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  شكر وتقدير
  

هذا العمل  على إجناز هيسر الباحث أن يتقدم خبالص التشكرات إىل كل من ساعد     
وهذا لعمره فضل ومجيل جيد نفسه ..،من قريب أو من بعيد ااملتواضع   ماديا أو معنوي

  ....عاجزا أن يفيه ما يستحق من شكر وتقدير
وخيص بالذكر املشرف، املؤطر للبحث ،أستاذه الفاضل بن حليمة عمور على جمهوداته        

أفادت كثريا و أعطت هلذه الرسالة بعدها وعلى تواضعه وحسن تعاونه ،وعلى توجيهاته اليت 
نسى مجيع أساتذته يف مجيع املستويات التعليمية يهذا دون أن ...احلقيقي شكال ومضمونا 

والتكوينية ، الذين بأستاذيتهم املكينة والكفؤة واملعطاءة متكن الباحث من االستفادة من أعماهلم 
  .علمية والعملية ومنشوراهتم وحماضراهتم ومقاالهتم وتوجيهاهتم ال

كما يتوجه الباحث بشكره إىل عمادة كلية العلوم السياسية واإلعالم وإدارة قسم علوم اإلعالم 
واالتصال ومجيع هيئاته العلمية على تفهمها لظروفه العملية ،وكذلك يشكر مسئوليه يف العمل 

   .لظروفه العلمية معلى تفهمه
اء جلنة املناقشة الذين يتكرمون ملناقشتها ويقينا أن كما يشكر الباحث األساتذة رئيس وأعض     

مالحظاهتم وآراءهم سيكون هلا صدى طيبا لديه وتقوية للدراسة ودافعا للبحث واالستزادة 
  .العلمية والتطوير العلمي

  
  
  

  تتكر آار كعبدا لمال                                                        
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  اإلهــــــــــــــداء                       
  

  :يسر الباحث أن يهدي هذا اجلهد إىل       
  

أرض اجلمال واجلالل ،منبع اإلهلام واألفكار ومعقل األبطال واألحرار ،وأرض ..اجلزائر اخلالدة*
وصادق الوالءً رب اجعل هذا بلدا  تعبريا عن عظيم احلب..الشهداء األبرار واجملاهدين األخيار 

  آمنا وارزق أهله من الثمراتً 
  "رب ارمحهما كما ربياين صغريا"جبميلهما  اإحسانا هلما، واعتراف..والديه احلبيبني...أبيه وأمه*
  زمالئه أصدقاؤه كلهم..أساتذته مجيعهم ..إخوانه وأخواته،كل بامسه وبامسها اخلاص *
  .عربون حمبة وأخوة وتقدير .. سةيف العمل والدرا و مسؤوليه 
هنم التضحية الوطنية دالذين دي إىل الدارئني بالنفس والنفيس شرف األمة وسالمة الدولة،*

  .وقوامهم الواجب والفداء وعمادهم االنضباط وااللتزام والوفاء للشهداء والوالء للوطن 
  ا؟..ملتواضع تذكارا وذكرىإليهم مجيعا واليك أخي القارئ هلذه الرسالة يهدي هذا اجلهد ا *

  
  

  
  

       تعبد المالك تكر آار                              
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  خطة البحث
  

  املقدمة العامة

  اإلطار املنهجي

  القسم النظري

  مدخل إىل النفس اإلنسانية و املعلومات: الفصل األول                  

  اإلدارة و احلرب مفهوم: الفصل الثاين                  

  .حرب استعالم و إعالم.......... احلرب النفسية: الفصل الثالث                  

  ).األساليب و املرتكزات( عيارات احلرب النفسية : الفصل الرابع                  

  .إستراتيجيات تسيري عمليات احلرب النفسية: الفصل اخلامس                  

  .حتديات احلرب النفسية على أمن الدولة و عالقاهتا الدولية: الفصل السادس                   

  القسم التطبيقي

  دراسات حاالت و تطبيقات يف احلرب االستعالمية اإلعالمية

  .حالة اجلزائر و احلرب النفسية منوذجا: الفصل األول                  

  .يل و احلرب النفسية نوعاحالة إسرائ: الفصل الثاين                  

  حالة العوملة و احلرب النفسية مثاال: الفصل الثالث                  

 اخلامتة العامة
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  المقدمة العامة
  

احلرب شكل من أشكال العالقات والتعامالت البشرية ،تصرف وسلوك بشري          
 أوا تكون حقوقها عنيف،ونشاط مارسته مجيع األمم والشعوب،ومتارسه وستمارسه،عندم

أطماع أمم وشعوب أخرى،فحيثما تكون املصاحل املتباينة  أوأطماعها تصطدم حبقوق 
  .واملتناقضة،وحيثما يعجز األفراد واجلماعات عن التعايش تكون احلرب ويكون العنف

كانت احلرب  إذاوو احلرب حسب أغلبية املنظرين حرب عسكرية وحرب نفسية،        
للحرب  فإنعلى ترسانة من التجهيزات واملعدات،ناهيك عن اجلنود والقوات،العسكرية تعتمد 

طبيعتها عن احلرب العسكرية،واملؤكد أن وا دائهأختتلف يف  األسلحةالنفسية أيضا ترسانة من 
  .والذهنيان لإلراداتاحلرب النفسية أخطر وأكثر تدمريا،ليس تدمريا للمنشآت ولكن تدمريا 

وخط الدفاع األخري يف احلرب النفسية،ولقد ازدادت  لوال خط اهلجوم األواالتص عالمويعترب اإل
واالتصال واالهتمام املتزايد به،ودوره  عالمأمهية احلرب النفسية يف العصر احلديث يف ظل تطور اإل

  .احليوي واالستراتيجي يف األمن الوطين ويف العالقات الدولية للدول والشعوب
ظاهرة خطرية وهامة مل حتظ بالدراسات  إعالم استعالم و كحربإن احلرب النفسية      

 أواحلرب أمر ضروري لكل فرد  ة، فدراسأن مصري أفراد وجمتمعات مرتبط هبا م، رغواألحباث
  .إليهاجمتمع مهما كان موقفه العام من احلرب ونظرته 

 تيجياتاستراأعمال احلرب و  إدارةات اليت من الضروري أن تنصب على كيفية سهذه الدرا
التخطيط  إىلتام يستند  بإحكامتسيري عملياهتا،فاحلرب على الرغم من عنفها فهي منظمة ومدارة 

  .الفعال لألعمال والعمليات  والتسيري
وان كانت مجيع -(نفسية  أوهذا التنظيم هو الذي جعل وجيعل من احلرب عسكرية كانت       

نظر فيه،له يعلما وفنا يدرس و) -عيسويالرمحان ال عبداحلروب حروب نفسية حسب الدكتور 
  .مفكرين وخرباء خمتصني،له مذاهب ومدارس 

فهم وتفهم احلرب ودراستها وتشخيصها  ةاولحم طاروهذا البحث املتواضع يندرج يف       
  .واالستعالميةية عالمبكل جوانبها النفسية واإل واإلملام وتشرحيها
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واالتصال هلذه  عالممتكاملة ومستقلة،وحلاجة علوم اإلومبا أنه مل يبحث يف هذا املوضوع بصورة 
باملعاجلة والتحليل لسد النقص يف ذلك،على الرغم من قلة  يتناولهالدراسة،فقد اختار الباحث أن 

  . وتناولتهاملراجع اليت تعرضت له 
اطنني انه موضوع جدير بأن حيظى باالهتمام و العناية من لدن الدارسني والباحثني و من املو     

  .واملسؤولني على حد سواء 
 هتصال واالهتمام بإطاراتواال عالمة والعمل على تقوية اإلخطرية وهام فاحلرب النفسية     

  كلها أمور ملحة وضرورية ملواجهة احلمالت املعادية  ووسائله ورسائله والتوعية،
فهي تأيت بالعلم الفاعل  تأت من العدم والفراغأمور ال  وتوعية األمة، عالموية اإلوعلى كل فتق
  .وليس باالرجتال والعشوائية والصدفة والعمل الفعال،

باملوضوع من كل جوانبه االتصالية والنفسية والعسكرية  اإلملامهذا البحث  اولحيوهكذا      
  .واإلستراتيجية

 باءواألنواالتصال وذخريهتا املعلومات  عالمتها اإللفاتصاليا كون احلرب النفسية وسي     
واستراتيجيا باعتبار احلرب  يةاإلنسانواألخبار ونفسيا كون احلرب النفسية مسرح عملياهتا النفس 

وتشويه الصورة الوطنية يف  أمن الدولة ودفاعها الوطينالنفسية بأبعادها املختلفة تستهدف زعزعة 
تقنياهتا احلربية  حربا بأمت معىن الكلمة،حرب هلا يتناولوعسكريا كون البحث  .العالقات الدولية
  .هتا الدفاعية واهلجوميةاأعماهلا وتسيري عملياهتا،وهلا فني إدارةواستراتيجيات 

دراسات  ياإلستراتيجية، وهوكل هذه النقاط طبعا تدخل يف نطاق الدراسات والبحوث     
  .شائكة ومتشعبة ومعقدة حلساسية موضوعها وتعدد جماالهتا وتنوع مستوياهتا

  وتكون باملطلوالباحث املوضوع وكله ثقة وأمل يف أن يكون يف املستوى  وليتناوعليه     
  الفائدة املنشودة وخصوصا والبحث يتعرض للحرب النفسية بصفة عامة واحلرب النفسية

  .املستهدفة للجزائر بصفة خاصة ماضيا وحاضرا
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ة شرسة واجهتها ماضيا إبان العهد االستعماري حيث واجهت اجلزائر حربا نفسية استعماري     
الثوري بتعبري الدكتور أمحد محدي وبالتعبئة الشعبية واجلماهريية بتعبري الدكتور أحسن  عالمباإل

  .بومايل
زعزعة استقرار اجلزائر  إىلوحاضرا مبتابعة احلمالت الدعائية ذات الطبيعة العدائية اهلادفة      

يف العالقات الدولية وحتديد  (NATIONAL IMAGE)وأمنها الوطين وتشويه صورهتا الوطنية 
  .طرف مواجهتها والتصدي هلا

هذه الدراسة املوضوع من جوانبه املختلفة نظريا وتطبيقيا وفيما يلي تفصيل للموضوع  تتناول     
  .ضمن إطار منهجي ونظري وتطبيقي يتناسب وطبيعة املشكلة البحثية املطروحة
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  اإلطار المنهجي
  :مــهيدت

يعترب اإلطار املنهجي من املنطلقات والدعائم األساسية ذات األمهية البالغة يف عملية البحث      
موضوعه ومواده العلمي،يف كافة جماالت املعرفة،وخاصة يف جمال علوم االتصال نظرا خلصوصية 

  .تطبيقيةال العلمية كتعدد أطره الفكرية ومداخله النظرية وفضاءاته التحليلية وحاالته
املادة العلمية من خالل  أواملوضوع  تناولوتكمن أمهية اإلطار املنهجي يف أنه يساعد على     

والتساؤالت املطروحة يف جمال البحث  اإلشكاليةحتديد أدوات التحليل ومنهجية التعامل مع 
  .املنهاجية اإلجرائيةوذلك بتوضيح الدالالت 

بأسباب اختيار املوضوع ،  بدءا ضح لسريورة العملوامل طاراإلفاإلطار املنهجي للبحث يعترب     
  .أهدافه إىل انتهاءمنهج البحث مث صعوبات البحث وأمهية البحث  إىلوصوال 

خطوات حبثية وإجراءات علمية أكادميية  إىلاملفتاح للعمل العلمي اجلاد املستند  مبثابة اإلطارفهذا 
  :لنقاط التاليةا إىل اإلطاروعليه يتعرض الباحث يف هذا 
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  :أسباب اختيار املوضوع -
كحمالت  عاجملتماستنادا ألمهية موضوع احلرب النفسية و إدارهتا وحبكم تواجدها يف        

  :دعائية ذات طبيعة عدائية مستهدفة للجزائر تتجلى أسباب اختيار الباحث للموضوع واملتمثلة يف
ه الشخصي باملوضوع ورغبته           عالقة البحث بتخصصه العلمي واهتمام -  

  .اإلستراتيجيةوطموحه يف حبث ودراسة املواضيع والشؤون 
قلة األحباث والدراسات ونقص االهتمام باملوضوع مما اقتضى عناية الباحث به  -

  .ومعاجلته
  .اجملتمعات والدول أوللبحث سواء لألفراد  واإلستراتيجيةاحليوية  األمهية -     

  :ــداف البحثأه -
  :يلي توضيح ما إىليهدف البحث 

 عالماليت يتعني أن يضطلع هبا اإل اإلستراتيجيةاملزيد من الضوء على طبيعة املهام  إلقاء-
  .واالتصال وتأكيد دورمها احليوي يف حياة األمم والشعوب

  .هتاأعماهلا و عمليا إدارةية و استراتيجيات عالمفهم وتفهم طبيعة احلرب النفسية اإل-
دراسة حاالت وتطبيقات للحرب النفسية كحالة اجلزائر واحلرب النفسية منوذجا -

  .واحلرب النفسية نوعا،وحالة العوملة واحلرب النفسية مثاال إسرائيلوحالة 
األزمة من  إباني اجلزائري عالماإل األداءجه اإلخفاق والقصور اليت تشوب أوإجياد -

 عالماحلديث أيضا عن اإل اجلزائريف  عالممة اإلاألزمة وأز إعالمخالل احلديث عن 
  .ودوره األمين

  .علمية يف التخصص ةاولحمغناء املكتبة والبحث العلمي مبسامهة ووإ إثراء-
  .تقدمي نتائج حبثية وحلول علمية للفرد واجملتمع والدولة يف هذا املوضوع االستراتيجي-
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  :أمهية البحث -
املسامهة يف توضيح موضوع  اولحيى أمهية البحث املتمثلة يف كونه انطالقا من األهداف تتجل     
 وإدارةاحلرب النفسية وسرب أغوارها وكشف أسرارها،وكيفية تسيري عملياهتا  إدارة
،وتزداد أمهية البحث بروزا ووضوحا كونه،يصادف حتريره وكتابته احلرب النفسية أعماهلا
لف االجنلوأمريكي حيث اساق بني العراق والتحية الشرسة الدائرة رحاها على قدم وعالماإل

حيث أضحت تسمى حرب اخلليج الثالثة  واإلستراتيجيةيالحظ مدى أمهية هذه احلرب احليوية 
 عالمإل،حرب املعلومات واملعلوماتية،حرب اهذه،حبرب الصور والبيانات،حرب الفضائيات

  *.عالمواالتصال،حرب االستعالم واإل
يون والنفسانيون يعملون مع العسكريني عالمف كان اإلويالحظ اجلميع كي     

املعلومات  إطالقالصواريخ،تعمل مع منصات  إطالقواألمنيني،وكيف كانت منصات 
  .واإلشاعات والتسميم  وغسل املخ وتلوين األخباروالدعايات 

لف العراقي حممد سعيد الصحاف وممثل قوات التحا عالمويالحظ اجلميع كيف بزغ جنم وزير اإل
،تنتظر صورمها إليهماوالعقول موجهة  واألذانأمريكي،وكيف كانت مجيع العيون  األجنلو

  .وبياناهتما وتصرحياهتما
بالعقول  ،واألذانحرب تتالعب بالعيون  ياهلا من حرب، و إهنا حقا حرب صور وبيانات،   
قلب وت ،اإلراداتوتشل  وتزعزع املعنويات، والتوجهات، التصوراتغري ت لضمائر،ا
حرب خطرية جدا وخطورهتا وأمهيتها هي اليت تستلزم  إهنا وختربط املرجعيات، لويات،واأل

  .دراستها وحبث شأهنا وموضوعها
  

  
  
  
هذا البحث و إلثرائه سيتم توظيف مجيع هذه التسميات و استعماهلا يف سياق احلديث عن أعمال وعمليات يف أنه  إىلجتدر اإلشارة *

  .استعالمات ومعلومات احلرب النفسية كحرب
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  :إشكالية الدراسة -

التالية وجيعلها املنطلق  اإلشكاليةالباحث يطرح  ل، جتعكل هذه األسباب واملعطيات السابقة     
  :لبحثه
وكيف تدار شؤوهنا وما االستعالمية  يةعالمكيف تسري أعمال وعمليات احلرب النفسية اإل     

  هي استراتيجياهتا؟
  :تساؤالت البحث -

  ولتوضيحها أكثر وتبسيطها يطرح الباحث التساؤالت اإلشكاليةلإلجابة على هذه     
  :التالية 
  ؟عالمما هي حروب االستعالم واإل-
  ؟إدارهتاما هي آليات -
  ية ؟عالمما هو مسرح عمليات احلرب النفس وميداهنا ؟ وما هي استراتيجياهتا االستعالمية واإل-
  رتكزة على املعلومة ؟ وما هي صورها؟ما هي أساليب هذه احلرب امل-
 ؟على أمن الدولة ودفاعها الوطين وعالقاهتا الدوليةما هي حتدياهتا -
املستهدفة للجزائر؟ وكيف كان تصرف اجلزائر  يةعالماإلواحلملة ما هي طبيعة احلرب النفسية -

  جتاهها ؟ 
  هل العوملة ممارسة حلرب نفسية؟-
  :منهج الدراسة -

وير صت إىلية واليت هتدف صفسبق،اتبع الباحث يف هذا البحث،الدراسة الو بناءا على ما
الظاهرة،ودراسة وضعها،قصد احلصول على معلومات كافية ودقيقة فهي تقوم بوصف الظاهرة 
كما هي والتعرف على خصائصها والعناصر املكونة هلا،وتتبع سريورهتا،معتمدا يف ثنايا الدراسية 

املستهدفة للجزائر  احلملةمثل يف دراسة حاالت وتطبيقات واليت هي حالة على أحد أساليبها واملت
  .نوعا اإلسرائيليةمنوذجا وحالة العوملة كممارسة حلرب نفسية مثاال وحالة احلرب النفسية 
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كما يعرفها  Descriptive or Normativeالتشخيصية   أووالبحوث الوصفية       
وث تركز على وصف طبيعة ومسات وخصائص جمتمع حب": ) 1(هي سنيحالدكتور مسري حممد 

استبصارات بشأهنا  إىلظاهرة معينة هبدف،الوصول  أوفرد معني  أومجاعة  أوموقف  أومعني 
وهبذا املعين "وتستخدم يف املرحلة املتوسطة من مراحل منو املعرفة العلمية يف التخصصات املختلفة 

املزيد من  وإلقاءبيانات واملعلومات التفصيلية حوهلا،فالدراسة الوصفية للحرب النفسية هي مجع ال
  .الضوء عليها

ظاهرة سني بأهنا تستهدف تصوير وحتليل وتقومي خصائص ويضيف الدكتور مسري حممد ح     
ومن الضروري حسبه يف حالة البحوث الوصفية احلصول على وصف كامل ودقيق للموضوع 

درجة ممكنة من  بأكرب تكفل التعرض هلا وحتليلها والتأكد من مجع كل البيانات الضرورية اليت
  ) .2(الدقة وتفادي أي حتيز يف مجع هذه البيانات

صورة كلية عن الظاهرة  إعطاءالدراسات الوصفية تستهدف  أنويرى األستاذ حممد شليب    
ملنطق موضوع البحث والدراسة هبدف التعرف على كينونتها واستكشاف مالحمها بنوع من املوضوعية وا

  .والعمق،بتحديد خصائصها وعناصرها وطبيعة عالقتها
  عد املنهج الوصفي بتعبري املؤلف حممد حممد قاسم أكثر مناهج البحث مالءمةيهذا و      

للواقع االجتماعي كسبيل لفهم ظواهره واستخالص مساته،ويأيت على مرحلتني 
خطوات هي ى ثالث االستكشاف و الصياغة اليت حتتوي بدورها عل مرحلة: حسبه

ذوي  إىلناد تتلخيص تراث العلوم االجتماعية فيما يتعلق مبوضوع البحث و االس
اخلربة العلمية والعملية مبوضوع الدراسة،مث حتليل بعض احلاالت اليت تزيد 

  من،استبصارنا للمشكلة وتلقي الضوء عليها ،أما املرحلة الثانية فهي
 .123ص 1995القاهرة 2عامل الكتب الطبعة " عالمهج البحث العلمي حبوث اإلدراسات يف منا"مسري حممد حسني ) 1( 
  133ص نفسهاملرجع ) 2(
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 إىلليال يؤدي حتمرحلة التشخيص والوصف وذلك بتحليل البيانات واملعلومات اليت مت مجعها 
  ) .1(اكتشاف العالقات بني املتغريات وتقدمي التفسريات املالئمة هلا

الوقائع وتقدم هلا وصفا حمددا ألبعادها  تتناولالدكتور السيد علي شتا  مفهومبوالبحوث الوصفية 
وبنائها ومكوناهتا جبمع البيانات الكافية والالئمة ويفيد البحث الوصفي يف أنه يوفر املعلومات 

  ) .2(اليت تتيح الفرصة لصياغة املوضوع
أساس الدراسة الوصفية كما  إذن مجع البيانات واملعلومات باستخدام وسائل وأدوات متعددة

املنشورة باجمللة اجلزائرية  عالموزة يف دراسته حول مناهج علوم اإلبيوضح الدكتور صاحل بن 
  ) .3(لالتصال

  ومن األساليب املنهجية اليت يستعان هبا يف البحوث الوصفية أسلوب دراسة احلاالت

  .والتطبيقات
حمددة، قضية  أومفردة معينة  أولة لوحدة وهو أسلوب ينصب جل اهتمامه على الدراسة املفص

  .اأدق التفاصيل واالستنتاجات املتعلقة هب إىلالتوصل  ضبغر
ومتثل احلاالت وسيلة لنقل صور واقعية لألحداث واملتغريات املرتبطة مبوضوع الدراسة نيتم من 

  ) .4(موقع الدراسة خالله عرض موجز ملوضوع معني مع التركيز على اجلانب املعني
معينة قصد  زاويةمن  تناوله أويقوم على أساس التعمق يف دراسة نقطة معينة  بفهو أسلو

 أواحلدث  أوحملطة ا أول البيانات املتاحة عن احلالة اإلحاطة هبا أدراك خفاياها باحلصول على ك
  ).5(والبحثالشخص قيد الدراسة 

  .ة النظرية والتطبيق العملي ولإلشارة فدراسة احلاالت وسيلة فعالة لسد الثغرة بني الدراس
  

  .60ص 99بريوت 1دار النهضة العربية ط"البحث العلمي مناهج إىلاملدخل "حممد حممد قاسم) 1( 
   122،ص 1997القاهرة 1الفنية ط اإلشعاعمكتبة ومطبعة "املنهج العلمي والعلوم االجتماعية "السيد علي شتا ) 2( 
واالتصال جامعة اجلزائر  عالممنشورات معهد اإل 1995ربيع وصف 12و11 اناجمللة اجلزائر لالتصال العدد" عالممناهج حبوث اإل"وزة بصاحل بن )3( 

  .40،اجلزائر ص
   46ص 1996طبعة اجلزائر  دون دار هومة ، "العلمي املرشد املفيد يف املنهجية وتقنيات البحث" ي عبد اجمليد قدخالدي اهلادي ) 4(

 .87ص 1997دون دار النشر دون طبعة اجلزائر "لتحليل السياسياملنهجية يف ا"حممد شليب) 5(
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فالتسلح باإلطار املفاهيمي املناسب وتوفري البناء املنهجي املالئم يعترب أساس   وهكذا       
عاجلة املاملنهجية اليت يتبناها الباحث ألهنا تسهل عملية البحث وتساعد على  ةاإلستراتيجي

الباحث بتقسيم حبثه  املنهجية املتبعة قــام اإلستراتيجيةعلى أساس والتحليل اجليد للموضوع و
أغلبها اإلجابة على  حتاولقسم نظري وقسم تطبيقي وحيتوي كل قسم على جمموعة فصول  إىل

  .التساؤالت املطروحة 
  :موضوع البحث وأقسام الدراسة -

راسات واألحباث موضوع البحث موضوع حساس ذو أمهية حيوية يندرج ضمن الد          
  .اإلستراتيجية

واالتصال كسالح هلا والنفس  عالماملعلومات كذخرية للحرب النفسية واإل يتناولانه حبث          
وتلوين األخبار كعيار والتسميم وغسل املخ  واإلشاعة ةلعملياهتا، والدعايكمسرح  يةاإلنسان

  .هاـــل
،هلا مفاهيمها وتسمياهتا، هلا  إعالموستعالم انه حبث يستعرض احلرب النفسية كحرب ا         

  .أعماهلا وعملياهتا،وهلا ممارسيها وخرباؤها، هلا استراتيجياهتا وتكتيكاهتا
من منظور أمن الدولة  إستراتيجيةاملوضوع من منظور ورؤية  تناولمعاجلة و اولحيفالباحث         

  :للخطة البحثية التالية ودفاعها الوطين والعالقات الدولية للدول والشعوب وفقا
  .تطبيقيمنهجي وقسم نظري وقسم  إطار إىلقسم الباحث حبثه 

 وإطارهاملنهجية  وإستراتيجيتهففي اإلطار املنهجي استعرض الباحث فيه خطوات حبثه     
  .املفاهيمي 

خلفية نظرية ملوضوعه من الناحية املفاهيمية  أعطاءالباحث  حاولويف القسم النظري    
  .رخييةوالتا
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ل ومبحثه األ تناولواملعلومات حيث  يةاإلنسانالنفس  إىلل خصصه كمدخل وفالفصل األ   
واالتصال بينما املبحث  ةاملعلومماهية النفس البشرية ن يف حني مبحثه الثاين حتدث فيه عن 

  .استعرض فيه عالقة كال من النفس واملعلومة باحلرب الثالث
مفاهيم عامة حول اإلدارة واحلرب، جعل من املبحث  إىلاين وتطرق الباحث يف الفصل الث    
ل مبحثا يف مفهوم اإلدارة والتسيري والتنظيم ومن املبحث الثاين مبحثا يف احلرب والعنف واأل

   .بينما املبحث الثالث خصصه للحديث عن إدارة احلرب
ل و املبحث األفيشرح يف إعالمويتحدث الفصل الثالث عن احلرب النفسية كحرب استعالم    

مفاهيمها وتسمياهتا ويوضح يف املبحث الثاين أمهيتها وخطرها ويستعرض يف مبحثها الثالث 
  .دى الباحث فيه لنقطة أنواع احلرب النفسية صهدفها ووسيلتها واملبحث الرابع يت

ية وخيصص عالمالفصل الرابع أساليب ومرتكزات هذه احلرب االستعالمية اإل يتناولهذا و   
ل ألسلوب الدعاية واملبحث الثالث ألسلوب غسل واأل ثمبحثا، فاملبحومرتكز  أسلوبل لك

  .األخباراملخ واملبحث الرابع للتسميم السياسي واملبحث اخلامس لتلوين 
يوضح الباحث يف الفصل اخلامس استراتيجيات تسيري عمليات وأعمال احلرب النفسية فيشرح يف 

  .ية عالماإل اإلستراتيجيةستعالمية ويف املبحث الثاين اال اإلستراتيجيةل واملبحث األ
 منأل حتدياهتا على وويؤكد البحث يف الفصل السادس حتديات هذه احلرب فيشرح املبحث األ

  .واملبحث الثاين حتدياهتا على العالقات الدولية  الدولة ودفاعها الوطين
ل ملعاجلة وفيخصص الفصل األ البحث دراسة حاالت وتطبيقات اولحييف القسم التطبيقي     

ل وحالة اجلزائر واحلرب النفسية منوذجا ماضيا وحاضراً ،فماضياً باستعراضه يف املبحث األ
يف املبحث الثاين أزمة اجلزائر واحلرب  تناولهالثورة التحريرية وحاضراً ب أباناحلرب النفسية 

يف الفصل  يتناولنوعاً و اإلسرائيليةالنفسية ويعاجل البحث يف الفصل الثاين حالة احلرب النفسية 
  .الثالث حالة العوملة كممارسة حلرب نفسية مثاالً

اقتراحه  إىلوخيتم الباحث دراسته خبامتة عامة يستخلص فيها حوصلة حول املوضوع باإلضافة    
وتوعية األمة  األمينودعم دوره  عالمتقوية اإل إىلقترحات والتوصيات اهلادفة جملموعة من امل
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رصيدها وتراثها التارخيي واحلضاري ملواجهة احلمالت الدعائية ذات الطبيعة العدائية من  إحياءو
  .خمتلف الدوائر املعادية 

البحثية  لإلجراءاتتساؤالت الدراسة تبعاً  على اإلجابةالباحث  اولحيويف كل هذه احملطات     
  .منهجية كإستراتيجية إليهااملستند 

  : الدراسات السابقة -
الباحث جمموعة من  راستثماملفاهيمي املتبع ، واإلطاراملنهجية  اإلستراتيجيةويف إطار     

الدراسات واألحباث ،وجمموعة من الكتب واملوسوعات واجلرائد واجملالت ،واستفاد منها استفادة 
 رسائل(كبرية سامهت يف بلورة حبثه وتطوير دراسته حنو األحسن ففي جمال الدراسات اجلامعية 

واليت من الضروري االطالع عليها قبل االنطالق يف أي حبث )املاجستري وأطروحات الدكتوراه
،ودراسة )2(بومايل أحسن األستاذ،ودراسة ) 1(فاطلع الباحث على دراسة األستاذ أمحد محدي

وغريها من الدراسات واألحباث ذات العال قة املباشرة ) 3(الطالب محد بن سليمان مبارك العتييب
مكتبات  أومكتبة اجلامعة  أوري املباشرة مبوضوع احلرب النفسية واملتواجدة مبكتبة املعهد وغ

  .أخرى

الثورة اجلزائرية يف مرحلتها  إستراتيجية"ففي ما خيص دراسة األستاذ احسن بومايل املعنونة بـ    
سة الصادرة عن منشورات املتحف الوطين للمجاهد باالشتراك مع املؤس" 56-54ىل واأل

 إبانشهار فقد ركزت على التوعية الشعبية و التعبئة اجلماهريية اإلالوطنية لالتصال والنشر و
احلرب  تتناولإال أن الدراسة ال الثورة التحريرية ،وان كانت التعبئة هلا عالقة باحلرب النفسية 

  .فهوم هذه الدراسة وهذا البحث احلايلمبالنفسية 
   عالماإل دراسة يف عالمالثورة اجلزائرية واإل"د محدي املعنونة بـيف حني دراسة األستاذ أمح      

  
  .1995اجلزائر  2منشورات املتحف الوطين للمجاهد ط منشورة،رسالة ماجستري "الثوري عالمدراسة يف اإل عالمالثورة اجلزائرية واإل"أمحد محدي) 1(
رسالة ماجستري منشورة منشورات املتحف الوطين للمجاهد باالشتراك مع "56-54ىلوالثورة اجلزائرية يف مرحلتها األ إستراتيجية"أحسن بومايل) 2(

  .دون طبعة اجلزائر دون تاريخ  واإلشهاراملؤسسة الوطنية لالتصال والنشر 
 عالمهد علوم اإلعجان مع عزت إشرافغري منشورة  ماجستريرسالة "الدعاية واحلرب النفسية والقرار السياسي"محد بن سليمان مبارك العتييب) 3(

  .اجلزائر دون تاريخ  1999/2000واالتصال 
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الثوري،  وان  عالممنشورات املتحف الوطين للمجاهد فقد ركزت على اإلالصادرة عن " الثوري
هذه  فإنالثوري عبارة عن حرب نفسية مضادة للحرب النفسية االستعمارية ،  عالمكان اإل

  وفقا ملنظور ورؤية الباحث إعالمتعالم و الدراسة ال تتعرض للحرب النفسية كحرب اس
الدعاية واحلرب النفسية والقرار "بينما دراسة الطالب محد بن سليمان مبارك العتييب املعنونة بـ

ت الدعاية واحلرب النفسية ومدى تأثريها على القرار السياسي وصناعته يف عصر تناولف" السياسي
  .العوملة 

مل  افإهنالدعاية واحلرب النفسية  إىلأشارت  أوت تناولوان  وعليه فهذه الدراسات مجيعها    
 إلستراتيجيتهووفقاً  زاويتهتعاجلها باملنظور الذي يعاجله حاليا الباحث ومل نتطرق للموضوع من 

بتاتا موضوع أزمة اجلزائر واحلرب النفسية وهذا يعترب  تتناولالبحثية ، زد على ذلك أهنا مل 
  .احة الوطنية والدولية موضوعاً جديداً على الس

  :صعوبات البحث -
وجود املساعدة العلمية  ماملراجع، وعدلقد واجهت الباحث عدة صعوبات كنقص   

تعقد  إىلوجدت فهي ناقصة باإلضافة  نباملوضوع، واوالتسهيالت البحثية من طرف املعنيني 
  .الدوليةقاهتا املوضوع وتشعبه وحساسيته وارتباطه بأمن الدولة ودفاعها الوطين وعال

وأن يضيف أبعاد جديدة  املطلوبويف األخري يتمىن الباحث أن يكون هذا العمل يف املستوى   
  .للبحث العلمي يف هذا اجملال االستراتيجي وأن يفيد اجملتمع والدولة 

يرجو الباحث أن تسهم هذه الدراسة وهذا اجلهد املتواضع يف تلبية بعض االحتياجات املعرفية     
واالتصال ودورها يف األمن الوطين والعالقات الدولية واهللا املوفق  عالملبحثية يف جمال علوم اإلوا

  .واملعني
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  القسم النظري
  :تمهيد

موضوع من املواضيع من الناحية املفاهيمية والتارخيية أمر ضروري  وذلك لتبسيط  تناولإن     
بأبسط مفاهيمه وبتارخيه  اإلملاموع ما دون ال يعقل معاجلة موض إذاملوضوع وتوضيحه أكثر، 

وعلى هذا األساس خصص الباحث هذا القسم الستعراض املفاهيم واملصطلحات والتسميات 
  .اليت حيتويها البحث ويتعرض هلا الباحث 

 يتناولواحلرب مث  اإلدارةوحيتوي هذا القسم على مدخل متهيدي يف النفس واملعلومات ويف     
اهلدف والوسيلة مث  إىلاألمهية واخلطر  إىلباملفهوم والتسمية  كل جوانبها بدءا مناحلرب النفسية 

أساليب احلرب  إىليف نقطة أخرى يتعرض الباحث ووالتكتيكية  اإلستراتيجيةاحلديث عن احلرب 
  . ياإعالموالنفسية وبعدها يستعرض الباحث استراتيجيات تسيري احلرب استعالميا 

  .حتديات احلرب على األمن والعالقات الدولية  ضاستعراالباحث  اولحيمث     
  :النظريوهذا تفصيل ملا هو خمتصر يف متهيد القسم 
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  لوالفصل األ
  ية والمعلوماتاإلنسانالنفس  إلىمدخل 

  :تمهيد
ية وموضوع املعلومة اإلنسانالباحث يف هذا الفصل معاجلة موضوع النفس  اولحي       

النفس  إىلضوعني جوهريني يف هذه الدراسة ككل وعليه يتطرق هذا الفصل واالتصال كمو
ية بالتعريف الشامل باعتبارها مسرحاً لعمليات احلرب النفسية من الضروري فهم أمرها اإلنسان

املعلومة واالتصال كقيمة مركزية  إىلالتطرق  إىلوسرب أغوارها وكشف أسرارها ،باإلضافة 
  .وكذخرية للحرب النفسية 

ويعترب املبحث الثالث هلذا الفصل مبثابة املبحث املوضح للعالقة بني النفس واملعلومة واحلرب      
  .احلربموقع كل من النفس واملعلومة يف  إىلباإلضافة 

  :وهذا تفصيل شامل وتشخيص كامل للنفس واملعلومة يف احلرب     
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   :يةاإلنسانالنفس ماهية  : لوالمبحث األ 
معرفة تعرف، ومعرفة تعريف وعلى هذا األساس فمعرفة النفس :يقال أن املعرفة معرفتان     

هذا  اولحيية وهذا ما اإلنسانمعرفة تعرف على النفس ومعرفة تعريف للنفس : ية معرفتاناإلنسان
يها املعرفة و ية هي القاعدة اليت تبىن علاإلنسانومعاجلته ألن دراسة النفس  تناولهاملبحث 

 أواقتصاداً  أوسياسة  أوتارخياً  أوفناً  أوسواء كان أدباً " اإلنسان"ورات يف كل ما خيتص بـالتص
حرباً وأننا ال نستطيع أن خنوض يف هذه اجملاالت بغري تصور سليم ودراسة وافية  أوا وتربية إعالم

  .ية اإلنسانللنفس 
عقل وروح فأما اجلسد فهو جسم و اإلنسانأن ) 1(ويف هذا اإلطار يرى املؤلف حممد قطب    

ال تكف وهو املطالب أووشائج اللحم والدم وهو النوازع الفطرية وهو الشهوة امللحة اليت ال هتدأ 
ل والً على ذاته واحملافظة بعد ذلك على النوع اهلدف األأوحبفظ احلياة على األرض ،باحملافظة 

  .وسيلته الطعام والشراب واملسكن والكساء أيضاً
يف احلصول على أفضل الطرق إلجابة النوازع  اإلنسان يعاونىل أن ولعقل فمهمته األأما ا    

والتفكري ،جعلت فيه نزعة  رالفطرية ،والتغلب على العقبات اليت قد تقف يف سبيل ذلك بالتدب
  .املعرفة ،وعن طريق هذه الرتعة ترتقي احلياة وتتقدم وهي حتقق أهدافها يف الوقت ذاته  إىلدائمة 

أما الروح فهي تلك الطاقة الكربى فمهمتها قد ال تكون ظاهرة للعيان يف مبدأ األمر ألن     
واحليوان وهي مناط  اإلنسانالروح يف ذاهتا أمر غري حمسوس فهي اإلرادة اليت هي الفارق بني 

  .املسؤولية وحمور االرتكاز واملتحكمة يف مشاعره وأعماله 
حمور االهتمام من حيث هو  أصبحالعقل واجلسم والروح ككيان واحد ميتزج فيه  اإلنسان   

 وعلم اإلنساينكائن حي يعيش يف جمتمع يؤثر ويتأثر به، هذا االهتمام املتجسد يف دراسة النشاط 
العوامل الكامنة فيه  النفس هو العلم الذي يدرس السلوك البشري بصفة خاصة ،كما يكشف عن

  هو بدوره ظاهرة أساسيةالذي " العقل"،والسلوك مظهر من مظاهر 
  
  . 1983القاهرة  8دار الشروق ط"بني املادية واالسالم اإلنسان" حممد قطب ) 1( 
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للكائن احلي وعليه تتوقف قدرته على التالؤم مع البيئة وتكييف هذه البيئة حىت تصبح صاحلة      
  ) .1(له

وهو أصل القوى املدركة يعرف ابن سينا النفس بقوله أهنا جوهر روحاين قائم بذاته ،     
  .اجلوهر الذي يتصرف يف أجزاء البدن  و هيواحملركة واحملافظة للمزاج 

هذا الكائن البشري الذي يعترب أرقى احلي، النفس هبذا املفهوم مصدر سلوك الكائن  أوفالروح 
اعدته الكائنات احلية ،نظراً ملا يتمتع به من خصائص عضوية متميزة ،واستعدادات ذهنية هائلة س

  .على التطور و إدراك الكثري عن طبيعة عناصر احمليط الذي يعيش فيه 
ويعترب يف هذا اإلطار اجلهاز العصيب من أهم األجهزة األساسية يف اجلسم البشري حيث      

يقوم بتنظيم ومراقبة متلف الوظائف اليت يقوم هبا أعضاء اجلسم ويعمل على توافق هذه الوظائف 
  ) .2(ى متاسك اجلسم وتوازنهبكيفية حتافظ عل

فطبيعة الكائن البشري باعتباره شكالً من أشكال احلياة الراقية قد جعلته يعيش من خالل     
تفاعله املستمر مع العامل اخلارجي ،حيث يتأثر ويستجيب ملا حيدث فيه من تغريات ،وذلك 

تمثلة يف السلوك البشري الذي بسبب ما تتميز به العضوية احلية من قابلية للتنبه واالستجابة وامل
ميثل خمتلف النشاطات واملظاهر الصوتية واحلركية املعربة اليت يقوم هبا الكائن البشري جتاه العامل 

  .اخلارجي مسايرة لدوافعه احملركة لسلوكه 
ويعترب السلوك نتاجاً  إذن كلمة سلوك مبعناها العام تتضمن كل نشاط يقوم به الكائن احلي     
  مبيوله واستعداداته ونوازعه  اإلنسانقات الديناميكية الصادرة عن تفاعل للعال

وحوافزه ورغباته، مع البيئة احلقيقية له مبا فيها من قوى مادية وعناصر تؤثر بدورها يف سلوك 
  .األفراد 

وغرائز والشخصية باعتبارها جمموع ما لدى الفرد من استعدادات ودوافع ونزعات وشهوات    
  جوردن بيولوجية ، وباعتبارها حسبفطرية و

  
  . 15مطابع وزارة التعليم والتربية دون طبعة القاهرة دون تاريخ ص"علم النفس"ي وآخرونصعبد العزيز القو) 1(
  . 14-10ص 1990دار املعرفة دون طبعة اجلزائر "حول الطبيعة البشرية والنظم السياسية"يأوحممد مجال حيي) 2(
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يم الديناميكي الذي يكمن داخل الفرد والذي ينظم كل األجهزة النفسية ألربت بأهنا ذلك التنظ
تعترب أي شخصية هدف كل ) 1(واجلسمية اليت حتدد للفرد طابعه اخلاص يف السلوك والتفكري 

             احلديثة حيث  عالماملؤثرات وخصوصاً وسائل اإل
اد بشكل ملموس مبسامهتها يف  تكوين يف شخصية األفر التأثريأصبحت تلعب دوراً هاماً يف       

عقلية الفرد وشخصيته وتوسع من مداركه وتوقفه على كثري من حقائق العامل احمليطة به ومن مث 
تساهم يف تنمية نظام القيم عنده وتوجيهه وتسيريه ،ويعترب يف جمال الشخصية والسلوك اجلهاز 

ني يرى ،يسمع ،يتكلم ،يتعلم، يريد، ح اإلنسانالعصيب هو الذي حيكم وينظم سلوك الفرد ،إن 
يفكر يستخدم جهازه العصيب ،كما يستخدم حواسه وعضالته ،فاجلهاز العصيب إذن هو املشرف 

  2(على النشاط احلسي واحلركي الذي يصل بني الكائن احلي وبيئته
ته وتعبريا ية كمجموعة مسات الفرد كما تبدو يف عاداته الفكرية،اإلنسان ةولإلشارة فالشخصي

وأسلوبه يف العمل وفلسفته يف احلياة هي حمور اهتمام واستهداف  واجتاهاته، واهتماماته،
ات املرغوبة فيها وبالتايل تغيري التأثريألحداث  عالماملختصني يف شؤون حروب االستعالم واإل

  السلوك والتصرف تبعاً ملتطلبات احلرب النفسية 
  يف الفكر العريب امساً اإلنسان إىلجتدر اإلشارة ية اإلنساناحلديث عن النفس  إطارويف     

  التسمية ،ومبا هاالسم ،عنيت اللغة العربية هبذ اإلنسانىل ناحية وفمن الناحية األ) 3(ومضموناً

  .يتصل هبا عناية دقيقة ،ولكن اختلفت اآلراء حوله 
  النظرة مي حـولاختالف قي إىليرجع  اإلنسانواحلق أن هذا االختالف يف تبيـان اشتقاق لفظ   

اجلانب اجلميل من احلياة  أو، اإلنسباعتباره حيوانا مدنياً بالطبع ،وهذا هو جانب  اإلنسان إىل
يقول بلغة العصر حيواناً فاعالً  "عادل العوا "باعتباره حيوانا نشطا ولعل الدكتور أواالجتماعية 

  البصر أداة معرفةمبصراً، و اإلنسانباعتبار  أوتقنياًن وهذا هو نقيض السكون  أو

  الصانع  اإلنسانالعارف ال  اإلنسانىل املرموقة آنذاك هي قيمة وأساسية فتكون القيمة األ
  159-158ي وآخرون مرجع سبق ذكره صصعبد العزيز القو) 1(  
  . 186ص" علم النفس إىلاملدخل "عبد اهللا عبد احلي موسى)2(  
  . 19ص 1982بريوت  2رات عويدات سلسلة زدين علماً طمنشو"ذلك املعلوم اإلنسان"عادل العوا/د) 3(  
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هو الكائن  اإلنسانمن النسيان وهو نقيض الذكر ،ولذا يكون  اإلنسانباعتبار اشتقاق  أو
مسي إنسان ألنه عهد إليه  اإلنسانىل ،ومنه باألرجح ما ذهب إليه من أن واملسؤول بالدرجة األ

البحث فيها قد  فإن الفحوى أواملسمى  أواملضمون  اإلنسانفنسي،ومن الناحية الثانية ، ناحية 
يف الفكر العريب جسد  اإلنسان،و  اإلنساننظر سكونية تتصل مبا نسميه بنية  يشمل على وجهة

  .صريورته من الوالدة فالنمو فاملوت  أو اإلنسانو روح وحركية تتصل مبا نسميه حياة 
  بنية وصريورة حصيلة غنية الغىن كله ، اإلنسانبيد أن حصيلة الفكر العريب يف موضوع     

كله فصار حلماً  اإلنسانفالفكر العريب على املستوى الشعيب يرى أن الروح انتشرت يف جسد 
  .ودما وعظما وعروقاً وأعصاباً 

العامل  اإلنساننظرية  أوبالطبيعة  اإلنسانوميضي املنطق التمثيلي يف الفكر العريب يف تشبيه    
  .داً جداً الصغري شوطا بعي

م الصغري ألهنم مثلوا رأسه بالفلك و وجهه بالشمس ،إذ ال لَابالَع اإلنسانإمنا لقب ") :1(يقال    
هبا ،كما ال قوام للجسد إال بالروح ،وعقله بالقمر ألنه يزيد وينقص ،ويذهب  إالقوام للعامل 

الثابتة ،ودمعه باملطر ويعود ومثلوا حواسه اخلمسة ببقية الكواكب السيارة ، وآراءه بالنجوم 
وصوته بالرعد، وضحكه بالربق ، وظهره بالرب ، وبطنه بالبحر وحلمه باألرض  وعظامه باجلبال 

  ."ه بالعيونوشعره بالنبات وأعضاءه باألقاليم وعروقه باألهنار ومغار عروق
ية تطابق اجلسدية تعكس عناصر الطبيعة ونظامه وكانت املعطيات التشرحي اإلنسانبنية  إذاف     

  .عناصر اجلغرافيا الفلكية والطبيعية 
مطلب ثقايف قدمي حديث ،مطلب "تعرف البشرية ذاهتا"أو "نفسه اإلنسانأن يعرف "     

" ياتاإلنسان" أوسرمدي أجنب عرب التاريخ ،معرفة األسطورة ،ومعرف الدين ومعرفة األدب 
 إىلي الذي أجنب نظرات شىت وهذه األنواع من املعرفة ترعرعت يف أحضان النشاط الفلسف

  انطالقاً  وجـهات النـظر تفاوتموضوع معرفة ،وكـان من نتاجه  اإلنسانباعتبار  اإلنسانحقيقة 
  38املرجع نفسه ص) 1(
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حيوان  أوتعريفات كقوهلم حيوان ناطق  اإلنسانوتباين النتائج حصيلة ،وازدياد مطرد يف تعريف 
ك ،ولكن املعرفة العلمية شاءت االنفصال عن املعرفة حيوان ضاح أوحيوان اجتماعي  أومدين 

الَ مث تلتها العلوم التقنية فالعلوم أوالتجريبية  أوالطبيعية  أوالفلسفية فنشأت طائفة العلوم الدقيقة 
ية تعبري حديث ولكنه اإلنسانيف معجمه أن تعبري العلوم ) الالند(ية واالجتماعية ويؤكداإلنسان

االنتشار يوماً بعد يوم ،وهذا التعبري يدل على ما كان من الشائع تسميته مازال آخذا بالذيوع و
 يتناولتشمل على كل علم  ية الاإلنسانبالعلوم املعنوية ،ومن البني أن موضوع هذه العلوم 

 . اإلنسانموضوع 
علوم الطبيعة  اإلنسانعن سائر الطبيعة ،وهذا يقابل علوم  اإلنسانفهي تبحث كل ما مييز     
  .وجه عام ب

وحياته االجتماعية ووجوده الفردي من  اإلنسانوعليه فهي العلوم اليت تستهدف معرفة    
استخالص قوانني تطلب لنفسها معرفة مثلى موضوعية  إىلجمموعة من املنظومات اليت تتطلع 

وهي إذن ضرورة التفكري العلمي ) 1(ضاع البشريةوومؤكدة ومستقلة عن األفكار واملواقف واأل
نفسه على مستوى اجلماعات  اإلنسانبواسطة  اإلنسانواملوضوعي واملنطقي واالهتمام بتعريف 

واألفراد ،دون أن نفصل ذلك عن اجلهد املبذول يف اجتاه معرفة صارمة وقائمة على أساس 
بأن مثال املعرفة  اإلنسانني مجيع علوم ن بمن العلوم هي اليت تتميز م تموضوعي وهذه القطاعا

ر ،واليت تظل مرتبطة بعمق ،بالوجود الفريد للكائنات يسية فيها أقل ما يكون للصياغة باحلقيق
  ) .2(البشرية واجلماعات وتعبرياهتا املبدعة وباالختيارات األساسية اليت تلتزم هبا

اجلهود املوصولة اليت بذهلا الباحثون من مفكرين فالسفة وعلماء وأدباء وباحثني  إنأجل     
 اإلنسان،سعياً ملعرفة  اإلنسانقدين قد أمثرت يف توسيع ويف تنويع ويف تعميق فهم مناطقة ونا

  .نفسه ،وتطلعاً لوعي البشرية ذاهتا 
  
  . 07املرجع نفسه ص )1(
  08املرجع نفسه ص )2(



 

 24

،خلقه،بنيته ،صريورته ،مصريه، حقيقته ،سلوكه دوافعه ،اجتاهاته  اإلنساناملسعى الفكري يف دراسة       
  .ملساعي العلمية اهلامة اليت تعتمد عليها أجهزة احلرب النفسية للقيام بأعماهلا وعملياهتا ،يعترب من ا

 اإلنسان"بدن حمسوس وروح معقول بتعبري الدكتور عادل العوا يف كتابه  اإلنساناملفيد  رإذن وباملختص     
سد جسماين و روح نفساين كونه ج اإلنسانويشبه اجلسد بالسفينة والنفس باملالح وخيتصر " ذلك املعلوم

  ) .1(غري مرئية وال حمسوسة
حيان  أبوويرى " يفعل ما تريده النفس إمنااجلسم يف كل ظواهر سلوكه ، إن"يقول فون كرمل     

  "  ل ريحوبشر له نفس مجوح وعقل طموح ، يهفو أل اإلنسانو املؤانسة  اإلمتاع"التوحيدي يف كتابه 
وتذكر وانفعال وتصرف  إدراكمنبع كل النشاط احليوي من فكر وحس و حممد قطب  مو النفس مبفهو     

ا هوهي موطن غرائزه وميوله ونزعاته فالنفس قوة تظهر يف سلوكه وأفكاره ومشاعره وهلذا يتم استهداف
السيطرة على نفسه وبالتايل إرادته فيتوغل الشبح يف أعماق حسه وتنكمش ذاته وتتصلب  اإلنسانإلفقاد 

  .وجتف  أنسجة نفسه
أمر كامن يف النفس تستدعي نشاطاً ذهنياً معيناً وهي احملور الذي تدور  أووهكذا فاإلرادة حركة نفسية     

العامل اخلارجي  إىليف أعماله واملظهر الذي تظهر به اإلرادة  أوسواء يف عالقاته  اإلنسانحوله أعمال 
  ) .2(تعبريها

مرتبط بالعقل الذي يكون فكراً مث  شيءحتكم أسباب العمل ،فكل  اإلرادةوالفكر يثري مكامن اإلرادة و    
  .إرادة مث عمالً 

  وحول النفس وحول الشخصية  اإلنسانوهكذا وانطالقاً من هذه املعطيات حول     
على  والسيطرة اإلنسانية يتم التحكم يف اإلنسانوالفكر وغريها من املعلومات ذات الصلة بالنفس  اإلرادةو 

    .سلوكه
نشأةً و مولداً وبنية وحياة ومصرياً واجتاهاً وسلوكاً يساعد حسن إدارة  اإلنسانان االهتمام ب     

  .أعمال وتسيري عمليات  احلرب النفسية 
  

  . 92-91املرجع نفسه ص) 1(
   01ص 1984طبعة اجلزائر  ديوان املطبوعات اجلامعية املؤسسة الوطنية للكتاب دون" وجود االرادة وتأثري الغلط فيها"لبىن خمتار) 2(

.  
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  :المعلومة واالتصال: المبحث الثاني 
ية اإلنسانكظاهرة إنسانية ليس أمراً جديداً فاجملتمعات  أواالتصال كفعل  إنيف الواقع        

  .اتصالجمتمعات 
  واليوم أين اجلديد ؟ األمسإذن االتصال بني 

اتصال  يءكل ش فإنكيد الذي وفقه وهذا التأ Paradigmeاجلديد هو هذا الرباديغم  إن   
بشكل منتظم حلل كل  أليه،وهذا اخلطاب الذي جيعل من االتصال قيمة مركزية ينبغي اللجوء 

  ) .1(أنواع املشاكل االقتصادية واالجتماعية والسياسية واألمنية
عىن بامل(واالتصال يشكالن الواقع وعلى هذا النحو ترسى أسس أنثربولوجيا جديدة  عالماإل     

 إن جيري اعتباره كرسالة يتبادل املعلومات مع حميطه، اإلنسانحيث ) اإلنسانالواسع لعلم 
طبيعة اجلماعات  إنأب السربنتيك  وينر تلنور برالكائن يف كليته مشكل من معلومات بالنسبة 

هو العدو رقم واحد  فإن اإلطاراالجتماعية تتوقف على أمناط االتصال الكامنة فيها و يف هذا 
  .الفوضى و نقص االتصال واختناق املعلومات 

احملور الذي ينبغي أن  إذناجملتمع وأن املعلومات تشكل  تاالتصال يبدو هكذا كإمسن إن     
  .اجملتمعينتظم حوله 

جتعل من فعل االتصال كأحد  كإيديولوجيةاالتصالية  باإليديولوجيةوتبعاً هلذا ظهر ما يسمى      
  .تلزمات اجلوهرية للمجتمع املعاصر املس أواملقتضيات 

االتصال ليس فقط واقع، بل انه قيمة ألنه يبقى على اجملتمع وحيفظه  فإنيف ظل هذه الرؤية 
  ).2(ويصونه

ويربز االتصال اليوم يف  .سب طبيعة ودرجة تعقد االتصال بهأقل صالبة حب أوجمتمع ما يكون أكثر  إن    
فكل مشكلة اجتماعية جتد هكذا مقاربة عقالنية الوحيد، مل يكن املالذ  إناخلطاب اجملتمعي كمالذ عاملي 

  .بفضل االتصال الذي يقدم يف آن واحد الشفافية يف التحليل واإلمجاع يف احلل 
 ىلوحماضرات غري منشورة ألقيت على طلبة السنة األ" واالتصال عالمحماضرات يف تكنولوجيات اإل"األستاذ بوخنوفة عبد الوهاب ) 1(

  .معهد علوم واالتصال جامعة اجلزائر  2000/2001ماجيستري 
  .املرجع نفسه ) 2(
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االتصال هو احلل ألن النظام والتنظيم منظور هلما كتبادل للمعلومات مها وحدمها  إن     
  .القادران على صد التحديات 

ش بفعالية يعين يف ذهن وينر املعلومات يتصورها كسريورة أكثر منها كمعطيات ثابتة والعي     
 أي عائق حلركة وتدفق املعلومات يسوق ال فإنالعيش مبعلومات مالئمة ،ويف ضوء هذا التصور 

  .احنطاط اجتماعي  إىلحمالة 
ذات أبعاد حيوية فهي  إستراتيجيةوفقاً هلذا املنظور االتصايل أضحت أمهية املعلومات حقيقة      

  .يف الوقت الراهن  شيءأمثن وأخطر 
األستاذ بوخنوفة عبد الوهاب يف حماضراته  يتناولمثال على أمهية االتصال واملعلومات وك    

أزمة اجلزائر من منظور اتصايل لعرضه لتصرحيات بعض املسؤولني واملواطنني وحىت الباحثني الذين 
وخصوصاً الصحافة املستقلة هي املسؤولة على انفجار األزمة اجلزائرية  عالميرون أن وسائل اإل

،بينما هناك منهم من جيعل منها العصا السحرية القادرة على حل املشكالت والصعاب  وإدامتها
  .الفردية واجلماعية 

يف أمن الدولة  عالمإجيابا ودور اإل أويف األزمة سلباً  عالموبني النظرتني تربز مسامهة اإل     
  تسميم  أو إشاعة أوعاية د أو إعالمودفاعها الوطين ويف العالقات الدولية سواء يف صورة 

  .....أوتلوين أخبار  أوغسل الدماغ  أو
أصلها يف اللغة الالتينية  Informationاملعلومات هي أساس املعرفة وكلمة معلومات  إن    

ما وتستخدم الكلمة كفحوى  شيءتوضيح  أواليت تعين شرح  Informatiaهو كلمة 
عنها ،كما تتصل  عالمرسالة اليت هي املعلومة واإلال أو اإلشارةلعمليات االتصال ،هبدف توصيل 

  .بني جمموعة وأخرى  أوالكلمة بأي فحوى تفاعل بشري بني فرد ومجاعته 
كلمة  إىلوترجع كذلك " علم"يف اللغة العربية مشتقة من كلمة " معلومات"يف حني أن كلمة 

  ) .1(الطريق إىلأي األثر الذي يستدل به "معلم"
  عنا تأخذ مساراً ينافس الربق يف سرعته وخصوصاً واملرحلة مرحلة صراع أوة لنا ان املعلوم      

  . 101ص 2000القاهرة  1ية طعالمالدار املصرية اللبنانية سلسلة املكتبة اإل" تكنولوجيا االتصال"شريف درويش اللبان /د) 1(
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املعلومات واملعلوماتية  فزمن ،من ميلك املعلومة هو الذي يسيطر معلومات بني األمم واملبدأ يقول
  .استخدامهاتقاس فيه القدرة والقوة باملعلومة اململوكة والقدرة على 

يا مبعىن أن املعلومات وما يترتب عليها أصبحت من إعالمإنسان هذا العصر قد أصبح كائناً  إن   
أن يستطيع أن يفكر وبالتايل أن يسلك دون  احلاجات األساسية إلنسان هذا العصر حبيث ال

تكون لديه مثل هذه املعلومة ،من هنا تنبع أمهية معرفة من ميلك املعلومات وكيف يوصلها ألننا 
نعرف جمرد السلوك املترتب عليها ،ولكن كيفية توجيه الرأي  إنمبثل هذه املعرفة نستطيع ليس 

  .العام واجملتمع بصفة عامة حنو أهداف حمددة ،وغايات معينة 
ومستقبلها بشكل خاص العصر، صبحت احملددة ملستقبل الدولة يف هذا فاملعلومات اآلن أ     

يتوقف على دقة املعلومات اليت حتصل عليها ومشوهلا وسرعة وصوهلا ليتسىن وضع اخلطة 
  ) .1(املناسبة

  ) 2(والتحركات تبىن على املعلومات وكل العمليات تدار وفق املعلومات تفجميع االستعدادا     
  .دأمر وار بأسلحتهصر معلومات فضرورة دخول العصر مسلحني ومبا أن العصر ع

فلقد أصبحت املعلومات السمة املميزة للعصر وأضحى تأثريها يف  حياتنا طاغياً إهنا تضع     
  .حيث تشاء بل تضع األحداث  إىلالعقول وحتركها ،تغري اجتاهات األفراد وتوجههم 

ميكن أن يطلق عليه  ومواده هو الذي يرسم اليوم ماواالتصال عن طريق معلوماته  عالماإل إن    
وهو الذي يتالعب ) 3(الوجدانية للشعوب حسب املؤلف عبد اجمليد شكري اإلدراكيةباخلريطة 

  .بالعقول حسب هربرت شيللر 
ووسائله وعناية خاصة برسالته وبوظائفه  عالموتبعاً لذلك شهد عامل اليوم اهتماًم متزايداً باإل    

  .وتنظيمهلتطويره وسعياً 
  ونظراً ألمهيته وحيوية املعلومات ظهرت علوم ومعارف مرتبطة باملعلومات كعلم املعلومات    
  . 36ص 1985القاهرة  2رسالة ماجيستري منشورة دار السالم للطباعة والنشر ط"التجسس وأحكامه يف الشريعة"حممد راكان الدغمي ) 1( 
  42املرجع نفسه ص)2(
 4ص 1995القاهرة  1العريب للنشر و التوزيع ط" ي و التنميةعالماالتصال اإل"د شكري عبد اجملي) 3(
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  والعوامل اليت حتكم تدفقها ووسائل جتهيز لتيسريوسلوكها، الذي يدرس خواص املعلومات 
املعلومات وجتميعها وتنظيمها واختزاهنا  إنتاجأقصى حد ممكن ،أنشطة التجهيز  إىلاإلفادة منها 
  ) .1(ها وبثها واستخدامها االستخدام األمثل والفعالواسترجاع

فاملعلومات تبدأ كبيانات يتم حتليلها ومعاجلتها وبعد ذلك تظهر البيانات على  ولإلشارة     
  . شكل معلومات واملعلومات تظهر على شكل حتركات وتصرفات وقرارات 

وبعد ذلك تظهر البيانات على شكل  ولالشارة فاملعلومات تبدأ كبيانات يتم حتليلها ومعاجلتها   
  .معلومات واملعلومات تظهرعلى شكل حتركات وتصرفات وقرارات 

تركيبا الستخالص مـا تتضـمنه هـذه     أوفاملعلومات إذن هي نتاج معاجلة البيانات حتليال     
تشري اليه من مؤشرات وعالقات وتعليقات ومقارنات وكليات ومعدالت وغريها من  أوالبيانات 

  .روابط وذلك من خالل اقامة العمليات احلسابية والطرق االحصائية والرياضية واملنطقيةال
فالبيانات ركيزة املعلومات وهي املتغري املستقبل الذي ال يستحدث واملعلومات هي املتغري التابع، 

  .تغيري سلوك وفكر األفراد وكذلك الصورة الذهنية لديهم إىلواليت تؤدي 
لفرانسيس بال هي نتـاج  "  Dictionnaire des Medias"جم وحسب تعريف مع   

 أوالشخص املعين  تناولاالستعالمات حول موضوع معني نصف وتوضح العالقات وتوضع يف م
  . )2(اهليئة املعنية هبا 

املعلومات بلغة الدكتور نبيل علي قوة والقوة أيضا معلومات، معلومات تفرزها هذه القـوة       
  . )3(تربير ممارساهتا ومترير قراراهتا خلدمة أغراضها و

كل ما يؤثر علـى  : "املعلومات تعد املكون األساسي لعملية االعرم واألتصال وتعرف كوهنا    
ويربط هذا املفهوم بشكل واضح املعلومات بعملية " مستوى فهم وقناعة الفرد جتاه موقف معني

  . )4(صنع القرارات 
     71ية و السكان القاهرة صعالممنشورات املركز االقليمي للدراسات اإل 1998جانتفي مارس  90ية العددعالمجملة الدراسات اإل" وثيق ثورة االتصالت و املعلوماتالت"ابو السعود  ابراهيم ) 1( 

(2) Dictionnaire des Medias sous la verection de francis balle laousse paris 1988 P124. 
  11ص 2001الكويت جانفي  265منشورات اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب سلسلة عامل املعرفة عدد خاص "قافة العربية وعصر املعلومات رؤية ملستقبل اخلطاب الثقايف العريبالث"نبيل علي / د) 3(
دار الشروق للنشر " ية ومضامينهاعالمهرة اإلي املفاهيم واإلطار العام رؤية سوسيولوجية ملنطق الظاعالمالتخطيط اإل"محيد جاعد حمسن الدليمي  )4(

  .17ص 1998عمان  1والتوزيع ط
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أن املعلومات ذات أمهية كبرية حبيث أهنا األساس : "ويف هذا الصدد يرى العامل ميشتر      
  ".لذي تبىن عليه السياسات الوطنية اجتاه القضايا اخلارجية اليت يتقرر عليها بناء السياسات الداخليةا

كانـت البيانـات    إذاتبقى املعلومات العامل احلاسم واألكثر أمهية يف صناعة القرارات و      
 أواألشـياء   أولغوية متفق عليها رمسيا لتمثيـل األفـراد    أورياضية  أورموز معنوية  أوإشارات 
هي  املعلومات فإناملفاهيم وهي خالية من املعىن الظاهري وال قيمة هلا بشكلها اجملرد  أواحلوادث 

ما حنصل عليه نتيجة ملعاجلة البيانات بطريقة تزيد من مستوى املعرفة ملن حيصل عليها وهي ذات 
  . )1(قيمة وفائدة يف صناعة القرارات 

ومصـطلح   عـالم خيلط بعض الباحثني واملمارسني واملواطنني واملسؤولني بني مصـطلح اإل     
 عـالم بار أن املعلومات املـادة اخلـام لإل  املعلومات على الرغم من الفارق الواضح بيتهما باعت

جه النشاط من بينـها نشـاط نقـل    أوعملية تنطوي على جمموعة من  عالمواألتصال، وأن اإل
  .هلاأواملعلومات وتد

حادث، ويعرفه  أوعن قضية  اإلنسانيعرف قاموس املنجد لفظ املعلومات بأنه كل ما يعرفه     
كشف احلقائق وإيضاح األمـور،   إىلت وكل ما يؤدي التحقيقا أومعجم الروس بأنه األخبار 

اإلحساس هبا  أومساعها  أوويرى النكاستر أن املعلومات شيئ غري حمدد املعاين فال ميكن رؤيتها 
ما تغريت حالتنا املعرفية بشكل مـا ويـرى كـذلك أن     إذا) ما(وحنن حناط علما يف موضوع 

عرفية للشخص يف موضوع ما، ويرى بروكسن أن الذي يغري احلالة امل شيءاملعلومات هي ذلك ال
  .تغري من البناء املعريف بأي طريقة من الطرق أواملعلومات هي اليت تعدل 

وتأسيسا على ذلك  فاملعلومات هي أي معرفة تكسب من خالل األتصال بالنـاس واألمـاكن   
  ).2(واألشياء واملوضوعات 

املواضيع حبيث تقنع  أويت تعرض من خالهلا القضايا ال زاويةوتربز أمهية املعلومات من حيث ال     
  .الرأي العام وحتركه وبالتايل تتدخل إرادة الشعوب يف صنع األحداث

  15،17،18ص 1998عمان  1دار الثقافة للنشر والتوزيع ط" علم املعلومات"عماد عبد الوهاب الصباغ ) 1( 
     دار الفكـر العـريب دون طبعـة    " لعام األسس النظرية واالسهامات العربيةاالتصال والرأي ا إىلمدخل "عاطف عديل العبد عبيد ) 2(

   17،18ص 1997القاهرة 



 

 30

شعارات منمقة ال تكسب الرأي أوولإلشارة فاملعلومات اليت تكون على شكل كلمات    
العام وال جتذبه إمنا يكسب الرأي العام الكلمات املستندة على األفعال حسب الـدكتور  

  ).1(امي خمتار الته
وتربز أمهية وخطورة املعلومات أيضا من حيث استخدام العلوم النفسـية يف توظيفهـا       

  .واستغالهلا والتالعب هبا 
ي وهو استخدام حمفوف بالغموض والسرية عالمإن استخدام العلوم النفسية يف امليدان اإل    

 إىلطت كرامة الفرد كرامته بل هي خت إىلفتخطت مسألة حريته  اإلنسانأعاد طرح حقوق 
يبقى من هذه الكرامة حسـب الـدكتور أمحـد     إذاطرح قضية كرامة النوع البشري، فم

 عرب عمليات نفسية والعقل عرب برجمة تفكريه وتقنني اإلنساينما أستبيح الدماغ  إذاالنابلسي 
جتاه باإلتصرفاته واجملموعة البشرية عرب استغالل نقاط ضعفها وحساسيتها كي يتم توجيهها 

  ).2(جمموعة بشرية متمايزة  أوفردا  أوفكرا  أواملناسب ألحد األطراف سواء كانت دولة 
ي املكثف على إساءة إستخدام العلوم النفسية وتطرق نعـوم  عالملقد جرى التركيز اإل    

ـ  إىل" قراصنة وأبـاطرة "تشومسكي يف كتابه  زات األمريكيـة يف جمـال القـوة    أوالتج
اعية وتسخريها يف خلق اإلحياءات اليت تدفع اجلمهور باإلجتاه املناسـب  والسيكولوجيا اجلم
  *.للسياسة األمريكية

حتـول  "ألفني توفلر يف كتابـه   إىلويف سياق احلديث دائما عن املعلومات جتدر اإلشارة       
  ).3(حيث حمور هذا الكتاب معادلة فكرية ملخصها أن من ميلك املعلومات ميلك العامل " السلطة
توفلر يتكلم عن عصور حضارية يركز فيها على عصر املعلومات الذي بدأ منذ  فتـرة       

  غري وجيزة ويتحدث عن مسؤولية مالكي املعلومات ومحلتها ويتحدث أيضا عن عمليات
  3ص 1974اجلزء الثاين القاهرة  3مطابع املعارف ط"الرأي العام واحلرب النفسية"خمتار التهامي /د) 1(
  6ص 1999بريوت  1دار النهضة العربية للطباعة والنشر ط" سيكولوجيا السياسة العربية، العرب واملستقبليات"محد النابلسي أ/د) 2(

  .العوملة كممارسة حلرب نفسية: سيتم معاجلة هذه النقطة بشيئ من التفصيل يف فصل* 
  27، 25، 24، 23املرجع نفسه ص)3(
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أن  إىلأمهية املعلومات يف عامل اليوم يشري املؤلـف   املعلومات من تسريب وحجب هلا، ولتأكيد
القادة يتخذون قراراهتم بناء على معلومات متت معاجلتها من طرف متخصصني وهنا ال يهمـل  

حـرب  "إمكانية توجيهها حنو نتائج متناقضة وهو يسمي هـذا اإلخـتالف بــ     إىلاإلشارة 
، وازدياد مطالبـة اجلمـاهري   )احلقيقية(لية املعلومة  األص إىلومن هنا حاجة اجلميع " املعلومات

بالشفافية واملصداقية، وضمان تسهيل حرية الوصول للمعلومات ويتنبأ املؤلف بازديـاد أمهيـة   
اجلاسوسية يف عصر املعلومات واملعلوماتية، ومع تطور إمكانات رصد ومجع املعلومات وإيصاهلا 

ملعلومات، بقدر ما هي مسألة القدرة علـى  املسألة لن تكون مسألة احلصول على ا فإنالفوري، 
  .قراءة هذه املعلومات وحتليلها حتليال صحيحا وتوظيفها توظيفا فاعال وفعاال

يقول الدكتور أمحد النابلسي يف إطار احلديث عن حروب املعلومات بـأن املعلومـات تـدخل    
وهو إرتباط املعلومـة  ية، مع فارق أساسي ال ميكن جتاهله اإلنسانتغيريات جذرية على العالقات 

 إىلبالعامل البشري وهذا اإلرتباط هو املسؤول عن كافة املطبات واملآزق اليت ميكن أن تـؤدي  
إساءة استخدام املعلومات، ولعل من هذه ما ميكن إستشفافه وتوقعه قبل السيادة املطلقة لعصـر  

  ):1(املعلومات ومنها حسب الدكتور أمحد النابلسي 
من األمثلة على ذلك االستخدام السيئ لتقنية االتصال من قبل : ملباشرةإساءة اإلستخدام ا -

اسـتخدامها يف   إىلفصائل اجلرمية املنظمة واإلرهاب واجلاسوسية والعنصرية باإلضـافة  
  .تسويق اجلنس واملمنوعات

التصبح املعلومة كذلك إال بعد تعقيلها،  فالعقل البشـري الميكنـه   : املعلومة عرب العقل -
معلومة جديدة إال بناء على معلومات سابقة متكنه من تعقيل املعلومة اجلديدة عن اكتساب 

العنصر األنفعايل يلعب دوره يف تعقيل املعلومة أي  فإنطريق ربطها هبذه املعلومات وهكذا 
  .يف جعلها معلومة

عون أيضا يتم إنتاج املعلومة بقصد حتقيق الفائدة منها، وطالبوا املعلومة يدف: تصنيع املعلومة -
 األمر الذي يطرح . هبدف االستفادة منها وأحيانا الستخدامها يف خلق واقع أكثر فائدة

__________________________  
  115، 114، 113، 112املرجع نفسه ص)1(
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استعماالت متعددة ومتعارضة للمعلومة ذاهتا مبا ميكنه أن حيول األمهية من املعلومة حبـد   -

تصنيفها ومن هنا معارضة الدكتور أمحد النابلسي لفرضية توفلر القائلة املهارة يف  إىلذاهتا 
بأن السلطة ستتحول لتكون يف يد مالكي املعلومات، فاإلستغالل احلقيقي للمعلومـة ال  

مالكها بقدر مايكون من قبل القادر على توظيفها بشكل مستمر  أويكون من قبل منتجها 
صر الصناعي احلايل فمالكوا النفط والطاقة عامـة ال  وهذا ما شهدناه يف الع) أي تصنيعها(

  .يفيدون من هذه امللكية سوى فائدة ضئيلة جدا باملقارنة مع املصنعني مستثمري الطاقة
لقد أثبثت الوقائع أن ختزين املعلومة مثله مثل ختزين أية بضاعة يكون : ختزين املعلومة -

  .عبعرضة للسرقة وللتخريب والقرصنة واإلختالس والتال
ل لثورة املعلومات هو طابعها التلصصـي إذ  واإلغراء األ: املعلومات والغرائز األساسية -

تصل املعلومات عن طريق اآللة وليس عن طريق األشخاص فتحافظ على سرية طالـب  
  .املعلومات وتتيح له التلصص عرب حصوله على املعلومات اليت يريدها

ستقبليات من منطلق قدرة املعلومات فهـي  تنطلق امل: املعلومات وسياسة املستقبليات -
ال تستطع ) وهي صناعة إنسانية(املساعدة على رسم صورة املستقبل، لكن هذه املعلومات 

ملفهوم الزمان فاإلدراك البشـري حيـيط بالزمـان     -البشري–ختطي القصور اإلدراكي 
  .مقارنة أوكمفهوم جتريدي ويبذل اجلهود لقياسه بصورة رقمية 

اليات السياسية قد تلعب دور اإلحياء الذي يدفع األمور باجتاهها دون أن يكون إن املستقب
  .هذا اإلجتاه من طبيعة األمور

طرح هنتغتون عن حتمية صدام احلضارات قد يستتبع مجلـة أفعـال وردود    فإنوحتديدا 
ل ا تدفع األمور باجتاهه مما قـد حيـو  فإهنعلى األقل  أوواقع  إىلأفعال حتول هذا الصدام 

  *.نتيجة لإلستعمال السيئ وللصناعة الرديئة للمعلومات إىلاملستقبل 
  وهكذا تبقى املعلومات عامال حامسا يف اجملتمع املعاصر، وتبقى استعماالهتا املدنية 

  سيتم التطرق هلذه النقطة بالتفصيل يف فصل العوملة كممارسة حلرب نفسية*
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  .التحديات الوطنية والدوليةوالعسكرية و توظيفاهتا من أكرب الرهانات و
  

تصال ذو أمهية استراجتية وحيوية يف املنظومة العامة للفرد واجملتمـع  الفاملعلومات وا      
والدولة وللعامل، من هذا املنظور تتوافق هذه األمهية مع املنطلق الذي انطلق منه الباحث يف 

  .إعالمدراسته احلرب النفسية كحرب استعالم و
تشكل دورا حيويا يف حياة األفراد واجملتمعات، يف السلم واحلرب، فهـي   فاملعلومات   

، فهي املادة اخلام يف البحوث والدراسات، اإلنسانعنصر ال غىن عنه يف أي نشاط ميارسه 
واحملك الرئيسي الختاذ القرارات ومن ميلك املعلومات الصحيحة يف الوقت املناسب ميلـك  

متغري يستند على املعلومات يف كل شـيئ، وال يسـمح   عناصر القوة والسيطرة يف عامل 
  ).1(باإلرجتال والعشوائية 

أكرب النشاطات املستندة  إعالمويف هذا اإلطار تعترب احلرب النفسية كحرب استعالم و    
واملعتمدة على املعلومات يف ممارستها والتخطيط هلا وتسيري عملياهتا وإدارة أعماهلا وتنفيذ 

  .كتيكياهتا ومتابعة سيناريوهاهتااستراجتياهتا وت
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  
      27،28ص 1997القاهرة  2الدار املصرية اللبنانية ط"تكنولوجيا اإلتصال احلديثة يف عصر املعلومات"ي ومكاحسن عماد /د) 1(
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  .واألزمات بوالحرب اتالنفس والمعلومعالقة : المبحث الثالث
ـ ية، وملفهوم املعلومات اإلنسانض الباحث فيما سبق ملفهوم النفس بعد إستعرا      ه يف فإن

هذا املبحث يستعرض العالقة بني املعلومة والنفس وموقعهما يف احلروب واألزمات ، إهنا 
  ).حرب-معلومة-نفس(عالقة ثالثية 

هذه العالقة املوضحة الرتباطات احلرب بالنفس وباملعلومة، فاملعلومات كحاجة     
تارها واستعماهلا ألغراض حربية واملعلومة كمحور األنتظام أوإنسانية باإلمكان اللعب على 

ية كعقل وروح وجسم بتعبري اإلنسانوالتحرك بلغة نوربرت وينر ميكن استغالهلا، والنفس 
كأداة  أومعاً  أواملعنوية  أوحممد قطب يتم استهدافها، واحلرب كاستراجتية بالقوة املادية 

  .التأثريل بالضغط واإلكراه للتأطري والتسيري و للتعام
النفس كهدف للحرب واملعلومة كذخرية للحرب واحلرب كمحيط عام هلما  إذا    

التام بني هذه الثالثية وما يزيد تأكيدها قول الدكتور عبد الرمحن العيسوي  االرتباطيؤكد 
احلروب حروب  ذلك الباحث بأن مجيع إىلبأن مجيع احلروب حروب نفسية يضيف 

 .معلومات واستعالمات
فهي حروب نفسية كوهنا تستهدف النفس واملعنويات وحروب معلومـات كوهنـا        

  .حقائق ألعراض احلرب أوإشاعات  أوفضائح  أوتوظف املعلومات على شكل دعايات 
هذا ومعلوم أن أي حرب مهما كان نوعها تستهدف النفس املتمثلة يف اإلرادة اليت حبسب 

  ).1(وسوعة الفلسفية هي التصميم الواعي للشخص على تنفيذ فعل معنيامل
فاملعلومات يف العصر احلايل أصبحت صناعة  تصنعها قـوى تعمـل يف اخلفـاء ويف         

حتجبها مىت تشاء ومىت تريد وفق املصاحل واألهـداف   أوالكواليس ختزهنا وتوثقها وتسرهبا 
  .ا يراد متريره وحتقيق األهداف املرجوةوالعملية كلها فربكة وفلكلور لتمرير م

  
   17ص 1967جلنة من العلماء و األكادميني إشراف م رونتال ب يودين ترمجة مسري كرم دار الطليعة بريوت " املوسوعة الفلسفية)"1(

  



 

 35

كيفما شاء وفق الظروف واملعطيات ووفق  واالستعالم عالممعلومات يتصرف فيها اإل     
  )1(ركها وتسريها مصاحل القوى اليت حت

املعلومة تستقر يف النفس، فتنمو يف أطوائها،  وتتغلغل يف أغوارها وهناك تتفاعل وتنموا    
 إىلوتترعرع وتسري يف كافة جوانب النفس وجماالهتا ونوازعها، مث ترسل فروعها وظالهلا 

  يف حركاته  اإلنساناحلياة العملية واملمارسات السلوكية واإلرتباطات اخلارجية لشخصية 
الظاهرية وصالته احلياتية، فتكون الشخصية املقصودة إنعكاسا خارجيا هلا وصورة جمسمة 

  .ملعانيها وأبعادها
أمة  أومجاعة  أوطبعا هذا اليتسىن إال بعد دراسة وحتليل نفسية املستهدف فردا     

  .ومالحظة مسلكياته وممارساته
ة ، لترتبط بقوة اإلتصاالت واملعلومات فباتت يف عامل اليوم تغريت مفاهيم القو إذا    

  ).2(القوة حيازة املعلومات بدل املعدات 
فالبقاء سيكون لألقوى، واألقوى من يستطيع التعامل األفضل مع تقنيات العصر وعلومه    

  .ومعلوماته
العلن وإشتد إشتعاهلا، وقد تكون  إىلوظهرت حروب من نوع آخر وبرزت بشدة     

ب أكثر سخونة وتأججا هي حروب اإلستعالمات واملعلومات، لذلك خيطئ توطئة حلرو
من يظن أن الصراع بني الدول وال سيما الكربى منها قد انتهى بانتهاء احلرب الباردة، 
فاحلروب كانت منذ األزل وستبقى مستمرة وإن كانت بأشكال خمتلفة طاملا كانت هناك 

أيضا فالدول تسعى لكسب حروهبا لصاحل مصاحل خاصة ليس للدول وحسب، بل لألفراد 
شعوهبا والشركات تعمل لدحر منافسيها لصاحل مالكيها، وهكذا تستمر احلروب بأشكاهلا 

ية املتتطلعة للتفوق واملصاحل الدولية الساعية اإلنسانومسمياهتا املتعددة، حتركها الطبيعة 
  .للهيمنة والسيطرة

  
  178ص 2001دون مكان  1مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ط" رهانات والتحدياتواجملتمع ال عالماإل"حممد قرياط /د)1(
  12ص 1999دمشق  1دار الفكر سلسلة قضايا الساعة ط" التجسس اإلقتصادي"مسري صارم )2(
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لويات خمابراهتا بعد أولويات عملها فحسب، بل يف أووتضع الدول مصاحلها ليس يف       
عود عامل املعلومات يف العالقات الدولية وازدياد التنافس ص إىلأن أدت املتغريات اجلديدة 

  .حوهلا وتعدد إستخداماهتا اإلستراتيجية
الدولة وما بالك  أوويف إطار احلديث عن املعلومة وأمهيتها يف احلياة العادية للفرد      

طلح مص إىلالدولة، يشري الباحث  أوباحلياة غري العادية أي احلاالت اإلستثنائية للفرد 
بتعبري الدكتور عبد السالم املسدي، الذي يؤكد أمهية املعلومة وتأثريها " سلطة املعلومة"

العظيم يف تسيري شؤون الفرد وترتيب نظام حياته العائلية والوظيفية واملعاشية على مدار 
اليوم واألسبوع ويزداد إحساس الفرد بأمهية املعلومة عند غياهبا عنه يف حلظة إحتياجه 

جاب املعلومة يف تلك فإحنفالفرد  احملتاج  هلا  وحده الكفيل بتقدير مثن املعلومة   …اإليه
يصبح أبعد وقعا وأرفع كلفة، واألمر يف كل ذلك ) حلظة اإلحتياج(اللحظة بالتدقيق 

 إىلاليتصل جبوهر املعلومة يف ذاهتا، وإمنا يتصل بعنصر الزمن الذي اقترنت به حاجة الفرد 
  .املعلومة

تأمل حياته يف املعاش اليومي،  إذابسلطة املعلومة حوله  اإلنسانويرتقي شعور     
وتفحص ىف مستوى حجمه الفردي ،كيف تنعكس املعلومة  إجيابا وسلبا حبسب توفرها 

  . انعدامها على إمكانياته و مصاحله  وكل خمططاته أو
هي مضمون إخباري وعامل انه مل يعد بد من التسليم هبذا االقتران بني املعلومة من حيث 

الزمن من حيث هو التوقيت الذي ينكشف فيه، كما مل يعد مناص من اإلقرار بأن هذا 
االرتباط هو ارتباط وظيفي ألن قيمة املعلومة ترتبط بزمنها وألن وقعها يف مسلك احلد ث 

  ).1(التأثرييرهتن باللحظة اليت يدخل معها يف جدلية الفعل و
تزداد  -يضيف الدكتور عبد السالم املسدي–كل فكرة من األفكار  اعتبِر أن أمهية إذاف

النقطة  إىلباقتراب إنكشافها من اللحظة املطابقة ألدائها وهو ما يعين سرعة وصوهلا 
  .املالئمة على حمور األحداث

  19،20ص 1999دار الكتب، دون طبعة ، دون مكان " العوملة والعوملة املضادة"عبد السالم املسدي /د)1(
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ي مضموهنا الثقايف مضروبا يف عامل الزمن أوفطاقة أي معلومة من املعلومات تس     
  .الذي تتجلى فيه حسب الدكتور عبد السالم املسدي

وهبذا التصور، ويف هذا السياق يفهم كيف يغدو البحث يف سلطة املعلومة جزء من البحث يف     
جها، ويفهم أيضا كيف غدت الثقافة حمكومة هبذه استقصاء  آليات إنتا إىلخصائص الثقافة ومدخال 

  ).1(ية ثانيا واإلستعالمية ثالثا وأخريا عالمال واإلأواملعلومية : السلطة
مث يفهم ملا كانت املعلومة مع املعلومة زوجني مؤسسني ملنظومة القرائن الدالة اليت تستحيل رقعة    

ها وعلى توليد الدالالت فيها بعضها مع ب عناصرأومن الشطرنج فيصدق على عالقاهتا، وعلى جت
البعض اآلخر ما يصدق على أي نظام سيميائي مبا أن كل فعل هو رمز وأن املعرفة يف خامتة املطاف 

  .ليست إال استخراج املعلوم من اجملهول
ا يف توليدهفما انفكت املعلومة يف عصرنا احلديث تزداد بوزهنا يف ذاهتا مث بانتشارها وخطرها البعيد 

  ).2(وتصنيعها 
وتزداد أمهية املعلومة عندما تسلك يف نسق وظيفي يعطيها قوة إجرائية مل تكن هلا يف       

  .البدء ومل يكن أحد يتوقعها هلا يف منظور النسق املألوف سابقا
بنوك املعلومات وليس جزافا أن مسيت مراكز  أومراصد  أوومن هذا الباب يالحظ ظهور مراكز 

وإمنا يف املادة املخزونة إذ تقوم  -فذاك جماز–مة بنوكا، والسر ليس يف اهليكل اخلازن ختزين املعلو
قد خرج من عصر اجلمع القائم  اإلنسانمعلومة ومقام النقد النادر والعملة الصعبة ، ومرد ذلك أن 

  .عصر معاجلة العناصر املكونة للمعرفة إىلعلى تكديس املعرفة 
ذلك سلطة يف بعدها الداليل، كما يف بعدها اإلجرائي وأصبح وهبذا اكتسبت املعلومة ب   

   وقعها غري متحدد بوظيفتها ضمن شبكة العالقات احمليطة هبا واليت جتعل أصغر املعلومات 
وأيسرها قادرة أن تكون يف حلظة من حلظات التعامل معها هي املفتاح السحري للفعل 

  ).3(التأثريو
  

   21املرجع نفسه ص)1( 
  21ملرجع نفسه صا)2( 
  22املرجع نفسه ص)3( 
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وهذا ما يؤكد أمهية املعلومات يف " املعلومات أقوى من املدفع"يقول شيمون برييز      
بأنه أينما ذهبنا وحيثما نظرنا، وكيفما ). 1(املنظومة اجملتمعية ويقول الدكتور نبيل علي 

داخل بنية اجملتمع ما بني أفراده  حبثنا وتبصرنا، جند أنفسنا يف مواجهة املعلومات اليت تسري
ومجاعاته ومؤسساته فاملعلومات أداة التوازن اجملتمعي والضبط، تساهم يف تشكيل 
العالقات والتصورات عن الذات وعن العامل وتوجه األداءات  وتصيغ الغايات وتاريخ 

دوما  واإلتصال كان عالمبث األقمار، يشهد أن اإل إىلالبشرية من عصور نقوش األحجار 
  . واإلتصال يف املنظومة اجملتمعية عالموراء كل وفاق وصراع، وهذا ما يؤكد حمورية اإل

ويف هذا اإلطار ويف سياق احلديث عن توظيف املعلومات يف احلرب يشري الدكتور     
مفهوم القوى اللينة الذي يصنف القوى الرمزية بأهنا قوى لينة، حيث  إىل) 2(نبيل علي 

جوهريا عن القوى التقليدية الصلدة،  فهي تعمل باجلذب ال الضغط،  ختتلف اختالفا
  .وبالترغيب ال بالترهيب

وتستخدم لغة العقول والقلوب من أجل اكتساب اآلراء ال كسب األرض ومن انتزاع     
  ( اإلرادة اجلماعية ال نزع السالح وامللكية، ومن أجل فرض املواقف وزرع اآلراء بدال من

يف مقام نشر القوات وأصبحت  عالمزراعة األلغام، وتوسع نطاق اإلفرض احلصار و
األجندة يف مقام التكتيك واهلوائيات الفضائية يف مقام ترسانات األسلحة ومنقات 
الصواريخ ومن حيث أسلوب املمارسة، ختتلف القوى اللينة عن القوى الصلدة ال تستخدم 

بعة هناك للردع ال للفعل، يف حني إال يف حاالت الضرورة القصوى ودون ذلك فهي قا
متارس القوى اللينة بصورة مستمرة ودائمة، وعلى عكس القوى املادية التقليدية، كلما 
رهفت القوى الرمزية واستترت وخفتت فيها نربة القوى وفجاجتها، أزدادت قدرهتا 

  يةعي الفردي واجلمعي، حيث يفعل فعلته خفوطبقات الأل إىلوتغلغل مفعوهلا لينفذ 

  آلة حرب عالمشبه ذلك وهكذا أصبح التلفزيون وغريه من وسائل اإل أوبصورة ال إرادية 

  .كاسحة ال بد أن يتصدى هلا بالدروع واملتاريس بتعبري الدكتور عبد السالم املسدي
  52نبيل علي مرجع سبق ذكره ص/د) 1(
  349،350املرجع نفسه ص)2(
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اجه األمم يف مواجهة خمتلف التحديات متثل سالحا ضروريا حتت إذافاملعرفة      
والصراعات اليت تعترض مسار تطورها وتقدمها، فالواقع شديد التعقيد، وللصراعات أكثر 
من وجهة وخلفية، وال سبيل لتقدمي العالج الناجع هلا إال العلم بطبيعة املشكالت اليت 

  .ة وأمنية وحضاريةتأخذ على صعيد اجملتمعات مظاهر سياسية و إجتماعية وثقافية ونفسي
ومعلوم أن املعرفة حتتاج للدعم بكميات هائلة من املعلومات، لذلك كان السابق العلمي 
يف جمال املعلومات واملعلوماتية، حيث جرى التسابق ويستمر على إنتاج املعلومة وعلى 
تصنيفها وعلى سرعة نقلها وإيصاهلا للهدف وعلى توليد معلومات جديدة حىت طرحت 

أية  إىلواالتصال حيتاج ،فرضيات تقول أن من ميلك املعلومات سيملك السلطةاليوم 
  .معلومة تساهم يف إكمال فعاليته وتدعيمها

وعلى هذا األساس يركز مقاتلو احلرب  النفسية على املعلومات كذخرية للحرب      
  .اوعلى النفس األنانية كمسرح وكميدان لعملياهت…النفسية بإشاعاهتا ودعاياهتا و

إذن ففهم النفس البشرية ومواطن ضعفها وقوهتا وحسن إستغالل املعلومات وتوظيفها 
وتصنيفها سيساهم يف حسن ختطيط وبرجمة وإدارة مشاريع وسيناريهات تسيري أعمال 

  .وعمليات احلرب النفسية
ية واملعلومة يف احلرب يعود ويؤكد بأن اإلنسانوهكذا وبعد استعراض الباحث للنفس    
  .ع احلروب حروب نفسيةحروب استعالمات ، ومعلوماتمجي

ر البحث أووما التعريف الذي ينطلق منه الباحث يف دراسته هذه، وبتطبيقه على خمتلف حم
  .زاًويزداد املوضوع وضوحا وبر
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  الفصل الثاني
   اإلدارة والحربمفهوم 

  
  :دـمتهي

احلرب كنشاط ال خيضع  ناولتيهتم هذا الفصل مبوضوع اإلدارة واحلرب، وذلك ب     
  .للصدفة والعشوائية واالرجتالية، وإمنا خيضع للتخطيط والتنظيم احملكم والتسيري الفعال

ل مفهوم اإلدارة والتسيري، بينما يعاجل املبحث الثاين مفهوم ووعليه فيستعرض املبحث األ
  .احلرب

وضوع إدارة احلرب وبعد احلديث عن اإلدارة واحلرب، خيصص الباحث املبحث الثالث مل
  :كنشاط  له تقنيات  ليسري عملياته وإدارة أعماله وهذا تفصيل شامل للموضوع
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  :اإلدارة والتسيير: لوالمبحث األ 
اإلدارة تنظيم وتسيري يتضمن أجهزة إدارية تقوم بتأدية عمل إداري معتمد على جمموعة   

جراءات والقواعد التنظيمية وهذا هبدف السعي من املوظفني املؤهلني وعلى جمموعة من اإل
  ).1(حتقيق أهداف حمددة  إىل

ويرى أحد الباحثني أن اإلدارة هي أسلوب تطبيق املبادئ العلمية واألسس التنظيمية يف 
العمل وهبذا املعىن تتكون اإلدارة من عملية توجيه وقيادة اجلهود البشرية بالتخطيط 

  ).2(ابة والتنسيق واختاذ القرار والرق
واملقصود باختاذ القرار ما جيب عمله، وهو ما يعرب عنه بالسياسة، أما املقصود بالتنفيذ   

وهو ما يعرب عنه باإلدارة واليت هي عملية تنظيم  استخدامهفهذا حتديد األسلوب الواجب 
جهود األفراد بقصد حتقيق األهداف املوضوعة بأقل تكاليف وجمهود ووقت وبأقصى 

  .نةكفاءة ممك
وتدابري وخطوات تتخذ لضمان ): 3(اإلدارة باختصار جمموعة إجراءات وأساليب  

اهليئة، تعكس جمموعة من املهام والوظائف  أوالفعالية والكفاءة ألعمال وعمليات التنظيم 
كتكوين اخلطط ووضع السياسات ووضع األهداف وتنفيذ اإلستراتيجيات واإلدارة الفعالة 

لى حتقيق التنسيق الفعال والتام بني املوارد البشرية  بأسلوب يوفر هي اإلدارة القادرة ع
  .اجلهد والوقت واملال

  بكوهنا عملية تنفيذا ألنشطة مع األفراد ) 4(هذا ويعرفها الدكتور حممد سعيد سلطان  
أنشطة التخطيط والتنظيم  إىلومن خالهلم بكفاءة، وتشري هذه العملية ) مع اآلخرين(

  .ييم اليت جيب القيام هبا لتحقيق األهدافوالقيادة والتق
  
  .بتصرف 362ص 1989املؤسسة الوطنية للكتاب دون طبعة اجلزائر "اهليئات اإلستشارية يف اإلدارة اجلزائرية"أمحد بوضياف )1(
  .19ص 1976دار النهضة العربية دون طبعة بريوت " اإلدارة العامة"مصطفى زهري /عادل حسن، د/د)2(
  .الدار اجلامعية للنشر والتوزيع سلسلة املكتبة اإلدارية دون طبعة وبدون مكان" اإلدارة مدخل احلاالت"ن عادل حس/د)3(
  .32ص 93الدار اجلامعية للنشر والطباعة  دون طبعة بريوت "إدارة املوارد البشرية"حممد سعيد سلطان / د)4(
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يات واختاذ القرارات وهكذا فاإلدارة فن وعلم تسيري األعمال قوامها تنفيذ أساس    
مبفهوم دوايت والدو تسعى لتحقيق مبدأي االقتصاد والكفاية يف الوسائل واألهداف 

  . وجتمع بني التقرير والتقدير
اإلدارة يف سبع وظائف وفقا لصيغة علمية وعاملية ) 1(وباملختصر املفيد مجع جوليك    

 POSDCORB:  خمتصرة هي
  التمويل -7التقرير -6التنسيق  -5التوجيه  -4فراد األ - 3التنظيم  -2التخطيط  -1: أي

حتقيق الغايات املنشودة بالوسائل املتاحة  إىلإن اإلدارة كتنفيذ للسياسات املرسومة اهلادفة 
هي تصرف عقلي رشيد وفعال معمول حسابه بطريقة صحيحة لتحقيق أهدافه املطلوبة 

  .بأقل خسارة ممكنة
تعريف األستاذ  تناولتعراض بعض املفاهيم والتعاريف وجتدر اإلشارة يف إطار اس     

ناصر دادي عدون الذي يرى أن اإلدارة تنسيق بني اجملهودات وتوفيق وانسجام بني 
األعمال والعمليات، واإلدارة هبذه املفاهيم والتعاريف منتشرة يف كافة النشاطات 

  .الصراعية أولمية واجملاالت والقطاعات ويف خمتلف املستويات ويف كل الظروف الس
واحلرب كنشاط ال خيضع تسيريه للصدفة واإلرجتال والعشوائية بل هي كغريها من     

إدارة "اجملاالت تسري وتدار وفقا لتقنيات تنظيمية واستراجتيات إدارية، وما مصطلح 
  .إال دليل على ذلك" تسيري األزمة" أو" احلرب

  .النفسية أومل احلريب سواء احلرب العسكرية كفعل وكعمل متواجدة يف الع إذافاإلدارة    
منظومة متكاملة من األعمال والعمليات املرتبطة  إىلإدارة احلرب العسكرية تستند 

بالتخطيط العسكري والتنظيم العسكري وإدارة املوارد البشرية العسكرية وإدارة العتاد 
اإلجراءات اجملسدة إلدارة غري ذلك من التدابري و إىلالعسكري وتسيري العمليات العسكرية 

  .أعمال احلرب وإدارة أعماهلا وتسيري عملياهتا
  إلجراءتا فكذلك تعتمد على جمموعة منسجمة من عالمأما إدارة حروب اإلستعالم واإل   

  
  .10ص  1965اإلداربة دون مكان  ترمجة شريف عبود إشراف كمال دسويف دار الفكر العريب سلسلة مكتبة الثورة" دراسة اإلدارة العامة"دوايت والدو )1(
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اإلستراجتية اإلستعالمية  إىلواخلطوات التسيريية يف إدارة أعماهلا وعملياهتا أيضا باإلستناد 
  .ية، وكال اإلستراجتيتني تعتمد على التنظيم احملكم  والتخطيط الفعالعالمواالستراجتية اإل

مهام ممارسة  أعمال وعمليات فاحلرب النفسية هلا جهاز مركزي إلدارهتا توكل له     
وتنفيذ إستراتيجياهتا وتكتيكاهتا، وسيناريوهاهتا من خالل إجراءات  عالماإلستعالم واإل

وتدابري كفيلة برفع املعنويات ودعم متاسك اجلبهة الداخلية باحملافظة على منظومة األمن 
  .النفسي والنظام املعنوي العام للفرد واجملتمع

بهة الداخلية، أما اجلبهة اخلارجية فيكون اجلهاز املركزي ألعمال هذا فيما خيص اجل    
كفيل بإحباط معنويات الدوائر املعادية وزعزعة مرجعياهتم  عالموعمليات اإلستعالم واإل

  NATIONALE  IMAGEوتشويه صورهم الوطنية، وحتسني الصورة الوطنية 
  .ومحاية مسعة الدولة والشعب يف فضاء العالقات الدولية

إن اإلدارة مهما كان جماهلا واختصاصها تعمل على مواجهة التحديات وكسب      
  .الرهانات على مستواها بكفاءة وفعالية تامة

  RAYMOND) 1(واإلدارة وبصفة عامة ومبفهوم رميون االن ثيتارت    
ALAIN  THIETART  تنظيم معني من  أوطريقة قيادة هيئة  أوفن أوهي فعل

ختطيطها وتطويرها ومراقبتها وذلك بتسخري كل إمكانيات اهليئة املادية حيث تسيريها و
  .والبشرية لتحقيق غايتها

معجم مصطلحات العلوم اإلدارية للدكتور أمحد زكي "إذن اإلدارة وحسب     
هي تنسيق جهود األفراد واجلماعات لتحقيق األهداف املوضوعة، وتشمل ) 2"(بدوي

توجيه والتنسيق والرقابة، فاإلدارة مسؤولة  عن كفاءة وفاعلية مرحلة التخطيط والتنظيم وال
  .ترمجة السياسات وجتسيدها يف عمل تنفيذي فعال إىلاألعمال واإلجراءات باإلضافة 

واملؤسسة احلربية كهيئة تعىن بشؤون احلرب هي كيان منظم له أفراده وله تنظيمه وله    
  تنظيم أعماهلا إىلتيت أوخلاصة، تسعى بكل ما أهدافه وله شخصيته اإلعتبارية املعنوية ا

 (1) RAYMOND  ALAIN THIETART “Le Management “ Editions DAHLAB, Que Sais je? 7eme Edition 1996 Alger P5.   
 20ص 1984القاهرة  1أمحد زكي بدوي دار الكتاب املصري اللبناين ط/معجم مصطلحات العلوم اإلدارية د)2( 
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اهتا بكفاءة وفعالية وفقا هلياكل تنظيمية وخرائط تنظيمية وتبعا ألجهزة إدارية وتسيري عملي

  .بنية التنظيم وختطيطه العام يف تسيري شؤوهنا وإدارة أمورها إىلمتخصصة تستند 
عسكرية تدار وفقا لتدابري وإجراءات حمكمة وفعالة لكي  أوفاحلرب نفسية كانت       

  .احلرب ونظرياهتا إال يف سياق ذلكحتقق مبتغاها وما دراسة علوم 
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  :الحرب :المبحث الثاني
معنوية وهي أحد وجهي العالقات  أوتعترب احلرب حتقيق لألهداف بالقوة مادية كانت     

وهي حركة من احلركات  PEACE AND WAR ية املتمثل يف السلم واحلرب اإلنسان
  .باع احلاجات وحتقيق الغاياتية والتصرفات البشرية إلشاإلنسان

احلرب إذن أداة تعامل بشرية يف ظروف معينة وهي حقيقة ثابتة يف العالقات الدولية     
يف إرادة  التأثريحتقيق هدف واحد هو  إىلية تقوم على اإلكراه ترمي اإلنسانوالتعامالت 

  .اخلصم
سيلة هلدف أبعد وهو فاحلرب إذن عمل من أعمال العنف ليس هدفا حبد ذاته، إهنا و   

  ).1(إخضاع طرف ما إلرادة طرف آخر
فالرتاع بني األفراد واجلماعات من طبيعة األمور، والعنف أحد وسائل التعبري عن    

  .الصراع الناتج عن الرتاعات وفضها وتسويتها
هناك دائما . ية يف خمتلف وجوههااإلنسانمن هذا املنطلق يتحدد مسار العالقات      

طاملا أن هناك بشرا والصراع القوي يشكل بعدا أساسيا لفض بعض الرتاعات، نزاعات 
يعتقد أن  اإلنسانفاحلروب الزمت اجملتمع البشري يف خمتلف ظروفه وتقلباته حىت بات 

احلرب من طبيعة األمور وأنه ال مفر منها من وقت آلخر، لتجدد النشاط وبعث احليوية 
  .يف شرايني اجملتمع

إلعتقاد عقول وأذهان الساسة والقادة من أقدم العصور حىت هذا اليوم، كما ساد هذا ا    
وأن عددا ال يستهان به من كبار املفكرين رأى فيها إمتدادا طبيعيا للعمل السياسي خاصة 

  ) .2(يف جمال السياسة اخلارجية
  يف  أن احلرب) 3(ويف إطار احلديث عن احلرب دائما يرى املؤلف عمر أمحد الفرجاين    
  
  24ص 1993بنغازي الليبية  1منشورات جامع قار يونس ط"يف النظري الديبلوماسية"عطا حممد صاحل زهرة )1(
  15ص 1995بريوت  1دار بيسان للنشر والتوزيع ط" جولة يف القضايا الدولية املعاصرة"فضيل أبو النصر )2(
  . 69ص 1984طرابلس  1نشأة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن طامل" أصول العالقات الدولية يف اإلسالم"عمر أمحد الفرجاين )3(
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 إذااللغة حتمل معىن األخذ واالستالب ولذلك يقال حرب كتعب وحرب بالبناء للمفعول 
  .               أخذ مجيع ماله فهو حمروب ومنه مسي القتال حربا ألنه يسلب األرواح وما إليها

،كل ذلك جعل احلرب سنة طبيعية يف  اإلنسانر عليها ان تنازع البقاء واألنانية املفطو
  .سائر اجملتمعات

احلرب أمر طبيعي يف البشر ال ختــل منه أمة وال جيل حسب ابن خلدون ،لقد كان     
العامل دائما مسرحا للحروب وما ختلفه من خراب ودمار ومشاكل ال حتصى، وما يعقبها 

هما بذل من جهد يف التنقيب عن العهد من ثورات وارجتاجات واضطرابات دامية، وم
  .ه يستحيل العثور عليه بكل ما تعنيه هذه الكلمةفإنالذهيب للسالم 

احلرب تلك الظاهرة اخلطرية اليت مل تستطع البشرية التخلص منها حىت اليوم تعد من     
ظائف أكثر الظواهر يف حياة البشر تعقيدا، أرجعها بعض الباحثني كوهنا وظيفة دائمة من و

  ).1(طبيعة التكوين البشري  إىلترجع  اإلنسانالوجود 
حىت العصر احلاضر، حروبا متتالية  اإلنسانية منذ بداية اإلنسانلقد شهدت عصور     

ية مل تنعم بسالم حقيقي خالل عشرات اإلنساناألمر الذي جعل الكتاب يقولون أن 
ع الطبيعي يف العالقات الدولية هو القرون إال يف فترات حمدودة ونادرة فهم يرون أن الوض

  .احلرب واإلستثناء هو السالم
احلرب إذن هي صدام وصراع بني األطراف املتحاربة بقصد فرض وجهة نظر سياسية    

وفقا ألساليب حمددة وهي ظاهرة قدمية عرفها اجملتمع البشري منذ القدم، ختتلف يف مدى 
قاته وقيمه وأنظمته وتلجأ إليها األطـراف مشروعيتها باختالف تطور هذا اجملتمع يف عال

  أغراضـها أواملتحـاربة كوسيلة لتحقيـق مصاحلها احليويـة 
  ).2(العدوانية  
  احلرب صراع بشري والصراع يتضمن خمتلف الرتاعات اليت تقع بني األفراد واجلماعات    

  إشباع حاجاهتم إىلبسبب تضارب مصاحلهم الفردية واجلماعية وتعارض مساعيهم اهلادفة 
  149املرجع نفسه ص)1(
  .33صادرة عن اجليش الوطين الشعيب ص 25السنة  1988جوان  289جملة اجليش العدد " احلرب يف القانون الدويل"رابح منصوري )2(
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تة فقد حيدث الصراع بني األفراد، أووأحداث الصراع تتم بأشكال متعددة ودرجات متف
بني الشعوب والدول، أما درجات الصراع  أوئف كما قد حيدث بني اجلماعات والطوا
أقصى أشكال العنف والدمار، ويعترب الصراع من  إىلفتتأرجح من أبسط أشكال املشاحنة 

ية وتعوق ازدهارها، ذلك أن حدة اإلنسانأخطر العوامل السلبية اليت تعرقل تقدم احلضارة 
خر كل إمكانياهتا وقدراهتا الصراع بني األفراد واجلماعات جتعل األطراف املتنازعة تس

حملاربة بعضها البعض عوض أن تستخدم هذه القدرات واإلمكانيات لتحسني معيشة 
األفراد وحتقيق الرفاهية العامة فالصراع جيعل كل طرف من األطراف املتصارعة يركز 
جهوده وإمكانياته أساسا من أجل التغلب على اخلصم والفوز باألشياء املتنازع عليها 

كل طرف متصارع يعمل على تربير موقفه وإقناع الرأي العام  فإنذلك  إىلضافة وباإل
  ).1(بعدالة قضيته ومشروعية ما يقوم به من أعمال وعمليات

وهذا حيث كل طرف متصارع على حتريف القيم واملعايري اإلجتماعية املنظمة للعالقات     
حدوث إضطراب يف بناء القيم  إىلالبشرية وتفسريها لصاحله الشيء الذي كثريا ما يؤدي 

واملعايري اإلجتماعية وتشكك األفراد يف مدى صحتها وجناعتها، وهذا من شأنه أن جيعل 
األفراد يعيشون حاالت نفسية مضطربة يشعرون فيها باحلرية وعدم اإلطمئنان وتوقع الشر 

  ).2(من بعضهم البعض
ع والصراع عنصر من عناصره عامل صرا اإلنسانيرى املؤلف حممد قطب أن عامل     

ذاته من  اإلنساناألصلية، وضرورة ال تستقيم  بدوهنا احلياة ضرورة يشري إليها تركيب 
  ).3(جسم وعقل وروح خمتلفة املطالب متباينة اإلجتاه

الصراع ضرورة بشرية ومادام الصراع ضرورة للبشر فقد كانت احلرب منذ القدم    
هجومية،  أوألهداف سواء كانت هذه األهداف دفاعية وسيلة فعالة من وسائل حتقيق ا
  . وقد اختلف ذلك على مر العصور

  58ي، مرجع سبق ذكره صأوحممد مجال حيي)1( 
  58املرجع نفسه ص )2( 
  47ص 1983القاهرة  7دار الشروق ط" يف النفس واجملتمع"حممد قطب )3( 
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القوانني يف اجملتمعات وعلى  الرغم من التطور الذي حدث يف املبادئ والقيم و    
ية إال أن احلرب ما زالت متثل أحد وسائل حتقيق األهداف وذلك باستخدام القوة اإلنسان

  .والعنف إلخضاع إرادة اخلصم والسيطرة عليه باإلكراه بتعبري األستاذ حممد نصر مهنا
أعلى أشكال الصراع حلل التناقضات بني : "تسي تونغ احلرب بأهناأوويعرف م    
 إىلاجملموعات السياسية، عندما تتطور تلك التناقضات  أوالدول  أواألمم  أوبقات الط

مل تفهم الظروف الواقعية للحرب وطبيعتها وعالقاهتا باألشياء األخرى  إذامرحلة معينة و
  ".تكون قادرا على إحراز النصر أوتعرف كيف توجهها  أوفلن تعرف قوانني احلرب 

لرمحن حممد العيسوي  بأهنا صراع بني اجلماعات البشرية، هذا ويعرفها الدكتور عبد ا
أن مجيع احلروب حروب  إىلوبأهنا ظاهرة كبرية وعامة ومعقدة ومتعددة األبعاد ويشري 

  ).1(نفسية يف جوهرها
، فاحلرب )2(أما فيليب تايلور  فيعرف احلرب كوهنا يف جوهرها تبادل منظم للعنف     

والتعامالت يستخدم فيه العنف والقوة بقصد إجبار  إذن شكل  من أشكال العالقات
اخلصم على اخلضوع واحلرب ذات طابع تدمريي مدين وعسكري لإلنسان والعمران 

وتارخيه وهي عموما إجبار اخلصم على اإلقتناع  اإلنسانواحليوان، تؤثر على جمرى حياة 
  .بوجهة النظر من خالل تعرضه لدرجة معينة من العنف والقوة 

نقطة هامة يف هذا اجملال بتفسريه للحرب  إىليشري الدكتور صالح الدين امحد محدي      
  كوهنا عمال من أعمال العدوان الذي هو حسبه يتضمن كل استعمال للقوة سواء مادية

  .معنوية أو 
   FORCEومن الواضح أنه يف امليثاق األممي يالحظ النصوص اليت تتضمن كلمة القوة      

  افإهنلتشمل على مجيع أنواع القوة يف املعىن التقليدي، فمن جهة واحدة  قد استعملت 
  ا تعين األنواعفإهنالقوة املادية ومن جهة أخرى  أوالقوة الفكرية  أوتعين القوة املسلحة 

  
  43ص 1999ن دون مكا 1دار الراتب اجلامعية سلسة كتب علم النفس احلديث ط" علم النفس العسكري"عبد الرمحن العيسوي /د)1( 
  23ص 2000أفريلالكويت  256ترمجة سامي خشبة منشورات اجمللس الوطين للثقافة والفنون ةاآلداب سلسلة عامل املعرفة عدد " قصف العقول"فيليب تايلور )2(
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األخرى اليت تغطي املباشر وغري املباشر منها، وما دام امليثاق نفسه أيضا يتكلم عن القوة 
ولذلك ال ميكن حسب الدكتور صالح الدين أمحد محدي حتديد  وليس عن القوة املسلحة

  .املعىن املقصود بذلك أكثر مما أجازه النص احلقيقي
 USEإن مجيع تلك األشكال من إستعماالت القوة سواء كانت جمرد إستعمال القوة      

OF    FORCE  لفةلة لتغطي مساحة واسعة من األنواع املختأوعمال عدوانيا كانت متد أو.  
سع للقوة حبيث بغطي أوال يعطى فيه تفسري حمدد، ولذا يفضل مفهوم ) القوة(فمفهوم 

األشكال األخرى وخاصة القوة السياسية والقوة االقتصادية والدعاية وأنواع خمتلفة من 
  ).1(العدوان املستتر واخلفي

لقوة ويربز ومن هذا املنظور الواسع للقوة واستعماالهتا يربز الصراع كإستعمال ل    
الصراع بنوعيه احلروب العسكرية واحلروب النفسية وإن كانت مجيع احلروب حروب 

  . نفسية بتعبري عبد الرمحن العيسوي
. فالبشر مزود بالقدرة على الصراع يف أجسامهم وعقوهلم وأرواحهم وكياهنم كله    

سب نظرة األستاذ فالتناقض والصراع جنده بني نفوس الناس ومصاحلهم وشىت اجتاهاهتم وح
حممد قطب فالصراع وسيلة للتوفيق بني املتناقضات وعليه وباختصار وحسب أغلب 
املنظرين يف الشؤون احلربية واملختصني وخرباء اجملاالت العسكرية واألمنية واإلستخباراتية 

 لكل حرب مهما كان نوعها ترسانتها احلربية وذخريهتا واستراتيجياهتا وتكتيكاهتا اليت فإن
تدار وتسري وفقها، وهلا مسرح عملياهتا، وهلا أهدافها وهلا تقنيات إلدارة أعماهلا، وفنيات 

  .لتسيري عملياهتا بكل فعالية وكفاءة حربية
 
 
 
  
  47ص 1983ديوان املطبوعات اجلامعية دون طبعة اجلزائر " 1977- 1919العدوان يف ضوء القانون الدويل "صالح الدين أمحد محدي /د)1( 
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  إدارة الحرب: مبحث الثالثال
هي تبادل منظم للعتف " قصف العقول"احلرب مبفهوم فليب تايلور الوارد يف كتابه     

مبعىن أن احلرب رغم معانيها ودالالهتا الدالة على الفوضى والعنف واخلراب والدمار 
الدقيق ألعماهلا املادي، إال أهنا خاضعة للتنظيم احملكم واإلدارة الفعالة والتسيري  أواملعنوي 
  .وعملياهتا

مادي معا ولكنها فوضى منظمة  أوصحيح أن احلرب خراب وفوضى ودمار معنوي     
وخراب مسري وعنف مدار، فاحلرب تطورت إن صح هذا التعبري وأصبحت جماال له 
نظرياته وعلما له منظريه وأصبحت تدار وتسري طبقا الستراجتيات وتكتيكات ووفقا 

  .وتبعا ملدارس عسكرية وخرباء وخمتصني يف الشؤون احلربية لتقنيات و فنيات
فاحلرب كمجموعة عمليات وأعمال، هلا أفرادها وميداهنا وأهدافها ومؤسساهتا     

وأسلحتها وعتادها وذخريهتا، من الضروري إستنادها للتنظيم واإلدارة، ومعلوم ما لإلدارة 
  .راتيجيات و فنيات وتقنياتمن أساليب و تدابري وإجراءات وترتيبات ومن إست

فباعتبار املؤسسات احلربية، مؤسسات هلا مدخالهتا وخمرجاهتا و هلا نشاطها وأهدافها    
وهلا أعماهلا وعملياهتا رغم خصوصية مهامها و استثنائية مسؤولياهتا، أصبح إخضاع 

وما . مفروغ منه نشاطها لإلدارة الفعالة والتسيري احملكم لتحقيق نتائج مقبولة يف جماهلا أمر
ظهور مدارس حربية ونظريات حربية و ظهور ما يسمى بالعلوم واملعارف احلربية وعلى 

  .رأسها علم إدارة احلروب إال دليل ومؤشر على هذه التطورات
هذا العلم الذي يبحث يف كيفية إدارة أعمال احلرب وعملياهتا وتسيري شؤوهنا والتحكم    

  .ونظريات حربية لتحقيق أداء حريب فعال وناجح يف أمورها وفقا إلستراجتيات
 أوالقتال املعنوي (علم يضع السيناريوهات إلدارة العمليات احلربية واألعمال القتالية    

 ص بإدارة أعمال احلربـة يف هذا العصر، علم خيتـوم اليت ازدادت أمهيـإنه أحد العل).املادي
نه علم التكيف مع املتغريات والطوارئ ومتابعةعملياهتا ورصد حركتها واجتاهاهتا، إ

  .التأثريوغري العادي، علم حتريك قوى الفعل و واإلستثناء
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فهذا العلم هو فن وعلم يف آن واحد، علم مبعىن أهنا منهج له أصوله وقواعده وفن      
مبعىن أن ممارستها أصبحت تعتمد على جمموعة من املهارات والقدرات الشخصية فضال 

  .)1( واإلبتكار واملوهبة احلربية لألفرادعن اإلبداع 
يف ضوء ما تقدم ميكن القول أن احلرب وضع صعب ومعقد يتألف من عناصر متعددة،     

متداخلة ومتشابكة، وأن إدارة هذا الوضع اإلستثنائي يتطلب من القائمني بالشأن احلريب 
انات للجوانب املختلفة التشخيص والتدقيق باإلعتماد على  مجع احلقائق املعلومات والبي

للموقف احلريب، مث التحليل الشامل والعميق هلذا املوقف، ومن مث اختاذ القرار األنسب 
الذي حيدد منهج التعامل واستراجتية التصرف و أهداف التحرك، وهكذا فخصوصية 
احلرب، تتطلب إدارة خاصة ألعماهلا وعملياهتا، إدارة إستثنائية وغري عادية، ختتص برسم 
السيناريوهات ووضع اإلستراتيجيات وتصميم املخططات واعتماد الربجمة وحشد القوى 

  .والطاقات وتعبئة اإلمكانيات والقدرات
إذن احلرب كنشاط وإدارة احلرب كتنظيم هلذا النشاط وتسيري له تعترب ذات أمهية     

  .إستراجتية وذات أبعاد حيوية لتحقيق نتائج مالئمة ومثمرة يف احلرب
ان االدارة احلقيقية للحرب اضحت اشد تعقيدا و  إىلفتز وري اجلنرال كارل فون كأليش

اشد تنظيما حىت اضحت موضوع تفكري رالرجال و لكن هذه االمور ظهرت يف معظم 
الوقت على شكل مذكرات و قصص و لقد احس املفكرون باحلاجة امللحة لالعتماد على 

  ).2(بادارة احلربمبادىء و قواعد واساليب دقيقة متعلقة 
علم إدارة احلروب علم يبحث عن تسيري متكيف مع خصوصيات احلروب ومتطلباهتا    

  :اإلجابة على التساؤل التايل اولحيومستلزماهتا ومقتضياهتا أي علم 
  تبنيها يف احلروب؟ أوإدارية باإلمكان إعتمادها  أوأي مقاربة تسيريية 

  .احلربية وأعماهلا   سيري عملياهتا احلرب النفسية  إدارة  التساؤل فيما خيص  على هذا  اإلجابةالباحث   اولحي  ومن هذا املنطلق   
  106ص 1988بريوت 1ترمجة اكرم ديري اهليثم االيويب املؤسسة العربية للدراسات و النشر ط" الوجيز يف احلرب"فيتزواجلنرال كارل فون كأل) 1(
 149ملرجع نفسه صا) 2(
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  الفصل الثالث
  إعالمحرب استعالم و …لحرب النفسيةا

  :دـمتهي
ية كحرب استعالمات ومعلومات عالمخيتص هذا الفصل بالتعريف باحلرب النفسية اإل   
  . شامال من مجيع جوانبها املفاهيمية  والتارخيية وغري ذلك من النقاطتناوالا تناوهلو

ية، ويستعرض يف إطاره ل يتطرق للحرب النفسية من حيث املفهوم والتسموفاملبحث األ   
 اولحيإبداعية اجتهادية  ةاولحمالعديد من املفاهيم ويتعرض هلا بالنقد والتحليل، مث ويف 

  .البحث اقتراح تعريف خاص وجديد للحرب النفسية وأعماهلا وعملياهتا
يف حني املبحث الثاين يعاجل فيه أمهية وخطر احلرب النفسية، بينما املبحث الثالث    

يث عن أهداف ووسائل احلرب يف حني يهتم املبحث الرابع بأنواع وأقسام خصص للحد
  .احلرب النفسية ويركز فيها على احلرب التكتيكية واالستراجتية

  :وهذا تفصيل شامل هلذه النقاط 
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  التسمية  و المفهوم: ل والمبحث األ
،  اجتهتطئه العني أين إن الصراع بني البشر مسألة مفروغ منها ، و واقع ال خت     

ونظرت يف خارطة العامل ، و الرقعة اليت يقطنها البشر و الرتاع بني الناس و األمم مل ينقطع 
  .عرب التاريخ و على مر الزمان و كر السنني 

يف ظالل هذه احلقيقة البسيطة البديهية ، أال وهي حتمية الصراع كما أشار الباحث إليها فيما  
 إىل اإلنسانكل وسائله و أسلحته ،و حبث عن كل ما ميكنه من الغلبة مث طمح  اإلنسانسبق شحن 

الوسيلة اليت يستطيع هبا أن حيقق الغايات من عدوه بشكل مستمر وحاسم ، وبأدىن مثن، فتوجهت 
منبع الصراع و دافعه و باعثه ، و اإلرادة اليت حتركه و تدين  إىلالعمق  إىلو دراساته  اإلنسانجهود 
هذا اللون من " احلرب النفسية "  اإلنسان، وتبعث اهلمم من مرقدها، فكان ما أطلق عليه أمده 

احلرب كظاهرة مارسها البشر منذ قدمي العصور ، ومنذ أن وجد الصراع، وكتسمية تعترب حديثة 
  .ل مرة يف مطلع القرن العشرينأو،استخدمت 

  )1(دارة يف عهد التكنولوجيا احلديثةواختذت هلا الكيان و املنهج العلمي و التنسيق و اإل 
فاحلرب النفسية ليست قدمية قدم التاريخ فحسب بل هي قدمية قدم اجلنس البشري فهذه 

  اإلنسانمفكر؟ إهنا بنت التاريخ ،تاريخ  أواحلرب مل خترج من عقل أي منظر عامل كان 
  ) 2.( هو صراعات

تعقيدا مع توفر خمتلف وسائل و  اتساعااملعاصر قد أصبح أكثر  استخدامهاولكن    
نطاقها اآلن بتعدد البث الفضائي من خالل  اتسعاجلماهريي ، و  االتصالو  عالماإل

عليهم  التأثري ةاولاملاليني من الناس حمل إىلاألقمار الصناعية اليت أمكن بواسطتها الوصول 
) 3(مسار معني ومعتقداهتم وسلوكهم يف اجتاهاهتم أوإلقناعهم بقضايا و موضوعات معينة  

حيث أخذت يف العصر احلديث طابع التخصص و العمق إذ أصبحت فنا له أصوله وعلما 
  .له قواعده 

  .العراق دجامعة بغدا عالمكلية اآلداب فسم اإل 1990/1991 حماضرات غري منشورة ألقيت على طلبة السنة الرابعة صحافة للسنة اجلامعية" حماضرات يف احلرب النفسية"محيدة مسيسم . د
 . 19الصادرة عن اجليش الوطين الشعيب ص  1987نوفمرب 282جملة اجليش العدد " احلرب النفسية السالح اخلفي"احملرر 

 7ص  1997دار غريب للطباعات والنشر و التوزيع دون طبعة القاهرة "احلرب النفسية و الشائعات "معتز سيد عبد اهللا . د
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رسة موجودة منذ بدايات كمضمون وكمما فاحلرب النفسية وباختصاروهكذا   
ية، أما مصطلح احلرب النفسية الذي اإلنساناين ، أي منذ بدايات احلياة سنالصراع اإل

له يف  استخدامل أووضع ليدل على ذلك املضمون وليكون عنوانا له معربا عنه فكان 
  . 1941ملحق ويبستر الدويل اجلديد للغة اإلجنليزية لعام 

املضمون يف فكر الدارسني هلا و الكاتبني عنها  متفاوتة النفسيةاحلرب  ملا كانت     
من عامل وراء  يف التعريف أمرا ضروريا، وهناك أكثر التفاوتكان االختالف و 

من حيث  أواختالف و تعدد التعريفات سواء من حيث حتديد معاملها و حدودها 
  .العسكريةمتيزها عن احلرب 

الكثرية يف املفهوم و التسمية للحرب النفسية إمنا تنبع من  فاتاالختالالواقع أن هذه    
، فمنهم من ينظر إليها من منظور العيار  واالعتبارات واملنطلقيف وجهة النظر  اختالفات

فيسميها حرب دعايات حرب إشاعات ومنهم من ينظر إليها من منظور هدفها فيسميها 
ا حرب املعلومات، حرب الصور حرب نفسية، ومنهم من منظور ذخريهتا فيسميه

و  عالموالبيانات، حرب الكلمات ومنهم من منظور وسيلتها فيسميها حرب اإل
، جتنبا للكم اهلائل من املصطلحات احلرب النفسية  استخدامثر الباحث ولقد آ االتصال

  .ي و التعامل النفساينعالماليت يف النهاية تصب يف قناة واحدة هي العمل اإل
ت املفاهيم اليت تعرب عن احلرب النفسية، بل وتباينت ومن التسميات اليت لقد تعدد  

لتعرب عن نفس مفهوم احلرب النفسية، يذكر الباحث على سبيل املثال  استخدامهاشاع 
 عالمال احلصر حروب الدعايات و الشائعات، حرب املعلومات، حرب االستعالم و اإل

إليديولوجية، حرب األعصاب،حرب احلرب السياسية، احلرب الباردة ،احلرب ا
الكلمات، العدوان غري املباشر، احلرب من أجل السيطرة على عقول الرجال، حرب 

ذلك  غري إىلحرب بال قتال،حرب خاصة اإلرادات، األفكار، حرب املعنويات، حرب
  .مرادف له أوفهوم احلرب النفسية بديل ملك استخدمتمن املفاهيم و التسميات اليت 

  :على ما سبق عرفت احلرب النفسية تعريفات كثرية، يستعرضها الباحث فيما يلي اوبناء
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على أفراد العدو، ملا  التأثريجمموعة األعمال اليت تستهدف :  تعريف املوسوعة العسكرية
هذا النوع من احلرب  قاتلني،هبدف خدمة أغراض مستخدمياملو يف ذلك القادة السياسيني
نفي تصورات معينة عن  أوخلق تصورات معينة لدى عدو  إىلو هتدف احلرب النفسية 

العمل العسكري والدبلوماسي خللق بني التنسيق  أو، استعراضيةعملية  أوطريق الدعاية 
تصورات معينة و إحداث الفوضى و البلبلة يف معسكر العدو للتأثري على روح اجلنود 

عمليات غسل  إىلا باإلضافة وعلى قرارات ضباطهم و قادهتم هذ انضباطهماملعنوية وعلى 
عة العدو و إذابرامج  يمتتبع أوالدماغ و هي عمل منظم خيضع له عادة أسرى احلرب 

  ) .1(املختلفة  عالمإرساله التلفزي، أما أدواهتا فهي وسائل اإل
جمموعة  أوخمطط من جانب دولة  استخدام :تعريف معجم املصطلحات احلربية األمريكي

حمايدة  أومجاعات معادية  إىلية املوجهة عالمريها من اإلجراءات اإلمن الدول للدعاية وغ
وسلوكها بطريقة تعيني على  اجتاهاهتاالصديقة للتأثري على آرائها و عواطفها ومواقفها و  أو

    )2.(وأهدافها  ةاملستخدمحتقيق سياسية الدولة 
ولوجية يكائل البسالوسأوالدعاية  مهاااستخديقصد هبا :عالمتعريف معجم مصطلحات اإل

  )3.(والتذمر بني صفوفه  االنشقاقخللق  اجتاهاتهاألخرى للتأثري يف معنويات العدو و 
بعد طرحه لصعوبة التعريف يشري : François Géréتعريف فرانسوا جريي 

 ضمن العمليات واحلروب اخلاصة هدرجياحلرب النفسية كسالح نفسي و إىلالكاتب  
Guerre spéciale. Opérations spéciales .situation de l’arme 

psychologique عتربها عمليات غري عسكرية للتأثري النفسي وي psychologique une 

influence ، 4. (ومتارس يف ظروف السلم و احلرب(  
   767ص  198ل بريوت واملؤسسة العربية للدراسات والنشر اجلزء األ" جمموعة من املختصني " املوسوعة العسكرية  )1(
  11معتز سيد عبد اهللا مرجع سبق ذكره ص . د )2(
 169ص  1985بريوت ، القاهرة  1أمحد زكي بدوي تقدمي أمحد خليفة دار الكتاب املصري و اللبناين ط/ د عالممعجم مصطلحات اإل )3(
    (4) François géré « la guerre psychologique  » bibliothèque stratégique institut de stratégie comparée .economica paris p 15.16.19  
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فكرية وعاطفية من  ةحرب هجومية خيوضها جيش بأسلح :بدرتعريف الدكتور   أمحد 
املعنوية يف جيش العدو ويف السكان املدنيني و ختاض هذه احلرب  قاومةأجل حتطيم قوة امل

  ) 1(.للتضليل
لنفسي يدور حول الشخصية أسلوب من أساليب التعامل ا:تعريف الدكتور حامد ربيع 

حد التمزق العنيف  إىلما يف حكم املتكاملة  أونقل الشخصية املتكاملة  مبعىنالفردية ، 
عة يف أيدي أن تصري أداة طّي إىليصري من املمكن التالعب بتلك الشخصية للوصول هبا 

  .خبري الفنت 
لتأثري على لومات املعل ماليت تستخد اتنوع من أنواع أعمال املخابر:ف فاراجو يتعر

اآلخرين ،وهي عملية منظمة إلغواء  إىلالسياسات  و القرارات، إهنا تعاجل اآلراء و تنقلها 
  )2.(اآلخرين بطريقة غري عنيفة 
وهي  باجلماهري،واالتصال  عالممنهج تطبيقي من مناهج اإل: إمامتعريف الدكتور إبراهيم 

ع اهلزمية يف صفوف املعتدين و تستهدف استنهاض اهلمم بني صفوف احملاربني وزر
  )3(.القتالو من مث ضرورة وضع السالح والتوقف عن  قاومةإقناعهم بعدم جدوى امل
ت اإلقناع املنظم البعيدة عن العنف واحلروب ميكن اوالهي حم:تعريف بول الينريجر 

  .حد ما إقناعا بالعنف  إىلاعتبارها 
التالعب بأفكار وقناعات  ةاولحممن خالل  وهي أحد األعمال اليت متارسها االستخبارات  

  اآلخرين إىليتم معاجلة األفكار وحتريفها وتغريها مث نقلها  إذعلى سياسته  وللتأثريالعدو 
  ) 4(وتغيري قناعاهتم وأفكارهم بدون استخدام العنف  إلغوائهممن خالل عمليات منظمة 

  
   34ص  1987دون طبعة باتنة اجلزائر .ل دار الشهاب للطباعة والنشر واأل الكتاب.احلرب النفسية مدخل عام " أمحد نوفل / د) 1( 
   284ص 1986بريوت نوفمرب  1دار العلم للماليني  ط. واستعالم  إعالمالدولة احلديثة .د حسن احلسن )2(
  31ص  1985دون مكان  2دار الفكر العريب ط . االداعي والتلفزيوين  عالماإل. ابراهيم امام . د)3(
  43صادرة عن القوات املسلحة ص   1987ديسمرب  109جملة الدفاع العدد "إجتاهات وقرارات يف احلرب النفسية " سبأ عبد اهللا باهربي ) 4(
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ا شكل من ا أهنأوأطلقوا عليها اسم احلرب السياسية ور:للحرب النفسية  اإلجنليزتعريف 
ته على خصومه بطرق يسعى كل جانب فيه أن يفرض إراد ؛أشكال الصراع بني الدول

غري طريقة القوات املسلحة ويربط اإلجنليز من الناحية العملية بني الدبلوماسية والدعاية 
  ) .1(كسالح رئيس للحرب السياسية 

جمموعة  أواحلرب النفسية منظومة من التدابري تقوم هبا دولة : تعريف الدكتور أمحد نوفل 
لى احلالة املعنوية و السياسية والنفسية جمموعة دول هبدف القضاء ع أودول ضد دولة 

على العدو تأثريا داخليا عن طريق بث  التأثريللشعب و القوات املسلحة على السواء و 
   2(و العداء بني احلكومة و الشعب ،وبني فئات الشعب املختلفة  استحكامروح الشك و 

  لفرد هي شن هجوم مربمج على نفسية وعقل ا: تعريف الدكتور فخري الدباغ
علها فريسة ملخططات فيهما وج واالرتباكوالوهن  إحداث التفككو اجلماعات لفرض 
الوجهة املقصودة ضد  إىلالعالقة مما ميهد للسيطرة عليها وتوجيهها  وأهداف اجلهة صاحبة

  ).3(ضد تطلعاهتا و آماهلا  أومصلحتها احلقيقية 
و احلرب  السوفيتيةالثورية بالتسمية إن احلرب النفسية بالتسمية األمريكية و احلرب      

أسوأ من غريها من أشكال الصراعات الدولية  أوليست فضل  ةالربيطانيالسياسية بالتسمية 
ما قورنت حبرب  إذاال يصاب منها بضرر جسماين نسيب،  اإلنسانأن  واالختالف، 

بالغة على العدو احية تكاليفها جند أنه ال ميكن مقارنة آثارها الناألسلحة األخرى ن ومن 
  .  نفقاهتا  إىلبالنسبة 

و االتصال وغريها من العلوم  عالمتعتمد احلرب النفسية على علم النفس و علم اإل     
وختتلف عن ولكن أسلحتها  أخرى،معينة شأهنا يف ذلك شأن أي حرب  ةوتستخدم أسلح

هلذه احلرب  أسلحة احلروب األخرى يف طبيعتها، ويف أساليب استخدامها ومن مت كان
  .ترسانة ضخمة من األسلحة اخلاصة اليت حتقق هبا أهدافها 

  . 284حسن احلسن مرجع سابق ص / د )1(
 12ص  1988الكتاب الثالث دار الشهاب للطباعة للطباعة و النشر دون طبعة باتنة اجلزائرية "  ياحلرب بيننا و بني العدو اإلسرائيل" أمحد نوفل / د )2(
 34ل ص واملرجع نفسه الكتاب األ )3(
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ية ، هلا مراحلها ومؤسساهتا ، إعالماحلرب النفسية جمموعة أساليب نفسية و  وباختصار
  .اختذت يف العصر احلايل الطابع التنظيمي و التخطيطي الشامل 

   :تعريف جديد للحرب النفسية ةحاولمنحو 
جم بعد استعراض الباحث هلذه اجملموعة من التعاريف ملختلف املوسوعات واملعا     

تعاريف خرباء وباحثني ومؤلفني يف احلرب النفسية جتدر اإلشارة  إىلاملتخصصة  باإلضافة 
  :مايلي إىل

  .يالحظ وكما أشار الباحث فيما سبق تعدد املصطلحات و تنوعها : تعدد التسميات * 
بعض الباحثني من منطلق العيار فيتحدثون عن  انطالقيالحظ :  قاتلتنوع املنط* 

 عالمات وحروب اإلشاعات ،من منطلق الوسيلة فيتحدثون عن حروب اإلحروب الدعاي
  . و االتصال ومن منطلق الذخرية عن حروب الكلمات ،حروب املعلومات 

  .ون عن احلرب النفسية ثومن منطلق هدفها فيتحد
و الصراع أي أهنا تستعمل أثناء احلروب  أغلب التعاريف على خاصية احلربتركيز *  

 أووال تستعمل يف الظروف السلمية ألغراض حتسني الصور الوطنية  واألزمات فقط
  .تشويهها مثال يف العالقات الدولية 

عن حتطيم باحلديث تركيز أغلب هذه التعاريف على الطابع اهلجومي هلذه احلرب *  
تدعيم متاسك اجلبهة نقطة  إىل ا بالتطرقاملعنويات املعادية و إمهال الطابع الدفاعي هل

  .ليةالداخ
جتسيد لتعقد املوضوع القراءة والتشخيص و  تعدد التعاريف جتسيد لالختالف يف*  

  . هوحساسيت
تركيز معظم هذه التعاريف على نقاط معينة يف تعاريفها وإمهاهلا ألخرى كأن تركز  *

كأن تركز على الوسيلة  أوعلى هدف من أهداف احلرب النفسية وإمهاهلا ألهداف أخرى 
  .غري ذلك  إىل......  ماإلدارة والتنظي أولعيار ا أواهلدف  أو
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ال يكفي ال عطاء املفهوم  تعريفات،ما وقع عليه الباحث من  فإن سبق،بناء على ما    
بينها،تبقى املفهوم مطاطا وغري  واالختالفاتهذه التعريفات بل والدقيق، بعده الكامل 

  .حمدد املعامل بشكل واضح 
جتهاد يف وضع تعريف للحرب النفسية رمبا يكون أمرا مفيدا ويعتقد الباحث أن اال     

، وخصوصا وأن حتليل احلمالت الدعائية ذات الطبيعة  االختالفوسط هذا اجلدل و 
مسبق وواضح وشامل  حتديد إىلالعدائية املستهدفة للدولة اجلزائرية ،حتتاج بطبيعة احلال 

  .ية عالمللمفاهيم املرتبطة هبذه اهلجمة اإل
الباحث من جانبه أن يضع تعريف جديدا إلثراء املوضوع أكثر ،  حاولوعليه فقد     
التعريفية  ةاولسد الثغرات املفاهيمية وفقا للمالحظات املسجلة ، وهذا نص احمل ةاولحمو

  .ق لبحثه لاملقترحة واليت يتخذها كمنط
بري ا، وتدةقصودم اتصاليةية إعالماحلرب النفسية جمموعة إجراءات ومعاجلات  باعتبار  

وتأثريات سيكولوجية مربجمة ، جترى بأساليب خاصة ، وفقا لسياقات و شروط حمددة 
  :ه ميكن تعريفها كما يلي فإن –كذلك  باعتبارها –بغرض حتقيق أهداف معينة 

ية و العمليات النفسية، سالحها عالماحلرب النفسية منظومة متكاملة من األعمال اإل
رض القاعدة ية وتوفره على أعالتأثريشارية و قوته سبب طاقته االنتب(  واالتصال عالماإل

وذخريهتا احلربية األخبار و الفضائح واألنباء و املعلومات و احلقائق وعيارها ) بشرية
 واهتاغسل املخ و أد أواحلقيقية  أوميم السياسي تسال أوالفضيحة  أواإلشاعة  أوالدعاية 

الشبكات  أو) عة ذاالتلفزة واإل( القنوات  أو)الت اجلرائد واجمل( القتالية الصفحات 
عملياهتا النفس  حوميداهنا ومسر) األنترنيتواالتصال،  عالمالتكنولوجية اجلديدة لإل(

والعلوم اإلنسانية  خواالتصال وأخصائي التاري عالماء اإلخرباإلنسانية وقواهتا اخلاصة 
ورجال االستخبارات حرب تعمل يف النفسية واالجتماعية وعلماء العالقات الدولية 

وعلى مستوى ، اعاراعية وتعمل على مستوى اجلبهة الداخلية دفصالظروف السلمية وال
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مايات والضرب من مجيع اجلهات رضاع الأواجلبهة اخلارجية هجوما وتستخدم يف خمتلف 
  وتستعمل يف خمتلف احلقول واجملاالت وعلى كل اجلبهات واملستويات 

احلدود وحتدي  واختراقالنفسية يف احلالة اهلجومية على فتح الثغرات والفجوات  تعمل احلرب   
 انسجامهاعزل الدولة املستهدفة عن اجملتمع الدويل وتعريض  إىلبكل الوسائل  والسعيالقيود املعادية 

الوطين للخطر  و تعطيل السري العادي ملؤسساهتا وتشويه صورهتا الوطنية على الصعيد العاملي 
العمل على إضعاف أطر وعي أفرادها وبنيتهم اإلدراكية وذلك بنبش األصول وتعرية  إىلاإلضافة ،ب

األسس وكسر القوالب وتفكيك النماذج،مما بفقد أفراد الدولة املستهدفة القدرة على الفهم والتفسري 
القوة وعالقات ،فتعترب لديهم جغرافية املعىن ومنظومات التواصل وخارطة التأثريالقدرة على الفعل و

  .السلطة 
إهنا حرب تتحكم يف فضاء العقل و مساحة الفهم وأدوات التفكري وأساليب التعيري وسلم القيم 
وأنساق املعايري تعمل على تلغيم  اهلويات وتفجري احلضارات وغزو الثقافات وتغيري وجه احلياة 

لويات ،وخلخلة سلم وار واألترتيب األدو وإعادةوخريطة املعادالت الوجودية والصيغ احلضارية 
و املرجعيات ، وحتول القوى  املشروعيةالقيم والروابط والعالقات ، وقلب القيم واملفهوم وتغيري 

  . والوسائل واملؤسسات وإنشاء سياسات وممارسات وخلق حقول وجماالت أخرى
اجتية باختصار يف اهلجوم تعمل احلرب النفسية بقوهتا اخلاصة على تنفيذ مهمات إستر  

  . على رأسها االختراق االستراتيجي
نشر أمسائه وصوره  أوتعميم منوذجه  أوإمالء إرادته  إىلأي مبعىن يسعى ممارسها  

ونصوصه أما يف احلالة الدفاعية فتعمل احلرب النفسية على إجياد اإلطار املرجعي 
وطنية لتأمني الدولة االستراتيجي الذي تتبناه اجملموعة الوطنية يف إطار مقومات الشخصية ال
واالتصال حلماية  عالممن اختراقات احلرب النفسية املعادية وكما تعمل على توظيف اإل

املكاسب التارخيية واحلضارية وحتقيق املشاريع التنموية واحملافظة على املصاحل احليوية للدولة 
كة يف املشهد والشعب ، وصيانة القضايا الوطنية ومواجهة التحديات العاملية ، واملشار

ي على الصعيد العاملي واحلضور على الساحة الدولية ، لتحسني الصورة الوطنية عالماإل
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وقواهتا  مواطنيهاطان ، وحتصنب أفراد  الدولة من وللدولة والرفع من شأهنا بني األ
بالرهان والتحديات وتوعيتهم باملسؤوليات والواجبات امللقاة على عاتقهم وحتسيسهم 

  . عالملإل اإلستراتيجي للمنظومة الوطنية االلتزاممن طرفهم عرب املرفوعة 
ويف األخري فمثلما لألسلحة العسكرية أعرية وذخائر ومسرح عمليات فكذلك    

  .أعرية وذخائر ومسرح عمليات  االتصاليةلألسلحة النفسية 
فمثلما للحرب العسكرية مسرح عمليات خبصائص طبوغرافية متعددة من مرتفعات 

 واالستفادة استغالهلامقاتلي احلرب العسكرية  اولحينخفضات وجبال وصحاري ، وم
ية خبصائص معنوية اإلنسانمنها ، فكذلك للحرب النفسية مسرح عمليات هو النفس 

وعواطف وتصورات وغرائز ومصاحل ، يعمل مقاتلي احلرب النفسية  انفعاالتمتعددة من 
  .تارها أوعلى توظيفها و اللعب على 
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ــر  : المبــحث الثــاني    األهميــة و الخط
من الصراعات املختلفة األشكال و  اإلنسانمل ختل األرض منذ أن وطأهتا أقدام       

األلوان ، ومل تذق طعم السكينة و اهلدوء إال للحظات  حىت تعمها احلروب الطاحنة اليت 
لويالت ، ومن خالل جتارهبا الطويلة كلفت اجملتمعات البشرية ، الكثري من اخلسائر وا

أنه بإمكاهنا  إىلاملتكرر بلهيب تلك احلروب انتبهت البشرية  اكتوائهاومعاناهتا القاسية و 
حتقيق الكثري من األهداف واملصاحل وربح العديد من املعارك بوسائل أخرى وبدون اللجوء 

  .قوة السالح  واستعمالاحلروب احلقيقية  إىل
النفس البشرية عبارة عن خزان مليء بالغرائز واألهواء والعواطف فلما كانت    

،كما تتوفر على رصيد هائل من األفكار واخلواطر و التصورات ، واملخاوفواملصاحل 
ولكوهنا يف حاجة ماسة وأكيدة إلشباع حاجات متعددة وخمتلفة ، الضمان البقاء العيش 

اإلملام العميق ملكونات هذه  ةاولحمبد من ومواصلة احلياة واحملافظة على النسل ، كان ال
املواضع احلساسة  اكتشاف بتعمق و اإلنساينالنفس ، وسري أغوارها دراسة  السلوك 

 كله والتمكن من اإلنساينعلى الكيان  واالستيالءتارها أوللعب على والضعيفة فيها 
عمل كل الوسائل التحكم فيه وتوجيهه باحلرب النفسية اليت هي حرب خفية غري معلنة تست

ودعاية وإشاعة وكتب ومسرح وسينما وهي تنساب ببطء وهدوء   إعالماملتوفرة لديها من 
عواطف ومشاعر الناس و ضاربة على وتر حتقيق مصاحلهم ومطاحمهم ومستعملة  مدغدغة

أقدس ما يؤمنون به من معتقدات ومبادئ وأفكار فال تعمل إال حتت شعارات رنانة 
 اآلراءملقصودين هبا واحلرب النفسية تنسق األفكار وتبلورها وتعاجل ومؤثرة يف نفوس ا
اآلخرين يف عملية منظمة ومنسقة وبطريقة سهلة هادئة وغري عنيفة  إىلومتحورها ، لتنقلها 

وحىت تبلغ مقاصدها وحتقيق أهدافها ويكون هلا املفعول املطلوب، والنجاح الكامل تنسق 
 أوللدولة  واالقتصاديةمع القرارات السياسية والعسكرية  رباستمرااحلرب النفسية أعماهلا 

الدول املستعملة هلا ، وتستعمل املبادئ النفسية املبنية على الدراسة العلمية املتطورة للدوافع 
  ية اإلنسان
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وعلى هذا األساس أعادت مجيع الدول النظر يف إستراجتية احلرب وطبيعتها ،    
  .كولوجي يما هتتم بالعامل البسوخططت إلستراجتيات جديدة متا

فهي أخطر أنواع احلروب على  التأثرياحلرب تعد سالح هام وخطري وفعال وشديد   
اإلطالق ألهنا متس كل أفراد اجملتمع الذي تنوي مهامجته ، املقاتلني منهم وغري املقاتلني 

 االجتماعيةو واالقتصاديةالسياسية منها  ،اجملتمع يف ذلك ىن،كما أهنا هتاجم كل الب
 اإلنسانخنرها وتقنيتها من الداخل وهي تستهدف  حتاولو واحلضارية،والثقافية و الروحية 

  .، عقله وتفكريه وقلبه، قاصدة حتطيم روحه والقضاء على إرادته 
وقد تصبح يف عصر أسلحة الدمار الشامل الشكل الوحيد للحرب كبديل للعمل 

  .العسكري
حروب نفس ومعلومات ، يؤكد أمهية وخطورة احلرب  إن القول بأن مجيع احلروب   

  .النفسية يف خمتلف الظروف وعلى كافة األصعدة واملستويات 
أكثر قوة ودواما  اإال أهن والدمار،أسلحة العنف  ال تستخدمومع أن احلرب النفسية 

  .مدىوأبعد  واتساعا واستمرارا
الباحث لبعض الفروق بني  يستعرض احلرب،وللتأكيد أكثر على أمهية وخطورة هذه   

وترى يف هذا ).املادية  احلقيقية، الفعلية،احلرب ( احلرب النفسية واحلرب التقليدية املسلحة 
بأن من أشد هذه الفروق أن احلرب النفسية ال ) 1(وي يساإلطار الدكتور عبد الرمحان الع

ا على بقعة معينة كانت الطائرات تسقط قنابله إذاتعرف حدود الزمان وال حدود املكان ف
من األرض ومثلها املدفعية والبوارج احلربية والدبابات واملدرعات ، إال أن احلرب النفسية 

مكان محاية اإلكان ب إذاطلقاهتا عرب األثري فتتخطى حدود الزمان واملكان و أوتأثريها  تبث
ثري احلرب ن الناس من تأذاآه من الصعب محاية فإنالبقعة اليت تسقط فوقها القنابل ، 

  عة ذاالنفسية اليت تنطلق عرب األثري وعرب القارات واحملبطات اجلبال مستخدمة اإل
  التلفزة والكتب والنشرات والبيانات واإلعالنات واملؤمترات الصحفية والندوات و

  واملناقشات و املناظرات واملقاالت وهي أمور ال ميكن التحكم فيها وال حصر األفق اليت

  45..44ص 1999لبنان  1دار الراتب اجلامعية سلسة موسوعة كتب علم النفس احلديث ط" علم النفس العسكري " ان العسيوي عبد الرمح)1(
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  . متتد إليها فهي ال تعرف حدود املكان كما أهنا ال تعرف حدود الزمان 
احلرب  فإنكانت احلرب املسلحة تشن مبواعيد حمدودة وتنتهي مبواعيد حمدودة ، إذاف  
 أوفسية تنطلق قبل املعركة للتمهيد هلا وتشن يف أثناء املعركة لرفع الزوج املعنوية الن

هجوما ،كما أهنا تشن بعد أن تتوقف املعارك ذلك لتثبيت النتائج  أوخفضها دفاعا 
احلرب النفسية أكثر انتشارا  فإنوتدعيم ما حققه أطراف الرتاع من انتصارات كذلك 

  .ب املسلحة ، ذلك ألن احلرب املسلحة تشن ضد األعداء سع أفقا من  احلرأووشيوعا 
ا توجه لألعداء للنيل من إراداهتم وتوجه لألصدقاء للتعزيز كما فإهنأما احلرب النفسية   

صفوفها فاحلرب النفسية أكثر مشوال وأتساعا  إىلتوجه للجبهات احملايدة بغية انضمامها 
ول الناس ويف مشاعرهم ويف اجتاهاهتم ويف كما أن تأثريها أبعد مدى ألهنا تؤثر يف عق

  .عقائدهم ويف أفكارهم ويف مذاهبهم ،كما أهنا تؤثر يف حالتهم النفسية 
  .إن استخدام احلرب النفسية يف احلرب ويف السلم معا يزيد من األمهية واخلطورة 

ا وزد على ذلك فاحلرب النفسية وسيلة بعيدة املدى وليس من الضروري أن يظهر تأثريه
سنوات، وترك  أومباشرة مثل املعارك احلربية ،بل إن نتائجها قد ال تظهر إال بعد شهور 

أثار بعيده الغور يف أعماق الشخصية ومن أبرز وجوه التمايز بني احلرب املسلحة واحلرب 
النفسية حسب الدكتور عبد الرمحان العيسوي دائما أن العدو يعرف يف احلرب التقليدية 

اف تتواجه وجها لوجه يف ساحات القتال ومسارح العمليات احلربية أما يف وتتالقى األطر
 أو الروايات أوالصحافة  أوالدعايات  أوالعدو خيتفي وراء الشائعات  فإناحلر ب النفسية 

الفكاهات ومعىن ذلك أن احلرب ليست مباشرة وليست وجها  أواألصدقاء  أواألحداث 
كانت صادره  إذامرة وخفية وغامضة ، وال يعرف لوجه ، وإمنا هي حرب مقنعة أي مست

  .من أعداء أم أصدقاء 
وهكذا فاحلرب النفسية إذن تعترب أقل أنواع احلرب تكلفة وأقلها إراقة للدماء ونشرا 

فرض  إىلللدمار ،ولكنها يف هناية املطاف ال تقل تأثريا عن احلرب الفعلية يف الوصول 
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لنفسية تستهدف تدمري العنصر البشري الذي يدير اإلرادة  على اخلصم ذلك أن احلرب ا
  .فقدان الرغبة يف القتال ، واالنسحاب من الصراع  إىلآلة احلرب من الداخل واستدراجه 

وبذلك تصبح فعالية عناصر القتال للخصم مشلولة وعاجزة مهما بلغت درجة كفاءة 
لفكر واملعتقد ولكنها يف وحداثة معداهتا ، إهنا كما يعرفها البعض باختصار شديد معركة ا
ية والسياسية والثقافية عالمأكفأ صورها نعين االستخدام األمثل لكافة أنواع الدعاية اإل

جنب مع األعمال العسكرية إلقناع اخلصم بشكل مربمج ومنظم بعدم جدوى  إىلجنبا 
  ) .1(وفوائد الرضوخ ألهدافنا وأفكارنا  قاومةامل

املعادية وقد شاهد اجلميع هذا حيدث  القوات والقوى إحداث تغيري نفسي يفوهذا يتم ب
يف االحتاد السوفيايت الذي استمرت احلرب النفسية ضده وضد أعوانه، ملدة تزيد على 
اخلمسني عاما متخذة أشكال احلرب الدعائية واالسترتاف املربمج من خالل التصعيد حىت 

زعامة العامل ،ومت إقناعه بقوة اهنار متاما ورضخت شعوبه لفكرة نبذ منافسه الضرب على 
بأن مصلحته تقتضي التخلي عن املنافسة وهكذا نتيجة للحرب الباردة اليت لعبت  عالماإل

احلرب النفسية فيها دورا رئيسيا استطاع الغرب أن يلحق اهلزمية بأعظم إمرباطورية منافسة 
  ).2(وتضيعها دون أن يطلق رصاصة واحدة مباشرة ضد اخلصم 

 إىلصور االتصال اليت هتدف  صورة منية اليت هي االستعمال املخطط ألي بل بالدعا
األصدقاء  أون ياحملايد أوعقول ومشاعر وأعمال جمموعة معينة من األعداء  ىعل التأثري

  .إستراتيجيلتحقيق غرض 
منذ  تيف صراعا فاستخدمهابفطرته بأمهية احلرب النفسية وخطرها ،  اإلنسانلقد أدرك 
القوة اجلسدية  استعراضهي  اإلنسانمظاهر احلرب النفسية لدى  أوفة، وكانت بدء اخللي
 استخدم االجتماعيةية و اإلنسانهلجة الوعيد والتهديد ، ومع تطور العالقات  واستخدام

  الشعراء و اخلطباء اهلجاء و الشتم و السباب
  41صادرة عن القوات املسلحة السعودية ص  109العدد  1997ديسمرب  36السنة " اجمللة الدفاع "احلرب النفسية   إجتهادات وقراءات يف احلرب" العقيد الركن سيأ عبد اهللا باهربي ) 1(
  42الرجع نفسه ص ) 2(  
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للتقليل من شأن العدو و معنوياته مث مل تلبث أن أصبحت الوسائل الدعائية تستخدم جنبا 
  .األخرىجنب مع الضغوط  إىل

هد التارخيية و مناذج للحرب النفسية باإلمكان إدراك بعض الشوا باستعراضوهكذا 
  .أمهية وخطر احلرب النفسية أكثر 

فرجال احلرب على مر العصور أدركوا أمهية احلرب النفسية ومارسوها وإن مل يسموها 
املعروف حاليا أما يف العصر احلديث فقد تضاعفت أمهيتها بعد أصبحت نتائج  بامسها

ية و مل يبق أمام القوى النووية إال اإلنسانناء البشرية وتدمري احلضارة القتال املسلح هتدد بإف
  .أن  ختوض احلرب من خالل حروب النفس واملعلومات 

من أمجل وأمشل ما كتب يف إبراز أمهية احلرب النفسية ما كتبه الدكتور علي حسني 
أن  حتاولي احلرب النفسية هي أخطر احلروب ، فه: " اخلربوضلي يف وصفها حيث يقول 

العقول و الرسوخ يف  إىلتصيب األفكار و التعاليم الناهضة و حتول بينها وبني الوصول 
و تضع العقبات أمام التقدم و التطور وتعمل يف  االنقسامالقلوب وهي تبذر بذور الفرقة و 
و اإلشاعات و نشر  األقاويلتشويش األفكار وخلق  إىلالظالم وتطعن من اخللف و تلجأ 

ب و إتباع وسائل الترغيب و التهديد مما جيعل احلرب النفسية أشد خطورة من حرب الرع
  )1."( املواجهة العسكرية 

نعم إهنا أشد خطورة ألهنا حتقق األهداف املرسومة دون إراقة قطرة دم وألهنا تدار من 
ن مراكز قيادة آمنة و حصينة و مرحية و القائمون عليها يشنون غاراهتم املدمرة دون أ

  .أقل بكثري من تكاليف القتال الفعلي  تتعرض سالمتهم الشخصية للخطر و تكلفة إدارهتا و إشعاهلا
هي أهنا تعطي القوى الكبرية متسعا و ميدان آمنا  نو لكن أمهيتها اليت ال تقدر بثم

للصراع بال إبادة و ال تدمري فاستخدام العامل النفسي يف الصراع حسب الدكتور أمحد 
  . ةورة حيوية لتحقيق األهداف اإلستراتيجينوفل ضر

  45سأعبد اهللا باهري مرجع سابق ص )1(
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إننا نستهلك كمية كبرية من الذخرية الغالية لندمر " :سابقيقول وزير دفاع إسرائيلي 
موقعا من مواقع العدو و لكن أليس األفضل و األرخص أن نستعمل الدعاية و احلرب 

  ".النارلى الزناد وتطلق النفسية لشل األصابع اليت تضغط ع
  فإنكان القتال العسكري حمدود النطاق و الصراع الدبلوماسي حمدود األبعاد  إذاو 

  .ية ال تتقيد زمانا و مكانا وال موضوعا و وسائال وأساليبا عالماملعركة اإل
ه و و ينجز أهداف اإلنسانإرادته و عزميته و باإلرادة و العزمية يعمل  اإلنسانطاقة  باعتبار

غاياته ، لذلك جتتهد أجهزة احلرب النفسية على تفتيت صالبة إرادة اخلصم و  إىليصل 
لإلرادة إذ اجلسد مبا فيه من  عةاومطو األجسام . التوهني منها و زعزعتها بشىت الطرق 

ومن هنا يأيت .قوة بدنية عضلية هو األداة املنفذة لألهداف اليت توجهه حنوها اإلرادة
 النفسيةا بالنفس ومعرفة كيفية تغيري ما بالنفس فمفتاح القضية يف احلرب ضرورة معرفة م

ية فمن عرفها وعرف كيف يؤثر فيها أمكنه أن ينفذ منها ليؤثر يف اإلنسانهو النفس 
  )1( كله والسلوك برمته اإلنساينالكيان 

بدراسة  اإلنسانالسيطرة على  إىلواحلرب النفسية ومستخدميها يسعون يف سعيهم 
  .أهدافهملدوافع األساسية للسلوك البشري حىت ميكن أن يستغلوا هذه الدوافع يف حتقيق ا

عقله و تفكريه  اإلنسانوهكذا فاحلرب النفسية أخطر أنواع احلروب ألهنا تستهدف يف 
وقلبه لكي حتطم روحه املعنوية وتقضي على إرادته ومن هنا جاءت خطورة سالح احلرب 

  .احلروبعصر احلديث حيتل مكان الصدارة بني أسلحة النفسية الذي أصبح يف ال
األخرى يساهم مسامهة فعالة مع األعمال  التأثريفاحلرب النفسية سالح فعال وشديد 

و املكاسب بسرعة بأقل اخلسائر يف  االنتصاراتمن أساليب الصراع يف حتقيق  وغريها
  .األرواح و املعدات

 إليهاسية إحدى أهم الفعاليات اليت وصل وقد لعبت عوامل عديدة يف جعل احلرب النف
  إلحدى انعكاساوليست هذه األمهية يف احلقيـقة إال .الراهنالصراع الدويل يف عصرنـا 

  
  60ص   1987ل دار الشهاب للطباعة و النشر  اجلزائر والكتاب األ" احلرب النفسية مدخل عام " أمحد نوفل ) 1(
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دويل وهي خاصية الصراع اإليديولوجي حسب اخلصائص الواضحة اليت متيز اجملتمع ال
  .األستاذ رفيق سكري يف دراسة عن احلرب النفسية

وتعترب احلرب النفسية أضمن سالح : " يقول الدكتور زهران حامد عبد السالم 
تستخدمه الدول يف احلرب احلديثة ألهنا تقوم بالدور الفعال يف قتل إرادة ومعنويات 

النفسية من أهم موضوعات الساعة وهي أخطر أنواع  احلرب"ويقول أيضا ." اخلصم
  " .احلروب 

ألغراض الدعاية و  االتصالو  عالمعة وهياكل للتلفزة ومنشآت لإلذاإن بناء حمطات لإل
احلرب النفسية يعترب مبثابة تسلح وتسليح فهناك ما يقرب من ملياري جهاز راديو يف العامل 

وجات الراديو مما يدل داللة أكيدة على أمهية هذا التسابق حنو التحكم يف م يفسر وهذا ما
  .أساسية موجهة للجمهور  كأداةاجلهاز 

للمخابرات تستعمل املعلومات لتأمني املصاحل  امتداديف احلرب النفسية  عالمفوسائل اإل
  .فاضح أوتريد الظهور مبظهر عدواين صارخ  وال

ية ، الباعث األساسي لإلرادة ، للروح املعنو باستهدافهاخطورة احلرب النفسية  تزداد
مستودع القوة ومكمن القدرة والتصميم ، فالعامل املعنوي حيتل مكانا هاما يف التخطيط 

حالة سلم  أووتزداد خطورهتا أيضا كوهنا حرب ال تعرف حالة حرب ) 1(اإلستراتيجي 
خلي و مل تكن فهي مستمرة يف عملها على املستويني الدا أووسواء أكانت هناك معارك 

فيه  انقسماخلارجي معا ألنه يف عصر أصبحت فيه احلرب بني العقائد و اإليديولوجيات و 
األمر  فإنكتل و معسكرات  تتحرك كل كتلة منها وفق إيديولوجية معينة  إىلالعامل 

متربصا جيب حماربته وحتطيمه وتفنيد دعواه " عدوا" بالنسبة لكل منها يعين أن هناك 
فس الوقت تبعت إعداد جبهتها الداخلية إعدادا يكفل هلا التماسك و ويلقى عليها يف ن

  كتل تواجه إىلالعامل  انقسميف وجه هذا العدو والعمل على القضاء عليه و منه  االنسجام
 

  60ل مرجع سابق ص وأمحد نوفل  الكتاب األ )1(
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  : كل منها األخرى على هذا النحو 
  األعداء  -
 األصدقاء  -
 احملايدون  -

هذه اجلبهات تعمل احلرب النفسية وفق خطط وإستراتيجيات حمددة لكل منها فعلى وعلى 
صعيد األصدقاء تأييدهم ودعمهم وعلى صعيد األعداء حتطيمهم وتشويه صورهتم وشل 

ا تعمل وبكافة الوسائل فإهنمعنوياهتم وعلى صعيد احملايدين كسبهم أما يف اجلبهة الداخلية 
وتوحيد الصفوف وبلورهتا يف بناء   ةد  أمهها التعبئة العاملتحقيق عدة أغراض يف آن واح

  .متالحم ومنسجم 
وهكذا فأمهية و خطورة احلرب النفسية أمر أقرته الدراسات واألحباث العلمية و أثبته 

  .البشريدروس وعرب التاريخ 
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   الهـــدف و الوسـيلــة:  المبحث الثالث
حلضارات و اللبنة األساس و الركيزة املهمة يف اجملتمعات عماد ا اإلنسانوملا كان      

على أي صعيد ،  أوالعمراين  أوالسياسي  أو االقتصادي أوسواء على الصعيد العسكري 
 امليسور وهو طاقته النفسية و الفكرية واملعنوية و الروحية ، صار من  اإلنسانوملا كان 

على هذه الكينونة سلبيا  التأثري ةاولحم السهل حتديد هدف احلرب النفسية و أنه ببساطة
  .وتغيري املوقف النفسي و الروحي و املعنوي لإلنسان 

بأهنا تستهدف "الراديو و التلفزيون يف احلرب النفسية " و يف هذا املعىن يقول كتاب    
يف نفسية الفرد لتجعله يتخلى عن أفكار و أهداف و مبادئ يعتنقها وزرع أفكار و  التأثري
دئ وأهداف أخرى بدهلا و العدول عن خططه احلياتية و الوقتية فهي بذلك تستهدف مبا

  . اإلنساناألمناط و النظريات و العقائد و األهداف لدى 
ونفسيته وملا كان  اإلنسانهدف احلرب النفسية هو عقل  فإنو يف كلمة موجزة   

 اجتماعيكيان  ال يعيش وحده و إمنا هو خيط يف نسيج متشابك وخلية من اإلنسان
 التأثرياحلرب لن تقف عند حدود  فإنمترابط متفاعل له شخصيته املعنوية وله مؤسساته 

اجملتمع  أو االجتماعيالكيان  إىلتأثريها  ةاولحم، وإمنا ستترقى يف  اإلنسانالفردي على 
حتقيق الغرض املراد منها ونيل املطلب  أوهذه اجملموعة من الناس  احتواءحىت يسهل 

تقسيم وحدهتا وتفتيت مجاعتها بإحداث  أوالسيطرة عليها  أونشود بالظفر عليها امل
الفوضى و البلبلة للتأثري على الروح املعنوية و على القرارات  وإحداث النعرات  والضعف 

  . االجتماعيةيف اجلبهة 
 حتصني إىلفدفاعا هتدف ) 1(أهداف دفاعية و هجومية  إىل إذاهتدف احلرب النفسية   

املواطنني و املقاتلني و املسؤولني ضد أفكار و إجراءات احلرب النفسية املعادية و ترسيخ 
متسكهم مببادئهم وتعميق ثقتهم بقيادهتم و أسلحتهم و كفاءهتم و تشجيع مجيع النشاطات 

  فعلى مستوى املواطنني جييب توعيتهم بأبعاد ومدى  استمرارهااملرغوب يف  االجتماعية
  
  47،48اهللا باهريي  مرجع سابق ص  سبأ عبد)1(
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واإلجراءات املتخذة للتصدي له ، وكذلك  االستعداداتاخلطر الذي يهددهم وكفاءة 
غرس وتنمية ثقة املواطنني يف حكمة و صواب قرارات القيادة وكفاءة  إىلجيب السعي 

  .ومقدرة القوات املسلحة 

نظر قيادهتا و حسن جتهيز قواهتا فالشعوب تعتمد يف إدارة صراعاهتا على حصافة وبعد    
و احلرب النفسية الدفاعية تتطلب إجراءات مستمرة و حمدثة دوريا ،واإلبراز  وفعالياهتا

رات أوي املتكرر  لإلجنازات و املكاسب يساعد على تعزيز الثقة ،كما أن عرض منعالماإل
مواقع  الواجب القوات املسلحة و مشاهدة امللتحقني بصفوفها يف  واستعراضاتومتارين 

املسؤولية يزرع الثقة يف نفوس وعقول املواطنني وينميها مع كل إجناز جديد حتققه الدولة 
و العمل على ترسيخ املشاعر اإلميانية والوطنية وتبصري األفراد وتوعيتهم مبا هو مطلوب 

  :ومتوقع منهم كمقاتلني ال ينتظرهم إال أحد احلسنني 
الشهادة و النعيم املقيم  أوو شرف و كرامة هامات مرفوعة النصر وما يصاحبه من عزة    

لئك رفيقا ، وتوعية املقاتلني بعدالة أويف جنات اخللود مع الشهداء و الصديقني وحسن 
من ( ومشروعية اهلدف الذي يقاتلون من أجله من خالل تذكريهم دائما وبشكل مكثف 

.) ت وزيارات كبار املسؤولني املرئي و املسموع و املقروء و الندوا عالمخالل اإل
  باألسانيد الشرعية والقانونـية و الوطنية اليت تدعـم املوقف الذي يقاتلـون يف سبـيله 

مبا يصدر من بيانات و قرارات املنظمات الدولية و الشعوب و احلكومات  االستشهادو 
خالل التأكيد اصر التقارب والود بني األفراد من أووتشمل أيضا تقوية وشائج و. األخرى 

توعيتهم بأمهية العمل اجلماعي اإلجيايب و  إىلو التواصل باإلضافة  االتصالعلى روح 
التحلي بروح الفريق وكذلك التوعية الدورية بأساليب اخلصم يف احلرب النفسية وطرقه يف 

 وإظهار زيفها و العمل على إدعاءاتهالنيل من املعنويات و تعطيل النشاطات بتفنيد  ةاولحم
ضاع األمنية و والتعريف بأسلحة العدو وخصائصها و العمل على إجياد الطمأنينة على األ

وهتدف أيضا رصد . والتواصل االتصالالتموينية يف اجلبهة الداخلية وتوفري وسائل 
الشائعات اهلدامة وحتليلها ومكافحتها توفري املتطلبات احلياتية و املعيشية الضرورية مع 
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لى إضاءة مشوع األمل وإشاعة روح التفاؤل و احلرص على سرعة ع باستمرارالعمل 
قل األخبار السيئة و إيصاهلا بأسلوب خيفف من خبار السارة إليهم و التريث يف نإيصال األ

 االستماتةغرائز حب البقاء و إذكاء العزم على  استثارة على الصدمات النفسية و العمل
  .ي يوم الزحف خاذل و التراجع و التولّروح التعلى والثبات يف القتال بالقضاء 

التخريب املعنوي  مقاومةوتشمل إجراءات احلرب النفسية الدفاعية من ضمن أهدافها     
ذلك العفوي الناتج عن قصور  أوسواء أكان ذلك التخريب املتعمد املخطط من قبل العدو 

ايد مزاعم العدو و تز أواإلدراك و اإلحساس باملسؤولية الوطنية مثل ترويج اإلشاعات 
أعوانه وخصوصا ظاهرة تزييف األخبار مع العلم أن احلرب النفسية الدفاعية مهما بلغت 

العملي  االهنياراملعنوي الناتج عن  االهنيارمن الكفاءة واإلتقان و الفعالية ال تستطيع منع 
  .والفعلي 

احلرب "هر مصطلح بة هلذا ظبناء عالقات عامة طّي إىلهتدف احلرب النفسية أيضا     
ومعناه القيام خبطوات وإجراءات دعائية لكسب التفهم "النفسية ألغراض العالقات العامة 

مع حلفائه  وحتييد  االلتزاموالتأييد الدويل ملوقف مستعمل احلرب النفسية و تقوية روابط 
جنب   إىلو الدبلوماسية جنبا  االقتصادأنصار اخلصم وتستخدم جرعات الدعاية و 

  .حقيق الغرض املنشود لت
املختلفة بإبراز إجنازات الدول الصديقة واإلشادة  عالمففي جمال الدعاية تقوم وسائل اإل    

بكل مناقبها ونشر مجيع اإلجيابيات املمكن معرفتها و إعادة نشر املواقف التارخيية اإلجيابية 
إلجناز املصاحل  لتعاوناو احلديث عن فرص  استمالتهابيننا وبني تلك الشعوب املرغوب يف 

املشتركة يف املستقبل و يف نفس الوقت يتم تذكري احللفاء و أصدقاء اخلصم بكل املواقف 
شعوب حلفائه عما يترتب على مواقفهم من  إىلالسلبية بينهم وبيننا و يتم احلديث 

  .اإلضرار باملصاحل و التضحية بالفرص الواعدة يف املستقبل 
الشخصيات املؤثرة على الرأي العام يف الدول املرغوب كسب  مالةاستومن املفيد جدا     

فيها ومتكينهم خالل  عالمتأييدها من خالل توجيه الدعوة لرجال الفكر والسياسة واإل
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تلك الزيارات من لقاء كبار املسؤولني واإلطالع على بعض األمور واملعلومات فهذا 
نشريات معدة وجاهزة  ب توفري كتب وكسبهم وجي إىليشعرهم بالتميز و التكرمي ويؤدي 
أيديهم للرجوع إليها عند احلاجة مث يأيت دور  تناولللتوزيع لتزويدهم هبا لتكون يف م

  .ني و املواهب  الواعدةئشبالكتاب النا االهتماممع  االقتصاديةالدبلوماسية و اإلجراءات 
قناع واإلغراء و ما حيدث حقيقة هو الضغوط باإل فإنو عند مزج كل هذه اإلجراءات 

مما يولد لدى القمة و القاعدة مزجيا من ردود الفعل النفسية املتمشية مع احملفزات  االستمالة
وأقصى آمال ومطامع من ينفذون احلرب النفسية هو أن تكون نتيجة تفاعل هذه املشاعر 

  .واألحاسيس وردود الفعل يف صاحل خمططاهتم وأهدافهم 
ونفسيته ويرى  اإلنسانوفل هدف احلرب النفسية هو عقل حسب الدكتور أمحد ن      

 وتوجيه اإلنساينون التحكم يف السلوك اولحيأن املشرفون على عمليات احلرب النفسية 
  .يريدونية الوجهة اليت اإلنسانالنفس 

جممال أهداف ووسائل احلرب " ةاإلسرائيلي االستخبارات" يقول نزار عمار يف كتابه      
ونفسيته  اإلنسانعقل  إىلهتدف احلرب النفسية اليت تتوجه : " وف جناحها النفسية وظر

على اآلراء و املواقف  التأثريحتطيم اخلصم و أوحتقيق السيطرة على اإلرادة لتدعيم الصديق 
الذي خيدم سياسة الدولة وأهدافها وذلك بشن هجوم عنيف على القوى  االجتاهيف 

ابتة لدى اخلصم لزعزعتها و يف الوقت ذاته تقوية موقف الروحية والنفسية واملعتقدات الث
  .بقدرته  االعتقادالصديق  وتعزيز 

ما زرعت بذورها يف اجملتمعات املغلقة   إذاوتستطيع احلرب النفسية حتقيق أهدافها      
هلا وجيزم واحيت يتلقف الفرد املواد الدعائية بكل ما حتتويه من خداع و تضليل ليتد

تأثريها يكون أجدى بني األشخاص و التجمعات الذين ال يتوافر لديهم  فإن بصحتها ، لذا
اعد علم النفس حيث تستثمر أجهزة احلرب النفسية يف إدارة عملية غسل املخ ومعرفة بق

حتطيم الشخصية الفردية املتكاملة و  إىلكأحد أساليب التعامل النفسي الذي يهدف 
  التالعب هبا 
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  النفسية حسب الدكتور خمتار التهامي الرأي العام الذي أضحىوتستهدف أيضا احلرب    
ية ما يؤيد وجود هذا الرأي العام عالموجوده حقيقة واقعة ملموسة وهناك من السمات اإل

العاملي ويؤكد أثره وفاعليته وإال فما التفسري هلذا السيل من الصحف و اجملالت اليت 
وتصدرها لكافة أحناء العامل ؟ وما الداعي تنشرها الدول صغريها وكبريها بشىت اللغات 

 –إذن  –عات املوجهة املدوية آناء الليل وأطراف النهار ؟ فالرأي العام العاملي ذاهلذه اإل
  .مسة أساسية من مسات اجملتمع املعاصر ومؤشر فعال يف توجيه سياسته 

لتحقيق أهدافها  أما الوسائل مبعىن األدوات اليت تستخدمها احلرب النفسية لذلك أي     
اجلماهريية  االتصالبقية وسائل  إىلالشخصي  االتصالبداية من  االتصالفهي كافة وسائل 

النفس البشرية  وساوسكما تستغل احلرب النفسية .عة و التلفزة إذامن صحافة ومسرح و
فكل إنسان لديه أفكار وتطلعات خيفيها يف أعماقه فاحلرب النفسية إما أن  تعمل على 

جديدة يف  وساوستعمل على زرع  أووتوجيهها يف مسار معني  الوساوسة تلك تنمي
الصدور تزعزع الثقة وتقضي على اآلمال و التفاؤل وتفتح الثغرات أمام الشكوك و الوهم 

  .والريب حسب العقيد الركن سبأ عبد اهللا باهريي 
  :فيما يلي  واختصارهاوميكن تلخيص األهداف 

قة بالنفس ونشر الشعور السليب وبث اليأس وهز القناعات التشكيك يف القدرة والث •
  .وخلخلة املرجعيات  االجتاهاتوزلزلة 

 . االستقبالهتيئة اجلماهري وحتضريها للتقبل و  •
 .زعزعة اإلميان باملبادئ و األهداف  •
 .التصوير لألمور على غري حقيقتها وتضخيمها و تشويهها وتلوينها  •
ادية وخفض روحها  املعنوية وإحداث ثغرات داخلها إضعاف اجلبهة الداخلية املع  •

 .وإرباك صانعي السياسات ومتخذي القرارات 
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تفتيت وحدة األمة وإحداث الفرقة بني صفوفها وتشجيع بعض أطرافها على  •
اخلالفات وتوظيف التناقضات بني  استغاللاألزمات و  بافتعالحساب اآلخرين 

 . تكامل مؤسسات الدولة املستهدفةأفراد الشعب فيما بينهم و التشكيك يف 
 .إجنازاهتاتعضيد خطط الدولة يف خمتلف جماالت نشاطها وشرح أهدافها و    •
املستهدف وتبديد الشحنة اليت هي وقود عمله وطاقة دفعه  اإلنسانتفريغ طاقة  •

ويف عقيدته وفكره ومذهبه و حالته النفسية و  واجتاههيف عقله ومشاعره  التأثريب
 .ومعادالتهلتايل قلب موازين قوته وحساباته إرادته وبا

النيل من إيديولوجية اجملتمع وفلسفته القومية وشخصية الدولة وصورهتا الوطنية يف  •
 .الدوليةالعالقات 

فرض إرادتنا على إرادة العدو  ةاولحم النفسية هيمهام وأهداف احلرب  باختصار     
  )1(.سكريةالعبغرض التحكم يف أعماله بالطرق غري الطرق 

احلرب السياسية دليل " ويقول جون سكوت الكاتب و الصحفي األمريكي يف كتابه     
أن اهلدف األساسي للحرب السياسية و النفسية هو إضعاف العدو " للتعايش التنافسي 

و الضغوطات و التالعب باملعلومات وتلوين  املناوراتأمكن تدمريه وعزله بواسطة  إذاو
  .األخبار 

 بوساوسهاية اإلنسانمسرح عملياهتا وميدان أعماهلا النفس  باعتبارن احلرب النفسية إذ    
تارها و أوية بإضعافها و اللعب على اإلنسانهدفها النفس  فإن وانفعاالهتاوآماهلا وغرائزها 

  .أعماقها إىلالتغلغل 
  
  
  
  
  

  283ص 1986بريوت  1ط   دار العلم للماليني" وإستعالم إعالمالدولة احلديثة " حسن احلسن ) 1(



 

 76

  األنـواع و األقســام : المبحث الرابـع 
حرب نفسية إستراجتية     إىلتنقسم احلرب النفسية لدى بعض ممارسيها و الباحثني يف شأهنا       

 إىلحرب نفسية بعيدة املدى و أخرى قصرية املدى كما تنقسم أيضا  إىلوحرب نفسية تكتيكية و
، حرب نفسية أمريكية ، حرب نفسية ثورية ، حرب سوفيتيةنفسية حرب نفسية نازية ،حرب 

وترتبط .ممارستها للحرب النفسية  أن لكل دولة خصوصية يف باعتباروهذا  استعماريةنفسية 
 اإلنسانهذه التقسيمات بظروف متعددة منها ظروف املكان و ظروف الزمان و ظروف 

  .ومنها ظروف املواقف ومتغرياهتا 
أن احلرب النفسية التكتيكية حرب تفهم يف ضوء )1(كتور معتز سيد عبد اهللا يرى الد     

هي  ةكانت احلرب اإلستراتيجي إذافهم طبيعة وأهداف احلرب النفسية اإلستراتيجية ، ف
احلرب التكتيكية هي حرب الصدام   فإنحرب اإلحاطة و الشمول و املدى الطويل 

 أواملعنوية  أو االقتصادية أوواء باحلرب السياسية املباشر مع العدو واملواجهة وجها لوجه س
أي . هبا كلها معا حسب نوع اهلدف املطلوب حتقيقه  أومبجموعة من هذه احلروب  أوالعسكرية 

ضد رعايا الدولة بصفة عامة و  أويف قواعده  أومبعىن أهنا تتوجه ضد جيوش العدو يف ميدان القتال 
النفسية يف هذه احلالة عمليات  بصفة خاصة وتكون العملياتاملوجودين منهم يف منطقة القتال  

مع القوى املتقدمة و  التعاونمطالبة الشعب ب أوالعدو  مقاومةحملية تستهدف إضعاف 
القيام بعرقلة اجملهود احلريب للعدو ويشرف على هذه العمليات فرع العمليات النفسية 

نية إمكاناهتا حتت تصرف القوات بقيادة القوات املسلحة ، وتضع مجيع األجهزة املد
  ) دد خلدمة أغراض عسكرية معينةهدف حم إىلتوجه احلرب النفسية التكتيكية ( .العسكرية

الرئيسية ضد أعداد  عالمأما احلرب اإلستراتيجية فتستخدم فيها الضغوط ووسائل اإل     
عامة لتحقيق  وتصمم عملياهتا بصفة) 2(كبرية من البشر يف مساحات كبرية من األراضي 

  العامة للدولة  ةأهداف شاملة بعيدة املدى و تتسق وتنسجم عادة مع اخلطط اإلستراتيجي
  16- 14معتز سيد عبد اهللا مرجع سابق ص)1(
  43ساعد اهللا باهريي مرجع سابق ص) 2(

  



 

 77

  
  .وهي توجه يف الغالب للقوات املسلحة و الشعوب حسب الدكتور معتز سيد عبد اهللا  

 أومن حيث الزمان  االمتداد سواءتتميز بالشمول و  ةالنفسية اإلستراتيجياحلرب      
مبعىن أن هذه احلر ب تبدأ مبجرد حتديد اهلدف مبمارسة كل عمليات التمهيد  املكان،
  .طويالورمبا تستغرق يف ذلك وقتا  لتحقيقه،الالزمة 

الروح املعنوية ومن أهدافها تعضيد خطط الدولة و شرح أهدافها وأغراضها وخفض      
مجهور  إىلاجلماهريي املوجه  لالتصالاملعادية إن احلرب النفسية اإلستراتيجية بتحقيقها 

إنسان  أومكان  أوكبري على مساحة شاسعة ،تكون يف هذه احلالة عري حمدودة بزمان 
على اآلراء ووجهات النظر و السلوك يف اخلارج يف سبيل مساعدة األهداف  التأثريوهدفها 

  .قومية و الوطنية للدولة الداخلية و اخلارجية ال
شعب معني ، بل من أجل حتقيق  أوفئة حمدودة  الستهداففهي يف هذه احلالة     

البعيدة للدولة فهي شاملة بكل ما يف الكلمة من معان ، وقد  ةاألهداف اإلستراتيجي
جانب  إىلرب ، فيستخدم يف احلرب  النفسية اإلستراتيجية أكثر من عنصر من عناصر احل

 االقتصاديةاحلرب السياسية و احلرب  استخدام إىلالدعاية و احلرب الباردة قد نلجأ الدول 
  .وأحيانا احلرب العسكرية 

فاحلرب اإلستراتيجية وحسب الدكتور حسن احلسن تستند على اخلطة البسيكولوجية     
لتطور األحداث الدولية واليت تؤثر  اإلستراتيجية و اليت تتغري تبعا لتغري أهداف الدولة وتبعا

إهنا حرب إستراتيجية تستخدم لتحقيق أهداف سياسية خارجية ). 1(على أهداف الدولة 
للدولة ورفع مسعة الدولة ونشر الثقة فيها ومكانتها واحلصول على تأييد الدول األخرى 

داعي إلعادة  ذكور أعاله فاليدة مسيسم نفس التقسيم املاعتمدت الدكتورة محولإلشارة 
األسلوب الدعائي اإلستراتيجي  إىلاإلطار املؤلف مصطفى الدباغ يف هذا و يشري . ذكره

  الشخصية  تشويهما ميكن تسميته  أويف عيون العامل  الصورة الوطنية تشويه إىلاهلادف 
  
  286د حسن احلسن مرجع سابق ص )1(
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) " 1(ميته بشخصية األمة بأهنا ما ميكن تس أوالقومية و تعرف الشخصية العامة للمجتمع 
نتاج تفاعل جمموع خصائص وصفات األفراد كما تعمل يف مواقف احلياة املختلفة 

 أووشخصية األمة . اجلماعاتكجماعة ويف كملها نوع الثبات مييزها عن غريها من 
 االجتماعيعلماء النفس   هما يسمي إىلصورة اجملتمع واألمة تقودها للتطرف  أواجملتمع 

الشيء   stereotypeواألصل يف الكلمة   Social streotype االجتماعيالنمط ب
املكرر على حنو مطرد وعلى وثرية واحدة ال تتغري ويسمى منطا والنمط يطلق على الصورة 

 االجتماعيأفراد مجاعة معينة ، وعليه فالنمط  اعتناقهاالعقلية اليت يشترك يف محلها و 
وهذا بالضبط ما يرسخ يف  االجتماعيةأن يعكس شخصيتها ميكن  جملموعة بشرية هو ما

  .أمة معينة  أواألذهان عن جمتمع معني 
احلرب اإلستراتيجية توجه ضد شغب بأسره بكل مكوناته وطاقاته وفئاته  وباختصار    

القوات فقط وتقوم هبا القوات املسلحة أثناء العمليات لتحقيق  إىلا توجه فإهنأما التكتيكية 
  .احلرب  أهداف

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  للتصرف 13، 12شركة الشهاب للنشر والتوزيع مكتبة املناردون طبعة اجلزائر عمان ص "احلرب النفسية اإلسرائيلية "مصطفى الدباغ )1(
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  الفصل الرابع
  عيار الحرب النفسية 

  )االسلوب والمرتكز(
  :متهـيد       

 يتنـاول ومرتكزاهتـا و  أسلوهباأي  ريهتاأعيستعرض هذا الفصل احلرب النفسية من منظور       
يف املبحث الثاين وبعد ذلك عيار  اإلشاعةمث عيار  لواألالباحث بالتحليل عيار الدعاية يف املبحث 

  .التسميم السياسي يف املبحث الثالث 
لـوين  املخ وخيتم الباحث فصله الرابع بعيار ت عيار غسل إىلويتطرق البحث يف املبحث الرابع    
  .اراألخب
ال يعين حصر عيارات احلرب النفسية   األساليبو  األعريةتعرض الباحث هلذه  فإن ولإلشارة    

النقاط السابق ذكرها  تناولولكن الضرورة اقتضت  أخرى أعريةيف هذه املرتكزات فقط فهناك 
  :يل هلا وهذا تفص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 80

  
  عيار الدعاية  :لواألالمبحث 

تارخيية اجتماعية )) ظروف((برز أعمال احلرب النفسية ، تعمل يف إطار تعترب الدعاية من ا       
املراد إقناعه  ظهر الصدق لكسب ثقة اجلمهور واملتلقيوسياسية وثقافية حمددة، قواعدها كسب م

ذاكرهتم مث اسـتخدام   إىلأذهان ومشاعر الناس بسرعة والنفاذ  إىلمث البساطة والتكرار للوصول 
  .ولوجي النفسي داإلقناع السياسي االي أداةة وهكذا فهي الرموز وحزب األمثل

يف "كتب صن تزو املفكر االستراتيجي الصيين يف القرن اخلامس قبل امليالد يف إرشاداته لقادته     
والشعارات ويف الليل تستعمل الطبول والنريان بكثرة وبذلك  عالمكبرية من اإل أعدادالنهار تنشر 

التعـرف   ةاولحمعناية خاصة عند  إىلالدعاية حنتاج  أعمال فإنلذا " انهوآذترهبون عيون العدو 
عيارات احلرب النفسية شيوعا يف القـرن العشـرين والواحـد     أكثر ألهناعلى احلرب النفسية 

  .والعشرين 
كـان   مسار خاص ما إىلدفعة  أوللدعاية من القوة ما جيعلها قادرة على تغيري مسار التاريخ     

 أجهـزة تعمـل مبسـاعدة    عـالم الدعاية واإل أجهزة أن قوة تلك الدعاية ومعلوم ليتخذه لوال
  )1.( التأثريالبالغة  وأعماهلااالستخبارات وذلك لرسم صورة للحملة الدعائية 

ومهما كان من كفاءة القائمني هبا وذكاء خططها وقدرهتا علـى   األحوالوالدعاية يف كل     
املكونـة   األصـلية مل تكن يف النهاية سوى عامل مساعد للعوامل النافذ  التأثريوالوصول الواسع 

  .بالذات اإلحساسلعـواطف وتضخيم ل وإهلاهباارها للمشاعـر فللحركة الفصلية للتاريخ وذلك باستن
مؤسسات صـنع   إحدىباعتبارها ) 2(واحدة من العوامل التارخيية  ر املفيدختصملوهكذا وبا    

ـ يف الكلمة املطبوعة والصورة وتن جتد الدعاية طرقها ياألساسالوعي احملرك للفعل  ـ اس ري يب بتغ
الذي يرسم فالنشاط الدعائي قدمي قدم التاريخ ذاتـه ،   الرأيوالعقيدة واالجتاه ، مث اعتناق  الرأي

 أنمصري البشر فبل احلرب العاملية  فقد   تبني  حيـوي يف  تأثري مل يكن هلا الدعاية كعمل منظمولكن 
  . األجسامكسبها باهلجوم على العقول فبل اهلجوم على  احلرب ميكن

  .15فليب تايلور مرجع سابق ص  -)1(     
  19املرجع نفسه ص  -)2(
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 عـالم السياسية اخلارجيـة مـع تطـور اإل    أدواتمن  كأداةالدعاية الدولية  وبرزت أمهية     
لقتال فهي هتاجم وتدافع كتيك يشبه تكتيك ااية كما يقول الدكتور زهران هلا تواالتصال والدع

، وقد تومهه باهلجوم من الناحية بينها  آخروقد تنسحب من اجلبهة لكي تسدد ضرباهتا يف قطاع 
  . أخرىهي حتشد قواها من ناحية 

الدعاية ليست  أنمن  نالكثرييالشائع لدى  اخلطأضرورة رفع  إىلامحد محدي  األستاذويشري     
دون  أخـرى اعتناق مواقف  إىلالناس عقوهلم ، ويدفعهم  سوى ذلك العمل السليب الذي يسلب

دورا كبريا يف تكوين تلعب اخلاصة اليت  مبادئهعلما وفنا له  أصبحتالدعاية  أناقتناع ، واحلقيقة 
  )1.(املنشودة  األهدافوتربية اجملتمع وتوجيهه حنو 

والعالقات  عالمالدعاية واإل وقد كتبت الدكتورة جيهان امحد رشيت يف هذا الصدد مالحظة عن تداخل   
 أورأي يتصل مبذهب  أوتعديل اجتاه  أواجتاه  ثبيتمقصودة وواعية لت ةاولحمالعامة ، فالقول بان الدعاية هي 

ـ حمقد يكون  عالمنقل حقائق موضوعية و صادقة، كما أن اإل علىيعمل  عالماإل أنبرنامج ، يف حني   ةاول
متاما ، كذلك القول بان الدعاية تـؤثر   هرييتغ أو هتعديل أوه اجتا تبيثلت أو تـدعيم لمقصودة واعية 

على  التأثري إىلقد يلجا  عالمغري دقيق ، فاإل أيضا قليؤثر على الع عالمطفة والغرائز واإلاعلى الع
علـى العقـل بـاملنطق     للتأثري أساساالدعاية قد تعمل ، بل وهي تعمل  أنكما  ، أيضاالعاطفة 

،  إطارهاوعة من وإنصاف احلقائق املرت األكاذيبية تعتمد على ابان الدع واحلجج القوية والقول
يركز على احلقائق فقط مل يعد صحيحا ، فالدعاية املاهرة الـيت يقـدر هلـا     عالماإل أنيف حني 

  ) 2.(النجاح هي الدعاية الصادقة اليت تعتمد على احلقائق 
ية عالمابل اإليعرف بالقن ت حىت ظهر مباالكلمات كالطلقا أن وأثبتتالدعاية  أظهرتلقد      

  .قنبلة الفضيحة من وجهة النظر الدعائية  أوكقنبلة احلقيقة ؟ 
هلـا   مرتكزات احلرب النفسـية ، تتخـذ   أو أساليب أوهم عيارات وهكذا فالدعاية من أ    

 إطالققتالية هلا وكمنصات  كأدواتصفحات اجلرائد وشاشات التلفزيون وشبكات االنترنيت 
  .ملعلوماهتا كقذائف صاروخية 

  04امحد مخدي مرجع سابق ص -)1(
  . 587ص  1975القاهرة  1ونظرياته يف العصر احلديث دار الفكر العريب ط عالمجيهان امحد ريشيت اإل–)2(
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  :يف الدعاية يورد الباحث التعاريف التالية  أكثروللتوسع 
علـى   التـأثري ل املختلفة اليت تستهدف هي مجلة الوسائ : تعريف املوسوعة العسكرية للدعاية

هذه اجلماعة حنو اهلدف الدعائي الذي  أفرادومواقف مجاعية معتنية وبالتايل جر  وأفكارعواطف 
نفسـه   اإلنسـان احلرب النفسية والدعاية قد ميين قدم  إطارتتوخاه هذه الدعاية اليت تدخل يف 

  . أسالبيها، وتفنن يف  بفطريتهممارسها 
الدعائية املنفـذة بواسـطة    اإلجراءاتالدعية املضادة تعرفها املوسوعة كوهنا مجلة  يف حني     

علـى   تأثريهـا  بإضعاف أودعاية العدو ودفعها وتكذيبها  إبطال تستهدفواليت  عالموسائل اإل
يـة  عالمتناقضاهتا لرتع ثقة املستمع مبصادر العدو واإل بإظهار أوالعام الداخلي واخلارجي  الرأي

)1. (  
ومعتقدات اجلماهري حللها تتخذ اجتاها  أراءعلى  التأثريهي :  عالمتعريف معجم مصطلحات اإل

 لقبـول  األفـراد هتيئة نفسـيات   حتاولة ، كما بيسل أومذهب بصورة اجيابية  أومعينا حنو نظام 
  ) 2( وحتريفها احلقائقتشويه  إىلوجهات النظر اليت تدعوها والتشبع هبا ، وقد تلجا يف ذلك 

التعامل النفسي والعمليـات   أساسهنفسي منظم  يإعالمالدعاية عمل :  تعريف مصطفى الدباغ
  ) 3.(ومرتكزات ومصطلحات وتسميات  أساليبالنفسية هلا 

وتسـتخدم  وختضع للتخطيط  لإلقناعيغلفه تعامل نفسي  يإعالمفالدعاية حسبه عمل  إذن      
  املستهدفة  وسلوك اجملموعة واجلهات تواجتاها ءأراعلى  التأثري مواضيع كثرية متنوعة من اجل

هي أهم عيارات احلرب النفسية واليت لعبت دورا فـاعال يف   :  تعريف الدكتورة محيدة مسيسم
على اجلماهري وتوجهاهتم منذ أقدم العصور واستخدمت أشكاال متعددة وأطـرا خمتلفـة    التأثري

على توجهات اجلماهري حنو  التأثريمستهدفة حسب هدفها ونوعية وكمية الشرائح املوجهة إليها 
هذا حمدد لصاحل اجلهة القائمة بالدعاية ومستخدمة شىت وسائل االتصال املتوفرة لتحقيق   فهد

  .الغرض وتستخدم بشكل شرس من فبل القوى املعادية 
  805 املوسوعة العسكرية مرجع سابق ص -) 1(
  .129مرجع سابق ص  عالممعجم مصطلحات اإل  -)2(
  بتصرف  1،2،3مصطفى الدباغ مرجع سابق ص  -)3(
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دولة ' خترج يف مفهومها كوهنا جهودا متعمدة ومقصودة يقوم هبا مجاعات حمددة  الدعاية ال    
ومعتقدات وترسيخ مفاهيم حمددة جتاه  وآراءومنظمة من اجل تبديل مواقف  أفراد، مؤسسات ، 

 األفـراد  أووالبلبلـة يف اجلمـاهري    التأثري إىل هتدف ةاولحمددة فهي بذلك حم مسألة أوموضوع 
  ) .1(موقف جتاه موضوع معني يف زمان ومكان معني  إلنتاجدفعهم  أووالسيطرة على سلوكهم 
احلرب يف جوهرها تبادل منظم للعنف ، والدعاية يف جوهرها عمليـة  ) 2( تعريف فليب تايلور

حسـية والثانيـة    ىلواألانية تنقض على العقل الث فإناجلسد ،  ىلواألمنظمة وبينما هتاجم  إقناع
وحتطـم   اإلراداتاملتنازعـة وتنسـف    األطراف أداءيف طريقة  التأثري حتاولنفسية ، فالدعاية 

  .املعنويات 
العقـل   أسلحة أنالقنابل ، ومن املؤكد  أوالبنادق  أويقل امهية عن السيوف  سالح ال إهنا     

معقدة بشكل متزايد مع حتقق مـن   أصبحتالتقليدية قد   حةاألسلومتفجراته هذه ، مثلها مثل 
  .التقدم يف التكنولوجية وعلم النفس  أنواع

  بأسلوببكل الوسائل املتاحة بان يفكروا ويسلكوا  الناس، إلقناعمتعمدة  ةاولحمالدعاية    
  .وسيلة لغاية  أهنايرغبه املصدر 

غ حبساب دقيق مستهدفة التشكيك وهدم الثقة قذائف من الكلمات اليت ختتار بعناية وتصا إهنا  
للشعوب املستهدفة عن طريق محالت دعائية كاسـحة متكـررة    أدمغةيسمى غسيل  والقيام مبا

  .ة نالعناصر وثانية االجتاه لشحن عقول الشعوب املستهدفة وتكريس معاين معي
  
  
  
  
  
  بتصرف  49، 45محيدة مسسيم مرجع سابق ص  -)1( 
  24،  23ر مرجع سابق ص فليب تايلو -)2( 
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   اإلشاعةعيار : المبحث الثاني 
البلبلة يف احلرب  إلحداثيف احلرب النفسية فهي الوسيلة الفعالة  أساسيركن  اإلشاعات       

وخلخلة قيم اإلميان بـالوطن والوحـدة    تتغيري االجتاهات وزعزعة التوازنا إىلوالسلم ، حتتاج 
  .عاب والقدرة على الصمود يف وجه الص

تركز مصدر موثوق يؤكـد   أندون  األفواها تتناوهلارة عن رواية بع بأهنايعرفها شارلوتندال    
  .صحتها

ولكنها الدليل  إىلتفتقر  أخبارتتحرك بطريق احلديث اللفظي وكوهنا  أهنا لإلشاعةصفة  أهم و    
   األفرادواقع  وأفكار مستمدة من حاجات أهنامصدر معني كما  إىلب ستن ال وأهناقابلة للتصديق 

 مستسـاغة ع والصياغة حبيث تصبح دقة يف الصن إىلها حيتاج توتوقي اإلشاعةفترويح  ولإلشارة   
  .واالنتشارمعقولة قابلة للهضم 

الشـائعة   إن اإلشاعةشك املناخ املساعد على منو لل ولدوتعترب ظروف الغموض وااللتباس امل    
يف كـل   اوةضـر بعن خمططها ومصادرها وهي تقاتـل   بةعلى اختالف موضوعها تقاتل بالنيا

يشن الوسائل واستدراجها الن تلقـى كـل    اإلشاعة مقاومةوالظروف وهلذا يستلزم  األحوال
  ) 1(مث كشفها وفضحها ومسحها بعد ذلك  أسلحتها

هلا يهيأ مل  إذاتفقد قيمتها  أهنا إالجيدة الشبك وحيوية املوضوع ،  اإلشاعةوعليه فهما كانت    
  .اجملال املناسب والوسط والوقت املناسب 

  .وتروجيها  هلا ويقوم ببثها األساسيةفهو الذي خيلقها ، ويضع اللمسات  لإلشاعةهو الوسيلة  اإلنسان   
اسـتخدامها  يف  أسـاليب عدة  وتتخذنفسه  اإلنسانوتنتهي ب اإلنسانمن  تبدأفالشائعة عموما 

  : أمهٌهاالة حبسب الغرض والظرف واحل
  .للمعنويات التفتيت واإلرباكاستخدام بقصد  -   
  .استخدام كستارة دخان - 
  استخدامها كبالون اختبار -
  
  .بتصرف  31-30-28- 27محيدة مسسيم مرجع سابق ص / د-)1( 
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عيار من  أهنااختلف الكتاب والباحثني يف تعريف اإلشاعة ولكن يتفقون مجيعهم يف     
 قالترويج خلرب خمتل بأهنا اإلشاعةف ّرالدكتور خمتار التهامي يعية فهذا عيارات احلرب النفس

التشويه يف سرد خرب فيه جانب ضئيل  أوالتهويل  أوتعتمد املبالغة  أوله من الواقع  أساس ال
تفسري خرب صحيح  أوصحيح  ههة خلرب معظممشَو أوكاذبة  ةمعلوم إضافة أومن احلقيقة 

العام  الرأيالنفسي يف  التأثريع واحلقيقة وذلك هبدف ر للواقمغاي بأسلوبوالتعليق عليه 
  ).1(أمجعهالنطاق العاملي ب أودول  عدة أونة على نطاق دولة واحدة يمع ا ألهدافحتقيق
املعروفة يف جمال احلرب النفسية  األساليبمن  أسلوب بأهناويعرفها مصطفى الدباغ      

 دية والتشويش الذهين والتشتيت النفسي مما يؤالفكري  ةالبلبلاليت تعتمد على  أبرزهاوتعترب 
على  األثرهات والسلوك اجلماعي ومما يكون له بالتايل بالغ اعلى االجت التأثري إىلبالتايل 

بشن محلة  لإلشاعةتقوم اجلهة املستخدمة  اإلرادةوحدة الصف واملعنويات زمن مث اهنيار 
ق اللحمة االجتماعية ومتز اآلراء قزة تطمس معها معامل احلقائق وتفرمنظمة خمططة مرك

تيجة احلملة املسعورة وشواهد التاريخ ه صور القادة نشوفيتكون الشرخ وتنعدم الثقة وتت
  .والواقع املعاصر كثرية 

 إجرائية وأساليبيات نمميز تقنيات وف كأسلوبيف جمال احلرب النفسية  ولإلشاعة    
دة ضرورية لضمان عق منها كقالنفسية تنط أسساكما انه تعتمد  أهدافهاتعتمدها لتحقيق 

  ).2(خيدم كل نوع منها هدفا بعينه  أنواعاتتوزع  افإهناليت تقصدها  األهداف، ولتعدد  وتأثرهاجناحها 
تدمري القوى املعنوية ، وهي ) 3(حسب الدكتور امحد نوفل  اإلشاعة أهدافومن    

كطعم لتصيد املعلومات ولعل ابرز  احلقيقة وميكن استخدامها إلخفاءتستخدم كستار دخان 
ملفقة  بأخبارنفسية بان يسمم اجلو من حوهلم  امتارس على اخلصوم حرب أن اإلشاعةوظائف 

   .ضباب حيجب الرؤية الصحيحة أوتريات فم أو
  
  103ل مرجع سابق ص وخمتار التهامي  اجلزء األ -)1( 
  129مصطفى الدباغ مرجع سابق ص  -)2( 
  .بتصرف  101-100ل مرجع سابق ص وفل الكتاب األامحد نو/ د -)3( 
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هذا املزعجة ، وتضيع احلقيقة يف مثل  األخبارخانقا من  ادخان إالللواقع فال يتنفس الناس     
  .نار  دخان بدون ال أناعتقد الناس  إذا، خاصة  األخباراجلو ، وسط ذلك الركام اهلائل من 

الناس ويدمر نفسياهتم  بأعصابيتالعب  أنطيع من يدير محلة شائعات يست فإنومن هنا    
،  واألساليبمل يكن يف معسكر من متارس عليه هذه الوسائل  إن، خاصة  وأرادكما خطط 

  .القدر الكايف من الوعي والترابط والثقة لديهم كن إن مل ي
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  عيار التسميم السياسي  :الثالثالمبحث 
العام  الرأيعلى  للتأثريار من عيارات احلرب النفسية ، يستخدم التسميم السياسي عي       

دقة من منطلق حقيقة نسبية يصري  أكثر أخرىوهو عملية اتصالية من منطلق احلقيقة وبعبارة 
منطلق لدفع مستقبل العملية  أوزرعها يف حلظة معينة ويف وقت معني مصدر للهالك 

ا هب لط حقيقة املوقف وخصائصه اليت يرتبطاالتصالية لتصرفات ونشاط خيالف ، بل ويغا
  .ه السياسي ييسمى بعملية التوج ما إطارب باملفاهيم املدركة يف يذلك املص

املفاهيم اجلديدة اليت  إحدىكلمة التسميم السياسي هي كلمة تعين دائما  أنالواقع     
 إالل املخ، تكون قريبة من معىن غسي ساحة الصراع بني الشعوب وهي اقرب ما إىلدخلت 

 أوس اجملتمع ياسي هي عملية متسلتسميم الغسيل املخ عملية متس الفرد وحده ، بينما ا أن
تعمل على تغيري القيم والثقافة الراسخة فيه  وأفكارتتعرض ملفاهيم  كالنخبةطبقات معنية منه 

ظاهرة  أنسياسية ، وهلذا نستطيع القول هلا مآرب اختفائها وظهور قيم جديدة  إىلمما يؤدي 
اليت إن  حدى الوسائل اخلطرية اليت تتعرض هلا الشعوبهي إالتسميم السياسي بالفعل 

 اإلدراكيةهذه القيم والثقافات اجلديدة استطاع القائم هبذه العملية تغيري اخلريطة  هضمت
  .التسميم السياسي تطغى القيم اجلديدة على القيم السائدة وتسود قيم ات حبيث تمعهلذا اجمل

يف نظام القيم  دخيلةعملية غرس قيم  بأنهاسي يوهلذا نستطيع تعريف التسميم الس    
مستوى القيمة العليا  إىلفع تلتر تدرجيياالقيم  تلكالسائدة يف اجملتمع السياسي ، مث تضخيم 

مستوى القيم الفرعية  إىل وإحالتهالتلك القيمة العليا التارخيية  إضعافمبا يعينه ذلك من 
  .والثانوية  التابعة
م السياسي ما هي إال سالح جديد عملية التسمي أنوالواقع ، كما اتضح من السابق    
 األمهيةبسهولة ، وهذه  األخرىخذه الدول بديال عن القوة املسلحة لغزو الشعوب تت

خصائص اجملتمع الدويل  إحدىمن  أمهيتهاتنبع  إمنا،  أداةللعملية اجلديدة مفهوما والقدمية 
  يف التعامل معها من خالل  اإلرادةالقومية ومن مث تطويع  اإلرادةاصر ، اليت هي حتطيم املع
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  ) .1(القومي اجملتمعيف داخل  التآكلوخلق  الذات إضعاف
أنواع تكون نوعا من  أنتعدو  عملية التسميم السياسي يف الواقع ال أنوهبذا ميكن القول     

 نظام القيم االجتماعي وتفتيت الوحدة الوطنية ويطوع لل يفالغزو والقتال املعنوي خيلق التح
تشكيل النظام القيمي  وإعادةاالجتماعي  بناءاملستمر للقيم اجلديدة يف ال اإلرادة القومية حبقنه

ها ياوقضا اإلنسانيةعن اجملتمعات   ناشئالعام وطبيعة كونه  الرأي فإنوالطابع القومي وعليه 
تغيري لشاكل اليت متسه مباشرة عرضة هلذا التسميم املؤدي صة املااليت تتعرض للنقاش وخب

  .حول هذه القضايا واملشاكل املطروحة على هذه اجملتمعات  الرأي
التسميم السياسي هو تضليل يتمثل يف عملية التجهيل والتشويه اليت خيضع هلا املنطق     

مري اجلمعي حسب الض السياسي لدولة ما من خالل التسلل والتغلغل و اخللط لتدمري
إرهاق  إىلفالتسميم السياسي هو تعامل نفسي يهدف ) 2(الدكتور أمحد نوفـل 

  .زرع حقائق فكرية يف منطقه هدف يف إطار عملية منظمة وخمططة باملست
التصرف (حترك كلي حنو حتطيم يف ن التسميم السياسي يتجه يقول الدكتور حامد ربيع بأ

   بعبارة أخرى مل يعد, هذه املنطقة إىلاحلضارية اليت تنتمي القوى  )دوليا أووطنيا  بانسجام
  

خلق ,  اتساعاوإمنا أضحى أكثر , القصد من اهلجوم النفسي جمرد إضعاف اإلرادة املقاتلة
وتعميق حالة عدم الثقة يف القيادة بتحطيم إرادة  األصالةعدم الثقة يف التاريخ بإثبات عدم 

احلضارية األمر الذي البد أن  باألصوللسائد واملرتبط مث تغيري يف نظام القيم ا التحدي
ومن صور التسميم السياسي إعادة تشكيل القيم اليت تسيطر  ،رقةخلق إرادة الفُ إىليؤدي 

 استفحاالر عن أكثر صور األنانية رخاء املعّبالقيم الرفاهية وبعلى اجملتمع وزرع ما يسمى 
األمريكية يف اليابان وفرنسا يف  ةسة اخلارجيوقد استخدمت هذا األسلوب السيا واستحواذا

  .مشال إفريقيا 
  

 90املبينة ص وزارة اخلارجيةفصيلة صادرة عن  1989 اكتوبر ، نوفمرب ، ديسمربل وجملة احباث سياسية العدد األ" ظاهرة التسميم السياسي" عبدالرمحان عبداهللا الزيلعي) 1(
  بتصرف 94- 93امحد نوفل الكتاب الثالث مرجع سابق ص) 2(
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تعدو أن  عملية التسميم السياسي كأسلوب من أساليب احلرب النفسية وكعيار هلا ال    
اجلمعية من خالل  أوالفردية  تتكون حتقيقا ألهداف احلرب النفسية بتحطيم الثقة بالذا

  .مسالك خمتلفة ومتميزة
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  عيار غسل المخ: المبحث الرابع
يعرفه , أحد أعرية احلرب النفسية األساسية Brain Washingل املخ يعترب غس      

 thoughtي بأنه إعادة تشكيل التفكري عالماإل هالدكتور فريد حممود عزت يف قاموس
reform النفسية بطريقة التفجري ويتم ذالك عن طريق عزل الفرد  االجتاهاتري يوتغ
شكيكه يف مجاعاته ومؤسساته مث يبدأ إلضعاف قدرته على التحكم يف إرادته وت اجتماعيا

 واالمتناع االستسالمغسل املخ بزيادة الثقة بالنفس وعدم  مقاومةإقناعه بوجهة النظر واألفكار املراد غرسها ويتم 
  ) 1(اهلجوم الكالمي للعدو إىل وعدم االستماع¸ بأي معلوماتعن اإلدالء 

نه تنظيف املخ املراد به جتريد العقل وتنظر الدكتورة محيدة مسيسم لغسل املخ على أ      
النفسية واإلقناع  وتغيري لالجتاهات من ذخريته ومعلوماته ومبادئه وهو أيضا تشكيل لتفكري

نفسي لدى  تررادة وخلق أزمة نفسية وإحداث توبإضعاف قدرة التحكم يف اإلاخلفي 
  )2(العدو وإهناكه وبتايل الرضوخ التام ملشيئة اخلصم 

البشري  على العقل ةسيطرلل ةاولحمماغ مبفهوم فخري دباغ هو إذن كل غسل الد     
  .و مبادئه السابقةد أن جيرد من ذخريته ومعلوماته وتوجيهه لغايات مرسومة بع

أن ب" االجتماعيعلم النفس " يف هذا اإلطار يرى الدكتور حامد عبد السالم زهران
ظائف األعضاء واجلهاز العصيب والعالقة دراستهم لعلم و استغلوااملشتغلون باحلرب النفسية 

  .بني علم وظائف األعضاء وسيطرهتا على املخ يف غسيل الدماغ 
وكل , فهي حرب على الدماغ ومن أجل الدماغ تدور رحاها يف كل بقاع العامل    

عات البشرية منذ أقدم العصور حىت اآلن وللحرب اوبني شىت اجلم, برهات احلياة 
أحابيلها وقد كانت تلك الوسائل والفنون جتريبية وعفوية يف ووفنوهنا  الدماغية آالهتا
فأصبحت اآلن بفضل العلوم النفسية و الفسيولوجية تقنية منسقة وخمططة , القرون الغابرة 

  .لدرس والتغيري والتطوير املستمر لوعرضة 
    56ص  1984ية السعود 1ية دار الشروق ط عالمقاموس املصطلحات اإل" فريد حممود عزت ) 1(
  .63الدكتور ة محيدة مسيسم مرجع سابق ص ) 2(
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 أو اإلنساينتوجيه الفكر  ةاولحم عالمغسل املخ وكما يعرفه معجم مصطلحات اإل    
عقله عن طريق إعادة تشكيل  أوضد إرادته  أو ضد رغبة الفرد احلر اإلنساينالعمل 
بدرجات  اإلنسانمعينة على مخ الفرد يف الشكل املطلوب وذلك بعرض مؤثرات  اجتاهات
يف حالة ضياع  اإلنسانويكاد يتوقف ويصبح , االهنيارمع طبيعته حىت يصل درجة  متفاوتة

  .تقبل إحياءات تفرض عليهلكما يصبح مستعدا , تام 
 أوإعادة البناء الذهين  أوميتافيزيقية  أووسائل فسيولوجية بشخصية الإنه عملية تغيري     

  .تعبري الدكتور حسن احلسن ب وجيالسيكولالتكتيك 
للحرب  أداة أوهي إال وسيلة  يرى الدكتور رفيق سكري أن عملية غسل املخ ما   

وهبذا يتفق هذا التصور مع الطرح الذي يطرحه , النفسية وليست احلرب النفسية نفسها
  .غسل املخ كعيار من عيارات احلرب النفسية باعتبارالباحث 
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  عيار وأسلوب تلوين األخبار: الخامسالمبحث 
ية عالمالبحوث اإل اجتاهاتتشغل ظاهرة اإلستخدم املغرض لألخبار حيزا مهما من      

تمثل على تو الشمولية  االتساعوالسياسية بعد أن بلغت هذه الظاهرة حدا خطريا من 
ألخبار يف وجه اخلصوص يف توظيف شىت املهارات التحريرية والفنية والتقنية إلدخال ا

العامل والشك أن بروز هذه الظاهرة  امتدادية على عالماإل االستعالميةصلب الصراعات 
, ووعيهم واهتمامهموبتكريس أمهيتها يف حياة الناس  االتصالبتطور وسائل  ارتبط

وكذلك دورها الفعال واحلاسم يف العالقات الدولية وإىل احلد الذي أصبح فيه اخلرب واحدا 
غراض احلرب النفسية وكذا يف الترويج استخدامها ألاالت اليت جيري من أبرز اجمل

  .لسياسات ومصاحل وأهداف خمتلفة ومتباينة
واألمر الواقع ولذالك فقد دأبت النظم , احلقيقة اخلرب يرتبط يف أذهان اجلمهور بإن   
خبار من أ عالمية على أن جتعل من ميل الناس إىل تصديق ما تنشره وسائل اإلعالماإل

وعواطفهم من خالل تالعب األخبار ذاهتا  واجتاهاهتممدخال إىل التالعب بقناعاهتم 
عن مصاحل الناس وحاجاهتم  ةوتوجيهها بطريقة مقنعة لتحقيق أهداف هي يف األغلب بعيد

  .احلقيقية
ية على وصف عمليات التالعب باألخبار بالتحريف عالمو درجت البحوث اإل   

وذلك من خالل أساليب وطرائق تصل يف هناية املطاف إىل تضليل ,  التلوين أووالتشويه 
  .ية عالماإل االستعالميةنطاق احلرب يف اجلمهور وتزييف الواقع ومجيعها تدخل 

برغم أنه كمحتوى ونتائج أكثر , مصطلح التلوين ظل غري خاضع للدراسة التفصيلية     
يتضمن مهارات فنية وحتريرية هلا قابلية خطورة وتأثريا ألنه يستخدم أساليب غري مباشرة و

يورد  يليوفيما  حداث ومعانيها ضامينه اليت حترف دالالت األأكرب على إقناع الناس مب
  )1(الباحث بعض التعاريف حول عيار احلرب النفسية املتمثل يف تلوين األخبار

  

  بتصرف 12إىل  7اليمنية من ص  عالموزارة اإل 1997نوفمرب ديسمرب  37ية العدد مإعالمتابعات " تكوين األخبار" ي أوالدكتور لقاء مكي شفيق العز)   1(
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اخلرب يصري ملونا عندما يتعرض من جانب املخرب : زيد  فاروق أبوعريف الدكتور ت
  :التالية  االعتداءات إىلمن جانب املسؤولني عن نشر األخبار  أو الصحفي

   .بقصد إخفاء هذه الوقائع وإمنا االختصارحذف بعض الوقائع ال بقصد  -
   .اخلرب عند نشره إىلمل تقع بالفعل  اليتبعض الوقائع  اختالق -
احلاالت الثالث السابقة       يف القارئ ويف التأثرير هبدف ظوجهة ن أويتضمن اخلرب رأيا  أن -

دة تفقده موضوعيته من ناحية خيضع اخلرب لعملية تشويه متعّم ،وما يشاهبها من حاالت
 وإمنا, ما حدث بالفعل يف الواقعال ك القارئ إىلقته من ناحية ثانية حبيث يصل اخلرب وث

  .القراء  إىليصل  أنكما تريده الصحيفة 
ديد رب الذي تكون بعض حقائقه موضع تشاخلرب امللون هو اخل: تعريف توماس بريى

 وذو يكون متعمد أنوتوكيد وبعضها اآلخر موضع إمهال وحذف ويشرط يف التلوين 
  .قات حمددة أوحمددة تشمل أخبارا معينة يف  أهداف

تلوين األخبار هي املعاجلات التحريرية  :يوتعريف الدكتور لقاء مكي شفيق العزا
املقصودة اليت جتري على وقائع تقرر نشرها كأخبار وتستهدف إكساهبا معاين ودالالت 

ريات يف الشكل يحداث تغدعائية حمددة يراد تكريسها بني اجلمهور وذلك من خالل إ
أساليب فنية ولغوية خمتلفة تفقد اخلرب موضوعيته وتبعده عن  باستخداماخلارجي للخرب 

  .اختالق الوقائع أوالكذب  إىلاحلقيقي للواقعة دون حاجة  األصل
عمليات تلوين اإلخبار وفقا لسياقات وشروط معينة ومن خالل القيام بأساليب  وجترى    

ها على مهارة احملرر وقدرته على إقناع اجلمهور مبصداقية أخباره وإبعاد خاصة يتوقف جناح
وقائع معينة لتحقيق أهداف دعائية حمددة  أووذالك بتسخري أحداث  .عنهاشبهة التلوين 

  .وسياستهاتنسجم مع خططها 
م أساليب استخدباخبار اخلام يات حتريرية جتري على األإذن اخلرب امللون نتاج لعمل     
  .تايل اإلقناعاللتصديق وبلقابال  همع جعل اجزء أوعددة كال مت
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ساب اخلرب معىن آخر جديد مبجرد تعديل األلفاظ إك أوأصله احلقيقي  إىلحبيث ميكن إعادة املعىن    
  .وضعت يف البداية اليت إضافات أخرى غري تلك  اختيار أووإعادة ترتيب احلقائق 

بار مجلة من التقنيات اليت يوفرها هلم إمكانيات ويستخدم احملررون يف تلوين اإلخ   
  ): 1(ياستعراضها كما بلميكن  واليت التحرير الصحفي

األخبار وحذف بعض الوقائع  إىلوذلك بإضافة املعلومات :  اإلضافة و احلذف
وتفسريه وكذا تكييف  اتوتستهدف بشكل أساسي بتشذيب اخلرب اخلام وإغنائه باخللفي

خلرب املخصص له يف حني احلذف إلغاء وقائع من اخلرب تؤثر يف مضمون مع ا ليتالءمحجمه 
رفض نشر بعض املعلومات وتشديد على أخرى كجزء  أورئيسية الاخلرب ومعناه وتفاصيله 

 إىلاجلانب الفين يف اخلرب  إىلمهامه التحريرية ذات أهداف مقصودة تتعداه من طبيعي 
مفردات من مجلة واحدة  اقتطاع أوينة من اخلرب حذف وقائع مع  أو, التوجيه الدعائي له 

  .فهم اخلرب بشكل خمتلف عن معناه احلقيقي إىلبطريقة تؤدي 
, عد صرفيةاكيب وعبارات بالغية وقواية ليست جمرد ترعالماللغة اإل :التوظيف اللغوي 

لتلوين ن يستخدمها مىت أراد احملرر أ دعائياوعاء لتكوين وتشكيل املعاين اهلادفة  األمرإهنا يف واقع 
هتا يف توجيه املعاين اعلى تسخري اللغة وإمكان عالممهيتها دأبت وسائل اإلألو ,األخبار وتوجيهها
ستخدام بالتعبري عن هذه املصاحل لية توظف توظيفا دقيقا عالموصارت اللغة اإل ،لتحقيق مصاحلها

  .الدعائي املخططولة اع الرسنصاو والصياغات اإلخبارية بشكل خيدم أهداف كاتب اخلرب املفردات
وذلك بعرض احلقائق بطريقة مواتية ملصاحل معينة عن طريق  :الوقائعالتالعب بترتيب  

  .تقدمي وتأخري أخبار عن أخرى
إكساب بعض األخبار أمهية خاصة من خالل  إىلتلجأ الصحف :  التضخيم و التخفيف 

تخفيف أمهية أخبار أخرى بتقوم  إعطائها أحجاما مميزة فيما أووضعها يف مواقع بارزة 
احلقيقية ألي  األمهيةوبأحجام صغرية بغض النظر عن خالل نشرها يف مواقع غري الفتة  من

  .جات اجلمهوراوعالقاهتا حب األخبارمن هذه 
  بتصرف 18, 17, 14املرجع نفسه ص )1( 
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 األحداثت قدرته على تغري دالاللي نفسي خطري إعالمسالح  األخباروهكذا فتلوين     
مواضع التلوين و أهدافها خصوصا  اكتشافومعانيها دون أن يتمكن اجلمهور العادي من 

يقبل بالكذب وتزييف الوقائع بني أساليبه وبعد أن أصبحت اللغة يف ظل  وأن التلوين ال
على  أوهلا من تأثري هائل على تفكري األفراد واجلماعات  ذات قوة وسلطان مبا عالماإل

  ).1(رائهمسلوكهم وأ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  1القهرة بريوت ص  2000,  1سلسلة لغويات مكتبة لبنان ناشرون الشركة املصرية للنشر لوجنمال طبعة مشتركة " اللغوي  عالمعلم اإل" عبد العزيز شرف  )1(
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  الفصل الخامس
  استراتيجيات تسيير عمليات الحرب النفسية

  :متهيـد
كحرب  ايتناوهلأي مبعىن , يةإعالمرب النفسية كحرب استعالمية يعاجل هدا الفصل احل 

 .تسيري أعماهلا وادارة عملياهتالكاستراتيجية  عالمستعالم واإلتعتمد على اإل
حبديثه عن الدراسات  االستعالمية اإلستراتيجية إىلل ووهكذا يتطرق املبحث األ    

بينما , ية وأحباث احملتوى  واجلمهورالعلمية واستطالعات الرأي العام والبحوث األكادمي
ية حبديثه عن كيفية جتسيد املعلومات اليت مجعت عالماإل اإلستراتيجيةاملبحث الثاين  يتناول

ولإلشارة، , الشاشات أوبثها على الصفحات  أونشرها  جيري يةإعالمعلى شكل خطة 
ره من بني جمموعة بالتعريف املختصر هي املسار األساسي الذي يتم اختيا اإلستراتيجية

األهداف املنشودة اليت تؤمن االحتياجات  إىلاملسارات والبدائل املتاحة بغية الوصول 
وهو اختيار واعي ومدروس ينبغي أن يراعي  اإلستراتيجيةواملتطلبات يف قطاع نشاط 

  .خمتلف العوامل واملؤثرات واملتغريات الداخلية واخلارجية
اضح عن طريقها يتم حتديد أهداف حمددة متكاملة عام وو إطار اإلستراتيجية إذن 

من أهم  اإلستراتيجيةتلبية االحتياجات وجتنب املخاطر وهلذا تعترب  إىلومتناسقة مبا يؤدي 
  .أدوات العمل يف جمال النشاط

ية يقصد هبا أدوات عمل احلرب النفسية عالماالستعالمية واإل فاإلستراتيجيةوهكذا 
  :ويف ما يلي تفصيل هلا عالمعالم واإلوتقنياهتا يف جمال االست
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  االستعالمية اإلستراتيجية: لوالمبحث األ
التحضري للحرب النفسية يستوجب االستعالم عن اإلمكانيات والتنظيمات واألساليب      

والقدرات الوطنية والشخصيات التارخيية باإلضافة إيل نفسية القوات والقيادات واملسؤولني 
  .نيواملواطن

فالتخطيط للحرب النفسية يستوجب دراسة اجلوانب النفسية واجملتمعية واملؤثرات اليت     
واجلماهري وهنا تربز أمهية الدراسات العلمية  تتحكم يف أمناط سلوك القوات والقيادات

واستطالعات الرأي العام والبحوث األكادميية يف العلوم النفسية والعلوم االتصالية 
سكرية احلربية كإحدى األسس والركائز األساسية للتخطيط للحرب النفسية واملعارف الع

  .احلديثة
ية اإلنسانالنفس : "بأن" ما بأنفسهم ايغريوحىت "يقول األستاذ جودت سعيد يف كتابه    

وحاجات، وفيها تصورات وخواطر وأفكار، ومن عرفها  وخماوففيها أهواء وهلا مصاحل 
 كله والسلوك اإلنساينليؤثر يف الكيان  إليهاأن ينفذ  أمكنه, وعرف كيف يؤثر فيها

  ". برمتهاإلنساين
وهذا ما جيسد تعريف احلرب النفسية بأهنا التنسيق املستمر للقرارات السياسية     

مع املبادئ النفسية املبنية على الـدراسة العلمية للدوافع  والعسكريـة واالقتصاديـة
  )1(يةاإلنسان

األهداف  إىلالوصول  ليسّه, ك معنيوستثارة والتوجيه لتوليد سلفالدوافع قابلة لال
  .املوجه أوري ثالعسكرية والسياسية للمست

قواعد ونظريات العلوم  إىلوقد ارتبط اسم هذه احلرب بعلم النفس بسبب االستناد    
مج النفسية يف إعداد الربامج واخلطط املستقاة عناصرها من املعلومات املتوفرة ملعدي برا
  احلرب النفسية بأسلوب حيدث تغيريا تلقائيا والشعوريا يف معظم احلاالت لدى اجليوش 

والشعوب املستهدفة هلا، كذلك يعترب أخصائيو علم االجتماع من املخططني الرئيسيني يف 
   إذاولكن هذا ال يعين أن احلمالت النفسية ال تنجح إال , يةعالماحلروب االستعالمية اإل

  42د اهللا باهريي  مرجع سابق صسبأ عب) 1(
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فكثريا من احلمالت الناجحة خالل احلربني , خطط هلا علماء النفس واالجتماع واالتصال
قدرة هذه الشخصيات كان لديها امل, العامليني خططت ونفذت من قبل شخصيات موهوبة

لك مث استغالل ت, الفطرية على حتسس مشاعر اجلماهري وحتليلها حتليال منطقيا سليما
املنشورة، وهذا ما جعل  أورد الفعل املطلوب من خالل الرسائل املذاعة  إلحداثاملشاعر 

  .احلرب النفسية ترتبط بأذهان الناس باحلرب الدعائية أبسط أشكال احلرب النفسية
احلرب  فإدارةاالستعالمية أساس احلرب النفسية،  اإلستراتيجيةوهكذا فاحترافيا تعترب    

 للمعلومات والرسائل ايتعماهلا وعملياهتا ترتبط غالبا بالتحليل االستخبارالنفسية وسري أ
ر املستهدف الدعائية املتبادلة سجاال بني األطراف املتنازعة والتحليل النفسي للجمهو

التعرف  اولحييوحي ملن  إذهذه احلرب مضلال بعض الشيء،  بالدعاية قد يكون مسمى
فقط، ولكن ذلك غري صحيح فعلم النفس فقط هو أحد عليها بأهنا تعتمد على علم النفس 

الباحث استعراض  اولحياألسس اليت تستمد منها احلرب النفسية قوهتا وتأثريها ولذلك 
احلديث عن  إطاراحلرب النفسية يف  إليهااألحباث والدراسات والعلوم اليت تستند 

  :االستعالمية املبنية على البحث و االستقصاء وهي اإلستراتيجية
 ويعىن أيضا بوضع اإلنساينيدرس علم النفس حمفزات السلوك : دراسات وحبوث نفسية

واستعدادات األفراد الكامنة يف أعماقهم،  وإمكانياتمناهج علمية لقياس ووصف قدرات 
عليه ليؤثر  التأثريوتساعد هذه الدراسات على فهم سلوك الفرد داخل اجلماعة وكيفية 

  اليت يعيش فيها، وهلذا تعىن اهليئات املختصة بنتائج دراساتبدوره على سلوك اجملموعة 
علم النفس وأحباثه وتطبيقاهتا املتعلقة بتحفيز األفراد والسيطرة على الدوافع واستخدامها 

  .حداث التغيريات املرغوبة يف سلوك األفراد واجلماعاتإل
ب هوم حممد قطفلئك مجيعا مبأوجسم وعقل وروح والنفس البشرية تشمل  اإلنسان    
 وإدراكوملعرفة هذه احلرب ومتابعة سريها بوعي " انيةسندراسات يف النفس اإل"ابه يف كت

 ألن من يريد أن يؤثر يف النفس اإلنساينة والسلوك يانسنإملامه بالنفس اإلكان البد من 
 يتالعب هبا أوعليه أن يسرب أغوارها ليكتشف املواضع احلساسة والضعيفة فيها ليدغدغها 
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 سلجةيهامجها وفق غاياته، وسرب األغوار هذا يتطلب معلومات وفرية يف علوم الف أو
  .والنفس واألمراض العصبية والدماغ حسب الدكتور فخري الدباغ

شن أي حرب نفسية ضد عدو ما يعين وجوب معرفة اخلصم أي دراسة  فإنوكذلك     
دى الطرف اآلخر وهنا تربز أمهية اجلانب النفساين ألنه ميثل املدخل الذي حيكم السلوك ل

  .العلوم والبحوث النفسية كإحدى األسس املهمة لفهم وشن احلرب النفسية احلديثة
شواهد بيف احلرب النفسية  دشهاستاال إمكانيةوهذا يظهر يف : دراسات وحبوث تارخيية  

 إذني فه, وميكن أن نستخلص من التاريخ نظرية للحرب النفسية وأساليبها, من التاريخ
متصلة بقوة مبوضوع التاريخ، منه تستمد الشواهد وتستفيد اخلربة والتجارب وتستعني به 
أيضا يف معرفة جذور األمة أين توجه هلا احلرب النفسية و تشن عليها، وحىت تكون النتائج 
مضمونة اجيابية كان ال بد من معرفة مكونات شخصية األمة اليت حنارهبا وهذا يتأتى لنا 

يف شىت  كانت أحداث التاريخ تستطيع أن تقدم ما حققته تلك احلرب إذاوالتاريخ  بدراسة
ه يظهر جدوى البحث يف املاضي كي نعرف اجلانب التارخيي من فإنالظروف والعصور، 

  . مقاومتهاهذه احلرب، ويكون هذا عامال مكن عوامل فهمها وبالتايل 
أنه يعىن بدراسة  إذجتماع ذات أمهية تعترب دراسات علم اال: دراسات و حبوث اجتماعية 

تركيب التنظيمات االجتماعية وفئاهتا وطبقاهتا وخصائص اجلماعات البشرية وتأثرها 
بالعوامل السياسية والبيئية، كما يقدم تفسريات وحتليالت مهمة لسلوك اجملموعات 

الشعوب واألمم وتوظيف كل ذلك يف حروب  إطاروالطبقات و األقليات يف 
  .المات واملعلوماتاالستع

فاملعرفة بأساليب خوض احلروب و إدارة أعماهلا وعملياهتا : دراسات وحبوث عسكرية 
يف اجليش  التأثريوتأثرياهتا وخصائصها يساعد يف إعداد احلمالت النفسية القادرة على 

  .والشعب والقيادة املعادية
وااللكتروين هو عصب  املرئي واملسموع واملكتوب عالمفاإل: يةإعالمدراسات وحبوث  

موهبة واجتهادا فقط  عالماحلرب النفسية خصوصا على املستوى االستراتيجي ومل يعد اإل
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الفضائيات والصحافة ذات الطبعات املتعددة  إعالمويف عصر االتصاالت السريعة والكثيفة 
  .قنياتهعلما قائما بذاته له نظرياته وأساسياته وحقائقه وت عالمواملتزامنة، بل أضحى اإل

ية واالتصالية اليت عالمواالتصال دورا بارزا يف ترشيد السياسات اإل عالمتؤدي حبوث اإل 
تنطوي عليها هذه الوظائف والوسائل واألساليب وتطور طرائق وأساليب املمارسات 

  .ية املختلفة ألغراض احلرب النفسيةعالمية يف املؤسسات اإلعالماإل
ي عالمدور وجود جمموعة من العوامل املرتبطة بالنشاط اإلومما يزيد من أمهية هذا ال    

استخدام البحوث، ومن أهم هذه  إىلواملؤثرة فيه، واليت تؤكد مدى االحتياج املتزايد 
الثقافية عن املشكالت البيئية واالجتماعية، العوامل ضرورة مجع بيانات ومعلومات دقيقة 

يف مواجهتها، واحلاجة املستمرة  عالمبه اإلاالقتصادية السائدة، ومدى ما ميكن أن يسهم و
بيانات واملعلومات املستمرة عن الرأي العام واالجتاهات  واملعتقدات واآلراء التوفري  إىل

ووجهات النظر املختلفة ودرجات املعرفة والوعي واإلدراك ومراكز االهتمام واالنطباعات 
دراسة الرأي العام وقوة تأثريه يف لدى اجلماهري املختلفة داخليا وخارجيا نظرا ألمهية 

وكذلك ضرورة دراسة مجهور القراء واملستمعني واملشاهدين مبا يوفر . يعالمالنشاط اإل
  .إليهمية املالئمة عالمواليت تفيد يف توجيه املواد اإل املعلومات الكاملة عنهم

ة وقياس أثر ية املختلفة خبصائصها وجوانبها الفنيعالمجانب دراسة الوسائل اإل إىل   
كافة البيانات واملعلومات  إىل باإلضافةية وتقييم فعالية اجلهود االتصالية عالمالنشاطات اإل

ي عالمية والنظام اإلعالماملتعلقة بأنشطة االتصال وأمناطه ومناذجه أساليب املمارسات اإل
ياج واالتصال وتصاعد االحت عالموغريها من العوامل اليت تؤكد على حتمية حبوث اإل

  .وخصوصا من طرف معدي وممارسي احلرب النفسية إليها
دراسات يف مناهج البحث العلمي، "هذا ويعرف الدكتور مسري حممد حسني يف كتابه   

االستعالمية  اإلستراتيجيةواالتصال اليت تعترب أساس  عالميعرف حبوث اإل" عالمحبوث اإل
ية واالتصالية، عالموالعمليات اإل املوضوعي الذي يضم كافة األنشطة اإلطارهي :"بقوله

 إليهوهي اجلهود املنظمة والدقيقة اليت تستهدف توفري املعلومات عن اجلمهور املوجه 
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ية وقنوات االتصال ووسائله واليت تستخدم كأساس يف اختاذ القرارات عالمالرسالة اإل
ية عالمود اإلية واالتصالية، كما أن مهمتها تبدأ قبل اجلهعالموختطيط اجملهودات اإل

وتستمر باستمرارها وتقيس فعاليتها قياسا مرحليا شامال، كما تشمل خدماهتا كافة 
ات التأثرياملصادر  -الرسائل -الوسائل -كاجلمهور–العناصر الداخلة يف العملية االتصالية 

ية يف عالمتعني خمططي االستراتيجيات اإل افإهناملستهدفة بطريقة متوازنة ومتكافئة،وهكذا 
ومدى  ية الصحيحة، ويف التعرف على املخرجات املتحققةعالمحتديد املدخالت اإل

ية وتطويرها عالملألهداف احملددة سلفا، مما يسهم يف تقييم كافة اجلهود اإل مطابقتها
  ).1"(وتنميتها باستمرار

ي يف عالمالبحث اإل إىلكلها، لذا فاستنادها  اإعالمفاحلرب النفسية تكاد تكون      
  .ماهلا أمر أكثر من ضروريأع

خدمة أهداف وسياسة  إىلنظرا ألن احلرب النفسية هتدف  :دراسات وحبوث سياسية
قائمني على تنفيذ احلرب النفسية ه من الضروري أن يكون للفإنو احلرب،  السلم يف الدولة

ا تعامل الدول بعضهحتكم دراية بأساسيات العلوم السياسية واألعراف الدبلوماسية اليت 
ببعض، وهناك أيضا قيود سياسية حتول دون استخدام احلرب النفسية بأقصى فعالياهتا يف 

  .قات السلم جيب أن تراعى وتؤخذ بعني االعتبارأو
االستعالمية للحرب  اإلستراتيجيةفكل هذه البحوث والدراسات والعلوم اليت جتسد  إذن   

ى الباحث أنه إلدارة حرب وهكذا ير. النفسية تساعد على حسن صياغتها وتنفيذها
فريق من األخصائيني الذي يكمل بعضهم بعضا  إىلنفسية فعالة من الضروري االستناد 

لتخطيط وتنفيذ برامج احلرب النفسية بشكل علمي صحيح، وال بد للعاملني يف جمال 
م ية  املسموح هبا وأعراف احلرب الشريفة واحترااإلنساناحلرب النفسية من إدراك املعايري 

  .القوانني الدولية، وأخذ كل ذلك يف احلسبان أثناء ختطيط وتنفيذ احلرب
  19مسري حممد حسني مرجع سابق ص) 1(
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ه يشترط يف احلرب النفسية أن تتضمن حمتوياهتا فإنوحسب الدكتورة محيدة مسيسم     
  .لتحقيق ما هتدف إليه) 1(استخبارات دقيقة وحديثة

ة بارتكازها على البحوث والدراسات ترتكز أيضا على االستعالمي فاإلستراتيجية    
االستخبارات واألجهزة املختصة يف املعلومات والبحث، هاته األخرية اليت يعرفها الدكتور 

اجلهاز الذي يزود قوات احلرب النفسية باملعلومات وغين عن  أوأمحد نوفل بأهنا املؤسسة 
وكما يقولون  knowlege is powerالبيان أن املعلومات قوة كما يقول الغربيون 

ية القدمية  تؤكد هذا من اإلنسانواحلكمة " من ميلك املعلومات يستطيع أن يكون األقوى"
  "أعرف نفسك أعرف عدوك" خالل مقولة 

املعلومات مبا تتضمنه من وقائع وحقائق وأرقام وإحصائيات وعالقات وخمططات     
ملادة اليت تسري مؤسسات الدولة حنو تنفيذ وسياسات تشكل عقل الدولة وذاكرهتا وهي ا

  ).2(خمططاهتا يف كافة اجملاالت
عتها ومؤسساهتا أن تعرف إذاحسب الدكتور أمحد نوفل دائما على الدول بصحفها و  

  .ية والفكريةعالمية وتدير أسلحتها النفسية اإلعالمكيف ختطط براجمها اإل
ميع خمتلف املعلومات السرية والعلنية، فقرار معني حيدد ويرتبط باملوقف الناتج عن جت

املعلومات ودقتها وسرعة وصوهلا يف الوقت املناسب واملقدرة على حتليلها وتقييمها وربط 
  ).3(فقراهتا هلا تأثري بالغ على التخطيط الشامل وحتديد السياسات واختاذ القرارات

عشوائية والصدفة، بل كل إذن مل يعد العصر مع التخصص العلمي الدقيق يقبل االرجتال وال
حيددون  عمل تسبقه دراسات وأحباث ينبغي أن تقوم هبا األجهزة املتخصصة، فصناع القرار

   خيططون أسلوب عالمالقضية واملوضوع ورجال االستعالم يبحثون ورجال اإل

  8محيدة مسيسم مرجع سابق ص) 1( 
  تصاربتصرف واخ288 -285أمحد نوفل الكتاب الثالث مرجع سابق ص)2( 

  بتصرف واختصار 289نفس املرجع ص)3(  
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خمتار  رإيصال القضية للرأي العام ويسهرون على تنفيذ ذلك وال يتم ذلك حسب الدكتو
  ):1(يلي التهامي إال مبا

  .ية الدعائيةعالمدراسة مقومات الشعب املوجهة إليه املادة اإل -
  .جتنبها أو بعض النقاط احلساسة اليت حيسن استغالهلا االنتباه إىل-
  ف لهف عن الشعب املستهددراسة الصورة الذهنية اليت رمسها الشعب املستهَد-
  .جذب اجلماهري واالستيالء على ألباهبا واكتساب أفئدهتا-
  .ية والدعائية املؤثرة وصياغتها وتوجيهها وإدارهتاعالمدراسة أساليب احلمالت اإل-
ية عالمي والدعائي ألجهزتنا الدعائية واإلمعالحتقيق مستوى عايل من الكفاءة لألداء اإل-

  .واملتابعة الواعية يف الوقت ذاته للدعاية املعادية وفضحها وكشف أهدافها
االستفادة من مناهج البحث العلمي وأساليب مجع املعلومات وعلم اإلحصاء وكيفية -

اإلدارة من علم التخطيط و إىلية باإلضافة عالماستخدام احلاسوب يف استقراء املادة اإل
  .ية واحلمالت الدعائية وإدارهتا على أسس سليمةعالمختطيط الربامج اإل زاوية
ية املعادية هي إحدى عمليات وركائز عالمإن دراسة األسس اليت تقوم عليها احلرب اإل    

االستعالمية وهي عملية ضرورية متاما وذلك للعمل على تعريتها وإفهام  اإلستراتيجية
ي الدعائي عالمدفة حقيقة هذه اإلدعاءات الباطلة اليت يعتمدها عمله اإلالفئات املسته

النفسي ويقتضي التخطيط العلمي جملاهبة احلرب النفسية املعادية إعداد خطة دعائية موحدة 
وحمكمة يرفدها جيش من الدعائيني املتخصصني على أرفع املستويات العلمية وأجهزة 

  .استراتيجيا وتكتيكيا ةنفيذ اخلطة الدعائيية راسخة قادرة على بناء وتإعالم
 واضحة األهداف وحمددة املقاصد يضعها خرباء خمتصون يف كافة إستراتيجيةفاالنطالق من     

  اجملاالت، مث يتبلور هذا التخطيط الشامل خبطط مرحلية تنفذ حسب توقيتاهتا مع وضع
  4ل مرجع سابق صوخمتار التهامي اجلزء األ) 1(
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العامة  اإلستراتيجيةتماالت والبدائل املقترحة حبيث ينضوي كل ذلك حتت كافة االح
  ).1(للحرب النفسية

اليت ) 2(االستعالمية للحرب النفسية ترتكز على خطة أمن املعلومات  اإلستراتيجية     
هي خطة توضع على مجيع املستويات حلماية املعلومات ومنعها من التسرب وتركز أيضا 

واليت هي خطة توضع على مجيع املستويات بغية مجع ) 3(علومات على خطة مجع امل
 إىلاملعلومات الداخلية واخلارجية يف ظروف السلم واحلرب وذلك لتكوين فكرة واضحة 

  .أبعد حد ممكن عما جيري واالستناد على هذه الفكرة عند وضع هذه اخلطط
لبدء بإعداد وتنفيذ أي عمل واخلطة باعتبارها التصميم الفكري والعملي الذي يسبق ا    

التخطيط والتصميم، (متثل التصور األساسي الذي ينبغي امتالكه والتصرف على أساسه 
، فهي عمل تنظيمي يستهدف مجيع تدابري التنفيذ ) اإلعداد والتحضري، اإلدارة والتنفيذ

  .خمطط عملي إىليل بغية حتويلها ووترمجة معطيات التصميم األ
وقد توسع  إستراتيجيةألية  أوحبثية  أوت مصدرا مهما ألية عملية ختطيطية ومتثل املعلوما   

درجة االختراق والتغلغل يف صلب  إىل information conceptمفهوم املعلومات 
العمليات اجملتمعية، ورمبا ميكن التأكيد أنه مل يعد باإلمكان التحدث عن التخطيط دون 

  .ين بالتخطيطهتيئة وتوفر املعلومات عن اجملال املع
االستعالمية للحرب النفسية تعترب ذات أمهية حيوية باعتبارها  فاإلستراتيجيةوهكذا    

لقاعدة معلوماتية تؤمن سالمة اختاذ القرارات وصواب رسم السياسات وباعتبارها  أساس
والركيزة القاعدية للحرب النفسية وخصوصا وأهنا ترتبط جبوهر أمن الدولة  املنطلق
  .الوطين وجبوهر عالقاهتا الدولية ودفاعها

  وعلى هدا األساس فضرورة إنشاء وحدات متخصصة يف املعلومات قادرة على تقدمي
  
  .بتصرف واختصار 88- 87مصطفى الدباغ مرجع سبق ذكره ص ) 1(
  111املوسوعة العسكرية مرجع سبق ذكره اجلزء الثاين ص ) 2(
 118املرجع نفسه ص) 3(
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تفسارات وتلبية احتياجات قوات احلرب النفسية أمر أكثر من إجابات على كافة االس
ضروري يف إطار بناء املنظومات الوطنية والدولية للمعلومات وربطها بالعمل االستعالمي 

تزويد القوة املتخصصة يف احلرب النفسية ومدها بأكرب قدر ممكن من  إىلي اهلادف عالماإل
  .املعلومات كذخرية حربية هلا
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  يةعالماإل اإلستراتيجية: المبحث الثاني
احلرب النفسية ذات تنسيق علمي خمطط وتوجيه نفسي مدروس وهي عملية واسعة     

فلم يعد . واالتصال يف كل أعماهلا وعملياهتا عالمذات فن واختصاص ترتكز على اإل
 إىلعاته ومؤسساته حباجة باعتباره حلقة الوصل بني أفراد اجملتمع ومجا عالمالتعامل مع اإل

 اتصاليةفعالية ما دون عالقات  أوتربير، وبصيغة أخرى يصعب تصور وجود جمتمع ما 
ويصعب أيضا منو قيم ومعايري ومضامني ثقافية دون صالت بني األفراد واجلماعات 

ية، تلك الصالت اليت يتم التعبري عنها بواسطة الفئات اإلنسانواملؤسسات االجتماعية و
ية واليت حتتوي مضامني مهمة ومتنوعة ميكن من خالهلا إرساء منط العالقات المعاإل

جانب  إىلاالجتماعية وميكانيزم السلوك االجتماعي على املستويني الفردي واالجتماعي، 
ممارسة السيطرة على التصورات االجتماعية مع حتديد أدوار األفراد واملؤسسات وبالتايل 

 سوف اإلنسايناالجتماعية ورمبا ال مبالغة بالقول أن اجملتمع التحكم مبجمل الفعاليات 
  .يعالماإل االتصايليتعرض لالرتباك والفوضى يف حال غياب الفعل 

أنه  إىليساهم يف خلق بنية اجتماعية جديدة وأمناط سلوكية حضارية إضافة  عالماإل   
 إىلونه الوسيلة الرئيسية التغيري االجتماعي حبكم ك إىلأصبح من أقوى العوامل اليت تدفع 

 عالمهلدا برز موضوع ختطيط اإل) 1(حد ما لتبادل اآلراء واملعلومات واألفكار واألخبار
ية مل تنتج اإلنسانية وقوات احلرب النفسية ألن عالمكمحور رئيسي لنشاط املؤسسات اإل

  ).2(عالمتصنع أداة قوية ومؤثرة وفعالة كاإل أو
رنا هدا مكانة بالغة القوة واالختراق ولقد اكتسب هده يف عص عالملقد احتل اإل    

  :املكانة من معطيات شىت
  
   8ص  1998عمان  1دار الشروق للنشر والتوزيع ط" ي املفاهيم واإلطار العامعالمالتخطيط اإل"الدليمي حمسن جاعد محيد  -)1(

(2)-Louis porcher «vers la dictature des médias » hâtier profil actualité collection dirigé par George décots paris 1976 p 76   
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الضوء، الصورة، الفضاء، : من جمموعة من العلوم التجريبية مثل عالماستفادة اإل -
  .احلركة، الصناعة فاكتسب من هنا عوامل السرعة واالتصال الواسع املدى واجلمال

علم النفس وعلم السياسة وعلم االجتماع : ية مثلاإلنسانمن العلوم  عالماستفادة اإل -
والتربية وهده الفائدة أهلته للدخول يف حلبة الصراع الدويل يف جماالت عديدة ومن خالل 

  .هدا الصراع هتيأ له النفوذ الواسع
  .أعرض قاعدة بشرية عالماكتساب اإل -

دارهتا والتحكم دقيقة إل ةتقتضي وجود إستراتيجي عالمهده القدرة اهلائلة لوسائل اإل     
يف آلياهتا وهدا ما سعت وتسعى إليه اإلدارات املركزية املتخصصة يف احلرب النفسية، هذا 

بأهنا فن استخدام قوة الكلمة  عالماإل إستراتيجيةويعرف عبد اهللا عبد احملسن التريكي 
  ).1(ية املختلفة خلدمة األهداف احملددةعالموالصوت والصورة بالوسائل اإل

أحد اآلليات اليت بواسطتها ينتظم الفرد واجملتمع، انه قوة فعالة ذات أثر بالغ يف  عالماإل
  . توجيه مسارات احلياة وأسلوهبا يف أي جمتمع

ونظرا حلساسيته وعلى اختالف االجتاهات اليت يسلكها واملواضيع اليت يطرحها  عالمفاإل   
  دقيقة مما جيعل إستراتيجية إىليستند  واملشاكل اليت يعاجلها جيب أن ايتناوهلواألحداث اليت 

الدولة وتنتهجها بوسائل  إستراتيجيةي يكون وفق املبادئ اليت تتبناها عالمالعمل اإل
  .ها وأساليبها املنطلقة من أنظمة عملها اخلاصةإعالم

كاملة خمطط هلا يف  إستراتيجيةأنه من الضروري وضع ) 2(ترى الدكتورة محيدة مسيسم   
واخلطة العامة , اليت جيري االستعانة هبا يف مهمة نشر الدعاية عالمن وسائل اإلأية وسيلة م

  :ياليت تكون مبثابة اإلطار الذي حيوي داخله تفاصيل العمل الدعائي وتتلخص فيما يل
  

  
  .بتصرف 180، 179ص  1986منشورات املركز العريب للدراسات األمنية الرياض "يةعالمللمرافق اإل املسؤولية األمنية"أعمال الندوة العلمية الثالثة " األمين عالماإل"عبد اهللا بن عبد احملسن التريكي  -)1(
  49محيدة مسيسم مرجع سابق ص  -)2(
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  حتديد هدف الدعاية  - 
  التأكيد على صحة األفكار واآلراء اليت تعمد الدولة لتعميقها واألخذ هبا  -
  استخدام املسميات والرموز للتأثري -
  .اء احلقائق اليت تتفق مع فرص الدعاية وأهدافهاانتق -
  االستشهاد باملصادر املوثوق هبا والتكرار واإلعادة -
  احلقيقي  أوإجياد العدو الومهي  -
  تضخيم الوقائع وتشويهها -
  احلمالت الدعائية أواستخدام بالونات التجارب قبل بدء تنفيذ الربنامج  -
  وأشكاله ثبات املوضوع مع تنوع طرق العرض -
تعطيل مصادر املعلومات اليت ميكن أن يستفيد العدو منها يف مجع املعلومات لكي  -

  يستفيد منها يف دعايته
قات األزمات اليت متر هبا الدولة أواالبتعاد عن االحتكاك بالواقع وتلمس احلقائق يف  -

  املستهدفة
  التعتيم على الوضع املتردي واملتأزم  -
  الدولة املعادية تأجيج وتعفني وضع  -
  خلق مسألة الفروق اجلهوية لزعزعة الوحدة الوطنية للقوة املعادية -

ية على أساس ختطيط علمي مدروس وحبوث دقيقة عالمويف هدا اإلطار تقام الربامج اإل   
ي واملادة عالمي ككل لتشمل املرسل واملستقبل واملوقف اإلعالماملوقف اإل تتناول
ي متكامل مع التخطيط الوطين الشامل يف عالمن التخطيط اإلية وجيب أن يكوعالماإل

  .اجملاالت االقتصادية والعسكرية والسياسية واالجتماعية واألمنية والتربوية
  ) 1(تغيري السلوك حسب الدكتور عبد اجمليد سيد أمحد إىلي يهدف عالمفالتخطيط اإل

ية عالمأعمال الندوة العلمية حول املسؤولية األمنية للمرافق اإل "يعالمسيكولوجية االتصال اإل"عبد اجمليد سيد أمحد  -)1(
  . بتصرف 139مرجع سابق ص 
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الرأي  إىلومن مث جيب دراسة آراء الناس وأفكارهم وعاداهتم وتقاليدهم واجتاهاهتم إضافة 
برامج تنفيذية لالتصال  إىلية جيب أن تترجم عالمواخلطة اإل. العام والروح املعنوية

  . وجيب أن تكون األهداف قابلة للتحقيق ويف إطار الوسائل واإلمكانات املتاحةباجلماهري
ي ال خيضع لنفس شروط اإلنتاج يف احلقول األخرى فهو قد يتطلب عالمألن اإلنتاج اإل

نفس املدخالت من جهود وأموال وخطط ومؤسسات الصناعة والزراعة، إال أنه خيتلف 
لكم والنوع فاملخطط الزراعي يبحث يف طبيعة كثريا من حيث املخرجات كالقيمة وا

التربة ونظام الري واخلربة الزراعية املتراكمة واملخطط الصناعي يبحث يف التكنولوجيا 
ي يبحث يف اجملتمع، هيكله، عالمولكن املخطط اإل .....لية، اخلربة الفنية، السوقواملواد األ

د البحث يف أمناط اإلنتاج السائدة مؤسساته، قيمه، عاداته، معايريه اإليديولوجية زائ
  .والعالقات اليت حتكم هده األمناط

ثابتا وإمنا  أوي ال ميثل تشكيال موحدا عالمإن اجملتمع الذي يبحث فيه ويتعامل معه اإل   
التباين من أبرز صفاته، التباين يف اجلنس، العمر، املستوى التعليمي، الرفاه املادي، االنتماء 

على  أوعلى املستوى الديين، ) اإليديولوجي(من هدا التباين املعتقدي الطبقي واألكثر 
  ية اإلنسان أواملستوى احلضاري، كذلك التباين يف حقل ومستوى اخلربة الفنية 

ي خيتلف كما ونوعا عن إنتاج احلقول األخرى ففي الوقت عالمإن عائد اإلنتاج اإل    
عائد  فإند إنتاج العامل السيارات، املالبس الذي ميثل عائد الفالح اخلضر والفواكه وعائ

الرأي وبصورة أعم الثقافة و اإليديولوجية والصورة , االجتاه, القناعة, ي الفكرةعالماإل
  .الذهنية

 إىليف دائرة السياسة الداخلية واخلارجية للدولة، وظروف الدعاية ختتلف  عالمأجهزة اإل   
تركة للعمل يف املشاكل اليت تواجهها البالد حدث وأخر، غري أهنا خطة مش حد كبري بني

  . على الصعيدين الداخلي واخلارجي لتحقيق األغراض املنشودة
، ففيما ية للحرب النفسية تتمثل يف الرسائل والوسائل والعاملنيعالماإل ةو اإلستراتيجي  

لق هبا عة وتلفزة وجرائد فهي األجنحة واألذرع اليت حتمل احلرب وحتإذاخيص الوسائل من 
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ومن غاب عن تكتيكات , يف مساء الناس وتوصلها وتطلع عليها أكرب عدد ممكن
والتوصيل واإلحياء   التأثريوابتكارات التكنولوجية احلديثة يف عامل النشر والبث و

  .اهليجاء بغري سالح إىلواملعلومات واملعلوماتية كان كداع 
ة ضمن سع نقطأوأصغر و إىلبالوصول  معالاليت ميلكها اإل االختراقإن إدراك إمكانية    

وهذه القدرة , االتصاليةالقدرة على حتقيق معظم األهداف  تعطيه, إطار نشاطه اجلغرايف
لئك أوخاصة لدى  عالماإل استخداموضع أمال واسعة على  إىل عالمدفعت مبخططي اإل

اسة من خالل إحكام السي االجتماعيالذين يستخدمونه لغرض السيطرة على التصور 
  .يعالمية والتخطيط اإلعالماإل
وإمنا , عالمي مل تعد حمصورة مبخططي اإلعالمبالتخطيط اإل االهتمامدائرة  فإنهلذا    

يف تنفيذ الربامج والسيطرة على  استخدامهاجلميع لغرض  اهتماممدار  عالمأصبح اإل
  ورسم الصور الذهنية  االجتماعيةوإحكام التوجهات  االجتماعيالتصور 

اجملتمعات،  اختالفي واسعة جدا وغري حمددة، بسبب عالممنظورات التخطيط اإل إن
والكيفية اليت  عالموالتباين يف منظورات املعنيني جتاه اإل االجتماعيةالتصورات  واختالف

جيب أن يعمل هبا ومنهج التخطيط الذي جيب أن يتبعه ليس له حدود واضحة بفعل 
يف وجهات النظر وتعدد األنظمة  االختالف، وهذا وديناميتها االجتماعيةالفعالية 

أخذت بعني  إذاي معقدة جدا خاصة عالمية جيعل عملية التخطيط اإلعالموالسياسات اإل
مجيع األهداف اليت  إىلوالوصول  االختراقيف  عالمالقدرة اليت يتمتع هبا اإل االعتبار

  .وعمليةحبكمة وطريقة علمية  استخدم إذاي عالميقصدها املخطط اإل
ي على عالمإن التخطيط ينتج ويبلور مفهوم السياسة من خالل التعبري عن السلوك اإل   

، مبعىن أخر أن التخطيط ال بد له من سياسة مرشدة وموجهة لرباجمه االجتماعياملستوى 
خاصة، ومن الواضح أنه ليس من السهل فك  عالمعامة واإل االتصالالوطنية يف حق 

مسألة غري قابلة للمناقشة باألساس حسب  باعتبارهااسة والتخطيط بني السي االرتباط
  .الدكتور محيد جاعد محيد الدليمي
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يف تلك املسارات والغايات اليت  التأثريغرض التخطيط التنبؤ مبسارات التنفيذ و    
 استجابتهمن خالل -بدون شك–ي هذا املنحى عالموينحو التخطيط اإل, يستخدمها
فالتخطيط بقدر تبعيته ملنطق السياسة .لويات اليت تشترطها السياساتوواأل لالحتياجات

 ني التعبري بواسطتها ععالمية، إال أنه يف احلقيقة الصيغة الوحيدة اليت يستطيع اإلعالماإل
لويات أوأهداف السياسة العامة يف سياق متطلبات و ءمضامني سياسته واحتوا

  . وموضوعات تلك السياسة العامة
صيغة علمية وعمليه  باعتبارهحسب الدكتور محيد جاعد الدليمي  يعالمط اإلالتخطي   

ووسائله عرب معلومات من  عالممن خالل اإل التأثريلربجمة اإلستراتيجية وتنفيذها غرضه 
ية للحرب النفسية عالماإل ةتعتمد اإلستراتيجي.)1( واالقتناعاإلقناع  إىلشأهنا أن تودي 
ية اليت حتدد إطار حتركها يف نطاق السياسة عالمسياسة اإلي والعالمعلى التخطيط اإل

  .الوطنية وكيفية استجابتها للمتطلبات الوطنية والدولية
ية كما هو معلوم ال تبدأ من فراغ وال تعمل يف فراغ بل تبدى وتنتهي عالموالسياسة اإل  

تضبط حركة تدعم مؤسساهتا و, ختدم أهدافها تربر منطقها:  العامة ةيف دائرة السياس
حملي وطين إقليمي : حمدد اجتماعيذلك تنشط وتعمل يف إطار  إىلسلوكها وهي باإلضافة 

السياسية وطبيعة هيكل  ةاإليديولوجيوسياسته كالمها مقرون بشروط  عالمدويل واإل أو
  .والقاعدة التكنولوجية االجتماعيالبناء 
املباشرة لألهداف العامة اليت  ستجابةية هي االعالمة يف السياسة اإلإن النقطة املركزي     

حد ما، يتميز بوضوح مرتكزاته الفكرية،  إىلثابت  يإيديولوجإطار  إىلترجع بدورها 
  .وقيام مؤسساته بتلبية متطلبات أهدافه وإجناز خططه

السياسة باملعىن الواسع هي املبادئ اليت تقود الفعل، والسياسة العامة هي اإلطار العام     
  كم السياسات احلقلية وينظم العالقة بني بعضها البعض ويوجه مسارها العملي أثناءالذي حي

  واختصاربتصرف   95،98محيد جاعد حمسن الدليمي مرجع سابق الصفحة)1(
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التخطيط والتنفيذ وبتعبري آخر، إن السياسة احلقلية حمكومة عند التخطيط والتنفيذ بتقدمي 
ية إعالمجتية الوطنية وتقدمي كل ذلك يف صيغة رسالة منظورات السياسة العامة واإلسترا

ب النفسية ية للحرعالمإذن اإلستراجتية اإل. يةعالماإل االستعالميةتتناسب وأهداف احلرب 
ومبادئها  يةعالمويشمل السياسة اإل واالتصال عالممنه يتحرك اإلهي اإلطار العام الذي ض
  .املعلوماتو االستعالماتل حروب ومعايرها وقواعدها يف ظ

 األنظمةية كمجموعة املبادئ واملعايري والقواعد اليت توجه سلوك عالموالسياسة اإل     
  .أثناء احلرب النفسية عالمية تعترب أداة من أدوات التحكم وتسيري اإلعالماإل

ي كإطار عالمواملبادئ هي األهداف العامة للسياسة املركزية اليت يعتمدها املخطط اإل    
 االستعالماملتكيفة مع متطلبات حروب  االتصاليةية وبراجمه عالمخلطته اإل يجإيديولو
  .عالمواإل
ي يف حتديد اإلطار العام عالميف حني املعايري هي القياسات اليت يعتمدها املخطط اإل    

حيث الشكل واملضمون يف ظل احلرب النفسية، بينما القواعد هي  نية معالمللرسالة اإل
 مية عند التخطيط للحرب النفسية وتنفيذها للتحكعالمتكز إليها السياسة اإلاألسس اليت تر

  . يعالموالسيطرة والتوجيه للسلوك اإل
وهكذا ويف األخري فاحلرب النفسية ونظرا حليويتها وخطورهتا من الضروري أن تسريها     

 تضم خمتلف املراكز اخلاصة بالبحوث واالستعالم عالمأجهزة خاصة متخصصة لإل
والدعاية مع  عالماإل وهيئاتوالدراسات للحصول على املعلومات وخمتلف مؤسسات 

تزويدها بكافة اإلمكانات والوسائل وإفادهتا جبميع األساليب والقواعد والنظريات 
ية تبعا عالمية والربامج اإلعالمواألدوات والفنون واملواهب وتكييف السياسات اإل

  .هتاملستلزمات احلرب النفسية ومقتضيا
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  الفصل السادس
  تها الدوليةب النفسية على أمن الدولة وعالقاتحديات الحر

  : متهيـد
من الدولة ودفاعها يات احلرب النفسية واملتمثلة يف أأهم حتد إىليتطرق هذا الفصل     

  .الوطين والتحدي الثاين على العالقات الدولية 
من الوطين داف احلرب النفسية لألديث عن استهل للحوفيخصص الباحث املبحث األ    

كمناخ جمتمعي والدفاع الوطين كعمق استراتيجي ، يف حني املبحث الثاين فيشري إيل 
على العالقات  اية وتأثرياهتعالمموضوع توظيف الصور الوطنية يف احلروب االستعالمية اإل

                            :            أعالهتفصيل  ملا ذكر   يليالدولية للدول و الشعوب وفيما 
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  تحدياتها على امن الدولة ودفاعها الوطني :  لواألالمبحث 
ة و محاية الدول فتستهدكان الدفاع الوطين جممل التدابري والتنظيمات العملية اليت  إذا    

للذود عن  األمممة من لنظرية أمن الدولة الوطين اليت تتبناها أ تشكل التجسيد العملي
املعنوي من  أوو شعبها ومعاملها السيادية ورموزها الوطنية ، وصد العدوان املادي  أرضها

والتدابري اليت  اإلجراءاتامن الدولة هو جمموع  فإنأي مصدر كان ،ويف أي وقت كان ،
.                                   االعتداءات واالرجتاجاتتضع الدولة يف مأمن من االختراقات و

من احلروب  عالمأمن الدولة ودفاعها الوطين تعترب حروب االستعالم واإل إطارويف 
                                .الشعوبلألمن والدفاع الوطين للدول  ةاملستهدف

. حيوية أمهيةمن  يإستراتيجاع الوطين كعمق ومعلوم ما لألمن كمناخ جمتمعي و الدف    
فاألمن غاية اجملتمع ،وقصة البشرية مع احلياة هي قصة السعي احلثيث والبحث عن األمن، 

 أهممن  فاألمن.ية ، امن القبيلة ، امن اجملتمع والدولة وامن العامل اإلنسانامن الذات 
يسود االضطراب وينعدم فقد تعم الفوضى ،و إذاية وضروراته ألنة اإلنسانحاجات 

كان قلقا ومذعورا يتعطل  إذا اإلنسان إناالستقرار ويدب القلق وينتشر الفزع ،ومؤكد 
غذاء  األمن فإنالطعام غذاء اجلسد،  أنوكما  ،... تفكري ،ويزل تعبريه وخيتل توازنه 

  ).1(يعمل جائع كما يقال  ال من كمافلن يعمل فاقد أالروح والقلب والعقل ، 
،وللجسم قوة العمل رواالبتكا اإلبداعللعقل مناخ  يهيئنعمة كربى ،  األمن إن     

 أنيف حياة اجملتمع الدولة ،فمن املنطقي  واألمهيةهبذه املكانة  األمنواالنتشار ،وباعتبار 
اجلميع لتهيئة املناخ املالئم لنمو  ويتعاون.ويف ضالله  األمنيبذل اجلهود للعيش يف رحاب 

يف ربوعها  األمنالدولة ومهامها، توطيد  تمسؤولياكان من ابرز  إذا. األمن وترعرع
الدوائر املعادية هلا هو زعزعة امن الدولة  هتستهدف ما فإن، أرجائهاومتتني االستقرار يف 

  .املعنويأومن املادي مواطنيها وراحة شعبها ونشرها لال أ وطمأنينةودفاعها الوطين  واستقرارها

  
منشورات جامعة اجلزائر التاريخ من 77منري اجلامعة العدد "..ودوره االمين  عالماإل..االزمة إعالمدراسة يف .. "كركارتعبد املالك ت)1(

  06ص    2002ماي31إىل15
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متاسكها الوطين وانسجامها االجتماعي ونشر البلبلة  ةزعزعة استقرار الدولة خلخلإن   
ت اهلدامة والترويج لإلشاعات املغرضة هو الفنت ونشر الدعايا وإثارةيف صفوف اجملتمع   

قيام دولة وجمتمع آمن  إعاقةما تقوم به القوى املضادة للدولة واجملتمع أي مبعىن  أهم
  . ومطمئن و مستقر و منسجم و متماسك

انه  إالالقصوى ملفهوم األمن وشيوع استخدامه  األمهيةو لإلشارة فعلى  الرغم من    
طبقا مصطلح يتسم بالغموض و باختالف مستوياته و وحسب الدكتور زكريا حسني
  .و الدولية لطبيعة ظروفه احمللية واإلقليمية

هو القدرة اليت تتمكن هبا الدولة من تأمني ) 1(فاألمن بتعبري الدكتور زكريا حسني     
انطالق مصادر قوهتا الداخلية  و اخلارجية  االقتصادية و العسكرية يف شىت اجملاالت يف 

  .هة املصادر اليت تتهددها يف الداخل و اخلارج يف السلم و يف احلرب مواج
فاألمن إذن تأمني الدولة من الداخل و اخلارج مما يدفع التهديدات باختالف أبعادها بالقدر 

  .والنهوضالذي يكفل لشعبها حياة مستقرة وتوفر له أقصى طاقة للتقدم 
احد ينكر أن العامل اليوم يعيش ثورة شاملة و املعلومات ال  األمنيف إطار احلديث عن    

  و االتصال ووسائل مجع وتشغيل و ختزين  وترتيب  وحتليل املعلومات عالميف جمال اإل
 in realحيدث فعليا وحلظيا  هو ما"أدت ثورة املعلومات و االتصاالت إال أن احلدث

time  ونشغل ال مبا ميكنا من مراقبة حلظة حدوثه ونتابع تطوراته وتراكماته process  
  رات اليتاالقر أوونرتب و حنلل ما حيدث حلظة بلحظة ومن مث ميكننا أن نتخذ من املواقف 

على  التأثريقوة و قدرة يف  أكثرالذي جيعلنا  األمرتؤثر على مساره خالل مشوار حدوثه، 
  .ضعفه أووهذا هو لب مفهوم األمن ودرجة قوته   األمورجمريات 

و ثقافيا  اقتصادياواالتصاالت قد جعلت من العامل والكون قرية صغرية  تاملعلوماكانت ثورة  إذاو
  حيدث يف طرف منها عن عقول وعيون طرف بعيد  ما إخفاءميكن  واجتماعيا و حضاريا ال

  )2(و العسكرية األمنية األمورفمما ال شك فيه أن هذه الثورة   أيضا قد وضعت بصماهتا على  آخر
  08ص  2003مارس  13حداث يومية جزائرية التاريخ جريدة األ –ريب األمن القومي العزكريا حسني عن 

  .06القاهرة ص  1998مارس يونيو سطواألمنشورات املركز القومي الدراسات الشرق  سطواألراق الشرق أو تاملعلوماالقومي العريب و ثورة  األمنلواء أمحد فخر حتديات  - )2(   
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ثورة املعلومات مبصطلحات  يتناوللعسكري قد بدأ اهتمامها او  األمينمدارس الفكر 
  حرب املعلومات واملعلوماتية، حرب االستعالم future warfare  كحرب املستقبل 

  .عالماإلو 
  .عصر جديد من احلروب قد بدأ و أن هذا العصر سيعتمد على حجم و طاقة املعلومات

عسكرية و إرادة سياسية يف ظل ثورة  إمكانياتفلقد تغري مفهوم الردع مما يتوفر من 
السيادة املعرفية فيما يتعلق  إىلتوفر املبكر و اللحظي من املعلومات مما يؤدي  إىلاملعلومات 

  .ية عالماإل أوالنفسية  أومبسارح العمليات العسكرية 
القدرة على التعرف الشامل عن طريق توفر املعلومات واستبدال  إىللقد حتول الردع  

الردع النووي و املظلة النووية يف عالقات األمن القومي مبا يطلق عليه حاليا مظلة  مفهوم
 .information umbrellaاملعلومات 

فاملعلومات توفر فهما كامال بأقل درجات الغموض لدى القيادات السياسية و    
  العسكرية

من الشفافية  و املزيد مزيد   إىلية ملا حيدث فعال من امور  و متغريات ممايؤدي عالمو اإل 
  .املعرفة و القدرة على التنبؤ قبل حدوث االزمة

بفعل املعلومات تغيت فلسفة منظومة أمن و دفاع الدولة الوطين و اصبح الطرف الذي     
معرفة شاملة ومعلومات  إىلسوف ميتلك القدرة و االمكانية و التكنولوجية للوصول 

  غرية سيكون هو الطرف اجلاذب للتحالفات االمنية حلظية  ومتابعة مستمرة للمواقف املت
  ف حوله باقي االطراف  اليت تشاركه املصاحل لتو الطرف  الذي يقود أمنيا و عسكريا وي

  . و االهداف
االمنية فعنصر املعلومات و تكنولوجياهتا سيصبح هو العنصر الذي يسود و يقود التحالفات 

ممايترك تأثرياته على موضوعات أمن الدولة  ودفاعها الوطين   ية و االستعالميةعالمو العسكرية و اإل
    ية و االستعالميةعالمو من مث على مفاهيم االستراتيجيات العسكرية و االمنية و اإل
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يف امن  عالميف إطار احلديث عن تأثري  املعلومات كذخرية حلروب االستعالم  واإل     
ت املوضوع ومن تناولاملدارس  االمنية اليت  الدولة  ودفاعها  الوطين ظهرت العديد من

  ): 1(امهها 
 ترى هذه املدرسة الفكرة العسكرية أن ثورة املعلومات  واملعلوماتية: مدرسة نظام النظم

الثورة يف الشؤون  إىلقد استكملت جوانبها االساسسية  وادت فعال مبا اليدع للشك 
  .يةعالماالمنية و العسكرية و االستعالمية و اإل

لثورة ميثل أخطر منعطف أمين  و عسكري يف الفكر العاملي  هذه اثار أإن ماحدث من   
 إىلأن املعلومات  و املعلوماتية  أدت  إىللالمن و الدفاع وتستند هذه املدرسة الفكرية  

 عالمتفوق يف املعرفة االمنية و السياسية تنبع من التفوق يف تكنولوجيا االستعالم واإل
القدرة على الربط بني تكنولوجيا ثورة املعلومات اجلديدة لتعمل سنويا يف  والتفوق يف

جتانس ، االمر الذي غري من العقائد و االستراجتيات  و التكتيكات العسكرية وأسلوب 
  .إدارة عمليات أمن الدولة ودفاعها الوطين

ع املعلومات وتؤكد هذه املدرسة الفكرية النجاح يف عملية الربط هذه بني مرحلة مج    
ي مع مرحلة القيادة عالمواملسح االستراجتي االمين واالستطالع العسكري و االستعالم اإل

و السيطرة و و االتصال  وإستخدام احلسابات و املخابرات  وتركز هذه املدرسة على 
مصطلحات املسرح املعريف والسيادة املعرفيةو ودورها يف القررات  االمنية  وتشري أيضا 

بني من حيسن إدارهتا  أودم  التناسب بني  من ميلك املعلومات  ومن ال ميلكهع إىل
) أغراض احلرب النفسية  أووإستخدامها ملختلف االغراض أغراض احلرب العسكرية  

  .وبني من ال حيسن استخدامها 
ىل بأنه من وتتفق هذه املدرسة الفكرية الثانية مع املدرسة  األ: مدرسة عدم اليقني 

  م أن نشاهد متغريات  جذرية  يف إدارة أعمال أمن الدولة ودفاعها الوطيناحملت
  .7،9،10املرجع نفسه بتصرف وإختصار ص ) 1( 
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ىل وأهنا ستتطور وولكنها ختتلف معها يف ان ثورة املعلومات ال زالت يف مراحلها األ
و التدمري مسرية التطور يف حجم املعلومة  إىلبطريقة أعمق  وأمشل  وتشري املدرسة 

 .املعلومايت وكذالك الربط بني املعلومة كمحتوى و املعلوماتية كتقنية 
 .العام هاترتكز هذه املدرسة على السيادة املعلوماتية مضمونا وتقنية يف إطار

مدرسة جتمع بني العديد من الباحثني و اخلرباء املختصني ىف : مدرسة املتشككني
وترى هذه املدرسة ان أية ثورة يف أمور احلرب شؤون  أمن الدولة ودفاعها  الوطين 

 . تتم  بالتدريج  وعلى  مراحل و تستغرق مددا أطول لتتحقق بالفعل
املعنوي  وهذه  أووتركز  أيضا على سوء إدارة الدولة ألدائها  القتايل املادي    

على   املدرسة بالرغم من اعترافها حبدوث نقلة يف املعلومات و املعلوماتية وتأشري ها
أن  العنصر البشري هو  إىلعسكرية إال أهنا تظل تستند  أواحلرب نفسية كانت 

  .احلاسم والفاعل يف جمال أمن الدولة و دفاعها الوطين 
ه فإنملعاصرة وعليه واستناد هلذه املدارس مجيعها وغريها من املدارس األمنية ا    

ملعلومات واملعلوماتية أثرت جمال ا جيدر  اإلعتراف بأن هناك ثورة قامت وتقوم يف
 أووتؤثر على أمن الدولة ودفاعها الوطين وعلى القتال والصراع نفسيا كان 

   وإن كانت هذه املدارس قد إختلفت فيما بينها يف مدى وعمق األثر) 1(عسكريا
          ما يطلق عليه صراع وحرب املعلومات إىلواستمراره إال أهنا مجيعا أشارت 

 . ة بشقيها حمتوى وتقنيةواملعلوماتي

قد تساءلت هذه املدارس الفكرية املهتمة بشؤون امن الدولة و دفاعها الوطين حسب      
  :اللواء أمحد فخر كمايلي

ظهور وثبوت منط جديد متاما من احلروب و حتديات أمن  إىلهل ثورة املعلومات أدت    
  املعلومات ؟الدولة  ودفاعها الوطين مبين على أساس املعلومات  و 

  
  10املرجع نفسه ص )1(
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تطوير يف  إىلثورة املعلومات غريت من حتديات أمن الدولة  ودفاعها الوطين  وأدت      
 مقدمة يف الزال اإلنساينمهارة العقل البشري و العنصر  إىلاحملتوى  والتقنية اسنادا 

  .العوامل املؤثرة على الصراع يف عصر املعلومات 
عشرين و اليت الحرب القرن احلادي و:أطلقت عليه كافة املدارس  ما رومن مث ظه    

  ):1(حتددت معاملها الرئيسية يف اآليت
  حرب مراكز و القيادة و السيطرة -

  حرب معلومات املخابرات 
 . حرب املعلومات اال لكترونية

 حرب معلومات عمليات احلرب النفسية 
 حرب تدمري نظم املعلومات 

 االقتصاديةحرب املعلومات 
 حرب تقييد املعلومات الفعلية

ر أمن الدولة ودفاعها الوطين سوف تواجه بنمط متطور وجديد أومما سبق يتضح أن حم    
و االتصال وميكن  عالمجدهتا وال تزال توجدها ثورة اإلأومن الصراعات و احلروب اليت 

  ):2(ة رئيسية فيما يليودفاعها الوطين ىف هذا اجملال بصورالدولةما سيواجه أمن تلخيص 
  .حرب املعلومات ضد القطاع العسكري والقوات املسلحة 

اهلجوم املعلومايت للحد من قدرة أجهزة القيادة و السيطرة على حتليل املواقف 
 .واختاذ القرارات اللحظية و املناسبة

 اهلجوم املعلومايت على االشارات والنبضات االلكترونية
لى كافة االجهزة و املعدات اليت تستخدم معلومات املخابرات اهلجوم املعلومايت ع -  

  ضاع االداء القتايل املناسب أووبيانات املواقف العسكرية الختاذ 
  وأخطر هذه احلروب مجيعها هي حرب املعلومات ضد اجملتمع بتعبري اللواء أمحد فخر 

  10املرجع نفس الصفحة - )1
 10نفس املرجع ص - )2
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  ية النفسية عن طريق إستخدام املعلومات الىت توفرها ثورة املعلومات          أي احلرب املعلومات
وتكنولوجيا استخدامها للتأثري على إدراك األطراف األخرى  وإخفاء ومتويه النوايا و 
التوجهات وتشويه الصور الوطنية للدول والشعوب يف العالقات الدولية وخلخلة 

  .عها الوطىناملرجعيات وزعزعة امن الدولة ودفا
غرض ، بإستغالل كل املعلومات املتوفرة و املتبادلة يف جمال املال االعمال إىلباالضافة      

 إىلتصعيد العالقات  إىلاإلستفادة هبالطرف ضد طرف مما قد يؤدي  أواخفائهاعن طرف 
ديد اهنيار األ سواق املالية بإعتبارها من جماالت هت أواملقاطعة  أوحد احلظر االقتصادي 

امن الدولة ودفاعها الوطين الشامل وكذالك بالتدخل يف الشبكات و الشاشات 
معلومات  إىلواحلاسبات و اجهزة املعلومات  و املعلوماتية و من مث ميكن التوصل 

تغذية هذه  أوشل قدرته وقراءاته   أودولة  أوجمموعة  أوتستخدم يف  احلرب ضد فرد
ذالك أيضا استخدام برجميات غري فريوسات وك أو  جراثيمأواالجهزة مبعلومات مضللة 

االقالل من  أوتعطيل أونظافة املعلومات بغرض تدمري أوالتكوين  أويدة سواء يف النوع ج
  ..العسكرية يف كافة جماالهتا أوقدرة أنظمة املعلومات املدنية 

ة نبعت من ظهورها مايطلق عليه حرب فوق التقليدي إىلكل هذه االمور مجيعها ادت       
ظهور مايسمى بالردع باملعلومات  وهي الظاهرة  إىلعصر املعلومات واملعلوماتية وادت 

اجلديدة اليت نبعت  من ثورة املعلومات حىت ميكن االستفادة منها يف تعزيز وتعميق امن 
   .يةالدولة ودفاعها الوطين تبعا ملوضوعات االتصاالت و املعلومات املخابرات

اهنيار القدرة أوتفكك  أومايواجه امن  ودفاع الدولة  الوطين هو متاسك  خطران من أ    
الوطنية حبيث تستطيع مواجهة أي  عالمالنفسية للمجتمع ومن مث جيب تطوير اجهزة اإل

حرب معلوماتية نفسية  وان تكون لديها القدرة على توضيح احلقائق حلظة حدوثها مع 
نفسية  يف اجملاالت  املختلفة االقتصادية و القدرة ايضا على شن حروب معلوماتية  

العسكرية  والتجارية  واالجتماعية كنوع من الردع ملن تسول له نفسه شن حرب 
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العام  عالمكامل بني اإلالت فإنويف هذا الصدد  معلومات نفسية على الوطن واملواطن
  )1(هاساس رئيسي ملواجهة هذه احلرب يف اجملاالت السابق االشارة اليواخلاص أ
حرب معلومات خمابراتية ، حرب معلومات , ع امام حرب معلومات نفسيةيفاجلم

  .ومجيعها هلا  حتديات على امن ودفاع الدولة الوطين)نظم املعلومات (معلوماتية 
من الدولة و دفاعها ر االستراجتية اليت يعتمد عليها أصبحت املعلومات اذن احد املصادأ

صبحت أ ولقد. )2(املختصون على مجيع مستوياهتمالوطين وهذه حقيقة يدركها 
 و سيادته أو للمعلومات مسؤولية كربى يف ترسيخ قواعد االمن و هتيئة أسباب شيوعه

  .العكس
ومتاسكه و حتقيق  لضمان وحدة اجملتمع صيغةحضارية متطورة و وسيلة فعالة عالمن اإلإ

  .فراده من و النظام ألاالستقرار و األ
هو مسعى حضاري للدول و اجملتمعات و مطلب للمواطنني و انشغال هذا األمن الذي 

لني الن العيش يف كنف السلم و العيش يف ظالل االمن بتكريس السلم املدين و وللمسؤ
  .جتسيد االمن االجتماعي و ضمان النظام العمومي هو اقصى ما ينشده اجملتمع

كمهمة و  كوسيلة لتحقيق وظائف  عالمىل للدولة  و بني اإلأوباجلمع بني االمن كوظيفة 
  .ية عالمالدولة و اهدافها  تربز خطورة املسؤولية  االمنية للمرافق اإل

ان ..... ية تسطيع ان تسهم يف احلفاظ على امن الدولة إسهاماكبرياعالمفاملرافق اإل
وضعت هلا االستراجتية السليمة  و اتبعت التكتيك املناسب  وذلك من خالل امانتها على 

ن واحد و على العكس من ذلك وءة أو مسموعة أو مرئية مسموعة يف آمقر... لكلمة ا
تقويض امن الدولة  ان فقدت االستراجتية  السليمة  و اتبعت  إىلقد تؤدي هذه املرافق 

  )3(املرئية املسموعة أواملسموعة  أوة لك أمانة الكلمة املقروءفخانت بذ غري مناسب تكتيكا
  اختل هذا االمن من الداخل  إذال وظائفها النه أوهو  securityاليزال امن الدولة

  13املرجع نفسه ص )1(
   منشورات احلرس الوطين السعودي 2001السنة الثانية و العشرون جانفي  223احلرس الوطين العدد '' العمليات اهلجومية و الدفاعية  يف حرب املعلومات''اللواء الدكتورحممد رجب  )2(  
  324-323مرجع سابق ص'' يةعالماملسؤولية االمنية للمرافق اإل''ذ اهللا بن عبد اهللا الزايد عب/ د) 3(
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عدوان  أواختل هذا  االمن من اخلارج حبرب  إذا أوماشاهبها  ل أوباالضطرابات و القالق
حدث ذالك عجزت الدولة بالشك عن اداء سائر و ظائفها و قد  إذاما شابه ذالك  أو

زعزعة الثقة هبا  و من مث تفقد  أوزعزعة الدولة   إىلل ان كان خطريا  يؤدي هذا االختال
  .يف النطاقني على السواء  أواخلارج   أوهيبتها يف الداخل 

قوى وشر مايبتله لو جتمعت كل   اإلنسانخطر مايصيب ان االحساس بعدم االمن هو أ 
تطويره و منع االمن جيب احلفاظ على هذا االحساس ب فإنلك و إمكانات الدولة االمنية لذ

 أوو االستعالم  عالمحروب اإل فإنحساس العميق و عليه و باختصار  أي إخالل هبذا اإل
من األحرب املعلومات و املعلوماتية كلها هلا تاثريات كبرية على  أواحلرب النفسية  

  .للدولة كمناخ جمتمعي و على الدفاع  كعمق استراتيجي
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  .تحدياتها على العالقات الدولية: نيالمبحث الثا
بشرية و دوره  ةعرض قاعدو إكتسابه أية التأثريبسب طاقته االنتشارية و قوته  عالماإل    

  .وبلى العالقات الدولية للدول و الشعاملركزي له حتديات كربى ع
الستفادة نية و الفضائية و هذه اية و التقاإلنسانمن جمموعة من العلوم  عالملقد استفاد اإل

هلته للدخول  يف حلبة الصراع الدويل يف جماالت عديدة  و من خالل هذا الصراع هتيأ له أ
  ) .1(النفوذ الواسع 

الدور اجلديد الذي اخذ يلعبهه  إىلويشري يف هذا االيطار الدكتور املختار التهامي      
) 2(سياسة اخلارجية يف العالقات الدولية ، فالدعاة اصبحت سالحا مساعدا يف ال عالماإل

اذن أصبحت املعلومات و االتصاالت و التكنولوجية املرتبطة هبا هي املركز الرئيسي يف 
بتعبري " عالمدبلوماسية اإل"بروز ظاهرة مايسمى بـ إىلالعالقات الدولية اجلديدة و ادت 

سيلة يف اجملال اخلارجي و عالمالدكتورة عواطف عبد الرمحان فعلى هذا االساس اصبح اإل
  .من وسائل السياسة اخلارجية يعكس هذه السياسة و يؤثر فيها و يتأثر 

و  عالمكد توظيف اإلكلها تؤ*" حرب الصور" أو تسمية "  عالمدبلوماسية اإل"ان تسمية 
  .احلرب أواالتصال يف العالفات الدولية سواء يف السلم 

ع الدعائي العاملي جعل خصوصا يف الصرا عالمفاالستخدام الواسع لالتصال و اإل     
ىل اقصى قدر ممكن من هذا امليدان خلدمة براجمه و إاجلميع بال استثناء يعمل على االستفادة 

  . حتقيق اغراضه 
ن التصدي للتحديات اخلارجية مل يعد مسؤولية جهة بعينها بل يتطلب تكاثف جهود إ    

صال يف جمال اختصاصها حبس و االت عالممجيع املؤسسات الوطنية و على رأسها اجهزة اإل
و جبهد منسق و منظم و خمطط و بصورة نكاملية بني مجيع املؤسسات  ةمن املسؤولي

__________________  
  179مرجع سابق ص " يةعالماملسؤلية االمنية للمرافق اإل"عبد اهللا بن عبد احملسن التريكي  -)1(
  بتصرف 3-2-1جلزء الثاين مرجع سابق صالراي العام و احلرب النفسية ا" خمتار التهامي  -)2(

    السنمائية و لكن الصور الذهنية و اليت سيايت شرحها الحقا أوحرب الصور ليس القصد منها الصور الفتوغرافية  -* 
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طار ن الدولة و دفاعها الوطين وبعالقاهتا الدولية و يف هذا اإلاألجهزة املعنية اساسا بأم
ي متميز يبلغ صوهتا و يدافع عن كياهنا و حضارهتا و مينبغي ان يكون للدولة جهاز إعال

يشرح مبادئها و قيمها لالخرين ويصنع صورة مشرفة للدولة و الشعب و ميكن الدولة من 
يف مواطنيها وفق السياق  اخلارجي املعادي الذي يستهدف التأثري عالممحاية نفسها من اإل

  .املنهج العام الذي يؤمن مصاحل البلد الوطنية أو
يتها   أوالعاملية غري حمايدة يف مجلتها فهي تبث املعلومات من ز عالممؤسسات اإل     

وحتويل جمرى التفكري فيتفاعل مع األحداث اليت هتمها  و كثريا ما التأثرياخلاصة بقصد 
املغالطة و  إىلتتجاهل انشغاالت الشعوب و طموحاهتم و مطالبهم بل قد حيملها االحنياز 

  .ئق و السيطرة على مشاعر الناس بطريقة غري مباشرة تشويه احلقا
ي و ما له من عالمخطر السالح اإل إىلا يسترعي االهتمام و يثري االنتباه مم كل ذلك    

دور يف التغيري و التوجيه و خدمة مصاحل حمددة و تنفيذ برامج خمططة و حتقيق اهداف 
  .معينة  بعرض االخبار و سرد االحداث  ملونة 

ذا مايؤكده الصراع الدعائي الذي مييز العالقات الدولية يف الوقت الراهن و طريقة وه  
  .املختلفة لالحداث  عالموسائل اإل تناول

من البلدان ميكن ان فمثال وقوع حوادث عنف بني مجهور معني و قوات االمن يف بلد    
حني تنقل وسائل  يف" اعمال شغب"اومة ذاك البلد بوصفهكموالية حل تنظمه وسائل إعالم

مع كل ما ترمز اليه املفردتان من " انتفاضة " معادية للحكومة ذاهتا بوصفها إعالم
ن احلدث و متناقضة، بل  و متصارعة برغم من أمدلوالت متعارضة و قيم دعائية 

  .التفاصيل هي ذاهتا 
ق اختالق حقائ إىلو جيري كل ذالك دون اضطرار أي من الوسائل يف املعسكرين     

كاذبة ، فهي جمرد استخدامها اللغوي املتعمد باعتمادها عاى اسلوب االضافة و  أوزائفة 
ماتريده من نتائج يف ذهن و وعي اجلمهور و جيري  إىلاحلذف املربمج ميكن ان تصل 
الصحيفة يف اخلرب بطريقية غري مباشرة و يتم  أوي الكاتب أاستخدام اللغة ايضا القحام ر
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طالق صفات معينة و اعتبارها صفات شائعة و حقيقية حىت لو إ لك من خالل تعمدذ
حتمل يف طياهتا اراء ) جمازر دموية شنيعة ( عبارات مثل  فإنكان االمر غري ذالك و هكذا 

  .كتابة الرأي بشكل مباشر إىلمبهمة من خالل املفردات املنتقاة دون احلاجة 
عمليات انتقاء املفرادت يف اخلطاب و قد اصبح للدالالت اللغوية امهية كبرية يف     

يف اجلمهور ، و من ذالك جند ابتداع   التأثريقدر من  ىي الحداث أقصعالمالسياسي و اإل
ليجعله بديال لغويا و بالتايل دالليا ) مشال افريقيا ،جنوب البحراالبيض املتوسط ( اصطالح 

قيا ذات البعد اجلغرايف بديال حىت اصبحت عبارة مشال افري) املغرب العريب الكبري( ملفهوم 
  .يا شائعا لعبارة املغرب العريب  ذات البعد التارخيي و احلضاري إعالم
النظام العاملي ( و مفهوم ) العوملة(و مصطلح ) سط والشرق األ( مصطلح إىلباالضافة      
  .كمصطلحات ملونة ذات ابعاد دعائية ) العامل احلر( و مصطلح ) اجلديد

و االتصال يف العالقات الدولية  عالمدكتور خضرساري مثاال يف توظيف اإلويضرب ال    
االمريكية ميكن ان يالحظ يف  عالمبالرتاع العريب االسرائيلي فيقول بان تاثري و سائل اإل

تكوين االفكار السياسية و االجتماعية  بصورة غري مباشرة و كذالك يف تكوين السياسة 
  . ان خضعت التحوير و التعديل بفعل خربة اروبا و تارخيها العملية الروبا الغربية  حىت

حد ما مبنظور  إىلالرتاع  إىلو الواقع ان اجلرائد و اجملالت االمريكية قد نظرت     
  .اسرائيلي  كما كان النشر و البث كما و نوعا لصاحل اسرائيل و ضد العرب 

ربية امر واضح من نواح عدة لعل الع نوللشؤ عالمان عدم التوازن يف تغطية وسائل اإل   
  Terminologyابرزها احنياز الصحافة يف قبو ل املصطلحات اإلسرائيلية 

مون الفلسطنيون ارهابيني و أوثال اصبح الفدائيون و املقمعن الصراع و استخداماهتا ف
  .اصبح االستشهادين الفلسطنيني انتحاريني

على الراي العام يظهر التحيز و  التأثريا  يف جانب هذه الوسيلة اللغوية الفعالة جد إىل    
  .التشويه بتجاهل االجنازات  و التقليل من شاهنا بالتضليل و سوء العرض
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ين مضللة و عاطفية  اوتقوميية يف عن أوذن التحيز موجود يف إستخدام الفاظ مشحونة إ     
 أويف املقالت الناقصة  الثانوية أوين الرئيسية اوللعن) املختارة بعناية( يف حجم احلروف 

املغلوطة و كذلك يف مكان وضع املقاالت ، كذلك يظهر التحيز و عدم التوازن يف 
ية ، التغطية االخبارية مبقدار احليز الذي يعطى السرائيل و ابنائها يف مقابل عالمالتغطية اإل

  ).1(احليز الضئيل لكل البلدان العربية
ارات و ثقافات و مدنيات العامل، تزايدت قيمة و إذن يف ظل الصراع الدائر بني حض    

وظيفة املعلومات و االتصاالت يف العالقات  الدولية و تزداد هذه القيمة بروزا يف ظل 
ممنوع مكان يف  أواليت تتماهى احلدود و السدود عربها و اليصبح لكلمة حمظور  األنترنيت

سالح استراتيجي وبغربية متركزها و  إىلقوة و املعلومة  إىلقاموسها الىت بتحويلها املعرفة 
  .عاملية امتدادها اضحت واقعة العصر بالمنازع 

و االتصال يف العالقات الدولية  يطرح  عالمو يف هذا االطار و كمثال على توظيف اإل   
  .التساؤل ما هي األهداف من ثورة شبكة املعلومات و االتصاالت ؟

ما ذهب اليه الدكتور عبد اجمليد غالب  إىلباحث لالجابة على هذا التساؤل يشري ال   
املتخصصة " يةإعالممتابعات " املنشورة مبجلة ) 2(األنترنيتاملخاليف يف دراسته حول 
غرس بذور  إىلة كوهنا هتدف رياهداف و هي ذات ابعاد خط حيث يرى أن هناك عدة

يةو تشويه مسعة الدول غري الفكر الرامسايل عن طريق الدعاية املعادية لالنظمة غري الرامسال
الرامسالية و عزل الدول و ابعاد الدول اليت اختارت طريق التطور غري الرامسايل باستخدام 

القضاء على  إىلاحلرب النفسية و دفع الدول يف العامل الثالث  التابعة للغرب الرامسايل 
دية للرامسالية فيها و نشاطات االحزاب و التنظيمات السياسية و االجتماعية و املهنية املعا

  تعميم امللكية اخلاصة و املشاريع اخلاصة و أصحاهبا و تربير التبعية  إىلحتجيمها،كماهتدف 
  
  .102-99ص  1988بريوت  1سلسلة اطروحات الدكتوراه ترمجت عطى عبد الوهاب مركز دراسات الوحدة العربية ط"صورة العرب يف الصحافة الربيطانية "حلمي خضر ساري  -)1(
  .12- 7اليمن ص عالممنشورات وزارة اإل 8السنة 1998ينايرفرباير  58ية العددإعالمجملة متابعات " حالة تطبيقية األنترنيتات املتوقعة لثورة االتصاالت التأثري" عبد اجمليد غالب املخاليف -)2(
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ركات ما فوق للرأمسالية و ضمان املناخ املناسب لتسويق املنتجات الغربية و االستثمار للش
تفريق أي جهود توحيدية و زعزعة أي جهة موحدة يف العامل  إىلو تسعى بذاك . القومية 

 أوحدة سباق التسلح  أوحدة التوتر الدويل  أوالثالث تناضل يف سبيل ختفيف حدة التبعية 
تعمل ضد االحالف  أوعلمي دويل جديد و عادل  أوي إعالم أوتطالب بنظام اقتصادي 

العسكري و  دالغربية الرامسالية و حتييد الشعور بالعداء و االستنكار للتواجالعسكرية 
القواعد و املشاريع العسكرية الرامسالية  على اراضي الغري و هتيئة  الظروف املناسبة لتدخل 

و استفزار شعور عدم الرضى و الشك و الوقية بني دول  ثالعامل الثال نالغرب يف شؤو
ببعض خللق أسواق السلع العسكرية وذلك لتربيح كارتالت التدمري  العام الثالث و بعضها

  .وقت احلرب و كارتالت التعمري وقت السلم 
انه استكمال لشبكة هيمنة الرامسالية الغربية على مستوى العامل كله مبايف ذلك         

هبذا تتحسن تعميم معايريها  حضارة و ثقافة و مدنية و انتاج و استهالكا و امناط احلياة و 
يف منظومة العالقات الدولية و  –على قوهتا  -الوضعية الدولية لدول الغرب الرامسايل

حنو يضمن  ىلوجي يف دول العامل الثالث عليويدسياسي و اإلال التأثريحيدث بذلك 
  .ق الغريب الرامسالية  للغرب و تدعيم التفو استمرار املصاحل

ات، غربية التمركز ، ذات التأثريثورة عاملية االبعاد و،  تاهنا ثورة معلومات و اتصاال    
تاثري يف القلوب و العقول تبث خالهلا معلومات و قيم واخالقيات و افكار و مبادىء و 

ضمنية موجهة للدول و  أوصور وخياالت و عواطف ختمل يف طياهتا رسائل علنية  
و االتصال يف مسار  عالممدى تاثري اإل األنترنيتيتضح من خالل مثال . الشعوب

 أوا هتشويه أوالعالقات الدولية و ذلك بالترويج لثقافات و مدنيات و حضارات معينة 
هذه الصور اليت برزت امهيتها على املستوى *حتريفها من خالل مايعرف حبرب الصور

  الدويل يف هتيئة املناخ النفسي املالئم لتحقيق اهداف الدول ، و جناح سياساهتا اخلارجية  
  
  .ية نالصور الذه لكنليس الصور الفوتوغرافية و* 
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)  1(و القرار  ةاملختلفةو هذا مايفسر العالقة الواضحة بني الصور اجه نشاطاهتوالترويج ألو
هي االطار النفسي العام الختاذ القرارات و هي البيئة النفسية اليت تتم فيها عملية  ةفالصور

  .صنع القرار 
) 2(املنظمة باعتبارها اطارا فكريا ذاتيا عن االخرين  أونية للفرد كانت الصور الذهإذا    

 ل  منها من جانب أفراد اجملتمع فإنتلعب دورا هاما يف يف معرفة السلوك املتوقع جتاه ك
صورة الدولة توثر هي االخرى على سلوك اجملتمع الدويل  حنو هذه الدولة و لذلك حترص 

دويل يف صورة ختدم اهدافها  و تبذل كل جهد  ممكن  كل دولة على ان يراها اجملتمع ال
من اجل اقناع االخرين  بصدق هذه الصورة ، كما تفدم  كل مالديها من امكانيات 

معامل سلبية يف صورهتا احلالية  و جتنب أي تغيريات غري مرغوبة   أوالزالة اية جوانب 
العوامل املؤثرة يف  تكوين  ميكن ان تطرأ على هذه الصورة و من هنا تتضح امهية دراسة 

الصورة املرغوبة جملتمع معني  و يف وقت حمدد  و التعرف على افضل أساليب  تاكيد 
املعامل االجيابية يف الصورة احلالية  و التخلص من املعامل السلبية اليت تشوه الصورة املرغوبة  

نفس االسس العلمية  ىلإاالساس العلمي السليم يف بناء الصورة الوطنية يستند  فإنولذلك 
  .ممارسة العالقات العامة  على مستوى االفراد و املنظمات  اليت تتبعها

يرى الدكتور اديب خضور ان تكوين الصور واملعاين يلعب دورا مفتاحيا يف معرفة وادراك 
  )3(وسلوك الفرد 

 يقترب منه ، وتثبت الدراسات العلمية ان الفرد يف اجملتمع اجلماهريي يتعامل مع الواقع و

ويتعرف عليه ويسلك فيه من خالل الصور اليت عملت قوى ووسائل ومصادر عديدة (
  -)ومتنوعة على ادخاهلا ومن مث على ترسيخها يف ذهننا على مسافة زمنية ممتدة وعرب عملية

  129ص 1999القاهرة 3عامل الكتب ط'' العالقات العامة والصور الذهنية''عجوة علي )1(
سلسلة اطروحات الدكتوراة مركز الوحدة العرية ترمجة عطا عبد '' صورة العرب يف الصحافة الربيطانية"ر ساريحلمي خض) 2(

  1988بريوت جانفي  1الوهاب ط
  21ص  1999اجلزائر  1دار االيام للطباعة والنشر والتوزيع ط"العريب  عالمصور املراة يف ةاإل'' اديب خضور) 3(
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املعاين ((ان هذه الصور  إىلة كما تشري الكثري من الدراسات ة االجتماعيئشمعقدة من التن
  )1(ة هذا الواقعاربمفتاح ملق أوتصبح بالنسبة للفرد بديال عن الواقع )) املفاهيم التعميمات

ن وسائل االتصال اجلماهريي وكذلك وسائل االتصال الشفهي املواجهي واحدة من إ
سعيها احملموم لتحقيق وظائفها واجناز يف سياق ) معاين(املؤسسات اليت تكون صورا 

اهدافها ومهامها وذالك من خالل نشاطها االتصايل املتمثل يف نشر املعلومات والصور 
  .واالخبار والرسوم واالصوات والوثائق والتحليالت والشروح واالفكار

، املعاين(ان وسائل االتصال اجلماهريي معنية ومتورطة ومنهمكة يف عملية تكوين الصور 
مع ذاهتا ومع مصادرها وواقعها ومتلقيها (وهي يف حالة اشتباك دائم )املفاهيم، التعميمات

واملعيارية بالنسبة ) تكوين الصور(من اجل اجناز هذه املهمة الصعبة واملعقدة ) ومتنافسيها
  .منفردة أوفشل هذه الوسائل جمتمعة  أولنجاح 

ية رمسها عالمالوسيلة اإل حتاولالصورة اليت املسامهة يف تكوين  إىلية إعالمتسعى كل مادة 
الشغب ، متتلك و سائل االتصال   أوالشخصية  أوالظاهرة   أوو تكوينها  عن احلدث 

ترسانة ضخمة من العناصر اليت متكنها من تكوين هذه الصور الذهنية املمثلة الديولوجية 
ن استراجتية رؤية الواقع و معينة ، و املنهمكة يف خدمة قوى و مصاحل معينة و املنطلقة م

  .تقدميه وفق رؤية هذه القوى و مباخيدم هذه املصاحل 
خيارا ، كما تعكس ية حتمل حكما قيميا و تعكس عالمفالصورة اليت تكوهنا الوسيلة اإل

و بعدا  او حضاري  اوارثا ثقافي) سياسة، اقتصادية ، اجتماعية ، دينية (اطرا مرجعية 
 أوحمايدا " ية ليست جتسيدا عالمالصورة اليت تكوهنا الوسيلة اإل إنفايديولوجيا و بالتايل 

مشروط و غائي مشروط هبوية الوسيلة و ) نيتقن( للواقع ، بل هي جتسيد" عيا موضو
  ).2(ية عالمغائيته حتددها االهداف االستراجتية للوسيلة اإل

  
  .168ص  1988ر طالش دمشق ترمجة  منذ عياش دا"علم االشارة والسميولوجيا"جريو بيار  -)1(ٍ

  22مرجع سابق ص''العريب   عالمصورة املرأة يف اإل'' اديب خضور -)2(
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ضاح املواقف و عتها يف جمال جتسيد ، و ابراز و إياكدت عملية تكوين الصور جنا      
الظواهر و االحداث و القضايا ، و تقريبها من املتلقي الذي تغريه فرصة و امكانية اخذ 

هزة و كاملة سهلة و واضحة ، جزاؤها عاجل بدال من التعامل مع معطيات صورة جا
  .متعددة و متنوعة ومعقدة و متضاربة 

الصورة شيء و رؤية هذه الصورة شيء اخر خمتلف متاما و ميكن القول ) رسم(ان تكوين 
ما  أوبوجود جدلية مركبة كاملة بني رسم الصورة و رؤيتها و يعنرب مضمون الصورة 

به معان املادة الفاعلة لتحقيق عملية اتصال و انباء و تواصل ، تقوم بني طرفني ،  توحي
  )1(مها الصورة و الناظر إليها 

ان عملية تكوين الصور ممتدة ومعقدة ، هلا قوانينها الفكرية والنفسية واالجتماعية     
على تشكيلة من  وقوهتا االتصالية بالتايلوتتوقف رؤية الصورة وقراءهتا ...واالتصالية 

خدمة العوامل املتعلقة بالشكل واملضمون  والتقنيات لكي تكون الصور قادرة على خدمة 
  .املشاريع واجناز اهدافها

 عالماذن من الصعب على الوحدات السياسية الوطنية واجملتمع الدويل االستغناء عن اإل 
 إىلبار واملعلومات من دولة ملاله من ادوار يف الربط بني فئات اجملتمع الواحد وتقل االخ

ذلك توظيفه يف صنع احداث معينة  قد تكون احيانا خطرية على  إىلاخرى  اضف 
 يف مناطق حمددة من العامل ولعل ما نة معينة  بل وعلى السالم واالمطقمنأومستقبل  بلد 

السلطة الرابعة كما تسمى يف  رب العراقية االمريكية يربر استعمال هذهاحلحدث يف 
  )2(ساط املتخصصة للنيل من اخلصم واستمالة الراي العام الدويل وهلم جراوألا
يف ايامنا هذه ياخذ على عاتقه مهام اضافية يف العالقات الدولية فهي تشكل على  عالماإل

______________________  
 23املرجع نفسه ص -)1(
واالتصال  عالممنشورات معهد علوم اإل 1995شتاء  10رية لالتصال العدداحمللية اجلزائ" اجلزائري يف اخلارج عالماإل"حممد بوعشة  - )2(
  )جامعة اجلزائر(
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قناة تبادليية للدبلوماسية لتبادل االتصاالت  أوسبيل املثال قناة تبادلية للعالقات الدبلوماسية 
بني احلكومات وهي يف الواقع القناة املكشوفة الوحيدة كما يف الصراع العريب االسرائيلي 

 عالملالتصال عند ما يتعذر االتصال بني الطرفني باية وسيلة اخرى وغالبا مايتم توجيه اإل
ن بكامل رغيته أويف هذا اجملال دون ان يشعر بذالك وان كان يتفهم احيانا املوقف وبتع

  )1(وارادته 
، لكواالتصال  يف العالقات الدولية امر مؤكد ، وال جمال للشك يف ذ عالمان امهية اإل    

وما يزيد تاكيد ذالك هو انشاء الواليات املتحدة االمريكية ملكتب متخصص اطلق عليه 
 إىلوهذا املكتب حسب االمريكيني يهدف ) 2" (االستراتيجي  التأثريمكتب "تسمية 

صانعي القرار ورامسي السياسات  فوذلك باستهدا عالمتسيري العالقات الدولية باإل
سع انتشارا و االسرع أوية فاالتصال اكرب تاثريا واكثر حضورا وباملعلومات ومحولتها الرمز

  .توصيال و تبليغا واالخطر نفوذا 
ية ذات تاثري كبري على العالقات عالموهكذا وباملختصر املفيد فاحلرب االستعالمية اإل    

حرب التالعب بالكلمات  ،حرب املعلومات ،رالدولية من خالل حرب الصو
ي عبد السالم يف دراسة حول املوضوع وايشري اليه االستاذ بن الزواملصطلحات وهذ ما
آداة من ادوات السياسة اخلارجية تدافع عن املصلحة الوطنية  عالمحيث اعترب وسائل اإل
  ) .3(على الساحة الدولية 

ترمجة اللواء "اعمال ندوة دولية "  املظاهر العسكرية للصراع العريب االسرائيلي" الصحافة وصياغة السياسة الدفاعية" دينا غورين -)1(
  102، 101ص 1980بريوت 2جربائيل بيطار املؤسسة العربية للنشر الدراسات ط

يومية جزائرية السبت  402جريدة الشروق اليومي العدد " ارهاب التضليل يف املقابل تضليل االرهاب" امحد محدي  -)2(
  15ص  2002.03.02

(3) Benzaoui A « communication international ou communication global » revue 
Algiriene de communication editée pare l’institue de science de l’information et 

de communication université d’alger N°10 hever 1995 
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  القسم التطبيقي

  يةعالمدراسة حاالت وتطبيقات في الحرب االستعالمية اإل
  

  :دمتهيـ
باعتبار دراسة احلاالت والتطبيقات متثل الوسيلة املثلى لنقل صور واقعية عن النقاط 
املرتبطة مبوضوع الدراسة وباعتبارها أكثر دقة وتعمقا يف البحث وكوهنا وسيلة فعالة لسد 
الثغرة بني الدراسة النظرية والتطبيق العملي ـ باعتبارها كذلك ـ خصص الباحث هذا 

  .سته وإثرائهاالقسم لدعم درا
البحث دراسة حاالت وتطبيقات يف احلرب االستعالمية  اولحييف هذا القسم التطبيقي 

يف  يتناولل ملعاجلة حالة اجلزائر واحلرب النفسية منوذجا فوية فيخصص الفصل األعالماإل
أزمة  إىلل احلرب النفسية إبان الثورة التحريرية واملبحث الثاين يتعرض فيه واملبحث األ

جلزائر واحلرب النفسية ويعاجل البحث يف الفصل الثاين حالة احلرب النفسية اإلسرائيلية ا
  .الفصل الثالث حالة العوملة كممارسة حلرب نفسية مثاال يتناولنوعا و
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  لوالفصل األ
  :حالة الجزائر والحرب النفسية نموذجا

  :متهيـد
  .اجلزائر واحلرب النفسية ماضيا وحاضراالباحث تشريح حالة  اولحييف هذا الفصل     

ماضيا إبان العهد االستعماري حيث واجهت اجلزائر حربا نفسية استعمارية شرسة 
الثوري بتعبري الدكتور أمحد محدي وبالتعبئة الشعبية واجلماهريية بتعبري  عالمواجهتها باإل

  .الدكتور أمحد بومايل
يعة العدائية املستهدفة الستقرار اجلزائر و وحاضرا مبتابعة احلمالت الدعائية ذات الطب

يف العالقات    National  Imageأمنها ودفاعها الوطين واملشوهة لصورهتا الوطنية 
  .الدولية وحتديد طرق مواجهتها والتصدي هلا 

  :وهذا تفصيل ملا أشري إليه أعاله
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  :الحرب النفسية إبان الثورة التحريرية: لوالمبحث األ
 عالموالدعاية مكانا هاما وأساسيا إبان الثورة التحريرية وقد كان اإل عالماإل تبوأ

كما , اجلزائري على قدر من املسؤولية والوعي إذ كان سالحا فعاال يف مواجهة االستعمار
  .لعب دورا هاما يف مسرية الثورة املسلحة

بعد أن توزعوا الثوري كاستجابة للقلق الذي خيم على الثوار خاصة  عالمويأيت اإل
فمن , عالماألمر الذي عقد أمامهم عملييت االستعالم واإل, وانتشروا عرب أرجاء الوطن

معرفة األخبار وتلقف املعلومات عن حركة الثورة يف املناطق  إىلناحية كانوا حباجة ماسة 
إيصال أفكار وصوت الثورة  إىلكما كانوا من ناحية ثانية حباجة ماسة كذلك , األخرى

  ).1(ية االستعمارية الشرسة واحملمومةعالموصد اهلجمة اإل, اجلماهري الغفرية إىل
الثوري يف نشر اخلطاب الوطين الذي خطا خطوة عمالقة يف نشر  عالموساهم اإل

  .وتشكيل االنسجام االجتماعي) 2(الوعي الوطين 
اع أن احلرب النفسية يف احلروب التحريرية تشكل جوهر الصر إىلوجتدر اإلشارة 

ضاعها ويلعب واحلقيقي بني قوى استعمارية مسيطرة وقوى ثورية تريد التغيري اجلذري أل
اجلانب املعنوي والنفسي دورا أساسيا يف حتقيق التوازن بني قوة الثوار العسكرية احملدودة 

  .والقوة االستعمارية الضخمة
يون والراديو ية املختلفة مثل التلفزعالموتعتمد احلرب النفسية على الوسائل اإل

والصحف وامللصقات و اإلشاعات واستعراض القوة والعنف الثوري واالتصال املباشر بني 
النخبة الثورية وشرائح اجملتمع العريضة وخلق نظام مدين يشمل اجلوانب االقتصادية 

  .عزل اإلدارة االستعمارية إىلوالقانونية واالجتماعية للوصول تدرجييا 
  

 1995اجلزائر  2الثوري ط  عالممنشورات املتحف الوطين للمجاهد دراسة يف اإل عالماجلزائرية واإلالثورة " أمحد محدي  )1(
  .59ص 

  .43ص  2001سلسلة معامل دار القصبة للنشر اجلزائر " جذور اخلطاب اإليديولوجي اجلزائري " أمحد محدي  )2(
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يستخدم , يمنةوباعتبار احلرب الثورية صراع عادل لشعب من الشعوب ضد قوة أجنبية مه
فيها كل ما ميلك من القوة العسكرية والنفسية والسياسية معتمدا على بنيته االقتصادية 
وظروفه النفسية وهذا النوع من احلرب ال يرتكز على القوة املادية بقدر ما يعتمد على 

هذا ويعتمد الشعب فيها , اإلحساس اجلماعي بالظلم والغنب بفعل مظاهر الضغط والقهر
  ).1(افع معنوي قوي يسمح له خبوض احلرب مهما كانت التضحياتعلى د

إن القفزة النوعية اليت عرفتها الثورة أذهلت العدو وجعلته يبذل جهودا مضنية 
  .لتكييف وسائطه وطرق الرد على العمل الثوري إلجهاضه
ولكنها أدركت بسرعة أمهية , وقد عملت على تصفية الثورة بالوسائل العسكرية

استعمال أحدث فنوهنا ومعداهتا على نطاق  إىلة النفسية للثورة اليت مت اللجوء املواجه
واسع عندما أيقنت بأنه ال شيء يستطيع تغيري تصميم  الشعب اجلزائري على الكفاح 

  .    مهما جند من جند وعتاد
هذه النتيجة اليت وصلت إليها فرنسا جعلتها يف تعاملها مع الثورة تستعمل كل 

 إعالمتزوير وسائل  إىلبل ووصل األمر , لكسرها والنيل منها ومن مسعة الثوارالوسائل 
عات ختاطب إذاكانت ملكا للثورة كإخراج أعداد مزيفة من جريدة اجملاهد وإنشاء 

  .املوطنني بواسطة مأجورين هدفهم تثبيط عزائم اجلزائريني
, ل باألمن والقواننيتعاملت الصحافة االستعمارية مع الثورة وكأن ما وقع جمرد إخال

وهذا ما نستنتجه من حتليلنا للصفات والنعوت اليت أطلقتها على ثوار جيش التحرير 
  كما كانت تنشر الشهادات" الفالقة, اخلارجون على القانون, اللصوص, قطاع الطرق"

واألحداث اليت تضع الثوار موضع الكراهية والنفور عن طريق استفزاز مشاعر القراء 
جمرد حادث عابر ميكن التعاطي معه عن طريق  1954ل نوفمرب أوعلى إبقاء والعمل 

  البوليس كما استعملت القوة ضد اجلزائريني للتأثري على عقوهلم وسلب إرادهتم ومنعهم 
 عالمجملة روضة اجلندي املركز التقين لإليصال واإل" احلرب النفسية ... املمارسات االستعمارية أثناء الثورة" احملرر )1( 

  .بتصرف 16- 15 -14والتوجيه اجلزائر ص 
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  .من احلصول على مطلبهم املتمثل يف االستقالل الوطين
للتغطية على " استرجاع النظام"و" إعادة السلم"ذلك استعملت عبارات  إىلباإلضافة      

عمليات قمعية عسكرية ضد الشعب اجلزائري وهي أيضا موجهة للرأي العام الفرنسي 
توحي له بأعمال تنايف الواقع واملمارسة كما أن السلطات االستعمارية تعاملت والدويل ل

االحتفاظ جبريدة وطنية ممنوعة (ة يف أحكامها ضد اجلرائد اجلزائرية حبجزها ومنعها أوبقس
  ).السجن إىلغري ممنوعة يؤدي  أو

الثوري ومن خالل إنشائها سلكا عسكريا كلفته  عالملكن اهتمام الثورة باإل
وكذلك حرصها على تنويع وسائل اتصاهلا ) 1(االتصال باجلماهري وهو احملافظ السياسيب

ومبصداقية ووطنية وشفافية رسائلها وبإرادهتا الصلبة متكنت الثورة , رغم الصعوبات
  .اجلزائرية من دحض املزاعم املعادية واالنتصار على أعىت قوة استعمارية

ات كانت أحد اجلبهات احملتدمة أثناء هكذا ميكن أن نستنتج أن حرب املعلوم
  .ولكنها ظلت جمهولة لدى اهليئات املكلفة بذلك, الثورة

يف دراسة له حول حرب املعلومات ) 2(ويشري يف هذا اإلطار الدكتور أمحد محدي 
موضوع التعذيب وذلك بتحليله لشريط عرضته القناة الفضائية الفرنسية  إىلأثناء الثورة 
من  Ennemi intimeبعنوان العدو احلميم  2002مارس  6- 5- 4الثالثة أيام 

إعداد وإخراج باتريك رومتان وبغض النظر عن توقيته املتعلق بتواريخ مصريية يف كال 
 19تتعلق االحتفال بعيد النصر يوم , ومن ضمنها مواعيد انتخابية وأخرى تارخيية, البلدين

بيد أن فرنسا , ف إطالق النار يف اجلزائرمارس وهو احتفال تقليدي خيلد سنويا يوم توقي
هذا  فإن,18/03ستقوم باعتراضه من خالل االعتراف واالحتفال بيوم احلركة بتاريخ 

االستعماري  الشريط حسب الدكتور أمحد محدي دائما يفتح صفحة أخرى من تاريخ الصراع
   .ى املعلوماتعل الثوري تتعلق أساسا بالتعذيب كأداة يف حرب املعلومات وذلك للحصول

املؤسسة الوطنية للكتاب دون طبعة اجلزائر , ديوان املطبوعات اجلامعية" واالتصال عالماملدخل لعلوم اإل"زهري إحدادن ) 1(
  .94ص  1991

  . 15 يومية جزائرية ص 09/03/2002 408الشروق اليومي العدد " التعذيب وحرب املعلومات أثناء الثورة"أمحد محدي ) 2(
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العسكرية منها والنفسية إال أن الثورة التحريرية , م املمارسات االستعماريةوعليه فرغ
متكنت من الصمود والتحدي بفضل الروح املعنوية العالية واإلرادة القوية وعقدها العزم أن 

  .حتيا اجلزائر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 138

  :الحرب النفسية إبان األزمة األمنية: المبحث الثاني
ث مشكلة حساسة وحيوية وهي مشكلة أزمة اجلزائر من منظور هذا املبح يتناول

وال شك أن دخول هذا امليدان الشائك جديد نسبيا من جهة قلة , واالتصال عالماإل
ل الفكري واألكادميي وهة التدااألحباث النظرية اليت تطرقت إليه وغياب املوضوع عن واج

األزمة اليت حلت باألمة وحلساسية تردد الباحثني يف دراسة  إىلباإلضافة , يف اجلزائر
  .املوضوع وتشعبه وتعقده

 عالميا ومن جانب دور اإلإعالمإدارة األزمة  أواألزمة  إعالموخصوصا من جانب 
وجماهبة احلمالت املعادية واملسامهة يف الوفاق االجتماعي والبناء الوطين للمجتمع , األمين

  .والدولة واستراتيجيات هندسة الصورة الوطنية 
  :ويستعرض الباحث يف هذا اإلطار النقاط التالية

    :ت امتدادها الشعيب والوطينيتشويه صورهتا وتشت ةاولحمالطاقة الدفاعية الوطنية و
 أوبرية  أوجوية  أوتعترب القوات املسلحة حبرية كانت , يف إطار أمن الدول ودفاعها الوطين

مصاحلها وتشكيالهتا وتسمياهتا من أهم مبختلف  -تعترب–استخباراتية  أوخاصة عملياتية 
املؤسسات احليوية ذات املهام احلساسة واالستراتيجية اليت تعتمد عليها الدول يف ضمان 
وجودها وفرض هيبتها ومحاية مؤسساهتا والدفاع عن سيادهتا فهي العني احلارسة والساهرة 

ة عن حدودها واستقالهلا على استمرار الدول واحملافظة على استقرارها الداخلي واملدافع
 Militaryوهذه املهام بطبيعتها اخلاصة تربز بوضوح تام مدى أمهية املؤسسة العسكرية 

instution بالنسبة ملصري الدول والشعوب.  
واجلزائر كغريها من الدول ويف إطار النظرية اخلاصة هبا يف األمن والدفاع بنت قوة 

 متها يف الداخل واخلارج حتت إسم    وسال مسلحة للدفاع عن كياهنا أرضا وشعبا
  ".اجليش الوطين الشعيب"

للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية  1996تنص املادة اخلامسة والعشرون من دستور 
تنتظم الطاقة الدفاعية لألمة ودعمها وتطويرها حول اجليش الوطين الشعيب : "الشعبية بأنه
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 يف احملافظة على االستقالل الوطين والدفاع وتتمثل املهمة الدائمة للجيش الوطين الشعيب
كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البالد وسالمتها الترابية ومحاية جماهلا , عن السيادة الوطنية

  ".الربي واجلوي وخمتلف مناطق أمالكها البحرية
الشعب اجلزائري يعتزم أن يبين هبذا الدستور : "وتنص ديباجة الدستور ذاته بأن

رية أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية يف تسيري الشؤون العمومية مؤسسات دستو
متارس سلطاهتا بكل استقاللية , دولة يف خدمة الشعب وحده................ للدولة

  ".بعيدة عن أي ضغط خارجي
وهذا البعد عن أي ضغط خارجي جيسده بطبيعة , وهذا االستقالل واالستقاللية

 امللتزم بترمجة إرادة األمة بكل والء واالضطالع مبهامه اجليش الوطين الشعيب, احلال
  .الدستورية بكل وفاء

يسهر باسم الدولة , إنه مؤسسة دستورية ذو مسؤولية وطنية يقوم مبهمة استراتيجية
وحيرص باسم الشعب اجلزائري على االضطالع مبتطلبات الدفاع الوطين , اجلزائرية

  .ومقتضيات أمن الدولة الوطين
فتارخييا هو , اجلزائري يستمد قوته وطاقته من مرجعية تارخيية وامتداد شعيب اجليش

عظمة التاريخ , سليل جيش التحرير الوطين الذي ورث منه التاريخ واجملد والشرف العظيم
الذي صنعه الشهداء األبرار واجملاهدين األخيار الذين انتصروا على أعىت قوة استعمارية يف 

د انتصر جيش التحرير  الوطين بفضل ما كان يتميز به الشهداء لق... القرن العشرين
والوعي العميق حبرمة , واجملاهدين من احلب الشديد للوطن واالستعداد للتضحية من أجله

  .واالستماتة يف أداء واجبه, ترابه ووحدة شعبه
ئها فاجليش الوطين الشعيب انبعث من احلركة التحريرية الوطنية واستلهم قوته من مباد

  .األساسية ليكون خري خلف خلري سلف يف درء العوادي عن الوطن واملواطن
مندمج يف حياهتا ،تركيبته من , وشعبيا فاجليش الوطين الشعيب جزء من جسد األمة

وجيش اجلزائر يف خدمة الشعب الذي ينتسب إليه بكل فئاته وشرائحه , أبناء الشعب



 

 140

والشعب ملتف حول اجليش ويعيش , دولتهويقوم مبهامه باسم الشعب ولصاحل الشعب و
  .يف التحام وانسجام تام

ألن كل جمنديه من أبناء هذا الوطن الذين هم , جيش اجلزائر جيش وطين شعيب
شعيب كذلك ألنه يعرب عن االلتحام بني , وأبناء هذا الشعب الذين هم يف خدمته, محاته

حلقيقي هلذه الكلمة يف خدمته اجليش وشعبه الذي ينحدر منه وهو جيش الشعب باملعىن ا
  .يعرب عن أمانيه وجيسد تطلعاته ويعمل لتحقيق إرادته, دون سواه

قيم الوطنية  وفضائل الدفاع عن  ـزوجيش وطين ألن كل فرد من أفراده يكتن
, ويعتز بانتمائه ألمته, يف السراء والضراء هالوحدة الوطنية والسيادة الشعبية وحييا حياة شعب

  .عامل شخصيته الوطنية وتراثها ورموزهاويغار على م
, يراقب املداخل والفلول, س على ختوم الوطن الكبريواإنه جيش يرابط أفراده األش
وعمليات , ويساهم بفعالية يف مشاريع التنمية الوطنية, ويعمر الصحاري واجلبال والسهول

روح النص يف مواثيق وما إليه من األعمال اليت تنسجم مع , يةاإلنساناإلنقاذ واملساعدة 
  .الدولة

مرابضون على قالع احلق ويقني , مرابطون على احلدود, جيش أفراده البواسل
حافظون , دارئون بالنفس والنفيس شرف الوطن وسيادة األمة وسالمة الدولة, الفداء

عاملني على إرساء دعائم دولة قوية , حريصون على وحدة الشعب, حلرمة التراب
  .على استقرار وأمن اجملتمعقائمني , وحمترمة

جيش اجلزائر إذن مكلف بالدفاع عن الوطن والسهر على أمنه الوطين واحلرص على 
  .وحدته ترابا وشعبا ومحاية سيادته ورموزه طبقا لدستور الدولة الذي زكاه الشعب

وقوامه الواجب والفداء وعماده , جيش ديدنه التضحية ورصيده جمد ومآثر خالدة
  .لتزام والوفاء للشهداء والوالء للوطن والشعباالنضباط واال

إنه جيش يسهر أناء الليل وأطراف النهار على محاية اجلزائر وطنا وشعبا من أقصاها 
وبالفعل .... فهو الدرع الواقي واحلصن املنيع الذي حيتمي به الوطن واملواطن, أقصاها إىل
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األزمة اخلطرية اليت واجهتها  لقد احتمى الوطن واملواطن باجليش الوطين الشعيب خالل
وأخلت , أزمة زعزعت استقرار اجلزائر, اجلزائر يف العشرية األخرية من القرن العشرين

  .وكان ما كان, بأمنها وتوازهنا وعانت األمة ما عانت
فاملتتبع حليثيات األزمة يستنتج أن املرحلة كانت , كانت األزمة معقدة وحساسة

وكاد أن ينهار ويسقط يف دوامة انزالقات تأيت , الدولة اجلزائريةهتدد أثناءها كيان , خطرية
  .على األخضر واليابس 

وباعتبار اجليش الوطين الشعيب عماد الدولة والعمود الفقري الستقرارها ورمز  
ا الذي تستمد منه الدولة حيويته, يلعب دورا حيويا واستراتيجيا يف توازهنا, صمودها

لواجبه الوطين  أداءًً, ة وطنيةك اجليش الوطين الشعيب يف هبَّحترَّ, نسجامها ومتاسكهااو
وتالحم شعبها وقدسية , اليت زعزعت سيادهتا ووحدة تراهبا, إلخراج البالد من حمنتها

وكاد أن يصبح , وكادت الدولة أن تنهار بسببها. تارخيها ورموزها وشوهت مسعتها
  .طان يف خرب كانومستقبلها بني األمم واأل

حافظ اجليش على متاسك الدولة والشعب , ل صموده يف وجه أعىت العواصفوبفع
  .متاهات ال هناية هلا إىلومحاها من أي انزالق ميكن أن يدفعها 

لقد بذل اجليش الوطين الشعيب جمهودات عظام كلفته تضحيات جسام يف سبيل أن 
  .ستقرارحييا الوطن واملواطن يف رحاب السلم واألمن ويف كنف الطمأنينة واال

مة أنه سليل جيش التحرير الوطين حقا وأنه زأثبت اجليش الوطين الشعيب أثناء األ
  .ضامن دوام الدولة واستمرارها ورمز وحدهتا وحامي دستورها وسيادهتا
فقد حافظ اجليش , ورغم ما أصاب البالد من تضعضع الستقرارها وتصدع ألركاهنا

وصمد عرب الزمن رغم رياح الفنت وعواصف , الوطين على التماسك واالنسجام الوطين
  .احملن

ورغم الدموع والدماء ورغم العزلة والعداء متكنت اجلزائر جبيشها وشعبها من 
  .الصمود والتحدي والتصدي 
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إن اجليش الوطين الشعيب من حيث هو سليل جيش التحرير الوطين ومن صميم 
سك باملبادىء األساسية للدولة ويتم, ويدين بالوفاء ملثل ثورة نوفمرب اخلالدة, صلبه

ىف أووبالعهد الوثيق املعقود بينه وبني األمة اضطلع متام االضطالع مبسؤولياته الوطنية و
باء ىب إال أن يتمسك حببل اإلبالتزاماته الدستورية اليت تدخل يف إطار واجبه الوطين وأ

إال أن يربهن ويصمد صارم العزم غيورا على وحدة الصف والتماسك واالنضباط وأىب 
  .بكل جالء على متسكه الوثيق مببادىء دستور الدولة وقيم جمتمعه وتاريخ شعبه

مستوى املهمة املقدسة أثناء سائر احملن اليت أملت باجملتمع  إىلوعرف كيف يسمو 
اجلزائري فلم ينثن له عزم ومل يتزعزع له إميان ومل يلن له تصميم على أداء الواجب الوطين 

, هنت أركاهناأودستوري فأبلى البالء احلسن والدولة كانت األزمة قد طالتها ويف إطاره ال
وأضحت ال تقوى على النهوض بسائر مهامها فأحيا الثقة وأرجع األمل املفقود وأعاد املياه 

ت قواعدها وأحكم معاقدها طبيعتها وبعث الدولة من جديد وثبَّ إىلجماريها واألمور  إىل
  .وأرسى أسسها
, فاح البطويل للجيش الوطين الشعيب كان مدعاة للتجين الدينء عليههذا الك

ت إلضعاف الوطن وتكريس عجزه أمام اوالبافتراءات من صنع اإلفك والبهتان يف حم
وعزل اجلزائر عن اجملتمع الدويل بالتحامل عليها وتشويه صورهتا الوطنية . حتديات العصر

  .دفاعها الوطينيف العالقات الدولية وزعزعة أمن الدولة و
ي إعالمية شرسة يف صورة قصف إعالملقد تعرضت اجلزائر حلرب نفسية وهجمات 

لتعفني  ةاولحمويف صورة دعايات هدامة وإشاعات مغرضة يف , يإعالممكثف وحصار 
الوضع وتصعيد املوقف وزعزعة أمن الدولة ودفاعها الوطين وتشويه صورهتا الوطنية يف 

كزت هذه احلمالت الدعائية ذات الطبيعة العدائية محلتها على وقد ر, العالقات الدولية
  .اجليش الوطين سليل جيش التحرير الوطين باعتباره عمق الدولة االستراتيجي

هذه اهلجمات الشرسة تشويه صورته وتارخيه الوطين وتشتيت امتداده  تحاول
  .الشعيب خبلق هوة بينه وبني الشعب
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اجليوش ولكن هذا ليس  مجيعا أمر موجود يف وهذ, حقيقة قد تكون هناك أخطاء
مربرا لتشويه صورة جيش بكامله كمؤسسة دستورية وكرمز وطين وكمدرسة للوطنية 

  .وبوتقة لاللتحام الوطين
ورغم القيل والقال إال أن اجليش بقي وسيبقى , ورغم كل هذه احلمالت الشرسة

, مهة يف البناء والتشييدمسا, حافظة للحدود, حامية للتراب, مؤسسة منسجمة وقوية
ويف إطار االلتئام وااللتحام بني , تعيش يف كنف الثقة والوئام, مؤسسة حيوية يف حياة األمة

هاته العالقة املتينة بني اجليش واجملتمع تشكل أساس استراتيجية األمن , الشعب وجيشه
مما , لوطينيعين استهداف أمن الدولة ودفاعها ا, وإن استهدافها بالتشكيك. والدفاع

  .يعرض االنسجام الوطين للخطر
لقد أدركت القوى املعادية للجزائر أن استهدافها مجلة وتفصيال وضرهبا ال ميكن 
حتقيقه إال بتشتيت الصفوف والتشكيك يف املصداقية وتزييف احلقائق والتاريخ وتشويه 

هم بأرخص مسعة اجليش الوطين الشعيب مستغلة يف ذلك بعض الشواذ ممن باعوا ضمائر
  .األمثان فخسروا بذلك حياة الدنيا واآلخرة حبكم خيانة العهد والوطن

ولوال الوعي الوطين , مرحلة حساسة معقدة للغاية, إن املرحلة اليت مرت هبا البالد
ل مفعول كل املؤامرات ِطْبملا أُ, واحلس املدين الذي حتلى به مجيع أفراد ومؤسسات اجملتمع

, خاصة وأن األعداء كانوا حمدقني من كل جانب, ضد البالد والتحرشات اليت أحيكت
بل يلتمسون الباطل , وال يقبلون عثرة وال يغفرون هفوة, ويرتقبون الغرة, ينتظرون الزلة

  .من احلق والضالل من اهلدى
 إىلعلى اجلزائر شديدة الوطأة والتركيز بالنظر  ْتنَّولقد كانت احلرب اليت ُش

  .األهداف واملرامي اليت كانت تريد الوصول إليها إىلو, خدمة فيهاالوسائل والطرق املست
بفعل هذه احلرب النفسية غدت كثري من املقومات الوطنية ورموز الدولة  أهدافا 

مفضوحة لنهش جسم الدولة وتفكيك أنسجة  ةاولحمل هنا وهناك يف واللمزايدة والتط
  .ة الوطنية بني اجلزائرينيوَّاألُخ
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ي وبات اجلمهور عالمية وسيلة للغزو الفكري واإلعالمغة اإلحيث باتت الل 
من يقتل من؟ , احلرب القذرة, اجلزائري جمربا على االستماع ملفردات مثل احلرب األهلية

  .كدالالت لغوية تدينه وتستهدف إشعاره باإلحباط واليأس والشك وفقدانه الثقة
تلوين األخبار من خالل ولقد محلت الدعاية املعادية مناذج متعددة لعمليات 

التوظيف اللغوي بأمناطه وأساليبه املختلفة فأصبحت األزمة حربا أهلية وحربا قذرة 
ومرتعا للمجازر حسبهم مما أثر على الصورة  اإلنسانوأصبحت اجلزائر مقربة حلقوق 

 الوطنية للجزائر وشعبها يف العالقات الدولية بإظهارها مبظهر سليب وتصويرها بشكل يتناىف
مع احلقيقة لزعزعة الثقة وإثارة الفرقة واختزال اجلزائر دولة وشعبا وحضارة وتارخيا يف 

  .يةواأحداث وحوادث مأس
. ت األزمة اجلزائريةتناولبعض الكتب اليت بويضرب الباحث يف هذا اإلطار أمثلة 

موضوع اجلزائر وأزمتها من ) Omar Carlier )1فمثال يعاجل الكاتب عمر كارلري 
ويهول من شأهنا كوهنا أخطر حرب  La guerre interieureور حرب داخلية منظ

 Etat etكصراع بني السلطة واجملتمع  ايتناوهلداخلية يعرفها العامل العريب املعاصر و
societé ,عنف بني جيش ميثل السلطة وشباب ميثل , عنف بني جمموعات وعصب
  .اجملتمع
ضي وذلك باحلديث عن ثقافة احلرب الكاتب تفسري العنف وربطه باملا اولحي

حزب الشيطان يف أفغانستان ومصطلحات  -مصطلحات حزب اهللا  إىلواجلهاد ويشري 
حديثه عن املرجعية يف الصراع  إىلحزب الطاغوت يف اجلزائر باإلضافة  –حزب اهللا 

ويتحدث بأن الصراع صراع مسجد ضد ثكنة وصراع مرجعية القرآن ضد مرجعية امليثاق 
  ..الوطين
للحروب األهلية وصعوبات دراستها تطرق الكاتب جني هانويركارتاال  تناولهويف  

Jean Hannoyer Karthala العديد من األمثلة كاحلرب األهلية اللبنانية إىل ,  
(1) Omar Carlier "Entre Nation et Jihad ,Histiore sociale des radicalismes Algeriens" 

presses de la fondation national des sciences politique preface de Jean Leca 1995. 



 

 145

واصفا األحداث اليت ) 1(الطاجكستانية وحتدث عن اجلزائر, يرلنديةالبوسنية اإل
درجة  إىلوقعت هبا باحلرب األهلية يف حني الواقع يؤكد أن ما وقع باجلزائر مل يصل 

 إىلأليس هذا حتويل للشائعة , عنفي حلوادث الإعالمم يأليس هذا تضخ. حرب أهلية
  .أليس هذا مبالغة وتشويه للحقائق وتلوين األخبار, واقعة

يف كتابه  François Burgat ىويستعرض الكاتب فرانسوا بورج
"L'islamisme en face " أزمة اتصال بني  إىلاألحداث اجلزائرية ويرجع األزمة

" Discour islamiste"مي أزمة اتصال بني اخلطاب اإلسال, طرفني يف الرتاع
  ".Discour nationalisteواخلطاب الوطين 

 La) 2(ويتحدث عن إعادة بناء اهلوية Dérapageاالحنراف  إىلويشري 
reconstruction Identitaire  والنظرة اخلارجية للجزائرLe regard 

Extérieur .  
ل اجلزائر كتصرحيات التصرحيات يف القنوات األجنبية حو إىلهذا دون نسيان اإلشارة 

ي وغريهم ممن سامهوا مسامهة سلبية يف تشويه صورة اجلزائر وشعبها واسوايدية ومسر
  .وجيشها

ية والكتابات حول اجلزائر من عالمإذن التحليل بصفة عامة ارتكز على متابعة التغطية اإل
مل جملساليب عرضها لألخبار وصناعتها اخلارجية من خالل حتليل أ عالمطرف وسائل اإل

ألمنية ا الصورة اجلزائرية ومن خالل تقصي التغطية اإلخبارية للوضع باجلزائر إبان األزمة
وذلك بدراسة املفاهيم والتصورات واملصطلحات املستخدمة لتشويه صورة اجلزائر 

) حرب قذرة،من يقتل من؟,حرب داخلية , حرب أهلية, اإلنسانكمصطلحات حقوق (
  .غري مقبولة وتصوير اجلزائريني على أهنم شعب خطر ودمويوتثبيت صورة سلبية وأفكار 

  
(1) Jean Hannoyer Karthala "Guerre civiles, Economies de la violence, dimensions de la 

civilité" Beyronth 1999 P 11.5. 
(2) François Burgat "L'islamisme en face" La Découverte poche Paris 1996 P 69.30.31  
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وعليه فمعظم التغطيات حول اجلزائر تتميز بنظرة االستعالء واالستهزاء والعنصرية     
والعداء وبفعل هذا التصوير السليب مت إعاقة الفهم احلقيقي للواقع اجلزائري وعرقلة الشعب 

  .اجلزائري بعرضه كشعب خطر ودموي ومتخلف وموسوم بالعنف
وشعبنة هذه الصور  Institutionalizeومأسسة  Popularizeإن ترويج 

السلبية حىت غدت من الثقافة والواقع يعترب قمة العداء للدولة والشعب اجلزائري وجيسد 
التحيز الصارخ والعجز الفاضح عن تقدمي صورة موضوعية بكل مصداقية وشفافية وبكل 

  .حياد عن اجلزائر
تلف القضايا وتطبيقها إن مراقبة الباحث لعمليات التالعب باألخبار اليت حتدث إزاء خم

األجنبية يف اهلجوم الدعائي ضد اجلزائر وما  عالمعلى وجه اخلصوص من طرف وسائل اإل
يؤكد أن حالة اجلزائر , نتج عن ذلك من تضليل واسع النطاق للرأي العام الوطين والعاملي

ومدى , اهنتعترب منوذجا حيا عن الصراع الدعائي الذي مييز العالقات الدولية يف الوقت الر
  . استهدافها بتلوين أخبارها

التغطيات ليست إال الوجه , التصرحيات , املتتبع للموضوع يالحظ أن تلك الكتابات
  .الظاهر لعملية خمططة بإتقان لتسريع رمي البالد وشعبها يف أحضان الالأمن والالإستقرار

لوطين مما اكسب واملالحظ أيضا استهداف كل اجملاالت اليت هلا صلة برموز الوجود ا
بذلك العملية طابع محلة منظمة تشرف عليها أجهزة خمتصة وتراقب سريها عن كثب من 
أجل التنازل لدوائر اهليمنة عن كل قطاعات السيادة الوطنية يف أهم مظاهرها السيادية 

التآمر اخلارجى ذلك الفتور والتردد  إىلوزعزعة املرجعية الوطنية واملالحظ أيضا باإلضافة 
ية إبان األزمة األمنية حيث مل يكن التسلح بأقصى عالملداخلي ومن خالل األخطاء اإلا

درجات اليقظة واحليطة والتعبئة لتحمل املسؤوليات اليت تستلزمها الوضعية من تأطري للخرب 
  .يا مبا خيدم أمن الدولة ودفاعها الوطين وسياستها اخلارجيةإعالموإدارة األزمة , األمين

وضع اجلزائري يشد أنظاره ذلك التصميم  احلازم للجيش الوطين الشعيب على املتتبع لل
مهما كانت , أداء مهمته السامية اليت نذر هلا نفسه على أنبل وأشرف وأكمل وجه
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ت املتعددة هنا وهناك لتشويه دوره الدستوري الرتيه يف الدفاع عن اوالالتضحيات واحمل
  .مة التراب الوطين الدولة ومحاية وحدة الشعب والوطن وحر

إنه جيش ثابت دوما على املسلك  القومي واملنهج السليم واملبدأ الراسخ الذي ال تؤثر  
إال كما , وال األحداث املفتعلة وما أرجف حوله من تضليل وأباطيل, يل املغرضةوافيه األق

  .تؤثر الريح يف اجلبل الراسخ األشم
مام اإلشاعات والدعايات املغرضة اليت وعليه فمن الضروري التصدي والوقوف حبزم أ

تسعى عبثا للنيل من شرف ومسعة ونبل مهمة اجليش الوطين الشعيب وعدم التسامح 
ن مع مروجيها ألن املؤسسة العسكرية ومهامها النبيلة أكرب من أن تنال منها مثل واوالته

  .ساليب املغرضةهذه األ
  :بناء الصورة الوطنية
مثلما " معانيها"وتنتج " صورها"ن وم بدورها االتصايل تكوِّوهي تق عالمإن وسائل اإل

فمن الضروري فهم الصور والتعرف عليها وعلى مسبباهتا ودوافعها , سبق ذكره
ي بتعبري الباحث مارتان وآليات رمسها وعناصر عالمومرجعياهتا وسياقها ومصنعها اإل

  .تكوينها
ولكنها ذات طابع , قات الدوليةواجلزائر كما هو معلوم هلا صورة وطنية يف العال

مشوهة وغري مشرفة للجزائر دولة وشعبا وغري مقبولة لكوهنا ختتزل اجلزائر حضارة , سليب
وتارخيا يف الالأمن و الالإستقرار وتتميز بسوء التصوير والعرض وال تعكس الواقع مما أثر 

ت الدولية وهلا تأثري سلبا على مكانة اجلزائر باعتبار هذه الصور حمور مركزي يف العالقا
  .كبري على متخذي القرارات وواضعي السياسات

ية اتصالية لبناء صورة وطنية إجيابية للجزائر يف العالقات إعالموعليه فبلورة استراتيجية 
ي للجزائر على املستوى عالمالدولية أمر أكثر من ضروري وذلك بتفعيل التحرك اإل

 عالماألجنبية ورسم خطة لإل عالممع وسائل اإلاخلارجي وتنظيم التعامالت والعالقات 
يف  عالمي لبعثات اجلزائر يف اخلارج ودعم مراكز اإلعالماخلارجي وتعزيز الدور اإل
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ال إحداث هيئة خمتصة بالعالقات العامة للدولة وبناء الصورة الوطنية يف فضاء  وِلَم. اخلارج
ر واجلهاز املركزي لالستعالمات يف العالقات الدولية كاهليئة العامة لالستعالمات يف مص

  :بريطانيا ووكالة االستعالمات يف الواليات املتحدة األمريكية وهذه اهليئة تعمل على
توضيح الصورة احلقيقية للجزائر أمام الرأي العام وشرح أهداف الدولة وخططها * 

رض صورة التقدم السياسية واالجتماعية واالقتصادية واجتاهاهتا إزاء املشكالت العاملية وع
الدويل ودحض الدعايات املضادة واإلشاعات  التعاونوالنهضة هبا وإرادة البناء الوطين و

ية املناسبة وتنفيذها مستخدمة يف ذلك عالماملعادية وتنوير الرأي العام بإعداد الربامج اإل
  .مع أجهزة الدولة األخرى التعاونية املتاحة بعالمكافة الوسائل اإل

على املستوى الدويل والعمل على إبراز  اباجلزائر وباملوقع وباملكانة املتميزة هلالتعريف * 
  .املعامل احلضارية والثقافية والسياسية واالقتصادية والعلمية للجزائر على املستوى العاملي

تدعيم املفاهيم اجلديدة للدولة لدى الرأي العام وتعميقها واملسامهة يف رفع املستوى * 
ساط الشعبية وكذلك املشاركة يف وشر ثقافة الدولة وقيم دولة القانون يف األاحلضاري ون

املناسبات الوطنية والدولية وتوضيح القرارات والسياسات واملسامهة يف تكوين املشهد 
  .ي واحلضور على املسرح العامليعالماإل
لقرارات اليت تتخذها القيام باستقصاءات الرأي العام احمللي والعاملي ملعرفة اجتاهاته حنو ا* 

  .الداخلية واخلارجية عالمأجهزة الدولة املختلفة عن طريق مراكز اإل
بأصدق البيانات واإلحصاءات واألرقام  عالمتزويد الرأي العام العاملي ودوائر الثقافة واإل* 

 أوالرمسي منه , اإلقليمي أووالرسوم عن حقائق األمور يف الدولة وعن نشاطها الوطين 
  .يف خمتلف امليادين الشعيب

 عالمتوثيق وأرشفة ومتابعة كل ما يكتب ويبث وينشر حول اجلزائر يف وسائل اإل* 
ي اجلزائري مع إنشاء بنك معلومات عالماألجنبية وتبويبه وحتليله وجعله منطلقا للتحرك اإل
, ة الشخصيات وقاعدة الشعوب والدوليتكون من قاعدة األحداث واملناسبات وقاعد

  .يعالمساعدة يف العمل االستعالمي اإلتكون م
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  .توجيه قدرات الشعب وإمكاناته وطاقاته وتعبئة اجلماهري وتبصريها حبقوق مسؤولياهتا* 
تنظيم احلصول على املعلومات بشأن املواضيع اليت هتم الرأي العام يف الداخل واخلارج * 

طين والسياسة اخلارجية وضبط العملية بضوابط خاصة توازن بني أمن الدولة والدفاع الو
واالتصال يف إطار جمهود منسق ومتكامل ومنظم  عالمواحلق يف اإل عالموبني حرية اإل

  .ية على الصعيدين الداخلي واخلارجيعالملتحسني اخلدمات اإل
إقامة اتصاالت حسنة مع قادة الرأي العام على الصعيد الوطين والدويل والشخصيات * 

خارجي يالحق  عالمري قاعدة قوية البنيان وثابتة األركان إلذات السمعة العاملية وتوف
  .املصاحل الوطنية على الساحة العاملية

ضاع الدولية السائدة وإن بناء الصورة الوطنية املرغوبة يف ضوء الظروف واأل 
واألهداف واملصاحل اخلاصة مبجتمع معني أمر صعب جدا وذلك لكون العملية معقدة 

عوامل فيها وكذلك لكون الصورة هلا تأثري كبري على الرأي العام  تتداخل عدة, وشائكة
  .وعلى واضعي السياسات ومتخذي القرارات

تصحيحها دور األجهزة املختلفة  أووينبغي أن يتضمن التخطيط لبناء الصورة الوطنية 
وكذلك حتديد اهلوية الوطنية للمجتمع ككل بشكل واضح وحتديد , يف هذه العملية

ف ـزاجيات واملنطلقات واألسس واألطر العامة للصورة لعدم هدر الوقت واستناالستراتي
  .اجملتمع الدويل إىلاجلهد وخصوصا عند تقدمي الدولة 

ويبدأ التخطيط للصورة املرغوبة على أسس علمية بتحديد نقاط الضعف والقوة يف 
كتوب مبعامل الصورة احلالية للشعب والدولة وتتمثل اخلطوة الثانية يف وضع ختطيط م

الصورة املرغوبة اليت تود الدولة أن تكوهنا لنفسها عند الرأي العام يف فضاء العالقات 
املرحلة الثالثة يف ختطيط برامج الصورة وتقوم على ابتكار  إىلالدولية وتنتقل بعد ذلك 

بتقدمي  الرأي العام وهذا بالطبع ال يتأتى إال إىلاألفكار واملوضوعات لنقل الصورة املرغوبة 
 إىلية حية وثرية ومقنعة وقادرة أن تصل وتأثر بقوة وتكون صورة وتدفع إعالممادة 
  .سلوك
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  : ياإعالمإدارة األزمة 
وكل أزمة , إهنا وليدة جمموعة من األسباب والبواعث, األزمات ليست وليدة ذاهتا

مثة إذن عالقة , ثر بهبالتايل هي وليدة جمتمعها وهبذا املفهوم تؤثر األزمة يف اجملتمع كما تتأ
واألزمة مبنظورها هي ظاهرة وهي ككل ظاهرة هلا أسباهبا , تفاعل بني األزمة واجملتمع

  .وجوانبها املتعددة, وعناصرها
يتعذر فهم األزمة وتتعذر بالتايل إدارهتا دون معرفة أسباهبا وحتديد عناصرها والتعرف 

هي الدراسة اليت تبتعد عن النظرة اجلزئية  والدراسة املنهجية لألزمة, على جوانبها املختلفة
  .والعشوائية

يتألف من عناصر , يف ضوء ما تقدم ميكن القول إن األزمة وضع صعب ومعقد
وأن مواجهة هذا الوضع يتطلب التشخيص املوضوعي لواقع , متداخلة ومتشابكة, متعددة

ية للجوانب املختلفة األزمة باالعتماد على مجع احلقائق والبيانات واملعلومات املوضوع
  .ومن مث اختاذ القرار املناسب الذي حيدد منهج التعامل واستراتيجيته وأهدافه, للموقف

استثنائية موقف األزمة تتطلب قدرا استثنائيا من الدراسة والتحليل  فإنوهكذا 
  .والتعامل

على احلياة  متثل األزمة وضعا قلقا ومتوترا وخطريا بكل املعايري وهي تترك آثارها اهلامة
األزمة  فإنولذلك , ية للمجتمععالمالثقافية واإل, السياسية, االقتصادية, االجتماعية
كما تتطلب ممارسات , وتستدعي استجابات معينة, حتمل معطيات جديدة, كمتغري هام

ية الكاملة لتقدمي خطاب عالمي مثال يقتضي استنفار املنظومة اإلعالممعينة فالتعامل اإل
وتعكس الرؤية واالستراتيجية الوطنية , ية لألزمةإعالمعلق باألزمة،جيسد معاجلة ي متإعالم

اإلشراف على كل ما  أويا سواء بالرقابة إعالموملا ال تعيني جهاز خاص إلدارة األزمة 
  .يتعلق باألزمة من أخبار وبرامج ومواد خمتلفة

ألن ممارسة أي نشاط يا إعالمهلا تأثري يف إدارة األزمة  عالملإلشارة خصوصية اإل
بدون الوقوف , ي فاعل ومؤثر وخاصة يف الفترات واملواقف االستثنائية كاألزماتإعالم
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ية وأصوهلا وبدون املعرفة عالمعلى أرضية قوية من الفهم العلمي السليم لقواعد العملية اإل
  .يؤثر سلبا على األداء اإلعالمي عالمالعميقة خلصائص اإل
الناجحة لألزمة جيب حسب الدكتور أديب خضور أن تدرك  يةعالمإن اإلدارة اإل

 إىلواليت أشرنا , ية املختلفةعالمجيدا وبشكل عميق هذه اخلصائص املختلفة للوسائل اإل
وأن , حبيث تستنفذ طاقاهتا وإمكانياهتا, أمهيتها وأن تعرف كيف تستخدمها وتقودها

ملخاطبة اجلمهور املناسب وإلجناز تستخدم الوسيلة املناسبة ملعاجلة املوضوع املناسب و
متاما كقائد األركسترا البارع الذي يعرف , املهمة املناسبة وبالتايل لتحقيق اهلدف املناسب

اللحن  إىلخصائص كل آلة موسيقية ويقود جممل عملية العزف من أجل الوصول 
  .املطلوب

الداخل  إىلة ية موجهإعالمية منها رسائل إعالميتم أثناء األزمات إنتاج رسائل 
ورسائل , أطراف أخرى حمددة إىلاخلارج  عموما ورسائل موجهة إىل ورسائل موجهة 

اخلصم ولكل نوع من هذه الرسائل مهامها ووظائفها وبالتايل موضوعاهتا  إىلموجهة 
وجيب على اإلدارة , وأساليب وطرق معاجلتها واستماالهتا وسبل وأشكال وصوهلا وتأثريها

 عالموأثناء ممارسة اإل, ة إدراك هذه احلقائق أثناء التخطيط ملواجهة األزمةية لألزمعالماإل
  .ملهامه يف املراحل املختلفة لتطور األزمة

ي يف إدارة األزمة وميكن هبذا الصدد تسجيل احلقائق عالملقد تزايدت أمهية البعد اإل
  :التالية

 عالمإن آنية اإلوع األزمة ل للتعامل مواملعاصر خط التماس األ عالميشكل اإل
وموضوعه ودوريته ومرونته وتنوعه أمور جتعله الفعالية األكثر تأهيال للتعاطي مع األزمة 

اليت , الفيلم  أواملسرحية  أوالكتاب  أووذلك بعكس البحث , منذ مراحلها املبكرة جدا
  .اتناوهلزمن أطول للتعرض لألزمة و إىلحبكم طبيعتها حتتاج 
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حتديد إستراجتية املواجهة العامة لألزمة هي املسألة املركزية اليت  ويف هذا اإلطار يعترب
تتوقف عليها أدوار القطاعات والفعاليات املختلفة يف عملية إدارة الصراع أثناء األزمات 

  .يف األزمة يف ضوء اإلستراتيجية العامة ملواجهة األزمة عالمويتحدد دور اإل
وسائل وضبط النشاطات والفعاليات تفترض ضخامة النشاط وتنوع األجهزة وال

أثناء األزمة ضرورة عدم ترك أي شيء لالرجتال والعشوائية  عالموخطورة وحساسية اإل
بل , يا ليس فقط احلسم املعلومايت الفكريإعالموتشمل عملية التأسيس إلدارة األزمة 

ولذلك يصاحب كل أزمة ،صراع حول نوعية , أيضا حسم البعد اللغوي لألزمة
لذا ضرورة احلسم يف املصطلحات وتعميم هذه املصطلحات , طلحات املستخدمةاملص

  .أمر هام جدا كافة عالمواإلشراف على استخدامها يف وسائل اإل
ية املعادية اليت تستغل عالميا يقتضي أيضا جماهبة احلمالت اإلإعالمإن إدارة األزمة 

لذا . ية ومكثفة ومتعددة املصادردعاية مضادة قو إىلاألزمة فيتعرض الرأي العام جراءها 
الوطين أثناء إدارة  عالمتشكل جماهبة هذه الدعاية املضادة إحدى املهمات املركزية لإل
ي غين وموضوعي إعالماألزمة وإن األسلوب األجنع للتصدي يتمثل يف تقدمي خطاب 

 عالمالدقيقة لإل ويتميز باليقظة واملتابعة, وجذاب ويتمتع بقدر كبري من الوثائقية واملصداقية
  .املعادي

والذي معناه جمموع األنشطة االتصالية " األزمة إعالم"الباحث عليه بـ حوهو ما يصطل
ويتم فيه تغليب املصلحة الوطنية , ية اليت تنتج خالل األزمة وتداعياهتاعالموالربامج اإل

اإلطار العام األزمة يتحدد  إعالمويف ظل , واحلق يف االتصال عالمللدولة على حرية اإل
الذي تتم هذه الربامج واألنشطة يف نطاقه ويأيت ذلك يف شكل قواعد ومبادئ وضوابط 

األزمة خيضع لترتيبات إجرائية وتدابري تنظيمية وفقا للقواعد الرقابية  إعالم(خاصة 
ية وهذا إجراء حساس وصعب نظرا ألنه ينصب ويتعلق عالمواملراجعة األمنية للمنتجات اإل

حتتمل اإلرجاء والتأخري وهي املادة اإلخبارية ولكن مسألة ضرورية وحتمية  مبادة ال
  ).فرضتها احلاجة األمنية
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سد  ىلعيا هو العمل إعالميف إدارة األزمة  أواألزمة  إعالمولكن املبدأ األساسي يف 
وذلك باستلهام . كل منافذ الضعف والتردد وثغرات التغلغل وفجوات التسلل املعادي

اريخ العريق والدين احلنيف وبثها ونشرها لتسري يف كل شرايني احلياة وعروق كنوز الت
, اجملتمع كمكمن قوة حقيقي ومصدر حتصني أساسي يف حلظات الشدة ومواقف الزلزلة

األمم , ورصيده لعله جيد ما يسعفه همد خور إىلفكما كان الفرد يف وقت حاجته يلجأ 
رصيدها الفكري وإرثها احلضاري  إىلتلجأ , كذلك يف ساعات العسرة وحلظات الشدة

لتخطي كل عقبة , تستلهم منه املدد وأسباب القوة واملنعة, وتراثها الوطين وتارخيها العريق
  .                                     واجتياز كل حمنة

  :يف اجلزائر عالماألزمة وأزمة اإل إعالم
كان  إذاأزمة؟ و إعالمهل كان هناك فعال : هذه النقطة جيدر التساؤل إىلقبل التطرق 

اجلزائري  عالميف مستوى حتديات األزمة؟ وهل تفاعل اإل عالمكذلك فهل كان هذا اإل
  .وتكيف مع متطلبات األزمة؟

, احلقيقة أن األزمة فرضت على كل أبناء ومؤسسات اجملتمع التكيف مع مقتضياهتا 
مل تتكيف , تمثلة يف ارتكازها على احلريةية ونظرا خلصوصيتها املعالمولكن املنظومة اإل

عكس املؤسسات األخرى املرتكزة على االنضباط , بصورة كفؤة مع األزمة يف بدايتها
وألنه يصعب , وهي معذورة نوعا ما كوهنا غري متمرسة على األزمات ومتطلباهتا, وااللتزام

ني املكسب املتمثل يف وكذلك صعوبة املوازنة ب, عليها أداء مسؤولية مل تألفها من قبل
أم  عالموهل تغلب مطلب األمن على مكسب حرية اإل, واملطلب املتمثل يف األمن, احلرية

  .العكس؟
, زها بعد ذلكأواجلزائري يف أزمة جت عالموقع اإل, وأثناء تردده, ذاك أووبني هذا 

بال أمن  عالمإأمن ومتيقنا كل اليقني بأنه ال ال لينهض من جديد بنفسه وبدولته متحديا ال
ية عالموتالم املنظومة اإل. فكالمها متكامل خلدمة الدولة اجلزائرية, إعالموال أمن بال 

ومل ختلق مجهورا يقظا , اجلزائرية كوهنا تركت اجلمهور مأخوذا بفاجعة األزمة ومفاجآهتا
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 ,وكذلك كوهنا مل تقم بالتعبئة االجتماعية وحشد الدعم الشعيب, ومتفهما للوضع وحذرا
ساط الشعبية لتقليص األضرار وحتجيم اخلسائر وومل تنشر الثقافة األمنية الوقائية يف األ

حيث , اجلزائرية يف بدية األزمة عالموهذا ما لوحظ يف مضامني وسائل اإل,املادية والبشرية
متيزت بغياب املضامني املتصلة باحلفاظ على اهلوية والوحدة الوطنية واستتباب أمن الدولة 

  .ومواجهة احلمالت الدعائية املعادية, تمعواجمل
اجلزائري الذي كان  عالمإن مرحلة الالأمن اليت واجهتها اجلزائر كشفت عن أزمة اإل

  .أزمة إعالممنتظرا منه أن يكون 
اجلزائري مواجهة هذه احلمالت الدعائية ذات الطبيعة العدائية إال  عالمومل يستطع اإل
, ية اجلزائريةعالمالالأمن هشاشة االستراتيجية اإل وقد كشفت مرحلة,بعد جهد جهيد

وعليه فضرورة إعادة بناء وتنظيم أطرها كي تنسجم ومستلزمات األزمة أمر أكثر من 
  .ضروري

رعاية مصاحل الدولة اجلزائرية باحملافظة على  عالمإن مرحلة األزمة تقتضي من اإل
فاألمة , والدافع لكيد أعدائها, والناطق باسم شعبها, وأن يكون لسان حاهلا, كياهنا

أن يأخذ بعني االعتبار معنويات املوطنني  عالموعلى اإل, اجلزائرية يف وضعية أزمة
ويندرج يف  عالمومصلحة الدولة واملسامهة يف اجملهود الوطين ضمن اجملال املخصص لإل

مة وكل شعار وكل كل, إزاء وحدة األمة وذلك بتنمية كل فكرة عالمهذا مسؤولية اإل
كل فكرة  مقاومةمن جانب آخر , وحدة األمة وفق أصوهلا الصحيحة إىلوكل تيار يدعو 

ية مسؤولة عن تطهري أجهزة البث عالمالتشتيت والتمزق واملرافق اإل إىلوكل شعار يدعو 
وأن , ينشر العدوانية أووالنشر والعرض فيها من كل ما يوحي بالالأمن ويشجع عليه 

  .مناخا لألمنتكون أداة لالستقرار و
ية إذن مسؤولة عن محاية األمة وتوفري السالمة الفكرية لشعبها واألمن عالماملرافق اإل

عة وكل ما ذاي جملتمعها يف كل ما ينشر يف الصحف والكتب وكل ما يبث يف اإلعالماإل
  .يعرض يف التلفاز
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  .فهي مسؤولة عن الوئام االجتماعي الذي يعترب مقوما أمنيا مهما
 عالمالتخلي احلازم عن شعارات روجها اإل أوية تقتضي العدول عالماإلواليقظة 

  :أتون الصراع مثال إىلمن شأهنا أن تضيف وقودا , نفسه
  .الصراع بني جيل الثورة وجيل االستقالل -
  .الصراع بني املرأة والرجل -
  .الصراع بني القدمي واجلديد -
  .الصراع بني العلم والدين -
  .وخ والشبابالصراع بني الشي -

فبإمكانه املسامهة يف , اإلنساناحملرك األساسي لكل نشاطات  عالموذلك باعتبار اإل
تتمثل املسامهة من , ية هلا مسؤولية أمنيةعالمفاملنظومة اإل, جمال أمن الدولة والدفاع الوطين

ا خالل ما تقدمه للملتقى مستمعا ومشاهدا قارئا يف احلفاظ على أمن الدولة إسهاما كبري
مرئية ويف نشرها الوعي  أومسموعة  أومن خالل أمانتها على الكلمة والصورة مقروءة 

ي يف القضايا األمنية عالمحتسني األداء اإل إىلاملدين جلعل اجملتمع يقظا وحيويا باإلضافة 
ية إعالمي وضبطه مع املواضيع األمنية عن طريق استراتيجية عالمبتنظيم التعامل اإل

يف صياغتها املسؤولون عن كل قطاعات الدولة واجملتمع خدمة  يشارك, منسجمة
  .للمصلحة العليا للوطن

يف اجلزائر البد من تسجيل التقصري  عالماألزمة وأزمة اإل إعالميف إطار احلديث عن 
ية على الصعيد الدويل حيث استطاعت الدعاية عالمواألخطاء اليت ارتكبتها سياساتنا اإل

هذا هو  أوي عالمإما لغياب دعايتنا ونشاطنا اإل, أي العام الدويلاملعادية أن تضلل الر
ي على النطاق الدويل وكذلك الفتقاد سياستنا عالمللسلوك اخلاطئ لعملنا اإل... األهم
ية للتخطيط العلمي على أسس موضوعية واالستمرارية وانعدام الفاعلية وقوة عالماإل

ب معها وكذلك افتقادها لزمام أوها والتجاإلقناع واملصداقية وغياب أجواء الثقة في
وجتاهلها ملفهوم  عالمية على الصعيد العاملي وإمهاهلا للبعد الدويل لإلعالماملبادرة اإل
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بفعلها سفريا بدون اعتماد يقدم الدعم واإلسناد  عالماليت أضحى اإل" عالمدبلوماسية اإل"
  .املطلوب للسياسة اخلارجية

املختلفة إبان األزمة ومتابعتها اتضح للباحث جمموعة  المعمن خالل الرصد لوسائل اإل
يف إطار  عالممن التناقضات يف املواقف واملضامني والرؤى وانعدام التنسيق بني وسائل اإل

 إىلتعميق الوحدة الوطنية ودعم البناء الوطين حيث مل تستطع اجلهود اجلزائرية أن ترتفع 
ي كأحد عناصر عالمعامل النفسي واإلمستوى القدرة احلقيقية لفهم حقيقة الت

  .ما سبق إىلومن مظاهر ذلك باإلضافة . احلركةاملتاحة
داخل الوطن وعلى امتداد  إىلل موجه وألفا, الداخلي واخلارجي عالماخللط بني اإل

خارج  إىلأما اخلارجي فهو موجه , ويعتمد على رابطة الوالء ويعمل على تعميقه, إقليمه
  .على مفهوم املصلحة املشتركة ومد اجلسور عربها إقليم الدولة ويركز

ية وتشتيت اجلهود وعدم إعطاء العمل عالموكذلك يالحظ السطحية يف العملية اإل
ي وزنه احلقيقي وثقله االستراتيجي يف املسرية الوطنية واإلغفال الكلي لألبعاد عالماإل

دم االهتمام بأعمال احلرب احلضارية والتراثية والتارخيية يف عملية االتصال الدويل وع
النفسية املعادية للجزائر إال بعد أن تكون قد فعلت فعلها تركت أصداءها وآثارها وإساءة 

ي يف صورته عالميا وعدم كسر احلصار اإلإعالماألحداث والتعامل مع الوقائع  تناول
  .فجواتي املعادي من خالل الثغرات والعالماملعنوية واحتراق بنية الفكر واملنطق اإل
تبلغ , قات التوتر واألزماتأوإبان , ية جيدةإعالمينبغي أن يكون لألمة منظومة 

وينبغي أن تعمل , صورهتا وتدافع عن كياهنا وحضارهتا وشرح مبادئها وقيمها لآلخرين
وكلما , ية يف إطار ثوابت اجملتمع ومقوماته وتنطلق من واقعه وظروفهعالممنظومتها اإل

ه املنظومة ووجهتها توجيها سديدا حنو احلفاظ على مكوناهتا وحنو حافظت األمة على هذ
  .تربية أبنائها تربية وطنية كلما ارتقت بني األمم

إطار مرجعي قائم على  إىلية تستند عالمجعلت منظومتها اإل إذاإال  ىوهذا ال يتأت
مات خطها الوطين ورصيدها التارخيي وتراثها احلضاري وكذلك باحلرص على تكامل مقو
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حجج متينة تسنده  إىلمدخل فكري قوي و إىلي حيث يستند هذا املنطق عالماملنطق اإل
  .مع احلد األدىن من إمكانية حدوث أي تناقض بني هذه العناصر

ي عالماجلزائري أيضا افتقار التالحم واالنسجام الفكري واإل عالمومن سلبيات اإل
 أوثريا ما كانت كلماته فوق ما نريد فك, ية من أسباب فشلهعالمباإلضافة أن لغته اإل

ألفاظنا تعرب يف كثري من األحيان عن أكثر مما "فوق ما حتتمل أي بتعبري حسني هيكل 
  ".نقصده وأكثر مما تستطيعه

خطة دعائية مناسبة متناسقة متكاملة وافتقادها  إىلكما أنه يالحظ االفتقار 
  .املتخصصني يف اجملال

يوه إعالمد األدوات واألفراد واملادة يعاين نقائص فاجلزائري على صعي عالمفاإل
تنقصهم الكفاءة واخلربة الدعائية وأدواته تنقصها التكنولوجيا العالية ومادته ينقصها اإلثراء 

  .واملنطق
إخفاء احلقائق غري آهبة بأن " لعبة"مازالت متارس  عالمواملالحظ أيضا أن وسائل اإل
صول على املعلومة من مصادر أخرى وبسرعة يف ظل الزمن قد تغري وأنه من املمكن احل

سياسة (غري أن املهم يف موضوعنا هو أن هلذه السياسة , ثورة االتصاالت اليت نعيشها
البحث عن  فإنفمن ناحية ثانية , نتائج سلبية على اجملتمع وحركته) إخفاء املعلومات

له , آخر إعالمالوطين من  احلقائق خارج اإلطار أوالتحاليل  أواألخبار  أواملعلومات 
حنوها ال تأت صافية ولكنها تكون  أوخماطر على مسار اجملتمع من حيث أن املعلومة 

مغلفة تضع إطارا سلبيا للصورة الوطنية يف العالقات الدولية ونطاقا مشوها للمشهد 
صم اخل إعالماجلزائري أيضا التقصري يف متابعة ومواكبة  عالمومن سلبيات اإل, اجلزائري

والتذبذب والعشوائية واالرجتالية واالرتباك يف دحض املواقف املعادية وتفسري احلمالت 
ي يتضمن الكثري من اخلطابة واالنفعال والضجيج إعالمئة واالكتفاء بتقدمي خطاب أواملن

ية عالموالقليل من احلقائق واملعلومات والشرح والتحليل والتفسري والتقصري يف التغطية اإل
ة لألزمة ومواكبة تعقيداهتا ورصد تفاعالهتا والتقصري يف حتقيق املستوى املطلوب من املناسب
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ية وعدم وجود فهم عالمالتنسيق والتكامل يف عمل أجهزة الدولة األمنية والوسائل اإل
ية وأصوهلا وبدون معرفة عميقة خلصائص عالمحقيقي علمي سليم لقواعد العملية اإل

  .ي يف إدارة األزمةالمعوإمهال البعد اإل عالماإل
 إىليشري التقرير  1994/1995 اإلنسانويف التقرير السنوي للمرصد الوطين حلقوق 

على مستوى وطين ودويل يكون ضمري اجلميع ويشكل القاعدة الضرورية  إعالمانعدام 
) 1(لبناء دولة وطنية وفية لقيمها احلضارية ورصيدها التارخيي الذي يعترب مرجع وطين لشعبها

وخصوصا وأنه هناك إرادة تدمريية تستهدف الوطن وذلك بتعريض االنسجام الوطين 
للخطر وتكسري الوحدة الوطنية وزعزعة الدولة وبعث الشلل يف البالد وتعطيل السري 
احلسن ملؤسسات الدولة وعزل اجلزائر عن اجملتمع الدويل وإتالف الذاكرة اجلماعية 

  .تدويل األزمة ةاولحموتراث األمة و
ويشري التقرير يف تذكريه التارخيي أن الدولة اجلزائرية حباجة للتزود بالوسائل الضرورية 

  .ضاع وبناء أرضية للوفاق الوطينوقصد مواجهة وضعية استثنائية وهتدئة األ
ية عالمإبان األزمة يستعرض التقرير بعض األخطاء اإل عالمويف ظل حديثه عن اإل

نشر  أوالكشف عن أخبار سرية  أونشرها ألخبار مغرضة لصحافة اجلزائر واملتمثلة يف 
  ):2(يةعالمأخبار تتضمن مساس باألمن وفيما يلي قائمة للجرائد وأخطائها اإل

  .نشرت مقال هلشام عبود حيتوي على أخبار مغرضة 1994يف نوفمرب " احلر"أسبوعية  -
مبكان اعتقال صحايف مراسل وكالة األنباء اجلزائرية يكشف عن خرب سري يتعلق  -

  .مما يعرضه للمتابعة القضائية, مسؤويل تشكيلة سياسية منحلة
  .نشر مقال ذو أهداف مغرضة 1995ديسمرب " ليربيت"يومية  -
نشر نداء تشكيلة سياسية منحلة يتضمن مساس  1995جوان " الناسيون"أسبوعية  -

  .باألمن
  
  .1996اجلزائر  اإلنسانحلقوق  منشورات املرصد الوطين 1994/1995التقرير السنوي ) 1( 
  .80املرجع نفسه ص ) 2( 
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  .نشر أخبار ختريبية متس بالنظام العمومي واألمن الوطين 1994نوفمرب " األمة"يومية  -
الكشف عن أخبار ختريبية تتضمن املساس باألمن  1994نوفمرب " احلوار"يومية  -

  .العمومي والتخلي عن أخالق املهنة
نشر كالم وقح وجارح ضد السلطات العليا  1994ت أو" األحداث اجلزائر"أسبوعية  -

  .للبالد
  .اهناوالكشف عن أخبار سابقة أل 1994ديسمرب " لوبنيون"يومية  -
  .نشر خرب حول شراء طائرات عمودية 1995أفريل " الوطن"يومية  -
ام نشر نداء تشكيلة سياسية منحلة يتضمن املساس بالنظ 1995جوان " األمة"يومية  -

  .العمومي
وإجراءات ) ينواتعليق العن(ية اختذت إجراءات إدارية عالمأمام هذه األخطاء اإل

ملواجهة هذه األخطاء اليت ) املراقبة واملراجعة(وإجراءات أمنية ) املتابعة واحملاكمة(قضائية 
يف اجلزائرية واليت جتاهلت اإلطار القانوين املتعلق باحلق  عالموقعت فيها بعض وسائل اإل

حيث تتطرق  03/04/90املؤرخ يف  90/07باجلزائر واحملدد بالقانون رقم  عالماإل
  .عالممبادئ وقواعد ممارسة احلق يف اإل إىلمنه  03املادة 
ية ومقتضيات السياسة اإلنسانحبرية مع احترام الشخصية  عالمميارس احلق يف اإل"

  ".اخلارجية والدفاع الوطين
احلق حمددة بوضوح من طرف القانون بضرورة احترام رغم أن قيود ممارسة هذا  

حقوق وشرف الغري واحلفاظ على أمن الدولة والدفاع الوطين والنظام العمومي والصحة 
واألخالق العامة والدبلوماسية والسياسة اخلارجية إال أن املالحظ إبان األزمة أن بعض 

مما استدعى . ذات طابع سليب يةإعالمالوطنية وقعت يف أخطاء وممارسات  عالموسائل اإل
حيث ) 1(بواسطة التشريع املتعلق حبالة االستثناء  عالمضرورة حتديد ممارسة احلق يف اإل

  املكمل للمرسوم   1992ت أو 11املؤرخ ىف 320-92أدخل املرسوم الرئاسي رقم 
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املتضمن اإلعالن عن حالة  09/02/92:املؤرخ يف  44-92:الرئاسي رقم
ميكن :"على ما يلي 03حبيث تنص املادة  عالمارسة احلق يف اإلممحتديدات على , االستثناء

منشأة  أومؤسسة  أوجهاز  أوللغلق ضد أي شركة  أوإصدار إجراءات لتعليق النشاط 
ا تعرض هذه األنشطة للخطر النظام العمومي واألمن مهمتها عندم أومهما كانت طبيعتها 

إلغاء اجمللس  إىلباإلضافة " املصاحل العليا للبالد أوالعمومي والسري العادي للمؤسسات 
 1993أكتوبر  26املؤرخ يف  13-93مبوجب املرسوم التشريعي رقم  عالماألعلى لإل

ة والبيئة واإلصالح اإلداري ومن جهة أخرى فقد أقرت وزارة الداخلية واجلماعات احمللي
مارس  07قرار وزاري مشترك بتاريخ (نصا تنظيميا يتعلق مبعاجلة األخبار ذات طابع أمين

  .ومن أجل تأطري اخلرب األمين ) رئيف إطار حالة الطوا 1994
يف  عالممكلفة بالعالقات مع وسائل اإل عالمأسس النص التنظيمي املنشور خلية لإل

 وإعداد البيانات الرمسية املتعلقة بالوضع األمين وتنشر هذه البيانات اليت األمين عالمجمال اإل
  .تعدها هذه اخللية من طرف وكالة األنباء اجلزائرية فقط

ملزمة بنشر البيانات الرمسية واألنباء اليت تقدم أثناء  عالمجمموع وسائل اإل فإنوهكذا 
ملكلفة مبعاجلة األخبار ذات الطابع اللقاءات العلنية مع الصحافة من طرف هذه اخللية ا

  .األمين
إذن مبنع نشر أي خرب ذو طابع أمين غري مدرج يف إطار إحدى , يقوم النص املشار إليه

غري أن قراءة الصحف الوطنية وخاصة فيما يتعلق باألنباء اليت ميكن , البيانات الرمسية
مية مل تعرف احتراما دقيقا يف اعتبارها بأهنا ذات طابع أمين تبني بأن هذه النصوص التنظي

  ).1(تطبيقها
, حديث مستحدث ومل يظهر يف بداية األزمة, األزمة يف اجلزائر إعالمإن احلديث عن 

  عية ذاولكن بعد ذلك ظهرت بوادره يف بعض احلصص التلفزيونية واإل, ألسباب ذكرهتا
  ويف , األخبار الرئيسية كاإلعالن الذي يبث قبل نشرة, واإلعالنات األمنية لليقظة والوقاية
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ية لألخبار األمنية وكل ما يتعلق باألزمة عالمبعض املقاالت الصحفية واملعاجلات اإل
  وهي أمور تقتضيها األزمة مثل بعض التعاليق يف نشرة األخبار الرئيسية كرد على 

  (*).ةالدعايات واإلشاعات املغرضة املشككة يف تكامل مؤسسات الدول
(***) ية الوطنية والدولية عالموكامللتقيات اإل(**) ية اخلاصة عالموكاحلصص اإل

غري ذلك من اإلجراءات  إىل(****) وكاألبواب املفتوحة على مؤسسات الدولة الدستورية 
يا ومواجهة إعالمية والتدابري االتصالية اليت سامهت مسامهة فعالة يف إدارة األزمة عالماإل

  .املعادية كل احلمالت
فهمه يقترح الباحث جمموعة من النقاط يرى  ةاولحماألزمة و إعالمويف إطار دراسة 

  :قات التوتر واألزمات هيأوي يف عالمضرورة االستناد إليها أثناء إدارة العمل اإل
  .عالمضرورة تغليب املصلحة الوطنية للدولة واجملتمع على حرية اإل -
ملواضيع املرتبطة باألزمة بضبط سيل املعلومات وتأطري ي مع اعالمتنظيم التعامل اإل -

  .أخبار األزمة بشكل يتناسب مع مصلحة الدولة وخيدم أهدافها الوطنية
عاطفة الوالء للوطن كيانا وأرضا يف نفوس املواطنني واملسؤولني  عالمتعميق وسائل اإل -

  .وتوعيتهم بواجباهتم  الوطنية
  .لالستهالك الداخلي واملوجه لالستهالك اخلارجي املوجه عالمعدم اخللط بني اإل -
ية ومنظومة أمن الدولة ودفاعها الوطين عالمبني املنظومة اإل التعاونتطوير التنسيق و -

  .وسياستها اخلارجية
ات شخصي يوم ة إنصشككة يف تكامل مؤسسات الدولي للصحفي النذير بوقابس يف نشرة األخبار الرئيسية كرد على األصوات املإعالمتعليق (*) 

31/01/2003   
  .17/06/2002تعليق يف نشرة األخبار الرئيسية كرد على احلرب القذرة يوم  - 

   22- 21الساعة  08/08/2002ي يوم إعالمبث , تقدمي سليمان خاطر إخراج سعيد عوملي" اجليش الوطين الشعيب تاريخ وحتديات"حصة (**) 
  .اليت تبث دوريا" جيشنا"وسلسلة  2002ماي  08بثت يوم اليت " الدرك الوطين مسرية وآفاق"وحصة 
  .مبشاركة اليونسكو ومنظمة الصحة العاملية اإلنسانتنظيم املرصد الوطين حلقوق " أشكال العنف املعاصرة وثقافة السلم"ملتقى (***) 
   .مبختلف هياكله 2002ماي  08/09أبواب مفتوحة على الدرك الوطين أيام   - (****)
           ه2003سبتمرب /19/ 17/18أبواب مفتوحة على القوات البحرية مبناء اجلزائر العاصمة أيام  -       
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ية حمكمة للبناء الوطين بإذكاء الروح الوطنية ونشر الوعي إعالماعتماد استراتيجية  -
الوطين وحفظ الشخصية الوطنية وصيانة الوحدة الوطنية واستتباب األمن واالستقرار 

  .الوئام والوفاق االجتماعي واالنسجام الوطين ورفع الروح املعنويةوترسيخ 
عرب التزامه الوطين االستراتيجي يف الترويج لصورة وطنية مشرفة  عالمدعم مسامهة اإل -

  .ومقبولة يف العالقات الدولية
ضاع وعدم تركه مأخوذا بفاجعة األزمة ومفاجآهتا مع نشر وهتيئة الرأي العام لتفهم األ -
  .قافة السلم واألمنث

, حيوي, ساط الشعبية خللق شعب واعونشر الوعي القانوين والثقافة الوقائية يف األ -
  .متأهب ومستعد لكل الظروف, يقظ, حذر

  .التصدي للحمالت الدعائية ذات الطبيعة العدائية ومواجهتها بقوة -
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  الفصل الثاني
  :عاحالة إسرائيل والحرب النفسية نو 

  :متهيـد
, هذا الفصل استعراض احلرب النفسية اإلسرائيلية باعتبارها من أخطر احلروب اولحي

ونظرا لالهتمام والعناية الذي تلقاه احلرب النفسية يف إسرائيل لدرجة أنه خصص هلا يف 
  .منظومتها احلربية هيئة للحرب النفسية

ساهتا وآثارها على وعليه يف هذا الفصل يستعرض الباحث بعض خصائصها وممار
  :    مستهدفيها وقدرهتا على التحويل والتحوير واإلقناع والتغيري وفيما يلي تفصيلها
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عات إذاتستخدم إسرائيل يف حروهبا النفسية خمتلف الوسائل من صحف وجمالت و
  .ومنشورات وجواسيس وعمالء

للتأثري على عقول العرب  وتعتمد احلرب النفسية اإلسرائيلية على معطيات علم النفس
وحتطيم معنوياهتم وتفتيت اإلرادة العربية وتشويه حضورها الدويل ووجودها  مونفسيا هت
  ).1(احلضاري 

تفتيت التضامن العريب والوحدة العربية لتغيري اجتاهاهتا  إىلإهنا حرب نفسية هتدف 
عملية  إىلخضاعه حىت تتمكن من إ, العقل اجلمعي إىلموجهة ضربتها , وحتطيم حضارهتا
  .والتخلي الكلي عن إرادة الصراع مع إسرائيل, االهنيار النفسي

, ختطط على املستويني املدين والعسكري, شكلت إسرائيل عدة هيئات للحرب النفسية
عية والتلفزية والسنيمائية ذااإل, ية املدنية والعسكرية على السواءعالموتوجه الربامج اإل

اك خطورة احلرب النفسية وأمهيتها يقول شيمون برييز أنه من والصحافية من منطلق إدر
واجب الدولة اإلسرائيلية أن جتعل من منطلق األقليات حمورها الدعائي واالتصايل أي مبعىن 

  .تبين األقليات وتوظيفها ألغراضها
ذكي  إعالم: أعمدة ثالثة إىلإن مقومات حترك السياسة اخلارجية اإلسرائيلية تستند 

سكرية صارمة ويقظة ودبلوماسية مكافحة ونشطة ومجيع األدوات تنبع من فكرة وقوة ع
  .التعامل النفسي مبعىن التطويع والتطبيع

ل وخط الدفاع وواالستعالم يف السياسة اإلسرائيلية خط اهلجوم األ عالمميثل اإل
  .األخري

حتكمه , اتإن التحرك السياسي اإلسرائيلي كشأن التحرك اإلسرائيلي على سائر اجلبه
  تضع االستخبارات , تنطلق من معلومات دقيقة وعرب حمصلة املعلومات, خطة حمكمة

  
  .14ص  1988الكتاب الثالث دار الشهاب للطباعة والنشر باتنة دون طبعة " بيننا وبني العدو اإلسرائيلي... احلرب النفسية"أمحد نوفل / د) 1(
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وترسم اخلطط التعرضية وترسل  اإلسرائيلية التقرير القومي للموقف السياسي
 إىلللتحرك بناء على املعلومات وهذه التقديرات وتوعز  عالمأجهزة اإل إىلالتوجيهات 

  .األجهزة الدبلوماسية بإتباع السياسة احملددة
فمن هم ملوك الصحافة وأباطرة , عالمومعلوم أن اليهود مسيطرون على وسائل اإل

وأكثر من ... من تلفاز ووكاالت أنباء وجمالت وغريها ووسائله عالماالستثمار يف جمال اإل
جمال  إىلية عالمختطت الوسيلة اإل عالمهذا أن االحتكارات الصهيونية يف نطاق وسائل اإل

فمواد الطباعة من أخبار ... حىت تضمن االحتكار املطلق هلذه الوسائل, موادها اخلام
إن اخلرب املسموع واملشهد املرئي , راق وغريها تكاد تكون يف قبضة اليهود بالكاملأوو

إال ما يريدون  -حد بعيد إىل-فال يسمع العامل , تتدخل يف صناعته وإخراجه اليد اليهودية
  ).1(وال يعرف إال ما خيرج عنهم, له أن يسمع

اإلسرائيلية دورا رئيسيا يف املشاركة بإدارة احلرب  عالموتلعب أجهزة االستعالم واإل
  ):2(عملية تسيريها وتنظيمها كما يلي النفسية وهي تتوىل

حىت يكون نداء الدعاية مؤثرا  على العقول :تنسيق املعلومات اخلاصة باحلرب النفسية
  ذلك يقتضي احلصول على معلومات فإن,على أمناط السلوك إىلومؤثرا بالت,واالراء

هم دقيقة وحديثة عن كل ما حييط باألفراد واجلماعات من شؤون ذاتية حتكم سلوك
ضاعهم ومستواهم وتساعد هذه املواصفات لنوعية املعلومات أوكآماهلم وتارخيهم و

على وضع خمططات واقعية للحرب النفسية ورسم  عالماملطلوبة أجهزة االستعالم واإل
  خطط الدعاية واألساليب املختلفة هلذه احلرب وميكن من خالل توفر هذه املعلومات

حبيث ميكن بعدها حتديد , لدى الطرف اآلخر التعرف على نواحي الضعف النفسية
وتكون املعلومات , والوسائل املناسبة والتوقيت املؤثر الدقيق, هدف اهلجوم النفسي

  .مبجملها مادة لتغذية أدوات احلرب النفسية
  

  .115املرجع نفسه ص   )1(
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على  التأثريال احلرب النفسية يستهدف التخريب يف جم: عمليات التخريب النفسي
وتستخدم أجهزة , األهداف املادية بوسائل غري عنيفة إىلاملعنويات ويتعدى ذلك 

اإلسرائيلية أسلوب التوجيه السيكولوجي لتحقيق أهدافها يف خلق اجتاه  عالماالستعالم واإل
وتعد , عام لدى اجلماهري تدفعها للقيام باضطرابات ونشر الذعر والفوضى واالضطراب

يستهدف إزعاج , عمليات التخريب النفسي سالحا رئيسيا من أسلحة احلرب النفسية
اخلصم وإحراجه وتعتمد هذه العمليات يف خططها أساسا على املعلومات اليت توفرها هلا 
أجهزة االستخبارات وتلعب الشائعات دورا رئيسيا يف التخريب النفسي وتعترب أخطر 

هلا من تأثريات مدمرة وتستثمر أجهزة احلرب النفسية اإلسرائيلية  أسلحة احلرب النفسية ملا
املعلومات اليت تقدمها االستخبارات وعرضها بدقة وعمق ونشر حقائق مضللة وتزييف 
الوقائع وإضعاف الروح املعنوية وخلق االضطرابات وتضليل القيادة وجعلها غري قادرة 

  .لوياتوعلى اختاذ القرارات وحتديد األ
اإلسرائيلي استعالم وحبث وجتربة علمية ودروس مستفادة وختطيط وتعامل  عالمإلإن ا

  .لوليب مع معطيات الواقع واملرحلية الصهيونية التوسعية
فهو استعالم وحبث ألن وراءه أخصائيون يرمسون معامله وحيددون خطواته وفقا 

ت تنفيذية مقننة ملعطيات وحتليالت شاملة وهو جتربة علمية ألن فيه افتراضات وخطوا
وهو دروس مستفادة ألن فيه تقوميا وحتليال واستنتاجا وهو ختطيط بعيد , األهداف واألبعاد

وخادم مطواع , عن االرجتال ورد الفعل واملزاجية يتمحور مع العمل السياسي والعسكري
مرن  مإعالأي أنه , وهو تعامل لوليب مع معطيات الواقع واملرحلية الصهيونية التوسعية, هلما

يتلون مع ألوان الواقع , ضليع بفن الكلمة والصورة واالحتيال على عواطف املستمع
ويطرح مقولته يف تواز مع العمل , السياسي والوضع القائم من غري أن يفقد خط هدفه

ويسعى , اإلسرائيلي وزنا كبريا للمصداقية النسبية عالمالسياسي والعسكري ويقيم اإل
وهذه املصداقية تعتمد على , املستمع العدو والصديق معابدأب للحفاظ على ثقة 
  .سيكولوجية اجلماهري والفرد
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وهذا ما يتطلب منه مجع معلومات واسعة النطاق عن أماين الشعب اخلصم وتطلعاته 
جيهد يف خماطبة  عالمهذا اإل فإناملصداقية  إىلوبتعبري آخر للوصول , الثابتة واآلنية املتحولة
اخلصم وجهله  إعالممستغال ضعف , أعماق رغباته وأمانيه إىلذ املستمع كي ينف

ي الذي يلجأ إليها اخلصم عندما تربز عالمومستفيدا التعتيم اإل, بسيكولوجية اجلماهري
التفتيش عن أجوبة مقنعة ولو ظاهريا ملسائل متس أمنها ووجودها  إىلوتسعى , قضاياهم

ا يفيد هذه املصداقية مب, ذاته وتعرية بعض عيوبهواملصداقية اليت حيرص عليها جتربه على نقد 
عة نقد الصحافة لسياسة إذاإسرائيل ال تتجنب على اإلطالق  فإنوعلى هذا , فقط

وهي حتما مشوهة عن اإلجرام والرشوة واملشكالت (نشر أية إحصائيات  أواحلكومة 
 قاومةا عن أعمال املنشر تصرحي أواليت تعانيها الدولة الصهيونية ) االجتماعية واالقتصادية
  .داخل األرض احملتلة

بالده الذي يتجاهل ذكر وشرح  إعالمومن خالل مقارنة املستمع اخلصم للفارق بني 
وبني ما ينكره اخلصم عن ) النعامة إعالم(وتفسري حوادث بالغة األمهية مشاهدة مطروحة 

قية مصيدة جلذب فاملصدا, تترسخ القناعة عنده بصدق العدو, نفسه ومشكالته وأزماته
فالعدو , ومن خالل هذا اجلذب يتم غسل الدماغ وتبديل القناعات واملواقف, املستمع
  .حد كبري إىلالعريب  عالمإذن يستفيد من عيوب اإل, الصهيوين
ىل ونعين والوطن العريب ذو طابع هجومي بالدرجة األ إىلاإلسرائيلي املوجه  عالمواإل

اخلط اهلجومي الدعائي واضحا  ويظهر هذا, ادرة الدعائيةاملب باهلجوم هنا سعيه المتالك
اختاذها لقرار ما يواكب هذا القرار السياسي  أوعند قيام إسرائيل باعتداءات عسكرية 

  .هبجوم دعائي
  .طبعا يتطابق مع الرتعة العدوانية الصهيونية ويدعمها ويكملها عالموهذا اإل

ذلك الثقل العلمي والتقين املبذول إلنتاج اإلسرائيلي يالحظ منها  عالمإن معاينة اإل
  .الربنامج احلكومي أومتفوق مركز هادف متزامن مع العمل  إعالم
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 عالممبنطق هذا اإل التأثريالنفسي وغسل الدماغ متارس عرب  التأثريوباختصار عمليات 
  .يةعالمودسائسه ومسومه اليت يبثها بإتقان ودهاء يف دسم املادة اإلخبارية واإل

العريب حسب الدكتور أمحد نوفل يكمن يف  عالمفرق بني الدعاية الصهيونية واإلوال
  .ىل تسبق األحداث أما الثاين فيلهث وراء األحداثوكون األ

فأجهزة احلرب النفسية اإلسرائيلية تعتمد على استخباراهتا اليت متدها باملعلومات اليت 
يستند االعتماد على ) 1(أمحد نوفلوحسب الدكتور . تعترب مبثابة ذخرية حرهبا النفسية

فقد اعتمدت األقليات اليهودية يف , خلفية تارخيية إىلاملعلومات لدى العقل الصهيوين 
جهدها حلماية نفسها على سالحني مها تكديس األموال ومجع األسرار واألخبار 

  .ربيةوي الصهيونية يف اجملتمعات األأوواستثمارها لدعم الدع
ة الصهيونية عرب التجربة الطويلة أن قسطا كبريا من جناحها يف ولقد أدركت القياد

كان مرهونا فعليا مبقدرة جهاز االستخبارات , تنفيذ املخطط الصهيوين مبراحله املختلفة
حبيث غدت , خاصة يف جمال مجع املعلومات مث االستخدام األمثل هلا, وفروعه السرية

املرحلة األساسية اهلامة اليت تسبق أي , ألخريةعملية مجع املعلومات الدقيقة يف السنوات ا
  .حترك يف كافة اجملاالت

احلرب النفسية اإلسرائيلية ويقول , )2(يف هذا اإلطار املؤلف مصطفى الدباغ يتناولو
ي النفسي والذي عالموتعترب الدعاية أحد أبرز أساليبها يف العمل اإل عالمإهنا تستخدم اإل

  , يهودياجلمهور احمللي ال إىليتجه 
تغيريه  ةاولاجلمهور اخلارجي اليهودي والعاملي حمل إىلاجلمهور العريب و إىلداخل إسرائيل و

على الرأي العام اخلارجي الصديق لتقوية مواقفه جتاه إسرائيل وعلى الرأي  التأثريوتوجيهه و
ال  وعلى اليهودي الذي, جانب الكيان الصهيوين إىلالعام اخلارجي احملايد الستقطابه 

وعلى الرأي العام العريب لتحطيم ثقته وتغيري اجتاهاته واهنيار معنوياته , يعيش يف إسرائيل
  . وتفتيت إرادته

  .289أمحد نوفل الكتاب الثالث مرجع سابق ص / د) 1(
  .   بتصرف 13. 12ص  1985شركة الشهاب للنشر والتوزيع مكتبة املنار األردن دون طبعة " احلرب النفسية اإلسرائيلية"مصطفى الدباغ ) 2(
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وعلى ) أساليب, أجهزة, وسائل, أدوات(وتستخدم من األدوات ما يصعب حصره 
عة والتلفزة والصحافة العاملية من ذاالعاملي بوكاالت األنباء وشبكات اإل عالمرأسه اإل

دراسات وسائر املطبوعات , الروايات, صحف يومية وجمالت وتتضمن كذلك الكتب
يفوق التصنيف والرسائل ومينع تلك األدوات اليت ميكن أن مترر غريها واملنشورات مما 

ي يف حالة اهلجوم والدفاع ويف زمن إعالمأساليبها النفسية من دعاية وإشاعة وتضليل 
  .العدو والصديق يف الداخل واخلارج واحملايد إىلواملوجهة . السلم واحلرب على حد سواء

اليب ووسائل تعاجل فيها اجتاهات صناع القرار تعمل إسرائيل نفسيا ودعائيا عرب أس
والرأي العام مع إشراك كافة املؤسسات الرمسية وغري الرمسية يف خدمة السياسة القومية 

هيئات اخلارجية , الصهيونية والعمل بتنسيق وانسجام تام بني هيئات الدفاع واألمن
أكثر مالءمة لعرض املسائل  واالستعالم وتأخذ إسرائيل وقت عالمهيئات اإل, والدبلوماسية

  .حسب رغبتها ومعاجلتها على النحو الذي يرضيها
اإلسرائيلية على استغالل أحدث معطيات العلوم  عالمتعتمد حروب االستعالم واإل

كعلم النفس وعلم االجتماع وغريها وذلك يف تنويع وتطوير وإغناء أساليبها املستخدمة 
ها مرونة وتتميز باملركزية اليت تعين االستقاللية وهي أساليب فيها بعد علمي كما أن في

فهي تعمل من خالل جهاز يضم اخلرباء واملختصني الذين يضعون التخطيط الشامل 
للحرب النفسية مث يرمسون اخلطط املرحلية اليت ستنفذ مع وضع البدائل للخطط املقترحة 

الدعائي والنفسي وفق ي وعالموذلك كله ضمن استراتيجية كاملة للعمل االستعالمي اإل
  .سياسة الدولة

كما أهنا تعتمد على أسلوب املرحلية حيث لكل ظرف ولكل مرحلة أسلوهبا 
  .      ية ومنطقها الدعائي وإطارها االستراتيجيعالمومرتكزاهتا وأهدافها وسناريوهاهتا اإل

م يسه) 1(إن جناح الكيان الصهيوين يف حربه النفسية حسب املؤلف مصطفى الدباغ
  اخلطة  إىلوميارس من دعاية يفتقر , يف غياب خمططات عربية للمواجهة بالشكل املطلوب

  . 87مصطفى الدباغ مرجع سابق ص  )1(
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وجود األجهزة الدعائية القوية اليت تقوم على  إىلويفتقر , الأواملتناسقة املتكاملة 
ايل هو أسلوب كما أن أسلوب الدعاية العربية احل, أكتاف خمتصني يف هذا اجملال ثانيا

مبستر يفترض أن العامل يعرف القضية العربية خبفاياها ودقائقها كما أنه أسلوب يتميز بأنه 
  .ودعاية معادية خمططة ومنظمة إعالممتردد وحائر يقف أمام 

اجملاهبة العربية املطلوبة حسب مصطفى الدباغ دائما جيب أن تعتمد على  فإنوعليه 
واليت متليها عليها أهداف حربه النفسية االستراتيجية دراسة عميقة ألساليب العدو 

والتكتيكية مث دراسته لوسائله املستخدمة ووضع التقييم الشامل لكل ذلك مث وضع اخلطة 
  .الشاملة للمجاهبة على ضوء هذا التقييم ومالحقتها وإحباطها

ن اليهود يشنو فإن) 1(ه وحسب املؤلف صالح عبد الفتاح اخلالديفإنوباختصار 
حربا نفسية شديدة ضد العرب واملسلمني هبدف إلقاء اخلوف واهللع والرعب يف قلوهبم 

مرحلة اليأس والقنوط وإقناعهم باستحالة مواجهة اليهود واالنتصار عليهم  إىلوإيصاهلم 
والقضاء على كل معاين الصمود  قاومةأي القبول باألمر الواقع واإلحياء بأنه ال فائدة من امل

غة واملغالطة والتمويه والتضليل وضرب القلب النابض والنفس أوالتحايل واملروالثبات ب
  .األبية والعقل الفطن والبصرية النافدة

وبالتايل إضفاء صبغة إجيابية على الشخصية اإلسرائيلية أي احلرص على الظهور مبظهر 
شروعية إجيايب وبصورة مقبولة مع إفهام العامل شرعية وجودهم وتارخيية تواجدهم وم

  .كياهنم
ه ولتربير مشروعيتهم طوروا جمموعة متماسكة فإن) 2(وحسب الدكتور خضر ساري

من احلجج تقوم على طروحات ومفاهيم وتصورات معينة إلعادة تفسري التاريخ وذلك 
باستخدام خمتلف الوسائل واألساليب لغرس هذه االدعاءات واألغاليط يف قلوب وعقول 

  .ون عندهم حقائق بديهية ويقينيةونفوس املستهدفني حىت تك
  .295ص  1987 1شركة الشهاب اجلزائر ط" الشخصية اليهودية من خالل القرآن"صالح عبد الفتاح ) 1(
  .133خضر ساري مرجع سابق ص  )2(
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وباختصار فاحلرب النفسية اإلسرائيلية تعترب من أخطر احلروب وذلك خلربهتا يف هذا 
متطورة ملمارستها واستنادها لسناريوهات  اجملال واعتمادها على ميكانيزمات

  .   واستراتيجيات مدروسة وخمطط هلا ومربمج هلا
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  الفصل الثالث
  حالة العولمة والحرب النفسية مثاال

  :متهيـد
الباحث العوملة من منظور اتصايل وذلك بربطها مبوضوع  يتناوليف هذا اإلطار 

  . البحث
  ل العوملة ممارسة حلرب نفسية؟فيتساءل الباحث ه

اإلجابة على هذا التساؤل بالدراسة والتحليل هي حمور هذا الفصل الذي يضع العوملة على  
  . بساط البحث ويضعها موضع التشريح والتشخيص
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رؤية العوملة كمصطلح  إىلإن فحص العوملة ووضعها موضع الشك والتساؤل يؤدي 
ريكية كوهنا ستحقق اآلمال يف سيادة قيم العدالة والرفاهية يف العامل تروج له الدعاية األم

  .وجعلها املسار الوحيد املمكن للتقدم أمام البشرية كوضع دويل منشود
بأنه من طبيعة أجهزة السياسة وضاعة الرأي العام الدويل ) 1(يرى املؤلف حممد خليفة

نة بأكرب قدر ممكن من األمريكية أهنا حترص على صك عبارات ومصطلحات مشحو
سع نطاق يف العامل ألغراض سياسية تالئم خمططاهتا أواإلحياءات واملعاين وتروجيها على 
وقد أطلق الناقد املعروف إدوارد سعيد على هذه , ومصاحلها يف كل حقبة من احلقب

  ".الطوابع اجلاهزة أواألختام  أوالدمغات "الصكوك اللغوية وصف 
مث عبارة " النظام العاملي اجلديد"ت عبارة املاضي كيف صكَّ ولعل اجلميع يتذكر يف

" العوملة"وباالمكان مبدئيا إضافة مصطلح " حترير العامل"مث عبارة " احلرب ضد اإلرهاب"
هذا القاموس األمريكي وما فيه من دمغات وأختام جاهزة بعد أن استخدمته وروجت  إىل

  .له أمريكا
أدبية  أوليس عملية صحافية  -الدمغة-تيار العبارة اخ فإنوحسب املؤلف حممد خليفة 

واتصال ومفكرون  إعالمبل عملية سياسية معقدة يشارك فيها علماء نفس وخرباء , بسيطة
وعلى هذا كان . متخصصون حبيث يكون هلا سحرها وجاذبيتها لتلقي الرواج املطلوب

ين أوليف السلبيات بأمجل العنانتقاء املصطلح مبثابة عملية خداع وذر للرماد يف العيون وتغ
  .والشعارات ذات اإلحياءات النفسية املؤثرة

واملعلوم أن املصطلح يكتسب معاين متجددة ومتسعة مع التطورات الدولية املختلفة 
  .والوعي اجلماعي للشعوب يف مجلة من القضايا امللحة

ون وتبعه فقد استخدمه سياسي, والصحافة يشيع عالموبدأ املصطلح يف وسائل اإل
, يون بالتطبيل والتزمري للعوملة حىت أصبحت معزوفة دائمة يف اخلطاب الغريبإعالم

  .تصاعدت إيقاعاهتا حىت أصبحت التسمية شعارا غربيا يشيع استعماله بإسراف وإفراط
  .8عة صمركز درسات العامل االسالمي دون تاريخ دون طب" النظام الدويل بني املقصود و املنشود"حممد خليفة )1(
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, وميكن تسمية املوضوع بالتالعب بالكلمات وحشو بعض املصطلحات باأللغام
  .يل على ألف معىن ومعىنأوفمصطلح العوملة مثال حبد ذاته غامض وقابل للتفسري والت

) أمريكية(ويرى العديد من املفكرين أن العوملة ومن منظور اتصايل تعترب ممارسة غربية 
احة القيم وغزو الثقافات وتلغيم اهلويات وتفجري احلضارات استب إىلحلرب نفسية هتدف 
عرب أنساق املعلومات والعالمات السيالة على مدار الساعة عرب , وتغيري وجه احلياة

  ).1(الشاشات والشبكات على حنو كوكيب وبصورة عابرة للقارات واجملتمعات والثقافات
يف إدارة , ظمة يف التفكري والعمل والبناءفالعوملة جتعل من نظام املعلومة مبثابة نظام األن

  .الكلمات واألشياء وتغيري قواعد اللعبة الوجودية بتعبري على احلرب
يعيد , جديدة من الروابط بني البشر لاكوحسبه فبقدر ما يبدل وجه احلياة وخيلق أش

من , ا الواقعذلك أن املعلومة اليت هي مبىن العوملة واليت يدار هب, لوياتوترتيب األدوار واأل
ال ذات طابع كوين وهي ثانيا متاحة أمام اجلميع لكي يسامهوا يف أواآلن فصاعدا هي 

فهي اآلن سالح العصر , فلكوهنا كذلك, هلاأويف نقلها وتد أوإنتاجها واستثمارها 
  .االستراتيجي
عامل العوملة بفضائه السرباين وجماله , شكل اآلن حسب املؤلف علي حربتفالعامل ي

  .بإنسانه العددي ومواطنه الكوكيب, يعالماإل
خيضع لتحوالت تنقلب معها القيم , وهكذا فالعامل على ما يشكل يف عصر العوملة

, بقدر ما تتجدد القوى والوسائل واملؤسسات, وتتغري املشروعات واملهمات, واملفهومات
  ما كان سائدا زأومن هنا ينفتح اآلن اجملال لنشوء سياسات فكرية وممارسات معرفية تتج
من طرق املعاجلة  أويف عامل احلداثة والصناعة من أدوات املقاربة وأشكال العقلنة 

خبلقها أشكاال جديدة للترابط والتعايش ومعايري التقييم والتصنيف , واستراتيجيات املعاملة
  .إنه حتول طال حىت الثوابت والبداهات بلغة علي حرب, ومناذج العمل والتدبري

  
  

  .11ص  2000الدار البيضاء بريوت  1املركز الثقايف العريب ط" حديث النهايات فتوحات العوملة ومأزق اهلوية"لي حرب ع)1( 
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إن الدخول يف زمن العوملة حسب أغلب املنظرين هو نتيجة حلرب نفسية جاءت 
 أوكإمكان وفرصة  أوكفردوس موعود  أوكنمط مرسوم  أوبالعوملة كمثال منوذجي 

, حسب بعض الباحثني نفي اآلخر تحاولهذه احلرب النفسية األمريكية , كفضاء وأفق
وخلخلة األنظمة , باختزال األطوار احلضارية واملعطيات التارخيية لألمم والشعوب

  .واملؤسسات وزعزعة األدوار واملهمات واحلقول واجملاالت
يولد املزيد من األمر الذي قد , خلق الظاهرة وإدارة عملياهتا إىلسباق الفالغرب هو 

  .ت والثروة واملعرفة والقوةأوالتف
فالعوملة كثورة تقنية أنتجت تأكل احلدود بني الدول وتعميم التبادالت بني البشر على 

  .من الغرب لقيادة مسرية البشرية ةاولحماملستوى الكوين يف 
اليت ويف هذا اإلطار يرى علي حرب أن ابتكار املعادالت الوجودية والصيغ احلضارية 

متكن أصحاهبا من تشغيل عقوهلم وسوس هوياهتم وإدارة واقعهم بصورة حيولون هبا 
طاقات غنية ومشروعات مثرية أمر صعب للغاية يف ظل  إىلمواردهم ومعطيات عصرهم 

  .العوملة الكاسحة
وملواجهة حتدي العوملة ومغادرة مواقع اهلامشية على املعين باألمر أن يتحدث بلغة 

قرأ أحداثه املفاجئة ووقائعه البارزة على حنو يتيح له اجتراح معجزاته وإثراء العصر وأن ي
الثروة  أواملعرفة والسلطة  أوعرب املسامهة الفعالة يف عملية إنتاج املعرفة والقيمة , ثقافته
  ).   1(والقوة

مقوالت ختلق " هناية التاريخ"ومقولة " العوملة"ويف هذا السياق يرى علي حرب أن 
إمنا تسهم يف تغيريه , فهي مقارنة هامة للعامل. يل وتفعل فعلها على ساحة الفكرأوا التدجماهل

  .وتعيد تشكيله عرب أفكار ومفاهيم خارقة
وما حيدث اآلن هو أننا ننتقل مع العوملة بتقنياهتا وعملياهتا من حواسب وشبكات 

  , اإلنتاج اإللكتروين إىلننتقل من اإلنتاج امليكانيكي , آخر إىلمن فضاء , وكامريات
  .14علي حرب مرجع سابق ص )1(
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إدارة املعلومات ومن فائض  إىلاملواد الناعمة ومن إدارة األشياء  إىلومن املواد الثقيلة 
كذلك ننتقل من العمل , القيمة املضافة الناجتة عن التجارة اإللكترونية إىلالقيمة 
واألهم , واملعطيات اجملردة على الشاشةعمال املعرفة الذين يقرؤون الرموز  إىلاليدوي 

  حسب علي حرب

أجبدية احلروف أجبدية أخرى رقمية جتعل املعرفة تقوم على العرض  إىلأننا نضيف 
  .العددي ال على التمثيل القياسي والنمط الربهاين

وأخريا وخاصة مع العوملة يكتسح الزمان الفعلي الذي جيري بسرعة الضوء املكان 
فتتشكل , بذلك يتعومل املكان وتزول الفروق بني الداخل واخلارج, اده الثالثةالتقليدي بأبع

طوائف جديدة هويتها السوق ووطنها حيث تصل منتجاهتا األثريية وتتراجع اجلغرافية 
لصاحل , السياسية اليت كانت تنظم العالقات بني الدول على أساس األمداء واملسافات

  .دود الوطنية عرب حروب املعلومات واملعلوماتيةتقوم على خرق احل) 1(عالقات جديدة
واقع أثريي اصطناعي ال حدود  إىلباختصار مع العوملة ننتقل من الواقع الفعلي احملدود 

بثورته العددية وتشكيالته الرقمية الال متناهية بذلك تغيري بنية , له يتجه املخيال السرياين
  .ه ومضاعفته عرب الصور واألرقامبقدر ما جيري تسريعه وتكثيف, الواقع بالذات

حبيث , وهكذا مع العوملة يتغري مشهد العامل بقدر ما تتغري خارطة العالقة باألشياء
  ).2(يتشكل واقع عاملي جديد

, هبذا املعىن مثة اختراق للمجتمعات والثقافات على عدة مستويات من عمليات العوملة
نظام كوين واحد  إىلوالقيم والنماذج ومستوى أعلى يتمثل يف تدفق املعلومات والصور 

  .لالتصال الدائم
سط يتمثل يف توحيد األسواق املالية عرب التجارة اإللكترونية على يد أومستوى 

  مستوى أدىن يتمثل يف , جمموعات اإلنتاج أصحاب الشركات ذات اجلنسيات املتعددة
  31علي حرب مرجع سابق ص)1(
  بتصرف 32املرجع نفسه ص) 2(
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األشخاص العابرين للحدود بني الدول والقارات بفعل اتساع السياحة وتزايد حركة 
  .اهلجرات وتنقل رجال األعمال بأعماهلم املتحركة
تغريت معه خارطة العالقات باألشياء , فالعوملة إذن أحدثت تغيريا يف مشهد العامل

, بالذاكرة واهلوية ,باجملتمع والسلطة, باالقتصاد واإلنتاج, بالزمان واملكان, والكائنات
  .باملعرفة والثقافة

األخطر هو انقالب العالقة بني الزمان واملكان بصورة  أووال شك أن احلدث األكرب 
, هذا االنقالب يف العالقة بني الزمان واملكان, تغريت معها أطر الوعي وبنية اإلدراك
  يتجسد يف تشكيل فضاء جديد للتحكم 

بالعامل من غري وجه  اإلنسانعالقة  طالذي خير ب, السرباين هو الفضاء, واالتصال واملراقبة
  .وعلى عري صعيد

تطرح عددا من التساؤالت ) 1(إن العوملة حسب األستاذ حممد السعيد عبد املؤمن
ومن أهم هذه , تعني على حتديد خطوط التماس بني الشأن العاملي والشأن الداخلي

العاملي على إعادة صياغة املفاهيم واآلليات  قدرة الشأن أوالتساؤالت ما يتعلق بصالحية 
بة املفاهيم والرؤى والسلوكيات واالستجابات الوطنية والدولية يف إذاوالغابات من خالل 

بوتقة اجملتمع العاملي حبيث تتحول السيادة الوطنية واخلصوصيات القومية بكل عالقاهتا 
  .املاضي إىلة تنتمي قضايا سياسية وثقافي إىلومرجعياهتا ونفوذها احلضاري 

وحسب الدكتور حممد عابد اجلابري العوملة هي نفي لآلخر وإحالل لالختراق الثقايف 
  .حمل الصراع األيديولوجي وهي إرادة تعكس إرادة اهليمنة يف العامل

والعوملة أيضا حسب صادق العظم هي رمسلة العامل على مستوى العمق بعد أن كانت 
  .النمط ومظاهرهقد رمسلته على مستوى سطح 

ومن مث فهي إيديولوجية تعرب عن إدارة اهليمنة على , إذن العوملة دعوة لتبين منوذج معني
  .الكوكب وصبغه بالصبغة األمريكية

  .27سط مرجع سابق ص وراق الشرق األأوجملة " خطوط التماس"حممد السعيد عبد املؤمن ) 1(
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تغيري يف  إىلة السيادة الوطنية كما أدت إن العوملة أحدثت تغيريا رئيسيا يف واقع ممارس
لويات والشروط اليت جيب أن تبىن على وتغيري األ إىلبل أدت , أمناط العالقات الدولية

أساسها كل الدول بكافة مؤسساهتا مواقفها الوطنية لكي تتمكن من االخنراط يف العوملة 
  ).1(ية التهميشأووعدم السقوط يف ه

لرسائل واإلشارات على حنو يلغي الفواصل بني احمللي والوطين العوملة تقوم على تبادل ا
إهنا ليست جمرد منوذج ... ما هو شامل وكوكيب ومشهدي إىللذا فالعوملة متيل , والعاملي

وهي ليست جمرد حركة بني مركز , جيري تعميمه فحسب بل هي رسائل جيري تبادهلا
لية من اهلوامش بقدر ما واد املواد األاستري أوألهنا ليست تصدير السلع من املركز , وطرف

  .هي زحزحة متواصلة للمركز وتغري دائم لالجتاه
, من هنا تعرف العوملة بأهنا فقدان الكائن الجتاهه واجملتمع النتظامه واالقتصاد لنظامه

من جراء الشبكات اإللكترونية اليت , لويتهأوبل هي فقدان الشأن السياسي لصدارته و
بقدر ما غريت , بينهم وبني العامل أوسواء فيما بينهم , ر تتغري بالكليةجعلت عالقة البش
  .واملكان والزمان, العالقة باهلنا واآلن

جمرد  إىلوال ختتزله , شعار إىلالعوملة تقيم عالقة مغايرة مع الواقع فهي ال حتول العامل 
ع واقعا جديدا عرب وإمنا هي تصطن, انعكاس لصيغة أوعقيدة وال تعتربه جمرد جتسيد لفكره 

كائن رقمي من  إىلذهين  أوعيين , احلواسب وبنوك املعلومات اليت يتحول معها كل معطى
 افإهنهن من خيط العنكبوت ومع ذلك أوخالل الشبكات والبيانات اإللكترونية اليت هي 

أي بصورة , الوسيط الذي ال غىن عنه ملن يريد التعاطي مع العامل بصورة منتجة وفعالة
رية ومشهدية هذه البىن والشبكات هي على وشك أن تصبح الناظم واحلاكم هلذا فو

  .وهذا ما جيعل السياسة أقل حتكما وسيطرة مما حتسب وحيسبون ,العامل
  إذن مثة منطق جديد يشتغل مع الفضاء اإللكتروين ال تعود معه األشياء على ما كانت

  
  .بتصرف 36...29سط مرجع سابق ص وراق الشرق األأوجملة " إيديولوجية اهليمنة على العامل"نبيل زكي ) 1( 
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بل , مفاهيم ذهنية أوحنن إزاء عامل شبحي أثريي ال يتألف من أشياء عينية , عليه
هي عبارة عن فيض متواصل من , يتركب من وحدات ال لون هلا وال وزن وال حجم

  .العمليات عرب الشبكات والقنوات
 ، هو اجملتمععاملي يتشكل فوق اجملتمعات احمللية مثة من يتحدث اليوم عن جمتمع

, املواطنة أوالعقيدة  أواللغة  أوال على أساس الروابط القدمية للقرابة , السرباين الذي يتكون
إنه على , ة عن االشتراك يف الشبكات اإللكترونيةشيءبل على أساس الرابطة اجلديدة النا

قول املواطن البيين املندرج يف جمتمع تقين واحد واألحرى ال" مواطن األنترنيت"ما يسمونه 
  ).1(اجلغرافية والوطنية أوووحيد املتحرر من انتماءاته اللغوية والقومية والثقافية والدينية 

تتغري األمور أيضا مع تغري الزمان والشاهد على ذلك ) 2(على صعيد األمن والدفاع
  .احرب اخلليج اليت بدأت غري واقعية من فرط واقعيته

بالطبع هي وقعت , "إن حرب اخلليج مل تقع:"وهذا ما جعل جان بوديار يقول
, وأحدثت ما أحدثته من إبادة ودمار ولكن معىن قوله أهنا مل تكن لتقع على ما وقعت عليه
ل وإال ألهنا جرت عرب الشاشات والشبكات وبواسطة التقنيات اإللكترونية اليت أتاحت أل

ل حرب يف أوإهنا , بسرعة الضوء, من دون رؤيته, و وضربهمرة مجع املعطيات عن العد
بل حبسب قوانني الزمان الفعلي , التاريخ جتري ال حبسب قوانني املكان التقليدي وأبعاده

  .وسرعته
مبا هي منظومة من الرموز والقيم خيلع , )3(والعوملة تطال أيضا الثقافة بالذات

هي مرجعيات للداللة  عيه فالثقافات مباجوده وجتاربه ومسامعىن و اإلنسانبواسطتها 
جمتمع جتد نفسها اآلن عارية أمام تدفق  أودولة  أووأمناط للوجود واحلياة خاصة بكل أمة 

وها هي الصحون الالقطة , الصور والرسائل والعالمات اليت حتول الكرة على مدار الساعة
  .ية والربامج اخلالعيةتثري إشكاال على الصعيد اخللقي ملا تبثه من األفالم اإلباح

  .104علي حرب مرجع سابق ص ) 1(
  .بتصرف 105, 104مرجع نفسه ص ) 3(, )2(
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 إىلفاملرء الذي حتول , اإلنسانتضع اآلن خميال  عالموسائل اإل فإنوباإلمجال 
مشاهد يعمر خميلته جنوم الشاشة والعبو الكرة وعارضات األزياء  إىلمستهلك مث 

منط واحد يكتسح أمناط احلياة وأنظمة الثقافة املختلفة يتيح  إنه, ومصمموا احلواسب
ز تعدد العوامل حنو عامل واحد ذي منط أويتج" منوذج كوين"للبعض أن يتحدث عن انتصار 

األمر الذي يعين حسب علي , شكل بطريقة خمتلفة وبقوى جديدةتموحد أيا يكن فالعامل ي
من حيث وسائطها  أوها ومضامينها حرب أن الثقافة أخذت تتغري سواء من حيث أطر

  .من حيث آليات تشكلها والقوى اليت تسهم يف إنتاجها واستهالكها أو, ومسالكها
من ومن حيث مرجعياته ومناذجه ويف ظل العوملة تغري العامل من حيث بنيته ونظامه 

. ..فالعامل إزاء إمكانيات جديدة للوجود واحلياة, حيث منطق اشتغاله وشيفرات تواصله
نشأة طريقة جديدة يف ممارسة الوجود والتعامل مع الواقع  إىلأليس هذا حربا نفسية أدت 

وتكون منط مغاير من العالقة بالذات والغري واألشياء وانبثاق أشكال جديدة من التفكري 
  ).1(والعمل وأنظمة مغايرة من التواصل والتبادل

عل تأثرياته وتغرياته ممارسة حلرب هذا شأن احلدث الكبري الذي يعترب بعض الباحثني بف
وتتفتح , املعاجلات والتدابري, املرجعيات والنماذج, تتغري معها الوضعيات واملواقف, نفسية

  .وتتشكل مساحات وأمداء جديدة للفكر والقول والعمل, معها مناطق جديدة للوجود
ات القائمة وتفكيك اهلوي اإلنسانمشروع العوملة هو تشكيل جمتمع عاملي بعد عوملة 

  .الدين أوالعرق  أواللغة  أوعلى اللون 
ولكن هل ستوحد الشبكات والشاشات البشر حيث عجزت العقائد والكتب 

 أوالعاملي ذي اهلوية لكونية الذي ال يرتبط بأرض  ناساألن إىلوالثورات؟ هل ستصل حقا 
  .دولة؟ أوجمتمع  أوثقافة  أوقوم 

املروجة للعوملة هبدف حتقيق  عالمتعالم واإلهذا السؤال الذي تطرحه أجهزة االس
  .مصاحلها وجتسيد أهدافها

  .107علي حرب مرجع سابق ص ) 1(
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ي إعالمودائما ويف إطار تفسري العوملة كممارسة حلرب نفسية ذات طابع استعالمي 
الذي يفسر العوملة كوهنا سياسة ) 1(األستاذ شائف علي احلسيين إىلجتدر اإلشارة 

له , اقتصاديا, تكنولوجيا, علميا, جسمانيا, قول بأن التفوق أيا كان نوعه عقليااملتفوقني في
يف احمليط العاملي للتعبري عن رغبته يف إظهار نفسه  أونزوع حنو االمتداد يف حميطه القومي 

  .أمما أوومسو مكانته بني اآلخرين أفرادا 
  ).2(د ذاهتا مضللةويرى الدكتور إمساعيل صربي عبد اهللا أن كلمة العوملة يف ح

هذه احلرب هي أخطر من احلروب  فإن" احلرب الثقافية"يقول هنري غوبار مؤلف 
ألهنا تتسلل مبكر وتدرجييا وتدق مبطرقتها بإحلاح واستمرار على األذهان , الساخنة

والعقول واألذواق فتسممها ليصبح املرء عبد قيم وأخالقيات مستوردة وغربية يف طريق 
بأجهزة ختتصر مساحات املكان ومسافات الزمان وختاطب أكرب  إعالملى عوملة ترتكز ع

  ).3(عدد من الناس يف أسرع وقت ممكن
اإلمرباطورية والربابرة "يف أطروحته اليت صاغها يف مصنفة  فإنطرح جون كرستيف رو

االنكسار بني الشمال واجلنوب حيث أثبت إثباتا قاطعا كيف قاد األمريكيون " اجلدد
ويل اآلليات السياسية واالقتصادية يف مستوى العالقة اجلغرافية السياسية من احملور عملية حت
وكيف استدرجوا الفكر النظري " جنوب-مشال"احملور الرأسي  إىل" شرق-غرب"األفقي 

  .احلديث أن يتشكل بقالب النظام العاملي اجلديد
أمام سلطة املال ومل يعد من أمل ا اهلذديد ينذر بتالشي سلطة الدولة واخنوالنظام العاملي اجل

يف استبقاء مرجعية ثابتة حيال تعاظم سطوة الشركات املتعددة اجلنسيات اليت تزداد حرية 
  عرب الفضائيات املرئية عالموتعززها سطوة اإل, حتركها حتت غطاء االتفاقيات الدولية

  
  .21ص  2001اليمن جانفي  1اق للطباعة والنشر طدار اآلف" حديث العوملة وآفاق تطور اليمن"شائف علي احلسيين ) 1( 
  .43ص  1999مصر  1دار جهاد للطباعة والنشر والتوزيع ط" العوملة", ..."كلمة العوملة مضللة"إمساعيل صربي عبد اهللا /د) 2(
  .  38ص  59العدد  1998أفريل , اليمن مارس عالمية وزارة اإلإعالمجملة متابعات " الثقايف عالماإل"أمحد صاحل البطانية )3(
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ويؤازرها سلطات املنظمات غري احلكومية اليت كثريا ما تتوسل بكلمة احلق لتدس 
  ).1(كلمة ليست بالضرورة خادمة للحق

ومتعن التناقضات يف التكاثف فتلتقي عند مركز الدائرة مستدعية إليها كل األشعة 
, إهنا شبكة االندماج الكوين, بكامل غزارهتا الطبيعية فتنبجس األنترنيت بسطوهتا العمالقة

, وإهنا املعجزة الثقافية اجلديدة وإهنا الوليد العمالق الذي يتناسل ويتكاثر ويتنامى جسمه
وليس من باحث وال من مثقف , وليس من عاقل, وتتعاظم عضالته حبساب أعشار الثانية
  . إال وهو يقر مبعجزة العلم يف هذا األمر

سلطة املعلومة من جهة وارتفاع احلواجز أمامها , صوصولكننا هنا معنيون بسياق خم
, من جهة ثانية فبعد أمواج األثري واإلرسال الفضائي املرئي والتراسل الضوئي بآلة الفاكس

ينفسح الطريق أمام املعلومة املندجمة وينطلق الربيد اإللكتروين لتنتهي تدرجييا سيطرة الدول 
  .على االتصال

بوصفها منوذجا متطورا جدا يف جمال االندماج املعلومايت  لقد سطت شبكة األنترنيت
وجعلت الكائن بني اهللع , املعاصر وهي اآلن تبسط على الضمري البشري اإلنسانعلى 

  ).2(فضاء معلومايت إىلوالنشوة وحتول الفضاء الكوين 
, يإعالميف إطار احلديث عن العوملة كممارسة حلرب نفسية ذات طابع استعالمي 

دراسة الباحث عمرو اجلويلي اليت خلص فيها خصائص ثورة املعلومات  إىلاإلشارة جتدر 
  ):3(واالتصاالت وتأثرياهتا يف العالقات الدولية فيما يلي

ية والثقافية والتربوية بني الدول عالمأي مبعىن إمكانية تزايد وترية احلروب اإل ستقراريةاالال
شبكات املعلومات واالتصاالت من خلخلة كردود أفعال ملا ميكن أن تتسبب به ثورة 
  , باعتبارها تأثريات سلبية, للتركيبة العميقة وغزو للثقافة ومسخ لألجيال

  
  .306ص  1999دون مكان , دار الكتب دون طبعة" العوملة والعوملة املضادة"عبد السالم املسدي ) 1(
  .307املرجع نفسه ص ) 2(
  . بتصرف 16, 15, 14مرجع سابق ص  58جملة متابعات العدد " ات املتوقعة لثورة االتصاالت اإلنترنيت حالة تطبيقيةالتأثري"عبد اجمليد غالب املخاليف )3(
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إمكانية زعزعة االستقرار السياسي واالجتماعي يف دول العامل الثالث بالذات خاصة وأنه 
السالم  من غري املتوقع أن تساهم ثورة شبكات املعلومات واالتصاالت يف تعميق أسس

بني الدول وذلك بسبب التوظيف السياسي هلذه الثورة من قبل  أوداخل الدولة  التعاونو
  .                  املتفوق فيها

وتتجسد يف ظهور اجلدل حول قضايا مثل الشخصية القومية والشخصية : الالشخصانية* 
  .فذ حمليان, وبروز شعار فكر عامليا, الوطنية وظهور مصطلح املواطنة الدولية

  .بداية اختراقية الزمان واملكان* 
  .تزايد حلول رأمسال املعرفة حمل رأمسال النقود* 
  .يف عامل املعلومات يتزايد اخللط والتدخل الشديد بني الواقع واملتخيل واالفتراض* 
تزايد وترية اخلصخصة تفكيكا للدولة يف العامل الثالث وتزايد : التفكيك والالمركزية* 

  .احلساسية حنو اخلصوصية الفردية تفكيكا للمجتمع وتفتيتا للتكتالت االجتماعيةظاهرة 
تزايد عدم اعتراف املعلومات واالتصاالت واملعرفة واملتعاملني هبا حبدود : الالسيادية* 

سيادية للدول ومن مثة زيادة ظاهرة التدويل خاصة يف ظل دعوات العوملة  أوسياسية 
ات مهذبة الستكمال هيمنة شبكة الرأمسالية الغربية حول والكوكبية بوصفها اصطالح

  .كامل الكرة األرضية
إحالل التفاعالت الفردية حمل التفاعالت اجلماعية يف كافة املستويات : الالمجاعية* 

  .الوطنية والدولية
 إىلتزايد صعوبة السيطرة التامة على نوع وكم املعلومات اليت تصل : الئية للدولةوالال* 

 إىلومن مث التقليل من حاجة املواطنني , خترج منها يف العامل الثالث أواملواطنني  عقول
خاصة يف الدول اليت تتواجد فيها حركات , وإضعاف والء الشعوب لدوهلا, الدولة

جتيد التوظيف الفعال لثورة شبكات املعلومات واالتصاالت لتبليغ , معارضة سياسية قوية
تالك عقوهلم وقلوهبم كبدائل معارضة حضارية لألساليب املواطنني وام إىلرسائلها 

  .التقليدية العقيمة واملدمرة
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أي احلكم دون حكومة نتيجة إلمكانية تزايد التعامل السياسي : الالحكومية* 
واالقتصادي والتجاري والعلمي على أسس شخصية بني مواطين الدول دون موافقة الدول 

رة اإلضطرابات والتعقيدات وتسارع مع تزايد قلة شيوع ظاه إىلوهذا يؤدي , بالضرورة
  .التحكم أوحيلة احلكومات يف التوقع 

إمكانية تزايد صعوبة ضمان سالمة الشخصية التجارية االقتصادية : الالأمان والالضمان* 
وخاصة املالية عرب شبكات املعلومات واالتصاالت لعدم مرورها عرب حكومات الدول 

ح التعامل عامليا ومباشرا بني املنتج واملستهلك عرب شاشة كضمانات رمسية فقد أصب
  .الكومبيوتر

الدويل يف دول العامل الثالث وتزايد قوة  التأثريتقهقر الدولة نتيجة لتزايد نفوذ : الالدولة* 
الشركات املتعددة اجلنسيات باعتبارها قوى فاعلة دولية توظف شبكات املعلومات 

دول العامل الثالث ومن بروز إمكانية تزايد إضعاف الدولة يف واالتصاالت موازناهتا تفوق 
  .العامل الثالث على ضعفها وتقليل دور احلكومة فيها

تزايد حاجة الدبلوماسية والسياسة اخلارجية : حتمية معلوماتية السياسة والدبلوماسية* 
صناع القرار يف مراكز املعلومات وآليات التواصل السريع والفعال وتزايد حاجة  إىلللدولة 

شبكات وطنية للمعلومات تساعدهم يف صنع قراراهتم باملعلومات  إىلالدول العامل ثالثة 
القومي  أوالدقيقة والضرورية ملواكبة املستجدات واألحداث اجلارية على املستوى الوطين 

  .الدويل أو
التكنولوجيا يف تزايد تدرجيي ألمهية التعليم والعلم و: حتمية معلوماتية احلرب والسلم* 

بناء اجليوش وتسليحها آليا ومعرفيا وتعريفها بأحدث املذاهب الفكرية وأحدث اآلليات 
 أواحلربية مع تزايد تدرجيي ألمهية دور املعلومات الدقيقة يف جتنب احلرب قبل وقوعها 

  .كسب احلرب يف حالة وقوعها عند توفر تلك املعلومات
لومات واالتصاالت ومظاهرها املختلفة وهكذا نستنتج بأن ثورة شبكات املع

كاألنترنيت والبث الدويل والنشر الدويل ستزيد من تأثرياهتا السلبية واالجيابية يف اجملتمعات 
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العامل ثالثة من خالل إمكانية إثارهتا لظواهر وأمناط التفاعلية والالمجاعية والكونية والتدويل 
لية التحويل والتوصيل وقابلية الذيوع والشيوع والالتزامنية وقابلية التحرك واحلركية وقاب

  .والنتشاره
والتجارة اإللكترونية  عالمواالتصال ال تستعمل لإلشهار واإل عالمإذن فتكنولوجيا اإل

  .ولكن للحرب النفسية, فحسب
والواليات املتحدة األمريكية يف هذا اإلطار توظف هذه التكنولوجيات اجلديدة 

شر القيم األمريكية حىت أضحى كل ما تقبله أمريكا يقبله العامل ألغراض احلرب النفسية ون
  ).1(وكل ما هو حسن عند الواليات املتحدة األمريكية حسن عند العامل

من جمموع االتصاالت %  65وألن اجملتمع األمريكي هو أكثر اجملتمعات اتصاال ألن 
مي منوذج عاملي للتحديث العاملية منطلقها أمريكي ولذلك فهي الوحيدة القادرة على تقد

  .ومناذج للسلوك وقيم عاملية عرب منتجات صناعتها الثقافية
واالتصال سيصبح سيد العامل بال منازع  عالموجتسيدا للمبدأ من يتحكم يف اإل

  .أضحت الواليات املتحدة األمريكية سيدة العامل
سة أن اهلدف احملوري لسيا David Rethkoftيشري الكاتب دافيد روتكوفت 

اخلارجية يف عصر املعلومات للواليات املتحدة األمريكية جيب أن يكون كسب معركة 
تدفق املعلومات العاملية بالسيطرة على األمواج والشاشات والصفحات مثلما كان الشأن 

  .بالنسبة لربيطانيا حينما كانت تسيطر يف وقت مضى على الطرق البحرية
قومية عاملية هلا مهمة عاملية تشمل حق مية األمريكية أن القوفالعوملة باملفهوم األمريكي 

  .فرض قيمها وقواعد سلوكها على دول أخرى
األهداف الغربية يف جمال ثورة االتصاالت واملعلومات تعترب بالنسبة للعامل الثالث 
حتديات جديدة ألن حترك أي أمة يف جمال معني حيد من حتركات أمم أخرى يف اجملال 

  .نفسه
(1) Ricardo Petrella "Dangers D'une Techno-utopie" Repères "Vertual et Nouvelles Technologies 

Edition Marinoor Revue N°06 Algerie 1997 P 190.  
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فما بالنا بتحرك املنظومة الدولية للرأمسالية الغربية القوية بكاملها اليت حتد من حتركات 
  .األمم األخرى يف العامل

ضنا الستراتيجية الغرب الرأمسايل يف توظيف ثورة املعلومات واالتصاالت إن استعرا
املتوقعة يف العامل الثالث  أووأهدافها العديدة يف اجملاالت املختلفة وتأثرياهتا السلبية اجلارية 

بل دعوة , االنسحاب منها أورفض هذه الثورة  إىلعموما واجلزائر خصوصا ال يعين دعوة 
يجية جزائرية لتوظيف ثورة املعلومات واالتصاالت تأخذ بعني االعتبار تلك إجياد استرات إىل

ات وتعمل على حتقيق نتائجها كاستجابات ضرورية لتحديات ماثلة التأثرياألهداف وتلك 
أي مبعىن إجياد استراتيجية توظيف فعال وشامل متكننا من االستفادة من إجيابياهتا وجتنب 

لوياتنا الوطنية ومتطلباتنا التنموية وضرورتنا األمنية وهتا وفقا ألسلبياهتا والتعامل مع حتديا
وجتسيدا لكل ذلك وسدا لكل الثغور السالبة وختفيفا للتأثريات السلبية ودعوة للتوظيف 

  .اإلجيايب هلذه الثورة العاملية االمتداد واألبعاد والغربية التمركز واملصلحة
واالتصاالت لصاحلهم وعليهم حتويل هذه  فعلى اجلزائريني توظيف ثورة املعلومات

متهد , توحد قلوهبم وعقوهلم ووجداهنم ووسيلة حترك, ثورة حوار فيما بينهم إىلالثورة 
 إىلبفتح باب جديد للذات اجلزائرية األصيلة والعقل اجلزائري القادر على اإلطالل منه 

  .التاريخ والعامل
 خارطة القرن احلادي والعشرين يف ببحث اجلزائريني عن موقعهم يف تأتىوذلك لن ي

لصنع  تظل ثورة املعلومات كما حيدده هلم الغري بل بتوظيف ثورة املعلومات و االتصاال
وإهنم لقادرين بإمكانياهتم املادية و البشرية على ذلك لو  الذي حيددونه بأنفسهم، موقعهم 

سبق من التاريخ الذي ال م مهددون بالتقاعد املفإهنأرادوا و ما مل حيدث ذالك  و يتوفر 
و النفي الذايت من اجلغرافية اليت ال حينرمها اهلها  و ال ينطلقون يف تفكريهم من  ميرح
  .رطتها اخ

التحدي ، على هذا االساس يديرونه  و هبذا العمق  إىلهكذا جيب ان ينظراجلزائريون  
  .خيوضونه
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ملعاصر  و االخنراط يف الواقع و ذلك ملغادرة مواقع اهلامشية و االندراج يف العامل ا 
الراهن  و اجياد مكان حتت الشمس  و فوق االرض و بالتايل املسامهة يف تكوين املشهد 

  .العاملي و احلضور على املسرح الدويل 
ان الوعي باملتطلبات و إدراك التحديات و معرفة طبيعة العصر الذي نعيشه و املتمثل  

ب فيه  املعلومة دورا استراجتيا حىت اضحى التاريخ حيرك يف عصر املعلومة النووية الذي تلع
  .مبعلومة ، يقتضي اعداد الوطن لتحديات القرن وفقا لتفكري و ختطيط استراتيجي

و  عالمخمتلف اراء الباحثني  فالعوملة و من منظور اإل إىلو هكذا و باختصار و استنادا 
ي لذا االجنياط و إعالمي االتصال  هي ممارسة حلرب نفسية و ذات طابع استعالم

  .عيمجيا و استعالميا  امر اكثر من ضروري للإعالماالستعداد هلا  
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 الخاتمة العامة
  

ويف األخري وليس آخر ، ميكن القول أن الباحث استعرض املوضوع من كل جوانبه        
امت مجعه من بيانات ضوء السياق العام هلذا البحث ، ومن خالل م ىاليت تساءل حوهلا وعل

ومعلومات ميكننا استخالص جمموعة نتائج ومالحظات ومقترحات ، فالباحث طرح 
املوضوع على بساط البحث طبعا بغية الوصول إيل التشخيص والتشريح التام والتحليل 
املعمق للموضوع وطرح احللول والبدائل خدمة للفرد والدولة واجملتمع ولإلشارة فحساسية 

مبنهجية خاصة تتالءم وطبيعة البحث  تناولهت إيل حساسية معاجلته واملوضوع أفض
ز الصعوبات  اليت وقعت فيها الدراسات السابقة وتأيت أمهية هذا البحث من أمهية واوتتج

املوضوع نفسه ، كما تكمن أمهية هذا البحث يف قلة البحوث والدراسات اجلادة اليت 
 موضوع املعلومات وادارة احلرب االستعالمية ت هذا املوضوع هبذه الصورة حيث أنتناول

  .على قدر علم الباحث سوى بعض الدراسات القليلة  تتناولهية ، مل عالماإل
  :وعليه فقد اسفرت الدراسة احلالية على النقاط  التالية 

استشعار ضرورة اجراء املزيد من االحباث والدراسات يف جمال املعلومات  •
االمين ،  عالميا ، دور اإلإعالمفية ادارة االزمات وادارة احلرب النفسية ، كي

يف الوفاق االجتماعي والبناء الوطين وذلك حبث   عالممسامهة اإل عالمدبلوماسية اإل
ي وكذا اجلهات املعنية عالمالباحثني واملختصني واملهتمني باجملال االستعالمي اإل

عوة اجلهات املختصة على االهتمام باجراء البحوث والدراسات يف املوضوع مع د
ضاع املختصني وتامني قيامهم أوالدعم باالمكانيات واملستلزمات لتحسني  إىل

 .بالواجبات البحثية واملهام العلمية لصاحل امن الدولة ودفاعاهتا الوطنية 

واالتصال تقنية وحمتوى باعتباره  عالمامهية بلورة استراجتية وطنية شاملة لإل •
قائما بذاته وضرورة امنية وطنية يف عصر اصبح يعتمد  نشاطا حيويا مهما وحساسا

به املكاسب  مىحاملعلومات سالحا استراجتيا يكتب به التاريخ واجلغرافيا وُت
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جتسد به االجنازات التنموية وتتابع به املصاحل  ،التارخيية واحلضارية والثوابت الوطنية
  . احليوية واالهداف الوطنية وتواجه به التحديات العاملية

 عالماالخبار واملعلومات بكل تفاصيلها وانواعها هي املادة اخلام لوسائل اإل •
واالتصال ، اصبحت عامال اساسيا يف تشكيل رؤية اجلمهور للمجتمع والعامل وهو 

خطرا ومؤثرا لذا فالوعي واالدراك لتلوين  امامينح املعلومات واخلرب الصحفي بعد
واملواجهة  مقاومةكثر من ضروري للأمر أ بار واملعرفة واالملام باملوضوعاالخ

  .الدعائية 
من الضروري توليه جهاز احلرب النفسية عناية مركزة واختيار له أكفأ  •

رات وان ختصص له االكفاءات وحشد له اعظم العقول واحسن املواهب وامله
ية وهيئات استعالمية وتنظيمات اجملتمع املدين واحلركات الشعبية إعالماجهزة  

معه ويف تزويده مبا يلزمه من معلومات  التعاوناجلهاز ينبغي  أن يكون يف وهذا 
  .ومادة ، سائر االجهزة واملؤسسات 

 إذارعة عالج املشكلة الية هذا اجلهاز احلساس املتخصص سوان من مظاهر فع
وقعت وسرعة الرد على احلمالت املعادية وتفنيد منطقها حبجة حمكمة ونسيج فكري متني 

اهو ادل من سرعة الرد ، القدرة على التنبؤ باجتاه الريح يف املواجهات املقبلة ، ، ولعل م
  .تنبؤ من شانه افشال تدابري العدو وشل فعالياته والقضاء على مفاجآته 

هر والدأب والرصد لكل كلمة خترج ضا السهذا اي قاومةومن مظاهر فعالية جهاز امل
حتت ده مما اليقصده ، مما جيعل العدو ه ، وما يقصعن العدو ، ومتيز ما يريده ، مما اليريد

 مقاومةواردة ومن اهم اساليب  أومسعنا وابصارنا ، التغيب عنا من شؤونه شاردة 
 عالمن اجلمهور يف االبالغ عن الشائعات وتكاتف وسائل اإلواالشائعات والدعايات تع

عي العام لدى اجلماهري املختلفة من اجل عرض احلقائق يف وقتها ونشر الثقة وتنمية الو
هيئة  أواحلرب النفسية جهاز  قاومةلتثبيت الثقة بني  القمة والقاعدة وميكن ان خيصص مل

    واستعالم متخصصة يف ذلك إعالم
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 قاومةاجياد منهاج توعية لالرتقاء مبستوى إدراك ووعي اجلماهري كمطلب ملح مل •
من الكوارث ومدخل لنفاذ سهام يسبب الكثري  هنقص أواحلرب النفسية ، فغياب الوعي 

  . اصالنا وشراييننأوالعدو إيل جبهتنا وكياننا ونفث مسومه يف 
ونستطيع االرتقاء بوعي األمة وتطوير فهمها لألحداث وتفاعلها معها وحتقيق تكتلها من 

 شئةوأجهزة التن التأثريحول هدف واحد سام بتنسيق جهد مؤسسات التعبئة ومراكز 
ة أن تنطلق هذه املراكز مجيعا من منظور واحد ومنطلق واحد ، فوحدة والتوعية مع ضرور

  .املنطلق هلذه املؤسسات تضنع وحدة وعي واستجابة اجلماهري 
إذن البد من وعي عميق بالدوائر املعادية وأساليبها وأجهزهتا وحثالتها الذين يروجون 

ماهري باحلقيقة من أهم ما إشاعاهتا وينشرون دعاياهتا ، ومعلوم أن الصدق يف خماطبة اجل
-متابعتها_وعيها،  وكذلك مالحظة ومتابعة كل مستجدات الساحة احمللية والعاملية  عيرف

بالتحليل والتبصري ، وان طرح منهج للفهم والتحليل وربط األحداث اليت تبدو مفككة ، 
د ذاكرة الوعي الشعيب والتاريخ وجتاربه مدرسة يف تزوي نثق وامنت ركائز بنياأويعترب 

اجلماهري مبا ينبغي اختزانه من حقائق ومعلومات هبا تعصم العقول واألفهام  ويرتقي 
باإلدراك وينشر الوعي العميق والرؤية الصافية والفهم السديد بصقل ذاكرة اجلمهور 

  .وتثقيف عقله وصقل قدراته ومداركه 

 اقتصاد(ية كفؤة ومتخصصة حسب املوضوع إعالمضرورة تكوين إطارات  •
, أخبار (وحسب النوع الصحفي )عة تلفزة إذاصحافة (وحسب الوسيلة ) رياضة ثقافة

....) اتصال إشهار حرب نفسية إعالمدعاية (حسب الوظيفة ) حتقيقات , أحاديث 
  .يعيش عصر التخصص و التمرس  اإلنسانف
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إطار مرجعي استراتيجي تتبناه اجملموعة الوطنية يف إطار مقومات  دضرورة إجيا •
لشخصية الوطنية والثوابت والقيم الثورية و اإلرث احلضاري للدولة لتأمني اجملتمع من ا

اختراقات احلرب النفسية املعادية وذلك أيضا بنشر الوعي املدين واحلس الوطين والثقافة 
  .األمنية الوقائية وجعل هذه األمور مجيعها تسري يف عروق اجملتمع

 شىت جماالت احلياة فلم يعد مثة، أمن على أقوى سالح لزعزعة األمن يف عالماإل •
ية ، وحتمل عالممال وال نفس والمعتقد ومن هذا املنطلق تربز املسؤولية األمنية للمرافق اإل

هذه املسؤولية يتمثل يف القيام بتطويع هذه األجهزة خلدمة اجملتمع والدولة ولتوطيد دعائم 
ان يف ربوع الوطن الن األمن هو أعلى ما األمن واالمان ومتتني السكينة العامة واالطمئن

األمم وتتطلع إليه الشعوب واهم اجملاالت اليت جيب جتنيد كافة الطاقات من اجل  هتنشد
ارفع املستويات فيسود األمن طول البالد وعرضها ، حىت يلمس باليد ،  إىلاالرتقاء هبا 

  .ويشاهد بالعني

وطنية  ةظهر ذلك على شكل إستراتيجيبني أدوات القوة الوطنية ، وي قأمهية التنيس •
  .الوطنية املنشودة  فتوضح فيها األهدا

ية واإلجراءات عالماإل احلرب النفسية منظومة متكاملة من العمليات النفسية والتدابري •
ية اإلنسانواالتصال وذخريهتا املعلومات وميداهنا النفس  عالماالتصالية ، حرب سالحها اإل

 لغس أواإلشاعة  أوواالتصال كمنصات إطالق وعيارها الدعاية  عالمعية اإلأووسائلها 
غيري االهتمامات لويات وتوالفضيحة وهدفها قلب األ أواحلقيقة  أواملخ وتسميم السياسي 
وتشويه الصور الوطنية على مستوى العالقات الدولية وخلخلة أمن  وزعزعة املرجعيات

، وهلا سيناريوهات وخمططات وهلا  توتكنيكياالدولة ودفاعاهتا الوطنية ، هلا استراتيجيات 
  .مقاتلون 
 فإنكانت احلرب العسكرية مسرح عملياهتا األرض وخصائصها الطوبوغرافيا  إذاو

  ية وخصائصها املعنوية وبنيتها الروحية اإلنساناحلرب النفسية مسرح عملياهتا النفس 
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مير هبا اجملتمع  الوطنية خالل فترات األحداث اهلامة اليت تاعالمإن دور اإل •
من اجملتمعات ميكن أن يكون له ابعد األثر يف دعم االستقرار واستتباب أمن الدولة واجملتمع 

الوطين دور مؤثر مؤازر ومعضد  عالم، وبث الثقة واالطمئنان يف نفوس املواطنني ، كما لإل
ور وعدم والشرعية والتصدي للنشاط املضاد وكشفه و التوعية الشعبية للجمه رلالستقرا

ئه اجلهود املبذولة من مؤسسات الدولة الدستورية ، إذن يف األزمات واحلاالت الغري وامن
كطرف يف اجملموعة الوطنية ، ذلك أن سياق  هالعادية ، اجلميع مدعو لتحمل مسؤوليات

 التأثريإحداث  يقات التوتر يأخذ انعطافات بالغة اخلطورة مما يستدعأويف  .األحداث
يكرس  وحدة األمة ويعزز مناعتها أمام سهام احلاقدين وذلك ببلورة شخصية  املناسب مبا

ات اخلارجية التأثريوطنية موحدة وطننا وهدفا بعيدة عن التعقيدات الداخلية املوروثة وعن 
أي مبعىن حصانة أمنية من عدوى االحنرافات وخطر اإلنزالقات وتالعبات وبالتايل توفري 

بالنفس والتأهيل على امتالك القدرة على مواجهة أي خطر داخلي  األمن النفسي خبلق الثقة
  .حمتمل  أوخارجي قائم  أو

حضوره الفاعل ودوره املؤثر يف  عالمعلى امتداد املسرية الوطنية كان لإل •
والتحرير الوطين ويف حركة البناء والتشييد الوطين ، فليس مثة من ينكر على  قاومةحركة امل

الثوري  عالمدور ، بل األدوار الوطنية اليت لعبها ، فمن ذا مل يسمع باإلاجلزائري ال عالماإل
ية االستعمارية بإمكانياهتا عالموالترسانة اإل اذو اإلمكانيات احملدودة الذي واجه االرماد

  .الكبرية اليت ال تضاهى 
ية بالدعم والرعاية والتوجيه لتكون يف مستوى عالمضرورة أن حتظى املنظومة اإل •

هبا يف تامني الدولة واجملتمع من اخترافات  ةام امللقاة على عاتقها واملسؤوليات املنوطامله
احلرب النفسية املعادية ونشر الرصيد التارخيي واالرث احلضاري للدولة وتراثها وثقافتها 

مواجهة و .الوطنية وبناء هويتها الوطنية وترسيخ وحدهتا ولكي تتمكن من التصدي 
بكل الوسائل املتاحة واملمكنة دفعا لكيد أعداء اجلزائر وحفظا لكياهنا  احلمالت املعادية
ية شاملة حمكمة إعالماتصالية و ةومحاية لسيادهتا من خالل تبين إستراتيجي ورعاية ملصاحلها
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التخطيط ( البناء ،تعتمد املنطق والتاريخ منهجها ، وتستند للتخطيط العلمي يف عملها
الدعائي ، تنفيذ وتطبيق العمل الدعائي ،  طالدعائي ، بناء املخطي تصميم الربنامج عالماإل

لصورة وطنية حسنة واجيابية  جوتعمل على التروي) متابعة ومراقبة وتقييم النشاط الدعائي 
  .ومقبولة 

قي ، كل ما لات الوطنية ، ثقة املواطنني وذلك بإعطاء املتعالمضرورة استعادة اإل •
حقيقي ذو مصداقية  إعالميشاهده وذلك بإرساء دعائم أو هقراي أوأن مسعه  ديهمه وما يري
ا سباقا إعالمولكن يكون  ، ال تقف مهمته عند حدود رد الفعل إعالموشفافية ، 
طبقا للرؤية الوطنية وتكريس  عالموطنية عليا لإل ةيرتكز على إستراتيجي ، لإلحداث
مسعتها مع ضرورة كشف ما  ية خلدمة الوطن واملواطن والرفع من مستوىعالماخلطط اإل

أمكن كشفه من احلقيقة للمجتمع خللق جو الثقة والشفافية و املصداقية  وخطوط يف 
الظروف غري الطبيعية نظرا الن القوى املعادية واملتآمرة تستغل ، احملن للتأثري على نفسية 

 .تنة التسلل وإثارة  القالقل وإذكاء نريان الف ةاولحماجملتمع وخلق حالة اليأس و

املنطق واملصلحة الوطنية وخصوصا يف اجملال اخلارجي تقتضي تكاتف وسائل  •
العامة واخلاصة للدفاع عن اجلزائر ونشر معاملها التارخيية واألدبية والثقافية ، وابعاد  عالماإل

ئة واية املنعالماإل تاملضاد والتصدي لإلستراتيجيا عالمسياستها الدولية ، ومواجهته اإل
اليت  تملفاهيم اخلاطئة والتسلح بأقصى درجات اليقظة والتعبئة لتحمل املسؤولياوتصحيح ا

 .تستلزمها خطورة الوضعية 
وألهنا كذلك  إن التوتر واألزمات ، مها بالطبع من األمور اجلذابة عادة للصحافيني، •

بىن ية لذا فتعالمالصحافة تصنعها بطريقتها اخلاصة مما يوقعها يف سوء املعاجلة  اإل فإن
األزمة أمر اكثر من ضروري حلماية مقدسات األمة  عالمحمكمة ومنظمة إل ةإستراتيجي

صراع من  إىلوالقيم الثورية واملثل الوطنية واستيعاب كل صراع داخل الوطن وحتويله 
صراع على الوطن ومواجهته األطراف املفصولة عن امتدادها الوطين  إىلاجل الوطن ، ال 

عن طريق  عالمشأن الوطن من سباته العميق وتردده مما يؤهل اإلوإيقاظ كل من يعنيه 
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 إىلبرنامج إجرائي واضح وحمدد من حيث األهداف املنشودة والوسائل املعتمدة مما يؤهله  
املسامهة يف البناء  إىلي باإلضافة إعالماملستوى الذي يسمح له بالتصدي ألي هجوم 

اليت ميكن العمل فيها من اجل تقليص الدوافع ي هو األرضية عالمالوطين الن امليدان اإل
رد الفعل والوقاية  ةوالعوامل املولدة للعنف والرتاعات وإرساء الركائز األساسية إلستراتيجي
منها الستقرار األمم  من العنف يف إطار البحث عن ترقية ثقافة السلم كقيمة البد
اري كفيل وحده بترقية واالنسجام االجتماعي والصداقة بني الشعوب وهذا مسعى حض

  .ثقافة حقيقية لألمن 
ودورها اهلام يف تعزيز وتطوير املسرية  اية مبسؤولياهتعالمأمهية اضطالع األجهزة اإل •

الوطنية يف بالدنا ومواكبة الفعاليات اليت تقوم هبا أجهزة الدولة وإبراز دورها ومواقفها 
ية عالمالتزام املؤسسات اإلوأنشطتها املختلفة على الصعيدين الداخلي واخلارجي و

بالنصوص القانونية يف تغطيتها  ألنشطة مؤسسات الدولة الدستورية مبا يساهم يف خلق 
 .أجواء الثقة يف تكامل مؤسسات اجلمهورية 

ي معها فاألزمة عالماستثنائية موقف األزمة يتطلب قدرا استثنائيا من التعامل اإل •
فار نحمددة،كما تتطلب ممارسات معينة كاستحتمل معطيات خمتلفة وتستدعي استجابات 

ية لالزمة إعالمي متعلق باألزمة ، جيسد معاجلة إعالمية لتقدمي خطاب عالماملنظومة اإل
يا سواء إعالمويعكس الرؤية والفهم الوطين ملاال إحداث جهاز خاص إلدارة األزمة 

تكفل  إىلبارباإلضافة اإلشراف على كل ما بتعلق باألزمة من أخ أواملراجعة  أوبالرقابة 
األزمة وجهازه اخلاص بسد الثغرات والفجوات اليت تتسلل منها الدوائر املعادية  إعالم

غري املؤمتن على  عالملتطويع اإلرادة وطمس الشخصية وتشويه الصورة ومواجهة اإل
  احلقائق واألنباء ، املليء  بالزور واالفتراء
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، لدرجة انه احدث  يلدن الكيان اإلسرائيلاحلرب النفسية حتظى بعناية كبرية من  •
امج عدة هيئات للحرب النفسية ، ختطط على املستويني املدين والعسكري وتوجه الرب

 .ية املدنية والعسكرية على السواء عالماإل
املرئي تتدخل يف صناعتة وإخراجه اليد اليهودية ، فال  أواملكتوب  أوفاخلرب املسموع 

إال ما خيرج عنهم  فإال ما يريدون له أن يسمع ، وال يعر –بعيد حد  إىل –يسمع العامل 
تعترب من اخطر احلروب وذلك خلربهتا يف هذا اجملال  ةوباختصار فاحلرب النفسية اإلسرائيلي

واسترياجتيات  تواعتمادها على ميكانيزمات متطورة ملمارستها واستنادها لسيناريوها
  .مدروسة وخمطط هلا ومربمج هلا 

اعتماد منظومة توجيه وتوعية وحتسيس وتكوين تقدم معرفة من شاهنا  ضرورة •
توسيع مدارك األفراد وتدعيم مفاهيمهم ، بوصف العنصر البشري هو حمور االهتمام 

 .ومصب مجيع النشاطات واألعمال 
 تتكوين شخصية متوازنة ملتزمة ومؤهلة ألداء املسؤوليا إىلية هادفة إعالمالتوجيه عملية ( 

  ).ذ املهام عن قناعة كاملة يف إطار التوجه املسطر والضوابط احملددة لذلك وتنفي

وهو ما يفرض وضع برامج مدروسة بدقة وموجهة تستمد قوهتا من حضارة اجملتمع 
احلسبان  وقيمه وتاريخ الشعب وتضحياته ، متاشيا مع التطورات واملستجدات ، تأخذ يف

  .قدم واالزدهار ومستلزمات األمن واالستقرار وب مقتضيات التواقع اجملتمع وتطلعاته ص
رؤية العوملة كمصطلح  تروج  إىلإن فحص العوملة ووضعها موضع التساؤل يؤدي  •

وتلغيم  تغزو الثقافا إىلوعبارة عن ممارسة غربية حلرب نفسية هتدف  ةله الدعاية األمريكي
ومات على مدار الساعات وتفجري احلضارات وتغيري وجه احلياة ، عرب انساق املعل تاهلويا

 ة للقارات واجملتمعات والثقافات عرب الشاشات والشبكات على حنو كوكيب وبصورة عابر
رفض العوملة  إىلوان استعراض العوملة كممارسة حلرب نفسية اليعين دعوة اجلزائر 

جزائرية لتوظيف ثورة املعلومات  ةإجياد إستراتيجي إىلمنها، بل دعوة  باإلنسحا أو
مع حتدياهتا مما يفتح  عوملة وتفادي سلبياهتا والتعاملتصاالت واالستفادة من إجيابيات الواال
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التاريخ  إىلباب جديد للذات اجلزائرية األصيلة والعقل اجلزائري القادر على االطالل منه 
والعامل مع مغادرة مواقع اهلامشية واالندراج يف العامل املعاصر واالخنراط يف الواقع الراهن 

  .واملسامهة يف تكوين املشهد العاملي واحلضور على املسرح الدويل
رغم صعوبة موضوع البحث ، وحساسيته يف بعض احملطات ، إال أن الباحث بلغ 

حد ما األهداف املسطرة يف ضوء إشكالية وتساؤالت  الدراسة وعلى كل فاحلديث   إىل
  . عية عن املوضوع حديث اكرب من أن حتتويه هذه الرسالة اجلام

ويف األخري يتمىن الباحث أن يكون هذا العمل يف املستوى املطلوب وأن يضيف 
  .أبعاد جديدة للبحث العلمي يف هذا اجملال اإلستراتيجي وأن يفيد اجملتمع والدولة

و على هذا األساس ميكن أن تتجه الدراسة مستقبال للراغبني يف تناول مثل هذه 
  .آخر و من زاوية أخرى املواضيع إىل نقاط أحرى و مبنهج

  يرجو الباحث أن تسهم هذه الدراسة وهذا اجلهد املتواضع يف تلبية بعض اإلحتياجات
والبحثية يف جمال علوم اإلعالم واإلتصال ودورها يف األمن الوطين والعالقات  املعرفية

  .الدولية واهللا املوفق واملعني
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  :الرسائل و األطروحات واحملاضرات  اجلامعية •
رسالة ماجستري منشورة ، '' 1956 - 1954ىل وحلتها األالثورة اجلزائرية يف مر ةإستراتيجي'' بومايل احسن  •

مطبوعات املتحف الوطين للمجاهد باالشتراك مع املؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واالشهار دون طبعة 
  .اجلزائر دون تاريخ 
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  .اجلزائر  1999/2000واالتصال  السنة اجلامعية  عالماشراف الدكتور عزت عجان ، معهد علوم اإل

أطروحة دكتورا ه منشورة ، مركز دراسات '' صورة العرب يف الصحافة الربيطانية '' ساري خضر حلمي  •
  .1988بريوت جانفي  1الوحدة العربية سلسلة أطروحات الدكتوراه ترمجة عطا عبدالوهاب ط

حماضرات غري منشورة ، ملقاة على طلبة '' واالتصال  عالمحماضرات يف تكنولوجيا اإل'' بوخنوفة عبدالوهاب  •
واالتصال للسنة  عالمىل ماجستري فرع تكنولوجيات واقتصاديات مؤسسات اإلوالسنة األ
  .اجلزائر ، اجلزائر واالتصال ، جامعة  عالم، قسم اإل عالمكلية العلوم السياسية واإل 2000/2001اجلامعية

حماضرات غري منشورة ، ملقاة على طلبة السنة الرابعة صحافة  '' حماضرات يف احلرب النفسية '' مسيسم محيدة  •
  .جامعة بغداد ، العراق  عالمكلية االداب قسم اإل 1990/1991للسنة اجلامعية 

  :   الدوريات والتقارير واعمال الندوات •

واالتصال جلامعة  عالمصادرة عن معهد علوم اإل1995ربيع وصيف  12-11العددان '' ال اجمللة اجلزائرية  لالتص''  -1
  .اجلزائر ، اجلزائر 

  .اليمنية ، اليمن  عالمصادرة عن وزارة اإل 1995نوفمرب  48العدد '' ية إعالممتابعات '' جملة  -2
  .اليمنية ، اليمن  عالماإلصادرة عن وزارة  1997ديسمرب  - نوفمرب 57العدد '' ية إعالممتابعات '' جملة -3
  .اليمنية ، اليمن  عالمصادرة عن وزارة اإل 1998فرباير  –يناير  58العدد '' ية إعالممتابعات '' جملة  -4
ية والسكان القاهرة عالممنشورات املركز االقليمي للدراسات اإل 1998مارس –جانفي  90العدد '' ية عالمالدراسات اإل'' جملة  -5

.  
  .سط القاهرة ومطبوعات املركز القومي لدراسات الشرق األ 1998عدد مارس يونيو '' سط وشرق األراق الأو''  جملة -6
  .صادرة عن وزارة اخلارجية اليمنية، اليمن  1989ديسمرب –نوفمرب  –ل اكتوبر والعدد األ'' احباث سياسية '' جملة -7
  .الوطين الشعيب اجلزائر  صادرة عن اجليش 23السنة  1987نوفمرب  282العدد '' اجليش '' جملة -8
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  .صادرة عن اجليش الوطين الشعيب اجلزائر  25السنة  1988جوان  289العدد '' اجليش '' جملة -9
  .صادرة عن القوات املسلحة السعودية ، السعودية  36السنة  1997ديسمرب 109العدد '' الدفاع'' جملة  - 10
 صادرة عن احلرس الوطين السعودي ، السعودية   2001حانفي  22السنة  223العدد ''  احلرس الوطين '' جملة  - 11

12- Revue Algérienne de Communication , N ° :10 Hever 1995 édite par  L’institue 
des science de L’information et de la communication , université d’ALGER , 
ALGERIE  

  .نصف شهرية جزائرية صادرة عن جامعة اجلزائر  2002ماي  31إىل 15من 77العدد '' مرب اجلامعة '' جريدة - 13
  .يومية جزائرية ، اجلزائر  2003مارس  13عدد يةم '' االحداث '' جريدة  - 14
  .، يومية جزائرية ، اجلزائر  2002مارس  02السبت  402عدد '' الشروق اليومي '' جريدة  - 15
جمموعة من اخلرباء والباحثني ، منشورات املركز العريب '' ية يف الدول العربية عالممرافق اإلاالمنية لل ةاملسؤولي'' اعمال الندوة العلمية  - 16

  . 1986للدراسات االمنية والتدريب الرياض 
املؤسسة  جمموعة من اخلرباء والباحثني ترمجة اللواء جربائيل بيطار ،''  ياملظاهر العسكرية للصراع العريب اإلسرائيل'' أعمال الندوة العلمية - 17

  . 1980بريوت  2العريب للدراسات والنشر ط
بريوت  2دراسات الوحدة العربية ط جمموعة من اخلرباء والباحثني منشورات مركز'' السياسة األمريكية والعرب '' اعمال الندوة العلمية  - 18

1985 .  
  من املتدخلني واخلرباء والباحثني جمموعة'' االشكال املعاصرة للعنف وثقافة السلم '' اعمال امللتقى الدويل  - 19

سبتمرب  22- 20املنظمة العاملية للصحة اجلزائر  ةمبشاركة منظمة اليونسكو ومسامه اإلنسانملتقى دويل من تنظيم املرصد الوطين حلقوق (  
  .1998الطباعة الشعبية للجيش  اإلنسانمنشورات املرصد الوطين حلقوق ) 1997

، الطباعة الشعبية للجيش  اإلنسانمنشورات املرصد الوطين حلقوق  1995/ 1994 اإلنسانالوطين حلقوق التقرير السنوي للمرصد  - 20 
  . 1996اجلزائر 

   :املوسوعات والقواميس واملعاجم  •
  .1980،دون طبعة بريوت3،ج2،ج1جمموعة من الباحثني ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،ج '' املوسوعة العسكرية'' 
  . 1985بريوت القاهرة  1امحد زكي بدوي تقدمي امحد خليفة دار الكتاب املصري اللبناين ط''  عالماإل تلحامعجم مصط'' 
  .1984فريد حممد عزت دار الشروق ط السعودية '' يةعالماإل تقاموس املصطلحا'' 
  .1984ة بريوت القاهر 1امحد زكي بدوي دار الكتاب املصري اللبناين ط'' معجم مصطلحات العلوم اإلدارية '' 
  .اعداد جمموعة من املختصني قاموس تقين عريب إجنليزي دار الراتب اجلامعية بريوت '' موسوعة املصطلحات الفنية العسكرية '' 
إشراف م رنتال ، ب يودين ، إعداد جلنة من العلماء واألكادمييني السوفيات ترمجة مسري كرم ، دار '' املوسوعة الفلسفية '' 

  .1967وت الطليعة بري
7-Dictionnaire de Médias sous la direction de Francis balle , Larousse paris 1998.  
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