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 اجلديــد الدولي النظام يف النفسيــة احلــرب

 واإلسالمية العربيــة املنطقــة يف التحصني اجتاهات و

 العبيــدي سعــد.  د

  (1) 

 أساسها استقرار ؿبنة أو وجود، أزمة اغبارل عصرنا يف البشرية واجملتمعات الدوؿ من عديد يف اإلنساف يعيش
 جانب من بعضهم أو األقوياء وبُت أخرى، جهة من آخرين وأقوياء جهة، من األقوياء بُت الدائر الصراع

 وأزمات ؿبن إذل يفضي دائم صراع وأمثاؽبم، الضعفاء بُت وكذلك آخر، جانب من بعضهم و والضعفاء
 البنائية وأبعادىا حدوثها وأسباب طبيعتها بشاف واالجتماع النفس علم يف اؼبختصوف اختلف مستمرة

 مثل تتناوؿ اليت اؼبناىج تعدد إذل اػبالؼ ىذا ويعود ؽبا، التارخيية باعبذور يسمى ما أو اغبدوث، وبدايات
 لرؤى العميق التناقض تعكس خالفات وىي البشرية، النفس يف اؼبوجود التعقيد إذل وكذلك األمور، ىذه

 .التحرر ىذا ومضامُت منها التحرر أو معها، بالتعامل الصلة ذات واؼبعاين والدالالت األزمات

(2) 

 ستنتج واليت عنو نتجت اليت األزمات أف نتلمس الصراع، ومعطيات واإلسالمية العربية منطقتنا إذل وبالعودة
 على سيطرة من تبعو وما - اؼبنطقة أي - ؽبا الغريب االقتحاـ إذل والباحثُت السياسيُت غالبية عزاىا الحقا،
 هبدؼ لشعوهبا اؼبستمر الكفاح الرأي ىذا ويدعم(. 1)واآلخر اغبُت بُت تتجدد وآليات بأشكاؿ مقدراهتا

 ويدعمو والسياسية، واالقتصادية واغبضارية الثقافية أشكالو بكافة االقتحاـ ذلك ومقاومة االستقالؿ، ربقيق
 اؼبقاومة بوسائل أنفسهم لتسليح عليو وإقباؽبم بالتعليم ورغبتهم مواطنيها من واسعة شرائح اندفاع أيضا

 اؼبستعمر ضد طويال للجهاد واستعدادىم االقتحاـ، لذلك ؿبتملة آثار أية لتفادي بالنفس الثقة ومفردات
 نضاؿ سٍت عرب واإلسالمية العربية الدوؿ من للعديد حصل كما الثمن بلغ مهما خارجها وطرده اؼبقتحم أو

 .اؼبتواصلة جبهودىم أرادوا ما ؽبم ربقق حىت الطويلة أبنائها



 م2001آذار -هـ1221الحـــجـــــــة ذو -55العــــــدد -النبـــــــــأ مجـــلـــــــة

 

2 
 

 ظروؼ يف باؼبقتحمُت جاء الذي القدر إذل مردىا ـبتلفة نظرة اؼبوضوع ؾبمل إذل القلة ينظر ىذا ومع
 الوقت يف هبا، االعًتاؼ دديومة على يساعد كافيا علميا دعما تلق دل اليت النظرة وىي اغبضاري، تفوقهم
 األسباب إذل الوصوؿ بغية والتقصي البحث من اؼبزيد أماـ مفتوحا الباب اآلخر البعض فيو أبقى الذي

 سهلة فريسة اآلخر القسم وجعلت واالقتحاـ الغزو على العادل ىذا سكاف من قسم شجعت اليت والدوافع
 غَت للغزاة معظمها يف فبلوكة واإلعالـ العسكر، مثل منها الفنية الغزو ىذا تأثَت وسائل باتت زمن يف لو،

 فرص أمامهم ضاقت حىت التقليدية، بالوسائل منعها على قادرين غَت للغزو اؼبعّرضوف فيو وبات اؼبنصفُت،
 الذي اؼبنطقي والفكر هبا، يتمسكوف اليت السماوية بالشرائع اإلدياف بفاعلية منها يتعلق ما إال الدفاع

 لدرء حيصلوف، الذي العلم ودبقدار حياهتم، على التأثَت فعل وتقليل ألنفسهم التحصُت ومعطيات حيملونو،
 اإلعالـ سالحها نفسية واؼبعركة فكريا اليـو عادل يف الغزو أصبح أف بعد خاصة قدراهتم على التأثَت خطر

 (.2)واؼبرئية واؼبقروءة اؼبسموعة وسائلو كل وأدواهتا

 اجلديد العاملي النظام

 وبداية الثمانينات هناية واسع بشكل استخدامو بدأ السياسة يف اصطالح اعبديد العاؼبي النظاـ( 1
، العشرين القرف من التسعينات  بالعوؼبة اقًتف حيث السوفييت، االرباد تفّكك ظروؼ مع وبالتحديد اؼبنصـر

 اجملتمعات بُت واؼبعلومات واألشخاص اإلنتاج وتقنيات األمواؿ ورؤوس السلع عمليات انتقاؿ عن ليعرب
 طرؼ من العادل مقدرات على للهيمنة اذباه عن يعرب العملية الناحية ومن لكنو. قيود ودوف حبرية البشرية
 .الواحد بالقطب يسمى ما أو( أمريكا) واحد

 احملامي استعملو عندما الستينات بداية مرة أوؿ األكادديي الصعيد على ظهر مصطلح العمـو بوجو وىو
 يف األبيض البيت يف اػبارجية وزراء من لعدد الفاعل اؼبستشار كالرؾ، كرنفينك اؼبتقاعد األمريكي
 السياسي الفكر يف عاما تعبَتا يُدرج دل اؼبذكور الظهور ورغم لكنو اؼباضي، القرف من واألربعينات الثالثينات

 غورباتشوؼ الثمانينات أواخر اغبارل دبعناه استخدمو من أوؿ وكاف التقريب، وجو على سنة ثالثُت بعد إال
 (. 3)1991 اؼبتحدة واألمم ،1991 وبوش ،1989
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 اهنيار الستغالؿ األمريكاف ؿباولة سوى جديد أي طياتو يف حيمل ال مصطلح أنو القوؿ ديكن وباختصار
 الدورل الوضع يف اغباصل التخلخل استثمار كذلكو  وبينو، بينهم الصراع ميزاف تعديل يف السوفييت االرباد
 ىذا. السوفييت االرباد بعد ما أخرى قوى مع للصراع ميزاهنم كفة يف القوة معايَت من اؼبزيد إلضافة آنذاؾ

 يكن دل واقع( اعبديد العاؼبي النظاـ) فإنو السياسية النفسية النظر وجهة من أما السياسية، النظر وجهة من
 فقط يتعلق فيو واعبديد الصراع، وإدارة السيطرة يف اعبهود لذات استمرار ألنو وأىدافو، بتوجهاتو جديدا

 لصاحل أخرى وربوير خاصة قناعات إلجياد أمريكيا اخًتاعها استثمرت أو اخًتعتها اليت واألدوات بالوسائل
 : بينها من أسباب لعدة اجملاؿ ىذا يف السبق ؽبا وكاف اؼبستهدفة، اجملتمعات يف السًتاتيجية توجهاهتا

 .اؼبعلومات ونقل االتصاؿ وسائل يف وخاصة اجملاالت، كافة يف األمريكي للمجتمع الكبَت التقٍت التطور -آ

 والغريب الشرقي العادل اقتصاديات مع اؼبنافسة على والقدرة القوة حيث من اؼبتفوؽ األمريكي االقتصاد -ب
 .سواء حد على

 األسلحة ؾباالت بعض يف وكذلك الشامل التدمَت أسلحة ؾباؿ يف اؼبتفوقة األمريكية الردع قدرة -ج
 .التقليدية

 والشعوب اغبكومات، على ضغط كوسيلة الستخدامو أمريكا سارعت التفوؽ ىذا على وتأسيسا( 2
 ومساعداهتا استثماراهتا إذل البعض غباجة نتيجة قبضتها يف العادل نصف من أكثر بات أف بعد األخرى

 السياسية ؼبواقفها اآلخر والبعض واستقراره، أمنو لتعزيز العسكري تواجدىا إذل والبعض اقتصاده، لدعم
 (.4)بقائو واستمرار تطوره لدعم اؼبتطورة تقنياهتا إذل وآخروف شرعيتو، لتأكيد

 والتقنية السلع انتقاؿ فعل ؼبضاعفة واقع فرضها وإمكانية قوة األقل قبل من لألقوى اغباجة زيادة إف( 3
 من كثَت يف الوطنية والسيادة اغبػدود تكوف أف إذل حتما سيؤدي الذي واألفكار والثقافة واؼبعلومات
 قدرة خارج اؼبستهدؼ اجملتمع على التأثَت فعل معها ويبدو للماضي، رموز ؾبرد الرصينة غَت اجملتمعات
 السياسية والنظم الثقافية واألمناط القيمي النظاـ معها ويبدو حدوثو، دوف للحيلولة اغبصينة غَت اجملتمعات

 أمثل وسيلة اؼبستهدفة اإلسالمية و العربية اجملتمعات أماـ يبقي ال الذي األمر التغيَت، الحتماالت عرضة



 م2001آذار -هـ1221الحـــجـــــــة ذو -55العــــــدد -النبـــــــــأ مجـــلـــــــة

 

4 
 

 أف تكاد واليت اعبديد، العاؼبي النظاـ ديتلكها اليت التأثَت أدوات ضد( 5)النفسي التحصُت سوى للدفاع
 غَت أو اؼبباشرة بأساليبهم دخوؽبا منع اؼبعنيوف حاوؿ مهما ومصنع ومدرسة بيت كل يف موجودة تكوف

 .اؼبباشرة

 النفسـية احلـرب

 القائمة الصراعات لفض اؼبتاحة الوسائل أىم إحدى التقليدي العسكري دبفهومها اغبرب كانت -1
 يف السياسة اذباىات على أثرت اليت اؼبتغَتات بعض فيو تدخلت قريب وقت حىت اإلرادات، وفرض

 تلك بُت ومن غاياهتا، لتأمُت فاعل كعامل اؼبسلح الصداـ أو اؼبباشرة، اغبرب على اؼبطلق االعتماد
 : اؼبتغَتات

 بشكل الشاملة االسًتاتيجيات حقبة العادل أدخل الدوؿ من العديد لدى اؼبتطورة األسلحة ظهور( آ
 حدود يف إال االحتماؿ قليلة الصراع إدارة وسائل من كوسيلة التقليدية اغبرب احتماالت فيو أصبحت

 جبميع الدمار سيحل حرب يف منتصرين خبروج يسمح ال األسلحة لتلك العاـ االستخداـ ألف ضيقة،
 .أطرافها

 واإلسناد التحشد على وقدرهتا حبوزهتا اليت األسلحة وضخامة اغبديثة اعبيوش مقدرة من الرغم على( ب
 على تفوقها رغػم االعتيادي بشكلو العسكري اغبسم ربقيق عن لوحدىا عاجزة شبو أصبحت فإهنا اإلداري
 واإلسناد الدعم استجالب يف عالية وإمكانات للمناورة جيدة بفرص يتمتع للتطور ونتيجة أصبح خصم
 .مقاومتو فرص من زادت دبستويات االتصاؿ لتأمُت معقولة وحرية

 الذي للحد صغَتا اليـو عادل جعل اؼبعلومات ونقل االتصاؿ وسائل على طرأ الذي الكبَت التطور( ج
 ىذه جعل فبا بيتو يف جالس وىو وقوعها غبظة أكبائو ـبتلف يف تقع أحداثاً  يرى أف اؼبرء فيو يستطيع
 من ديكن ما وبأقل استثماره ديكن والقناعات والتوجهات اآلراء تشكيل على كبَت تأثَت ذات الوسائل
 .اػبسائر
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 اػبصوص، وجو على( والغرب أمريكا) العادل يف اؼبتنفذة القوى رؤية على أثرت أعاله اؼبعطيات إف -2
 اؼبناسبة، والقناعات اآلراء تشكيل على التأثَت فعل إحداث على قادرة جديدة بوسائل التفكَت إذل ودفعتهما
 األخرى الشعوب واستغالؿ لتسيَت يثةاغبث ومساعيهما اغباؿ واقع يف تتوافق اؼبطلوبة، االستجابات وتكوين

 باغبرب اؼبتمثلة القددية األساليب مع التعامل يف عادة حيدث كما اؼبقاومة احتماالت تثَت ال مقبولة بطرؽ
 تلك مع باؼبقارنة أقل تدمَت وسعة التقليدية، للحروب الباىظة الكلف مع باؼبقارنة أقل وبكلفة التقليدية،

 .اغبروب

 الدورل النظاـ يف اؼبستخدمة األسلحة بُت األكرب اغبيز حيتل النفسي اؼبستوى على التعامل بات فقد ولذا
 أحد اإلعالـ فيو وأصبح مشولية أكثر إطارا النفسية اغبرب فيو أخذت اؼبستهدفُت، وعي على للتأثَت اعبديد
 واآلراء القناعات إلجياد والعلنية السرية النفسية اؼبعطيات استخداـ:  الدقيق مفهومها وبات اؼبعروفة، أدواهتا

 .الصراع وربليل إدارة على وتعُت اؼبصاحل تأمُت تسهل اليت واالذباىات

 اعبديد الدورل النظاـ تطبيقات بشيوع وال اإلعالـ تقنيات بتطور نشأتو ترتبط دل مفهـو النفسية اغبرب لكن
 ويتبلدوف تارة، شرسا قتاال يقاتلوف جنودىم أف العسكريُت القادة بعض أدرؾ عندما اغبروب، إذل ويعود بل

 وينسحبوف تارة، مواضعهم عن الدفاع يف يستبسلوف الذين العدو جنود وكذلك أخرى، تارة اعبنب حد
 لدراستو اؼبختصُت إذل وتوجهوا النفسي العامل إذل االنفعارل التناقض ذلك عزوا حىت أخرى تارة متقهقرين

 مشلت اجملاؿ ىذا يف العملية إجراءاهتم فكانت خصومهم، عند وإضعافو عندىم، تقويتو وسائل وتطوير
 الثانية العاؼبية اغبرب بعد ما ُعرَِفت اليت النفسية اغبرب عنواف ربت وضعت واألدوات الوسائل من العديد

 التأثَت بقصد عاتية إلجراءات الطوارئ وقت يف أو اغبرب وقت يف الدولة جانب من اؼبخطط باالستخداـ
 سياسة ربقيق عن تعرب بطريقة صديقة أو ؿبايدة أو عدائية أجنبية صباعات وسلوؾ وعواطف أراء على

 .وأىدافها الدولة
 صباعة عقوؿ يف للتأثَت األجهزة وكل اؼبتوفرة األدوات كل تستعمل شاملة ضبلة بأهنا بقليل ذلك بعد وعرفت
 الذي الطرؼ مصاحل مع تتفق سلوكية إذل يتؤد أخرى مواقف وإحالؿ معينة، مواقف تدمَت هبدؼ ؿبددة
 (.6) اغبملة ىذه يشن
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 االستخداـ لتكوف ؾباؽبا يف الفكري والنضج والتقنية األحداث تطورات مع تغَتت قد التعريفات تلك لكن
 .أعاله( 2) الفقرة يف ورد كما الصراع وإدارة ربليل يف التطبيقية النفس علم ؼبعطيات اؼبنظم

 العادل ودفع بالغة أمهية أعطاىا الصراع وإدارة ربليل يف واعتمادىا النفسية للحرب اؼبذكور التصور إف -3
 سالح استخدامها إذل اػبصوص، وجو على اعبديد الدورل النظاـ يف( الواحد القطب) وأمريكا الغريب
 : أمهها العتبارات اؼبؤثرة األسلحة أفضل كأحد

 اؼبعرفة تلك اإلنساين الوعي مع التعامل يف وتطبيقاهتا النفسية اؼبعرفة على يعتمد مباشر غَت سالح إنو( آ
 اؼبطلوب التفوؽ ؽبا حيقق دبستوى استخداماهتا يف وسبرست اؼبدى بعيدة أشواطاً  الدوؿ تلك فيها قطعت اليت
 .العادل بقاع من العديد يف

 حرمت ودبوجبها معاً  العاؼبية والتنفيذية التشريعية السلطات امتلكت اعبديد العاؼبي النظاـ يف أمريكا إف( ب
 والرقائق اؼبطبوعات على الرقابة ومنعت واؼبسموعة اؼبرئية اإلذاعات على التشويش اؼبثاؿ سبيل على

 أماـ مصاريعها على األبواب لفتح مهدت وقوانُت ضوابط من وغَتىا االتصاؿ، وسائل وبقية السينمائية
 .األحواؿ أحسن يف منها بقليل أو مقاومة أية دوف النفسية أسلحتهم

 باالستعمار حركتها ارتبطت اليت اعبيوش باستخداـ اؼبباشر التدخل عن اإلمكاف جهد االبتعاد إف( ج
 من اكثر يف تشوىت اليت صورهتم لتجميل اغباضر الوقت يف اؼبعنيوف أولئك حيتاجو أمر اؼبقيت التقليدي

 ال واؼبستقبليػة اآلنية ؼبصاغبهم وخسارة غبركتهم تقييد يعٍت االذباه ىذا أف إال األرضية، الكرة على مكاف
 الطموحات يليب الذي النفسي السالح الستخداـ واسعاً  اجملاؿ فسح لذلك وكتعويض سباماً، قبولو ديكن
 .جانبية مشاكل أية دوف

 األمواؿ رؤوس أصحاب فيها القرار مفاصل معظم يدير رأظبالية دوؿ ىي األخرى اؼبتنفذة والدوؿ أمريكا( د
 العسكرية، وبينها الفعاليات لكل واػبسارة الربح ومؤشرات اؼبادية الكلف اغبسباف يف يضع نظاـ وفق

 النفسية اغبرب ربتاجو وما ضخمة، مصاريف من النووية أو التقليدية اغبرب تتطلبو ما بُت بسيطة ودبقارنة
 .جداً  كبَت وبفارؽ األخَتة لصاحل كفتو سبيل اؼبفاضلة ميزاف أف قبد معقولة وجهود أمواؿ من
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 تبعا باستمرار تتلوف ومتغَتة متعددة إجراءاتو كوف التقليدية األسلحة من غَته عن النفسي السالح ديتاز( ىػ
 وسالح. مباشرة غَت العمـو وجو على واذباىاتو معلنة ليست أىداؼ إذل يتوجو كذلك واؼبواقف، للظروؼ،

 يف اجملاورين قبل من فبانعة أو اؼبستهدفُت مقاومة دوف اؼبباشرة غَت التأثَت قوة يكتسب اػبصائص هبذه
 .اؼبنطقة

 أطراؼ أحد إرادة فرض حوؿ يتمحور األزمنة كل عرب اغبروب يف اعبيوش استخداـ إذل اللجوء إف( و
 قوة وبقدر ألهنا طويال أمدىا يدـو ال نتائج وىذه. فرضها عن األخرى الوسائل تعجز عندما بالقوة الصراع

 مواطٍت عند للمقاومة سلوؾ ويتشكل للعدواف مشاعر ستخلق اؼبنتصر يفرضها اليت الشروط وقسوة الصدمة
 الذي النفسي السالح أما. ديكن ما بأسرع النتائج تلك إلزالة جهودىم تكثيف إذل يدفعهم اؼبقابل الطرؼ

 والوسيلة، الوقت اختيار فػي واؼبرونة التكرار وبسهولة باالستمرارية ديتاز معينة حالة عند تأثَته يتوقف ال
 زمنية وفًتات أشد بدرجات التأثَت زخم إلدامة جيدة فرصاً  لو توفر مبادئ وىي اؼبتيسر، باعبهد واؼبناورة
 .أطوؿ

 قد اليت الصدمة قوة فيها العسكريوف يتلقى الصراع أطراؼ بُت ساخنة مواجهة االعتيادية اغبرب سبثل( ز
 القادة حيتفظ وخالؽبا( مشوليتها)رقعتها واتساع لشدهتا تبعا االسًتاتيجي العمق يف اؼبدنيُت إذل آثارىا سبتد

 اغبدود زبتفي بينما. اإلمكاف جهد عليهم تأثَتاهتا من تقلل أو اؼبدنيُت ربمي جبهود أحياناً  اؼبعنيوف
 لكل شاملة العمـو وجو على وساحتو( ذلك لو أريد إذا إال)النفسي السالح استخدامات يف والفواصل

 يقع ال فيها األكرب والعبء القتاؿ، جبهة على تقتصر ال السلبية تأثَتاتو إف آخر ودبعٌت. اؼبستهدؼ اجملتمع
 .اغباضر الوقت يف ربقيقو إذل الصراع أطراؼ تسعى ما وىو دبفردىم، العسكريُت على

 وحاجاتو اإلنساف ميوؿ مع التعامل على تعتمد األحياف من كثَت يف النفسية اغبرب تطبيق سياقات إف( ح
 اؼبتلقُت معظمها يف تستهوي معطيات وىي منفر، ذبنب أو مرغوب، إشباع بأساليب غرائزه مث ومن ورغباتو
 .احملددين واؼبكاف الزماف يف اؼبطلوب اؽبدؼ إذل للوصوؿ النفسي السالح أماـ الطريق وسبهد
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 استخداـ ألف فقط، العسكرية باؼبؤسسة إقبازه يتعلق ال عمل: أعاله ورد ما وفق على النفسية واغبرب -4
 اؼبنتصر لصاحل"  القناعات وخلق اإلرادات فرض بقصد الساسة بيد زاؿ وما كاف العسكرية القوة أو اعبيش

 بعدىا أو وقبلها اغبرب أثناء وفعلو اعبيش أصبح وبالتارل اؼبنتصر، يريده الذي باالذباه أخرى ربوير أو" 
 والعزؿ الضغط فبارسة يف فقط، الدبلوماسية على فعلو يقتصر ال كذلك وىو. النفسية اغبرب أدوات إحدى
 كل على بل فحسب، واالستخبارات التجسس وعمليات والتجارة االقتصاد على وال العالقات، وقطع
 وإدارة ربليل يف استثماره ديكن معلومايت أو اجتماعي أو اقتصادي أو الطابع، عسكري أو مدين جهد

 : الصراع

 فقد اعبيدة العسكرية القدرة ديتلك اؼبثاؿ سبيل على الصراع كفيت أحد يف األطراؼ أحد كاف فإف( آ
 مسألة والقبوؿ والقناعة جديد، واقع قبوؿ أو قناعات ػبلق خصمو ضد باستخدامها يلوح أو يستخدمها

 .نفسية

 ومنع خاصة، عقود شكل على استخدامو إذل سيلجأ فإنو جعبتو يف األقوى ىو االقتصاد كاف وإف( ب
 .نفسية مسألة والتصورات واألفكار وأفكار، تصورات لتكوين وغَتىا وحصار تصدير

 االذباىات تكوين يف للتأثَت استخدامها إذل فسيبادر اؼبعلومات، وتقنية االتصاؿ وسائل امتلك وإف( ج
 .نفسية معادل األخرى ىي وىذه والرغبات، واؼبيوؿ

 أبعاد ذات اؼبقابل الطرؼ مع صراعو إلدارة اؼبعٍت الطرؼ هبا يقـو اليت اإلجراءات معظم أصبحت عليو -5
 الصراع، وإدارة ربليل يف اغبارل مفهومها وفق على النفسية اغبرب إف:  القوؿ ديكننا خالؽبا ومن ، نفسية
 : بينها اذباه، من أكثر يف معطياهتا استثمار عليها القائموف حياوؿ

 األفكار، قوامها نقاط اآلخر الطرؼ عقل يف يُثبت ألف الصراع أطراؼ من طرؼ كل خالؽبا من يلجأ( آ
 .بآخر القياـ ذبنب أو معُت، بفعل للقياـ تدفعو اليت والتصورات واؼبفاىيم،
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 يتحوؿ ذلك على قادر غَت نفسو وجد وإف عقليا، أو عمليا عدوه يهـز أف طرؼ كل يسعى وفيها( ب
 .ربييده أو عدوانيتو، من التقليل صوب جبهوده

 إذل ربوؽبم نتائج لتفادي لو أصدقاء صراعو دائرة يف احملايدين جعل إذل طرؼ كل يسعى أيضا وفيها( ج
 يف لكفتو دعما صفو إذل عبلبهم أصدقائو، مع العالقة أواصر لزيادة يسعى وكذلك مستقبال، األخرى الكفة

 .اآلخرين مع الصراع

 األزمنة على وال واألزمات، اغبروب على تقتصر ال دائمة، مستمرة عملية النفسية اغبرب تبقى وىكذا
 (.7)الراىن وقتنا يف لفهمها مالئمة األكثر التصور ىذا وبات واألوقات،

 :بينها من متنوعة متعددة بأساليب ربقيقو يتم شامل عمل النفسية اغبرب فإف وعموما -6

 :اؼبباشرة - آ

 اخل.. عزؿ تكتالت، اآلخرين، شؤوف يف تدخل أحالؼ، اتفاقيات،: الدبلوماسي النشاط: أوال

 استعراضات حدودية، مناوشات جهاضية،اال الضربات الشاملة، اؽبجمات: العسكري العمل: ثانيا
 .العسكري العمل أي ػ بو التهديد أو حيوية، مناطق احتالؿ اسًتاتيجية، أىداؼ قصف عسكرية،

 مساعدات، قروض، عملة، تزوير اتفاقيات، إلغاء تضخم، مقاطعة، حصار،: اديةاالقتص اعبهود: ثالثا
 .اخل…  ضماف خطابات

 :تشمل اليت والعلنية، منها السرية(:  النفسية)  اؼبباشرة غَت -ب

 .واالذباىات اؼبيوؿ وتغيَت القيمي واػبرؽ الفكري التحوير ألغراض اإلعالمية األنشطة: أوال

 .واالضطرابات والفنت اؼبخاوؼ وإثارة اؼبعلومايت، والتعزيز السياسي للتسميم االستخبارية العمليات: ثانيا

 باآلماؿ والتالعب والقيمي، النفسي والتخريب والتجهيل والتآمر الذمم وشراء القوة استعراض: ثالثا
 .وغَتىا اإلنسانية اؼبشاعر واستغالؿ والطموحات
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 :استنتاج ديكن أعاله ورد ما على تأسيسا -7

 اؽبيمنة ؿباوالت أف تؤكد اليـو عادل يف السياسية النظم شكل كونت اليت وطبيعتو الصراع معطيات إف( آ
 اػبصـو بُت واقعة ىي مثلما واألصدقاء اغبلفاء بُت موجودة حالة اؼبواجهة واحتماالت اؼبصاحل وتأمُت

 التوصيل وطريقة التنفيذ بوسيلة بل بقائها، واستمرار وجودىا دبديات يتعلق ال الوحيد وفرقها واألعداء،
 يتطلب استنتاج وىذا اؼبتيسرة، الضبط ووسائل احمليطة بالظروؼ ؿبكومة تكوف ما عادة اليت الشروع ووقت
 جيوشها تقوية باذباه النظم ؼبعظم اندفاعاً  اليـو عاؼبنا يف قبد لذا توقف، دوف معو التعامل دديومة أيضا
 ومعنوياً  مادياً  الكفء للدفاع شعوهبا وإعداد النفسية وسائلها وتطوير دبلوماسيتها ودعم اقتصادىا وسبتُت

 تقتضي عندما اؼبستهدفُت عقوؿ يف التأثَت لفعل أحسن وظروؼ للهجـو أفضل فرص وهتيئة جانب من
 .آخر جانب من الوجود استمرار وضرورات اؼبصاحل

 السعي إال اػبصوص وجو على واإلسالمية عربيةال للدوؿ ؾباؿ يتبقى لن الواردة األسس نفس وعلى( ب
 يف األقوى التأثَت ذات الدوؿ مع التعامل يف مرونتها ىامش وزيادة الصراع وإدارة ربليل يف قدراهتا لتطوير
 .مواطنيها من اؼبتلقُت عقوؿ

 متداخلة وإجراءات شاملة فعاليات اغبديث دبفهومها النفسية للحرب أف نرى التطبيق حيث ومن( ج
 واػبطب بالعالقات الصلة ذات اؼبثاؿ سبيل على اػبارجية السياسة فأعماؿ. البعض بعضها يكمل

 كسب يف تساعد قناعات تكوين إذل جوانبها بعض يف هتدؼ واؼبذكرات واالتصاالت والرسائل واؼبؤسبرات
 اػبصـو عدوانية من التخفيف مث ومن الصداقة دائرة إذل احملايدين وجلب صداقتهم عرى وسبتُت األصدقاء ود

 وسائلو بكل اإلعالـ مساعدة معها بالتعامل اؼبعنيوف يطلب قد نفسية معطيات وىي ربييدىم، وؿباولة
 اؼبالية واؼبساعدات االقتصادية باؼبقاطعة يستعينوا وقد الواقع، أرض على لتجسيدىا اؼبعروفة وأنشطتو وأدواتو
 وىذه فقراتو، بعض لتنفيذ السري االستخباري العمل إذل اللجوء الضرورة تقتضي كذلك الغرض، لنفس

 أصبح الذي اعبديد العاؼبي النظاـ يف اغبالية السياسية القوى أىداؼ معظم على متغَتاهتا تنطبق التصورات
 .أساسياً  أمراً  اآلخرين وعي يف النقاط تسجيل استمرار فيو
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 اجلديد العاملي النظام يف النفسية واحلرب اإلعالم

 للحرب اؼبيسورة األدوات أىم أحد اإلعالـ يصبح أعاله يف اؼبذكور النفسية للحرب مفهومنا ضوء على -1
 ذباوز دوف اؼبستهدؼ، الطرؼ قناعات على للتأثَت ومواده لوسائلو اؼبنظم االستخداـ حيث النفسية،

 ناحية من اإلعالـ لكن وغَتىا، السياسية والتحركات االقتصادية واإلمكانيات العسكرية القوة استخدامات
 يف وتوجهاهتا ألىدافها األساس والناقل صبيعا ؽبا اؼبشًتؾ القاسم كونو األدوات تلك كل عن يتميز أخرى
 : ألنو اؼبستهدؼ الطرؼ على التأثَت

 .تضعفها أو اؼبعنويات تزيد بصيغ اغبروب وتفاصيل العسكر أخبار ينقل الذي ىو( آ

 يف كبَتة تكن دل خسارة وقع من يزيد أو بالفعل، حصل عسكري انتصار قيمة من يقلل الذي وىو( ب
 .مؤؼبة إحباط حالة تكوين بغية الواقع

 .ؿبددة أىداؼ لتنفيذ سحبو هبدؼ ما بلد على االقتصادي اغبصار أثر من أيضا يهوؿ الذي وىو( ج

 توجهاهتا مع السَت على اآلخرين إلجبار معينة لدولة الدبلوماسية القدرة من كذلك يضخم الذي وىو( د
 .اؼبرسومة

 يف إليو اعبمهور وحاجة واؼبعلومات، واألخبار األفكار نقل يف وطريقتو مهامو كلو ذلك إذل أضفنا ما وإذا
 األداة اغبالة ىذه يف اإلعالـ يكوف التأثَت، يف ومشوليتو قدرتو وكذلك اغباجات، وإشباع والًتويج اؼبتابعة
 تقنيات تطور مع خاصة الراىن وقتنا يف اؼبتاحة النفسية اغبرب ووسائل أدوات بُت من فاعلية األكثر

 (.اعبديد العاؼبي النظاـ) شامل كوين نظاـ يف التأثَت وسبل التوصيل

 بعض لنا تبيُت اعبديد العاؼبي النظاـ يف النفسية اغبرب أدوات كأحد اإلعالـ موضوع إذل عدنا ما وإذا -2
 ،(الواحد القطب) واحدة بيد بات الفاعل وجوده غالبية األدؽ باؼبعٌت أو وجوده أف بو الصلة ذات اغبقائق

 :إف إذ
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 للبث الناقلة الصناعية واألقمار التلفازي والبث للصحافة( اعبنسيات متعددة) العمالقة الشركات غالبية( آ
 .اعبديد العاؼبي النظاـ أنشأت اليت األمريكية اليد يف موجودة الفضائي

 أمريكية، العادل عرب ومراكزىا أمريكي ماؽبا ورأس أمريكي( االنًتنيت) اؼبعلومات شبكة عمل أساس( ب
 .اعبديد العاؼبي النظاـ لتعميم تسعى أمريكية يد يف هبا والتحكم مراقبتها على والقدرة

 األمريكية الوكاالت مصدرىا النامية الدوؿ يف األنباء وكاالت تتداوؽبا اليت العاؼبية األنباء من%  81( ج
 . اعبديد العاؼبي النظاـ توجهات حسب والصياغة الفربكة على القادرة الغربية

 اإلعالمية، والتقنيات واؼبؤسسات والوسائل اؼبواد يف تتحكم غربية أمريكية إعالمية شركة عشرة طبس( د
 من%  91 و. أمريكي التلفزيونية الربامج من العاؼبي اإلنتاج إصبارل من%  75 وأف. العادل يف واإلعالنية

 اؼبخزنة اؼبعلومات من%  91و. واإلليكًتونية اإلعالنية اؼبعدات إنتاج من%  82و اؼبصورة األخبار إصبارل
 .أمريكي جهد اإللكًتونية اغباسبات يف

 أمريكي، غالبيتو اإلعالمية التقنية سوؽ يف يتحكم الذي دوالر مليار( 489) كبو البالغ اؼباؿ رأس( ىػ
 (.8)اعبديد العاؼبي النظاـ من بدفع العاؼبي السوؽ إذل لالمتداد استثماره إذل أصحابو يسعى

 صبلة إذل يدفع اعبديد العاؼبي بالنظاـ وعالقتهما النفسية واغبرب اإلعالـ ؼبفردات اؼبوجز العرض إف -3
 :أمهها استنتاجات

 بالعالقات يتعلق فيما حساباهتا من الكثَت تعيد أف ينبغي واإلسالمية العربية وبينها النامية الدوؿ إف( آ
 .اعبديد الدورل النظاـ ومعطيات ينسجم ودبا والغَت شعوهبا، مع التعامل وأساليب

 اؼبنع أساس على معها للتعامل بالتوجو تسمح ال مطردة بسرعة تتطور اليت االتصاؿ تقنيات إف( ب
 يسمى ما أو الوقاية، ألعماؿ اؼبتاحة القدرات بكل التوجو الواقع يتطلب بل. وقائية كإجراءات والتشويش
 : على يتأسس الذي النفسي بالتحصُت

 .القيمي النظاـ على احملافظة: أوال
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 .اجملتمع لعمـو العامة والثقافة العلمي التحصيل مستويات زيادة: ثانيا

 .للمجتمع الوطنية والروح اؼبعنويات مستوى رفع: ثالثا

 العسكرية باغبروب السابق يف كما مهتما يعد دل اؼببادرة زماـ أمتلك أف وبعد اعبديد العاؼبي النظاـ إف( ج
 عنها واستعاض فيها، البشرية اػبسائر وكثرة العالية لكلفتها"  هنائيا عنها االستغناء عدـ رغم"  التقليدية
 ووسائل اإلعالـ يف ووجد والبشرية، اؼبادية الناحيتُت من خسارة واألقل تأثَتا، األكثر النفسية، باغبرب

 .فاعلية األكثر األداة اغبديثة االتصاؿ

 اجلديد العاملي والنظام واإلسالمية العربية الدول

 عنها التعبَت أشكاؿ تغَتت والتنافس االستغالؿ مؤشرات من كثَتاً  ثناياه يف اغبديث التاريخ حيمل -1
 واقتصادياً  عسكرياً  استعماراً  األوذل اؼبيةالع اغبرب بعد األمر فكاف. احمليطة للظروؼ تبعاً  مصادرىا وتنوعت
 الذي التطور ومعطيات اغبروب، تلك جملريات تبعاً  الثانية اغبرب بعد أمناطو تغَتت مباشراً، وسياسياً 

 اؼبصاحل ذات الدوؿ غالبية ربالف إذل دفع النفوذ ؼبناطق مبطناً  وتوزيعاً  مباشر غَت استعماراً  فكاف صاحبها،
 سريعا انتهى االشًتاكية كبو معاكساً  اذباىاً  اآلخر ويتجو رأظبالياً، منحاً  األوؿ ينحو معسكرين يف وتكتلها

 زادت اليت األمريكية اؼبتحدة بالواليات متمثال األوؿ اؼبعسكر إذل برمتها الساحة تاركاً  التسعينات بداية مع
 بالنظاـ ظبيت مدروسة خبطوات النفوذ مناطق يف للتوسع جهودىا من وكثفت الفراغ، ؼبلء سرعتها من

 .فيو السائدة التقنية والتطورات السياسية والنظم العصر ىذا ومتغَتات لينسجم اعبديد العاؼبي

 تكتمل دل أجزائها وبعض معتمة مازالت الصورة أف إال اجملاؿ ىذا يف كسب من ألمريكا ربقق ما ورغم -2
 أف يعٍت وىذا ألحد، حكراً  يكن دل الطويل تارخيو وعرب بطبيعتو العادل ألف واحداً، طرفاً  أرادهتا اليت بالطريقة
 يف السطح على يطفو أف ديكن أخرى جهة من وتوجهاهتا تتفق ال أخرى وأطراؼ جهة من بينها الصراع
 سيستهدفوف الذين واؼبسلمُت العرب سيكوف األطراؼ تلك بُت ومن القريب، اؼبستقبل أو اغباضر، الوقت

 : بينها أسباب لعدة النظاـ هبذا اؼبعنيُت قبل من
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 الدوؿ وبقية العريب الوطن يف ستكوف اعبديد الدورل النظاـ مقاومة أف إذل تشَت اؼبعطيات من العديد إف( آ
 النظاـ بذلك اؼبعنيُت يثَت إدراؾ وىو بقائها، واستمرار وجودىا على بات الًتكيز أف تدرؾ اليت اإلسالمية
 .حدوثو دوف للحيلولة اؼبتاحة الوسائل بكل اؼبقاتلة إذل ويدفعهم

 اؼبعاكس االذباه يف ؿبسوبة واإلسالمية العربية اؼبنطقة يف التوازنات وطبيعة الصراع وشكل التطورات إف( ب
 خطوط عند يتوقفوف اعبديد الدورل بالنظاـ اؼبعنيُت ذبعل سوؼ حسابات وىذه ومصاغبهم، األبناء لرغبة
 .ؽبم مباشراً  ىدفاً  سيكوف بصدؽ غمارىا خيوض ومن ا،بتجاوزى يسمح ال ؿبددة ضبراء

 بؤرة - الفلسطينية القضية يف ومواقف آراء شعوهبا وغالبية واإلسالمية العربية الدوؿ من العديد تتبٌت( ج
 ذبسيده يف اعبديد العاؼبي النظاـ واذباىات الصهيػوين، الوجود مع تتعارض - اؼبنطقة يف الساخن الصراع

 .إلسكاهتا واحداً  صفا النظاـ بذلك واؼبعنيُت الصهاينة حيارب آراء وىي الواقع، أرض على

 تدع ال مؤشرات صبيعاً  أهنا نستنتج أعاله ورد ما إذل واإلسالمية العربية الشعوب مواقف أضفنا ما وإذا -3
 ديكن الذي الضرر احتماالت أماـ األيدي مكتويف يكونوا لن سوؼ النظاـ هبذا اؼبعنيُت أف يف للشك ؾباال

 اػبيار استخداـ احتماالت من قللنا ما وإذا واإلسالمية، العربية األرض من انطالقاً  وحلفائهم يصيبهم أف
 بسيناريو بعضها يتعلق العتبارات تقدير أقل على الراىن وقتنا يف اغبقيقة ىذه مع للتعامل الشامل العسكري

 تود ال اؼبنطقة أىل عقوؿ يف عدة نقاط تركت اليت الثانية اػبليج حرب ونتائج للكويت العراؽ احتالؿ
 لتلك اؼبًتسبة اآلثار من الكثَت وؿبو النهاية حصوؿ قبل( اؼبباشر العسكري اػبيار) غماره خوض أمريكا
 اؼبنطقة يف السياسية األنظمة معظم رغبة بعدـ بعضها ويتعلق. القريبة العربية الشعبية الذاكرة يف النقاط
 السيطرة يصعب دبستويات شعوهبا تستفز قد أراضيها على ىجومية أجنبية قوات قبوؿ يف واإلسالمية العربية
 النظاـ يف التفرد سياسة من بالضد القوي الغرب مستوى على أصوات بظهور اآلخر بعضها ويتعلق. عليها

 أقل على اغباضر الوقت يف اؼبباشر للتدخل العسكرية القوة استخداـ يف الًتيث إذل يدفع وظهورىا اعبديد،
 أف يعتقد عندما أو واإلسالمية، العربية اؼبنطقة يف للقوة اؼبباشر االستخداـ خيار حيبذ دل وعندما ىذا. تقدير

 أف ىذه واغبالة فالبد احملتملة، اإلجيابية العوائد مقاديرىا تفوؽ ؿبتملة سلبية آثار يف سيتسبب استخدامو
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 تزد دل إف اؼبسلح الصداـ عن اؼبطلوبة تأثَتاهتا تقل ال أخرى وأسلحة وسائلب اؼبذكور بالنظاـ اؼبعنيوف يفكر
 جديدة سياسية وفلسفة جديد قرف بدايات مع ومالءمة احتماالً  األكثر النفسي السالح بينما عليو،

 (.9)التكاليف وبأقل السائدة، الصيغة ىو النفسي الفكري االستعمار فيو سيكوف( اعبديد العاؼبي النظاـ)

 املنطقة يف النفسية للحرب املتوقعة األهداف

 توجهات على الضوء وإلقاء اعبديد، الدورل النظاـ عن الناجم الصراع لطبيعة استعراضنا خالؿ من -1
 واليت( احملتملة) األىداؼ فإف ورد، وكما جوانبو بعض يف واإلسالمية العربية اجملتمعات ودور بو، اؼبعنيُت
 : األغلب على ستكوف النظاـ هبذا للمعنيُت اؼبتوخاة الغاية تؤمن أف ديكن

 :األمة لقادة النفسي الوجود( آ

 للتأثَت كبَتة أمهية األحياف من كثَت يف مطلقا حكما الفرد فيها حيكم اليت ؾبتمعاتنا يف القائد شخصية سبثل
 مع التعامل مسألة اعبديد العاؼبي النظاـ يف الفاعلة القوى ستضع وبذا ؾبتمعو، يف اعبمهور على خاللو من

 القيادية وأساليبو وآرائو أفكاره إذل التوجو خالؿ من رئيسياً  ىدفاً  والتقليد للقيادة كرمز النفسي وجوده
 جهد صباىَته وبُت بينو للفصل ؿباولة يف قبلهم، من مرغوبا يكوف ال ؼبن اغبقائق وتشويو والتحريف، بالنقد

 اإليهاـ بقصد معو العالقة أواصر لزيادة ؿباولة يف فلسفتهم ديثل ؼبن والتعزيز والتورية وبالدعم. اإلمكاف
 .واالستسالـ والتسويف

 :اغبنيف اإلسالمي الفكر طبيعة( ب

 اؼباثل اػبطر أف مناسبة من وبأكثر الغرب يف أُعلن البشرية، اجملتمعات إلدارة كفلسفة الشيوعية انتهاء بعد
 العادل، شعوب لكل مالءمتو إثبات دعاتو من كثَت حياوؿ الذي اإلسالـ سيكوف الشيوعية بعد ؼبا للعياف
 من اغبياة ؾبريات يف اإلسالـ تطبيقات بعض لتشويو خطوات احملاولة ؽبذه اؼبعاكس االذباه سيكوف وبذا

 يف تعطي اليت القومية التيارات ودعم الطائفية، وتعميق واؼبغاالة، للتطرؼ اؼبباشر غَت التشجيع خالؿ
 .معا آف يف واؼبسلمُت لإلسالـ مشوىة صورة ؾبملها
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 :اإلسالمي عن العريب اجملتمع عزؿ( ج

 عمقا اؼبسلمُت بالد غالبية تشكل إذ أيضا صحيح والعكس لإلسالـ، اسًتاتيجي عمق العربية اجملتمعات
 اؼبفًتض والتقائهم قيميا، أفضل حياة للعيش واألىداؼ والتطلعات اؼبشاعر بينهم تتقارب حيث للعرب،

 ـبتلفة أىداؼ لتكوين اعبهود ستًتكز وبذا اعبديد، العاؼبي النظاـ وفق فيها مرغوب غَت قوة سيشكل
 أجل من بالرأي التفرد مستوى إذل القناعات تصل حىت بينهم متعددة خالؼ ونقاط ؽبم، ـبتلفة وتطلعات

 .الذايت البقاء سالمة

 :واإلسالمي العريب اإلنساف أداء إرباؾ( د

 النظاـ لتطور معيار الكفء اؼبخلص وأداؤه ذبربتو، قباح وأساس النظاـ عماد فهو وجد أينما اإلنساف
 اؼبهاـ مع التعامل وجدية باإلقباز والرغبة العمل كفاءة موضوع سيكوف كذلك األمر كاف ما وإذا وتقدمو،

 إذل سيتوجو الذي اؼبعادي النفسي للسالح ؿبسوباً  اذباىاً  اؼبسلم العريب لإلنساف الوطنية والواجبات
 فرص ػبلق اؼبواطنُت بُت بالنفس الثقة وقلة الكفاءة بعدـ واالعتقاد بالنقص للشعور اؼبباشر غَت التشجيع

 اجملتمع وتكوين اغبكم، يف دورىم وفبارسة اعبديد الوطن بناء يف اؼبسامهة عن تبعدىم نفسي وخواء إحباط
 .الصحيح

 :واإلسالمي العريب اجملتمع ذبهيل( ىػ

 أنفسهم شؤوف إلدارة كفاءة وأكثر الوطنية، مسئوليتهم لفهم قدرة أكثر العمـو وجو على اؼبتعلموف
 عػن الدفاع يف أداء وأحسن السطور، بُت اؼببيتة وأىدافهم اآلخرين غاية إلدراؾ ؾباالً  وأوسع واآلخرين،

 العرب مع ؽبم تعامل أوؿ منذ حساباهتا يف اؼبقابلة األطراؼ أدخلتها معطيات وىذه ومكتسباهتم وطنهم
 - اؼبتعلمُت - تبعدىم أمور على بالًتكيز سيستمروف وبذلك سائرين، النهج ىذا على ومازالوا واؼبسلمُت،

 اؼبهمة، األساسية بالقضايا اعبهل احتماالت من تزيد برامج وفق الوطنية اىتماماهتم عن اإلمكاف جهد
 بعض زرع أخرى برامج وفق على ستحاوؿ كذلك نسبيا، بعيدة بأخرى اإلمكاف جهد ائهمإؽب وؿباولة
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 من العقوؿ ىجرة على التشجيع إذل باإلضافة اإلسالمية، لألخرى كبديل الغربية واالىتمامات األفكار
 .اؼبنطقة

 :اؼبنطقة يف االستقرار وعدـ التوتر إثارة( و

 لكيانو ربديا أو هتديداً  أهنا على الفرد يفسرىا اليت والنفسية البيئية األحداث عن يعرب مفهـو الضغط
 وإرىاقو اإلنساف وظائف إضعاؼ إذل معها التعامل يف الفشل مع مستوياهتا يف الزيادة تؤدي الشخصي،

 غَت سلوكاً  النهائية ؿبصلتها يف تستثَت حالة وىي بالنفس، الثقة وفقداف واػبوؼ بالقلق شعوره وكذا
 ؿباوالتو يف اؼبقابل الطرؼ إليو سيلجأ ما وىذا اغبياتية، اؼبواقف عمـو يف متدف دبستوى وأداءً  اعتيادي
 الطابع ذات اؼبوجهة وبراؾبها والفضائيات اإلعالـ طريق عن واقتصادياً  سياسياً  اؼبنطقة ؾبتمع على للضغط

 .ـبتلفة وحجج متعددة، وبوسائل التشويهي

 :للشباب الفاعل العقل استهداؼ( ز

 وسالمة والنفسية البدنية فصحتهم إقبازاهتا، عن الدفاع يف الضاربة وقوهتا ووسيلتها األمة غاية الشباب
 أركاهنا بعض يف اؼبناسب اػبرؽ تأمُت اآلخر الطرؼ سيحاوؿ اليت اعبوانب وىي القوة لتلك تعزيز تفكَتىم
 الغزو لتقبل متعاطيها هتيئ اليت اؼبخدرات تعاطي نشر اؼبثاؿ سبيل على بينها عدة بوسائل تكوينها لتحوير
 الربامج بث منها بطرؽ الفساد ونشر اعبساـ، ومسئولياهتا باؼبواطنة اإلحساس عن بعيداً  السليب الفكري

 ..وغَتىا السائدة، والدينية االجتماعية القيم إذل يسئ بأسلوب اؼبوجو االجتماعي الطابع ذات

 :يالسياس الديٍت التطرؼ فاعلية دعم( ح

 وربديات أحداث اػبصوص وجو على واإلسالمي العريب والوطن عاـ بشكل العادل مناطق بعض واجهت
 بعض بفشل إحساساً  فكونت الراىن وقتنا حىت واستمرت الستينات هناية مع بدأت قليلة ليست

 نفسي فراغ وىو طموحاتو، وتلبية اإلنساف مشاكل حل يف القائمة السياسية والنظم السائدة األيديولوجيات
 البديلة، واغبلوؿ للخالص طلباً  فيو مغاذل بشكل الدين إذل بالتوجو ملئو ؿباولة إذل اؼبتأؼبُت من كثَت دفع
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 أطرافو بعض بدعم استغالؽبا الغرب حاوؿ دبستويات وتنظيماً، عمالً  السياسي الدين قوي لذلك وكاستجابة
 قباحاً  حققوا وقد( الغرب) مصاغبهم تؤمن حسابات وفق على تطرفو توجيو بغية مباشرا دعما الرصينة غَت

 الثقافية والربامج الدعاية تركيز باذباه الدفع على يشجع أمر وىذا اؼبنطقة، من عدة أماكن يف ملموساً 
 الدين ؼبعطيات اؼبعاكس اعبانب خيدـ ودبا للحقائق، اؼبنظم التشويو بقصد اػباصة والدينية واؼبعلوماتية
 .اإلسالمي

 :القيمي النظاـ تدمَت( ط

 ضوء يف النسيب واالستقرار التجانس من معقوال نوعاً  واإلسالمية العربية وبينها اجملتمعات من العديد تعيش
 والشعور والتكافل واإليثار واألمانة الصدؽ اؼبثاؿ سبيل على فهناؾ االجتماعية، وضوابطها القيمية نظمها

 اضطراب إذل خرقها يؤدي اليت واؼبعايَت القيم من اخل…  العمل يف واإلخالص العاـ اؼباؿ وصيانة باؼبواطنة
 وـبططي األخرى األطراؼ باؿ عن يغيب ال ىدؼ وىذا والتحدي، الصمود على قدرتو وضعف اجملتمع
 . اجملاؿ ىذا يف اؼبوجهة الربامج خالؿ من النفسية اغبرب

 :اجملتمع يف اإلحباط مشاعر تعميم( ي

 إذل يؤدي الفشل ذلك وتكرار - نفسية أـ كانت بيولوجية - الضرورية حاجاتو إشباع يف اإلنساف فشل
 يف الرغبة حيث اإلنساف داخل يوجو ما عادة الذي العدواف تستثَت نفسية حالة وىي باإلحباط الشعور

 ودوائر مؤسسات أو كانوا أشخاصاً  اآلخرين إذل أي اػبارج كبو أو واالكتئاب، والعزلة الذات إيذاء
 أعماؿ من وغَتىا العامة اؼبمتلكات على التجاوز مثل اؼبباشر اؼبادي التخريب إذل اؼبيل حيث حكومية؛

 العراقيل ووضع اؼبسئولية ربمل وذبنب العمل يف اإلخالص عدـ مثل اؼبباشر غَت النفسي والتخريب. متنوعة
 .للمنطقة اؼبوجهة النفسية هبمغبر  أىدافاً  لوضعها البعض تغري فعاليات من وغَتىا. اآلخرين تقدـ أماـ

 عـــامـــة نظــرة
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 مركزية ووسائلها، أساليبها يف متداخلة أىدافها يف شاملة أعاله العرض يف موضح وكما النفسية اغبرب( 1
 األجهزة تنتهجها اليت التعامل أساليب على أيضاً  تطبيقها ديكن اؼببادئ وىذه خطواهتا، لتنفيذ التخطيط يف

 غبربو ىدفاً  اؼبقابل الطرؼ يضعو أف ديكن الذي والقيمي الفكري فالتخريب. اؼبستهدفة اجملتمعات يف اؼبعنية
 مث ومن أشكالو بتحديد أوالً  تبدأ خطوات عدة حدوثو ذبنب أو عليو الرد حيتاج اؼبثاؿ سبيل على النفسية

 األوذل بالدرجة تعتمد جهود وىي لتنفيذه، اؼبستخدمة والوسائل األدوات ووصف واذباىاتو شدتو قياس
 األكرب اغبصة واالجتماع النفس علم فيو يأخذ الذي العلمي البحث بأسلوب واؼبتابعة والتحليل الرصد على
 يعُت تصور وىذا. وغَتىا والًتبية اإلعالـ مثل اؼبقننة وتعديالتو البشري بالسلوؾ صلة ذات أخرى علـو بُت

 واجب عاتقها على تأخذ فعالة، زبصصية تنظيمات إذل أوالً  واإلسالمية العربية اؼبنطقة حاجة ربديد على
 .مقاومتها على والعمل اؼبعادية النفسية اغبرب اذباىات ورصد للصراع العلمي التحليل

 إذل خيطو ألف واإلسالمي العريب اجملتمع دفع يف للمساعدة جهدىم واؼبسلموف العرب القادة يركز أف( 2
 من بينو اؼبوجودة اؽبوة تقليص يف وتسهم العادل يف السائد اغبضاري والتطور تنسجم سريعة خطوات األماـ
 على تساعد اجملتمعات تلك مع مشًتؾ فهم لتكوين سعيا أخرى، جهة من اؼبتقدمة واجملتمعات جهة

 والتوجس واػبوؼ والشك التآمر عن بعيدا معها التعامل تسهيل

 وتذليل والتعاوف، والتسامح للود دينا األصيلة بروحو اإلسالـ لتقدمي الدينية واؼبراجع اعبهات تسعى أف( 3
 السينمائية واألفالـ للفضائيات اؼبعدة والربامج النشر خالؿ من اآلخرين مع التعامل وسهولة الصعاب

 .متعددة وسائل من وغَتىا

 الغربية الدوؿ يف أي ،واإلسالمية العربية اؼبنطقة خارج الديٍت الوعي نشر ؾباؿ يف أكرب جهد زبصيص( 4
 جيدة تعريف أداة ليكونوا الدوؿ تلك إذل اؼبهاجرين للمسلمُت واإلسناد الدعم تكثيف وؿباولة وأمريكا،
 .ثانية ناحية من األخرى الديانات مع تفاىم وصلة ناحية من اإلسالمي الدين دببادئ
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 العصر معادل االعتبار بنظر آخذين اؼبارل دعمهم أساليب تغيَت اؼبقتدرين اؼبسلمُت من البعض على( 5
 الديٍت التعليم ودعم الثقافة، وتعميم اإلسالمي الوعي لنشر تربعاهتم من قدر بتخصيص وذلك اغبارل

 .الغرب بالد ويف اؼبنطقة داخل اإلسالمية البحوث ومراكز العلمية واؼبؤسسات اؼبدارس وفتح والعلمي،

 واإلسالمية العربية والتقاليد واؼبعايَت القيم لتعزيز احمللية والًتبية اإلعالـ وسائل يف أكثر جهد خيصص أف( 6
 .اؼبالئم غَت األجنيب اؼبد تأثَتات من اؼبنطقة يف اؼبسلم اإلنساف ربصُت على تساعد اليت

 مع الفعل ورد الفعل أساس على التعامل موضوع من وقادهتا واإلسالمية العربية الدوؿ تتخلص أف( 7
 ال اؼبثاؿ سبيل على الكربى الدوؿ بو تتفوؽ الذي النفسية اغبرب ؾباؿ ويف اؼبقابلة، والتوجهات األحداث

 الًتكيز ينبغي عنو وبدال تقنيا، عليو السيطرة يصعب الذي اؼبباشر والتحرمي اؼبنع أساس على التعامل ينبغي
 األكثر الذايت بالتحرمي الكفيل اإلسالمي الضمَت فاعلية وتقوية اجملتمع ألفراد القوي النفسي البناء على

 .اػبصوص وجو على الدولة قبل من تأيت اليت اػبارجية األخرى التحرمي أنواع من اغبماية يف ضمانا

 والنظم الدوؿ من العديد سبارسو أو إليو تلجأ فعاال سالحا باتت النفسية اغبرب أف التأكيد علينا وختاما( 8
 تقبل إجياد باذباه عدوة، أـ كانت صديقة اؼبستهدفة، اجملتمعات على التأثَت غيةب الراىن وقتنا يف السياسية
 من للعديد مستمر استخداـ - النفسية اغبرب أي - وىي. مصاغبها تؤمن قناعات وتكوين لألفكار

 عدّ  حىت اؼبدى بعيدة أشواطاً  الكربى الدوؿ بعض فيو قطعت التطبيقية النفس علم معطيات وفق الفعاليات
 واغبرب ونفسياً، فكرياً  الناس يستعبد االستعمار أنواع من جديد نوع لسيادة سبهيداً  استخداماهتا البعض
 إال واؼبسلمُت العرب كبن منلك ال شامالً  سرياً  وسالحاً  دقيقاً  علمياً  زبصصاً  أصبحت اؼبستوى هبذا النفسية
 على اؼبوجودين وكبن منها شيئاً  باىظة بأشباف بيعنا حىت أو بتزويدنا الغرب جيازؼ ال اليت مفرداتو، من القليل
 أف ينبغي اليت الذاتية جهودنا سوى أمامنا يبق دل األساس ىذا وعلى واؼبستقبلية، اغبالية أىدافو قائمة رأس
 من عجزنا شبن ندفع الركب آخر توقفنا وقد يوماً  أنفسنا قبد ال حىت فبكنا، ذلك كػأف وكلما أوالً  هبا نبدأ

 أف البد عملية والبداية. األماـ إذل يدفعنا حىت أو يده لنا ديد من قبد أف دوف وطموحاتنا وأىػدافنا أموالنا
 النفسية اغبرب اذباىات وربليل رصد على قادرة مناسبة تنظيمات يف توضع معقولة إمكانات على تتأسس
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 يف كثَتاً  يساعد الذي العلمي البحث غور وسرب الغَت جهود على االطالع ؿباولة اعتبارىا يف تأخذ اؼبقابلة،
 .مناسبة غَت توجهات أية من واإلسالمي العريب اجملتمع يقي عملي هنج إذل التوصل
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