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 اآلثار النفسية للدعاية في المجتمع الجزائري    

  نقطة بحث
  محاضر أستاذ،  هني الحاج أحمد

 م، الجزائرجامعة مستغان

 
 مقدمة 

لقد ساهم على النفس  مسامهة كبرية يف حتليل مفهوم الدعاية وفهمها إن 
الدعاية احلديثة تستند إىل التحليالت  العلمية لعلم النفس، وينظم الداعية التقنيات، 
تدرجييا، منطلقا من معرفة الوجود اإلنساين، واجتاهاته، ورغباته، وضروراته من إدراك 

فسية وحمركاته، ويهيئ الداعية وسائل عمله، منطلقا، خاصة، من معرفة  آلياته الن
ا، واحنالهلا و اجملمو  التأثريات  اجلماهريية، وحدود البيئة وبدون عات وقوانني تكو

األحباث العلمية يف علم النفس، ال وجود دعاية، إن الدعاية ختضع للعلم، وترغب يف 
  .  تطبيقه

ا  متيل إىل أن تشكل مجلة من القواعد الصارمة، إن الدعاية هي علم  أل
الدقيقة، احملققة، البعيدة عن الوصفات، واليت تفرض نفسها على أية داعية، هناك 

إن نوعا معينا من الدعاية . حتليل دقيق للبيئة وللشخص الذي يقوم بالعمل الدعائي
م بعملية نشيطة، يالئم بيئة معينة، يصبح معدوم اجلدوى يف بيئة  أخرى ومن أجل القيا

جيب إجناز هذا التحليل للبيئة مبساعدة طوائق مستعملة من طرف العلوم 
 .السوسيولوجية
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 الدعايُة ودورُها في الحرب النفسية

ترويُج معلومات وآراء منتخبة َوفق ختطيٍط معني بَقْصد التأثري يف عقول وأعمال 
أو اقتصاديًا، وهي إحدى  جمموعة معينة من البشر لغرض معني؛ قد يكون عسكريًا

أسلحة احلرب النفسية الفتاكة اليت فرضت نفسها يف احلرب احلديثة أكثر من أي وقت 
مضى، مما حفز الدول على التفنُّن يف كيفية استخدامها لتحقيق أعظم فائدة منها، وال 

  1.الدعاية على وقت احلرب فقط، بل يشمل وقت السلم أيضاً  يقتصر استخداُم 

البيان أن اإلنسانية قد استعانت منذ أقدم العصور بكثري من الوسائل  وغّين عن
الوسائُل حىت بلغت يف   اليت تندرج اليوم فيما نسميه حبرب الدعاية، وقد تطورت هذه

ومل تعد الدعاية تقتصر على املقاتلني يف  قرننا احلايل ذروة ما ميكن أن تكون عليه
ستسالم، وتقنعهم باهلزمية املؤكدة، بل ومل تعد املعركة؛ تدفُعهم عن املقاتلة إىل اال

بسكان األراضي احملتلة؛ تكسبهم لقضيتها،  -باإلضافة إىل ما سبق-الدعاية تقتنع 
وختلق منهم األعوان واألنصار، مباِعدًة بينهم وبني أعمال التخريب والتدمري، وإمنا 

يئ من أمر السكان وتكسبهم  اضطلعت الدعاية أيضا مبهمة أخرى، فأخذت 
لقضيتها، سواء قبل احلرب أو إبّان القتال، لذا نرى الدعاية متنوعة؛ فالدعاية التكتيكية 
تستهدف هدفًا مباشراً، وهي سالح يتعاون مع سائر األسلحة األخرى، كإلقاء 
املنشورات باملدافع، واستخدام مكربات الصوت، وإشاعة األخبار السيئة عن مؤخرة 

يف اهلند ) ديان بيان فو(ه استخدام مكربات الصوت يف معركة مثلما كان علي(عدّوه 
أما الدعاية االسرتاتيجيُة فتتميز بُبعد مرماها، ويتلخص عمُلها يف التمهيد . (الصينية

                                                            
   127ص ) دار طالس : دمشق (1977عبد اللطيف محزة، اإلعالم والدعاية،  1
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لعمل الدعاية التكتيكية، يف حني تستعمل الدعاية التعزيزية ما استطاعت لكسب 
 1 .كل مقاومة ينكرها املنطقاحملتلني بإقناعهم بأن اهلزمية هي النهاية، وأن  

وهناك الدعاية املضادة . فاخلري أن يتعاون اجلميع مع السلطة لتحقيق الرفاهية
اليت تستهدف تفنيد فكر العدو أو أسلوبه، كالدعاية اليت أطلقها اليابانيون متهمني 

  .األمريكان باهلمجية عندما كانت أجهزُة الدعاية تتحدث عن مهجية اليابانيني
  :دعاية السوداءحيل ال

ا تستخدم الشعارات والكلمات الرنانة مثل  من أساليب الدعاية السوداء أ
الدكتاتور والسّفاح، كذلك استعمال املرتادفات السلبية بدًال من تسمية األشياء 

ا؛ مثل ، والتهويل والتشويش مثل استغالل )املصريني(بدل ) الفراعنة(كلمة : مبسميا
. م الكاريكاتريي كدعاية ضد األمريكان يف أثناء احلرب الكوريةالصور املوضحة، كالرس

غري أن الدعاية مهما كان هلا من تأثري فلها قيوٌد َحتُد من قيمتها، لذا جيب أن يستغل 
القائم بالدعاية االستعداد النفسي للمجموعة اليت يوجه إليها دعايته، وقد يتمكن من 

يف الوصول إىل هدفه إلثارة نزعات  احلصول على بعض النتائج، غري أنه خيفق
متعارضة؛ فكثري من الفرنسيني كانوا خيافون االستجابَة لدعاية احللفاء يف االشرتاك 

وقد خيطئ القائم بالدعاية يف تقدير من يوجه هلم  الفعلي خوفًا من بطش األملان
داية يف ب: دعايته، فيحصل على نتائج مضادة ملا يهدف إليه، ومن األمثلة على ذلك

احلرب العاملية الثانية حني عسكرت اجليوُش الفرنسية أمام خط سيجفريد، أذاع األملان 
يف مكربات الصوت للجنود الفرنسيني أن اإلجنليز قد نزلوا بشمال فرنسا، وأخذوا يف 
هتك عرض النساء الفرنسيات تاركني أزواجهن يف امليدان، فقوبلت القصة بسخرية 

                                                            
  127املرجع السابق، ص  1
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نوا جيهلون التعصب اإلقليمي للفرنسيني، وكان معظم اجلنود من وفكاهة؛ ألن األملان كا
  .أهل اجلنوب

ومن األخطاء اليت حتدث من أثر الدعاية طوُل الوقت، ومن األمثلة على ذلك 
م أعدى أعدائهم فلما . أن األملان ظلوا مدة طويلة يقومون بالدعاية ضد الروس على أ

. غّري األملان من دعايتهم م1939لروس عام متت معاهدة عدم االعتداء بني األملان وا
فلما عادوا وهامجوا روسيا بعد ذلك كان من الصعب عليهم إقناُع الشعب ثانية بأن 

  1 .الروس أشرار
واجتهت احلرُب الدعائية إىل الفكاهة والربامج الساخرة والنكت اليت متس احلكم 

ل ميل الشعب إىل والنظام السياسي واالقتصادي وبعض جوانب احلياة واستغال
الفكاهة يف ترديد ونقل النكت اليت تركت أثرًا بالَغ السوء على روح القتال لدى األفراد، 

حني بدأت النكت اليت تركت  م1967ولقد لوحظ خطورُة هذا يف أعقاب حرب يونيو 
 .أثرًا بالغ السوء على روح القتال لدى األفراد

وضوع، وقضى متاما على هذه ولكن اهللا سّلم حني أدرك الشعُب خطورة امل
املوجة، ومل تظهر للنكتة آثار كسالح من أسلحة احلرب النفسية يف معركة أكتوبر عام 

 .م1973

كما اجتهت احلرب الدعائية إىل سالح الغرائز اجلنسية أيضا الجتذاب اآلخريني 
وقد رسم إىل الدعاية املسمومة، وكان اليابانيون يلقون املنشورات على اجلنود اإلنكليز 

  2.على الوجه اآلخر منها تصاوير فتيات عاريات
  :ومن أنواع الشائعات

 
                                                            

  213املرجع السابق ص  1
   75ص    )دار النهضة العربية: بريوت . (1977وليد مشيط، اإلعالم واالتصال يف دول العامل الثالث،  2
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 :الشائعات الزاحفة  

وهي اليت تروج مث تغوص حتت  :والشائعة الغامضة  .وهي اليت تروج ببطء وبطريقة سرية
 .السطح لتظهر مرة أخرى عندما تتهيأ هلا الظروف

 :الهجومية ةالشائع 

تستهدف إثارة القلق يف نفوس  :ائعة اخلوفوش .العدووهذه توجه ضد 
السكان؛ كاإلشاعة اليت رّوجها األملان يف إنكلرتا بأن الغواصات األملانية سوف حتطم 

  .أساطيل احللفاء، وأن إنكلرتا ستستسلم من جراء احلصار االقتصادي املفروض عليها
ا تستند على عوامل مغايرة متامًا إلشاعة اخل أما إشاعة األمل يهدف  .وففإ

فيها ناشروها إىل تكوين حقيقة، كاإلشاعة اليت راجت خالل احلرب العاملية األوىل من 
  وتستهدف إشاعة احلقد وإرباك محلة على بولندا حول دحر البولنديني اهلجوَم األملاين

وخلق حالة من االضطراب ممزوجة بالكراهية أمام صفوف العدو لعرقلة سري احلرب 
أن بريطانيا رفضت إدخال أبنائها يف القتال : إشاعة األملان ومفادهاومن مث كفاحه، ك

م  .واكتفت بأبناء املستعمرات يف حني يقدم األمريكان زهرة شبا

وأسلوب التهديد واستعراض العضالت يدخل حتت هذا النوع من اإلشاعات، 
ن الشرق مثل الضغوط األمريكية الصهيونية اليت تلوح بني حني وآخر بالتدخل يف شؤو 

األوسط، وخاصة الدول العربية املصدرة للنفط، وتشري إىل تغيري بعض أنظمة الدول 
العربية، والتهديد باحتالل جنوب لبنان وسوريا، وغري ذلك، واإلشاعات املتواترة اليت 

 .يطلقها األعداء ضد وطننا العريب واحلكومات الثورية

تضررين واحملتكرين والعمالء وجيب أن ال يعزب عن البال أن اإلشاعة سالح امل
 .والرجعيني داخل األوطان املتحررة
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 :تأثير اإلشاعة

اإلشاعة ركٌن أساسي يف احلرب النفسية، فهي وسيلة فعالة إلحداث البلبلة يف 
احلرب والسلم، والبلبلة مفتاح تغيري االجتاهات وزعزعة أمن احلكم وهز اإلميان بالوطن 

 .والوحدة والثبات

شاعة وحبكها وتوقيتها حيتاج إىل الدقة يف الصنع والصياغة حبيث وترويج اإل
من أصول بث اإلشاعة الناجحة  تصبح مستساغة قابلة للبلع واهلضم، ومن مث االنتشار

أن تكون بشكل خرب أو رواية خمتصرة ونافذة ومالئمة الحتالل جزء من تفكري املواطن 
ب بث اإلشاعة يف ظرف الغموض العادي لتتمكن من حتوير فكره واجتاهه، كما جي

وااللتباس، فالغموض يولد الشك، ويؤثر يف الرأي العام، ويستحسن أن يكون الناس يف 
 1. حالة من التوجس واخلوف من حدوث شيء ما

فإذا ما ظهرت اإلشاعة تبلورت حوهلا اهلواجُس، وحتول التوجس إىل خوف 
إلشاعة القصص واألخبار غري ويقصد با. حقيقي، وهذا هو املقصود باحلرب النفسية

املؤيدة اليت تتداوهلا األلسن، وهي غالبًا ما جتد آذانا صاغية وميًال قويًا لتقبلها كحقيقة 
 .واقعة

أما تأثريها يف نفوس املستمعني وقبوهلم إياها فيتوقف على مقدار وعيهم ودرجة 
 .استعدادهم النفسي

إثارة موجة الرعب ويستهدف من بث اإلشاعات حتطيم معنويات الشعب ب
واخلوف يف نفوس السكان ألجل تصديع اجلبهة الداخلية، وكذلك يف زعزعة معنويات 
ا لغرض إحالل روح التمرد  القوات املسلحة وخلق نوع من ِفقدان الثقة بينها وبني قياد

وهذا ما متارسه إسرائيل حاليا مبخططات . واحنطاط الضبط، وبذا ميكن التغلب عليها

                                                            
    167ص ) دار طالس. (1989فريال مهنا، تقنيات اإلقناع يف اإلعالم اجلماهريي،  1
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وسة موجهة إىل مجيع اجليوش العربية، إضافة إىل حتطيم الروابط بني الدول إشاعة مدر 
 1 .املتحالفة والصديقة

 :دور وسائل األعالم يف توعية املواطن ضد اإلشاعات

جيب أن تتكفَل وسائُل اإلعالم املختلفة بعرض احلقائق يف وقتها، وإشاعة النقد بني 
من احلساسية النفسية عامة، ومن الشائعات  املواطنني، وتنمية الوعي العام، والتحصني

خاصة، وكذلك التوعية املستمرة لتثبيت اإلميان والثقة بالبالغات الرمسية عن طريق 
  .الندوات واحملاضرات واملناقشات

ومن أجل مقاومة الشائعات والسيطرة عليها، جيب اقتفاء خط سري الشائعات، 
يحة الصرحية، والتخطيط الشامل، والوصول إىل جذورها، وإصدار البيانات الصح

وتكاثف اجلهود، إضافة إىل الثقة بالقادة والرؤساء، والثقة بأن األمور العسكرية حتاط 
دائما بالسرية والكتمان، والثقة بأن العدو حياول خلق الشائعات عندما ال تتيسر له 

 .احلقائق، وتولية األمر والقيادة ألهل العلم
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وغري مطمئن، والدعاية  مضمونيعيش وضعا غري  الفرد يف اجملتمع اجلزائري إن
الستقرار الذي حيتاج إليه، ولكن إحساسه بعدم الثقة يتضاعف متاما يف اللحظة امتنحه 

أكثر من ذلك، إن هذا اهلدوء املفاجئ الذي حييط به دفعة . اليت تتوقف فيها الدعاية
هو الذي تعود أن يرتك نفسه منقادا، جيعله غري عارف إىل أين يتجه، ومباذا  ;واحدة

يتعلق، سيبدأ باإلصغاء  إىل الدعايات األخرى اليت تنشط حوله، واليت تؤثر عليه 
إذ تنتشل الدعاية من وضع خاص، تغطيه إحساسا  . حماولة تقليصه  وتوسيع تضليله

اته وإرضاء حاجته إىل املشاركة النشيطة، بأمهيته، وتسمح له بالتعبري عن تأكيد ذ

                                                            
 .35ص ). الدار الدواية للنشر والتوزيع: هرةالقا(1990عباس محدي، مدخل إىل الصحافة،  1



  اآلثار النفسية للدعاية في المجتمع الجزائري
 

175 

ولكنها عندما تتوقف، يعود  إىل حالة العجز اآللية مع إحساس أكثر كثافة بالتقهقر،  
كلما ازداد إميانا بضرورة قيامه بعمل فعال، ومل تعد لديه أية وسيلة خاصة خترجه مما هو 

يف حلظة معينة، أكثر مما فيه، يكتسب القناعة بأنه ال ميتلك قيمة شخصية  ألنه اعتقد 
  1 .مضي بقيمته

اجملتمع اجلزائري  حباجة إىل أن تتجدد الدعاية بال توقف، حباجة إىل أن يؤكد  
من جديد يف كل خطوة، يف كل عمل، بأنه يسري يف الطريق الصحيح، عندما تتوقف 

بك يف العمل مل يعد يثق بنسفه، يشعر أنه يرت الدعاية يفقد الفرد يف  هذا اجملتمع مربره،
الذي  دربته عليه الدعاية، أفعاال  ال تثري اخلشية يف أعماقه و حيس بالندم جتاهها، إذ 
عندما تتوقف  الدعاية عن  طمأنته بأنه على حق، وأنه قام بالعمل الصحيح يقع  يف 

عندما تتوقف الدعاية داخل جمموعة يف اجملتمع اجلزائري  كانت نشطت .خيبة أمل مرة
ها، يالحظ تفكك اجتماعي يرافقه تفكك داخلي للفرد، حيث ينعزل عن بني أعضائ

اآلخرين، ويرفض أية مشاركة يف احلياة اإلجتماعية أو السياسية، نتيجة الريبة والشك 
فمن خالل ضرورة . إنه يفقد االهتمام فجأة بكل ما كان يشكل مركز حياته. والرتدد

رتضها هذه الدعاية، ريب أن هلا تأثريات الدعاية ومن خالل التغريات النفسية اليت تف
ال تستطيع الدعاية تبديل امليول . عميقة ودائمة نسبيا، فهي ليست ذات طابع دائم

العميقة للجزائريني، إذا كانت هذه امليول منتمية لعصر معني وجلماعة معينة، فتعمل 
ا طابعا طويل األمد سواء على مست وى اآلراء أو باجتاه تلك املسلمات معطية تأثريا

إن ما ميكن إيصاله عن طريق الدعاية يعرب على احلالية . على صعيد امليول النفسية
األكثر عجالة، ويف الوقت نفسه، األكثر بساطة، فما تفرتضه الدعاية هو القيام بعمل 
فوري جتاه األوضاع اليومية، والواقع أن الدعاية يف اجملتمع اجلزائري تدفع اإلنسان إىل 
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حتاول أن تكون الدعاية منوذجا إنسانيا  بال . والفوري، وتستويل على حياته احلايل
ذا  ماض وبال مستقبل، ألنه يتلقى يف كل حلظة ما يرتتب عليه  من العمل والفكر، 
الشكل ، تبين الدعاية نوعا من الشخصية اجلزائرية املفككة، واليت حتتاج إىل أم تستمد 

ميكننا أن ندرك كيف أن اإلحساس  حباجة الدعاية يزداد يف اخلارج استمراريتا، وهكذا 
ويتسع، فإذا فقد اإلنسان ذلك اخليط يشعر يف اللحظة نفسها بأنه منقطع عن ماضيه، 

    .وأن أمامه مستقبل غري قابل للتوقع على اإلطالق
بة هذا التطبيق، وقياس النتائج هناك ملمح   آلخر الطابع العلمي، وحماولة مراق

فاألثر السياسي يف اجلزائر مل يعد يرضي الداعية، فال بد من معرفة  . لتأثرياتمعرفة او 
  1 .كيف وكم وهكذا توجد اآلن روح معينة للتجربة والتفكري يف جمال التأثريات

الدعاية يف اجملتمع اجلزائري شاملة، وتستخدم مجيع الوسائل التقنية املوجودة يف  
ة، الصحافة املطبوعة، الراديو، التلفزيون،  متناوهلا، هذه الوسائل هي بصورة خاص

جيب أن تستخدم الدعاية احلديثة هذه الوسائل كافة، ال توجد دعاية . االجتماعيات
ما دام أن تلك الوسائل تستخدم من وقت آلخر ومن قبيل الصدفة، إن مقالة يف 
. صحيفة أو برناجما   إذاعيا، أو بعض االجتماعات واخلطب، كل ذلك ليس دعاية

ا، واليت هي يف الوقت  الواقع أن كل واحدة من هذه الوسائل متلك فعاليتها اخلاصة 
نفسه حمدودة يف املكان والزمان، ليس من املمكن أن تأثر وسيلة واحدة على الفرد، 

السينما ال متارس فعلها على املراكز . وأن تقهر مقاومته، وأن متارس نفوذها على قراراته
إن خطابا . تثري املشاعر نفسها، وردود الفعل كما تفعل الصحيفة العصبية نفسها وال

يف الراديو ليس الشيء نفسه، وال يعطي النتائج نفسها وال ميارس  التأثري نفسه كنقاش 
ومن أجل اقتناص الفرد . جيري بني أشخاص أو خطاب جيري أمام مجهور غفري
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ق فعاليتها  اخلاصة، وتوجه اجلزائري يف شبكة الدعاية  تستخدم كل وسيلة  ضمن نطا
ا، وتنظم بعد ذلك إىل بقية الوسائل ذا : حسب  التأثري  الذي حتمله يف طيا
إن . الشكل، تؤثر كل واحدة  من هذه الوسائل عرب الطابع اخلاص الذي تتمتع به

أدوات الدعاية يف اجلزائر موجهة تبعا لنوعية معينة من اجلمهور، جيب أن تستخدم  
   1 .وقت نفسه، لكي تفعل فعلها يف أكرب عدد ممكن من األشخاصكلها يف ال

إن التلفزيون والعالقات بني األفراد مها الوسيلة املفضلة لدعاية سوسيولوجية، يف 
بيئة مالئمة لتغلغل بطيء، االجتماع  العام وامللصقة يشكالن أدوات دعاية صدمة 

عة متيل خاصة إىل نشر معلومات  مركزة ومؤقتة، تقود  إىل عمل فوري، الصحافة املطبو 
سياسية عامة، الراديو أداة نشاط دويل وحرب نفسية، والصحافة املكتوبة لالستخدام 
احمللي والداخلي، ويتعلق األمر بتأثري ميس كل فرد وميس اجلميع، فالدعاية تلجأ إىل 

انب حماصرة الفرد يف اجملتمع اجلزائري  بكل الطرق املمكنة، سواء فيما يتصل باجل
أملشاعري أم اجلانب الفكري، عرب معاجلة لرغباته وضروراته، إن الدعاية ال تبحث فقط 
: عن التغلغل يف كامل الوجود اإلنساين، بل أكثر من ذلك فهي تتوجه حنو اجملموع

ا  الدعاية ال ميكنها أن ترضي بنجاح جزئي، وال أن تسمح بفتح نقاشات وتعليقات، إ
 2 .عارضة والتعليقتستبعد  يف جوهرها امل

 خالصة

  : ميكن تلخيص اآلثار النفسية للدعاية يف اجملتمع اجلزائري فيما يلي  
  .ختلق الدعاية التالحم واحلماسة لدى اجلزائريني -
  .   خترج  مفردات لغة كاملة  -
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  .تنشر الصحافة اجلزائرية أخبارا كاذبة ومقاالت عاطفية -
 قة تضخيم األخبار وتشويهها حقال جديدالقد أعطى التلفزيون اجلزائري لطري-

  . جيب أن يقع اهلجوم باستمرار على أشخاص -
إن أول شرط لدعاية جديدة يف وسائل اإلعالم اجلزائرية هو تكرار املوضوعات  -

  .  الرئيسية
  .  ال تستطيع الدعاية تبديل امليول العميقة للجزائريني -
ا طابع األمد سو  - اء على مستوى األداء أو على صعيد امليول تعطي الدعاية لتأثريا

  .  النفسية لكل جزائري
  . إن الدعاية يف اجملتمع اجلزائري تستويل على حياة الفرد -
تلجأ الدعاية إىل حماصرة الفرد اجلزائري بكل الطرق املمكنة، سواء فيما يتصل  -

 . باجلانب أملشاعري أو اجلانب الفكري
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