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  : اعرتاف البد منه

  

 يف الكتابـة عـن  تخفيـت٢٠٠٣عىل مدى سنوات طويلة منذ 

األصـدقاء وبعـض األعـداء  يعرفهـا بعـض وطني بعدة أسامء،

) Iraqpatrolدوريـة العـراق (ملوقع ) مديرا(مرة كنت . أيضا

ـت يف  ـي انطلـق ـع ٢٠٠٣الـت ـن أوىل مواـق ـت ـم ـة  كاـن املقاوـم

 طلـقـة الكلـمـة(اإلعالمـيـة لالـحـتالل األـمـرييك وـكـان ـشـعارها 

ات الصحفية التي ىل التحقيق تحولت إ٢٠٠٨ثم منذ ) رصاصة

عـشــتار (ألرض،  باـســم تـحــت ا ىل ـمــاتـنــبش يف العـمــق، إ

  ).غار عشتار(ويف مدونة ) العراقية

لكرتونيـا هـي حصـيلة ه امللفات التـي سـوف أواصـل نرشهـا إوهذ

لقد ترجمت مئات املقاالت، وحققت يف عرشات  القضـايا، . الدورية والغار

 واإلفـادة وقد شاركني العديـد مـن القـراء األوفيـاء يف التحقيـق والتعليـق

وإلـيهم أقـدم كـل . ستطيع الحصول عليهـا لـوالهمن أمبعلومات رمبا مل أك

وللعـراق أقـدم عشـقي األول . شكري، ولألجيال القادمة أقدم كـل جهـدي

  .واألخري
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  مقدمة

  

يتناول هذا الكتاب موضوعا يف غاية الخطورة، وهـو أسـاليب 

ل والحكومـات وجامعـات الحرب النفسية التي تنتهجها الدو

غاندا بجل السيطرة عىل الجامهري، متمثلة بالربوصالح من أامل

واألكاذيب والتزييف والتلفيق وإخفاء الحقـائق واالسـتخدام 

امللتوي للغة واملصـطلحات، واإلخضـاع والتغييـب والتطويـع 

احـتالل األرض يبـدأ مـن احـتالل "بشتى الطرق تطبيقا ملبدأ 

  ".العقل واحتالل العقل يبدأ من احتالل اللغة

 يف تسهيل هذه املهمة، وبدال مـن وقد ساعد تقدم تقنية املعلومات

ت وسـيلة لتطـور العقـل أن تكون وسائل التواصل االجتامعي مثال واإلنرتنـ

ـداف  ـدم األـه ـا يـخ ـدماغ مـب ـيل اـل ـثىل لغـس ـيلة اـمل ـبحت الوـس ـبرشي أـص اـل

  .السياسية املطلوبة

عـىل ) أغلبيـة وهميـة(الح خلـق صار من السهل عىل أصحاب املصـ

  لكرتونية مثال للرتويج لقضية ما بتضـخيم وتهويـل اإلنرتنت بواسطة لجان إ
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ال يدع مجاال ملصداقيتها، وهكـذا تتلقفهـا الجامهـري التـي تـؤمن بـأن كـل 

يكـون بـالرضورة الحقيقـة ) متداول بني جموع النـاس(و) منترش(و) رائج(

  .والصواب

لكربى لإلعالم ت احتكار الرشكات اكان من  املفرتض أن يكرس االنرتن

واعة للجامعات الحاكمة، وكـان مـن املفـرتض والتي تشكل غالبا األداة املط

 ًداء عىل الكـذب والخـداع والظلـم أفضـل أالعامل الساخطأن يكون شباب 

. الواقـع عكـس ذلـكوسائل اإلعالم السـائدة، ولكـن من عجائز املصالح يف 

ب حق ضد دكتاتوريات نهم طال التضليل اإلعالمي بني الزاعمني أفقد انترش

ه الصـورة مزيفـة أو راسخة واختلط الحابل بالنابل، ومل يعد مهـام أن هـذ

  .، طاملا يتفق مع وجهة النظر املطلوبةذلك الخرب ال أساس له من  الصحة

م جـزء يف  وهـي عمليـة احـتالل كاملـة ألهـ- يتدرج احتالل العقل

نـتج ربيئـة مل يف الخطـورة مـن الدعايـة ال-جسدك من قبل عنرص خـارجي 

صناعي مثل مسحوق غسيل مالبس إىل دعايـة حـرب مـدمرة توشـك قـوة 

املطلوب استسالمك وخضوعك وقبولك وأنـت . جنبية أن تشنها عىل بلدكأ

تـذهب لرشاء مسـحوق . تفتح عقلك أوال ثم تفتح أراضـيك. يف قمة الرىض

ازلت وإذا كنت م. الغسيل، وتستقبل القوة الغازية لبلدك بالورد والرياحني

شـرتي أ. .لنجـرب ونـرى"تقاوم احتالل عقلـك كـامال، سـتقول مـع نفسـك 

سـتخدمه، ولنجـرب الغـزاة لغسيل فرمبا يكون فعال أفضل مـام أمسحوق ا

  "فحتى الشيطان أفضل من حكام بالدي
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أخضع ملـدة عقـد مـن السـنني .. )منوذجا( حدث مع العراق هذا ما

مرة أن حـاكم العـراق هـو ألقىس حصار يف التاريخ وضخت الدعايات املست

حتـى وصـل العراقيـون إىل . ملـرض والفقـراملتسبب يف الحصار والجـوع وا

 ٢٠٠٢واخـر يف أ. مرحلة استسالم نهايئ قبل إطالق طلقة واحدة باتجاههم

كانت األغلبية تعتقد بأن أي احتالل من أي قـوة أجنبيـة أفضـل مـام هـم 

  .لضوء يف نهاية النفقفيه، فرمبا تنفرج األمور بوجودهم، رمبا يرون ا

خـرى يـة لغريـزة الـبرش وكـل الكائنـات األهذه النتيجة غـري الطبيع

  .تم تغيريها بالتطويع وغسيل األدمغة) مقاومة العدو الغازي ملوطنك(

 النفسية يكـون ويف كل جيوش العامل اآلن هناك قسم خاص بالحرب

  .محورها) الربوباغندا /اإلعالم والدعاية(

ـسـتتوقف :  آـخـر مـفـادهـشـعب العراـقـي تطوـيـعن يجـري ـعـىل الاآل

التفجريات والقتل والترشيد والحرب األهلية بني الطوائـف عنـدما تسـتقل 

ىل مرحلـة وقـد وصـل الشـعب إ. و مبوطن خـاص بهـاكل طائفة بإقليمها أ

هذه هي عمليـة احـتالل  .ن فهو أفضل مام نحن فيهويك ليكن ما.. القبول

  .العقل

قاالت مرتجمة يف هذا االتجـاه، تفصـيل يف هذا الكتاب الذي يضم م

وهو كتاب ال غنـى عنـه ألي قـارىء يقـاوم اغتصـاب . لكيفية حدوث هذا

  .عقله

  

  بثينة النارصي

٢٠١٧  

  



١٠ 
 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١١ 
 

  

  السيطرة عىل العقل

  

كم تساءلنا ملاذا تصمت الشعوب ملـا يحـدث يف العـراق ويف 

ملـاذا تصـمت ويف غونتنامو من جرائم حرب بشعة،  فلسطني

ت، وملـاذا انتهاكـا تـراه مـن شعوب العامل املـتحرض حـول مـا

يصمت الشعب العريب واألمة االسـالمية؟ هـل صـمتهم هـذا 

قناع الـقرسي ببسـاطة هـو اإل ؟نتيجة اقناع قرسي مصدفة؟ أ

 وتوجيـهـه الوجـهـة املطلوـبـة، اـلـبرشي الـسـيطرة ـعـىل العـقـل

 ن يـصـاحب ذـلـك عـنـف ـظـاهر بحـيـث يـصـل الـفـردـبـدون أ

نـه املستهدف إىل قناعة أنه ميارس إرادته يف االختيار يف حني أ

   . يختار ما يريدونه هم

الحيـاة اليوميـة : ترشح كيف يتم ذلك يف كل املجـاالتهذه املقالة 

 . و السياسيةأ

 قناع القرسي وهي قد تتداخل فيام بينهـا ولكـن ال طرق لإل٨هناك 

حـداث التـأثري أجـل إالرضورة وجـوب اسـتخدامها كلهـا مـن بـ يعني هـذا

  :املطلوب
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يسـتخدم مـن أجـل إخضـاع ) تـأثري الصـدمة(عـاطفي العقيل ال رباكاإل -١

وـهـذا ميـكـن أن ـيـتم . وب ـبـالخوفح املـصـرـبـاكباإل) الجامـعـة(الـفـرد أو 

كاملـة تخضـع خـالل عـدة   بـالد أيلـول ١١ج منوذ. بطريق األخبار اليومية

 ساعات

يانـا ح اإلقنـاع الـقرسي أىلإجامعات الدينية مثال يـتم التوصـل يف ال

 العـمـل مـثـل تكثـيـف) الـصـدمة(و بتـقـديم معلوـمـات منتـقـاة او بإيـحـاء أ

ن كـام أ). السـيطرة( املسـتمر لرسـائل و التكـرارأ/ الشاق أو تقليل النوم و

ينفـع ) مترين عقيل(و  مكتوبة أو رمز أو جسم أاملستمر يف رسالة التحديق

 . كطريقة لتثبيت الرسالة

 توـضـح الـتـأثري الفـعـال للتـكـرار يـلـول أ١١ي بـثـت بـعـد االخـبـار الـتـ

القاعـدة القاعـدة :  واملـريئ أو الخطـايب عـىل كـل سـكان الكوكـبذاعياإل

  .)سلوب األوقد نجح هذا(القاعدة 

يصلح لـكرس ) ط بالخوفاملرتب(رباك العقيل العاطفي إن أسلوب اإل

كـل ! فاجأةم"الرسالة الخفية هي . كيزهولويات املستهدف وتر مقاطعة أوأ

انتهـاك !" ضـع ثقتـك فينـا! ال تثق بنفسـك!  ومعتقداتك خاطئةافرتاضاتك

ـمـن أـجـل تقلـيـل إمـيـان األـفـراد بـقـدراتهم ) الطبيـعـي( و الرتكـيـزاألولوـيـة أ

وهـذا يحـدث مـن . دمـة لهـماملعلومـات املق و لتمييزالشخصية للتفكري أ

سـائل املنتقـاة عـرب الو خالل اسـتخدام هجـامت مسـتمرة مـن املعلومـات

   .السمعية البرصية
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 ـغـري الجـسـدية، والـشـائعة ـهـي تطبـيـق التهدـيـد بالعقوـبـات الـشـديدة -٢

ــاليب اإل ــتغالل أـس ــدان أذالل اـس ــةوفـق ــز والعزـل ــة وـضــاع التمـي  املهنـي

و اجتامعي والحقن بالشـك والخـوف االجتامعية وتغيري مفاجيء مهني أوأ

 سـواء اسـتخدمت وهذه األساليب،.  أو العار/ واإلحساس بالذنب ووالقلق

 . ن تخلق ردود فعل عاطفية سلبية بها ميكن أو تم التهديدبالفعل أ

يف مثـل هـذه " مشهد طيـب - مشهد يسء"ساليب وغالبا تستخدم أ

 مثل هيئـات )نظمة املقفلةاأل(يف . لة تقدم املكافآت للخضوع والطاعةالحا

رسـالة ، حتى يصبح اسـتالمه الحكومة أو الرشكات، يخضع العامل للرتويض

ساليب واألشخاص الذين يخضعون لهذه األ. مثل استالمه شيكا ضخام شكر

ـة يـصـبحون ـاك( ـحـاملني للرـسـالة ـفـرتة طويـل وبأـسـلوب !). ال ـتـذهب هـن

العـقـاب  يـصـبح لنـظـام "وروـيـل أـجـورج"يف رواـيـة ) خ الكـبـرياأل(شخـصـية 

 والسـلوك مـن دراك والتفكري والعاطفةوالثواب سلطة أعظم للتأثري عىل اإل

 ويعـاد تحويـل العـاملني يف هـذه. ال التهديـد بالعقـاب يقـدم إي نظام الأ

مثـل (ويشمل هذا التكتيك عقاب الشعوب . األماكن إىل متحمسني للنظام

 غداقاملنح واإلالثواب مثل تقديم وأ)  االقتصادية إىل حد التجويعاملقاطعة

  .بالعطايا

 وة لتحدـيـد أوتـسـتخدم وـسـائل متـعـدد. يو املهـنـالـعـزل االجتامـعـي أ -٣

 ويكـون ،صـدقائهإيقاف صالت الفرد مع زمالئـه أو نظرائـه أو عائلتـه أو أ

ـاب ـل عـق ـذا مـث ـدات ـه ـار واملعتـق ـىل األفـك ـردون ـع ـذين يتـم ـك اـل  ألولـئ

  تستخدم محفـزات ماليـة ) الثواب حلقة(وضمن ) املطلوبة(يدلوجيات واأل
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ـتامد األ ـق اـع ـة لخـل ـة ومهنـي ـىلواجتامعـي ـتهدفني ـع ـراد املـس ـة الج( ـف امـع

   )الجديدة

تامعيـة واالج املكافآت وضغط الجامعـة املهنيـة أمن خالل استغالل

خرى يتم السـيطرة عـىل وقـت وجهـد وتركيـز والعقوبات غري الجسدية األ

الشخص املستهدف وحتى مصادر الدعم املهنية االجتامعي والعائيل  وبيئة

ية بـني نفسـان) عقليـة عاطفيـة(ساليب يف وضع مسافة  األوتخدم هذه. له

سـلوب ليبـني أفكـاره ومعتقداتـه وقيمـه وأ) بعد قبل وما ما(سلوك الفرد 

  . حياته وتنظيمها قبل وبعد التحول

رمزيـة (االسـتغالل عـادة خيانـة للـنفس واآلخـرين  وينتج عن هذا

والقـيم ونبذ االرتباطات السابقة  خرينواستهانة بالنفس واآل) حقيقيةوأ/و

يبعـد الشـخص نفسـه  وشيئا فشيئا. قدسةالسابقة سواء كانت عادية أو م

 واتـه السـابقة مبـا فيهـا مـن عائلـة وأصـدقاء وحتـى العمـل أعن كـل حي

ويسيطر عـىل حياتـه التحـول الجـذري الـذي . املدرسة والنشاطات األخرى

  . حدث له

ـري -٤   عــادة برمجــة هــذا األســلوب يحفــز إو. التحــول النمــوذجي الكـب

نـتج هـذا وي. )التغيـري الـقرسي( يف سـائل فعاليـةشـد الو ألقيم الفرد وهو

مـع ) كتشافاال(غالبا تستخدم طرق  .العار وأ/ بدوره عن شعور بالذنب و

املـسـتهدف إلـعـادة تقـيـيم أـهـم  ـكـراه الـشـخصجـهـود متـكـررة ومكثـفـة إل

مصـمم علميـا  سلوبهذا األو. و ترصفاته السابقة بشكل سلبيمعتقداته أ

  عـدم التـوازن واالسـتقرار ىل ق حالة مـن الشـك بـالنفس مـام يـؤدي إلخل
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ـعور ـة أوالـش ـر بالذـل ـالنفس وبنـظ ـتهانة ـب ـه و االـس ـامل وتحكـم ـرد للـع ة الـف

وتفسريه للواقـع إضـافة إىل آليـة دفاعـه العقـيل  دراكه ووعيهالعاطفي وإ

ر الشخص املسـتهدف جبامصممة إل هذه االنتهاكات النفسانية. والعاطفي

 وهذا الجزء يسمى )الجديدة(م ولتبني القي) حياته السابقة(ري عادة تفسإل

 )عادة التعليمإ(نظام 

رد تاريخ الفرد السابق فإن الفـ بغض النظر عن الحقائق الواقعية يف

 ةومعتقداتـه املاضـي فكـارهاملستهدف يقرس عـىل االقتنـاع بـأن تجاربـه وأ

 االقل يجـرب وعىل. )سيئة(ة واالجتامعية كانت وحتى حياته العائلية واملهني

 حياته السـابقة هـذه كانـت عـىل األقـل ن كل عنارصالعتقاد بأالفرد عىل ا

، تتـضـمن ـهـذه وـملـن درس ـهـذه األـسـاليب.  ـمـام ـهـي يف حقيقتـهـاـسـوأأ

 سـواء بشـكل واقعـي أو عـن )ىل النجـاةالحاجـة إ( العملية البنائية تهديد

  .الشك وق الخوف أو فقط عن طريطريق اإليحاء أ

ذاتـه معـرض ) وجـوده( بـأن بدأ الفرد املستهدف يف التفكريوحاملا ي

يـجـب أن يلـتـزم ـبـالتحول ) النـجـاة(ناـعـه بأـنـه ـمـن أـجـل ق ـيـتم إ،للخـطـر

و يقـر بـاالعتامد عـىل النظـام الجديـد بالطاعة أ ن يقسماملطلوب وعليه أ

الثقة (محو عنرص هنا يتم . )املتفوقة معرفة النظام(ـ املستغل له استنادا ل

االلتـزام واالنصـياع   خـاللنـه مـنويروض املسـتهدف ليـؤمن بأ). بالنفس

.  واإلشـباعمـانصول عندئذ عىل الحـب والعائلـة واألخرين يستطيع الحلآل

 نـه النا تركز هذه العملية عىل مجرد اإلقناع بأن الوقـت قـد تغـري وأحياوأ

 . عودة للخلف
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 النفس والـتحكم وخلـقبـجهود مكثفة ومسـتمرة للتقليـل مـن الثقـة  -٥

تهدف سـي شكوى أو انتقـاد مـن الفـرد املأ. أو الضعف/إحساس بالعجز و

 يف ـنـه يـعـاين ـمـن عـيـب كـبـري إىل أن توـضـح ـلـه أـيـدفع الجـهـة املـسـيطرة

 هو خري له وأنـه عـىل يعرف ما) النظام(ن شخصيته ويجرب عىل االعتقاد بأ

السـابقة  ن الفـرد مخطـيء ويضـغط عليـه لنبـذ اقتناعاتـهصواب دامئـا وأ

  والثقة بالنظام الذي ال يشوبه الخطأ

أي معلومـات ميكـن أن تولـد رصاعـا عقليـا  استغالل اللغة واملعلومات -٦

 تراقـب ويعـاد تفسـريها أو ية معلومات خـارج النظـامعاطفيا أو قلقا أو أ

 خـداع ي قضايا مثـرية للجـدل مـن خـاللويتم وأد أ. يحجب الوصول إليها

ة وضوع ويتم هناك مزج الحقيقو حجب ذيك للحقائق املتعلقة باملمبارش أ

ـة معلوـمـات وتـسـتخدم .باألكاذـيـب ـة الثـقـة الـسـتغالل أـي اـسـرتاتيجية لعـب

مئـا مواضـيع سـتكون هنـاك دا .مكتشـفة كاذيـبأيـة مناهضة أو إخفـاء أ

وعـادة .  مسـيطر عليهـا متامـاواالتصـاالت) غـراباأل(مسموح بنقاشها مع 

  والجامعةيستخدمها الداخلون يف النظام أ) عيةلغة جام(تكون هناك 

وتقسـيم ) نحن ضد هـم(قبولة محملة دامئا بإيحاءات واللغة امل

 -ـهـم (ـضـد ) ار املتعلـمـني واـلـواعني واـلـرائعنيخـيـ األ-نـحـن(إىل  الـعـامل

ـة واأل ـريالجهـل ـورين رشار وـغ ـق افرتاضــات و )املتـن ـن خـل   ســوء (ميـك

 مـثال القـول أن شخصـا أو .من خالل استخدام ذيك للغـة) فهم مناسب

 مـع ذلـك )التـزام(دارة لهـا ول أن اإلليس مثل القـ) هدف(لها ) إدارة(

   فتحـت افـرتاض ميكن للعاملني أال يفطنوا إىل االختالف يف املصـطلحني؛
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، فيام بعد قد يغـص  يكون لدى موظف ما رأي إيجايب نحو إدارةكاذب قد

.  يؤملـهالـذي كـان) االلتـزام(حني ال يتحقـق  نفس املوظف بهذا االفرتاض

. مل تستمع جيدا.  يقل أحد هذامل. نك غبيا:" وقد يجابه بخطاب مثل هذا

ه النهايـة مـن يتعـرض لهـذ يف" إن افرتاضاتك ال تتحول إىل سياسة للرشكـة

 . ن الصمت من ذهباملعاملة سوف ينصح كل زمالئه بأ

 أي اختيـار، السيطرة عىل املعلومـات بطريقـة بحيـث ال تـوفر وتتم

 هـو يف الواقـع لـيس تهدف لالختيار الفرد املسماموأي بديل مقدم يوضع أ

  )النظام(هداف  وأاختيارا صالحا لئال يتعارض مع مصلحة

و إمـا معنـا أ (حـني قـال)  اختيارالال(يلول قدم بوش منوذج  أ١١يف 

اخـرت ( هـرني فـورد للـون السـيارة وهذا مثل االختيار الـذي قدمـه) ضدنا

  ) الذي يعجبك برشط أن يكون أسودلون ال

نـه  طاملـا أي يشء أي فـرد اختيـار أ أيلول كان مـن حـق١١يف حالة 

 ـسـاليب تنـفـع يف مـنـعمـثـل ـهـذه األ.. يلـتـزم بـخـط النـظـام وـهـو الـحـرب

 والتغكـري املسـتقل والتحليـل أو اكتشـاف الخـداع أو املبادرات الشخصـية

 نظـام مغلـق الحفـاظ عـىل) النظـام(يحـاول .  التمـردوتكذيب السـلطة أ

املستهدف هو الـرأي واحـد عقلية يف  ىل حالةللمنطق إضافة إىل الوصول إ

  .واالتكال عىل النظام

، نـدرك أنـه مـن أجـل منـع )١٩٨٤(أورويـل  من تراث رواية جورج

   مطلوبـة أو وجهـات نظـر فكـار مناهضـة غـريالناس من الوصـول إىل أي أ

   كلـامت ، يـتم منـع اسـتخدام توافـق عليهـا السـلطةفعال الأو مشاعر أو أ
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، وأن هـذه فكـار واملشـاعرعـرب عـن األومن املعروف أن الكلامت ت. معينة

ذن حني تـتم السـيطرة عـىل الكلـامت إ.  قادرة عىل تحريك األفعالفكاراأل

 . فعال عىل األفكار واملشاعر واألميكن السيطرة بالتايل

أن الفشل يف قناع ب هذا يتم اإلمثل) نظام مغلق(يف . تهديد سيكولوجي -٧

 بها مـن قبـل النظـام، لوك املرغوبو الستبني األفكار واآلراء واملعتقدات أ

يـة مـن كارث و نتائجعقوبة قاسية أن سيواجه بالتهديد مبارشة أو اإليحاء بأ

سـاليب يف حـاالت كثـرية تصـاغ هـذه األ. نوع ما سوف تحدث للمتمـردين

انية أو عقلية أو إدمان مراض نفسفراد لتحفيز أضغوطا عالية عىل األ لتنتج

ية وإليقـاع االنهيـار االقتصـادي أو املهنـي أو  األدوية النفسانوللمخدرات أ

 . املستهدفني فراداالجتامعي باأل

 خضـاعيةهذه األسـاليب لإلخضـاع الـقرسي تشـكل أكـرث الطـرق اإل

واالجتامعية فعالية يف التـأثري وأسـاليب الخـداع مـع والنفسانية التقليدية 

ويم خـرى مثـل التنـوتقنيـات سـيكولوجية أ) تغيري السلوك( ساليبأقوى أ

  . العصبية املغناطييس وبرنامج اللغويات

 الـقرسي خضـاعوهو أسلوب شائع لإل: ء والسيطرة بالتجزئة والعزلالبنا -٨

  ـسـة وـهـو يـحـدث ـتـأثريا كـبـريا ـعـىل األـفـراد و املؤساـلـذي متارـسـه الدوـلـة أ

ـه؛و الـسـكانأ ـات مي الخاـضـعني ـل ـة الرشـك ـاملني  فـفـي حاـل ـال الـع ـع انتـق   ـن

   أخـرى عـىل نطـاق أوسـع، قـد تعـزل مدينـة مثلـةمن قسم إىل آخر، ويف أ

  ويف زـمـن . حساـسـا ـبـالعجز ـلـدى ـسـكانهاـعـن ـمـدن أـخـرى ـمـام ـيـزرع إ

  ـخـرى  يـكـون لـهـؤالء الـقـدرة ـعـىل الوـصـول إىل ـسـكان اـملـدن األزـمـات الاأل
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 عىل وميكن تطبيق هذا". (هذا ليس من شأنهم"يقنعون قرسيا بأن  الذين

 عليها بحيث تتقوقع كـل دولـة عـىل طرالتي تسي مريكا مع الدولتعامل أ

 ١.)من الدول متد يد العون لجاراتها مورها وشؤونها والأ
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  )غسل الدماغ(التحكم بالعقل 

   

  :من كتاب

MIND CONTROL IN THE ٢١ st CENTURY 

ح بأفكـار وأفعـال شـخص التحكم بالعقل هو التحكم النـاج

 تخيل الضـحية بشكل عام يعني املصطلح. رادتهإآخر بدون 

عن بعض معتقداته األساسية سياسية كانت أو اجتامعيـة أو 

غسـل (ومصطلح . ضةمورا مناقدينية، واإليحاء إليه ليعتنق أ

ـدماغ ـا بـشـكل فـضـفاض ليعـنـي اإل) اـل ـاع يـسـتخدم أحياـن قـن

  .غاندابابالربو

  

  :مفاهيم وسوء مفاهيم التحكم بالعقل

البعض من الناس يعتـرب . م بالعقل من سوء فهم التحكهناك الكثري

اء يف تربيـة أبنـائهم حسـب معـايري اجتامعيـة ن ذلك يشـمل جهـود اآلبـأ

ـية ـة وشخـص ـة وأخالقـي ـو . وثقافـي ـل ـه ـتحكم بالعـق ـد أن اـل ـبعض يعتـق اـل

اط ساليب تعديل السلوك لتغيري سلوك شخص ما سـواء باالنضـباستخدام أ

  آخـرون يعتقـدون أن اإلعالنـات . والعياداتالورش و من خالل أو اإليحاء أ
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وآخـرون يعتقـدون أن . تحكم بالعقـلمثلـة عـىل الـواإلغراء الجنيس هي أ

وبعـض آخـر . هو تحكم بالعقلجل استغاللها إعطاء مخدرات المرأة من أ

و يعتقد أن قيام ضـباط الجـيش أو السـجون باسـتخدام أسـاليب لتحقـري أ

 يف محالـة لـكرس شخصـياتهم ء السـجنو نـزالتقليل من شأن املجنـدين أال

ن والـبعض قـد يعتـرب أ. و تحكـم بالعقـلكرث خضوعا وطاعـة هـوجعلهم أ

 شـاكلهم، بالتهديـد أو و مـاعقل هو قيـام املـدربني الرياضـيني أالتحكم بال

مفرطـة هـي محاولـة التصغري أوالعقاب البدين أو اإلرهاق البدين بـتامرين 

و اء روح الفرـيـق أو الجامـعـة أإحـسـاس الـطـرف اآلـخـر بذاـتـه وبـنــلـكرس 

  .الهوية

وبـعـض التكتيـكـات الـتـي يلـجـأ إليـهـا املجـنـدون لجامـعـة دينـيـة أو 

ـات أ ـة أو جامـع ـلروحـي ـتحكم بالعـق ـات اـل ـمى تكتيـك ـرى تـس ـد . ـخ يعتـق

ون أن ضحية االختطـاف اإلرهـايب والـذي يتحـول إىل متعـاطف مـع الكثري

 الواقـع ضـحية هـو يف) يسـمى متالزمـة سـتوكهومل ما(خاطفه ومعتقداته 

يش حياتها مـع وعىل نفس الشاكلة، فإن املرأة التي تظل تع. تحكم بالعقل

الكثـري . ضـحية تحكـم بالعقـلنهـا الزوج العنيف ينظر إليهـا عـادة عـىل أ

ن الـتحكم و تسجيالت املساعدة الذاتية هـي نـوع مـيعتقد أن اإلعالنات أ

ام أسـلحة الليـزر بالعقل، والكثري يعتقد أن التحكم بالعقل يحدث باستخد

و مولدات النبض الكهرومغنـاطييس غـري النوويـة، أو أو مشعات الخواص أ

و شل التفكري لـدى الطاقة من أجل إرباك أبواعث املوجات الدقيقة عالية 

التعـذيب ) (غسـل الـدماغ(والكثري يعتقـد أن اسـتخدام تكتيكـات . الناس

  ثنـاء الحـرب يون أالتي مارسها الصـين) لحواس الخوالحرمان من استخدام ا
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يف سـحر الفـودو ) رواحاملـوىت بـدون أ(م استحضار الزومبي الكورية ومزاع

لـيس هنـاك مـن يشـك يف أن  و.األفريقي هي محـاوالت للـتحكم بالعقـل

درة عـىل تنـويم شـخص مـا وضح حاالته عند القالتحكم بالعقل يكون يف أ

ىل تنفيذ أوامرك  الكرتوين لتتمكن من دفعه إو بواسطة برنامجمغناطيسيا أ

  .نك تسيطر عىل سلوكهبدون أن يشعر الضحية أ

  توضيح املصطلح

جـل تضـييق ومـن أ.  املصطلح فضفاضا فإنه يفقد قيمتهحني يكون

 ينطبـق عليهـا مثلـة التـي الائرة التعريف، علينـا يف البدايـة أن نـقيص األد

الـتحكم .  الشـخص أن يقـوم بهـانشـطة التـي يختـارفكرة التحكم مثل األ

خرين هـو أفكار شخص ما وأفعاله سواء باالنضباط الشخيص أو بواسطة آب

و برمجـة ه ليس ما يقصد به من غسـل الـدماع أموضوع شيق ومهم ولكن

  .الناس بدون رضاهم

 و القوة إلجبار الناس عىل أن يفعلوا مـا تريـد الاستخدام الرتهيب أ

جح يف مـجـالس التحقـيـق ومـحـاكم التفـتـيش ال ـتـن. يعـتـرب تحـكـام بالعـقـل

عقـاب تختفـي املعتقـدات فحاملا يـزول التهديـد بال. اعتقال عقول الضحايا

الـتحكم بعقـل شـخص سـوف يهـرب منـك يف أنت ال تسـتطيع . املفروضة

   بغـرض اغتصـابها فهـذا أمـا تخـدير امـرأة. تدير فيهـا ظهـركاللحظة التي 

   موـلـد ـتـرددات إلـحـداث اـسـتخدام. وـلـيس تحـكـام بالعـقـل) ـشـل ـقـدرة(

كم بأفكـار نـت ال تـتحأ.  شخص أو إلرباكه ليس تحكام بعقلـهصداع لدى

  نـك تشـل  تشـاء بـه أو أن تفعل ماشخص أو بأفعاله ملجرد أنك تستطيع أ
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العـنرص األسـايس يف الـتحكم بالعقـل هـو أنـه .  يريـدقدراته عن فعـل مـا

 شـياء بـه البشخص آخـر، لـيس بشـل إرادتـه أو فعـل أ) التحكم(يتضمن 

  .يستطيع التحكم بها

  الخيال العلمي والتحكم بالعقل

بعض من أشـيع سـوء الفهـم للـتحكم بالعقـل موجـود يف القصـص 

يف ذـلـك الـفـيلم ـيـربمج قاـتـل ) ـشـورياملرـشـح املن(والرواـيـات مـثـل ـفـيلم 

بعد التنويم فريتكب جرمية ثـم ال يتـذكر عنهـا شـيئا  ليستجيب ملحرض ما

  .فيام بعد

نـه أداة قويـة تسـمح ر التنويم املغنـاطييس عـىل أخرى تصوكتب أ

تنفيذ أعامل و برمجتهن ل شاء من النساء الجميالت أن يغتصب ماللمنوم أ

نه مستوحى من وأحد هذه الكتب يزعم أ. القتل الخو أخرى مثل الرسقة أ

بقلـم ) ١٩٧٦  صدر يف -التحكم بكاندي جونز(وهو كتاب ) قصة حقيقية(

 الطريقـة القويـة هـي ن اسـتخدام التنـويم بهـذهاقـع أويف الو. دونالد بني

  ).متنيات(مجرد 

ويف أـفـالم خـيـال علـمـي أـخـرى ـنـرى أن أدوـيـة معيـنـة أو مـعـدات 

   ترصـفـات تـسـتخدم لـلـتحكم يفنـيـة بـضـمنها رشاـئـح ـتـزرع يف اـملـخ، لكرتوإ

من الثابت علميا أن أي رضر يصيب الدماغ أو التنويم أو املخدرات . البرش

  ن الـشـبكة العـصـبية ميـكـن أة أو الـحـث الكهرـبـايئ للـمـخ أو دوـيـة معيـنـوأ

ـة ال ـأثري ـعـىل التفـكـري والحرـك ـا ـت ـه لـه   ولـكـن . جـسـدية والـسـلوكيـكـون ـل

  و رشيــة يف تــأثريات الحــث الكيميــاوي أن املعرفــة البالحقيقــة هــي أ
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نـه مـن املسـتحيل  مازالت بدائية بحيث ميكـن القـول أالكهربايئ عىل املخ

ـل أي يش ـزمن الـحـارض لفـع ـات اـل ـارف وتقنـي ـرتاـسـتخدام مـع ـن ء يـق ب ـم

 مثـل التسـبب شـياء ميكـن توقعهـاميكننا أن نفعـل أ. السيطرة عىل العقل

ا ال نستطيع بعد، السـيطرة ثارة رغبة معينة ولكننبفقدان ذاكرة معينة أو إ

  . فعالعىل األفكار بشكل عام أو الحركات أو األ

وبالتأكيد قد نتمكن من ذلك يف املستقبل وقـد نخـرتع معـدات إذا 

دماغ سوف تسمح لنا بالتحكم يف األفكـار واألفعـال بالسـيطرة لزرعت يف ا

 ولكن مثل هذه املعدات مل تخلـق بعـد وال. و كهربايئعىل محفز كياموي أ

 ومـع ذلـك(عصـاب ب حالة املعرفة اليـوم يف علـوم األن توجد حسميكن أ

فيليـب . دي وروي باكا. ميوري هام دفإن اثنني من علامء أعصاب جامعة إ

طاعا تطوير زراعة الكرتونيـة يف املـخ ميكـن تحريضـها باألفكـار ندي استيك

  )لتحريك مؤرش الكومبيوتر

  

  الحكومة والتحكم بالعقل

اك اعتقاد متزايـد بـأن الحكومـة األمريكيـة مـن خـالل ن هنيبدو أ

جهزة مثـل اليس آي أي، تقـوم باسـتخدام عـدد مـن فروعها العسكرية أو أ

وقد ذكـرت وسـائل مثـل أسـلحة . لعقللخلة ااملعدات الرهيبة الهادفة لخ

ـواص أ ـعات الـخ ـزر أو مـش ـدات الاللـي ـري و موـل ـاطييس ـغ ـبض الكهرومغـن ـن

وـمـن املـعـروف أن  .و بواـعـث املوـجـات الدقيـقـة عالـيـة الطاـقـةالنووـيـة أ

مريكـيـة ـقـد قاـمـت باختـبـارات وتـجـارب ـعـىل اـلـبرش وـكـاالت الحكوـمـة األ

  )١٩٧٨ Scheflin(يف مجاالت التحكم بالعقل ) بدون علمهم(
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نهـم كـانوا ضـحايا رغـام عـنهم إن ادعاء أولئـك الـذين يعتقـدون أ

ف النظر عنها باعتبارها مستحيلة أو ميكن رص ال) التحكم بالعقل(لتجارب 

خالقيـة املاضـية التـي حتى غـري محتملـة، ألنـه حسـب املامرسـات غـري األ

. ةثل هذه التجارب ممكنـيتصف بها جيشنا والوكاالت االستخباراتية فإن م

ىل تشـويش ولكن عىل أية حـال هـذه األسـلحة التجريبيـة والتـي تهـدف إ

أن ترـبـك أو . اعتبارـهـا أـسـلحة تحـكـم بالعـقـلميـكـن  عملـيـات العـقـل، ال

تشوش أو تشل شخصا من خالل الكيمياويات أو اإللكرتونات، ليس تحكام 

ن تجعل شخصا يفقد السيطرة عىل نفسـه، لـيس مثـل السـيطرة أ. بالعقل

ا القـدرة حاليـا  وأكاد اقـول بالتأكيـد أن حكومتنـا ليسـت لـديه.عىل عقله

شـخاص للسيطرة عىل عقل أي شخص، مع أنه من الواضح أن الكثري من األ

  .يف الكثري من الحكومات يشتهون مثل تلك القدرة

 ـمـن قـبـل أولـئـك اـلـذين ـعـىل أـيـة ـحـال، بـعـض اـملـزاعم الـتـي تـثـار

 لكرتونية الذه األسلحة اإلسيطرة الحكومة بواسطة هنهم تحت يعتقدون أ

ات و املوجـعىل سبيل املثـال، االعتقـاد أن موجـات الراديـو أ. كنةتبدو مم

الدقيقة ميكن استخدامها لجعل أشخاص يسمعون أصوات تنقل إليهم هـو 

ـنـواع كلـنـا نعـلـم أن موـجـات الرادـيـو واملوـجـات بـكـل أ. أـمـر ـغـري محتـمـل

سـبب الـذي يجعلنـا نـدير الو. جسـادنا من خـالل أالرتددات متر باستمرار

و نشـاهد الصـور وهـي تنقـل مـن صـوات أالراديو أو التلفزيون لنسمع األ

لـديها مسـتقبالت ) و التلفزيونالراديو أ(واء هو أن تلك املعدات خالل اله

  .و نسمعهااملوجات إىل أشكال ميكن أن نراها أ) ترتجم(
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بعـد ن غـري املحتمـل إىل أنعلمه حول السمع والرؤية يجعل مـ وما

إىل أصـوات أو ) تـرتجم(درجة أنه مبجرد إرسال إشارة إىل العقـل ميكـن أن 

يـام رمبا يف يـوم مـن األ. صور مام ميكن اإلنسان من سامع أو رؤية أي يشء

ح من املمكن حـث شـبكة محـددة مـن األعصـاب كيمياويـا أو سوف يصب

وعـي القـائم بالتجربـة يف و صور معينة يختارها إلكرتونيا لتحفيز أصوات أ

 لـو كانـت حتـى. ولكن هذه القـدرة غـري موجـودة يف الحـارض. شخص ما

ممكنة فليس مـن الرضوري أن يتبـع ذلـك أن الشـخص الخاضـع للتجربـة 

سـامع  .نـه سـمع صـوتا يـأمره بـذلكسيطيع أمرا باغتيال الـرئيس ملجـرد أ

. خـراألصوات يشء ولكن الشـعور باالضـطرار لطاعـة ذلـك الصـوت يشء آ

  .براهيمك إميان النبي إليس كل امرئ ميل
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   دليلك إىل التضليل

  خفاء الحقائق نصيحة إل٢٥

  

) املضـللني( املهـم مـن هـذه املقالـة هـو معرفـة أن الجانب

 نهـم يعملـون وفـق مـنهج علمـي مـدروس والموجودون وأ

وعنـد كـل . ئية ألننا نرى الكثري منهم حولنـايترصفون بعشوا

ن الطرق الخمسة والعرشين، يستطيع القـاريء أن  مطريقة

إن معرفتنا بهذه األساليب هي خطوة . يتذكر منوذجا واجهه

  .أوىل ملناهضتها بأساليب مناسبة

  

سـم تستخدم هذه الطرق من قبل الشخصيات العامة واملتحدثني با

والنقاط املذكورة هي . ىل تغطية الحقيقةهيئات الحكومة وكافة الساعني إ

 القضـايا ىليفية لـوي الحقـائق وتفـادي التطـرق إابة نصائح لهؤالء يف كمبث

ـن أ ـل ـم ـة والتحاـي ـالحقيقـي ـتيت انتـب ـل تـش ـن ـج ـل ـم ـور والتنـص اه الجمـه

يحـدث حولنـا مـن تضـليل ال يخـرج  ن ماوإذا متعنا فيها نجد أ. املسؤولية

  .عن نطاقها
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 تسـتخدم) و ست قواعد حسب الحالةأ(أول قاعدة وآخر خمس : مالحظة

بـشـكل ـعـام ـمـن قـبـل أولـئـك الـقـادة أو الالعـبـني املهـمـني أو املـتـآمرين أو 

  .الساعني إىل تغطية الحقيقة

نـظـر ـعـام تعرـفـه ال بـغـض ال.  تنـطـق رشاتـسـمع رشا وال ـتـرى رشا وال  ال-١

ذا مل يـنرش أي الـخ، إ.. ذاعيـا خاصة إذا كنت شخصـية عامـة أو إ–تناقشه 

  .ن تتعامل مع القضية أكخرب فالواقعة كأنها مل تقع وليس علي

ـك-٢ ـات ـعـدم التـصـديق والغـضـب لكرامـت ـر عالـم تجـنـب مناقـشـة .  اظـه

عىل القضايا الجانبية التي ميكـن أن تظهـر القضـية القضايا وبدال منها ركز 

وتـعـرف ـهـذه . نـهـا مـسـاس بكراـمـة وانتـقـاد لجامـعـة أو فـكـرـصـلية وكأاأل

  "؟كيف تجرؤ"الطريقة أيضا باسم 

 عىل أنهـا -حتى لو كانت قرائنها قوية  –وجهة ضدك  ادفع كل التهم امل-٣

هذه الطريقة تفيـد خاصـة مـع صـحافة . ساس لها من الصحةشائعات ال أ

مـن ن يعلم الحقائق هـو لسبيل الوحيد الذي ميكن للجمهور أصامتة ألن ا

ذا استطعت أن تربط املسـألة إ. )الشائعات املثرية للجدل(ثل هذه خالل م

شائعة ال أساس لها من (ذه الحقيقة للتدليل عىل أنها  هت استخدمباإلنرتن

  .)الصحة

ـعـنرصا ـضـعيفا يف حـجـج ـعـدوك و اخـلـق ـجـد أ.  اـسـتخدم رـجـل الـقـش-٤

أمـا أن . تستطيع أن تفنده بسهولة من أجل أن تبدو طيبـا وعـدوك رشيـرا

ة اعـتامدا عـىل تأويلـك لحجـج عـدوك أو نها موجـودتفتعل قضية تقول أ

  قـة هميتهـا وحطمهـا بطريم أِّضـخ. عف تهمـةمن أضضعف جانب اخرت أ
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السواء يف حد خرى الحقيقية واملفربكة عىل تبدو وكأنها تحطم كل التهم األ

  .جنب فيه مناقشة القضايا الحقيقيةالوقت الذي تت

وهـذا يعـرف . طالق تسميات سـاخرة أو دامغـة لهـمش أعداءك بإِّ هم-٥

) رـهـايبإ(مكروـهـة مـثـل ارـبـط ـعـدوك بتـسـمية . أيـضـا ـبـالهجوم االبـتـدايئ

ـا) (منـحـرف) (ـطـائفي( ـة الـعـراق هـن ـا يـسـتخدمها يف تجرـب ـري منـه ك الكـث

 – صـوالغي –صـب  نوا– رافيض – صـدامي – تكفـريي –عفلقي : الجانبان

امـل مـع هـؤالء وهذا يجعـل النـاس تنفـر مـن التع)  شعويب الخ–طائفي 

تعامـل ، وبهـذا تتجنـب الاملوصوفني خوفا من إطالق نفس التسمية عليهم

  .مع القضايا

وم قصـري عـىل عـدوك ثـم ، قـم بهجـيف أي منتدى عـام.  ارضب واهرب-٦

وهـذا . انسحب بدون أن ترتك مجاال للمناقشة أو الجـواب عـىل أي سـؤال

د جدا ويحدث كثريا يف منتديات اإلنرتنـت، ويف املجـاالت التـي يسـمح يفي

و اكتـب اتهامـك أ. ) املقالةكاتب(و أ) رئيس التحرير(بها بإرسال رسالة إىل 

د عىل أي استفسـار ألن الـرد و الرأي هجوم آخر وانسحب بدون مناقشة أ

  .نك تحرتم رأي العدويعني أ

أو مـن (قم بلوي أو تضخيم أي حقيقة لتبني أن العدو .  شكك بالدوافع-٧

وهـذا يجعلـك تتفـادى . يعمل مبوجب أجنـدة شخصـية أو تحيـز) يتهمك

  .يف موقع الدفاع) همكتم( ويجعل عدوك مناقشة القضايا

و ادع ازعـم أنـك متلـك املصـداقية أ.  يعلم خصـمك تظاهر بالعلم مبا ال-٨

ـك لنفـسـك ـسـلطة  ـة لتوـضـح أـن   ـشـخص (وـقـدم حجـجـك بتعـبـريات معيـن
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وقل ببساطة أن األمر غري ذلك، بـدون مناقشـة القضـايا أو توضـيح ) عليم

ن يبتسـم املتحـدث هـذه الحالـة أيكفـي يف ( .ملاذا أو اإلشارة إىل املصـادر

األمـر . كال: تسامة موحية بأنه يعرف وال يريد أن يكشف ويكتفي بالقولاب

  )ملرتجمة ا-نك ال تعلم شيئا إ. ليس كذلك

و ايـة حجـة منطقيـة، تجنـب ال يهـم وجـود أي دليـل أ.  تظاهر بالغباء-٩

قوليتهـا أو و معواكتف بنكـران افتقارهـا للمصـداقية، أالخوض يف القضايا 

اخلط بـني كـل هـذا . نتاج و دعمها ألي است أي دليل أو منطقيتها أواقعية

  .شدجيدا من أجل التاثري األ

ريقة رجل القـش وهذا فرع من ط. خبار قدمية اربط اتهامات العدو بأ-١٠

ن يكـون يف أي مسـألة كبـرية وواضـحة جـدا، البـد أ. التي سبق ورشحناهـا

وقـد تـم التعامـل لقضية ولية يف بداية امات أهناك شخص ما قد قدم اتها

ان لديك توقع بانكشاف هذه القضية، فاطلـب ذا كمع تلك االتهامات، أو إ

وحني . مبكرا وتعامل معها يف حينها) لقشرجل ا(ثارة قضية من جامعتك إ

لكشوفات الجديـدة و االالحقة بغض النظر عن مصداقيتها أتأيت االتهامات 

التهامـات التـي أثـريت سـابقا ربطهـا عندئـذ إىل ا، ميكن التي وقعت عليها

وفندت، وباعتبار أن االتهامات الجديدة هي إعـادة وإثـارة ليشء قـديم ال 

ذا كـان العـدو وتـنجح هـذه الطريقـة أكـرث إ. يستحق إعادة النقاش حوله

  .هو نفسه املتورط يف االتهامات األوليةالحايل 



٣٣ 
 

ـضـية باـسـتخدام ق.  االـسـتناد إليـهـاوـضـاع ميـكـن أـسـس واعتـمـد ـعـىل أ-١١

أن ) اعـرتف(و) أقرص الطـرق(هامشية أو عنرص من عنارص الحقيقة اسلك 

ـعـداء هـنـاك خـطـأ ـغـري مقـصـود ـقـد وـقـع أو تقـصـري يف الحـسـابات وأن األ

وهـي ليسـت (ه الفرصة لتضخيمها وتحويل الخطأ إىل جرميـة استغلوا هذ

وإذا قمـت . أكيـد بعـد ذلـكن يدعموك يف هذا التوميكن آلخرين أ) كذلك

ـذا األ ـا ـشـعبيابـه ـد تعاطـف ـد يوـل ـاهر ـق ـك ـسـلوب بـشـكل ـم ـك( ـل ) العرتاـف

. بدون االضطرار إىل مناقشة القضـايا املهمـة) تحملك مسؤولية أخطائك(و

ارته حاليا يف االعرتاف دذه هي الطريقة التي اعتمدها بوش إلن هأعتقد أ(

قـول أن االحـتالل نفسـه كـان خطاء يف احتاللهم العـراق، دون البارتكاب أ

  .)جرمية

بسـات الجرميـة ىل كل مالميكن اإلشارة إ.  صعوبة حل املشكلة املعقدة-١٢

وكرثة الالعبـني واألحـداث املصـاحبة، بحيـث أن حلهـا لـيس مـن السـهولة 

، وهكـذا تنجـو خرين يفقدون الصرب ملواصـلة الحـلوهذا يجعل اآل. مبكان

ة ذا يعتمده وزراء حكومـه. (القضية الفعليةىل التعامل مع من االضطرار إ

: يضـعون بـني األسـباب.. االحتالل إذا سألهم أحد عن التقصـري يف الكهربـاء

الخ وعن أشـياء ال عالقـة لهـا بالقضـية .. من ونظام صدام حسنيتدهور األ

  ). الدورية–األصلية 

 تجنـب مناقشـة القضـايا باسـتخدام –ليس يف بـالد العجائـب أ منطق -١٣

  .ئق مادية حقيقية ىل الوراء در وبطريقة ال تحمل أي حقامنطق إ
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ـاملة-١٤ ـول ـش ـب بحـل ـالقول أت.  طاـل ـك ـب ـايا وذـل ـة القـض ـب مناقـش  نجـن

، وهذه طريقة تنفع يف املسـائل التـي املطلوب هو حل شامل لكل القضايا

  .١٠وردت يف النقطة 

  .فكريا إبداعيا وهذا يتطلب تتج من الحقائق استنتاجات مغايرة، استن-١٥

ؤالء فليس هناك واقعة ولـيس ا مل يوجد هذإ.  اختفاء الدليل والشهود- ١٦

  .ن تناقش القضيةعليك أ

عليقـات د طريقة لتحويل مسار املناقشة باسـتخدام تِج.  املوضوعَّ غري-١٧

مثرية للجدل ومفاجئة عىل أمل أن تحول االنتباه إىل موضوع جديد ميكنك 

املوضوع ) ةمناقش( وهذا ينجح خاصة يف وجود رفاق لك ميكنهم معالجته،

  .الجديد والرتكيز عليه

ـ أ-١٨ ـدى ـِث ـة أو الغضــب أو االســتياء أو االســتفزاز ـل ر مشــاعر الكراهـي

ىل ردود إذا مل يكن أمامك يشء آخـر، حـاول أن تجـر خصـومك إ. خصومك

، وهكـذا سـوف ترضب املتعصبنيو فعل عاطفية تظهرهم مبظهر الحمقى أ

مبظـهـر ظـهـارهم ، وإـصـليةتـفـادي مناقـشـة القـضـية األ: رين بحـجـرعـصـفو

  ) .الحساسني ألي نقد(

   وـهـذا تنوـيـع ـعـىل ليل املـقـدم واطـلـب دـلـيال مـسـتحيال، تجاـهـل اـلـد-١٩

مـام ام كانـت املـادة املقدمـة مـن خصـمك أمهـ) . تظاهر بالغباء(طريقة 

ا باملوـضـوع ن اـملـادة املقدـمـة ال عالـقـة لـهـالجمـهـور ويف املنـتـديات، ادع أ

  ، ولكـن يكـون موجـوداقـد (ن يـأيت بـه خصـمك وطالب بدليل مستحيل أ
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ليس يف طاقته الحصول عليه أو قد يكون شـيئا تعـرف أنـه دمـر أو هلـك 

نهـايئ ملناقشـة قضـايا قـد يتطلـب جل التجنـب المن أ) مثل سالح الجرمية

و األمر منـك أن تنكـر بشـكل مـنظم أو تنتقـد أن تكـون وسـائل اإلعـالم أ

ن الترصيحات ر أ، وانكر صالحية الشهود أو حتى انكالكتب مصادر صالحة

ـة ـسـلطات أـخـرى لـهـا أي معـنـى أالـتـي ـقـدمتها الحكوـمـة و عالـقـة  أو أـي

 قدمـه العـراق مـن أدلـة نكار كل مـا فعلته أمريكا يف إهذا ما. (باملوضوع

  )املرتجمة –سلحة دمار شامل لدى العراق عىل عدم وجود أ

و ـقـرائن  كـلـام ـكـان ممكـنـا، ـقـدم حـقـائق جدـيـدة أ. اـلـدليل الـكـاذب-٢٠

و  كأدوات لتحييـد القضـايا الحساسـة أعة لتناقض طروحات خصمكمصنو

  .عرقلة الحل 

اجعـل العمليـة . و هيئـة تحقيقيـة اطلب محلفني، أو محقـق خـاص أ-٢١

. قضايا الحساسـة بـدون مناقشـات عامـةجل تحييد الكلها لصالحك ومن أ

نـت ذا كمثال إ. ب أن تكون الدالئل والشهادات رسيةويف هذه الحالة يتطل

 يسـمعون دلـيال ن يضـمن لـك محلفـني اللك االدعاء العام فهـو ميكـن أمت

وـحـني ـيـتم . ليل ـعـن متـنـاول أي محقـقـني مـتـابعني اـلـدمفـيـدا وأن يخـفـي

) يقـاع مبـتهم بـريءتنفـع هـذه الطريقـة يف اإل(كم مفضـل ىل حالوصول إ

عيننـا يف جلسـات هذه الحالـة تجـري أمـام أ (.تعترب القضية مغلقة رسميا

هزلة وخاصة يف اختالق الشهود الرسيني واللجنـة التـي حققـت املحكمة امل

  .)املرتجمة –يف الخطوط والتواقيع الخ 
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ـدة -٢٢ ـائق جدـي ـق حـق ـق . اختـل ـرباءك(اخـل ـني و) ـخ ـك(الخاـص ) جامعاـت

 أرـضـية ـجـل تلفـيـقّأو اـثـر ـعـىل املوـجـودين ـمـن أ) قادـتـك(و) مؤلفـيـك(و

بهـذه . امعيـةشهادات علميـة وتحقيقيـة واجتو جديدة من خالل بحوث أ

ن اقشة قضايا فأنـت سـوف تفعـل ذلـك اآلذا كان عليك فعال منالطريقة إ

خلق فرق املـوت وتصـنيع جامعـات : مثال. ()مصداقية(بشكل يستند إىل 

  )ملرتجمة ا-مقاومة كاذبة

جمهـور ذا كان ما سبق ال ينفعك يف جـذب انتبـاه الإ.  تشتيت االنتباه-٢٣

غطيـة عـالم غـري املرغـوب بـه مـن ت اإلبعيدا عن القضايا الحساسة أو منع

أو عالجهـا عـىل أنهـا (وقائع مثل املحـاكامت، اخلـق أحـداثا وأخبـارا أكـرب 

  .جل تشتيت انتباه الجمهورمن أ) كذلك

زالـة الخصـوم مـن  إذا مل تنجح الطرق أعاله، فكر يف إ– أسكت النقاد -٢٤

حتجـاز أو لول جذرية حاسمة وهذا يكون بقتل أو اعتقـال أو ااالنتشار بح

ـزاز أ ـيات الابـت ـدمري شخـص ـوم و ـت ـة(خـص ـات ابتزازـي ـب معلوـم أو ) بترسـي

  .خرىبالرتهيب باالبتزاز أو تهديدات أ

 إذا كنت حامل أرسار أو كنـت شخصـية مهمـة وتحـس أن – االختفاء -٢٥

أجل تجنب التعامل مع القضايا، اختـف عـن ، ومن املطاردة تشتد يف أثرك

  ٢.سامعاألنظار واأل

  

  

  

                                                 
  :املوضوع جزء من كتاب*

 MIND CONTROL IN THE ٢١st CENTURY 
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  كلامت قدمية مبعان جديدة: املارينزلغة 

  

  *توم انجلهارت: بقلم

  

مريكيـة الـذي نعيشـه، مل يعـد يف عامل اإلمرباطوريـة األ: انتباه

ـنرص (للكـلـامت   -القواـعـد  - الـسـيادة - الـعـدو- الهزمـيـة -اـل

ن ننتبه الحتالل اللغة علينا أ. املعنىوغريها نفس ) االنسحاب

  .)املرتجمة(تالل األرض ي الحتالل العقل ثم احالذي سيؤد

  

ر يف قـدورها عـىل النـار  حروب تفو٦قل اآلن ومع واشنطن عىل األ

وبشكل عام الحـرب العامليـة  ،فغانستان وباكستان وليبيا واليمنالعراق وأ(

ذا مل وإ. حـروبنفسهم يف عامل جديد مـن اليجد األمريكان أ) عىل اإلرهاب

، از استخبارات أمـرييك جه١٧ولست عضوا يف تكن قد تطوعت يف الجيش 

ـة املر ـات املرتزـق ـالح وال رشـك ـات الـس ـاغون وال رشـك ـت يف البنـت ـة ولـس تبـط

برشكات السالح، ومل تكن يف أي هيئة مـن هيئـات مجمـع األمـن القـومي، 

قـل حتـى يحـني وقـت عـىل األ(يكا البعيدة تستمر بدونك مرفإن حروب أ

  .)تسديد الفواتري
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 سا عىل عقب مبا فيهـا اللغـة،يشء رأالحرب لديها طريقة لقلب كل 

ولكن مـع الوظـائف الضـائعة وفقـدان املنـازل املرهونـة والبنـى التحتيـة 

خ الغريب، مـن يالحـظ؟ ولكـن عـىل األرجـح أنـك تسـتخدم املنهارة واملنا

آبائـك وقـد حـان الوقـت للحـاق باللغـة مصطلحات وتعاريف أجـدادك و

  .الجديدة

 هو داخـل ومـا ما: حدث صيحات كلامت الحربوهنا أقدم لكم أ

شـائعة يف  مصـطلحات ٩فيام يـيل . مقلوب عىل البطانةهو  هو خارج وما

  .نها تعنيه تعني ما تظن أحروبنا الراهنة وهي رمبا ال

وبـدال مـن تعريفهـا يستحسـن ) نةمشـحو(مثل الهزميـة كلمـة :  النرص-١

  .مريكان تجنبهاباأل

رت روـبـ"حفي قـبـل تقاـعـده ـسـئل وزـيـر اـلـدفاع يف آـخـر ـمـؤمتر ـصـ

لقـد : "أجاب) منترصة يف أفغانستان( كانت الواليات املتحدة  ما إذا"غيتس

 حـاول تجنـبوإحـداها أن أ. تعلمت بعض األشياء يف أربع سنوات ونصف

نـي نوما ميكنني قوله هـو أ) الخسارة(و) االنتصار(الكلامت املشحونة مثل 

ا كانـت ن عمليات جيشـنأعتقد أننا نجحنا يف تنفيذ خطة الرئيس وأعتقد أ

طق املأهولـة وقللنـا مـن ناجحة يف منـع طالبـان مـن السـيطرة عـىل املنـا

  ."فغانيةقدراتهم وطورنا من قدرات القوات األمنية األ

يـضـا كلـمـة اـسـتخدم ـجـورج ـبـوش اـلـذي خدـمـه غـيـتس أ ٢٠٠٥يف 

). لـنرص يف العـراقسرتاتيجية القومية لاإل( مرة يف خطاب واحد ١٥) النرص(

ـك أ ـع ذـل ـذكروا ـم ـن ن رئـت ـن الـحـرب ـم ـل يشء ـع ـم ـك ـابق تعـل ـنا الـس   يـس
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مريكـان دامئـا تـه حـني كـان املـارينز يتقـدمون واألأفالم السينام منذ طفول

ىل منتصـف القـرن ورمبا يعود هوسـه بـالنرص إىل عقـدة تعـود إ. نترصوني

  .العرشين

قيـة مـن املحـافظني الجـدد الحـاملني  رغم شكاوى قلة متب٢٠١١يف 

ن تـفـتش واـشـنطن ـمـن أقـصـاها إىل أدناـهـا ـعـن باملـجـد الـغـابر، ميكـنـك أ

نجحنـا يف  () إنسـان الغـاب-يتـي (إنه املرادف لكلمة . ولن تجده) النرص(

 بليـون ١٠ بتكلفـة كـرث مـن ذلـك؟ماذا تريد  أ). إسرتاتيجية الرئيستنفيد 

  فام هو النجاح برأيك؟) النجاح(ذا مل يكن هذا هو دوالر بالشهر، إ

نهى الحرب ن الدن كأنه يوم النرص الذي أمة بساوقد اعترب اغتيال أ

العاملية الثانية، ولكن هل فعال كسبنا حربا؟ ال تجعل وزير الـدفاع غيـتس 

رمبا لو انتهى كل يشء عىل خري، سـوف نحتفـل يف سـنة مـن  .يضحك منك

  ).تقليل قدرات العدو(السنوات بيوم 

 ١٫٢قـل اعة خطرة ميكنك عـىل قفاهـا أن تكسـب عـىل األَّأي فز:  العدو-٢

  .من القوميترليون دوالر سنويا ملجمع األ

   الـعـرب وـعـىل رأـسـها الـعـولقي عـتـرب القاـعـدة يف جزـيـرةأـنـا فـعـال أ(

كـام قـال مايكـل اليـرت مستشـار ) كرب خطر يتهـدد الواليـات املتحـدةرمبا أ

 شـهرافحة اإلرهاب يف شـباط املـايض قبـل أرئايس ومدير املركز القومي ملك

  ومنـذ مـوت بـن الدن تـم تبنـي ) نيـرت اسـتقال اآلال(من مقتـل بـن الدن 

  عـىل سـبيل املثـال، الصـحفي . تقييم اليرت بحفاوة يف واشنطن قـوال وفعـال
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ي أن يعتقـد جهـاز اليس آي أ(  مارك مازيتي كتب مؤخرا،يف نيويورك تاميز

كـرث خطر داهم عىل الواليات املتحـدة، أكرب فرع القاعدة يف اليمن يشكل أ

  )لعليا للقاعدة املعتقد أنها تختبيء يف باكستانالقيادة امن 

ــباآلن إ ــيكم اليشء  الغرـي ــعرص واألوا. ـل ــالف اـل ــت  يف ـس ن كاـن

هـل هـذا كـل مـا : الترصيحات الشبيهة بهذه تعترب  معادال إلعـالن الـنرص

  تبقى لهم؟

مـن هـو : مرييكحني كنت تسأل أي أوان طبعا يف سالف العرص واأل

و ـجـوزف ، أدوـلـف هتـلـرأ: يـقـول ـلـك. .؟رضأخـطـر رـجـل ـعـىل كوـكـب األ

هذه األيام حني تفكر بالعدو، فكر يف رشير مـن . ، أو ماو تيس تونجستالني

ي شـخص أ.. ، أو دكتـور دوم لـيكس لوثـور:طفـال مثـلنوع أرشار كتب األ

  .قادر عىل متثيل الرشير الكوين املطلق

ور نـوبعد بن الدن، فإن الرشير األوحد بالنسبة ألمريكـا هـو أحاليا 

، ولكن ليس لديـه العولقي، عدو لديه كام يبدو قوى خارقة تقلق واشنطن

املولـود يف ) رجل الـدين املتطـرف(يعيش . و متويل له شأنجيش أو دولة أ

، وهـي بـالد فقـرية مل يسـمع بهـا الكثـري مـن أمريكا شبه مطارد يف الـيمن

تـني  كبريعن مؤامرتنييعترب العولقي مسؤوال جزئيا . رامريكيني حتى مؤخاأل

قنبلـة املالبـس الداخليـة، والقنابـل  التـي : فاشلتني ضد الواليـات املتحـدة

  .ىل معبد يهودي يف شيكاغوأرسلت بالطائرة إ
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 محـارب يوتيـويب ،الشيطان فإن العولقي هو عـدو فـودووباعتباره 

 لديه سـوى ذكائـه ومـا يسـتطيع أن يحـرك مـن وليس) تبن الدن اإلنرتن(

 كان مسؤوال عن تسميم عقـل الطبيـب النفسـاين يف نهوقيل أ. قوى خارقة

شخصـا يف معسـكر  ١٣ن يقتل  األمرييك امليجور نضال حسن قبل أالجيش

رهـاب والجدال أنه قد دخل يف رأس الحـرب عـىل اإل.فورت هود بتكساس،

وبامـا تكثـف الحـرب فـإن إدارة أيف واشنطن بشكل واسـع ونتيجـة لـذلك 

لذين يرافقهم تحت عنوان القاعدة يف ضده ومجموعته من رجال القبائل ا

  .جزيرة العرب

لحـرب التـي اي كانت تعني يف السابق الحرب الرسية أ:  الحرب الرسية-٣

ضـواء اآلن تعنـي رصاعـا تحـت األ. بعيدة عن أعـني الجمهـور) يف الظالل(

: بتعبري آخـر. ستطيع فعل يشء لهاحد يأها ولكن ال الكاشفة والكل يعلم ب

  . ولكنها ليست يف الكتبخبارأنها يف األ

. خبـاريف الصـفحات األوىل مـن األ) الرسية(وم حربنا الي: تأمل التايل

من اإلعالم بعد أسـبوع % ٦٩ية لقتل بن الدن حصدت العملية بالغة الرس

 املـحـاربني رسـيـة يف ـكـرثوأ. ـمـن تغطـيـات التلفزـيـون% ٩٠ـمـن ـحـدوثها و

نحـاء يف أ) لسـيلهـوس ا( تسـبب يف انتشـار ٦أمريكا وهم فريـق السـيل 

  .البالد

كرث من ذلك ليس هناك رضبة جويـة صـغرى بواسـطة الطـائرات وأ

  يـة التـي تـديرها اليس آيبدون طيار تحدث يف باكسـتان يف الحـرب  الرس

ـذكر يف األ ـدون أن ـت ـار أي ـب ـيمن ا. خـب ـع اـل ـام ـم ـع ـك ـوميف الواـق ـإن لـي   ، ـف
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باكسـتان الخطط املستقبلية لشن حـروب رسيـة عـىل شـاكلة الحـروب يف 

ويف مرحلة مـن . عالمتناقش بشكل علني سواء يف واشنطن أو يف وسائل اإل

ـه ـفـيام يتعـلـق األاملراـحـل تـفـاخ ـا بأـن ـمـر ر ـمـدير اليس آي أي لـيـون بانيـت

بالقاعدة فإن الحرب الجوية الرسية التي تقودها الوكالة يف باكسـتان هـي 

  )اللعبة الوحيدة يف املدينة(

يتتبـع ي الـذ(مرادفة للصاروخ الحـراري ليوم فكأن الحرب الرسية ا

التـي كانـت ) الظـالل(مـا أ. موجه مبارشة إىل وسائل اإلعالم) حرارة الهدف

  .يوم ما العمليات الرسية فإنها اآلن تغطي احتامل محاسبتهمتغطي يف 

لوب أمريكـا الحـريب تعتـرب القواعـد العسـكرية سـيف أ:  القواعد الدامئـة-٤

 يسـتطيع البنتـاغون تفـادي ال. ادلـة للهـريوينرض غريبـة معاملبنية عىل أ

لـيس . ال توجـد) القواعـد الدامئـة( ولكن العيش بدونها يستطيع والبنائها 

  .مطلقا.مريكينيبالنسبة لأل

 رمـبـا يـكـون: ـيـة ـحـال ولـكـن دـعـوين أوـضـح ـعـىل أاملـسـألة بـسـيطة

ليس بضـمنها تلـك ( قاعدة عسكرية حول العامل ٨٦٥قل لألمريكيني عىل األ

ام ينوأ. لكن ال رغبة لدينا الحتالل بالد أخرىو) وجودة يف ميادين الحربامل

  .ية حالبنينا قواعدنا فإننا ال نريد أن نبقى، ليس دامئا عىل أ

 رض الـذي يبلـغيف التخطيط العظـيم لألشـياء، بالنسـبة لكوكـب األ

   ٦٠ قاـعـدة يف الياـبـان عمرـهـا مـجـرد ٩٠ة بلـيـون ـسـنة، ـلـدينا ربـعـعـمـره أ

  لـتـي و تـلـك ا ـسـنة، أ٦٠ قاـعـدة يف أملانـيـا بعـضـها أيـضـا عـمـره ٢٢٧ـسـنة، و
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أكـرث .  سنة، وهو عمر ضئيل نسـبة لعمـر األرض٥٠يف كوريا عمرها حوايل 

  . من ذلك، نقول أن القواعد الدامئة ليست سياسة أمريكية

 حـني وضـعت ٢٠٠٣نالد رامسـفيلد يف قاله وزير الدفاع دو ذلك ما

ينتـون نفـس وكررت هيالري كل. الخرائط عىل أول قواعد ضخمة يف العراق

: وفمـرييك غـري معـر، وأوضـح مسـؤول أفغانسـتانالقول قبل أيام حول أ

 ولكنهـا ليسـت ،مريكية يف عـدد مـن البلـدان ملـدد طويلـةهناك قوات أ"

ا ببنـاء وتوسـيع ن االمريكـان منهمكـون عامليـ وهـذا يشء عجيـب أل.دامئة

يف أفغانسـتان خـرج األمـر . قواعـدالبنتاغون مـدمن . قواعدهم العسكرية

وـلـيس ـهـذا .   البـنـاء جارـيـا قاـعـدة وـمـازال٤٠٠ـكـرث ـمـن ـعـن الـسـيطرة، أ

فحسب وإمنا تدير واشنطن اآلن مفاوضات مع الحكومة األفغانية لتحويـل 

ء فيها حتى يتجمد الجحيم أو عىل األقل والبقا) مشرتكة(ىل بعض القواعد إ

ولحسـن الحـظ .  القوات األمريكيـةحتى يصبح الجنود األفغان عىل شاكلة

نها القواعد الكثرية التي بنيناها بباليني الدوالرات بضامنخطط لتسليم تلك 

فغان ونظل مقيمني هناك رمبـا مؤسسات عمالقة يف باغرام وقندهار إىل األ

  .)مستأجرين(ا لعقود قادمة بصفتن

يس سب التقارير الحديثة التي رافقت أنباء مساعدة الوباملناسبة ح

يف الحملـة ) سلوب الطـائرات بـدون طيـاربأ(آي اي للجيش األمرييك رسيا 

. كل رسيع يف بالد خليجية مل تسمهاعىل اليمن فالوكالة تبني قاعدة لها بش

ة األمـر، ألن بنـاء ن هـذا هـو نهايـقاعدة واحدة فحسب ولكن ال تعتقـد أ

  .صبع بطاطس مقليةالقواعد مثل تناول أول إ
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  !توقفوا عن دفعنا. رجون خارجون، ولكن بعد قليلخا: "ب االنسحا-٥

قنات هريوين فإن مغادرة الجـيش األمـرييك أي ملا كانت قواعدنا ح

، مـام يعنـي )انسـحاب املخـدر مـن الجسـم(شـكال مكان ميثل شكال من أ

مثل املخدرات، من السـهل جـدا اعتيادهـا ولهـذا تفعلهـا . ارتعاش املدمن

مـن يلـومهم إذا مل . روج منها هو الصـعبلخواشنطن مرارا وتكرارا ولكن ا

 املغادرة؟ يف العراق عـىل سـبيل املثال،كانـت واشـنطن يف قبضـة يرغبوا يف

ارة بـوش عـىل انسـحاب كـل د حـني وافقـت إ٢٠٠٨مى االنسحاب منذ ح

سـاطيل ومازلنا نسـمع وقـع تلـك األ.  العاممريكية يف نهاية هذاالقوات األ

دارة  املرحلـة يكـاد كبـار مسـؤويل اإلهـذهيف . القتالية تـدب عـىل الرمـال

بعـض قواعـدنا راقيني للسامح لهـم بالبقـاء داخـل ن يتوسلوا العوالجيش أ

و قاعـدة بلـد الجويـة ك، مثل سيئة الصيت قاعدة فكتوري، أالعمالقة هنا

 ووهـري مرورها الجوي يف نفـس زحمـة مطـار أوالتي يف ذروة نشاطها كان

  .الدويل يف شيكاغو

مـرييك رسـميا، حتى لو غـادر الجـيش األ: ي كالتايلولكن املسألة ه

 يف .بقضه وقضيضـه وعدتـه وعديـده فـإن واشـنطن ال تخطـط  للمغـادرة

 وهـي يف ،تقريبـاتكلفة بليـون دوالر مريكا سفارة بالسنوات األخرية بنت أ

بـل إنـه يف األسـبوع . ركـز قيـادة يف الرشق األوسـط الكبـريالواقع قلعة وم

مريكان سابقون يف العراق مبناشـدة للكـونغرس راء أاملايض تقدم أربعة سف

وباما حتى تـتمكن وزارة  بليون دوالر طلبتها إدارة أ٥٫٢ بتخصيص للسامح

ىل بعثـة معسـكرة هائلـة يعمـل رجية من تحويل السـفارة يف بغـداد إالخا

يضـا مـن وقـوة جويـة صـغرية أ) املرتزقة(ورة من البنادق املأج ٥١٠٠فيها 
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غنيـة ليسـت األ) السالمة، رسرنـا مبعرفتـكمع (غنية  إن أباختصار. املرتزقة

  .املفضلة يف واشنطن

هـي حملـة : )انظـر أيضـا الحـرب الرسيـة( حرب الطائرات بدون طيار -٦

ريخ وهـي جوية مستمرة باسـتخدام طـائرات بـدون طيـار مـزودة بالصـوا

وهل هـي حـرب أصـال إذا . تطوح باالنسحاب والنرص إىل مخلفات التاريخ

، وهو الذي يصاب بـاألرضار؟ توجـه  الظاهر يف الصورةف واحد هوكان طر

ميال بواسطة طيـارين هذه الطائرات األمريكية عادة من عىل بعد آالف األ

 )يف(تهم وهم من الذين حني يرتكون القواعد االمريكيـة بعـد انتهـاء ورديـ

ميدان حرب، يرون عالمات تنبههم إىل قيادة سياراتهم بحذر ألن هذه قـد 

هـذا . هـذا يشء جديـد يف تـاريخ الحـروب) خطر جزء من يومـكأ(ون تك

ا الرسـيـة ـمـام يعـنـي الـنـوع ـمـن الـطـائرات ـهـي الـسـالح الرسي يف حروبـنـ

ـال أ ـة الـح ـوة ـصـحفيني  ن الـجـيش البطبيـع ـة يف دـع ـبح الرغـب يـسـتطيع ـك

ـيـة الرسـيـة ومـنـاطق االختـبـارات الرسن إلطالعـهـم ـعـىل املعاـمـل مخـتـاري

  . تقبيلليكشف رؤى الدمار املس

ن نتوقـف عـن التفكـري يف  نفهم الطائرات بدون طيـار علينـا أحتى

 الجـالد الـذي ينفـذ ، مـثالونبدأ يف التفكري بنامذج أخـرى) الحرب(مفهوم 

ذا كانـت  وإ.ض نفسـه لـلرضرِّن يعـرحكم املـوت يف إنسـان آخـر بـدون أ

املقصـلة محمولـة مـن  طيار هي فعال سالح الجـالد، نـوع الطائرات بدون

، فإن الحكـم بـاملوت الـذي تنفـذه ، حبل املشانق أو الكريس الكهربايئجوا

صـدرته عنـارص لطائرات مل يصدره قـاض وال محلفـون، وإمنـا هـو حكـم أا

ـزأة  ـرائن مـج ـىل ـق ـاء ـع ـتخبارات بـن ـلحتهم(اـس ـدم مـص ـادة تـخ ـد ) وـع   وـق
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تحسنها ووافق عليهـا محـامو الجـيش أو نظم طريقة التنفيذ هدافون واس

وكلهم يبعدون عرشات ومئات وآالف األميال مـن ضـحاياهم . اليس آي أي

ن الجـرائم إضـافة إىل أ. رفونهم ورمبا ال يفهمون ثقافـاتهمناس ال يعوهم أ

نوايـا ومل الكربى التي يقتلون بسببها عادة ال دليل عليها ورمبا مازالـت يف ال

  . ساساموجودة أو غري تنفذ أ

قـتـل ضـحايا ـمـدنيني ت) دقتهـا( رغـم ن هـذه الـطـائراتوالحقيقـة أ

، املستهدفني وتذكرنا أنه إذا كان هـذا هـو منوذجنـا) اإلرهابيني(إضافة إىل 

  .فإن واشنطن جالد مخمور

 استدعت حرب بوش  الكونية عـىل اإلرهـاب الطـائرات بـدون لقد

ـن أ ـار ـم ـامق الطـي ـيةـع ـا األساـس ـق دوافعـه ـا لتحقـي ـتمر إىل : وعيـه أن تـس

إن .  األرض بنـوع مـن االنتقـام التـورايتماالنهاية وأن تصل إىل أي مكان يف

ـنرص  ـار تتجــاوز اـل ـدون طـي ـة(الطــائرات ـب ـب نقطــة نهاـي ـذي يتطـل ) اـل

أنظـر يف (والسيادة الوطنية ) ا عىل االرضالذي يتطلب وجود(واالنسحاب 

  .)دناهأ

ـه : الفـسـاد-٧    يشء ـمـالزم لطبيـعـة الـعـراقيني واألفـغـان وـلـن ينـقـذهم مـن

 ٦٫٦ال تشـتت ذهنـك مبسـألة . و مـدنيني أسوى األمريكان عسكريني كـانوا

 طـائرات دارة بـوش عـىل دوالر التـي شـحنتها إ١٠٠ر مـن فئـة بليون دوال

ــل يس  ــراق املـحــرر يف ١٣٠النـق ــا إىل الـع ــارت بـه ــراض ٢٠٠٣ وـط   ( ألـغ

  وـقـد ـقـال املـفـتش الـعـام األـمـرييك . ـعـد ذـلـكوـضـاعت ب) ـعـامرإـعـادة اإل

   رسقـة أمـوال يف التـاريخ أكـرب(إلعامر العـراق مـؤخرا أن هـذه قـد تكـون 
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ولكن من جهة أخـرى قـد تكـون وضـعت يف غـري موضـعها، إىل ) األمرييك

 بلـيـون ١٨٫٧ املتـحـدث باـسـم الربـملـان العراـقـي أن مبـلـغ ن ـيـزعماآل. األـبـد

، ولـكـن الـعـراقيني ـكـام ت يف املعرـكـةـمـوال نـفـط الـعـراق فـقـددوالرا ـمـن أ

 تهتم مبا يقولون، وعىل أيـة  لهذا ال.ميكن الوثوق بهم تعلمون فاسدون وال

 العراقية وقد وضـعت يف منا كانت عوائد النفطحال هذه ليست نقودنا وإ

  . مريكيةالبنوك األ

ـشـياء ويف مـنـاطق الـحـروب ـمـاذا ميـكـن أن تفـعـل؟ أحياـنـا تـحـدث أ

لفسـاد مسـترش يف ية حـال اعىل أ ..١٠٠طيبة من فئة فظيعة للدوالرات ال

 .ىل مؤسسـاتنا الدميقراطيـة التـي تفتقـر إمجتمعات الرشق األوسط الكبري

. ملبتلية باملخـدراتفغانستان الفقرية وا ندهش النتشار الفساد يف أولهذا ال

ومـرارا . ن واشنطن تقاتل بنبل ضد الفساد منـذ سـنواتمن حسن الحظ أ

 الكبـار عـىل حامـد قرضـاي وهـددوه مريكانسؤولون األوتكرارا ضغط  امل

يد عىل مامرسات الفساد وأن يقيم انتخابات يد من حدن يرضب بوأغروه أ

  .مريكا يف كابولنزيهة من أجل دعم الحكومة صنيعة أ

ـيكم اليشإ ـحكـل ـامر : ء املـض ـادة اإلـع ـول إـع ـر ـح ـؤخرا تقرـي   نرش ـم

ـة الدميقراطـيـة يف لجـنـةيف أفغانـسـتان كتبـتـه األ  العالـقـات الخارجـيـة غلبـي

الـجـيش واـلـدول نمـيـة الـتـي ـسـكبها ـمـوال التملجـلـس الـشـيوخ، يـقـول أن أ

ـكل  ـي تـش ـتان والـت ـة يف أفغانـس ـن اإل% ٩٧األجنبـي ـيل ـم ـيل الـك ـاج املـح   نـت

  : مـن أجـل تقريـب املوضـوع إليـك. دورا كبـريا يف تشـجيع الفسـادلعبت 
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 بـدال مـن ىل مبنى يحـرتق فيصـب الـنفط عليـهتخيل رجل مطايفء يهرع إ

  .شعال النريانفاء النار ثم يتهم سكان املبنى بإطإ

يشء يعتز به األمريكان وال يسمحون ألي بلـد أخـرى :  الوطنية السيادة-٨

نب بشكل غـري منطقـي وهـذا يـدل عـىل جا يشء يتمسك به األ-بانتهاكه 

  .انعدام توازنهم العقيل

. واحـد والعرشيـنمريكيـة يف القـرن الإليكم عقيدة دولة الحرب األ

اغتياالتنا، قصفنا، ( قد نوجه صواريخنا ..العامل ملكنا: من فضلكم احفظوها

وهـذا . ملـن نريـد ومتـى مـا نريـد وأيـنام نريـد)  غزونـامداهامتنا الليلية،

ـرييك(يســمى  ـن األـم ـذين يعيشــون يف دول أخــرى ). األـم ـك اـل ـا أولـئ أـم

 بالكربـيـاء أو حساـسـا متـضـخام أـمـنهم وأـمـانهم أو إ- واهـمـني-ويقدـسـون 

 ألن تعبري بالقيمة الذاتية والذين يضعون أنفسهم يف طريق األذى، احذروا،

  .يعني الواليات املتحدة) السيادة(

مربيايل ذي اتجـاه واحـد، فـال طاملا أننا مازلنا نعيش عىل كوكب إ: مالحظة

ال . سـلفنا ذكـره، بـل ال تفكـر بـهالسري بعكس االتجاه بالنسبة ملـا أتحاول 

خيل طائرات إيرانية بدون طيار تتعقب اإلرهابيني يف جنـوب كاليفورنيـا تت

ليليـة عـىل مـدن قوات عمليات خاصة باكستانية تشن هجامت و تتخيل أ

  .ين صالحكهذا إذا كنت تعرف أ. صغرية يف الغرب األمرييك

  وم مرن متاما مـن وجهـة عـني النـاظر، وهـذا هـو السـبب مفه:  الحرب-٩

ـذي جعــل إدارة أ   ىل الكــونغرس بامــا مــؤخرا تقــرر عــدم الرجــوع إواـل

ـرار الـحـرب ليالستحـصـال املوافـقـات ـعـىل الـتـدخل يف  ـه ـق ـا ـكـام يتطلـب   بـي
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 بدال من ذلك أصدرت اإلدارة تقريرا يعلن أن ليبيا ليست حربا عـىل ١٩٧٣

 وكـام يوضـح التقريـر .طالق، وهكذا فهي ال تقـع تحـت رشوط  القـراراإل

 تبادل نـريان فعـاال يا ال تشمل قتاال مستمرا، والمريكية يف ليبالعمليات األ(

 وجود قـوات بريـة  أمريكيـة عـىل األرض، أو ، وال تشملمع قوات معادية

 تشمل تهديدا خطـريا لهـم، أو لـيس هنـاك أي فرصـة  وال،مريكينيضحايا أ

ليست حربا طاملا ليس نها أي أ.. ()عالهللتصعيد إىل رصاع يشمل العنارص أ

خر فال يجعل منهـا ، أما وجود الضحايا عىل الجانب اآلمريكانفيها ضحايا أ

  ) املرتجمة-حربا 

بعا هذا يفتح إمكانية مستقبل أمرييك مرشق جديـد عـىل الكـرة ط

ألن . الجامح تصور عامل بـال حـروب، مستقبل لن يكون من الخيال األرضية

يف الـيمن والتـي ) امـأل الفـراغ(وباما تتحرك فعال لتكثيـف وتوسـيع إدارة أ

يف منـاطق ) امـأل الفـراغ(تلبي كـل املعـايري أعـاله، كـام أنهـا توسـع سوف 

ويف يوم ما سوف تجعل واشنطن أمريكا آمنـة يف كـل . ود الباكستانيةالحد

رضية التي سـتكون ويـاللمعجزة عاملـا خاليـا مـن الحـروب أقطار الكرة األ

  .٣)حسب املنظور  األمرييك(

  

  

  

  

  

                                                 
 وهو مؤسس مشـارك يف مرشوع Tomdispatch.comتوم انجلهارت محرر موقع * 

كـيـف : الـحـرب ـعـىل الطريـقـة االمريكـيـة(اإلمرباطورـيـة األمريكـيـة، ومؤـلـف كـتـاب 
 )أصبحت حروب بوش حروب أوباما
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   الزرقاوي والحرب األهلية:حربهم النفسية

  

  مايك وتني:بقلم 

  

، فجأة بـدأنا نسـمع عـن ي ملء األسامع كان الزرقاو أنبعد

نصـيب عراقـي بـدال منـه، ثـم انقطعـت مغادرته العراق وت

مـاذا حـدث؟ وملـاذا قـبض عـىل مئـات . خباره شـيئا فشـيئاأ

  املساعدين له ومل يقبض عليه؟

ـجـراء دـعـم لـحـرب الـعـراق، البنـتـاغون ـعـىل إأـجـرب الفـشـل يف بـنـاء 

سطورة وقد ضخت أ) Psy-ops ( كبرية يف عمليات الحرب النفسيةتغيريات

ختلـف متامـا يرتكـز جل خطاب مصانع اإلرهاب أبو مصعب الزرقاوي من أ

مـن سـطورة الزرقـاوي عىل تأجيج حرب أهليـة يف العـراق، وقـد تالشـت أ

مع سـامراء ذي القبـة الذهبيـة وهـو أحـد الرمـوز عالم منـذ تفجـري جـااإل

ّلـذي صـنع ليمثـل ا من تلك اللحظة، اسـتبدل الزرقـاوي. سالمية الكبريةاإل

 أيلـول ١١العراق والذي يشـبه يف تـأثريه املتطرف، بحدث يعترب الذروة يف 

مـرييك  الهائل الـذي جـاء بـه االحـتالل األخفاء الدمارويستخدم من أجل إ

  .للعراق
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يف معهـد واشـنطن  ترصيح للجرنال اللفتنانت جرنال جون فـاينزيف 

 سـرتاتيجية يفإعـرتف بهزميـة ن الزرقاوي قد اإ:  قالدىنلسياسات الرشق األ

مل تعـد (ن القاعدة وأضاف فاينز أ) يف طريقه إىل خارج البالد(العراق وأنه 

). ة وكأرض لشن إرهاب دويل منهاقامة الخالفر للعراق كأرض خصبة إلتنظ

من السخف بطبيعة الحال أن نتصور أن فاينز يعرف كيف ميكن أن يفكـر 

الـهـدف . نتـقـال ـمـن مـكـان إىل آـخـرأو مـتـى يفـكـر يف اال) جنـبـيإرـهـايب أ(

ـاينز الحقيـقـي إل ـالن ـف ـق ألـسـطورة ـع ـد الطرـي ـاوي ومتهـي ـو مـحـو الزرـق ـه

  .الحرب األهلية: البنتاغون الجديدة

ني اعـرتف الكولونيـل كشفت واشنطن بوسـت كذبـة الزرقـاوي حـو

مـن ) تضـخيم صـورة الزرقـاوي(ا عىل ن الجيش عمل قاصدديريك هاريف أ

ن يف الحقيقة هو حرب ضـد رصاع ضد االحتالل كان الأجل خلق االنطباع أ

 الخـطـر طوـيـل اـملـدى ـلـيس الزرـقـاوي أو نإ"وـكـام ـقـال ـهـاريف . اإلرـهـاب

  ".صدقاؤهم، وإمنا أتباع النظام السابق وأسالمينياملتطرفني اإل

ليس (داة مؤثرة يف تشتيت االنتباه عن االحتالل لقد كان الزرقاوي أ

لزرقـاوي والـذي كـان إليهـام الشـعب يس الخـرتاع اهذا هو السـبب الـرئي

رهـاب والقاعـدة ب يف العراق هي ضمن الحـرب عـىل اإلن الحراألمرييك أ

ن ولكن اآل) املرتجمة -وكذلك لتنفري الشعب العراقي من املقاومة الوطنية 

ن اإلعـالم اآل. العنـف الطـائفي: قد استبدل بتشتيت آخـر محسـوب بدقـة

تـي تهـاجم خارجـة عـن السـيطرة اليركز كـل انتباهـه عـىل امليليشـيات ال

سـبوع حـد سـواء، وتختطـف مئـات الشـبان كـل أسواق عـىل الجوامع واأل

  . بالدريالت ورصاص يف مؤخرة الرأسوتعذبهم وتقتلهم
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مخاتلني أو حـرب أهليـة، فـإن ) إرهابيني(وسواء كانت القصة حول 

خـبـار بتلفـيـق قـصـص تتلقفـهـا ـيـاليني يرصون ـعـىل الـسـيطرة ـعـىل األمرباإل

معظم ما نقرأه هو مجـرد تلخيصـات للبنتـاغون حـول . عيدها الصحافةوت

 مختلف متامـا لينا السعي وراء الحقيقة يف مستووينبغي ع. العنف اليومي

  .هدافه السوداء واضحة متامايث تكون حقائق االحتالل الوحيش وأح

مهاجمة قوات  وهي ،صليةإسرتاتيجيتها األمل ترتك املقاومة العراقية 

وملـاذا يفعلـون . نابيب الـنفطلعراقية وخطوط أمنية ال والقوات األاالحتال

ـك و ـوا فـجـأة ـمـن ـحـرب نالفـكـرة أ.. ؟إـسـرتاتيجيتهم ناجـحـةذـل ـم تحوـل ـه

طائفي بعد تدمري جامع سامراء هي أسطورة مقصـود ىل عنف العصابات إ

، وإمنـا ن اشتداد العنـف لـيس سـببه االحـتاللبها إقناع الشعب األمرييك أ

  .يحدث ولكن هذا ليس ما .ثنية عميقةينية وإانقسامات د

ـي أ ـة ـه ـلالحقيـق ـي ـس ـوت الـت ـرق اـمل ـا األَّن ـف ـان حها ودربـه مريـك

عـراق جل تسهيل تفتيـت ال السنة والشيعة يف نفس الوقت من أيهاجمون

عـالم واإل. جيون اليمينيون منذ البدايةيديولووالذي خطط له البنتاغون واأل

سـطورة ومـات هـذه وذلـك بـإهامل أحملـة تشـويه املعلطبعا يسـاعد يف 

 تهديم الجامع العسـكري يف الزرقاوي والرتكيز عىل قصة جديدة ترتكز عىل

ىل ظهور هذه الفكـرة تقريبـا يف كـل مقالـة يجب أن ينتبه القراء إ. سامراء

رك تاميز وواشنطن بوسـت وهـام رائـدتا نظـام الربوباجنـدة تنرش يف نيويو

  .األمريكية
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حالفـة وحـوادث بات ربطت بني القوات املتكانت هناك ثالث مناس

). نةُّالسـ(و املقاومني التفجريات التي تلقى عىل عاتق املجاهدين األجانب أ

ولها الحادثـة الشـهرية يف الـبرصة حيـث قـبض عـىل بريطـانيني متنكـرين أ

د دفع الهلـع بـالقوات وق.  ويركبان شاحنة مليئة باملتفجراتمبالبس عربية

القوات (فراج عن جنديني من ساس ام سجن البرصة واإلالربيطانية إىل اقتح

 مـع التفجـريات الوحشـية خوفا من ربط قوات االحـتالل مبـارشة) الخاصة

  .ثارة حرب طائفيةاملصممة إل

فزيـون السـوري ملراسـله لي، عـىل التيف مقابلة توضح هـذه النقطـة

قـدم الحادثـة ت" :قـال املنجـد. زياد املنجد يف ليلـة القـبض عـىل الجنـديني

دلة حول مسـاهمة االحـتالل شكوك التي كانت تفتقر لألسئلة والأجوبة لأل

الكثري مـن املحللـني واملـراقبني هنـا . يف بعض العمليات املسلحة يف العراق

ط يف بعض العمليـات ضـد املـدنيني ن االحتالل متورت لديهم شكوك بأكان

 بـدون كن هـذه كانـت مجـرد شـكوكول. وأماكن العبادة ويف قتل العلامء

بض عـىل الجنـديني الربيطـانيني يف  وجاء الدليل اليوم من خـالل القـدليل،

طبقـا للمـراقبني، ، وهذا يدل. أثناء زرعهم ملتفجرات يف أحد شوارع البرصة

 التـي تسـعى لـزرع ن االحتالل ليس بعيدا عن الكثري مـن العمليـاتعىل أ

 مـربرا للبقـاء يف بقاء عىل الفوىض ألن هذا يعطي االحتاللبذور الفتنة واإل

  "لعراق لفرتة طويلةا

مريكان يف صـحيفة بوسـطن جلـوب وظهر دليل آخر عىل تواطؤ األ

ف يب آي شـنت وحـدة مكافحـة اإلرهـاب يف اإل" مقالـة تقـول التي نرشت

  تحقيقا واسعا يف عصـابات رسقـة مقرهـا الواليـات املتحـدة بعـد اكتشـاف 
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عـراق بضـمنها هجـامت  المركبات استخدمت يف تفجـريات وتفخيخـات يف

مريكية ومدنيني عـراقيني وهـي مـن املحتمـل مرسوقـة مـن قتلت قوات أ

 سـيارات مرسوقـة -مقالـة(مريكان كبـار سؤولني أالواليات املتحدة طبقا مل

  ) . بريان بيندر–من الواليات املتحدة استخدمت يف هجامت انتحارية 

ـتخبارات األ ـح، االـس ـى واـض ـاملعـن ـيامريكـي ـتورد ـس ـت تـس رات ة كاـن

  .مزيفة" عمليات انتحارية" الستخدامها يف مريكامرسوقة من أ

القـبض عـىل  ":نباء سـوى رويـرتزحادثة أخرى مل تنرشها أي وكالة أ

ُ ألقي القـبض عـىل – ١٥/٣/٢٠٠٦  رويرتز ".. سلحة يف العراقأمرييك معه أ

، مني من قبل الرشطة يف مدينة بشامل العـراقأمرييك وصف بأنه مقاول أ

معـاون محـافظ  جبـارة الـلــهوقد قال عبد . مل أسلحة يف سيارتهوهو يح

دينـة تكريـت يـوم لقي القـبض عليـه يف مصالح الدين لرويرتز أن الرجل أ

  .االثنني

ملتحدة والجيش العراقـي وقال مركز التنسيق املشرتك بني الواليات ا

مني يعمل يف رشكـة خاصـة يف تكريت أن الرجل الذي وصفته بأنه مقاول أ

  " مبعيته متفجرات وجدت يف سيارته، وقالت أنه اعتقل يوم الثالثاءانوك

جـرات ينـوي أن يفجـر بهـا مل يعتقل عراقي واحد مـع متف.. تذكروا

ـوا ـمـع متفـجـرات يرتبـطـون األ. اـملـدنيني ـذين اعتقـل ـشـخاص الوحـيـدون اـل

  .باالحتالل
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ق ظهرت بعد رهاب بالعراودالئل أخرى عىل تورط األمريكيني يف اإل

قالـت وكالـة األنبـاء الفرنسـية أن التفجـري كـان . ري الجـامع العسـكريتدم

).  ـسـاعة ـعـىل األـقـل١٢رق وـضـع املتفـجـرات اـسـتغ(و) عـمـل أخـصـائيني(

حفـرت ثقـوب يف "سم محمد جعفر قال عامر جاوزير اإل: "وأضاف التقرير

سية يف الرضيح وملئت باملتفجرات، ثـم ربطـت الشـحنات عمدة رئيأربع أ

ثـم ربطـت األسـالك .  شحنة أخرى موضوعة تحـت القبـةمعا ووصلت إىل

  "مبفجر أطلق من عىل البعد

ن منـا مخربـو مل تنفـذه جامعـة مقاومـة وإن التفجريومن الواضح أ

ري  ويحمـل التفجـمدربون نفذوا تفجريا دقيقا من أجل اثارة فتنة طائفيـة،

 كيـةيمرعالمات عملية مخابراتية رسية، ويقول شهود العيان أن القوات األ

ن موـجـودين يف املنطـقـة ـطـوال اللـيـل وأوالـحـرس اـلـوطني العراـقـي ـكـانوا 

) طوال الليل وحتـى صـباح اليـوم التـايل(صوات سري سياراتهم كان يسمع أ

ن يلتزمـوا بالبقـاء  الناس الذين يعيشون حول املسجد أنهـم أمـروا أويقول

  "يغادرون املنطقة يف محالتهم وال

، مريكيـةاحا غـادرت القـوات األسـة والنصـف صـبيف السـاعة الساد

ن االحـتالل متـورط  لـيس هنـاك شـك أ.وبعد عرش دقائق حـدث التفجـري

سـطورة جديـدة حـول ، وأن ذلـك لخلـق أبشكل مبارش يف تفجـري الجـامع

قيق رسمي بقصف الجامع وكل وسيلة ن مل يجر تححتى اآل.الحرب االهلية

  .هلية وشيكةم غربية استخدمته مثاال عىل حرب أعالإ
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انـت الواليـات لـو ك. بـداإسرتاتيجية إثارة حرب أهلية مل تتغـري أن إ

 لكانت زادت من عـدد القـوات ن تخلق أمنا يف العراقاملتحدة تريد فعال أ

ن يف األرض، بدال من ذلك أقنع رامسفيلد البيت األبيض أنهـم يحـاربون اآل

ة رـهـاب ـضـخميتطـلـب عملـيـات مكافـحـة إ)  ـمـن الـحـربنوـعـا جدـيـدا(

جيهات هرني كسنجر حرفيا وهذا يتبع تو. يوميا بروباجندة كبريةتصاحبها 

حـني )  الحـرب اإليرانيـة العراقيـة خالل(سرتاتيجية الثامنينات حني لخص إ

سرتاتيجية يف العراق إىل وتستمر هذه اإل" آمل أن يقتلوا بعضهم بعضا:"قال

  .ناآل

همة كبـرية يف توثيـق دالئـل تـورط الكاتب ماكس فولر ساهم مسـا

رـهـاب الـتـي تـشـنها ـضـد الـشـعب العراـقـي يف مقالـتـه مريـكـا يف ـحـرب اإلأ

ن ويكشـف فـولر أ).  العراق املحتلالتضليل وفرق املوت يف: رصخة ذئب(

وبعكس الرأي السـائد، يبـني . لداخلية هي محطة توزيع فرق املوتوزارة ا

يف الواقع فـإن إحـدى . ليئة باملوظفني الشيعة املتطرفنين الوزارة ليست مأ

شد جامعات مكافحة التمرد وحشية وهي القوات الخاصة يقودهـا سـني أ

سسها ابـن فـالح هذه القوات الخاصة أ(ث كان ضابطا سابقا يف حزب البع

لداخلية السابق الـذي يظـن الكثـريون أنـه عميـل لـليس آي النقيب وزير ا

ه يـرة الداخلية مع مـدرائهم يف اليس آي إجهزة وزاوارتباطات رؤساء أ) إيه

ـصـة تأسـسـت بـتـدريب ومراقـبـة الفرـقـة الخا"وـكـام يـقـول ـفـولر . يـقـةعم

مريكان سابقني يف مكافحة التمرد ومـن البدايـة نفـذوا عمليـات مختصني أ

  )رويرتز " (شرتكة مع وحدات القوات الخاصة األمريكية الرسيةم
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الشخصية الرئيسية يف تطوير قوات الرشطـة العراقيـة :"ويقول فولر

ل وهو من القوات األمريكية الخاصة سـابقا وكـان  هو جيمس ستيالخاصة

. وة الحـرب األهليـة هنـاكمىض وقتا يف فيتنام ثم يف السـلفادور يف ذرقد أ

ر هـو سـتيفن كاسـتيل وهـو باعتبـاره أكـرب مستشـار خـومساهم أمرييك آ

بتة حول انتهاكات مرييك داخل وزارة الداخلية تجاهل اتهامات خطرية وثاأ

وخلفيـة كاسـتيل مهمـة ألن ) شـاعاتإ( باعتبارهـا شنيعة لحقوق اإلنسان

 مييـز تـورط نتاج قوائم موت هو ماذا النوع من دور جمع املعلومات وإه

ل الخيط الخفـي ملـا يبـدو ظاهريـا ِّ ويشك،مريكا يف برامج مكافحة التمردأ

  "مليات قتل عشوائية الرابط بينهاوكأنه ع

مهمـة مثـل سـتيل رك خربات  ال تحهي حاجة للقول أن اليس آي إال

جلوسـهم يف مكاتـب مكيفـة وضاع حرجة يف العـراق ملجـرد وكاستيل إىل أ

 ،نة فرق املوت العراقيـةيالت الرئيسية يف ماك هؤالء هم اآل.يقلبون األوراق

 يشء ال. يوضـحون الـدافع الحقيقـي خلـف حملـة إرهـاب واشـنطنوهم 

  .يف املذابح التي ينتجونها" غري مرتابط"وأ" عشوايئ"

وامر مقر القوات الخاصة محطة توزيع األصبح لقد أ"ف فولر ويضي

شـعار والسيطرة واالتصاالت والكومبيوتر ومركز عمليات املخابرات بفضـل 

  ")دافع عن أمريكا(الواليات املتحدة 

ـدمت اإلدارة األ ـد ـق ـيق لـق ـمية لتنـس ـاالت رـس ـبكة اتـص ـة ـش مريكـي

  .عمليات قتل جامعي
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 ـكـال الـطـرفني ـمـن العـنـف نـمـن املمـكـن أ: "ويـقـول ـمـاكس ـفـولر

 مصـممة هيـن عملية مخابراتيـة ضـخمة لـليس آي إي ينفذ كجزء مفالطائ

ملخـابرايت يف وزارة الداخليـة ن الجهـاز اوأنا أعتقـد أ. يج العراقلتمزيق نس

مريكية بالتعـاون مـع ة والقوات الخاصة الربيطانية واألنُّ مبهاجمة السيقوم

  "التي تفجر أماكن الشيعةالعراقية الجهاز املخابرايت يف وزارة الدفاع 

ـن ـحـروب أ ـذي تـخـرج ـم ـرد يف رامـسـفيلد اـل ـة التـم ـا ملكافـح مريـك

: لعرشيـننيكاراغوا والسلفادور يوضح نظرياتـه لحـروب القـرن الواحـد وا

 وهـي حملة ارهاب هائلـة موجهـة إىل السـنة والشـيعة يف نفـس الوقـت،

بلـد تتطلـب نرش الف واضح عن االعتقاد الذي يقول أن السيطرة عىل اخت

عىل العكس من ذلك يستخدم اآلن الرتهيب والفوىض بالتبادل مـن . األمن

وهـذا يف :"وكام يقول فـولر. أهداف االحتاللخضاع السكان وتحقيق أجل إ

  ٤"رأيي وصف دقيق لحرب أمريكا يف العراق

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 كاتب امرييك كتب بإنصاف عن حرب العراق يف عدد من املواقع عـىل –مايك وتني 

  االنرتنيت
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  !!لصحفتصدقوا كل ما تنرشه ا ال: خبري الحرب النفسية

  

  سام جاردنر: بقلم

  

يكيـة رإننا نشهد حملة إعالمية منظمة تقـوم بهـا اإلدارة األم

وميكـن قيـاس . ىل املقاومة يف العـراقوحرب نفسية موجهة إ

نجاح هذه الحملة من خالل املقاالت التي نرشت يف صـحف 

  .مثل الواشنطن بوست وكريستيان ساينس مونيتور

  

ا يف الخمسة أيـام التـي أعقبـت  صحفيا تقرير١٠٠ذا تأملنا حوايل وإ

اعتقل صدام والواليات ": ، سيظهر موضوع واحد باديا للعياناعتقال صدام

ولكـن هـل هـذه هـي . ."املتحدة عىل حافة القضاء عىل املقاومة العراقية

  الحقيقة؟

بصفتي مدرس سابق يف كلية الحرب الوطنية وكلية الحـرب الجويـة 

 دارة حـرببري بأسلوب اسـتخدام الصـحافة إلكلية الحرب البحرية، فأنا خو

ـارش. نفـسـية ـضـد الجمـهـور داـخـل الـعـراق ـك مـب   ازرع قصـصـا : إن التكنـي
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. خبـار بحيـث تضـعف عـدوكلتحريـف األعـالم وأخبارا أو اقنع وسـائل اإل

رف هـذا الـنهج يف عـالم بـالحتى هذه اللحظة فقـد طبقـت وسـائل اإلوح

  .عتقال صدامهمية االستخباراتية التقاريرها حول األ

 االخبـار أي  ديسمرب دشن الرئيس بوش يف حديثـه مـع شـبكة١٦يف 

يف هـذا .  بعد اعتقـال صـدامعالم العسكري يف فرتة مايب يس اسرتاتيجية اإل

سـوف يشـجع العـراقيني (دام ن اعتقـال صـالحديث قال بوش أنه يعتقد أ

  .، ونقطة تحولر االعتقال باعتباره حدثا رئيسياوقد صو) للتعاون

رضية هذه الحملة والحـرب النفسـية يف ذلـك اليـوم وقد تم إرساء أ

 ،ركـان الجـرنال ريتشـارد مـايرزؤمتر الصحفي الـذي عقـده رؤسـاء األيف امل

  :ريكاردو سانيز القائد العسكري األمرييك يف العراقوالعميد 

؟ مـا الـذي ا مدى عالقة صدام حسني باملقاومةيها الجرنال مأ: سؤال

علـيـه ـمـن معلوـمـات ـخـالل اـلـثامين وأربـعـني ـسـاعة اـسـتطعتم الحـصـول 

  ؟املاضية

نه سيكون هناك بعض املعلومات التي نحصـل أعتقد أ: جرنال مايرز

حليلها والعمل عليها لبعض  وسوف نقوم بتقال صدام حسني،عليها من اعت

 سـوف خمـن مـاه من املناسب يف الوقت الحـارض أن أنالوقت، وال أعتقد أ

يـدي لكن طبعا من املهم أن نعـرف أنـه اآلن يف أو. نجده بخصوص عالقته

  .التحالف

  ...هل هو.. أيها الجرنال: سؤال
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  دعني. .دةدقيقة واح. .دعني: جرنال مايرز

هل هو داخل البالد يف هذه اللحظة؟ هل ميكن أن تقول لنـا : سؤال

  ن؟أين يوجد صدام اآل

ن كـام كـررت دامئـا أ. دعني أضيف رأيـي إىل سـؤالك: جرنال ساشيز

وحتـى اآلن مـازال هـذا . القة بالنوايا والتمويلن لصدام رمبا عتوقعنا هو أ

يف هذه املرحلـة، . ل االستجواب وسوف نزداد معرفة من خالهو اعتقادي،

  .كرث من ذلكليس لدينا أ

 نـشـاهده هـنـا ـهـو أن الـجـرنال ـمـايرز أعـطـى إجاـبـة أـقـرب إىل ـمـا

صـل عـىل املزيـد مـن ن الواليـات املتحـدة سـوف تحهو يعتقد أ. الحقيقة

لجرنال سانشيز يقـاطع رئيسـه  ولكن ااملعلومات من عملية اعتقال صدام،

سانشيز يكرر أسلوب اإلعالم . ايرز أن يتم جوابهن يستطيع جرنال موقبل أ

ومة ولكنـه يف نفـس الوقـت صدام حسني له عالقة باملقا: والحرب النفسية

 ليحمي نفسـه ولكنـه )رمبا(و) توقع(يحذر من أن يكذب فيستخدم تعبري 

  .يوصل الرسالة

ويف املقابالت التاليـة مـع املسـؤولني الرئيسـيني عـن اعتقـال صـدام 

 ،اعـط االنطبـاع بـأن هنـاك معلومـات خطـرية": سـرتاتيجيةفس اإلشهدنا ن

  ." تريد أن تفصح عنهاولكنك ال

ـرنال أ ـا الـج ـد القأـم ـد قاـئ ـائل يب زـي ـد رصح لوـس ـة فـق ـادة املركزـي   ـي

   أنـه لقيـة اسـتخباراتية كبـرية، وجـدناه عـىل صـف مـاد أن أال أري(اإلعالم 
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 نتيجة للقبض مورولكن من الواضح أننا اآلن أفضل معرفة بكيف تجري األ

  )عليه

وحـدة التـي وجـدت وعندما سئل الكولونيل جيمس هـييك قائـد ال

صدام حسني حول ماذا وجدت االسـتخبارات األمريكيـة رابطـا بـني صـدام 

. هناك روابـط كثـرية ال أجـد وقتـا لتفصـيلها. ناك روابطه(واملقاومة، قال 

  )ه كان له عالقة ولكني لست متأكدانوتقديري هو أ

وـهـذه الترصيـحـات بعـيـدة ـكـل البـعـد ـعـن القـصـص الـتـي نرشتـهـا 

. ١٧/١٢/٢٠٠٣ان ساينس مونيتـور يـوم  وكريستيتصحيفة الواشنطن بوس

  .والقصص تكشف تأثري حملة الحرب النفسية

ديسـمرب كانـت بعنـوان /  كانون االول١٧ن بوست يف الواشنطقصة 

ن وثيقـة ويصـف التقريـر كيـف أ)  تكشف الشبكة)صدام(وثيقة حسني (

وجدت يف املخبأ خـالل املداهمـة وقـد سـاعدت هـذه الوثيقـة السـلطات 

  . خلية ١٤العسكرية لتجميع املعلومات املفصلة لشبكة مقاومة تضم 

 مـر اىل صـعدت األ١٨/١٢/٢٠٠٣اينس مونيتـور وقصة كريستيان سـ

كشفت تفاصيل ) نبالجمع اآل(يصف التقرير كيف أن الوثائق . مستو آخر

قـدم رسيـع حـراز تومة مام ساعد الواليات املتحدة إلخطرية عن خاليا املقا

لدائرة الكاملة حيث رسـالة ول القد رجعنا إىل أ .يف تطويق جيوب املقاومة

  .الرئيس

ـاتأ ـذه الطروـح ـف إىل ـه ـك التـض ـات ، تـل ـا رصيـح ـديل بـه ـي ـي الـت

  سوشـيتد واحـد مـن هـؤالء أخـرب وكالـة األ. مسؤولون بدون ذكر أسـامئهم
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و سيطرة حرب العصابات يف العراق تشري إىل عدم وجود قيادة أبريس بأن 

منا هم بضع خاليا مستقلة اسـتلمت بعـض ، وإمتدرجة باملفهوم العسكري

  .التوجيه من فوق

  ؟ولكن هل هذه هي الحقيقة

  .نه وجد يف مخبأ صدام قيل أثل هذه الترصيحات تناقض مان مإ

بكة ـيـوحي ـبـأي مفـهـوم لقـيـادة ـشـ املخـبـأ اـلـذي ـشـاهدناه ـكـان ال

وراق وال مقاوـمـة، ـكـان عارـيـا ـمـن أي يشء، ـلـيس هـنـاك خزاـنـة لحـفـظ أ

نـه مل حوي وثائق ومل نر أي من ذلك كام أ ومل نسمع عن صناديق ت،ملفات

منا مل يكن هذا مقر قيادة وإ. تصاالتئل االيكن يوجد فيه أي نوع من وسا

  .هو مخبأ عادي يستخدمه أي فرد مطارد

ئلة سـة التـي تتلقـف مثـل هـذه القصـص، أتطـرح الصـحاف ملاذا ال

 ؟ ملـاذا الحقيقية مهمة حني تواجه حملة إعالمية عسكرية وحرب نفسـية

  ٥يساعدنا الصحفيون لكشف الحقائق؟

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  كولونيل متقاعد يف القوة الجوية*

Mediachannel.org ١٩/١٢/٢٠٠٣ 
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  حرب الكلامت

  

  تريي جونز: بقلم 

  

ه املـغـامرة املـثـرية الراهـنـة يف ـمـن املـشـاكل الرئيـسـية يف ـهـذ

ب يف الحـر .شـياءلعراق أنه ليس هناك اتفاق عىل تسمية األا

. ملـان كـانوا يحاربوننـا، واألملـانالعاملية الثانية كنا نحـارب األ

 يسـمى حـرب هـذا مـا. الكل كان يتفق عىل من يحارب من

ليس هناك حتى اتفاق عىل تسمية  ولكن يف العراق ،صحيحة

 وهـو )أمريكـان(العراقيون يرصون عىل تسميتهم . مريكاناأل

 يبـدو معقـوال، ولكـن األمريكـان يرصون عـىل اإلشـارة إىل ما

ورمبـا هـذه هـي املـرة ). قـوات تحـالف(أنفسهم باعتبارهم 

ـاريخ ال وىل يفاأل ـدة أالـت ـات املتـح ـا الوالـي ـاول فيـه ـي تـح ن ـت

  .تتقاسم مجدها العسكري مع آخرين

كـان هـم الـذين يركرر عىل مسـامعنا أن األموكانت هوليوود مثال ت

  كـان هـم الـذين قـادوا الهـروب يراألم. ا يف الحرب العامليـة الثانيـةانترصو

  ن ، وأ)الـهـروب الكـبـري(ثاـلـث يف ـفـيلم ـمـن ـسـجن معـسـكر ـسـتاالجلوف ال
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يف فيلـمـه األـخـري  (نـيـا ـحـده معرـكـة بريطاـتـوم ـكـروز ـهـو اـلـذي كـسـب و

  .)القالئل

مـريكيني يف يعيـد الثقـة أن نجـد الجـرناالت األنـه مـام ولهذا نـرى أ

 تأكيد الدور الذي يلعبه رشكاء أمريكا يف رسم مستقبل العراق يرصون عىل

 خاصـة -ثم هناك مشكلة ماذا يسمي األمريكـان العـراقيني  أفضل للعراق،

مي الناس الذين يدافعون عن بيوتهم ن تسميكنك أ. أولئك الذين يقتلونهم

ملروحـيـات واملـقـاتالت ـمـن الـصـواريخ والقناـبـل الـتـي تطـلـق عـلـيهم ـمـن ا

  !!ولكن حتى قراء الصحف سيشمون رائحة فأر ميت) إرهابيني(والدبابات 

ن يقبلـوا وصـف وبنفس الطريقة سـتجد صـعوبة يف إقنـاع النـاس أ

 -نهـم  حـني أمريكان يف األعراقيني الذين يقتلهم القناصةعىل ال) متمردين(

 سنة أو رجاال كبـار ١٣ًنساء حوامل أو أطفاال بعمر  كانوا -لفلوجة كام يف ا

  .بواب منازلهمالسن يقفون عىل أ

ـكـام أـنـه ـمـن األوـصـاف العرـجـاء أن تطـلـق ـعـىل ـسـائقي ـسـيارات 

عندما يطلق عليهم األمريكان النار يف الزجـاج ) مقاتلني(ح سعاف مصطلاإل

ام هـو ومع هذا فـ. ىل املستشفياتيارة وهم ينقلون الجرحى إاألمامي للس

 لـئال يبـدون وكـأنهم نـت تقـتلهماملصطلح الذي ميكن أن تطلقه عليهم وأ

  ؟ رشعيةهداف غريأ
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، وأهم مـن كـل ذلـك أن تسـمي ن تكون بدأت تفهم املشكلةآمل أ

  املـدنينييف حـني تسـمي) مقاولني مـدنيني(و أ) مدنيني(يكان راملرتزقة األم

  ).متمردين(و أ) مقاتلني (العراقيني 

خـرية يف النجـف، كانـت صـحيفة نيويـورك لهجـامت األويف وصف ا

إن مـن شـأن هـذا ). رجـال امليليشـيا(وقوع عـىل وصـف تاميز سعيدة بـال

 رجـال - كيـف هـو شـكل حد يعرف فعـالفال أ(الوصف أنه عائم وغامض 

ذا الوصـف بـأنهم  يـوحي هـ، ويف نفس الوقـت)و ماذا يفعلون أ-املليشيا 

كومة مسـؤولة أن تقـتلهم مـن الوهلـة ية حنوع من األجانب الذين عىل أ

  .وىلاأل

 .ية حال فإن مشكلة اللغة يف العراق تغوص أعمق مـن ذلـكوعىل أ

ومبـا . يونيـو/  حزيران٣٠املتوقع أن يحدث يف ) تسليم السلطة(ال هناك مث

يان التحـالف أن فعلية ستسلم، فقد كان عـىل صـب) سلطة(أنه ليس هناك 

وهـي ) السـيادة( تسـليم ن يتحدثون عـناآل. يجدوا مصطلحا أقل شمولية

ي يشء ـمـادي أـسـهل ـمـن تـسـليم أ) فـكـرة(ولـكـن تـسـليم  .فـكـرة مطاـطـة

  .وثابت

نهــا كانــت تجــري  أ، ترص الواليــات املتحــدة عــىلومــرة أخــرى

مـن ) املفاوضـات(ه وتتكـون هـذ. مع املجاهدين يف الفلوجة) مفاوضات(

 ومنصـات إطـالق سـلحتهم الجيش األمرييك بتسـليم املجاهـدين أمطالب

ـة ـعـىل رؤوس . الـصـواريخ ـة املديـن ـن تـهـدم الـقـوات األمريكـي ـل ـل   وباملقاـب
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مـن جانـب ) تهديـد(بهذا الشكل من املفاوضات يبدو األمر وكأنـه . هلهاأ

  .خذ وعطاء من الطرفنيواحد أكرث منه مفاوضات مبا تتطلبه من أ

هـذه فلم يعد املرء يعرف ماذا تعنيـه ) طالق الناروقف إ(أما كلمة 

ر شاهد عيان موثوق به يف الفلوجة، فـإن وقـف ىل تقاريواستنادا إ. الكلمة

مرييك يعني استخدام دفعات كرمية من القنابل إطالق النار من الجانب األ

  .العنقودية واملدافع والقناصة

 يف  النـزاعاقطـ تطور لغوي مثري نجـده بعيـدا عـن نهمولكن رمبا أ

شخاصا يقتلون وهـم يطلـون  أن تجد أهدوء املكتب البيضاوي حيث يندر

) سياسـة(و) إسـرتاتيجية(ع يوميـا مصـطلحات مثـل هنا تسـم. من النوافذ

القادة العسـكريني الـذين يعتقـدون فراط من قبل السياسيني وتستخدم بإ

ـل األ ـي الـح ـية ـه ـوة الوحـش ـاالت أن الـق ـعبة يف الـح ـاكل الـص ـل للمـش مـث

  .حساسةال

ولكـن كـام ) سـرتاتيجيةإ( من كلمـة بدال) غباء(يف املايض كنا نقول 

نقولـه عـن ن  ال نسـتطيع أتعرفون فإن اللغة لها حياة خاصة بها وهـو مـا

  ٦.برياءالكثري من العراقيني األ

  

  

  

                                                 
  ٣٠/٤/٢٠٠٤الجارديان 

مـن . رجل متعدد املواهب فهو ممثل ومخرج ومقدم برامج ومؤلف –تريي جونز * 
كتب العديد من املقاالت ضـد . ويلز بالنجلرتة، ويكتب يف كربى الصحف  الربيطانية

حرب تـريي جـونز ضـد الحـرب  عـىل (الحرب عىل العراق وجمعها يف كتاب بعنوان 
  .مؤلفات اخرىوله ) االرهاب
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  عالمحرب بوش عىل اإل: خصخصة الحقيقة

  

  مايك وتني:بقلم 

  

خلــق حقيقتنــا ن وحــني نــترصف، نآلمرباطوريــة انحــن إ"

ـهـذا ـمـا قاـلـه مـسـاعد ـبـوش رون ساـسـكند ملجـلـة " الخاـصـة

  ١٧/١٠/٢٠٠٤نيويورك تاميز يف 

 عجـز الـرئيس بـوش عـن قـول لقد ضيعنا الكثري من الكلامت عـىل

مـا . يف الواقع ليس هناك فرق أن يكون بوش كذابا بطبيعته أم ال. الحقيقة

ىل وينظـر إ. طةيسـية للحفـاظ عـىل السـلداة رئيهم هـو أن الخـداع هـو أ

وهذا يعنـي .  تهدد املحافظة عىل الوضع القائمالشفافية والصدق كأخطار

د ولكنهـا و فسـات فقط بسبب ضـعف إنسـاين أكاذيب بوش هي ليسأن أ

مثل نقطة هامشية ولكـن يف قد يبدو هذا  .تعبري واضح عن سياسة اإلدارة

ك أن الخداع قييمه بجدية بدون إدراميكن ت دارة بوش الالواقع أن سلوك إ

  .هو حجر األساس لنظرتهم للعامل

هـد ا باللغة التـي يجًوالشواهد عىل هذا موجودة يف كل يشء انتهاء

ن من جناح اليمني السـتعاملها مـن أجـل إخفـاء املعـاين الحقيقيـة املنظرو

  .دارةلسياسة اإل
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ـة"و" الـحـرب ـعـىل اإلرـهـاب" ـل ـعـدو"و" الوقائـي ـة" مقاـت  ـهـي ثالـث

ن الغـرض الحقيقـي مـن هـذه إ. يل الجامهـريمصطلحات مقصـودة لتضـل

  .اللغة هو انتزاع الدعم لسياسات كريهة تخدم مصالح الصفوة حرصيا

ـترص بأ ـادة تـخ ـة اإلدارة ـع ـحر إن سياـس ـع تـس ـة الوـق ـوات رسيـع ـص

نهـا تطلـق إ. قـاء الالعبـني الرئيسـيني عـىل الخـطالجمهور وتحافظ عـىل ب

إلعالميـني وتبـث مـن كـل لعمالئهم السياسيني وا) يثنقاط حد(باعتبارها 

ا ـهـو املعـنـى الحقيـقـي ـهـذ. نـحـاء اـلـبالد ومحـطـة رادـيـو يف أخـبـارغرـفـة أ

ومل يـنجح أحـد يف ". لتوليد أفكار املرء من عدة نقـاط ممتـازة."للربوباغندا

  .دارة بوشهذا األسلوب كام فعلت إ

عـىل العـراق كـان وكام الحظ الكثري من املعلقني فإن مـربر الحـرب 

ـصـوات وـقـد أقـصـيت األ. للدعاـيـة الحكومـيـة" توى لـلـامء مـســعـىلأ"رمـبـا 

، وقـد ألقيـت عـالم الرئيسـيةللحرب من كل وسائل اإل املعارضة واملناهضة

م بطريقة جعلـت الحـرب ال مفـر ضواء عىل االتهامات الكاذبة لصداكل األ

جـل تسـويق ن أواملرسحيات التـي لفقـت مـ وبالرتكيز عىل الخياالت. منها

ومنـذ ذلـك . بدقة تثري الدهشةعالمية اإل نفذت املؤامرةعدوان ال مربر له 

عـالم بشـكل مسـتمر مـام جعـل الحني عىل أية حـال تـدنت مصـداقية اإل

  . الراهن وقليل الثقة بالتغطية اإلعالميةالجمهور مرتابا باالحتالل

ململوكة للقطاع الخاص غري قـادرة إال عـىل إنتـاج عالم اإن وسائل اإل

  ـمـا انتـقـاص الحرـيـات املدنـيـة أ. ف أـصـحابهانـصـوص متوافـقـة ـمـع أـهـدا
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ـشـن الـحـرب فـهـي ليـسـت ـمـن و) الهوـيـة القومـيـة اـلـخـقـانون الوطنـيـة و(

ومـن املهـم . إنها تخدم األهداف الضيقة للقلة الذين يرتبحون. اهتامماتها

 ي تـسـببه الدعاـيـةدعاـيـة حـتـى ـيـرى الجمـهـور اـلـدمار اـلـذفـضـح نـظـام ال

  .ويعملون عىل خلق النموذج البديل

لقد فسد نظام الحكم األمرييك يف الوقت الحارض إىل درجـة مل يبـق 

دـخـل ـعـىل النـظـام االنتـخـايب تكنولوجـيـا وـقـد أ.  مـنـهنـقـاذهـمـا يـسـتحق إ

، ولكنه يف نفس الوقـت مظهرية الدميقراطية التصويت بحيث يحافظ عىل

وـبـنفس الطريـقـة ـفـإن الـجـيش . بـيـةاالغل حـكـملي اـحـتامل ـيـقيض ـعـىل أ

نغمس بشكل مبـارش ا بالكثري من املشاكل الداخلية اورط حاليمرييك املتاأل

 املصممة لخداع الشعب األمرييك من )سرتاتيجيةإلاالستخبارات ا(بعمليات 

ن قصـص بـات تـيلامن إ. فاظ عـىل دعمهـم للتـدخالت الخارجيـةجل الحأ

عـالم سـيكية للتضـليل املتعمـد مـن قبـل اإلوجيسيكا النج هـي منـاذج كال

سـلحة  حرص لهـا حـول اسـتخدام األخرى الهناك قصص أ، ولكن العسكري

  .عدالت الضحايا املدنينيمة وقصف حفالت الزواج وتلفيق مَّاملحر

لة سياسـة ولـيس دارة بوش فإن الخداع العسكري هـو مسـأومثل إ

  .ي يشء يقولونهفال ميكن تصديق أ) تغطية جرائم(مجرد 

 يف الهيكـل  لـهيف العراق رأينا الجيش وهو يـحرش صـحفيني مـوالني

ن إ. العمليايت لضامن أن تتطابق تقاريرهم مع األهداف العسـكرية العامـة

  ؤسـس مـنظامت جديـدة كجـزء الخطـوط ت) املـرافقني( ظاهرة الصـحفيني
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 يتـجـزأ ـمـن الـقـوات ن ـهـو ـجـزء ال، واإلـعـالم اآلـلـة العـسـكريةاألوىل يف اآل

 الفجة بـدون قد تقبل هذه الشفافية مرييكويبدو أن الشعب األ. املسلحة

  .نقاش

ن يكونوا عىل منأى مـن من الناحية األخرى رأينا صحفيني يفضلون أ

حياـنـا بـشـكل مـبـارش عـسـكرية ولـكـنهم يـسـتهدفون ويقتـلـون أالهيمـنـة ال

عـىل نسـبة لقتـل واعتقـال حت منظمة صحفيني بال حدود مؤخرا أن أرص(

 كيف هذا يعطينا فكرة جيدة)  الدورية-ني كانت يف حرب العراق الصحفي

ــة تلـعــب دورا يـضــمن أ ــة (ن تـكــون أن اإلدارة املدنـي ــائق مطابـق الحـق

  ).للسياسة

 مـنـاحي الحـيـاة األمريكـيـة ـيـتم اـسـتغالل اإلـعـالم ـمـن أـجـل يف ـكـل

فزـيـون مـصـممة بـشـكل لتـشـكيل اـلـوعي الجامـهـريي؛ فمعـظـم ـبـرامج الت

قتـصـادية يبتـعـد الجمـهـور ـعـن الحـقـائق اال نمتعـمـد ـمـن أـجـل ـضـامن أ

 قـد تنقـل إلـيهم حقيقـة األمـور الجاريـة أو تـوحي لهـم والسياسية التـي

دة مسـتهلكني ميكـن قاع عالم هو خلقدف اإلن هإ. باالنغامس يف العملية

مـن أجـل ) الخبـز والسـريك(ـ وقد نصح يوليوس قيرص بالـ. االعتامد عليهم

  .إلهاء وإبعاد الشعب، وقد اتبع اإلعالم األمرييك هذه النصيحة بحذافريها

ـو ـع إدارة ـب ـرث ـم ـدة أـك ـة جدـي ـة مرحـل ـرب اإلعالمـي ـت الـح   ش دخـل

 وقـد هجمـت الجامعـات العدائيـة عـىل البـي يب يس حـني رصح خطورة،

 ىلإ) sexed-upترجمتنـا لكلمـة (ضـاف بهـارات يد كييل أن بلـري قـد أديف

   PBSوبنفس الطريقـة تـداعى عـىل شـبكات . املعلومات التي تربر الحرب
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خطـاب  عنـارص الليرباليـة وتلفيـقزاحـة ال أنصار بوش مـن أجـل إNPRو 

ن بيع قناة الجزيرة التـي عالن عوأيضا تم اإل. يسعد الرشكات التي ميثلونها

ب الضـغط  نظـرة عربيـة جديـدة للعـامل بسـباربعني مليـون عربيـتقدم أل

  .دارة بوشاالستثنايئ الذي مارسته إ

لفـون بتـأليف قصصـهم التـي يسـمونها ن ضباط بـوش الكبـار مكإ

ء وجهـات النظـر املخالفـة ومحاولـة  متحمسـون للسـعي ورا وهـمأخبارا،

سعورة يف إذاعات الجناح اليميني، ويجب أن خامدها من خالل الكالب املإ

صـوات التـي  يف جهـدهم مـن أجـل تصـفية األنهم سـيعملون مـانفرتض أ

  .يصاله للجمهورعارض الخطاب الوحيد الذي يريدون إت

املحطة األخـرية للدميقراطيـة   والذي رمبا هو،تهذا يعني أن اإلنرتن

سـع للهيمنـة ويف أمريكا اليـوم، هـو بـال شـك جـزء مـن خطـة حكوميـة أ

ـهـو مـيـدان تـحـرك الجامـعـات اليـسـارية والليربالـيـة  تاإلعالمـيـة؛ فاإلنرتـنـ

طـط ن تكون هنـاك خويجب أ. قاوم ضد املؤسسة السياسيةاليائسة التي ت

ة بوش عزمها عىل قلب لقد أوضحت إدار. لدعم وحامية هذا املصدر املهم

ن ت يكاد يكـواإلنرتنن ، ومبا أزاحة قياداتهاأو إ) تصفية(األنظمة من خالل 

مريكان يطلقون صفة اليسارية تقريبا عـىل املثقفون األ(الحكومة اليسارية 

 ليسوا بالرضورة اليسار القديم وإمنـا هـو يسـار كل املناهضني لليمني وهم

ف رشعـي لهـذا النـوع مـن ت هـو هـدفإن اإلنرتن)  الدورية-جديد ينهض

 كارثيا سيكون) تام اإلنرتننظ( فأي هجوم عىل سياسة قلب أنظمة الحكم؛

يكون رضبـة جسـيمة للحريـة مربيالية كام سـلحركات مناهضة الحرب واإل

  .الشخصية، ولهذا عليكم االنتباه جميعا
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إن حرية إبـداء الـرأي وإظهـار الحقـائق هـي أخطـار أشـد تهديـدا 

يف النظـام العـاملي الجديـد ال يسـمح . ن أي تفجريات بالقنابـلللحكومة م

وبهذه الطريقة ميكـن قيـادة . ال للرؤساء وليس املرؤوسنيالحقيقة إمبعرفة 

ور مثل الخراف يف اتجـاه سياسـة اإلدارة، وهـذا يعنـي أن أي أخبـار الجمه

موضوع هي مبثابة العـدو الواضـح لـإلدارة السياسـية؛ ألنـه ي أحقيقية يف 

 ،تحـذيرات املسـتدمية بـالخطر املحـدقو الـدائم والالـلــهشغال النـاس ببإ

  .ضباب يحرمهم من حقهم يف االختيارب يف وبقاء الشعميكن إ

، وتلـك الحريـة يجـب أن تبقـى يف  الحريـةإن تدفق املعلومات هو

  .أيدي الطبقة الحاكمة إذا فشل الشعب يف تنظيم مقاومة

الطريقة التي خصخصـوا بهـا نفس املعلومات ب) تخصخص(دارة واإل

 التي تبث من كاذيب والتشويهاتألوقد ترك بقيتنا مع ا. كل أشكال الرثوة

. ست معركـة ميكـن كسـبها بـدون مقاومـةهذه لي. خالل مصفاة الحكومة

ن إننا نؤمن بـأن الحقيقـة هـي حـق طبيعـي لكـل إنسـان ويجـب عليـه أ

الحفـاظ عـىل جـل ، وسوف نقاتل من أيتابعها بقلب مفتوح وعقل مجادل

  .٧هذا الحق

  

  

  

  

  

                                                 
  ١٥٠٣٦=http://www.uruknet.info?pاملقالة االصلية 

  ٢٠٠٥ آب ٢٩نرشت  الرتجمة يف دورية العراق يف 
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  عالميسياسة التزييف اإل

  

  تيد رال: بقلم 

  

ــحفإ ــرأت الـص ــاهدت ذا ـق ــذياع وـش ــتمعت إىل اـمل ، واـس

 ـقـد وـسـمت مقـتـدى ـعـالمالتلفزـيـون ألدرـكـت أن وـسـائل اإل

سـلحون أطلـق م. "رجل الدين املتطرف: الصدر بصفة عجيبة

دى الصـدر  املتطرف مقتنصار رجل الدين الشيعيالنار عىل أ

و مـا الراديـكام نـص تقريـر األسوشـيتد بـرس، أ" يوم الجمعة

رـجـل اـلـدين املتـطـرف "ىل اـلـوطني الـعـام فإـنـه يـشـري دامـئـا إ

كان أغلـب املتظـاهرين :"، وتقول اليس إن إن"مقتدى الصدر

، "تـدى الصـدرنصار رجـل الـدين الشـيعي املتطـرف مقمن أ

تبـاع أ:"لطريقـةحتى وكالة األنباء الفرنسية تشري إليه بنفس ا

  ."عي متطرف قاموا مبسرية يف بغدادرجل دين شي

مقتدى الصـدر رجـل الـدين :"هل يرد عىل الهاتف بجملة: وأتساءل

: مقتدى الصـدر"ب عىل بطاقة التعريف الخاصة به  هل يكت؟ أم"املتطرف

ـرف ـن متـط ـل دـي ـىل أن ال  ؟"رـج ـمونا ـع ـا مـض ـن رهاـن ـتطيع أن أراـه   وأـس
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 ذا توقـفـت للتفـكـري يفوإ". متطرـفـا"ه يعتربوـنـه مقـتـدى الـصـدر وال أنـصـار

املوضوع فليس هناك أي تطرف يف أن ترغـب يف خـروج القـوات األجنبيـة 

دة تلقـى هنـا وهنـاك بـدون أي كلمة شدي) متطرف(ن كلمة إ. من بالدك

حاولة منع م، أم خرى بدون عذر معقولد أ غزو بال:كرث تطرفاأيهام أ. تفكري

عـالم لقـد تعـود اإل: ولكن هذه هي املشـكلة. .؟شخص ما من القيام بذلك

  . الحكومية الرسمية بدون أي تفكريعىل امتصاص وقذف الدعاية

ـار قوـقـل للمـصـطلحني خالبـحـث ـعـن طرـيـق أ ) مقـتـدى الـصـدر(ـب

 بـني املصـطلحني، خـربا ومقالـة مشـرتكة ٦١٦ أنـتج) رجل دين متطـرف(و

عـىل إيـاد عـالوي ُملريبة ملنصب رئيس الوزراء الذي أسبغ ورغم الوضعية ا

) متعـاون(و) إياد عالوي(دمية األمريكان، فإن البحث عن املصطلحني معا 

اقيني الصـدر وكـذلك كـل العـر: وهنا الرسـالة واضـحة.  نتيجته صفركانت

ن يون، يف ـحـني أ ـهـم حمـقـى هامـشـاـلـذين يعارـضـون االـحـتالل األـمـرييك

 رئـيس وزراء يف :شار إليهم بألقاب مشكوك يف رشعيتهاُاملؤيدين لالحتالل ي

عالنـه بهـذا ألن الحكومة األمريكية عقدت مؤمترا صـحفيا إل) عالوي(حالة 

  .اللقب

ـاجح ـاح اإلـعـالن الـن   ـمـرييك  ويـكـرر اإلـعـالم األ،إن التـكـرار ـهـو مفـت

ها حياديـة يف حملـة متعمـدة نتوصيفات يف تغطياتها التي يفرتض أهذه ال

 يـشـعر األمريـكـان وـكـان املقـصـود أال. ـمـن أـجـل تغـيـري ـمـدارك الجامـهـري

  مريكـان تطفـة سـيغرينا التـي قتـل الجنـود األيطالية املخبالتعاطف مع اإل
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اح يف نقطة تفتيش وهي يف صابوها بجرمرافقها رجل املخابرات اإليطايل وأ

ولهـذا كـان املـذيعون يشـريون إليهـا ، طريقها إىل املطار بعد اإلفراج عنهـا

القصة ما كان مراسل فـوكس نيـوز فس ويف ن. "صحفية شيوعية"دامئا بأنها 

جـون مـاكني مـن املمكـن أن يصـبح . "الصحفي الفايش الجديد"أن يسمى 

قد تحـول " السناتور املنشق جون ماكني"يوما رئيسا ألمريكا ولكن تسميته 

بدون الكلمة الفظـة وكذلك نادرا ما يظهر اسم رالف نادر . بينه وبني ذلك

استخدام مصـطلحات خبار بيات يف األملاذا ال نصف الشخص". ذبابة الخيل"

املرشح السابق عن حزب الخرض "أو " املراسلة اإليطالية:"حيادية كأن نقول

  ؟"رالف نادر

ـنيف اإل ـي املتإن التـص ـيني عالـم ـيش السياـس ـىل تهـم ـل ـع ـز يعـم حـي

كان هوارد . ة القوية اهتامما ورعاية شديدتنيخرين يف حني يأخذ الصفواآل

 للحرب يف حني مل يوصف دورج بـوش أبـدا يدين يوصف بأنه مناهض نار

وتسـمي الصـحافة مؤسـس األغلبيـة االخالقيـة . بأنه صليبي مؤيد للحـرب

حتـى " رجل الدين املتطـرف جـريي فالويـل"وليس " املحرتم جريي فالويل"

بة لجمهور مصاب مبـرض الخـوف جنبية بالنستوحي باأل" ينرجل د"كلمة 

ولـيس " قسس"نيني األمريكان كلمة ويطلق عىل الزعامء الدي. من األجانب

شكل معـني جبار القراء واملشاهدين عىل التفكري بوبدال من إ". رجال دين"

فـعـال اذا ال ـنـدع الترصيـحـات العاـمـة واأل، ـملـباـسـتخدام ـهـذه التـصـنيفات

 عـن الشخصـيات هـي التـي تعـرب عـنهم؟ إضـافة إىل أن الالعبـني الصادرة

  .و أنهم بحاجة إىل تعريفاملعروفني مثل الصدر وفالويل ال يبد
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 مشاعر الجمهـور عالمية تستخدم عادة للتأثري عىلإن التصنيفات اإل

فغـان الـذين يف عهد ريجـان كـان املجاهـدةن األ. حول الجامعات واألفراد

ـسـلحة ـمـن وكاـلـة املـخـابرات املركزـيـة ملقاتـلـة ـقـوات أيـسـتلمون مـتـويال و

اقيون ما العرأ"  سبيل الحريةاملقاتلون يف"االحتالل السوفيتي كانوا يسمون 

ي كلمـة وهـ" متمـردين"الذين يقـاتلون االحـتالل األمـرييك فهـم يـدعون 

وهو نفـس املصـطلح الـذي اسـتخدم لوصـف . توحي بالتمرد ألجل التمرد

ناميـة ضـد الجنـود األمريكـان يف السـتينات، ولكـن بـعـد أن املقاومـة الفيت

يكيـة تطلـق مر األأصبحت حرب الفيتنام مكروهة شعبيا أصبحت الصحف

  ."أعضاء املقاومة"وصف " املتمردين"عىل 

نتجني الـذين يقـدرون التـوازن يجـب أن يؤسسـوا ن الصحفيني واملإ

فإن . جابية لطريف النزاعيسياسة ثابتة، إما أوصاف سيئة سلبية أو أوصاف إ

" متمـردين ورجـال عصـابات"ب تسـميتهم كل املحاربني ضد االحتالل يجـ

. ؤيدين لالحـتالل متعـاونني وعمـالء الوقت تسمية امل ويجب يف نفس،الخ

و اطلق عليهم وصف مقاتلني يف سبيل الحرية وموالني للحكومـة إما هذا أ

  ٨.عىل التوايل

  

  

  

  

 

                                                 
تيد رال هو رسام كاريكاتري معروف، وهو معلق حـائز عـىل جـائزة ويعمـل أيضـا * 

  www.tedrall.comله موقع عىل اإلنرتنت . رساما وصاحب عمود، ومعلقا إذاعيا
  ١٢/٤/٢٠٠٥ Informationclearinghouse.info: املصدر 
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 !قتل سمك الرنجة املدخن

 

 بريان كلوغيل: بقلم

 

ري وميكننا التعايش مع ذلـك ن يقودنا الغلألسف لقد تعودنا أ

تاريخ مسألة مختلفة، ألن دفاعنا الوحيد ولكن إعادة كتابة ال

 .هو الذاكرة

 خطابه مبناسبة الكريسامس الذي ألقاه أمـام جنـوده يف العـراق، يف

دليـل هائـل (كد توين بلري رئيس حزب العامل الربيطاين الحاكم بأن هناك أ

يف العراق، وهكذا يجعل بلري من ) ختربات الرسيةعىل شبكة ضخمة من امل

ـر ـه أـضـحوكة ـم ـرىنفـس ـة . ة أـخ ـية الزائـف ـع أن نفـحـص القـض ـن املمـت وـم

 يتـصــور السياـســيون الـســوقية للمخـتــربات الـشــبحية يف مـضــمون ـمــاو

  .تمروا يف تضليل الجمهور يسء الحظن يسواملسؤولون من أنهم ميكنهم أ

بـيض ارد أسرتاليا، الرشطـي األمع هو(ن بوش وبلري ينبغي أال ننىس أ

شنوا حربا عىل العراق ) ييكفطقة الباسيلواليات املتحدة يف منالذي عينته ا

  وا لـنـا ـمـن أن حكوـمـة بـغـداد متتـلـك أـعـدادا هائـلـة ـمـن أـكـد بـسـبب ـمـا
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ن توصل عنـارص قيل لنا أنها متتلك صواريخ ميكنها أ. أسلحة الدمار الشامل

 وقـد قـدم لنـا رئـيس الواليـات املتحـدة تفصـيال عـن ،بيولوجية وكيميائية

 طـن مـن ٥٠٠ ميتلك موادا تكفـي لصـنع صدام حسني(العدد الصحيح لها 

  .كام قال يف خطاب حال االتحاد) vx غاز السارين والخردل وغاز األعصاب

وطبقا لنائب الرئيس واآلخرين يف واشنطن، فإن لدى العراق برنامج 

سلحة نوويـة فاعلـة اسـتوجبت قيـام الواليـات املتحـدة وبريطانيـا بغـزو أ

  .العراق

 منا أن نـنىس أن تشـيني نائـب الـرئيس ولكن إدارة بوش تريد اآلن

 صدام حسني استمر يف تطـوير قـدرة نإننا نعرف أ (٢٠٠٢أعلن يف سبتمرب 

اتـه البيولوجيـة ونحـن نه نجـح يف تحسـني قدرنعرف أ. أسلحته الكيميائية

 محاولـة الحصـول عـىل أسـلحة خـرى يفعىل ثقة من أنه أيضـا بـدأ مـرة أ

ا نتحـدث دقيقـة عـن دعون( قال ٢٠٠٣ مارس ١٦بل أن تشيني يف ) نووية

صـدام ن نحن نعرف اسـتنادا إىل معلومـات اسـتخباراتية أ. القضية النووية

وقد كـان لديـه الوقـت . حسني كان ماهرا جدا جدا يف إخفاء جهوده هذه

حـن نعـرف أنـه كـان مهـتام خفـاء ونلذي ميتد لسنوات ليجيد عمليات اإلا

أنه يف الحقيقـة أعـاد بنـاء ونحن نؤمن ب. ويةسلحة نوجدا بالحصول عىل أ

وكـان ). ن السـيد الربادعـي كـان مخطئـاالنووية وأعتقد برصاحة أسلحته أ

سـلحة  ميلـك برنـامج أالربادعي وهو خبري محرتم قـد رصح بـأن العـراق ال

  .نووية
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سطول يتزايد من الطيـارات لديه أ(وقبل سنة أعلن بوش أن العراق 

سلحة كياموية وبيولوجية عـىل أوبدون طيار ميكن استخدامها لنرش بطيار 

 بـدون ٢٠٠٣ يوليو / متوز١٤كام قال يف مؤمتر صحفي بتاريخ . نطاق واسع

رصـة فلقـد منحنـا صـدام حسـني (املصـداقية  وأن يرعى جانب الحقائق أ

كثري يتعرض الناطقون ويف دول ) شني ومل يسمح بذلكليسمح بدخول املفت

 ولـكـن ـلـيس يف الوالـيـات ،ـعـالممبـثـل ـهـذه األكاذـيـب الفاـضـحة لهـجـوم اإل

رصح بـه تشـيني  ف اختالق هذه القصص ومثلهـا مـاشوقد تم ك. املتحدة

 بالقاعدة التـي تتضـمن تـدريب عـىل عىل عالقة العراق) دليل(من وجود 

ـد أرـسـلت بـعـض أ ـدة ـق ـة، وأن القاـع ـة وكيميائـي ـائها أـسـلحة بيولوجـي عـض

. .كـذبا سـخيفا.. كل ذلك كان كـذبا. تدريب يف بغداد عىل هذه األنظمةلل

ة تسعى جاهدة لتشـجيع ولكن حملة بوش االنتخابي. كذبا آمثا. .كذبا وقحا

وقـد . ال الخداع والتضـليلغف عىل األقل إوالناخبني األمريكان عىل نسيان أ

  .قسباب الحرب عىل العراتغري اآلن الخطاب الرسمي بشأن أ

ـون بال ـدما يواجـه ـذا فعـن ـدم وهـك ـري املريحــة حــول ـع ـائق ـغ   حـق

ناهيـك (نه لـيس هنـاك أي عنـارص بيولوجيـة  أسلحة دمار شامل وإوجود

) سـطول متزايـدأ(وإنه لـيس هنـاك )  طن التي تحدث عنها بوش٥٠٠عن 

عـدة مل تتواجـد قـط يف ن القاوإ. رات بدون طيار لرش هذه املـوادمن طيا

ن تعمـل هنـاك حسـب ترصيحـات واشـنطن بفضـل نهـا اآلالعراق رغـم أ

  ة بـوش الصـليبية، فقـد تغـريت حجـج الحـرب الفوىض التي خلقتهـا حملـ
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 اختبارهـا  تـمومن هنا كذبة بلري حـول املختـربات التـي. ولكن ليس بذكاء

  .سلحة الدمار الشامل يف العراقن تقرير فريق رامسفيلد للبحث عن أم

رامسـفيلد واآلخـرين ولسوء حظ مصـداقية بـوش وبلـري وتشـيني و

سـلحة فشـل البـاحثون يف إيجـاد أ، ) يعـريون املسـألة أهميـةنهم الرغم أ(

عـىل املختـربات ) دليـل(استطاعوا اخرتاعه هو وجـود  وكل ما. دمار شامل

اكتسبت معنى يغـاير ) دليل(ن كلمة ويبدو أ. ي مل يعرث عىل واحد منهاالت

فرة الـتـي تـسـاند  املـتـو، اـلـخ..الحـقـائق والـظـروف(يف الـقـواميس وـهـو  ـمـا

فإذا )  إذا كان اليشء صحيحا من عدمه ماو تشريأ..  الخ..و اقرتاحااعتقادا أ

ذا كان ، ولذلك إن اليشء موجودكان لدى امرئ دليال عىل وجود إذن البد أ

)  شبكة ضخمة من املختـربات الرسيـةهناك دليل هائل عىل(كام قال بلري 

نها لو كانت موجـودة وتأكد أ.. ؟فالبد أن املختربات موجودة، إذن أين هي

، وكانت شبكة فـوكس مريكيةغرافية يف كل الصحف األولرأينا لها صورا فوت

وجـده   ولكـن كـل مـاا عـن األمـاكن،خبار ستذيع رشيط فيديو مسـتمرلأل

  .عداد بالونات للرصد الجويتخدم إلاملحققون هو سيارات نقل تس

أن السيد بـوش  نرشت النيويورك تاميز ب٢٠٠٣يونيو /  حزيران٢٥يف 

سـلحة ىل امـتالك العـراق برنـامج أكربهـان أكيـد عـ) سيارات النقـل(ذكر 

يـة حـال يبقـى العثـور ته الواليات املتحدة دامئا وعـىل أبيولوجية كام اتهم

   .. مهامامر يدحض أعىل دليل آخر ال
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يف هذا التقريـر الـذي يفـرتض بـه أن ) آخر(الحظ استعامل الكلمة 

 ال(عطـاء االنطبـاع بـأن هنـاك دليـل الكلمـة إيقصـد بهـذه . يكون واقعيا

وهـذا مثـال . لـيس حقيقـة قل موجود فعال، وهو ماواحد عىل األ) حضيد

، ويف غسـطسأ/ ومـع ذلـك ففـي آب. بأسوأ حاالتهاعىل الصحافة املاملئة 

يـد يك رئـيس مفـتيش األسـلحة ذاعة الربيطانية قال ديفمقابلة مع هيئة اإل

كـان سـابقا ألوانـه ن الحـديث عـن املختـربات املتنقلـة أعتقد أ(األمريكان 

مـايو، / ات البيولوجية املتنقلة يف آيـاراملخترب) فرقعة(ريد من ال أ. حرجاوم

 ولكـن بلـري كـان خبـريا يف كانت فرقعـة بـالون،) أن تكون منوذج املستقبل

ذاعته عىل الجنـود الربيطـانيني  ليس عليه دليل إل ولهذا اختار ما،البالونات

راق فعاجلـه مـرييك للعـثـم جـاء بـول برميـر الحـاكم األ. هوربعد سـتة شـ

 .بالرضبة القاضية

ـد ـون اإلندبـن ـاة تلفزـي ـدما ســئل يف قـن ـق فعـن ـة ليعـل   نت الربيطانـي

عىل براهني بلري وطبقا لصحيفة الدييل تليغـراف املسـاندة بشـدة للحـرب 

ال : ائال، قـهزأ السيد برمير بكالم بلري دون أن يعرف أنه قائله(عىل العراق 

. يـد يكقالـه ديف ذا لـيس مـا ولكن هـ،ين جاءت هذه الكلامتأدري من أ

يبـدو يل أن هـذا مثـل . لقد قرأت تقاريره ولهـذا ال أعـرف مـن قـال ذلـك

يـبـدو يل أن أـحـدهم ـغـري مواـفـق ـعـىل السياـسـة . ـسـمكة الرنـجـة املدخـنـة

سـمكة الرنجـة املدخنـة ) ( اختلق سمكة رنجة مدخنة ثم قتلهـامريكيةاأل

 –ة سـألة الحقيقيـنظـار عـن امل دارج يعنـي شـيئا يـراد بـه رصف األتعبري

الكـالم تراجـع برميـر قلـيال ن بلري هو قائـل وحني قيل له أ). دورية العراق

  علنـت، وهنـاك دليـل واضـح اك فعال الكثـري مـن الـدالئل التـي أهن(وقال 
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واضـحا عـىل عىل استمرار الربامج البيولوجية والكيميائية التي تبـني دلـيال 

ن وأضاف السـيد برميـر أ) صواريخانتهاك قرارات مجلس األمن املتعلقة بال

بعـض النظـر عـن مسـألة أسـلحة الـدمار ) اتاريخيـ(الحرب كانـت مـربرة 

أدـعـو أي ـشـخص بريـطـاين أو أـمـرييك مـمـن يعتـقـد أنـنـا أخطأـنـا (الـشـامل 

تعـالوا ثـم .  ويـرى القبـور الجامعيـة يف حلبجـةن يأيتبذهابنا إىل الحرب أ

نحـن . لبلـد مـن صـدام حسـنييف تحرير هذا اننا مل نكن محقني قولوا يل أ

 مليـون ٢٥مرييك فعلنا شيئا نبـيال لتخلـيص األ، الشعب الربيطاين واالئتالف

أسـلحة : (ومىض قـائال) قىس الطعـاة يف القـرن العرشيـنا مـن أحـد أعراقي

 أسلحة دمار شامل، مـن املهـم هنـا أن نرجـع خطـوة إىل و الدمار شامل أ

  ).الخلف لرنى ماذا أنجزنا تاريخيا

ىل خرائـب كيد، من املهـم أن نرجـع خطـوة إىل الـوراء وننظـر إبالتأ

 أنجزه مسـئولو إدارة بـوش تاريخيـا هـو أنهـم كـذبوا عـىل العراق، ألن ما

يحاولون تربير حربهم بإدانة ن وقد كشف العامل تضليلهم واآل. العامل بأرسه

ورمبا كانت خطبهم سـتكون أكـرث . اريخياخالقية وغاضبة ملا فعله صدام تأ

ـة أإق ـوا أـحـداث حلبـج ـد أداـن ـانوا ـق ـو ـك ـا ـل ـا يفناـع ـام وقوعـه ن إ. ١٩٨٨ ـي

 سنة مل ينطق أحد ١٥بجرمية حدثت منذ املهاويس يحاولون تربير حربهم 

  .دانتهامنهم خاللها بلفظة أو كلمة إل

 يوجـد ن شخصـا مسـؤوال مثـل برميـر يعـرتف بأنـه الولكن املهـم أ

 أن يقنعوننـا بـأن قضـية وهو وسادته يحاولون بيأس)  شاملسلحة دمارأ(

. ا يذكرنا بقوة بنهاية عهـد نيكسـونوهذ. سلحة الدمار الشامل غري مهمةأ

ـاطق ـر الـن ـذكرون رون زيجـل ـام ـهـل تـت ـويف الـع ـذي ـت    بلـسـان نيكـسـون اـل
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ن إن الرئيس يشري إىل حقيقـة أ( لقد نطق بكلامت خالدة يف حينه املايض؟

  )ة وغريها ليس فعااللكلامت الفعالولذلك هذه هي ا. هناك مادة جديدة

، ية حول الربنامج النـووي العراقـيدارة بوش الهيستريإن تحذيرات إ

الطـائرات بـدون سـطول  العنـارص البيولوجيـة والكيميائيـة، أ طن من٥٠٠

ن حسبام نفـرتض طيار املهلكة، واألشياء األخرى نتاج خيال محموم هي اآل

عاـيـة الغاـسـلة ع ـصـناع الدن يرسوـلـن يـطـول الوـقـت قـبـل أ) ـغـري فعاـلـة(

  . عادة كتابة التاريخللدماغ بإ

وأيـن غـري (رية يف موقع البيت األبيض عىل اإلنرتنـت وقد بدأت املس

هـل . مايو/  آيار١ تقرير خطاب بوش يف يف) الرئيسية(دخال كلمة بإ) ذلك

هاء العمليـات القتاليـة يف نالرئيس بوش يعلن إ(ملانشيت الضخم تذكرون ا

 مـا. كرون ألن البيت األبـيض يقـول إن هـذا مل يحـدث تتذ، ال؟ كال)العراق

تهـاء ان(نه قاله حقيقـة هـو  يقال لنا اآلن أن يقول وهو ماقصد بوش هو أ

يف السـجل التـاريخي ن  يوجـد اآل هذا هـو مـا)العمليات القتالية الرئيسية

  .بيضنسخة البيت األ

ـد وصــف أ ـه لـق ـذا اليشء يف روايـت ـل ـه ـل مـث ـذي ) ١٩٨٤(وروـي   اـل

إن كتابة . (ه األياما كتابا يصيبك بالرعب عند قراءته وخصوصا هذكان دامئ

  يف صـحيفة التـاميز غـري مـرض ويشـري خ االكرب لهذا اليوم كـام ظهـر أمر األ

   وـجـود لـهـم، أـعـد كتابـتـه وابـعـث مـسـودتك إىل الـسـلطات ـشـخاص الإىل أ

  أنـك تشـك يف أن إعـادة كتابـة الحقـائق عـىل طريقـة ) العليا قبل الحفظ
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 رامسـفيلد الوقحـة يف ذن تأمـل كذبـةخ األكرب عادت إلينا هذه األيام؟ إاأل

قد كان املذيع مـوريس جـونز يسـأل  و،سبتمرب/ يلول أ٢٥إذاعة سنكلري يف 

راقيني ن العـقلـت أ. قبل الحرب عىل العراق بينت أسبابها بشـكل فصـيح(

 كـن رامسـفيلد ول،قـوال موثقـة جيـداوهذه أ) سريحبون بنا بأياد مفتوحة

ا جيـدا ولكنـك  رمبا تـذكره..مطلقا. .قل ذلك مطلقامل أ(قفز لينكرها قائال 

فكـر ) أي مكـانلـن تجـدين قلـت هـذا الكـالم يف . البد تفكر بشخص آخر

كـان يعمـل اآلن حـوايل (عنـدما كتـب اورويـل . مرة أخرى) ١٩٨٤(برواية 

وبعـد .  يكتبون نسخا مختلفـة ملـا قالـه األخ األكـرب حقيقـةشخاصدستة أ

و ختيـار هـذه النسـخة أقت قليل يقوم عقل مفكر يف الحزب الـداخيل باو

ىل الـسـجالت الدامئـيـة تـصـحيحها، ـثـم مـتـرر الكذـبـة املنتـقـاة إتـلـك ويعـيـد 

  ). وتصبح حقيقة

اد وميكننا التعايش مع ذلـك ولكـن إعـادة ُقن نلألسف لقد تعودنا أ

 يحاول وهو ما ألن دفاعنا الوحيد هو الذاكرة كتابة التاريخ مسألة مختلفة

  .ن يهزموهوداوننج سرتيت أبيض غاسلو الدماغ يف البيت األ

نهـم يـأتون بسـمكة الرنجـة إ. للعصابة املحتالة الرخيصـة الخربـةيا

 ثم يقضـون عليهـا)  خيال املآتة–ل قصده برمير هو بدون شك ما(املدخنة 

  ٩!ذا كان لديهم مباديء يقضون عىل الحقائق ويلغون مبادئهم إكام

  

  

  

                                                 
برـيـان كـلـوغيل يكـتـب يف قـضـايا اـلـدفاع لـكـونرت ـبـنش وذي نيـشـن واـلـدييل ـتـاميز *
 ) .الباكستان(
 counterpunchاملصدر *

  ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١١ترجمت 
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  ! أكاذيب إعالمية١٠ حروب و١٠: دبابات اإلعالم

  

  *ميشيل كولون : بقلم

 اليـوم بـوش يهـدد .كل حـرب تسـبقها كذبـة إعالميـة كبـرية

يـزعم .. ؟ان وبعد ذلك من التايلير، وغدا إكوادورفنزويال واإل

الرئيس العميل يوريبي تاجر املخدرات وذباح الهنـود الحمـر 

يال عىل دعـم شـافيز لإلرهـاب بأن لديه دل)  ماليني الجيء٤(

 .مبيـوتر راؤل رايـزوعسكرة املنطقة وأنـه وجـد الـدليل يف ك

عالم املوايل برتويج هذه الحملـة الدعائيـة لحـرب وينهمك اإل

يكان ونفـس ردعونا نتذكر كم مرة استغلنا األم. ةبوش القادم

. كل حـرب كبـرية يربرونهـا بتضـليل إعالمـي. عالم من قبلاإل

  :انظروا القامئة

  )١٩٧٥-١٩٦٤( فيتنام -١

ت شـامل فيتنـام مـن قبـل  اتهمت قوا١٩٦٤ آب ٣ و٢:  الكذبة اإلعالمية-

  مريكيتني يف خليج تونكنالحكومة األمريكية بهجامت ضد سفينتني أ
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هذا اخـرتاع مـن البيـت . مل تهاجم أية سفن:  الحقيقة التي كشفت الحقا-

  .بيضاأل

  حكام السيطرة عىل املنطقةيتنام وإالقضاء عىل استقالل ف: يسالهدف الرئي

ـني الـضـحايا: النتيـجـة ـة مالـي الـعـنرص (بـسـبب اـسـتخدام ، تـشـوهات جينـي

  ، مشاكل اجتامعية هائلة)الربتقايل

  )١٩٨٣( غرينادا -٢

دة نهـا تنصـب قاعـهام الجزيرة الكاريبيـة الصـغرية بأات:  الكذبة اإلعالمية-

  مريكانعسكرية سوفيتية وتهدد حياة األطباء األ

  كل ذلك كان كذبا اخرتعه الرئيس ريغان:  الحقيقة-

ـة القـضـاء ـعـىل اإل:  الـهـدف الحقيـقـي- ـة والدميقراطـي ـصـالحات االجتامعـي

ن ال نسـمح للشـيوعيني أ"؟ ريغان قـال ) قتلالذي(لرئيس الوزراء بيشوب 

  يستولوا عىل حديقتنا الخلفية

  .البالدعادة قبضة واشنطن عىل غزو أمرييك، قمع وحيش وإ:  النتيجة-

  )١٩٨٩(ام  بن-٣

يجا املتهم باملتـاجرة يجل اعتقال الرئيس نورالغزو االمرييك من أ:  الكذبة-

  باملخدرات

دة عىل القنال بعـد انتهـاء علن السيارييك نورييجا أم العميل األ: الحقيقة-

  مريكاالرخصة، وهذا غري مسموح به من أ
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   املهمحكام السيطرة عىل هذا املوقعإ:  الهدف الحقيقي-

ـة ـوايل ضــحايا القصــف األ: النتيـج ـرييك ـح ـذين ٤٠٠٠ـم ـدنيني اـل ـن اـمل  ـم

  .تجاهلتهم الصحف

  )١٩٩١( العراق -٤

  طفال يف املستشفيات الكويتية حضانات األالعراقيون رسقوا:  الكذبة-

مـري كذبة حاكتها رشكة هيل ونولتـون لإلعـالن التـي دفـع لهـا أ:  الحقيقة-

  الكويت

  رسائيليمنة عىل الرشق األوسط والحفاظ عىل إاله: الهدف الحقيقي -

ات جينيـة بسـبب اليورانيـوم مليون ونصف قتيل عراقي وتشـوه: النتيجة

 تخريـب النسـيج ، سـنة١٣تخريـب البيئـة وحصـار خـانق ملـدة . املنضب

  صعدةعي والتقدم العراقي عىل مختلف األاالجتام

  )١٩٩٣( الصومال -٥

  نقاذ الصومالإلحملة إنسانية :  الكذبة اإلعالمية-

  رايض الصومال الغنية بالنفط رشكات أمريكية اشرتت ربع أ٤:  الحقيقة-

   السيطرة عىل منطقة عسكرية اسرتاتيجية:الهدف الحقيقي

 بسبب عدم استطاعتهم السيطرة عىل الصومال تركوهـا يف فـوىض :النتيجة

  .شاملة
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  )١٩٩٥-١٩٩٢( البوسنة -٦

ـة- ـة رودر ـفـن وبرزع:  الكذـب ـارد كوتـشـرن أـمـت رشـك ن الرصب يقيـمـون ـن

  معسكرات اعتقال

ـة ا- ـذابون: لحقيـق ـن وكوتـشـرن ـك ـت أل.رودر ـف ـك املعـسـكرات كاـن رسى تـل

اعـرتف بـذلك الـرئيس البوسـني املسـلم عـزت .  للتبـادلالحرب الجاهزين

  بيغوفتش

 ، لوضـعامعيتدمري يوغسالفيا االشرتاكية ونظامها االجت:  الهدف الحقيقي-

نسـيات وللسـيطرة االسـرتاتيجية عـىل رة متعـددة الجاملنطقة تحت السيط

  .نهر الدانوب وبلقنة الطرق

والرصب البوسنة (ربع سنوات من حرب مهولة بني كل القوميات أ: النتيجة

  .طالتها واشنطنقادتها برلني وأ) والكروات

  )١٩٩٩( يوغوسالفيا -٧

  لبان كوسوفوالرصب يذبحون أ:  الكذبة-

  كشفه مسؤول الناتو جيمي شيااخرتاع كاذب :  الحقيقة-

لناتو عىل البلقان وتحول الناتو إىل رشطـة فرض سيطرة ا: الهدف الرئييس -

  مريكية يف كوسوفودة عسكرية أقامة قاعالعامل وإل

 تطهري عرقي يف كوسوفو بتغطية من  ضحية لقصف الناتو،٢٠٠٠:  النتائج-

  الناتو
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  )٢٠٠١(فغانستان  أ-٨

  يلول واعتقال بن الدنينتقم ألحداث أبوش يريد أن :  الكذبة-

يـة ليل عىل وجود منظمة باسم القاعـدة، وعـىل أليس هناك د:  الحقيقة-

  .حال اقرتحت طالبان تسليم بن الدن فرفضت واشنطن

السـيطرة عـىل تلـك املنطقـة اآلسـيوية املهمـة ولبنـاء :  الهدف الحقيقـي-

  .سيا يف جنوب آسيطرة عىل متوين الطاقةفغانستان للأنبوب نفط عرب أ

  فيونالل طويل املدى وزيادة كبرية يف إنتاج وتوزيع األاحت: النتيجة

  )٢٠٠٣( العراق -٩

ار شامل كام قال كـولن بـاول يف األمـم املتحـدة ملوحـا سلحة دمأ: الكذبة

  .نبوب اختباربأ

  ر مسؤوليه عىل الكذباجبكذب البيت األبيض وإ:  الحقيقة-

اوربا : كل منابع النفط ثم ابتزاز الخصوم  السيطرة عىل: الهدف الحقيقي-

  ..واليابان والصني 

  هلية وتراجع حرية املرأة وخراب البالدالعراق يف فوىض وحرب أ: النتيجة

  د) - ٢٠٠٨: ( االكوادور- فنزويال - ١٠

  سلحة وهو دكتاتورشافيز يدعم اإلرهاب ويستورد أ: ةالكذب -
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شافيز يقتل شـعبه، شـافيز : شفتالكثري من الكذبات اإلعالمية ك: الحقيقة

  وتستمر اللعبة.. ضد السامية، شافيز مع العسكرية

ة السيطرة عىل الـنفط مريكية الكبريت األتريد الرشكا: الهدف الحقيقي -

  مريكا الالتينيةفون من تحرر دميقراطي واشرتايك أليخا. واملوارد األخرى

 كاملـة، تخريـب  كونية ضـد القـارة الجنوبيـةتقود واشنطن حربا: النتيجة

  .اعد عسكرية قرب املوارد الطبيعية، بناء قواقتصادي، ابتزاز

لـة أكاذيـب إعالميـة وهـذه القامئـة  كل حرب تسـبقها حم:ختاما

مـن أجـل مناهضـة الحـروب يجـب إدانـة هـذه األكاذيـب . ليست كاملة

ة عىل نطـاق واسـع شكرا لتوزيع هذه املقال. بأرسع وأوسع طريقة ممكنة

  ١٠.لغات أخرى وترجمتها إىل

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

باحث وناشط بلجييك يكتب بالفرنسية، له كتاب مهـم صـدر بعـد : ميشيل كولون* 
، وكـان أول كتـاب يكشـف )احـذروا اإلعـالم( بعنـوان ١٩٩١ العراق يف العدوان عىل

ولـه مؤلفـات . بالوثائق كل أكاذيب الكويت وأمريكا من أجـل الحشـد ضـد العـراق
 - ٢٠٠٣ منـذ -وكان أول من حـذر . أخرى يف نفس االتجاه حول يوغوسالفيا، وغريها

رقيـة كـام فعلـت يف بأن غرض أمريكا من االحتالل هو تقسيم العـراق إىل منـاطق ع
  .يوغوسالفيا، وأن ذلك سيتطلب تطهريا عرقيا، وهذا ما حصل فعال
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 ىل كشف التضليل الغبيدليل القاريء الذيك إ

 

 *ليس بالو: بقلم

  

 عـيـون الـضـحايا تـسـتمر املذبـحـة يوـمـا ثـقـيال بـعـد آـخـر يف

ـرب إ ـني يف ـح ـل املنهـك ـن قـب ـتالل ـم ـربر واـح ـال ـم ـة ـب جرامـي

يحـاول هـذا التحليـل . حكومتي الواليات املتحدة وبريطانيـا

ـال واملواـقـف امل ـرييك ـحـول فـحـص الرـم ـالم األـم ـة لإلـع تحرـك

  .الحرب واالحتالل

  .اإلعالم ينأى بنفسه عن الحرب

 :أمس كانت العناوين الرئيسية يف أخبار وسائل اإلعالم الرئيسية

 يوم دام يف بغداد

  بقلم جايك سبرن

) ٢٠٠٤ ايلــول ١٣ (وىل لصــحيفة بوســطن جلــوباأليف الصــفحة 

ـبرن  ـة (وصــفت ـس ـبرن–ال أقصــد أي تورـي ـف قىض ) ســاجةلنا:  ـس    ٨٠كـي

   مـكـان آـخـر  ويفـمـدنيا ـيـوم األـحـد يف إـحـدى أعـنـف املـعـارك مـنـذ ـشـهور،
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يـام الداميـة من املقالة سوف نفحص أساليب كتابـة تقـارير مثـل هـذه األ

 .العراق يف صحف مثل الجلوب وغريهاب

كانت عناوين الصـفحة األوىل مـن بوسـطن ) ٢٠٠٤لول ي أ١٤(اليوم 

 :جلوب كام ييل

  ن القضية مهلهلةمالء االستخبارات كانوا يعرفون أع: باول

 ن شكوكا حول تقارير العراق حجبت عنهيؤكد أ

 بقلم بريان بيندر

نـه يف الوقـت قال وزير الخارجيـة كـولن بـاول بـاألمس أ :واشنطن"

كان هناك بعض جل غزو العراق قضية يف األمم املتحدة من أالذي عرض ال

ـ ـة يعرـف ـاءات ـحـول ـمـوظفي املـخـابرات األمريكـي ـري ـمـن االدـع ون أن الكـث

و ، ولكـنهم مل يبلغـوه أرهابيني كانت غري مؤكـدةاألسلحة والعالقات مع اإل

  "ل آخر من صانعي السياسة بشكوكهمأي مسؤو

ـفحة األ ـارير الـص ـت تـق ـن كاـن ـول أـي ـوب ـح ـطن جـل ـن البوـس وىل ـم

  ؟٢٠٠٣ ويف ربيع ٢٠٠٢للعدوان عىل العراق يف أواخر ) ملهلهلةالقضية ا(

بوـسـطن (خـرى  تـنرش صـحيفة بوسـطن األ٢٠٠٤ أيلـول ١٤يـوم وال

ا النصف العلوي مـن وىل تأخذ تقريبعناوين ضخمة يف الصفحة األ) ريالده

  :الصفحة بأكمله
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 النغامسها يف الجـنس كتاب قنبلة يفضح القبيلة: طيش عائلة بوش(

  ) واملخدرات

 .بقلم روزماري هربرت

، امـا جـورج املخـدراتنـت تـدخن وهـي يف الجامعـة لورا بوش كا"

 تأمـل يف بيـع لتهديد صديقة سابقة له كانـت) فتوات(دبليو فقد استأجر 

ب عندما كان نائب رئـيس عـني امـرأة غـري متعلمـة وبوش األ. قصتها معه

  "تكون مساعدتهكان ميارس معها الجنس ل

 ٢٠٠٣و ٢٠٠٢أين كان هجوم البوسطن هريالد عىل عائلـة بـوش يف 

 بوش يقتلـون النـاس يف أفغانسـتان –ني الجدد حافظعندما كانت عائلة امل

  ؟والعراق

 :اليوم عناوين الواشنطن بوست تقولو

  "قل عىل األ٤٧العاصمة العراقية تقتل سيارة مفخخة يف "

 " جريح١٠٠كرث من أ"

 "ا عراقيا رشطي١٢هجوم يف بعقوبة يقتل "

   وفريد برباش، راجيف تشاندراسكاران:بقلم

ـول  أ١٤ –بـغـداد " ـان منفـصـالن ـعـىل ال–يـل رشـطـة  تـسـبب هجوـم

 استمرارا للعنف الذي ١٠٠كرث من  عىل األقل وجرح أ٥٩العراقية يف مقتل 

  "حد منذ يوم األ١٣٧قىض عىل أكرث من 
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 وىل للواشـنطن بوسـت حـول القتـلأين كانـت تقـارير الصـفحة األ

  ؟ واألشهر التالية٢٠٠٣الجامعي يف العراق عام 

 :ت عناوين شيكاغو تربيون كاآليت كان٢٠٠٤يلول  أ١٤اليوم 

 " يف العراق٤٧قل سيارة مفخخة تقتل عىل األ"

  بقلم سمري يعقوب

انفجـرت سـيارة مفخخـة قـرب مركـز رشطـة يف  – العراق –بغداد "

بغداد حينام كان عرشات من العراقيني يقدمون طلبات التحاق بالقوة مام 

يف بعقوبة فـتح .  كام قال املسئولون١١٤ شخصا وجرح ٤٧ل تسبب يف مقت

ىل بيوتهم فقتل يارة تحمل رجال الرشطة من العمل إمسلحون النار عىل س

  . ضابطا ومدنيا واحدا١١

جـل  محاوالت يقوم بها املتمردون مـن أوهذه هي آخر هجامت يف

 عراقيـة قـادرة جل بناء قـوة رشطـةاملدعومة أمريكيا من أتقويض الجهود 

قيـة املقـرر دة قبل االنتخابـات العرامنية يف مدن عديعىل استالم مهامت أ

 "يناير/ لها شهر كانون الثاين

وىل لشـيكاغو تربيـون حـول املـوت أين كانت مقـاالت الصـفحة األ

 ؟ تاله وما٢٠٠٣والتدمري الجامعي يف العراق يف ربيع 

 :لك كانت عناوين الصفحة األوىل اليوم يف شيكاغو تربيونكذ

منظمة العفو الدوليـة : ات املتحدةييز العنرصي يف الواليازدياد التم(

 )رهابية أيلول اإل١١تعلن أن الزيادة مرتبطة بهجامت 
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  وسارة فرانك، جلني جافر:بقلم

ليـنـويز ا يف والـيـة إ مليوـنـ١٫٥ بـضـمنهم امريكـيـ ملـيـون أ٣٢ـحـوايل "

هـي مامرسـة ازدادت وقعوا ضحايا التمييز العنرصي من قبـل السـلطات و

 كام ذكر تقريـر ملنظمـة العفـو ٢٠٠١يلول  أ١١ بعد الهجامت اإلرهابية يف

وحـذرت الدراسـة التـي جـاءت نتيجـة . الدولية الذي نرش يف يـوم االثنـني

اءات وـسـجالت نـفـوس ودراـسـات مـقـابالت تـعـدت املاـئـة وبياـنـات اـسـتفت

ا يف خطـر االسـتهداف بسـبب العـرق أو مريكي مليون أ٨٧جامعية، من أن 

  "الجنس أو الدين

وىل لـشـيكاغو تربـيـون ـعـن التميـيـز  الـصـفحة األأـيـن كاـنـت تـقـارير

 وحتـى ٩/١١/٢٠٠١ذور عربية منـذ العنرصي ضد العرب واملواطنني من ج

  ؟اآلن

 ٢٠٠٢عــالم خــالل االســتعداد للحــرب يف أيــن كانــت وســائل اإل

  ؟ واالحتالل الذي أعقبه٢٠٠٣اق يف ربيع لعرلمرييك ات الغزو األوانتقاد

حتـى صـحيفة الفاينانشـال تـاميز ) ٢٠٠٤يلول  أ١٠(يام قبل أربعة أ

حـان ( :عالمية نرشت عنوانا يقـول ة والتي متولها رشكات الهيمنة اإلاللندني

  )الوقت للتفكري يف االنسحاب من العراق

 ١٠٠٠ أكـرث مـن ىل صـخرة حرجـة،رقـام القـتهذا األسبوع عـربت أ"

 قبـل  قتلوا منذ الغزو عىل العراق بقيـادة الواليـات املتحـدةامريكيا أجندي

  علن الـرئيس جـورج بـوش وأغلب القتىل فقدوا حياتهم بعد أن أ. ا شهر١٨
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التي التقطهـا ) انتهاء املهمة(انتهاء العمليات الرئيسية يف الصورة املشهورة 

  .يف آيار العام املايض

 عدد غري معروف من املدنيني العراقيني ذلك الوقت كان قد قيضيف 

ا ثالثـة أضـعاف هـذا الـرقم ومئـات  ورمبـ١٠٠٠٠د لـيس اقـل مـن بالتأكي

 بعد غزو واحتالل وعدهم بالحرية وجد العراقيـون أن .يقتلون كل أسبوع

ىل منـاطق تحكمهـا أمنهم يتبخر وأن دولتهم دمرت وأن بالدهم تشـظت إ

  .مليشيات وعصابات وخاطفون 

قامة جمعية قال السيايس التي خطط لها لتؤدي إىل إما مسرية االنتأ

قـد اضـمحلت ألن سـلطات ، فابـات عامـة السـنة القادمـةية وانتخدستور

ـار وتعـيـني ـعـدة مـسـؤولني االـحـتالل األـمـرييك املرتبـكـة أ رصت ـعـىل اختـي

. لعـراقعراقيني مؤقتني معظمهـم مـن املنفيـني الـذين ال قاعـدة لهـم يف ا

ومهام كانت أفكار العراقيني حول األمريكان وهم يف طـريقهم إىل العـراق، 

ـار مل ت ـاجرووـهـذه األفـك ـيون املـه ـغ ـهـؤالء السياـس ـثلام أبـل ـدا ـم ـن أـب ن ـك

 ولـيس ،مريكية محتلنيواشنطن، فإن أغلبية ساحقة اآلن ترى يف القوات األ

  " وتريد طردهم من البالد،محررين

لف مـع رص توين بلري عىل التحـان كانت الفاينانشال تاميز عندما أأي

 كاـنـت ؟ أـيـن٢٠٠٣ وـخـالل ٢٠٠٢ـبـوش والـحـرب ـعـىل الـعـراق يف أواـخـر 

سـلحة الـدمار الشـامل يف العـراق قبـل ول أكاذيب بلري حـتقاريرهم عن أ

  الغزو؟
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متـى . ؟ الذي تغري يف موقف صناعة األخبار الرائجة حول الحـربما

املحـافظني الجـدد ينأى بنفسـه تـدريجيا عـن حـرب ) الرسمي(عالم بدأ اإل

عه تـدريجيا عالم قد بدأ ينقل مواقوبوش عىل العراق؟ لقد رأينا أن هذا اإل

خالقيـة التـي يقـوم بهـا نظـام  أبالنأي عن هذا الفشل الهائل واملذبحة الال

  .٢٠٠٣نوفمرب / ظني الجدد وبوش منذ ترشين الثايناملحاف

  ؟متى بدأ هذا االبتعاد

يهجـر ي تهيمن عليه الرشكـات  كتبت بأن اإلعالم الذ٢/١١/٢٠٠٣يف 

ظهرت يف نيويورك تاميز  وهو تحليل ملقالة سفينة حمقى واشنطن الغارقة،

 http://www.axisoflogic.com/cgi-bin/exec/view.pl?arانظــــر(

chive=٣٤&num=فيام ييل مقطع منه) ٢٩٣٦:  

 مقالة النيويورك تاميز حول شكاوى بـول برميـر القصة الحقيقية يف(

 كـام –فقط قصة سيايس يتشىك من رقابـة اإلعـالم عالم ليس من وسائل اإل

 فـإن هـذا –لـئال نـنىس . عـىل العكـس. يـدنا أن نعتقـدكانت الصحيفة تر

عالم الذي طبل  نفس اإلعالم الذي يتشىك منه بول برمير مر الشكوى هواإل

ـزو ـار الـغ ـل دـم ـى اكتـم ـراق حـت ـدس للـحـرب . للـحـرب ـعـىل الـع ـد هـن وـق

املحافظون الجدد يف مؤسسات الفكر الصهيونية الذين عملوا كمستشارين 

 الحفـاظ عـىل عالميـة الضـخمة يفسسـات اإلوقد شاركت املؤ. نظام بوشل

 .مرييك امللوح بالرايات للحربدعم الشعب األ
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فسـها تنـأى بنفسـها عـن الحـرب عالميـة نواآلن هذه املؤسسات اإل

ن حكوماتها يف الواليات  وشجعتها طوال الوقت وهي تحرق اآلرادتهاالتي أ

جراميـة اإل ترصخ من عدم عدالة هـذه الحـرب املتحدة وبريطانيا بعناوين

رساء تربير الحروب لقد تم إ. أفغانستان والعراق: ضد شعوب مستقلة مثل

وقـد يكـون . حة ملعالجـة الرصاعـات يف كـل الـدولاالستباقية كطريقة صال

وكل من يقـول بـذلك يهمـش مـن قبـل ن عىل حافة حرب نووية العامل اآل

عـاله  إليهـا أيف املقالـة املشـار). مجنـون نظريـة املـؤامرة( باعتبـاره عالماإل

كرقابـة  الحفـاظ عـىل موقفهـا :لنيويورك تـاميز كـال األسـلوبنياستخدمت ا

 ولكـن يف نفـس الوـقـت ،دارة بـوشإعالميـة مضـطهدة مـن قبـل برمـيـر وإ

ية للنظام يف واشنطن والتي تقول أن كـل يشء يسـري حسـنا يف كوسيلة دعا

  "العراق وأن األمور ليست بهذا السوء

 بنفسـها عـن حـروب املحـافظني الجـدد عـالملقد نأت مؤسسات اإل

، ولكن كيف فعلت ذلك؟ إن التحليـل العميـق للنصـوص اإلعالميـة وبوش

ـاؤالت ـض التـس ـم أ. يكـشـف بـع ـن املـه ـل ـم ـي تجـع ـة الـت ـم الطريـق ن نفـه

حـص دعونـا نف.  تظهر حتى نفهم اللعبـة جيـدانصوصهم توحي بعكس ما

 :بعض املقاالت التي نرشت حديثا

 :تحليل نصوص 

بوست كتبتها جـايك سـبرن يف  /مس صحيفة جلوب نرشتها أيف مقالة

 :ا لها يف البوسطن جلوب كبرياالواشنطن بوست ووضع عنوان

 )٨٠ىل موت عنف يؤدي إ: مسلحون يستهدفون العاصمة(
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ولة عن هذه الرسالة مؤداها أن املقاومة العراقية هي املسئ: التحليل

ـقـرأه ي اـلـذي ـقـد ال( ـمـا ـنـص الـخـربأ. ، وـلـيس الـقـوات األمريكـيـةالوفـيـات

 :)كثريون

ـصـادمات ـبـني هـجـامت الهـاون وامل الـسـيارات املفخخـة و–بغـداد "

ا يف أنحـاء  مـدني٨٠مـن العراقـي قتلـت املتمردين والقوات األمريكيـة واأل

  "ول عراقيمتفرقة من العراق أمس كام قال مسئ

: ة التـي قتـل بهـا هـؤالء الضـحاياسـلحنالحظ اإلشارة األوليـة إىل األ

ـر "يارات مفخخــة وهجــامت هــاون ومصــادماتســ" ـاك ذـك ـيس هـن  وـل

  .ملروحيات مقاتلة أو دبابات أو صواريخ أمريكية

نالحظ أيضـا أنـه مل يـذكر يشء مـن ذلـك إال يف الفقـرة الثالثـة مـن 

  :النص

ار عـىل جمهـور مـن املـدنيني الـذين مريكيـة النـأطلقت مروحية أ"

عـاميل ام قـال سـعد ال شخصـا كـ١٣حاطوا مبركبة مسلحة محرتقة فقتلت أ

  " بني هؤالء القتىل صحفي فلسطيني مناملتحدث باسم وزارة الصحة،

ن قـرارات وضـع املقـاالت يف صـفحات ثالث فقرة وليست األوىل؟ إ

يضـع هـذه القـرارات هـم ن مـن إ. الجريدة ليست جزافية وبدون تفكـري

ـررون ذوو أ ـور ـضـخمةمـح ـيم ونرش األـج ـار وتنـظ ـتهم اختـي ـار  ووظيـف خـب

 .اضيعواملو

إن اخـبـار الـصـفحة األوىل تعـمـل ـعـىل تـقـديم تربـيـر أـمـرييك لقـيـام 

  .الجنود األمريكيني بقتل الناس من مروحياتهم
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نه كان يحاول تفريـق النهـابني مـن محاولـة قال الجيش األمرييك أ"

رسقة ذخرية وقطع مركبة الرباديل املقاتلة التي اسـتهدفتها سـيارة مفخخـة 

 "هي منطقة مشاكلوهذا الصباح يف شارع حيفا 

ن ـهـم ذن العراقـيـو؟ إ)تفرـيـق النـهـابني(ـمـدفع مروحـيـة ـمـن أـجـل 

  ؟؟ مشاكل ملن)املشاكل(صانعو 

قيـة التـي فـراد القـوات العسـكرية العرانالحظ أن املقالـة تسـمي أ

ـأنهم  ـل االحــتالل ـب " متمــردون"، "جامعــات مســلحة" "مســلحون"تقاـت

ـاتلون"و ـدة إ" مـق ـارة واـح ـاري"ىل وإـش ـا . "انتـح ـلحون األأـم ـان املـس مريـك

ـوات(مهم فاســ ـود) (عســاكر) (جــيش) (ـق ـن هــذإ). جـن ه ن الغــرض ـم

وات املقاومة العراقية تقاتـل مـن ن قإ. املصطلحات اللفظية ليس عشوائيا

أليسـوا هـم جنـود . تـلجنبي غاز ومحأجل االستقالل والحرية ضد جيش أ

ـهـذه ن ن الـقـول أال ميـكــمـن الـطـراز األول؟ أال يـشـكلون جيـشـا رشعـيـا؟ أ

" عمليات عسـكرية معقولـة" املحتل والغازي هي يف الواقع الهجامت عىل

  ؟"عمليات عسكرية ناجحة"وأحيانا 

ن القتـال ، وكأنه حقيقة كيف أن املقالة ترشح بشكل فضفاضكام أ

بدأ العنـف يف ":فليس هناك مصدر للخرب)  تقول كيف قيل أنه بدأوال(بدأ 

مـن دفقـات الهـاون ترضب يف بدأت سلسلة . الشمسالعاصمة مع رشوق 

وقـد . ضم الحكومـة العراقيـة والسـفارة األمريكيـةاملجمع املحصن الذي ي

  "تفعت كتلة دخان هائلة يف السامءار
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ت للتعـرف عـىل ثم يشري الكاتب إىل بيان نرش يف موقع عىل اإلنرتنـ

  : العراقمريكية يفرات الحكومة املعينة والسفارة األمن هاجم مق

ـيف ا" ـان اـل ـتلبـي ـع ـعـىل اإلنرتـن ـة ذين نرش ـعـىل موـق ـول جامـع ، تـق

والجهاد بأنها نفذت هجامت يف كل أنحاء البالد، والجامعة تـرتبط التوحيد 

ـأ ـاويـب ـعب الزرـق ـو أيب مـص ـدة، وـه ـه بالقاـع ـتهم بعالقـت ـول ردين ـم ، ويـق

  "يكيون أنه وراء العنف يف العراقمراملسؤولون األ

 مـتهم بعالقتـه .. مرتبطـة بـأيب مصـعب الزرقـاويجامعة مسـلحة"

  "مريكيون أنه وراء العنف يف العراقيقول مسؤولون أ.. بالقاعدة

كر ألي محاولة للتحقـق مـن ؟ ال ذ"تموقع عىل اإلنرتن"اقتباس من 

  .املصدر أو حتى إثارة أسئلة حول الهوية الحقيقية للمصدر

امليجـور فيليـب سـمث املتحـدث باسـم : ويف النهاية تنقل سبرن من

داف وـهـو يـحـاول تربـيـر اـسـته) الـحـظ املـصـداقية" ( مـشـاة الفرـقـة االوىل

  :املروحية للمدنيني العراقيني

ـمث ـال ـس ـة:"ـق ـىل املروحـي ـار ـع ـالق الـن ـم إـط ـد ـت ـاف أن " لـق وأـض

 ولكـنهم مل ،خـرىاملروحيات بعد ساعة أعطيـت أمـرا بـإطالق النـار مـرة أ

  "أكيد أي من الناس كان املتمردونيفعلوا ألنهم مل يعرفوا بالت

ولكـن شـهود عيـان بضـمنهم مصـور ":صاف كتبت سـبرن أيضـاولإلن

 قالوا إن الجمهـور كـان -ر صحفي العربية حني قتل رويرتز الذي كان يصو

  "مساملا
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يف ) ٩(؟ ظهـرت يف الصـفحة ذكرت سبرن هذه الحقيقـة ولكـن أيـن

مـن هـذا االقتبـاس وهـو  .لـوب جمن جريـدة البوسـطن) أ(نهاية القسم 

 ن تـدعي مظـهـرا مـن مـظـاهرسـات اإلـعـالم أمصـور لرويتـزر يـسـمح ملؤس

ـوازن" ـاوين الرئيـسـية  ولـكـن ـمـاذا تـقـول اليف تقاريرـهـا،" النزاـهـة والـت عـن

  ؟للمقالة للقاريء

 :مثاالن موجزان آخران

 سـيارة مفخخـة يف العاصـمة العراقيـة ١٤/٩/٢٠٠٤واشنطن بوست 

 ١٢هجـامت يف بعقوبـة تقتـل . ١٠٠كرث مـن  وتصيب أ٤٧ األقل تقتل عىل

  .ا عراقيايرشط

ـل ـة عــىل الصــفحة األ: التحلـي ـف وىل يصــف ريف هــذه املقاـل اجـي

هجمتني منفصـلتني عـىل الرشطـة العراقيـة "تشاندراسكاران وفريد بريش 

ثالثاء اسـتمرارا للعنـف الـذي  يوم الا جريح١٠٠كرث من  وأ قتيال٥٩خلفت 

  "حد روحا منذ األ١٣٧ن كرث محصد أ

عراقيون حـوايل " متمردون "خبار هجامت يقوم بهاوتنرش البوست أ

مريكيـة عـىل العـراقيني هذه املقالـة بـدون أي ذكـر لهجـامت أ مرة يف ١١

ـدون  ـدنيني وـب ـىل اـمل ـة ـع ـات األمريكـي ـامت املروحـي ـىل هـج ـق ـع أي تعلـي

  .العراقيني

 يف ٤٧قـل  عـىل األ سيارة مفخخة تقتل١٤/٩/٢٠٠٤شيكاغو تربيون 

  .العراق 
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ة األوىل يحمـل سـمري يعقـوب يف هـذه املقالـة يف الصـفح: التحليل

ا، وهـو يـتهمهم  عراقيـا مـدني٤٧مسؤولية مـوت " املسلحني"و" املتمردين"

مها الواليـات املتحـدة لبنـاء قـوى محاوالت تخريب الجهـود التـي تـدع"بـ

جـراء مـن يف املـدن قبـل إمنية عراقية قادرة عـىل االضـطالع مبسـؤولية األأ

  .ير ينا/نتخابات العامة يف كانون الثايناال

 املدينـة الواقعـة قصـفت الطـائرات الحربيـة:"ويوضح يعقوب أيضا

نصـار ت مصـادر مخابراتيـة بوجـود عـدد مـن أبلغـغرب بغداد بعـد أن أ

رهابيـة ضـد وا مسـؤولني عـن عـدد مـن الهجـامت اإلالزرقاوي الـذين كـان

وهو " راقية والقوات متعددة الجنسياتمن العاقيني وقوات األاملدنيني العر

قـال الجـيش أن : "كام يقـول يعقـوب .مرييك مصادر الجيش األاقتباس من

التقارير تبني أن الرضبـات أصـابت أهـدافها ولكـن مل يـذكر أسـامء أنصـار 

يضـا عـىل هذه الرضبة تـقيض أ:"ثم ينقل يعقوب أيضا الجيش.. "الزرقاوي

 "كة الزرقاوي وتزيد من األمن واألمان يف العراققدرة شب

" املتمـردين"راقيني عـىل عـاتق العـويضع يعقـوب مسـؤولية مـوت 

ن يـربر ويحـاول أ. مرتني يف املقالة" االنتحاريني"تسع مرات و" اإلرهابيني"و

. لحربية التي يستعرض بهـا الجـيش األمـرييك عضـالتههجامت الطائرات ا

هـل اسـتخدام . "اإلرهـابيون"هـم " املتمـردون"يعقـوب ومن وجهة نظـر 

ـصـورة األحزـمـة الناـسـفة ـضـد مقـصـود ـبـه اـسـتدعاء " تـحـاريان"مـصـطلح 

  ذه التـقـارير الـتـي ن ـهـيف فلـسـطني؟ ـمـن يـسـتطيع أن ينـكـر أ" مـسـتعمرة"

   ،عالم مصـممة بعنايـة لـدعم الحـرب واالحـتالل يف العـراقتبثها وسائل اإل
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ويف نفس الوقت تسمح لهذه الوسـائل بالنـأي عـن نفـس الحـرب ونفـس 

 االحتالل؟

امللتوية لصـناعة اإلعـالم ذاكرين الطرق ن نستمر ونستمر نستطيع أ

التي أثـرت مـن مصـادر مريبـة ولهـا سـطوة وأجنـدة خاصـة للتـأثري عـىل 

يـحــاءات وااللـفــاظ وخـلــق نـســتطيع أن ـنــذكر اـســتخدام اإل. الجمـهــور

ملعادية للمسلمني والعـرب االنطباعات والصور وتأجيج املشاعر العنرصية ا

  .وتشجيع أهداف اإلمرباطورية الكونية الرشكاتية

  سايسوع األاملوض

لامت يف هذه التقارير ال ولكن حتى تعرفنا عىل االستخدام الذيك للك

راق ـمـرييك يف الـعــملـاذا يتواـجـد الـجـيش األ :ـسـايسيأـخـذنا إىل املوـضـوع األ

ـود األ ـذبح الجـن ـاذا ـي ـوم؟ ـمل ـوالـي ـان والجـن ـدنيون مريـك ـون واـمل د العراقـي

 لعراقـي يفين هي الكنوز التي نهبـت مـن املتحـف الـوطني االعراقيون؟ أ

حة دمار شامل ومل يعـد سلحني كان املارينز يقفون متفرجني؟ ليس هناك أ

، ولـيس هـو بدا تهديـدا للواليـات املتحـدةالعراق مل يشكل أ. صدام حاكام

 ؟يات املتحدة يف احتالل العراقذن ملاذا تستمر الوالإ. كذلك اليوم

نـا عالم حول حقيقة الحرب عىل العـراق زملقد رقصت مؤسسات اإل

لقـد . لعـب عـىل الكلـامت والجمـل املنتقـاةطويال بلعبتهم الدعائيـة يف ال

  فقدوا أية مصداقية قـد تكـون لهـم أمـام الشـعب األمـرييك والعـامل قبـل 

ـدأ الحــرب ـ. أن تـب ـريا لـل ـت كـث ـأخر الوـق ـد ـت ـة ذراع اإللـق ـي لحكوـم   عالـم

  يجـب . لحقيقـة كاملـة عـن الغـزو واالحـتاللالواليات املتحدة لتبدأ نقل ا
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وبخـالف . يجب إيقاف مؤسسـات اإلعـالم عـن التضـليل .ن يتوقف القتلأ

ن نتوقع استمرار حرب الواليات املتحدة وبريطانيـا واحـتاللهام ذلك علينا أ

ـ ـل أواـس ـدخالتهام يف دول مـث ـطتعامرهام وـت ـراق وفلـس ـتان والـع ني فغانـس

ـسـائل املتاـحـة ـكـرث الوإن أ. وـهـايتي وفـنـزويال والـسـودان واألـمـم األـخـرى

الجمهـور بهـا هـو مـن خـالل عـالم والفعالة يف نقـل األخبـار الحقيقيـة وإ

إن أـكـرث الـطـرق ـتـأثريا يف إيـقـاف . ـعـالم البديـلـة ـعـىل اإلنرتـنـتوـسـائل اإل

ل املعلومـات مـع أصـدقائنا  هـو تبـاد.. والربيطانيـة،مريكيةاأل: الحكومتني

بارهم املشاركة يف احتجاجات جامهريية إلج عن ليس هناك بديل. وجرياننا

ـوطن ـا إىل اـل ـاء االـحـتالل وإـعـادة قواتـن ـسـوف تـخـرج ١٧/١٠يف . ـعـىل إنـه

جا عىل الحـرب فلنشـرتك فيهـا مظاهرة ضخمة يف العاصمة واشنطن احتجا

  ١١..جميعا

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 **Les Blough ليس هناك الكثري  عنه ولكنه يكتب يف السياسة ويدير  – ليس بالو 

  ٢٠٠٤ نرشت يف www.axisoflogic.comموقع 
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  وال وصحح بعد ذلكاكذب أ: دبلوماسية املحافظني الجدد

  

 روبرت شري: بقلم

د بأن ذلك كان مجرد زلة لسان أكرث منهـا عب االعتقامن الص

فيتز نائـب وزيـر الـدفاع ساء بول وولفوكذبة محسوبة حني أ

 أيلـول باسـتغالل مـوتهم ألغراضـه ١١رى ضحايا مرييك ذكاأل

يكـان الـذين رلقد كانـت مهمـة غسـيل عقـول األم. الدعائية

أيلـول، ١١يعتقد ثلثاهم أن صدام حسني كـان وراء هجـامت 

لفوفتز لشـبكة أي يب قال وو. ثرة لنظام بوشلعبة سياسية مؤ

رهـاب خاصـة نحن نعرف أن للعراق باعـا طـويال يف اإل: "يس

 املهمـني لـدى بـن ن الكثري مـن القـادة، ونعرف أمع القاعدة

  "ن التنسيق مع املؤيدين لنظام صدامالدن يحاولون اآل

ن يـنقض  الواقع اليشء من هـذا نعرفـه، وقـد أجـرب وولفـوفتز أويف

  ن مالحظاتـه يف  اليوم التايل فقد قال لوكالـة األسوشـيتد بـرس أاته يفادعاء
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، وإمنا إىل واحد أردين فقـط هـو ىل الكثري من القادة تشري إاليوم السابق ال

  ..كرث دقة، وكان يجب أن أكون أبو مصعب الزرقاويأ

 مـام يعتقدونـه، فمـن ًقـل ذكـاءحتى لـو كـان قـادة فريـق بـوش أ

 طلب من ديـك حاديث الخطأ كام حدث حني من األاملدهش أنهم يكرثون

ن يدافع عن ادعائه يف برنامج واجـه الصـحافة قبـل تشيني نائب الرئيس أ

لقـد .. آه" :، قال تشـيني بـال مبـاالةرب بأن العراق ميتلك أسلحة نوويةالح

ن صدام حسني عنده سـالح مل نكن منتلك أي دليل عىل أ. أخطأت يف الكالم

  "نووي

 ،وىل تريد أن يصدقه الناس يف الصـفحات األقل ما: اضحإن املنهج و

رب أداء ويعت. م بعد ذلك اهمس باعتذار عن الخطأ ث،ويف قنوات التلفزيون

فحتى تصـحيحه يحتـاج اىل . وولفوفيتز األخري منوذجا كالسيكيا لهذا املنهج

  تصويب

لن باول وزير ن صلة الزرقاوي كانت كذبة منذ البداية حني اكد كوإ

رجية يف خطابه أمام مجلس األمـن قبـل الحـرب وهـو يبلـغ العـامل أن الخا

ن املوقـع لة كانـت أاملشـك. الزرقاوي كان يدير معمال لألسـلحة الكيامويـة

يف شامل من ، وإمنا من مناطق املالذ اآلاملذكور مل يكن تحت سيطرة العراق

 وعندما زار الصحفيون املوقع بعد خطـاب ..مريكانالعراق الذي يحميه األ

  ..سلحة كياموية يشري إىل وجود معمل إنتاج أكولن باول مل يجدوا ما
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تلـك املنطقـة صولية التـي تسـيطر عـىل إن جامعة أنصار اإلسالم األ

كـام مل تثبـت أيـة صـلة . كانت مدعومة من قبل إيران عدوة صدام حسني

ويف . عـى وولفـوفتز أمـام الكـونغرسم ونظام صدام كام ادسالبني أنصار اإل

رهـاب ونيسرتارو مـدير عمليـات مكافحـة اإلنفس الجلسة شهد فنسنت ك

ـائال ـة ـق ـابرات املركزـي ـة املـخ ـابق يف وكاـل ـاك م" :الـس ـن هـن ـات مل تـك علوـم

ن لقد خلقنا نحـن اآل. استخبارية تربط صدام باإلرهاب الدويل قبل الحرب

ــن  ــت ـم ــي جعـل ــروف الـت ــذالـظ ــان اـل ــراق املـك ــه الـع ــاجم فـي ي يـه

ة عىل حق يف تحويل ادعاءاتهم داروهكذا يكون وولفوفتز واإل".األمريكيون

ن العـراق ر الشامل وعالقات صدام بالقاعـدة إىل مقولـة أسلحة الدمامن أ

الجبـهـة املركزـيـة يف الـحـرب ـعـىل اإلرـهـاب، وـبـدون ـهـذا االدـعـاء ـصـبح أ

أضـاعوا األنفـس  رجال الرئيس باعتبارهم مغامرين إمرباليـني مرسينفضح أ

  ..عادة رسم خريطة العاملواألموال من أجل إ

عسكرية وقائيـة ميكـن تتبـع ن تلك الخطة التي تتضمن تدخالت  إ

 عندما ١٩٩٢عدها وولفوفتز عام تي أىل وثيقة التخطيط الدفاعي الآثارها إ

ير الدفاع تشيني للشؤون السياسية، ولهذا مل يكن مفاجئا أنه كان وكيل وز

رتاب كان تشـيني وولفـوفتز يلول يف ال أ١١ن تربد أجساد ضحايا حتى قبل أ

وسـيان كـان .  العـراقعالن الحرب عـىليدعوان إىل أن الرد الصحيح هو بإ

الـرجالن مسـتعدين لقـول أي حـداث كـان لك األو مل يكن يف تللعراق يد أ

حـق حتـى محاولـة بيـع هـذه الحـرب  قناعنـا بـأنهام عـىليشء من أجل إ

  ..مكلفةباعتبارها غري 
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نـا نإ":  من الحـرب قـال وولفـوفتز للكـونغرسسبوعيف مارس، بعد أ

  "عادة بنائه وبأقرب وقتنتعامل مع بلد ميكن له حقيقة أن ميول إ

 يسـتطيع أن يعيـد بنـاءه عـىل ن العـراق الواآلن تتكشف حقيقـة أ

ننا خضنا الحـرب وحـدنا ضـاربني بعـرض الحـائط بكـل اآلراء حسابه ومبا أ

  ..حدا آخر مبساعدتناحرب فليس من املحتمل أن نقنع أاملناهضة لل

يـدة الواشـنطن جرتـه جريف األسبوع املايض أوضح استطالع للـرأي أ

ليـون  ب٨٧مريكيني يعارضون خطـة الـرئيس لرمـي من األ% ٦٠بوست بأن 

أ لقـد ابتـد.  بليـون السـابقة٧٩دوالر آخر يف هذا املستنقع إضـافة إىل الــ 

ـة الـتـي ارتكـبـت باـسـم حقيـقـة األالـنـاس يـسـتيقظون وـيـرون  ـشـياء الغبـي

  ١٢.حاميتنا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ١٩/٩/٢٠٠٣لوس أنجيليس تاميز * 

 صحفي امـرييك يكتـب مقـاالت يف صـحف ومواقـع – Robert Scheerروبرت شري 
   يف هذا الرابط ٢٠٠٣/وهذه املقالة نرشت يف سبتمرب 

http://thecabin.net/stories/٠٩١٨٠٣/opi_٠٩١٨٠٣٠٠٢٠.shtml#.WOdq٥P
mGPDd 
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 من التضليل الربيطاين قصص: عالم املضللإحذروا اإل

  !واألمرييك

  

  ديف كروتش: بقلم

ل جنـدي يف الشهر املايض نرشت الصحف الربيطانية خرب مقت

 فغانسـتان العـامبريطاين بنريان صديقة يف إقليم همالنـد يف أ

تقول للقاريء كيف نرشت ن كن الصحف أغفلت أول. املايض

ية قامت بهـا القـوات  ملفقة عن عملية بطوليف حينها أخبارا

  .عداءجندي القتيل من وقوع جثته بيد األنقاذ الالربيطانية إل

عمليـة "ت الصحف الربيطانية بقصـة  احتفل٢٠٠٧يف كانون الثاين 

الستعادة جثـة " يةبأجنحة مروحنفسهم إنقاذ بطولية حيث ربط األبطال أ

كانت قفـزة نحـو " وصفت متحدثة باسم الجيش قائلة الجندي القتيل كام

كاـنـت قـصـة اـسـتثنائية لبطوـلـة وـشـجاعة رـجـال قواتـنـا الجوـيـة . املجـهـول

ز الذين كانوا عىل استعداد لوضع أنفسـهم يف الخطـر مـن والجنود واملارين

  "أجل اسرتجاع رفيق سقط يف أرض املعركة
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تحـدثت األوبزرفـر " الصـور األوىل: أبطال هميالند"وتحت عنوان 

رحلة نحو املجهـول، " "راياننقاذ الجندي إ"عن مهمة تسرتجع أصداء فيلم 

وقالت ". سكري املعارصخذت مكانها يف الرتاث الشعبي العمهمة إنسانية أ

نيـة يف بطال الحرب العاملية الثاالجارديان أن املهمة تستدعي إىل األذهان أ

  ."ليق العنقاءتح"فيلم 

 فرقـة املـارينز ن جنـودتخربنـا التقـارير بـأ: "ونرشت التاميز تقـول

دي يـ عامـا يف أ٣٠قسم البـالغ مـن العمـر ن يقع قائد ال رفضوا أ٤٥املليك 

  .وكان هذا مشاركة يف شيطنة العدو" املتمردين خوفا من التمثيل به

عـا بكلـامت غـراف فقـد نرشت حـول نجـاح املهمـة متبويلأما التي

مستوى إخالص وشجاعة أولئـك الجنـود "املتحدثة باسم الجيش بأنها تبني 

  ".املشاركني يف املهمة

ر وزارة الـدفاع كـامال حـول املهمـة، نعلـم ن نرش تقريواآلن بعد أ

، "ء واالرتبـاك والنـريان الصـديقةالتـدريب اليس"نها كانت قصة تدل عىل أ

. جنـديا بريطانيـايطـاين النـار وقتـل ففي وسط الفوىض فتح مـدفعجي بر

  "وأوضح التقرير سلسلة من األخطاء القاتلة"

دة مـا وبطبيعة الحال دفنت معظم الصحف هـذه القصـة الجديـ

اق وزارة الـدفاع يف قـول خفـإ"التـي عـزت األمـر إىل ) صـن(عدا صـحيفة 

  "الحقيقة
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خبـار وترصيحـات إذن متى تتعلم الصحف الربيطانية أال تتقبـل أ

 http://www.mwaw.netموقـع    يشء مسـلم بـه؟نهاارة الدفاع عىل أوز

  .عالم الربيطانيةفضح دعايات الحرب يف وسائل اإل

يف وزارة ) رهـاباإل(كشفت صحيفة الجارديان أن وحدة ملكافحـة 

عـالم الدفالع الربيطانية كانت تستهدف شـبكة البـي يب يس ومؤسسـات اإل

أن كشـف "قالت الجارديان . حملة دعائية عاملية جديدةخرى كجزء من األ

ا إىل البـي رهاب ترسب مواداألخبار التي تقول أن عملية دعائية مضادة لإل

ا جديدا حول التدخل الرسمي خرى سوف تثري قلقيب يس ووسائل اإلعالم األ

يقـول تقريـر ، وحسـب الصـحيفة". ة بالغـة الحساسـيةخبار يف منطقيف األ

عالم الربيطانيـة مثـل إننا ندفع بهذه املواد إىل قنوات اإل"لرسية املخابرات ا

 وترات بـني قـادة القاعـدة ومؤيـديها،راديو البي يب يس لالدعاء بأن هناك ت

توصـل هـذه الرسـائل مـن خـالل وهناك مجموعة عمل محـدودة سـوف 

  "وسائل إعالمية وغري إعالمية

اإلعـالم ئلة خطـرية جـدا حـول تغطيـة سـوتثري هذه الكشـوفات أ

  ).رهاباإل(للحرب عىل 

  يف الصــحافة  هنــاك سلســلة مــن القصــص تيف حزيــران كانــ

  وهـي تعـاين " ت ولكنهـا مل تنتـهضـعف"ن القاعـدة الربيطانية تؤكـد عـىل أ

ة التـي تنرشهـا وهي بالضبط الرسـال" فغانستانمن إخفاقات يف العراق وأ

  تــب ، مــثال الكا الجارديــانرهــاب، حســب خــربمخــابرات مكافحــة اإل
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 الحـرب عـىل ننـا نـربح هـذهإ" التاميز جريار بيكر كتب يقـول الصحفي يف

  ".رهاباإل

 ٩نـود فرنسـيني و ج١٠ومع ذلك فإن الكارثة يف باكستان ومقتـل 

 للمخـابرات الرسيـة نإ .هراء ن كل هذاكنديني مؤخرا يف أفغانستان تبني أ

ة والدعايـة يف ات املضـللمريكا سجال مشـينا يف زرع املعلومـيف بريطانيا وأ

  .عالموسائل اإل

د روز بوقـا يوبزرفر ديفيف التحضري لحرب العراق، أصبح مراسل األ

نيسان فضحت يف  .وهو نادم عىل ذلك اآلن.  باعرتافهMI٦ و MI٥لدعاية 

ـاميز أ ـورك ـت ـزرع ـجـرناالت ـصـحيفة نيوـي ـة كـبـرية ـل ـاغون ـقـاد حمـل ن البنـت

يف . جيع عـىل غـزو العـراقتلفزيون األمريكية للتشمتقاعدين يف شبكات ال

أه رامسـفيلد داخـل نشـالـذي أ" سـرتاتيجيمكتـب التـأثري اإل"  أغلق٢٠٠٢

يف وسـائل اإلعـالم " دعاية سـوداء" زرع ن انكشف دوره يفالبنتاغون بعد أ

تعـمـد املـخـابرات األمريكـيـة بـشـكل ـخـاص إىل نرش اـلـدعايات . (األجنبـيـة

صـحف األمريكيـة، ثـم وليس يف ال) طرف ثالث(جنبية املضللة يف صحف أ

  ). املرتجمة–تقتبسها من هناك، إمعانا يف التضليل

ار استهداف املخابرات املضـادة لإلرهـاب شـبكة البـي يب يس، أخب

  .ن تكون مثل دعوة للصحيان لكل الصحفينييجب أ
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  أساليب التضليل

  

  دنيس هانز: بقلم

  

ثنـاء وبعـد حربهـا عـىل استخدمت اإلدارة األمريكيـة قبـل وأ

  :راق عدة طرق للكذبالع

  التعامل مع االدعاءات كحقائق

واخر التسعينات كـان من ثالثة منشقني علمنا أن العراق يف أ

سـلحة مختربات بيولوجية متحركة مصممة إلنتاج ألديه عدة 

ـادي ال ـان إىل آخــر لتـف ـن مـك ـا ـم ـن تحريكـه  جــراثيم وميـك

ن ـصـدام حـسـني مل يكـشـف ـعـن ـهـذه إ. املفتـشـني اـلـدوليني

  نه دمرهات ومل يقدم لنا أي دليل عىل أتربااملخ

 دلـة والشقني قـدموا هـذه االفرتاضـات بـدون أن منه هو أما علمنا

. نعرف إذا كان ذلك بسبب رشاو قدمت لهـم أو بسـبب الضـغوط علـيهم

 عـدا اثنـني لفحـص وجـود لهـذه املختـربات مـا نـه الوقد أوضح بلـيكس أ

  ذن هذا االدعاء ليس حقيقة ثابتةإ. الغذاء
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ن صدام حسـني قـد حصـل حـديثا د علمت الحكومة الربيطانية ألق

، لقد قـال الربيطـانيون ذلـك.. فريقياىل كميات مهمة من اليورانيوم من أع

 )علمـت(، مسـتخدمني الفعـل املـايض ولكن مل يأتوا بأي تفاصيل أو دليـل

ن م أ وقـد طلـب الربادعـي مـنه،وقولهم حديثا رمبـا يعنـي يف الثامنينيـات

  . مل يفعلواملهم ولكنهيقدموا دلي

عضـاء القاعـدة عـىل صـناعة القنابـل ب أَّلقد علمنا بـأن العـراق در

، ٢٠٠٢كتوبر أ/ القاتلة من خطبة بوش يف ترشين األولوالسموم والغازات 

نـه كـان ابرات جورج تينيـت بعـد ذلـك ببضـعة أيـام أوقد قال مدير املخ

  . ومل يقل حقيقة واقعة،هناك تقارير

  خالقيا الذرائع لشن الحرباألساسية التي تنقض أاء الحقائق خفإ

 يـسـيطر عليـهـا طاغـيـة ـسـفاح ـسـلحة الـعـراق لـلـدمار الـشـاملإن أ"

خطبة بـوش يف ترشيـن ".. ف من شعبهاستخدم أسلحة كياموية لقتل اآلال

  .كتوبرأ/ األول

خطبة بـوش " ١٩٩٠ والكويت ١٩٨٠يران عام صدام حسني هاجم إ"

  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلولمم املتحدة يفيف األ

  قلب الحقائق واالخرتاع

ىل العراق وعرقل عملهم صدام  ذهب املفتشون إنه اول ماأذكركم أ

 أشـهر مـن حسني جاءنا تقرير من الوكالة الذرية بأنهم عـىل مسـافة سـتة

يث بـوش يف مـن حـد(دري أي دليل آخر نحتاجه صناعة قنبلة نووية وال أ

  )٢٠٠٢يلول  أ٧مؤمتر صحفي مع بلري 
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بـل أن الربادعـي كتـب . ناك تقرير من الوكالة بهذا الشأنن همل يك

 بعـد سـحب املفتشـني مـن ١٩٩٨كتـوبر أ/ إىل كويف عنان يف ترشيـن األول

درة مادية لصـنع أي ية قالعراق بأنه ليس هناك مؤرش أنه بقي يف العراق أ

  .سالح نووي ذي أهمية عملية

  كذب الفريق/ الكذب املشرتك

 ١١اقـي مبحمـد عطـا املـتهم بأحـداث ل عرمثل كذبة التقاء مسـؤو

أيلول واألسلوب األمثل أن تدع أحدا بعيدا عـن اإلدارة إلطـالق مثـل هـذه 

  .الكذبة ليكونوا أكرث إقناعا

  رجل القش

 لـدى صـدام ال ن مـااملجازفـة بـافرتاض أ. إن املجازفة بعدم التحـرك

ن  يوافقـوخـرين ممـن الخاطرة تضخيم خطر صدام وتحميل اآليستحق امل

  .عىل الحرب املجازفة بإهامل خطر يتفاقم

  ىل انعدام الخطرفاء الحقائق الرئيسية التي ميكن أن تنبه املستمع إخإ

ن سـطوال مـلك اكتشفنا من خالل االستخبارات أن لدى العراق أكذ"

سـلحة كيامويـة وبيولوجيـة عـىل الطائرات بطيار وبدونه ميكنها أن تنرش أ

ق يـطـور طرـقـا الـسـتخدام ذـلـك ـضـد ن الـعـراىش أمـسـاحات واـسـعة وـنـخ

  كتوبر أ/خطبة بوش يف ترشين األول" الواليات املتحدة

ت لها مدى معني لهذا يحتـاج ن هذه الطياراتجاهل بوش الحقيقة أ

 ١ن نسبة حدوث ذلك هـو إ. صدام إىل نقلها إىل سواحلنا دون أن ينكشف

  يف البليون
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  يف قلوب املستمعنياستخدام الرتجمة واالقتباس الخاطئني لبث الرعب 

لقد عقد صدام حسني اجتامعات عديدة مع علامء الذرة العراقيني "

  .. ولخطبة ترشين األ".. املجاهدين النوويني"وهي مجموعة يسميها 

، سـالمينياملجاهـدين اإل: هنا يلعب بوش عـىل الخـوف مـن جهتـني

ة لهـا عالقـ ولكـن صـدام كـان يحكـم دولـة علامنيـة ال. واألسلحة النووية

 ومصطلح املجاهدين الذي كان يطلقـه ،سالميني مثل القاعدةباإلرهابيني اإل

رهاب ولكن الباذلني جهدهم  يقصد به اإلصدام عىل املهندسني والعلامء ال

  .لقضايا مجتمعه

غ به ومخيف عىل يشء ملموس دون اإلشارة إىل التفاسـري وضع تفسري مبال

  خرىاأل

ـه ـحـا ـا مـصـادرنا االـسـتخباراتية أـن ـوم تعلمـن ول رشاء أنابـيـب ألومنـي

نابـيـب مطلوـبـة لربـنـامج كاـنـت ـهـذه األ نـتـاج الـسـالح الـنـوويمناـسـبة إل

  الصواريخ التقليدية قصرية املدى

  نها تضعف قضيتكإخفاء معلومات مهمة جدا أل

دارة فقـد علمـت ي لكوريا الشاملية مل يكن رسا لإلن الربنامج النووإ

ن يضـعف نه ألنهـا مل ترغـب يف أتحدث عبه منذ السنة السابقة لكنها مل ت

  .قضيتها تجاه العراق
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  كالم ضخم فضفاض

سـلحة االستخدام الوحيـد املمكـن لهـذه األالتفسري الوحيد املمكن و

كر الـردع وهـو االسـتخدام الشـائع هو للسـيطرة والقمـع والعـدوان مل يـذ

رسائيـل وباكسـتان اسألوا قـادة كوريـا الشـاملية وإ. لسلحة الدمار الشامأل

ـات املتـحـدةوال ـيا والوالـي ـد وروـس ـردع. هـن ـوى . ـسـيقولون اـل ـوازن الـق إن ـت

اضح الذي دفـع صـدام لتطـوير هـذه األسـلحة يف قليمي هو السبب الواإل

  .الثامنينيات

كل سالح كياموي وبيولوجي ميتلكه العـراق أو يصـنعه هـو انتهـاك 

  .ول  خطبة ترشين األ١٩٩١طالق النار يف حرب الخليج واضح لوقف إ

مـرت  حـني أ١٩٩٨لم علم اليقني أن العراق صنع أسـلحة منـذ  نعال

  .فتشني باالنسحاب قبل قصف العراقالواليات املتحدة امل

  ساس له يف قلوب املستمعنيزرع خوف شديد وال أ

ن تتجاهـل الخطـر  تسـتطيع أمريكـا أمع معرفتنا بهذه الحقـائق ال

.. هان األكيـدل عىل الربنستطيع االنتظار حتى نحص الذي يتجمع ضدنا وال

 خطبـة -القنبلـة النوويـة ن يأيت بشكل سـحابة عـش الغـراب الذي ميكن أ

  ..ولترشين األ

نـه اليات املتحدة بالقنابل الذريـة ألو يستطيع أن يهاجم الالعراق ال

  . ميتلكها وليس عنده الوسائل إلطالقهاال
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  خبار القدمية وكأنها صالحة حتى هذا اليوماإلشارة إىل األ

ن صدام حسني كان لديه الة الطاقة الذرية يف التسعينات أكدت وكأ

قنبلـة نوويـة وكـان يعمـل برنامج تطوير قنبلة نووية وكان لديه تصاميم ل

 ولكنه مل يقـل أن الوكالـة ساليب مختلفة لتخصيب اليورانيومعىل خمسة أ

  .يتعلق به نهت الربنامج ودمرت كل ماأكدت أنها أ

  سقاطاإل

يـام ب بتثاقل، ألننا نعرف الثمن ونحن نخىش أالحرمة تدخل إن األ"

بوش هنـا يتعمـد أن يخلـط بـني الشـعب ".. الحداد التي تأيت بها الحروب

  .بيضوبني عصابة البلطجية يف البيت األ، األمرييك العاقل واملتعاطف

  الكذب التخييل

ن صدام حسني يستخدم القاعدة كمقدمـة جـيش ضـد تخيل بوش أ

  الغرب

  ؟عل للرئيس الذي يقودنا إىل الحرب باألكاذيبا نفماذ: الخامتة

لتـأثري الرتاكمـي لعـدد كبـري مـن منا هو اإنها ليست كذبة واحدة وإ

أمـا .  نحـن عليـه اآلنىل مـالصغرية والكبرية هـي التـي قادتنـا إكاذيب ااأل

جابة عـىل السـؤال فـإن دونالـد رامسـفيلد قـدم لنـا نصـيحة بخصـوص اإل

  ١٩/١/٢٠٠٣ث له مع شبكة أي يب يس التعامل مع رئيس يكذب يف حدي
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ه يف كل نويبدو يل أ. إنه يكذب يف كل يوم. حسنا أوال صدام كذاب"

ه رجـل يكـذب نـإ"مرة تقتبس منه شيئا يجب أن تضع قبله مقدمة تقول 

   "طول الوقت وبشكل دائم

بدل صدام تكون هذه نصيحة جيدة لإلعـالم ذا وضعنا اسم بوش وإ

  .عندنا
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  كيف تكشف الخرب الحقيقي من الكاذب؟

  

  جريجوري ساينيسيك: بقلم

  

لخرب الحقيقـي مـن الخـرب املصـنوع ن تكتشف اكيف ميكن أ

ن الحـرب عـىل العـراق إ.. حداث التأثري الـدعايئ املطلـوب؟إل

  .ساليب الخداعلكثري من النامذج املهمة لدراسة أتقدم لنا ا

 بانتفاضة ويهاجمون قوات شيعة البرصة يقومون(مقالة خذ مثاال 

وبهـذا . يت جورنـال مارس يف جريدة وول سـرت٢٦الذي نرش يف ) الحكومة

ساـسـية لتحلـيـل املعلوـمـات املـثـال ـسـنحاول أن نـسـلح الـقـراء باملـبـاديء األ

  .امللفقة مبا يسمح لهم اكتشاف الكذب يف املستقبل

 بجملـة غـري  ولكن املقالة تبدأ، عنوان املقالة يبدو محددا متامانإ

لسـكان الشـيعة يف الـبرصة كـام ن اقال املسـؤولون العسـكريون أ(مؤكدة 

كـام (و) املسؤولون العسـكريون(إن جملتي ). يف سبيلهم إىل التمرد.. يبدو

 خاصـة لعـدم تـوافقهام يجب أن ترفعا الراية الحمراء أمام القاريء،) يبدو

  .مع العنوان املحدد
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ن مثل كورال غنـايئ هل كانوا يتكلمو) مسؤولون(لجمع ملاذا هذا ا

يف وقت واحد؟ أو هل كان كـل واحـد يكمـل اآلخـر مبعلوماتـه؟ التقـارير 

الصحيحة تزودنا بأسامء هؤالء املسؤولني أو بالسبب الذي يدفع إىل إخفاء 

  .سامءاأل

). كام يبـدو(معينة الستخدام  ؟ هناك دامئا أسباب)كام يبدو(ملاذا 

برصة غـري مؤكـدة كـأن يكـون مبا تكون املعلومات عـن انتفاضـة الـر: مثال

وثـوق فـيهم ومل تؤكـد الخـرب مصـادر حد معاريض النظام غـري املمصدرها أ

ن مهمته الحصول عـىل ومرة أخرى فإن كل صحفي محرتف يعرف أ. أخرى

 وهذه التفاصيل بالذات هي التي تجعل تقريـره متميـزا ومهـام ،التفاصيل

 كانت كل هذه التفاصيل مفقودة فهـي عالمـة عـىل الشـك فإذا. وذا قيمة

  .بوجود اختالق مقصود

وقـد (وهنا نرى أمثلة أكرث إدهاشا بسـبب غموضـها . ونقرأ املزيد

الـنـار ـعـىل ن الـقـوات العراقـيـة كاـنـت تطـلـق أـفـاد الـصـحفيون يف املوـقـع أ

ن اريء الفطن فإن هـذه الجملـة ميكـن أوبالنسبة للق) املواطنني املحتجني

ـدة تـسـاؤت ـري ـع ـذكورون أ: التـث ـان الـصـحفيون اـمل ـن ـهـل ـك ـعـاله ـهـم ـم

ين كـانوا بالضـبط لغربيني الذين يرافقون القوات األمريكية؟ وأالصحفيني ا

  هي املسافة التي راقبوا من خاللها املشهد؟ وما

جـد داخـل مدينـة ن تتواومـن الواضـح أنـه يشء بـالغ الخطـورة أ

 الصـحفيون األبطـال هـؤالء، فمـن هـم محارصة تجري فيها أعـامل شـغب

  خبـار بطـوالتهم؟ أذاعـة الشجعان، وملاذا تخفى أسامؤهم عنا؟ بـدال مـن إ
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ف متكنـوا مـن ين كانوا يراقبون املشـهد وكيـ يريدون أن يقولوا لنا أملاذا ال

تلـك الظـروف، فـإن تواجـدك يف ، ففي ظـل التواجد هناك؟ وعىل أية حال

ا  واحـدا بندقية ولنقل كيلـومرتبعد من موقع الحدث مبسافة مرمىمكان أ

ز ِّن ميي هي األدلة البرصية التي تسمح للصحفي أما. يستحق تفسريا واحدا

و ثال جنود يطلقون النار عـىل لصـوص أم: من هذا البعد بني انتفاضة وبني

والدليل الوحيد الذي أملكه لـيس . ذا املشهدأي تفسري آخر معقول ملثل ه

ن يكتـب تقريـرا عـن طلب من املحـرر أير يرئيس تحر: برصيا وإمنا سمعيا

وحسـب . ن يكون محاولة لالخـتالق القصـدي نستطيع تفسريه إال أيشء ال

الطبيعة الخاصـة لهـذا الخـرب بالتحديـد وتـأثريه املطلـوب عـىل العـراقيني 

ن  نـرى أي تفسـري سـوى أاملقاومني والرأي العام املناهض للحرب، فإننـا ال

ت تعمل بشكل مبـارش ووثيـق مـع قسـم جريدة وول سرتيت جورنال كان

  .الحرب النفسية يف البنتاغون

ىل هـذه القصـة يف الخـرب املعنـون وفجأة يلقى ضوء غري متوقع ع

ـبرصة: اململكــة املتحــدة( ـذ) العــراق يواجــه انتفاضــة يف اـل   ي نرش يف اـل

ـت٢٨ ـع اليس إن إن يف اإلنرتـن ـىل موـق ـارس ـع ـن .  ـم ـخة ـم ـذه النـس   ويف ـه

لصـحفيني،  السـلطات العسـكرية الربيطانيـة واىلب إالخرب، نجد أنـه ينسـ

  يغنـون سـوية ) املسـؤولني(وهنـا جوقـة كـورال . سـامءومرة أخرى بدون أ

عنـدنا (يعلنون ترصيحـا محـددا غريبـا إىل أبعـد الحـدود ) ينيالصحف(مع 

هـاون وميكنهـا بـذلك معرفـة املصـدر رادارات تتعقب مسـارات قـذائف ال

  ، إذن )ذه الحالـة املـدنيني يف الـبرصة هـىل موقـع الهـدف وهـو يفإضافة إ

  ن انتفاضــة الــبرصة متــت مراقبتهــا مــن قبــل املســؤولني اآلن نعــرف أ
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يعنـي هـذا !  والصحفيني من عـىل شاشـات الـرادارالعسكريني الربيطانيني

ن مييز املسـؤول العراقـي مـن املـواطن لرادار الربيطاين املدهش يستطيع أا

وة عـىل ذلـك يبـدو أنـه يقـرأ العقـول  وعـال!العادي واملدين من العسكري

  !سباب تراشق النريان بني الناسوالضامئر ويقرر أ

ـع أ ـاك كذويف الواـق ـات املســنودة إىل ن هـن ـرية يف املعلوـم ـة كـب ـب

 وهـذا منـوذج لخفـة الـدم ،نـا مخطئـااملسؤولني الربيطانيني أو رمبا أكـون أ

ن املـزعجني؟ مريكا استخدمت للتخلص من املراسلني األالربيطانية املعروفة

  :وقد يكون األمر جرى بهذا الشكل

ل هناك انتفاضة يف الـبرصة؟ البـد أن ه: مريكانجوقة املراسلني األ

ماذا تقول؟ كيف عرفـت؟ هـذا . لقد أخربين رئيس تحريري. هناك انتفاضة

  .خربين رئيس تحريريلقد أ. مستحيل

  .ارادشاهدها عىل الرإين أ.  شبابطيب طيب يا: مسؤول بريطاين

 الخلوـيـة ولوـحـات رـقـام الهواـتـفـصـوت األـصـابع وـهـي تطـلـب أ

  .مبيوترات النقالة تتكتكاملفاتيح يف الك

إن الحقيقـة : تذكر أول قاعدة لتحليل األخبـار املضـللة: يف النهاية

ابحث دامئا عن التفاصـيل . ل، والكذبة عامئة بدون تفاصيواضحة ومحددة

  !ن هناك سببا لذلكحة فالبد أاضذا كانت الصورة غري ويف األخبار وإ
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  arab_nationalist وصلتنا من ٢٠٠٣ابريل /املقالة نرشت يف نيسان

  : املرتجمةتعليق 

 قبل غزو العراق  ومنذ ما،رض والفضاءتزدحم وسائل اإلعالم يف األ

كاذيب، بحيث صـار مـن الصـعب فعـال وأثناءه وبعده بحجم هائل من األ

 هذا اليـوم يكـذب يضا نرى خربا ينرشذا ألهالتمييز بني الكذب والصدق، و

ت يف العامل كله تتقن هـذه جهزة املخابراومن املعروف أن أ. يف اليوم التايل

حيانا تكون مـن حرفة اصطناع األخبار كجزء من الحرب النفسية وأ: الحرفة

كـام يطلـب كاتـب هـذه املقالـة بحيـث يكـون مـن ) وبالتفاصـيل(الدقة 

ولـيس (مختلف الجامعات املتناحرة م تنشط واليو. الصعب عدم تصديقها

يف اخـتالق أخبـار مدسوسـة أو اصـطناع وثـائق أو ) أجهزة املخابرات فقط

كيـف ميكـن . عرفون عنهـا شـيئاي صحابها الذين الحتى رسائل عىل لسان أ

  ن نكتشف الحقيقة من الخيال؟فعال أ

  :دلو بدلوي يف هذا املضامردعوين أ

ىل ُمـثال أرسـلت إ.  غلطـة بسـيطة تفضـحهخـربحيانا يرتكب مزيـف ال أ-١

لكـرتوين عـىل لسـان وزيـر  قبل فرتة رسـالة عـرب الربيـد اإل)دورية العراق(

خـرى يتنكر فيهـا مـن اتهامـه مـع شخصـيات أالتخطيط يف وزارة االحتالل 

وهـذه . عـاون مـع الصـهاينة، بالتحسوبة عىل الحزب الشـيوعي العراقـيم

  ر فعـال مـن مثـل هـذا الشـخص يف ن تصـدالرسالة إىل هـذا الحـد ميكـن أ

  انتابتنـا رغـم أن الربيـد ) حالـة االرتيـاب(ن ولكـ. مجال الدفاع عـن نفسـه
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ومل نبـث الرسـالة يف . لكرتوين املرسل منه كان باسم هذا الشخص نفسـهاإل

) الحـافظ(كـان اسـم . ألن غلطة صغرية لفتت انتباهنـا) االخبار آخر(باب 

) alhafiz( لكـرتوين هكـذانوانـه اإل عوهو لقب الشخص املعني مكتوبـا يف

وبعـد .  العراقيةوليست الطريقة) ظ(وهي الطريقة املرصية لكتابة حرف 

  .خبار تكذيب املعني لهذه الرسالةعدة أيام نرش يف األ

 حسـب - ميكـن فعاال الن الخرب يتحدث عن شخص مثال ويصف أذا كا إ-٢

ري مـن األخبـار  الكثـ كام قيل-ن تصدر عنه معرفتك بطبائع هذا الشخص أ

  .رس الرئيس صدام حسنيامللفقة يف حكاية أ

تنـاقض واضـح أو عـدم .  معقوليـة يف القصـةحني تجـد قـدرا مـن الـال -٣

  .مكانية قبولها منطقياإ

هـذه . طريقة ملعرفة الكذب من الصدق هـو أن تسـتفتي قلبـكفضل  أ-٤

  .أحيانا) الضمري(القلب يسمى . طريقة مضمونة

ن قيـام صـحيفة مـا بـنرش كاتب املقالة يف أوافق وبشكل عام ال ن

ك الدولة التي خرب ملفق يعني بالرضورة تعاونهم مع املخابرات التابعة لتل

نرشت يف السـابق ن وكالة املخـابرات املركزيـة تصدر فيها الصحيفة، رغم أ

، تقارير عن تقايض أهم الشخصيات الصحفية األمريكية رواتب من الوكالة

دسوسا بشكل مقالة أو تقريـر وصـل بالربيـد أو معلومـة  مقد يكون الخرب

مـن ، وذلـك أوصلها ضباط املخابرات دون أن يعرف الصحفي أنهـا مـزورة

  .جل تضليل الخصم يف حرب وغريهأ
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  !عالميا كيف تبيع الحرب إ

  

  جيفري سانت كلري: بقلم 

  

ديد املقالة مقتطعة من كتاب كوكربن وسانت كلري الج(

  ..)"موت السلطة الرابعة: ايةزمن النه"

لن نتذكر كيف شنت الحرب عىل العراق بقدر تـذكرنا كيـف 

ت ـحـرب بروباغـنـدا، ـحـرب إدارة اـلـوعي، كاـنـ. ـتـم تـسـويقها

ـل  ـاءات مـث ـة باإليـح ـل املثقـل ـات الجـم ـذف إطالـق ـث تـق حـي

عــىل الجمهــور "  لــة مارقــةدو"و" أســلحة دمــار شــامل"

  .نحن: املستهدف

،  جـرناالتن تستشـرياق ال تحتـاج أن تفهم حـرب العـر أجلمن أ

ن نصـبوا املرسح ولكن نسـاجي القصـص ومـديري العالقـات العامـة الـذي

ن حـيـث يتـعـايش جواـسـيس السياـسـة روـقـة واـشـنطمتهـيـدا للـحـرب ـمـن أ

  .ليل والحرب النفسيةوالتض

ه العراق الذي تشبث بـه تـوين بلـري، مـن موقـع تأمل رحلة دوسي

  يس الـوزراء  الخطـاب الفخـيم لـرئىل عملية قص ولصـق يفطالب جامعة إ
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ق اللسـان مثنـا ملبالغاتـه وقد دفـع بلـري العنيـد وذلـ. مام مجلس العمومأ

ل جـق فقـرات كاملـة مـن خطـاب بلـري مـن أما بوش الـذي رسأ. الحمقاء

 ملـاذا يـا. هـارة عـرب العاصـفة، فقد انزلق مبتقديم قضيته بببالهته املعتادة

  ترى؟

ىل تقـديم قضـية قانونيـة بـوش إعىل عكس بلـري، مل يسـع فريـق 

مل يكن لديهم الدافع لدعم اتهاماتهم ضد العراق مبا يجعلها . لتربير الحرب

ىل تصـعيد مـزاج كـان الجهـد الحقيقـي موجـه إ. عتد بـهتتامسك كدليل ي

  .لحرب لدى الرأي العام باستخدام سيكولوجية الخوفا

ت كانـت شـذرا. ائق شيئا مهـام يف نظـر فريـق بـوشمل تكن الحق

منها متى شاءوا واستبدالها بأي مربر مييل كفة االستفتاءات يسهل التخلص 

، ـسـبوعإىل مـيـزانهم؛ ـفـالحرب كاـنـت بـسـبب أـسـلحة اـلـدمار الـشـامل يف أ

 يـؤثر أي مـن املـربرين عـىل وحـني ال. وبسبب القاعدة يف األسـبوع التـايل

ب العراقيـة ىل الحروكثري منها يعود إ(األرض، يصبح املربر املقابر الجامعية 

ن للداللـة عـىل أ) اليات املتحدة تنارص العراق فيهـايرانية التي كانت الوإلا

ينـة كـان شـعار ماك. ام حسني كـان رجـال رشيـرا يسـتحق اإلطاحـة بـهصد

قولـوا أي . ال توضـحوا. تجـاوزوا واسـتمروا: العالقات العامة البوشـية هـي

. بـداخلـف أىل الا إال تنظـرو. وافع الحقيقية للحربخفاء بشاعة الديشء إل

  . نهم خونة للوطناتهموا املشككني بأ

اـملـربر الرـسـمي هاـيـة حـتـى وولـفـوفتز الـحـذر اـعـرتف ـبـأن ويف الن

  .للحرب اصطنع خصيصا لجعل  الغزو سائغا وليس لتربيره 
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كان املطبلـون لبـوش مـن صـقور املحـافظني الجـدد ينظـرون اىل 

يـك، تحتـاج حذية ناأمنتج وبالضبط مثل موديل جديد من حرب العراق ك

اسـتخدمت نفـس األسـاليب . إىل حملة دعاية من أجـل إغـراء املسـتهلكني

لسـجائر والسـيارات يف تسـويق ا) وعادة نفس أسـاطني العالقـات العامـة(

مـن . رباعية الدفع ومقالب النفايات الذرية، كذلك لتسويق حرب العـراق

ة الزمـرة أشـهر يـّجل بيع الغزو، عني دونالـد رامسـفيلد وكـولن بـاول وبقأ

ورسعـان مـا . البنتـاغون والخارجيـةلدعاية يف مناصب عليـا يف مستشاري ا

الحـرب عـىل ل الفصل يف كيفية اختالق مـربرات صبح لهؤالء املضللني القوأ

فـإذا كانـت . تخبارات والدبلوماسيني املحرتفنيالعراق، بدال من وكاالت االس

  .ن تغيريها أو طمسها، ميكاملعلومات االستخباراتية ال تناسب النص

، شارلوت بريز التي اختارها باول وكيلة لـوزارة الخارجيـة خذ مثال

مل تكن بريز دبلوماسية، بـل مل تكـن حتـى سياسـية،  . ١١/٩د بع يف عامل ما

وكانـت تسـمى يف صـفحات البنـزنس سطورة يف الدعاية واالختالق كانت أ

كتـاف حملتـني صـعدت عـىل أوقـد . "ملكة ماديسـون افينيـو"واإلشاعات 

هـيـد اـنـد (امبو خـرى ـعـن شـواأل) أنـكـل ـبـني(دعـائيتني إـحـداهام عـن رز 

 رئيسـة، عـالنضد القرشة، مثل صاروخ إىل قمة عامل الدعايـة واإل) شولدرز

ىل جـي والـرت أوغليفي و ماذرز إضافة إ: لدارين عمالقتني من دور الدعاية

  .تومبسون 

ـريز التــي التقــت بــيف وزارة الخارجيــة ـت ـب    ١٩٩٥ل يف او، عمـل

ــس إ ــا يف مجـل ــال مـع ــني عـم ــة جـح ــف إدارة رشـك ــرتيم وـل    gulfيرـس
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airstreamصياغة سياسة خارجية أمريكية جديـدة"ول باول يف ، وكام يق "

حملـة "ا من الكـونغرس مـن أجـل  مليون دوالر٥٠٠كرث من وقد انتزعت أ

 عـىل بـث التي كانت تركز بشكل كبري" brand America –مريكا وسمة أ

  .ىل مراهقيهمريكية يف العامل اإلسالمي وموجهة عىل األخص إوباغندا األالرب

 هـي ذراع حيـوي جديـد ن الدبلوماسية العامةإ"كانت بريز تقول 

فجأة نجد أنفسنا ملزمني بإعادة تعريـف . سوف يقاتل اإلرهاب مع الوقت

الحظوا االهـتامم ."، وإمنا للعامل الخارجينفسنامن هي أمريكا ليس فقط أل

ـذ ـثال اـل ـوعي واإلدراك ـعـىل عـكـس ـم ـريز الـسـتغالل اـل ـه ـب الـسـعي  ي تولـي

  .مريكيةحداث تغيري حقيقي يف السياسة األإل

طلب اتصاالت مبارشة بني ممثيل األمـم ن الدبلوماسية العتيقة تتإ

بريـل انظـر أ(وعملية أخذ وعطـاء مثـرية للجـدل، مغلفـة عـادة بالخـداع 

مـا الدبلوماسـية أ. ء عـىل أيـة حـالظل عملية تبـادل آراولكنها ت) جالسبي

إنه طريـق باتجـاه واحـد، . ّعرفها بريز فهي يشء مختلف متاماالعامة كام ت

دعاـيـة أمريكـيـة ـمـن جاـنـب واـحـد تـبـث مـبـارشة إىل الجمـهـور اـلـداخيل 

  .نوعا من القصف الكثيف غري الرسمي، والدويل

ل اـملـؤمترات الـصـحفية فـكـار حمالتـهـا بلـهـاء ومهلهـلـة مـثـكاـنـت أ

ـو ـد. شلـب ـبب وحـي ـو لـس ـراق ـه ـتان والـع ـا ألفغانـس ـزو أمريـك ـر : ـغ تحرـي

عـىل الحـرب " عمليـة حريـة العـراق"طالق تسـمية ومن هنا إ. املقهورين

  حتـى بـوش .  صـواريخ كـروز كأنهـا رمـوز التحريـرمريكية حيث صورتاأل
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ـجـل ـهـذه ـحـرب ـمـن أ"ـبـريز يف جوهرـهـا العجـيـب نفـسـه فرس معادـلـة 

  ".لسالما

بهدوء من منصبها قبل أسـابيع قليلـة مـن دك تقالت بريز وقد اس

ن االنتصـار قـد تحقـق يف من وجهة نظرهـا كـا. بغداد بصواريخ توماهوك

لعاب النارية للصدمة والرتويع فهـي مثـل مالطفـات الحرب باإلعالم أما األ

  .بعد العملية الجنسية ما

ـا  ـد رامـسـفيلد فكتورـي ـاغون جـنـد دوناـل ـكـالرك ) ـتـوري(ويف البنـت

داخـل نت كالرك تعرف كيف تلعـب بـالخيوط وكا. ون العامةمديرة للشؤ

بح بوقا لرامسفيلد كانت عـىل ن تصوقبل أ. ؤسسة السياسية يف واشنطنامل

مكتب واشنطن لرشكة : ظم رشكات سمرسة السلطة يف العاملعرأس إحدى أ

فقت قصـة حضـانات الرشكة التي ل (Hill and Knowltonنولتون هيل و

لبطة الغارقـة بالزيـت وقصـة نـرية وغريهـا يف حـرب رسين واتباألطفال امل

  ) املرتجمة–الكويت 

عـات دوريـة مـع ، عقـدت كـالرك اجتاموحاملا استقرت يف منصبها

فضل مستشاري العالقات العامة والدعاية وجامعات مجموعة منتقاة من أ

النبـتـاغون املرعـبـة الـضـغط يف واـشـنطن لتـطـوير خـطـة تـسـويق لـحـروب 

ون مـن شخصـيات الـوزن الثقيـل مـن كـال موعة تتكـكانت املج. القادمة 

 تيـت مـديرة  شـيال:وفيهـا" مجموعـة رامسـفيلد"وكانت تسميها . الحزبني

شار الجمهـوري  واملست،عمدة الصحفية رتش لوريعالقات عامة، وكاتب األ

  .السيايس ريتش غالني
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اـلـدميقراطي وـمـن ذوي الفـكـر ـكـان يف املجموـعـة ـتـومي ـبـوجس 

ويف .  وابن نائب لويزيانا هيل بـوجسNPRذاعة يف إشقيق كويك روبرتس 

 حـول عـىل مسـؤويل البنتـاغونوقت الذي كان فيه بوجس ينـاقش مـع أال

، كان يعمل بحامسة مع العائلة املالكة كيفية الدعاية للحرب عىل اإلرهاب

 وحده دفع السعوديون لرشكة كورفيس للعالقـات ٢٠٠٢يف عام . السعودية

عقاب  دوالر لحامية مصالحهم يف واشنطن؛ ففي أون ملي٢٠٫٢العامة مبلغ 

كشف عن هوية مختطفـي الطـائرات يف التغطية الصحفية املعادية بعد ال

مـا تسـتطيع رشاءه ىل كـل  أيلول، كانت العائلة املالكة تحتـاج إ١١أحداث 

ـدو أن أ. ـمـن املـسـاعدات املناـسـبة ـاءـمـوالهم مل ويـب ـذهب هـب ـيمكن . ـت ـف

سقاط االتهامـات عـن السـعوديني فرس سبب إلتسويق بوجس الفعال أن ي

يف فشـل خـري حـول التحقيقـات القاعدة من التقرير الكونغريس األبتمويل 

  يلول أ١١االستخبارات يف تفادي 

التجارية، أرسلت مجموعـة رامسـفيلد " يب آر ويك"طبقا ملطبوعة 

ول لـكـالرك ورامـسـفيلد بأـنـه ـمـن أـجـل تـسـويق للبنـتـاغون تـقـ" استـشـارة"

ن يقرتحـوا صـلة لـدول  اإلرهاب للرأي العام األمرييك، علـيهم أالحرب عىل

بكلـامت أخـرى، يحتـاجون إىل إيجـاد . قط لجامعات مثل القاعدةوليس ف

 صـواريخ كـروز سـقاطهدف ثابت للحمالت العسـكرية، أمـاكن بعيـدة إل

  .والقنابل العنقودية

  ـصــال يف ذـهــن كاـنــت تـطــوف أ( املجموـعــة فـكــرة واقرتـحــت

بار ما تسمى الـدول  املارقـة عـىل أنهـا  املخطـط الحقيقـي اعت) رامسفيلد

ـق . لإلرـهـاب ـدا )مـحـور الرش(وهـكـذا خـل   ، ويف الواـقـع مل يـكـن مـحـورا أـب
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 ومل ،خـرىايران والعراق تكـره إحـداهام األ: طاملا أن اثنني من هذه الدول

  .كوريا الشاملية: ع الثالثةتكن ألي منهام عالقة م

ـن ا ـني ـم ـفحت عرشات املالـي ـألـس ـوال الفدرالـي ـات ـم ـىل رشـك ة ـع

عالم من اجل تلفيـق وإذاعـة الخطـاب البـويش الـذي العالقات العامة واإل

سـقاط قنابـل يقول أنه من الرضوري اقتالع صدام قبـل أن يفجـر العـامل بإ

الكثري من هـؤالء رؤسـاء . كياموية ونووية من طائرات مسرية بعيدة املدى

اية كانوا أصدقاء قـدامى للحلقـة  العامة ومستشاري الدعرشكات العالقات

بـاول يف وبالتأكيد كانوا محاربني قدماء مثـل تشـيني والضيقة حول بوش، 

  .الحرب السابقة ضد العراق، وهي كانت أيضا حربا قامئة عىل األكاذيب

 يف واشـنطن اسـمها عىل رأس القامئة جـون رينـدون رئـيس رشكـة

بني يف واشـنطن وهـو ضارقوى املريندون كان واحدا من أ. ريندون جروب

. مح بأي ارتباط حزيب يقف يف طريق أي مهمةالذي مل يكن يس) بتاع كله(

مي ملايكل دوكاكيس وجيمي كارتر إضـافة إىل عالريندون خدم كمستشار إ

، يعـرض خدماتـه ن يشـن حربـاكلـام أراد البنتـاغون أ. ريغان وبـوش األب

  .مقابل سعر

شهر من  دوالر باللف أ١٠٠ل عاصفة الصحراء كسب ريندون خال

 مليون دوالر مـع اليس ٢٣يمته وأتبع ذلك بعقد قالعائلة املالكة الكويتية، 

  .نتاج بروباغندا مضادة لصدام يف املنطقة آي إيه إل
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، خلق رينـدون وسـمى املـؤمتر ه هذايوكجزء من مرشوع اليس آي إ

 ، املرصيف املريـب، لرئاسـةلعراقي واقـرتح صـديقه احمـد الجلبـيالوطني ا

  .املنظمة

لرشكـة رينـدون مهمـة ، سـلم البنتـاغون  أيلول بوقت قصري١١بعد 

وقد انغمس رينـدون يف التخطـيط . دعائية كبرية أخرى لقصف أفغانستان

تـاغون ن كال مـن رينـدون والبنة للحرب الوقائية ضد العراق رغم أوالدعاي

  .فصاح عن تفاصيل عمل الرشكة يف هذا املجالرفضا اإل

شاف ملسات ريندون خلـف الكثـري مـن لصعب اكتولكن ليس من ا

 ساحة الفـردوس سقاط متثالحرب عىل العراق الدرامية بضمنها إحداث الأ

وتصـوير عـراقيني مهللـني ) بواسطة القـوات األمريكيـة وجامعـة الجلبـي(

وكـان .  كانت فرقة املشاة الثالثة متر أمامهم حنيةمريكييحملون األعالم األ

نفسه يف الحرب األوىل حني أعطى الكويتيني أعالما ن قد فعل اليشء ريندو

قال رينـدون . عالم لتصوير التظاهرة املدبرةأمريكية وقاد قطيع مراسيل اإل

؟ تلـك من أين تعتقدون أنهـم أتـوا بـاألعالم األمريكيـة "١٩٩١عن ذلك يف 

  " مهمتيكانت

 يف دفع املعلومـات املزيفـة وقد تكون رشكة ريندون قد لعبت دورا

 كـتـب ٢٠٠٢يف ـكـانون األول .  أـصـبحت مـثـل لعـنـة ـعـىل إدارة ـبـوشالـتـي

ـبـيض كاـنـت تفـضـل روـبـرت درايـفـوس ـبـأن الحلـقـة الـضـيقة يف البـيـت األ

املعلومات الصادرة عن الجلبي ورفاقه من تلك التي يقدمها محللـو وكالـة 

  .املخابرات املركزية
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رب  مـن الحـإذن كانت مهمة ريندون وأمثالـه تقـديم نـوع جديـد

وباغنـدا الرسـمية ويقـول ي خصخصة الربفسية خارج الدائرة الرسمية، أالن

أنـا سـيايس . أنا لست محلال لألمن القومي أو تكتـييك عسـكري"عن نفسه 

وشخص يسـتخدم االتصـاالت لتلبـي أهـداف السياسـة العامـة أو لصـناعة 

  "مدير الوعييف الواقع أنا محارب معلومايت و. أهداف السياسة

إجـراءات : "؟ البنتـاغون يعرفهـا كالتـايلارة الوعي هي بالضبط إدما

 جنبـيـةوـمـات منتـقـاة وـمـؤرشات للجامـهـري األخـفـاء معل أو إ/لتوـصـيل  و

  "للتأثري عىل عواطفهم ودوافعهم وإدراكهم املحايد

  . ول مقاصد اإلدارة األمريكيةبتعبري آخر الكذب ح

ه رسيـب خطتـويف عرض نادر للرصاحة عىل املأل سمح البنتـاغون بت

 مسـتوى عـال داخـل وزارة جل تأسيس وكر عىلالتي طورها ريندون من أ

ومن بني " سرتاتيجيمكتب التأثري اإل"طلق عليه وقد أ. الدفاع إلدارة الوعي

  .مهامه العديدة زرع قصص كاذبة يف الصحافة

عالم السائد يف غضبة للكرامة مثل مـذكرة حكوميـة ال يشء يحرك اإل

  . ـغـراض سياـسـيةتغالل اإلـعـالم لتحقـيـق أـسـمية تـتـبجح ـحـول كيفـيـة اـسـر

ثارتـا زوبعـة حـول مكتـب فإن نيويورك تـاميز وواشـنطن بوسـت أوهكذا 

ـأثري اإل ـت أالـت ـة، وانتفـخ ـاء العملـي ـاغون بإنـه ـام البنـت ـرتاتيجي؛ فـق وداج ـس

رامـسـفيلد فرـيـق ـصـحافة بـلـغ  اـلـنرص، وـمـع ذـلـك فـقـد أالـصـحافة بـهـذا

  ـفـس العـمـل ـسـوف يـسـتمر نقـفـال املكـتـب ولـكـن البنـتـاغون بأـنـه رـغـم إ
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ميكنكم أن تأخذوا االسم، ولكني سوف أسـتمر . ميكنكم أن تستلموا الجثة"

  ".وقد فعلت. بعمل كل ما نحتاج عمله

ـادق اـملـؤجرة والقـصـص وـعـىل املـسـتوى اـلـدبلومايس ، ورـغـم البـن

 شـداملزروعة فإن صورة الحرب قد ضـاعت؛ فقـد فشـلت يف إقنـاع حتـى أ

. لعميلة ألمريكـا بـأن العـراق كـان يشـكل خطـراالحلفاء حامسة والدول ا

.  تـابع لواشـنطن، وهووفشلت يف إحراز مباركة األمم املتحدة وحتى الناتو

إيطالـيـا ـسـبانيا وكل حلـفـاء اـلـراغبني ـمـن بريطانـيـا وأ تـشـويف نهاـيـة األـمـر

كانـت وحتـى مـع ذلـك .  وبعض دول االتحاد السوفيتي السـابق،سرتالياوأ

  . الحربشعوب تلك الدول تعارض

ـذعور  ـة، اصــبح الشــعب اـمل ـة مختلـف ـت الحكاـي ـداخل كاـن يف اـل

 املرتدي فريسة سهلة لقصف بـوش اإلعالمـي رهاب واالقتصادبتهديدات اإل

بأن العراق دولة إرهابية ترتبط بالقاعدة وأنهـا عـىل وشـك شـن هجـامت 

  .سلحة الدمار الشاملعىل أمريكا بأ

مي من تضـخيم  يومريكان ضحية نصب ذيك يسنده قصف األوقع

إسـرتاتيجية و يس حـول تكتيكـات أكاذيب، لالخطر والتشويه والخداع واأل

مل تكـن األكاذيـب تهـدف إىل .  الحـربمنا حول مربراتأو خطط الحرب وإ

مـع بدايـة الحـرب كـان . إرباك نظام صدام حسني وإمنا الشـعب األمـرييك

أيلـول  ١١من األمريكان يعتقدون أن صدام حسني كان وراء أحداث % ٦٦

  .نه كان عىل وشك الحصول عىل سالح نووييعتقدون أ% ٧٩و
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قرب يشء وصـله العـراق بخصـوص امـتالك قنبلـة وبالتأكيد كان أ

 ـسـنة يف حديـقـة مـهـدي ١٣نووـيـة ـهـو ـطـارد ـغـاز ـصـديء ـمـدفون ـملـدة 

مل يكن يف العراق أية أسلحة كياموية أو . عراقي متقاعدعامل  العبيدي وهو

ي صـواريخ سـكود رغـم لواقـع، مل يكـن ميلـك حتـى أيف ا. بيولوجية فاعلة

  .قت عىل الكويتلطالبنتاغون حول صواريخ سكود التي أروايات 

. جح لوال كتائب الصحافة املتواطئةضات ستنامل تكن هذه االستعر

بنتاغون للصحافة املرافقـة وقد وصفت فكتوريا كالرك التي طورت خطة ال

سوف تشـكل  التغطيـة :"لحربللجيش ذلك بوضوح قبل عدة أسابيع من ا

  "ىل حد كبرية مستقبلية الوعي الشعبي إعالمية ألية عملياإل

ـعـوقني والـقـرى ، ـسـاهمت ـصـور الجـنـود املـخـالل ـحـرب الفيتـنـام

املعارضة للحرب وسـاعدت يف ترسيـع انسـحاب يف دعم املرضوبة بالنابلم 

ام رأسـا لب ظـاهرة فيتنـوقد قصدت عصابة بوش عىل ق. الجيش األمرييك

اليـات املتحـدة يف حـرب ال م التلفزيون كقوة لـدفع الواعىل عقب باستخد

  .حد يف الواقعيريدها أ

ليه هو نوع من حرب الصالونات حيـث  كان البنتاغون يسعى إما

ن بـدال مـن صـور مريكـاة عىل الصـور التـي يتفـرج عليهـا األميكن السيطر

 الـسـيطرة ـعـىل ـحـد كـبـريىل الجـنـود الـقـتىل واألطـفـال الـعـراقيني اـملـوىت، وإ

املراسـلني مـع فـرق معينـة مـن الجـيش، رفـاق وبعملية إ. محتوى األخبار

   البنتاغون يستطيع بهذه الطريقة أن يعتمد عىل أن نكانت كالرك تعتقد أ

  



١٤٤ 
 

عتامد يف ىل حـد الشـعور بـااليقيم املراسلون  عالقات إنسانية مع القوات إ

حـد املراسـلني أ. الحـالحياتهم وأمنهم عليهم، وقد نجحت الفكرة بطبيعة 

وقـد . "حامينـا"الوطنيـة قـال أن الجـيش األمـرييك هـو لشبكة التلفزيون 

يد بلوم يف إن يب يس، عـىل الهـواء بأنـه مسـتعد اعرتف املراسل الراحل ديف

  ".لعمل أي يشء وكل يشء يطلبه الجيش منه"

وهكذا حني احتاج البنتـاغون إىل قصـة بطوليـة، قامـت الصـحافة 

ـب، وأ ـنج أبالواـج ـيكا لـي ـبحت جيـس ـة ـص ـة فورـي ـربول نجـم ـت .للـح كاـن

 يعـرف رسهـا عـدو الامرأة شجاعة أصيبت يف معركـة رشسـة وأ: أسطورتها

الرحمة ولكن فريقا مـن منقـذين أبطـال ضـحوا بـأرواحهم إلنقاذهـا مـن 

ني ويضـعون نظـارات وكانت الصورة التلفزيونية تنقل فرسان مدرع. املوت

 البطوليـة ن كـل تفاصـيل مغامرتهـا بعـد أوقد اتضـح فـيام. الرؤية الليلية

 الجندية لينج التي هيمنت عىل األخبـار ولكن محنة. كانت كاذبة وملفقة

تحويـل االنتبـاه : ملدة أسبوع كانت صالحة للغرض الذي أطلقت من أجله

 أخطر مام صورتها اإلدارة األمريكية  حملة عسكرية متعرثة بدأت تبدوعن

  .للشعب األمرييك

 الصحافة النهمـة قصـة ليـنج ضـمن عمليـة بنتـاغون وقد تلقفت

  وـهـي ـشـبكة مـصـوري الـجـيش واملـحـررين اـلـذين )  قتالـيـةاـكـامري(اـسـمها 

وكانـت .  لقطـة فيـديو يف اليـوم إىل اإلعـالم٢٥ صورة و ٨٠٠كانوا يرسلون 

  يراجعـون combat camera) كـامريا قتاليـة( مهمـة املحـررين يف عمليـة

  مثـلن حـاذفني مشـاهد غـري مريحـة  البنتاغوفالم لعمل مونتاج يناسباأل
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والقنابل العنقودية واألطفال والجنـود ) الضحايا العراقيني (رضار الثانويةاأل

  .رضبات النابامل والقوات املتذمرةالقتىل و

 يف العـراق) كامريا قتاليـة(وقد تنبأت اللفتنانت جني الروج مديرة 

وكانـت ). رأي العـامليىل الـثـر كبـري عـالكثري من صورنا سوف يكون لها أ"

 الـحـرب الـسـاخنة إىل اـحـتالل أـشـد ولـكـن ـحـني تحوـلـت. محـقـة يف ذـلـك

اب حـاكم االحـتالل بـول برميـر حـول ، رغـم خطـسخونة، سعى البنتاغون

ىل تشـديد القبضـة عـىل سات دميقراطية مثل الصحافة الحـرة، إقامة مؤسإ

 قنـاة الجزيـرة أوال حاول إغـالق. ار تدفق الصور الخارجة من العراقاحتك

ن البنتاغون أنه يود طرد كل فرق األخبـار علالقناة اإلخبارية العربية، ثم  أ

  .من بغدادالتلفزيونية األجنبية 

ـسـلحة اـلـدمار ـعـض الـصـحف يف التهدـيـد اـلـذي متثـلـه أونفـخـت ب

، العراقي كام فعلت الواشنطن بوست يف األشـهر السـابقة للحـربالشامل 

 ٣البوست املؤيـدة للحـرب إىل املناهضـة هـي تاحيات يف كانت نسبة االفت

  .١ ىلإ

وا وعديد من الصحفيني القارعني طبـول الحـرب عـىل العـراق كـان

كاتبة لورا ميلروي التـي ترص خذ مثال ال. قبل سنوات يقفون موقفا مناقضا

  .١٩٩٣وكالهوما يف عىل أن العراق كان وراء تفجري مبنى أ

ي تشـعر بالتعـاطف مـع  كانت ميلرو١٩٨٧يف !  الزمانكيف تغري

حـان : اقىل العرالعودة إ(بعنوان " نيو ريبابلك" صدام وقد كتبت مقالة يف

  ن وقد جادلـت فيهـا أ" الوقت لتغيري السياسة األمريكية يف الرشق األوسط
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حتضان نظام صدام العلامين كحاجز أمـام األصـولية عىل الواليات املتحدة ا

لذي شاركها هذا الرأي هـو دانيـال بـايبز وكان املؤلف ا. اإلسالمية يف إيران

وقد كتبـت .  وبيافوسالم يعترب اليوم أشد املصابني األمريكيني مبرض اإلالذي

تشمل األسلحة األمريكية التي ميكن أن يستخدمها العراق، "مالروي وبايبز 

األلغام املضادة للبرش والرادار الكاشف للمدفعية، وميكن للواليات املتحدة 

  "عراق بهاة املعلومات االستخباراتية التي تزود اليضا زيادأ

عالمـيـة يف التحـضـري للـحـرب، ظـهـرت ميـلـروي يف ـكـل الوـسـائل اإل

كانـت تظهـر غالبـا يف قنـاتني أو ثـالث يف نفـس . راقللحض عىل غـزو العـ

كيف ميكن للمراسل أن يصل إىل هذا اإلنجاز؟ كانت تساعدها إلينـا . اليوم

، وضـعت ومواليـد بـري مـن.  تدير رابطة بينادوربينادور نجمة اإلعالم التي

عالميـة هنة مربحـة مثـل تسـهيل العالقـات اإلبينادور مهارتها كلغوية يف م

وهـي أيضـا ترشف عـىل منتـدى . صفوة السياسـة الخارجيـة يف واشـنطنل

ومن زبائنها بعض أهـم صـقور . الرشق األوسط وهو طاحونة فكر صهيوين

 ، ومـاكس ـبـوت، وال هـيج، كروـثـامر وتشـارلس،مـة مثـل مايـكـل لـديناأل

وخـالل حـرب العـراق كانـت .  وجودي ميلر، وريتشارد بريل،ودانيال بايبز

، ويف بـرامج مسني للحرب يف وسـائل اإلعـالممهمة بينادور زرع هؤالء املتح

  .الحوارات وصفحات الرأي 

منـا كانـت هـي التـي تقـرتح املواضـيع ومل تكتف بينادور بذلك وإ

  اك بعـض هنـ:"ج الضـيوف عـن الـنص، وتقـول عـن ذلـكتراقب لئال يخرو
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األشياء، عليك أن تقولها بشكل مختلف، مختلف قليال وإذا مل تفعـل ذلـك 

  .سيفزعون من نوايا حكومتهم" سيفزع الناس

كان ميكن لإلعالم  أن يتناول قضية الحـرب بشـكل مختلـف، كـأن 

كيـة يف تربيـر نسيج بيت العنكبوت الذي غزلته اإلدارة األمريثقوب يفضح 

 مـن ذلـك ترصفـت الصـحافة األمريكيـة مثـل رشكـات ، ولكن بـدالالحرب

يكـن مل .  حرب العراق واالستفادة من الغـزو، فقد سعت للرتبح منالنفط

  .صوات معارضةهاجسهم الوقائع غري املريحة أو تقديم أ

قاربة بشكل كاشـف فاضـح مثـل طـرد فيـل يشء يوجز هذه امل ال

.  عشـية الحـربMSNBCامج الحـوارات الحـرة يف دوناهيو مقدم أحد بـر

العـد (بربنـامج اسـمه ) عـرض دونـاهيو(وقد اسـتبدلت الشـبكة برنامجـه 

العسـكريني وهـو يقـدم الشـكل املعهـود مـن تحلـيالت ) العـراق :التنازيل

 وقد وضـع رؤسـاء .املتقاعدين ومسؤويل األمن وآخرين من املطبلني للغزو

يف حـني أن . هدونـاهيو عـىل قلـة مشـاهديلغـاء برنـامج الشبكة اللوم يف إ

ياة الربنامج كان عـدد املشـاهدين أكـرث ، فخالل حالواقع يقول شيئا مخالفا

السـبب الحقيقـي لهـذه وقـد توضـح . رنـامج آخـر عـىل الشـبكةي بمن أ

هيو يف مـذكرة داخليـة رؤسـاء شـبكة إن يب يس الرضبة الوقائية عىل دونـا

  .القلقني

للشـبكة يف زمـن يقـدم واجهـة صـعبة  تقول املذكرة أن دونـاهيو

نه يستمتع باستضافة ضيوف مناهضني للحـرب ومناهضـني الحرب فيبدو أ

  "سودهم التشاؤم والتشكك بدوافع اإلدارة األمريكيةلبوش وي
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ض الشـبكة لخطـر ن برناج دوناهيو يعـروقد حذرت املذكرة من أ

الحرب يف نفـس جندة الليرباليني مناهيض مكان أل"وصمها بالالوطنية وأنها 

وهكذا وبدون نظرة "  مناسبةالوقت الذي يلوح به منافسونا بالعلم يف كل

  . املعركةثانية، ركلت الشبكة دوناهيو ورفعت علم

لسـوء ولكن البـد مـن التحـذير منعـا ، ن مبيعات الحرب تكسبإ

  ١٣..هذه البضاعة ال تسرتجع وال تستبدل: الفهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
كان اللون بنيا لفرتة طويلة حتى ليبـدو أخرض يف "جيفريي سانت كلري مؤلف كتاب *

زمـن "وكتابـه األحـدث " البنتاغون: الرسقة الكربى"وكتاب " سياسات الطبيعة: عيني
  .باملشاركة مع املؤلف أليكساندر كوكربن" موت السلطة الرابعة: النهاية
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املسموح بها يف حربهم عىل والكلامت الكلامت املمنوعة 

  سالماإل

  

  سوشيتد برسعن األ

شـهر كـانون الثـاين (وائـل هـذا العـام  الوثيقة صـدرت أهذه

ائح تقـدمت بهـا وزارة الداخليـة وهي عبارة عن نصـ) ٢٠٠٨

ـع  ـاون ـم ـة بالتـع ـريكيني(األمريكـي ـة إىل )مـسـلمني أـم ، مقدـم

ض الكلـامت  للتعامـل مـع بعـمريكيةاملسؤولني يف اإلدارة اإل

ن تقال وكلـامت محظـورة يف هناك كلامت يجب أ. بحساسية

ة التـي تحاربهـا الوالـيـات سـالميحـديث مـع املجتمعـات اإلال

مبعنى آخـر كيـف تضـحك عـىل املسـلمني والعـرب . املتحدة

  .وتخفي أغراضك الحقيقية

وممنـوع وصـف القاعـدة ) جهـاد(و) جهادي(حظر استخدام كلمة 

  .بالحركة

 ، باسـتهداف اللغـةيـدة يف الحـرب عـىل اإلرهـابإطالق جبهـة جد

ـاالت الف ـة ووزارة الديالوـك ـة بضــمنها وزارة الخارجـي ـز درالـي ـة واملرـك   اخلـي
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ىل االمتناع عن وصـف رهاب يوجهون العاملني لديهم عالقومي ملكافحة اإل

، استنادا إىل )املجاهدين(و) الجهاديني(الميني بأوصاف مثل ساملتشددين اإل

ـائق حصــلت  ـيتدبرسوـث ـا األسوـش ـام حظــر مصــطلح . عليـه الفاشــية (ـك

  islamo-fascismسالموية اإل

لمتطـرفني بـني الجمهـور العـريب هذه الكلامت تثري الدعم ل: السبب

 واملصـداقية عـىل املتطـرفني، وصاف تسبغ الرشعيةواإلسالمي، ألن هذه األ

  .نها تثري استنكار املعتدلنيكام أ

حرـبـا (ن الجـهـاد يعـنـي فهـمـون أـمـثال يف ـحـني أن االمريـكـان ـقـد ي

فـهـوم اإلـسـالمي تعـنـي أـشـياء أوـسـع، فـهـي يف الواـقـع حـسـب امل) مقدـسـة

فالجهاد هو السعي من أجـل عمـل الخـري، كـام يقـول الـدليل الـذي أعـد 

ىل للدبلوماسيني واملسؤولني اآلخرين املعنيني برشح الحرب عـىل اإلرهـاب إ

قـامئني بالجهـاد، ينظـر والتـي تعنـي ال) ينمجاهـد(كذلك كلمة . الجمهور

  .ليها مبفهومها الواسعإ

ـة ويـقـول ت ـر ـمـن وزارة الداخلـي ـد "قرـي ـان ـق أن املـسـؤولني األمريـك

يصورون بـدون قصـد اإلرهـابيني، الـذين يفتقـرون إىل الرشعيـة األخالقيـة 

  م مـقـاتلون ـشـجعان، أو جـنـود رشعـيـون أو متـحـدثون نـهـوالدينـيـة، ـعـىل أ

نصـائح : مصطلحات لتعريـف اإلرهـابيني"ن تقرير بعنوا وال.."باسم اإلسالم

تى لـو ح" الجهاد"فيام يخص "يضا ، ويقول التقرير أ"ريكينيممن مسلمني أ

  إسـرتاتيجيا ألنـه ميجـد اإلرهـاب، ، فهـو لـيس كان استخدام التعبـري دقيقـا
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 ويرض بالعالـقـات ـمـع ميلكونـهـا رـهـابيني ـسـلطة دينـيـة الويـسـبغ ـعـىل اإل

  ."املسلمني يف أنحاء العامل

  لالستخدام الرسمي فقط

اللغة مهمة يف الحرب عىل اإلرهاب، كام يرد يف وثيقة أخـرى وهـي 

توزع من واشنطن بعنوان ) لالستخدام الرسمي فقط(نها مذكرة موسومة بأ

دليـل التصـاالت مكافحـة :  تفيـدالكلامت التـي تفيـد والكلـامت التـي ال"

الـقـومي ملكافـحـة ارس ـمـن املرـكـز ـعـدت يف ـمـ واـملـذكرة الـتـي أ"رـهـاباإل

مـن ) أوائـل العـام( هذا األسـبوع ، طرحت لالستخدام الدبلومايساإلرهاب

  .مريكيةخطط لتوزيعها عىل كل السفارات األقبل وزارة الخارجية والتي ت

وتـدرج "  تقوله هو املهم وإمنا مـا يسـمعونهليس ما ":تقول املذكرة

  .رهابإل نقطة حديث حول إفضل طرق لرشح الحرب عىل ا١٤املذكرة 

ولني عىل عدم الرد حني حاثة املسؤ" ال تلتقط الطعم: "تقول املذكرة

يتحدث أسامة بن الدن أو املرتبطون بالقاعدة علينا أن نقدم أقل رد فعـل 

  "حني نرد بصوت عال، نرفع من قيمتهم يف العامل اإلسالمي.. لهذه الرسائل

ت أو جمـل بإستخدام كلام" ال تقلل من مصداقيتنا: "وتحذر املذكرة

  "ينيرهابميكن أن تضفي دوافع حميدة عىل اإل
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  :ومن بني التحذيرات يف هذا الشأن

يف . يف وصـف اإلرهـابيني" مجاهـدين"أو " جهـاديني"ال تستخدم تعبـري  ●

 – دون قصـد – بالجهاد وحـركتهم بالجهـاد الكـوين، نضـفي عدائناوصف أ

  "فعالهمرشعية عىل أ

وكالهـام مفهومـان عـىل ". إرهـايب"وأ" متطـرف عنيـف"استخدم تعبري  ●

ـعـداءنا بـشـكل مناـسـب ويف نـفـس الوـقـت يـجـردهم ـمـن ن أنـهـام يعرـفـاأ

  .الرشعية

غري املضبوطة واملؤذية للمشاعر من جانب آخر تجنب كل املصطلحات  ●

تـربكهم و ال توجه لهم إهانـة أ. تواصل مع جامهرينا ولسنا نواجههمننا نإ"

  "لتي تعترب مؤذية ملشاعر املسلمنيا" يةسالموالفاشية اإل"بتعبريات مثل 

ذين استـشــارتهم وزارة الداخلـيــة مريكـيــون اـلــينـصــح املـســلمون األ ●

ألن ـلـه ) تكفريـيـني(لـفـظ ) رـهـابينياإل(األمريكـيـة أن يـسـتخدم يف وـصـف 

  .سالمية  يف الذاكرة الجمعية العربية واإلدالالت وتاريخ يسء

 بدال من الحـرب progress )التقدم(يضا باستخدام كلمة ينصح هؤالء أ ●

يجابيـة حيـث لـه داللـة إ) معا من أجـل التقـدم (رهاب كأن نقولعىل اإل

ـدم( ـةتـق ـع واألـم ـة واملجتـم ـرد والعائـل ـام يستحســن أن يوصــف )  الـف ـك

تخدام هـذه لهـذا يكـرث بـوش مـن اسـ().. ضـد التقـدم(اإلرهابيون بـأنهم 

  ) الدورية- ين هو التقدمالكلمة والناس محتارة أ
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وراق  األن النصيحة ليست ملزمة وال تنطبـق عـىل املذكرة أوتقول

ها كـدليل للتحـدث مـع املسـلمني السياسية الرسمية ولكن يجب استخدام

  .عالمواإل

  وصاف الفخمةالتحذير من استخدام األ

ويبدو أنه عـىل األقـل يف مسـتوى القمـة، كـان لهـذه النصـائح أثـر 

ىل تـي أشـارت مـرارا سـابقا إة الخارجيـة كونـدليزا رايـس وال فوزيرإيجايب؛

يحاتها العلنية، مل تستخدم الكلمة مرة أخـرى منـذ أيلـول يف ترص" الجهاد"

  .املايض إال عند الكالم عن اسم تنظيم إرهايب معني

وماـسـيني الربيـطـانيني واـملـذكرة تعـكـس نـصـيحة وزـعـت ـعـىل الدبل

ـاد األ ـىل ورواالتـح ـرب ـع ـل تحـسـني رشح الـح ـن أـج ـية ـم ـنة املاـض ويب الـس

نها تأخـذ العـربة مـن تقريـر وزارة كام أ. رهاب يف مجتمعاتهم اإلسالميةاإل

مـام يقة التي يتفاعل بها املسـلمون األمريكـان أالداخلية الذي فحص الطر

 ،رهـابينيتلفة التي يستخدمها املسؤولون األمريكـان لوصـف اإلالجمل املخ

  .وقد نصح التقرير بطرق تحسني الخطاب

ن الثـاين إن التقريـر الـذي نرش يف كـانووبسبب مضامينه الدينية، فـ

الحـذر مـن اسـتخدام "سبوع ينصح بـحصلت عليه األسوشيتدبرس هذا األو

" محـارب دينـي"و" إسـالمي"، "سالميإرهايب إ"، "جهادي"مصطلحات مثل 

يـجـب أال نؤـكـد ـعـىل ادـعـاء اإلرـهـابيني ـبـأنهم . "باعتبارـهـا أوـصـافا فخـمـة

  "تباعـه يخشـون مـن ن بـن الدن وأويضيف التقريـر بـأ" مسالملتزمون باإل

  يـجـب أن نتـفـادى . "أـكـرث ـمـن أي يشء آـخـر" تامء اـلـديني ـعـنهمـنـزع االـنـ
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ليهـا بحذر إعطاء بن الدن وزعامء القاعدة اآلخرين الرشعية التي يسعون إ

و بأوصـاف قـد لـك بتوصـيفهم بـأنهم شخصـيات دينيـة أ وذ،وال ميتلكونها

  ".تجعلهم نبالء يف عيون البعض

مـن التـاريخ ير طويل ويتضمن الكثري مـن النصـائح ونبـذات والتقر

عىل القاعـدة وغريهـا ) سلفي(، وتحذير مثال من استخدام وصف اإلسالمي

وكـذلك . فية نهج ديني يتصف به املعتدلون أيضاألن السل) رهابينياإل(من 

) مضـاد(التـي تطلـق عـىل ) وناملعتـدل(يحذر التقرير من استخدام كلمـة 

 يفضـلون اسـتخدام مريكان املسلمني التقرير أن الخرباء األويقول. التطرف

 mainstream) السـاري(و أ) العـادي(أو ) اإلسالم التقليـدي(أوصاف مثل 

الـتـي ينـظـر إليـهـا املـسـلمون ـعـىل أن املقـصـود بـهـا ) املعـتـدلني(ـبـدال ـمـن 

  .مريكانضعيفي اإلميان الذين يتعاونون مع األ
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  العراق عىل الميةالحرب اإلع وقائع

  

ح خطـة عمـل مـا مذكرة رسية قدمها البنتـاغون القـرتاتوجد 

ري عـىل الشـعب للتـأث" عالمـي الرسيـعفريق الـرد اإل"يسمى 

اـقـرأوا خـطـتهم . رـكـان االـحـتالل ـفـوراالعراـقـي بـعـد تثبـيـت أ

م املقتـبس مـن سـتـأملوا اال. لغسيل دماغ العراقينياإلعالمية 

ـيـزال اإلـعـالم ـجـزءا ـمـن  ـكـان وـمـا. املـصـطلحات العـسـكرية

  .حربهم

 مكـتـب وزارة اـلـدفاع للعملـيـات الخاـصـة - ٢٠٠٣ ـكـانون الـثـاين ١٦

ـيا وال ـوب آـس ـؤون الرشق األدىن وجـن ـدة وـش ـنخفض الـح ـط (رصاع ـم الخـط

 Rapid "عالـمـي الرسـيـعفرـيـق اـلـرد اإل"أـصـدر ورـقـة بعـنـوان ) الخاـصـة

Reaction Media Team طاحة إلبعد ا" إعالم عراقي حر" من أجل إنشاء

 .بالحكومة يف بغداد

  فـرج عنهـال هـذه الورقـة التـي كانـت رسيـة ثـم أليكم تفاصيوإ

  )فريق الرد االعالمي الرسيع(مفهوم ورقة عمل 
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ـعـة مؤقـتـة ابة رسي ورـقـة املفـهـوم ـهـذه تـحـدد ـعـنرص اـسـتج- خلفـيـة -١

 يف -كيـة يف العـراق مريسرتاتيجية للحكومة األعالمية اإلحساسة للحملة اإل

فرـيـق اـلـرد (إن مفـهـوم . حاـلـة تطـلـب األـمـر ـشـن ـحـرب لتحرـيـر الـعـراق

هو عـنرص حسـاس مـن حملـة معلوماتيـة شـاملة تبـدأ ) عالمي الرسيعاإل

) ني االأ( قبل الحـرب ملهمـة العـراق بالتدريب والتحضري خالل مرحلة ما

مريكية املدنية من تسلم السيطرة وتنتهي حني تتمكن سلطات التحالف األ

تخطـط الحكومـة األمريكيـة .ت القيادة املركزية داخل العراقمن قائد قوا

 مدنـيـة عالمـيـة اـسـرتاتيجية للمتابـعـة كـعـنرص ـمـن ـفـرتة انتقالـيـةلحمـلـة إ

متثيليـة للعراق الجديد إىل حكومة ) سنة إىل سنتني(عسكرية طويلة املدى 

  .موسعة

عالمي الرسيع سـوف يخـدم برنامج فريق الرد اإل. هوم نظرة شاملة للمف-٢

عـالم صـدام حسـني التـي تسـيطر بني شبكة إ) جرس بداية رسيع(باره باعت

 بعـد عالم عراقـي حـر طويـل املـدى لفـرتة مـا، وشبكة إعليها الدولة متاما

مهنيـا مـن قبـل ة مدربـة عالم عراقيـبعد توقف الحرب تعني فرق إ. صدام

مـال مـع آ) مـن قبـل عـراقيني للعـراقيني (مريكا لتصوير العـراق الجديـدأ

يـق ثـر نـفيس وسـيايس عموسـيكون لـه أ. املستقبل الدميقراطيالرفاهية و

ويل من الحامسة الدعائيـة ، بعد يوم طسيكون مثل. لدى الشعب العراقي

 ويفتحونهـا جهزة تلفزيونـاتهم لـيالالقاتلة، يطفيء شعب كوريا الشاملية أ

 كوريا الجنوبية املمتعة معروضـة أمـامهم وكأنهـا يف الصباح ليجدوا برامج

  . ملكهم
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اقي حـر سـوف يخـدم منوذجـا عالم محيل عرإضافة إىل ذلك فإن إ

دمار سـلحة الـللرشق األوسـط حيـث أن إعـالم الكراهيـة العـريب يعـادل أ

ـامل ـود األ. الـش ـىل الجـه ـع ـع ـي الرسـي ـرد اإلعالـم ـق اـل ـز فرـي ـة يرمويرـك كـي

ب املواهـب والـنرش الربيطانية قبل وبعد الحـرب لتطـوير الـربامج وتـدري

عـالم  وبريطـانيني مـع فريـق مـن خـرباء اإلمريكـانالرسيع لخـرباء إعـالم أ

. قـي فـور التحريـرللتواصـل مـع الشـعب العرا" منتقني بعنايـة"العراقيني 

الف قـي حـول نوايـا وعمليـات التحـعـالم الشـعب العراواملهمة ستكون إل

ام العـراق بعـد خاصـة منـع انقسـ(شـاعة االسـتقرار يف العـراق األمرييك إل

سـوف يرسـل هـذا الفريـق .ولتقديم األمل للعراقيني يف مستقبلهم) الحرب

من واشنطن فور توقف العمليات العسـكرية ويتعـاون مـع قائـد القيـادة 

  معلومات تصـادق عليهـا الحكومـةاملركزية يف بغداد ويبدأ بالبث وطباعة

  .األمريكية للشعب العراقي

  : الرئيسية يف مفهوم فرق الرد اإلعالمي الرسيع هين العنارصإ

يتكـون مـن فريـق منتقـى بعنايـة مـن .  فريق خرباء اإلعالم األمريكان١-٢

. خرباء التلفزيون والراديو والصحافة وخـرباء هندسـة االتصـاالت واملـدربني

 -شـهر بعـد الحـرب  أف يطور هذا الفريـق محتـوى بـرامج ألول عـدةسو

سيشـمل . إرشاد وإرشاف سيايس من قبـل الحكومـة األمريكيـةتعتمد عىل 

لني يعملـون طـول الوقـت عـىل مريكـان ومقـاوالفريق مسؤولني رسميني أ

  .مدى األشهر القليلة التالية
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خـبـري أو اثـنـان ـسـوف ) منـتـدبون مؤقـتـون(ريـطـانيون ـعـالم ب ـخـرباء إ٢-٢

  )صل عراقيمنهم مواطنون بريطانيون من ابض(يساعدان الفريق األمرييك 

عـالم عراقيـون تصـادق  خـرباء إ- عالم عراقيون منتقون بعنايـة خرباء إ٣-٢

ير بـرامج رشـاد لتطـوة الواليـات املتحـدة لتقـديم خطـط وأعليهم حكومـ

مريكيـة وللمسـاعدة يف اختيـار وتـدريب مـذيعني للخرباء تحت القيادة األ

مريكـا عـاه أللجهـد املعلومـايت الـذي تر) يالوجه العراق(ونارشين عراقيني 

  .والتحالف

نصف الوقت لتطـوير مجمع مواهب .  مجتمع مدين/ مجمع استشاري٤-٢

  اب وتطوير االخبار والربامج الرتفيهيةالقابليات واكتس

   املهام الرئيسية-٣ 

  )مرييك بريطاين عراقيأ(تحديد واملصادقة عىل فريق خرباء إعالم  ١-٣

  ند عثامن وحسني سنجاري الخ  مثل سيام١-١-٣

   الحصول عىل املوارد٢-٣

  ميزانية السفر -املعدات - املكاتب - التمويل١-٢-٣

  تدريب وتجهيز الفريق ٣-٣

  ذاعي فريق إذاعة البث اإل١-٣-٣

   فريق النرش٢-٣-٣

  خبار مكتب األ٣-٣-٣



١٥٩ 
 

   الفريق التقني٤-٣-٣

   تصميم خطة مفهوم البث والنرش٤-٣

  .عسبو ساعة طوال األ٢٤راديو ات الربامج للتلفزيون وال تصميم ساع١-٤-٣

يـة واملواضـيع املقرتحـة إىل حملـة مريك ترجمة سياسة الحكومـة األ٢-٤-٣

  )أخبار وترفيه(إعالمية 

  سبوع والشهر أفكار ورسائل باليوم واأل١-٢-٤-٣

ن االجتثاث مخطط لـه قبـل الحظوا أ ( برنامج اجتثاث البعث-١-١-٢-٤-٣

  )يكن فكرة برمير املفاجئة كام يقال زوراالغزو ومل 

ة التـاريخ وفيلم قنا" العم صدام"مثل "لتاريخ الحديث خبار ا أ٢-١-٢-٤-٣

  خال" ميادين القتل "و" صدام صانع القنابل"

املـصـادق عليـهـا ـمـن قـبـل الحكوـمـة " سلـسـلة الدميقراطـيـة "-٣-١-٢-٤-٣

  األمريكية 

  ) هوارإعادة إحياء األ(البيئة = ٤-١-٢-٤-٣

  أللغام األرضية الوعي با-٥-١-٢-٤-٣

  عادة تأهيل النفط إ-٦-١-٢-٤-٣

   مواضيع العدالة وحكم القانون ٧-١-٢-٤-٣

   لجنة تقيص الحقائق/ مجرمو الحرب٨-١-٢-٤-٣



١٦٠ 
 

  خبار الرتفيه وبرامج مجلة األ-٢-٢-٤-٣

   هوليوود١-٢-٢-٤-٣

  خبار شبكات األ-٢-٢-٢-٤-٣

 مـن الـربامج رمبـا يقصـدون تربعاتهـا(ة  تربعات الـدول العربيـ٣-٢-٢-٤-٣

  )فالمواأل

   الرياضة٤-٢-٢-٤-٣

   عملية املصادقة عىل النصوص٤-٢-٤-٣

  لوللشهر األ) عىل الرف( إنتاج برامج ٥-٣

   تحديد والحصول عىل حق األداء لربامج سابقة الوجود١-٥-٣

  عامةطار السياسة ال إنتاج برامج جديدة ضمن إ٢-٥-٣

   عناوين فرعية مع/  مدبلجة/ن مرتجمة رشائط تلفزيو٣-٥-٣

  رشطة راديو مرتجمة ومسجلة  أ٤-٥-٣

ـاهزة٥-٥-٣ ـة وـج ـة مرتجـم ـات مطبوـع ـن صــحيفة .  منتـج ـة أوىل ـم طبـع

مع قسـم لألشـخاص املفقـودين وأخبـار الشـيعة (أسبوعية عراقية جديدة 

  )شــخاص املفقــوديناأل(الحظــوا ) خبــار الســنة الــخ وأخبــار الكــرد وأ

  لبثت جاهزة لن اإلنرتن منتجات م٦-٥-٣

ـاعدة إ٧-٥-٣ ـهيل الع مـس ـور لتـس ـة الجمـه ـات خدـم ـانية ومنتـج ـة نـس ناـي

  )الحظوا املهجرين(دارتهم بالسكان واملهجرين داخليا وإ
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الفـقـرات املتـضـمنة يف ـهـذا (ـعـالم رسـيـع االنـطـالق   تـصـميم مـعـامر إ٦-٣

ـ ـم تتعـل ـون ومل القـس ـة والتلفزـي ـبكة اإلذاـع ـنرش ـش ـة ـل ـائل التقنـي ق باملـس

  )ترجمهاأ

اـلـذي ـقـد " ـعـالم الكراهيـةإ"فـوض إـعـالم مؤقـت للتنـظـيم ضـد  م-٦-٦-٣

ـعـالم اـلـذي ـسـيندد ـبـاحتالل يقـصـد اإل(يتـسـبب يف ـعـدم اـسـتقرار الـعـراق 

  )العراق

   بغدادىل إرسال الفريق حسب األوامر إ٧-٣

ىل مقر القيادة املركزيـة يف بغـداد ثـم يـوزع  فريق واشنطن يرسل إ١-٧-٣

مـر للتواصـل مـع كرية حيث يتطلـب األة الثانوية العسعىل مقرات القياد

  السكان املستهدفني واملراكز الثقافية 

   تنفيذ الربامج٨-٣

التعـرف والسـيطرة عـىل كـل  تقييم رسيع لبقايا معامر االتصاالت و١-٨-٣

  عالم التي كانت مؤممة سابقا وتحت سيطرة عدي صدام حسنيمنافذ اإل

   مرتجمون ومعدات استوديو٢-٨-٣

ــار إ تأـســيس محـطــ٣-٨-٣ ــب أخـب ــداد ومكاـت ــلني ة بـغ ــة ومراـس   قليمـي

يف (قسـام الشـؤون املدنيـة التواصل مع القيادة املركزية واإلعـالم وأ ٤-٨-٣

  ) الجيش

   قياس فعالية الربامج والتكيف حسب الحالة٥-٨-٣
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   مقابالت مع السجناء السياسيني وحول التعذيب٦-٨-٣

   قصور ورفاهية صدام -٧-٨-٣

   نزع سالح الدار الشامل-٨-٨-٣
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  راقعالمية عىل العالجدول الزمني للحرب اإل

  

مريكية برامج حرب بثت الحكومة األ. قبل وأثناء غزو العراق

،  آي١٣٠ العراق من طائرة كوماندر سـولو آي يس ىلفسية إن

 ١٦سـيا تـاميز آ (١٣٠وع معدل من طائرة الشحن يس وهي ن

  )٢٠٠٣آب 

   ٢٠٠٣ن الثاين  كانو١٦

ة والرصاع مـنخفض الحـدة مكاتب وزارة الـدفاع للعمليـات الخاصـ

أصـدرت ورقـة عمـل تـدعو ) الخطط الخاصة(وللرشق األدىن وجنوب آسيا 

بـعـد " إـعـالم ـحـر عراـقـي" إلنـشـاء "عالـمـي الرسـيـعفرـيـق اـلـرد اإل"نـشـاء إل

  .اإلطاحة بالحكومة يف بغداد

، ناـئـب اـلـرئيس للتقـيـيم والتـطـوير  يس رـيـان ـهـرني- ٢٠٠٣ـشـباط 

، يغادر ليصبح نائب  ومقرها سان دياغوSAICسرتاتيجي يف رشكة سايك اإل

ريـان .(مريكيـة  وزارة الـدفاع األمكتـب السياسـة يفدوغالس فيث رئـيس 

  ) سريته الذاتية هنا-هرني 

  ٢٠٠٣ مارس ٥
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 مليـون دوالر عـىل ٣٣البنتاغون يريس عقدا بـدون منافسـة بقيمـة 

مخترصه ) ر وتطوير العراقعاممجلس إعادة إ(رشكة سايك من أجل إقامة 

IRDCيني والذين جمعهـم بـول  وهو واجهة لتجميع جامعة املنفى العراق

 ١٨  وكـذلك هنـا٢٠٠٤ مـارس ٧سان دياغو يونيـون تربيـون يف (وولفوفتز 

  )٢٠٠٤مارس 

  ٢٠٠٣ مارس ١١

 مليون دوالر إلقامـة مرشوع ١٥ايك عقدا مببلغ وزارة الدفاع متنح س

ة عملـت بقـوة مـع القـوات الخاصـة ن الرشكـ أورغـم" إعالم حـر عراقـي"

والعقـد تحـت إرشاف دوغـالس . األمريكية ولكن ليس لديها خربة إعالميـة

وينز نائب رئيس الرشكة كان عضوا يف هيئة األدمريال املتقاعد وليام أ. فيث

من ضمن أعضـاء . شورة لدونالد رامسفيلدالسياسة الدفاعية التي تقدم امل

 الـذي عمـل يف تطـوير ويـن داوننـغلجـرنال املتقاعـد دارة الرشكـة اهيئة إ

ظيـف وفـور تو. )لجنة تحرير العـراق(الرشكة محليا ودوليا وكان عضوا يف 

أصـبح داوننـغ الداعيـة " وحسـب سـان ديـاغو يونيـون تربيـون سايك لـه

مـن جامعـات الضـغط ومخططـا صـبح الصويت لإلطاحة بصـدام حسـني وأ

 كتب داوننـغ ١٩٩٧يف ) ("الجلبي ومؤمتره الوطني العراقي حمدعسكريا أل

 ٥٠٠٠مها متمردو العراق مبساعدة مسودة خطة مفصلة لغزو العراق يتقد

نـي وكـان القائـد العسـكري لـلرشق الجـرنال زي.  القوات الخاصة من٦٠٠٠إىل 

) خلـيج الخنـازير( مسـتوحيا خطـة "خليج املعيـز"سط سخر منها وسامها واأل

   عمل داوننغ مع إدارة جورج بـوش٢٠٠٢وحتى منتصف ) (١٩٦١لغزو كوبا يف 

   



١٦٥ 
 

سـيا واشـنطن بوسـت وآ) (كخبري مكافحة إرهاب يف مجلس األمن القـومي

   ٢٠٠٣ مارس ١١)ون تربيونيليج فويس وسان دياغو يونيتاميز وف

ريكـا يصـبح مـدير املرشوع مروبرت راييل املـدير السـابق لصـوت أ

غان كمنسق مع الكاثوليـك دارة ريمع إعمل راييل . لشبكة اإلعالم العراقية

منيـة وكـان عضـوا يف مركـز السياسـة األ. وكداعية إعالمي لكونرتا نيكاراغوا

: ومن بني األعضاء اآلخرين" الم من خالل القوة األمريكيةالس" شعاره الذي

وريتشارد بريل ودوغ فيث واليونا برامز وميـدج ديكتـور دونالد رامسفيلد 

سـالمي وأحد منشورات راييل تتحدث عـن عجـز الـدين اإل. وفرانك غافني

 الـذي قـام بعمـل مايـك فورلونـغ يوظف ..عن التواصل مع القيم الغربية

نائـب رايـيل ومـدير برنـامج عالمي عسكري بعد حـرب كوسـوفو ليكـون إ

موـقـع املـصـدر موـقـع ـصـحفيون ـبـدون ـحـدود و(ـعـالم العراقـيـة ـشـبكة اإل

  )منية السياسة األ

   الواليات املتحدة تغزو العراق٢٠٠٣ مارس ٢٠

   ٢٠٠٣ مارس ٢١

  تشـري لكرتونيـة مـن اختصـايص التعاقـدات يف وزارة الـدفاع رسالة إ

ــب إـعــادة اإلـعــامر واملـســاعدات اإل   نـســانية إىل أن أـحــدهم ـمــن مكـت

ORHAأها البنـتـاغون خصيـصـا لحـكـم الـعـراق، نـشـ، وـهـي الهيـئـة الـتـي أ  

  ، يريد مـن سـايك أن توظـف أربعـة أشـخاص، بضـمنهم شـاهة عـيل رضـا

  



١٦٦ 
 

ير الرشكـات والسياسـة بصفتهم خـرباء مضـامني للمشـورة يف شـؤون تطـو

  )املصدر(صالح الحكومي والنساء واإل

  ٢٠٠٣ مارس ٢٧

مجموعـة ( لهيئة اسـمها ا دوالر٨٣٤٧٤٤خر مببلغ سايك متنح عقدا آ

يف (هة ـعـيل رـضـا بـضـمنهم ـشـا) االستـشـارات ـحـول الدميقراطـيـة والحـكـم

فضـيحة تتعلـق ن بـول وولفـوفتز يف رد فعـل عـىل  يكشف أ٢٠٠٧نيسان 

، بقواـعـد التوـضـيع ـحـني أـصـبح ـمـديرا للبـنـك اـلـدويل، رـتـب لـشـاهة رـضـا

وات عديـدة كبـرية مـام ن متنح عالصديقته، أن تنقل إىل وزارة الخارجية وأ

  )املصدر السابق (.ا دوالر١٩٣٠٠٠كرث من زاد راتبها إىل أ

   ٢٠٠٣ مارس ٢٩

ربعة من مراسيل الجزيرة ابات الربيطانية تطلق النار عىل أالدب

  )مراسلون بال حدود(وهم يصورون فيلام عن توزيع الطعام يف البرصة 

  ٢٠٠٣مارس ٣٠

ــة وزا ــوات االمريكـي ــة برة اإلتقـصــف الـق ــالم العراقـي ــواريخ ـع   ـص

ة بيـان مـن القيـاد(قـامر الصـناعية بـاق األطكروز وتدمر املبنى وتحطـم أ

ــة يف  ــد٢٠٠٣ مـــارس ٢٠املركزـي ــاريخت يف نفـــس  و اإلندبيـن    ن٦) الـت

مريكية تقتل كـامريان عبـد الـرزاق وهـو مـرتجم يف  القوات األ٢٠٠٣يسان 

موقـع محكمـة (العـراق البي يب يس حـني قصـفوا قافلـة كرديـة يف شـامل 

  كان يف هـذه القافلـة املـذيع الربيطـاين املعـروف : مالحظة مني) (بروكسل

  



١٦٧ 
 

صيب بصـمم دائـم يف إحـدى أذنيـه بسـبب النـريان  وقد أجون سمبسون

  )الصديقة

   ٢٠٠٣  نيسان٧

ية تطلق النار عىل مركبة الجزيرة والتي تحمل كلمة مريكالقوات األ

  )٢٠٠٣ آب ٤دود يف مراسلون بال ح(عىل طريق قرب بغداد ) صحافة(

  ٢٠٠٣ نيسان ٨

قتل مصور رويرتز مريكية تقصف فندق فلسطني يف بغداد وتدبابة أ

برس أسوشـيتد(تاراس بوتسيوك ومصور التلفزيون اإلسـباين خوزيـه كوسـو 

  )٢٠٠٤ نيسان ١٩

   ٢٠٠٣ نيسان ٨

قـتـل املراـسـل ـمـرييك يرضب مكـتـب الجزـيـرة يف بـغـداد ويـصـاروخ أ

بلغ كثريا مبوقع املكتب والذي كتب عىل وكان البنتاغون قد أ.. طارق أيوب

  )٢٠٠٤ نيسان ٢٠ سبوعي لصحيفة ميد يفالتقرير الخاص األ (TVجدرانه 

  ٢٠٠٣ نيسان ١٠

  ر تلفزـيـونلرـكـايب اـلـذي تـسـتأجره ـسـايك ليـكـون أول ـمـديحـمـد اأ

  " الجديـدمرحبـا بـالعراق "عالنـا يقـول فيـه  لشبكة اإلعالم العراقية يبث إ

صـوت "، ينطلـق بعـد خمسـة أيـام. من خيمة نصـبها الجنـود األمريكـان 

   ٢٠٠٣ حزيـران ٨برس أسوشـيتد(رسميا عىل راديـو آي إم " العراق الجديد
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د الركـايب حمـأ: مالحظـة منـي ()٢٠٠٣ نيسان ٢١كريستيان ساين مونيتور 

  صار مدير راديو دجلة فيام بعد

  ٢٠٠٣ آيار ١٣

 افالمـي بثا تلفزيونيا مـن بغـداد وتعـرض أعالم العراقدأ شبكة اإلتب

 ومسلسالت مرصية ومغنني شعبيني وأخبار ورياضة ومقابالت حول كارتون

  )٢٥/٥/٢٠٠٣برس أسوشيتد(نقص األمن والخدمات 

  ٢٠٠٣ار  آي١٥

.  ألـف نسـخة مبـدئيا٥٠بعدد ) صباحال(كة سايك صحيفة تطلق رش

ا وهيمنتهـا عـىل مريكـلقصـري هـو تأكيـد حضـور أكان هدفها عىل املدى ا

قامـة عمليـة ة سايك وقعت عـىل عقـد البنتـاغون إلرشك. القضايا الرئيسية

يش عالمية بعد الحرب بالتنسـيق مـع وحـدة العمليـات النفسـية يف الجـإ

  )١٩/٥/٢٠٠٣ PR Week: دراملص. (وموظفي االتصاالت يف البيت األبيض

  ٢٠٠٣حزيران 

، ORHAبول برميـر رئـيس سـلطة االحـتالل املؤقتـة التـي خلفـت 

 معلنا فيه أن شبكة اإلعالم العراقيـة هـي هيئـة مؤقتـة ٦يصدر األمر رقم 

 وقـد .لتي حلتها سلطة االحـتالل يف آيـارعالم العراقية اتحل محل وزارة اإل

عالم العراقية واحتفظـت ىل شبكة اإلسلمت معدات ومرافق وزارة اإلعالم إ

 موظـف ٥٠٠٠كـرث مـن هـا ورصفـت أببضعة مئات من مراسـليها وموظفي

  .آخر



١٦٩ 
 

راقية تشغل محطـة عالم العفة اىل صحيفة الصباح فإن شبكة اإلضاإ

كة هو العراقي الكنـدي يقول رئيس تحرير الشب. تلفزيون ومحطتي إذاعة

نهـا تصـور نشـاطات  الواقع أويف. خبار املحطة مستقلةجورج منصور، أن أ

) أصـليون(ويرص منصور عىل أن مراسليه عراقيون . راالحتالل وبيانات برمي

. مريكية وبريطانيةولكن كان من الواضح أن نربات أولئك املراسلني كانت أ

  )٢٦/٤/٢٠٠٧ال حدود موقع صحفيون ب(

  ٢٠٠٣حزيران 

 إىل  املسـتقلة تصـدر تقريـرا تـدعو فيـهجامعات مراقبـة الصـحافة

أم  ضح إذا كانت هذه منفذا مستقال ألنه من غري الواتفكيك شبكة اإلعالم 

توظيف هريو طالبـاين زوجـة صـديق من ضمن االنتقادات . داة بروباغنداأ

 رشاف عىل التحرير وعىل البث اليـومي لربنـامجاألمريكان جالل طالباين لإل

 بخمسـة مـن وقد أدت هذه القضية األخـرية) نحو الحرية(بريطاين اسمه 

ىل املـديرين املعينـني مـن  كتابة رسـالة إىلمسؤويل شبكة اإلعالم العراقية إ

حن نتقدم باحرتام بطلبنـا ملعرفـة أيـة أجنـدة سياسـية ن"قبل رشكة سايك 

ن يحظـى برنـامج بروباغنـدا بالتأكيـد لـيس قـرارا صـائبا مهنيـا أ. مترر هنا

وهـو برنـامج ممـل ال . ن الخارج بأولوية عىل برامجنا اإلخباريـةمتواضع م

ال حشاش مـدمن عـىل ه بدون التحول إىل قناة أخرى إلييتحمله االستامع إ

  )املصدر. (األخبار

  ٢٠٠٣حزيران 



١٧٠ 
 

. اتـبهمعـالم العراقيـة بسـبب عـدم دفـع رويرضب موظفو شبكة اإل

انوا ـكـ ن مـيـزان الرواـتـب ـسـيكون نـفـس ـمـايرضـبـون ثانـيـة ـحـني يعلـمـوا أ

بـري مستشـار ك) .  دوالرا شـهريا١٢٠(إلعالم أي يتقاضونه سابقا من وزارة ا

ن يب يس السـابق دون نـورث يقـول لشبكة اإلعالم العراقية وهـو مراسـل إ

ن نلـتـزم بـجـدول  ـمـا قاـلـت ـسـلطة االـحـتالل املؤقـتـة أنـنـا يـجـب ألـسـبب"

كـان . (سة الحادة للبحث عـن مـوظفني أكفـاءرغم املناف" الرواتب السابق

  يفا دوالر٢٠٠دارـيـة يتقاـضـون جرون ملراـكـز إاملـقـاولون األمريـكـان املـسـتأ

  )نفس املصدر السابق). (الساعة

  ٢٠٠٣ حزيران

واشـنطن بوسـت (عالم العراقيـة فجـأة روبرت راييل يغادر شبكة اإل

١٦/١٠/٢٠٠٣(  

  ٢٠٠٣حزيران 

نفـس . (مدير الربامج يف شبكة اإلعالم العراقية مايك فورلونغ يطـرد

  )املصدر

  ٢٠٠٣ آب ٥

ن  يستقيل قـائال أحمد الركايب شبكة اإلعالم العراقية أمدير تلفزيون

 متلك التمويـل الكـايف وال ميكـن أن تنـافس الجزيـرة والشـبكات الشبكة ال

 سنة تنتهـي يف نيسـان كانت مدة العقد مع الركايب ملدة. اإلخبارية األخرى

ـــاملوظفني إ. ٢٠٠٤ ـــول أن األجــــور املنخفضــــة أدت ـب ـــادرة يـق ىل مـغ

  )٦/٨/٢٠٠٣برس وشيتد سأ.(الشبكة

  ٢٠٠٣ آب ١٠



١٧١ 
 

وهـي صـحيفة بريطانيـة محافظـة تـنرش أن زمـالء الدييل تيلغراف 

بع مـن قلـة ن مشاكل التلفزيون العراقي تنأحمد الركايب القدامى يقولون أ

الكفاءة واملحسوبية، وأن مزاعمه عن قلة التمويل ينبغي أال تؤخذ بشـكل 

كـان دامئـا هنـاك "سـمعته ىل يعلن الركايب أن هناك حملـة لإلسـاءة إ. جاد

  )١٠/٨/٢٠٠٣لغراف ي تدييل" (االستجابة لطلبايتعذر لعدم 

  ٢٠٠٣ آب ١٧

مريكان مازن دانـة وهـو صـحفي فلسـطيني يعمـل يقتل الجنود األ

س آي يب إ(ى روـيــرتز ـحــني ـكــان يـصــور ـخــارج ـســجن أيب غرـيــب ـلــد

٢٥/٩/٢٠٠٣(  

  ٢٠٠٣يلول أ

تالل املؤقتـة  االحـعالميـا لسـلطةدورانس سمث يصـبح مستشـارا إ

 بـوش ومنـتج وهـو صـديق طفولـة لجـورج. م العراقيةعالورئيس شبكة اإل

 ١٩٨٩ ي يب يس يفتـرك آ). يـد بـرنكيلسبوع مع ديفهذا األ(سابق لربنامج 

خـرى مـن مرة أ) هذا األسبوع(عمل يف . ليصبح مستشار جورج بوش األب

مـن قـرار االستقالة قبل وقت قصـري جرب عىل  ثم قيل أنه أ١٩٩٩ اىل ١٩٩٥

كريسـتول كـان . تولي يب يس بعدم تجديد العقد مع املعلق وليام كريسـآ

 يف ـعـالممرـكـز أبـحـاث اإلموـقـع (ساـسـيني لـغـزو الـعـراق ـمـن املـشـجعني األ

٣٠/١٢/١٩٩٩(  

  ٢٠٠٣يلول  أ٢٣



١٧٢ 
 

 يحظر محطـات فضـائية عربيـة بـارزة هـي مجلس الحكم العراقي

ـتـدين لجـنـة حامـيـة . الجزـيـرة والعربـيـة ـمـن تغطـيـة وزاراـتـه ومناـسـباته

أن ـشـبكة ) سآي يب إ(ـتـنرش .  ـبـدون ـحـدود الـقـرارالـصـحفيني واملراـسـلني

م العراقية قد استولت عىل محطات إذاعـة عراقيـة عديـدة وأغلقـت عالاإل

  )٢٥/٩/٢٠٠٣يب إس آي . (عالم املستقلةمنافذ اإل

  ٢٠٠٣يلول  أ٢٤

برس كـريم األمريكان يفتحون النـار عـىل مصـور األسوشـيتدالجنود 

ـكـاظم وـسـائقه قاـسـم الـسـعدي وـيـدمرون ـسـيارتهام الـتـي تحـمـل كلـمـة 

آي (الصحفيان يهربان من املوت بالقفز من السيارة . برشاشاتهم) صحافة(

  )٢٧:٩:٢٠٠٣يب إس 

  ٢٠٠٣ ايلول ٣٠

ية فإن عقـد سـايك الـذي يكمرة الدفاع األا للمفتش العام لوزارطبق

ن بقيمة قي أصبح اآلعالم الحر العرا مليون دوالرا لربنامج اإل١٥بقيمة كان 

وزارة (" من املصاريف كانـت لرشاء مـواد% ٧١تقريبا  "ا مليون دوالر٨٢٫٣

  ) مكتب املفيش العام–الدفاع 

  ٢٠٠٣ول ين أترش

ا إلدارة شـبكة يـون دوالر مل٢٠٠يبدأ البنتاغون يف طرح عقود مببلغ 

  )١٢/١١/٢٠٠٣ فيليج فويس(عالم العراقية اإل

  ٢٠٠٣ول  ترشين أ١٦



١٧٣ 
 

مـن الحـزب (رد لوغـار ن السيناتور ريتشـاتنرش الواشنطن بوست بأ

 مليـون دوالر كانـت مخصصـة ١٠٠يريـد تحويـل ) نـدياناالجمهوري عن إ

يـة جيـة، عـىل أشبكة اإلعالم العراقية من البنتاغون إىل وزارة الخارلتوسيع 

دة حال يظل مكتب وزارة الدفاع للعمليات الخاصة والرصاع مـنخفض الحـ

واشـنطن بوسـت (محتفظـا بالسـيطرة ) املسؤول عن العمليـات النفسـية(

  )١٢/١١/٢٠٠٣  فيليج فويس١٦/١٠/٢٠٠٣

  ٢٠٠٣ول  ترشين أ٢٣

م العراقيـة سـتذيع عـاليـة اليابانيـة أن شـبكة اإلتعلـن وزارة الخارج

بأنهـا نتجت يف الثامنينيـات والتـي تشـتهر التي أ) أوشني(سل حلقات مسل

 والحامسة الصرب"ن ويأمل املسؤول الياباين بأ). تنتزع الدمعة من املشاهد(

ىل والتفاؤل الذي تبديه أوشني بطلة القصة سـوف يرسـل رسـالة إيجابيـة إ

  )٢٢/١٠/٢٠٠٣ Japan economic newswire) ( الشعب العراقي

  ٢٠٠٣ن بداية ترشين ثا

عـالم العراقيـة إقالة جورج منصور مـن إدارتـه لألخبـار يف شـبكة اإل

  )١٢/١١/٢٠٠٣فيليج فويس (

  ٢٠٠٣ ثان  ترشين١٢

ـأن أ ـعـراقيني اـلـذين ميتلـكـون ـمـن ال% ٦٧ظـهـر اـسـتفتاء ـحـديث ـب

، وليس من و الجزيرةالعربية أخبار من القطات ستااليت يفضلون سامع األ

  )ر السابقصدامل(عالم العراقية شبكة اإل

  ٢٠٠٣ ترشين ثاين ١٣



١٧٤ 
 

املؤقتة التي مل تـرض عـن ن سلطة االحتالل تنرش نيويورك أوبزرفر أ

 ملدة ذاعة خاصة بهاتغطية األخبار األمريكية يف العراق عىل وشك إطالق إ

عـالم يف السـلطة شـار اإلمريكية ويقـول مست ساعة تتجاوز الشبكات األ٢٤

تـقـول املقاـلـة أن الـجـيش )دادنـهـا مبثاـبـة يس ـسـبان بـغـأ(ـسـمث دوراـنـس 

طة االـحـتالل املؤقـتـة ـكـام ـمـرييك يف الـعـراق واملكـتـب الـصـحفي يف ـسـلاأل

: يـشـغلهام مؤمـنـون سياـسـيون حقيقـيـون"خـبـار وـصـفهام أـحـد منتـجـي األ

فة بإذاعـة غاضبون من عدم قيام الصـحا"وهم " محافظون جدد ومبرشون

  )٢٠٠٣-١١-١٣وبزرفر نيويورك أ" (خبار الجيدة يف العراقاأل

  ٢٠٠٤ كانون الثاين ٧

ـر الصــناعي عر ـة القـم بســات ومقرهــا الســعودية الصــديقة رشـك

 العراقية وطبقا لراديو عالممن شبكة اإل" العراقية"أ بث قناة مريكان تبدلأل

ـدا  ـت إ"هولـن ـراق أعلـن ـىل الـع ـان ـع ـوم األمريـك ـد هـج ــع ـات دارـت ا عربـس

بث برامجها عـىل ونايلسات أنهام سوف لن تسمحا لشبكة اإلعالم العراقية 

تقارير املراقبة الدوليـة يف يب (نهام غريا رأيهام أي من القمرين ولكن يبدو أ

  )٧/١/٢٠٠٤يس يب 

  ٢٠٠٤ كانون ثان ٩

  بـعـد أن ـقـررت وزارة اـلـدفاع األمريكـيـة ـعـدم تجدـيـد عـقـد ـسـايك 

ـوزارة مــع رشكــة هــاريس عــالم العراقيــة، تعاقــدت إلدارة شــبكة اإل اـل

  تعلن . رن بوالية فلوريداعسكري مقرها يف ميلبو، وهي مقاول كوربوريشن

  



١٧٥ 
 

ن قيادة التعاقدات العسكرية ومقرها واشنطن ونيابة عـن سـلطة الرشكة أ

، منحـت الرشكـة عقـدا قـابال  املؤقتـة التـي تحكـم العـراق حاليـااالئتالف

. العراقيـة" العتيقـة"عالم ا لتطوير شبكة اإل مليون دوالر٩٦للتجديد بقيمة 

فـريقهم "سيكون و. ا مليون دوالر١٦٥مة الكلية للعقد حوايل وستكون القي

ـيل ـو" املـح ـال إل يب يس ـه ـة لإلرـس ـا ا LBC املؤسســة اللبنانـي ـي ميلكـه لـت

  )املصدر. (املسيحيون يف لبنان ورشكة الفوارس الكويتية لالتصاالت

  ٢٠٠٤ كانون الثاين ٢٠

ا  نخرتق حواجز بروباغنـدحتى"يف خطاب االتحاد قال الرئيس بوش 

ـخـرى يف الكراهـيـة، تتوـسـع إذاـعـة ـصـوت أمريـكـا والـخـدمات اإلذاعـيـة األ

ن سـوف تبـدأ يف تقـديم  خدمـة تلفزيـورامجها العربية والفارسية وقريباب

 ٢٠بـيض يف موقع البيـت األ" (أخبار موثوق بها معلومات يف أنحاء املنطقة

  )٢٠٠٤انون الثاين ك

  ٢٠٠٤ شباط ١٤

  ة قنـــاة مريكيـــكومـــة األا تطلـــق الح مليـــون دوالر٦٢بقيمـــة 

خبار وبرامج ترفيهية للـدول العربيـة مـن الحرة ملنافسة الجزيرة وإلذاعة أ

نال بوـسـت ووطبـقـا لـصـحيفة ناـشـ. قاـعـدة يف ـسـربنجفيلد بوالـيـة فرجينـيـا

نشـاء فـرع لقنـاة ا إضـافية إل مليـون دوالر٤٠الكندية خصصـت واشـنطن 

  رامجهـا سـتكون عـىل بو) ٢٠٠٤تبدأ البث يف نيسان (الحرة خاصة بالعراق 

  



١٧٦ 
 

ن ة أمريكيملوسيقى البوب وتعتقد الحكومة األ، وهو منفذ طراز راديو سوا

  .راديو سوا حقق نجاحا كبريا

 العراقيـة التـي عـالملقد فشلت شـبكة اإل"وطبقا لصحيفة البوست 

خطب وبيانات بول برميـر ذاعتها مل يتحمس العراقيون إل. يديرها البنتاغون

) اكنـد(نال بوسـت وناش" (عضاء مجلس الحكم العراقيوأالحاكم األمرييك 

  )١٩/١٢/٢٠٠٣يف 

  ٢٠٠٤ شباط ١٤

تشاري شبكة اإلعالم العراقيـة يقول مقاول سلطة االحتالل وكبري مس

ن نوعا مـن أ" يف العراق هو تدريب صحفي مهني ن املطلوبدون نورث أ

 املؤقتة حتاللالتدريب الوحيش قام به الجيش األمرييك ومسؤولو سلطة اال

كانوا يقومـوت بزيـارة مكاتـب ومقـرات . حني كانوا يجدون أخبارا معادية

ي دون قبـول أي وسـاطة أو أبـ. فلةالصحف املؤذية ثم يرتكونها خرابا ومق

  "مناشدة

ـسـباب كـثـرية يـقـول أن مـشـاكل ـشـبكة اإلـعـالم العراقـيـة ـكـان لـهـا أ

) اب الـدوارالبـ( املحسـوبية املسؤولني القادمني مـن بـاب"بضمنها حقيقة 

السياسـة و صـحفية كـانوا يرسـمون الخطـط وبدون أية خـربة تلفزيونيـة أ

  "عالم العراقيةلشبكة اإل

 الغريب لرأس املـال العامـل، رغـم أن شـبكة اإلعـالم النقص"كذلك 

مريكيـة يف التـاريخ العراقية كانت أغىل مرشوع إعالمي تطلقه الحكومة األ

  ا يف الـشـهر، ـمـام لـيـون دوالر م٤حـيـث ـكـان رأس اـملـال املرصوف بـحـدود 

  



١٧٧ 
 

ن تعمـل مبيزانيـة فقـرية جـدا ظهـرت جليـة أجرب شبكة اإلعـالم العراقيـة أ

 مل يـكـن هـنـاك ميزانـيـة للمـعـدات .واـضـحة ـعـىل ـشـكل القـنـاة وبرامجـهـا

وقـد رفـض طلـب . الكامريات أو معـدات التحريـرساسية مثل بطاريات األ

 ٥٠٠كـرث مـن يكن يكلـف ألطبق ستااليت للربط بتغذية أخبار رويرتز ومل 

 لطبـع دليـل تـدريب أعددتـه ا دوالر٢٠٠كام رفـض طلـب بقميـة . ادوالر

  "للغة العربية ملساعدة املراسلنيبا

نقص التخطيط إلنتاج برامج أو رشاء برامج نـتج عـن إذاعـة "كذلك 

حسـني، فالم هوليوود صودرت من قرص عدي ابن صـدام وبية وأوربرامج أ

  "ةباملخالفة لحقوق امللكي

ن يغطـوا املـؤمترات اليوميـة صدرت أوامر ملوظفي الشبكة أ"كذلك 

خذ كل الوقت وكل  أالتي ال تنتهي لسلطة االحتالل واملقابالت والصور مام

  "ات املراسلني من الشارع العراقياملعدات املتاحة لتغطية تحقيق

وهو مفهوم أمرييك آخر داست "  يف التفاوض الجامعيالحق"كذلك 

ظفـو الشـبكة مـرتني مطـالبني رضب مو سـلطة االحـتالل حـني أعليه إدارة

جلسـة اسـتامع " (و الطريـق العـامإمـا طريقتنـا أ"بأجور أعىل، فقيل لهم 

الشيوخ بتـاريخ شهادة دون نورث يف لجنة السياسة الدميقراطية يف مجلس 

٢٠٠٥/ ٢ / ١٤(   

  ٢٠٠٤ شباط ١٥



١٧٨ 
 

عالم العراقيـة بـدال س كوربوريشن تتوىل عملية شبكة اإلرشكة هاري

ا ،  مليـون دوالر٨٢٫٣ من منح سايك عقدا بقيمـة ا شهر١١بعد . من سايك

نحـن عمليـا "ذاعة اللبنانيـة يقول مسؤول من أحد مقاويل الباطن رشكة اإل

  )٢٠/٢/٢٠٠٤ meek weekly special report" (نبتديء من الصفر

  ٢٠٠٤مارس 

 محمـود مريكية تقتل رئيس تحريـر الجزيـرة يف الفلوجـةالقوات األ

  )محكمة بروكسل(عواد حامدي 

  ٢٠٠٤ مارس ١٨

مريكيـة تقتـل عـيل الخطيـب مراسـل قرب نقطة تفتيش القوات األ

  )٢٠٠٤ نيسان ١٩رس بأسوشيتد(لعربية وعيل عبد العزيز مصورها ا

  ٢٠٠٤ مارس ١٨

ديا نرصت، مذيعة، ومجيد رشيد فني، ومحمد أحمد رسحـان قتل نا

محكمـة (مسـلحني يف ديـاىل عالم العراقية من قبل عنرص أمن من شبكة اإل

  )بروكسل 

  ٢٠٠٤ مارس ١٨

سلطة االحتالل يصدر املفتش العام لوزارة الدفاع تقريرا حول عقود 

لعراقيـة عـالم ااملؤقتة يقول فيه أن مدير بـرامج سـايك األصـيل لشـبكة اإل

 ١٠احنة فـورد وطـائرة شـحن دي يس اشرتى سـيارة هـامر ايـتش تـو وشـ

ـالها إ ـاص إلرـس ـتعامله الـخ ـراق الـس ـ"ىل الـع ـدـخ ـاق العـق ـني . "ارج نـط   وـح

  



١٧٩ 
 

لتفت رشكة سايك رفض مكتب التعاقد يف البنتاغون التصديق عىل الرشاء، ا

 وزارة الـدفاع ىل مكتـب مختلـف ضـمن دائـرة وكيـلحول مختص الرشاء إ

ومل "صـول عـىل املوافقـة ونجحـت يف ذلـك جـل الحون السياسة من ألشؤ

يستطع املفتش العام تحديد سـعر الصـفقة ولكـن يف تفاصـيل املصـاريف 

  .الف دوالر أ٣٨١ بلغت يف مجموعها "املكتب واملركبة"املسامة 

، USAIDحد املختصني الحصول عىل عقد مع أيضا حني مل يستطع أ

م العراقيـة يف رشكـة عـالعقـد شـبكة اإل له أن يغطـى بORHAرتب مدير 

سندت له مسؤولية تحديد كيفية التخلص من الزبالة كان أوال قد أ. "سايك

ي ومل يكـن أ. ري مستشاري وزارة الشباب والرياضـةصبح كبعراق، ثم أيف ال

وكتـب مـدير . عالم العراقي الحـرهاتني الوظيفتني ضمن نطاق عقد اإلمن 

ORHA"  يف عـدة مشـاريع ) ع البحـثختص موضوامل(نتوقع أن يستخدم

  "عالم عراقيخاصة هي أساسا خارج نطاق عمل عقد إنشاء إ

تعاقد مل نستطع تحديد كيف حصل مسؤول ال"اختتم املفتش العام 

املصـدر وزارة الـدفاع، (عالم العـراق الحـر عىل سعر عادل ومعقول لعقد إ

مل : يمالحظـة منـ)٢١ و١٨ صـفحة ٢٠٠٤ مـارس ١٨تش العـام مكتب املف

 ملعرفـة العبقـري -بـذل جهـدا كافيـا مل أ-أستطع أن أتوصل بشـكل أكيـد 

ـب ـذي يـق ـة اـل ـة والرياـض ـار الزباـل ـن يف ض أمستـش ـالم، ولـك ـن اإلـع ـره ـم   ـج

ـري مستشــاري وزارة الشــباب والرياضــة هــو دون  ـان كـب ـرتة ـك ـك الـف   تـل

  صـل لبنـاين وهـو ابـن  ثم جاء منذر فتفت األمـرييك مـن أايربيل الصهيوين

  



١٨٠ 
 

وفتفـت  !! -مصـادفة  يالل-) أحمـد فتفـت(وزير شباب ورياضة لبنان عم 

يف ) الطبلة(ماسيه يف املنطقة الخرضاء يرضب عىل الدنبك هذا كان يقيض أ

املصـدر كتـاب يوميـات الجنـود (حفالت الرقص والعهر للضباط األمريكان 

 وعـىل هـذا رمبـا يكـون)  ترجمة بثينة النارصي-األمريكان يف بالد الرافدين

   هو املقصود ؟- بأدواره املتعددة -فتفت 

  ٢٠٠٤ مارس ٢٦

ي يب يس برهـان محمـد مزهـور يف القوات األمريكية تقتل مصـور آ

  )قع محكمة بروكسلمو(الفلوجة 

  ٢٠٠٤ نيسان ٦

 وهـو ا بليـون دوالر٦٫٧ىل عوائـدها حلقـت إ"تقول رشكة سايك أن 

زيـادة يف نفقـات "مـع ) ٢٠٠٣(خـالل السـنة املاليـة السـابقة " رقم قيايس

مـن عوائـدها، وعقـود البنتـاغون % ٨٠ل العقـود الرسـمية تشـك... الدفاع

 نيـسـان ٧ون  تربـيـ-ـسـان دـيـاغو يونـيـون " (ا بلـيـون دوالر٣٫٧ىل وـصـلت إ

٢٠٠٤(  

  ٢٠٠٤ نيسان ١٥

ما تفعله الجزيرة خبيث وغري دقيق وال "دونالد رامسفيلد يعلن "

  "ميكن إيجاد عذر له

  ٢٠٠٤ نيسان ١٦



١٨١ 
 

، يكشف جورج بـوش يف مقابلـة مـع تـوين بلـري  ملذكرة مرسبةطبقا

. بأن الخطط كانت لقصف مقر الجزيرة يف قطر ولكن بلـري يقنعـه بخالفـه

  )٢٢/١١/٢٠٠٥صحيفة مريور الربيطانية (

  ٢٠٠٤ نيسان ١٩

 قناة العراقية التابعـة ن تطور العمل يفتنرش سانت بطرسربغ تاميز أ

توقفـت تقريبـا يف األيـام "ى خريع اإلعالم األلشبكة اإلعالم العراقية ومشار

. ل رشكة هاريس وغريها من الرشكـاتعاماألخرية حيث أن العنف يعرقل أ

 ديفد حتى مع وجود حاميات مسلحة ومركبات مدرعة فإن مدير املرشوع

 يقاربـه خـارج املنطقـة و مـاسيدجيل مل يستطع التحرك بـأكرث مـن ميـل أ

  )الخرضاء

  ٢٠٠٤ مارس ٢٦

تشري الصحيفة إىل  .. كالشينكوف لحاميتها٥٠٠رشكة هاريس اشرتت 

كة هاريس فازت بعقد البنتاغون إلدارة شـبكة اإلعـالم العراقيـة مـن ن رشأ

عـرف شـيئا عـن صـناعة ال ت"نهـا أل" "مرشوع مبادرات رجـل واحـد"خالل 

 مـع LBCجرت من الباطن شبكة عربية غـري مثـرية للجـدل وقد أ" الربامج

  )٢٠٠٤ نيسان ١٩نت بطرسربغ تاميز سا(ة ملجلة نيوزويك املطبعة الكويتي

و املهندس جـو سـليامن اللبنـاين الرجل الواحد ه : املرتجمة مالحظة

  ـصـل وـهـو الـسـبب يف حـصـول ـهـاريس ـعـىل عـقـد البنـتـاغون ـبـدال ـمـن األ

  هـنـاك يف الـعـراق (ؤـسـائه يف ـهـاريس ـنـه ـقـال لر، ويـقـول ـسـليامن أـسـايك

  



١٨٢ 
 

. لفـتـه ـهـاريس بالبـحـث ـعـن عـقـود يف الـعـراقوـقـد ك) ـمـوال يف انتظارـنـاأ

  .والرشكة التي اقرتحها للتأجري من الباطن هي شبكة لبنانية

  ٢٠٠٤ نيسان ١٩

مريكية تطلق النار وتقتل مراسـل عىل الطريق إىل سامراء القوات األ

 وتصـيب ،سعد كاظم والسائق حسني صالحالعراقية التي ميولها البنتاغون أ

  )٢٠٠٤  نيسان١٩برس وشيتدأس(املصور باسم كاميل 

  ٢٠٠٤ آيار ١٥

 تعلن سلطة االحتالل املؤقتة عن إطـار ،حكمها يف العراققبل نهاية 

الوكالـة (هاز بث عـام ىل نوع من ججديد إلعالم إذاعي عراقي مام يحوله إ

  )٢٠٠٤  مايو١٥الفرنسية لألخبار 

  ٢٠٠٤منتصف 

عمـل نشاؤها للبحث عـن فـرص  تم إIraqexرشكة اسمها عراقكس 

نيويـورك تـاميز (يف العراق املحتـل، تشـكل رشاكـة مـع مجموعـة رينـدون 

وباغندا نيابة عـن ريندون لها تاريخ طويل من نشاطات الرب) ١١/١٢/٢٠٠٥

  الحزب الجمهوري

سست الرشكة بواسطة شاب يهودي مـن أصـل بولنـدي تأ: مالحظة(

وزفوفتز ثـم اسمه كريستيان ج. وأملاين ولد يف بريطانيا وانتقل إىل واشنطن

 االـسـم ثـم ـغـري اسـم رشكـتـه  وـعـرف بهـذاكريـسـتيان بـييلىل  اسـمه إغـري

  ) .ىل مجموعة لنكولنعراقكس إ

  ٢٠٠٤ آب ٧



١٨٣ 
 

ـيـاد ـعـالوي عـمـل مكـتـب ـلـق رـئـيس اـلـوزراء العراـقـي املؤـقـت إيع

  )٨/٨/٢٠٠٤ك تاميز نيويور(الجزيرة يف بغداد 

  ٢٠٠٤يلول  أ٤

الجزيرة يف بغـداد وتفتشـه الحكومة العراقية املؤقتة تقتحم مكتب 

برس  وأسوشـيتد٦/٩/٢٠٠٤الوكالة الفرنسـية (جل غري مسمى وتغلقه إىل أ

٧/٩/٢٠٠٤(  

  ٢٠٠٤حوايل ايلول 

) عمرهـا سـنة واحـدة ( لرشكة عـراقكسمرييك عقدامينح الجيش األ

" حملة إعالنية وعالقات عامة"الرشكة سوف تتوىل . ا  مليون دوالر٦بقيمة 

نرشة ـجـاك " (أـيـة خلفـيـة يف العالـقـات العاـمـة أو اإلـعـالم"وـلـيس للرشـكـة 

  )١١/١٢/٢٠٠٥ز  ونيويورك تامي٦/١٠/٢٠٠٤ودواير أ

  ٢٠٠٤ ترشين اول ٧

محكمـة ( مراسـل العراقيـة يقتـل مـن قبـل مسـلحني حمد جاسـمأ

  )بروكسل

  ٢٠٠٤ترشين ثاين 

ىل شـبكة شـبكة اإلعـالم العراقيـة إسلطة االحتالل املؤقتة تغري اسم 

ن  أقنـاع العـراقينيإل"الرت تومبسون للعالقات العامة  وتؤجر جي والعراقية

  "راقية لها مصداقيةالع



١٨٤ 
 

البد أن هناك خطأ يف التاريخ أعاله حيـث املفـروض : مالحظة مني(

  )٢٠٠٤ن سلطة االحتالل املؤقتة قد انتهى عملها يف نهاية حزيران أ

  ٢٠٠٤ ترشين ثاين ١

مـرييك حـني ء نجم يقتل يف رأسه برصاصة قناص أمصور رويرتز ضيا

  )موقع محكمة بروكسل(مريكية ت أمسلحني وقواكان يغطي معركة بني 

  ٢٠٠٥ كانون الثاين ٢٠

 مليـون ٢٢نهـا منحـت عقـدا جديـدا بقيمـة تعلن رشكـة هـاريس أ

لتغطيـة التـدريب ودعـم الربمجـة عـالم العراقيـة ا من قبل شـبكة اإلدوالر

  )٢٧/٤/٢٠٠٧ريس يف املصدر موقع رشكة ها(نظمة وعمليات املراسلني واأل

  ٢٠٠٥ شباط ٢٠

حني سئل من قبل صـحيفة سـانت بطرسـربغ تـاميز كيـف تسـتطيع 

لفزيـون العراقيـة التـابع لشـبكة اإلعـالم مواجهة فكرة أن ت"رشكة هاريس 

 خاصة خـالل الوقـت الـذي كانـت -مريكية العراقية هو بوق للحكومة األ

 قال مدير املرشوع ديفد سـيدجيل " سلطة االحتالل املؤقتة تقود البالدفيه

 ألن - تستلم فلسا واحـدا مـن الحكومـة األمريكيـة س كورب ملوال هاريأ"

املها مـن قبـل الحكومـة عالم العراقية بضمنها العراقية ممولة بكشبكة اإل

  "العراقية بأموال عراقية



١٨٥ 
 

وقال أيضا أن أحد أهداف رشكـة هـاريس هـو تطـوير بثـي إذاعـي 

  "ريـكـانة املواـضـيع املوالـيـة لألمقلـلـت ـمـن كمـيـ"نـهـا وأ" ـعـادل ومـتـوازن"

لو كنا نعرف أن األمن سـوف يتـدهور إىل الحـال " من قال الفيام يخص إو

" جل هذا العقـدالذي هو عليه اليوم، كنت سأويص إداريت بأال تنافس من أ

  )٢٠/٢/٢٠٠٥سربغ تاميز صحيفة سانت بطر(

ذن من مينح العقود إذا كان التمويل عراقيا خالصا، ملاذا إ: سؤايل هو

مـوال لمـون مـن هـو الـذي يـترصف مبقـدرات وأا تعهو البنتاغون؟ هكـذ

  االستقاللذه الدولة املسخ عدمية السيادة وومصائر العراقيني يف ه

  ٢٠٠٥ شباط ٢٨

يـدي مسـلحني يف ذيعة تلفزيون العراقية تقتل عىل أرائدة الوزان م

  )موقع محكمة بروكسل(املوصل 

  ٢٠٠٥مارس 

 Lincolnكـولن ىل مجموعة لن تغري اسمها إIraqexرشكة عراقكس 

Group)  انظـر معلومـات ) (٢٠٠٥ مـارس ٢٣املصدر نرشة جـاك اودوايـر

  )الرشكة يف الجزء السابق من السلسلة

  ٢٠٠٥ آيار ٣١

جرجس محمد سلطان مراسل العراقية يقتل قـرب منزلـه مـن قبـل 

  )موقع محكمة بروكسل(مسلحني 

  ٢٠٠٥حزيران 



١٨٦ 
 

 متنح عقودا ملـدة يكيةمرمليات الخاصة يف وزارة الدفاع األقيادة الع

ـون دوالر٣٠٠ىل خمــس ســنوات تصــل إ ـة  ملـي ـرامج اذاعـي ا ملقــاالت وـب

ل لكسـب الـدعم يصال رسائوإعالنات ويت شريتات وأعالم ووسائل أخرى إل

مريكيـة بضـمنها عقـد ملجموعـة لنكـولن التـي تـزعم العاملي للحكومة األ

طبقـا " خارجيـةمريكيـة ووزارة العالقات خاصة يف الكـونغرس واإلدارة األ"

املقاول املدين الرئييس لتنفيذ حملة  "لصيحفة نيويورك تاميز، تصبح لنكولن

وتبني السـجالت )  البعثة الغربيةمرشوع(نبار تسمى دعائية يف محافظة األ

مـرييك عرشات املاليـني ر العديدة التالية، حـول الجـيش األشهخالل األ"أنه 

  "الرات اىل لنكولن لهذا املرشوعمن الدو

ـذهب إ ـر ـي ـد آـخ ـم عـق ـايك رـغ ـة ـس ـادات الو"ىل رشـك ـعة االنتـق اـس

مل يجدد عقـدها األول يف "  العراقية األوىلعالمملعالجتها تلفزيون وشبكة اإل

مجـرد بـوق دعايـة ن الشـبكة كانـت  وسط الشكاوى بأ٢٠٠٣كانون األول 

 Sycoleman Incالعقد الثالـث مـنح لرشكـة سـايكوملان "للقوات املحتلة 

ها الجرنال املتقاعد جاريد بيتس وكان سابقا مدير العمليـات يف والتي يرأس

ORHA.   

صاحب رشكة سايكوملان هو جـاي جـارنر ومـن هنـا : مالحظة مني(

عاد جـارنر للـرتبح مـن كـل لقد . تعيني صاحبه جاريد بيتس رئيسا للرشكة

  .)الدعاية والنفط الخ: يشء ممكن

  



١٨٧ 
 

لعراقيـة يف حزيـران عـالم اايك فورلونغ الـذي طـرد مـن شـبكة اإلم

، هو نائـب مـدير عـنرص دعـم العمليـات النفسـية املشـرتكة واحـد ٢٠٠٣

ـن املرشوعالضــبا ـو إس إ. (ط املســؤولني ـع ــي ـوداي هـي  و ١٣/١٢/٢٠٠٥ ـت

انـظـر ـسـرية ) (١٥/٢/٢٠٠٦ ونيوـيـورك ـتـاميز ٢٣/١٢/٢٠٠٥ و ١٤/١٢/٢٠٠٥

  )سابقةجزاء الفورلونغ يف األ

  ٢٠٠٥ حزيران ١

تقتل مراسل صـحيفة الـدعوة حيـدر الجـوراين يف مريكية القوات األ

  )محكمة بروكسل(النجف 

  ٢٠٠٥ حزيران ٢٢

ة يدي القوات االمريكيصالحي مراسل نايت ريدر يقتل عىل أيارس ال

  )موقع محكمة بروكسل(يف بغداد 

  ٢٠٠٥ حزيران ٢٨

 مدير يف قناة الرشقية يقتـل عـىل أيـدي القـوات حمد وائل البكريأ

  )محكمة بروكسل(اد مريكية يف بغداأل

   ٢٠٠٥ متوز ١

لعراقيـة يخطـف ويقتـل مـن الد صبيح العطار منتج ومقـدم يف اخ

  )موقع محكمة بروكسل(قبل مسلحني يف املوصل 

  ٢٠٠٥ متوز ٣



١٨٨ 
 

ا ابـراهيم تقتـل مـن قبـل القـوات رئيسة تحرير تلفزيون بغداد مه

  )محكمة بروكسل(مريكية يف بغداد األ

  ٢٠٠٥ آب ٢٧

يك مقـدم يف راديـو ديـاىل لشـبكة اإلعـالم  العنـبرافد محمود سعيد

  )محكمة بروكسل(، يقتل من قبل مسلحني العراقية

  ٢٠٠٥ آب ٢٩

راهيم مراسال رويـرتز يقـتالن عـىل أيـدي بحيدر كاظم ووليد خالد إ

  )محكمة بروكسل(غطيان معركة مريكية يف بغداد وهام يالقوات األ

  ٢٠٠٥يلول  أ١٧

  )املصدر السابق (ن العراقيةمقتل صباح محسن م

  ٢٠٠٥ أيلول ٢٢

فضيل مدير العراقيـة حالم يوسف مهندسة تلفزيون وباسم المقتل أ

  )املصدر السابق( املوصل يدي مسلحني يفعىل أ

  ٢٠٠٥ول ترشين أ

 Divide and"فـرق تغتنـي"تقدم مجموعة لنكـولن خطـة تسـمى 

prosper) ش ادة العمليـات الخاصـة يف الجـيىل قيـإ). بدال من فـرق تسـد

 وتنصح الخطة باستهداف رجال الدين السنة بحملـة األمريكية يف فلوريدا،

  )٢/١/٢٠٠٦نيويورك تاميز (الدعاية 

  ٢٠٠٥ ترشين ثان ٢



١٨٩ 
 

ث املتـحـدث يوزـيـر اـلـدفاع دوناـلـد رامـسـفيلد يـعـني دوراـنـس ـسـم

الرسمي له رغم املقالة املثرية للجدل التـي نرشهـا سـمث يف صـحيفة وول 

 نيسان والتي يقول فيهـا أن شـبكات التلفزيـون ٢٥تاريخ سرتيت جورنال ب

فـالم مـن ألنهـا كانـت تعيـد بـث أ" ة لإلرهابينيداة دعايأ"األمرييك كانت 

  )٢/١١/٢٠٠٥واشنطن بوست (الجزيرة 

  ٢٠٠٥ ترشين ثان ٢٨

مقـتـل عقـيـل عـبـد الرـضـا ومـقـداد محـسـن ـمـن العراقـيـة ـمـن قـبـل 

  )لمحكمة بروكس(مسلحني 

  ٢٠٠٥ ترشين ثان ٣٠

الـجـيش األـمـرييك ـيـدفع رسا للـصـحف "نجـلـس ـتـاميز وس أـتـنرش ـلـ

ضـيع تكتبهـا القـوات األمريكيـة لتلميـع صـورة الوجـود العراقية لنرش موا

مـدبرة "العمليـة تقـوم بهـا مجموعـة لنكـولن وهـي " مرييك يف العـراقاأل

انجلـس تـاميز لوس " ( عالقة للمقاالت بالجيش األمرييكبحيث تستبعد أي

٣٠/١١/٢٠٠٥(  

  ٢٠٠٥ل وكانون أ

 إن يشري استفتاء قام به معهد غـالوب ونرش يف يـو اس تـوداي ويس

من األمريكان يعتقدون أنـه مـن الخطـأ أن يـدفع البنتـاغون % ٧٢إن بأن 

ـيرسا لإل ـدة ألمريكــا عــالم العراـق ـنرش مواضــيع مؤـي ـو إ( ـل ـوداي ـي س ـت

٢٣/١٢/٢٠٠٥(  

  ٢٠٠٦بداية كانون ثاين 



١٩٠ 
 

 سنة للكتابة ضـد ٣٠ دةيحكم عىل الصحفي كامل كريم بالسجن مل

ـرزاين ـض ال. مـسـعود ـب ـة ويخـف ـار ـضـجة دولـي ـتة أتـث ـدة ـس ـم ـمل ـهر حـك ـش

  )٢٠٠٦ كانون ثان ١٠كريستيان ساينس مونيتور (

  ٢٠٠٦ كانون الثاين ١

مريكيـة تقتـل محمـود زعـل مراسـل تلفزيـون بغـداد يف القوات األ

  )محكمة بروكسل(الخالدية 

  ٢٠٠٦الثاين  كانون ٢

ن مجموعة لنكولن كانت تدفع لرجـال الـدين  أتنرش نيويورك تاميز

  )٢/١/٢٠٠٦نيويورك تاميز  (يف نرش الربوباغنداالسنة ملساعدتها 

  ٢٠٠٦نون الثاين  كا٤

، دورانس سمث مساعدا لـوزير الـدفاع للشـؤون يعني الرئيس بوش

واشـنطن بوسـت ) ( نيسان يؤيد مجلس الشيوخ هذا التعيـني٧يف (العامة 

وىل مـن  كتب عن سـمث يف األجـزاء األانظر ما) (٨/٤/٢٠٠٦ و ٥/١/٢٠٠٦

  )هذه السلسلة

  ٢٠٠٦ كانون الثاين ١٠

ـمـن الـعـراقيني % ٥٠ن ـحـوايل ـتـنرش كريـسـتيان ـسـاينس مونيـتـور أ

ـة ـاهدون العراقـي ـاد . يـش ـا للنـق ـن طبـق ـة "ولـك ـخة العراقـي ـبحت النـس   اـص

  . الـبالد بـوق دعايـة للسياسـيني الشـيعة الـذين يقـودون PBSمن شـبكة 

 صـبحتأعالم املسـتقل ولكـن املقصود بالعراقية أن تكون منوذجا لإلوكان 

عـالم العراقيـة هـي عـنرص إن شبكة اإل.. غنيمة سياسية للفصائل املتنافسة



١٩١ 
 

كريسـتيان " (ىل مجتمع طـائفيساعد عىل تحويل املجتمع العراقي إآخر ي

  )٢٠٠٦ كانون الثاين ١٠ساينس مونيتور 

  ٢٠٠٦منتصف كانون الثاين 

مريكيـة يبـدأ يف فحـص اسـتخدام العـام يف وزارة الـدفاع األاملفتش 

ــولن  ــة لنـك ــاغون ملجموـع ــية(البنـت ــات نفـس ــاميز ) (يف عملـي ــورك ـت نـي

١٥/٢/٢٠٠٦(  

  ٢٠٠٦ شباط ١٥

، كـان مؤسسـا مجموعـة تنرش نيويورك تاميز أنه منذ سـنتني مضـني

وبـيج ) اسـمه الحقيقـي كريسـتيان جوزيفـوفتز(لنكولن كريسـتيان بـييل 

يعيشـان يف منـزل جامعـي ) "ن سابقا ضابط مخابرات يف املـارينزكا(كريج 

 ـمـن الرشـكـات الفاـشـلة الـتـي ـحـاوال ـبـائس يف واـشـنطن وخلفـهـام سلـسـلة

واآلن رشكـتهام تعمـل مـن مكاتـب "حتى فازا بعقود البنتـاغون " نشاءهاإ

. فينيو وترعى مسابقات بولو يف فريجينيـا بلـد الخيـولأنيقة يف بنسلفانيا أ

  السيد بييل مؤخرا منزال مبليون دوالر والسيد كريج يقود سيارةوقد اشرتى

نيويـورك تـاميز (لديـه " مـدير االمـن"جاغوار ويظهر يف املقابالت بصـحبة 

١٥/٢/٢٠٠٦   

اء من عىل ظهـور حوال وكل هذا الرثسبحان مغري األ: مالحظة مني(

  )فرق واغتني: صحيح.. العراقيني

  ٢٠٠٦ مارس ٥



١٩٢ 
 

تـنرش أن وزيـر الخارجيـة اليابـاين ) طوكيـو (حيفة دييل يوميوريص

حـول صـبي يلعـب ) كابنت تسوباسـا(هدى سلسلة رسوم متحركة بعنوان أ

 شاحنة مـاء تابعـة ٢٦وقد زينت . لشبكة اإلعالم العراقية مجاناكرة القدم 

التي اسمها القـوات الدفاعيـة وال أدري ملـاذا و(للقوات اليابانية يف العراق 

بصـور ) ميـال لتـدافع عـن نفسـها يف العـراقف األالجاءت من عىل بعـد آ

ول يف وزارة الخارجيـة اليابانيـة أن وتوقـع مسـؤ. عمالقة لكـابنت تسوباسـا

سوف متأل رؤوسهم األحالم واآلمال حـني يشـاهدون األفـالم "أطفال العراق 

ـانيني أـهـذا ـسـوف ـيـدو دـيـيل يومـيـوري " (ـضـايعم املـشـاعر املوالـيـة للياـب

٥/٣/٢٠٠٦ (  

  ٢٠٠٦ مارس ١١

نور تـريك اقية والسائق أمجد حامد محسن مدير يف قناة العرمقتل أ

  )موقع محكمة بروكسل(من قبل مسلحني يف بغداد 

   ٢٠٠٦ مارس ١٩

عيل حامـد امليـاحي مراسـل صـحيفة الـدعوة وكامـل منـاحي عنـرب 

عراقية  مريكيةحرب والسالم يقتالن من قبل قوات أمراسل النهار ومعهد ال

محكمـة (ا يغطيان هجمة عسكرية عىل جـامع يف بغـداد مشرتكة حني كان

  )بروكسل

   ٢٠٠٦ آيار ٥

يق يعرث عىل سعد الشمري مقدم برامج يف العراقية عىل قارعة الطر

  )عالهاملصدر أ. (يف بغداد ميتا خنقا

  ٢٠٠٦ آيار ٢٤



١٩٣ 
 

مريكيـة حقيقـا داخليـا يف وزارة الـدفاع األتنرش نيويورك تاميز بأن ت

لصـحف ن دفـع مبـالغ ماليـة ان بوشـكرك اسـتنتج إىل أقام به األدمريال فـ

عراقية لنرش قصصا دعائية أمريكية ميكن أن يـؤثر عـىل مصـداقية أمريكـا 

  )٢٠٠٦ آيار ٢٤نيويورك تاميز ( .وينبغي إيقافها

  ٢٠٠٦ آيار ٣١

 من قبل مجهولني ةمقتل جعفر عيل مقدم برنامج ريايض يف العراقي

  )مصدر محكمة بروكسل(

  ٢٠٠٦ متوز ١٩

تنهي وزارة الدفاع التعاقد مع مجموعـة لنكـولن وسـايك يف العقـد 

 وتبقـي ٢٠٠٥لثالث رشكات يف حزيران  الذي منح ا مليون دوالر٣٠٠البالغ 

تعلمنـا "يات نفسية يف البنتـاغون يقول مسؤول عمل. عىل رشكة سايكوملان

 يقدم أفضل ن العمل مع ثالث رشكات مكلف من ناحية الوقت واملال والأ

  "الخدمات للحكومة

. communications ٣-Lسايكوملان فرع من رشكة االستخبارات الخاصـة ( 

ـار ـذ آـي ـيس ال ومـن ـان رـئ ـة٣- ، ـك ـدمات الحكوـم ـول  لـخ ـد ـب ـرنال املتقاـع ـو الـج    ـه

  وـكـان ـقـد عـمـل ـلـدى رشـكـات لوكهـيـد للـسـالح وـلـورال وـكـان يف هيـئـة . ـسـريجان

ىل جانـب صـقور إ) ن القـومياملعهـد اليهـودي لشـؤون األمـ(الجنزا رئاسة منظمة 

وكـان رئـيس . مثال مايكل لدين وريتشارد بريل وجـيمس وولـزي  أاملحافظني الجدد

  جامعة ريجنت التابعـة لبـات روبرتسـون لـثالث سـنوات حـني اسـتدعي مـن قبـل 

  



١٩٤ 
 

رشاف عـىل حـل الجـيش للعمـل معـه بعـد  جاي جارنر لإلORHAرئيس 

لفرعها يك ) لعسكرية الدوليةانائب رئيس الشؤون (ذلك وظفته هاليربتون 

املصـدر () ن اللوجستيات العسـكرية يف العـراقر حيث كان مسؤوال عيب آ

  )هنا  وهنا

  ٢٠٠٦يلول أ

مـوال يسـتذكر تجربتـه يف دفـع أ) لب جامعةهو طاو(وليم ماركس 

العراقية لنرش مواضيع يف صالح األمريكان يكتبها جنود أمريكـان، للصحف 

يـذكر أنـه يف . بالشهر لدى مجموعة لنكولن دوالر ١٠٠٠ثناء عمله براتب أ

" معتاددفعة من املال كبرية عىل نحو غري "إحدى املناسبات حني احتاج إىل

وكـان يقـود " الحملـة الغربيـة"ذاعـة دعايـات  الهـواء إللرشاء دقائق عـىل

ا نقدا يف صـندوق السـيارة  مليون دوالر٣السيارة يف شوارع بغداد ومبعيته 

ن الرشكـة التـي يقـول أ" جموعات مربوطة بالبالستيكىل ثالث ممقسمة إ"

، ا لنرش القصص املزروعة دوالر١٥٠٠ىل  إ٥٠ بني تدفع للصحف العراقية ما

 يف شـهرين ا مليـون دوالر١٩ىل قع الحصول عىل مكاسب تصـل إانت تتوك

مقالـة كتبهـا مـاركس وهـي طريفـة ومهمـة : املصـدر.(من العمل بالعقـد

  ) وتبني كيف كانت تجري أمور بعرثة األموال عىل من ال خربة لهلالطالع

  ٢٠٠٦ أيلول ٥

ـايك أن أتع ـن ـس ـت ـل ـا كاـن ـون دوالر٢رباحـه ـا بلـي ـاين  يف الرـب   ع الـث

ـة  ـادة ٢٠٠٦مــن الســنة املالـي   العقــود الحكوميــة . ٢٠٠٥عــن % ٥، بزـي

  



١٩٥ 
 

ـكل  ـب % ٩٢تـش ـن مكاـس ـة ٢٠٠٥ـم ـون دوالر٧٫٨ البالـغ تصــاعدت . ا بلـي

.  عقدا مـع الحكومـة٩٠٠٠ديها حوايل ول. ٢٠٠٢منذ % ٧٨ها مبقدار مكاسب

  )٢٠٠٦ ايلول ٦ربيون و يونيون تسان دياغ(

  ٢٠٠٦يلول أواخر أ

 ملـيـون ١٢٫٤ بقيمـة ـعـة لنكـولن عـقـدا مدتـه ـسـنتنيتسـتلم مجمو

نتـاج مـواد عالقـات ا ملراقبة املنافذ اإلعالمية اإلنجليزية والعربيـة وإلدوالر

سـابقا كـان العقـد يف عهـدة مجموعـة . عامة للجيش األمـرييك يف العـراق

  )٢٠/١٠/٢٠٠٦نيويورك تاميز (ريندون 

  ٢٠٠٦ ترشين اول ٤

عراقيـة مـن قبـل مسـلحني يف مقتل جاسم حمـد ابـراهيم سـائق ال

  )موقع محكمة بروكسل(ثناء قيامه مبأمورية للمحطة املوصل أ

  ٢٠٠٦ ترشين ثان ٦

البنتاغون مل ينتهـك القـانون ن  املفتش العام يف وزارة الدفاع بأيعلن

.. م العراقــيمجموعــة لنكــولن لــزرع مقــاالت يف اإلعــالســتخدامه يف ا

للحـث عـىل .. اتالعمليات النفسية هي عنرص مركزي يف عمليات املعلوم"

  " قيام مواقف وسلوك إيجايب تجاه األهداف األمريكية

ـأ ـول ـب ـام يـق ـتش الـع ـإن املـف ـة ـحـال ـف ن املـسـؤولني ولـكـن ـعـىل أـي

 انتهكـوا رشوط التعاقـد فـيام يخـص إرسـاء العقـود التنافسـية العسكريني

ــول يف عـقــد مجموـعــة لنـكــولن املوـقــع يف أاررشاف ـعــىل مـصــواإل   يـل

جـراءات عقابيـة بسـبب انتهـاء فـرتة ولكنه ينصح بعدم اتخاذ أي إ. ٢٠٠٤



١٩٦ 
 

ماتـيـة يف نـشـطة العملـيـات املعلوأ:  املفـتـيش العـام-وزارة اـلـدفاع (د العقـ

  )٢٠٠٦ ترشين أول ٦جنوب غرب آسيا 

  ٢٠٠٦ول  ترشين أ١٤

ة عـىل يـد مجهـولني يف مقتل رائد قيس الشمري موظف يف العراقيـ

  )كسلمحكمة برو(جنوب بغداد 

  ٢٠٠٦ول  كانون األ٢٩

) الرياضـة(يـة عالم العراقحان من قناة الرياضة يف شبكة اإلعقيل رس

  )املصدر السابق(ىل العمل عىل يد مسلحني يقتل وهو يف طريقه إ

  ٢٠٠٧ كانون الثاين ٩

ـخـارج مكـتـب ) الـصـباح(اختـطـاف عقـيـل ـعـدنان مجـيـد محاـسـب 

  )املصدر السابق(صحيفة يف بغداد ال

  ٢٠٠٧ كانون الثاين ٢٠

ـعـالم  محـمـد ـنـوري وبـهـاء حـسـني خـلـف مراـسـيل ـشـبكة اإلمقـتـل

  )املصدر السابق(العراقية يف محافظة نينوى 

  ٢٠٠٧ شباط ٤

وات قـقتل سهاد الخالدي مراسلة شبكة اإلعالم العراقية من قبل الم

  )سابقاملصدر ال(مريكية يف الحلة األ

  ٢٠٠٧ط  شبا٧



١٩٧ 
 

ن لـدى العراقيـة عـىل أيـدي مـن مجهـولني يعملـو حـراس أ٣مقتل 

 يف الصـالحية بوسـط بغـداد قـرب مقـر اجانب يرافقـون وفـدحراس أمن أ

  )املصدر السابق(العراقية 

  ٢٠٠٧ مارس ٢٠

دعـم الدميقراطيـة (س توداي مقالة بعنوان تنرش اليوم صحيفة يو إ

ـنـه يف ـتـذكر أ) كوـمـة نقـسـمون ـحـول الحالعراقـيـون محبـطـون م: ينـحـدر

ن ر دي كانت نسـبة العـراقيني الـذيزيون األملاين إي آاستفتاء حديث للتلف

إىل % ٥٧ينظرون للدميقراطية باعتبارها أفضل نظام لبالدهم انحدرت مـن 

ـمــن الـســنة يعتـقــدون أن % ٩٤بـضــمنهم % ٥١ن  ـشــهر وأ١٦يف % ٤٣

 إىل ٣ن أكرث من الهجامت عىل القوات األمريكية مقبولة كأفعال سياسية وأ

منـي  سبب انهيـار الوضـع األمرييك هوالحضور األن واحد عراقي يقولون أ

  )٢٠٠٧ مارس ٢٠يو اس توداي (

  ٢٠٠٧ مارس ٣١

محكمة (غرب بغداد  مقتل محمد جاسم يوسف مراسل العراقية يف

  )بروكسل

  ٢٠٠٧ نيسان ٢٥

  ـعـالم يـقـول يف افة اـلـدويل وـهـو مجموـعـة مراقـبـة لإلمعـهـد الـصـح

ـ ـهتقرـي ـن أ: "ر ـل ـراق ـم ـى الـع ـحفينييبـق ـدان للـص ـر البـل ـات . خـط   وسياـس

  نظمـة املسـتبدة حو الصحافة تشـبه متامـا سياسـات األالحكومة العراقية ن

  )املصــــدر" ( تشــــبه يف يشء األنظمــــة الدميقراطيــــةيف املنطقــــة وال

  



١٩٨ 
 

  

تهـي الكـذب  التـاريخ ينتهـي هـذا الجـدول الزمنـي ولكـن ال ينحتى هذا

  .والحرب النفسية 

معظم املعلومات حول الصحفيني القتىل واملخطوفني مستقاة مـن ( 

 وهي تقـترص عـىل ضـحايا شـبكة اإلعـالم العراقيـةموقع محكمة بروكسل 

وبشكل إجـاميل، .  األمريكيةولئك الذين قتلوا من قبل القواتوأذرعها، أو أ

 كـانوا بحـدود ٢٠٠٧ن قتىل الصحافة حتى نيسـان تذكر محكمة بروكسل أ

٢٥٦(  

  عىل هامش املوضوع

  رتزـقـة إـعـالم بـسـبعة مالـيـني دوالرالـجـيش األـمـرييك يبـحـث ـعـن م

تصاالت اعتبارا من أعلن الجيش األمرييك عن عقد توظيف مرتزقة إعالم وا

ـوم  ـار ٢٤ـي ـي ـسـيحتاج ـجـيش  وللـسـنوات الـسـ٢٠١٠ آـي ـة الـت وداء القادـم

روباغنـدا االنسـحاب، حتالل فيها لقناع جديد من أجل تربير بقائه رغم باال

، اب تقارير ومراقبـة وسـائل اإلعـالمجواسيس ومخربين وكت: بالعريب يعني

كـر، وتضـليل الـرأي ّوزرع القصص واألخبار، ومجملـني لوجـه االحـتالل الع

العام وغسيل دماغه، فمن يجد يف نفسه الكفاءة التقدم بأرسع وقـت ألن 

ا واملطلوب مرتزقة كبار، أمـا  ماليني دوالر٧العقد بقيمة . املنافسة شديدة 

. عالميون الصغار فسوف يجندون الحقا من قبل الرشكة الفـائزةاملرتزقة اإل

مهنة غسيل .  ساعة أسبوعيا٧٢الناس هذه ستتطلب العمل وظيفة مراقبة 

مهـمـة تجمـيـل وـجـه وأـصـعب منـهـا ! طف األدمـغـة مرهـقـة بالتأكـيـدوـشـ

  .األمرييك القبيح
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  "ماحدش ياكلها بالساهل"ينة وكام قالت السفاحة ريا اخت سك

منها أن من مهـام :  كانت خافية عليناًمن تفاصيل العقد نعلم أشياء

ب عيل الدباغ ويكتب تقـاريرا رويد.. حكومتكماملتعاقد املرتزق أن يراقب 

  !عنه

هـي الفضـائيات العراقيـة والعربيـة التـي اختارهـا  كذلك نعرف ما

  !  ملراقبتها وكتابة التقارير عنهااألمريكان

قـيـادة ( نرش الجـيش األـمـرييك إعالنـا ـصـادرا عـن ٢٠١٠ آيـار ١١يف 

لـدعم  املركـزي، فـرع ا-قليمـي  العراق، مركز التعاقد اإل-التعاقد املشرتكة 

دارة ا لصـالح جهـاز إ ماليـني دوالر٧فيـه تفاصـيل عقـد مببلـغ ) اللوجستي

عمليـة جمـع املعلومـات مـن هذا االسم الكودي ل(سرتاتيجية االتصاالت اإل

السـيطرة عـىل التغطيـات مراقبتها وكتابـة التقـارير عنهـا وعالم ووسائل اإل

الحـرة مطـروح للمنافسـة ) الصحفية والتضـليل اإلعالمـي وغسـيل الـدماغ

  ٠٠١١-R-١٠-W٩١GDWواملفتوحة وكان رقم هذا الطلب هو 

 آيــار نرشت نفــس الجهــة تعــديالت عــىل بيــان العمــل ٢٤ويف 

statement of work تفاصـيل املهـام ورشوطهـا  صـفحة تتضـمن ٣٥ مـن

  .وآلياتها

ـم  ـت لـك ـة ترجـم ـا مهـم ـت أنـه ـي رأـي ـاط الـت ـام والنـق ـة املـه   خالـص

ـذه، ـالتي ـه ـراض مـق ـىلألـغ ـق ـع ـوف أعـل ـا وـس ـض ـم ـا  بـع ـاء يف البـي   ن، ـج

ت فإنـك سـرتى مع مالحظة أن البيـان مبـا أنـه مطـروح علنيـا عـىل اإلنرتنـ

  .ـلـام أمـكـنليـهـا كمـضـللة كـثـرية لتجمـيـل الواـقـع وـسـوف أـشـري إكـلـامت 
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ــل ــان العـم ــراق بـي ــة يف الـع ــوات األمريكـي ــاز إ الـق دارة االتـصــاالت جـه

  .سرتاتيجيةاإل

  ٢٠١٠ آيار ٢٤

ـة ـاح الحكوـم ـم لنـج ـن املـه ــم ـدة ومهـم ـة الجدـي ـوات  العراقـي ة الـق

سـرتاتيجي ن يحسن الطرفان االتصال مع الجمهـور اإلاألمريكية يف العراق أ

عراقي والعريب والدويل والشعب األمـرييك والقـوات األمريكيـة الجمهور ال(

هميـة مثـل سـرتاتيجية ألدارة االتصـاالت اإل، وإدراكا من جهـاز إ)يف العراق

دارة كـة مقاولـة إل يف الحصول عىل خـدمات رشهذه االتصاالت فإنه يرغب

 ،ـسـرتاتيجيات وتكتيـكـات يف مـجـال االتـصـاالتإتقـيـيامت دقيـقـة وتـطـوير 

رتاتيجي مـع سـوللتعرف عىل الفرص وخلـق مبـادرات ملتابعـة التواصـل اإل

يم خدمات مؤثرة لصانعي ضافية هي لتقدواألهداف اإل. جمهورنا املرغوب

هميتـه املسـتقبلية كعامـل العراق الحالية وأيني لفهم أوضاع مريكالقرار األ

  .ضد اإلرهاب يف الرشق األوسطاستقرار وحليف 

إضافة إىل ذلك فـإن القـوات األمريكيـة يف العـراق تسـعى لتطـوير 

اق تعمـل طبقـا لرشوط مريكية يف العرإدراك أمرييك وعريب بأن القوات األ

اقية لوجستيا ونفسـيا منية العراالتفاقية األمنية وتستمر يف دعم القوات األ

منيـة العراقيـة لـدعم ل التدريب واإلرشاد والتنسيق مع القوات األمن خال

هـدف إضـايف هـو . حامية الشعب وسيادة العراقالنمو املستمر والقدرة ل

ـإيصــال أ ـراق إـه ـة يف الـع ـوات األمريكـي ـة والـق ـة العراقـي   ىل داف الحكوـم
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صـناعة (داف عمليـات سرتاتيجي واستقطابه لدعم تحقيـق أهـالجمهور اإل

 الجهـد وبناء القدرة وهـذا) يقصد العمليات الحربية(املستمرة ) االستقرار

حكومـة متنوعـة وبالتنسـيق مـع ) مريكيـةأ(سيتطلب العمل مع وكـاالت 

  .العراق ووزارة الخارجية األمريكية

هداف الرئيسـية ومقاصـد غراض بيان العمل هذا فإن األمن أجل تحقيق أ

  :ة يف العراق هي كالتايلالقوات األمريكي

خـل مـة حـرة دميقراطيـة يف سـالم دا مساعدة شعب العراق عىل بنـاء أ-١

  .حدودها ومع جريانها

  .ينو هزمية قوات املتمرد تدمري أ-٢

  .نحاء البالد تبني احرتام واسع لحقوق اإلنسان يف أ-٣

دارات  عـىل بنـاء املؤسسـات واملكاتـب واإل مساعدة الحكومة العراقيـة-٤

  .خالية من الفسادءة واللوكاالت املؤثرة والكفاوا

نسـان اقية عرصيـة وفعالـة تحـرتم حقـوق اإلمنية عر إعادة بناء قوات أ-٥

خـالص للسـلطات املسـتويات لـديهم نزاهـة ويكنـون اإلولها قادة يف كـل 

  .العراقية املنتخبة بشكل صحيح

  اـلـنفطـعـامر البـنـى التحتـيـة وـصـناعة  إحـيـاء اقتـصـاد الـعـراق بإـعـادة إ-٦

، وتطوير رتاتيجي للقوات األمريكية يف العراقس تنفيذ حملة الخطاب اإل-٧

ـيامت وإخـطـط اتـصـاالت  ـيالت وتقـي ـرتاتيجية وإدارة تحـل ـذ داإـس رة وتنفـي

ودعم جهود الدبلوماسية الشـعبية مريكية للعراق عالقات عامة للقوات األ

  .يق عمليات املعلوماتتنسو
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ـة أـهـداف الـقـوات األمريك-٨ ـة يف الـعـراق ـمـع أ مواكـب ـهـداف الـسـفارة ـي

ركـان عـراق والقيـادة املركزيـة وهيئـة األ، وحكومـة الاألمريكية يف بغـداد

ـات والو ـة والهيـئ ـدفاع ووزارة الخارجـي ـة وغــري ووزارة اـل ـاالت الحكومـي ـك

وتقيـيم جهـودهم ) يقصد وكاالت التجسـس وغريهـا(مريكية الحكومية األ

  .خطيط والتنفيذ الناجحتيجة والتسرتااملشرتكة لضامن ثبات اإل

كومـة العراقيـة مـع كـل الهيئـات واألجهـزة الحظ كيف يضـع الح(

هـدافهم واحـدة، يتهم واحـدة وأسـرتاتيجإمريكية كأنها جزء منها وكـأن األ

 هي األهـداف الجميلـة والنبيلـة املعلنـة ٥ -١وميكن القول أن النقاط من 

م ير الشعب العراقي ية قوات االحتالل تنفيذ يشء منها، فلوالتي ليس يف ن

أما النقـاط . عامر وال حكومة خالية من الفسادان وال إعادة إنسال حقوق إ

  )هي األهداف الحقيقية لهذا العقدف ٨-٧من 

   افاق العمل-٢

سـرتاتيجية إسـنادا دارة االتصـاالت اإلسوف يوفر املتعاقـد دعـام حيويـا إل

اعال مهـام يف توقيـت مريكيـة يف العـراق ويـوفر تفـألهداف وأغـراض القـوات األ

 سـاعة يف ٢٤وسائل اإلعالم الدولية والعربية واإلقليميـة عـىل أسـاس مناسب مع 

ب هذا العقد العمـل ويتوقع من كل العاملني مبوج.  أيام يف األسبوع٧اليوم ملدة 

 ساعة يف األسبوع عىل األقـل، قـد يتطلـب مستشـارو اإلعـالم واملنسـقون مـع ٧٢

 طـواريء خـالل سـاعات الراحـة لـدعم احتياجـات ن يكونـوا يف وضـعالحكومة أ

عمل واملواد واملعدات والنقل واألجهزة الخدمات الرشكة املتعاقدة تقدم ال. املهمة

  اجهـة املتطلبـات سـواء ملو) األمريكيـة(خرى املهمة التـي ال تقـدمها الحكومـة األ
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كانت رصيحة أو متضمنة يف بيـان العمـل هـذا مـن أجـل تـوفري خـدمات 

ألمريكية يف العراق عىل تحقيـق سرتاتيجية تساعد القوات اإاتصاالت دارة إ

عـىل املتعاقـد أن يتعـرف . غراضها طوال مدة بقائهـا يف العـراقأهدافها وأ

ويخطط ويطور وينفـذ ويراقـب ويقـيم كـل نـواحي عمليـات االتصـاالت 

والخـدمات التـي يقـدمها املتعاقـد لهـا هـدف محـوري هـو . سرتاتيجيةاإل

سـوف . عالمـهوتثقيفـه وإ الجمهور الغريب والعريب املسـتهدف التفاعل مع

يكون املتعاقد مسؤوال عن تنفيذ مشاريع متعددة وتوفري خـدمات شـاملة 

ي والتحليـل عالمسرتاتيجية والتخطيط اإلعىل نطاق واسع من االتصاالت اإل

  .والتقييم والتخطيط اإلسرتاتيجي والتفاعل وجهود البحث

ليـه بالتعـاون مـع كـادر  املهـام املوكولـة إعم املتعاقد كـلسوف يد

ـة يف بـغـداداالتـصـاالت اإل ، املنطـقـة ـسـرتاتيجية ومقرـهـا الـسـفارة األمريكـي

 عدا إدارة وصيانة املوقع اإلنجليـزي والعـريب ما( العراق - بغداد -الدولية 

 يتطلـب التواجـد يف ت الـذي الللقوات األمريكيـة يف العـراق عـىل اإلنرتنـ

  ). العراق

ساسيا من املفكـرين ريقا أن يجمع فعىل املتعاقد أاملتطلبات موجز 

املهنيـني املـاهرين لكامـل االتصاالت املوهوبني واملثقفني واملبدعني وخرباء 

غـراض اإلعـالم وأسـرتاتيجية والعالقـات مـع وسـائل عمليات االتصـاالت اإل

قييم وخدمات العالقـات العامـة مـن أجـل تحقيـق البحث والتخطيط والت

ـة  ـوات األمهـم ـراقالـق ـة يف الـع ـىل . مريكـي ـغ ـع ـب ويبـل ـد أن يراـق   املتعاـق

  م العربـيـة والغربـيـة املطبوـعـة واإللكرتونـيـة، ـمـن أـجـل ـعـالـعـن وـسـائل اإل
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مج ساـسـية وتحلـيـل وكتاـبـة التـقـارير ـعـن فاعلـيـة ـبـراجـمـع املعلوـمـات األ

عىل البحث والتطوير والتوظيف مـن يضا وسوف تركز الجهود أ. االتصاالت

 فيذ خطط االتصاالت وتطوير وتوفري العالقات العامة والتعرف عىلجل تنأ

. الوسائل لتطبيق النتائج لتحسني أداء مهمة القـوات األمريكيـة يف العـراق

ا بضـمنهم مـدير  شخصـ١٢-١٠بـني  ن يكون حجم الفريق مامن املتوقع أ

  .مرشوع كشخص رئييس

م، ينبـغـي ـعـىل ـهـام املوـصـوفة الحـقـا يف ـهـذا القـسـيف اداء الـخـدمات وامل

  :املتعاقد أن يراعي

  .راء والسلوكوالدين يف تشكيل وجهات النظر واآل دور الثقافة والقيم -١

  ســــرتاتيجي اتجاهــــات امليــــديا والتــــأثريات عــــىل الجمهــــور اإل-٢

  . تكنولوجيا املعلومات-٣

  .ر التقييامت االستخباراتية من كل املصاد-٤

  ارات قـيــادة الـقــوات  املـشــورة الـتــي ـســوف تـســاعد يف إحـكــام ـقــر-٥

ـوفري أـسـاس ملـسـاعدة أـعـىل   مريكـيـة يف الـعـراقاأل   القـصـد النـهـايئ ـهـو ـت

مريكية يف العـراق التخـاذ القـرار صـحيح املسـتند عـىل قيادات القوات األ

 عـىل الـدعم الـذي يقدمـه املتعاقـد أن يسـاعد القـوات ينبغي. معلومات

ري ـمـن الجـهـود فعالـهـا ـعـرب طـيـف كـبـاألمريكـيـة يف الـعـراق ـعـىل تنـسـيق أ

 وهـذا سـوف يشـمل. الدبلوماسية واملعلوماتيـة والعسـكرية واالقتصـادية

ـاالت  ـع الوـك ـراق ـم ـة يف الـع ـوات األمريكـي ـات الـق ـدعم لفعالـي ـديم اـل   تـق
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مـر لـدعم مهـام األمريكية األخرى حكومية أو غري حكومية كلام تطلـب األ

 واملنتجـات كـل املعلومـات.هو مذكور يف أدناهمحددة يف بيان العمل كام 

بلغة واملسـتخدمة أو املخزنـة هـي ملـك والبيانات املجموعة واملطورة وامل

  .للحكومة األمريكية والستخدامها الخاص

ن التقارير التـي سـوف يكتبهـا املخـربون هل وصلت الرسالة؟ أي أ(

واملعلومات التي سوف يجمعونهـا والتحلـيالت التـي سـوف يتعبـون فيهـا 

 لكا خالصا للواليـات املتحـدة وهكـذا ال نريـدمبوجب هذا العقد ستكون م

  )أن يتبجح أحدهم بأنه يعمل للعراق

ـدف األ-أ ـايس ـه ـ داء األـس ـة بالعـم ـوظفي الحكوـم ـع ـم ـق ـم ـكل وثـي ل بـش

ن يكون مسؤوال لتنفيذ مريكية لتنسيق املهام واألولويات، عىل املتعاقد أاأل

االت مشاريع متعددة وتقديم خدمات شاملة عىل نطاق واسـع مـن االتصـ

ـعـالم وبـحـوث االتـصـاالت والتخـطـيط ـسـرتاتيجية والعالـقـات بوـسـائل اإلاإل

 هـو مطلـوب لتحقيـق مهمـة القـوات والتقييم والعالقات العامة وكل مـا

ن املـهـارات والـخـربات املطلوـبـة ملهـمـة إـضـافة إىل أ. األمريكـيـة يف الـعـراق

 -نشـاء فريـق حكـومي الهـدف هـو إ. معينة قد ذكرت يف املهمة املطبقـة

  .عامــة ســرتاتيجة للقيــادة الأهــيل ينفــذ ويتبنــى رؤيــة االتصــاالت اإل

ن تكون نوعية كل العمـل مبسـتوى عـال ينبغي أ داء االسايس معيار األ-ب

. ادة العسكريني الذين يحملـون رتـب أربـع نجـوميتفق مع مستويات الق

ـق أ ـر أعضــاء الفرـي ـي أن يظـه ـرهم ينبـغ ـة يف مظـه قىص درجــات الحرفـي

  ـسـلوك  ونوعيـة العمـل وال يسـمح بـأكرث مـن حادثـة وسـلوكهم الشـخيص
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ن يظهـر التـدقيق يف املعلومـات وينبغي أ. شخيص واحدة طوال فرتة األداء

ـقـة املقدـمـة ـمـن املتعاـقـد ـحـني مـضـاهاتها ـمـع املـصـادر الحكومـيـة املوثو

مثـل االسـتخبارات العسـكرية (يضـا واألجهزة التي تراقب وسائل اإلعـالم أ

ن قية ودقـة املعلومـات وخلوهـا مـاصدميل الدرجة من تطابقا عا) وغريها

  . و الخداعاالنحياز والتضليل أو الخطأ أ

  : املهمة األوىل ساسية التي يقدمها املتعاقدم األمهام الدع

  كتابة التقاريرمراقبة امليديا وتقييمها و

  :  هدف االداء-أ

عالمـي يف قسـم تقيـيم وتحليـل االتصـاالت يعمل املتعاقد كمحلل إ

 ملراقية وتقيـيم ن يقدم كل الخدمات املهنية الرضوريةعليه أ. سرتاتيجيةإلا

  :تقارير وسائل اإلعالم فيام يخص

سـرتاتيجية للقـوات األمريكيـة يف العـراق وعالقـات  فعالية االتصاالت اإل-١

  .عالم والعالقات العامةاإل

ء الـسـكان الـعـراقيني ـفـيام يتعـلـق بأنـشـطة الـقـوات را وجـهـات نـظـر وآ-٢

  .ألمريكية يف العراقا

لحكومـة راء السـكان العـراقيني فـيام يخـص نشـاطات ا وجهات نظر وآ-٣

  .العراقية

طة املـجـرمني نـشـ وجـهـات نـظـر وآراء الـسـكان الـعـراقيني ـفـيام يـخـص أ-٤

  . واملليشيات
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ة عـالم العربيـينبغي أن يشمل الجهد وجهات نظـر وآراء وسـائل اإل

باتجـاه الحكومـة العراقيـة ) يني الـخمسـؤولني وأكـادمي(والغربية واملهنيني 

وتقـدم هـذه .  العـراقىل التطور السيايس وتطور املجتمع املدين يفإضافة إ

سـرتاتيجية وفـرص شـؤون عامـة إبقصد التعرف وخلق اتصاالت الخدمات 

  .ن العمـل هـذا وممثـل ضـابط التعاقـدواالستجابة لهـا كـام يحـددها بيـا

شـمل ولكـن بـدون التحـدد بهـا، ينبغي عـىل التحلـيالت والتقيـيامت أن ت

قصـاء طني والعنـارص االجتامعيـة، وشـمول أو إخـالص الـومجاالت مثل اإل

  أو القوات االمنية العراقيـة، بنـاء القـدرة/طوائف مع الحكومة العراقية و

، ة والعالقات مع الحكومة العراقيـة، واألنشـطة اإلرهابيـة والطائفيـةاملهني

. اقتصادية واملالية وحكم القانون عرب العـروالقدرة املدنية والتطورات االق

و ) MSAاختصـاره (عـالم سوف تدعم الخدمات تقييام أسبوعيا لفضـاء اإل

ـيم املـعـارك  ـيم BUAتـحـديث تقـي ـد وقـسـم تقـي  وتـقـدميها للـجـرنال القاـئ

 واالسـتجابات لطلـب املعلومـات SCAAسـرتاتيجية وتحليل االتصـاالت اإل

RDIساس شـهري عـىل اس يومي، وعىل أ وهذه األخرية قد تحدث عىل أس

اعيـد ويفصل العقـد يف مو DOLستقرار أن يوفر تقييم لعوامل االاملتعاقد 

ـبوعية والـشـهرية و ـة واألـس ـارير اليومـي ـة التـق ـع الـسـكتاـب نوية ونـصـف رـب

  .السنوية واالجتامعات

  :ب تتبعها وكتابة التقارير عنهاعالم املطلووسائل اإل

ـاغون إن يب يس، يس يب إس، إم إس -١ ـاة البنـت ـرتيت إن يب يس، قـن ، وول ـس

  .، ويو إس تودايجورنال
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ونال، وـفـوكس، ويب يب نرتناـشـ، ويس إن إن إنيس إن إ:  املـصـادر الغربـيـة-٢

،  روـيـرتز:وـكـاالت األنـبـاء والـصـحف الرئيـسـية يس يس، ـسـكاي يت يف، آي يب

   ولوس انجيليس تاميز،رك تاميزو ونيوي، وواشنطن بوست،سوشيتد برسوأ

والرشقية والجزيرة والحرة فضائيات العراقية والعربية : املصادر العربية -٣

  .خبار ايراينوراديو نوا ومصدر إ، والبغدادية وراديو العراق الحر وكردسان

 ألن الـجـيش بقـيـة الفـضـائيات العراقـيـة ـسـوف تغـضـبعتـقـد أن أ(

  !) ييك يعتربها غري جديرة باملراقبةاألمر

 الرضورة زالة املوجود حسـبأخرى أو إميكن إضافة مصادر إعالمية 

وعـىل . ا منفـذ٣٠، ولكن لن تزيـد املراقبـة عـىل من أجل متطلبات املهمة

و تـبـث املتعاـقـد أن يتـعـرف ـعـىل مـصـادر إـعـالم إـضـافية داـخـل الـعـراق أ

ذفها من القامئـة املحـددة و ح، والتي يعتقد أنها رضورية إلضافتها أللعراق

  :التالية

ـون -١ ـة وأ الصــحف والتلفزـي ـو العراقـي ـار الرادـي ـة خـب ـة والدولـي والعربـي

  .واألمريكية بضمنها الفضائيات

  . وكاالت األنباء-٢

خـبـار الربيدـيـة بـضـمن ذـلـك  مواـقـع اإلنرتـنـت العربـيـة ومجموـعـات األ-٣

، )بـوك فـيس وتـويرت ويوتيـوب الـخيقصـد (املواقع االجتامعيـة الجديـدة 

  .فالم ومواقع تحميل الصور وامللفات واأل
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يـات تقـع ضـمن منطقـة عمل) يقصـد مخـربين(مصادر مبارشة محلية  -٤

باإلـضـافة، ـعـىل املتعاـقـد أن يبـحـث ويحـلـل مريكـيـة يف الـعـراق الـقـوات األ

خبـارا وتقـارير ويقيم األنشطة اإلعالمية يف املصادر املذكورة أعاله ويختار أ

ر يقصد بالتكرار ليس أكرث مـن التقريـ(ره املتكررة صحفية يشملها يف تقاري

  :تكون تلك األخبارن عىل أ) اليومي

  .عالم قد نرشتها أكرث من ثالثة مصادر إ-١

  .وىل أن يكون النرش يف الصفحة األ-٢

ا للتأثري عىل السـكان الشـيعة أو السـنة أو الكـرد  أن يكون الخرب واضح-٣

وخطـة مريكيـة حسب الظروف واألهداف التـي حـددها قائـد القـوات األ

ات بـني املتعاقـد صود بها خطة عمـل جمـع املعلومـاملق(الحملة املشرتكة 

  ) .والقيادة

سـرتاتيجية ن تحوي األخبار مواضيع تتعلـق بجهـد قسـم االتصـاالت اإل أ-٤

  . تحت التطويرالراهنة أو

قة بأهداف خطة الحملة املشرتكة وأوامر العمليات  تعالج مجاالت متعل-٥

   : القيادة لتشمل ولكن بدون تحديدخرى تهمومواضيع أ

  .وعدم االستقرار عنارص االستقرار -

  . الطوائف االجتامعية/ اإلخالص الوطني-

  .منيـةلطـو ائـف داخـل الحكومـة العراقيـة وأجهزتهـا األقصاء ا شمول وإ-

  .منية العراقية ومهنيتها بناء قدرة األجهزة األ-
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ـة والتطــورات االقتصــادية - ـة وحكــم  القــدرة املدنـي والسياســية واملالـي

ت التـي تحـددها متطلبـات القيـادة تعالج التحلـيالت والتقيـياموسالقانون

جتامعيـة عالم مثل تحركات قائـد رئـييس والشـبكات االأنشطة اتصاالت وإ

  .الخ

يتضـمن آليـات التخطـيط : أبحاث االتصاالت والتخطيط/  املهمة الثانية-٢

  .ير والنوعيةواملراقبة وكتابة التقار

 مـرييكدث العسـكري األتحـخطابات املمستشار وكاتب :  املهمة الثالثة-٣

مريكيـة بكتابـة قد تهيئة املتحـدث باسـم القـوات األمن ضمن مهام املتعا

ن أهداف القوات األمريكيـة يف العـراق، وعليـه أنقاط الحديث التي تؤكد 

لتـي سـوف سـئلة اقاته العامة مـع الصـحفيني نـوع األيعرف من خالل عال

جابـة حسـبام تحـدث اإل وتلقـني املو االجـتامعتطرح يف املؤمتر الصـحفي أ

م للمتحدث معلومـات عـن  كام يقد..يناسب املجتمع املحيل املتواجد فيه

 ويكـون تـدريب .املراسلني أو الصحفيني ووسائل اإلعالم التي يعملون فيهـا

قبـل عـداده برسعـة املتحدث قبل يومني إال إذا دعت الحاجة الطارئة إىل إ

 يـقـدم تـقـارير دورـيـة بتـطـور وفعالـيـة ن ـسـاعة ـمـثال وـعـىل املتعاـقـد أ١٢

  .قبل الجمهوراملتحدث وقبوله من 

  نجليزيـة والعربيـة األمريكيـة باإلدارة مواقـع القـواتإ:  املهمة الرابعـة-٤

ـا ـمـن الـعـراق وتتطـلـب ـخـربة بالوـيـب وـصـيانة  يـشـرتط إوـهـذه ال دارتـه

  . ودقته الخ ينرش وتحديث املواقع وهناك تعليامت حول ما
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يوفر املتعاقد مستشارا  التنسيق مع الحكومة العراقية :لخامسة املهمة ا-٥

قـة الوصـل بـني عالميا يتكلم لغتني ومطلع عىل ثقافتني ليخدم بصفته حلإ

ن يحـوز وينبغـي أ. املتحدث العسـكري األمـرييك ووزراء حكومـة العـراق

  :دىناملستشار هذه املهارات كحد أ

معرفـة . تواصل اللفظـيمهارات ال مهارة يف قراءة وكتابة اللغة العربية و-أ

  .عراقية جة العراقية والثقافة والعادات الالـلـهب

يجابـيـة متعاوـنـة  يـقـدم ترجـمـة دقيـقـة لألحادـيـث الجارـيـة مبـهـارات إ-ب

  .وبروح الفريق

عـالم بة ولديـه خـربة العمـل مـع وسـائل اإل يتكيف مع الظروف الصع-ت

  .الغربية والعربية

سـرتاتيجية لـوزارات خطة لالتصاالت اإلن يطور وينفذ عىل املقاول إ

وهذه الخطة هي عنرص فعال يف كسب ثقـة املـواطنني . الحكومة العراقية

املقاول سـوف يـوفر قـدرات لخلـق وتطـوير . العراقيني بالحكومة العراقية

ـات  ـط وأمنتـج ـيح خـط ـاالت لتوـض ـط االتـص ـدعم خـط ـل ـل ـداف وعراقـي ـه

  ، والـترصف برسعـة م الحكومة بوضوح مـن خـالل وسـائل اإلعـالونجاحات

ـات  ـرد املعلوـم ـات األـل ـة يف أوـق ـات مهـم ـديم معلوـم ـة وتـق ـات الخاطـئ زـم

خـريا وأ. ايا املهمة التي تربزها وسائل اإلعالم والرد عليهاوالتعرف عىل القض

. مريكيـة واملسـؤولني العـراقيني املتعاقد جرس وصـل بـني القـوات األيكون

ـة ـع املتحــدث باســم الحكوـم ـه التنســيق ـم ـن مهاـم ـل وـم ـة قـب  العراقـي

  ومراقـبـة أنـشـطة . اقـشـتهاالترصيـحـات للتـعـرف ـعـىل القـضـايا الراهـنـة ومن
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ل عـالم الغربيـة والعربيـة للتعـرف عـىل التقـارير املكتوبـة حـولوسائل اإل

تسجيل املالحظات عـىل أداء املتحـدثني . املتحدث باسم الحكومة العراقية

سري شخصـية للمتحـدثني كتابة .مريكية والحكومة العراقيةباسم القوات األ

، املـسـاعدة يف املرافـقـة ويف لحكوـمـة العراقـيـة بالتفـصـيل وحفظـهـاباـسـم ا

. سـتعني بهـا املتحـدثون والرتجمـةالحصول عىل البادج، كتابة مالحظـات ي

را يراقب املتعاقد الشخصيات الرئيسية يف الحكومة العراقية ويقـدم تقريـو

يقدم تقارير دورية حول فاعلية كام .مريكية يف تحركاتها لقيادة القوات األ

  .لرسمي العراقي وتأثريه من عدمهاملتحدث ا

ان العمل يف عقـد غسـيل الـدماغ جاء يف بي انتهت ترجمتي ألهم ما

ذا كان عيل الـدباغ راح يبطـل كـذب بعـد رسيـان هـذا ودعونا نرى إ. هذا

طا ذا كان قاسم عد وقيام املتعاقد مبراقبته وضبط أدائه، ودعونا نرى إالعق

سيوفق ترصيحاته مع ترصيحات املتحـدث باسـم الجـيش األمـرييك الـذي 

جـد مسـتقبال هـل ن. ة وهميـة يعلـن عنهـاكان عادة يكذبه يف كـل عمليـ

  ؟تنسيقا يف األكاذيب

ن الكـذب املصـفط رجوه ألننـا نعـرف مـن قـديم الزمـان أهذا ما أ

  كام يقـول–أحسن من الصدق املخربط، والكذب املصفط القادم سيكون 

كـذب درجـة .. ت يحملون عـىل أكتـافهم اربـع نجـوم الئقا بجرناال-العقد 

  . دوالرخمس نجوم بسبعة ماليني
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  ٥١   الزرقاوي والحرب األهلية : مايك ويتني حربهم النفسية

تـصـدقوا ـكـل ـمـا ـتـنرشه ال :خـبـري الـحـرب النفـسـية:ـسـام ـجـاردنر

    !!الصحف
٦١  

  ٦٧   حرب الكلامت : تريي جونز 

  ٧١   حرب بوش عىل اإلعالم : خصخصة الحقيقة : مايك وتني

  ٧٧    اإلعالمي سياسة التزييف: تيد رال

  ٨١   قتل سمك الرنجة املدخن : بريان كلوغيل

 أكاذيــب ١٠ حــروب و١٠: دبابــات اإلعــالم: ميشــيل كولــون 

  !!إعالمية 
٨٩  

  ٩٥   دليل القاريء الذيك إىل كشف التضليل الغبي : ليس بالو

وال وصـحح اكـذب أ: دبلوماسـية املحـافظني الجـدد:روبرت شري 

    ذلكبعد 
١١١  

ـروت ـد ـك ـالم املـضـلل:شديـف ـليل : اـحـذروا اإلـع ـن التـض قـصـص ـم

   ! واألمرييكيطاين الرب
١١٥  



٢١٤ 
 

 
  ١١٩   أساليب التضليل : دنيس هانز

  ١٢٧  كيف تكشف الخرب الحقيقي من الكاذب؟: جريجوري ساينيسيك

  ١٣٣   كيف تبيع الحرب إعالميا؟ : جيفري سانت كلري

  ١٤٩    عىل اإلسالمالكلامت املمنوعة والكلامت املسموح بها يف حربهم

  ١٥٥   وقائع الحرب اإلعالمية عىل العراق : انفراد

  ١٦٣    الجدول الزمني للحرب اإلعالمية عىل العراق
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