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“The Zionist Media and the Psychological War, against Dawa 
(preaching)  and resistence in Palestine, and how to confront” 

ل اإلعالم المعادي، وأثره النفسي على الدعوة والمقاومة فـي           لقد تناول البحث في ثناياة أهم وسائ       :ملخص

وهدف البحث إلى التعـرف علـى أهـم         . فلسطين، باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه األمة برمتها        

ووضـع أفضـل    . التي تشكل مادته اإلعالمية   مكونات وسائل وأساليب اإلعالم الصهيوني، وأبرز الجوانب        

 .صدي لهاالسبل لمجابهتها والت

وقد أظهر البحث أهمية وسائل اإلعالم الصهيوني للكيان الصهيوني، باعتبارها مسيرة سياسياً، ومترابطـه              

وهي جزء ال يتجزء من حربه الشاملة التي تهدف إلى تحقيق التفوق والسـيطرة علـى اآلخـرين،          . عالمياً

 .لكونها األداة األهم في الحرب النفسية الموجهه

بأن الدعوة والمقاومة في فلسطين جسم واحد، ألن الدعوة قد أمدت المقاومـة بأفكارهـا               كما أظهر البحث    

وأطروحاتها وأخالقياتها، ووفرت لها مادة خصبة لإلعالم الموجه ضد العدو، وشكلت لها مصل ومناعـة،               

فلسـطينية  في حين أمدت المقاومة الدعوة بالدعم وااللتفاف الجماهيري، وأنهت حالة التفرد علي السـاحة ال              

 .وشكلت الرد العملي على وسائل االعالم الصهيوني وحربه النفسية
Abstract:The research discussed the most important means of the antagonestic its 
media, and its psychological impact on the preaching  Dawa and resistence in 
Palestine, as considered one of the most prominent challenges that faces the whole 
nation. 
The research aimed at identifying on the most important ingredients of the means 
and techniques of the Zionist media, the most prominent aspects that form its  
information material. And putting the best methods to confront and resist it.   
The research showed  the importance of the Zionist for the Information for the 
Zionist entity, as considered politically oriented, universally linked. Its an essential 
part in it,s comprehensive war which aims to achieve  prominence and mastery on 
others, because of  being the most important tool in its directed psychological war. 
The research manifested that Dawa (preaching) in palestine is one unit, because 
Dawa provided the resistence with its ideas, proposals and ethics, it spared afertile 
material for the divected Information against the enemy, it formed a serum and 
immunity for it, meanwhile, resistence provided Dawa with support and public 
congregation, it ended the state of uniqueness on the palestinian domain and formed 
the practical response on the Zionist media and its psychological war. 
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 ةـــالمقدم

 ...   والسالم على سيد الخلق والمرسلين، وبعدوالصالة هللا رب العالمين، الحمد

 ظـل   وقد ازداد االهتمام بها في     الحديث،   عصر مظاهر ال  برزأن  م وسائل اإلعالم اليوم تعتبر      إن

أبرزها علم النفس الذي     ، علمية أسسمناهج و على  ، باعتمادها   وسائلهذه ال لالهائل   التقني   التطور

أمدها باألساليب النفسية المناسبة، مما جعل هذه الحقبة الزمنية الراهنه تشهد نشاطاً إعالمياً يمتاز              

  . عبر التاريخه أي حقبة زمنيه تشهدلمبالقدرة والفعالية، 

 فـي   الحـرب النفسـية   الصهيونيه مساحة كبيرة من االهتمام بأساليب        اإلعالمسائل   و فردتأوقد  

 في آٍن واحد، مما جعله      خطورةمن أهمية و  سالح   لما يمثلة هذا ال    ،حربها ضد خصومها واعدائها   

 علـى   فاعل من أثر    ذلكلما ل  ، العدوانية حتل موضع الصدارة بين أسلحته المستخدمة في حروبه       ي

والـدعوة  ضد الشعب الفلسـطيني     ، ولما له من أهمية في الحرب الدائرة         جماعةمستوى الفرد وال  

والمقاومة، تلك الحرب التي استخدمت فيها كل اإلمكانيات المتاحة لها علـى صـعيد الوسـائل                

للتأثير على آراء وعواطف ومواقف الشعب الفلسطيني بشكل عام،         اإلعالمية، واألساليب النفسية،    

ات المقاومة  معنوي وتحطيم الشعب،   كسر إرادة إلى  التي تهدف   ، و شكل خاص والدعوة والمقاومة ب  

أساليب الحرب النفسية،  ، التي تقوم على قاعدة عريضة من      الحديثة اإلعالموسائل  عبر جميع   . فيه

 مزيجا مركبـاً  المدعمة بأحدث ما ابتكره وأنتجه العقل البشري في هذا المضمار، والتي اعتمدت             

 . للحرب النفسيةأساليب متعددة مع 

ة التي تخوضها اسرائيل جنباً إلى جنـب مـع         عالميفي فلسطين أن المعركة اإل    الواقع  ولكن أثبث   

لم تحقق أهدافها بتحطيم ارادة     ) وإن تركت بعض األثار السلبيه في هذا الواقع       (المعركة العسكرية   

تصـدي لهـا بوسـائل      بل على العكس تم ال    . الصمود والمقاومة في نفوس المواطنين والمقاومين     

والمقاومة بشـكل خـاص، ممـا أحـبط         الدعوة  مناسبة، من قبل الشعب الفلسطيني بشكل عام، و       

فالدعوة والمقاومة قد استفادت من التجربه الصهيونية       . وسائلها، وأفشل أساليبها، وأجهض أهدافها    

ـ               ج وسـائل   في كيفية توظيف وسائل االعالم في خدمة الحرب النفسية الهادفه، فعملت علـى دم

االعالم بأساليب الحرب النفسية، عبر التناسق والتناغم بينها وبين الدعوة والمقاومـة، وأنتجـت              

مصالً فريداً يقضي على عوامل اليأس والهزيمة، بل ويدشن قاعدة عريضه مـن الثقـه بـالنفس                

والقدرة على اإلعتماد على الذات، وهذا ما أظهرته الوقـائع سـواء علـى مسـتوى المـواطن                  

 . لفلسطيني، أو على مستوى المواطن اإلسرائيليا
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 :تمهيــد

والخطير على   الحساس الموضوعتناول هذا   لعمد الباحث    ):البحثمشكلة  ( اختيار البحث    دواعي

من ضغط   الواقع المعاش    ، وبما يمثله في    النفسية الحربالشعب الفلسطيني، بارتكازه على أساليب      

مـا  : مما أثار التساؤل التالي   . والمقاومةبالدعوة  لهزيمة النفسية   اإللحاق   ة،معنويالروح ال تحطيم  ل

 الـدعوة والمقاومـة فـي       وآثارها علـى   فيها،   النفسيةهي وسائل اإلعالم الصهيونية، والحرب      

 .؟التصدي لهاكيفية فلسطين، و

 ضـد  اإلعالم الصهيوني والحرب النفسية،      وسائل على التعرف البحث إلى    يهدف : البحث أهداف

 وأهميتها وأنواعها وأدواتها    وأهدافها مفهومها :تعرف على بالذلك  و. فلسطينوة والمقاومة في    الدع

 مفهومهـا : فيهاالحرب النفسية   أساليب  على  و،   والعوامل المؤثرة فيها    تشكل مادتها اإلعالمية   التي

 ثم،  مقاومةاللدعوة و ل تحٍد من   ه وما تشكل  ،الواقع في   فهاكيفية توظي و،   وأهميتها وأنواعها  وأهدافها

لمقاومتهـا   ووضع أفضل السبل     الحديثة،في ضوء القرآن والسنة وعلوم النفس       وتحليلها  تفسيرها  

 .لتصدي لهاوا

 تصـور عـن    يتناوله، مما قد يجعله يقدم       الذي الموضوع   ته في طبيع  تهأهمي تكمن : البحث أهمية

   والمقاومةالدعوة ضد هج موها الصهيوني، واستخدامها للحرب النفسية، باعتباراإلعالموسائل 

 الزمنية محل البحث، وهي فترة انتفاضة األقصى، ومـا لـوحظ            الفترةتنبع أهميته من خالل      و -

 .  في األراضي الفلسطينية لقمع االنتفاضةالنفسيةفيها من تزايد لألساليب 

 التركيز   في ،على مستوى العمل الشعبي والتنظيمي    ،   رجال الدعوة  استفادةبكما قد تنبع أهميته      -

 .  وعدم القنوط واليأسوالمقاومةالصمود وعلى تنمية الروح المعنوية، من خالله 

 في عدم التأثر بما تبثه وسائل اإلعـالم         المقاومةكما قد تنبع أهميته من إمكانية استفادة رجال          -

 .الصهيوني، وخاصة الحرب النفسية من كذب وافتراء 

فادة األكاديميين وخاصة الطلبة من أصحاب التخصصات في         أهميته من إمكانية است    تنبعكما قد    -

 .المستقبل النفس واالجتماع والسياسة واألمن والعسكرية وغيرها، في دراساتهم وأبحاثهم في علم
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 الوصـفي التحليلـي،     المنهج عن مشكلة البحث، وفق      اإلجابة يحاول الباحث    سوف : البحث منهج

، ثم يقدم المقترحات    هويفسرها ويحللها في ضوء معطيات     الواقع،الذي يدرس الظاهرة كما هي في       

 . اآلنية والالحقةآثارهاخفيف من الت في يفيد  المناسبة للتعامل معها بشكلوالتوصياتوالحلول 

 

 : الدراسةمصطلحات

 علم علما، وعلم هو نفسـه، وعلمـت       الجهل، هو نقيض    : والعلم ، باب العلم  في : في اللغة  اإلعالم

 علم وفقه، أي تعلم وتفقـه، أي سـاد العلمـاء            وتقول: عرفته قال ابن البري   : االشيء أعلمه علم  

 )1.(يقال ما علمت بخبر قدومهو. به وعلم بالشيء شعر فتعلمهوعلمه العلم وأعلمه إياه  والفقهاء

مجموعة الوسائل واألدوات التكنولوجية وغيرها من التقنيات المستخدمة، من         " :الوسائل اإلعالمية 

ف المستخدم لها بغرض السيطرة على الموارد اإلعالميـة واإلمكانيـات المعلوماتيـة             قبل الطر 

 )2(". وغيرها ،والتقنية للخصم والتدخل في عمل أنظمة إدارة شبكاته اإلعالمية ونظم اتصاله

 مخطط للدعاية أو ما ينتهي إليهـا مـن          استخدام " :الحرب النفسية بأنها   تعرف   :الحرب النفسية 

 إلى الدول المعادية أو المحايدة أو الصديقة، بهدف التأثير علـى عواطـف              لموجهةااإلجراءات،  

 )3.( وسلوك شعوب هذه الدول، بما يحقق للدولة الموجهة أهدافهاوأفكار

 وقوله. المرة الواحدة من الدعاء   :  والدعوة بشر، دعوت اهللا له بخير وعليه       يقال : اللغة فيالدعوة  

:  ودعـاء  دعـوا  ودعا الرجل    .من دعا اهللا موحداً استجيب له دعاؤه       أنه   ،"الحق دعوة   له: "تعالى

 )4.( اليهساقهاألميرناداه، واالسم الدعوة ودعوت فالنا أي صحت به واستدعيته، ودعاه إلى 

التكليف الرباني الوحيد لالنسان، وإن كـل انسـان         "و   بالمفهوم الشامل ه   الدعوة : االصطالح فيو

 )5(". عن تبليغه للعالم، واقامته في العالم مكلف، وإن المسلمين مسئولون 

 المصارعة وغيرهـا، وتقـاوموا فـي        في في باب قوم، وتعني قاومه       جاءت :ة اللغ فيالمقاومة  

 )6.(الحرب أي قام بعضهم لبعض

 وكل ما يتفرع عنه، بجميع الوسـائل المتاحـة، وبأيـة    واالحتالل، رفض الظلم    :وفي االصطالح 

 .وأقلهاالقلب، وهو أدناها  بالكره بوأ ،والبياناللسان  بو، أالالموالنفس بدرجة ممكنة، 

. مبحثـين ويشـتمل علـى      :األولالفصل  . سوف يقسم الباحث هذا البحث لفصلين      : البحث خطة

 .وأهم وسائل اإلعالم الصهيوني. أهدافهالصهيوني، ووسائل اإلعالم امفهوم : األولالمبحث 

  .هاخطورتو أهدافها، ، الصهيونيةةالنفسيالحرب أساليب  :الثانيالمبحث و
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 وسـائل اإلعـالم الصـهيوني     استراتيجية  : األولالمبحث  . مبحثينويشتمل على    :انيالفصل الث و

اسـتراتيجية الـدعوة والمقاومـة فـي        : الثانيالمبحث  و. والحرب النفسية ضد الدعوة والمقاومة    

 . التصدي لوسائل اإلعالم الصهيوني وحربها النفسية

 .، والتي تشتمل على خالصة البحث، ونتائج البحث، وتوصيات البحثالخاتمةثم 

   األولالفصل

 ، ضد الدعوة والمقاومة  النفسيةحربأساليبها في الو،  الصهيونيوسائل اإلعالم
 : مقدمة الفصل

 في حياة المجتمعات جزءا جوهريا هاما في صياغة الفكـر           المختلفةدور وسائل اإلعالم    لقد بات   

 كل بيت على فضائيات العالم اليوم جعل من الخطاب اإلعالمي أداة يمكن             انفتاحا أن   والتطور، كم 

واإلقليميـة،   بل يمتد ليشـمل القضـايا القطريـة،       ،  جماعةالفرد أو   ال مستوى رأي    علىتوظيفها  

  )7.( " فائدة الفضائيات ال جدال حولهاوباتتوالدولية، 

بعد ذلك االهتمام    قعحيث ي ،  الصهيونية اتهتماماال اإلعالم في أول سلم   لذلك يقع االهتمام بوسائل     

مـن  ، يتبين كم سخرت     الصهيوني على الواقع اإلعالمي     فاحصةنظرة  ب و .األمن مباشرة االهتمام ب 

مما . ا في المنطقة وفي العالم    خدمة سياساته وأساليب الحرب النفسية من أجل       ،عالميةالوسائل اإل 

 اإلسرائيلية بمعزل عـن الوسـائل العالميـة لإلعـالم           اإلعالمجعل استحالة التحدث عن وسائل      

 الصهيوني يتميز بكونه إعالم مترابط ومتكامـل، ألنـه يصـب            اإلعالمالصهيوني، باعتبار أن    

بمجمله في خدمة المشروع الصهيوني العالمي، الذي يستهدف كل المعمورة، وإن كان يخص في              

 هذا اإلعالم عمق الترابط بينه وبين الجانـب          كما يميز  .حربة النفسية فلسطين والدعوة والمقاومة    

القـائم علـى     التالزمذلك  ،  فيه تالزماًكثر األشياء   السياسي النفسي، حتى بات ذلك الترابط من أ       

إعالم صـهيوني بـدون      الالبرامج اإلعالمية، إذ    المواد و  أغلبلفصل بينهما في    ا استحالة   درجة

لها، باعتبارها المرجـع    الجناح اآلخر   ولسياسة،  تلك ا كبرى ل الدعامة  ال يمثل   لكون االعالم سياسة،  

 .هادفةالحرب النفسية الوتطعيمها ب، اإلعالمية مادةالعرض والموجة له، من حيث التحكم في 
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 اإلعـالم    وأدوات وسـائل جميع   ممارسة   امتزجت )سابقةنتفاضة ال  اال في(على أرض فلسطين    و

والوسـائل المقـروءة والمكتوبـه       ،التلفزيـون والوسائل السمعية البصرية كالراديو     ( الصهيوني،

بالتركيز على  ) لمنشورات واإلعالنات الهادفة  إضافة ل ،  نشراتالكتب و ، أو ال  مجالتالوكالصحف  

ثـم  ، خاصـة في فلسـطين   والمقاومةالدعوة وضد ،   عامة الحرب النفسية ضد الشعب الفلسطيني    

 ضجهاإ جل اهتمامه     اإلعالم في  ضعوحيث   ) االنتفاضة الحالية  في(تعمقت وازدادت بشكل كبير     

واإلشاعة، والتضليل اإلعالمي،    الدعاية،: (هامنالتي   و ،مختلف األساليب التي بحوزته   بالمقاومة،  

 ). ، واإلقناع الطوعي، وغيرها والفوضى، وإثارة الرعب،وغسيل الدماغ، وافتعال األزمات

 :ها الصهيونية، وأهدافوسائل اإلعالممفهوم ) أ:  األولالمبحث

مجموعة من الوسائل واألدوات التكنولوجيـة       وهي عبارة عن     :مفهوم وسائل اإلعالم الصهيوني   

التـأثير  وللشعب الفلسـطيني،    وغيرها   لسيطرة على الموارد اإلعالمية    ل ستخدموالتي ت  ،وغيرها

حيـث  .  المجتمـع الفلسـطيني    زعزعة األمن واالستقرار داخل   بهدف  ،  بهاإلحاق الضرر    ب اعليه

إلعالم الصهيوني إلى تثبيت أهدافه ومقوالته في الواقع عبر مجالين، األول مقوالت فكرية             يسعى ا 

كالدعايـة، واإلشـاعة، والتضـليل      . (ترسخ ذاتها عبر وسائل اإلعالم بأساليب الحرب النفسـية        

) اإلعالمي، وإثارة األزمات والفوضى، ونشر الخوف والرعب، وحرب المصطلحات، وغيرهـا          

بالتهجير، والمجازر، واإلبعـاد، واالغتيـاالت، وهـدم        ( عبر العنف واالرهاب،     والمجال الثاني 

المنازل، واالعتقاالت، وتدمير المزروعات، واالجتياحات، وإغالق المعابر والحواجز، وتخريـب          

 ) الطرق والبنية التحتية، وغيرها

يهـا مـن خـالل      التي يسعى الكيان العبري إل    ف  اهد وتتمثل األ  : الصهيوني هدف وسائل اإلعالم  

 للفـرد السـلوكي   العـاطفي و  وتخريب الفكري   وسائله اإلعالمية، وأساليب حربه النفسية، إلى ال      

 ثرؤتف،   لديه  للنشاط الفكري  خلفية ال برمجت(وللمجتمع الفلسطيني عامة، وللدعوة والمقاومة خاصة       

للفرد حالة النفسية   يزعزع ال مما  ) والمواجهةالسيطرة  على   تهشل قدر تثم    له، ةعاطفي ال على الحالة 

.    ة الصـهيوني  ةخـدم مصـالح   ي سلوكه وفق ما     هوجثم ي  ،ه وأخالق ه وقيم هويشوه تقاليد ،  لمجتمعاو

تشكيل الـوعي   يسعى ل  حيث الفلسطيني،فرد والمجتمع    نشاط ال  وسائل يستهدف أن مجال هذه ال   أي  

بما ،  التحتية اإلعالمية الموارد اإلعالمية، والبنية    على  من خالل السيطرة      بما يحقق مصالحه   لديه

فيها األجهزة واألنظمة والتجهيزات التكنولوجية والتقنيات والبرامج وغيرها، التي تؤمن تكـوين            

 ) 8.(وتأمين تدفقها ها وتوفير،وحفظ المعلومات، وإعدادها والتعامل معها وإرسالها واستردادها

 لحـرب النفسـية   ادوات  ائل وأ وسأهم  من  اإلعالم  تعتبر وسائل    :خطورة وسائل االعالم  أهمية و 

ـ ،  سـتهدف لتأثير على قناعات الطرف الم     موادها وبرامجها ل   استخداميتم  ، حيث   الصهيونية دون ب
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، لكـون   غيرهـا  وأقتصـادية    اال وأسياسية   ال وأعسكرية  مباشرة أو علنية كال    ستخداماتاللجوء ال 

 تعتمد على القوة الفكرية إلـى       التيية الفعلية،   نفس ال الحرب أساليب   همأاإلعالم ووسائله يعتبر من     

، أو   دون تكبد خسائر بشرية أو مادية      ،حقيق النصر لتعلى أسس علمية    تقوم  وجانب القوة النفسية،    

 .                                                غيرها من الخسائر الملموسه

 :أهم وسائل االعالم الصهيوني، وموقف الدعوة والمقاومة منها) ب

إلعالم الصهيوني كباقي الكيانات االعالمية األخرى، يعتمـد فـي الغالـب نفـس الوسـائل       إن ا 

اإلعالمية العالمية، في حربة االعالمية والنفسية ضد خصومة، مع بعض الفـروق الكميـة مـن                

االذاعة، التلفزيون،  والرسائل، والشعر، والقصص، والكتب،     : (وسيلة ألخرى، والتي من أبرزها    

والصـحف،    والحاسب اآللي، والبريد اإللكتروني،    ،كس، والفاكس، واالتصاالت  للتيوا والتلغراف،

 والمجالت، والتقارير، واالجتماعات، والمعسكرات، واالحتفاالت، والمعـارض، والمـؤتمرات،        

  )9.(الخ..ومجالت الحائط والندوات، والملصقات، والكتابات، والنشرات،

 أبرز الوسائل اإلعالمية، لتميزها بالعديـد مـن األمـور            تعتبر من  اإلذاعةف :ازاإلذاعة والتلف  -

. المساعدة للحرب النفسية، كسرعة االنتشار، واتساع االستخدام، وسهولة الفهم، وبسـاطة الكلفـة      

. وأما التلفاز فيمتاز بجاذبيته وقدرته التوجيهية، وهو أكثر الوسائل ألفة وقبـوال لـدى الجمـاهير        

من أبرز هذه الوسائل لكونها أكثر تأثيراً في الرأي العام، وألنها           ) فازاإلذاعة والتل (ويعتبر كالهما   

) 10.(أسرع وسيلة إعالمية تالزم الفرد طوال اليوم دون أن تحتاج إللمام الناس بالقراءة الكتابـة              

آلة إعالميه ضخمة بواسطتهما على مستوى العالم وفلسطين، حيث         الحركة الصهيونية   لذلك تسخر   

 بعض بالد العالم الغربي وأمريكيا، وذلك عن طريق         فيت اإلذاعة والتلفزيون    على محطا تسيطر  

 )11. (توجهها إلى الوجهة التي تخدم مصلحة إسرائيلثم  ،سياستهاسيطرة رؤوس األموال على 

وفي فلسطين تركز اإلذاعة الصهيونية باللغة العربية على بث نشرات األخبار والتعليق عليها، بما              

 االسرائيلي، وسياسته في حربة النفسية التي تهدف لتفتيت الوحدة الوطنية، وضرب            يخدم االحتالل 

روح الصمود والمقاومة، وزرع نفسية االنكسار والهزيمة، وكذلك الربط بين المقاومة في فلسطين          
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 م خبـراً  2001 ابريل عام 9فعلى سبيل المثال نقلت االذاعة االسرائيلية بتاريخ . وتنظيم بن الدن  

ة أن السلطات االسرائيلية قد اعتقلت على معبر رفح الحدودي فلسطينياً على صلة بالسعودي              مفاد

كان يقيم تنظيماً ألسامة بن الدن، في       ) لم تذكر اسمه  (وذكرت االذاعة أن المتهم     " أسامة بن الدن  "

 )12. (المناطق الفلسطينية

ل تشوية رجال المقاومة، ما ورد في       ومن أبرز األكاذيب التي أطلقتها اإلذاعة االسرائيلية، من أج        

إلـى الواليـات    " شارون"إحدى نشراتها األخبارية باللغة العربية في العام الماضي قبيل مغادرة           

قوات األمن اإلسرائيلي قد ضبطت عدة إعتداءات، منها تفجيـر عبـوة            " المتحدة، خبراً مفادة أن     

  )13". (تحتوي على كمية من الدم الملوث بفيروس اإليدز

وأما التلفاز االسرائيلي فقد برع في تصدير األكاذيب، خاصة في ضرب اللحمة الداخلية للشـعب               

م علـى لسـان     2001 ينـاير    5الفلسطيني، فعلى سبيل المثال أورد التلفزيون االسرائيلي بتاريخ         

 بأن مسئولين السلطة الفلسطينيينة ال يجرؤون فـي       " يعقوب عزرا " مراسل التلفزيون االسرائيلي    

 )14. (االعالن عما تم التوصل إليه في اجتماع القاهرة األمني خوفاً من رد الفصائل الفلسطينية

ولو على  (وللتصدى لهذا االعالم الكاذب عملت الدعوة والمقاومة بالمقابل على كسر هذا االحتكار             

رامج على أن تمتلك إذاعات محلية خاصة بها تبث من خاللها الب          ) نطاق ضيق وبمستوى متواضع   

التثقيفية التي ال تخرج عن إطار اإلسالم والدعوة من جهة، وتغطي أخبار االنتفاضـة وفعاليـات                

. المقاومة وبطوالتها في التصدي للعدو، وخاصة العمليات الفدائية االستشهادية، من جهه أخـرى            

مع القيام بتغطية األحداث التي تجري على طـول الـوطن فيمـا يتعلـق بممارسـات العـدو                   

 ).جتياحات، واالغتياالت، واالصابات، واالعتقاالت، والتعديات على حقوق اإلنسان، وغيرهاكاال(

وأما على صعيد التلفزيون فالألسف لم تمتلك حتى اللحظة بثاً تلفزيونياً خاصاً بها، إال أنها تستثمر                

المنـار،  (الكثير من التلفزيونات العربية بما يغطي بعض حاجتها من الدعوة والمقاومـة كقنـاة               

 .  ضغط االعالم الصهيوني) نوعاً ما(، األمر الذي خفف عنها )والمجد، واقرأ، والفجر، وغيرها

 توفر هذه الوسيلة الهامة عناصر الصوت والصورة والحركة واأللوان معاً،           : السينما والمسرح  -

 ) 15.( من الوقتواحداً ومحدداً لمدة طويلة) فكرة(ويعود أثرها الكبير في كونها تتناول موضوعاً 

 في  العاملينمن  ونظراً ألهمية هذه الوسيلة، فقد عمد اليهود للسيطرة عليها، لذلك يوجد اليوم كثير              

 تعودت الصهيونية كل    وقد )منتجين ومخرجين ومشرفين وممثلين    (في هوليود يهود  ،  عالم السينما 

 ) 16.(تلريرة تذكره بجرائم ه بقصة مثالعالمالسينما أو المسرح أن تطل على عالم عام تقريبا في 

تعتبر شبه معدومة، أو ضيقة االستخدام، برغم        ولكن هذه الوسائل على صعيد الدعوة والمقاومة،      

. أهميتها الكبيرة، ألن اإلنتاج السينمائي يحتاج إلى كلفة مالية باهظة، وإمكانيات عمليـة كبيـرة              
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، ببث األفـالم السـينمائية الهادفـة،        ولكن لوحظ في اآلونة األخيرة قيام بعض المحطات العربية        

 . لصالح القضية الفلسطينية، والمقاومة، وإن كانت قليلة جداً

وأما في الجانب المسرحي، فال يوجد مسرح مستقل يمثل الدعوة المقاومة في فلسطين، وإن كانت               

ح أو  هناك بعض الفرق المسرحية المحلية التي تنشط في الحفالت والمناسبات الخاصة، كـاألفرا            

ولكنها تعمل على   . المناسبات الدينية وغيرها، وهي ذات محدودية في الموضوع، والجمهور كذلك         

 شحن المواطن الفلسطيني لالستمرار في التصدي والمقاومة

وقد استطاعت الدعوة والمقاومة ادخال بعض الوسائل التعويضية التي تستطيع عبرها التصـدي             

ة أخرى دعم استمرار صمود المواطن الفلسطيني وتصـدية         للدعاية الصهيونية من جهة، ومن جه     

حيث شكلت هذه الوسـائل أدوات      ) أشرطة الفيديو وأسطوانات الفيديو والكاسيت    : (لالحتالل مثل 

هامة للدعاية في الدعوة والمقاومة، لما تمثلة من سرعة انتشار رغم أنها تقتصر فقط على شـق                 

ذي يتعلق برفع الروح المعنوية للمواطنين والمقـاومين،        واحد من التأثير، وهو الجانب الداخلي ال      

حيث كان يتم من خاللها بث العمليات االستشهادية، وخاصة وصايا الشـهداء، وكـذلك عـرض                

 .عمليات المقاومة في التصدي للعدو الغاشم في االجتياحات، وإطالق الصواريخ، وغير ذلك

رخص واألسرع، حيث تكاد تدخل كل بيـت        وأما أشرطة الكاسيت فقد كانت الوسيلة األبرز واأل       

وسيارة ومصنع، وتبث من خاللها الدعوة والمقاومة ما تريد، كاألشرطة التي تحتوي على خطب              

ومحاضرات الدعاة في التركيز على بناء الذات، واألشرطة التي تحتوي على الغناء اإلسـالمي،              

 .ي الصمود والتصدي لالحتاللواألناشيد الوطنية، التي تحفز على المقاومة، االستمرار ف

لقد أصبحت مواقع اإلنترنت في العصر الحديث، من أهم وسـائل االتصـال             :  مواقع اإلنترنت  -

واالعالم في الوقت الحالي، وذلك بسبب سعة انتشارها، وتمكنهـا مـن دخـول حيـاة النـاس                  

يد مـن المواقـع     وقد أدرك الكيان الصهيوني ذلك فعمد إلى بناء العد        . والمؤسسات على حٍد سواء   

سواء المستترة أو المعروفة الوجهة واالنتماء، بهدف إحداث تخريب فكري وأخالقي موجه للدعوة             

. من خالل نشر ما يفسد العقل، وما يفسد كذلك األخالق بنشر التحلل والرذيلة، عبر تلك المواقـع                
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يـدعوت  " مثـال   وفي مجال التضليل االعالمي برزت المواقع االسرائيلية ومنها على سـبيل ال           

التي تقوم بعملية تخريب مستهدف، عبر بـث أخبـار          " أحرنوت، وهآرتس، ومعاريف، وغيرها   

وتحليالت مضللة للفرد وللمجتمع الفلسطيني، باإلضافة للتركيز على الفضائح في جميع المجاالت،      

 .إلسرائيليةالسياسية، واالقتصادية، واألخالقية، والمالية، التي تزودها بها أجهزة المخابرات ا

وقد تصدت الدعوة والمقاومة لهذه الوسيلة بوسيلة ممائلة، رغم كون هذه الوسيلة حديثة نوعاً مـا                

ولكنها في األونة األخيرة أصبحت من الوسائل التي تلقى انتشاراً واسعاً علـى مسـتوى الـوطن           

ه جميع الوسـائل    وخارجه، بحيث تنبع أهميتها من خالل شموليتها، فهي تشمل النشاط التي تقوم ب            

األخرى المسموعة والمرئية والمطبوعة والمكتوبة، وتنقل أخبار الدعوة والمقاومة لكـل أنحـاء             

ومن أبرز هذه المواقع التابعة للدعوة والمقاومـة        . العالم، وفي نفس الوقت تشكل مادة إعالمية لها       

" د عز الـدين القسـام     كتائب الشهي " وموقع  " حركة المقاومة اإلسالمية حماس   "في فلسطين موقع    

" سرايا القـدس  " وموقع  " القدس واي " وموقع الجهاد االسالمي    " حزب الخالص اإلسالمي  "وموقع  

وغيرها من المواقع الكثيرة التي أنبـرت فـي         " كتائب األقصى "وموقع  " الدكتور الشقاقي " وموقع  

، ومن جهـة أخـرى      بيان فكر الفصائل المقاومة، وإظهار أنشطتها السياسية والعسكرية من جهه         

 . الرد على أكاذيب العدو، ودحض أباطيلة

 من أهمية هذه الوكاالت والمراكـز أنهـا تغـذي أغلـب             : وكاالت األنباء والمراكز االعالمية    -

الفضائيات باألخبار والتحليالت والتقارير عبر مراسليها في العالم، مما حدى بالحركة الصهيونية            

 .  منها في العالم بهدف التضليل اإلعالمي والتأثير في اآلخرينأن تعمل على السيطرة على العديد

في اسرائيل أهم هذه المراكز، حيث يتبع مباشـرة لمكتـب           " مركز المعلومات المركزي  " ويعتبر  

رئيس الوزراء، ومن أهميته أنه تتبع له وحدة إنتاج األفالم، خاصة الوثائقية منها ألجل توزيعها،               

 البحار التي تقوم بالعمل على توثيق العالقة بين المؤسسـات اليهوديـة             كما أن به وحدة ما وراء     

 )    17".(ومركز بيرس للسالم" مركز داحف: "ومراكز مدنية مثل. وغيرها خارج الكيان الصهيوني

وقد ردت الدعوة والمقاومة في فلسطين على ذلك، بالعمل على إنشاء عدد من المراكز اإلعالمية               

آلونة األخيرة، والتي تمد في كثير من األحيان وسائل اإلعـالم العربيـة             على طول الوطن في ا    

المركز : "واألجنبية بالمادة اإلعالمية الهادفة التي تخدم الدعوة والمقاومة على أرض فلسطين مثل           

معهد االعالم  "و  " المركز الصحافي الدولي  "و  " مركز اإلعالم والمعلومات  "و  " الفلسطيني لإلعالم 

مركز القـدس لإلعـالم     "و  " مركز المعلومات الوطني الفلسطيني   "و  " لصحية والتنموية والسياسة ا 

والتي شكلت أهم وسائل الدعاية لصالح المقاومة، خاصة بتركيزها على آثار           . وغيرها" واالتصال

. العدوان الصهيوني وما يخلفه بعد االجتياح من دمار وتخريب للبنية التحتية للشعب الفلسـطيني             
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 في األونة األخيرة المؤتمرات والندوات العامة، التي تناقش قضـايا تخـص الـدعوة              كما نشطت 

ظاهرة العمالء فـي  (والمقاومة، والتي شارك فيها العديد من المتخصصين والخبراء، مثل مناقشة        

 .والتي تمخضت عن إرشادات تهم المواطنين والمقاومين على حد سواء) المجتمع الفلسطيني

 توجه هذه الوسيلة الرسالة الصوتية إلـى المـدنيين فـي            ):اإلذاعة المتنقلة ( مكبرات الصوت    -

المناطق القريبة من ميادين القتال، أو التي تحدث فيها عمليات فدائية، وذلك بهدف تحقيق أهداف               

ويستخدمها الجيش االسرائيلي في الغالب أثناء الحمالت العسكرية، وخاصة فـي           . معينة ومختلفة 

بالغات واألوامر العسكرية على السكان والمواطنين، كالطلب منهم عـدم التجـوال            عملية إلقاء ال  

 . وااللتزام بالبيوت، أو في حالة الطلب منهم التجمع في أماكن معينة للقيام ببعض المهام المقصودة

وقد استثمرت الدعوة والمقاومة هذه الوسيلة أيضاً للتعويض عن الندرة لديها في وسائل االعـالم               

عالمي، حيث أظهرت هذه الوسيلة فعاليتها لدى الشعب الفلسطيني، رغم أنها تستخدم لتغطيـة              اال

حدث أو موقف معين، مثل المسيرات الشعبية الحاشدة، والمهرجانات الدعوية، وتغطية الجنازات            

 .وما إلى ذلك... للشهداء واإلعالن عن تبني بعض العمليات، أو نعي بعض الشهداء

 تمتاز المطبوعات بقدرتها علـى ترسـيخ األفكـار، وتمكـين            :ات والنشرات  الكتب والدراس  -

األشخاص من الرجوع إليها باستمرار، وبقدرتها على معالجة المواضيع الطويلـة المعقـدة، وأن              

مواضيعها تخضع للتحليل الدقيق، وتنتقل من شخص آلخر دون تشويه أو تحريف رغم صـعوبة               

 )  18. (ختلفة من مقاالت وقصص وشعر ومسرحيات، وغيرهااالنتشار ومحدوديته، عبر أشكال م

 ، آن واحد  فيكثر من شيء    أ تخدمالتي  والدراسات والنشرات    بالكتب   سواقاأل الصهيونيةغرق  وت

.  ثم الدعايـة العريضـة لـه       الكتاب،وإغراق األسواق بهذا    مثالَ   كإصدار كتاب    ،لخدمة دعايتها 

دى النشرات التي صدرت أخيـراً مـن قبـل الكيـان            وأمامي األن على سبيل المثال نموذج إلح      

وهي نشرة غير دورية تصدر عن قوات الجيش اإلسـرائيلي  " الحقيقة  " الصهيوني الغاصب بإسم    

وهي نشرة تشمل أسلوباً خبيثـاً فـي التحـريض          . 1م، رقم   2004 آذار   10في قطاع غزة، في     

 .  على العمال في حاجز بيت حانونوقد تم توزيعها مجاناً. والتشكيك وغسيل الدماغ في آن واحد
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وقد نجحت الدعوة والمقاومة في التصدى لمثل هذه الوسيلة على األقـل علـى نطـاق الواقـع                  

الفلسطيني، حيث شكلت هذه الوسيلة المادة اإلعالمية والدعوية األكثر شـموالً لـديها، خاصـة               

قد نشطت في اآلونـة األخيـرة       الكتيبات واإلصدارات صغيرة الحجم، التي توزع أحياناً مجاناً، و        

كالكتيبات عن  (طباعة الكتب والكتيبات التي تتحدث عن المقاومة، وبعض اإلرشادات الالزمة لها            

 ).العمالء، وعن التحقيق في السجون اإلسرائيلية، والحرب النفسية، وغيرها

ب، ومـا زالـت     وسيلة القصائد الشعرية التي تعتبر من أشهر الوسائل لدى العر          كما أنها لم تغفل   

تقدم وظائفها حتى اآلن، حيث نشط كثير من الشعراء الملتزمين بالدعوة، بنشر قصـائدهم التـي                

كما نشطت  . تحث على التمسك بالدعوة ومقوماتها، وكذلك تحث على التمسك بالمقاومة وخيارها          

 .مةالمقاومة في اآلونة األخيرة في إصدار الكثير من القصص عن حياة وسير أبطال المقاو

 ال شك أن المطبوعات الصحفية تمتاز بقـدرتها علـى ترسـيخ األفكـار             : الصحف والمجالت  -

ومعالجة المواضيع، وتعتبر الصحافة من أهم وسائل االتصال بين الجمـاهير، ومـن وظائفهـا               

ومن مزاياها المرونة وسهولة الوصول مـن حيـث النشـر           . الرئيسة اإلعالم والدعاية والتوجيه   

 شبكة  يةصهيونلوتوجد ل . قطاع واسع، وعرض موادها بشكل مباشر أو غير مباشر        والتوزيع إلى   

الصـهيونية   تسـيطر ، حيث   العالمفي إسرائيل و  منتشرة  والمجالت ال من الصحف   وكبيرة  واسعة  

 أن اسـتطاعت ، والعـالمي  الرأي العام ت كسبهاعن طريق، التي مراكز اإلعالم العالمية أهم  على  

 ) 19(.هامتلخدسخرة ت

د لعبت هذه الوسائل دوراً خطيراً خاصة في خدمة االحتالل اإلسرائيلي وأهدافة، والتي كان من               وق

وغيرها، التي عملت بكل قـوة علـى        " معاريف"و" يدعوت أحرنوت "و  " هآرتس"أبرزها جريدة   

 . تضليل الرأي العام، بتسميمة بنهر من األكاذيب والدعايات المغرضة، ضد الددعوة والمقاومه

فلحت الدعوة والمقاومة في تغطية هذا الجانب بالتصدى لهذه الصحف، حيث إمتلكت بعـض         وقد أ 

وغطت بها بنجـاح    ". االستقالل" وكذلك  " الرسالة: " الصحف المحلية في ظل الواقع الجديد، مثل      

 . مساحة كبيرة من الوطن، وكانت بالتالي البديل المناسب عن تضليل الصحف العبرية وغيرها

 هذه الوسائل من أهم سبل االتصال بين الدعوة والمقاومة والجماهير، حيث أن مـن               وقد اعتبرت 

أهم وظائف إعالم الدعوة عبر الصحف والمجالت هو التوجيه واإلرشاد، ومن أهم وظائف إعالم              

وقـد  . المقاومة هو شحذ المواطن والمقاوم على حد سواء، بمقومات الصبر والصمود والمواجهه           

كل أدبياتها، ونشاطاتها الخاصة، باإلضافة إلـى إمـداد القـاريء بكـم مـن               قامت عبرها بنقل    

المعلومات الدينية، والثقافية، واألدبيـة، والرياضـية، واألمنيـة، والعسـكرية، واالجتماعيـة،             

 . مما جعلها تشكل مرجعاً لعناصرها ولكثير من الجمهور على حد سواء، واالقتصادية، وغيرها
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ومة كذلك على تنشيط المقابالت الصحفية االعالمية كوسيلة من وسـائل           كما عملت الدعوة والمقا   

المسئولون والقادة السياسيين والعسـكريين،     (اإلعالم المتاحة بشكل جيد، حيث يحاول المتحدثون        

بتصدير فكر الدعوة وأخالقياتها، وإبراز الجانب المشرق فـي المقاومـة،          ) والناطقون اإلعالميين 

 .لجرائم الصهيونية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني أجمعوكذلك إظهار بشاعة ا

) الرسوم الكاريكاتيرية (ومن األمور التي نشطت الدعوة والمقاومة فيها في ظل االنتفاضة الحالية            

حيث مثلت هذه الرسوم سواء في الصحف أو المجالت، أو عبر الوسائل األخرى جانبـاً دعائيـاً                 

مثل الرسوم الكاريكاتيرية   . انب دعم قوي للمقاومة في فلسطين     لصالح الدعوة، وفي نفس الوقت ج     

وغيرها، باإلضافة إلى القيام بعمل ملصقات صغيرة، وصور بأحجام مختلفة،          ) أمية جحا (لألخت  

وكذلك إصدار نشـرات تتضـمن      . لزعماء الدعوة والمقاومة، وكذلك للشهداء والمعتقلين وغيرهم      

 .كرية واألمنية، وتوزع مجاناً على الجماهيرالعديد من اإلرشادات الدينية والعس

 للحرب النفسية وسائلها المتعددة التي تهدف إلى االتصال بالجمـاهير،           : المنشورات والبيانات  -

: وعملية االتصال تحتاج لثالث عناصر علـى األقـل هـي          . بهدف اختراقهم وتوجيههم لما تريد    

ألن . دوره في مجال العمل الدعائي النفسي     وبال شك فإن للمنشور     ) المصدر، والرسالة، والهدف  (

المنشور له أشكال عدة لتتناسب مع الموقف والحدث والرسالة الموجهة، وكلها من شأنها التـأثير               

والحرب النفسية التي تعتمد على هـذه       . على العقول والعواطف والسلوك طبقا لمقتضيات الموقف      

 والمناشير تعتبر لذلك من أبرز وسائل الحـرب       .الوسائل تفترض وجود عالقة تبادلية بينها جميعاً      

النفسية خاصة في المعارك واألزمات، وهو أداة تمرر من خاللها رسالة يرغب في إيصالها إلـى           

 )20.(الهدف، وهو عبارة عن رسالة مصورة، ويمكن أن يأخذ المنشور أشكاالً متعددة

المنشورات في اإلنتفاضة الحالية،    وقد وزعت القوات اإلسرائيلية في السنة الماضية مجموعة من          

جباليا وبيت  -إلى سكان بيت حانون   : "منها على سبيل المثال منشور بعنوان     ) يوجد أمامي بعضها  (

إلى سـكان بيـت     : " ومنشور آخر بعنوان  ". الهيا، أنتم الذين تعانون من إطالق صواريخ القسام       

المخربـون  : "نشور آخر بعنـوان   وم. موقع بإسم قيادة قوات جيش الدفاع في قطاع غزة        " حانون
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موقع بإسـم   " بيان موجة إلى المواطن الفلسطيني    : " ومنشور آخر بعنوان  ". ومن يمد لهم يد العون    

موقع بإسـم   " بيان هام إلى المواطن الفلسطيني    : " ومنشور آخر بعنوان  . قيادة قوات جيش الدفاع   

إلـى جمهـور العمـال      : "ومنشور آخر موقـع بعنـوان     . قائد قوات جيش الدفاع في قطاع غزة      

:      موقع بإسم قائد قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي في منطقة غوش قطيف، قـال فيـه              ". الفلسطيني

أيها العمال إننا نناشدكم بأن تتقيدوا وتلتزموا بالتعليمات وشروط التشغيل، وكل من يبدي إحتراماً              "

 باإلحترام الالئق ويستمر بعملة     لمكان عمله ومصدر معيشته ويلتزم بالشروط والتعليمات، يحظى       

دون عائق، أما من يسمح لنفسه من العمال أن يتعاون مع منظمات اإلرهاب فسوف يجلب لنفسـة              

 ". وألبناء عائلته الخراب والدمار

وقد تصدت الدعوة والمقاومة لهذا األسلوب بمثله سواء ضد قوات اإلحتالل، بالرد على أكاذيبـه               

ي جعل المنشور شكالً مناسباً للخطاب الداخلي األكثر استخداما من قبلها           وبياناته ومنشوراته، أو ف   

حيث شكلت هذه الوسيلة بمجملها     . للشارع الفلسطيني، تأكيدا لممارسة أو لعمل تريد إبالغه للناس        

مجموعة من األوامر أو المطالب التي تلزم فيها المقاومة المواطنين بااللتزام بها، كاالضـرابات،              

وتوجد كمية كبيرة من هذه المنشورات والبيانات لفصائل المقاومة فـي           . وغيرها.…توالمقاطعا

 . فلسطين في متناول اليد

 : الصهيونية، أهدافها وخطورتهاالنفسيةأساليب الحرب ) أ:  الثانيالمبحث

 المخطط للدعاية وما    االستخدام  ": بأنها الحرب النفسية  رفع ت :مفهوم الحرب النفسية الصهيونية   

 أو المحايدة أو الصديقة بهدف التـأثير علـى   المعاديةتمي إليها من إجراءات موجهة إلى الدول      ين

 )21". ( بما يحقق للدولة الموجهة أهدافهاالدولعواطف وأفكار وسلوك شعوب هذه 

للسيطرة على العقل،   تُوجه  ، لكونها   حرب أفكار على أنها    النفسية   لحربوينظر الكيان الصهيوني ل   

 ببعدها الـدفاعي  سعىتوهجومية في آن واحد، ف  وهي حرب دفاعية     ،المبدأر والعقيدة و  لفكوتمس ا 

  .تحطيم معنويات العدو، وتفتيت وحدتهل الهجوميبعدها تسعي في ، وها شعبمعنوياتلتحصين 

 مـع من دولة ألخرى، فالهدف     أهداف الحرب النفسية     تختلف   : الصهيونية  الحرب النفسية  أهداف

.  والتعاطف االنحيازنحو   دفعها والهدف مع الدول المحايدة      ،حطيم الروح المعنوية  ت الدول المعادية 

) 22. (تحقيق األهداف المشـتركة   والتعاون  و الصداقةوالهدف مع الدول الصديقة توطيد أواصر       

الرعب ووزرع الخوف لدي الناس،     ،   اليأس من النصر   بثالصهيونية تهدف إلى    الحرب النفسية   و

 )23 (.، وخلق حالة عامة من اإلحباط للشعب برمتة       روح المعنوية الخفض  س، و النفووالتذمر في   

 وخاصة بين األحـزاب     ، الفلسطيني مجتمعبث روح الكراهية داخل ال    وكذلك العمل الدؤوب على     

) 24. (لحركات العسكرية الفلسطينية  ا أثر   إخماد، و  وبين الشعب  ا وبينه ، البعض هابعضوالسياسية  
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 ضد فكرة   حريضتالولدعوة الجهادية وأفكارها، وفي المقاومة وعملياتها،       في ا تشكيك الجماهير   و

 ) 25(. الصمود والمواجهه على ةقدروقدرتها على تحقيق التحرر بالوسائل الجهادية، وال مقاومة،ال

 سـياقات   ن بشكل عام، أ   الحرب النفسية  ومن أهمية    : الصهيونية الحرب النفسية وخطورة   أهمية

أسـاليب إشـباع    ب غرائـزه،  ورغباته و  ، التعامل مع ميول اإلنسان وحاجاته     تعتمد على ها،  تطبيق

 ) 26 (.المتلقينكل منفر، وهي معطيات تستهوي في معظمها شيء  يبهتجنعبر ، أو  لديهمرغوبه

ألنها تقوم علـى    . أقصر الطرق للوصول للنصر   فيها تعتبر    أن الوسائل    تها للصهيونية، أهميومن  

 ) 27(. إلى القلوبقرب األ، والمنطق الرصين،اللهجة الرزينة الهادئةب، مدروسةاستخدام خطوات 

 هاتأثير، ب  من أشكال الصراع    شكالً عتبرولكن تكمن خطورتها على المجتمع الفلسطيني في كونها ت        

  )28(. لمصلحتهاتحقيق أهداف مناسبةوذلك ب فيه، وعلى األنظمة اإلعالمية ،على المجتمع بأسره

الفوضـى  و البيئة التي توصف بالخالفات والصراعات والتناقضات        استغاللتها في   تكمن خطور و

 )  29(.موجات التأييد أو الرفض حول قضية أو شخصية معينةبها تثير ف ،وعدم االستقرار الداخلي

 :أهم أساليب الحرب النفسية الصهيونية، وموقف الدعوة والمقاومة منها) ب

: أنهابشكل عام على    الدعاية  ) هارولد الزويل  (يعرف : النفسية الصهيونية  الحرب في    الدعاية -

تعبير عن اآلراء أو األفعال التي يقوم بها األفراد أو الجماعات عمداً على أساس أنها ستؤثر في                  "

 ) 30.(مراوغات نفسيةعبر أفعال آخرين أو جماعات أخرى لتحقيق أهداف محددة مسبقاً  آراء أو

عملية مستمرة يتبع فيها أساليب فنية علمية إقناعيـة،         " بأنها  ام  بشكل ع ) شاهيناز طلعت (تعرفها  و

أو احتيالية أو قهرية، بغرض التأثير على المكونات النفسية للجهة المستقبلة ال شعورياً أو شعورياً               

) 31. (فتضعها تحت رقابتها، وتسيطر وتضغط عليها أو تجبرها على اتباع السلوك المسـتهدف            

محاولة التأثير في األفـراد والجمـاهير       : "  الدعاية الصهيونية بأنها تعني    )ليونارد دوب (ويعتبر  

) 32". (والسيطرة على سلوكهم، ألغراض مشكوك فيها، وذلك في زمان معين، وهدف مرسـوم            

والفلسـطينيين،  تنمية الشعور المعادي للعـرب      : األول.  الصهيونية، تتمثل بشقين    الدعاية أهدافو

وغيرها، التلفزيون  كاإلذاعة و رامج  عبر الب أو  ،  الصحف والمجالت ب ،نشر كل ما يحط من قدرهم     ب
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 )33(. طينيينسحقوق الشرعية للفل  الوتساند  دعم  ت ،عربية ي دولة بهدف منع أي مساعدة أل    وذلك  

تحويـل  و ، مع الدول الحليفة   الصداقة وتعزيز   ،كسب تأييد القوى المحايدة   في  : ويتمثل الشق الثاني  

 تبريـر ووالتحالف معه،   ه   إلى موقف الدفاع عن    ،فهم للوجود اإلسرائيلي  تالالرأي العام من موقف     

 ) 34.(لمنطقه بموقف إسرائيل في اضرارإللقطع الطرق على كل خطة تهدف  له، وكل تصرف

   : نـازي   قائد ألماني  ، كما قال  جعل اآلخرين يتصرفون كما تريد الدعاية أن يتصرفوا       لوتهدف  كما  

أليس األرخص من ذلـك أن      . القنابل لندمر بها مدفعا واحدا في يد جندي       ننا نستهلك الكثير من     إ"

 ) 35".(توجد وسيلة تسبب اضطراب األصابع التي تضغط على زناد ذلك المدفع في يد الجندي؟

ومن أهمية الدعاية الصهيونية وخطورتها، أنها تعتبر أهم أسلوب في الحرب النفسية، باعتبارهـا              

 ، وتسـتهدف  تستخدم بصورة هجوميـة   ولكونها  . مية ومادتها األساسية  جوهر هذه العملية اإلعال   

معلومـات  لتستند  ، وهي   في وتموه حتى ال تبدو واضحة وظاهرة      خت، و األشخاص ال الموضوعات  

ق تام مـع االتجاهـات السياسـية        ي وتنس ،معرفة دقيقة لمجريات األمور   تستند كذلك ل   و .ذات قيمة 

ال تخلق موضوعات جديدة، بل تعنـى       وهي   .للمستهدفين ها، وغير العاطفيةوالعسكرية  والثقافية  و

جعلهـا  مما ي  صبغة مرنة،     كما أنها ذات   .هدافهاتعالجها بصورة تخدم أ    بالموضوعات القائمة فعالً  

تكون متأهبة دائما لتفسيرها للموضوعات، بما يتمشى مع        وقادرة على مالحقة التطورات اليومية،      

 )36(.التي تحدث فيهاالتطورات هذه 

ومن أبرز المجاالت التطبيقية لهذا األسلوب في الحرب النفسية ما تبثة وسائل االعالم اليوم عـن                

زعماء الدعوة والمقاومة، وزعماء الشعب الفلسطيني من تشويه وحرق، من خالل تصويرهم بكل             

الصفات والمواصفات السيئة، ومنها الدعاية التي شنت في العام الماضي ضد شخصـية الشـيخ               

" فتحـي الشـقاقي   " الدكتور" ، ومن قبلهم    "عبد العزيز الرنتيسي  "والدكتور  " أحمد ياسين "مجاهد  ال

 . قبل اإلقدام على اغتيالهم" ياسر عرفات"، ومن بعدهم الرئيس "أبو على مصطفى"والمناضل 

على التصدي لهذا األسلوب، بالعمل علـى الحيلولـة دون تحقيقـه            لمقاومة  وقد عملت الدعوة وا   

من خالل تفنيد المقوالت االستراتيجية التي قامـت عليهـا مرتكـزات الدعايـة              فه الخبيثة،   هداأل

ومن خالل ذلك بيان الحقائق المتعلقه بكـل رأي         . الصهيونية بشكل ال يدع مجاالً للبس والغموض      

 .أو موقف تحاول الدعاية الصهيونية أن تبثة في أذهان الناس

الـرأي العـام    ) برايس(يعرف  : الحرب النفسية الصهيونية  اإلعالمي للرأي العام في      تضليل ال -

 مالتعبير عن مجموعة من اآلراء التي يدين بها الناس إزاء المسائل التي تؤثر في مصالحه               " :بأنه

 عين، تربطهم مصلحة مشتركة، إزاء موقف م      فكرة سائدة بين جمهورٍ   "أو هي    ".العامة والخاصة   

  )37 (". أو تتعلق بمصالحهم المشتركة،ير اهتمامهم تثه أو مسال،أو تصرف من التصرفات
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ولـد لديـة معلومـات      ت المضللة التي  العمليات الصهيوني للرأي العام،      اإلعالمي التضليلويمثل  

شن حملة فكرية من الدرجة األولـي       ب الجوهرية   ته وتتلخص فكر  .الحقيقيةمغلوطة تضلل وجهته    

اسـتغالل  و ،تي تعتمد علي اإلثـارة والتحـريض      تجاوز مرحلة الدعاية، ال   ل الخصوم، تؤدي    علي

 )   38 (. على مواصلة المقاومةتمعجموالتحطيم قدرة الفرد إلى تضليل الواقع، لالحقائق 

 ، تدفع االزمة السابقة للنـزاع     مثل أن  ،قواعدهالصهيوني ليس عفوياً، بل له       اإلعالمي لتضليلاو

 )39 (.شريررجل نه بأرئيسها تصور  و،اننها الشيطأ علىتصور الدولة العدوة والى ذروتها، 

ومن شواهد ذلك ما زرعتة الدعاية الصهيونية على مدار ثالث سنوات في الـرأي العـام، بـأن                  

وبالتالي ال يصلح ألن يكون شريك مناسب في        " بن الدن "الرئيس أبو عمار شخصية ارهابية مثل       

 . ك مقبول في عملية السالمالسالم مع الطرف االسرائيلي، الذي يجتهد في البحث عن شري

م، عنـدما   2004ومن أساليب الضليل اإلعالمي الذي نقلته االذاعة االسرائيلية في شـهر مـايو              

 مواطن أغلبهم من    22قصفت الطائرات االسرائيلية متظاهرين مدنيين في مدينة رفح وقتلت منهم           

م الذين أطلقـوا صـواريخ      بأن المسلحين الفلسطينيين ه   " حيث قالت في نشرة األخبار      . األطفال

 ) 40"(مضادة على الطائرات االسرائيلية، فأخطأت وسقطت على المتظاهرين، وقتلت عدد منهم

تقرير غـامض أو    ": أنهابشكل عام ب  ) ربير (يعرفها :ة في الحرب النفسية الصهيونية    اإلشاع -

    )41(.منطوقة غالباًغير دقيق أو قصة أو وصف يتم تناقله بين أفراد المجتمع عن طريق الكلمة ال

الترويح لخبر مختلق ال أساس له من الواقع، أو تعمد المبالغة أو التهويل أو التشويه في سـرد                  أو  

  )42(. خبر فيه جانب ضئيل من الحقيقة أو إضافة معلومة كاذبة أو مشوهة لخبر معظمه صحيح

اعات فـي ضـوء التطـور       دوراً بارزاً في نشر اإلش    في العصر الحديث،    وسائل اإلعالم   وتلعب  

ي منطقة فيهـا    ألصبح العالم قرية صغيرة يمكن إيصال أي خبر         أ بحيث   عليها،الهائل الذي طرأ    

  )43 (.بسرعة وبسهولة
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  ظاهرة قديمة عرفتها المجتمعات منذ     لكونهاالحرب النفسية،   هام في    سلوبأتعتبر دوماً   اإلشاعة  و

 ال يتورعـون عـن نشـر        الذين. لألخبار الكاذبة وهنالك دائماً المروجون للشائعات     القدم، حيث   

  )44 (.شاعة والخداعالحرب منذ األزل تأخذ طابعاً يعتمد على اإلو. شائعاتهم في أي وقت وزمان

وتهدف الحركة الصهيونية باإلشاعة تدمير القوة المعنوية وتفتيتها، وبث الشقاق والعداء وزعزعة            

والتغطيـة علـى    . وتحطيم الجبهتين العسكرية والداخليـة    الثقة في نفوس األفراد الموجهه إليهم،       

  )45. (الحقيقة، والتقليل من شأن مصادر األنباء، وهي طعم إلظهار ما يخفيه الخصم من حقائق

خلق جو من البلبلة والشك وزعزعة      كما تهدف الحركة الصهيونية من خالل اإلشاعة كذلك، إلى          

، وخاصـة   استغالل الظروف للتشكيك بكل شيء     و .تفرقةالثقة بالنفس، وبث الروح االنهزامية وال     

إثـارة  و ،إسقاط شخص غير مرغوب فيه    وكذلك   .المواقف والخطط التي يضعها النظام السياسي     

  )46 (.، عن قضاياه األساسيةاضطرابات داخل المجتمع إلشغال النظام السياسي بها

 سـالح   ية الحرب النفسية، وه    أخطر أسلح   بشكل عام، في كونها    اإلشاعةوتكمن أهمية وخطورة    

 استعمل لتفكيك المجتمعات، ويتمثل خطره في عدم إمكانية مواجهته فردياً، لذلك يجـب               جديد قديم

  )47(. التعاون الكامل بين الحكومة والشعب في ذلك

اإلشاعة بأنها أحد أسلحة الحروب النفسية التي تخوضـها         خطورة   )جمعان أبا الرقوش  (ويصف  

إما الضعافها أو للحصول علـى كثيـر مـن          ،  في سبيل النيل من الجهة المقابلة     الدول والجيوش   

 )48(.  مع تحديد اإلشاعات الالزمة الختراق البناء االجتماعي،المعلومات التي قد تبدو واضحة

السياسـي  االسـتقرار   ومن خطورة الشائعة الصهيونية أنها تنتشر في جو مـن عـدم األمـن و              

 وعقالً محكماً ال يتـردد فـي        ،قق للفرد ذهنية واعية ال يشوبها القلق      ن األمن يح  أل ،االجتماعيو

 المناخ غير مهيأ لإلشاعة،     مما يجعل  من االستقرار النفسي،     اًيخلق نوع فإصدار األحكام الصائبة،    

ن ذلك هو المناخ المناسـب  إولكن إذا كان المجتمع يمر بحالة حرب، أو عدم األمن واالستقرار، ف           

 )49(.  ضدةالنبثاق اإلشاعة

 :ويمرر الكيان الصهيوني أسلوب اإلشاعة ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته عبر ثـالث مراحـل             

 يحتمـل   قرب وقـوع اجتيـاح    ب شاعة كاال  الداخلي، إثارة الخوف والقلق والصراع النفسي    مرحلة  

ـ      ل إلثارة الصراع الداخلي، واختال    وقوع فيه عمليات دمار وقتل،     ن  التوازن النفسي الذي ينشأ م

 بنشـر   وذلـك  ،مرحلة التخلص من القلق والصراع     ثم   .احتمال صراع داخلي ونفسي وقلق دائم     

مرحلـة  ثـم  . لخلق حالة من التراخـي ،  وقوعة أخري بأن االجتياح والموت والدمار بعيد  اشاعة

 بإشـاعة يعود لصدمها مرة أخـري      حيث  ن نوعاً ما،    ئالصدمة بعد أن تستقر النفوس وتهدأ وتطم      

     .وهكذا… من السابقأشد وقعاًبأن قوات العدو على أبواب المدن، مما يجعلها ، تقول أخري
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وقد تصدت الدعوة والمقاومة لهذا األسلوب عبر االعتماد على تعاليم الدين االسـالمي الحنيـف،               

حيث وضعت العالج الشافي لإلشاعة، عندما أرست عدة قواعد أساسية هامة عبر مجموعة مـن               

يأيها الـذين   : " كقوله تعالى  .التي تشكل مصالً قوياً إلبطال مفعول هذه الحرب       اآليات واألحاديث   

أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينـوا أن تصـيبوا قومـاً بجهالـة فتصـبحوا علـى مـا فعلـتم                      

وإذا جاءهم أمر من األمن أو الخوف أذاعوا به ولـو ردوه            : "ىوقوله تعال ) 6-الحجرات".(نادمين

وهذه اآليـات   ) 83-النساء".(إلى اهللا والرسول وإلى أولي األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم          

 .تمثل منهج اإلسالم والدعوة في مواجهة أساليب الحرب النفسية

 لألمـن   مقابلـة الحالة ال  الخوف بر يعت : إثارة الرعب والخوف في الحرب النفسية الصهيونية       -

.  ومستقبله ،من حاضرة  بالخوففي ظل غياب األمن الفردي واالجتماعي، يشعر الفرد         ، ف واألمان

لذلك . الخوف يجد مرتعه المناسب في ظل عدم األمن كحالة الحرب، أو حالة الفوضى            ألن عامل   

: لقولة تعالى .  ألفراد المجتمع  تحرص الدول على تحقيق حالة اإلستقرار اإلجتماعي بتوفير األمن        

 )50).(سورة قريش" (فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف" 

 األمنيفقدان الجانب   للفرد، بسبب   ل تهديد   ام أكبر ع  ذاتهبحد  يشكل   االحتالل اإلسرائيلي    وجودإن  

 يحـس   حـين  ، ألنه يته الذاتية ضرورة إشباعه باتجاه حما   لالفرد  بدفع  الذي ي  ، النقص النفسي  فينشأ

) 51(. لحماية نفسه  البديلةللجوء إلى الخيارات    ذلك  الفرد أن أمن المجتمع يتعرض لالنهيار يدفعه        

ومن أبرز الجوانب السلبية التي ينتجها هذا األسلوب عن قصد وتدبير، جعل البعض يصل إلـى                

. ستسالم له، وحتى التعامل معهحالة من الرعب والخوف من العدو مما يجعلة يقبل على عملية اال           

هام  سبب   ، والتعامل معه يشكل   االحتاللبأن االلتصاق   ألن سيطرة الخوف عليهم جعلهم يظنون ب      

 أو  م أو مصـلحته   م أو حـاجته   م رزقه على من الخوف    منفسهأمن أجل حماية    لهم،  توفير األمن   ل

 )52 (.الصوابخطأ من  الن األوراق، ولم يعودوا يدركووا خلطهم لدرجة أن، بالضعفملشعوره

وقد عمدت الدعوة والمقاومة بالمقابل على التصدى لهذا األسلوب ومجابهته بمزيد مـن الـدعوة               

.      للتمسك بالقيم الدينية، والتشبث بالمفاهيم الوطنية، والتعمق بالوالء واالنتمـاء للـدين والـوطن             
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بعض األحداث  العدو ل  استغاللبوذلك  :  إثارة الفوضى واألزمات في الحرب النفسية الصهيونية       -

 الصعب الفصـل بـين      منحيث   .ه تؤثر في نفسية خصم    ،الظروف بنجاح من أجل خلق أزمة     و

ارة الفوضى تحسباً لمـا     ثإل األزمات ال بد أن يؤدي       افتعالألن   األزمات وإثارة والفوضى     افتعال

شعوب فـي افتعـال     شعب من ال  ل استغالل القلق    عبر ،يمكن أن يترتب على األزمات التي أثيرت      

  )53(.  هذه الحاالت ربما يصدقون بعض االفتراءات أو الشائعاتمثلأزمة معينة ألن الناس في 

للمسجد األقصى التـي  " شارون"ومن أشهر حاالت األزمات التي افتعلتها القيادة الصهيونية زيارة         

أن تعاد األمور إلى    على أثرها حدثت أكبر عملية فوضى وأزمة في المناطق الفلسطينية، من أجل             

وقد تمادت في ذلك من خالل استخدامها بشكل مكثـف          . سالف عهدها، ويبدأ العد من جديد وهكذا      

. لقوتها العسكرية في الواقع، مما جعل الشعب الفلسطيني دوماً في حالة تأهب وترقب لهجوم مـا               

: ضادة علـى جـانبين    وقد تصدت الدعوة والمقاومة لهذا األسلوب بالتركيز في حربها النفسية الم          

 ما يحدث في األراضي الفلسطينية المحتلة       بنقلجانب تفضح فيه ممارسات اإلرهاب الصهيوني،       

 يشاهدها،  منمن مشاهد عنف ودمار قاسية تثير المشاعر لكل         ذلك  ما يتضمن   ب ،كل أرجاء العالم  ل

يني باإلغتياالت،  وذلك بقصد إظهار همجية العدو، ومدى المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسط           

وفي الجانب اآلخر    . األراضي، وغير ذلك    وتجريف ، واقتالع األشجار  ، وهدم المنازل  ،قصفوال

تعبيرات الخوف والذعر   تركز على شن حرب نفسية مضادة على الكيان الصهيوني، كإظهار مثالً            

 بكـل جـرأة     هرالحجا الذين يقذفون    نفي وجوه الجنود اإلسرائيليين وهم يواجهون األطفال والشبا       

 التـي  ، بـالخوف والرعـب    المصحوبحاالت االضطراب النفسي    ، والتركيز كذلك على     وتحدي

.   جراء عملية فدائية أو استشـهادية      تصيب الجنود والمدنيين خصوصا عند حدوث خسائر بشرية       

 والوسائل الصهيونيه   ساليباألوتطوير أدوات ووسائل المقاومة في الرد على        تصاعد  وكذلك عبر   

كالرد على عمليات القتل واإلبادة واالغتياالت التي يمارسها المحتـل الصـهيوني،            ،   المدنيين ضد

 .  ، للصمود أمام العدو الغاشم، وأبرزها العمليات االستشهاديةساليب المتاحة لها الوسائل واألبكافة

 تحويـل   وهي بشكل عام العملية التي يمكن بها      : في الحرب النفسية الصهيونية   غسيل الدماغ    -

الفرد أو مجموعة، عن اتجاهات وقيم وأنماط سياسية، وقناعات سابقة، وتبنـي اتجاهـات وقـيم                

أسلوب من أساليب الحرب النفسية، يستخدم لتغيير اتجاهات        " و هو    أ .جديدة يفرضها عليه آخرون   

  )54 (".األفراد، متبعاً وسيلة تقنية محدودة، وذلك عن طريق اإلقناع القسري المقنن 

الصهيوني عبر هذا األسلوب ضد الشـعب الفلسـطيني والـدعوة           قد استهدفت عمليات الضغط     و

والمقاومة، لخلق نوع من االضطراب االنفعالي والتفكك العقلي، وذلك بممارسة الضغوط الجسمية            
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والنفسية، مثل عمليات التجويع أو نصف التجويع أي الحرمان من الطعام والعزلة، والتي يختلف              

  )55. ( رد فعلهم على مثل هذه الممارسات القاسية وفقاً لبناء وتكوين شخصياتهمالناس في

وقد استخدم الكيان الصهيوني هذا األسلوب على الصعيدين الفردي والجماعي، فعلـى الصـعيد              

الفردي كان أكبر مجال له داخل السجون اإلسرائيلية، حيث تعرض السجين الفلسطيني لعمليـات              

.   فة، تسعى إلى إلحاق أكبر قدر ممكن من تفكك هذه الشخصية التي قاومتـه             تحقيق مبرمجة وهاد  

وعلى المستوى الجمعي فقد مارس الكيان الصهيوني عمليات القهر والتجويع والعزل والترهيـب             

في آن واحد، مما قد يخلق حالة من الوهن التي تقود لتفكك الشخصية الجمعية، وبالتالي االستسالم             

 . هذا المجموع لكل ما يفرض عليه ومن ثم القبول الطوعي لما يدعية هذا العدواإلجباري من قبل

وقد تصدت الدعوة والمقاومة لهذا األسلوب عبر نشر كثير من الكراسات األمنية الواعية، التـي               

تبين هذا األسلوب وتشرح أبعادة وطرقه وأساليبة، ومن هذه الكتب التي تناولت هـذا الموضـوع          

وهنـاك كثيـر مـن      ". رحلة العذاب في أقبيـة السـجون اإلسـرائيلية        : " نوانكتاب للمؤلف بع  

 .المحاضرات التي قامت بها فصائل الدعوة والمقاومة لعناصرها، وفي محيط أنصارها

وحرب " المفاهيم"وتعني المصطلحات بشكل عام     :  المصطلحات في الحرب النفسية الصهيونية     -

لهذه المفاهيم التي تخدم مصالح صـاحبها، بترويجهـا         عملية فرض   "المططلحات أو المفاهيم هي     

واستخدامها، إلجبار الطرف اآلخر على اعتمادها في خطابة اإلعالمي والسياسي، والرضوخ لها،            

 .  وعدم مقاومتها

وقد برع الكيان الصهيوني في بث كثير من المصطلحات في جميع المجاالت، بشكل جعل البعض               

يم، بنوع من التقليد األعمى بدون فهم مدلوالتها ومراميها، حيـث           يردد هذه المصطلحات والمفاه   

.    من الخطأ الفادح تجريد أي مصطلح أو مفهوم عن طبيعته وعن بيئتة، بأي شكل مـن الشـكال                 

أورشـليم،  . النزاع، بدل الصراع. اإلرهاب، بدل المقاومة (ومن أمثلة هذه المصطلحات والمفاهيم      

االسـتهداف،  . االنتحاريين، بدل االستشـهاديين   .  بدل الضفة الغربية   يهودا والسامرة، . بدل القدس 

وهذه الحرب تعـد مـن أخطـر الحـروب          ). األحياء السكنية، على المستوطنات   . بدل االغتيال 
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اإلعالمية، حيث ترسخ في ذهن المستمع مع مرور الوقت المفاهيم التي يغرسها العـدو، بحيـث                

 .ل فيهاتصبح مع الزمن مسلمات حقيقية ال جدا

وتحاول الدعوة والمقاومة الرد من خالل هذا األسلوب على كثير من المصطلحات التي تحـاول               

الدعاية الصهيونية تثبيتها في أذهان الناس، كالرد مثالً على مصطلح اإلرهاب باعتباره من أخطر              

 يجوز  وذلك باظهار أن هذا المصطلح مطاط، وال      . المصطلحات غير المحددة، وغير المتفق عليها     

إطالقه على االنتفاضة أو المقاومة، ألنهما حق شرعي منصوص عليـه فـي جميـع الشـرائع                 

وقد عملت المقاومة على دحض هذا المصطلح عنها، بـل  . السماوية، والقوانين واألعراف الدولية   

وإلصاقة بالعدو الصهيوني، عبر توظيف االعالم الدعوي لجملة من صور الممارسـات البشـعة              

 .كبها العدو ضد الشعب الفلسطينيالتي ارت

تخاذ ويعني هذا األسلوب بشكل عام التأثير ال      :  اإلقناع الطوعي في الحرب النفسية الصهيونية      -

 )56.(المسهبة والمختصرةستبعد والحجج والبراهين ت المستخدمة فيهااألدلة و  معينه،عدة قرارات

اإلقنـاع  ب -اسعة مـن الـرأي العـام      للتأثير على مساحات و   – ويستخدم أسلوب اإلقناع الطوعي   

  )57. (بدعوة الطرف اآلخر إلى الحواروذلك المنطقي، واألسلوب العقلي، والموضوعية العلمية، 

الرسـائل  هـذه   تدعيم  ، و ذكر أهداف الرسالة أو نتائجها    تُكون أكثر فعالية عندما     تاإلقناع  وعملية  

 )58. (مصادر أخرىل أو آراء منسوبة ،يةعبارات تتضمن إما معلومات واقعوبأدلة تتم االقناعية 

احتلت المسرح الرئيسـي    ، التي   استراتيجيات اإلقناع االستراتيجية السيكوديناميكية   من أهم    ويعتبر

 )59. (ة طوال عقود عديد، التي أمتدت على حمالت التوعية، وكذلكفي اإلعالن واإلعالم

مكثف في عمليات التحقيق في السـجون       وقد برز استخدام الكيان الصهيوني لهذا األسلوب بشكل         

الصهيونية مع المعتقلين الفلسطينيين، حيث يعمد المحقق الصهيوني إلى الدخول في حوار غيـر              

متكافيء مع المعتقلين، من أجل إقناعهم بشكل طوعي بالتخلي عـن المقاومـة والجهـاد ضـد                 

 .االحتالل، مقابل بعض الوعود والمغريات

 ني الثاالفصل

 ، واستراتيجية التصدي لها النفسيةهاحربالصهيوني في وسائل اإلعالم  استراتيجية
 :  مقدمة الفصل

لقد كان لوسائل اإلعالم الصهيونية وأساليب حربه النفسية، الدور األكبر فـي تصـدير الخـوف                

 أسـلحة من أهم   للشعب الفلسطيني، وخاصة في عملية تهجيره من دياره، باعتبار أن هذه الوسائل             

. بين العدو الصهيونيمن جهه، وبين الشعب الفلسطيني والدعوة والمقاومة من جهه أخرى           المعركة  
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والتي اشتدت فيها المنازلة في انتفاضة األقصى، وأفرزت العديد من مظاهر المواجهه العسـكرية              

السياسية واإلعالمية المختلفه عن مراحل الصراع السابقة، وإن من يتابع مظاهر هذه المواجهـه              

حرباً حقيقية بين جيش مدجج بأحدث أنواع األسلحة والمعدات و اإلمكانيات، وبين شـعب              يجدها  

هذه المنازلة،  وتيرة  وفي اآلونة األخيرة بدأ الكيان الصهيوني يسارع من         . مدني أعزل من السالح   

 مزيدالحصار ثم   الجتياح ثم   اال عملياتببدأ  فمبالغ فيه،   فعل  رد  ب و ، بصورة متصاعدة  العنفبزيادة  

، مزيد مـن العنـف  ب أي ، إلى األمامالهروببأسلوب  ، المقاومة صوتإلسكاتلدمار من القتل وا  

تتجسد النرجسية في نتاجـات وسـائل       لم  حيث  . والعنف بدون انقطاع، وبنرجسية منقطعة النظير     

 )60( . الصهيوني ضد الشعب الفلسطينيكيانالإعالم  كما هو الحال في نرجسية ،عالمإ

جنـود جـيش الـدفاع      منظـر   لى سبيل المثال أن تبث وسائل اإلعالم الصهيونية         ليس عفوياً ع  و

 لكـل    وهم يجرون شاباً فلسطينياً شهيداً على األرض بشكل مؤثر ومستفز          ،الصهيوني في الخليل  

 شـبع ، ألنه ي   من قبل الصهاينة   كل ترحيب واستحسان  مثل هذا المنظر    يلقى  في حين   ،  إنسان حر 

 قيادة وشعب، باعتبار أن هذا المجتمع برمته هـو مجتمـع عسـكري              يهمشهوة القتل والموت لد   

 .، كما يتدرب على القراءة والكتابةوالدماريتدرب يومياً على وسائل القتل 

 النفسية،  هاحربولم تقف الدعوة والمقاومة موقف المتفرج من وسائل اإلعالم الصهيونية وأساليب            

عة هذه الوسائل واألساليب، فعملـت علـى ادارة         بل إنبرت في التصدي لهذه الوسائل، بنفس طبي       

وقد أفلحت وسائل الدعوة والمقاومة علـى       . التي تشن ضده  رضة  غالدعاية الم ضد  حرب مضادة   

أرض الواقع في فلسطين، من خالل اإلستثمار الجيد لعمليات المقاومة الباسلة مـن حشـد قـوة                 

ن على حٍد سواء، وجعلت من ذلك مـادة  معنوية ونفسية هائلة، شدت بها أزر المقاومين والمواطني 

 .أحياناًعن فعلة السيف يعجز تفعل ما قد ألن الكلمة خصبه للخطاب الداخلي لدى الفلسطيني، 

  :، ضد الدعوة والمقاومةالنفسية الصهيوني اإلعالم استراتيجية)  أ: األولالمبحث

إقناع ي  عل عملت الصهيونية  ، المجتمعات تدير انتهاء الشيوعية كفلسفة     بعد : الحرب على الفكر   -

ببث  ، في الحياة  هتشويه تطبيقات فعملت على   .  الدعوة اإلسالمية  يتمثل في  اآلن بأن الخطر    ،الغرب
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وفي فلسطين حاولـت    .  عنه، كإلصاق صفة الرجعية والتخلف على دعوة اإلسالم        صورة مشوهة 

 .  والمقاومة في فلسطينالربط بين إلصاقها الحرب على اإلرهاب االسالمي، بالحرب على الدعوة

مجتمعـات  الالقائـد فـي     الزعيم أو    شخصية   تمثلما   الصهيونية   تدرك :الزعماء الحرب على    -

مـن  بالنيـل   ،  نفسيةفي حربها ال  هذه الرمزية    جل اهتمامها لهدم   لذلك وضعت    ،من أهمية عربية  ال

حـول  قـائق   تشـويه الح  ب و ،م تـارة   وآرائه مفكارهاألشخاص غير المرغوب فيهم، بالتعرض أل     

  .جماهيرالفصل بينه وبين وذلك بهدف ال .شخصياتهم وسلوكهم تارة أخرى

 تقاربعائلية والقبلية، تالحماً كبيراً فيما بينها، لل       ال جمعاتتالتمثل   :وطنيةال الحرب على الوحدة     -

األمر مما يؤدي لزيادة اللحمة الداخلية والتماسك بينهم،         .المشاعر والتطلعات واألهداف  في الدين و  

 تركيز الجهود ب لمنع هذه الوحدة،   عمالئة مع   بالتحالف ىسع، الذي ي  لكيان الصهيوني الذي يزعج ا  

 .فيما بين العائالت والتنظيماتخالف، النقاط لتعميق 

وجود إسرائيل في حد ذاته شكل أهم عامل لتهديد أمن وسالمة            :االستقرار الحرب على األمن و    -

والتوتر، بتسخير كل الوسائل    الضغط  عله يعيش حالة متواصلة من      الفرد والمجتمع الفلسطيني، وج   

باإلضـافه  .  لقبول تلك المواقف    وإرهاقه هضعافإل يه والحرب النفسية،  اإلعالمالمتاحة له، خاصة    

 .عدو بالطلب من بعض دول المنطقة بالضغط على الفلسطينيين لقبول ذلك الإليهما لجأ ل

مسـئولية،  ال على تحمـل   هم أكثر قدرة     شعب،علمون في كل     المت : الحرب على العلم والعلماء    -

لذلك عمـل   .  وأهدافهم تهم أنفسهم ومجتمعهم، وأوسع مجاالً إلدراك غاي      شؤونوأكثر كفاءة إلدارة    

 بـرامج تزيـد الجهـل    واإلسالمية، عبـر  عن اهتماماتهم الوطنية المتعلمينعلى إبعاد  الصهاينة  

 . التعايش بين الشعوبلسالم و كالترويج ل،ات بديلة واهتمامأفكاروزرع بالقضايا المهمة، 

نجاح، وأداؤه المخلص الكفء    ال هو عماد النظام وأساس      اإلنسان :اإلنسان الحرب على نفسية     -

ـ       ، و تقدمالتطور و المعيار    والواجبـات   المهـام  نكفاءة العمل والرغبة باإلنجاز وجدية التعامل م

لشـعور بـالنقص    ه، ليغرس فيه ا    تجاه المعادي النفسي   لسالحلذلك سلط العدو ا    ،الوطنية لإلنسان 

  . لديهنفسيالخواء الحباط وأجواء اإلخلق و ، الثقة بالنفسعدم والكفاءةواالعتقاد بعدم 

هـو الضـمان     الشباب السليم لدى    تفكيرالعقل والوعي وال   سالمة   :والوعيالعقل   الحرب على    -

، ةيد بوسائل عد  هارقتخا العدويحاول   انب التي ، وهي الجو  والصمود ةقوعوامل ال  تعزيزالحقيقي ل 

،  إلى القيم االجتماعية والدينيـة وغيرهـا       يء بأسلوب يس  ههالموج بث البرامج    عبرنشر الفساد   ك

  .بعيداً عن اإلحساس بالمواطنة، لتقبل الغزو الفكريالفرد  ئةتهيتعمل على  التيو

 نوعاً من التجانس واالستقرار النسـبي        الفلسطيني  المجتمع عيشي :القيم األخالقية  الحرب على    -

 والتكافـل والشـعور     واإليثـار الصدق واألمانة   ك القيمية وضوابطها االجتماعية،     هنظم  ظل في
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من خـالل   الصهيونية  مخططي الحرب النفسية      يغب عن بال   لذلك لم الخ،  ..بالمواطنة واإلخالص 

 .والتحدي على الصمود ادرتهق، إلضعاف قهاارتخ، على امالعاإلوسائل  الموجهة في البرامج

الصهيونية بشكل مستمر ومتواصـل     م  العوسائل اإل  عملتلقد   : الحرب على العاطفة الجمعية    -

 المضي فـي    يهمعل فلماذا   ،قد تخلوا عنهم  ، قادتهمالعرب والمسلمين و  على تذكير الفلسطينيين بان     

ط دون غيرهم مـن العـرب       نيابة عنهم حتى النهايه، وهل فلسطين والقدس لهم وحدهم فق         القتال  

 .والمسلمين، وغيرهم ينعمون ويلعبون

 قامت إسرائيل ببذر الشك باإليحاء بوجود عمالء ينتشرون         : الحرب على عوامل الثقة والمحبة     -

، قاومينتتعلق بالم التي  معلومات  ال ويعطون يتجسسونفي كل بقعة ومكان من المجتمع الفلسطيني        

ـ ، ل لخونة فـي صـفوفهم    ل موجهة   ،عالمهاإعبر وسائل   يهامية  إبث رسائل   عملت على   وقد   ل جع

 .يعيشون دوما حالة من الهوس األمني الناس

لشعور باإلحباط، وهـي    تشجع وسائل إعالم العدو على زيادة ا       : الحرب على االنتماء للمجتمع    -

 أشخاصاً   اآلخرين إيذاء والعزلة واالكتئاب، أو     الذاتالرغبة في إيذاء    و نفسية تستثير العدوان     حالة

والتخريب النفسي  . العامة كالتعدي على الممتلكات     ،أو مؤسسات، حيث الميل إلى التخريب المادي      

 . الذاتي والمجتمعيتقدمال ووضع العراقيل أمام ، المسئوليةتحمل عدم و،عدم اإلخالص في العملك

ل بـث   ، من خال  ماناأل العمل على نشر شعور عدم       : الحرب على األمن الشخصي والمجتمعي     -

الدعايات واالشائعات، التي ترهب الناس وتخيفهم عبر اإلدعاء بنشر فرق الموت والمسـتعربين             

 نيقومـو  و العربيـة اللغة  يتكلمون  و هوسطيأشرق  الوحدات الخاصة التي يتمتع أفرادها بمالمح       (

طلقـة  ، ولديهم صالحية م   وساط الفلسطينية  بين األ  بحريةمكنهم من التنقل    تبس عربية   ارتداء مال ب

التي تنقب عن المقاومين، ومن يساعدهم للتخلص منهم، إما بقتلهم وتصـفيتهم،             ) بالقتل واالعتقال 

 .أو باعتقالهم

 : النفسية لوسائل اإلعالم الصهيونية، ضد الدعوة والمقاومةأهم األساليب) ب
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بحيـث  تلتصق بهم،   ل تصنف إسرائيل الناس وتعطيهم مسميات معينة        : استخدام الصور الذهنية   -

 مسـتندة إلـى الصـورة الذهنيـة         إليهمنظرة  ال، وتصبح   مع الوقت صفة لهم   تصبح هذه الصور    

 .ال إلى الحقيقة، مثال وصف إسرائيل للمقاتلين الفلسطينيين باإلرهابيين واالنتحاريينهذه الوصفية 

تلمـيح  تقوم وسائل اإلعالم الصهيونية باإليحاء الهادف بأمر معين، بشـكل           :  استخدام اإليحاء  -

وليس تصريح، لفتح باب التأويالت واالجتهادات على مصراعيه، ثم تلقي باإليحاء الذي تريد في              

كأن تدعي بوقوع خالف على مستوى قيادي عـاٍل داخـل الفصـيل             . خضم هذا الهرج والمرج   

المقاوم الفالني، لخلق بلبلة ثم تسرب أخبار أخرى من طريق آخر بأن القائد الفالني في الفصـيل                 

  . ستقال، لتوحي إلى الناس وكأن تلك االستقالة حتى لو تمت فعالً فهي قائمة بسبب هذه الخالفاتا

 إن الصحف اإلسرائيلية تظهر بعناوين ضخمة عندما تتكلم عـن           : استخدام التضخيم والتهويل   -

سفينة السـالح الموجهـة     على سبيل المثال تم تضخيم خبر       الدعاية الموجهة للشعب الفلسطيني، ف    

 .، باالدعاء بأنها محملة بصواريخ تهدد أمن وسالمة إسرائيلللشعب الفلسطيني

ـ في دعايته بصورة م   نفي  الو االثباتيستخدم اإلعالم اإلسرائيلي    : نفيالو اإلثبات استخدام   - ة تقن

 ذلك الخبر لتحقيـق     دعايته مثالً، يقوم بنفي   بنشر  يقوم العدو   فبعد أن   . لكي ال تنكشف هذه الدعاية    

 كنشر بعض أسماء المطلوبين إلحداث مزيد من القلق لهم، ثم تقوم بعد ذلـك               . من دعايته  الهدف

 . بتغيير هذه القوائم، أو اإلعالن بأنها قائمة غير رسمية، وهكذا

من الحقائق التي عمد الكيان الصهيوني، على تكذيبها رغم وضوحها           و : واضحة  حقائق تكذيب -

المتواصل والمستمر بوجود هيكل سـليمان تحـت المسـجد          بشكل ال يدع مجاالً للشك، اإلدعاء       

 .األقصى، برغم الحفريات التي أجريت ولم تثبت هذا اإلدعاء الباطل بتاتاً

، كأن   عليه ناسربط شيء ما مع فضيلة حتى يقبل ال       على   األسلوب ويقوم هذا    : االرتباط الكاذب  -

 مثل ربـط  .ك من أساليب المقاومةيقرن تحقيق مصلحة عامة للشعب بالتخلي عن هذا النمط أو ذا 

إغالق الطرق ونشر الحواجز مرهون باألعمال الفدائية، فإذا لم توجد هذه األعمال فسوف يتحرك              

 .الناس لقضاء حوائجهم ومصالحهم بحرية مطلقة

،  تقوم إسرائيل بنشر أخبار كاذبة بين الشعب الفلسطيني حتـى تسـود البلبلـة        : األخبار الكاذبة  -

اإلشـاعات عـن    ذلك كالقيام ببث الدعايات ونشـر        و .ويحدث ارباك بين الناس   قة،   الحقي وتضيع

 . اإلعالم، بأن إسرائيل تحضر لعملية اجتياح لمنطقة ماأو عن طريق وسائل، عمالءالطريق 

والعنف واإلرهاب الـذي يمارسـه      قوة  ه الصهيونية لمنطق ال   دعايال تستند :قوة االستناد إلى ال   -

ضد الشعب الفلسطيني، عبر عمليات االغتيال، واالعتقال، وهـدم البيـوت،        الجيش والمستوطنين   

 .وتجريف المزروعات، إلخ، باعتبار أن اإلنسان في هذه الحالة المضطربة يكون أكثر تقبالً لهـا              
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ولكن المشاهد في الواقع الفلسطينى أن هذا العنف قد ولد مزيداً من التحدي واالصرار والمقاومة،               

 . القساوة والمرارة واأللم ما حلمت إسرائيل به من هزيمة واستسالم نفسيولم يولد برغم 

 .الخوفأفضل فترة تستغلها إسرائيل لبث دعايتها واشاعاتها، وقـت انتشـار          : الخوفاستغالل   -

 )61(.دافع للتجنب بينما القلق يتبعه وهو غير موجود ويلي إدراك الخطرأنه ) أينشتاين(ويعتبره 

على معبـر   (ئيل تستثمر عامل الخوف، مثل قيامها بابتزاز العمال الفلسطينيين          ومعظم دعاية اسرا  

 .بتهديدهم سحب تصريح العمل في اسرائيل، لو رفضوا التعامل معهم) بيت حانون

ثـم  ،   اقتصـادياً   خالل محاصرة الشعب الفلسطيني    منيتم  وذلك األسلوب    : االقتصادية خبار األ -

بلبلة وفوضى   إلى، األمر الذي يؤدي     )كالدقيق(د التموينية األساسية    القيام ببث دعاية بانقطاع الموا    

فـي حـال    ) معبر المنطار (ويستثمر العدو ذلك من خالل العمل على إغالق منطقة           .لدى الناس 

وقوع عملية فدائية لفترة من الزمن، ترفض فيها سلطات االحتالل من إدخال المواد التموينية، مما               

ر الذين يسارعون إلى إحتكار بعض المواد التموينية الضرورية، ممـا           يزيد من جشع بعض التجا    

 .يساهم في مساندة ومساعدة العدو الصهيوني في حربة النفسية ضد المواطن الفلسطيني

على األخبار، كما حصل     التعتيم اإلعالمي    باستخدام وذلك   : على اإلعالم   فرض الستار الحديدي   -

ناء عملية اجتياح الضفة الغربية، خوفاً من قيام هذه الوسـائل  في منع دخول الصحفيين األجانب أث   

على وسائل  الصارمة،  فرض ستار حديدي من الرقابة      اإلعالمية العالمية بتغطية األحداث، وذلك ب     

  )62(. المحايدةاإلعالم األجنبية 

 أو  استخدام اصطالحات عاطفية بدالً من أخرى مفضلة      ب وذلك   : استبدال األسماء والمصطلحات   -

 كإطالق إسرائيل   .غير مفضلة، على أساس أن المصطلحات المحايدة ال تناسب األهداف المرجوة          

. على الضفة الغربية لتزيد االرتباط العاطفي من قبل يهود العالم معها          ) يهودا والسامرة (مصطلح  

يـد  وفي نفس الوقت تؤثر على المواطن الفلسطيني معنوياً ونفسياً وعاطفيـاً، مـن خـالل الترد               

المتواصل لهذه المصطلحات، وبالتالي يجب عدم التجاوب االعالمي من قبل المحطات الفضـائية             
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العربية وغيرها مع هذه المصطلحات، التي تهدف إلى إبدال الحقائق والمواقع كما حدث في مدن               

 .  م1948وقرى فلسطين التي أحتلت عام 

إسرائيل أنها ال تسـتطيع التغطيـه علـى          ويتم ذلك عندما تدرك      : االعتذار واالعتراف بالخطأ   -

جريمة معينة، بسبب الحضور المكثف لإلعالم، مما يضطرها لإللتفاف حول الموضوع باإلعتذار            

مثال ما رأينا في بعض عمليات قتل اإلطفال   . والخداع، وأنها سوف تشكل لجنة للتحقيق حول ذلك       

 ) 63. (الفلسطينيين من قبل بعض المستوطنين القتلة

 من بين مجموعة     العدو غرضوتناسب  تلدعاية الحقائق التي    ل يختار   : المقصود للخبر  ختيار اال -

ـ           التيكبيرة من الحقائق المركبة، و     خـدم  يي  ذ ال يعرضها بكاملها أو حتى بأجزائها إال بالقـدر ال

.  ويتمثل هذا األسلوب بإعالن إسرائيل لخسائرها المدنية، وإخفائها للخسـائر العسـكرية            .أهدافه

مثال ذلك ما نراة ونشاهدة من عملية بث مباشر وحي للعمليات التي تقع ضد المـدنيين اليهـود                  و

التي تحاول من خاللها إضعاف روح المقاومة لدى الشعب الفلسطيني، وكذلك إثارة الرأي العالمي              

 .على الدعوة والمقاومة من خالل تصويرها بأنها مقاومة إرهابية

ا المبدأ على التكرار المستمر والمتواصل للدعاية المقصودة، حيـث           يقوم هذ  : المستمر  التكرار -

 ، ويكثف الجوانـب السـيئة  عدوالتكرار لكي يكثف الجوانب اإليجابية الجيدة لصالح ال     هذا  يستخدم  

 . كأن يظهر إسرائيل بأنها دولة ديمقراطية، في وسط غابة من الدكتاتوريات المفترسة.هلخصم

حتفظ تال تقبل المناقشة والجدال، ولكن      الصهيونية   الدعاية   :ايا معينة  المتواصل عى قض    التأكيد -

 كمثـل   . لسريان الدعاية في اتجاه واحد     اًتأييدوذلك  ،  ا ببعض التأكيدات التي تعضد موضعه     النفسه

القدس عاصمة إسرائيل األبدية، التي ال تقبل القسـمة، ألنهـا روح            "التأكيد دوماً بدون نقاش بأن      

 .دةإسرائيل الخال

 يعنى أن لدى الناس دافعاً التخاذ السلوك الذي يتخذه الغير من خالل المجـاراة               :محاكاةتباع ال إ -

 ومن خالل هذا األسلوب كانت إسرائيل تنقل معظم اشاعتها، حيث كانت تروج             .غيرهموالمحاكاة ل 

 وقتل أغلـب    على سبيل المثال لخبر ما في مجموعة من الناس بأن العدو قد دخل المنطقة الفالنية              

رجالها، مما يجعل الناس يتدافعون للهرب من هذه المنطقة، كما حصل في عملية إجتيـاح حـي                 

 . القصبة في مدينة نابلس

 كثير من الناس يصعب إقناعهم باتباع أسلوب معين، أو سلوك ما، خاصة إن              :التماثلاستخدام   -

األشخاص األقرباء واألصدقاء   يتقبلون ذلك من    قناع من شخص غريب، بينما      اإلجاءت محاوالت   

  )64 (.يشعرون بوجود تماثل كبير بينهم، ألن التماثل يساعد في إتمام عملية الدعاية بنجاحألنهم 
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لذلك تنقل إسرائيل أغلب إشاعاتها داخل المجتمع الفلسطيني عبر العمالء والجواسـيس، وتنقـل              

 .نت أم أجنبية، لكي تصدق وال تقاومأغلب دعايتها عبر وسائل إعالم محايدة، أو صديقة عربية كا

باقتطاع جزء من تصريحات،   وذلك   ):التّحريف والتزوير ( االستخدام كطعم بقصد تبين الحقيقة       -

لإلشـاعة   يقوم المروج    ثموإضافة بعض المعلومات إليها بما يتناسب وأغراض العدو،         المسئولين  

 )65(.ث اإلشاعة اضطراباً داخلياً لديهعالن الحقيقة خوفاً من أن تحدإلدفع خصمه لبنشر إشاعته 

ومرات عديدة تم تحريف تصريحات قادة ومسئولين وناطقين إعالميين للشعب الفلسطيني بشـكل             

  .من أجل استدراجهم لإلفصاح عن طبيعة هذا الحدث. عام، وللدعوة والمقاومة بشكل خاص

االلتباس واالضطراب في عقل    أن تخلق حالة من     الصهيونية  عني الدعاية   ت : المقصود  االلتباس -

 ممـا   .صناقللموضوع مشوه و  عرض  الالتكلم بالمنطق، أو يكون     بالفرد أو الجمهور المستهدف،     

 .يجعل الجمهور يغلق هذا النقص بقصص وروايات خاطئه بحسب ما يوحى له

 مسائل أخـرى ثانويـة، مثـل      لتحويل االنتباه من المسائل الرئيسة      أي عملية    : تحويل االنتباه  -

  )66(. محاولة بعض السياسيين تحويل االنتباه عن أخطائهم، بالتركيز على مسائل صورية أخرى

وقد استخدم العدو هذا األسلوب بكثافة حيث كان يلجأ في كثير من األحيان لتحويل انتباة النـاس                 

عن الجرائم التي تقترف من قبلهم ومن قبل بعض عمالئهم، لكي تركز على حدث ثانوي كقيـام                 

 .لمقاومين بقتل العميل الفالني بصورة بشعة، وتصوير الفلسطينيين بأنهم يقتلون بعضهم البعضا

 المقابـل، وتعتمـد     الشخص ويستعمل هذا األسلوب بغية التأثير في        : االستضعاف واالستعطاف  -

 وكثيراً ما نراهـا   .  الخارج  في ،والفلسطينيينعليه الصهيونية في نشر دعاياتها ضد الدول العربية       

 ) روجية جارودي: (تتهم بالالسامية كل من يتعرض لها، ولو على مستوى الكتابة مثل الكاتب

اإلشاعات بين الناس في وقت معـين، ثـم          إطالقب : منطاد االختبار أو جس نبض الرأي العام       -

ـ  ت عدل ت، فإذا ثبت نجاحها ذاعت وتكررت، وإذا فشل       االقيام بتحليل الرأي العام بالنسبة له       .ا عنه

ذلك كعملية تشوية شخص مسئول غير مرغوب فيه، بأنه يقوم بالسياحة في أوروبا فـي حـين                 و

 .يعاني اآلخرين من الضيق وضنك العيش، وعندما تجد آذان صاغية لذلك تزيد منها وإال توقفت
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اإلشاعة بلهجة استنكارية تثير لدى اإلنسـان تحفـزاً         الدعاية أو   طرح  ب : األسلوب االستنكاري  -

وذلـك كقيـام إسـرائيل      . اً مقابالً لمعرفة الحقيقة واستنكارها، ثم يأتي األسلوب اإلثباتي        استنكاري

بالتساؤل لماذا ال يرسل المسئولون في المقاومة أوالدهم للعمليات االستشهادية؟ ليخلقوا من هـذا              

 السؤال حالة من التذمر، ثم بعد ذلك يثبتون هذا الخبر، بخبر آخر قد يكون حقيقـي، بـأن ابـن                   

 . المسئول الفالني يدرس في إمريكيا، وقد يمهدون لذلك بروبرتاج عن غالء الرسوم والمصاريف

 وهي محاولة االدعاء بترسيخ وجود عدو ال وجود له، وتصوير هذا            : محاولة خلق عدو وهمي    -

مثال ما قد كان    . العدو بأن الخطر يكمن فيه فقط، وذلك لصرف الناس عن التفكير بالعدو الحقيقي            

شاع بأن التنظيم الفالني ليس هدفة المقاومة، بل إحراج الموقف الرسمي، مما قد يصرف بعض               ي

 . قاصري النظر للتصديق بذلك، فيبدأ ينظر بأن العدو العاجل هو الكامن بين الصفوف ال خارجها

بـث  نه على رأيه ومذهبه وبعد أن يطمئن إليه يبدأ بله بأ وهو محاولة إفهام المقابل   : االحتـواء  -

 معه في المبدأ    هأفكاره شيئاً فشيئاً فال يجد معارضة من الطرف المقابل في تقبل رأيه، ألنه وثق أن              

  )67( .يحاول تمرير إشاعتهلالشاعة،  بينما المشيع ،والفكرة

 تفتيت الوحدة المتينة التي نشأت بين الفصائل والتنظيمات الفلسطينية          : االستخدام بقصد التفتيت   -

وذلـك  . ع الفلسطيني الجديد، المتمثل في التفاف الجميع حول االنتفاضـة وحمايتهـا    في ظل الواق  

 .كتسريب معلومات على لسان بعض التنظيمات بأنه يسعى لتذويب أو إنهاء التنظيم الفالني

 ويستخدم هذا األسلوب إلخفاء الحقيقة      : لغرض آخر  كستار دخان المعلومات التضليلية    استخدام   -

 كمثل إيهام العدو    .عض المعلومات لخلط األسرار الحقيقية بالمعلومات الكاذبة      عن طريق تسريب ب   

بأنه ينوى الهجوم على منطقة الشجاعية مثالً، مما يجعل جهود المقاومة توجـه لهنـاك، ولكـن                 

 .يفاجيء الجميع بأن هدف االجتياح هو مدينة أخرى

 ما تضمره النوايا الحقيقة، حيث       وذلك بإشاعة نقيض   :ن مصادر األنباء  أ االستخدام للحط من ش    -

، وما أن يذيع الخصم هذه      هيقوم على أساس خداع الخصم باإليحاء إليه ببعض المعلومات الخاطئ         

 .هللرأي العام، حتى يفقد ثقته في مصادركذبها يتم توضيح حتى المعلومات، 

ـ              : الشعارات - ة مـن    وهي عبارة عن الكلمات البسيطة التي تصدر عن الزعماء في كـل حرك

 وفي هذا األسلوب تقوم إسـرائيل بصـياغة         .الحركات السياسية واالجتماعية، ثم يرددها الشعب     

أهدافها العدوانية بشكل شعارات مقبولة، داخلياً وخارجياً مثل الشعار الذي بـررت بـه جميـع                

 ".ردع اإلرهاب العربي " حروبها العدوانية ضد العرب والفلسطينيين، وهو 

  :النفسيةفي حربها  ،االعالم الصهيونيهالسلبية لوسائل المؤثرات بعض ) ج
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شباع نزواتهم بفضـل وجـود      ال إنخدع البعض باإلدعاء بأن المقاومين يشكلون إرهاباً للسكان          -

 .  حيث يروج العدو بأن ما يحصل من فوضى وتسيب يكون سببه المقاومين.يديهمأسلحة في األ

 اإلعالم الصـهيوني    بذلاومين هم سبب الفرقه، حيث ي      وإنخدع البعض كذلك باإلدعاء بأن المق      -

بـأن  في بعـض دعاياتـه      مثالً   عدوالنشر   ف مقاومة والشعب، مجهودا خاصا لزرع الخالف بين ال     

 . فهماهدتحقيق أ، في سبيل  البيوتمعظم تدمر وأ ، من الناسكثيرقتل لو ين ال يأبهون قاومالم

، ؤثر على األمهات الفلسطينيات بتحويلهن بال قلـب        كما إنخدع البعض باإلدعاء بأن المقاومة ت       -

ألنهن يشجعن أوالدهن على الموت، مما ينافي الطبيعة الفطرية لألم لكونها قد خلقـت بالحنـان                

 . ألوالدها، أي أن األم الفلسطينية ال تمتلك حتى عاطفة الحيوانات، ألنها تلقي بهم إلى أتون الموت

وهم ما  ، المقاومة ترسل األطفال الصغار للعمليات االستشهادية      كما إنخدع البعض باإلدعاء بأن       -

 . زالوا في مرحلة مبكرة من حياتهم، يستغلون جهلهم وعاطفتهم، ألنهم ال يفكروا بعواقب أعمالهم

 كما إنخدع البعض باإلدعاء بأن المقاومة تستغل الوضع االقتصادي السيئ للناس، فينـدفعونهم              -

 .تي يجنونها من وراء أوالدهم ، وكأن الموضوع مشروع تجاري للموت من اجل األموال ال

 كما إنخدع البعض باإلدعاء بأن المقاومين يستغلون الناس والمواقع السكنية من أجل تخريـب               -

 .بيوت الناس، وهدم منازلهم، وتجريف أراضيهم ومزروعاتهم، وما إلى ذلك

 وغير إنسانيين، وهـم جبنـاء ألنهـم ال           كما إنخدع البعض باإلدعاء بأن المقاومين إرهابيون       -

 .يواجهون الجنود، بل هم يلجأون إلى قتل المدنيين العزل من اليهود

إلـى  ،  كما إنخدع البعض باإلدعاء بأن المقاومة حالة من اليأس واإلحباط وهروب من الواقـع              -

 .حلول بديلة حتى ولو أدت إلى إنهاء الحياة، والتخلص منها باالنتحار

دع البعض باإلدعاء بأن المقاومة هي التي قطعت أرزاق العمـال مـن العمـل فـي                  كما إنخ  -

 .بسبب العمليات التي يقومون بها، وهم ال يأبهون بحالة الناس ومعيشتهم، إسرائيل

 كما إنخدع البعض باإلدعاء بأن المقاومة هي مشروع خارجي يمول من أطـراف خارجيـة،                -

 .رار في المنطقةتهدف إلى منع السالم واألمن واإلستق
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 كما إنخدع البعض باإلدعاء بأن قادة المقاومة يرسلون أبناء الناس للموت وهـم يقبعـون مـع                  -

وهم يستغلونهم لمرحلة وبعدها يساومون على دمائهم التي تصبح سلعة تبـاع            . أوالدهم في النعيم  

 .وتشترى لتحقيق مكاسب خاصة لهم

 :قاومة، في التصدي لوسائل االعالم الصهيونيةاستراتيجية الدعوة والم) أ:  الثانيالمبحث

يمان باهللا قضية نظرية ال عالقة لها بواقـع اإلنسـان النفسـي              اإل ليس : غرس اإليمان القوي   -

، ولها تجسيدها بشكل     كله  واالخالقي، بل هي مسألة وثيقة االرتباط ببناء اإلنسان        التربويوتكوينه  

  .، ويتغلب عليهاالمحن والتحدياتتجعله يتحمل رادة صلبة إ ونفسيةاإلنسان بقوة  اهللا به سلوك يمد

 الحصين للشخص المسلم وخاصة      الحصن  االسالمية بحزم، باعتبارها   العقيدةلذلك يجب التمسك ب   

ها، زالة آثار تؤدي إل  العوامل التي  بها يأتي على راس      واالستمساكسرعة الرجوع إليها    المقاوم، ف 

 الناجمة عن الحـرب  الضغوط النفسيةآثار  معاً إلزالة والعالجقاية أساليب الووأنجع  أقوى  لكونها  

 ولتسمعن من اللذين أوتوا الكتـاب       وانفسكم، في أموالكم    لتبلون " : تعالى لقولة. النفسية الصهيونية 

      ". تصبروا وتتقوا فان ذلـك مـن عـزم األمـور           وانمن قبلكم، ومن اللذين أشركوا أذى كثيراً،        

الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكُم فاخشوهم فـزادهم             ":تعالىوقولة  ) 186-آل عمران (

وال تهنوا في ابتغاء القـوم       ":تعالىوقوله  ) 173-آل عمران (". حسبنا اهللا ونعم الوكيل    وقالواإيماناً  

 )68. ()104-النساء.(" تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من اهللا ما ال يرجعونتكونواإن 

ن التربية أل ،شخصية مساهمة فعالةفي تقوية ال النفسي التكوين يساهم :شخصية الصـلبة ال بناء   -

يملـك   صامداًأو  مهزوماً،   النفسية الخاصة تجعل من هذا الفرد أو ذاك شخصاً           والظروفوالبيئة  

ـ    تحويلهالويسعى  بل  عليها داخلياً،   االنتصار  القدرة على امتصاص الهزيمة، و     . رة إلى درس للعب

.  ميدان الصراع  في ومقاومته وثباته    تهشخصي ثر كبير في  أ، لها   وتجربتهتكوين الشخص وتربيته    ف

: ، قال تعالى  لتحديات وال يستسلم ل   ،بالعزة، فال ينحني للمحن   لفرد  على تربية ا  ت الدعوة   وقد حرص 

ـ    )139-آل عمران . ("علون إن كنتم مؤمنين    وأنتُم األ  تحزنواوال تهنوا وال    " وهللا " :الى وقـال تع

 إلي تجنـب    يدعواهللا تعالى   ف) 8-المنافقون.( " ولكن المنافقين ال يعلمون    وللمؤمنينالعزةُ ولرسوله   

 )69(.  السيلغثاءكصبحوا أ وقوتهمضاعت لالضعف النفسي واالستسالم للحزن الذي لو أصابهم 

لدى  وخاصة ب،شعالوعي واالنتباه واليقظة لدى كل قطاعات ال       العمل على نشر     : نشر الوعي  -

هم عماد األمه وذخيرتها، وذلك بغرس الوعي المناسب بحقهم والتمسك بثـوابتهم،            الشباب الذين   

 الحالية  محنة ال لتكن و . المواقف الجادة في الحياة    إلىالنصراف   الطريق ل  بدايةهي   محن ال اعتبارو

، محـن  يصـادفنا مـن       لما الجيدبداية ألسلوب جديد للتفكير فيما يدور حولنا من أحداث، والفهم           
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 هو أسلوب الذين سبقونا فـي       وهذاوالتشخيص الواعي لها حتى يمكن معالجتها بصورة مالئمة،         

 .نظل في ذيل القافلة وال بهم اللحاق وعلينا ، والذي يفترض بناالتقدم العلمي والحضاري

، حبـاط اإلفتشعر باليأس و  ،  حلهاخفق في   تمشاكل  ب الجماعات تمر   : االهتمام بالصحة النفسية   -

كـد القـرآن   قد أ  و .، أن يقف بحزم أمام ذلك     عداد األمة وتحصينها  على إ   الدعوة  إعالم لذلك يعمل 

 ،النفسيةحباط والهزيمة   دعايات المضادة، وحاالت اإل   ل تحصين المجتمع وحمايته من ا     علىالكريم  

 وشـحذ نفسـية   كرس جزءاً كبيراً من توجيهه اإلعالمي والتربوي لالنتصار على الهزيمة ال          وبل  

 مواقف عديدة من حاالت المواجهـة مـع         فيعادة المعنويات المفقودة،    إالهمم، وتقوية العزائم، و   

 )70( . اليهود وغيرهم على الدعوة اإلسالميةشنّهاالحرب النفسية، والدعاية المضادة التي 

 وحركـة   يالبشـر  الهزيمة النفسية الجهل بمسيرة التـاريخ        أسباب من   :سنن الكونية ل الفهم ل  -

دون العبرة من الماضـي     ،  ئهاألحداث والوقائع، والتأثر بالحدث اآلني وتحديد الموقف على ضو        

 يفهم الماضي والحاضر،    األحداث،ة وحركة   ياإلنسان عندما يستوعب التجربة التاريخ    ف. والتاريخ

ـ     و ناجحة،   تجربةويشخّص المستقبل، ويبني موقفه على أساس         .يةال يكون عرضة للهزيمة النفس

:  تعالى قولهل.  الماضي وتجارب األمم السابقة    أحداثلتأمل في   ن ل  الدعوة توجه نظر اإلنسا    إنلذا ف 

-آل عمـران  (" متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد       ،البالدن كفروا في    ـال يغرنّك تقلّب الذي   "

عند  ياة البشرية  في األحداث والقوى المؤثرة في ح      االستقرارنسان عدم    توضح لإل  الدعوةو) 197

 )140-آل عمران.( "وتلك األيام نُداولها بين النّاس": بقولهالحدث اآلني، لذا يخاطبه 

المزاج السائد أو الـروح السـائدة والـذين         " بأنها  ) فرج طه  (عتبرهاي: الروح المعنوية  تنمية   -

ماعة وبـاإلخالص   يكونون الجماعة والتي تتميز بالثقة في الجماعة وبثقة الفرد في دوره في الج            

 )71(". جل أهداف الجماعة أللجماعة واالستعداد للكفاح من 

تعد الروح المعنوية سواء للجنود أو لألشخاص جوهر الحرب النفسية وكل الجهود التـي تبـذل                

ضعاف الروح المعنويـة للخصـم او       إباستخدام مختلف األساليب للحرب النفسية هدفها األساسي        
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يقابلها رفع للـروح المعنويـة      فروح االنهزامية، أما على الجهة األخرى       العدو وخلق ما يسمى بال    

 . لهم ءفضل أداأ وتتبلور دافعيتهم لكي يؤدوا محتى يزداد حماسه

ـ اهللا ورسول، ل   تستمد المقاومة شرعيتها من   :  القناعة المطلقة بشرعية المقاومة    -  :ه تعـالى  قول

 فـي سـبيل اهللا، ذلكـم خيـر لكـم إن كنـتم               سـكم وأنفوجاهدوا بأموالكم    انفروا خفافاً وثقاالً،  "

 الخيِل، ترهبـون  رباِطوأعدوا لهم ما استطعتم من قوٍة ومن   ": قوله تعالى و. )41-التوبة".(تعلمون

عبـد اهللا    : قـال ) 60-األنفال".( يعلمهم اهللابه عدو اهللا وعدوكم، وآخرين من دونهم، ال تعلمونهم،          

 ) 72" ( دون ماله فهو شهيدقتلمن : "  قالاهللا عليه وسلم صلى محمدبن عمر، إن رسول اهللا 

 :دعوة والمقاومة، تجاة وسائل اإلعالم الصهيونيعالم البعض األساليب اإلجرائية ال) ب

اسـتخدام  بدعاية العدو    في الدعاية من قبل إعالم الدعوة والمقاومة، إلعالم و         السبقالعمل على    -

خاصة الدعايات التي تحاول خلق الفتنه، وذلـك        . ها العدو أحد الموضوعات التي يحتمل أن يستغل     

 .بالتركيز على الشعار الرائع الذي اعتمدته جميع الفصائل بحرمة الدم الفلسطيني الفلسطيني

نقطة بنقطة على ادعـاءات     من قبل إعالم الدعوة والمقاومة،      اإلجابة  ب العدو دعايةالقيام بتفنيد    -

 العربي  مالعاإل الصهيوني بأن    مالعاإل كالرد وتفنيد ما رسخه      .ة، بصدق ومصداقي  العدو وتفنيدها 

 .بشكل عام يبث أخباراً كاذبه، وأن أخبار الكيان الصهيوني هي األخبار الصحيحة والصادقة

 على تقديم موضوعات جديدة مناسبة تكـذب دعايـة          من خالل العمل   الضمنية،لدعاية  اللجوء ل  -

وذلك من خالل استخدام القصص والتمثيليات واألفالم المعبـرة    ،   والتضمين التلميح بطريق   ،العدو

 .التي تبين مكر اليهود ودهاءهم، مما يوحي للجمهور االنتباه لدعايتهم المضلله

 انتبـاه المخاطـب لتحويلـه عـن         جـذب عمل على    دعاية العدو بدعاية أخرى ت     تحويلالقيام ب  -

فإذا سـعى العـدو     .  جديدة موضوعاتخدام  ، وذلك باست   لما تريد  الموضوع األصلي لدعاية العدو   

ليغرق الناس في دعاية الفساد الداخلي، فيقوم اإلعالم بالتوضيح بأنه يمكن محاربة الفسـاد  دون                

 .التخلى عن المقاومة كما يريد العدو

جانبيـة أو   من خالل إبراز نـواحي       الدعاية التي ينتهجها العدو، وذلك       موضوع صغيرالقيام بت  -

أمنيـة  ن قصة الموضوع الكاملة ال يمكن إذاعتهـا لظـروف           أالتلميح ب ثم  وضوع،  المبعيدة عن   

 .إشارة مختصرة عن الموضوع لمجرد االحتفاظ بالثقة في عملية تبليغ األخبارب واالكتفاء معينة،

لممارسات العدو، ولبطوالت   حية  الذهنية ال صور   العمل على الشحذ االعالمي الذهني المستمر لل       -

 فـي وهـو   " الـدرة محمد  "اغتيال الطفل   ، كنشر صور جرائم العدو، ك     األذهانهذه  لمقاومة في   ا

 .  االعالم المضاد األولوياتمقدمةوضعها في العمليات العسكرية، وبث كذلك و، أحضان والده
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شـائعة نـدرة   فمـثالً  . بالشيء إبرازهاالعمل بمفهوم أن أحسن الردود على الشائعات المتعلقة       -

. شـكلة المال يحل   ن إصدار البيانات    إغراق السوق بتلك المواد، أل    يتم مواجهتها ب  المواد التموينية   

 . أو مقابلةنشرة أخبارعلى التلفاز بظهوره تكون بكما أن الوسيلة لتبديد شائعة موت مسئول 

التي تحمل جزءاً مـن     والصمت حيالها، تلك الشائعات     الشائعات الخبيثة   وتجاهل  إهمال   القيام ب  -

هـا   ازدهار ، قد يؤدي ذلك إلـى     إذا ما جرى التصدي لها    والتي  . و العارية عن الصحة   الحقيقة، أ 

 . ها، وتصبح مدار حديث وبحث، ولكن تركها يقود إلى فنائها ونهايتهاورواج

 :أثر الوسائل اإلعالمية لدى الدعوة والمقاومة، على نفسية المواطن الفلسطيني) ج

 وكأنه، الذي تبدو صورته حالياً       الفلسطيني النفسي للفرد  االتزان   علىالمقاومة   حافظت الدعوة و   -

 .صعبةالوضاع األقدرة هائلة على احتمال الدعوة والمقاومة قد أعطته الطرف األضعف، لكن 

 أعطت الدعوة والمقاومة على األرض مصالً قوياً لشحذ الطاقات والهمم في مواجهة اإلعـالم               -

 . في نفس الوقت شكلت إعالماً مضاداً لهذه اإلعالمالصهيوني وأساليبه في الحرب النفسية، و

عداد االستشهاديين وأعداد   أتزايد   اوجدت الدعوة والمقاومة مزيداً من التالحم الشعبي الداخلي، ب         -

 . ، ثم التآزر مع ذويهم والنظر إليهم بعزة وافتخار األخيرمثواهمتشيعهم الى لالجماهير المتحمسة 

 بين  ،الشعب الفلسطيني طبقات  جسور التواصل والتكامل بين مختلف       الدعوة والمقاومة أوجدت   -

 .الشتات وفلسطينيي ،الداخل  وفلسطينييالخط األخضر،فلسطينيي 

اتجـاه تحقيـق الوحـدة الوطنيـة        قربت الدعوة والمقاومة المسافة بين الفصائل الفلسـطينية ب         -

 .سالميةة اإل الحرك، وفصائلبين فصائل منظمة التحريرخاصة الفلسطينية، و

، وهو  دارة الصراع إ مجالبتضحياتها على مفهوم استراتيجي جديد في       الدعوة والمقاومة   كدت   أ -

 .مبدأ حرمة وقدسية الدم الفلسطيني الفلسطيني

مجـرد  ن كل التضحيات المباركة لم تذهب هدراً وال يمكن اعتبارها           أكدت الدعوة والمقاومة بأ    -

 .ملحمة الشعب الفلسطينيي، بل انها تضحيات مباركة في  رصيد الشعب الفلسطينمن خسارات
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 صـهاينة الكسر حاجز الخوف الذي حاول      في   بقدرتها   الجماهيرثقة  الدعوة والمقاومة   عززت   -

 ). الجيش الذي ال يقهر(مقولة البطولية  المواجهات حيث حطمترهاب، بناءه من خالل اإل

تأكيـد  وأعادت   ، السياسية مع العدو الصهيوني    حداً لخيار المساومة   وضعت الدعوة والمقاومة     -

  .االستراتيجيالحل  خيار  هوخيار المقاومةأن ، وه معالصراعالثوابت الوطنية الفلسطينية في 

للـتالحم والتـآزر     ودفعته بعض التغييب، المصاب ب ،  الشارع العربي  فجرت الدعوة والمقاومة     -

 .مي لهمعها، بل ودفعته للدعم المعنوى والمادي واإلعال

 أوجدت الدعوة والمقاومة جيالً صلباً قوياً، متمرساً في صنوف العمل المقاوم، إلى جانب العمل               -

 .  الدعوى، متحفزاً إلقامة العدالة في األرض، ومصمماً على خوض حرب التحرر من الغاصبين

حـرب،   رسخت الدعوة من خالل المقاومة أن اإلسالم يصلح لكل زمان ومكان، في السـلم وال               -

 .وأثبتت بأن الدعوة تستخدم كل األساليب المتاحة لها للوصول ألهدافها المشروعة

 :أثر الوسائل اإلعالمية لدى الدعوة والمقاومة، على نفسية المواطن اإلسرائيلي) د

"  الكبـرى  اسرائيل" الرامي الى إقامة     مشروعهاالحتالل من استكمال     حرمت الدعوة والمقاومة     -

 .في ثرى فلسطين المتجذرة الوطنيةز على الهوية  خالل التركيمن

وجهـه  عـن    وكشـفت    ،هيبة الكيان الصهيوني لدى المجتمع الدولي     الدعوة والمقاومة   كسرت   -

 .  في المنطقةقليميستقرار اإل اإلسبب عدمنه أ و، والدمويوالعنصريرهابي اإل

 ،الكيان الغاصـب   فيمعي  حاالت واضحة من التداعي النفسي المجت     الدعوة والمقاومة   وجدت   أ -

 .ةعيادات النفسيالتردد على حاالت كثيرة من األمراض النفسية حيث تبين وجود 

 واالقتصادية وااليديولوجية   واالجتماعيةالى تصدع المرتكزات السياسية     الدعوة والمقاومة   أدت   -

 . رية البشة، خاصة كلما تزايدت خسائرفيهرباك إحداث لكيان الصهيوني، وإوالعسكرية ل

 وأظهرتـه علـى حقيقتـه القمعيـة والفاشـية           الصهيونيالكيان  والمقاومة  فضحت االنتفاضة    -

         .، جراء عمليات القمع المستمرة ليل نهاروالعنصرية

مـن،  حساس باالستقرار أو األ    من اإل  الصهيونيفي حرمان المجتمع    الدعوة والمقاومة   ساهمت   -

  . ال تنتهيستنزافخرى في حرب ا األمنيةاألقوى سرائيلي وسائر الوأغرقت الجيش اإل

 دفعوا ثمناً باهظـاً     بعدما ،تغيير خياراتهم ل الجددبالعديد من المهاجرين    الدعوة والمقاومة    تدفع -

 . قدومهم لهذا الكيان لغاءبعد إقرر بعض الذين لم يأتوا و فقرر بعضهم المغادرة، ،أبنائهممن 

 والمسـتويات   الصعدكيان العدو على جميع     على   بالغة السلبية    نتائجالدعوة والمقاومة   أفرزت   -

  الخارجي بالعالممنية واالقتصادية والنفسية وفي مجال عالقات هذا الكيان األ
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لحاق ضربات موجعـة    إ مادياً ومعنوياً من خالل      العدوفي استنزاف    نجحت الدعوة والمقاومة     -

 .بقواه البشرية وأمنه الداخلي

 حالـة   أوجد مما بإجراءاته الدفاعية،    ة الكيان الصهيوني   في ثق  اًشرخوالمقاومة  الدعوة   تحدثأ -

 .  يقابلة إهراق للدم اليهوديالفلسطينيإهراق الدم ف ،)توازن الرعب(من التعادل االستراتيجي 

لنفسه فترة المئة يـوم     شارون  عندما حدد   ف  كسرت الدعوة والمقاومة كبرياء القادة اإلسرائيليين،      -

 .أثبت الواقع فشلة الذريع وبالتالي فقد مصداقيته،  والمقاومةالنتفاضةحداً لضع لكي ي

 غيرت الدعوة والمقاومة كل نظريات األمن الصهيوني، في أن مزيداً من االحتالل يوفر مزيداً               -

وأوجدت معادلة جديدة على األرض، مؤداها أن العنف مهما         . من األمن، وقلبتها رأساً على عقب     

 .ينجح في قهر الشعب الفلسطيني، أو في جعله ينكسر أمام إرادة العدوبلغ فلن 

 :تعقيب عام

تستخدم  ، ووسائل اإلعالم، من أبرزها أن الدعوة      الدعوةمن المالحظ بأن هناك تقاطعاً بين وسائل        

 تـه فكريصـال   إل  يستخدم ذات الوسائل   اإلعالملآلخرين، و  )الداعية(عبر   تهافكريصال  إل وسائل

 فكالهمـا   اإلعـالم بين وسائل   و الدعوة،    وسائل  هناك تقاطع بين   أي. لآلخرين) عالمياإل(عبر  

  أشمل وأعـم مـن     الدعوة وإن كان مدلول     ، يريد الشخص أن يبلغه لآلخرين     ا لم ،بالغللوسيلتين  

 فـق تـتم و  أن الدعوة علم وتربية،      ولكن جوهر االختالف يكمن في       .وسائل اإلعالم بشكل كبير   

 .  وسائل غير نظيفة في إيصال ما تريـد لآلخـرين         فيها   ال تستخدم    بالتاليوي،   سام فكرة أو مبدأ  

 .  لهذا الدوريبرمجهوحسب من يوجهه األمر،  أن اإلعالم قد يتخذ ذلك حينفي 

وقد أثبت الواقع العملي أنه برغم قلة الوسائل اإلعالمية التي تمتلكهـا الـدعوة والمقاومـة فـي                  

الية، حيث تخطت كل الصعاب وناضلت بوسائلها اإلعالمية النفسية،         فلسطين، إال أن لها فعالية ع     

التي اقترنت جنباً إلى جنب مع المقاومة، وشكلتا معاً عامالً مهماً في تقديم مادة إعالمية لوسـائل                 

اإلعالم الدعوي، لبناء المواطن الفلسطيني بشكل يتناسب وحجم الهجمة اإلعالمية التي تمارسـها             

.    وتشكل في نفس الوقت دعاية مضادة، وحرباً نفسية ووقائيـة منهـا           . صهيونيةوسائل اإلعالم ال  
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ينفصالن عن بعضهما البعض،      صنوان ال في فلسطين بفعل الواقع،      والمقاومة   الدعوةأصبحت   لقد

، وأضـافت فـي نفـس      ووجهها المشرق الوضاء   ها،روافدأهم  أحد  حيث شكلت المقاومة للدعوة     

الـدعوة فـي فلسـطين       حيث تشارك    ،لدولاغيرها من   ومذاقا يفردها عن    بعداً جديداً   الوقت لها   

 أي أن الواقـع     . للمحتـل  مقـاوم النشاط ال ، وتزيد عنها في     ي الدعو  النشاط الدول في غيرها من   

الفلسطيني قد أفرز حالة رائعة من التعاضد والتماسك بين الدعوة والمقاومة، مما يصعب تنـاول               

ميع مجاالت الحياة، لكونهما قد أصبحا كائناً واحداً ال ينفصـل،           أحدهما بمعزل عن اآلخر، في ج     

) حتـى للدراسـة   (باعتماد كالً منهما كلياً على اآلخر، لدرجة أن أصبح من الخطأ تناول أحدهما              

فالدعوة قد شكلت الرافد األهم واألساس للمقاومة، وصـبغت هـذه المقاومـة             . بمعزل عن اآلخر  

كما أمدتها بقواعد التعامل مع الناس، وكانت       .  والمنهجية، والعملية  بصبغتها الفكرية، واألخالقية،  

) قبل المواجهة وأثناءها وبعدها   (لها بمثابة البوصلة الهادية والمرشدة في جميع حركاتها وسكناتها          

علـى صـعيد المواجهـة العسـكرية، أو السياسـية أو            (وخاصة في تصديها المادي والمعنوي      

عامل قوة ووقاية من الحرب النفسية التي تشـنها وسـائل اإلعـالم             حيث شكلت لها    ) اإلعالمية

وشكلت لها كذلك أهم جوانب القوة والدعم إلعالمها الموجه لتعزيز عوامل الصـمود             . الصهيوني

. وكانت بذلك المصل للمقاومة في التصدي ألخطر أسلحة الحرب النفسية الصـهيونية           . والمقاومة

 عالية، من خالل مدها بمعطيات الشرعية والحق في المقاومـة،          كما أعطتها زخماً وروحاً معنوية    

 . وباعطائها الهدف، والوسيلة النظيفة للمقاومة

ومن مظاهر التعاضد كذلك بين الدعوة اإلسالمية، والمقاومة في فلسطين، أنهما قد شـكال سـوياً                

. عدو وحربـه النفسـية    المادة الخام لوسائل إعالم المقاومة وأساليب الحرب النفسية، ضد إعالم ال          

ثـارة  الذي كان يهدف إل   اإلسرائيلي  واإلعالمي  األهداف النفسية للتحرك العسكري     حيث أحبطت   

 . ولدى الدعوة والمقاومة بشكل خاص  بشكل عام،الفلسطينيالرعب والخوف لدى الجانب 

مـي، أن   وقد استطاعت الدعوة بشاطها الدعوي واإلعالمي، والمقاومة بنشاطها العسكري واإلعال         

إلى حرب نفسية مضادة في نحـر العـدو،          )مقاومةالللدعوة و (المشترك  لعمل  ذلك ا نتيجة  تحول  

، ممـا   ألمنبالشعور  هم ا تقادفالإسرائيل،  لمواطني  الهلع  الرعب و تصدير  حيث عمل كالهما على     

ـ       أكثر من    ،هائل على الجانب اإلسرائيلي   سلبي   نفسي   تأثيرله  كان   ى تأثير كل عمليات القمـع عل

وصـدرته  ،   لدى الفلسطيني   حاجز الخوف  تكسرأي أن الدعوة والمقاومة قد      . الجانب الفلسطيني 

الشباب في صورة   نادرة،  مقاومة تتسم بجرأة    ل اإلحباط الفلسطيني    تحويلدليل  للكيان الصهيوني، ب  

وكهـالً  ،   بحجـرة  طفل يتحدى جنـدياً   الفلسطيني الذي يقف ببندقيته في وجه العدو، وفي صورة          



 خضر عباس. أ

 

 

 

 

 

 

965

ممـا  . وإمراة تتحدى المستحيل في تقديم فلذة كبدها للذود عن كرامة األمة           ،الموت بإرادته  اجهيو

 .عندما تمتزق بالمقاومة ال يمكن أن تهزم بإذن اهللاة دعوأن العلى يؤكد 

قوات ، و المقاومةبأن الصراع الدائر اليوم على أرض فلسطين، بين الدعوة و         (وليس أدل على ذلك     

السلبية من يأس وإحباط، التي يفتـرض أن         نفسيةالثار  من أن اآل  ) لمستحيلل دىتح، هو   االحتالل

 جـراء ممارسـات      من قتل ودمار   المأساويةبسبب الخبرات األليمة و   تصيب المجتمع الفلسطيني،    

الخسـائر البشـرية مـن      فمن العجب أن    . االحتالل، قد انقلبت إليجابية بفضل الدعوة والمقاومة      

الـروح  في  ارتفاع  يقابله   كان   العامة،المرافق  ولمنازل  لالمادية من تدمير    و،  الشهداء أو الجرحى  

تقوية دوافـع   فوق ذلك كلة     و ، االجتماعي، وتشبث بالوحدة الوطنية    التماسكزيادة في   والمعنوية،  

 .لعـدو عمق ا  جديدة الختراق    أساليبالمقاومة، واستبعاد خيارات الخضوع واالستسالم، وابتكار       

قبال بال تردد علـى     فكان اإل حواجز اليأس والخوف،    تها  أسقطت بإراد قد  مقاومة  الو أي أن الدعوة  

  بحياته  للتضحية المستعدفالشخص  مسبوق،    وحدتها األزمة بشكل غير    التيالشهادة من كل الفئات     

  .حتالللكه اإلتيميوازيها أو يعادلها أي سالح  يمكن أن  ال قوة غير محدودةكلتيم

 ةــالخاتم
 : ث البحخالصة

لقد تناول هذا البحث المتواضع موضوع هام وخطير، يمس مباشرة الصراع الدامي الذي يـدور               

. اليوم على أكثر من جبهة بين الدعوة والمقاومة من جهه، وبين الكيان الصهيوني من جهه أخرى               

والتي تمثل وسائل اإلعالم الصهيوني، وأساليبه في الحرب النفسية أحد أهـم وأخطـر أشـكاله،                

. ثارة السلبيه التي تحاول هذه الوسائل أن تتركها فيه، لوال تصدي إعالم الدعوة والمقاومة لهـا               وآ

. مشكلة البحث، وأهدافه، وأهميته، ومصطلحاته، وخطته     : وقد تصدر البحث مقدمة وتمهيد تناولت     

تم التعرف من خاللـه علـى        :، الذي إشتمل على مبحثين، المبحث األول      األولثم تناول الفصل    

أبـرز الجوانـب    وأهدافها،  وأهم المفاهيم المتعلقه بها، والتعرف على       ،  لصهيونيةوسائل اإلعالم ا  

. ها التي تحارب بها الدعوة والمقاومة في فلسـطين        أنواعثم تم التطرق ألهم      أهميتها،التي تشكل   
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. ميـة مع توضيح كيفية التعامل من قبل الدعوة والمقاومة، مع كل وسيلة من هذه الوسائل اإلعال              

 الصهيونية التي تسـتخدمها وسـائل       النفسيةالحرب  تم التعرف على أساليب     الثاني  في المبحث   و

 ،أهـم مكوناتهـا    وطبيعتها و  مفهومها على   التعرف و ،االعالم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني    

ـ  الدعايـة أبعادها ك التي تشكل مادتها اإلعالمية، و     أنواعهاوأبرز   وأهميتها،أهدافها،  و ليل  والتض

.  فلسـطين  في ة والمقاوم ةالدعو أدواتها التي تستخدمها ضد      وأبرزوغيرها،  اإلشاعة،   و اإلعالمي

 . مع توضيح كيفية التعامل من قبل الدعوة والمقاومة، مع كل أسلوب من هذه األساليب النفسية

 ،يوسـائل اإلعـالم الصـهيون     استراتيجية  :  األول تناول المبحث  مبحثين،   نيالفصل الثا تناول  و

حربها النفسية ضد الشعب الفلسطيني، وضد الدعوة والمقاومة فيها، وبعض األسـاليب النفسـية              و

.  المستخدمه في الحرب النفسية، وأهم المؤثرات السلبية لهذه الوسائل وحربها النفسية في فلسطين            

، وأساليب  استراتيجية تصدي الدعوة والمقاومة لوسائل االعالم الصهيونية      : الثانيتناول المبحث   و

ثم استعراض بعض األساليب الوقائيه إلعالم الدعوة والمقاومة من         . حربها النفسية، والوقاية منها   

ثم بين اآلثر النفسي اإليجابي التـي تخلفـة الـدعوة           . وسائل اإلعالم الصهيوني، وحربها النفسية    

  .واطن الصهيونيوالمقاومة على نفسية الفلسطيني، وفي المقابل آثرها السلبي على نفسية الم

 .وأنهي البحث بتعقيب عام، ثم بخاتمة، تناولت ملخص للبحث، وأهم نتائجه، وأبرز التوصيات فيه             

 . ثم أعقب ذلك عملية التوثيق، فالمراجع والمصادر

 :نتائج البحث

 أظهر البحث بأن وسائل االعالم الصهيونية، هي األداة األهم في الحرب النفسية ضد الشـعب                -

 . والتي تهدف إلى هزيمته النفسيه والعملية.  والدعوة والمقاومةالفلسطيني

 وأظهر بأن الدعوة والمقاومة في فلسطين، جسم واحد ال يمكن فصلها عن بعضها البعض، من                -

 . خالل امداد الدعوة للمقاومة، بأفكارها وأطروحاتها وأخالقياتها وممارساتها، في الواقع

د أهم جوانب اإلعالم الموجه، وأمدت المقاومة بمـادة خصـبة      وأظهر بأن الدعوة قد شكلت أح      -

 .لإلعالم الموجه ضد العدو، وطورت من وسائلها اإلعالمية عبر المقاومة للرد على إعالم العدو

 وأظهر بأن الدعوة كانت بمثابة المصل القوي والمناعة الفعالة للشعب الفسطيني بشـكل عـام،      -

 .  وسائل االعالم الصهيوني وحربها النفسيةوللدعوة والمقاومة بشكل خاص، ضد

.  وأظهر بأن المقاومة قد أعطت للدعوة زخم وروح ودعم وعناصر والتفاف جماهيري حولهـا              -

 .وأنهت حالة التفرد في الساحة الفلسطينية للبعض، بحضورها القوي على الساحة

 : البحثتوصيات



 خضر عباس. أ

 

 

 

 

 

 

967

سائل االعالم الصهيونية وما تحمله فـي       واإلعالم بالتركيز على    القائمين على    االخوةوصي  ن -

 . هذه الوسائل العنصرية وتحيزها في نقل الحقيقةفضح أحشائها من حرب نفسية موجهه، ل

تكثيف المحاضرات والنـدوات المتعلقـة بموضـوع        جميع الفصائل    في   االخوة نوصي كذلك    -

 . النفسية اإلسرائيليةالحرباالعالم و

 المالي والمعنوي لصمود اإلعالميين الفلسطينيين      الدعم تقديم   بضرورة كما نوصي كل المهتمين      -

 . القدسوعروبةالمدافعين عن فلسطين 

بيـان   ب ،الكيان الصهيوني االعالم الرسمي لفضح     الفلسطينية بتفعيل دور     السلطةكذلك  نوصي   و -

 . في المحافل العالمية اإلعالمي المغرضهنشاط

 اإلسرائيلية،مواجهة الحرب النفسية    األهلية على   سسات   جهود الهيئات والمؤ   بتوحيدنوصي   كما   -

 . اإلسرائيلي العالماوتفعيل دورها من خالل التنسيق مع اللجان الوطنية واإلسالمية لمواجهة 

 على التمسك بآرائهم وعدم التأثر باإلعالم اإلسرائيلي وما يبثه من بـرامج             المواطنين ونوصي   -

 .شك البمحملرائيلية في وسائل اإلعالم أخذ جميع التصريحات اإلسو، موجهة

 بلغات أجنبية، تصاحب بث برامج في وسائل اإلعالم بلغات          فضائية محطات   إقامة كما نوصي ب   -

 .على الشعب الفلسطينيحرب نفسية لعدو الصهيوني، من  يقوم به اما تفضح ،أجنبية متعددة

 التوثيق 
 )3083، ص24ج (م،1119،  لبنان–ابن منظور، دار المعارف" لسان العرب) "1(

  org.islamicdawaparty.www محمد البخاري،" الحرب االعالمية واألمن االعالمي الوطني) "2(

 )11ص(م، 1979القاهرة، -محمد جمال الدين محفوظ، دار االعتصام" النظرية االسالمية في الحرب النفسية ) "3(
 )1386، ص16ج(، ابن منظور" لسان العرب) "4(
 )15ص(ت -ب" المدخل إلى الدعوة االسالمية ) 5(

 )3782، ص42ج(، ابن منظور" لسان العرب) "6(
 فلسطين، -م، غزة2004، 1محمود الزهار، مركز النور للبحوث والدراسات، ط" أصول المواجهة االعالمية) "7(

 )5ص(
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  org.islamicdawaparty.wwwمحمد البخاري" االعالمي الوطنيالحرب االعالمية واألمن ) "8(
 )60ص(، 1م،ط1998محمد منير حجاب، دار الفجر، " الدعاية السياسية وتطبيقاتها) "9(
 )22ص(م، 2001، 2، خليل إبراهيم حسونة، دار مقداد للطباعة والنشر، ط"الحرب والثقافة ) "10(

م، 1997. القاهرة-، معتز السيد عبد اهللا، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع"الحرب النفسية والشائعات ) "11(

 )67ص (

 . م2001، التقرير السنوي، الطبعة األولى، "الهيئة العامة لإلستعالمات الفلسطينية  ")12(

 . م2004قرير السنوي، الطبعة الرابعة، ، الت"الهيئة العامة لإلستعالمات الفلسطينية ") 13(

 . م2002، التقرير السنوي، الطبعة الثانية، "الهيئة العامة لإلستعالمات الفلسطينية  ")14(

 ) 42ص(خليل حسونة، " الحرب والثقافة ) "15(

 )3ص(معتز السيد عبد اهللا، " الحرب النفسية والشائعات ) "16(

 ) 40ص(، خليل حسونة" الحرب والثقافة ) "17(

 )43-42ص(خليل ابراهيم حسونة، " الحرب والثقافة ) "18(

 )252-250ص(م، 1982مختار التهامي، دار المعارف،" الرأي العام والحرب النفسية) " 19(

 )44ص(خليل ابراهيم حسونة، " الحرب والثقافة ) "20(

 )56ص (م 1998أحمد إسماعيل، الطبعة األولى، " الدعاية والحرب النفسية) "21(

 )16ص(محمد جمال الدين محفوظ، " النظرية االسالمية في الحرب النفسية ) "22(

 )19-14ص(معتز السيد عبد اهللا، " الحرب النفسية والشائعات ) "23(

 )43ص(م، 1985جيهان شتي، دار الفكر العربي،" الدعاية والراديو في الحرب النفسية) "24(

 )98ص( إسماعيل، أحمد" الدعاية والحرب النفسية) "25(

 )244ص( بيروت، الطبعة األولى، –فاخر عاقل، دار العلم للماليين" أصول علم النفس وتطبيقاته) "26(

 com.albayan.wwwسعد العبيدي، " الحرب النفسية في النظام الدولي الجديد") 27(

 org.islamicdawaparty.wwwمحمد البخاري " مي الوطنيالحرب االعالمية واألمن االعال) "28(

 )6-5ص(أحمد إسماعيل، " الدعاية والحرب النفسية) "29(

 )109ص(محمد جمال الدين محفوظ، " النظرية االسالمية في الحرب النفسية ) "30(

 )120ص(محمد منير حجاب، " الدعاية السياسية وتطبيقاتها) "31(

 )52ص(خليل ابراهيم حسونة " الحرب والثقافة ) "32(

 )434ص(جيهان شتي، " الدعاية والراديو في الحرب النفسية) "33(

 )19ص(معتز السيد عبد اهللا " الحرب النفسية والشائعات ) "34(

 )221ص(م، 1984األولى، عبد اللطيف حمزة، دار الفكر العربي، الطبعة " اإلعالم والدعاية) "35(

 )70ص(أحمد إسماعيل، " الدعاية والحرب النفسية) "36(

 )46ص(أحمد إسماعيل، " الدعاية والحرب النفسية) "37(

 محمد البخاري" الحرب االعالمية واألمن االعالمي الوطني) "38(

 com.mondiploar.wwwاريك رو لو، " التضليل اإلعالمي") 39(
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 . م2001، التقرير السنوي، الطبعة األولى، "الهيئة العامة لإلستعالمات الفلسطينية  ")40(

 )136ص (معتز السيد عبد اهللا " الحرب النفسية والشائعات ) "41(

 )144ص(مختار التهامي، " الرأي العام والحرب النفسية) " 42(

 )280ص( معتز السيد عبد اهللا "الحرب النفسية والشائعات ) "43(

 com.alriyadh.www، ناهد باشطح، صحيفة الرياض،"الشائعة الخطر القادم عبر التاريخ") 44(

 com.alriyadh.wwwابتهاج النقشبندي، " الحرب النفسية واإلشاعة ) "45(

  org.annabaa.wwwwمجلة النبأ اإلماراتية، " اإلشاعة اإلعالمية أكذوبة تتطلب التصديق") 46(

 ir.hadj.www" اإلشاعة وأبعادها ) " 47(

 com.alriyadh.www .، ناهد باشطح"الشائعة الخطر القادم عبر التاريخ") 48(

 )75ص(م،1992دمشق،–سمير عبده، دار الكتاب العربي" التحليل النفسي لالستخبارات) "49(

 ) 217ص(م، 1993لندن، -حسن اسماعيل عبيد، الناشر ميداليت" سوسيولوجيا الجريمة) "50(

 )71ص(م، 1994، الطبعة األولى،غزة،محمد البيومي" ظاهرة تصفية العمالء ) " 51(

خضر عباس، رسالة الماجستير " دراسة لبعض المتغيرات المرتبطة بظاهرة التعامل مع االحتالل اإلسرائيلي) "52(

 ).145ص(م، 2000 غزة، مكتبة المنار، -غير منشورة، الجامعة اإلسالمية

 )101ص(معتز السيد عبد اهللا " الحرب النفسية والشائعات ") 53(

م،     1980، 1ط.  األردن-مصطفى الدباغ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر" المرجع في الحرب النفسية) "54(

)126( 

 )    143ص(م، 1999عبد الرحمن محمد العيسوي، دار الراتب الجامعية،" علم النفس العسكري) "55(

 )461ص(جيهان شتي، " الدعاية والراديو في الحرب النفسية") 56(

 org.islamicdawaparty.www ." المواجهة اإلعالمية والهزيمة النفسية) "57(

 )501ص(جيهان شتي، " الدعاية والراديو في الحرب النفسية") 58(

رية اللبنانية، الطبعة مكاوي والسيد، حسن عماد وليلى حسين، الدار المص" االتصال ونظرياته المعاصرة") 59(

 )208ص (الثانية،

 )331ص(خليل ابراهيم حسونة " الحرب والثقافة ") 60(

 )147-137ص(معتز السيد عبد اهللا " الحرب النفسية والشائعات ") 63(

 )3ص(معتز السيد عبد اهللا " الحرب النفسية والشائعات ") 64(



 ...وسائل اإلعالم الصهيوني والحرب النفسية

 970

 )23ص(م،2001ق للدراسات،خضر عباس، مركز أف" دراسة في اإلرهاب اليهودي) "65(

 )80ص(أحمد إسماعيل، " الدعاية والحرب النفسية") 66(

 )193ص(معتز السيد عبد اهللا " الحرب النفسية والشائعات ") 67(

 )62ص(م، 1979القاهرة، -محمد جمال الدين محفوظ، دار اإلعتصام" النظرية االسالمية في الحرب النفسية ")68(

 com.alriyadh.www، ناهد باشطح، "دم عبر التاريخالشائعة الخطر القا") 69(

 org.islamicdawaparty.www". المواجهة اإلعالمية والهزيمة النفسية) "70(

 )56ص( معتز السيد عبد اهللا" الحرب النفسية والشائعات ") 71(

 -، مكتبة دار المنار"محيي الدين النووي: مسلم بن الحجاج القشيري، بشرح ) 325: 2ج/1(صحيح مسلم، ) 72(

 . القاهرة

 المراجع

 :مراجع الكتب

 .م1993 بيروت، الطبعة األولى، –فاخر عاقل، دار العلم للماليين" أصول علم النفس وتطبيقاته "-

 . فلسطين-م،     غزة2004، 1د الزهار، مركز النور للبحوث والدراسات، طمحمو" أصول المواجهة االعالمية "-
 .1984عبد اللطيف حمزة، دار الفكر العربي، الطبعة األولى، " اإلعالم والدعاية "-

 .مكاوي والسيد، حسن عماد وليلى حسين، الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الثانية" االتصال ونظرياته المعاصرة" -

 .م1992دمشق،–سمير عبده، دار الكتاب العربي" حليل النفسي لالستخباراتالت "-

 .م1998، 1محمد منير حجاب، دار الفجر، ط" الدعاية السياسية وتطبيقاتها "-
 .م 1998أحمد إسماعيل، الطبعة األولى، " الدعاية والحرب النفسية "-

 .م1985كر العربي،جيهان شتي، دار الف" الدعاية والراديو في الحرب النفسية "-

 خضر عباس، رسالة" دراسة لبعض المتغيرات المرتبطة بظاهرة التعامل مع االحتالل اإلسرائيلي "-

 .م2000 غزة، مكتبة المنار، -الماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية

 .م2001خضر عباس، مركز أفق للدراسات،" دراسة في اإلرهاب اليهودي "-

 .م1982مختار التهامي، دار المعارف،" رب النفسيةالرأي العام والح " -

 .م2001، 2، خليل إبراهيم حسونة، دار مقداد للطباعة والنشر، ط"الحرب والثقافة  "-

 .م1997. القاهرة-، معتز السيد عبد اهللا، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع"الحرب النفسية والشائعات  "-

م، توزيع مكتبة عباس 2002ناقب محمد بن اسماعيل البخاري، الطبعة الثانية،كتاب الم : 1/642 صحيح البخاري، -

 . الباز، مكة المكرمة

 -، مكتبة دار المنار"محيي الدين النووي: مسلم بن الحجاج القشيري، بشرح ) 325: 2ج/1( صحيح مسلم، -

 . القاهرة

 .م1994محمد البيومي، الطبعة األولى،غزة،" ظاهرة تصفية العمالء  " -

 . م1993لندن، -حسن اسماعيل عبيد، الناشر ميداليت" سوسيولوجيا الجريمة "-

 .    م1999عبد الرحمن محمد العيسوي، دار الراتب الجامعية،" علم النفس العسكري "-

 .ت-ب"  المدخل إلى الدعوة االسالمية -
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 .م1980، 1ط.  األردن-النشرمصطفى الدباغ، المؤسسة العربية للدراسات و" المرجع في الحرب النفسية "-

 )24ج (م،1119 لبنان، –ابن منظور، دار المعارف" لسان العرب "-

 .م1979القاهرة، -محمد محفوظ، دار االعتصام" النظرية االسالمية في الحرب النفسية  "-

وي، الطبعة األولى، ، التقرير السن"، انتفاضة األقصى والحرب اإلعالمية "الهيئة العامة لإلستعالمات الفلسطينية  "-

 . م2002

 :مراجع األنترنت

 org.islamicdawaparty.www ." المواجهة اإلعالمية والهزيمة النفسية "-

  org.islamicdawaparty.www محمد البخاري،" الحرب االعالمية واألمن االعالمي الوطني "-

 com.albayan.wwwسعد العبيدي، " الحرب النفسية في النظام الدولي الجديد" -

 com.mondiploar.wwwاريك رو لو، " التضليل اإلعالمي" -

 com.alriyadh.www، ناهد باشطح، صحيفة الرياض،"ر القادم عبر التاريخالشائعة الخط" -

 com.alriyadh.wwwابتهاج النقشبندي، " الحرب النفسية واإلشاعة  "-

  org.annabaa.wwwwمجلة النبأ اإلماراتية، "  اإلعالمية أكذوبة تتطلب التصديقاإلشاعة" -

 ir.hadj.www" اإلشاعة وأبعادها  " -

 

 


