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 اٌتسليُ اٌدوٌى ٌٍٕعوح اٌّطثىعح                                                                      

(ISSN 2314-8721)                                                                              
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 االفتتاحية

      
ديسمبر من  أكتوبر/ بداية إصدارىا فيتتواصل صدور أعداد المجمة بانتظام منذ  في عاميا الثالث     

تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة ومتخصصين متتابعة أعداد  سبعة منيا ليصدر – 3102العام 
 وباحثين من مختمف دول العالم.

من المجمة وىو "  الثامند دالع" واآلن نقدم لمباحثين فى الدراسات اإلعالمية والميتمين بيذا المجال     
رسائل عممية ُنوقشت لوممخصات يتضمن بحوثًا ورؤى عممية لألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين 

 .في أقسام وكميات اإلعالم بالجامعات العربية المختمفة
  
المجمة ىي أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط.      

نتاجيم لممجتمع العممي بكافة مستوياتو الفرصة لمنشر عمى نطاق العالم إوجد األساتذة الراغبون فى تقديم 
العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في ىذه الدول، وأيًضا من 

 خالل موقعيا اإللكتروني.
المجنة العممية )تخصص اإلعالم( لترقية أعضاء ىيئة التدريس إلى أساتذة وأساتذة  وباعتراف    

سام مساعدين بالمجمة بعد أن اطمعت عمى العدد األول وتم تقييميا بنفس درجة المجالت العممية ألق
مجمة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط الفرصة لمنشر أتاحت اإلعالم فى الجامعات المصرية؛ 

ولبحوث أعضاء ىيئة التدريس  –لنشر بحوث طمبة وطالبات مرحمة الدكتوراه ممي بيا كنافذة جديدة الع
 الراغبين فى التقدم لمترقي لدرجتي أستاذ مساعد وأستاذ. 

 

من  ياس خضير البياتيأ.د/ مشاركة ألحد كبار أساتذة اإلعالم بالعالم العربي ففي البداية نجد        
وسائل التواصل االجتماعي في تشكيل الوعي االجتماعي في مواجية الشغب دور  "عن: (العراق)

 ."والجريمة الرياضية من وجية نظر الشباب الجامعي
كما يتضمن العدد بحوثًا مقدمة لمنشر العممى بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء ىيئة       

قدم دراسة بعنوان:  والذي( تونس) من المثنانيرضا محمود د.  منيم: لدرجة أستاذ التدريس لمتقدم لمترقية
من  زهير عبد اللطيف عابد عابدد. وقدم "،  استراتيجّية االّتصال واستراتيجّية المؤّسسة: أّي رابط؟ بين" 
أثر الدعاية الصييونية عمى  الرأي العام الفمسطيني خالل العدوان موضوع: "  ( دراسة حولفلسطين)

 وصفية ".دراسة  -عمى غزة  3102

أنماط تعرض  بدراسة في موضوع: " ( شاركمصرمن ) إبراهيم حسن المرسي محمدد. أما      
شارك و  "، الجميور السيناوي لشبكات التواصل االجتماعي وعالقتو بتشكيل الرأي نحو األحداث الجارية

ظاىرة اإلعالم الجديد وتأثيرىا عمى األمن  بدراسة حول: "( مصرمن ) حمدي بشير محمد عليد. 



( فقدمت ورقة عممية حول: " مبادرات السودانمن )د. مها مصطفى عمر عبد العزيز القومي"، أما 
 ".( نموذجاً  حق المؤلف)حماية حقوق الممكية الفكرية في البيئة اإللكترونية 

متمقي إلى منتج  من :صحافة المواطن"  ورقة عممية بعنوان: محمد أمين عبوبقدم ( الجزائرمن دولة )و 
 . "المضامين اإلعالمية

نشر ممخص ( لالعراق) دولة من حردان هادي صايل الباحث ولالستفادة من الرسائل العممية تقدم      
دور المواقع اإلسالمية االفتراضية في تشكيل اتجاىات الشباب الجامعي  " بعنوان: لمدكتوراه دراستو

 .دراسة تحميمية ميدانية " -العراقي نحو القضايا الدينية المعاصرة 

 

وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول جيل األساتذة      
وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبقا لمقواعد المتبعة لمنشر العممى فى المجالت العممية. أما البحوث المنشورة 

المسجمين لدرجة الدكتوراه ألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى التقدم لمترقية لمدرجة األعمى والطالب 
 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين.

وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      
تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل 

 النشر.
 

ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممى فى تخصص العالقات العامة بشكل خاص والدراسات      
 اإلعالمية بشكل عام.
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 عمٌد كلٌة اإلعالم بجامعة األقصى. –أستاذ العالقات العامة واإلعالن المشارك 





 أثر الدعاٌة الصهٌونٌة على الرأي العام الفلسطٌنً:  د/ زهٌر عبد اللطٌف عابد عابد 67 

أثر الدعاٌة الصهٍىنٍة على  الرأي العام الفلسطٍنً خالل العدوان 

 دراسة وصفٍة -على غزة  4102

                                             
زهٌر عبد اللطٌف عابد عابدد/                                               

 
                                                                       

-كلٍة اإلعالم 
 

 األقصىجامعة 
 :صـالملخ
      

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر الدعاية الصييونية عمى الرأي العام لمجميور الفمسطيني 
م عمى غزة، وتعتبر ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي استخدم فييا الباحث 4102خالل عدوان 

+، إذ المنيج المسحي لعينة بالصدفة من المستخدمين لإلنترنت، وشبكات التواصل االجتماعي، وجوجل
 مبحوثًا ومبحوثة، ومن أىم النتائج التي توصمت الدراسة إلييا:  030بمغت 

عمى بث اإلشاعات، وقتل الزعماء لخمق  4102ركزت إسرائيل في دعايتيا في الحرب عمى غزة عام 
عدم الثقة واالضطرابات، معتمدة عمى االتصال المباشر عبر الجوال،في المرتبة األولى،كما أنيا 

في دعايتيا استغالل الواقع والحاجات األساسية كأسموب نفسي لمضغط عمى المواطنين استخدمت 
الفمسطينيين، بالتركيز عمى تكرار الرسائل لمتأكيد عمى مصداقيتيا في حربيا. وقد اعتمدت عمى الكذب 

ال  كخاصية من خصائص دعايتيا، وعمى استخدام كافة الوسائل المتاحة لدييا. كما أثبتت الدراسة أنو
في تأثير الدعاية الصييونية عمى الرأي العام  1.10يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

الفمسطيني تعزى لمتغير الجنس، والمؤىل العممي، والعمر، في حين أظيرت النتائج وجود فروق ذات 
رأي العام الفمسطيني بين في تأثير الدعاية الصييونية عمى ال 1.10داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

جمال المحاور.   سكان رفح وسكان غزة  لصالح سكان رفح في المحور الثالث وا 
 الرأي العام. -ةالدعاية الصييوني -أثر :الكممات المفتاحية
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 المقدمة:
تعمل النظم السياسية أو الحزبية أو الحكومية خالل مواجية األزمات والمشكالت، وخاصة في 
الحروب التي تتطمب موقفًا ممزمًا مخاطبة الجميور من خالل استخدام الرموز، والقيم، والمعاني الثقافية، 

شعبيًا، وىذه ىي  والدينية، واليدف من ذلك التأثير عمى الرأي العام لمجماىير لكسب ودىم وتعبئتيم
 ظاىرة قديمة حديثة. 

وكممة دعاية عند جميور الباحثين في اإلعالم تشير إلى صنع االنطباعات المقصودة بغض 
النظر عن الحقيقة، ىل ىي موجودة أو غائبة تمامًا أو منقوصة في المادة التي يراد إحداث التأثير 

"محاولة التأثير في األفراد ىي:  أو(. 063: ص0893بواسطتيا، ويطمق عمييا الدعاية السوداء )محمد، 
أو ىي الجيود التي تبذل لتغيير  ،والجماىير والسيطرة عمى سموكيم وذلك في مجتمع معين وليدف معين
(. وفي 026: ص4119)العبد،  معتقدات الناس واتجاىاتيم وآرائيم باستعمال وسائل النشر المختمفة"

نظر معينة بغض النظر عن الحقيقة، أو األخالقيات، أو  تعريف آخر لمدعاية: بأنيا فرض وجية
(. أي أنيا تتغاضى عن الحقيقة وتتجو نحو الكذب وال تمتزم Herbert, 1970: p24مصمحة الجميور )

بالقيم واألخالق وتعمد إلى إلحاق الضرر بالجميور، إدراكًا منيا ألىمية الرأي العام؛ وذلك من أجل 
 (.Martin & James, 1965: p249ىيري، وال سيما في المسائل الحرجة )الحصول عمى التأييد الجما

وال يختمف الكيان الصييوني )إسرائيل( أو المقاومة الفمسطينية عن غيرىما من األنظمة السياسية 
م، بل استخدمتيا الحركة الصييونية 0829في ىذا اإلطار والتوجو، ومنذ نشأت إسرائيل في عام 

في خارج وداخل فمسطين قبل ذلك التاريخ، وذلك بيدف التأثير عمى الروح المعنوية والعصابات الييودية 
وبث اليزيمة في المواطن الفمسطيني، من أجل إضعاف الجبية الداخمية، وتبرير عدوانيا المستمر عمى 
د الشعب الفمسطيني واحتالل األراضي العربية، وكما قال أحد زعماء إسرائيل إن مذبحة "دير ياسين" ق

خدمت وسارعت في تكوين الكيان، إذ انتشرت الدعاية الصييونية كاليشيم بين الشعب الفمسطيني؛ مما 
دفعيم لميجرة وترك قراىم ومنازليم دون مقاومة. واستمرت الدعاية الصييونية ولم تتوقف الدعاية 

 اإلسرائيمية وحربيا النفسية إلى اآلن.
ائيل الدعاية بشكل مكثف، مرتكزة عمى ما تممكو وفي الحرب األخيرة عمى غزة، استخدمت إسر 

من وسائل إعالم وتكنولوجيا حديثة، وسيطرتيا عمى وكاالت اإلعالم العالمية، لتحقق أىدافيا من الحرب، 
ضعاف المقاومة الفمسطينية عمى وجو  ثبات قوتيا وردعيا المستمر لمفمسطينيين والعرب عمى السواء، وا  وا 

ظيار سمبياتيا، باإلضافة إلى إثبات تفوقيا العسكري والسياسي، لتحقيق أىداف دعايتيا في  الخصوص وا 
إطار حربيا النفسية واإلعالمية، استخدمت أساليب ووسائل متعددة، مثل: التيديد والوعيد، والتضميل، 
، والتشويش، واالفتراء، والكذب، وبث الذعر، والضغط النفسي، وىدم البيوت، واستخدام الحرب الجوية تارة

 نثم الحرب البرية تارة أخرى، من خالل تصريحات كبار قادتيم العسكريين والسياسيي
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وفي ضوء ما سبق فإن الدراسة سوف تتناول تأثير الدعاية الصييونية عمى الرأي العام 
يوليو  9الفمسطيني من مستخدمي اإلنترنت والمتخصصين في مجال اإلعالم أثناء الحرب عمى غزة في 

ن طريق معرفة رأييم في الدعاية اإلسرائيمية، ودعاية المقاومة لمتوصل إلى مدى تأثيرىا م، ع4102عام 
 عمييم، وأييما أكثر نجاحًا واألساليب التي اعتمدت عمييا في تحقيق أىدافيا.

ىاإلطارىالنظري:
عرفت الدعاية بمعناىا الحديث في القرن الثامن عشر أثناء الثورة األمريكية؛ إذ استخدم  تاريخ الدعاية:

( النشرات المطبوعة لترويج اإلشاعات، وكذلك روج اإلشاعات عن الفظائع  Sam Adams)سام آدمز
عند احتاللو (، واستخدم "نابميون" الدعاية  Franklinالتي ارتكبيا االنجميز، وكان موىوبًا فييا )فرانكمين

مصر، بإصداره الصحف التي تعمل عمى تعبئة ورفع الروح المعنوية لمجنود، وقد ركزت الدولة العثمانية 
في دعايتيا عمى الدين اإلسالمي، وأنيا حامية الديار اإلسالمية، وأنيا تعمل ضد الفكر الصميبي والكفار، 

الذي تقصد بو الدولة العثمانية تمييدًا لمحرب  أما الدول األوربية الحديثة فقط تبنت فكرة الرجل المريض
(، كما استخدم العديد من الديكتاتوريات الدعاية السياسية 400: ص0888العالمية األولى )مناع، 
إعادة أمجاد روما.وكذلك  ىعمالتي ارتكزت ( Mussolini موسوليني )بينيتو لموصول إلى السمطة أمثال

أسس )أدولف  م0833وفي عام ، م لمقضاء عمي المعارضة0848( عام Stalin)ستالين يااستخدم
السياسية بميارة  استخدم الدعاية،كما لدعاية والتنويرة اوزار  وأسس( دكتاتورية نازية في ألمانيا Hitlerىتمر

ذاعة وأفالم ومناىج تعميمية لتشكيل الرأيبتوظيف كافة  ، العام وتوجييو الوسائل المتاحة من صحافة وا 
وممارسة الضغط االجتماعي، وقد حققت الدعاية النازية في بداية الحرب وأثناء تحقيق االنتصارات نجاحًا 

عمى 0804ممحوظًا، ثم ما لبث تأثيرىا يقل مع اليزائم التي لحقت بيا. وقد حرص العرب بعد ثورة يوليو 
الصحف التي يسطر عمييا رجال استخداميا أثناء الحرب والسالم من خالل الدعاية التي كانت تبث عبر 

يمارسو الساسة لمتأثير  اً وأصبحت الدعاية السياسية منذ ذلك الحين فن(. 022: ص0869الثورة )بدر، 
الرأي العام وأصبح لكل حزب أو تنظيم برنامج دعائي خاص بو، ولكل دولة سياسة دعائية خاصة  ىعم

 بيا لدحض الدعايات األخرى وترسيخ دعايتيا السياسية.
زادت أىمية الدعاية خاصة مع ظيور وتطور وسائل اإلعالم والحاجة لالعتماد عمييا في  ماهية الدعاية:

توجيو النفوس والتأثير فييا، فاإلعالم في مفيومو الشامل يسيم في تكوين الرأي العام عن طريق التنوير 
نما يحتاج إلى والتأثير في الرأي العام عمى أراء ومواقف الجماىير؛ فالرأي العام ال ي تم بشكل عفوي وا 

شروط معينة. إال أن الدعاية بمفيوميا السياسي ترتبط بمدى ما تحتويو من محاولة لتزيف الوعي 
وارتباطيا بل ومدى تعبيرىا عن حاجات المواطنين مع الطبيعة العالقية والتبادلية فيما بين طرفي عالقة 

 الدعاية.
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لكي تغير الرأي والسموك، أو الرأي العام،  ىفة لمتأثير عمالوسائل المعرو لذا تعتبر الدعاية من 
نما  تعدل أي منيما، أو كمييما استنادا إلى خمق نوع من اآلثار النفسية. وال يوجد تعريف واحد ليا، وا 

مدعاية لتبرير موقف معين، أو إيصال فكرة من خالل ليشمل العديد من التعريفات في إطار مفيوم عام 
وجعميم يسمكون في حياتيم سموكًا معينًا ما كانوا يسمكونو بدونيا، أو ىي توجيو الناس إقناع اآلخرين، 

ذا كان ينظر بعض الباحثين  وفكرىم نحو الدعاية وأفكارىا بتركيزىا عمى معتقدات الناس وقيميم، وا 
جيو ( أن الدعاية تحتوي عمى عنصرين أساسين ىما: الجيود المقصودة، والتو Lasswelأمثال:)السويل 

والتطوع، وىذان العنصران يميزانيا عن باقي االتصاالت العريضة العادية، وبعض الباحثين أمثال: )دوب 
Doob ينكر ذلك وال يعتبرىا جيودًا مقصودة فيقول ربما تكون غير مقصودة، فيي عنده محاولة التأثير )

في زمان معين، وىدف مرسوم في األفراد والجماىير والسيطرة عمى سموكيم ألغراض مشكوك فييا، وذلك 
(، ونظرًا ألن ما ىو دعاية ال يمكن أن يكون حقيقة، كما يرى ذلك )جاكوز أيمول 34، ص0869)بدر، 

Jacques Ellul( )Jacques Ellul, 1942: p7 .) 
وُتعدُّ الدعاية شكل من أشكال االتصال التي تستخدم الرمزية بدرجة كبيرة سواء في شكل 

ات، أم الرموز، أم غيرىا. إال أنيا تتوقف عمى أسموب استخداميا ومدى مصداقيتيا، الكممات، أم الشعار 
وتظل فعالية استخدام الرمزية والمعاني رىينة متغيرات أخرى، وىي مدى تقاربيا مع فكرة المستيدف من 

 (.Ritzer, 1992: p187-225الدعاية، وأىدافو، وقيمو، واتجاىاتو، )
وىي المغة  )مي الرأي العام وعمي سموك المجتمع أو )المجتمعاتمحاولة التأثير ع كما أنيا

لمتأثير عمى موقف  اً دعائي اً وكممات خاصة وىدف اً السياسية الموجية لمجماىير والتي تستعمل رموز 
("بأنيا محاولة التأثير عمى Doob.وقد عرفيا )ليونارد دووب الجماىير إزاء قضية أو )قضايا( معينة

ي سموك األفراد، باإلشارة إلى األىداف التي تعتبر غير عممية، أو أن قيمتيا في الشخصية والتحكم ف
("أن Qualter(. ويرى )كالتر 29: ص0889المجتمع العممي مشكوك فييا في فترة محددة")ناصر، 

الدعاية ىي المحاولة المقصودة التي يقوم بيا فرد أو جماعة، من أجل تشكيل اتجاىات جماعات أخرى، 
التحكم  فييا، أو تغييرىا، وذلك عن طريق استخدام وسائل االتصال. واليدف من ذلك ىو أن يكون أو 

رد فعل أولئك الذين تعرضوا لتأثير الدعاية في أي موقف من المواقف ىو نفسو رد الفعل الذي يرغب 
ي فن إقناع (. وقد أشار )محمد عبد القادر حاتم("بأن الدعاية ىQualter, 1962: P27الداعية فيو")

(. وأشار 201: ص0883اآلخرين بأن يسمكوا في حياتيم سموكًا معينًا ما كانوا ليسمكوه بدونو" )حاتم، 
نيا القضاء والقدر لحسم  )عمي نجيب عواد( إلى أن الدعاية "ىي القوة األولى والحقيقية ألي صراع، وا 

دعاية من ناحية إعالمية لتبرير (. أما )خميل حسونة("فقد ذكر أن ال038: ص0883األحداث" )عواد، 
موقف معين، أو فكرة ىي وضع األمور والشؤون العسكرية، واالقتصادية، والعقائدية، التي خطط ليا 
موضع التنفيذ العممي، بيدف التأثير عمى اآلراء والمواقف ووجيات النظر والسموك في ىدف 

إلقناع لتقبل وجية نظر معينة، أو (. وىي ترتبط بصفة عامة باستخدام ا01: ص4110معين")حسونة، 
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القيام بعمل معين، شريطة أن تتمتع بعدم التناقض والبساطة وارتباطيا بواقع الجميور المستيدف )غالي، 
 (.369: ص0889

 تقسيمات الدعاية:
 :(031: ص0869)بدر، رمادية –سوداء  –لمضمونها بيضاء  تقسيم الدعاية طبقاً -1
التي يعمن فيو صاحب الدعاية عن نفسو، أي أن وىي عبارة عن ذلك النشاط  الدعاية البيضاء: (أ 

تقوم بيا إسرائيل لتضخيم  ىدف معين ومعمن )كالدعاية التيتحقيق جل أمن مصدر الدعاية معروف، 
إنجازاتيا عند مواجية المقاومة الفمسطينية، وخاصة عند تدمير منازل المواطنين أو قصف مقرات 

يق بعض التقدم لبعض أمتار داخل القطاع، أو في حالة اغتيال بعض قادة المقاومة الحكومة، أو تحق
 الفمسطينية(.

وتنمو بطرق سرية  ،مصادرىا الحقيقيةتحاول إخفاء وىي تمك الدعاية التي  الدعاية السوداء: (ب 
ىا ، والتي تعتمد عمى نشر إشاعة الفتن والتشويش عمى الرأي العام ىوتيدف إل ،العدو يداخل أراض

بين  اووصوليا إلى أعماق ومساحات واسعة، باإلضافة إلى أنيا تحوز قبواًل وسرعة انتشار وتأثير 
األفراد والمجتمعات، وفي ىذا النوع تتصرف إسرائيل من خالل عمالئيا داخل األراضي الفمسطينية، 

 ضد المقاومة. متشويش عمى الرأي العام الفمسطيني لكي يعملخارجيا لترويج اإلشاعات الكاذبة لأو 
الحقيقية  مصادرىا ىوىي تمك الدعاية التي ال تخشى من أن يقف الرأي العام عم الدعاية الرمادية: (ج 

ن، وىي في بعض األحيان خميط بين الدعاية البيضاء والسوداء وتختفي وراء ىدف معين غير معم
موضوعات وأساليب  لخدمة األىداف التي يرغب تحقيقيا الداعية، وىي تعتمد أيضًا عمى استخدام

خفاء المصدر،  يصعب استخداميا في الدعاية البيضاء، مثل: التزييف، والتزوير، والتخريب، وا 
واالتجاه، كما تفعل إسرائيل من خالل تزييف الحقائق وىدم المنازل وتزوير البيان حول العمميات التي 

دم صحتيا، كما تعرض اآلن تقوم بيا المقاومة ضد إسرائيل، وفي الغالب تحتاج إلى وقت لكشف ع
إسرائيل بعض األسرار لمعمميات النوعية التي نفذتيا المقاومة ضد الجنود اإلسرائيميين في الشجاعية 

 وبيت حانون.
وقد استخدمت إسرائيل الدعاية الصريحة عمى مدار حروبيا النفسية مع  الدعاية الصريحة: (د 

عمى غزة  4102م إلى اآلن، وفي حرب 0829الفمسطينيين خالل مراحل الصراع منذ نشأتيا في 
استخدمت المنشورات المطبوعة، ورسائل الجوال، والتشويش عمى اإلذاعات المحمية خاصة إذاعة 

 األقصى والقدس والوطن، وعمى الفضائيات أمثال فضائية األقصى والقدس.
 (:31-49ص ص :0888)األقطش، أفقية( –تقسيم الدعاية طبقا لمصدرها )عمودية -2
عمي أتصدر من التقميدية التي يصنعيا القادة فيي وىي تمك الدعاية  دعاية العمودية:ال (أ 

الديني(لمتأثير عمى الجماىير التي تشكل القاعدة، فتكون الدعاية من  -يالجتماعا  –اليرم)السياسي
إلى ، وىي دعاية سيمة االنتشار، وال تحتاج عموديةالدعاية بالعمي اليرم إلي قاعدتو ولذلك سميت أ
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تفكير وتخطيط، ولكن تأثيرىا المباشر قابل لمفناء، ليذا تحتاج إلى التجديد المستمر، وتستخدميا 
إسرائيل من خالل التصريحات المتكررة التي يطمقيا قادتيا في احتالل قطاع غزة بالكامل، أو القضاء 

 عمى المقاومة في أيام قميمة.
أسموب متطور ألنيا تعتمد عمى تعميم الفرد داخل  تتبعوىي تمك الدعاية التي  الدعاية األفقية: (ب 

وال تنطمق من ذي سمطة أو رئيس لجماعة المجموعة، وتزرع الفكر في داخمو، وال تنطمق من القادة، 
أىدافيا تولي  وتنتشر ىذه الدعاية بين الجماعة أفقيا وربما تكون إحدى نتائجيا أو ا من أعضائياإنم

، وتعتمد عمى المجموعات الصغيرة المتجانسة في انتخابات األحزاب زعامة الجماعة وغالبا ما تطبق
 من حيث العمر والدخل والجنس وطريقة الحياة، وىي تحتاج إلى جيد كبير ألنيا صعبة ومؤثرة.

 :(62: ص0889)ناصر،  اندماجية –تقسيم الدعاية من حيث الوظيفة تحريضية -3
دىا جماعة أو حزب يسعى لمحكم ويقوم بتحريض ىي تمك الدعاية التي يقو  الدعاية التحريضية: (أ 

 الجماىير لتقبل تغييرات جذرية.
العمل عمي توازن المجتمع وتوحيده وتعزيزه  ىوىي تمك الدعاية التي تيدف إل الدعاية االندماجية: (ب 

 الحزب الحاكم. ويمارسيا غالباً  ،وىي مفضمة لدى الحكومات
 امنة(:ك –تقسيم الدعاية من حيث األسموب )ظاهرة -4
ويطمق عمييا أيضًا الدعاية البيضاء، وىي التي تتم في العمن، ويكون ليا تنظيم  الدعاية الظاهرة: (أ 

معروف وىدف واضح، ونواياىا محددة، ويعرف الجميور أنو يوجد محاولة لمتأثير عميو، وال يوجد 
 .مانع من أن يكون جانب منيا مخفي

بيا  وىي تمك الدعاية التي تخفي أىدافيا ومصدرىا وال يكون الرأي العام واعياً  الدعاية الكامنة: (ب 
 وىي شديدة الخطورة.

تعمل عمى وسائل من خالل الرأي العام  مىتوثر ع التي يستخدميا الداعي لكيالدعاية تتنوع أساليب 
تعتمد عمييا الدعاية ،وفيما يمي أىم األساليب التي تضمن فعاليتيا ونجاحيانشرىا وتبمورىا؛ والتي 

 :ةاإلسرائيمي
لم تكتف إسرائيل مجرد التنميط والكذب والخداع، بل اعتمدت التكرار المستمر  أسموب التكرار: -0

لشعاراتيم التي تالحق الناس أينما وجدوا، وبيذا تدفع الدعاية األشخاص الذين لم يالحظوا الدعاية 
وىي لمحفاظ عمى حالة النسيان التي تصيب إلى إدراكيا، من خالل حفظ المثير والتذكير بو، 

اإلنسان، وقد استخدمت إسرائيل تكرار إعالن قادتيا السياسيين والعسكريين واإلعالميين أن اليدف من 
العدوان عمى غزة ىو "استعادة اليدوء إلى المنطقة الجنوبية لمبالد واستعادة الردع اإلسرائيمي" وليس 

فقد استخدمت أسموب التكرار لمبيانات العسكرية التي يصرح بيا  اجتثاث حركة حماس، أما المقاومة
 الناطق العسكري باسم المقاومة أبو عبيدة.
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ويعني جذب انتباه الجميور وشد اىتمامو بكممات أو جمل أو رموز سيمة  أسموب الشعارات: -4
و تعبيرًا موجزًا الحفظ والتذكير وتحمل معاني الفكرة الدعائية، ويستخدم أسموب الشعارات نظرًا لكون

يسيل حفظو، إذ ينتقي الداعية أحد الشعارات بعناية كعنوان لحممتو وفيو يتم التركيز عمى الشعار أكثر 
من اليدف من الحممة، لموصول إلى الالشعوري في الربط بين اليدف والشعار، إذ استخدمت إسرائيل 

 .(412، ص4118ري، ")الموسوى، والشجيخذت شعارا لعدوانيا "الجرف الصامدذلك وات
استخدمت إسرائيل منذ بداية الحرب أسموب التيديد والوعيد في مقدرتيا  أسموب التهديد والوعيد: -3

عمى تدمير المقاومة، من خالل القوة العسكرية والتكنولوجيا التي تمتمكيا؛ لذا قامت منذ المحظة 
بغرض تدميرىا وبث الرعب في األولى بقصف مقرات الحكومة في غزة، والمواقع المعروفة لممقاومة 

 صفوف المقاومة والشعب الفمسطيني.
قامت إسرائيل بالتشويش عمى اإلذاعات المحمية الفمسطينية مثل:  أسموب التضميل والتشويش: -2

إذاعة األقصى والقدس، والوطن، كذلك عمى الفضائيات مثل: فضائية األقصى وفضائية القدس وىنا 
يديد والوعيد، كذلك قامت باختراق بعض المواقع اإللكترونية بحجة القدس، وبث رسائل التحريض والت

أنيا مواقع محرضة ضد إسرائيل، وقامت إسرائيل ببث المعمومات الكاذبة عن المقاومة مثل قصف 
مقر الفضائية بحجة أنو يحتوي عمى مقاومين، وقصف المنزل الذي يأوي قائد القسام )محمد الضيف( 

ظ خفاء ما يحدث لجنودىا في أرض المعركة، ومقتل زوجتو وابنو، وا  يار أن المقاومة غير موجودة، وا 
 في محاولة إلظيار التفوق واالنتصار.

يعتمد عمى استخدام األرقام ىذا األسموب : االعتماد عمى األرقام واإلحصائياتأسموب  -0
أسمائيم في واإلحصائيات لكي يضفي عمى الخبر المصداقية، إذ استخدمت إسرائيل أعداد الشيداء و 

شكل منشورات تمقى من الطائرات لمتأثير عمى الروح المعنوية وتحطيميا ومن ثم توجيو الرأي العام 
 لصالحيا.

استخدام ىذا األسموب لضمان فعالية الدعاية والتي يعمل االتصال  وسائل االتصال بالجماهير: -6
في ( اإلنترنت)يدية والحديثة مثل:الجماىيري عمى سرعة انتشارىا باستخدام كافة وسائل اإلعالم التقم

لمجميور، إذ استخدمت إسرائيل الكذب والخداع والتشويش واإلشاعة  الرأي العام التأثير فيمحاولة 
خفاء الحقائق والمعمومات عن عدد القتمى والجرحى وأماكن  والمواد اإلعالمية المفبركة المضممة وا 

 سقوط صواريخ المقاومة بشكل واسع، عن طريق وسائل اإلعالم المختمفة التقميدية والحديثة.
وىذا األسموب يعتمد عمى إعطاء تسميات لكي تصبح صورًا كتعابير ال أسموب الصورة الذهنية:  -7

تتأثر بالممارسة الفعمية، مثل استخدام إسرائيل لمصطمح الديمقراطية، والسالم، واإلرىاب، باإلضافة 
إلى الترويج لمحرب قبل بدئيا بفترة كافية بيدف إضعاف الروح المعنوية لمشعب الفمسطيني، من خالل 

قناع العالم بذلك، واستخدمت في حممتيا اإلعالمية اإليحاء بق رب عممية برية واستدعاء االحتياط وا 
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صورًا ومناظر لقصف المنازل اإلسرائيمية، وصورًا لمعاناة النساء واألطفال في المستعمرات الجنوبية 
 المحاذية لقطاع غزة.

، وقد شروط نجاح الدعاية من شرطتحديد أىداف الدعاية لضمان فعاليتيا  :أسموب تحديد األهداف -9
اعتمدت إسرائيل عمى أن ىدفيا عودة اليدوء واالستقرار لممنطقة الجنوبية من الكيان اإلسرائيمي 

 الصييوني، وليس إنياء حركة حماس في قطاع غزة.
وفيو أظيرت إسرائيل مقدرتيا عمى الوصول إلى األىداف العسكرية  :االفتراء والكذبأسموب  -8

لممقاومة وضربيا لتبين لمجميور الفمسطيني ضعف المقاومة وسيولة وصوليا إلى والمدنية التابعة 
أىدافيا بسيولة، وكانت تطمق يوميًا التصريحات من خالل قيادتيا السياسية والعسكرية والمحممين 
السياسيين والعسكريين واإلشاعات: مثل مقتل العديد من أفراد المقاومة وبث أسمائيم من خالل وسائل 

الم أو المنشورات التي تمقييا الطائرات عمى مدن القطاع، وكذلك في إطالق مصطمح الحرب اإلع
النظيفة بأنيا ال تستيدف المدنيين العزل وتطالبيم بالبعد عن أماكن تواجد المقاومة، في  حين أن 
، معظم القتمى والمصابين من المدنيين العزل والتي كانت تستيدف إسرائيل منازليم بشكل مباشر

وأيضًا تصوير الجنود اإلسرائيميين وىم يتناولون الحموى ويمعبون الكرة ويقدمون المساعدة لممدنيين في 
المناطق المتواجدين فييا، وقد ردت المقاومة عمى ذلك من خالل عرض صور جنودىم القتمى 

 والمصابين، واإلعالن عن أسر جنوده وىروبيم من أرض المعركة.
وىو جزء من الحرب اإلعالمية، وخاصة عند نشوب الحروب، وفي  :شالتضميل والتشويأسموب  -01

بعض األحيان تسبق الصراع المسمح في مجال السياسة واإلعالم، وقد تكسب الحرب قبل دخوليا، 
من خالل بث األفكار المغموطة والمزيفة عن عمد، لتخمق واقعًا مزيفًا، وتعتبر من أقوى الحروب 

أحد مرتكزات أي دولة عدوانية ذات طابع توسعي كإسرائيل )يوسف،  النفسية واإلعالمية، ويعتبر
 (.02: ص4100

جل خمق أزمة أيقوم فيو الداعي باستغالل بعض األحداث والظروف من : أسموب افتعال األزمات -00
، كما فعمت إسرائيل قبل الدخول في حربيا باتيام حركة حماس بخطف ثالثة تؤثر في الرأي العام
 ة الغربية.مراىقين في الضف

ويقوم ىذا األسموب عمي إثارة الفوضى والرعب في نفوس الجماىير : أسموب إثارة الرعب والفوضى -12
، ونفذت إسرائيل ىذا األسموب في منذ بداية الحرب حتى آخر أياميا في لمتأثير في أرائيم وقراراتيم

 الشجاعية وخزاعة وعبسان.قصف التجمعات السكنية الكبيرة كاألبراج، والمناطق الشعبية كحي 
بالرغم من أن وسائل اإلعالم تتساىل في عرض وجيات النظر المختمفة، التأكيد بداًل من البرهنة:  -03

إال أنيا ال تغفل اآلراء التي ال تتفق مع مصالحيا بشكل شبو تام، وتقدم وجيات نظر عمى أنيا من 
الوقت تتجنب الرد عمى الرأي اآلخر خشية البديييات التي يتفق عمييا الجميع دون نقاش، وفي نفس 
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تسميط الضوء عميو ولفت األنظار إليو، وفي ىذا األسموب تقدم إسرائيل نفسيا بأنيا ىي الحل إلرىاب 
نيا الجيش القوي الذي ال يقير والقادر عمى تحقيق االنتصارات وىزيمة الفمسطينيين.  المقاومة، وا 

،  فقد اث ودراسة السياسات حول العدوان اإلسرائيمي عمى غزةها المركز العربي لألبحاوفي دراسة أجر 
أشارت إلى أن من أىم األىداف التي سعت إسرائيل لتحقيقيا ىي توجيو ضربة مؤلمة لحركة حماس، 
وكذلك تعطيل المصالحة الفمسطينية، ومن ثم نزع الشرعية عن حكومة الوفاق الفمسطينية؛ لذا ومن أجل 

ت إسرائيل العديد من اإلجراءات التي قامت بيا قبل شن عدوانيا عمى غزة، إذ تحقيق ىذه األىداف اتخذ
م ذريعة الجتياح الضفة الغربية واعتقال 04/6/4102اتخذت من الجنود الثالثة المفقودين في 

عنصر من كوادر حركة حماس وقيادتيا، بمن فييم أعضاء المجمس التشريعي ورؤساء البمديات، 111
يط(، وكذلك استيدفت البنية التحتية د شالمقوا في صفقة تبادل األسرى بالجندي )جمعاواألسرى الذين أط

، 4102لحركة حماس في الضفة، بما فييا المؤسسات الخيرية واالجتماعية والدينية )المركز العربي، 
 (.0ص

ف أىداف وقد اتخذ العدوان اإلسرائيمي عمى غزة الشكل التدريجي؛ إذ قام سالح الجو اإلسرائيمي بقص
مختمفة في قطاع غزة، في حين كانت ترد المقاومة الفمسطينية بإطالق صواريخ محدودة ال يزيد مداىا 

 (.3، ص4102كيمومترا، في حرص كل من الطرفين عمى عدم التصعيد)المركز العربي،  21عمى 
ة من مقاتمي وفي يوم األحد السادس من تموز/ يوليو قامت إسرائيل بقصف مكثف أسفر عن استشياد ست

القسام ، مما استدعى من المقاومة الرد بقوة وقصف المستوطنات اإلسرائيمية المحاذية لقطاع غزة برشقات 
صاروخية بغزارة، ولم تمض ساعات حتى أعمنت إسرائيل انطالق حممتيا العسكرية التي سمتيا "الجرف 

 (.2، ص4102الصامد")المركز العربي، 
النفسية أثناء ذلك بالتمويح باالجتياح البري والتقدم بضعة أمتار لممارسة واستمرت إسرائيل في حربيا 

الضغط النفسي عمى المقاومة، وفي مقابل ذلك صعدت المقاومة من إطالق الصواريخ وتوسيع رقعتيا 
لتطول مناطق أوسع في العمق اإلسرائيمي، وكذلك جرأتيا في تنفيذ العمميات العسكرية النوعية من اقتحام 

واقع العسكرية اإلسرائيمية عمى الشريط الحدودي لقطاع غزة، والتي استخدمتيا المقاومة كأسموب مضاد لمم
 لمدعاية الصييونية، في التعبير عن قدرتيا إلى الوصول وخطف الجنود.

 ,F16طائرات  -كما استخدمت إسرائيل جميع أنواع األسمحة الحديثة والمتطورة ليا كطائرات األباتشي
F15دبابة الميركافا وناقالت الجند، والبوارج البحرية، والبرمائيات، وطائرات  -سمحة الفسفورية، األ

غارة جوية شنتيا إسرائيل  4011االستطالع، ومميون كيموغرام من القنابل والمتفجرات والصواريخ ألقتيا، و
 عمى قطاع غزة.

ر، كما بينت )موسوعة الحرب عمى وقد سببت ىذه األسمحة خسائر مادية تجاوزت الثالثة مميارات دوال
مسجدًا،  41مركزًا لمشرطة، و 31مدرسة، و 61منزاًل، و 0041غزة( ودمرت خالليا إسرائيل أكثر من 

مؤسسة تابعة لألمم  03مقرًا لمنظمات غير حكومية، و 30مؤسسة حكومية، و 69مقرًا وزاريًا، و 00و
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من أفراد  06سيارة إسعاف، و 48صحيًا، و مشفا 00مؤسسة صحية، و 61مدرسة، و 31المتحدة منيا 
محل تجاري  0011الطواقم الطبية، وتعطيل معظم شبكات المياه والكيرباء واالتصاالت، وأكثر من 

(khaledsafi.com .) 

 (.pchrgaza.org)، حسب المركز الفمسطيني لحقوق اإلنسان في غزة، 2114إحصائيات الحرب عمى غزة عام 

 المصابون القتمى
 النسبة المئوية العدد التصنيف النسبة المئوية العدد التصنيف
%011 4412 إجمالي %011 01980 إجمالي   
%10.1 0668 مدنيون  -- غالبية عظمى مدنيون 
% من المدنيين30الضحايا إجمالي% من 42 530 أطفال %31.3 3316 أطفال   
% من المدنيين01.8الضحايا إجمالي% من 03.1 489 نساء %08.2 4002 نساء   

ىالدراداتىالدابقة:

(، التي ىدفت التعرف عمى اختراع الفاشية اإلسالمية، ودعاية النازية في Wildangel, 2012دراسة ) -
العالم العربي وفمسطين، والتي حدثت في أعقاب ىجمات الحادي عشر من سبتمبر عمى المركز التجاري 

يديولوجيا بعض المؤرخين، من خالل عرض أفي نيويورك،  والتي كانت عمى نطاق واسع وتحت مسمى 
موضع في فمسطين، والتي خمصت أن النازية األلمانية استخدمت المنشورات من التركيز نموذج تحميمي ل

عموما عمى  اعمى معادة السامية والمشاعر المؤيدة لأللمان، وأن البث اإلذاعي لأللمان كان منخفضً 
مية بني نموذج الفاشية اإلسال، بعيدا عن ت0821-0831الرغم من حالة التعاون العربي الفمسطيني عام 

 يديولوجية كأساس لمدعاية.واأل
(، والتي ىدفت لمتعرف عمى أثر العوامل االجتماعية واالقتصادية عمى 4100دراسة )الحبشي،  -

تفضيل وسائل الدعاية واإلعالن المختمفة لشراء فئات مختمفة من المنتجات، دراسة وصفية تحميمية لعينة 
بطريقة الصدفة، وقد دلت النتائج عمى وجود اختالف  مبحوثا من سكان منطقة الجيزة أخذت 004قواميا 

في تفضيل استخدام وسائل الدعاية واإلعالن عن غيرىا في اتخاذ قرار شراء بعض السمع لعينة الدراسة 
تبعا لمحالة االجتماعية والسن ومستوى التعميم وعدد األفراد واالنتماء السياسي ومكان السكن والمينة 

تماعي، في حين أظيرت عدم اختالف ذي تأثير دال إحصائيا بالنسبة لمستوى والنشاط الرياضي واالج
 الدخل. 

(ـ التعرف عمى أساليب الدعاية المختمفة لمقيادة العراقية واإلدارة 4100ىدفت دراسة )بن يوسف،  -
حد ، وخمصت أن الدعاية السياسية أداة فاعمة في السياسة الخارجية واألمنية عمى 4113األمريكية عام 

سواء، وأن الحروب اإلعالمية تطمق ضغوطًا نفسية رىيبة تيز الكيان البشري وتسيطر عمى القموب 
وتييج األفكار والعقول، فال تجعل الجماىير تفكر وتعمل إال فيما تريد وترغب ىي في توجييو، وخمصت 
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د والوعيد تارة إلى أنيا أول حرب إعالمية عالمية عمى وجو المعمورة، وقد استخدمت أسموب التيدي
واالستعطاف تارة أخرى، والترغيب، مع استخدام الرموز السياسية الحركية، والشعارات، وأسموب التكرار، 
والتيكم والسخرية، والفارق بين الدعاية األمريكية والعراقية أن األولى اعتمدت عمى الكذب واالفتراء 

حت الدعاية المضادة العراقية العربية في فضح والتضميل واإلشاعات كقاعدة أساسية لدعايتيا، بينما نج
مواضع الكذب والتناقض لدى الخصم لشل دعايتو والتيوين من شأنيا، وكشفت نقاط الضعف عند العدو 

 بعد معرفة لغتو وخمفيتو الفكرية وأساليبيا، وىي أىم مبادئ الدعاية الناجحة.
الدعاية اإلعالمية لحكومة اليند البريطانية (، والتي ىدفت إلى التعرف عمى 4100دراسة )العزي،  -

رثيا، وخمصت أن حكومة اليند البريطانية خالل الحرب العالمية  األولى كرست وقتًا لمدعاية  وا 
اإلعالمية، من خالل مشاركة بعض القادة المحمين بأمور الحرب أكثر بكثير من عمميا عمى قمع بعض 

 الل.الحركات الثورية الداعية لمتحرر واالستق
والتي ىدفت التعرف عمى خصائص الدعاية في  Poulakidakos & Armenakis 2010)دراسة ) -

ـ من خالل مقياس 4101الخطاب اإلعالمي والسياسي اليوناني تجاه اتفاقية إنقاذ االقتصاد الموقع عام 
الكمي لعدد من الدعاية العاطفية والمنطقية، استخدم الباحثان المنيج المسحي وأسموب تحميل المضمون 

المواقع اإلخبارية والصحف االلكترونية، والنشرات التمفزيونية، مع مراعاة االتجاىات السياسية في العينة 
لغاية  0/4/4101العشوائية لموضوعات التي تناولت االتفاقية، والتي نشرت في المدة من 

ة عمى مخاطبة العقل عمى يوما، وقد خمصت الدراسة إلى: اعتماد الدعاي 23، أي لمدة 31/6/4101
حساب المنطق، وكانت المواقع اإلخبارية أكثر استخداما لدعاية من القنوات التمفزيونية، وانتشار الدعاية 

 في الخطاب الصحفي أكثر من الخطاب السياسي وبأساليب دعائية متنوعة. 
خالل العدوان عمى (، والتي ىدفت لتعرف عمى الدعاية اإلسرائيمية 4118دراسة )مضحي، وموسى،  -

، ومدى نجاحيا وتحقيق أىدافيا، استخدم الباحثان المنيج المسحي وأسموب تحميل 4119غزة في عام 
المضمون لعينة من الفضائيات العربية واإلذاعات الموجية ومواقع الشبكة العنكبوتية، أما عينة 

عدوان، وخمصت إلى عدة نتائج الموضوعات فتمثمت في تصريحات المسؤولين اإلسرائيميين خالل فترة ال
من أىميا: استخدام الدعاية اإلسرائيمية ألسموب التكرار والكذب والتضميل، باإلضافة إلى توظيف إسرائيل 
لعدة وسائل مثل: العالقات العامة، والرسائل اإللكترونية، ومحطة فيديو، والتشويش عمى اإلذاعات 

 تحقيق أىدافيا. المحمية، وأن الدعاية اإلسرائيمية لم تستطيع
(، والتي ىدفت لمتعرف عمى تأثير الدعاية واإلعالن عمى طالب كمية التربية 0882دراسة )العقيمي،  -

طالبًا، والتي خمصت إلى أنو ال تأثير  421في المممكة العربية السعودية، طبقت عمى عينة قواميا 
نات التجارية إال أن ىذا التأثير وقتي لدعاية التمفزيون عمى شراء الطالب لحاجاتيم، ويتأثرون باإلعال

وليس دائمًا، واستنتج أن أساليب الدعاية واإلعالن في التمفزيون السعودي غير سميمة من ناحية المغة، 
 كما أنيا مميئة باأللفاظ العامة، وكذلك في طريقة عرضيا غير جيدة، وأسموبيا غير مناسب.
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عالم الدولي والدعاية، وأكد الباحث أن اإلعالم الدولي ىو (، التعرف عمى اإل0898دراسة )اإلبياري،  -
اليوم قوة رىيبة بفضل شبكات االتصاالت الحديثة واألقمار الصناعية، التي حولت الفضاء الخارجي 
مجااًل لمصراع العنيف بين القوى العظمى، وتنبأ الباحث بأن األعوام القادمة سوف تشيد سباقًا رىيبًا في 

عالم وأجيزة التجسس لمسيطرة عمى الرأي العام، وأشار الباحث إلى أن لمدعاية دورًا تطوير وسائل اإل
ميمًا، إذ تم من خالل خطط مدروسة وشاممة ومبنية عمى أسس عممية لكسب الرأي العام الداخمي 
والعالمي، ويقر بأن الدعاية تسعى لمسيطرة والخداع لخمق حالة من التشتت الذىني أو الغموض الفكري 

لتغير السموك واالتجاىات والمواقف وليا تأثيٌر كبيٌر عمى الرأي قناع بفكرة معينة أو مبدأ معين؛ تسمح باإل
 متنوير والتثقيف والتوضيح.لالعام، بعكس اإلعالم فأنو يسعى 

ىمذكلةىالدرادة:ى

أثناء الحرب تكمن مشكمة الدراسة في التعرف عمى أثر الدعاية الصييونية عمى الشباب الجامعي      
سرائيل في  ، والتي كان ليا تأثير كبير 4102يوليو  9عمى غزة  التي اندلعت بين المقاومة الفمسطينية وا 

عمى الجماىير داخل فمسطين وخارجيا وعمى الرأي العام العربي واإلسالمي والدولي، من خالل مالحظة 
ظاىرات ومسيرات والتي كانت إما مؤيدة الباحث لوسائل التعبير عن الرأي في كثير من دول العالم من م

لممقاومة وىي األكثر أو مؤيدة إلسرائيل وكانت ىي األقل، باإلضافة أن معظم وسائل اإلعالم وضعت 
أخبار الحرب من ضمن أولوياتيا في النشرات اإلخبارية والبرامج الحوارية والبرامج التحميمية باستضافة 

ستوى العالم لتحميل وقائع الحرب ونتائجيا عمى الصعيد اإلسرائيمي العديد من المحممين السياسيين عمى م
والفمسطيني والعربي والدولي، والتي جعمت كثيرًا من الجماىير تتبنى شعارات المقاومة، ونظرًا ألىمية 
الموضوع وشعور الباحث بيذا التأثير ومعايشتو لمحدث أرتأى ضرورة البحث فيو والوقوف عمى مدى 

ة سواًء دعاية المقاومة أو إسرائيل عمى الشباب الفمسطيني الذين يمثمون الفئة الداعمة تأثير الدعاي
لممقاومة، ومعظم رجال المقاومة تقع ضمن ىذه الفئة، من أجل تطوير أساليب الدعاية عند المقاومة 

أثير الدعاية واالستفادة في التصدي لدعاية اإلسرائيمي. وتتمثل المشكمة في السؤال الرئيس التالي: ما ت
 م.4102عمى الرأي العام لمشباب الفمسطيني في قطاع غزة أثناء الحرب عمى غزة عام 

ى

ىأهموةىالدرادة:ى
تتناول ىذه الدراسة موضوعًا جديدًا،ومن الدراسات النادرة التي تتناول ظاىرة تأثير الدعاية الصييونية -0

ـم، إذ ُتعّد الدعاية من الوسائل السياسية 4102عمى الرأي العام الفمسطيني أثناء الحرب عمى غزة 
ووظيفة من وظائف األنظمة السياسية أثناء السمم والحرب. وأىمية الدعاية كمنيج لتغير السموك أثناء 

 الحرب النفسية.
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تزويد القائمين عمى الدعاية لدى المقاومة بالمرتكزات التي يمكن االعتماد عمييا أثناء التصدي لمدعاية -4
 ة، وكيفية التعامل معيا.الصييوني

فضح الممارسات التي تقوم بيا إسرائيل من خالل دعايتيا المضممة والتي في غالبيا تقوم عمى -3
 اإلرىاب والرعب والتخويف، وتعرية ذلك لممجتمع العربي والدولي لمعرفة حقيقتيا وخداعيا.

ىتداؤالتىالدرادة:ى
لرأي العام الفمسطيني أثناء الحرب عمى غزة ما أثر الدعاية الصييونية )اإلسرائيمية( عمى ا .0

 م؟4102
م التي تسعى 4102ما األىداف الكامنة من الدعاية الصييونية أثناء الحرب عمى غزة عام  .4

 لتحقيقيا من خالل أساليبيا؟
ما القيم التي ركزت عمييا الدعاية الصييونية لمتأثير عمى الرأي العام الفمسطيني أثناء الحرب  .3

 عمى غزة؟
 األساليب الدعائية الصييونية التي اتبعتيا لمتأثير عمى الرأي العام  الفمسطيني؟ما  .2
ما الوسائل التي استخدمتيا الدعاية الصييونية أثناء الحرب عمى غزة لمتأثير عمى الرأي العام  .0

 الفمسطيني؟
ثير المؤىل( وتأ -السكن -العمر -ىل توجد عالقة دالة إحصائيا بين متغيرات الدراسة )الجنس .6

 الدعاية الصييونية عمى الرأي العام الفمسطيني؟
 أهدافىالدرادة:

 معرفة تأثير الدعاية الصييونية )اإلسرائيمية( عمى الرأي العام الفمسطيني أثناء الحرب عمى غزة. (0
التعرف عمى األىداف الكامنة من الدعاية الصييونية أو دعاية المقاومة والتي تسعى لتحقيقيا  (4

 أساليبيا.من خالل 
 م.4102توضيح القيم التي ركزت عمييا الدعاية الصييونية أثناء الحرب عمى غزة  (3
سرائيل، والتي اتبعتيا لمتأثير عمى الرأي العام  (2 الكشف عن األساليب الدعائية عند المقاومة وا 

 الفمسطيني أثناء الحرب عمى غزة.
لحرب عمى غزة لمتأثير عمى الرأي العام معرفة الوسائل التي استخدمتيا الدعاية الصييونية أثناء ا (0

 الفمسطيني.
ىحدودىالدرادة:ى
 م.4102أثر الدعاية الصييونية عمى الرأي العام الفمسطيني خالل العدوان عمى غزة  الحد الموضوعي:

الدراسة عمى الجميور  ةم وىو تاريخ تطبيق أدا0/4/4100م إلى 00/4102/ 0الفترة من  الحد الزماني:
 المستيدف.

 طالب اإلعالم، وممارسي العمل اإلعالمي فعاًل في قطاع غزة. لحد المكاني:ا
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ىمصطلحاتىالدرادة:
يقصد بو في ىذه الدراسة النتائج المترتبة عمى أداء الدعاية الصييونية عمى الشباب الجامعي  أثر:

 الفمسطيني في قطاع غزة.
ر، أو اإليحاء لنقل رسالة بغرض التأثير عمى في قاموس العموم السياسية أن الدعاية أداة لمتأثيالدعاية: 

قد تكون  ;السموك اإلنساني، فالدعاية يصاحبيا دائما رغبة في التأثير عمى السموك؛ وتتخذ عدة أشكال
 (.23: ص0892إعالنًا أو تسويق سمعة، وبالمعنى الحربي حرب نفسية )سالم، 

ما بث ونشر من مواد دعائية عبر وسائل اإلعالم التقميدية اإلذاعة  ويقصد بها إجرائيًا في هذه الدراسة:
والتمفزيون والصحف، باإلضافة إلى وسائل اإلعالم الحديثة عبر شبكة اإلنترنت )مواقع التواصل 

 .االجتماعي وجوجل(
ظاىرة، : ىو يتكون من شقين: الرأي، ويعني التعبير المفظي، أو الكتابي عن االتجاىات نحو الرأي العام

أو مشكمة يثار حوليا الجدل والنقاش، وكممة العام وتشير إلى وجود جماعة معينة تجمعيا مصمحة 
 (.60: ص0886مشتركة وعالقات ثابتة، مثل جميور العاممين، أو جميور الموردين، ) جودة، 

ة أثناء العدوان ويقصد بو إجرائيًا في ىذه الدراسة: ىو اتجاه الجميور الفمسطيني نحو الدعاية الصييوني
 .4102عمى غزة 

ىنوعىالدرادةىومنكجكا:ى
ُتعدُّ ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي تيدف إلى وصف وتحميل وتفسير وتقويم 
خصائص، أو موقف تغمب فيو صفو عدم التحديد ودراسة الحقائق الراىنة المتعمقة بطبيعة الظاىرة، من 

لفمسطيني لتحقيق أىداف سياسية وعسكرية، بيدف توضيح أثر خالل دراسة أثر الدعاية عمى الشباب ا
 الدعاية وأساليبيا ووسائميا ومصداقيتيا.

واعتمد الباحث في دراستو عمى المنيج المسحي الذي ُيعدُّ جيدًا عمميًا منظمًا لمحصول عمى 
معمومات يمكن بيانات وأوصاف الظاىرة محل الدراسة في فترة زمنية معينة، أو بيدف الوصول إلى 

االستفادة منيا بالنسبة لممستقبل، وقد استخدم ىذا المنيج لدراسة أثر الدعاية عمى الجميور وذلك لتحديد 
كافة األوضاع القائمة، واألساليب المتبعة لمواجية مشكمة معينة؛ وتحميل بياناتيا وبيان العالقة بين 

ضمنيا واآلثار التي تحدثيا، أو في رسم سياسات، مكوناتيا واآلراء التي تطرح حوليا والعمميات التي تت
 ووضع الخطط عمى أساس من االستبصار في جوانب الموقف.

ىمجتمعىورونةىالدرادة:
اختار الباحث مجتمع الدراسة من المتخصصين في اإلعالم خاصة المتابعين منيم لوسائل 

أو جمع المعمومات، وقد تم عرض نظرًا إلقباليم عمى استخداميا في مجال التواصل،  اإلعالم الجديد؛
االستبانة عمى الشبكة العنكبوتية خاصة في مواقع التواصل االجتماعي، وجوجل+، وقد بمغ عدد من 
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مبحوثًاومبحوثة من المتخصصين في مجال اإلعالم ومستخدمي اإلنترنت وىي عينة  030أجاب عمييا 
 م لإلنترنت.والجداول التالية توضح خصائصيا:الدراسة، وتم الحصول عمييم بطريقة الصدفة أثناء متابعتي

 (: يوضح توزيع أفراد العينة حسب المعمومات األولية1جدول)

 النسبة % التكرار الجنس
 3666 48 ذكر
 6364 83 أنثى

 111 131 المجموع

 النسبة % التكرار مكان السكن
 16 21 شمال غزة

 3163 41 غزة
 2862 37 الوسطى

 1465 19 خان يونس
 969 13 رفح

 111 131 المجموع

 النسبة % التكرار المؤهل العممي
 661 8 دبموم

 8362 119 بكالوريوس
 864 11 ماجستير
 263 3 دكتوراه
 111 131 المجموع

 النسبة % التكرار الفئة العمرية
 2862 37 سنة 21أقل من 

 58 76 سنة21-31
 962 12 سنة 31-41
 466 6 سنة فأكثر 41من 

% ذكور، وأن 36.6% من أفراد العينة إناث، و63.2من خالل الجدول السابق يتضح أن 
% مؤىميم 6.0% مؤىميم العممي ماجستير، و9.2% من أفراد العينة مؤىميم العممي بكالوريوس، و93.4

% من أفراد العينة يقطنون في غزة، 30.3% مؤىميم العممي دكتوراه، وأن 4.3العممي دبموم، و
% يقطنون في خان يونس، 02.0% يقطنون في شمال غزة، و06قطنون في الوسطى، و% ي49.4و
سنة،  31سنة إلى  41% من أفراد العينة يتراوح أعمارىم ما بين 09% يقطنون في رفح، وأن 8.8و
سنة،  21سنة إلى  31% يتراوح أعمارىم ما بين 8.4سنة، و 41% متوسط أعمارىم أقل من 49.4و
 سنة فأكثر. 21م من % متوسط أعمارى2.6و
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 2114الدعاية الصهيونية أثناء الحرب عمى غزة (: تأثير 2جدول)

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 83.0 044 نعم
 6.8 8 ال

 011 030 المجموع

% من أفراد العينة قالوا إنيم تأثروا بالدعاية 83.0من خالل الجدول السابق يتضح أن 
% قالوا إنيم لم يتأثروا بالدعاية الصييونية أثناء الحرب 6.8، و4102غزة الصييونية أثناء الحرب عمى 

 . والذين تم استبعادىم من التحميل.4102عمى غزة 
 المبحوثينعمي  2114مدى تأثير الدعاية الصهيونية أثناء الحرب عمى غزة (: 3جدول)

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 1.9 1 ضعيف جداً 
 8.9 04 ضعيف
 32.2 24 متوسط
 31.3 31 كبير

 42.6 31 كبير جدا
 011 *044 المجموع

% من أفراد العينة قالوا إن تأثير الدعاية الصييونية 32.2من خالل الجدول السابق يتضح أن 
% قالوا إن تأثيرىا كبيٌر 42.6% قالوا إن تأثيرىا كبيٌر، و31.3متوسط، و 4102أثناء الحرب عمى غزة 

 % قالوا إن تأثيرىا ضعيٌف جدا.1.9قالوا إن تأثيرىا ضعيٌف، و% 8.9جدًا، و
ى

ىالدرادة:ىاةأد
بعــد االطــالع عمــى الدراســات الســابقة المتعمقــة بمشــكمة الدراســة واســتطالع رأي العينــة عــن طريــق 

 المقابالت الشخصية ذات الطابع غير الرسمي قام الباحث ببناء االستبانة وفق الخطوات اآلتية:
  ات التي تقع في االستبانة.صياغة الفقر 
 .إعداد االستبانة في صورتيا األولية 

تــأثير الدعايــة عمــى الــرأي العــام الفمســطيني مــن المتخصصــين فــي اإلعــالم مــن مســتخدمي المحووور األول: .0
 فقرة. 04اإلنترنت، واشتممت عمى 

 فقرة. 04وسائل الدعاية الصييونية لمتأثير عمى الرأي العام الفمسطيني، واشتممت عمى  المحور الثاني: .4
: األساليب النفسية لمدعاية الصـييونية لمتـأثير عمـى الـرأي العـام الفمسـطيني، واشـتممت عمـى المحور الثالث .3

 فقرات. 01
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 فقرة. 04اشتممت عمى م، و 4102: خصائص الدعاية  الصييونية أثناء الحرب عمى غزة المحور الرابع .2

تأثير الدعاية عمى الرأي العام إذ أعطى الباحث وزنًا مدرجًا خماسيًا لكل فقرة من فقرات االستبانة "
بالتطبيق عمى المتخصصين في  -م2114الفمسطيني في قطاع غزة أثناء الحرب عمى غزة عام 

( 3درجتين "غير موافق"، والدرجة ) (4( درجة "غير موافق بشدة"، والدرجة )0" إذ كانت الدرجة )اإلعالم
 ( درجات "موافق بشدة".0( درجات "موافق"، والدرجة )2درجات "موافق إلى حد ما"، والدرجة )

ىصدقىاالتداقىالداخلي:
جـــرى التحقـــق مـــن صـــدق االتســـاق الـــداخمي لالســـتبانة بتطبيـــق االســـتبانة عمـــى عينـــة اســـتطالعية  

ارتبــاط بيرســون" بــين درجــات كــل بعــد مــن أبعــاد االســتبانة ( مفــردة، وتــم حســاب "معامــل 31مكونــة مــن )
 ( والجدول التالي يوضح ذلك:SPSSوالدرجة الكمية، وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي )
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 ( يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة4جدول )

 المحور الثالث المحور الثاني المحور االول
رقم 

 الفقرة 
معامالت 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم 
 الفقرة 

معامالت 
 االرتباط

مستوى 
 رقم الفقرة  الداللة

معامالت 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

1 1.104 1.11** 1 1.612 1.11** 1 1.230 1.11** 
2 1.608 1.11** 2 0.772 1.11** 2 1.098 1.11** 
3 1.122 1.11** 3 1.000 1.11** 3 1.666 1.11** 
4 1.160 1.11** 4 1.160 1.11** 4 1.636 1.11** 
5 1.629 1.11** 5 1.123 1.11** 5 1.183 1.11** 
6 1.068 1.11** 6 1.626 1.11** 6 1.222 1.11** 
7 1.632 1.11** 7 1.101 1.11** 7 1.634 1.11** 
8 1.666 1.11** 8 1.661 1.11** 8 1.080 1.11** 
9 1.694 1.11** 9 1.262 1.11** 9 1.691 1.11** 
11 1.616 1.11** 11 1.110 1.11** 11 1.241 1.11** 
11 1.183 1.11** 11 1.140 1.11**    
12 1.188 1.11** 12 1.106 1.11**    

  المحور الخامس المحور الرابع
رقم 

 الفقرة 
معامالت 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم 
 الفقرة 

معامالت 
 االرتباط

مستوى 
   الداللة

 

0 1.286 1.11** 0 1.046 1.11**    
4 1.218 1.11** 4 1.032 1.11**    
3 1.198 1.11** 3 1.001 1.11**    
2 1.660 1.11** 2 1.616 1.11**    
0 1.011 1.11** 0 1.030 1.11**    
6 1.063 1.11** 6 1.293 1.11**    
1 1.390 1.10* 1 1.069 1.11**    
9 1.210 1.10* 9 1.600 1.11**    
8 1.084 1.11** 8 1.026 1.11**    
01 1.040 1.11** 01 1.220 1.11**    
00 1.360 1.14* 00 1.261 1.11**    
04 1.202 1.11** 04 1.060 1.11**    

 05.0دال إحصائيا عند  ط** االرتبا

 05.0غير دال إحصائيا عند  طاالرتبا //
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 إحصائياً ة تمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالاالستبانة تفقرات ( أن 4النتائج الموضحة في جدول )تبين من 
 .لاتمتع بمعامل صدق عاالستبانة بفقراتيا ت ، وىذا يدل عمى أن  (1.10)داللة أقل من  ىعند مستو 

ى

ى:Reliabilityثباتىاالدتبانةى
يقصد بثبات االستبانة أن تعطـي االسـتبانة نفـس النتيجـة لـو تـم إعـادة توزيـع االسـتبانة أكثـر مـن مـرة  

تحــت نفــس الظــروف والشــروط، أو بعبــارة أخــرى أن ثبــات االســتبانة يعنــي االســتقرار فــي نتــائج االســتبانة 
 يا عمى أفراد العينة عدة مرات خالل فتـرات زمنيـة معينـة،وعدم تغييرىا بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيع

 تين:بطريق ثبات االستبانةبعد تطبيق االستبانة تم حساب و 
 :Cronbach's Alpha Coefficient كرونباخ –معامل ألفا  .0

( مفردة ، وبعـد تطبيـق االسـتبانة تـم حسـاب معامـل 31تم تطبيق االستبانة عمى عينة استطالعية قواميا )
، وىـذا دليـل كـاف عمـى أن 1.823نة اكرونباخ لقياس الثبات، حيث وجد أن قيمة ألفا كرونباخ لالستبألفا 

 (:5االستبانة تتمتع بمعامل ثبات مرتفع، والنتائج موضحة في جدول )
 ( يوضح نتائج معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة5جدول )

 االستبانة الكمية
 كرونباخمعامل ألفا  عدد الفقرات

09 0.943 

 :  Split _half methodsالثبات بطريقة التجزئة النصفية  26
 ذات األرقام الفردية، واألسئمة ذات األسئمة جزأين وىما إلى االختبار فقرات تجزئة بعد تطبيق االستبانة تم

 وبعد لزوجيةا األسئمة الفردية ودرجات األسئمة درجات بين االرتباط معامل احتساب تم األرقام الزوجية، ثم
المعدل  االرتباط :معامل"Spearman Brownبراون  سبيرمان" بمعادلة االرتباط معامل تصحيح تم ذلك
  =

r

r

1

األسئمة الزوجية، والنتائج  ودرجاتالفردية  األسئمة درجات بين االرتباط معامل rحيث    2
 (:6موضحة في جدول )

 لالستبانة ( معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية 6جدول)

 المعدل معامل االرتباط معامل االرتباط االستبانة الكمية

1.111 1.912 
( Spearman Brown( أن قيمة معامل االرتباط المعدل )6تبين من النتائج الموضحة في جدول )

 تتمتع بمعامل ثبات مرتفع. مرتفعة ودالة إحصائيا، وىذا يدل عمى أن االستبانة 1.912
ى:اإلحصائوةبىولادالمعالجاتىواأل

 :SPSSاستخدم الباحث المعالجات واالسإلىب االحصائية عند التحميل باستخدام برنامج 
 لمتعرف عمى البيانات األولية لمتغيرات الدراسة. التكرارات والنسب المئوية -0
 .نحراف المعياري والوزن النسبيالمتوسط الحسابي واال -4
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 .   Pearson Correlation Coeffinicint بيرسون معامل االرتباط -3
 .لقياس ثبات أداة الدراسة  Alpha Cornbachلفا كرونباخأاختبار  -2
المتغيــر الرقمــي  ،لمعرفــة الفروقــات بــين المتوســطات Independent Sample T testاختبــار "ت"  -0

 والمتغير النوعي ذو اتجاىين.
المتغيـر  ،لمعرفـة الفـروق بـين المتوسـطات  One Way ANOVAحـادي"األاختبـار "ف" تحميـل التبـاين  -6

 كثر من اتجاىين.أالرقمي والمتغير النوعي ذو 
 

ى:تحلولىوتفدرىالنتائج

 تأثير الدعاية عمى الرأي العام الفمسطيني من المتخصصين في اإلعالم من مستخدمي اإلنترنتالمحور األول: 
 المعيارية والوزن النسبي واالنحرافاتالمتوسطات : ( 7الجدول )

 الترتيب %الوزن النسبي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  الرقم
 12 60.33 1.305 3.016  خمق رأي عام معارض لممقاومة الفمسطينية.  1
عادة صياغة الرأي العام.  2  9 67.05 1.012 3.352  تشكيل اتجاىات جديدة وا 
 5 71.64 0.995 3.582  خمق أشكال التدخل أول التالعب اإلعالمي.  3
حداث تغير استراتيجي.  4  3 73.44 1.188 3.672  التضميل والخداع وا 
 11 61.15 1.350 3.057  خمق طابور خامس مؤيد لمكيان الصييوني.  5
 6 70.49 1.221 3.525 تشكيك الناس بعضيم في بعض.  6
 8 67.87 1.210 3.393  .االنييارإصابة العقل االجتماعي الفمسطيني لموصول إلى   7
 10 63.11 1.292 3.156  خمق رأي عام معارض إلرادة القتال.  8
 1 78.85 1.123 3.943  بث اإلشاعات بغرض بمبمة األفكار.  9
 2 73.77 1.220 3.689  قتل الزعماء لخمق عدم الثقة واالضطرابات.  11

 7 69.84 1.137 3.492  اختالق الخيانات لتأكيد الشعور بالضياع.  11

 4 73.28 1.231 3.664 تحطيم الروح المعنوية وخمق اليروب.  12
%68.43   المتوسط العام   

احتل " ث اإلشاعات بغرض بمبمة األفكارب"عمى فقرتين ىما:أمن خالل الجدول السابق يتضح أن 
نيـة ااحتـل المرتبـة الث" قتـل الزعمـاء لخمـق عـدم الثقـة واإلضـطرابات %.19.90ولى بوزن نسـبي المرتبة األ

 %.13.11بوزن نسبي 
وقد يعزى ذلك إلى مدى أىمية الشائعات في التأثير عمى الجبية الداخمية ألي مجتمع فيي تعمل 

حداث القمق والفوضى بين المواطنين؛ مما يسبب إحداث عدم  استقرار لممجتمع، أما قتل عمى بث الفرقة وا 
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الزعماء فتركيز إسرائيل عمى ذلك يرجع إلى أن قتل الزعماء يسبب اإلحباط وضعف العزيمة ويربك 
 الفريق لغياب القائد، وىذا يؤثر سمبًا عمى المقاومة.

 ةاحتــل المرتبـة الحاديــة عشــر  "ن الصــييونياخمق طــابور خـامس مؤيــد لمكيـىمــا:"و دنــي فقـرتين أمـا أ
" احتــل المرتبــة األخيــرة بــوزن نســبي خمــق رأي عــام معــارض لممقاومــة الفمســطينية%."60.00بــوزن نســبي 

61.33.% 
 %.68.43ىي ثير الدعاية عمى المواطن الفمسطيني ألتالوزن النسبي 

 

 وسائل الدعاية الصييونية لمتأثير عمى الرأي العام الفمسطينيالمحور الثاني: 
 المعيارية والوزن النسبي واالنحرافاتالمتوسطات : ( 8الجدول )

 الترتيب %الوزن النسبي  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة رقم 
 6 74.26 1.175 3.713  المنشورات.  1
 5 74.59 1.206 3.730 رسائل قصيرة عبر الجواالت.  2
 4 75.74 1.228 3.787  أسطوانة مسجمة عبر الياتف.  3
 2 80.66 1.052 4.033  اتصال مباشر عبر الياتف.  4
 1 81.15 1.015 4.057  اتصال مباشر عبر الجوال.  5
 3 78.20 1.076 3.910  الشائعات.  6
 8 73.44 0.974 3.672 بث رسائل عبر اإلذاعات المحمية الفمسطينية.  7
 7 73.61 0.998 3.680 بث رسائل عبر التمفزيون عبر الفضائيات الفمسطينية.  8
 10 69.67 1.173 3.484  بث برامج تحريضية من إذاعات الكيان الصييوني.  9
 11 68.20 1.141 3.410 بث برامج تحريضية من فضائيات الكيان الصييوني.  11
 9 72.46 1.152 3.623 بث رسائل من خالل مواقع التواصل االجتماعي.  11
 12 61.48 1.207 3.074  بث رسائل من خالل البريد اإللكتروني.  12

  73.62 1.116 3.681 المتوسط العام

احتل المرتبة  "تصال مباشر عبر الجوالاعمى فقرتين ىما:"أمن خالل الجدول السابق يتضح أن 
نسبي نية بوزن ااحتل المرتبة الث "تصال مباشر عبر الياتفا%."90.00ولى بوزن نسبي األ

قد يرجع تركيز إسرائيل عمى االتصال المباشر عبر الجوال والياتف الثابت لما تمعبو %.91.66
يصال المعمومة وبالتالي في سرعة التأثير، وىذا فعاًل ما قامت بو اسرائيل من ان في سرعة آلالتكنولوجيا ا

بالقتل أو تدمير المنازل أو بث رسائل قصيرة من أجل بث الرعب في نفوس المواطنين من خالل التيديد 
االبتعاد عن أماكن المقاومين وفعاًل كانت نتيجتيا تشريد عدد كبير من المواطنين من أماكن تواجدىم 

 خاصة في المناطق الحدودية المتاخمة ألرض إسرائيل.
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احتل المرتبة الحادية  "ن الصييونيابث برامج تحريضية من فضائيات الكيدني فقرتين ىما:"أما أ
" احتل المرتبة األخيرة بوزن نسبي بث رسائل من خالل البريد اإللكتروني%."69.41بوزن نسبي  ةشر ع

60.29.% 
أما ضعف البرامج التحريضية عبر الفضائيات أو رسائل البريد االلكتروني؛ قد يرجع ذلك إلى أن 

المغة العبرية، أو أنيا تعرض  المواطن الفمسطيني ال ييتم كثيرًا بالفضائيات اإلسرائيمية نظرًا لعدم فيميم
فقرات ال تتفق مع العادات والتقاليد، أو يرجع ذلك أيضًا إلى أن بعض المواطنين ليس لدييم انترنت إلى 

ي العام أثير عمى الر ألوسائل الدعاية الصييونية لمتالوزن النسبي  .اآلن وبالتالي ليس لدييم بريد إلكتروني
 %.13.64ىي  الفمسطيني

 األساليب النفسية لمدعاية الصييونية لمتأثير عمى الرأي العام الفمسطينيالمحور الثالث: 
 المعيارية والوزن النسبي واالنحرافاتالمتوسطات : ( 9لجدول )ا

 الترتيب %الوزن النسبي  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة  رقم 
 2 80.49 1.008 4.025  .اتكرار الرسائل لتأكيدىا وتصديقي 1
 8 71.97 1.034 3.598  التقمص والتماثل بالتأثير باآلخرين.  2
 5 73.11 1.252 3.656 المبالغة في ضرب المقاومة.  3
 6 72.30 1.167 3.615  االستشياد بالمصادر الموثوق بيا. 4
 4 73.61 1.152 3.680  االرتباط باألكاذيب. 5
 6 72.30 1.079 3.615  واإلجماع.اإلفادة من ظاىرة الحشد  6
 10 66.39 1.100 3.320  البساطة وقابمية التصديق. 7
 3 79.51 1.094 3.975 التالعب بمشاعر الناس. 8
 1 81.64 1.080 4.082  استغالل الدوافع والحاجات. 9
 9 71.31 1.348 3.566 تحطيم االنتماء لممقاومة.  11

  74.26 1.131 3.713 المتوسط العام

 
احتـل المرتبـة  "سـتغالل الـدوافع والحاجـاتاعمى فقرتين ىما:"أمن خالل الجدول السابق يتضح أن 

نيـــة بـــوزن نســـبي ااحتـــل المرتبـــة الث " تكـــرار الرســـائل لتأكيـــدىا وتصـــديقيا%."81.64ولـــى بـــوزن نســـبي األ
80.49.% 

األساسية كالطعام والمسكن قد يرجع  ذلك إلى أن اإلنسان بحاجو طبيعية إلى العديد من الحاجات 
والمشرب، وىذا ما ركزت عميو إسرائيل في قصف محطة توليد الكيرباء لقطع التيار الكيربائي، وبالتالي 
يسبب توقف اآلبار عن ضخ المياه وكذلك في قصف المزارع والمزارعين، والذي يسبب توقف توريد 

اطن وقد تؤدي إلى التأثير النفسي عمى المواطن الخضراوات إلى األسواق وىذه عوامل تأثر سمبًا عمى المو 
 الفمسطيني.

http://www.epra.org.eg/


 أثر الدعاٌة الصهٌونٌة على الرأي العام الفلسطٌنً:  د/ زهٌر عبد اللطٌف عابد عابد 87 

ـــــــرتين ىمـــــــا:"أمـــــــا أ ـــــــي فق ـــــــوزن نســـــــبي  "نتمـــــــاء لممقاومـــــــةتحطيم االدن ـــــــة التاســـــــعة ب ـــــــل المرتب احت
 %.66.38" احتل المرتبة األخيرة بوزن نسبي البساطة وقابمية التصديق%."10.30

رًا ألن الشعب الفمسطيني أصبح عمى أما تحطيم االنتماء لممقاومة يرجع ضعف التركيز عميو نظ
الدعاية تحطيم، أو كسر العالقة بين الشعب  عوعي أن المقاومة ىي جزء منيم، وبالتالي ال تستطي

 والمقاومة، وأنو أصبح لدى المواطن الفمسطيني تجربة في أساليب الدعائية النفسية اإلسرائيمية. 
 %.12.46ىي  ي العام الفمسطينيأثير عمى الر أمتلب النفسية لمدعاية الصييونية اليلألس الوزن النسبي

 م4102خصائص الدعاية  الصييونية أثناء الحرب عمى غزة المحور الرابع: 

 المعيارية والوزن النسبي واالنحرافاتالمتوسطات : ( 11الجدول )
 الترتيب %الوزن النسبي  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة رقم 
 12 42.46 1.161 2.123  الصدق.  1
 8 72.46 1.208 3.623 القير.  2
 8 72.46 1.123 3.623 اإلجبار عند المزوم.  3
 4 83.28 0.930 4.164 االستيداف الفردي والمجتمع.  4
 2 84.92 0.973 4.246 استخدام كافة الوسائل المتاحة.  5
 3 83.93 0.968 4.197  تحريف الواقع والتاريخ.  6
 5 79.84 1.016 3.992 االستمرارية.  7
 7 75.74 1.122 3.787 التنظيم.  8
 1 86.89 0.943 4.344  الكذب.  9
 10 70.82 1.129 3.541  اإلثارة واإلقناع.  11
 11 70.00 1.145 3.500  استخدام معمومات ذات قيمة.  11
 6 76.56 1.018 3.828  استيداف األشخاص لمموضوعات.  12

  74.95 1.061 3.747 المتوسط العام
 

ولـى بـوزن نسـبي احتـل المرتبـة األ "الكـذبعمـى فقـرتين ىما:"أمن خالل الجدول السابق يتضـح أن 
يرجـع ذلـك إلـى  %.92.84نيـة بـوزن نسـبي ااحتـل المرتبـة الث "ستخدام كافة الوسـائل المتاحـوا%."96.98

سرائيل تستخدم الكذب منذ نشأتيا فيي مبنية عمى قواعد من الكـذب والتضـميل كمـا أن إسـرائيل تمتمـك إأن 
وســـائل إعـــالم متطـــورة ليـــا تـــأثير عمـــى الوكـــاالت اإلعالميـــة العالميـــة وىـــي مصـــدقة عـــن اإلعـــالم العربـــي 

 والفمسطيني.
بـــوزن نســـبي  ةاحتـــل المرتبـــة الحاديـــة عشـــر  "اســـتخدام معمومـــات ذات قيمـــةدنـــي فقـــرتين ىما:"أمـــا أ

وضعف اسـتخدام المعمومـات ذات القيمـة أو %.24.26" احتل المرتبة األخيرة بوزن نسبي الصدق%."11
الصدق يدل عمى عدم توفر المصداقية لدى إسرائيل، ويؤكد عمى صحة النتيجة السابقة، وىي أن إسرائيل 
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يا تعمل عمى تكتيم إعالمي باستمرار عند قياميا باالعتداء تعتمد عمى الكذب كأساس في دعايتيا، كما أن
 عمى الشعب الفمسطيني وخاصة في ما يمحق بيا من خسائر مادية أو بشرية.

 %.12.80ىي  لخصائص الدعاية  الصييونيةالوزن النسبي 
عمى  في تأثير الدعاية 1615هل توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة عمى أنو " ينص السؤال 

م  تعوزى  لمتييورات الدراسوة 2114ي العوام الفمسوطيني فوي قطواع غوزة أثنواء الحورب عموى غوزة عوام أالر 
 ؟. المؤهل( -السكن -)الجنس

 

 أوال: الجنس:
لمعرفة الفروق بين  Independent sample test  لإلجابة عمى السؤال استخدام الباحث اختبار "ت"

 المتغيرين.
 والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة اختبار "ت" ومستوى الداللة(: يوضح العدد 11الجدول)

 العدد نوع الجنس 
المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال
 المعياري

قيمة اختبار 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 المحور االول
 0.737 3.567 40 ذكر

1.838 1.328// 
 0.916 3.411 82 أنثى

 المحور الثاني
 0.727 3.554 40 ذكر

-0.223 1.002// 
 0.566 3.743 82 أنثى

 المحور الثالث
 1.006 3.480 40 ذكر

-0.803 1.161// 
 0.787 3.827 82 أنثى

 المحور الرابع
 0.707 3.700 40 ذكر

-1.012 1.600// 
 0.732 3.770 82 أنثى

 المحور الخامس
 0.811 3.844 40 ذكر

-0.019 1.414// 
 0.606 4.004 82 أنثى

 جمإلىاإل
 0.545 3.629 40 ذكر

-0.490 1.413// 
 0.467 3.751 82 أنثى

 1.10.//غير دالة عند مستوى داللة 1.110**دالة عند مستوى داللة 

 1.10من خالل الجدول السابق يتضح أنو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
الفمسطيني )المحور األول، المحور الثاني، المحور الثالث، المحور في تأثير الدعاية عمى الرأي العام 

 م  تعزى2114الرابع، المحور الخامس، إجمالى المحاور( في قطاع غزة أثناء الحرب عمى غزة عام 
 لنوع  الجنس.
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  ثانيا: السكن:
 لمعرفة الفروق بين المتغيرين. One Way ANOVAلإلجابة عمى السؤال استخدام الباحث اختبار "ف" 

 (: يوضح مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار "ف" ومستوى الداللة12الجدول)

  
مجموع 
 المربعات

 درجة الحرية
المتوسط 
 المربعات

قيمة اختبار 
 "ف"

مستوى 
 الداللة

 االتجاه

 المحور األول

 370. 4 1.478 بين المجمموعات
.490 

 

 

.743 

// 

 

 754. 117 88.260 داخل المجموعات -

  121 89.738 المجموع

 المحور الثاني
 670. 4 2.679 بين المجمموعات

1.748 

 

 

.144 

// 

 

 383. 117 44.830 داخل المجموعات -
  121 47.510 المجموع

 المحور الثالث

 2.107 4 8.428 بين المجمموعات
2.916 

 

 

.024 

* 

 

 722. 117 84.531 داخل المجموعات لصالح رفح
  121 92.959 المجموع

 المحور الرابع

 1.763 896. 4 3.584 بين المجمموعات

 

 

.141 

 

// 

 508. 117 59.471 داخل المجموعات -

  121 63.055 المجموع

 المحور الخاس

 2.347 1.042 4 4.169 بين المجمموعات

 

 

.058 

 

// 

 444. 117 51.954 داخل المجموعات -

  121 56.123 المجموع

 اإلجمالى

 2.612 608. 4 2.431 بين المجمموعات

 

 

.039 

* 

 

 233. 117 27.226 داخل المجموعات لصالح غزة

  121 29.657 المجموع
 1.10.//غير دالة عند مستوى داللة 1.110دالة عند مستوى داللة **

 1.10من خالل الجدول السابق يتضح أنو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
في تأثير الدعاية عمى الرأي الفمسطيني )المحور األول، المحور الثاني، المحور الرابع، المحور 

لممسكن، وأنو يوجد فروق ذات  م  تعزى2114الخامس( في قطاع غزة أثناء الحرب عمى غزة عام 
في تأثير الدعاية عمى الرأي العام الفمسطيني )المحور الثالث،  1.10اللة إحصائية عند مستوى داللة د

لممسكن، حيث كان في  م  تعزى2114إجمالى المحاور( في قطاع غزة أثناء الحرب عمى غزة عام 
 المحور الثالث لصالح مدينة رفح وكان في إجمالى المحاور لمدينة غزة.
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 :ثالثا: المؤهل
 لمعرفة الفروق بين المتغيرين. One Way ANOVAلإلجابة عمى السؤال استخدام الباحث اختبار "ف" 

 
 (: يوضح مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار "ف" ومستوى الداللة13الجدول)

  
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

المتوسط 
 المربعات

قيمة اختبار 
 "ف"

مستوى 
 الداللة

 االتجاه

 ولالمحور األ

 1.546 1.131 3 3.394 بين المجمموعات
 
 

//.206 
 
 

 732. 118 86.344 داخل المجموعات -

  121 89.738 المجموع

 المحور الثاني
 651. 258. 3 774. بين المجمموعات

 
 

//.584 
 
 

 396. 118 46.736 داخل المجموعات -
  121 47.510 المجموع

 المحور الثالث

 2.667 1.968 3 5.904 بين المجمموعات
 
 

//.051 
 
 

 738. 118 87.055 داخل المجموعات -

  121 92.959 المجموع

 المحور الرابع

 144. 076. 3 229. بين المجمموعات
 
 

//.934 
 
 

 532. 118 62.825 داخل المجموعات -

  121 63.055 المجموع

 الخاس المحور

 644. 301. 3 904. بين المجمموعات
 
 

.588 
// 
 

 468. 118 55.218 داخل المجموعات -

  121 56.123 المجموع

 لىاجماإل

 656. 162. 3 487. بين المجمموعات
 
 

.581 
// 
 

 247. 118 29.171 داخل المجموعات -

  121 29.657 المجموع
 1.10.//غير دالة عند مستوى داللة 1.110دالة عند مستوى داللة **

 1.10من خالل الجدول السابق يتضح أنو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
في تأثير الدعاية عمى الشباب الفمسطيني )المحور األول، المحور الثأني، المحور الثالث6 المحور 

 م  تعزى2114قطاع غزة أثناء الحرب عمى غزة عام الرابع، المحور الخامس، إجمالى المحاور( في 
 لممؤىل العممي.

ى

ى
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ىنتائجىالدرادة:
عمى بث اإلشاعات، وقتل الزعماء لخمق  4102ركزت إسرائيل في دعايتيا في الحرب عمى غزة عام -0

 %.13.41عدم الثقة واالضطرابات، بوزن نسبي 
المباشر عبر الجوال، بوزن نسبي  ركزت إسرائيل في وسائل دعايتيا عمى استخدام االتصال-4

 %.91.66%، وعمى االتصال المباشر بعد الحقائق بوزن نسبي 90.00
استخدمت إسرائيل في دعايتيا استغالل الواقع والحاجات األساسية كأسموب نفسي لمضغط عمى -3

مى %، كما أنيا ركزت عمى تكرار الرسائل لمتأكيد ع 90.62المواطنين الفمسطينيين، بوزن نسبي
 %.91.28مصداقيتيا في حربيا، بوزن نسبي 

م، بوزن 4102اعتمدت إسرائيل عمى الكذب كخاصية من خصائص دعايتيا في حربيا عمى غزة عام -2
%، وعمى استخدام كافة الوسائل المتاحة لدييا في دعاياتيا لحربيا، بوزن نسبي 91.98نسبي 
92.84.% 

في تأثير الدعاية  1.10لة إحصائية عند مستوى الداللة أثبتت الدراسة أنو ال توجد فروق ذات دال-0
الصييونية عمى الرأي العام لمشباب الفمسطيني تعزى لمتغير الجنس، أي ال يوجد اختالف بين رأي 

 الذكور واإلناث حوليا.
أثبتت الدراسة أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تأثير الدعاية الصييونية عمى الرأي العام  -1

تعزى إلى متغير السكن )أي أنو ال لمشباب الفمسطيني عمى المحور األول، والثاني، والرابع، والخامس، 
وجد اختالف بين سكان مدينة ومدينة أخرى في قطاع غزة(، وأنو توجد فروق ذات تأثير لمدعاية ي

ي المحور الثالث الصييونية عمى الرأي العام الفمسطيني بين سكان رفح وسكان غزة  لصالح سكان رفح ف
جمالي المحاور.  وا 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تأثير الدعاية الصييونية عمى الرأي العام الفمسطيني من -9
المتخصصين في اإلعالم عمى محاور الدراسة تعزى إلى المؤىل العممي، أي ال اختالف بين رأي 

 أصحاب المؤىالت في تأثير الدعاية عمييم.
روق ذات داللة إحصائية في تأثير الدعاية الصييونية عمى الرأي العام لمشباب الفمسطيني ال توجد ف-8

في المحور األول، والخامس، تعزى لممينة، أي ال اختالف في تأثير الدعاية عمى المين المختمفة في 
جمالي ىذين المحورين، في حين يوجد تأثير مختمف لمدعاية عمى المحور الثاني والثالث والرابع وا  

 المحاور أي ىناك اختالف بين مينة ومينة في تأثير الدعاية عمى أصحابيا.
ىالتوصوات:ى

ضرورة اىتمام القائمين عمى الدعاية في المقاومة الفمسطينية بأخذ الحيطة والحذر من تأثير  -0
الجبية اإلشاعات ومحاولة التصدي ليا والحد من فاعميتيا ومراقبتيا بشكل جيد تفاديًا لتأثيرىا عمى 

الداخمية؛ ألن إسرائيل تحاول التركيز عمييا، وتعتمد عمييا بشكل كبير في خمخمة النظام الداخمي، 
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وكسر شوكة المقاومة وتماسك الجبية الداخمية. كما أنو من الضروري أن تعمل المقاومة عمى حماية 
وكذلك عمى القادة األخذ قادتيا وزعمائيا وأن ال يكونوا ىدفًا سيالً  لجيش االحتالل اإلسرائيمي، 

االحتالل اإلسرائيمي؛ ألن قتميم باألسباب في حماية أنفسيم وعدم تعرضيم كيدف سيل من قبل قوات 
 سبب في انييار الجبية الداخمية ويثير القمق والفوضى لدى المقاتمين ويسبب ليم اإلحباط.ت
لرسائل القصيرة عبر الجوال أو ضرورة قيام المقاومة باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعطيل بث ا -4

 األسطوانة عبر اليواتف الثابتة التي تستخدميا إسرائيل بشكل كبير مقارنة مع الوسائل األخرى.
ضرورة قيام المقاومة بحماية الشعب وتوفير حاجاتو األساسية من مأكل ومشرب ومأوى؛ إذ إن  -3

مما يؤدي إلى صعوبة حصول  إسرائيل تركز عمى ذلك من خالل تيجير المواطنين من مساكنيم،
المواطن عمى حاجاتو األساسية، وكذلك التصدي لتكرار رسائل العدو بتكرار رسائل دعائية مضادة ليا 

 من أجل إحباطيا.
ضرورة استمرار المقاومة في دعايتيا ألن أساليبيا ووسائميا أثبتت مقدرتيا عمى التصدي لكثير من  -2

ت مصداقيتيا، من خالل فضح الممارسات اإلسرائيمية، أو من خالل الدعاية اإلسرائيمية وأحبطتيا وأثبت
بث إعالناتيا وأفالم قصيرة تبين االنجازات واالنتصارات التي حققتيا ضد جيش االحتالل، وخاصة في 
عرض اقتحام موقع "زكيم" وموقع "ناحل العوز" اإلسرائيمي المقام عمى أراضي عائمة ممكة شرق 

 الزيتون.

 والمراجع:المصادرى

-243(، اإلػالو انذونٍ وانذػبَخ، يدهخ انؼهىو االخزًبػُخ، دار انًؼرفخ اندبيؼُخ، اإلضكُذرَخ، ص ص1191اإلثُبرٌ، فزحٍ. ) .1

272. 

 .23-39(، انذػبَخ اإلػاليُخ، يركس انىطٍ، انخهُم، ص ص 1111األقطش، َشأد. ) .3

 .23وانزطىع وانزًُُخ، دار قجبء نهطجبػخ وانُشر وانزىزَغ، انقبهرح، ص(، االرصبل ثبندًبهُر ثٍُ اإلػالو 1169ثذر، أحًذ. ) .2

، يدهخ 3332دراضخ حبنخ انذػبَخ انطُبضُخ فٍ انحرة ػهً انؼراق -(. انذػبَخ انطُبضُخ أثُبء انحروة3311ثٍ َىضف، َجُهخ. ) .4

 .33-3دفبرر انطُبضُخ وانقبَىٌ، انؼذد انراثغ، ص ص

(، "نهذػبَخ يفهىيبً وأضهىثبً: دراضخ رحهُهُخ ػٍ انذػبَخ اإلضرائُهُخ خالل حرثهب األخُرح 3331يضحٍ، خًبل، ويىضً، َبضٍُ. ) .5

 .579-554، يدهخ آداة انفراهُذٌ، انًدهذ األول، ثذوٌ رقى، خبيؼخ ركرَذ، انؼراق. ص ص3339ػهً غسح نؼبو 

 .453كزجخ انهُئخ انؼبيخ نهكزبة، انقبهرح، ص(، انرأٌ انؼبو ورأثُرِ ثبإلػالو وانذػبَخ، ي1112حبرى، يحًذ ػجذ انقبدر. ) .6

 .13(، انحرة وانثقبفخ، دار انًقذاد نهطجبػخ، غسح، ص3331حطىَخ، خهُم إثراهُى. ) .7

 .146(، انذػبَخ األضص انُظرَخ وانًُبرج انزطجُقُخ،دار انفكر انؼرثٍ،انقبهرح، ص3339انؼجذ، ػبطف ػذنٍ. ) .9

أثر انؼىايم االخزًبػُخ واالقزصبدَخ ػهً اخزُبر وضبئم انذػبَخ واإلػالٌ فٍ ارخبر (، دراضخ 3311انحجشٍ، يبَطخ يحًذ أحًذ. ) .1

 .331-175، ص ص3311، َُبَر 11قرار شراء ثؼض انطهغ نؼُُخ يٍ األضر انًصرَخ، يدهخ ثحىس انزرثُخ انُىػُخ، انؼذد

 (67-42، )ص ص 13، انًدهذ3انؼذد (، "انزحهُم انؼهًٍ نهذػبَخ"، يدهخ انؼهىو االخزًبػُخ،1194ضبنى، َبدَخ حطٍ. ) .13

، يدهخ 1111-1114(، يطزؼًرح انهُذ فٍ ظم انقطر وانذػبَخ اإلػاليُخ انجرَطبَُخ 3311انؼسٌ، هُثى ػهىاٌ يصطفً. ) .11

 .41-16، ص ص4، انؼذد19انزرثُخ وانؼهى، انًدهذ 

ُخ، انًدهذ انراثغ، انؼذد انراثغ، انطؼىدٌ، ص (، رأثُر انذػبَخ واإلػالٌ ػهً طالة كهُخ انزرث1114انؼفُهٍ، ػجذ انؼسَس يحًذ ) .13

 .373-356ص

(، انذػبَخ وانرأٌ انؼبو يضًىٌ وًَبرج يٍ انحرة فٍ نجُبٌ وانخهُح، ردبرة دونُخ، يؤضطخ 1112ػىاد، ػهٍ َدُت. ) .12

 .121ثكركٍ، ثُرود، ص

 .269انقبهرح، ص(، انًذخم فٍ ػهى انطُبضخ، يكزجخ األَدهى انًصرَخ، 1119غبنٍ، ثطرش، وػُص، خُرٌ. ) .14

 .162(، انًطؤونُخ اإلػاليُخ فٍ اإلضالو، يكزجخ انخبرًٍ، انقبهرح، ص1192يحًذ، يحًذ ضُذ. ) .15

 .315(، ربرَخ فهططٍُ فٍ أواخر انؼهذ انؼثًبٍَ، يؤضطخ انذراضبد انفهططُُُخ، ثُرود، ص1111يُبع، ػبدل. ) .16

http://www.epra.org.eg/


 أثر الدعاٌة الصهٌونٌة على الرأي العام الفلسطٌنً:  د/ زهٌر عبد اللطٌف عابد عابد 888 

نُت انذػبئُخ فٍ انقُىاد انفضبئُخ انؼراقُخ إزاء االَزخبثبد (، األضب3313انًىضىٌ، حطٍُ ػهً َىر، وانشدُرٌ، ثشري داود. ) .17

-195ثغذاد(، يدهخ كهُخ انزرثُخ األضبضُخ، انؼذد انثبٍَ وانطزىٌ، )ص ص  -، دراضخ يقبرَخ نجرايح قُبرٍ)أفبق3331انًحهُخ 

336.) 

 .49دٌ، ص(، انذػبَخ واإلػالٌ وانؼالقبد انؼبيخ، يكزجخ يدذالوٌ، األر1119َبصر، يحًذ خىدد. ) .19

، دفبرر 3332دراضخ حبنخ انذػبَخ انطُبضُخ فٍ انحرة ػهً انؼراق  -(، انذػبَخ انطُبضُخ أثُبء انحروة3311َىضف، َجُهخ. ) .11

 (.33-3انطُبضخ وانقبَىٌ، انؼذد انراثغ، اندسائر، )ص ص 

20. Herbert lioyed. (1970), Public Relation, 2ed, cox & wymanLta, Landon, P24. 

21. Jacques Ellul. (1942), “propaganda: The Formation of Men’s Attiude”, Alfred A. Knoph, New 

York, P7. 

22. Martin D. Irib& James W. Pretbro. (1963), The Politics of American Democracy, Pentic Hall Inc, 

New Jersy, P249. 

23. Qualter, Terence H. (1962). ”Propaganda and Psychological Ware Face” New York, Random 

House Fnc, P27. 

24. Ritzer, George. (1992). Contemporary Sociological Theory, McGraw- hill, New York, PP183-225 

25. Wildangel R.. (2012).The Invention of “Islamo fascism”. Nazi Propaganda to The Arab World 

and Perceptions from Palestine, Die Welt Des Islam's, 52, PP526-543. 

26. Stamatis Poulakidakos & Antonis Armenakis. (2014). "Propaganda in Greek Public Discourse: 

Propaganda scales in the Presentation of the Greek MoU- Baliout Areement of 2010", Revista de 

Stinte Politice, No. 41, PP126-141.  

27. http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view. 

28. http://www.khaledsafi.com/2011/12/war-on-gaza. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view
http://www.khaledsafi.com/2011/12/war-on-gaza


 
 

 

11 JPRR.ME   No.8 

The Impact of Zionist Propaganda on The  Palestinian Public 
Opinion During 2014 Aggression on Gaza, Descriptive Study 

  
 

Dr. Zohair Abdul Latif Abed Abed  
Dean of Mass Communication Faculty 

                                                                                                                         Al-Aqsa University 

 

Abstract 

   This study has aimed to identify the impact of the Zionist propaganda on the 

Palestinian public opinion during 2014 aggression on Gaza. The study is 

considered one of   the descriptive ones in which the researcher uses the survey 

method of accidental sampling for  the users of the internet, social media 

networks and Google+. The sample has reached 131 male and female subjects.  

The study has come  to the following findings: Israel focused in its propaganda 

during aggression Gaza in 2014 on  propagating rumors, assassinating leaders to 

create mistrust  and turmoil by direct contact via the mobile phone in the first  

place. Moreover, Israel exploited  the hard  situation and the basic  needs of 

Palestinian citizens as a means to exert pressure on  them.  The Israeli 

propaganda was based on delusion and deception  as well as all available 

devious  means . On the other  hand, The study has proved that there are no 

statistically  significant  differences at the level of 0.05 concerning the impact of 

the Zionist Propaganda on the Palestinian public opinion due to gender, 

academic qualification and age. Yet, the findings of the study  have indicated 

that there are  statistically significant differences at the level of 0.05 concerning  

the impact of the Zionist propaganda on the Palestinian public opinion in Rafah 

and Gaza to  the advantage of Rafah residents in the third dimension and overall 

dimensions. 
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