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 تَ ْعَمُلوَن َخِبرٌي "
  (11)المجادلة، آية 



 ب
 

 اإلهداء

عبد اهلل اإلفرجني الطاهرة واليت ال زالت حتلق برائحتها الزكية الفواحة واليت مل إىل روح أخي الشهيد 

 تربح حياتنا قط  فهي مرتبعة يف سويداء القلوب.

 إىل اليت سقتين حب هذا الدين نرباسًا وطريقًا، نور عيين ومهجة فؤادي أمي الغالية.

 بيب.إىل البلسم الشايف واحلضن الدافئ والصدر احلاني والدي احل

إىل هدية املوىل إيلّ مشس سعادتي ونور حياتي زوجيت الغالية، واليت يعجز اللسان عن شكرها فما 

 زالت سندًا يل يف كل الظروف واألوقات، وكان هلا فضل كبري يف مساعدتي يف إجناز هذه الدراسة.

نًا، علين  أجدهم من قادة إىل أوالدي حممد وعبد اهلل وعبد الرمحن الذين أسأل اهلل أن ينبتهم نباتًا حس

 فتح هذه األمة بإذن اهلل.

 إىل أخي الغايل وأخواتي الكرميات سائلًا املوىل هلم اخلري والرشاد.

 إىل كل أحبائي  وأصدقائي ومن هلج لسانه بالدعاء يل يف ظهر الغيب.

 إىل كل من علمين حرفًا أو أسدى إيل نصيحة وكل من له يف قليب مكان.

 لى هذه األرض املقدسة وإىل كل جماهد بالبندقية والكلمة.إىل كل مرابط ع

 وكل من خضب بدمائه الزكية ثرى فلسطني احلبيبة وكل أسري حر خلف القضبان.

ومسك اخلتام.. إىل الصرح اإلعالمي اهلادف إىل الكلمة املقاومة والصورة الصادقة إىل شبكة األقصى 

 اإلعالمية الغراء.



 ج
 

 الشكر والعرفان 

 

 (19)النمل، آية أَوْز عْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَِّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَِّ وَعَلَى وَالِدَيَِّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ"  "رَب ِّ

(، 3014)األلباني، رقم : "من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل " -صلى اهلل عليه وسلم–انطالقًا من قول النيب  

ألستاذي الفاضل د. ماجد تربان الذي حظيت به مشرفًا، ومل يبخل عليّ يومًا من فيض أتقدم بالشكر اجلزيل 

 علمه وتوجيهه.

والشكر موصول إىل األستاذين الفاضلني أ.د. حسني أبو شنب و د. حممد اجلريسي والذين تشرفت بقبوهلما 

 مناقشة الرسالة، فجزاهم اهلل عين خريًا.

ة منرب احلق وصوت احلرية، اإلعالم الصادق املقاوم  وكل إخواني وأخص بالشكر شبكة األقصى اإلعالمي

 العاملني فيها بال استثناء.

 وكل من كان له دور يف حياتي ولوكان صغرياً.

 إليهم مجيعًا فيض حيب وامتناني،،

 الباحث
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 ملخص الدراسة

عنوان الدراسة: "إدارة شبكة األقصى اإلعالمية للحرب النفسية وسبل تطويرها دراسة حالة: العدوان 
 م"2014على غزة عام 

المتمثلة في قناة -هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية إدارة شبكة األقصى اإلعالمية 
ذاعة صوت األقصى ومرئية األقصى ووكالة شهاب لألنباء للحرب النفسية  -األقصى الفضائية وا 

مع الفلسطيني، بشقيها الدفاعي المتمثل في التصدي للحرب النفسية الصهيونية وتحصين المجت
 والهجومي المتمثل في التأثير على الجنود والمجتمع الصهيوني.

واستخدم الباحث المنهج المسحي بشقيه الوصفي والتحليلي، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث 
بتصميم استبانة تتناول مجاالت إدارة شبكة األقصى للحرب النفسية، وقد حصلت االستبانة على 

ات مرتفعة، وتم تطبيقها على مجموعة من الصفوات الفلسطينية اإلعالمية درجات صدق وثب
واألكاديمية والسياسية، حيث استخدم الباحث أسلوب العينة العمدية غير العشوائية، وقد بلغت عينة 

( استبانة، كما استخدم الباحث أداة المقابلة المتعمقة مع النخبة اإلدارية في 111الدراسة النهائية )
 ات شبكة األقصى لإلجابة على أسئلة الدراسة المتعلقة بكيفية اإلدارة والتخطيط للحرب النفسية.مؤسس

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

  74.89نجحت شبكة األقصى في إدارة الحرب النفسية بكافة أبعادها وبفاعلية بنسبة.% 
  77.3بنسبة استطاعت شبكة األقصى أن تتصدى للحرب النفسية الصهيونية.% 
  77.32تمكنت شبكة األقصى من التنسيق مع القوى الفاعلة في الميدان بنسبة. % 
  ساهمت المواد اإلعالمية التي أنتجتها الشبكة في رفع الروح المعنوية للمقاومة والمجتمع

 %.79.98الفلسطيني بنسبة 
 72.77صهيوني بنسبة أثرت المواد اإلعالمية التي أنتجتها الشبكة على الجنود والمجتمع ال.% 

 وقدم الباحث رؤيًة تطويريًة إلدارة الشبكة للحرب النفسية، من أبرز بنودها:

  استحداث خلية لألزمات، ومن أبرز مهامها وضع الخطط والهياكل التنظيمية المناسبة لتنفيذها
 ومراقبة تنفيذ الخطة في فترة التجهيز قبل العدوان وأثنائه، والتقييم بعده.

  على إنشاء غرفة إعالمية موحدة لكل فصائل ومؤسسات العمل المقاوم.العمل 
 .التوسع في رصد المواد باللغة العبرية واإلنجليزية 
  استحداث وحدة مستقلة لإلعالم الجديد وتتكون من جميع التخصصات والخبرات على مستوى

 الشبكة.



 ي
 

Abstract 

Study Title: "Management of Al-Aqsa Media Network for Psychological Warfare and Ways of 
Developing" A Case Study: The Aggression on Gaza 2014". 

The study aimed to identify the Effectiveness of Al-Aqsa Media Network management –which 
consists of Al-Aqsa satellite Channel, Al-Aqsa radio, Al-Aqsa local television and Shehab News 
Agency- to the psychological warfare with both sides: defense, of addressing psychological 
Zionist war and fortifying the Palestinian society, and the offensive of the impact on the soldiers 
and the Zionist society. 

The researcher used the survey method, both descriptive and analytical. To achieve the 
objectives of the study, the researcher designed a questionnaire addressing the areas of 
management in Al-Aqsa network of psychological warfare, the questionnaire has received a high 
degree of validity and stability, the questionnaire has been applied to a group of media, academic 
and political Elite Palestinians. Where the researcher used the Intentional method for non-
random sample. (111) questionnaires are The final sample study which achieved. The 
researcher also used the depth interview with the administrative elite in Al-Aqsa network 
institutions as another tool to answer the questions of how planning and management of 
psychological warfare.  

The study results: 

 Al Aqsa network succeeded in the psychological warfare management in all its dimensions 
and effectively by 74.89%. 

 Al Aqsa network has been able to address the psychological warfare of Zionism by 77.3%. 
 Al Aqsa network was able to coordinate with the Effective powers in the field by 77.32%. 
 The network media  materials contributed to raise the morale of the resistance and the 

Palestinian society by 79.98%. 
 The network media materials influenced the soldiers and the Zionist society by 72.77%. 

Main Study Suggestions: 

The researcher presented a development vision for the management of the network of 
psychological warfare, the most prominent are: 

 Develop a crises' cell. The most prominent tasks are to put  plans and the appropriate 
organizational structures to implement and monitor the implementation of the plan in the 
aggression  period prior to and during the aggression, and evaluation beyond. 

 Work on establishing a unified media room for all the Resistant organizations and institutions. 
 Expansion of the monitoring materials in Hebrew and English. 
 Develop an independent unit of the new media that consists of the network Specialties.
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 مقدمة:ال

حيث قلبت كل الموازين،  اليوم ال شك أن الثورة اإلعالمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم         

أصبح و أضحى اإلعالم ركيزًة أساسيًة في بناء الدولة والـتأثير على كافة مجريات األمور فيها، 

بإمبراطورياته السمعبصرية )الفضائية واألرضية( المؤسسة التربوية والتعليمية الجديدة التي حلت مكان 

 أوقات ور مهم تعليميًّا وثقافيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا فياألسرة والمؤسسات التربوية األخرى، فلإلعالم د

 (349م، ص 1999الرحمن،  السلم والحرب وفي كل مجاالت الحياة. )عبد

كما أن اإلعالم له دور جوهري في الحرب النفسية ال يمكن إنكاره، فهو األداة األساسية التي          

ز دوره الفاعل بشكل أوضح في األزمات بمختلف ر لخدمة الحرب النفسية وتحقيق أهدافهاسخ  ت   ، ويبر 

أشكالها، فيكون بمثابة القائد والموجه، حيث يعمل على احتواء األزمة ومحاولة التقليل من آثارها 

السلبية على المجتمع، كما ال يسمح لإلعالم المضاد بأن يبث سمومه على مختلف أشكالها، والتي 

قلب موازين القوى وتجريد االنتصار في مجال الحرب النفسية كفيل بسرعان ما يصدقها عوام الناس، ف

 .الخصم من سالحه األساسي

يجب أن نعمل ولنعمل "الصهيوني مناحيم بيغن في إحدى مؤلفاته:  في السياق نفسه قال        

ووقعت  لعوا على وسائلنا الدعائية، فإذا استفاقوابسرعة فائقة قبل أن يستفيق العرب من سباتهم فيط  

بأيديهم تلك الوسائل وعرفوا دعامتها وأسسها، فعندئذ سوف ال تفيدنا مساعدات أمريكا وتأييد بريطانيا 

، وأضاف عليه "لوجه مجردين من أفضل أسلحتنا اوصداقة ألمانيا، عندها سنقف أمام العرب وجهً 

 (29م، ص 1987. )نوفل، "كثيًرا ما غيرت الحرب النفسية وجه التاريخ"تشرشل بالقول: 

يماًنا ب          أهمية الحرب النفسية وخطورتها والدور الذي يقع على وسائل اإلعالم في قيادة وا 

دفتها، نجد أن اإلعالم الفلسطيني على مدى سنوات متعددة خاض حرًبا ضروًسا في هذا المجال، ال 
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لسطيني حرًبا صعبة خاض اإلعالم الفسيما ضد الماكنة الدعائية الصهيونية، فعلى سبيل المثال 

إبان العدوان الصهيوني عام  ، جنًبا إلى جنب مع الحرب العسكريةصهيونيوقاسية مع اإلعالم ال

على مستوى الحفاظ على معنويات المواطن السيما حقق نجاًحا كبيًرا في هذا الصدد و ، م2008

لم  الصهيونين اإلعالم ، وفي المقابل فإالكيان الصهيونيالفلسطيني والعربي وحشد الرأي العام ضد 

واجه اإلعالم الفلسطيني و خالل هذه الحرب،  الكيان الصهيونيطمح إليه ييحقق النجاح الذي كان 

، ودفعه الكيان الصهيونيأزعج  الذي ة التي تستند إلى المعلومات المضللة، األمرصهيونيالدعاية ال

 م(2012ينية والعربية. )أبو ضهير، إلى تجنيد كافة إمكانياته لمواجهة الجهود اإلعالمية الفلسط

م كانت المواجهة مختلفة، حيث تطورت أدوات اإلعالم الفلسطيني في 2012وفي عدوان عام         

مجال الحرب النفسية بالتوازي مع تطور أدوات المقاومة الفلسطينية على أرض الميدان، األمر الذي 

 جعله يحقق مصداقية عالية وتأثيًرا أقوى.

واستمراًرا للجهود اإلعالمية الفلسطينية في مجال المواجهة والحرب النفسية نجد أن اإلعالم         

نجح في تحصين الجبهة  -وفًقا لمحللين وخبراء-م 2014الفلسطيني في العدوان األخير عام 

رق الداخلية، وعمل بفاعلية أكبر على اختراق الجبهة الصهيونية والتأثير عليها عبر العديد من الط

والوسائل التي لم تستخدم سابًقا، ومنها مخاطبة العدو الصهيوني وتحديه عبر رسائل إعالمية باللغة 

 العبرية.

أن يستهدف العاملين في المؤسسات  غزةلذلك عمد االحتالل في كل عدوان له على         

كل إمكانياته التقنية في اإلعالمية ومقراتها، سعًيا منه إلخماد صوتها والتأثير على تغطيتها، بل سخر 

التشويش على بثها واختراقه، محاواًل التأثير على معنويات المواطن الفلسطيني، والنيل من مقاومته 

 . عالية وصموده، لكن اإلعالم الفلسطيني وعلى الرغم من ذلك استطاع أن ينقل الصورة بكفاءة
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ضعت على عاتقها مسئوليات كبيرة، برز دور شبكة األقصى اإلعالمية التي و في السياق و         

 الشبكة كونها نموذًجا إعالمًيا مقاوًما يمثل حالة الصمود التي يعيشها المواطن الفلسطيني، واكتسبت

شاملة لإلعالم المرئي متمثاًل بفضائية األقصى ومرئية األقصى، واإلعالم المسموع " أهميتها من كونها

مثلة في وكالة شهاب، باإلضافة إلى كونها الشبكة الوحيدة متمثال بإذاعة األقصى، ووكالة أنباء مت

، كما مقابلة( ،م2014)البردويل، " التي تعمل بكل طاقتها وتبث من غزة وتقف داعمًة لمنهج المقاومة

تعد من الالعبين البارزين في مجال الحرب النفسية ومواجهة الدعاية الصهيونية، خصوًصا في أوقات 

 الصهيونية المتكررة على الشعب الفلسطيني.األزمات واالعتداءات 

لباحث ضرورة تسليط الضوء على هذا الموضوع المهم والفاعل من بناًء على ما سبق ارتأى ا        

قبل شبكة إعالمية محلية مؤثرة، استطاعت التصدي للحرب النفسية التي شنها الكيان الصهيوني في 

مضادة، األمر الذي يستدعي التوقف مليًّا للتعرف على عدوانه الغاشم، بل استطاعت أن تطلق حملة 

كيفية إدارة هذه الشبكة للكلمة والصوت والصورة بشكل فاعل، من أجل الوصول إلى تقديم بعض 

التوصيات المهمة على طريق إدارة منظومة شاملة ومتكاملة للحرب النفسية، وتأصيل لعمل إعالمي 

 .-ال قد ر هللا–عدوان مقبل  واٍع تسترشد به الجهات المعنية في أي
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 أواًل: مشكلة الدراسة:

مارس االحتالل الصهيوني وال يزال كافة أصناف الحرب النفسية والدعاية المضللة، فمنذ         

احتالله األراضي الفلسطينية وهو يعمل على بث روح االنهزامية في نفوس الشعب الفلسطيني، وفي 

ين الجانب اآلخر لعبت شبكة األقصى اإلعالمية دوًرا كبيًرا في صد هذه الهجمة الشرسة وتحص

 الشعب الفلسطيني وتمتين جبهته الداخلية.

وبناًء على ما سبق، ووفًقا لإلطار المعرفي للدراسة والدراسات السابقة، تمثلت مشكلة الدراسة         

في التعرف على كيفية إدارة شبكة األقصى اإلعالمية للحرب النفسية من حيث التخطيط والتنفيذ 

جاًبا أو سلًبا، والمتابعة، وبحث أثر هذه اإلدارة على الصعيدين المحلي الفلسطيني والصهيوني إي

لتعرف على مواطن القوة في العملية اإلدارية للحرب النفسية في الشبكة ومكامن الضعف اذلك كو 

تصور شامل ومتكامل لإلدارة اإلعالمية اإلسهام بتقديم من شأنها بهدف تقديم رؤية مقترحة فيها، 

 للحرب النفسية.

 

 وتتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

أدارت شبكة األقصى اإلعالمية الحرب النفسية خالل العدوان على غزة عام  كيف

 وما سبل تطويرها؟ م؟2014

 وينبثق عن هذا التساؤل مجموعة من التساؤالت الفرعية كالتالي:
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 الدراسة: تساؤالت: ثانًيا

 النفسية؟ما مدى فاعلية إدارة شبكة األقصى بإعالمها المرئي والمسموع واإللكتروني للحرب  -1

 كيف تصدت شبكة األقصى اإلعالمية للحرب النفسية الصهيونية؟ -2

 -ما مدى التنسيق بين شبكة األقصى اإلعالمية والقوى الفاعلة في الميدان )فصائل المقاومة -3

 المؤسسات الصحية والمدنية(؟

لمعنوية ما درجة تأثير المواد اإلعالمية التي أنتجتها شبكة األقصى اإلعالمية في رفع الروح ا -4

 للمقاومة والمجتمع الفلسطيني؟

المجتمع و  الجنود ما درجة تأثير المواد اإلعالمية التي أنتجتها شبكة األقصى اإلعالمية في -5

 الصهيوني؟

 ما سبل تطوير إدارة شبكة األقصى اإلعالمية للحرب النفسية؟ -6
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 : أهداف الدراسة:ثالًثا

بإعالمها المرئي والمسموع  اإلعالمية فاعلية إدارة شبكة األقصىمدى الكشف عن  .1

 واإللكتروني للحرب النفسية.

 لى مدى نجاح شبكة األقصى اإلعالمية في التصدي للحرب النفسية الصهيونيةإالتعرف  .2

 .وتحصين المجتمع الفلسطيني

معرفة مقدار التنسيق بين شبكة األقصى اإلعالمية من جهة، وبين المقاومة في الميدان  .3

 الصحية والمدنية من جهة أخرى.والمؤسسات 

معرفة مدى تأثير المواد اإلعالمية التي أنتجتها شبكة األقصى اإلعالمية في رفع الروح  .4

 .من وجهة نظر الصفوة الفلسطينية المعنوية للمقاومة وللمجتمع الفلسطيني

على صى تأثير المواد اإلعالمية التي أنتجتها شبكة األقكيف تقيم الصفوة الفلسطينية معرفة  .5

 المجتمع الصهيوني.و  الجنود

 بلورة رؤية تطويرية حول سبل تطوير إدارة شبكة األقصى اإلعالمية للحرب النفسية. .6
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 : أهمية الدراسة:رابًعا

 تكمن أهمية الدراسة في ما يلي:

 األهمية النظرية: . أ

الحرب المادية، تتناول الدراسة موضوًعا مهمًّا وهو الحرب النفسية والذي ال يقل فتًكا عن  .1

 م.2014وتبحث في فترة العدوان على غزة عام 

والصفوة تبحث هذه الدراسة في شريحة مهمة في الحروب واألزمات، وهم اإلعالميون  .2

 .كيفية تقييمهم إلدارة شبكة األقصى للحرب النفسية وتسلط الضوء علىالفلسطينية، 

يوما من العدوان  51عالمية خالل توثق الدراسة تجربًة إداريًة مهمًة لشبكة األقصى اإل .3

 المتواصل على غزة.

 

 األهمية العملية: . ب

 م.2014تظهر الدراسة الدور الذي قامت به شبكة األقصى خالل العدوان على غزة  .1

تساعد هذه الدراسة في معرفة مدى نجاح وتأثير الحرب النفسية التي شنتها شبكة األقصى  .2

 ر الشبكة في التصدي للحرب النفسية الصهيونية. اإلعالمية على العدو الصهيوني، كذلك دو 

من شأنها تطوير أداء اإلعالم المحلي في مواجهة أية حروب  ةمقترحرؤية تقدم هذه الدراسة  .3

 أو اعتداءات أخرى مستقبلية.
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 : فرضيات الدراسة: خامًسا

 االنفسية تأثيًرا ذفاعلية إدارة شبكة األقصى بإعالمها المرئي والمسموع واإللكتروني للحرب تؤثر  .1

على إدارة الحرب النفسية خالل العدوان األخير على  α  ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى 

 غزة.

 0.05داللة إحصائية عند مستوى  اتصدي شبكة األقصى للحرب النفسية الصهيونية تأثيًرا ذيؤثر  .2

≥ α .على إدارة الحرب النفسية خالل العدوان األخير على غزة 

تنسيق مع القوى الفاعلة في الميدان )فصائل المقاومة، المؤسسات الصحية والمدنية( تأثيًرا اليؤثر  .3

على إدارة الحرب النفسية خالل العدوان األخير على  α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى  اذ

 غزة.

لى ع α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى  االمواد التي أنتجتها شبكة األقصى تأثيًرا ذتؤثر  .4

رفع الروح المعنوية للمقاومة والمجتمع الفلسطيني في إطار إدارة الحرب النفسية خالل العدوان 

 األخير على غزة.

على  α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى  االمواد التي أنتجتها شبكة األقصى تأثيًرا ذتؤثر  .5

 ن األخير على غزة.الجنود والمجتمع الصهيوني في إطار إدارة الحرب النفسية خالل العدوا

بين متوسطات تقديرات  α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .6

المبحوثين حول فاعلية إدارة شبكة األقصى اإلعالمية للحرب النفسية تعزى للمعلومات الشخصية 

)المؤهل العلمي, التخصص, سنوات الخبرة, حجم متابعة قناة األقصى الفضائية خالل العدوان 

 ة(.حجم متابعة إذاعة األقصى خالل العدوان األخير على غز  األخير على غزة,
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 : مصطلحات الدراسة:سادًسا

 الحرب النفسية: .1

االستخدام المعني به ألي نوع من وسائل اإلعالم بقصد التأثير في عقول وعواطف         

جماعة معينة معادية أو جماعة محايدة أو جماعات أجنبية صديقة لغرض استراتيجي أو تكتيكي 

 (436م، ص 1967معين. )نصر، 

تال النفسي ال يتجه إال للعدو وال يسعى إال لتحطيم النواحي المعنوية له  وهي نوع من الق        

بجميع الوسائل للقضاء على أية صورة من صور الثقة بالنفس، التي قد تولد  فيه المقاومة أو 

 (14، ص 2005عدم اإلذعان واالستسالم، وتهدف أيًضا إلى تحطيم اإلرادة الفردية. )سميسم، 

أن الحرب النفسية هي تلك المعركة التي تدور جنًبا إلى كتعريف إجرائي ث ويرى الباح        

جنب مع الحرب الميدانية وتسبقها وتتبعها، ويتم فيها استخدام جميع الطرق واألساليب المتاحة من 

أجل تعزيز الروح المعنوية لطرف وتدمير قوى الطرف اآلخر، وتطول أحياًنا وتكون خاطفًة في 

د تحسم المعركة النفسية دون اللجوء إلى حرب ميدانية، وتأتي على مستويات أحيان أخرى، وق

 تتدرج من الدول الكبرى إلى الجماعات الصغيرة.

 

 إدارة مؤسسات اإلعالم: .2

تعر ف بأنها تلك اإلدارة التي تتولى شؤون العمل اإلعالمي وتحديد آليات وسياقات            

عمله عبر سلوك تعاوني موجه نحو ترشيد وتوجيه الطاقات واإلمكانات المتاحة لتحقيق هدف 

، م2010الوسيلة اإلعالمية، ومراعاة مصالح العاملين فيها والمتعاملين معها. )الدليمي وخورشيد، 

 (18ص 
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كما أن إدارة مؤسسات اإلعالم تعني تقديم إعالم تنموي هادف يسهم في ترسيخ القيم         

والمفاهيم وينطلق من حاجات المجتمع وثوابته من خالل استثمار تقنيات اإلعالم واإلعالن 

واالتصال وفق منهج علمي وعملي يستقطب اهتمام شرائح المجتمع، بما يكفل تأثيًرا يحقق التغيير 

 م(2013منشود. )نشرة اإلعالم الديني، ال

ويرى الباحث أن إدارة اإلعالم عبارة عن مجموعة متكاملة من الخبرات والمهارات         

يصال  والقدرات يتم توظيفها للنقل األمثل للحدث أو صناعته، بهدف التأثير على المشاهد وا 

 ة.الرسالة المرجوة له عن طريق مختلف وسائل اإلعالم المتداول

 

 م:2014غزة عام على عدوان ال .3

يوًما،  51هو عملية عسكرية قام بها الجيش الصهيوني ضد سكان غزة، وقد استمرت         

ويقصد بغزة جميع محافظات م(، 26/8/2014 -م7/7/2014وذلك في الفترة الواقعة ما بين )

 .قطاع غزة من شماله إلى جنوبه

 

 شبكة األقصى اإلعالمية: .4

ة إعالمية متكاملة تضم بين جنباتها إذاعة وفضائية ومرئية ووكالة أنباء، بدأت مؤسس        

م، وتتوجت بفضائية 2005م، ثم تلتها مرئية األقصى عام 2003بإذاعة صوت األقصى عام 

م، وشملت بين جنباتها وكالة شهاب لألنباء، وتحمل الشبكة شعار اإلعالم 2006األقصى عام

 اإلسالمي الهادف المقاوم.
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 :الصفوة الفلسطينية .5

 يقصد الباحث بالصفوة الفلسطينية في دراسته الخاصة بإدارة شبكة األقصى للحرب النفسية التالي:

ذاعية ومكاتب إعالمية  .1 الصفوة اإلعالمية: اإلدارات العليا لمؤسسات إعالمية من قنوات فضائية وا 

 وناطقين ومستشارين إعالميين.

المحاضرين بدرجة ال تقل عن الدكتوراه في المجاالت التالية: الصفوة األكاديمية: وتمثلت في  .2

 )اإلدارة، الصحافة واإلعالم، علم النفس(، في الجامعات والكليات والمعاهد داخل غزة.

 صفوة المحللين السياسيين والخبراء والمتخصصين في الشأن الصهيوني. .3

 

 : حدود الدراسة:سابًعا

 الحد الموضوعي: -1

على الصفوة اإلعالمية في غزة، والصفوة األكاديمية في مجاالت اإلدارة تقتصر هذه الدراسة 

 واإلعالم وعلم النفس، وصفوة المحللين السياسيين والخبراء في الشأن الصهيوني.

 الحد الزماني: -2

ما بين: ة الواقعيوًما في الفترة  51والتي استمرت الدراسة تدرس فترة العدوان على غزة 

 م(.26/8/2014 -م7/7/2014)

 الحد المكاني: -3

 العدوان. اي وقع عليهتغزة الكافة مناطق ومحافظات 
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 : متغيرات الدراسة:ثامًنا

 المتغير المستقل:

 فاعلية إدارة الشبكة بإعالمها المرئي والمسموع واإللكتروني للحرب النفسية. .1

 تصدي شبكة األقصى للحرب النفسية الصهيونية. .2

 الميدان.التنسيق مع القوى الفاعلة في  .3

 المواد اإلعالمية التي أنتجتها شبكة األقصى. .4

 

 المتغير التابع:

  إدارة الحرب النفسية خالل العدوان األخير على غزة. .5
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الدراسات السابقة: :تاسًعا  

تمثل الدراسات السابقة مصدًرا مهمًّا لكل باحث، حيث يجد فيها خالصة خبرات وتجارب          

الباحثين مما يرتقي بتفكيره وبأسلوبه في تناول الدراسة، كما يستطيع من خالل الدراسات السابقة أن 

لمي المتعلق يتالفى أخطاء الباحثين ويستفيد من مواطن ضعفهم وقوتهم، ومن خالل مسح التراث الع

بموضوع الدراسة توصل الباحث إلى العديد من الدراسات التي تناولت شقي الموضوع، وعليه قام 

 الباحث بتقسيم الدراسات السابقة إلى محورين رئيسين كما يلي:

 .الدراسات التي تناولت إدارة اإلعالم 

 .الدراسات التي تناولت الحرب النفسية 

 

 إدارة اإلعالم:أ. الدراسات التي تناولت 

"واقع إدارة اإلعالم في حركة المقاومة اإلسالمية حماس م( بعنوان: 2014دراسة )صالح،  -1

 "بقطاع غزة

على مدى تطبيق و هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع إدارة اإلعالم لحركة حماس في غزة،         

 .مجاالت إدارة اإلعالم في مؤسساتها اإلعالمية

 النتائج أبرزها: ى مجموعة منوتوصلت الدراسة إل

يتم تطبيق الهيكل التنظيمي في الدائرة اإلعالمية بدرجة مقبولة، وفي المؤسسات اإلعالمية بدرجة  -1

 جيدة.

 يتم تطبيق التخطيط في الدائرة اإلعالمية بدرجة مقبولة، وفي المؤسسات اإلعالمية بدرجة جيدة.  -2
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ي الدائرة اإلعالمية بدرجة مقبولة، وفي يتم تطبيق توافر المعلومات ونظام االتصاالت ف -3

 المؤسسات اإلعالمية بدرجة جيدة.

يتم تطبيق فاعلية اإلدارة في الدائرة اإلعالمية بدرجة مقبولة، وفي المؤسسات اإلعالمية بدرجة  -4

 جيدة.

يتم تطبيق التدريب والتطوير في الدائرة اإلعالمية بدرجة ضعيفة، وفي المؤسسات اإلعالمية  -5

 بولة.بدرجة مق

 

بعنوان: "إدارة اإلعالم المرئي وأثره على تعزيز الوعي بقضية  م(2013دراسة )الشعراوي،  -2

 فلسطين لدى المشاهد الجامعي"

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر إدارة اإلعالم المرئي على تعزيز الوعي بقضية فلسطين         

 لدى المشاهد الجامعي.

إلى عدة نتائج من أبرزها وجود أثر إلدارة السياسات والتخطيط، وأثر إلدارة  ت الدراسةوتوصل        

المحتوى البرامجي يمكن من خالله تعزيز الوعي بقضية فلسطين لدى المشاهد الجامعي، ووجود أثر 

إلدارة اإلعالم المرئي يمكن من خالله زيادة المعرفة بالقضية الفلسطينية لدى المشاهد الجامعي، كما 

إلى وجود أثر إلدارة اإلعالم المرئي يمكن من خالله زيادة المشاركة بالقضية الفلسطينية لدى ت لتوص

الدراسة إلى أن الجانب المالي والخلفية الفكرية ومصالح المؤسسة  ، وخلصتالمشاهد الجامعي

ضية اإلعالمية، من أهم المعيقات التي تحول دون تبني خطاب تعبوي موجه نحو تعزيز الوعي بالق

 الفلسطينية.
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بعنوان: "تأطير الحرب: تغطية اإلعالم المرئي العالمي لحرب م( 2013دراسة )ديب وملكي،  -3

 "م2006لبنان تموز 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن تغطية اإلعالم المرئي العالمي للحرب التي شنها العدو         

 ه التغطية اإلعالمية.م، وذلك عبر تحليل مضمون هذ2006الصهيوني على لبنان عام 

إذا اندلعت حرب جديدة فإن حزب هللا سيحصل على تغطية أكثر  توصلت الدراسة إلى أنهو         

قد  الصهيونيةنقدية من قبل وسائل اإلعالم العربية المهيمنة كالعربية والجزيرة، كما أن القيادة 

اية والحرب النفسية التي بما في ذلك الدع م2006استخلصت بعض الدروس لتجنب تكرار أخطاء 

سيواجهان مجااًل إعالميًّا مختلًفا أكثر  والكيان الصهيونيطبقتها، وتتوقع الدراسة أن كالًّ من حزب هللا 

  وبالتالي سيضطران إلى استخدام موارد كبيرة وبذل جهود حثيثة.حيوية وتفاعاًل 

 

داء العاملين في األجهزة األمنية بعنوان: "أثر اإلعالم األمني على أ م(2012دراسة )الغصين،  -4

 وعلى قيادات األجهزة األمنية في قطاع غزة"

الدراسة إلى التعرف على واقع اإلعالم األمني وأثره في تحفيز أداء العاملين في  هدفت        

األجهزة األمنية التابعة للداخلية، وتسعى لمعرفة مدى الوسائل اإلعالمية المستخدمة من اإلعالم 

 األمني، ومدى نجاعتها في الوصول ألفراد األجهزة األمنية وتحسين أدائهم.

 نتائج التالية: وتوصلت الدراسة إلى ال

هناك تأثير كبير وحقيقي لمهنية العاملين في اإلعالم األمني على أداء العاملين في األجهزة  .1

 األمنية.



17 
 

يلتزم اإلعالم األمني بعدم نشر المعلومات السرية ويلتزم بالتعليمات األمنية ما يدعم  جهود  .2

اإلعالم األمني بالمعلومات الالزمة في األجهزة األمنية، وتقوم قيادة الوزارة بإبالغ القائمين على 

القضايا األمنية ويقوم اإلعالم األمني باالستفادة من هذه المعلومات ونشرها بعد التنسيق مع 

 القيادة، كما يقوم اإلعالم األمني بمحاربة اإلشاعة بشكل متوسط.

املين في األجهزة يوجد تأثير بدرجة متوسطة لموضوعية التغطية اإلعالمية األمنية على أداء الع .3

 األمنية. 

يوجد قصور في استخدام الفضائيات الفلسطينية ووسائل اإلعالم الجديد في تغطية قضايا اإلعالم  .4

 األمني.

 

-م2008للحرب على غزة  "اإلسرائيلية"بعنوان: "تغطية الصحافة م( 2012دراسة )عدوان،  -5

 م"2009

–يديعوت أحرنوت  –رية اليومية: )هآرتسهدفت الدراسة إلى توضيح دور الصحف العب        

أثناء  معاريف( في تناولها للموضوعات المختلفة من السياسية والعسكرية واإلنسانية واالقتصادية

 ، وتوجهاتها وسبل معالجتها.م2008الحرب الصهيونية على غزة عام 

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

لفلسطيني للتعزيز من سياسات الحكومة لدى استغالل صحف الدراسة للمصدر الرسمي ا .1

 .الصهيونيالرأي العام 

 التوجه العام للصحف الثالث كان مؤيًدا للحرب على غزة. .2
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قامت صحف الدراسة بدور تعبوي يميل للتصرف كامتداد للمؤسسة السياسية والعسكرية   .3

 انعكس سلًبا على مصداقيتها وحياديتها في أدائها. الصهيونية

اتبعت صحف الدراسة نفس السياسة اإلعالمية التي تقوم على التضليل والتعتيم التام على  .4

 .الصهيونيمجريات الحرب على غزة تجاه الرأي العام الداخلي 

 

بعنوان: "إدارة االعالم المقاوم زمن الحرب.. فضائية األقصى حالة م( 2010دراسة )ثريا،  -6

 عملية"

لتعرف على واقع إدارة فضائية األقصى أثناء الحرب، وبحث أثر التخطيط هدفت الدراسة إلى ا        

المسبق، وأثر المواد اإلعالمية التي أنتجتها فضائية األقصى على المجتمع الفلسطيني والعربي 

 والعالمي والصهيوني.

كبيرة، إلى أن قناة األقصى نجحت في تحقيق أهدافها التي خ طط لها بنسبة  دراسةال توتوصل        

وأن إدارة القناة نجحت في إدارة اإلمكانات المادية والبشرية بطريقة جيدة، كما حققت الفضائية أهدافها 

المختلقة المتعلقة بتعزيز الصمود والثبات لدى أهالي غزة وتعزيز النصرة والتأييد في الداخل المحتل 

 لوقف الحرب بنسبة جيدة. م والشارع العربي والغربي، والضغط على دولة االحتالل1948عام 

 

بعنوان: "اإلعالم مقوماته ضوابطه أساليبه في ضوء القرآن الكريم م( 2009دراسة )عمار،  -7

 "دراسة موضوعية

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية اإلعالم ومقوماته وضوابطه وأساليبه في ضوء         

 القرآن الكريم.
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 : إلى النتائج التالية وتوصلت الدراسة

 اإلعالم واجب شرعي وضرورة إنسانية إلنقاذ العالم والبشرية جمعاء من التخبط والضياع. .1

اإلعالم ليس وليد اللحظة، بل إنه موجود منذ القدم نابع من طبيعة اإلنسان االجتماعية  .2

 ورغبته في التواصل.

 باألخذ بوسائل البالغ واإلنذار.اإلعالم اإلسالمي ال يمكن أن يقوم  أو ينتشر إال  .3

 يقوم اإلعالم اإلسالمي على جملة من المقومات كالمقوم العلمي والفني وغيرهما.  .4

في مقابل األساليب اإلعالمية المتبعة يلجأ األعداء إلى أساليب التضليل والتشويه والحرب  .5

هته ومنعه من النفسية مما يجعل الواجب مضاعفا على وسائل اإلعالم اإلسالمية في مواج

 تحقيق أهدافه.

 

بعنوان: "اعتماد طلبة الجامعات الفلسطينية على وسائل م( 2008تربان ، و  دراسة )أبو شنب -8

دراسة تطبيقية على األزمة الداخلية -عالم الجديدة في الحصول على المعلومات أثناء األزمات اإل

 الفلسطينية"

الجامعة اإلسالمية، )لفلسطينية إلى التعرف على مدى اعتماد طلبة الجامعات ا الدراسة هدفت        

( على وسائل اإلعالم الجديدة في الحصول على جامعة األزهر، جامعة األقصى، جامعة فلسطين

 .المعلومات الخاصة باألزمة الداخلية الفلسطينية

 : وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها

 المتواصل على األراضي الفلسطينية. الصهيونية وأسبابها إلى الحصار تعود األزم .1
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، يليها 38,5جاءت اإلذاعات المحلية وراديو األقصى في مقدمة وسائل اإلعالم أثناء األزمات  .2

 .24,5، يليهما اإلذاعات العربية 36,5راديو فلسطين 

واقع االلكترونية المختلفة في في االعتماد على المواقع االلكترونية أثناء األزمات جاءت الم .3

 .25، يليها المواقع التابعة لحركة حماس 42,2، يليها المواقع التابعة لحركة فتح 54,2المقدمة 

 

 بعنوان: "دور اإلعالم في الحروب الحديثة" م(2004دراسة )الشحات،  -9

الكيان قوم به ي عن ماالكشف العالقة بين اإلعالم والحرب، و  هدفت الدراسة إلى التعرف على        

من حملة إعالمية ودعائية ضد الفلسطينيين والعرب وكيف أقنع العالم بعدالة عدوانه على الصهيوني 

 الفلسطينيين، وأن جهاد الفلسطينيين ضد االحتالل هو إرهاب.

في  الصهيونية إلى قياس مدى رد فعل الشعوب المختلفة تجاه الدعـاية وتوصلت الدراسة        

ا لماذا نجحت هذه الدعـاية أو تلك أو فشلت هذه أو تفسـيرً  تعطوأ صـور المخـتلفة قديًما وحديًثا، الع

نير الطريق لمن يخطط لعمل أو رد على دعاية خاصة عندما يتعلق بقضية مما يتلك هنا أوهناك، 

 الحرب أو السالم.

 

 مواجهة الكوارث واألزمات" بعنوان: "التخطيط االعالمي ودوره فيم( 2004دراسة )الضويحي،  -10

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد اآلثار اإليجابية للتخطيط اإلعالمي في مواجهة الكوارث من         

 .خالل إعداد خطط إعالمية فعالة

وتوصلت الدراسة إلى أن الخطط اإلعالمية مهمة جًدا لمواجهة األزمات والكوارث ويتطلب         

متعون بالكفاءة والمقدرة على الحد من آثارها، كذلك أهمية اللجوء لوسائل نجاحها اشتراك خبراء يت
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اإلعالم لمواجهة األزمات والكوارث، ومن أهم المعوقات التي تحول دون نجاح التخطيط عدم التدريب 

 ا.على تطبيق الخطة مما يحد من قدرة الفريق على إدارتها إعالميًّ 

 

: "اعتماد الصفوة الفلسطينية على وسائل اإلعالم أثناء بعنوان م(2003دراسة )الطهرواي،  -11

 األزمات"

 وسائل اإلعالمعلى هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى اعتماد الصفوة الفلسطينية         

 .قت األزماتولجوئها إليه و  الفلسطينية والعربية والعالمية

كما أن نسبة من يستخدمون التلفزيون  وتوصلت إلى ارتفاع نسبة مشاهدة الفضائيات العربية،        

الفلسطيني ارتفعت بشكل كبير، فيما اعتمد المبحوثون على الفضائيات العربية في المرتبة األولى في 

 حال وقوع أزمات.

 

بعنوان: "استخدامات الجمهور الفلسطيني للقنوات الفضائية م( 2002دراسة )الدواوسة،  -12

 راسة ميدانية على المدن والقرى في غزة.د العربية واإلشباعات المتحققة"

هدفت الدراسة إلى الكشف عن استخدامات الجمهور الفلسطيني للقنوات الفضائية العربية         

 ار عينة ممثلة من الجمهور في غزة من شرائح مختلفة. ياختواإلشباعات المتحققة من خالل 

صال يلعب دوًرا كبيًرا في تنمية الوعي السياسي ة إلى أن التلفزيون كوسيلة اتسادر وتوصلت ال        

في  24.1وأخيرا الصحافة بنسبة  32.3واإلذاعة بنسبة  43.6والمعلومات السياسية للمراهقين بنسبة 

 تنمية الوعي والمعارف السياسية.
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 بعنوان: "التغطية التلفزيونية األمريكية لحرب الخليج" (1995دراسة )دوغالس كيلينر،  -13

التغطية التلفزيونية األمريكية لحرب الخليج بدًء من اندالع األزمة في  هدفت الدراسة إلى تناول        

م، وذلك من خالل تسجيل النشرات 1991م وحتى نهاية حرب الخليج في فبراير 1990أغسطس 

 .اوالبرامج والتعليقات التلفزيونية التي تناولت األزمة مع التركيز على المرحلة العسكرية منه

% من األنباء التي أذيعت عن العمليات العسكرية قد اعترف 70وتوصلت الدراسة إلى أن         

 البنتاجون بدقتها بعد انتهاء الحرب.

 

 ب. الدراسات التي تناولت الحرب النفسية:

على األمن الفكري  "اإلسرائيلية"مخاطر الحرب النفسية م( بعنوان: "2014دراسة )أبو بكر،  -1

 الفلسطيني. دراسة وصفية تحليلية كما يدركها طلبة جامعة النجاح الوطنية"

على األمن الفكري  الصهيونية النفسية هدفت الدراسة إلى التعرف على مخاطر الحرب        

لك كما وذأثر كل من المتغيرات اآلتية )الجنس، الكلية، مكان السكن، االتجاه السياسي( ، و الفلسطيني

 يدركها طلبة جامعة النجاح الوطنية.

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مخاطر الحرب النفسية  دراسةال توتوصل        

على األمن الفكري الفلسطيني من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية تعزى للمتغيرات  الصهيونية

 اسي(.التالية )الجنس، الكلية، السكن، االتجاه السي
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وأثرها في صياغة الحرب  "اإلسرائيلية"بعنوان: "الشخصية اليهودية م( 2013دراسة )سعدات،  -2

 ""اإلسرائيلية"النفسية 

هدفت الدراسة إلى التعرف على أبعاد الشخصية الصهيونية، وأثر هذه الشخصية في صياغة         

 الحرب النفسية الصهيونية خاصة ضد المجتمع الفلسطيني.

 إلى النتائج التالية: دراسةال توتوصل

 ذا ثقافة متنوعة عرقيًّا وفكريًّا ودينيًّا وذلك نظًرا لتنوع سكانه. الصهيونييعد كيان المجتمع  .1

تعد الشخصية اليهودية شخصية معقدة متناقضة مع ذاتها تعاني من االستعالء والكبر والغرور  .2

ة هذه الصفات تولد شخصية غير مستقرة معقدة والعزلة والشعور باالضطهاد وكراهية الغير، جمل

 نفسيًّا.

 أن نجاح حربه النفسية سيؤدي إلى تعاطف دولي لحمايته. صهيونييعتبر الكيان ال .3

 

 غزة" بعنوان: "دراسة الحرب النفسية علىم( 2013دراسة )عباس،  -3

إلى التعرف على تطبيقات أبعاد الحرب النفسية الصهيونية وأبرزها حرب  ت الدراسةهدف        

الرسائل  ،اإلشاعة ،أهم أبعاد الحرب النفسية الصهيونية )الدعاية ولتتنا، و الدعاية الصهيونية

 المنشورات( وتطبيقاتها ضد الشعب الفلسطيني، في الحرب الغاشمة على غزة. الموجهة،

 ج التالية:إلى النتائت الدراسة وتوصل

شكلت الحرب الدعائية أحد أهم أبعاد الحرب النفسية وتطبيقاتها الموجهة ضد الشعب الفلسطيني،  .1

 في الحرب على غزة.
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حرب اإلشاعة والمنشورات والرسائل عبر التلفون أو الجوال، كذلك التضليل اإلعالمي شكلوا أحد  .2

 لفلسطيني، في الحرب على غزة.أهم أبعاد الحرب النفسية وتطبيقاتها الموجهة ضد الشعب ا

كانوا بمثابة المصل الواقي، والمناعة الفعالة  العمق اإليماني، والوعي األمني، والتحصين النفسي، .3

 للشعب الفلسطيني، في الحرب على غزة.

الشعب والمقاومة في فلسطين، قد شكال جسًما واحًدا للمواجهة والتصدي ألبعاد الحرب النفسية  .4

 وجهة ضد الشعب الفلسطيني، في الحرب على غزة.وتطبيقاتها، الم

 

 في األراضي الفلسطينية" "اإلسرائيلية""الحرب النفسية : بعنوانم( 2013دراسة )شقير،  -4

ة، والمراحل التي مرت بها الصهيونيهدفت الدراسة إلى التعرف على ماهية الحرب النفسية         

المرتكزات األساسية عرضت الدراسة إلى و  ،في األراضي الفلسطينية الدعاية الصهيونية

، ووسائل وأساليب اإلعالم صهيونيةبناء السيكولوجية ال يفية، وكلحرب النفسية الصهيونيةل  للتخطيط

 .منها ومقاومتهافي الحرب النفسية، وطرق الوقاية  الصهيوني

 

في معركة الكرامة  "اإلسرائيلية"بعنوان: "العمليات النفسية م( 2013دراسة )أبو عرقوب والخدام،  -5

 م"1968

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على العمليات الصهيونية النفسية في معركة الكرامة وتأثيرها         

 .منها والعبر المستخلصة

 الدراسة إلى عدة نقاط من أهمها: وتوصلت
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المعركة باإلضافة إلى سالح استخدم العدو العمليات النفسية الصهيونية كسالح رابع من أسلحة  .1

 الطيران والدروع والمظليين لدعم العمليات العسكرية التكتيكية.

بدأت العمليات النفسية الصهيونية قبل المعركة على شكل تهديدات، وأثناء المعركة على شكل  .2

 نداءات إذاعية ومكبرات صوت ومنشورات تدعو المدنيين للتعاون والعسكريين لالستسالم.

دو الصهيوني في تحقيق أي من أهدافه العسكرية والنفسية لعدة أسباب أهمها: )اإلعداد فشل الع .3

المعنوي والمادي المسبق، تردي معنويات الجيش الصهيوني نتيجة للخسائر المادية الجسيمة في 

 المعدات واألرواح، وحدة الصف بين كافة  المقاتلين(.

 

بعنوان: "النخب اإلعالمية الفلسطينية ومواجهة الحرب النفسية  م(2011دراسة )بركة،  -6

 ""اإلسرائيلية"

من  الصهيونيةالدراسة إلى محاولة الكشف عن استراتيجيات مواجهة الحرب النفسية ت هدف        

قبل النخبة اإلعالمية الفلسطينية وعالقة ذلك بمستوى إدراك الحرب النفسية، وكذلك عالقة ذلك 

الشخصية لديهم، إضافة إلى بعض المتغيرات كالنوع االجتماعي ونوع المؤسسة اإلعالمية بالسمات 

 وطبيعة العمل والمؤهل العلمي.

 إلى النتائج التالية:دراسة ال توصلتو 

توجد فروق دالة إحصائيًّا بين الجنسيين من النخبة اإلعالمية الفلسطينية في استخدام استراتيجيات  .1

 ، وخلصت النتيجة لصالح فئة الذكور.الصهيونية مواجهة الحرب النفسية
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توجد عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيًّا بين االنتماء ورفع الروح المعنوية كاستراتيجية لمواجهة  .2

 ، وكل من السمات الشخصية في أبعاد الثقة بالنفس.الصهيونيةالحرب النفسية 

إثارة الخوف والقلق في أوساط الفلسطينيين  توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًّا بين بعد .3

، ومع كل من سمة الثقة بالنفس والفاعلية ووضوح التفكير الصهيونيةكمدرك للحرب النفسية 

 وأيضا سمة البشاشة ومع الدرجة الكلية لمقياس سمات الشخصية.

 

ج اإلشاعات بعنوان: "األبعاد النفسية واالجتماعية في ترويم( 2010دراسة )شلدان والهمص،  -7

 عبر وسائل اإلعالم وسبل عالجها" 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن األبعاد النفسية واالجتماعية لترويج اإلشاعات على الفرد         

 عبر وسائل اإلعالم المختلفة. والمجتمع

 للحد من تأثير اإلشاعاتوسبل العالج الحلول المقترحة  عرضت الدراسة إلى وضعو         

 .من منظور إسالميالمجتمع وذلك وتحصين 

 

 بعنوان: "التأصيل الشرعي لإلعالم الدعائي وترويج اإلشاعات" م(2010دراسة )حماد،  -8

الدراسة إلى التعرف على التأصيل الشرعي لإلعالم الدعائي وكيفية التعامل القرآني  تهدف        

 .والسنة النبوية والصحابة مع اإلشاعات

لىحكم مروجي اإلشاعات في الشريعة اإلسالميةوعرضت الدراسة إلى          دور وسائل  ، وا 

 .اإلعالم في مواجهة الشائعات، وكذلك الحلول لبتر اإلشاعة من المجتمع الفلسطيني
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في ضوء بعض  "اإلسرائيلية"بعنوان: "إدراك أساليب الحرب النفسية م( 2009دراسة )الكرد،  -9

 المتغيرات لدى طلبة جامعة األزهر بغزة"

هدفت الدراسة إلى الكشف عن إدراك طلبة جامعة األزهر بغزة ألساليب الحرب النفسية         

 الصهيونية في ضوء مجموعة من المتغيرات.

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 الصهيونيةعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع أبعاد مقياس إدراك الحرب النفسية  .1

 والدرجة الكلية بين الطلبة مرتفعي ومنخفضي المستوى الثقافي.

 الصهيونيةعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع أبعاد مقياس إدراك الحرب النفسية  .2

 ء التنظيمي.والدرجة الكلية تعزى لمتغير االنتما

توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائية بين درجات الطالب على مقياس التدين والعنصرية والتسامح  .3

 .الصهيونيةوالدرجة الكلية لمقياس إدراك الحرب النفسية 

 

بعنوان: "الصالبة النفسية لدى أمهات شهداء انتفاضة األقصى  م(2008دراسة )راضي،  -10

 وعالقتها ببعض المتغيرات"

هدفت الدراسة إلى التعرف على عالقة الصالبة النفسية بكل من االلتزام الديني والمساندة         

 في محافظات غزة. االجتماعية لدى أمهات شهداء انتفاضة األقصى

إلى أنه توجد عالقة ارتباطية موجبة بين مستوى الصالبة النفسية وكل من  الدراسةوتوصلت         

 والمساندة النفسية لدى أمهات شهداء انتفاضة األقصى.االلتزام الديني 
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 "أصول الحرب كما يعرضها القرآن الكريم" بعنوان:م( 2006دراسة )الهوبي واألغا،  -11

ح الحرب يضوتو  هدفت الدراسة إلى الكشف عن أصول الحرب كما يعرضها القرآن الكريم،        

 لمجاهدين لها والحذر من استخدام األعداء لها.النفسية وأساليبها ووسائلها وأهمية ممارسة ا

 إلى النتائج التالية:دراسة ال توتوصل

يمثل التخطيط العسكري العنصر األهم في حسم نتائج المعارك وقد اهتم القرآن الكريم بهذا  -1

 الجانب وقدم لنا نظريات في التخطيط اإلداري.

وقد تمنع وقوعها أو تحسم نتائجها قبل وقوعها إن الحرب النفسية قد تحسم معركة عسكرية كاملة  -2

 لذا اهتم القرآن الكريم بالحرب النفسية.

 

بعنوان: "وسائل اإلعالم الصهيوني والحرب النفسية ضد الدعوة والمقاومة م( 2005دراسة )عباس،  -12

 لها" في فلسطين والتصدي

النفسي على الدعوة  اأهم وسائل اإلعالم المعادي، وأثره هدفت الدراسة إلى الكشف عن        

سائل وأساليب اإلعالم الصهيوني، وأبرز و والمقاومة في فلسطين، والتعرف على أهم مكونات و 

 الجوانب التي تشكل مادته اإلعالمية، ووضع أفضل السبل لمجابهتها.

 :أبرزهانتائج ال توصلت الدراسة إلى مجموعة منو 

الصهيونية هي األداة األهم في الحرب النفسية ضد الشعب الفلسطيني والدعوة  وسائل اإلعالم .1

 والمقاومة، والتي تهدف إلى هزيمته النفسية والعملية.

 الدعوة والمقاومة في فلسطين جسم واحد ال يمكن فصلهما عن بعضهما البعض. .2
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لإلعالم الموجه ضد  الدعوة شكلت أحد أهم جوانب اإلعالم الموجه وأمدت المقاومة بمادة خصبة .3

 العدو، وطورت من وسائلها اإلعالمية عبر المقاومة للرد على إعالم العدو.

 

 بعنوان: "الخداع في الحرب"م( 2005دراسة )زعرب،  -13

الكتب المعتمدة ككتب  خالل منهدفت الدراسة إلى التعرف على منهج الخداع في الحرب         

 .الكتب الحديثةوكذلك بعض التفسير والحديث القديمة 

 :توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمهاو 

 إن الخدعة مشروعة في اإلسالم شهد بذلك الكتاب والسنة وأفعال الصحابة والمعقول. .1

إن هذه المشروعية مشروطة بما يضمن انضباطها وعدم الجنوح بها إلى العدوان على حدود هللا  .2

 .أو امتهان الكرامة اإلنسانية

للخدعة وسائل عديدة رصد الباحث منها: الكمائن والعميل المزدوج والتظاهر بالتسليم وارتداء أزياء  .3

 العدو وحمل شاراته ومحاولة تشتيت العدو وتفتيته  والمكر اإلعالمي.

إن االعتماد على الحيلة والخداع يوفر الكثير من النفوس واألموال واألوقات والجهود ألنه غالبا ما  .4

 المعركة ويجعلنا ننتزع الغلبة بأقل الخسائر ويفوت عليهم فرصة استئصالنا و إهالكنا. يختصر

 

وأثرها على األمن  "اإلسرائيلية"بعنوان: "مخاطر الحرب النفسية  م(2003دراسة )الشمري،  -14

 "الجماعي العربي

لك المخاطر على وأثر ت الصهيونيةهدفت الدراسة إلى التعرف على مخاطر الحرب النفسية         

 .األمن الجماعي العربي
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واإلجراءات  ،وأساليبها ووسائلها الحرب النفسية الصهيونية طرق  وعرضت الدراسة إلى أبرز        

 الوقائية التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية واإلسالمية ضد تلك المخاطر.

 

 عالم"ودور اإل  "إسرائيل"بعنوان: "الحرب النفسية في م( 2003دراسة )شليفر،  -15 

والكشف  دور اإلعالم في الصراعات بين الدول والمجتمعات، هدفت الدراسة إلى استعراض        

عن الحرب النفسية الصهيونية خاصة الموجهة ضد المجتمع الفلسطيني، وبينت الدراسة التي قام 

الصهيوني حالت دون توضيح الباحث الصهيوني رون شليفر وجود ثغرات وفجوات في اإلعالم عليها 

األمر  ،غزة ضد الفلسطينيينو وجهة النظر الصهيونية في الحرب الدائرة رحاها في الضفة الغربية 

دانة واستنكار تعرض لها  في حين حصد الفلسطينيون  الكيان الصهيوني،الذي أدى إلى شجب وا 

تم استعراض المشاكل الهيكلية ونتيجة لتفوقهم اإلعالمي تضامن العالم وتعاطفه، وفي هذه الدراسة 

 وطرق حلها. الكيان الصهيونيللحرب النفسية في 

 :ةنتائج التاليال وتوصلت الدراسة إلى

ساهمت في عدم قدرة األجهزة  الصهيونيالسنوات المتتالية من اإلهمال ونقص الوعي واإلدراك  -1

 اإلعالمية الصهيونية على القيام بأي إبداع مناسب.

 لتلفزيونية وسيلة إعالم مشهورة ومنتشرة مفيدة تتطلب تدريًبا مركًزا.تعتبر المواجهة ا -2

الفلسطينيون الذين ال يملكون الوسائل العسكرية والتكنولوجية المتطورة فهموا خطورة الحرب  -3

  النفسية الصهيونية من خالل خبرتهم السابقة ومن خالل تجربة اآلخرين واستغلوها جيًدا لصالحهم.

الصهيوني النهوض والخروج من التصور "السر" المحيط والمكتنف حول موضوع أن على اإلعالم  -4

 .كالحرب النفسية واألجهزة األمنية، ليتعرفوا على حقيقة القوة وتأثيرها النفسي في النصر
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 ج. التعليق على الدراسات السابقة:

 يخلص الباحث من خالل االستعراض السريع للدراسات السابقة إلى ما يلي:

 

 من حيث موضوع إدارة اإلعالم:.  1

 ركزت الدراسات السابقة على كيفية إدارة اإلعالم من النواحي التالية:

 م(.2014مدى تطبيقه في المؤسسات اإلعالمية كما في دراسة )صالح،  .1

م(، وعلى أداء العاملين كما في 2013تأثيره على المشاهد الجامعي كما في دراسة )الشعراوي،  .2

 م(.2002م(، وعلى الجمهور الفلسطيني كما في دراسة )الدواوسة، 2012دراسة )الغصين، 

 م(.2012م( ودراسة )عدوان، 2013تغطيته للحروب كما في دراسة )ديب وملكي،  .3

م(، ودوره في األزمة كما في دراسة )الشحات، 2010إدارته لألزمة كما في دراسة )ثريا،  .4

 م( ودراسة )أبو شنب2003ة )الطهراوي، م(، واالعتماد عليه في األزمات كما في دراس2004

 م(.2008تربان، و 

 م(.2004دور التخطيط فيه لمواجهة األزمات كما في دراسة )الضويحي،  .5

 م(.1995حالة عملية لحرب الخليج كما في دراسة )دوغالس،  .6

م( ودراسة 2008تربان، و  م( ودراسة )أبو شنب2010وقد التقى الباحث مع دراسة )ثريا،         

م(، في تناوله لإلعالم في وقت األزمة، لكنه اختلف 2003م( ودراسة )الطهراوي، 2004لشحات، )ا

م، والتقى كذلك مع 2014عنهم جميعا في دراسته للحرب النفسية أثناء أزمة العدوان على غزة عام 
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الحرب م( بتناوله إلدارة المؤسسات اإلعالمية، لكنه اختلف عنها بدراسة إدارة 2014دراسة )صالح، 

 النفسية وليس تطبيق مبادئ اإلدارة بشكل عام.

م( في دراسته للحالة، حيث تناول شبكة األقصى 2010كما اختلف الباحث عن دراسة )ثريا،         

 اإلعالمية بكل مؤسساتها، وليس قناة األقصى فقط.

 

 . من حيث موضوع الحرب النفسية:2

 لية:حيث ركزت الدراسات السابقة على األمور التا

م(، وضد األراضي 2013دراسة الحرب النفسية الصهيونية ضد غزة كما في دراسة )عباس،  .1

م(، وضد المقاومة والدعوة كما في دراسة )عباس 2013الفلسطينية ككل كما في دراسة )شقير، 

 م(.2013م(، والتي مورست في معركة الكرامة كما في دراسة )أبو عرقوب والخدام، 2005،

م(، ومخاطر الحرب 2009الحرب النفسية الصهيونية كما في دراسة )الكرد،  دراسة أساليب .2

 م(.2003م( ودراسة )الشمري، 2014النفسية الصهيونية كما في دراسة )أبو بكر، 

كما في دراسة )سعدات، الصهيونية دراسة أثر الشخصية اليهودية في صناعة الحرب النفسية  .3

 م(2013

 م(.2011الصهيونية كما في دراسة )بركة، مواجهة النخب للحرب النفسية  .4

 م(.2003الحرب النفسية داخل الكيان الصهيوني كما في دراسة )شليفر،  .5
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م(، والحرب في القرآن الكريم كما 2010التأصيل الشرعي لإلعالم الدعائي كما في دراسة )حماد ، .6

ي دراسة )زعرب، م(، وتأصيل لمنهج الخداع في الحرب كما ف2006في دراسة )الهوبي واألغا، 

 م(.2005

 م(.2010حرب اإلشاعات كما في دراسة )شلدان والهمص،  .7

 م(.2008الصالبة النفسية لفئة من فئات المجتمع كما في دراسة )راضي،  .8

 

م( 2014وقد التقى الباحث في دراسته للحرب النفسية الصهيونية مع دراسة )أبو بكر،         

م(، ودراسة )أبو 2005م(، ودراسة )عباس ،2013ر، م(، ودراسة )شقي2013ودراسة )عباس، 

م(, ودراسة )بركة، 2003م(، ودراسة )الشمري، 2009م(، ودراسة )الكرد، 2013عرقوب والخدام، 

م(، إال أنه أضاف عليهم بدراسة الحرب النفسية الهجومية من اإلعالم الفلسطيني ضد الجيش 2011

 والمجتمع الصهيوني.

حث في دراسته إلى حرب اإلشاعات متوافقا مع دراسة )شلدان والهمص، وقد تطرق البا        

 م(، وأضاف عليها بعض أساليب الحرب النفسية األخرى.2010

 م.2014إال أن الباحث انفرد في دراسته للحرب النفسية المتبادلة خالل عدوان عام         
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 ومن ما يميز هذه الدراسة:

م، وهو عدوان حديث لم يتطرق إليه أحد 2014لى غزة عام أنها تناولت العدوان األخير ع .1

 بدراسة اإلدارة اإلعالمية للحرب النفسية فيه.

تفردها في مناقشة موضوع اإلدارة اإلعالمية للحرب النفسية بشقيها الهجومية والدفاعية وتأثير  .2

 كل واحدة على المجتمعين الفلسطيني والصهيوني.

 لنفسية في مجال إدارة اإلعالم.التخصص في جزئية إدارة الحرب ا .3

دراسة شبكة إعالمية مؤثرة وفاعلة على صعيد الحرب النفسية، ال سيما وأنها الشبكة الوحيدة  .4

 في غزة التي تعمل بكل طاقتها ومقراتها من الداخل.

 اط الع الباحث على الدراسات السابقة خاصة الحديثة منها واالستفادة منها كالتالي: .5

  صياغة اإلطار العام للدراسة.المساعدة في 

  .االستفادة من النتائج والتوصيات في إثراء الدراسة الحالية 

 .أكدت على األهمية القصوى لإلعالم في الحرب النفسية 

 .بينت مخاطر الحرب النفسية الصهيونية على المجتمع الفلسطيني 

 

 

 



35 
 

 

 اإلطار المعرفي للدراسة: الثاني الفصل

دارة الحرب   النفسيةاإلعالم وا 
 

 

 المبحث األول: إدارة وسائل اإلعالم ومفاهيمها

 المبحث الثاني: نشأة الحرب النفسية وأدواتها

 المبحث الثالث: إدارة شبكة األقصى للحرب النفسية 
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 إدارة وسائل اإلعالم ومفاهيمها األول: المبحث

 

 أواًل: إدارة وسائل اإلعالم

اإلعالميةثانًيا: وظائف اإلدارة في المؤسسات   

دارة األزمات  ثالًثا: اإلعالم وا 

 رابًعا: إدارة المواجهة في اإلعالم

 خامًسا: استراتيجيات المواجهة اإلعالمية
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مجرد  -بعد التطور التقني في مجال االتصاالت-الراهنة  اصورتهفي اإلعالم  وسائل عدتلم          

أو يسهل حجبها  ،لمزاجية القارئ أو المستمعصورة، يخضع انتشارها  وأمقال  وأخبر أو تعليق، 

 تجتاز اليومبل أضحت وسائل اإلعالم  ،بواسطة الرقابة التي تمارسها أجهزة الدولة ومؤسساتها الرقابية

تدخل في تكوين ثقافته، تو  ،قتحم أشد خصوصيات اإلنسانتدخل البيوت و تكل الحدود والعوائق و 

ية غزو شامل بكل ما لهذه الكلمة من معنى ودالالت، ومزاجه العام، وقناعاته وميوله في عمل

يحمل مواصفات االختراق والتدمير، وأداة لغسل دماغ  اسالحًا بيد القوى المسيطرة عليه توأضح

 (م2007لقناعات السابقة. )الناصر، جماعي تهدف إلى إحالل قناعات جديدة بدل ا

تأثر عية والفضائية يخرج منها بحصيلة وافرة من اللقنوات اإلذا وعلى سبيل المثال فإن المتابع ل        

، علما بأن أكثر المتأثرين على صعيد قناعاته أو سلوكه إيجاًبا أو سلًبا المواد اإلعالمية التي يتم بثهاب

 (13 ، صم2010بهذه المواد اإلعالمية هم جيل الشباب وخاصة الطالب والطالبات. )العدوي، 

بير من التأثير لم تعد إدارة هذه الماكنة اإلعالمية بالشيء البسيط، بل إنه وأمام هذا الحجم الك        

يحتاج قدرا عاليا من المهنية واإللمام بالجوانب الفنية واإلعالمية وكذلك اإلدارية على وجه الخصوص 

كما يرى –فنجاح المؤسسة اإلعالمية  ،لتحقيق األهداف اإلعالمية المرجوة والتأثير في الجمهور

يعتمد على حسن إدارتها ومتانة خططها ودقة تنظيم أقسامها اإلدارية والفنية وتوجيهها بشكل  -احثالب

 أفضل النتائج. وتحقيقيساعد على دفع العملية اإلنتاجية في المؤسسة 

 أواًل: إدارة وسائل اإلعالم:

أصبح االهتمام الذي توليه لذلك  في أي مجتمع، ا وفعاالًّ ا أساسيًّ اإلعالم ركنً  وسائل إدارة تعد         

ى، وللتعرف أكثر على خر ا تأثير أي وسيلة أفاق كثيرً ا، ألن تأثيرها المجتمعات الحديثة باإلدارة كبيرً 

 هذا المفهوم نوضح المفاهيم التالية:
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عملية مستمرة تهدف إلى تحقيق نتائج محددة باستخدام الموارد المتاحة للمنشأة بأعلى هي  :اإلدارة. أ

 (38، ص م1995من الكفاءة والفعالية في ظل الظروف الموضوعية المحيطة. )المسلمي،  درجة

( بأنها مجموعة متشابكة من الوظائف )تخطيط، تنظيم، توجيه، 7م، ص2005وعرفها مصطفى )

 قيادة، رقابة( تسعى إلى تحقيق أهداف معينة عن طريق االستخدام األمثل للموارد المتاحة.

م( أن اإلدارة هي عملية إنجاز األمور بفعالية وكفاءة من خالل 2006) ويرى روين وديسنزو

 األشخاص اآلخرين ومعهم.

عملية اتصال مع الجمهور تهدف إلى نقل فهو  من أشكال التفاعل اإلنساني يعد شكاًل و  :اإلعالم. ب

لفكرة  األخبار واآلراء والتعريف بها بغية إحداث تحول لدى المتلقي من أفراد وجماعات والترويج

قناة لنقل العلم والمعرفة والخبر ووسيلة لنقل الحقيقة واألكذوبة  وهوما باتجاه تعميمها وتحقيقها، 

بطبيعة الحال فكرة ونشاط وحركة، وبصورة عامة يعترف كثير من الناس  كما أنهعلى حد سواء، 

الجماهيري. ا من معارفهم عن طريق وسائل اإلعالم واالتصال ا كبيرً بأنهم يحصدون جانبً 

 (3 ، صم2004)المحمود، 

العملية التي يتفاعل بمقتضاها مستقبل ومرسل الرسالة ( ب11م، ص 2011وعرفه الدليمي )

)كائنات حية أو بشر أو آالت( في مضامين اجتماعية معينة وفي هذا التفاعل يتم نقل أفكار 

 قع معين.ينة أو معنى مجرد أو واومعلومات ومنبهات بين األفراد عن قضية مع

 إدارة مؤسسات اإلعالم: . ت

تلك اإلدارة التي تتولى شؤون العمل اإلعالمي وتحديد  بأنها اإلعالمية المؤسسات إدارةتعر ف 

آليات وسياقات عمله عبر سلوك تعاوني موجه نحو ترشيد وتوجيه الطاقات واإلمكانات المتاحة 

لتحقيق هدف الوسيلة اإلعالمية ومراعاة مصالح العاملين فيها والمتعاملين معها. )الدليمي 

 (18م، ص 2010وخورشيد، 
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اإلعالم تعني تقديم إعالم تنموي هادف يسهم في ترسيخ القيم والمفاهيم  سساتمؤ  ن إدارةكما أ

وينطلق من حاجات المجتمع وثوابته من خالل استثمار تقنيات اإلعالم واإلعالن واالتصال وفق 

  ا يحقق التغيير المنشود.بما يكفل تأثيرً  ،منهج علمي وعملي يستقطب اهتمام شرائح المجتمع

 م(2013لديني، نشرة اإلعالم ا)

مجموعة متكاملة من الخبرات  تتطلباإلعالم وسائل إلى أن إدارة  مما سبق ويخل ص الباحث         

يصال  ،والمهارات والقدرات يتم توظيفها للنقل األمثل للحدث أو صناعته بهدف التأثير على المشاهد وا 

 الرسالة المرجوة له عن طريق مختلف وسائل اإلعالم المتداولة.

 

صلى هللا عليه -لرسول الواضح لتميز وعند الحديث عن إدارة اإلعالم في اإلسالم نجد ال         

في إدارته اإلعالمية منذ بدء الدعوة من منابتها األولى، حيث اتخذت الدعوة بدايًة الطابع  -وسلم

عز وجل بذلك خطابه اإلعالمي لسادة قريش عندما أمره هللا  -صلى هللا عليه وسلم-السري ثم بدأ 

(، فنادى على جبل الصفا واتسم أسلوبه بالدقة والشمولية 214"وأنذر عشيرتك األقربين" )الشعراء، آية 

للمنابر اإلعالمية  -صلى هللا عليه وسلم–إدارة النبي ات، ثم توالى بعد ذلك حسن وحسن انتقاء التعبير 

رضي هللا –اتخذ حسان بن ثابت واستخدام مختلف الوسائل اإلعالمية من خطابة وشعر حتى إنه 

 ا. شاعرً  -عنه

في كتبه ورسائله إلى  -صلى هللا عليه وسلم-وقد تجلت اإلدارة اإلعالمية الرشيدة للمصطفى          

 الملوك والقبائل يدعوها إلى اإلسالم وقد ظهر ذلك في عدة نقاط:

ي األرض وظهرت كلمة التوحيد حسن اختياره للوقت فلم يبدأ بدعوة تلك القبائل إال عندما تمكن ف .1

ودانت قريش كلها لإلسالم، ولو دعاهم وهو في ضعف لما استجاب منهم أحد فقد كان المسلمون 
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بادئ األمر مستضعفون وهذا أدعى لعدم استجابتهم فلما قويت شوكتهم كان الوقت المناسب لنشر 

 الدعوة.

 يخرج عن المألوف والعرف الجاري ا الفي اختيار رسله أمرً  -صلى هللا عليه وسلم-نهج النبي  .2

في الدبلوماسية الحديثة من تبادل السفراء ومراعاة األناقة وجمال الخلقة والكفاءات المتميزة 

دحية الكلبي الذي كان من  -صلى هللا عليه وسلم-بصفتهم ممثلين ألمتهم، ولذلك بعث النبي 

فكان منهم معاذ بن جبل وأبو أجمل أهل زمانه وأحسنهم صورة، وهذا يصدق على بقية رسله 

موسى األشعري وعمرو بن العاص وعبد هللا بن حذافة وغيرهم ممن هم من أعقل الصحابة 

وأجملهم صورة وأحسنهم حديثا وأطلقهم لسانا وقوة حجة، وقد بلغ من حرصه على قواعد 

، رقم لبانياألالدبلوماسية أن قال: "إذا أبردتم إلَي بريدا فابعثوه حسن الوجه حسن االسم" )

 (132، ص م2007(. )الكرمي، 1186

للبريد )السفارة( من الوظائف اإلدارية المهمة التي تطبق  -صلى هللا عليه وسلم-كان استخدامه  .3

، حيث كان يوفد البعثات لزعماء القبائل والملوك ( 48ص 1م، م833ابن هشام )كما يذكر  اآلن

(، 107"وما أرسلناك إال رحمة للعالمين" )األنبياء، آية  واألمراء للتعريف باإلسالم ورسالته العالمية

 ا في العالقات العامة والدبلوماسيات الدولية الحديثة. بديعً وقد اعتبر عماًل 

ومن األمور التي تذكر في اإلدارة النبوية فطنته عليه السالم في استقباله للوفود حيث كان يكرم  .4

ابن كما ذكر  ا سمي دار الضيفان، كما خصص مكانً جديدةً  الوفود ويبسط رداءه لهم ويلبس حلةً 

 ليحسن استقبالهم ويكرمهم بجوائز وعطايا. (555م، ص 845سعد )

وأما عن مضمون هذه الرسائل فقد كانت تتسم باإليجاز في القول وتحاشي استخدام اللفظ  .5

المتعاقدين وكانت كذلك تخلو من ألفاظ التعظيم والتفخيم بل تذكر أسماء والسجع، المزخرف 

عند كتابة الرسائل في العلم وهذا ما يوصى به (، 36، ص م1966مجردة، كما أورد محمود )
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كما كانت تتضمن الموضوع الذي أرسلت من أجله فمنها ما موضوعه إني أدعوك إلى  -الحديث

ها هللا وحده ثم يشرح أهداف اإلسالم وأحكامه، كما كان يخاطب الملوك بألقابهم التي اصطلح علي

ومنها قيصر عظيم الروم، وكسرى عظيم فارس، والنجاشي ملك الحبشة، والمقوقس صاحب 

  مصر، كما كان غالبا ما يختم الرسائل بالسالم.

 الحروب في يسمى ما وهو والشارة الشعار حروبه في -صلى هللا عليه وسلم– النبي واستعمل"

 (5م، ص 1851، الجزائرلي) ".السر بكلمة الحديثة

 

 وظائف اإلدارة في المؤسسات اإلعالمية:ثانًيا: 

وقبل الحديث عن وظائف اإلدارة في المؤسسات اإلعالمية، يعرض الباحث وظائف اإلعالم بشكل 

 كما يلي: (132م، ص 2012عام، كما نقلها الدليمي عن الشناوي في كتابه التخطيط اإلعالمي )

أو  محليةً  ية والسياسية واالقتصادية والثقافية سواءً اإلخبار: نقل األخبار بمختلف أنواعها االجتماع .1

  بالعالم الخارجي.نسان أكثر اتصااًل فأصبح اإل كونيةً  مما ساعد على جعل العالم قريةً  عالميةً 

ا من المعلومات المنهجية لدعم التعليم الرسمي كما اإلعالم والتعليم: تقدم وسائل اإلعالم نوعً  .2

 في إطار التعليم غير الرسمي.تكسب معلومات ومهارات جديدة 

ترابط المجتمع: تعمل وسائل اإلعالم على زيادة تماسك المجتمع والحفاظ على عاداته وتقاليده  .3

ومعتقداته وتوحيد أهدافه وربط األفراد ببعضهم البعض فهي تعمل عمل الجهاز العصبي في 

 الجسم فكالهما يعمل على تماسك األعضاء وتنسيق حركاتها.
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وذلك لكشف ما يهدد قيم  ،ا للحكومة في الرقابة واإلشرافا مساندً تلعب وسائل اإلعالم دورً الرقابة:  .4

تعمل على كشف كل ، و الدفاع عن مصالح الناس فيا كما تلعب دورً  ،المجتمع ويؤثر فيها

 م الكفاءة والفشل في إدارة المشاريع وتنفيذها.اعدانالمعوقات وأشكال الفساد والمحاباة والمحسوبية و 

تكوين اآلراء واالتجاهات: تكوين الرأي العام وتتصل بها وظيفة ترتيب األولويات حيث تستخدم  .5

 لتكوين اآلراء وترتيبها لدى الجمهور حسب أولوياتها.

الترفيه والتسلية: تعمل على تحقيق بعض اإلشباعات النفسية واالجتماعية إلزالة التوتر اإلنساني  .6

كما يمكن من خالله تسريب قيم تنموية ونماذج لالحتذاء تساعد على مستوى األفراد والجماعات، 

ا، ويؤخذ بعين االعتبار هنا أن الترفيه يجب أن يقع في حدود ا ودينيًّ على رفع مستوى األفراد فكريًّ 

 الدين والعادات وأال يخرج عن التزامه بحجة جذب الجمهور.

 قتصادية والتجارية والوطنية والعالمية.تسهم في تنشيط الحركة االو اإلعالن والدعاية والترويج:  .7

كما ال يغفل الباحث عن تلك الوظيفة الكبرى لوسائل اإلعالم خصوصا في بالدنا الحبيبة          

 والمتمثلة في تبني هموم شعبها وقضاياه العادلة، بل وقيادته نحو تطلعاته بتحرير األرض واإلنسان.

ال تختلف وظائف وعناصر اإلدارة ي المؤسسات اإلعالمية، فوفيما يتعلق بوظائف اإلدارة ف        

في أي مؤسسة عنها في المؤسسات اإلعالمية، فال بد من توافر عناصر اإلدارة األساسية وهي 

 ، وهي كالتالي:طيط والتنظيم والتوجيه والرقابةالتخ

 

 التخطيط اإلعالمي: . أ

بل أصبحت من أهم العوامل المؤثرة في  ،لم تعد وسائل االعالم أدوات لنقل المعلومات         

باإلضافة إلى قدراتها غير المحدودة  ،اتجاهات األفراد والجماعات وتكوين مواقعهم الفكرية واالجتماعية
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وتزويد جميع أوجه النشاط الحيوي  ،في تطوير العمليات التعليمية والمساهمة في نشر الوعي العلمي

ومن ثم فقد أصبح من الضروري أن يوضع  ،قناعالتوجيه واإلتمع بطاقات عظيمة من والفكري للمج

هذا النشاط اإلعالمي في إطار خطة طويلة المدى ترسم في ضوء االحتياجات اإلعالمية األساسية 

للمجتمع وتحدد أهدافها بما يتالءم مع خططه الثقافية والتعليمية واالجتماعية وتساعد على تحقيق 

 (5 ، صم1980أهدافها. )الخولي، 

عملية التخطيط بأنها وظيفة الذكاء في اإلدارة حيث  م(1970) يعرف هايمان وسكوتو          

تشتمل هذه الوظيفة على جميع المعلومات التي تحدد األهداف والسياسة وتقرر االستراتيجية التي 

 .يجب أن تتبعها المنظمة

ية المتاحة أو التي يمكن أن تتاح في سعد لبيب بأنه توظيف اإلمكانات المادية والبشر  ويرى          

سنوات الخطة من أجل تحقيق أهداف معينة في إطار السياسة اإلعالمية أو االتصالية مع االستخدام 

 (130ص  ،م2004األمثل لهذه اإلمكانيات. )رضا وعبيد، 

هو رسم ذهني لدى المرسل يعمل على تحقيق رؤية إعالمية من خالل في تعريف آخر و          

تحديد الرسالة واألهداف والوسائل وفق خطط مدروسة توظف اإلمكانات المتاحة وتعتمد التغذية 

 (71 ، صم2010ا. )أحمد، الراجعة والتقويم لتجعل النتيجة المترتبة لدى المتلقي إنجازً 

نشاط  لذلك يعتبر الباحث التخطيط البوابة والجسر لتنفيذ بقية الوظائف اإلدارية األخرى، فهو         

يستهدف تحديد الوضع الحالي والمستقبلي للمؤسسة اإلعالمية، وصياغة السياسات اإلعالمية بما 

ينسجم مع األهداف المرجوة، وتحديد الوسائل المؤدية إلى تحقيق تلك األهداف بفاعلية، مع توزيع 

 األدوار والموارد الالزمة إلنجاح الخطة بوقت زمني محدد.
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 ال بد من المتابعة المستمرة المؤسسة اإلعالمية خصوصية، فحتى يكون فاعاًل وللتخطيط في          

ا واإلبداع في التغطية والمعالجة لهذه األحداث في قالب يخدم أهداف ا ودوليًّ لألحداث المتالحقة محليًّ 

غفل عمل خطة بديلة وآمنة وسهلة التطبيق للطوارئ التي تكثر في عالم وغايات المؤسسة، كما ال ي  

 اإلعالم، وكل ذلك يتم في ظل تخطيط مالي سليم وواقعي.

 

 مزايا التخطيط اإلعالمي:

(، وأوجز الباحث أهمها 100م، ص 2012ينطوي التخطيط على الكثير من المزايا، ذكرها الدليمي )

 في النقاط التالية:

 يساعد على تحديد األهداف المرجوة بدقة بحيث يسهل توضيحها للعاملين لتنفيذها.  .1

يساعد على تحديد الموارد البشرية والمادية الالزمة لتحقيق األهداف واستثمارها بأفضل األشكال  .2

 لالقتصاد في الوقت والتكاليف.

 ا.ا وخارجيًّ يعمل كمرجع للتأكد من تنفيذ األهداف يمكن الرجوع إليه داخليًّ  .3

 عتبار.يحقق الرضا واألمن النفسي فيطمئن الجميع أن ما يهمهم مأخوذ في عين اال .4

 محاولة توقع األحداث مما يسمح بتقدير ظروف المستقبل وعدم تركه للصدف. .5

 يعمل على صقل مهارات وقدرات المدراء وزيادة خبرتهم عن طريق وضعهم للخطط والبرامج. .6

ولعل أهم ما يميز التخطيط اإلعالمي كما يرى الباحث أنه وظيفة ديناميكية وتتسم بالمرونة،          

فكلما كانت المؤسسة اإلعالمية في تخطيطها قادرة على مواكبة األحداث والظروف البيئية كلما 

عت األحداث تطورت وازداد تأثيرها وقوة إيصال رسالتها لجمهورها، وكلما استشرفت المستقبل وصن

 عند األزمات. ا يلجأ إليه جمهور المتلقين خاصةً ا قويًّ كلما أصبحت منبرً 
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 عناصر التخطيط اإلعالمي:

عالمي على المعلومات والبحوث التي عن طريقها يمكن تحديد األهداف اإليتركز التخطيط          
 تنفيذية.ووضع الخطة العامة أو االستراتيجية التي تترجم بعد ذلك إلى برامج 

 ال بد من وضع وتحديد أهم عناصره كما يذكر رضا وعبيد ،وحتى يحقق التخطيط الغاية المرجوة

ضافات من الباحث، وهي كالتالي: (21م، ص 2004)  وبتصرف وا 

الموارد المادية والبشرية المتاحة عند بدء التنفيذ، اإلحصاءات والتغذية  وتشملتوفر المعلومات:  .1

خطط السابقة، الخطط الحكومية وخطط المؤسسات المنافسة، البحوث الراجعة من تنفيذ ال

 معلومات عن التطور التكنولوجي المتسارع.و اإلعالمية واألكاديمية ذات العالقة، 

أو سياسية  كانت أو دراسة وتحليل كافة العوامل المحيطة اقتصاديةً ويتم ذلك بدراسة البيئة:  .2

 مثل نوع الخبرات والكفاءات لدى األفراد ونوع اآلالت.كذلك ظروف البيئة الداخلية  ،اجتماعية

، تحكم وتوجه سلوكيات األنظمة اإلعالميةيتمثل في أن  ودورهاوضع سياسة إعالمية واضحة:  .3

النظرة الكلية التي تتركز عليها األهداف اإلعالمية وتنطلق منها االستراتيجية التي تدير وهي 

 النشاط اإلعالمي.

المحتوى المعرفي والفكري الذي يريد المرسل نقله إلى المتلقي  مثل في تحديدويتتحديد الرسالة:  .4

 والتأثير المطلوب إحداثه فيه.

تحديد األهداف واألولويات: حيث يتم ترتيب البدائل وفق أهميتها للمؤسسة ثم المفاضلة بينها على  .5

رفة البديل األفضل أساس اإلمكانيات المتاحة وتحديد مدى تحقيق كل بديل للهدف النهائي ومع

 قليلة. -إن وجدت-الذي ينسجم مع سياسة المؤسسة وتكون مخاطره 
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ثالث أو خمس سنوات، ولكن اإلطار الغالب هو بقد يكون وتحديده  اإلطار الزمني للخطة: .6

الخطط السنوية والتي تقسم إلى دورة برامجية كل ثالثة أشهر، وهناك الخطط الموسمية مثل خطة 

 العيد وهناك الخطط الطارئة كخطة الحرب والتي تنتهي بانتهائها. شهر رمضان وخطة 

 تقدير التكلفة المتوقعة لكل بند من البنود حسب الميزانية المتاحة.وذلك بالتكلفة المالية للخطة:  .7

أهدافها ووسائل تنفيذها على ة للخطة اإلعالمية و عرض الخطوط العريض وتتمثل فيالمشاركة:  .8

مع ايجاد األساليب التي تضمن أن تعود  لضمان أكبر قدر من المشاركة فيها، األدنى المستويات

 الخطة إلى القيادة األعلى متضمنة االقتراحات المختلفة لهذه القيادات.

تعارض في عرض الرسالة،  بحيث تضمن الخطة عدم حدوثمتابعة التنفيذ والتغذية الراجعة:  .9

حوال السياسية واالقتصادية والجو العام السائد في مراعاة ظروف المشاهدين وعادات الناس واألو 

 الدولة، وتماشيا مع أي طارئ.

 

 خصائص التخطيط اإلعالمي:

يرى الباحث أن التخطيط اإلعالمي له خصائص وسمات تميزه عن التخطيط اإلداري بشكل          

اكبة التطور التكنولوجي عام، ألن عليه أن يواكب األحداث الجارية بل ويصنعها أحيانا إضافة إلى مو 

 بجمع المعلومات إلعداد الخطة وانتهاءً  في عالم اإلعالم وتطور رغبات جمهور المتلقين وتنوعها، بدءً 

( م2003) بتنفيذها وتقديم التغذية الراجعة، لذلك يجب أن تتصف الخطة الناجحة كما أوردها حجاب

 ة:( وبتصرف من الباحث بالخصائص التاليم2004) ورضا وعبيد

التخطيط اإلعالمي مبني على مستويات مختلفة، فهو يتطلب إعداد خطة عامة ومجموعة أخرى  .1

من الخطط الفرعية التي تتناول تفصيالت العمل في القطاعات المختلفة، إضافة إلى خطط 

 الطوارئ.
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هنا  يقوم على اعتبارات التجدد والتغيير ودينامية المجتمع وتطور حاجات األفراد والجماعات، ومن .2

 تتبين أهمية وضرورة توفر قدر من البيانات التنبؤية القائمة على أسس علمية.

عملية مستمرة ال تنتهي بوضع الخطة حيث يتبع الخطة خطط الحقة مبنية على الخطط السابقة  .3

إذ ال بد من تتابع الخطط في إطار التخطيط طويل المدى ومقتضياته، باإلضافة إلى متابعة 

أثناء وبعد تنفيذها، واكتشاف المعوقات التي تقف أمام التنفيذ ودراسة سبل الخطط الموضوعة 

التغلب عليها من ناحية وتحاشيها في الخطط المستقبلية من ناحية أخرى، كما يتم قياس آثار 

الخطة اإلعالمية من خالل التصنيف البرامجي اليومي واألسبوعي والشهري والذي يمتد إلى دورة 

ى يتسنى إدخال التعديالت المناسبة في الخطط التالية لتتالءم مع السياسات برامجية كاملة حت

 والخطط اإلعالمية الموضوعة وتحقق أهدافها.

ال تقتصر عملية التخطيط على البرامج أو الم خرج اإلعالمي فقط، بل  حيث عملية متكاملة .4

لمواءمة إلى جانب البرامج يتعداها إلى خطط الهندسة والبرمجيات واإللكترونيات وأجهزة الصوت وا

دارة الميزانيات، كذلك التكامل بين  التدريبية المستمرة للعاملين ويشمل ذلك أيضا األمور المالية وا 

 والبرامج التنموية. الخطط والبرامج اإلعالمية

يتصف بالمرونة وقابلية الخطة اإلعالمية في التعامل مع كافة المستجدات والطوارئ من النواحي  .5

ية واالجتماعية واالقتصادية والفنية والرياضية واألدبية والعلمية، فيتم توقع االحتماالت السياس

 المستقبلية قبل وقوعها ووضع الخطط البديلة لتوفير الوقت والجهد.

وكذلك كافة عناصر العملية  ،يتصف بالشمول لكافة المجاالت التنموية ولمختلف فئات الجمهور .6

 االتصالية.
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ينبغي أن تتوفر ( 242-240ص  ،م1984كما أورد علم الدين )اإلعالمية السليمة الخطة كما أن 

 فيها المقتضيات األساسية التالية:

ا )طويل األجل، متوسط ا وتقسيم هذه األهداف زمنيًّ ا دقيقً ا واضحً تحديد األهداف اإلعالمية تحديدً  .1

أهداف محلية( وغير  األجل، قصير األجل( ومن حيث المستوى )أهداف عامة، أهداف جزئية،

 مكان تقويمها وتعديلها.ا  ي إمكانية إنجاز تحقيق األهداف و ذلك من التقسيمات التي تفيد ف

عالمية مفككة إ الحاجة إلى استخدام أسلوب الحمالت اإلعالمية الوطنية، دون االرتكان إلى برامج  .2

تكامل للسياسات اإلعالمية دون رابط بينها، ذلك أن الحملة اإلعالمية المركزية تتضمن المزيج الم

بجمع المعلومات والبيانات وتحديد األهداف ورسم السياسات  وذلك بدءً  ،التي يجب اتباعها

واختيار الوسائل االتصالية وترتيب أولويات استخدامها وتعديل هذه األولويات كلما تقدمت الخطة، 

قتراح األشكال واألساليب التي وا ،رحلةلما لوا عداد مضمون المادة اإلعالمية في كل وسيلة تبعً 

 .ا وشاماًل ا مرحليًّ تقدم هذه المادة من خاللها وجدولة الحملة وتقويمها تقويمً 

عداد وتوفير الكفاءات البشرية المتخصصة في مجاالت اإلعالم المختلفة والتي يمكن أن إ أهمية  .3

 تتولى هذه المسؤولية الوطنية الضخمة.

االمكانيات الفنية وتدبير الموارد الالزمة لتنفيذ الخطط اإلعالمية ضرورة توفير المعدات واألجهزة و  .4

على كافة المستويات دون أن يواجهها عجز أو قصور في هذه المتطلبات والمعدات التي تعتبر 

 حجر الزاوية في تنفيذ البرامج اإلعالمية ونشرها بين فئات الجماهير المختلفة.

 

 متطلبات نجاح التخطيط:

وقد  ،ا العديد من الشروط الهامة للتخطيط الناجحأيًض  (73-72 ، صم2012) يميوقد ذكر الدل

 اختصر الباحث أهم الشروط فيما يلي:
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 أن يكون للخطة هدف نهائي واضح ومحدد. .1

 أن تتميز الخطة بالبساطة والوضوح والبعد عن التعقيد. .2

 والمشكلة التي تعالجها.واقعية الخطة ومالءمتها للزمان والمكان والظروف التي تنفذ فيها  .3

ضرورة مرونة الخطة لتتمكن من مواجهة ما قد يثار من صعوبات ومشاكل وما يطرأ من  .4

 مستجدات لم تكن بالحسبان عند وضعها.

 .ها مع توجيههم نحو أحسن األساليبشرح الخطة واإلعالن عنها بوضوح لكل من يعنيه تنفيذ .5

 على سير اإلدارة. فيذ لالطمئنانمتابعة الخطة أثناء مراحل التن .6

الدقة في بيانات الخطة وحساباتها إذ إن محصلة هذه كلها ي عتمد عليها في تحديد األهداف ورسم  .7

 طرق التنفيذ على ضوء اإلمكانيات المتوفرة والمتاحة.

 ربط الخطة بالزمن في كل جزئية من جزئياتها. .8

عوامل اإلنتاج األخرى ولذا يجب مراعاة العامل اإلنساني لما له من تأثير يختلف عن غيره من  .9

 دراسة أثر الحوافز في سياسة اإلنجازات وتحقيق األهداف.

 

ويضيف الباحث أنه من أهم األمور التي ينبغي التنويه إليها فيما يخص نجاح الخطة          

خطط اإلعالمية أن تقوم المؤسسة بتهيئة وتدريب الطاقات البشرية بما يتالءم مع التنفيذ األمثل لل

ووفق األساليب والطرق الحديثة، مع تبصيرهم بالسياسات العامة للمؤسسة في كافة مراحلها وغرس 

مع توفير الجو الكامل من التعاون واالنسجام هم، االنتماء في نفوسح المبادرة وتحمل المسئولية و رو 

 عة والتقويم.بين اإلدارة والعاملين وبين األفراد مع بعضهم البعض، فضال عن إجراءات المتاب

كما أن نجاح الخطة اإلعالمية له عالقة وثيقة بالعمل الجماعي في المؤسسة، وأن أصغر          

 النجاح. تحقيق فرد في المؤسسة يمكنه اإلدالء برأيه والمشاركة في
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 التنظيم في المؤسسات اإلعالمية: . ب

تنفيذية للمؤسسات اإلعالمية، إذ أهمية التنظيم من كونه أهم األسس العلمية في اإلدارة ال تنبع         

ن كل مدير بحاجة إلى تنظيم مرؤوسيه بشكل يحقق األهداف المرسومة في الخطة اإلعالمية دون أ

تباطؤ أو قصور في التغطية أو حدوث إرباك في المحتوى اإلعالمي، مع األخذ بالحسبان تحديد 

 عالقات وحدود الصالحيات والواجبات الملقاة على عاتق كل فرد من أفراد المؤسسة.ال

والعمل الصحفي الناجح يحتاج إلى تنظيم إداري جيد مع توفير عناصر قيادية جيدة وجو من          

 (Tsokanoav, 1985, p.81) العمل المناسب وكوادر ذات كفاءة عالية.

سسة الصحفية واإلعالمية من تنظيم جيد لبنيتها بمقدار ما تؤدي وبمقدار ما توفر المؤ          

ذا ما حدث اختالل في البنية التنظيمية فإن إعادة التنظيم تصبح حالة  المؤسسة عملها بكفاءة وا 

 (34ص  ،م2011ضرورية. )سلطان، 

إجراءات من هنا نخلص إلى أن التنظيم هو الوظيفة اإلدارية التي تختص بتقديم وترتيب          

الخطة المرسومة، بحيث يمكن إنجازها بمستويات عالية على أيدي العاملين من أصحاب 

 (23 ، صم2008االختصاص. )الجيوسي، 

أنه فيما يختص بالتنظيم فإن المدير عليه أن يحدد  p. 5 ,1956)ويرى أرنست دال )         

المتعلقة بتلك الشواغر، ويكون العمل  المراكز الشاغرة التي ست شغل وطبيعة الواجبات والمسؤوليات

 .الذي سينجزه أعضاء المؤسسة بالضرورة ذا عالقة متداخلة

 

ا من خالل دراسة التنظيم لمؤسسة إعالمية ما يمكن أن يصبح أكثر وضوحً وأخيًرا فإن          

ثل عرض هيكلها التنظيمي، ذلك أن الهيكل التنظيمي عبارة عن رسم توضيحي يرمز إلى شبكة تم
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مواقع المسئولية وطرق تدفق المعلومات الرسمية ومستويات اتخاذ القرار واالتصال في المؤسسة، 

واختيار الهيكل التنظيمي يسهل عملية تحليل الوظائف ويتيح وصفها وتحديد مواصفاتها، وتخدم هذه 

ت والمسؤوليات علية من خالل وضع الهيكل التنظيمي للواجباااألمور قيام المؤسسة بعملها بكفاءة وف

والعالقات بين األفراد ولتطوير األفراد بحيث يواجهون التحديات التي يفرضها التغيير والتقدم داخل 

 (78-72 ، صم1982المؤسسة وخارجها. )غوش، 

 

 متطلبات نجاح التنظيم في المؤسسات اإلعالمية:

 ولعل من أهمها التالي:يرى الباحث أنه ال بد من وجود بعض المتطلبات لضمان نجاح التنظيم، 

اتخاذ قرارات مدروسة أو فورية فيما يتعلق بتطوير المؤسسة والتكيف مع الظروف المتغيرة  .1

 كالمشكالت واالضطرابات التي قد تنجم نتيجة لسوء التنظيم.

اإلدارة المثلى للموارد البشرية وما يتعلق بتنظيم شؤون األفراد وتقسيم المهام اإلدارية والحسابية  .2

فنية واإلبداعية والخدمية حسب الكفاءة والتخصص والمؤهالت وتعريف العاملين بأدوارهم وحدود وال

 صالحياتهم.

تنظيم العالقة بين العاملين وبعضهم البعض وبين العاملين والمدراء بحيث تسود روح الفريق  .3

 الواحد والحرص على مصلحة المنشأة بحيث يشعر الجميع بالمسؤولية التامة.

 ية تنظيمية تسمح بتنسيق جهود األفراد وترتيب للوظائف المتداخلة.وجود بن .4
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 التوجيه في المؤسسات اإلعالمية: . ت

. "توفير اإلرشاد الذي يحتاج إليه الفرد لكي يمارس مسؤولياته في العمل"التوجيه يعني          

 (210، ص م 1981)هاشم، 

رشادهم عن أن التوجيه هو االتصال بالمر  (75م، ص 1979) ويرى سيد محمد          ؤوسين وا 

عمال بإصدار التعليمات والشرح والوصف وضرب األمثلة ورفع الحالة المعنوية كيفية أداء األ

 نهم االختياري في تنفيذ األعمال.للمرؤوسين وااللتزام بمفاهيم القيادة، بقصد الحصول على تعاو 

في العملية اإلدارية ال يقل أهمية عن عنصري التخطيط ويرى الباحث أن عنصر التوجيه          

والتنظيم، فهو الذي يسد الفجوة بين الحبر على الورق وبين النتائج التطبيقية، فيتم تبسيط العمل 

وتسهيله وتوضيح الرؤية للمنفذين حتى ال يقعوا فريسة لألخطاء، ما يتطلب من القيادة قضاء بعض 

ة لبث روح الحماس واالنطالق لديهم، فيشرعوا في عملهم محبين له الوقت مع العاملين في المؤسس

 بأول  لتيسير العقبات والسيطرة عليها خاصة مع تسارع مقبلين عليه، كما يجب متابعة العمل أواًل 

 األحداث في التغطية اإلعالمية.

جهود المدير مع  المؤسسات اإلعالمية ليست بالعملية السهلة، فهي تحتاج إلى تضافرفإدارة          

كافة العاملين لديه كما أنها تحتاج إلى دقة وتميز في اتخاذ قرارات عديدة وفورية تضع نصب عينيها 

المجتمع ومتطلباته واهتماماته، باإلضافة إلى أهم القضايا الجدلية المطروحة في الشارع  سواء  كانت 

عية ومصداقية دون انحياز، وهنا تلعب سياسية أو اجتماعية أو دينية  وتسليط  الضوء عليها بموضو 

 ا في التأقلم مع الظروف المحيطة والمستجدات الطارئة.مًّ مها الخبرة دورً 

 



53 
 

 عناصر التوجيه:

 التعريف بالفلسفة العامة والسياسات التي تسير عليها المنشأة واإلدارة التي يعمل بها الفرد. .1

أداء عمله الحالي، كذلك إعداده للترقي تدريب الفرد على الوصول إلى أقصى كفاءة ممكنة في  .2

 إلى وظائف أعلى.

ومن المعتاد أن يزداد إصدار هذه  ،إصدار تعليمات محددة إلرشاد الفرد في أداء عمله اليومي .3

 (64، ص م1995)المسلمي،  التعليمات للمستويات األدنى في التنظيم.

ن دور ا وثيًقا بالقيادة الفعالة، حيث إقد ارتبط التوجيه في المؤسسات اإلعالمية ارتباطً و          

ا، بل يشكل العمود الفقري ألي عمل تؤديه، ألن القيادة في نجاح أي مؤسسة إعالمية حيوي جدًّ 

أسلوب اإلدارة الجماعية يزيد من معنويات الفرد وشعوره باالطمئنان والراحة ويحمله على العمل من 

يادة اإلنتاج في المؤسسة. )الدليمي وخورشيد، أجل تحقيق أهداف مؤسسته، والذي سيؤدي إلى ز 

 (11 م، ص2010

 :، وهي كالتاليأهم خصائص قادة المؤسسات اإلعالمية( 92-91م، ص 2011بين سلطان )و 

أن تتوفر لديهم القدرة اإلدارية، أي القدرة على اإلشراف على نشاطات إدارة العمل اإلعالمي  .1

 وتوجيه أدواته.

 كفيلة بتحقيق مستوى أداء أعلى للعمل اإلعالمي.القدرة على رسم الخطط ال .2

 جمهور، واختيار الزمن األنسب لتحقيق الهدف.للالوسائل في الوصول  أفضل القدرة على اختيار .3

 قوة الشخصية والشجاعة األدبية التي تمكنهم من عرض آرائهم ومقترحاتهم بشجاعة وقوة. .4

القدرة على التصور واإلبداع لما يمكنهم اإلشراف على أهمية أن تتوفر لديهم القدرة التحليلية كذلك  .5

 إعداد األبحاث والبرامج والدراسات الخاصة بنشاط العمل اإلعالمي وكيفية تطويره.
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 الرقابة في المؤسسات اإلعالمية: . ث

الرقابة هي التأكد من أن الخطط الموضوعة قد نفذت انسجاما مع المعايير التي وضعتها          

ة ومقارنتها بالخطط وتشخيص األسباب التي يا يعني العملية التي نعيش بها النتائج الحقيقاإلدارة وهذ

 ,Buchele, 1977تؤدي إلى االنحراف عن النتائج المطلوبة واتخاذ األعمال التصحيحية المناسبة. )

p. 125) 

 

 أنواع الرقابة في المؤسسات اإلعالمية:

اختار الباحث أهم أنواعها ، و (282-275 ص م،2010) أوردها أبو أصبعللرقابة تقسيمات كثيرة، 

 كالتالي:وهي وأكثرها استخداما في المؤسسات اإلعالمية، 

 الرقابة اإلدارية: -1

  تحقيق الكفاية نساني و هي التي تشرف على عناصر العمل اإلالرقابة على العمل اإلنساني: و

جمالية للسلع ا في التكلفة اإلا مهمًّ حيث إن تكلفة العمل االنساني تمثل عادة عنصرً  ،اإلنتاجية

جور لضمان أن ما يناله المستخدمون منها يوازي ما ، وتشمل جانبين: )الرقابة على األالمنتجة

الرقابة على أسلوب العمل ذاته من خالل تعامل المستخدمين مع األدوات  -يقدمونه من عمل

 والمواد التي يستخدمونها عالوة على تعاملهم مع الوقت(.

 تالم والتخزين والرقابة على صرف الرقابة على  المواد: وتشمل الرقابة على عمليات الشراء واالس

 (263م، ص 2008)نمر، و ارتجاع وتحويل المواد. أ

  :الذي له الحق في االطالع على في اختيار المحاسب القانوني الكفء وتكمنالرقابة المالية ،

 (57، ص 1978)شركس،  .جمعية العموميةالسجالت والمستندات وحق حضور جلسات ال
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 الرقابة على مضمون الرسالة اإلعالمية: -2

 م برنامج.أم مجلة أكانت جريدة  عالمية سواءً ة على المستوى الفني للرسالة اإلالرقاب 

 عالمية بحيث تكون ذات هدف يخدم المجتمع  وينسجم مع  قيمه الرقابة على مضمون الرسالة اإل

 ام. لتحقيق الصالح الع

 وال تستعدي السلطة بحيث  ،الرقابة على مضمون الرسالة اإلعالمية بحيث تكون في خدمة الشعب

 على حساب كونها صوت الشعب والمدافع عن مصالحه.ذلك يكون  الو  سة،بإقفال المؤستأمر 

 

 أن أنواع الرقابة خمسة: (368م، ص 2008) ويرى ديسلر

 حدوثه، وتسمح باتخاذ إجراءات تصحيحية قبل العملية.رقابة سابقة: الرقابة على النشاط قبل  .1

 رقابة متزامنة: الرقابة على النشاط أثناء حدوثه. .2

 رقابة الحقة: المالحظات أو ما بعد العمل، ومقارنة النتائج القياسية بعد أن تكتمل العملية. .3

 ضبط الجودة: األنشطة التي يتم تنفيذها لضمان مستوى الجودة. .4

 الشاملة: الحفاظ على معايير الجودةإدارة الجودة  .5

كما أن بعض المؤسسات اإلعالمية تلجأ إلى تعميم منشورات وضوابط إدارية تهدف إلى          

ا من الرقابة تبصير عامليها باألسس التي تحكم الرسالة اإلعالمية لديها، لتحقق من خالل ذلك نوعً 

 الذاتية عليهم.
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دارة و اإلعالم ثالًثا:   ألزمات:اا 

إعالم األزمات يراد به تفعيل دور وسائل االتصال واإلعالم في التحذير من األزمات المتوقع          

واحتواء اآلثار السلبية لألزمات التي وقعت مع المحافظة على توفير البيانات والمعلومات  ،حدوثها

مات المندلعة بحيث ال تسبب مع مراعاة وضع أسس للتغطية اإلعالمية لألز  ،للجمهور بالقدر الكافي

لدى المواطنين، أما الجانب اآلخر إلعالم األزمات فيتمثل في االنطالق من  ا سلبيةً ا وردودً ا وهلعً ذعرً 

استراتيجية إعالمية واضحة المعالم تعتمد على التخطيط اإلعالمي والتنسيق بين المؤسسات اإلعالمية 

نتاج رسائل إعالم ية واتصالية متوافقة في إطارها العام من أجل التصدي لتوحيد الخطاب اإلعالمي وا 

 (م2010ألي شائعات تجد في هذه األزمات تربة خصبة النتشارها. )اإلفرنجي، 

 في جانبين: تتمثلوقد إلعالم في إدارة األزمات امهمة ( 124م، ص 1998)وأورد الخضيري 

والتعريف بنتائج مواجهتها، ومحاوالت األول: جانب إخباري يتم عن طريق متابعة أخبار األزمة 

التصدي لها وتحجيمها، ومدى التطور والنجاح في ذلك. ويتم ذلك عن طريق نقل المعلومات إلى 

حاطتهم بما حدث فعاًل على أرض الواقع األزموي.  جمهور األزمة بأمانة وسرعة ومصداقية، وا 

، والتأثير اإليجابي على تشكيل ثقافة الفرد الثاني: استخدام اإلعالم في إحداث المعرفة المخططة جيداً 

حداث الوعي المطلوب، وتنمية إدراك الجمهور بخطورة وأبعاد األزمة،  والمجتمع والمؤسسات والدول، وا 

فيثير اهتمامهم، فتتكون لديهم قناعة معينة تدفعهم إلى القيام بسلوك معين وفقًا لنطاق األزمة، 

والحقائق والمعلومات والبيانات التي يتم إعدادها بشكل معين،  وتزودهم بكل صراحة ووضوح باألخبار

بمحتوى ومضمون معين، لتقدم في وقت معين وفي إطار تحليالت وآراء وأفكار وتنبؤات معينة ومن 

 م لهم وزن وتأثير إعالمي معين.جانب رجاالت فكر وا عال
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من أهم مقومات اإلدارة  على أن الخطة اإلعالمية (189م، ص 2000) ويؤكد الشعالن         

الناجحة لألزمات، وأن من المهم وجود سياسة إعالمية تقوم على خطة إعالمية لما قبل وأثناء وما بعد 

ن أن اإلعالم في مرحلة ما قبل األزمة يؤدي دورًا مهمًا في توعية المواطنين باإلجراءات األزمات. وبي  

اء األزمات فإن مهمة اإلعالم تتضمن عرض الحقائق التي تتبع لسالمتهم عند وقوع الكارثة. أما أثن

باألسلوب اإلعالمي الذي يبعث على األمان والطمأنينة وتهدئة الرعب والخوف. أما بعد األزمة يقوم 

 ها ومعالجة أوجه القصور السلبية.اإلعالم بدراسة إنجازاته والتركيز على الجوانب اإليجابية لتنميت

ن قبل إدارات المؤسسات التي ينبغي مراعاتها مجموعة من األسس وإلعالم األزمات م         

 التالي: كلخصها الباحث و  (،189م، ص 2000) الشعالن هاوضح ،اإلعالمية

وضع خطة عالقات عامة للطوارئ واألزمات توضح االستجابات والتصرفات واإلجراءات التي  .1

 يات الطوارئ.تتخذ في مثل هذه المواقف، والشخص الذي له سلطة إدارة عمل

 تحذير الجمهور المعني أو المستهدف من تداعيات األزمة وحيثياتها والتأهب لحالة الطوارئ.  .2

 ضرورة التعامل مع عنصر إدارة الوقت فاالستجابة المتأخرة لألحداث قد تفاقم األزمة. .3

ت ا لنشر شائعات أو معلوماضرورة التثبت من المعلومات الواردة والتحقق من مصدرها منعً  .4

 فالتريث هو الحل األمثل في حالة الشك. ،مضللة

ضرورة تنسيق العمل بين اإلدارة والعاملين وبين العاملين أنفسهم وبث روح التعاون واالحترام  .5

والتفاهم المتبادل وتقوية مفاهيم اإليثار والتضحية والوحدة وتعزيز العالقات اإلنسانية، مما يؤدي 

نتاجية العاملي  ن وتقوية انتمائهم للعمل والتفاني من أجله.إلى رفع كفاءة وا 

على إيجاد مقر بديل وبأقصى سرعة ممكنة، ومحاولة  -إن استدعى الوضع األمني–العمل  .6

التقليل قدر اإلمكان من األفراد المتواجدين في المكان وذلك ليسهل التنسيق والتنظيم بينهم وتأمين 

 اإلمكان وتقليل الخسائر البشرية.دخولهم وخروجهم، وذلك محافظة على أرواحهم قدر 
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 إدارة المواجهة في اإلعالم: رابًعا:

إن مواجهة أي عدوان أمر أقرته شرائع السماء وقوانين األرض، وتعتبر المواجهة اإلعالمية          

عز –أول ما شرعه هللا من أنواع الجهاد والمقاومة منذ البعثة وخالل المرحلة المكية، كما قال هللا 

هنا تعود على  "به" ( وكلمة52: "فال تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا" )الفرقان، آية -وجل

 اللسان الذي هو مظنة اإلعالم في هذا العصر.

فاإلعالم خاصة بصورته الراهنة لم يعد ناقاًل للخبر، بل صانعًا له في كثير من األحيان، في          

نما في  معركة المقاومة الشعبية الشاملة، يقتضي فتح جميع الجبهات، ليس في البعد المكاني فقط وا 

عي أيضًا، ومن هنا تصبح الجبهة اإلعالمية هي إحدى جبهات الصراع، وليست بديلة عن البعد النو 

باقي الجبهات وخصوصًا السياسية والقتالية. حيث ال يمكن فتح جبهة مقاومة إعالمية ناجحة بدون 

جبهة سياسية ونضالية ناجحة وقد رأينا أن أقوى الحمالت اإلعالمية هي التي رافقت عمليات جهادية 

 (م2007و سياسية ناجحة. )الناصر، أ

وعلى سبيل المثال، ال بد لمواجهة الغزو اإلعالمي الصهيوني الموجه ضد عقول أبناء          

 الشعب الفلسطيني والعربي من استراتيجية بعيدة المدى كالتالي:

العدو إن االستراتيجية اإلعالمية بعيدة المدى تقوم أساسًا على تعزيز ثقافة أن الصراع مع  .1

الصهيوني هو صراع وجود، ال صراع حدود، وهو صراع مستمر وتاريخي ال يجوز أن يتوقف عند 

أية محطة من محطاته، بل يجب أن تؤسس كل محطة لما بعدها ضمن الرؤية االستراتيجية 

 بعيدة المدى القاضية بأن مقاومة االحتالل حق مشروع وواجب أخالقي ديني ووطني وقومي.

تأثير في اإلعالم الرسمي العربي، عن طريق مجموعات الضغط، المتمثلة بالرأي العمل على ال .2

الشعبي العام وهيئات المجتمع األهلي ومجموعة الصحفيين الوطنيين العاملين في تلك المراكز 
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اإلعالمية، ودفع هذه المراكز اإلعالمية لتكون أكثر فعالية في دعم المقاومة، والدفع لتطوير هذه 

 إلعالمية ، وتصحيح مسارها وصورتها، وتحصينها ضد االختراق الصهيوني.المراكز ا

العمل على تعزيز وسائط اإلعالم المقاوم عبر تأسيس مراكز جديدة من قبل مؤسسات المجتمع  .3

 المدني المقاوم بالتعاون مع الرأسمال الوطني.

 .مقاوم لدى الجمهوربال اإلعالم الزيادة فعالية استقل واإلعالميينعقد مؤتمرات للصحفيين  .4

 خصوصًا في مجال علم النفس. اوثقافيًّ  اتقنيًّ تأهيل اإلعالميين بربط اإلعالم بالحرب النفسية  .5

البحث عن أساليب إعالمية مبتكرة، وتجديد األساليب القديمة، بحيث تشكل المكافئ الموضوعي  .6

 م(2007)الناصر،  لإلعالم الصهيوني األمريكي.

رشادية، ومواجهة إلى الباحث  وينوه          ضرورة عمل تجمعات إعالمية تضطلع بمهام توعوية وا 

ا عبر مواقع وصفحات اإلعالم الجديد والتي أصبحت الحرب النفسية الصهيونية، وهذا أصبح متاحً 

 تحظى باهتمام الماليين ومصدر إلهامهم األبرز.
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 استراتيجيات المواجهة اإلعالمية: خامًسا:

يجب أن يعتمد اإلعالم المقاوم في استراتيجيته اإلعالمية على المبدئية والواقعية والفاعلية          

ا في مادته، وأن ا في مواقفه متجددً والوضوح واالستمرارية، وال بد إلعالم المقاومة أن يكون مبادرً 

المية يحتار في الرد وكيفية يتجاوز مرحلة ردود األفعال، فاإلعالم المبادر يجعل العدو ووسائله اإلع

من بناء استراتيجية ( 412م، ص 2008كما ذكر الرواشدي )صد هذه األفكار المتجددة، لذلك ال بد 

 وطنية واضحة تقوم على األهداف التالية:

 التعريف برسالة المقاومة وطبيعة الصراع. .1

 .غربيةال غرس ثقافة المقاومة وتحدي ثقافة الخوف التي زرعتها وسائل اإلعالم .2

 تحرير اإلنسان المسلم من التبعية اإلعالمية والثقافية للغرب.  .3

 تقوية روح الرباط والجهاد بين المسلمين.و ، إشاعة روح التماسك بين أبناء األمة .4

 رفع معنويات المجاهدين.و ، وتصعيد للحرب ضده إفشال مخططات العدو ومواجهة حربه النفسية .5

 ستثمار اإلنجازات المرحلية.، واالمقاومتقديم مادة إخبارية عن العمل  .6

 إقامة صناعة إعالمية قادرة على إشباع حاجة األمة للمضمون الجاد والمتميز. .7

 لذلك وانطالقا من هذه األهداف أصبح أمام اإلعالم المقاوم عدة مهام من أبرزها:

صياغة خطاب إعالمي له القدرة على التأثير في الرأي العام واستقطاب النخب لدعم القضايا التي  .1

 تتبناها المقاومة، وتبني الحمالت اإلعالنية. 

 نتاج اإلعالمي وتطويره من الجانب الفني والتقني.ديمومة اإل .2

 تهيئة وتطوير الكفايات اإلعالمية المتخصصة. .3

 المتخصصة.إعداد الدراسات اإلعالمية  .4
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 تنشيط استطالعات الرأي العام الداخلي والخارجي. .5

 أرشفة وتوثيق نشاطات المقاومة. .6

التنسيق مع الجهات اإلعالمية الداخلية والخارجية، بما يخدم رسالة المقاومة، ويعزز حضورها،  .7

 وبناء عالقات عامة مؤثرة.

 متابعة حركة النشر والتوزيع داخل وخارج الجماعات المقاومة. .8

 متابعة أصداء العمل المقاوم والمواقف التي تحتاج إلى ردود. .9

 (412 ، صم2008)الرواشدي،  تقويم العمل اإلعالمي ونقده. .10

ويرى الباحث أن أمام إدارة اإلعالم المقاوم الكثير من التحديات خاصة وهي تواجه آلة حرب          

ائل، وأن أمامها الكثير الكثير من مراحل إعالمية مدعومة من العالم الظالم وبأحدث التقنيات والوس

ا، لن تستطيع أن تنجزه وتواجه التحديات إال باالستعانة ا وخارجيًّ العمل الدؤوب في السلم والحرب داخليًّ 

واستغالل جميع القدرات والطاقات لبناء استراتيجية  ،واإليمان بعدالة القضية، وتوحيد صفوفها ،باهلل

 حق وراؤه مطالب. عمل وطنية شعارها لن يضيع
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 وأدواتها النفسية الحرب نشأة: الثاني المبحث

 

 أواًل: مفاهيم الحرب النفسية

 ثانًيا: نشأة وتطور الحرب النفسية

 ثالًثا: أهداف الحرب النفسية

 رابًعا: مستويات الحرب النفسية

 خامًسا: وسائل الحرب النفسية وأدواتها
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ال تقل دون قتال  بل هي حرب ،مدافعو جنود و ذخائر و سلحة أليست حرب  الحرب النفسية        

نزال الهزيمة تهدف إلو  ،سلحتها الكلمةأهم وأ السلم على السواء و تشن في الحرب عنه ضراوة وفتًكا، و 

فع ال في حسم  أثر، ولها الروح االنهزاميةبث و الدعايات الكاذبة أو  شاعاتبالخصم من خالل اإل

 ها أو تحسم نتائجها قبل وقوعها.، بل قد تمنع وقوعالمعارك

أن الحرب النفسية جزء ال كثر ن و سياسيو ن و عسكرين و مفكر و قادة وفي السياق ذاته يرى         

ا ا جهيدً تبذل جهدً و ا ا حثيثً لذا نجد أن معظم الدول تسعى سعيً و  ،مكملة لهاو يتجزأ من الحرب العسكرية 

 .سحق معنويات األعداءو تفوقها فيها لتحقيق النصر و لتطوير سبل الحرب النفسية لديها 

 وتنبع المادية، الحرب من تأثيًرا أقوى  وهي المعارك، في فت اك فع ال سالح النفسية الحربف         

ن الثبات تستطيع ال المنهارة فالمعنويات ،وخوالجها اإلنسانية النفس على تأثيرها خالل من أهميتها  وا 

ة عدداً  أكثر كانتأو  األسلحة، أحدث امتلكت  (م2013 منير،. )يواجهها ممن وِعد 

هللا  قال حيث، عليها تؤكد القرآنية اآليات من الكثير نرى  النفسية الحرب أهمية على اوتأكيدً          

واْ  الَِّذينَ  ق ل وبِ  ِفي َسأ ْلِقي: "-عز وجل– لَّ  ِمْنه مْ  َواْضِرب واْ  اأَلْعَناقِ  َفْوقَ  َفاْضِرب واْ  الرَّْعبَ  َكَفر  " َبَنانٍ  ك 

ْعبَوقال: "(، 12 ، آيةاألنفال) الرُّ قُلُوبِِهُم فِي َفِريًقا َوقَذََف َوتَْأِسُروَن تَْقتُُلوَن )األحزاب، آية "  َفِريًقا

ْؤِمِنينَ  َوَأْيِدي ِبَأْيِديِهمْ  ب ي وَته م ي ْخِرب ونَ  الرُّْعبَ  ق ل وِبِهم   ِفي َوَقَذفَ ل: "، وقا(26 وا اْلم   أ وِلي َيا َفاْعَتِبر 

 القتل بعدها فيأتي العسكرية المهمة يسهل القلوب على الخوف فسيطرة(، 2 ، آيةالحشر" )اأْلَْبَصارِ 

 .النفسي االنهزام دليل كله وهذا والطرد سرواأل

 أواًل: مفاهيم الحرب النفسية:

أقل األسلحة كلفة إذا ما أحسن استخدامها، كما أنَّها تؤثر تأثيرًا فعَّااًل في  ت عدُّ الحرب النفسية         

الةالتف إلىوعدم إدراك أهميتها يؤدي  ،تقليل أمد الحرب العسكرية  .ريط باألسلحة الفعَّ
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 تستخدمه سالح أضمن النفسية الحرب تعتبر :(334م، ص 1974) زهران الدكتور يقول        

 من النفسية الحرب الخصم، ومعنويات إرادة قتل في الفعال بالدور تقوم ألنها الحديثة الحرب في الدول

 .روبالح أنواع خطرأ وهي الساعة موضوعات أهم

 والتردد والحيرة المشاعر وتناقض الذهني االضطراب أسلحتنا إن: هتلر يقولوفي ذات السياق         

 وتهددهم التمرد حافة على ويقفون  الداخل في يتخاذلون  فعندما األعداء، قلوب في ندخله الذي والرعب

 ما دولة تنتصر لكي: فيقول ديغول، أما واحدة بضربة بهم لنفتك الساعة تحين االجتماعية الفوضى

 هذه وتظل القتال ميادين إلى قواتها تتحرك أن قبل النفسية الحرب تشن نأ عليها نإف حرب في

 (29م، ص 1987)نوفل،  .مهمتها من تنتهي حتى القوات هذه تساند الحرب

وفي اإلطار نفسه نجد أن موضوع الحرب النفسية حفل بالعديد من التعريفات لعل من أهمها          

م تعريفًا للحرب النفسية بأنها أضمن سالح استخدم في المعارك  ولينبارجر وهتعريف  أول من قد 

استخدام الوسائل التي تحدث  إلىفي سياستها وتعمد ، لتحقيق المصالح التي يجري الصراع من أجلها

شرخًا عميقًا في خصال الشخصية ومظاهر السلوك وفي طبيعة األداء واآلراء والمعتقدات والقيم 

 ((Linebarger, 1954 المعنوية والروحية للفرد.

الحملة الشاملة التي تستخدم فيها كل األجهزة  ( أنهاp. 16 ,1973) وميلوشماركويعتقد          

حالل مواقف ا  و مشاعر جماعة محددة بقصد تغيير مواقف معينة و األدوات المتاحة للتأثير في عقول و 

 يشن هذه الحرب.سلوك يتفق مع مصالح الطرف الذي  إلىأخرى تؤدي 

جيش بأسلحة فكرية حرب هجومية يخوضها  فيرى أنها (207 ، صم1974) أحمد بدرأما          

وفي السكان المدنيين وتخاض هذه  وعاطفية من أجل تحطيم قوة المقاومة المعنوية في جيش العدو 

 المحايدة. في أعين الدول  والحرب للتقليل من نفوذ العد



65 
 

وال  وللعد الإمن القتال النفسي ال يتجه  نوعبأنها  (16-15م، ص 2005)وتعرفها سميسم          

 سلتحطيم النواحي المعنوية له  بجميع الوسائل للقضاء على أية صورة من صور الثقة بالنف الإيسعى 

 تحطيمالفردية و  رادةتحطيم اإل لىإوتهدف  ،عدم اإلذعان واالستسالم والتي قد تولد  فيه المقاومة أ

  .ذاتالثقة بال

 الحرب مع جنب إلى جنبا تدور التي المعركة تلكويرى الباحث أن الحرب النفسية هي          

 الروح تعزيز أجل من المتاحة واألساليب الطرق  جميع استخدام فيها ويتم وتتبعها، وتسبقها الميدانية

 تحسم وقد أخرى، أحيان في خاطفة وتكون  أحيانا وتطول اآلخر، الطرف قوى  وتدمير لطرف المعنوية

 إلى الكبرى  الدول من تتدرج مستويات على وتأتي ميدانية، حرب إلى اللجوء دون  النفسية المعركة

 .الصغيرة الجماعات

نطبق عليه جميع قواعد فن الصراع المادي بين طرف معين يسعى يالقتال  أنواع نوع من وهي         

حالة مهلهلة رخوة ال  إلى ةالقو و نقله من حالة التماسك و  ،للقضاء على طرف آخر بأقل الوسائل كلفةً 

فقدان و رادة الفردية إلى تحطيم اإلفهي تهدف  ،من ثم فرض التبعية عليهو قدرة له معها على المقاومة 

 لنصر.باوضع ال يرى فيه أي أمل  إلىالقتال بإيصاله  وتحطيم رغبته فيبقيادته و ثقة الخصم بذاته 

م: 1987)طلقت عليها كما أوردها نوفل وحفل موضوع الحرب النفسية بالعديد من المسميات التي أ

36): 

 .حرب األفكار 
 عصاب. حرب األ 
 الحرب المعنوية. أو  حرب تحطيم المعنويات 
 الحرب الدماغية.أو  غسيل المخأو  حرب غسيل االدمغة 
 .حرب العقول 
 القرائح. أو  حرب األفكار 
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 .حرب الكلمة 
 الحرب األيديولوجية. أو  حرب الكلمة والمعتقد 
  .الحرب السياسية 
 دون قتال. حرب فن تحطيم العدو 
 ،الحرب غير التقليدية. أو  نظرية الحرب بال قتال 
 .حرب اإلشاعات 
 .حرب الدهاء 
 .حرب اإلرادات 
 .الحرب الثورية 
 .الحرب الخاصة  

تسير أو  الحملة العسكرية ثم تكملهاتسبق وفيما يتعلق بتوقيت الحرب النفسية نجد أنها          

تهدف لخفض الروح المعنوية لجنود و النفسية تستخدم أوال كمقدمة للعمل العسكري  فالحرب ،معها

تخفيض و بالنصر  سراعإلى اإلهي عامل مساعد للعمل العسكري يهدف و  ،األعداء قبل شن الهجوم

 امعسكرات نووية مسلحة أبعادً  إلىللحرب النفسية في عالمنا المعاصر المنقسم  تقد أصبحو  ،تكلفته

تحت مسمى الحرب  الوحيد للحرب التي تستطيع الدول الكبرى أن تشنها أصبحت الشكلو  ،جديدةً 

 .ولكنها شيء مكمل لهاللمعركة المادية  اسحريًّ  الحرب النفسية ليست بدياًل الباردة، كما أن 

د تمتد ويرى الباحث أن الحرب النفسية قد تنتهي قبل الحرب العسكرية محققة أهدافها، وق         

أثناء المعركة بشكل متسارع وقوي، فيكون لها الثقل األكبر في ترجيح كفة الحرب، كما أن لها دور 

فعال بعد نهاية الحرب العسكرية لتحقيق أهداف غير معلنة وتأكيد مفاهيم الهزيمة واإلحباط لدى 

 الخصم، حتى إنها في الكثير من األحيان تبقى مستمرًة ما بقي الصراع.

 م(من أبرزها:2013تميز الحرب النفسية بمجموعة من الخصائص أوردها أبو بكر )كما وت

 ال تسعى لإلقناع بل تحطيم القوة المعنوية للخصم. .1
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 الخصم )العدو(. موجهة أصاًل نحو .2

 تسعى لزعزعة الخصم وثقته بأهدافه ومبادئه بتصوير عدم إمكانية تحقيق هذه األهداف والمبادئ. .3

 المجتمعية والنفسية للخصم، ببعثرة الجهود وبلبلة القوى السياسية  والسعي لتناحرها.تحطيم الوحدة  .4

 القضية.أو  التشكيك في سالمة وعدالة الهدف .5

 زعزعة الثقة لدى الخصم بإحراز النصر وبقوته. .6

 استغالل أي انتصارات في إضعاف عقيدة الخصم. .7

  تفتيت حلفاء الخصم وكسب المحايدين. .8

 

 وتطور الحرب النفسية:ثانًيا: نشأة 

والحرب قديمة قدم ، قدم الحرب نفسهام بأنه اسم جديد لنشاط قديالحرب النفسية يعد مصطلح          

ه الحرب النَّْفِسيَّة من قبل إبليس -عليه السالم-سيدنا آدم اإلنسان نفسه، ف ه علي أول من مورست ضد 

 حيث بين القرآن الكريم ذلك في عدد من اآليات، فقال تعالى: ،هللا عنةل

َجَرَة َفَتك وَنا" اَل ِمْن َحْيث  ِشْئت َما َواَل َتْقَرَبا َهِذِه الشَّ َك اْلَجنََّة َفك  ْن َأْنَت َوَزْوج  ِمَن الظَّاِلِميَن  َوَيا َآَدم  اْسك 

ْيَطان  ِلي ْبِدَي َله مَ 19) َما الشَّ َما َعْن َهِذِه ( َفَوْسَوَس َله  َما ِمْن َسْوَآِتِهَما َوَقاَل َما َنَهاك َما َربُّك  وِرَي َعْنه  ا َما و 

َجَرِة ِإالَّ َأْن َتك وَنا َمَلَكْينِ  َما ِإنِ ي َلك َما َلِمَن النَّاِصِحيَن )20َتك وَنا ِمَن اْلَخاِلِديَن )أو  الشَّ ( 21( َوَقاَسَمه 

وٍر َفَلمَّ  ه َما ِبغ ر  َما َوَطِفَقا َيْخِصَفاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اْلَجنَِّة َوَناَداه َما َفَدالَّ َما َسْوَآت ه  َجَرَة َبَدْت َله  ا َذاَقا الشَّ

ْيَطاَن َلك َما َعد   َجَرِة َوَأق ْل َلك َما ِإنَّ الشَّ َما َعْن ِتْلك َما الشَّ َما َأَلْم َأْنَهك  ا َظَلْمَنا َأْنف َسَنا ( َقااَل َربَّنَ 22م ِبيٌن ) وَربُّه 

ْن َلْم َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنك وَننَّ ِمَن اْلَخاِسِريَن )  (.23-19األعراف: " )(23َواِ 
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ذكرت الحرب النفسية في القرن الخامس قبل الميالد في كتاب الحرب الذي كتبه المفكر و          

 ،لهذا عندما تكون قادرا على الهجومو لخداع كل الحروب تقوم على ا :حيث جاء فيه والصيني سن تس

ا حينما تكون بعيدً و يشعر بأنك بعيد  وحينما تقترب اجعل العدو  ،يجب أن تتظاهر بأنك غير قادر

 (Lasswell, 1958, p. 21-23)  .اسحقهو  واخلق اضطرابات عند العد اجعله يشعر بأنك قريب

كل ما  قادتها استعمل حيث ،التعامل النفسيحضارة وادي الرافدين ظاهرة كما استخدمت          

ون خصومهم ئلجكانوا ي  و  ،بوسعهم إلشاعة األمن والرخاء في أرجاء امبراطورية مترامية األطراف

طبقوا مفهوم الحرب النفسية عن طريق و  ،الرعب من قوتهم المزعومةو لالستسالم بدافع الخوف 

قتحامها إلشعار األعداء ء دخول المدن بعد اأثناأو  قبل المعارك االستعراضات العسكرية سواءً 

كما اتبعوا فن استراتيجية الذعر عن طريق نقل تها، لخصوم على مواجهعدم قدرة او  همجيوشبضخامة 

كانوا يطلقون سراح بعض األسرى بعد و ، وللتأثير السيء في معنويات العد وساحة العد إلىالمعركة 

 (26، ص م2005)سميسم، لجيشهم. زرع الوهم في عقولهم عن القوة األسطورية 

ينيون في الحرب النَّْفِسيَّة منذ أقدم العصور، في ذات السياق و           أدركوا أهمية  حيثبرع الصِ 

 من أهمية كبرى، وقد أصبحوا بذلكالعالقات الفردية في تكوين التحالفات، وأعطوا للتثقيف الذاتي 

 (Karmer, 1952, p. 78) الرواد في تقويم األفكار وتحويل االتجاهات.

في العصور الوسطى أثر كبير في توسع رقعة  الحرب النفسيةمغول الوأيًضا كان الستخدام          

أسلوب إرسال الجواسيس في بداية القرن الحادي عشر الميالدي،  إلىلجأ جنكيز خان دولتهم، فقد 

طالق الشائعات،  ومحاولة إضعاف معنويات لبث  الرُّعب في نفوس األعداء، من خالل التهويل، وا 

إلى غير ذلك من األساليب التي كانت تصور جيوشهم في نظر الخصوم بتصورات خيالية  المقاتلين

 (135م، ص 1970لسيد فرج، تبالغ من قوتها وضخامتها. )ا
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وتوظيفه المتكامل للحرب  -صلى هللا عليه وسلم-تتبدى روعة القيادة العسكرية للرسول كما          

عرف اإلسالم هذا السالح الفتاك من أول أيام ظهوره، َفَمْن يقرأ السور المكية يجد أن ، حيث النفسية

 هما: م(2013وضحهما منير ) القرآن كان يسير في اتجاهين

 بناء العقيدة والتربية الروحية، والتأكيد على رفع المعنويات. واالتجاه الداخلي: وه

تسفيه أحالم المشركين، والهجوم  إلىتحطيم معنوية الخصم، إذ اتجه القرآن  واالتجاه الخارجي: وه

عتقدات، اليقين ببطالن تلك الم إلىمرحلة الشك، بل أوصل بعضهم  إلىعلى معتقداتهم حتى أوصلهم 

 ومن ثم أضعف معنوياتهم في الدفاع عنها.

في إدارته ومن أعظم الدروس التي تستخلص من سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم          

وية لتحقيق األهداف استخدام العامل النفسي في الصراع ضرورة حيللصراع مع األعداء أن 

نجد تسع عشرة غزوة  ،ليه الصالة والسالم بنفسهفمن بين ثماني وعشرين غزوة قادها ع، االستراتيجية

-وقد قرر الرسول القائد  .لنتائج مواجهة قوة المسلمين اإذ فر  األعداء تحسبً  ،حققت أهدافها بال قتال

 -صلى هللا عليه وسلم-فقال  ،كالجهاد بالنفس والمال الجهاد باللسانأن  -صلى هللا عليه وسلم

إذا  ،"يا حسان اهج المشركين اهجهم فإن جبريل معك :لحسان بن ثابت وكان من شعراء اإلسالم

 (م1983(. )محفوظ، 4123، رقم البخاري )حارب أصحابي بالسالح فحارب أنت باللسان" 

مجموعة من نجد أنه طبق  -صلى هللا عليه وسلم–وبخصوص النماذج التي طبقها الرسول األعظم 

 كالتالي: م(2010كما أوردها الحمادي ) سية مع أعدائهاألساليب النف

وذلك من خالل وضعه أمام تصورات غير واقعية، وخاصة فيما يتعلق بالعتاد : إيهام الخصم .1

بقائه في حيرة حول الحجم الحقيقي  ون ا، فكان كثير ا كبيرً وقد نجح هذا األسلوب نجاحً  ،والقوات، وا 

النضير منازلهم  ب بنومع جيش المسلمين، فقد خر   من األعداء يفرون قبل أن يلتقي جيشهم
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 -صلى هللا عليه وسلم-لحيان عندما تحرك الرسول  بأيديهم من الرعب الذي أصابهم، وهرب بنو

علي بن أبي طالب رضي هللا عنه  -صلى هللا عليه وسلم-نحوهم بجيشه، وعندما وجه الرسول 

يهرب: سارت  ل السرية، وقال رئيسهم وهوعلى رأس سرية إلى بني سعد ولوا األدبار قبل وصو 

 .إلينا جموع محمد وال طاقة لنا به

نشر بينه ما يفت في تف يرسل االستخبارات والعيون إلى العدوحيث : االستخبارات العسكرية .2

عضده، ويحطم معنوياته، ففي غزوة الخندق أرسل نعيم بن مسعود؛ فصار ينشر بين األحزاب ما 

جعلهم يتفرقون، ثم صار يتحدث بما جعل معنويات الجيش المعادي تنهار، وفي المقابل كان 

ير، والقبض يقوم بإبطال مخابرات العدو، وذلك بتوعية الجماه -صلى هللا عليه وسلم-الرسول 

على الجواسيس، كما في غزوة بني سليم، عندما قبض على الراعي يسار، وفي غزوة خيبر قبض 

 على جاسوس وحقق معه بنفسه.

مظهر آخر من مظاهر الحرب النفسية، ويعتبر نوعا من القتال غير المباشر  وهو: التلويح بالقوة .3

ما فعله مثال في غزوات  لعسكرية، وهوهدفه إحباط معنويات العدو، ومنعه من كثير من أعماله ا

ا لألعداء بكثرة عدد جيش حمراء األسد، والخندق، والفتح، إذ أمر بإيقاد النيران الكثيرة موحيً 

ا قد تهيأت لمواجهة جيش المسلمين، وفي فتح مكة كانت كل المؤشرات تدل على أن قريشً 

ي إراقة دماء من الطرفين، فقام عليه المسلمين، والقيام بأعمال مقاومة بعد دخوله مكة، مما يعن

الصالة والسالم باستعراض كثرة قواته، ووفرة سالحه أمام قائد جيشهم، وتوشح بالسيوف مع 

على راحلته، وأمر الجيش أن يصنع مثله ليظهر قوة الجيش، وأمره  أصحابه، وطاف بالبيت وهو

الية على التشكيالت؛ مما أدخل في بالدخول إلى مكة من جهاتها األربعة بعد أن وزع المهام القت

 مقاومته بأي شكل. نفوس أهل مكة أنهم غير قادرين على الوقوف أمام هذا الجيش الكبير، أو

  -صلى هللا عليه وسلم-ومرة أخرى تتبدى روعة القيادة العسكرية للرسول : توقيت المطاردة .4
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كان يترك فلوله تلوذ بالفرار  عدووتوظيفه المتكامل للحرب النفسية، فبعد إلحاق الهزيمة بجيش ال

على كل الجهات، وهذه الفلول كانت أداة إعالمية قوية لصالح جيش المسلمين؛ فقد كان أفراد هذه 

صلى هللا عليه -الفلول يصلون منهوكي القوى للقبائل، فتخبر حالتهم عن قوة جيش الرسول 

ويتحدثون هم عما القوه على يد جيش المسلمين، وبذلك ينشرون الرعب بين القبائل. حيث  -وسلم

 يشكل منظر أفراد هذه الفلول أداة نفسية حطمت معنويات العدو.

وقد سار على ذات الخطى النبوية سائر الخلفاء الراشدين حيث استخدموا في حربهم النفسية          

 :وهي كالتالي (م1990العلياني )األساليب ذكرها مجموعة من  ضد أعداء اإلسالم

 إظهار القوة لألعداء.  .1
 .تحطيم منطق العدو .2
  .مقاومة الحجج باإلقناع .3
 تقوية الجبهة الداخلية. .4
 الحرب. تجنبالصبر والسلم و  .5
 على ماله مقابل السماح له بالهجرة. المشركين دلعندما شراء الذمم كما فعل صهيب الرومي  .6
 وتثبيط الهمم.تحويل االنتباه  .7
 أسلوب توجيه الضربة في الوقت المناسب. .8
 هجاء المشركين لخلخلة معنوياتهم. .9

 إشاعة الرعب في صفوف األعداء باإلثخان في القتل. .10
 .كما حدث مع أبي سفيانإكرام بعض زعماء الكفار  .11
 .إشاعة الفرقة بين صفوف األعداء .12
 استخدام العيون. .13
 تفنيد الشائعات. .14
 .أسلوب نشر الدعوة .15

ك الشعارات منها: تلعدة صور وأشكال للحرب النفسية كما استخدموا وقت الحرب والقتال          

وتلقي بالرعب في قلبه،  والتي كانت من أهم األمور التي تحطم الروح المعنوية للعدوالهتافات 
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عدو، ففي زعزعة روح ال إلىونحوها من الصيحات التي تهدف  (هللا أكبر، هللا أكبر)كصيحات الجنود 

حين كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يحرص علي رفع معنويات أتباعه وتحصينهم ضد التأثر بما 

 وقد يلجأ إليه األعداء من حرب نفسية، كان يعمل على تقويض روح أعدائه وزلزلتهم، حتى ينهاروا أ

في تحميس  ، والتي ساهمت(حدحٌد أَ أَ )يفروا، فكان المسلمون في غزوة بدر ترتفع صيحاتهم 

 المجاهدين، وتحفيزهم على اإلقدام واالستبسال في المعركة، وهي عوامل نفسية تؤثر على إرادة القتال.

إذا كان األصل في سلوك المسلم أنه يقوم على الصدق والوضوح، إال أن الحرب ال أخيًرا و          

للمسلمين، وتؤخر النصر  مثل هذه القيم الرفيعة إذا كان من شأنها أن تسبب الضرر إلىتحتاج 

عنهم، لذا فإنه يباح في الحرب ماال يباح في غيرها، ال سيما إن كانت هذه األساليب تساهم في إسراع 

فعن أبي هريرة رضي هللا عنهم أن النبي صلى هللا عليه  ،القتال، وحفظ األنفس من الجانبينإنهاء 

صح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه ، وكذلك (2637" )األلباني، رقمالحرب خدعة"وسلم قال: 

 (م2013 ،علي) .أجاز الكذب في ثالثة أشياء: أحدها في الحرب

الخداع في الحرب يقع بالتعريض وبالكمين وفي  "أن وفي ذات السياق يذكر ابن العربي        

 حتياج إلىاال كثر منيكون أاستعمال الرأي في الحرب  إلى االحتياجكما أن  ،شارةالحديث واإل

 (57 م، ص1834، )الشوكاني ".الشجاعة

، وال هي ظاهرة بعضالظ نُّ رة حديثة كما يالحرب النَّْفِسيَّة ليست ظاهخالصة األمر نجد أن          

، عرفها البشر ولجأ إليها اممارسة قديمة جدً  ي الواقعفمعاصرة برزت في القرن العشرين؛ ألنَّها 

ام، والقادة  كَّ  .جه الحداثة يكمن في التسمية فقطاألذكياء، والبارعون منذ قديم العصور، إالَّ أنَّ و الح 

 (111-109 ، صم1989)نوفل، 
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 ومنذ القدم حتى عصرنا الحالي تطور ميدان الحرب النفسية بشكل هائل، وأصبحت الدول         

دون اللجوء  مآربها منهمو  تحقيق مكاسبهاو تعول على الحرب النفسية في تحقيق الغلبة على خصومها 

عاية1914يطانيا في وزارتها الخارجية عام بر  أنشأت، فإلى الحرب التقليدية ومركزا للحرب  م مكتبًا للدِ 

ة، وتبعها االتحاد السوفيتي إلىنقلت تجربتها ثم ، النفسية . ولقد ألمانيا الهتلرية، والواليات المتحد 

س الدكتور غوي ذلكاستغلت النازية  عاية1939لز سنة فأسَّ التي روجت وبشدة مفهوم  م وزارة الدِ 

 (13، ص م1979، الدباغ). لأللمان جيوش بكاملها بدون قتال ، وقد استسلمتاأللمان فوق الجميع

 الجيش الذي ال ي ْقَهروها هو الجيش الصهيوني حاليا يسير على نفس الدرب بترسيخ ثقافة         

في عقول شعوب المنطقة والعالم، كما يسفه في إطار حربه على الفلسطينيين من مقاومتهم وعدم 

 جدواها وأنها تجر للشعب الفلسطيني الويالت.

 العرب ظل بينما ،والمسلمين العرب مع حروبه في بإتقان وقد دأب على تطبيق هذه السياسة        

 عقدو  االستنكارو  التنديد المرتكز على التقليدي مياإلعال وخطابهم ،الدفاع موقع في عهدهم على

 (م2008سعيد، ) القمم. من المزيد

 هدفها الحرب أخبار بفبركة خاصة هيئة سيأسبت فعلى سبيل المثال قام الكيان الصهيوني         

 وخداع تضليل بحملة ، وقامغزة على عدوانه المتكرر مع بالتزامن ،النفسية والحرب والكذب التضليل

 مواد وبث المحلية ذاعاتاإل اختراق في تمثلت متعددة، وسائل وعبر األوجه متعددة نفسية وحرب

 في يختبؤون  الحركة عناصر وبأن وحدها، حماس حركة هو العدوان من المستهدف بأن دعائية

 المواد إلدخال مفتوحة غزة إلى المؤدية المعابر وبأن والممرضين، األطباء بزي  والمستشفيات المساجد

 األمني المجلس يسمى لما جلسة خالل االحتالل جيش ممثلي ادعاء إلى ضافةإ والتموينية، الطبية

 سكناهم مناطق قصف سيتم بأنه اهاتفيًّ  فلسطيني مواطن ألف 100 أبلغوا بأنهم العدوان إبان المصغر
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 على الجو من منشورات لقاءا  و  مباشرة المواطنين على االتصال إلى ضافةإ دقائق، بعشر القصف قبل

 الفوري  بالرد للقيام الجيش اضطر رهابيةاإل عمالاأل وبسبب نهإ: "الكيان الصهيوني فيها قولي السكان

، م2013)عباس،  ."سالمتكم أجل من افورً  منازلكم خالءإ عليكم نوأ السكنية المناطق داخل والعمل

 (196-194ص 

وفي ذات السياق يستفيد الكيان الصهيوني في حربه النفسية من وسائل إعالمه وقدراته         

 التكنولوجية العالية، إضافة إلى سيطرته الكبيرة على وسائل إعالم غربية، من خالل:

 .اإلعالم لوسائل المباشرة الملكية .1

 .العرب مساندة لعدم أو تخويفهم اليهود لمناصرة اليهود غير من اإلعالميين استقطاب .2

 العرب.مع  هصراع عن الكيان الصهيوني صالح في التي بالمعلومات اإلعالم وسائل تزويد .3

 .اإلعالم وسائل في العاملين بين اليهود من كبير عدد وجود .4

 تغييرات من ذلك على يترتب وما أمريكي انتصار إلى الحروب في الصهيوني االنتصار تحويل .5

 .ومصالحها واحتكاراتها المتحدة الواليات لصالح العربية المنطقة في وسياسية اقتصادية

 دائم بشكل المنطقة في وسياستها المتحدة للواليات المعادية الوطنية العربية األنظمة تهديد .6

 .الكيان الصهيوني طريق عن ومستمر

 (م1983أبوبكر، )

والعربية والعالمية الحرة أن تقف أمام األمر الذي يتطلب من كافة وسائل اإلعالم الفلسطينية          

هذه الغطرسة، التي تهدف إلى قلب الحقائق وكي وعي الفلسطينيين نفسيًّا من خالل الصدمة والترويع 

وبث روح اليأس والفرقة بين أطياف الشعب الفلسطيني، ويتم ذلك من خالل توحيد اإلعالم 

 .الطريق أمامه، وتحصين الجبهة الداخليةالفلسطيني، والعمل في سياق كشف زيف االحتالل وقطع 
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 الحرب النفسية:  ثالًثا: أهداف

يمان إتحطيم ال شك أن الحرب النفسية قائمة لتحقيق مجموعة من األهداف التي تعمل على          

 القضية ورفع الروح المعنوية لمجتمعها.بعدالة  ةقناع، وتعزيز الالخصم بعقيدته السياسية

 ( مجموعة من أهداف الحرب النفسية نلخصها كالتالي:95م، ص 2013)وقد أورد سعدات 

 عن طريق:ه وبث اليأس من النصر في صفوف لعدولضعاف الروح المعنوية إالعمل على  .1

o .المبالغة في وصف القوة وفي وصف االنتصارات لبث الرعب في قلب العدو 

o  يمكن أن تقهر.أنه أمام قوة ال  حتى يشعر العدو ههزائمالمبالغة في وصف 

o سدى. ةضائع توضيح أن كل مجهودات التقدم والنهوض في صفوف العدو 

o .استخدام مبدأ الحشد في عدد الصواريخ والتلويح بالتفوق العلمي والتكنولوجي 

 

حداث ثغرات داخلها وذلك عن طريق: ضعاف الجبهة الداخلية للعدوإ .2  وا 

o  .إظهار عجز النظم االقتصادية واالجتماعية والسياسية عن تحقيق آمال الجماهير 

o  على انهياره. العدو والعملالضغط االقتصادي على نظام 

o .تشجيع بعض الطوائف على مقاومة األهداف القومية والوطنية 

o  ضد تشكيك الجماهير وزعزعة ثقتها بقيادتها السياسية وعجز قواتها المسلحة عن الصمود

 عدوهما المشترك.

o .الدس والوقيعة بين طوائف الشعب المختلفة 

o فراد الشعب من المدنيينأفراد القوات المسلحة وباقي أحقاد والضغائن بين تشجيع األ. 
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o ع المعارضة والتمرد يتشج، بدولة المعاديةالمجتمع كسب جميع العناصر المعزولة في  محاولة

 والتخريب في داخل البالد.

o قليمية المعادية.الجبهة الدولية واإل تفتيت وحدة 

o .تشجيع أفراد القوات المعادية على االستسالم 

o تفسخ  إلىبين مناصريهم مما يؤدي و لزعزعة الثقة بينهم  وتضخيم أخطاء قيادات العد

 .التماسكو ضعف االنضباط و العالقات الرابطة بينهم 

o  للتأثير على قرارات القادة وفي معسكر العد الضعفو الثغرات و البلبلة و إحداث الفوضى 

 األفراد. اتجاهاتو ومبادئ 

سواًء  نفسيتهو عقل اإلنسان  وه النهائي كما يراه الباحث ن هدف الحرب النفسيةفإ وأخيًرا         

الخصم  تحطيم النواحي المعنوية فيعلى صعيد مجتمع الخصم أو المجتمع المحلي، من خالل 

سواء المقاتل أو من يقف خلفه  كل شكل من أشكال الثقة بالنفسلى بجميع الوسائل المتاحة للقضاء ع

من مواطني الدولة، مع تحصين المجتمع المحلي من هجمات الخصم وتعزيز الروح المعنوية ومعاني 

 الصمود لديه. 
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 مستويات الحرب النفسية:رابًعا: 

 كما يلي: للحرب النفسيةمستويات  ثالثة (19-12 ، صم2005) سميسمذكرت وقد 

سق عادة مع انتتو أهداف شاملة بعيدة المدى  تحقيق إلىتسعى : الحرب النفسية كاستراتيجية -1

 ،جهزة عديدة للدولةأ، تشترك فيها تشن على قطاعات واسعة ،للحرب الخطط االستراتيجية العامة

لىالقوات المسلحة المقاتلة إلى ا توجه غالبً و ميزانيتها كبيرة وضخمة  الشعوب بصفة جماعية شاملة  وا 

. في المجتمعالوعي بثقافة المقاومة  المكان. مثال/ رفع مستوى و االمتداد في الزمان و تتميز بالشمول و 

 )هدف عام غير محدد(.

قد و ا لوجه التحام به وجهً و  وهي حرب يحدث فيها صدام مباشر مع العد :الحرب النفسية التكتيكية -2

ا حسب جميعها معً أو  العسكريةأو  المعنويةأو  االقتصاديةأو  السياسية تكون في جميع الحروب سواءً 

تشترك  ،موقع محددأو  تشن على جماعة ،محدودةأو  المخطط له. أهدافها قصيرةو الهدف المرسوم 

مستوى الوعي بثقافة المقاومة مثال/ رفع  .ميزانيتها قليلة ،قليلة للدولةأو  جهزة محدودةأفيها 

 )هدف محدد(. .وتقديم الدعم والمساندة لها أثناء الحروبوضرورتها، 

تثبيت دعائم النصر الذي تكون الحرب  إلىتسعى هذه الحرب  :الحرب النفسية التعزيزية -3

تلجأ و الدوام و أمر واقع يأخذ صفة الشرعية  إلىثم تحويل النصر  ،التكتيكية قد أحرزتهو االستراتيجية 

 ،مؤكدةو الترغيب إلقناع الخصم أن هزيمته نهائية و ج من الترهيب صنع مزي إلىفي الدرجة األولى 

 .التنازل للخصم وتعاونه معهو وأن مصلحته هي في التسليم 
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 خامًسا: وسائل الحرب النفسية وأدواتها:

كما (97م، ص 2013) ال بد من وجود وسائل فعالة لتحقيق أهداف الحرب النفسية، وأوردها سعدات 

 يلي:

عميل أو  محايدأو  مذبذبأو  معارضأو  من حيث كونه فرد في المجتمع مناصر :اإلنسان .1

 يستخدم لنشر البلبلة وتحطيم المعنويات.

وتتمثل في الصحف والمجالت والكتب والنشرات وا عالنات الجدران والملصقات  :المطبوعات .2

 والبوسترات وغيرها.

 .أناشيد وطنيةخطب، أغاني،  ،الوسائل السمعية: وتتمثل في شائعات .3

 .واإلعالم والرموز والشعارات الوسائل البصرية المرئية: وتتمثل في الصور وأشرطة الفيديو .4

وهي التي تجمع الصوت والصورة مثل السينما والتلفاز والمسرح  :الوسائل السمعية والبصرية .5

 .واالستعراضات والمواكب الجماهيرية

 مية والجمعيات.السياسية واالجتماعية وغير الحكو : المنظمات .6

المؤتمرات، الدعوات، السفارات، الندوات، المقابالت، التلفاز، اإلذاعة، : كافة وسائل االتصاالت .7

 المرئيات، اإلنترنت، المعارض.

 القوة العسكرية أو المظاهر الحربية. .8

دامها ويعتقد الباحث بأن أخطر هذه الوسائل هو اإلنسان، لتعدد األساليب التي يستطيع استخ         

لتحطيم المعنويات، خاصة أنه يستطيع أن يتغلغل داخل المجتمع ويصل إلى أماكن ال يستطيع 

إرساء حالة من التمرد الخصم أن يصلها دون أن يكتشفه أحد بسهولة، فيبدأ ببث سمومه بمحاولة 

ثارة النعرات ، و ى األمر الواقع واألوضاع السائدةعل  لواحد،الشعب اليسود التباغض بين أبناء الحزبية ا 
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ها، يتللدفاع عن قض اواحدً  اعن الوقوف صفًّ  المقاومةلهاء والدعايات المضللة إلبث  الشائعات و 

 وتشكيل ضغط عليها من شعبها، ومحاولة عزل المقاوم عن عمقه الشعبي.

كما أن للحرب النفسية العديد من األدوات التي تستخدمها الدول والمنظمات في حروبها من         

 م( كما يلي:2013أجل إحراز النصر، وقد لخصها الباحث نقاًل عن الزراري )

 بإيجاد المعارضة داخل الصفوف. الدعاية السياسية: .1

 .تحطيم اإليمان بالعقيدة والتماسك النفسي، وتمزيق مكونات الشخصيةب :التسميم السياسي .2

 الفوضى.بلبلة و الخلق ب الشائعات: .3

 .دان والسياسةوالميقتل قادة الرأي ب االغتياالت: .4

 .فتنةوال قالقلوال هلععن طريق التشجيع التمرد:  .5

 منسلخة عن مبادئها. خلق شخصيات جديدةبل الدماغ: يغس .6

 وغيرها. العرقية والطائفية والعشائرية استخدام األقليات: .7

 ا.عقائديًّ أو  استخدام المنظمات: بشرائها ماليًّ ا .8

 .تشهيرالو  معلوماتبالحصول على ال التجسس: .9

 .إلرباك المجتمع للعملة والجوازات والهويات التزوير: .10

 باستخدام العقوبات االقتصادية. التلويحأو  الضغط االقتصادي .11

 .تشويشها أو ضربهابتعطيل وسائل االتصاالت:  .12

 وغسيل والشائعة الدعايةويعرض الباحث إلى أكثر أدوات الحرب النفسية أثًرا وفعالية، وهي:          

الدماغ، لما لهذه األمور الثالثة من قدرة هائلة على إلحاق الهزيمة بالخصم وتحطيم قواه المعنوية، مما 

 يجعلها تستحق وبجدارة أن تكون األسلحة الفتاكة للحرب النفسية.
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 الدعاية: . أ

 التي المبالغة هي أو الواقع من له أساس ال مختلق لخبر الترويجعلى أنها  الدعايةتعرف          

 وعلى اإلنسان تفكير على التأثير إلى وتهدف، الحقيقة من ضئياًل  جزءً  يحتوي  خبر سرد في تكون 

. وجاذبية اانتشارً  تزداد الوقت نفس وفي آخر اكالمً  الشائعة إلى يضيف تجعله بصورة وخياله انفعاله

 (م1980 أبوزيد،)

 أكاذيب أو حقائق وأ شائعاتأو  مبادئأو  حقائقأو  معلومات نشر بأنها أيًضا عرفت وقد          

 اتجاه وتغيير العام الرأي في للتأثير منظمة محاولة في جماعة أو فرد جانب من معين اتجاه وفق

 (321م، ص 2003، )زهران. بالجماهير واالتصال اإلعالم وسائل باستخدام والجماعات األفراد

 والجماعات األفراد ترويجها من أجل التأثير فيمعلومة يتم  -كما يراها الباحث– فالدعاية         

وتغيير اتجاهاتهم أو منع تغيير متوقع بما يخدم مصالح القائمين عليها، عبر إطالقها بوسائلها 

نما يشمل  بعينه مجال على قتصري ال (البروباجنده)الدعاية  مفهومو  المختلفة خاصة اإلعالمية، وا 

 جميع الجوانب المختلفة.

( فيما يتعلق 91م، ص 1990أن للدعاية مجموعة من األهداف وضحها الداقوقي ) كما         

 ظروف لتقبل اونفسيًّ  افكريًّ  وتوجيهه للجيش المعنوية الروح على المحافظةبالجانب العسكري أهمها: 

، الموقف وخطورة القضية أبعاد شرح خالل من العام الرأي تأييد كسب، و عنها ينتج قد وما الحرب

حداثو  ضعاف صفوف بين الفرقة ا  ظهار العدو فكرياً  كسب، و القتالية قدرته العدو وا   قضيته أن وا 

طالة نضاله من جدوى  وال خاسرة  .الحرب وا 
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 :الدعاية أنواع

 :رئيسين قسمين إلىالدعاية  (189-187 ص م،1972قسم حاتم )

 ليحدث كان ما تغييروهو  إليه الموجه سلوك في تغيير إحداث الدعاية اإليجابية: وتهدف إلى .1

 .الدعائية الحملة لوال

 .الحملة توجه هذه مالم الحدوث متوقع تغيير وقوع دون  الحيلولة اهدفهو  ة:سلبيال الدعاية .2

 :ما يلي إلى أيًضا هامقس كما 

 .به ولمومع عليه متفق العام وأ االجتماعي النشاط من بنوع االحتفاظ :الدفاعية الدعاية .1

 التوجيه أو بالدعاية القائم فيه يرغب ال عيااجتم نشاط أي وقف تستهدف: الهجومية الدعاية .2

 أو دبلوماسية دولة وسائل أو ثورية وسائل طريق عن إما ،فيه يرغب جديد نشاط إلى وتحويله

 .حربية

 جبهة في اتصدعً  حدثت   أو، العدو جماعات في اانقسامً  حدثت   التي وهي: االنقسامية الدعاية .3

 .الجيش في معينة

 .معين موضوع في العدو دعاية من جانب تفنيد بها يقصد التركيز: دعاية .4

 ولكي تحقق الدعاية الفاعلة أهدافها يجب أن تتسم بما يلي:

 .العقول لخطاب بالتوجه تكتفي وال العواطف بإثارة تنتفع أن .1

 .مؤثرة مأثورة وأقوااًل  احكمً  انقطاع بال تكرر أن .2

 هويشب  ، للدعاية مكماًل  يكون  أن ينبغي فالعنف خشن هجومي طابع ذات الدعاية تكون  أن .3

 . الدعاية رجل لرغبة اتبعً  بمهارة ويحوله االنتباه يسترعي البرق  كدور العنف دور ألماني أخصائي
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 .النصر بكسب الوعد من تأثيرا أكثر وذلك ،والنصر والنجاح القوة إظهار .4

 ضعافإ منها المتوقع ن، ألليهاإ تدعو التي العقيدة إلى مباشرة بتحوالت القيام الدعاية تحاول أال .5

 .الجديدة اآلراء لتقبل المقاومة روح

 .وتكرارها قليلة أفكار على التركيز .6

 . أقل فاعلية يجعلها باستمرار الدعاية أسلوب والخروج من الروتينية، ألن تكرار التجديد من بد ال .7

 .الباب إلى الباب من دعاية يسمى ما وهي والمالحقة والمتابعة المواصلة .8

 .دعايته لكل ٍ  مقولة على يناسبه بما كلال تخاطب أن .9

 هنا ومن ،تام وضوحبو  مناسبة بطريقة المناسبة الفكرة وعرض الدعاية أسلوب في البساطة .10

 إدراك قوة بحسب الفكري  مستواها تقيم أن دعاية كل على يجب :كفاحي كتابه في هتلر يقول

 .إليهم وجهت   من أغبى

 . والمفاجآت والمناسبات الفرص استغالل .11

 .الدعاية أجهزة عمل في والتناغم التناسق .12

 .العام الرأي حبس أو االختبار منطاد بأسلوب يسمى وهوما النهائي العمل قبل التجارب ءجراإ .13

 (151 ، صم1972 )حاتم،

جميع فئات ويرى الباحث أن من أهم سمات الدعاية الفعالة والمؤثرة قدرتها على مخاطبة          

دراكه، وبعد وصولها إلى هذه الفئات ال بد أن تنتهج أسلوب  المجتمع أو الخصم كلٌّ حسب فهمه وا 

التركيز والتكرار حتى تصبح وكأنها جزء ال يتجزأ من واقع المجتمع فتحقق األهداف المرجوة من 

ر جميع الوسائل إطالقها، كما يعتقد الباحث أن ماكنة الدعاية الصهيونية تنتهج هذا النهج عب

واألساليب المتاحة سلًما وحرًبا من أجل التأثير على قوة ومتانة المجتمع الفلسطيني والنيل من صموده 

 وممانعته.
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 (، كما يلي:56، ص 1985كما أن للدعاية عدة مراحل، أوردها ربيع )

 موضوع خلفه ريستت والذي فقط الموقف أبعاد إثارة منه الغاية تمهيد وهي :المشكلة إثارة مرحلة .1

دارتها المشكلة طرح اأيًض  المرحلة هذه وتشمل الدعاية،  إيجاد في تساعد متوترة أجواء وخلق وا 

 .الدعائية الحرب لشن الموضوعية المبررات

 الدعاية إلى الدقيق العلمي بمعناه اإلعالم من االنتقال وتعني :الدعاية لحملة اإلعداد مرحلة .2

 حق. على افهو دائمً  للعالم األولى الكلمة يقول من غوبلز: كل الواسع، وكما يقول بمعناها

 الحملة نجاح عليها يتوقف حيث ،الدعائية الحملة مراحل أخطر وهي :المباشر الهجوم مرحلة .3

 أن يجب لذلك للمعركة الحقيقي الميدان هي المرحلة هذه في الدعاية وتكون  أو إخفاقها، بأكملها

 ومتتالية. ومركزة وقوية قصيرة تكون 

 القوى  تحطيم إلى أو بآخر بطريق الدعاية تتجه المرحلة هذه في :الخصم إضعاف مرحلة .4

 اواضحً  اتحديدً  تفترض كما السابقة، المراحل في انجاحً  بذلك تفترض وهي للدعاية، المعارضة

 مقاومة. وأقلهم الخصوم بأسهل الدعائي المخطط يبدأ بحيث للخصم

 قد تكون  التي للمراكز تقوية أي االنتصار، نتائج في اتضخيمً  تعني وهذه :النتائج تضخيم مرحلة .5

 بسحق أم المتردد الضعيف الخصم على باالنتصار سواءً  السابقة المراحل خالل الدعاية كسبت

 .الرفض في العنيف القوي  الخصم
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 :الشائعة . ب

غير منظور على  خطر سالحأصبحت أبحيث  ،عةئشاساليب العلمية في طرح التطورت األ         

. تجهيزات عمالقة لهذا الغرضجهزة و أد أفرزت الدول ميزانيات هائلة و قو  ،في الحروبو  ،العدو

 (149 م، ص2006 ،خشيمة)زهران و 

 كتابهما في( p. 205-206 ,1964) بوستمانليو و  البورت جولدن من كل الشائعة عرفي  و          

 من به يؤمن كي مطروح معين موضوعي رأي على يطلق اصطالح" بأنها الشائعة سيكولوجية

 مستوى  ذلك يتطلب أن دون  الشفهية الكلمة طريق عن خرآ إلى شخص من عادة تنتقل وهي "،يسمعه

 كريح تهب أو هامسة، حمالت شكل علي تبدأ فقد التناقض، بصفه تتسم وهي ،الدليل أو البرهان من

 بين تحمل مدمرة أو للمستقبل طيبة تمنيات من أكثر تحمل ال مسالمة تكون  وقد عاتية، عاصفة

 يستطيع وال اإلنسان يصيب اجتماعي وباء فهي حال كل وعلى ،والتخريب الكراهية معاني كل طياتها

  .ةبسهول منه يتخلص أو عنه يبتعد أن

 

 :الشائعات تصنيف

 م( أن يصنفها كالتالي:2012استطاع فرغلي )

 :انتشارها وسرعة طريقة حيث من  .1

 آخر في تنتهي سرية، وبطريقة اهمسً  الناس ويتناقلها ببطء تروج التي وهي :الزاحفة الشائعة- أ

أو  الجميع، مثل تلك القصص العدائية التي تحاول النيل من المسئولين يعرفها أن إلى األمر

أو  أو سياسي اقتصادي تقدم أي لعرقلة تروج التي القصص كذلك سمعتهم، تلطيخلاألفراد 

 .سيئة أحداث بوقوع التنبؤات نشر في المروجون  به يقوم ما ذلك في ويدخل اجتماعي،



85 
 

 جماعة يغطي الشائعات من النوع وهذا الهشيم، في النار انتشار وتنتشر :العنيفة الشائعة- ب

 والكوارث الحوادث عن تروج التي تلك النوع هذا نمط ومن القصر، بالغ وقت في اجدً  كبيرة

 .الحرب زمن في الهزيمةأو  الباهرة االنتصارات أوعن

 أخرى  مرة لتظهر السطح تحت تغوص ثم األمر أول في تروج التي وهي :الغائصة الشائعات- ت

 التي المماثلة القصص في الشائعات من النوع هذا ويكثر للظهور، الظرف لها تتهيأ عندما

 .وما شابه الشرب، العدو لمياه تسميم حول تدور التي كتلك حرب كل في الظهور تعاود

 

 :النفسية الدوافع حيث من .2

 األماني عن تعبر وهي التصويرية بالخياالت المليئة آخر أو بمعنى: الحالمة الشائعات- أ

 ما تصديق إلى وارتياحه مرددها سرور عن تعبر أنها نجد الشائعات هذه مثل وفي واألحالم،

 .واقعة حقيقة يكون  أن يأمل

 الشائعات ذلك أمثلة ومن رغبة، عن وليس الخوف عن تعبر وهي: الوهمية الشائعات- ب

 .أو الحروب المظاهرات أثناء والجرحى القتلى من فيها مبالغ أعداد عن المغرضة

 . وبعضها الدول أوبين الشعب أفراد بين فرقة إلحداث تهدف وهي: التفريقية الشائعات- ت

ببالغ الخطورة، فربما ت طلق كلمة وتشاع في مكان معين  الموضوع هذا إلى الباحث وينظر         

فتكون سبًبا في خرابه، فكم من بيوت دمرت واقتصادات انهارت وجيوش كسرت بسبب الشائعات، كما 

أن الشائعة يتعدى أثرها من الفرد إلى المجتمع، فقد كانت الشائعة التي أطلقها المنافقون ضد أ منا 

ا في أن تموج المدينة المنورة بكاملها وتضطرب وت شل شلاًل تامًّا إلى أن سببً  -رضي هللا عنها–عائشة 

 نزلت البراءة من فوق سبع سماوات.
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ن من أخطر الشائعات تلك التي تستخدم في إطار الحرب النفسية أثناء الحروب، فتحدث           وا 

 والصواريخ.أثًرا نفسيًّا على المقاتلين والمدنيين ما ال تحدثه المدافع 

 

 : الشائعات مواجهة في اإلعالم وسائل دور

 الحقائق نشرالوعي، و  ية، فهي تعمل على تنملوسائل اإلعالم الدور األبرز في مواجهة الشائعات

 وا عطاء مساحات كافية للمواطنين عبر الحوار ليعبروا عن آرائهم وأفكارهم، كذلك تعمل على إشباع

مصادر معادية، كما أن لوسائل  إلى يلجأ ال لكي ،للمواطن والمعرفية واالجتماعية النفسية الحاجات

 التي السلبية الظواهر كافة إزالةومحاربتها، كذلك في  الشائعات مصادر تبعاإلعالم دور حيوي في ت

ضفاء االجتماعي التماسك تحقيق، والعمل على شائعاته نشر في العدو منها يستفيد ربما  االحترام وا 

 (ه1407 نوفل،) .الشائعات دحض في منهم لالستفادة والسياسيين والثقافة الرأي قادة على

 نزعته اإلنسان فيها أرضى التي النفسية بالحرب اوثيقً  اارتباطً  الشائعات ترتبط أن عجب الو          

 مدمرة، أم كانت مسالمة فالشائعة اآلخرين حساب على والتوسع والعدوان والشر السيطرة في األنانية

 الثقافات من ثقافة كل نسيج في امهمًّ  اعنصرً  تمثل قصيرة، أم األمد طويلة ضيقة، أم المجال واسعة

 (22م، ص 2006)الحربي، . شائعات دون  ابشريًّ  امجتمعً  نتصور أن المستحيل منو  ،البشرية
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 :الدماغ غسيل . ت

 ألَّف الذي هنتر إدوارد ي دعى أمريكي صحفي الدماغ غسيل اصطالح ابتَكر َمن أول وكان         

 المتحدة الواليات أسرى  ثلث أن الصحفي هذا الحظ إذ الكوريَّة، الحرب َأَثر على الموضوع عن كتاًبا

 (12-11، ص م1970 الدباغ،)وطنهم.  ضد جديًدا اتجاًها اتخذوا قد األمريكية

 البشري  العقل على السيطرة إلى رميالتي ت النفسيَّة الحرب أسلحةويعد غسيل الدماغ من          

 (م2000 ،)الجميح .السابقة مبادئه من ي جرَّد أن بعد مرسومة، بغايات وتوجيهه

 االتجاهات تغيير ةعملي  و  التفكير، تشكيل وا عادة المخ تطويع ةعملي   بأنهويعرف أيًضا          

 اإلنساني العمل أو اإلنساني الِفكر توجيه محاولة وهو التفجير، بطريقة التغيير هذا يتم بحيث النفسيَّة،

 تعليم إعادة عمليَّة إنه وِقيمه، وم عتقداته أفكاره مع يتَِّفق ما ضد أو إرادته، ضد أو الفرد رغبة ضد

(REeducation)، ْفر إلى العقيدة أو اإليمان تحويل عمليَّة وهو . بنقيضها اإليمان إلى ثم بها، ك 

 (362 ، صم2000 زهران،)

 

 الدماغ:طرق غسيل 

 طريقتين لغسل الدماغ، وهما كالتالي: (528ص  م،1977)ويذكر الصباغ 

 :العنيفة أوال: الطريقة

 من هي والتي الشيوعية البالد في المخ غسيل عمليات في أوالً  اعت مد الذي األساس وهي         

 ا عادة، و األخطاء عن بالكشف االعتراف :نقطتين األسلوب بهذا المخ غسيل طريقة وتشمل ابتكارهم،

 .والتثقيف التعليم
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 :الهادئة التربويَّة ثانيا: الطريقة

 برَّاًقا، جميالً  ثوًبا وتلبس لطيف، هادئ، بأسلوب تتمُّ  الدماغ غسيل طرق  من الطريقة هذه         

 كل ِ  من اإلنساني العقل إخالء: األول األسلوب من الغايات نفس غايتها ولكن األلباب، يستهوي 

 جديدة. وأفكار عقائد لتعلُّم وتهيئته السابقة، والمعتقدات األفكار

وينظر الباحث ببالغ الخطورة إلى عمليات غسل الدماغ القهرية التي تستخدم ضد األسرى          

 وسائل جميع وقطع منفردة زنزانة في بزجه األسير زلالفلسطينيين في السجون الصهيونية، إذ يتم ع

، من أجل تنمية اإلحساس بالذنب لديه وشعوره بالدونية وعدم اجدً  طويلة لفترة عنه لوالتواص االتصال

 الثقة بالنفس، وبالتالي تدمير روحه المعنوية.

 والعقلي النفسي النقيض لخلق العدو يستخدمها منظمة عملية هو الدماغ غسيل فمفهوم         

 اخصوًص  دنيوية، إلى والدينية الوطنية اهتماماتهم تحويل بهدف وذلك والمعتقلين السجناء عند لهيوتفع

)النجار، . متقدمة مرحلة في الندمب يكن لم إن بالغصة فيصاب باآلخرين نفسه المعتقل يقارن  عندما

  (م2013
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 لحرب النفسيةشبكة األقصى ل المبحث الثالث: إدارة

 

 

 شبكة األقصى اإلعالميةأواًل: نشأة وأهداف 

 األقصى في الحرب النفسيةدور شبكة ثانًيا: 

 مراحل تطور الشبكة في إدارة الحرب النفسيةثالًثا: 

 تخطيط الشبكة للحرب النفسيةرابًعا: 

 معيقات عمل الشبكة في إدارتها للحرب النفسيةخامًسا: 
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لعل تجربة وسائل اإلعالم الفلسطينية مع الحروب ليست وليدة اللحظة، فمنذ بدء الصراع مع         

يان الصهيوني ومحاوالته المستمرة باختراق نفسية اإلنسان الفلسطيني عبر حربه النفسية والدعايات الك

التي يطلقها، وهي تتصدى مجتمعًة بما أوتيت من سبل من أجل تحصين المواطن الفلسطيني ضد 

 هذه الهجمة الميدانية والنفسية الشرسة.

ا للمواجهة ا استراتيجيًّ اإلعالم رافدً  يعتبرقاطعة، حيث كما أن اإلعالم والمقاومة صنوان حقيقة         

ظهار جرائم العدو بصورتها الحقيقية إوالصمود من خالل إضفاء الشرعية على المقاومة، وبالمقابل 

من خالل إثبات تصديق الرواية الفلسطينية، ودحر  المقاومة يعتبر ركيزة أساسية لثبات كماللعالم، 

غزة، التي تجاوزت  أهالي محافظاتوعدوانه الغاشم ضد  الكيان الصهيونيالرواية المعادية المتمثلة ب

ا ضد دعواتها الفاشية والنازية، فهي تثير الهلع والخوف في نفوس البشرية، وهي نفسها التي تقف دائمً 

 م(2011م والعدل العالمي. )العازل، الكاذبة بأنها داعية للسال

من تجربة تغطية على الساحة الفلسطينية من الكثير من التجارب، فاستفاد اإلعالميون و         

م، فيما شهدت الفترة 2009-م2008حرب الرصاص المسكوب على غزة عام  إلىفصول الحصار، 

لتغطية اإلعالمية، فكان إعالًما م نقلة نوعية في ا2012عام  الصهيونيالتي وقع فيها العدوان 

ناضًجا، واعًيا، موازًيا لخط المقاومة في الدفاع عن شعبها، وفضح الجرائم الصهيونية ضد األطفال 

للمهنية  المقص الرقيب العسكري فاقدً  اخاضعً  الصهيونيوالنساء والشيوخ، وفي المقابل كان اإلعالم 

د الفلسطينيين، وهو ما أعطى األفضلية لإلعالم للحرب النفسية الموجهة ض اوالمصداقية ومسخرً 

الفلسطيني بكافة أشكاله، ما جعل االحتالل يشعر بالعجز أمام مهنية الصحفي الفلسطيني المقاوم 

بإنسانيته ومصداقيته، ومما يدلل على قوة اإلعالم الفلسطيني وقدرته على التأثير مقولة سمعناها ألحد 

إنه لو كان "م، إذ قال: 2009اء الرصاص المصبوب بداية عام جنراالت جيش االحتالل بعد انته

 م(2013. )الداهودي، ""إسرائيل"م لما قامت 1948اإلعالم الفلسطيني بشكله الحالي موجوًدا عام 
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ما ذكر ، كاإلعالم الفلسطيني التي تميز بها نجاحالعوامل وفي اإلطار نفسه توفرت مجموعة من 

 :التاليك م(، وهي2014أيًضا الداهودي )

أواًل: المصداقية، فاإلعالمي الفلسطيني لم يكن بحاجة إلى الكذب أو التهويل، فالحدث كان كبيًرا 

 كبر مادة إعالمية للتغطية.أل ف الواقع كما هو شك  والعدوان مدمًرا، ووْص 

الميدان، رغم ا منقطع النظير في ا وصمودً ثانًيا: التغطية اإلعالمية بالبث المباشر، وهذا تطلب إقدامً 

لكن في النهاية الحقيقة وحدها هي  ،لهذه التغطية اا من اإلعالميين حياتهم ثمنً أن ذلك قد كلف عددً 

 التي وصلت إلى الجمهور الفلسطيني والعربي والعالمي.

ثالًثا: المهنية في التعامل مع األخبار العاجلة، وفي إنتاج التقارير الميدانية السريعة، وفي تقديم 

مج التوعوية والتعبوية والتحليلية، وفي استقطاب إمكانات المحللين واألكاديميين الفلسطينيين، البرا

للسياسيين  اللمساهمة في هذا العمل اإلعالمي بالرأي والتحليل واالستقراء واالستنباط، ما شكل دعمً 

 الفلسطينيين في اتخاذ القرار.

كامل، وجهوزية كوادره والتدريب المضني الذي خصص رابًعا: اعتماد اإلعالم الفلسطيني على نفسه بال

 .رغم بساطة إمكاناته الفنية ،مسبقًا لخوض هذه المرحلة

خامًسا: توحد المصطلحات اإلعالمية الفلسطينية، وغياب المصطلحات الفئوية التي أنتجها االنقسام 

 بروت االحتالل.وهو ما انعكس على وحدة الشارع الفلسطيني في الميدان لمواجهة ج ،السياسي

وعلى رأسها شبكة  ،الذي لعبته المؤسسات اإلعالمية الفلسطينية الفعال وهنا يظهر الدور        

 .الصهيوني األقصى اإلعالمية في إدارة رحى الحرب النفسية مع االحتالل
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 شبكة األقصى اإلعالمية: أواًل: نشأة وأهداف

تتكون شبكة األقصى اإلعالمية من عدة مؤسسات تعمل في نفس إطار عمل الشبكة، فهي         

شبكة وطنية وجزء ال يتجزأ من منظومة المقاومة الفلسطينية، تهدف إلى إشاعة الثقافة الوطنية، ورفع 

ان عدم تمكين االحتالل من اختراق نفسية اإلنسكذلك ، و الفلسطيني شعبالالروح المعنوية لدى أبناء 

وتلعب الشبكة دوًرا مهًما على هذين الصعيدين، وتأتي أهميته من ممارسة الشبكة له في الفلسطيني، 

كل المحكات سواًء أثناء الحروب واألزمات أو قبلها أو بعدها، وعلى اعتبار أن هذا الدور يمثل جزًء 

. )البردويل، لبندقيةال يتجزأ من عقيدتها اإلعالمية التي توازن بين الحرب بالكلمة إلى جانب ا

 مقابلة( ،م2014

 وينبثق عن شبكة األقصى العديد من المؤسسات التي يعرض لها الباحث كما يلي:

 :قناة األقصى الفضائية  -1

م، لتضع نفسها بين 2006تم إنشاء قناة األقصى الفضائية في العشرين من نوفمبر من عام         

لصناعية متبنية المقاومة والدفاع عن الحقوق الفلسطينية كبريات الفضائيات العالمية على األقمار ا

تشق طريقها برسالة سامية واضحة سعيًا وراء تكريس ونشر القيم و والعربية ضد الغرب والصهيونية، 

. ةالسامية والنبيلة على المستوى العالمي ونشر الوعي وتوضيح الواقع على الساحة بصورته الصحيح

 م(2014ألقصى، )النشرة التعريفية بقناة ا

  :أهمهاوقد تعرضت الفضائية خالل مسيرتها لعدة محطات 

م، والعصف 2012م، وحجارة السجيل 2008من موظفيها خالل معارك الفرقان  5استشهاد  .1

 .م2014المأكول 
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م، وجميع 2008تدمير مقر القناة خالل الحرب على غزة في الثامن والعشرين من ديسمبر  .2

 .م2014الحرب عام المقرات والمخازن خالل 

 .مشروع قرار في الكونجرس األمريكي باعتبار قناة األقصى منظمة إرهابية .3

 . م18/3/2010قرار وزارة الخزانة األمريكية بتجميد أرصدة قناة األقصى وذلك بتاريخ  .4

قرار فرنسا بمنع بث قناة األقصى على القمر "يوتلسات" وهو القمر الرئيسي الذي يغذي قمر  .5

 .م14/6/2010واألقمار التي تحيطه وذلك بتاريخ  النايل سات

 مقابلة( ،م2014)أبو عون،  التشويش المستمر على القناة. .6

 

رائدة على المستوى المحلي والخارجي في دعم مشروع أن تكون  فضائية األقصى تسعى  :رؤية القناة

 .المرئي الفضائيعالم سالم على صعيد اإلالتحرر الوطني الفلسطيني، ومشروع نشر رسالة اإل

 

تسعى فضائية األقصى أن تكون في صدارة الفضائيات المحلية والدولية في نصرة : رسالة القناة

عالمية النقية الصافية الشاملة لإلسالم من خالل برامجها مشروع تحرير فلسطين وتقديم الصورة اإل

والمادية والتكنولوجية القادرة  مكانات البشريةشكالها، ومن خالل توفير وتأهيل اإلأاإلعالمية بكافة 

عراف أ سالم و عالمية، وذلك باحترام مبادئ وأخالقيات الصحافة وتعاليم اإليصال الرسالة اإلإعلى 

 .المجتمع الفلسطيني

 : القناةأهداف 

 تهدف القناة إلى ما يلي:

 . كسب ثقة الجمهور الفلسطيني بالفضائية .1

 .ودعمها للقضية الفلسطينيةحشد تأييد الشعوب العربية واإلسالمية  .2
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 .تعزيز القيم اإليمانية واألخالقية في المجتمع ومحاربة الفساد وصوره .3

 .دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقوقه في الوطن والشتات .4

 .دعم خيار المقاومة ومشروع التحرير .5

 م(2014)النشرة التعريفية بقناة األقصى،  .اا ودوليًّ عالمية محليًّ تبادل الخبرات اإل .6

 

 : إذاعة صوت األقصى  -2

إذاعة األقصى إذاعة إسالمية الهوية، لكل أبناء الشعب الفلسطيني تهتم بقضايا األمة         

اإلسالمية والشعب الفلسطيني بشكل خاص، وهي ليست قاصرة على لون معين فهي إذاعة دينية 

م،  2003اإلذاعة في شهر يونيو من عام  تأسستإخبارية اجتماعية تربوية ثقافية اقتصادية رياضية. 

م، كما تم تدمير المبنى 2004وتعرضت للقصف من طائرات االحتالل في الثاني من مايو من عام 

  م(2014م. )النشرة التعريفية بإذاعة األقصى، 2014الرئيس لها في حرب غزة عام 

نما هي موجهة ترمي إلى فكرة إنشاء اإلذاعة باألساس أنها ليست تجارية أو وتقوم          ترفيهية، وا 

الدفاع عن حقوق شعبنا في وجه المؤامرات التي تحاك من االحتالل وحربه الدعائية القذرة بوسائلها 

المختلفة، ويتم ذلك عبر خطط مضادة تنتهجها اإلذاعة لتوعية الجمهور الفلسطيني وحماية الجبهة 

 مقابلة( ،م2014الداخلية. )ظاهر، 

 :مة إلذاعة صوت األقصىالسياسة العا

 تتكون السياسة العامة لإلذاعة مما يلي:

 إذاعة صوت األقصى إسالمية جماهيرية لكل أبناء الشعب الفلسطيني: تهتم بقضاياه الشاملة. .1
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 .تلتزم إذاعة صوت األقصى، باإلسالم عقيدة وشريعة وعبادة وسياسة ومنهج حياة .2

سالمية التي تبرز عقيدة األمة وقضاياها، تعتمد إذاعة األقصى المصطلحات السياسية اإل .3

 .وأهمها قضية فلسطين، والتزام شريعتها في كل القضايا التي تطرحها

تعمل إذاعة صوت األقصى على تقريب وجهات نظر العاملين في القضايا اإلسالمية  .4

ية في وجه الحرب النفس امنيعً  اوالقضية الفلسطينية خاصة وفق المبادئ اإلسالمية، وتقف سدً 

 .التي يشنها اإلعالم الصهيوني على شعبنا الفلسطيني

تعتمد إذاعة صوت األقصى األمانة اإلعالمية، والصراحة والجرأة في نقل األخبار، وطرح  .5

 .القضايا واآلراء التي تهم األمة اإلسالمية والشعب الفلسطيني

تشجع الناس تحاول إذاعة صوت األقصى التزام اللغة العربية الفصحى كوسيلة خطاب، و  .6

 .على التخاطب بها

تركـــز علـــى المفـــاهيم اإلســـالمية، والتـــي يجـــب تجليتهـــا وتعميقهـــا فـــي المجـــال الفكـــري والثقـــافي  .7

 م(2014)النشرة التعريفية بإذاعة األقصى،  .واالجتماعي

 

  وكالة شهاب اإلخبارية:  -3

م، 2007وكالة شهاب هي وكالة أنباء فلسطيني ة إخبارية أنشئت في األول من يناير للعام         

تعمل على مدار الساعة لتنقل الصورة الحقيقية لألحداث المتسارعة على الساحة الفلسطينية، وترسيخ 

المواد الوثائقية مبادئ اإلعالم المهني الحر  لترتقي به إلى مستويات متميزة، كما تعمل على إنتاج 

المتنوعة وكذلك األفالم التسجيلية والحلقات التلفزيونية، باإلضافة إلى استضافة المؤتمرات الصحفية 

تحرص وكالة شهاب لألنباء من خالل ، و التي تمد بها الشبكات والتلفزيونيات المحلية والعالمية

وسائل، كما تسعى من خالل سياساتها على الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ودعمها بكل ال
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أدواتها المختلفة إلظهار صور معاناة الشعب الفلسطيني بسبب ممارسات االحتالل الصهيوني بحق ه 

 م(2014)النشرة التعريفية بوكالة شهاب،  .في مختلف المجاالت

األكبر في فلسطين على مستوى وكاالت أنباء أن تكون وكالة شهاب لألنباء  سعىت: الوكالة رؤية

 .معلوماتالعمالء ومصادر العدد من حيث  المؤسسات اإلعالمي ة

تعميق دور اإلعالم المهني المحل ي والمستقل، عبر تغطية أحداث فلسطين بالصوت  :رسالتها 

والصورة، وتقديم خدمة إخباري ة سريعة عالية الجودة، تتمت ع بمصداقي ة واسعة لدى الجمهور المحل ي 

 .واإلقليمي والدولي

 

 :دمات التي تقدمهاالخ

 تقدم الوكالة العديد من الخدمات أهمها:

 الموقع اإلخباري لوكالة شهاب لألنباء.خدمة  .1

 .(SMS) رسائل األخبار العاجلة خدمة  .2

خدمة حجوزات األقمار االصطناعي ة والبث الفضائي والتغطيات المباشرة للمهرجانات واالحتفاالت  .3

 .للعمالء (SNG) متنق لالضخمة وامتالك خدمة البث الفضائي ال

 .توفير خدمات متكاملة ومراسلين ومكاتب للقنوات الفضائي ة المختلفة .4

تصوير األحداث والفعاليات والمؤتمرات الصحفية الواقعة يومي ا في غز ة والضف ة الغربي ة وتصوير  .5

 .ما يلزم إلنتاج األفالم الوثائقية والتسجيلي ة المختلفة
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ألفالم والبرامج الوثائقي ة، البرامج المباشرة والتسجيلية الداخلي ة منها خدمة اإلنتاج اإلعالمي: ا .6

)النشرة التعريفية بوكالة  والخارجية، التقارير اإلخبارية، تصميم اإلعالنات والشعارات والبوسترات.

 م(2014شهاب، 

 

 :مرئية األقصى  -4

األرضي من غزة، وكانت  م، عبر البث2005ت المرئية في السابع من كانون ثاني ئأنش         

األساس لتحويل اإلعالم اإلذاعي إلى إعالم مرئي، ثم كانت االنطالقة األولى لتأسيس فضائية 

األقصى واالنتقال من البث المحلي إلى البث الفضائي، على أن تبقى المرئية لتكون األبرز على 

سسات اإلعالمية األخرى بما مستوى الوطن والداخل في المرئيات المحلية وكسب ثقة المواطن والمؤ 

 .تحققه من مصداقية في نقل الحدث والتنوع في األنشطة والفعاليات المحلية

كما أنها أصبحت النافذة التي يطل منها األسرى على الخارج خاصة وأن فضائية األقصى          

بنى في حرب محجوبة عنهم. وقد تعرضت المرئية للقصف أكثر من مرة والتي كان آخرها تدمير الم

 م(2014م. )النشرة التعريفية بمرئية األقصى، 2014غزة عام 
 

األخبار  -البرامج العامة -وتتكون قناة األقصى الفضائية من خمس دوائر: )الشئون اإلدارية        

 -الهندسة(، فيما تتكون اإلذاعة من خمسة أقسام: )شئون الموظفين -اإلنتاج -والبرامج السياسية

األقصى مباشر(، وتتكون وكالة شهاب من أربع شعب، والمرئية من أربع  -اإلنتاج -األخبار -البرامج

 (.6شعب كذلك، كما هو موضح في ملحق رقم )
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 دور شبكة األقصى في الحرب النفسية: ثانًيا:

م في 2014حظيت شبكة األقصى بنسب متابعة غير مسبوقة أثناء العدوان على غزة عام         

ا، إضافة كافة محافظات الوطن، إضافة إلى ساحات الوجود الفلسطيني في المخيمات والخارج عمومً 

العربية إلى الجمهور العربي في األردن والجزائر وتونس ودول الخليج العربي، والجاليات الفلسطينية و 

 . في أوروبا والواليات المتحدة

وقد نشر المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية الذي يديره خليل الشقاقي استطالعًا         

للرأي حول مشاهدة القنوات الفضائية خالل العدوان الصهيوني األخير على غزة، وقد حازت قناة 

% متفوقة على باقي القنوات الفضائية 37دة التي بلغت األقصى على المرتبة األولى في نسبة المشاه

 م(2014)نشرة اإلعالم المقاوم،  .%21األخرى ويأتي بعدها قناة الجزيرة القطرية بنسبة مشاهدة 

ومما يبين الدور الرائد لشبكة األقصى ما تميزت به من مصداقية عالية، حيث أصبحت         

، فقد كانت المصدر الموثوق اوسياسيًّ  القة بالمقاومة ميدانيًّ المتع االمصدر األوثق لألخبار خصوًص 

ا على متابعة عامة الناس بشكل كبير جدًّ  لعشرات وسائل اإلعالم الفلسطينية والعربية، عالوةً 

مسئولية وطنية عالية من خالل ما قامت به من  -اتحديدً -لمؤسسات الشبكة، كما أظهرت القناة 

توزيع عدد كبير من موادها المصورة على القنوات اإلخبارية العربية والفلسطينية بشكل مجاني 

 مقابلة( ،م2014ضرورة نشر كل ما يعزز صمود شعبنا ويرفع شأن مقاومته. )زقوت، بمنها  ااستشعارً 

ر فعب  إال محاولة إخماد هذا الصوت، االحتالل  ما كان من وأمام هذا الدور الفاعل والمؤثر        

عن ذلك باالستهداف المباشر لإلعالميين ومقراتهم. ورغم ذلك استمرت التغطية بالصوت والصورة 

كفاءة في مواجهة  افي تمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية، وذ اوبالقلم، وكان اإلعالم عاماًل أساسيًّ 

وأظهرت المواجهات اإلعالمية  الصهيوني، بل واستطاع اختراق اإلعالم ةالصهيونيحرب الشائعات 
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يشك في مصداقية  الصهيونيجعلت الرأي العام  التي كانت تبث مباشرة على  شاشات التلفزة أفضليةً 

 م(2013)الداهودي،   إعالمه.

يمانً  ة والتوجيه، فكان عن التغطي ا من الشبكة بأهمية الدور الذي تلعبه، حرصت على التميز فضالً وا 

 بما يلي: ةوالعالمي ةاإلعالم الفلسطيني وسائل لها أن تميزت عن غيرها من

 قربها من مصدر المعلومة والحدث. .1

 وضوح المرجعية والرؤية. .2

 الواقعية والشفافية في النقل. .3

 .المصداقية القوية حتى عند العدو الصهيوني .4

 .غزةنحاء شبكة المراسلين وطواقم العمل المنتشرة في كافة أ .5

 الجرأة والتضحية لدى العاملين. .6

 اإلدارة السليمة التي تعتمد على المحبة واإلخاء. .7

 مقابلة( ،م2014)البردويل،  التكاملية بين مؤسسات الشبكة. .8

وقد نجحت وسائل اإلعالم العربية عامة، والتابعة للمقاومة خاصة، في إظهار حجم المأساة         

فأصبح عليهم مواجهة نتائج الصور  ،كانت إشارة سلبية تلقاها الصهاينة، وهذه في غزةالتي تحدث 

التي تنقلها الفضائيات بعد أن انطلقت مظاهرات الغضب والتنديد واالستنكار في بقاع مختلفة من 

العالم، حتى قبل دفن الشهداء، وفي هذه المرحلة بدأت المقاومة بإدارة الحرب النفسية ضد العدوان 

وتلقى العدو صدمة إعالمية كبيرة ذات دالالت عظيمة، وهي استمرار  ال أكثر تركيزً الصهيوني بشك

 م(2011، "بال حدود"فضائية األقصى في البث رغم قصف مقرها وتدميره بالكامل. )

 



100 
 

 مراحل تطور الشبكة في إدارة الحرب النفسية: ثالًثا:

فترات قصيرة، ومع كل تجربة كانت  شهدت ساحة غزة مؤخرًا عدة أزمات وتجارب متتالية في        

 المؤسسات اإلعالمية خاصة مؤسسات الشبكة تكتسب خبرات جديدة.

م تعرض مبنى قناة األقصى الرئيس للتدمير، فتداركت 2009-م2008 عام ففي عدوان        

الموقف بسرعة خاطفة وتم تجهيز مكان للبث وأماكن أخرى بديلة إلى جانب نقاط أخرى ألقسام 

ائية المختلفة، لتكون هذه نقطة البداية من سلسلة الخبرات التي اكتسبتها، وتضيف إلى خطتها الفض

عرف باسم "خطة الحرب". ثم جاء عدوان عام  اجديدً  ااالستراتيجية وخطط مؤسسات الشبكة ككل بندً 

اط مقارنة ا، وقد تطو رت التغطية بأشو ا وانتشارً م، فكانت التغطية هذه المرة أكثر قوة وحضورً 2012

كانت الدروس من التجارب السابقة قد و ، م2014عدوان عام  م. ثم جاء2008عام  نعدوابتجربة 

 ، والتي مكنت المسئولين من التنبؤغزةللحالة الموجودة في  اضعت الخطط تبعً نضجت؛ حيث و  

 م(2014المقاوم، واستشراف قوة الحدث القادم، وبالتالي استخدام ما يالئمه من خطط. )نشرة اإلعالم 

جاء خالل مراحل العدوان الثالثة األخيرة على غزة،  على صعيد إدارة الشبكة للحرب النفسيةو        

 تطورها على النحو التالي:

: تركز العمل على تحصين الجبهة الداخلية من "حرب الفرقان" م2009 -م2008عدوان عام  .1

شاعة روح التكافل بي ن أبناء الشعب الفلسطيني، كذلك أن تجد لنفسها الحرب النفسية الصهيونية وا 

 نافذة على المجتمع الصهيوني للتأثير عليه.

: تميزت التغطية في تمكين الجبهة الداخلية بشكل "حرب حجارة السجيل" م2012عدوان عام  .2

 ،أكبر، خاصة مع ضراوة المقاومة وقصف تل أبيب، وقد شهد العدو الصهيوني بفاعلية القناة

ليفني التي قالت: إن قناة  وزيرة الخارجية الصهيونية في ذلك الوقت تسيبي وجاء ذلك على لسان
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يهودي عاري أن قناة  المحلل الصهيوني األقصى تمتلك ما ال تمتلكه القنوات العربية، وصرح

 فلسطين. CNNاألقصى هي 

ا، ان التأثير واضحً : كانت التغطية أكبر وأميز وك"حرب العصف المأكول" م2014عدوان عام  .3

ومن موقعها كوزيرة  كما أن اختراق قناة األقصى للمجتمع الصهيوني قد آتى أكله، مما دفع ليفني

لتتحدث من جديد وتقول للمجتمع الصهيوني: ال تصدقوا إعالم حماس وصدقوا  العدل هذه المرة

 عضو الكنيست حتى قالإعالمنا، وقد استطاعت القناة أن تكون رائدة في المصداقية والمشاهدة، 

 مقابلة( ،م2014)ثريا،  مائير كوهين: تمتلك المقاومة وأجهزة إعالمها مفاجآت إعالمية.

ا في أجزاء من مدينة غزة، وكان التشويش وبالنسبة لإلذاعة فقد كان البث اإلذاعي محصورً         

مساحة أفضل ويصل إلى واختراق الموجة أسهل مما هو عليه اآلن، ثم تطور البث اإلذاعي ليغطي 

ا، ورافق هذا التطور تحسين الموقع اإللكتروني ا جدًّ الضفة الغربية وقد أصبح التشويش صعبً 

وصفحات اإلعالم الجديد، على الرغم من أن صفحة اإلذاعة على الفيس بوك تم إغالقها أكثر من مرة 

 مقابلة( ،م2014ألف معجب. )ظاهر،  100وصول أعداد المعجبين إلى أكثر من  بعدةة

مؤخرا دور كبير في تزويد الوكاالت كان لها رافق التطور وكالة شهاب لألنباء والتي  كما        

والقنوات العالمية بالمواد المصورة والتقارير، كما أن صفحات الوكالة على مواقع التواصل االجتماعي 

 مقابلة( ،م2014ا. )مبارك، حت من حيث التفاعل األولى فلسطينيًّ أصب

، فكما هو معلوم أن المرئية تنقل بث قناة والتطوير كان للمرئية نصيب من هذا التميز وأيًضا        

األقصى بالكامل وتوصله إلى أماكن يكثر بها التشويش على القناة، كما أنها نافذة لألسرى، حيث إن 

ممنوعة من المشاهدة داخل السجون، ورغم االستهداف المباشر للمرئية في الحرب  قناة األقصى

 مقابلة(  ،م2014األخيرة إال أنها استطاعت معاودة البث إليصال الرسالة. )رضوان، 
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 تخطيط الشبكة للحرب النفسية:رابًعا: 

مع العدو الصهيوني، انطلقت استناًدا إلى التجربة الزاخرة للشبكة في جوالت التصعيد المختلفة         

كان التواصل حيث ، من خطط عمل دقيقة كانت معدة مسبًقا م2014 عام في الحرب األخيرةالشبكة 

والتنسيق بين مؤسسات الشبكة على أعلى المستويات، ليحدث التكامل في البث المرئي والمسموع 

ارية والبشرية والفنية وتسخيرها في االستفادة من جميع إمكانيات الشبكة اإلد تمت واإللكتروني، كذلك

إطار الحرب النفسية على العدو الصهيوني وحماية الجبهة الداخلية، كما كان التواصل اإلداري بين 

 مقابلة( ،م2014طواقم المؤسسة الواحدة بمستوى متميز على الرغم من وجود المعيقات. )أبو عون، 

عدة مستويات: المستوى "أ" في حالة تصعيد  فقد اعتمدت الشبكة في خطتها للعمل على        

صغير أو استهداف أو قصف، أما المستوى "ب" فيكون بتخفيف في عدد الموظفين واالنتقال إلى 

مكان آخر غير المكان الرسمي، أما في المستوى "ج" فيتم بإخالء جميع الموظفين من المكان ألنها 

ث من مكان خارجي أو مكان آخر بعيدًا عن بذلك تكون حالة حرب على الشعب الفلسطيني، والب

 م(2014المقرات الرئيسة. )نشرة اإلعالم المقاوم، 

 وقد كان من أبرز أهداف الخطة:

 رفع الروح المعنوية والحفاظ عليها لدى المواطن الفلسطيني. .1

 تمتين الجبهة الداخلية وتوحيد الصفوف. ،دحض اإلشاعات واألخبار الكاذبة .2

 الصهيونية الداخلية ومحاولة التأثير عليهاالوصول إلى الجبهة  .3

ظهار المظلومية داخليًّ  بنسبة أعلىالتركيز على انتصارات المقاومة  .4  ا.خارجيًّ بنسبة أعلى ا، وا 

 بث الصمود والتحدي لدى المواطن الفلسطيني عبر الخطاب الديني. .5

يصال المناشدات. .6  مقابلة( ،م2014)ظاهر،  إرشاد وتوجيه المواطنين وا 
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ومع وضوح األهداف وجهوزية الخطة، تم بدء التنفيذ قبل بداية الحرب بستة أشهر، من حيث         

تجهيز أماكن العمل واألماكن البديلة، وتشكيل الطواقم العاملة ليحتوي كل طاقم على جميع 

داريين وخدمات، ومع بداية الحرب توجه  التخصصات المطلوبة من مهندسي بث ومذيعين ومراسلين وا 

ولتشمل العمل الميداني واإلنتاجي والبث. )أبو  غزةفريق عمل ليباشر مهامه، موزعين على أماكن  كل

 مقابلة( ،م2014محسن، 

ولضمان نجاح الخطة، كان ال بد من تحقيق االنتشار في كافة المناطق، ورصد جميع         

لما سنحت فرصة أو كانت األحداث، والوصول إلى األماكن الخطرة التي من الصعب الوصول إليها ك

% من موظفيها طيلة فترة 60الظروف مواتية لذلك، وقد عملت القناة بقوة تشغيلية تمثل ما يقرب من 

 م(2014العدوان. )نشرة اإلعالم المقاوم، 

وقد تميزت الخطة بالمرونة، حيث تم استغالل أوقات التهدئة في إجراء مقابالت للقيادات         

اء الراحة لبعض الموظفين وا عادة الترتيب، كذلك الوصول إلى أماكن لم يكن الفلسطينية، وا عط

جراء أعمال الصيانة الالزمة  باإلمكان الوصول إليها حال اشتداد الحرب مما أعطى قوة للتغطية، وا 

 مقابلة(  ،م2014والدعم الفني واللوجستي. )أبو محسن، 

 

ورغم كل الصعوبات حرصت الشبكة على وجود تواصل فعال بينها وبين المرجعيات التي        

تضع المحددات السياسية للخطاب اإلعالمي والنفسي في الشبكة، األمر الذي عضد وقوى وصوب 

ط ا، ال سيما مع وجود إدارة ميدانية واعية ومتزنة تضبا ومتماسكً ا ومتوازنً هذا الخطاب وجعله منسجمً 

 مقابلة( ،م2014الخطاب النفسي واإلعالمي وفق هذه المحددات. )البردويل، 
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 وكنتيجة للتخطيط السليم فقد استطاعت الشبكة أن تحقق مجموعة من النجاحات، أبرزها:

 الصمود وعدم انقطاع البث رغم المالحقة والقصف. .1

 تمكين الجبهة الداخلية وعدم السماح باالختراق. .2

 الطواقم وعلى سرية العمل.الحفاظ على  .3

 مقابلة( ،م2014)ثريا،  التغطية المستمرة والمتابعة الحثيثة. .4

 

 محددات الخطاب اإلعالمي: 

 اعتمدت القناة في سياستها وخطابها اإلعالمي منهجًا مرتكزًا على عدة محاور:

يراد ونقل الرأي الموحد لجميع القوى الكلمة، ال واجتماعالتركيز على الوحدة الوطنية  .1 سياسية، وا 

 إنجازاتها وعرض بياناتها.

% 30% من العمل يتمثل ببث روح التحدي واالنتصار، و70تقسيم مساحة التغطية إلى قسمين:  .2

 في نجاح تغطية القناة. اقويًّ  التغطية معاناة المواطنين والمظلومية، وشكلت هذه السياسة عنصرً 

التلفزيونية في إطار التغطية ألحداث العدوان، المشاركة في البث المشترك الذي أطلقته القنوات  .3

 مساهمة في نقل الصورة وتأكيدًا لوحدة الهدف والغاية.

 

وقد كانت هذه المحددات منبثقة عن شقين في العمل، الشق األول: هو ما يعبر عنه الرأي العام 

لناس وصبرهم والشعب الفلسطيني والعاملين في جميع المناطق والميادين، وكان يتمثل في صمود ا

وثباتهم، والشق الثاني: هو سلوك المقاومة في الميدان التي كانت تدك المواقع الصهيونية، ومنه جاء 

 م(2014)نشرة اإلعالم المقاوم،  محدد آخر وهو آلية الهجوم على العدو الصهيوني، ونقاط مهاجمته.
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 -حددات التي وضعتهابناًء على الم-وقد استخدمت مؤسسات الشبكة من أجل تحقيق أهدافها 

 الوسائل التالية:

 قناة األقصى الفضائية: . أ

 اعتمدت قناة األقصى على العديد من الوسائل، لعل من أهمها:

 النشرات اإلخبارية. .1

 البرامج المباشرة والمسجلة والتفاعلية مع الجمهور. .2

 التغطيات والمتابعات اإلخبارية. .3

 خطابات المقاومة والقيادات. .4

 والتغطيات النوعية.المواد الحصرية  .5

 رصد الحراك الشعبي المناصر لغزة في العالم. .6

 رصد اإلعالم الصهيوني. .7

 األفالم الوثائقية. .8

 الفواصل الحماسية واألناشيد. .9

 التغطية اإلنسانية. .10

 م(2014)نشرة اإلعالم المقاوم،  النشر اإللكتروني. .11

 

 إذاعة صوت األقصى: . ب

 األقصى على العديد من الوسائل، لعل من أهمها: إذاعة صوتعتمدت ا 
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 التغطية اإلخبارية الحثيثة على مدار الساعة خاصة غارات االحتالل. .1

 البرامج اإلذاعية والتفاعلية. .2

 البرامج الدينية والتوعوية. .3

 الفواصل والمقاطع الصوتية المؤثرة واألناشيد الحماسية. .4

 إيصال المناشدات وتوعية الجمهور الداخلي. .5

 مقابلة( ،م2014)ظاهر،  الموقع اإللكتروني وصفحات اإلعالم الجديد. .6

 

 وكالة شهاب اإلخبارية:ج. 

 على العديد من الوسائل، لعل من أهمها:وكالة شهاب اعتمدت 

 .بغزةساعة من مكان مرتفع  24النقل المباشر للصورة من غزة على مدار ال .1

 والعالمية بالمواد اإلعالمية.تزويد عدد كبير من القنوات والوكاالت العربية  .2

 توثيق وأرشفة جميع المواد المختلفة ونشرها بشكل مجاني في أغلب األحيان. .3

 ( على مدار الساعة.SMSخدمة الرسائل القصيرة ) .4

النشر الدوري على صفحات اإلعالم الجديد على مدار الساعة، حيث وصل عدد معجبي  .5

رب المليونين، وقد كان حجم المشاركات الكبير صفحة الفيس بوك الخاصة بالوكالة إلى ما يقا

)مبارك، . من كافة دول العالم ومن ضمنها دولة االحتالل دليل على التأثير الكبير والفاعلية

 مقابلة( ،م2014
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 معيقات عمل الشبكة في إدارتها للحرب النفسية:خامًسا: 

برزت الكثير من المعيقات في وجه إدارة الشبكة، ال سيما بعد النجاحات الكبيرة التي تحققها،         

 وحجم التأثير الذي تحدثه، وكانت أبرزها كالتالي:

تفوق القوة العسكرية والتكنولوجية لدى االحتالل، ما مكن من استهداف مقرات الشبكة واستهداف  .1

اق، كذلك إغالق صفحات التواصل االجتماعي لمؤسسات الشبكة عملية البث بالتشويش واالختر 

 عدة مرات واختراق المواقع اإللكترونية.

 ما يؤدي إلى استهداف الطواقم.  العمل في ظل صعوبة التواصل والتنقل .2

مكانية التطوير  غزةالحصار المطبق على  .3 أضعف إمكانية االستفادة من الخبرات الخارجية وا 

 الدورية لألجهزة.

 إلمكانيات المادية والمالية المتواضعة، مقارنة بوسائل اإلعالم العربية والعالمية.ا .4

 مقابلة( ،م2014)البردويل، 

 :تغلب عليها كما يلياستطاعت أن ت األقصى شبكةوعلى الرغم من هذه المعيقات إال أن إدارة 

 االستفادة من التجارب السابقة و البناء عليها. .1

 للجمهور الصهيوني التي ت ستهدف بإمكانيات محدودة. هشاشة التركيبة النفسية .2

 قوة المادة التي تخرج من قلب الحدث ووجود العمليات المصورة  ونجاحات المقاومة. .3

 وجود نخبة سياسية متميزة في التحليل واالطالع على الشأن الصهيوني. .4

 مقابلة( ،م2014)البردويل، 
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للدراسة اإلجراءات المنهجية: الثالث الفصل  

 
 الدراسة نوع ومنهج أواًل:

 الدراسة ثانًيا: مجتمع وعينة

 أدوات الدراسة ثالًثا:

 رابًعا: صدق االستبانة وثباتها

 خامًسا: األساليب اإلحصائية المستخدمة
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جراءاتها الدراسة منهجية تعتبر          من التطبيقي الجانب نجازإ خالله من يتم ارئيسً  امحورً  وا 

 إلى للتوصل اإلحصائي التحليل إلجراء المطلوبة البيانات على الحصول يتم طريقها وعن ،الدراسة

  التي وضعت للدراسة. هدافاأل تحقق وبالتالي ،الدراسة أدبيات ضوء في تفسيرها يتم التي النتائج

 أداة وكذلك، الدراسة وعينة ومجتمع ،المتبع الدراسة لمنهج اوصفً  الفصل هذا تناول حيث        

 بالمعالجات الفصل وينتهي ،وثباتها صدقها ومدى ،وتطويرها بنائها وكيفية إعدادها وطريقة الدراسة

 .اإلجراءات لهذه اوصفً  يلي وفيما ،النتائج واستخالص البيانات تحليل في استخدمت التي اإلحصائية

 

 الدراسة: نوع ومنهج أواًل:

الوصفية التي تستهدف دراسة إدارة شبكة األقصى  تنتمي هذه الدراسة إلى حقل الدراسات        

م، للحصول على معلومات كافية ودقيقة 2014اإلعالمية للحرب النفسية خالل العدوان على غزة عام 

فالدراسات الوصفية تتركز على وصف طبيعة ، "عنها وتصنيفها وتحليلها وتفسيرها واستخالص نتائجها

" ن أو جماعة أو فرد وتكرر حدوث الظواهر المختلفةوسمات خصائص مجتمع معين أو موقف معي

الدراسة إلى الخروج برؤية تفسيرية ألبعاد الظاهرة  هذه تسعى، كما (123م، ص 1995، )حسين

 موضوع البحث.

 المناهج البحثية المستخدمة :

 منهج المسح: . أ

الراهن لنظام أو  الممارسة المنظمة لتقرير وتحليل وتفسير الوضع"ويقصد بالمنهج المسحي         

م، ص 1982 )حسن، ."جماعة أو بيئة حيث يستهدف الوصول إلى بيانات يمكن تصنيفها وتعميمها

127- 139) 
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ويعد منهج المسح من أشبه المناهج العلمية مالئمة للدراسات الوصفية حيث تستخدم في         

جموعة من اإلجراءات المنظمة دراسة الظاهرات أو المشكالت البحثية  في وضعها الراهن من خالل م

 .(148-121 م، ص1993التي تحدد نوع البيانات ومصدرها وطرق الحصول عليها. )عبد الحميد، 

وفي إطارها تم استخدام منهج  ،وقد تم استخدام منهج المسح لعينة من الصفوة الفلسطينية        

 دراسة.ال وفرضياتالمسح بشقيه الوصفي والتحليلي لإلجابة عن تساؤالت 

 منهج دراسة الحالة: . ب

حيث طبق دراسة الحالة عند دراسة شبكة  ،حيث قام الباحث باستخدامه مكماًل لمنهج المسح        

على اعتبار أنها تمثل مفردة واحدة لها  م،2014أثناء العدوان على غزة عام  األقصى اإلعالمية

وساعد ذلك على إجابة بعض التساؤالت التي طرحت في   ،سياساتها وأطرها المجتمعية والصحفية

 بداية الدراسة فيما يتعلق بوصف وتحليل كيفية إدارة الشبكة للحرب النفسية .

 

 وكانت مصادر الحصول على المعلومات المطلوبة من خالل:

 تالبيانا مصادر إلى للدراسة النظري  اإلطار معالجة في الباحث اتجه حيث :الثانوية المصادر- أ

 والمقاالت والدوريات العالقة، ذات واألجنبية العربية والمراجع الكتب في تتمثل والتي الثانوية

 .اإلنترنت مواقع في والبحث الدارسة، موضوع تناولت التي السابقة والدراسات واألبحاث والتقارير،

 البيانات جمع إلى الباحث لجأ الدراسة لموضوع التحليلية الجوانب لمعالجة :األولية المصادر- ب

 .للدراسة رئيسة كأداة االستبانة خالل المقابلة وكذلك من األولية
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 :ثانًيا: مجتمع وعينة الدراسة

 مجتمع الدراسة:. أ

 مشكلة على وبناءً  ،الباحث يدرسها التي الظاهرة مفردات جميع عبارة عن الدراسة مجتمع        

صفوة المتابعين للشبكة أثناء العدوان على غزة عام  من يتكون  دراسةال مجتمع نإف ،وأهدافها الدراسة

 م، وهم كاآلتي:2014

ذاعية  -1 الصفوة اإلعالمية: وتمثلت في اإلدارات العليا لمؤسسات إعالمية من قنوات فضائية وا 

 ومكاتب إعالمية وناطقين ومستشارين إعالميين.

الدكتوراه في المجاالت التالية: الصفوة األكاديمية: وتمثلت في المحاضرين بدرجة ال تقل عن  -2

 )اإلدارة، الصحافة واإلعالم، علم النفس(، في الجامعات والكليات والمعاهد داخل غزة.

 صفوة المحللين السياسيين والخبراء والمتخصصين في الشأن الصهيوني. -3

 

 ويرجع اختيار الصفوة السابقة لتطبيق هذه الدراسة عليهم، لعدة اعتبارات وهي:

 والخبرة الواسعة في مجالي إدارة اإلعالم أو الحرب النفسية أو كليهما مًعا.التخصص  -1

 تساهم هذه الصفوة في صياغة وتشكيل الرأي العام. -2

المجتمع، بما تمتلك من منابر إعالمية، أو آراء وتحليالت مؤثرة  علىدورها األساسي في التأثير  -3

فئة الشباب الجامعي الذين هم أبرز على كافة شرائح المجتمع، أو حضور أكاديمي مؤثر على 

 أهداف الحرب النفسية.
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األكثر قراءًة واطالًعا على موضوع الحرب النفسية وأثرها في المجتمعين الفلسطيني تعتبر  -4

 والصهيوني، كما أنها األكثر متابعة وحضور على اإلعالم، مما يجعلها األقدر على التقييم.

 

 عينة الدراسة: . ب

( مبحوًثا من الصفوات الفلسطينية المتواجدة في غزة 120ة على عينة بلغت )أجريت الدراس        

والعاملة في شتى الحقول األكاديمية واإلعالمية والسياسية، مع مراعاة توجهات هذه الصفوات وتنوع 

أماكن عملها، وتم استخدام أسلوب العينة العمدية غير العشوائية حيث إن "الخيار األفضل أمام 

ارة اإلعالم التي تتناول الصفوة هو االعتماد على العينات غير العشوائية" )عبد الحميد، دراسات إد

(، "ووفًقا لهذا النوع من العينات يختار الباحث المفردات بطريقة عمدية طبًقا لما 141م، ص 2000

م، ص 2010يراه من سمات أو خصائص تتوفر في المفردات بما يخدم أهداف البحث". )تربان، 

220) 

كما تم تحديد عدد العينة في ضوء عينات الدراسات اإلعالمية التي تناولت الصفوة، والتي         

مبحوًثا، وكذلك مراعاًة لما تتطلب مقابلة الصفوات كغيرها من أنواع  150-75تراوح معظمها ما بين 

لكل فئة من %، وفًقا 92.5استبانة بنسبة  111النخب من وقت وجهد كبيرين، وقد أعيد للباحث 

فئات الصفوة موزعين توزيًعا مناسًبا وفق متغير المؤهل العلمي والتخصص وسنوات الخبرة، وقد وجد 

 الباحث أنها نسبة مالئمة لإلجابة على تساؤالت الدراسة.

منتصف شهر أكتوبر وحتى منتصف شهر االستبانة في الفترة الممتدة من  وقد تم توزيع        

 م.2014نوفمبر من العام 

 



113 
 

 توصيف عينة الدراسة:

 توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي: . أ

% من أفراد العينة حاصلون على درجة جامعية عليا، منها 70.28أظهرت النتائج أن         

% حاصلون على درجة الماجستير، وأظهرت أن 30.64% حاصلون على درجة الدكتوراه، و39.64

 (.1وريوس، كما هو موضح في الجدول رقم )% حاصلون على درجة البكال29.72

وتتوافق النسب السابقة مع المستوى العلمي والثقافي المطلوب، كما أن الدراسة تتوافق مع معظم       

الدراسات التي أجريت على أنواع الصفوات التي يكاد ينعدم فيها من ال يحملون شهادات جامعية، 

 ويزيد فيها حملة الشهادات العلمية العليا.

 

 اسة حسب المؤهل العلمي( يوضح توزيع عينة الدر 1جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي

 %39.64 44 دكتوراه

 %30.64 34 ماجستير

 %29.72 33 بكالوريوس

 %100 111 المجموع
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 توزيع أفراد العينة حسب التخصص: . ب

% متخصصون 50.45 بينما ،إدارةن أفراد العينة م %21.62تخصص  أظهرت النتائج أن        

% موزعة على كافة التخصصات 17.12% في مجال علم النفس، و10.18و، مجال اإلعالمفي 

 .(2كما هو موضح في الجدول رقم )األخرى، 

والحظ الباحث أن أكثر من نصف العينة هم من المتخصصين في اإلعالم وهي الفئة األقرب         

لم النفس بدرجة تثري الرسالة إلى التخصص العلمي المطلوب، كما شملت متخصصين في اإلدارة وع

وتغطيها من كافة أبعادها، وتأتي البيانات متوافقة مع مجتمع الدراسة الذي يعتبر من الصفوة 

 اإلعالمية واألكاديمية والسياسية.

 

 ( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب التخصص2جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد التخصص

 %21.62 24 إدارة

 %50.45 56 إعالم

 %10.81 12 علم نفس

 %17.12 19 غير ذلك

 %100 111 المجموع
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 توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات الخبرة: . ت

% 33.33بينما ، سنوات 5% من أفراد العينة لديهم خبرة أقل من 20.72أظهرت النتائج أن         

سنة  15% خبرتهم 15.32سنة، و 15أقل من  -10% من 30.63سنوات، و 10أقل من  -5من 

 .(3كما هو موضح في الجدول رقم )فأكثر، 

% من أفراد العينة لديهم 45.95واستدل الباحث من البيانات السابقة إلى أن وجود ما نسبته         

راسة زخًما باالستفادة من هذه الصفوة خاصًة في سنوات، يعطي الد 10خبرات عمل ال تقل عن 

 المقترحات التطويرية.

 

 عدد سنوات الخبرة ب( يوضح توزيع عينة الدراسة حس3جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد سنوات الخبرة

 %20.72 23 سنوات 5أقل من 

 %33.33 37 سنوات 10أقل من  -5

 %30.63 34 سنة 15أقل من  -10

 %15.32 17 فأكثرسنة  15

 %100 111 المجموع
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 توزيع أفراد العينة حسب اللغة التي يتقنها المبحوثون بجانب اللغة العربية: . ث

 ،% من أفراد العينة يتقنون اللغة اإلنجليزية إضافًة إلى العربية74.75أظهرت النتائج أن         

% 16.22% يتقنون لغات أخرى، و1.81% يتقنون اللغة العبرية إضافًة إلى العربية، و18.92بينما 

مبحوًثا من أفراد  11كما أن (، 4كما هو موضح في الجدول رقم ) ال يتقنون سوى اللغة العربية،

إلى اللغة العربية  يتقنون إضافةً  2العينة يتقنون إضافًة إلى اللغة العربية اللغة اإلنجليزية والعبرية، و

 اللغة اإلنجليزية والعبرية مع لغات أخرى منها الفرنسية والروسية واليونانية.

والحظ الباحث أن معظم أفراد العينة يجيدون اللغة اإلنجليزية بجانب اللغة العربية، وهذا         

يا، كما أن نسبة من يتوافق مع المستوى التعليمي للصفوة التي تحمل في معظمها شهادات جامعية عل

يجيدون اللغة العبرية نسبة جيدة وتعطي زخًما جيًدا للدراسة، الطالعهم عن كثب على سياسات 

 الحرب النفسية الصهيونية وكذلك أثر الحرب النفسية التي تطلقها وسائل اإلعالم الفلسطينية عليهم.

 

 ( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب اللغة4جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد اللغة

 %74.75 83 اإلنجليزية

 %18.92 21 العبرية

 %1.81 2 أخرى 

 %16.22 18 ال شيء
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 :غزةتوزيع أفراد العينة حسب حجم متابعة قناة األقصى خالل العدوان األخير على  . ج

م 2014% من أفراد العينة تابعوا قناة األقصى أثناء عدوان عام 47.74أظهرت النتائج أن         

% تابعوها بدرجة متوسطة، بينما ال يوجد أحد 17.12% تابعوها بدرجة جيدة، و35.14بينما  ،بكثافة

 .(5كما هو موضح في الجدول رقم ) من أفراد العينة لم يتابع قناة األقصى أو كانت متابعته ضعيفة،

، وهو ما يتوافق من الواضح نسب المتابعة العالية من الصفوات لقناة األقصى أثناء العدوان        

 متابعة نسب، والتي تفيد بوجود والمسحية السياسية للبحوث الفلسطيني المركزمع الدراسة التي أجراها 

، والمتابعة الجيدة تعطي المبحوث م2014 عام غزة على العدوان أثناء لقناة األقصى مسبوقة غير

 ر.القدرة األفضل على التقييم مما يعطي الدراسة دقة ومصداقية أكث

 

 ( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب حجم متابعة قناة األقصى5جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد حجم المتابعة

 %47.74 53 بكثافة

 %35.14 39 بدرجة جيدة

 %17.12 19 رجة متوسطةدب

 %100 111 المجموع
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 :غزةتوزيع أفراد العينة حسب حجم متابعة إذاعة األقصى خالل العدوان األخير على  . ح

م 2014األقصى أثناء عدوان عام  إذاعة% من أفراد العينة تابعوا 45.5أظهرت النتائج أن         

% بدرجة 1.8و% تابعوها بدرجة متوسطة، 18.92% تابعوها بدرجة جيدة، و34.23بكثافة، بينما 

، (6، كما هو موضح في الجدول رقم )اإلذاعةينما ال يوجد أحد من أفراد العينة لم يتابع بضعيفة، 

والنسب العالية لمتابعة إذاعة األقصى هي نسب متوقعة خاصة أثناء األزمات والحروب، مما يؤهل 

 الباحث إلجراء دراسته بالمستوى المطلوب.

م( التي كانت إحدى 2008تربان، و  أبو شنبة )وتوافقت النسبة العالية للمتابعة مع دراس         

نتائجها أن راديو األقصى جاء في مقدمة اإلذاعات المحلية في متابعة طلبة الجامعات الفلسطينية 

 %.38.5لوسائل اإلعالم أثناء األزمات وبنسبة 

 

 ( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب حجم متابعة إذاعة األقصى6جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد حجم المتابعة

 %45.05 50 بكثافة

 %34.23 38 بدرجة جيدة

 %18.92 21 رجة متوسطةدب

 %1.8 2 بدرجة ضعيفة

 %100 111 المجموع
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 أدوات الدراسة: ثالًثا:

 االستبانة: - أ

 النفسية للحرب اإلعالمية األقصى شبكة إدارة" لمعرفة لدراسةاستبانة كأداة ل بإعداد الباحث قام        

 لبناء خطواتعدة  الباحث واتبع ،"م2014 عام غزة على العدوان حالة دراسة -تطويرها وسبل

االطالع على مجموعة من المراجع والكتب المتخصصة في إدارة مؤسسات اإلعالم  :منها االستبانة

بانة والحرب النفسية، وكذلك الدراسات السابقة، واتباع إرشادات المشرف، ثم قام الباحث بإعداد است

أولية الستخدامها في جمع المعلومات والبيانات المطلوبة بعد تحديد المجاالت الرئيسة لالستبانة 

( 2والفقرات التي تقع تحت كل مجال، ثم عرضها الباحث على مجموعة من المحكمين ملحق رقم )

عينة استطالعية وتم تعديل االستبانة بالتوافق مع المشرف، ثم تم إجراء دراسة أولية لالستبانة على 

 ( شخًصا، وفي ضوئها تم إجراء بعض التعديالت من خالل نتائج الصدق والثبات.17مقدارها )

ملحق رقم وتم توزيع االستبانة على جميع أفراد العينة، وقد تكونت االستبانة من ثالثة أقسام،         

 وهي:  (1)

ل العلمي، التخصص، سنوات المعلومات الشخصية للمبحوث، وشملت: )المؤه القسم األول: .1

 ذاعة خالل العدوان(.اإلحجم متابعة و الخبرة، اللغات، حجم متابعة قناة األقصى خالل العدوان، 

 

تتناول إدارة شبكة األقصى  فقرة، 47تتكون من  خمسة مجاالت وهو عبارة عن القسم الثاني: .2

 :م2014خالل العدوان على غزة عام  للحرب النفسية

  :فقرات. 10فاعلية إدارة الشبكة للحرب النفسية، وتكون من المجال األول 

  فقرات. 10المجال الثاني: تصدي الشبكة للحرب النفسية الصهيونية، وتكون من 
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  فقرات. 9المجال الثالث: تنسيق الشبكة مع القوى الفاعلة في الميدان، وتكون من 

 فقرات. 9ني والمقاومة، وتكون منالمجال الرابع: تأثير ما أنتجته الشبكة في المجتمع الفلسطي 

  فقرات. 9المجال الخامس: تأثير ما أنتجته الشبكة في المجتمع الصهيوني، وتكون من 

 

 وهو عبارة عن  سؤال مفتوح حول مقترحات تطوير أداء شبكة األقصى اإلعالمية. القسم الثالث: -3

 

دل على الموافقة العالية  10من بحيث كلما اقتربت الدرجة  10-1وقد تم استخدام المقياس         

 على ما ورد في العبارة والعكس صحيح.

 

 :المتعمقة المقابلة - ب

 ماإلدارة العليا لمؤسسات الشبكة، كونهالقائمين على مع المتعمقة المقابلة أداة استخدم الباحث         

بالتخطيط ورسم السياسات داخل الشبكة واإلشراف على التنفيذ والمتابعة، لذا كان من األهمية  واقام

بمكان عقد مقابالت معمقة معهم لمعرفة دور شبكة األقصى في إدارة الحرب النفسية بشقيها الدفاعي 

المالئمة م ومراحل تطورها، وكيفية وضع الخطط والهياكل التنظيمية 2014والهجومي في عدوان عام 

لتنفيذها، واختيار بيئة العمل والبدائل، وكيفية إدارة وتوجيه العاملين، كذلك التعرف على أبرز 

 (.3المعيقات التي واجهت الشبكة في عملها وكيفية مواجهتها، ملحق رقم )

م، 2014-11-1(، في الفترة الواقعة بين )4وتم عقد المقابالت كما هو موضح في ملحق رقم )

 م( مع التالي:2014-11-10و

 .رئيس مجلس إدارة شبكة األقصى اإلعالمية د. صالح البردويل 

 .مدير عام الشئون اإلدارية والمالية في شبكة األقصى د. محمد أبو عون 
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 .مدير عام قناة األقصى الفضائية م. محمد ثريا 

 .مدير عام إذاعة صوت األقصى أ. إبراهيم ظاهر 

  .رماح مبارك.مدير وكالة شهاب اإلخبارية م 

 .مدير مرئية األقصى أ. سائد رضوان 

 مدير دائرة البرامج المنوعة بقناة األقصى الفضائية أ. سمير أبو محسن. 

 .مدير دائرة األخبار والبرامج السياسية بقناة األقصى الفضائية أ. عماد زقوت 

 .مديرة قسم األخوات بقناة األقصى الفضائية أ. فداء المدهون 

 

 الستبانة وثباتها:رابًعا: صدق ا

 صدق االستبانة: . أ

م، ص 2010 صدق االستبانة يعني "أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسه" )الجرجاوي،        

(، كما يقصد بالصدق "شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من 105

مفهومة لكل من يستخدمها" )عبيدات ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون 

 بطريقتين: االستبانة(. وقد تم التأكد من صدق م2001وآخرون، 

 

 الصدق الظاهري: -1

 من عدًدا الباحث يختار أن هوو المحكمين " من وجهة نظر صدقبالصدق الظاهري اليقصد         

 م ،ص2010)الجرجاوي،الدراسة"  موضوع المشكلة مجال الظاهرة أو في المتخصصين المحكمين

مجاالت  متخصصين في 8 على مجموعة من المحكمين تألفت من االستبانةحيث تم عرض  ،(107
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(، وقد استجاب الباحث آلراء 2ملحق رقم )الصحافة واإلعالم وعلم النفس واإلدارة واإلحصاء 

 .المقدمةالمحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات 

 

 صدق المقياس: -2

 :Internal Validityأوال: االتساق الداخلي 

مع المجال الذي  االستبانةيقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات         

وذلك من خالل حساب  لالستبانةتنتمي إلية هذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي 

 والدرجة الكلية للمجال نفسه. االستبانةمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت 

 

( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "فاعلية إدارة شبكة 7) رقم جدوليوضح         

الكلية للمجال، والذي يبين أن األقصى بإعالمها المرئي والمسموع واإللكتروني للحرب النفسية" والدرجة 

لما وضع  اوبذلك يعتبر المجال صادقً  α ≤ 0.05معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 لقياسه.
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 (7جدول رقم )

فاعلية إدارة شبكة األقصى بإعالمها المرئي والمسموع واإللكتروني  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "
 " والدرجة الكلية للمجال للحرب النفسية

 الفقرة م
معامل 
بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

1.  
أدارت الشبكة حربا نفسية بشقيها الدفاعي والهجومي في كافة مراحل العدوان 

 غزةاألخير على 
.752 *0.000 

 0.000* 799. تميزت الشبكة بسرعة تغطية األحداث والوقائع بما يخدم رسالة الحرب النفسية  .2

 0.000* 812. اكتسبت الشبكة مصداقية عالية بين كافة فئات المجتمع الفلسطيني  .3

4.  
اتسم أداء مذيعي الشبكة ومراسليها بالشفافية بما يخدم العمل على تعزيز الجبهة 

 0.000* 861. الداخلية

 0.000* 756. ركزت الشبكة على وحدوية الخطاب اإلعالمي في تغطيتها  .5

 0.000* 821. تنوعت أساليب ووسائل العمل داخل مؤسسات الشبكة في إطار الحرب النفسية  .6

 0.000* 653. نجحت إدارة الشبكة في إظهار وحشية االحتالل لدى الشارع العربي والغربي  .7

 0.000* 708. بين مؤسساتها في تغطية األحداث بشكل متناغمعملت الشبكة على التنسيق   .8

9.  
توفر التنسيق والتعاون مع القنوات األخرى الداعمة لنهج المقاومة على صعيد 

 0.000* 777. العمل الميداني

10.  
استخدمت الشبكة بكافة مؤسساتها اإلعالم الجديد بكفاءة وفاعلية في إدارة 

 0.000* 771. الحرب النفسية

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
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تصدي شبكة األقصى " مجال( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 8)رقم جدول يوضح          

والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند  مجال،والدرجة الكلية لل" للحرب النفسية الصهيونية

 لما وضع لقياسه. اصادقً  المجالوبذلك يعتبر  α≤ 0.05معنوية  مستوى 

 (8جدول رقم )

 " والدرجة الكلية للمجالتصدي شبكة األقصى للحرب النفسية الصهيونيةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "

 الفقرة م
 معامل بيرسون 

 لالرتباط

 القيمة االحتمالية

(Sig). 

1.  
ومحاوالت اختراق البث لم تؤثر سلبا قيام االحتالل بقصف مقرات الشبكة 

 على تغطيتها
.485 *0.000 

 0.000* 666. لم تؤثر الرواية الصهيونية المضللة على تغطية الشبكة لألحداث  .2

3.  
استطاعت الشبكة أن تحصن المجتمع الفلسطيني ضد الحرب النفسية 

 الصهيونية التي تستهدفه
.665 *0.000 

4.  
عن الماكنة اإلعالمية الصهيونية عبر تمكنت الشبكة من رصد ما يصدر 

 وجود مترجمين ومتخصصين في الشأن الصهيوني
.748 *0.000 

5.  
أفردت الشبكة مساحات بث كافية للمحللين والخبراء والقيادات الفلسطينية 

 للتصدي للحرب النفسية الصهيونية
.711 *0.000 

6.  
الفرقة وبث نجحت الشبكة في التصدي لمحاوالت االحتالل زرع بذور 

 مشاعر اليأس واإلحباط في المجتمع الفلسطيني
.832 *0.000 

7.  
تصدت الشبكة لمحاوالت االحتالل عزل المقاومة عن محيطها الشعبي 

 0.000* 706. عبر الدعايات والشائعات

8.  
أظهرت الشبكة زيف مزاعم االحتالل بعجز المقاومة وعدم تحقيقها أي 

 0.000* 785. نتائج على أرض الميدان

 0.000* 787. ناطقيه في وسائل اإلعالمفندت الشبكة أكاذيب قيادة االحتالل و   .9

10.  
استطاعت الشبكة أن تحارب ظاهرة العمالء والعمل على عزلهم عن واقع 

 0.000* 727. المجتمع الفلسطيني

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
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التنسيق مع القوى الفاعلة مجال "( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 9)رقم جدول يوضح         

، والذي يبين أن مجالوالدرجة الكلية لل" في الميدان )فصائل المقاومة، المؤسسات الصحية والمدنية(

لما وضع  اصادقً  المجالوبذلك يعتبر   α≤ 0.05معنوية  مستوى معامالت االرتباط المبينة دالة عند 

 لقياسه.

 (9جدول رقم )

التنسيق مع القوى الفاعلة في الميدان )فصائل المقاومة، المؤسسات  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "
 " والدرجة الكلية للمجالالصحية والمدنية(

 الفقرة م
معامل 
بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 0.000* 844. النصر جنبا إلى جنب مع المقاومة في الميدانللشبكة دور فاعل في صنع   .1

 0.000* 660. التنسيق مع المقاومة في عرض مفاجآتها وخطاباتها كان على مستوى عالٍ   .2

3.  
كان لتركيز الشبكة على بث خطابات قادة المقاومة وعملياتها المصورة دور فاعل 

 في تعزيز هيبة المقاومة وصالبتها
.706 *0.000 

4.  
كان للجوالت الميدانية مع المقاومة خاصة داخل األنفاق األثر الكبير في المجتمع 

 الفلسطيني والصهيوني على حد سواء
.601 *0.000 

 0.000* 606. عرضت الشبكة فعاليات جميع فصائل المقاومة في الميدان بال استثناء  .5

 0.000* 597. مجانية لالحتالللم تمس الشبكة في تغطيتها بأمن المقاومة ولم تقدم معلومات   .6

7.  
حافظت الشبكة عبر تغطيتها على أمن المواطن عبر التنسيق مع الجهات صاحبة 

 االختصاص
.764 *0.000 

8.  
استطاعت الشبكة أن توصل رسالة ومناشدات المؤسسات الصحية للمجتمع المحلي 

 والدولي
.741 *0.000 

9.  
المؤسسات المدنية العاملة في استطاعت الشبكة أن تتواصل بمستوى فاعل مع 

 الحرب وأن توصل إرشاداتها ومناشداتها للمجتمع المحلي
.754 *0.000 

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة   * 
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تأثير المواد التي " مجال( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 10)رقم جدول يوضح         

، مجالوالدرجة الكلية لل" رفع الروح المعنوية للمقاومة والمجتمع الفلسطينيأنتجتها شبكة األقصى في 

 المجالوبذلك يعتبر   α≤ 0.05معنوية  مستوى والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند 

 صادق لما وضع لقياسه.

 (10جدول رقم )

نتجتها شبكة األقصى في رفع الروح المعنوية تأثير المواد التي أمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "
 " والدرجة الكلية للمجالللمقاومة والمجتمع الفلسطيني

معامل بيرسون  الفقرة م
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

1.  
نجحت الشبكة في الوصول إلى المجتمع الفلسطيني في الوقت المناسب دون انقطاع 

 0.000* 630. التغطية

2.  
ظهار حالة صمود الشعب الفلسطيني والتفافه حول  لشبكة األقصى دور مهم في تجسيد وا 

 0.000* 826. المقاومة وصالبة الجبهة الداخلية

 0.000* 871. غرس ثقافة المقاومة والصبر عبر ما أنتجته الشبكة ساهم في تثبيت المجتمع الفلسطيني  .3

4.  
والتكاتف بين أطياف الشعب ساهمت تغطية الشبكة في تمتين أواصر التكافل االجتماعي 

 0.000* 833. الفلسطيني

5.  
ساهم بث األناشيد الحماسية والفواصل والوثائقيات القصيرة في رفع الروح المعنوية 

 0.000* 775. للمقاومة وللمجتمع الفلسطيني

6.  
التركيز على إنجازات ونجاحات ومفاجآت المقاومة وعملياتها النوعية ساهم في رفع الروح 

 0.000* 767. المعنوية للمقاومة وللمجتمع الفلسطيني

7.  
ساهمت استضافة المحللين والخبراء والدعاة والقادة في تثبيت المواطن الفلسطيني وتعزيز 

 0.000* 860. ثقته بالمقاومة

8.  
عرض شهادات قادة ومحللي الصهاينة عن إخفاقاتهم وخسائرهم وعن ضراوة المقاومة 

 0.000* 781. المعنوية للمواطن الفلسطينيأسهم في رفع الروح 

9.  
ساهمت نداءات النصرة التي أطلقتها الشبكة في تحرك الشارع في الضفة والداخل 

 0.000* 615. الفلسطيني للضغط على االحتالل

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة   * 
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( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "تأثير المواد التي أنتجتها 11) رقم جدوليوضح        

شبكة األقصى على الجنود والمجتمع الصهيوني" والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت 

 وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.  α≤ 0.05االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 (11)جدول رقم 

تأثير المواد التي أنتجتها شبكة األقصى على الجنود والمجتمع  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "
 " والدرجة الكلية للمجال الصهيوني

 الفقرة م
معامل 
 بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 

يصال صوت   .1  0.000* 766. المقاومةاستطاعت الشبكة الوصول إلى المجتمع الصهيوني وا 

2.  
ساهمت مصداقية الرسائل التي بثتها الشبكة والموجهة إلى المجتمع الصهيوني في 

 0.000* 821. إضعاف الثقة بإعالمه وقيادته

3.  
ساهم بث الشبكة لألناشيد والفواصل باللغة العبرية في التأثير على معنويات الجنود 

 0.000* 871. والمجتمع الصهيوني

4.  
الرسائل التي بثتها الشبكة في الحرب البرية قناعة الجيش والمجتمع بعدم جدواها عززت 

 0.000* 892. وأن مصير الجنود إما القتل أو األسر أو اإلصابة

5.  
ساهم تركيز بث الشبكة لرسالة المقاومة باستهداف مستوطنات غالف غزة ومطار بن 

 0.000* 918. صهيونيغوريون على خلق حالة من الفوضى في صفوف المجتمع ال

6.  
تركيز الشبكة على بث عمليات ومفاجآت المقاومة وصور إطالق الصواريخ والقذائف 

 0.000* 819. ساهم في بث الذعر والضغط النفسي على الجنود في ميدان المعركة

 0.000* 901. تركيز الشبكة على إيصال رسائل المقاومة عمل على تأثر اقتصاد االحتالل وتضرره  .7

 0.000* 904. شككت الرسائل التي بثتها الشبكة المجتمع الصهيوني في قدرة جيشه على تحقيق أهدافه  .8

9.  
شككت صور إطالق الصواريخ ونزولها على المدن المحتلة المجتمع الصهيوني في عدم 

 0.000* 809. جدوى القبة الحديدية

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة   * 

 



128 
 

 :Structure Validityثانيا: الصدق البنائي 

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة       

 .االستبانةالوصول إليها، ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات 

دالة إحصائيًا  االستبانة( أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت 12) رقم يبين جدول        

 لقياسه. تلما وضع ةصادق االستبانةعتبر جميع مجاالت توبذلك   α≤ 0.05عند مستوى معنوية 

 

 (12جدول رقم )

 معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة

 المجال م

معامل 
 بيرسون 

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

1. 
فاعلية إدارة شبكة األقصى بإعالمها المرئي والمسموع واإللكتروني للحرب 

 النفسية
.919 *0.000 

 0.000* 904. تصدي شبكة األقصى للحرب النفسية الصهيونية .2

3. 
التنسيق مع القوى الفاعلة في الميدان )فصائل المقاومة، المؤسسات 

 الصحية والمدنية(
.878 *0.000 

4. 
تأثير المواد التي أنتجتها شبكة األقصى في رفع الروح المعنوية للمقاومة 

 والمجتمع الفلسطيني
.925 *0.000 

 0.000* 861. تأثير المواد التي أنتجتها شبكة األقصى على الجنود والمجتمع الصهيوني .5

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة   *          
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 : Reliability االستبانةثبات ب. 

 مرات عدة تطبيقه أعيد إذا النتائج االستبيان نفس يعطي يقصد بثبات االستبانة هو "أن        

(، ويقصد به أيضا "إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات 97 م، ص2010)الجرجاوي،متتالية" 

أو ما هي درجة اتساقه وانسجامه واستمراريته عند تكرار استخدامه  ،متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها

 الدراسة من خالل: استبانةوقد تحقق الباحث من ثبات ، (م2002في أوقات مختلفة" )القحطاني، 

 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  

 (.13)رقم في جدول ، وكانت النتائج كما االستبانةاستخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات 

 (13)رقم جدول 

 ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانةمعامل 

عدد  المجال م
 الفقرات

معامل 
ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

1. 
بإعالمها المرئي والمسموع واإللكتروني للحرب فاعلية إدارة شبكة األقصى 

 النفسية
10 0.923 0.961 

 0.935 0.875 10 تصدي شبكة األقصى للحرب النفسية الصهيونية .2

3. 
التنسيق مع القوى الفاعلة في الميدان )فصائل المقاومة، المؤسسات الصحية 

 والمدنية(
9 0.859 0.927 

4. 
شبكة األقصى في رفع الروح المعنوية للمقاومة تأثير المواد التي أنتجتها 

 والمجتمع الفلسطيني
9 0.909 0.953 

 0.977 0.954 9 تأثير المواد التي أنتجتها شبكة األقصى على الجنود والمجتمع الصهيوني .5

 0.987 0.904 47 جميع المجاالت معا

 كرونباخ= الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا الذاتيالصدق *     
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( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل 13)رقم النتائج في جدول كما بينت واضح من ال        

(. وكذلك 0.974) االستبانة(، بينما بلغت لجميع فقرات  0.859،0.954)مجال حيث تتراوح بين 

(، بينما بلغت لجميع فقرات 0.977 ,0.927قيمة الصدق الذاتي مرتفعة لكل مجال حيث تتراوح )

  ( وهذا يعنى أن الصدق الذاتي مرتفع ودال إحصائيا.0.987) االستبانة

كون الباحث قد يو  ،(1) رقم في صورتها النهائية كما هي في الملحق االستبانةوبذلك تكون         

الحيتها لتحليل وص االستبانةمما يجعله على ثقة تامة بصحة  ،الدراسة استبانةتأكد من صدق وثبات 

 النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة:خامًسا: 

الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  من خالل برنامج التحليل اإلحصائي االستبانةتم تفريغ وتحليل 

"Statistical Package for the Social Sciences" (SPSS)، :وتم استخدام االختبارات التالية 

 -كولمجوروفاختبار  تم استخدام :Normality Distribution Testاختبار التوزيع الطبيعي  -1

الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف

 (.Sig)( والقيمة االحتمالية 1.187، حيث تبين أن قيمة االختبار تساوي )الطبيعي من عدمه

وبذلك فإن توزيع البيانات يتبع  α  ≤ 0.05مستوى الداللة ( وهي أكبر من 0.119تساوي )

 حيث سيتم استخدام االختبارات المعلمية لإلجابة على فرضيات الدراسة.  ،التوزيع الطبيعي

 الدراسة.لوصف عينة  (Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات  -2

 .المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي -3

 .االستبانة( لمعرفة ثبات فقرات Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ ) -4

قد و  ،( لقياس درجة االرتباطPearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) -5

 نة.استخدمه الباحث لحساب االتساق الداخلي والصدق البنائي لالستبا

متوسط درجة االستجابة قد وصلت  ( لمعرفة ما إذا كانT-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار  -6

أم زادت أو قلت عن ذلك. ولقد استخدمه الباحث للتأكد من داللة  6إلى الدرجة المتوسطة وهي 

 المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.

( لمعرفة ( One Way Analysis of Variance- ANOVA اختبار تحليل التباين األحادي -7

 ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات.

 استخدمه الباحث للفروق التي تعزى للمتغير الذي يشتمل على ثالث مجموعات فأكثر.
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الدراسة ومناقشتها نتائج: الرابع الفصل  

 
 الدراسةاإلجابة على تساؤالت  أواًل:

 الدراسة فرضياتثانًيا: اختبار 
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، وذلك من خالل تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمن هذا الفصل عرضًا ل        

لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية  ،االستبانةاإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج 

إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية  ،الدراسة استبانةللبيانات المتجمعة من 

(SPSS)  .للحصول على نتائج الدراسة التي سيتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل 

لمعرفة ما إذا كان متوسط درجة  ،لعينة واحدة T تحليل فقرات االستبانة تم استخدام اختبارول        

تقابل الموافقة  الفرضية الصفريةحيث ، أم ال 6إلى درجة الموافقة المتوسطة وهي  االستجابة قد وصل

إذا كانت وبالتالي ، 6إلجابة ال يساوي متوسط درجة ا الفرضية البديلةو ، 6التي تساوي  المتوسطة

Sig > 0.05  يكون في هذه الحالة متوسط آراء األفراد حول الظاهرة موضع الدراسة ال يختلف فإنه

الفرضية الصفرية ، أما إذا كانت ال يمكن رفض وبالتالي  6ريًا عن موافق بدرجة متوسطة وهى جوه

Sig < 0.05  آراء األفراد  فيتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بأن متوسط

، وفي هذه الحالة يمكن تحديد ما إذا كان متوسط اإلجابة رجة الموافقة المتوسطةعن ديختلف جوهريًا 

وذلك من خالل قيمة االختبار فإذا كانت  ،الموافقة المتوسطةيزيد أو ينقص بصورة جوهرية عن درجة 

 موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عن درجة الموافقة المتوسطة والعكس صحيح.القيمة 

 ؤالت الدراسة:اإلجابة على تسا أواًل:

فاعلية إدارة شبكة األقصى بإعالمها المرئي والمسموع واإللكتروني للحرب ما مدى التساؤل األول: 

  ؟النفسية

ولمعرفة مدى فاعلية إدارة شبكة األقصى بإعالمها المرئي والمسموع واإللكتروني للحرب         

اإلحصائية لفقرات المجال الموضحة في الداللة  للكشف عن Tاختبار  النفسية قام الباحث باستخدام

 الجدول التالي:
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 (14)رقم جدول 

فاعلية إدارة شبكة األقصى بإعالمها المرئي لكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
 " والمسموع واإللكتروني للحرب النفسية

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 الترتيب

1.  

ا نفسية بشقيها الدفاعي أدارت الشبكة حربً 
 4 0.000* 13.01 77.30 7.73 غزةوالهجومي في كافة مراحل العدوان على 

2.  
تميزت الشبكة بسرعة تغطية األحداث والوقائع 

 3 0.000* 16.84 80.27 8.03 بما يخدم رسالة الحرب النفسية

3.  
اكتسبت الشبكة مصداقية عالية بين كافة فئات 

 1 0.000* 14.11 82.61 8.26 المجتمع الفلسطيني

4.  
اتسم أداء مذيعي الشبكة ومراسليها بالشفافية بما 

 5 0.000* 7.87 73.69 7.37 يخدم العمل على تعزيز الجبهة الداخلية

5.  
ركزت الشبكة على وحدوية الخطاب اإلعالمي 

 7 0.000* 6.71 71.26 7.13 في تغطيتها

6.  
تنوعت أساليب ووسائل العمل داخل مؤسسات 

 8 0.000* 6.84 70.54 7.05 الشبكة في إطار الحرب النفسية

7.  
نجحت إدارة الشبكة في إظهار وحشية االحتالل 

 2 0.000* 15.76 81.71 8.17 لدى الشارع العربي والغربي

8.  
عملت الشبكة على التنسيق بين مؤسساتها في 

 6 0.000* 8.38 72.88 7.29 تغطية األحداث بشكل متناغم

9.  
توفر التنسيق والتعاون مع القنوات الداعمة لنهج 

 9 0.000* 5.54 69.46 6.95 المقاومة على صعيد العمل الميداني

10.  
استخدمت الشبكة بكافة مؤسساتها اإلعالم 

 10 0.000* 5.66 69.19 6.92 الجديد بكفاءة وفاعلية في إدارة الحرب النفسية

  0.000* 12.55 74.89 7.49 جميع فقرات المجال معاً 

 .α  ≤ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
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اكتسبت الشبكة مصداقية " الثالثةللفقرة المتوسط الحسابي تشير بيانات الجدول السابق إلى أن         

( أي أن المتوسط 10)الدرجة الكلية من  8.26" يساوي بين كافة فئات المجتمع الفلسطينيعالية 

 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  14.11%، قيمة االختبار 82.61الحسابي النسبي 

، وترجع النسبة العالية لهذه ه الفقرةوهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذ

إلى المصداقية العالية التي حققتها  -ب األول على جميع فقرات المجالحيث كانت بالترتي–الفقرة 

الشبكة بين المجتمع الفلسطيني حيث كانت المصدر األوثق واألبرز الذي يستقي منه المواطن 

الفلسطيني الخبر بدقة، "حتى أصبح المواطن الفلسطيني ال يرى خبًرا صحيًحا إال عندما تعلن عنه 

م، مقابلة(، حتى 2014المقاومة وتصريحاتها وفي أوقات التهدئة" )زقوت، الشبكة خاصة عمليات 

أنها "استطاعت أن تصل إلى أبعد من ذلك فتبني مصداقية لها في المجتمع الصهيوني كذلك". )ثريا، 

م( التي بينت ضعف 2012م، مقابلة(، كما اتفقت هذه النسبة العالية مع دراسة )عدوان، 2014

م مما يجعل الكفة الراجحة 2008صهيوني في تغطيته للعدوان على غزة عام مصداقية اإلعالم ال

 لإلعالم الفلسطيني في مصداقيته وفاعلية إدارته للحرب النفسية.

استخدمت الشبكة بكافة مؤسساتها "  العاشرةللفقرة المتوسط الحسابي كما بينت النتائج أن         

أي أن المتوسط الحسابي  6.92الحرب النفسية " يساوي اإلعالم الجديد بكفاءة وفاعلية في إدارة 

وهذا يعني  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية , وأن 5.66 %، قيمة االختبار69.19النسبي 

، ولعل هذه النسبة القريبة من الجيدة ترجع إلى بل أفراد العينة على هذه الفقرةمن قأن هناك موافقة 

اهتمام إدارة الشبكة باإلعالم الجديد ووجود حضور كبير لها عليه، حيث بلغ عدد معجبي صفحة 

مليون معجب "وهي الشبكة  2ما يقارب  -إحدى مؤسسات الشبكة–وكالة شهاب على الفيس بوك 

م، مقابلة(، وفيما يتعلق بصفحات 2014رك، األولى فلسطينيًّا من حيث المتفاعلين معها" )مبا

م، 2014التواصل االجتماعي لبقية مؤسسات الشبكة فجاءت النتيجة متعارضة مع ما ذكره ثريا )
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مقابلة( من وجود بعض القصور في أداء مواقع التواصل االجتماعي للقناة يرجع إلى المالحقات 

األقصى اإللكتروني، حيث تم إغالق صفحة  المستمرة وعمليات القرصنة المتواصلة على موقع قناة

م، مقابلة( من أنه تم إغالق 2014القناة على الفيس بوك عدة مرات، وكذلك مع ما ذكره ظاهر )

 100صفحة الفيس بوك الخاصة بإذاعة األقصى عدة مرات خاصًة بعد أن يفوق معجبي الصفحة 

 ألف معجب.

 

المتوسط الحسابي النسبي يساوي و ، 7.49يساوي ل للمجال ككالمتوسط الحسابي بشكل عام         

 لذلك يعتبر مجال 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية و  ،12.55قيمة االختبار و %، 74.89

إحصائيًا  دال" فاعلية إدارة شبكة األقصى بإعالمها المرئي والمسموع واإللكتروني للحرب النفسية"

0.05عند مستوى داللة   ، ًامما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهري 

على الدراسة اد عينة عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفر 

، األمر الذي يدلل على أن الشبكة نجحت في إدارة الحرب النفسية بشقيها الدفاعي فقرات هذا المجال

والهجومي وبفاعلية عبر التكامل الذي حققته في الصوت والصورة وعبر حضورها اإللكتروني وعبر 

 مواقع التواصل االجتماعي المختلفة.

م( التي بينت أن 2010كدراسة )ثريا،  السابقة بعض الدراساتنتائج واتفقت هذه النتائج مع         

دار  ة اإلمكانات المادية والبشرية خالل العدوان على غزة إدارة قناة األقصى نجحت في تحقيق أهدافها وا 

م( والتي بينت وجود أثر كبير إلدارة اإلعالم المرئي في 2013)الشعراوي،  دراسةم، و 2008عام 

م( التي تبين 2004صنع وتعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية، واتفقت كذلك مع دراسة )الشحات، 

م( التي بينت أن 2002الحروب الحديثة، ودراسة )الدواوسة، الفاعلية واألهمية العظمي لإلعالم في 
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م( أن 2003التلفزيون يلعب دوًرا كبيًرا وفاعاًل في تنمية الوعي السياسي، وقد بينت دراسة )شليفر، 

 الفلسطينيين من خالل تجاربهم واجهوا الحرب النفسية واستغلوها لصالحهم.

ى التخطيط الجيد قبل بدء الحرب ووضوح األهداف، وبدرجة أساسية إلويعزو الباحث ذلك         

م( حيث توصلت إلى أن الخطط اإلعالمية مهمة جًدا في 2004وهذا ما بينته دراسة )الضويحي، 

األزمات والكوارث وبينت أهمية اللجوء إلى وسائل اإلعالم لمواجهتها، كما أن تخطيط الشبكة الجيد 

يتالءم مع اإلدارة الجيدة للحرب النفسية، وتميز كذلك العنصر  تبعه تنظيم وتوزيع لألدوار والمهام بما

اإلداري للشبكة الذي خاض عدة تجارب قبل ذلك واكتسب منها الخبرة التي أهلته لقيادة طاقم العمل 

لتحقيق أهداف الخطط الموضوعة، كذلك يرجع هذا النجاح إلى التنسيق بين مؤسسات الشبكة وتوحيد 

مكانياتها  المادية والبشرية في سياق حربها مع العدو الصهيوني، وتنوع الوسائل اإلعالمية قدراتها وا 

ذاعة ووكالة أنباء إضافة إلى الحضور اإللكتروني.  ذات األثر الكبير من فضائية ومحلية وا 

 شـبكة إدارة فاعليـة تـؤثر" بــ القائلة الفرضية وبناًء على نتيجة التساؤل السابقة يمكن قبول        

 عنــد إحصــائية داللــة اذ اتــأثيرً  النفســية للحــرب واإللكترونــي والمســموع المرئــي بإعالمهــا األقصــى

 ".غزة على األخير العدوان خالل النفسية الحرب إدارة على α ≤ 0.05 مستوى 

 

 ؟للحرب النفسية الصهيونية اإلعالمية شبكة األقصى تتصدالتساؤل الثاني: كيف 

اختبار  ولمعرفة مدى تصدي شبكة األقصى للحرب النفسية الصهيونية قام الباحث باستخدام        

T الداللة اإلحصائية لفقرات المجال الموضحة في الجدول التالي: للكشف عن 
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 (15) رقمجدول 

للحرب النفسية تصدي شبكة األقصى  لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
 الصهيونية "

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 الترتيب

1.  
 البث ومحاوالت اختراق الشبكة مقرات بقصف االحتالل قيام
تغطيتها على سلبا تؤثر لم  7.23 72.34 5.49 *0.000 10 

2.  
 الشبكة تغطية على المضللة الصهيونية الرواية تؤثر لم

 1 0.000* 13.69 83.33 8.33 لألحداث

3.  
استطاعت الشبكة أن تحصن المجتمع الفلسطيني ضد 

 8 0.000* 7.82 74.14 7.41 الحرب النفسية الصهيونية التي تستهدفه

4.  

تمكنت الشبكة من رصد ما يصدر عن الماكنة اإلعالمية 
الشأن  الصهيونية عبر وجود مترجمين ومتخصصين في

 الصهيوني
7.47 74.68 8.68 *0.000 7 

5.  
أفردت الشبكة مساحات بث كافية للمحللين والخبراء 

 5 0.000* 11.89 77.57 7.76 والقيادات الفلسطينية للتصدي للحرب النفسية الصهيونية

6.  
نجحت الشبكة في التصدي لمحاوالت االحتالل زرع بذور 

 6 0.000* 11.18 76.76 7.68 المجتمع الفلسطينيالفرقة وبث مشاعر اليأس واإلحباط في 

7.  
تصدت الشبكة لمحاوالت االحتالل عزل المقاومة عن 

 3 0.000* 13.71 79.73 7.97 محيطها الشعبي عبر الدعايات والشائعات

8.  
أظهرت الشبكة زيف مزاعم االحتالل بعجز المقاومة وعدم 

 2 0.000* 18.99 82.43 8.24 تحقيقها أي نتائج على أرض الميدان

9.  
فندت الشبكة أكاذيب قيادة االحتالل وناطقيه في وسائل 

 اإلعالم العربية والغربية
7.94 79.37 15.59 *0.000 4 

10.  
استطاعت الشبكة أن تحارب ظاهرة العمالء والعمل على 

 عزلهم عن واقع المجتمع الفلسطيني
7.26 72.61 7.87 *0.000 9 

  0.000* 15.61 77.30 7.73 جميع فقرات المجال معاً 

 .α ≤ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة 



139 
 

 الرواية تؤثر لمللفقرة الثانية "المتوسط الحسابي تشير بيانات الجدول السابق إلى أن         

( أي أن 10)الدرجة الكلية من  8.33" يساوي لألحداث الشبكة تغطية على المضللة الصهيونية

تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية , وأن 13.69%، قيمة االختبار 83.33المتوسط الحسابي النسبي 

، ويرجع تميز بل أفراد العينة على هذه الفقرةوهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من ق ،0.000

إلى الوعي الموجود عند إدارة  -يب األولحيث حصلت على الترت–هذه النقطة عن غيرها في المجال 

الشبكة في تعاطيها مع األخبار وتنبهها للرواية الصهيونية وعدم التعاطي معها إال بحذر وتأكد، وقد 

 تعدى األمر إلى مواجهتها وكشف زيفها.

 الشبكة مقرات بقصف االحتالل قيامللفقرة األولى "المتوسط الحسابي كما بينت النتائج أن         

( أي أن 10)الدرجة الكلية من  7.23" يساوي تغطيتها على اسلبً  تؤثر لم البث اختراق ومحاوالت

تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،5.49قيمة االختبار و %، 72.34المتوسط الحسابي النسبي 

هذه النسبة الجيدة ، وترجع قبل أفراد العينة على هذه الفقرةوهذا يعني أن هناك موافقة من  ،0.000

إلى أن إدارة الشبكة استطاعت التغلب على قصف االحتالل لمقراتها بعمل بدائل ألماكن البث وخطط 

بديلة مما مكنها من إدارة الحرب النفسية بفاعلية، وكذلك "عملت على تقوية البث وعمل ترددات بديلة 

بلة(، وفيما يتعلق بترتيبها بين فقرات م، مقا2014إليصال رسالة الشبكة في العدوان األخير" )ثريا، 

المجال نجد أنها جاءت األخيرة، ويرجع ذلك إلى أن كفاءة العمل في األماكن البديلة وبطواقم مقلصة 

وتحت االستهداف ال شك يؤثر على العمل، وهذا ما احتاج من إدارة الشبكة إلى التخطيط السليم على 

نولوجي للكيان الصهيوني كان يعتبر من أبرز المعيقات التي كافة الصعد، كذلك "التفوق التقني والتك

 م، مقابلة(.2014واجهتها الشبكة" )البردويل، 
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المتوسط الحسابي النسبي يساوي ، و 7.73يساوي  للمجال ككل بشكل عام المتوسط الحسابيو         

 ك يعتبر مجاللذل 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية , و 15.61%، قيمة االختبار 77.30

0.05" دال إحصائيًا عند مستوى داللة تصدي شبكة األقصى للحرب النفسية الصهيونية"  ، مما

يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا 

، وأن إدارة شبكة العينة على فقرات هذا المجاليعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد 

األقصى قد نجحت في التصدي للحرب النفسية الصهيونية وبالتالي حققت هدًفا من أبرز أهدافها على 

صعيد الحرب النفسية الدفاعية، وأنها تمكنت من تحصين المواطن الفلسطيني وتوعيته بدرجة جيدة 

دعاية وشائعات وروايات مضللة ومحاوالت غسيل الدماغ  ضد أساليب الحرب النفسية الصهيونية من

 .التي نشرتها عبر وسائل متنوعة أبرزها العمالء والمنشورات وشبكة اإلنترنت وا عالمها المعادي

م( التي بينت أن 2013)عباس،  بعض الدراسات كدراسةنتائج واتفقت هذه النتائج مع         

ل اإلعالمي أهم أبعاد الحرب النفسية الصهيونية الموجهة ضد اإلشاعة والمنشورات والرسائل والتضلي

الشعب الفلسطيني في الحرب على غزة، والتي واجهتها وسائل اإلعالم الفلسطينية وبقوة، كما اتفقت 

م( التي ذكرت أن نجاح الحرب النفسية الصهيونية كما يعتبره الكيان 2013مع دراسة )سعدات، 

لدولي الذي تحققه هذه الحرب، وهو ما لم يحصل ألنه فقد هذا الصهيوني يكمن في التعاطف ا

التعاطف الدولي خاصة الشعبي وظهر ذلك واضًحا في حجم المسيرات والمظاهرات المنددة بالعدوان 

م( 2013الصهيوني المتكرر على الشعب الفلسطيني، كذلك اتفقت مع دراسة )أبو عرقوب والخدام، 

ي في تحقيق أي من أهدافه العسكرية والنفسية، ومع دراسة )بركة، والتي وضحت فشل العدو الصهيون

م( التي توصلت إلى أن النخب اإلعالمية الفلسطينية نجحت في استخدام استراتيجيات 2011

لمواجهة الحرب النفسية الصهيونية، وأن االنتماء والثقة ورفع الروح المعنوية لدى المواطن الفلسطيني 

 راتيجيات.كان من أبرز تلك االست
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إدراك إدارة إلى  نجاح شبكة األقصى في التصدي للحرب النفسية الصهيونيةويعزو الباحث         

الشبكة بمخاطر تلك الحرب، والعمل بجدية لمحاربة ومواجهة محاوالت االحتالل المتكررة الختراق 

وسائلها وأساليبها في نفسية المواطن الفلسطيني وبث روح االنهزامية فيه، والعمل كذلك على تطوير 

م، كما أن متابعة ما تصدره 2012م وعدوان عام 2008ذلك بعد االستفادة من تجربة عدوان عام 

وسائل اإلعالم الصهيونية عبر وسائلها المختلفة من خالل الخبراء في الشأن الصهيوني والمحللين 

اعدت الثقة التي بنتها كان له دور واضح في نجاح التصدي للحرب النفسية الصهيونية، كذلك س

الشبكة في المجتمع الفلسطيني على عدم انجراره وراء الوسائل التي است خدمت في الحرب النفسية 

نما االستجابة الجيدة للرواية الفلسطينية.  الصهيونية المدمرة، وا 

شبكة تصدي ؤثر يقبول الفرضية القائلة بـ "يمكن  السابقة وبناًء على نتيجة التساؤل        

على إدارة  α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى  اا ذتأثيرً  األقصى للحرب النفسية الصهيونية

 ."الحرب النفسية خالل العدوان األخير على غزة

 

القوى الفاعلة في الميدان )فصائل بين شبكة األقصى اإلعالمية و  التنسيقالتساؤل الثالث: ما مدى 

 ؟والمدنية(المقاومة، المؤسسات الصحية 

اختبار  ولمعرفة مدى تنسيق شبكة األقصى مع القوى الفاعلة في الميدان قام الباحث باستخدام        

T الداللة اإلحصائية لفقرات المجال الموضحة في الجدول التالي: للكشف عن 
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 (16) رقمجدول 

التنسيق مع القوى الفاعلة في الميدان لكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
 ")فصائل المقاومة، المؤسسات الصحية والمدنية(

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 الترتيب

1.  
للشبكة دور فاعل في صنع النصر جنبا إلى 

 جنب مع المقاومة في الميدان
8.05 80.54 11.44 *0.000 4 

2.  
التنسيق مع المقاومة في عرض مفاجآتها 

 وخطاباتها كان على مستوى عالٍ 
8.28 82.79 18.35 *0.000 2 

3.  

كان لتركيز الشبكة على بث خطابات قادة 
المقاومة وعملياتها المصورة دور فاعل في تعزيز 

 هيبة المقاومة وصالبتها
8.66 86.58 25.86 *0.000 1 

4.  

الميدانية مع المقاومة خاصة داخل كان للجوالت 
األنفاق األثر الكبير في المجتمع الفلسطيني 

 والصهيوني على حد سواء
8.07 80.72 15.12 *0.000 3 

5.  
عرضت الشبكة فعاليات جميع فصائل المقاومة 

 9 0.734 0.34 60.63 6.06 في الميدان بال استثناء

6.  
لم تمس الشبكة في تغطيتها بأمن المقاومة ولم 

 5 0.000* 10.52 77.30 7.73 تقدم معلومات مجانية لالحتالل

7.  
حافظت الشبكة عبر تغطيتها على أمن المواطن 

 7 0.000* 11.66 75.77 7.58 عبر التنسيق مع الجهات صاحبة االختصاص

8.  
استطاعت الشبكة أن توصل رسالة ومناشدات 

 8 0.000* 12.09 75.68 7.57 المؤسسات الصحية للمجتمع المحلي والدولي

9.  

استطاعت الشبكة أن تتواصل بمستوى فاعل مع 
المؤسسات المدنية العاملة في الحرب وأن توصل 

 إرشاداتها ومناشداتها للمجتمع المحلي
7.59 75.86 12.01 *0.000 6 

  0.000* 17.36 77.32 7.73 جميع فقرات المجال معاً 

 .α  ≤ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
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كان لتركيز الشبكة على للفقرة الثالثة "المتوسط الحسابي تشير بيانات الجدول السابق إلى أن         

" يساوي في تعزيز هيبة المقاومة وصالبتهابث خطابات قادة المقاومة وعملياتها المصورة دور فاعل 

قيمة االختبار و %، 86.58( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 10)الدرجة الكلية من  8.66

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،25.86

ا ، ويرجع تميز هذه الفقرة وحصولها على الترتيب األول بين فقرات هذبل أفراد العينة على هذه الفقرةق

المجال إلى االستراتيجية التي اتبعتها الشبكة في التركيز على خطابات، وعمليات، ومفاجآت المقاومة، 

عبر البث المتكرر لها وكثرة استخدامها في الفواصل واألناشيد المختلفة وتناولها بالتحليل، ويرجع ذلك 

والمقاومة في الميدان مما مكن أيًضا إلى "التنسيق الذي كان على أعلى المستويات بين إدارة الشبكة 

الشبكة وفي الكثير من األحيان من بث مواد المقاومة وخطاباتها وبشكل حصري ومتميز عن باقي 

م، مقابلة(، كذلك التكامل مع المقاومة في تحقيق هدف 2014الوسائل اإلعالمية األخرى" )زقوت، 

عدم تمكين الحرب النفسية الصهيونية مشترك وهو تعزيز هيبتها والتفاف الشعب الفلسطيني حولها، و 

 من إحداث الوقيعة بينها وبين حاضنتها الشعبية.

عرضت الشبكة فعاليات جميع فصائل للفقرة الخامسة "المتوسط الحسابي كما بينت النتائج أن         

%، قيمة 60.63أي أن المتوسط الحسابي النسبي  6.06المقاومة في الميدان بال استثناء" يساوي 

لذلك تعتبر الفقرة غير دالة إحصائيًا 0.734 تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية , وأن 0.34االختبار

0.05عند مستوى داللة   ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة ال تختلف جوهريًا

من الفقرات أفراد العينة  من وجهة نظر هذه الفقرةيعني أن ، األمر الذي ن درجة الموافقة المتوسطةع

ذات التقييم الضعيف والمتدني، األمر الذي يتطلب من إدارة الشبكة العمل بشكل أفضل على التركيز 

على جميع فعاليات فصائل المقاومة والتنسيق معها بمستوى أعلى واعتماد الخطاب الوحدوي 

قصى غدت منبًرا مهمًّا لدى المواطن الفلسطيني والتجميعي في كافة برامجها وتغطياتها، ألن شبكة األ
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بكافة أطيافه وتوجهاته، خاصة في ظل األزمات والحروب، كما أن توحد اإلعالم الصهيوني بكافة 

أطيافه ووسائله في حربه على المجتمع الفلسطيني يحتاج من اإلعالم الفلسطيني كذلك إلى التوحد بل 

 التكامل.

 

المتوسط الحسابي النسبي يساوي و ، 7.73يساوي  للمجال ككل ط الحسابيالمتوس امبشكل عو         

 لذلك يعتبر مجال 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية و , 17.36%، قيمة االختبار 77.32

" دال التنسيق مع القوى الفاعلة في الميدان )فصائل المقاومة، المؤسسات الصحية والمدنية("

0.05إحصائيًا عند مستوى داللة   ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف

اد العينة على جوهريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفر 

مع  ، األمر الذي يوضح "وجود التنسيق العالي مع إعالم المقاومة، وكذلكفقرات هذا المجال

رشاداتها للمجتمع المحلي". )أبو  المؤسسات الصحية والمدنية بإرسال مناشداتها للمجتمع الخارجي وا 

 م، مقابلة(2014محسن، 

( التي بينت وجود م2012)الغصين، بعض الدراسات كدراسة نتائج واتفقت هذه النتائج مع         

وأنه يقوم بمحاربة اإلشاعة بشكل متوسط،   تنسيق بين اإلعالم األمني مع قيادته ومع وسائل اإلعالم،

م( التي تبين أن المقاومة قد طورت من وسائلها اإلعالمية 2005واتفقت كذلك مع دراسة )عباس، 

في إطار الحرب النفسية للرد على إعالم العدو الصهيوني، بما يسهل عملية التنسيق مع المؤسسات 

 اإلعالمية بمستوى أكثر فاعلية.

نجاح إدارة الشبكة في التنسيق مع القوى العاملة في الميدان إلى عالقاتها و الباحث ويعز         

المتينة مع جميع هذه القوى والمؤسسات، وحرص الشبكة على إيصال فعاليات هذه القوى إلى 
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الجمهور الفلسطيني بما يخدم أهداف الشبكة في إطار الحرب النفسية، كذلك شعورها بأهمية تكامل 

الدور المؤثر واألساسي لهذه القوى عسكريًّا وأمنيًّا وسياسيًّا وصحيًّا واجتماعيًّا وغير ذلك،  دورها مع

من أجل عدم تمكين الحرب الصهيونية من المساس بها عبر الوسائل اإلعالمية المختلفة من جهة، 

 وعبر عدم تقديم معلومات مجانية وعشوائية لالحتالل من جهة أخرى.

التنسيق مع القوى ؤثر يقبول الفرضية القائلة بـ "يمكن السابقة وبناًء على نتيجة التساؤل         

داللة إحصائية عند  اا ذتأثيرً  الفاعلة في الميدان )فصائل المقاومة، المؤسسات الصحية والمدنية(

 ."على إدارة الحرب النفسية خالل العدوان األخير على غزة α ≤ 0.05مستوى 

 

التي أنتجتها شبكة األقصى في رفع الروح المعنوية اإلعالمية تأثير المواد التساؤل الرابع: ما درجة 

 ؟للمقاومة والمجتمع الفلسطيني

ولمعرفة درجة تأثير المواد اإلعالمية التي أنتجتها شبكة األقصى في رفع الروح المعنوية         

الداللة اإلحصائية لفقرات  للكشف عن Tاختبار  للمقاومة والمجتمع الفلسطيني قام الباحث باستخدام

 المجال الموضحة في الجدول التالي:
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 (17) رقمجدول 

تأثير المواد التي أنتجتها شبكة األقصى في لكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
 " رفع الروح المعنوية للمقاومة والمجتمع الفلسطيني

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 الترتيب

1.  
الشبكة في الوصول إلى المجتمع الفلسطيني في نجحت 

 الوقت المناسب دون انقطاع في التغطية
8.23 82.34 15.55 *0.000 4 

2.  

ظهار حالة صمود  لشبكة األقصى دور مهم في تجسيد وا 
الشعب الفلسطيني والتفافه حول المقاومة وصالبة الجبهة 

 الداخلية
8.38 83.78 19.06 *0.000 2 

3.  
المقاومة واالستشهاد والصبر عبر ما أنتجته غرس ثقافة 

 5 0.000* 16.68 81.62 8.16 الشبكة ساهم في تثبيت المجتمع الفلسطيني

4.  
ساهمت تغطية الشبكة في تمتين أواصر التكافل 

 8 0.000* 10.87 75.95 7.59 االجتماعي والتكاتف بين أطياف الشعب الفلسطيني

5.  
والفواصل والوثائقيات القصيرة ساهم بث األناشيد الحماسية 

 2 0.000* 20.52 83.78 8.38 في رفع الروح المعنوية للمقاومة وللمجتمع الفلسطيني

6.  

التركيز على إنجازات ونجاحات ومفاجآت المقاومة 
وعملياتها النوعية ساهم في رفع الروح المعنوية للمقاومة 

 وللمجتمع الفلسطيني
8.73 87.30 24.97 *0.000 1 

7.  
ساهمت استضافة المحللين والخبراء والدعاة والقادة في 

 7 0.000* 10.79 77.21 7.72 تثبيت المواطن الفلسطيني وتعزيز ثقته بالمقاومة

8.  

عرض شهادات قادة ومحللي الصهاينة عن إخفاقاتهم 
وخسائرهم وعن ضراوة المقاومة أسهم في رفع الروح 

 المعنوية للمواطن الفلسطيني
8.08 80.81 18.76 *0.000 6 

9.  
ساهمت نداءات النصرة التي أطلقتها الشبكة في تحرك 

 9 0.000* 4.19 67.03 6.70 الشارع في الضفة والداخل للضغط على االحتالل

  0.000* 19.35 79.98 8.00 جميع فقرات المجال معاً 

 .α  ≤ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
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التركيز على إنجازات للفقرة السادسة "المتوسط الحسابي تشير بيانات الجدول السابق إلى أن         

ونجاحات ومفاجآت المقاومة وعملياتها النوعية ساهم في رفع الروح المعنوية للمقاومة وللمجتمع 

%، 87.30( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 10)الدرجة الكلية من  8.73" يساوي لسطينيالف

وهذا يعني أن هناك موافقة  ،0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن 24.97 قيمة االختبار و 

حيث كانت –، وترجع النسبة العالية لهذه الفقرة قبل أفراد العينة على هذه الفقرةبدرجة كبيرة من 

نجازاتها التي  إلى أن الدور البارز للمقاومة في -بالترتيب األول على جميع فقرات المجال الميدان وا 

تحققها ومفاجآتها، من أكثر األمور التي تعمل على رفع الروح المعنوية للمواطن الفلسطيني وكذلك 

للمقاوم في أرض الميدان، لذلك "عمدت الشبكة إلى التركيز عليها في جميع المواد اإلعالمية التي 

إللكترونية على مدار الساعة طوال الحرب تنتجها ليتم بثها مرئيًة أو مسموعًة أو على المواقع ا

 م، مقابلة(2014وبعدها". )المدهون، 

ساهمت نداءات النصرة التي أطلقتها " التاسعةللفقرة المتوسط الحسابي كما بينت النتائج أن         

أي أن  6.70" يساوي خل الفلسطيني للضغط على االحتاللالشبكة في تحرك الشارع في الضفة والدا

تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  4.19%، قيمة االختبار 67.03سط الحسابي النسبي المتو 

، مما يعني أن إدارة الشبكة لفقرةوهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه ا 0.000

للحرب النفسية استطاعت أن تحرك الشارع مما بدى واضًحا في المظاهرات التضامنية والضاغطة 

على االحتالل والتي تطورت إلى المواجهة في بعض األحيان، إال أن تدني المتوسط الحسابي النسبي 

واألخير، يرجع إلى التضييق  -لتاسعحيث جاءت في الترتيب ا-لهذه الفقرة مقارنًة بفقرات المجال 

ذاعة األقصى ووكالة شهاب في الضفة المحتلة واعتقال جزء منهم،  والمالحقة المستمرة لطواقم قناة وا 

كما أن "الواقع األمني فرض بعض القيود على التحرك الفاعل والقوي للشارع في الضفة المحتلة 

مر الذي يتطلب استراتيجيات أكثر فاعلية من قبل م، مقابلة(، األ2014والداخل الفلسطيني" )زقوت، 
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إدارة الشبكة لتساهم في خلق قوة ضاغطة على االحتالل الصهيوني، تؤثر وبفاعلية على مجريات 

 الحرب عبر تحريك الشارع الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

 

يساوي  ابي النسبيالمتوسط الحسو ، 8.00يساوي للمجال ككل المتوسط الحسابي  بشكل عامو         

 لذلك يعتبر مجال 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية و  19.35%، قيمة االختبار 79.98

" تأثير المواد التي أنتجتها شبكة األقصى في رفع الروح المعنوية للمقاومة والمجتمع الفلسطيني"

0.05إحصائيًا عند مستوى داللة  دال  على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال ، مما يدل

راد يختلف جوهريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أف

، وأن إدارة الشبكة للصورة والصوت عبر إنتاج المواد اإلعالمية العينة على فقرات هذا المجال

قات برامجية ونداءات، كانت مؤثرة وبدرجة كبيرة وساعدت المختلفة من فواصل وأناشيد ووثائقيات وحل

على تحقيق "أحد أهداف الحرب النفسية التي أدارتها الشبكة والذي تمثل في رفع الروح المعنوية 

 م، مقابلة(2014للمقاومة والمجتمع الفلسطيني". )البردويل، 

م( التي تبين أن فضائية 2010)ثريا،  بعض الدراسات كدراسةنتائج واتفقت هذه النتائج مع         

األقصى حققت أهدافها المختلفة خاصًة المتعلقة بتعزيز الصمود والثبات لدى أهالي غزة وتعزيز 

م، كما 2008م خالل العدوان على غزة عام 1984النصرة والتأييد في الضفة والداخل المحتل عام 

قوى استراتيجيات الحرب النفسية تكمن في م( التي توصلت إلى أن أ2011اتفقت مع دراسة )بركة، 

م( التي خلصت إلى أن وحدة الجبهة 2013رفع الروح المعنوية للمجتمع الفلسطيني، ودراسة )عباس، 

 الداخلية وتشكيل المقاومة والشعب جسًدا واحًدا من أبرز مفردات الحرب النفسية.
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عنوية للمقاومة والمجتمع الفلسطيني إلى نجاح إدارة الشبكة في رفع الروح المويعزو الباحث         

قدرة المواد اإلعالمية المختلفة على الوصول إلى هذه الفئات في الوقت المناسب ودون انقطاع، وتنوع 

المواد التي تنتجها الشبكة ومخاطبتها لكافة فئات المجتمع الفلسطيني في كافة أماكن تواجدها وفي كل 

ى استخدام الخطاب الديني والوحدوي والوطني عبر استضافة القادة مرحلة من مراحل العدوان، كذلك إل

 والدعاة والمحللين والخبراء، ويأتي باألساس تركيز الشبكة على إنجازات المقاومة في الميدان.

المواد التي أنتجتها ؤثر تقبول الفرضية القائلة بـ "يمكن  السابقة وبناًء على نتيجة التساؤل        

على رفع الروح المعنوية للمقاومة  α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى  اا ذتأثيرً شبكة األقصى 

 "."إدارة الحرب النفسية خالل العدوان األخير على غزةفي إطار والمجتمع الفلسطيني 

 

على الجنود التي أنتجتها شبكة األقصى اإلعالمية  تأثير المواد التساؤل الخامس: ما درجة
 ؟المجتمع الصهيونيو 

ولمعرفة مدى تأثير المواد اإلعالمية التي أنتجتها شبكة األقصى على الجنود والمجتمع         

الداللة اإلحصائية لفقرات المجال الموضحة  للكشف عن Tاختبار  الصهيوني قام الباحث باستخدام

 في الجدول التالي:
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 (18) رقمجدول 

 تأثير المواد التي أنتجتهافقرة من فقرات مجال "لكل  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 "شبكة األقصى على الجنود والمجتمع الصهيوني 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 الترتيب

1.  
يصال  استطاعت الشبكة الوصول إلى المجتمع الصهيوني وا 

 صوت المقاومة
7.12 71.17 6.57 *0.000 7 

2.  
ساهمت مصداقية الرسائل التي بثتها الشبكة والموجهة إلى 

 المجتمع الصهيوني في إضعاف الثقة بإعالمه وقيادته
7.38 73.78 8.85 *0.000 3 

3.  
ساهم بث الشبكة لألناشيد والفواصل باللغة العبرية في 

 التأثير على معنويات الجنود والمجتمع الصهيوني
7.24 72.43 7.01 *0.000 5 

4.  

عززت الرسائل التي بثتها الشبكة في الحرب البرية قناعة 
الجيش والمجتمع بعدم جدواها وأن مصير الجنود إما القتل 

 أو األسر أو اإلصابة
6.99 69.91 6.29 *0.000 9 

5.  

ساهم تركيز بث الشبكة لرسالة المقاومة باستهداف 
خلق حالة مستوطنات غالف غزة ومطار بن غوريون على 

 من الفوضى في صفوف المجتمع الصهيوني
7.32 73.24 7.50 *0.000 4 

6.  

تركيز الشبكة على بث عمليات ومفاجآت المقاومة وصور 
إطالق الصواريخ والقذائف ساهم في بث الذعر والضغط 

 النفسي على الجنود في ميدان المعركة
7.61 76.13 10.88 *0.000 1 

7.  
رسائل المقاومة عمل على تأثر تركيز الشبكة على إيصال 
 8 0.000* 6.65 71.08 7.11 اقتصاد االحتالل وتضرره

8.  
شككت الرسائل التي بثتها الشبكة المجتمع الصهيوني في 

 6 0.000* 8.10 71.89 7.19 قدرة جيشه على تحقيق أهدافه

9.  
شككت صور إطالق الصواريخ ونزولها على المدن المحتلة 

 جدوى القبة الحديدية المجتمع الصهيوني في عدم
7.53 75.32 9.41 *0.000 2 

  0.000* 9.19 72.77 7.28 جميع فقرات المجال معاً 

 .α  ≤ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
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تركيز الشبكة على بث للفقرة السادسة "المتوسط الحسابي تشير بيانات الجدول السابق إلى أن         

عمليات ومفاجآت المقاومة وصور إطالق الصواريخ والقذائف ساهم في بث الذعر والضغط النفسي 

( أي أن المتوسط الحسابي 10)الدرجة الكلية من  7.61على الجنود في ميدان المعركة" يساوي 

وهذا يعني  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  10.88 %، قيمة االختبار 76.13النسبي 

، وقد تميزت هذه الفقرة حيث حصلت قبل أفراد العينة على هذه الفقرةأن هناك موافقة بدرجة كبيرة من 

على الترتيب األول بين جميع فقرات هذا المجال كذلك الترتيب األول في مجال رفع الروح المعنوية 

الفاعلة في الميدان، وهذا التميز الواضح يدل للمجتمع الفلسطيني، واألول في مجال التنسيق مع القوى 

على أن نجاح إدارة الشبكة للحرب النفسية لم يكن ليتحقق لوال قوة المقاومة العسكرية في الميدان والتي 

أعطت قوًة وزخًما إعالميًّا كبيَرا، كذلك يدل على مصداقية الشبكة في إنتاجها ونشرها للمواد حيث لم 

 لم تزيف الحقائق كما يفعل العدو الصهيوني.تدعي انتصارات وهمية و 

عززت الرسائل التي بثتها الشبكة في " الرابعةللفقرة المتوسط الحسابي كما بينت النتائج أن         

" د إما القتل أو األسر أو اإلصابةالحرب البرية قناعة الجيش والمجتمع بعدم جدواها وأن مصير الجنو 

القيمة وأن  6.29%، قيمة االختبار 69.91سابي النسبي أي أن المتوسط الح 6.99يساوي 

، قبل أفراد العينة على هذه الفقرةوهذا يعني أن هناك موافقة من  0.000تساوي  (Sig).االحتمالية 

وترجع هذه الموافقة إلى قوة الرسائل التي بثتها الشبكة في الحرب البرية خاصًة خطاب اختطاف 

أعداد القتلى من الجنود والعمليات النوعية للمقاومة، األمر الذي الجندي الصهيوني شاؤول آرون و 

يستدعي من إدارة الشبكة العمل على تعزيز قدراتها في الوصول إلى الجندي في أرض الميدان 

 والمجتمع الصهيوني بشكل عام.

المتوسط الحسابي النسبي يساوي و ، 7.28يساوي  للمجال ككل المتوسط الحسابي بشكل عامو         

لذلك يعتبر مجال  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية و  ،9.19قيمة االختبار و %، 72.77
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إحصائيًا عند  دال "تأثير المواد التي أنتجتها شبكة األقصى على الجنود والمجتمع الصهيوني"

0.05مستوى داللة   متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريًا عن ، مما يدل على أن

راد العينة على فقرات هذا درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أف

، وأن "إدارة الشبكة قد أثرت فعليًّا على المجتمع الصهيوني واستطاعت الوصول إليه، ما بدا المجال

ار غير المسبوق للمواد التي أنتجتها الشبكة باللغة العبرية" )أبو عون، واضًحا من حجم االنتش

باللغة العبرية والتي مألت مواقع التواصل  "إسرائيل"أنشودة زلزل أمن م، مقابلة(، خاصًة 2014

 االجتماعي الصهيونية.

صت إلى م( والتي خل2012)عدوان،  بعض الدراسات كدراسةنتائج واتفقت هذه النتائج مع         

م كانت تنتهج سياسة 2008أن الصحف الصهيونية في إطار تغطيتها للعدوان على غزة عام 

التضليل والتعتيم على مجريات األمور مما أثر على الرأي العام الصهيوني وأفقدها مصداقيتها، كما 

 علىة م( التي توصلت إلى ضعف قدرة األجهزة اإلعالمية الصهيوني2003اتفقت مع دراسة )شليفر، 

القيام بأي إبداع مناسب في إطار الحرب النفسية، وهذا كله يؤدي إلى ضعف مصداقية اإلعالم 

وزيرة العدل في حكومة  ليفنيتسيبي دفع " األمر الذي، ي والتوجه إلى اإلعالم الفلسطينيالصهيون

كذلك و تقول للمجتمع الصهيوني: ال تصدقوا إعالم حماس وصدقوا إعالمنا، ل االحتالل الصهيوني

 .": تمتلك المقاومة وأجهزة إعالمها مفاجآت إعالميةليقول مائير كوهين الصهيوني عضو الكنيست

 مقابلة( ،م2014)ثريا، 

تمع أحد أهدافها وهو التأثير على المج تحقيق فيالنسبي نجاح الشبكة  ويعزو الباحث        

للحرب النفسية، حيث لم تكتفي بتحصين الجبهة الداخلية  إدارة الشبكةفي تطور ى الإلالصهيوني 

يصال  نما طورت وسائلها في الوصول إلى المجتمع الصهيوني وا  وصد الحرب النفسية الصهيونية، وا 
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يضاح اإلخفاقات المتكررة لجيش االحتالل واستهدافه المتكرر للمدن يين واألطفال رسائل المقاومة، وا 

 والمؤسسات المدنية، وتم ذلك باللغة العبرية.

فقرات هذا المجال بحكم متابعتهم بنسب عالية لمؤسسات  وقد استطاع المبحوثون اإلجابة على       

الشبكة خاصًة القناة الفضائية واإلذاعة، حيث أفردت القناة مساحات بث خاصة من برامج ووثائقيات 

الشبكة على المجتمع الصهيوني، وذلك عبر البرامج  تبثهها تأثير ما وتغطيات ترصد من خالل

وبعض الدراسات  ،وعرض وتحليل شهادات قادة ومحللي الصهاينة ،المترجمة إلى اللغة العربية

، وقد كان جزء والتقارير اإلخبارية الخاصة بأبعاد الحرب النفسية وتأثير اإلعالم الفلسطيني والمقاالت

الدراسة من المهتمين في الشأن الصهيوني ويتقنون اللغة العبرية ولديهم اطالع واسع كبير من عينة 

 على مجريات األمور في المجتمع الصهيوني.

المواد التي أنتجتها ؤثر تقبول الفرضية القائلة بـ "يمكن  السابقة وبناًء على نتيجة التساؤل        

 على الجنود والمجتمع الصهيوني α ≤ 0.05توى داللة إحصائية عند مس اا ذشبكة األقصى تأثيرً 

 ."إدارة الحرب النفسية خالل العدوان األخير على غزةفي إطار 

 

 التساؤل السادس: ما سبل تطوير إدارة شبكة األقصى اإلعالمية للحرب النفسية؟

%، فيما لم 56مبحوًثا من أفراد العينة بما نسبته  62وقد أجاب عن هذا التساؤل المفتوح         

( والتي تمثلت في 5% من أفراد العينة عليه، وقد أشارت البيانات الموجودة في الملحق رقم )44يجب 

 أهم سبل التطوير من وجهة نظر المبحوثين من عينة الدراسة إلى ما يلي:

 دور شبكة األقصى أكثرب يرتقيو  بما يعزز قدراتهموالمراسلين فنية وسياسية للمذيعين  عقد دورات. 

 .عقد لقاءات وورش عمل موسعة للعاملين في مجال الحرب النفسية لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم 
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 .تفعيل اإلعالم الجديد بشكل أكبر، ودعمه فنيًّا وبشريًّا 

 ،لمقاومةئل الفلسطينية اوزيادة مساحات التغطية للفصا تبني وجهة نظر الكل الفلسطيني المقاوم. 

 .اإلبداع في خلق أفكار جديدة ألساليب ووسائل الحرب النفسية 

  بنطاق أوسع. والبرامج العبرية المؤثرة ونشرهاالترجمة الدورية والفورية وبشكل أوسع لبعض المواد 

 االختراق والتشويش. زيادة درجات الجهوزية واألمان فيما يتعلق بالبث وضمان عدم 

  التركيز على القضايا الحياتية للمواطن والتواصل مع المسؤولين، مع زيادة حصة المواطن في

 التعبير عن همومه ومشاكله وصموده.

 .توحيد الجهد مع وسائل اإلعالم األخرى وزيادة حصة البث المشترك معها 

 ونوعا في فترات األزمات. االهتمام بمساحات بث خاصة بالشباب واألطفال والمرأة كما 

 ظهار المظلومية أمام العالم الخارجيالخطاب اإلعالمي  ضبط  .ما بين إظهار حالة االنتصار وا 

  التفكير بعمل ربط ودمج بين مؤسسات الشبكة وقت األزمات للتكامل واالستفادة من كل المهارات

 .المادية والبشرية والطاقات

  الطويلة الجمهور، مع عدم اإلكثار من البرامج الحواريةالتركيز على البرامج التفاعلية مع 

 والمقابالت الجامدة.

  بعدة لغات )إنجليزية الخاصة بقادة العمل العسكري والسياسي الفلسطيني بث المؤتمرات الحصرية

 .ممكنوعبرية و..( لتصل إلى أكبر عدد 

 الشبكة أداء نيلتحس صداه لمعرفة الشارع في القناة عمل أثر حول الراجعة التغذية قياس. 

 قوية ترددات واختيار األقصى لفضائية  إضافية ترددات إيجاد على العمل. 

 خبراء مع التعاقد ، كذلكل رسائل أكثر قوة للمجتمع الدوليالتعاون مع خبراء حقوقيين إليصا 
 .تأثيًرا أكثر مواد إلنتاج نفسيين
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 :انةاالستب جميع فقراتتحليل 

كخالصة للتحليل قام الباحث بتجميع النتائج اإلجمالية للمجاالت الخمسة األولى السابقة،         

ما يعني -لهذه المجاالت مجتمعة  متوسط درجة االستجابة لمعرفة ما إذا كان Tاستخدام اختبار و 

موضحة في  النتائجو  ،أم ال 6قد وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة وهي  -جميع فقرات االستبانة

 الجدول التالي:

 (19) رقمجدول 

 لجميع فقرات االستبيان (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 المجال م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 الترتيب

1.  
فاعلية إدارة شبكة األقصى بإعالمها المرئي 

واإللكتروني للحرب النفسيةوالمسموع   
7.49 74.89 12.55 *0.000 4 

2.  3 0.000* 15.61 77.30 7.73 تصدي شبكة األقصى للحرب النفسية الصهيونية 

3.  
التنسيق مع القوى الفاعلة في الميدان )فصائل 

(المقاومة، المؤسسات الصحية والمدنية  7.73 77.32 17.36 *0.000 2 

4.  
أنتجتها شبكة األقصى في رفع تأثير المواد التي 

 1 0.000* 19.35 79.98 8.00 الروح المعنوية للمقاومة والمجتمع الفلسطيني

5. 
تأثير المواد التي أنتجتها شبكة األقصى على الجنود 

 والمجتمع الصهيوني
7.28 72.77 9.19 *0.000 5 

 0.000* 16.04 76.44 7.64 االستبيان مجاالت وفقراتجميع 
 

 .α  ≤ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة          
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تأثير المواد التي " للمجال الرابعالمتوسط الحسابي تشير بيانات الجدول السابق إلى أن         

)الدرجة  8.00 " يساوي أنتجتها شبكة األقصى في رفع الروح المعنوية للمقاومة والمجتمع الفلسطيني

القيمة وأن  19.35 قيمة االختبارو %، 79.98( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 10الكلية من 

قبل أفراد العينة على وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من  0.000تساوي  (Sig).االحتمالية 

 الستبانة.مجاالت االمجال، وقد تميز هذا المجال حيث حصل على الترتيب األول بين جميع  هذ

تأثير المواد التي أنتجتها شبكة " للمجال الخامسالمتوسط الحسابي كما بينت النتائج أن         

( أي أن المتوسط الحسابي 10)الدرجة الكلية من  7.28 " يساوي على المجتمع الصهيونياألقصى 

وهذا يعني  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  9.19قيمة االختبار و %، 72.77النسبي 

المجال، وقد جاء بترتيب أقل من بين جميع  قبل أفراد العينة على هذمن  جيدةأن هناك موافقة بدرجة 

مجاالت االستبانة ما يستدعي من إدارة الشبكة تطوير الخطط الخاصة بهذا المجال، حتى تغدو 

 حرب ككل.رسالتها أكثر تأثيًرا على المجتمع الصهيوني وبالتالي على مجريات ال

( أي أن 10)الدرجة الكلية من  7.64يساوي  مجاالت االستبانةالمتوسط الحسابي لجميع         

تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  16.04قيمة االختبار و %، 76.44المتوسط الحسابي النسبي 

مجاالت وفقرات وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على جميع  0.000

 % في كل المجاالت.70، وبمستوى يزيد عن متوسط الحساب النسبي بشكل عام االستبانة

التطور اإلداري في شبكة األقصى اإلعالمية في إطار الحرب ويعزو الباحث ذلك إلى          

اقية لديها، النفسية، وقدرة هذه الشبكة الفعلية على التأثير على مجريات األمور خاصًة مع حجم المصد

وجاء هذا التطور بناًء على التخطيط السليم وحسن التنظيم والتوجيه واالستفادة من التجارب السابقة.
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 ثانًيا: اختبار فرضيات الدراسة:

كما هو تم اختبار الفرضيات الخمسة األولى وقبولها في إطار تفسير نتائج تساؤالت الدراسة         

 ت كالتالي:، وكانالسابق المحورفي موضح 

فاعلية إدارة شبكة األقصى بإعالمها المرئي والمسموع واإللكتروني للحرب تؤثر  الفرضية األولى:

على إدارة الحرب النفسية خالل العدوان  α  ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى  اا ذالنفسية تأثيرً 

 األخير على غزة.

داللة إحصائية عند  اا ذالنفسية الصهيونية تأثيرً تصدي شبكة األقصى للحرب يؤثر  الفرضية الثانية:

 على إدارة الحرب النفسية خالل العدوان األخير على غزة. α ≤ 0.05مستوى 

التنسيق مع القوى الفاعلة في الميدان )فصائل المقاومة، المؤسسات الصحية يؤثر  الفرضية الثالثة:

على إدارة الحرب النفسية خالل العدوان  α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى  اا ذوالمدنية( تأثيرً 

 األخير على غزة.

 0.05داللة إحصائية عند مستوى  اا ذالمواد التي أنتجتها شبكة األقصى تأثيرً تؤثر  الفرضية الرابعة:

≥ α  إدارة الحرب النفسية خالل في إطار على رفع الروح المعنوية للمقاومة والمجتمع الفلسطيني

 ى غزة.العدوان األخير عل

داللة إحصائية عند مستوى  اا ذالمواد التي أنتجتها شبكة األقصى تأثيرً تؤثر  الفرضية الخامسة:

0.05 ≥ α  إدارة الحرب النفسية خالل العدوان األخير في إطار على الجنود والمجتمع الصهيوني

 على غزة.
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بين  α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال ة: سادسالفرضية ال

لية إدارة شبكة األقصى اإلعالمية للحرب النفسية تعزى عمتوسطات تقديرات المبحوثين حول فا

حجم متابعة قناة األقصى  ،سنوات الخبرة ،التخصص ،المؤهل العلمي)للمعلومات الشخصية 

حجم متابعة إذاعة األقصى خالل العدوان األخير على  ،الفضائية خالل العدوان األخير على غزة

 غزة(.

التباين األحادي" لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية تم استخدام اختبار "          

 ، وذلك كما يلي:متوسطات أو أكثر 3وهذا االختبار معلمي يصلح لمقارنة 

بين متوسطات تقديرات  α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال  -1

 إلى المؤهل العلمي. لية إدارة شبكة األقصى للحرب النفسية تعزى عالمبحوثين حول فا

 المؤهل العلمي –التباين األحادي " نتائج اختبار " (: 20) رقم جدول

 المجال م
قيمة  المتوسطات

 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). بكالوريوس ماجستير دكتوراه 

1. 
فاعلية إدارة شبكة األقصى بإعالمها المرئي 

والمسموع واإللكتروني للحرب النفسية
7.46 7.66 7.35 0.533 0.589 

2.  0.800 0.223 7.62 7.80 7.76 تصدي شبكة األقصى للحرب النفسية الصهيونية 

3. في الميدان )فصائل  التنسيق مع القوى الفاعلة 
 المقاومة، المؤسسات الصحية والمدنية(

7.68 7.79 7.73 0.097 0.908 

4. تأثير المواد التي أنتجتها شبكة األقصى في رفع  
 الروح المعنوية للمقاومة والمجتمع الفلسطيني

8.03 8.12 7.83 0.634 0.532 

تأثير المواد التي أنتجتها شبكة األقصى على  .5
 والمجتمع الصهيونيالجنود 

7.35 7.19 7.28 0.108 0.898 

 0.841 0.173 7.56 7.71 7.65 اجميع المجاالت معً 
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" لتباين األحاديا" المقابلة الختبار (.Sig)أن القيمة االحتمالية  تشير نتائج الجدول السابق إلى        

وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد ا لجميع المجاالت مجتمعة معً   α ≤ 0.05أكبر من مستوى الداللة 

كل مجال على  فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت

 .المؤهل العلميا تعزى إلى والمجاالت مجتمعة معً  حدة

أن عينة الدراسة تمثلت في مجتمع الصفوة وجميعهم أصحاب خبرات ويعزو الباحث ذلك إلى         

إدارية أو إعالمية أو أكاديمية أو سياسية، إضافًة إلى كونهم جميًعا عايشوا العدوان األخير على غزة 

في برامجها في الكثير من األحيان، وبالتالي فهم جميًعا وكانوا ممن يتابعون الشبكة بل ويشاركون 

م 2014ن شبكة األقصى اإلعالمية أدارت الحرب النفسية خالل العدوان على غزة عام متفقون على أ

 بفاعلية واستطاعت أن تؤثر على المجتمع الفلسطيني والمجتمع الصهيوني.

ال توجد  التي بينت أنه م(2010)ثريا،  بعض الدراسات كدراسةنتائج واتفقت هذه النتائج مع         

حول نجاح إدارة اإلعالم المقاوم في  α ≤ 0.05 عند مستوى الداللةإحصائية فروق ذات داللة 

فضائية األقصى في تحقيق الصمود والثبات لدى أهالي غزة، والنصرة والتأييد في الداخل الفلسطيني 

م، والضغط على المجتمع الصهيوني خالل الحرب من وجهة نظر اإلعالميين 1984المحتل عام 

م( التي توصلت إلى عدم وجود 2014)صالح، دراسة  تعزى إلى المؤهل العلمي، كذلك اتفقت مع

لدى المؤهل العلمي إلى متغير  درجات مجاالت إدارة اإلعالم تعزى  فروق ذات داللة إحصائية في

م( التي 2011، واختلفت مع دراسة )بركة، أعضاء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس في غزة

 اإلعالمية النخبة قبل من العلمي المؤهل بمتغير يتعلق فيما إحصائيا دالة فروق  وجودتوصلت إلى 

 لصالح مجملها في والنتيجة ،الصهيونية النفسية الحرب مواجهة استراتيجيات استخدام في الفلسطينية

 .البكالوريوس درجة ويليها العليا الدراسات مؤهل
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بين متوسطات تقديرات  α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال  -2

 إلى التخصص. علية إدارة شبكة األقصى اإلعالمية للحرب النفسية تعزى االمبحوثين حول ف

 التخصص –التباين األحادي " نتائج اختبار " (: 21) رقمجدول 

 المجال م

 المتوسطات

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). علم  إعالم إدارة
 نفس

غير 
 ذلك

1. 
فاعلية إدارة شبكة األقصى بإعالمها المرئي 

 0.476 0.838 7.64 7.38 7.34 7.78 والمسموع واإللكتروني للحرب النفسية

2.  تصدي شبكة األقصى للحرب النفسية 
 هيونيةالص

8.06 7.65 7.39 7.76 1.085 0.359 

3.  
التنسيق مع القوى الفاعلة في الميدان 

الصحية )فصائل المقاومة، المؤسسات 
 والمدنية(

7.81 7.73 7.50 7.80 0.257 0.856 

4.  
تأثير المواد التي أنتجتها شبكة األقصى في 
رفع الروح المعنوية للمقاومة والمجتمع 

 الفلسطيني

8.18 7.95 7.76 8.06 0.466 0.706 

تأثير المواد التي أنتجتها شبكة األقصى  .5
 على الجنود والمجتمع الصهيوني

7.74 7.11 7.28 7.19 1.073 0.364 

 0.515 0.768 7.69 7.46 7.55 7.92 اجميع المجاالت معً 

 

" اديالتباين األح" المقابلة الختبار (.Sig)أن القيمة االحتمالية  تشير نتائج الجدول السابق إلى        

ا وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد لجميع المجاالت مجتمعة معً  α ≤ 0.05أكبر من مستوى الداللة 

كل مجال على فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت 

 .التخصصا تعزى إلى والمجاالت مجتمعة معً حدة 
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كان لها عالقة مباشرة بإدارة عينة الدراسة جميع تخصصات أن ويعزو الباحث ذلك إلى         

سية والقدرة على تقييم إدارة الشبكة لها، سواًء تخصص اإلدارة أو اإلعالم أو علم النفس أو الحرب النف

أصحاب التخصصات األخرى الذين يعملون في المجال اإلعالمي والسياسي، وبالتالي فهم جميًعا 

 م2014متفقون على أن شبكة األقصى اإلعالمية أدارت الحرب النفسية خالل العدوان على غزة عام 

 بفاعلية واستطاعت أن تؤثر على المجتمع الفلسطيني والمجتمع الصهيوني.

عدم التي توصلت إلى م( 2014)أبو بكر،  واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة        

في مخاطر الحرب النفسية  α ≤ 0.05 داللة إحصائية عند مستوى الداللةوجود فروق ذات 

م( 2010الصهيونية من وجهة نظر الطلبة في جامعة النجاح تعزى لتخصصاتهم، كذلك دراسة )ثريا، 

حول نجاح  α ≤ 0.05 التي توصلت إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

ات لدى أهالي غزة، والنصرة إدارة اإلعالم المقاوم في فضائية األقصى في تحقيق الصمود والثب

م، والضغط على المجتمع الصهيوني خالل الحرب 1984والتأييد في الداخل الفلسطيني المحتل عام 

م( التي 2014)صالح، من وجهة نظر اإلعالميين تعزى إلى التخصص، كما اتفقت مع دراسة 

إلى متغير  عالم تعزى درجات مجاالت إدارة اإل توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في

، كذلك دراسة )الكرد، لدى أعضاء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس في غزة التخصص العلمي

 إدراك مقياس أبعاد جميع في إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدمالتي توصلت إلى  م(2009

 .التخصص لمتغير تعزى  الكلية والدرجة الصهيونية النفسية الحرب

 

بين متوسطات تقديرات  α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال  -3

 إلى سنوات الخبرة. علية إدارة شبكة األقصى للحرب النفسية تعزى االمبحوثين حول ف
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 سنوات الخبرة –التباين األحادي " نتائج اختبار " (: 22) رقم جدول

 المجال م

 المتوسطات

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

أقل من 
5 

 سنوات

أقل  -5
 10من

 سنوات

10- 
أقل من 

 سنة 15

15 
 سنة
 فأكثر

1. 
فاعلية إدارة شبكة األقصى بإعالمها المرئي 

 والمسموع واإللكتروني للحرب النفسية
7.32 7.62 7.69 7.04 1.337 0.266 

2. تصدي شبكة األقصى للحرب النفسية  
 الصهيونية

7.74 7.74 7.78 7.60 0.090 0.966 

3.  
التنسيق مع القوى الفاعلة في الميدان 
)فصائل المقاومة، المؤسسات الصحية 

 والمدنية(

7.68 7.71 8.04 7.24 2.282 0.083 

4.  
تأثير المواد التي أنتجتها شبكة األقصى في 
رفع الروح المعنوية للمقاومة والمجتمع 

 الفلسطيني

7.79 7.94 8.33 7.75 1.744 0.162 

تأثير المواد التي أنتجتها شبكة األقصى على  .5
 الجنود والمجتمع الصهيوني

7.09 7.45 7.43 6.83 0.960 0.415 

 0.337 1.138 7.29 7.85 7.69 7.52 اجميع المجاالت معً 

 

" األحادي"التباين  مقابلة الختبارال (.Sig)أن القيمة االحتمالية  تشير نتائج الجدول السابق إلى        

وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد  ،الجميع المجاالت مجتمعة معً  α ≤ 0.05أكبر من مستوى الداللة 

كل مجال على  فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت

 .سنوات الخبرةا تعزى إلى والمجاالت مجتمعة معً  حدة

عينة وبجميع مستويات الخبرة لديهم يرون أن الشبكة استطاعت اليرى الباحث أن جميع أفراد و         

أن تحقق أهدافها في إطار حربها النفسية من حيث التصدي للحرب النفسية الصهيونية والتأثير في 

 المجتمع الفلسطيني برفع الروح المعنوية له والمجتمع الصهيوني ببث االنهزامية في صفوفه.
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م( التي توصلت إلى عدم 2014)صالح،  واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة        

وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجات مجاالت إدارة اإلعالم تعزي إلى متغير سنوات الخبرة 

 لدى أعضاء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس في غزة.

 

بين متوسطات تقديرات  α ≤ 0.05مستوى داللة  توجد فروق ذات داللة إحصائية عندال  -4

إلى حجم متابعة قناة  علية إدارة شبكة األقصى اإلعالمية للحرب النفسية تعزى االمبحوثين حول ف

 األقصى الفضائية خالل العدوان األخير على غزة.

 حجم متابعة  –التباين األحادي " نتائج اختبار " (: 23) رقمجدول 

 الفضائية خالل العدوان األخير على غزةقناة األقصى 

 المجال م

 المتوسطات

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). بدرجة  بكثافة
 جيدة

بدرجة 
 متوسطة

1. 
فاعلية إدارة شبكة األقصى بإعالمها المرئي 

 والمسموع واإللكتروني للحرب النفسية
7.87 7.35 6.69 7.331 *0.001 

2.  0.007* 5.208 7.12 7.59 8.05 األقصى للحرب النفسية الصهيونيةتصدي شبكة  

3.  
التنسيق مع القوى الفاعلة في الميدان )فصائل 

 المقاومة، المؤسسات الصحية والمدنية(
8.06 7.60 7.08 7.345 *0.001 

4.  
تأثير المواد التي أنتجتها شبكة األقصى في رفع 

 الفلسطينيالروح المعنوية للمقاومة والمجتمع 
8.31 7.89 7.35 6.456 *0.002 

تأثير المواد التي أنتجتها شبكة األقصى على  .5
 الجنود والمجتمع الصهيوني

7.55 7.19 6.69 2.617 0.078 

 0.002* 6.901 6.98 7.52 7.97 اجميع المجاالت معً 

 .α ≤ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
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التباين " المقابلة الختبار (.Sig)أن القيمة االحتمالية  تشير نتائج الجدول السابق إلى        

صى على تأثير المواد التي أنتجتها شبكة األقلمجال "  α ≤ 0.05" أكبر من مستوى الداللة األحادي

إحصائية بين " وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة الجنود والمجتمع الصهيوني

متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذا المجال تعزى إلى حجم متابعة قناة األقصى الفضائية 

، ما يعني أن جميع المبحوثين على اختالف مستوى متابعتهم لقناة الل العدوان األخير على غزةخ

وني، ويرجع عدم األقصى يرون أن المواد التي أنتجتها شبكة األقصى قد أثرت على المجتمع الصهي

نما  وجود الفروق إلى أن شبكة األقصى لم تصل للمجتمع الصهيوني عبر نافذة شاشة القناة فقط، وا 

 بوسائل كثيرة أهمها اختراق اإلعالم الصهيوني وعبر وسائل التواصل االجتماعي المختلفة.

أقل  (.Sig)قيمة االحتمالية ا فقد تبين أن الأما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معً         

وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  α ≤ 0.05من مستوى الداللة 

ا تعزى إلى حجم متابعة متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معً 

قناة األقصى  الذين تابعوا وذلك لصالح ،قناة األقصى الفضائية خالل العدوان األخير على غزة

، وتأتي هذه الفروق في سياق طبيعي متوقع، إذ كلما وان األخير على غزة بكثافةالفضائية خالل العد

زادت متابعة عينة الدراسة لشبكة األقصى كلما كانوا أقدر على اإلجابة على تساؤالت الدراسة، وهذا 

ن بكثافة لقناة األقصى يرون أكثر من غيرهم يعطي للدراسة ثقة ومصداقية أكثر، حيث إن المتابعي

نجاح الشبكة في إدارتها للحرب النفسية بشقيها الدفاعي والهجومي خالل العدوان على غزة عام 

 م.2014

 وجودم( التي توصلت إلى 2011، )بركة واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة        

 في الفلسطينية اإلعالمية النخبة قبل من اإلعالمية المؤسسة نوع متغير على إحصائيا دالة فروق 

 .المرئية اإلعالمية المؤسسة لصالح والنتيجة الصهيونية النفسية الحرب مواجهة استراتيجيات استخدام
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بين متوسطات تقديرات  α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال  -5

إلى حجم متابعة إذاعة  شبكة األقصى اإلعالمية للحرب النفسية تعزى علية إدارة االمبحوثين حول ف

 صوت األقصى خالل العدوان األخير على غزة.

 

حجم متابعة إذاعة صوت األقصى خالل العدوان األخير على  –التباين األحادي " نتائج اختبار " (: 24) رقمجدول 
 غزة

 المجال م

 المتوسطات

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). بدرجة  بكثافة
 جيدة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

1. 
فاعلية إدارة شبكة األقصى بإعالمها 
المرئي والمسموع واإللكتروني للحرب 

 النفسية

7.70 7.36 7.52 4.35 5.415 *0.002 

2. تصدي شبكة األقصى للحرب النفسية  
 الصهيونية

7.80 7.53 8.08 6.10 2.463 0.066 

3.  
التنسيق مع القوى الفاعلة في الميدان 
)فصائل المقاومة، المؤسسات الصحية 

 والمدنية(

7.87 7.54 7.92 6.06 2.750 *0.046 

4.  
تأثير المواد التي أنتجتها شبكة األقصى 
في رفع الروح المعنوية للمقاومة والمجتمع 

 الفلسطيني

8.14 7.77 8.21 6.56 2.374 0.074 

التي أنتجتها شبكة األقصى  تأثير المواد .5
 على الجنود والمجتمع الصهيوني

7.62 7.05 7.16 4.11 4.839 *0.003 

 0.008* 4.128 5.43 7.78 7.45 7.82 اجميع المجاالت معً 

 .α ≤ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
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"التباين  المقابلة الختبار (.Sig)أن القيمة االحتمالية  تشير نتائج الجدول السابق إلى        

ي "تصدي شبكة األقصى اإلعالمية للحرب لمجال  α ≤ 0.05" أكبر من مستوى الداللة األحادي

وية للمقاومة تأثير المواد التي أنتجتها شبكة األقصى في رفع الروح المعن"و النفسية الصهيونية"

ن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات " وبذلك يمكوالمجتمع الفلسطيني

الل تعزى إلى حجم متابعة إذاعة صوت األقصى خ ينالمجال ينتقديرات عينة الدراسة حول هذ

، ما يعني أن جميع أفراد العينة بجميع مستويات متابعتهم إلذاعة صوت العدوان األخير على غزة

أن تتصدى للحرب النفسية الصهيونية وتعمل على رفع الروح األقصى يرون أن الشبكة استطاعت 

  المعنوية للمقاومة والمجتمع الفلسطيني.

أقل  (.Sig)ا فقد تبين أن القيمة االحتمالية أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معً         

لة إحصائية بين وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات دال α ≤ 0.05من مستوى الداللة 

ا تعزى إلى حجم متابعة متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معً 

إذاعة صوت األقصى  إذاعة صوت األقصى خالل العدوان األخير على غزة وذلك لصالح الذين تابعوا

األقصى يرون أكثر من ، حيث إن المتابعين بكثافة إلذاعة وان األخير على غزة بكثافةخالل العد

م، ونجاح الشبكة في 2014غيرهم فاعلية إدارة الشبكة للحرب النفسية خالل العدوان على غزة عام 

 التنسيق مع القوى العاملة في الميدان، كذلك نجاح الشبكة في التأثير على المجتمع الصهيوني.
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 خاتمة الدراسة: الخامس الفصل

 
 أهم النتائج أواًل:

 رؤية تطويرية مقترحة ثانًيا:

 ثالًثا: الدراسات المقترحة

  



168 
 

 أواًل: أهم النتائج:

، وفي ضوء خصوصية البحث، فرضياتهابعد تحليل وتفسير نتائج تساؤالت الدراسة، واختبار صحة 

يعرض الباحث ألهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة حول إدارة شبكة األقصى اإلعالمية للحرب 

 م، كما يلي:2014عدوان على غزة عام النفسية خالل ال

فاعلية إدارة شبكة األقصى بإعالمها المرئي والمسموع النتائج المتعلقة بالمجال األول: "

 "واإللكتروني للحرب النفسية

وضحت النتائج أن شبكة األقصى بإعالمها المرئي والمسموع واإللكتروني نجحت في إدارة         

 7.49% ومتوسط حسابي 74.89الحرب النفسية بكافة أبعادها وبفاعلية بمتوسط حسابي نسبي 

حسب متوسطها الحسابي  -مرتبة تنازلًيا–، حيث نجحت في النقاط التالية (10)الدرجة الكلية من 

 نسبي، كالتالي:ال

 .اكتسبت الشبكة مصداقية عالية بين كافة فئات المجتمع الفلسطيني -1

 .نجحت إدارة الشبكة في إظهار وحشية االحتالل لدى الشارع العربي والغربي -2

 .تميزت الشبكة بسرعة تغطية األحداث والوقائع بما يخدم رسالة الحرب النفسية -3

 .غزةي والهجومي في كافة مراحل العدوان األخير على بشقيها الدفاع ا نفسيةً أدارت الشبكة حربً  -4

 .اتسم أداء مذيعي الشبكة ومراسليها بالشفافية بما يخدم العمل على تعزيز الجبهة الداخلية -5

 .عملت الشبكة على التنسيق بين مؤسساتها في تغطية األحداث بشكل متناغم -6

 .ركزت الشبكة على وحدوية الخطاب اإلعالمي في تغطيتها -7

 .تنوعت أساليب ووسائل العمل داخل مؤسسات الشبكة في إطار الحرب النفسية -8
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 فيما أعطت الفقرتين األخيرتين متوسًطا حسابيًّا نسبيًّا دون الجيد بقليل، وهما:

 .توفر التنسيق والتعاون مع القنوات األخرى الداعمة لنهج المقاومة على صعيد العمل الميداني -9

 .سساتها اإلعالم الجديد بكفاءة وفاعلية في إدارة الحرب النفسيةاستخدمت الشبكة بكافة مؤ  -10

 

 "شبكة األقصى للحرب النفسية الصهيونية يتصدالنتائج المتعلقة بالمجال الثاني: "

وضحت النتائج أن شبكة األقصى نجحت في التصدي للحرب النفسية الصهيونية بمتوسط         

، حيث نجحت في النقاط (10)الدرجة الكلية من  7.73% ومتوسط حسابي 77.3حسابي نسبي 

 حسب متوسطها الحسابي النسبي، كالتالي: -مرتبة تنازلًيا–التالية 

 .لألحداث الشبكة تغطية على المضللة الصهيونية الرواية تؤثر لم -1

 .أظهرت الشبكة زيف مزاعم االحتالل بعجز المقاومة وعدم تحقيقها أي نتائج على أرض الميدان -2

 .الشبكة لمحاوالت االحتالل عزل المقاومة عن محيطها الشعبي عبر الدعايات والشائعاتتصدت  -3

 .فندت الشبكة أكاذيب قيادة االحتالل وناطقيه في وسائل اإلعالم العربية والغربية -4

أفردت الشبكة مساحات بث كافية للمحللين والخبراء والقيادات الفلسطينية للتصدي للحرب النفسية  -5
 .الصهيونية

نجحت الشبكة في التصدي لمحاوالت االحتالل زرع بذور الفرقة وبث مشاعر اليأس واإلحباط في  -6
 .المجتمع الفلسطيني

تمكنت الشبكة من رصد ما يصدر عن الماكنة اإلعالمية الصهيونية عبر وجود مترجمين  -7
 .ومتخصصين في الشأن الصهيوني

 .النفسية الصهيونية التي تستهدفه استطاعت الشبكة أن تحصن المجتمع الفلسطيني ضد الحرب -8

 .استطاعت الشبكة أن تحارب ظاهرة العمالء والعمل على عزلهم عن واقع المجتمع الفلسطيني -9

 .تغطيتها على سلبا تؤثر لم البث ومحاوالت اختراق الشبكة مقرات بقصف االحتالل قيام -10

 ون الجيد.ولم تعط أي فقرة من فقرات هذا المجال متوسًطا حسابيًّا نسبيًّا د
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القوى الفاعلة بين شبكة األقصى اإلعالمية و  التنسيقالنتائج المتعلقة بالمجال الثالث: "مدى 

 "في الميدان )فصائل المقاومة، المؤسسات الصحية والمدنية(

وضحت النتائج أن شبكة األقصى نجحت في التنسيق مع القوى الفاعلة في الميدان والتي         

% ومتوسط 77.32تشمل فصائل المقاومة والمؤسسات الصحية والمدنية بمتوسط حسابي نسبي 

حسب  -مرتبة تنازلًيا–، حيث نجحت في النقاط التالية (10)الدرجة الكلية من  7.73حسابي 

 حسابي النسبي، كالتالي:متوسطها ال

كان لتركيز الشبكة على بث خطابات قادة المقاومة وعملياتها المصورة دور فاعل في تعزيز هيبة  -1
 .المقاومة وصالبتها

 .التنسيق مع المقاومة في عرض مفاجآتها وخطاباتها كان على مستوى عالٍ  -2

بير في المجتمع الفلسطيني كان للجوالت الميدانية مع المقاومة خاصة داخل األنفاق األثر الك -3
 .والصهيوني على حد سواء

 .للشبكة دور فاعل في صنع النصر جنبا إلى جنب مع المقاومة في الميدان -4

 .لم تمس الشبكة في تغطيتها بأمن المقاومة ولم تقدم معلومات مجانية لالحتالل -5

الحرب وأن استطاعت الشبكة أن تتواصل بمستوى فاعل مع المؤسسات المدنية العاملة في  -6
 .توصل إرشاداتها ومناشداتها للمجتمع المحلي

 .حافظت الشبكة عبر تغطيتها على أمن المواطن عبر التنسيق مع الجهات صاحبة االختصاص -7

 .استطاعت الشبكة أن توصل رسالة ومناشدات المؤسسات الصحية للمجتمع المحلي والدولي -8

 ا دون الجيد، وهي:فيما أعطت الفقرة األخيرة متوسًطا حسابيًّا نسبيًّ 

 .عرضت الشبكة فعاليات جميع فصائل المقاومة في الميدان بال استثناء -9
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التي أنتجتها شبكة األقصى في رفع اإلعالمية تأثير المواد النتائج المتعلقة بالمجال الرابع: "

 "الروح المعنوية للمقاومة والمجتمع الفلسطيني

وضحت النتائج أن المواد اإلعالمية التي أنتجتها شبكة األقصى خالل العدوان على غزة عام         

م نجحت في رفع الروح المعنوية للمقاومة والمجتمع الفلسطيني بمتوسط حسابي نسبي 2014

مرتبة –، حيث نجحت في النقاط التالية (10)الدرجة الكلية من  8.00% ومتوسط حسابي 79.98

 حسب متوسطها الحسابي النسبي، كالتالي: -لًياتناز 

التركيز على إنجازات ونجاحات ومفاجآت المقاومة وعملياتها النوعية ساهم في رفع الروح  -1
 .المعنوية للمقاومة وللمجتمع الفلسطيني

ظهار حالة صمود الشعب الفلسطيني والتفافه حول  -2 لشبكة األقصى دور مهم في تجسيد وا 
 .جبهة الداخليةالمقاومة وصالبة ال

ساهم بث األناشيد الحماسية والفواصل والوثائقيات القصيرة في رفع الروح المعنوية للمقاومة  -3
 .وللمجتمع الفلسطيني

 .نجحت الشبكة في الوصول إلى المجتمع الفلسطيني في الوقت المناسب دون انقطاع في التغطية -4

 .في تثبيت المجتمع الفلسطيني غرس ثقافة المقاومة والصبر عبر ما أنتجته الشبكة ساهم -5

عرض شهادات قادة ومحللي الصهاينة عن إخفاقاتهم وخسائرهم وعن ضراوة المقاومة أسهم في  -6
 .رفع الروح المعنوية للمواطن الفلسطيني

ساهمت استضافة المحللين والخبراء والدعاة والقادة في تثبيت المواطن الفلسطيني وتعزيز ثقته  -7
 .بالمقاومة

 .تغطية الشبكة في تمتين أواصر التكافل االجتماعي بين أطياف الشعب الفلسطينيساهمت  -8

 فيما أعطت الفقرة األخيرة متوسًطا حسابيًّا نسبيًّا دون الجيد، وهي:

ساهمت نداءات النصرة التي أطلقتها الشبكة في تحرك الشارع في الضفة والداخل الفلسطيني  -9
 .للضغط على االحتالل
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في التي أنتجتها شبكة األقصى اإلعالمية  تأثير الموادة بالمجال الخامس: "النتائج المتعلق
 "المجتمع الصهيوني

وضحت النتائج أن المواد اإلعالمية التي أنتجتها شبكة األقصى خالل العدوان على غزة عام         

% ومتوسط 72.77م نجحت في التأثير على المجتمع الصهيوني بمتوسط حسابي نسبي 2014

حسب  -مرتبة تنازلًيا–، حيث نجحت في النقاط التالية (10)الدرجة الكلية من  7.28ابي حس

 متوسطها الحسابي النسبي، كالتالي:

تركيز الشبكة على بث عمليات ومفاجآت المقاومة وصور إطالق الصواريخ والقذائف ساهم في  -1
 .بث الذعر والضغط النفسي على الجنود في ميدان المعركة

إطالق الصواريخ ونزولها على المدن المحتلة المجتمع الصهيوني في عدم جدوى شككت صور  -2
 .القبة الحديدية

ساهمت مصداقية الرسائل التي بثتها الشبكة والموجهة إلى المجتمع الصهيوني في إضعاف الثقة  -3
 .بإعالمه وقيادته

ر بن غوريون ساهم تركيز بث الشبكة لرسالة المقاومة باستهداف مستوطنات غالف غزة ومطا -4
 .على خلق حالة من الفوضى في صفوف المجتمع الصهيوني

ساهم بث الشبكة لألناشيد والفواصل باللغة العبرية في التأثير على معنويات الجنود والمجتمع  -5
 .الصهيوني

 .شككت الرسائل التي بثتها الشبكة المجتمع الصهيوني في قدرة جيشه على تحقيق أهدافه -6

يصال صوت المقاومةاستطاعت الشبكة  -7  .الوصول إلى المجتمع الصهيوني وا 

 .تركيز الشبكة على إيصال رسائل المقاومة عمل على تأثر اقتصاد االحتالل وتضرره -8

 فيما أعطت الفقرة األخيرة متوسًطا حسابيًّا نسبيًّا دون الجيد، وهي:

والمجتمع بعدم جدواها وأن عززت الرسائل التي بثتها الشبكة في الحرب البرية قناعة الجيش  -9
 .مصير الجنود إما القتل أو األسر أو اإلصابة
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 النتائج المتعلقة بالمجال السادس: "سبل تطوير إدارة شبكة األقصى اإلعالمية للحرب النفسية"

وقد تضمن هذا المجال سؤااًل مفتوًحا، أجابت عنه عينة الدراسة ببعض المقترحات كما في         

 .(5ملحق رقم )

 

أعطت نجاًحا بمتوسط حسابي نسبي  االستبيان مجاالت وفقراتجميع وقد وضحت النتائج أن 

، حيث نجحت الشبكة في إدارتها للحرب (10)الدرجة الكلية من  7.64% ومتوسط حسابي 76.44

حسب متوسطها  -مرتبة تنازلًيا–النفسية محققًة أهدافها وفًقا للمجاالت الخمسة األولى السابقة 

 الحسابي النسبي، كالتالي:

 .تأثير المواد التي أنتجتها شبكة األقصى في رفع الروح المعنوية للمقاومة والمجتمع الفلسطيني -1

 (.التنسيق مع القوى الفاعلة في الميدان )فصائل المقاومة، المؤسسات الصحية والمدنية -2

 .تصدي شبكة األقصى للحرب النفسية الصهيونية -3

 .قصى بإعالمها المرئي والمسموع واإللكتروني للحرب النفسيةفاعلية إدارة شبكة األ -4

 .تأثير المواد التي أنتجتها شبكة األقصى على الجنود والمجتمع الصهيوني -5

 

 وفيما يتعلق بفرضيات الدراسة، توصلت الدراسة إلى إثبات صحة الفرضيات التالية:

  اا ذواإللكتروني للحرب النفسية تأثيرً فاعلية إدارة شبكة األقصى بإعالمها المرئي والمسموع تؤثر 

على إدارة الحرب النفسية خالل العدوان األخير على  α  ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى 

 غزة.

  0.05داللة إحصائية عند مستوى  اتصدي شبكة األقصى للحرب النفسية الصهيونية تأثيرا ذيؤثر 

≥ α غزة.نفسية خالل العدوان األخير على على إدارة الحرب ال 
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  التنسيق مع القوى الفاعلة في الميدان )فصائل المقاومة، المؤسسات الصحية والمدنية( تأثيرا يؤثر

على إدارة الحرب النفسية خالل العدوان األخير على  α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى  اذ

 غزة.

  0.05داللة إحصائية عند مستوى  ارا ذالمواد التي أنتجتها شبكة األقصى تأثيتؤثر ≥ α  على

إدارة الحرب النفسية خالل العدوان في إطار  الفلسطينيرفع الروح المعنوية للمقاومة والمجتمع 

 األخير على غزة.

  0.05داللة إحصائية عند مستوى  االمواد التي أنتجتها شبكة األقصى تأثيرا ذتؤثر ≥ α  على

 إدارة الحرب النفسية خالل العدوان األخير على غزة.في إطار الجنود والمجتمع الصهيوني 

  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال ≥ α  بين متوسطات تقديرات

)دكتوراه،  لية إدارة شبكة األقصى للحرب النفسية تعزى إلى المؤهل العلميعالمبحوثين حول فا

 .ماجستير، بكالوريوس(

  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال ≥ α  بين متوسطات تقديرات

)إدارة،  علية إدارة شبكة األقصى اإلعالمية للحرب النفسية تعزى إلى التخصصاالمبحوثين حول ف

 .إعالم، علم نفس، غير ذلك(

  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال ≥ α ديرات بين متوسطات تق

 5)أقل من  علية إدارة شبكة األقصى للحرب النفسية تعزى إلى سنوات الخبرةاالمبحوثين حول ف

 سنة فأكثر(. 15سنة،  15أقل من  -10سنوات،  10أقل من  -5سنوات، 
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  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≥ α  بين متوسطات تقديرات عينة

المواد التي أنتجتها شبكة األقصى على الجنود والمجتمع الصهيوني الدراسة حول مجال تأثير 

 .تعزى إلى حجم متابعة قناة األقصى الفضائية خالل العدوان األخير على غزة

  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≥ α  بين متوسطات تقديرات عينة

أثير المواد التي أنتجتها شبكة األقصى على تمجال  جميع مجاالت الدراسة باستثناءالدراسة حول 

الجنود والمجتمع الصهيوني تعزى إلى حجم متابعة قناة األقصى الفضائية خالل العدوان األخير 

وذلك لصالح الذين تابعوا قناة األقصى الفضائية خالل العدوان األخير على غزة  ،على غزة

 .بكثافة

 0.05عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال ≥ α عينة تقديرات متوسطات بين 

 المواد وتأثير الصهيونية النفسية للحرب اإلعالمية األقصى شبكة تصدي مجالي حول الدراسة

 حجم إلى الفلسطيني تعزى  والمجتمع للمقاومة المعنوية الروح رفع في األقصى شبكة أنتجتها التي

 غزة. على األخير العدوان خالل األقصى صوت إذاعة متابعة

  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≥ α  بين متوسطات تقديرات عينة

 للحرب اإلعالمية األقصى شبكة مجالي تصدي جميع مجاالت الدراسة باستثناءالدراسة حول 

 للمقاومة نويةالمع الروح رفع في األقصى شبكة أنتجتها التي المواد وتأثير الصهيونية النفسية

تعزى إلى حجم متابعة إذاعة صوت األقصى خالل العدوان األخير على غزة  الفلسطيني والمجتمع

 .وذلك لصالح الذين تابعوا إذاعة األقصى خالل العدوان األخير على غزة بكثافة
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 :رؤية تطويرية مقترحةثانًيا: 

وفق  ،األقصى اإلعالمية للحرب النفسيةيعرض الباحث رؤيته المقترحة لتطوير إدارة شبكة         

 ،والنتائج التي توصل إليها، في فصول دراستهتناولها الباحث استقراء التجربة اإلعالمية للشبكة التي 

حيث يمكن القول إن أهمية عرض مثل هذه الرؤية المقترحة للتطوير والتي من شأن األخذ بها أن 

ويعتمد الباحث في  ،حرب النفسية مع االحتالل الصهيونيلل تهاإدار في يسهم في تطوير أداء الشبكة 

صياغة هذه الرؤية على بعض نتائج الدراسة المسحية ونتائج المقابلة المقننة التي تناولت تصورات 

رحت في بعض وكذلك المالحظات والتطورات والمقترحات التي ط   ،الصفوة الفلسطينية للتطوير

باإلضافة إلى رأي  ،يها الباحث في كتابة الجانب النظري لدراستهالدراسات والمفردات والتي اعتمد عل

 الباحث المستند على خبرته ومعايشته وعمله في الشبكة.

 الرئيسة التالية: المجاالتعلى ما سبق قسم الباحث رؤيته المقترحة إلى  وبناءً 

 

 فاعلية إدارة الشبكة للحرب النفسية:األول:  المجال

 إلدارة الشبكة للحرب النفسية، يقترح الباحث ما يلي:لتحقيق فاعلية أكبر 

  استحداث خلية لألزمات تضطلع بمهام الحروب وتركز على الحرب النفسية، ومن أبرز مهامها

وضع الخطط والهياكل التنظيمية المناسبة لتنفيذها ومراقبة تنفيذ الخطة في فترة التجهيز قبل 

ين فاعلين في كافة مؤسسات الشبكة وفي عدة تخصصات، العدوان وأثنائه، ويتم تشكيلها من إداري

مع ضرورة فتح المجال أمام الطاقات اإلبداعية واالستشارات من خارج الشبكة، لتكون عوًنا 

 للشبكة في عملها خاصة أثناء األزمة.

  ،قياس التغذية الراجعة والقيام بشكل دوري بدراسة أداء الشبكة وصداه في الشارع الفلسطيني

 بعد كل أزمة وعدوان لالرتقاء بشكل متميز بأداء الشبكة. خاصةً 
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  العمل على إنتاج مجموعة كبيرة من المواد اإلعالمية باللغة العبرية واإلنجليزية، حتى تحقق

 انتشاًرا أوسع، مع ضرورة بث المؤتمرات الحصرية لقادة المقاومة بعدة لغات لضمان تأثير أكبر.

 عاملين حول األساليب والوسائل الحديثة للحرب النفسية لتعزيز عقد لقاءات وورش عمل موسعة لل

 قدراتهم ومهاراتهم، كذلك عقد دورات متنوعة للمذيعين والمراسلين لتطوير خطابهم اإلعالمي.

  تعزيز العالقة مع الموظفين ومراعاة متطلباتهم النفسية والمادية قدر اإلمكان، وتهيئة الجو

 فضل مستوى وتفجير القدرات اإلبداعية لديهم.المناسب للقيام بالعمل على أ

  تفعيل البرامج المشتركة واتفاقيات الشراكة مع المؤسسات اإلعالمية األخرى، مع التركيز على

زيادة حصة البث المشترك معها، وتكثيف التعاون على صعيد اإلمكانات البشرية والمادية بما 

حرب النفسية الموحدة ضد العدو الصهيوني، يخدم أداء جميع المؤسسات اإلعالمية في إطار ال

 إضافًة إلى ربط ودمج مؤسسات الشبكة وقت األزمات للتكامل واالستفادة من كل والطاقات.

  توسيع قاعدة المحللين والمفكرين والخبراء وتنويعها داخليًّا وخارجيَّا، مع تحديث القائمة بما يضمن

ليستطيعوا وبكفاءة التأثير على المجتمع  ،ع الواسعتوافر الروح المعنوية العالية لديهم واالطال

 الفلسطيني وفي تقدير الموقف العام خاصًة أثناء األزمات.

  استحداث وحدة مستقلة لإلعالم الجديد وتتكون من جميع التخصصات والخبرات على مستوى

واسًعا لها، الشبكة، للعمل من خالل استراتيجية واضحة بحيث تشكل نافذة أقوى للشبكة وحضوًرا 

 ودعم هذه الوحدة فنيًّا وماليًّا وبشريًّا.
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 التصدي للحرب النفسية الصهيونية:الثاني:  المجال

 يقترح الباحث على هذا الصعيد ما يلي:

  زيادة درجات الجهوزية واألمان فيما يتعلق بالبث، وضمان عدم االختراق والتشويش، والعمل أيًضا

لتفويت الفرصة على العدو الصهيوني بمحاولته استخدام وسائل على تطوير جودة بث القناة، 

 اإلعالم الفلسطينية منبًرا له.

  تطوير وحدة رصد باللغة العبرية لتشمل كافة ما يتناوله اإلعالم الصهيوني بجميع وسائله، كذلك

يان رصد باللغة اإلنجليزية لكل ما يقال في اإلعالم العالمي حول االعتداءات التي يشنها الك

الصهيوني ضد الفلسطينيين، مع ضرورة وجود الخبراء والمستشارين لتحليل أبرز ما يخدم الرواية 

 الفلسطينية.

  التحليل وبتركيز أكثر عمًقا لما تقوله الدعاية الصهيونية وتفنيدها بشكل أسرع وأقوى، عبر بث

 ن وبشكل يومي.برامج متخصصة وأفالم وثائقية لمناقشة أبعادها وتطوراتها خالل العدوا

  تجهيز مجموعة أعمال توضح خطورة ظاهرة العمالة على المجتمع الفلسطيني، وتكشف حيل

وخدع الكيان الصهيوني في إسقاطه للعمالء وابتزازهم، وتوضح العواقب والمآل المخزي للعمالء، 

 وترغيبهم في التوبة والرجوع إلى أحضان شعبهم.
 

 الفاعلة في الميدان:التنسيق مع القوى الثالث:  المجال

 يقترح الباحث على هذا الصعيد ما يلي:

  العمل على إنشاء غرفة إعالمية موحدة لكل فصائل ومؤسسات العمل المقاوم، مع ضرورة تبني

وجهة نظر الكل الفلسطيني المقاوم، وبالتالي زيادة مساحات التغطية للفصائل الفلسطينية المقاومة 

 توجهاتها.والسياسية على اختالف 
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  تجهيز أعمال يتم إنتاجها بشكل مشترك مع فصائل المقاومة قبل العدوان، الستخدامها وبقوة في

 وقتها المناسب أثناء مراحل العدوان.

  وبعده،  لما لها من  -إن تيسر-تكثيف الجوالت الميدانية مع عناصر المقاومة قبل وأثناء العدوان

 سطيني.أثر كبير في تعزيز صمود المجتمع الفل

 .ضرورة وجود مستشارين أمنيين إلدارة الشبكة، خاصًة فيما يتعلق بأمن المقاومة وأمن المواطن 

 .التعاون مع خبراء حقوقيين إليصال رسائل إعالمية أكثر قوة للمجتمع الدولي 

  تعزيز إنتاج الفواصل التوعوية واإلرشادية قبل العدوان مع مؤسسات الدفاع المدني والمؤسسات

 ة واألمنية والشرطية والمدنية بشكل عام، ليتم بثها أثناء العدوان.الصحي

 

 رفع الروح المعنوية للمقاومة والمجتمع الفلسطيني:المجال الرابع: 

 يقترح الباحث على هذا الصعيد ما يلي:

  تسليط الضوء وبكثافة أكبر على بطوالت وكرامات المجاهدين، يرويها المجاهدون بأنفسهم وخلط

 لقات بالمشاهد التمثيلية التي تحاكي ما حدث على أرض الواقع.هذه الح

  تغطي المواضيع التالية )كيفية التعامل مع الشائعات وخطرها، فضل تجهيز مجموعة أعمال

 الجهاد وأحكامه، الشهادة والصبر والثبات، التكافل االجتماعي واإليثار(.

  عن مشاهد انتصار المقاومة وعزة  المتنوعةالتجهيز المسبق لمجموعة من المواد اإلعالمية

وصمود الشعب الفلسطيني، مقابل خوف ورعب المجتمع الصهيوني ومدى اإلحباط واليأس في 

 خبراء نفسيين وا عالميين لتصبح أكثر تأثيًرا.نفسية الجندي الصهيوني، ويتم ذلك بالتعاون مع 

 عدو، دون أن تؤثر سلًبا على التوازن في عرض المشاهد المؤلمة بما يخدم فضح وحشية ال

 الجمهور الفلسطيني.
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  التركيز على القضايا الحياتية للمواطن والتواصل مع المسؤولين، مع زيادة حصة المواطن في

 التعبير عن همومه ومشاكله من ناحية وصموده من ناحية أخرى.

  للتحرك بما يعزز دراسة وضع الضفة بعمق أكثر لمعرفة أفضل األساليب المؤثرة والتي تدفعهم

تالحم شقي الوطن، مع اقتراح تخصيص رسالة يومية من الضفة المحتلة والقدس والداخل 

 م.1948الفلسطيني عام 

 

 التأثير على المجتمع الصهيوني:المجال الخامس: 

 يقترح الباحث على هذا الصعيد ما يلي:

 الصهيوني، ومنها: البحث عن أساليب ووسائل إبداعية في وصول بث الشبكة إلى المجتمع 

  عمل صفحات على مواقع التواصل االجتماعي ومواقع إنترنت باللغة العبرية لبث جميع ما

 يتم إنتاجه من مواد تستهدف المجتمع والجيش الصهيوني.

  على الفيس بوك والتويتر واليوتيوب  -على مستوى العالم–التشجيع على تشكيل مجموعات

لى الدخول إلى المواقع الصهيونية والمشاركة الواعية فيها، لنشر ما يتم إنتاجه، باإلضافة إ

 خاصة مع صفحات الجنود على اإلنترنت.

  ترويج عناوين روابط ومواقع وصفحات تواصل وترددات لمتابعتها من قبل المجتمع

 الصهيوني.

  تشكيل رابطة تضم محترفين من كافة بلدان العالم، للقيام باختراق اإلذاعات والقنوات

التلفزيونية الصهيونية ومختلف وسائل إعالمه، لتعطيلها من جهة وبث رسائل موجهة في 

 إطار الحرب النفسية عليهم من جهة أخرى.
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 :اإلنتاج المسبق لمجموعة من األعمال بالتعاون مع خبراء ومستشارين، ومنها 

  خفاقات قادة الكيان الصهيوني، كذلك فساد ر جال الدين، عمل سلسلة حلقات تتناول فساد وا 

 مع توثيق هذه الحلقات من مصادر صهيونية صحيحة.

  ،عمل سلسلة حلقات تتناول تنازع القادة السياسيين للكيان الصهيوني على المناصب

وتحريضهم على بعض، وتنازع رجال الدين مع بعضهم ومع ساستهم، باإلضافة إلى تنازع 

 الكتل واألحزاب السياسية.

 وني من الداخل عبر عمل سلسلة حلقات وثائقية تتناول القضايا تناول فساد المجتمع الصهي

 االجتماعية والسياسية واالقتصادية، ولمختلف فئات المجتمع.

 .تسليط الضوء على إخفاقات الجيش الصهيوني المتكررة، خاصة في العقد األخير 

 .عمل حلقات دراما ساخرة تتناول جبن الجندي الصهيوني وجبن قيادته 

  أثناء العدوان على بث برامج ونشرات إخبارية وبشكل دوري مسجلة باللغتين اإلنجليزية العمل

والعبرية تسلط الضوء على إخفاقات االحتالل بارتكاب المجازر واستهداف المدنيين وعلى الجانب 

 اآلخر إنجازات المقاومة.
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 ثالًثا: الدراسات المقترحة:

 ثية المقترحة، ومنها القيام بدراسات حول:تثير الدراسة العديد من العناوين البح

م )دراسة تحليل 2014إدارة اإلعالم الفلسطيني للحرب النفسية خالل العدوان على غزة عام  -1

 مضمون(.

واقع إدارة المكاتب اإلعالمية لفصائل المقاومة للحرب النفسية خالل العدوان على غزة عام  -2

 م.2014

م 2014للحرب النفسية خالل العدوان على غزة عام  والصهيونيإدارة اإلعالم الفلسطيني  -3

 )دراسة مقارنة(.

 م )دراسة تحليل مضمون(.2014تغطية اإلعالم المرئي العالمي للعدوان على غزة عام  -4

 م )دراسة تحليل مضمون(.2014للعدوان على غزة عام  الصهيونيتغطية اإلعالم  -5

 جامعات في غزة.لدى طلبة ال الصهيونيةإدراك أساليب الحرب النفسية  -6

 إدارة الحرب النفسية عبر مواقع التواصل االجتماعي. -7
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 المراجعقائمة المصادر و 

 المصادر:أواًل: 

 .القرآن الكريم 
 دمشق:المكتب اإلسالمي.سلسلة األحاديث الصحيحةم(. 1969الدين. ) األلباني، محمد ناصر . 
 ( .232البخاري، محمد بن إسماعيل .)دمشق: دار ابن كثير.المسندصحيح البخاري الجامع ه . 

 

 ثانًيا: المراجع:

 العربية الكتب: 

 ( .م845ابن سعد، محمد ابن سعد البصري .) بيروت: دار صادر.9. ج الطبقات الكبرى . 
 ( .م833ابن هشام، أبو محمد عبد الملك. تحقيق مصطفى السقا وآخرون .)السيرة النبوية .

 طنطا: دار الصحابة للتراث. 
 ( .2010أبو أصبع، صالح خليل .)عمان: دار مجدالوي.3. ط إدارة المؤسسات اإلعالميةم . 
 ( .1980أبو زيد، محمود .)الشائعات والضبط االجتماعي دراسة سوسيومترية في قرية م

 . القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.مصرية
 ( .1951باقر، طه .)القاهرة: دار الوراق.. 1. طموسوعة تاريخ الحضارات القديمةم 
 ( .1974بدر، أحمد .)الكويت: دار القلم.1. ط االتصال بالجماهير والدعاية الدوليةم . 
 ( .م2010الجرجاوي، زياد .)فلسطين: مطبعة الجراح.2. ط القواعد المنهجية لبناء االستبيان . 
 ( .م1851الجزائرلي، محمد .)مركز الوثائق . األردناختصار السعي المحمود في نظام الجنود :

 والمخطوطات بالجامعة األردنية.
 ( .2008الجيوسي، محمد رسالن، وجميلة، جاد هللا.)عمان: دار 3. ط اإلدارة علم وتطبيقم .

 المسيرة.
 ( .2006حاتم، محمد .)القاهرة: الهيئة المصرية العامة الرأي العام وتأثره بالدعاية واإلعالمم .

 للكتاب.
 ( .2003حجاب، محمد منير .)مصر: دار الفجر. 3. ط اإلعالم والتنمية الشاملةم . 
 ( .1982حسين، سمير .)القاهرة: عالم الكتب.األسس والمبادئ بحوث اإلعالمم . 
 ( .1995حسين، سمير .)القاهرة: عالم الكتب.دراسة في مناهج البحث العلميم . 
 ( .1998الخضيري، محسن أحمد .)مصر: وكالة األهرامإدارة األزماتم .. 
 ( م2006الحمداني، موفق). عمان: مؤسسة الوراق.مناهج البحث العلمي . 
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 ( .1980الخولي، أسامة أمين .)القاهرة: المنظمة قضية التخطيط اإلعالمي في الوطن العربيم .
 العربية للثقافة والتربية والعلوم. 

 ( .م1990الداقوقي، محمد خضر .) ترويج ومكافحة  اإلشاعة والحرب النفسية دور اإلعالم في
 . الرياض. المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب.الشائعات

 ( .1979الدباغ، أكرم إسماعيل .)بغداد: مطبعة الشعب.الحرب النَّْفِسيَّةم . 
 ( .1979الدباغ، فخري .)بغداد: وزارة الثقافة. .38الحرب النفسية الموسوعة الصغيرة رقم م 
 (.1970الدباغ، فخري .)بيروت: المؤسسة اللبنانية.  الدماغ غسيلم . 
 ( .1986الدباغ، مصطفى .)الزرقاء: مكتبة المنار اإلسالمية.الحرب النفسية اإلسرائيليةم . 
 ( .2012الدليمي، عبد الرزاق .)عمان: دار المسيرة.  التخطيط اإلعالميم . 
 ( .1985رشتي، جيهان .)ار الفكر العربي.. دالدعاية واستخدام الراديو في الحرب النفسيةم 
 ( .2004رضا، عدلي سيد محمد، وعبيد، عاطف عدلي العبد .)إدارة المؤسسات اإلعالمية م

 . القاهرة: دار الفكر العربي.األسس النظرية والنماذج التطبيقية
 ( .2003زهران، حامد عبد السالم .)القاهرة: عالم الكتب.6. ط علم النفس االجتماعيم . 
 اإلشاعة أداة حرب على اإلسالم م(. 2006، سامر محيي الدين. )زهران، عدنان، وخشيمة

 . عمان: دار زهران.والمسلمين
 ( .2011سلطان، محمد صاحب .)عمان:  إدارة المؤسسات اإلعالمية أنماط وأساليب القيادة.م

 دار المسيرة. 
 ( .1988السلمي، علي .)القاهرة: مكتبة غريب. اإلدارة العامةم . 
 ( .2005سميسم، حميدة .)القاهرة: الدار الثقافية.الحرب النفسيةم . 
 (.1977شرف، عبد العزيز .)مصر: دار المعارف.اإلعالم ولغة الحضارةم  . 
 ( .1978شركس، محمد .)المراجعة المفاهيم واإلجراءات في النظم المحاسبية االلكترونيةم .

 القاهرة: دار السالسل.
 ( .م2000الشعالن، فهد بن أحمد .) الرياض: 2. ط زمات األسس المراحل والآلياتإدارة األ .

 أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية.
 ( .م1834الشوكاني، محمد بن علي بن محمد  .) نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث

 بيروت:  دار الفكر. سيد األخيار. 
 ( .2010طه، أحمد .)عمان: دار النفائس. معجم مصطلحات الدعوة واإلعالم اإلسالميم . 
 (.1993عبد الحميد، محمد .)القاهرة: عالم الكتب.1. ط دراسة الجمهور في بحوث اإلعالمم . 
 ( .2000عبد الحميد، محمد .)القاهرة: عالم الكتب.1. ط نظريات اإلعالم واتجاهات التأثيرم . 
 ( .1999عبد الرحمن، عواطف .)ار الفكر العربي.. مصر: داإلعالم العربي وقضايا العولمةم 
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 ( .1997عبد هللا، معتز .)القاهرة: دار غريب للنشر والتوزيع. الحرب النفسية والشائعاتم . 
 ( .2001عبيدات، ذوقان، وعدس، عبد الرحمن، وعبد الحق، كايد .)البحث العلمي مفهومه م

 . عمان: دار الفكر.وأدواته وأساليبه
 ( .2010العدوي، فهمي .)ان: دار أسامة.. عمإدارة اإلعالمم 
 ( .الحرب النفسية طبيعتها وخصائصها.م1990العلياني، علي بن نفيع .)  اإلشاعة والحرب

 المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب: الرياض. النفسية.
 ( .1984علم الدين، محمود، وسمير، محمد حسين)اإلعالم واالتصال بالجماهير والرأي العام .م .

 الكتب. . القاهرة: عالم1ط 
 ( .1970فرج، السيد .)القاهرة: مؤسسة دار الشعب.أدهى رجال الحرب في الشرق والغربم . 
 ( .2007الكرمي، حافظ أحمد عجاج .) القاهرة: دار السالم.2. ط اإلدارة في عصر الرسولم . 
 ( .1977مجموعة مؤلفون .)بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. الموسوعة العسكرية.م 
 المدخل إلى العقيدة واالستراتيجية العسكرية اإلسالميةم(. 1976فوظ، محمد جمال الدين. )مح  .
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 (: أسئلة المقابالت3ملحق رقم )
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 إدارة الشبكة للحرب النفسية (: استبانة1ملحق رقم )

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 وجامعة األقصى للدراسات العليا والسياسةاإلدارة البرنامج المشترك بين أكاديمية 

 القيادة واإلدارةماجستير 

 

 استبانة إدارة الحرب النفسية

 هااألقصى اإلعالمية للحرب النفسية وسبل تطوير  شبكة إدارة

 "م2014على غزة عام  العدوانحالة: " دراسة
 األخ/ت الكريم/ـة:

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،

لعمل دراسة يستطيع الباحث من  دقة وموضوعية،جابة على أسئلة االستبانة بنرجو التكرم باإل       
خاللها تقديم توصيات تليق بإدارة فاعلة للحرب النفسية خاصة في أوقات العدوان، عبر دراسة أداء 

 شبكة األقصى اإلعالمية في العدوان األخير على غزة.

علما بأن هذه االستبانة موجهة لإلخوة واألخوات الخبراء والمتخصصين في مجاالت اإلدارة       
لغرض البحث  لن تستخدم إال النفس، مع التنويه أن البيانات الواردة في هذه االستبانةعلم واإلعالم و 
 العلمي.

 ،،شاكرين لكم تعاونكم معنا وحرصكم على تشجيع البحث العلمي



 الباحث

 زهير محمد اإلفرنجي

 م2014
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 أوال: المعلومات الشخصية:
 

 

 المؤهل العلمي: -1

 ما دون        بكالوريوس  ماجستير  دكتوراه     
 

 التخصص: -2

 غير ذلك      علم نفس      إعالم       إدارة     
 

 سنوات الخبرة: -3

 فأكثر سنة 15 سنة       15أقل من  -10       سنوات 10أقل من -5ات      سنو  5أقل من     
 

 :)إضافة للغة العربية( اللغة -4

 أخرى، اذكر:.............       العبرية       اإلنجليزية      
 

 :حجم متابعة قناة األقصى الفضائية خالل العدوان األخير على غزة -5

 بكثافة            بدرجة جيدة          بدرجة متوسطة       بدرجة ضعيفة          ال أتابع      
 

 :غزة حجم متابعة إذاعة صوت األقصى خالل العدوان األخير على -6

 ة          بدرجة متوسطة       بدرجة ضعيفة          ال أتابعبكثافة            بدرجة جيد               
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 ثانًيا: فقرات االستبانة:

هي أعلى درجة للموافقة  10لتعبر عن درجة الموافقة على كل عبارة، علما بأن الدرجة  10-1درجة من الرجاء وضع 
 أدنى درجة. 1ودرجة 

 إذاعة صوت األقصى(. -)قناة األقصى الفضائية: تشملفي بنود االستبانة  المذكورةشبكة األقصى  مالحظة:
 

درجة  الفقرة م
 الموافقة

 فاعلية إدارة شبكة األقصى بإعالمها المرئي والمسموع واإللكتروني للحرب النفسيةأوال: 
  الشبكة حربا نفسية بشقيها الدفاعي والهجومي في كافة مراحل العدوان األخير على غزةأدارت  .1
  سرعة تغطية األحداث والوقائع بما يخدم رسالة الحرب النفسيةبتميزت الشبكة  .2
  مصداقية عالية بين كافة فئات المجتمع الفلسطينيالشبكة  اكتسبت .3
  ومراسليها بالشفافية بما يخدم العمل على تعزيز الجبهة الداخليةاتسم أداء مذيعي الشبكة  .4
  تغطيتهاركزت الشبكة على وحدوية الخطاب اإلعالمي في  .5
  تنوعت أساليب ووسائل العمل داخل مؤسسات الشبكة في إطار الحرب النفسية .6
  والغربينجحت إدارة الشبكة في إظهار وحشية االحتالل لدى الشارع العربي  .7
  بشكل متناغم في تغطية األحداثها التنسيق بين مؤسساتعملت الشبكة على  .8
  لمقاومة على صعيد العمل الميدانيتوفر التنسيق والتعاون مع القنوات األخرى الداعمة لنهج ا .9

  يةفي إدارة الحرب النفس ستخدمت الشبكة بكافة مؤسساتها اإلعالم الجديد بكفاءة وفاعليةا .10

 ثانيا: تصدي شبكة األقصى للحرب النفسية الصهيونية
  قيام االحتالل بقصف مقرات الشبكة ومحاوالت اختراق البث لم تؤثر سلبا على تغطيتها .1
  على تغطية الشبكة لألحداثالرواية الصهيونية المضللة  لم تؤثر .2
  النفسية الصهيونية التي تستهدفهن المجتمع الفلسطيني ضد الحرب تحص أن استطاعت الشبكة .3
تمكنت الشبكة من رصد ما يصدر عن الماكنة اإلعالمية الصهيونية عبر وجود مترجمين  .4

 ومتخصصين في الشأن الصهيوني
 

كافية للمحللين والخبراء والقيادات الفلسطينية للتصدي للحرب النفسية بث أفردت الشبكة مساحات  .5
 الصهيونية

 

بث مشاعر اليأس واإلحباط في زرع بذور الفرقة و  محاوالت االحتاللالتصدي لالشبكة في  نجحت .6
 المجتمع الفلسطيني

 

  تصدت الشبكة لمحاوالت االحتالل عزل المقاومة عن محيطها الشعبي عبر الدعايات والشائعات .7
  ئج على أرض الميدانأظهرت الشبكة زيف مزاعم االحتالل بعجز المقاومة وعدم تحقيقها أي نتا .8
  ب قيادة االحتالل وناطقيه في وسائل اإلعالم العربية والغربيةيذاكأالشبكة  فندت .9

  استطاعت الشبكة أن تحارب ظاهرة العمالء والعمل على عزلهم عن واقع المجتمع الفلسطيني .10
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 (المؤسسات الصحية والمدنية، المقاومةالقوى الفاعلة في الميدان )فصائل  ثالثا: التنسيق مع

  للشبكة دور فاعل في صنع النصر جنبا إلى جنب مع المقاومة في الميدان .1
  كان على مستوى عالٍ  وخطاباتهاالتنسيق مع المقاومة في عرض مفاجآتها  .2
 كان لتركيز الشبكة على بث خطابات قادة المقاومة وعملياتها المصورة دور فاعل في تعزيز هيبة .3

 المقاومة وصالبتها
 

كان للجوالت الميدانية مع المقاومة خاصة داخل األنفاق األثر الكبير في المجتمع الفلسطيني  .4
 والصهيوني على حد سواء

 

  عرضت الشبكة فعاليات جميع فصائل المقاومة في الميدان بال استثناء .5
  معلومات مجانية لالحتالللم تمس الشبكة في تغطيتها بأمن المقاومة ولم تقدم  .6
  حافظت الشبكة عبر تغطيتها على أمن المواطن عبر التنسيق مع الجهات صاحبة االختصاص .7
  استطاعت الشبكة أن توصل رسالة ومناشدات المؤسسات الصحية للمجتمع المحلي والدولي .8
العاملة في الحرب وأن توصل استطاعت الشبكة أن تتواصل بمستوى فاعل مع المؤسسات المدنية  .9

 إرشاداتها ومناشداتها للمجتمع المحلي
 

 رابعا: تأثير المواد التي أنتجتها شبكة األقصى في رفع الروح المعنوية للمقاومة والمجتمع الفلسطيني
  نجحت الشبكة في الوصول إلى المجتمع الفلسطيني في الوقت المناسب دون انقطاع في التغطية .1
ظهار حالة صمود الشعب الفلسطيني والتفافه حول المقاومة  .2 لشبكة األقصى دور مهم في تجسيد وا 

 الجبهة الداخلية وصالبة
 

واالستشهاد والصبر عبر ما أنتجته الشبكة ساهم في تثبيت المجتمع  المقاومةغرس ثقافة  .3
 الفلسطيني

 

 االجتماعي والتكاتف بين أطياف الشعبساهمت تغطية الشبكة في تمتين أواصر التكافل  .4
 الفلسطيني

 

ساهم بث األناشيد الحماسية والفواصل والوثائقيات القصيرة في رفع الروح المعنوية للمقاومة  .5
 وللمجتمع الفلسطيني

 

التركيز على إنجازات ونجاحات ومفاجآت المقاومة وعملياتها النوعية ساهم في رفع الروح المعنوية  .6
 للمقاومة وللمجتمع الفلسطيني

 

في تثبيت المواطن الفلسطيني وتعزيز ثقته والقادة استضافة المحللين والخبراء والدعاة  ساهمت .7
 بالمقاومة

 

عرض شهادات قادة ومحللي الصهاينة عن إخفاقاتهم وخسائرهم وعن ضراوة المقاومة أسهم في رفع  .8
 الروح المعنوية للمواطن الفلسطيني

 

ساهمت نداءات النصرة التي أطلقتها الشبكة في تحرك الشارع في الضفة والداخل الفلسطيني  .9
 للضغط على االحتالل

 

 



198 
 

 خامسا: تأثير المواد التي أنتجتها شبكة األقصى على الجنود والمجتمع الصهيوني

يصال صوت المقاومة .1   استطاعت الشبكة الوصول إلى المجتمع الصهيوني وا 
ساهمت مصداقية الرسائل التي بثتها الشبكة والموجهة إلى المجتمع الصهيوني في إضعاف الثقة  .2

 بإعالمه وقيادته
 

ساهم بث الشبكة لألناشيد والفواصل باللغة العبرية في التأثير على معنويات الجنود والمجتمع  .3
 الصهيوني

 

قناعة الجيش والمجتمع بعدم جدواها وأن مصير عززت الرسائل التي بثتها الشبكة في الحرب البرية  .4
 الجنود إما القتل أو األسر أو اإلصابة

 

ساهم تركيز بث الشبكة لرسالة المقاومة باستهداف مستوطنات غالف غزة ومطار بن غوريون على  .5
 خلق حالة من الفوضى في صفوف المجتمع الصهيوني

 

اومة وصور إطالق الصواريخ والقذائف ساهم في بث المق ومفاجآت تركيز الشبكة على بث عمليات .6
 الذعر والضغط النفسي على الجنود في ميدان المعركة

 

  تركيز الشبكة على إيصال رسائل المقاومة عمل على تأثر اقتصاد االحتالل وتضرره .7
  شككت الرسائل التي بثتها الشبكة المجتمع الصهيوني في قدرة جيشه على تحقيق أهدافه .8
في عدم جدوى  المجتمع الصهيوني شككت صور إطالق الصواريخ ونزولها على المدن المحتلة .9

 القبة الحديدية
 



 من وجهة نظرك، اذكر بعض المقترحات لتطوير أداء شبكة األقصى اإلعالمية؟: سادسا

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
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 (: قائمة بأسماء محكمي االستبانة2ملحق رقم )

 

 الوصف الوظيفي االسم م
 أستاذ العالقات العامة واإلعالم المشارك بجامعة األقصى د. زهير عابد .1
 أستاذ الصحة النفسية المشارك بالجامعة اإلسالمية د. عبد الفتاح الهمص .2
 أستاذ الرأي العام المشارك بجامعة األزهر د. موسى طالب .3
 بالجامعة اإلسالميةأستاذ اإلعالم المساعد  د. أحمد الترك .4
 أستاذ علم النفس المساعد بجامعة األقصى د. درداح الشاعر .5
 مدير عام الشئون اإلدارية والمالية بشبكة األقصى اإلعالمية د. محمد أبو عون  .6
 مدير عام قناة األقصى الفضائية م. محمد ثريا .7
 باحث إحصائي أ. علي صنع هللا .8
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 المقابالت (: أسئلة3ملحق رقم )

 هل تمارس شبكة األقصى اإلعالمية الدعاية والحرب النفسية؟  .1
ما دور شبكة األقصى اإلعالمية في إدارة الحرب النفسية على الصعيدين الهجومي والدفاعي؟  .2

 ؟م2014العدوان على غزة عام خصوصا خالل 
النفسية؟ ومقدار االستفادة ما هي مراحل التطور التي مرت بها الشبكة في إطار إدارتها للحرب  .3

 من التجارب السابقة؟
ما هي أبرز مكونات هذه الخطة واألسس  هل تم العمل من خالل خطة إلدارة الحرب النفسية؟ .4

 التي ترتكز عليها؟
 ما مقدار نجاح الخطة في تحقيق أهداف الشبكة؟ .5
 ي؟اذكر بعض أساليب الشبكة المستخدمة لشن الحرب النفسية على العدو الصهيون .6
هل تقتصر ممارسة الحرب النفسية على أوقات العدوان؟ وهل هناك استراتيجية للدعاية والحرب  .7

 النفسية؟
 قات العمل داخل الشبكة والتي حالت دون تأثير أكبر إلدارتها للحرب النفسية؟يما هي مع .8
كأحد المعيقات التي واجهت  ما أثر قصف المقرات الرئيسة للشبكة ومالحقتها والتشويش عليها .9

 الشبكة؟
كيف كانت عالقة إدارة الشبكة مع الموظفين؟ وما مدى سعيها لتطوير قدراتهم وكفاءتهم  .10

 وتوجيههم؟
وجود محددات واضحة مقدار ما مدى التواصل بين مؤسسات الشبكة وبين مرجعيتها؟ و  .11

 للتعامل مع كل مرحلة من مراحل العدوان؟
لتنظيمي والصالحيات والتنسيق بين جهات العمل المختلفة؟ وما ما مقدار وضوح الهيكل ا .12

 مدى مالئمة بيئة العمل والبدائل؟
 ماذا تميزت؟؟ وبما هي أبرز النجاحات التي حققتها الشبكة في إطار الحرب النفسية .13
 ما مدى تأثير الشبكة في المجتمع المحلي والصهيوني والعربي والعالمي؟ .14
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 ابالت(: ملخص المق4ملحق رقم )

  د. صالح البردويل، رئيس مجلس إدارة شبكة األقصى اإلعالمية 

شبكة وطنية وجزء ال يتجزأ من منظومة المقاومة الفلسطينية، تهدف إلى شبكة األقصى هي         
عدم تمكين كذلك ، و الفلسطيني شعبالإشاعة الثقافة الوطنية، ورفع الروح المعنوية لدى أبناء 

ا على هذين الصعيدين، ا مهمًّ وتلعب الشبكة دورً االحتالل من اختراق نفسية اإلنسان الفلسطيني، 
وتأتي أهميته من ممارسة الشبكة له في كل المحكات سواء أثناء الحروب واألزمات أو قبلها أو بعدها، 

التي توازن بين الحرب بالكلمة على اعتبار أن هذا الدور يمثل جزًء ال يتجزأ من عقيدتها اإلعالمية 
دارة ميدانية واعية ومتزنة و ، منسجم ومتوازن ومتماسك، ومع وجود خطاب إعالمي إلى جانب البندقية ا 
 .بكفاءة سي واإلعالميتضبط الخطاب النف

 

  د. محمد أبو عون، مدير عام الشئون اإلدارية والمالية في شبكة األقصى 

استناًدا إلى التجربة الزاخرة للشبكة في جوالت التصعيد المختلفة مع العدو الصهيوني، انطلقت         
كان التواصل حيث ، من خطط عمل دقيقة كانت معدة مسبًقا م2014 عام في الحرب األخيرةالشبكة 

ع والتنسيق بين مؤسسات الشبكة على أعلى المستويات، ليحدث التكامل في البث المرئي والمسمو 
االستفادة من جميع إمكانيات الشبكة اإلدارية والبشرية والفنية وتسخيرها في  تمت واإللكتروني، كذلك

إطار الحرب النفسية على العدو الصهيوني وحماية الجبهة الداخلية، كما كان التواصل اإلداري بين 
 ن وجود المعيقات.طواقم المؤسسة الواحدة بمستوى متميز على الرغم م

 

  م. محمد ثريا، مدير عام قناة األقصى الفضائية 

حرب خالل مراحل العدوان الثالثة األخيرة على غزة، ففي  إدارة الشبكة للحرب النفسية تتطور        
شاعة روح التكافل  الفرقان تركز العمل على تحصين الجبهة الداخلية من الحرب النفسية الصهيونية وا 

حرب حجارة السجيل تميزت التغطية في تمكين الجبهة الداخلية في و بين أبناء الشعب الفلسطيني، 
 ،بشكل أكبر، خاصة مع ضراوة المقاومة وقصف تل أبيب، وقد شهد العدو الصهيوني بفاعلية القناة

ليفني التي قالت: إن قناة  وزيرة الخارجية الصهيونية في ذلك الوقت تسيبي وجاء ذلك على لسان
يهودي عاري أن قناة األقصى  المحلل الصهيوني كه القنوات العربية، وصرحاألقصى تمتلك ما ال تمتل

حرب العصف المأكول كانت التغطية أكبر وأميز وكان التأثير واضحا، ، أما في فلسطين CNNهي 
ومن موقعها كوزيرة  كما أن اختراق قناة األقصى للمجتمع الصهيوني قد آتى أكله، مما دفع ليفني
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تتحدث من جديد وتقول للمجتمع الصهيوني: ال تصدقوا إعالم حماس وصدقوا ل العدل هذه المرة
 عضو الكنيست إعالمنا، وقد استطاعت القناة أن تكون رائدة في المصداقية والمشاهدة، حتى قال

 مائير كوهين: تمتلك المقاومة وأجهزة إعالمها مفاجآت إعالمية.
 

  أ. إبراهيم ظاهر، مدير عام إذاعة صوت األقصى 

موجهة ترمي إلى الدفاع عن حقوق شعبنا في وجه صوت األقصى هي إذاعة إذاعة         
المؤامرات التي تحاك من االحتالل وحربه الدعائية القذرة بوسائلها المختلفة، ويتم ذلك عبر خطط 

اعي فقد كان البث اإلذ، و مضادة تنتهجها اإلذاعة لتوعية الجمهور الفلسطيني وحماية الجبهة الداخلية
محصورا في أجزاء من مدينة غزة، وكان التشويش واختراق الموجة أسهل مما هو عليه اآلن، ثم تطور 
البث اإلذاعي ليغطي مساحة أفضل ويصل إلى الضفة الغربية وقد أصبح التشويش صعبا جدا، ورافق 

 .هذا التطور تحسين الموقع اإللكتروني وصفحات اإلعالم الجديد
 

 ر وكالة شهاب اإلخبارية م. رماح مبارك، مدي 

وكالة شهاب لألنباء دور كبير في تزويد الوكاالت والقنوات العالمية بالمواد المصورة كان ل        
والتقارير، كما أن صفحات الوكالة على مواقع التواصل االجتماعي أصبحت من حيث التفاعل األولى 

النقل المباشر للصورة من غزة  لعل من أهمها:على العديد من الوسائل، الوكالة اعتمدت و ، فلسطينيا
تزويد عدد كبير من القنوات والوكاالت العربية بغزة، و ساعة من مكان مرتفع  24على مدار ال

النشر الدوري على صفحات اإلعالم الجديد على مدار الساعة، حيث ، و والعالمية بالمواد اإلعالمية
الة إلى ما يقارب المليونين، وقد كان حجم وصل عدد معجبي صفحة الفيس بوك الخاصة بالوك

 المشاركات الكبير من كافة دول العالم ومن ضمنها دولة االحتالل دليل على التأثير الكبير والفاعلية
 والمصداقية التي تتمتع بها الوكالة. 

 

  أ. سائد رضوان، مدير مرئية األقصى 

، فكما هو معلوم أن المرئية تنقل األخيرة تغطية الشبكة للحرب كان للمرئية نصيب من تميز        
بث قناة األقصى بالكامل وتوصله إلى بعض األماكن المحلية التي يكثر بها التشويش على القناة، كما 
أنها نافذة لألسرى، حيث إن قناة األقصى ممنوعة من المشاهدة داخل السجون، وقد تم تطوير أجهزة 

عت معاودة المباشر للمرئية في الحرب األخيرة إال أنها استطاالمرئية لهذا الغرض، ورغم االستهداف 
  البث إليصال الرسالة.
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  أ. سمير أبو محسن، مدير دائرة البرامج المنوعة بقناة األقصى الفضائية 

بستة أشهر، تها قبل بداي لخطة الحرب مع وضوح األهداف وجهوزية الخطة، تم بدء التنفيذ        
من حيث تجهيز أماكن العمل واألماكن البديلة، وتشكيل الطواقم العاملة ليحتوي كل طاقم على جميع 
داريين وخدمات، ومع بداية الحرب توجه  التخصصات المطلوبة من مهندسي بث ومذيعين ومراسلين وا 

       ، واإلنتاجي والبثالعمل الميداني ولتشمل  غزةكل فريق عمل ليباشر مهامه، موزعين على أماكن 
وقد تميزت الخطة بالمرونة، حيث تم استغالل أوقات التهدئة في إجراء مقابالت للقيادات الفلسطينية، 
وا عطاء الراحة لبعض الموظفين وا عادة الترتيب، كذلك الوصول إلى أماكن لم يكن باإلمكان الوصول 

جرا مة والدعم الفني ء أعمال الصيانة الالز إليها حال اشتداد الحرب مما أعطى قوة للتغطية، وا 
 واللوجستي.

 

  أ. عماد زقوت، مدير دائرة األخبار والبرامج السياسية بقناة األقصى الفضائية 

مما يبين الدور الرائد لشبكة األقصى ما تميزت به من مصداقية عالية، حيث أصبحت         
دانيًا وسياسيًا، فقد كانت المصدر الموثوق المصدر األوثق لألخبار خصوصًا المتعلقة بالمقاومة مي

لعشرات وسائل اإلعالم الفلسطينية والعربية، عالوة على متابعة عامة الناس بشكل كبير جدا 
لمؤسسات الشبكة، كما أظهرت القناة تحديدا مسئولية وطنية عالية من خالل ما قامت به من توزيع 

بارية العربية والفلسطينية بشكل مجاني استشعارًا منها عدد كبير من موادها المصورة على القنوات اإلخ
 ز صمود شعبنا ويرفع شأن مقاومته.لضرورة نشر كل ما يعز 

 

  أ. فداء المدهون، مديرة قسم األخوات بقناة األقصى الفضائية 

 على العدوان خالل خاضتها التي عالميةاإل المعركة في حصين درع قصىاأل شبكة شكلت        
 رغم الطويلة، العدوان يامأ خالل توقفه وعدم االقصى قناة بث استمرار كان وقد م،2014 عام غزة

 اكبيرً  ادورً الشبكة  لعبتعليه، و  نفسيةً  اوحربً  لالحتالل ارعبً  ذاته بحد مقراتها لكافة المباشر االستهداف
 المستوى  على للصهاينة الفشل رعلى العدو الصهيوني حيث استطاعت أن تصد النفسية الحرب في

 حباطاإل تصدير، و والعسكرية السياسية المستويات بين الخالفات تصدير، وكذلك والعسكري  السياسي
 واقتناص الصهيوني عالماإل رصد عبر يتم ذلك كان، و والرعب الخوف ومشاهد الصهيوني الشارع في
 ومعلوماتها أخبارها تكون  أن احها فينج، ويسجل لشبكة األقصى والحرب الدعاية ونظريات مءيتال ما
 .مسبوق  غير نجاح وهذا الصهيوني عالماإل عليه يعتمد الذي المصدر هي
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 أداء شبكة األقصى أثناء العدوانأبرز مالحظات المبحوثين لتطوير  (:5ملحق رقم )
 

من المهم جًدا عدم االعتماد في أي مواجهة قادمة على البكائيات بشكل أساسي، واالبتعاد قدر  
 عن عرض  صور األشالء خاصة المفزعة منها ألنها تجلب أثر عكسي.اإلمكان 

 تنويع المحللين والمفكرين والخبراء مع تحديث القائمة وتوسيع القاعدة الخارجية من وقت آلخر. 
األقصى دور شبكة بيرتقي و عقد دورات فنية ولغوية وسياسية خارجية للمذيعين بما يعزز قدراتهم  

 .اإلعالمية أكثر
م اللهجة الفلسطينية بدل اللغة الفصحى في التحقيقات والمقابالت الميدانية مع المواطنين استخدا 

 العاديين فهذ أقرب للتأثير في المجتمع المحلي.
الدقة في تقديم البرامج والنشرات اإلخبارية في مواعيدها المحددة، وااللتزام دون تغييرات مفاجئة  

 للبرامج الذي سبق وأعلن عنها.
شكلة في نقل مواقع القصف، فيتم أحياًنا ذكر تفاصيل غير مطلوبة في إطار التغطية، هناك م 

وهذا يعطي للعدو إحداثيات للرماية طازجة وخطيرة من جهة وذكر حجم الدمار والضحايا يكون 
 له آثار سلبية محبطة في بعض األحيان طبًعا بما ال يتنافى مع التغطية المتواصلة.

المعلومات عن المقاومة حتى ال تؤثر عليها من قبل العدو، مع التركيز اإلبطاء في نشر بعض  
 على عدم تحديد األماكن واألسماء.

االبتعاد عن ذكر بعض المفردات والمصطلحات التي يروجها االحتالل، كأن يقال الفلسطينيون  
داًل من ب 48بدل الشعب الفلسطيني، واألراضي الفلسطينية بداًل من فلسطين المحتلة، عرب ال

م، التركيز على كلمة غزة  وأهل 1948أبناء أو المواطنين الفلسطينيين في فلسطين المحتلة عام 
غزة مجردة دون ذكر مثاًل شعبنا الفلسطيني الصامد في غزة أرض العزة، وهكذا هناك الكثير من 

 المفردات التي يجب التنبه لها.
مشاهد كارثية، هذا ال يعني أال نبث ولكن من الخطأ أن يجري بث لقطات طويلة وبشكل متكرر ل 

 بشكل متوازن وبما يخدم فضح وحشية العدو، ولكن ليس بما يؤثر سلبا على الجمهور.
طين، ويجب التدقيق في ذلك خاصة إبان األحداث بعض المحللين والمعلقين الضيوف كانوا محبِ  

متفائل الواثق بنصر هللا عز الساخنة التي تقتضي وجود ضيوف لديهم العلم والثقافة والنفس ال
 وجل.
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 تفعيل اإلعالم الجديد بشكل أكبر، ودعمه فنيًّا وبشريًّا. 
 إعطاء مساحة أوسع للدراما وعدم اقتصار اإلنتاج الدرامي على المواسم. 
 رفع مستوى البرامج غير التقليدية. 
 تبني وجهة نظر الكل الفلسطيني المقاوم، واالبتعاد أكثر عن الحزبية. 
 على إنشاء غرفة إعالمية موحدة لكل فصائل العمل المقاوم. العمل 
 التركيز وبتحليل أكثر عمقا لما تقوله الدعاية الصهيونية وتفنيدها بشكل أسرع وأقوى. 
 القيام وبشكل دوري بدراسة حالة األداء كما في هذه األطروحة. 
 قدراتهم ومهاراتهم. عقد لقاءات وورش عمل موسعة للعاملين في مجال الحرب النفسية لتعزيز 
 اإلبداع في خلق أفكار جديدة ألساليب ووسائل الحرب النفسية. 
 تطوير الكوادر خاصة في مجال اللغة العبرية. 
فتح المجال أمام الطاقات اإلبداعية واالستشارات من خارج الشبكة، لتكون عوًنا للشبكة في عملها  

 خاصة أثناء األزمة.
يب والتحفيز للفنيين والموظفين العاملين، وتجنب الروتين الوظيفي تكثيف عمليات المتابعة والتدر  

 للتطوير واإلبداع واالرتقاء بالمؤسسة.
التنسيق بشكل أكبر مع كافة األدوات اإلعالمية التابعة للشبكة من خالل لجنة أزمة تتولى توزيع  

 األدوار والمهام.
القديمة واألرشفة الدورية للحديث، مع سهولة عمل أرشيف  كامل للقناة مدون عليه كافة األعمال  

 استخدامه وقت الحاجة وبالسرعة المطلوبة.
الترجمة الدورية والفورية وبشكل أوسع لبعض المواد والبرامج العبرية المؤثرة ونشرها على مواقع  

 التواصل االجتماعي.
ناوله اإلعالم البحث عن مترجم ومحلل للشأن الصهيوني متمكن ليختار للمشاهد أبرز ما ت 

 الصهيوني بما يخدم إدارة الحرب النفسية بالذات وقت التصعيد.
 ترويج عناوين روابط ومواقع وصفحات تواصل وترددات لمتابعتها من قبل المجتمع الصهيوني. 
 دراسة وضع الضفة  بعمق أكثر لمعرفة األساليب األنجع للتأثير عليهم للتحرك. 
سكرية األخرى خالل فترات التصعيد الكتساب مزيًدا من محاولة إظهار أعمال الفصائل الع 

 المتابعة حتى من قبل المتعصبين لفصائلهم األخرى.
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 زيادة مساحات التغطية للفصائل الفلسطينية المقاومة والسياسية. 
التركيز على القضايا الحياتية للمواطن والتواصل مع المسؤولين، مع زيادة حصة المواطن في  

 ه ومشاكله وصموده.التعبير عن هموم
 االبتعاد عن التغطية التقليدية واالتجاه إلى أسلوب القصص اإلخبارية وما شابه. 
 زيادة درجات الجهوزية واألمان فيما يتعلق بالبث وضمان عدم االختراق والتشويش. 
 مقر غزة. تعذر البث منالعمل على إيجاد مقر خارج فلسطين للفضائية للبث من هناك حال  
 طاب واللغة بما يالئم كل مجتمع على حدة خاصة المجتمعات الغربية.تنوع الخ 
 توحيد الجهد مع وسائل اإلعالم األخرى وزيادة حصة البث المشترك معها. 
 نشر المواد اإلعالمية كاملة وللجميع خالل فترة الحروب النتشار أوسع. 
ية بما يظهر جوانب العجز اتباع أسلوب المقارنة بين الخطابات واألحداث الفلسطينية والصهيون 

 والفشل الصهيوني ودحض االفتراءات.
 االبتعاد عن اللغة الخطابية وأسلوب التوجيه والعرض المباشر ومحاورة اآلخر بالمعلومة. 
تحسين الصورة من خالل تغيير النمط اإلخراجي والفني المتبع، والخروج عن المألوف والعمل  

 على تحسين وتنويع البرامج.
 ى تطوير جودة بث القناة من حيث الوضوح والجودة.العمل عل 
توسيع دائرة العمل اإلعالمي الوحدوي الداعم لبرنامج المقاومة، القائم على البعد الوطني أكثر من  

 البعد الحزبي.
عدم خلط الرأي بالخبر والحرص على الفصل بين الجانب الخبري والجانب التحليلي خاصة أنها  

 تذوب في األزمات.
ر العمل الدرامي والتمثيلي وجعله يالمس الهم االجتماعي إضافة للسياسي وعدم اقتصاره تطوي 

 على موسم رمضان.
 االهتمام بمساحات بث خاصة بالشباب واألطفال والمرأة كما ونوعا في فترات األزمات. 
 عدم تدخل المذيعين في التحليل و إبداء الرأي وتدريبهم على تقديم المعلومات دون إسهاب. 
ظهار المظلومية أمام العالم الخارجي.الخطاب اإلعالمي  ضبط   ما بين إظهار حالة االنتصار وا 
 رفع الميزانية وا عطاء دورات للعاملين وتوفير وسائل الراحة من خالل رفع الرواتب والمحفزات. 
تاحة الفرصة لوجهات النظر المختلفة في إبداء    الرأي.زيادة مساحة المناقشات الموضوعية، وا 
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 توسيع عمل المراسلين في الداخل والخارج وتنوعه. 
التفكير بعمل ربط ودمج بين مؤسسات الشبكة وقت األزمات للتكامل واالستفادة من كل المهارات  

 والطاقات.
 يومية أو أسبوعية من شق الوطن اآلخر الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطينيإخبارية رسالة  

 م.1984عام 
على البرامج التفاعلية مع الجمهور، مع عدم اإلكثار من البرامج الحوارية والمقابالت التركيز  

 الجامدة.
استضافة لمتخصصين مختلفين في مجاالت اقتصادية ونفسية واجتماعية لبحث جميع جوانب  

 الحرب وليس التغطية فقط.
بعدة لغات )إنجليزية  الخاصة بقادة العمل العسكري والسياسي الفلسطينيبث المؤتمرات الحصرية  

 .ممكن وعبرية و..( لتصل إلى أكبر عدد
عالج التشويش على القناة واالختراق الذي يالزم كل حرب خصوصا أن بعضها كان يبث الذعر  

 في قلوب المواطنين مثل إخالء الشجاعية وخزاعة والقرارة.
 ة.العمل على إيجاد ترددات إضافية  لفضائية األقصى واختيار ترددات قوي 
 ضرورة  االهتمام بالخطاب الموجه للداخل والضفة والعمل أكثر على استنهاض الهمم. 
 ن أداء الشبكة.يقياس التغذية الراجعة حول أثر عمل القناة في الشارع لمعرفة صداه لتحس 
لم يكن هناك تغطية ساعة بساعة على الموقع اإللكتروني وصفحات التواصل االجتماعي، لذا  

هتمام في ظل عدم تمكن المواطنين من متابعة التلفاز بشكل كبير نظرا ألزمة يجب إعطاؤها اال
 الكهرباء التي تفاقمت خالل الحرب.

 بحث أساليب ووسائل إبداعية في وصول بث الشبكة إلى المجتمع الصهيوني. 
 كان هناك ضعف في تغطية بعض المجازر التي تعرضت لها العائالت في بعض المناطق. 
التعاقد مع خبراء  ، كذلكبراء حقوقيين إليصال رسائل أكثر قوة للمجتمع الدوليالتعاون مع خ 

 نفسيين إلنتاج مواد أكثر تأثيًرا.
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 (: الهيكلية اإلدارية لشبكة األقصى اإلعالمية6ملحق رقم )

 
 عالميةشبكة األقصى اإلرئيس مجلس إدارة  

 مرئية االقصى

 مونتاج وتصوير

 الهندسـة

البرامج والمذيعين 

 والتحرير

 صندوق وخدمات

 وكالة شهاب لألنباء

 مونتاج وتصوير

 

 هندسةال

 

 التحرير

 

 صندوق وخدمات

 

 مدير الشؤون االدارية في الشبكة

 أمين الصندوق

 قسم االنتاج

 

 إذاعة صوت األقصى

 قسم البرامج

 

 قسم شؤون الموظفين  

 

 قسم  األخبار

 

 

 قسم األقصى مباشر

 دائرة الهندسة

 

 قناة األقصى الفضائية

 

 

 دائرة الشؤون االدارية

 

 دائرة البرامج العامة

دائرة االخبار 

 والبرامج السياسية

       

 دائرة االنتاج

 وحدة الرقابة الداخلية

 الدائرة المالية


