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  الدعا�ة الس�اس�ة األمر���ة

  من الحرب على العراق وأفغانستان نماذج

  د. دمحم جبر�ل بن طاهر   

  ة�ل�ة الفنون واإلعالم/ جامعة مصرات

  ملخص

لــى نمــاذج مــن ع ســتخدم ال�احــث المــنهج الوصــفي التحلیلــي، والــذ� یهــدف للتعــرفا

مر���ة في حرب الوال�ات المتحدة علـى العـراق وأفغانسـتان، تلـك الدعا�ة الس�اس�ة األ

ج الدعا�ــة التــي اتســمت �الترهیــب والترعیــب قبــل الترغیــب، �مــا توصــل ال�احــث لنتــائ

ة الس�اسة األمر���ة �التي بتتها وسائل اإلعالم عن وحش أن تلك الصور :مهمة منها

  في حرو�ها، لم تكن عفو�ة �قدر ما �انت رسالة لبث الرعب.  

 –الترهیب  –أفغانستان  –العراق  –الدعا�ة الس�اسة األمر���ة :  ح�ةمفتاالكلمات ال

  اإلعالم. –الترغیب  –االرهاب 

  مقــدمة ال�حث: 

تقلـــب الدعا�ـــة للدعا�ـــة دور �بیـــر فـــي التالعـــب �مشـــاعر المتلقـــین لهـــا فقـــد   

والخسـارة إلـى انتصـار ... وعنـد اقتـران اإلعـالم  ،الحق�قة إلى وهم والضـعف إلـى قـوة

�الس�اســة فإننــا ســنقف أمــام ظــاهرة اإلعــالم الس�اســي الــذ� یوظــف الدعا�ــة الس�اســ�ة 

ــل فـــاإلعالم لســـان  ـــة لنجـــاح الس�اســـة لغـــرض اله�منـــة والتواصـ �اعت�ارهـــا دعامـــة قو�

  ن أقو� وسائل التأثیر الجماهیر�ة. السلطة مع الشعب و�عد م
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تمثل وسائل اإلعالم األمر���ة قوة ضار�ة في إظهار وتلم�ع صورة الوال�ات 

المتحدة األمر���ة فـي العـالم، ذلـك �اعت�ارهـا مـن أقـو� وسـائل اإلعـالم الدول�ـة والتـي 

تسعى إلى توظیف الجوانب الس�اس�ة في اإلعالم �الترغیب والترهیب؛ مـن هنـا تـدور 

تعر�فهـــا أنواعهـــا، مـــع اســـتعراض للدعا�ـــة  ،هـــذه الورقـــة علـــى إظهـــار تـــار�خ الدعا�ـــة

الس�اس�ة األمر���ة خالل األزمات والحـروب العالم�ـة األولـي والثان�ـة، وفـي الفتـرة مـا 

�عـــد ال�ـــاردة لرصـــد مفـــردات الرعـــب والترهیـــب إعمـــاًال لمبـــدأ الخـــوف أفضـــل أســـلحة 

رهــاب فــي العــراق �عــد حــرب الخلــیج الثان�ــة لحــرب علــى اإللمســئول الدعا�ــة، مر�ــزة 

  . 2001وأفغانستان �عد  1991

  مش�لة ال�حث: 

إن اإلعالم األمر��ي �سعى إلى إرهاب وتخو�ف الطرف اآلخر عبر وسائله      

  المتطورة والمشهورة �نوع من الدعا�ة األمر���ة العن�فة.

  أهدف ال�حث: 

  مر���ة.�ة األرة العنف في الدعا�ة الس�اس�سعى لرصد ظاه  -1

تحلیل نماذج من الدعا�ة الس�اس�ة االمر���ة في حر�ها على العراق  -2

 .نوأفغانستا

 . عالم�ة في جانب الدعا�ة الس�اس�ةثراء الم�ت�ة اإلإ  -3
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 أهم�ة ال�حث:  

تكمن أهم�ة ال�حث في �ونه �عمل على �شف الجوانب الخف�ة في 

الحروب واألزمات وقات أالدعا�ة الس�اس�ة االمر���ة خاصة في 

  العالم�ة و��ف�ة توظیف مصطلحات العنف في تلك الدعا�ة.

  تساؤالت ال�حث:   

مر���ة على استعمال مصطلحات لماذا تعمل الدعا�ة الس�اس�ة األ -1

  العنف والترهیب ؟  

مر���ة لمصطلحات العنف ��ف�ة توظیف الدعا�ة الس�اس�ة األ -2

  مر���ة ؟خدمة للمصالح األوالترهیب 

  ال�حث:منهج 

  �عتمد هذا ال�حث على المنهج الوصفي التحلیلي، نظرا لطب�عته التي تتطلب ذلك.

  أوًال: مفهوم الدعا�ة:

   الدعا�ة تار�خ�ًا:  -1

تعد الدعا�ـة قد�مـة قـدم وجـود اإلنسـان علـى ال�سـ�طة فقـد اسـتعملها ومارسـها 

مصـر القد�مـة �سجیته وفطرته فنجدها في الحضارات القد�مة مـثال لـد� الفراعنـة فـي 

حیث �انوا یدونون أهم األحداث في عصرهم والحروب على جدران المعابد واله�اكـل 

  . )1(وأوراق البرد� و�ذلك في األهرامات

و�ــذلك عنــد اإلغر�ــ� عبــر أشــعار (نیونیــوس) الوطن�ــة والس�اســ�ة الحماســ�ة 

األثن�ـة، و�ـذلك  مبراطور�ـةودتس المؤرخ المشهور الـذ� أرخ لالو�ذلك مساهمات هیر 
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أفالطون وأرسطو؛ فأفالطون في �تا�ه "الجمهور�ـة" عـن الدولـة المثال�ـة وأرسـطو فـي 

  �تا�ه "ال�الغة".

ــــت فــــي عمل�ــــات إقامــــة مواكــــب  ــــة الس�اســــ�ة �ان ــــد الرومــــان فالدعا� أمــــا عن

واحتفاالت االستق�ال الرسم�ة لتكر�م القواد الرومان المنتصر�ن العائدین من الحـروب 

  .  )2(ن منهاوالغانمی

�مــا أن الم�شــر�ن األوائــل للمســ�ح�ة �ــان لهــم دور نشــر المســ�ح�ة والدعا�ــة 

لهــا وعنــد المســلمین األوائــل �ــان للدعا�ــة دور، حیــث اتضــح ذلــك فــي رســالة الرســول 

إلى المقوقس عظ�م الق�� �مصـر "أدعـوك بدعا�ـة اإلسـالم" أ� بـدعوة  الكر�م دمحم 

مرادفــة لكلمــة دعــوة وتطــورت �عــد ذلــك فــي مراحــل اإلســالم؛ وهنــا �انــت �لمــة دعا�ــة 

  . )3(الدولة اإلسالم�ة

عنــد انــدالع الحــرب العالم�ــة األولــى ازدادت الحاجــة إلــى الدعا�ــة الس�اســ�ة و 

وتطورها حیث �انـت لكـل دولـة شـار�ت فـي الحـرب س�اسـتها فـي الدعا�ـة، فـاإلنجلیز 

لوج�ة) ومــــع اشــــتعال ســـموها (الحــــرب الس�اســــ�ة) واأللمــــان أســــموها (الحــــرب الســــ��و 

الحرب العالم�ة الثان�ة �ان من أبرز الذین استخدموا الدعا�ة هم األلمان، حیث �ـان 

ذلـــك علـــى یـــد (غـــو�لز) وز�ـــر الدعا�ـــة (الهتلر�ـــة) الـــذ� أســـس أول وزارة للدعا�ـــة فـــي 

  .  )4(التار�خ 

نهــا تعــود إلــى �لمــة داع�ــة فــي معناهــا إار�خ�ــًا فوعــن مفــردة الدعا�ــة ��لمــة ت  

والتــي معناهــا (نشــر اإل�مــان) والتــي اســتخدمها ال�ا�ــا Proagande fideحــدیث ال

وذلــك للق�ــام �الت�شــیر  1633جر�جـور� عنــدما أســس "جمع�ــة الدعا�ــة المقدسـة" عــام 

  . )5(ف�ما وراء ال�حار
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لقـــد ت�اینـــت وجهـــات النظـــر حـــول الدعا�ـــة حســـب المـــذاهب واإلیـــدیولوج�ات 

منظــار ولعــل �ــل اآلراء تــر� أنهــا تحمــل فــي ط�اتهــا والفلســفات ف�ــل ینظــر إلیهــا مــن 

ال  الكذب واإلثارة والتز�یف والخداع، رغم ذلك فإن الدعا�ـة والس�اسـة منهـا �اتـت جـزءً 

یتجزأ من س�اسة أ� دولة خاصة في أوقات األزمات والحروب والصراعات. وتتطور 

  عالم �األخص. تقن�اته في مجال اإلبتطور العصر وتواكب 

  الدعا�ة:  تعر�ف -2

ــددة للدعا�ـــة وذلـــك فال �م�ـــن وضـــع تعر�ـــف محـــدد لهـــا  هنـــاك تعر�فـــات متعـ

�قولـه "إن الدعا�ـة تتخـذ  �اختالف وجهات نظر المهتمین بها؛ �عرفها هارولد السو�ل

ش�ل وسائل قد تكون صورًا �الم�ة أو خط�ة أو تصو�ر�ة أو موسـ�ق�ة ثـم فسـر ذلـك 

فـــي �تا�ـــه "الدعا�ـــة والنشـــا� الـــدعائي" قـــائًال "ل�ســـت القنابـــل وال الخبـــر بـــل الكلمـــات 

والصــور واألغــاني واالستعراضــات والحیــل األخــر� المتعــددة هــي الوســائل النموذج�ــة 

  . )6(م أوجز ذلك قائال "إن الدعا�ة هي االحت�ال عن طر�� الرمـوز"للدعا�ة؛ ث

�مـا �عرفهـا نـورمن جولـد �ـاول "�أنهـا نشـر اآلراء ووجهـات النظـر التـي تـؤثر 

  على األف�ار أو السلوك أو لكلیهما معًا". 

تتعــدد التعر�فــات ولكنهــا تتفــ� فــي أن الدعا�ــة هــي "فــن إقنــاع اآلخــر�ن �ــأن 

  سلو�ًا معینًا ما �انوا ل�سلكوه بدون تلك الدعا�ة". �سلكوا في ح�اتهم 

  -الدعا�ة الس�اس�ة: -3

تتعــدد أنــواع الدعا�ــة مــن تجار�ــة إلــى اجتماع�ــة إلــى س�اســ�ة ... وهنــا �م�ــن 

التطــرق إلــى الدعا�ــة الس�اســ�ة وهــي التــي تهــدف إلــى خلــ� فعــل س�اســي مــن خــالل 
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تحقیــ� هــذا الهــدف و�م�ــن أن اســتخدام �افــة الوســائل واألســالیب المم�نــة، مــن أجــل 

توظف الدعا�ة الس�اسـ�ة فـي أنشـطة عـدة اقتصـاد�ة، اجتماع�ـة ، ثقاف�ـة... �مـا أنهـا 

  ترت�� �الفعل الس�اسي وتنطل� من األنظمة الس�اس�ة أ�ًا �ان نوعها.

تســــعى الدعا�ــــة الس�اســــ�ة إلــــى التــــأثیر فــــي الــــرأ� العــــام حیــــث تعمــــل علــــى 

ت والتقن�ـات الحدیثـة فـي مجـال االتصـال واإلعـالم، استعمال واستغالل ُجل اإلم�ان�ـا

وقد تزایدت أهم�ة الدعا�ة الس�اس�ة مع أوائل القرن العشر�ن إلى أن �اتـت الیـوم ذات 

أهم�ـة قصـو� ودور فعـال �اعت�ارهـا أداة مــن أدوات الحـرب النفسـ�ة؛ تسـتهدف عمل�ــة 

�ر�ة، وقــــد التالعــــب �ــــالعواطف والعقــــول مــــن أجــــل �ســــب المعر�ــــة الس�اســــ�ة والعســــ

اقترنــت �ــالحروب واألزمــات الس�اســ�ة التــي �م�ــن أن تواجــه النظــام الس�اســي، حیــث 

�عمل على  التقلیل من مخاطرها �الدعا�ة الس�اس�ة وأدواتها وأسالیبها، حتى �ستط�ع 

أن �غیــر فــي آل�ــة تلــك األزمــة وأن �حولهــا لصــالحه دون اســتعمال العنــف فــي �عــض 

  . )7(األح�ان

   -�ة الس�اس�ة األمر���ة:ثان�ًا: الدعا

ــــة    ــــى ضــــوئها ولكــــل مرحل ــــة مراحــــل تصــــنف عل للدعا�ــــة الس�اســــ�ة األمر���

  خصائصها وطب�عتها و�یئتها التي تشتغل فیها. 

   - :ألولىالدعا�ة األمر���ة قبل الحرب العالم�ة ا -1

قبیل اندالع الحرب العالم�ة األولى �انت الوال�ـات المتحـدة األمر���ـة تعـ�ش   

ة عــــن المشــــار�ة فــــي صــــناعة الس�اســــة العالم�ــــة "حیــــث مثلــــت الفتـــــرة مــــن فــــي عزلــــ

المرحلــة االنتقال�ــة مــا بــین مبــدأ االنعــزال، ومبــدأ المشــار�ة العالم�ــة  1901-1916
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وهي السنوات التي استغرقها الجدل الف�ر� بـین فر�قـي االنعـزال والمشـار�ة وهـي فتـرة 

ات المتحــدة خــارج منــاط� نفوذهــا لــم تشــهد علــى أ�ــة حــال منــاط� نفــوذ جدیــدة للوال�ــ

  .)8(التقلید�ة". حیث شهدت هذه المرحلة نشا� �بیر للدبلوماس�ة األمر���ة

وخــــالل الحــــرب العالم�ــــة األولــــى خرجــــت الوال�ــــات المتحــــدة األمر���ــــة مــــن   

عزلتها رغم محاولة ولسون االبتعاد عن الحرب في بدایتها معتبرها حر�� أور�ي وأنه 

تعي ذاتها حتى تكون ح�مًا وأهًال للثقة بـین األطـراف المتنـاحرة  من واجب أمر��ا أن

ة دخلــت أمر��ــا للحــرب العالم�ــة األولــى "وأنشــأت الح�ومــ 1917، ولكــن مــع مطلــع 

بهدف تنسـی� اإلعـالم الفیـدرالي  USIAعالم األمر���ة الفیدرال�ة األمر���ة و�الة اإل

  . )9(مواجهة الدعا�ة األجنب�ة السلب�ة"لالدولي 

حیـــث قامـــت أمر��ـــا �العمـــل الـــدعائي خـــالل الحـــرب العالم�ـــة األولـــى ضـــد 

ألمان�ــــا مــــن خــــالل قســــم المخــــابرات العســــ�ر�ة التــــا�ع لج�شــــها أو مــــا �ســــمى (لجنــــة 

ــت ســــنة  و�ــــان مــــن مهامهــــا إح�ــــا� الــــروح  1917المعلومــــات العامــــة) التــــي تأسســ

الشــائعات،  المعنو�ــة فــي الــداخل والحــ� مــن قــدر الجــ�ش األلمــاني مــن خــالل إطــالق

وقـــد اعتمـــد األمر��ـــان فـــي هـــذا العمـــل علـــى محـــاوالت (هارولـــد الســـو�ل) فـــي مســـألة 

الدعا�ة �غ�ة إیجاد نموذج لتنسی� عمـل الدعا�ـة خـالل الحـرب العالم�ـة األولـى، �مـا 

عمـل �بیـر وفعـال حیـث اسـتخدمها األمر��ـان  �1930عد إنشاء محطة اإلذاعة عـام 

السـتهالك الـداخلي ، وقـد اسـتخدم الرادیـو مـن أجـل لتصدیر س�اسة �الدهم للخارج ول

وذلــك لتوج�ــه خــدمتها إلــى  1942تحقیــ� أهــداف الس�اســة الخارج�ــة األمر���ــة عــام 

  .  )10(أمر��ا الالتین�ة
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أســـس م�تـــب االســـتعالمات الحر��ـــة وقـــد �ـــان أول عمـــل  1942"فـــي ســـنة 

عـالمي ، حیـث بـدأ  للوال�ات المتحدة األمر���ة في مجال الدعا�ة الدول�ـة علـى نطـاق

الزعماء األمر��یون یدر�ون أهم�ة الحرب الس��ولوج�ة وقد دشن هذا بإنشـاء "صـوت 

  . )11(أمر��ا"

   -الدعا�ة األمر���ة أثناء الحرب العالم�ة الثان�ة:-2

لم تدخل الوال�ات المتحدة األمر���ة الحرب العالم�ة الثان�ة فـي مرحلـة م��ـرة   

ء الحــرب العالم�ــة األولــى وذلــك بوضــع تشــر�ع �حظــر فقــد رجعــت لعزلتهــا �عــد انتهــا

على الوال�ات المتحـدة األمر���ـة الـدخول فـي أ� حـرب مـالم تتعـرض أراضـیها للغـزو 

الم�اشر وقد ظهرت بوادر دخول الوال�ات المتحدة األمر���ة للحرب وذلك �عد سـقو� 

�ـــات فـــي أیـــد� األلمـــان، لكـــن الســـبب الم�اشـــر لـــدخول الوال 1940فرنســـا فـــي عـــام 

 7المتحــدة للحــرب هــو الهجــوم ال�ا�ــاني علــى قواعــدها ال�حر�ــة فــي (بیــرل هــابر) فــي 

إلــــى جانــــب الحلفــــاء وقــــد وظفــــت أمر��ــــا �عــــد دخولهــــا الحــــرب ) 12( 1941د�ســــمبر 

ـــة  ـــدأت بتنفیـــذ �عـــض المهـــام للس�اســـة الخارج� ـــي ب ـــة الت ـــات والتنظ�مـــات الدعائ� الهیئ

، بدا�ــة 1942فــي عــام  ��VOAــا األمر���ــة، ولقــد مثــل تأســ�س إذاعــة صــوت أمر 

الـدخول الفعلــي فــي مجــال الدعا�ــة األمر���ــة الموجهــة إلــى الخــارج و�ــاألخص أورو�ــا 

  .  )13(التي �انت تدور فیها رحى الحرب على أشدها

وقــد بــدأ صــوت أمر��ــا �الخدمــة �تــا�ع لو�الــة اســتعالمات الوال�ــات المتحــدة   

عد (صوت أمر��ـا) أكبـر إدارة فـي و�الـة وهو اإلذاعة الرسم�ة للح�ومة األمر���ة، و�

یومــًا مــن الهجــوم ال�ا�ــاني  79االســتعالمات حیــث انطلــ� فــي ظــروف اســتثنائ�ة �عــد 
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على بیرل هابر ومع تطور خدمة إذاعة صوت أمر��ا التي ر�زت في العقود الثالثـة  

  األولى من تار�خها على محار�ة الشیوع�ة ومقاومة االنتشار العالمي للمار�س�ة. 

ستغل صوت أمر��ا على تحقی� الس�اسـات الـثالث التـي تحقـ� س�اسـة ا�ما 

   -أمر��ا �إذاعة رسم�ة وهي:

  أن �عمل �مصدر موثوق �ه وموضوعي لألن�اء.  -1

أن �قوم صوت أمر��ا �شرح الس�اسة الخارج�ة األمر���ـة �مـا جـاء بدسـتور  -2

  الوال�ات المتحدة . 

 أن �صور و�دافع عن المجتمع األمر��ي وعدم الدخول في صراعات.  -3

وقــد توالــت اإلدارة األمر���ــة فــي إنشــاء (م�تــب الخــدمات االســتراتیج�ة) مثــل 

و�الــة المخــابرات األمر���ــة لیتــولى مســؤول�ات الحــرب النفســ�ة ضــد العــدو وفــي عــام 

طـــــار وزارة أنشـــــئ (م�تـــــب المعلومـــــات العامـــــة) والـــــذ� �ـــــان لـــــه دور فـــــي إ 1944

أصــدر الــرئ�س األمر��ــي ترومــان أوامــر بإنشــاء (م�تــب  1945الخارج�ــة وفــي عــام 

ـــل (م�تـــب الشـــؤون  االســـتعالمات األمر���ـــة) المؤقـــت ل�حـــل محـــل أجهـــزة عدیـــدة مث

األمر���ــة) وم�تــب االســتعالمات الحر��ــة) بینمــا تــم إعــادة تنظــ�م (م�تــب المعلومــات 

رج�ة والتي أص�حت بدورها مسؤولة م�اشرة عن لیت�ع وزارة الخا 1945الحر��ة) عام 

الدعا�ــة األمر���ــة مــع اعتــراف رســمي مـــن قبــل الح�ومــة األمر���ــة �الدعا�ــة �عمـــل 

  . )14(منظم

  - الدعا�ة األمر���ة �عد الحرب العالم�ة الثان�ة: -3

�عد أن وضعت الحرب العالم�ة الثان�ـة أوزارهـا و�ـدأت أورو�ـا ُتلملـم جروحهـا   

حة للعمل�ــات العســ�ر�ة مــن قبــل الحلفــاء والمحــور؛ �عــد �ــل ذلــك أخــذت �اعت�ارهــا ســا
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خارطـــة العـــالم مـــا �عـــد الحـــرب تتضـــح مالمحهـــا �انقســـام أیـــدیولوجي وظهـــور قـــوتین 

عظ�متـــین االتحـــاد الســـوفیتي (شـــرقًا) والوال�ـــات المتحـــدة األمر���ـــة (غر�ـــًا) وقـــد شـــهد 

دول مثلمــا حصــل فــي �ور�ــا مــا العــالم صــراعًا (إیــدیولوج�ًا) أد� إلــى انقســام �عــض الــ

وألمان�ا، وقد برزت س�اسة األحالف ، الحلف األطلسي غر�ًا،  1948و  1945بین 

وحلـف وارســو شــرقًا، ل�مثــل نقطــة تحــول مهمــة فــي عــالم الس�اســة الدول�ــة. إنهــا بدا�ــة 

  الحرب ال�اردة و�دا�ة مرحلة مهمة من مراحل الدعا�ة األمر���ة. 

تـــب المعلومـــات الـــدولي والت�ـــادل العلمـــي) �العمـــل فـــي هـــذه المرحلـــة بـــدأ (م�

. و�عـــد ذلـــك انفصـــل �1946ــأبرز مؤسســـة أمر���ـــة دعائ�ـــة وذلـــك �عـــد إنشـــائه عـــام 

  .)15(هذان الم�ت�ان ولكن �ق�ا �عمالن تحت لواء وزارة الخارج�ة األمر���ة 

لقــد بــرزت إلــى الوجــود و�الــة المخــابرات األمر���ــة أو مــا �عــرف �اختصـــار 

CIA  وذلك ألول مرة في التار�خ األمر��ي حیث �انت مسؤولة في فترة  1947عام

الســتینات علــى الدعا�ــة الدول�ــة للوال�ــات المتحــدة األمر���ــة عــن طر�ــ� م�اتبهــا فــي 

ـــى �حـــوث االتصـــال، وقـــد  1.7حـــوالي  حینهـــانفقـــت أالخـــارج حیـــث  مل�ـــار دوالر عل

  ة لها في واشنطن. % من هذا المبلغ لتسییر وتشغیل م�اتبها التا�ع20خصصت 

فــي مجــال  اعنــد النظــر �شــ�ل ســر�ع علــى �عــض مهــام الو�الــة نالحــ� جیــد

تقــوم بإصــدار النشــرات اإلعالن�ــة مــع تحلیــل للدعا�ــة األخــر�  أنهــاالدعا�ــة الدول�ــة، 

لخدمة المصلحة األمر���ة ولغرض تحو�ل األنظار الذ� �عمل علـى تحو�ـل الدعا�ـة 

الس�اســــــ�ة إلــــــى هــــــدف لتحطــــــ�م أ� س�اســــــة مخالفــــــة لتوجیهــــــات الوال�ــــــات المتحــــــدة 

  . )16(األمر���ة
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ة دور فــي الدعا�ــة �مــا �ــان للمؤسســات غیــر الح�وم�ــة فــي الوال�ــات المتحــد

الدول�ــــة المنتظمــــة، وقــــد أنشــــئت هــــذه المؤسســــات �عــــد الحــــرب العالم�ــــة الثان�ــــة (أ� 

ال�ـاردة) وقـد شــجع الـرئ�س ایزنهـاور الدعا�ــة غیـر الح�وم�ـة عــن طر�ـ� برنـامج (مــن 

الشعب إلى الشعب) و�رنامج (خطا�ات من أمر��ا) حیـث عملـت علـى توج�ـه دعا�ـة 

عام  نشئتس�ا) أآه المؤسسات غیر الح�وم�ة (مؤسسة إلى العدو الشیوعي، ومن هذ

عـــام  ئورادیـــو (الحر�ـــة) الـــذ� أنشـــ 1950م (رادیـــو أورو�ـــا الحـــرة) أنشـــئ عـــا 1952

وألجـل العمــل بجد�ـة و�حمــالت أكثـر فــي فتـرة الحــرب ال�ـاردة ضــد المعســ�ر  ،1951

  . )17(و�الة االستعالمات األمر���ة 1953الشرقي أنشئت عام 

نشـأت و�الـة اإلعـالم األمر���ـة �و�الـة مسـتقلة عـن وزارة أ 1953وفي عـام 

الخارج�ة األمر���ة حیث ساعدت تطورات النظام الدولي في أواخر األر�عینـات علـى 

تقر�ـــر ضـــرورة وجـــود و�الـــة إعالم�ـــة رســـم�ة تتـــولى الدعا�ـــة األمر���ـــة فـــي مواجهـــة 

لمتحـــدة الحـــرب الدعا�ـــة الروســـ�ة ، حیـــث مثـــل ذلـــك بدا�ـــة حق�ق�ـــة لـــدخول الوال�ـــات ا

ال�ــاردة هــي حملــة الحق�قــة التــي شــنها الــرئ�س األمر��ــي ترومــان وهــي حــرب دعائ�ــة 

، وقــد �انــت هــذه الحملــة هــي نــواة إنشــاء 1950ذات طــا�ع هجــومي بــدأت منــذ عــام 

  . )18(1953و�الة اإلعالم األمر���ة عام 

�ة عرفت وزارة الخارج�ة األمر���ة (البنتاغون) الدعا 1955ومع دخول عام 

�أنها (االستخدام المخط� الذ� �ستهدف التأثیر في آراء جماعات محایدة أو معاد�ة 

  . )19( أو صد�قة وعواطفهم وسلو�هم تساعد على تحقی� أهداف محددة)

�مـــا �الحـــ� الـــدور الكبیـــر للس�اســـة الخارج�ـــة األمر���ـــة فـــي الدعا�ـــة �ـــأداة 

لحرب العالم�ة الثان�ة حیث تبلور للس�اسة الخارج�ة وذلك في هذه الفترة فترة ما �عد ا
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مفهــوم عمــل الو�الــة األمر���ــة لألن�ــاء فــي الخطــو� العر�ضــة التــي أرســاها الــرئ�س 

، حیـث حـدد مهامهـا �العمـل علـى تحقیـ� أهـداف 1963األمر��ي جون �ینید� عام 

(الس�اسة الخارج�ة األمر���ة من خالل : 
20
(  

تأثیر اتجاهات الرأ� العام في الشؤون الدول�ة وذلـك �اسـتخدام �افـة وسـائل  -1

  االتصال المم�نة. 

تقد�م المشورة للرئ�س األمر��ي في الخارج ولمختلف الوزارات والو�االت  -2

المعن�ة حول الدالالت الصر�حة والضمن�ة للرأ� العام الخارجي إزاء 

  عن المسؤولین فیها.  الس�اسات األمر���ة والتصر�حات التي تصدر

أن ��ــون الهــدف مــن نشــا� الو�الــة هــو العمــل علــى حشــد أكبــر قــدر مــن  -3

 التأثیر العالمي لف�رة وجود مجتمع دولي ینعم �الحر�ة والسالم. 

للوال�ات المتحدة بجانب اإلذاعات التي توجه من صـوت أمر��ـا الخـدمات التلفز�ون�ـة 

محطــــة إرســــال  2000جهــــا حــــوالي والتــــي تــــزود ببرام 1959التــــي تقــــدم منــــذ عــــام 

ـــة فـــي أورو�ـــا وأمر��ـــا الالتین�ـــة والشـــرق األقصـــى  67تلفز�ـــوني ومـــا �قـــرب مـــن  دول

واألوس� وأفر�ق�ـا و�عـض تلـك البـرامج التلفز�ون�ـة ثـم إخراجهـا �مـا یتماشـى مـع الـذوق 

 . )21(الوطني العام ل�عض تلك المناط� وأح�انًا تسجیلها بلغة تلك المناط� القوم�ة

�انـــت الدعا�ـــة األمر���ـــة نشـــطة فـــي هـــذه المرحلـــة المهمـــة فـــي الس�اســـة لقــد   

) مر���ــةالوال�ــات المتحــدة األالدول�ــة فهــي مرحلــة الحــرب ال�ــاردة بــین الغــرب �ق�ــادة (

والشرق �ق�ـادة (االتحـاد السـوفیتي) حیـث ر�ـزت الوال�ـات المتحـدة علـى تشـو�ه صـورة 

لعمــل علــى صــرف میزان�ــات عال�ــة اآلخــر. �اســتعمال �افــة الوســائل واإلذاعــات مــع ا
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لهــذه الدعا�ــة؛ فمــثال بلغــت االعتمــادات المال�ــة المخصصــة لو�الــة األن�ــاء األمر���ــة 

ملیون دوالر فـي  100التي �ان لها الدور األهم في هذه المرحلة وصلت الق�مة إلى 

فتــرة الســتینات، �مــا اعتمــدت علــى توز�ــع �تــب ومجــالت وٕاصــدارات أمر���ــة بلغــات 

  موجهة إلى الشرق.  متعددة

  الدعا�ة األمر���ة �عد الحرب ال�اردة (مرحلة العولمة): -4

دخــل العــالم إلــى مرحلــة جدیــدة  �1991عــد أن تف�ــك االتحــاد الســوفیتي عــام   

فـــي الس�اســـة الدول�ـــة عرفـــت �مرحلـــة مـــا �عـــد الحـــرب ال�ـــاردة، وأ�ضـــًا عرفـــت �عصـــر 

المطلقــة. إنهــا مرحلــة تحتــاج إلــى  االنفــراد األمر��ــي والقطــب الواحــد واله�منــة الغر��ــة

دعا�ــة أمر���ـــة مـــن نـــوع جدیـــد ل�ســـت الدعا�ـــة األمر���ـــة التـــي �انـــت فـــي المـــرحلتین 

  السا�قتین بل هناك أدوات وأسالیب جدیدة وهناك أعداء جدد. 

ـــدًا فـــــي عصـــــر اإل�مـــــا أن هنـــــاك تكنولوج�ـــــا    نترنـــــت  للمعلومـــــات متطـــــورة جــ

  والمعلومات واألقمار الصناع�ة والسماوات المفتوحة. 

%) مـن اسـتثمارات 40لقد استثمرت الوال�ات المتحدة لوحدها في التسعینات حـوالي (

العـــالم فـــي تكنولوج�ـــا المعلومـــات وعلـــى مســـتو� التجـــارة اإللكترون�ـــة الداخل�ـــة حیـــث 

.هـذا یـدل علـى أن )22() ترلیـون دوالر1.5إلـى ( 2003وصلت خدمـة اإلنترنـت عـام 

الوال�ات المتحدة تسعى إلى الولوج لعـالم تكنولوج�ـا المعلومـات �قـوة فـي عـالم مـا �عـد 

الحرب ال�اردة، ولهذا بدأت في توظیف الدعا�ة األمر���ة للترو�ج للنمـوذج األمر��ـي 

وأنسنه العولمة مستغلة في ذلك ش��ة المعلومـات الدول�ـة (اإلنترنـت) لتمر�ـر دعایتهـا 

دیر نمــ� الح�ــاة األمر���ــة. �مــا اعتمـدت علــى المؤسســات األمر���ــة اإلعالم�ــة وتصـ

والتــي تعــد مــن أكبــر المؤسســات اإلعالم�ــة فــي أمر��ــا  NBC- CBS-CNNمثــل 
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ولهـا صــیت وشـهرة فــي شــتى أنحـاء العــالم، و�ـذلك فأمر��ــا �اتــت تملـك تضــلیل الــرأ� 

  العام العالمي عبر رسائلها اإلعالم�ة العالم�ة. 

ك أن الوال�ــات المتحــدة األمر���ــة تشــتغل �اســتراتیج�ة شــ�ه ثابتــة، ف�عــد الشــ

انتهاء الحرب ال�اردة ودخول مرحلة تش�ل النظام العـالمي الجدیـد بـدأت علـى عولمـة 

اإلعـــالم لصـــالح االســـتراتیج�ة األمر���ـــة بهـــدف نقـــل الثقافـــة األمر���ـــة ونشـــرها عبـــر 

  سسات اإلعالم�ة التي تملكها. العالم عن طر�� اإلنترنت والفضائ�ات والمؤ 

نقطــة تحــول جذر�ــة فــي الس�اســة الدول�ــة  2001ســبتمبر  11وتعــد أحــداث 

عامــة والس�اســة األمر���ــة خاصــة، فبــدأت تتــداول �لمــة (اإلرهــاب) فــي ُجــل الوســائل 

اإلعالم�ة العالم�ة واألمر���ـة محاولـة إلصـاقها �الـدول العر��ـة اإلسـالم�ة، فـي إطـار 

ــــا�ع حملــــة (محار�ــــة و  ــــة تجفیــــف من م�افحــــة اإلرهــــاب ومالحقــــة اإلرهــــابیین) ومحاول

اإلرهاب واضعة في أولو�ات عمل مؤسساتها اإلعالم�ة قضـ�ة اإلرهـاب ممهـدة لشـن 

  الحرب على اإلرهابیین وٕاسقا� أنظمتهم الس�اس�ة والعس�ر�ة. 

وقد اتضح ذلك جل�ًا على مسرح الرأ� العام األمر��ي الذ� أید الحرب على 

% مـــن المشـــار�ین ؛ وذلــك �غ�ـــة تـــوفیر األمـــن القـــومي 95إلـــى  75اب بنســـ�ة اإلرهــ

ـــة علـــى هجمـــات   11للوال�ـــات المتحـــدة، وقـــد �انـــت هـــذه النســـ�ة هـــي ردة فعـــل فور�

  . )23(سبتمبر

�مـــا اســـتغلت وســـائل اإلعـــالم األمر���ـــة علـــى تصـــو�ر القـــوة األمر���ـــة فـــي 

العراقیین واألفغانیین، �نوع  الحرب على العراق وأفغانستان، متجاهلة صور الضحا�ا

من الدعا�ة األمر���ة لقوتها العظ�مة والمدمرة؛ وذلك لبث الرعب والخوف فـي قلـوب 

  المقاومین لس�استها. 
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 2004طـــالق قنـــاة "الحـــرة" الفضـــائ�ة فـــي فبرایـــر إوقـــد عملـــت أمر��ـــا علـــى 

تملكهـا وزارة والتي بدأت بثها على الموقع الرسمي لقناة العراق الفضائ�ة، التي �انـت 

ـــة قبـــل االحـــتالل، وهـــو مـــا �شـــ�ل اغتصـــا�ًا �حـــ� العـــراقیین  الثقافـــة واإلعـــالم العراق�

وتوج�ـــه رســـالة م�اشـــرة لهـــم �ـــأن هـــذه القنـــاة تحمـــل الهو�ـــة األمر���ـــة، وســـتكون هـــي 

المتحـــدث الرســـمي �اســـم العـــراقیین، وهـــذا مـــا �عـــد تغیـــر فـــي أســـلوب تعامـــل اإلعـــالم 

ع الواقـع العر�ـي أ� مخـاطبتهم بلغـتهم م�اشـرة و�ـدعم الغر�ي األمر��ي �الخصوص م

�عــض القنــوات والوســائل اإلعالم�ــة العر��ــة ماد�ــًا ومعنو�ــًا للدعا�ــة األمر���ــة والــدفاع 

  عنها. 

ـــم تتـــوان الوال�ـــات المتحـــدة األمر���ـــة �عـــد احـــتالل العـــراق مـــن تشـــدید  �مـــا ل

فضــائ�ة مثلمــا حصــل الخنــاق علــى �عــض وســائل اإلعــالم العر��ــة وخاصــة القنــوات ال

مـــع احتجـــاج ت�ســـیر علـــوني وســـامي الحـــاج وٕاقفـــال م�تـــب الجز�ـــرة فـــي �غـــداد وقتـــل 

  . )24(مراسلة العر��ة بهدف تمر�ر الدعا�ة األمر���ة المضللة إلى العالم

    -تسو�� العنف في الدعا�ة األمر���ة:-5

ــــة  ـــى المراحــــل التــــي مــــرت بهــــا الدعا� ــــي النقــــا� الماضــــ�ة إلـ ــــا ف �مــــا تطرقن

األمر���ة وذلك في فترات األزمات والحروب العالم�ة، التي ش�لت الدعا�ـة الس�اسـ�ة 

األمر���ة عبر مراحل ثالْث مهمة قبل الحرب العالم�ـة الثان�ـة وأ�ـان الحـرب العالم�ـة 

صــد �عــض األحــداث التــي هــدفت الدعا�ــة الثان�ــة و�عــدها. فإننــا هنــا ســنتطرق إلــى ر 

األمر���ة من خاللها إلـى تسـو�� الرعـب والعنـف والتهدیـد �أسـلوب السـتعراض القـوة 

قوة عظمى تمتلـك الكلمـة الفصـل فـي الكثیـر مـن القضـا�ا الس�اسـ�ة  �U.S.Aاعت�ار 
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الدول�ـــة، �مـــا أنهـــا تســـ�طر وتهـــ�من علـــى مفـــات�ح اإلعـــالم الـــدولي فـــي زمـــن العولمـــة 

  والسموات المفتوحة . 

اســــتندت الدعا�ــــة األمر���ــــة فــــي الجانـــــب الس�اســــي علــــى العنــــف والرعـــــب 

والخــوف، مقت�ســة مــن الحضــارات واألمــم الســا�قة �عــض األمثلــة واألفعــال الســتهداف 

" التـــي ســـوقتها الســـینما األمر���ـــة لتشـــو�ه القـــ�م األعـــداء �وســـیلة "ســـلخ فـــروة الـــرأس 

والثقافــة الوطن�ـــة للهنــود الحمـــر متهمــة إ�ـــاهم �ــأنهم �فعلـــون ذلــك "ســـلخ فــروة الـــرأس" 

�أعــدائهم. �مــا أطلقــت علــى األلمــان أثنــاء الحــرب العالم�ــة األولــى مصــطلح "الهــون" 

ثان�ــــة، وخــــالل و�عــــض التعبیــــرات المســــیئة علــــى ال�ا�ــــانیین أثنــــاء الحــــرب العالم�ــــة ال

الحــرب فــي فیتنــام أطلقــت تعبیــر "جــوو�س" علــى الفیتنــامیین ومصــطلح إرهــابي علــى 

  المسلمین حال�ًا. 

إن الدعا�ـــة عمـــل ال ینتهـــي وغیـــر مـــرت�� بزمـــان وال م�ـــان معـــین فالدعا�ـــة 

الس�اس�ة خصوصًا تسب� الحرب وترافقها وتالح� آثارها ونتائجهـا، وهنـا نـذ�ر �یـف 

� الحــرب األمر���ــة الفیتنام�ــة عنــدما التقطهــا المصــور الحر�ــي دخلــت العدســة لتوثیــ

إلعدام شخص �شت�ه �انتمائه إلى جماعة الثوار (الفی��ونغ)  1968إید� آدمر عام 

مــن �ســاندهم مــن و وتعــد هــذه الصــورة ذات مغــز� ترو�عــي �ســتهدف معنو�ــات الثــوار 

ظـر �ـل مـن �عـارض س�ان المناط� الفیتنام�ة المحتلـة وتعبـر عـن المصـیر الـذ� ینت

  . )25(الوجود األمر��ي و�قاومه

�ما سر�ت وزارة الـدفاع األمر���ـة عـن قصـد صـورًا نـادرة عـن عمل�ـة العنقـاء 

حیــث �عــرض فــیلم وثــائقي مشــاهدة للجنــود األمــر��یین فــي فیتنــام  1967أواخــر عــام 

  وهم "�قطفون" رؤوس ما �شت�ه من �وادر الفیین�ونغ. 
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لخلـــیج التـــي شـــنتها أمر��ـــا وحلفائهـــا علـــى أ� فـــي حـــرب ا 1991وفـــي عـــام 

العـراق لتحر�ـر الكو�ـت �م�ـن رصـد �عـض أسـالیب الدعا�ـة األمر���ـة بهـدف الترو�ـع 

والهز�مة المعنو�ة فاسم المعر�ـة "عاصـفة الصـحراء" فـأن العـراقیین �عرفـون الصـحراء 

ومــا �م�ــن أن تفعلــه عاصــفتها ومــا �م�ــن أن تلحــ� بهــم مــن خســائر ماد�ــة و�شــر�ة، 

و"أسد الصحراء" "عمل�ات الصـقر الفاصـلة" و"عـین  1998عمل�ة "ثعلب الصحراء" و 

؛ �لها مفردات منتقـاة مـن قبـل اإلدارة األمر���ـة  1999-1998النسر" في �وسوفا" 

  لزرع الرعب والخوف في قلوب األعداء. 

�م�ــــن رصــــد �عــــض الظــــواهر الدعائ�ــــة  2003وفــــي حر�هــــا علــــى العــــراق 

مثــل حمــالت المداهمــة اللیل�ــة لمســاكن العــراقیین التــي تســجل  والمفــردات المســتخدمة،

وتبث والتي تظهر مشاهد الجنود األمر��یین وهم ��سرون األبواب الخارج�ـة للمنـازل 

و�حطمــــون األثــــاث، �ــــل تلــــك الصــــور یــــتم إخراجهــــا �شــــ�ل دقیــــ� فــــي اســــتودیوهات 

الصــور المرع�ــة  تتعمــد وســائل اإلعــالم األمر���ــة تســر�ب االهولیــود الســینمائ�ة، �مــ

�صـــور تعـــذیب الســـجناء العـــراقیین فـــي ســـجن أبـــو غر�ـــب، وأ�ضـــًا مســـم�ات �عـــض 

المعــارك التــي تشــنها القــوات األمر���ــة علــى المــدن العراق�ــة "صــولة الفرســان"، "زئیــر 

  . )26(االسد"

یتضـح مـن هـذه الصـور والمسـم�ات والمفـردات المرع�ـة دور وسـائل اإلعـالم 

�جهاز االستعالمات األمر���ة، الجهـاز الرسـمي الـدعائي  األمر���ة القو�ة والضخمة

موظفــًا وتصــل میزانیتــه الســنو�ة إلــى  12,000للح�ومــة األمر���ــة الــذ� �شــتغل ف�ــه 

. الــذ� هــو مســئول عــن )27(ملیــون دوالر والــذ� �ط�ــع إصــدارته بخمســین لغــة 170

  وهي:  وصناعة السینما بها ، التي تشتغل وف� م�اد� روزفلت الخمسة الهولیود
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  توض�ح وتفسیر لماذا �حارب األمر��یون.  -1

  تشج�ع العمل واإلنتاج.  -2

 رفع المعنو�ات في الجبهة الداخل�ة.  -3

 وصف األمم وشعو�ها.  -4

 تصو�ر �طوالت القوات المسلحة.  -5

حیث الزالت السینما األمر���ة تعمل وف� هذه الم�ـاد� ، �مـا تسـعى وسـائل 

اإلعــالم األمر���ــة علــى نظر�ــة التعــا�ش مــع الفســاد ولــو �ــالقوة وفــي �عــض خطا�ــات 

الح�ومة األمر���ـة نالحـ� اسـتعمال �عـض المفـردات التـي تحمـل دالالت ذات طـا�ع 

فـــردات تطلـــ� علـــى المتهمـــین عنفـــواني وتهدیـــد� "استئصـــال"، "اجتثـــاث" "الفضـــاء" م

 �اإلرهاب في حرب الوال�ات المتحدة على اإلرهابیین حسب معتقداتها وتصن�فاتها. 

�ما لم یتوان الخطاب األمر��ي في تفسـیر وتبر�ـر حر�ـه ضـد األفغـان تحـت 

شــعار "الحــرب ضــد اإلرهــاب" وفــي العــراق تحــت شــعار "الحــرب ضــد أســلحة الــدمار 

  والرعب في القلوب.  الشامل". �نوع من بث الخوف

البــــد أن اإلعــــالم األمر��ــــي یهــــدف أ�ضــــًا إلــــى تحســــین صــــورة أمر��ــــا فــــي 

المنطقــة عبــر الترغیــب للمــواطن العر�ــي بإصــدار مجلــة نیوزو�ــك �اللغــة العر��ــة فــي 

ـــو "ســـوا" ومجلـــة هـــا�؛ �لهـــا مـــن أجـــل إظهـــار  ـــاة "الحـــرة " ورادی الكو�ـــت وٕاطـــالق قن

U.S.A  لكنهــا ل�ســت فــي مجــال رصــدنا فــي هــذه الدراســة �الصــورة البر�ئــة والورد�ــة و

التــي نســعى مــن خاللهــا لرصــد �عــض الصــور العن�فــة والمرع�ــة فــي الدعا�ــة الس�اســة 

  األمر���ة. في مناط� حرو�ها وصراعها وأزماتها. 
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  الخاتمـــة 

  

�عــد أن استعرضــنا الدعا�ــة األمر���ــة ورصــدنا �عــض مفــردات ومصــطلحات 

فیها اتضح لنا أن اإلعالم األمر��ي مبني على القوة الماد�ـة الرعب والخوف والره�ة 

والمعنو�ـــة مســـتخدمة �افـــة وســـائله اإلعالم�ـــة فـــي ذلـــك �اســـتعراض قوتـــه فـــي قالـــب 

دعائي، في �ثیر من األح�ـان تكـون التصـر�حات العلن�ـة للمسـؤولین األمـر��یین أنهـا 

�فتح �اب التحقی� في قد سر�ت تلك الصور وأنها غیر مقصودة متعهدة للعالم �أسره 

ومــن ناح�ــة أخــر� تكــون الصــور واألفعــال الدعائ�ــة مقصــودة  ،هــذه األعمــال المشــینة

  في قالب الد�مقراط�ة للشعوب المضطهدة حسب الرؤ�ة األمر���ة. 

  

نخلــص فــي هــذه الورقــة إلــى أن الدعا�ــة الس�اســ�ة األمر���ــة الموجهــة وغیــر 

ي، الــذ� �ســعى حثیثــًا إلــى الســ�طرة علــى الموجهــة هــي نتــاج الف�ــر األمر��ــي المتعــال

�اعت�ــــار أن اإلعــــالم المعاصــــر  ،ن ال�ســــ�طة �ــــالقوة اإلعالم�ــــة الدعائ�ــــةاعقــــول ســــ�

أصـــ�ح صـــناعة متكاملـــة ولـــم �عـــد إعالمـــًا عفو�ـــًا �فعـــل التطـــور الهائـــل فـــي التقن�ـــات 

ر التي جعلت العالم على اتصال م�اشر متأثرًا �عضه �اآلخ ،والبرمج�ات التكنولوج�ة

  متخط�ًا الحدود اإلقل�م�ة والجغراف�ة غیر معترفًا �س�ادة تلك الدول. 
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  الهوامش

  

رامــز عمــار، الــرأ� العــام واإلعــالم والدعا�ــة بیــروت، المؤسســة  –) هــاني الرضــا 1(

  . 195، ص1)، �1998الجامع�ة للدراسات والنشر والتوز�ع ، 

ـــأثیره �ـــاإلعالم والدعا�ـــة ، الكتـــاب الثـــاني، 2( ) دمحم عبـــدالقادر حـــاتم، الـــرأ� العـــام وت

  . 72، ص1980، 2اإلعالم والدعا�ة، بیروت، م�ت�ة لبنان، �

) دمحم منیــــر حجــــاب، الدعا�ــــة الس�اســــ�ة وتطب�قاتهــــا قــــد�مًا وحــــدیثًا، القــــاهرة ، دار 3(

  . 12 -11، ص1998، 1الفجر للنشر والتوز�ع، �

ــد حســــن الحــــدیثي، اإلعــــالم الــــدولي و�عــــض إشــــ�ال�ات الخطــــاب اإلعالمــــي 4( ) ولیــ

�ـــع ، مقترحـــات ، القـــاهرة، دار الكتـــب للنشـــر والتوز  –آراء  –العر�ـــي، مالحظـــات 

  . 19، ص2007، �1

  .135) دمحم عبدالقادر حاتم ، مرجع سب� ذ�ره، ص5(

  .139)دمحم عبدالقادر حاتم ، مرجع سب� ذ�ره، ص 6(

  . 34) دمحم منیر حجاب ، مرجع سب� ذ�ره، ص7(

) إبـــراه�م أبـــو خـــزام، أقـــواس اله�منـــة، دراســـة لتطـــور اله�منـــة األمر���ـــة مـــن مطلـــع 8(

ـــان، دار الكتـــاب الجدیـــد المتحـــدة ، � ، 2005، 1القـــرن العشـــر�ن حتـــى اآلن، لبن

  . 26ص
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الملك�ــة ، ترجمــة  –االتجاهــات  –النظر�ــات  –) تومــاس ماكفیــل، اإلعــالم الــدولي 9(

، 2005، 1عــین، دار الكتــاب الجــامعي، �عبــدهللا الكنــدین، ال -حســني دمحم نصــر

  . 226ص

  . 59) ولید حسن الحدیثي، مرجع سب� ذ�ره ، ص10(

  . 278) دمحم عبدالقادر حاتم، مرجع سب� ذ�ره، ص11(

  . 57-54) إبراه�م أبو خزام ، مرجع سب� ذ�ره، ص12(

  . 228) توماس ماكفیل، مرجع سب� ذ�ره، ص13(

  . 61-60) ولید حسن الحدیثي ، مرجع سب� ذ�ره، ص14(

  . 61) المرجع نفسه ، ص15(

ـــدا16( مر���ـــــة دراســـــة فـــــي النشـــــأة والفلســـــفة لكر�م العجمـــــي، الســـــلطة الرا�عـــــة األ) عبــ

  . 122-121-116،  ص2005، 1والمعالجة، الما�ا، تاله للط�اعة والنشر، �

  . 280-279) دمحم عبدالقادر حاتم ، مرجع سب� ذ�ره، ص17(

) راسم دمحم الجمال، نظام االتصال واإلعالم الدولي، الضـ�� والسـ�طرة، القـاهرة ، 18(

  . 71، ص2005، 1الدار المصر�ة اللبنان�ة، �

  . 62) ولید حسن الحدیثي، مرجع سب� ذ�ره، ص19(

)اسماعیل صبر� مقلد ، العالقات الس�اس�ة الدول�ة ، دراسة في األصول (20

 .461، ص1987، 5ورات ذات السالسل ، �والنظر�ات ، الكو�ت ، منش

  . 462) المرجع نفسه، ص21(
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  . 63) ولید حسن الحدیثي ، مرجع سب� ذ�ره، ص22(

ــــم الـــــتح�م ، القـــــوة والس�اســـــة الخارج�ـــــة فـــــي القـــــرن الحـــــاد� 23( ) ســـــیوم بـــــراون، وهـ

، 2004، 1والعشــر�ن، تعر�ـــب فاضــل حن�ـــر، بیــروت، شـــر�ة الحــوار الثقـــافي، �

  . 68، ص67ص

ــز دراســـــات الوحــــــدة 24( ) صــــ�اح �اســـــین، اإلعـــــالم النســـــقي وه�منتـــــه، بیـــــروت، مر�ـــ

  . 46-45، ص2006، 1العر��ة، �

  . 136-135) ص�اح �اسین، مرجع سب� ذ�ره، ص25(

  . 150-149) المرجع نفسه، ص26(

) ســـهیلة ز�ـــن العابـــدین حمـــاد، اإلعـــالم فـــي العـــالم اإلســـالمي الواقـــع والمســـتقبل، 27(

  . 42، ص2003، �1ان، �العب� الر�اض، م�ت�ة
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