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 المقدمة :

الحرب النفسية : هي الحرب التي تستخدم فيها أساليب الدعاية والوسائل السييوولويية والعننويية 

االخرى للتأثير فيي عننويياا النيدو واتااهاتيخل لخلية مالية عيا االاليذار والتيفعر ،ييا  يفوفخل 

 ويذصد ،ها العساعدة في كسب العنارك الحر،ية وإلحار الهزيعة ،الخصم. 

للندو كعا تويخ للحلفاء والعيواليا والعحاييديا والانيوا والعيداييال لرفيا الحالية العننويية وتويخ 

 للعذاتليا الوطنييال وخفض الحالة العننوية لألعداء

ويستخدم في ذلك الدعايةل و،ث  مالة الحعاس لدى ا،نياء العاتعيا النسيوريا والعيداييا للتعاسيك 

ال و،يان ضرورة كسب الحربل عيا االسيتنااة ،اثيارة ،ذضيتهم و،حذوقهم التي يحار،ون عا ايله

العليياعر الوطنييية والذيييم الدينييية واالخكقيييةل وفوييرة اللييهااة فييي سييليل اللييخ والنييواة للعفيياخر 

 التاريخية التي تزكي قيعة الدفاع عا النذيدة والعذدساا والنعل على معايتها .

اايييد واالنيااي والعوسييذى الحعاسيية ويستخدم الحرب النفسية النديد عا الوسائل كالخطيب واال

 ونير ذلك ععا يدخل في اطار الحرب النفسية الحديثة.

الوسائل النفسية او الحر،ية هفه تستخدم في النصر الحديث في كثير عا العااالا خكفيا  للعايا  

الحر،يييي او النسيييور  عنهيييا االاتخا،ييياا وكسيييب العلاريييياا الرياضييييةل وفيييي عايييا  الصيييناعة 

 والسيامة واالقتصاا ععوعا وفي ا  العااالا التر،وية والتنعوية . والتاارة

تستخدم الحرب النفسية اساليب الدعاية ،ذصد الر ،نض االفوار او االراء او العنتذداال ولتغير 

اتااهاا الناس والتأثير في علياعرهم وعييولهم وأفويارهم وأراءهيم وعنتذيداتهم وتوييخ للفيرا أو 

   الاعاعة على مد سواء.

وتستهدف الحرب النفسية إضناف الذيدرة الذتاليية للخصيم وخفيض عننوياتيخ وتليويوخ فيي عدالية 

قضيتخل وفي افي  الوقيا النعيل عليى رفيا الحالية العننويية للطيرف اليف  يليا الحيرب النفسيية 

 وكفلك رفا قدرتخ الذتالية وزيااة قدرتخ على النضا  والصعوا والتضحية واللف  والنطاء .

 غيير العلاعر والعيو  واالتااهاا واآلراء والعنتذداا واالفوار.وينام عا ت

تغير السلوكل هو الهدف الرئي  عا هيفه النعلييةل متيى يذتنيا الخصيم ،الهزيعية و،أايخ ال ييدوى 

 عا االستعرار في الحرب وان االستسكم هو الحل.

 اليها عا خك   ةعند اراسة الحرب النفسية ياب ان تنلا عا النظر
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 ة عنا ر اساسية هي : ثكث 

: ااها ععلية اتصالية : ا  فهم التأثير االتصالي وأهعيتخ كم يااب وتذنيان استخداعخ عيا ياايب 1

 أخر 

 : يحتاج تنفيفها الى قدراا عنينة على عستوى التخطيط واالعداا والتنفيف2

وتذنييياا ثير االتصييالي وأهعيتييخ عييا يااييب : تنلييير عييا الحذيذيية الحضييارية أ  ان فهييم التييأ3

استخداعخ عا يااب اخر كااا الناعليا العهعيا واالساسييا في ،روز الظاهرة ،االضافة الى ذليك 

ظهييور النظييام السياسييي فييي الحضيياراا الذديعيية وتللييور عفيياهيم الصييراع السياسييي واالاراك 

  السلطو  ال،نااه ل فذد أستخدم االيوريا في النرار الذيديم اسيلوب الصيدعة العفايمية عيا خيك

استخدام )استنعا ( النر،اا الحر،ية لدفا اعدائهم الى علدءا لتحصا ااخل اسوار العدن والذيكع 

واالعتناع عا عاا،هتهم في عوان عولوف ععا افا االيورييا الى استخدام الذكع وااواا الهيدم 

اء عيا وعنها )العدك( االيور  لي  سكما  لهدم االسوار فذط وااعا ايضا وسيلة لعخاطلية االعيد

 قرب والتأثير النفسي عليهم 

 بعض الحقائق من الحرب النفسية ) تطورها التاريخي ( 

كااييا الحييرب النفسييية فييي النصييور الذديعيية عسيياادة للذتييا  النسييور  ا  ااهييا اوعييا عييا الذتييا  

النفسيل فلالرنم عا ظهورها سياسيا ارتلط عنف اللداية ،ظهور الدولة وقياعها كويان سياسيي قيائم 

 أاهييا ظلييا ال اهعييية لهييا ،النسييلة للعسسسيياا السياسييية فالنعييل النفسييي لييم يوييا ينويي  مركيية اال

عستذرة وعنتظعة وااعا كان يخضيا للعك،سياا والظيروف االايية الذائعية فيي مذلية ويتحيدا طلذيا 

 لفلك فهو يظهر في اوقاا عنينة ولونخ سرعان عايختفي كليا  في اوقاا اخرى .

كيان ليهيتم ،يالرأ  النيام يعونيخ تغيييره عيا خيك  تغيير قناعاتيخ او كسيب  فالنعل النفسيي هيفا اعيا

 داقتخ وااعا كواخ رأ  عدو ياب تحطيعخ عا خيك  هيفه الحذيائة اايد ان النعيل االتصيالي قيد 

ااتذل في عستوياتخ عا الوظيفة االتصالية الى وظيفة التأثير النفسي العحدا االهداف واال،نياا عيا 

 سية واعتداا افوذ اويكا العدن الى اقاليم يديدة.ظهور االاظعة السيا
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 الحرب النفسية في بالد مابين النهرين :

ان مضييارة واا  الرافييديا او  عييا وضيينا ا ييو  تطلييية ظيياهرة التناعييل النفسييي والحييرب 

( خعسية االليس سينة مييث 0555النفسية ،الفاا ويوهد استخدام هفه الحرب ينوا اليى عيا قليل )

عسعار  كتب ،اللغة السوعرية يتضعا كعا يذو   عوئيل في كتا،يخ ) اليواح سيوعر يرا في لوح 

( قصيدة تدون لنا مااثة سياسية تنطو  على استنعا  االساليب السياسية عيا اييل الغللية والذيوة 

)كااييا قصيييدة( تييرو  ،أاييخ كييان ينيييا ،طييل سييوعر  اسييعخ أينعركييار اراك ) الوركيياء ( والييى 

يدة في ،كا فارس كااا تذا عدينة ) ارتا ( ميث ااح هفا اللطل فيي ييا اللرر عنها عسافاا ،ن

مييرب افسييية علييى ميياكم ) ارتييا ( وسييوااها فوسيير رومهييم العننوييية ععييا ينلهييم ان يتخلييوا عييا 

اسييتذكلهم ويصيييروا اتلاعييا لعدينيية اراك وذلييك عييا خييك  عرامييل عتنييداة تلييث الرعييب فييي قلييب 

ة االخييرة اليى االايفار ،التيدعير اللياعل اذا ليم يذيدم الحياكم ماكم )ارتا( والتي و لا في العرملي

 العداية وسوااها اماار الالل ويلنوا لخ عنلد عدينة اريدو .

تطورا الحرب النفسية في واا  الرافديا عنف عصر الدويكا للعدن في ينوب النيرار عيرورا  

تييى و ييلا الييفروة فييي الفويير ،االعلراطوريةاالكدييية وسييكلة اور الثالثيية ثييم الدوليية اللا،لييية م

النسور  االيور  ميث فاقا كل اساليب الحرب النفسية العنروفة عا قللهم وهفا التطيور كيان 

 عرتلط ،عتغيريا هعا : 

أ : الوء النظيام السياسيي فيي ،يكا سيوعر فيي ينيوب النيرار ،ظهيور او  العيدن مييث اافيراا 

في التاريخ الللر  والف  كيان عتعيثك   مضارة واا  الرافديا ،نلوء أو  يول عا أيوا  الحوم

،عفهوم النظام السياسي الذائم على فورة العواطنة في اولة العداية قيد قياا ولو  عيرة اليى ظهيور 

الحرب العنظعة ،يا اويكا العدن في سوعر وعا ثيم ظهيور الحيرب النفسيية أااة عهعية عتصيلة 

 ،الحرب الاسدية .

الخير عليى الحيرب النفسيية اسياليب وتذنيياا عنينية ل فيأن ب : استخدام السكح الف  فرض هو ا

ظهور الصراع ،يا اوعاولوا افا الى تليد االسوار ميو  العيدن ولذيد كاايا عدينية الوركياء قيد 

( كم وكان كلوياعا يتصييد االعيداء 9أميطا ،سور افاعي في عهد علوها كلواعا وكان طولخ )

 كا تصطاا الطيور .

ان الييوء االسييوار افييا الييى ،ييروز الحاييية الييى اختييراع رايعيياا االماييار واسييتخدام الذييوس 

والنليياب ععييا ينييل العوايهيية توييون ،لييول نييير علاييير ععييا اسييتدعى ان توييون الحييرب النفسييية 

ووسائلها نير العلايرة عثل استخدام االستنراضاا النسورية ،و فها اوعا عا الخيرب النفسيية 
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ااييخ اسييتخدعا السيييوف فييي االستنراضيياا الييياعة الهيليية واالاضييلاط فيهييا  ،االسييتراتياية متييى

كفلك استخدام النر،اا الحر،ية والتي كااا تستلزم تنلمة عحداة للانوا فيي سيامة العنركية ليدى 

 الخصم لعوايهة الصدعة النفسية .

 أشكال الحرب النفسية واساليبها في العراق القديم 

اية : هي التأثير اللاعل لكستراتياية ،اوسيا عناايهيا عليى الوضيا : الحرب النفسية ،االستراتي1

النفسيي للنييدو واسييتندااه للعذاوعيية عييا خييك  خليية االاطليياع فييي ذهييا قييااة النييدو او لييدى عنظييم 

السوان العداييا وينواه ،ان الحرب خاسرة ،النسلة للطرف العناا  وان العذاوعية العنظعية هيي 

تسكم العنظم او االاهيار ل فالنراقيون الذداعى ا،يدعوا فيي ععارسية ،ك يدوى فتوون النتياة االس

هفا اللول الف  ااى الى مسم النديد عيا العنيرك قليل الصيدام العلايير عيا اعيدائهم ففيي الحعلية 

التييي قااهييا العلييك االيييور  سييريون الييف ضييد العيييدييا أاا االاتصيياراا التييي مذذهييا الايييا 

ان النا عة فتخلوا عا عيدينتهم وعيا علوهيم اليف  أاتحير عنيد االيور  اثناء زمفخ الى فزع سو

 رؤيتخ الذواا االيورية وهي تطلة على العدينة . 

 أشكال الحرب النفسية باالستراتيجية 

: االستنراضاا النسورية : سواء كااا قلل ،دء العنيارك او اثنياء اخيو  العيدن ،نيد أقتحاعهيا 1

وش فيي النيرار الذيديم وقوتهيا وعيدم قيدرة النيدو عليى وكان هدفها أينار االعداء ،ضخاعة الايي

عوايهتها وكان أو  استنراض عسور  فيي التياريخ قيد ميد  فيي علحعية كلوياعا عليك اوروك 

الف  اقام استنراضا  عسوريا  في العدينة لذواتخ قلل ان يتويخ اليى ميرب االعيداء وقيد سيار عليى 

االكيييد  ليانيييل عيييا االستنراضييياا هيييفا العنيييوا  الندييييد عيييا العليييوك سيييوعر ويييياء سييييريون 

النسييورية وأقاعيية العسييكا والنصييب وارسييا  االسييرى واستنراضييهم فييي النا ييعة اكليير يييزء 

اساسييي عييا اععالييخ الحر،ييية أو قييد ييياء االيييورييا ،نييد ذلييك ليذييدعوا اكثيير النعيياذج اضيياا  ،هييفا 

ك  الخصيييوي مييييث كاايييا ذروة اسيييتخدام عفهعيييوم الحيييرب النفسيييية ،االسيييتراتياية عيييا خييي

اسييتنراض الذييوة ميييث أاتذييل االسييتنراض عييا الييداخل الييى الخييارج ) خييارج اسييوار العييدن ( 

وأ لحا ايضا  هناك معكا كليرة يتم تاريدها لي  للذضاء على تعيرا عنييا او عوايهية عيدو 

في عنركة وااعيا تنتذيل عيا عدينية اليى اخيرى مييث كيان الهيدف هيو أثيارة الخيوف والرعيب فيي 

 لناا فورة العوايهة افوس االعداء واست

: اسييتراتياية الرعييب : ان مضييارة واا  الرافييديا قاعييا علييى اسيياس اثييارة الييفعر عييا خييك  2

اللاوء الى سلوك يختلس عيا االاعياط السيلوكية العنتيااة ،حييث يحيد   يدعة عنيفية ليدى افيراا 
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او الندو تدفنهم عا خيك  عيننو  فطير  هيو الخيوف عيا العيوا او فنياء اليفاا اليى الخضيوع 

الهرب وهفا عا يلرر ظاهرة استخدام الذوة والننس عا قلل العلوك ،ا،ل ايور ،ليول خياي ضيد 

الذوى العنااية لهم ،حيث عا يصلح الايا االيور  عنيد اسيوار ا  عدينية كافييا  طسيذاطها متيى 

،دون ان يذوم ،أ  ععل عسور  ميث استخدعوا االيورييا علدا  في مرو،هم وهل اذيل العنركية 

سامة الندو والهدف عا ذليك هيو التيأثير السيي  فيي عننويياا افيراا النيدو فيي العنطذية التيي الى 

تار  فيها العنركة وقد اانو  فهم االيورييا لهعية ) استراتياية الرعب ( في ميرو،هم عليى 

 يدارياا قصورهم والعنحوتاا العوزعة في العدن .

 وسائل الحرب النفسية االشورية :

االييياعاا : اسييتخدم االيييورييا افييراا عنينيييا للذيييام ،تهويييل ماييم الايييا : اسييتخدام مييرب 1

االيور  واساليب ،طلخ ،العيداء وكيفلك ،يأطكر سيراح ،نيض السيرى عيا ينيوا االعيداء أو 

تييركهم يهر،ييون ويتويهييون الييى أهيياليهم ليذصييوا عليييهم عامصييل عييا اعييار وخييراب ،ايويييهم 

 وييوش ملفائهم.

: هي الدعاية العذتراة ،أفنا  ووقيائا وهيي ييوهر اسيتخدام اسيتراتياية : استخدام اعاية الفنل 2

الرعييب لييدى االيييورييا ،لييول خيياي وهييفا عييا اانويي  فييي عهايعيية العييدن العنااييية او عناعليية 

أسييرى االعييداء فلالنسييلة لألسييرى فذييد أتسييعا عناعليية االيييورييا لهييم ،ييالذوة واللييدة وخلنييا 

سييرى او قييتلهم ،اطضييافة الييى قيييام العلييوك االيييورييا العنحوتيياا االيييورية ،عليياهد تنييفيب اال

،تييزييا قاعيية النييرش العخصصيية للعذييا،كا ،العنحوتيياا العتضييعنة  ييور االسييرى واسييلوب 

 عناعلتهم وهدفها كان افسيا  وكان ينصب على االقوام العتعراة ورؤوس النصيان والتعرا .

العييدن والعواقييا التييي وقفييا ،ويييخ  اعييا ،النسييلة لحصييار العييدن فذييد ععييد االيييورييا علييى تييدعير

ييويهم الثارة الرعب فيي أيية عدينية عناايية وكيااوا ينياعلون سيوان العدينية التيي تستسيلم اتياية 

اادمارها في العنركة عناعلة قاسيية وقيد لايأ االييورييا عليى ا،ذياء العدينية العحا يرة عليدايا 

 الحصار عليها لدرية اثارة اذعة العاهوا على مواعهم .

الحييرب النفسييية التوتيوييية : تننييي الصييدام العلاييير عييا النييدو وتويييخ ضييد ييييوش النييدو فييي : 2

عيدان الذتا  أو في قواعده او ضد رعاياه العويوايا فيي عنطذية الذتيا  وذليك عيا أييل أضيناف 

قواا الندو أو عطاللة اللنب ،التناون عا الذواا العسيلحة العتذدعية ولذيد عرفيا مضيارة واا  

تخدام هيفه النوعيية عيا الحيرب النفسيية عليى اطيار واسيا مييث كثير أسياليلها وعنهيا الرافديا اس

 أسلوب اعاية العيدان :
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وهي عا اهم ايوا  الحرب النفسية التوتيوية ارتلطيا فيي مضيارة واا   دعاية الميدان :اوال  : 

 الرافديا الذديعة ،عتغيريا هعا :

الايوش النراقيية تسيتخدم اظيام الصيس الواميد أ : طلينة التنلمة النسورية وتطورها ميث كااا 

اثناء العنركة وهيم يحعليون الرعياح واليدروع ويغطيون رؤوسيهم ،يالخوذة الواقيية وهيفا عيا يعنيا 

النييدو عييا اختييرار النظييام ،سييهولة وكااييا النر،يياا الحر،ييية تتذييدم الانييوا العهييايعيا والتييي 

 استخدعا في اخترار الندو وهفا عا يسعى ،أسلوب الصدعة 

ب : تطور استخدام االسلحة وتنوعها والف  يترك تأثيره الولير ميث ظهيرا رايعياا الحايارة 

،ظهييور االسييوار والتحصيييناا النسييورية ميييث مذذييا كثافيية اارييية ضييد النييدو والهييدف هييو ،ييث 

الييفعر والخييوف فييالنراقيون الذييدعاء أسييتخدعوا رايعيياا االماييار والسييهام والرعيياح ،و ييفها 

 علاة قلل االيتلاك .االسلحة الساادة لل

استخدام االيورييا اساليب عتنوعة لعوايهية العواقيا الحصيينة عيا خيك   حصار المدن :ثاايا  : 

استخدام اسلوب مصار العواقا والعدن وعنها قطا العداية عا عا يحيط ،ها عا كل ييء ،عيا فيي 

ذلك قطا عصاار العياه وعوارا النيا وذلك لتحطيم الندو عسوريا  و افسيا  و يوال اليى ايلياره 

 ره .على االستسكم او تدعي

يذصيد ،يخ تويييخ الحيرب احيو ينيوا النيدو وسيوااخ العيداييا وااعيا احيو قيااتيخ  االرهااب :ثالثا  : 

ايضا سواء كااا في العنركة او خاريها ،ذصد تصفيتها يسديا  او التكعب ،عيدركاتها السياسيية 

عيدوا ايضيا والنسورية و افنها الى اتخاذ قراراا خاطمة وهفا النوع لاأ اليخ االيورييا اليفيا ع

الى ،ث الصراع ،يا قااة الندو وااخا  عدم الثذة الى افوسهمل اعا أطكر االيياعاا ،ييا الانيوا 

النييدو ميييث كااييا هنيياك ااارة خا يية الطييكر االييياعاا وكييفلك يذوعييون ،تلييايا الريييا  عييا 

ا سييوان الييلكا العنااييية علييى الهاييرة والهييروب الييى ييياالهم عييا طرييية تذييديم الهييدايا والعوافيي 

 للعحار،يا عنهم . 
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 ياسين طه موسى 0/ أالثانية الحرب النفسية                                                                       المحاضرة 

 الحرب النفسية : نبذة تاريخية 

" للحرب النفسية تاريخ طويل فلذد كان او  عا استخدم العصيطلح العحليل النسيور  اللريطيااي 

مل ولم تنلر استنعا  هفا العصطلح في الوالياا العتحدة االعريويية 1925ج.س.فوللر" في عام 

 م .1995اال في عام 

وفييي اثنيياء الحييرب الوورييية أالييأا الوالييياا العتحييدة االعريوييية قسييعا  خا ييا  ،ييالحرب النفسييية 

 the office of the chief ofاطلذييا علييية اسييم " عوتييب رئييي  الحييرب النفسييية )

psychological warfare) 

 كعا أالأا عدرسة لتدريب النسورييا في فنواها وعناهاها افاعا وهاوعا 

وتنتعد الحرب النفسية عليى التيأثير فيي اتااهياا االخيريا ومرائهيم ويتوقيس تأثيرهيا او ااامهيا 

 على النديد عا النواعل عيا ،ينهيا ان يويون عصيدرها عحيل ثذية العاتعيا العسيتهدف كعيا تتوقيس

على عذدار الحرب العضااة أو الدعاية العضااة وقواتها الى تذللها وتنارضها وتفندها وتدمضها 

 وتوضح عدالة الذضية وعلروعيتها .

وتستخدم العسثراا النفسية في تذوية قدرة وعزيعة عاتعا عا عليى ييا الحيرب واالاتصيار فيهيا 

نور ،الثذة ،الفاا وزيااة قيوة الحعياس وتسثر اكثر عا تسثر في الحالة العننوية وتستهدف اعو الل

والدفنية واالستعرار في النعل احيو تحذيية االهيداف واللينور ،السينااة والفيرح والعيرح والثذية 

في الاعاعة و،الفاا وتيدعيم اور الفيرا فيي الاعاعية وتنعيي روح اليوالء للاعاعية و االخيكي 

 ها واطقلا  على الحياة .وتساعد في زيااة تعاسك الاعاعة وومدتها وتساادها وتضاعن

وتعتييا الاعاعيية ،الصييحة النفسييية والنذلييية يسيياعد فييي ارتفيياع الييروح العننوييية وزيييااة النييزم 

والتصعيم والصعوا واللذاء التسااد والتكمم واالتحاا والتعاسك في عوايهة الصنو،اا والليدائد 

 والعحا التي يذا،لها العاتعا .

 وتسير عمليات الحرب النفسية في اتجاهين : 

 : رفا مالة العننوية للعاتعا العحارب وملفائخ. 1

 : خفض مالة الندو العننوية وعا يسااده. 2
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ولوييا فييي الوقييا الييراها اتسيينا افييار اسييتخدام الحييرب النفسييية لتطليية فييي عايياالا السياسيية 

لحذييل النسييور  وذلييك ،ذصييد االقنيياع واالقتصيياا وااليتعيياع ولييم ينييد اسييتخداعها قا ييرا  علييى ا

 والتأثير في الحالة العننوية وفي العااالا الفنية .

وتسييتهدف هييفه النعلييية : تنييديل مراء النيياس ،ارسييا  لهييم وتذتصيير الحييرب الدعائييية علييى إ،ييراز 

ويهة اظرا  وامدة عا العوضوع أو عا الذضية العطرومة اون عرض ويهة النظر العنارضية 

. 

النفسيية تأثيرهيا وهيي عختفيية أو ،صيورة عذننية وعسيتترة وناعضية فيك تظهير وتعارس الحرب 

سافرة أو علنية فذد تتستر وراء ييائنة او قصية او مااثية او خلير او روايية او عسيرمية او متيى 

عوقنيية "عسييورية عسييرمية" يييراا ،هييا الحييرب النفسييية والتييأثير علييى اعصيياب الخصييم كييامتك  

قيواا عسيورية كلييرة او اميتك  يزييرة  يغيرة واسيتخدام هيفا  عواقا  غير للندو ال تويد ،يخ

 االمتك  كنوع عا إظهار الذوة واللأس .

ويييدخل ضييعا العنيياه  التييي تسييتخدعها الحييرب النفسييية ععلييية "نسيييل الييدعا " ونييير ذلييك عييا 

 وسائل االقناع لتنديل عحتوياا عذل الفراا او عفاهيعخ وتصوراتخ وافواره وعنتذداتخ .

لهعية الحرب النفسية فلذد أالأ لهيا "هتلير" وزارة خا ية ،الدعايية والتنيوير أو االريياا واظرا 

(the ministry fo popular enlightenment and propaganda)    ل وعييا وزييرا  لهيا

" واستخدعا عا اطة عليخ اليوم الطرية السيطحي فيي  joseph Goebbelsهو "يوزيس يو،يل

 لاعهور العستهدف عا اعايتها . االقناع عا أيل إقناع ا

وفي ،نض االميان كااا يخاطلان عواطس الناس كعا اعتعدا على تورار إطكر ،نض اللناراا 

ولم توا هفه الدعاية تهتم كثيرا  ،العلاائ الخكقية عحتاا  في ذليك ،يأن النصير هيو أهيم االهيداف 

ويا فيي واقيا الحيا  ااتهيا ،هزيعية وهو ااتصار "الواسح" كعا كااا تفهب اليخ اعاية النازية ول

 ايطاليا واليا،ان . –اعورة للعاايا وعا عنها عا او  العحور 

 الحرب النفسية ) تعريـــــــــفها (

: هي كل عا يويخ للندو ،استثناء العاايية لغيرض االسيهام ،صيورة فاعليية لذهيره او التيأثير فيي 1

 سلوكخ.
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اليهيييزة و االاواا  العتامييية للتيييأثير فيييي النذيييو  : الحعلييية اللييياعلة التيييي تسيييتخدم فيهيييا كيييل ا2

والعلاعر يعاعة عحداة ،ذصد تغير عواقس عنينة وامك  عواقس اخرى تسا  الى سيلوك يتفية 

 عا عصالح الطرف الف  يلا هفه الحرب.

: االستخدام العنني ،خ ال  اوع عا وسائل االعكم ،ذصيد التيأثير فيي عذيو  وعواطيس يعاعية 3

 عحايدة او  ديذة أينلية لغرض استراتياي او توتيوي عنيا . عنينة عنااية او

عيوب هده التناريس : هيو ميري الحيرب النفسيية فيي الدعايية واالييراءاا االعكعيية او عليى 

وسائل فتاكخ والصحيح ان الحرب النفسية تتوخى امدا  تغيير في السلوك النيام للنيدو و،طريذية 

ل يتايياوز تأثيرهييا الاسييعااي ويعوييا لهييفه الوسييائل تتناسييب واهييداف عسييتخدعيها ،واسييطة وسييائ

تتضعا ااواا عسيورية عثيل الغياراا الاويية والذصيس العيدفني ،االضيافة اليى أثيارة الفوضيى 

 والتخريب .

 

 العوامل التي أدت الى التطور الحقيقي للحرب النفسية في مفهومها ووظيفتها هي: 

 وعي الحرب والسكم : االلغاء التدرياي للتفرقة التذليدية ،يا عفه1

 : االلتااء الى فورة الطا،ور الخاع  2

 : ظهور فورة اعااة تثذيس الندو العهزوم 3

 : استغك  ععلية نسل الدعا  على اطار واسا 9

 

 عناصر الحرب النفسية :

: الحرب النفسيية تنطيو  تحيا وظيفية الدولية االتصيالية والتيي تننيي ان عيا واييب الدولية ان 1

تنذل الى االفراا قسطا  عنينا  عا العنلوعاا قلل أتخاذ الذرار السياسيي ا  خلية النكقية العننويية 

 والفورية الثا،تة ،يا الدولة والفرا هفه النكقة تنلا عنها خع  وظائس عتداخلة هي : 

 : ترتيب اظام الذيم الاعاعية )تذزيمل تضخيم ل تحذير( أ

 ب: تدعيم عفهوم التعاسك السياسي 
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 ج: خلة الرضا الذوعي 

 ء: الوظيفة الدعائية 

 هـ: االستنداا للحرب النفسية 

: الحرب النفسية هي امدى عسيتوياا التناعيل النفسيي فيي عكقية السيلطة ،يالعواطا وذليك عيا 2

خك  الوظيفة االتصالية للدولة والتي تتحدا و،أر،ا عستوياا هي ) االعكمل اليدعوة ل الدعايية ل 

 الحرب النفسية ( 

علييى عفهييوم : الحييرب النفسييية اييوع عييا الذتييا  وعييا ثييم تخضييا لاعيييا الذواعييد التييي تسيييطر 3

الصراع الذوعي أ  أاهيا قتيا  تنطلية علييخ يعييا قواعيد عيا الصيراع العياا  ،ييا طيرف عنييا 

يسيينى للذضيياء علييى طييرف أخيير ،أقييل الوسييائل كلفيية واذلييخ عييا ماليية التعاسييك والذييوة الييى ماليية 

 عهلهلة رخوة القدره لخ عنها على العذاوعة .

 

 

 التعريف الشامل للحرب النفسية :

ذتييا  النفسييي ال يتاييخ اال علييى النييدو وال يسيينى اال لتحطيييم النييوامي العننوييية لييخ هييي اييوع عييا ال

،اعيا الوسائل للذضاء على أية  يور الثذية ،يالنف  التيي قيد توليد فييخ العذاوعية او عيدم االذعيان 

 واالستسكم .

 فالحرب النفسية هي تناعل عا العاتعا الذوعي وتستخدم يعييا االاواا والعسيالك ،ذصيد تحطييم

 الثذة ،الفاا الذوعية وتنت  عا ذلك عاعوعة اتائ  ترتلط وتنت  عا طلينة الحرب النفسية هي: 

: ااها تناعل عا عوقس ليسا تناعك  عيا فيرا وليي  عايرا تناعيل يتعييز أ يك ،الصيك،ة فهيي 1

تسنى الى اخترار تلك الصيك،ة وأمالية  الاسيد اليى مالية الرخياوه فيأن االاواا والوسيائل التيي 

 سعح ،تحذية هفا الهدف توون عذلولة ت

: هي  راع وقتا  عا ايل اللذاء ميث ان امد الطيرفيا يسينى اليى استمصيا  الطيرف االخير 2

 والنيل عنخ ،حيث يذضي على ويواه 
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: هي ععلية ااعية وعتطورة تتاخ اليى تثلييا اعيائم تناعيل عنييا يسينى اليى ايعوعية عيا مييث 3

 عديدة .اتائاخ وال،د ان يختار عرامل 

 أهداف الحرب النفسية : 

 : تدعير الروح العننوية لذواا الندو ) هاوم علاير(1

 : تدعير أرااة العذاوعة في يعيا ااحاء اولة الندو )هس استراتياي طويل االعد ( 2

 : الهدف الدفاعي يسنى لحعاية ينوا الدولة والعداييا عا اعاية الندو 3

 ى الندو : عنا العحايديا عا االاضعام ال9

 : اقناع اال دقاء الندو ،االاضعام الى طرف االخر أو على االقل اللذاء عليخ في وضا الحياا.0

 علاائ الحرب النفسية النايحة 

 وعا علاائ الحرب النفسية النايحة اعتعااها على عايلي :

هفه الحذيائة : تذديم االفوار او مذائة يديدة ،النسلة للعستعا او استهداف او استغك  وتوظيس 1

لخدعة انيراض عصيدر الحيرب النفسيية عيا ااتذياء االفويار التيي يحتعيل ان يذللهيا الخصيم وعيدم 

استنعا  االفوار التي عا العتوقا ان يرفضها االعداءل وليفلك ال،يد عيا يليا مر،يا  افسيية اايحية 

 ذافتخ.عا اراسة اتااهاا العاتعا العستهدف وعنرفة عيولخ وماياتخ وعذائده وكافة عنا ر ث

: االعتعاا على التورار عيا التنيوع متيى ال ييسا  التويرار اليى اللينور ،العليل وعيا ثيم رفيض 2

 الرسالة ل التورار عا التلوية واستخدام وسائل الافب.

 : تذديم العواف ا أو التنزيزاا للاعهور العتلذي .3

ييلاع أو ايا،ية : خلة مالة عا الغعوض ومب االستطكع لدى الخصيم ،حييث تيأتي الرسيالة كا9

على هفه الحاية وخفض مالة التوتر التي تنام عا الحرعان عا العنرفة ،الحذيذية ذليك لايخ فيي 

 يو الغعوض ومده تنتلر اللائناا ويذللها العاتعا طيلاع الحاية إلى العنرفة.

: ضرورة توفر العصداقية في عصدر الرسالة متى يصدقخ ويثة فيخ الاعهيور العسيتهدف فياذا 0

 العاتعا العستهدف ان إذاعة عنينة كاذ،ة وتروج اللائناا ااصرفوا عنها . عرف
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: يفضييل ان يتعتييا عصييدر الرسييالة ،الااذ،ييية والذلييو  لييدى الاعهييور العسييتهدف فالليييخ  6

العويييروه ال يذليييل النييياس عليييى االسيييتعاع إلييييخ وان اسيييتعنوا الييييخ ال يصيييدقواخ وليييفلك تسيييتخدم 

 او العرعوقة .اللخصياا العحلو،ة او العذلولة 

: اللند عا الرسائل او االفوار التي تتنيارض عيا ععوعيياا ثذافية العاتعيا كاليديا أو العسياس 7

 ،العذدساا أو الناااا الراسخة متى ال يرفضها الخصوم .

 : تستهدف الدعاية زعزعة قضية الخصم وتلويوخ في عدالتها و حتها.8

واالييارة اليى عنااياة الخصيم عيا علياكل عثيل  : إ،راز اوامي الفذر والحرعان والنوز والاوع9

 اللطالة وااخفاض عستوى العنيلة وقلة العساكا و نو،ة الزواج و نو،اا التنليم.

: خليية  ييورة ،راقيية وعلييرقة عييا ماليية العاتعييا العنيياا  فييي ماليية استسييكعخ وتوقفييخ عييا 15

 الحرب وقلولخ الهزيعة.

 أكثر عا عخاطلة النذل والعنطة. : عخاطلة عواطس الناس وويدااهم واافناالتهم11

: إثارة الخوف والفزع والرعب في افوس الخصوم ،العلالغة والتضيخيم فيي الذيواا العسيلحة 12

الطائراا العذاتلة والذاذفة  وأسرابالطائراا والعدرعاا  وماعكاوتويخ العدعراا واللوارج 

ة الحيروب الحديثية والتهدييد وااليارة الى اعداا ضخعة عا الذواا العسيلحة وتيدريلهم عليى كافي

،اسيييتخدام أسيييلحة اليييدعار اللييياعل او االسيييلحة النوويييية والويعيائيييية والارثوعيييية او الليولوييييية 

واستخدام الغازاا الساعة والذنا،ل الضخعة والننذواية والهيدرويينية وعا الى ذليك ععيا يياهدااه 

 . العز  ااالفغاايضد اللنب  العريويةفي الحعلة الحر،ية التي قااتها الوالياا العتحدة 

 عستوياا الحرب النفسية : 

 هناك النديد عا العستوياا للحرب النفسية هي :

: وهفا العستوى يأتي في عذدعية العسيتوياا عيا خيك  عنالاتهيا  كاستراتياية: الحرب النفسية 1

،أوسا عناايها عليى الوضيا النفسيي للنيدو واسيتندااه للعذاوعية فهيي  لإلستراتيايةالتأثير اللاعل 

تستهدف تحذية االاتصار على الندو عا طرية تذويض اليروح الذتاليية لايليخ وسيوااخ العيداييا 

 ومووعتخ ،صورة عاتعنخ .

:تتعيييز ،اللييعو  واالعتييداا وتويييخ الييى يعهييور كلييير وعلييى  اطسييتراتياية: الحييرب النفسييية 2

سيينة ونييير عحييداة الزعييان والعوييان وهييدفها هييم التييأثير فييي اآلراء وويهيياا النظيير عسييامة يا
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والسلوك لعساعدة السياسة الخاريية عليى تحذيية اهيدافها وتسينى السيتغك  النوسياا النسيورية 

 واالاحطاط السياسي وااليتعاعي والتدهور االقتصاا .

ا النيدو وتوييخ عيااة ضيد يييوش : الحرب النفسية التوتيوية : وهيي ميرب الصيدام العلايير عي3

الندو في عيدان الذتا  او قواعده او ضد رعاياه العتوايديا في عنطذة الذتا  وتسيتهدف اضيناف 

عذاوعة قواا الندو او عطا،ة اللنب ،التناون عا الذواا العسلحة العتذدعة واميااا تويخ الى فميخ 

اخل قييااة النيدو وعراكيزه السيلطوية عنينة اقلياا عرقية واينية او عاعوعة في عراكز السلطة ا

 لتحذية اهداف عنينة عحداة .

 ان عملية مواجهة الحرب النفسية يتم في اطارين هما : 

يننيي ان اولية عنينية تتوقيا مر،يا  افسيية تلينها عليهيا اولية اخيرى  –: الحرب النفسية الوقائيية 1

ذيييس السياسييي العوثييس   ب : فتذييوم ،نعلييية اعييداا عسييلذة لعوايهيية تلييك الحييرب عييا ميييث أ : التث

 تنعية الوراهية للندو العحتعل 

لويل هايوم را فنيل ولويل هايوم ال،يد ان يويون ليخ تخطييط عحويم  –: الحرب النفسية العضااة 2

لضعان ااامخ والهاوم النوسي ياب ان يخضا لنف  العلاائ لو اريد ليخ ان يضيا ميدا  للهايوم 

 ا فنل.الف  يخضا لخ و،ذدر الضر،ة ياب ان يوون ر

 

 

 مبادئ عملية التخطيط للحرب النفسية المضادة :

: ااها تسير في مركتها الدفاعية في اطار مركة الدولة العنااية ،حيث تنلا عا عراميل الحيرب 1

 النفسية التي تخضا لها ز

 : الهدف االساسي هو ايذاف الفيضان النفسي قلل االاتذا  عا الدفاع الى الهاوم.2

في ،ايذاف الهاوم العناا  ،ل ان تحطم الخصم عا عوقنخ فنعلية يا الحيرب : ال ياوز ان توت3

 النفسية العضااة تستند على عاعوعة علاائ هي: 

 تتضعا ععلية الذيام ،التحصيا الفاتي . –: عرملة االعداا 1
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وهي اخطر العرامل لاها ومدها تسعح ،أن يذس العاتعا عوضيوع  –: عرملة التناعل االولى 2

الهاييوم  ييفا  وامييدا  ال يسييعح ،يياالخترار ويصييلح فيهييا التخطيييط االعكعييي الييداخلي والتثذيييس 

 السياسي في أقصى عرملة عا ميث الذوة والفاعلية 

ا  والحييرب علنييية وياييب أن تسييير فييي هنييا يصييلح الهاييوم سييافر –: عرمليية الهاييوم العلاييير 3

 عساريا هعا : 

 أ : التدعيم العستعر لعفهوم التعاسك الذوعي 

 ب : التحليل النلعي الكتلاف عنا ر التناقض في عنطة الغزو النفسي 

الحرب النفسية كأ  قتا  في ماية اليى عليدأ أخيف الينف  فيك يويا ان  –: عرملة عتا،نة الهاوم 9

خطواا قتالية وال،د أن تخفس عيا وطيأة هاوعهيا وفيي هيفه النعليية ييتحوم  تظل في اادفاعها في

 عنصران هعا :

 أ : اكتلاف عنا ر التناقض في العنطة الناا 

 ب : را االعكم العناا  على العاتعا الف   درا عنخ الحرب النفسية ذاتها .

للحيرب النفسيية فيي ياب ان تستغل الذيااة في العاتعا الف  خضيا  –: عرملة تصفية العوقس 0

هفه العرملة عا ايل االستمصا  ولو افسيا  لاعيا العصاار العساادة للغزو النفسيي والتيي أثلتيا 

 سا،ذا  ععالتها او عدم قدرتها على التعاسك أو الضنس في  ك،تها .
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 الحرب النفسية                                                                       المحاضرة الثالثة / أ0 ياسين طه موسى

 اساليب الحرب النفسية :

: االيياعة : هييي  يورة عييا  ييور الحيرب النفسييية ،ييل ااهيا هييي الحييرب النفسيية التييي عرفهييا 1

 ة تنريفاا لإلياعة هي :االاسان عنف اقدم النصور وقد وراا عد

 أ : هي تصريح أعد ليصدر ذو عكقة ،المدا  الراهنة وينتلر اون التحذة عا  حة رسعيا  

ب : هييي تذرييير أو يييرح نييير عحذذيييا ينييتذكن عييا يييخ  الييى يييخ  اخيير ولهعييا عكقيية 

 ،عوضوع أو مد  أو عسألة تلذي اهتعام عاعا  

الواقا أو تنعد العلالغية او التهوييل او التليويخ فيي  ج : هي التروي  لخلر عختلس ال اساس لخ في

سرا الخلر فيخ يااب ضميل عا الحذيذة وذلك لهدف التأثير النفسي في الرأ  النام عحليي إقليعيي 

عالعي اوعي تحذيذا  لهداف سياسية / اقتصااية / عسورية على اطيار اولية واميدة او عيدة او  

 او النطار النالعي .

ة عا  ور التوا ل تسيتخدم الذنياة نيير النظاعيية  عيا الفيم اليى االذن وهيي فاطياعة هي  ور

وسيييط يتنييارض علييى ويييخ الخصييوي عييا اوم اليين  العوتييوب ل فالوسيييلة هييي اذن التوا ييل 

يفو  ويخصي وهي تذدم عضعواا اعكعيا عيا فيرا او ميد  وهيي تنلير عيا مايياا االفيراا 

كن الغعيوض واالهعيية عنصيريا رئيسييا لإليياعة االافنالية وتلليها في الوقا افسخ كيفلك يليو

فلدة سريان االياعة يتوقس على ارية نعوضها وعليى أهعيتهيا وفر ية ااتليارها تيزااا كلعيا 

 كان هناك تناف  وااساام ،يا عضعواها و،يا الوسط والظروف التي تطلة خكلهعا االياعة .

 ظهور االشاعة وانتشارها : 

 ،ثها وااتلارها  تعر االياعة ،ندة عرامل قلل



 الحرب النفسية    -    المرحلة الرابعة                                                المحاضرة االولى / أ0 ياسين طه موسى 

 

اوال : عرمليية االاراك االاتذييائي ا  ان الاهيية التييي تهييتم ،لييث االييياعة تهييتم ،عغزاهييا ،الدرييية 

االولييى كييان يوييون عغييزا  ايتعاعيييا او سياسيييا او اقتصيياايا  او اخكقيييا ،عننييى اار ااتذيياء اوعييية 

 الخلر العلاع وعدى تأثيره في العتلذي 

ننا ر العوواة لإليياعة عيا يهية وثذافية العاتعيا عيا يهية ثاايية ا  ثاايا : عرملة التوافة ،يا ال

كلعا كان عرسل اطياعة العاهو  خلير ،نياااا وتذالييد ذليك العاتعيا كلعيا تعويا عينهم ،ايياعتخ  

 وعا ثم تحذية اهدافخ .

ثالثييا : عرمليية االاطييكر واالاتلييار لإلييياعة ،يييا الاعيياهير وتنتعييد علييى توافذييخ االييياعة عييا 

 العنتذداا واالفوار والذيم السائدة في ذلك العاتعا العراا النيل عنخ وتحطيعخ . 

 اما شروط انتشار االشاعة جماهيريا يعتمد على :

اليياعة قريلية عيا اهتعاعياا العاتعيا : اهعية عوضوع االياعة ،النسلة للعاتعا فولعيا كاايا ا1

 كلعا مذذا االياعة اهدافها ،النااح .

: الغعوض وهو الننصر االقوى في اااح هدف االياعة و،عا ان انلب افراا العاتعا تنذصيهم 2

عنلوعاا كثيرة لتلنب الحيياة فيي الوقيا الحاضير والرتفياع عنيد  االعيية فيي العاتعيا النر،يي 

 الللر .ااهيك عا  فة الفضو  عا 

: ينور العاتعيا ،نيدم االسيتذرار وفذيدان االعيان ولهيفا اسيلاب كثييرة عنهيا الحيرب واالميتك  3

 وتفلي االعراض والووار  ونيرها عا عصاار الذلة الاعاعي 

: فذدان الثذة ،يا اللنب والسلطة و،تنلير اار اعتلر اللنب ان السلطة ال تنعل لعصيلحتخ ااعيا 9

عتعسوة ،وعواها عا خك  تفلي الفساا االاار  واالقتصياا  والنلعيي لعصلحتها الخا ة نير 

 وعا الى ذلك وعا تولد فاوة ععيذة ،يا اللنب والسلطة وعا الصنب راعها ،سهولة .

: االضييطرا،اا النفسييية والذليية واسييلخ ارتفاعهييا ،يييا افييراا العاتعييا يانييل تذييللهم لوييل عييا هييو 0

 ععوا وعتوقا وارا يدا  

 :   اشكال االشاعة

االياعة تنتذل عا يخ  الى اخر ااتذاال  يفويا  فهي تذضي قر،ا  يسيديا  ،ييا العرسيل والعسيتذلل 

ويار  هفا التوا ل ،يا افراا علتركيا على قدم العسياواة فيي وضيا واميد وأايخ خيك  مركية 

االياعة وتنذلها يطرأ على عحتواها عدة تلوهاا ا  ان عضعواها يتنرض للتحرييس والتزيييس 
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الرنم عا ااها هي ا ك لي  لها ارتلاط ،الواقا فهناك االياعاا التي تدور مو  عوضوع  على

 عنيا ) اقتصاا  /  حي / تر،و  / سياسي ( فأيوا  االياعة هي :

: االياعة الزامفة وهي التي تروج ،لطء ويتم تداولها ،يا الناس هعسا  و،طريذية سيرية وتنتهيي 1

النيياس يعينييا وتنعييو وتنلييط هوييفا اييياعاا فييي االاظعيية  فييي اهاييية العطيياف الييى ان ينرفهييا

 االستلدااية .

: االياعة الننيفة هفا النوع عيا االيياعاا يوثير مدوثيخ خيك  الحيروب والويوار  واالزعياا 2

 الحااة وتنتعد ،لول اساسي على النواطس ) الخوف / الغضب / الفعر ( 

ى عنيدعا تتهييأ لهيا الظيروف العكئعية : االياعة الغائصة وهي التي تغوي ثم تظهر عره اخير3

والعسيياعدة لظهورهييا عثييا  ) الحصيي  التعوينييية ( ويوثيير هييفا النييوع عييا االييياعاا فييي توييرار 

 الذص  العتلا،هة التي يتادا ظهورها عا الظروف العتلا،هة 

وهناك ايضا  االياعة الوهعية التيي تنتعيد عليى الخيوف واالملياط وهيي تنيت  عيا عواعيل عنذيدة 

 صراع السياسي االيديولويي واخيرا هناك اياعاا ) االعل والخوف ( .عا ال

 خصائص االشخاص الذين يميلون الى نشر االشاعة:

مييب الظهييور : ان اذييل االييياعة يتيييح للخصييية ضيينيفة او ذاا اهعييية قليليية عييا النامييية  -1

 االيتعاعية ان تتوطد وتزااا قيعة .

خاي يرنلون ،أن يهتم ،هم االخريا اهتعيام االهتعام الواوا : في ،نض االميان يويد اي -2

 يختلس عا العويوايا فينعدون على اطكر ،نض االياعاا .

االعييل فييي االطعمنييان : الفييرا يضييا االييياعة فييي التييداو  او يسيياهم فييي الييرها ليلييارك   -3

الغير في االافنا  الف  يلنر ،يخ ) خلية خيوف ريلية( وييسا  الغيير عندئيف اور التذليي  

االافنالية وهو يسياهم عسياهعة علاييرة او نيير علاييرة فيي تخفييس ميدة هيفا للدة الحالة 

 االافنا  .

الندوان : ان النداوة لاعاعة او يخ  تويون ايضيا اافنيا  قوييا  عثيل االيياعاا السياسيية  -9

 التي تذصد التلهير واياعاا الحرب الخا ة ،الندو . 

 رقابة االشاعات :

،أقنية التوا ل التذليدية وعليى وييخ الخصيوي  عا الضرور  العحافظة على ثذة الناس -1

 ) وسائل االعكم العختلفة ( واسترياع هفه الثذة 
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ان ثذيية العييواطنيا ،ذييااتهم يسيياعدهم علييى تحعييل االملاطيياا وميياالا الذليية التييي يسييللها  -2

 الوضا العتأزم. 

 ان اعكعا ااقصا نير كاف  او عتحيزا  ،صورة واضحة على عكقة ،حد  عوضيا اهتعيام -3

النيياس يوييون ايضييا عيياعك  يليياا ظهييور االييياعاا فعييا العفيييد فييي هييفه الظييروف اليير 

 االالاء وفي اسرع وقا ععوا .

ان اللطالة والفرا  يساعدان على توويا االياعة واذلها ،تنلمة السيوان عليى احيو عسيتعر  -9

واقتكعهم عا اللطالة ،ايااا فري ععل عتوا ل للذضاء على الفرا  وان تويون اععيا  

 عادية .

 

 وتستخدم االياعاا في النديد عا العااالا وهي : 

،ذصييد التفرقيية ااخييل الييلكا ،يييا افييراا الليينب الوامييد او لتحطيييم التنيياون ،يييا الييدو   -1

 العتحالفة .

ستار اخان لتسريب العنلوعاا عا اميد العتحيار،يا و،يفلك تتليا،ك العنلوعياا ويصينب  -2

 التفرية ،يا عا هو مذيذي عا االخلار واالسرار وعا هو كاذب وعظلل 

تحطيم عصاار االخلار ،هفا االسلوب يعوا ان احطم عصياار اخليار االعيداء وذليك عيا   -3

العييداء و،نييد عييدة تليييا وسييائل طرييية ،ييث اخلييار عييا وقييوع امييدا  يتناقييل عصيياارها ا

االعكم كفب هفه االخلار التي ،ثها االعداء عا طريية وسيائلهم االعكعيية ،غيية زعزعية 

 الثذة ،عصاارهم ووسائلهم 

،ذصد عنرفة الحذيذة هفا االسلوب يستخدم طنعا  ،ذصد الو و  الى الحذيذية والحصيو    -9

فتذيوم اولية )س( ،ليث ايياعة على العنلوعاا عثيا  اولية )س( عتحار،ية عيا اولية )ي( 

عا خسائر اولة )ي( ععا يضيطر االخيير اليى ا يدار تصيريحاا او اعطياء عنلوعياا 

  حيحة ،حاة توفيب تلك االخلار فتنطي عنلوعاا عا الخسائر والعنارك .

اسييتخدام ،ذصييد التخريييب الرعييز  ،واسييطة النوتيية فذييد اسييتخدعا االييياعاا ،واسييطة   -0

االذهان وتطلة ،لول يثير الضحك ولونها تنعل عليى تنريية  النواا وهفه النوتة تلذى في

 اللخ  وتنتذ  عا هيلتخ .

 

يوييون ذلييك عييا طرييية الييدس والواقنييية وا ييطناع االخلييار العزيفيية او   افتعااال االامااات : -2

التحريض على اععا  التخريب ان افتنيا  االزعياا عتنيدا االييوا  والعضياعيا فذيد يأخيف ييول 
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ن اييرى الوثييير عييا االزعيياا التييي تتنييرض لهييا او  النييالم سييواء كااييا أزعيية اقتصييااية واال

 اقتصااية او سياسية ايتعاعية ...... الخ عا االزعاا 

،رعا العخا،راا اللعااية وقا "هتلر" ااخليا  وخارييا  في اثارة الرعب والفوضى : -3

لعنارضيا في الداخل استغك  ماية االاسان الى االعان فنعدا الى اثارة العخاوف طرهاب ا

وكفلك ينوب الدو  العستهدفة طخضاعها وينلها في مالة ااهيار افسي ياعل وأساليلها في 

ذلك الهع  واالساطير واالخلار العتنلذة ،الثعا اللاهظ الف  قد يدفنخ عا ينارض عخططاتهم 

هفا االسلوب او يذاوم وقد عارسا عنظم أيهزة الدعاية واالستخلاراا الغر،ية ونير الغر،ية 

تو ك  للهيعنة على عذدراا اللنوب وينلها في مالة عاز واستسكم كاعليا يحوالن اون اية 

عذاوعة عا قلل تلك اللنوب ،اطضافة الى الصهيواية التي تعيزا في عاا  اثارة ايواء الرعب 

رنلتهم والفزع لدى الفلسطينييا ولدى النالم النر،ي ،لول عام ،هدف اكراههم على الخضوع ل

ذهب ضحيتها علراا الضحايا  9/9/1998وتحطيم كل ارااة لديهم عثا  عف،حة اير ياسيا في 

 الهدف عنها معلة الفلسطينييا على ترك تراهم
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 ما هو غسيل الدماغ :

عصطلح قيديم يتيراا اسيتنعالخ كثييرا فيي وسيائل االعيكم خا ية خيك  السينواا االخييرة والتيي 

،اتا تلهد عنيارك طامنيخ تيدور رمالهيا فيي العواتيب والعختليراا ،هيدف السييطرة عليى عذيو  

 الللر .

يييية ييييتم التخطييييط لهيييا عيييا ذو  ان ععليييية نسيييل اليييدعا  ليسيييا ععليييية عليييوائية ،يييل هيييي ععل

التخصصيياا والخلييراا فييي هييفا العاييا  كييالخلراء النسييورييا والنلعيياء فييي علييم اليينف  وعلييم 

 االيتعاع وعلم االاثرو،ولويي وقدراا فراية .

 التعريف لغة واصطالحاً : 

تلير كلعة نسييل كعيا هيو عنيروف فيي اللغية التيي تنظييس اللييء عيا االوسيان ولويا لهيا افي  

ا ييطكما  كييك فتلييير ععلييياا نسيييل الييدعا  الييى اسييتخدام ا  طريذيية للييتحوم فييي فويير  الروايية

 يخ  واتااهاتخ اون رنلة أو ارااة ويسعى ايضا  نسيل العخ او التفويك النفسي .

وتنرف ايضا ،ااها النعلية التي يذصيد ،هيا تحوييل الفيرا عيا اتااهاتيخ وقيعيخ وأاعاطيخ السيلوكية 

خييرى يديييدة تفييرض عليييخ ععييا يأسييره فغسيييل العييخ هييو عحاوليية تغييير وقناعاتييخ وتلنيييخ لذيييم أ
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االتااهاا النفسية وهو عحاولة لتوييخ الفوير االاسيااي ضيد عيا سيلة ان اتخيف عيا عذائيد وعييو  

 وهو اعااة تنليم وتحويل عا ايعان ،نذيدة عنينة الى كفر ،ها وايعان ،نذيضها .

ريا ،ييرز ا ييطكح نسييل الييدعا  لتييدليل علييى ففييي النذييد االو  عييا النصييس الثييااي للذييرن النليي

عحاوليية السيييطرة علييى النذييل اللليير  وتوييهييخ لغاييياا عرسييوعة ،نييد ان ياييرا عييا ذخيرتييخ 

وعنلوعاتخ وعلاائخ السيا،ذة وكيان او  عيا ا،توير ا يطكح نسيل اليدعا  هيفا  يحفي االعريويي 

لفضييحة التيي روعيا يدعى "ااووااهنتر" ألس كتا،ا عا العوضوع على أثر الحرب الووريية وا

وزارة الييدفاع والحووعيية االعريوييية فذييد ااتهييا الحييرب ،نييد الهداييخ فننييد ااتهيياء الحييرب الوورييية 

ريييا الانييوا واالسييرى النائييديا الييى اوطييااهم وخا يية االعييريوييا وهييم يفوييرون ،اتايياه اخيير 

عتحعسيون ويدلون ، راء نر،ية على عواطنيهم ،ل ان ،نضهم رينوا عسعنيا ،علاائ االييتراكية 

لندوهم السا،ة ااعيا الى العحلة والسكم ااقعيا على مويوعتهم االسيتنعارية عليديا اعايا،هم أو 

اعتنااهم عا عناعلة الوورييا لهم ا لح نسل اليدعا  عاياال  للنذيد والايد  والتحعيي  ،ييا ييتى 

ور امعيد ،يدر العفوريا والنسوريا على السواء ،اطضافة الى النلعاء علم النف  وهنا ،ذو  الدكت

ان الليوعييا الصينيا اعطواا ) نسل الدعا  ( وأظهروا عيا طريية تحوييل العيداييا الغير،ييا 

واسرى الحرب ل ان وسائل اال كح الفور  ال ينلغي فهعها على ااهيا ايوع عيا السيحر االسيوا 

اللية الف  تعارسخ الينظم الدكتاتوريية عليى العيواطنيا الخاضينيا وقيد اسيتخدم العصيطلح هنيا للد

 على :

 ارنام اللخ  على ان ينترف ،ول اخكي ذاتي  -1

 ااخ قد ارتوب يرائم ضد اللنب والدولة  -2

اعييااة تلييويل عنتذييداا اللييخ  الساسييية متييى ينويير عنتذداتييخ السييا،ذة ويصييلح ااعييية  -3

 للليوعية 

وتصس العوسيوعة اللريطاايية ععليية نسيل اليدعا  ااهيا تذنيية تتركيز عليى عاعوعية عركلية عيا 

اا النفسية تستخدم على العستوى الفيرا  وتسيعى علعييا ) التفوييك النفسيي( وتنذيد اساسيا العسثر

على ااهاك الذوى النفسية والنذلية لللخ  علر ععلياا تتضعا الحرعان عا النوم والنيز  عيا 

العسثراا الحسية التي تساعد االاسان طلينيا  على عراقلة عرور الزعا عثل التنفيب فيي الحيرب 

الثااييية وخصو ييا اثنيياء الحييرب الليياراة التييي تلتهييا تلييير الييى العسييتوى العطلييوب عييا  النالعييية

اطاهياك ففيي تليك الصيور هنياك الحيل  االافييراا  فيي نيرف عنزولية عيا النيالم الخياريي فييك 

 تصلها اللع  وال اال واا واال الروائح ونيرها .
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،يلطء وثلياا عيا الصينو،ر عليى وهنياك ايضيا  الصيور الليهيرة للتنيفيب ،نذياط العياء العتسياقطة 

رأس العساون ،حيث تختل عكقتخ عا اماسيسخ أذ يصلح لذطرة العاء ايذياع عطرقية ثذيلية وهيفه 

الحاالا قد أظهرتها االفيكم االعريويية وكييس ان ،طيل فيلعيا قيد تنيرض لألسير ولنعليياا نسيل 

يب والحيل  االافيراا  الدعا  عا إظهار تلك العسثراا وعنها تساقط قطراا العاء وععليية التنيف

ععا تانليخ فيي مالية تيوتر ييديد وتظهير علييخ عكعياا الذلية واضيطراب افسيي وقيد تصيل اليى 

عرملة االكتماب والولا النفسي فنعلية نسل الدعا  تحصل تيدريايا  تحيا تيأثير عواعيل عختلفية 

وكعيا اهعا الخوف الليديد اتياية الصيدعاا والحيروب والويوار  الطلينيية والترهييب العذصيوا 

يتسييلب لييخ ععييوم االرهييار الاسييد  والفويير  ،فنييل السييهر او الحرعييان عييا النييوم لعييدة طويليية 

،اطضييافة الييى الاييوع والنطييا والذليية النفسييي وقييد يييدخل تييأثير ،نييض االاوييية كأمييد النواعييل 

الفاعليية وال يعوييا هنييا انفييا  عواعييل التوييييخ العسييتعر واالقنيياع الترنيييب التييي تتسييلب ععوعييا 

 الدعاني وعا ثم االاصهار الطوعي عا التياراا الضانطة.،اطيهاا 

 

 ما الفرق بين الحرب النفسية وعمليات غسل الدماغ :

الحذيذة ان ععلياا نسل اليدعا  هيي اميدى الوسيائل التيي تسيتخدعها الحيرب النفسيية لويا اظيرا  

اسييلوب لهعييية هييفا االسييلوب وخطورتييخ ارتأينييا ان اخصيي  لييخ ،حييث خيياي ولوييي اعيييز ،يييا 

نسيل الدعا  و،اقي اساليب الحرب النفسية عثل الدعاية وااليياعاا وعحياوالا االقنياع وتنيديل 

او تغير افوار الفرا او عنتذداتيخ او سيلوكياتخ عيا الضيرور  ان انليم ان اسيلوب نسييل العيخ او 

سياليب الدعا  هو اسلوب فرا  تويخ فيخ الاهوا ناللا الى الفرا واميد عحيدا كالسيرى ،ينعيا اال

االخييرى فييي الحييرب النفسييية ناللييا عييا تويييخ الييى يعاعيية وينتليير نسيييل الييدعا  عييا النعلييياا 

الذسرية او االيلارية طكراه االفراا عا ايل تنديل أفوارهم او عنتذداتهم والتحيو  عنهيا ،خيكف 

 اساليب الحرب النفسية االخرى والتي تستخدم في الغالب طرقا اعائية وافسية.

 ت غسيل الدماغ: اهداف عمليا

تهدف ععلياا نسل الدعا  الو و  ،اطاسان العستهدف الى ارية يصيلح عنهيا فاقيد االمسياس 

،ييالواقا علييوش التفوييير ييياعرا ،العهاايية واالذال  ضيينيفا فييي العذاوعيية والتحييد  سييهك لكذعييان 

ة لتنفيف عا يطليب عنيخ عللو  االرااة والتفوير قا،ك  لإليحاء عتذلك  لعا يعلى عليخ عستندا  لكستاا،

سهك للتلذيا واالقنياع يياهزا السيتنوار العاضيي واسيتذلا  الفوير والسيلوك الادييد ا  ان الهيدف 

النهائي هو ااهاك الذوى الاسيدية والنفسيية والنذليية "عيا اييل" االسيتحواذ والتكعيب ،العلياعر 
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لح اظيفييا )اا يينا( والفويير والسييلوك واالتااهيياا عييا خييك  ععلييية تتسييلط علييى النذييل الييف  ا يي

 ولذعة سائغة لحلوه ،أية أفوار او اعاية او عذيدة لم يوا يسعا ،ها عا قلل .

 كيف تمارس عمليات غسل الدماغ ضد االسرى :

،النسلة لإلاسيان اسيتندا ععليية نسييل العيخ عليى الحذيذية النلعيية التيي تذيو  ان االاسيان عنيدعا 

ييلخ عليلولة عيا النعيل والعذاوعية ،يل قيد  يتنرض الى ظروف قاهرة و نلة تصلح خكيا عخخ

تصلح عايزة عيا االمتفياظ ،عيا اختزايخ عيا عياااا لدريية ان عذاوعتهيا ليألذى والتهدييد الواقيا 

عليها قد ينذلب الى تذلل أيد واستسكم اسرع لإليحاء ولناااا يدييدة اخيرى واانواسياا نر،يية 

 قد يتصااف مدوثها في تلك اللحظة.

  الذيصر  في االتحاا السيوفيتي سيا،ذا ،اسيتخدام هيفا االسيلوب فيي سياون قد قام اللولي  السر

اال كح ونيرها عا العسسساا التي أالما لمدا  التغييير فيي عذائيد االفيراا وسيلوكهم وكعيا 

ذكراا استخدعخ الصينيون والووريون ضد االسرى االعريوان ل وعارسخ الايا االعريويي افسيخ 

ي النيرار و نوااتنياعو فيي كو،يا وعارسيتخ وال تيز  اسيرائيل ضيد ضد العنتذليا في ا،و نريب ف

االسرى الفلسطينييا ميث تتضح عكعح هفه الحيرب ،وضيوح فيي العنيتذكا والسياون ،اييوا  

عنهييا االهعييا  الصييحي وااتلييار االعييراض وقليية الطنييام وسييوء اوعيتييخ وقليية كعيتيية وكييفلك فييي 

ا النفسيي عنيد السياناء والعنتذلييا ونيرهيا عيا التنذكا الفاائية والتي تهدف الى زعزعية االعي

اسيياليب قتييل الييروح العننوييية وعييا االسيياليب الحديثيية العسييتخدعة العنيياوراا ،ييأطكر سييراح 

عاعوعيياا عييا السيياناء والعنتذليييا ععييا يانييل االخييوان فييي ماليية ترقييب اائييم واهتعييام كلييير 

نفسيي الولير)التيأزم( وكيفلك ،العوضوع والف  يثلا ،طكايخ وييسا  اليى مالية عيا االسيتنزاف ال

الذييييام ،فصيييل التنظيعييياا لويييا ال ينليييم الوثييييرون ان هيييدف ذليييك هيييو زييييااة اللييينور ،الحز،يييية 

 والتنصب وال يخلة يو عا التفاهم والومدة ،يا الفصائل .

 النواعل التي تسا  الى نسل العخ هي : 

 الصدعاا النفسية العفايمة   -1

 التهديد العستعر   -2

 العرعلة كالعنارك الداعية والووار  العواقس اللديدة  -3

 االرهار النصلي العستعر كالسهر العتوا ل او النوم العتذطا  -9

 الاوع والنطا اللديديا -0

 االالم الاسعية والنفسية اللديدة  -6
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 ،نض االاوية  -7

 السلحة التي تستنعل في ععلياا نسيل الدعا  لألسرى عا يلي : 

ف ،نيييدا عييا ا  اتصييا  عييا عنا يير الليميية النييز  الاسييد  : يننييي عييز  الفييرا العسييتهد -1

الطلينية واالاسااية ا  وضنخ في م  اافراا  ينذطا عا اال واا والحركية والليع  

والهييواء والهييل و ال ييدقاء  والوتييب متييى يصييل الييى عرمليية عييا الليينور ،الومييدة 

 واالانزالية والحرعان وفذدان الح  االاسااي 

عا اهم الحاياا االساسية االاسااية عثل: االعيا الحرعان : وهو مرعان اللخ  العننى  -2

النفسي والاوع والنطا والان  والنوم والتحوم في التينف  ل فاطاسيان تذيل عذاوعتيخ إذا 

 لم يتم ايلاع ماياتخ الليولويية والنفسية .

التنييفيب الاسييد  : اذا يتنييرض العنتذلييون الييى أيييوا  عتنوعيية عييا التنييفيب كالضييرب  -3

 وا ل والوقس الطويل والر،ط ،السكسل والانازير.والنعل اللار العت

التنفيب النفسي : اذ يوضا العنتذل في مالة عا التهديد الدائم وتنريضخ للعواقس عرعلية  -9

إضافة الى تورار االهاااا وتهديده ،أفراا عائلتخ او ا  طريذة تو لخ الى فذدان اللينور 

 فيخ .  ،العا و،التالي إمساسخ ،الرنلة في التخل  ععا هو

الصيدعة الوهر،ائيية : تسيتخدم الصيينذاا الوهر،ائيية فيي الاسييد واليرأس و،نيض االعيياكا  -0

 الحساسة للو و  ،الفرا الى مالة عا الرعب والذلة و،التالي االستسكم لرنلة أعداءه .

النذاقير واالاوية العهلوسة : يتم اللاوء الى اسيتخداعها طيصيا  الفيرا اليى مالية االاعيان  -6

ا ،ندها االستعرار في العذاوعة فيلايأ لطليب هيفه االاويية او النذياقير وال تنطيى ال يستطي

 "  ldsلخ اال ،لروط فيستسلم لتلك اللروط عثل استخدام عذار الهلوسة الــ "   

استفزاز علاعره : عا طريية تزوييده ،النليراا والصيور والتذيارير العفلركية عيا أهليخ  -7

 الخطيرة .وأ دقائخ وأعضاء مز،خ وكلس اسراره 

تورار الضغوط : يتم تويرار الضيغوط الاسيدية والنفسيية عيدة عيراا ،اسيتخدام الترهييب  -8

 أميااا والترنيب أميااا أخرى ،عا يتناسب وراة فنلخ .

التغفييية ،وعييياا عالييية عييا السييور أو خفييض اسييلة السييور فييي الييدم عييا طرييية الحيية  -9

 ،الاسوليا .

 استخدام العسثراا الصوتية والضوئية عثل ترايد كلعة أو  وا وامد لعدة طويلة يوعيا.  -15

 وسائل الحرب النفسية : 
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هنيياك النديييد عييا الرسييائل التييي يسييتخدعها عخططييو الحييرب النفسييية لنليير عضيياعينها واهييدافها 

هيفه الوسيائل  وتو يلها الى االفراا والاعاعاا العستهدفة وتسعى رسائل النعلياا النفسية وعيا

 هي :

الوسييائل العطلوعيية : تنييد عييا أقييدم الوسييائل وأكثرهييا اسييتخداعا خييك  عرامييل االزعيياا  -1

وتفايير الصييراع العسييلح لعييا تتعيييز ،ييخ عييا اعوااييية تعريرهييا عييا يييد الييى يييد عييا يييعولها 

سيياماا ياسيينة عنهييا )النلييراا ل الصييحس ل رسييوم ل  ييور ل كتييب ل الفتيياا( وهييفه 

ى يلهاا الذتا  او على العدن وانلب االميان عليى كيك الالهتييا العطلوعاا قد تلذى عل

تتضعا عنلوعياا واالياء عيا الحيرب وتليرح للعيداييا مذيائة العوقيس الحر،يي وتطيور 

العوقس السياسي عا أيل تصديا الالهة الداخلية وكازء عا الحرب النفسية العنلنة ضد 

 رية الندو ويتم توزيا تلك العطلوعاا او العنلوراا عا ط

 أ : ذخائر العدفنية     

 ب : الذواا الاوية )العذاتلة والطائراا الحر،ية(

 ج : اللالوااا 

وكعثا  على ذلك فأن اطمصائياا تلير الى ان الذواا االعريويية والعتحالفية عنهيا ضيد النيرار 

ن ( علييو29قد أسذطا على الذواا النراقية في ساماا العنركية والعنياطة االخيرى ا  عدينية )

   1991عنلور كان ذلك في مرب عام 

الوسائل العسعوعة : تند عا الوسيائل النعليياا النفسيية وأكثرهيا اسيتخداعا  خيك  اليوف  -2

الصراع العسيلح لعيا تعثليخ عيا سيرعة واتسياع التناعيل عيا االهيداف العخاطلية يفيور أ  

 وسيلة أخرى وعا هفه الوسائل :

 أ : االذاعاا الرسعية

  ب : االذاعاا السرية

 ج : عولراا الصوا التي تستخدم في عيدان العنركة لنراض توتيوية  

( فريذيا  يوتيا وعولير للصيوا اضيافة اليى عحطية 66تليير االمصيائياا اايخ اسيتخدم ) -عثا   

( سياعة يوعييا 18م( ،واقيا )19/1/1991راايو "  وا الخلي  " التيي ،يدأا تليث ا،تيدءا عيا )

م ل الذائييد االعريوييي 1995االعريوييية ضييد النييرار عييام  ( يوعيييا أثنيياء الحييرب95وعلييى عييدار )

يوارزكوف في عفكراتيخ اييار اليى ااهيم تغتنعيون اوقياا الرامية الفا يلة ،ييا الغياراا الاويية 

ليسذطوا العكييا عا العنلوراا التي يتم  ننها ،التناون عيا السينواييا وذليك عيا أييل تفتييا 

فيذييو  الحييرب النفسييية ااهييا عورسييا علييى الايييا  عننوييياا النييراقييا ل اعييا الذائييد اللريطييااي

النراقييي والعييواطنيا العويييوايا فييي الوويييا ميييث كااييا تهييرب الييى ااخييل الوويييا عييا خييك  
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االران والنرار وأيهزة راايو  غيرة وايرطة كاسيا التي كااا تحتو  على عوسيذى عر،يية 

تييو  علييى رسييائل تحييريض ييينلية لفنيياايا علييهوريا تسييتحة ان يسييتعا اليهييا ولونهييا كااييا تح

العسييتعنيا ضييد الذيييااة فييي النييرار وتييتههم ،االعتييداء علييى االسييكم ،ييدخولهم الوويييا وكيييس ان 

( الييس 05الحلفياء سيوف يطييراون الذيواا النراقيية اذا لييم يسيلعوا اافسييهم مييث تيم ااخييا  احيو )

 يريط 

يرا فيي ععليية تغيير الوسائل العرئية : وتند عا أهم الوسيائل العيسثرة واالكثير اقناعيا وتيأث -3

سلوك الهدف )االهداف العخاطلة( كعا تتعيز يوواها اكثير وسيائل الحيرب النفسيية ياذ،يية 

 وذلك :

 أ : كواها تنتعد في عوايهة الهدف على ماستي السعا واللصر 

ب : أعوااييية يييفب قاعييدة عريضيية عييا العليياهديا واالهييداف العخاطليية علييى عختلييس 

 كافة فضك عا توميد عفهوم العوضوع والرسالة التي تلث  عستوياتهم الثذافية والنلعية

ج : تضطلا هفه الوسيلة ،دور رئي  و عسثر الى مد كليير خيك  عراميل ااارة االزعياا 

والصييراع العسييلح وخا يية فييي ظييل التذييدم الهائييل فييي وسييائل واسيياليب اذييل العنلوعيياا 

 تصا  الفضائية .والراع  واالمدا  لك عا طرية االقعار الصناعية وقنواا اال

وهفا ال ينني هنا اقتصار الوسيلة على الاهياز ،حيد ذاتيخ ،يل تتنيداه مالييا اليى ييلواا التلفزييون 

االقليعية العحلية والنالعية وكفلك يركاا االعكن والدعية والعراسليا يذوعيوا ،أعيداا عاعوعية 

اسييا ،الذااة النسيوريا عا اللراع  و افكم عسالة واماايث ولذاءاا عا عدا عا الرؤساء والسي

وتسييتغل هييفه الوسيييلة تلييك اللييراع  اللذيياءاا وتنذلهييا الييى العليياهديا عييا خييك  الييراا االخلييار 

والعناظراا ومتى افكم الوارتون وعا اهم الوسائل العرئيية التيي تسيتخدم فيي الحعيكا النفسيية 

 :  خك  عرامل الوف الصراع العسلح وخا ة أثناء العرامل التحضيرية هي 

 أ: التلفزيون والفيديو كاسيا 

 ب: السينعا وافكم الوارتون 

 ج: العنارض والنروض الفنية والعسيراا والعظاهراا 

ء: االالييطة النسييورية العتعثليية فييي االستنراضيياا النسييورية واللياايياا والعنيياوراا وعنييرض 

 االسلحة والتحركاا والحلوا النسورية 

 االاتراا .هـ : يلوة العنلوعاا الدولية 
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 الحرب النفسية                                                                       المحاضرة الخامسة/ أ0 ياسين طه موسى

 الموجهة النشاط والتطور  اإلذاعات

 العويهة :  اطذاعااعفهوم 

الدولية ،سلب اخيتكف عنطلذياا الذيائعيا عليى تويييخ عثيل  اطذاعااتنوعا وتندا تنريفاا      

وعيا التنريفياا  وأاعاطهيا اطذاعيااهيفه  إييوا وكيفلك لتنيدا  أهيدافهمواخيتكف  اطذاعيااهفه 

الصيوا والعوسييذى  إرسيا هي  –الدولية  اطذاعةاللائنة تنريس الدكتورة ييهان أمعد ريتي )

اعيياا عييا النيياس خييارج مييدوا الدوليية التييي تذييوم يع أوعليير عسيياماا ياسيينة لتسييتذللها يعاعيية 

 عليي  فهعها ( فحيا عرفهيا اليدكتور عحعيد إليهم،اطرسا  وذلك ،لغاا يعوا للعستعنيا العويهة 

تليك  إليهياتضياف  أنكعيا يعويا   (أخيرى إليىالتيي توييخ عيا اولية  اطذاعية) أاهياالنويني ،ذوليخ 

ااخييل الدوليية  إلييىوان كااييا عويهيية  ىأخييرالتييي تسييعا علييى اطييار عنذييو  فييي اوليية  اطذاعيياا

 املة اللث أو قد تويخ هفه عا الحووعة ،لول نير رسعي عيا خيك  العحطياا السيرية وهيفه 
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لاهيا ال ينليا عيا عصيدرها وال يليوح ،اسيم الدولية أو الهيمية التيي تعولهيا  الخطراطذاعاا هي 

 هة يعوا مصرها فيعا يلي : وهناك أس  تلتذي عندها عنظم العفاهيم الخا ة ،اطذاعاا العوي

لغياا ،يل لهاياا يينوب الدولية العسيتهدفة عيا  أواللغة العستخدعة في اللث : تويون لغية  -1

كالخدعييية النالعيييية لإلذاعييية  أخيييرىاوليييية  إذاعيييااور،عيييا عثرايييا عليييى  اطذاعيييااتليييك 

الغاليب عليى عنظيم  أن إذاللريطااية التي تلث ،لغة قوعها ولونهيا مياالا خا ية وعحيداة 

العويهيية الدولييية هييو اسييتخداعها لغيياا أخييرى تلييث ،غييير لغيية اولهييا وعييااة عييا  اطذاعيياا

 توون ،لغة الللدان العستهدفة .

فيي كيل  اطعكعييةالعخطط لكستذلا  الخياريي : وياهيز لهيا عخططيو السياسية  اطرسا  -2

 إذاعيييةالوطنييية التييي هييي خييدعاا  إذاعيياتهماوليية وهييم يضيينون ،ييراعاهم وخططهييم عييا 

الاعهييور  إلييىلكسيتذلا  النييام ااخييل اللليد يوييون ،ثهييا عويهيا   الو عخصصية فييي العذييام 

 اطذاعييةالذوعيية وتويييخ الحعيكا التنعيية للسلطة في تحذيية ،يراع   أااةالداخلي وتوون 

التسييلية والتنليييم  إلييى إضييافةطيييراء التحييويكا االيتعاعييية واالقتصييااية فييي ،كاهييا 

أااة اعائييية كييالعويهيية عييا الدوليية  اطذاعييةيعوييا أن تسييتخدم ونيرهييا عييا الوظييائس و

 الاعهور الخاريي . إلىوسياسية وتصدير أيديولوييتها 

اللث عا خارج الحدوا الوطنيية لليدو  العسيتهدفة : تذيوم عنظيم اليدو  وكيفلك العنظعياا  -3

 العنيياطة أو الوطيانالعوييخ عيا عنياطة خييارج ميدوا  اطذاعييي إرسيالهاالدوليية ،تويييخ 

العتامية لهيا  اطرسيا  إعواايااالدولية في ذلك عيداا  عيا  اطذاعااالعستهدفة وقد تستخدم 

 الذريلة عا عنطذة الهدف . العاكا أوفي ،نض الدو  

 

 

 :   وأهدافهاالدولية  اإلذاعات أنماط

العويهة لألنراض سياسية واعائيية : وهيي نالليا  عيا تويون خاضينة خضيوعا  اطذاعاا -1

علايرا أو نير علاير لدولها ومووعتها فاطذاعة هنا هي الصيوا الرسيعي للدولية وتنذيل 

ا،لوعاسييية لييدى الليينوب  أومرائهييا وتتييريم سياسييتها وتسيينى لتحذييية عواسييب سياسييية 

   الخرى

،ذدر عا الحرية في سياستها  اطذاعااوتتعتا هفه العويهة لنراض تاارية :  اطذاعاا -2

الحوييوعي وتتخييف  واطيييرافوعلييى الييرنم عييا ذلييك فااهييا تخضييا لذييدر قليييل عييا الرقا،يية 

 الطا،ا السياسي . الميان،راعاها في ،نض 
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الير اليديا وتناليعيخ  إليىالتي تسنى  اطذاعااالعويهة لنراض اينية : وهفه  اطذاعاا -3

فيي  اطرسيا عيا قيسيا ،عيدة  أذاتذيل ،وثيير  اطذاعيااعا هيفه  رسا اطعدة  أنوالعكمظ 

 إلييى الو السياسييية والتاارييية ويريييا ذلييك فييي العذييام  الهييدافالدولييية ذاا  اطذاعيياا

 الفرااعلى الهيماا العالية والتلرعاا التي يذدعها  أساسافهو ينتعد  اطذاعااتعويل تلك 

تذوم الدولية ،تعوييل  أخرىوالهيماا الدينية والعنظعاا والعسسساا العختلفة وفي ماالا 

الدوليية التااريية فتنتعيد عليى  اطذاعيةعثل هفه العحطاا ولو ،ازء فذيط عيا تولفتهيا أعيا 

 أاعيياط أنالعحليية و،يفلك يعويا الذيو   اطذاعياافيي اخلهيا لتعويلهيا ييأاها ييأن  اطعيكن

)السياسييية /  إنراضييهاالعحلييية فييي  اطذاعيياا أاعيياطال تختلييس عييا  الدولييية اطذاعيياا

العحلية تويون ضيعا  اطذاعة أنفي ،نض االختكفاا الذليلة وعنها  أالالتاارية / الدينية( 

 اطذاعيةفيي  أعياالواميدة ل  اطذاعةالثكثة في  الاعاطمدوا الدولة وتستطيا أن تاعا ،يا 

اولييية  إذاعييةفوييل  الاعيياطناللييا ال تسييتطيا الاعييا ،يييا  اأاهيي أالالدولييية فتتخطييى الحييدوا 

العرتلطية ،سياسية  اطعكعيةوسياستها  اطذاعة أهدافب تخت  ،نعط وامد او اثنيا ،حس

 الدولة التي تلث عنها 

 

 الموجهة : اإلذاعات أهداف

التييي يييركا اليهييا فييي  اطذاعييااالزا  ،نضييهم عخييدوعا ،اطذاعيياا العويهيية ،ييل ينييدها عييا أهييم 

الم وقييد يييأتي هييفا التصييور عييا واقييا  أراضيييهاعييا  مييدا لاعصييداقية وسييرعة تحييرك تغطييية 

العويهيية عييا خييك  التفيينا فييي  يييانة الذوالييب  اطذاعييااالتييي تذييوم عليهييا هييفه   إسييتراتياية

،حييث تذيدم  وتحليكا سياسيية أخلارالفنية التي تصا  ،ها اللراع  الثذافية ونيرها عا  واطيوا 

امتيواء هيفه الويلياا السيرينة الهضيم  إليىفيعا يللخ الويلاا العغريية السيرينة تحذية التليوية 

 إليىاليف  ييسا  فيي النهايية  العيروالتصنا ،يا العرسيل والعسيتذلل  لسااهيك عا اللند عا التو

 لدو  في توييخفعثك اكمظ أن الوطا النر،ي هو أكثر ال والعستعا  اطذاعةاالرتلاط الوثية ،يا 

الصيراع النر،يي الصيهيواي كيان  أن إنفيا وخا ة عا ظهور النفط عا عيدم  اطذاعااهفه  إليخ

العويهيية فييي العنطذيية عييا يعيييا الييدو  الواقنيية فيهييا عر،ييية  اطذاعيياااالثييار  أسييلابوامييدا  عييا 

وليفلك فذيد اعتيااا أذن ل ونير عر،ية وعا اليدو  التيي ارتلطيا عصيالحها ،هيا ييرقية ونر،يية 

فذييدا أيهييزة  إذل الحذييائة  إلييىالو ييو   ،ااعيياء اطذاعييااهييفه  إلييىالعسييتعا النر،ييي االسييتعاع 

( وان 1967الخا ية عصيداقيتها ليدى العيواطا النر،يي ،نيد اوسيخ ) واطذاعيااالنر،ية  اطعكم

 5التي تحذذها أثناء الحرب والسلم  الهدافالعويهة لها النديد عا  اطذاعاا
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 ففي حالة الحرب فهي :

 وعرض قضاياها في رأيها  أفوارهاالدعاية للدولة وتروي   -1

 النالعية  والمدا يرح رأيها تااه الذضايا  -2

   وإيديولوييتهاوالعلاائ التي ال تتعايى عا سياستها  والفوارتلويخ الذضايا  -3

 رب فهي :حاما في حالة ال

الفرقييية فيييي الالهييية الداخليييية والذيييواا  إميييدا والنعيييل عليييى  العيييداءتحطييييم عننويييياا  -1

 النسورية 

 ،ها  وإقناعهايرح قضايا للدو  العحايدة  -2

 تأكيد  كتها وعكقتها ،الدولة الحليفة  -3

مرفة تيروج عيا خكلهيا فويرا   أاهاالعويهة ال ترى في رسالتها سوى  اطذاعاا أنالحذيذة وفي  

عيا يسيعى  إليىييسا   العير أ يلحفذيد ل والتليوية  نيراءطاعلعيا سياسيا وثذافييا فيي ،هيرج عيا 

التييي تاييفب العسييتعا لهييا الييف  تسييللخ  اطذاعييااهييفه  إلييى،نعلييية التييورط اطذاعييي فييي االسييتعاع 

استك،ا وتوهعخ ااخ لا ياد ،غيتخ في الخلر والتنلية والعتنة والتسلية عا عوسيذى ونناء وكل عيا 

وهنييا توعييا الخطييورة عييا ميييث الييوهم ل  اطذاعييااك فييي عوييياا تليي إال اطذاعيييةيتنليية ،العييااة 

الوطنية وعيا ثيم تحوييل هيفا العسيتعا  وإذاعتخالتي تتعثل في زعزعة الثذة ،يا العستعا  واطيهام

عغلفية ،غيكف يعييل  أفوارهياالعويهية  اطذاعااعارا ملة ويخصية استهككية تستورا عا  إلى

الخليثيية الغريليية عييا واقييا  الفوييارالنديييد عييا هييو العتنيية التلييويذية ولوييا عييا وراء ذلييك يلييرز 

 كااا تندها عا ضعا أعدائها . إذا اطذاعااالعاتعناا التي تستهدف هفه 

 الموجهة : اإلذاعاتخلفية تاريخية عن نشأة 

العويهية فيأن ذليك ال يعويا أن ييتم ،عنيز  عيا الحيديث عيا  اطذاعيااعندعا يدور الحيديث عيا 

قريلية كاايا العويهة عرتلطا ارتلاطا وثيذا ،الحرب التي  اطذاعااتاريخ  أنالحرب النفسية ذلك 

عيام  إليىيرييا  اطذاعيااولنل أو  استخدام مذيذي لهفه النوعيية عيا  اطذاعة ةوعتزاعنة عا الأ

والتذارير اليوعيية عيا الحيرب كاايا تلثهيا عيا  الخلارعاعوعة عا  ألعاايا أذاعاعندعا 1910

الراايييو لنييراض الدعاييية  1917اسييتخدم االتحيياا السييوفيتي عييام و 5 عييورس إيييارةطرييية 

إذ  1925عيام  أواخيرفيي  إالعفهوعهيا الحيالي  إلىالعويهة لم تصل  اطذاعة أن إال اطيديولويية

 لها عكييا عا العستعنيا وفي النديد عا الدو  وخا ية ،نيد اكتلياف العويياا الذصييرة  أ لح

يعيياهير خييارج اطييار الييدو  التييي تلييث عنهييا  إلييى،عفهييوم الو ييو   اطذاعييااالرتليياط هييفه 

عنينية ،نييدة  أهداف،غية تحذية  أخرىواستهداف العستعنيا ،لغة الدولة التي تلث عنها أو ،لغاا 
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العويهة قيد  اطذاعاااستخدام  أنكان الطرح العنلا يدعى الحيااية فالعكمظ  ان عا الحيااية و

،ييدأا هولنييدا ،راعاهييا  1927والثااييية ففييي عييام  الولييىلنييالعيتيا توسييا خييك  و،نييد الحيير،يا ا

متيى كاايا هنياك خدعية 1929ميل عيام  أنيزر الهنيد الليرقية ) إادوايسييا ( وعيا  إلىالعويهة 

عسييتنعراتها  إلييىفراسيا  إذاعييةعنتظعية ،اللغيية الهولنديية عويهيية للعسيتوطنيا الهولنييدييا وتلنتهيا 

 العويهة هي : إذاعتهالفراسية ا،تواريا في ا اطذاعة أاخلاولذد  1931عام 

تتناسيب عيا توقيتهيا  أوقياافيي  إليها اطذاعةتذسيم العستنعراا الفراسية على عناطة يتم  -1

 العحلي 

 يااب الفراسية  إلىاللث ،لغاا اللنوب تلك العستنعراا  -2

تيفيا ،لغياا  أخيفاثم  1932الدولية العويهة ،اللغة االاوليزية عام إذاعتهافذد ،دأا  ااعا ،ريطااي

،يدأ  1933يية وفيي عيام اوهيي النر،يية / الفراسيية / االيطاليية / اللعا 1938عيام  أخيرىأينلية 

علييى  إذاعييتهم اللعييانأفتييتح  1939اللييعالية وفييي عييام  أعريوييا إلييىالعويهيية  إذاعيياتهماللعييان 

أعيرة خليراء عيا  وكاايا تحيا 1930الوسطى وعيام  وأعريواالعوية الذصيرة لعريوا الكتينية 

 1939( ساعة يوعيا وفيي عيام 12) إلىتصل  اطذاعةالكتينية فذد كااا ساعاا ،ث هفه  أعريوا

ية ،الترفييخ اهي عزج الدع اطذاعااالخدعة ،اللغة اللرازيلية وكان عحور ،راع  هفه  إليها إضافة

لليا  اللعيانلها غسيتالكتينيية وقيد ا أعريوياوتطلنياا يينوب  مراءعا تلويا اللراع  ،عيا يناسيب 

وكان التركيز في ذليك عليى اللطالية واالضيطرا،اا ااخلهيا  أعريوامعكتهم على ،ريطاايا وعلى 

 إذاعيةالعويهية ،اللغية النر،يية عيا خيك   إذاعيتهم،يدأ االيطياليون 1932 وفي عيام  ل  والقلياا

عويهة ،دأا ،ثهيا ،اللغية النر،يية  إذاعة أو التي عرفا ،اسم " راايو ،ار  " وهي  يعوس ولين

تحيياو  كسييب وا النييرب عييا خييك  عييا تويييخ عييا ،ييراع  اعائييية وقييد ييينر  اطذاعييةوكااييا هييفه 

اليف   العير،دأا تلول خطرا  عليى عصيالحهم فيي اليوطا النر،يي  اطذاعةاللريطاايون ،أن هفه 

 1938طاايية عيام ( اللريB.B.Cعحطية ) إطيارمفزهم الستحدا  قسم خاي ،اللغة النر،ية فيي 

 ألعااييا يوا  إذاعيةعويهة ،اللغة النر،ية وهي  إذاعةثالث   1938ثم ظهرا في عنتصس عام 

والعحاضيريا فيي  السياتفةعيا وراء اللحيار ل إذ اسيتخدعا  إليىالنازيية العويهية  إذاعياا إمدى

اييا وااحيا الكيميا النرب الفيا هر،وا عا الدو  التي تسييطر عليهيا ،ريطا اللعاايةالااعناا 

 والخليارعراكز عحلية ،الدو  النر،ية التي تعدها ،العنلوعاا  إالاءعا  اللعاايةعحطة )سيزن( 

عنيدعا قيدعا خيدعتها ،اللغية  1939وخا ة فلسطيا وتلنتها ،ند ذلك فراسا وكان ذليك فيي عيام 

 العريوييةتحيدة الواليياا الع أعيا وألعاايياايطالييا  إذاعتييعيا  إليهياالنر،ية لصد الهاوم العويهة 

الكتينيية وذليك للذلية  أعريويايينوب  إلى 1938 -1937فذد ،دأا ،ثها ،العوياا الذصيرة عام  

 إذاعتهييا أعريوييا،ييدأا  ييوا  ل تلييك الليينوب إلييى اللعااييية اطذاعييااالييف  تولييد يييراء و ييو  
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( يوعييا  عيا الهايوم 79،اللعاايية وااليطاليية وقيد ميد  ذليك فيي ظيروف اسيتثنائية ،نيد ) الولى

ساعاا و،سا لغياا يوعييا  أر،االيا،ااي على ،ير  هار،ر وكان اللث على العوية الذصيرة عدة 

الواليياا العتحييدة  ليدىم( كييان 1990الكتينييية وفيي عيام ) وأعريويا أور،ياولعنياطة عحيدواة فييي 

 إليىالعويهية  العريويية اطذاعياا،العويية الذصييرة وايفكر اور  إرسيا ( يهاز 36) العريوية

 أيهييزة،استسييكم اليا،ييان ،نييد ان كلييفا  اطسييراعالحييرب النالعييية الثااييية فييي  أواخييراليا،ييان 

فيي الصييا فذيد  أعياان الروح العننوية في اليا،ان عتيدهورة ل  العريوية اطستراتيايةالعخا،راا 

الخارييية وعليى العيويتيا العتوسيطة والذصييرة وهنياك  اطذاعياا،ويا( الندييد عيا قدم )راايو 

( 1089،عنيد  ) 1972 فيي عيام اطرسيا فذيد كيان عيدا سياعاا تتعيم فيي تيراايا ،أللااييا عحطة 

وتذيدم اللييراع  ،اللغياا الصيينية واالاوليزييية و  وأعريوياتليي االتحيياا السيوفيتي ل  أسيلوعياسياعة 

 ( لغة  99ويفيا راايو ،ويا ،ـ ) الللاايةلااية و الفراسية و االس

ل  1902،ند ثيورة   1903العويهة في عام  اطذاعاافذد استخدعا النر،ية عصر يعهورية  أعا

سيلا سياعاا  اطرسيا  أ يلح 1909ساعة وامدة في اليوم وفي عيام  إلىيصل  اطرسا كان  إذ

 أييزاءالتيي ر،طيا ،ييا  اطرسا  أيهزة( ساعة يوعيا وزااا قوة 22) أ لحيوعيا ثم زيد متى 

العنارك )  وا النيرب ( الذويية و العيسثرة  أولىالعحيط وكااا  إلىالوطا النر،ي عا الخلي  

هييي عنركيية تحييد  السييلطاا الفراسييية والهاييوم عليهييا اثيير خلنهييا العلييك عحعييد الخيياع  علييك 

النالم النر،يي  إاحاءنرب تلايا مركاا التحرر في  وا ال إذاعةوتلنا  1903العغرب عام 

في الازائر وتوا  ويانا الاط العنارضة في يعيا الدو  النر،ية التيي كاايا تحيا سييطرة 

 يوا  إذاعيةفذيد كاايا  الفريذييةالذيارة  إليىاعتيدااها  إليى إضيافةاالستنعار في اليعا والنرار 

 هي :  أهدافالنرب قد مدا لها ثكثة 

 5 الهاعوأالاعاهير النر،ية  اآلمصاار عا التنلير ال -1

فيي  واطقطياعتحرير اللكا النر،ية عا االستنعار وععكئخ وتحوم الرأسعالية  إلىالدعوة  -2

 5 يعاهير النرب

 النرو،ة. أعداءالنعل على يعا كلعة النرب وملد قواهم ضد  -3

 العنطذة النر،ية كهدف لإلذاعاا العويهة :

اايحيية فييي الييدو  الفذيييرة والناعييية وعنهييا الييدو   إعكعيييةالعويهيية  اطذاعيياافييي اللداييية تنتليير 

 النر،ية لسلاب عدة عنها :

 في انلب الللدان  العيةااتلار 51

 العييااختك  التوازن ،يا  فوة عتنلعة قليلة ونالليخ عظعى عا 52
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 ارتفاع ثعا الصحس والعاكا والوتب عذاراة ،اطذاعة 53

  اطعكملعالية والللرية في انلب وسائل ا عوااياافي اطاذ  59

 الاعاهير  إلىو وال  اطعكموسائل  أسرع اطذاعة50

 الحديثة  اطعكمووسائل  أيهزةااخفاض عندالا اعتكك 56

يسيلة ،ليدان النيالم الثاليث  أنالنيالم النر،يي اسيتطاع  أن إاللوا على الرنم عا هيفه الحذيائة 

 أكثيير  ييلحل فأ لة عييا نيرهييا عنرفيية ،هييفا االختييراعسييعنرفيية ،اطذاعيية كااييا ،لييدان النييالم ا

 اطذاعيةيهياز  وفي الوقا الف  ،يدا النيالم النر،يي اسيتخدم الوسائل ثذة عا الاعاهير النر،ية

ال تخدعييخ عييا  وأهييدافلسييلاب  مييدب و ييوب عييا كييل إليييخالعويهيية تتاييخ  اطذاعيياا،ييدأا 

 ،نيد أوقريب 

 

 

 المنطقة العربية : إلىموجهة  إذاعات هاالهتمام بتوج أسباب

،ياقي اللغياا التيي تسيتخدعها فيي الليث  إليىاللغية النر،يية  إضيافةالدوليية  اطذاعياا ةرنل51

 الخاريي 

للعنطذية النر،يية عليى العسيتوى النيالعي مييث كاايا عحيور اهتعيام  اطستراتياية الهعية52

 العنسوريا اللرقي والغر،ي 

عيا  أو النكقة الخا ة ،يا الللدان النر،ية والذوى االسيتنعارية مييث كاايا هيفه الذيوى 53

والنكقياا  اطذاعيااالنالم النر،ي وظلا هيفه  إلىعويهة ،اللغة النر،ية  إذاعااقام ،ارسا  

 عستعرة متى ،ند االستذك  

السياسية والنسورية التيي ييهدتها العنطذية خا ية عيا وييوا الوييان الصيهيواي  الزعاا59

 أنفويان لزاعيا ل كان للذيوى  الوليرى اورا فيهيا  أر،ا هيواية  - وعا تكه عا مروب عر،ية

 تخاطب هفه الذوى الولرى ينوب هفه العنطذة .

مييروب وعوايهيياا  إلييى الميييانة النر،ييية والتييي و ييلا فييي ،نييض الخكفيياا النر،ييي56

 عا العناطة الساخنة سياسيا وعسوريا . ،أاهاعسورية ععا ينل تلك العنطذة تصنس 

العنطذيية النر،ييية كذييوة يييرائية وسييور ضييخم لتصييريس عنتايياا و،ضييائا الييدو   أهعييية57

 العنطذة لعخاطلة ينوب هفه إذاعااالصناعية الولرى ععا استويب توييخ 

التوايد العسيحي في العنطذة النر،ية والثذل الف  يعثليخ العسييحيون فيي ،نيض ،ليدان تليك 58

عسيييحية )ينييوب  ،اللغيية النر،ييية لنييراض تلليييرية إذاعييااالعنطذيية ععييا اسييتويب توييييخ 

 الدينية التلليرية اطذاعاا عا السواان اعوذيا ( وعا ثم كااا العنطذة هدفا للنديد
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،اللغيية النر،ييية لتوثييية الصييكا عييا  إذاعييااوب والللييدان النر،ييية فييي توييييخ رنليية الليين59

  اطسكمينوب العنطذة في 

 

 خصائص االذاعات الموجهة باللغة العربية : 

  هييفه االذاعيياا العويهيية هييي االسيياس فوييرة اسييتنعارية فييي االسيياس قاعييا ،هييا الذييوى

 االستنعارية طموام قلضتها على عنظم الللدان واللنوب النر،ية 

  ملا تلك االذاعاا عحل الصراع السياسي والنسور  ،يا الذوى االستنعارية الولرى 

 ب عنرفتهيا العلويرة ،هيا وارتفياع ارتلطا العنطذة النر،يية ،اطذاعياا العويهية اليهيا ،سيل

 عستوى ،راعاها وامترافيتها وتنوع عضاعينها اذا عا قوراا ،اطذاعاا النر،ية 

  على الرنم عا كثرة االذاعاا العويهة الى العنطذية النر،يية اال اايخ هنياك عيدا قلييل عيا

واايياا هفه االذاعاا يحظى ،الذلو  واالهتعام والعتا،نة واالستعاع عا يااب النيرب طع

عالييية وتذنييية تعتلوهييا هييفه االذاعيياا وعييا اهعهييا :)اذاعيية لنييدن ل اذاعيية  ييوا اعريوييا ل 

اذاعية ،يرليا لرااييو الفاتيويان ل  –اذاعة عواا كارلو ل  وا اسرائيل ل  يوا العااييا 

 راايو عوسوو  ل راايو طهران( .

  لكسيتعرار واللذياء التخطيط لإلذاعاا العويهية: ينيد التخطييط لنعيل اذاعية اايحية قا،لية

والذلو  الاعاهير  ععلية  نلة على العستوى العاا  والللير   لاهيا تتطليب تخطيطيا  

ععليا  عنظعا   وتزااا هفه الصنو،ة اذا كااا هفه االذاعية عيا ضيعا االذاعياا العويهية  

لايك تخاطييب يعهيورا  اينليييا  نريليا  عنييك ويسييتخدم لغية عختلفيية وليخ عيياااا وسييلوكياا 

ة  وطقاعية  اذاعية اايحية قياارة عليى اللذياء والتيأثير فيي الاعياهير ال،يد عيا وييوا عختلف

 ،نض العنايير واالس  ياب ان تراعى وهي:

ا  اايياح ل  ععييل اعكعييي يتحذيية عييا  تحديااد الجمهااور المسااتهدف ودراسااته: -1

خييك  الو ييو  الييى اكليير قييدر ععوييا عييا الاعيياهير  وتييزااا هييفه الصيينو،ة فييي 

هيية الخييتكف الاعيياهير اينيييا  وفوريييا  وعذائييديا  وسييلوكيا  وفوريييا   االذاعيياا العوي

وعا ثم اللحو  العيداايية عليى الاعياهير هيي التيي تسياعد عليى ااياح ا  اذاعية  

فاللحو  العيدااية ،عثا،ة عرمة عاكسة المتيايياا وعطاليب هيفا الاعهيور وععليية 

عاليية و،ليرية وفنيية  قياس الاعهور ععلية  نلة وعولفية وتحتياج اليى اعواايياا 

 وعا ثم عنرفة الاعهور وعاذا يريد عا اهم الخطواا طقاعة ا  اذاعة .
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تسنى ا  اذاعة الى الو يو  اليى اكلير قيدر ععويا عيا  تحديد اللغة المستخدمة: -2

الاعاهير عا خك  استخدام لغة هفا الاعهور  تزااا  نو،ة هيفا االعير اذا كاايا 

عييا لغيية  وااخييل اللغيية الوامييد اكثيير عييا لهايية  الليينوب العسييتهدفة تتحييد  اكثيير 

و ييياافا االذاعييياا العصيييرية العويهييية لفريذييييا هيييفه االييييوالية  مييييث ،ثيييا 

لغية  وتنتلير اللغية وخلاياهيا واالالا  11االذاعاا العصرية ،راعاهيا ،يأكثر عيا 

الفاظها وعناايها عليولة كليرى  اذا  ال،يد عيا عنرفية كيل هيفه االعيور لناياح تيأثير 

عة. تتغلب االذاعاا على هفه االيوالياا عا خك  استخدام عفينيا وعذدعي االذا

 ،راع  عا ا،ناء هفه الللدان.

ياييب اختيييار افضييل االوقيياا لللييث  تحديااد ساااعات البااو والتوقيتااات المناساابة: -3

واالرسيييا  وان تراعيييي اللليييدان العرسيييلة لإلذاعييية فيييرور التوقييييا  وان يراعيييى 

هفه الللدان وايضا توقيتاا االذاعاا العتنافسة عليى  عواعيد االذاعاا العحلية في

ذاا العنطذييية  واثلتيييا الدراسييياا وييييوا عكقييية طرايييية ،ييييا تيييدهور النكقييياا 

السياسية ،يا الللدان  و،يا ويوا اذاعاا عويهة عا طرف الى طيرف اخير  كعيا 

كيان يحييد  ا،ييان الحيرب الليياراة  تييرتلط االذاعيياا العويهية ،ويييوا عصييالح ،يييا 

 الطرفيا كعا مد  عندعا اوقفا طسرائيل . bbcلها ،النلرية ارسا

عا عواعل اااح ا  اذاعة اعتككها لوواار ،لرية عدر،ية  اختيار القائم باالتصال: -9

قييياارة عليييى خلييية علييياركة ويداايييية ،ييييا االذاعييية ويعهورهيييا  تذيييوم كثيييير عيييا 

التييي  bbcاالذاعيياا ،اختيييار الويياار اللليير  عييا الللييد العويهيية اليييخ كعييا فييي 

اختارا كيواار عيا اليا،يان عنيدعا كاايا لهيا اذاعية عويية لليا،يان  ويايب اختييار 

الناعليا في هفه االذاعاا عا العتخصصيا لضعان اااح هفه االذاعاا  كعا هيو 

الحا  في اذاعة عواا كارلو واذاعة لندن العيويهتيا ،اللغية النر،يية. اعيا اذاعياا 

ة ويسيند النعيل اليى ا  ييخ   ععيا افذيدها ،ريذهيا الللدان الفذيرة فتفتذد هفه العيز

 وتوايدها االعكعي .

تحتاج االذاعاا العويهة النايحة الى اوعيية عنينية عيا  تحديد مضامين البرامج: -0

اللراع  العحوعة للتأثير في العتلذي  ويرتلط ،هفا االعير توزييا هيفه الليراع  عليى 

اسيية عليى ،ياقي العضياعيا  يايب خريطة االذاعة  ترتفا ال اراايا العضاعيا السي

عراعاة امتيايياا الاعهيور  فيالاعهور ليا يسيتعا اليى االذاعياا العويهية اذا ليم 

تذدم كل عا يفتذيده فيي اذاعاتيخ العحليية  تيزااا اسيلة االسيتعاع لإلذاعياا العويهية 

اثنيياء االزعيياا لعنرفيية االسييلاب الحذيذييية لألزعيية  وويهيية النظيير االخييرى فيهييا  

االسييتعاع لإلذاعيياا االينلييية فييي اوقيياا زيييااة اسييلة الرقا،يية علييى  وتييزااا اسييلة
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اطذاعاا العحلية والوطنية فلفلك تحاو  اطذاعاا العويهة ارضاء الاعهور ،ول 

السلل العتامة  كتذديم االنيااي واللينر والعوسييذى فيي قليب الليراع . يايب ان ال 

فتنتلر اذاعية اسيرائيل ،اللغية تتحو  االذاعاا العويهة الى ا،وار اعائية لللدااها  

النر،ية عا افضيل االذاعياا العويهية كنعيوذج عثيالي  فتذيدم االخليار والعوسييذى 

 واالنااي النر،ية اكثر ععا تذدعخ عا اخلار وانااي عا اسرائيل .

ا لحا االذاعاا وعداها ال مصر لخ  وهيفا  مراعاة عناصر المنافسة االخرى: -6

لييار  فياييب ان يييدرك الذييائم علييى االذاعيياا التنيياف  ياييب ان يوضييا فييي االعت

العويهيية عييا تذييوم ،ييخ الوسييائل العنافسيية عييا االعييكم اآلخيير  ويسييألون هييل هنيياك 

يدوى ام ال؟ اذا كان لهفه العنافسة يدوى ياب االاء اذاعاا عويهة  واذا نا،ا 

 العنافسة فك يدوى للويوا واالستعرار.

ذاعاا قدر االعويان ان تثليا افسيها ياب على اال مراعاة عوامل الجذب لإلذاعة: -7

،يا االذاعاا الذائعة عيا خيك  العضيعون الاييد والععييز  كاايا االذاعياا قيديعا  

تتنييرض لعحيياوالا التلييويا علييى االييياراا العسعنيية عنهييا  كناعييل عييا عواعييل 

طرا العستعنيا  اال ان هفه العحياوالا ليم تيناح فيي تحذيية اهيدافها  وعيا خيك  

االذاعياا افسيها للتغليب عليى التليويا عثيل: ،يث االرسيا  عليى  الياا قاعا ،هيا

العوياا الذصيرة والعتوسطة في اف  الوقا  االاء عحطاا تذويية عليى الحيدوا 

و،ث االرسا  على تراا قريب عا تراااا االذاعياا العحليية  واخييرا اعيااة ،يث 

 اللراع  في فتراا زعنية قريلة.

للنييد عييا االسييلوب الييدعائي العلاييير  فيتحذيية عييا خييك  ا عواماال جااذب اخاارى: -8

واسييتخدام العوسيييذى واللييراع  والعنوعيياا  وتذييديم اللييراع  التييي يلييارك فيهييا 

 الاعهور عثل: عا يطللخ العستعنيا او الاعهور وتذديم ،راع  تنليم اللغاا .
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 الحرب النفسية                                                                       المحاضرة السادسة/ أ0 ياسين طه موسى

 :اإلذاعية األخبار أهمية

عنف الأتها  اطعكعيةعا طرية الراايو ،نلأة وتطور هفه الوسيلة  وإذاعتها الخلارارتلطا     

( عندعا فور الدكتور تلارلز 1959لألخلار في عام ) إذاعة أو وكااا  أالنواستخداعها ومتى 

يستخدم وسيلة طسعاع اكلر  أنالراايو يعوا  أن إلىايفيد هارولر ،والية كاليفورايا واهتدى 

عا طرية الراايو ،العننى والعفهوم  الخلار. ولنل التاريخ الحذيذي طذاعة *عدا عا الناس

عحطة عدينة ايترويا اتائ  االاتخا،اا  أذاعاعندعا  1925كان عام  اطذاعية الخلارلولعة 

. وفي تلريا الثااي عا النام افسخ قاعا عحطة ،تسلورج والعسعاة العريوية عيليغانفي والية 

(KDKA اذاعة اتائ  االاتخا،اا الرئاسية على الهواء علايرة فوان هفا، ) خلر يفاع على  أو
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 حيفة عا الصحس  أ يظهر في  أنالناس قلل  ليخإويستعا  ذاعةاطالهواء علايرة عا خك  

 في ذلك الوقا.   

،نلوب الحرب  أورو،اعندعا تهداا  اطذاعةعا خك   الخلار أهعيةتدععا  1938وفي عام  

 وأعطاهفه الفر ة  إلى اطذاعةفذفزا عحطاا  الخلارفيعا ،ينها وتطلا الناس لسعاع هفه 

في عناطة وقوعها وفور وقوعها  المدا كاعلة عا  إخلاريةرية وتذارير فو أخلارالعستعنيها 

 الخلار أنواتصالية ااد  إعكعيةفيعا استحد  عا مولنا عا وسائل  أالنوعندعا اعنا النظر 

في هفا النصر وهو في الواقا اهتعام  اطاسانتحتل فيها النسلة افسها التي تحتلها عا اهتعاعاا 

 :اآلتيةاب لخ عا يسونخ لألسل

عوان عا النالم لم تند قا رة في تأثيرها في مدوا  أ التي تار  في  المدا ن ل .1

 إلىيعتد هفا التأثير لندا عا النواعل والظروف  وإاعاالعوان التي تار  فيخ فذط 

 عوان يوون فيخ. أ في  اطاسان

عا االستذرار والطعأاينةل لفلك فهو يهتم  الااى،طلينتخ يرنب ،الحد  اطاسانن ل .2

 الخطار أوالتهديداا  أو أمدا يذا عا  أنلعا يعوا  اطافار يتوون ه إذ،الخلارل 

الناتاة عا التغيراا التي تطرأ على الظروف  والخطارالتي تذا خارج العاتعا 

التي تذدعها  ااطافاراالتي تترتب على الهاوم العسلح كعا تحذة  الخطار أوالطلينية 

تذوية للنور الللر ،العساواة ااخل العاتعا الوامد ،عا يتيح لول فرا  اطذاعة أخلار

لخ طا،ا اياا،ي لاخ ينطي تحفيرا عا  الخلارفنلر  الخطارفر ة عتساوية لتكفي 

 الخطارالخارج ععا يساعد على ارء  أوالخطر العحدر ،العاتعا سواء عا الداخل 

يتيح لألفراا فر ة عتساوية لإلمساس ،الخطر واالستنداا  خسب كعا اافي الوقا العنا

 لعوايهتخ.

عكقة يخ  ،لخ  تفتح  اهاإيسثر في عنظم الناس تأثيرا  حيحا  اطذاعيوالخلر       

ال ينرض  اطذاعيعالعا كاعك عا االتصا  الضعني ،يا العحرر والعفيا والعستعا فالخلر 

تدور في عخيلة الاعهور وعا هنا فان  وأمداثخفها وعناظرتخ ال إلىيومي  وإاعاعلى النيا 

في  اطذاعيةوعنها  الخلار أهعيةيوون سهل االستذلا ل وقد اثلا ،نض اللامثيا  اطذاعيالخلر 

 إذ الخلارعا طرية اراسة عا يناايخ الناس عا )ومدة وعدم اطعمنان( في نياب  اطاسانمياة 

،أاني قد فذدا  ديذا عزيزا  الخلاراينر وقد ااذطنا عني  انيأعلر امد اللامثيا ،ذولخ )

وسيلة اتصالية يتأثر متى ،الظروف ك اطذاعةفي تاسيد وظائس  اطخلاريةاور العااة  أنلد (ل 
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 مخر إلىويختلس هفا الدور عا عاتعا  اطذاعةالسياسية واالقتصااية والثذافية التي تنعل فيها 

 ،ويخ عام. واطاساايةرئيسية للفرا والعاتعا  أهعيةل ذاا تظ اطخلاريةولوا العااة 

 المدا  إزاءتضا الفرا عوضا العنرفة  اطذاعية الخلار أنااد  الفرا  عستوى ىفنل    

عحتعلة عستذللية فهي تعوا الفرا عا التأكد عا  أوالاارية سواء كااا مالية  والالطةوالذضايا 

 أاهاوتنتلر اللائناا كعا  القوا مذيذة قضايا وعوضوعاا عنينة وخا ة عندعا تتضارب 

على  أعاالتي تتناو  العوضوعاا الخفيفة والطريفة.  الخلاروسيلة للترفيخ والتسلية عا خك  

،المدا  والذضايا  الفرااترك ،يا العستوى االيتعاعي فهي تويد اوعا عا الوعي العل

 المدا عهيميا لكستاا،ة ،صورة علتركة تااه هفه  الفرااالداخلية والخاريية فيصلح هسالء 

ينلروا عا مرائهم وان يتسلحوا ،عنرفة  أنيستطيا الناس  الخلاروالذضايال فعا خك  هفه 

في  يانة علاريا  اطسهام أيضام ااتهاكاا وتااوزاا و،اعوااه أ مذوقهم ويدافنوا عنها ضد 

 الخلارالذواايا التي تع  مياتهم وتنديل ،نض الذواايا الذائعة التي ال تخدم عصالحهم وتسهم 

تسليط الضوء على ،نض الذواايا وتنريس الناس ،حذوقهم  أوفي التفكير ،لنض عواا الدستور 

اني الذرار في اتخاذ قراراتهم الواراة في الدستور والذواايا العحلية وكفلك فهي تساعد  ا

 إلى إضافةاليوعية عا ميث اطكعهم على اتااهاا الرأ  النام وعنرفة عا يحد  في النالم 

تفسير ععلية  نا الذرار للرأ  النام وينتعد الاعهور في عنرفتخ ،هفه الذراراا على عا تذدعخ 

وضا  أونا الذرار وتفسيراا عنها وكفلك تسثر في توقيا   أخلاروسائل االتصا  عا 

زااا فر ة  الوضاععا  الخلارقلا  فولعاوافتنالها  الزعااالسياسة وذلك عا خك  خلة 

تساعد على مل الصراعاا الدولية وتذريب اآلراء وذلك عا خك   الخلارالصراع وكفلك 

خلار ولألخلار ينيا ،ال أالنالنالم  أ لحفذد  العمالزيااة في كم العنلوعاا التي يتم اذلها ،يا 

تتكمة وتتسا،ة في سرعة عفهلة وهي ،فلك في  المدا الن  الخلاروعا ايل الحصو  على 

عا تطور ومركة الحياة وسرعتها فالخلار عستعرة عا ااعا الحياة قائعة  إالتطورها ال تنلر 

كااا  ذاإفي كل عوان والسيعا  الخلارالفضولية التي تسنى لتنرف  اطاسانوعستعرة و،طلينة 

 .اطاسانقريلة عا  الخلارهفه 

واالتصا  ،الاعاهير لتللا اهتعاعاا الناس  اطعكمولذد ياءا العخترعاا الحديثة في عاا  

والعنرفة العتنوعة  الخلارعا خك  اذل  وأالطةعا قضايا وامد   أوطااهم،م يدور خارج 

فأاها تويد اوعا عا  اطاسااي،ارزة على العستوى  أهعيةذاا  اطخلاريةالعااة  وأ لحا

وتلرز  اطاساايةوعا ثم فهي تدعم اللنور ،الومدة  أوطااهماالهتعام ،يا الللر أيا كااا 

الروا،ط والنكقاا ،ينهم وتنرفهم ،اللخصياا والعسسساا الدولية وكفلك ،االختراعاا النلعية 

ف الناس ،الالطة الدولية تنر أاهاالتي تفيد الللرية يعناء في عختلس عااالا الحياة كعا 
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ونيرها ،عا يسكد التذاء  أثريةفي كلوفاا  اطاساايالحالية وكفلك ،الثذافاا العختلفة والترا  

كلها علر  اطاساايةالحضاراا. ويفصح عا هفا الترا  علك لإلاسااية يعناء ،و فخ عا ترا  

معاية  إلىم الوطنية يهدف عرامل تطورها وعلى العدى الطويل وان تلاا  العنلوعاا ،يا النظ

عديدة عنها  أيواال،ذاء هفه النظم ووضا السياسة الخاريية للحووعاال وتتخف هفه العنلوعاا 

والتلفزيواية  اطذاعيةالرسائل الد،لوعاسية والتاس  واالتصا  اللفو  ،يا العسافريا واللراع  

التي  اطعكعيةة والعواا الصناعية والوتب والعطلوعاا والصحاف القعاروالعنلوعاا علر 

يتخف  ورة  أنيتحتم  اطذاعةوالخلر الف  تفينخ  الياابولعراسلون  الالاءتنلرها وكاالا 

 يعتاز ،الاكء والوضوح والدقة والتأثير. أسلوبواقنية مذيذية في  إذاعة أ تلليغية 

 

 في الحرب النفسية: األخبارتوظيف 

عا ويهة اظر علم النف  االيتعاعي هي السكح الرئي  للدعاية لفلك فأن اختيار  اطخلار    

ضعا النعط العرنوب فيخ والرها عنفصلة عا الرأ  تانل  وإعدااهاالحذائة وتوييفها 

 مرية في اختيار واستنتاج قراراتخ ،نفسخ. أكثرالاعهور 

 اطاسانل فحيثعا يويد الرضظهر على  اطاسان أن قديعة قدم الللرية عنف ويد والخلار    

لاهال كعا ،ينا سا،ذال تتصل ،حياتخ وتنلأ ضرورة في كل عاتعا عا  والخلار الالاءتولد 

 ل  الخرىتسا  اورا عهعا في الحرب النفسية كعا في العياايا  الخلار وأ لحاالعاتعناا 

وفي الوقا افسخ الف   رالخلاوالحروب عااة تفرض رقا،ة علداة على  الزعاا أوقااففي 

 .أيدهاقد ،لغا  الفرااتوون فيخ مالة التوتر ،يا 

متى الناا  عنها وتصلح كل واقنة وكل واقنة  اليياء أهعيةالحرب تتضاعس  أوقااففي     

في ظروف االستذرار االعتيااية  أثرهاتأثيرا في الناس يفور  الكثرلها مااثة لها وقنها 

في الظروف الطارئة والعتأزعة ولذد فطنا الدو   الخلار عافاطاسان يصلح عتنطلا  للعزيد 

فناد عداا عا هفه  الولىالحرب النالعية  أثناءفي الحرب النفسية  الخلار أهعية إلىالعتحار،ة 

ة كلرى ،امتوار وامدة عنها وتويخ على ثك  عناطة تذوم كل اول إعكعياالدو  يذسم النالم 

عا طرية وكالة عا الوكاالا التي تعتلوها وقد كان سني الدو  العتحار،ة عنصلا  الخلار أليها

عحدواة في عوايهة كل عنها للذوى العنااية لها  إخلارية أهدافعلى تحذية  الولى،الدرية 

 :مالتيعلى النحو 
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خلار وهفا عا اراه وعا سعننا عنخ عا توون هي العصدر الرئي  لأل أنالحري على  .1

هي التي تأتي في  أوهي العصدر الرئي   اآلن أ لحاالتي  العريوية اطعكموسائل 

فهي تتحوم في  الخرىالوكاالا  إلىعا ميث العصدر وتزويدها  الولىالدرية 

 وتتولى يرمها وتفسيرها وتذديعها عا خك  رأيها. الخلار

لتحذية اكلر قدر عا االستذرار ورفا الروح العننوية ل،ناء الدولة  الخلاراستخدام  .2

 لتحذية اكلر قدر عا الللللة وتحطيم العننوياا لألعداء. أيضاوملفائها واستخداعها 

 عواعل عساعدة الاتلار اللائناا وتروياها. أوإلى يائناا  الخلارتحويل  .3

،دال عا العذاالا الادلية والوتا،اا  الخلاران التأثير في الرأ  النام يزااا قوة ،استخدام 

 والععدةقد توون ذاا قوة اكلر في تلويل االتااهاا الناعة عا العذاالا  الخلار نإ اطالائية

،نض يواالها اون  وإ،راز يانتها وطريذة عرضها  وأسلوب الخلارفا ااتذاء  أ لحهوفا و

تأخف الحرب النفسية هفا  أنوكان عا الطليني  وسائل التأثير في الاعاهير أهمعا  اآلخر،نضها 

عا تاار،ها وتطنم  إليخوتطوعخ لنراضها و وتضيس الناعة التذليد عا عيدان النكقاا 

،اللائناا ،لراعة ،حيث يصنب التعييز ،يا الننا ر الحذيذية والننا ر العختلفة عا  الخلار

 طذي في ظاهره.  ااعا الننا ر يعينها تنتظم في ،ناء وامد عتااا  وعن

ليسا ععلية سللية ،ل هي اياا،ية لاها تانل قطاعاا يديدة عا الرأ   الخلارفنعلية تناقل   

،االعتراض عليخل  أو،التنلير عنخ  أوسواء ،الرأ   المدا النام تتحرك للعلاركة في  نا 

في عصر  لحاأ  وإاعاالعتلذي  إلىفنعلية النذل هفه لي  عارا اذل العنلوعاا عا عصدرها 

االعتعاا على التحليل النفسي ،ذصد تحذية  أ،رزهاتنتعد على عناه  علعية عختلفة  اطعكمتذنية 

اخضا  إذفي تلويل النعل الدعائي  الساسيةاكلر قدر عا التأثير النفسي في العواطا لاخ العااة 

 الخلر الختلاراا علعية لذياس تأثيره ،ند خضوعخ لنعلياا تحريرية عختلفة.

وذلك عا ايل  الخكقيةنير  الساليبالغر،ية النديد عا  اطعكعيةفذد استخدعا الوسائل     

الوقوف عا  أولخداع الرأ  النام ،غية كسب تأييده  وأ الخرىتحطيم عننوياا ينوب الدو  

 أن الواتبالعرسوعة ويد  الهدافوهفه الوسائل وعلى وفة  الساليبستخدم هفه الدو  التي ت

خا ة والغر،ية ،لول  العريويةالتي استخدعتها وسائل الدعاية  الساليبيتوقس عند اعاذج عا 

الف  لم يلهد لخ التأريخ عثيل عا قلل ل فذد  1991تااه النرار عندعا تنرض للندوان عام عام 

وااتهوا  الخكقيةوالضغوط الدعائية التضليلية نير  الساليبعا وثير عورسا ضده ال

العنظعاا الذااواية الدولية وعا  أقرتهاالحذور والذواعد الصحفيةل عا خكلها التي كااا قد 

 الساليب :  ا،رز 
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 اسلوب التضخيم والتهويل .1

االخبار المضخمة فقد قال هتلر في هذا االسلوب يستهدف التأثير في فئة من الناس تستمتع بتناقل      
كتاب )كفاحي( انه يجب على كل دعاية تقييم مستواها الفكري بحسب قوة ادراك اغبى الذين توجه اليهم 
ولذلك سوف يكون مستواها الفكري مخطأ بقدر ارتفاع عدد الرجال الذين يجب اقناعهم ولذلك يجب مخاطبة 

 الجماهير لغة الجماهير.

هو احد االساليب المستخدمة في توظيف االخبار في الحرب النفسية فقد استخدم في  وهذا االسلوب    
الحرب العالمية الثانية وكذلك في الحرب الباردة ومازالت وسائل االعالم الغربية تستخدمها من اجل اثارة 

السلوب من قبل الخوف والرعب والقلق في اوساط الرأي العام. وهناك الكثير من الشواهد على استخدام هذا ا
 وسائل االعالم االمريكية بشكل خاص والغربية بشكل عام.

 اسلوب التضليل االعالمي .2

التضليل هو التأثير في شخص او هيئة او جماعة بطريقة تنطوي على التمويه او التالعب، وهي اللغة       
قبوال وهو انتاج صيغ لغوية التي تجعل الرديء جيدا والسلبي ايجابيا ونجد المستساغ جذابا او في االقل م

جديدة ولغة تفهم الحقائق غير المريحة، والتضليل االعالمي هو اسلوب من اساليب الحرب النفسية او جزء 
من مفهوم الحرب االعالمية فهو يعني الكذب والتشويه والخداع واخفاء الحقائق للتأثير في اتجاهات الرأي 

ها للحقائق والوقائع بإحداث فتوى التسويق الدعائي والسياسي العام والقيادات العسكرية من خالل تضليل
 وتقنيات التعامل النفسي وباستعمال التكنلوجيا المتقدمة اعالميا لتحقيق اهداف استراتيجية معينة.

ويعد التضليل في المجتمع االمريكي احدى االدوات الرئيسية للسيطرة في ايدي مجموعة صغيرة حاكمة     
ر من اصحاب الشركات مسؤولي الحكومة وان وسائل التضليل عديدة ومتنوعة اال ان من من صناع القرا

الواضح ان السيطرة على اجهزة المعلومات والصور وعلى كل المستويات تمثل وسيلة اساسية ويتم تأمين ذلك 
شأنه شأن  من خالل اعمال قاعدة بسيطة من قواعد اقتصاد السوق فامتالك وسائل االعالم والسيطرة عليها

اشكال الملكية االخرى متاح لمن يمتلكون رأس المال والنتيجة الحتمية لذلك هي ان تصبح وسائل االعالم 
اذاعات وشبكات تلفزيونية وصحف ومجالت وصناعة السينما ودور النشر مملوكة جميعا لمجموعة من 



 الحرب النفسية    -    المرحلة الرابعة                                                المحاضرة االولى / أ0 ياسين طه موسى 

 

جاهزا تماما لالضطالع بدور  المؤسسات المشتركة والتكتالت االعالمية، وهكذا يصبح الجهاز االعالمي
فعال وحاسم في العملية التضليلية ولكي يؤدي التضليل االعالمي دوره بفعالية اكيدة البد من اخفاء شواهد 
وجوده اي ان يكون ناجحا عندما يشعر المضللون بأن االشياء هي على ما هي عليه من الوجهة الطبيعية 

 اقعا زائفا وهو االنكار المستمر لوجوده اصال .والحتمية اي ان التضليل االعالمي يقتضي و 

لقد اعتمدت وسائل االعالم الغربية وخاصة وسائل االعالم االمريكية هذا االسلوب في كافة االزمات       
 والحروب التي خاضتها دولة تلك الوسائل اذ تضمن هذا االسلوب:

 اختكف الوفب .أ

 تلويخ االمدا  .ب

 م الحذائة في النديد عا تلك الدو يـ. اخفاء ريا  السياسة والحوا

 ا. االسلحة العحرعة اوليا وعنها النووية.

فالكذب هو من الصفات التي تتميز بها وسائل االعالم االمريكية فقد عبر احد الصحفيين من شبكة       
(CBS ( وهو مارتن كالب عن ذلك بقوله )الكذب هو جزء من الدفاع عن االدارة ويقبل الصحفي ان يكون 

حيث يكون ذلك باتجاه المصلحة الوطنية كما يعتقد اما مساعد وزير الدفاع االسبق واالسبق االمريكي 
ارثرسلفستر فيقول )للحكومة الحق في الكذب وان تصورت ان موظفا امريكيا سيخبرك الحقيقية فانت غبي(( 

السياسة الخارجية في استخدام ومن هنا نالحظ مدى التوافق بين وسائل االعالم االمريكية ومتطلبات تنفيذ 
هذا االسلوب في تعاملها مع الدول االخرى بحيث يصبح الفرد االمريكي امام الكم الهائل من االخبار التي 
تتناقلها وسائل االعالم االمريكية لجمهورها والمتضمنة الكذب والخداع وجعلها في حالة من التشتت الذهني 

ن ان يعرف الحقيقة اين تكمن كونه يثق بوسائل اعالمه ويتفاخر بأن ليس مما يدفعه لمساندة قرارات دولته دو 
هناك مثيل لها في العالم في توفير التغطية الواسعة النطاق لألحداث وتوفير التقديم المتوازن للقضايا وهو هنا 

 ضحية اساليب الكذب والتمويه التي تمارسه هذه الوسائل.
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في القيادات السياسية في مجال التأشير فقد يحدث ان يكون هناك على االشخاص المسؤولين ..... اضفاء
اسم او وصف يرتبط بشخص او جماعة ويكون لهذا االسم او الوصف داللة خاصة ويوحي بمعنى معين وقد 

 يثير شحنة انفعالية تعود الى نوع من التمييز ضد من يوصف بهذه الكلمة.

اسلوب الرقابة الصارمة على االخبار في تدفقها الى وسائل اضافة الى ذلك فان الواليات المتحدة تمارس 
تعمل على  CNNاالعالم االخرى او الى الرأي العام ففي الحرب التي تشنها الواليات المتحدة فان شبكة 

احتكار التغطية االعالمية للعمليات العسكرية. فضال الى ذلك فأن الواليات المتحدة تمارس االن مرحلة من 
لو( مهما ايشيي مراقبة ما يجري في العالم فقد كشف تقرير صحفي عن ان هناك شبكة تدعى )التضليل وه
 ( دول في العالم مهمتها مراقبة كل الوسائل عبر البريد االلكتروني.6مراكز في )

 

 اسلوب التكرار والمالحقة .3

تتخذ هذا االسلوب وتؤمن بأنه يعد من انجح االساليب للتأثير في الرأي العام وكانت الدعاية االلمانية      
االسلوب المثالي لمخاطبة الجماهير حيث يعتمد هذا االسلوب على استثارة المشاعر واالنفعاالت والتركيز 
على بعض محاور انفعالية تتجمع حولها عواطف الجماهير ويعمد الى التكرار مع التنويع الى ان تبلغ 

مشابهة كل مرة يضر بالقضية فضال على انه غير ضروري  الجماهير مرحلة االقناع. فتقديم فكرة بصورة
 ورجال الدعاية يرون انه من ناحية الشكل وجوب اتباع ثالث نقاط هي:

 ان تشكيل الفكرة عند تكرارها شكال جديدا للغاية .1
 تدعم الفكرة بكلمات يختارها المتحدث وتتفق مع شخصيته .2
 ان تقترن الفكرة بأفكار مكملة جديدة .3

االحيان نجد طبيعة االذاعة نفسها تسمح بتشكيل الفكرة عند تكرارها في اشكال عدة كالبرامج  وفي كثير من
الفكاهية او الخفية وادخال عنصر الشخصية الالزم عند التنفيذ يضفي على الفكرة معنى جديدا يزيد من 

والمقابلة والرواية  صدى الموضوع وهناك الكثير من االشكال االذاعية التي تسمح بتقديم الفكرة كالدراما
 والتعليق الى جانب البرامج الخاصة.


