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ملخص: 
االأمريكية يف حرب اخلليج  االإعالمية  اإىل حتليل حمتوى احلملة  الدرا�سة  هدفت هذه 
الثالثة عام 2003، ابتداًء من بدايات العملية الع�سكرية يف 9 اآذار 2003م، وانتهاًء ب�سقوط 
العا�سمة العراقية بغداد يف اأيدي القوات االأمريكية يف 9 ني�سان 2003، وقد ركزت الدرا�سة 
وحمتواها،  عليها،  القائمني  جهة  من  االأمريكية  االإعالمية  للحملة  الرئي�سة  العنا�رش  على 
وو�سائلها، وجمهورها امل�ستهدف، واال�ستجابة لها، وتاأثريها يف ك�سب املعركة الع�سكرية، 

ومعركة الراأي العام العاملي. 
وخل�ست الدرا�سة اإىل اأن احلملة االإعالمية االأمريكية قد بداأت قبل عملية »حترير العراق« 
و�سارت موازية لها، وا�ستمرت بعدها، وا�ستخدمت �سالحًا �ساد�سًا يف االأزمة باالإ�سافة اإىل 
االأ�سلحة ال�سيا�سية، واالقت�سادية، والربية، والبحرية، واجلوية. كما اأنها ا�ستطاعت اأن حتقق 
العراق  وعزل  والعاملي،  واالإقليمي،  االأمريكي،  املحلي  العام  الراأي  معركة  بك�سب  اأهدافها 
العرقية  واالنق�سامات  الداخلية،  والقالقل  الفنت  واإثارة  وع�سكريًا،  واقت�ساديًا،  �سيا�سيًا، 

الإ�سقاط النظام العراقي وتدمري بنيته التحتية. 
الكلمات الدالة: احلملة االإعالمية، جورج بو�ص االبن، احلرب على العراق عام 2003
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Abstract: 
This study aims at analyzing the content of the American Media Campaign 

in the third Gulf war in 2003, from the beginnings of a military operation on 
March 9th, 2003, and ending with the fall of the Iraqi capital Baghdad in 
the hands of U. S. forces on April 9th, 2003, The study focused on the 
major elements of the media campaign of America; those in charge of it 
(Propagandists) , its content, and means, and the target audience, and its 
reaction, and influence on winning the military battle as well as the battle of 
the international public opinion. 

The study concluded that the American Media Campaign started before 
the “Operation Iraqi Freedom” and was parallel to it, and is still going on. It 
is used as a sixth weapon in addition to the political, economic, ground, sea, 
and air weapons. It succeeded in achieving its goals by winning the battle 
for the local, regional, and international public opinion and in isolating Iraq 
politically, economically, militarily as well as stirring up civil war, riots and 
ethnic divisions that shook the Iraqi regime and destroyed its infrastructure. 

Keyword: MEDIA CAMPAIGN, George W. Bush , THE WAR ON 
IRAQ IN 2003
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مقدمة: 

تعّد و�سائل االإعالم »اإحدى و�سائل احلرب النف�سية«، ولعل احلرب االأمريكية على العراق 
عام 2003 متيزت عن غريها باأنها �سهدت تغطية اإعالمية من قلب احلدث. بداأت احلرب على 
العراق حتت �سعار »ال�سدم�ة والرتوي�ع« الذي اأطلقه الرئي�ص االأمريكي جورج بو�ص االبن 
موؤ�س�سات  ا�ستهدفت  وبداأت ب�رشيات �ساروخية جوية  اآذار عام 2003،  الع�رشين من  يف 
الدولة العراقية والبنية التحتية، ويف اليوم التايل بداأ االجتياح الربي لالأرا�سي العراقية. 
التي  االأمريكي-  الغربي  �سيما  ال  االإعالم-  و�سائل  عرب  احلرب  تفا�سيل  العامل  تابع  وقد 
تعّد جزءاً من احلملة االإعالمية النف�سية لك�سب املعركة )1( . لقد �ساهمت كثري من الو�سائل 
االإعالمية التي �ساهدها املتلقي، يف دح�ص املزاعم والبيانات املتناق�سة التي �سدرت من 
مناطق  ويف  وقوعها.  حلظة  اال�ستباكات  الهواء  على  تنقل  باتت  فالكامريا  الطرفني،  قبل 
حمددة ومعروفة، وبخا�سة املدن مثلما حدث يف اأم ق�رش والب�رشة والنا�رشية التي اأعلن 
يف البداية عن �سقوطها يف يد الغزاة، ثم نقلت املحطات الف�سائية الحقًا ا�ستئناف املعارك 

فيها حتى يوم التا�سع من ني�سان حني �سقطت العا�سمة العراقية بغداد )2( . 
ومما يدل على اأن احلرب على العراق عام 2003 كانت حربًا اإعالمية بالدرجة االأوىل 
مرا�سليها  جميع  على  »عممت  قد   CNN حمطة  اأن  من  كابالن  ريت�سارد  اإليه  اأ�سار  ما 
بوجوب اإر�سال م�سودة عن املادة التي �ستبث قبل االإر�سال حتى تتم املوافقة عليها 
من قبل امل�سوؤول يف اأتالنتا حيث املقر الرئي�س للمحطة العاملية« )3( . ونظراً الأهمية 
على  الوقوف  اإىل  ت�سعى  الراهنة  الدرا�سة  فاإن  املعركة،  ك�سب  يف  ودورها  االإعالم  و�سائل 
طبيعة احلملة االإعالمية االأمريكية على العراق عام 2003. ملعرفة دورها يف ك�سب املعركة 

وتاأثريها النف�سي واالجتماعي على العراقيني من مدنيني وع�سكريني. 

مشكلة الدراسة: 
ال�سيا�سة  اأدوات  ترابط  على  االأمريكية  النف�سية  االإعالمية  احلملة  اإ�سرتاتيجية  تقوم 
من دبلوما�سية، واقت�سادية، وع�سكرية، ودعاية يف �سّن حرب �ساملة على جميع اجلبهات 
لتحقيق االأهداف ال�سيا�سية االأمريكية االقت�سادية والع�سكرية منها، وترتكز هذه احلملة على 
بالعلنية،  الع�سكرية واالقت�سادية، وتت�سم  باالإ�سرتاتيجية  االأهداف وترتبط  �سيا�سة حمددة 
وال�رشية، واخلداع، والتعتيم، والت�سليل، لت�سكل راأيًا عامًا، عربيًا، وعامليًا، داعمًا للم�سالح 
احلملة  »م�سمون«  حمتوى  حتليل  يف  الدرا�سة  هذه  م�سكلة  تكمن  عليه  وبناًء  االأمريكية، 
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العاملي  العام  والراأي  العراقيني،  والع�سكريني  املدنيني  اإىل  املوجهة  االأمريكية  االإعالمية 
واأثناءها وبعدها  العراق  العراق عام 2003م، قبل معركة »عملية حترير  يف احلرب على 
2003م،  اآذار   9 يف  الع�سكرية  العملية  بدايات  من  ابتداًء   ،Operation Iraqi Freedom
اأيدي القوات االأمريكية يف 9 ني�سان 2003،  وانتهاًء ب�سقوط العا�سمة العراقية بغداد يف 
حيث تركز الدرا�سة على العنا�رش الرئي�سة للحملة االإعالمية االأمريكية من جهة القائمني 
عليها، واأهدافها، وو�سائلها، واجلمهور امل�ستهدف بها، وتاأثريها النف�سي واالجتماعي على 

العراقيني مدنيني وع�سكريني. 
أهمية الدراسة: 

تكمن اأهمية هذه الدرا�سة يف كونها تلقي ال�سوء على احلملة االإعالمية االأمريكية على 
العراق»،  حترير  »عملية  وبعدها  واأثناءها   2003 عام  العراق  على  احلرب  قبل  العراق 
ابتداًء من بدايات العملية الع�سكرية يف 9 اآذار 2003م، وانتهاًء ب�سقوط العا�سمة العراقية 
على  االأمريكية  احلرب  تعد  حيث   ،2003 ني�سان   9 يف  االأمريكية  القوات  اأيدي  يف  بغداد 
العراق حربًا اإعالمية بالدرجة االأوىل، ا�ستخدمت فيها اأ�سخم حملة معلومات دبلوما�سية، 
التفوق  حتقيق  اأجل  من  العراق  �سد  وع�سكرية  ونف�سية،  واإلكرتونية،  واإعالمية،  و�سيا�سية، 

االإعالمي والع�سكري �سده، وم�سادرة قراراته ال�سيا�سية والع�سكرية. 
أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدرا�سة الو�سفية التحليلية اإىل اإلقاء ال�سوء على احلملة االإعالمية االأمريكية 
يف احلرب على العراق عام 2003 م. حيث تعد احلملة االإعالمية االأمريكية يف احلرب على 
ا�ستملت على معلومات دبلوما�سية و�سيا�سية والكرتونية  اأ�سخم حملة  العراق عام 2003 
ونف�سية وع�سكرية �سد العراق من اأجل حتقيق التفوق االإعالمي والع�سكري �سده، وم�سادرة 
قراره ال�سيا�سي والع�سكري. وتركز الدرا�سة ب�سكل رئي�ص على احلملة االإعالمية وعنا�رشها 
الرئي�سة من جهة القائمني عليها، واأهدافها، وو�سائلها، اجلمهور امل�ستهدف بها، وتاأثريها 

النف�سي واالجتماعي على العراقيني مدنيني وع�سكريني. 
منهجية الدراسة: 

على  الباحث  اعتمد  لذا  التحليلية  الو�سفية  الدرا�سات  اإىل  الدرا�سة  هذه  تنتمي 
والوثائق  الن�رشات  جميع  م�سمون  اأو  حمتوى  لدرا�سة  التحليلي  الو�سفي  االأ�سلوب 
للبحث  اأولية  كم�سادر  واالإجنليزية  بالعربية  االأمريكية  االإعالم  وكالة  عن  ال�سادرة 
بغية  وكتب  ُحف وجمالت  �سُ من  الثانوية  امل�سادر  اإىل  باالإ�سافة  وبعدها،  احلرب  قبل 

املرجـوة.  النتائج  على  احل�سول 
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اإلطار النظري للدراسة: 
يكاد يكون التاريخ االإن�ساين، تاريخًا للغزو وال�سيطرة، وتاريخًا للفتوحات والثورات، 
على  التاريخ  اأحداث  اأبرز  كانت  ورمبا  لالإن�سان،  االجتماعي  الوجود  احلروب  الزمت  فقد 
العلمية،  واالكت�سافات  االخرتاعات  اأعظم  �سهد  الذي  املا�سي  القرن  ويف  الزمن)4(.  مّر 
من  احلربية  االآلة  فتطور  قبل  من  يعرفها  مل  العنف  من  خمتلفة  �سوراً  فيه  االإن�سان  �سهد 
املجتمع  اأطراف  التناق�سات بني  وتفاقم  اأخرى،  الدولية من جهة  امل�سالح  وتعقيد  جهة، 
الدويل من جهة ثالثة اأدى اإىل وقوع حربني عامليتني هما: احلرب العاملية االأوىل )1914 
الب�رش،  اأودتا بحياة املاليني من   )1945 – الثانية )1939  العاملية  1918( واحلرب   –
معظم  امتدت  الباردة  باحلرب  �سميت  ثالثة  حربًا  العامل  �سهد  كما  بكاملها.  مدنًا  ودمرتا 
ت عن نف�سها بع�رشات احلروب االإقليمية ال�ساخنة،  الن�سف الثاين من القرن الع�رشين. وعربَّ
تلك احلروب التي عرفت بحروب االإنابة »War by Proxy« )5( . وي�ستطيع اأي فرد متو�سط 
العمر اأن يذكر جمموعة من احلروب التي عاناها اأو عاي�سها اأو �سمع عنها، بل اإن هناك من 
تابع تفا�سيل العمليات الع�سكرية يف احلروب االأخرية بو�ساطة التقدم التكنولوجي وثورة 
اأ�سبابها  يعرف  اأن  يحاول  فاإنه  والدرا�سة،  بالبحث  حربًا  اأحد  تناول  وكلما  االت�ساالت. 

واأهدافها وجمرياتها ونتائجها وما �سيرتتب على هذه النتائج يف امل�ستقبل. 
مو�سوعيًا  يكون  اأن  االجتماعية  العلوم  يف  الباحث  على  ال�سعب  من  كان  وملا 
اأن يعلن الباحث »ذاتيته« من البداية كحل مل�سكلة املو�سوعية كما  متامًا، فمن املف�سل 
نادى بذلك الباحث ال�سويدي »جونار مريدال«)6( . لقد اأحدثت و�سائل االإعالم االإلكرتونية 
وعلى  الغربية  املجتمعات  يف  االجتماعية  العالقات  بنية  يف  جوهرية  تغريات  احلديثة 
تتحكم  وباتت  احلياة،  ع�سب  ت�سكل  الو�سائل  هذه  اأ�سحت  اإذ  االأمريكي؛  املجتمع  راأ�سها 
مبجريات االأمور وال�سوؤون االجتماعية، والثقافية، وال�سيا�سية، واالقت�سادية وغريها، اإىل 
والعامل   ،  )Lyotard( )ليوتار(  اأمثال  االجتماعيني،  الباحثني  من  العديد  جعل  الذي  احلد 
)جان بودرّيار( يقولون »اإن هذه الو�سائل االإعالمية هي التي نقلت املجتمعات اإىل 

مرحلة ما بعد احلداثة«. )7( . 
ويف 9/ 3/ 2003 قامت القوات االأمريكية وقوات التحالف )اال�سرتالية والربيطانية( 
Operation Iraqi Free-  ��سن حملة ع�سكرية اإعالمية على العراق حتت ا�سم حترير العراق
dom، وتوقفت املعركة يف1/ 5/ 2003 بعد اكتمال احتالل العراق اأعلن الرئي�ص االأمريكي 
بو�ص االبن يف 1/ 5/ 2003 عن انتهاء حالة العداء مع العراق. قبل بداية الغزو االأمريكي 
اإ�سرتاتيجية  بتطوير  االأمريكيتان  والدفاع  اخلارجية  ووزارتا  االأبي�ص  البيت  قام  للعراق 
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العام  الراأي  ك�سب  اأجل  من  م�سرتكة  واإعالمية  ونف�سية،  وع�سكرية،  ودبلوما�سية،  �سيا�سية، 
من  والتقليل  احلرب  مدة  تق�سري  بغية  والعاملي  والعراقي،  والعربي،  االأمريكي،  املحلي 

اخل�سائر االأمريكية، ومن ثم حتقيق ن�رش �رشيع على جميع اجلبهات. )8( . 
بني  االإعالمية  احلرب  وهي  اأال  اآخر،  نوع  من  حربًا  العراق  غزو  عمليات  �سهدت  لقد 
خمتلف الو�سائل ل�سن احلرب النف�سية. وحاول اأطراف ال�رشاع من خاللها ا�ستغالل و�سائل 
احل�سول  االإعالم  و�سائل  حاولت  كما  جانب،  من  النف�سية  ر�سائلهم  مترير  يف  االإعالم 
التي  الهائلة  االإمكانات  ال�سابقة مع احلروب نتيجة  اإعالمي مميز لكل جتاربها  على �سبق 
نائب  فرانك كوفرينال  يقول  اآخر  االت�ساالت. من جانب  وتكنولوجيا  الف�سائيات  وفرتها 
رئي�ص العمليات يف حمطة )�سي. بي. اأ�ص. نيوز( »كل ما ن�ستخدمه اليوم رقمي... ميكننا 
القيام بعمليات املونتاج من خالل جهاز نقال على االأر�س ف�سالً عن االت�سال عن 
الواليات  ا�ستفادت  لقد   .  )9( االأخرى«  التكنولوجية  التطورات  من  وغريها  فيديوفون 
ال�سابقة يف تغطية احلروب املختلفة، وبخا�سة خالل حرب فيتنام  اأخطائها  املتحدة من 
التي األّبت تغطيتها االإعالمية الراأي العام املحلي االأمريكي، فكان اأن اأن�ساأت خطوط ات�سال 
ومراقبة  املرا�سلني  وحتديد  التغطية  اأ�ساليب  لتن�سيق  العمالقة  االإعالمية  املوؤ�س�سات  مع 
تغطياتهم، فقد مت قبل احلرب االأخرية »اختيار حوايل خم�سمائة مرا�سل وتوزيعهم على 
القطاعات الع�سكرية املختلفة، واأعطوا تعليمات دقيقة ب�سان اللقاءات مع الع�سكريني، 
منها اأن اأي لقاء البد اأن يكون م�سجالً، حتى يعر�س على الرقيب الع�سكري قبل البث، 
ومنها عدم االلتقاء بالع�سكريني املعار�سني للحرب، والطلب من ال�سحفيني التحرك 

�سمن جمموعات يف ت�سكيالت اجلي�س« )10( . 
لقد كان عدد من ال�سحفيني التابعني لبع�ص الف�سائيات قد غّطى اأخبار احلرب عرب 
تنقله باملدرعات االأمريكية، يف الوقت الذي ن�سبت بع�ص الف�سائيات كامرياتها على مقدمة 
الدبابات التي كانت تتحرك جتاه بغداد واملدن العراقية الكربى. كما ك�سف »كاليف مايري« 
مرا�سل هيئة االإذاعة الربيطانية يف العراق اأثناء احلرب اأن قوات الغزو االأمريكية فر�ست 
لب�س الزي الع�سكري على ال�سحفيني املرافقني لها، واأن ال�سحفيني كانوا يعي�سون مع 
اجلنود وياأكلون معهم؛ حيث ن�ساأت بع�س ال�سداقات بينهم، االأمر الذي اأدى اإىل تراجع 
مو�سوعية هوؤالء ال�سحفيني« )11( . من جهته »ر�سد مكتب املحا�سبة احلكومية االأمريكية- 
وهو ذراع بحثي للكونغر�ص- يف تقرير له عام 2006 عقوداً واتفاقيات مع �رشكات خا�سة 
واأفراد تابعني للبنتاغون مع جهات اإعالمية وعالقات عامة ووكاالت اإعالن و�سحافيني، 
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و�رشكات، واأفراد، للم�ساهمة يف عمليات غ�سيل االأدمغة لل�سعب االأمريكي بالدرجة االأ�سا�ص، 
بلغت قيمتها 61 مليار دوالر خالل �سنتني ون�سف ال�سنة )من اأكتوبر 2002 ولغاية مار�ص 
2005( « )12( . ويقول املفكر نعوم ت�سوم�سكي »لعل الهدف من عمليات غ�سل االأدمغة 
املادية  الهائلة  االإمكانات  وح�سد  واتفاقات  �سفقات  وعقد  و�رضكات  اأفراد  و�رضاء 
ال�ست  ال�سنوات  فرتة  عن  والتعوي�س  العقول  على  التاأثري  ي�ستهدف  اإمنا  واملعنوية 
التي  امل�سرتخية  الفرتة  تلك  االأمريكيون،  عا�سه  الذي  االأول  االإعالمي  الت�سليل  من 
مت البناء عليها ببطء خالل �سنوات اأواخر الثمانينيات والت�سعينيات، اأو عن طريق 
�سدمات، ال�سيما بعد اأحداث �سبتمرب االإرهابية االإجرامية عام 2001، وذلك حل�ساب 
�سنرّاع القرار املخفيني داخل دائرة الرئي�س بو�س، ويف املقدمة منهم اجلرناالت يف 
البنتاغون. االأمر الذي له عالقة بالرتويج للقوة الع�سكرية املرتبطة مب�سانع ال�سالح 
االأمريكي، وهي واحدة من اأخطر جماعات ال�سغط، وكذلك بالتحالف املديد والوثيق 

بني املجتمع ال�سناعي واملجتمع احلربي« )13( . 
اإن االأ�سلوب الذي اعتمدته الواليات املتحدة االأمريكية يف تغطية عدوانها على العراق ثم 
احتالله كان ثمرة لتجارب �سابقة، ال�سيما اال�ستفادة الق�سوى من جتربة احلرب الربيطانية 
على االأرجنتني )حرب الفوكالند( يف ثمانينيات القرن املا�سي حيث »مل ت�سمح القوات 
الربيطانية بتغطية ما كان يدور يف م�رضح العمليات الع�سكرية اإال من خالل اجلهات 

االإعالمية الع�سكرية الربيطانية املتخ�س�سة« )14( . 
الربيطانية  االإعالمية  االأجهزة  تناقلته  ما  اإال  حدث  عما  �سيئًا  اأحد  يعرف  مل  ولذلك 
مل  حيث  وبنما،  هاييتي  اجتياحها  عند  االأمريكية  الدفاع  وزارة  فعلت  وكذا  الع�سكرية. 
ي�سمح بدخول و�سائل االإعالم اإليهما اإال بعد اأن اأنهت القوات االأمريكية كل عملياتها. وتكرر 
املو�سوع نف�سه اأي�سًا عندما �سنت اأمريكا عدوانها على العراق كانون ثاين 1991، ومن هنا 
كانت التغطية االإعالمية لغزو العراق قد غلبت عليها الهيمنة الع�سكرية البحتة، اأي التعبري 
عليه، وميكن  امُلعَتدى  نظر  وتغييب وجهة  احلقيقة  والتعتيم على  الغازي،  نظر  عن وجهة 
القول: اإن ال�سلوك االأمريكي يف الت�سليل االإعالمي له مربراته فهو يهدف يف الدرجة االأوىل 
اإىل �رشف الراأي العام االأمريكي عما يجري يف العراق. اأما بخ�سو�ص ال�سعوب العربية فاإن 
و�سائل  ومواجهة  االأمريكية ملخاطبته  املتحدة  الواليات  االأ�سا�سية حلكومة  االإ�سرتاتيجية 
االإعالم العربية متثلت يف »اإن�ساء منافذها االإخبارية اخلا�سة باملجتمع العربي وهي 
حمطة قناة »احلرة« الف�سائية واإذاعة »�سوا«بتكلفة قدرت مبئة مليون دوالر« )15( . 
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مفهوم احلملة اإلعالمية األمريكية ودورها يف احلرب على العراق عام )2003(: 
العراق  اأن  االأمريكي  الرئي�ص  اأعلن  م،   2002 عام  من  الثاين  كانون  �سهر  اأواخر  يف 
قد  �سامل  دمار  اأ�سلحة  امتالك  اإىل  ب�سعيها   ،» لل�رشَّ »حموراً  متثل  ال�سمالية  وكوريا  واإيران 
وامل�سالح  االأمريكي  القومي  االأمن  تهدد  فهي  ثم  ومن  االإرهابية،  اجلماعات  بها  تدعم 
االأمريكية يف العامل، وبناًء عليه ف�سوف تقوم الواليات املتحدة بالعمل �سد هذا املحور يف 
اإطار »احلرب �سد االإرهاب« التي اأعلنتها االإدارة االأمريكية بعد اأحداث 11 �سبتمرب 2001م، 
. وقد ا�ستخدمت االإدارة االأمريكية اإ�سرتاتيجية اإعالمية الإقناع الراأي العام املحلي والعربي 
والعاملي لتربير عدوانها على العراق، وتعرف احلملة االإعالمية االأمريكية باأنها »ن�ساطات 
اإعالمية عاملية علنية تقوم بها حكومة الواليات املتحدة االأمريكية لرتويج اأهدافها 
ال�سيا�سية اخلارجية عن طريق فهم اجلماهري امل�ستهدفة اخلارجية و�سانعي القرار 
بني  احلوار  دائرة  تو�سيع  وكذالك  عليهم،  التاأثري  وبالتايل  باملعلومات  وتزويدهم 
فاحلملة  العامل.«)16(.  يف  ونظرياتها  االأمريكية  واملوؤ�س�سات  االأمريكان  املواطنني 
االإعالمية االأمريكية هي عملية ك�سب قلوب االأفراد واجلماعات واملنظمات والدول واحللفاء 
واالأ�سدقاء وعقولهم يف العامل من اأجل ت�سكيل راأي عام داعم للقرار االأمريكي بغزو العراق. 

دور احلملة اإلعالمية قبل عملية حترير العراق عام 2003:

أوالً- على صعيد اخلطابات اإلعالمية األمريكية: 
يف 12/ 9/ 2002 األقى الرئي�ص االأمريكي بو�ص االبن خطابًا اأمام اجلمعية العامة . 1

االإن�سان،  وحقوق  الدولية،  للقوانني  العراقية  احلكومة  انتهاكات  فيه  عّدد  املتحدة  لالأمم 
واتهمها بدعم االإرهاب، و�سوء التعامل مع جريانها و�سعبها، وعدم تداولها لل�سلطة ب�سورة 
دميقراطية، واإ�رشارها على احتجاز االأ�رشى والرهائن من رعايا الدول االأخرى. ويف هذا 
احلكومة  لوقف جتاوزات  بالتحرك  املتحدة مهدداً  االأمم  االأمريكي  الرئي�ص  اخلطاب طالب 
العراقية واإاّل فقدت علة وجودها، ما يعطي االإدارة االأمريكية احلق يف التحّرك �سد العراق، 
ولو ب�سورة منفردة، بعيداً عن املظلة ال�رشعية. وقد اأثمر هذا اخلطاب التحري�سي �سد العراق 
من�ساآته  جميع  بفتح  العراق  األزم  الذي  2002م،   /11  /8 يف   )1441( القرار  �سدور  عن 
الأ�سلحة  حيازته  عدم  من  للتاأّكد  �رشط  اأو  قيد  دون  الدويل  للتفتي�ص  واخلا�سة  احلكومية 

الدمار ال�سامل التي اتهمته بها االإدارة االأمريكية. )17( . 
يف 5/ 2/ 2003 األقى وزير اخلارجية االأمريكية االأ�سبق كولون باول اأمام جمل�ص . 2

االأمن الدويل، وملدة �ساعة خطابًا يزعم من خالله اأن هناك اأدلة على قيام العراق بتطوير 
)فيديو(  اأ�رشطة  عرب  وذلك  الدوليني،  املفت�سني  اأعني  عن  واإخفائها  �سامل  دمار  اأ�سلحة 
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املواد  ال�سورة حتوي بع�ص  اأن  على  تفتي�سها، موؤكداً  العراقية قبل  املن�ساآت  ت�سور بع�ص 
التي اأخفيت قبيل التفتي�ص، وكذلك ت�سجيالت �سوتية لبع�ص العراقيني الذين يتحدثون عن 
�سيء ما، ف�رشه وزير اخلارجية على اأنه اأ�سلحة دمار �سامل؛ م�سرياً اإىل قيام العراق باإخفاء 

االأ�سلحة عن طريق معامل متحركة حممولة على �ساحنات وغريها. )18( . 
يف 17/ 3/ 2003م األقى الرئي�ص بو�ص خطابًا عرف بخطاب اللحظة احلا�سمة اأي . 3

ه هذا اخلطاب للحكومة العراقية  خالل ال�ساعات االأخرية من بدء العمليات الع�سكرية، ووجِّ
يغادروا  اأن  واأبنائه  ح�سني  �سدام  »على  بو�ص يف خطابه  قال  العراقي حيث  وال�سعب 
العراق يف غ�سون 48 �ساعة. و�سيوؤدي رف�سهم اإىل بدء نزاع ع�سكري يف الوقت الذي 
نختاره«؛ بينما يتودد الرئي�ص يف اخلطاب نف�سه اإىل العراقيني بالقول: »اإذا بداأت حملة 
يحكمون  الذين  القانون  عن  اخلارجني  الرجال  �سد  موجهة  �ستكون  فاإنها  ع�سكرية 
امل�سلحة  القوات  وّد  ك�سب  حماواًل  خطابه  الرئي�ص  ويتابع   . �سدكم«.  ولي�ست  بالدكم، 
يف  عن�رض  كل  »اأح�س  قوله:  اخلطاب  يف  جاء  حيث  قيادتها،  على  ويحر�سها  العراقية 
القوات الع�سكرية العراقية، ويف اأجهزة اال�ستخبارات يف حال وقوع احلرب اأالرّ تقاتلوا 

يف �سبيل نظام، اإنه يحت�رض، ال ي�ستحق اأن ت�سحوا بحياتكم من اأجله« )19( . 

ثانياً- على الصعيد العسكري: 

يف حزيران عام 2002 عملت احلملة االإعالمية االأمريكية على اإظهار ح�سد القوات . 1
الع�سكرية االأمريكية وتكثيفها يف املناطق املحيطة بالعراق، والعمل على حت�سني القواعد 
احلرب  اندالع  عند  للقيادة  مركزاً  املنطقة التخاذها  دول  بع�ص  وتو�سعتها يف  االأمريكية 
للقوة حتى  كا�ستعرا�ٍص  االإعالم  و�سائل  احل�سد يف  اأخبار  ون�رش   ، العديد يف قطر(  )قاعدة 

يحدث ذلك االأثر النف�سي واملعنوي على احلكومة وال�سعب العراقيني. 
الفتاكة . 2 االأ�سلحة  عن  احلديث  خالل  من  والرتويع  ال�سدمة  مبداأ  على  التاأكيد 

االإدارة  اأثارت  التي  النماذج  ومن  العراق،  يف  ا�ستخدامها  االأمريكية  االإدارة  تزمع  التي 
 )MOAB( الهائل(  الهوائي  االنفجار  )قنبلة  اإعالميًا مق�سوداً،  االأمريكية حولها �سجيجًا 
الدفاع االأمريكية وكاالت االأنباء حل�سور  القنابل( ، حيث دعت وزارة  )اأم  اأ�سمته  اأو ما   ،
عند  اآثار  من  حتدثه  ما  وم�ساهدة  2003م،   /3  /11 يف  مرة  الأول  القنبلة  تلك  تفجري 
اليابان.  على  اإلقائها  عند  دمار  من  هريو�سيما  قنبلة  اأحدثته  ما  مع  يتعادل  انفجارها 
وحفاظًا على حتقيق عن�رش املفاجاأة التكتيكية على العدو عند بدء احلرب، اأعلنت االإدارة 
االأمريكية اأنها لن ت�ستخدم هذه القنبلة يف حربها على العراق؛ الأن امل�سانع االأمريكية مل 
ت�سنع من )اأم القنابل( �سوى قنبلة واحدة هي التي مت تفجريها يف ذلك الزخم االإعالمي 

الدعائي الهائل للقدرات الع�سكرية االأمريكية )20( . 
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ثالثاً- على صعيد املنشورات والنداءات اإلذاعية: 

يف 29/ 10/ 2002 قامت الطائرات التابعة للقوات االأمريكية باإلقاء املن�سورات . 1
على القوات العراقية، وبخا�سة يف مناطق احلظر اجلوي �سمال وجنوب العراق لتحذيرها 
األقيت ماليني املن�سورات فوق جنوب العراق،  من اال�ستجابة الأوامر القيادة العراقية، وقد 
الثورة  اإىل  االأمريكية ودعوتها  القوات  اأ�سلحتها �سد  ا�ستخدام  العراقية من  القوات  لتحذير 

على قادتها، وعدم تنفيذ اأوامرهم. )21( . 
يف يوم 19/ 3/ 2003 وقبل �ساعات فقط من بدء احلرب اأعلن اجلي�ص االأمريكي . 2

باأنه اأ�سقط ما يقرب من مليوين من�سور على العراق لي�سل اإجمايل ما اأ�سقط على العراق من 
من�سورات خالل مرحلة ما قبل احلرب، )17( مليون من�سور ا�ستهدفت )29( موقعًا ع�سكريًا 
اأ�سلحة  ا�ستخدام  عن  االمتناع  اإىل  العراقي  اجلي�ص  تدعو  البالد،  �رشقي  جنوب  يف  ومدنيًا 
م�سوؤولون  قاله  ملا  وفقًا  املن�سورات  هذه  وتهدف  النفط،  حقول  اإ�سعال  اأو  ال�سامل  الدمار 
يف البنتاجون اإىل »اإقناع القوات العراقية يف جنوب العراق بالوقوف على احلياد عندما 
اجتاه حقول  الكويت يف  العراق من  املتحدة جنوب  الواليات  تقودها  التي  القوات  جتتاح 
للقوات  املوجهة  والتعليمات  بغداد.  العا�سمة  اإىل  طريقها  يف  الب�رشة  مدينة  حول  النفط 
اأبراج دباباتهم يف و�سع عك�سي، والتخّلي عن عرباتهم  العراقية حمددة، ومن بينها ترك 

املدرعة اأثناء عودتهم اإىل الثكنات« )22( . 
130EC و�سممت ر�سالتها . 3 اأُقيمت داخل طائرات  اأمريكية  اإذاعية  جّهزت حمطات 

االإذاعية على غرار حمطة )�سوت ال�سباب( االأكرث �سعبية يف العراق، وهناك اأي�سًا الربامج 
االإخبارية التي ي�رشف على اإعدادها خرباء احلرب النف�سية داخل اجلي�ص االأمريكي يف فورت 

براغ بوالية نورث كالورينا« )23( . 

رابعاً- على صعيد التغطية اإلعالمية للحرب:

هت الدعوة الأكرث من )500( مرا�سل تلفزيوين و�سحفي من خمتلف دول العامل، . 1 وجِّ
لتغطية  الع�سكرية،  االأعمال  بدء  عند  العراق  داخل  الربيطانية  االأمريكية  القوات  مل�ساحبة 
احلرب اإعالميًا ب�سورة مبا�رشة من ميادين القتال، وذلك بعد تاأهيل هوؤالء املرا�سلني من 
خالل دورات تدريبية تواّلها البنتاجون ليعتادوا على كيفية احلماية من النريان، وارتداء 
االأقنعة الواقية من الغازات، واملكوث يف ظل ظروف احلرب، وهي خطوة غري م�سبوقة يف 

جمال التغطية االإعالمية للحروب احلديثة. )24( . 
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احلملة اإلعالمية األمريكية أثناء احلرب على العراق عام )2003(: 
بداأت هذه احلملة مع ال�رشبات اجلوية االأوىل على بغداد فجر يوم اخلمي�ص املوافق 
20 من اآذار 2003م، وا�ستمرت حتى �سقوط بغداد يف التا�سع من �سهر ني�سان عام 2003م، 
وهي الفرتة التي �سهدت االأعمال الع�سكرية اجلوية والربية على املدن العراقية. وقد عملت 

االإ�سرتاتيجية االإعالمية التي رافقت العمليات الع�سكرية على النحو االآتي: 
يف 20/ 3/ 2003 اأعلن الرئي�ص االأمريكي بو�ص االبن يف خطابه املتلفز اأن قواته . 1

امل�سلحة تقوم بر�سالة اأخالقية ح�سارية يف العراق الإقناع ال�سعب االأمريكي ب�رشورة احلرب 
على العراق. قال: »اأقول لكل الرجال والن�ساء يف القوات امل�سلحة االأمريكية املنت�رضين 
االآن يف ال�رضق االأو�سط اإن ال�سالم يف العامل امل�سطرب«، واآمال �سعب م�سطهد تقع 

على عاتقكم، وهذه الثقة مبحلها« )25( . 
ركزت احلملة االإعالمية االأمريكية يف حربها على العراق عام 2003 على م�سطلح . 2

التحالف الدويل وقد اأ�سار اإليه الرئي�ص بو�ص االبن يف خطاب اإعالن احلرب بقوله: »اأكرث من 
35 دولة توفرّر دعماً حا�سماً يرتاوح بني ا�ستخدام قواعد جوية وبحرية وم�ساعدة يف 
توفري معلومات ا�ستخباراتية واالأمور اللوج�ستية ون�رض وحدات مقاتلة. . كل دولة من 
دول التحالف قررت اأن تتحمل هذا الواجب وت�ساطر �رضف اخلدمة يف �سبيل دفاعنا 

امل�سرتك« )26( . 
اإلقاء املن�سورات ذات امل�سامني املب�سطة والوا�سحة على املناطق . 3 اال�ستمرار يف 

التي �سهدت مقاومة من القوات العراقية للقوات االأمريكية الربيطانية، ففي اليوم اخلام�ص 
من احلرب 24/ 3/ 2003م األقت احلوامات االأمريكية من�سورات على مدن اأم ق�رش، والفاو، 
والنا�رشية، وكربالء، والب�رشة، حتث فيها القوات العراقية على اال�ست�سالم واإلقاء ال�سالح 
وعدم اال�ستمرار يف املقاومة غري املجدية، وتعري�ص اأنف�سهم للقتل من اأجل نظام دكتاتوري 

زائل )27( . 
لقد ا�ستخدمت القيادة الع�سكرية االأمريكية االإعالم املدين االأمريكي �سالحًا رئي�سًا . 4

يف املعركة على العراق من اأجل احلفاظ على ثقة ال�سعب االأمريكي بجي�سه، وت�سكيل راأي عام 
داعم للحرب. فمثاًل حر�ست وزارة الدفاع االأمريكية على عدم ن�رش �سور اجلنود االأمريكان 
ال�سعب  ال�سور خماوف لدى  ُتَوّلد هذه  اأن  اأو �سحايا احلرب، خ�سية  ذوي اجلروح اخلطرية 

االأمريكي، مما يوؤدي اإىل تقوي�ص اإميانهم بعدالة الق�سية االأمريكية مع العراق )28( . 
5 .Em-  أأن�ساأت قيادة ال�سوؤون العامة للجي�ص االأمريكي برنامج املرافقني ال�سحفيني

اإعالمية عاملية عدة،  bedded Journalists الأكرث من )770( �سحفيًا يتبعون موؤ�س�سات 
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 )550( منهم  واجلوية،  والبحرية  الربية  الع�سكرية  الوحدات  قيادات  اأمرة  حتت  ويعملون 
 )6000( مقالة  اآالف  �ست  يبعثون  ال�سحفيني  هوؤالء  وكان  الربية.  القوات  مع  �سحفيًا 

�سحفية اأ�سبوعية اإىل موؤ�س�ساتهم حول �سري املعارك. )29( . 
ال�سعب . 6 مع  والتعاطف  احلرب،  ماآ�سي  عن  والعاملي  االأمريكي  العام  الراأي  �رشف 

العراقي ففي يوم 29/ 3/ 2003م، وحينما كان امل�سوؤول الربيطاين الكابنت )نيك مانفيلد( 
االإعالم  اإىل و�سائل  اأم ق�رش، �رشح  العراقيني يف  ال�سكان  يقوم بعملية توزيع املياه على 
هي  هذه  التوزيع  عملية  »اإن  بالقول:  التوزيع  بتغطية عملية  تقوم  كانت  التي  الكثيفة 
جزء من جهود التحالف من اأجل تزويد املواطنني باملياه ال�ساحلة لل�رضب« ثم اأردف 
بالقول: »اإن هوؤالء كانوا م�سطهدين وناأمل اأن يتمكنوا بعد االآن من العي�س ب�سورة 

طبيعية دون خوف« )30( . 

أهداف احلرب األمريكية على العراق: 

يف يوم 19/ 3/ 2003م قامت الواليات املتحدة وقوات التحالف الربيطانية بعمليات 
اأ�سلحة الدمار ال�سامل  ع�سكرية جوية وبحرية وَبرّية �سد العراق بدعوى حترير العراق من 
واإزالة النظام العراقي، ويف بداية الغزو حدد وزير الدفاع االأمريكي دونالد رام�سفيلد 

)Donald Rumsfeld( اأهدافاً ثمانية لهذه احلرب: )31( . 

1 . .Ending the Regime of Saddam Hussein اإنهاء نظام �سدام ح�سني
2 . Identifying, isolate and eliminate Iraq’s التخل�ص من اأ�سلحة الدمار العراقية

Weapons of Destruction

3 .To search for, cap-  للبحث عن االإرهابيني والقب�ص عليهم وطردهم من البالد
ture and drive out terrorists from the country

4 .To collect intelli- االإرهابيني ب�سبكة  املتعلقة  اال�ستخبارية  املعلومات   ممع 
gence related to terrorists network

5 . To collect املحظورة  ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة  عن  اال�ستخبارية  املعلومات  جمع 
 such intelligence as it related to the global network of illicit weapons of mass

destruction
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املعوزين . 6 واملواطنني  للم�رشدين  االإن�سانية  امل�ساعدات  وتقدمي  العقوبات  اإنهاء 
 To end sanctions, and to immediately deliver humanitarian support to الكرث 

 the displaced and too many needed citizen

7 . To secure Iraqis oil fields and حماية حقول البرتول وثروات ال�سعب العراقي
resources which belong to the Iraqi people

8 . To help the Iraqi م�ساعدة العراقيني عل اإيجاد ظروف لالنتقال اإىل حكومة ذاتية
people create conditions for transitions to a representative self- government

أهداف احلملة اإلعالمية األمريكية على العراق يف حرب عام 2003:

حرب  معركة  قبل  االأمريكي  اجلي�س  ا�ستخدمها  التي  االإعالمية  احلملة  هدفت 
حترير العراق عام 2003 واإثناءها وبعدها اإىل حتقيق االأهداف االآتية: )32( . 

يف . 1 التفوق  �سيما  ال  كافة،  املجاالت  يف  االأمريكية  املتحدة  الواليات  قوة  اإظهار 
جمال القيادة والتحكم. 

ت�سهيل جهود القوات امل�سلحة لتحقيق التفوق على العدو براً، وبحراً، وجواً. . 2
تعطيل عملية اتخاذ القرار لدى العدو. . 3
االأخذ بزمام االأمور يف املعركة واال�ستمرار فيها. . 4
تزويد القائد الع�سكري بخيار ع�سكري غري مميت لل�سيطرة على العدو. . 5
التقليل من زخم تقدم العدو. . 6
تعطيل تفعيل خطط العدو الع�سكرية وكذلك عملياته الع�سكرية. . 7
تعطيل قدرة العدو على توجيه قواته الع�سكرية. . 8
التقليل من اأهمية قرار العدو. . 9

الدفاع عن عمليات القيادة والتحكم لدى القوات ال�سديقة واحلليفة. . 10
تهبيط معنويات العدو ورفع معنويات القوات االأمريكية. . 11
ك�سب الراأي العام املحلي واالإقليمي والعاملي. . 12
حتقيق االأهداف الوطنية للقوات امل�سلحة االأمريكية. . 13
ال�سيطرة على املدنيني قيادًة، و�سعبًا، وجي�سًا. . 14
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اجلمهور املستهدف باحلملة اإلعالمية األمريكية على العراق عام 2003

توجهت احلملة االإعالمية اإىل الفئات االآتية: )33( . 
Enemy العدو )العراق( . 

Leaders قادة العدو ال�سيا�سيني. 

Military Commanders قادة جي�ص العدو. 

Army Personnelاأفراد جي�ص العدو. 

Personnel ال�سكان. 

Selvesالذات. 

U. S Armed Forces القوات امل�سلحة االأمريكية. 

American Publicال�سعب االأمريكي. 

Coalition Partners احللفاء. 

The Worldالعالــــــــــم. 

Friends االأ�سدقـــــــاء. 

Potential Alliesاحللفاء املحتملون. 

Neutralsاملحايدون. 

Potential Enemies االأعداء املحتملون. 

Opposition املعار�ســــة. 

القائمون على احلملة اإلعالمية األمريكية على العراق عام 2003:
الناطق ال�سحفي الر�سمي با�سم البيت االأبي�ص.  ♦
موقع االإنرتنت التابع لوزارة اخلارجية االأمريكية.  ♦
ال�سفارات االأمريكية يف العامل.  ♦
مكتب االت�سال العاملي Global Communication Office الذي اأن�ساه بو�ص االبن  ♦

عام 2002 لرتويج �سيا�ساته. 
راديو �سوا. )34( .  ♦
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مّسوغات احلملة اإلعالمية األمريكية لغزو العراق عام 2003:
الإقناع  واالإ�سالمي  والعربي  والعاملي  االأمريكي  الداخلي  العام  الراأي  ك�سب  اأجل  من 
االآتية،  التربيرات  االأمريكية  القيادة  اختلقت  العراق  �سن حرب على  النا�ص جميعا بحتمية 

التي معظمها عناوين لق�س�ص اإخبارية زائفة يف االإعالم العاملي: )35( . 

�سيقدم العراقيون باقات من الورد اإىل جي�ص التحالف تقف العراق وراء هجوم 11 اأيلول 2001. 
و�سي�ستقبلونهم باالأح�سان

�سيبقى االأمريكان يف العراق لفر�ص النظاماأنها حرب حترير العراق من نظام �سدام. 
تدمري خمزون العراق من ال�سواريخالق�ساء على نظام �سدام ح�سني

حماية حقول البرتول وثروات العراق من اأجل العراقينياإنها حرب للق�ساء على الدكتاتورية
م�ساعدة العراقيني على توفري ظروف االنتقال اإىل حكومة انتقاليةالتخل�ص من اأ�سلحة الدمار ال�سامل العراقية
الق�ساء على االإرهاب عن طريق البحث عن 

االإرهابيني والقب�ص عليهم وطردهم من العراق
اإنهاء العقوبات االقت�سادية على العراق

االأمريكان حمررون للعراقيني ولي�سوا معتدين عليه

وسائل احلملة اإلعالمية األمريكية لغزو العراق عام 2003:
االإذاعات ال�رضية )ال�سوداء( : لقد قامت القوات االأمريكية ب�سن اأكرب حملة نف�سية . 1

ال�سعبي  الدعم  تقوي�ص  بهدف  وبعده  واأثناءه  الغزو  قبل  العراق  على  واأ�رش�سها  اإذاعية 
اخل�سائر،  باأقل  قتال  دون  املعركة  وك�سب  العراقي،  النظام  وهزمية  ل�سدام  والع�سكري 

با�ستخدام ر�سائل اإذاعية اإقناعية موجهة لل�سعب واجلي�ص العراقي عرب راديو املعلومات. 
الشكل )1(

نداءات إذاعية موجهة للمدنيين والعسكريين العراقيين تدعوهم لاستماع إلى تعليمات القوات األمريكية



343

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالثون - ج )1( - حزيران 

Leaflet Number: IZD071

ومن اجلدير بالذكر اأن مدة البث يف راديو املعلومات 24 �ساعة يوميًا تبث من اجلو 
والرب والبحر، من حمطات اإر�سال غري معروفة. وتقوم ببث ر�سائل �سد �سدام ح�سني لتقوي�ص 

دعم ال�سعب واجلي�ص لنظامه. ومن االأمثلة على هذه االإذاعات ال�رضية ما ياأتي: 
من  ♦ وبالتحديد  اأمريكيا  من  ممولة  �سوداء  اإذاعة   :Radio Tikrit تكريت  راديو 

العراقيني على  لنظام �سدام، وحتري�ص اجلنود  النقد  اإىل توجيه  االإذاعة  CIA. تهدف هذه 

اال�ست�سالم لقوات التحالف. )36( . 
هذه  ♦ تبث  وكانت   ،1998 عام  اأن�سئت   :Radio Free Iraq احلر  العراق  اإذاعة 

االإذاعة اإىل داخل العراق بالعربية على املوجات الق�سرية من حمطة اأوروبا احلرة االأمريكية 
املوجودة يف براغ يف دولة ال�سيك. )37( . 

بداأت  ♦ العراقية  الوطني  الوفاق  جبهة  متلكها   :Radio Future امل�ستقبل  راديو 
البث عام 1996 تبث االإذاعة بالعربية اإىل داخل العراق من الكويت بتمويل من املخابرات 

املركزية االأمريكية وتبلغ ميزانيتها 6 ماليني دوالر يف ال�سنة. )38( . 
اإذاعة وادي الرافدين Twin Rivers Radio: بداأت البث بالعربية واالجنليزية اإىل  ♦

داخل العراق من الكويت عام 2001. )39( . 
راديو اأ�سور Ashur Radio: بداأت البث باالأ�سورية والعربية عام 2000 من حمطة  ♦

يف اأملانيا عرب املوجات الق�سرية. )40( . 
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اإذاعة �سوت حترير العراق Voice of The Iraqi Liberation: حمطة اأمريكية  ♦
اجلمهوري  احلر�ص  اإىل  وموجهة  كرد�ستان،  �سعب  موجات  م�ستخدمة  ال�سليمانية  من  تبث 
العراقي، كانت تبث نداءات اإىل اجلي�ص العراقي تدعوهم لال�ست�سالم اأو االن�سمام اإىل قوات 

التحالف. )41( . 
راديو �سوا Radio Sawa: اإذاعة اأمريكية تبث االأخبار واالأغاين العربية والغربية  ♦

البث عام 2002 كبديل الإذاعة  بداأت  االأمريكي.  الكوجنر�ص  والربامج اخلفيفة بتمويل من 
�سوت اأمريكا التي توقفت عن البث بالعربية. )42( . 

اإذاعة �سوت ال�سعب العراقي: ميلكها احلزب ال�سيوعي العراقي، وهي اإذاعة �رشية  ♦
متولها املخابرات ال�سعودية. تبث من كرد�ستان العراق. )43( . 

على  حربها  يف  اأمريكا  عليها  اعتمدت  التي  ال�رشية  االإذاعات  هذه  اأن  املالحظ  من 
ة مار�ست ن�ساطاتها االإعالمية وحملتها النف�سية على  العراق عام 2003 هي اإذاعات مهمَّ
الأن  كاملة  اأهدافها  حتقق  مل  لكنها  بعدها،  وبقيت  معها  و�سارت  املعركة،  قبل  العراقيني 
امل�ستمع العراقي مقتنع باأن احلرب من اأجل النفط ولي�ص من اأجل حترير العراق من نظام 

�سدام. 
املن�سورات )Leaflets( : األقت القوات االأمريكية وقوات التحالف ما يقارب )50( . 2

واملدنيني.  للع�سكريني  ر�سائل موجهة  على  العراقية حتتوي  االأرا�سي  على  من�سور  مليون 
ففي املرحلة االأوىل من املعركة على العراق األقت القوات االأمريكية مع قوات التحالف اأكرث 
من31 مليون من�سور موزعة على 60 نوعًا من املن�سورات منها: 40% من الر�سائل حت�ص 
ر�سائل  املن�سورات حتمل  التهديد، و30% من  اال�ست�سالم حتت �سغط  على  العراقي  اجلي�ص 
تدعو حلماية املدنيني باالإ�سافة اإىل معلومات عامة حتمل تهديداً ووعيداً وتعليمات )44( . 
ومن االأمثلة على هذه املن�سورات وجهت وحدة احلرب النف�سية النداءات االآتية للع�سكريني 
العراقيني: اأ. عدم اإطالق النار على قوات التحالف ت�سجيعهم على اال�ست�سالم ب. عدم ا�ستخدام 

اأ�سلحة الدمار ال�سامل ج. حماية اآبار البرتول من االعتداء د. التمرد على قيادتهم )45( . 
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Leaflet Number: IZD057

يف  البقاء  اأ-  العراقيني:  للمدنيني  االآتية  النداءات  النف�سية  احلرب  وحدة  وجهت  كما 
بيوتهم. ب- اال�ستماع اإىل راديو املعلومات. ج- اإعالن الع�سيان املدين. د- التعاون مع 
القوات الغازية. هـ- العمل على �سق وحدة ال�سف العراقي. و- عدم ا�ستخدام اأ�سلحة الدمار 

ال�سامل ز- احلفاظ على اآبار البرتول. )46( . 

Leaflet Number: IZD036
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االإعالم االإلكرتوين: يعد االإعالم االإلكرتوين من الو�سائل املهمة التي اعتمدت عليها . 3
احلملة االإعالمية االأمريكية يف حربها على العراق حيث اأر�سلت وزارة الدفاع االأمريكية اآالف 
الر�سائل االإلكرتونية للقادة الع�سكريني بعدم ا�ستخدام اأ�سلحة الدمار ال�سامل واعدة احلماية 
�سنت  التي  النف�سية  العمليات  من  جزءاً  احلملة  هذه  وتعدُّ  النداء.  لهذا  منهم  ي�ستجيب  ملن 
على اجلبهات العراقية بهدف حتقيق ن�رش �رشيع. وقد اعتمدت اأمريكا يف بث هذه الر�سائل 
 James Lewis االإلكرتونية على نظام بث حممول جواً على الطائرات االأمريكية. وقد قال
والدولية:  االإ�سرتاتيجية  الدرا�سات  مركز  يف  العامة  وال�سيا�سة  التكنولوجيا  برنامج  مدير 
تكمن اأهمية هذه الر�سائل يف اأنها رخي�سة وال حتتاج من وزارة الدفاع االأمريكية م�سادر 
كثرية، وبالرغم من اأن الر�سائل االإلكرتونية مراقبة من قبل العراقيني اإال اأنه اإذا قراأها القادة 

العراقيون مبا�رشة، ف�سوف ي�سمعون عنها من طرف اآخر. )47( . 
باأنه عبارة . 4 االإعالمي  الت�سليل  ُيعرَّف   :  )Disinformation( االإعالمي  الت�سليل 

�رشية،  وكاالت  اأو  اإ�ستخبارية  منظمات  قبل  من  رئي�ص  ب�سكل  ُتن�رش  يتم  معلومات   « عن 
تهدف هذه املعلومات اإىل خداع �سّناع القرار االأمريكي اأو التاأثري عليهم، والقوات الع�سكرية 
االأمريكية، وقوى التحالف، اأو االأفراد بطريقة مبا�رشة، اأو بطرق تقليدية« )48(. كما يعرِّف 
باأنه » معلومات م�سللة تعلن عنها حكومة اأو جهاز خمابرات، اأو موؤ�س�سة اأو هيئة ما عن 
طريق ت�رشيبها بطريقة متعمدة بهدف تغيري اأراء امل�ستقِبل لها واجتاهاته« )49( . وقد عملت 
احلملة االإعالمية االأمريكية على جتهيز ر�سائل اإعالمية مزورة لو�سائل االإعالم االأمريكية 
الإظهار النتائج االيجابية لغزو العراق واحتالله. لقد قام اجلي�ص االأمريكي باإر�سال ر�سائل 
مزيفة اإىل �سحف اأمريكية عدة حتمل تواقيع كثري من اجلنود من كتيبة امل�ساة رقم )503( 
االإعالم  و�سائل  لتزويد  اال�سرتاتيجي  التاأثري  مركز  االأمريكي  البنتاغون  اأن�ساأ  كما   .  )50(

العاملية بق�س�ص اإخبارية زائفة من اأجل ك�سب الراأي العام العاملي ل�سالح اأمريكا. )51( . 

اخلالصة: 
ا�ستخدمت احلملة االإعالمية االأمريكية يف احلرب على العراق عام 2003 واملوجهة . 1

للعراقيني )ع�سكريني ومدنيني( الكلمة املنطوقة، واملكتوبة، وال�سورة، والرمز لت�سليل الراأي 
العام العاملي عن حقيقة احلرب على العراق. 

وبعدها . 2 واأثناءها،  احلرب،  قبل  االأمريكية  االإعالمية  للحملة  الرئي�ص  الهدف  اإن 
هو ال�سيطرة على جمريات االأحداث يف املعركة بطريقة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة، من اأجل 
حتقيق التفوق االإعالمي، واملعلوماتي على العدو، وم�سادرة قراره، ومن ثم هزميته �سيا�سيًا 

وع�سكريًا ودبلوما�سيًا واقت�ساديًا. 
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واملوجهة . 3  2003 عام  حرب  يف  االأمريكية  االإعالمية  احلملة  ا�ستطاعت  لقد 
للعراقيني )ع�سكريني ومدنيني( من حتقيق اأهدافها من خالل عمليات اخلداع والتعتيم التي 
ا�ستخدمتها احلملة االإعالمية، مما �ساهم يف االنت�سار االإعالمي على العراق قيادًة، وجي�سًا، 

و�سعبًا قبل املعركة واأثناءها وبعدها. 
املعركة، . 4 قبل   2003 عام  حرب  يف  االأمريكية  االإعالمية  احلملة  ا�ستخدمت  لقد 

الوطنية  لالأهداف  خدمة  وا�سرتاتيجي  وتعزيزي،  تكتيكي،  ك�سالح  وبعدها  واأثناءها، 
االأمريكية. 

احلرب . 5  2003 عام  العراق  على  االأمريكية  االإعالمية  احلملة  ا�ستخدمت  لقد 
النف�سية ك�سالح �سابع من اأ�سلحة املعركة باالإ�سافة اإىل االأ�سلحة ال�سيا�سية، واالقت�سادية، 
الع�سكري  القرار  مب�سادرة  اأهدافها  لتحقيق  والربية  واجلوية،  والبحرية،  والدبلوما�سية، 

وال�سيا�سي العراقي، مما اأدى اإىل تق�سري مدة احلرب وحتقيق ن�رش �رشيع على العراق. 
با�سم . 6 الر�سمي  الناطق  والع�سكرية  املدنية  االأمريكية  االإعالم  و�سائل  اأ�سبحت  لقد 

الكلية  االأهداف  حول  االأمريكي  العام  الراأي  ت�سليل  من  مكنها  مما  االأمريكية  احلكومة 
للمعركة. لذلك متكنت القوات االأمريكية من احتكار املعلومات حول احلرب. 

والع�سكرية، . 7 املدنية،  االإعالم  و�سائل  على  ال�سيطرة  من  االأمريكية  القوات  متكنت 
والعاملية، ومن ثم حتويل احلقائق اإىل اأكاذيب، واالأكاذيب اإىل حقائق للحرب، وكذلك اإقناع 
من  الرتهيب  اأ�سلوب  با�ستخدام  وحتمية  عادلة  العراق  على  احلرب  باأن  االأمريكي  ال�سعب 

العراق، واأنه ميثل حموراً لل�رش واالإرهاب. 
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اهلوامش: 
حجاب، حممد منري، 2005، احلرب النف�سية، دار الفجر للن�رش والتوزيع، القاهرة، �ص54 . 1
حرب . 2 ليوميات  الكاملة  الوقائع  بغداد،  �سقوط  الرحمن،  عبد  نبيل  القا�سي  حياوي، 

والتوزيع،  والن�رش  للطباعة  العلم  دار  ووثائق،  وحتقيقات،  متابعات  الثالثة،  اخلليج 
دقيقة  وثالثني  وخم�ص  الثانية  ال�ساعة  يف  الع�سكرية  العمليات  وبداأت   2003 لبنان، 
�ساعة  بعد  وذلك  بغداد،  بتوقيت  دقيقة  وثالثني  وخم�ص  اخلام�سة  غرينت�ص،  بتوقيت 
ون�سف من انتهاء مهلة )48( �ساعة التي حددها الرئي�ص االأمريكي جورج بو�ص االبن 
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