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  ملخص الرسالة 

وذلك مـن خـالل    ،٢٠٠٦صر اهللا على نتائج حرب تموز تهدف الدراسة إلى إظهار أهمية خطابات حسن ن
 مدى تأثر الجمهـور اإلسـرائيلي بهـا،   و ،عن مضامين الحرب النفسية و الدعاية في تلك الخطابات الكشف 

والسؤال  ة الجبهة الداخلية إلسرائيل،وكيف ساهمت في ضبط الجبهة الداخلية للمقاومة في لبنان مقابل زعزع
صـحف  تفاعلـت ال  وكيـف  دار حول ابرز المالمح النفسية والدعائية في خطاب حسن نصـر اهللا،  الرئيس

وصوال إلى مدى تأثير تلك الخطابات على الجمهور اإلسرائيلي وبالتالي التأثير  اإلسرائيلية مع تلك الخطابات،
  .كة نفسيا وعسكرياعلى نتائج المعر

والسـيما اسـتخدام   تطلبت استخدام مناهج بحثية، معظمها وليدة النظرية البنائية،  تهذه التساؤال علىاإلجابة 
لعام حسن نصر اهللا أثناء الحرب والتي وصل عددها إلى احد عشر، النقدي في تحليل خطابات األمين االمنهج 

إضافة لتحليل مضمون الصفحات األولى من  ية من تلك الخطابات،الحرب النفسواستخراج مضامين الدعاية و
ه مباشرة إلى وتقوم بإيصال والتي كانت تعكس ما يرد في تلك الخطابات صحف اإلسرائيلية الرئيسية الثالث،ال

  .الجمهور اإلسرائيلي
تـم   ،وإلثبات صحة نتائج التحليل النقدي لخطابات حسن نصر اهللا و تحليل المضمون للصحف اإلسـرائيلية 

، وذلك من خالل إحصاء زمن خطابات حسـن نصـر اهللا، وحجـم تكـرار بعـض       استخدام التحليل الكمي
 المخصص من مجمل الخطابـات لشـن الحـرب النفسـية، وذلـك       المصطلحات والمفاهيم النفسية، والزمن

الدعاية في الخطاب ومدى تكرارها وأهميتها ومدى انعكاسـها فـي   تخراج ابرز سمات الحرب النفسية والس
  .الصحف اإلسرائيلية

  
  
بحث النظري في منهج تحليل الخطاب، وتطـور  افرغ الفصل األول للقع الدراسة في أربعة فصول رئيسية، ت
وقـد حـاول    ه وبين تحليل المضمون أو المحتـوى، والفرق بين ا المنهج و أبرز سماته، والمنظرين إليه،هذ

وخصوصـا   هج و إظهار أهميته بالنسبة للبحث،الباحث في هذا الفصل إزالة شيء من الغموض عن هذا المن
  .تاج التأثيرالخطيب وشخصيته إلن وأهمية ، والفرق بين الخطاب والخطبة، اعالقته بااليدولوجي

  
عات إنسـانية  الدعاية وتطورها عبر الزمن بما حمله من نزاي تم التطرق إلى الحرب النفسية وفي الفصل الثان

الحرب النفسية بالنسبة للمعركـة وحجـم تأثيرهـا،    وقد حاول الباحث في هذا الفصل إظهار أهمية  وبشرية،
لقديمة وحتى عصرنا الحالي، عصر وسائل اإلعالم، من العصور ا اًءبد أشكالها المختلف،و وطرق استخدامها،

 إلى العالقة بين الحرب النفسية والدعاية وأزمة المصـطلحين، كما تم التطرق  والبث المباشر والصورة الحية،
الرأي العام وكيفية ئل اإلعالم لصنع التأثير المقصود، و طبيعة الجمهور وإضافة إلى اآللية التي تعمل بها وسا

   .يرى أو يسمع تأثره بما
  

خراج مضـامين الحـرب النفسـية    استات األمين العام لحسن نصر اهللا وأما في الفصل الثالث تم تحليل خطاب
إضافة لتحليل األخبار الرئيسة التي وردت علـى الصـفحة األولـى للصـحف      والدعاية من تلك الخطابات،

رت بما جاء فـي خطـاب حسـن    خبار قد تأثوان كانت تلك األ اليوم التالي لبث الخطاب،اإلسرائيلية صبيحة 



  ز
 

حليل كمي لخطابات حسـن  كما تم في هذا الفصل إجراء ت ،الدعائيةنصر اهللا، وخصوصا المضامين النفسية و
الصحف اإلسرائيلية من اجل الحصول على نتائج رياضية تؤكد صحة ما كشـف عنـه التحليـل    نصر اهللا و

   .الكيفي
  

الحـرب النفسـية فـي    فصل الثالث، حيث تم رصد ابرز سمات الدعاية وواستكمل الفصل الرابع واألخير ال
فـي التـأثير علـى جمـاهيره      ليصل إلى الحد المطلوب اهللا، والتقنيات التي استخدمها، خطاب حسن نصر

نصر اهللا إضافة لرصد بعض استطالعات الرأي اإلسرائيلية التي تظهر مدى فاعلية خطابات حسن  المختلف،
التي وقعت فيها  ةالمعلوماتياد الذي حدد األخطاء اإلعالمية وتقرير لجنة فينو غرسرائيلي، وعلى الجمهور اإل

  .أمينه العام من إحراز التأثير المطلوبنت حزب اهللا ومكّإسرائيل و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


