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العمميات النفسية ضد مصر :دراسة في المحتوى والتأثير
معتز باهلل عبدالفتاح



مقدمة
لمػػاذا يخلػ جنػػدي زيػ العسػػيري ويسػػلـ سػػه

ولماذا يذهب جندي آخر إلى سا

ويتػػرؾ موقعػ فػ مواجهػ هجمػ مػػف أعدائػ عليػ

المعري وهو يعلـ أف زمهء ل قد ماتوا ف هذا المياف لماذا يق أر بعػض

المػ ػواطنيف ش ػػائعات وقصصػ ػا موت ػػورة ع ػػف أم ػػور س ػػلبي تم ػػس أم ػػف ب ػػهد وال يس ػػتجيب له ػػا ولم ػػاذا يت ػػوؿ
أشخاص آخروف إلى ال مف النقم واليأس المفضييف إلى االنشقاؽ وربما االنضماـ إلػى جماعػات إرهابيػ ،

استجاب ً لما ق أر أو استم إلي مف شائعات وا د مف العوامؿ الت تساعد على فهـ هذ الظػاهرة هػو مناعػ

الجنػػود والم ػواطنيف ضػػد العمليػػات النفسػػي الت ػ يشػػنها الطػػرؼ اآلخػػر ،بػػؿ إف األمػػر يتخطػػى ػػدود المعري ػ

العسيري ليشمؿ تأثير العمليات النفسي على استقرار المجتمعات وتماسؾ نسيج الوطن وثق المواطنيف ف
مؤسسات الدول وا ترامهـ لها والتزامهـ بقوانينها وق ارراتها ).(Goldstein & Findley 1996
األدبيات السابقة

انشػػتلت األدبيػػات المهتم ػ بالعمليػػات النفسػػي وال ػػروب اإلعهمي ػ وييفيػ توجيههػػا لخدم ػ قضػػايا

استراتيجي وأهداؼ دوؿ أخرى .وتؤدي رب الدعاي والشائعات  Propaganda and Rumorsبوسائلها
المختلف التػ توجػ إلػى فئػات معينػ مػف النػاس دو ار مهمػا فػ مجػاؿ العمليػات النفسػي ؛ ألنهػا تعمػؿ علػى
تخريب الروح المعنوي للمستهدفيف وتوج سلويهـ.

وتشير األدبيػات إلػى أف العمليػات النفسػي هػ "ب يػرة" تصػب فيهػا أنهػار يثيػرة مػف علػوـ متعػددة،

مثػ ػػؿ :علػػػـ الػ ػػنفس ،وعلػػػـ االجتمػ ػػاع ،وعلػ ػػـ الػػػنفس االجتمػ ػػاع  ،وعلػ ػػـ األنثروبوجيػ ػػا الثقافي ػ ػ وال ضػ ػػاري

 ،Cultural Anthropologyوعلػػـ القيػػاس االجتمػػاع  ،وعلػػـ الػػنفس ال ربػػى ،وعلػػـ السػػياف ،والعلػػوـ
السياسي ) .(O'Hern, 2008بعبارة أخرى ،أصػب ت العمليػات النفسػي علمػا قائمػا بذاتػ لػ متخصصػوف
يعملوف على تطوير واختراع الوسائؿ ل والطرؽ الت تجعؿ من أداة فعال فػ يسػب ال ػرب أو خسػرانها،

وف دعـ استقرار مجتمعات أو النيؿ مف استقرار أخرى.
 أستاذ العلوـ السياسي المساعد بجامع القاهرة ،والجامع البريطاني بمصر.
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ورغـ التقسيـ المشهور ألنػواع الصػراعات الدوليػ إلػى سػت أنػواع بتػض النظػر عػف نوعهػا ،فػنف العمليػات

النفسػػي فػ يػػؿ األ ػواؿ هػ جػػزء مػػف هػػذ الصػراعات ) .(Goldstein & Pevehouse 2004ففػ الثهثػ
أنػواع ذات الطبيعػ المصػػال ي ) (Conflicts of Interestوهػ علػػى سػبيؿ ال صػػر الصػراعات ال دوديػ

) (Territorialأو ال يوميػ ػ ػ ) (Governmentalأو االقتص ػ ػػادي ) ،(Economicفق ػ ػػد ت ػ ػػـ رص ػ ػػد ػ ػػروب

الدعايػ والشػػائعات واسػػتمال مشػػاعر القػػوى الداخليػ فػ الدولػ العػػدو بيثافػ  .ومػ ذلػػؾ تيػػوف الصػراعات التػ

يتلػػب عليهػػا الطبيع ػ الفيري ػ أو المعنوي ػ ) (Conflicts of Ideasمثػػؿ الص ػراعات العرقي ػ ) (Ethnicأو

الديني ) (Religiousأو األيديولوجي ) ،(Ideologicalه المجاؿ األوس للعمليػات النفسػي هػذ

تػى واف

لـ ييف فيها أي إطهؽ للنار .ويما هو مفهوـ ،عادة ما ييوف الصراع الوا د متداخه ف أيثر مف نػوع مػف
األنواع الست المشار إليها.

ومػف أهػـ مػػا جػاء فػ هػػذ األدبيػات هػو االهتمػػاـ بالتعريفػات ،فػذهب بعػػض الد ارسػات ،مػ اخػػتهؼ
ف طرؽ التعبير إلى أف "العمليات النفسي " ) (Psychological Operationsه

"استخداـ أسػاليب إدارة

المعلومات المتلوط واألفيار المنتقاة والصػور المشػوه واألياذيػب الم بويػ لخػداع وت ػريض وتوجيػ واثػارة
الجماعػػات المسػػتهدف (مػػف مػػدنييف وعسػػيرييف لتبن ػ سػػلوؾ معػػيف يتعػػارض م ػ مصػػال ها مسػػتفيدة مػػف

أخطػاء القيػادات ،وجهػؿ الشػعوب ،والنخػب االنتهازيػ " (Al-'Abeykan 2003), (Kodosky 2007),
).(Radványi 1990

وذهػب معظػـ األدبيػات إلػى اعتبػار العمليػات النفسػي قديمػ قػدـ الصػراع اإلنسػان ؛ لهػذا ال تضػػف

علينا اليتب والمراج بعشرات ال وادث والمقوالت الت تؤيد أف صراع البشر مف قػديـ الزمػاف اسػتخدـ يػؿ
أساليب العمليات وال روب النفسي الت يانت متا .

يشير صف تسو ،صا ب أقدـ يتب االستراتيجي العسيري ” ،“The Art Of Warمف أيثر مف

 0022سن إلى أف "استسهـ جيش العدو لؾ أفضؿ مف تػدميرؾ لػ  .استسػهـ فرقػ مػف فػرؽ الجػيش لػؾ
أفضؿ مف تدميرؾ لها .بؿ إف االنتصار المادي ف مائ معريػ لػيس التميػز األعلػى ،بػؿ إف التميػز ،قمػ

التميز ،هو أف تنتصر على عدوؾ وتخضع دوف قتاؿ أو نقط دـ وا ػدة؛ لػذا فػنف الت ػدي ال قيقػ لػيس

أف تدمر جيش عدوؾ ،وليف أف تدمر رغبت ف االشتباؾ معؾ" ).(Sunzi & Lin 2003: 86
ويضػػيؼ نػػابليوف بونػػابرت بعػػدا آخ ػػر ال يقػػؿ أهمي ػ للعمليػػات النفسػػي بقولػ ػ "ف ػ العػػالـ قوتػػاف ق ػػوة

السػػيؼ وقػػوة العقػػؿ .علػػى المػػدى الطويػػؿ ،السػػيؼ دائمػػا مػػا ُيهػ َػزـ مػػف العقػػؿ ".وقػػاؿ يػػذلؾ "فػ ال ػػروب ،تػػأثير

ال ال المعنوي للجنود مقارن بأهمي عددهـ وعتادهـ هو ثهث إلى وا د" ).(Veer & Munshi 2004: 42
وبشهادة مف هزموا ف ال روب يذلؾ ،جاءت تعليقات بعضهـ مف قبيؿ
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قػوؿ الجنػراؿ  ،Eric Von Ludendorfأ ػد قػػادة الجػػيش األلمػان فػ ال ػرب العالميػ األولػػى

الت ػ هزمػػت فيهػػا ألمانيػػا "لقػػد ينػػا أشػػب بفاقػػدي السػػيطرة أو ال يل ػ نتيج ػ بروباجنػػدا العػػدو مثلمػػا يصػػاب
األرنب بالشلؿ ف مواجه الثعباف" ).(Page 1987:75
وعلى الػنه نفسػ يتػب  Fieldmarshall Hindenbergأ ػد قػادة الجػيش األلمػان فػ ال ػرب

أورؽ
نفسػػها "لقػػد هاجمنػػا اإلنجليػػز بوابػػؿ مػػف القنابػػؿ لتػػدمير أجسػػادنا .وليػػنهـ يػػذلؾ هاجمونػػا بوابػػؿ مػػف ا
الدعاي لتدمير أروا نا" ).(Stefancic 2005:29
"يػؿ الدعايػ السياسػي

و يف قرر هتلر أف يروج لرؤيت النازي وض مبدأ مهما ف يتاب يفا

البػػد أف تيػػوف عامػ وشػػامل للنػػاس يافػ بمػػف فػػيهـ أقلهػػـ ذيػػاء .اليػػؿ البػػد أف يخضػ لألفيػػار نفسػػها وأف

يػػؤمف بهػػا ".و ػػيف فسػػر هتلػػر أسػػباب هزيم ػ الجػػيش األلمػػان ف ػ ال ػػرب العالمي ػ األولػػى قػػاؿ "لقػػد تعلػػـ

جنودنا ييؼ يفيروف ت ديدا بالطريق الت أرادها لهـ العدو؛ لذا يانت الهزيم " ).(Gregor 2005:132
"ال فائػدة مػف م اولػ

وهو ما ترجم جوبلز ،المسػؤوؿ عػف مػهت الدعايػ فػ عهػد هتلػر بقولػ

تتييػػر عقلي ػ المثقفػػيف والمتعلمػػيف؛ ألف ه ػؤالء المثقفػػيف والمتعلمػػيف سػػيقاوموف بشػػدة األفيػػار الت ػ ت ملهػػا
دعاياتنػػا ،ججنػػا البػػد أف تيػػوف واض ػ

وبسػػيط وم ػػددة وغيػػر مريب ػ وتتفاعػػؿ م ػ المشػػاعر والت ارئػػز،

ولػػيس م ػ العقػػؿ والفيػػر والثقاف ػ  .ال قيق ػ بػػذاتها ليسػػت مهم ػ والبػػد أف تخض ػ تمامػػا ألسػػاليب الدعاي ػ ،

اليراهي وال قد البد أف ييوف موجهًا ضد أعدائنا بوضوح" ).(Corner 2009:59

بؿ إف استخداـ العمليات النفسي لػـ يعػد فقػط مرتبطػا بػال روب وليػف يػذلؾ باسػتقرار المجتمعػات.

قاؿ الرئيس األمريي  ،إبراهاـ لينيػولف "الػروح المعنويػ هػ يػؿ شػ ء .بػالروح المعنويػ العاليػ  ،ال شػعب
يميػػف أف يفشػػؿ .وبػػدونها ،ال شػػعب يميػػف أف يػػنج  .إف الػػذي يصػػن العقػػوؿ أقػػوى م ػف هػػذا الػػذي يصػػي

القوانيف" ) .(Hansen, Jakes & Gallagher 2010:74وقاؿ ماوتس تون

القادة هدؼ أهـ يثي ار مف أجساد أعدائنا" ).(DeBevoise 2014

"إف عقوؿ األعداء وارادة

قاؿ جنراؿ ماؾ آرثر ،قائد القػوات األمريييػ أثنػاء ال ػرب العالميػ الثانيػ فػ اليابػاف ويوريػا "فػ

الظروؼ ال الي  ،ال يميف لقائد أف يشف ربا ناج

مف دوف دعـ الرأي العاـ الذي يتشيؿ بمػا ييتػب فػ

الص ؼ وأساليب االتصاؿ والدعاي األخرى" ).(Tsutsui 2009:74
وقاؿ الجن ارؿ جورج باتوف  George Pattonإذا ينت تنوي االنتصار فػ معريػ مػا ،فعليػؾ أف

تتأيد مف شرط ضروري على العقؿ أف يوج الجسد ،وال نسم للجسد أف يوج العقؿ .إف الجسػد سػييوف
مجهدا ،إذا يػاف العقػؿ مجهػدا .إجهػاد العقػؿ وتػوتر يسػ ؽ اإلرادة ويفقػد النػاس الرغبػ فػ الجػد واالجتهػاد"
).(Hatch 2006:43
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وف وا د مف معاهد إعداد الخبراء االستخباراتييف وقيػادات الشػئوف المعنويػ فػ الواليػات المت ػدة

( )Johns Hopkins Universityيدرس هؤالء العبارة اآلتي

"لو ظللت تقوؿ ال قائؽ لشػخص مػا لمػدة

سػػب سػػنوات ،فننػ سيصػػدؽ المعلومػػات الخاطئػ التػ سػػتعطيها لػ فػ اليػػوـ األوؿ مػػف العػػاـ الثػػامف ػػيف
تق ػػرر أن ػػت ذل ػػؾ .إف وظيفت ػػؾ األول ػػى ،يػ ػ تس ػػيطر عل ػػى عق ػػوؿ الن ػػاس ،أف تص ػػن مص ػػداقيتؾ عن ػػدهـ"

).(DeRosa 2006:86

وقاؿ شييسبير "عقوؿ العام ف آذانهـ ".وبالتال مف يسػيطر علػى آذانهػـ يسػيطر علػى عقػولهـ

وبالتال على سلويهـ".

ػوف ييػؼ يو ػوف إليػ  ...مػأل
وقاؿ أ مد شوق ف مسر ي "مصرع يليوبػات ار " اسػم الشػعب ُدُي ُ
الجو هتافاً ب ياتَى قاتلي  ...أثّر البهتاف في وانطلى الزور علي  ...يا ل مف ببتاء عقل ف أذني !".
وهنػػا تجػػدر اإلشػػارة إلػػى أن ػ م ػ سػػيادة العقلي ػ االتباعي ػ وت ارج ػ العقلي ػ النقدي ػ يصػػب اإلنسػػاف
يالببتاء يردد ما يسمع ويتصرؼ على أساس .
َ
ُ
ُ َُ
َ َُ
ُ
َ
َ َ
وُم َّم و َز ُد ُوك و ْ إ َّ ّْل َخ َب و ً ّْل َ َو ََلو َ
ضو ُوو ِخَللم و ْ َيبغ و كم ُْ ل ِفت َن و ْ َو ِفووُم ْ َسو َّوا ُو ْ
وقػػاؿ تعػػالى ﴿ل و ْ خ َر ُجو ِفو
ِ
َ
َّ
َّ
ل ُه و ْ َو لل و ُْ َو ِل ووُ ْ ِب لظ و ِ ِن َ ْ﴾ (التوب ػ ػ  . 74واإلشػ ػػارة هنػ ػػا لمرسػ ػػل رسػػػال الفتن ػ ػ وه ػػـ المنػ ػػافقوف ،وللرسػ ػػال
االتصػػالي التػ هػ الفتنػ والخبػػاؿ أي الضػػعؼ ،ولخصػػائص المسػػتمعيف ممػػف لػػديهـ نزعػ للتػػأثر برسػػائؿ
الفتن "وفييـ سماعوف لهـ" ،وتعد هذ إشارة قرآني مباشرة إلى معنى العمليات النفسي وتأثيرها على الجنود

ف سا ات النزاؿ.

إذف اهتمت الدراسات السابق بتعريؼ العمليػات النفسػي وتوضػي أهميتهػا باقتبػاس مقػوالت م ػددة
مف صناع القرار السياس والعسيري واالستخبارات ؛ بما يؤيد أف سلوؾ اإلنساف دال ف ما يعتقد ويدري
ويؤثر علي مف أفيار وتصورات ومعلومات.

ليػػف الد ارسػػات السػػابق يػػذلؾ تبػػارت فػ توضػػي أهػػداؼ العمليػػات النفسػػي بوصػػفها "أداة مسػػاعدة"

(تينيؾ لل رب الشامل الت تشنها الدوؿ على بعضها البعض.

أىداف العمميات النفسية بوصفيا تكنيكا مساعدا لمحرب الشاممة
تتنوع العمليات النفسي ف أهدافها على سب الطرؼ الذي يشنها والطرؼ الموجهػ ضػد  .لينهػا
تتضمف عددا مف األهداؼ اآلتي )(Goldstein & Findley 1996), (Kodosky 2007
 .1نشػػر ال ػ مػػف اليػػأس والقنػػوط ف ػ نفػػوس أف ػراد جػػيش العػػدو ،وذلػػؾ بػػالتهويف مػػف إميانػػاتهـ وأسػػل تهـ
وعتادهـ.
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 .0تضخيـ وتهويؿ أخطاء قيادات جيش العدو ،وذلؾ بقصد إ داث ال مف فقداف الثق بػيف القاعػدة
وقيادتها.

 .3إضعاؼ الجبه الداخلي للعدو وا داث الثترات بهػا ،وذلػؾ بتشػجي الجماعػات والطوائػؼ المناوئػ
والمعارض لنظاـ ال يـ على االنشقاؽ ،ويذلؾ تشييؾ جمػاهير العػدو فػ قيادتػ السياسػي وقواتػ

الم ارب ).(Steuter & Wills 2008

 .7العمػػؿ علػػى تفتيػػت الو ػػدة بػػيف أفػراد العػػدو المػػدنييف وقواتػ المسػػل
اآلخر ).(Wollaeger 2006

ب يػػث ال يثػػؽ يػػؿ منهمػػا فػ

 .0ت طػػيـ الػػروح المعنوي ػ الدفاعي ػ والمعنوي ػ الهجومي ػ لجنػػود العػػدو الم ػػاربيف ،ويػػذا المػػدنييف مػػف
أفراد العدو عف طريؽ أساليب ال رب النفسي ال ديث ).(Radványi 1990

بيػػد أف هػػذ العمليػػات النفسػػي بصػػيتتها السػػابق تفتػػرض أف ربػػا مادي ػ دموي ػ تدميري ػ تػػدور ف ػ
أرض الواقػ وتيػػوف العمليػػات النفسػػي أداة مسػػاعدة لهػػا شػػأنها فػ هػػذا شػػأف الهجمػػات التػ تشػػنها الق ػوات
البري أو الب ري  ،وهو مػا يػاف موجػودا خػهؿ فتػرات األجيػاؿ الثهثػ األَُوؿ لل ػرب يمػا ستوضػ الد ارسػ ،
ليػ ػػف هنػ ػػاؾ أيضػ ػػا د ارسػ ػػات تؤيػ ػػد العمليػ ػػات النفسػ ػػي بوصػ ػػفها اسػ ػػتراتيجي قائم ػ ػ بػ ػػذاتها تسػ ػػتهدؼ تػ ػػدمير

المجتمعػات ذاتيػا مػف دوف تػدخؿ األداة العسػيري ) (Kimmel & Stout 2006علػى اإلطػهؽ فػ مػا
يع ػػرؼ ب ػػروب الجي ػػؿ ال اربػ ػ وبال ػػذات مػ ػ ع ػػدد م ػػف اليتاب ػػات التػ ػ ظه ػػرت فػ ػ مطلػ ػ األلفيػ ػ الجدي ػػدة
(Covey, Dziedzic & Hawley 2005), (Cull 2008), (Cowen Karp & Terriff 2008),
).(O'Hern 2008), (Segura 2008

أىداف العمميات النفسية بوصفيا استراتيجية لمتدمير الذاتي لممجتمعات
 .1زيادة المساف االجتماعي والنفسي ) (Socio-Psychological Distanceبػيف ميونػات مجتمػ العػدو
العرقي والديني ).(Bottero 2005), (Cocking & Renninger 1993), (Johnson 1997

 .0خلؽ صراعات داخػؿ مجتمػ العػدو علػى أسػاس المسػافات الميانيػ ) (Locational Distanceمثػؿ
الصراع بيف المريز وهوامش المجتم ).(Havighurst 1967), (Wilcox 2009

 .3خل ػػؽ فج ػػوة قيميػ ػ عل ػػى أس ػػاس الفج ػػوة العمريػ ػ ب ػػيف الش ػػباب والفئ ػػات األيب ػػر س ػػنا فػ ػ مجتمػ ػ الع ػػدو
).(Bennett 2008), (Fahmy 2006

 .7خلػؽ أزمػ عػدـ ثقػ بػيف الم يػوميف وال ػايميف فػ مجتمػ العػدو (Cleary & Stokes 2006),
).(Dogan 2005

 .0خلػؽ أزمػ ثقػ بػيف المػواطنيف ومؤسسػات الدولػ فػ مجتمػ العػدو (Cleary & Stokes 2006),
).(Daugherty 1958), (Purdue 2007
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العمميات النفسية وحروب الجيل الرابع
مصطل " روب الجيؿ الراب " شاع ف األوساط اإلعهمي المصري بعد أف اعتمد علي عدد مف

مسػئول الدولػ المصػري  ،يػاف أهمهػـ بػػالقط الػرئيس عبػد الفتػػاح السيسػ الػذي قػػاؿ صػ ار
التثقيفيػ ال ػ  31للق ػوات المسػػل

خػهؿ النػػدوة

"إف مػػا ػػدث ف ػ سػػوريا والػػدوؿ المجػػاورة مػػف تػػدخؿ خػػارج يػػاف بسػػبب

الشعوب الت أذت نفسها دوف أف تدري؛ ألنها استسلمت ل روب الجيؿ ال اربػ مػف شػائعات تشػعؿ الموقػؼ
وتزعزع األمف واالستقرار" (األهراـ  13أيتوبر . 0212

وال قيق ػ أف الد ارسػػات األياديمي ػ السػػابق يشػػفت أف هنػػاؾ مشػػروعات تمػػوؿ مػػف قبػػؿ بعػػض

الػ ػدوؿ اليب ػػرى للني ػػؿ م ػػف اسػػػتقرار دوؿ أخ ػػرى به ػػذ الطريقػ ػ  .وم ػػف أش ػػهر ه ػػذ الد ارس ػػات م ػػا يتب ػ ػ
 Sheldon S. Wolinعاـ  1243عف وا د مف المشروعات الت مولتها القوات المسل

األمرييي ،

بعنػواف ) .The Politics of the Study of Revolution (Wolin 1973وت ػدث فيػ الرجػؿ

بنسهاب عف "مشروع ياميلو "Project Camelot -الذى مولت الواليات المت دة األمرييي بػدءا مػف
عػػاـ  1297والػػذى اولػػت الواليػػات المت ػػدة األمرييي ػ أف تخفي ػ عػػف العػػالـ لسػػنوات ،وليػػف ظهػػرت
معالم ووثائق ال قا ،وياف الهدؼ ،يما جاء ف مذيرة داخلي بتاريخ  0ديسمبر " 1297تعزيز قدرة

الجيش األمريي على التنبؤ والتأثير على التطورات االجتماعي ف البلداف األجنبي ؛ فنذا ياف الجيش
األمريي مطالبا بأداء فعػاؿ فػ مواجهػ األعػداء ،فننػ البػد مػف معرفػ ييػؼ تيػاف التمػرد فػ الػدوؿ
الص ػػديق وتص ػػن التم ػػرد فػ ػ ال ػػدوؿ المعاديػ ػ  ،بم ػػا ي ملػ ػ التم ػػرد م ػػف انهي ػػار النظ ػػاميف االجتم ػػاع
والسياس " ).(Horowitz 1974: 83
ويانػػت الػػدوؿ المسػػتهدف مػػف هػػذا المشػػروع وفقػػا لهػػذ المػػذيرة يػػؿ دوؿ أمرييػػا الهتيني ػ ومصػػر
وايراف وترييا ويوريا واندونيسيا وماليزيا وفرنسا واليوناف ونيجيريا؛ بهدؼ معرف "اإلجراءات الػهزـ اتخاذهػا

مف قبؿ ال يوم لزيادة أو التقليؿ مف ا تماالت ال روب داخؿ هذ الدوؿ ).(Wolin 1973: 348

وتشير األدبيات إلى أف هذا المشروع وغير تبنت الواليات المت دة ودوؿ غربي أخرى لفترة طويل ،
لي ػػف العملي ػػات النفس ػػي دخل ػػت بوص ػػفها ج ػػزءا م ػػف سػ ػؤاؿ أيب ػػر طر ػ ػ ب ػػا ثوف أمرييي ػػوف فػ ػ منتص ػػؼ
السبعينات وهو لماذا تُهزـ دوؿ قوي ف معارؾ م عدو ضعيؼ .

ياف ال ديث بشيؿ مباشر عف سبب هزيم الواليات المت دة ف

ربها ف فيتنػاـ مػ اإلشػارة إلػى

أمثل متعددة مف تػاريخ صػراعات يبػرى تنتهػ بانتصػار األضػعؼ ماديػا وتسػلي ا ،مثػؿ هزيمػ إنجلتػ ار فػ

الهنػػد وهزيمػ فرنسػػا فػ الج ازئػػر .وتريػػت تجربػ فيتنػػاـ سػؤاال لهسػػتراتيجييف األمػرييييف ،وهػػو ييػػؼ تػػنج
الواليات المت دة ف عهج هذ المعضل ؛ ألنها دائمػا مػا سػتيوف األقػوى عسػيريا واقتصػاديا ،ومػ ذلػؾ قػد
تنته معاريها إلى الهزيم مف قوى معادي أضعؼ ).(Salzburg 1975: 63
6
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هناؾ عوامؿ متعددة ذيرها با ثو تلؾ الفترة ،ويانت األساس لما اصطل على تسميت «بال روب

غير النمطي » أو ػروب الجيػؿ ال اربػ وال اجػ المل ػ ألف تصػا ب أو تسػبؽ العمليػات النفسػي ال ػروب

المادي بقوتها النيراني المعروف ) (Berman 1982), (Lake 1976أو لو أميػف اسػتتهؿ أخطػاء يػاـ

الػػدوؿ المعاديػ وجهػػؿ شػػعوبها والنخػػب االنتهازيػ ؛ مػػف أجػػؿ الوصػػوؿ إلػػى أف يػػدمر العػػدو نفسػ مػػف دوف
ال اج للتدخؿ العسيري مف األساس .إف االنتصار ف المعارؾ ال ربي ليس لمف يملؾ أسل

أيثر وانما

ييػػوف ال سػػـ فيهػػا لمػػف هػػو علػػى اسػػتعداد لمزيػػد مػػف المعانػػاة أو ت مػػؿ تيػػاليؼ أعلػػى ،وعػػادة مػػا ييػػوف

األض ػػعؼ أيث ػػر اس ػػتعدادا لت م ػػؿ الخس ػػائر فػ ػ األرواح ،م ػػف األق ػػوى ال ػػذي ع ػػادة م ػػا يي ػػوف أيث ػػر انفتا ػػا
وديمقراطيػ بمػػا يجعػػؿ خسػػائر البش ػري والمادي ػ أداة ضػػتط عليػ ف ػ الػػداخؿ .يمػػا أف األَضػػعؼ عػػادة مػػا

تيوف ل ارتباطات قوي بجهات أجنبي تيوف صا ب مصل

ف استمرار الصراع ،وتيوف العقيدة القتاليػ

ف يثير مف المعارؾ م ددا مهما لثبات األَضعؼ ).(Barnett 2003: 37

ييؼ تتصرؼ القوى اليبرى وال اؿ يذلؾ ييؼ تػردع قػوة أضػعؼ منهػا ال تخشػى الهزيمػ ولػديها

مي ػػوؿ انت اريػ ػ

ويان ػػت اإلجابػ ػ هػ ػ أف نجع ػػؿ الع ػػدو فػ ػ

الػ ػ اقتت ػػاؿ داخلػ ػ واض ػػعاؼ ذاتػ ػ وانقس ػػاـ

مجتمع ػ  ،ب يػػث ال يسػػتطي أف يفيػػر ف ػ الػػدخوؿ ف ػ معػػارؾ خارجي ػ ولػػو فيػػر فسػػيجد الػػدعـ الػػداخل
ضعيفا وال يفيد ).(Wilson & Perry 2008: 62

وهنا قرر التربيوف أف يتيروا نمط إدارة ال روب الدائرة ف العالـ ،بعد أف استمر البشر أليثر مػف
ثػػهث آالؼ سػػن يعيشػػوف ف ػ الجيػػؿ األوؿ مػػف ال ػػروب القائم ػ علػػى شػػد الجنػػود والق ػوات ف ػ مواجه ػ

بعضػػهـ الػػبعض مثلمػػا نشػػاهد فػ أفػػهـ ػػروب المسػػلميف واليفػػار أو الفػػرس والػػروـ .وفػػى منتصػػؼ القػػرف

الثامف عشر ،بدأ التوس ف استخداـ البارود والعتاد الناقؿ للبارود مثؿ المداف والبنػادؽ ينقلنػا إلػى ػروب
الجيؿ الثان  ،ب يث أصب

جـ القتؿ والتدمير ف جيش ومدف العدو عف بعد وقبؿ دوث أي اشتبايات

مباشرة بيف جنود الجيشيف .ثـ شهدت ال رب العالمي األولى بداي التطور ن و روب الجيؿ الثالػث التػ

أصػػب فيهػػا االعتمػػاد علػػى التينولوجيػػا والطػػائرات والػػدبابات والتجسػػس والمنػػاورة العالي ػ والسػػرع الفائق ػ

والهج ػ ػػوـ م ػ ػػف الخل ػ ػػؼ ب ػ ػػدال م ػ ػػف المواجهػ ػ ػ المباشػ ػ ػرة واالس ػ ػػتفادة م ػ ػػف المعلوم ػ ػػات التػ ػ ػ توفره ػ ػػا األقم ػ ػػار

االصطناعي .
ف ػ يػػؿ أجيػػاؿ ال ػػروب السػػابق  ،يانػػت العمليػػات النفسػػي ت ػؤدي دو ار مهمػػا مسػػاعدا يمػػا أش ػرنا ،ليػػف ف ػ

ػػروب الجيػػؿ ال ارب ػ أصػػب ت العمليػػات النفسػػي ه ػ اسػػتراتيجي قائم ػ بػػذاتها لتصػػب األداة الت ػ سػػتجعؿ العػػدو
يتجرع السـ فيقتؿ نفس مػف دوف ال اجػ لهقتتػاؿ الػدموي المباشػر معػ (إال إذا دعػت الضػرورة بعػد أف ينهػؾ مػف

اال تراب الداخل ت ت شعار "التدمير الذات للمجتمعات والدوؿ" ).(Baarda & Verweij 2009: 49

العمميات النفسية ضد مصر :دراسة في المحتوى والتأثير

7

)Arab Media & Society (Issue 29, Winter/Spring 2020

كيف تدار العمميات النفسية؟
تشػػير الد ارسػػات السػػابق إلػػى أف القػػائميف علػػى إدارة العمليػػات النفسػػي يفرقػػوف بػػيف عمليػػات نفسػػي

شػامل  ،موجهػ ن ػػو جميػ أفػراد شػعب مػا ،أو ن ػػو قطاعػات م ػػددة منػ ألف لهػـ خصػػائص معينػ  ،وهنػػا
ي ػػدث التقسػػيـ واالسػػتهداؼ لفئػػات المجتم ػ المطلػػوب مواجهتهػػا Segmentation and Targeting
).(Barnett 2003: 72

ويمػػا أف ال ػػروب الدموي ػ التقليدي ػ لهػػا أسػػاليبها ف ػ المنػػاورة بػػالقوات والتخطػػيط والتوقيػػت ،فػػنف
القائميف على العمليات النفسي يروف أف الهجوـ ف التوقيت المناسب أجػدى مػف االنتظػار؛ ألف الوقػت قػد
يقػػوي عزيمػ العػػدو ) .(Daugherty 1958: 86وهػػو الػػدرس الػػذي تعلم ػ ال لفػػاء ف ػ ال ػػرب العالمي ػ

الثاني ػ م ػ دوؿ الم ػػور فلج ػأوا إلػػى الهجػػوـ علػػى ألمانيػػا و ليفاتهػػا بمختلػػؼ وسػػائؿ إعهمهػػـ مػػف إذاع ػ

وص اف ونشرات واشاعات واجتماعات وندوات وطابور خامس وغير ذلؾ .وهو ما جعؿ اليثيريف يربطوف

بيف االنتفاضات الشعبي ف عدد مف الدوؿ العربي عاـ  0211واالستخداـ الميثؼ للعمليات النفسي ضد
هذ الشعوب الت قامت باالنتفاض على يامها السابقيف.
يما تشير الدراسات إلى أن ليس معنى غياب ال رب أف تتوقؼ الدول عػف شػ ذ أدواتهػا لعمليػات

نفسػػي قادم ػ  ،فالسػػهـ ال قيق ػ يرتيػػز علػػى االسػػتعداد لل ػػرب وفقػػا للمقول ػ الهتيني ػ المشػػهورة "إذا أردت

السهـ فاستعد لل رب" ).(Sieves Pace Para Bellen

يمػػا يعمػػؿ القػػائموف علػػى العمليػػات النفسػػي علػػى أف يضػػمنوا دائمػػا أف تيػػوف لهػػـ وسػػائؿ إعهميػ
وقيػ ػػادات رأي عػ ػػاـ مػ ػػف يػ ػػؿ الفصػ ػػائؿ والتوجهػ ػػات الػ ػػذيف ي ظػ ػػوف بالمصػ ػػداقي بمػ ػػا يجعلهػ ػػـ أدوات قابل ػ ػ

لهستخداـ ف المستقبؿ ).(Singer & Brooking 2018: 31

ولهػػذا تعمػػؿ بعػػض الػػدوؿ (قطػػر مثػػاال علػػى أف تيػػوف أدواتهػػا اإلعهميػ والدعائيػ

الستتهلها ف الوقت المناسب ضد الدول المستهدف .

اضػرة دائمػػا

والبد يذلؾ مف أف تتنوع أسػاليب مخاطبػ الجماعػات المسػتهدف بػيف اللهجػ التوغائيػ التػ تعتمػد
علػ ػػى الص ػ ػراخ والسػ ػػباب والشػ ػػتائـ ف ػ ػ التعبيػ ػػر ،وال ػ ػوار المنطق ػ ػ القػ ػػائـ علػ ػػى ال ج ػ ػ ومخاطب ػ ػ العقػ ػػؿ

).(Steuter & Wills 2008: 74

وقػػد ييػػوف الهػػدؼ مػػف العمليػ النفسػػي لػػيس ال ػػرب النفسػػي ضػػد األعػػداء أو األعػػداء الم تملػػيف،

وانما المساعدة النفسي بمعنى مساعدة األصدقاء علػى مواجهػ الت ػديات والمخػاطر التػ تػواجههـ ،فهنػاؾ
جانباف إنشائ ووقائ للعمليات النفسي لرف الروح المعنوي وتقبؿ التضػ يات وت مػؿ المخػاطر .وهػذا مػا

قام ػػت بػ ػ إنجلتػ ػ ار فػ ػ مس ػػاندتها للمقاومػ ػ الفرنس ػػي ض ػػد القػ ػوات األلمانيػ ػ أثن ػػاء ا ػػتهؿ األلم ػػاف لفرنس ػػا
).(Kodosky 2007: 83
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ويستخدـ القائموف على العمليات النفسي أداتيف أساسيتيف ثـ يل ؽ بهما ما دوف ذلؾ مف أدوات ،وهما
أوال :الدعاية Propaganda
يقصػػد بالدعاي ػ هنػػا اسػػتخداـ الوسػػائؿ اإلعهميػ ػ المختلف ػ أو مػػا يطلػػؽ عليهػػا وسػػائؿ االتص ػػاؿ
الجماعي ػ ) (Mass Communicationوتتمثػػؿ ف ػ الص ػ اف واإلذاع ػ والتليفزيػػوف ووسػػائؿ السوشػػياؿ
ميديا ،وهى تهدؼ إلى التأثير على االتجاهات النفسي والعواطؼ؛ بقصد ت قيؽ غرض معيف ،وهو التأثير
على الروح المعنوي ألفراد العدو العسيرييف والمدنييف معا ).(Trevor-Roper 1987

ثانيا :الشائعات Rumors
تعد سػييولوجي الشػائعات مػف أخطػر أسػاليب العمليػات النفسػي ش ارسػ ؛ ذلػؾ ألنهػا ال ترتيػز علػى

مصػػدر يؤيػػد صػػدقها أو نفيهػػا وعػػادة مػػا ت ػرتبط بقضػػي ت ظػػى باهتمػػاـ شػػديد لػػدى قطاعػػات واسػػع مػػف
الناس .وتعرؼ الشائعات مف قبؿ أ د البػا ثيف بأنهػا "روايػ تتناقلهػا األلسػن دوف أف ترتيػز علػى مصػدر
موثوؽ ب ويؤيد ص تها" ).(Das 2007:15

وع ػػادة م ػػا تي ػػوف الش ػػائعات أيث ػػر نجا ػػا إف مل ػػت أنب ػػاء تعيسػ ػ أو تعب ػػر ع ػػف فض ػػائ يارثيػ ػ .
وتتعرض الشائعات أثناء سريانها للت ريؼ ،بؿ إف النيات يميػف أف تقػوـ بػدور الشػائع فػ ت قيػؽ الهػدؼ

المطلػوب فػ العمليػات النفسػي  .والشػائعات تزدهػر فػ المجتمعػات األقػؿ وعيػا واأليثػر إ ساسػا باال تقػاف
والظلـ؛ ألنها تيوف ترب خصب تجد فيها مجاال للنمػو والتيػاثر واالتسػاع والتفريػ ؛ ولهػذا ي ػرص مصػممو

الشػػائعات أف يت سس ػوا م اريػػز الضػػعؼ لػػدى الجمػػاهير ويجػػدوا منهػػا موضػػوعا للشػػائعات ،وبهػػذا يثيػػروف
معارؾ خفي داخؿ البناء االجتماع للمجتم وتيوف هذ المعرفػ المسػتترة قوامهػا التػأثير علػى االنفعػاالت

والعواطػػؼ؛ ألف الشػػائعات ال تسػػتخدـ الت ليػػؿ المنطق ػ أو التعبيػػر اليم ػ المجػػرد ،وانمػػا تسػػتخدـ التػػأثير

الوصف الذى يفتقد العناصر الرقمي المقنع ).(DiFonzo & Bordia 2007
مداخل العمميات النفسية

يما توجد ف الجيوش التقليدي ثترات مف المميف أف ينفذ منها العدو ،تقوـ العمليات النفسي على

الب ث عػف ثتػرات أو مػداخؿ يميػف مػف خهلهػا خلػؽ الػ "التػدمير الػذات للمجتمعػات" .وتشػير الد ارسػات
والخبرات السابق إلى أف هناؾ خمس مداخؿ يميف أف يستخدمها القائموف على العمليات النفسي

المدخؿ األوؿ الفتن الطائفي أو العرقي  ،والمقصود بهػا اسػتتهؿ االنتمػاءات األوليػ علػى أسػاس

دين أو عرق لتمزيؽ النسي الوطن والنيؿ مف تماسي ).(Baarda & Verweij 2009:45

ال يوجػػد مجتمػ ال ي ظػػى بشػػيؿ مػػف أشػػياؿ االنقسػػاـ ،ففػ منطقتنػػا العربيػ مػػثه هنػػاؾ االنقسػػاـ

السن – الشيع أو المسلـ– المسي

أو العرب – اليردي.
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وليػػف مػػا يجعػػؿ المجتمعػػات أضػػعؼ مناعػ هػو التػوازي فػ أشػػياؿ االنقسػػاـ ،بمػػا يجعػػؿ المجتمػ

ويأن ػ تجم ػ بػػيف شػػتيت متنػػافر مػػف أص ػ اب هويػػات متصػػارع  .ولتوضػػي الفي ػرة ،لنأخػػذ السػػوداف قبػػؿ
االنقساـ مثه؛ يػث يانػت الطائفيػ تعتمػد علػى انقسػامات متعمقػ ومتوازيػ بػيف أهػؿ الشػماؿ الػذيف يتلػب

عليهـ أنهػـ مسػلموف أغنػى نسػبيا يت ػدثوف العربيػ ومػنهـ ال يػاـ منػذ االسػتقهؿ فػ مواجهػ أهػؿ الجنػوب

الذيف يتلب عليهـ أنهـ غير مسلميف وأفقر نسبيا ال يت دثوف العربي وظلوا دائما خاضعيف ل يـ الشماؿ.
مجتم بهذ المواصفات مف السهؿ للتاي أف يخض للعمليات النفسػي المعاديػ التػ تمػزؽ نسػي

المجتم ).(Hinnebusch 2016:89

ولرفػ مناعػ المجتمػ ضػػد هػػذ النوعيػ مػػف العمليػػات النفسػػي المعاديػ البػػد أف يت ػػوؿ التػوازي فػ

أشياؿ االنقساـ إلى تداخؿ ف أشياؿ االنقساـ عبػر المواطنػ الياملػ وتقاسػـ السػلط ).(Power Sharing
ولنأخذ المثاؿ المقابؿ تمامػا وهػو التنػوع اإلثنػ والعرقػ والػدين داخػؿ دولػ مثػؿ الواليػات المت ػدة األمريييػ ،

وليػػف م ػ فػػروؽ واض ػ ؛ يػػث ال يوجػػد تريػػز للثػػروة ف ػ منطق ػ ومنػػاطؽ م ػػددة مػػف دوف غيرهػػا ،يمػػا أف

البنيػ الديمقراطيػ تسػػم بػػأف ييػػوف هنػػاؾ تمثيػؿ متػوازف ليافػ الواليػػات ،وترفػ المسػػاواة أمػػاـ القػػانوف مناعػ
المجتم ضد العمليات النفسي المعادي .
والشرطي

المػػدخؿ الثػػان

التشػػييؾ ف ػ المؤسسػػات السػػيادي

وعلػػى أرسػػها المؤسسػػات األمني ػ (العسػػيري

والمؤسس القضائي وصوال إلى رفض االنصياع للقانوف بوصف ال يعبر عف الدول الوطني ،

ب ػػؿ يعبػػػر عػػػف مصػػػال أف ػ ػراد هػػػذ المؤسسػػػات الخاص ػ ػ  ،وه ػػو م ػػا ي ػػؤدي إل ػػى نم ػػوذج الدول ػ ػ الفاشػ ػػل

) .(Rotberg 2004:93وقػػد تسػػتهدؼ العمليػػات النفسػػي المعادي ػ أف تصػػؿ فجػػوة الثق ػ إلػػى إ ػػداث

انقساـ رأس ف المؤسس العسيري (بمعنى الصراع بيف قياداتها وو داتها أو أفق (بمعنى عدـ طاع

األوامػػر الصػػادرة مػػف قمػ هرمػ إلػػى قاعدتػ

وهػػو مػػا يػػاد أف تتعػػرض لػ الواليػػات المت ػػدة نفسػػها أثنػػاء

ربها ف فيتناـ ).(Cincinnatus 1981:58), (Shlaifer 2013

المدخؿ الثالث تأجي الصراعات الطبقي بيف أقلي شديدة الثػراء وأغلبيػ شػديدة الفقػر وبينهمػا إمػا

جهػػاز قمع ػ ي مػػى األثريػػاء ضػػد الفق ػراء بتصػػوير الوض ػ ويػػأف الدول ػ ه ػ مجػػرد هيئ ػ أريػػاف الطبق ػ

المسػيطرة اقتصػاديا ،يمػا ذهػب يػارؿ مػاريس والتوجهػات الفوضػوي المتػأثرة بػ ).(Edwards 2018:18
وبالتال ييوف ال ؿ هو الخروج على هذ الدول وتدمير مؤسساتها؛ وهنا تيوف الدول مطالب بتبنػ بػرام

جادة للتنمي المتسارع والمتوازن ).(Kieh 2007:36
المػػدخؿ ال ارب ػ

تتذي ػ التيػػارات السياسػػي المتطرف ػ  ،والمثػػاؿ علػػى ذلػػؾ ف ػ منطقتنػػا العربي ػ دعػػـ

التيارات الديني المتطرف مف خهؿ استتهؿ العاطف الديني التالب واإل باطات الشائع بيف قطاعػات مػف

الشباب م تراج ف قػدرة الخطػاب الػدين الرسػم علػى اختػراؽ المسػا ات التػ يشػتلها الخطػاب الػدين
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المتط ػػرؼ ،وهن ػػا تي ػػوف المواجهػ ػ الفيريػ ػ وتجدي ػػد الخط ػػاب ال ػػدين والمناقشػ ػ المفتو ػ ػ لمقػ ػوالت التي ػػارات
السياسي المتطرف ه األداة األمثؿ لمواجه العمليات النفسي المضادة )(Hinnebusch 2015:65

المػػدخؿ الخػػامس خلخلػ ػ العهق ػ ب ػػيف المريػػز واله ػوامش ،أي ب ػػيف العاصػػم  ،ي ػػث تتريػػز معظ ػػـ

المؤسسات السيادي وتبدو قوة الدول ف قمتها القاهرة والمناطؽ البعيدة عنها ،السػيما إف يانػت هػذ المنػاطؽ

البعيػػدة متاخم ػ لػػدوؿ أخػػرى لهػػا غيػػر مسػػتقرة أو يعػػيش فيهػػا أنػػاس لهػػـ امتػػدادات ديموغرافي ػ خػػارج ال ػػدود.
وتريز العمليات النفسي المضادة الموجه ضد الهوامش على خلخل الهوي الوطني وتتليب الهوي القبليػ أو

الديني أو العرقي عليها ).(Debiel, Klein, & Stiftung Entwicklung und Frieden 2002

هػػذ المػػداخؿ الخمس ػ يميػػف أف تسػػتخدمها العمليػػات النفسػػي س ػواء بوصػػفها جػػزءا مػػف اسػػتراتيجي

ش ػػامل لت قي ػػؽ الت ػػدمير ال ػػذات للمجتمع ػػات وال ػػدوؿ م ػػف ال ػػداخؿ ،أو بوص ػػفها أداة مس ػػاعدة ض ػػمف ػػرب
عسيري بػالمعنى التقليػدي .إذف مجمػؿ الد ارسػات السػابق ينػاقش ويفػرؽ بػيف نػوعيف مػف العمليػات النفسػي

بوصػفها أداة مسػػاعدة لػألداة العسػػيري  ،وبوصػفها اسػػتراتيجي قائمػ بػػذاتها لتػدمير المجتمعػػات والػدوؿ ذاتيػػا

لتجنب استخداـ األداة العسيري .

بيد أف الفجوة ال قيقي ف األدبيات تيمف ف إشياليتيف أوال أف معظـ ما هو ميتوب باللتػ العربيػ

ال يتخطػػى ػػدود التقػػارير الص ػ في والخب ػرات الشخصػػي لػػبعض القيػػادات العسػػيري أو االسػػتخباراتي الت ػ
تض هذا الملؼ ت ت أنشط إدارة الشئوف المعنوي ف القوات المسل  ،فتقدـ رؤى جادة لينها جزئي .

اإلشػيالي الثانيػ  ،هػ غيػاب د ارسػات إمبريقيػ تختبػر المقػوالت والتأييػدات )(Claims of Fact

بشػػأف هػػذ العمليػػات النفسػػي ومػػدى تػػأثر المسػػتهدفيف بهػػا وييفيػ مواجهتهػػا ،وهػػو مػػا ستسػػعى هػػذ الد ارسػ
الختبار عبر ثهث خطوات ب ثي
األولى :رصد أهـ الرسائؿ االتصالي السياسي المعادي لمصر وتصنيفها وفقا لطبيعتها وم تواها.
الثاني

اختبار مدى تأثر وا دة مف أهـ الفئات المستهدف بهذ الرسائؿ ،وه فئ الشباب الجامع .

الثالث ػ

اختبػػار مػػدى نجػػاح الرسػػائؿ االتصػػالي المضػػادة الت ػ ترسػػلها الدول ػ المص ػري ل ػد ض الرسػػائؿ

االتصالي المعادي .

تساؤالت الدراسة
 .1ما العمليات النفسي الت يستخدمها الت الؼ القطري التري اإلخوان ضد مصر

 .0مػػا مضػػموف الرسػػائؿ االتصػػالي الت ػ يسػػتخدمها هػػذا الت ػػالؼ مػػف خػػهؿ أدوات ػ اإلعهمي ػ ضػػد
أشخاص ومؤسسات الدول المصري

 .3هؿ هذ العمليات النفسي فعال ف التأثير على فئ مف الشباب الجامع
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ىدف ىذه الدراسة
تهػدؼ الد ارسػ إلػى االختبػار اإلمبريقػ لعػدد مػػف المقػوالت التأييديػ التػ وردت فػ عبػارة الػرئيس

السيس السابق  ،وما يرتبط بها مف عمليات نفسي يقوـ بها القائموف على شف ال رب النفسي على مصػر

م ػػا بع ػػد  32يوني ػػو ،وألي م ػػدى يت ػػأثر به ػػا قط ػػاع مه ػػـ ومس ػػتهدؼ م ػػف الش ػػعب المص ػػري ،وه ػػو الش ػػباب

الجامع  ،الذي يؤيد رئيس الجمهوري أن صار "واعيا قويا" على د تعبير .
بيانات الدراسة

تػػـ تجمي ػ بيانػػات م تػػوى الرسػػائؿ االتصػػالي الت ػ تشػػيؿ جػػوهر العمليػػات النفسػػي الموجه ػ ضػػد
المصػرييف مػف البػرام السياسػي فػ ثػهث مػف القنػوات التلفزيونيػ التػ تبػث مػف خػارج مصػر وتعػال الشػػأف
معاد للدول المصري ؛ والمؤشر ٍ
المصري مف منظور ٍ
األساس على ذلؾ تعاملها مػ ثػورة  32يوليػو بوصػفها
انقهبا عسيريا ،وه قناة الجزيرة مباشر الت تبػث مػف قطػر ،وقناتػا ميملػيف والشػرؽ اللتػاف تبثػاف مػف ترييػا،
وذلؾ خهؿ فترة شهريف بدءا مف  00أغسطس تى  00أيتوبر عاـ  ،0212وما تبث القنوات الػثهث علػى
وسائؿ التواصؿ االجتماع (وت ديدا الفيس بوؾ وتوتير مف مادة إعهمي تتعلؽ بالشأف المصري.

وج ػػاء اختي ػػار ه ػػذ القنػ ػوات ال ػػثهث عب ػػر سػ ػؤاؿ ع ػػدد م ػػف الط ػػهب فػ ػ جامعػ ػ الق ػػاهرة والجامعػ ػ

البريطاني عف القنوات أو مصادر المعلومات المعادي ف مصر الت يعرفونهػا ،وقػد وقػ اختيػار األغلبيػ

بنسب وصلت إلى  40بالمائ على هذ المصادر الثهث  ،وهو اختيػار يتفػؽ مػ مػا هػو معػروؼ عػف هػذ

القن ػوات التليفزيوني ػ ومػػا ي ػرتبط بهػػا مػػف وسػػائط تواصػػؿ اجتمػػاع بوصػػفها األيثػػر قػػدما ونشػػاطا ف ػ بػػث
رسائؿ اتصالي تعبر عف عمليات نفسي معادي للدولػ المصػري  ،فضػه عػف أنهػا تػدع لنفسػها أنهػا غيػر
منتمي أيديولوجيا لجماع اإلخواف المسلميف ،وانما ه تعبر عف روح ثورة  00يناير.
مالحظات واستنتاجات
وقد تبيف بعد تجمي المواد اإلعهمي المختلف خهؿ هذ الفترة أف عددها وال  903مادة (جدوؿ . 1
جدول ( )1تقسيم المواد اإلعالمية التي تم تجميعيا من المصادر اإلعالمية المعادية لمصر

12

الجزيرة مباشر

ميمليف

الشرؽ

(تليفزيوف /سوشياؿ ميديا

(تليفزيوف  /سوشياؿ ميديا

(تليفزيوف  /سوشياؿ ميديا

أغان

0

7

0

مقابهت م منشقيف

04

74

02

تقارير تلفزيوني

71

00

34

اتصاالت هاتفي

20

117

29

مواد فيلمي ودرامي

70

39

7

المجموع653 :

243

253

157
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ومف الواض أف هناؾ جهدا ف تنوي طرؽ اإلقناع والتأثير على مشاعر المشاهديف مف مخاطب

العاطفػ ػ (األغػ ػػان والمػ ػواد الفيلمي ػ ػ والدراميػ ػ

واالستشػ ػػهاد بخبػ ػراء أو متخصص ػػيف منش ػػقيف عػػػف الدول ػ ػ

المصري (مقابهت واتصاالت هاتفي .
جدول ( )2تقسيم الرسائل اإلعالمية وفقا لمجية المستيدفة
موضوع االستيداف األساسي

العدد

النسبة المئوية ()%

الرئيس

319

72

المؤسس العسيري

40

11

اإلعهـ وقيادات الرأي

91

2

المخابرات

72

2

الداخلي

73

4

أسرة الرئيس

32

9

األمف الوطن (ت ديدا

34

9

وزراء /ال يوم

17

0

المسي يوف (الينيس

2

1

(شيخ األزهر

9

1

القوى السياسي المدني

0

1

السلفيوف  /زب النور

7

1

مجموع الرسائل

653

122

وبالنظر إلى جدوؿ ( 0نجد أن ياف واض ا أف هناؾ خط ممنهج للنيؿ مف رئيس الدول اسػما

وصف ومضمونا ويهما وشيه وهيئ وتشبيها بتير مف خهؿ تأطيرات سػلبي )،(Negative Framing
لدرج أف نصؼ الرسائؿ االتصالي وما ت مل مف عمليات نفسي موجه ن و رئيس الدول شخصػيا ،واذا
أضفنا للرسائؿ االتصالي الموجه ضد الرئيس تلؾ الموجه ضد أسرت ( %9فالنسب تتخطى النصؼ.

أما النصؼ اآلخر مف الرسائؿ االتصالي المعاديػ للدولػ المصػري فهػ موزعػ علػى  12أهػداؼ

أخػػرى بػػدءا مػػف المؤسس ػ العسػػيري (الت ػ تػػأت ف ػ المقػػاـ الثػػان

ثػػـ اإلعػػهـ وقيػػادات ال ػرأي العػػاـ الت ػ

تظهػػر في ػ وأجهػ ػزة الدول ػ السػػيادي ث ػػـ ال يوم ػ بوزرائهػػا ث ػػـ المسػػي ييف واألزهػػر ش ػػيخا ومؤسس ػ والق ػػوى

السياسػػي المدنيػ و ػػزب النػػور والسػػلفييف فػ قػػاع قائمػ االسػػتهداؼ؛ بمػػا يعيػػس عػػدـ اقتنػػاع هػػذ الجهػػات
المعادي لمصر بأي دور م وري تقوـ ب هذ القوى.

ومػ وافػػر التقػػدير واال تػراـ لمقػػاـ رئػػيس الدولػ  ،فػػنف عػػددا مػػف الرسػػائؿ االتصػػالي التػ تنػػاؿ منػ

شخصيا توض م اوالت القوى المعادي للدول المصري النيؿ مف يفاءت وأهليت للمنصب على أمؿ النيؿ

مف شعبيت ؛ ومف ثـ شرعي بقائ ف منصب .
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ولعػػدـ االنج ػراؼ وراء هػػذ اللت ػ المن ط ػ الت ػ تسػػتخدـ ضػػد مصػػر ورئيسػػها ،فس ػيتجنب الب ػػث

استخدـ أي إشارات سلبي لمقاـ الرئاس وسيتـ استبدالها برمز(** .

فمثه ،عند تواتر األخبار عف ر يؿ نتنياهو عف رئاس الػوزراء فػ إسػرائيؿ ،يػتـ ربػط هػذا ال ػدث

بػػالرئيس السيس ػ بػػالقوؿ "أيبػػر لفػػاء السيس ػ يفشػػؿ ف ػ تشػػييؿ يوم ػ الييػػاف الصػػهيون " ،وهػػو شػػيؿ

معروؼ مف أشياؿ "ت ميؿ الجرـ بالتبعي " .Guilt by Association

ويان ػػت مناس ػػب هط ػػوؿ األمط ػػار بيثافػ ػ عل ػػى العاص ػػم المصػ ػري فرصػ ػ للق ػػوى المعاديػ ػ للدولػ ػ

المصري لتيثيؼ الهجوـ على رئيس الدول برسائؿ اتصالي مف قبيؿ

" وديت فلوس الشعب فيف يا **" وهو سؤاؿ أعدت عن عدة لقات تليفزيوني ومقاط تـ التروي
لها على السوشياؿ ميديا.

" يا مصري خلػ المشػهديف دوؿ أمامػؾ مشػهد ** وهػو بيتبػاه بقصػور  ،ومشػهد البنػت الترقانػ
ف العاشر مف رمضاف واللودر بيشيؿ جثتها".

" متصػػل مػػف لبنػػاف تبيػ علػػى الهػواء بسػػبب الطفلػ التػ ماتػػت مػػف األمطػػار فػ مصػػر" ،وت مػػؿ
الرئيس السيس المسئولي مستخدم مقول منسوب للخليف عمر بػف الخطػاب بأنػ يػاف يخشػى أف
ي اسب اهلل عف شاة بالعراؽ عثرت ألن لـ يعبد الطريؽ لها.

 مجلس وزراء ** هؿ نصرؼ  322مليار جني إلنشاء شبي صرؼ األمطار بالقاهرة
 قاهرة المعز غارق للمرة الثاني  ...فهؿ ت م قصور ** الشعب مف األمطار

 مصػػر بتتػػرؽ و** بيتفس ػ (ف ػ إشػػارة لسػػفر ال ػرئيس خػػارج مصػػر ف ػ الت ػزاـ خػػارج خػػهؿ فت ػرة
هطوؿ األمطار .

 ** يتهعػػب باألرقػػاـ الخاصػ بتيلفػ مشػػروعات الطػػرؽ واليبػػاري وتناقضػػها مػ تصػري ات وزيػػر
النقؿ السابؽ.

 رغـ الت ذيرات ...جنراالت ** يفشلوف ف مواجه أزم السيوؿ.
 سخري مف عبارة يقوؿ فيها الرئيس السيس

"ال ياي يانت يد  .وا نا ينا يد  .وبالرغـ مف يد ،

عملنا يد  .ودي المعجزة".

 ف  0210بست اإلخواف يا ** بسبب البهعات ...يا ترى هت بس ميف دلوقت
 إثيوبيا ت شر ** الي ؾ والجمبري ف خان اليؾ.

 بعد وصوؿ مفاوضات سد النهض إلى طريؽ مسدود ،يوم ** تدرس بي الميا للفه يف.
 ** مش الدول لماذا يربط مصير بمصير مصر
# ار ؿ يا **

# انت انتهيت يا **
14
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رصد مضمون الرسائل االتصالية المعادية لمدولة المصرية
برصػد مضػموف الرسػػائؿ االتصػالي المسػتخدم نجػػد أنهػا تنقسػـ إلػػى سػت فئػات متمػػايزة رغمػا عػػف

أنها متهزم ف معظـ األ ياف

 .1تبني سرديات مختمقة False Flag Mechanism
وه اآللي الت نشأت مف الصراعات الب ري

يف تقدـ أسػطوؿ ب ػري علػى خػداع أعدائػ بنرسػاؿ سػفف

صػتيرة عليهػا أعػهـ ضػخم للتايػ لتشػتيت االنتبػا عػف األسػطوؿ ال قيقػ ).(Veer & Munshi 2004:68
وقػد قامػت القنػوات والمواقػ المعاديػ لمصػر مػف خػهؿ تقػديـ سػردي تاريخيػ )(Historical Narrative

وخطػػاب سياسػ ) (Political Discourseمنػػاقض للروايػ التػ تقػػدمها مؤسسػػات الدولػ وتلػػؾ السػػائدة

بػػيف التيػػار الرئيس ػ ف ػ المجتم ػ ف ػ سػػت ػػاالت واض ػ

خػػهؿ فت ػرة الد ارس ػ  ،تػػذيرها الد ارس ػ جميعػػا

وتفيض ف الرواي األولى الخاص بموت الرئيس األسبؽ م مد مرس .
وق ػػد ج ػػاءت روايػ ػ م ػػوت الػ ػرئيس اإلخػ ػوان م م ػػد مرسػ ػ مث ػػاال واضػ ػ ا عل ػػى ييفيػ ػ إع ػػادة نسػ ػ

األ ػػداث وربطهػػا بطريق ػ شػػب درامي ػ لت ميػػؿ الدول ػ المص ػري و لفائهػػا ،بػػزعمهـ ،مسػػئولي "قتػػؿ" ال ػرئيس
األسبؽ ويأنها م اول لتشتيت االنتبا عف يـ األخطاء الت ارتيبها هذا الرئيس وجماعت طػواؿ تػاريخهـ؛

فت ػربط القص ػ الت ػ تتبناه ػػا القن ػوات والمواق ػ المعاديػ ػ لمصػػر بػػيف الػػرئيس "المنتخػػب والشػػهيد والمت ػػدور"
بوصفهـ م الم اول "الخسيس والصهيوني " بوصفهـ للتخلص من .
ملخػػص الرواي ػ الت ػ تبنتهػػا هػػذ القن ػوات والمواق ػ ويػػررت إذاعتهػػا ونشػػرها علػػى مواق ػ التواصػػؿ

االجتمػ ػػاع بيثاف ػ ػ

"نائػ ػػب رئػػػيس دول ػ ػ اإلمػ ػػارات اتصػ ػػؿ بػ ػػالرئيس المصػ ػػري مبلتػ ػػا إيػ ػػا بتضػ ػػب اإلدارة

األمرييي مف تقاعس مصر عف تنفيذ التزاماتها تجػا صػفق القػرف بعػد مػا قػبض الػرئيس المصػري المقابػؿ

المال ثمف تنازل عف  72بالمائ مف مسا

شماؿ سيناء".

وتقػػوؿ الرواي ػ إف "ال ػرئيس األمريي ػ هػػدد ال ػرئيس المصػػري بأن ػ سػػيطي ب ػ مهػػددا بػػأف ال ػرئيس

الشػػرع مػػازاؿ علػػى قيػػد ال يػػاة وي ظػػى ب ػػؿ القضػػي الفلسػػطيني ومسػػتعد ل ػػؿ القضػػي الفلسػػطيني دوف
دوالر وا د شريط أف تيوف القدس منفصل تماما عف إسرائيؿ وت ت إدارة دولي ".
وهنػػا "ارتعػػدت فػرائص الػرئيس المصػػري وسػػأؿ نائػػب الػرئيس اإلمػػارات

ومػػا ال ػػؿ اقتػػرح عليػ نائػػب

ال ػرئيس اإلمػػارات أف يقػػوـ بػػالتخلص مػػف ال ػرئيس الشػػهيد يخطػػوة أولػػى متعهػػدا ل ػ بصػػرؼ أنظػػار العػػالـ عػػف
جريمت البشع  .وتمت عملي اغتياؿ الرئيس الشهيد ف جلس مف جلسات م ايمت عبر قن ب قن سام ".
ييؼ تقوؿ الرواي

"ف  19يونيو  ،0212طت ف مطػار ألماظػ طػائرة إماراتيػ وعليهػا "ـ د"

وطبيػػب إمػػارات اسػػم "العميػػد ؼ غ" ومعهمػػا قن ػ سػػام تتطلػػب خمػػس سػػاعات فقػػط بعػػد ال قػػف وذلػػؾ

لتظهر الوفاة طبيعي ".
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تـ تسليـ ال قن لطبيب مصري برتب نقيب شرط (و ج وف  14يونيػو  0212تػـ قػف الػرئيس

الشهيد قبؿ ذهاب إلى الم يم ليسقط متشيا علي ف قفص .

تػػنفس "المجرمػػاف" الصػػعداء بعػػدما تخلصػػا مػػف ال ػرئيس م مػػد مرس ػ  ،ويػػأف مصػػر سػػتتوقؼ عػػف

إنجاب أمثال مف القادة المخلصيف .واهلل غالب على أمر وليف أيثر الناس ال يعلموف".

هذ الرواي يما هو واضػ تخػدـ أهػداؼ العمليػات النفسػي المشػار إليهػا ،مػف خػهؿ تشػوي صػورة
القيادة السياسي  ،وخلؽ أزم ثق بيف المواطنيف ومؤسسات الدولػ  ،وليػف السػؤاؿ هػؿ ت قػؽ هػذا الهػدؼ أـ
ال  ،هذا ما سيتـ تناول ف الجزء الخاص باالختبار الميدان للرسائؿ االتصالي .

ومػػف دوف اإلسػػهاب فػ تفاصػػيؿ روايػػات أخػػرى لهػػا الهػػدؼ نفسػ  ،فقػػد تػػـ رصػػد خمػػس روايػػات أخػػرى

قدمتها وسائؿ اإلعهـ المعادي عف ادعاء أ د المقاوليف بأف مشروعات الجيش تقر ف جلسػات شػاي مػف دوف
د ارس ػ " ...تعاشػػب شػػاي واعملنػػا فنػػدقيف وخمػػس أندي ػ  ..و قػػؾ م فػػوظ" ،ويػػتـ تصػػوير األمػػر علػػى أف هػػذ
الرواي تهدؼ إلى يشؼ لماذا "الجيش ييرهنا ....ألننا (أي المنشقيف عف النظاـ المصري نفض فساد ".
ومرة أخرى ،تهدؼ هذ الرواي إلى ت قيؽ اثنيف مف أهـ أهداؼ العمليات النفسي

خلػؽ أزمػ ثقػ

بيف الم يوميف وال ايميف ،وخلؽ فجوة قيمي على أساس الفجػوة العمريػ بػيف الشػباب والفئػات األيبػر سػنا

ف ػ المجتم ػ  .وتػػأت رواي ػ سياسػػي مطول ػ عػػف ييػػؼ وزع ** خي ػرات مصػػر علػػى دوؿ الخلػػي (أو مػػا
أسموها خريط النفوذ الخليج ف مصر .

وهنػػاؾ روايػ ثالثػ مطولػ عػػف "صػػفق سػػد النهضػ "؛ بهػػدؼ تػػأميف الميػػا لمصػػر مقابػؿ نقػػؿ جػػزء

منها له تهؿ الصػهيون  ،وهػو مخطػط عمػر  122سػن بػزعمهـ يهػدؼ فيػ الصػهاين لت ويػؿ ميػا النيػؿ

إلػػى القػػدس ،و** ينفػػذ اآلف ،وييػػؼ أف البػػديؿ هػػو أن ػ ألوؿ م ػرة ف ػ التػػاريخ ،مصػػر مهػػددة بػػاالنقراض
بسبب "تخاذؿ نظاـ **" ف ملؼ سد النهض .

وهنػػاؾ روايػ سياسػػي رابعػ بشػػأف سػػيناء ت ػػت عنػواف "** ينفػػذ خطػ الييػػاف الصػػهيون ** ...
يقتػػؿ أهػػال سػػيناء" ،وفيهػػا تعليقػػات بشػػأف ييػػؼ أف ** يػػدمر سػػيناء وي ػػرؽ م ػزارع الزيتػػوف رغػػـ وعػػود
بتعميرها.

وهنػػاؾ رواي ػ سياسػػي خامس ػ عػػف "خط ػ ** لتس ػري  3مهي ػيف موظػػؼ مػػف ال يوم ػ " .وهنػػاؾ

رواي سياسي سادس تت دث عف مجامهت الرئيس ** ف توزي المناصب العليا على األهػؿ واألصػدقاء
ت ت عنواف "واهلل ما بأ بش المجامهت غير لعيال وأص اب ".

وتػػدعـ ي ػػؿ ه ػػذ الروي ػػات رس ػػومات توض ػػي ي أو بيانيػ ػ ووس ػػائؿ توض ػػي وموس ػػيقى فػ ػ الخلفيػ ػ

وتقػػارير و ػوارات م ػ م ػواطنيف تعط ػ االنطبػػاع بأنهػػا مصػػورة علػػى أرض الواق ػ أو مػػف أشػػخاص يػػانوا
يشتلوف مناصب عليا ف الدول .
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 .2تضخيم األخطاء Sensationalism Mechanism
قاـ القائموف على الرسائؿ االتصػالي المهاجمػ للدولػ المصػري باسػتخداـ آليػ "تضػخيـ األخطػاء"

على المدييف األفق والرأس ف أيثر مف  24ال واض

خهؿ فترة الدراس .

أفقي ػػا ،التأيي ػػد أف أي خط ػػأ أو مش ػػيل ت ػػدث هػ ػ انعي ػػاس لمئ ػػات األخط ػػاء الموج ػػودة فػ ػ ي ػػؿ

القطاعات ،وليف النظاـ ال ايـ ف مصر ال يظهرها واإلعهـ والص اف تعمؿ على تجنب ال ديث فيها.

ػرمر مػػف قمػ الهػػرـ السياسػ فػ الدولػ
أرسػػيا ،التأييػػد أف أي خطػػأ أو مشػػيل  ،تعيػػس إهمػػاال أو تػ ا
على مواطنيها ،وأف الخطأ ليس مرتبطػا بشػخص مػف فعلػ أو أقػدـ عليػ فقػط .ومػف أمثلػ هػذ اآلليػ  ،بػث

المواق والقنوات المعادي للدول المصري تقارير وشعارات وهاشتاجات مف قبيؿ
" لما م مد رمضاف يسوؽ طيارة رياب أماؿ والد ** يعملوا اي ".

 بعد فشؿ ** ونظام ف مواجه األمطار ..هاشتاج #مصر_بتنهار_يا_** يتصدر تويتر
" جنػػوف األمػػف المصػػري" ييشػػف الشػػاب األمريي ػ الػػذي اعتقػػؿ ف ػ مصػػر بسػػبب مظػػاهرات 02
سبتمبر ف ميداف الت رير.
" يا مصرييف القضي مش إخواف وعسير ...القضي وطف منهوب مف *".
" الل بيطالب بسقوط ** مش خايف لوطن وال لجيش بلد ".
" اليمسػػري الل ػ زؽ الشػػباب مػػف القطػػار مػػش لو ػػد  ...دي سياس ػ دول ػ  ...دول ػ بتقػػوؿ لػػؾ إف
الفلوس أهـ مف رو ؾ ...وانيـ يتير والزـ نخلص منيـ ...الدول بتخلص مف شعبها".

# مشاهد_مؤثرة " راـ الشعب ي صؿ في يد  ..مصر ت ت يـ *".

 فيديوهات مته ق تقتبس يلمػات الػرئيس السيسػ فػ مناسػبات عػدة مػا بػيف "هعمػؿ شػبي طػرؽ
تمسؾ مصر يدا" و "عملت قصور وهعمؿ" ثـ تعقيب "شعب بيموت وبلد بتترؽ ف شبر مي ".
" انفعاؿ (يهب ** على موضوع سد النهض ويأف السد اتبنى امبارح ..ي سسؾ إن االنفعاؿ د
مقصػػود عشػػاف تنس ػى فضػػي

القصػػور الرئاسػػي  ،والد (الجزم ػ

دوؿ مػػا لهمػػش أصػػؿ وبيشػػتتلوا

بزرار وعشاف يد  ،م يارث سد النهض ما تنساش ** بيبن قصور رئاسي ".
" التمويف إعادة  1.2مليوف مواطف على بطاقػات التمػويف لصػرؼ السػل المدعمػ تنفيػذا لتيليفػات
الرئيس" ،التعليؽ لما ضتطت يا مصري بانت السرق  ..يؿ ما تضتط أيتر هاتاخذ قؾ.
 تعليقػػا علػػى شػػياوى بعػػض أوليػػاء األمػػور مػػف التابلػػت والمنػػاه والمدرسػػيف" ،بعػػد مػػا يانػػت ارئػػدة
التعليـ ف الوطف العرب  ،مصر ف ذيؿ الدوؿ ف تصنيؼ التعليـ بسبب **".
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" يما فعؿ موسولين وهتلر ،ال ش ء ضد الدول وال ش ء خارج الدول  ،قبضػ ** ال ديديػ تقمػ
المعارضيف".

" لي أنفؽ على البني الت تي ما داـ الل بيتضرر منها أوالد التهب ".
"# ثوروا_تص وا"
 .3تقميل اإل نجازات Disparagement Mechanism
يمػػا يػػاف الجهػػد المعػػادي للدول ػ المصػري فػ آليػ "تعظػػيـ األخطػػاء" يػػاف هنػػاؾ جهػػد واضػ ف ػ
اسػػتخداـ آليػ "تقليػػؿ اإلنجػػازات" وتصػػوير أي جهػػد مػػف الدولػ ل مايػ أمنهػػا أو تنميػ مواردهػػا أو التخفيػػؼ
عف مواطنيها ويأن عمؿ غير وطن  ،أو ل أهداؼ أخرى غير الهدؼ المعلػف مػف الدولػ  ،وقػد ػدث هػذا

على األقؿ ف  74ال خهؿ فترة الدراس  .ومف أمثل ذلؾ
" ما فيش قنػاة سػويس جديػدة ...د وهػـ ...د فنيػوش د ضػ ؾ علػى الػذقوف ...دي ترعػ  ...ومػا
لهاش أي تهتيف الزم  ...وه الل أدت إلى انهيار العمل ."...

 ا نػػا بن تػػرـ الجػػيش المصػػري ** ..هػػو الل ػ أهان ػ لمػػا خههػػـ "مجنػػد جمبػػري" و"مجنػػد يسػػلؾ
بهعات الصرؼ".

اللوزعييف ل ؿ أزم السيوؿ".
 يدف بقيادات ( ا
" أعلى برج ،أعرض يوبري ،أجدد عاصم  ،أطوؿ مائدة طعاـ ،وأفقر شعب".
" ما فيش إنجازات بجد ** ...هيعصر يؿ مصري ل د آخػر قػرش ...و** سيسػتول علػى أمػواؿ
المصرييف ف البنوؾ".
 " تى الطرؽ الل اتعملت ...ادف يا معلـ علشاف تعرؼ تمش عليها ...ولو ما معيش ،يبقى مػا
يلزميش".
" قالؾ صب على مصر بجني وانت ما سمعتش اليهـ ألنؾ مفلس ..طب است مؿ بقا".
" زيادة المعاشات دي وهـ وبيض يوا عليؾ ب  ** ...رام المعاشات".
" قصور ** الجديدة تيذب ادعاءات الفقر والتقشؼ 22 .است ار

وقصر رئاس بأمواؿ الفقراء".

" وال د مف الل بي يموا بيفير ف الشعب .الشعب المصري يل يومبارس عند ال يوم ".
 " قصر جديد ف العلميف عشاف يصيؼ في وقصر تان لل يـ ف العاصم اإلداري  ..مػيف اللػ
مفروض يتقشؼ !".
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" ما فيش إنجازات بجد ،د يل بالديف .نفي الديوف الت فات ها ** م ػدش هيػدفعها غيػرؾ إنػت
وأوالدؾ".

" م ارب فساد إي  ،إنت مصدؽ الرجؿ األوؿ واألقوى ف الرقاب اإلداري  ...ابف ** يراقب جمي
مؤسسات الدول ".

 و ازرة اإلنتػاج ال ربػ تعلػػف ت قيػػؽ إيػرادات  13مليػػار جنيػ خػػهؿ عػػاـ  0212مؤيػػدة أنهػػا تتوسػ
فػ ػ السػػػوؽ المصػ ػػري م ػػف خػػػهؿ مشػػػاري جديػػػدة ،ب أري ػػؾ مػ ػػا المشػ ػػروع الق ػػادـ له ػػا (م ػ ػ صػػػور
وفيديوهات لمجنديف يقفوف أماـ منتجات سلعي معمرة .

وقػػد أشػػار أ ػػد تقػػارير المريػػز اإلعهم ػ بمجلػػس الػػوزراء إلػػى أف اإلنجػػازات الت ػ

ققتهػػا الدول ػ

والمشروعات الت تتبناهػا والتصػري ات التػ تطلقهػا األجهػزة الرسػمي علػى مػدار عػاـ  0212فػ مختلػؼ

المجاالت والقطاعات قد استهدفتها مجموع األخبار المزيف والشػائعات؛ بهػدؼ التشػييؾ فيهػا والتقليػؿ مػف
جـ الجهود المبذول والت تهدؼ لت سيف مستوى معيش المواطنيف ،وتمثؿ أبرز هذ الشائعات ف وقػؼ

معاش تيافؿ ويرام  ،وانس اب الشػري المسػئول عػف مشػروعات العاصػم اإلداريػ الجديػدة ،ويػذلؾ إلتػاء
نظاـ التعليـ الجديد ،والقاء نفايات خطرة خاص بف وص فيػروس سػ بالشػوارع ،ومنػ قبػوؿ الطػهب ذوي

اإلعاق ببعض اليليات المصري  ،وت صيؿ تذيرة دخوؿ يومي مف طهب المدارس قيمتهػا جنيػ  ،وت ميػؿ

طػػهب المػػدارس تيلف ػ أوراؽ إجاب ػ االمت انػػات ،واسػػتبعاد مػػف لدي ػ أيثػػر مػػف خػػط م مػػوؿ مػػف البطاقػػات
التموينيػ ػ  ،واعف ػػاء المػ ػواطنيف م ػػف دفػ ػ فػ ػواتير اليهرب ػػاء والمي ػػا لم ػػدة أربعػ ػ أش ػػهر ،وي ػػذلؾ ش ػػائع ت دي ػػد

ال يوم

ص يومي ليؿ مواطف مف الميا  ،وفرض ال يومػ ضػرائب علػى المواشػ  ،واضػاف مػادة علػى

الخبز لل د مف اليثاف السػياني  ،وتػأجير ال يومػ مقتنيػات الملػؾ تػوت عػنخ أمػوف ،ووقػؼ صػرؼ معػاش
تيافػػؿ وي ارمػ  ،والتػػاء المعػػاش الضػػمان  ،ويػػذلؾ أف ال يومػ لػػف تسػػتمر فػ دفػ أمػواؿ المعاشػػات ،ورفػ

ال يوم الدعـ عف مشػروعات اإلسػياف االجتمػاع  ،ومصػادرة العقػارات التػ لػـ يسػدد أصػ ابها الضػريب
العقاري (رئاس مجلس رئاس _مجلس_الوزراء. 0212 ،
 .4آلية التشيير وتشويو الرموز Framing and Deframing Mechanism
وهػ وا ػػدة مػػف اآلليػػات المعروفػ تاريخيػػا بت ميػػؿ شػػخص أو مجموعػ أشػػخاص مسػػئوليات أيبػػر
مف مسئولياتهـ الفعلي بوضعهـ ف مريز اإلطار ( ،)Framingثـ بنعتهـ بصفات سلبي  ،بالسخري منهـ

أو تتييػػر بعػػض ػػروؼ األسػػماء واليلمػػات لتعط ػ معػػان مشػػين غيػػر المعنػػى األصػػل (،)Defaming
وهو ما ياف متير ار ف

 115ال على األقؿ خهؿ فترة الدراس  .ومف أمثل ذلؾ

 تيرار وصؼ رئيس الدول بأن "جنراؿ الدـ" أو "العميؿ الصهيون ".
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 أو نسب عبارات مف قبيؿ "ال إل إال اهلل ** ،عدو اهلل" لمتظاهريف ف دوؿ أخرى مثؿ الجزائر أو
ماليزيا.

 تعليػػؽ علػػى صػػورة لل ػرئيس السيس ػ م ػ شػػيخ أزهػػري وقػػس مسػػي
ويوهيف".

علػػى أنهػػا " سػػف وم ػرقص

ومداف أماـ البرلماف األوروب .
ُ ** مهاف أماـ "آب أ مد" ُ
 بعد ادعاء أ د المقاوليف الهاربيف بيشؼ إهػدار مػاؿ عػاـ يقػاؿ "سػ رة فرعػوف يب ثػوف عػف يػبش
فداء **".

 أو تشػػوي قيػػادات عسػػيري بالتسػػاؤؿ "قػػادة * ف ػ الص ػاعق والب ري ػ إزاي بيػػروش يػػد  ...قائػػد
و دة اليروش".

 ثـ وصؼ هذ القيادات بأنهـ " * القصور * " "،اليفت  ".والقوؿ بأف "اللػ عػايز الباشػا * هيػتـ
تى لو ياف ضد أبسط قواعد العلـ والمنطؽ.
 ** يت دى المصرييف " د ل شوؽ ف

اج ".

 **" خسر المباراة أماـ البطؿ الشعب م مد عل ".
 ثـ مهاجم رئيس الدول ألن قاؿ "هػذ القصػور ليسػت لػ وليػف للقػادميف مػف بعػدي ..لػو قػوي

اليهـ د  ..وميف قالؾ إف القادميف مف بعدؾ م تاجيف قصور مش مدارس ...إال إذا ينت تقصػد
بالقادميف مف بعدؾ م مود ومصطفى".

" الفرؽ بيف فت

سرور وعل عبد العاؿ زي الفرؽ بيف م مد عبد الوهاب ومجدي شط ".

" معقول * طار ..يبقى آخر خدم التز علق فعه".
 .5التجزئة واالستيداف Segmentation and Targeting
المقصػػود به ػػذ اآلليػ ػ هػػو تجزئػ ػ المجتمػ ػ إلػػى فئ ػػات ث ػػـ ت ديػػد فئػ ػ معينػ ػ تتضػػمف قطاع ػػا م ػػف

المستهدفيف بعمليػات نفسػي معينػ وتوجيػ رسػائؿ اتصػالي لمعالجػ قضػايا تهمهػـ علػى ن ػو يخػدـ أهػداؼ
مرسؿ هذ الرسائؿ.
وياف واض ا أف الرسائؿ االتصالي مف هذا النوع تستتؿ أي خلؿ أو خطأ يصدر مف أي مسػئوؿ
ف الدول لتسليط الضوء علي والمبالت في ثـ المتاجرة ب بوصف أداة للنيؿ مف شرعي نظاـ ال يـ ،وهػو
ما بدا واض ا ف أرب مناسبات خهؿ فترة الدراس

 مناسب بدء العاـ الدراس  ،ومف ثـ أي انتقادات توج مف أولياء األمور لعملي تطوير التعليـ.
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 مناسب سقوط األمطار بيثاف .
 مناسب ظهور مقاوؿ هارب يزعـ معرفت ب وادث إهدار ماؿ عاـ ف مشروعات قومي مختلف .
 وأخي ار ف مسأل إعهف الدولػ المصػري أف مفاوضػات سػد النهضػ متعثػرة ،ومػا سػيعني ذلػؾ مػف
خراب ودمار على الزراع والمزارعيف ف مصر.

وفيما يتعلؽ بهذا الملؼ األخير ،تبدأ أجهزة بث الرسائؿ المعادي للدولػ المصػري باسػتخداـ زمػ
مايػ المػزارعيف واألمػف التػذائ

مف األدوات لخلؽ انطباع بأف نهر النيؿ سيجؼ ،وأف الدولػ مقصػرة فػ

المصري .مثه ييوف هناؾ فيديو مطوؿ عف أرض جفت مف نقػص الميػا مػ موسػيقى تصػويري مػف فػيلـ
"األرض" ولقاء م مزارع يقوؿ "اهو الزرع زي ما انت شايؼ ،مش عارفيف نسقي ".
لقػاء آخػر يقػوؿ فيػ مػزارع "المفػروض نػزرع خضػار يصػرؼ علينػػا وعلػى عيالنػا ،ا نػا اآلف تػػى

مػػش القيػػيف مي ػ نش ػربها" .ويقػػوؿ آخػػر "علشػػاف أزرع رز ،ال يوم ػ تيج ػ تبهػػدلن " .ويقػػوؿ ثالػػث "الػػدوا
الييمػػاوي يلػ نجيبػ مػػف السػػوؽ السػػودا ،مػػا فػػيش دوا فػ الجمعيػ  ....ودي يلهػػا تيػػاليؼ ...وا نػػا نجيػػب
منيف" .ويقوؿ صياد بشػأف ت ارجػ الميػا فػ بعػض الب يػرات الشػمالي

"الصػياد بيايػؿ فػ الصػيؼ ،ييجػ

علي الشتا ما لوش مصدر رزؽ ...سيبن أطل الب ر ...افت ل الب ر وأنا أشتتؿ."....
وبمناسب بدء العاـ الدراس  ،نجد سلسل مف البػرام التليفزيونيػ والمنشػورات علػى مواقػ التواصػؿ

االجتمػػاع الت ػ تتضػػمف رسػػائؿ اتصػػالي تهػػدؼ إلػػى خلػػؽ فجػػوة بػػيف إدارة الدول ػ والم ػواطنيف ،ومػػف هػػذ
الرسػػائؿ اتصػػاالت تليفونيػ مػ أوليػػاء أمػػور يزعمػػوف "العيػػاؿ فػ الفصػػؿ عػػددهـ فػػوؽ الميػ  ،تابليػػت ايػ
وبتاع اي  ...دوؿ بيض يوا علينا ...والعياؿ مش فاهم

اج  .زي ما بيرو وا  ...زي ما بيرجعوا".

يقوؿ آخر
"ال تربي وال تعليـ ..د يل سبوب  ...والدي بيرو وا علشاف يسلوا نفسهـ ..الشرح يل ف الدروس

الخصوصػػي والمػػهزـ ...ابن ػ ف ػ تاني ػ ثػػانوي وال فػػت يتػػاب هػػو آخػػر يػػبص ف ػ المػػهزـ بتاع ػ الػػدروس
الخصوصي د إف فت ها أصه".
"وزير التعليـ بييلـ نفس  ...ولو عايز يصل التعليـ بجد يسم ألولياء األمور الشػقيان  ...أنػا مػا
أعرفش هو مصل ت إي ف إن يبوظ التعليـ أيتر ما هو بايظ".
تقريػػر تليفزيػػون مستضػػيفا عػػددا مػػف طػػهب اإلعػػدادي ويػػتـ سػؤالهـ عػػف "أخػػدتـ إيػ النهػػاردة فػ

المدرسػ " ،وتيػػوف معظػػـ إجابػػات الطػػهب ف ػ أنهػػـ "زوغػوا" مػػف ال صػػص ،ولعبػوا ف ػ الفسػ  ،و"أخػػدنا
عرب " ثـ ال يتذيروف ما الذي درسو بالضبط ،و يف يسألوف عف التابلت ،يقولوف إنهـ ال يعرفوف مػا هػو"

(وال قيق أف التابلت يتـ توزيع على طلب ثانوي وليس طلب إعدادي .
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وبسػ ػؤالهـ ع ػػف ج ػػدوؿ الض ػػرب ،يق ػػوؿ أ ػػدهـ "إ ن ػػا نع ػػرؼ نتض ػػرب ب ػػس "...وس ػػط س ػػخري م ػػف

زمهئ  .وعموما ه رسائؿ شديدة اإل بػاط عػف أف العمليػ التعليميػ أقػرب إلػى مسػر ي منهػا إلػى ارتقػاء
جاد بعقوؿ الطهب.
 .6ترويج الشائعات Dissemination of Rumors

والشائع ه "معلوم (وليست رأيا غير قيقي ) تماما أو جزئيا تهدؼ إلى تضػليؿ المسػتهدؼ تػى

يقوـ بتتيير سلوي على ن و يتفؽ م مصل

مصدر الشائع " ).(DiFonzo & Bordia 2007:58

وقد وجدت الدراس أيثر مػف  127ػاالت لبػث شػائعات بهػذ الطريقػ خػهؿ فتػرة الد ارسػ  ،بعػض

ه ػػذ الش ػػائعات يس ػػتهدؼ األس ػػماء والمؤسس ػػات األه ػػـ فػ ػ قمػ ػ ه ػػرـ الس ػػلط  ،وبعض ػػها يس ػػتهدؼ إرب ػػاؾ
وتشويش وانهاؾ العقؿ المصري فػ قضػايا فرعيػ وجزئيػ يثيػرة تػو

بػأف مصػر فوضػى ال سػيطرة أل ػد

علػػى شػػئونها .ومػػف أوضػ األمثلػ علػػى النػػوع األوؿ مػػف الشػػائعات السياسػػي المعاديػ لقمػ هػػرـ السػػلط ،

أشخاصا ومؤسسات

 بػث مشػهد تليفزيػون المػرأة عجػوز تػدعو علػى رئػػيس الدولػ بعػد أف هجرهػا مػػف منزلهػا فػ سػػيناء
قس ار ه ويؿ أسرتها مف دوف أف يقدـ لها سينا بديه ،وبالب ث تبيف أف السيدة ليست مػف أهػال

سيناء أصه ،وأنها على األغلب مف مدين اإلسماعيلي  ،ويانت تظهر ف مناسبات مختلف بسبب

مظالـ تدعيها.

 اإلعهف عف أف الرئيس ** "سافر ومش هيرج بسبب الدعوات لمظاهرات  04سبتمبر والتػروي
ألف هنػػاؾ بيانػ ػا ييتبػ ػ "رئ ػػيس المخ ػػابرات ومعػ ػ  7إعهميػػيف لتض ػػليؿ الثػ ػوار ت ػػى ال ينزلػ ػوا إل ػػى

الشوارع".

 وقد تختلط الشائعات م المبالتات " "sensationalismبدعاي مف قبيؿ "الفأر المذعور هرب..
مترجعػػوش إال ومصػػر متوضػػي " .وهػػو مػػا د ض ػ تمام ػا عػػودة رئػػيس الدول ػ ف ػ الموعػػد الم ػػدد،
وتراج شديد ف لهج هذ األبواؽ اإلعهمي وخيب أمؿ مل وظ .

 ثـ تتيرر عبارات مف قبيؿ "الشعب ريب و** هرب" .م صور لخروج قطاعات مف الشعب ف
ثورة  00يناير ويأف المشهد يتيرر م الرئيس السيس .

 ويتـ تػروي شػائع أخػرى ،تأيػد البا ػث مػف خطئهػا بالتواصػؿ مػ السػفارة السػعودي بالقػاهرة ،بػأف

"السػػعودي طلبػػت مػػف يبػػار رعاياهػػا خاص ػ بتػػوع فنػػدوؽ الفورسػػيزف متػػادرة مصػػر قبػػؿ مظػػاهرات
جمع الر يؿ".
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 ثـ تصوير األمر على أف "المخابرات ماسي سيديهات على الفنانيف عشاف يدعموا ** وأف هؤالء
الفنانيف سػهح * إلجهػاض الثػورة ..الفنػانوف ال عهقػ لهػـ بالوطنيػ  ...دوؿ بيعملػوا يػد خػايفيف

مف أجهزة القم ".
 واستم ار ار لبث الفُرق بيف القيادة السياسي والجمػاهير يػتـ وضػ اسػتفتاء أوف اليػف مػ أ ػد مػذيع
الجزيػ ػرة (جم ػػاؿ ري ػػاف عل ػػى الهػ ػواء وي ػػتـ الشػ ػ ف والت ػػروي لػ ػ فػ ػ قنػ ػوات اإلخػ ػواف وي ػػأف "الث ػػورة
المزعوم " نج ت؛ ليصب سؤاؿ مذي الجزيرة ،عف مف ه الجه الت ستعلف رسميا عف تن ػ

** م ػ ادعػػاء أف هنػػاؾ  39ألػػؼ شػػخص تقريبػػا صػػوتوا ،فيانػػت النتيج ػ  %09الجػػيش%3 ،

لجن إنقاذ وطن  %7 ،السيس نفس  %34 ،الشعب ف الميداف.
ػور ي ػػيط ب ػ ،
ػر للسيس ػ مسػػا ت  12أضػػعاؼ البيػػت األبػػيض وسػ ا
 وشػػائع أخػػرى بػػأف هنػػاؾ قصػ ا
باإلضاف إلى  2قصور لل اشي المقرب وسور  0ييلػو ي ػيط بهػا ،ثػـ  02فػيه ليبػار المسػئوليف،

وسػػور بطػػوؿ  17ييلػػو ي ػػيط به ػا ليصػػب يػػؿ هػػذا قلػػب الييػػاف ف ػ العاصػػم اإلداري ػ  ،وبػػالعودة

لبيانات شػري العاصػم اإلداريػ الجديػدة يتبػيف أف يػؿ هػذ شػائعات ومبالتػات ال صػ

لهػا ،مػف

دوف اإلفصاح عف األرقاـ ال قيقي ألسباب أمني (األهراـ 12 ،أيتوبر . 0212
 تـ إطهؽ شائع بأف رجاؿ * عليهـ أف يفتشوا منازلهـ للب ث عف أجهزة مراقب إسرائيلي وضػعها
** ف منازلهـ لمراقبتهـ.

ومف األمثل على النوع الثان مف الشائعات الجزئي المربي للعقؿ المصري
 إقرار الصيني لت أجنبي إجباري ف الثانوي العام ف نظاـ التعليـ الجديد.
 انهيار إ دى المدارس االبتدائي ف م افظ المنيا على رؤوس طهبها.
 تهجير ال يوم ألهال العشوائيات قسرًيا.
 تخص ػػيص  022ملي ػػار جنيػ ػ م ػػف الموازنػ ػ العامػ ػ للدولػ ػ للبنيػ ػ الت تيػ ػ فػ ػ العاص ػػم اإلداريػ ػ
الجديدة.
 صرؼ دعـ نقدي لل وامؿ والمرضعات لمدة عاميف بالتنسيؽ م صندوؽ األمـ المت دة للسياف.
 إصدار قرار بنغهؽ الم هت التجاري ف م افظ الشرقي الساع التاسع مساء.
 هروب تمساح مف ديق ال يواف ف الجيزة.
وال ُييتف ػ عػػادة بالشػػائع  ،وليػػف يػػتـ تعميقهػػا لتصػػب القضػػي موض ػ النقػػاش لػػيس مػػدى ص ػ
الش ػػائع  ،ولي ػػف التعام ػػؿ معه ػػا بوص ػػفها قيقػ ػ  ،والتش ػػييؾ فػ ػ يف ػػاءة أش ػػخاص جه ػػاز الدولػ ػ ووطني ػػتهـ،
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وتتساءؿ إ دى المذيعات "دي دول هتعرؼ تبن مفاعؿ نووي وه مش عارف تمن هروب التماسي مػف

جنين ال يوانات ".

ويق ػػوؿ م ػػذي آخ ػػر "تعل ػػيـ اللتػ ػ الص ػػيني ! ....تعل ػػيـ اللتػ ػ الص ػػيني ! إذا ي ػػاف العي ػػاؿ أص ػػه م ػػا

بتع ػرفش تق ػ ار وتيتػػب عرب ػ  ...انػػتـ عػػايزيف تعمل ػوا إي ػ ف ػ البلػػد" ،وم ػ عػػدد مػػف االتصػػاالت الت ػ تهػػاجـ

الفي ػرة وتصػػؼ وزيػػر التعلػػيـ وال يوم ػ يلهػػا بصػػفات مػػف غيػػر الهئػػؽ يتابتهػػا .م ػ مه ظ ػ أن ػ ال يوجػػد
تمسػاح أصػػه هػػرب مػف ديقػ ال يػواف ،وال تػـ التفييػػر رسػػميا فػ مسػػأل اللتػ الصػيني  ،وفقػػا لتقريػػر نفػ

الشائعات الصادر عف مريز معلومات مجلس الوزراء.

والب ػ ػػد م ػ ػػف اإلش ػ ػػارة إل ػ ػػى أف الدولػ ػ ػ المصػ ػ ػري تق ػ ػػوـ ب ػ ػػالرد عل ػ ػػى ه ػ ػػذ الش ػ ػػائعات بش ػ ػػيؿ دوري

(رئاسػ _مجلس_الوزراء 0212 ،مػف خػهؿ المريػز اإلعهمػ لمجلػس الػوزراء الػذي أصػدر تقريػ ار يوضػ

فيػ أنػ خػػهؿ عػػاـ  0212يػػاف أبػػرز قطاعػػات الدولػ التػ تػػـ اسػػتهدافها بالشػػائعات ،قطػػاع التعلػػيـ بنسػػب
 ،%01.0ثػػـ قطػػاع التمػػويف بنسػػب  ،%14فقطػػاع االقتصػػاد بنسػػب  ،%10.3وأضػػاؼ المريػػز اإلعهمػ

أف قطػػاع الصػ
فقطاع السيا

ا تػػؿ المرتبػ الرابعػ بنسػػب  ،%10.4ثػػـ قطػػاع التضػػامف االجتمػػاع بنسػػب ،%9.0

 ،%0.2وقطاع اإلصػهح اإلداري بنسػب  ،%0.4ثػـ قطػاع اإلسػياف بنسػب

واآلثار بنسب

 ،%0.7فيمػػا ا تػػؿ قطػػاع الوقػػود والطاق ػ المرتب ػ التاسػػع بنسػػب  ،4.8%ثػػـ قطػػاع النقػػؿ والمواصػػهت
بنسب  ،3.2%وأخي اًر ا تلت باق القطاعات األخرى نسب .%0.3

وأوضػ المريػػز اإلعهمػ لمجلػػس الػػوزراء أف أيثػػر الشػػائعات التػ تػػـ تػػداولها فػ قطػػاع التمػػويف

الذي يمس مهييف األسر ،وقؼ صرؼ نقاط الخبز ،ورف سعر رغيؼ الخبز ،ويذلؾ نقص الزيت والسير

ف مقررات البطاقات التمويني  ،و ذؼ عشوائ للمواطنيف مف بطاقات التمويف ،فيما تمثؿ أيثر الشائعات

الت تـ تداولها ف قطاع الص  ،فػ توقيػ غ ارمػ علػى  0022جنيػ علػى المتخلفػيف عػف المشػاري فػ
مل " 122مليوف ص " ،ويذلؾ استبعاد مف ليس لديهـ تأميف ص

مف عهج فيػروس سػ المجػان ،

وتوقؼ إصدار ق اررات العهج على نفق الدول .
وأيثر الشائعات الت تـ تداولها ف قطاع التعليـ عاـ  0212تمثؿ ف إلتاء نظاـ التعلػيـ الجديػد،
ويػػذلؾ إلتػػاء نظػػاـ البويليػػت ف ػ امت انػػات الثانوي ػ العام ػ  ،وخفػػض مرتبػػات المعلمػػيف لتقليػػؿ النفقػػات ف ػ

النظاـ الجديد ،فيما تمثلت أيثر الشائعات الت تـ تداولها ف قطاع االقتصاد ،ف ت ويؿ العمهت الورقي

إل ػػى عم ػػهت معدنيػ ػ  ،وي ػػذلؾ بيػ ػ  %72م ػػف المنطقػ ػ االقتص ػػادي لقن ػػاة الس ػػويس لدولػ ػ عربيػ ػ  ،وف ػػرض
ضرائب على ودائ المصرييف فػ البنػوؾ ،واصػدار تعليمػات للبنػوؾ بػال جز علػى أمػواؿ المػودعيف مقابػؿ

الضريب العقاري  .إذف؛ هذا األسلوب شائ عند القوى المعادي للدول المصري ومستمر تى اآلف.
مف ت ليؿ ما سبؽ يميف الوصوؿ إلى عدة استنتاجات ومه ظات
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 الرسائؿ االتصالي المستخدم فػ العمليػات النفسػي تسػتهدؼ التػأثير علػى سػلوؾ الفػرد بػأف تصػؿ

إلػػى عقل ػ ويقين ػ مػػف نا ي ػ وعاطفت ػ ومشػػاعر مػػف نا ي ػ أخػػرى؛ فالخطػػاب التالػػب ي ػػاوؿ أف
يستخدـ العقؿ والمنطؽ واألرقاـ واالستعان بشهادات خبراء مواليف لهـ ،يما أنها تتضػمف السػخري
واألغني واستمال العواطؼ بالبياء والعويؿ واألغان مف نا ي أخرى.

 هناؾ م اوالت دائم لربط ردود أفعاؿ المتابعيف باستخداـ فيرة "هاشتاجات" إلعطػاء صػدى واسػ
ومبػػال في ػ لتػػأثير الرسػػائؿ االتصػػالي  ،وربػػط يػػؿ األ ػػداث بالتفاعػػؿ علػػى السوشػػياؿ ميػػديا الت ػ
ت ولػػت إلػػى سػػا

ن ػزاؿ يسػػتخدمها معارضػػو الدول ػ المص ػري ت ػػت شػػعارات وهاشػػتاجات بلتػػت

خػهؿ فتػرة الد ارسػ

ػواؿ  720هاشػػتاجا متنوعػا يػػاف مػف أبرزهػػا #نازليف_بعػد_الماتش# ،ار ػػؿ،

#الشعب_يريد_إسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػقاط_النظاـ# ،جمع _التضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب# ،اطمف_انت_مش_لو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدؾ،
#بن ب_مصر_وبنير _**_ **# ،عري_مصر# ،يا_* _يا_أوباش ...مصر ما تتعراش.

 يشػػي بػػيف القػػائميف علػػى هػػذ الرسػػائؿ االتصػػالي النزع ػ ن ػػو اقتطػػاع عبػػار ٍ
ات قالهػػا مسػػئو ٌؿ عػػف
سياقها الت قيلت في ؛ ب يث تخرج عف المعنى الذي أريد بها ف سػياؽ آخػر ،فتصػب علػى غيػر

داللتها األصلي

تى تسهؿ مهاجم المسئوؿ ،ومثاؿ ذلؾ مهاجم وزير التربي والتعليـ؛ ألن قاؿ

بزعمهـ "إف مسئوليف مػف فنلنػدا أتػوا ليتعلمػوا مننػا ييػؼ نقػوـ بتطػوير التعلػيـ" ،فػ

التربي ػ والتعلػػيـ قػػاؿ مػػا نص ػ

ػيف أف وزيػر

"إف مسػػئوليف مػػف فنلنػػدا زارونػػا للتعػػرؼ علػػى تجربتنػػا ف ػ تطػػوير

التعليـ".
 على مستوى الصور والفيديوهات ياف واض ا يذلؾ استخداـ زوايا خاص تبرز جانبػا مػف الصػورة
أو الفيػػديو علػػى ن ػ ٍػو يػػوهـ ال ارئ ػ بتيػػر قيق ػ الواق ػ  ،مثػػؿ اسػػتخداـ صػػور ومشػػاهد تػػو

بػػأف

الشػػرط والجػػيش يعتػػدوف علػػى المتظػػاهريف السػػلمييف مػػف دوف توضػػي أف المتظػػاهريف لػػـ ييون ػوا
سػػلمييف وأنهػػـ اسػػتخدموا العن ػػؼ ضػػد المنشػػرت العام ػ والخاصػ ػ بػػؿ وعناصػػر الشػػرط والج ػػيش
يذلؾ.
 لػػو ظ يػػذلؾ اسػػتعماؿ صػ ٍ
ػور قديم ػ ٍ لهستشػػهاد بهػػا ف ػ وقػػائ ال تمػػت لهػػا بصػػل ٍ  ،أو باسػػتخداـ
التقنيات ال ديث لعرضها ف مواقؼ تس ء ألص ابها ،مثؿ استخداـ صور ومشػاهد مػف ثػورة 00
يناير لإلي اء بوجود شود ثائرة ف المياديف ،أو استخداـ صورة لمسئوؿ مصػري وهػو يتثػاءب أو

يبدي اندهاش للتقليؿ مف شأن والسخري من .

 ترييػػب الصػػور والمشػػاهد علػػى أمػػايف غيػػر الت ػ يانػػت فيه ػا؛ إليهػػاـ الم ػواطنيف بػػأف المسػػئوليف
يعيشوف ف رفاهي فائق  ،مثؿ اسػتخداـ فيػديوهات للمقػر ال يػوم فػ العلمػيف علػى أنػ جػزء مػف

فيه يمتليها رئيس الجمهوري ( .عماد_أبو_هاشـ 12 ،سبتمبر . 0212
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 وباس ػػتعراض ي ػػؿ ه ػػذ األدوات نج ػػد أنه ػػا تس ػػتهدؼ خل ػػؽ أزمػ ػ ثقػ ػ ب ػػيف ال ػػايميف والم ي ػػوميف
والتشػػييؾ فػ مؤسسػػات الدولػ ويفاءتهػػا وم اربتهػػا للفسػػاد ،ولخلػػؽ صػراعات داخػػؿ المجتمػ بػػيف

المريػػز والهػػامش ،وخلػػؽ فجػػوة قيميػ علػػى أسػػاس الفجػػوة العمري ػ بػػيف الشػػباب مػػف نا يػ والفئػػات
األيبر سنا ف المجتم مف نا ي أخرى.

وليػػف ألي مػػدى هػػذ العمليػػات النفسػػي يميػػف أف تيػػوف فعال ػ ف ػ التػػأثير علػػى قطػػاع مػػف شػػباب
الجامعات المصري
مدى فعالية العمميات النفسية وتأثيرىا
تػ ػػـ اختيػ ػػار طػ ػػهب جػ ػػامعتيف مص ػ ػريتيف عين ػ ػ غيػ ػػر ممثل ػ ػ ( )Non-Representativeولينهػ ػػا
توضػػي ي ( (Elder 1976), (Lehtonen & Pahkinen 2004) )Illustrativeلشػػباب المصػػر

الجػػامع المسػػتهدؼ مػػف قبػػؿ هػػذ القن ػوات والمواق ػ المعادي ػ
ومجموع مف طلب الجامع البريطاني ف القاهرة.

وهمػػا مجموع ػ مػػف طلب ػ جامع ػ القػػاهرة،

والشباب الجامع لػ أهميػ خاصػ مػف النا يػ العمليػ  ،فهػـ أصػتر سػنا مػف خريجػ الجامعػات؛

يػث إف معظمهػػـ لػػـ يػػزؿ بػػيف سػػف الثمانيػ عشػر والثانيػ والعشػريف؛ وبالتػػال فمعظمهػػـ يػػانوا صػػتا ار فػ

مر لػ ػ ث ػػورت  0211و 0213وبالت ػػال مػ ػواقفهـ (إف ي ػػاف له ػػـ موق ػػؼ م ػػدد م ػػف معظ ػػـ ه ػػذ األ ػػداث

السياسي لـ يزؿ ف طور التشيؿ.

ثانيػػا ،ال تخفػ القػػوى المعاديػ للدولػ المصػري اهتمامهػػا بالشػػباب ،والوصػػوؿ إليػ والتواصػػؿ معػ
عبر تسييس وسائؿ التواصؿ االجتماع وضػخ معلومػات وأفيػار ومػواد صػ في ودراميػ جاذبػ لهػذ الفئػ

مف الشباب.

ثالثػػا ،إذا يانػػت ثػػورة  0211ت ديػػدا له ػا م ػػرؾ م ػػدد ،فيػػاف ه ػؤالء الشػػباب الػػذي يجيػػد أبجػػديات

التواصػؿ عبػر السوشػياؿ ميػديا برلياتهػا المختلفػ  ،وهػـ الفئػ نفسػها التػ تريػد القػوى المعاديػ فػ مصػر أف
تت رؾ مرة أخرى لتجر مف خلفها الفئات األخرى ).(Haas & Lesch 2017

رابعا ،الشباب يمثلوف المستقبؿ ،وفهـ ييفي تنشػئتهـ وتفػاعلهـ مػ الرسػائؿ السياسػي الموجهػ لهػـ

يفيد ف ت صينهـ مف األفيار السلبي ف المستقبؿ.

ومػ ػ ػ التأيي ػ ػػد المب ػ ػػدئ أف ه ػ ػػذ الفئػ ػ ػ م ػ ػػف الش ػ ػػباب التػ ػ ػ ش ػ ػػاريت فػ ػ ػ ه ػ ػػذ التجربػ ػ ػ االجتماعيػ ػ ػ

( )Socialexperimentليسػػت ممثل ػ لجمػػوع الشػػباب المصػػري الجػػامع  ،وال يميػػف التعمػػيـ بشػػأنها ،ليػػف
هنػػاؾ قيمػ أخػػرى تتعلػػؽ هػػذ التجرب ػ التػ تعتمػػد عليهػػا الد ارسػ فػ هػػذا الجػػزء الخػػاص باختبػػار مػػدى تػػأثر
هؤالء الشباب (الذيف لـ يتـ انتقاؤهـ للمشاري ف هذ التجرب على أي أساس ايػديولوج

بالعمليػات النفسػي

الموجه إليهـ مف القوى المعادي للدول المصري وردود الدول المصري على هذ العمليات النفسي .
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إذف؛ هػ ػػذ المجموع ػ ػ مػ ػػف الشػ ػػباب أقػ ػػرب إلػ ػػى العين ػ ػ المتا ػ ػ (Sample

)Convenience

) (Scheaffer 2005:75والت ػ ال يميػػف التعمػػيـ منهػػا علػػى أي فئ ػ أيبػػر؛ ألن ػ لػػـ ييػػف ليػػؿ عناصػػر
المجتم فرص الظهور نفسها ف هذ العين  ،يما تقوؿ نظري العينات ).(Sampath 2001
عػ ػػدد المشػ ػػارييف ف ػ ػ هػ ػػذ التجرب ػ ػ  147مػ ػػنهـ  100مػ ػػف جامع ػ ػ القػ ػػاهرة و 72مػ ػػف الجامعػ ػ ػ

البريطاني ػ  ،مػػنهـ  27مػػف الػػذيور ( 72بالمائ ػ

و  22مػػف اإلنػػاث ( 00بالمائ ػ  ،وقػػد تػػـ اختيػػار خمػػس

رسائؿ اتصالي مػف المنتشػرة علػى مواقػ السوشػياؿ ميػديا والتػ يػتـ بثهػا عبػر القنػوات المشػار إليهػا بشػيؿ

متيرر وتـ تقديمها إلى المشارييف مطبوع باأللواف لتيوف أقرب إلى شيلها األصػل علػى النػت ،ومػ يػؿ

رسال اتصالي يوجد سبع أسئل
 -1النوع ذير  /أنثى.
 -0السن الدراسي الجامعي .
 -3الم افظ .
 -7الديان
 -0ما مضموف الرسال االتصالي .
 -9هؿ تصدقها (( 2ال أصدقها إطهقا ( 12( -أصدقها بشدة .
 -4لماذا تصدقها ،أو ال تصدقها.
وبعد اإلجاب على يؿ رسال اتصالي مف قبؿ الشباب ،يتـ تقػديـ ورقػ أخػرى تعػرض فيهػا الرسػال

المضادة والت تتبناهػا الدولػ المصػري بشػأف الموضػوع نفسػ  ،ويػتـ سػؤاؿ المشػارييف مػرة أخػرى عػف آخػر
ثهث أسئل ف الورق األصلي .
وبطرح إجابات المشارييف ف الورق الثاني (الت تعبر عف رسائؿ الدول

مف إجابػات المشػارييف

ف الورق األولى يميف رصد تأثير الرسال االتصالي الداعم للدول على الشباب ،ويميف نظريا تخيؿ أف

ييػوف نػات الطػػرح بالسػلب (بمعنػػى أف الرسػال األولػػى أقػوى مػف الرسػػال الثانيػ  ،أو نػػات الطػرح (صػػف ار ،

بمعنى أف الرسال الثاني لـ تتير تأثير الرسال األولى ،أو نات الطرح باإليجاب ،بمعنى أف الرسال الثاني
غيرت توجهات المشارييف بعد قراءة الرسال األولى المعادي للدول المصري .

وبعػػد االنتهػػاء مػػف يػػؿ س ػؤاؿ ت ػتـ مناقش ػ المشػػارييف ف ػ أسػػباب اختيػػارهـ لدرج ػ الصػػدؽ ولمػػدى

فهمهػػـ لمضػػموف الرسػػالتيف االتصػػالي  ،س ػواء المعادي ػ للدول ػ المص ػري أو الت ػ تتبناهػػا الدول ػ المص ػري ،
وأسػباب تصػديؽ أو عػدـ تصػػديؽ المشػارييف لهػا .ويوضػ جػدوؿ ( 7الرسػائؿ االتصػػالي التػ تػـ اختبػػار

تأثر المشارييف بها.

العمميات النفسية ضد مصر :دراسة في المحتوى والتأثير

27

)Arab Media & Society (Issue 29, Winter/Spring 2020

جدول ( )4مدى تأثر طالب الجامعات بالرسائل المعادية والمؤيدة لمدولة المصرية
عمود 0

عمود 1

متوسط عاـ

الرسائؿ المعادي
 -1تفريط مصر ف

مف ميا النيؿ

التأييد
قها

 -0الجيش المصري فاسد
 /غير وطن

9.3
1.3

 -3الجيش ال ينبت أف
يتدخؿ ف النشاطيف

بالسلط

7.9

متوسط عاـ

الفرؽ ف

التأييد

التأثير

2.3

0

2.9

4.3

يؿ المجهود يبذؿ لل فاظ على
ميا النيؿ

الجيش المصري ي مى مصر
ويبنيها
الشعب إلصهح السياس

4.7

0.2

واالقتصاد
3.0

 -0الدول تهدر موارد
البهد ف مشروعات غير

رسائؿ الدول

(0-7

الجيش المصري تـ استدعاؤ مف

السياس واالقتصادي
 -7الرئيس السيس يستبد

عمود 3

عمود 7

عمود \= 0

7.2

ذات نف اقتصادي

الرئيس السيس مضطر ألف يض
دا للفوضى واإلرهاب

مشروعات البني الت تي ضروري
ألي نهض شامل

2.1

4.7

7.9

0.9

المتوسط العاـ

7.1

4.2

3.2

متوسط اإلناث

3.0

0.2

0.9

متوسط الذيور

2.2

0.0

1.3

وبت ليؿ إجابات المشارييف مف شباب الجامعات ف هذ التجرب لو ظ ما يأت
 .1الشػػباب بالفعػػؿ يتػػأثروف بالرسػػائؿ اإلعهمي ػ الموجه ػ لهػػـ سػػلبا أو ايجابػػا ،بػػؿ مػػف الواض ػ أف الشػػباب
الذيف يتعرضوف للرسائؿ السلبي والمعادي للدولػ المصػري يظلػوف علػى اعتقػادهـ بصػدقها (متوسػط عػاـ
 7.1مف  12لمف تأثروا بالرسػائؿ المعاديػ للدولػ المصػري مػا لػـ يتعرضػوا لرسػائؿ مضػادة لهػا توضػ

ال قيق ػ ػ ( 4.29مػ ػػف  12متوسػ ػػط عػ ػػاـ لمعػ ػػدؿ تػ ػػأثرهـ بالرسػ ػػائؿ المؤيػ ػػدة للدول ػ ػ المص ػ ػري  .إذف "فينػ ػػا
سماعوف لهـ" يما تشير اآلي اليريم  ،وبالذات عند الشػباب الػذيف ليسػت لهػـ خلفيػ سياسػي جػادة ،وهػو

ما بدا مف النقاشات معهـ .وبالعودة للنقاشات الت تمت م قطاع مف الشباب بعد إجراء التجربػ وجػدنا

انقسػػاما بػػيف فػريقيف فريػػؽ يػػرى بأنػ "مػػش المفػػروض أساسػػا إننػػا نسػػم للمعػػاديف للدولػ المصػري ألنهػػـ

شوي خون والؤهـ لترييا وايراف وقطر واسرائيؿ" .وقاؿ آخر "في نػاس مميػف تتػأثر بػاليهـ الػو ش عػف

البلػد ولػػو سػيطروا علػػى عقػػوؿ النػاس والشػػباب ،البلػػد مميػف تضػػي  .الزـ النػػاس دي تتمنػ مػػف اليػػهـ أو

مػػف الوصػػوؿ للنػػاس .بػػس أنػػا مػػا أعػرفش ازاي ألنهػػـ بيوصػػلوا عػػف طريػػؽ السوشػػياؿ ميػػديا ،وأنػػا بأشػػوؼ
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اجاتهـ يتير جدا" .ف

ما ن ار ف مصل

يف ياف هناؾ فريؽ آخر يرى أن مف المهػـ أف "نسػتم إلػى الطػرفيف ونصػدؽ

البلد" .ويما قاؿ أ دهـ "أنا أريػ اللػ عػايز يقػوؿ اجػ يقولهػا  ...مػف جػوة مصػر

أو مف برة مصر مش مهـ ،المهـ إننا بن ب بلدنا وعايزنها تبقى أ سف ومش هنتأثر بيهـ د".
وف المقابؿ قاؿ أ دهـ "أنا اسس إف أي د بيقوؿ اج معارض للدول نقوؿ عليػ يػا ر مػف

يػا ر ػيـ ."...وقػاؿ آخػر "النػاس اللػ بتشػتـ مػػف بػرة دوؿ مػش خونػ وال اجػ  ،همػا مػش عػارفيف يتيلمػوا
ب ار تهـ هنا فسافروا ألنهـ لو فضلوا ف مصر ياف زمانهـ ف السجف".
وهػػذا الجػػدؿ بػػيف الشػػباب فػ

ػػد ذات ػ ييشػػؼ عػػف أف هنػػاؾ مسػػا ات للتفػػاوت تجعلنػػا ال نتعامػػؿ

معهػػـ بوصػػفهـ يتل ػ وا ػػدة؛ وبالتػػال البػػد مػػف التفرق ػ بػػيف الطػػرؽ المختلف ػ للوصػػوؿ إلػػيهـ والتعامػػؿ م ػ

طرئؽ تفييرهـ.
ا

 .0المه ػػظ أف معػػدؿ تػػأثر اإلنػػاث مػػف الشػػباب أعلػػى بشػػيؿ مل ػػوظ عػػف معػػدؿ تػػأثر الػػذيور مػػف الشػػباب
بالرسائؿ االتصالي سواء المعادي للدول أو المؤيػدة لهػا؛ فالمتوسػط العػاـ لتػأثر اإلنػاث بالرسػائؿ المعاديػ

للدول ياف  3.0مف  12ثػـ يػاف المتوسػط العػاـ القتنػاعهف بالرسػائؿ المؤيػدة للدولػ يانػت  0.2مػف 12
وب ػػالنظر ل ػػنفس متوس ػػطات األرق ػػاـ بالنس ػػب لل ػػذيور س ػػنجد أنه ػػا ( 2.2مقارنػ ػ ب ػ ػ  3.0لإلن ػػاث و0.19

(مقارن ب 0.2لإلناث ؛ وبالتػال يػاف معػدؿ تػأثر اإلنػاث بعػد قػراءة نوعيػ الرسػائؿ االتصػالي هػو 0.9

لص ػػال تص ػػديؽ الرس ػػائؿ الداعمػ ػ للدولػ ػ  ،بينم ػػا ي ػػاف ه ػػذا المع ػػدؿ أق ػػؿ بالنس ػػب لل ػػذيور  1.09رغ ػػـ أف
االثنػػيف فػ نفػػس االتجػػا  ،وهػػو الميػػؿ لتصػػديؽ الرسػػائؿ الداعمػ للدولػ  ،وبالنقػػاش مػ الشػػباب لفهػػـ هػػذا

التفػػاوت ،قالػػت إ ػػدى المشػػاريات "مػػا هػػو أنػػا أعػػرؼ منػػيف ،أنػػا بأصػػدؽ الل ػ بأشػػوف وأسػػمع " .وقالػػت
أخػػرى "هػػو اليػػهـ شػػيل صػ  ،فلمػػا قريتػ اقتنعػػت بػ " .وقالػػت ثالثػ "أنػػا مػػا بػػأفهمش فػ السياسػ وال
بأ بهػا ومػا بػأعرفش ايػ

قيقػ وايػ مػش قيقػ " .وفػ ظػؿ هػذ النزعػ مػػف التذبػذب فػ المواقػؼ يػػاف

معظػػـ مواقػػؼ الػػذيور مػػف الشػػباب أيثػػر ثباتػػا سػواء فػ تصػػديؽ الرسػػائؿ المعاديػ للدولػ أو المؤيػػدة لهػػا.
ويمػػا قػػاؿ أ ػػدهـ "النػػاس دي اشػػتروها بػػالفلوس علشػػاف يضػػللونا وييرهونػػا ف ػ عيشػػتنا وبلػػدنا وأنػػا مػػا

بأصدقهمش وال بأتفرج عليهـ أصه" .وقػاؿ شػاب آخػر "مػش صػ إف الشػباب أصػه يشػوؼ اليػهـ د ،
دوؿ خون عايزيف يهدوا البلد ،والمفروض ال يوم تقبض عليهـ وتمنعهـ مف التضليؿ د ".

 .3الجيش المصري يمثؿ للمشارييف ف هذ السف المبيرة مػف يػاتهـ ميانػ خاصػ جعلػتهـ ال يصػدقوف
الدعايػ ػ المعاديػ ػ لػ ػ بأنػ ػ "فاس ػػد أو "غي ػػر وطنػ ػ " (فق ػػط  1.3م ػػف  12يم ػػا ي ػػردد المع ػػادوف للدولػ ػ

المصري  ،بؿ على العيس أبدى الشػباب تأييػدا شػديدا لميانػ الجػيش بالموافقػ بمعػدؿ عػاؿ للتايػ  ،بػؿ
األعلى ف هذ التجرب ( 2.9مف  12للرسال االتصالي المؤيػدة للجػيش بوصػف

اميػا وبانيػا للدولػ

المصري  ،والفارؽ فػ تػأثر الشػباب بالرسػالتيف هػو األعلػى ( 4.3مػف  12بػيف يػؿ الرسػائؿ؛ وهػو مػا
يرج ف المقاـ األوؿ لميان "الجيش المصري" ف عقوؿ الجمي  .وبمناقش المشػارييف ،يػاف واضػ ا
العمميات النفسية ضد مصر :دراسة في المحتوى والتأثير
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فهمهـ للدور الوطن الذي أدا الجيش ف

ماي مصر ،ويمػاؿ قالػت إ ػدى المشػاريات فػ التجربػ

"لوال الجيش ياف زماف مصر ضايع زي غيرها" .وقاؿ أ د الشباب "يا ريػت يػؿ مصػر زي الجػيش".
وقالػت ثالثػ

"أنػػا مػش شػػايف إف التفرقػ بػػيف الجػيش وبقيػ النػػاس اللػ مػػش جػيش أصػػه صػ  ...هػػـ

مصرييف زينا وا نا زيهـ ...ه بس وظيفت يد لين هو مصري زي بقي المصرييف".
 .7لـ ترصد الد ارسػ فروقػا واضػ

فػ مػدى تػأثر الشػباب بالرسػائؿ االتصػالي السػلبي أو اإليجابيػ علػى

أسػػاس االنتمػػاء لم افظػػات مػػف الريػػؼ أو ال ضػػر ،فاليػػؿ يػػاف تػػأثرهـ متشػػابها بمػػا يميػػف تفسػػير بػػأف
ه ػؤالء الشػػباب أصػػب وا بالفعػػؿ يعيشػػوف ف ػ العاصػػم  ،وأنهػػـ يتعرضػػوف لػػنفس وسػػائط التػػأثير والتػػأثر

سواء ف المنزؿ أو مف أجهزة التنشئ السياسي األخرى.
 .0يػػذلؾ لػػـ ترصػػد الد ارس ػ فروقػػا تػػذير ف ػ مػػدى تػػأثر الشػػباب بالرسػػائؿ االتصػػالي السػػلبي أو اإليجابي ػ

على أسػاس الػديف أو علػى أسػاس االنتمػاء ألي مػف الجػامعتيف ،أو علػى أسػاس عػدد سػنوات الد ارسػ ؛
بما يؤيد فيرة التقارب ف المواقؼ السياسي بيف الشباب نتيج تعرضهـ لوسائط التأثير والتأثر نفسها،

سواء ف المنزؿ أو مف أجهزة التنشئ السياسي األخرى.
نتائج وتوصيات

م االعتراؼ بياف جوانب القصور فػ هػذ الد ارسػ  ،سػواء باقتصػارها علػى شػهريف فقػط مػف فتػرة

البث للرسائؿ المعادي للدولػ المصػري  ،ويػذلؾ القتصػار التجربػ االجتماعيػ علػى طػهب جػامعتيف فقػط،
ويلتاهما ف العاصم  ،إال أف هناؾ عدة استنتاجات يميف اإلشارة إليها

أوال ،العمليػػات النفسػػي الموجهػ ضػػد مصػػر والمصػرييف ليسػػت فقػػط قيقػ ولينهػػا قيقػ ممنهجػ

وممول ومنظم على ن و يجعؿ المرء ال يظف أف هناؾ أي دول ف المنطق يمارس ضدها هذا اليـ مػف
العمليات النفسي بهذا اليـ مف الرسائؿ االتصػالي السػلبي التػ ال تتػرؾ أي شػخص أو مؤسسػ يػداف عػف
قوؽ الشعب المصري ومصال الدول المصري إال وتناؿ من .

ثانيا ،يؿ مػا يميػف تصػور مػف أدوات إعهميػ واتصػالي فػ

ػروب الدعايػ والشػائعات وصػناع

الصورة الذهني تستخدـ ضد الدول المصري ؛ مف أجؿ خلؽ أزم ثق بيف ال ايميف والم يوميف والتشييؾ

فػ مؤسسػػات الدولػ ويفاءتهػػا وم اربتهػػا للفسػػاد ،ولخلػػؽ صػراعات داخػػؿ المجتمػ بػػيف المريػػز والهػػامش،
وخلؽ فجوة قيمي على أساس الفجوة العمري بػيف الشػباب مػف نا يػ والفئػات األيبػر سػنا فػ المجتمػ مػف
نا ي أخرى.

ثالثا ،رئيس الجمهوري هو المستهدؼ األوؿ مف األغلبيػ الياسػ

مػف العمليػات النفسػي الموجهػ

ضد الدول المصري  ،ورغـ أف هذ النتيج ياف مف المميف اسػتنتاجها مػف دوف هػذ الد ارسػ  ،فػنف توثيقهػا
على هذا الن و يجعؿ هناؾ مسئولي مضاعف على رئيس الدول نفس بأف ي افظ على يؿ ما يصدر من
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مف إشارات أو يلمات أو تصرفات ،ومف األفضؿ أف ييوف هناؾ "مت دث رسػم " يػؼء يقػـ بتوضػي أي

لػػبس ،وا ازل ػ أي غمػػوض مػػف أي إشػػارة تخػػرج عػػف رئػػيس الجمهوري ػ أو عػػف مؤسس ػ الرئاس ػ  ،يمػػا هػػو
موجود فػ الػدوؿ األخػرى .ومػا ينطبػؽ علػى السػيد رئػيس الجمهوريػ ينطبػؽ علػى أسػرت ؛ ألنهػا وقعػت فػ

مرمػػى االسػػتهداؼ والتشػػوي المتعمػػد بشػػيؿ مل ػػوظ ف ػ م اول ػ لخلػػؽ منػػاخ مػػف عػػدـ الثق ػ بػػيف ال ػرئيس
والشعب على أساس أف الوض الراهف يشب  ،م اختهؼ ف التفاصيؿ ،سيناريو التوريث ف عهد الرئيس

مبارؾ ،وهو منزلؽ ينبت على الدول المصري أال تق في .
رابعػا ،المؤسسػ العسػػيري بقػػدر مػػا هػ ضػػامن االسػػتقرار فػ عقػػوؿ الشػػباب المصػػري المشػػارؾ فػ
التجرب فننها تأت ف المرتب الثاني مف يث االستهداؼ بالعمليػات النفسػي علػى ن ػو ي ػاوؿ منػ القػائموف
على هذ العمليات النفسػي فػ رسػـ صػورة لهػا ويأنهػا "قاتلػ الشػعب"" ،سػارق الشػعب"" ،خائنػ الشػعب" وهػو

مػػا رفض ػ الشػػباب المصػػري تمامػػا ف ػ التجرب ػ ؛ ي ػث لػػـ يتػػأثروا بالرسػػائؿ االتصػػالي السػػلبي ضػػد الق ػوات
المسػػل  ،بػػؿ تػػأثروا إيجابيػػا بالرسػػائؿ االتصػػالي الداعم ػ للدول ػ المص ػري  ،ويػػأف م ػػاوالت اسػػتهداؼ ميان ػ

الجػػيش المصػػري فػ عقػػوؿ الشػػباب المشػػارؾ لػػف تفضػ ألي عائػػد م تمػػؿ علػػى المػػدى القصػػير ،وفقػػا لهػػذ

الد ارسػ  .ومػ ذلػػؾ ،ورغػػـ أف هػػذا اال تػراـ والتقػػدير للمؤسسػ العسػػيري المصػري ييشػػؼ عػػف جانػػب إيجػػاب

واض ف الشخصي المصري ؛ فنن ييشؼ يػذلؾ عػف اجػ الدولػ لبنػاء مؤسسػات أخػرى تيػوف قػادرة علػى

معاون الجيش ف التصدي لهذ العمليات النفسي الشرس الت ستتزايد ف المستقبؿ.

خامسػػا ،الشػػباب ،وبالػػذات اإلنػػاث مػػنهـ ،يتػػأثروف بالفعػػؿ بمػػا يقػػدـ لهػػـ مػػف رسػػائؿ اتصػػالي سػػلبي

عػػف مصػػر ،ومػػا يخفػػؼ مػػف تػػأثير هػػذ الرسػػائؿ االتصػػالي السػػلبي هػػو الرسػػائؿ االتصػػالي اإليجابيػ الت ػ

ترسلها الدول المصري ؛ وبالتال فنف اإلعهـ المصػري ،رغػـ مػا يوجػ لػ مػف انتقػادات ،فننػ نػاج بدرجػ

معقول ف الرد على العمليات النفسي السلبي المعادي للدول المصري .

سادسػػا ،البػػد للدول ػ المص ػري أف تسػػتمر ف ػ مياف ػ أي نشػػاط معػ ٍ
ػاد لهػػا ف ػ الػػداخؿ؛ ألن ػ مػػف
الواض ػ أف هنػػاؾ مػػف يقومػػوف بمػ ّػد هػػذ القن ػوات المعادي ػ بمعلومػػات وصػػور وم ػواد فيلمي ػ علػػى ن ػػو مػػا
اصػػطل علػػى تسػػميت بػػالفيلؽ (أو الرتػػؿ أو الطػػابور الخػػامس .و ػػيف ظهػػر هػػذا التعبيػػر خػػهؿ ال ػػرب
فرنيػػو (إف أربع ػ فيػػالؽ تتقػػدـ علػػى مدريػػد
األهلي ػ اإلسػػباني عنػػدما قػػاؿ الجن ػراؿ (م ػوال أ ػػد قػػادة الجن ػراؿ ا

لهسػػتيهء عليهػػا ،وليػػف هنػػاؾ فيلػػؽ خػػامس يامػػؿ داخػػؿ المدينػ لػ القابليػ علػػى إنجػػاز مػػا ال يسػػتطي أي
فيلؽ خػارج إنجػاز  .وهػذا الفيلػؽ الخػامس "سػهح فعػاؿ مهمتػ ت طػيـ ييػاف األمػـ مػف الػداخؿ بنضػعافها
وتفتيت شملها باإلشػاعات واألراجيػؼ إلثػارة الفػزع بػيف صػفوؼ المػواطنيف واثػارة النعػرات القوميػ والطائفيػ

ػزؿ موجػودا فػ
والعرقي بينهـ ،والقيػاـ بأعمػاؿ الشػتب والتخريػب التػ تخلػؽ الفوضػى" ،ولألسػؼ فننػ ال ي ا
مصر ويدعـ هذ األجندة غير الوطني .
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 البد مف دراس وت ديد خريطػ األزمػات الم تملػ داخػؿ الدولػ لمعرفػ الثتػرات التػ يميػف،سابعا

 م ػ تبن ػ منهػػاج توعي ػ شػػامؿ يسػػتهدؼ تنمي ػ الشػػعور بالمسػػؤولي لػػدى، أف تنفػػذ منهػػا العمليػػات النفسػػي
. المواطنيف م توضي دقيؽ للدور الخطير للمجموعات المعادي وايضاح وسائلهـ وأساليبهـ التخريبي
 بن ػػاء دولػ ػ المواطنػ ػ والمش ػػاري وااللتػ ػزاـ بدولػ ػ المس ػػاواة والق ػػانوف لت قي ػػؽ الو ػػدة الوطنيػ ػ،ثامن ػػا

. المتماسي وقط الطريؽ على م اوالت زرع بذور الفرق والفتن

 االسػػتثمار فػ أجهػزة إعهميػ وأدوات تواصػػؿ عبػػر السوشػػياؿ ميػػديا؛ التخػػاذ تػػدابير يػػؼء،تاسػػعا

 مػػف أهمهػػا إطػػهع الشػػعب بشػػيؿ صػػادؽ علػػى مػػا يجػػري بعيػػدا عػػف أسػػاليب، وشػػفاف لمواجه ػ اإلشػػاع
 مػ وضػ سياسػ إعهميػ وطنيػ مو ػدة للمػواطنيف،الخداع والمراوغ الت سرعاف ما ييتشفها المواطنوف

 والتص ػػدي لمث ػػؿ تل ػػؾ،والت ػػذير م ػػف م ػػاوالت إش ػػاع عوام ػػؿ الفرقػ ػ والتن ػػا ر ب ػػيف أبن ػػاء ال ػػوطف الوا ػػد

.المخططات الت تسهؿ لألعداء ت قيؽ مرربهـ

 مد جسور الثق بيف الشعب والسلط وتعميقها والتواصؿ ال قيق م المواطنيف واالسػتماع،عاشرا

. وتجنب استتضابهـ بق اررات تناؿ مف ال االستقرار ف البهد،الى شياواهـ وآرائهـ ومناقشتها معهـ
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