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 لمقدمةا

دور حرب المعلومات في التأثير على التغطية الصحفية  موضوع هذا البحث هو "
هي الحرب التي تستخدمها  بحرب المعلوماتوتقصد الباحثة  لحرب الخليج الثالثة"
 ، لتأثير على خط سير الحربل في الصحف التابعة لوزارة الدفاعالمصادر العسكرية 

مختلفة في  بطرق حرب المعلومات الصحفية  استخدمت والواليات المتحدة االمريكية
 .العراقضد حرب الخليج الثالثة 

تقوم بدور هام في  حرب المعلومات في الصحفأظهرت الدراسات السابقة أن قد و 
ضمن خطة الخداع المعلوماتي  الصحف في حرب الخليج الثالثةتغطية أحداث 

مختلفة مع التأكيد على النهج  اساليبعبر بهدف تشتيت الجهد العسكري للعدو 
التخطيطي بحيث ال يكشف عن األخبار العسكرية إال في إطار مصلحة مستخدمي 

 .(1) اساليب حرب المعلومات في الصحف
و في حرب الخليج الثالثة استخدمت وزارة الدفاع األمريكية عدد من اساليب حروب 

من المكاتب لتنفيذ االساليب وانشئت عدد  المعلومات لنشر رسائلها إلى المواطنين،
( نائب Paul Rlfretensمنها مكتب "الخطط الخاصة" تحت إشراف بول رولفريتنز )

وزير الدفاع واستعمل هذا المكتب بهدف التالعب بالمعلومات للتضخيم والتهديد 
فقد  التخويف من أسلحة الدمار الشامل في العراق للتأثير علي الرأي العام وتوجيه،

مقااًل وتبين ذكر  7118تحليل مضمون  (The Guardian"الغارديان ) اجرى موقع
مقااًل ، بينما سجل موقع "انديبدنت"   961كلمة العراق وأسلحة الدمار الشامل في

(Andabdnt االلكتروني تحليل مضمون حول )مقااًل  931مقااًل و رصد 5872
                                                           

 باحثة دكتوراه  *
 كلية اإلعالم جامعة القاهرة –االستاذ بقسم الصحافة  **

 جامعة القاهرة – كلية االعالم استاذ الصحافة المساعد ***
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 ( كانون االول) ديسمبر لذكر فيها العراق وأسلحة الدمار الشامل في الفترة من األو 
  (2) .2003(حزيران)من يونيو حتى السادس 

 Donald)رامسفيلدفضاًل عن انشاء مكتب "التأثير االستراتيجي" الذي أسسه دونالد 
Rumsfeld)  وزير الدفاع األسبق بهدف رسمي معلن وهو استمالة العالم العربي

أثر كشف نيويورك  2003وشن حمالت التضليل والتالعب وأغلق المكتب في شباط 
تايمز على حقيقة مهامه وأساليبه في التعامل مع الصحافة الدولية وما آثاره ذلك من 

 Bارير مجلة "بي أروبك" ).بينما تؤكد تق(3)احتجاجات في أوساط متعددة كثيرة 
Eropk( لتسويق مشاريع مجموعة رامسفيلد )Rumsfeld إلى ضرورة ربطها )

بمكافحة اإلرهاب والجهود الهادفة لتعبئة الرأي العام تجاه انتشار اإلرهاب في عدد 
  (4) من الدول بينهما العراق.

 دراسات السابقة
ضوع البحث بشكل مباشر أو غير بعد مسح التراث العلمي من الدراسات المتعلقة بمو 

مباشر يمكن عرض هذه الدراسات السابقة، مرتبة زمنًيا من األحدث إلى األقدم، قد 
 تم تقسيمها إلى محورين رئيسيين هما:
حرب المعلومات في تغطية حرب الخليج  دور المحور األول: الدراسات التي تناولت

 الثالثة.
المحور الثاني: الدراسات التي تناولت اساليب تأثير حرب المعلومات في حرب 

حرب المعلومات في  دور الدراسات التي تناولت المحور األول:الخليج الثالثة . 
اهتمت دراسات هذا المحور بتناول دور حرب ..تغطية حرب الخليج الثالثة

( 2009) "متوينسيرومانويلهار "دراسة المعلومات في حرب الخليج الثالثة منها .
تسعى هذه الدراسة إلى معرفة دور حرب المعلومات الصحفية من خالل تدفق :(5)

المعلومات من الصحف الغربية إلى الصحف العربية وكيف تقوم الصحف الغربية 
 :(6)( 2003دراسة حنان جنيد) بتوصيف تلك المعلومات لتصبح موضوع صحفي.

اعتمدت الدراسة و تهدف الدراسة إلى تحليل دور المعلومات في حرب الخليج الثالثة 
ديفيد "دراسة  .2004مايو  4مارس حتى  20على منهج المسح، خالل الفترة من 

استهدفت الدراسة التعرف على صناع القرار بالعالقات العامة  :(7)(1998) "بربو
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حرب المعلومات الصحفية في سالح الجو )الشئون المعنوية( والقائمين علي صناعة 
مفرًدا 196األمريكي حيث قامت الدراسة بإجراء دراسة استطالعية علي عينة قدرها

( 1994)"هيولو" دراسة من الشخصيات العاملة بسالح الجو في الواليات المتحدة.
تتناول الدراسة دور حرب المعلومات العسكرية  في الصحف  اثناء التغطية :(8)

دراسة ارية ودورها في تغير في مستوى معرفة األفراد أثناء حرب الخليج الثالثة .اإلخب
"تستهدف الدراسة معرفة وتعدد بدائل حرب  :(9)(1994)"برستاهانروزفيلد"

المعلومات في وسائل اإلعالم خالل أزمة الخليج والحرب الثالثة على العراق من 
على المعلومات وقد اجرت  خالل دراسة مسحية حول حصول الطالب الجامعيين

هذه الدراسة المسحية على طالب السنة األولى من جامعات بمنطقة فيالديلفيا 
 مفردة  659وميترو بروليتين لعينة من 

 اهم النتائج التي توصلت اليها دراسات المحور االول:
  كشفت النتائج عن استخدام حرب المعلومات الصحفية في حرب

على أسلوب مرحلية الخصومة من أجل تحقيق اعتمدت  الخليج الثالثة
األطماع المتعددة من خالل استخدام أسلوب مسايرة الرأي العام، 

 التهديد، القوة، الكذب، المبالغة خاصة في فترات الضعف.
  اثبت بعض الدراسات أن اإلدارة األمريكية قد بدأت وانتهت من حملتها

لحرب معلومات ضد على العراق باألكاذيب والتلفيقات وسعت خطة ا
العراق إلى تحقيق مجموعة من األهداف متماشية مع توجيهات 

الصور و السياسة األمريكية اليمنية ، كما استخدمت الحرب الكلمات 
استخدام أكبر قدر  من خاللواطالق الشائعات وتفتيت االدارة العراقية 

من تكتيكات الدعاية كأحد أدوات حرب المعلومات األمريكية ضد 
راق بهدف تحقيق مجموعة من األهداف متماشية مع توجيهات الع

 السياسية األمريكية اليمينية.
  توصلت عدد من النتائج إلى أن الهدف الرئيسي لحرب المعلومات

الصحفية في الواليات المتحدة األمريكية التأثير على الرأي العام 
دف األمريكي حول المشاركة في الحرب، كان من المالحظ إخفاء لله

حرب المعلومات القائمين بالرئيسي والحقيقي من الدعاية، حيث أن 
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الصحفية يقوم بإخفاء نواياه الحقيقية من الدعاية، كما أن هذا يثبت 
 اعتماد الدعاية بشكل كبير على تكتيكات الكذب.

  تبين من خالل النتائج اعتماد عدد كبير من الصحف العربية على
رية  االمريكية الخاصة بتطورات مصادر األخبار الرسمية العسك

 الحرب الخليج الثالثة.
 فرض الواليات المتحدة درجة عالية من الرقابة على  تؤكد الدراسات

القصص اإلخبارية التي اعتمدت على مصادر عراقية في حرب الخليج 
 الثالثة.

  نجاح اإلدارة األمريكية في كسب تأييد الرأي العام لسياستها العسكرية
 اق ومأثرة اإلعالم العسكري األمريكي ساعد في تحقيق ذلك.تجاه العر 

  توصلت بعض الدراسات أن الحروب الحديثة قد اعتمدت على مصادر
رسمية للمعلومات، على عكس ما كان يحدث قديًما كما أن السياسات 

وبالتالي يتغير  في اشكال الصراع العسكرية تتغير بمرور الوقت 
 أسلوب تغطية االخبارية.

ًيا :الدراسات التي تناولت أساليب تأثير حرب المعلومات الصحفية في حرب ثان
 الخليج الثالثة .

حرب المعلومات الصحفية اهتمت غالبية دراسات هذا المحور برصد أساليب تأثير 
(:تهدف 10)2008وأخرون  "بير جودار"دراسة  منها: الخليج الثالثة في حرب

تعرف علي معالجة المعلومات الصحفية البريطانية ا تجاه المرحلة الالدراسة إلي 
كيف أدارت الصحف القومية البريطانية و العسكرية األولى في الحرب على العراق، 

وسط معارضة كبيرة من مجتمع الصفوة والعامة الحرب على العراق واستندت الدراسة 
 Times", "News" _ .صحف بريطانية يومية وهي 7إلى تحليل مضمون محتوى 

of the world",_ "Sunday" _" Mali on Sunday"_ Guardion" 
_"Observer" "Sunday telegraph"."_ . 11( 2008" بوست كولد"دراسة ( :

تناول الدراسة تطور دور المعلومات الصحفية في األعالم في الحروب منذ حرب 
فيتنام حتي حرب الخليج وطرق التأثر على الرأي العام اثناء التغطية االعالمية في 
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(:تركز الدراسة على دور  المعلومات 12()2008الحروب .دراسة"سنيدرميتشو")
عادت ا خليج وإعادة تشكيلها حيث الصحفية في تطور النزاعات المسببة لحرب ال

أمريكا إلى إشكالية سابقة وهى  التدخل في شكل االستعمار من خالل المعلومات 
( 2006الصحفية بالتطبيق على حرب الخليج الثالثة.دراسة "ماريا بستاالردوا")

في كل من  2003(:تستهدف الدراسة تحليل ومقارنة التناول اإلعالمي لحرب 13)
دة األمريكية، أوروبا، أمريكا الالتينية، وذلك من خالل تحليل التناول الواليات المتح

 The London".من دول مختلفة اإلعالمي للحرب في تسعة من الصحف الرئيسية
Times" [England], "The Moscow times" (pussle), "The 
"international Herald Tribune "(France), "El Universal Mexico, 
Eluniversal" (Venezuela) "Lanation" (Argentina), "The new your 

times", "The Washington post", "The san Francisco Ch".   دراسة.
(:تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مضمون عينة من 14( )2006توماس كريستي" )"

وسائل اإلعالم األمريكية  لرصد اساليب تأثير  حرب المعلومات  الصحفية واشتملت 
 ""The New York Timesالموضوعات الواردة بالصفحة األولى في جريدة 

النشرة المسائية اليومية التي تذاع عبر شبكة  The WashingTon post "وجريدة "
ABC  باإلضافة إلى المطبوعات الخارجية عن البيت األبيض، أما عن الفترة الزمنية

. دراسة "ويليام 2003لهذه الدراسة فقد اشتملت فترتين مختلفتين وهما أبريل ، ومايو 
(:تركز الدراسة على قياس تأثير أطر التناول 15)2005ميكالن كوب""، "ابتوتيسر

ى إدراك الشعب األمريكي بالمعلومات فيما يتعلق بمد 2003اإلعالمي لحرب 
الصحفية عن الضحايا البشرية من الجنود األمريكيين في حرب الخليج الثالثة 

(:تهتم بتناول 16) 2005جيسبر سترو مباك"و" دانيال ديمتروفا"".دراسة 2003
في الصحف الرئيسية في السويد والواليات  2003األطر اإلعالمية في حرب 

 ""Da Gens" Nyheter", "New York Times"الصحف في المتحدة تمثلت عينة
(:حول 17( )2004)"جاكلو". دراسة 2003مايو  1 –مارس  2في الفترة من 

الحرب واالستعارات الخاصة بها للغة المستخدمة في المعلومات الصحفية كمقدمة 
: تتناول هذه الدراسة تحليل مضمون تغطية وسائل اإلعالم 2003لحرب العراق 

واعتمدت الدراسة على تحليل مضمون عينة من  2003األمريكية لغزو العراق 
( أسابيع مثالية 6وذلك على مدار )األمريكية  ""NBCالنشرات المسائية عبر شبكة 
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(:تهدف 18) 2002.دراسة توم ورين 2003مارس  19حتى  2003فبراير  5من 
الدراسة إلى تحليل مضمون التغطية الصحفية ألخبار القوات األمريكية في حربها 
إلى دارت في فيتنام وأحداث  حرب الخليج  الثالثة واعتمدت الدراسة على عينة من 

 The New York The los"" "Angeles times, Theيفة األخبار في صح
Washington Post" 

 أهم النتائج التي توصلت إليها دراسات المحور الثاني:
  أن الواليات المتحدة هي محور التغطية المصورة حيث ركزت الصورة

المقدمة على إظهار التفوق العسكري والتكنولوجي للقوات األمريكية 
 المصورة في العديد من األحداث الهامة.وتجاهلت التغطية 

  أكدت الدراسات أن التغطية اإلخبارية مهمتها الرئيسية "مهمة تعبويه" حيث
ضللت الرأي العام، وساعدت على رسم صورة ذهنية مضللة عن األحداث 

 المحيطة.
  توصلت بعض الدراسات إلى وجود اتساق قوي بين المواقف العسكرية للدولة

الثالثة ومضمون األخبار الواردة في صحفها الرسمية، مما في حرب الخليج 
 أوجد معالجات مختلفة لهذه األزمة بالصحف الخاصة للدراسة.

  كشفت بعض الدراسات أن التغطية الصحفية في الواليات المتحدة جاءت
متسقة تماًما مع توجيهات السياسية األمريكية، وأصبح الشعب األمريكي 

 ل سياسته الخارجية بشأن الحرب.يقيم الرئيس بوش من خال
  أن التغطية اإلخبارية تلعب دوًرا هاًما في نقل المعلومات الهامة في أحداث

 الحروب.
  قلة اهتمام عدد من الدراسات برصد دور المعلومات الصحفية في التأثير

 على الصحف حرب الخليج الثالثة.
 التعليق العام على دراسات المحورين األول والثاني:

 وعت الدراسات السابقة ما بين دراسات وصفية فقط، واستطالعية تن
استكشافية، ووصفية تحليلية تفسيرية، كما اعتمدت غالبية الدراسات على 
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منهج المسح اإلعالمي بشقيه الكمي والكيفي ويليه المنهج المقارن ثم منهج 
 دراسة الحالة.

 ف وذلك في اإللمام بكيفية ترتيب أولويات بناء االجندة في  الصح
مجتمعات مختلفة مثل المجتمع األمريكي ، ومعرفة المتغيرات المختلفة التي 

 أثرت في العالقة بين القيادات العسكرية حرب المعلومات الصحفية.
 :أوجه االستفادة العلمية من الدراسات السابقة

ة قياس تم االستفادة من اإلجراءات المنهجية التي أتبعتها هذه الدراسات ومعرفة كيفي
بناء األجندة كما قامت بها الدراسات المختلفة وبلورة المشكلة البحثة وتحديد اإلطار 

  النظري المالئم للبحث واالستفادة من صياغة البحث.
 المشكلة البحثية

في ضوء ما كشفت عنه الدراسات السابقة تتبلور المشكلة البحثية في التعرف علي 
الصحفية لحرب الخليج الثالثة وخصائصها وخطة حرب المعلومات في التغطية 

التغطية الصحفية والدور الذي تقوم به اساليب حرب المعلومات في الحروب الدولية 
في الصحف لتضليل االعالم الدولي بهدف تشتيت الجهد العسكري للطرف االخر 
الذي ال تكشف عنه األخبار العسكرية إال في إطار مصلحة مستخدم حرب 

 ت.المعلوما
يمكن تحديد أهمية المشكلة البحثية في ضوء نتائج : أهمية المشكلة البحثية

حرب المعلومات الدراسات العلمية السابقة ،حيث أكدت النتائج وجود اهتماما بدور 
أحداث الحروب، إلى جانب التركيز على أحداث العدوان األمريكي  فيفي الصحف 

االستراتيجية االمريكية لحرب  فضاًل عن التعرف عليعلى العراق بشكل عام.
المعلومات ورصد العديد من االساليب المختلفة إال أن الدراسات أغفلت التركيز على 
دور حرب المعلومات الصحفية في التأثير على تغطية أحداث حرب العراق التي 

 تتبناها المصادر العسكرية للفوز في الحرب باقل  الخسائر البشرية والمادية.
فلم تجد الباحثة ضمن الدراسات السابقة أي بحوث علمية تتناول دور واساليب حرب 
المعلومات الصحفية   في التأثير علي تغطية احداث الحرب ،بناء على ما سبق 
توصلت الباحثة إلى دراسة " دور حرب المعلومات في التأثير على التغطية الصحفية 



 المعلومات في التأثير على التغطية الصحفية في حرب الخليج الثالثة حربدور 

 456  الرابعالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

ائص حرب المعلومات استراتيجيتها في حرب الخليج الثالثة"، للتعرف على خص
وخطة التغطية الصحفية واساليبها المختلفة التي استخدمت في الصحف في الحرب 

 امريكا على العراق)الخليج الثالثة( .
 أهداف البحث:

فتتتتتتي تغطيتتتتتتة أحتتتتتتداث حتتتتتترب المعلومتتتتتتات الصتتتتتتحفية تستتتتتتتهدف البحتتتتتتث  رصتتتتتتد دور 
المعلومتتتتتتتات الحتتتتتتتروب متتتتتتتن ختتتتتتتالل استتتتتتتاليب خطتتتتتتتط معلوماتيتتتتتتتة ، وذلتتتتتتتك العتبتتتتتتتار 

 القوى الفاعلة في التأثير.الصحفية 
 )ينبثق عن الهدف الرئيسي عدة أهداف تتمثل في(

التعتتتتتترف علتتتتتتى حتتتتتترب المعلومتتتتتتات الصتتتتتتحفية فتتتتتتي الصتتتتتتحف ختتتتتتالل حتتتتتترب الخلتتتتتتيج 
 الثالثة.

 ماهي خصائص حرب المعلومات  الصحفية.
فتتتتتتي حتتتتتترب  التعتتتتتترف علتتتتتتي االستتتتتتتراتيجية االمريكيتتتتتتة لحتتتتتترب المعلومتتتتتتات الصتتتتتتحفية

 .الخليج الثالثة
 .التغطية الصحفية في حرب الخليج الثالثة خطةرصد 

االستتتتتتتاليب الجديتتتتتتتدة لحتتتتتتترب المعلومتتتتتتتات الصتتتتتتتحفية التتتتتتتتي استتتتتتتتخدمت فتتتتتتتي حتتتتتتترب 
 .الخليج الثالثة

 :تساؤالت البحث
 لخليج الثالثة ؟ما هي حرب المعلومات الصحفية خالل حرب ا
 ؟ماهي خصائص حرب المعلومات  الصحفية

 ؟ما االستراتيجية االمريكية حرب المعلومات الصحفية
 التغطية الصحفية في حرب الخليج الثالثة ؟ خطةماهي 

ما االساليب الجديدة لحرب المعلومات الصحفية التي استخدمت في حرب الخليج 
 الثالثة؟
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 حرب المعلومات الصحفية :
تتفتتتتتتتترع حتتتتتتتترب المعلومتتتتتتتتات الصتتتتتتتتحفية وتتختتتتتتتتذ مستتتتتتتتارات مختلفتتتتتتتتة ويتتتتتتتتتم  ان يمكتتتتتتتتن

توظيفهتتتتتا عستتتتتتكريًا و صتتتتتحفيًا للتتتتتتتأثير علتتتتتتي تفكيتتتتتر واتجاهتتتتتتات العتتتتتدو وقدرتتتتتتته فتتتتتتي 
اداره الصتتتتتتراع او الحتتتتتترب بمفهومهتتتتتتا الشتتتتتتامل  فحتتتتتترب الخلتتتتتتيج الثالثتتتتتتة كشتتتتتتفت عتتتتتتن 

والقنابتتتتتتتل التتتتتتتتي تتحتتتتتتترك  ثتتتتتتتالث قتتتتتتتوى تفجيريتتتتتتتة كبتتتتتتتري وهتتتتتتتم  صتتتتتتتواري  تومتتتتتتتاهوك.
يمكتتتتتتتن القتتتتتتتول أن   (19)الليزر أمتتتتتتتا الثالثتتتتتتتة حتتتتتتتروب المعلومتتتتتتتات فتتتتتتتي الصتتتتتتتحافة، بتتتتتتت

الصتتتتتتتتتتحافة أصتتتتتتتتتتبحت أداة  عستتتتتتتتتتكرية فمتتتتتتتتتتن يبتتتتتتتتتترع استتتتتتتتتتتخدامها فهتتتتتتتتتتو امتتتتتتتتتتان  ، 
وأصتتتتتتبحت المعلومتتتتتتات مستتتتتتاوية لقيمتتتتتتة التتتتتتتدريب والتنظتتتتتتيم الجيتتتتتتد ومصتتتتتتدرًا أساستتتتتتيًا 

 (21)في ميدان المعركة  (20)من مصادر تحقيق ميزة نسبية
ويشتتتتمل عقتتتتل  :هتتتتو الصتتتتراع الفكتتتتري للخصتتتتم لحففففرب المعلومففففاتالتعريففففع العففففام 

ومجتمعيتتتتًا بأكملتتتته متتتتن ختتتتالل عمليتتتتات  الخصتتتتم ستتتتواء كتتتتان الخصتتتتم قائتتتتدا عستتتتكرياً 
الختتتتتتتداع العستتتتتتتكري بالمعلومتتتتتتتات فتتتتتتتي الصتتتتتتتحف والتتتتتتتذي يستتتتتتتتهدف تضتتتتتتتليل العتتتتتتتدو 
حتتتتتول القتتتتتدرات واالجتتتتتراءات األمنيتتتتتة التتتتتتي تستتتتتتهدف منتتتتتع العتتتتتدو متتتتتن ان يعلتتتتتم اي 

 (22) شيء عن القدرات والنوايا العسكرية للخصم
هتتتتدف إلتتتتى ي صتتتتحفي : كتتتتل عمتتتتلالصففففحفية التعففففرف األمريكففففي لحففففرب المعلومففففات

حرمتتتتتان العتتتتتدو متتتتتن الحصتتتتتول علتتتتتى المعلومتتتتتات وإفستتتتتاد كتتتتتل خططتتتتته التتتتتتي تهتتتتتدف 
إلتتتتتى تنظتتتتتيم أنشتتتتتطة جمتتتتتع المعلومتتتتتات لديتتتتته، وذلتتتتتك باإلضتتتتتافة إلتتتتتى حمايتتتتتة جميتتتتتع 
األنشتتتتتطة التتتتتتي تقتتتتتوم بهتتتتتا قواتنتتتتتا واستتتتتتغالل نتتتتتتائج عمليتتتتتات المعلومتتتتتات التتتتتتي تقتتتتتوم 

  (23)بها تلك القوات في جميع األوقات 
: تنقستتتتتتم حتتتتتترب المعلومتتتتتتات الصتتتتتتحفية فتتتتتتي ومففففففات الصففففففحفيةانففففففواا حففففففرب المعل

 الحروب الي معلومات  صحفية هجومية ودفاعية.
:تقتتتتتتتتوم المصتتتتتتتتادر العستتتتتتتتكرية بنشتتتتتتتتر معلومتتتتتتتتات  حففففففففرب المعلومففففففففات ال  وميففففففففة
تنفيتتتتتذ استتتتتتاليب حتتتتتترب المعلومتتتتتتات فتتتتتتي الصتتتتتتحف صتتتتتحفية هجوميتتتتتتة ضتتتتتتد الخصتتتتتم 

 .وذلك لزيادة قيمة الهدففي المعارك الصحفية 
: هتتتتتي رد فعتتتتتل المصتتتتتادر العستتتتتكرية اتجتتتتتاه الخصتتتتتم المعلومفففففات الدفا يفففففةحفففففرب 

 متتتتن ختتتتالل استتتتتخدمللتتتتدفاع عتتتتن متتتتا نشتتتتر متتتتن معلومتتتتات صتتتتحفية هجوميتتتتة ضتتتتده 
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بهتتتتتتدف التقليتتتتتتل متتتتتتن مواجهتتتتتتة  استتتتتتاليب حتتتتتترب المعلومتتتتتتات فتتتتتتي المعتتتتتتارك الصتتتتتتحفية
 (24.)احتمال الخسائر

ب توظتتتتتف المصتتتتتادر العستتتتتكرية حتتتتترو توظيفففففع حفففففرب المعلومفففففات ففففففي الصفففففح  :
المعلومتتتتتات بشتتتتتكل مباشتتتتتر ة وغيتتتتتر مباشتتتتترة  فتتتتتي الصتتتتتحف كتتتتتأبرز وستتتتتائل الختتتتتداع 

 .العسكري 
: تستتتتتتتتهدف المصتتتتتتتادر العستتتتتتتكرية  حفففففففرب المعلومفففففففات المباشفففففففرة:  وتتمثتتتتتتتل فتتتتتتتي 

الستتتتتتيطرة المباشتتتتتترة علتتتتتتي المعلومتتتتتتات التتتتتتتي تنشتتتتتتر فتتتتتتي الصتتتتتتحف و توجتتتتتته العتتتتتتدو 
تمتتتتتاد علتتتتتي قتتتتتتواه بحيتتتتتث يستتتتتتقي منهتتتتتا معلوماتتتتتتته لتعتتتتتديل وتغييتتتتتر اتجاهاتتتتتتته دون اع

فتتتتتي االدراك والتفستتتتتير والن المعلومتتتتتات تستتتتتتمد قيمتهتتتتتا متتتتتن كيفيتتتتته توظيفهتتتتتا عمليتتتتتًا 
حفففففروب المعلومفففففات عبتتتتتر االمكانتتتتتات التتتتتتي تنتجهتتتتتا نظتتتتتم التكنولوجيتتتتتا المعلومتتتتتات. 

: تكتتتتتتتون المصتتتتتتتادر العستتتتتتتكرية  ظتتتتتتتاهره بشتتتتتتتكل معتتتتتتتين تتناولهتتتتتتتا غيفففففففر المباشفففففففرة
ام قوتتتتته فتتتتي المالحظتتتتة واإلدراك الصتتتتحف بحيتتتتث تجعتتتتل العتتتتدو يقتتتتوم فعليتتتتًا باستتتتتخد

والتفستتتتتير لكتتتتتي يالحتتتتتظ الظتتتتتاهرة ثتتتتتم يحولهتتتتتا التتتتتي بيانتتتتتات ثتتتتتم يحللهتتتتتا ويأختتتتتذ منهتتتتتا 
المعلومتتتتتات المرغوبتتتتتة متتتتتن الطتتتتترف التتتتتذي قتتتتتام بتكتتتتتوين الظتتتتتاهرة ثتتتتتم يتصتتتتترف فيهتتتتتا 
فتصتتتتتدر عنتتتتته ردود افعتتتتتال فتتتتتي شتتتتتكل  قتتتتترارات غيتتتتتر صتتتتتحيحه تستتتتتاعد فتتتتتي الحتتتتتاق 

 .(25)بالطرف االخرالهزيمة 
ال يوجتتتتتتتد فواصتتتتتتتل صتتتتتتتارمه بتتتتتتتين حتتتتتتترب المعلومتتتتتتتات المباشتتتتتتترة وغيتتتتتتتر المباشتتتتتتترة ، 
يمكتتتتتتتن ان يحتتتتتتتدث تكامتتتتتتتل بينهمتتتتتتتا فتتتتتتتي كثيتتتتتتتر متتتتتتتن االحيتتتتتتتان فمتتتتتتتثاًل فتتتتتتتي حتتتتتتترب 
المعلومتتتتتتتتتات المباشتتتتتتتتترة دون ان يشتتتتتتتتتعر العتتتتتتتتتدو تنشتتتتتتتتتر المصتتتتتتتتتادر العستتتتتتتتتكرية فتتتتتتتتتي 
الصتتتتتتتتحف معلومتتتتتتتتتات هجوميتتتتتتتتتة مباشتتتتتتتتترة تختتتتتتتتص قواعتتتتتتتتتد بيانتتتتتتتتتات العتتتتتتتتتدو بهتتتتتتتتتدف 

ا فتتتتتتي حالتتتتتتة  حتتتتتترب المعلومتتتتتتات الغيتتتتتتر مباشتتتتتترة يعتتتتتتد مستتتتتترح التالعتتتتتتب بهتتتتتتا ، امتتتتتت
معركتتتته زائفتتتتته ويستتتتتمح للعتتتتدو ان يتتتتتراه ويفستتتتتره طبقتتتتًا لهتتتتتدف محتتتتتدد متتتتن قبتتتتتل بحيتتتتتث 
تكتتتتون المصتتتتادر العستتتتكرية ظتتتتاهرة زائفتتتتة تختتتتص قواعتتتتد بيانتتتتات العتتتتدو وتنشتتتترها فتتتتي 
الصتتتتتتحف فالنتيجتتتتتتة واحتتتتتتده ولكتتتتتتن الشتتتتتتكل التتتتتتذي استتتتتتتخدم للوصتتتتتتول التتتتتتي الهتتتتتتدف 

 التين يحدث الخداع. مختلف وفي الح
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 :خصائص حرب المعلومات  الصحفية
تستتتتتيطر المصتتتتتادر العستتتتتكرية علتتتتتي  قتتتتتوات العتتتتتدو، عنتتتتتدما تستتتتتتخدم الصتتتتتحف فتتتتتي 
حتتتتترب المعلومتتتتتات لكتتتتتي تتتتتتؤثر تتتتتتأثيرًا عميقتتتتتًا علتتتتتى عمتتتتتل مصتتتتتادر الخصتتتتتم ، ومتتتتتن 
هنتتتتا  اصتتتتبحت المعلومتتتتة الصتتتتحفية  خطيتتتترة فقتتتتد تحستتتتم المعركتتتتة )مستتتتبقًا( للطتتتترف 

ثتتتتتر عتتتتتن انختتتتتر، بتتتتتدء متتتتتن تفاصتتتتتيل الحيتتتتتاة اليوميتتتتتة للشتتتتتعب بالدولتتتتتة التتتتذى يعلتتتتتم اك
الخصتتتتتم واألزمتتتتتات التتتتتتي يتعتتتتترض لهتتتتتا ستتتتتواء فتتتتتي الغتتتتتذاء أو فتتتتتي العتتتتتال  أو غيتتتتتر 

 ذلك، وحتى نوايا تغيير القيادات العسكرية في ميدان المعركة.
كستتتتتتالح هجتتتتتتومي كمتتتتتتا حتتتتتتدث فتتتتتتي   حتتتتتترب المعلومتتتتتتات الصتتتتتتحفيةعنتتتتتتدما تستتتتتتتغل 

ة عنتتتتدما قطتتتتتع خطتتتتتوط االمتتتتداد والتمتتتتتوين الخاصتتتتتة بالعتتتتتدومما حتتتترب الخلتتتتتيج  الثالثتتتتت
تطلتتتتتتب تنفيتتتتتتذ هجتتتتتتوم جتتتتتتوي لنستتتتتتف بعتتتتتتض الجستتتتتتور والمعتتتتتتابر والطتتتتتترق بواستتتتتتطه 
القنابتتتتتتتتل الموجهتتتتتتتتة بتتتتتتتتالليزر ولكتتتتتتتتن حتتتتتتتترب المعلومتتتتتتتتات الصتتتتتتتتحفية قتتتتتتتتدمت بتتتتتتتتدياًل 
معلومتتتتتتتاتي افضتتتتتتتل وهتتتتتتتو ان المعلومتتتتتتتات التتتتتتتتي يستتتتتتتتخدمها العتتتتتتتدو فتتتتتتتي التخطتتتتتتتيط 

همتتتتتتن ختتتتتتالل ان الجستتتتتتور قتتتتتتد تحطمتتتتتتت فعليتتتتتتًا ممتتتتتتا جعتتتتتتل واداره المعركتتتتتتة تظهتتتتتتر ل
الخصتتتتم يعيتتتتد توجيتتتته قواتتتتته وخطتتتتوط امتتتتتداده ويلجتتتتا التتتتي طتتتترق بديلتتتته مرغوبتتتته متتتتتن 
قبتتتتل منفتتتتذ الهجتتتتتوم المعلومتتتتاتي وبهتتتتذا الشتتتتتكل يكتتتتون الهجتتتتوم المعلومتتتتتاتي قتتتتد حقتتتتتق 

 (26)الهدف باقل تكلفه .
فتتتتتتتي حالتتتتتتتتة تفعيتتتتتتتتل حتتتتتتترب المعلومتتتتتتتتات فتتتتتتتتي الصتتتتتتتحف يصتتتتتتتتعب وصتتتتتتتتف تأثيرهتتتتتتتتا 

حقيقتتتتي حيتتتتث يستتتتيطر علتتتتي المقاتتتتتل الخطتتتتر والغمتتتتوض والختتتتداع والشتتتتك كتتتتل هتتتتذه ال
ستتتتتحيل أن يتولتتتتد عنهتتتتا معلومتتتتات دقيقتتتتة وعتتتتادة متتتتا تكتتتتون التقتتتتارير الم فمتتتتن األمتتتتور

التتتتتي يتلقاهتتتتا العتتتتدو متتتتن عناصتتتتر جمتتتتع معلومتتتتات غيتتتتر كاملتتتتة وأحيانتتتتًا غيتتتتر حقيقتتتتة 
،فحتتتتتترب المعلومتتتتتتات الصتتتتتتحفية تجعتتتتتتل القائتتتتتتد الخصتتتتتتم  يبتتتتتتذل الكثيتتتتتتر متتتتتتن الجهتتتتتتد 
لتفستتتتير و تحليتتتتتل كتتتتتل متتتتتا  يكتتتتتب فتتتتتي ميتتتتتدان المعركتتتتتة متتتتن ختتتتتالل عمليتتتتتات جمتتتتتع 

استتتتتاليب التحليتتتتتل الحديثتتتتتة فتتتتتي هتتتتتذه المرحلتتتتتة لرفتتتتتع مستتتتتتوى  ويستتتتتتخدمعلومتتتتتات، الم
 االعتماد على المعلومات في عمليات صنع القرار.

تخلتتتتتتق حتتتتتتروب المعلومتتتتتتات الصتتتتتتحفية العديتتتتتتد متتتتتتن المشتتتتتتاكل للخصتتتتتتم فتتتتتتي مستتتتتترح 
العمليتتتتتتتتات الخاصتتتتتتتتة بتوقيتتتتتتتتت قتتتتتتتترار هيئتتتتتتتتة األركتتتتتتتتان )وهتتتتتتتتى الهيئتتتتتتتتة التتتتتتتتتي تتتتتتتتتتولى 

ك المشتتتتتاكل( ، ونظتتتتترا الرتبتتتتتاط أعمتتتتتال القتتتتتوات بالوقتتتتتت مستتتتاعدة القائتتتتتد فتتتتتي حتتتتتل تلتتتتت
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فتتتتتتتي تنستتتتتتتيق تحركتتتتتتتات القتتتتتتتوات وفتتتتتتتي خطتتتتتتتة العمليتتتتتتتات والمترتبتتتتتتتة علتتتتتتتى التطتتتتتتتور 
 التكنولوجي المستمر في العالم كله.

 "بتتتتتتتوش"قتتتتتتتررت ادارة :التغطيفففففففة الصفففففففحفية ففففففففي حفففففففرب الخلفففففففيج الثالثففففففة خطففففففة
ن أطاتهتتتتتتا بشتتتتتتلتمريتتتتتتر مخط تابعتتتتتتة المريكتتتتتتاتحويتتتتتتل العتتتتتتراق التتتتتتى دولتتتتتتة  "ريجتتتتتتان"و

الحتتتتترب ،استتتتتتخدمت االدارة منتجتتتتتي حتتتتترب المعلومتتتتتات الصتتتتتحفية كجتتتتتزء متتتتتن لعبتتتتتة 
ي الواليتتتتتات فالتستتتتتويقأ للتتتتتتأثير علتتتتتى التتتتترأي العتتتتتام وتستتتتتويق حتتتتترب الخلتتتتتيج الثالثتتتتتة،

المتحتتتتتتتتتدة األمريكيتتتتتتتتتة تتتتتتتتتتدعم الصتتتتتتتتتحافة منظومتتتتتتتتتة شتتتتتتتتتركات ومؤسستتتتتتتتتات إعالميتتتتتتتتتة 
يات العستتتتتتتكرية خاصتتتتتتتة تتستتتتتتتق متتتتتتتع منهجيتتتتتتتة الخيتتتتتتتار الحكتتتتتتتومي لنشتتتتتتتر االستتتتتتتتراتيج

 (27) .في الصحفعبر أساليب حرب المعلومات 

مشتتتتتتتتاركة خبتتتتتتتتراء متتتتتتتتن وزارة التتتتتتتتدفاع "البنتتتتتتتتتاجون"أ ليروجتتتتتتتتوا للحتتتتتتتترب متتتتتتتتن ختتتتتتتتالل 
اإلخبتتتتتتتتتتار و التعليتتتتتتتتتتق  فتتتتتتتتتتي الصتتتتتتتتتتحف علتتتتتتتتتتي الحتتتتتتتتتترب  واللقتتتتتتتتتتاءات  الصتتتتتتتتتتحفية 

باعتبارهتتتتتتا نقطتتتتتتة االرتكتتتتتتاز للحملتتتتتتة الدعائيتتتتتتة لتتتتتتترو  الهجتتتتتتوم علتتتتتتى حتتتتتترب الخلتتتتتتيج 
الثالثتتتتة فتتتتتم التعتتتتتاون متتتتع معاهتتتتد  ومكاتتتتتتب الدعايتتتتة منهتتتتا" معهتتتتتد واشتتتتنطن لسياستتتتتة 
الشتتتتتتترق األوستتتتتتتط"أ "منبتتتتتتتر الشتتتتتتترق األوستتتتتتتط"أ "مشتتتتتتتروع القتتتتتتترن األمريكتتتتتتتي الجديتتتتتتتد"أ 

ع األمريكتتتتتتي"أ ومعهتتتتتتد "هتتتتتتد ستتتتتتون"أ "معهتتتتتتد هتتتتتتوفر"أ " وعتتتتتتدد متتتتتتن "معهتتتتتتد المشتتتتتترو 
شتتتتتركات العالقتتتتتات العامتتتتتة "بنتتتتتادور آسوشتتتتتياتز" وترستتتتتل هتتتتتذه اللجنتتتتتة رستتتتتائلها إلتتتتتى 
المتتتتتتتواطنين األمتتتتتتتريكيين عبتتتتتتتر اجتماعتتتتتتتات تعقتتتتتتتدا متتتتتتتع هيئتتتتتتتات تحريتتتتتتتر الصتتتتتتتحفأ 
وتتتتتتترتبط اللجنتتتتتتة بشتتتتتتكل غيتتتتتتر مباشتتتتتتتر بمستشتتتتتتار األمتتتتتتن القتتتتتتوميأ وتتتتتتترأس اللجنتتتتتتتة 

 (28) .()وفمان""راندي شي
شتتتتتارك فتتتتتي حتتتتترب المعلومتتتتتات الصتتتتتحفية عتتتتتدد متتتتتن المكاتتتتتتب منهتتتتتا مكتتتتتتب الخطتتتتتط 
الخاصتتتتتة) مكتتتتتتب الدسيستتتتتة(: تحتتتتتت أشتتتتتراف نائتتتتتب وزيتتتتتر التتتتتدفاع "بتتتتتول وولفتتتتتوفيتز" 
ويتتتتتديره "أبتتتتترام شولستتتتتكي" واستتتتتتعمل التالعتتتتتب بالمعلومتتتتتات بهتتتتتدف تضتتتتتخيم التهديتتتتتد 

متتتتتتع  التتتتتتتي تمثلتتتتتته أستتتتتتلحة التتتتتتدمار الشتتتتتتامل فتتتتتتي العتتتتتتراق وللمكتتتتتتتب عالقتتتتتتات وثيقتتتتتتة
جهتتتتتتتتتتتتتتتاز الموستتتتتتتتتتتتتتتاد اإلستتتتتتتتتتتتتتترائيلي ومكتتتتتتتتتتتتتتتتب التتتتتتتتتتتتتتتتأثير االستتتتتتتتتتتتتتتتراتيجي: تأستتتتتتتتتتتتتتتس 

واسستتتتته وزيتتتتتر التتتتتدفاع الستتتتتابق "دونالتتتتتد رامستتتتتفيلد" بهتتتتتدف رستتتتتمي معلتتتتتن 2002عتتتتتام
هتتتتتو استتتتتتمالة العتتتتتالم العربتتتتتي وشتتتتتن حمتتتتتالت التضتتتتتليل والتالعتتتتتب وقتتتتتد أغلتتتتتق هتتتتتذا 

اثتتتتتتتر كشتتتتتتتف "نيويتتتتتتتورك تتتتتتتتايمز" عتتتتتتتن حقيقتتتتتتتة مهامتتتتتتته  2003المكتتتتتتتتب فتتتتتتتي شتتتتتتتباط
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فتتتتي التعامتتتتل متتتتع الصتتتتحافة الدوليتتتتة ومتتتتا أثتتتتاره ذلتتتتك متتتتن احتجاجتتتتات فتتتتي  وأستتتتاليبه
وكلتتتتتتتف  2003أوستتتتتتتاط معتدلتتتتتتتة كثيتتتتتتترة ومكتتتتتتتتب الدبلوماستتتتتتتية العامتتتتتتتة تأستتتتتتتس عتتتتتتتام
 (وكتتتتتذلك،29بتنستتتتتيق الرستتتتتائل األمريكيتتتتتة الموجهتتتتتة إلتتتتتى التتتتترأي العتتتتتام األمريكتتتتتي. )
كلتتتتف  2002منظمتتتتة "اللجنتتتتة متتتتن أجتتتتل تحريتتتتر العتتتتراق" تأسستتتتت فتتتتي تشتتتترين الثتتتتاني

بإدارتهتتتتتتتتتا مستشتتتتتتتتتار ستتتتتتتتتابق لرامستتتتتتتتتفيلد)راندي شتتتتتتتتتينمان(وأخذت علتتتتتتتتتى عاتقهتتتتتتتتتا إن 
منطتتتتتتتق اإلدارة األمريكيتتتتتتتة فتتتتتتتي ختتتتتتتوض الحتتتتتتترب واستتتتتتتتراتيجيتها  فتتتتتتتي العلتتتتتتتن تستتتتتتتوق 

ضتتتتتتتد العتتتتتتتراق ومجموعتتتتتتتة "رنتتتتتتتدون" فتتتتتتتي واشتتتتتتتنطن متتتتتتتن اكبتتتتتتتر شتتتتتتتركات العالقتتتتتتتات 
المجلتتتتتتتتس التتتتتتتتوطني العراقتتتتتتتتي فتتتتتتتتي ظتتتتتتتتل  ءاأنشتتتتتتتتصتتتتتتتتاحبة فكتتتتتتتترة الدوليتتتتتتتتة العامتتتتتتتتة 

 (30)االحتالل.
بتمويتتتتتتل متتتتتتن البنتتتتتتتاغون )شتتتتتتبكة االعتتتتتتالم  "ستتتتتتايك"واقامتتتتتتة شتتتتتتبكة اعالميتتتتتتة لشتتتتتتركة 

وكتتتتان الوجتتتته العتتتتام لهتتتتذه الشتتتتبكة هتتتتو قنتتتتاة )العراقيتتتتة( . فتتتتي أواختتتتر عتتتتام   العراقتتتتي(
متتتتتتن مشتتتتتتروع االعتتتتتتالم العراقتتتتتتي شتتتتتتركة  "فورلونتتتتتت " "ستتتتتتايك"ازاحتتتتتتت شتتتتتتركة  2003

دوليتتتتتتتتة( ومقرهتتتتتتتتا وهتتتتتتتتي اختصتتتتتتتتار )شتتتتتتتتركة التطبيقتتتتتتتتات العلميتتتتتتتتة ال SAIC "ستتتتتتتتايك"
وكتتتتتان اكبتتتتتر مصتتتتتادر  ،لجتتتتتي ا"فورلونتتتتت " متتتتتديرًا لهتتتتتا بعتتتتتد أن تتتتتترك  "ستتتتتان دييتتتتت "و،

أعمتتتتتال حتتتتترب المعلومتتتتتات والتصتتتتتنت والتجستتتتتس لصتتتتتالح متتتتتن  دختتتتتل هتتتتتذه الشتتتتتركة 
الستتتتتي آي أي ووكالتتتتتة االمتتتتتن القتتتتتومي  التتتتتي وكتتتتتاالت التجستتتتتس واالمريكيتتتتتة بضتتتتتمها

اهتتتتتتتم ،ومتتتتتتتن (هتتتتتتتي التتتتتتتتي أقامتتتتتتتت قنتتتتتتتاة العراقيتتتتتتتة وجريتتتتتتتدة الصتتتتتتتباح وراديوستتتتتتتوا. )
الالعبتتتتين فتتتتي هتتتتذه الحملتتتتة اإلعالميتتتتة إلقنتتتتاع التتتترأي العتتتتام بخطتتتتر العتتتتراق كتتتتال متتتتن 
"دان بارليتتتتتتتت" متتتتتتتدير االتصتتتتتتتاالت بالبيتتتتتتتت االبتتتتتتتيض، ومتتتتتتتدير مكتتتتتتتتب االتصتتتتتتتاالت 

وجتتتتتون ويلكنستتتتتون"، التتتتتذي عمتتتتتل متحتتتتتدثا رستتتتتميا باستتتتتم العتتتتتالمي، "تتتتتتاكر ايستتتتتكو"، "
القيتتتتتتتادة الوستتتتتتتطي وقائتتتتتتتدها الجنتتتتتتترال "تتتتتتتتومي فتتتتتتترانكس"، ومتتتتتتتن الالعبتتتتتتتين االختتتتتتترين 

، "كتتتتتتتولن بتتتتتتتاول"المتحدثتتتتتتتة باستتتتتتتم رامستتتتتتتفيلد "فيكتوريتتتتتتتا كتتتتتتتالرك"، والمتحتتتتتتتدث باستتتتتتتم 
 "ريتشارد باوتشر"، ومستشارة "ديك تشيني" نائب الرئيس، "ماري ماتالين".

إيجتتتتتتاد روابتتتتتتط تتتتتتتدين القيتتتتتتادة  "رامستتتتتتفيلد"قتتتتتتات العامتتتتتتة تحتتتتتتت اشتتتتتتراف حاولتتتتتتت العال
الشتتتتترعية واالرهتتتتتاب. فقتتتتتد استتتتتتطاعت ادارة بتتتتتوش شتتتتتيطنه الملتتتتتف متتتتتا  بتتتتتين العراقيتتتتتة 

عتتتتتتتن  فتتتتتتتي حالتتتتتتتة اختفتتتتتتتاءالعراقتتتتتتتي فعلتتتتتتتي ستتتتتتتبيل المثتتتتتتتال حادثتتتتتتتة )حلبجتتتتتتتة( ظلتتتتتتتت 
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االعتتتتتتالم الرستتتتتتمي االمريكتتتتتتي،  اثنتتتتتتاء التحضتتتتتتير لالحتتتتتتتالل االمريكتتتتتتي الصتتتتتتهيوني، 
 .في تعداد )ما اطلقوا عليه بجرائم النظام السابق((وظهرت 

 الخلتتتتتتيجالتركيبتتتتتتة التتتتتتتي اشتتتتتترفت علتتتتتتي  حتتتتتترب المعلومتتتتتتات  الصتتتتتتحفية فتتتتتتي حتتتتتترب 
الثالثتتتتتتة  تمثتتتتتتل فتتتتتتي "نيغروبتتتتتتونتي" بتاريختتتتتته فتتتتتتي انشتتتتتتاء فتتتتتترق المتتتتتتوت فتتتتتتي امريكتتتتتتا 

و شتتتتتركات مرتزقتتتتتة مريبتتتتتة يتتتتتديرها عناصتتتتتر ستتتتتابقة فتتتتتي قتتتتتوات خاصتتتتتة و  الالتينيتتتتتة
 رفتتتتوا بتصتتتترفاتهم ختتتتار  الستتتتيطرة بتتتتاعتراف وزيتتتتر التتتتدفاع األمريكتتتتي التتتتوزير:أفتتتتراد ع
فتتتتتتتتي رجتتتتتتتتال مثتتتتتتتتل "فورلونتتتتتتتت "  "ومايتتتتتتتتك تتتتتتتتتايلور"  الحتتتتتتتترب الصتتتتتتتتحفية تمثلتتتتتتتتت ان 

والشتتتتتركات والشخصتتتتتيات كانتتتتتت متتتتتن التتتتتذين دفعتتتتتوا لحتتتتترب العتتتتتراق ، وبعضتتتتتهم كتتتتتان 
علتتتتتى قائمتتتتتة لجنتتتتتتة تحريتتتتتر العتتتتتتراق. وكتتتتتان بعضتتتتتتهم يتتتتتدرب قتتتتتتوات الجلبتتتتتي ويمتتتتتتول 

( و "متتتتتتاك كريستتتتتتتال" ) مثتتتتتتلوينقتتتتتتل بالطتتتتتتائرات العمتتتتتتالء التتتتتتى العتتتتتتراق متتتتتتع الغزو.
 (31)("نيغروبونتي" "وفورلون " و "دوين كالريد " .)

توجتتتتتتتتد فتتتتتتتتي الواليتتتتتتتتات المتحتتتتتتتتدة العديتتتتتتتتد متتتتتتتتن الصتتتتتتتتحف المختلفتتتتتتتتة تتبتتتتتتتتاين حستتتتتتتتب 
إمكاناتهتتتتتتتتا الماديتتتتتتتتة وقتتتتتتتتدراتها الصتتتتتتتتحفية ودعمهتتتتتتتتا  العستتتتتتتتكري وانتشتتتتتتتتارها، ووجتتتتتتتتد 

محتتتتتتتافظون فتتتتتتتي صتتتتتتتفحات التتتتتتترأي فتتتتتتتي كبريتتتتتتتات الصتتتتتتتحف والمجتتتتتتتالت المعلقتتتتتتتون ال
األمريكيتتتتتة مجتتتتتااًل واستتتتتعا للتعبيتتتتتر عتتتتتن أيتتتتتديولوجياتهم وأطروحتتتتتاتهم المتشتتتتتددة، علتتتتتى 

، "نيويتتتتورك تتتتتايمز"فتتتتي  "ويلتتتتم ستتتتفاير"، "نيوزويتتتتك"فتتتتي  "جتتتتور  ويتتتتل"ستتتتبيل المثتتتتال، 
 "بالتتتتكنيتتتتوري "فتتتتي  "انتتتتدرو ستتتتتليفان"، "واشتتتتنطن بوستتتتت"فتتتتي  ""شتتتتارل كتتتتروس تتتتتامر"

أن مقتتتتتاالتهم تتتتتتوزع  فضتتتتتالً ويزيتتتتتد متتتتتن تتتتتتأثير هتتتتتؤالء الكتتتتتتاب المحتتتتتافظين وغيتتتتترهم، 
 وعلتتتتتى عشتتتتترات وأحيانتتتتتًا علتتتتتى مئتتتتتات الصتتتتتحف فتتتتتي مختلتتتتتف الواليتتتتتات األمريكيتتتتتة، 
حضتتتتتتتتتورهم المستتتتتتتتتتمر علتتتتتتتتتى شاشتتتتتتتتتات التلفتتتتتتتتتزة فتتتتتتتتتي نشتتتتتتتتترات األخبتتتتتتتتتار والبتتتتتتتتترامج 

 السياسية.
علتتتتتي صتتتتتناعة الحتتتتتدث  اعتمتتتتتدت الصتتتتتحف التابعتتتتتة لقتتتتتوات االحتتتتتتالل فتتتتتي تغطيتهتتتتتا 

افتراضتتتتيًا ومتتتتن ثتتتتم تحديتتتتد موعتتتتده ومكانتتتته، أتاحتتتتت لنفستتتتها االستتتتتعداد لتغطيتتتتته، بتتتتل 
احتكتتتتتتتتار التغطيتتتتتتتتة فتتتتتتتتي بعتتتتتتتتض األحيتتتتتتتتان، وركتتتتتتتتزت المصتتتتتتتتادر العستتتتتتتتكرية  علتتتتتتتتي   
الصتتتتتتحف  التتتتتتتي تتمتتتتتتتع بتتتتتتبعض المصتتتتتتداقية التتتتتتتي حصتتتتتتلت عليهتتتتتتا متتتتتتن المشتتتتتتاهد 

،  واصتتتتتتتبح المتلقتتتتتتتي العربتتتتتتتي، عبتتتتتتتر تتتتتتتتراكم ستتتتتتتنوات متتتتتتتن محتتتتتتتاوالت اإلقنتتتتتتتاع بهتتتتتتتا
  (32)عنصرًا ممهدًا ومساهمًا في الكثير.
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حتتتتتتترب المعلومتتتتتتتات فتتتتتتتي الصتتتتتتتحافة  لتصتتتتتتتوير  "بتتتتتتتوش"استتتتتتتتخدم التتتتتتترئيس الستتتتتتتابق 
الحتتتتترب العدوانيتتتتتة علتتتتتى أنهتتتتتا تتتتتتدور حتتتتتول تهديتتتتتد العتتتتتراق ل متتتتتن القتتتتتومي األمريكتتتتتي 
وحريتتتتتتتة الشتتتتتتتعب األمريكتتتتتتتي، وزعتتتتتتتم أن هتتتتتتتدف الحتتتتتتترب االستتتتتتتتباقية تتتتتتتتدمير أستتتتتتتلحة 
التتتتتتتدمار الشتتتتتتتامل التتتتتتتتي ال وجتتتتتتتود لهتتتتتتتا علتتتتتتتى اإلطتتتتتتتالق وتحريتتتتتتتر الشتتتتتتتعب العراقتتتتتتتي 

 . عليه وفرض الديمقراطية األمريكية
 لكيتتتتان الصتتتتهيونيلوجتتتتاء التتتتدور األبتتتترز ألخطبتتتتوط الصتتتتحافة عنتتتتدما اتتتتتاح مستتتتاحة 

للحتتتتتتتتتترب العدوانيتتتتتتتتتتة علتتتتتتتتتتى العتتتتتتتتتتراق، ونظتتتتتتتتتتم يهتتتتتتتتتتود الواليتتتتتتتتتتات المتحتتتتتتتتتتدة  للتتتتتتتتتتترويج
المظتتتتتتاهرات المؤيتتتتتتدة للحتتتتتترب ورفعتتتتتتوا فيهتتتتتتا الشتتتتتتعارات المشتتتتتتجعة والداعمتتتتتتة للحتتتتتترب 

 -الرافضتتتتتتتتون للحتتتتتتتتربومنهتتتتتتتتا: "الحتتتتتتتترب تنقتتتتتتتتذ اليهتتتتتتتتود"، أنتتتتتتتتتم أعتتتتتتتتداء الستتتتتتتتامية اي 
 .أذهبوا إلى منازلكم"

عتتتتتدم الفصتتتتتل بتتتتتين األخبتتتتتار والموقتتتتتف السياستتتتتي، : "الختتتتتط الفاصتتتتتل بتتتتتين األخبتتتتتار 
وهتتتتتتتو متتتتتتتا يعنتتتتتتتي أن  ،أصتتتتتتتبحت غيتتتتتتتر موجتتتتتتتود والتتتتتتترأي فتتتتتتتي الصتتتتتتتحافة األمريكيتتتتتتتة 

ال تطبتتتتتتتق عنتتتتتتتدما يكتتتتتتتون هنتتتتتتتاك هتتتتتتتوى معتتتتتتتين اصتتتتتتتبحت إلخبتتتتتتتاري اقواعتتتتتتتد الحيتتتتتتتاد 
 (33)تؤثر بدورها على الصحف.داخل دوائر صنع القرار والتي 

صتتتتدق العديتتتتتد متتتتتن الشتتتتتعب األمريكتتتتتي أكاذيتتتتب التتتتتتي ستتتتتوقتها  الصتتتتتحافة األمريكيتتتتتة 
واللوبيتتتتتتات اليهوديتتتتتتة ونجحتتتتتتت أكاذيتتتتتتب اإلدارة األمريكيتتتتتتة بختتتتتتداع الشتتتتتتعب األمريكتتتتتتي 

 هتتتتو ووتضتتتتليله بأهتتتتداف كاذبتتتتة، ومزعومتتتتة لالستتتتتيالء علتتتتى نفتتتتط العتتتتراق، وتتتتتدميره 
الشتتتترقية وخدمتتتتة لتتتتت "إستتتترائيل" لجعلهتتتتا المركتتتتز والقائتتتتد جيشتتتته للقضتتتتاء علتتتتى الجبهتتتتة 

للمنطقتتتتتتتة وإقامتتتتتتتة "إستتتتتتترائيل العظمتتتتتتتى" االقتصتتتتتتتادية عتتتتتتتن طريتتتتتتتق مشتتتتتتتروع الشتتتتتتترق 
  (34) .األوسط الجديد

 استراتي ية حرب المعلومات الصحفية 
فتتتتتتي حتتتتتترب الخلتتتتتتيج الثالثتتتتتتة استتتتتتتخدمت المصتتتتتتادر العستتتتتتكرية االمريكيتتتتتتة استتتتتتتراتيجية 
حتتتتتترب المعلومتتتتتتات الصتتتتتتحفية لهتتتتتتا ثالثتتتتتتة ابعتتتتتتاد ،يتمثتتتتتتل البعتتتتتتد االول يتمثتتتتتتل فتتتتتتي 
برنتتتتامج دعتتتتائي لتحستتتتين وتلميتتتتع صتتتتورة امريكتتتتا فتتتتي الصتتتتحف ،البعتتتتد الثتتتتاني يتمثتتتتل 

التتتتتتي تقاتتتتتتل متتتتتن  فتتتتتي برنتتتتتامج للختتتتتداع االعالمتتتتتي العستتتتتكري والتتتتتترويج للديمقراطيتتتتتة
اجلهتتتتتتتتا امريكتتتتتتتتا، وهتتتتتتتتذه االستتتتتتتتتراتيجية موجهتتتتتتتتة بشتتتتتتتتكل رئيستتتتتتتتي للعتتتتتتتتالم اإلستتتتتتتتالمي 
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وبصتتتتتتتتورة عامتتتتتتتتة للعتتتتتتتتالم كلتتتتتتتته. بينمتتتتتتتتا البعتتتتتتتتد الثالتتتتتتتتث هتتتتتتتتو بعتتتتتتتتد ختتتتتتتتارجي لهتتتتتتتتذه 
 .االستراتيجية يتعلق بالضغط في أشكال مختلفة على الصحف

عتتتتتن خطتتتتتة لتحستتتتتين صتتتتتورة  :كشتتتتتفت صتتتتتحف أمريكيتتتتتة لالسفففففتراتي ية البعفففففد االول
تولتهتتتتتتتتتا وزارة  2001ستتتتتتتتتبتمبر)ايلول( 11أمريكتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتي العتتتتتتتتتالم اإلستتتتتتتتتالمي عقتتتتتتتتتب 

الخارجيتتتتتتتتتة األمريكيتتتتتتتتتة ، واكتتتتتتتتتدت  صتتتتتتتتتحيفة الواشتتتتتتتتتنطن بوستتتتتتتتتت األمريكيتتتتتتتتتة بتتتتتتتتتأن 
محاولتهتتتتتا للتتتتتدفاع عتتتتتن سياستتتتتات أمريكيتتتتتة غيتتتتتر مقبولتتتتتة فتتتتتي العتتتتتالم العربتتتتتي، وقتتتتتتد 
 كانتتتتتت بمثابتتتتتة إدختتتتتال الفيتتتتتل فتتتتتي علبتتتتتة صتتتتتغيرة، ألن صتتتتتورة أمريكتتتتتا لتتتتتدى شتتتتتعوب
العتتتتتالم أقتتتتتبح كثيتتتتترا ممتتتتتا يتخيلتتتتته األمريكيتتتتتون، ومتتتتتع دختتتتتول خطتتتتتط احتتتتتتالل العتتتتتراق 
مرحلتتتتتة التنفيتتتتتذ، جتتتتترت محاولتتتتتة أختتتتترى لتنشتتتتتيط هتتتتتذه اإلدارة بهتتتتتدف نشتتتتتر البرنتتتتتامج 

ومنتتتتتتتع تفشتتتتتتتي  التتتتتتتدعائي التتتتتتتذي تبنتتتتتتتته اإلدارة األمريكيتتتتتتتة لتلميتتتتتتتع صتتتتتتتورة االحتتتتتتتتالل
  (35) .الكراهية ضد األمريكيين في المنطقة العربية

تتتتتم وضتتتتع بتتتترامج أختتتترى عديتتتتدة عقتتتتب احتتتتتالل العتتتتراق تهتتتتدف إلقنتتتتاع العتتتترب  لكتتتتن
بتتتتتأن الهتتتتتدف لتتتتتيس االحتتتتتتالل ونهتتتتتب ثتتتتتروات العتتتتتراق ولكتتتتتن نشتتتتتر الديمقراطيتتتتتة، ألن 
الكراهيتتتتتتة ضتتتتتتد األمريكتتتتتتان تعاظمتتتتتتت وكبتتتتتترت بشتتتتتتكل غيتتتتتتر مستتتتتتبوق، وقتتتتتتد أكتتتتتتدت 

وجتتتتتود هتتتتتذه الحملتتتتتة الجديتتتتتدة نقتتتتتال   2004ابريتتتتتل )نيستتتتتان ( 9وكالتتتتتة رويتتتتتترز يتتتتتوم 
عتتتتتن مستتتتتئولين أمريكتتتتتان، وقالتتتتتت إن تفاصتتتتتيلها متتتتتا زالتتتتتت محاطتتتتتة بالستتتتترية، ومتتتتتنح 
عقتتتتتد الحملتتتتتة اإلعالنيتتتتتة لمجموعتتتتتة شتتتتتركات تضتتتتتم "بتتتتتل بتتتتتوتينجر" و"كوميونيكيشتتتتتنز" 

التابعتتتتتة لمجموعتتتتتة "دبليتتتتتو.بي.بي"، "وبتتتتتالوت   "ومقرهتتتتتا لنتتتتتدن، "وبيتتتتتتس بتتتتتان جتتتتتالف
 "بتتتتتوتينجر لرويتتتتتتر"آنتتتتتد رو" ومقرهتتتتتا بغتتتتتداد، وقتتتتتال "متتتتتارك ترنبتتتتتول "متتتتتن شتتتتتركة بتتتتتل 

"إن الهتتتتتدف هتتتتتو حمتتتتتل النتتتتتاس علتتتتتى اعتقتتتتتاد أن الديمقراطيتتتتتة قادمتتتتتة بالفعتتتتتل و بأنتتتتته 
يتعتتتتتتتتتتتين أن توجتتتتتتتتتتته الرستتتتتتتتتتتالة كتتتتتتتتتتتذلك بشتتتتتتتتتتتكل بعيتتتتتتتتتتتد عتتتتتتتتتتتن الدعايتتتتتتتتتتتة األمريكيتتتتتتتتتتتة 

وستتتتتتتتبق هتتتتتتتتذه الحملتتتتتتتتة تخصتتتتتتتتيص إدارة وميزانيتتتتتتتتة أمريكيتتتتتتتتة كلفتهتتتتتتتتا ،...".المباشتتتتتتتترة
ت واشتتتتتنطن عبتتتتتر سلستتتتتلة متتتتتن المليتتتتتارات متتتتتن التتتتتدوالرات وللتتتتتترويج لمفتتتتتاهيم وسياستتتتتا

المجتتتتتالت والصتتتتتحف المدعومتتتتتة أمريكيتتتتتا مثتتتتتل مجلتتتتتة هتتتتتاي، بجانتتتتتب دعتتتتتم صتتتتتحف 
ومجتتتتالت أختتتترى بتتتتدعم متتتتالي مباشتتتتر، واستضتتتتافة صتتتتحفيين وإعالميتتتتين عتتتترب فتتتتتي 

  (36) .برامج تدريبية أمريكية
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، فقتتتتتد تولتتتتتته وزارة التتتتتدفاع )البنتتتتتتاجون( االسفففففتراتي ية األمريكيفففففة أمفففففا البعفففففد الثفففففاني
تتتتتترويج المنظتتتتتور األمريكتتتتتي األحتتتتتادي للحمتتتتتالت  علتتتتتى أكثتتتتتر متتتتتن شتتتتتق مثتتتتتلويقتتتتتوم 

العستتتتتتتتكرية األمريكيتتتتتتتتتة متتتتتتتتتن ختتتتتتتتالل المراستتتتتتتتتلين الغتتتتتتتتتربيين التتتتتتتتذين يرافقتتتتتتتتتون قتتتتتتتتتوات 
االحتتتتتتتالل، بجانتتتتتتب القيتتتتتتام بحملتتتتتتتة أختتتتتترى للختتتتتتداع الصتتتتتتتحفي عبتتتتتتر وحتتتتتتدة شتتتتتتتكلها 
البنتتتتتاجون ثتتتتم حلهتتتتا عنتتتتدما افتضتتتتح أمرهتتتتا حيتتتتث أغلتتتتق البنتتتتتاجون فتتتتي ذلتتتتك العتتتتام 

يستتتتمى مكتتتتتب التتتتتأثير االستتتتتراتيجي بعتتتتد أن اتهتتتتم منتقتتتتدون التتتتوزارة بأنهتتتتا أنشتتتتأت  متتتتا
مكتتتتتتتب دعايتتتتتتة لنشتتتتتتر أكاذيتتتتتتب فتتتتتتي أنحتتتتتتاء العتتتتتتالم بحجتتتتتتة تضتتتتتتليل أعتتتتتتداء الواليتتتتتتات 

إقنتتتتتاع العتتتتتراقيين  بهتتتتتدفوجتتتتتاء الجتتتتتزء األكبتتتتتر متتتتتن خطتتتتتة البنتتتتتتاجون  المتحتتتتتدة،
رغبتتتتتة فتتتتي البقتتتتتاء بصتتتتحة التوجتتتته األمريكتتتتتي إلقتتتترار ديمقراطيتتتتتة فتتتتي العتتتتتراق وعتتتتدم ال

فتتتتتي العتتتتتراق أو احتاللتتتتته كمتتتتتا تقتتتتتول المقاومتتتتتة العراقيتتتتتة، فضتتتتتال عتتتتتن التركيتتتتتز علتتتتتى 
إعتتتتتالم الحتتتتترب فقتتتتتط بالعمتتتتتل علتتتتتى حصتتتتتر ختتتتترو  األنبتتتتتاء متتتتتن منتتتتتاطق العمليتتتتتات 

نجحتتتتت  )كمنطقتتتتة الفلوجتتتتة علتتتتى ستتتتبيل المثتتتتال( ومتتتتا تستتتتمح بتتتته الرقابتتتتة العستتتتكرية،
  (37) .ستراتيجية خالل غزو العراقهذه اال
فيقتتتتوم علتتتتى تكمتتتتيم الصتتتتحف العربيتتتتة، فتتتتإذا  البعففففد الثالففففث ل ففففية االسففففتراتي ية أمتتتتا

كانتتتتتتتتتت الخطتتتتتتتتتة الصتتتتتتتتتحفية األمريكيتتتتتتتتتة عمومتتتتتتتتتا تقتتتتتتتتتوم علتتتتتتتتتى التتتتتتتتتترويج والدعايتتتتتتتتتة 
لالحتتتتتتالل، فالوجتتتتته انختتتتتر لهتتتتتا هتتتتتو حصتتتتتار أبتتتتتواق الصتتتتتحافة العربيتتتتتة التتتتتتي تنشتتتتتر 

وغيرهتتتتتا، ،  حقتتتتتائق وصتتتتتورًا عتتتتتن االنتهاكتتتتتات األمريكيتتتتتة فتتتتتي العتتتتتراق و"جوانتانتتتتتامو"
داختتتتتل مجلتتتتتس  متتتتتنوتهديتتتتتد صتتتتتحف أختتتتترى متتتتتن قبتتتتتل القتتتتتادة العستتتتتكريين األمريكتتتتتان 

  .األمن القومي في البيت األبيض
 200نشتتتتتتترت التتتتتتتتايمز البريطانيتتتتتتتة تقريتتتتتتتر قالتتتتتتتت فيتتتتتتته ان امريكتتتتتتتا تخطتتتتتتتط النفتتتتتتتاق 

مليتتتتتون دوالر علتتتتتى حملتتتتتة اعالميتتتتتة واستتتتتعة ضتتتتتد صتتتتتدام حستتتتتين، وتستتتتتتهدف كتتتتتذلك 
ان وزيتتتتتتر التتتتتتدفاع رامستتتتتتفيلد  و. كك بالنوايتتتتتتا االمريكيتتتتتتةالتتتتتترأي العتتتتتتام العربتتتتتتي المتشتتتتتت

فتتتتتتي حتتتتتتزام جماعتتتتتتات الضتتتتتتغط، وذلتتتتتتك استتتتتتتراتيجي اعتمتتتتتد علتتتتتتى جماعتتتتتتات اتصتتتتتتال 
لتمريتتتتتر رستتتتتالة امريكتتتتتا ضتتتتتد النظتتتتتام العراقتتتتتتي. كمتتتتتا تتتتتتم إ عتتتتتداد فريتتتتتق متتتتتن الشتتتتتتبان 
العتتتتتتاملين فتتتتتتي البيتتتتتتت االبتتتتتتيض التتتتتتذين كتتتتتتانوا يلتقتتتتتتون يوميتتتتتتًا متتتتتتن اجتتتتتتل التخطتتتتتتيط 

الصتتتتحف الرستتتتمية العربيتتتتة فتتتتي أغلبتتتته ، و ميتتتتة والهجتتتتوم علتتتتى االعتتتتالمللعمليتتتتة االعال
خاضتتتتتتع و ختتتتتتانع للتعليمتتتتتتات واالوامتتتتتتر االمريكيتتتتتتة لخدمتتتتتتة التوجتتتتتته االمريكتتتتتتي، أمتتتتتتا 
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الصتتتتتتتحف غيتتتتتتتر الرستتتتتتتمي ستتتتتتتواء كتتتتتتتان حزبًيتتتتتتتا أو ختتتتتتتا  فهتتتتتتتي مقيتتتتتتتدة باعتبتتتتتتتارات 
الضتتتتتتتتغوط السياستتتتتتتتية واألمنيتتتتتتتتة والماليتتتتتتتتة التتتتتتتتتي تمتتتتتتتتار س علتتتتتتتتى تلتتتتتتتتك المؤسستتتتتتتتات 

  (38) الخاصة.
تورطتتتتت عتتتتدد متتتتن الصتتتتحف بشتتتتكل غيتتتتر مباشتتتتر، ستتتتواء عتتتتن طريتتتتق التتتتدعم الخفتتتتي 

بمواقتتتتتتف دولهتتتتتتا، ومنهتتتتتتا متتتتتتن صتتتتتتحف اختتتتتتري التزمتتتتتتت  ووالتأييتتتتتتد غيتتتتتتر المنظتتتتتتور 
اعتبتتتتتر أن الغتتتتتزو  هتتتتتو تحريتتتتتر للعتتتتتراق، ومنهتتتتتا متتتتتن حتتتتتر  علتتتتتى تركيتتتتتز الحملتتتتتة 
ضتتتتتد نظتتتتتام الشتتتتتهيد صتتتتتدام حستتتتتين ليخفتتتتتي تأييتتتتتده للغتتتتتزو، ومنهتتتتتا متتتتتن يتتتتترفض أن 
يستتتتتمي قتتتتتوات االحتتتتتتالل بأنهتتتتتا قتتتتتوات احتتتتتتالل رغتتتتتم إطتتتتتالق األمتتتتتم المتحتتتتتدة عليهتتتتتا 
وصتتتتتتف قتتتتتتوات االحتتتتتتتالل، والتعامتتتتتتل متتتتتتع الواليتتتتتتات المتحتتتتتتدة بأنهتتتتتتا دولتتتتتتة احتتتتتتتالل 

متتتتتتة و للعتتتتتراق، وامتتتتتتتداًدا لهتتتتتذا الموقتتتتتتف تتتتتتتم التركيتتتتتز فتتتتتتي البدايتتتتتتة علتتتتتى وصتتتتتتف المقا
لتتتتتتتق عليهتتتتتتتا استتتتتتتم العراقيتتتتتتتة بتتتتتتتتالعمليات اإلرهابيتتتتتتتة، وفتتتتتتتي أحستتتتتتتن األحتتتتتتتوال كتتتتتتتان يط

أعمتتتتتتال العنتتتتتتف، لكتتتتتتن بعتتتتتتد أحتتتتتتداث الفلوجتتتتتتة متتتتتتؤخًرا التتتتتتتي ارتكبتتتتتتت فيهتتتتتتا القتتتتتتوات 
األمريكيتتتتتتتتة مجتتتتتتتتازر بشتتتتتتتتعة ضتتتتتتتتد المتتتتتتتتدنيين وتصتتتتتتتتدت المقاومتتتتتتتتة العراقيتتتتتتتتة ببستتتتتتتتالة 
للعتتتتتتتتدوان األمريكتتتتتتتتي لقيتتتتتتتتت المقاومتتتتتتتتة العراقيتتتتتتتتة تعاطًفتتتتتتتتا كبيتتتتتتتتًرا فتتتتتتتتي بعتتتتتتتتص متتتتتتتتن 

 (39) .الصحف العربية
رصدت الباحثة  رة على تغطية أحداث الحروب.في السيط اساليب حرب المعلومات

األمريكية للسيطرة على الخصم  االساليب التي تبتكرها المصادر العسكرية العديد من
في تغطية أحداث الحرب بهدف إخضاعه وبلبلته وتفتيته والهيمنة على فكرة وهدم 

نهيار شخصيته وشل قدراته وجعله تابعا بشكل أو بأخر وإنهاء الصراع وتحقيق اال
اإلدراكي للخصم حيث يظهر كل هذه المعالم في الفنون الصحفية المختلفة ،من بين 

اسلوب هذه االساليب التي تستخدمها المصادر العسكرية في تعبئة الرأي العام.
" هي إعطاء قدٍر معين من األخبار الصادقة والصحيحة إلخفاء القدر التالعب"

االساليب على نشر األخبار مباشرة بهدف األكبر المغلوط أو المزيف تعتمد هذه 
توجيه خيارات القارء، وتعتمد عملية التالعب باألخبار على حذف أخبار حقيقية لكي 

 .(40تختلق، أو تبرر غيرها من األخبار الغريبة، وهي مناورة تهدف إلى الخداع )
غير صحيحة علي االطالق  ": يهدف هذا االسلوب الي نشر اخبارالمراوغة" اسلوب

يتميز هذا األسلوب بإمكانية استخدامه على كل مستويات الخداع، تلعب فيه 
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يفة إلى العدو. وقامت وكالة  االستخبارات  الصحف دور في إرسال المعلومات المزَّ
اتهام  فضاًل عن بفبركة األخبار في أنغوال وتسريبها إلى صحيفة واشنطن بوست

  (41) ة الدمار.العراق باستخدام أسلح
" يعتمتتتتد علتتتتى إخفتتتتاء هتتتتدف مهتتتتم وإظهتتتتار هتتتتدف أختتتتر أقتتتتل أهميتتتتة التمويففففه "اسففففلوب

لجتتتتذب االنتبتتتتاه إليتتتته و هتتتتي أكثتتتتر األستتتتاليب صتتتتعوبة وتكلفتتتتة ولهتتتتا تتتتتأثير حتتتتاد علتتتتى 
ستتتتتتير العمليتتتتتتات العستتتتتتكرية حيتتتتتتث يستتتتتتتخدم هتتتتتتذا األستتتتتتلوب علتتتتتتى كافتتتتتتة مستتتتتتتويات 

دلعت حملتتتتتتة دعائيتتتتتتة صتتتتتتحفية متتتتتتن أجتتتتتتل التتتتتتترويج لتتتتتتوهم أن انتتتتتتالختتتتتتداع العستتتتتتكري، 
أمريكتتتتتتا تتعتتتتتترض للهجتتتتتتوم و البتتتتتتد متتتتتتن التتتتتتدفاع عتتتتتتن التتتتتتنفس، بينمتتتتتتا تخفتتتتتتي بعنايتتتتتتة 

 األهداف االستراتيجية واالقتصادية الواضحة للحرب .
العتتتتتدو   التتتتتي اعطتتتتتاء يهتتتتتدف  المصتتتتتادر العستتتتتكرية)المخادع (اسفففففلوب  الت فففففليل: 

معلومتتتتتتات زائفتتتتتتة، تتخللهتتتتتتا بعتتتتتتض المعلومتتتتتتات الحقيقيتتتتتتة، بحيتتتتتتث يصتتتتتتعب معرفتتتتتتة 
الزائتتتتتف متتتتتن هتتتتتتذه المعلومتتتتتات، ويصتتتتتتبح متتتتتن المؤكتتتتتد تصتتتتتتديقها، وتتتتتتؤدي بالخصتتتتتتم 
إلتتتتى تقتتتتدير ختتتتاطخ للموقتتتتف واتختتتتاذ قتتتترارات خاطئتتتتة لتغييتتتتر اتجتتتتاه التتتترأي العتتتتام فتتتتي 

ن أجنتتتتدة الحتتتترب، فتتتتي التتتتداخل والختتتتار  فتتتتي جميتتتتع أنحتتتتاء العتتتتالم جتتتتزءًا ال يتجتتتتزأ متتتت
إصتتتتتتتتتتدار توجيهتتتتتتتتتتات ستتتتتتتتتترية للجتتتتتتتتتتي  األمريكتتتتتتتتتتي للقيتتتتتتتتتتام  البنتتتتتتتتتتتاجون  درس 2002

بعمليتتتتتات ستتتتترية تهتتتتتتدف إلتتتتتى التتتتتتتأثير باستتتتتتخدام اليتتتتتتة التضتتتتتليل علتتتتتتى التتتتترأي العتتتتتتام 
 (42) وصناع السياسات في الدول الصديقة والمحايدة.

فتتتتترض قيتتتتتود بشتتتتتكل غيتتتتتر مباشتتتتتر علتتتتتى الصتتتتتحف العراقيتتتتتة أكثتتتتتر  :القيفففففود اسفففففلوب
متتتتن القيتتتتود التتتتتي كتتتتان يفرضتتتتها النظتتتتام البعثتتتتي المنهتتتتار، لدرجتتتتة أنهتتتتا عطلتتتتت قيتتتتام 

 (43) الصحف العراقية لحين نقل السلطة للعراقيين.
دمتتتتج التصتتتتريحات المختلفتتتتة بعنايتتتتة بهتتتتدف ختتتترو   هتتتتودمففففج التصففففريحات:  اسففففلوب

تصتتتتتتريح جديتتتتتتد يشتتتتتتارك فتتتتتتي عمليتتتتتتة الختتتتتتداع الصتتتتتتحفي، فنشتتتتتتر فتتتتتتي الصتتتتتتحف ان 
، ”لهتتتتتتا اتصتتتتتتاالتها متتتتتتع العتتتتتتراق“أنهتتتتتتا تابعتتتتتتة لتنظتتتتتتيم القاعتتتتتتدة  "أدنبتتتتتتره" خليتتتتتتة يتتتتتتزعم

ويتتتتتزعم أنهتتتتتا متورطتتتتتة فتتتتتي استتتتتتخدام األستتتتتلحة البيولوجيتتتتتة ضتتتتتد النتتتتتاس فتتتتتي المملكتتتتتة 
لهتتتتتا اتصتتتتتاالتها “المتحتتتتتدة. ويتضتتتتتح متتتتتن ذلتتتتتك الغتتتتترض الخفتتتتتي وراء التصتتتتتريح بتتتتتأن 

 وهتتتتو تشتتتتويه ستتتتمعة العتتتتراق فتتتتي األشتتتتهر الستتتتابقة للحتتتترب  والقتتتتول بتتتتأن” متتتتع العتتتتراق
تتتتتتدعم أستتتتتامة بتتتتتن الدن، والقتتتتتول جتتتتتداًل بتتتتتأن ” راعيتتتتتة اإلرهتتتتتاب“الدولتتتتتة التتتتتتي تتتتتتدعى 
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أستتتتتامة بتتتتتتن الدن يتعتتتتتتاون متتتتتتع العتتتتتتراق فتتتتتي استتتتتتتخدام أستتتتتتلحة التتتتتتدمار الشتتتتتتامل فتتتتتتي 
قصتتتتتص أستتتتتامة “األشتتتتتهر األخيتتتتترة نستتتتتجت عتتتتتدة آالف متتتتتن تقتتتتتارير األخبتتتتتار حتتتتتول 

 .(44)بن الدن وأسلحة الدمار الشامل
مصتتتتتتتطلحات تصتتتتتتتا   هوتستتتتتتتويق " اإلعالميفففففففة تسفففففففويق المصفففففففطلحات " اسفففففففلوب
تحقتتتتق االستتتتتراتيجية المطلوبتتتتة لغتتتتزو العقتتتتول  قتتتتد تصتتتتل التتتتي عبتتتتارات وجمتتتتل بدقتتتتة 

لتمريتتتتتر القتتتتترار العستتتتتكري وحشتتتتتد األصتتتتتوات لهتتتتتم متتتتتثال مقولتتتتتة وإعمتتتتتاء التتتتترأي العتتتتتام 
)االمتتتتتتتتتن القتتتتتتتتتومي االمريكتتتتتتتتتي( و مقولتتتتتتتتتة )التتتتتتتتتدفاع عتتتتتتتتتن الديمقراطيتتتتتتتتتة(، و مقولتتتتتتتتتة 

بغتتتتتتض النظتتتتتتر عتتتتتتن واقعيتتتتتتة (()45) الفوضتتتتتتى الخالقتتتتتتة() )الحتتتتتترب علتتتتتتى اإلرهتتتتتتاب(.
المصتتتتتتتتطلحات و أبعادهتتتتتتتتا عتتتتتتتتن الموضتتتتتتتتوعية فإنهتتتتتتتتا استتتتتتتتتخدمت بشتتتتتتتتكل جتتتتتتتتوهري 
بهتتتتدف الهيمنتتتتة علتتتتي اتجاهتتتتات التفكيتتتتر وكتتتتان الخطتتتتاب األمريكتتتتي قتتتتد شتتتتهد نقطتتتتة 

ولكتتتتل مرحلتتتتة   تحتتتتول هائلتتتتة بعتتتتد أحتتتتداث الحتتتتادي عشتتتتر متتتتن ستتتتبتمبر فتتتتي الحتتتترب
مصتتتتتتتتتتتطلحات صتتتتتتتتتتتحفية خاصتتتتتتتتتتتة بهتتتتتتتتتتتا. ولعتتتتتتتتتتتل وكالتتتتتتتتتتتة و قتتتتتتتتتتتاموس  استتتتتتتتتتتراتيجية

االستتتتتتتخبارات المركزيتتتتتتة هتتتتتتي أكثتتتتتتر المؤسستتتتتتات األمريكيتتتتتتة اهتمامتتتتتتًا بتتتتتتذلك، حيتتتتتتث 
يعمتتتتتل لحستتتتتتاب الوكالتتتتتتة مئتتتتتتات الصتتتتتتحفيين المنتشتتتتتترين فتتتتتتي مختلتتتتتتف أنحتتتتتتاء العتتتتتتالم 

دار  12جريتتتتتدة ومجلتتتتتة ودار نشتتتتتر وتملتتتتتك  200وتشتتتتترف الوكالتتتتتة علتتتتتى أكثتتتتتر متتتتتن 
 (46) بًا.كتا 250نشر ونشرت أكثر من 

:هتتتتي قضتتتتية محوريتتتتة فتتتتي علتتتتم الخطتتتتاب  المصففففطلحات الةالميففففة ال د لففففة اسففففلوب
ويتتتتتتتم التالعتتتتتتب بتتتتتالعقول عبتتتتتتر المصتتتتتتطلحات وإغتتتتتراق الصتتتتتتحف العربيتتتتتتة الصتتتتتحفي 

وفقتتتتتًا لمعتتتتتايير محتتتتتددة ال تراعتتتتتي مصتتتتتالح المجتمعتتتتتات الموجهتتتتتة إليهتتتتتا أو أولوياتهتتتتتا. 
مريكتتتتتتي للعتتتتتتراق، أن وهتتتتتتذه المصتتتتتتطلحات مشتتتتتتبَّعة بتتتتتتدالالت خطيتتتتتترة فتتتتتتي الغتتتتتتزو األ
بتتتتتأثير  الصتتتتحف -كلمتتتتة غتتتتزو قتتتتد اختفتتتتت تمامتتتتًا متتتتن الخطتتتتاب اإلعالمتتتتي العربتتتتي 

" بقتتتتتتتولهم إن أمريكتتتتتتتا لتتتتتتتم تغتتتتتتتزو العتتتتتتتراق وإنمتتتتتتتا "تحريتتتتتتتراً فأصتتتتتتتبح الغتتتتتتتزو  -الغربيتتتتتتتة
وكتتتتتتتذلك مصتتتتتتتطلح  جتتتتتتتاءت لتحتتتتتتترر الشتتتتتتتعب العراقتتتتتتتي متتتتتتتن نظتتتتتتتام صتتتتتتتدام حستتتتتتتين 

بعتتتتد أن فرضتتتتتته القتتتتتوى  -الشتتتترق األوستتتتتط مصتتتتطلح دخيتتتتتل، لكنتتتتته قتتتتد فتتتتترض نفستتتتته
"األمتتتتتتتتة العربيتتتتتتتتة" أو الغربيتتتتتتتتة االستتتتتتتتتعمارية الكبتتتتتتتترى واختفتتتتتتتتاء مصتتتتتتتتطلحات مثتتتتتتتتل 

لد وزيتتتتتر التتتتتدفاع االمريكتتتتتي حربتتتتته االمريكيتتتتتة واستتتتتتخدم رامستتتتتفي(47)"التتتتتوطن العربتتتتتي"،
العالميتتتتة ضتتتتد االرهتتتتاب عنتتتتدما دخلتتتتت فتتتتي طتتتتور األزمتتتتة متتتتن ختتتتالل حتتتترب االفكتتتتار 
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عنتتتتتتتتتتتتتتتتدما ستتتتتتتتتتتتتتتترب التتتتتتتتتتتتتتتتى الصتتتتتتتتتتتتتتتتحف فتتتتتتتتتتتتتتتتي اواختتتتتتتتتتتتتتتتر شتتتتتتتتتتتتتتتتهر تشتتتتتتتتتتتتتتتترين األول 
رة داخليتتتتتتة أثتتتتتتار فيهتتتتتتا الشتتتتتتكوك حتتتتتتول متتتتتتن التتتتتترابح فتتتتتتي هتتتتتتذه 2003)اكتتتتتتتوبر( متتتتتتذكخ

العستتتتكرية بجهتتتتد سياستتتتي ثقتتتتافي الحتتتترب، داعيتتتتا للمتتتترة األولتتتتى التتتتى مواكبتتتتة الحتتتترب 
 (48) .لكسب القلوب والعقول في العالم االسالمي

: التركيتتتتتتتز علتتتتتتتي المضتتتتتتتمون الصتتتتتتتحفي  التتتتتتتذي يعبتتتتتتتر عتتتتتتتن   االنفففففففدما  اسفففففففلوب
انتتتتتتتدما  الجتتتتتتتي  االمريكتتتتتتتي بالشتتتتتتتعب العراقتتتتتتتي  فمتتتتتتتثاًل نشتتتتتتتر عتتتتتتتدد متتتتتتتن الصتتتتتتتور 

تتتتت م لمجنتتتتتدة أمريكيتتتتتة وردة .وعراقتتتتتي ي قبخ ل مجنتتتتتدة المنتقتتتتتاة تتضتتتتتمن مثتتتتتل عراقتتتتتي ي قتتتتتدخ
 (49).في خدها واخرين يرقصون فرحاً 

قامتتتتتت أمريكتتتتتا بوضتتتتتع صتتتتتحفها الخاصتتتتتة، المملوكتتتتتة :استنسفففففاح الصفففففح  اسفففففلوب
لعتتتتتدد محتتتتتدود متتتتتن المتتتتتالك والنختتتتتب االقتصتتتتتادية والسياستتتتتية تحتتتتتت خدمتتتتتة المجهتتتتتود 
الحربتتتتتتتي، وهتتتتتتتي تعبتتتتتتتر عتتتتتتتنهم وعتتتتتتتن مصتتتتتتتالحهم ،ال عتتتتتتتن مصتتتتتتتالح التتتتتتترأي العتتتتتتتام 
أمريكتتتتتي، وذلتتتتتك بهتتتتتدف نقتتتتتل  اخبتتتتتار تحتتتتتدث فعتتتتتاًل وتوظيفهتتتتتا لخدمتتتتتة جهتتتتتة معينتتتتتة 

متتتتتتع توجهتتتتتتات تلتتتتتتك الجهتتتتتتة  أو إضتتتتتتافة أحتتتتتتداث متتتتتتن ختتتتتتالل تحليلتتتتتته بمتتتتتتا يتناستتتتتتب 
وشخصتتتتتتيات غيتتتتتتر واقعيتتتتتتة للخبتتتتتتر أو إظهتتتتتتاره فتتتتتتي توقيتتتتتتت معتتتتتتين أو إظهتتتتتتاره متتتتتتع 

  (50)خبر أو مجموعة أخبار لفرض نتيجة تحليلية ال شعورية على القارئ 
. تغطيتتتتتتة الحتتتتتتترب متتتتتتن جانتتتتتتتب واحتتتتتتد باتجتتتتتتتاه القتتتتتتتوات أحاديفففففففة التغطيفففففففة اسففففففلوب
فالمصتتتتتادر العستتتتتكرية فتتتتتي الغتتتتترب يتتتتديرون معتتتتتركتهم بنجتتتتتاح وهتتتتتم علتتتتتى  األمريكيتتتتة.

ثقتتتتة متتتتن أن الصتتتتحف العربيتتتتة ستتتتوف تستتتتتقي معظتتتتم أخبارهتتتتا وتحليالتهتتتتا وصتتتتورها 
متتتتن مصتتتتتادر أوروبيتتتتة أمريكيتتتتتة فتتتتي األستتتتتاس وت تتتتتذيع وتنشتتتتر متتتتتا تريتتتتد وتحجتتتتتب متتتتتا 

متتتتتن المجمتتتتتوع  %85أربتتتتتع وكتتتتتاالت أنبتتتتتاء غربيتتتتتة علتتتتتى نحتتتتتو تشتتتتتاء حيتتتتتث تستتتتتيطر 
التتتتتتي تملتتتتتك أدوات اإلعتتتتتالم ووستتتتتائل إنتتتتتتا  المتتتتتواد الصتتتتتحفية كتتتتتالغرب وفتتتتتي العتتتتتالم 

مقدمتتتتتته أمريكتتتتتا،  ممتتتتتا أفستتتتتح المجتتتتتال )للتتتتتتدفق واإلغتتتتتراق الصتتتتتحفي( باتجتتتتتاه واحتتتتتد، 
تتتتتاًل  التتتتتي  امريكتتتتتا ومتتتتتن يؤيتتتتتدهافتحتتتتتول  مستتتتتتقب اًل،  والعتتتتتراق والعتتتتتالم العتتتتترب التتتتتيمرس 
 (51)ل خبار.
لمستتتتتتخدم بالنستتتتتبة ألمتتتتتن المعلومتتتتتات هتتتتتو األستتتتتلوب ا :ةاالنابيفففففب المو فففففد  اسفففففلوب

الصتتتتتتحفية فتتتتتتي الحتتتتتترب، بموجبتتتتتته  يتتتتتتتم تجمتتتتتتع المعلومتتتتتتات وإرستتتتتتالها إلتتتتتتى مصتتتتتتدر 
عستتتتتكري وحيتتتتتتد، وعتتتتتتدم توزيعهتتتتتا لمصتتتتتتادر أختتتتتترى ،قتتتتتد أدى إلتتتتتتى رد فعتتتتتتل عكستتتتتتي 
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متتتتتتتتن  االستتتتتتتتلوب يكشتتتتتتتتف لنتتتتتتتتا متتتتتتتتن ختتتتتتتتالل تستتتتتتتتريبات "ويكيليكستتتتتتتتاس" يلتتتتتتتتزم هتتتتتتتتذا
للستتتتتتتتتتيطرة علتتتتتتتتتتى تتتتتتتتتتتدفق  المستتتتتتتتتتؤولين األمنيتتتتتتتتتتين األمتتتتتتتتتتريكيين إجتتتتتتتتتتراءات محكمتتتتتتتتتتة

 (52) .المعلومات داخل الصحف
حتتتتتذف وتجاهتتتتتل أي أخبتتتتتار أو قصتتتتتص  تعتمتتتتتد علتتتتتي :الحفففففيف والت اهفففففل اسفففففلوب

إخباريتتتتة، وأراء ومواقتتتتتف تتعتتتتتارض متتتتع متتتتتا تريتتتتتد إدارة بتتتتتوش التتتتترويج لتتتتته وهتتتتتي متتتتتن 
االستتتتتتتاليب األساستتتتتتتية التتتتتتتتي اتبعتهتتتتتتتا المصتتتتتتتادر العستتتتتتتكرية فتتتتتتتي الصتتتتتتتحف الكبتتتتتتترى 

 (53)لخدمة المشروع االستعماري إلدارة بوش.
يقتتتتتتتوم المصتتتتتتتادر العستتتتتتتكرية )المختتتتتتتادع( : الغمفففففففول الةامفففففففل )اإل  فففففففام( اسفففففففلوب

لحمايتتتتتة ستتتتتترية  المعلومتتتتتتات والعمليتتتتتتات الحقيقيتتتتتة بنشتتتتتتر  االخبتتتتتتار مبهمتتتتتتة للخصتتتتتتم 
تتضتتتتتمن  كتتتتتل البتتتتتدائل المحتملتتتتتة أمتتتتتام الخصتتتتتم، بحالتتتتتة متتتتتن عتتتتتدم التأكتتتتتد، وتجعلتتتتته 
فتتتتتي موقتتتتتف متتتتتن ال يعتتتتترف متتتتتاذا يصتتتتتدق، ويكتتتتتون عتتتتتاجزًا عتتتتتن تقتتتتتدير الفعتتتتتل نحتتتتتو 

ا نجتتتتتتح  المصتتتتتتادر العستتتتتتكرية)المخادع( فتتتتتتي هتتتتتتذا الموقتتتتتتف فتتتتتتي وقتتتتتتت الحتتتتتترب. إذ
اإلبقتتتتاء علتتتتى حالتتتتة الغمتتتتوض فتتتتي مضتتتتمون االخبتتتتار، فتتتتإن الخصتتتتم سيضتتتتطر إلتتتتى 
توزيتتتتتع جهتتتتتوده علتتتتتى والبتتتتتدائل المتاحتتتتتة أو أهمهتتتتتا متتتتتن وجهتتتتتة نظتتتتتره، ممتتتتتا يضتتتتتعف 

 (54)أعماله، ويسمح للمخادع بتحقيق أهدافه، بأقل قدر من الجهد والقوات. 
نشتتتتتتر اخبتتتتتتار ذات مضتتتتتتمون متنتتتتتتاقض  المفففففف ثرات(االخبففففففار المتنا  ففففففة)  اسففففففلوب

حتتتتتتداث، بهتتتتتتدف إضتتتتتتاعة وقتتتتتتت الخصتتتتتتم فتتتتتتي جمتتتتتتع المعلومتتتتتتات، االوستتتتتتط  ستتتتتترعة 
والتحليتتتتتل وإحبتتتتتاط تقتتتتتديرات مخابراتتتتتته، وعنتتتتتدما تحتتتتتاول أجهزتتتتتته إعتتتتتداد تقريتتتتتر محتتتتتدد 
لصتتتتالح العمليتتتتات، فإنتتتته ستتتتوف يكتتتتون مبنيتتتتًا علتتتتى أستتتتاس متتتتن التتتتوهم، وعتتتتدم التأكتتتتد، 

ن الحقيقتتتتتتة. وقيتتتتتتام الخصتتتتتتم بمحاولتتتتتتة تقليتتتتتتل حالتتتتتتة عتتتتتتدم واالفتراضتتتتتتات البعيتتتتتتدة عتتتتتت
التأكتتتتد، ممتتتتا يتتتتؤدي إلتتتتى تتتتتأخره فتتتتي اتختتتتاذ قتتتتراره، ممتتتتا يتتتتتيح للمختتتتادع اإلكثتتتتار متتتتن 

  (55) مكاسبه واالحتفاظ بالمبادأة.
:جتتتتتذب انتبتتتتتاه الخصتتتتتم نحتتتتتو بتتتتتدائل خادعتتتتتة متتتتتن ختتتتتالل  اسفففففلوب االخبفففففار ال د لفففففة

نشتتتتر اخبتتتتار بديلتتتتة مخادعتتتتة بعيتتتتدة عتتتتن الهتتتتدف، ممتتتتا يتتتتؤدي إلتتتتى تركيتتتتز إمكاناتتتتته 
العستتتتتكرية علتتتتتتى هتتتتتذا البتتتتتتديل أو البتتتتتدائل األختتتتتترى. والمصتتتتتادر العستتتتتتكرية) الجانتتتتتتب 

كتتتتون متتتتن صتتتتانعي القتتتترار، وجهتتتتاز التخطتتتتيط للختتتتداع، يالمختتتتادع(في هتتتتذه المرحلتتتتة 
للختتتتتتداع. تقتتتتتتوم مجموعتتتتتتة التخطتتتتتتيط بتخطتتتتتتيط كتتتتتتل إجتتتتتتراءات الختتتتتتداع، ، والمنفتتتتتتذين 
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وخطتتتتتتط التمويتتتتتتته الكبيتتتتتترة، ومحاكتتتتتتتاة التحركتتتتتتات الكبيتتتتتتترة للقتتتتتتوات، وبتتتتتتتاقي األعمتتتتتتتال 
الرئيستتتتتتة األختتتتتترى. يقتتتتتتوم المنفتتتتتتذون للختتتتتتداع ، تنفيتتتتتتذ إجتتتتتتراءات الختتتتتتداع. متتتتتتن ختتتتتتالل 
لهتتتتتا الصتتتتتحف يستتتتتتقبل الخصتتتتتم )هتتتتتدف الختتتتتداع( المعلومتتتتتات الخادعتتتتتة، ويقتتتتتوم بتحلي

وتقويمهتتتتتتا والختتتتتترو  باستتتتتتتنتاجات  لعرضتتتتتتها علتتتتتتى صتتتتتتانعي القتتتتتترار، للوصتتتتتتول إلتتتتتتى 
 (56) الهدف النهائي للخداع.
: يقصتتتتتتد بتتتتته نتشتتتتتر االخبتتتتتار العستتتتتتكرية التتتتتتي تخفتتتتتي منهتتتتتا نوايتتتتتتا اسفففففلوب إلخففففففاء

وخطتتتتتط وعمليتتتتتات القتتتتتوات ،ويمكتتتتتن تحقيتتتتتق اإلخفتتتتتاء بتنفيتتتتتذ العديتتتتتد متتتتتن اإلجتتتتتراءات 
شتتتتتتتتورة بالستتتتتتتترية التامتتتتتتتتة فيمتتتتتتتتا يختتتتتتتتص التنظتتتتتتتتيم التقيتتتتتتتتد فتتتتتتتتي االخبتتتتتتتتار المنمنهتتتتتتتتا: 

والتحضتتتتتير والتخطتتتتتيط ألى عمليتتتتتات اثنتتتتتاء الحتتتتتروب. وعتتتتتدم تعتتتتتارض االخبتتتتتار متتتتتع 
أي نظتتتتتام محكتتتتتم لمكافحتتتتتة أعمتتتتتال التجستتتتتس )الخصتتتتتم(. البعتتتتتد فتتتتتي نشتتتتتر االخبتتتتتار 

 (57) عن النظام الدقيق في تداول وحفظ وثائق الخطة والخطط التكميلية.
اخبتتتتتار صتتتتتحفية مزيفتتتتتة  بحيتتتتتث تعلتتتتتن المصتتتتتادر نشتتتتتر اسفففففلوب الخطفففففأ المتعمفففففد: 

العستتتتتكرية فتتتتتي الظتتتتتاهر انهتتتتتا تنتتتتتتج عتتتتتن ستتتتتوء حتتتتتظ، لظتتتتتروف اضتتتتتطرارية،  ويتتتتتوهم 
العتتتتدو انتتتته وقتتتتع فتتتتي يتتتتد العتتتتدو معلومتتتتات قيمتتتتة متتتتن وجهتتتتة نظتتتتره. كوثيقتتتتة مكتوبتتتتة، 
أو ختتتترائط موقتتتتع عليهتتتتا بأستتتتلوب متتتتتقن، يظهتتتتر أن متتتتا حتتتتدث متتتتن فقتتتتد، نتتتتاتج  عتتتتن 

إهمتتتتتتتتتال، وعتتتتتتتتتدم كفتتتتتتتتتاءة فتتتتتتتتتي تنفيتتتتتتتتتذ إجتتتتتتتتتراءات خطتتتتتتتتتأ غيتتتتتتتتتر متعمتتتتتتتتتد، لقصتتتتتتتتتور، و 
 (58)السرية.
نشتتتتتتر اخبتتتتتتار صتتتتتتحفية تقنتتتتتتع الخصتتتتتتم بتتتتتتأن المصتتتتتتادر  الحففففففل الوا ففففففح: اسففففففلوب

العستتتتتتكرية تستتتتتتلك بتتتتتتدياًل يعلمتتتتتته جيتتتتتتدًا، و ذلتتتتتتك لكتتتتتتي تتفتتتتتتادى "مصتتتتتتاعب تكتيكيتتتتتتة" 
 (59) واستراتيجية، بينما يسير في اتجاه مخالف تمامًا.

فتتتتي هتتتتذا األستتتتلوب يلجتتتتأ المصتتتتادر العستتتتكرية) المختتتتادع (إلتتتتى المسففففتحيل:  اسففففلوب
نشتتتتتتر اخبتتتتتتار صتتتتتتحفية تتضتتتتتتمن البتتتتتتديل أو الحتتتتتتل، التتتتتتذي يتتتتتترى الجميتتتتتتع أنتتتتتته شتتتتتتبه 
مستتتتتتحيل، حيتتتتتث يعتتتتترض القتتتتتوات لخستتتتتائر فادحتتتتتة، وبالتتتتتتالي خستتتتتارة الحتتتتترب، وهتتتتتذا 

 (60)يدفع الخصم إلى إسقاط ذلك من حساباته 
ألستتتتتماء المعروفتتتتتة صتتتتتحفيًا فتتتتتي تحديتتتتتد قائمتتتتتة طويلتتتتتة متتتتتن االمنظمفففففات:  اسفففففلوب

عتتتتالم الثقافتتتتة فتتتتي انحتتتتاء العتتتتالم بشتتتتكل غيتتتتر مباشتتتترة تجنتتتتدها المختتتتابرات االميركيتتتتة  
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للتتتتتتتتتدفاع عتتتتتتتتتن الحتتتتتتتتترب بشتتتتتتتتتكل مباشتتتتتتتتتر ،يقتتتتتتتتتول "فرانستتتتتتتتتيس ستتتتتتتتتاوندرز" مستتتتتتتتتئول 
المختتتتتتابرات فتتتتتتي تأستتتتتتيس منظمتتتتتتة الثقافتتتتتتة الحتتتتتترة. أن "برترانتتتتتتد راستتتتتتل" استتتتتتتقال متتتتتتن 

دولتتتتتة  فتتتتتي  28تهتتتتتا المشتتتتتبوهة تصتتتتتل إلتتتتتى رئاستتتتتة المنظمتتتتتة عنتتتتتدما تأكتتتتتد متتتتتن خلفي
  (61) .العالم
: قامتتتتت وكالتتتتة االستتتتتخبارات المركزيتتتتة وعبتتتتر حمتتتتالت خاصتتتتة سففففلوب االسففففتقطابا

بتجنيتتتتتتتتد مئتتتتتتتتات الصتتتتتتتتتحفيين التتتتتتتتذي حتتتتتتتتافظوا علتتتتتتتتتى متتتتتتتتواقعهم الصتتتتتتتتحفية ولكتتتتتتتتتنهم 
أصتتتتتتبحوا عمتتتتتتالء متتتتتتأجورين لهتتتتتتا. فتتتتتتي حتتتتتتين عمتتتتتتل ضتتتتتتباط الوكالتتتتتتة فتتتتتتي الختتتتتتار  

ختتتتتتتتار  فتتتتتتتي المؤسستتتتتتتتات الصتتتتتتتتحفية التتتتتتتتتي تملكهتتتتتتتتا كمراستتتتتتتلين أو كمحتتتتتتتتررين متتتتتتتتن 
الواليتتتتتات المتحتتتتتدة. ولتتتتتم تتوقتتتتتف وكالتتتتتة االستتتتتتخبارات المركزيتتتتتة عتتتتتن ممارستتتتتة هتتتتتذه 

 غسففففيل المفففف  اسففففلوب(62) النشتتتتطات أبتتتتدًا، بتتتتل هتتتتي علتتتتى العكتتتتس قامتتتتت بتكثيفهتتتتا.
تستتتتتتاهم المصتتتتتتتادر العستتتتتتتكرية  فتتتتتتتي إنتتتتتتتتا  متتتتتتتادة صتتتتتتتحفية عتتتتتتتن الحتتتتتتترب موجهتتتتتتتة :

الصتتتتتتتتحف ودور النشتتتتتتتتر العربيتتتتتتتتة باللغتتتتتتتتة العربيتتتتتتتتة للعتتتتتتتتالم العربتتتتتتتتيأ ودعتتتتتتتتم بعتتتتتتتتض 
   (63) .وتبادل  الزيارات بين المسئولين والصحفيين

 البحث خالصة
فتتتتي ظتتتتل تفجتتتتر الثتتتتورات المعلوماتيتتتتة واالتصتتتتالية متتتتع مطلتتتتع القتتتترن الجديتتتتد ، بتتتتدأت 
التتتتتتتدول التتتتتتتتي تملتتتتتتتك  استتتتتتتاليب إنتتتتتتتتا  حتتتتتتترب المعلومتتتتتتتات الصتتتتتتتحف فتتتتتتتي مقتتتتتتتدمتها 
تتتتتاًل  أمريكتتتتتا، وصتتتتتار التتتتتتدفق الصتتتتتحفي فتتتتتي اتجتتتتتاه واحتتتتتد، فتحتتتتتول الغتتتتترب التتتتتي مرس 

 عربي .الالمصري و والعرب  الي مستقب اًل، مما يؤثر علي االمن القومي 
حتتتتتتتترب  اولتتتتتتتتي التتتتتتتتدول التتتتتتتتتي فطنتتتتتتتتت ألهميتتتتتتتتة الواليتتتتتتتتات المتحتتتتتتتتدة االمريكيتتتتتتتتة متتتتتتتتن

حتتتتتتترب الخلتتتتتتتيج الثالثتتتتتتتة، فعنتتتتتتتد انتتتتتتتدالع الحتتتتتتترب  ختتتتتتتاللالمعلومتتتتتتات فتتتتتتتي الصتتتتتتتحف 
وان كانتتتتتت الغايتتتتتة  ادهشتتتتت العتتتتتالم بمتتتتا حققتتتتتته متتتتن انجتتتتتازات غيتتتترت مستتتتتار الحتتتترب

 تبرر الوسيلة.
المتخصصتتتتين فتتتتي فتتتتن متتتتن مئتتتتات  علتتتتياالمريكيتتتتة  المصتتتتادر العستتتتكرية  ستتتتيطرت
'تحتتتتتتالف  وتتتتتتتم انشتتتتتتاءالختتتتتتار  التتتتتتداخل و  فتتتتتتيحتتتتتترب المعلومتتتتتتات الصتتتتتتحفية صتتتتتتناعة 

المعلومتتتتتتتتات كستتتتتتتتالح خطيتتتتتتتتر فتتتتتتتتي التتتتتتتتتأثير علتتتتتتتتي  الستتتتتتتتتخدام مراكتتتتتتتتز معلوماتيتتتتتتتتة'
  .أصدقاء أمريكا وأعدائها
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متتتتتتن اجتتتتتل ختتتتتداع عقتتتتتتول  األمريكيتتتتتةالصتتتتتحفية  المعلومتتتتتتات حتتتتترب استتتتتاليبتنوعتتتتتت 
 طبقتتتتًا لمصتتتتالح االمتتتتن القتتتتومي فيهتتتتا التتتتتأثير و عليهتتتتا الشتتتتعوب العربيتتتتة ثتتتتم الستتتتيطرة

  .و العربي مما يترك اثر سيخ علي االمن القومي المصري  المريكيا
 مقترحات

  تأهيتتتتل الكتتتتوادر التتتتتي تتعامتتتتل متتتتع االعتتتتالم العستتتتكري بصتتتتفة عامتتتتة والصتتتتحافة
وتطتتتتوير اجهتتتتزة  العستتتتكرية متتتتن اجتتتتل تحقيتتتتق التتتتتوازن بتتتتين االمتتتتن والمعلومتتتتات

 .علي مستوي الدولةاالعالم  
  اعتتتتتتتتداد دراستتتتتتتتات تحليليتتتتتتتتة تستتتتتتتتتهدف الكشتتتتتتتتف عتتتتتتتتن استتتتتتتتاليب جديتتتتتتتتدة لحتتتتتتتترب

 .المعلومات  الصحفية والمشكالت التي تواجها وكيفية التصدي لها
  التتتتتي  الجديتتتتدةاالستتتتاليب ودراستتتتة مواكبتتتتة التطتتتتور المتالحتتتتق متتتتع دول الصتتتتراع

  .في الحروب الحديثة بشكل مستمربرزت 
  ادر الفنيتتتتة التخصصتتتتية القتتتتادرة علتتتتي انتتتتتا  حتتتترب المعلومتتتتات فتتتتي تتتتتوفير الكتتتتو

التتتتتدعائي بهتتتتا متتتتتع  االتجتتتتاهالصتتتتحف فتتتتي شتتتتتكل مشتتتتوق وهتتتتادف غيتتتتتر واضتتتتح 
 .جديدة  اساليباستخدام 
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بواستتتتتتطة مراقبتتتتتتة التليفونتتتتتتات واالقمتتتتتتار الصتتتتتتناعية واعتتتتتتدادها بشتتتتتتكل يمكتتتتتتن لمحللتتتتتتي الوكالتتتتتتة تحليلهتتتتتتا. فتتتتتتي   المعلومتتتتتتات

مليتتتتتون دوالر قبتتتتتل غتتتتتزو العتتتتتراق متتتتتن اجتتتتتل وضتتتتتع  33مبلتتتتت   د هتتتتتاعقتتتتتوبلتتتتت  قيمتتتتتة . "بتتتتتوز التتتتتين"المشتتتتتروع أيضتتتتتا شتتتتتركة 
يشتتتتتتتكلوا حكومتتتتتتتة جديتتتتتتتدة بعتتتتتتتد االطاحتتتتتتتة بصتتتتتتتدام حستتتتتتتين علتتتتتتتى قائمتتتتتتتة رواتتتتتتتتب الشتتتتتتتركة . اي  هراقيتتتتتتتع شخصتتتتتتتية 150

بتتتتل وشتتتتكل مجلتتتتس اعتتتتادة بنتتتتاء العتتتتراق والمستتتتمى  يستتتتتلموا اجتتتتور بيتتتتع وطتتتتنهم متتتتن الشتتتتركة ولتتتتيس متتتتن البنتتتتتاغون مباشتتتترة
IRDC لشتتتتترطة مناصتتتتتب حكوميتتتتتة رئيستتتتتية ومنحتتتتتت الشتتتتتركة عقتتتتتودا لتتتتتتدريب الجنتتتتتود وا ه هتتتتتذه الشخصتتتتتيات فتتتتتي ووضتتتتتع

.المرجتتتتتع  واعتتتتتادة سياستتتتتة الصتتتتتناعة النفطيتتتتتة واعتتتتتادة بنتتتتتاء نظتتتتتام الستتتتتجون وتقتتتتتديم المشتتتتتورات حتتتتتول الديمقراطيتتتتتة والعمتتتتتل
 .السابق نفسه

قتتتتتال كيتتتتتث ناينتجيتتتتتل وهتتتتتو ضتتتتتابط عمليتتتتتات خاصتتتتتة ستتتتتابق لمجلتتتتتة بزنتتتتتزس "فهتتتتتي شتتتتتركة شتتتتتبح. نعمتتتتتل فتتتتتي كتتتتتل مكتتتتتان 
 ولكن ال احد يرانا". 

  الخاصتتتتتتتة العستتتتتتتكرية االمريكيتتتتتتتتة كتتتتتتتان قائتتتتتتتدا للقتتتتتتتوات الخاصتتتتتتتتة فتتتتتتتي العتتتتتتتراق منتتتتتتتتذ متتتتتتتاك كريستتتتتتتتال رئتتتتتتتيس العمليتتتتتتتتات
وكتتتتتتتان يتتتتتتتدير فتتتتتتترق االغتيتتتتتتتاالت فتتتتتتتي العتتتتتتتراق التتتتتتتتي لعبتتتتتتتت دورا هتتتتتتتائال فيمتتتتتتتا يستتتتتتتمى "زيتتتتتتتادة  (3: ) 2008 حتتتتتتتتي2003
مئتتتتتتتات التتتتتتتوطنيين العتتتتتتتراقيين والمقتتتتتتتاتلين التتتتتتتذين كتتتتتتتتانوا   ، حتتتتتتتين تمتتتتتتتت مطتتتتتتتاردة2008-2007" متتتتتتتابين surge "القتتتتتتتوات
غتتتتتار عشتتتتتتار، خطتتتتتة امريكتتتتتا: صتتتتتناعة ، ون االحتتتتتتالل االمريكتتتتتي متتتتتن قبتتتتتل القتتتتتوات الخاصتتتتتة االمريكيتتتتتة وقتلتتتتتتهميعارضتتتتت

  http://www.ar_qawim.net 2013_ 3_23.االرهاب للتحريض علي االرهاب ، العراق 
 " صتتتتتاحب فكتتتتترة الفوضتتتتتى الخالقتتتتتة  وكتتتتتان يعمتتتتتل   وفتتتتتي رومتتتتتا "الستتتتتي آي اي"تنتتتتتاوب رئاستتتتتة محطتتتتتة  "دويتتتتتن كالريتتتتتد

غيتتتتتتتس "اذا كتتتتتتان لتتتتتتديك عمتتتتتتل  يقتتتتتتول عنتتتتتتة،وزيتتتتتتر التتتتتتدفاع األمريكتتتتتتي و فتتتتتتي القستتتتتتم االفريقتتتتتتي وصتتتتتتديق لروبتتتتتترت غيتتتتتتتس 
. ولكتتتتن هنتتتتاك محتتتتام مستتتتتر متتتتاروني(بويلقتتتتب  "ديتتتتوي او" "دوين"ي فتتتتإن رجلتتتتك هتتتتومصتتتتعب وخطتتتتر وحستتتتاس ل متتتتن القتتتتو 

كتتتتان مقتتتتره هنتتتتدوراس "للقيتتتتام  CIAجيتتتتد يتابعتتتته ألنتتتته لتتتتيس متتتتن الستتتتهل الستتتتيطرة علتتتتى ديتتتتوي ". وهتتتتو ضتتتتابط كبيتتتتر فتتتتي 
متتتتتن  "كالريتتتتتد "هنتتتتتاك . قتتتتتد تقاعتتتتتد  "نيغروبتتتتتونتي""بالعمليتتتتتات الستتتتترية ضتتتتتد الشتتتتتيوعية فتتتتتي امريكتتتتتا الوستتتتتطى" ايتتتتتام ستتتتتفارة 

وكالتتتتتة استتتتتتخبارات خاصتتتتتة فتتتتتي تتبتتتتتع ب عملتتتتته به فتتتتتي العتتتتتراق.. بتتتتتدأحستتتتتالعملتتتتته فتتتتتي المختتتتتابرات االمريكيتتتتتة ويلعتتتتتب االن 
بحيتتتتث يتتتتبلغهم بتتتتأي نتتتتتائج  "الستتتتي آي اي "الصتتتتفقات الماليتتتتة بتتتتين نظتتتتام صتتتتدام حستتتتين وفرنستتتتا وروستتتتيا، رتتتتتب امتتتتوره متتتتع

يتعتتتتتتاون متتتتتتع عتتتتتتدة  وكتتتتتتانقنبلتتتتتتة . كاللتتتتتتو توصتتتتتتل التتتتتتى حقيقتتتتتتة الصتتتتتتفقات فستتتتتتتكون  "كالريتتتتتتد  "يتوصتتتتتتل اليهتتتتتتا. ويعتبتتتتتتر
شخصتتتتتيته متتتتتن النتتتتتوع التتتتتذي ال يتتتتتتورع عتتتتتن شتتتتتيء يريتتتتتد عملتتتتته. فقتتتتتد ستتتتتبق  هد االشتتتتتارة التتتتتيهم. ويبتتتتتدو انتتتتتاشتتتتتخا  ال يتتتتتو 

مهماتتتتتته ، وتقاعتتتتتد  زللكتتتتتونغرس االمريكتتتتتي ان ادانتتتتته بتهمتتتتتة تلغتتتتتيم المتتتتتوانخ فتتتتتي نيكتتتتتارغوا فتتتتتي الثمانينتتتتتات وهتتتتتو متتتتتا يتجتتتتتاو 
ة ضتتتتتلوعه فتتتتتي ايتتتتتتران بعتتتتتد ثتتتتتالث ستتتتتتنوات متتتتتن تقاعتتتتتده اديتتتتتتن ايضتتتتتا بالكتتتتتذب علتتتتتتى الكتتتتتونغرس حتتتتتول قضتتتتتتي 1991فتتتتتي 
. ولكتتتتن جتتتتور  بتتتتوش االب عفتتتتا عنتتتته قبتتتتل ان تصتتتتل القضتتتتية التتتتى المحكمتتتتة. وستتتتنراه بعتتتتد ذلتتتتك يتتتتتورط فتتتتي كذبتتتتة "كتتتتونترا"

. يعنتتتتتي اينمتتتتتا تجتتتتتد هتتتتتذا "كتتتتتونترا"تتتتتتورط ايضتتتتتا فتتتتتي عمليتتتتتة ايتتتتتران  "نيغروبتتتتتونتيصتتتتتديقة"  وكتتتتتذلك. اختتتتترى خاصتتتتتة بتتتتتالعراق
 .هالم جع السابق نفس والعكس بالعكس. "نغروبونتي"الرجل ستجد صاحبنا 

:دار الجمهوريتتتتتتتة،  )نيتتتتتتتورك1ط بتتتتتتتوز ألتتتتتتتين، لنتتتتتتتدا روبنستتتتتتتون  ،ستتتتتتتادة الفوضتتتتتتتى: التتتتتتتتاري  الستتتتتتتري للقتتتتتتتوات الخاصتتتتتتتة (31)
2004)  95. 

 .154ص( ،2006دا  الش وق،: أل دن)ااألمن وح ب المعلومات، ياب البداينة،د(32)
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نيويتتتتتتتتورك " غتتتتتتتتزو العتتتتتتتراق.. ودرس الكتتتتتتتتذب ل عتتتتتتتالم والنخبتتتتتتتتة فتتتتتتتي أمريكتتتتتتتتا :ترجمتتتتتتتة أحمتتتتتتتتد عبتتتتتتتاس ،مايكتتتتتتتل راتنتتتتتتتتر(33)

 .http://www:/thereainews.com 24/3/2013"تايمز
 .المرجع السابق نفسه(34)
  .  albasrah.nethttp://www.مرجع سابق،  ، نبيل ابراهيم(35)
 .زامراع زاا بق نفاه(36)
 .2012tishreen new .sy_3_25االعتتتتالم االمريكتتتتي  ،صتتتتحيفة تشتتتترين ،ستتتتوريا حادددد ، زبددددرزه ي  من عمددددم (37)

http://www 

 .زامراع زاا بق نفاه(38)
 زامراع زاا بق نفاه(39)
  39JViko-67#.Vfr-://san.sy/http://www .، مرجع سابقيايمن الباييد(40)
 .زامراع زاا بق نفاه(41)
  saprcenter.nethttp:/www.ا بق مهنل زاوازعال  مراع (42)
 ،2013،اول ينتتتتتتاير  لستتتتتتعودية اعبرررررردا باامرررررراال ،التج بررررررة ايعتميررررررة ايم ي يررررررة   رررررر  تسررررررويق اي  ررررررا  ،(43)

http:/www.bahammam.com. 
 . 2003يناير  7وكالة األنباء الفرنسية، (44)
 .المرجع السابق نفسه(45)
 بمايكتتتتتل ليتتتتدين ونعلتتتتتم ان ليتتتتتدين متتتتتن اشتتتتد المحتتتتتافظين الجتتتتتدد دعتتتتتوة للحتتتترب علتتتتتى العتتتتتراق ولتغييتتتتتر  هتتتتتو صتتتتاحب فكتتتتترة

غتتتتتتار عشتتتتتتتار، مرجتتتتتتع ، االنظمتتتتتتة . هتتتتتتم مايكتتتتتتل ليتتتتتتدين متتتتتتن المحتتتتتتافظين الجتتتتتتدد وهتتتتتتو التتتتتتذي كتتتتتتان وراء فكتتتتتترة التزويتتتتتتر 
 سابق،

http://www  ://ishtar-enana.logspot.com.   
 /39JViko-67#.Vfr-http://san.sy. ي،مرجع سابق،ايمن الباييد(46)
 .. http:/www.ba  hammam .عبدا بااماال ،م جع سابق(47)

 .المرجع السابق نفسه(48)
امريكتتتتتتتتتتتا التتتتتتتتتتتي االفالس،العتتتتتتتتتتتراق :مركتتتتتتتتتتتز صتتتتتتتتتتتقر للراستتتتتتتتتتتات افغانستتتتتتتتتتتتان والعتتتتتتتتتتتراق تقتتتتتتتتتتتودان عبتتتتتتتتتتتد الوهتتتتتتتتتتتاب حميد،(49)

  2015asharqalarabi.org.http://www_2_13االستراتيجية،
 . http:/www.ba  hammam.عبدا بااماال ،م جع سابق،(50)
 /39JViko-67#.Vfr-http://san.sy .،مرجع سابق،ييمن الباييدا(51)

http://www.albasrah.net/
http://ishtar-enana.blogspot.com/
http://www.asharqalarabi.org/
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 .http:/www.ajjazeer.net .مرجع سابق  ،سعيد الالوندي (52)

، العتتتتتتتتتترب  اإلعتتتتتتتتتتالم والحتتتتتتتتتترب والدعايتتتتتتتتتتة: استتتتتتتتتتتراتيجيات إدارة المعلومتتتتتتتتتتات ختتتتتتتتتتالل حتتتتتتتتتترب العتتتتتتتتتتراق:ديبتتتتتتتتتتا كومتتتتتتتتتتار (53)
 .18، : 4/12/2010السبت  األسبوعي،

 .نفسهالمرجع السابق  (54
 qawim.net-ar www://  http.سابق، عمرج غار عشتار، (55)
 .المرجع السابق نفسه(56)
بابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل للدراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات العلميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  د ار ،االعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالم االمريكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي والحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترب جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون، رامشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيل(57)
 2010http://www.darbabl.net_1_17العراق:،
،الستتتتتتعودية، اول العمليتتتتتتات الحربية خالتتتتتتد بتتتتتتن ستتتتتتلطان ، الختتتتتتداع التعبتتتتتتوي: االستتتتتتس والمبتتتتتتادي العامتتتتتتة للختتتتتتداع  فتتتتتتي (58)

 ،2015فبراير

. com. moqatel، http:// www: 
 .المرجع السابق نفسه(59)
 20015_   3_23للواليتتتتات المتحتتتتدة االمريكيتتتتة، ةاورنتتتتت نت،ترجمتتتتة عبتتتتد القتتتتار عبتتتتد اللتتتتي :المفارقتتتتة المخابراتيتتتت  (60)

http://wwwaahram arg .eg.news 
 .147(اص2006ل ق يزيا:الص ويتا:لسطور الصوهم:اكتي اكشفالصقنيعارنال خيب ل الال  ي   ا)حممداخ  لالحل يمي :ا(61)
 2015،اول فبرايتتتتتتتتتتتتر خالتتتتتتتتتتتتد بتتتتتتتتتتتتن ستتتتتتتتتتتتلطان، وستتتتتتتتتتتتائل العمليتتتتتتتتتتتتات النفستتتتتتتتتتتتية والمراحتتتتتتتتتتتتل والمبتتتتتتتتتتتتادئ اثنتتتتتتتتتتتتاء الحتتتتتتتتتتتترب(62)

com.lmoqatel، http:// www: 

 المرجع  السابق نفسه.(63)

http://www.alukah.net/authors/view/home/3631/

