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 ����� ����	 ��
����� ��ل ا���ن ا���� ��ا�� �ر�	�$# ا"�!��ت ا������  ا
�����د3� وأرا��0� 	/ .�-, ا��+�� ا��*(�ي ا��'ى ا% 56	 #�'���!�ر-� ا�7 ا

وا%���ل ا���$� �Fرض D+ف ا��A%B� وا��@(? = �<ا3� و= �>; ا�':# �*9 ه'-�0� 
���(�>�� ا�K 7�I6*J- ?06'ن �/ ��'��ت G��H�3? و -Bو�'ن =  �0L�J�و��M# 	�'ل أ

;��Nا�� O������'ا:R  S�I��- ?06'ن و-*�*6!'ن �(� �� 56Q  :�!0? وP�G��H و
�'-� و�W ا�Vب ا�J>*�� ا�7 . 	0�6?X*(�-� وا��ا� �L��وا���!6# = ذ�Z آ� ا�'

_�_ل �/ ��A� آ� إرادة \�< و���و��. 

�>�a :'ة ا�رادة وا�'	� ���Bات ا�7 `#  �0bb� آ� = c6< d Zآ� ذ� ?eر /)�
وا��6!�ء وا"�ه+-/ ا�J@$ /-B'ا ا��_اL? واA!? ورG�'ا  وb'رت �>�� ا�>(�-/

 .ا��@+-�ت

 ��g�� O�ا�� >e �L����>(<ه� ا%���!�ري و ا% ����. ?)h ���e< أن ا�+ول ا�\�
ا��اG�J!6� lG*� وا�J+-�، ��زا�# �!� 	��i 56, أه+ا0G� ا%���!�ر-� �/ ��ل $/ 

�9   ��وD� ا�J>*�� �+ آ� 	�m�J :'ةX W� +�nا oإ �A ����p �J�06� ����� و��!�M
�0bb� ,Gو�*<-/ و �J�6	 را ��+ورا+: �qN� �J-+� ة�	�J:. 

 =��rوا%:���دي وا� ������� ا�*���J� ا������ وا��!�M S:وا Pل إ��s �� ا�t� و
��+ ا�q�ر ا��*(� ا��w'	� و0v'ر �t�م 	��� أ��دي  �m�� x�nوا P!	_� ybا��

 +-+z و+������ ا��(>� X�اaV�رة (ا�'%-�ت ا��@+ة ا��n-(�� و��وز ���d ا
����������+و ا�*��,) ا P��$)�	'�w*(� ا��ا� (P�q�-� " آ!� �+د{ G'آ'-��� = آ��
J�ول ا�'�S �/ هB{ ا�_او-� �/ أm ( �z+ام اaV�رات(وه�J\�'ن " ا���ر-9 ��+!�

�'-� 	56 آ�b� �w �># ا����{  �!�6� ��J�nوا ��	�!�z%6'م ا�ا� = ���Iا�*�و�� وا�
��غ = :'ا�G y(�-� و��6'���� v�ه�ه�  ��h ،��+� ا�7 ��رس ��*<Jب ا��Vا
 ��+� �0J.����bق �@�-� و S!�"اد ا�Gn ��*<J��6 وا���0_ة ا�znق اX�،SJ��

 . و�����O إ�b�ل :+ر3� 	56 ا�Vآ� و ا���و�� آ��><و��ت *�5 إo $06� و �+-�ه�

 56	 S!�"56 ا�>�د وا	0� �L�ره� و���bأ�، ��*<Jب ا��Vا ����. �J	'�'� = ��J�و 
����>��� = اn	+اد ا����6 �3��J� .  أن ���ول 

 

( ويمكن ان نعرفها على أنها نوع من األفكار والمعلومات المضللة 
التي تنشرها دول ضد مجتمعات ) ين او غير الصحيحةبالتهويل او التهو

ودول معادية أو محايدة بطرق متعددة على نمط فيروسات تحطم جهاز 
المناعة النفسية والفكرية  لذلك المجتمع فتجعله مشوش التفكير و مشلول 
اإلرادة والرغبة في المواجهة والتحدي له القابلية لالستسالم لكل السياسات 

  .القتراحات التي تعرض عليه من قبل الدول المستعملة للحربوالقرارات وا


ــــ�ب ا�����ــــ
 وا��ـــــ�ب ا����ــــــ� ا��ــــ
 ��ـــا����  

إذا كانت الحرب العسكرية هي تحطيم للوجود المادي لإلنسان فإن  -
  . الحرب النفسية هي تحطيم لوجوده المعنوي

لى احتالل الحقول فإن الحرب ـ إذا كانت الحرب العسكرية تسعى إ
  .النفسية تسعى إلى احتالل العقول

ـ إذا كانت خطورة الحرب العسكرية في قنابلها ومدافعها وأنواع 
 األسلحة الفتاكة التي تستعمل لتدمير كيان اآلخر وتعطي لهذا األخير


ـــــــ�ب ا����ــــــــ� ا��ــــــــــ����   

ية يجدر بنا أوال اإلشارة إلى أهم قبل تقديم تعريف للحرب النفس 
المفاهيم والمصطلحات التي تستعمل للداللة على مضمون الحرب النفسية 

الحرب الباردة، حرب األعصاب ، حرب الدعايات ، حرب :وهي 
  .   الشائعات ، حرب الكلمة ، والصراع الفكري كما يسميه مالك بن نبي

لحرب النفسية هي ا:"أما تعريفها فهي حسب الموسوعة العسكرية 
مجموعة من األعمال تستهدف التأثير في العدو بما في ذلك القادة 
السياسيين واألفراد غير المقاتلين بهدف خدمة أغراض هذا النوع من 

  )1(".الحرب

استخدام مخطط من جانب "على أنها:ويعرفها علماء النفس االجتماعي 
السالم إلجراءات  دولة أو مجموعة من الدول في وقت الحرب أو في وقت

إعالمية بقصد التأثير في آراء وعواطف ومواقف وسلوك جماعات أجنبية 
معادية أو محايدة أو صديقة بطريقة تساعد على تحقيق سياسة وأهداف 

 )2("الدولة أو الدول المستخدمة
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حركات المقاومة واالنتفاضات الشعبية التي ظهرت منذ احتالل الجزائر 
وبقيت مستمرة إلى يومنا الحالي  1945إلى ثورة التحرير سنة 1830سنة 

  .بأشكال وألوان جديدة ومتطورة 

همية الحرب النفسية تكمن في أنها تثير الدوافع التي تنشأ في كما ان أ
نفوس المواطنين أثناء الحرب أو عند تعرضهم للمصاعب والتهديد أو 
الخطر المستمر كما حدث في الجزائر خالل العشرية السوداء ،وهي 
تسعى إلى تحطيم معنوياتهم ثم تهيئتهم نفسيا لقبول آية فكرة أو حل يطرح 

  .شجيعهم على تنفيذها وأخيرا مساعدتهم على تحقيقهاعليهم ثم ت

إذن نستخلص أن الحرب النفسية لها مفعول أخطر من مفعول القنابل 
والصواريخ والمدافع ألنها تحطم قوة اإلرادة والحركة لدى كل أفراد 

  . المجتمع سواء كانوا قادة أو مقودين


ـــــــــ�ب ا����ــــــــــ�اف ا��ـــــــأه  

اء على ما سبق نجد ان الحرب النفسية تسعى إلى تحقيق عدة وبن
  :أهداف حسب الظروف والطرف المعادي ومن أهمها ما يأتي

���ة 1 �
 ا�&�!د�
 ��%  ! �$#"!  � د�� و�ـ إ(�!ف ا�&!ن ا�'&!
عن طريق تضخيم بعض األخطاء السلوكية أو التصورات ,و��- أو  ,!دئ

عض القيم والتشهير بها إلى درجة الفكرية المختلفة معه و تهوين ب
وهذا ما تقوم به الصحافة الغربية اتجاه الدين اإلسالمي منذ . االستهزاء

سنوات وخاصة بعد سقوط المعسكر الشيوعي والتّأسيس للعولمة من خالل 
الذي بشَر فيه لنهاية عصر االيديولوجيات "نهاية التاريخ "كتاب فوكوياما 

و في نفس الوقت لوح في كتابه بوجود . وانتصار الفكر الرأسمالي
حضارة وفكر منافس للرأسمالية وهو الدين اإلسالمي لذلك حان الوقت 

 11غكانت أحداث . للتفرغ كلية لمواجهته و تحطيمه كما حطمت الشيوعية
األرضية التي وفرت مناخا نفسيا وسياسيا لتشن كل الدول  2001سبتمبر 

يضية والتخويفية من كل ما له عالقة الغربية حمالتها التشويهية والتحر
" ص"تصريحات سياسية ،رسومات كاريكاتورية مسيئة للرسول" باإلسالم

قضية الحجاب التشهير بالواقع المأساوي الذي تعيشه بعض المجتمعات 
اإلسالمية وخاصة من زاوية واقع المرأة من أجل تنفير وتخويف الناس 

الجماعات اإلرهابية المسلحة في  ويمكن اعتبار أيضا ظهور. من هذا الدين
الكثير من الدول العربية و اإلسالمية أحد عناصر استراتيجياتها في 
الحرب النفسية، باعتبارها تحقق أهدافا تعجز هي عن تحقيقها بوسائلها 

حيث تكونها و تدعمها سريا بنفس االستراتيجية التي اعتمدتها .المباشرة 
  .في أفغانستان لمحاربة الشيوعية


  ـ 2  �إ7!رة �6ور و�/ا % ا����
 وا�4�!ق 12 �0/ف ا�'&!
بتفريق أفراد الشعب عن القيادة وتفريق أبناء المجتمع  ا�&�!د�
 أو ا�&�!��ة

الواحد عن بعضهم البعض عن طريق زرع قنابل عنقودية متنوعة في 
عقول أفراد و جماعت المجتمعات اإلسالمية والعربية بعناوين مثل 

"�كما هو في الجزائر ودول " ا�'�8 وا���ق" كما هو في اندونيسيا "ا���
ولبنان في قضية ) األقباط(كما هو في مصر " الدين ""المغرب العربي 

بين الشيعة " الطوائف وآخر ماركة من هذه القنابل هي قضية المذهب
حيث تمكنت الدول . والسنة في العراق ولبنان وبين إيران ودول الخليج 

وسائلها االعالمية والدعائية وعلى رأسها الواليات المتحدة من الغربية ب
زرع هذه القنبلة األخيرة بين المسلمين بعد غزوها للعراق مباشرة ، 
فكرست مبدأ التخويف من النفوذ االيراني والشيعي على حساب السنة 

وتصنع من إيران بمشروعها النووي عدوا و إسرائيل دولة معتدلة .
فهذه االستراتيجية قديمة قدم االستعمار التي . المسلمين وصديقة للعرب و

يعتمد مبدأ فرق تسد داخل الدويالت التي استولى عليها وتحضرني هنا 
 مدعم سياسة اإلدماج )Rozet(مقولة ألحد الفكرين الفرنسيين روزي 

فرصة التحصين ليحمي نفسه منها، فإن الحرب النفسية تتسلل إلى نفسية 
مقنع فتؤثر في أعصابه ومعنوياته وعواطفه لتشلها وتكبح  اإلنسان بشكل

  .فيه إرادة الحركة والتفكير و المقاومة

ـ إذا كان الحرب العسكرية تهاجم العسكريين والمواقع العسكرية فإن 
  .الحرب النفسية تهاجم المدنيين والعسكريين على حد سواء

ان فإن ـ وإذا كانت الحرب العسكرية محدودة في الزمان والمك
و ) أوقات الحرب والسلم معا( الحرب النفسية مستمرة في الزمان يعني

تمارس من قبل الكثير من الدول وخاصة الدول االستعمارية ضد الدول 
المتخلفة والنامية أو المعادية بشكل يومي والدول العربية واإلسالمية بشكل 

وامتدادها بحكم تاريخها وثقافتها المنافسة للثقافات الغربية (خاص 
  , )الجغرافي وغناها بالثروات الطبيعية والطاقات البشرية 

ـ وإذا كان من تقنيات الحرب العسكرية التشويش على الرادارات 
وأجهزت االتصاالت واختراقها لتحريف ضربات العدو وإفساد خططه، فإن 
الحرب النفسية تعمل على التشويش على العقول وعمليات التفكير لألفراد 

ادة السياسيين والعسكريين واختراق ضمائرهم لزرع فيهم الخوف والق
والرعب وجعلهم ال يثقون في أنفسهم بحيث يسيطر عليهم الشعور بالنقص و 

  .من ثمة تحويل مشاعرهم بجعلهم يرون العدو صديقا والصديق عدوا

ـ وإذا كانت الحرب العسكرية تستعمل الحرب االلكترونية 
تدميرها بفيروسات فإن الحرب النفسية تستعمل  والمعلوماتية وتعمل على

فيروسات المعلومات المغلوطة والمشوهة و ترسلها إلى أنظمة جهاز 
التفكير لدى أفراد المجتمع المعادي لتدمر معنوياته وتشل قدرته على 

  .االبتكار والتفكير بشكل سوي

.       عومن هنا تتضح لنا أهمية وخطورة الحرب النفسية على الفرد والمجتم


 ــــــ�ب ا����ـــــ
 ا��ـأه&�ــ  

تكمن أهمية الحرب النفسية في النتائج التي تسعى إلى تحقيقها دون 
حيث عشنا خالل نهاية القرن العشرين وبداية .تكاليف مادية أو عسكرية

القرن الواحد والعشرون ثالث حروب بمنطقة الخليج جعلتنا نعيش فن 
الواليات المتحدة األمريكية والدول الغربية ضد  الحرب النفسية التي شنتها

العراق قبل وأثناء حرب الخليج األولى والثانية وتلك التي شنتها نفس 
الدول وإسرائيل ضد حزب هللا في لبنان وحماس في غزة من خالل 
الدعايات واإلشاعات والصور التي تبث عبر القنوات األجنبية والمعلومات 

حين آلخر من أجل إحداث هزيمة معنوية ونصرا  المغلوطة التي تبثها من
وفي نفس الوقت الحرب النفسية المضادة التي مارستها تلك . دون تكاليف

حيث كل عمل على نشر الرعب والخوف .األطراف ضد الدول المعادية 
  .في الطرف المعادي إلفشاله 

لكي تنتصر " وفي هذا الصدد يقول ديغول حول أهمية الحرب النفسية 
لة ما في حرب ،عليها أن تشن حربا نفسية قبل أن تتحرك قواتها إلى دو

وتظل هذه الحرب تساند هذه القوات حتى تنتهي من . ميادين القتال
  )3"(مهمتها

ويقول أحد المفكرين حول أهمية الحرب النفسية بالنسبة إلرادة التغيير 
هي أخطر  إن الحرب النفسية"واإلصالح في المجتمعات العربية اإلسالمية 

الحروب التي تواجه الثورات والحركات اإلصالحية في كل زمان ومكان 
فهي تحاول أن تصيب األفكار والتعاليم والمبادئ الناهضة وتحول بينها 

وهي تزرع بذور الفرقة .وبين الوصول إلى العقول والرسوخ في القلوب 
م وتطعن وتعمل في الظال. واالنقسام وتضع العقبات أمام التقدم والتطور

وتلجأ إلى تشويش األفكار وخلق األقاويل واإلشاعات ونشر . في الخلف
 وهو ما فعلته فرنسا ضد " اإلرهاب وإتباع وسائل الترغيب والتهديد 
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زرع الشك وعدم الثقة ،القتنة والفرقة بيننا و اإلحباط وروح االنهزام 
واالستسالم إلرادته و بذلك يؤسس لنمط أفراد و شعوب لها القابلية 

تنبهر بكل ما يأت من الخارج . لالستعمار كما سماها مالك بن نبي
  .بكل ما له عالقة بالذات والهوية واالنتماء للوطن وتستهين وتستهزئ


 ـــــــــــ�ب ا����ــــــــ�ان ا��ــــــــ �  

يعتبر اإلنسان بما فيه من روح وعقل وجسم هو الميدان الحيوي للحرب 
  .النفسية قصد توجيهه والتحكم فيه كما تشاء القوى المستعملة للحرب

عناصر قوة ومصادر طاقة تؤهله فاهللا سبحانه وتعالى زود اإلنسان ب
  .ليواجه صعاب الحياة بكل أشكالها

  :ومن هذه الطاقات ما يأتي

1 
في اإلنسان والتي تعتبر بمثابة  قوة وهي أهم: ـ ا�:!�
 ا��و�9
و الذي يجعله يتسامى بمعنوياته إلى العلى .  Air bagواقي الصدمات

بالذات واالطمئنان متمسكا بقدرة الخالق التي تزيده شعورا باالعتزاز 
بحيث ال يتزعزع عند الشدائد وأحسن مثال على ذلك  قوة إيمان الشهيد .

العربي بن مهيدي الذي جعله يبتسم ويتحدى كل أساليب التعذيب التي 
كانت تمارس عليه من قبل جالديه ولم يقدم أي معلومة حول أسرار 

مع يملكون القدرة فهذه الطاقة الخارقة هي التي تجعل أفراد المجت. الثورة
و لما أدرك غيرنا أهميتها . على التحمل والصبر لكل المحن والشدائد
) بما فيها األعمال اإلرهابية(أصبحوا يستعملون كل الوسائل الدعائية 

  .للتشكيك والتشويه بكل ما له صلة بهذا المصدر اإليماني

2 
�ة قو ثاني مصدر فهي):�/ة ا<رادة وا��=�&
( ـ ا�:!�
 ا���
اإلنسان التي تجعله صانع حقيقي لمستقبله ونجاح مسار حياته ، 

فقوة اإلرادة والعزيمة على الفعل . وبواسطتها يحقق طموحاته و سعادته
والعمل هي مولد طاقة الحركة لدى اإلنسان و تجعله ال يعترف بالمستحيل 

  .أو بالصعب

ة دائما وقد علمتنا تجارب الحياة و أحداث التاريخ أن صاحب اإلراد
و لنا في الثورة التحريرية . يتغلب على خصمه وعدوه رغم عدده وعدته

أحسن مثال التي غلبت فيها إرادة النصر واالستقالل على جبروت القوة 
  . لالستعمار الفرنسي) الحرب النفسية(العسكرية والدعائية 

ونظرا ألهمية هذا الجانب أصبحت الحرب النفسية تستهدف تحطيم 
  . صم بالتخويف والتهويل والوعيد وغيرها من أدوات شل االرادةإرادة الخ

وهو يمثل مجموع القوى الفردية التي تتشكل :ـ �/ة ا�B&'C وا�A�!د 3
وتنشأ عن الوحدة واالتحاد في االتجاهات والقيم والشعور باالنتماء 

على شاكلة المعادن عندما تتحد عناصرها المختلفة .والمصير المشترك
فالمعروف في دراسات علماء النفس . لتكون عنصرا واحدا قويا وصلبا

لذلك أصبحت . وعلم االجتماع أن الفرد ضعيف لوحده وقوي بإخوانه
والحاجة إلى الغير واالنتماء إليه من ) اجتماعي بالطبع(غريزة التجمع

ونظرا ألهمية هذه القوة لدى كل المجتمعات . حاجاته النفسية األساسية
أصبحت الدول االستعمارية تعتمد سياسات فرق تسد باسم الجغرافيا وباسم 

و .العرق وباسم الدين والمذهب أو الحزب أو األقلية وهكذا من مسميات
هو ما نشاهده ونعيشه يوميا في مختلف مناطق العالم العربي واإلسالمي 

اعات مسلحة وحروب عرقية ودينية وانتفاضات والعالم المتخلف من نز
و هو ما تحاول تجسيده في الجزائر . وحركات انفصالية مدعمة غربيا

بمختلف العناوين العرقية تارة والمذهبية والدينية ،كما هو بالنسبة لسياسة 
التمسيح التي بدأت تظهر في مختلف مناطق الوطن التي تريد من خاللها 

مل كورقة ابتزاز وضغط ضد الدولة الجزائرية بعدما خلق أقلية دينية تستع
 .فشلت سياساتها التفريقية األخرى إلى حد الساعة

" خالل سنوات استعمار فرنسا للجزائر قائال عن  واقع المجتمع الجزائري
إن الجزائر تتكون من أمم متعددة بني ميزاب ، األمازيغ، والعرب ويحدث 

مان ضابط متقاعد في الجيش األمريكي كما أكد هيرب فريد". بينها صراع
سنوزع منشورات " عمل بقوات الحرب النفسية في أفغانستان حينما قال 

جريدة الشرق " (وفق مبدأ فرق تسد لمحاولة فصل الشعب عن طالبان
وما يحدث في السودان واليمن والعراق )  8346عدد 2001الوسط أكتوبر 

في العراق ولبنان من صراع  حيث ما لم تستطع أمريكا تنفيذه( ولبنان
طائفي ومذهبي بين السنة والشيعة بدأ يتحقق بأيادي عربية أمينة نظام 

  . فهل هذا غباء أم وفاء للوالء أم ماذا؟ )اليمن بمساعدة السعودية 

3
��!&CDAوا 

 اC�A#!د�
 وا�&!���E!Fا� -�$Fمن  :ـ  �"/�% و�
ن طريق قروض و خطط أجل فرض الهيمنة والوصاية على تلك الدول ع

وهو ما . إنقاذ وفق شروط استذاللية تزيد الدولة المستدينة تبعية ورضوخا
الحظناه في تحاليل الصحافة الفرنسية بصفة خاصة والغربية بصفة عامة 

، حيث أرجعوا 1988لواقع األزمة التي مرت عليها الجزائري منذ أكتوبر 
دينية والفلسفة االجتماعية السائدة أسباب األزمة إلى اللغة المعتمدة والقيم ال

وغيرها من الدعايات التي حاولت من خاللها تشويه مقومات الشعب 
  .  فطرحوا مشكلة األقليات العرقية وغيرها.الجزائري

4  !  H2و !""�D/إرادة ا��4/ب و��!دا�"! و� IJ�ـ ����H ا��:�ة 
ي قدرات من خالل التشكيك ف. حسب ما يخدم مصالحها وسياساتها ����

لتجعلها تتعقد من شخصيتها وبالتالي  وخطط وبرامج البلدان المستهدفة،
وهو ما . تستسلم لقرارات الدول االستعمارية دون نقاش وال مالحظة

نلتمسه في مختلف المفاوضات التي أجرتها الجزائر ومختف الدول العربية 
  .واإلسالمية مع مختلف المنظمات والدول الغربية


 ـ �IJ ا�# 5J,J,إ�9اث ا� Iإ� 
�1 ��I ا���ب ا����!&CDAا ���
12  ��� ا���و I)/للتأثير في الروح المعنوية ألفراد المجتمع  :وا��

وهو ما عشناه نهاية الثمانينات في الجزائر وفي المباشر . وقرارات القادة
في ) قضية دارفور في السودان (في الكثير من الدول اإلفريقية والعربية 

  .ن وفي الصومال وكذا في ايران بعد االنتخابات الرئاسية مؤخرالبنا

5 1M!�للتشويش على القناعات  ـ ����- ا�C:�ف ا����1 وا�
الفكر .( والتشكيك في مصداقيتها واالعتقادات الدينية الصحيحة والمعتدلة

  ..).حركة التمسيح) ( السلفي المسالم والجهادي

وخاصة بين فئة  ��� أ�2اد ا�&'B&Cـ ��&�-  4!�� ا<9,!ط وا��Pس  6
وغيرها من أهداف سياسية . الشباب بحكم خصوصية اهتماماته وطموحاته

  . واقتصادية واجتماعية واستراتيجية

ويؤكد مثل هذه األهداف البروفسور رجيار داكروس رئيس الحرب 
النفسية في بريطانيا خالل الحرب العالمية الثانية حينما قال أن من أهم 

  :ف الحرب النفسية هي أهدا

  .أ ـ تحطيم قيم وأخالقيات الشعب الذي توجه إليه الحرب النفسية

  .ب ـ إرباك كل نظرته السياسية وقتل كافة معتقداته ومثله التي يؤمن بها 

  .ج ـ إعطائه الدروس الجديدة ليؤمن بها بعد ذلك و بكل ما نؤمن به 

  .د ـ زيادة شقة الخالف بين الحكومات وشعوبها 

  .ه ـ غرس بذور الفرقة بين أبناء الشعب الواحد 

يعني أن الدول االستعمارية ال يمكن لها في يوم من األيام أن تعزز    
بل في . ثقتنا بأنفسنا ووحدتنا وتعزز روح االنتماء ألوطاننا واالعتزاز بها

 كل تصرفاتها وأعمالها اإلعالمية والسياسية واالقتصادية  تسعى دائم إلى 
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ـ وضع قنابل اجتماعية وسياسية موقوتة من خالل تدعيم أقليات دينية 
السودان والصومال أندونيسيا وماليزيا وباكستان العراق ( وعرقية وسياسية

  ).سياسة التمسيح في الجزائر( ومحاولة خلق أقليات دينية جديدة..) 

ـ النفوذ إلى برامجتنا التربوية تحت دعاوي مختلفة والعمل على  
تغيير محتوياتها بما يتماشى وثقافة االستسالم واالنهزام وترسيخ عقدة 

  .النقص لدينا

ك والتشويش على تصوراتنا وقناعاتنا اتجاه قضايا األسرة ـ التشكي 
والمرأة والضغط من أجل تغيير النصوص القانونية المنظمة لألحوال 
الشخصية واالجتماعية بما يعزز االنحالل الخلقي واالجتماعي اللذان 

  . يفقدان تماسك األسرة التي تعتبر نواة المجتمع

مي وصل األمر بأفراد مجتمعاتنا ـ تعقيدنا من اللغة والدين اإلسال 
ومسؤولينا السياسيين إلى درجة الحرج و االرتباك عند الحديث باللغة 

  .العربية في المواقف الرسمية أو االستشهاد بالدين اإلسالمي

الشيعة والسنة في الخليج (ـ إشغالنا بالقضايا الهامشية كالمذهبية 
قضايا المصيرية كقضية على حساب ال) السنة واإلباضية في الجزائر )(

  .   فلسطين والعراق وقضايا التنمية والوحدة

محبطة ويائسة من كل شيء له عالقة بوطنه  4T/ء أ�D!ل  � ا�4,!ب 
مع االنبهار و الولوع بكل ما له عالقة )الحرقة(االنتحار والهجرة السرية(

 .... بالغرب

�م وا�$F/ع CMAا 
2!� . ماريةلمخططات الدول االستع ـ 4T/ء 7

ـ نمو الروح االنهزامية لدى أفراد وقادة الدول العربية واالسالمية 
وحتى لدى بعض نخبها المثقفة، من  2001سبتمبر  11خاصة بعد أحداث 

منطلق الخوف والرهبة وعقد النقص من قوة الغرب وعدم القدرة على 
 .   مواجهته

�! و 'C&�!��!  � أW:!ر ا���ب ا���Tأ I�Tو XDا/T ؟آ�� 
��  

إن طرق مواجهة الحرب النفسية ترتبط ارتباطا وثيقا باألهداف التي 
تسعى إلى تحقيقها وذلك بإبطال مفعولها او تحويل اتجاهها نحو الجهة 

  :عن طريق ) الحرب المضادة(المعادية 

1 %[  \Tا�'/ا �JC$  12 B&C'&�2اد ا�] ��#�Cا� 
  :ـ ا�C&!د إ�CMا��'�

االعتزاز بالنفس ،  –روح الثقة في الذات  بزرع ا�C�#�� ا���1ـ 
واالعتماد عليها مع تنمية روح التحدي والنٌدية في التعامل مع اآلخر 
وتنمية روح المسئولية لدى أفراد المجتمع حتى ال يكونوا إمعة ينساقون 

  .وينقادون وراء كل الدعوات والنعرات بسهولة

اهيم عقيدة المجتمع ،عن طريق تقوية مفـ ا�C�#�� ا����ي وا���!�Eي
ومبادئه النبيلة وتصوراته المنطقية المبنية على القناعات الراسخة والتفكير 
العلمي في شؤون الكون والنفس واالجتماع والسياسة مع محاربة الخرافات 
واالعتقادات البالية المثبطة للعزائم والمستسلمة لألوهام ومحاربة كل 

  .أشكال التطرف

1�!&CDAا ��#�Cبتعزيز روح االنتماء للوطن واألمة واالعتزاز  ـ ا�
بذلك عن طريق تدعيم مفاهيم التعاون والتكافل واالتحاد والمساواة والعدالة 

ونتعجب في هذا األمر كيف أن أوروبا مهد . بين أبناء المجتمع الواحد 
القوميات والعرقيات ،عناصر االختالف فيها أكثر من عناصر االتفاق 

س اتحادا و تكتال سياسيا واقتصاديا و تعمل على تأسيس استطاعت أن تؤس
وحدة ثقافية وفكرية واجتماعية،ونحن العرب والمسلمين نملك كل عناصر 

 .االتفاق والوحدة الفكرية والدينية لم نستطع أن نحصن حتى وحدتنا الداخلية

فالمجتمع الذي يحقق اكتفاؤه الذاتي ويطور ثرواته  :ـ �/ة اC�A#!د  4
بيعية ليرقى بمستوى معيشة أفراد مجتمعه ،يكون بمنأنى عن االبتزاز الط

و يكون في موقع القدرة على فرض . السياسي والتدخالت الخارجية
  . الشروط بل يتمتع أكثر باستقاللية قراراته وسياساته

5  
�D/�/��Cوا� -Jكلما تطورت أي دولة علميا وتكنولوجيا  :ـ �/ة ا��
    . ن األمم والعكس صحيحكلما فرضت وجودها بي

نستخلص من كل ما سبق أن عناصر الفرد والمجتمع هي نفسها 
عناصر قوة أي دولة ولذلك فالحرب النفسية تعمل أساسا على إضعاف 
وتحطيم عناصر القوة في اإلنسان والمجتمع والدولة و تستثير وتنشط 

) شاويالر(عناصر الضعف فيه كالشهوات والغرائز باإلغراءات والترغيب
والترهيب تارة أخرى لتحطيم القيم واألخالق كما يحدث بالنسبة 

                     .   للمساعدات االقتصادية واألزمات المالية واالجتماعية و البرامج الثقافية

E!Mـــــــو�ـــــــ% ا��
 ـــــــــ�ب ا���  

  :من أهمهالتحقق الحرب النفسية مفعولها ونتائجها تعتمد عدة وسائل  

1 
� ��إذا كان اإلعالم يصنف قديما بأنه يمثل  :ـ ا��&�ت ا<
السلطة الرابعة فإننا  يمكن تصنيفها في عصرنا الحالي بأنها تمثل السلطة 

لما تحققه من نتائج ملموسة وتغييرات جذرية في  الثانية بل األولى نتيجة 
  .يةالسياسات واالستراتيجيات وحتى في الجغرافية السياس

وهي تتنوع من اإلعالم المكتوب ،المسموع والمرئي خاصة  
والمعلوماتية وتكنولوجية االتصال السلكية والالسلكية دليلنا في ذلك 
اختراق شبكات االتصال من قبل المخابرات االسرائلية واألمريكية 

لهواتف اللبنانيين والفلسطينيين في الحربين  smsوالبريطانية وبث رسائل 
اإليرانيين بعد االنتخابات الرئاسية األخيرة محاولين في  ين وكذااألخيرت

ذلك زرع الشك والبلبلة بين المواطنين الضعاف معنوياتهم عن طريق 
  .التخويف والعلومات المغلوطة

الدعاية واإلشاعة التي سنفصل في تقنياتها : وتعتمد في ذلك أساليب 
   . وشروطها وظروفها  في عدد الحق إن شاء اهللا

2 
�M! /Jوا��� 
�M!�مع إيران في  يحدث كما :ـ ا�F`/ط ا�
السلطة الفلسطينية في ملف المفاوضات مع  ومع برنامجها النووي

    .ومع السودان في ملف ظاهره دارفور وباطنه البترول. إسرائيل

وممارسة الحصار االقتصادي كما  :ا���/�!ت اC�A#!د�
 وا�&!��
 ـ3
، وإيران  وكوريا الشمالية وغيرها من الدول هو مطبق على سكان غزة

للخضوع، وال ) ال(التي لها الجرأة وروح التحدي لتقول للدول االستعمارية 
  .  للهيمنة

4  

 ا�CMA=از����كما هو في جنوب لبنان ـ b� ا�`!رات ا��
  .وسوريا مؤخرا 

5 
�
 ا��اد���كما حدث في العراق وسوريا  ـ ا���!م �![�&!ل ا��
  .مؤخرا

 E!CTــ�ا� cــ��Jــ�ب ا��� 

ـــ
 وا<�M �ـــ! ا�����ــC'  I&�!��ــ  

لقد حققت الحرب النفسية الممارسة علينا من قبل الدول الغربية عدة 
  :نتائج لها انعكاسات خطيرة على مستقبل مجتمعاتنا من أهمها 

  .ـ إرباك األنظمة السياسية وابتزازها سياسيا واقتصاديا 

عال فتيل النزاعات والصراعات المسلحة داخل بلداننا بألوان ـ إش 
 .مختلفة
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المناعة +لمناعة الفكرية ،العقائدية والسياسية ا+ المناعة النفسية
فرد ومجتمع محصنين من == المناعة العلمية والتكنولوجية  +االقتصادية

  كل الصواريخ والقنابل النفسية المدمرة

  Air bag psychosocial=والذي يمكن تسميته باللغة الفرنسية 

  وبذلك نكون أو ال نكون  

   2009فرحات عباس سطيف    أوت  األستاذ خالد عبد السالم جامعة

Dــــــــــــــــا�&�ا B  

  .المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 1المسوعة العسكرية الجزءـ 1

 3عالم الكتب ط –علم النفس االجتماعي .حامد عبد السالم زهران ـ2
  .القاهرة 1979

المرشد في علم النفس االجتماعي .عبد الحميد محمد الهاشمي  -3
  .دون سنة.لمطبوعات الجامعيةديوان ا

دار .  2ط. مقدمة في علم النفس العام .عبد السالم عبد الغفار  – 4
  .القاهرة.النهضة العربية 

  .بيروت 1970, المؤسسة اللبنانية للنشر ,غسل الدماغ . فخري الدباغ ـ5

 f�T�Cت  � ا��A!�   

 -اتيجيةباحث في الشئون االمنية واالستر -  سمير محمود قديح. د  - 
 الحرب النفسية و طرق التصدي لها

  . 17/12/2006.تاريخ النشر .موقع دنيا الوطن االفتراضية

  :ومقاالت أخرى مثل 

أمريكا واستخدام الحرب النفسية في المعركة ضد .ـ أندريه ستون  
  ".مجلة الشرق الوسط العربي االفتراضية"بن الدن وطالبان 

 ل الدكتور سعد العبيدي.ي الجديدالحرب النفسية في النظام الدول -

2  H��g �� 

 واC�A#!د�� ��
 وا<�M!�
 ا��
 D"!ز ا�&�!�/�  : ـ �

أـ تقوية الثقة بين أفراد المجتمع أفقيا وعموديا بين الحكام 

(والمحكومين �M!�
 ا��من خالل تأسيس تقاليد التسيير )D"!ز ا�&�!

ليد النقد البناء و المحاسبة العادلة والتداول السلمي على السلطة وترسيخ تقا
لكل مسؤول مع ترقية حقوق اإلنسان واحترامها من خالل تعزيز مفهوم 
دولة القانون حتى ال تستغل الثغرات والهفوات في الحمالت الدعائية 

  . والضغوط السياسية واالقتصادية كما هو في الكثير من الدول النامية

مبدأ المشاركة الجماعية في معالجة ب ـ تعزيز وتدعيم قيم الحوار و 
مختلف القضايا العالقة داخل مجتمعاتنا بدل االنفرادية والتسلط وسيطرة 

  .لغة العنف و المواجهة في حل خالفاتنا

ج ـ تدعيم فضاءات حرية التعبير لتمكين أفراد المجتمع من الشعور 
  .بالعزة والكرامة وروح المسؤولية 

تعدده لنشر الحقائق والمعلومات بشفافية د ـ تعزيز حرية اإلعالم و 
  . ومصداقية لسد الطريق أمام الدعايات واإلشاعات المغرضة 

هـ ـ توفير فرص العمل وتدعيم المستوى المعيشي ألفراد المجتمع حتى 
  .     ال تكون البطالة و الفقر  مرتعا لسياسات التمسيح و الجوسسة وغيرها

. في تقوية جهاز مناعة المجتمع وغيرها من اإلجراءات التي تساهم
ألنه إذا كان . فهذا التحصين يعتبر صمام أمان قوة المجتمع والدولة

األطفال يحتاجون إلى تقوية جهاز مناعتهم البيولوجية منذ الصغر عن 
طريق حقنهم بلقاحات تساعدهم على مقاومة مختلف األمراض واألوبة فإن 

السالفة الذكر لتقوية جهاز مناعتهم أفراد المجتمع  يحتاجون إلى اللقاحات 
تأسيس نظام الواقي للصدمات . (النفسية من كل االختراقات واالهتزازات

Air bag- النفسي.(  

 : ونستخلص أن الحرب النفسية تقاوم وفق المعادلة اآلتية
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