
  المحاضرة  الثــالثـــــة

  

  الحـــــرب النـفــسيــة
  

الحرب (التسميات التي تطلق على الحرب النفسية عديدة ، فمنهم أن يسميها 
وجميع هذه  ) الحرب السياسية / حرب العقول / الحرب العلمية / السايكلوجية

  . التسميات تعني مضمونًا واحدًا بأساليب متنوعة 

تي حاولت  اإلحاطة بهذا النوع من الدعاية عديدة  إال أن جميع ورغم أن التعريفات ال
إن الحرب النفسية هي حرب متميزة بأدواتها وأسلحتها : التعريفات إتفقت على مايلي 

وأهدافها ، ولها تكتيكاتها وأستراجيتها ، فهي جزء أساسي من الصراع  بين الدول 
والقناعات الراسخة وإلى الروح وهي حملة شاملة تهدف التغللغل الى ثوابت القيم 

المعنوية عند الجيوش والشعوب على السواء بهدف آسرها وتفتيتها واالستيالء عليها 
  . ثم إعادة المواقف والقناعات بما يتالئم مع أهداف الجهة التي يشن تلك الحرب 

  

  أهــداف الحـــرب النفـسية 

  

، خاصة في المجالين العسكري األهداف التي تتوخى الحرب النفسية تحقيقها آثيرة 
  : والسياسي ومنها 

  ـ التأثير في االستراتيجية العسكرية للعدو وتنظيمه وأستعماله للقوات 1

  . ـ إجبار قادة العدو على التفاوض في شأن األستسالم 2

  . ـ التوصل إلى أنتزاع أستسالم عسكري نهائي من دول عدة 3

  . يار ـ تقليص مقاومة العدو حتى درجة األنه4

ـ العمل على نشر الفوضى في صفوف العدو أو زرع بذور الشك في نفوس القادة 5
 .  



ـ تحطيم معنويات الجنود والتقليل من آفاءته القتالية ، ويفقد الثقة بنفسه وقيادته 6
آما يفقد الثقة بأهداف ، بل وتدفعه على التصرف بصورة مغايرة ألوامر قيادته آأن 

  .  أو يتمرد يستسلم أو يترك موقعه

  . ـ العمل عللى إثارة البلبلة في نفوس وإضعاف ثقة الشعوب بنفسها 7

ـ العمل على إضعاف القم والعادات والتقاليد السائدة في المجتمعات آمقدمة 8
  . لتحطيمها 

  . ـ إضعاف القيم الدينية السائدة 9

ري والعقائدي ـ زرع الخالفات الطائفية والحزبية والدينية تمهيدًا للغزو الفك10
  . والعسكري 

  

  أساليب الحرب النفسية

  

الحرب النفسية آما هو واضح من تسميتها هي حرب ، لكن بوسائل أخرى غير 
  : السالح العسكري المباشر وأنما بوسائل وأساليب أخرى يمكن حصرها فيما يلي 

  . الشائعات أو اإلشاعات ـ 1

  ـ أفتعال االزمات 2

  ـ إثارة الرعب والفوضى 3

  ـ غسيل الدماغ 4

  

    rumor - rum our: الشاعات أو اإلشاعات : أوًال 

  

  الشائعات أو اإلشاعات

اإلشاعات صور من صور الحروب النفسية وهي أوضح صورة للحرب النفسية 
ميشال لويس . د(وأقدمها ولقد حاول العلماء المختصون وضع تعريف لها ، إذا يؤآد 

الشائعة هي (بأن ) 1994 دمشق – البشائر دار –الشائعات (في آتابه ) روآيت



فالوسيلة . صورة من صور التواصل تستخدم القناة غير النظامية من الفم إلى األذن
هي األذن، وهي تواصل شفوي وشخصي ، وهي  تقدم مضمونًا إعالميًا عن فرد أو 

لى أن إضافة إ... حدث ، وتعبر عن حاجات االفراد االنفعالية وتلبيتها في الوقت نفسه
إذن، فالشائعة خبر مدسوس ) الغموض واألهمية يشكالن سمتين أساسيتين لإلشاعة 

آليًا أو جزئيًا وينتقل شفهيًا أو عبر وسائل اإلعالم دون أن يرافقه أي دليل أو برهان 
  . ويقصد به تحطيم المعنويات

ة، آانت موضع دراسة علماء اإلتصال واإلجتماع والسياس) الشائعة(والحقيقة أن 
قضية أو ( على أنها ) الشائعة(فيعرفان ) ليو بوستمان( و) جوردن أولمبر(الباحثان 

عبارة موضعية نوعية مطروحة للتصديق ، وهي تتداول من فرد إلى أخر بالكلمة 
  ).الشفهية في العادة دون أن تستند إلى دالئل مؤآدة على صدقها 

جية الرأي العام ورسالته سيكولو(في آتابه ) أحمد أبو زيد( وعرفها الباحث 
بأن الشائعة هي الترويج لخبر مختلف ال ) (  بيروت– عالم الكتب – الديموقراطية

أساس له في الواقع ،أو لخبر تعمد المبالغة أو التهويل ، أو التشويه في سرد خبر فيه 
جانب ضئيل من الحقيقة وذلك بهدف التأثر النفسي في الرأي العام المحلي أو 

 أو العالمي تحقيقًا ألهداف سياسية أو أقتصادية أو عسكرية على نطاق دولة األقليمي
) محمد التهامي.د(آما يعرفها ). واحدة أو عدة دول أو على نطاق العالمي بأجمعه 

: بأنها) 1974 مصر - دار المعارف– الرأي العام والحرب النفسية(في آتابه 
و تعمد المبالغة أو التهويل أو التشويه الترويج لخبر مختلق ال أساس له في الواقع أ(

في سرد خبر فيه جانب ضئيل من الحقيقة وذلك بهدف التأثير النفسي في الرأي العام 
المحلي أو القليمي أو العالمي أو النوعي تحقيقًا ألهداف سياسية أو إقتصادية أو 

  ). عسكرية على نطاق دولة واحدة أو عدة دول او النطاق العالمي بأجمعه

  

  شـروط إنتـشــار الشـــائــعـة 

): الشائعات وآالم الناس(في آتابه ) محمد عثمان الخشت. د(، آما يشير )الشائعة (
شأنها شأن أية ظاهرة إنسانية تصدر وتنتشر وفق شروط البد من أن تتفاعل فيما ( 

  : وهذه الشروط هي ) بينها لتصنع مناخ الشائعات 

ول المؤثر في الشائعات هو مدى أهمية الموضوع  العامل اال:ـ أهمية الموضوع 1
. الذي تدور حوله بالنسبة للراوي والمستمع وهو شرط أساسي في قدرة أنتشارها 

فمن المستبعد أن ينشر أي مواطن عربي شائعة عن فساد حزب سياسي أو نوعية من 
لكن مثًال ) سيريالنكا(المعلبات أو االطعمة في جزيرة من جزر المحيط الهندي ك



وحده اليعني بالضرورة أنتشار الشائعات فهناك آثير من ) االهمية(توفر شروط 
  . الموضوعات ذات األهمية في حياة اإلنسان لكن التنشأ حولها الشائعات 

 الغموض الذي يحيط بالموضوع يمد الشائعات بالحياة ألن غياب :ـ الغموض 2
االجتهادات التفسيرية سواء الوضوح يعني غياب التفسير الدقيق للموضوع فتظهر 

آانت مغرضة أم ال واالجتهادات هي لب الشاءعات ومن الواضح أن سبب غموض 
  : الموضوع ناتج عن 

  . أـ نقص المعلومات 

  . ب ـ تضارب المعلومات وتناقضها 

ت ـ عدم القدرة على فهم المعلومات المقدمة نظرًا بعدم وضوحها أو لخلل في 
  . ملكات الفهم 

   .  الثقة في مصادر المعلوماتد ـ عدم

  

 فاألشخاص األسوياء ذوي التكوين النفسي :ـ االستعدادت النفسية والعقلية 3
المتوازن والصحة العقلية ذات النزاعة النقدية الشكية ليسوا عرضة لنشوء الشائعات 

فاألشخاص . في الموضوع ) األهمية والغموض(وتداولها بينهم حتى لو توافر عامًال 
التوتر، القلق، (االستعداد النفسي والعقلي لقبول الشائعات هم الذين يعانون من ذوي 

وهؤالء هم الوسطاء ) العقلية غير النقدية القابلية للحسد، اإلسقاط النفسي،الترآيبة
  . الذي تنتشر فيه الشائعات وهم أحد الشروط أنتشارها 

  

  أشــكال الشـائـعـات 

  

، في ثالث من حيث حرآتها، )الشائعة (شكالأ) محمد عثمان الخشت. د(يحدد 
، وتأخذ الشائعة ) االختفاء، معاودة الظهور، البطء، السرعة(حرآات تتراوح مابين 

صالح (أيا من هذه الحرآات بصرف النظر عن آونها شائعة فردية أو جماعية لكن 
  يقسمها في آتابه الشهير) نصر

  : إلى أشكال عدة منها )  الحرب النفسية(



مثل اإلشاعة االقتصادية والمالية  : اإلشاعة التي تدور حول موضوع معينـ 1
أو ) حول توضيح أسئلة معينة لألمتحانات مثًال ( واإلشاعات المرضية والتبروية 

  . إشاعات سياسية وتسمى أحيانًا اإلشاعات العاصفة 

  وبطريقة  وهي التي تروح ببطئ ويتم تداولها بين الناس همسًا:اإلشاعة الزاحفة ـ 2
سرية ، وتنتهي في نهاية المطاف إلى أن يعرفها الناس جميعًا وتنمو هذه اإلشاعات 

  . على مستوى األفراد في المؤسسات والجامعات , عادة في االنظمة االستبدائية ، أ

 وهي التي يكثر حدثها أثناء الحروب والكوارث واألزمات : اإلشاعات العنيفة ـ 3
عة تعتمد بشكل أساسي على العواطف الجياشة آالخوف الحادة ، وهذه اإلشا

  . والغضب والذعر ، وقد عرفت الحروب أنواعًا من اإلشاعات 

 وهي التي تغوص ثم تظهر مرة أخرى عندما تتهيا لها : اإلشاعة الغائصةـ 4
الظروف المالئمة والمساعدة للظهور ويكثر هذا النوع من اإلشاعات في تكرار 

التي يتجدد ظهورها مع الظروف المتشابهة أحيانًا يتم إطالق هذا القصص المتشابهة 
  . النوع من اإلشاعات بشكل مقصود السيما في االوساط الفنية 

  

 وهي اإلشاعة النسبة لها من الصحة وأسبابها الخوف :اإلشاعات الوهميةـ 4
وجي واألحباط وقلة الحيلة ، وتنتج عن عوامل معقدة من الصراع الثقافي وااليدلي

  . والسياسي 

  

  مصـادر الشـائـعــات 

  

الخصوم أو ( ، فالشائعات إما أن يكون مصدرها ثالثة مصادر للشائعاتيمكن رصد 
  . إلتي تصنع الشائعات حول نفسها ) الطابور الخامس أو الذات الفردية أو الجماعية 

 ليس الخصوم دائمًا هم االعداء الظاهرين ، بل ثمة خصوم غير: الخصوم أـ 
ظاهرين الذين يقنعون المرء بأنهم ليسوا أعداء والشك في أن هؤالء هم األخطر 
والشائعات غالبًا ماتظهر من الخصوم سواء آانوا ظاهرين أو مجهولين والخصوم قد 

  . يكونوا أفراد أو جماعات أو دوًال 



الطابور الخامس هم الجماعة الخونة والمخترعين من داخل : الطابور الخامس ب ـ 
لمجتمع لصالح عدو خارجي في حالة عداء أو حرب الوطن وقيادته السياسية ويعود ا

هذا التعبير إلى فرانسيكو فرانكو الذي أعلن إبان الحرب األهلية األسبانية  أنه 
سيهاجم مدريد بأربعة طوابير من الخارج ويساعده أنصاره من داخل مدريد في 

  . طابور خامس 

 أآثر أنواع الشائعات بين الدول والسيما في حالة إن شائعات طابور الخامس هي
  . الحرب العسكرية أو الحرب الباردة 

ليست الشائعات تصدر عن شخص أو جهة مابل : الذات الفردية أو الجماعية ج ـ 
جماعية بإطالق الشائعات , في آثير  من األحيان تروج الذات سواء آانت فردية أ

  نفسها لتحقيق غايات متعددة 

  

      الخصائص النفسية الكامنة وراء الشائعات وطبيعة مروجها    

  

يؤآد الباحثون الذين أعتمدوا على نظريات التحليل النفسي أو السلوآي واالجتماعي 
الخلفيات (وأبرزهذه الخلفيات هي . إلى خلفيات متعددة وراء إطالق الشائعات

وتشكل ) الشائعات( وراء ويمكن أن نعدد بعض الخصائص النفسية الكامنة). النفسية
  : أيضًا خصائص شخصية الذين يروجون اإلشاعات وهي 

 حب الظهور أحد الدوافع النفسية إلطالق : حب الظهور أو جذب االنتباه ـ 1
اإلشاعات والمقصود هنا إن قبول اإلشاعة لشخصية ضعيفة أو ذات أهمية قليلية من 

 ألنها تعني بأن ذلك الشخص بالغ الناحية االجتماعية أن تتووتزداد أهمية وقيمة
مصادر إعالمية سرية اليعرفها اَالخرون ويرجع ذلك ألسباب نفسية ومرآبات 

  . النقص الشخصي 

هو غريزة من الغرائز البشرية  لكن ثمة حاالت يحدث فيها الخوف :  الخوف ـ2
نتييجة ألرتباطه بشيء معين حسب قواعد نظرية بافلوف الشرطية وعمومًا سواء 

لخوف غريزيًا أم مكتسبًا سواء آان ألسباب حقيقية أو ألسباب زائفة فإن الخوف له ا
تجليات مختلفة بمعنى أنه يعبر عن نفسه بإساليب متعددة ومن تلك التجليات الناتجة 

  إصدار الشائعات والقابلية الشديدة لتقبلها ( عن الخوف 



انب الفرد بدافع الذعر والحرص  أحيانًا يتم نقل اإلشاعة من ج: االهتمام الودود ـ 3
على شخص السيما إذا نقلت إلى الشخص المعني الذي هو موضوع اإلشاعة من 

وأحيانًا يكون . أجل اعإلمه بالخطر الذي يهدده أو دفعه لألنتباه لما يدور حوله 
محاولة للتقرب من الشخص الذي تنقل اليه اإلشاعة سواء آان هوة موضوعها أو ال 

 .  

الشائعات لتي يطلقها األفراد بعضهم هي من أخس مظاهر : والغيرة ـ الحسد 4
الطبيعة البشرية وهي غالبًا ماتنمو في الوسط المهني وبين زمالء العمل عندما تشتد 
المنافسة فيتفوق البعض ويفشل البعض وهنا تجد الفاشلين إذا لم يمكن لديهم سياج 

 الشخص الناجح والشائعات الفردية ديني أو أخالقي يتفننون في أطالق الشائعات لى
هي إحدى مظاهر مظاهر التعبير عن الحسد الذي يعد من أعمق االنفعاالت البشرية  
وأآثرها شيوعًا ويمكن القول أن حب التناقل الفضائح والشائعات تعبيرًا عن هذا 

لدرجة أن اي قصة  أو خبر يقال ضد المرأة ما أو فنانة مايلقي  ) الحسد العام(
صديق مباشرة  دون أي مناقشة  والحسد والغيرة ليس مالحضًا بين االطفال الت

والنساء فقط  بل وبين الرجال أيضًا فمن التهور مدح أو أطراء أمراءة  ألن ذلك 
شكل من أشكال الحسد الخفي آما يقول الفيلسوف ) الغيرة(سيشير حالة من الغيرة و

   " .  الى السعادةالوصول" في آتابه ) رسل برتراند(اإلنكليزي 

 ومعنى ذلك أن الفرد يضع اإلشاعة وينشرها ليشارك الغير : األمل في األطمئنان ـ 5
فلقد أثبتت تجارب أن األفراد )  شك /خوف / قلق ( من االنفعال الذي يشعر به 

يطمئن بعضهم إلى بعضًا بالتبادل على نحونًا شفوي أو غير شفوي من حيث أن 
  . عًا يمكنهم أن يؤدي إلى إضعاف الخوف تفائلهم أو وجودهم  م

العداوة بين شخص وأخر أو جماعة وأخرى أو دولة وأخرى تكون : العدوان ـ 6
دافعًا إلطالق الشائعات ، فمثًال يقوم شخص مافي موقف ما ونتيجة لعالقات معينة 
بينه وبين شخص أخر بنشر إشاعة ضده ويتحمل هذه الشائعة في طياتها أيقاع األذى  
أو التشهير بسمعة الشخص األخـر وتدخل ضمن هذه الدوافع والشائعات ، الشائعة 

  . السياسية أو شائعات الحـرب 

وآما هو واضح فإن مطلق الشائعة أو نقلها يعبر :  ـ إسقاط النزاعات الشخصية 7
عن مخاوفه أو رغباته الشخصية الداخلية ، فالفرد يعبر عن نفسه من خالل اإلعالم 

  . قله ، وأحيانًا يرتبط هذا االسقاط بالميل إلى التوقع واألستباق الذي ين

السأم فيما يبدوا شعور بشري مميز وربما : السأم والبحث عن األثارة والتسلية ـ 8
يكون من أآبر القوى المحرآة للسلوك البشري تجاه البحث عن اإلثارة والسأم أي 



 تتيح لألنسان أن يمأل وقت فراغه حقيقته رغبة محبطة في وقوع أحداث ، أية أحداث
  أو يمنح لعمله معنى 

وقد يكون الدافع وراء خلق الشائعات أو نقلها مجرد التسلية وتضييع الوقت  أو أيجاد 
مادة للحديث أو للصحافة الصفراء ، وآثيرًا مايتم مثل هذه الشائعات في الجلسات 
الخاصة سواء بين شخصين أو أآثر وحتى عندما يتسلى البعض في تلك الجلسات 

مايتم تناقلها على أعتبار أنها حقيقة أو جزء بإطالق إشاعة عن أحدهم فإنهم سرعان 
  . من الحقيقة 

  

  

  أساليب نقل الشــائعات 

  

  : تروج الشائعات من خالل أسلوبين هما 

 في مثل هذا اإلسلوب تأخذ الشائعات صورة الرواية الكالمية : اإلسلوب المباشر-1
  التي تصدر من شخص وتنتقل الى آخر

 الشائعات فيه صور خفية وأسلوب غير مكشوف تأخذ: األسلوب غير المباشر ـ 2
وُتعد  ) الرسوم الكريكاتيرية/ الدعاية / النكتة / األغاني الشعبية ( من خالل 

من أخطر أساليب نشر الشائعات لما لها من تأثير آبير على الرأي العام ) النكتة(
الدعاية خاصة في األوساط الشعبية التي يسهل الـتأثير فيها وأستوائها عن طريق 

والنكات وقد أسنغل خبراء الحرب النفسية السرعة المدهشة التي تنقل بها النكتة بين 
أوساط الشعب ، لذا فهم يقومون أحيانًا بتصميم اإلشاعة المغرضة على شكل النكتة 

لدس السم ) فكاهة(وسرعة أنتشارها ومن برائتها ك) النكتة(فهم يستفيدون من عذوبة 
  . عدوانية محددة وتحقيق أهداف دعاية 

أما الرسم الكاريكتيري  فيستخدم أيضًا آأسلوب ناجح لنشر اإلشاعة لما فيه من قوة 
  . جاذبية بعيدة األثر والمدى وإمكانية أنتشارها بين المستويات الثقافية المختلفة 

  

  

  



  أهداف الشـائعات 

. د(ا وقد ميز أهداف الشائعات مرتبطة جدًا بالدوافع النفسية الكامنة وراء إطالقه
/ األفراد ( هي ثالث مستوياتأهداف الشائعات على ) عثمان الخشت محمد

  ) .الدول/ المجموعات 

 إذا آانت الشائعات التي تصدرها :ـ أهداف الشائعات على مستوى األفراد 1
الدول والمجموعات مبررًا سياسيًا وربما أخالقيًا فإن شائعات األفراد ضد بعضهم 

مبررة أخالقية وتظل معبرة عن أنتهاج وسائل خسيسة ضد البعض تظل غير 
  : اًالخرين وتهدف الشائعات الفردية إلى غايات متعددة منها 

  تشويه صورة األخرين                           ) أ

  دق األسافين ) ب

  إرضاء األصدقاء                                  ) ج

  ن الدخول في دائرة أهتمام االخري) د

  .تعطيل نجاح االخرين وتشتيت إنتباههم ) ز

  

  : ـ أهداف الشائعات على مستوى المجموعات 2

  

أـ تخفيف العب مثال نشر شائعة عن حذف جزء من المقرر من األمتحانات 
  .السيما بنشرها ونقلها إلى األساتذة 

  ب ـ تبرير الفشل 

ترويج بعض الشرآات تطلق بعض الشائعات ل: ج ـ ترويج المنتوجات 
  منتوجاتها 

دـ تعطيل رواج منتجات الشرآة المنافسة لها بهدف قدرتها التنافسية آأن تدعي 
  . الخ ... بأن بها مواد حافظة أآثر من المسموح به أو تفتقد للشروط الصحية 

  

  : ـ أهداف الشائعات على مستوى الدول 3



  .تحطيم المعنويات   ) أ
 .التأثير في االستراتيجة العسكرية  ) ب
  . ارة البلبلة في نفوس وإضعاف ثقة الشعوب بنفسها إث) ج

  . العمل على أضعاف القيم والعادات والتقاليد السائدة )  د

  . إضعاف القيم الدينية ) هـ

  زرع الخالفات الطائفية والحزبية تمهيدًا للغزو الفكري والعقائدي والعسكري )  و

  . العمل على النشر الفوضى في صفوف قوات العدو )  ز

  . القضاء على مصداقية أنباء الخصم )  ح

  

  

  : الشائعات من وجهة نظر األسالم 

عرفت الدعوة اإلسالمية في بدايتها مختلفة أنواع الشائعات وقد تعرض الرسول 
إلى الشائعات أيضًا وقد بين القرأن الكريم الموقف من الشائع باألية ) ص(الكريم 

َامنوا إن جاءآم فاسق بنبَا فتبينوا أن تصيبوا يأيها الذين (السادسة من سورة الحجرات 
لذا يجب على المسلم إذا ماسمع شائعة ) قومًا بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين 

  . أن اليقوم بنشرها بل يحاول التثبت فيها 

  

   

  

 الحرب النفسية ــ غسيل الدماغ ــ الغزو الثقافي 

  ـ إفتعال األزمات 2

ية وإصطناع األخبار المزيفة أو بالتحريض على أعمال يكون ذلك بالدرس والواقع
التخريب ، وعند أفتعال األزمات تستخدم آل جهة ماتستطيع من شائعات وحرب 

  . نفسية 



إن أفتعال األزمات متعددة األشكال والمضامين ، فقد يأخذ شكل أزمة أقتصادية آما 
ث أمرت بوقف شحن حاولت أن تفعل الواليات المتحدة مع مصر خالل الستينات حي

القمح األمريكي إليها ألحداث أزمة خبز من شأنها أن تؤثر على أستقرار النظام ، أو 
  . واألمثلة آثيرة ... أو ... محاوالت أمريكا مع آوبا أو العراق او 

 

 ـ إثارة الرعب الفوضى 3

 ليس هناك شك في أن اإلنسان يحتاج إلى الشعور باألمان لذلك فإن إثارة المخاوف
إلرهاب المعارضين سواء على مستوى الدولة الواحدة أو في العالم يستهدف 
إخضاعهم وجعلهم في حالة أنهيار نفسي شامل ، وأساليبها في ذلك الهمس 
واألساطير ، واألخبار المتعلقة بالثمن الباهظ الذي قد يدفعه من يعارض مخططاتهم 

أجل الهيمنة على مقدرات الشعب أو يقاومهم ، واليوم تمارسه الحكومات الغربية من 
  . وجعلها في حالة عجز وأستسالم آاملين 

 

 :PERSUASION ـ غسيل الدماغ 4

  

  

هدف العملية تستهدف تغيير قناعات الفرد أو الجماعة وفق منهج وأساليب علمية 
معقدة تؤدي بالنتيجة إلى إعادة تكوين القناعات واألفكار والمزاج النفسي لألفراد بما 

مصلحة الجهة التي تقوم بهذا العمل ، وهي تستعمل الوسائل البيولوجية يخدم 
تغيير معالم / التحايل / الصدمات / األجهاد ( المترافقة مع أساليب الظغط النفسي 

خلق مناخ ضبابي من األوهام / الظروف المرافقة / البيئة الزمانية والمكانية 
وقد . والنفسية لألشخاص المستهدفين توصال إلى أعادة الصياغة العقلية ) والشكوك 

أستخدمت في السجون السياسية مجموعة من األساليب تستهدف تحقيق هذه العملية 
عزل الشخص عن الحياة العامة والضغط الجسماني آالحرمان : ومن هذه األساليب 

من الطعام ومن النوم ، وآذلك ممارسة الضغوطات والتعذيب بطريقة تصاعدية 
د إلى الحالة األنهيار الشامل واألستسالم الكلي إلدارة من يمارسون للوصول بالفر

  . التعذيب واإلآراه 



المعنى له من الجهة الجسدية فهو مصطلح أستعارية " غسيل الدماغ " إن مصطلح 
عبد الرحمن العيساوي يقصد به حث الفرد على التخلي بطريقة متطرفة . آما يؤآد د

ابقة ، وأن يتبنى تلك األفكار الجديدة التي يغرسها فيه عن عقائده وأساليب سلوآه الس
الشخص أو الهيئة التي قامت بأسره في الحرب مثًال ويعتقد الناس أن هناك عمليات 
مخيفة تتحدث في غسيل الدماغ ولذلك آثيرًا ماتنشر الشائعات حول أهوال وفضائح 

ت من رجال السياسة هذه العملية ، بينما يتعرض الناس يوميًا لمثل هذه العمليا
واإلصالح االجتماعي ورجال الدين يسعون إلى غرس قيم معينة في عقول الناس 

  . بقيم وأتجاهات معينة 

تحليل الخطوات المختلفة في غسيل الدماغ ،السيما بعد قيام ) لفنتون . د(ولقد حاول 
آانت البلشفية والنازية والماوية في روسيا وألمانيا والصين ، وقد نجد خطوات 

  : تجري على المعتقلين في لسجون من أجل غسيل أدمغتهم مهي آالتالي 

إذا يتهم المرء بتهمة خطيرة ثم يقال له إن آل من يقول عن :  مهاجمة الشخصية ـ1
نفسه تغطية ويخاطب برقم وليس بأسمه ويعرض لأللم واإلذالل ويعزل فيصير 

  . مفهوم الزمن لديه مضطربًا وتموت صلته بالعالم 

ويحدث ذلك من خالل التأثير على تهمة السجون إلى أن يحاول : ترسيخ الذنب ـ 2
شعور ذاتي باإلثم وآما يقول بعض علماء التحليل النفساني بأن لدى آل فرد شعور 

  . غامض بالذنب ينتظر سببًا مالظهوره 

ا المتهم في هذه المرحلة وبعد التعذيب واإلذالل والعزلة والتهديد يبد: خيانة الذات ـ3
بخيانة أصدقاءه ومعارفه وهو بذلك يعترف ويخون نفسه ويشعر بالعزلة والخوف 
من  تالشيه آفرد إذا أنه لو لم يعترف فإنه سيواجه المرض الجسدي أو الموت وفي 

  . أحسن األحوال الجنون 

د وهي مرحلة تأتي بعد االعتراف وخيانة الذات حينما يبدا المتهم بنق: النقد الذاتي ـ 4
ذاته على أخطائه السابقة رغم أن آل أعترافاته هي مختلفة بل يعتبر آل ما اختلقه 

  . حقائق 

  

وهي المرحلة التي يغير المتهم فيها : التبني للمعتقدات الجديدة والدفاع عنها ـ 5
" في آتابه ) ج ـ أ براون. (لكن وآما يؤآد د. أفكاره ويبدا بتلقي األفكار الجديدة 

بأن الفرد آثيرًا مايعتنق المبادئ البسبب آونها  " اع وغسيل الدماغاساليب اإلقن
صحيحة ولكن ألنها تفيده للتكيف  مع نفسه أو مع البيئة من حوله ، آما يؤآد بأن 



غسيل الدماغ يمكن أن يجعل الفرد يدلي بأعترافات صادقة أو آاذبة شأن في ذلك 
يب  الجسدي يمكن أن ينجحا في شأن التعذيب الجسدي ، ولكن ال الغسيل وال التعذ

  .تغيير تفكير الفرد 

  

 الغــزو الثقــافـي

مصطلح عسكري تم أستخدامه في المجال الثقافي والفكري للتعبير " الغزو الثقافي "
) الثقافة(عن ظاهرة فرض الثقافة معينة على أخرى بالضغط المباشر وغير المباشر 

وك ، إال أن هذا المصطلح واجه آثير من هنا يقصد بها األفكار والقيم وأنماط السل
  . الجدل والنقاش في األوساط الفكرية العربية 

فهناك من يطلق مصطلح التغلغل الثقافي أو التبعية الثقافية اإلحالل الثقافي بدل من 
مصطلح اغزو الثقافي بل هناالك من يرفض المصطلح أصًال ، فها هو الروائي 

ال أحب أن (ي رده على سؤال حول الغزو الثقافي يقول ف" نجيب محفوظ " الكبير 
  ) .فالثقافة حق لكل البشرية . أقرن آلمة غزو بالثقافة

هو األسلوب الجديد لإلمبريالية ( بأن الغزو الثقافي ) أحمد أبو مطر. د(بينما يعتمد 
العالمية التي تحاول أستمرار همينتها وسيطرتها على البلدان النامية من خالل 

ويعنون به إحكام  النفوذ  "  البعد الرابع"عليه بعض المنظرين األمريكيين ماأطلق 
األقتصادية " بأعتبارها بعدًا جديدًا يضاف إلى األبعاد السائبة  " الثقافة "من خالل 

  ".والسياسية والعسكرية 

إننا نتعرض لغزو إعالمي الثقافي ( أن يوضح  ) فاروق خورشيد(  ويحاول 
المعرآة السياسية فاليوجد في مجال الثقافة غزو ألن المعرفة شي واإلعالم جزء من 

متوارث اليختص به شعب دون شعب واإلتوقفت حرآة االستمرار الحضاري  ، 
فهناك حوالي عشرين حضارة سبقت الحضارة المعاصرة وظهرت أماآن متعددة من 

أن ) غليونبرهان . د(بينما يؤآد ) العالم وآل حضارة ترث ماسبقها وتضيف اليه 
مفهوم الغزو الثقافي أستخدم في العقد التاسع من القرن العشرين في اللغة العربية 
بكثرة لإلشاراة إلى حرآة أنتقال األفكار والعقائد والقيم والعادات الغريبة بشكل مكثف 
وغير مسيطر عليه إلى المجتمعات العربية مما ساهم في التحليل والتفكك الثقافي 

  . ية وأزمة الهوية في الثقافة التابعة وأهتزاز الشخص

إنه ومن بدء الهجمة ( فيؤآد في وصفه للغزو الثقافي قائًال )  محمد عمارة. د(أما 
األستعمارية الحديثة على ديار العروبة واإلسالم وضحت نويا وأهداف هذه الموجة 



ي تنبغي من موجات التحدي التي أبتليت بها أمتنا العربية عبر التاريخ الطويل فه
السيطرة على التجارة الدولية والتقنع بالنهب االقتصادي وال تكفي بتفتيت أوطاننا بل 
أنها تسعى إلى سحق شخصيتنا القمومية الخاصة الحضارية ومسخ هويتها الحضارية 
المتميزة والحيلولة بين أمتنا وبين أستعادة أستقاللها الحضاري المفقود وحولتنا إلى 

  ) .هامش حضاري للغرب

   

  ولكن ماعالقة آل هذا باإلتصال الجماهيري ؟ 

والواقع أن الغزو الثقافي يتسرب عبر اإلسهامات الصحافية واألفالم السينمائية 
والدراما التلفزيونية وبرامج المنواعات التلفزيونية والبرامج الغنائية الغربية وألعاب 

ئل الناعمة الجميلة التي األطفال وأنماط والمالبس والمجالت النسائية وآل الوسا
  . تمارس ضغوط نفسية وعنوية على الفرد وتدفعه إلى تبنيه في الحياة 

علينا أن نفرقه ونميزه عن مفهوم ) الغزو الثقافي(لكننا عند بحثنا في مفهوم 
،  فصحيح جدًا أن المفهوميـن متناقـضان ، آما يؤآد )اإلتصال الثقافي أو الحضاري(
" : الغزو الثقافي والمجتمع العربي المعاصر"في آتـابه ) محمد سيد محمد. د(
الغزو الثقافي واإلتصال الثقافي يشترآان في أستخدام وسائل اإلعالم ووسائل (

االتصال الجماهيري عامة ، إال أن الفرق بينهما شديد الوضوح ويجب أن نحددها 
  : فيما يلي 

تلقائية واإليجابية في األتصال ـ اإلآراه واإلخضاء في الغزو الثقافي في مقابل ال1
  . الثقافي 

ـ خلق االستعداد لألنفصال عن الجذور الثقافية والحضارية الوطنية والتنكر 2
وأحتقارها في الغزو الثقافي وفي المقابل روح األنتقاد والمفاضلة في األتصال 

  . الجماهيري 

ة وأستكمال البناء ـ غزو العقول وصياغتها في الغزو الثقافي وفي المقابل اإلضاف3
  . العقلي في األتصال الثقافي 

وعمومًا فإن الغزو الثقافي الينجح إال إذا وجد  اإلستعداد والقابلية للغزو في المجتمع، 
ومعنى ذلك أن المجتمع يعاني من ضعف آبير في مجاالت الحياة المختلفة، إلى  

لثقافة األجنبية وعالقتها جانب وجود أيمان عدد اليستهان به من الرموز الثقافية  با
بها آتبعية وليس آتواصل أو تالقح، وسيادة نوع من اإلحتقار للثقافة الوطنية، 



آازدراء اللغة الوطنية ، الخجل من الزي الوطني ، مغادرة نمط الغذاء المحلي ، 
  . الخ... وتقليد البرامج األجنبية إستنساخها وعرض مسلسالتهم 

ينتج إذا آانت وسائل اإلعالم بيد مختصين مبدعين قادرين واليمكن للغزو الثقافي أن 
على أستنهاض الثقافة الوطنية وإعادة صياغتها التراث الحضاري لألمة بما يتألئم 
مع حاضرها ، والتترك هذه  الوسائل ألنصاف المواهب والطارئين على العملية 

ى تبعية أجهزة اإلعالمية والوصولين  والسماسرة مما يدفعهم لتدارك عجزهم  عل
  . اإلعالم بالثقافة األجنبية ومحاولة تقليدها تقليدًا أعمى 

وهنا النريد أن نلغي عملية التواصل مع الحضارة العالمية وال مع التنلوجيا المتطورة 
، وإنما نؤآد على األستفادة منهما من أجل تطوير ذاتنا الوطنية فلقد قال مؤسس علم 

ويل ألمة تأآل مما ( ن خلدون قبل حوالي تسعمائة سنة األجتماع العالم العربي أبب
  ).التزرع ، وتلبس مما التصنع وتستهلك فكر وثقافة غيرها والتفزع 

  

 


