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يتخذ الصراع األحوازي اإليراين أشكاال متعددة ،اترة أيخذ شكالً مسلحا

وعنيفا -عندما خاض جيش حترير األحواز حراب دموية مبعية اجليش العراقي
دفاعا من األمة وكرامتها  -واترة أيخذ شكالً إعالميا واترة أيخذ أشكاال

ثقافية واقتصادية –فرتة جلنة الوفاق -واترة أخرى جيمع بني بعض هذه

األشكال أو جيمعها كلها -فرتة ما بعد انتفاضة نيسان  5002م .هذا
الصراع كلف األحوازيني الكثري من التضحيات واخلسائر بعضها كان ال مفر
منه بسبب ميزان القوى والظروف اإلقليمية اليت كانت لصاحل إيران ،وبعضها
كان من املمكن جتنبه لو كانت الطبقة السياسية األحوازية حكيمة مبا فيه
الكفاية ولو كانت تؤمن ابلتعددية واختالف الرأي وتنوع املشاريع يف حتركها
ملواجهة إيران .هذا احلال مازال مستمرا حىت ولو اختلفت بعض التفاصيل
عن السابق ،مما يضع الطبقة السياسية أمام حتدايت مجة يصعب معاجلتها
ابلطرق التقليدية.
التحدي احلقيقي الذي يواجه القضية األحوازية ،املتغريات املتسارعة يف
األحواز واملنطقة برمتها والقوة اإليرانية ومتددها يف املنطقة .كيف تستطيع
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الطبقة السياسية األحوازية وعلى رأسها التنظيمات األحوازية أن تواجه
الدولة اإليرانية ،ومازال البعض منها يصنف البعض اآلخر ابلعدو وجيعل من
استهداف األحوازي اآلخر أولوية له قبل استهداف إيران.
ثورة االتصاالت واملعلومات ودخول التقنية كان هلا أتثري ابلغ على القضية
األحوازية ،إذ تطور النشاط اإلعالمي األحوازي وأصبح له أتثري ملموس
على مسري القضية األحوازية ولكنه مازال يفتقد للتأطري والتنظيم ومازال
يسري بطريقة شبه عشوائية وانفعا ي إال يف بعض احلاالت النادرة جدا .يعتقد
البعض إن خضوع الطبقة السياسية أليدولوجيات وعقائد سياسية بعينها تفيد
النشاط السياسي واإلعالمي وتساعد يف ترشيده وتوجيهه حنو األهداف
االسرتاتيجية .رغم إن هذه الثورة املعلوماتية قد ساعدت يف نقل القضية
األحوازية من وادي التعتيم والتغفيل إىل وادي التنوير واليقظة .لكن إيران
أيضا استغلت هذه الثورة يف حرهبا النفسية واستخدمتها للتضليل والتشويه
وحرف مسار القضية إىل منحنيات خطرية.
رغم الفرص املتاحة يف ظل ثورة املعلومات واالتصاالت اليت يستطيع
اإلنسان توظيفها يف نشر ثقافة الرفض واملقاومة واستخدام احلق املشروع
"الكفاح املسلح ضد االحتالل والقهر والظلم" ابلتوازي مع أساليب املقاومة
األخرى ،لكن الطبقة السياسية األحوازية مل توظف ثورة املعلومات
واالتصاالت لنشر هذه الثقافة ومل تعطها مكانتها الطبيعية يف اخلطاب
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السياسي واإلعالمي األحوازي ،ومازالت مهملة ومغيبة وحىت يف كثري من
األحيان وعلى سبيل املثال عمليات املقاومة الوطنية األحوازية ختضع لتعتيم
إعالمي أحوازي أو ختضع للتشويه!
يف هذا البحث "القصري" سيتم تسليط الضوء على احلرب النفسية اليت
تواجه القضية األحوازية وتنظيماهتا وسيتم التطرق إىل بعض النقاط اليت قد
ختدم البحث وختدم القضية األحوازية ليتم االبتعاد عن التصعيد الذايت
والوقوع فيما تريده إيران.

أوال  :ماهية احلرب النفسية
تعترب احلرب النفسية هي احلملة الشاملة واالستخدام املمنهج واملنظم اليت
تستخدم فيها كل األجهزة واألدوات املتاحة للدعاية وللتأثري يف عقول
وأفكار ومشاعر وسلوكيات مجاعة حمددة أي الطرف اآلخر بقصد تغيري
مواقفه وإحالل مواقف أخرى تؤدي إىل سلوك يتفق مع مصاحل الطرف الذي
يشن احلرب ،1أما صالح نصر يُعرفها ابهنا":االستخدام املعىن به ألي نوع
من وسائل اإلعالم بقصد التأثري يف عقول وعواطف مجاعة معينة معادية ،أو
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مجاعة حمايدة ،أو مجاعات صديقة أجنبية لغرض اسرتاتيجي أو تكتيكي
معني.

2

يكمن العيب يف هذا التعريف والكثري من التعريفات حول هذا املفهوم
(احلرب النفسية) يكمن يف حصر احلرب النفسية يف اإلعالم واألدوات
اإلعالمية والوسائل غري الفتاكة فقط .التعريف األقرب للواقع ،إن احلرب
النفسية إضافة إىل استخدامها للوسائل اإلعالمية وأتثريها على أفكار
ومعتقدات وسلوكيات مجاعات معينة لغرض اسرتاتيجي أو تكتيكي ،فإهنا
تستخدم وسائل وأدوات تتجاوز التأثري النفسي ويصل إىل التأثري اجلسماين.
وتظهر النماذج الواضحة لالستخدام العنيف يف احلرب النفسية أحداث
الستينيات من القرن املاضي يف سلسلة عمليات إرهابية ضد العلماء األملان
يف مصر وضرب األهداف املدنية يف (حبر البقر وأبو زعبل) أثناء النكسة
وبعدها .3أيضا جتلت هذه احلرب النفسية ابلوسائل العنيفة يف االغتياالت
اليت طالت أميين اجلبهة العربية لتحرير األحواز ،الشهيد حسني ماضي أبو
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علي عام  1991م يف العراق 4والشهيد منصور مناحي ْحود الربيهي أبو
عواد عام  5005م يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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هذه احلرب ُتوجه للعدو أو اخلصم ،وللصديق واملناصر ويف كلتا احلالتني
هتدف احلرب النفسية للتأثري يف اجلمهور املستهدف وتعديل آراءه وأفكاره
وسلوكياته من أجل أهداف حمددة مسبقة .تُشن احلرب النفسية يف فرتات

احلرب وفرتات السلم وتوظف فيها الكثري من الطاقات واملقدرات السياسية
واالقتصادية والعسكرية واإلعالمية والتقنية وغريها من القوى اليت ميكن

االستفادة منها يف هذه احلرب.

اثنيا  :خصائص احلرب النفسية
ال تسعى احلرب النفسية ألقناع العدو أو اخلصم وإمنا جل جهدها حتطيم قوة
اخلصم ومعنوايته وتسعى لزعزعة ثقته بنفسه وأبهدافه اليت يتبناها واملبادئ
اليت ينطلق منها .وهذه احلرب ال يقف نشاطها عند استهداف الفئة
السياسية وإاثرة البلبلة والتناحر بينها فقط وإمنا تطال اجملتمع أبسره من أجل

 -4الذكرى الثانية والعشرون الغتيال القائد حسني ماضي حسن ،األمني العام األسبق للجبهة العربية
لتحرير األحواز – شبكة البصرة -http://www.albasrah.net/index.php –- 8
تشرين الثاين 5013
 -2الذكرى احلادية عشر الستشهاده ،الشهيد البطل منصور مناحي ْحود الربيهي ((أبو عواد)) – شبكة

البصرة  http://www.albasrah.net/index.php - 18تشرين االول 5013
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تفكيكه والعبث به والنيل من إرادته أو على أقل تقدير زعزعة الثقة بني
اجملتمع وقيادته أو حتييد حلفاء اخلصم ومناصريه.
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اثلثا  :أدوات احلرب النفسية
أ  -الدعاية السياسية( :إجياد املعارضة داخل الصفوف)..
ب  -التسميم السياسي( :حتطيم اإلميان ابلعقيدة والتماسك النفسي ،ومتزيق
مكوانت الشخصية)
ج  -اإلشاعات( :خلق البلبلة والتشكيك)..
د  -االغتياالت( :قتل قادة الرأي وامليدان والسياسة)..
هـ  -تشجيع التمرد( :هلع ،قالقل ،فتنة)..
و  -غسل الدماغ( :خلق شخصيات جديدة)
ز  -استخدام األقليات( :العرقية والطائفية والعشائرية)
ح  -استخدام املنظمات( :بشرائها مالياً ،عقائدايً)..
ط  -التجسس( :معلومات ،وتشهري)..
ي  -التزوير( :للعملة واجلوازات واهلوايت..لإلرابك)

 -6مقاومة احلرب النفسية www.bakerabubaker.info - 1
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ك  -الضغط االقتصادي أو التلويح ابستخدام العقوابت االقتصادية
ل -تعطيل وسائل االتصاالت( :ضرهبا ،تشويشها)..
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رابعا  :وسائل احلرب النفسية
أ – توظيف اإلنسان ابعتباره جزءا من جمتمع مناصر أو حمايد أو مذبذب أو
عميل لنشر البلبلة والشائعات وحتطيم املعنوايت
ب – استخدام املنظمات السياسية واالجتماعية واجلمعيات
ج – استخدام وسائل االتصال و وسائل التواصل االجتماعي (املؤمترات،
الندوات ،السفارات ،التلفاز ،الفيس بوك ،تويرت)..
د – استخدام القوة العسكرية والعنف.
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خامسا  :احلرب النفسية ضد القضية األحوازية
استخدمت إيران العديد من األدوات يف حرهبا النفسية ضد الشعب العريب
األحوازي واستهدفت من خالهلا التنظيمات األحوازية وقياداهتا ومن هلم دور
مؤثر على مسري القضية األحوازية .ميكن لنا أن نشري ابختصار إىل بعض
هذه األدوات.
 -7املرجع السابق
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أ – االغتياالت
عرف هاين اخلري االغتيال أبنه" :ظاهرة استخدام العنف والتصفية اجلسدية،
حبق شخصيات سياسية ،كأسلوب من أساليب العمل والصراع السياسي ضد
اخلصوم ،هبدف خدمة اجتاه معني أو غرض سياسي" .9وتُعد االغتياالت ،هي

عمليات القتل أو حماوالت القتل اليت تستهدف شخصيات سياسية ومؤثرة

وشخصيات رمسية ويف مقدمتهم رؤساء دول ورؤساء جمالس الوزراء وزعماء
أحزاب وتنظيمات ورؤساء حترير الصحف.
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واستناد إىل التعريفات السابقة والكثري من التعريفات األخرى اليت تشاهبها
ميكن تصنيف الكثري من التصفيات اجلسدية اليت وقعت حبق شخصيات
قيادية أحوازية ضمن سلسلة االغتياالت اليت نفذهتا املخابرات الفارسية حبق
الطبقة السياسية األحوازية .وميكن أن نشري إىل بعض من هذه االغتياالت
السياسية اليت استهدفت القيادات األحوازية.
اغتالت املخابرات اإليرانية الشهيد حداد زعيم حزب السعادة وزوجته عام
 1946م وعلى إثر ذلك اندلعت انتفاضة شعبية يف األحواز قادها الشيخ

-9هاين رفيق حامد عوض-اجلرمية سياسية ضد االفراد (دراسة فقهية مقارنة) -قدمت هذا الرسالة
استكماً ال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف الفقه املقارن من كلية الشريعة والقانون يف اجلامعة
اإلسالمية – بغزة -للعام اجلامعي  1430هـ  5009-م

 -10قيب آدم -رؤية نظرية حول العنف السياسي – جملة الباحث
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مذخور الكعيب .11واغتال عمالء املخابرات اإليرانية ،الشهيد "حسني ماضي
أبو علي" األمني العام األسبق للجبهة العربية لتحرير األحواز عام  1991م،
من أمام بيته يف مدينة العمارة يف حمافظة ميسان العراقية .12واغتالت
املخابرات الفارسية الشهيد "منصور مناحي ْحود الربيهي أبو عواد" األمني
العام األسبق للجبهة العربية لتحرير األحواز عام  5005م من على أراضي
دولة اإلمارات العربية املتحدة .13وأيضا سلسلة االغتياالت طالت الشهيد
"رعد دعري البستان الشرهاين أبو فهد" أحد أبرز قيادات اجلبهة العربية
لتحرير األحواز يف اتريخ  5006-4-13م من على األراضي
العراقية14.هذه أمثلة ابرزة من االغتياالت السياسية العديدة اليت نفذهتا إيران
حبق قيادات سياسية أحوازية وشخصيات ذات أتثري على مسري النضال
األحوازي.

 -11الثورات واالنتفاضات الشعبية األحوازية ضد االحتالل الفارسي/الصفوي
 http://www.arabistan.org-17-06-2009م
 -15الذكرى الثانية والعشرون الغتيال القائد حسني ماضي حسن ،األمني العام األسبق للجبهة العربية
لتحرير األحواز – شبكة البصرة  http://www.albasrah.net/index.php 8تشرين

الثاين

 -13الذكرى احلادية عشر الستشهاده ،الشهيد البطل منصور مناحي ْحود الربيهي((أبو عواد)) – شبكة
البصرة  http://www.albasrah.net/index.php -18تشرين االول 5013
 -14ذكرى استشهاد الشهيد البطل املناضل رعد دعري الشرهاين – موقع صوت
األحوازhttp://www.alahwazvoice.com
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ال تتوقف طريقة االغتيال فقط ابالستهداف املادي للضحية وتصفيتها
جسداي ،وإمنا بعض األحيان يتم استهداف الضحية سياسيا وسيكولوجيا
وإعالميا واقتصاداي .حيث ينال من كرامة الضحية ويتم تشويهها يف اجملتمع
ويتم اهناكها اقتصاداي ،مما يقضي على دورها العملي وأتثريها السياسي يف
دائرة حميط عملها .وابلتا ي يتم إقصائها من العمل يف الساحة السياسية أو
غري السياسية بدون أن يتم تصفيتها ماداي(جسداي).
ابتت فئة واسعة من املناضلني ومن هلم دور سياسي ،يتهمون ابلعمالة
للمخابرات اإليرانية ويستهدفون سياسيا وسيكولوجيا أو يتم الضغط عليهم
اقتصاداي بغية القضاء على دورهم وإقصائهم من الساحة .هذه احلالة تندرج
ضمن االستهداف السياسي والسيكولوجي للطبقة السياسية ،وقد توظف
هذه احلالة للضغط على األسرى لزعزعة معنوايهتم والنيل منهم وقد تستخدم
لزعزعة ثقة املواطن األحوازي ابلطبقة السياسية األحوازية واحباط الرأي
العام األحوازي .لذلك يعترب التشويه والتشهري الذي يطال الطبقة السياسية
األحوازية وعلى رأسها التنظيمات يف إطار التصفيات غري املادية اليت تريد
سلطات االحتالل أن تنال منها وتقضي على دورها.
بعض األحيان يتبع عملية التشويه والتشهري لقيادات ورموز سياسية ،عملية
تصفية جسدية .إذ بعد التشويه والتشهري ينفض الكثري من املؤيدين
واملناصرين للضحية ويصطف احملايدون إىل جانب العدو أكثر مما أيخذون
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جانب احلياد ،ابلتا ي يسهل على العدو استهداف الضحية والتخلص منها
ماداي وجسداي بدون تكاليف ابهظة .لذلك ال نستبعد أن من خالل عملية
التشويه اليت تستهدف بعض النشطاء أو التنظيمات األحوازية حاليا وبث
اإلشاعات ضدهم قد تكون بداية لتصفيتهم جسداي يف املستقبل بعدما تنال
منهم سياسيا وسيكولوجيا يف الساحة السياسية.
ب – اإلشاعات
التعريف اللغوي“ :قال صاحب اللسان حتت مادة شيع .شيعت فالان،
اتبعته ،وشايعه ،ويقال:شاعك اخلري أي ال فارقك ،ومنه شيع النار إبلقاء
احلطب عليها ،وشيعه ،خرج معه عند رحيله ليودعه .ويقال :شيع الرجل
ابلنار أي أحرقه ،والتشيع هو العجول"..

15

التعريف االصطالحي :يقول لوبورت اإلشاعة هي " كل قضية أو عبارة
مقدمة للتصديق ،تتناقل من شخص إىل آخر ،دون أن تكون هلا معايري
أكيدة للصدق ،وعرفتها جملة الفكر العسكري أبهنا :بث خرب من مصدر ما
يف ظرف معني وهلدف ما يبتغيه املصدر دون علم اآلخرين ،أو هي

 -12اكادميية انيف العربية للعلوم األمنية – مركز الدراسات والبحوث -أساليب مواجهة الشائعات –
الطبعة األوىل ،الرايض –  5001م
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األحاديث واألقوال واألخبار اليت يتناقلها الناس والقصص اليت يروهنا دون
التحقق من صحتها أو التثبت من صدقها".16
اإلشاعة هي معلومة أو رواية ليس من املهم أن تكون صحيحة وصادقة ،إمنا
تُقال من أجل أن يصدقها الناس لذلك يتم حتويرها ،وإضافة عليها ما خيدم
هدفها ،وحذف ما مل خيدم هذا اهلدف .

17

تتقسم اإلشاعات إىل جمموعة إشاعات ختتلف عن بعضها ،وتعترب اإلشاعة
احلاقدة هي أخطر أنواع اإلشاعات حيث ميكن أن يغرسها العدو بني
املواطنني لبلبلة الرأي العام أو ميكن أن يطلقها أصحاب النفوس املريضة يف
حق اشقائهم وأصدقائهم وأبناء بلدهم.

18

إن "املعلومات" اليت يتم الرتويج هلا عرب وسائل التواصل االجتماعي مثال
تفتقد للمصدر املعلوم وال تستند على معايري الصدق وهي أخبار يتم الرتويج
هلا بغية أهداف غري معلومة إال لصاحبها .وهذه "املعلومات" يتم حتويرها،
وتستخدم خارج سياقها الزمين واملكاين ،وحتذف أجزاء منها ،وتضاف أجزاء
اليها ،وابلنتيجة تنطبق عليها مواصفات اإلشاعة ضمن إطار احلرب النفسية
اإليرانية املوجهة ضد الشعب العريب األحوازي وقضيته العادلة.
 -16املرجع السابق
 -17املرجع السابق
 -18د .عبد الفتاح عبد الغين اهلمص ،د .فايز كمال شلدان -األبعاد النفسية واالجتماعية يف ترويج
اإلشاعات عرب وسائل اإلعالم وسبل عالجها من منظور إسالمي – 5008/5009
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ويف هذا اإلطار ميكن اعتبار نشر اإلشاعات ابلطريقة املركزة واملمنهجة
واستهداف حركة النضال العريب لتحرير األحواز وقيادهتا السياسية ،إعالميا
وسيكولوجيا يف الفرتة الراهنة ،مقدمة لتصفيتها سياسيا وإزاحتها من العمل
النضا ي ضد العدو والتخلص من الدور امللموس اليت تقوم به ضد
االحتالل .هذه اهلجمة ليست وليدة اللحظة الراهنة وإمنا بدأت منذ فرتة
طويلة ولكنها وصلت لذروهتا يف أكتوبر عام  5013م .ساعد يف وصول
هذه اهلجمة لذروهتا يف الوقت الراهن ،اجلهل ابلثقافة السياسية والتفسخ
السياسي اللذان تعيشهما الساحة السياسية األحوازية .حيث وصلت عملية
نشر اإلشاعات والتشويه إىل أبعد ما ميكن أن يتوقعه املواطن األحوازي .هذه
اهلجمة كانت بعيدة عن األخالق العربية والقيم اإلسالمية اليت تعلمناها
وورثناها من آابئنا وأجدادان ،حيث طالت التاريخ السياسي للحركة واحلياة
اخلاصة لكوادرها وطالت قضااي الشرف واألخالق.
يتفاعل أحوازيو املهجر مع كل األحداث والظواهر ،الصغرية منها والكبرية
اليت ختص الشأن العريب واألحوازي وهذا ميكن ملسه من خالل مواقع
التواصل االجتماعي واملواقع اإلعالمية للتنظيمات األحوازية ومن خالل
اللقاءات بني األحوازيني وإبداء وجهات نظرهم .لكن ما يثري االستغراب
عدم تفاعل أحوازيي املهجر مع هذه اهلجمة املوجهة ضد احلركة ودعم
بعضهم هلا إال القليل منهم مما ميكن االستنتاج منه ،إن الكثري منهم إن مل نقل
أغلبهم قد شارك يف هذه اهلجمة ضد حركة النضال العريب لتحرير األحواز
14

ومن مل يشارك منهم فوقف متفرجا ومتشمتا هلا .وهذه املواقف اليت سامهت
بضرب احلركة انبعة من عدم املعرفة وقصر النظر الذي ابت يعج ابلساحة
السياسية األحوازية ،وقد تعم هذه اهلجمة الساحة األحوازية برمتها وتطال
اجلميع إن مل تعاجل بطريقة جذرية.
ج – التجسس والتشهري
التجسس يعين االطالع على عورات املسلمني ونقل أخبارها للعدو.19
وعرفها زيدان بـ"حماولة االطالع على عورات املسلمني وأمورهم ،و أحوال
الدولة اإلسالمية ،و إخبار العدو بذلك" .20والتجسس يعين أحد الطرق
امللتوية اليت ينتهجها العدو يف احلروب ضد خصمه وميثل هذا التجسس
خطرا دامها لطريف الصراع.

21

التشهري يعين إشاعة السوء عن شخص أو جهة أو طائفة بني الناس22.وميكن
تعريف التشهري ب ـ "إقدام شخص طبيعي أو معنوي على إصدار مكتوب ابليد

-19هاين رفيق حامد عوض-اجلرمية سياسية ضد االفراد (دراسة فقهية مقارنة) -قدمت هذا الرسالة
استكماً ال ملتطل بات احلصول على درجة املاجستري يف الفقه املقارن من كلية الشريعة والقانون يف اجلامعة

اإلسالمية – بغزة -للعام اجلامعي  1430ه ـ  5009-م
 -50املرجع السابق

 -51مفهوم التجسس..واجلاسوسية ..وجواسيس من الواقع..والسياسة اإلسرائيلية -
http://www.masress.com – 12-05-2011
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أو مطبوع ابآللة ،يتضمن هتجما على أحد األشخاص أو إحدى املؤسسات،
ميس مسعتها ،هبدف تشويهها..
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واستنادا على التعريفات السابقة والكثري من التوضيحات اليت تتعمق بعملية
التجسس والتشهري ميكن لنا اعتبار إن اجلبهة الدميقراطية الشعبية يف فرتات
سابقة تعرضت لعملية جتسس حول نشاطها وعالقاهتا السياسية ،بل تعدت
احلرب النفسية أكثر من هذه العملية التجسسية حيث تعرضت اجلبهة
الدميقراطية الشعبية للتشهري والتشويه ،كان املراد منها استهداف القضية
األحوازية وتنظيماهتا ووضع العراقيل أمامها والتخلص من نشاطها .ويف تلك
املرة مل جيتز األحوازيون املعركة اإلعالمية والنفسية بنجاح وإمنا ارجرف البعض
بعلم أو دون علم وأيدوا اهلجمة ضد أحد التنظيمات األحوازية .حيث يف
تلك الفرتة كان ابإلمكان اجتياز تلك املشكلة حبنكة وحذاقة بعيدا عن هنش
البعض واالبتعاد عن املصلحة الوطنية واألهداف االسرتاتيجية .وبعد مرور
فرتة من الزمن اليوم تتعرض حركة النضال العريب لتحرير األحواز وبعض
املناضلني والنشطاء يف الساحة السياسية إىل عملية التشهري والتشويه وحماولة
التجسس عليهم .ومل تقف عند هذا احلد من احلرب النفسية املوجهة ضد
القضية األحوازية وإمنا البعض تعرض لعملية ابتزاز والتهديد ابلتصفية
اجلسدية .ولكن كما يبدو الطبقة السياسية األحوازية مل تستفد من التجارب
 -53املرجع السابق
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السابقة واألحداث املؤملة املاضية يف تعاملها مع هذا الوضع الراهن ،فشارك
بعض منها يف هذه اهلجمة والبعض مشت ابلضحااي والبعض اآلخر وقف
متفرجا والبعض شارك يف التعتيم اإلعالمي عن الظلم الذي وقع حبق
الضحااي.
هذه جمرد إشارات بسيطة على احلرب النفسية اليت يقوم هبا العدو الفارسي
ضد الشعب العريب األحوازي وتنظيماته املناضلة .ولكن أبعاد النشاط
االستخبارايت واحلرب النفسية اليت يتعرض هلا األحوازيون تتعدى هذه األمثلة
بكثري .إن عدم أخذ التجارب املاضية بعني االعتبار ،واحلكم املسبق على
اآلخر (الطرف األحوازي) ،وحتويل املنافسة بني التنظيمات إىل صراع،
وتغليب "الصراعات" الثانوية على الصراع األو ي (الصراع مع الفرس)
واالعوجاج الفكري والثقايف الذي تعاين منه الطبقة السياسية األحوازية كل
هذه األسباب جمتمعة سامهت يف اخرتاق الصف األحوازي والنيل منه يف
العديد من املرات ،وهذه املرة سوف يُنال منه إذا استمر الوضع على ما هو

عليه اآلن.

سادسا  :التصدي للحرب النفسية
أ – كشف وحتليل األداة املستخدمة يف احلرب النفسية وغايتها
ب  -إعداد ْحلة مضادة (دعاية مضادة) للحرب النفسية ومقاومتها
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ج – اختيار وسائل هجومية مضادة :مرئية ،مسموعة ،مكتوبة ،لقاءات
ومهرجاانت
د – إطالق اهلجوم الدفاعي واملضاد بغرض هزمية العدو.

24

ه ـ -عند حتقيق أي نتائج إجيابية أو انتصارات حىت وإن كانت ضئيلة يتم
توظيفها لكسب الرأي العام احملايد وللتأثري على الرأي العام املعادي لكسبه
أو حتييده.

سابعا  :املقاومة األحوازية للحرب النفسية
أ  -عدم االستهانة ابألخبار واملغالطات و "املعلومات" وتبسيطها
ب – رفض القوالب اجلاهزة واألحكام املسبقة على األخبار و"املعلومات"
واألحداث
ج – االبتعاد عن الدعاية واألخبار الكاذبة وعدم االستسالم هلا
د – الثبات والوضوح يف األحكام والثقة ابخللفية الوطنية والعقائدية
هـ  -التمسك مبرجعية فكرية وعقائدية واضحة
و– جتنب الربط اخلاطئ بني الصفات أو بني األحداث
ز – االنتباه واليقظة ،والتشكيك يف مرامي وأهداف اخلصم وحتليلها
 -54مقاومة احلرب النفسية http://www.bakerabubaker.info4
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ح – جتنب ومقاطعة قوى التشكيك واالهتام يف الساحة السياسية واجملتمع
ط – التماسك التنظيمي ووحدة األفكار وااليدلوجيا .

25

ي – تغليب املصلحة الوطنية على املصاحل اجلهوية واملصاحل الضيقة.
ك – عدم حتويل التنافس التنظيمي والسياسي إىل صراع.
ل – الرتكيز على العدو التارخيي.

اثمنا  :مواجهة احلرب النفسية
أ – احلرب النفسية الوقائية :يعين أن دولة أو جهة معينة تتوقع حراب نفسيا
يشنها العدو ضدها ،لذلك تقوم إبعداد خطة مسبقة من أجل مواجهة
احلرب النفسية القادمة .وإهنا متثل البعد السيكولوجي لسياسة األمن القومي
والوطين وتقوم على التثقيف السياسي املكثف وتعميق الكراهية والبغضاء
للعدو .ويف هذا النوع من احلرب يعتمد على مبدأ "الوقاية خري من العالج"
وتستخدم أداة التثقيف السياسي ،ويتم الرتكيز على التحصني الذايت
للمواطن جتاه احلرب النفسية املعادية.

26
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ب – احلرب النفسية املضادة :كل فعل أو هجوم البد أن نتوقع له ردة فعل
وهجوم معاكس ،واهلجوم العكسي البد أن خيضع للرتتيبات الالزمة
والتخطيط األساسي من أجل أن يُكتب له النجاح.

27

اتسعا  :جوانب من احلرب النفسية اإليرانية ضد العرب
واملسلمني
أ  -التهديدات اإليرانية يف احتالل العراق ومنطقة اخلليج العريب :منذ
وصول مخيين والطبقة الثيوقراطية للحكم يف إيران بدأت احلرب النفسية
بشكل تصرحيات وهتديدات إيرانية الحتالل العراق ومنطقة اخلليج العريب
ومن أهم التهديدات بشن (هجوم نصف املليون واملليون) .28من أجل بث
الرعب واخلوف عند اخلصم وزعزعة ثقته بنفسه ،وإاثرة التمرد والتحدي
لدى القوة املوالية هلا.
ب  -اغتيال عبد الرْحن قامسلو زعيم حزب الدميقراطي الكردستاين:
اغتالت املخابرات اإليرانية زعيم احلزب الدميقراطي الكردستاين د .عبد
الرْحن قامسلو واثنني من مساعديه يف اتريخ  13متوز  1989م يف مدينة
فينا عاصمة النمسا ،وذلك بعدما أعدت املخابرات اإليرانية فخا هلم حبجة

 -57املرجع السابق
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التفاوض معهم إلعطاء حقوق الشعب الكوردي يف "إيران" .29هذا السلوك
الغادر يكشف الفرس وطريقة تعاطيهم مع اخلصم واستخدامهم الغدر
واخليانة واملكر يف سبيل حتقيق مآرهبم حىت مع من يتفاوضون معهم أو
مينحوهنم األمان.
ج  -أسر عبد امللك ريغي زعيم حركة جند هللا "البلوشية" :أسرت
املخابرات اإليرانية زعيم حركة جند هللا "حركة املقاومة الشعبية" عبد امللك
ريغي مث أعدمته .وحسب الرواية اإليرانية الرمسية مت اعتقاله يف فرباير عام
 5010م على منت طائرة تقله من ديب إىل قرغيزاي(قرغيزستان) يف عملية
نوعية ومل تساعدها أي جهة من اجلهات اإلقليمية أو الدولية.

30

" فقد قال وزير االستخبارات اإليراين حممد مصلحي لوسائل اإلعالم اإليرانية
يف مؤمتر صحايف أمس :إن الرجل األول الذي تطارده إيران منذ سنوات
اعتقل «بعد اعرتاض طائرة كانت تقله من ديب إىل قرغيزستان» .وأكد

 -59يف ذكرى استشهاد عبد الرْحن قامسلو http://www.dimoqrati.info 12- -يوليو
5015
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مصلحي أن توقيف ريغي جاء نتيجة «عملية استخبارات استمرت مخسة
أشهر» وقامت هبا إيران «بدون أي مساعدة من دول أخرى»" .

31

واهتمت إيران الوالايت املتحدة األمريكية وبريطانيا وإسرائيل ودولتني عربيتني
يف دعم حركة جند هللا "حركة املقاومة الشعبية" .32لكن الرواية البلوشية على
لسان الناطق ابسم حركة جند هللا انروين البلوشي لـ "الشرق األوسط" “إن
ريغي اعتقل ليال يف منزل مبدينة قندهار األفغانية عرب تعاون مشرتك بني
القوات األمريكية والسلطات األفغانية"33وبعدها مت تسليمه إىل إيران.
وقالت مصادر مقربة من تنظيم جند هللا لـ«لشرق األوسط» :إن ريغي
«اعتقل بسبب خيانة تعرض هلا» ،وأوضحت املصادر «أن أجهزة
االستخبارات يف دول جماورة ضالعة يف عملية االعتقال».

34
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بغض النظر عن مالبسات أسر زعيم حركة جند هللا واجلهات الضالعة يف
أسره ،حاول النظام الفارسي أن يظهر العملية بشكل بطو ي واستعراضي
ويضخمها إعالميا وسياسيا للتأثري النفسي على املقاومة البلوشية واملقاومات
األخرى اليت تناضل ضده.
د  -إشاعة فتوى "جهاد املناكحة" :ألصقت وسائل االعالم التابعة إليران
وحللفها الطائفي ،فرية (جهاد املناكحة أو فتوى زواج املناكحة) وألصقتها
بفضيلة الشيخ الداعية حممد العريفي .وذلك حني ما نقلت قناة جديد
التابعة للحلف الطائفي “املقاومة واملمانعة" يف املنطقة "إصداره فتوى بزواج
املناكحة للمجاهدين يف سوراي ،تبيح هلم الزواج ألجل حمدود بساعات،
إلفساح اجملال آلخرين ،ومن فتيات يف سن"  "14عاماً ،وأن ذلك من

موجبات دخول اجلنة ملن جتاهد به"35وقد حلق هذه الفرية واإلشاعة حشد
إعالمي واسع من قبل احللف الطائفي لرتوجيها ابسم فضيلة الشيخ الداعية
حممد العريفي .ولكن فضيلة الشيخ الداعية حممد العريفي نفى أي صلة له

هبذه اإلشاعة (جهاد املناكحة) واعتربها فرية وكذبة.
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 -32حممد اليف -فتوى جهاد املناكحة وْحلة تشويه العلماء – تقرير إخباري –
– http://www.almoslim.netه ـ 1434/10/57
 -36نفي فضيلة الشيخ الداعية حممد العريفي "للفتوى" املنسوبة

اليهhttp://www.youtube.com/watch?v=n5QqPbqQf2Y
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ويف تفاصيل هذا احلدث" ،قال نعمان بن عثمان خبري معهد كويليام بلندن
روج إشاعة جهاد
يف اتصال مع "العربية" ،إن املخابرات اإليرانية هي من ه
النكاح يف سياق الصراع الطائفي احلاصل يف سوراي ،واهلدف هو الدفاع عن
نظام األسد ،من خالل إلصاق هتم ابجلهاديني الذين يتبنون الفكر السلفي
37
روج إلشاعات وافرتاءات عن وجود تونسيات
عموما"  .ويف ذات السياق ه

ميارسن "جهاد املناكحة" يف سوراي ولكن تبني فيما بعد إهنا جمرد افرتاءات
وأكاذيب بغية تشويه مسعة علماء املسلمني ومسعة الثوار يف سوراي .و
"أوضحت مراسلة "العربية" ،علياء ابراهيم ،اليت زارت تونس للتحقيق يف

إشاعة زواج النكاح ،أهنا التقت وزير املرأة يف احلكومة التونسية ،سهام
ابدي ،لكنها نفت وجود شيء يثبت وجود هذه الظاهرة" .38هذه اإلشاعة
هدفها األول ضرب علماء املسلمني والطبقة الدينية وتشويه صورهتم أمام
األمة اإلسالمية ،بسبب الدور احملوري الذي يلعبونه يف الثورة السورية ضد
نظام األسد .وهدفها الثاين استهداف التيار اإلسالمي برمته وتشويه مسعته
من أجل حتييد كل األطراف اليت ال تؤمن مبشروع الدولة اإلسالمية وجتييشها
ضد هذا التيار أو على أقل تقدير حتييدها يف هذا الصراع الدموي الدائر بني

 -37خبري :املخابرات اإليرانية وراء إشاعة جهاد النكاح بسوراي -
http://www.alarabiya.net – 15-11-2013

 -38املرجع السابق
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الفرس وأذانهبم وبني العرب واملسلمني ،وهدفها الثالث تشويه عقيدة أهل
السنة واجلماعة والنيل منها مذهبيا وسياسيا ونفسيا.

عاشرا  :الدروس من األحداث املؤملة
إن مجيع األحداث املؤملة اليت وقعت حبق الشعوب غري الفارسية أو حدثت
حبق الشعوب العربية واملسلمة واليت تقع ضمن إطار احلرب النفسية اإليرانية
ضد اخلصوم ،جيب االستفادة منها وأخذ الدروس والعرب منها .حتاول
املخابرات اإليرانية دائما توظيف القضااي العقدية واألخالقية الستهداف
الضحية والنيل منها .كما إهنا ال تدخر جهدا لتلفيق هتم للضحية (املقاومة
واملقاومني) وربطها ابملخابرات اإلقليمية والدولية وعلى رأسها املخابرات
اإلسرائيلية واألمريكية والربيطانية من أجل أن تشوه صورة الضحية وتشوه
مطالباهتا ،ولتنال منها أبقل خسائر ممكنة .ومل تقف احلرب النفسية اإليرانية
عند هذا احلد وإمنا دائما ما أتخذ املخابرات اإليرانية اعرتافات وإداانت
وتصرحيات ومواقف -حتت الضغط -من زعماء حمليني وشخصيات مرموقة
ومعادية للنظام الفارسي ،لتجريد اخلصم أي التنظيمات وقادهتا من الغطاء
السياسي واالجتماعي الذي يتمتع به .كل عمليات االغتيال والتصفيات
واخلطف واإلشاعات والتشهري أتيت ضمن سلسلة متكاملة من احلرب
النفسية اليت تشنها إيران ضد خصومها .من خالل هذه األحداث والوقائع
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العينية ميكن للطبقة السياسية األحوازية والتنظيمات األحوازية استلهام العرب
والدروس التالية:
أ  -ال أتمن املخابرات اإليرانية وغدرها وعالقاهتا السياسية ،وجيب أن أتخذ
احليطة واحلذر يف تنقالهتا وارتباطاهتا حىت أثناء ارتباطها وتنقالهتا مع جهات
صديقة تتفق معها يف األهداف واملصاحل.
ب -إن وقوع الغدر واخليانة احتمال وارد ،لذلك عند تنقالهتا وحياهتا
اليومية أتخذ اجلانب األمين بعني االعتبار.
ج  -االمتناع عن تشكيل وفود تضم كافة قيادات الصف األول للتنظيم يف
سفرها وتنقالهتا ،لتحاشي وقوع مجيع القيادة يف فخ املخابرات الفارسية.
يلم القادة يف التنظيم -أي كانوا -بكل األسرار والتفاصيل
د  -جيب أال ه
األمنية والسياسية للتنظيم ،هبذه الطريقة وعند سقوط أحد القادة يف فخ
املخابرات ميكن حتاشي الكثري من اخلسائر.
هـ  -التهيئة نفسيا ومعنواي الحتمال أسر بعض القيادات وظهورها-
ابإلكراه-على الشاشات الفضائية وادالئها مبعلومات ضد القضية األحوازية
وضد تنظيماهتا.
و  -انتظار املرحلة اليت تقع فيها اغتياالت وتصفيات جسدية واالستعداد
النفسي هلا.
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ز  -االستعداد ملرحلة التضييق سياسيا وأمنيا يف املهجر عند الدول املضيفة.

خامتة
تعترب احلرب النفسية ظاهرة قدمية قدم اإلنسان من حيث املمارسة والتطبيق
ولكنها تعترب حديثة من حيث التنظري والتأصيل .احلرب النفسية غايتها
األساسية هي استهداف الذات القومية والوطنية وزعزعة الثقة هبا وحتطيمها.
ويف هذه احلرب تستخدم مجيع الوسائل املمكنة يف سبيل الوصول إىل ما ترنو
اليه اجلهة املنفذة .إيران يف حرهبا النفسية ضد الشعب العريب األحوازي مل
تستثن وسيلة جمدية إال واستخدمتها يف سبيل النيل منه والقضاء على قضيته
العادلة .أخذت احلرب النفسية اإليرانية منحنيات عدة ضد األحوازيني اترة
أتخذ االغتياالت واالعتقاالت وسيلة لتكميم األفواه والقضاء على
املناضلني ،واترة تتخذ من بث الدعاية ونشر الوهن واإلحباط يف نفوس
املواطنني وسيلة للنيل من الشعب وطبقته السياسية ،واترة أخرى تتخذ من
اإلشاعات والتشهري وسيلة للنيل من الشعب األحوازي وقيادته السياسية
وامليدانية.
التاريخ النضا ي والسياسي األحوازي مليء ابلتجارب املؤملة هلذه احلرب
النفسية اليت تدور رحاها مبوازاة املقاومة املسلحة ،بل يف كثري من األحيان
أتخذ هذه احلرب أكثر شراسة من االحتكاكات واالصطدامات العنيفة اليت
حتدث بني الدولة الفارسية واملقاومة الوطنية األحوازية .لكن رغم هذا التاريخ
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الزاخر هبذه التجارب مازالت الطبقة السياسية األحوازية مل تستفد منها ومل
تعترب منها ،وهذا ما يثبته الواقع األحوازي .ميكن من خالل مراجعة خاطفة
لبعض احملطات املهمة يف مسري القضية األحوازية ملس عدم االستفادة من
التجارب األحوازية وغري األحوازية.
وما األحداث األخرية اليت تعج هبا الساحة السياسية األحوازية واالهتامات
واإلشاعات اليت طالت أغلبية الشرحية املناضلة (تنظيمات وأشخاصا) إن مل
نقل كلها ،إال خري دليل على أبعاد احلرب النفسية اإليرانية وأدواهتا من
جهة ،واإلمهال األحوازي وعدم أخذ العرب من املاضي من جهة اثنية .بغض
النظر عن اجلهة (“أحوازية" أو غري أحوازية) اليت تقوم هبذه اهلجمة العدوانية
ضد الطبقة السياسية والتنظيمات األحوازية ،فإن اجلهة املستفيدة على
املدى االسرتاتيجي ،هي إيران .حلد هذه اللحظة مل جتتز الطبقة السياسية
األحوازية هذا االختبار (احلرب النفسية اإليرانية يف الوقت الراهن) بنجاح،
والفرتات القادمة كفيلة بكشف تفاصيل هذه احللقة من مسلسل احلرب
النفسية وكفيلة إبظهار األضرار واخلسائر الذي حلقت القضية األحوازية.

املصادر واملراجع
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