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 دخل امل
ة جيــرا اســ تخدام العنــف ل العــامل ففــي ادلول املســتبد  كبــري عــن العمــل الســ يايس يف معظــ  دو  عــزوفوجد ي

يســمل لــبعه اجلهــات ورمبــا  ،امكاحلــ احلــزب  ســ   غري منت ن م يق عىل الناشطني الس ياس ينيي تعذيب والتض وال 

 لتبــيه وجــن النظــام القمعــي يسابلنشــاا الســ يا مك ـيلية للحزب احلــاهات احلزبية اذلـ اجل  فعَّاةللس ياس ية غري الا

كة عــن العمــل الســ يايس واملشــار  للمــواطنني عــزوفك . ويف ادلول ادلميقراطيــة هنــاالــرأ ا العــام العــاملي أ مــام

 لقادة الس ياس يني.واب زاحل  اب قةالث فقدانبسبب  ،تابالنتخااب

حــول القضــااي  لعــاملــرأ ا اجتــاا ااتغــري الســ تغفال املــواطنني و  ل االإعــاليمياس ية التضل د معظ  ال نظمة الس يمتتع 

شــغال الــرأ ا العــام الاشاعاتالس ياس ية امللتبسة، وجيرا اس تخدام أ سلوب  عــن ســلبيات  وادلعاايت لغرض اإ

حــدى أ   تعــد   تادلعــاايو  الاشاعات بر ةل احلحا ، ويفلسمليف حاةل ا احلكومة  ذلكل ،احلــرب النفســ ية ســاليب اإ

عــىل و  ،جهبــات القتــال يف العســكريني عــىل معنــوايت لتأ ثريهــا الســل   يف وسائل االإعــالم التلفــة راجئة   تكون

 اتخصــيابلش ة والطعــن وخلق الفنت والنعــرات العن ــي يت اللحمة ادلاخليةت يف تف  زاهاغمل غري املدركني دنينيامل

 ية.اف اجلهبة ادلاخل من نزاههتا الإضع لنيل  واة كوميحلا

ن لهيــا بــني ادلول أ و مصــا  ســ ية لتلــف ع  قضــااي س يا عــن فشــل ســ يايس يف حســ عسكرية انجتة  ال  احلرب اإ

منــاطق نفــويل دوك، وكــذكل تعــد  اخليــار ال خــري عنــد فشــل مجيــع اجلهــود ادلبلوماســ ية واملفاوضــات  وأ  حيوية 

عالمي بحر يس بقها س ياس ية. و ال  ضعاف جهبة العدو ادلاخلية الإ  ،ةاحلرب النفس ي م فهيا مجيع أ ساليب تخدتس  ة اإ

شغاهلو  لقطاعاتــن العســكرية  ت لوجيســ متنعــن مــن اــوض احلــرب أ و تقــد  ادل  ال أ زمات اقتصــادية واجامتعيــةب اإ

 جهبات القتال. عىلطة املراب

ن ال هجزة ال منية القمعية  ومتابعــة ادلعــاايت املعاديــة و  الاشــاعاتصــد  ر ل رةفنســت م  ون غالبــا  خــالل احلــرب تكــ اإ

نشــاا املعارضــني لنظــام   ترصــد  كــذكل، و علهيا الإبقاء اجلهبة ادلاخلية مامتســكة والرد  مصادرها واعتقال مروجهيا 

 تالتعذيب وغس يل ادلماغ ضدمه النــعاالا الاعرتافــات عــن شــ هبا وسائلاحلمك وجيرا اعتقاهل  واس تخدم مجيع 

ة ال منيــة  بعه املعارضني للعمــل لصــا  ال هجــز جتنيد   أ يضا  جيرا ، و ـ الإهجاضها يةحقيق  اتش هب  وة ـ أ  ية ومهيمن أ  

 .أ و املواطنني ضد أ حزاهب 

ن ا املتطورة والرسيعة بــني  زاد من عدد وسائل التواصل ال مقار الصناعيةو ومة االتصاالت ر الهائل يف منظلتطو اإ

 ة االإلكرتونيــةصــحافوال موســائل االإعــال يف يــلحل اد والتقنتوالارش حرية الن  مساحة واسعة من وفرتو  ،البرش
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االتصــاالت واالإعــالم  ومــةيف منظ التطــور ويف املقابــل هــذاالتلفــة.  ال ابار العاجل واملعلومــات احلصول عىلو 

لكرتونيــة  شــ ت اجامتعيــة وحــرواب  خلــق م  دلول أ و بــني ا ـ بــني ادلول ســ يبانية نة، وحــرواب  رامئ قرصــ ـ جــ اإ

ودفــع  ــو ســ باق تســلل  زاد من وتــرية ال ــاالا، مما النفويل طقناالاقتصادية وم   صاامل افسة عىلناملت  ءلك ووال

نتاج ال سلحة املتطورة واذلكية ا عىلكبري بين  يف  ا  ال كــت تفوقــ  املنت  فهيــا نا  لنشوب حرب عاملية يكوحتس ب ،اإ

نتاج جمال ن تقاطع املصــا  الا السالح عىل الآار. اإ املتنافســة أ دى لنشــوب  ولادلبــني  ياســ يةلس  وادية قتصــااإ

 نتــاج ال ســلحة التقليديــةاإ  ا جــرى تطــويرخاللهــ وارد ـ  هــو ةاثلثــ  حرب عامليــةنشوب  واحامتلبني عامليتني ـ حر 

نتــاج الســال حديثــة، ومــن أ ال ســلحةتكنولوجية لحة سل    ال  يجــ ح الفائقــة التطــور اذلكيــة وعــد  يف  تطــور يف اإ

ة ية عن ال سلحفعَّال ل هنا ال تقل  ، احلروبفس ية يفرب الن يب احليف أ سال جرى توظ  نسنف  لوقت . ويف اا  جديد

 .احلديثة الفائقة التطور واذلكية

 ورين:بحــث يف حمــ ي صل ال ول )العمل الس يايس وال مــن القــويم( الف ،فصول ةس تو  املدخل من أ لف الكتابيت

ال مــن  ت احلفــاظ عــىلثــاين )مقومــال اور واحملــ (، فاهــدل  ب، اســاليع، ال  )العمل الس يايس ـ ادلواف احملور ال ول

ورين: احملــور ال ول )حــروب بحــث يف حمــ ي  ت(وادلعــااي لالشــاعات الثاين )ال ساليب املضللالقويم(. والفصل 

يف احلــرب  الاشــاعاتادلعاايت و  )اس تخدامالثاين ر(، واحملو ماكحفهتاوادلعاايت ـ أ نواعها، أ هدافها،  الاشاعات

ل ول )احلــروب حبــث يف حمــورين: احملــور ا غ(وغســ يل ادلمــاوب النفســ ية ر الــث )احلــ لثاصــل الفو نفســ ية(. ال 

، واحملــور الثــاين )أ ســاليب التعــذيب النفســ ية املســ تخدمة يف غســ يل ا(أ ســاليهبا، أ هــدافها، مواهجهتــ النفســ ية ـ 

ل ر ال و حملــو ن: اريو حــث يف حمــ بي فصل الرابع )منظومــة االتصــاالت احلديثــة واحلــروب االإلكرتونيــة( ادلماغ(. وال

وب  القرصنة، احلــر لكرتونية ـ جرامئ، واحملور الثاين )احلروب االإ (ال مقار الصناعيةة و يثتصاالت احلد)منظومة اال

ورين: احملــور ال ول بحــث يف حمــ ي  (تطــور ال ســلحة احلديثــةو صطناعي الس يبانية(. والفصل اخلامس )اذلاكء الا

واســ تخداماهتا ـ  يــةذلك ة اطــور ال ســلحر الثــاين )تو ، واحملــ (كريةالعســ  الوجيــ تكنو الاصطناعي وتقنيــات ال  اذلاكء)

س )تطور أ ســاليب احلــروب يف ال جيــال لفصل السادرويفية، البيولوجية(. ااملايك الليرية، الكهرومغناطيس ية،

ب حــروة، ورين: احملور ال ول )حــروب اجليــل ال ول والثــاين والثالــث ـ احلــروب التقليديــ بحث يف حمي الس تة( 

 ريس ـ احلــروب غــ امس والســاد )حــروب اجليــل الرابــع واخلــ اينواحملــور الثــ ســتباقية(، الااحلــروب  ابت،لعصاا

 .صة واملراجعات، حروب ال سلحة اذلكية(. ويلهيا اخلالحروب املؤامر  ،املامتثل

 2021س توكهومل أ اير 
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   . واألمن القومي   ي العمل السياس الفصل األول:  
 واحلزبي  السياسي عمللا

 ( هداف أل ا   ، يب ألسال ا   ، افع الدو ) 
لـوعي مـن ا سـة وقـدرفهـ  ماهيـة الس يا الاخنراا يف العمل الس يايس مـن دون كنمي ال

ل ن الس ياسـة ليسـت  ،حة الواجب ادلفاالا عنال  امل الاجامتعية ش تالس يايس لفه  امل 

 يهقــاملا يف ارا تــداولهت جيــ مــة الــ ال حاديــث العا بــادلوت  يةللرتفيــن والتســل  يعــ اجامت اند  

دلفـاالا ل مالس يايس العـا ملامرسة النشاا حزيب  العام   ايسيالس   العمل كن عد  ميو  .ةعبيالش 

 والسعي لتحقيق أ هدافن والعمل عىل كسـب ال عضـاء اجلـدد   ومبادئن عن س ياسة احلزب

 اكتسـابو ول تمنية الثقافـة اذلاتيـة يف املقام ال   كليل لبطيتو  ،زبياسة احللس   نيواملؤدي

   ن.الإقناالا الآاري الاكيف لوعية واس ياخلبة الس يا

الت تتـيل اس ية نن مجموعة من القمي والاجتاهات واملبادئ الس ياإ ف الوعي الس يايس: "عرَّ يُ 

 ،ن منـافـ قو د مدحيو  ،حيللها وحيمك علهيا مش تنيف أ وضاالا جممتعن و  فعَّاةلاملشاركة ال للفرد

 ها".ري غيوت ا تطويره العمل عىلو 

عمـل الســ يايس ال ا يفن دون الاخنـرامــ   شـياا  ال يعـي ، مــاسـ يايس زبحلـ  ءنـامتاإن الا

والسـعي  ،للمطالبـة حبقـوق اعمتـع ومشاركة الآارين يف النشـاطات احلزبيـة والاجامتعيـة

خنـراا يف والا ،ةمـ عاال خلـدماتعبية يف اطالـب الشـ لتلبية امل ةياحلكوم ؤسسات دلى امل

 اركةاملشـ  أ و ،لـبللمطا بةسـ تيي امل  غـرياحلكومـة حتجاجية ضـد عبية الااملظاهرات الش 

 بتنفيذ املطالب الشعبية.ملطالبهت   احلكومينية ملقابل املسؤولني بيشع ل ا وفودلاب

ف  التـأ ثري رد هبـدفهبـا الفـ يقـوم ت ة الـ يـ داالإرا ال نشـطة هنـااإ املشاركة الس ياسـ ية: " تُعرَّ

ــ ة صـــورب ــ يف معليـــة اات  ،أ و غـــري مبـــاشة ةش امـب ــ ال تـــأ ثري يفم أ و ال اكيـــار احـل  راراتـق

 ا".هنالت يتخذو  اتياس والس  
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ال ميكـن فرضـها  ،ضـةيلاتيـة حم رغبة ء احلزيب والاخنراا يف النشاا الس يايسنامتالا يعد  

لهيـا أ و يتاس ية الت يرغـب الانـ يس  هة ال عىل الفرد فهو حر يف ااتيار اجل  عنوة    بقاطـ امتء اإ

ا ضـغو  وند مـن ريـةاعاتـن الفكقن يريأ و تغ  ،يشاء وقت منا بنسحاالا وأ   ،معها كراي  ف

 . مباشة غري ة أ وش مبا ةينفس ية قرس 

ا ل   الانـامتء احلـزيب والنشـاا السـ يايس أ و عـدم الانـامتء تبعات ويف املقابل علين حتمل  

 أ و مـل السـ يايسلع ا عـن دا  بعيـ  الفكريةو تن الفردية حتفاظ ابس تقاللي والا ،ةس ياس ي هجة

ادلول  يف خاصة   ،تنحياار تقر اس  وعدم  ة مبس تقبهلمر غاملأ و رمبا يتينب ا ،لس ياسة نفسهاا

ع عارض مـ املت يب وحياسب املواطن عىل نشاطن الس يايسرم العمل احلزحيث جيُ تخلفة امل 

ف نو ص  مجيعمن الوظيفة و  تعذيب والطرد  ض نفسن لالعتقال وال ر  ع في احلكومية التوهجات

 ىلعـ  يعةملشـ  اغـري ـ ةاصاخلعامة و ال الرئيسة ـ ال س باب، ومن طواوالنبذ السل ءالإقصاا

 :العمل الس يايس

 :مةاب الع اال س ب-أ وال  

ن اكنت"-1   نهيا الفرد أ قل من الفوائد الت جينهيا من أ ا نشاا أآار.الت جي  الفوائد اإ

ن-2   ل.طويس نوات ل حتقيق أ هدافها  التقليدية ةالس ياس يال حزاب  فشلت اإ

شـاركة مل فـع ادا مـن لليق لس ياس يةمن تغيري ال وضاالا ا بااالإح وا فقدان الثقة ابلنفس-3

  لعام.ا ااالنشيف 

 .ةيلس ياس  ااحلياة  من دون املشاركة ،اخلاصة رد حتقيق أ هدافنصة للفلفر ر اوافت-4

 .ياة الس ياس يةة يف احل املشارك يقلل رغبتن ،يسلس يالشأ ن ااب الفرد ضعف ثقافة-5
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ــد عــدم-6 ــردال رةق ــاء   حتمــل   عــىل ف ــة والتعــذيباملالح أ عب ــن  ،ق ــلابليضــعف اهامتم  عم

 .1"يسس ياال 

 :اصةس باب اخلال  -ا  اثني

وعـدم  ،مصـاحلن اذلاتيـةيـق حق بت انشـغال الفـرد : ديلهـن الفـر  يف تيةااذلدأ  بم ترس يخ "-1

  .امجلاعي نامتءأ و الا ،الاهامتم ابملصا  العامة

 مـع طـرف ضـد   امع أ و أ ا الـ  عياجامت ااا نشا بأ  اخنر عدم الااحلياد:  م مببدأ  عاالال-2

  .أآاركر لف مضاد    فكرو تبيطرف أآار أ  

ا قـ  ،الواقع الاجامتعيري يغ ت م ب عدم الاهامت :عابلواق لو مبدأ  القب-3 درا  البـد مـن قبـوهل وعد 

ص يلى وتــنغ لــب ال  جت جــدوى منــا الاطات وال جيــوز الاخنــراا بنشــ  ،ايش معــنوالتعــ 

 .2"احلياة

ت شـاطاوالن بيـة ز م احلاملهـا الإجنـاز يـة ذلات اجلهـود ا مجيـع يب يعي توظيـفزحلء اامتاإن الان

تتطلـب  ،ات الس ياس ية العامـةفالنشاط ،نيةلعل نية أ و اغري العل  ء  سوا ،ولكةس ية املس ياال 

 هضة للحكومـةانامل  املظاهرات ولشعبية العلنية أ  الطاقات احلزبية دل  املظاهرات ا حشد  

  .بجتاا الشع اابلعاماهتا  االإيفاءأ و  ،عامةال تماداخل تلبيةلهيا يف للضغط ع

ن   مـن أ جـل ملعارضـةاحلكومـة وا ن هـامافر انت امل  اهامتاكمل قطب وحدة يةالس ياس   ةالعملياإ

ــام ــمي ال داء الع ــنام وســعي يف   ،تقي ــد   م ــنال  لكســب التأ يي أ و اســ تغالل  ،شــع  ملنيزات

افاقات   .نتع ليفقد شعبي أ مام اعمت عريه بنتل ل  الآار اإ

 
 ص 0202شــق ة، دم لســوريا اضيةفرت الا اجلامعة ية"االإعالن و  الميةعاالإ  اتالق"الع اق عباسو أ ش . اقتباس مندال روبرت 1

 الربيعي(. -باحثبت ف )ال  .150
ريب، عــ لب الكتــاار اس" دامالطابور اخلــ "احلرب النفس ية و  ا املنياوارمز س من " اقتباعقوللاب نتالعبوامل ت ش يللر "روبر  2

 عي(.الربي  -بت ف )الباحث .76 ،75ص  2010دمشق 
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يف  الشـعبية تار ظـاهللم ضـاممنالا :بصـورة عامـة نيـةنشاطات الس ياس ية العل  أ مه ال  ومن

ة يف شــاركوامل  امتعــات الاحتجــاججر احضــو و  ،طةرـشـ ل امــع  مادوالاصــط ،الا ار الشــو 

حتقيـق  وحـم  عـىل اء املسـؤولنيللقـ  جامهرييـة وداملشـاركة يف وفـ ، و اهرييةاملسريات امجل

 .السلطات هاالت تفرض  ني اجلائرةنوالقل عدم الانصياالا ، و شعبيةل ا بطالملا

ن ال ــاالا ال  يــة صــلب العمل  نمــ  اب الس ياســ ية يعــد  ل حــز ة بــني االســلط ىلعــ  يمســلاإ

ــن حــق يف  و  ،لالشــام الس ياســ ية ــة اســ تخدامح هجــة م ــع زبي الوســائل الســلمية  مجي

ــ يةوالنشــاطات الس   ــو  ،ياس ــة املنافســةـهـ اجل  بلكشــف عي افاقاهـتـ  ة احلزبي ــدف اواإ  هب

ى و  املسـ تىلعـ يله  بمتثـ  والادعـاءال فـراد كسب و  ،ية التلفةامتع جالا تاقطاب الفاتس  ا

 عـىل السـلطة ةياس يلس  ا ابز حال   رصاالا  ناإ ف من يلكل عىل الرمغو  .عيجامتالفكرا والا

رمغ  ، السـلطةىلعـ سـتيالء ابلعنـف لال حيـاان  كثـريةأ  اتس  و  ،مل يعد  سلميا  عىل  و لكي

  الانتخاابت.ميظتنو  يةة الس ياس  مة للعمليانني الناظو قوجود ال

ن الرك   يري طاقاهتوجت  ،الناس كسب عواطف يفتكون  يسالس يا ية ال ساس يف العملاإ

ن والوطي وغـري الـوطي ولـيس يف الةـورة غري املعل   أ ون ل   املع يسس ياهدف ال ل اخلدمة 

نـ  ،حصـيلن عىل  و ماأ ن يعي الفرد احلزيب دورا وهم دون  ذ مـا يطلـب منـن مـنينفـ  اواإ

  يفريأ مكنـا التـأ ث يـة مـاكرة  احلزب  لكـام اكنـت القيـادةو  .يـاءمع  تن ثقةداقي يف وأ ن يثق نقاش

الشـعارات  مـن ايفطـةنـة حتـت ممك  ةأ طـول فـرت  مهوخـدعاهت  افمنتسبهيا وت ـ  ياتك سلو

عل من  جتو  ،وتغيب عقوهل  عواطفه  ريثلسذج وت االزائفة والباقة الت تس هتوا  الوطنية

   قيادة احلزبية.ال  ةرغبسب را حتريكها ح جن جيشطر دقبيا

 خاللهـا  تسـ تخدمل شـاملمـ حب يـامق ال  نـناإ : "اطفوالعو  عقوللل الس يايسالتسممي  فعرَّ يُ 

، ب احملددأ و ال مة أ و الشع  ةعقول ويلاكرة امجلاع ثري يفتأ  احة لل ل دوات املتازة و ال هج عمجي

 الهـ حم  وكياتسـل أ و أ اـرى حـالل مواقـفة واإ معينـ  فقـ مواري تدمري أ و يدف تغ هب كلويل

 ية".ل ذا العم تقوم هبداف ال طراف الت تفق مع مصا  وأ هت 
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يعمـل  نظ عـامل مـ ل نن  اة،ج اس ية املفالس يطبات امل فة وال اسة ابلصديالس  ال يعرتف عامل ا

 د  ويعـ  ،حايلقـة ادية بصورةصتواملش ت الاق عال ال زمات الس ياس ية واحلروب عىل افت

موضوعية يف معينة وظروف  عوامل تسامهورمبا  .دافال ه لتحقيق ةيلكي منا حلول ك  ل

 ،هل طـطحـو النل ذها عـىل اابت لتنفيـ و خلق صعوية أ  ات الس ياس  زمال  اهات ف اجتحر  

عوب الشـ  بوحـ  ال تصـا يف حتقيـق ال هـداف النائيـة. لـن يـؤ ر اطواهتـا ارمس لكن  

 حتـرك طرجنرقعـة الشـ  بيـادق اكنـت هنـاأ   فهاواالإحباا بسـبب اكتشـا ةمالسايلجة ابلصد  

ا  خلقهتـ هنا غري مفتعل  ك   يح تول  ضلم قائقغلف ال حداث الس ياس ية حبتُ  ،اجةحلا سبح 

رادعىل خارجاهرة ق فظرو    س ياس يني.ال ة  اإ

يلا حـد ،ةس ياسـ يف عـامل ال  فةابلصد ال يشء حيدث" :فرانلكني روزفلت يقول عمل اث فـ واإ

 ".صدفة سبيل القد حدث عىل يشء ن يفهر وك  يظ ل  ،طط هليلكل ل أ ن

ن ال  يف احلقيقـة رصاالا  نـن لك  ماو عـ   ىلع مي  سل فكرا مع اخلص  الس يايس يبدوال  االا اإ

ة وأ ســاليب التســقيط والطعــن عائـيـ فكريــة ادلال لحةال ـسـ  عـيـ مج م فيــن تســ تخد   ضــار  

ــةالاك ســوغاتوامل  حــداث ش أ ـجـ  مــن ةالصــادق وأ   يلب ــة للخصــ  ع لا يف ل اإ ــد الفكري قائ

ســهل  كــراي  يصــبل فريســةخلصــ  فازم أ ن يــُ ومبيــرد  ،قهايك يف صــد  السـ يايس والتشــك 

 يُمكـنممـا  واقفـنة ومقبعن قناعاتـن السـاىل يتخن وتغيري قناعاتن و ف  تسلوكن و   يفحمكلتل 

  تدرجيية. ورةاس تقطابن بص نم

ن قناعـن  اخلص  السـ يايس ةاب الفكرا يف مواهجاخلط أ ليات اعامتد الهدف الرئيس من اإ اإ

ضــ  ،موقفــن الســ يايس يءطــ خب دا بعقائــ  الثقــة يفقــد  وجعــهل  ،راي  كــ تــن فوهزمي  ف جحتــناع واإ

 س يايس.دوى معهل ال ة أ هدافن وجرشوعيياس ية وم الس  

ن ادلعاية ا توهجـات الـرأ ا العـام  ل فاكر واملواقـف للتـأ ثري يف اوجيلرت  هممة جد   ياس يةس  ل اإ

ــةطــف امجل ب عواوكـسـ  ــدا لليه ــور وتأ يي ــة ن أ   بجـيـ ، ذلكل الس ياســ ية ه تكــون ادلعاي

ها لنرشـ المئـة ملا ظـروفجامتعيـة والحية النفسـ ية والانال ا من مدروسة بعنايةالس ياس ية 
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اةل ورةوظيفهتـا بصـ  ح  تؤدا رئيسـة سـامت الال  ، ومـن أ مهد  هـ ليـف واجل اك وبأ قـل التفعـَّ

 :3لدلعاية الس ياس ية

  الاجامتالا.وعمل سالنف عمل حتليالت عىل س يةالس ياكز ادلعاية ترتأ ن -1

رؤية فق والمبا يتو  ا العامن الرأ  يج و ىل تلقدرهتا ع لميةتتصف ادلعاية الس ياس ية ابلع أ ن -2

 س ية.الس يا

 عيـةالاجامت الفرد لبياة ،يلالصح و  قيدلق ارصة التحليل اع املالس ياس ية اية ادلع عمتدت أ ن -3

 .دقةلفاات املس هتدفة با دوحتدي

 .النتاجئ قياس رسعةو  ،هيالر املرتتبة عاثالآ  دراسة يتطلب ،لس ياس يةة اعايدلا تطبيق-4

ن ف هتد  املس  دركهاالت ال ياف اخلفية ال هد أ ن حتقق عددا  من بجيس ية عاية الس يادلا اإ

ليعمـل عـىل حتقيقهـا أ و ع هبـا ويقتنـ  ،فسـ هتد  امل  اركهديـ ب أ ن جيـ  تنة الـ عل  امل  هدافوال  

مـا مـن  بـي موقـفمـا أ و ت  كـرةف وأ  ما  ال ميكن ضامن جناح حزبو .هااملشاركة يف حتقيق 

 قطابالس ت تلفةم ال ائل االإعالوس  اطةبوس  ةياس يدلعاية الس  ا لمن خالدون الرتوجي هل 

ها عـىل تحقيـق أ هـداف ل  ة ونرشـهايسـ  يارتوجي لدلعاية الس  احلزبيني للغري  فاعلنيمن ال ددع

 :4اية الس ياس يةعدللئيسة ف الر هداال  ومن أ مه  ،أ رسالا  و 

 هورامجل ع م ة المثن ـعفو دـ امل ية االتصاليةالعمل  جتاهات:يف الا ثريللتأ   االإعالن الس يايس-1

ــةعوســ يل اإ  بوســاطة ــرتوجي المي ــأ ثري  دثحتــُ  ،يةس ياســ   ئلارـسـ  ل جي ا  ت ــو يف ا  ابـيـ اإ   اقفه م

  .سلوكه و مهرأ فاك واجتاهات

 
 .166 ،165 ص سابقصدر م ـ اق عباسو شأ  باس من قت لو. البي  سيو جاك  3
 .916 -167ص  لسابقـ املصدر ا اسعب  واقأ ش 4
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وحثـن  جلديـديف يلهـن اجليـل ا ةرثـ ااملتو  ياسـ يةس  ة ال ثقافـ س ال ر غ: الس ياس ية التنش ئة-2

  فاهية يف اعمتع.الر  حتقيق من أ جل راا يف العملية الس ياس ية وتطويرهاعىل الاخن

ــة وادلعا االإعالوســ يل فظـيـ تو  يس:ق الســ يايســو ت ل ا-3 ــة المي ــاالا ي قن ــور الإ  قــفوامب امجله

  الس يايس. يد  تأ ي وال  بنيوات الناا ب أ صلكس ،الاكيلبةلوعود ا لي وك س ياس ية مضلل  

خـبة والاس تفادة من  ب املعريفابلقراءة والاكتسا يف اذلات التثق  :ايسس يال  فتثقيل ا-4

 هبـدف بنـاء جامتعيـةريـة والاكفؤون اليف الشـ  ايسالس ي يلزايدة الوع ،يسياس  ل العمل ا

  ع.قيادة اعمتل ؤهل ملاس يايس ل ااكدر لا

 لجيـ  الإعـداد ،ة الس ياسـ يةلتعبئـ يف ا ادلعاية الس ياسـ يةدام اس تخياس ية: س  ل ا بئةتع ل ا-5

  ملواهجة ال حداث الس ياس ية الراهنة. يلهنيا   و عنواي  نفس يا  وم  ؤهلم

 وادلعائيـة ةياسـ  يلس  ثقافـة اال  نرشـ يـة معل  :يايسء السـ  الالـوسـ يخ لرت  تواصلئل ال وسا-6

عداد من خالل جيرا ،ع مس توى الوعيرفو   وبمـا لمييـةة والتع الثقافيـ و  ريةاالإابا جماالب  اإ

 .الانرتنيتو ،فزيونوالتل، اعةالصحافة واالإيلل ثم  ية التلفةاالإعالم  سائلالو  بوساطة

 ع.متاع خل اسلوك دوال  ءار الآ ق يف وافق تخلو  اخلارجيةة مواهجة ادلعاي-7

جين ر واو ص خلق-8  املتلقي. دلىا ادلوةل ومؤسساهتة عن بياطباعات اإ

والــرتوجي  الاشـاعاتواايت ادلعـ  بـث ــو كبـري يف  ىلعـ  يـةالورق  فةالصـحا تمدخاسـ تو 

كل ركزت ال نظمة ، ذلصوم واس امتةل الرأ ا العام أ و اس تغفاهلاخل وكشف فضاحئ الس يايس

 تبـيه اهمام يفالسـ تخد افة ماليـا  م والصـحالإعـالا  عـىل د  د ـ تحديـ ل ا قمعية ـ عىل وجنل ا

ليني املـا أ ن ادلامعـني فضـال  عـن .غـاةالط د  ييـ ومت  نسـانالإ ا قمعـي املنهتـك حلقـو قلجسلها ا

آراء العامة امكون يف س ياساهتحتي  للصحف الورقية مه وقضـااي  س ياسـ ية وما تطرحن مـن أ

ــة ــوفر الو  فكري ــل للـصـ ت ــو عم ــري وتســتبعد   نيلاحافيني امل  ونيف ار الصــحطـضـ ي كل، ذلمهغ

 يف الكــة واملمــوةلهـة املجل ايم الانصـياالا لرشــوا الظومــة الاحـتاكر االإعــ من يف ونالعـامل


