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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

م   ن َك   اَن ياري   دا الع   اَة ف ل ل   و  الع   اَةا َجم يع   ا   
ََ  ا ل ا    الَي  و  يََ  َعدا  َا ال الكل   ما البي  با والعم  

كا    راوَن الَس    يََ ات  َليا    م  َيرفَعا    وا وال      يَن يم
 (01)َوَمكرا أولَك ىاَو يَبوارا   َع َاٌب َشد يدٌ 

 
                                                                                                             

 صدق هللا العظيم                                                    
                                                                                                                                                              

  (01)االية  فاطرسورة 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

3 

 

 
)صلوات هللا عليه وعىل اهل وحصبه   دمحمول الأكرم خامت النبيني، س يد البرشية  اىل الرس

 وسمل(..

 ، شامال وجنواب، رشقا وغرابالعراقاىل 

 ، مدينيت احلبيبة دار السالمبغداداىل 

خالصاأأيم اىل    حبًا ووفاءا وا 

 وادلي.. أأخويت وأأخوايتاىل 

 

 اهدي هجدي املتواضع هذا
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)ةػػنلات و لعػػنـ  دمحمرب العػػملم ف لالةػػاة لالعػػاـ دنػػ  عػػ د م هلل الحمػػد لالرػػ ر 
 دنيه لدن  آله لةحبه لجميع مف اتبعه ال   ـل الد ف(.

أتقػػدـ  ػػب البػػدك بملرػػ ر الجزفػػ  لالعر ػػمف الوب ػػر ععػػتمذ  لمرػػر ب دنػػ   ػػذ  الرعػػمل  
( دن  تعمل ه لمعمددته الوب ػرفف  ػب جااه هللا ألف خير) جاعد الدليميالدكتور حميد 

 خرلج  ذ  الرعمل  ال  ال لر مف خاؿ ماحظمته القيم  لآرائه العد دة.
لأتقػػػدـ بملرػػػ ر الػػػ   ػػػ  أعػػػمتذتب  ػػػب  نيػػػ  اعدػػػاـ الػػػذ ف  ػػػم لا خ ػػػر دػػػلف لػػػب  ػػػب 

لػػػد تلرة حم ػػػدة عميعػػػـ دراعػػػتب اعلليػػػ  لالممجعػػػت ر لاخػػػص مػػػ ذـ بملػػػذ ر اععػػػتمذة ا
 لالد تلر دبد الم عـ الرمر .

 ج  ااه هللا أل  ف) األخ الػػدكتور وسػػام فا ػػ لاخػػص بملػػذ ر ل نػػب رػػ را لدر م ػػم الػػ  
( دنػػ  تعمل ػػه الوب ػػر لمعػػمددته  ػػب اختيػػمر مللػػلع البحػػث لدنػػ  تذل نػػه لنو  ػػر خي  ر

 مف العقبمت التب لاجذت ب.
العػػاـ العػػممر  دظفػػر م ػػدلب لالػػد تلر دبػػ مػػم أتقػػدـ بملرػػ ر الػػ  اععػػتمذ الػػد تلر م

لالد تلر  رفـ دمحم حمػزة لالػد تلر مذ ػد ال عيمػب دنػ  تقػديمذـ المرػلرة العنميػ  لالػرأ  
 العد د  ب تقليـ اععتممرة، لال  الد تلر جعفر ةمدؽ دمحم المررؼ النغل  لنبحث. 

( خير اىا هللا الفجا  مم أتلجه بملر ر لالعر مف ال  اعخت الد تلرة بررى الع جر  )
دنػػػ  معػػػػمددتذم ل رمذػػػػم الوب ػػػر  ػػػػب تػػػػل  ر الو  ػػػر مػػػػف مةػػػػمدر  ػػػذا البحػػػػث لدنػػػػ  

 تقديمذم المرلرة العنمي .
 مػػم أتقػػدـ بجزفػػ  الرػػ ر لالعر ػػمف الػػ  الزم نػػ  برػػرى الحمػػدا ب لاعخ  ػػمظـ رعػػف  ػػب 
  الدار اللط ي  لنمطبلدمت دن  معمددتذـ لب  ب الحةلؿ دن  التةرفحمت العراقيػ

 الخمة  بملبحث.
لأتقػدـ بملرػػ ر الػػ   ػػ  زمياتػػب لزمائػػب  ػػب مرحنػػ  الممجعػػت ر لاخػػص مػػ ذـ بملػػذ ر 
الزم نػػ  برػػرى جم ػػ  لاعخ دمحم جيػػمد دنػػ  معػػمددتذـ لػػب  ػػب تذ ئػػ  بعػػض المةػػمدر، 
لالػػ  اعخ مذػػد   ذمػػب التميمػػب/ م تػػب العػػف ر لمعػػمددتب  ػػب الحةػػلؿ دنػػ  د  ػػ  

 البحث.
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دعػػ  )ا يػػمك مةػػعب( دنػػ  معػػمددتذم الوب ػػرة  ػػب إخػػراج الرعػػمل  لالػػ  الةػػديق  المذ 
 بذذ  الةلرة، أقلؿ لذم ر را.

لألد اف ارػػ ر زمياتػػب  ػػب لزارة الةػػح  ح ػػمف دنػػب،  نػػزار مةػػطف ، اقبػػمؿ دػػال  
)رحمذػػػم و( ل ػػػب م تػػػب لزفػػػر الةػػػح  )دم ػػػدة مػػػرقص، اوػػػراـ  يةػػػ ،  م ػػػدة دبػػػد 

 معمددة لب  ب    ر مف اعملر.الجن  ، ا يع   لعف( دن  تقديمذف ال
 لأخ را ر ر  لتقد ر  ال  اعخلات  ب م تب   ني  اعداـ ) عرى، أعممك، ب داك(. 

 لر را لالف ر ر ال     مف عمدد ب لرد مف أزر  طلاؿ  ترة البحث. 
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لقػػد اوػػدت البحػػلث م زلػػ  الددميػػ   ػػب الحيػػمة العيمعػػي  لنػػدلؿ لالمجتمعػػمت ل ػػب عػػنـ 
اع رط  اعتةملي ،  مم اودت حجـ حللر م دن  العمح  الدللي   مةبحت الددميػ  

 ال ـل او ر مف اعمس  ب ةنب الةراع الف ر  لالمعنلممتب.
لعاق  ب ف الددمي  لالحرب قمئم  م ذ زممف بع د اذ لطملمم ر نت الددميػ  اداة  عملػ  لا

 ػػػب الحػػػرلب لاداة  جػػػـل لد ػػػمع، متعػػػملي  احيم ػػػم مػػػف ح ػػػث التػػػم  ر مػػػع ادلات القتػػػ  
قػد ت فػذ الػ  العقػلؿ التػب تػتح ـ  لول ذػملالتدم ر ب  ربمم تتجملز ادت  لعمئ  التػدم ر 

 .كب   رب
تفػػػرض الةػػػرادمت العػػػمخ   قلا   ذػػػم ل لاميعػػػذم الخمةػػػ  دنػػػ  جميػػػع لا   ػػمك الحػػػرلب 

اعطػػراؼ المتداخنػػ   ػػب ال ػػزاع لو ذػػم ت  ػػر  ػػب اللقػػت  فعػػه دنػػ  المعػػتلى اعدامػػب 
 ار مليمت مذ ي  حعمع  بملغ  اع مي  لالتعق د.

ر  الحػػػػرب تطنػػػػا مػػػػف ج بمتذػػػػم حمػػػػات التر  ػػػػب لالتلػػػػن   لالترػػػػليه العػػػػم لمػػػػع بػػػػدك
تةػػبح جػػزكا ع تجػػزأ  ، لمػػف  ػػـالمعنلمػػمت تادػػب المػػ ظـ بجميػػع مةػػمدرلنحقػػمئا لال

دػػػف ةػػػفح  مذمػػػ  مػػػف ةػػػفحمت  لي رػػػف ػػػذا البحػػػث جػػػمك  لػػػذلؾالحػػػرب.  أ ، م ذػػػم
، لا مر ػػم دنػػ   ػػا الجػػم ب ف العػػراؽل اللعيػػمت المتحػػدة اعمرف يػػ   بػػ فالحػػرب الددمئيػػ  

 لال تمئا التب ترتبت دن ذم.
للغمي   11/2/1112)الحرب التب امتدت مف حقب مي   ب لاختيمر دراع  أعمل ب الدد

م ػػػذ مرحنػػػ  لػػػد  تللػػػد لا تمػػػمـ بػػػ  جػػػمك  ت جػػػ  لر بػػػ   ت ادتبمطػػػم  ألػػػـ يػػػ (7/3/1112
مػػم  بملقيػػمس مذ ا  حقػػ بلةػػفه حػػل الخػػلض  ػػب حقػ  الددميػػ   الدراعػ  الجممعيػػ  اعلليػػ 

 البحث.لالحمد هلل قد تحقا  ذا اعمر  ب  ذا  ...حقلؿ أخرى دد دة ال 
المرػػػ ات لالةػػػعلبمت التػػػب لاجذت ػػػب  ػػػب  ػػػذا البحػػػث لبػػػمعخص  يمػػػم  لبػػػملر ـ مػػػف

ب  ػ أح ث قن  المةمدر الخمةػ  بملددميػ  العراقيػ  لدرجػ  مف  تعنا بملجم ب العراقب 
اارػػمرات البعػػيط  التػػب تلػػم تذم بعػػض ل الػػطررت الػػ  اعدتمػػمد دنػػ  المقتطفػػمت 

لعراقيػػػ  بعػػػدمم الحةػػػلؿ دنػػػ  التةػػػرفحمت ةػػػعلب  ا  لػػػا  دػػػفالبحػػػلث لالدراعمت..
جعػ   ممػملـ  قػ  جميػع المؤععػمت اعداميػ  الػ  العػرق  لالحػرؽ إف تعرلت ا نب 
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مف ام م يػ  الحةػلؿ دنػ   ػذ  التةػرفحمت امػرا معػتحيا للػلع معػمددة الػبعض لػب 
 لذذا البحث الخرلج ال  ال لر.  تبلمم 

ؿ الجم ػػب ال ظػػر  الػػذ  تػػلزع دنػػ  بػػمب ف، لػػـ البػػمب اعل لقػػد تلػػم ت  ػػذ  الدراعػػ  
 :اعتب ةلؿ مقعم  دن  ال حل   ا  

 الفة  اعلؿ: اعطمر الم ذجب 
لقػد قعػػـ الػ  مبح  ػػ ف، اعلؿ دػف الددميػػ  لال ػػم ب  الددميػ  لأعػػمل بذم، الفةػ  ال ػػم ب:

 أعمل ب الددمي .دف 
ي  لقد قعـ الػ  م طنقمت الددمي  اعمرف ي  لالعراق قد حم  د لاف: الفة  ال ملث امم 

 مبح   ف، اعلؿ دف الددمي  اعمرف ي ، لال م ب دف الددمي  العراقي .
  ـ جمك البمب ال م ب الذ  لـ الجم ب العمنب لندراع  لاحتلى ايلم  ا    ةلؿ:

 لػـ  ممسخػالبحػث لأدلاتػه امػم الفةػ  ال إجػراكاتتخةص الفة  الرابع بعرض اذ 
ن ػػ   تػػمئا المقمر ػػ  لتفعػػ ر م، امػػم الفةػػ  العػػمدس الدراعػػ  الم دا يػػ  التػػب ت مللػػت تح
   لاعخ ر  لـ ال تمئا لالتلةيمت.

جذد المتلالع  ذا  ب اللةػلؿ المف خاؿ  تولف قد ل قاؿ و تعمل  اف أعالأخ را 
 ، ألع لأخ را.ال   تمئا مف دة خدم  لبند م العراؽ

 
 لو للب التل  ا
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 الفََ االول
 

 اإلطار المنيجي
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قبػػ   اعػتخدمت برػ   لاعػع مػف ذإ ػػب التػمرف ، تمتػد جػذلر الددميػ  الػ  دذػلد قديمػ  
متم ػػػػزة لمذمػػػػ ، لخػػػػاؿ  رػػػػلك الددميػػػػ  لتطلر ػػػػم حتنػػػػت م م ػػػػ  مبعػػػػض المجتمعػػػػمت  

 .ذمل د  ختاؼ  لع الددمي إختنفت  ذ  با  أعمل بذم للعمئنذم لتوتي متذم ل ت لدت 
ذـ برػ    ب ػر  ػب  ب الددمي  أ مي   ب رة ع ذم تعػلقد أدط ت لألعمل ب المعتخدم  
م ػػػػػ  لذػػػػػذ  ظ ػػػػػف اعل ػػػػػذا  تحقػػػػػا مػػػػػف خػػػػػاؿ التل  ،م جػػػػػمح الددميػػػػػ  لتحق ػػػػػا أ ػػػػػدا ذ

يػػ  خػػاؿ تػػمرف  الددميػػ  عػػتخدمت أ ػػلاع متعػػددة مػػف اععػػمل ب الددمئأاععػػمل ب، لقػػد 
ختاؼ  ػػلع الددميػػ  لالذػػدؼ الم رػػلد م ذػػم،  مػػم مختنفػػت  ػػذ  اععػػمل ب بػػمالطلفػػ ،  

 ػأف التلقػف  ػب لػذلؾ  .الحػرب..لقػت العنـ د ذم  ب لقت ختنفت  ذ  اععمل ب  ب ا
ؼ ل نلقػػمذمػػ  للػػرلرة يم ػػ   1112لحػػرب الخنػػ ا ال مل ػػ / داميػػ اا دراعػػ  اارػػ ملي 

لبملتحد ػػد اععػػمل ب الددمئيػػ   معر ػػ  الػػ ما الػػددمئب المعػػتخدـ  ػػب  ػػذ  الحػػرب  نػػ د
  ػػف أيلػػم  معر ػػ  الددميػػ   فعػػذم، لفللػػح ل ػػم قلد بمللػػرلرة الػػ  عػػي  ػػذ اععػػمل ب 

 طراؼ ال زاع  ب  ذ  الحرب مع تنؾ اععمل ب.أ تتعممن
مذمػػػػ  جػػػػدا  ػػػػب  حقبػػػػ ( 7/3/1112لغميػػػػ   11/2/1112الممتػػػػدة مػػػػف ) المػػػػدةم ػػػػ  لت

لربمػػػػم  تعػػػػدى ذلػػػػؾ لي ػػػػلف مرحنػػػػ  مذمػػػػ   ػػػػب تػػػػمرف   ،تػػػػمرف  العػػػػراؽ لتػػػػمرف  الم طقػػػػ 
اللعيمت المتحدة اعمرف ي   فعذم،  دراع  اععمل ب الددمئي  اعمرف ي  لالعراقي  خػاؿ 

ر يػػػػػ  جد ػػػػػدة إلػػػػػ  الدراعػػػػػمت ااداميػػػػػ  بملتأو ػػػػػد إلػػػػػم   مع عػػػػػلؼ يقػػػػػدـ المػػػػػدة ػػػػػذ  
لالددمئي ،  لف  ذا البحث   درج لمف الدراعػمت ااداميػ  التػب تبحػث  ػب الددميػ  

 لأعمل بذم.
بػػدأ  يػػه ل ػػل الملدػػد الػػذ   11/2/1112مػػف الحػػدلد الزم يػػ  لندراعػػ  تػػـ تحد ػػد لػػذلؾ 

  يػػه آخػػرةػػدر  الملدػػد الػػذ  ل ػػل 7/3/1112دنػػ  العػػراؽ للغميػػ  ب مرف ػػالغػػزل اع
عػػقلا ال ظػػمـ احػػتاؿ بغػػداد ل  8/3/1112ح ػػث أدقبػػه  ػػـل  تةػػرفح لنجم ػػب العراقػػب

 الحموـ  ب العراؽ لالذ  تلقفت  يه التةرفحمت العراقي . 
لنددميػػػ   ػػػذ  أ ميػػػ  دراعػػػت م  بتػػػأت ،بل حػػػر الميػػػ  دراعػػػ  الددميػػػ   ػػػب مػػػف أ  طاقػػػم لا

رػػػػغنت  ػػػذ  الحػػػػرب ب ػػػػ   إذ اعمرف يػػػ  لالددميػػػػ  العراقيػػػ   ػػػػب حػػػرب الخنػػػػ ا ال مل ػػػ ،
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لنحػرب الددمئيػ  التػب را قػت  بفع  الدلر المم ػزجمع ألرأ  العمـ  ب العملـ تفمة نذم ا
 . ذذ جراك دراع  إ لالدا ع لراكالعمنيمت العع رف  

لالتػػب الرعػػم  ف لوػػا البنػػد ف )أمرف ػػم لالعػػراؽ(  لل فالمعػػؤ تةػػرفحمت إختيػػمر  مػػم تػػـ 
المختنفػػػػ   دػػػػاـاالعػػػػمئ   ت مقنتذػػػػمل   ر  ػػػػب العػػػػملـالجمػػػػم  تمػػػػمـ إ رػػػػغنت ملػػػػمم  ذم 

مجتمػػػػع بحػػػػث  ػػػػب  ػػػػذ  الدراعػػػػ  مػػػػف خػػػػاؿ الورػػػػف دػػػػف اععػػػػمل ب الددمئيػػػػ  التػػػػب  
 ػب جم ػب م ذػم لالتػب  م ػت  ،الحرب لوا البند ف التةرفحمت خاؿادتمدت  ب  ذ  

مرج ل ػب م ف التأ  د الػاـز لعيمعػ  الػدللت ف  ػب الػداخ  لالخػأ ب ت اععذمـ تذدؼ إل 
 العيمع .دلا ع  ذ   غتعلي

أ ميػ  الدراعػ  التػب تحمػ  د ػلاف: أعػمل ب الددميػ  اعمرف يػ  لالعراقيػ   تومفلمف   م 
 مػػػػػػػف لنمػػػػػػػدةالمعػػػػػػػتخدم    ػػػػػػػ  لألعػػػػػػػمل بخػػػػػػػاؿ حػػػػػػػرب الخنػػػػػػػ ا ال مل ػػػػػػػ ، دراعػػػػػػػ  مقمر 

مػػػف ح ػػػث  ل ذػػػم تبحػػػث  ػػػب اععػػػمل ب الددمئيػػػػ  ( 7/3/1112لغميػػػ   11/2/1112)
 حقبػػ  ل ػػب ،العراقػػب اعمرف ػػبمذمػػ  جػػدا لخط ػػرة  ػػب الةػػراع  حقبػػ   ػػبالمعػػتخدم  

 م  ححتاؿ العػراؽ ح ػث  ػمف الةػراع لالم م عػ  لالػإ تذت بػإحرب الخن ا ال مل   التب 
 ،جػ  دػرض الملاقػف ل عػب تأ  ػد الػرأ  العػمـأب ف الخطمب ف اعمرف ػب لالعراقػب مػف 

ذا  م ػػػت الدراعػػػػمت ااداميػػػػ  ل  ر ػػػػم تلػػػػـ العد ػػػػد مػػػػف البحػػػػلث لالدراعػػػػمت التػػػػب  لا 
ف  ػػذ  الدراعػػمت م   ػػ ،م ػػ  مختنفػػ ت مللػػت الددميػػ  اعمرف يػػ  لأعػػمل بذم دبػػر مراحػػ  لأز 

اذ مف المم ػف أف توػلف  ػذ   إل  البحلث التب ت مللت الددمي  العراقي  لأعمل بذم تفتقد
الدراعػػػػ  احػػػػدى الدراعػػػػمت التػػػػب تؤعػػػػس لنخػػػػلض لالتلعػػػػع  ػػػػب البحػػػػلث لالدراعػػػػمت 

 ػػلف   ذػػم لنددميػػ  العراقيػػ  يعحقػػ   لمػػددمذمػػ  مػػف تػػمرف  العػػراؽ لربمػػم  لمػػددئيػػ  الددم
   دلر أوبر لارم .

تعػػػرؼ المرػػػ ن  بأ ذػػػم "دبػػػمرة دػػػف ملقػػػف  ػػػممض أل ملقػػػف يعترفػػػه الرػػػؾ أل ظػػػم رة 
م  ػػت لجذػػمت ال ظػػر برػػأ ذم خػػتاؼ حللذػػم لتب ػػب قلػػي  تػػـ اا ألتحتػػمج إلػػ  تفعػػ ر 

  .(1)"جراك دمني  البحث  ب جل ر مب إليقتل

                                                 
 .34، ص2004د.حم د جمدد الدليمب، أعمعيمت البحث الم ذجب، بغداد، رر   الحلمرة،  (1)
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ل م ػػػت مرحنػػػ  اختيػػػمر مرػػػ ن  البحػػػث الخمةػػػ  بذػػػذ  الدراعػػػ  ليعػػػت بملعػػػذن ،  ل ذػػػم 
بدايػػ  قيػػمـ حػػرب الخنػػ ا ال مل ػػ  التػػب حػػددت  مػػدةمذمػػ  جػػدا لحرجػػ   ػػب  بمػػدةتتعنػػا 

، لبمللػػػلع رػػػرؽ اعلعػػػاعربيػػػ  لم طقػػػ  الم طقػػػ  الالمرحنػػػ  عيمعػػػي  جد ػػػدة ترػػػذد م 
 بػػػ فرا قػػػت الحػػػرب  اذأ ميػػػ  دػػػف الحػػػرب الععػػػ رف   فعػػػذم،   خػػػر ع يقػػػل اآلمذػػػـ  ػػػ
حػرب  ػب مقػدمتذم ال دد ػدة،حتاؿ أمرف م لنعػراؽ حػرلب إالعراؽ التب ا تذت بل أمرف م 

لنحرب الددمئي  التػب  الحرب العع رف ، لقد  مف  لا  دفلأخرى عيمعي   دامي اا
التػػػػػب تلػػػػػم تذم حلػػػػػلر لتػػػػػأ  ر مل ب لاععػػػػػ لالعػػػػػراؽ( أمرف ػػػػػمرػػػػػ ت بػػػػػ ف الطػػػػػر  ف )

تومػػف المرػػ ن   ػػب لػػرلرة رةػػد اععػػمل ب الددمئيػػ  التػػب أ عػػتخدمت لػػذلؾ  ف، لالػػح
فحمت الرعػمي  التػػب التةػػر لالورػف دػف ملػػمم  ذم دبػر الخطػػمب الػددمئب ممػػ ا  ػب 

 11/2/1112متػػدت مػػف )إالحػػرب التػػب  مػػدةلالعػػراؽ( خػػاؿ  )أمرف ػػم افأةػػدر م البنػػد
 أخػػػػذت  ػػػػذ  التةػػػػرفحمت قػػػػد  لالتحن ػػػػ  ندراعػػػػ لمػػػػمدة بلةػػػػفذم  (7/3/1112لغميػػػػ  

دراعػػ   ػػذ  التةػػرفحمت لنورػػف  ػػمف عبػػد مػػف لػػذلؾ  ، ةػػ بذم مػػف التلظ ػػف الػػددمئب
مرػػ ن  البحػػث لتحد ػػدا  يم ػػف تللػػيح حػػدلد  .تلػػم تذم.دػػف اععػػمل ب الددمئيػػ  التػػب 

تذػػػػم لمعر ػػػػ  مقػػػػدار الورػػػػف دػػػػف اععػػػػمل ب الددمئيػػػػ  اعمرف يػػػػ  لالعراقيػػػػ  لمقمر   ػػػػم: 
او ػػر اععػػمل ب حدا ػػ  لاو ر ػػم اعػػتخدامم   بلةػػفذم ذ  اععػػمل بالتبػػم ف لالتمػػم ز بػػ ف  ػػ

لتأ  را  مف الحمات الددمئي  التب اعتخدمت  ب الحػرلب العػمبق  الػ  جم ػب تلظ ػف 
أو ر التق يمت اعلوترل ي  لالرقمي  تقدمم   ب إرمد  المعطيمت الددمئي  دبػر اععػمل ب 

ب ف أو ػر  اف اعتخدمت بذذا المعتلى مف الةراع د دة لالحد    تنؾ التب قنمم  درالج
ممزالػػت بحمجػػ  الػػ  ل اععػػمل ب المػػذ لرة لػػـ تػػتـ دراعػػتذم اعومديميػػ  أف مػػف دللػػ .  مػػم 

رةد، لتحن  ، لتفع ر لغرض التعرؼ دن  مػدى ام م يػ  تورار ػم لالػدلا ع لالمبػررات 
ع دامب امتد دن  مدى قر  ف لا تذ  بػمحتاؿ العػراؽ التب تقف لراك تلظيفذم  ب ةرا 

 .ل ذلؾ اللقلؼ دن  ال تمئا المترتب  دن   ذ  الدراع 

ل دنػػػػ  رػػػػ   عػػػػؤاؿ بح ػػػػب أيلػػػػع البمحػػػػث مرػػػػ ن  بح ػػػػه  ػػػػب ةػػػػلرة  ػػػػرض دنمػػػػب 
للب دػف العاقػ  بػ ف المتغ ػرات الػلاردة ألالفرض العنمب  ل دبمرة دف تعميـ أل ح ـ 

  ػػػؤد  اختبػػػمرلقػػػد  العنميػػػ   ػػػب جػػػل ر العمنيػػػ  البح يػػػ   نذػػػم، ض، لالفػػػرل لبحػػػث ػػػب ا
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 بػمت دػدـ ةػح  ا  ل إ بمت ةػح  جػزك م ذػم ل أل الع س أالفرلض ال  إ بمت ةحتذم 
 .(1)ل  رلض البحث  ب  ت ج  البحث ذاتهأختبمر  رض إل ت ج  ، بق تذم

لتػػب تحققذػػم لنبمحػػث لتومػػف أ ميػػ  الفرلػػيمت  ػػب دمنيػػ  البحػػث العنمػػب  ػػب الفلائػػد ا
  :(2)لالبحث العنمب دن  حد علاك لا ـ  ذ  الفلائد

 العنمب.. تحد د معمر دمني  البحث 0
 . تعم ـ  ب تحد د الم م ا لاععمل ب البح ي  المائم  لملللع الدراع .1
ل الظػػم رة المدرلعػػ  مػػف خػػاؿ تفعػػ ر أ. تزفػػد مػػف قػػدرة البمحػػث دنػػ   ذػػـ المرػػ ن  2

 لمتغ رات لالع مةر المختنف .العاقمت ب ف ا
م دنػ  تػراوـ ذػجد ػدة تعمػ  جميعل   رليمت جد ػدة لقػلا  ف إ. تعمدد  ب اللةلؿ 3

 المعر   لتعرع لت رة البحث.
بحػػث  قػػد قممػػت البمح ػػ   ػػب ب ػػمك  أ لدنػػ  لػػلك  ػػذا التةػػلر ع ميػػ  الفػػرض  ػػب 

  رض البحث لدن  ال حل التملب:
تةػػػػػرفحمت  ملػػػػػمم ف  ػػػػػبالمتم ػػػػػ  الددمئيػػػػػ  عػػػػػتخداـ اععػػػػػمل ب إ لجػػػػػد تبػػػػػم ف  ػػػػػب )

 .(ال مل  المعؤلل ف اعمرف   ف لالعراق  ف المعتخدم   ب حرب الخن ا 

"جميػػع الدراعػػمت التػػب تذػػتـ بجمػػع عػػتخدمت البمح ػػ  المػػ ذا اللةػػفب الػػذ   تلػػمف إ
مػػف  ل دػػددألتنخػػيص الحقػػمئا الحملػػرة المرتبطػػ  بطبيعػػ  لللػػع جممدػػ  مػػف ال ػػمس 

ل مجملدػ  مػػف الظػرلؼ أل  ةػػ ن  مػف اعحػداث أل  ظػػمـ   ػر  أل أ   ػػلع أاعرػيمك 
 . (2)"خر مف الظلا ر التب يم ف أف  ر ب الرخص  ب دراعتذمآ
مرف يػ  ي  المتعنق  بطبيع  الددم ت ف اعذ عمدد  ذا الم ذا  ب دراع  الحقمئا التمرفخإ

   م  تنؾ الددم ت ف دبر مع رتذمم.لتفع ر بعض الظلا ر التب تتعنا بع ،لالعراقي 

                                                 
د. راعـ دمحم الجممؿ، مقدم   ػب م ػم ا البحػث  ػب الدراعػمت اعداميػ ، القػم رة، مر ػز جممعػ  القػم رة لنتعنػيـ  (1)

 .46ص، 1999المفتلح، 
د. ربحػب مةػػطف  لد.د مػػمف دمحم   ػػيـ، م ػػم ا لاعػػمل ب البحػػث العنمػػب، دمػػمف، دار ةػػفمك لن رػػر لالتلزفػػع،  (2)

 .71، ص2000
 .64-63د.حم د جمدد الدليمب، ـ.س.ذ، ص (3)
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تمت اا مدة بةلرة  ب رة مف اام م يمت التب قدمذم  ذا المػ ذا  ػب معملجػ  ااطػمر ل 
 بعمد م لطبيعتذم.ألتأة   الظم رة التب  تةدى لذم  ذا البحث لتحن    ،ال ظر  

 عػػمل ب الددمئيػػ  اعمرف يػػ  لالعراقيػػ أإخلػػمع للػػـ تقتةػػر الدراعػػ  دنػػ  ذلػػؾ بػػ  تػػـ 
قػػػدمذم تمػػػف اام م يػػػمت التػػػب  اا ػػػمدةذ تمػػػت إ ،لنمقمر ػػػ   ػػػب الجم ػػػب الم ػػػدا ب لنبحػػػث

 .(0)مر  دراعمت المقال درج لم ذم تلالتب   البحلث اللةفي
جمبػ  تحػملؿ اا  ػب مقمر ػ  لم ذػم مػم  ب تفع رف  لم ذم مػم " مف البحلث اللةفي  مم
حػث  ػل الدراعػ  المقمر ػ  التػب تػـ لمػم  ذم ػم  ػب  ػذا الب.(1)"دف دلام  التغ ر ل يف تػه

 جراك المقمر   الازم  لنبحث.إاععتفمدة م ذم  ب 

لنمرػػػػ ن  التػػػػب يقػػػػـل الخػػػػمص  فعػػػػه ترػػػػ ر  ػػػػذ  الػػػػ  الدراعػػػػمت التػػػػب درعػػػػت المجػػػػمؿ 
يػػػ  ألليػػػ  لذػػػم، بدراعػػػتذم البمحػػػث بح ػػػث تم ػػػ  بمل عػػػب  لنمرػػػ ن  المطرلحػػػ  قمدػػػدة معر 

ل الفػرلض البح يػ  أو ر  ػب تطػلفر المرػ ن  العنميػ  أي  الدراعمت العمبق  لتظذر أ م
 .(3)لةيم   ااطمر ال ظر  لتفع ر ال تمئا الخمة  بملبحث

لقػػد لجػػدت البمح ػػ  اف   ػػمؾ  ػػاث دراعػػمت بمعم ػػمف اععػػتفمدة م ذػػم  ػػب  ػػذا البحػػث 
 دراعمت عمبق : بلةفذم

 (4)الهنداوي  .1
دامػػػب لالػػػددمئب لةػػػ مع القػػػرار ث دراعػػػ  الم طػػػا اات ػػػملؿ البمحػػػ البحػػػث:مشػػػكمة 

داميػػػػ  الملجذػػػػ  مػػػػف قبػػػػ  العػػػػراؽ مػػػػف خػػػػاؿ دراعػػػػ  الرعػػػػمئ  ااالعيمعػػػػب عمرف ػػػػم ل 
خلمدذم لنبحث العنمب.  الطر  ف لتحن نذم لا 

                                                 
 .85المةدر العمبا  فعه، ص  (1)
 24، ص.1984 ل،  مد   عممف الذ تب، مقدم   ب ررلا البحث العنمب، دراع  مطبلد  بملرل  د.( 2)
 92-91، ص2000د. دمحم دبد الحم د، البحث العنمب  ب الدراعمت اعدامي ، القم رة، دملـ الوتب، ( 3)
 لز   مد  جػلاد الذ ػدال ، الةػراع الػددمئب  ػب أـ المعػمرؾ دراعػ  تحن نيػ  لنرعػمئ  اعداميػ  لةػ مع القػرار  (4)

 ، أطرلحػ  د تػلرا    ػر م رػلرة، جممعػ  بغػداد،  نيػ  اعداب، قعػـ العيمعب  ب العراؽ لاللعيمت المتحدة اعمرف ي
 .1995اعداـ، 
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 :ددة ب مك  رلي  مف خاؿ طرحه تعمؤعت دتمد البمحث دن إ  التساؤالت:
بمل عػػب  لطر ػػب    لمػػم  ػل الػػدلر الػذ  قػػمـ بػهدػػاـ خػاؿ  ػػذ  الملاجذػ  ػػف  ػمف اا ػػ

 عتخدامه دن  مختنف العمحمت ؟إالةراع ل  ف جرى 
 ػػدا ذم أ دػػاـ  ػػب اللعيػػمت المتحػػدة لخدمػػ  ج ػػدت اادارة اعمرف يػػ  لعػػمئ  اا  ػػف  ػػػ

لػ  إداـ العراقب اعتيعمب ل ق  الخطمب العيمعػب العراقػب العيمعي  ل   اعتطمع اا
 الرأ  العمـ ؟

عػػػترات جيمت لالتوتي ػػػمت لاععػػػمل ب لاللعػػػمئ  اعداميػػػ  لالددمئيػػػ  التػػػب م  ػػػب اامػػػ ػػػػ
 عتخدمذم طر م الةراع ؟إ
تةػمؿ لةػ مع القػرار العيمعػب تجم ػمت اععمعػي   ػب مػمدة اامم  ػب الملػمم ف لاا ػ

  ب العراؽ لاللعيمت المتحدة خاؿ اعزم  ؟
 المػ ذا التػمرفخب لالمػ ذا المقػمرف،م ذجػ ف، دتمد البمحػث  ػب دراعػته دنػ  إ  المنهج:

دتمػػد المػػ ذا التػػمرفخب لنبحػػث  ػػب اعحػػداث لتحن ػػ  المعنلمػػمت المتعنقػػ  بملمرػػ ات إ 
 اا عم ي  لالقلى اعجتممدي  التب ر نت الحملر.

دػػػػاـ لعػػػػرض مقمر ػػػػمت بػػػػ ف أداك لعػػػػمئ  اا أمػػػػم المػػػػ ذا المقػػػػمرف  معػػػػتخدمه البمحػػػػث
دامي  لة مع القرار العيمعب لدى ف الرعمئ  اا ذلؾ ب  لدلر م لدى طر ب الةراع،

الػػػددمئب. الطػػػر  ف المتقػػػمبن ف  ػػػب الةػػػراع مػػػف ح ػػػث اععػػػمل ب لالتوتي ػػػمت لالم طػػػا 
داميػػػ  لةػػػ مع ن ػػػ  الملػػملف  ػػػب دراعػػػ  الرعػػػمئ  ااعػػػنلب تحأتلظيفػػػه   لػػا  دػػػف

 القرار العيمعب مر زا دن  التحن   ال لدب لالومب.
 مي األمريكي:الخطاب اإلعال النتائج:

دػػداد لنحػػرب ل مػػم الجم ػػب مػػزج بػػ ف الجػػم ب ف الرئيعػػ ف  ػػب االػػ  الإعػػع  الخطػػمب  ػػػ
   . لظف    م ذم لخدم  اعخر ال فعب لالجم ب العع ر  معم،

دامػػب اعمرف ػػب لمػػع تجم ػػمت الخطػػمب ااإتػػداخ  المللػػلدمت التػػب دارت حللذػػم  ػػػ
ذا الخطػػػػمب بع ػػػػد دػػػػف الت ػػػػمقض ل ػػػػمف  ػػػػ  ػػػػذا  ذػػػػب تخػػػػدـ  ػػػػد م اعػػػػترات جيم محػػػػددا.

 لالتعمرض ر ـ دمنه دن  عمحمت متعددة لمت لد  .
عػػػتممعت العمطفيػػػ  لالعقنيػػػ  عػػػتخدمت ااألتوتي ػػػمت الخطػػػمب ح ػػػث  ت ػػػلع أعػػػمل ب ػػػػ

ل الم فةػن  دػف أعترػذمدات المجتػزأة  راد ااإعنلب الترليه أ  ألأعمل ب دد دة م   
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ربػا اع  ػمر المعػبق  لال مػمذج الومم ػ   ػب جتذػمد  ػب عنلب التحلف  أ  ااأأةللذم ل 
أعػمل ب التلػخيـ لتجعػ د   لػا  دػفأذ مف الرأ  العػمـ معػبقم ببػراما ل مػمذج جد ػدة 

الورا يػػ  لنعػػدل  ػػب رػػخص أل مجملدػػ  أرػػخمص أ  )أعػػنلب العػػدل اعلحػػد( لخنػػا 
  طبمع بتل ر ااجممع  ب الرأ  لالتخلفف لالتحرفض لااخفمك.اا

طػػػمب اادامػػػب اعمرف ػػػػب المػػػلرلث الػػػددمئب ال ػػػمز  م ػػػ  الددميػػػػ  عػػػت مر الخالقػػػد 
 تعػػػػػمؿ اعحػػػػػداث ا   ةػػػػػف الحػػػػػرب لاعػػػػػتخداـ  ظرفػػػػػ  الردػػػػػب ال فعػػػػػب  ػػػػػب الرعػػػػػمل  ل 

دػػاـ(  ػػب الخطػػمب ..   ػػمف د ةػػر )اا  فعػػملبلتلػػخيمذم لالتر  ػػز دنػػ  الجم ػػب اا
دػاـ ي ػف اا ف    م ذمػم  نػـ  ز ب ممتزجم مع د ةر )الددمي ( ال  حد يةعب التم

بدقػ  ل عمليػ  مػف قبػ  اادارة اعمرف يػ   ذػم  ل ملللديم بػ   ػمف ملجأاعمرف ب محم دا 
 لمؤععمتذم العيمعي  لالعع رف .

 العراقي:عالمي الخطاب اإل
تحرفلػػيم للػػـ يغفػػ  الددميػػ  الملػػمدة لتف  ػػد  قػػد تم ػػز  ػػذا الخطػػمب ب ل ػػه  جلميػػم، ػػػ

 أراك الخةـ لطرلحمته لالرد دن ذم.
د  يػػػ  دنػػػ  مػػػمؿ لالمرػػػمدر اللط يػػػ  لالقلميػػػ  لالحػػػرص الخطػػػمب دنػػػ  مخمطبػػػ  اآل ػػػػ

دبػػر رػػعمرات  ،جتمػػمدب لػػدى الػػرأ  العػػمـ العربػػب لااعػػامبالمعػػتلف ف العيمعػػب لاا
ااعػػامي  لالقرآ يػػ   ػػب  اتب ػػر  ػػب تلظ ػػف المفػػردات لالرمػػلز لالتعمر ػػزة لقليػػ  ل جػػح 

 مػػػػم اعػػػػتنذـ الرمػػػػلز التمرفخيػػػػ   ،عػػػػامبالخطػػػػمب الملجػػػػه لنػػػػلطف العربػػػػب لالعػػػػملـ اا
 لد ملفف لنحمات. أطنقذم  تعميمتل العربي  لااعامي  

عػػػتممعت العمطفيػػػ  م ػػػ  الخػػػلؼ لالحقػػػد لالورا يػػػ  دتمػػػد الخطػػػمب دنػػػ  تلظ ػػػف ااإ  ػػػػ
دلػػػ  لالبػػػرا  ف مػػػع م ػػػ  التفعػػػ ر لالتحن ػػػ  لتقػػديـ اع عػػػتممعت العقا يػػ اا  لػػا  دػػػف

 عتممعت العقني .و ر مف ااأ فعملي  معت العمطفي  لااعتمدن  اا التر  ز
دػداك العػراؽ أ عتخفمؼ لالتةػغ ر لػد عتخدـ الخطمب أعمل ب التذ ـ لالعخرف  لااإ ػ

 لخةلم  بذدؼ إعقما   ب   ؤعك  ب  ظر الرأ  العمـ.
عػػػامي  لظػػػف الخطػػػمب أقػػػلاؿ لتةػػػرفحمت القيػػػمدات العيمعػػػي  لالد  يػػػ  العربيػػػ  لاا ػػػػ

 لػػا   دنػػ  درجػػمت التػػأ  ر  ػػب الػػرأ  العػػمـ.أ دامػػب لتحق ػػا ملميػػ   ػػب العمػػ  االالع
عػنلب إ مػمؿ مػزادـ الخةػـل لدػدـ الػرد دنػ ذـ برػ   مبمرػر أ  بػذ ر أعػتخداـ إدف 
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عػػػنلب ال فػػػب لالتوػػػذ ب لالتفعػػػ ر  ػػػب أبػػػ  ادتمػػػد  ،ددمئب  ػػػـ  فيػػػه لتوذ بػػػهالم طػػػا الػػػ
 تذمـ الخةـ.ا  إطمر  جلمب  تعـ بمادا   ل 

 تمػػػمـ دػػػف يػػػ  اعدػػػداك مللػػػع ت ػػػمقض لتحلفػػػ  االلػػػع ددم الػػػ دمػػػد الخطػػػمب  ػػػػ
لتلح ػد اعدػداك لالتوػرار بطػرؽ مت لدػ  لاعػتدراج  ،قل ته بملتر  ز دن  قلػي  أخػرى 

 لػػػػا  دػػػػف   حددميػػػػ  الخةػػػػـ لنلقػػػػلع  ػػػػب الوػػػػذب دبػػػػر تعػػػػرفب أخبػػػػمر   ػػػػر ةػػػػحي
 التحرفض لاا مرة لالتخلفف.

ن   الململف  ب تحن ػ  الرعػمئ  ر   دق ا لاعتخدـ تححدد البمحث مر نته ب الرأي:
دتمػػد إ  ػػه إجػػراك مقمر ػػ  بػ ف  ػػذ  الرعػػمئ  لقػد ذ ػػر  ػػب المػ ذا أ  لػػا  دػفداميػ  اا

ف المػػ ذا المعػػتخدـ  ػػب أدنػ  م ذجػػ ف، المػػ ذا التػػمرفخب لالمػػ ذا المقػػمرف،  ػػب حػػ ف 
تحن ػ  الرعػمئ  لقد لظػف طرفقػ  تحن ػ  الملػملف  ػب  ،الدراع   مف الم ذا اللةفب

مػم  تمئجػه  قػد  م ػت أجراك المقمر   الم ذجي  التػب  تطنبذػم البحػث إللـ  ل ا    را  ب 
 ذات  مئدة.

  (1)العبيدي .1
دػاـ تبمدذػم مػف قبػ  ااإ ـ الطرؽ لاععمل ب التػب تػـ أ ت ملؿ البمحث  مشكمة البحث:

 .0887ػ0881 مف المدةالعراقب  ب ملاجذته لملمم ف الددمي  اعمرف ي  خاؿ 
 لـ يحدد البمحث  رل ته. الفر ية:

دتمػػد البمحػػث  ػػب دراعػػته المػػ ذا التػػمرفخب لتللػػيح لتحد ػػد التطػػلر إ  مػػنهج البحػػث:
دتمػمد  دنػ  المػ ذا إ الذ  رذدته الددمي  العيمعي  خػاؿ مراحػ  متعػددة  لػا دنػ  

التعػػرؼ ل  ،المعػػحب بذػػدؼ تةػػلفر اللاقػػع التطبيقػػب الفعنػػب لنةػػحف ال لميػػ  العراقيػػ 
المعمديػػػ  مػػػف خػػػاؿ دنػػػ  اععػػػمل ب التػػػب تتبػػػع  ػػػب مممرعػػػ  الػػػرد لملاجذػػػ  الددميػػػ  

 دتممد دن  تحن   الململف.اا
 
 

                                                 
أعمل ب ااداـ العراقب  ب ملاجذػ  الددميػ  اعمرف يػ  دراعػ  تحن نيػ   ػب الةػحف ال لميػ  العراقيػ  لنمػدة بػ ف  (1)

 .2003أطرلح  د تلرا    ر م رلرة، جممع  بغداد،  ني  اعداـ،  ،98ػ90
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 النتائج:أهم 
لمتحػػػدة اعمرف يػػ  لػػػد العػػػراؽ  تعملذػػػم اللعيػػمت اإف القلػػػميم الددمئيػػ  التػػػب قممػػت بإ ػػػ

اقػػػع بػػػ ف العػػػراؽ للو ذػػػم مػػػف ح ػػػث الل  ،مػػػف رعػػػميم ذػػػم بػػػ ف العػػػراؽ لمجنػػػس اعإدنػػػ  
 لأمرف م.

اععػس تةملب  ب العراؽ لجه مف قب  مجملد  مف المبػمد  لالقلادػد ل ف ال ظمـ ااإ ػ
ع أف  ػػذ  العيمعػػ  لػػـ توػػف إ ،داميػػ  خػػاؿ مػػدة البحػػثلالتلجذػػمت م نػػت العيمعػػ  اا

 لالح  المعملـ ب   م ت مفذلم  لم م.
دامػب جػمك ف الػرد ااأا يع ػب ل ػذ ،رد  عػ  للػيس بةػيغ   عػ دامػب جمك الػرد اا ػ

  ب دمني  الملاجذ . ا معبايدلف تخط
تةمؿ العراقب دن  قدر  مؼ مف المعر   العنمي  لالدراع  ال ظرفػ  ي ف القمئـ بما لـ ػ

لػػ   ػػدرة إذلػػؾ   ػػبليعػػلد العػػبب  ، ػػب مجػػمؿ الب ػػمك العنمػػب الػػدق ا لنددميػػ  الملػػمدة
 .الدراعمت التب تت ملؿ بملبحث تنؾ العمني 

م ذػػػم دنػػػ  قلػػػميم ددمئيػػػ     يحتػػػل   ػػػ تلقػػػف البحػػػث دنػػػ   ا ػػػ  محػػػملر رئيعػػػف إ ػػػػ
ل  تحت أعمل ب لنملاجذ   ب ألقمت قد ع تترػمبه مػع بعلػذم دنػ  الػر ـ لمع    ت 

لػػػػػ  أف   ػػػػػمؾ  ػػػػػلارؽ إحةػػػػػمئي   ػػػػػب إلقػػػػػد لةػػػػػنت الدراعػػػػػ   ،مػػػػػف تقمربذػػػػػم الزم ػػػػػب
 عتخداممت ذات الفئ  اللاحدة ب ف قلي  لأخرى.اع
تجػم  دػمطفب ألعػػع إدتمػمد الةػحم   العراقيػ  دنػ  تلظ ػف اععػػمل ب التػب تػ ـ دػف إ  ػػ

 لالتب تعتمد دن  التفع ر لتقديـ  ،مف تنؾ التب يم ف دد م أعمل ب دقني 
رتفػػػمع دػػػدد تورار ػػػم ب  مػػػم تتطنػػػب دمنيػػػ  الملاجذػػػ  إدلػػػ  لالبػػػرا  ف دنػػػ  الػػػر ـ مػػػف اع

 الددمئي  الع س مف ذلؾ.
يلػع ث د لا ه بر   عنيـ  مم ت ملؿ مر نته بر   لالػح لو ػه لػـ حدد البمح الرأي:

لقػػػد ذ ػػػر البمحػػػث ا ػػػه ادتمػػػد م ذجػػػ ف المػػػ ذا التػػػمرفخب بملبحػػػث،   رلػػػ ته الخمةػػػ 
عػت تمجمت ل ػػب عرلػذم برػػ   إ ال تػػمئا لالمػ ذا المعػػحب ل ػذا يعػػد خطػأ  م ذجيػػم  امػم 

  م ت ذات  مئدة. 
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 (1). الدباغ3
ح ػػث  ت ػػملؿ  0880خنػػ ا ال م يػػ  فعػػي  لالددميػػ  لحػػرب ال تػػمب  بحػػث  ػػب الحػػرب ال 

 رائ نب.داـ ااعداـ العربب، ااداـ العراقب، اا، اادامي  الغربي اععمل ب اا
 أهم النتائج:

رادة القتػػمؿ ا  ل  ،  ر دنػػ  الػػرلح المع ليػػ إداميػػ   فعػػي   ػػل التػػأ  ػػدؼ أيػػ  حمنػػ ف . إ
 لدى اعم  مف خاؿ قلميم مع ي .

أخطػػر  ترػػمر العػػرفع ةػػمر دػػاـ العةػػر  ب ػػ  مػػم تجمػػع لديػػه مػػف لعػػمئ  اااا إف. 
 عنح  الدممر الرمم .أعنح  القتمؿ بمم   ذم مف أحدث أ

ف مم يعذـ  ب  جمح حرب العدل ال فعي   يمب مخططػمت دربيػ  رػممن  لنمجمبذػ  إ. 
ليمػمرس مػف ا لالتوممػ  لالرػمللي  ل  الت معػإ مم يممرس يفتقر  ،دن  ال حل المطنلب

 دامي  تفتقر ال  الرملؿ.أعمل ب إ 
لعػػمئنه لم طنقمتػػه عػػمل ب العػػدل ل   دميقػػ  عف تعتمػػد دراعػػأالمجمبذػػ  العربيػػ   جػػب . 

 دامب.لتومم  دمنه اا
وػػذب لالترػػليه لالخػػػداع لالتعتػػيـ لأخػػػرى عػػمل ب دممػػ  م ػػػ  الأدػػاـ الغربػػػب إتبػػع اا. 

 رادة القتمؿ.خمة  م   التلخيـ لتحطيـ إ
 داـ العربب بملتبعي  لالت مقض لاللعف. تةف اا .

عمل ب ال فعي  الغربي  لالعربي  لالعراقيػ   ػب حػرب الخنػ ا ت ملؿ  ذا الوتمب اع الرأي:
 بتحن   لتقليـ اتةف بملدق  لالرملؿ لقد  م ت ال تمئا مف دة جدا. 0880ال م ي /

ليػػه مػػف إة لتر  ػػب م طقػػب  ػػتـ التلةػػ  المفذػػـل  ػػل اةػػطاح يعبػػر دػػف   ػػرة مجػػرد
 ػػه مقبػػلؿ أب اعحػػلاؿ نػػب أ لفتعػػـ  ػػب  ،خػػاؿ الماحظػػ  الم ظمػػ  لالخبػػرات المتراومػػ 

 .(1)لمتفا دنيه مف قب  ددد  ب ر مف العنممك لالبمح  ف

                                                 
 .1992م تب  الرعمل  الحد   ، ، دممف، خداع  ب حرب الخن ا/ معر   ااداـال (1)
 .43د. راعـ دمحم الجممؿ، ـ. س. ذ، ص( 2)



 

23 

 

رػػػرلا  ىحػػػدأمتطنبػػػمت المػػػ ذا العنمػػػب ل  ىلالدقػػػ   ػػػب تحد ػػػد الملػػػمم ف تم ػػػ  أحػػػد
لػػ  أ ػػلاع الحقػػمئا التػػب يقػػـل بتجميعذػػم إتررػػد البمحػػث  الدراعػػ  المللػػلدي  لالمفػػم يـ

 لتحن نذم لتعم  دن  ت مي  الفرلض لال ظرفمت لتطلر م.
  ب البحث:اععمعي   ـ المفم يـ أ لقد حددت البمح   

 لدعايةا
ل يعػػػػنولا أف يف ػػػرلا أال ػػػمس ب ػػػػ  اللعػػػمئ  المتمحػػػ  بػػػ اق ػػػمع" ػػػب المحمللػػػ  العممػػػدة 

ذػػػػػم لعػػػػػ ن  لغميػػػػػ  لتت ػػػػػلع اععػػػػػمل ب المعػػػػػتخدم  تبعػػػػػم  إ بأعػػػػػنلب  ر بػػػػػه المةػػػػػدر،
   .(1)"لنتو لللجيم المتمح 

 األسموب 
ل  ػػل ألالتػػأ  ر، ختيػػمر اعلفػػمأ لتأليفذػػم لنتعب ػػر دػػف المعػػم ب قةػػد اايلػػمح إ"طرفقػػ  

 .(2)"اللرب مف ال ظـ لالطرفق   يه
 الحرب

 إقنيميػػ لحػػدات  "حملػػ  الةػػراع بػػ ف الويم ػػمت عيمعػػي  دػػمدة للوػػف لػػيس بمللػػرلرة  ػػب
عػتعممر   مػم ددا  ػب المع ػ  اا)دمدة   ع يعتعمف المةطنح إمف م   الدلؿ   ر 

ل أ اع ػػػرادللةػػػف الةػػػرادمت بػػػ ف   ل)الحػػػرلب التجمرفػػػ (أ  ػػػب )حػػػرلب العةػػػمبمت(
بػملقلة  اع ػداؼجػ  تحق ػا أالمجملدمت مػف ال ػلع   ػر العيمعػب لترػف الحػرلب مػف 

لػػػ  إ ف التعرفػػػف القػػػم ل ب لحملػػػ  الحػػػرب مػػػف مجتمػػػع لفتبػػػم اا جػػػمزل م ػػػع م ػػػ   ػػػذا أ
المم لحػػ   لا  ذمئذػػمخػػر لقػػد ي ػػلف مذمػػم  ػػب تحد ػػد بػػدك الةػػاحيمت الطمرئػػ  آمجتمػػع 

 .(2)خرى"أل ح لم  أل  مؤعع  إل أل  رئيس الدلل  إ
 
 

 
                                                 

 .24، ص2000  ن ب تم نلر، قةف العقلؿ، ترجم  عممب خرب ، الولفت، دملـ المعر  ، ( 2)
، القػػم رة، م تبػػ  ال ذلػػ  2دبيػػ ، ادراعػػ  با يػػ  تحن نيػػ  عةػػلؿ اععػػمل ب اع-د. أحمػػد الرػػم ب، اععػػنلب (3)

 .44، ص1976المةرف ، 
دربػػب( ترجمػػ ، عػػم ر دبػػد الػػرحيـ -جػػل ر  رلبػػرتس لالعػػترادلرد، المعجػػـ الحػػد ث لنتحن ػػ  العيمعػػب )ا  ن ػػز   (3)

 .483، ص1999الجنبب، ب رلت، الدار العربي  لنملعلدمت، 
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 الددميػ   ػػب حػملتب الحػػرب لالعػنـ ، عػػلاكالمجتمعػػمت  ػب لقػػت مب ػر جػػدا اعػتخدمت 
المجتمعػػػػػمت البدائيػػػػػ  أل مجتمعػػػػػمت العةػػػػػلر اللعػػػػػيط  أل المجتمعػػػػػمت الحد  ػػػػػ    ػػػػػب

أةػػبحت  إلػػ  أفالػ  معػػتلى ال رػػما اععمعػب التػػب لةػنت الددميػػ    ذػػم لالمعمةػرة 
 .(1)أحد  رلع لأ رط  الح لممت المعمةرة

الحػػرب  لقػػد در ػػت الددميػػ  بمع م ػػم العيمعػػب  ػػب بدايػػ  القػػرف العرػػرفف لبملػػذات  ػػب
ح  ذم الدلل  اللح دة التب إمتنوػت ( ل م ت ألمم يم  ب 1918-1914العملمي  اعلل  )

ل حر ػػ  إلػػ  ح ػػث تحللػػت الددميػػ   ػػب تنػػؾ الحقبػػ  مػػف  ػػف أ م ظمػػ  دممػػ  لنددميػػ ..
 .(2) رما ح لمب له أةلؿ لقلادد
ف لال ػػػلرة الرػػػ لدي  إرتفعػػػت أ ميػػػ  الددميػػػ  لتلةػػػف ت لبعػػػد أحػػػداث الحػػػرب ف العػػػملم 

ح ػػػث بػػػدأت تمػػػمرس لبرػػػ    ،ب ل ذػػػم أداة مػػػف أدلات الةػػػراع العيمعػػػب لاع ػػػد لللجب
  ػػب ل ػػمف ذلػػؾ مرتبطػػم   ،ل ػػا تخطػػيا يعػػتذدؼ التػػأ  ر  ػػب الػػرأ  العػػمـلدنػػ  دنمػػب 

ل ػػمف مػػف أبػػرز  ػػذ  اععػػبمب  ػػل  ،حقيقػػ  اعمػػر بأعػػبمب مذمػػ  عػػمددت دنػػ   مل ػػم
بتوػػمر أعػػمل ب   يػػ  جد ػػدة  التطػػلر الذمئػػ  الػػذ  أةػػمب لعػػمئ  ااتةػػمؿ الجمػػم  ر  لا 

 لا دف التطلر الذ  رػذد  العػملـ  ػب مجػمؿ العػ مف لالعػ ف لظذػلر   ب ااداـ،
لظذػلر الػرأ  العػمـ  ،تممديػ  جد ػدةالمجتمع الة مدب ب   مم  رلػه مػف داقػمت إج

بلةػػفه قػػلة يحعػػب حعػػمبذم  لػػا دػػف ظذػػلر  تنػػ  الجمػػم  ر الحد  ػػ  لمػػم تحفػػ  بػػه 
 .(3)مف ةراع  ب اع  مر لاآلراك لااتجم مت

لقد ألم ت التطلرات التب حةنت  ب م داف العنـل ااجتممدي  إل  إحػتاؿ الددميػ  
 ت  لخةمئص مم زة تومف  ب أةبح لذم أعس لقلادد  مب حقا خمةم بذم

                                                 
(، رعمل  د تلرا    ر م رلرة، جممع  بغداد، 1958-1945دبد العاـ العممر، الددمي  اعمرف ي   ب العراؽ) (1)

 .11، ص1998 ني  اعداب، قعـ اعداـ، 
، 1989د. رفػػػػمؿ مذ ػػػػم، تق يػػػػمت اعق ػػػػمع  ػػػػب اعدػػػػاـ الجمػػػػم  ر ، دمرػػػػا، دار طاعػػػػـ لندراعػػػػمت لال رػػػػر،  (2)

 .11ص
 .21، ص1973لبغدادي ،  ـر رنبب، الراد ل لالتنفزفلف  ب الحرب ال فعي ، بغداد، مطبع  اعد ب ا (3)
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 :(1)تق يمتذم التب إتخذت لجذ ف
 إعتخداـ اللعمئ  التق ي  التب تـ إوترم ذم تدرفجيم. اعلؿ:

ف الددميػػ  بق ػػت مقتر ػػ  برجػػ  أال ػػم ب: محمللػػ  تحلفػػ  الددميػػ  إلػػ  دمنيػػ  تق يػػ  مػػع 
مػ  ددميػ  ف ااتجػم  العػمـ  ػل تقنػيص العممػ  الػذاتب مػف أجػ  إقمأددمي  إعت  مئب إع 

لجعنذػػػم جمنػػػ  مػػػف اللعػػػمئ  التػػػب يم ػػػف ع  إ عػػػمف أف  ،دنػػػ  أعػػػس لالػػػح  لدقيقػػػ 
 يعتخدمذم إذا تعنـ تق  تذم.

( ل ػل إةػطاح لاحػد  ػب معظػـ لغػمت propaganda)ل نم  ددميػ  تقمبػ  إةػطاح 
العملـ دلف تغ ر  ذ ر..أةنذم التمرفخب يعلد إل  العةلر اللعػط  لدنػ  لجػه الدقػ  

 (Congregation of propaganda) دمم أ رأ أحد البمبملات إدارة بإعـد 1633دمـ 
يػػػػ  ت ظػػػػيـ لتخطػػػػيا المذػػػػمـ التػػػػب  م ػػػػت تع ػػػػب إدارة مػػػػف  بػػػػمر اععػػػػمقف  تت ػػػػملؿ دمن

 .(2)الخمرجي  لنو يع  الوم للي ي 
مػػػف إعػػػـ  لقػػػد اعػػػتخدمت  نمػػػ  الددميػػػ  قػػػديمم  ػػػب مجػػػمؿ الػػػددلة الد  يػػػ    م ػػػت جػػػزكا  

للػذلؾ ت ف  ب ألربػم  ػب القػرف العػمبع درػر تقلمػمف بملددميػ  الد  يػ  جمع ت ف  م للي  
مبرػػر للوػػف الونمػػ  لذػػم   تحعػػس اع ػػراد مػػف إطػػاؽ  نمػػ  داديػػ  دنػػ  احػػد ـ، ال نمػػ 

لقػد تتعػـ  .(3) لمل  أل إ م ػ   ػب إعػتعمملذم أ راد آخرفف لليس   مؾإحترامذم د د 
ـ لالمجتمعػمت العيمعػي  لقػد تختنػف الددمي  بدرج   ب رة مف التمم    ػب مختنػف الػ ظ

لقػد ي ػلف ت ظيمذػم أ لػ  أل أعػلأ مػف  ،لعمئنذم لأدلاتذم بإختاؼ الػ ظـ لالمجتمعػمت
 لقد تولف أق  أل أو ر مبمررة. ، محي  الفمدني 

مذم لمةػػػػطنح )الددميػػػػ ( بعػػػػبب إخػػػػتاؼ اللوػػػػف مػػػػع  ػػػػذا تتبػػػػم ف الػػػػدلؿ  ػػػػب إعػػػػتخد
 معظػػػػـ الػػػػدلؿ  ،ب تتعممػػػػ  مػػػػع  ػػػػذ  النفظػػػػ المػػػػذا ب لاع ػػػػد لللجيمت لالفنعػػػػفمت التػػػػ

ل ػػذلؾ تفعػػ  معظػػـ  ،اع  نلع عػػل ي  ت فػػر مػػف  ػػذ  الونمػػ  ععػػبمب تمرفخيػػ  ل فعػػي 
 تعػم  اعجذػزة الح لميػ  التػب تقػـل بأدمػمؿ الددميػ  بػأجذزة  ،الدلؿ  ب رػرق م ل رب ػم

ل   ر ػػم مػػف أل أدلات لزارة اادػػاـ أل ال قم ػػ  أل ااعػػتعاممت أل التلجيػػه المع ػػل  أ
                                                 

 .25 رفمؿ مذ م، ـ. س. ذ، ص (1)
 .39، ص1970حممد ربيع،  نعف  الددمي  ااعرائ ني ، ب رلت، م ظم  التحرفر الفنعط  ي ،  (2)
 .90، ص1986د. اح  مظـ المح  ، اعداـ لالرأ  العمـ لالددمي ، بغداد، معذد ال قم   العمملي ،  (3)
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 فػػلر ال ػػمس مػػف  نمػػ  الددميػػ  ادتقػػمد ـ أ ذػػم تقػػـل الػػ   ذلػػؾ ليعػػلد عػػبب ،المعػػميمت
 .(1)دن  الوذب لالخداع لتزف ف الحقمئا

لتعػػتعم  الددميػػ   ػػب ألقػػمت العػػنـ ل ػػب ألقػػمت الحػػرب  ملددميػػ  لنحػػرب قديمػػ  قػػػدـ 
 ر ػػم دمنيػػ   ػػملحرب  ػػب جل ر ػػم تبػػمدؿ مػػ ظـ لنع ػػف لالددميػػ   ػػب جل  ،الحػػرب ذاتذػػم

اعللػ  حعػي    ػإف ال م يػ  تػ قض دنػ  العقػ ، إق مع م ظم  ب  مم تذمجـ اعلل  الجعد
مػػف  فػػب زمػػف الحػػرب تذػػمجـ الددميػػ  لاعدمػػمؿ الحربيػػ  ال فعػػي  جػػزكا  ،  لال م يػػ   فعػػي 

الجعد ع تعػتطيع اععػنح  اعخػرى أف تةػ  إليػه  ػب محمللػ  لنتػأ  ر  ػب طرفقػ  أداك 
إ ذمػػػم تحػػػملعف ر ػػػع مع ليػػػمت أحػػػد الجػػػم ب ف      ػػػب م ػػػداف القتػػػمؿ،اعطػػػراؼ المرػػػمر 

لقػػػد أةػػػبحت أعػػػنح  العقػػػ  لمتفجراتػػػه م نذػػػم م ػػػ   ،ت عػػػفم إرادة القتػػػمؿ لػػػدى اآلخػػػرل 
اععػػػنح  معقػػػدة برػػػ   متزا ػػػد مػػػع مػػػم تحقػػػا مػػػف أ ػػػلاع التقػػػدـ  ػػػب التو لللجيػػػم لدنػػػـ 

 .(2)ال فس
 فعػػػيم  ادػػػداد ـل العػػػ مف المػػػد  ف  الددميػػػ   ػػػب الحػػػرب إدامػػػ  مع ليػػػمت تعػػػتذدؼلقػػػد 

لالػػدخلؿ  ػػب إقتةػػمد الحػػرب دنػػ   ،لقبػػلؿ   ػػرة الحػػرب لمػػم  ترتػػب دن ذػػم مػػف التذ ػػؤ
 المعتلى الح لمب لاع نب.

لعػػػلاك اعػػػتخدمت الددميػػػ   ػػػب العػػػنـ أل  ػػػب الحػػػرب  نوػػػب توػػػلف أو ػػػر  مدنيػػػ  لأو ػػػر 
الػداخنب أل الخػمرجب تم  را  ب تحق ا اع داؼ التب تةػبل إل ذػم عػلاك دنػ  المعػتلى 

 :(3)ل بددة ررلا ب جب أف تنتـز 
 ةن  الددمي  بملجمذلر الذ  تلجه إليه. .1
 البعمط . .2
 ااعتمرارف . .3
 اا مرة لجذب اا تبم . .4
   ر مت مقل  مع  فعذم. الددمي  تبدل جع بح ث ت ظيـ ال .5

                                                 
، 1974ملجمػػػػػم  ر بػػػػػ ف اادػػػػػاـ لالددميػػػػػ  لالت ميػػػػػ ، الولفػػػػػت، ل ملػػػػػ  المطبلدػػػػػمت، أحمػػػػػد بػػػػػدر، ااتةػػػػػمؿ ب (1)

 .133ص
 .30-23  ن ب تم نلر، ـ. س. ذ، ص (2)
 .53-47دبد العاـ العممر، ـ. س. ذ، ص (3)
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 قمبني  الددمي  لنتةد ا. .6
حػرب  يـ أخػرى م ػ  )حػرب  فعػي ،ل ت ج  لنتداخ  الحمة  ب ف مفذـل الددمي  لمفػم 

 عػػػ    تعػػػميـ عيمعػػػب، ددػػػلة دقمئديػػػ ، حػػػرب معنلمػػػمت، حػػػرب أ د لللجيػػػ ، بػػػمردة،
 ، نػػـ  للػػع تعرفػػف محػػدد لدق ػػا لنددميػػ  .. الػػ ( ػػزل  قػػم ب تلػػن   إدامػػب، المػػ ،

للوػػف بمام ػػمف تحد ػػد الع مةػػر  ، قػػد تعػػددت تعرففػػمت الددميػػ  لت لدػػت دبػػر التػػمرف 
 ػػب تعرفػػف الددميػػ  لالتػػب يم ػػف دػػد م اععػػمس  ػػب العمػػ  الػػددمئب   ر ػػمااللاجػػب تل 

 م ذم:
 مصدر الدعاية: .6

تػػػأ  ر  عػػػمؿ  ػػػب مػػػدى تقبػػػ  ال ػػػمس يحتػػػ  مةػػػدر الددميػػػ  م م ػػػ  متم ػػػزة  ػػػب إحػػػداث 
لمػػػػدى تةػػػػديقذـ لذػػػػم  ع ػػػػدمم ت عػػػػب المعنلمػػػػمت إلػػػػ  مةػػػػدر مػػػػم  ،لنرعػػػػمل  الددمئيػػػػ 

ل رةػػػ  ااق ػػػمع  الددمئيػػػ  لتقبػػػ  الرعػػػمل  يحلػػػ  ب قػػػ  الػػػرأ  العػػػمـ ي ػػػلف الجػػػل مذ ئػػػم
 .(1)تولف عم ح 

 ػػػب ترةػػػ ف اآلراك التػػػب تتفػػػا مػػػع  ميمتػػػه لالعمػػػ  دنػػػ   تتحػػػدد مذمػػػ  رجػػػ  الددميػػػ  
إلػعمؼ اآلراك الملػمدة أل المعمديػػ  لالعػعب إلػػ   عػب الع مةػػر المحم ػدة لالحػػرص 

ف ي لف لالػحم أ ليرترا  يه لآلراك التب يطرحذم،د مةر معمدي   تةبحدن  أف ع 
اعػػػػتخداـ اللعػػػػ ن  ل  يمػػػم  خػػػػص الرعػػػػمل  التػػػػب  ػػػػرـل إيةػػػػملذم إلػػػػ  الجمذػػػػلر المتنقػػػػب 

 .(2)اللقت الم معب لوب يلمف تحق ا  ميمته لا  تخمب ،اعم  
 الجهود المنظمة: .0 

ل ذا يع ب حللر التخطيا  ب العم  الددمئب لفنػـز ذلػؾ جمػع المعنلمػمت لالبيم ػمت 
م م يػػ  رعػـ إعػترات جي  ددمئيػػ  عػنيم  لعف الددميػ   ػػ ،لملػملف ال رػما الػددمئب  بلا 

دقيقػ  لمعػبق  م طا مةط ع قد  نجأ إل  الوذب  إ ذم  جب أف تخلع لعمني  إدػداد 
 .(3)دن  ت ف ذ م

                                                 
 .180، ص1984، القم رة، م تب  اع جنلالمةرف ، 3إبرا يـ إممـ، ااداـ لااتةمؿ بملجمم  ر، ا (1)
 .26-22، ص1984له مةطف  الخزرج ، تحن   لغ  الددمي ، بغداد، التلجيه العيمعب، دبد اا (2)
 .108، ص2000د.حم دة عميعـ، الحرب ال فعي /مدخ ، بغداد، دار الوتب لنطبمد ،  (3)



 

29 

 

 الرموز: .3
ل ػػػب اعدلات التػػػب  لظفذػػػم رجػػػ  الددميػػػ   ػػػب عػػػب   تحق ػػػا  ميمتػػػه لقػػػد توػػػلف  ػػػذ   

    ئػػػ  ةػػػلر أل دنػػػ  رػػػ   قطػػػع ملعػػػيقي  لقػػػد الرمػػػلز م تلبػػػ  أل معػػػملد  أل دنػػػ
 تولف عنل ي  أل   ر عنل ي .

 مف متطنبمت أي  حمن  ددمئي  ااعػتخداـ الوػفك لال ػمجح لنرمػلز الػذ  يعتمػد بػدلر   
أل د ػػدمم يقتلػػب اعمػػر  ػػإف تلظ ػػف  ،دنػػ  إعػػتخداـ ذ ػػب لألرػػ مؿ النغليػػ  بمفرد ػػم

لعػػػػمعي  لالبةػػػػرف  لتحق ػػػػا التػػػػأ  ر اعرػػػػ مؿ النغليػػػػ  يقتػػػػرف مػػػػع إعػػػػتخداـ اللعػػػػمئ  ا
 .(1)المطنلب
 ألتصال:اأداة  .4

تحقػا   ذػم ةػفمت مع  ػ  ت جػب أف  إف لع ن  ااتةػمؿ التػب يعػتخدمذم رجػ  الددميػ 
 توػػػلف أعمعػػػذم الةػػػن مػػػف ح ػػػث العاقػػػ  بػػػ ف المرعػػػ  لالمعػػػتقب  لبةػػػف  خمةػػػ  أف 

قػػػ  الرعػػػمل  المبمرػػػرة بح ػػػث ع تعػػػمح بتػػػدخ  أ  د ةػػػر آخػػػر مػػػف خػػػاؿ دمنيػػػ  ت 
بملةيغ  التب أددت بذم مف المرع  حت  ت ةب  ب اللدمك الف ر  لنمعػتقب  لتوػلف 

 .(2)مف قب  رج  الددمي   ب اعو ر تأ  را ب ف اللعمئ  اعخرى   اللع ن  المعتخدم
 الجمهور المستهدؼ: .5

الجذػ  ت ل  م المقةلد به الجذ  التب  راد التػأ  ر  ػب إتجم متذػم لمعتقػداتذم عػلاك  م ػ
أل جممدػػػ ،  ػػػملجمذلر   ػػػم المةػػػب الػػػذ  تعػػػع  إليػػػه العمنيػػػ   ا  معػػػتق ا   ػػػرد المع يػػػ 

 مراوز القلى  ب المجتمع.ل  ،قمدة الرأ  العمـ لدن  لجه الخةلصالددمئي  
 عتماد أساليب عممية وفنية:إ .6

لت لدذػػم لدػػدـ   جػب أف تتم ػػز  ػذ  اععػػمل ب بمقػػدرتذم ااق مديػ  لقػػدرتذم دنػػ  التػأ  ر
تورار أعنلبم لاحدا بإعػتمرار  ػب ع يةػبح اععػنلب ممػا  مػم أف المتنقػب قػد ي رػف 

 د ةر المفمجأة. ذا اععنلب المتورر  تفقد الددمي  
 

                                                 
 .14دبد االه مةطف ، ـ. س. ذ، ص (1)
 .41حممد ربيع، ـ. س. ذ، ص (2)
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 منطق دعائي: .7
ل ػػػل الػػػػذ  يعػػػػمح بملتجػػػػم س  ػػػػب ااعػػػػترات جي  الددمئيػػػػ   ملددميػػػػ   ػػػػب دمنيػػػػ  إق ػػػػمع 

مةػػػػر  أل  مذبػػػػم  ػػػػب جميػػػػع لجػػػػل ر الددميػػػػ   ػػػػمدرا مػػػػم ي ػػػػلف ةػػػػحيحم  ػػػػب جميػػػػع د 
للػل  ػمف  اعقت ػمع الددمئب  ل الحةلؿ دن  أوبر قعا مم ػف مػف اد مةر ، الم ط

 .(1)ذلؾ دن  حعمب الحقيق 
ليم ف دػد التعرفػف الػذ  قدمػه د.حممػد ربيػع لنددميػ  احػد التعػمرفف الػذ  تػل رت  يػه 

ةػملح الفرديػ  بعض تنؾ الع مةر  ملددمي  " ف يعع  إل  توت ػ  القػلى العمطفيػ  لالم
 ب إتجم  لاحد لأف  ؤد  إل  ااق مع بف رة أل بمبػدأ مػم  ػمف يةػ  إليػه الفػرد لػل تػرؾ 

   .(2)لم طقه الذاتب  تطلر بتنقمئي  دلف لغا أل تلجيه"

إف أ ػػػداؼ الددميػػػ  متعػػػددة بتعػػػدد دػػػملـ اع ػػػراد لالمجتمعػػػمت، لألؿ معػػػم  ر  مػػػل  ػػػذ  
حملػ  ؿ الددمي   ل معر   مم إذا  م ت الدلل   ب حمل  حرب أل  ػب اع داؼ مف خا

ذا  ػمف  ػدؼ الددميػ  عيمعػيم  عاـ، ممذا  م ت تخمطب، جمذلرا داخنيم أل خمرجيم، لا 
أل ح لميػػم، ليرػػ ر الػػبعض إلػػ  أ ػػداؼ الددميػػ  بػػملقلؿ أف الددميػػ  قػػد توػػذب  ي ػػلف 

لرة   ذػػػم حقيقيػػػ  للوػػػف اا ػػػراض ملػػػمل ذم الفعنػػػب زائفػػػم أل قػػػد توػػػلف اللقػػػمئع المػػػذ 
المرجلة م ذم خمدد ، أل قد تولف اللقػمئع لاع ػراض معػم عػنيم  لوػف اعةػ  تعػرض 
لعلك التم    أل ااخفػمك،  ملددميػ  ع تقػ  تلػنيا دػف أرػ مؿ ااتةػمؿ اعخػرى،  ػب 
الحقيقػػػ  أف الذػػػدؼ اعدمػػػا لنددميػػػ   ػػػل التػػػأ  ر بمع ظمػػػ  الرمزفػػػ  التػػػب تػػػل ر إطػػػمرا 

 .(3)حد د مم  ل ةمدؽ لمم  ل زائفلت
 
 

                                                 
 .42حممد ربيع، ـ. س. ذ، ص (1)
  .161، ص1989يع، الحرب ال فعي   ب اللطف العربب، بغداد، دار لاعا، حممد رب (2)
، بغػػػػداد، دار الرػػػػؤلف ال قم يػػػػ ،  1952-1921عد عػػػػنممف المرػػػػذدا ب، الددميػػػػ  الةػػػػذ ل ي   ػػػػب العػػػػراؽعػػػػد. (3)

 .48، ص2001
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تلجػػد أ لادذػػم لبػإختاؼ الملاقػف أل الحػمعت التػب تختنػف أ ػداؼ الددميػ  بػمختاؼ ل 
 :(1)أ دا ذم  ببعض ل بةلرة دمم  يم ف تحد د  ،د د م

   أوال: في حالة السمم
 . الددمي  لندلل  لترلفا أ  مر م لقلميم م.1
 يم لاعحداث العملمي .. ررح لجذ   ظر الدلل  تجم  القلم2
 مع عيمعتذم لأ دا ذم.  . ترليه المبمد  لاع  مر التب ع تتممر3

 ثانيا: في حالة الحرب
 . تحطيـ مع ليمت اعدداك.1
ق مدذم بذم.2  . ررح قلميم م لندلؿ المحم دة لا 
 . تأو د ةاتذم لداقمتذم بملدلؿ الحنيف .    3

إتبعتذػػػم الددميػػػ  لغػػػرض اللةػػػلؿ إلػػػ  اع ػػػداؼ  ػػػب قػػػم لف  قػػػلا  ف التػػػبأبػػػرز المػػػف 
التبعػػػيا لالعػػػدل اعلحػػػد، لقػػػم لف التلػػػخيـ لالترػػػليه، لالتلزفػػػع، لالتحلفػػػ ، لااجمػػػمع 

 :(2)لالعدلى، ل يمم  نب تلليح لتنؾ القلا  ف
 . قانون التبسيط والعدو األوحد: 6

لحجمذػػم إلػػ   قػػما معػػدلدة لمحػػددة  تعتمػػد الددميػػ  دنػػ  التبعػػيا  ذػػب تجػػز  دق ػػدتذم
بلللح قدر المعتطمع ل ب  ب ذلػؾ تعػتخدـ )اعمػر ال ػلمب( ل)الرػعمر( أل )الرمػز( 

ذل ملػػملف توتي ػػب إ ػػه  نخػػص الذػػدؼ المطنػػلب  م ػػ  )أرض لعػػنـ( ػػمعمر ال ػػلمب 
لطػػػػف لاحػػػػد، زدػػػػيـ لاحػػػػد(  إ ػػػػه  د ػػػػدغ اع ػػػػلاك  بنل ػػػػه، أمػػػػم الرػػػػعمر )رػػػػعب لاحػػػػد،

  ع  لالحقد بةلرة أو ر مبمررة.العيمعي  لالحمم
لالددميػ  أيلػم تفلػػ  أف ي ػلف لذػػم دػدل لاحػػد  ػتـ التر  ػػز دنيػه   جػػب تر  ػز الرمػػب 

 دن   دؼ لاحد  ب  ترة محددة.

                                                 
 .98، ص1972ععد لب ب ل ـر رنبب، الةحم   اعذادي ، بغداد، معذد التدرفب اعذادب لالتنفزفل ب،  (1)
، 1965جمف ممر  دلم مؾ، الددمي  العيمعي ، ترجم  جاؿ  مرلؽ الررفف، دمرا، دار الةحم  ،  (2)

 .112-76ص
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 . قانون الت خيم والتشويه: 0
لغرض ال جمح  ػب تلػخيـ اعرػيمك   بغػب أف ي ػلف المعػتلى الف ػر  لنددميػ  مت معػبم 

 ص اعو ػػر لػػيقم  ػػب اع ػػا بػػ ف الػػذ ف تخػػمطبذـ الددميػػ ،مػػع مػػدى إعػػتيعمب اعرػػخم
 لذلؾ  مف معتلا م الف ر    خفض مع إزديمد ددد اعرخمص المراد إق مدذـ.

 . قانون التوزيع:3
 ،إف اععػػػػمس  ػػػػب الددميػػػػ  الج ػػػػدة أف تقػػػػـل بتوػػػػرار بػػػػدلف منػػػػ  مللػػػػلدمتذم الرئيعػػػػ 

 منػػػػػ تورر ػػػػػم دلف   ملددميػػػػػ   جػػػػػب أف تقتةػػػػػر دنػػػػػ  دػػػػػدد قن ػػػػػ  مػػػػػف اع  ػػػػػمر لأف
 ، ملجمػػم  ر ع تتػػذ ر حتػػ  أبعػػا اع  ػػمر إذا لػػـ توػػرر دنػػ  معػػممعذم مئػػمت المػػرات

معػرلؼ  ت ظيمػم  لمبػدأ عػديل ػذا  ،لالتغ ر   م مطنػلب للوػف دنػ  الرػ   دلف الجػل ر
م ػػػذ أيػػػػمـ الخط ػػػػب الرلمػػػػم ب ) ػػػػمتلف( الػػػػذ   ػػػمف  خػػػػتـ خطبػػػػه دلمػػػػم قػػػػمئا ) نتػػػػدمر 

رعػػه ايلػػم ) نم  ةػػل( د ػػدمم  ػػمف يلػػع  ػػب  ػػ  خطبػػه مػػف قرطمجػػ ( ل ػػذا المبػػدأ مم
 خطبه ااةطاح الرذ ر )أ م أحمرب( إ ه  بمت الملللع مع ت لع العرض لت عيقه.

 . قانون التحوي :4
ل  م يقةد به تحلف  إ تبم  الجمذلر مف قلي  أل ملللع مم إلػ  قلػي  أل مللػلع 

يعتقػدلف  ملقػمئملف دنػ  الددميػ   ه،بمل عب  لنجمذلر  فعػ بملحجـ ال التم  ر  فعهآخر 
دممػػ  دنػػ   المم ف مممرعػػ  الددميػػ  إ طاقػػم مػػف العػػدـ ل ػػرض أيػػ    ػػرة  ػػر أف مػػف 

 قمدػػدة دممػػ  الددميػػ  تعمػػ  دلمػػم  ػػب عػػمح  ملجػػلدة مقػػدمم  ،الجمػػم  ر  ػػب أ  لقػػت
  مععمط ر لاعقلاؿ لاعم مؿ.

 . قانون اإلجماع والعدوى:5
عتخدامه  لع ن  ا مرة الحممع  لالردػب  ػب لقػت إف خنا اا طبمع بتل ر ااج ممع لا 

 ،ل قذم الددمي  لالددمي  تتفا مػع قػم لف العػدلى  ،لاحد  مم اآللي  اععمعي  التب تعم 
لأو ر لعمئ  العدلى إ ترمرا  ب المظم رات الجمم  رف  لالمؤتمرات العمم  لالمعػ رات 

 طب الجمذلر  يم م لاحدا.دف الع مةر المذيأة لتعليم ف   ذم الورف بعذلل  
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ل ػ  خطػمب يعتمػد  م ،مةػط ع م  م طقػ تبرز ا مي  التخطيا  ب العم  الددمئب بلةفه
دنػػػػ  التعممػػػػ  ال فعػػػػب إعػػػػت مدا إلػػػػ  م طػػػػا مةػػػػط ع يحتػػػػمج لوػػػػب  ػػػػ جح أف  خلػػػػع 

   الػػددمئبلنػػذ  يقػػـل بملعمػػ   ػػم لػػيس مجػػرد تةػػلر التخطػػيا  نػػب لرػػمم ، لالتخطػػي
 ػـ ربػا الم طػا بػذلؾ الملقػف مػع متمبعػ   ،لا  مم  ل إ تعمؿ لملقف  ـ إختاؽ لم طا

 .(1)معتمرة تتحد بخةمئص زممف لم مف لملللع الددمي 
ملددميػػػ  عبػػػد اف  خطػػػا لذػػػم تخطيطػػػم  ميػػػ   ػػػب ااح ػػػمـ لالدقػػػ  قبػػػ  البػػػدك بذػػػم..   

وػلف مػدمرة ليم ػف بعػببذم خعػمرة لال تمئا المترتب  دن   رنذم قػد تمتػد إلػ  درجػ  أف ت
 .(2)معمرؾ دع رف  أل حرلب  ممن 

الجلا ػػػػػػب العيمعػػػػػػي  لااقتةػػػػػػمدي  لبػػػػػػمعخص لالتخطػػػػػػيا   ػػػػػػم يحتػػػػػػمج إلػػػػػػ  دراعػػػػػػ  
خطػػ  الددمئيػػ  اللالتػػب لذػػم اع ػػر الوب ػػر  ػػب  يفيػػ  إدػػداد  ،لااجتممديػػ  لال فعػػي   م ػػ 

لالتخطػػيا  تطنػػب   يف تػػه،ل  العمػػ  الػػددمئبلدنػػ  لػػلك  تػػمئا الدراعػػ  تتلقػػف  لديػػ  
لام م ي  رعػـ إعػترات جي  ددمئيػ  عػنيم   الددمي ،جمع المعنلممت لالبيم مت لململف 

 ػػأف تتعنػػا  ػػذ  البيم ػػمت دنػػ  عػػب   الم ػػمؿ بػػملجمذلر المعػػتذدؼ ل ئمتػػه لتقعػػػيممته 
 .(3)المت لد  ل لع اع  مر العمئدة  يه لالمعتلى التعنيمب لال قم ب ل  ر م

مي  لـ يعد يع ر خنف  لازده ب  أةبح يعتع ف بقلادػد دنميػ   ػتـ إختبمر ػم  رج  الدد
الددميػػػػػ  تعػػػػػتخدـ  تػػػػػمئا دنػػػػػـ الػػػػػ فس لدنػػػػػـ  إذ أةػػػػػبحت ،تو ي ػػػػػه الػػػػػددمئبلةػػػػػيم   

اعجتمػػمع بدقػػ  أوبػػر لتوػػلف أو ػػر  مدنيػػ ،  نقػػد أةػػبحت تعتمػػد دنػػ  التحن ػػ  الػػدق ا 
 جد م طقػم  ددمئيػم  مع  ػم  م معػبم   لنظرلؼ المحيط  بملجمذلر المعتذدؼ بملددمي ،  قد

 ػػب ظػػرؼ مػػم لو ػػه   ػػر ةػػملح تمممػػم  ػػب ظػػرؼ آخػػر،  ػػذا اعمػػر بػػدلر   ػػرض دنػػ  
رج  الددمي  أف ع ي تفب بتحق ا ال تمئا العمم  لددم ته ب  أةبح يعػع   حػل الػدل   

                                                 
 .33، ص1975حممد ربيع، الددمي  الةذ ل ي ، القم رة، معذد البحلث لالدراعمت العربي ،  (1)
 .25 ـر رنبب، ـ. س، ذ، ص (2)
 .140-137د. حم دة عميعـ، ـ. س. ذ، ص (3)
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الذ  ي رػف دػف إ جػمز الددميػ  لغميمتذػم، ل ػل بملتػملب  ر ػب  ػب معر ػ    ػف حققػت 
 .(1)ي  أ دا ذم  ب ا حداث التأ  ر المطنلب للممذا تحقا ذلؾالددم

الددميػػػػ   مدنػػػػ  ل مجحػػػػ  يعتمػػػػد خبػػػػراك الددميػػػػ  بعػػػػض المبػػػػمد   ف توػػػػلف أجػػػػ  أمػػػػف 
 ػػػػراد ل ػػػػذ  المبػػػػمد  معػػػػتمدة مػػػػف الدراعػػػػ  المعمقػػػػ  لألاععمعػػػػي   ػػػػب  ػػػػذا المجػػػػمؿ، 
 :(2)، لمف  ذ  المبمد مي لالجممدمت التب تعتذد ذـ الدد

إف الددميػػ  ال مجحػػ   ػػب التػػب تلجػػه إلػػ  اعرػػخمص ع إلػػ  المللػػلدمت عف  .1
المللػػػلدمت تعػػػتددب الم مقرػػػ  لا دمػػػمؿ العقػػػ ، ب  مػػػم الددميػػػ  الملجذػػػ  إلػػػ  
اعرخمص تعتذدؼ أخاقذـ لعنل ذـ. ل ػذ  تحػرؾ المرػمدر لالعلاطػف أو ػر 

 ممم تتطنب إدممؿ العق  لالتف  ر.

ع  جػػػب  .2 إخفػػػمك الددميػػػ  لتملفذذػػػم حتػػػ  ع تبػػػدل لالػػػح  دنػػػ  أ ذػػػم ددميػػػ  لا 
 تعرلت لنفر .

لػػػػ  المعر ػػػػ  الدقيقػػػػ   .3  جػػػػب أف تعػػػػت د الددميػػػػ  إلػػػػ  المعنلمػػػػمت ذات القيمػػػػ  لا 
بمجرفػػػمت اعمػػػلر، لفجػػػب أف ت عػػػا تمممػػػم مػػػع ااتجم ػػػمت العيمعػػػي  لال قم يػػػ  

 الذ  تلجه الددمي  إليه. لاللط ي  لندلل  لالرعب

ف الددميػػ  ال مجحػػ   ػػب التػػب تلجػػه إلػػ  القلػػميم الرا  ػػ  لالمعرل ػػ  تمممػػم مػػف إ .4
 الرعب، لالتب ي لف الحد ث د ذم متم زا بملةدؽ لالملللدي  لاللاقعي .

 جػػب أف توػػلف الددميػػ  ال مجحػػ  متحر ػػ ، مترا قػػ  مػػع التطػػلرات، لقػػمدرة دنػػ   .5
 .  ملاوب     المعتجدات العيمعي  لااقتةمدي  لااجتممدي 

إف القػػمئـ دنػػ  الددميػػ   جػػب أف  تمتػػع بحرفػػ  الحر ػػ  لالت ف ػػذ لأف يمػػمرس   ػػه  .6
بدادػػه  ػػب دمنػػه ع أف ي ػػلف مجػػرد ملظػػف  تنقػػ  التعنيمػػمت لف فػػذ م بتنقمئيػػ   لا 

 دلف حللر ذ  ب أل ذاتب  ب دمنه.  

                                                 
 .33.، ص1987دةمـ  م ـ جلاد، الددمي  اا را ي  لالددمي  ااعرائ ني ، بغداد، دار الحرف  لنطبمد ،  (1)
د. م ب الرلم لد.رامز دممر، الرا  العمـ لاعداـ لالددمي ، ب رلت، المؤعع  الجممعي  لندراعمت لال رر  (2)

 .203-202، ص1998لالتلزفع، 
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تحد ػد م دنػ  طبيعػ   مػددخمعػ  مراحػ  تتلقػف بيم ف تحد د مراحػ  الحمنػ  الددمئيػ  
 المعر   اععمعي  التب تخللذم الددمي   فعذم. ل ذ  المراح  ت طبا بةف  

 :(1)دمم  دن  أ نب الحمات الددمئي  الملجذ  إل  العدل ل ذ  المراح   ب
: ل ػب بم مبػ  تمذ ػد، الغميػ  م ػه إ ػمرة أبعػمد الملقػف الػذ  مرحن  إ مرة المرػ ن  .1

  .  تعتر خنف ملللع الددمي
: لتع ػػػب اا تقػػػمؿ مػػػف اادػػػاـ بمع ػػػم  العنمػػػب مرحنػػػ  اادػػػداد لحمنػػػ  الددميػػػ  .2

الػػدق ا إلػػ  الددميػػ  بمع م ػػم الغ ػػب اللاعػػع، لتتحػػدد بطبيعػػ  ااعػػترات جي  التػػب 
 ي لف المخطا الددمئب قد للعذم  أعمس لذجلمه الددمئب.

دميػػ  : ل ػػب مػػف أخطػػر مراحػػ  الحمنػػ  ح ػػث توػػلف الدمرحنػػ  الذجػػـل المبمرػػر .3
 ب الم داف الحقيقب لنمعر ػ  لػذلؾ  جػب أف توػلف  ػذ  المرحنػ  قةػ رة، قليػ ، 

 مر زة، متتملي   ب تتمبع لتعنع  ع يلعف  ب أي  لحظ  مف لحظمته.
:   ػػػػم تتجػػػػه الددميػػػػ  إلػػػػ  تحطػػػػيـ القػػػػلى المعمرلػػػػ  مرحنػػػػ  إلػػػػعمؼ الخةػػػػـ .4

 لنددمي . 
 تػػمئا اا تةػػمر أ  : ل ػػذ  المرحنػػ  تع ػػب تلػػخيمم  ػػب مرحنػػ  تلػػخيـ ال تػػمئا .5

تقليػػػػ  لنمراوػػػػز التػػػػب ي ػػػػلف قػػػػد  عػػػػب م م خػػػػاؿ المراحػػػػ  العػػػػمبق ، أل تلػػػػخيـ 
 الةلرة أل الم طا المرتبا بعمني  الغزل الددمئب.

Countor propaganda

الددمي  الملمدة إل  التأ  ر  ب اعرخمص الذ ف تلجه إل ذـ ددمي  مف مةػدر ترمب 
لذػػذا عبػػد أف   ةػػب جػػ  العمػػ  الػػددمئب دنػػ  التعممػػ  مػػع الددميػػ  الملػػمدة  ،خػػرا

 مبمحمللتذػػ التػػب تعتبػػر معمديػػ تػػد عذـ إل ذػػم تنػػؾ الددميػػ  التػػب دمػػمؿ لحمػػم تذـ مػػف اع
إطػػػاؽ الرػػػمئعمت التػػػب تحػػػا مػػػف الػػػرلح المع ليػػػ  لنرػػػعب  تقػػػـل ح لمػػػ  البنػػػد مػػػ ا 

 .(2)ه العدلبددمي  ملمدة لنقلمك دن  تأ  ر مم  ددل ل

                                                 
 .226  اععرائ ني ، ـ. س. ذ، صحممد ربيع،  نعف  الددمي (1)
 .12، ص1960الف ر العنمب،  ل دلب  رفزر، الددمي  العيمعي ، ترجم  دبد العاـ رحمت ، القم رة، (2)
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الملجذػػه أل الددميػػ  الددميػػ    لدػػم  مػػف التحةػػ ف لػػد م طػػاتعػػد الددميػػ  الملػػمدة ل 
بػػ   جػػب تقػػديـ الب ػػمك الونػػب المتوممػػ   ،مطنقػػم ع ي فػػب الذػػدـ أ  المعمديػػ  لتفتػػرض مبػػد

أ  أف الددميػ  الملػمدة ع تقػـل ب فػب أل إ  ػمر مػم تقدمػه الددميػ  الملجذػه، بػ   جػػب 
ا م طقيػػ  للاقعيػػ  قمبنػػ  لنتةػػد ا،  ف ػػذ لالتبرفػػر بتقػػديـ حجػػا لدقػػمئأف تعمػػ  دنػػ  الت

ذلػػػػؾ أددػػػػ  إلػػػػ    ػػػػمفأقػػػػرب إلػػػػ  الرػػػػملؿ لاللاقعيػػػػ   ل نمػػػػم  م ػػػػت الددميػػػػ  الملػػػػمدة
 .  (1)ذم جمح

 ملددميػػ  الملػػمدة بذػػذا المع ػػ   ػػد ذم الػػرد دنػػ  الددميػػ  المعمديػػ  بمع ػػ  إحػػداث  ػػلع 
ي ػلف التغ ػر د ػدمم  ل ػذا عمني  إيقمؼ ا ترمر م،لقيمـ بمف اللبا لنددمي  المعمدي  لا

 مػم  ،مةػمدر أخػرى  مػفالمتلقع لالمراد م ع لقلده  ػل  ت جػ  لددميػ  إ جمبيػ  معمديػ  
 ل الحػمؿ  ػب ألقػمت الحػرلب د ػدمم يحػملؿ الخةػـ إلػعمؼ الػرلح المع ليػ  بتلجيػه 

ميػػ  برػػف ل ػػب م ػػ   ػػذ  الحملػػ  تقػػـل الدللػػ  المتعرلػػ  لندد ،حمػػات ددمئيػػ  لػػخم 
 ملددميػػ  الملػػمدة  ػػب . (2)حمػػات ددمئيػػ  ملػػمدة ابطػػمؿ مفعػػلؿ الحمػػات المعمديػػ 

للغػرض تحةػػ ف الجبذػ  الداخنيػ  مػف الددميػػ   ،لالػرد دنيػه ،التػب تتلجػه لػد الخةػػـ
 . (3)المعمدي  ح ث تلةف بأ ذم ةراع لد آراك الخةـ

المعمدي  لنلةػلؿ إلػ    ب دمنذم دن  تحن   محتلى الددمي الددمي  الملمدة لتعتمد 
 ـ تعم  دن  تجرفػد م مػف إطمراتذػم النفظيػ  لالرمزفػ  لنلةػلؿ  ،د مةر م الم ل   لذم

 ػػزفا يعػػذ  مجمبذتػػه  الػػذ   ملبػػم  مػػم ي ػػلف إلػػ  أ ػػدا ذم العيمعػػي  لملػػمل ذم المجػػرد 
لألؿ مف ت بػه ع ميػ  الددميػ  الملػمدة  ػـ الحنفػمك بعػد الحػرب العملميػ  . (4)لتحطيمه

تحػػػت  لػػػ   أ رػػػألا لذػػػم إدارة خمةػػػ  عػػػم ت بػػػإدارة ددميػػػ  العػػػدل  ػػػب ) رل ػػػملس(اعل 
  ت حةػػػر  ػػػب تف  ػػػد ـ ل م ػػػت مذمتذػػػم الرئيعػػػ1918إرػػػراؼ النػػػلرد ) لر ون ػػػف( دػػػمـ 

 .(5)الددمي  اعلمم ي  لالرد دن ذم
                                                 

 .35 ـر رنبب، ـ. س، ذ، ص (1)
مؤفػػد خن ػػ  العب ػػد ، أعػػمل ب اعدػػاـ العراقػػب  ػػب ملاجذػػ  الددميػػ  اعمرف يػػ ، اطرلحػػ  د تػػلرا    ػػر م رػػلرة،  (2)

 .56، ص2003ع  بغداد،  ني  اعداـ، جمم
 .122جمف ممر  دلم مؾ، ـ. س. ذ، ص (3)
 .35 ـر رنبب، ـ. س، ذ، ص (4)
 .271  ن ب تم نلر، ـ. س. ذ، ص( 5)
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 :  (2) م لي دد دة لنددمي  الملمدة قلادد تم زت بذم ل ب قلادد 
)تف ػؾ( إلػ  الع مةػر الم ل ػ   حد د مبػمد  الخةػـ: ددميػ  الخةػـ  جػب أفت .1

 محمربتذػػم تغػػدلحعػػب أ م تذػػم  ػػإف بلذػػم  ػػإذا تػػـ دػػزؿ مبػػمد  العػػدل لتةػػ يفذم 
 أمرا أو ر يعرا.

 مػف الطبيعػب  ،مذمجم   قما اللعف: ل ػب قمدػدة أعمعػي   ػب  ػ  إعػترات جي  .2
ةػػػد  علػػػعفذـ لأو ػػػر ـ د ػػػد ملاجذػػػ  تحػػػملف الخةػػػـل أف  تلجػػػه الجذػػػد لنت

عػػػػػتغالذم  ػػػػػل القمدػػػػػدة  تػػػػػرددا،  ػػػػػملع لر دنػػػػػ   قطػػػػػ  اللػػػػػعف  ػػػػػب الخةػػػػػـ لا 
 اععمعي   ب    ددمي  ملمدة.

دػػدـ مجمبذػػ  ددميػػ  الخةػػـ لجذػػم للجػػه د ػػدمم توػػلف قليػػ :  ػػإذا أردت تغن ػػب  .3
لالبحػػػػػث دػػػػػف أرض  ،رأ  مػػػػػف اآلراك  جػػػػػب اا طػػػػػاؽ مػػػػػف  ػػػػػذا الػػػػػرأ   فعػػػػػه

 مرتر  .
حيػػػػػمة الخمةػػػػػ  التعػػػػػرض لنلتحق ػػػػػر :  ػػػػػتـ ذلػػػػػؾ دػػػػػف طرفػػػػػا مذمجمػػػػػ  الخةػػػػػـ  .4

لألرػػػػخمص أل مػػػػف خػػػػاؿ ت ػػػػملؿ التةػػػػرفحمت أل الملاقػػػػف التػػػػب تت ػػػػمقض مػػػػع 
 تةرفحمت أل ملاقف عمبق  تعلد ل فس الرخص.

للع ددمي  الخةـ مللع الت مقض مع اللقمئع:  نيس  م  رد قم ر م   ذاؾ  .5
ملػػػمدة يعػػػدؿ اللقػػػمئع د ػػػدمم الػػػذ  تقدمػػػه اللقػػػمئع للػػػيس  مػػػ  عػػػاح لنددميػػػ  ال

 ي ترف  ذبذم.
ااعػػػتذزاك بملخةػػػـ: لذلػػػؾ عػػػلاك بتقن ػػػد أعػػػنلبه لطرفقتػػػه  ػػػب الجػػػدؿ أـ ب رػػػر  .6

ال  ػػػمت د ػػػه لالقةػػػص الةػػػغ رة الملػػػح    توػػػلف العػػػخرف  القمعػػػي  رد  عػػػ  
 د دمم تولف الددمي   نذم ب د الدلل . م  دفلي

بعدـ ترؾ الخةػـ يعػيطر عبا الخةـ إل   رض العيطرة )م مخ القلة(: لذلؾ  .7
 دن  الملقف لفخنا إ طبمدم بلجلد إجممع لةملحه.

 

                                                 
 .129-122ـ.س.ذ، ص جمف ممر  دلم مؾ،( 1)
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 محػملعت تغ  ػر اآلراك لالق مدػمت  إف  رمطمت الددميػ  قديمػ  قػدـ المجتمعػمت  فعػذم،
الػػبعض أقػػدـ   مقديمػػ  قػػدـ التػػمرف  البرػػر   فعػػه لربمػػم يعػػد  ػػب اعخػػرى  د ػػد اا عػػمف

 مف التمرف  المعج  لنبررف .
لتبعػػم لػػذلؾ  ػػإف اععػػمل ب المت لدػػ  لالمعػػتخدم   ػػب الددميػػ  قديمػػ   ػػب اعخػػرى بقػػدـ 

 قد للع العراق لف القدممك قلادد لأعس إعتخداـ الددمي   ب حػرلبذـ  الددمي   فعذم،
أ  ر دنػػػػػ   مػػػػػمرس اآلرػػػػػلرفلف ال رػػػػػما الػػػػػددمئب لنتػػػػػ ،معتمػػػػػد ف دنػػػػػ  الفعػػػػػ  القتػػػػػملب

مع ليمت أددائذـ  يمم برع الفراد ػ   ػب إتقػمف   ػلف اادػاـ لالددميػ   ػب أ  ػمك الحػرب 
مػف  م  يمم نذـ  ب ذلؾ الة   لف القدام  الذ ف إعتخدملا أعنلب الترذ ر بملخةـ  لدػ

 .(1)الددمي  يعبا بدك الحرب الفعني 
عػػػػتخدمت م ػػػػذ آآلؼ   ػػػػم لػػػػـ توػػػػف حد  ػػػػ  العذػػػػد بػػػػ  أ اععػػػػمل ب الددمئيػػػػ  إعػػػػتخداـ  

 عػدل م عػاحم مػف أعػنح   ،الع  ف إذ إعتعمنذم القػمدة لأللئػؾ الػذ ف  تطنعػلف لنعػيطرة
الحػػرب ال فعػػي    جػػد المف ػػر الةػػ  ب )ةػػف تػػزل( قػػد ألةػػ   ػػب  تمبػػه )الحػػرب(  ػػب 
القػػرف الخػػممس قبػػ  المػػياد بلػػرلرة اعػػتعممؿ اعبػػلاؽ لالطبػػلؿ دنػػ   طػػمؽ لاعػػع  ػػب 

أمػم  ػب حملػ  القتػمؿ  ذػمرا   جػب ر ػع  ،غي  رػ  قػدرات العػدل الف رفػ أ  مك القتمؿ ليا ب
 تنػػؾ اععػػمل ب الددمئيػػ  دنػػ  الػػر ـ مػػف  ،الا تػػمت لاعدػػاـ  ػػب تبذػػر د ػػلف العػػدل

 مػم ألةػ   ، ذم تدؿ دن  ااعػتخداـ الةػحيح لتعػترات جيمت الععػ رف أبعمطتذم إع 
رات جي  الردػب( ل جػد أف   ػرة )تزل( ب رر قةػص الخػداع ل ػل مػم يعػم  ال ػـل )بإعػت

 .(2)ا تيمؿ قمدة العدل  بذلؾ  بجناذ  تددمي  الفع  ملجلدة أيلم م ذ القدـ 

                                                 
 . 19د.ععد عنممف المرذدا ب، ـ. س. ذ، ص (1)
عتعممؿ الراد ل  ب  (2) ، 1985الحرب ال فعي ، القم رة، دار التل  ا ال ملذجي  لنطبمد ، ج ذمف ررتب، الددمي  لا 

 .289ص
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لال ل ػػػم  لف أيلػػػم بردػػػلا  ػػػب إعػػػتخداـ اععػػػمل ب الددمئيػػػ  لتحق ػػػا أ ػػػدا ذـ الععػػػ رف  
الرػتـ  ب إعتخداـ أعمل ب العب ل  لالعيمعي  مف خاؿ الخطمب  ل الحممع   مم بردلا

   .(1)مؼ الرلح المع لي  لخةلمذـالع
ل ػػػمف لنو يعػػػ  دلر مذػػػـ  ػػػب إتخمذ ػػػم لعػػػمئ  لأعػػػمل ب مع  ػػػ   ػػػب  قػػػ  رعػػػملتذم إلػػػ  

 ػػب  جمذب تذػػم بدرجػػ   ب ػػرة إلػػ   جػػمح قمدتذػػم لتعػػلدالجذػػاك لاعم ػػ ف بأبعػػا الطػػرؽ 
 .(2)بإعتخدامذـ اععمل ب الددمئي  الم معب  ئ تبعيا تنؾ الرعم

عػػػػتعم  الرلمػػػػمف  ػػػػب  رلمػػػػم القديمػػػػ  الخطمبػػػػ  الددمئيػػػػ  التػػػػب تمتػػػػمز ببعػػػػمط  لغتذػػػػم لا 
مؿ  ػػذا اععػػنلب الػػددمئب أو ػػر  ػػب عملفتلػػح إعػػت ،لللػػلحذم  ػػب إعػػتممل  الجمػػم  ر

 ،الددميػػػ  العيمعػػػي  التػػػب إعػػػتعمنذم  لل ػػػلس قيةػػػر بعػػػد قيػػػمـ اامبراطلرفػػػ  الرلمم يػػػ 
بػػمت اعػػتممل  الجمذػػلر ل ػػذلؾ إعػػتعممؿ الرلمػػمف الددميػػ  الخطمبيػػ   ػػب أ  ػػمك اا تخم

 .(3)إل  جم ب المررح ف
لبملتػملب بػرلز أعػػمل ب  ، ػب مفذػػـل الددميػ  ا  الاحقػ  تطػلر العد ػػدة لقػد رػذدت القػرلف 

إلػ   درر  ػمف قر ػم  مم ػزا  بمل عػب للع  القرف العمبع  ،جد دة لنتعب ر دف تنؾ الددمي 
 إعتخداـ الددمي  لأعمل بذم.

التػػػب القلميػػػ   دللػػػ الظذلر  ػػػب  ا  ( دلر 1648-1618)حػػػرب ال ا ػػػ ف دممػػػم  قػػػد لعبػػػت 
أف تنػػؾ الحقبػػ  رػػذدت قػػد عحػػم المعمةػػرلف   ،تأ  ر ػػم التػػدم ر   ػػب ألربػػم ػػمف لذػػم 

ااحترا يػػػػ  تطػػػػلرا   ػػػػب اععػػػػمل ب الف يػػػػ  الددمئيػػػػ  المعػػػػتخدم ، ح ػػػػث أخػػػػذت الةػػػػبغ  
التحػػد ث ا أو ػػر  عمليػػ  لتحلػػرا ، ل ػػذبرػػ   لبمتػػت تعػػتخدـ مػػف قبػػ  الػػدلؿ المتحمربػػ  

بػ  أعػتخدمت بعػد أف لحقذػم اععػمل ب القديمػ  لـ  ػؤد  إلػ  إختفػمك لددمي   ب أعمل ب ا
 .(4)تو لللجي المبتورات العنمي  ل ال مت موترالتطلر مف خاؿ اا

مػػػػف بػػػػرلز  ا  معػػػػتف د مػػػػع مػػػػرلر اللقػػػػتالتق ػػػػب لنددميػػػػ  تطػػػػلر   التقػػػػدـل  ػػػػذا لاةػػػػ  
إ ترػػمر ااذادػػمت المحنيػػ  لالدلليػػ  مػػرلرا   لمػػف بعػػد م ،الةػػحم   بعػػد إختػػراع الطبمدػػ 

                                                 
 .151، ص1985 تحب اع بمر ، ااداـ الدللب لالددمي ، ااع  درف ، دار المعر   الجممعي ،  (1)
 .78  ن ب تم نلر، ـ. س. ذ، ص (2)
 .95د.حم دة عميعـ، ـ. س. ذ، ص (3)
 .153-152عه، ص  ن ب تم نلر، المةدر العمبا  ف (4)
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معػػتف دة لبػػذلؾ حققػػت الددميػػ   جمحػػم   ػػب ت ػػلع أعػػمل بذم دنػػ  مػػر العةػػلر  ،بملتنفػػمز
    را  مف التطلر الذمئ   ب تو لللجيم التق يمت.

( أبعػػمدا جد ػػدة لت لدػػت 1918-1914اعللػػ  )العملميػػ  بعػػد الحػػرب إوتعػػبت الددميػػ  
حتػػ  بػػدأت بإعػػتخداـ الددميػػ  الومذبػػ  دنػػ  ألعػػع  ،لرة مذ نػػ أعػػمل بذم للعػػمئنذم بةػػ

دمػػػد المتحػػػمربلف إلػػػ  تنف ػػػا اعومذ ػػػب لاعخبػػػمر التػػػب تجػػػرد الخةػػػـل مػػػف   طػػػمؽ إذ
  لػػػا  دػػػفربا ب ػػػ ذـ لبػػػ ف ةػػػلر التعػػػد  لالتجػػػملز لالبرػػػمد .. الل ل رػػػر مإ عػػػم  تذـ 

للقػػت بغيػػ  العػػيطرة إدتمػػمد الددميػػ  دنػػ  أحػػدث اععػػمل ب ال فعػػي  المتبعػػ   ػػب ذلػػؾ ا
ل م ػت أداة  مدنػ   ػب معػمددة اععػنح  الععػ رف   بػرزت أعػمل ب  ،دن  دقػلؿ ال ػمس

 قػػػػد  رػػػػفت اععػػػػمل ب  (1945-1939بعػػػػد الحػػػػرب العملميػػػػ  ال م يػػػػ  ) ععػػػػيممحد  ػػػػ  
 اادتمػمد ب  ػذ  الحػرب لدرجػ  أةػبح مػف المم ػف  الددمئبال فعي  دف حقيق  الدلر 

حػػػد م لتحق ػػػا الذػػػدؼ المطنػػػلب دلف النجػػػلك إلػػػ  اععػػػنح  إعػػػتخداـ الددميػػػ  ل  دنػػػ 
مػػػػف  ػػػػلع جد ػػػد تعػػػػتذدؼ تػػػػدم ر   قػػػػد تػػػـ إوترػػػػمؼ أعػػػػنح  دمػػػمر .الععػػػ رف  التقن ديػػػػ 

ر قػيـ لأ  ػمر لمعتقػدات لملاقػػف  ػمػف   ر ػػم  ػب تغ   فػمكةللعنذػم أو ػر  ،  اا عػمف حيػم
 .(1)ال مس

جد ػدة العػمل ب  ػذ  اع ػب برلز  ل مف لنددمي  ال مزف  بزدمم   تنر لأ ةػمر  دلر  ب ػر 
داخػػ   لاف  جػػمح الددميػػ  ،ف الددميػػ  يم ػػف اف تػػؤد  الػػ  المعجػػزاتأمػػف  تنػػر آ قػػد 

رػػػجع ال ػػػمزف ف دنػػػ  اعػػػتخدامذم خػػػمرج المم يػػػم، ل ػػػمف اععػػػنلب اعبػػػرز الػػػذ  ألمم يػػػم 
 قػد ا تمػت ددػم تذـ بمخمطبػ  العقػلؿ أعػنلب اا ػمرة، ادتمد  ال مزفلف  ب ددم تذـ  ل 

تعقػػدت أعػػمل ب ..لرػػ ئم  رػػ ئم  (2) مرتذػػم،  لػػا  دػػف اعػػمل ب اخػػرى  ملوػػذب لالخػػداعلا
 رت  اععمل ب.الددمي  دن   حل ع ظ ر له مف خاؿ ادتممد القمئـ بملددمي  دن  

ي رػف  ذا اععتعراض العرفع لالملجز لتطلر أعمل ب الددمي  دن  مر العةػلر  اف
لػػيس ع ذػػم مجذللػػ  أل  ػػر متوممنػػ  لالعػػبب ال عػػمل ب مع  ػػ  اد  ػػتحدمػػف الةػػعب   ػهأ

لا عػػػمف، لا مػػػم  رجػػػع ذلػػػؾ الػػػ  دػػدـ تم ػػػف المع  ػػػ ف للػػػع ةػػػيم   محػػػددة معرل ػػ  
لنحػرب العملميػ  ال م يػ  لمػم قدمتػه مػف تجػمرب لخبػرات ددمئيػ   مئنػ   تعمل ب   م لا

                                                 
 .4 ـر رنبب، ـ. س. ذ، ص (1)
 .46ل دلب  رفزر، ـ. س. ذ، ص (2)
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 لبخمةػػػ   ػػػب نتحنػػػيات العنميػػػ  ػػػب الددميػػػ  الحد  ػػػ  لاع ػػػمؽ أمػػػمـ البػػػمح  ف  ت تحػػػ
 رػر ل لعػ ن عمل بذم ل  ل ذػم بم  مةبحت الددمي  .(1)دنـ ال فس لالعلع لللجيممجملب 

عػػلاك لغػػرض قبػػلؿ ملاقػػف لادمػػمؿ مع  ػػ  ال ر لػػذم د ػػد اع ػػراد اع  ػػمر لالمعنلمػػمت 
توػػػلف مقتر ػػػ   لازائفػػػ  أل ملػػػنن   قػػػد توػػلف اعػػػتممعت دمطفيػػػ  بمعق ػػمع ال بمعػػػتخداـ 

الخبػػػراك  نيػػػم دنػػػ  تحد ػػػد اععػػػمل ب التػػػب تعتمػػػد م  لػػػذلؾ لػػػـ  تفػػػابتحرفػػػف الحقيقػػػ . 
لاف  ػػمف بعلػػذـ  ،ر اعتجم ػػمت لاعراك لالعػػنلؾ ػػتغ تحق ػػا ا ػػدا ذم  ػػب الددميػػ   ػػب 

 .يعد م قلا  ف ع     د ذم عي  ددمي  مخطط  ل مجح 
عذػػػػد تحن ػػػػ  الددميػػػػ  مالمحػػػػملعت لتحد ػػػػد اععػػػػمل ب الددمئيػػػػ   ػػػػب  اللػػػػ  لقػػػػد بػػػػدأت

ذ للع القلادد اععنلبي  المعرل   بمعمه  ـ تنػت ، ا1939ا رئ دمـ  اعمرف ي  الذ 
ذلػػؾ محػػػملعت الفر عػػب )جػػػمف مػػمر  دلم ػػػمؾ(  ػػـ العػػػملم ف )بػػرالف ل للعػػػتب( لأخ ػػػرا 

عػػػيم س رػػػمرلس( التػػػب تعػػػد بمجملدذػػػم المحػػػملعت العنميػػػ  ل  ةػػػيم مت )لا ػػػت رالػػػف
   .(2)لالقيـ اع د لللجيم المفم يـل الف ي  الرائدة بع دا دف اع طبمدمت الرخةي  

 :(3)تبالددمئي   مع قد حدد معذد تحن   الددمي  اعمرف ي  اععمل ب 
 إطاؽ قلالب جممدة أل رعمرات. .1
 الحرد اع تقملب أل اعختبمر. .2
 التحلف . .3
 ااجممع )مف ال محي  الومي  لالويفي (. .4
 البعمط  الد ممئي . .5

حةػػػر طػػرؽ لأعػػػمل ب الددميػػ  دبػػػر ةػػيم تذم بخمعػػػ  أمػػم جػػػمف مػػمر  دلم  ػػػمؾ  قػػد 
 :(4)قلا  ف رئيع   ب

 التبعيا لالعدل اعلحد. .1
 التلخيـ لالترليه. .2

                                                 
 .85حلؿ العاق  ب ف دنـ ال فس لدنـ اعجتممع، ا ظر:  رفمؿ مذ م، ـ. س. ذ، ص (1)
 .125-124د.حم دة عميعـ، ـ. س. ذ، ص (2)
 .126المةدر العمبا  فعه، ص (3)
 .122-76جمف ممر  دلم  مؾ، ـ. س. ذ، ص( 4)
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 التلزفع. .3
 التحلف . .4
 ااجممع لالعدلى. .5

 :(1)بمعتب يم ف إ جمز ملالتب لحدد برالف ل للعتب  ب مؤلفمتذمم أعمل ب الددمي  
 .اعتخداـ القلالب ال مطي  .1
 إطاؽ التعميمت. .2
 اعختيمر. .3
 التورار. .4
 الحـز  ب الطرح لمعتلى الجمذلر المتنقب. .5
 التحلؿ. .6
 الدعل  بمعقتراف.  .7
 النحمؽ بملر ب لااحبما. .8
  بش الفداك. .9

 :(2)اعتبالر   دن  أمم لا ت لرمرلس  ة فم م 
 جذب اع تبم . .1
 المبملغ  لالوذب. .2
 التورار. .3
 التنميح لالغمز. .4
 اعتخداـ  رفزة القطيع. .5
 الترخيص. .6

 :(3) ببعبع  ل الددمي   (أ مما) حدد أعمل ب أل  (*)( Doobلقد جمك)
                                                 

 .26-22دبد اعله مةطف ، ـ. س. ذ، ص( 1)
 .126د.حم دة عميعـ، ـ. س. ذ، ص( 2)

)*( (Doob لزفر ددمي   تنر التب د رت دن ذم ج ػلش )( دملـ الددمي  اعمرف ب الذ  قمـ بتحن    لميمت )جلبنز
جػػلبنز..ا ظر:  ػػـر لاعػػتخنص م ذػػم مبػػمد  الددميػػ  ال مزفػػ  ل يفيػػ  تف  ػػر  1945الحنفػػمك د ػػد دخللذػػم بػػرل ف دػػمـ 

 .6رنبب، ـ. س. ذ، ص
(3 )           .Doob, l.w, public opinion and propaganda, New York, 1948, pp.285-290 
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مذم  إطاؽ تعػميمت عػ ئ  تجعػ  المتنقػب  ػر ض ليع ب (: Name coolingال بز ) .1
 لفد ف اعرخمص لاعريمك المعممة به.

(:  يػه  ػتـ ربػا رػبك مػم مػع  نمػ  تػدؿ Glittering Generalizationالتعميـ البػراؽ ) .2
دنػػ  الفلػػ ن  اعمػػر الػػذ   جعػػ  المنتقػػب يعتحعػػف الرػػبك المطنػػلب اعتحعػػم ه مػػف 

   ر تمحيص.
(: يقةػػد بػػه  قػػ  العػػنط  أل المقػػمـ الر يػػع أل الم م ػػ  مػػف رػػب Transferالتحلفػػ  ) .3

 مقبلع ألمذمم. أل رخص مع ف ال  رب أل رخص أخر لوب يةبح الربك اعخ ر
(: يعػػتخدـ الػػفمك اع ميػػ  أل القدعػػي  دنػػ  القػػلؿ لر ػػع Testimonialاععترػذمد ) .4

   أل درج  مةداق ته.تمعتلى أ م 
 ،(:  يػػػػه يحػػػػملؿ الداديػػػػ  بذػػػػدؼ  عػػػػب الجمذػػػػلرplain folksال ػػػػمس البعػػػػطمك ) .5

ذـ للمةنح  التظم ر بأ ه م ذـ لال ذـ لاف مم يعرله دن ذـ مف أ  مر لأ عمؿ لةملح
 اللطف.

(:  رتػػػب الداديػػػ  م طقػػػه بح ػػػث تػػػ ع س card stakinqالحرػػػد اع تقػػػمئب لنلقػػػمئع ) .6
 اعملر الع ئ  لالج دة دنيه. ل ل  لع مف تو يؾ الخداع بأعنلب م طقب.

(: يحػملؿ الداديػ  القػلؿ أف  ػ  ال ػمس معػه  ػب دربػ  Band waqonدربػ  الجلقػ  ) .7
 قلي   فعذم  عن  ال مس اف عترذ دف الجممد .لاحدة،  ذ م الجميع يةلت لن

المفػػم يـ لالمةػػطنحمت مػػف  لػػبعض محػػددةإف التػػداخ  لاعخػػتاؼ  ػػب إدطػػمك معػػم ب 
قبػػػ  البػػػمح  ف لالمختةػػػ ف جعػػػ  مػػػف الةػػػعلب  للػػػع تعرففػػػمت محػػػددة ل مبتػػػ  لذػػػذ  

تعػػػػددت معم يػػػػه قػػػػد  يـ ، احػػػػد  ػػػػذ  المفػػػػم)اععػػػػنلب( .. ل مفالمفػػػػم يـ لالمةػػػػطنحمت
لاختنفت  ب دععتذم دف مختنف خبرات م  ب الحيمة ب ف أريمك متبمدػدة لمت ػم رة تمممػم 

 .(1) ب معتليمتذم اععتعمملي  المتعددة
للوػػػػب  ػػػػتـ التعػػػػرؼ دنػػػػ  اععػػػػنلب  ػػػػب الددميػػػػ  لمػػػػمذا يع ػػػػب تلجػػػػب معر ػػػػ  مع ػػػػ  

.  فػػػػػب العربيػػػػػ   جػػػػػد اف لألعػػػػػنلب  مقمربػػػػػم  لمع ػػػػػ  مع ػػػػػ  )اععػػػػػنلب(  فعػػػػػه  مفذػػػػػـل
الطرفقػػ  لاععػػنلب  ػػل   ػػل العػػطر مػػف التخ ػػ  لالطرفػػا الممتػػد،  مععػػنلب (الطرفقػػ )

                                                 
 .117-116د.حم دة عميعـ، ـ. س. ذ، ص (1)
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 ،بمعػػػزؿ دػػػػف الدعلػػػػ ةػػػ فت اععػػػػمل ب العربيػػػػ     ػػػػم اف  ػػػملماحملالم ػػػلاؿ لالقملػػػػب 
ل يم ػ  التةػ يفمت الرػ ني  الخملػع   ػب  مفذـل اععنلب ظ  تمبعم لمفم يـ اع عػمف 

 .  (1)لمم يائمذم مف الطرؽ لتأدي  المعم ب جل ر م لأل راض
ل نمػػػ  أعػػػنلب مػػػػف ح ػػػث المع ػػػػ  النغػػػل  العػػػػمـ يم ػػػف اف تع ػػػػب )ال ظػػػمـ ال القلادػػػػد 
العممػػػػػ ( لحػػػػػ ف  تحػػػػػدث دػػػػػف أعػػػػػنلب العمػػػػػ   ػػػػػب م ػػػػػمف مػػػػػم يم ػػػػػف اف تع ػػػػػ   ػػػػػذلؾ 
)الخةػػػمئص الفرديػػػ (  ػػػػمف  تحػػػدث دػػػف أعػػػػنلب  متػػػب معػػػ ف ال الم ػػػػ  الػػػ  عػػػػممع 

ص ل  ر م.  ملم ع  العػمـ لونمػ  أعػنلب يع ػب تفلػيا ال اختيػمرا أعنلب ملعيقب خم
مم مف لمف مجملد  مف البدائ  المتمح   ب مجمؿ مع ف ل مػم يحػدث  ػذا اعختيػمر 
 ػػب مجػػمعت الحيػػمة  م ػػ   م ػػه يحػػدث ايلػػم  ػػب النغػػ ،  مػػف المفتػػرض اف   ػػمؾ طرقػػم 

مر الومتػػب ال المتحػػدث متعػػددة يم ػػف اف تعػػتخدـ  ػػب التعب ػػر دػػف المع ػػ  اللاحػػد  ختػػ
 .  (2)مف ب  ذمم مميعتقد ا ه اقدر دن  التعب ر دف الف رة التب  ت مللذم

د  ػػػحدت م مػػػف ػػػعبػػػد لبةػػػلرة او ػػػر دنميػػػ   للوػػػب  عػػػتطيع اف  حػػػدد مفذػػػـل )اععػػػنلب(
 تحد ػػد الفػػرؽ بػػ ف اععػػنلب ؽ ب  ػػه لبػػ ف المفػػم يـ التػػب اقتربػػت م ػػه  ػػب مع م ػػم ل الفػػر 
لتحد ػد الفػرؽ   ػم المفم يـ  ب ػر   ذ  ملتداخ  ب ف  ،لالتو يؾنلب لب ف اعععنلبي  اع

اعتةػػػمؿ أ  دمنيػػػ  تنػػػؾ المفػػػم يـ لدلر   ػػػب  لظيفػػػ   ػػػ  مػػػف ػػػتـ مػػػف خػػػاؿ معر ػػػ  
 لجمذلر المعتذدؼ.ا ال  الرعمل ايةمؿ 

(  مػم دراعػ  لنتعب ػر النعػم ب ملفرؽ ب ف اععػنلب لاععػنلبي  ي مػف  ػب اف اععػنلبي  )
 ل نمػػػػػ  أعػػػػػنلب: تع ػػػػػب طرفقػػػػػ  لنتعب ػػػػػر دػػػػػف الف ػػػػػر بلاعػػػػػط  النغػػػػػ   ػػػػػرلدر ذػػػػػم ب رج

 ػػػذا التعرفػػػف اعخ ػػػر يحػػػدد  يػػػأ  للوػػػف  (  مػػػم در ػػػه  رلترػػػهالرػػػ  )  ػػػلعػػػنلب لاع
 ػذا التعرفػف المرتغن ف بػأ ر ال ةػلص  ػب المنتقػ  إلػ  تلعػيع الرعمل   قا ممم ددم 

بمع ػػػ  اف المع ػػػ   احتمػػػمعت الػػػ ص لا تػػػمج مػػػف خالػػػهليرػػػم  اادراؾ الػػػذ  تظذػػػر 

                                                 
ف (، بغػػداد، دار الرػػؤل 10حػػمتـ الةػػ ر، حػػلؿ دنميػػ  اععنلب..لاعػػنلبي  التقبػػ ، مجنػػ  ا ػػمؽ دربيػػ ، العػػدد )( 1)

 .75، ص1991ال قم ي ، تررفف اعلؿ
، 2003د.دمحم م  ر حجمب، الملعلد  اعدامي ، المجند اعلؿ، القم رة، دار الفجر لن رر لالتلزفع، ( 2)

 .268ص
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 معرػػػ مؿ   ػػػم ع تذب ػػػم إع ب ػػػ  اععػػػنلب   ػػػم عيم ػػػف اف يقتةػػػر دنػػػ  الرػػػ    قػػػا 
 .(1)مجردة لألدممؿ التب ع تتحقا إع بملقراكة

 او ػػػػػر للػػػػػلحم  برػػػػػ   اععػػػػػنلبي  اععػػػػػنلب ل التفرفػػػػػا بػػػػػ ف ت مللػػػػػت  د.حم ػػػػػدة عميعػػػػػـ
لمم زة التب يعػتطيع بذػم العنـ الذ   ذدؼ ال  الورف دف الع مةر ا :  ب مععنلبي 

المرعػػ  مراقبػػ  حرفػػ  اادراؾ لػػدى المعػػتقب  لالتػػب  ػػتم ف بلاعػػطتذم اف يفػػرض دنػػ  
ع ػػػب حمػػػ  الػػػذ ف دنػػػ   ذػػػـ معػػػ ف تاادراؾ  ذػػػب ل المعػػػتقب  لجذػػػ   ظػػػرة  ػػػب الفذػػػـ 

لادراؾ مخةلص امػم اععػنلب:   تلػمف إلػم    ػ  الظػرلؼ المحعػلب  الػ  الف ػرة 
الوممػػ  الػػذ    بغػب أف تخنقػػه الف ػػرة ل  ختفػػب الرػػبك الو  ػػر المطرلحػ  لخنػػا التػػأ  ر 

 .(2)لنمفذـل تحت تنؾ الونم  الةغ رة )  بغب(
امم الفػرؽ بػ ف اععػنلب لالتو يػؾ:  ع ػدمم ي ػلف اععػنلب ع ذػتـ اع بمعملجػ  المظذػر 
الخمرجب لنربك ال الملللع  مف معملج  العاقمت الداخني  لنع مةر الم ل   لنربك 

لبذلؾ ،للػػلع مػػف طرائػػا لأةػػلؿ لتق يػػمت لعػػب  يعػػلد الػػ  التو يػػؾ برػػ   حمعػػـلالم
  تلح اف اععنلب  ذتـ بطرؽ التعب ر دف ربك مف اعريمك  ب ح ف 

يةػػػػبح التو يػػػػؾ  ػػػػل الع ةػػػػر الت ف ػػػػذ  لألعػػػػنلب ل تتجنػػػػ  لظيفػػػػ  التو يػػػػؾ بجػػػػم ب ف 
 :(3)أعمع ف  مم

ب تترػ   مػف خػاؿ التعممػ  النغػل  ( ت ظيـ العاقمت الداخني  لع مةر اععنلب الت1
  ق مة تعب رف .

( اعػػتخداـ التق يػػمت التو لللجيػػ   علامػػػ  ت ف ذيػػ  لمعػػمددة  ػػػب زفػػمدة تػػأ  ر الرعػػػمل  2
 )الددمئي ( ال ب ملاجذ  الرعمئ  )الددمي  الملمدة(.

دنػػ  د مةػػر مع  ػػ  لجػػب اف  تلػػم ذم تعرفػػف اععػػنلب ر ػػز الػػبعض   ػػم  جػػد اف 
اععػػنلب م نمػػم  ػػل مذػػـ  ػػب لبةػػلرة دممػػ   ػػمف  ،د مةػػر اخػػرى  لاخػػرفف ر ػػزلا دنػػ 

                                                 
 .. 74-73حمتـ الة ر، ـ. س. ذ، ص (1)
  119 قا دف: د.حم دة عميعـ، ـ. س. ذ، ص (2)
حػػرب الخنػػ ا، رعػػمل  ممجعػػت ر   ػػر م رػػلرة، بغػػداد، معذػػد البحػػلث رجػػمك احمػػد بذػػيش، الددميػػ  اع را يػػ   ػػب ( 3)

  .108، ص1988لالدراعمت العربي ، 
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   رعمل  اتةملي   م ه مذـ جدا  ب الرعػمئ  الددمئيػ  عف اختيػمر اععػنلب الم معػب 
 يعذـ  ب تحق ا الذدؼ المطنلب الذ  تعع  اليه الرعمل  الددمئي .

 عػػػ   "مجملدػػػ  مػػػف الع مةػػػر القػػػمدرة دنػػػ  خنػػػا رد ليعػػػرؼ اععػػػنلب الػػػددمئب بأ ػػػه:
بح ػث تػػؤد  مػف خػاؿ التػأ  ر العػمطفب لالمعر ػب الػػ   ،معػ ف مقةػلد لػدى المعػتقب 

إق ػػػمع الجمذػػػلر المعػػػتذدؼ لمػػػف  ػػػـ تحق ػػػا أ ػػػداؼ الخب ػػػر الػػػددمئب ل ػػػذ  الع مةػػػر 
 . (1) فعه" تتلمف أ ظم  اق مدي  تتعتر خنف  ظمـ تعب ر   ب اللقت

 يػػ  التػػب تػػؤد  الػػ  جػػذب ا تبػػم   ملددميػػ   جػػب اف تعػػتف د مػػف اععػػمل ب العنميػػ  لالف
الجمػػم  ر، ل ػػذ  اععػػمل ب    ػػرة لمت لدػػ  لتختنػػف بػػمختاؼ الملاقػػف المختنفػػ ..ل مم 
قمؿ جلبنز "ليس لنددمي  طرفق  اعمعي  ب  لذم  ػدؼ لاحػد  تم ػ   ػب  ػزل الجمػم  ر 

 .(2)لالعيطرة دن ذم ل   لع ن  تخدـ  ذا الذدؼ تعتبر مقبلل "
بلةػػػفذم أحػػػد أعػػػمل ب الحػػػرب  ،دميػػػ  برػػػ   لاعػػػع  ػػػب الحػػػرلباعػػػتخداـ الد لقػػػد ادى
أعػمل بذم  مععػنلب الػددمئب يةػبح او ػر جمذبيػ   ػب ألقػمت الحػرب  ، ال  ت لعال فعي 

ح  مػػػػم ي ػػػػلف  ػػػػ  طػػػػرؼ م رػػػػغا بمعػػػػمل  المعملجػػػػ  لالعػػػػيطرة دنػػػػ  أ  ػػػػمر العػػػػدل ال 
ال لمةػػػػملح   ملقػػػػمئـ بملددميػػػػ   رفػػػػد التػػػػرلفا لمةػػػػملحه الخمةػػػػ  العػػػػ مف المحن ػػػػ ف،

 الم ظمػػػ  التػػػب يعمػػػ  مػػػف اجنذػػػم لدرجػػػ  اف ي ػػػلف ذلػػػؾ دنػػػ  حعػػػمب المتنقػػػب لقػػػد ع
   .(3)ي لف 

 ملددميػػػػ  بمتػػػػت تعتمػػػػد دنػػػػ  أعػػػػمل ب   يػػػػ  لدنميػػػػ  لأق مديػػػػ  متعػػػػددة اعرػػػػ مؿ لذات 
 :(4)أخاقي  قد تولف أخاقي  لقد تولف   ر  ذ  اععمل بل  ،مةمدر ع حةر لذم

 خاقي :اع ف درج تحتل 
 خمطئم ال خمددم ا  مف ال محي  اعخاقي  أمر  يعدجذب ا تممـ الجمذلر ل ذا ع.   
 ..جميػػػع أعػػػمل ب التعػػػمطف أخاقيػػػ  مػػػم دػػػدا )الحةػػػلؿ دنػػػ  تعػػػمطف ال ػػػمس

 .(ال فمؽ
                                                 

 .123د.حم دة عميعـ، ـ. س. ذ، ص( 1)
 .186احمد بدر، ـ. س. ذ، ص( 2)
ر ندلف رامبتلف لجلف عتلبر، أعنح  الخداع الرمم  )اعتخداـ الددمي   ب حرب بلش دن  العراؽ(، ب رلت، ( ة3)

،  مر ز  .132، ص2004التعرفب لالبرمج ، الدار العربي  لنعنـل
 .103-102 اح  مظـ المح  ، ـ. س. ذ، ص( 4)
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 ..مػػػف خػػػاؿ اعقتبػػػمس الػػػدق ا لػػػبعض مػػػم يقللػػػه العػػػدل  ب ػػػمك القمبنيػػػ  لنتةػػػد ا
ف ػم ل ػل اععػنلب المعػرلؼ لاعدتراؼ أحيم م ببعض مم يقلله العػدل للػد ملق

 .(ب عـ للوف)
 .اعتخداـ الدلا ع القلي  لمف ب  ذم العلاطف لتغ ر اتجم مت الجمذلر 
 . التلرا بمع عمؿ.. أعمس لتغ ر اعتجم 

   درج تحتذم: خاقي  امم   ر اع
 الوذب. 
 التعرفض لالغمز.   
  تقديـ الرأ  دن  ا ه حقيق. 
 التجم   المتعمد. 
 اللللح المعنـ به. 

لجميع ا لاع الددميمت تنجم بلجه دمـ ال  اععمل ب اعخاقي  ل  ػر اعخاقيػ  للو ذػم 
 ػػػب العممػػػ  عتعتػػػرؼ بم ذػػػم تنجػػػم الػػػ  اععػػػمل ب   ػػػر اعخاقيػػػ ، عف ذلػػػؾ اعدتػػػراؼ 
يع ػػب  قػػداف القمبنيػػ  لتةػػديقذم،     ػػر مػػف اعخبػػمر لالتقػػمرفر لالمعنلمػػمت التػػب تب ذػػم 

ترػػػ   خنيطػػػم ذ يػػػم مػػػف الحقػػػمئا لاعومذ ػػػب اع اف الطػػػمبع  لعػػػمئ  اعدػػػاـ المختنفػػػ 
الظػػػم ر  لذػػػم  ػػػل اددػػػمك المللػػػلدي ، لالػػػفمك ةػػػف  الحقيقػػػ  دنػػػ  ممتذيعػػػه الت رػػػر  

 .(1)لد ع الجمم  ر ال  التةد ا
عخػتاؼ درجػ   تبعػم  عمل ب الددمي  بمختاؼ الدلؿ لاع ظم  التػب تممرعػذم تختنف ال 

 مػم  ختنػف أعػنلب الددميػ  الملجذػ  لألةػدقمك دػف  ،يػ ادتممد  ذ  الدلؿ دنػ  الددم
ل ػػذا لالػػح  ػػب دمػػ  الددميػػ  الملجذػػ  الػػ  بػػاد  ،أعػػنلب الددميػػ  الملجذػػ  لألدػػداك

 .(2)الحرب العدل أبمف
 
 
 

                                                 
 .76د. رفد ايمر، ـ. س. ذ، ص (1)
 .36ل دلب  رفزر، ـ. س. ذ، ص (2)
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مت لدػ  لدد ػدة لعيم ػف تحد ػد م برػ   دق ػا  قػد تػـ ت ػملؿ اععمل ب الددمئيػ  بمم اف 
دنػ  مػر العةػلر بغيػ  التعػرؼ الػ  ابرز تنؾ اععمل ب لالتب ادتمدت دن ذم الددمي  

 مف اعتخدامذم:لالغمي  معم  ذم 
 (:Repetitionأسموب التكرار). 1

يظذػػػر  ػػػذا اععػػػنلب دنػػػ  معػػػتليمت دػػػدة لفػػػؤد  لظػػػمئف مختنفػػػ  عػػػلاك  ػػػب التعنػػػيـ 
 .  (1)ادامبلالت ق ف أل الددمي  لالحرب ال فعي  ل ذلؾ  ب التلن   ا

لتنجم الددمي  ب   ار ملذم العيمعي  لالتجمرفػ  الػ   ػذا اععػنلب ا طاقػم مػف ق مدتذػم 
أف الجمػػػم  ر عػػػرفع  ال عػػػيمف، اذ  نجػػػم القػػػمئـ دنػػػ  الددميػػػ  الػػػ  اعػػػنلب التوػػػرار عف 
مجػػػػػرد توػػػػػرار  قػػػػػرات الجمػػػػػ  مع  ػػػػػ   ػػػػػؤد  الػػػػػ  تةػػػػػديقذم  حتػػػػػ  اعومذ ػػػػػب يم ػػػػػف 

 .(2)تورار م
رار مف ا جح اععػمل ب لتغ  ػر الػرا  العػمـ ععػيمم حػ ف  تجػه الخطػمب الػ  ليعد التو 

ا مرة العلاطف لالمرمدر ع العقػ ، لفتخػذ ةػلرا متعػددة م ذػم توػرار الػ ص اعدامػب 
 فعػػه التوػػرار المع ػػ   ػػب ا مػػما اتةػػملي  مختنفػػ  ال دبػػر لعػػمئ  اعتةػػمؿ المختنفػػ ، 

ر  نمػػ  الجمنػػ  ال رػػعمر، لتتم ػػ   مدنيػػ  لقػػد يمخػػذ الػػ ص  فعػػه ارػػ مع متعػػددة  توػػرا
التورار  ب تحق ػا مزايػم دد ػدة م ذػم: د ػع اعرػخمص الػذ ف لػـ ياحظػلا الم  ػر خػاؿ 
دمنيػػ  التقػػديـ العػػمبق  الػػ  ادراؾ مللػػلع اع ػػمرة، ليعمػػ  دنػػ  حفػػم الم  ػػر لالتػػذ  ر 

نػػه ال ػػـل بػػه،  مػػم يعمػػ  دنػػ  لةػػلؿ اع ػػمرة الػػ  مختنػػف اعرػػخمص لبملتتػػمبع  قػػد  تقب
مػػػف يحػػػس بحمجػػػه اليػػػه، لفتقبنػػػه  ػػػدا اخػػػرفف يةػػػنلف الػػػ  اعحعػػػمس  فعػػػه بملحمجػػػ  

 .  (3)ل  ذا
 لالتوػػرار  ػػب الددميػػ  ع يقػػف د ػػد حػػدلد الترد ػػد المعػػتمر لػػذات الرػػب لمػػف المةػػدر

بػػػ  يعتمػػػد دنػػػ  توػػػرار الرعػػػمل  الددمئيػػػ  مػػػف ح ػػػث الرػػػ   أل الملػػػملف مػػػف  ه فعػػػ
 أل تورار لنمعنلم   ب رعمئ  مختنف . مةمدر للعمئ  إدامي  متعددة

                                                 
 .18د. رفمؿ مذ م، ـ. س. ذ، ص( 1)
 .26د. ععد عنممف المرذدا ب، ـ.س.ذ، ص( 2)
 .266ذ، صد.دمحم م  ر حجمب، ـ. س. ( 3)
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 (:Distortion. أسموب التشويه )0
يعرؼ المف ر الفر عب دلم  ؾ الترليه دن  أ ه اععػتخداـ البػمرع لن ةػلص الم تزدػ  

ليقػػدـ   ملحقيقػػ  ألالػػ ص ع يقػػدـ  ػػمما بػػ   جػػر  التر  ػػز دنػػ  جػػزك م ذػػم ،مػػف عػػيمقذم
ادػب  يػه لي ػلف  ػل الحقيقػ  الوممنػ  للػيس أل يحػرؼ لفػتـ الت ،أمم بةػلرته المجتزئػ 

 .(1)علا م
 ملترػػػػليه بػػػػملمع   الػػػػدق ا لنعبػػػػمرة يحػػػػدث د ػػػػدمم تحػػػػ  اعخطػػػػمك أل اعومذ ػػػػب محػػػػ  

أل د د م يلمؼ تفع ر محرؼ ال  ال بأ دف طرفا اعػتخداـ ةػفمت  ،الحقمئا ال مبت 
ة الوممنػػػ  ل  ػػػمؾ طػػػرؽ يم ػػػف مػػػف خالذػػػم تحرفػػػف الةػػػلر ، التحق ػػر ألالقلالػػػب الجممػػػدة

 :(2)لألحداث
 بػػمرزا لد ػػدمم تخػػرج  حجمػػم    يػػد ػػدمم تعطػػ  أحػػداث ع ت طػػل  دنػػ  أ ميػػ  حقيق

أملر عػطحي  لػيس لذػم ةػن  بململلػلع مػع حقػمئا ذات أ ميػ   عنيػ  ل ػذا مػم 
 يطنا دنيه  ب لغ  الددمي  تحلف  اع تبم .

 . د دمم تجمع الحقمئا الجزئي  لتقدـ بطرفق   أ ذم الحقيق   ممن 
   د دمم تعرض الحقمئا بطرفق  ت  ر ر ل م لمخملؼ ع أعمس لذم مػف الةػح

 أل مبملغم   ذم.
 .اعلتزاـ بملةمت إزاك حقمئا لأحداث يفترض ا ذم ع تذـ الجمذلر 

 

 اسموب االستشهاد بالمصادر الموثوؽ بها:. 3
 اف معظػػـ مػػم  عر ػػه ل ةػػدقه يعتمػػد دنػػ   قػػ  اعخػػرفف، للمػػم  م ػػت الحيػػمة المعمةػػرة
تتطنب م م زفمدة  مي  المعنلممت التب   بغب اف  عر ذػم  عػ زفد بملتػملب ادتممد ػم دنػ  
مةػمدر ال قػػ  الخمرجيػػ ، لفتبػػع ذلػؾ ازديػػمد الذ بػػ  التػػب  نةػقذم بملمةػػمدر التػػب تمت  ػػم 

                                                 
 .86جمف ممر  دلم يمؾ، ـ. س. ذ، ص( 1)
جمعـ دمحم جمبر الر  ، اعدػاـ اعمرف ػب  ػب اـ المعػمرؾ، أطرلحػ  د تػلرا    ػر م رػلرة، جممعػ  بغػداد،  نيػ  ( 2)

 .80، ص1995اعداب، 
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مػػف  م ذػػم  ػػذ  المعر ػػ ، لتعػػتغ  الددميػػ   ػػذا اعحتػػراـ لتنػػؾ المةػػمدر اعػػتغاع  ب ػػرا
 .(1)أج  تحق ا أ دا ذم

 (:Lyingالكذب ) اسموب .4
 موترػػمؼ الوػػذب لابػػراز   اعمػػلر،مػػف أعػػلا  دف   ػػرة اعػػتخداـ الوػػذب  ػػب الددميػػ  تعػػإ

لالوػذب   ػم يقةػد بػه  لنجمذلر ي فب لتحطيـ ال ق   ممن   ب مةدر الددمي ، لالحم  
لالوػذب يأخػذ .(2)ترليه الحقيق  عػلاك بػمختاؽ اللاقعػ  ألبإلػفمك ةػف  دن ذػم عتمنوذػم

 لرا دد دة م ذم:ة
 توذ ب اعحداث ل فب اللقمئع. -
 اختاؽ معنلممت ع ةح  لذم لترلفجذم. -
تقديـ الوذب دف طرفػا اعػتخداـ )الحب ػ  الدراميػ ( الخيمليػ   حػمدث أل قلػي   -

 لتقديمذم دن  أعمس  ل ذم لاقع .
 التعتيم: اسموب .5

ل  م  تخػػدـ أ ػػدا  لحجػػب تنػػؾ التػػب ع ، ػػتـ ذلػػؾ دػػف طرفػػا تمرفػػر المعنلمػػمت الم معػػب 
لاف  ػػمف عبػػد مػػف  رػػر م أل ب ذػػم  ػػيم ف د دئػػذ التادػػب بذػػم  ،مةػػملح القػػمئـ بملددميػػ 

 ب الزفمدة لال قةمف لالتعنيقمت لالتحن ػ  لالتحم ػ  حتػ  تةػ  الػ  الجمذػلر  مػم  ػراد 
 .(3)لذم أف تة  بمللبا

 أسموب التركيز: .6
يفلػػػػ  الرجػػػػمؿ ملاجذػػػػ   لائػػػػد،معممنػػػ  الخةػػػػـ برػػػػ   م فػػػػرد  ػػػػل ر الو  ػػػػر مػػػػف الفاف 

أرػػخمص مػػرئ  ف للػػيس قػػلى   ػػر معرل ػػ  خةلةػػم مػػف خػػاؿ إق ػػمدذـ أف دػػػدل ـ 
ل ػذا  ،الحقيقب  ل ليس  ذا الحػزب أل تنػؾ اعمػ  بػ  زدػيـ  ػذا الحػزب أل تنػؾ اعمػ 

ف أ ؤد  بملتملب ال  إدخػمؿ الطمأ   ػ   ػب  فػلس اع ةػمر مػف خػاؿ جعنذػـ يقت عػلف 
 ػػل لػػيس أمػػ  حمزمػػ  مػػ نذـ بػػ  جمػػم  ر مخدلدػػ  يقلد ػػم زدػػيـ  الخةػػـ الػػذ   ػػلاجذذـ

 تر  ػز المػرك دنػ   ا  لاحػد ا   ذ م القمئـ بملددمي  يحرص دن  اف ي لف ددل  ددل  ،ع ئ
                                                 

 .27د.ععد عنممف المرذدا ب، ـ. س. ذ، ص (1)
 .203-202ـ. س. ذ، صد.حممد ربيع، الحرب ال فعي   ب اللطف العربب،  (2)
 .62-58، ص1993مةطف  الدبمغ، الخداع  ب حرب الخن ا، دممف، م تب  الرعمل  الحد   ،  (3)
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 تم ػمت   مم  برخص لاحد  ب المعع ر المعمد   ل طبعم اععنلب اعو ر بعمط  
 .(1)ال)يعقا  اف!( )يعيش  اف!(

 (:(Name-Callingت . أسموب إطالؽ التسميا7
 ملذجػػػم إيقةػػػد بػػػه قيػػػمـ الخب ػػػر الػػػددمئب بػػػربا مفذػػػـل معػػػ ف ب نمػػػ  ال دبػػػمرة تع ػػػس 

لنتل  ػػػػا لت  ػػػػر رػػػػح   ا فعمليػػػػ  تقػػػػلد الػػػػ   ػػػػلع مػػػػف التم  ػػػػز لػػػػد مػػػػف  لةػػػػف بذػػػػذ  
 .(2)الونم 

 مػػػم يقةػػػػد بػػػػه اارػػػػمرة إلػػػػ  رػػػػخص ال بنػػػػد ال حمد ػػػػ  مػػػػم بمعػػػػتخداـ الرمػػػػلز الم  ػػػػرة 
المفػػردات الم  ػػرة لالر م ػػ  عخفػػمك حقيقػػ   لايػػم الددميػػ  ليعػػتفمد مػػف  لا تقػػمك ،لنمرػػمدر

لقػد بردػت  .(3)القلالب ال مطي  الملجلدة ب ف ألعما الجمذلر المتنقب  ػب تحق ػا ذلػؾ
 مف الددميمت  ب اعتخداـ  ذا اععنلب.    ر
 . أسموب إثارة الخوؼ:8
ي  لتجمػع المةػمدر القديمػ  الخلؼ أحد او ػر العلاطػف بدائيػ   ػب الػرلح اا عػم  ديع 

لالحد  ػػػػ   ػػػػب م ػػػػداف ااق ػػػػمع لالددميػػػػ  دنػػػػ  أ ميػػػػ  الجلا ػػػػب العمطفيػػػػ  ال الرػػػػعلرف  
لقد أرمر أرعطل إرمرة لالػح   ، علام  أعمعي   ب تحرفؾ لتلجيه العنلؾ اا عم ب

لةرفح  ال  أ مي  إ مرة الخلؼ لدى الجمذلر مػف اجػ  إق ػمدذـ ل ػذ  الخبػرة بػمل فس 
لمحر متذم  ب التب جعنت العيمع  ف لالددمة  تلعنلف بمرمدر الخػلؼ لػد ع البررف  

 .(4)الجمم  ر لنع ر بمعتجم  المرعـل قب  آعؼ الع  ف

 (:Transfer. أسموب التحوي  )9
يقةػػػد بػػػه تحلفػػػ  ا تبػػػم  الجمذػػػلر مػػػف مللػػػلع معػػػ ف الػػػ  مللػػػلع أخػػػر ال محمللػػػ  

ال بػػ ذا محبػػب الػػ  ال فػػلس لجعػػ   تلط ػػد   ػػرة مػػم بف ػػرة أخػػرى ال برخةػػي  معرل ػػ 

                                                 
 .82-81جمف ممر  دلم يمؾ، ـ. س. ذ، ص (1)
(، بغػػػداد، دار 11د.حم ػػػدة عميعػػػـ، الحػػػرب ال فعػػػي  الملػػػمدة  ػػػب ازمػػػ  الخنػػػ ا، مجنػػػ  ا ػػػمؽ دربيػػػ ، العػػػدد) (2)

 .77، ص1990رفف ال م ب/الرؤلف ال قم ي ، تر
 .51رجمك احمد بذيش، ـ. س. ذ، ص (3)
د.دنب حع ف طلف ػ ، بعػض محػملر التلػن   اعدامػب التػب ادتمػدتذم لعػمئ  اعدػاـ لاادارة اعمرف يػ  قبػ  ( 4)

 .24، ص1994اـ المعمرؾ لا  مك م، بغداد، مر ز أبحمث أـ المعمرؾ، 
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الجمذػلر المتنقػب  ؤفػػد تنػؾ الف ػػرة ال ذلػؾ الرػخص ال  ر لػػذم ال قػد يفعػػر دنػ  ا ػػه 
 .(1)تقديـ الململف الددمئب بر   ي عب الجمذلر ليلمف تأ  د ـ

 . أسموب الخداع:62
اف تحمػػ  خةػػمؾ أخطػػمكؾ  فعػػذم ال الع ػػف الػػذ   اعػػمس يقػػـل  ػػذا اععػػنلب دنػػ 

ليعتمػػػػد  ػػػػذا لعمػػػػـل القيػػػػمـ بم ػػػػملرة   ػػػػر مألل ػػػػ ، ل ػػػػل دنػػػػ  لجػػػػه ا ،فعػػػػؾارتوبتػػػػه ب 
اععػػػػنلب دنػػػػػ   رلػػػػيمت ل ظرفػػػػػمت إداميػػػػ  ل فعػػػػػي  معرل ػػػػ   ملتحلفػػػػػ  الالددميػػػػػ  

 .(2)(Sleeping effect))*(ل ظرف  التأ  ر ال مئـ (Diversionary propagandaالتحلفني  )
 . أسموب الجوقة:66

العد د مف القلميم المختنف  مف ح ػث  ذمب النحظ   فع تيح  ذا اععنلب اف تةدر  
ل ػب  ه فعػ للو ذػم ةػمدرة  ػب اللقػت ،دعلتذم لالمختنف  مف ح ث د مةر م لمقلممتذػم

 ف رة الجلق  تع ب ا ه بخةلص ملللع لاحد تةدر مفػم يـ مختنفػ   ذم، فع النحظ 
خػػدـ لجذػػ   ظػػر  ػػ  مػػف  ػػذ  اآلراك  ذاتذػػم، لأراك مت لدػػ  بػػ  لمت مقلػػ   ػػب النحظػػ  

مختنف  لمف  ـ  مف المعتقب  عبػد اف  تعػمطف مػع أحػد  ػذ  اآلراك..ل  ػذا  ػمف القػلى 
ةػػمحب  المةػػنح  ال ذات اع تمػػمـ عبػػد اف تجػػد  ػػب أحػػد  ػػذ  التةػػرفحمت مػػم  خنػػا 

حػدث اعرتبػما ي ػب النحظػ  ال م يػ  ل فب لحظػ  اللػ  يحػدث التعػمطف   دمم  الجذب،
 طػػا اعةػػػ   الػػذ  ترفػػد  الجذػػػ  ذات المةػػنح  اف تجعنػػػه  بػػػدأ الم ،للػػل الارػػعلر  

 .(3)  عمب  ب المعتقب   تعرب للل بطرفق  التنةص للل ببا لدلف إ مرة

 . أسموب االختالؽ:60
يقـل دن  أعمس اختاؽ اعحداث ال المعنلممت مف الالاقػع بذػدؼ د ػع المتنقػب الػ  

لتعػػمدد   ػػب ترػػخيص المحػػيا الػػذ   ،ادتممد ػػم  حقيقػػ  تف ػػد   ػػب تق ػػيـ اللاقػػع لاآلراك
لاعختاؽ  أعنلب   ػب تتجعػد  يػه  ػ  مبتوػرات ل  ػلف التنف ػا لتلظ ػف  يعم   يه..

                                                 
 .24دبد االه مةطف ، ـ. س. ذ، ص( 1)

الددمي  التحللي  يقةد بذم تحلف  اع تبم  دف الملللع اعةنب الػ  مللػلع  ػم ل  بػد  ، امػم  ظرفػ  التػم  ر  )*(
ال مئـ..  منخص ال ظرف   ب ف اف اع عمف  ختزف  ػب ذاورتػه مةػدرا ال حػد م مع  ػم  بقػ   مئمػم  ػب داخنػه الػ  اف 

 . 56-54  الدبمغ، ـ. س. ذ، ص لقظه مةدر ال حدث مرمبه لذلؾ المخزلف لنمزفد ا ظر: مةطف
  .54-53المةدر العمبا  فعه، ص( 2)
 .91-90د.حممد ربيع، الحرب ال فعي   ب اللطف العربب، ـ. س. ذ، ص( 3)
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الخبػػػػرات ال فعػػػػي  لاعجتممديػػػػ  لةػػػػيم   اعحػػػػداث لالمعنلمػػػػمت بملرػػػػ   الػػػػذ  يعػػػػذ  
 .(1)دمني  تقبنذم ل ظمذم مف قب  المتنقب

 . أسموب التزوير: 63
  تزلفر لقنب الحقمئا لالمفم يـ حػلؿ القلػميم التػب ع تخػدـ  تيح  ذا اععنلب إم م ي

أ ػػػراض القػػػمئـ بملددميػػػ  الػػػ  قلػػػميم لمفػػػم يـ تخػػػدـ أ رالػػػه معػػػتخدمم  ػػػب ذلػػػؾ  ػػػ  
ل ب حملػ  إخفػمؽ  ػ   ػذ  اللعػمئ   نجػأ الػ  اعدمػمؿ  ،لعمئ  الخداع لالوذب لالررلة

 .(2)اار مبي  بمختنف ة ل ذم للعمئنذم
 :. أسموب الت مي 64

لالتلن   المػم ر ع  ، ب اعتخداـ  ذا اععنلب  ب تلن   الرأ  العمـ مةلقد برع الدد
يقتةػػػر دنػػػ  اعػػػتخداـ اعومذ ػػػب بػػػ  يمػػػزج بػػػ ف اللقػػػمئع الةػػػحيح  لتفعػػػ ر اللقػػػمئع 

  ذا ع يةدـ القمرى د ػد قػراكة التوػذ ب اذ بعػد  ،بطرفق  مقةلدة لخنطذم بمعومذ ب
ن  دنػ  دقنػه ع يعػلد بإم م ػه اف يعػرؼ الحقيقػ  مػف اف   ذمؿ ع   المعنلممت الملػن

 .(3)اللاؿ لو ه يقلؿ )ليس  م  دخمف دلف  مر(
 . أسموب التبرير:65

لفتم    ذا اععنلب بتقديـ اععبمب المقبلل  لالم طقيػ  لا عػمؿ التػب يقػـل بذػم )القػمئـ 
لالخػػػمرجب،  بملددميػػػ ( مػػػع اخفػػػمك اععػػػبمب الحقيقيػػػ  ل رػػػمطمته دنػػػ  الةػػػع د الػػػداخنب

ليعتخدـ  ذا اععنلب مػف قبػ  الػدلؿ التػب تتػدخ  بمةػمئر الرػعلب  ػمداف الحػرب 
 .(4)دن  دلل  مم اذ يعتمد  ذا اععنلب لتبرفر  ذ  الملاقف

 . أسموب العدو األوحد )توحيد الخصم(:66
 ،اف مذمجمػػػػ  رػػػػخص لاحػػػػد ال جذػػػػ  لاحػػػػدة اعػػػػذ  ب   ػػػػر مػػػػف تعػػػػدد جبذػػػػمت القتػػػػمؿ

ح  اعذ  ب   ر مف مجمبذػ  قػلى  رفبػ  ال  مملػ  ال  ػر محػددة لملاجذ  قلى لال

                                                 
 .86جمعـ دمحم جمبر الر  ، ـ. س. ذ، ص( 1)
 .101، ص2001د.دمحم دنب حلات، اعداـ الةذ ل ب لأعمل به الددمئي ، القم رة، دار اع مؽ العربي ، ( 2)
 .295، ص1994مير    لللف، احذرلا اعداـ، ترجم   مةرة الععدلف، بغداد، مر ز أبحمث أـ المعمرؾ، ( 3)
د.أد ػػب خلػػلر، اادػػاـ لاعزمػػمت، الرفػػمض، مر ػػز الدراعػػمت لالبحػػلث، أومديميػػ  العربيػػ  لنعنػػـل اعج بيػػ ، ( 4)

 .22، ص1999
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بػ  اف اآلمػػر يةػػبح اعػذ  مػػف  ػػذا ب   ػػر اذا مػم تحػػدد الخةػػـ  ػب  ػػرد ال دػػدة أ ػػراد 
 ،اجتممديػػػ  ال قلميػػػػ  ا   ػػػػلف جممدػػػمت  ب ػػػرة ال  ػػػػتيال رػػػراذـ ةػػػغ رة بػػػػدع مػػػف اف 

 ،محػددة مػدة ز دنيه  ػب  ملددمي  ال مجح   ب التب تحدد ل فعذم  د م رئيعم لاحدا تر 
 .(1)ل مف ذلؾ أعمس التو يؾ  ب الددمي  ال مزف 

 الشائعات: أسموب .67
  رة خمة  يعم  رج  الددمي  دنػ  اف يعنػـ بذػم ال ػمس  مػم يعمػ  دنػ  اف  الرمئع  

  قنذػػػم رػػػخص الػػػ  اعخػػػرفف حتػػػ  ترػػػيع بػػػ ف الجمػػػم  ر جميعػػػم، ل ػػػب تعػػػد مػػػف ا ػػػـ 
ة  ا  مك الحرلب، عف ال مس يعتللب دن ذـ الردػب اعمل ب الددمي  لترلج بةف  خم

لالخلؼ لقد  بت مػف خػاؿ الدراعػمت اف الرػمئعمت عػاح  ػمجح  ػب القػمت الحػرلب 
بةػػػف  خمةػػػ ، ع ذػػػم تف ػػػد  مئػػػدة محققػػػ   ػػػب ا ػػػمرة العلاطػػػف لتتػػػرؾ ا ػػػرا دميقػػػم  ػػػب 

 .(2)ال فلس
 (:Emotionalism. إثارة االنفعاالت والعواطف )68

عػػنلب دنػػ  اعػػتدرار العطػػف بمعػػتخداـ دبػػمرات تػػؤ ر  ػػب الػػ فس لت ػػملؿ يعتمػد  ػػذا اع
بعػػػض اعحػػػداث برػػػ   مػػػؤ ر لوػػػب تػػػػتـ قيػػػمدة الػػػرأ  العػػػمـ قيػػػمدة ع رػػػعلرف  بطرفػػػػا 
دػػمطفب  جعػػ  الم طػػا الػػذاتب يةػػمب بحملػػ  رػػن    ػػد ع بتأ  ر ػػم تحػػت لطػػأة العمطفػػ  

 .(3)تمر م مف ح ث  در  أل ع  در  العق  لالم طا جم بم
 (:Mockeryالسخرية )اسموب  .69

لقػػد  يعػػتخدـ  ػػذا اععػػنلب لنعػػخرف  لالذػػزؿ لاللػػحؾ مػػف رخةػػي  أل ملقػػف معػػ ف،
يعبر دف ذلؾ  ب حد ث رج  عيمع  أل ةػحفب أل ملظػف ددميػ  أل خب ػر مخػتص 
يطنا ألةمؼ العخرف  الاذد  لاعتذم   بخةـ عيمعب لالعم  دن   قداف احترامػه 

معػػ ف ل   ػػرا مػػم  بػػرز  ػػذا اععػػنلب  ػػب اعزمػػمت التػػب لالػػعمؼ رخةػػ ته  ػػب لعػػا 

                                                 
 .27 ـر رنبب، ـ. س. ذ، ص( 1)
 .284 ر حجمب، ـ. س. ذ، صد.دمحم م ( 2)
حع ف رر د العػزال ، التعنيقػمت العيمعػي   ػب إذادػ  ةػلت أمرف ػم لددلتذػم الػ  ال ظػمـ الػدللب الجد ػد، رعػمل  ( 3)

 .136، ص2000ممجعت ر   ر م رلرة، جممع  بغداد،  ني  اعداب، قعـ اعداـ، 
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المع ليػػمت لالتقن ػػ    را قذػػم تذد ػػد جػػد .  توػػلف العػػخرف  مػػف  ػػذا التذد ػػد لعػػ ن  لر ػػع
 .(1)مف أ مي  الحدث لا مرة الر لؾ لدى أةحمبه

 (:Band Wagonاإلجماع أو المحاؽ بالركب )اسموب . 02
اف  ػػؤمف بمػػم تػػؤمف بػػه الجممدػػ   مػػف الخطػػأ يعتمػػد  ػػذا اععػػنلب   ػػرة أف دنػػ  الفػػرد 

 ػػذا الػػ ذا ر بػػ  الفػػرد  ػػب اع تمػػمك لبػػذلؾ يحتػػمج اف  رالتةػػرؼ بع ػػس ذلػػؾ، ليعػػت م
ليعع  رج  الددميػ   ػب  ػذا الخلػـ الػ  إظذػمر    متفق  مع أراك الجممد .ؤ تولف ارا

مػلف الػ  أللئؾ الذ ف ي لف عنل ذـ مخملفم لللابا لقيـ الجممد  إ مم  ـ  ربػمك ع  ت
 .(2)الجممد 

لتعتمد الددمي   ب اعػتعمملذم لذػذا اععػنلب دنػ    ػرة  رفػزة القطيػع التػب تػد ع الفػرد 
 لنخللع، ل ب مف العممت التب تم ز المجتمعمت البررف .

 االستماالت العاطفية:اسموب  .06
ه تعػػػتذدؼ اععػػػتممعت العمطفيػػػ  التػػػم  ر  ػػػب لجػػػداف المتنقػػػب لا فعمعتػػػه لا ػػػمرة حمجمتػػػ

ال فعػػي  لاعجتممديػػ  لمخمطبػػ  حلاعػػه بمػػم يحقػػا ا ػػداؼ القػػمئـ بمعتةػػمؿ ال الددميػػ  
لتعتمػػػػػد اععػػػػػتممعت العمطفيػػػػػ  دػػػػػمدة دنػػػػػ  اعػػػػػتخداـ الرػػػػػعمرات لالرمػػػػػلز لاععػػػػػمل ب 
النغليػػ ، لدععت اعلفػػمأ لةػػيغ ا عػػػ  التفلػػ    لػػا  دػػػف معػػم ب التل  ػػد لدػػػرض 

مل   ػد ذم  جػب اف ي ػلف محتػلى اععػتممل  الرا  دنػ  ا ػه حقيقػ  للوػب تحقػا اععػتم
 .(3)له مع   د د المتنقب حت  يعتج ب لنذدؼ م ذم ليحدث التلتر العمطفب

 توظيف العام  الديني:اسموب . 00
يمػػػمف لاذ ػػػمك ع ملبػػػم مػػػم  نجػػػم رجػػػ  الددميػػػ  لذػػػذا اععػػػنلب بذػػػدؼ د د ػػػ  مرػػػمدر ا

ح ػػمـ المعػػبق  لاطػػاؽ ةػػفمت اعدتمػػمد دنػػ  اع  لػػا  دػػفال زدػػ  الد  يػػ  لتلج ذذػػم 
 .رالخ ر لالر

                                                 
(، العػ   العمدعػ  درػر، 10جن  ا مؽ دربي ، العدد)د.دبد العتمر جلاد، اعداـ اعمرف ب: ا دا ه لاعمل به، م( 1)

 .22، ص1991بغداد، دار الرؤلف ال قم ي ، تررفف اعلؿ/
 .25دبد االه مةطف ، ـ. س. ذ، ص( 2)
 .265-261د.دمحم م  ر حجمب، ـ. س. ذ، ص( 3)
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 ملػػد ف  نعػػب دلرا  ب ػػرا  ػػب تلجيػػه الػػرا  العػػمـ  ػػب معظػػـ بػػاد العػػملـ ل ػػب مجػػمعت 
الحيػػػػمة  م ػػػػ  اعجتممديػػػػ  لالعيمعػػػػي  لاعقتةػػػػمدي  لالعنميػػػػ ، ل ػػػػل بمل عػػػػب  لجمػػػػم  ر 

 .(1)الرعب مف المعنممت التب عتقب  الجدؿ
 منطاد االختبار:اسموب . 03
جأ اليه الدادي  لمعر   ردلد الرأ  العمـ تجػم  قلػي  مع  ػ  ال حػدث ل يفيػ  التعممػ   ن

 لتزداد  ذ  البملل مت  ب التةع د الدبنلممعب لالتنليح بملقلة العع رف . ،معه
لقد  تـ اعمػر دػف طرفػا اطػاؽ رػمئعمت مع  ػ  بػ ف ال ػمس  ػب لقػت معػ ف  ػـ القيػمـ 

الرمئعمت،  مذا ا بػت التحن ػ   جمحذػم ذادػت لتوػررت  بتحن   الرا  العمـ بمل عب  لذذ 
 لاذا ا بت  رنذم ددؿ د ذم ال    ر م ل  ذا.

 :اسموب النكتة .04
لن  تػػ  تػػم  ر  ػػب الػػرأ  العػػمـ لبخمةػػ   ػػب المجتمعػػمت التػػب تم ػػ  بطبيعتذػػم الػػ  ذلػػؾ 

  ر لقد يحدث احيم م اف ي لف لبعض ال  مت تم  ر  ب الرأ  العمـ اوبر لادما مف تػم
 .(2)المقمعت الةحفي  لاعحمد ث اعذادي  لالتنفزفل ي .

 . اسموب الصمت:05
مػف القلادػػد المعرل ػػ   ػػب الددميػػ  اف الددميػػ  عت ػمقض  فعػػذم  ػػمذا اةػػدر العػػدل بيم ػػم 
رعػػميم   ػػد  يػػه خطػػػأ لقػػع  يػػه الداديػػػ   فػػب  ػػذ  الحملػػ  دنػػػ  الداديػػ  اف  نػػـز جم ػػػب 

بعد ح ف امم اذا اخذ م  ب الػرد دنيػه بػملر ـ مػف  الةمت عف بيمف العدل علؼ   ع 
 خطأ م  م مم  عطب بذلؾ العدل عاحم جد دا ليرذر ب م.

 :اسموب الشعارات .06
الرػػػعمرات مػػػف اععػػػػمل ب التػػػب تنجػػػم ال ذػػػػم الددميػػػ  عحػػػداث تػػػػم  رات ددمئيػػػ  مع  ػػػػ ، 

) م ػػػ  خمةػػػ  د ػػػدمم توػػػرر لتػػػرتبا الرػػػعمرات دػػػمدة بملحر ػػػمت الرػػػعبي  لالجمم  رفػػػ 
الرػػعمرات الرػػػذ رة: الحرفػػػ  لالمعػػػملاة لاعخػػػلة(  نذػػػذ  الرػػػعمرات ا ػػػر بػػػملغ  ػػػب التغ  ػػػر 

   .(3)العيمعب لاعجتممدب ال  ب محملل  التغ  ر
                                                 

 .285المةدر العمبا  فعه، ص( 1)
 .286المةدر العمبا  فعه، ص( 2)
 .283ص المةدر العمبا  فعه،( 3)
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 :  (Argumentations) الجدل والمناظرةاسموب . 07
ال خبػػ   ػػب المجتمػػع قبػػ  العممػػ   ػػل مػػف اععػػمل ب الددمئيػػ  الػػذ  يعػػتخدـ لمخمطبػػ  ل 

  التأ  ر  ب الرأ  العمـ ا  مك حدث ال ازم  ال  زاع، ت ظـ الحلارات لال ػدلات  مف اج
ال الم مظرات لفرفا مف المختة ف  تـ إبراز ا ـ ارائذـ بر   مدرلس لمػؤ ر. ل ملبػم 
مػػم  ػػتـ اختيػػمر المت ػػمظرفف برػػ   محعػػلب مػػف قبػػ  رجػػ  الددميػػ  لدػػمدة ي ػػلف لذػػؤعك 

مػػد  ػػب توػػلفف ارائػػه دنػػ  رأ  المختةػػ ف  ػػب    ػػر تػػأ  ر  ب ػػر عف الرجػػ  العػػمد  يعت
 .  (1)مف اعحيمف

النغ  ح ث لظفت  أعػنلب مذػـ مػف أعػمل ب اعمل ب ددمئي  دد دة اخرى م ذم ل  مؾ 
لفػػتـ ذلػػؾ دػػف طرفػػا إخلػػمع النغػػ  الػػ  دمنيػػ  تحلفػػ   ،الددميػػ  لالتلػػن   اعدامػػب

الجذػػ  المعػػتف دة أ   ك لتوػػلف مائمػػ  لم عػػجم  مػػع الذػػدؼ ال ذػػمئب الػػذ  تعػػع  لرا
بمع ػػ  أخػػر عبػػد أف تتحػػلؿ النغػػ  مػػف إطمر ػػم العػػمـ ذ  اععػػتخداـ ال ػػلمب الػػ  لغػػ  

لأف دمني  التحلف  تجر  دن  ل ا قلادد محػددة  ،خمة  ذات مذمـ لأ راض خمة 
لتغ ػػر  ػػب مع ػػ  الونمػػمت المعػػتخدم  ليقػػدـ ل ػػم  ،لتلػػفب  ػػب ال ذميػػ  الػػ  تبػػدؿ دعلػػب

 ة اث قلادد  تـ بملجبذم  ذا التحلؿ ل ػب، قمدػد (ملعنل يش)لعب العملـ ال فعب الر 
 .(2) ، لاعللليراع تقمك، لالقع

 ملونمػػ  توتعػػب قػػػلة الف ػػرة  قػػػا دبػػر تم ػػ  اللاقػػػع المػػمد  لترم ػػػز  أ  تقػػديـ الفعمليػػػ  
تأخذ الونم  معمراتذم  ػب ذ ػف ال ػمس دنػ    ئػ    ،اعجتممدي  برملز مفذلم  لمقبلل 

تتػػرجـ  يمػػم بعػػد الػػ   عػػ  اجتمػػمدب  ع ػػدمم  ػػتـ التطػػمبا بػػ ف   ػػرة الداديػػ  ق مدػػ   ػػـ 
لمللػػػلع الددميػػػ  د دئػػػذ  لعػػػس العمػػػ  الػػػددمئب مجػػػرا   ػػػب دقػػػلؿ ال ػػػمس لق مدػػػمتذـ 
بلاعػط  لقػػمئع محعلعػ  لب نمػػ  أخػرى يظذػػراف قػلة ممديػػ  منملعػ  مػػف خػاؿ اع عػػمؿ 

الداديػػػ   ، ػػػب حيػػمتذـ ال لميػػ أ ػػرادا أل جممدػػمت  أل دبػػر عػػنل يمت  تقمةػػذم ال ػػػمس،
لالمحػػرض  بحػػث دائمػػم دػػف التطمبقػػمت المم ػػف أخػػذ م ب ظػػر اعدتبػػمر د ػػد التخطػػيا 

                                                 
 .83، ص1995د. دبد العتمر جلاد، اتجم مت اعداـ الغربب، بغداد، دار الحرف  لنطبمد ، ( 1)
 .33، ص2000د. عاـ خطمب، اعداـ لالعيمع  الخمرجي  اعمرف ي ، بغداد، دار الرؤلف ال قم ي ، ( 2)
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لرعػػػـ أبعػػػمد  ل مػػػا رعػػػمئنه ااداميػػػ   ،لددميػػػ  مؤفػػػدة أل ملػػػمدة قبػػػ  ب ػػػمك المخطػػػا
 .(1)الذمد  

در ل  ػػذا  قػػد طػػرح العنمػػمك العد ػػد مػػف اععػػمل ب، لقػػد اوتفػػت البمح ػػ  بػػذ ر  ػػذا القػػ 
م ذم ذلؾ اف العبرة مف  ذ  اععن ب ليعت  ب  م تذم لا مم  ػب الطرفقػ  التػب تمػمرس 
بذػػم بح ػػث تػػؤد  التػػم  ر المطنػػلب لتحقػػا الذػػدؼ الم رػػلد.. دنػػ  اف العقػػ  البرػػر  
 ختػػرع  ػػب  ػػ   ػػـل اعػػمل ب جد ػػدة تقتلػػ ذم الملاقػػف لاعحػػداث.ل لف الداديػػ   د ػػه 

عػػػػلاك بتغ  ػػػػر اعراك ال العػػػػنلؾ  ػػػػمف دنيػػػػه اف  اعلؿ لاعخ ػػػػر التػػػػم  ر  ػػػػب اعخػػػػرفف
يعػػتخدـ لنلةػػلؿ الػػ  الذػػدؼ اععػػمل ب المم  ػػ   م ػػ  لعبػػد اف توػػلف  ػػذ  اععػػمل ب 
قليػػ  ل عملػػ  لمت معػػب  مػػع مللػػلع ددم تػػه لمػػع ظػػرلؼ الجمذػػلر لطبيعتػػه لدمداتػػػه 

 لمع قدرته  ل  فعه دن  اختيمر لتلظ ف اععمل ب الم معب . 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

جنػػ  البحػلث التل  ػػا اعدامػػب د. حم ػد جمدػػد محعػف، التقمبػػ  لالتطػمبا  ػػب الم طػا الةػػحفب/ اعدامػب، م( 1)
 .132-128، ص1996(، ل بيم، 9لال قم ب لالتعبل ، العدد)
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  ر دنػػػ  در ػػػت اللعيػػػمت اعمرف يػػػ  دبػػػر العػػػ  ف بفنعػػػفتذم الخمةػػػ  الذمد ػػػ  الػػػ  التػػػأ
تػػػمرف  اللعيػػػمت المتحػػػدة اعمرف يػػػ  العيمعػػػب عبػػػد أف  ػػػتنمس   ػػػب  ملمتأمػػػ  ،اعخػػػرفف

بع ػػػا )مت تتطنػػػع الػػػ  خػػػمرج حػػػدلد م يػػػبللػػػلح أف أم ر ػػػم بػػػدأت م ػػػذ مطنػػػع اعربع  
أعنلب حيمتذم لتف  ر م لا  جمزاتذم لبقيػ  المظػم ر الخمةػ   تجدلتطمح  ب أف  ( عمم 

لربيػػػ  لدلؿ أم ر ػػػم الات  يػػػ   ػػػـ بعػػػد ذلػػػؾ العػػػملـ الخػػػمرجب بذػػػم ا ع معػػػم  ػػػب القػػػمرة اع
 ذػػملاذا أرد ػػم أف  ػػدرؾ اتجم ػػمت العيمعػػ  الخمرجيػػ  اعمرف يػػ  لأعػػمل ب ادام اآلخػػر.

ع جد أف م طنقمت التحػلؿ مػف اعدػاـ العػمـ الػ  الددميػ  قػد تزام ػت مػع ازديػمد  فػلذ 
ميػػػػػ   ػػػػػب العيمعػػػػػ  الخمرجيػػػػػ  . لمعر ػػػػػ  م م ػػػػػ  الدد(1)اللعيػػػػػمت المتحػػػػػدة  ػػػػػب الخػػػػػمرج

ز أل  ةػ  بػ ف التخطػيا  ػاعمرف ي  أمر لرلر  لفذـ تلجذمت  ػذ  الددميػ   ػأ  تم 
جلد له  يمم  تعنػا بملعيمعػ  الخمرجيػ  اعمرف يػ  عف ع ل العيمعب لالتخطيا الددمئب 

إطمر لاحد لنحر    ب دمني  ادارة الةراع التػب تأخػذ أرػ مع  ا ػ :   رجع إل  ن ذمم 
 .التغطيػػ  لالتمليػػه  يمػػم  تعنػػا بمع ػػداؼ اعمرف يػػ  : م  ذمػػم .للذمػػم اعدػػداد لاختػػراؽأ

 . (2)التبرفر لخنا الرردي  : مل ذمم
 ػػل مجتمعػ  تةػب  ػب مجػرى لاحػد  ل ػب ،للعيػمت المتحػدة او ػر مػف عيمعػ لتعتمػد ا

تتم ػ  مت ل ػذ  العيمعػ .تف  ر الخمرجيػ  اعمرف يػ  لأعػنلب  ػذا التف  ػر لأ دا ػه تعميـ
المراقػػػػب عتجم ػػػػمت العيمعػػػػ   لياحػػػػم لددميػػػػ  ، ، عيمعػػػػ  عػػػػرف يػػػػعيمعػػػػ  خمرج  ػػػػب

أف  ػػػذا ال ػػػػمللث العيمعػػػب اادامػػػػب  ،اعمرف يػػػ  م ػػػذ  ذميػػػػ  الحػػػرب العملميػػػػ  ال م يػػػ 
بمزديمد مةملح اللعيمت المتحدة  ب العملـ  قػد ابتػددت  الجد د قد ازداد  عملي  ل رمطم  

مل ب جد ػػػػدة مت لدػػػػ   ػػػػب التػػػػأ  ر دنػػػػ  الح لمػػػػمت لالرػػػػعلب الح لمػػػػ  اعمرف يػػػػ  أعػػػػ
 .(3)داـ المعرل  إعمعتغن   ب ذلؾ    لعمئ  

                                                 
 .17د.دبد العتمر جلاد، اعداـ اعمرف ب:ا دا ه لاعمل به، ـ. س.ذ، ص (1)
 . 282د. حم دة عميعـ، الحرب ال فعي : مدخ ، ـ. س. ذ، ص (2)
 .17د. دبد العتمر جلاد، المةدر العمبا  فعه، ص (3)
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 1945نتطلرات التب رذدتذم أمرف م  ػب داقمتذػم الدلليػ  المعمةػرة بعػد دػمـ  ت ج  لل 
الددميػػ   عمػػ  مػػ ظـ لدائػػـ مػػف أدمػػمؿ الح لمػػمت اللط يػػ   ػػب زمػػف  ادتمػػدت امرف ػػم
مػف العمعػ  اعمرف ػمف  ػذ ب الػ  أف الددميػ   م  عم ل ػل مػم جعػ  بعلػالعنـ لالحرب م

 ػػػب الفػػػرع الرابػػػع لنح لمػػػ  التػػػب تعػػػتع ف بػػػه لتحق ػػػا عيمعػػػتذم الخمرجيػػػ   لػػػا دػػػف 
دػاـ عأةػبحت الددميػ  لا 1961لم ذ دػمـ  ،الفرلع العيمعي  لالعع رف  لاعقتةمدي 

 ػب العيمعػ  الخمرجيػ   لػا دػف  تعم   ب اللعيمت المتحدة اعمرف ي  )البعػد الرابػع(
دػػػاـ بعػػػدا رابعػػػم ا ػػػه قػػػد للػػػع  ػػػب مةػػػمؼ عليع ػػػب دػػػد ا ،الفػػػرلع التقن ديػػػ  اعخػػػرى 

لقػػػػد  ،الع مةػػػػر اعخػػػػرى  ػػػػب العيمعػػػػ  الخمرجيػػػػ  بلةػػػػفه دػػػػمما رئيعػػػػم للػػػػيس  م ليػػػػم
)تحلفػػ  الملجػػ ( أف دنػػ  أمرف ػػم أف تأخػػذ  ذلػػؾ  ػػب  تمبػػه الػػ  )*(أرػػمر)جلف   ػػد (

ض اععػػػمل ب التػػػب تقرر ػػػم لمممرعػػػ  عيمعػػػتذم الخمرجيػػػ  ازاك بنػػػداف  ػػػر بعػػػ طرفػػػا تغ
العػػملـ بأعػػمل ب جد ػػدة لذلػػؾ بمدتمػػمد اععػػمل ب الددمئيػػ  لال فعػػي  بمػػم  جعنذػػم تمعػػؾ 

 . (1)ب د م قيمدة اعحداث العملمي 

  قمئمػػػػػ  دنػػػػػ  أعػػػػػس تعػػػػػت د الددميػػػػػ  اعمرف يػػػػػ  الػػػػػ  مفػػػػػم يـ   رفػػػػػ  لأةػػػػػلؿ  نعػػػػػفي
يم ػػػػف القػػػػلؿ   ػػػػم أف  نعػػػػف  الددميػػػػ  اعمرف يػػػػ  بمدتممد ػػػػم اععػػػػس ل  )**()برا ممتيػػػػ (

 :(2)ترتوزدن لالتب تقـل دن   ظرف   ب التعمم  مع الرأ  العمـ   البرا ممتي
 اعتغاؿ اع فعمعت البررف  دف طرفا التلجه ال  العلاطف قب  العقلؿ. .1
لذ  يرم  مجملد  مف أعػمل ب لطػرؽ دنػـ الدعلػ  لنػتح ـ اعتخداـ  ظمـ التح ـ ا. 2

 بملرأ  العمـ لاتجم مته.

                                                 
(، 1963قتػػػ   ػػػب -1961الػػرئيس جػػػلف   ػػػد   ػػػل الػػػرئيس الخػػػممس لال ا ػػلف لنلعيػػػمت المتحػػػدة اعمرف يػػػ  ) )*(

 . 56، ا ظر: د.عاـ خطمب، ـ. س. ذ، ص1962اةدر  تمبه )تحلف  الملج (  ب دمـ
 .56-54المةدر العمبا  فعه، ص (1)

الف ػػػر لالعػػػنلؾ اعمرف ػػػب لتع ػػػب البحػػػث دػػػف  البرا ممتيػػػ :  نمػػػ  تعبػػػر دػػػف اعتجػػػم  الفنعػػػفب المعػػػيطر دنػػػ  )**(
ال جمح العمنب بغض ال ظر دف المبمد ،  قا دف:دمحم احمػد الفيػمض، الددميػ  اعمرف يػ  الملجذػ  لنعػراؽ، رعػمل  

 .18، ص1993ممجعت ر   ر م رلرة، جممع  بغداد،  ني  اعداب، 
(، بغػػداد، دار الرػػؤلف 2ا ػػمؽ دربيػػ  العػػدد) د. يػػمس خلػػ ر البيػػمتب،  نعػػف  الددميػػ   ػػب حػػرب الخنػػ ا، مجنػػ  (2)

 .54، ص1992ال قم ي ، ربما 
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 –دػػف طرفػػا خنػػا أ مػػػما مقللبػػ  ل ميػػ  بعػػاح اللػػغا الف ػػػر   التػػأ  ر ال فعػػب .3
 ال فعب دن  الجمم  ر بمعتعممؿ المعمرؼ العمي لللجي .

 د د الجمذلر.اععتغاؿ المةط ع لنعلاطف بإ مرة اع فعمعت اعو ر بدائي   .4
 تورفس مبدا اا مرة  ب العم  اادامب لجعنه أداة  عب الرأ  العمـ لتخد ر . .5
 احم اف أعػػػػنلب الددميػػػػ  اعمرف يػػػػ  الػػػػذ  يعػػػػتمد أةػػػػلله مػػػػف أ  ػػػػمر أةػػػػحمب  ػػػػ 

يع ػػػػػس  ػػػػػب لػػػػػلك اعػػػػتفمدته مػػػػػف تجػػػػػمرب الػػػػػددم ت ف ال مزفػػػػػ   -  مػػػػػمتبا المػػػػذ ب البر 
ل ػػػػل  )*(ععػػػػنلب الرلعػػػػب لاععػػػػنلب اعلمػػػػم ب( نعػػػػف   مل ػػػػ  تتلعػػػػا )ا - لالرػػػػ لدي 

تف  ػد  ػ    ػرة  ه ػب اللقػت ذاتػ ع  أعنلب يقـل دن  أعمس التأ  ر دنػ  العلاطػف محػمل 
للعيػػػػمت المتحػػػػدة ا لتمتنػػػػؾ .(1)مػػػػف رػػػػأ ذم ربػػػػا العقػػػػ  اا عػػػػم ب بػػػػمللاقع المللػػػػلدب
 :(2)اعمرف ي  مؤععمت لخم  تتلل  ت ف ذ ددم تذم م ذم

 ات المر زف .ل مل  المخمبر  .1
 ل مل  اععتعاممت اعمرف ي  ل ل الجذمز الددمئب الرعمب لنح لم . .2
 اعجذزة الددمئي  للزارة الخمرجي . .3
 اعجذزة الددمئي  للزارة الد مع )الب تم لف(. .4
 المراوز المعمددة لنمؤععمت الددمئي . .5
 
 

                                                 
اععنلب الرلعب ال الن    ب.. ل ل الذ    طنا اعمعم مف مفذػـل عيمعػب بحػت  ػؤمف بلػرلرة )تربيػ  الػلدب  )*(

منػػ ، العيمعػػب( لتػػدرفب الجمػػم  ر دنػػ  ال لػػمؿ لتتػػلل   ػػذ  المذمػػ   خبػػ   ػػب الطنيعػػ  اللاديػػ  مػػف الطبقػػ  العم
لالددمي    ػم تعػتمد جػذلر م مػف لاقػع ال ػمس لحيػمتذـ ال لميػ  ل لػح د ػلب  ػذا اللاقػع ل قمئةػه ل رػفذم لادطػمك 
الجمػػػم  ر ةػػػلرة لالػػػح  د ذم.امػػػم اععػػػنلب اعلمػػػم ب   ػػػرى اف الددميػػػ  ال ػػػـل  ػػػب الحػػػرب  فعػػػذم لقػػػد اعػػػتمرت 

 ر ال اعررػػمد للو ذػػم اةػػبحت تخطيطػػم م ظمػػم بلعػػمئ  اخػػرى، بذػػذا المفذػػـل لػػـ تعػػد مجػػرد  رػػر ا  ػػمر بغيػػ  التبرػػ
لدقيقم  يعتذدؼ التم  ر دن  الرا  العمـ لتلج ذه لبذذا المفذـل  مف اةحمب  ذا اعتجم   ج ػدلف اعػتخداـ الوػذب 
لالخديع  لالتحرفض لالتلن   لالمبملغمت لاع حراؼ بعقلؿ الغ ر لتحق ا الغرض المقةلد  مةبحت الددمي    م 

لذاته مف اج  اللةلؿ ال  الذدؼ لبغض ال ظر دف أ  ربك آخر، لنمزفد ا ظر: ـر رنبب، ـ.  عاحم يعتخدـ
 .23-22س. ذ، ص

 .26د.  رفد ايمر، ـ.س.ذ، ص (1)
 .53-37لنمزفد ا ظر:دمحم أحمد الفيمض، ـ. س. ذ، ص (2)
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 قعػػػػممه الػػػػ  مجملدػػػػمت مت م عػػػػ  لأ ػػػػد لللجيمت لبػػػػراما ممجتمػػػػع اعمرف ػػػػب باليعػػػرؼ 
 مػػػف خػػػاؿ ػػػب طرحذػػػم لفػػػتـ ب ػػػمك الذيم ػػػ   م  مذمػػػ ا  دػػػاـ دلر ع ػػػؤد  امت لدػػػ  عيمعػػػي  

 برامجذػم دنػ  الجمذػلر لتعػيطردنيه. تر    تحملف ب ف مجملدػمت اجتممديػ  تفػرض
 )*(دػػػاـ المذػػػيمف(عدنػػػ  )ال ظػػػرا عف  ملبيػػػ  ال ػػػمس تب ػػػب لجذػػػمت  ظر ػػػم ادتمػػػمدا 

داـ مف أ ـ لعمئ  الذيم   لقد تتحػلؿ الذيم ػ  لتتطػلر لتقػـل بتعبئػ  الػرأ  عأةبح ا
 .(1)العمـ بحعب تقنبمت اعللمع

دػاـ المذػيمف عأةبح مف التقمل د اعدامي   ػب أمرف ػم  ػب لقػت اعزمػمت أف يقػدـ ال 
دػػاـ برػػ   عمتعمطفػػ  ليعتمػػد الجذػػمت  ظػػر اادارة القمئمػػ  لملاقفذػػم بأ لػػ  ةػػلرة 
لبذػػػػػذ  الطرفقػػػػػ  تعػػػػػتطيع اعدارة  ،خػػػػػمص خػػػػػاؿ اعزمػػػػػمت دنػػػػػ  المةػػػػػمدر الرعػػػػػمي 

دػػاـ المذػػيمف لتفلػػ   رأ  اعدارة ال ملػػم م   لي ػػلف ذلػػؾ حػػم زا   ،التادػػب لالعػػيطرة
مػف ا ػػـ  فدػاـ المذػيمف أف ةػح التعب ػػر ي ل ػمعدػػاـ لاع..لػذلؾ  أ ميػ  ا(2)الحمومػ 
مػػػف اجػػػ  خدمػػػ   ممتعػػػخ ر بف دػػػف الددميػػػ  اعمرف يػػػ  ل التػػػب يقػػػـل المعػػػؤلل اللعػػػمئ 

دػػاـ المذػػيمف خ ػػر مػػف يعبػػر دػػف رأ  الح لمػػ  علي ػػلف   ػػم ا ،مةػػملحذـ لأ ػػدا ذـ
 لفلة  ةلتذم ال  الجمم  ر..

دنػػ  إ تػػمج لتػػد ا اعخبػػمر تفػػلؽ لعػػيطرة دػػاـ اعمرف ػػب  ػػمتا مػػف عالمػػم  تم ػػز بػػه 
 ػػػذ  اعخبػػػمر لالمعنلمػػػمت ممػػػم اختيػػػمر محتػػػلى عػػػيطرته دنػػػ   لبملتػػػملب ،لالمعنلمػػػمت

الفرةػػػ  أمػػػمـ اآلخػػػرفف لعػػػرض  ػػػا يعطػػػب حػػػمد  اعتجػػػم   جعػػػ  معػػػمر المعنلمػػػمت ا
   .لجذمت  ظر ـ

دػػاـ لالػػتح ـ   ذػػم رػػأ ه رػػأف أرػػ مؿ المنويػػ  اعخػػرى متػػمح لمػػف ع ػػممتاؾ لعػػمئ  ا"
طمت ااذادػ  لرػب مت التنفزفػلف لال ت ج  الحتمي  لذلؾ تةبح مح ،يمنولف راس الممؿ

                                                 
اقفذػم لفػرلج عدمملذػم ااداـ المذيمف:  ل اداـ الرر مت الوبرى ليعبر دف لجذػمت  ظػر  ػذ  الرػر مت لمل  )*(

لفلمم بعد  ـل اةبح اعداـ المذيمف  ػدار م نمػم تػدار الرػر مت الوبػرى لترػم  لعػمئ  اعدػاـ المذػيمف رػب مت 
التنفزفػػػلف الوبػػػرى لالمجػػػات لاعػػػع  اع ترػػػمر لنمزفػػػد ا ظػػػر: دل ػػػاس  ن ػػػر، الحػػػرب التنفزفل يػػػ ، ترجمػػػ   مةػػػرة 

 .74، ص1998لعمم ، الععدلف، بغداد، دار الرؤلف ال قم ي  ا
 .74المةدر العمبا  فعه، ص (1)
 .73المةدر  فعه، ص (2)
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لمجملدػػػ  مػػػف  لالةػػػحف لالمجػػػات لةػػػ مد  العػػػ  مم لدلر ال رػػػر مح لمػػػ  جميعػػػم  
 المؤععػػػمت المرػػػتر   لالتوػػػتات اعداميػػػ  ل  ػػػذا يةػػػبح الجذػػػمز اادامػػػب جػػػم زا  

 .(1)"لالطاع بدلر  عمؿ لحمعـ  ب العمني  التلن ني  تمممم  

الػػػدلؿ التػػػب أحعػػػ ت اعػػػتخداـ عػػػاح  ف اللعيػػػمت المتحػػػدة اعمرف يػػػ   ػػػب مػػػف او ػػػرإ
دػػػاـ عدػػػاـ لالددميػػػ  ليةػػػبح أداة قليػػػ   ػػػب قبلػػػتذم  مععػػػمل ب المعػػػتعمن   ػػػب اعا

لالددميػػ  اعمرف يػػ     ػػرة لمتداخنػػ  للو ذػػم  نذػػم تفػػب بػػملغرض المعػػتذدؼ عػػلاك  ػػمف 
ع د اعبتػػػػزاز ال اععػػػػتعطمؼ ال الم ػػػػملرة الػػػػذ   تػػػػرالح بػػػػ ف التر  ػػػػب ذلػػػػؾ دنػػػػ  ةػػػػ
 م مف اععمل ب.ملالتر  ب ل  ر 

لػػػـ ل لقػػػد ظنػػػت حر ػػػ  التطػػػلر  ػػػب اللعػػػمئ  لاععػػػمل ب الددمئيػػػ   ػػػب حملػػػ  اعػػػتمرارف  
احتوػػمرات ب ػػمك بػػ  تم  ػػت مػػف  ،يقتةػػر  رػػمطذم  ػػب التػػأ  ر دنػػ  الػػرأ  العػػمـ  حعػػب

الػػ  بػػدك ا تمػػمـ أمرف ػػم بملددميػػ  لأعػػمل بذم  . ليعػػلديػػ   بػػرى اداميػػ  لمؤععػػمت ددمئ
 ػػملحرب اع نيػػ  اعمرف يػ   ػػمف مػػف رػأ ذم أف تحمػػ   ػػ   رفػا مػػف المتحػػمرب ف  ذم رػأت

 .(2)  رطت م ذ ذلؾ اللقت أعمل ب الددمي  ،دن  القيمـ بملددمي  لتبرفر قل ته
برفطم يػم ل م ػت  عملػ  لمػم رة  ال ػلرة اعمرف يػ  لػد ابػمفلعبت الددميػ  دلرا  ب ػرا   مم

بأعػػػنلبذم المبمرػػػر معتمػػػدة دنػػػ  التفرقػػػ  لزرع الورا يػػػ  لالحقػػػد بػػػ ف ةػػػفلؼ الجػػػيش 
 .(3)التبم ف الطبقب ب ف اللبما لج لد ـ غاؿاع  ن ز  مف خاؿ اعت

للوػػف لػػـ تبػػرز الددميػػ  اعمرف يػػ  برػػ نذم اللالػػح حتػػ   ذميػػ  الربػػع اعلؿ مػػف القػػرف 
الحػػرب ف  ؿيطرت اع  ػػمر البرا ممتيػػ  دنػػ  لعػػمئ  اعدػػاـ،  بحنػػل العرػػرفف د ػػدمم عػػ

بمدتممد ػػم  ذػػمبتطػػلفر أعػػمل بذم الددمئيػػ  لت ليع ممرف ػػا ف اعللػػ  لال م يػػ  قممػػتت العػػملم 
دن  دلام  دد دة م ذػم اعػتغاؿ العنػـل  عنػـ الػ فس لاعجتمػمع معػتف دة مػف تجمربذػم 

   . ب  ذ ف الحرب ف

                                                 
 .9، ص1986ر ننر، المتادبلف بملعقلؿ، ترجم  دبد العاـ رللاف، الولفت، دملـ المعر  ،  أ  ربرت (1)
 .24ل دلب  رفزر، ـ. س. ذ، ص (2)
 .17، ص1963د، مطبع  ال جمح، بلؿ ع  بر ر، الحرب ال فعي ، ترجم  حم ر دمحم الرر د، بغدا (3)
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ملمي  ال م ي  لـ تتلقف دجنػ  الحػرب اعمرف يػ  بػ  أف  ػ  رئػيس بعد ا تذمك الحرب الع
أمرف ػب  ػمف يعػرؼ أف م م تػه بػ ف عمعػ  بػاد  ل ػب تمرفخذػم ع توتمػ  اع بػمف توػػلف 

ل ػػػب  ػػػ   ػػػذ  الحػػػرلب  م ػػػت الحػػػرب الددمئيػػػ  رديفػػػم لنحػػػرب  ،لػػػه )حربػػػه الخمةػػػ (
لددميػػػػ  اعمرف يػػػػ  (  م ػػػػت ا1973-1965 فػػػػب أ  ػػػػمك الحػػػػرب الف ت مميػػػػ  ) ،الععػػػػ رف 

ملجذػػه الػػ  الػػرأ  العػػمـ اعمرف ػػب بذػػدؼ إق مدػػه بجػػدلى الحػػرب للػػرلرة  ػػبح جمػػمح 
 ػب لقػت زجػت  يػػه  ،لنلعيػمت المتحػدة لمةػملحذم ا  لػدلد ا  الرػ لدي  التػب تةػلر م دػدل 

يعػػرؼ دػػف اعػػػبمبذم  ع اللعيػػمت المتحػػدة حػػلالب  ةػػف من ػػلف مػػف رػػبمبذم  ػػب حػػرب
نقػػػد  م ػػػت ةػػػلرة العػػػدل أل الورا يػػػ  لاحػػػدة مػػػف ا ػػػـ ،  عبقنػػػ  مػػػف الرػػػاع الحقيقيػػػ  

 .(1)أعمل ب التعبئ  ال فعي   ب أمرف م
بحنلؿ الحػرب البػمردة  ػمف دنػ  اللعيػمت المتحػدة أف تغ ػر أعػمل بذم لخططذػم العممػ  ل 

ل ػػػػػا الملاز ػػػػػ  أل المرل ػػػػػ  التػػػػػب تت معػػػػػب مػػػػػع التلجذػػػػػمت الجد ػػػػػدة  ػػػػػب  ػػػػػػذ  دنػػػػػ  
 الػ ب الةػراع العيمعػب مػع م م عػ ذم دمػدت أمرف ػم الحرب. فب عع ذم مػف اجػ   عػ

 ػػػب مختنػػػف  ذـت ليػػػع أعػػػمل بذم الددمئيػػػ  بمعدتمػػػمد دنػػػ  اعػػػتممل  دقػػػلؿ اع ػػػراد لقنػػػلب
دػػاـ المختنفػػ  المددلمػػ  عأ حػػمك العػػملـ معػػتخدم   ػػب ذلػػؾ رػػب   لاعػػع  مػػف لعػػمئ  ا

ر المؤععػػمت مبمرػػرة أل   ػػر مبمرػػرة مػػف اععػػتخبمرات اعمرف يػػ  يلػػمؼ الػػ  ذلػػؾ ا ػػ
اعدامي  لال قم ي  لاعومديمي   ب  رر ال قم   لالذلؽ لأ مما العنلؾ اعمرف ػب أل مػم 
أعػػػمم  ) ػػػم  لألفػػػف( بػػػملقلة ال مدمػػػ  التػػػػب ع تعتمػػػد دنػػػ  بطػػػش اععػػػمط   لالمػػػػدا ع 

 .(2)الحربي  لا مم تنجأ ال  )أعر العقلؿ لاع ئدة(
البمحػػػث الػػػددمئب اعمرف ػػػب بأعػػػمل ب  قػػػد أمػػػدت الحػػػرب البػػػمردة المخطػػػا اعدامػػػب ل 

متطػػلرة لمممرعػػ  العمنيػػ  الددمئيػػ  الملجذػػ  لقػػد اعػػذـ  ػػب ازديػػمد د فػػلاف  ػػذ  القلػػي  
ذم  تر ز  برفمت لعمئ  اعدػاـ  ػب اللعيػمت المتحػدة لتعػدد رػب مت اتةػمعتذم مراعػن

 .(3)خبمر   ب العملـعأف تولف الخـ ممو   لنتد ا ا مفممم م ف أمرف م 

                                                 
 .21دبد العتمر جلاد، اعداـ اعمرف ب: ا دا ه لاعمل به، ـ. س. ذ، صد. (1)
حعػػػػف الحػػػػمج دنػػػػب احمػػػػد، تغ ػػػػر ال قم ػػػػ  بمعػػػػتخداـ العيمعػػػػ / اللعيػػػػمت المتحػػػػدة اعمرف يػػػػ  لتجربػػػػ  العػػػػراؽ  (2)

 .77،ص2004ة العربي ، المعتقب ، ب رلت، مر ز دراعمت اللحد-ال تمئا-اع داؼ- ب:العراؽ
 .20دبد العتمر جلاد، المةدر العمبا  فعه، صد. (3)
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(  قػػد ادتمػػدت  ػػب ذلػػؾ دنػػ  الةػػمؽ 1983ا  د ػػدمم  ػػزت أمرف ػػم  رف ػػمدا دػػمـ ) مػػ 
تةػلفر ـ ب ػ  الةػلر القبيحػ  لالورفذػ   جػرى ترػبيه  الػ بقمدة  رف مدا لدمػدت التذـ 

)لزفػػػػر الػػػػد مع الغرف ػػػػمد ( بػػػػملرئيس اعل  ػػػػد  )د ػػػػد  أمػػػػ ف( لربطػػػػت ) مئػػػػب رئػػػػيس 
زل ب مػػم  عنػػت الددميػػ  اعمرف يػػ  الرػػبك دػػداد لغػػعالػػلزراك( )بعػػتمل ف لل   ف(..لد ػػد ا

 .(1) قد  يأت الملاط  ف لورا ي  القمئد الب مب  لرفغم ه فع
لالعػػػبب الػػػذ   ػػػددل لعػػػمئ  الددميػػػ  الػػػ  تر  ػػػز اعحػػػداث  ػػػب بػػػؤرة الرخةػػػي  لزرع 
الورا ي  بملم   رح   دمطفي  مف خاؿ إلةمؽ ةفمت مع    بذم  تنخص  ػب تػل ر 

اععػػػنلب  ػػػب الت ػػػملؿ يعػػػمح بػػػمختزاؿ اعحػػػداث لالتفمةػػػ   ل ػػػذا  ،الع ةػػػر العػػػمطفب
لالحقػػػػمئا لاع تقػػػػمؿ مػػػػف الونػػػػب الػػػػ  الجزئػػػػب لمػػػػف م مقرػػػػ  المللػػػػلع لمعملجتػػػػه الػػػػ  
الحػػػػد ث دػػػػف رػػػػخص أل رمػػػػز أ  أف الددميػػػػ  ت قػػػػ  الحػػػػدث مػػػػف المعػػػػتلى المعر ػػػػب 

  لالتحن نػػب الػػ  معػػتلى التبعػػيا العػػمطفب ل ػػل المعػػتلى اعد ػػ  الػػذ  يعػػمح بتلػػن 
 .(2)الجمم  ر

ل عػػتطيع أف  قػػلؿ أف مػػف خػػاؿ تجػػمرب التػػدخ  الععػػ ر   ػػب  ػػ  مػػف   ت ػػمـ لب مػػم 
لجػػأت اللعيػػمت المتحػػدة الػػ  تب ػػب عيمعػػ  ددمئيػػ   ف نػػ  ل ػػ  الحػػرلب ل رف ػػمدا لل بيػػم 
ل عػػػب تأ  ػػػد الػػػرأ  العػػػمـ لتعمطفػػػه معذػػػم لقػػػد جػػػرى اعػػػتخداـ رػػػت   ،بتعػػػلفا الحػػػرب

 :(3)تحق ا  ذا الغرض للع  أبرز م اععمل ب الددمئي  مف اج 
 اعختيمر. .1
 الحذؼ أل الطرح. .2
 المبملغ   ب التأو د. .3
 التقن   مف أ مي  الربك. .4
 اادمدة لالتورار. .5
 الحمات الددمئي . .6

                                                 
، ب ػػرلت، الملععػػ  لندراعػػمت  (1) بػػلب للدلرد، القػػمدة/ خفميػػم ممقبػػ  لممبعػػد حػػرب الخنػػ ا، ترجمػػ  محمػػلد بر ػػـل

 .47-46، ص1991لال رر، 
 .37د. دنب حع ف طلف  ، ـ. س. ذ، ص (2)
 .22-21ـ اعمرف ب: ا دا ه لاعمل به، ـ. س. ذ، صد. دبد العتمر جلاد، اعدا (3)
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 الجدؿ لالم مظرة. .7
 ا مرة اع فعمعت لالعلاطف. .8
 تحلف  اع ظمر. .9

 النف لالدلراف. .11
 لعمخر.ال قد ا .11
 العخرف . .12

الم   ال    ر م مف اععمل ب الددمئي  التب لجذت ال     ر مف الدلؿ عػلاك  م ػت 
أمرف ػػم  ػػب حملػػ  حػػرب معذػػم أللػػـ توف..لقػػد ادتمػػدت أمرف ػػم مػػف بػػ ف مػػم ادتمػػدت  ػػب 

لتػػػػللب مذمػػػػ  التخطػػػػيا لاعدػػػػداد  )*((رػػػػر مت العاقػػػػمت العممػػػػ )ذلػػػػؾ دنػػػػ  تلظ ػػػػف 
 لجذ .لنحمات الددمئي  الم

 م ػػػػػػػػػت داقػػػػػػػػػ  ت  ػػػػػػػػػر  بملم طقػػػػػػػػػ  العربيػػػػػػػػػ داقػػػػػػػػػ  اللعيػػػػػػػػػمت المتحػػػػػػػػػدة اعمرف يػػػػػػػػػ  
دػػػف العػػػرب ع نبيػػػ  الػػػدلؿ الغربيػػػ  حتػػػ  بدايػػػ   ا  داـ الػػػذ   ػػػمف متػػػلا ر ع ػػػم"الجػػػدؿ..
الددميػػػػػػ  مت  ػػػػػػمف ادامػػػػػػم لػػػػػػئيا متفرقػػػػػػم ع يرػػػػػػ   اتجم ػػػػػػم جل رفػػػػػػم  ػػػػػػب يػػػػػػاعربع  
الخمعػػػ  مت تعتمػػػد دنػػػ  الػػػرد  عػػػ لات ػػػب  اععػػػترات جي  اعمرف يػػػ ل م ػػػت  ،(1)"الغربيػػػ 

اللاعػػع ال طػػمؽ القملػػب بمعػػتخداـ او ػػر اعرػػ مؿ تطر ػػم  ػػب تحق ػػا التفػػلؽ اعمرف ػػب 
الػػ   قطػػػ  ل ظػػمـ اعحػػػاؼ مػػف اجػػػ  تطلفػػا حر ػػػمت العربيػػػ  م طقػػ  الح ػػث تحللػػػت 

 ػػػب بدايػػ  العػػت  يمت الػػػطرت مػػف اعحػػاؼ، ل  ل  ػػر  حنػػف بغػػػداد التحػػرر الػػلط ب 

                                                 
الددمي  ت جح بر   ا ل  ح ف يقـل بذم رخص اخر لةملحؾ لمف اج   ذا يحتمج المرك ال  ممومف ذا  ػـل  )*(

يعرؼ بل    ةحفب لمم يعم  اعف رر   داقمت دمم   ذذ  تفترض داقػ  بػ ف الل  ػ  الػذ   بيػع المعنلمػمت 
 م ػت مذمػ  ح لمػ  بػلش اف تبيػع ةػلرت  ف ةػلرة عػ ئ  لةػداـ حعػ ف  1990ذم  فػب اب لالةحيف  التب ترترف

لةلرة جم ن  لنولفت لترلفجذم للعمئ  اعداـ اعمرف ي  لبعدئذ تقـل لعمئ  اعدػاـ بترلفجذػم لنرػعب اعمرف ػب 
اف ترػترفذـ  لمف اج   ذا العم  اللخـ  م ػت الح لمػ   ػب حمجػ  الػ  ا لػ  ل ػاك ةػحف  ف تعػتطيع اعمػلاؿ

لنمزفد ا ظر: جلف ار.ممر م ر، التلػن   اعدامػب  ػب حػرب الخن ا/الجبذػ  ال م يػ ، ترجمػ  محمػلد بر ػـل ل قػلع 
 .53-52، ص1993 مةر، دممف، دار الف ر لن رر لالتلزفع، 

ر، د. يػػػػمس خلػػػػ ر البيػػػػمتب، دراعػػػػمت معمةػػػػرة  ػػػػب اعدػػػػاـ لالددميػػػػ ، بغػػػػداد، دار الح مػػػػ  لنطبمدػػػػ  لال رػػػػ (1)
 .184،ص1991
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مبػػدأ )الػػرد اللاعػػع ال طػػمؽ( لتب ػػب اعػػترات جي  ادتممد ػػم أمرف ػػم الػػ  أدػػمد  ال ظػػر  ػػب 
مػػػػػف  ،جد ػػػػػدة  ػػػػػب )الػػػػػرد المػػػػػرف( ل ػػػػػل العػػػػػممح بملتػػػػػدرج  ػػػػػب تطػػػػػلفر حػػػػػمعت ال ػػػػػزاع

 ف حرجػ  ل ػمف  ػذا المبػدأ مذيػأ لتػأم لمرحنػ المفمللمت مف ملقػع القػلة الػ  التلةػ  
مدى ألعع مػف اجػ  اعػتخداـ القػلة الععػ رف  بػمعقتراف مػع اللعػمئ  اعخػرى العيمعػي  

للوػػػف  ػػػذ  القػػػلة ع  ػػػتـ اعػػػتخدامذم تحػػػت ذرفعػػػ  تحق ػػػا  ،لاعقتةػػػمدي  لاع د لللجيػػػ 
لا مػػػم  ملبػػػم مػػػم تجػػػد أمرف ػػػم اعدػػػذار لاععػػػبمب التػػػب تبرز ػػػم  ،اع ػػػداؼ اععػػػترات جي 

 .(1)التمليه لالتلن   دن  اع داؼ الحقيقي  بممو  تذم الددمئي  مف اج 
ف عػمد م القنػا ا  العراقي    م ت دائمم لػرلرف  ل  -أمم بمل عب  ال  العاقمت اعمرف ي  

 ملعاقػػػػمت بػػػػ ف البنػػػػد ف  ،دد ػػػػدة ل م ػػػػت دائمػػػػم مترػػػػمب   بػػػػمللد أل بملعػػػػداك مػػػػدد ػػػػب 
الةػػراع دنػػ  ل  مػػف اجػػ  التفػػلؽ  ػػب الم طقػػ ملةػػلل  بقلػػميم ح ليػػ  م ذػػم: الةػػراع 

 مل رػػما الػػددمئب اعمرف ػػب  ػػب العػػراؽ لػػـ ي ػػف  ،لالةػػراع مػػع اعتحػػمد العػػل  تب الػػ فا
حد ث العذد ب  عبا  نعف  )د ل ( التب  يم ػت دنػ  تقمل ػد العمػ  ال فعػب اعمرف ػب 
عف اع تمػػمـ اعمرف ػػب بملم طقػػ  العربيػػ  ععػػيمم العػػراؽ بػػدأ مبمرػػرة بعػػد ادػػاف مبػػدأ 

دت  ػػػذ  المرحنػػػ  الؿ ا فتػػػمح أمرف ػػػب دنػػػ  العػػػملـ تم ػػػ  بمقممػػػ  ألؿ أذ رػػػذ، )مػػػل رل(
( بذدؼ تمذ د التغنغػ   ػب العػراؽ 1824داقمت دبنلممعي  مع الدلل  الع مم ي  دمـ )

د مم يػػػػ ( لنةػػػػداق  لالتبػػػػمدؿ -( بتلقيػػػػع ألؿ معم ػػػػدة )أمرف يػػػػ  1831لدززتذػػػػم دػػػػمـ )
 .(2)التجمر  

مػػم  بداد  م ػػت اللعيػػمت المتحػػدة تتػػمبع دػػف   ػػمػػع تػػلالب اع قابػػمت لال ػػلرات  ػػب بغػػ
لاعػػػػتمرت العاقػػػػمت  ، جػػػػر   ػػػػب  ػػػػذا البنػػػػد الػػػػذ  يرػػػػ   مر ػػػػزا ح ليػػػػم  ػػػػب الم طقػػػػ 

داقمت ل يقػ  مػع ال ظػمـ المنوػب  ػب "الدبنلممعي  ب ف مد لجزر ال  اف اةبحت لذم 
قطعػػػػػت الح لمػػػػػ  العراقيػػػػػ   1967لوػػػػػف  ػػػػػب حزفػػػػػراف  (3)"(1958العػػػػػراؽ قبػػػػػ  عػػػػػ   )

                                                 
دمحم دبػػػد الحم ػػػد حعػػػلف، عػػػترات ج  ةػػػراع القػػػلى الوبػػػرى  ػػػب الػػػلطف العربػػػب، بغػػػداد، دار الحرفػػػ  لنطبمدػػػ ،  (1)

 .97، ص1982
م رلرة، بغداد، المعذد   قا دف: مؤفد خنف الدليمب، الددمي  اعمرف ي  الملجذ  لنعراؽ، رعمل  ممجعت ر   ر (2)

 .71، ص2003للي ، العملب لندراعمت العيمعي  لالد
 .229، ص1992دمحم حع  ف  ي  ، حرب الخن ا/ال مـ القلة لال ةر، القم رة، مؤعع  اع راـ،  (3)
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 ،اعمػ  العربيػ دن  قمتذم مع امرف م بعبب معم دتذم لنويمف الةذ ل ب  ب ددلا ه دا
بػػػدأت أمرف ػػػم  1972لبعػػػد م تػػػأميـ الػػػ فا  ػػػب دػػػمـ  1968لد ػػػدمم قممػػػت  ػػػلرة تمػػػلز 

بتعخ ر اللعمئ   م ه لتحق ا أ دا ذم  ب  رر قلاتذم  ب م طق  الخنػ ا ح ػث ا طنقػت 
المخػػمطر الخمرجيػػ  دنػػ  اعمػػف لالعػػاـ مػػف الحمػػات الددمئيػػ  لالتلػػن ني  لتلػػخيـ 

 .(1)خاؿ إ ذمـ الرأ  العمـ ب لايم العراؽ التلععي 
حمنػػ  لاعػػع  لنلػػغا دنػػ   1973دػػاـ اعمرف يػػ   ػػب دػػمـ ع رػػ ت أجذػػزة الددميػػ  لا

 مقػػػدـ الػػػرئيس اعمرف ػػػب  ،الوػػػل غرس اعمرف ػػػب لحمنػػػه دنػػػ  اتخػػػمذ قػػػرار لػػػد العػػػراؽ
تقرفػر الػ  الوػل غرس  بػ ف  يػه ا ػه:ع تلجػد م طقػ  أخػرى اععبا )  علف( الػ  تقػديـ 

، اذ أرػػمر الػػ  الم طقػػ  العربيػػ متنوذػػم ت ػب الوػػرة اعرلػػي  لذػػم م ػػ   ػػذ  اع ميػػ  التػػب 
 .(2)أ مي  العراؽ لددم اللعيمت المتحدة لنعيطرة دنيه

 26/11/1984لبملتحد ػػػد  ػػػب  اا را يػػػ  لبعػػػد بلػػػع عػػػ لات -بقيػػػمـ الحػػػرب العراقيػػػ  
لتحعف العاقػمت  ا  ل ذا لـ ي ف مؤرر  ،دت العاقمت الدبنلممعي  ب ف العراؽ لأمرف مدم

( العيمعػ  المزدلجػ  التػب 1986  ػت دػمـ ) -ب ف الدللت ف  قد  رفت  ليح  ا راف 
لوػػا البنػػد ف  م   م ػػت تممرعػػذم امرف ػػم حيػػمؿ تنػػؾ الحػػرب التػػب تػػرى  ػػب أدامتذػػم ألػػعم 

 م  ب م طق  الخن ا.ل فلذ  ا  تعزفز  فعه اللقت   بل 
تعرلػػػت  ػػػمقات الػػػ فا مػػػف مختنػػػف الج عػػػيمت لنذجمػػػمت العراقيػػػ   1987ل ػػػب دػػػمـ 

لاع را ي  لاممـ  ذا التطلر الخط ر  ب اعدمػمؿ الحربيػ  التػب اةػبحت تذػدد مةػملح 
الغػػرب لحرفػػ  الماحػػ   ػػب ميػػم  الخنػػ ا، لجػػدت اعدارة اعمرف يػػ  الطممعػػ   ػػب ال ػػرلة 

الحمعم  لحللر م العع ر  المبمرر لتعزفز أعمط نذم البحرفػ   ػب  ال فطي ، المبررات
 .  (3)الم طق 

الػػػذ  إ تذػػػت  يػػػه الحػػػرب  1988ازدادت مخػػػملؼ اللعيػػػمت المتحػػػدة مػػػع مجػػػئ دػػػمـ ل 
اع را يػػ   قػػد الػػح  العمػػ  الػػددمئب اعمرف ػػب الملجػػه يأخػػذ ةػػيغ  مبمرػػرة  -العراقيػػ 

                                                 
 .63-62دمحم احمد الفيمض، ـ. س. ذ، ص (1)
 .117د.عاـ الخطمب، ـ. س. ذ، ص (2)
 .277-276، ص2000 د.حم م برجمس، الةراع الدللب دن  ال فا العربب، ب رلت، بيعمف لن رر لالتلزفع، (3)
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 ،ؿ الػػدلؿ الةػػغ رة لت ف ػػذ أ ػػدا ذم الددمئيػػ بعػػد اف  ػػمف يأخػػذ أعػػنلب )ال يمبػػ ( بمعػػتغا
  مما جد دة ا مدتمدت مف اج  تحق ا ذلؾ أعمل ب ددمئي    ي  بمعتخداـ 
 .(1)كلنفع  الددمئب اعمرف ب م ذم: الزمف، التفت ت، التلرفا، الغطم

اعمرف يػ  تطفػل دنػ  العػطح لبػدات لارػ طف بمعحتجػمج  -لبدات الخا مت العراقيػ  
العراؽ ةلارف  بملعتي ، لععيه لنحةلؿ دن  التو لللجيم الغربيػ   لػا  دن  تطلفر 

قيػػمـ اللعيػػمت المتحػػدة اعمرف يػػ  بترػػجيع بعػػض اعقطػػمر العربيػػ  ععػػيمم الولفػػت  دػػف
بمللغا اعقتةمد  دن  العراؽ، لدن  ا ر م طملػب العػراؽ اعقطػمر ال فطيػ  بمدفمئػه 

ا ػراف،  ػـ ددم ػم الػ  خفػض ا تػمج الػ فا مف الد لف المترتب  دنيه بععب الحػرب مػع 
مػػف جذػػ  اخػػرى بغيػػ  ر ػػع اعػػعمر  لزفػػمدة دمئداتػػه لغػػرض ادمػػمر العػػراؽ، لت رػػيا قػػلا  

 .(2)اع تمجي  لقد قلبنت طنبمته  ذ  بملر ض
لادى اداف العراؽ امتاؾ العاح الويميػمل  المػزدلج الػ  قيػمـ تػلازف اعػترات جب بػ ف 

 عػػػػرت اعدارة اعمرف يػػػػ  التحػػػػلؿ ال ػػػػلدب  ػػػػب القػػػػدرات العػػػػرب لالويػػػػمف الةػػػػذ ل ب، ل 
،  بػدات (3)العع رف  العراقي  بم ه يم   ا عطم م حمدا  ػب التػلازف اععػترات جب اعقنيمػب

امرف ػػػم لبملت عػػػ ا مػػػع الويػػػمف الةػػػذ ل ب دنػػػ  رػػػف حمنػػػ  اداميػػػ  اعػػػتفزازف  تخننتذػػػم 
 ػػػػػد م  41 ػػػػػر مػػػػػف ةػػػػػذ ل ي  عو –تةػػػػػرفحمت بملتذد ػػػػػد بتلجيػػػػػه لػػػػػربمت امرف يػػػػػ  

 . (4)اعترات جيم ة مديم  ب العراؽ
 رػػنت مفمللػػمت جػػدة بػػ ف العػػراؽ لالولفػػت برػػمف ترعػػيـ الحػػدلد  31/7/1991ل ػػب 

لالقلػػميم المتعنقػػ  بػػ ف البنػػد ف، ل ػػتـ بعػػد م احػػتاؿ العػػراؽ لنولفػػت الػػذ   ػػمف العػػبب 
  ب قيمـ حرب الخن ا ال م ي .

 
 

                                                 
 .30-27د.يمس خل ر البيمتب، دراعمت معمةرة  ب اعداـ لالددمي ، ـ. س. ذ، ص (1)
رفػػم قحطػػمف احمػػد، ةػػلرة اللعيػػمت المتحػػدة اعمرف يػػ   ػػب الةػػحم   العراقيػػ ، رعػػمل  ممجعػػت ر   ػػر م رػػلرة،  (2)

 .85-84، ص2001جممع  بغداد،  ني  اعداب، 
 .99، القم رة، م تب  مدبللب، ب.ت، ص1990-1983لامرف م  تممـ البراز ، العراؽ (3)
 .76رفم قحطمف احمد، المةدر العمبا  فعه، ص (4)
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1991

مػع تجػمرب أمرف ػػم العد ػدة  ػػب الحػرب البػمردة مػػع المععػ ر الرػػ لدب العػمبا لالحػػرب 
اا را يػ  لأزمػ  الطمقػ  ل  ر ػم  -الف ت ممي  لأزم  الر ػمئف  ػب ب ػرلت لالحػرب العراقيػ  

حػػرب ب  ػػ التجربػػ  اع ػػـ تبقػػ التػػب أمػػدتذم بػػملو  ر مػػف اععػػمل ب لالخبػػرات الددمئيػػ  
( التػػػب جػػػمكت لتعطػػػب ددػػػمة الععػػػ رة 1991 / ػػػم لف اعلؿ/ 17الخنػػػ ا ال م يػػػ   ػػػب )

 رةػػ  ذ بيػػ  لتطػػلفر بر ػػممجذـ لددػػـ ذرائعذػػـ  ػػب الحمجػػ  الػػ  التلعػػع الععػػ ر   ػػب 
 .(1) ذا العملـ المتعـ بملخطلرة

لفرى ) ن  ر( أف )حرب الخن ا(  ب حرب الددمي  اعدامي  التب  جح خالذم بػلش 
لأدارتػػػػه بإخفػػػػمك اععػػػػبمب الجل رفػػػػ  لنتػػػػدخ  الععػػػػ ر  مػػػػف خػػػػاؿ  مػػػػا خػػػػمص ب اع

لنخطػػػمب ل ػػػب بعػػػض اعحيػػػمف التلػػػن   لاعومذ ػػػب لػػػد ع ال ػػػمس الػػػ  الملا قػػػ  دنػػػ  
 .(2)عيمعمت لا عمؿ مع   

ل ذػػػػـ م طػػػػا الددميػػػػ  اعمرف يػػػػ  لػػػػد العػػػػراؽ خػػػػاؿ حػػػػرب الخنػػػػ ا ال م يػػػػ  يعػػػػتلجب 
 الرعػػمل  :الددمئيػػ  التػػب  م ػػت أمرف ػػم تلجذذػػم لنعػػراؽ  ػػز بػػ ف  ػػلد ف مػػف الرعػػمئ  التم

خنػػػػا اتجػػػػم  محػػػػدد لنعػػػػنلؾ لالتةػػػػرؼ لالتقبػػػػ   الددمئيػػػػ  المبمرػػػػرة التػػػػب تعتمػػػػد دنػػػػ 
 الخداع.ل المبمررة التب تعتعم  أعمل ب التملفػػػه  الرعمل  الددمئي    رل 

بأ ػه مةػدر  بدأت أمرف م حماتذػم اعداميػ  لالددمئيػ  بتةػع د لاعػع عظذػمر العػراؽ
لجمك  ػذا التةػع د بعػد  ،الخطر المذدد عمف لعام  لاعتقرار م طق  الررؽ اعلعا

ل تطػػلر  ػػذا لاحتنذػػم ح  مػػم دخػػ  الجػػيش العراقػػب الػػ  الولفػػت  1991ال ػػم ب مػػف اب 
ب ف العراؽ لقػلات التحػملف  17/1/1991الحدث  يمم بعد ال   رلب حرب  ب رة  ب 

 ( دلل  دن  رأعذم أمرف م.33( جيرم ل)28التب تول ت مف )

                                                 
 .53دل اس  ن  ر، ـ. س. ذ، ص (1)
 .14 فس المةدر العمبا، ص (2)
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 ػػػػب مد  ػػػػ  الظذػػػػراف  )*(دػػػػاـ الػػػػدللب(اعأدػػػػدت أمرف ػػػػم خػػػػاؿ  ػػػػذ  الحػػػػرب )مر ػػػػز 
بملععلدي  لتممرس مف خاله حماتذم الددمئي  ل جمبه العراؽ بملمقمب  مف  ذا المر ػز 

لقػػػد قممػػت اللعيػػمت المتحػػػدة بتلظ ػػف رػػر مت  بػػػرى  ،اوبػػر  جػػـل ددػػػمئب مػػف  لدػػه
لنقيػػػمـ بحمنػػػ  دممػػػ   مئنػػػ  عق ػػػمع  (**)عممػػػ  م ذػػػم رػػػر   )  ػػػ  ا ػػػدتللتلف(لنعاقػػػمت ال

للذػػذ  الرػػر    ،اعمػػرف   ف بلػػرلرة معػػم دتذـ لنحػػرب ععػػترداد ذلػػؾ البنػػد مػػف العػػراؽ
تػػمرف  طلفػػ  مػػف الوػػذب لالخػػداع  قػػد اعػػتخدمت مػػف لػػمف مػػم اعػػتخدمت، ةػػلرت ف 

 تةمب( العراقػب لنولفػت لح ميػ  بدائ ت ف رئيعت ف  ب حمنتػذم لد العراؽ اللذمم )اع
حمل مت اعطفمؿ  مع تةمب لقتػ  اعطفػمؿ تمػ اف الةػلرت ف البػدائ  ف لنرػر ل مػم 
النتػػمف اعػػػتخدمتم  ػػػب الحمػػػات الددمئيػػػ  معػػترجع ف  ػػػب ذلػػػؾ ةػػػلر الحػػػرب العملميػػػ  
اعلل  التب ر زت حماتذم الددمئي  دن  تم    ح ميمت لةلر اع تةػمب اعلمػم ب 

 .(1)لألطفمؿلقتنذـ 
                                                 

قػديـ )لفنيمـ ملر ب( الػذ   م ػت مذمتػه اععمعػي   ػرض الرقمبػ  دنػ  لعػمئ  اعدػاـ لت قمد  ذا الم تب العق د )*(
المعنلمػػػػمت الملػػػػنن  دػػػػف اداك الطػػػػمئرات اعمرف يػػػػ  لفجمػػػػع المر ػػػػز المعنلمػػػػمت مػػػػف جبذػػػػمت القتػػػػمؿ مػػػػف خػػػػاؿ 
المراعػػن ف الععػػ رف ف ليعػػتقبنذم بػػمجذزة حد  ػػ   ػػـ يقػػـل بةػػيم تذم دنػػ  ل ػػا الرؤيػػم اعمرف يػػ  ل جعنذػػم ر ػػف ارػػمرة 

( ) ػل س( CNN( )NBC( )CBCفل يػ  دملميػ   ػب)لعمئ  اعداـ الدللي . ليعتمػد المر ػز دنػ  اربػع رػر مت تنفز 
لفراقب اخبمر م لتحقيقمتذم المةلرة قب  ارعملذم ال  اللعيمت المتحدة. لنمزفد ا ظر دبػد الحم ػد الجػل ر ، الخنػ ا 

 لممبعد م. 273، ص1994العربب لددلاف الحنفمك دن  العراؽ، بغداد، دار الحرف  لنطبمد ، 
 ) ب الم ف (بتلقيع دقدا مع رر       ا دتللتلف بعد تعع  ايمـ مػف احػتاؿ الولفػت،قممت الح لم  الولفتي  )**( 

اذ قممػػػت  ػػػذ  الرػػػر   بم رػػػمك مجملدػػػ  )ملاط ػػػلف مػػػف اجػػػ   لفػػػت حػػػر( ل ػػػب لاجذػػػ  لمجملدػػػ  داقػػػمت دممػػػ  
لمػػ   اعػػي ي  ةػػممت خةيةػػم عخفػػمك التحلفػػ  المػػملب لنحمنػػ  مػػف قبػػ  )الح لمػػ  الولفتيػػ ( بػػملتلاطؤ مػػع الح 

من ػلف دلعر.. لقػد ب  ػت الل ػمئا المحفلظػ  لػدى لزارة  10.8اعمرف ي  .ل مف اجمملب المبنغ المقػدـ لذػذ  الرػر   
م تبم دبر اللعيمت المتحدة  م لا يرر لف دن   12مد را ت ف ذيم لدى     ا دتللتلف  ب  119العدؿ اعمرف ي  اف 

ت العممػ  المػذ لرة لزائػرفف  ػلفت  ف مقػمبات مػع اجذػزة ادػاـ ع ر دم  قلي  الولفػت.. لقػد رتبػت رػر   العاقػم
ل ظمػػت ال ػػـل الػػلط ب لولفػػت حػػرة، لدقػػدت اجتممدػػمت دممػػ  للزدػػت الو  ػػر مػػف المعنلمػػمت لالبيم ػػمت الةػػحفي  

الػف  عػخ  مػف  تػمب ادػد دنػ  دجػ  حػلؿ اعدمػمؿ اللحرػي  العراقيػ  بع ػلاف )ا تةػمب  200للزدت او ر مف 
 عػػ  م ػػه الػػ  الةػػحف  ف المػػؤ رفف لالج ػػلد اعمػػرف   ف لقػػد اعػػتخدمت   ػػ  ا ػػدتللتلف ترػػ  ن   الولفػػت( لالةػػنت

مذ ن  مف لعمئ  تر    الرأ  العمـ لوب تعمدد دن  ابقمك الرأ  العمـ اعمرف ب ال  جم ب الولفت  ف  ملمؤتمرات 
ر م.. لنمزفد ا ظر رػ ندلف رامبتػلف الةحفي  الم  ف  التب تعرض دمنيمت تعذ ب لا تذمومت مف قب  العراق  ف ل  

 .72-71لجلف عتلبر، ـ. س. ذ، ص
 .53دل اس  ن  ر، ـ. س. ذ، ص (1)
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 ال م يػػػ / اععػػػس ال فعػػػي  لادػػػاـ اعمرف ػػػب  ػػػب حػػػرب الخنػػػ ا لقػػػد تػػػـ تحد ػػػد بعػػػض
الفرلػػيمت ااداميػػ    ػػب بم مبػػ  ال ظرفػػمت ال دػػدة التػػب تػػدلر حػػلؿ محػػملر 1991
 :(2)أ مذمل مف 

لنحر ػػػػػػػ   ا  اعحتومرفػػػػػػػ  ااداميػػػػػػػ : أ   يم ػػػػػػػ  إداميػػػػػػػ  ع تبقػػػػػػػ  لاخػػػػػػػرفف ح ػػػػػػػز  .1
 اادامي .

 تمتلرفػػػ  ااداميػػػ : التػػػب تفػػػرض رقمبػػػ  تممػػػ  مح مػػػ  دنػػػ  تػػػد ا المعنلمػػػمت الد .2
 ل لد تذم لتلج ذذم بر   ي مد ي لف تممم.

م  يػػػأ التربػػػ  تحق ػػػا اععمعػػػ ف اعلؿ لال ػػػم ب ممػػػالفلرفػػػ  لالرػػػملؿ: لفتحقػػػا  ػػػذا ب .3
 اوبر حمن  دع رف  رذد م العملـ. حمن  إدامي  تلاوب ل  ذـالم لالم مخ،

ت اللعيػػمت المتحػػدة لحنفمئذػػم  ػػب حربذػػم مػػع العػػراؽ مجػػمع خةػػبم لاعػػتخداـ قػػد لجػػد 
أعػمل ب دد ػدة لمت لدػ    بػرز اعػتخداـالم  ف لالبػمرز لحماتذػم الددمئيػ  لااداميػ  

مػػػيـ( التػػػب ترػػػ   ال ػػػمللث اعخطػػػر م ذػػػم دممػػػ  ل ػػػب أعػػػمل ب )الوػػػذب لالخػػػداع لالتع
لخمةػػػػػ  تلػػػػػـ أعػػػػػمل ب  ،ال م يػػػػػ اعبػػػػػرز  ػػػػػب معر ػػػػػ  اادػػػػػاـ  ػػػػػب حػػػػػرب الخنػػػػػ ا ل 

 .(1)(التبرفرل ارادة القتمؿ،  ـ، تحطه)التلخيـ، الترلي
 ل يمم  نب تلليح لذذ  اععمل ب ل يفي  تلظ ف امرف م لذم:

 . الكذب:6
 مف ح ف عخػر تقػـل الددميػ     ر مؤ دةلفتـ ذلؾ دف طرفا  رر خبر أل معنلممت 

ا تبػػم   ح  ذػػم دنػػ ع يعػػتحلذ  ػػب حػػلؿ مللػػل    ػػر مؤ ػػدةاعمرف يػػ  ب رػػر معنلمػػمت 
ذلػؾ جعػ  الجمذػلر  ػب حملػ  مػف الػذ لؿ لاعرتبػمؾ أمػم علػعمؼ  لتذػدؼ مػفال مس 

 حػل  اعلقػمتمػف لقػت تر  ز اع  ػمر  ػب ب قد تقـل المع ليمت أل لنتر يؾ بمعملر أل
، م نمػػم  عنػػت  ػػب الوذبػػ  (2)( عمػػرار مللػػلع أخػػر خططػػت لػػه  ػػر المؤ ػػدالحػػدث )

ذػػم دنػػ  الػػرأ  العػػمـ اعمرف ػػب م  ا  التػػب لػػـ ي ػػف   ػػمؾ مػػم  ػػل ارػػد تػػأ  ر  مالتػػب اطنقتذػػ

                                                 
 .46-33مةطف  الدبمغ، ـ. س. ذ، ص( 1)
 .81-49المةدر العمبا  فعه، ص( 2)
 .38-37د. رفد ايمر، ـ. س. ذ، ص( 3)
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لتػػػر ذـ  )*((طفػػػا مػػػف الحملػػػ مت /312) /اعددػػػمك بػػػمف الج ػػػلد العراقيػػػ  اخرجػػػلا ل ل 
يملتلف دنػ  ارض المعترػفيمت البػمردة  ػب الولفػت )لبعػد ا  رػمؼ زفػف  ػذ  القةػ  

 .(1)(لعاقمت العمم أةبحت ملربم لنم    ب علك التدب ر لمف مجتمع ا
 . الخداع:0

ظذػػػػر  ػػػػذا اععػػػػنلب الػػػػددمئب  ػػػػب الحػػػػرب  ػػػػب المرحنػػػػ  التػػػػب تنػػػػت الذجػػػػـل البػػػػر  
لتحق ػػػػػا اع ػػػػػداؼ ال فعػػػػػي   مػػػػػع اععػػػػػمل ب اعخػػػػػرى ح ػػػػػث ترا ػػػػػا الخػػػػػداع  اعمرف يػػػػػ ،

 لالددمئي  لنحمن  العع رف  التب قممت بذم أمرف م لد العراؽ.
 . التعتيم:3
مرفػػر المعنلمػػمت المائمػػ  لحجػػب تنػػؾ التػػب ع تخػػدـ أ ػػداؼ تلفػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػاؿ  

 ، ػػيم ف د دئػػذ التادػػب بذػػم  ػػب الزفػػمدة لال قةػػمف اديػػ  لاف  ػػمف عبػػد مػػف  رػػر مالد
لأعػػػنلب التعتػػيـ اتبػػػع م ػػػذ  ، مذػػػلرحتػػػ  تةػػػ  الػػ  الجعنيقػػمت لالتحن ػػػ  لالتحم ػػ  لالت

ذمػػػم مأعػػػنلبم قػػػمئا   ػػػمف حجػػػب الح ،زمػػػ   ػػػب التلجػػػه لنجمذػػػلر اعمرف ػػػببػػػدايمت اع
                                                 

اعدػػػاف دنػػػ  حػػػد عػػػلاك )الخطػػػمؼ(  ػػػ  حػػػدث إدامػػػب يحتػػػمج الػػػ  مميعػػػميه الةػػػحف لف لل ػػػاك الددميػػػ  ل  )*(
الخطمؼ الم ملب يةبح الع ةر المر ز   ب القة  ممم  جعنذم جد رة بمل رر ل ػل    ػر لػدى القػمر  ال المعػتمع 

/ترػرفف 10رد  ع  دمطفيم  قليم  ع نتةا بذاورته.. بمل عب  ال  الحمن  اعمرف يػ  لػد العػراؽ ظذػر الخطػمؼ  ػب 
التحلػػ ر  لحقػػلؽ اع عػػمف  ػػب الوػػل جرس/ جنعػػ  اعػػتممع  ػػب مب ػػ  الوػػمب تلؿ حػػ ف دقػػد المػػؤتمر  1990اعلؿ/

)المؤتمر التحل ر  لحقلؽ اع عمف ليس لج   مف لجمف الول جرس لذلؾ  ذل   ر مق د بمللػلابا القم ل يػ  التػب 
حػت  طػمك تجع  الرم د  تردد قب  اف ي ذب  ملوذب تحت اليم ف اممـ لج   تمبع  لنول جرس جرفم  امػم الوػذب ت

العرف  اممـ مؤتمر تحل ر   يعتبر داقمت دمم   قا !!( ل مف  ػذا الخطػمؼ قلػي  ا تػزاع اعطفػمؿ الخػدج مػف 
الحمل مت ح ث مررت رذمدات )  رة( ال  لعمئ  اعداـ لمف رزم  ددمئي  جم زة ادػدتذم مجملدػ  )ملاط ػلف 

 ف رػػذمدة   ػػرة لبدايػػ  الحػػرب حتػػ  اف مػػف اجػػ   لفػػت حػػر( لبقػػت قةػػ  الحملػػ مت توػػرر لمػػدة  ا ػػ  ارػػذر بػػ
الػػرئيس بػػلش اعب  فعػػه رلى القةػػ  لقػػد ادتبػػرت تنػػؾ القةػػ  حقيقيػػ   ػػب رػػذمدة امػػمـ الوػػل جرس لدنػػ  رمرػػمت 

اعمػف التػمبع لامػـ المتحػدة ل ػذلؾ م ظمػ  العفػل الدلليػ   ػررت لارات اعذاديػ  ل ػب مجنػس التنفزة ل ب بػراما الحػ
حقلؽ اع عمف.. بعد ذلؾ ظذر اف   رة ليعت على لاحدة مف ادلمك اععرة الولفتي  تنؾ المزادـ  ب تقرفر م دف 

لعػمعي  ا  ػمك اعدعك برػذمدتذم للالد م  ػل عػعلد  مةػر عػف ر الولفػت  ػب امرف ػم الػذ  جنػس يعػتمع  ػب الغر ػ  ا
لنمزفػػد ا ظػػر  ،ن ذػػمربذػػم دل)لػػلر    تػػز بيغػػمدل(  مئػػب رئػػيس رػػر     ػػ  ا ػػدتللتلف  ػػل الػػذ  ابتػػدع رػػذمدة   ػػرة لد

لفػػذ ر اف رػػر     ػػ  ا ػػدتللتلف  ػػب التػػب  ظمػػت جنعػػ   .76-73رػػ ندلف رامبتػػلف لجػػلف عػػتلبر، ـ.س. ذ،ص
حقػػلؽ اع عػػمف  ػػب الوػػل جرس لالحمنػػ   ػػذ  تعتبػػر ا نػػ  حمنػػ  داقػػمت دممػػ   ػػب التػػمرف   ػػب ح  ذػػم ح ػػث  نفػػت 
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ح ػػػث ةػػػمر الحػػػد ث  ػػػب مرحنػػػ   ، ػػػـ اععػػػتمرار بذػػػم ،للػػػرلرفم لتمرفػػػر قػػػرار الحػػػرب
 دػف مللػلع الػذ مب الػ  الحػرب  فعػه، عحق  دف مت  ل  ف الذ مب لنحرب لليس

التعتػػػيـ دنػػػ  أخبػػػمر المعمرلػػػ  لنحػػػرب معػػػتخدـ دمنيػػػ   دػػػاـ اعمرف ػػػبع مػػػم دمػػػد ا
ال قػػػمد لالمراقبػػػلف اعمرف  ػػػلف أف  دػػػدلقػػػد . (1)ـ)تومػػػيـ اع ػػػلا ( دنػػػ  ةػػػرخمت العػػػا

أعػػػنلب التعتػػػيـ لالتلػػػن   الػػػذ  ت تذجػػػه أجذػػػزة اعدػػػاـ اعمرف يػػػ  مػػػف اجػػػ  تغطيػػػ  
اعحػػػػػداث لمجرفػػػػػمت الحػػػػػرب  ػػػػػب الخنػػػػػ ا ع  خػػػػػدـ اع المخطػػػػػا الععػػػػػ ر  لنقػػػػػلات 

 قػ   أرمر ال قمد لالمراقبػلف الػ  أف  ػذا اععػنلب   ػر اعمػ ف  ػبلقد  ،العع رف   قا
لأف  ،الحقػػػمئا دػػػف التفػػػمدات لالملاجذػػػمت    ػػػر الرػػػ لؾ لػػػدى الػػػرأ  العػػػمـ اعمرف ػػػب

 ،اعداـ المغرض لالتةرفحمت بمع تةمرات لف تعمر طليا لدى المرػم د اعمرف ػب
دػػػػاـ الػػػػدللب أيلػػػػم اةػػػػبح يحػػػػتا دنػػػػ  التعتػػػػيـ الػػػػذ  يعػػػػرض العمنيػػػػمت ع مػػػػم أف ا
 .(2)الخن ا  ب العع رف 
 . الت خيم:4

داـ اعمرف ب اعتخدامه..مف اجػ  ع ذا اععنلب مف أ ـ اععمل ب التب حملؿ ا يعد
الػدللب التمليه لتلخيـ اعملر بمم  خػدـ العيمعػ  اعمرف يػ  لتحر متذػم دنػ  الةػع د 

  مف له دلر  ب ر  ػب ذلػؾ مػف خػاؿ بػث أخبػمر  ،معتمدة بةلرة أعمعي  دن  الخبر
لتمرفر المعنلمػمت  ،يائـ لالخط  الددمئي  المعمدي لا تعمؿ اعحداث بمم    ر مؤ دة،

اعم ن  دن  ذلؾ    رة  ب  ذ  الحػرب م ذػم اعرػمد  بػمف العػراؽ التب ترل  الملاقف ل 
جيرػػه الػػذ   ةقػػل   لػػا  دػػفيمتنػػؾ ترعػػم   لػػخم  مػػف اععػػنح  ال لليػػ  ل الويممليػػ  

 .(3)ل  ر م لـلة  ال  حد إدطمئه المرتب  الرابع  ب ف أقلى الج لش  ب العم
دػػداد إلذلػػؾ ب ،لع رػػؾ أف  ػػ  ذلػػؾ مػػف معػػتنزممت تلجيػػه اللػػرب  الععػػ رف  لنعػػراؽ

 داميم لقبلؿ  ذا العم .إ العمح  الدللي  
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 . التشويه:5
اعتخداـ  ذا اععنلب مف خاؿ خنا ةػلرة عػنبي  لح لمػ  ةػداـ  ال دمدت أمرف م 

مر ػمت مػع رػخلص ال قم ػ  الرػعبي  بمعتخداـ اععػمل ب النفظيػ  لالةػلر لالمق"العمبق  
التػب قػػدمت حػػرب الخنػ ا ال م يػػ  بلةػػفذم ةػرادم بػػ ف الخ ػػر . (1)"لم تم  زفقيػم المم ليػػ 

 لالرر.
جعػ  ال ػزاع رخةػيم لتبعػيطيم دنػ   دمنػت الددميػ  اعمرف يػ  دنػ م ذ بداي  اعزمػ   

ذ  يم ػػ  )الرػػر( لالعػػراؽ الػػ  ر(،ا ػػه بػػ ف اللعيػػمت المتحػػدة لحنفمئذػػم الػػذ ف يم نػػلف)الخ
معتػػػػمدة دنػػػػ  خنػػػػا اعدػػػػداك ل ػػػػذا اععػػػػنلب معػػػػرلؼ  ػػػػب الػػػػددميمت اعمرف يػػػػ   ذػػػػب 

 العيمع  ف مف خاؿ تلخيـ لترليه لتبريع ةلرة أددائذم العيمع  ف.
 . تحطيم إرادة القتال:6

دمػػػدت الددميػػػ  اعمرف يػػػ  دنػػػ  رػػػف حمػػػات ددمئيػػػ  ملجذػػػ  الػػػ  القػػػلات الععػػػ رف  
لاق ػمدذـ بعػدـ جػدلى المقملمػ  لد عذػـ الػ   ،ألعمؼ رلح القتمؿ العراقي  الذدؼ م ذم

تـ التأو د دن  تلخيـ ال تػمئا الحربيػ  لنعمنيػمت الععػ رف  الجليػ  لالبرفػ   مالتمرد،  م
بذػػػدؼ تلػػػخيـ القػػػدرة اعمرف يػػػ  لالتقن ػػػ  مػػػف رػػػأف المقملمػػػ  العراقيػػػ  حتػػػ  ع يظذػػػر 

مر الػػػذ  يمنػػػؾ ادتػػػ  اعت الحػػػرب  ػػػه قػػػمدر دنػػػ  الحػػػمؽ اعذى بعػػػدل  الجبػػػأالعػػػراؽ 
دنػ  القػلات العراقيػ   )*(لقػد دمنػت مػف اجػ  ذلػؾ دنػ  إلقػمك اعؼ الم مرػ ر ،لالدممر

 .(2)لد عذـ ال  ترؾ ملاقعذـ
 . التبرير:7

ذم اعمـ المتحػدة تةدر ابدأت حمات التبرفر م ذ  رض الحةمر دن  العراؽ بقرارات 
ةػػداـ حعػػ ف للػػيس الرػػعب العراقػػب  المقةػػلد بملحةػػمر  ػػل لقػػدمت المبػػرر  ػػب اف

ل ػػػب مرحنػػػ  عحقػػػ  تػػػـ تبرفػػػر اعػػػتمرار حةػػػمر العػػػراؽ بحجػػػ  بقػػػمك ةػػػداـ حعػػػ ف  ػػػب 
بػػػػػمف الحػػػػػرب ا مػػػػػم  ػػػػػب لنػػػػػرأ  العػػػػػمـ اعمرف ػػػػػب العػػػػػنط  لمػػػػػف  ػػػػػـ إدطػػػػػمك اع طبػػػػػمع 

                                                 
 .76دل اس  ن  ر، ـ. س. ذ، ص( 1)

( من ػػلف م رػػلر  ػػلؽ القػػػلات العراقيػػ   ػػب الولفػػت تطػػػملبذـ 29أطنػػا متخةةػػل الحػػرب ال فعػػي  اعمرف يػػػ  ) )*(
 بمععتعاـ، لادد ذـ بمعممن  حع   اف  ـ  مدرلا مدردمتذـ، مذدد ذـ بملذجممت المقبن .
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دػػػاـ بإ جػػػمد التبرفػػػر ع قممػػػت لعػػػمئ  ا ،خمةػػػ  ل ػػػب مػػػف اجػػػ  الطمقػػػ اللمةػػػنحتذـ 
إدطػػػمك اع طبػػػمع اف الحػػػرب عػػػتولف مجػػػرد دمنيػػػ    ػػػذلؾ   ف ال فعػػػب عق ػػػمع اعمػػػرف

  ػػػر مؤذيػػػ  لنمػػػد  ف(  مػػػم أف ال ت جػػػ  عػػػتولف ا تةػػػمرا ل جراحيػػػ  )أ  عػػػرفع  حمعػػػم  
حمعمم حتػ  أةػبحت  نمػ  )العمنيػ  الجراحيػ (  مل قػد المتػدالؿ لةػمر بم مبػ  ل عرفعم 

الرػػػػعمر ل ػػػػمف  را ػػػػا  ػػػػذا  ،مةػػػػطنح يعػػػػتخدـ  ػػػػب تنػػػػؾ المرحنػػػػ  بػػػػدع دػػػػف الحػػػػرب
( CNNرػػػػػػعمر)الحرب ال ظيفػػػػػػ ( ل)الحػػػػػػرب العمدلػػػػػػ ( لا  ػػػػػػمك الحػػػػػػرب دأبػػػػػػت رػػػػػػب   )

اعخبمرف  دن  درض ةلر لأ اـ مف بغداد تب ف حر   ال مس العمدي   ػب بغػداد بعػد 
دمنيمت القةف اللحري  ليقةػد م ذػم ادطػمك اع طبػمع لألمػرف   ف للنػرأ  العػمـ بػمف 

مراوػػػز الحربيػػػ  لمراوػػػز اععػػػنح  الويممليػػػ  القةػػػف يعػػػتذدؼ اللحػػػدات الععػػػ رف  لال
ف يعيرػػػلف حيػػػمة طبيعيػػػ  ل ػػػذا مػػػم  ذبػػػه العػػػ د رامػػػز   لاف العػػػراق  ،لالج لللجيػػػ   قػػػا

 ػػػػارؾ لزفػػػػر العػػػػدؿ اعمرف ػػػػب العػػػػمبا د ػػػػدمم اعتلػػػػم ه ب تػػػػر ار ػػػػت مراعػػػػ  رػػػػب   
(CNN ب بغداد ح ػث تحػدث  ) بملمػد   ف رػم د ديػمف دػف الػدممر الػذ  لحػا بةػفته
 .(1)دن  حد علاك  ب العراؽ المد ي  رأت بململ 

تنػػػؾ اععػػػمل ب الددمئيػػػ  العممػػػ  لالخمةػػػ   ذ ػػػمؾ أعػػػمل ب ددمئيػػػ  أخػػػرى   لػػػا  دػػػف
 م ذم:  ذ راعمرف ي  خاؿ حرب الخن ا ال م ي  الددمي  ادتمدتذم 

 أسموب التكرار: 
ةػ  ارذر القةص التب توػرر تػداللذم لعػممدذم  ػب لعػمئ  اعدػاـ اعمرف يػ   ػب ق

 (Lexis Mexis) ت طبقػػػم لقمدػػػدة البيم ػػػم )ا تػػػزاع اعطفػػػمؿ الخػػػدج مػػػف الحملػػػ مت(
خػاؿ اعرػذر العػبع   )*((ارػمرة  ػب اعخبػمر 138)حل ت  ذ  القة  بمػم مجملدػ  

قةػ رة مػف ا تذػمك  مػدة دبعػل الممتدة ب ف احتاؿ الولفت ل ذميػ  حػرب الخنػ ا ال م يػ ، 
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( 44لش اعب  فعه قة  )حمل مت اعطفمؿ( عت مرات خاؿ رذر لاحد ل مم ب مػرات  ػب )ذ ر الرئيس ب )*(
 لمػػػم،  مػػػم اوػػػد  مئػػػب الػػػرئيس داف  لفػػػ  دن ذػػػم ل ػػػذلؾ  عػػػ  رػػػلارتز لؼ قمئػػػد قػػػلات التحػػػملف  ػػػب الحػػػرب لبقيػػػ  

/ ػم لف 12ـل المتحد  ف العع رف ف، لذ ر م عبع  مف ادلمك مجنس الر لخ  ب خطبذـ المؤفدة لنقرار الةػمدر  ػ
 .80القملب بملتخلف  بملحرب، ا ظر: دل اس  ن ر، ـ. س. ذ، ص 1991ال م ب/
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( اختفػػت القةػػ  1992دػػمـ ) دبعػػل ، (*) يػلحقيقالحػرب بػػدأ الةػػحف لف بفلػػح الرلايػػ  ا
 2112/ ػػم لف اعلؿ  ػػـ دػػمدت لنظذػػلر دنػػ  العػػطح عػػرفعم  ػػببرػػ    ممػػ  تقرفبػػم، 

د لا ذػػػم  (حػػ ف دػػرض تنفزفػػػلف )اترػػف بػػػب ال( درامػػم ل مئقيػػػ  تعػػت د ال )قةػػػ  لاقعيػػ 
لمراعػػنب  (**))مبمرػػر مػػف بغػػداد( أدػػمدت الػػ  اعذ ػػمف تفمةػػ   مغػػممرات ب تػػر ار  ػػت

(CNNاعخرفف ) تلمف  ذا الف نـ مرػم د معػجن  )ل  ػرة( ل ػب تقػدـ  الحربأ  مك   ب
 ،ف القةػػػ   م ػػػت ةػػػحيح أرػػػذمدة الػػػزلر الرػػػذ رة تمر ػػػ  اع طبػػػمع لػػػدى المرػػػم د ف 

ل ت جػػ  لاحتجمجػػمت الػػطرت المحطػػ  الػػ  الػػم   ت ةػػ  مػػف المعػػؤللي   ػػب  ذميػػ  
لطبع لػػػـ يقػػػرأ تنػػػؾ اعرػػػمرة التػػػب ف  ػػػذ  القةػػػ  لػػػـ تحػػػدث أبػػػدا )بػػػم يػػػه االفنػػػـ تعتػػػرؼ 

 .(1)تت ة  مف المعؤللي  على القن   مف المرم د ف(
ح مي    رة حلؿ الحمل مت  ب ب   بعػمط  مزفػد مػف اايلػمح لنمبػدأ المعػرلؼ م ػذ 
لقػػػت طلفػػػ  مػػػف قبػػػ  متخةةػػػب الددميػػػ  القمئػػػ  )أف توػػػرار عػػػرد اعوذلبػػػ   جعنذػػػم 

   ذم(. مقبلل  احيم م دن   حل لاعع  حقيق  عرؾ
،   ػػمؾ م ػػ  أخػػر دنػػ  اععػػتخداـ اللاعػػع ععػػنلب التوػػرار مػػف قبػػ  الددميػػ  اعمرف يػػ 

 (***) أ  ػػػػمك حػػػػرب الخنػػػػ ا ال م يػػػػ  تج بػػػػت إدارة بػػػػلش اعللػػػػ  ذ ػػػػر حمد ػػػػه )حنبجػػػػ (
أف  (Lexis Mexis قػد بػ ف البحػث  ػب قمدػدة بيم ػمت أخبػمر ملقػع ) ملالمراعػنلف معذػ

)العػػػػػ   التػػػػػب جػػػػػرت   ذػػػػػم 1988أمرف ػػػػػم دػػػػػمـ  خبػػػػػرا  ػػػػػب (188حنبجػػػػػ  ذ ػػػػػرت  ػػػػػب )
                                                 

بػػدأ الةػػحف لف بفلػػح الرلايػػ  الحقيقيػػ  حػػ ف زارلا المعترػػفيمت الح لميػػ   ػػب الولفػػت ح ػػث اخبػػر ـ ملظفػػػل  )*(
 المعترفيمت اف القة  لـ تحدث ل م ت منفق .

( مف بغداد عددمئذـ بم ذم تقـل بملددمي  لبغػداد.. CNNخراج رب   )رف طرؼ المحم ظ ف اعمرف  ف حمن  ع )**(
( ب تر ار ت الذ  ارتذر اعمه لدى اعمرف   ف لالػذ  ظػ  طػلاؿ المػدةاعلل  مػف CNN قد اتذمت امرف م مراع  )

بملالتػه  العدلاف يغطب احداث الحرب لمةدر ةلر التنفزات العملمي  مف داخ  العراؽ ال  جم ػب التنفػزة العراقيػ 
لنعراؽ لاتذمه الب ت اعبيض بم ػه ةػمر ةػلتم دراقيػم لتخرػ  قػلات التحػملف اف تػؤد  تغطيمتػه التػب تب ذػم رػب   

(CNN لا نب الق لات العملمي  ال  ا مرة التعمطف مع العػراؽ لبملتػملب الػ  تقليػ  الجبذػ  المعمرلػ  لنحػرب لعػا )
مػػف تقػػمرفر ب تػػر ار  ػػت ل قنػػه حقيقػػ   اعػػتيمك الب ػػت اعبػػيض ل ػػمف عػػببالػػرا  العػػمـ اعمرف ػػب لالغربػػب لالعػػملمب 

التػػدم ر لالقتػػ  الػػذ  تعػػرض لػػه العػػراؽ ب  مػػم ترفػػد امرف ػػم اف تق ػػع الػػرا  العػػمـ بػػمف طػػمئرات العػػدلاف عتلػػرب اع 
  .272اع داؼ العع رف  العراقي  لعتقترب مف المد   ف، ا ظر: دبد الحم د الجل ر ، ـ. س. ذ، ص

 .80-79ف رامبتلف لجلف عتلبر، ـ. س. ذ، صر ندل  (1)
احداث حنبج  حد ت بمللقت الذ   مف  يه العراؽ  تنق  الػددـ الععػ ر  لاعقتةػمد  مػف اللعيػمت المتحػدة  (***)

 .78اعمرف ي ، لنمزفد ا ظر: المةدر العمبا  فعه، ص
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( 21ذ ػػرت  ػػب ) 1991دػػمـ ػػب ل ( خبػرا، 21ذ ػػرت  ػػب ) 1989 ػػب دػػمـ ل  الحمد ػ (،
احػػػػػتاؿ الولفػػػػػت  فخبػػػػػرا ل ػػػػػب العػػػػػ   التػػػػػب جػػػػػرت   ذػػػػػم حػػػػػرب الخنػػػػػ ا ال م يػػػػػ ، بػػػػػ 

إرػػمرة  (39)حلػػ ت بمػػم مجملدػػه  27/2/1991ل ذميػػ  الحػػرب  ػػب  2/8/1991 ػػب
العقػػػد التػػػملب لػػػـ  تجػػػملز متلعػػػا  ؿخػػػاب  مػػػم  احػػػم  ػػػب   قػػػا  ػػػب لعػػػمئ  اعدػػػاـ،

ا  ػمك اع تخمبػمت ل ػب  ( إرمرة  ب العػ  ،16اارمرات ال  حنبج   ب اعخبمر معدؿ )
( إرػػمرات  قػػا  ػػـ لػػـ تبػػدأ القةػػ  11اةػػبح المعػػدؿ ) 2111الرئمعػػي  اعمرف يػػ  دػػمـ 

د ػػػدمم بػػػدأت ادارة  2112/بػػػملظذلر  م يػػػ   ػػػب أجذػػػزة اعدػػػاـ اعمرف يػػػ  حتػػػ  ا نػػػلؿ 
 ،العػراؽ  ػزلجلرج دبن ل بلش بتو  ف جذلد م الرامي  ال  د ع الرأ  العمـ ال  تأ  ػد 

 مػرة، (57)ذ ػرت  2113ذلؾ بدأت اارمرات بملتزا د بر   حمد  فب رذر ربما/  اذ
 .(1)مرة (145)ذ رت  2113 ب اذار/ ل 

 إثارة المخاوؼ:
القػػػدرات  تلػػػخيـ دػػػف طرفػػػا( المخػػػملؼ )ا ػػػمرةالتخلفػػػف الاعػػػتخدمت أمرف ػػػم أعػػػنلب 

لر زت دن  التو لللجيم العع رف  ح ػث أدت  ػذ  اعددػمكات  ،القتملي  لنقلات العراقي 
 ل يأتذـ لف رة لرب العراؽ لالعدلاف دنيه. ،ال  ا مرة المخملؼ  ب  فلس اعمرف   ف

الػػػػػذ ف  العيمعػػػػػ لف لاار ػػػػػمب لف ليعػػػػػلا الػػػػػددمة اللح ػػػػػد فعبػػػػػد مػػػػػف اعرػػػػػمرة الػػػػػ  اف ل 
محػدث اعػتعممؿ ،  يعتعمنلف الخلؼ لقيمدة العنلؾ البرر   ب اعتجم مت الادقا ي 

أ  ػمك الحػرب  قػد عػمددت  ػب  1991دمـ مم ز لعمم  الخلؼ  ب مجمؿ التعلفا برز
التغطي  التنفزفل يػ  لعربػ  ) مفػب( المعػنح  ل ػب توتعػح الةػحراك دنػ  إطػاؽ دربػ  

مػػػف العربػػػ  التػػػب ةػػػممت  ػػػب اعةػػػ  خةيةػػػم ل ػػػب  عػػػخ  اعػػػتذاوي  ، )الذػػػممر(
 قػد عػمددت الحػرب دنػ  اطػاؽ  ػلس لاعػع ال طػمؽ بملعربػمت  لاعتخداـ العع ر ،

الرفملػػي  الوب ػػرة  ػػب اللعيػػمت المتحػػدة تنػػؾ العربػػمت تجعػػ  مملو ذػػم يرػػعرلف بمعمػػمف 
 .(2)ليس بحمم تذـ للوف بإربمع قلا ـ لدلا عذـ العدلا ي 

نػػـ يغػػب العممػػ  الػػد  ب دػػف ئيػػ  اخػػرى اعػػتخدمتذم امرف ػػم   يمػػم  خػػص اعػػمل ب ددمل 
ددميػػػػػػ  اعمرف ػػػػػػمف  فػػػػػػب حػػػػػػرب الخنػػػػػػ ا ال م يػػػػػػ  اعػػػػػػتمر بػػػػػػلش اعب بػػػػػػملعزؼ دنػػػػػػ  

                                                 
 .87-77المةدر العمبا  فعه، ص( 1)
 .135. ذ، صر ندلف رامبتلف لجلف عتلبر، ـ. س( 2)
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اعجتمػػمع العػػ ل  لطمئفػػ  المعمػػدا   ف  ػػـل  خػػاؿ بػػلش قػػد ذ ػػر  (الحػػرب لالػػد ف)لتػػر
لنبػػدك  ا ػػه  تػػذ ر اداك الةػػاة  ػػب  ممػػب ديف ػػد قبػػ  إةػػدار اعمػػر :1991/حزفػػراف/6

أف بػلش معػح  1991/حزفراف/7لجمك  ب ةحيف    لفلرؾ تميمز  ـل  ،بحرب الخن ا
الػػدملع مػػف د  يػػه ل ػػل يةػػف ةػػاته قبػػ  إدطػػمك امػػر القةػػف الػػذ  بػػدأ بػػه الحػػرب 

رػػخص مػػف الحلػػلر الػػذ ف  بػػلا لقل ػػم ل ػػـ  ذتفػػلف  (23ل 111)لػػد العػػراؽ  ذتػػف 
 .(1))أم ف(

 ب الددمئيػ  التػب ادتمػدتذم الددميػ  اعمرف يػ    جد مػف خػاؿ اعػتعراض ابػرز اععػمل 
 ب تلجذذم لنعراؽ اعختاؼ اللالح بػ ف اععػمل ب المعػتخدم  مػم قبػ  حػرب الخنػ ا 

ل ذا  للح المبدأ الذ  ادتمدته الددمي  اعمرف ي   ػب دػدـ ادتممد ػم  ،ال م ي  لخالذم
ا ذم مػػف قرفػػب أل بع ػػد لأ مػػم الت ػػلع لاععػػتعم   ب ػػ  مػػم يحقػػا لذػػم أ ػػد ،أعػػمل ب محػػددة

 علاك بتلظ ف أعمل ب اعداـ أل اععمل ب ال فعي  أل اععمل ب الددمئي . 
112111

د ػػػدمم دمػػػر مر ػػػز التجػػػمرة العػػػملمب  ػػػب   لفػػػلرؾ  2111/أ نػػػلؿ/ 11جػػػمكت أحػػػداث 
دبن ػػل لمب ػػ  الب تػػم لف  ػػب لارػػ طف لتعطػػب  رةػػ  لػػتدارة اعمرف يػػ  للرئيعػػذم جػػلرج 

 طػػػاؽ  حػػػل عيمعػػػته الخمرجيػػػ  للعػػػب دلر أمرف ػػػب جد ػػػد  ػػػب القػػػرف اع اعبػػػف بػػػلش
 ذػػذ  اعحػػداث قػػد أدطػػت اللػػلك اعخلػػر لػػتدارة اعمرف يػػ  لوػػب  ،الحػػمد  لالعرػػرفف

 برز م حربذم دن  اار مب.لاتعنف حرلبذم المتعددة 
لػه دػف بػدأ /ا نػلؿ أدنػف الػرئيس اعمرف ػب  ػب تةػرفحمت 11 بعد عمدمت مػف  جػـل 

تتلػػمف ادػػمدة رعػػـ خرفطػػ  الرػػرؽ اعلعػػا  التػػبخطتػػه  ػػب )الحػػرب دنػػ  اار ػػمب( 
ااطمحػػ  ب ظػػمـ   ةػػا  دػػفللعػػا اعػػيم، لالعمػػ  دنػػ  تلعػػيع رقعػػ  الذيم ػػ  اعمرف يػػ  

، لتب ػػت تبعػم لػػذلؾ أمرف ػم اعػػترات جي  جد ػدة قمئمػػ  دنػ  مبػػدأ (2)طملبػمف  ػػب أ غم عػتمف
اعػػترات جي  الػػردع لأعػػردت ايلػػم  ػػب للػػع اعػػترات ج تذم اللػػربمت اللقمئيػػ  بػػدع مػػف 

الععػ رف  التػب در ػػت بمعػـ)الذيم   العػرفع ( لالتػػب تتحػدد  ػب خنػػا معػتلى دػمؿ مػػف 
                                                 

 .310دل اس  ن  ر، ـ. س. ذ، ص( 1)
 ة ر دمرلر ، حرلب جلرج دبن ل بلش)اللقمئي ( ب ف مر زف  الخلؼ لدللم  ار مب الدللػ ، مجنػ  المعػتقب   (2)

 .31، ص2003، ب رلت، مر ز دراعمت اللحدة العربي ، تررفف ال م ب/297العربب، العدد
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ل ػذ  اععػترات جي  تعػرؼ  ،التلتر ية  ال  أزمػ  تػؤد  بػدلر م الػ  الةػراع الععػ ر  
دل ملػد رامعػف ند بم ذم اعترات جي   جلمي  ترتوز دن  تحق ػا  ػدؼ عيمعػب لقػد أطنػا 
)الةػدم  لالردػب( ح ػث تتعػدد  )*(لزفر الد مع اعمرف ػب دنػ   ػذ  اععػترات جي  مفذـل

اللػػػربمت ال  را يػػػ   ػػػب تلق ػػػت متػػػزامف مػػػع  جمػػػمت برفػػػ  قليػػػ  مػػػف اتجم ػػػمت متعػػػددة 
احمطػػ  العمنيػػمت بحػػرب  فعػػي  م ظمػػ  مػػع إ قػػمد العػػيطرة دنػػ  أر ػػمف الدللػػ  لال ظػػمـ ل 

 .(1)الداخ  لبملتملب   ذمر الد مع عرفعم ل تحقا ال ةر لالطمبلر الخممس  ب
/ا نلؿ التب أدت  مم يعتقد البعض مف المذتم ف ال  ا تزاز ةلرة أمرف ػم، 11أحداث 

اتجػػػم  أمرف ػػػم  حػػػل تعزفػػػز بعػػػا أجذزتذػػػم اعم يػػػ  لالتلػػػ  ا دنػػػ    ػػػبالعػػػبب  ت ػػػ م
 بمم  خدـ مةملحذم..ه ذالحرفمت لالحقلؽ الفردي  لمممرع  التعتيـ اعدامب لتلج 

)م تػػػػػػػب التػػػػػػػأ  ر  ػدػػػػػػػرؼ بػػػػػػػ م   فػػػػػػػب  ػػػػػػػذا اعطػػػػػػػمر أ رػػػػػػػأت اللعيػػػػػػػمت المتحػػػػػػػدة م تبػػػػػػػ
الػػذ  خةػػص لتلػػن   الػػرأ  العػػمـ الػػداخنب لالػػدللب حػػلؿ الحمنػػ   *(*)اععػػترات جب(

إ رػػػػػػػػمك لحػػػػػػػػدة  ،  ػػػػػػػػذلؾ(2)لددمذػػػػػػػػم لػػػػػػػػد اار ػػػػػػػػمب للتعزفػػػػػػػػز العيمعػػػػػػػػ  اعمرف يػػػػػػػػ 
لوػػػػ  مػػػػف يعػػػػمد   ػػػػ  مػػػػم  ػػػػل أمرف ػػػػب  ػػػػب الددمي )المد يػػػػ ( الذػػػػدؼ م ذػػػػم التةػػػػد  

 ة/ا نػػلؿ قممػػت اللعيػػمت المحتػػدة بإدطػػمك اار ػػمب للػػع القػػل 11مػػف  .  بػػدكا  (3)الخػػمرج
                                                 

 تػػػمب للػػػعه الومتبػػػمف اععػػػترات جيمف الععػػػ رفيمف ) ػػػمرعف  ػػػب. اللمػػػمف ظذػػػر  ػػػذا التعب ػػػر لنمػػػرة اعللػػػ   ػػػب  )*(
ل رر مف قب  بر مما ابحمث القيمدة لالعيطرة التمبع لم تب معمدد لزفر الد مع  1996لجميس بب.لا د(  ب دمـ 

  ػػػب امرف ػػػم ليحمػػػ   ػػػذا الوتػػػمب د ػػػلاف )الةػػػدم  لالترليػػػع: ا جػػػمز الذيم ػػػ  العػػػرفع ( يةػػػف الةػػػدم  لالترليػػػع
بمدتبمر ػػم اعػػت رات جي  تعػػتذدؼ التػػم  ر دنػػ  ارادة لادراؾ لمفػػم يـ الخةػػـ بػػدع مػػف تحطػػيـ قدرتػػه الععػػ رف  لب ػػ  

 .120بعمط . لنمزفد ا ظر: ر ندلف رامبتلف لجلف عتلبر، ـ.س. ذ، ص
-117ص ،2003ز ب محملد ز ب، بغداد ب ف الخيم   لالتو لللجيم، القم رة، دار الرلل  لن رر لالتلزفع،  (1)

120. 
ل ل م تب تمبع لنب تم لف،  تلل  مف لمف مذم  للع الخط  اعدامي  لاعتةملي  ع  حرب منتزمم  ب  (*)*

ذلؾ بملمبمد  العع رف  اععمعي  لا مذم اع لبما لالتوتـ لالتحم  ، ا ظر: د.ةاح الد ف الدرفد ، معر   
 دن  ملقع اع تر  ت اعتب: 2، صاعداـ..  ب  يمب حرفته !، مجن  ا  مر اعلوترل ي 

                                                    http://www.afkaronline.org/arabic/index.html 
، ب ػػػرلت، مر ػػػز 291العربػػػب، العػػػددادرفػػػس الورف ػػػب، الزدممػػػ  اعمرف يػػػ   ػػػب دػػػملـ مرتبػػػؾ، مجنػػػ  المعػػػتقب   (2)

 .24، ص2003دراعمت اللحدة العربي ، اذار/
مير   ترلعل ع ب، الددمي  لنحرب/دمنيمت عرف  لنتم  ر دن  الرا  العمـ لة مع العيمعمت، مجن  المجتمع  (3)

 ، دن  ملقع اع تر ت اعتب:29/3/2003 ب  1544العدد 

http://www.afkaronline.org/arabic/index.html
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ل ت جػػػػ  لػػػػذلؾ قممػػػػت بتأعػػػػيس حملػػػػ  حػػػػرب معػػػػتمرة دنػػػػ  معػػػػتلى العػػػػملـ  ،العظمػػػػ 
 نػلؿ اف ا/11لذلؾ  جد م ذ النحظمت اعلل  بعػد  ،بمعتخداـ أعمل ب حرب المعنلممت

مقبللػػ   ػػب العػػملـ دنػػ  اعػػمس ا ذػػم م ظمػػ   ى  جحػػت  ػػب تةػػلفر  فعػػذم  قػػل أمرف ػػم 
ل ػػػػل  ،لم ظمػػػػ  ديمقراطيػػػػ   ػػػػب الحيػػػػمة العيمعػػػػي  ،رأعػػػػمملي   ػػػػب الحيػػػػمة اعقتةػػػػمدي 

 أدن ػػت بةػػراح  )اف . (1)الم طقيػػ  لالمم  ػػ  لملاجذػػ  اار ػػمب الػػدللب ةممجعنذػػم القػػل 
مؽ اعمػـ المتحػدة لػف يم عذػم مػف لاف القػم لف الػدللب لم  ػ مف ليس معذػم  ذػل لػد م(

 تطػلرت العللمػ   (اار ػمب..)رف حرب طلي   ب    م مف لزممف لد العػدل الجد ػد
  اعمرف يػػػػ  مػػػػف دللمػػػػ  اقتةػػػػمدي  الػػػػ  دللمػػػػ  اعػػػػتبدادي  الػػػػ  دللمػػػػ  قػػػػدنػػػػ  الطرف

 .(2)حرب
أةػمب الػػرئيس اعمرف ػب جػػلرج دبن ػل بػػلش العػملـ بمػػم  2112/ ػم لف ال ػػم ب/29ل ػب 
ر ـ بػ.. ل )*(الةمدقػ  د دمم تحدث  ب خطمب )حمل  اعتحمد( دف)محػلر الرػر(يربه 

اعبػػف رحبػػلا بذػػذا )الللػػلح اعخاقػػب( مػػف جم ػػب بػػلش   فاف الو  ػػرفف مػػف اعمػػرف  
)الوػمبل ( ال ردػمة  يع ػس مبمرػرة  قم ػ  لول ػهداـ ا تقدت  ػذا التعب ػر اع مف لعمئ  

جم ػب بػلش  ػب  قد تةػمدد  ػذا الملقػف مػفالبقر لي رس أحمدي  الملقف اعمرف ب ل 

                                                                                                                                            

                                                    http://www.almujtamaa-mag.com/detail.asp 
 .23-22ز ب محملد ز ب،ـ. س. ذ، ص (1)
 .24، ص2003ععد حممد، دللم  الحرلب.. ال  ا ف؟، القم رة، با دار  رر،  (2)

ع ذم  ػػػب خطمبػػػه دػػػف حملػػػ  اعتحػػػمد، م ػػػز بػػػلش ا ػػػراف لالعػػػراؽ ل لرفػػػم الرػػػمملي  بمدتبمر ػػػم )محػػػلرا لنرػػػر( لعػػػ )*(
المعػػتمر  ػػب تعػػنيح  فعػػذم لتذد ػػد العػػاـ العػػملمب لدبػػر عػػع ذم عمػػتاؾ اعػػنح  دمػػمر رػػمم  ترػػ   تنػػؾ اع ظمػػ  
خطػػرا رػػد دا لمتزا ػػدا لقػػد تلػػع تنػػؾ اععػػنح   ػػب ا ػػد )اعر مب ف( لتػػزلد ـ بمللعػػمئ  التػػب تم ػػ ذـ مػػف تحق ػػا 

للعيمت المتحػدة اعمرف يػ .. لمفذػـل )المحػلر( بػملطبع  را  تذـ، ل ؤعك ربمم  ذمجملف حنفمك م ال يحملللف ابتزاز ا
يعػػتددب  ػػب الػػذ ف الػػذ رفمت حػػلؿ )قػػلات المحػػلر(  ػػب الحػػرب العملميػػ  ال م يػػ  لفػػؤد  الغػػرض المطنػػلب بتذيػػ  
،  ػذا اععػتخداـ لنتعب ػر اعػتخداـ ملػن   الجمذلر لتقب  رف الحرب لػد الػدلؿ التػب ت تمػب الػ  المحػلر المزدػـل

رػػػػمك تحػػػػملف ال اتحػػػػمد بػػػػ ف الػػػػدلؿ التػػػػب تلاجػػػػه خطػػػػرا دا مػػػػم بمللػػػػبا بعػػػػب ملاقفذػػػػم لمةػػػػملحذم ل ػػػػل يقتػػػػرح ا 
 .112-111المرتر  .ا ظر: ر ندلف رامبتلف لجلف عتلبر، ـ. س. ذ، ص
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لػػػد مػػػف  *( )د ػػدمم أدنػػػف مفذلمػػه الجد ػػػد حػػلؿ )الحػػػرب اللقمئيػػ ( 2112 ل  ػػل دػػػمـ 
 .(1)لةفذـ بمار مب  ف لالطغمة

)دا  ػػد لمؤلفه تػػمب )الرجػػ  الم معػػب(  اف  ػػب ػػب  ػػذا الةػػدد ذ ػػر دمحم حعػػ  ف  ي ػػ  
) ة ال  قػػرات توفػػب لرػػرح اععػػبمب مذمػػ   تمبػػ   قػػر ب .اف اعخ ػػر قػػمؿ:  نفػػت.*( )* ػػرـل

التب تددل أمرف م ال  تقةد العراؽ لذلؾ  جزك مف خطمب الرئيس الع ل  دػف حملػ  
:  ػػمف مػػف اللالػػح لػػب ا ذػػـ طنبػػلا م ػػب  تمبػػ  الفتػػلى التػػب  اعتحػػمد، يقػػلؿ دا  ػػد  ػػرـل

قػرار ؼ …ؽ خطػمب الػرئيس دػف حملػ  اعتحػمدتبرر حربم دن  العراؽ تللع  ب عػيم
العراؽ قد اتخذ لاف ةيم   او ر الفقرات حعمعي  لخطلرة  يه قػد أل نػت الحرب لد 

ل  ػػت ادػػرؼ اف   ػػمؾ مجملدػػ  مػػف خمعػػ    ػػر   ػػب م تػػب العاقػػمت العممػػ   ب،الػػ
يع فػػلف دنػػػ   تمبػػ  مرػػػرلع الخطػػػمب، لقػػد أدجبػػػت ) ل ػػػدال زا رايػػس( بملةػػػيغ  التػػػب 

لػػم ت: ) حػف  رفػػد  ماف لرأت ا ذػػم تتعػع عخػرفف ب ػػ ذـ ا ػر دػف محػػلر الرػر اقترحتذػم 
ف إعػاميمف لذلػؾ يم ػف اف  للػد حعمعػيمت ع  رفػد م املعراؽ لا راف بنػد ا راف ايلم( 

لػػػػم ه  لرفػػػػم امقترح ج رعػػػػلف ) ب ػػػػر  تػػػػمب خطػػػػب الػػػػرئيس(  ػػػػ ػػػػب العػػػػملـ ااعػػػػامب 
 .(2)(ل  ذا جرت لعدة تعب ر )محلر الرر ،الرمملي  ليةبح ال ا   معم محلرا لنرر

/ا نػػػػػلؿ اعػػػػػتخدمت اللعيػػػػػمت المتحػػػػػدة لػػػػػمف مماعػػػػػتخدمت مػػػػػم يعػػػػػم  11مػػػػػف  بػػػػػدكا  
 ػػأو رت  ػػب لعػػمئ  اعدػػاـ المختنفػػ  الح ميػػمت المخيفػػ  معتمػػدة  ،بمار ػػمب الح ػػلمب

 ػػب ذلػػؾ دنػػ  أعػػنلب الخػػلؼ الػػذ  يقػػـل دنػػ  أعػػمس قػػل  لػػدى الجمذػػلر اعمرف ػػب 
لجػػػه   ئم   قػػػد تحػػػلؿ رػػػ ئم  رػػػ ،اار ػػػمب  ػػػب المعػػػتقب حػػػلؿ أ عػػػمؿ يم ػػػف اف يقػػػـل بذػػػم 

                                                 
اعتخدمت ادارة بلش دبمرة )الد مع اللقمئب( للةف قرار م بملذجـل دن  اي  دلل  دلف لجلد ادممؿ اعتفزازف   )*(

دلل  ل ب دبمرة يم ف اعتخدامذم لتبرفر مذمجم  مف ترفد امرف م دن  اعمس ا ذـ قد  ذمجمل ذم  ب مف قب  تنؾ ال
  ـل مم.

 .6، ص2003بلب للدلارد، حرب بلش، درض لتحن   حع ف دبد اللاحد، القم رة، دار مدبللب الةغ ر،  (1)
ب الرئيس اعمرف ب جلرج دبن ل يعم  دا  د  رـل  ب الب ت اعبيض لاعتفمدة مف خبرته  ب  تمب  خط )**(

 بلش.
، 2003، القم رة، دار الررلؽ، 2دمحم حع  ف  ي  ، اامبراطلرف  اعمرف ي  لاا مرة دن  العراؽ، ا(2)

 .239-234ص
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)أعمم  بف عدف( ال  لجه )ةداـ حع ف( لبدأت لت رة الحمات اعداميػ  لالددمئيػ  
لاعػػػتقرار م طقػػػ    ػػػه مةػػػدر الخطػػػر المذػػػدد عمػػػفادنػػػ  بملتةػػػمدد اظذػػػمر العػػػراؽ 

لالبرفطػم   ف الررؽ اعلعا لبدأت التةرفحمت تتلال  مػف أ ػلا  المعػلؤل ف اعمرف ػمف 
 التب ت مد  لتةر دن  معمقب  العراؽ اجبمر  دن  التخنص مف أعنحته المدمرة.

مف إداف الحرب دن  العراؽ ا دلعت حمن  ددمئي  أمرف ي  م  فػ  مػف اجػ   مدةقب   
) ( التػب تبػث لػيس اعددػمكاتلرعػمت  ػذ  ) الترلفا لل ـ اف )أمرف ػم تتعػرض لنذجػـل

للوػػف ايلػػم مػػف خػػاؿ دػػدد مػػف الملاقػػع  ،اعػػع  اع ترػػمر قػػا دبػػر لعػػمئ  اعدػػاـ ل 
الحػػػرب دنػػػ  ا ذػػػم دمػػػ  مرػػػرلع  لتةػػػف اعداميػػػ  دنػػػ  رػػػب   المعنلمػػػمت الدلليػػػ ،

ب  مػػم تخفػػب بع ميػػ  اع ػػداؼ اععػػترات جي  لاعقتةػػمدي  اللالػػح   ،لنػػد مع دػػف الػػ فس
 .(1)لنحرب

 ذملرػػردي  عيمعػػي  لرػػ  لت مػػل حمنػػ  الددميػػ  بػػدلر م لتةػػبح ذرفعػػ  لنحػػرب لمبػػررا لذػػم
بػػػػلش  ػػػػب خطمبمتػػػػه بػػػػملحرب )اللقمئيػػػػ (  اطنػػػػا دن ذػػػػمتعتمد)الحقيقػػػػ  الرعػػػػمي ( التػػػػب 

دمدة تقـل الددمي  اعمرف ي   ب حرلبذم دنػ  توتيػؾ ادامػب  تم ػ   ػب ل ال)الد مدي ( 
ظذػػمر  بمظذػػر العػػدل الػػذ  لػػه جػػيش متمػػرس  تطنػػب قذػػر  جذػػدا لدتػػمدا  ، فػػ  العػػدل لا 

لحمن  اعدامي  التب عبقت  ػزل العػراؽ لالتػب تتحػدث دػف )الحػرس ل ذا حدث  ب ا
ل)اععػػنح  الفتموػػ  المذمبػػ ( الػػ    ػػر ذلػػؾ  مػػم  الجمذػػلر  المخ ػػف( ل) ػػدائب ةػػداـ(

 ب حرب أ غم عتمف التب ادتمد   ذم الخطػمب اعمرف ػب اادامػب دنػ  الترػد د دنػ  
 .(2)قب  رراع  المقملم  اع غم ي  لدحر م لنقلات الرلعي  مف

)لمعذػم الح لمػ   مادارة اعمرف يػ  ػ مف لنتلن   دلر  ب ر  ػب التذ ئػ  لغػزل العػراؽ ل 
البرفطم يػػ ( قممتػػم دػػف عػػمبا إةػػرار لبرػػ   متعمػػد بػػمختاؽ معنلمػػمت تعنمػػمف تمممػػم 

 (3)ليق  ػػػػم ا ذػػػػم ليعػػػػت ملجػػػػلدة دنػػػػ  ااطػػػػاؽ  ػػػػب عػػػػع ذم المحمػػػػـل عحػػػػتاؿ العػػػػراؽ
ذ ػػر  بػػلؿ ال  ػػ  لزفػػر الخزا ػػ  اعمرف ػػب لالعلػػل  ػػب مجنػػس "لتتأوػد  ػػذ  الحقيقػػ  بمػػم 

                                                 
 .3مير   ترلعل ع ب، ـ.س . ذ، ص (1)
مجنػػػ  المعػػػتقب  الحب ػػػب الغرفبػػػب لآخػػػرلف، الفلػػػمئيمت العربيػػػ  لتغطيػػػ  الحػػػرب دنػػػ  العراؽ)حنقػػػ   قمرػػػي (،  (2)

 .122، ص2003(، ب رلت، مر ز دراعمت اللحدة العربي ، ا نلؿ295العربب، العدد )
(، ب رلت، مر ز دراعمت اللحدة 32المعتقب ، عنعن  )-ال تمئا-دمحم الذزاا لاخرلف، احتاؿ العراؽ: اع داؼ (3)

 .59-58، ص2004العربي ، 
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مػف اف بػلش  2113اعمف القػلمب  ػب إدارة الػرئيس بػلش )اعبػف( حتػ   ػم لف اعلؿ 
لاف لديػػه معػػت دات  رجػػع  .(..) ػػمف  بحػػث ب رػػما دػػف دػػذر لتطمحػػ  بةػػداـ حعػػ ف 

مرحنػ  تللػح لجػلد خطػا لنعػراؽ  ػب  2111/أ نػلؿ 11تمرفخذم ال  مم قب   جممت 
 .(1)مم بعد الحرب لعقلا  ظمـ ةداـ حع ف"

 ب الجم ب اعخر قمـ معؤلللف  ب ادارة بلش بترلفا اارمدمت للعبػلا لعبػ  حعمعػ  
تعتمد دن  التنميحمت التب تربه الوذب  مػم  ػب قةػ  اجتمػمع دمحم دطػم أحػد خػمطفب 

مػف ا عػداـ أ    عنػ  الػر ـ ،/أ نػلؿ مػع المعػؤلل ف العػراق  ف  ػب بػراغ11الطمئرات  ب 
للف  ػػب إدارة بػػلش ل دل ػػ  مل ػػلؽ  ؤ ػػد ذلػػؾ اعجتمػػمع قػػد حػػدث بملفعػػ ، لاةػػ  المعػػؤ 

تػػػرلفا تنػػػؾ اارػػػمد .. ذا الػػػ  جم ػػػب أعػػػنلب التوػػػرار الػػػذ  ادتمػػػدت دنيػػػه الددميػػػ  
اعمرف يػػػ  قبػػػ   رػػػلب الحػػػرب برػػػ   م  ػػػف بمدتممد ػػػم دنػػػ  توػػػرار بعػػػض القةػػػص 

 :م   الغ ر م بت لقمئعذم
 اؽ ال لرا  ـل الم لب مف   دا.رراك العر ػ 
 لجلد داق  ب ف العراؽ لت ظيـ القمددة.ػ 

للقػػد ددمػػت الددميػػ  اعمرف يػػ  العػػلداك )أعػػنلب إطػػاؽ التةػػرفحمت(  ػػب العاقػػمت 
امػتألت الةػحف لأجذػزة اعدػاـ  2113، 2112، 2111الدللي   فب خػاؿ اعدػلاـ 

تمذػػػػد لتػػػػددـ ال تعػػػػلؽ لنعيمعػػػػ   العملميػػػػ  بملتةػػػػرفحمت لالتنميحػػػػمت لالقػػػػرارات التػػػػب
 .(2)عيمع  دللم  الحرلبل ب اعمرف ي  الجد دة ،

لػه مػع أدلػمك الوػل غرس: )اف  )*(لجمك  ب احد تةرفحمت الػرئيس بػلش  ػب اجتمػمع
دنػػػ  بنػػػد م  تعػػػمظـ  مل ظػػػمـ الحػػػموـ العراقػػػب يمنػػػؾ  رالخطػػػر دنػػػ  بنػػػد م  ػػػمدح، الخطػػػ

 ظمـ ال  امتاؾ ق بنػ   لليػ  لبمػم لديػه مػف أعنح  ب لللجي  ل يميمئي .. ليعع   ذا ال
مػػػػلاد ا رػػػػطمرف  يعػػػػتطيع اف يةػػػػ ع لاحػػػػدة  ػػػػب  لػػػػلف دػػػػمـ( ل  ػػػػذا  جػػػػد اف  ػػػػلع 

                                                 
(1)BBC online,12/1/2004. http://news bbc.co.uk/hi/arabic/middle.east-news/newsid- 

 3388000/338808/.st>.                                                                              
 .30-29ععد حممد، ـ. س. ذ، ص (2)

فت أ  قبػػ  اعػػبلد ف  قػػا مػػف تةػػل  2002/ا نػػلؿ/26اجتمػػع الػػرئيس اعمرف ػػب مػػع ادلػػمك الوػػل غرس  ػػـل  )*(
-اعحػػػتاؿ-الوػػل غرس دنػػػ  مرػػرلع يعػػػمح لنػػػرئيس بغػػزل العػػػراؽ ا ظػػر: امػػػب لر  غتػػػلف لاخػػرلف، العراؽ:الغػػػزل

 56-55، ص2003المقملم ، ب رلت، مر ز دراعمت اللحدة العربي ، 
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المعنلمػػمت اععػػتخبمرف  الػػذ  جػػرى الػػ ف   يػػه لالخطمبيػػ  الم  ػػرة لنعػػخا النػػذ ف قػػدمم 
لػػ  الػذ  قػدـ ا هلنرػعب اعمرف ػب لتبرفػر حػرب مػػع العػراؽ  ػل الػدل   المبػملغ  يػػه  فعػ

2112/تررفف اعلؿ/11الول غرس لحةد أةلاته لةملح الحرب  ـل 
(1). 

ب ػػػػػػت لزارة الػػػػػػد مع اعمرف يػػػػػػ   ػػػػػػب العمةػػػػػػم   21/3/2113لمػػػػػػع بػػػػػػدأ الحػػػػػػرب  ػػػػػػب
من ػػػلف دلعر ح ػػػث قػػػدـ مػػػف   ػػػمؾ العم ػػػد 1.5القطرف )الدلحػػػ ( مر ػػػزا ةػػػحفيم ب نفػػػ  

العمنيػمت الععػ رف ،   ع ت بػرل س، قمئػد قػلات التحػملف، التقػمرفر المػلجزة دػف عػ ر 
ل لمحػػػما برمرػػػمت البازمػػػم ال مدمػػػ  الزرقػػػمك، لقػػػد بػػػذلت الرػػػب مت العملميػػػ  جذػػػلدا 

 .(2)دمجن  عرتقمؽ اععممك لتغط تذم اعخبمرف 
( 12( ةػػحفب  يعمنػػلف مػػع القػػلات اعمرف يػػ  دنػػ  اف  تق ػػدلا بػػػ)511لقػػد تػػـ الحػػمؽ )

  تغطيػػػػ  الحػػػػرب لتعػػػػمح ةػػػػفح  مػػػػف التعنيمػػػػمت التػػػػب ادطم ػػػػم الب تػػػػم لف مػػػػف اجػػػػ
 .(3)التعنيممت ب رر الةلر  ب ر   مبمرر د دمم تعد م العنطمت اعمرف ي  م معب 

لقػػد اتعػػمت التغطيػػ  اعداميػػ  لنحػػرب دنػػ  العػػراؽ ب  م ػػ    ػػر معتػػمدة لتػػد ا   ػػر 
معبلؽ لاخبمر لالتقمرفر لالتعنيقػمت لالةػلر،  مػم ظذػرت  ػب  ػذ  الحػرب تو لللجيػم 

مؿ التق يػػػ  العػػمعي  لالبةػػػرف  الحد  ػػػ  مػػف الجم ػػػب اعمرف ػػػب، لاعداك متطػػلرة بمعػػػتعم
المعػػرحب مػػف الجم ػػب العراقػػب   ػػا الطػػر  ف  ػػمف يعطػػب ةػػلرة ا تقمئيػػ  دػػف اللاقػػع، 
ل م ػػػػت ا تقمئيػػػػ  الجم ػػػػب اعمرف ػػػػب تتعػػػػـ ب ل ذػػػػم مدرلعػػػػ  لتةػػػػدر مػػػػف اعدام ػػػػ ف 

ذػـ رؤفتػه لمتمبعتػه ل ػب  ػب ذلػؾ المنتحق  ف بقلات التحملف، لالذ ف   قنػلف مم تعػ   ل
عتختنػف    ػرا دمػػم  م ػت تممرعػػه العػنطمت العراقػب مػػف رقمبػ  دنػػ  دمػ  الةػػحف  ف 

 .(4) ب اعمموف الخملع  لعيطرتذم
لقػػػد الحػػػا الجم ػػػب اعمرف ػػػب  لػػػا  دػػػف الةػػػحف  ف المنتحقػػػ ف بمللحػػػدات الععػػػ رف ، 

ةػػحلب بطػػمقـ التةػػلفر المقػػمتن ف الععػػ رف ف الػػذ ف يعمنػػلف  ةػػحف  ف ل ػػ  مػػ ذـ م
 الخمص به لالذ  يطنا دنيه اعـ)الومم را المقمتن (.

                                                 
 .56المةدر العمبا  فعه، ص (1)
 .176-175ر ندلف رامبتلف لجلف عتلبر، ـ. س. ذ، ص (2)
ب مت اعمرف يػػ  تقػدـ ةػػلرة زائفػػ  دػػف الحػػرب، دنػ  الملقػػع اعلوترل ػػب: المر ػػز العربػػب بمعػ مؿ بمرلل يػػه، الرػػ (3)

 http://www.ujrc-jordan.org/web/aractivities.htm         امي /اعردف.     الدللب لندراعمت اعد
 .118الحب ب الغرفبب لآخرلف، ـ.س.ذ، ص (4)
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لمع    الترت ب الذ  دمنت به اعدارة اعمرف ي   قد  مف   مؾ ا تقػمر رػبه  نػب الػ  
المعنلممت التب تةدر م القيمدتمف اعمرف يػ  لالبرفطم يػ  دػف الحػرب عػلاك برػمف دػدد 

الػػػف  34ب رػػػمنت حتػػػ  التمعػػػع مػػػف  يعػػػمف  حػػػل القتنػػػ  أل  تػػػمئا الحمنػػػ  الجليػػػ  التػػػ
طنعػػػ  تزلفػػػد لنطػػػمئرات بػػػمللقلد  ػػػب  6851الػػػف طنعػػػ  ا ػػػمرة ل 13طنعػػػ  م ذػػػم  حػػػل 

طنعػػػػ  مخػػػػمبرات لاعػػػػتطاع  2251طنعػػػػ  جعػػػػلر جليػػػػ  لاو ػػػػر مػػػػف  6511الجػػػػل، ل
الػػف  16الػػف ل 15مػػف ةػػلارف   ػػرلز لمػػمب ف  751اعػػترات جب لاطػػاؽ او ػػر مػػف 

 .(1)عاح   ر ملجه 7511ةلفب للحدة ذخ رة دقيق  الت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .38-37آمب لر  غتلف لاخرلف، ـ. س. ذ، ص (1)
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 ظػػػرا لأل ميػػػ  اععػػػترات جي  لنم طقػػػ  العربيػػػ  ععػػػيمم م طقػػػ  الخنػػػ ا العربػػػب بلةػػػفذم 
م طقػػ  اقتةػػػمدي  تلػػـ او ػػػر  عػػب  مػػػف احتيػػمطب الػػػ فا العػػملمب  قػػػد عػػعت اللعيػػػمت 

 ،متحدة ب   اععمل ب لنعيطرة دن  تنؾ الم طق  علاك بإ جمد أ ظم  لاحاؼ ملاليػ ال
أل بإر مـ أ ظمػ  أخػرى دنػ  الرلػلخ، للعػا  ػذا التحف ػز اعمرف ػب لنم طقػ  العربيػ  

 قػد  ،يقف العراؽ  ب مقدم  الدلؿ التب تحت  أ مي  قةلى  ب اععترات جي  اعمرف ي 
 ػػمف العػػراؽ  ، ػػب اللقػػت الػػذ  ت مػػل  يػػه القلميػػ  العربيػػ رػػعرت اادارة اعمرف يػػ  ا ػػه 

بمل عػػػب  لنلعيػػػمت لػػػرلرفم   تلقػػػع اف يحتػػػ  ملقعػػػم رئيعػػػم  ػػػب العػػػملـ العربػػػب لعػػػي لف 
داقػػػػمت ألعػػػػع لال ػػػػا مػػػػع العػػػػراؽ عف مر ػػػػز اللعيػػػػمت  تقػػػػيـالمتحػػػػدة اعمرف يػػػػ  اف 

لعػػػراؽ تجػػػم  المتحػػػدة  ػػػب الم طقػػػ  برمتذػػػم عػػػلؼ يعتمػػػد الػػػ  حػػػد بع ػػػد دنػػػ  ملقػػػف ا
التػػب عػػبقت قيػػمـ ال ظػػمـ  الحقػػبلػػذلؾ دمػػدت اعخ ػػرة  ػػب  ،اللعيػػمت المتحػػدة اعمرف يػػ 

 .(1)ب مك داقمت ل يق  مع ال ظمـ المنوب آ ذاؾ ال الجمذلر   ب العراؽ 
لوف  ذا لـ يم ع مف تعرض العراؽ لم ذ قيمـ الحرب الول ي  ال م يػ  الػ  ادػاـ معػمد  

دنػػػ  رأعػػػذم ل  مػػػ  لمدرلعػػػ  مػػػف مختنػػػف اعطػػػراؼ الدلليػػػ لالػػػ  حمػػػات ددمئيػػػ  م ظ
 .(2)أمرف م  فعذم

ذمػػػػ  مػػػػع ممػػػػف البنػػػػداف ال فطيػػػػ  القن نػػػػ  التػػػػب خملػػػػت معػػػػمرؾ  ب ػػػػرة ل  ػػػػمف  ػػػػملعراؽ 
ملعراؽ م ػػػػذ النحظػػػػ  التػػػػػب خلػػػػع   ذػػػػم لاعػػػػتعممر المبمرػػػػر  ػػػػػـ ا ػػػػذاؾ  ػػػػمر عالمعػػػػت

 ػمف للػعه طػلاؿ  (فمقػمتحت  ح مت داقمته مع برفطم يم المعم ػدات لاعت)اع تداب
العراقيػػػ  بقيػػػمـ  ػػػلرة  -قنقػػػم ملػػػطربم لالػػػ  حػػػ ف ا تذػػػمك العاقػػػ  البرفطم يػػػ   المػػػدةتنػػػؾ 
 .(3)لعقلا حنف بغداد 1958تملز 

الددميػػػػػ   ػػػػػب العػػػػػراؽ لػػػػػـ توػػػػػف معرل ػػػػػ  بقلا   ذػػػػػم لأعػػػػػمل بذم لتوتي متذػػػػػم العنميػػػػػ   فػػػػػب 
اؽ الػػػ  لػػػرلرة مجمبذػػػ  ت ذبػػػت العػػػنطمت  ػػػب العػػػر  ،اعربع  يػػػمت مػػػف القػػػرف العرػػػرفف

                                                 
 .229دمحم حع   ف  ي  ، حرب الخن ا/ ال مـ القلة لال ةر، ـ. س. ذ، ص (1)
 .271د.حم دة عميعـ، الحرب ال فعي /مدخ ، ـ. س. ذ، ص (2)
(3)  ،  .11، ص2003دبد الرحمف م  ف، العراؽ  لامش مف التمرف  لالمقملم ، ب رلت، الدار العربي  لنعنـل
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للػـ ي ػف امممذػم اع مجمبذػ   ػذ  الددميػ   ،الددمي  المعمديػ  القمدمػ  مػف الػدلؿ الغربيػ 
لعػػػػػمئ   ب، ل ػػػػػ(1)بأعػػػػػمل ب التعبئػػػػػ  لبمعدتمػػػػػمد دنػػػػػ  اللعػػػػػمئ  اعداميػػػػػ  لالت قيفيػػػػػ 

مػػػم قلر ػػػت بمام م يػػػ  المتقدمػػػ  لػػػدلؿ الغػػػرب  ػػػب مجػػػمؿ  اذإ ق ػػػرة لػػػعيف  ل لأعػػػمل ب 
 .لالددمي داـ عا

العراقيػػػػػ  بعػػػػػض  الح لمػػػػػ تب ػػػػػت  1958بعػػػػػد قيػػػػػمـ  ػػػػػلرة الرابػػػػػع درػػػػػرمف تمػػػػػلز دػػػػػمـ 
الم طنقػمت الجد ػػدة ح ػػث للػػعت أعمعػػيمت لنعمػ  اعدامػػب بذػػدؼ تلديػػ  الجمػػم  ر 

)بملجمذلرف (  ب الخمرج دف طرفا دػرض إ جمزاتذػم لالػرد دنػ    ب الداخ  لالتعرفف
لمراحػػ  العػمبق  مػف تػمرف  العػػراؽ بم ػب قيمعػم ل  ،اععػمل ب الددمئيػ  التػب تػػرلج لػد م

قػػد حققػػت بعػػض ال جػػمح ال عػػبب  ػػب حرػػد الجمػػم  ر حػػلؿ  ػػذ  ال ػػلرة معػػتخدم   ػػب 
 .(2)ذلؾ مختنف اععمل ب لاللعمئ 

لتغ ػر ال ظػمـ العيمعػب  1958ل ب الفترة مم ب ف قيمـ  لرة الرابع درر مف تمػلز دػمـ 
ميػػػػػ   ػػػػػب العػػػػػراؽ تعػػػػػيطر دن ذػػػػػم  م ػػػػػت العيمعػػػػػ  اعدا 1968تمػػػػػلز  31-17 ػػػػػب 

 ملعػػػػيطرة مح مػػػػ  دنػػػػ  لعػػػػمئ  اعدػػػػاـ المختنفػػػػ  مػػػػف خػػػػاؿ ادتممد ػػػػم  ،الح لمػػػػمت
اذ  م ػت الح لمػ  تمنػؾ  ،الرقمب  دن  الملاد اعدامي  لالقلا  ف المتعنقػ  بملمطبلدػمت
ا  ػػمك اعزمػػمت العيمعػػي   ػػب الحػػا  ػػب ايقػػمؼ المطبلدػػمت  ػػب أ  لقػػت ترػػمك ععػػيمم 

 ػػػػػت تمػػػػػمرس اللػػػػػغا دنػػػػػ  الةػػػػػحف لتحد ػػػػػد ملاقفذػػػػػم مػػػػػف خػػػػػاؿ دلائر ػػػػػم  ػػػػػذلؾ  م
 .(3)الرعمي 

 م ػت تنػؾ الح لمػمت  قػد ل يمم  خص ملاجذ  الددمي  الدللي  ال الحمات الددمئيػ   
اع ا ذػػػػم  ،بػػػػملقرار العيمعػػػػب لاعجتمػػػػمدب لاعقتةػػػػمد  لاعم ػػػػب برػػػػ   دػػػػمـ متلاجذذػػػػ

جمػػم  ر   رفػػم ل فعػػيم مػػف خػػاؿ البيػػمف تعبئػػ  ال الػػ دمػػدت لػػمف لعػػمئنذم اعداميػػ  
 .(4)العيمعب لالةحفب

                                                 
 .18 ب اعداـ لالددمي ، ـ. س. ذ، صد.يمس خل ر البيمتب، دراعمت معمةرة  (1)
 .101مؤفد خن   العب د ، ـ. س. ذ، ص (2)
(، العػ   ال مم ػ  درػػر، 7خملػد حب ػب الػرال ، قػلا  ف العيمعػ  اعداميػ   ػب العػػراؽ، مجنػ  ا ػمؽ دربيػ  العػدد) (3)

 .23-22، ص1993بغداد، دار الرؤلف ال قم ي ، 
 . 23-22 ب اعداـ لالددمي ، ـ.س.ذ، صد.يمس خل ر البيمتب، دراعمت معمةرة  (4)
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دمػ  الػ  اح ػمـ  1968تمػلز  31-17بعد اعتاـ حزب البعث الح ـ  ب العراؽ  ب 
 العيطرة التمم  لالرممن  دن  اعداـ دف طرفا:

مذمتػه إةػدار القػرارات التػب ترعػـ  م ت الذ   )*((م تب ال قم   لاعداـ)تأعيس . 1
المعػػػؤلؿ دػػػف الخطػػػلا الرئيعػػػ  لعمػػػ  لعػػػمئ  ل ػػػل عداميػػػ   ػػػب العػػػراؽ العيمعػػػ  ا

اعدػػػػاـ ل ػػػػمف قػػػػمدة اعجذػػػػزة اعداميػػػػ  منػػػػزم ف بتطب ػػػػا  ػػػػ  القػػػػرارات لالتلج ذػػػػمت 
  .(1)الةمدرة دف  ذا الم تب

ربػػا إدارات المؤععػػمت الةػػحفي  لالةػػحف  ف لمةػػملحذـ الرخةػػي  بػػملخا العػػمـ  .2
لاحػػد لأل بػػمك لاف  ر ذ ػػم ي ػػلف لػػدى الجمذػػلر مةػػد"لددميػػ  لعيمعػػي  الدللػػ  الالقػػمئـ بم

تعػػػددت المةػػػمدر  م ذػػػم ت ػػػتذا  فػػػس اعتجػػػم  العػػػمـ، ي ػػػلف   ػػػم المحتوػػػر  ػػػب ملقػػػف 
يعػػػتطيع اف يقػػػرر أ  الحقػػػمئا تقػػػدـ ال تم ػػػع لأيػػػ  اراك  ػػػتـ  قنذػػػم الع  مػػػم تم ػػػ  الػػػ  

لاع اع بػػػمك التػػػب تم ػػػيا  رػػػر اع بػػػمك لتحرفر ػػػم لدرلػػػذم ممػػػم  ػػػؤد  الػػػ  الحػػػد مػػػف أ ػػػ
 .(2)"تة  ال  الجمذلر

 يحػػػدد عيمعػػػته مػػػف الف ػػػر العيمعػػػب الػػػذ  يعػػػتمد ال ظػػػمـ اعدامػػػب  ػػػب العػػػراؽ  ػػػمف 
لدبػػػر العقػػػلد اعربعػػػ  التمليػػػ  ظنػػػت  1958/تمػػػلز/ 14القػػػمئـ  م ػػػذ ال ظػػػمـ العيمعػػػب 

 ب الرمللي  الخملع  لعيمعػ  العػنط  العيمعػي   الةف  الغملب  دن  اعداـ العراقب
/تمػػلز 17 بعػػد لقػػد تر ػػزت  ػػذ  الةػػف  ،الحمومػػ  التػػب تقػػـل دنػػ  ر ػػض الػػرأ  اآلخػػر

 1968، اذ  م ػت المػدة الممتػدة مػف دػمـ (3)لعيطرة حزب البعػث دنػ  الح ػـ 1968/
لحتػػػ   ػػػزل العػػػراؽ  ػػػب مػػػدة ادتمػػػدت عيمعػػػتذم اعداميػػػ  دنػػػ    ػػػر حػػػزب البعػػػث 

وـ ل نعػػػػفته   م ػػػػت الدللػػػػ  لال ظػػػػمـ يعػػػيطراف عػػػػيطرة تممػػػػ  لرػػػػممن  دنػػػػ  جميػػػػع الحػػػم

                                                 
ل ػػل م تػػب  تػػلل  رػػؤلف ال قم ػػ  لاعدػػاـ الحزبػػب دنػػ  المعػػتلف ف القػػلمب لالقطػػر   راعػػه ليرػػرؼ دنػػ  ادارة  )*(

 اجتممدمته الم تظم  رئيس ال ظمـ العمبا ةداـ حع ف.
 .103مؤفد خن   العب د ، ـ. س. ذ، ص (1)
 .74-73جمعـ دمحم جمبر الر  ،ـ.س.ذ، ص (2)
، دنػػ  الملقػػع اعلوترل ػػب: 7/9/2004د.عػػع د دمػػمر  رحػػمف،  حػػل ادػػاـ حػػر  ػػب دػػراؽ ممبعػػد ةػػداـ،  ػػب (3)

 دراؽ برس.
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الػذ  يقػلد  حػزب لاحػد مذمػ  التةػد   العراقػبعدػاـ دنػ  ا ػمف ل  مفمة  اعداـ،
بمل عػػػػب  لػػػػه معمديػػػػ  لتعبئػػػػ  الجمػػػػم  ر لتعم ػػػػا لد ذػػػػم  تعػػػػدلاتجم ػػػمت الف رفػػػػ  التػػػػب 

  لنحػػزب الحػػموـ  عمػػ  الحػػزب م ػػذ لمذمػػ  رػػرح الفنعػػف  العيمعػػي ،العيمعػػب لال قػػم ب
بدايػػ  تعػػنمه لنح ػػـ  ػػب العػػراؽ دنػػ  تلجيػػه اعدػػاـ تلج ذػػم دقيقػػم دنػػ  ل ػػا اتجم ػػمت 

 .(1) ذا الحزب لا دا ه
لفتعـ اعداـ العراقب  ب الغملب بعيمع  اخفمك المعنلممت لتذلف  اعحػداث لاللقػمئع 

عنلمػػػمت لا تذػػػمج عيمعػػػ  بطرفقػػػ  بدائيػػػ   لػػػا دػػػف تقنػػػيص حرفػػػ  تػػػد ا اعخبػػػمر لالم
لرمدت  ب ة مدته القلالب الجم زة علاك  ب تحرفر اعخبػمر  ،المم لدمت اعدامي 

الةػػػحم   العراقيػػػ  الرعػػػمي  لرػػػبه الرعػػػمي    ػػػلف تعػػػنؾ   نػػػـ ،ال التقػػػمرفر ال المقػػػمعت
ل ػػذلؾ ااذادػػ  العراقيػػ  لػػـ تحقػػا لذػػم خةلةػػي  ت فػػرد بذػػم مػػف  ،الةػػحم   المعمةػػرة

داـ العراقػػب جػػمك  ػػب او ػػر مراحنػػه ذا  عػػا ع ػػم ،ات لالبػػراما لالت عػػ اح ػػث المفػػرد
تقن ػػد  منػػبك بملعملميػػمت دلف اف  نػػلف أعػػمل به  ذػػل ادػػاـ اععػػنلب اللاحػػد لالمعػػمر 

 .(2)اللاحد لالنلف اللاحد
امػػػم العػػػيطرة دنػػػ  تػػػد ا المعنلمػػػمت مػػػف ح ػػػث اعتجػػػم  لالملػػػملف  تػػػتـ مػػػف خػػػاؿ 

لطػػمبع   ػػب  ػػب أحيػػمف أخػػرى  ،م ل ب  ػػب بعػػض اعحيػػمفلعػػمئ  دد ػػدة ذات طػػمبع قػػ
لتتم ػػ  اللعػػمئ  القم ل يػػ  بإةػػدار الترػػرفعمت لاتخػػمذ ااجػػراكات اادارفػػ  التػػب تم ػػع 

لالةػلر ح ػث  ػتـ إخلػمع  لدمت رر لتدالؿ الو  ر مف اع  مر لالمعتقدات لالمللػ
عػػمـ الػػذ  تحػػدد   ػػذ  لعػػمئ  اعدػػاـ لطمئنػػ  القػػم لف لالمحمعػػب  اذا لػػـ تتق ػػد بػػملخا ال

امػػػم الف يػػػ   تتم ػػػ  بحةػػػر م م ػػػذ تغذيػػػ  المعنلمػػػمت لللػػػع رقمبػػػ  ةػػػمرم   ،التػػػداب ر
 .(3)دن ذم

ونمػػ   ػػملمطنع  ػػذ  الاع ظمػػ   ػػب العػػراؽ تعػػمح أبػػدا بمعػػتخداـ  امػػم الددميػػ   نػػـ توػػف
تعػػنـ حػػزب البعػػث لنعػػنط   ػػب العػػراؽ  مػػدةدنػػ  البحػػلث لالدراعػػمت التػػب أجرفػػت  ػػب 

                                                 
(، بغػػداد، دار 1991-1980د.دمػػمد دمحم حعػػ ف الذالػػب، التخطػػيا اعدامػػب لنعيمعػػ  الخمرجيػػ   ػػب العػػراؽ) (1)

 .208، ص2002الرؤلف ال قم ي  العمم ، 
عػػـ، الخطػػمب اعدامػػب العراقػػب بػػ ف ال ظرفػػ  لالتطب ػػا، لقػػمئع المػػؤتمر القطػػر  اعلؿ لادػػاـ، د.حم ػػدة عمي (2)

 .23، ص2001جممع  بغداد،  ني  اعداب، قعـ اعداـ، 
 .74-73جمعـ دمحم جمبر الر  ، ـ. س. ذ، ص (3)
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ا ذػػم لػػـ تت ػػملؿ بملبحػػث )الددميػػ  العراقيػػ ( لاقتةػػرت  9/4/2113الػػه  ػػب لحتػػ  احت
تنػػػؾ البحػػػلث لالدراعػػػمت دنػػػ  دراعػػػ  اعدػػػاـ العراقػػػب بمعػػػترات جي  ل نعػػػفته للعػػػمئنه 

لالملاقػػف متجم نػػ  دلر الددميػػ  العراقيػػ   ػػب    ػػر مػػف  اعلقػػمتلأعػػمل به  ػػب مختنػػف 
مػػػػم  رجػػػػع العػػػػبب حعػػػػب رأ  البمح ػػػػ  لرب ،اعزمػػػػمت لالملاقػػػػف التػػػػب مػػػػر بذػػػػم العػػػػراؽ

اف الددميػػ  العراقيػػ   م ػػت ددميػػ  لػػم ي  تخفػػب  رػػمطذم تحػػت مظنػػ  الػػ  المتلالػػع 
مؤععػ  ال جذػ  معػؤلل  دػف   للـ توف  رمطمتذم دن ي  بػدل   دػدـ لجػلد أيػ ،اعداـ

لجػػلد الرقمبػػ  الرػػد دة لوػػ  مػػم   رػػر  ػػب   لػػا  دػػف ػػذا ال رػػما معن ػػ  بةػػلرة رعػػمي  
 مف بحلث لدراعمت ل  ر م.العراؽ 

العػػر  ػػب دػػدـ اعػػتخداـ لفػػم الددميػػ  ةػػراح  ال ػػـل  ػػب العػػراؽ ال  ػػب معظػػـ " للعػػ  
ف الددميػػ  عتقػػـل أع أ ػػل  فػػلر ال ػػمس مػػف  نمػػ  الددميػػ  ذاتذػػم لادتقػػمد ـ  ،دلؿ العػػملـ

لربمم ترجع  لػرة الرػعلب اع جنلع عػل ي   ،دن  الوذب لالدج  لالتلن   لالتذليش
الونمػػػػػ  الػػػػػ  أعػػػػػبمب تمرفخيػػػػػ  لعػػػػػي لللجي   ملونمػػػػػ  د ػػػػػد ـ مػػػػػف الونمػػػػػمت  مػػػػػف  ػػػػػذ 

 .(1)"الطلطمي  الم رل    ب لغمتذـ
لم ػػ   ػػذ  الونمػػمت عتوػػر  لػػذاتذم بػػ  مػػف اجػػ  الفعػػ  الػػذ  تحد ػػ  لدنػػ  العمػػـل  ػػمف 

يعمػ   ػرد  عػ  "اعداـ العراقب لمم  تلم ه مف ددمي  بإم م يمته الفق رة لالمتلالع  
جػلد اعػترات جي  لالػح  لابتعػمد  لدػدـ ل لجلد التخطيا العػمـ لادػاـ ددـ ب ممم يع 

ممػػم جعنػػه ع يعػػتطيع الفػػرار مػػف  مطيػػ  الرػػعمرات ل مػػم ا ػػه ع  يػػ دػػف القػػلا  ف العنم
 .(2)"يعتطيع التعب ر د ذم بفع  إبدادب مف خاؿ الق لات اعدامي  المختنف 

 ملددميػػ   ػػب الحػػرلب ت رػػا  ع را يػػ ،ا –لقػػد بػػرز  ػػذا لالػػحم  ػػب الحػػرب العراقيػػ  
عف  ػػب حملػػ  حػػرب ل ػػل ا ػػملعراؽ  ،لتبػػدأ بمخػػذ ادلار جد ػػدة لتنتػػبس بأرػػ مؿ مختنفػػ 

دنػ   تلقعػ  لاجه عيا ددمئيم م ظمم لمدرلعػم مػف مختنػف اعطػراؼ ععػيمم ا ػراف، 
 ػػػػب التحةػػػػ ف الػػػػداخنب لنمجتمػػػػع  دػػػػمتا اعدػػػػاـ العراقػػػػب مذمػػػػ  مر بػػػػ  مم نػػػػ  الع،

                                                 
 .90 اح  مظـ المح  ، ـ. س. ذ، ص (1)
 .23ب ب ف ال ظرف  لالتطب ا، ـ. س. ذ، صد.حم دة عميعـ، الخطمب اعدامب العراق (2)
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اقػػػػب لتعبئػػػػ  الجمػػػػم  ر لتعزفػػػػز ال قػػػػ  بػػػػمل فس ل م يػػػػم، مجمبذػػػػه الددميػػػػ  الملجذػػػػ  العر 
 المعمدي  لالتةد  لذم.

 مف الخطػمب )الػددمئب( العراقػب خطمبػم تعبليػم بمػم يعػزز الجبذػ  الداخنيػ  لفر ػع مػف  
مع ليمت المقمت   ب خطلا القتمؿ  لػا دػف الخطػمب الػذ  يعػع  الػ   رػر ال قم ػ  

ليعما لد ذم العيمعػب لارتبمطذػم ال لػملب بمع ػداؼ اللط يػ  ،   رب ف ةفلؼ الجمم
  ػػذا اعػػتطمع اعدػػاـ العراقػػب بفلػػ  اع تةػػمرات الععػػ رف  الوب ػػرة التػػب  ،لالقلميػػ 

اعدػػػػاـ الملجػػػػه  ل ػػػػمفحققذػػػػم الجػػػػيش العراقػػػػب اف  لاجػػػػه تػػػػأ  رات اعدػػػػاـ الملػػػػمد 
اللقػت   ػبليمت الملاط  ف ل ال  الجمذلر المحنب مف اج  ر ع مع   ةب بمتجم  ف، 

تػػأج ا دلاطػػف العػػداك لوػػ  مػػف لقػػف  ػػب الةػػف المعػػمد  لنعػػراؽ معػػتخدـ  ػػب  فعػػه 
ذلػػؾ أعػػمل ب )ددمئيػػ ( م ػػ  حةػػر العػػداك لاععػػتممعت بمػػم تحمنذػػم مػػف حػػب ل را يػػ  

 .(1) حل رملز محددة لمقةلدة
م العد ػد مػف البيم مت لالتةرفحمت العع رف  لالرعػمي  التػب لظفػت   ذػ  لا  دف ذا 

اععػػػمل ب الددمئيػػػ  م ػػػ  أعػػػنلب العػػػخرف  لأعػػػنلب التوػػػرار دػػػف طرفػػػا توػػػرار الونمػػػ  
ال توػػػرار المع ػػػ  بلاعػػػط  رد ػػػف لغػػػل  ال جمنػػػ  مع  ػػػ  ال دػػػدد مػػػف العبػػػمرات ، فعػػػذم

)الفػػػرس المجػػػلس( لالةػػػمؼ م ػػػ  تؤ ػػػد المع ػػػ   فعػػػه لاعػػػتخداـ دبػػػمرات تحرفلػػػي  
ذلػؾ دنػ  اععػنلب الػددمئب المعػرلؼ إطػاؽ  )العدل الفمرعب الع ةر ( معتمدة  ب

أعػػػػمل ب اعػػػػتعراض القػػػػلة لاا ػػػػمرة لتلظ ػػػػف العممػػػػ  الػػػػد  ب الػػػػذ    ػػػػذلؾالتعػػػػميمت، 
اعتخدـ بر   م  ػف مػف خػاؿ تلػم ف اآليػمت القرآ يػ   ػ احم اف البيم ػمت العراقيػ  

 العيمعػي اللظػمئف   م قد لظفت بلظمئف اخرى   ػر لظيفػ  اعخبػمر اععمعػي  ل ػب 
 .(2)لال فعي  لالتعبلي 

  م ػػت   ل رػػر  لقػػد اعػػتخدـ اعدػػاـ لالددميػػ  العراقيػػ  لعػػمئ  دد ػػدة  ػػب بػػث مػػم  رفػػد
  ػػػمؾ ااذادػػػمت الملجذػػػ  بملنغػػػ  الفمرعػػػي  المرعػػػن  لنمقػػػمتن ف لالرػػػعب اع را ػػػب التػػػب 
اخػػػذت م حػػػ  الحػػػرب ال فعػػػي  الػػػذ   م ػػػت تد ر )النج ػػػ  العنيػػػم لنحػػػرب ال فعػػػي ( التػػػب 

                                                 
 .22-21د.حم دة عميعـ، المةدر العمبا  فعه ، ص (1)
(، رعػػػمل  ممجعػػػت ر   ػػػر م رػػػلرة، 1988-1980) دمحم  تحػػػب رملػػػمف الحيػػػم ب، البيم ػػػمت الععػػػ رف  العراقيػػػ  (2)

 .128-103، ص1990جممع  بغداد،  ني  اعداب، 



 

94 

 

لمم نػل جذػمز  المخػمبرات لاععػتخبمرات  ،الولادر القيمدي   ب اعدػاـ العراقػب تقلد م
 .(1)العع رف 

القيمـ بحمات ددمئي  لنرد دن  الحمات الددمئي  التػب تلجذذػم ا ػراف قبػ    لا  دف
القلات العع رف  اع را ي .. ذا بعض مم  م ت تقػـل بػه  مبدأ     جـل ال معر   تر ذ

قيػػ  دنػػػ  المعػػتلى الخػػػمرجب امػػم الػػػداخنب  قػػد لظفػػػت الةػػحف العراقيػػػ  الددميػػ  العرا
ل ذلؾ ااذاد  لالتنفزفػلف لعػمئ  اداميػ  لددمئيػ   ػب الحػرب مػف خػاؿ تلظ ػف  ػ  

 قد  م ت تقطع براما التنفزفلف لبث البيم ػمت الععػ رف   ،مم يم ف تلظيفه لرحذ الذمـ
فزفل ي  دد دة  مف لذم اع ر البملغ أدداد براما تن  لا  دفلالتةرفحمت التب تةدر 

بةػفته  ب التأ  ر دن  مع ليػمت القػلات اع را يػ  لم ذػم بر ػمما )ةػلر مػف المعر ػ ( 
ذادتذػػػم ل ػػػمف لذػػذ  اع ػػػاـ الةػػػدى اايحػػػمئب إلعػػ ن  لتعزفػػػز البيم ػػػمت الععػػ رف  د ػػػد 

 ح ػػػػث  قنػػػػت  ػػػػذ  اع ػػػػاـ دبػػػػر اعقمػػػػمر الوب ػػػػر دنػػػػ  ةػػػػع د الػػػػرأ  العػػػػمـ العػػػػملمب،
 .(2)ال  ا نب دلؿ العملـ اعةط مدي 

 ػػذا  لػػا دػػف الو  ػػر مػػف الفعمليػػمت التػػب  ػػمف الجم ػػب العراقػػب يقػػـل بذػػم م ػػ  ت ظػػيـ 
( لنةػػػحم   ف ليرػػػم دلا اععػػػرى اا ػػػرا  ف ل ػػػمف الجم ػػػب اع را ػػػب ملبمةػػػمترحػػػات )ب

 .(3)(يفع   فس الربك حت  اف  ذ  الحرب  م ت تعم  بػ )حرب البمةمت

أ  بعػػػد دخللػػػه الولفػػػت لاحتالذػػػم حمػػػات  1991لاجػػػه العػػػراؽ بعػػػد ال ػػػم ب مػػػف أب 
ددمئيػػ  متعػػددة  ظمتذػػػم أجذػػزة الددميػػػ  اعمرف يػػ  الذػػػدؼ اععمعػػب م ذػػػم  ػػمف تعػػػليغ 

 قرار الحرب لد العراؽ.
ات اداميػ  لددمئيػ  مػف قبػ  الػدلؿ العراؽ قبػ   ػذا التػمرف  قػد تعػرض الػ  حمػ مف 

الغرفب  دارت  ذ  الحمات حلؿ محملر دد دة م ذم )الخطر الذ  يم نه العػراؽ دنػ  

                                                 
 دلف ص.د.عع د دممر  رحمف، ـ. س. ذ، ب (1)
 .116دمحم  تحب رملمف الحيم ب، ـ. س. ذ، ص (2)
(، تػل س، 1د.  ةر الد ف لعيملب، اداـ الحرب ال الحرب دنػ  اعدػاـ؟، مجنػ  اعذادػمت العربيػ ، العػدد) (3)

 .31، ص2004اتحمد اذادمت دلؿ العربي ، 
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الرػػػرؽ اعلعػػػا( )عػػػعب العػػػراؽ لنحةػػػلؿ دنػػػ  أعػػػنح  دمػػػمر رػػػمم ( )العػػػراؽ يمتنػػػؾ 
 جيش مف اقلى الج لش  ب العملـ( ل  ر م.

اععػػػترات جي  اعداميػػػ  دبػػػر لعػػػمئنه   تػػػلل  معػػػؤللي  ت ف ػػػذ )*( ػػػمف اعدػػػاـ العراقػػػب
المختنفػػ  التػػب ترػػ   مػػف ب  ذػػم الةػػحم   لااذادتػػ ف المرئيػػ  لالمعػػملد  لعػػمئ  مذمػػ  
 ػب مجمبذػ  الددميػ  الملجذػ  اليػه بددميػػ  ملػمدة. للوػف مرػ ن  اعدػاـ العراقػب  مػػم 

دات درؼ د ه ا ه  تعمم  مع الجمذلر لمع اعداـ المعمد  دن  أعػمس ب ػمك اجتذػم
يعتقػػػد   ذػػػلاداميػػ  ارتجمليػػػ  مػػػف  محيػػػ  المػػػ ذا لالملػػػملف بع ػػػدا دػػػف قػػػلا  ف العنػػػـ. 

حةػػػػمئيمت لبحػػػػلث م دا يػػػػ  أ خطػػػػأ   ف التعممػػػػ  مػػػػع الجمذػػػػلر ع يحتػػػػمج الػػػػ  أرقػػػػمـ لا 
 ،ل فعػػػي  لاجتممديػػػ  بحجػػػ  معر تػػػه لنجمذػػػلر لاتجم متػػػه مػػػف خػػػاؿ الحػػػدس الرػػػعبب

التػػػب تعممػػػ  بذػػػم  ػػػب  ذمملطرفقػػػ   فعػػػبذػػػلر  قػػػد تعممػػػ  مػػػع الجم ،لالماحظػػ  الم دا يػػػ 
ع لات الحرب مع ا راف دلف  ذـ جد د لتر  به المػلاطف لر بمتػه لمرػ اته لاتجم متػه 

 .(1)الجد دة
 نػػػـ توػػػف مذمػػػ  اعدػػػاـ العراقػػػب عػػػذن  ابػػػدأ  ػػػب الملاجذػػػ  اعداميػػػ  لالددمئيػػػ  التػػػب 

ؼ تتعنػػػا بطبيعػػػ  لذلػػػؾ ععػػػبمب دد ػػػدة لظػػػرل ال م يػػػ ، الخنػػػ ا  حػػػربعػػػبقت لرا قػػػت 
اعزمػػػػ  لتعق ػػػػداتذم لتطلراتذػػػػم لاعطػػػػراؼ المحر ػػػػ  لالمرػػػػمر     ذػػػػم لمػػػػم تع عػػػػه مػػػػف 

 م يػػػػ   (1991التػػػػب عػػػػبقت أحػػػػداث ) ال ػػػػم ب مػػػػف أب  (**)المػػػػدةتػػػػداخات  نػػػػـ توػػػػف 
لاداـ العراقب لنقيمـ بمذم  التعبئ  ال فعي   ب اتجم  معػموس لمػم اعػتقر دنيػه للػع 

 طلفنػػػ  مػػػف التػػػمرف  د ػػػدمم تعممػػػ  العراق ػػػلف مػػػع الولفػػػت التعػػػميش دنػػػ  مػػػدى عػػػ  ف
 جػػػمكت تعبئػػػ  الجمذػػػلر العراقػػػب لالػػػرأ  العػػػمـ  ،دللػػػ  يم ػػػف التعػػػميش معذػػػم بةػػػفتذم

                                                 
عداميػػ  لتػػرتبا بذػػم مجملدػػ  مػػف اعجذػػزة تعػػد لزارة ال قم ػػ  لاعدػػاـ  ػػب الجذػػ  العنيػػم الم فػػذة لاعػػترات جي  ا )*(

لالمؤععمت اعدامي  التب  ختص    م ذم بمعتخداـ لع ن  ادامي  مع   .. ةنت  ذ  اللزارة الػ  لزارت ػ ف  ػب 
 .19/2/2001 ب  3866احد مم لاداـ لاعخرى لن قم  ..ا ظر: جرفدة اللقمئع العراقي ، العدد 14/2/2001

 .80ب، دراعمت معمةرة  ب اعداـ لالددمي ، ـ. س. ذ، صد.يمس خل ر البيمت (1)
(حػ ف 30/5/1990-28ل ب اعيمـ )العت  لالعتلف( التب لقعت ب ف ا عقػمد القمػ  العربيػ   ػب بغػداد بتػمرف  ))**( 

تلػمف خطػػمب الػػرئيس العراقػػب ةػػداـ حعػػ ف ارػػمرة لالػػح  لةػرفح  لطبيعػػ  التػػممر لػػد العػػراؽ لاتذػػـ  ػػب ذلػػؾ 
(.ا ظػر: جمعػـ 1990ت لاعممرات العربيػ   ػمدلات لت ف ػذ  ػذا التػممر لبػ ف احػداث )ال ػم ب مػف اب الخطمب الولف

(، اطرلحػػػػ  د تػػػػلرا    ػػػػر 1999-1990حعػػػػف دطيػػػػ ، اعبعػػػػمد اععػػػػترات جي  لادػػػػاـ العراقػػػػب  ػػػػب التعػػػػع  مت)
 .281، ص2001م رلرة، جممع  بغداد،  ني  اعداب، 
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حقػلؽ  :عرفع  لدلف الرملؿ ح ػث تػد قت الملجػمت اعداميػ  لنجمذػلر برػ    ػلمب
د خطػػػ  عػػػرف  ععػػػت زاؼ اعقتةػػػم ا م ذػػػلب،فػػػ  معػػػتنب   ػػػب اعرض ل ػػػب الرػػػمطئ،

الولفت  رع مػف العػراؽ، لقلػميم    ػرة طرحػت ممػم جعػ  الجمذػلر  ػب ح ػرة  العراقب،
 .(1)لتعمؤؿ

د اعدػػػاـ العراقػػب تخبطػػػم  ػػػب التعب ػػػر دػػػف المبػػػررات الد ػػدمم احتػػػ  العػػػراؽ الولفػػػت ز 
ال ػػػـل  بايػػمـ   ػػػر العػػػراؽ حججػػه المقدمػػػ  عحػػػتاؿ الولفػػت،  فػػػ خػػػاؿ فػػػب  ،اللاقعيػػ 

تةػػد  لمػػؤامرة أمرف يػػ  ترتػػب لػػد العػػراؽ دنػػ  ارض الولفػػت اعلؿ  م ػػت الذرفعػػ  ال
اعػػػرة )ا قابػػػم دنػػػ   قػػػمدتل ػػػب ال ػػػـل ال ػػػم ب  م ػػػت الذرفعػػػ  معػػػمددة د مةػػػر  لرفػػػ  

ل ػب ال ػـل ال ملػث  م ػت الذرفعػ   ػب الحػا التػمرفخب  ،الةبمح( لطنبت معل ػ  العػراؽ
بػػػػا القلػػػػميم لدػػػػلدة الجػػػػزك )الولفػػػػت( الػػػػ  اعةػػػػ  )العػػػػراؽ( لاخ ػػػػرا جػػػػمكت قلػػػػي  ر 

 .(2)المعنق   ب الم طق  لاع عحمب مف الولفت
 قػد اعػتمر  ،ل ذا  دؿ دن  عػلك التخطػيا اعدامػب الػذ   ػرؽ  يػه اعدػاـ العراقػب

دن  ةػع د الػرأ  امماععنلب  فعه  ب التعبئ  لالتلدي  دن  ةع د الداخ  لالخمرج، 
حتالػػػه الولفػػػت دنػػػ  تب ػػػب ر ػػػز اعدػػػاـ العراقػػػب بعػػػد ا قػػػد العػػػمـ العربػػػب لااعػػػامب 

اعػػترات جي  العػػاـ لالتبةػػ ر بمخػػمطر الحػػرب التػػب يعػػد لذػػم الغػػرب بزدممػػ  اللعيػػمت 
لادتمد  ب ذلػؾ دنػ  أعػنلب التوػرار لترعػ   اع  ػمر  ػب أذ ػمف الػرأ  العػمـ  ،المتحدة

لبلػػع حقػػػمئا،   م ػػت  ػػػذ  المرحنػػ    يػػػ  بػػملتطلرات العيمعػػػي  المتاحقػػ  لالحمػػػات 
   المتبمدل .لالددمئي

 نػـ توػػف مذمػػ  اعدػػاـ العراقػػب عػػذن  ابػدا  ػػب المعر ػػ  الددمئيػػ  لال فعػػي  التػػب عػػبقت 
ععػبمب    ػرة م ذػم دػدـ التوػم ؤ  ػب اام م يػمت البرػرف  تذػم لرا ق حػرب الخنػ ا ال م يػ 

لالتو لللجيػػػ  لالمعنلممتيػػػ  بػػػ ف اعدػػػاـ العراقػػػب مػػػف جذػػػ  لاعدػػػاـ الغربػػػب لالعربػػػب 
لمػػػع  ػػػذا اعػػػتخدـ العػػػراؽ أعػػػمل ب الحػػػرب  ،لػػػد العػػػراؽ مػػػف جذػػػ  اخػػػرى  المتحػػػملف

ال فعػػػػي  لالددمئيػػػػ  الملجذػػػػ  الػػػػ  الم طقػػػػ  العربيػػػػ  لااعػػػػامي  ح ػػػػث تموػػػػدت بعػػػػض 
ال جمحمت التب حققذم العراؽ  ب  ػذا المجػمؿ بملمقمر ػ  مػع مػم حققػه مػف  جمحػمت  ػب 

                                                 
 .282المةدر العمبا  فعه، ص (1)
 .50دمحم حع  ف  ي  ، حرب الخن ا/ ال مـ القلة لال ةر، ـ. س. ذ، ص (2)
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اعمػػػر  رفبػػػم اف يحظػػػ   لػػػذلؾ لػػػـ ي ػػػف ،مجػػػمؿ الددميػػػ  الملجذػػػ  الػػػ  الػػػدلؿ الغربيػػػ 
لػػمف قمئمػػ  اع ػػػداؼ الم تقػػمة مػػف قبػػػ   بػػػبعض اععػػبقي التنفزفػػلف لااذادػػ  العراقيػػ  

دلؿ التحملف لقد حذر) ع جر( مػف تػأ  ر رفػمح مػم اعػمم  بملددميػ  الم م لػ  لنغػرب 
لالذمبػػ  مػػف بغػػداد دنػػ  العػػملـ الغربػػب ح  مػػم المػػح قػػمئا: ا ػػه  جػػب دػػدـ التقن ػػ  مػػف 

با الػذ ب بػػ ف )قلػي  الولفػػت( لقلػػي   نعػط ف الػػذ  طرحػه العػػراؽ لادػػمدة ا ميػ  الػػر 
 .(1)تلزفع ال رلات ال فطي 

لبمام مف ذ ر بعض مم خططت لػه الددميػ  العراقيػ   ػب ملاجذتذػم لتذادػمت الغربيػ  
.اذ  م ػػ  التػػب تم ػػز  رػػمطذم  ػػب  ػػذ  الفتػػرة دبػػر برامجذػػم التػػب تبػػث الػػ  ا حػػمك العػػملـ

ال مطق  بملنغػ  اا  ن زفػ  لالملجذػ   )*(إطاؽ )إذاد  ةلت العاـ( دم  العراؽ دن 
لدنػػ  لجػػه  ،بةػػلرة أعمعػػي  الػػ  القػػلات اعج بيػػ   ػػب م طقػػ  الجزفػػرة لالخنػػ ا العربػػب

الخةلص القلات اعمرف ي   ب المقمـ اعلؿ  قػد بػدأ العمػ  بذػذ  ااذادػ  بعػد أحػداث 
 مدتػه ب حقيقتذم بر ممجم  لميػم ملجذػم  ، ل م ت  ذ  ااذاد (2) 1991 ال م ب مف اب

عػمد  لاحػدة  ػـ زفػد اللقػت الػ   ػاث عػمدمت  لميػم، ادتمػدت  ػذ  ااذادػ   ػب تقػػديـ 
لملعػػيق   ،خبمرفػػ  معػػدة ادػػدادا خمةػػمإملاد ػػم دنػػ  البعػػمط  ل ػػب تتػػملف مػػف  رػػرة 

ما لقػػد اخت ػػرت لتقػػديـ البػػرا ،لأ ػػمف أمرف يػػ  م لدػػ  تتخننذػػم  ػػداكات لتعنيقػػمت قةػػ رة
ل ػػػػمف الذػػػػدؼ  ،اعلقػػػػمت التػػػػب قػػػػدرت ا ذػػػػم ألقػػػػمت راحػػػػ  لاعػػػػتممع لنج ػػػػد  اعمرف ػػػػب

                                                 
 ػػػلز   ػػػمد  جػػػلاد، الةػػػراع الػػػددمئب  ػػػب اـ المعػػػمرؾ، رعػػػمل  ممجعػػػت ر   ػػػر م رػػػلرة، جممعػػػ  بغػػػداد،  نيػػػ   (1)

 .102، ص1995اعداب،
(  ػػل CNN مػػم ذ ػػرت رػػب   )ت بذػػت القيػػمدة الععػػ رف  اعمرف يػػ  لتػػم  ر  ػػذ  اعذادػػ  ل ػػمف الؿ اجػػراك اتخذتػػه  )*(

م ع الج لد اعمرف  ف مف اععتممع ال   ذ  اعذاد  لعحب اجذزة الراد ل المتل رة لد ذـ لتلزفػع بػدع د ذػم اجذػزة 
تعج   لاررط  معجن ،   ر اف القيمدة اعمرف ي  رعرت بخطلرة  ذا اعجراك لا ػر  الع عػب  تراجعػت دػف قرار ػم 

عتممع ال  ممتب ه مػف اع ػم ب لالملعػيق   قػا لاخمػمد ةػلتذم حػ ف تبػث التعنيقػمت.. لامرت الج لد اف ي تفلا بمع
لقد عمرع خبراك الحرب ال فعي   ػب الجػيش اعمرف ػب الػ  ابتوػمر اعػـ خػمص بذػذ اعذادػ  لاعػتخفمؼ بذػم لالحػا 

ليمبػم ب الملجذػه ا  ػمك ( م نمم ابتوػرلا عػمبقم اعػمم لنبر ػمما اBaghdad Bettyمف رم ذم  ب  فلس الج لد  معمل م )
( لنمزفػد Hanoi Hannah( للنبر مما الف ت ممب الملجه  ػب الحػرب الف ت مميػ  )Tokyo Roseالحرب العملمي  ال م ي  )

(، 2ا ظػػر: عػػممب مذػػد ، تجربػػ   ػػب البػػراما اعذاديػػ  الملجذ /اذادػػ  ةػػلت العػػاـ، مجنػػ  ا ػػمؽ دربيػػ ، العػػدد)
 .38-37، ص1994بغداد، دار الرؤلف ال قم ي ، ربما

 ػػـر رػػنبب، اعدػػاـ لالددميػػ   ػػب حػػرب الخن ا:ل ػػمئا مػػف  ر ػػ  العمنيػػمت، القػػم رة، م تبػػ  التػػراث اععػػامب،  (2)
 .220، ص1992
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اععمس مف  ذ  ااذاد   ل خنا رأ  دمـ معمد لنحرب  ب ألعػما الج ػلد اعمرف ػمف 
بعد ا تفمك الحمجػ   1991/ م لف ال م ب/17ااذاد   ب  لزدزد  مع ليمتذـ.تلقفت  ذ 
 .(1)مرعاتذم مف قب  قلات التحملف لربت 1991ال ذم ملللديم ل ب ربما 
 ػب ملاجذتػه لنددميػ  اعمرف يػ  لالغربيػ  اععػمل ب الددمئيػ  لقد اعتخدـ العػراؽ بعػض 

 :م ذم 1991الخن ا ال م ي  خاؿ حرب 
 توظيف العام  الديني:

لغػػػ  د  يػػػ  العممػػػ  الػػػد  ب مػػػف خػػػاؿ تلػػػم ف  ػػػذا الخطػػػمب الخطػػػمب العراقػػػب لظػػػف 
بذػػػػذ  النغػػػػ  زخػػػػرت الخطمبػػػػمت العراقيػػػػ   اذ ،ااعػػػػامي ل عربيػػػػ  ععػػػػتممل  الجمػػػػم  ر ال

لتورػػف بةػػلرة جنيػػ  دػػف تعمػػد اةػػط مع لغػػ  د  يػػ  لالػػح  عػػلاك  ػػب لةػػف الػػ فس 
 مرة اعمجمد ااعامي  القديم  بأعنلب تختنا  يه اعل ػمـ إال  ب  ،ال لةف اعدداك

ب مػف تذليمػمت  مئمػ  ل ػا المػ ذا العيمعػدنػ  لفتزالج  يه تحن   الةػراع  ،بملحقمئا
ليعت بقرفب  ال  لغ  الةراع العيمعب المعمةػر التػب توػلف دػمدة قػمدرة دنػ  ايةػمؿ 

 .(2)رعملتذم ال  العملـ
لقد  بدل  رفبم ا ه بملر ـ مف تذم ت الخطمب العيمعب لنقيمدة العراقي  اع ا ذم لمعػت 

للعػ   ،لعرببمراوز العةب الحعمع  لدى قطمدمت لاعع  مف الجمم  ر  ب اللطف ا
العبب ي مػف  ػب اف الػذاورة العيمعػي  لنجمػم  ر العربيػ  ممزالػت حم نػ  بلقػمئع الةػراع 

لقػػد ةػػلر الخطػػمب العيمعػػب  ،بػػ ف العػػملـ الغربػػب اععػػتعممر  لحر ػػ  التحرفػػر العربيػػ 
العراقب اعزم  دنػ  ا ذػم ةػراع بػ ف الػلطف العربػب لاععػتعممر الغربػب الػذ   رفػد اف 

 .(3)   رلات العربيفرض  يم ته دن

                                                 
 .37عممب مذد ، ـ. س. ذ، ص( 1)
 ػز ، ب رلت، مر 2الع د يس، التحن   ال قم ب عزم  الخن ا  ب: ازم  الخن ا لتداديمتذم دن  اللطف العربب، ا( 2)

 .64، ص1997دراعمت اللحدة العربي ، 
 .65المةدر العمبا  فعه، ص( 3)
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 يػػه اعدػػاـ  تزدزدػػت" ػػمل برة ااعػػامي  لن ظػػمـ  ػػب العػػراؽ ارتفعػػت لعػػا دػػملـ دربػػب 
لبػػػػػدا اف حةػػػػػلف الػػػػد ف  ػػػػػب المعقػػػػػ  اعخ ػػػػػر  ،القلميػػػػ  لتراجعػػػػػت اع  ػػػػػمر اللط يػػػػ 

 .(1)لنمقملم "
 االستماالت العاطفية:

لؼ لالحقػد لالورا يػ  ادتمدت الددمي  العراقي  دن  تلظ ف اععتممعت العمطفي   ػملخ
او ػػر مػػف اععػػتممعت العقنيػػ   ملتفعػػ ر لتقػػديـ اعدلػػ  لالبػػرا  ف ل  ر م.ب  مػػم تفتػػرض 
ادارة اعزمػػمت د ػػس ذلػػؾ لبػػذلؾ  جػػد اف الخطػػمب الػػددمئب لاعدامػػب العراقػػب جػػمك 

مػػػف المللػػػلدي  لالعمػػػا  م  ل ػػػذا مػػػم ا قػػػد  بعلػػػ ،متعػػػمم بحممعػػػت  لا فعمل تػػػ  الرػػػد دة
ا طػػػلى دنػػػ  مظػػػم ر دػػػمبرة لأ  ػػػمر   ػػػر متبنػػػلرة لػػػذلؾ ق ػػػ  اف ا فعمليػػػ  لالرػػػملؿ اذ 

اعدػػاـ العراقػػب الرػػد دة  ػػب اعزمػػمت أدت الػػ  حػػدلث ت ػػمقض  ػػب ممدتػػه اعداميػػ  
 .(2) لا دف ا تقمد مةداق ته لدى المتنق ف

 التخويف:
لعػمئ  ب  قد  مف  رد   ،لقد اعتخدـ اعداـ العراقب لغ  التخلفف لالتذد د  ب تلجذه

لبػمف أ  اعػ ر عػيقع  ػب  ،اف العػراؽ عػلؼ يغػرؽ أدػداك   ػب دمػمئذـ العراقي  اعداـ
 ػـ التذد ػد بمعػتعممؿ المحتجػزفف لاععػرى درلدػم برػرف   عػيعمقبل ه، م ذـ  د العراق  ف 

) ب الحقيق  لـ يعتخدـ العراؽ ذلؾ أبدا( ممم أدط   رة  لادػاـ الغربػب بمعػتغاؿ 
   دػػػلاعع  لل  )*(ملمدة رف حمن  ددمئي   ذ  التذد دات  ب

                                                 
 30دمحم حع  ف  ي  ، حرب الخن ا / ال مـ القلة لال ةر، ـ. س. ذ، ص( 1)
 .296جمعـ حعف دطي ، ـ. س. ذ، ص( 2)

مرف ػػمف رػػ ت لعػػمئ  اعدػػاـ الغربيػػ  حمنػػ  ددمئيػػ  لاعػػع  بعػػدمم اقػػدـ العػػراؽ دنػػ  بػػث  نػػـ دػػف اععػػرى اع )*(
يظذػػرلف بمابعػػذـ الععػػ رف  لفجنعػػلف امػػمـ جػػدار ابػػيض ) ػػد احػػد ـ مربلطػػ (  ػػب حػػ ف ظذػػرت بعػػض الوػػدممت 
دن  لجه ا   ف م ذـ، احد اععرى  ب ح  ذم قمؿ:ادتقد اف قمدت ػم لرػعب م قػد اخطػملا  ػب مذمجمػ  الرػعب العراقػب 

  ددمئيػ   ب ػرة بحجػ  اف العػراؽ قػد خػرؽ اتفمقيػمت المعملـ، لقد اعتغ  اعداـ اعمرف ب  ذا الفنـ لرف = = حمن
ج  ف لقػمـ بتعػذ ب اعػرى الحػرب، للزدػت  ػذ  الرعػمل  الػ   ػ  لعػمئ  اعدػاـ لتقػـل بب ذػم دبػر خطػ  مدرلعػ  
لقػػد حققػػت  ػػذ  الحمنػػ   جمحػػم  ب ػػرا عػػيطر   ذػػم مللػػلع اععػػرى دنػػ    ػػر  مػػف اعخبػػمر لالم مقرػػمت لعػػدة ايػػمـ، 

ت العد ػػدة مػف قبػػ  الجم ػػب العراقػػب بػمف اةػػمبمت اععػػرى تعػػلد الػ   ػػل ذـ طيػػمرفف لاةػػمبمتذـ بػملر ـ مػػف التأو ػػدا
 تجت دف القذؼ مف الطمئرات المةمب ... بعد الحرب ظذر اععرى ل ـ بمتـ الةح  معتر  ف بمعممن  العػراق  ف 
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لقػػد عػػمددت اخطػػمك  ذػػذ  دنػػ  تػػدم ر ةػػلرة العػػراؽ لػػدى المتنقػػب الغربػػب . (1)العػػراؽ
 لتقديمه  ب ةلرة دملي .

 أسموب التهكم والسخرية واطالؽ التسميات:
ادتمػػدت الددميػػ  العراقيػػ  دنػػ  أعػػمل ب الػػتذ ـ لالعػػخرف  لاععػػتخفمؼ لالتةػػغ ر لػػد 

عراؽ لخةلمه لدن  إطاؽ التعميمت م   )بلش اللح ( )قػمرلف الولفػت( أدداك ال
)حعػػ ب الخف ػػف( لذلػػؾ بذػػدؼ إعػػقما   بػػ   ػػؤعك  ػػب  ظػػر الػػرأ  العػػمـ لالحػػا مػػف 
رػػػم ذـ ممػػػم يفقػػػد ـ الةػػػدقي  لعػػػع  ايلػػػم الػػػ  تلظ ػػػف اقػػػلاؿ لتةػػػرفحمت القيػػػمدات 

لتحق ػػػا ادنػػػ  درجػػػمت  العيمعػػػي  لالد  يػػػ  لالعربيػػػ  لااعػػػامي   ػػػب لنعمػػػ  اعدامػػػب
 .(2)التأ  ر  ب الرأ  العمـ

 التركيز:
د دنػػ   ػػذا اععػػنلب بػػملتر  ز دنػػ  اختيػػمر الخةػػـ اعو ػػر لػػعفم لجعنػػه مػػمتػػـ اعدت

 د م لنحمات الددمئي  الد مدي  م   التر  ز دنػ  )ح ػمـ العػعلدي  لالولفػت( ل لػح 
مػػد اعدػػاـ العراقػػب الػػ  لأرػػ مؿ العػػخرف   مػػم د ،اعلفػػمأ أمممرعػػمتذـ بمعػػتخداـ أعػػل 

تحلفػ  اع تمػمـ دػف قلػي  بػملتر  ز مػف خػاؿ للػع ددميػ  اعدػداك مللػع ت ػمقض 
 .(3)دن  قلي  اخرى 
 الزيف والكذب:

ملتنلفف لالت ػػػمقص  قػػػد  ػػػمف  خمطػػػب بػػػ ػػػمف اعدػػػاـ العراقػػػب  ػػػب جم ػػػب م ػػػه  تةػػػف 
لعػػراؽ بػػملزدـ ا ك قػػد بػػد، العلاطػػف لالغرائػػز  أعػػنلب لاعػػتحلاذ دنػػ  مرػػمدر المتنقػػ ف

 مػػػم اددػػػ  تحق ػػػا ا تةػػػمرات لػػػذا اةػػػبح  ػػػ   ،ا ػػػه اعػػػقا دػػػددا  ب ػػػرا مػػػف الطػػػمئرات

                                                                                                                                            

ر: دل ػاس  ن ػر، ـ. س. الحع   لذـ، مؤ د ف اف عبب ا نب الجرلح  م ت  ت جػ  اةػمب  طمتراتذـ..لنمزفػد ا ظػ
 .214-210ذ، ص

، ب ػػرلت، مر ػػز دراعػػمت 2دنػػب المن ػػ ، مػػف اجػػ  المعػػتقب : ازمػػ  الخنػػ ا لتػػداديمتذم دنػػ  الػػلطف العربػػب، ا (1)
 .145، ص1997اللحدة العربي ، 

 .290جمعـ حعف دطي ، ـ. س. ذ، ص (2)
 .291المةدر العمبا  فعه، ص (3)
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خطػػمب يةػػدر مػػف العػػراؽ يقمبػػ  بملتعػػخ ف بلةػػفه خطمبػػم ددمئيػػم لتلػػنيا اداميػػم 
 .(1)ةر م

حتػػ  بعػػد اف ا تذػػت الحػػرب أدنػػف اعدػػاـ العراقػػب اف العػػراؽ قػػد ا تةػػر بػػ  لدارت 
ض الجرائػػد العربيػػ  بػػ ف مػػف قػػررلا اف العػػراؽ قػػد ا ذػػـز معر ػػ  ةػػحفي  حمميػػ   ػػب بعػػ

 لب ف اللئؾ الذ ف ممزاللا يعتقدلف اف العراؽ قد ا تةر.
 العدو األوحد )توحيد الخصم(:

لحملػ  اع فةػمؿ  ا  لاحػد م   ـ ةفدر زت الددمي  العراقي  دن  التلح د ب ف الخةـل لد
يقمديػ  يعػذ  ةػيم   الوػاـ  ػب  ػذ  اعمػر طنػب لفتب  ذـ مةط ع ،  جمػ  قةػ رة لا 

 ملعدل   م  ل )بػلش( للػيس الرػعب اعمرف ػب ل) ذػد( للػيس  ،حفظذم دف ظذر قنب
الرػػػعب العػػػعلد  ل)حعػػػ ب مبػػػمرؾ( للػػػيس الرػػػعب المةػػػر  ل ػػػـ )تمترػػػر لم جػػػلر( 

 قػػد ر ػػزت الددميػػ  العراقيػػ  دنػػ  التبعػػيا لاعختػػزاؿ برػػ    ،للػػيس الرػػعب البرفطػػم ب
 ػػ  مػػف لقػػف الػػ  جم ػػب العػػراؽ لا ػػد عيمعػػػته  ذػػؤعك  ػػـ  امػػم اعةػػدقمك  ذػػـ ،لالػػح

ل ػػؤعك  ػػـ الخ ػػر مقمبػػ  الرػػر ل ػػـ  ،الح ػػمـ مػػف الرػػر مك  ػػب مقمبػػ  الح ػػمـ الفمعػػد ف
تنػػؾ لبالعػػاـ  ػػب ملاجذػػ  الحػػرب ل ػػـ الحػػا  ػػب ملاجذػػ  البمطػػ ، دنػػ   ػػذا اععػػمس 

حق ػا  ػدؼ اعػترات جب قمـ الب مك الت ظيمب لذي ػ  اعدػاـ العراقػب لت ذمالمفردات ب فع
 .(2)رئيس  ل: تفت ت لحدة الخةـ علعم ذـ مقمب  ب مك لحدة المؤفد ف لتقلفتذـ

  ػػػم  احػػػم اف الددميػػػ  العراقيػػػ  جعػػػدت قػػػم لف التبعػػػيا لالعػػػدل اعلحػػػد ح ػػػث ر ػػػز 
 ـ دالخطػمب الػػددمئب أ دا ػػه  ػػب رػػعمر ال رمػػز لعػع  الػػ  التلح ػػد بػػ ف الخةػػـل لدػػ

ا القم لف   م دن    ػرة اف دقػد اآلمػمؿ دنػ  رػخص لاحػد  ػب ليعت د  ذ ا ،لاحد م  ةف
تر  ػػز الورا يػػ  دنػػ  رػػخص لاحػػد ال مجملدػػ    لػػا  دػػفل ذػػم إالجبذػػ  التػػب   تمػػب 

ل ػػػذ   ػػػل الرػػػ   التبعػػػيطب اعو ػػػر عػػػذلل   ،أرػػػخمص محػػػدد ف  ػػػب الجبذػػػ  المعمديػػػ 
ملاجذػ  قػلى  لاعو ر مردلدا عف ال مس يم نلف ال  ملاجذ  أرخمص مرئ  ف بدع مػف

 خفي  ل ممل .
 

                                                 
 .169-168مةطف  الدبمغ، ـ. س. ذ، ص (1)
 .21 لز   مد  جلاد، ـ. س. ذ، ص (2)
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 توظيف المغة:
مدي  حنػػػػت محػػػػ  ط ةػػػػعأف )الةػػػػلرة( التػػػػب ت قنذػػػػم أجذػػػػزة التنفزفػػػػلف دبػػػػر اعقمػػػػمر ا

)الونمػػ ( لاةػػبحت  ػػب التػػب ترػػ   اعتجم ػػمت لتةػػلغ القػػيـ لتلجػػه العػػنلؾ لما ػػ ف 
مػػف  المتفػػرج ف الػػذ ف يقبعػػلف  ػػب عػػنبي  تممػػ  لوػػب  تنقػػلا الرعػػمئ  اعداميػػ  المت لدػػ 

  ررات أخبمرف .
أف تع ػػػػػس ةػػػػػلرتذم دبػػػػػر مػػػػػف لقػػػػػد ا ػػػػػمرت حػػػػػرب الخنػػػػػ ا ال م يػػػػػ  دجػػػػػز مجتمعمت ػػػػػم 

)الةلرة( ل ذا مم عمر دنيػه اعدػاـ العراقػب  نػـ  جػد امممػه عػلى )الونمػ ( يعبػر بذػم 
دف ملاقفه لقد أ بتت حرب الخن ا ال م ي  أف  ذ  الونمػ  دػمجزة بدائيػ  لمتخنفػ  ع ذػم 

مب( د  ػػف لنغػػ  العربيػػ   ظذػػرت ل أ ذػػم تعب ػػر عػػمذج لرػػعلب ع ةػػ عت بعػػد )ا تةػػ
رعلب تعتقد اف الونم  التب لفظت أل  طقت أل أذيعػت  ػب  ،تفرؽ ب ف الحقيق  لالحنـ

 ،خطػمب عيمعػب أل بيػمف دعػػ ر  يم ػف أف تحػ  محػ  )الفعػػ ( بػ   ػب )الفعػ ( ذاتػػه
 ػػب  رف  التػػب ةػػدرت لي رػف ذلػػؾ الخطػػمب العيمعػػب لنقيػػمدة العراقيػػ  لالبيم ػػمت الععػػ

ا  ػػمك الحػػرب لالتػػب زخػػرت بملةػػيم مت الد  يػػ  ل ػػمدت تخنػػل مػػف اللقػػمئع ل ػػب اللقػػت 
الذ   مف  يه مئػمت اللػحميم  تعػمقطلف مػف الجم ػب العراقػب  ت جػ  الغػمرات العػمحق  
لقػػػػلات التحػػػػملف  ػػػػمف اعدػػػػاـ العراقػػػػب  تحػػػػدث دػػػػف خعػػػػمئر العػػػػدل الجعػػػػيم  لدػػػػف 

 .(1)اع تةمرات العراقي 
تعػػػرض  ، بػػػدات مرحنػػػ  جد ػػػدة لادػػػاـ العراقػػػب اذحػػػرب الخنػػػ ا ال م يػػػ ا تذػػػمك لبعػػػد 

ب ػػػمك مؤععػػػمته لمػػػف لػػػم ذم   العػػػراؽ الػػػ  حةػػػمر اقتةػػػمد  ظػػػملـ، أدى الػػػ  درقنػػػ
ب م ذػػػػم  ػػػػمف ذا إم م يػػػػمت لػػػػعيف ،  ػػػػملحرب دمػػػػرت قػػػػالمؤععػػػػمت اعداميػػػػ  لمػػػػم ب

ل ب لااذادػػب( لمحطػػمت للػػربت معظػػـ الم رػػالت اعداميػػ  )محطػػمت البػػث التنفزفػػ
لػػمدف الحةػػمر مػػف دػػدـ القػػدرة  مرب ػػ   بملقػػمت مػػر العػػراؽ خػػاؿ ذلػػؾ  ،الترػػليش

دن  تػل  ر البػدائ  التق يػ  لتبقػ  لعػمئ  اعدػاـ تػد ر حملذػم بإم م يػمت بمليػ  لمتخنفػ  
لخػػاؿ ذلػػؾ  نػػه  ػػمف العػػراؽ  ػػب مجمبذػػ  معػػتمرة مػػع الػػددميمت المعمديػػ ، للػػـ ي ػػف 

رة دنػػػ  مجمبذتذػػػم  نػػػـ ي ػػػف امػػػمـ اعدػػػاـ العراقػػػب اع اععػػػتمرار  ػػػب يمنػػػؾ حتػػػ  القػػػد

                                                 
 .65الع د يس، ـ. س. ذ، ص (1)
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لتحةػ ف المػلاطف أمػمـ اعدػاـ المعػمد   معػتخدـ مػف لػمف مػم  ،التعبئ  الجمم  رف 
 ػػب التعممػػ  مػػع العد ػػد مػػف الػػددميمت المعمديػػ   )*()التجم ػػ  المتعمػػد( اعػػتخدـ أعػػنلب

 .(1)لعنبي   ب المجتمع العراقبالتب تحم  بعلذم الو  ر مف الحقمئا لاللقمئع ا
أعػنلب )طػرح الحقػمئا( دنػ  معػتلى عيمعػته   لا  دف اتبمده بعض اععمل ب م ذم

الخمرجي  دن  الةػع د العربػب لالػدللب  ػب لقػت عػجنت  يػه اللعيػمت المتحػدة تراجعػم 
خفمقػػػم عيمعػػػيم خمرجيػػػم دنػػػ  معػػػتلى التعممػػػ  مػػػع قلػػػي  الحةػػػمر المفػػػرلض دنػػػ   لا 

اعػتخدامه )العػراؽ( أعػنلب اعتةػمؿ   ػر المبمرػر بػملجمذلر الخػمرجب   ذلؾالعراؽ، 
  م ت المؤتمرات لالمذرجم مت ال قم ي  لالف ي  لاعدامي   نذػم لعػمئ  مف ػدة لاتةػمؿ 

 .(2)  ر المبمرر بملجمذلر الخمرجب
ل مف لاداـ العراقب بعض المحملعت  ب إيةمؿ ةلته م ذم اعتحدا ه لق ػمة العػراؽ 

التب  م ت مذمتذم ايةمؿ الخطمب العيمعب لاعدامب العراقب ال  جميػع  ،ئي الفلم
لل قػ  لجذػ   ظػر العػراؽ ازاك القلػميم الدلليػ  لتف  ػد  ،الم مطا التب ية  ال ذػم البػث

 لمجمبذ  الحمات اعدامي  الغربي .
112111

تجعػػػ  /أ نػػػلؿ اادػػػاف دنػػػ  اف 11بعػػػد أحػػػداث  دمنػػػت اللعيػػػمت المتحػػػدة اعمرف يػػػ 
    ػػرا مػػم أوػػدت الح لمػػ  اعمرف يػػ  دنػػ  دلر العػػراؽ  ،العػػراؽ دللػػ  مػػف دلؿ اار ػػمب

 دللػػ  راديػػ  لتر ػػمب ل ػػب التقرفػػر العػػ ل  لػػلزارة الخمرجيػػ  اعمرف ػػب حػػلؿ ) أ مػػما 
بنػػػد العربػػػب اار ػػػمب العػػػملمب(  ػػػمف دلر العػػػراؽ  دللػػػ  راديػػػ  لتر ػػػمب يرػػػم   ل ػػػه ال

 مػػػم اف  ،دةحػػػ/ا نػػػلؿ لػػػد اللعيػػػمت المت11ااعػػػامب اللح ػػػد الػػػذ  لػػػـ  ػػػدف  جمػػػمت 
المرتبطػػػ  بمع تفملػػػ  م ػػػ  الجبذػػػ  م ذػػػم لعػػػدد مػػػف الم ظمػػػمت  العػػػراؽ ل ػػػر منجػػػأ ام ػػػم  

ل ػػمف العمػػمؿ الوردعػػتم ب لمجم ػػد  خنػػا،  بحػػز ل  ر ػػم  الرػػعبي  لتحرفػػر  نعػػط ف، 
لدػمت يع ػس حملػ  الت ػم س لدػدـ اععػتقرار بػ ف العػراؽ الددـ العراقب لتنؾ المجم ذا 

                                                 
ل ل اعنلب تنجأ اليه الددمي  الملمدة بتجم   ممترلجه الددمي  المعمدي   ب بعض اعملر اذا  مف الرد دن ذم  )*(

 عيمنؾ د مةر قلي   ب الملاجذ .
 .324جمعـ حعف دطي ، ـ. س. ذ، ص (1)
 .326فعه، صالمةدر العمبا   (2)
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لع  ختنػػف برػػ    ب ػػر دػػف أ ػػلاع الػددـ الػػذ  تقدمػػه الح لمػػمت اعخػػرى  ػػب  ،لج را ػه
 .(1) م أمرف م م ظممت إر مبي عدالم طق  لنجممدمت التب ت

 21/3/2113نعػراؽ  ػبلاعمرف ػب  الغػزلل  2111/ا نػلؿ/11الفمةػن  بػ ف  اف المرحن 
مم ػػػزة جػػػدا مػػػف ح ػػػث حجػػػـ الحػػػرب اعداميػػػ  لالددمئيػػػ  التػػػب رػػػ تذم حنػػػ  مر  م ػػػت 

 المػدةأطنقػت  ػب تنػؾ  قػد اللعيمت المتحدة دن     الجذػمت التػب اتذمتذػم بمار ػمب، 
رػػعمرات دد ػػدة رلجػػت لذػػم  برفػػمت لعػػمئ  اعدػػاـ الغربيػػ  دممػػ  لاعمرف يػػ  خمةػػ  

 لب( ل  ر م. م   )الحرب دن  اار مب( ل)م م ح  اار مب الدل 
بػػدأت العيمعػػ  اعمرف يػػ  تتلػػح جنيػػم  ػػب العػػملـ الجد ػػد  ذػػب تفػػرض احػػد اعتجػػم  ف 

الػدلؿ دػدة لنػدلؿ التػب تعػد م مف))مف لـ ي ف مع م  ذػل لػد م( للجػدت لذػم تعػميمت 
التػػػب دػػػد العػػػراؽ أحػػػد م،  (دلؿ محػػػلر الرػػػر)ال (الػػػدلؿ الممرقػػػ )ال( الراديػػػ  لتر ػػػمب

اذ اف 2111/ا نػػػػلؿ/11راؽ بمار ػػػػمب جػػػػمك قبػػػػ  أحػػػػداث لفؤ ػػػػد الػػػػبعض اف ربػػػػا العػػػػ
 ( معػػؤلؿ ت ظػػيـ القمدػػػدةاعػػمم  بػػػف عدف)حمػػاف العػػػراؽ مػػع المعػػؤلل ف اعمػػرف   ف ي  

الذجػػػـل اعلؿ دنػػػ  مر ػػػز التجػػػمرة العػػػملمب الػػػذ  حةػػػ   ػػػب دػػػمـ  ل تذمم دػػػفؤل معػػػ
بػػػدأت الحػػػرب اعمرف يػػػ  لػػػد العػػػراؽ تأخػػػذ  2111/ا نػػػلؿ/11، لبعػػػد أحػػػداث 1993

م ح  جد دا لععػيمم ا ذػم ربطػت تنػؾ اعحػداث بػملعراؽ ايلػم لعػعت بعػد ذلػؾ لجعػ  
 العػػػراؽ لػػػمف مخططذػػػم الوب ػػػر الػػػذ  تتػػػمجر بػػػه )الحػػػرب دنػػػ  اار ػػػمب لم م حتػػػه(

ذػػم لاعػػقطت ح لمػػػ  تل ػػزت اللعيػػمت المتحػػدة بملجػػب تنػػػؾ العيمعػػ  ا غم عػػتمف لاحتن
 .(2)بمفملط

اعمرف يػػ  تةػػعد تذد ػػداتذم لنعػػراؽ  بػػدأت حػػرب  بعػػد احػػتاؿ ا غم عػػتمف بػػدأت اادارة
التةػػرفحمت جنيػػ  بػػ ف الطػػر  ف اعمرف ػػب لالعراقػػب،  أمرف ػػم تةػػر دنػػ  دػػلدة العػػراؽ 

لاف دنيػػه القبػػلؿ بعػػلدة  ػػرؽ التفتػػيش دلف رػػرا ال ق ػػد  ،ع تػػمج أعػػنح  دمػػمر رػػمم 
 لالعراؽ يةر دن  ددـ امتاوه تنؾ اععنح .

                                                 
 .99ر ندلف رامبتلف لجلف عتلبر، ـ. س. ذ، ص (1)
، رعػػػمل  دبنػػػـل دػػػملب، بغػػػداد، المعذػػػد العػػػملب 2003اوػػػـر جعػػػمـ دمحم، اعحػػػتاؿ اع  نػػػل امرف ػػػب لنعػػػراؽ دػػػمـ  (2)

 .8، ص2004لندراعمت العيمعي  لالدللي ، الجممع  المعت ةرف ، 
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للب  ػػمف الةػػراع لالػػحم بػػ ف أدلػػمئه الػػدائم ف حػػلؿ داخػػ  أرلقػػ  مجنػػس اعمػػف الػػد
 تػػيح  )*( أمرف ػػم لبرفطم يػػم تةػػراف دنػػ  إةػػدار قػػرارلػػد العػػراؽ إةػػدار قػػرار جد ػػد 

ل ر عػػػػم لالمم يػػػػم لالةػػػػ ف  ،لذمػػػػم الرػػػػردي   ػػػػب اعػػػػتخداـ القػػػػلة الععػػػػ رف  لػػػػد العػػػػراؽ
دلليػػ  تعػػمرض ذلؾ.لبػػدأت مػػف تنػػؾ النحظػػ  اد ػػف حػػرب دبنلممعػػي  رػػذدتذم العػػمح  ال

 ػمف الػرئيس العراقػب العػمبا ةػداـ حعػ ف  ػؤد  اليمػ ف  2112/تررفف اعلؿ/15 ب 
 ػػب ح  ذػػم  ػػمف  ػػم ز بنػػي س رئػػيس  رفػػا التفتػػيش دػػف  ،ةالدعػػتلر  رئيعػػم لػػدلرة جد ػػد

اععػػػػنح  العراقيػػػػ  لفرا قػػػػه الػػػػد تلر دمحم البػػػػراد دػػػػب مػػػػد ر دػػػػمـ ل ملػػػػ  الطمقػػػػ  الذرفػػػػ  
أدنػف  ح ثيس اعمرف ب ل بمر المعؤلل ف  ب أدارتػه.. تلجذمف ال  لار طف لنقمك الرئ

الب ت اعبيض اف أمرف م لف تبدأ التحرؾ دعػ رفم لػد العػراؽ اع بعػد اعتةػدار قػرار 
ةػػػػػػدر قػػػػػػرار مجنػػػػػػس اعمػػػػػػف  2112/ترػػػػػػرفف ال ػػػػػػم ب/8 ػػػػػػب  .(1)مػػػػػػف مجنػػػػػػس اعمػػػػػػف

ح  يطملب العراؽ بملعممح بدخلؿ مفترػب اعمػـ المتحػدة دػف اععػنالذ   )**((1441)
 رةػ  أخ ػرة لنػتخنص مػف دبر  ذا القرار ال  أراليه دلف ق د ال ررا لم ح العراؽ 

اعػػنح  الػػدممر الرػػمم  لاع لاجػػه دلاقػػب لخيمػػ ، ليمػػ ح القػػرار الجد ػػد الػػذ  للػػعت 
مررلده اللعيمت المتحػدة اعمرف يػ  لرػمر ت  ػب ردم تػه برفطم يػم العػراؽ مذنػ  مػدتذم 

 .(2)بماذدمف لنرردي  الدللي  اعبلع لقبلله لالتعذد ل قم له

                                                 
أ  اخفمؽ مف قب  العراؽ  ب اعذدمف لقػرار التفتػيش دػف اعػنح   لقد  ص القرار الذ  تقدمت به لار طف: اف )*(

الدممر الرمم  ير   ا تذموم ممديم لقرارات اعمـ المتحدة.  ب الجم ب اآلخر ر لت اعةلات المعمرل  الةػيغ  
 ذ  لطملبت بةيغ  معتدل  تقلؿ اف  ذا اع تذمؾ  يمم لل حة   جب اف ) درس( مف قب  مجنس اعمف بعد اف 

قػػدـ بنػػي س لالبراددػػب تقرفر مم.. ر عػػم  لالةػػ ف لرلعػػيم لدلؿ اخػػرى رأت اف تعب ػػر )ا تذػػمؾ مػػمد ( يعػػد ذرفعػػ  ي
تعطػػب لارػػ طف الحػػا  ػػب التػػدخ  دعػػ رفم لبرػػ   م فػػرد  ػػب العػػراؽ دنػػ  اعػػمس اف اعمػػـ المتحػػدة ادطتذػػم  ػػذا 

 التفليض.
دمرػػػا، دار الوتػػػمب العربػػػب،   -عػػػقلا، القػػػم رة رفػػػد الفػػػمللجب، مػػػمذا حػػػدث  ػػػب بغػػػداد..؟! قةػػػ  الخيم ػػػ  لال (1)

 .16، ص2003
-270، ص2004 ص القػرار ا ظػر: دمحم الػدلر ، ا تذػت النعبػ ، الػدار البيلػمك،  المر ػز ال قػم ب العربػب،  )**(

275. 
، 292البرفطم يػػ  دنػػ  العػػراؽ لالرػردي  الدلليػػ ، مجنػػ  المعػػتقب  العربػػب، العػػدد-دمحم الذػزاا، الحػػرب اعمرف يػػ  (2)

 .78، ص2003الع   العمدع  لالعررلف، ب رلت، مر ز دراعمت اللحدة العربي ، حزفراف
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 ب العراؽ اجتمع المجنس اللط ب العراقب ليقرر بماجمػمع ر لػه لنقػرار الػدللب لمػف 
رػػػػت  ال ػػػػداكات الدلليػػػػ  التػػػػب لجذػػػػت الػػػػ  العػػػػراؽ  جم بذػػػػم ر لػػػػت الح لمػػػػ  العراقيػػػػ 

لا ةػػػيمع لقػػػرار مجنػػػس اعمػػػف الػػػدللب برػػػأف  ػػػزع اععػػػنح  لدػػػلدة المفترػػػ ف لادنػػػف 
بػػػػر تةػػػػرفحمت دد ػػػػدة ر لػػػػه لوػػػػ  التذد ػػػػدات اعمرف يػػػػ  لالبرفطم يػػػػ  برػػػػف العػػػػراؽ د

الحػػػرب دنيػػػه لادنػػػف ةػػػداـ حعػػػ ف اف بػػػلش يحػػػملؿ اف  بحػػػث دػػػف مبػػػررات للػػػرب 
طػػػلاؿ  ػػػذ  المػػػدة احترامػػػم لقػػػرارات الرػػػردي  التػػػـز الةػػػمت العػػػراؽ..لاف العػػػراؽ الػػػذ  

رػم ذم اف تذػدد ارض بعد ذلؾ ابدا..لاف قلاته عتعحا أ  قلة مػف  يةمتالدللي  لف 
بإرػػػعمؿ الم طقػػػ  اذا مػػػم أقػػػدمت أمرف ػػػم دنػػػ   ػػػب اللقػػػت  فعػػػه  مذػػػدداالعػػػراؽ لأم ػػػه.. 

لبػػملر ـ مػػف  ػػ   ػػذ  التةػػرفحمت  قػػد ادنػػف العػػراؽ .. لػػد  دمػػ  دعػػ ر  م  القيػػمـ بػػ
مرػرلط  اللقبػ  ا تذػمك المذنػ  المحػددة لػه ملا قتػه   ػر  2112/تررفف ال ػم ب/13  ب

. لبػذلؾ عػمح العػراؽ لمفترػب ا ػف الػذ ر (1)(1441ف الػدللب )دن  قرار مجنس اآلمػ
اعمػػـ المتحػػدة بػػدخلؿ العػػراؽ لالقيػػػمـ بعمنذػػـ للوػػف  ػػذا لػػػـ يم ػػع ال  خفػػف مػػف حػػػدة 

تػػدؽ  بق ػػت طبػػلؿ الحػػربمػػف قبػػ  امرف ػػم  التذد ػػدات التػػب  ػػمف  تعػػرض ال ذػػم العػػراؽ 
اتذػم لمعػداتذم الععػ رف  ز قل فتعز معتمرة  ب أمرف م  لبق ت ،لبع ف دن  أبلاب العراؽ

  ب الخن ا.
قػػػدـ العػػػراؽ الػػػ   رفػػػا المفترػػػ ف الػػػدللب  ػػػب بغػػػداد منػػػف  2113/ ػػػم لف اعلؿ/7 ػػػب 

التعنح العراقب )إداف اععنح  العراقي ( الم ل   مف )دررفف الف ةفح ( لالػذ  تػـ 
 قنػػػه بطػػػمئرة خمةػػػ  الػػػ    لفػػػلرؾ بػػػدع مػػػف مجنػػػس اآلمػػػف الػػػدللب اع اف المعػػػؤلل ف 

جػػػمك ذلػػػؾ بعػػػد اف  ،تمممػػػم دػػػف الحقيقػػػ  ا  منػػػف التعػػػنح العراقػػػب بع ػػػد دلامػػػرف   ف دػػػاع
لعػػػا  ػػػذ  التةػػػرفحمت الخط ػػػرة ، (2)ةػػػدر بػػػلش الامػػػر  بملػػػمدف  القػػػلات اعمرف يػػػ 

 م ػػػػػت العػػػػػنطمت  ػػػػػب العػػػػػراؽ تعػػػػػذ  دمػػػػػ   ػػػػػرؽ التفتػػػػػيش بػػػػػدلف اد ػػػػػ  تعػػػػػلفف ال 
لف العػػراؽ مػػع لجػػمف التفتػػػيش تعق ػػد..ممم أحػػرج    ػػرا اعددػػمكات اعمرف يػػ  بعػػػدـ تعػػم

لبػػملر ـ مػػف تةػػرفحمت بنػػي س لالبراددػػب اف التعػػملف العراقػػب م مػػر لنغميػػ  لػػـ تتلقػػف 
                                                 

 .20-19 رفد الفمللجب، ـ. س. ذ، ص (1)
دمػػر جيػػمد دنػػب الفذػػدال ، ملقػػف ةػػحيف  اع ػػراـ مػػف حػػرب الخنػػ ا ال مل ػػ ، رعػػمل  ممجعػػت ر   ػػر م رػػلرة،  (2)

 .64، ص2004ممع  المعت ةرف ، المعذد العملب لندراعمت العيمعي  لالدللي ، الج
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ععػػنح   العػراؽمػف حػدة تةػرفحمتذم بػممتاؾ  قػػا  بػرة التذد ػد اعمرف ػب ح ػث خففػت 
المعػػأل  رػػ ا اخػػر  تم ػػ   ػػب اتذممػػمت بػػإ لاك أدلػػمك دنػػ  لألػػفت  ،الػػدممر الرػػمم 

مللعيػػمت المتحػػدة  ػػب  برػػدة ايلػػم،  الح لمػػ  العراقيػػ القمدػػدة ل ػػذا مػػم  فتػػه مػػف ت ظػػيـ 
تخبطذػػم ا جػػمد مبػػررات قليػػ  تق ػػع بذػػم العػػملـ للػػرب العػػراؽ بمتػػت ترمػػب الػػتذـ جزا ػػم 
دبػػر حػػرب اداميػػ  لددمئيػػ  طمح ػػ  لوعػػب التأ  ػػد الرػػعبب لالػػدللب منلحػػ  بم ذػػم لػػف 

 .(1)ت تظر قرارا مف مجنس اعمف لت ف ذ 
القتمليػ  العمليػ   مدنػ  إظذػمر قػدراتذ ةعم  دممدت الح لم  العراقي  ت ب ا  مك ذلؾ  م 

 ػػب دػػرض اجتممدمتػػه ةػػداـ حعػػ ف ح ػػث بػػملغ  ،مػػف خػػاؿ لعػػمئ  اعدػػاـ المختنفػػ 
مع القيمدات العع رف  مر زا دن  ة لؼ الػد مع الجػل  لالقػلة الجليػ  لأعػنح  الن ػزر 

 ،لػدى الرػعب العراقػب لالعربػب بقدراتػه دنػ  المقملمػ الجد دة بذدؼ ارمد  اعطمئ مف 
مب  م دبر خطبه لتةرفحمته دن  اف    ربك تحت العيطرة دادمم خطمبه العيمعػب 

ددميػػػ  ةػػػداـ حعػػػ ف  ػػػذ   فعػػػذم ربمػػػم عػػػمددت دنػػػ  تعزفػػػز )لالتعبػػػل  بنغػػػ  القػػػلة..
 .(2)(التةلرات لدى الرأ  العمـ بم ه ير   تذد دا لري م

 ػػمف  ػػرا ف دنػػ   عػػب الػػرأ  العػػمـ الغربػػب لبعػػض القػػلى اعج بيػػ    ػػملرئيس العراقػػب
خةلةم لا ه يعػرؼ مػدى )ةػعلب ( اختػراؽ اعجذػزة اعم يػ  العراقيػ  لنتأوػد لالتحقػا 

لمػػدة العراقيػػ  التػػب  م ػػت تعنػػف ع ػػراض ددمئيػػ  ل  ػػذا تم ػػف  التةػػرفحمتمػػف ةػػح  
عنح  الػدممر الرػمم  مف إ مرة البنبن   ب ةفلؼ خةمه دن  أم  اف يظ  ملللع أ

 .(3)عرائ  ارغ  العملـ الرم   خةلةم اللعيمت المتحدة ل 
قػدـ بنػي س لالبراددػب  ػب تقرفر مػم بمػم يعبػر دػف دػدـ  2113/ ػم لف ال ػم ب /27 ػب 

اعمػػر الػػذ  ع  تفػػا مػػع  ،لجػػلد اعػػنح  دمػػمر رػػمم  ال ادلػػ  دنػػ  لجلد ػػم  ػػب العػػراؽ
مرف ب  ؤ د  ػب خطػمب )حملػ  اعتحػمد( دنػ  التلقعمت اعمرف ي  ممم جع  الرئيس اع

                                                 
 .71 رفد الفمللجب، ـ.س.ذ، ص (1)
 .238المةدر العمبا  فعه، ص (2)
 .29دمحم الدلر ، ـ.س.ذ، ص (3)
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لالتػػب ا بتػػت الحػػرب لمػػم بعػػد م ) (1)اةػػرار  دنػػ   ػػزع أعػػنح  الػػدممر الرػػمم  العراقيػػ 
 بعدـ ةح  مزادـ الرئيس اعمرف ب تنؾ(.

قمب  العراؽ  ذا الخطمب اعمرف ب بذجـل ادامب دمـ لةػفت  يػه الةػحف العراقيػ  
عحما( متذمػػػ  ايػػػم  بملعػػػعب الػػػ  تذمػػػيش دلر الرعػػػمي  الػػػرئيس اعمرف ػػػب بػػػلش ) بػػػم

(  ؤ ػد مػف  ،اعمـ المتحدة لقملػت ةػحيف  العػراؽ اف جػلرج دبن ػل بػلش )  ػر المحتػـر
لامػػمـ ددعػػمت التنفزفػػلف ةػػرح دمحم عػػع د الةػػحمؼ  ،جد ػػد  ػػذ  الةػػف  المازمػػ  لػػه

.. لزفػػػر اعدػػػاـ العراقػػػب العػػػمبا : اف الػػػزديـ القمئػػػد ةػػػداـ حعػػػ ف لػػػف يغػػػمدر العػػػراؽ
لع  تظر )دنلج( اعمرف مف حت   نق ذـ درعم قبنمم تحػرؽ بطػل ذـ لترػلفذـ ال ػمر رػيم 

 .(2)دن  أدتمب بغداد
دقدت قم  اعزلر التب جمعػت الػرئيس اعمرف ػب لرئػيس لزراك  2113/اذار/16ل ب 

ةػف طػمرؽ دزفػز  مئػب رئػيس مجنػس الػلزراك الػذ  ل برفطم يم لرئيس لزراك اعػبم يم، 
قمػػ  الخػػمرج ف دػػف القػػم لف الػػدللب  ػػب إرػػمرة الػػ  اف بأ ذػػم ا  ػػذ  القمػػ  العراقػػب العػػمب

 .(3)أمرف م لبرفطم يم لاعبم يم قد خرجلا دف الرردي  الدللي 
لبػػذلؾ  ذػػـ العػػراؽ لالعػػملـ اف  ػػذا اعجتمػػمع إ ػػذار بػػإداف الحػػرب ممػػم ددػػم الػػرئيس 

عػػ  ق  الحػػرب الػػ   ل ػػدد بم ػػه ،العراقػػب الػػ  تقعػػيـ العػػراؽ الػػ  أربعػػ  م ػػمطا دعػػ رف 
 أ  م مف  ب العملـ  ب مم بدأ تعب را دف  ق  بغداد  ب حتمي  الحرب.

بإم م يػػمت إداميػػ  لددمئيػػ  عيم ػػف  21/3/2113لاجػػه العػػراؽ الغػػزل اعمرف ػػب  ػػب 
لملاجذػػػ  مقمر تذػػػم بمعم م يػػػمت اعمرف يػػػ ، ل ػػػمف دنػػػ  العػػػراؽ تحد ػػػد خطػػػا م معػػػب  

الددمي  اعمرف ي   قػد لاجػه العػراؽ الحػرب  ػب لقػت  م ػت  يػه الددميػ  العراقيػ  تعمػ  
لػػػمف عػػػيطرة اداميػػػ  رػػػبه مطنقػػػ  دنػػػ  م م ػػػذ اعدػػػاـ الداخنػػػ  لنعػػػراؽ،  ملعػػػنطمت 
العراقيػػ  عتعػػمح بمقت ػػمك )اعطبػػمؽ الفلػػمئي ( اع لوبػػمر المعػػؤلل ف العػػراق  ف،  مػػم اف 

د  ػػ  التوػػلفف  ػػب العػػراؽ  م ػػت محػػدلدة اع ترػػمر لتخلػػع لرقمبػػ  رػػب   اع تر  ػػت الح
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 .72 رفد الفمللجب، ـ. س. ذ، ص (2)
 .1ص، 17/3/2003(  ب 7691جرفدة القمدعي  العراقي  الم حن ، العدد ) (3)
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مرػػػػددة، لملاقػػػػع اع تر ػػػػت الخمةػػػػ  بملح لمػػػػ  العراقيػػػػ  قن نػػػػ  جػػػػدا لمعظػػػػـ الق ػػػػلات 
 اللاةن  لنعراؽ ق لات مممل    عبيم.

 ػػػمف اعدػػػاـ المحنػػػب  رتوػػػز دنػػػ  التنفزفػػػلف العراقػػػب الرعػػػمب لق ػػػلات رعػػػمي  اخػػػرى 
راقيػػ  الرعػػمي  لبعػػض الةػػحف المحػػدلدة اع ترػػمر لمػػع  ػػذ   لػػا دػػف اعذادػػمت الع

اعم م يػػمت اعداميػػ  المحػػدلدة التػػب  ػػمف العػػراؽ يمتنوذػػم دمػػ  دنػػ  تغطيػػ  الحػػرب 
اعمرف يػػ  دنػػ  العػػراؽ بلعػػمئ  مختنفػػ  اخػػرى ل م ػػت اللعػػ ن  اعبػػرز  ػػب المػػؤتمرات 

دك الغػػزل اعمرف ػػػب الةػػحفي  التػػب  ػػمف يقلد ػػػم  بػػمر قػػمدة الح لمػػ  العراقيػػػ . لمػػع بػػ
اةػػػبحت المػػػؤتمرات  21/3/2113دنػػػ  العػػػراؽ  ػػػب  جػػػر  ػػػـل الخمػػػيس المةػػػمدؼ 

الةػػػحفي  جػػػزكا  لميػػػم مػػػػف الحػػػرب لوػػػا الجػػػم ب ف ) اذ  م ػػػػت التغطيػػػ  لذػػػذ  الحػػػػرب 
مختنفػػ   ػػذ  المػػرة دػػف أ  تغطيػػ  اخػػرى(  قػػد اةػػبحت الفلػػمئيمت عػػاحم  عػػمع م ػػ  

 .(1)الدبمب  لالةمرلخ
الفلمئيمت تخبطم  ب را  ب تلة ف الحرب لتحد د ملقفذم مف  ػزل  لقد ابدت بعض

العػػػػػػراؽ، تجمذبػػػػػػم بػػػػػػ ف متطنبػػػػػػمت الملقػػػػػػف العيمعػػػػػػب الرعػػػػػػمب لبػػػػػػ ف اددػػػػػػمك الحيػػػػػػمد 
لاععتقالي ، لم نت تعمي  الحرب  فعذم مر ن   ب ػرة لذػذ  الفلػمئيمت،  ذ ػمؾ حػرب 

لبعػض الق ػلات اتبعػت العراؽ، الحرب دن  العػراؽ، حػرب  ػب العػراؽ، حرفػ  العػراؽ، 
الم ح  الرعبب  فػب البدايػ   ػب حػرب  ػب العػراؽ للمػم ادترلػت الجمػم  ر اةػبحت 
حػػػرب دنػػػ  العػػػراؽ، ل ػػػب اعلؿ  ػػػم لا قتنػػػ  دػػػراق  ف لمػػػع عػػػخل   اعحػػػداث اةػػػبحلا 

 . (2)رذداك دراق  ف ل  ذا
خداـ لقػػػد اةػػػدرت القيػػػمدة العراقيػػػ  الامر ػػػم لجميػػػع لعػػػمئ  اعدػػػاـ العراقيػػػ  بعػػػدـ اعػػػت

تعب ػػػػر )الحػػػػرب( دنػػػػ  العػػػػراؽ لاعػػػػتبدالذم بعبػػػػمرات محػػػػددة م ػػػػ  )اعدتػػػػداك( ل)الغػػػػزل 
اعمرف ػػػػب( ل)محػػػػلر الرػػػػر اعمرف ػػػػب البرفطػػػػم ب اععػػػػبم ب( لذلػػػػؾ  ػػػػب اطػػػػمر حرػػػػد 
الجمػػػم  ر لتعبئتذػػػم، لا ػػػردت لعػػػمئ  اعدػػػاـ العراقيػػػ  ب ػػػ  ا لادذػػػم معػػػمحمت لاعػػػع  

                                                 
 .198 رفد الفمللجب، ـ. س. ذ، ص (1)
، العػػ   العػػمبع  درػػر، 2189احمػػد  ذمػػب،   ػػم الب ػػت اعبػػيض: ف الددميػػ  الرممديػػ ، جرفػػدة البيػػمف ، العػػدد  (2)

 االلكرتوين االيت:  ، دن  الملقع2003
http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?pagename=Bayan/Page/BayanPage&c=Page&

cid=1039065325549   
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عػػملـ الخػمرجب ل ػػذلؾ اعحػزاب لالجممعػػمت ل بػػمر ل رػر اع بػػمك لالتقػمرفر الػػلاردة مػف ال
الرخةيمت المعمرل  لنحرب لػد العػراؽ لالمقػمعت لالتحنػيات التػب تر ػز دنػ  اف 

 .(1)ال فا العراقب  ل الذدؼ اعلؿ مف  ذ  الحرب
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يعػػػػرؼ المػػػػ ذا العنمػػػػب بم ػػػػه اعػػػػنلب لنتف  ػػػػر لالعمػػػػ  يعتمػػػػد  البمحػػػػث لت ظػػػػيـ ا  ػػػػمر  
لتحن نذػػم لدرلػػذم لنلةػػلؿ الػػػ  ال تػػمئا ليمتػػمز  ػػذا اععػػػنلب بملمرحنيػػ  بمع ػػ  ا ػػػه 
 توػػػلف مػػػف مجملدػػػ  مػػػف المراحػػػ  المتعنعػػػن  لالمترابطػػػ  التػػػب  ػػػؤد   ػػػ  م ذػػػم الػػػ  

لتمليػ ، لفبػدأ المػ ذا دػمدة بعػد تحد ػد مرػ ن  الدراعػ  مػرلرا بللػع لةػيم   المرحن  ا
الفرلػػػيمت لاختبمر ػػػم لتحن نذػػػم، لمػػػف  ػػػـ دػػػرض ال تػػػمئا لللػػػع التلةػػػيمت..لفرتبا 
تحد ػػد المػػ ذا دػػمدة بمللػػلع لمحتػػلى الظػػم رة المدرلعػػ ،  م ػػم ا لاعػػمل ب البحػػػث 

 .(1)العنمب تختنف بمختاؼ الظلا ر لالمر ات المدرلع 
لبمػػػم اف معملجػػػ  الظػػػم رة التػػػب  حػػػف بةػػػدد م تقػػػع لػػػمف الدراعػػػمت المقمر ػػػ   قػػػد تػػػـ 

 تحد د الم ذجي  لاعجراكات الخمة  بملبحث ل ا ال قما اعتي :

دنػػـ اعػػتخدـ  ػػب مػػ  لعنػػـل دػػدة  قػػد ذمالمقػػمرف أحػػد المةػػمدر البح يػػ  اليم ػػ  المػػ ذا 
لدنػػػػػـ الػػػػػ فس  ،لاعداب ، ػػػػػ  دنػػػػػـ الجغرا يػػػػػ  البرػػػػػرف اعجتمػػػػػمع ل ػػػػػب دنػػػػػـل اخػػػػػرى م

 اادامي  لال قم ي  بةػلرة لاعػع ـ  ب الدراعمت لجي   مم اعتخدلالدراعمت اع  رلبلل
اععمعػػي   ػػب العنػػـل الم ذجيػػ  مػػف الطػػرؽ  نػػ  ا ذػػمد  ظػػر الػػ  دمنيػػ  المقمر ػػ   ؾلػػذل

 .(2) م  
لاعخػػػػػػتاؼ بػػػػػػ ف الظػػػػػػلا ر لفر ػػػػػػز المػػػػػػ ذا المقػػػػػػمرف دنػػػػػػ  مقمر ػػػػػػ  جلا ػػػػػػب الترػػػػػػمبه 

اعجتممديػػػ  لغػػػرض اوترػػػمؼ أ  العلامػػػ  ال الظػػػرلؼ التػػػب تةػػػمحب حػػػدلث ظػػػم رة 
دمدة دنػ  دراعػ  مختنػف الجػه   ملدراعمت المقمر   تر ز ،اجتممدي  أل مممرع  مع   

 .(3)لاعختاؼ ب ف ظم رت ف اجتممد ت ف ال او ر هالرب
 ،لث اختبمر العاقػمت العػببي  المقمر ػ ليقترب الم ذا المقمرف مف ح ث أ دا ه مع بح

ليػػػػه البمحػػػػث  ػػػػب مجػػػػمؿ إل ػػػػل مػػػػمع  نجػػػػأ  ،اع اف اعخ ػػػػر  تم ػػػػز بمعػػػػتخدامه لنتجربػػػػ 
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 .65، ص1991طرؽ البحث اعجتممدب، الملة ، دار الوتب لنطبمد  لال رر،  د.جبر مج د العتمبب، (3)
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 ػػػب مجػػػمؿ خمةػػػ  الدراعػػػمت العػػػببي  المقمر ػػػ   ظػػػرا للجػػػلد مرػػػ ات بح يػػػ  متعػػػددة 
عيم ػػػف التةػػػػد  التػػػػب ل ػػػب مجػػػػمؿ الدراعػػػمت اعجتممديػػػػ  لال فعػػػي  أيلػػػم  ،اعدػػػاـ

 .(1)تذم بمعتخداـ الطرؽ التجرفبي لدراع
لتطب ػػػػػا المػػػػػ ذا المقػػػػػمرف يعػػػػػتددب اعػػػػػتخداـ م ػػػػػم ا لأعػػػػػمل ب اخػػػػػرى تحقػػػػػا  ػػػػػدؼ 

م ػػػ  اعػػػتخداـ تحن ػػػ  محتػػػلى اعدػػػاـ ال الل ػػػمئا لنورػػػف دػػػف الخةػػػمئص  ،المقمر ػػػ 
لاع مػػما ال قم يػػ  لنرػػعلب لالمجتمعػػمت أل اعػػتخداـ المعػػح لجمػػع البيم ػػمت دػػف أ مػػما 

جػػػراك ا  تػػػب تعػػػذـ  ػػػب رعػػػـ ةػػػلرة المجتمعػػػمت ل معػػػم  ر أل الخةػػػمئص الالعػػػنلؾ أل ال
المقمر ػػػػػػ  ب  ذػػػػػػم أل اعػػػػػػتخداـ تحن ػػػػػػ  الػػػػػػ ظـ لدراعػػػػػػ  الت ظيمػػػػػػمت لالػػػػػػ ظـ الالب ػػػػػػمكات 

 .(2)اعجتممدي   ب المجتمعمت المختنف  اع راض
لعجػػ  اف  ػػتـ اععػػتخداـ اعم ػػ  لنمػػ ذا المقػػمرف بح ػػث يقػػدـ الخةػػمئص المم ػػزة لػػه 

لح ػػـ دنػػ  ةػػاحي  اععػػتخداـ لاتفمقػػه مػػع أ ػػداؼ البحػػث لمتطنبمتػػه ح مػػم لي ػػلف ا
عػػػػنيمم تلجػػػػب معر ػػػػ  الخةػػػػمئص المم ػػػػزة لذػػػػذا المػػػػ ذا لاعػػػػتخداممته ح ػػػػث  تطنػػػػب 

 .(3)بداي 
 ػ التعمم  مع اللحدات الوب رة )حلمرات ػ  قم مت ػ مجتمعمت(

 لاختاؼ  ب اللحدات مجمؿ المقمر  .اػ لجلد اتفمؽ 
   ر لمح ممت لنمقمر   تتعـ بملةدؽ لال بمت.ػ لجلد معم

ػ تلح د الرملز المعتخدم   ب إجراكات المقمر   م ػ  الرمػلز النغليػ  لدععتذػم ل ػذلؾ 
  .مقم يس الةلرة لالمع   المعتخدم   ب القيمس لأجراك المقمر مت

تمػم ز ليقدـ الم ذا المقػمرف معػم م   ب ػرة مػف خػاؿ اعختبػمر الػدق ا لمػدى الت ػلع لال
ليم ػػف اارػػمرة الػػ  المجػػمعت  ،لاعخػػتاؼ بػػ ف  ئػػمت الظػػلا ر التػػب تخلػػع لنتحن ػػ 

التػػػب يعػػػتخدـ   ذػػػم  ػػػذا المػػػ ذا ل ػػػب مقػػػدمتذم: دراعػػػ  الجػػػه الرػػػبه لاعخػػػتاؼ بػػػ ف 
اععػػمل ب الةػػحفي  لااذاديػػ  ال بػػ ف البػػراما اعداميػػ  لدراعػػ   مػػل مختنػػف أ مػػما 

                                                 
 .163، ص1999م ر دمحم حع ف، بحلث اعداـ، القم رة، دملـ الوتب، ع (1)
 .181ص ،ـ. س. ذ،د.دمحم دبد الحم د (2)
 .182صه،  فع المةدر العمبا (3)
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عيػػػػ  لاعتجم ػػػػمت العػػػػي لللجي  لاعجتممديػػػػ   ػػػػب أل أ مػػػػما الدا   ػػػػمالرخةػػػػي  لتطلر 
 .(1)ل  ر مالمت لد  مجتمعمت ل قم مت مختنف  إلم   ال  دراع  الت ظيممت 

 ػػل دراعػػ  الجػػه الرػػبه لاعخػػتاؼ بػػ ف اععػػمل ب الددمئيػػ    ػػذا البحػػثلمػػم  ذم ػػم  ػػب 
محػػددة زم يػػ   مػػدةالعػػراؽ خػػاؿ ل التػػب اعػػتخدمت مػػف قبػػ  اللعيػػمت المتحػػدة اعمرف يػػ  

 ل ب قيمـ حرب الخن ا ال مل  .

 ػب بح ػه دػف أ دا ه..لقػد تعػددت  ػذ   ػدة دد نجأ الم ذا المقمرف ال  اعتخداـ طرؽ 
 .(2)ال  اخر لبمام مف تلليح ا ـ  ذ  الطرؽ بمحث الطرؽ لاختنفت مف 

  ب رة الحجـ ال بع دة المدى بعلذم ببعض. بح ي مقمر   لحدات  .1
 ةغ رة الحجـ ال قرفب  المدى  يمم ب  ذم. بح ي    لحدات مقمر  .2
 ةغ رة الحجـ مع  ب رة الحجـ. بح ي مقمر   لحدات  .3
 مقمر   مجتمعمت إ عم ي  مع مجتمعمت ح لا ي . .4
 مقمر   ال قم   اا عم ي  مع تر  ب اعله المي م ي ي . .5

 .مجتمعمقمر   ظم رة لاحدة دبر مراح  مع رتذم التمرفخي   ب او ر مف   .6

لقد لجأت البمح   ال  اجراك مقمر   ب ف الفئمت الرئيع  لالفردي  لوػا الجػم ب ف، اذ تػـ 
التػب  )*(بعد اعتخراج الفئمت الرئيع  مف مجتمع البحث المتم ن  )بمععػمل ب الددمئيػ (

ارػػتقمؽ  (  ئػػ ، الػػ  اجػػراك مقمر ػػ  بػػ ف  ػػذ  الفئػػمت  مػػم لجػػمت البمح ػػ  الػػ 17بنغػػت )
اللةػػلؿ الػػ  دقػػ  لذلػػؾ بقةػػد رئيعػػ  مػػف الفئػػمت الديػػ  الخمةػػ  ب ػػ   ئػػ  الفئػػمت الفر 

عف الفئػػمت الفرديػػ  قػػد أطػػرت الحػػدلد الطبيعيػػ  . اوبػػر  ػػب التحن ػػ  لاعػػتخراج ال تػػمئا
 .لوػػ   ئػػ  رئيعػػ  لعػػمددت  ػػب إبػػراز حملػػ  الترػػمبه ال اعخػػتاؼ بػػ ف الفئػػمت الرئيعػػ 

س  ػػػػب المقمر ػػػػ  لادتمػػػػدت الفئػػػػمت لبػػػػذلؾ ادتمػػػػدت  ػػػػذ  الفئػػػػمت )أ  الرئيعػػػػ ( اععػػػػم

                                                 
  .113د. حم د جمدد الدليمب، ـ. س. ذ، ص (1)
، 1983ة، د. معػػػف خن ػػػ  دمػػػر، المللػػػلدي  لالتحن ػػػ   ػػػب البحػػػث اعجتمػػػمدب، ب ػػػرلت، دار اع ػػػمؽ الجد ػػػد (2)

 .101-100ص
 لندعل  دن      ئ  رئيعي . اعتخدمت البمح   اةطاح )اعنلب( )*(
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التػػب تعػػلد الػػ  الجػػم ب ف  الفئػػمت ػػذ  رػػدة اعخػػتاؼ بػػ ف لالفرديػػ   ع مةػػر معػػمددة 
 ممم جع  مف الةعلب  تلح د م حفمظم دن  مةداقي  البحث. )*(اعمرف ب لالعراقب

البحػث دػرض اجػراكات منيػ  المقمر ػ  لاعػتخاص ال تػمئا لقممت البمح   قب  البػدك بع
اعتخدمت لالتب تتلمف  ب بعض م ذم جلا ػب م ذجيػ  تتعنػا بتعرفػف المفػم يـ التب 

يلػػمح قلادػػد لاعػػس  الرئيعػػي   ػػب البحػػث إلػػم   الػػ  أعػػبمب اختيػػمر د  ػػ  البحػػث لا 
 المقمر   المعتمدة.

يقةػػػػد بمجتمػػػػع البحػػػػث  ػػػػل "المجتمػػػػع اعوبػػػػر أل مجمػػػػلع المفػػػػردات التػػػػب يعػػػػتذدؼ 
 .(1)م لتحق ا  تمئا الدراع  "البمحث دراعتذ

ل ف العػراق  ف لاعمػرف   ف ؤل ث  ب  ذ  الدراع  )تةػرفحمت المعػلقد حدد مجتمع البح
(  مجػػػػػمؿ لندراعػػػػػ  بػػػػػمل ظر لمػػػػػم ترػػػػػ نه 8/4/2113للغميػػػػػ   21/3/2113مػػػػػفلنمػػػػػدة 
ال التألفػػػػ  ال الػػػػزدـ لقػػػػد تم  ػػػػت  ؾحمت مػػػػف ملقػػػػف رعػػػػمب ع يقبػػػػ  الترػػػػ يالتةػػػػرف

جميػع ل ػب  م  دراقيػ ( تةػرفحم  75ل) م  مرف يػا ( تةرفحم  64ؿ دن  )الحةل البمح   مف 
لقػػػػػد لجػػػػػدت البمح ػػػػػ  اف  ػػػػػذ   .المحػػػػػددة لنبحػػػػػث لنمػػػػػدةمػػػػػم أطنػػػػػا مػػػػػف تةػػػػػرفحمت 

لتػػل ر إم م يػػ  تحد ػػد أعػػمل ب الددميػػ   ،التةػػرفحمت يم ػػف اف تفػػب بمتطنبػػمت البحػػث
 .خلمع    تةرفح م ذم لنتحن  ا مف خاؿ م،لمقمر تذ

دراؾ ةػػم ع القػػرار إيعبػػر دػػف م  لةػػرفح ا  مبمرػػر  ا  التةػػرفحمت مةػػدر  ػػلف  لػػا دػػف 
 العيمعب للجذه  ظر الدادي .

 ػػلف لنبحػػث، (  مطػػمر زم ػػب 8/4/2113للغميػػ   21/3/2113مػػف) المػػدةامػػم اختيػػمر 
 21/3/2113نعػػػػراؽ  ػػػػب ل  زل ػػػػمتم ػػػػ  الملدػػػػد الػػػػذ  بػػػػدأت  يػػػػه أمرف ػػػػم  المػػػػدة ػػػػذ  

 9/4ليعقبػػه بعػػد ذلػػؾ  8/4/2113العراقيػػ   ػػب  التةػػرفحمت لالملدػػد الػػذ  تلقفػػت  يػػه
 .ل ل ملدد احتاؿ بغداد

                                                 
تعبػػر الفئػػمت الفرديػػ  الخمةػػ  بملددميػػ  اعمرف يػػ  دػػف الم طػػا الػػددمئب اعمرف ػػب لالفئػػمت الخمةػػ  بملددميػػ   )*(

 .العراقي  دف الم طا الددمئب العراقب
 .130د.دمحم دبد الحم د، ـ.س.ذ، ص (1)
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بعػػػد اف تػػػـ اختيػػػػمر مجتمػػػع البحػػػث لالمػػػػدة الزم يػػػ  الخمةػػػ  بملدراعػػػػ  قممػػػت البمح ػػػػ  
للف اعمرف ػمف خػاؿ الحػرب ؤل بحةر رمم  لجميػع التةػرفحمت التػب أدلػ  بذػم المعػ

 فعػذم المحػددة مػف  المػدةللف العراق لف ل ب ؤل التب أدل  بذم المع لجميع التةرفحمت
( تةػػػػرفحم رعػػػػميم لنجم ػػػػب 64( لقػػػػد تػػػػـ حةػػػػر )8/4/2113للغميػػػػ   21/3/2113)

 بنػػػػػػػغ مجمػػػػػػػلع التةػػػػػػػرفحمت  ( تةػػػػػػػرفحم رعػػػػػػػميم لنجم ػػػػػػػب العراقػػػػػػػب75اعمرف ػػػػػػػب ل)
 ( تةرفحم.139جميعذم)

عػمل ب تم ػيا لذلػؾ لمحدلديػ  لقد لجدت البمح    ب أعنلب الحةر الرمم  او ػر اع
(  لمػػػػم لالمحةػػػػلرة بػػػػ ف 21المػػػػدة الزم يػػػػ  المخةةػػػػ  لمجتمػػػػع البحػػػػث المتم نػػػػ  بػػػػػ)

( لعبػػد مػػف اارػػمرة   ػػم الػػ  ا ػػه  نمػػم  ػػمف الذػػدؼ 8/4/2113للغميػػ   21/3/2113)
طمر ػػػم الزم ػػػب او ػػػر اتعػػػمدم ل نمػػػم تحػػػددت لاتعػػػعت المةػػػمدر ل ئػػػمت  مػػػف الدراعػػػ  لا 

مبػررا ععػتخداـ الع  ػمت امػم  ػب   ػر ذلػؾ مػف المجػمعت  ػمف  ظػمـ  التحن    مف ذلؾ
 .(1)الحةر الرمم  علؼ يعطب  تمئا او ر ةدقم

 :(2)ع ذم تلمف اعتب
 طمر الع    لنفئمت  م   المتعنق  بأ داؼ البحث.اتلم ف  .1
تػػلا ر اعقتػػراب مػػف المللػػلدي  التػػب تج ػػب البمحػػث التح ػػز   ػػر المقةػػلد  ػػب  .2

 .اختيمر الع   
لقػػد رػػمنت  ػػذ  الع  ػػ  جميػػع التةػػرفحمت لالخطػػب لالمػػؤتمرات الةػػحفي  التػػب ادلػػ  

 بذم المعؤلللف اعمرف  لف لالعراق لف خاؿ المدة المحددة لنبحث.
يم   اعلؿ أدػداد مفػردات  بمجتمع البحثدداد جدلل ف م فةن ف إلقد قممت البمح   ب

 المػػدةالتةػػرفحمت العراقيػػ  خػػاؿ  التةػػرفحمت اعمرف يػػ  لال ػػم ب يم ػػ  ادػػداد مفػػردات
 (:8/4/2113للغمي   21/3/2113المتم ن  مف )

 
 

                                                 
 .89ص ـ.س . ذ،د.دمحم دبد الحم د،  (1)
 .89، صه فع المةدر العمبا (2)
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 يبين عدد التصريحات االمريكية موزعة عمى ايام المدة الزمنية لمبحث( 6) جدول
 % عدد التصريحات االيام ت

1 21/3/2113 2 3.1 
2 21/3/2113  2 3.1 
3 22/3/2113 2 3.1 
4 23/3/2113  4 6.3 
5 24/3/2113  6 9.4 
6 25/3/2113 3 4.7 
7 26/3/2113 6 9.4 
8 27/3/2113  3 4.7 
9 28/3/2113  2 3.1 

11 29/3/2113  2 3.1 
11 31/3/2113  5 7.8 
12 31/3/2113  5 7.8 
13 1/4/2113  2 3.1 
14 2/4/2113  1 1.6 
15 3/4/2113  4 6.3 
16 4/4/2113  2 3.1 
17 5/4/2113  2 3.1 
18 6/4/2113  3 4.7 
19 7/4/2113 5 7.8 
21 8/4/2113  3 4.7 
 %111 64 المجموع 
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 يبين عدد التصريحات العراقية موزعة عمى ايام المدة الزمنية لمبحث( 0)جدول 

 % عدد التصريحات االيام ت
1 21/3/2113 5 6.7 
2 21/3/2113  4 5.3 
3 22/3/2113 5 6.7 
4 23/3/2113  5 6.7 
5 24/3/2113  4 5.3 
6 25/3/2113 7 9.3 
7 26/3/2113 4 5.3 
8 27/3/2113  3 4 
9 28/3/2113  4 5.3 

11 29/3/2113  3 4 
11 31/3/2113  4 5.3 
12 31/3/2113  3 4 
13 1/4/2113  6 8 
14 2/4/2113  2 2.7 
15 3/4/2113  2 2.7 
16 4/4/2113  4 5.3 
17 5/4/2113  4 5.3 
18 6/4/2113  2 2.7 
19 7/4/2113 2 2.7 
21 8/4/2113  2 2.7 
 %111 75 جموعالم 

بعػػػدد تةػػػرفحمت  ػػػ  معػػػؤلؿ  مػػم قممػػػت البمح ػػػ  بأدػػػداد جػػػدلل ف م فةػػن ف خمةػػػ ف 
   امرف ب لدراقب ممف رمنتذـ المقمر  :
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 م المقارنةهشممتك  مسؤول امريكي ممن يبين عدد التصريحات التي أدلى بها  (3)جدول 

 المرتبة % عدد التصريحات المسؤولون األمريكيون 
 1 21.9 14 ق  اللعط قمئد قلات الم ط
 2 17.2 11 لزفر الخمرجي 

 2 17.2 11 لزفر الد مع
 3 12.5 8 الرئيس اعمرف ب
 4 7.8 5  مئب لزفر الد مع

 4 7.8 5 الع رت ر الةحفب لنب ت اعبيض
 5 6.3 4 قمئد قلات التحملف

 6 6.2 4  مطا بمعـ لزارة الخمرجي 
 7 3.1 2  مئب لزفر الخمرجي 

  %111 64 المجموع
 

 شممتهم المقارنةك  مسؤول عراقي ممن التصريحات التي أدلى بها عدد ( يبين 4)دول ج

 المرتبة % عدد التصريحات العراقيون المسؤولون 
 1 26.7 21 لزفر اعداـ

 2 16 12 الرئيس العراقب
 2 14.7 11 لزفر الخمرجي  

 3 11.7 8 المعنح   مئب القمئد العمـ لنقلات
 4 9.3 7 خلؿ مطا م

 5 8 6  مئب رئيس الجمذلرف  
 6 6.7 5  مطا دع ر  

 7 5.3 4  مئب رئيس اللزراك
 8 2،6 2 مةدر  ب لزارة اعداـ
  %111 75 المجموع
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 :التحمي  التمهيدي. 6
  ػػػب  الخطػػػلة لجػػػأت البمح ػػػ  الػػػ  خطػػػلة ألليػػػ  قبػػػ  البػػػدك  ػػػب إجػػػراكات المقمر ػػػ  ل ػػػذ

تحن    يفب  تـ دن  د  مت ةغ رة مػف مػمدة التحن ػ  لغػرض معر ػ  لحػدات المقمر ػ  
 التب عتتخذ أعمعم لنتة  ف.

مر د  ػ  درػلائي  م تظمػ  مػف تةػرفحمت المعػئلل ف اعمػرف  ف لالعػراق  ف يػقد تػـ اختل 
  % مػػف مجمػػلع الع  ػػ  الونيػػ  ح ػػث تمػػت قراكتذػػم بدقػػ 21 ػػا دنػػ  حػػدا م نػػت  عػػب  

لامعمف مف اج  االممـ بماطمر العمـ لقػد عػمدد م  ػذا التحن ػ  دنػ  تحق ػا اع ػداؼ 
 اعتي :

 ػ تحد د مر ن  البحث تحد دا دقيقم.
 ػ تحد د لحدات التة  ف ل ئمته ع راض العد لالقيمس.

  .ػ تلة ف اعتممرة المقمر   لجدلل  الفئمت
 :التحمي  النهائي. 0

ل ف اعمػػرف   ف ؤل ةػػرفحم م نػػت مجمػػلع تةػػرفحمت المعػػ( ت139ل ػػذا التحن ػػ  رػػم  )
لقػػػػد اعػػػػتذدؼ التحن ػػػػ  جمػػػػع التوػػػػرارات لحعػػػػمب ال عػػػػب  المئليػػػػ  لتفعػػػػ ر   فلالعػػػػراق 

  تمئا.ال

 مػلذج إل ب اللحدات التب  تـ دن ذم العد ال القيمس مبمررة ل ذ  اللحدات تتبنلر  ب 
المحتلى الذ   بدأ بملف رة  ـ  تـ اختيػمر اللحػدات النغليػ  لنتعب ػر دػف  ػذ  ب مك رملز 

 : (2)ليم ف تحد د لحدات التحن    معتب (1)الف رة لةيم تذم
 لحدة الونم . .1
 لحدة الف رة ال الملللع. .2
 لحدة الرخةي . .3

                                                 
 .233د. دمحم دبد الحم د، ـ. س. ذ. ،ص (1)
، 2004د.دمحم  ػػػػػػمجب الجػػػػػػل ر، العاقػػػػػػمت العممػػػػػػ /المبمد  لالتطبيقػػػػػػمت، دبػػػػػػب، دار القنػػػػػػـ لن رػػػػػػر لالتلزفػػػػػػع،  (2)

 .388-385ص
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 لحدة المفردة. .4
 لحدة مقم يس المعمح  لالزمف. .5

ئمػػ  لمللػػلع البحػػث التػػب يم ػػف اف تعطػػب لقػػد لجػػدت البمح ػػ  اف او ػػر اللحػػدات ما
 تمئا مرلي  تائمه لأ دا ه  ب لحدة المللػلع بػمل ظر لمػم يظذػر  توػرار اع  ػمر ال 
المللػلدمت مػف طبيعػ  لب ػمك الم طػا الػػددمئب مػف ح ػث ترت ػب الحجػا الرئيعػ  الػػ  

 لتلليح اع داؼ الومم   لراك ب ي   ذا الم طا. ،الحجا ال م لي 
إحػدى  دة ال الملللع: تم   اوبر لا ػـ لحػدات التحن ػ  لاو ر ػم ا ػمدة لتعػللحدة الف ر 

الػػػػػػددمممت اععمعػػػػػػي   ػػػػػػب تحن ػػػػػػ  المػػػػػػلاد اعداميػػػػػػ  لالددمئيػػػػػػ  لاعتجم ػػػػػػمت لالقػػػػػػيـ 
لالمعتقػػدات، ل ػػذ  اللحػػدة دبػػمرة دػػف جمنػػ  ال دبػػمرة تتلػػمف الف ػػرة التػػب  ػػدلر حللذػػم 

ة تتلػػمف مجملدػػ  اع  ػػمر التػػب مللػػلع التحن ػػ  لتوػػلف دػػمدة جمنػػ  مختةػػرة محػػدد
 .(1)يحتل  دن ذم ملللع التحن  

 ػػػذ   دبعػػػد تحد ػػػد اللحػػػدات الازمػػػ  لنمقمر ػػػ   جػػػب اف  ػػػتـ تحد ػػػد  ئػػػمت المقمر ػػػ  لتعػػػ
المرحنػػ  مػػف اةػػعب مراحػػ  العمػػ  لتحتػػمج الػػ  دقػػ  لمذػػمرة بملغػػ  مػػف قبػػ  البػػمح  ف 

اطػمر ال ظػر  لنمرػ ن  لحػدلد مػم    ػر  مػف تعػمؤعت ليم ف تحد د الفئمت مف خاؿ ا
طمر ال تمئا المعتذد    .  (2)ال  رلض دنمي  لا 

لتعرؼ الفئمت بم ذم مجملد  مف التة يفمت ال الفةمئ  يقـل البمحػث بأدػداد م طبقػم 
ل لديػػ  الملػػملف لمحتػػلا  ل ػػدؼ التحن ػػ  لوػػب يعػػتخدمذم  ػػب لةػػف  ػػذا الملػػملف 

 ػػػ  مػػػف المللػػػلدي  لالرػػػملؿ لبمػػػم  تػػػيح إم م يػػػ  التحن ػػػ  لتةػػػ يفه بػػػمدن   عػػػب  مم 
 .(3)لاعتخراج ال تمئا بأعنلب عذ  لميعلر

 لت قعـ الفئمت ال  قعم ف رئيع ف مف ح ث اتجم ذم  مم:
ممذا ق  .. ؟ لال ػم ب: يم ػ  الفئػمت التػب تذػتـ بمجمبػ   الفئمت التب تذتـ بمجمب  العؤاؿ،

   ف ق  .. ؟ العؤاؿ،
                                                 

 .77، ص1996م رة، دملـ الوتب، ، الق2د.عم ردمحم حع ف، تحن   الململف، ا (1)
 .389، صـ. س. ذد. دمحم الجل ر،  (2)
 .88، صه فع د.عم ر دمحم حع ف، المةدر العمبا (3)
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 ػػذ  الدراعػػ   ػػل الفئػػمت التػػب تج ػػب دػػف العػػؤاؿ مػػمذا ق ػػ ..؟ لتقػػديـ لمػػم  ذم ػػم  ػػب 
 ااجمبمت المطنلب   ب البحث.

لتػػـ تحد ػػد  ئػػ  المللػػلع: التػػب تعػػتذدؼ ااجمبػػ  دنػػ  العػػؤاؿ دػػاـ  ػػدلر ملػػملف 
 .اعتةمؿ ) الددمي ( لتف د  ب الورف دف مراوز اع تممـ  ب الململف 

ل ػدرج  يمػم يػمتب الفئػمت الرئيعػ   (  ئػ  رئيعػ .17لقد حددت البمح    ب  ذا البحث )
)اععػػمل ب( التػػب ظذػػرت ا  ػػمك التحن ػػ  مػػع تللػػيح المع ػػ  المػػراد ب ػػ  اعػػنلب اذ اف 

 م    ذا اعجراك يعمدد  ب التعرفف بملفئمت بر   دق ا:
 التعريف الفئة ت
ل ب الفئ  التب تتلمف اع  مر التب قدمت لدلدا  لدذػلدا   التر  ب 1

  الحمجػػػػػمت ال فعػػػػػي  لنمتنقػػػػػ ف الػػػػػذ ف تلجػػػػػه الػػػػػ ذـ معػػػػػتغن
 الددمي .

ل ب الفئ  التب تتلمف أ  مر تحتػل  معنلمػمت مختنقػ  ال  الوذب 2
 مرل   ال محر  .

ل ػػب الفئػػ  التػػب تتلػػمف اع  ػػمر التػػب توػػرر مػػرات دد ػػدة  التورار 3
بغيػػ  لفػػت اع تبػػم  ال ذػػم لجعنذػػم مم نػػ  امػػمـ المتنقػػب بةػػلرة 

 دائم .
ل ػػػػب الفئػػػػ  التػػػػب تتلػػػػمف اع  ػػػػمر التػػػػب تلػػػػـ إحػػػػدا م  ع  الترليه 4

ت طػػػل  دنػػػ  أ ميػػػ  حقيقيػػػ  ال حقػػػمئا جزئيػػػ  لتقػػػدـ دنػػػ  
 ا ذم الحقيق   ممن .

ل ب الفئ  التب تتلمف اع  مر التب تحدد الخةـ  ب  رخة   العداك 5
 رد ي لف  ل الذدؼ الرئيس  ب تر  ز العداك لالور  

  حل .
 اععػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتممعت 6

 العمطفي 
ل ػػػب الفئػػػ  التػػػب تتلػػػمف اع  ػػػمر التػػػب تعػػػتغ  الع مةػػػر 
ال فعػػػػي  لالعمطفيػػػػ  بةػػػػلرة  ب ػػػػرة بغيػػػػ  التػػػػأ  ر ال  عػػػػب 

 التأ  د  حل قلميم مع   .
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ل ب الفئ  التب تتلمف اع  مر التػب ترػ ر الػ  لجػلد اتفػمؽ  ااجممع 7
 ال تم  د ال تاحـ مع الملاقف المتخذة.

ئػػ  التػػػب تتلػػمف اع  ػػػمر التػػب تقػػػدـ اعػػبمبم  لحججػػػم  ل ػػب الف التبرفر 8
لأل عػػػػمؿ لالملاقػػػػف المتخػػػػذة مػػػػف اجػػػػ  تحق ػػػػا الق مدػػػػ  د ػػػػد 

 المتنقب بذذ  اع عمؿ لالملاقف.
التلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخيـ  9

 لالمبملغ 
ل ػػب الفئػػ  التػػب تتلػػمف اع  ػػمر التػػب م حػػت قيمػػ  الػػم ي  

 بغي  التذلف .
لتػب  ػراد م ذػم  عػب ا تبػم  ل ب الفئ  التب تتلػمف اع  ػمر ا اا مرة 11

 المتنقب تجم  قلميم حممعي  لدمطفي .
ل ب الفئ  التب تتلمف اع  ػمر التػب تعػتخدـ مفػردات م  ػرة  اطاؽ التعميمت 11

للةف رخةيمت الخةـ ال عنل يمته لالذ   ؤد  تورار ػم 
 ال  ا مرة مرمدر مع     ملورا ي  لاععتخفمؼ.

مف اع  ػمر التػب يقةػد م ذػم تحػذ را  ال ل ب الفئ  التػب تتلػ التخلفف 12
 إبا م  ال إ ذارا  بملعقمب بذدؼ إرمد  الردب لالفزع

 رػػػػػػػػػػػػػػػػف  لايػػػػػػػػػػػػػػػػم  13
 الخةـ

ل ػػب الفئػػ  التػػب تتلػػمف اع  ػػػمر التػػب ترػػ ر الػػ  المقمةػػػد 
 لاع داؼ التب تعع  الددمي  المعمدي  ال  اخفمئذم.

تف  ػػػػػػػػد اددػػػػػػػػمكات  14
 الخةـ

  ػػػمر التػػػب ترػػػ ر الػػػ   فػػػب ال ل ػػػب الفئػػػ  التػػػب تتلػػػمف اع
 توذ ب ال دحض مم تقدمه الددمي  المعمدي .

تعمػػػػ  دنػػػػ  ر ػػػػع  ل ػػػػب الفئػػػػ  التػػػػب تتلػػػػمف اع  ػػػػمر التػػػػب رحذ الذمـ 15
 المع ليمت لاعت ذمض الذمـ.

ل ػػب الفئػػ  التػػب تتلػػمف اع  ػػمر التػػب تػػددل لنتحػػرفض م ػػ   التحرفض 16
 .القيمـ بمدممؿ مع    تخدـ القمئـ بملددمي 

التقن ػػ  مػػف أ ميػػ   17
 الخةـ

ل ب الفئ  التب تتلمف اع  مر التب  راد م ذم التةغ ر ال 
 الحا مف قيم  الخةـ اممـ الرأ  العمـ.
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يقـل دمدة البمحث بتةميـ الذي   العمـ لاعػتممرة بح ػث ترػم  دنػ  البيم ػمت اعلليػ  
  لػػػػا  دػػػػفللحػػػػدات التحن ػػػػ  للحػػػػدات القيػػػػمس  ،ف مػػػػمدة التحن ػػػػ  ل ئػػػػمت التحن ػػػػ دػػػػ

الماحظػػمت التػػب يعػػػجنذم البمحػػث  يفيػػػم لالتػػب ع يعػػمح تةػػػميـ اععػػتممرة بتعػػػج نذم 
 .(1) ميم

لتوػػلف اداة لنتةػػ  ف القبنػػب التػػب تػػـ ادػػداد م  )*(لقػػد قممػػت البمح ػػ  بتةػػميـ اععػػتممرة
اذ تلم ت الفئمت )الرئيع  لالفردي ( المقترح  لنمقمر ػ  دن  للك التحن   التمذ د ، 

لتـ درض  ػذ  اععػتممرة دنػ  مجملدػ  مػف  ،ب ف اعمل ب الددمي  اعمرف ي  لالعراقي 
  .*(*)الخبراك

تعػػع  دمنيػػ  ال بػػمت الػػ  التأوػػد مػػف لجػػلد درجػػ  دمليػػ  مػػف اعتعػػمؽ بمل عػػب  لنبعػػد ف 
 :(2)التمل  ف

البػػمح  ف القػػمئم ف بملتحن ػػ :بمع   لػػرلرة تلةػػ   ػػ  مػػ ذـ الػػ  اعتعػػمؽ بػػ ف  .1
 .ه فع للحداته دن  الململف  ذمبتطب ا  ئمت التحن    فع ذمال تمئا  فع

بتطب ػػػا  ذماعتعػػػمؽ الزم ػػػب بمع ػػػ  لػػػرلرة تلةػػػ  البػػػمح  ف الػػػ  ال تػػػمئا  فعػػػ .2
 اذا جػػرى التحن ػػ   ػػب القػػمت هدنػػ  الملػػملف  فعػػ ذم ئػػمت التحن ػػ  للحداتػػه  فعػػ

 مختنف .

                                                 
 .234د.دمحم دبد الحم د، البحث العنمب  ب الدراعمت اعدامي ، ـ.س.ذ، ص (1)

 أ ظر ااعتممرة  ب ماحا البحث. )*(
 .دم دة  ني  اعداـ-لةحم  الخبراك  ـ: أ.د.حم دة عميعـ/قعـ ا *(*)

 . ني  اعداـ-أ.د.مظفر م دلب/رئيس قعـ الةحم   اعذادي  لالتنفزفل ي 
 . ني  اعداـ-أ.ـ.د. دبد العاـ العممر/قعـ الةحم  

 . ني  اعداـ-أ.ـ.د. لعمـ  مل /قعـ الةحم   اعذادي  لالتنفزفل ي 
 . ني  اعداب-أ.ـ.د. رفـ دمحم حمزة/قعـ اعجتممع
 . ني  اعداب-أ.ـ.د.مذ د ال عيمب/قعـ دنـ ال فس

 .126د.عم ر دمحم، تحن   الململف، ـ. س. ذ، ص (2)
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لقد لجأت البمح   الػ  اعػتخراج ال بػمت بمعدتمػمد دنػ  اتعػمؽ المحنػ  مػع  فعػه دبػر 
الزمف، اذ قممت البمح   بتحن   الع  ػ   فعػذم مػرت ف متتػمل ت ف لبفمةػ  زم ػب اعػتغرؽ 

(  لمػػم بػػ ف التحن ػػ  اعلؿ لالتحن ػػ  ال ػػم ب لذلػػؾ ع جػػمد اتعػػمؽ البمحػػث مػػع  فعػػه 31)
 دبر الزمف.

ؿ ممتقدـ اعتطمدت البمح   ب مك التة  ف الذ  تم   اععمل ب الددمئيػ   ػب لمف خا
(  ئػػ  رئيعػػ  لنجم ػػب 12تةػػرفحمت المعػػؤلل ف اعمػػرف   ف لالعػػراق  ف لقػػد تػػـ حةػػر )

 (  ئ  رئيع  لنجم ب العراقب ل يمم  نب درض لذذ  الفئمت:12اعمرف ب ل)
  لنجم ب اعمرف ػب اف اعػنلب ( الذ  يعرض الفئمت الرئيع5 تلح مف الجدلؿ رقـ )

التر  ب قد احت  المرتب  اعلل  بػ ف ا تمممػمت الخطػمب الػددمئب اعمرف ػب اذ حةػ  
( توػػػرارا، ب  مػػػم احتػػػ  الوػػػذب 251%( لدػػػدد توػػػرارات بنغػػت )21.6دنػػ   عػػػب  قػػػدر م)

( لاحتػػ  اعػػنلب 174%( لدػػدد توػػرارا بنغػػت )14.3دنػػ  المرتبػػ  ال م يػػ  ب عػػب  قػػدر م)
( لحةػػػ  138%( لدػػػدد توػػػرارات بنغػػػت )11.3لمرتبػػػ  ال مل ػػػ  ب عػػػب  قػػػدر م)التوػػػرار ا

( 118%( لدػدد توػرارا بنغػت )8.9اعنلب الترليه دنػ  المرتبػ  الرابعػ  ب عػب  قػدر م )
%( 8.5 ػػب حػػ ف احتػػ  اعػػنلب رخةػػ   العػػداك دنػػ  المرتبػػ  الخممعػػ  ب عػػب  قػػدر م )

معت العمطفيػػ  دنػػ  المرتبػػ  ( ب  مػػم احتػػ  اعػػنلب اععػػتم114لدػػدد توػػرارات بنغػػت )
(، لاحتػػ  اعػػنلب ااجمػػمع 99%( لدػػدد توػػرارات بنغػػت )8.1العمدعػػ  ب عػػب  قػػدر م )

(  مػػم احتػػ  اعػػنلب 77%( لدػػدد توػػرارات بنغػػت )6.3المرتبػػ  العػػمبع  ب عػػب  قػػدر م )
(، لحةػػػ  73%( لدػػػدد توػػػرارات بنغػػػت )5.9التبرفػػػر المرتبػػػ  ال مم ػػػ  ب عػػػب  قػػػدر م )

%( لدػدد توػرارات 5.9لالمبملغػ  دنػ  المرتبػ  التمعػع  ب عػب  قػدر م )اعنلب التلخيـ 
%( لدػدد 3.9(، لحة  اعنلب اا مرة دن  المرتب  العمرػرة ب عػب  قػدر م )72بنغت )

( ب  مم احت  اعػنلب إطػاؽ التعػميمت دنػ  المرتبػ  الحمديػ  درػر 47تورارات بنغت )
حػػػ ف احتػػػ  المرتبػػػ  اعخ ػػػرة (،  ػػػب 45%( لدػػػدد توػػػرارات بنغػػػت )3.7ب عػػػب  قػػػدر م )

 (.31%( لددد تورارات بنغت )2.4اعنلب التخلفف بحةلله دن  اق   عب  ل ب )
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 الفئات الرئيسية لمجانب األمريكي( يبين 5)جدول 

 المرتبة % عدد التكرارات الفئات
 1 21.6 251 التر  ب
 2 14.3 174 الوذب
 3 11.3 138 التورار
 4 8.9 118 الترليه
 5 8.5 114   العداكرخة 

 6 8.1 99 اععتممعت العمطفي 
 7 6.3 77 ااجممع
 8 5.9 73 التبرفر

 9 5.9 72 التلخيـ لالمبملغ 
 11 3.9 47 اا مرة

 11 3.7 45 اطاؽ التعميمت
 12 2.4 31 التخلفف

  %111 1218 المجموع
 

(  تلػح اف 6ؿ رقػـ )امم  يمم  خص الفئمت الرئيع  لنجم ب العراقب  مف خاؿ الجدل 
%( لدػػػدد 12.1اعػػػنلب التوػػػرار قػػػد حةػػػ  دنػػػ  ادنػػػ  ال عػػػب محققػػػم  عػػػب  قػػػدر م )

( توػػرارا، لاحتػػ  اعػػنلب  رػػف  لايػػم الخةػػـ دنػػ  المرتبػػ  ال م يػػ  94توػػرارات بنغػػت )
( توػػػػػرارا، لاحتػػػػػ  اعػػػػػنلب تف  ػػػػػد 87%( لدػػػػػدد توػػػػػرارات بنغػػػػػت )11.2ب عػػػػػب  قػػػػػدر م )

( 84%( لدػػدد توػػرارات بنغػػت )11.8ب عػػب قػػدر م ) اددػػمكات الخةػػـ المرتبػػ  ال مل ػػ 
%( 11.7توػػرارا ب  مػػم حةػػ  اعػػنلب رػػحذ الذمػػـ دنػػ  المرتبػػ  الرابعػػ  ب عػػب قػػدر م )

( توػػػرارا لحةػػػ  اعػػػنلب التحػػػرفض دنػػػ  المرتبػػػ  الخممعػػػ  83لدػػػدد توػػػرارات بنغػػػت )
 ( تورارا لاحتػ  اعػنلب الترػليه دنػ 81%( لددد تورارات بنغت )11.3ب عب قدر م )

( توػػػػرارا لاحتػػػػ  74%( لدػػػػدد توػػػػرارات بنغػػػػت )9.5المرتبػػػػ  العمدعػػػػ  ب عػػػػب قػػػػدر م )
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%( لدػػدد توػػرارات 9.4اعػػنلب اطػػاؽ التعػػميمت دنػػ  المرتبػػ  العػػمبع  ب عػػب قػػدر م )
( توػػػػػرارا لحةػػػػػ  اعػػػػػنلب التخلفػػػػػف دنػػػػػ  المرتبػػػػػ  ال مم ػػػػػ  ب عػػػػػب قػػػػػدر م 73بنغػػػػػت )

لب التلػػػخيـ لالمبملغػػػ  دنػػػ  ( توػػػرارا لاحتػػػ  اعػػػن71%( لدػػػدد توػػػرارات بنغػػػت )9.1)
( توػػػرارا  ػػػب حػػػ ف 61%( لدػػػدد توػػػرارات بنغػػػت )7.7المرتبػػػ  التمعػػػع  ب عػػػب قػػػدر م )

%( 3.3احتػػ  اعػػنلب التقن ػػ  مػػف أ ميػػ  الخةػػـ دنػػ  المرتبػػ  العمرػػرة ب عػػب قػػدر م )
( تورارا  ب ح ف احت  اعنلب اعجممع دن  المرتبػ  الحمديػ  26لددد تورارات بنغت )

( لأخ ػػرا احتػػ  اعػػنلب الوػػذب 25%( لدػػدد توػػرارات بنغػػت )3.2ر م )درػػر ب عػػب  قػػد
%( 2.7دنػػ  المرتبػػ  اعخ ػػرة  ػػػب عػػنـ اعػػمل ب الددميػػ  العراقيػػػ  محققػػم  عػػب  قػػػدر م )

 (.  21لددد تورارات بنغت )
 ( يبين توزيع الفئات الرئيسية لمجانب العراقي6) جدول

 المرتبة % عدد التكرارات الفئات
 1 12.1 94 التورار

 2 11.2 87  رف  لايم الخةـ
 3 11.8 84 تف  د اددمكات الخةـ

 4 11.7 83 رحذ الذمـ
 5 11.3 81 التحرفض
 6 9.5 74 الترليه

 7 9.4 73 اطاؽ التعميمت
 8 9.1 71 التخلفف

 9 7.7 61 التلخيـ لالمبملغ 
 11 3.3 26 التقن   مف ا مي  الخةـ

 11 3.2 25 ااجممع
 12 2.7 21 الوذب

  %111 777 المجموع
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بعػػد جدللػػ  الفئػػمت لحعػػمب التوػػرارات لال عػػب المئليػػ  لوػػ   ئػػ  رئيعػػ   قممػػت البمح ػػ 
ل ئػػ   رديػػ  بمعدتمػػمد دنػػ  بعػػض المقػػم يس اعحةػػمئي  التػػب تللػػح ال تورػػف دػػف 

 ب لالعراقب لقػد ظذػر مػف لجلد داق  مف ددمذم ب ف الفئمت الرئيع  لنجم ب ف اعمرف
( اف   ػػمؾ  ئػػمت رئيعػػ  مترػػمبذ  بػػ ف الجػػم ب ف بنػػغ 6( لرقػػـ )5خػػاؿ الجػػدلل ف رقػػـ )

(  ئػػػمت لاخػػػرى مختنفػػػ  بػػػ ف الجػػػم ب ف، لقػػػد قممػػػت البمح ػػػ  بمخلػػػمع الفئػػػمت 7دػػػدد م)
الرئيعػػ  المترػػمبذ   قػػا لػػبعض المقػػم يس اعحةػػمئي  الخمةػػ  بتحن ػػ  البيم ػػمت ل ػػمف 

  ب مقدمتذم:
القيم  ال متج  مف قعم  مجملع القيـ دن  دػدد م لفرمػز  ل ل: (1)اللعا الحعمبب. 1

ل قػػم  ليعػػد اللعػػا الحعػػمبب مػػف ا ػػـ مقػػم يس ال زدػػ  المر زفػػ  ليحعػػب   Yلػػه بػػملرمز 
 لنمعمدل  اآلتي :

 

n

Y
Y

i
  

 ح ث أف:
Y    الحعمبب = اللعا 

 iY مجملع القيـ = 
n     القيـ= ددد 

اع حراؼ المعيمر : ليعد مف ا ـ مقػم يس الترػتت ليعػتفمد م ػه  ػب معر ػ  مػدى  .2
 .(2)ا حراؼ القيـ )ترتتذم( دف لعطذم الحعمبب

  متلعػػطب دنػػ  مقمر ػػ ر نوػػب  ةػػف مجمػػلدت ف ل قمر ذػػم بدقػػ   جػػب اف ع  قتةػػ
المجمػػػػلدت ف بػػػػ   جػػػػب اف  ةػػػػف درجػػػػ  اخػػػػتاؼ مفػػػػردات  ػػػػ  مػػػػف المجمػػػػلدت ف 
بعلػػػذم دػػػف الػػػبعض اعخػػػر المتلعػػػطمتذم أ  بعبػػػمرة اخػػػرى  ةػػػف درجػػػ  ترػػػتتذم، 

                                                 
 .65، ص1984د.خمرع محملد الرال ، المدخ  ال  اعحةمك، الملة ، جممع  الملة ،  (1)
 .108المةدر العمبا  فعه، ص (2)
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لاع حراؼ المعيمر   ل الجذر التربيعب لمعدؿ مربعػمت ا حرا ػمت القػيـ دػف لعػطذم 
 :(1)لمعمدل الحعمبب ليم ف حعمب اع حراؼ المعيمر  بمعتخداـ ا

 

 

 

 ع= اع حراؼ المعيمر  ح ث اف 
 ما = مجملع       
 = مربع اع حرا مت2ح        
 ف= حجـ الع            

 
ليعتعم   ذا اعختبػمر لتللػيح ا ميػ  الفػرؽ المع ػل  : (2)(2إختبمر مربع  م  ) م. 3

عػػ  لع  ػػػ  لاحػػدة ال لع  تػػػ ف، لظػػم رة مع  ػػػ  ال بػػ ف البيم ػػػمت الحقيقيػػ  لالبيم ػػػمت المتلق
او ػػػر، لقبػػػػ  اجػػػػراك  ػػػذا اعختبػػػػمر  جػػػػب اف تػػػدخ  البيم ػػػػمت  ػػػػب جػػػدالؿ تتوػػػػلف مػػػػف 
مجملدػػػػ  مػػػػف اعدمػػػػدة لاعلػػػػلاح اع قيػػػػ ، لاف  عػػػػتخرج المجػػػػمميع اع قيػػػػ  لالعملديػػػػ  
ل ػػذلؾ احتعػػمب دػػػدد درجػػمت الحرفػػ  لالتػػػب تعػػمدد م  ػػب معر ػػػ  درجػػمت الدعلػػ   ػػػب 

( مػػػع القيمػػػ  الجدلليػػػ  لبػػػذلؾ  قػػػرر لجػػػلد 2جػػػدلؿ اعحتممليػػػ  ل قػػػمرف بػػػ ف مجمػػػلع ) ػػػم
  رلؽ مع لي  ب ف البيم مت الحقيقي  لالبيم مت المتلقع  ال ددـ لجلد م.

 للغرض احتعمب مربع  م   تبع الخطلات اعتي :
 احتعمب التورار ال ظر  ال المتلقع دبر المعمدل  اعتي : .1
 
 
 
 

                                                 
 .114د.جبر مج د العتمبب، ـ. س. ذ، ص (1)
 .118مبا  فعه، صالمةدر الع (2)

 

 2مج ح                  

 ع =      ــــــــــــــــ  

 ن                     

 مج العمود Xصف ال مج                

 =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك

 ن                             
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 ح ث اف:
 = التورار المتلقع َؾ

 ما = مجملع
 ف = المجملع الونب

 حعمب الفرلؽ ب ف التورار ال ظر  لب ف التورار الحقيقب ا :  .2
 َؾ -ؾ            

 .2َ(ؾ -تربيع الفرلؽ ال متج  دف العمني  العمبق  ا  ) ؾ  .3
  
 قعم  مربعمت الفرلؽ دن  التورارات ال ظرف  لو  خني  ا : .4
 
 
 
 .(2) ممجملع العمني  العمبق  ل ل قيم  . حعمب 5
 مف المعمدل  اعتي :درجمت الحرف  . اعتخراج 6

 (1-( )ددد الةفلؼ ال اعللاح 1 –= )ددد اعدمدة درج  الحرف 
(  ػػمذا زادت 1.15 ػػب الجػػدلؿ الخػػمص بذػػم د ػػد معػػتلى) (2) ػػم. الورػػف دػػف قيمػػ  7

 قةت دؿ ذلؾ دن  ددـ اعرتبػما دف  ذا  مف   مؾ ارتبمطم مع ليم لاذا  (2) مقيم  
 لاعتقاؿ المتغ رفف    دف اعخر.

 2َ(ؾ -) ؾ    
 ػػػػػػػػ       

 ؾ         
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 الفََ الخامس

 

 :ميدانيةدراسة  
 مق ارنة االساليب الدعائية االمريكية والعراقية

 في حرب الخليج الثالثة
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ر ػػػػ  بػػػػ ف  عػػػػب ظذػػػػلر الفئػػػػمت ( الػػػػذ   بػػػػ ف المقم7 تلػػػػح مػػػػف خػػػػاؿ الجػػػػدلؿ رقػػػػـ )
الرئيع )اععػمل ب( د ػد الجم ػب اعمرف ػب لالعراقػػب اف المللػلدمت لاع  ػمر التػب تػػـ 
طرحذم  ب تةرفحمت المعؤلل ف اعمرف  ف لالعراق  ف خاؿ مػدة البحػث لاعػت مدا الػ  

(  ئػػ  رئيعػػ .لقد قممػػت البمح ػػ  بػػمجراك المقمر ػػ  17مجتمػػع البحػػث قػػد تلزدػػت دنػػ  )
  الفئػػمت،  ػػ   ئػػ  ال اعػػنلب دنػػ  حػػدة بح ػػث اف  ػػ   ئػػ  رئيعػػ  ال اعػػنلب بػػ ف  ػػذ

اخػػذت جػػدلع خمةػػم بذػػم، لزدػػت  يػػه الفئػػمت الفرديػػ  التػػب اعػػتقتذم البمح ػػ  مػػف مػػمدة 
التحن ػػػ  معػػػززة  ػػػذ  الجػػػدالؿ بمعدػػػداد لال عػػػب المئليػػػ ، معػػػت دة  ػػػب تعنعػػػ  الفئػػػمت 

اعمرف ب الع )أ  تـ ادتممد الفئػمت  الرئيع  ال )اععمل ب( دن  تعنعنذم د د الجم ب
الرئيع  لالفردي  الخمة  بملجم ب اعمرف ب  معيػمر لب ػمك الجػدالؿ لترت بذػم التوػرار ( 
 لا  دف تمر ر لررح ا ـ اع داؼ المبتغػمة مػف لراك الطػرح الػددمئب لوػا الجػم ب ف 

 :لددمئي )اعمرف ب لالعراقب( ل يمم يمتب المقمر   الخمة  بذذ  اععمل ب ا

 اعمرف ػػػب ظذػػػرت د ػػد الجم ػػػب ئػػػ  التر  ػػب قػػػد  فإ( 7)ف الجػػدلؿ رقػػػـ  تلػػح ل ػػػم مػػػ
للو ذػػػػم لػػػػـ تظذػػػػر د ػػػػد الجم ػػػػب العراقػػػػب، لقػػػػد احتنػػػػت د ػػػػد الجم ػػػػب اعمرف ػػػػب ادنػػػػ  

( لدػػػدد %21.6محققػػػ   عػػػب  قػػػدر م ) المراتػػػب  ػػػب عػػػنـ اععػػػمل ب الددمئيػػػ  اعمرف يػػػ 
/الفةػ  الرابػع(  ػب حػ ف لػـ تحقػا 5)ا ظػر الجػدلؿ رقػـ ( توػرارا  251تورارات بنغػت )

( ليعػػزى /الفةػػ  الرابػػع6 ظػػر جػػدلؿ رقػػـ أ) ػػذ  الفئػػ  أيػػ   عػػب  د ػػد الجم ػػب العراقػػب 
ذلػػػؾ إلػػػ  أف الخطػػػمب اعمرف ػػػب  ػػػب حػػػرب الخنػػػ ا ال مل ػػػ  قػػػد ادتمػػػد دنػػػ  اعػػػتخداـ 

أعػػػمل ب  قػػػد اعػػػتخدمت أمرف ػػػم  ،وػػػف ب عػػػب متفملتػػػ  ػػػب لالتر  ػػػب )التخلفػػػف( للالتر 
عػػػبا لاف اعػػػتخدمتذم الددميػػػ  ال مزفػػػ  ععػػػيمم اعدتمػػػمد دنػػػ  تجػػػمرب العػػػملـ الرلعػػػب 

ف أمرف ػػػػم إخمةػػػػ  التر  ػػػػز دنػػػػ    ػػػػرة بل  ،(1)الرػػػػرطباعرتوػػػػمس   ظرفػػػػ  بػػػػم نلؼ  ػػػػب
مػػف اآلعـ لمعم ػػمة العػػراق  ف، جػػمكت مػػف اجػػ  العػػراق  ف  قػػدمت اللدػػلد التػػب تخفػػف 

                                                 
طي  اعدامي  لنحرب دن  العراؽ، مجن  اعذادمت العربي ، العػدد تغقراكة أللي   ب مرذد ال  ذل د القمدر ،. د (1)
 .56، ص2004(، تل س، اتحمد اذادمت الدلؿ العربي ، 1)
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الحػػرب لالعػػعب  حػػػػػالرػػعب العراقػػب بذػػدؼ  عػػبه لةمل ر ػػزت دنػػ  مخمطبػػ   ذ ػػم  جػػد م
دن   ظممػه العيمعػب، لبملتػملب  ذػب ليعػت بحمجػ ، أ  أمرف ػم، ال  د عه  حل التمرد 

 .العراؽ.إل  خلض حرب عج  احتاؿ 
 انبين األمريكي والعراقيلمقارنة بين الفئات الرئيسية لمجا( يو ح 7)جدول 

 الفئة ت
 الجانب العراقي الجانب األمريكي

 % التكرار % التكرار
 - - 21.6 251 التر  ب 1
 2.7 21 14.3 174 الوذب 2
 12.1 94 11.3 138 التورار 3
 9.5 74 8.9 118 الترليه 4
 - - 8.5 114 رخة   العداك 5
 - - 8.1 99 العمطفي  ااعتممعت 6
 3.2 25 6.3 77 جممعاا 7
 - - 5.9 73 التبرفر 8
 7.7 61 5.9 72 التلخيـ لالمبملغ  9
 - - 3.9 47 مرة اا 11
 9.4 73 3.7 45 إطاؽ التعميمت 11
 9.1 71 2.4 31 التخلفف 12
 11.2 87  -  رف  لايم الخةـ 13
 11.8 84  - تف  د اددمكات الخةـ 14
 11.7 83  - رحذ الذمـ 15
 11.3 81  - تحرفضال 16
 3.3 26  - التقن   مف أ مي  الخةـ 17
 %111 777 %111 1218 المجموع 
 

يعػػتخدـ   نػػـ ،ب  مػػم لػػـ  جػػد أ  ا ػػر لفئػػ  التر  ػػب  ػػب الخطػػمب العراقػػب خػػاؿ الحػػرب
التر  ػػػب لا  مػػػم اعػػػػتخدـ مػػػم  ػػػدحض  ػػػذ  اللدػػػػلد لاارػػػمرة إلػػػ  زففذػػػم لدػػػػدـ  أعػػػنلب
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لبمام ػػػمف التأوػػػد مػػػف المعػػػع  اعمرف ػػػب  ػػػب  ،راقيػػػ مةػػػداق تذم مػػػف لجذػػػ  ال ظػػػر الع
مف خاؿ الفئمت الفردي  المرمر لذػم  همعؤلليتلظ ف إعنلب التر  ب  ب تةرفحمت 

 (:8) ب الجدلؿ رقـ 
 تأو د أمرف م دن  إقمم  ح لم  مد ي  لنعراؽ: 1/1

ب  عػػنلب التر  ػػب ب عػػإلػػمف  اعللػػ المرتبػػ   اعمرف ػػب ملػػت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب 
 اعللػ ( تورارا ، لاحتاؿ  ذ  الفئ  المرتبػ  71%( لبعدد تورارات بنغت )27.9قدر م )

، ب يفيػ  اعػتغاؿ حمجػمت اعمرف يػ بمعر ػ  الددميػ   اعمرارتبا  إ مملـ ي ف مةمد   
 مػػم ذ ػػر ذلػػؾ  ػػللف بػػملؿ لزفػػر  توػػلف لػػه ح لمػػ  م تخبػػ  أفالرػػعب العراقػػب لم ذػػم 

 ل ؤل معػع لع  ب ملقع العػنط  ح لمػ  " احد تةرفحمته:خمرجي  امرف م العمبا  ب 
جػمدن ف مػف  ػذ  المعػأل  لػمف (1)"تعيش بعاـ مػع ج را ذػم أفع تذدد ج را ذم لترفد 

لمػػف لػػم ذم معػػمددة الرػػعب العراقػػب دنػػ   أ ػػدا  محػػدد م " ػػب العػػراؽ  أمرف ػػم أ ػػداؼ
ر لذػػذ  الفئػػ   ػػب . للػػـ يظذػػر أ  ا ػػ(2)"ح ػػـ ذاتػػب تم  نػػب إلػػ خنػػا الظػػرلؼ لا تقػػمؿ 
 الجم ب الددمئب العراقب.

 الرعب العراقب: إل  اا عم ي دن  جنب المعمددات  التأو د 2/1
المرتبػ  ال م يػ  لػمف اعػنلب التر  ػب  اعمرف ػبد ػد الجم ػب الفرديػ   ملت  ػذ  الفئػ  
( توػػػرارا ، لجػػػمك تر  ػػػز المعػػػؤلل ف 66%( لبعػػػدد توػػػرارات بنغػػػت )26.3ب عػػػب  قػػػدر م )

 إ عػػم ي ف   ػػمؾ حمجػػ  مػػف أ دنػػ   ػػذ  الفئػػ  ا طاقػػم  مػػف معػر تذـ المعػػبق     فاعمػرف
 التأو ػد  ػم  اعمرف ي  اادارة أرادتلذلؾ  قد  ،علؼ تتللد د د العراق  ف بعبب الحرب

 مػم جػمك  ػب  لحمجمت الرعب ج  ا تمممذػم أدطتلقلاتذم المقمتن  قد  أمرف م فإ دن 
 إلػػ  لاعدليػػ لف المقمتنػػ  قػػد جنبػػت الطعػػمـ لالمػػمك قػػلات التحػػم فأ" احػػد التةػػرفحمت:
 .(3)"لدخللذم اعلؿالعراؽ م ذ ال ـل 

 

                                                 
 .25/3/2003 للف بملؿ، لزفر الخمرجي  اعمرف ب العمبا، مؤتمر ةحفب  ب  (1)
 23/3/2003  س، قمئد القيمدة اللعط  لقلات التحملف، مؤتمر ةحفب  ب ب  راتلم (2)
 .27/3/2003دل ملد رامعف ند، لزفر الد مع اعمرف ب، تةرفح  ب  (3)



 

135 

 

 المتحدة  ب العراؽ: اعمـدلر  تأو د 3/1
عػػنلب التر  ػػب ب عػػب  االمرتبػػ  ال مل ػػ  لػػمف  اعمرف ػػب ملػػت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب 

 تأو ػػدلفئػػ  لتبػػرز ( توػػرارا ، لجػػمكت  ػػذ  ا37%( لبعػػدد توػػرارات بنغػػت )14.7قػػدر م )
 اعمػـ" ػمف  ػب العػراؽ  لمبمرػر رئيسالمتحدة دلر  لألمـي لف  أفدن   أمرف محرص 

 (1)"اعمػػر ػػب بػػمد   إ عػػم يم  المتحػػدة عػػي لف لذػػم دلر  ػػب العػػراؽ لعػػي لف  ػػذا الػػدلر 
العػػمـ العػػملمب بمظذػػر الػػذ  يعمػػ   الػػرأ  أمػػمـبػػملظذلر  اعمرف يػػ  اادارةللت ف ػػذ ر بػػ  

لحػػد م  ػػب دػػراؽ مػػم بعػػد  بػػمعملرلػػف ت فػػرد   ذػػمأل  ،المتحػػدة اعمػػـج ػػب مػػع  إلػػ ج بػػم  
 إدػػػػػمدةالمتحػػػػػدة لنعمػػػػػ  معذػػػػػم  ػػػػػب جذػػػػػد  اعمػػػػػـ"تعػػػػػملف مػػػػػف ،عػػػػػي لف   ػػػػػمؾ الحرب

 .(2)"اعدممر
 المحم ظ  دن   رلات العراؽ: دن  أمرف محرص  تأو د 4/1

%( 14.3ر م )المرتبػػػ  الرابعػػػ  ب عػػػب  قػػػد اعمرف ػػػبحةػػػنت  ػػػذ  الفئػػػ  د ػػػد الجم ػػػب 
 ػب المحم ظػ   أمرف ػم( تورارا ، لجمكت  ذ  الفئ  لتؤ د ر بػ  36لبعدد تورارات بنغت )

اعػػػػتغنتذم الددميػػػػ   أخػػػػرى ل ػػػػب معػػػػمل  مذمػػػػ   ،دنػػػ  مػػػػلارد العػػػػراؽ ال فطيػػػػ  لالت مليػػػػ 
اعػػنلب التر  ػػب الػػذ  ادتمدتػػه  ػػب خطمبذػػم الػػددمئب، مػػف  تأو ػػد ػػب عػػب    اعمرف يػػ 

 ػػػ  مػػػف رػػػم ه المحم ظػػػ  دنػػػ   أد  ذػػػمتلػػػع  ةػػػب  أمرف ػػػم فأخػػػاؿ التر  ػػػز دنػػػ  
 ظمـ ةػداـ  ألحقذمالتب  اعلرار إةاح"دن  م ع لدن    ذب تؤ د: معتقب  العراؽ

حع ف بململارد الطبيعي  لنعراؽ، ل حف  تعذد بحمم تذم  ل ذم   زا  قلميم  لرػعب العػراؽ 
 .(3)لمف اجنه"

 الحرب: دممر العراؽ بعدإ  بإدمدة أمرف متعذد  5/1
دنػػػػ  المرتبػػػػ  لػػػػمف اعػػػػنلب التر  ػػػػب  اعمرف ػػػػبحةػػػػنت  ػػػػذ  الفئػػػػ  د ػػػػد الجم ػػػػب 

 تأو ػػػػد( توػػػػرارا ، لجػػػػمك 31%( لبعػػػػدد توػػػػرارات بنغػػػػت )12.4ب عػػػػب  قػػػػدر م )الخممعػػػػ  
لالعراقيػ   اعمرف يػ دن   ذ  الفئ  بعد ارػتداد المعػمرؾ بػ ف القػلات  اعمرف بالخطمب 

 اادارةيػػ  التحتيػػ  لاقتةػػمد العراقػػب للوػػب تغطػػب ملب ب ألػػرار إلحػػمؽ ػػتا د ذػػم  التػػب
                                                 

 .7/4/2003لزفر الخمرجي  اعمرف ب العمبا، مؤتمر ةحفب  ب  للف بملؿ،  (1)
 .25/3/2003 بملؿ، لزفر الخمرجي  اعمرف ب العمبا، مؤتمر ةحفب  ب للف  (2)
 .24/3/2003جلرج دب نل بلش، الرئيس اعمرف ب، تةرفح  ب  (3)
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العػػراؽ مؤ ػػدة تلل ذػػم معػػؤللي   إدمػػمرقلػػي   أ ػػمرت قػػد  اعلػػراردنػػ   ػػذ   اعمرف يػػ 
 .(1) مئن " إدممر لا دمدة إ عم ي "  مؾ دمني   بمف ذلؾ

 لاععتقرار  ب العراؽ: اعمفمعؤلل تذم دف الحفمأ دن   أمرف م إداف 6/1
 ػػػػب اعػػػػنلب  لاعخ ػػػػرةالمرتبػػػػ  العمدعػػػػ   اعمرف ػػػػبد ػػػػد الجم ػػػػب  حةػػػػنت  ػػػػذ  الفئػػػػ 

 اادارة( تورارا ، لجػمك حػد ث 11%( لبعدد تورارات بنغت )4.4التر  ب ب عب  قدر م )
عػػػػػتتحم   أمرف ػػػػػم إفدنػػػػػ   لنتأو ػػػػػدالمتوػػػػػرر دػػػػػف دػػػػػراؽ مػػػػػم بعػػػػػد الحػػػػػرب  اعمرف يػػػػػ 

دبػر تمو ػد ـ بػمف الحرب لاععتقرار  ب العراؽ بعد  اعمفمعؤلل تذم  ب الحفمأ دن  
اععػتقرار  ػػب البنػػد للػممف بقػػمك البنػػد  إحػػاؿ  تةػػر لاجػب لمعػػؤللي   أف"دن  ػم بعػػد 

التػب تقػـل بذػم  اعدمػمؿ إظذػمر إل  اعمرف ي ل  م ععت الددمي   (2)عنيمم  دلف تجزئ "
العػػػاـ لالمعػػػتقب  المعػػػتقر  إحػػػاؿت طنػػػا بػػػدا ع الر بػػػ   ػػػب  ل أ ذػػػم اعمرف يػػػ  اادارة
 .(3)ع  عتـز ترؾ العراؽ  ب حمل  الفلل " إ  م" مم ذ ر ذلؾ  للف بملؿ لنعراؽ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .25/3/2003رفترمرد بملترر،  مطا بمعـ لزارة الخمرجي  اعمرف ي ، بيمف  ب  (1)
 .26/3/2003 للف بملؿ، لزفر الخمرجي  اعمرف ب العمبا، مقمبن  مع التنفزفلف المةر   ب  (2)
 المةدر العمبا  فعه. (3)
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 ( يو ح أسموب الترغيب وفئاته الفرعية لمجانبين األمريكي والعراقي8)جدول 

عدد  الجانب األمريكي ت
عدد  الجانب العراقي % التكرارات

 % التكرارات

تأو د أمرف م دن  إقمم  ح لمػ   1
 د ي  لنعراؽ.م

71 27.9 -   

التأو ػػد دنػػ  جنػػب المعػػمددات  2
 اا عم ي  إل  الرعب العراقب.

66 26.3 -   

تأو ػػػػد دلر اعمػػػػـ المتحػػػػدة  ػػػػب  3
 العراؽ.

37 14.7 -   

تأو ػػد حػػرص أمرف ػػم المحم ظػػػ   4
 دن   رلات العراؽ.

36 14.3 -   

تعذػػػػػػػد أمرف ػػػػػػػم بإدػػػػػػػمدة إدمػػػػػػػمر  5
 العراؽ بعد الحرب.

31 12.4 -   

6 
إدػػػػاف أمرف ػػػػم معػػػػؤلل تذم دػػػػف 
الحفػػمأ دنػػ  اعمػػف لاععػػتقرار 

  ب العراؽ.
11 4.4 -   

    %111 251 المجموع 

 

 ئػػػ  الوػػػذب قػػػد ظذػػػر اعػػػتخدامذم د ػػػد الجػػػم ب ف  فأ( 7)ف الجػػػدلؿ رقػػػـ  تلػػػح ل ػػػم مػػػ
المرتبػػػ   عمرف ػػػباد ػػػد الجم ػػػب حققػػػت  إذلالعراقػػػب للوػػػف ب عػػػب متفملتػػػ ،  اعمرف ػػػب

( توػرارا  )ا ظػر الجػدلؿ رقػـ 174دػدد توػرارات بنغػت )%( ل 14.3ال م ي  ب عب  قدر م )
 عػػب  محققػػ   اعخ ػػرةد ػػد الجم ػػب العراقػػب المرتبػػ   حققػػت ،  ػػب حػػ ف(/الفةػػ  الرابػػع5

/الفةػػػػ  6( توػػػػرارا  )ا ظػػػػر الجػػػػدلؿ رقػػػػـ 21%( لبعػػػػدد توػػػػرارات بنغػػػػت )2.7قػػػػدر م )
الفػػػمرؽ  ب ػػػر بػػػ ف حجػػػـ اعػػػتخداـ  ػػػذا اععػػػنلب مػػػف قبػػػ   أف ػػػم ( لالماحػػػم  الرابػػػع
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قػػػػػد در ػػػػػت  اعمرف يػػػػػ الددميػػػػػ   فأ إلػػػػػ ليعػػػػػزى ذلػػػػػؾ  ،لالعراقػػػػػب اعمرف ػػػػػبالجػػػػػم ب ف 
تلظف  ذا اععنلب برػ    أفبمعتخداـ اعنلب الوذب لاعتطمدت  ب  زل م لنعراؽ 

 بػػػمعخصل عػػػملمب العػػػمـ ال الػػػرأ  ػػػب تعبئػػػ   اعمرف يػػػ  اادارةذلػػػؾ لر بػػػ   جػػػمك ، ب ػػػر
ب  مػم  جػد  ، ب محملل  لتبرفر حربذم اعومذ بت قلةملح  ذ  الحرب،  مختناعمرف ب 

،  ملخطػػػػمب  إعالجم ػػػػب العراقػػػػب لػػػػـ يعػػػػتخدـ  ػػػػذا اععػػػػنلب  فأ برػػػػ   محػػػػدلد جػػػػدا   
ذػػم زدزدػػ  مع ليػػمت الخةػػـ   د لظػػف اعػػنلب الوػػذب بطرفقػػ  حػػملؿ العراقػػب  ػػمف قػػ

الراميػػ   اعخػػرى المحػػملعت  إعػػ مد فعػػه اللقػػت  ل ػػب بعػػض القلػػميم لترد ػػد م بػػإطاؽ
 الخةـ. أممـلتعبئ  الجمم  ر  ب العراؽ  حل الةملد 

لالعراقػػػب ععػػػنلب الوػػػذب مػػػف  اعمرف ػػػبم ػػػمف تللػػػيح اعػػػتخداـ  ػػػا الجػػػم ب ف لبما
، لاد ػم  الفئػمت الخمةػ  بملجم ػب (9فردي  المللح   ب الجدلؿ رقػـ )خاؿ الفئمت ال

 اعمرف ب:
 مف الحرب  ل تحرفر العراؽ: أمرف م دؼ  أفدن   التأو د 1/2

 اعللػػ لػػمف اعػػنلب الوػػذب دنػػ  المرتبػػ   اعمرف ػػبحةػػنت  ػػذ  الفئػػ   ػػب الخطػػمب 
( توػػػػػرارا ، لقػػػػػد عػػػػػع  الخطػػػػػمب 46%( لبعػػػػػدد توػػػػػرارات بنغػػػػػت )26.4ب عػػػػػب  قػػػػػدر م )

ي  الحػػرب العػػمـ  ػػب العػػملـ بةػػح  لمرػػرلد الػرأ  إق ػػمع إلػػ دبػػر  ػػذ  الفئػػ   اعمرف ػب
 ،لتحرفػر ـ اعمرف يػ  رفدلف لف تظرلف القػلات  أ فعذـالعراق  ف  فأدن  العراؽ مؤ دا  

العػػػمـ بحربذػػػم حتػػػ  لػػػل ادتمػػػدت دنػػػ   الػػػرأ تق ػػػع  أفبرػػػت  اللعػػػمئ   أمرف ػػػم حمللػػػت 
دبػر تمو ػػد م  ذػم بتحرفػر الرػعب العراقػب مػف  ظػمـ ةػداـ حعػ فئددمإ  إ رػمئي  أعػس

 .(1)" ب العراؽ على تحرفر رعبهليس لد  م أ  مطمع " أف
الحمد   التب لقعت بعد  ـل لاحد مف  رػلب الحػرب ح  مػم قػمـ  إل  اارمرةم مف لبما

العنػـ العراقػب لالػذ   لا  ػزاؿ ،قةر أـم  مك   ب اعمرف ببر ع العنـ  اعمرف بالج د  
تػػدارؾ  إلػػ الػػذ ف عػػمردلا الػػداد ف لتحرفػػر العػػراؽ  اعمػػرف   فبفعنتػػه  ػػذ  القػػمدة  أحػػرج

رجمع اعمرف بالعنـ  بإ زاؿ أمرلابمف  ، ذ  الفليح   .(2)العنـ العراقب لا 
                                                 

جلرج دب نل بلش، الػرئيس اعمرف ػب، خطػمب امػمـ حرػد مػف الععػ رف ف اعمػرف   ف  ػب قمدػدة مموػد   الجليػ   (1)
 . 26/3/2003 ب 

 .115الفمللجب، ـ. س. ذ ، ص رفد  (2)
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 )*(مت البراقػػ (مػػبتػػرلفا بعػػض )التعمي (تحرفػػر العػػراؽ)لقػػد جػػرى لػػمف تعػػلفا مبػػدأ 
 قػػػد بقػػػ  الػػػرئيس  )**(حرلبذػػػم العػػػمبق  ػػػب  اعمرف يػػػ ادتمػػػدتذم الددميػػػ   أفالتػػػب عػػػبا 
الحرفػػػ  حتػػػ  اختػػػمر لحربػػػه دنػػػ  العػػػراؽ اعػػػـ  جػػػلرج بػػػلش  ػػػردد مةػػػطنح اعمرف ػػػب

 مػم جػػمك  ػػب الغمزفػػ   أمرف ػمالمحػػررة تطغػ  دنػػ   أمرف ػم)حرفػ  العػػراؽ( لجعػ  ةػػلرة 
القػػػػػػلات المرػػػػػػتر    ػػػػػػب دمنيػػػػػػ  تحرفػػػػػػر العػػػػػػراؽ  إم م يػػػػػػمت إف"احػػػػػػدى التةػػػػػػرفحمت:

 .(1)"...تتألف
  ف:خعمئر بررف  ب ف المد   ف العراق  إيقمعدن  ددـ  أمرف م تأو د 2/2

لػػمف اعػػنلب الوػػذب دنػػ  المرتبػػ  ال م يػػ   اعمرف ػػبحةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب 
( توػػػػػرارا ، لقػػػػػد دمػػػػػ  الخطػػػػػمب 35%( لدػػػػػدد توػػػػػرارات بنغػػػػػت )21.1ب عػػػػػب  قػػػػػدر م )

رػػػػد دة الدقػػػػ   ععػػػػنح  أمرف ػػػػم ػػػػب  ػػػػذ  الفئػػػػ  دنػػػػ  تػػػػرلفا   ػػػػرة امػػػػتاؾ  اعمرف ػػػػب
حمميػػ  المػػد   ف "بتمو ػػد ـ اف  ف المػػد   إةػػمب التػػب مػػف خالذػػم ع يم ػػف لالتةػػلفب 

. معننػػػػ ف  ػػػػب ذلػػػػؾ بملوفػػػػمكة العمليػػػػ  .(2)"الحربيػػػػ التػػػػزاـ محػػػػلر   ػػػػب خطت ػػػػم  اعبرفػػػػمك
ذ يػػ    أعػػنحتذـيةػػلبلا مػػد   ف  أفالػػذ ف ع يم ػػف  ،طيػػمرفف التػػمبع ف لػػدلؿ التحػػملفنل

قػػلات التحػػملف عػػتبذؿ  ػػ  جذػػد مم ػػف لنحفػػمأ دنػػ  حيػػمة المػػد   ف مػػف "لاف لدقيقػػ  
 .(3)"لخطرا

 قةف قلات التحملف لمراوز دع رف  دراقي   قا: تأو د 3/2
لػػمف اعػػنلب الوػػذب دنػػ  المرتبػػ  ال مل ػػ   اعمرف ػػبحةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب 

 للف ؤل المعػػػػ أرػػػػمدلقػػػػد ( توػػػػرارا ، 29%( لدػػػػدد توػػػػرارات بنغػػػػت )16.7ب عػػػػب  قػػػػدر م )
                                                 

تللع  ذ  العبمرات  ملبم  مف قب  رجمؿ اعتةمؿ ل م تذم اختزاؿ اع  مر  ب ةيغ  تتاكـ دملمم  مع  )*(
 لر.ا تظمر الجمذ

امرف م  ب  زل ب مم اعـ )دمني  العدال  المطنق ( لالحرب  ب ا غم عتمف )دمني  الحرف  الدائم ( اعتخدمت  )**(
  ل ب حرب الخن ا ال م ي  )دمني  دمةف  الةحراك( ل ب  زل العراؽ )دمني  تحرفر العراؽ(.

 .23/3/2003ب  ب  را  س، قمئد القيمدة اللعط  لقمئد قلات التحملف، مؤتمر ةحفتلمب  (1)
دب نل بلش، الرئيس اعمرف ب، خطمب اممـ حرد مف العع رف ف اعمرف   ف  ب قمددة ممود   الجلي  جلرج  (2)

 .26/3/2003 ب 
 .22/3/2003دب نل بلش، الرئيس اعمرف ب، حد ث الرئيس اعذادب ال  الرعب  ب جلرج  (3)
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تةػػػلفب التػػػب تمتنوذػػػم قػػػلاتذـ الدقيقػػػ  ال اععػػػنح دبػػػر  ػػػذ  الفئػػػ  بفمدنيػػػ   اعمرف  ػػػلف 
 مػػػم جػػػمك  ػػػب احػػػد بػػػذلؾ يعػػػتذد لف المراوػػػز الععػػػ رف   قػػػا   ذػػػـأل  ،إةػػػمبمتذـلبدقػػػ  

ليعمنػػلف  .(1) عػػتذدؼ ملاقػػع دعػػ رف  مع  ػػ  لملاقػػع قيػػمدة لتح ػػـ" إ  ػػم"التةػػرفحمت: 
 مػػم اوػػد م تػػلمب  ػػرا  س قمئػػد المد يػػ   لبػػمعخص،اعخرى الملاقػػع  إةػػمب دنػػ  تج ػػب 
"تعػػػػع  قػػػػلات التحػػػػملف عف توػػػػلف بملغػػػػ  الدقػػػػ   ػػػػب التةػػػػلفب لػػػػد لف قػػػػلات التحػػػػم

 .(2)"اع داؼ
 دممر رمم : أعنح دن  امتاؾ العراؽ  التأو د 4/2 

لػػمف اعػػنلب الوػػذب دنػػ  المرتبػػ  الرابعػػ   اعمرف ػػبحةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب 
الػدممر  أعػنح قلػي   د( توػرارا ، لتعػ25%( لدػدد توػرارات بنغػت )14.4ب عب  قدر م )

التػػػػػب ادتمػػػػػدتذم الددميػػػػػ   )*(الخػػػػػداع )الرلفنيػػػػػ ( أرػػػػػ مؿ أو ػػػػػرالرػػػػػمم  العراقيػػػػػ  مػػػػػف 
العػػػراؽ  أعػػػنح القلػػػمك دنػػػ   فأجػػػلرج بػػػلش  اعمرف ػػػبالػػػرئيس د دػػػ،  قػػػد اعمرف يػػػ 

 تخػذ  إ  ػم"مػف خػاؿ تمو ػد :  اعمرف ػبلنمجتمع  اعمفالتدم رف   رتبا مبمررة بتحق ا 
الدممر الرػمم  المخبػأة  ععنح دلف اعتخداـ ال ظمـ العراقب يم   م لنح نلل   إجراك   

 .(3)"التب يمنوذم
الػدممر الرػمم  مػف خػاؿ الخػداع لالتادػب الػذ  يمذػد  أعػنح لقد تـ اعتغاؿ قلي  

  دقػػػلؿ ال ػػػمس حػػػلؿ حتميػػػ  لقػػػلع الحػػػرب التػػػب  ػػػب الحػػػ  الم معػػػب  تػػػدرفجيم  لترػػػ 
دارة ،لنخػػاص مػػف  ػػذا الخطػػر د دائمػػم  دنػػ  امػػتاؾ العػػراؽ لذػػذ  بػػلش  م ػػت تؤ ػػ لا 

دمػمر  أعػنح ع ع ر دنػ     مألا ا مف  أ م" مم جمك  ب تةرفح  للف بملؿ:  اععنح 
الػػدممر الرػمم  العراقيػ  لخطر ػػم المزدػـل دنػػ   أعػنح لبػذلؾ ةػػمرت قلػي   (4)"رػمم 

                                                 
 .26/3/2003مقمبن  مع تنفزفلف دلرداررمف الذ د   ب ، لزفر الخمرجي  اعمرف ب العمبا،  للف بملؿ (1)

 .23/3/2003را  س، قمئد الم طق  اللعط  لقلات التحملف، مؤتمر ةحفب  ب تلمب   (0)
  عب  ال  جلرج الرلف . )*(
جلرج دب نل بلش، الػرئيس اعمرف ػب، خطػمب امػمـ حرػد مػف الععػ رف ف اعمػرف   ف  ػب قمدػدة مموػد   الجليػ   (3)

 .26/3/2003 ب 
 .26/3/2003بملؿ، لزفر الخمرجي  اعمرف ب العمبا، مقمبن  مع ق مة ابل ظبب الفلمئي   ب  للف  (4)
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د مةػػر الددميػػ  لنحػػرب. للػػـ تظذػػر  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب  أ ػػـمػػف المػػدف الغربيػػ  
 اقب ب  ظذر مم  دحلذم ليف د م.العر 
  ب العراؽ: لاع رف المقدع   أعمموفبحممي   أمرف ما تممـ  إبراز 5/2

لػمف اعػنلب الوػذب دنػ  المرتبػ  الخممعػ   اعمرف ػبحةنت  ذ  الفئ  د د الجم ب 
 اادارة تأو ػػػػػد( توػػػػػرارا ، ليعػػػػػزى 24%( لدػػػػػدد توػػػػػرارات بنغػػػػػت )13.8ب عػػػػػب  قػػػػػدر م )

 ػػػب  اع رفػػػ  لاعمػػػموفالمقدعػػ   اعمػػػموفر بتذػػم  ػػػب حمميػػػ   ذػػػم الػػػ  ػػػب زدم اعمرف يػػ 
لقدعػػػ تذم لم م تذػػػم المتم ػػػزة  ل ذػػػم تعبػػػر دػػػف حلػػػمرة  اعمػػػموف ػػػذ   ع ميػػػ العػػػراؽ 

 قػػـل بمتخػػمذ  ػػ   إ  ػػم" :الػػرئيس اعمرف ػػب جػػلرج بػػلش تأو ػػدلتػػمرف  العػػراؽ،  مػػم  ػػب 
العراقيػػػػػ   اعمػػػػػموفم مػػػػػف ل  ر ػػػػػ ااعػػػػػامي المقدعػػػػػ   اعمػػػػػموفخطػػػػػلة مم  ػػػػػ  لحمميػػػػػ  

"قلات اعئػتاؼ ل .(1)لالعراقب" ااعامبلنتراث الد  ب لال قم ب  اع مي المةم   ذات 
 . (2)"اع رف المقدع  لالملاقع  اعمموفتلاة  حممي  

 لتطب ا الديمقراطي   ب العراؽ: أمرف مدن  ععب  التأو د 6/2
الوػذب دنػ  المرتبػ  العمدعػ   لػمف اعػنلب اعمرف ػبحةنت  ذ  الفئ  د د الجم ب 

قلػي  الديمقراطيػ  مػف  د( توػرارا ، لتعػ11%( لدػدد توػرارات بنغػت )6.3ب عب  قدر م )
تطبيقذػػم  إلػػ لالتػػب تعػػع   اعمرف يػػ  اادارةالقلػػميم المذمػػ  لالجل رفػػ  التػػب طرحتذػػم 

ب  ظػػمـ ديمقراطػػ إقممػػ جئ ػػم لنمعػػمددة  ػػب    ػػمأ" مػػم  ػػب تمو ػػد  ػػللف بػػملؿ:  ػب العػػراؽ 
ترعػػ خذم  ػػب  إلػػ برػػت  اللعػمئ   أمرف ػػم ػػملف رة التػب تعػػع   (3)اعػػتجمب  لنرػػعب" أو ػر

 ،المعر ػػ  التػػب تخللػػذم ل ػػد ذم الػػديمقراطب إ عػػم ي  بالعػػمـ العػػملمب  ػػ الػػرأ  أذ ػػمف
، دػػراؽ أ لػػ منتزمػػلف بعػػراؽ  إ  ػػم"حػػمؿ ا تذػػمك الحػػرب عػػ رى ال ػػمس  ذػػـ  ؤ ػػدلف اف 

 .(4)ديمقراطب يعيش بعاـ"
 
  

                                                 
 .8/4/2003جلرج دب نل بلش، الرئيس اعمرف ب، مؤتمر ةحفب  ب  (6)
 .2/4/2003  ع ت برل س، ال مطا بمعـ القيمدة اعمرف ي  اللعط ، مؤتمر ةحفب  ب  (0)
 . 26/3/2003لزفر الخمرجي  اعمرف ب العمبا، مقمبن  مع التنفزفلف المةر   ب   للف بملؿ، (3)
 المةدر العمبا  فعه. (4)
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 أمرف ي :دراق  ف  ب  مرات  ل فؤل معدف قت   ااداف 7/2
لػمف اعػنلب الوػذب دنػ  المرتبػ  العػمبع   اعمرف ػبحةنت  ػذ  الفئػ  د ػد الجم ػب 

،  قػػػػد ارػػػػيع  ػػػػب ات( توػػػػرار 4%( لدػػػػدد توػػػػرارات بنغػػػػت )2.3ب عػػػػب  قػػػػدر م ) لاعخ ػػػػرة
 إدػػافم  ػػب دػػراق  ف،  مػػ معػػئلل فدػػف مقتػػ   أ بػػمك اعمػػرف   فتةػػرفحمت المعػػؤلل ف 

ح ػث جػمك  ػب  ،مقت  دنب حعف المج د قمئد الم طق  الج لبي   ب م زلػه بملبةػرة دف
"مؤخرا   مف دنػب حعػف المج ػد  ر ػز ا تممممتػه دنػ  ج ػلب العػراؽ احد التةرفحمت: 

د ػػػػػت  ػػػػػمرة جليػػػػػ  م زلػػػػػه  أفمةػػػػػرده  ػػػػػـل اع  ػػػػػ ف الجػػػػػمر  بعػػػػػد  دػػػػػف أ  ػػػػػدح ػػػػػث 
يمعػػ ف رملػػمف  مئػػب رئػػيس الجمذلرفػػ  العػػمبا  بػػم مقتػػ  طػػه   لػػا  دػػف، (1)بملبةػػرة"

رػػػػمئع  اع بػػػػمكالفلػػػػمئيمت، لم ػػػػ  تنػػػػؾ  ىدنػػػػ  احػػػػد اادامػػػػبالػػػػذ   ذبػػػػه ظذػػػػلر  
مقتػػػػ   ألاعػػػػتخدامذم  ػػػػب الحػػػػرلب ح ػػػػث تقػػػػـل الددميػػػػ  ببػػػػث معنلمػػػػمت دػػػػف  ػػػػرلب 

 بػم مقتػ   يأتيػه ب القتمؿ ح ف  إرادتهلتحطيـ  ،بغي  زدزد  مع ليمت الخةـ ل فؤل مع
 المعر  .  قمدته  ب

 الفئمت الخمة  بملجم ب العراقب  يمم  خص اعنلب الوذب: لاد م 
 بملعرلائي : اعمرف ي لةف قتمؿ القلات  8/2

اعللػػ  لػػمف اعػػنلب الوػػذب دنػػ  المرتبػػ   العراقػػبحةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب 
لةػػػفت تةػػػرفحمت  قػػػد ( توػػػرارا ، 15%( لدػػػدد توػػػرارات بنغػػػت )71.4قػػػدر م ) ب عػػػب 
بع ػدة دػف  لبأ ذػمبملعرػلائي   اعمرف يػ العراق  ف  ب  ػذ  الفئػ  قتػمؿ القػلات  ل فؤل المع

"العػػدلا  لف ؼ ،جمبذػػت مقملمػػ  رػػد دة لقليػػ  مػػف قبػػ  القػػلات العراقيػػ  أفالت ظػػيـ بعػػد 
لا  تخبطػػػػػلف  ػػػػػب  رػػػػػػنذـ  تػػػػػمرة يلػػػػػعلف المعػػػػػؤللي  دنػػػػػػ  عػػػػػلك التخطػػػػػيا  ػػػػػػب أبػػػػػد

 .(2)للذـ")الب تم لف( لمرة دن  مراوز القيمدة  ب د
يحقػػػا بعػػػض الزدزدػػػ   ػػػب  أفبملعرػػػلائي  مػػػف رػػػم ه  اعمرف يػػػ  لةػػػف قتػػػمؿ القػػػلات 
يحقػا مػم  ػددل لػه الخطػمب العراقػب مػف تعزفػز  هاللقػت  فعػل ػب ةفلؼ تنؾ القلات 

 لمع ليمت القلات العراقي .
 

                                                 
 .7/4/2003دل ملد رامعف ند، لزفر الد مع اعمرف ب، مؤتمر ةحفب  ب  (1)
 1/4/2003 مئب رئيس الجمذلرف  العراقب العمبا، مؤتمر ةحفب  ب طه يمع ف رملمف،  (2)
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 خفيف : بأعنح الطمئرات  إعقماالملاط لف البعطمك  تم  لف مف  9/2
حةػػػنت  ػػػذ  الفئػػػ  د ػػػد الجم ػػػب العراقػػػب لػػػمف اعػػػنلب الوػػػذب دنػػػ  المرتبػػػ  ال م يػػػ  

اعػػػتخدـ الخطػػػػمب  دلقػػػ ،ات( توػػػػرار 6%( لدػػػػدد توػػػرارات بنغػػػت )28.6ب عػػػب  قػػػدر م )
 ػػب مع ليػػمت الخةػػـ ح ميػػ  الفػػاح  التػػأ  رالعراقػػب   ػػم مػػف بػػ ف مػػم اعػػتخدـ لغػػرض 

(  ػػب أبمترػػب ػػلع ) أمرف يػػ ئرة طػػم إعػػقماالعراقػػب )دنػػب دب ػػد م  ػػمش( الػػذ  اعػػتطمع 
طػػمرؽ دزفػػز  مئػػب رئػػيس الػػلزراك العراقػػب  أوػػد م التػػبمحم ظػػ   ػػرباك بب دقيػػ  قديمػػ  ل 

بب دقي   اح بعيا  ػب محم ظػ   أبمتربطمئرة  إعقماتةرفحمته "تـ  إحدىالعمبا  ب 
 .(1)ةاك"رعب العراؽ اع أب مك رباك التب تعتبر رم دا  دن  بطلل  

الحد  ػػ   اعمرف يػػ  اععػػنح للػػع ترعػػم     ذػػذ قلػػميم  إ ػػمرة ذػػدؼ مػػف ل ػػمف العػػراؽ 
لد ػدمم لجػدت  ػذ  الحمد ػ  ةػدا م  ،لاعػتذزاكمللػع عػخرف   أمرف ػمالتب تتبم   بذم 

عػػػػ مد مترد ػػػػد م  إلػػػػ العػػػػمـ العربػػػػب لالعػػػػملمب دمػػػػدت الددميػػػػ  العراقيػػػػ   الػػػػرأ د ػػػػد   لا 
مػػف العػػراق  ف بمػػم لػػد ذـ مػػف رلح  مقػػدرة المػػلاط  ف البعػػطمك إلػػ ترػػ ر  أخػػرى برلايػػمت 

 إف" اععػنح  بأبعػاالمعدات العع رف  المعمدي  حتػ  لاف  ػمف ذلػؾ  إةمب  إل قتملي  
 ػب  أبمترػبمرلحيػ   ػلع  إعػقمارػعب م  ػب محم ظػ  البةػرة الةػممدة تم  ػلا مػف  أب مك

 .اعمرف ب. للـ تظذر  ذ  الفئ  د د الجم ب (2)م طق  طنح "

                                                 
 24/3/2003 مئب رئيس اللزراك العراقب العمبا، مؤتمر ةحفب  ب ، طمرؽ دزفز (1)
 .1/4/2003لزفر اعداـ العراقب العمبا، مؤتمر ةحفب  ب دمحم عع د الةحمؼ،  (2)
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 وفئاته الفرعية لمجانبين األمريكي والعراقي (موب الكذبأس)( يو ح 9)جدول 

عدد  الجانب األمريكي ت
عدد  الجانب العراقي % التكرارات

 % التكرارات

1 
 ػػدؼ أمرف ػػم  أفالتأو ػد دنػػ  

مػػػػػػػػػف الحػػػػػػػػػرب  ػػػػػػػػػل تحرفػػػػػػػػػر 
 العراؽ.

46 26.4 -   

2 
تأو د أمرف ػم دنػ  دػدـ إيقػمع 
خعػػػمئر برػػػرف  بػػػ ف المػػػد   ف 

 العراق  ف.
35 21.1 -   

3 
تأو ػػػد قةػػػف قػػػلات التحػػػملف 
 لمراوز دع رف  دراقي   قا.

29 16.7 -   

4 
التأو ػػػد دنػػػػ  امػػػتاؾ العػػػػراؽ 

 أعنح  دممر رمم .
25 14.4 -   

5 
إبػػػػراز ا تمػػػػمـ أمرف ػػػػم بحمميػػػػ  
أعمموف المقدع  لاع رفػ   ػب 

 العراؽ.
24 13.8 -   

6 
التأو ػػػػػػد دنػػػػػػ  عػػػػػػعب أمرف ػػػػػػم 
لتطب ػػػػػػػػػػا الديمقراطيػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػب 

 لعراؽ.ا
11 6.3 -   

7 
 معػػػػئلل فاادػػػػاف دػػػػف قتػػػػ  

 دراق  ف  ب  مرات أمرف ي .
4 2.3 -   

لةػػػػػػػػػػػػف قتػػػػػػػػػػػػمؿ القػػػػػػػػػػػػلات    - 8
 اعمرف ي  بملعرلائي .

15 71.4 

9 -   
الملاط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػلف البعػػػػػػػػػػػػػػػػػػطمك 
 تم  ػػػػػػػػػػػػلف مػػػػػػػػػػػػف إعػػػػػػػػػػػػقما 

 الطمئرات بأعنح  خفيف .
6 28.6 

 %111 21  %111 174 المجموع 
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قػػػد ظذػػػر اعػػػتخدامذم د ػػػد الجػػػم ب ف  التوػػػرار ئػػػ   فأ( 7مػػػف الجػػػدلؿ رقػػػـ )  تلػػػح ل ػػػم
المرتبػػػ   اعمرف ػػػبد ػػػد الجم ػػػب حققػػػت  إذلالعراقػػػب للوػػػف ب عػػػب متفملتػػػ ،  اعمرف ػػػب

( توػرارا  )ا ظػر الجػدلؿ رقػـ 138دػدد توػرارات بنغػت )%( ل 11.3ب عب  قػدر م ) ال مل  
 عػػب  قػػدر م اعللػػ  بالجم ػػب العراقػػب المرتبػػ  د ػػد  حققػػت ،  ػػب حػػ ف(/الفةػػ  الرابػػع5
 .(/الفة  الرابع6( تورارا  )ا ظر الجدلؿ رقـ 94%( لبعدد تورارات بنغت )12.1)

 اعمرف ػػػبالددمئيػػػ  الرػػػمئع  اععػػػتخداـ د ػػػد الجػػػم ب ف  اععػػػمل بلاعػػػنلب التوػػػرار مػػػف 
ترعػػ    إلػػ   ػػذا اععػػنلب الػػددمئب  ػػب عػػعب القػػمئـ بملددميػػ  أ ميػػ لتومػػف  ،لالعراقػػب
قػد  اعمرف بالجم ب  أفالعمـ، لالماحم   م  الرأ  أذ مفلالقلميم  ب  اع  مربعض 

 ػذا اععػنلب  فألمػع  ػذا  جػد  ،لظف  ذا اععنلب بر   اوبر مف الجم ػب العراقػب
ليعػلد  ػذا  ،ال عػب أدنػ التةػرفحمت العراقيػ  بح ػث رػغ    ػب ا   ب ػر  م  قد عق  ا تممم

دة  ػػب العقػػلؿ مػػف  ػػب ت ب ػػت بعػػض المعنلمػػمت المع يػػ  لالمقةػػل ر بػػ  الجػػم ب ف  إلػػ 
 مػػػرة برػػػ   مختنػػػػف. ػػػ  ق تذم بةػػػلرة معػػػتمرة لتقػػػديمذم  ػػػػب اجػػػ  زفػػػمدة درجػػػ  ةػػػػد

لالعراقػػػب ععػػػنلب التوػػػرار مػػػف  اعمرف ػػػبم ػػػمف تللػػػيح اعػػػتخداـ  ػػػا الجػػػم ب ف لبما
لخمةػ  بملجم ػب لاد م  الفئمت ا (11فردي  المللح   ب الجدلؿ رقـ )خاؿ الفئمت ال

 :اعمرف ب
 لعيطرتذم دن  مدف دراقي : اعمرف ي تورار  ق  مم  ؤ د تقدـ القلات  1/3

 اعللػ )لمف اعنلب التوػرار( دنػ  المرتبػ   اعمرف بحةنت  ذ  الفئ  د د الجم ب 
( توػػػػػرارا ، لقػػػػػد دمنػػػػػت الددميػػػػػ  74%( لدػػػػػدد توػػػػػرارات بنغػػػػػت )53.6ب عػػػػػب  قػػػػػدر م )

 اعللػػ العػػراق  ف بملةػػدم  لالردػػب م ػػذ الػػدقمئا  إةػػمب  إلػػ فئػػ  دبػػر  ػػذ  ال اعمرف يػػ 
 قػد  ـ عيطرتذم دنػ  رػبه جزفػرة الفػمل  ،قةر أـتقدمذم لعقلا مد     بإدافلنحرب 

قةػػػر  أـلتعػػػيطر دنػػػ   قػػػلات التحػػػملف عػػػيطرت فأ"اوػػػدت التةػػػرفحمت اعمرف يػػػ  
ذ  المعنلمػػمت  ػػب لجػػمك ت ػػملؿ  ػػ(1)العراقيػػ " اعرالػػبمػػف  أيلػػم  لدنػػ  جػػزك متعػػمظـ 

 ػب مع ليػمت القػلات  التػأ  رمػف الحػرب لتورار ػم بةػلرة معػتمرة بذػدؼ  اعللػ  اعيمـ

                                                 

 .21/3/2003لزفر الد مع اعمرف ب، مؤتمر ةحفب  ب  دل ملد رامعف ند، (1)
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ف قلات ػم "أ :بػملؿ ذ ر  ػللفاععتعاـ  مم  إل العراقي  لا د مدذم  ب المقملم  لد عذم 
ـ يتقػػػػدب اعمرف يػػػػ لقػػػػد تلاةػػػػنت التةػػػػرفحمت  ،(1)تعمػػػػ   ػػػػب طػػػػلؿ العػػػػراؽ لدرلػػػػه"

 أيػػػمـلاحتالذػػػم المتلاةػػػ  لمػػػدف دراقيػػػ  ط نػػػ   اعمرف يػػػ قػػػدـ القػػػلات معنلمػػػمت تؤ ػػػد ت
 .الحرب

 دن   قداف القيمدة العراقي  عيطرتذم دن  الباد: التأو د 2/3 
، دبػػر اعػػنلب التوػػرار، دنػػ  المرتبػػ  ال م يػػ  اعمرف ػػبحةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب 

ـ التر  ػػز دبػػر  ػػذ  الفئػػ  ( توػػرارا ، لتػػ41%( لدػػدد توػػرارات بنغػػت )29ب عػػب  قػػدر م )
ال ظػػػمـ العراقػػػب يفقػػػد  أ"بػػػد قػػػد اخػػػ  العػػػراؽ تفقػػػد عػػػيطرتذم القيػػػمدة العراقيػػػ  د فأدنػػػ  

زدزدػػػ  مع ليػػػمت  إلػػػ . لت ػػػملؿ م ػػػ    ػػػذا معنلمػػػمت  ذػػػدؼ .(2)بنػػػد "العػػػيطرة دنػػػ  
حبمطػػهالخةػػـ  تحق ػػا  إلػػ   ػػم لػػمف حمنتذػػم الددمئيػػ   اعمرف يػػ ، لتلخػػت الددميػػ  لا 

تحطيمػه  إلػ الرعب لالجػيش  فعػيم  تمذ ػدا   إر مؽل ل  ،ـ مف  ذ  الحمن الجم ب المذ
 قر بحقيقػ   ػلف  أف ل  اآلفالقيمـ به  إل مم  حتمج " فااععتعاـ  إل لمف  ـ د عه 

 .(3) ذا ال ظمـ قد ا تذ "
 عتربح حربذم مع العراؽ: أمرف م إفدن   التأو د 3/3

مف اعػنلب التوػرار، دنػ  المرتبػ  ال مل ػ  ، لػاعمرف ػبحةنت  ذ  الفئ  د د الجم ب 
( توػػرارا ، لدمػػ  الخطػػمب 24%( لدػػدد توػػرارات بنغػػت )17.4ب عػػب  قػػدر م ) لاعخ ػػرة

عػػػػػتربح الحػػػػػرب "عػػػػػلؼ  أمرف ػػػػػم إفدنػػػػػ  تػػػػػرلفا   ػػػػػرة الفئػػػػػ  لػػػػػمف  ػػػػػذ   اعمرف ػػػػػب
 أمرف ػميعػت د  ػب ذلػؾ دنػ  تفػلؽ  اعمرف ػبل مف الخطػمب (5)"علؼ   جح" (4)  تةر"
 اام م يػػمتالبرػػرف  لالععػػ رف  لالتو لللجيػػ  مقمر ػػ  مػػع  اام م يػػمت ػػب جميػػع الذمئػػ  

الحػػػرب لدنػػػ  مقػػػدرة المقػػػمتن ف  إرادة ب ػػػرا  دنػػػ   أ ػػػرا  عػػػي لف لػػػذلؾ  لبملتأو ػػػدالعراقيػػػ  

                                                 
 .22/3/2003 تنفزفلف  را س ترلا  بمع لزفر الخمرجي  اعمرف ب العمبا، مقمبن   للف بملؿ،  (1)
 .22/3/2003لزفر الد مع اعمرف ب، مؤتمر ةحفب  ب دل ملد رامعف ند،  (2)
  للف بملؿ،  فس المةدر العمبا. (3)
 المةدر العمبا  فعه. (4)
 المةدر العمبا  فعه. (5)
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د ػػػدمم  ؤ ػػػدلف أ ذػػػـ عػػػ ربحلف الػػػدلؿ  ػػػب العػػػملـ  أقػػػلى  إمػػػمـالعػػػراق  ف دنػػػ  الةػػػملد 
 . (1)ح الحرب"ع رب اعلل " حف  ب الدرج  الحرب 

 امم الجم ب العراقب  قد لظف اعنلب التوراردبرالفئمت الفردي  التملي :
  ب    م مف: اعدداكحث القلات العراقي  دن  القتمؿ للرب  4/3

 اعللػػ ، لػمف اعػػنلب التوػرار، دنػػ  المرتبػ  العراقػبحةػنت  ػذ  الفئػػ  د ػد الجم ػػب 
جػػرى التر  ػػز دبػػر  ػػذ  ل توػػرارا ، ( 41%( لدػػدد توػػرارات بنغػػت )43.6ب عػػب  قػػدر م )

ل ػػػػمف العػػػػراق  ف بلجػػػػلب القتػػػػمؿ لػػػػد العػػػػدل  إلػػػػ  تػػػػذ  رالفئػػػػ  دنػػػػ  دبػػػػمرات تذػػػػدؼ 
ل ػػػذلؾ حػػػث الج ػػػلد (2)العراق ػػػلف ال جبػػػمك" أ ذػػػم"الػػػربلا دػػػدل ـ بقػػػلة لدقػػػ  التلجيػػػه: 
 ػػب الفػػرات اعلعػػا  اعخػػلة أ ذػػم"قػػمتنل    ػػب بعػػض الم ػػمطا دنػػ  القتػػمؿ بقػػلة العػػراق  ف

بػمف لجمك ذلؾ بذدؼ اع تبم  لالتذ  ر بلجػلب القتػمؿ (3)ال جف لالم    لالقمدعي "ل ب 
ل "قمتنل ـ لالربل ـ  ب  ػ  م ػمف، يػم قػرة دػ ف (4)"تمبعل ـ لالربل ـ ح ث  قفتمل ـ"

 .(5)العراؽ"
 عتذـز  ب ال ذمي  خاؿ الحرب: أمرف م إفالتر  ز دن   5/3 

المرتبػػ  ال م يػػػ  دنػػ  مف اعػػنلب التوػػرار حةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب العراقػػػب لػػ
ر ػػػزت تةػػػرفحمت لقػػػد ( توػػػرارا . 28%( لدػػػدد توػػػرارات بنغػػػت )29.8ب عػػػب  قػػػدر م )ل 

 ػػب دػػدلا ذم  أمرف ػػمالمعػػؤلل ف العػػراق  ف لػػمف  ػػذ  الفئػػ  دنػػ  توػػرار مػػم  ؤ ػػد  زفمػػ  
زفمتوـ "ا تظػرلا المزفػد مػف الذػزائـ لا تظػرلا  ػ ػػ مؤ ػد  أمػر ملاف خعمرتذ ،دن  العراؽ

لالبرفطػػم   ف الغػػزاة دنػػ  ارض  اعمرف ػػمف بمعدػػداكالذزفمػػ  عػػتنحا  إف"ل (6)ال ذمئيػػ "
 فأترعػػػ     ػػػرة  إلػػػ  ػػػب الحػػػرب  ذػػػدؼ  أمرف ػػػمدنػػػ   زفمػػػ   التأو ػػػداف ل . .(7)"العػػػراؽ

                                                 

 .30/3/2003لزفر الد مع اعمرف ب، مؤتمر ةحفب  ب دل ملد رامعف ند،  (1)
 .24/3/2003ةداـ حع ف، الرئيس العراقب العمبا، خطمب  ب  (2)
 .25/3/2003ةداـ حع ف، الرئيس العراقب العمبا، خطمب  ب  (3)
 المةدر العمبا  فعه. (4)
 المةدر العمبا  فعه. (5)
 .28/3/2003ةداـ حع ف، الرئيس العراقب العمبا، خطمب  ب  (6)
 .30/3/2003اقب العمبا، مؤتمر ةحفب  بلزفر اعداـ العر دمحم عع د الةحمؼ،  (7)
 .24/3/2003ةداـ حع ف، الرئيس العراقب العمبا، خطمب  ب  (2)
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 مػػم اوػػد م تذػػـز  ػػب حربذػػم  ػػذ  لاف الذزفمػػ  لاردة لقػػد توػػلف مؤ ػػدة  أفمم ػػف  أمرف ػػم
 .(1)"علؼ  ر س  ب الحليض حت   خت ا لفذـز منعل م "ا الرئيس العراقب العمب

 دن   ةر العراق  ف  ب الحرب: التأو د 6/3
المرتبػػ  ال مل ػػػ  دنػػػ  حةػػنت  ػػػذ  الفئػػ  د ػػػد الجم ػػب العراقػػػب لػػمف اعػػػنلب التوػػرار 

( توػػرارا ، لجػػرى  ػػب  ػػػذ  25%( لدػػدد توػػػرارات بنغػػت )26.6ب عػػب  قػػدر م ) لاعخ ػػرة
دنػ   لالتأو ػد ،ر العراق  ف  ػب الحػرب التػب  خللػل ذم مػر م فدن   ة التأو دالفئ  

 إليػػػهال ةػػػر يعػػػمدد  ػػػب رػػػحذ الذمػػػـ لتعزفػػػز المع ليػػػمت لػػػدى الجمذػػػلر الػػػذ  تلجػػػه 
ال ةػر بعػلف و عػي تب  إف ب تةرفحمت دد دة م ذػم " التأو دالتةرفحمت لقد جمك 

 أونػهتعػمل  لالػذ  عػ قطف رػمك و  إف بأ ػد  م اآلف" ذا ال ةر الذ   ػل (2)لنعراق  ف"
بػمف  ةػر  التأو د  لا  دف(5)ال ةر عي لف حن ف العراق  ف" إف"ل (3)و" بإذفقرفبم  

ا ػتـ م تةػرلف بعػلف  أمػتوـالعراق لف لمع ـ  أ ذمالعربي  " اعم العراؽ  ل  ةر لو  
 .(4)و"

                                                                                                                                            
 . 24/3/2003لزفر اعداـ العراقب العمبا، مؤتمر ةحفب  بدمحم عع د الةحمؼ،  (1)
 .30/3/2003دزة ابرا يـ،  مئب القمئد العمـ لنقلات المعنح  العراقب العمبا، تةرفح  ب  (2)
 .30/3/2003لزفر اعداـ العراقب العمبا، مؤتمر ةحفب  بدمحم عع د الةحمؼ،  (3)
 .20/3/2003ةداـ حع ف، الرئيس العراقب العمبا، خطمب  ب (4)
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 والعراقي وفئاته الفرعية لمجانبين األمريكي (أسموب التكرار)( يو ح 62) جدول

عدد  الجانب األمريكي ت
عدد  الجانب العراقي % التكرارات

 % التكرارات

1 
توػػػػػػرار  قػػػػػػ  مػػػػػػم  ؤ ػػػػػػد تقػػػػػػدـ 
القػػػػلات اعمرف يػػػػ  لعػػػػيطرتذم 

 دن  مدف دراقي .
74 53.6 -   

2 
التأو ػػػػػد دنػػػػػ   قػػػػػداف القيػػػػػمدة 
العراقيػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػيطرتذم دنػػػػػػػػػػػ  

 الباد.
41 29 -   

3 
أمرف م عتربح  أفالتأو د دن  

 بذم مع العراؽ.حر 
24 17.4 -   

4 -   
حث القلات العراقي  دن  
القتػػػػمؿ للػػػػرب اعدػػػػداك 

  ب    م مف.
41 43.6 

5 -   
أمرف ػػػػم  أفالتر  ػػػػز دنػػػػ  

عػػتذـز  ػػب ال ذميػػ  خػػاؿ 
 الحرب.

28 29.8 

6 -   
التأو ػػػػػػػػػػػد دنػػػػػػػػػػػ   ةػػػػػػػػػػػر 

 العراق  ف  ب الحرب.
25 26.6 

 %111 94  %111 138 المجموع 

قػػػد ظذػػػر اعػػػتخدامذم د ػػػد الجػػػم ب ف  الترػػػليه ئػػػ   فأ( 7مػػػف الجػػػدلؿ رقػػػـ )  تلػػػح ل ػػػم
المرتبػػػ   اعمرف ػػػبد ػػػد الجم ػػػب حققػػػت  إذلالعراقػػػب للوػػػف ب عػػػب متفملتػػػ ،  اعمرف ػػػب

( توػػرارا  )ا ظػػر الجػػدلؿ رقػػـ 118دػػدد توػػرارات بنغػػت )%( ل 8.9ب عػػب  قػػدر م ) الرابعػػ 
 عػب  العمدعػ  محققػ  د ػد الجم ػب العراقػب المرتبػ   ققػتح ،  ب ح ف(/الفة  الرابع5

/الفةػػػػ  6( توػػػػرارا  )ا ظػػػػر الجػػػػدلؿ رقػػػػـ 74%( لبعػػػػدد توػػػػرارات بنغػػػػت )9.5قػػػػدر م )
رة اوبػر قػد ادتمػدت  ػذا اععػنلب بةػل  اعمرف يػ الددميػ   فأمف ذلػؾ  تبػ ف . ل (الرابع
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نترلفا لف رة لػرلرة  ذا اععنلب ل اعمرف ي قد لظفت الددمي   مف الجم ب العراقب، 
 اععمعػػبالقيػمـ بعمػػ  دعػػ ر  حمعػػـ لنقلػمك دنػػ  ةػػداـ حعػػ ف الػذ   ػػمف الع ةػػر 

 مػػػػمأ. اعمرف يػػػػ .القػػػػلات العراقيػػػػ  المتةػػػػدي  لنقػػػػلات   لػػػػا  دػػػػف ػػػػب دمنيػػػػ  الترػػػػليه 
لةػػػلرة  أمرف ػػػمالددميػػػ  العراقيػػػ   قػػػد لظفػػػت  ػػػذا اععػػػنلب دػػػف طرفػػػا ترػػػليه ةػػػلرة 

 العمـ لد ـ. الرأ  ب الح مـ العرب بذدؼ تألبعض 
لالعراقػػػب ععػػػنلب الترػػػليه مػػػف  اعمرف ػػػبم ػػػمف تللػػػيح اعػػػتخداـ  ػػػا الجػػػم ب ف لبما

الفئمت الخمةػ  بملجم ػب  لاد م (.11خاؿ الفئمت الفردي  المللح   ب الجدلؿ رقـ )
 عنلب:عا ذا  يمم  خص  اعمرف ب

 لرعب العراقب:دن  اعتخداـ ةداـ حع ف التخلفف لنعيطرة دن  ا التأو د 1/4
 اعللػ لػمف اعػنلب الترػليه دنػ  المرتبػ   اعمرف ػبحةنت  ػذ  الفئػ  د ػد الجم ػب 

رلجػػػػػت الددميػػػػػ  لقػػػػػد ( توػػػػػرارا ، 28%( لدػػػػػدد توػػػػػرارات بنغػػػػػت )25.9ب عػػػػػب  قػػػػػدر م )
 ػب  أعمعػبةػداـ حعػ ف  ػمف يعػتخدـ الخػلؼ  معػنلب  أفدبر  ػذ  الفئػ   اعمرف ي 

ال ظػػػمـ  إف" ػػػب احػػػد تةػػػرفحمت جػػػلرج بػػػلش:   مػػػم جػػػمكتعممنػػػه مػػػع الرػػػعب العراقػػػب 
لا ػػه مػػػمرس (1)العراقػػب معػػتمر  ػػب اعػػػتخداـ التخلفػػف  لعػػ ن  لنعػػيطرة دنػػػ  الرػػعب"

مػػم  بديػػه المعػػؤلللف العراق ػػلف مػػف تحػػد  مػػم ظذػػر  ػػب ، "اف الخػػلؼ حتػػ  مػػع  ظممػػه
يقتػ  دن ػم   ػب   ػمف مػف  خػملف ةػداـ تةرؼ لزفر الد مع ربمم  مف  مبعم  دف خلؼ،

"اعحيػػػمفبعػػػض 
اععػػػنلب  اعرػػػمرة الػػػ تذػػػدؼ مػػػف ذلػػػؾ  اعمرف يػػػ ل م ػػػت الددميػػػ   (2)

 أمػػػمـداخػػػ  العػػػراؽ ل رػػػر   اعمػػػلر إدارة ػػػب  ػػػمف  تبعػػػه ةػػػداـ حعػػػ ف تػػػزدـ اف الػػػذ  
 .العمـ  ب العملـ الرأ 

 :اعمرف ي  ـ عمددلا القلات  إفالعراقي  تقـل بتذد د العراق  ف  اعمفقلات  2/4
لػػمف اعػػنلب الترػػليه دنػػ  المرتبػػ  ال م يػػ   اعمرف ػػب ػػد الجم ػػب حةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د

دمنػػػػػػت الددميػػػػػػ   اذ. توػػػػػػرارا .( 25%( لدػػػػػػدد توػػػػػػرارات بنغػػػػػػت )23.2ب عػػػػػػب  قػػػػػػدر م )
 ػب  لبػمعخصالعمـ  ػب العػملـ  الرأ  أممـدن  ترليه ةلرة القلات العراقي   اعمرف ي 

 أللئػػؾ العػػراق  ف، لبػػمعخص العػػراؽ بمتذممذػػم بمممرعػػ  التذد ػػد لالتخلفػػف لػػد المػػد  ف
                                                 

 .31/3/2003جلرج دب نل بلش، الرئيس اعمرف ب،  نم  اممـ خفر العلاح  اعمرف ب  ب  يادلفيم  ب  (1)
 .23/3/2003مع اعمرف ب، مؤتمر ةحفب  ب لزفر الد دل ملد رامعف ند،  (2)
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 تعػػػػمل لف ال  رحبػػػػلف بقػػػػلات التحػػػػملف اف "أدمػػػػملذـ القمعيػػػػ  لػػػػد المػػػػلاط  ف الػػػػذ ف 
حتػػ   (1)تعػػممح تجػػم  لجػػلد اعئػػتاؼ تػػزداد قعػػلة" إرػػمرةيظذػػرلف أ  العػػراق  ف الػػذ ف 

للحػػػت مرحبػػػ  بقػػػلات  ع ذػػػمدراقيػػػ   امػػػرأةتػػػـ رػػػ ا "  قػػػد بػػػمتلا  ذػػػددل ذـ بملقتػػػ   ذػػػـأ
لالقةػد مػف  ػذا لالػح ل ػل ترػليه ةػلرة المقمتػ  العراقػب لزرع الفرقػ   .(2)ؼ"اعئتا

 لالرقمؽ ب ف القلات لالرعب العراقب.

المحرمػػ  دلليػػم   اععػػنح ةػػداـ حعػػ ف دػػمـز دنػػ  اعػػتخداـ  أفدنػػ   التأو ػػد 3/4
  ب الحرب:

لػػمف اعػػنلب الترػػليه دنػػ  المرتبػػ  ال مل ػػ   اعمرف ػػبحةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب 
دمنيػػ   ( توػػرارا ، لجػػرى   ػػم لػػمف19%( لدػػدد توػػرارات بنغػػت )17.6ب عػػب  قػػدر م )

التلظ ػف المتعػدد  ترليه ةلرة ةداـ حع ف  ب  ظر الرأ  العػمـ  ػب العػملـ، للػمف
الرػػرفر الػػذ  ع بةػػلرة ةػػداـ حعػػ ف  بمظذػػمرالػػدممر الرػػمم   أعػػنح لقلػػي   اعبعػػمد

اذ  ؤ ػػد الجم ػػب  اعمػػرف   فلمػػد   ف الػػدممر الرػػمم  لػػد ا أعػػنح  تػػلرع دػػف اعػػتخداـ 
ال ظػمـ العراقػب يمنػؾ  فأالمخططػ ف  ػب اعئػتاؼ مػمزاللا يعتقػدلف  فأ"اعمرف ب دن  

الويميمئيػػ  لا ػػه يم ػػف القيػػمـ بػػذلؾ بلاعػػط  المد عيػػ   اععػػنح القػػدرة لال يػػ  دنػػ   رػػر 
د عػنح القػلات قػ بأ ػهلاتذمـ ةداـ حعػ ف .(3)حت  مف عيمرة لجمع القممم " ألالتقن دي  

 اعمرف يػ ععتخدامذم ح  مػم تعبػر القػلات   يمملي  بأعنح العراقي  دن  خا الملاجذ  
 ا  مؤ ػػد ا  أمػػر  اععػػنح الحػػدلد العراقيػػ  قػػد جعػػ  مػػف قلػػي  امػػتاؾ ةػػداـ حعػػ ف لذػػذ  

مػػػف بغػػػػداد  تزا ػػػػد   ػػػػأو ر أو ػػػر "مػػػع تقػػػػدم م مقتػػػػرب فح ػػػث  ػػػػذ ر دل ملػػػد رامعػػػػف ند اف 
 . (4)التدم ر الرمم " عنح أاحتممؿ اعتخداـ 

 
 
 

                                                 
 .27/3/2003ال مطا بمعـ القيمدة اعمرف ي  اللعط ، مؤتمر ةحفب  ب   ع ت برل س،  (1)
 .29/3/2003جلرج دب نل بلش، الرئيس اعمرف ب، حد  ه اعذادب اععبلدب  ب  (2)
 .31/3/2003ر ةحفب  بلزفر الد مع اعمرف ب، مؤتمدل ملد رامعف ند، دل ملد رامعف ند،  (3)
 .30/3/2003ب  ب لزفر الد مع اعمرف ب، مؤتمر ةحفدل ملد رامعف ند، دل ملد رامعف ند،  (4)
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 :اعخاؽدن  ددـ التزاـ القلات العراقي  بتقمل د الحرب لقلادد  التأو د 4/4
لػمف اعػنلب الترػليه دنػ  المرتبػ  الرابعػ   اعمرف ػبحةنت  ػذ  الفئػ  د ػد الجم ػب 

( توػرارا ، لقػد جػمك   ػم لػمف دمنيػ  17%( لددد تورارات بنغػت )15.7ب عب  قدر م )
القػػلات العراقيػػ  بمعػػتخداـ المػػد   ف  ػػدرلع برػػرف   اعمرف يػػ  اادارةاتذمػػت  أف الترػػليه
يعػتخدملف المػد   ف  إ ذػـ" ،  مم  ب تةرفح دل ملد رامعف ند:العع رف  اع داؼداخ  

قيػػػمـ تنػػػؾ القػػػلات أ  )العراقيػػػ (   لػػػا  دػػػف. .(1)برػػػرف "العػػػراق  ف الحقيق ػػػ ف  ػػػدرلع 
ل ػذا مػمذ ر  الػرئيس  اعمرف ي ال مر دن  القلات  طاؽإبملتظم ر بمععتعاـ لمف  ـ 

الػػذ ف يظذػػرلف  أللئػػؾ تظػػم رلف بمععتعػػاـ  ػػـ يطنقػػلف ال ػػمر دنػػ   إ ذػػـ"اعمرف ػػب 
المقمتػػػػ  العراقػػػب  ل ػػػػه ع يحتػػػـر تقمل ػػػػد  اعمرف يػػػ  قػػػدمت الددميػػػػ   (2)تجػػػػم ذـ" الرأ ػػػ 

 .  اعخاؽالحرب لقلادد 
 الحرب: أعرى معممن   بإعمكةالعراقي  دن  قيمـ القيمدة  التأو د 5/4

لمف اعنلب الترليه دن  المرتبػ  الخممعػ   اعمرف بحةنت  ذ  الفئ  د د الجم ب 
 اعمرف يػ دمنػت الددميػ  قػد ( توػرارا ، ل 13%( لددد تورارات بنغػت )12ب عب  قدر م )

لػػمف قممػػت لػػدى الجم ػػب العراقػػب،   أمرف ػػمف أعػػرى   ػػم دنػػ  اعػػتغاؿ قلػػي  لجػػلد 
مخملفػ   اععرى معممن   بإعمكة الح لم  العراقي اتذمـ ال   ل  الترليه التب ادتمدتذمحم

بػ ف ةػفلؼ ذلػؾ ال ظػمـ  إف" مم جمك  ب تةرفح جلرج بلش:  بذلؾ القلا   ف الدللي 
لجػمكت  ػذ   (3)  ػر المعػنح ف بلحرػي " اععػرى رجمع  يعتبػرلف مػف الرػجمد  معممنػ  

ح ػػػػػث ةػػػػػرح  اعمرف ػػػػػمف اععػػػػػرى لعراقػػػػػب ةػػػػػلر دػػػػػرض التنفزفػػػػػلف ا أفالفئػػػػػ  بعػػػػػد 
مخػػػػػملف  اادػػػػػاـدبػػػػػر لعػػػػػمئ   اععػػػػػرى دػػػػػرض ةػػػػػلر  أف اعمرف  ػػػػػلف  للف ؤل المعػػػػػ

قممػػػت  أ ر ػػػم. لدنػػػ  الحػػػرب.ذلػػػؾ جرفمػػػ  مػػػف جػػػرائـ  دعػػػتع لا  ذػػػم ،عتفمقيػػػمت ج  ػػػف
القػػػػػػلات اعمرف يػػػػػػ  بقةػػػػػػف التنفزفػػػػػػلف العراقػػػػػػب ل  ػػػػػػدؽ  نعػػػػػػط ف )الػػػػػػذ  يقػػػػػػيـ  يػػػػػػه 

                                                 
 المةدر العمبا  فعه. (1)
جلرج دبن ل بلش، الػرئيس اعمرف ػب، خطػمب امػمـ حرػد مػف الععػ رف ف اعمػرف   ف  ػب قمدػدة مموػد   الجليػ   (2)

 .26/3/2003 ب 
بلش، الػرئيس اعمرف ػب، خطػمب امػمـ حرػد مػف الععػ رف ف اعمػرف   ف  ػب قمدػدة مموػد   الجليػ  جلرج دبن ل  (3)

 .26/3/2003 ب 
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لالقتنػػػػ  مػػػػف  اععػػػػرى ةػػػػلر  مظبػػػػب( لعرلػػػػذ أبػػػػللجزفػػػػرة( ل)الةػػػػحف لف( لم تبػػػػب )ا
 .  (1)اعمرف   فالج لد 

 ػػب بغػػداد لاتذػػػمـ  أحيػػمكالقيػػمدة العراقيػػ  تخطػػا لنقيػػمـ بحمنػػ  قةػػػف دنػػ   6/4
 قلات التحملف بذذا القةف:
لمف اعنلب الترليه دنػ  المرتبػ  العمدعػ   اعمرف بحةنت  ذ  الفئ  د د الجم ب 

، لجػػمكت  ػػذ  الفئػػ  د ػػػدمم ات( توػػرار 6لدػػدد توػػرارات بنغػػػت ) %(5.6ب عػػب  قػػدر م )
 ػب تةػرفحمتذـ القيػمدة العراقيػ  بم ذػم تخطػا لنقيػمـ بحمنػ   اعمرف  ػلف  للف ؤل المع اتذـ

ل ػػذا ممجػػمك  ػػب  تذػػمـ قػػلات التحػػملف بػػذلؾلا  رػػيعي (  ػػب بغػػداد  أحيػػمكقةػػف دنػػ  )
ـ بحمػػػػات قةػػػػف ال ظػػػػمـ العراقػػػػب ربمػػػػم  خطػػػػا لنقيػػػػم إفتةػػػػرفح   عػػػػ ت بػػػػرل س: 

الريعي   ب بغػداد محمللػ  م ػه عتذػمـ  اعحيمكمجذلل  المةدر بملق مب  دن  ددد مف 
 التحملف زلرا  بملقيمـ بذذا الدممر مف اج  اععتفمدة م ذم لغرض 

 م ػػت   ػػم تػػرلج لمعنلمػػمت   ػػر مؤ ػػدة  ػػب  اعمرف يػػ لالددميػػ   (2)"ااداميػػ الددميػػ  
 ترليه الةلر.  إطمر

 :دبر الفئمت الفردي  التملي  الترليه قد لظف اعنلب  م ب العراقبالجامم  
 العدلا ي : أمرف مالح مـ العرب م عمقلف لراك عيمع   7/4

 اعللػػ حةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب العراقػػب لػػمف اعػػنلب الترػػليه دنػػ  المرتبػػ  
راقيػػ  ( توػػرارا ، لدمػػدت الددميػػ  الع21%( لدػػدد توػػرارات بنغػػت )28.8ب عػػب  قػػدر م )

 لبػمعخصالعػمـ  الرأ  أ ظمر أممـتقديـ الح مـ العرب  ال لمف حمل  ترليه الةلرة 
 بأ ػهالعربب م ه بةلرة المتخمذؿ لالمتعملف مع المعتد ،  قد لةفت الملقف العربػب 

"ع  تلقػػع  :ملقػػف ت قةػػه اللعػػمئ  الممديػػ  المنملعػػ  لي ػػلف  ػػمدا   ػػب القػػرار الػػدللب
 تأل ػػب إلػػ  ملترػػليه   ػػم  ػػمف  ذػػدؼ  (3)ملاقػػف ا جمبيػػ " أيػػ ب العػػراؽ مػػف الح ػػمـ العػػر 

                                                 
/ يعمف  مم قةف  ب ال ػـل  فعػه المر ػز 8قةف مقر ق مة الجزفرة  ب البةرة  ـ قةف مقر م  ب بغداد  ب  (1)

، 6مد م ةلر،قة  عقلا بغداد، االةحفب  ب   دؽ م رديمف  نعط ف لقت  ةحفيمف لجرح آخرلف، ا ظر: أح
 ، ، دار إبف حـز  .104-103، ص2004ب رلت، الدار العربي  لنعنـل

 .3/4/2003ال مطا بمعـ القيمدة اعمرف ي  اللعط ، مؤتمر ةحفب  ب   ع ت برل س،  (2)
 .23/3/2003  مئب رئيس الجمذلرف  العراقب العمبا، مؤتمر ةحفب  بطه يمع ف رملمف،  (3)
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 مػػػػم جػػػػمك  ػػػػب تةػػػػرفح طػػػػه يمعػػػػ ف  مئػػػػب رئػػػػيس العػػػػمـ العربػػػػب لػػػػد ح ػػػػممذـ  الػػػػرأ 
العربيػػػ   ػػػدا علف دػػػف امػػػف  اعقطػػػمرالمعػػػؤلل ف  ػػػب  إف"الجمذلرفػػػه العراقػػػب العػػػمبا: 

قػدملف أ  رػبك ي أل أ ميػ للوػ ذـ ع يع ػرلف  ،لعام  م تعبب عفمرات دلؿ العػدلاف
 . (1)رعب العراؽ مف العدلاف" أب مكلحممي  لامف 

دلا ذم دنػػ  دػػ ػػب  اا عػػم ي جػػرائـ حػػرب لػػد  أمرف ػػمدنػػ  ارتوػػمب  التأو ػػد 8/4
 العراؽ:

حةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب العراقػػب لػػمف اعػػنلب الترػػليه دنػػ  المرتبػػ  ال م يػػ  
 للف ؤل المعػػػػػػ، لت ػػػػػػملؿ ( توػػػػػػرارا  17%( لدػػػػػػدد توػػػػػػرارات بنغػػػػػػت )23.3ب عػػػػػػب  قػػػػػػدر م )

المتعنقػػػػػػ   )*(لنقػػػػػػلا  ف لالملا  ػػػػػػا الدلليػػػػػػ  أمرف ػػػػػػمالعراق ػػػػػػلف دبػػػػػػر تةػػػػػػرفحمتذـ خػػػػػػرؽ 
تب ع ػػػم  لعػػػ    تفػػػمقإم ػػػ  لتػػػب يعػػػد خرقذػػػم بم مبػػػ  جػػػرائـ حػػػرب ابمل زادػػػمت المعػػػنح  

. ل  ر ػػم، لقػػد للػػح لزفػػر الخمرجيػػ  الحػػرب.برػػأف قػػلا  ف لدػػمدات  1917ل 1899
 أدى"العػػدلاف  بػػملقلؿ اف: متلذػػذ  اعتفمقيػػ أمرف ػػمةػػبر  خػػرؽ العراقػػب العػػمبا  ػػمجب 

العلائ  مػف م مزلذػم لحرمػت العػ مف  آعؼالو  ر مف المد   ف لال  تررفد  إةمب  إل 
 ململاةػػات لالذػػمتف لالوذربػػمك،  ػػذ   نذػػم جػػرائـ حػػرب لجػػرائـ  أعمعػػي مػػف خػػدممت 

 . (2)الدللب" بمدة بررف  يعمقب دن ذم القم لف إلجرائـ  اا عم ي لد 
المتحػػػدة لمخملفتػػػه لقػػػرارات مجنػػػس  لألمػػػـالعػػػمـ  اعمػػػ فتلاطػػػؤ  إلػػػ  اارػػػمرة 9/4

 :اعمف
حةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب العراقػػب لػػمف اعػػنلب الترػػليه دنػػ  المرتبػػ  ال مل ػػ  

 للف ؤل المعػػػػت ػػػػملؿ لقػػػػد ( توػػػػرارا ، 14%( لدػػػػدد توػػػػرارات بنغػػػػت )19.2ب عػػػػب  قػػػػدر م )
 لألمػػـالعػػمـ  اعمػػ فالتػػب قػػمـ بذػػم ) ػػل ب د ػػمف(  ااجػػراكاتفئػػ  العراق ػػلف دبػػر  ػػذ  ال

مػف  أيػمـقبػ   مػف العػراؽ المتحػدة لألمػـالمتحدة دبر عحبه لجميػع المػلظف ف التػمبع ف 
 :المتحػدة  ػب م ػع لقػلع الحػرب اعمػـ رػ  م ظمػ   إلػ لالػح   إرمرة ب  بدك الحرب

مجنػػس  أجػػلاكمللػػلع بػػرلح المتحػػدة لػػـ  تةػػرؼ  ػػب  ػػذا ال لألمػػـالعػػمـ  اعمػػ ف إف"
                                                 

  .25/3/2003  مئب رئيس الجمذلرف  العراقب العمبا، مؤتمر ةحفب  بع ف رملمف، طه يم (1)
 .108البرفطم ي  دن  العراؽ،ـ.س.ذ، ص –لنمزفد حلؿ تنؾ القلا  ف ا ظر : دمحم الذزاا، الحرب اعمرف ي   )*(

 28/3/2003، لزفر الخمرجي  العراقب العمبا، رعمل  ال  رئيس مجنس اعمف  ب  مجب ةبر   (2)
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 اعمػ فالمعػؤلللف العراق ػلف  اتذـ.  مم .(1)اعمرف ي "ب   ملظف  ب الخمرجي   اعمف
مػػذ رة التفػػم ـ بملتخػػمذؿ بعػػد اف لا ػػا دنػػ  اجػػراك تعػػديات دنػػ   المتحػػدة لألمػػـالعػػمـ 
 اذ  ػذ ر طػه يمعػ ف: ملا ق  العراؽ تحة  دن  لـ ع ذم  ر قم ل ي   إجراكات ب ل ذم

 ل يػػ  لوػػ  ملنعػػراؽ يعػػد مخملفػػ  ق إدمرػػ د ػػمف الػػذ   ةػػب  فعػػه مػػد ر  إجػػراكات إف"
 .(2)"أمرف ي  علامرت ف ذا   إع فعر   أفلع يم ف  ،اعمفقرارات مجنس 

 دلل  خمرج  دف القم لف بعدلا ذم دن  العراؽ: أمرف م أفدن   التأو د 11/4
ترػػليه دنػػ  المرتبػػ  الرابعػػ  حةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب العراقػػب لػػمف اعػػنلب ال

جرى التر  ز لمف  ػذ   إذ( تورارا ، 11%( لددد تورارات بنغت )15.1ب عب  قدر م )
لالتزامػمت المفرللػ  دن ذػم بمقتلػ  دلػلفتذم  ػب م ظمػ   أمرف مالفئ  دن  مخملف  

، اف ةػرفح لعػم ر لنقػم لف الػدللب بغزل ػم لنعػراؽ بإ تذػمؾالمتحدة د ػدمم قممػت  اعمـ
 تعػػرض لػػه رػػعب العػػراؽ مػػف  ػػزل لدػػدلاف   تذػػؾ ا تذموػػم  ممديػػم   ملػػحم  جميػػع "مػػم 

 .(3)المتحدة" اعمـلالقلا  ف الدللي  لم  مؽ  اعدراؼ
دػػف ا تذمومتذػػم الرػػد دة لاللالػػح  لنقػػم لف الػػدللب  اعمرف يػػ  اادارةدبػػرت  أفلعػػبا 

عػػراؽ د ػػدمم  ػػب قمػػ  جػػزر اعزلر درػػي  الغػػزل دنػػ  ال بػػمعخص ػػب م معػػبمت دد ػػدة 
دبر    مف جلرج دبن ل بلش لتل ب بن ر دف )احتقمر مم( لنقم لف الػدللب لمؤععػمته 

عػػػ قـل   إ  ػػػمع ا  تػػػذدف ل  أف)دنيػػػؾ :اعمػػػفلمجنػػػس  لا  مػػػملنعػػػراؽ  لػػػيس إ ػػػذارا    أةػػػدرا
ع فع  ذلػؾ عػلاك  ػمدر ةػداـ  لا   متبةـ ملا قتؾ التم ذ ،  أفبعمني  الغزل مف دلف 
 .(4)ع( أـ حع ف لدمئنته الباد

 أمػػػمـالقلػػػي  العراقيػػػ  مػػػم زالػػػت معرللػػػ   أفل ػػػمف الجم ػػػب العراقػػػب يعنػػػ  ذلػػػؾ  ػػػب 
 مػم جػمك  ػب تةػرفح لحنذػم  إدارتذػمل ل اللح د الػذ  ي تعػب ةػاحي   اعمفمجنس 

                                                 

  .23/3/2003  مئب رئيس الجمذلرف  العراقب العمبا، مؤتمر ةحفب  بطه يمع ف رملمف،  (1)
 المةدر العمبا  فعه. (2)
 .28/3/2003، لزفر الخمرجي  العراقب العمبا، رعمل  ال  رئيس مجنس اعمف  ب  مجب ةبر   (3)
 .62آمب لر  غتلف لاخرلف، ـ. س. ذ، ص (4)
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 اعمػفلبرفطم يػم رػ تم دػدلا ذمم دنػ  العػراؽ ر مػم  دػف مجنػس  أمرف م إف"طه يمع ف: 
 .(1)المتحدة لقراراته" لاعمـ

محظػػػػلرة دلليػػػػم   ػػػػب حربذػػػػم دنػػػػ   ععػػػػنح  أمرف ػػػػمدنػػػػ  اعػػػػتخداـ  التأو ػػػػد 11/4
 العراؽ:

حةنت  ذ  الفئػ  د ػد الجم ػب العراقػب لػمف اعػنلب الترػليه دنػ  المرتبػ  الخممعػ  
( توػػػػػػرارا ، لقػػػػػػد ر ػػػػػػز 11%( لدػػػػػػدد توػػػػػػرارات بنغػػػػػػت )13.7ب عػػػػػػب  قػػػػػػدر م ) لاعخ ػػػػػػرة

  ػػب قتملذػػم داخػػ  اعمرف يػػ عػػتخداـ القػػلات العراق ػػلف  ػػب  ػػذ  الفئػػ  دنػػ  ا للف ؤل المعػػ
 ملق مبػػػػػ  الع قلديػػػػػ  لال مبػػػػػملـ لال لرا  ػػػػػـل الم لػػػػػب  )*(محظػػػػػلرة دلليػػػػػم   أعػػػػػنح العػػػػػراؽ 
 اععػػػػنح العػػػػدلا   ف اخػػػػذلا يعػػػػتخدملف  إف"اذ  ؤ ػػػػد دمحم عػػػػع د الةػػػػحمؼ: . ل  ر ػػػػم.

 .(2)رعب م" أب مكالمحرم  دلليم  التب تؤ ر دن  
 إ ػمرةي  بمعػتغاؿ  ػذ  القلػي  لدبػر مػم لػد ذم مػف حجػا محمللػ  الددمي  العراق  قممت
 . تلقمخر العمـ العملمب لمم  جر   ب العراؽ مف  الرأ 

                                                 

 ..1/4/2003 رئيس الجمذلرف  العراقب العمبا، مؤتمر ةحفب  ب  مئبطه يمع ف رملمف،  (1)
بمعم ػػمف اعطػػاع دنػػ  الدراعػػ  التػػب قممػػت بذػػم م ظمػػ  م ػػداوت الطبيػػ  العملميػػ  المعػػتقن  حػػلؿ تػػأ  ر الحػػرب  )*(

دن  العراؽ لاععنح  التب اعتخدمت   ذػم دنػ  الةػح  العممػ  ا ظػر : د. ػمظـ المقػداد ، لػحميم حػرب الخنػ ا 
(، ب رلت، مر ز دراعػمت اللحػدة العربيػ ،  يعػمف، 290اح ال لرا  ـل الم لب،مجن  المعتقب  العربب، العدد )لع

 لمم بعد م.  93لمم بعد م، لا ظر: احمد م ةلر، ـ.س.ذ ، ص 138. ص2003
 .2/4/2003عع د الةحمؼ، لزفر اعداـ العراقب العمبا، مؤتمر ةحفب  ب دمحم  (2)
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 وفئاته الفرعية لمجانبين األمريكي والعراقي (أسموب التشويه)( يو ح 66) جدول

 الجانب األمريكي ت
عدد 
 الجانب العراقي % التكرارات

عدد 
 % التكرارات

د دنػػػػػػػ  اعػػػػػػػتخداـ ةػػػػػػػداـ حعػػػػػػػ ف التأو ػػػػػػػ 1
 التخلفف لنعيطرة دن  الرعب العراقب.

28 25.9 -   

قلات اعمف العراقي  تقـل بتذد ػد العػراق  ف  2
 إف  ـ عمددلا القلات اعمرف ي .

25 23.2 -   

3 
ف ةػداـ حعػ ف دػمـز دنػػ  أالتأو ػد دنػ  

اعػػػػػػتخداـ اععػػػػػػنح  المحرمػػػػػػ  دلليػػػػػػم   ػػػػػػب 
 الحرب.

19 17.6 -   

و ػػػد دنػػػ  دػػػدـ التػػػزاـ القػػػلات العراقيػػػ  التأ 4
 بتقمل د الحرب لقلادد اعخاؽ.

17 15.7 -   

التأو ػػد دنػػػ  قيػػػمـ القيػػمدة العراقيػػػ  بإعػػػمكة  5
 معممن  أعرى الحرب.

13 12 -   

6 
القيمدة العراقي  تخطا لنقيمـ بحمن  قةف 
دنػػػػػػ  أحيػػػػػػمك  ػػػػػػب بغػػػػػػداد لاتذػػػػػػمـ قػػػػػػلات 

 التحملف بذذا القةف.
6 5.6 -   

7 -   
 عيمعػػ الح ػػمـ العػػرب م عػػمقلف لراك 

 أمرف م العدلا ي .
21 28.8 

8 -   
التأو ػػػػد دنػػػػ  ارتوػػػػمب أمرف ػػػػم جػػػػرائـ 
حػػػػرب لػػػػد اا عػػػػم ي   ػػػػب دػػػػدلا ذم 

 دن  العراؽ.
17 23.3 

9 -   
اارػػػػػمرة إلػػػػػ  تلاطػػػػػؤ اعمػػػػػ ف العػػػػػمـ 
لألمػػػػػػـ المتحػػػػػػػدة لمخملفتػػػػػػه لقػػػػػػػرارات 

 مجنس اعمف.
14 19.2 

11 -   
أمرف ػػم دللػػ  خمرجػػ   أف  التأو ػػد دنػػ

 دف القم لف بعدلا ذم دن  العراؽ.
11 15.1 

11 -   
التأو د دن  اعػتخداـ أمرف ػم ععػنح  
محظػػػػػػػلرة دلليػػػػػػػم   ػػػػػػػب حربذػػػػػػػم دنػػػػػػػ  

 العراؽ.
11 13.7 

 %111 74  %111 118 المجموع 
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 ذػػػرت د ػػػد الجم ػػػػبظقػػػد  رخةػػػ   العػػػػداك ئػػػ   فأ( 7)ف الجػػػػدلؿ رقػػػـ مػػػ تلػػػح ل ػػػم 
للو ذػػم لػػـ تظذػػر د ػػد الجم ػػب العراقػػب، لقػػد احتنػػت د ػػد الجم ػػب اعمرف ػػب  ،اعمرف ػػب

( %8.5محققػػ   عػػب  قػػدر م )المرتبػػ  الخممعػػ   ػػب عػػنـ اععػػمل ب الددمئيػػ  اعمرف يػػ  
/الفةػػ  الرابػػع(  ػب حػػ ف لػػـ 5)ا ظػػر الجػػدلؿ رقػـ ( توػرارا  114لدػدد توػػرارات بنغػػت )

(. /الفةػػ  الرابػػع6 ظػػر جػػدلؿ رقػػـ أ)   عػػب  د ػػد الجم ػػب العراقػػب تحقػػا  ػػذ  الفئػػ  أ
 ػب تةػرفحمت المعػؤلل ف دنػ   ػذا اععػنلب   ػدرج لػمف  اعمرف ي لادتممد الددمي  

 اع ظػمر د ذم  ب تر  ز الةراع لالعلاطف لد رخص ةػداـ حعػ ف بذػدؼ تحلفػ  
 .م  بػرر الحػربممػ اا عػم بدف العراؽ  مجتمع لرػعب لتجرفػد القلػي  مػف محتلا ػم 

رػػعبذم  إلػػ تقػػدـ الحػػرب  أف إلػػ  اعمرف يػػ  اادارةليعػػلغ تذػػديـ العػػراؽ لبػػذلؾ عػػعت 
الجم ػب العراقػب  أمػم معر   لد رػخص للػيس لػد رػعب. أ ذملرعلب الغرب دن  

اقيػػ  اعػػنلب  نػػـ تظذػػر  ػػذ  الفئػػ  د ػػد التحن ػػ  دنػػ  الػػر ـ مػػف اعػػتخداـ الددميػػ  العر 
 أللػد ح لمػ   أل ،  نػـ تر ػز الةػراع لػد رػخص عػمبق أزمػمترخة   العداك  ب 

  مف العداك يرم  جميع الدلؿ التب رمر ت  ب الحرب. لا  مم إدارة
م مف تلليح الفئمت الفردي  الخمة  بمعنلب رخةػ   العػداك لالتػب ظذػرت  ػب لبما

 (:12، ل مم  ب الجدلؿ رقـ )اعمرف   فتةرفحمت المعؤلل ف 
  ب معم مة رعبه: اععمعبالعبب  ةداـ حع ف إفدن   التأو د 1/5

لػمف اعػنلب رخةػ   العػداك دنػ  المرتبػ   اعمرف ػبحةنت  ذ  الفئ  د د الجم ب 
( توػرارا ، لقػد ر ػزت الددميػ  75%( لدػدد توػرارات بنغػت )72.1ب عب  قػدر م ) اعلل 

 اا عػم ي  اعللػمعةداـ حعػ ف  ػل المعػؤلؿ دػف  فأدبر  ذ  الفئ  دن   اعمرف ي 
 إف"  مػػم  ػػذ ر  ػػللف بػػملؿ  ػػب احػػد تةػػرفحمته: التػػب يعيرػػذم الرػػعب العراقػػب الةػػعب 
بذػػػم ةػػػداـ حعػػػ ف رػػػؤلف الػػػباد  أدارالحقيقيػػػ   ػػػب الطرفقػػػ  التػػػب  اا عػػػم ي الومر ػػػ  

حةػرت معم ػػمة الرػػعب العراقػػب  اعمرف يػػ  ملددميػػ  (1)لخػاؿ العرػػرفف دممػػم  المملػي "

                                                 
 .25/3/2003 تنفزفلف  را س ترلا  بفر الخمرجي  اعمرف ب العمبا، مقمبن  مع لز  للف بملؿ،  (1)
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ص م ػػػه عيلػػػػع  ذميػػػ  لذػػػػذ  ف الخػػػػاأب رػػػخص لاحػػػػد  ػػػل ةػػػػداـ حعػػػ ف مؤ ػػػدة  ػػػ
 المعم مة. 

عب رػػ ػػب الحػػرب للػػيس ال أمرف ػػمةػػداـ حعػػ ف  ػػل دػػدل  أفالتر  ػػز دنػػ   2/5
 العراقب:

لػمف اعػنلب رخةػ   العػداك دنػ  المرتبػ   اعمرف ػبحةنت  ذ  الفئ  د د الجم ب 
( توػػػػرارا ، لقػػػػد رخةػػػػت 22%( لدػػػػدد توػػػػرارات بنغػػػػت )21.2ال م يػػػػ  ب عػػػػب  قػػػػدر م )

 ػػػػب تةػػػػرفحمت المعػػػػؤلل ف دػػػػدل م الػػػػذ  تم ػػػػ  بةػػػػداـ حعػػػػ ف،  رف يػػػػ اعمالددميػػػػ  
ع يظذػػر تقػد را  لحيػػمة البرػر  ػػب بنػد  لبملتػػملب  ع ػه ػػل ةػداـ حعػػ ف  اعوبػر ػملخطر 

الرػػعب العراقػػب بػػ   أل"الحػػرب ليعػػت حربػػم  لػػد العػػراؽ  ، اف ذػػل المعػػتذدؼ اللح ػػد
تلجػػه حماتذػػم الددمئيػػ   يػػ اعمرف  ملددميػػ   (1) ػػب لػػد ال ظػػمـ العراقػػب الػػذ  عػػ زلؿ"

بع  ذـ لتعطب ال زاع ةف  رخةي ، للوب تؤ ػد اعػنلب رخةػ    أدداكلال فعي  لد 
 قػػػػػػد حػػػػػػدد ملدػػػػػػد بػػػػػػدك الحػػػػػػرب  ػػػػػػب  ػػػػػػـل  ،اعمرف يػػػػػػ  اادارةالعػػػػػػداك الػػػػػػذ  ادتمدتػػػػػػه 

رئمعيم  بقت  ةػداـ حعػ ف  أمرا  جلرج بلش  اعمرف بح  مم لقع الرئيس  21/3/2113
لد ػػػدمم  .(2) جتمعػػػلف  يػػػه لأدلا ػػػهةػػػداـ حعػػػ ف  فأف يعتقػػػد بلػػػربه دنػػػ  ملقػػػع  ػػػم

للػػيس الرػػعب العػػدل  ػػل ةػػداـ حعػػ ف  فأدنػػ   تأو ػػد ـ رػػنت  ػػذ  المحمللػػ  اعػػتمر 
 .(3)لقمدة  ظممه"اف"قلات التحملف معتمرة  ب اعتذداؼ ةداـ حع ف 

 اعمػػػػفرارات مجنػػػػس قػػػػدػػػػدـ إلتػػػػزاـ ةػػػػداـ حعػػػػ ف ب ةػػػػلص  إلػػػػ  اارػػػػمرة 3/5
 الدللب:
لػمف اعػنلب رخةػ   العػداك دنػ  المرتبػ   اعمرف ػب ذ  الفئ  د د الجم ب حةنت 

قػػػدمت الددميػػػ   لقػػػد ،ت( توػػػرارا4%( لدػػػدد توػػػرارات بنػػػغ )3.8ال مل ػػػ  ب عػػػب  قػػػدر م )
رئػػيس ع يحتػػـر القػػلا  ف الدلليػػ  لا ػػه  أ ػػهدنػػ   ػػب  ػػذ  الفئػػ  ةػػداـ حعػػ ف  اعمرف يػػ 

 إلػػػ  إرػػػمرةل ػػػب ذلػػػؾ  ،ف التزاممتػػػهمػػػ اا ػػػاتاعػػػتغ  رػػػعبه بمعػػػنلب مػػػمور لمحمللػػػ  
                                                 

 30/3/2003ب  ب لزفر الد مع اعمرف ب، مؤتمر ةحفدل ملد رامعف ند،  (1)
 .432، ص ي  لاع مرة دن  العراؽ، ـ.س. ذدمحم حع  ف  ي  ، اعمبراطلرف  اعمرف (2)
 .8/4/2003عمرف ي  اللعط ، مؤتمر ةحفب  ب ال مطا بمعـ القيمدة ا  ع ت برل س،  (3)
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ي لف  أفجميعم   أمن م"لقد ، العراؽ التدم رف  أعنح المتحدة الخمة  ب زع  اعمـقرارات 
الػدللب لاف يعػـ  اعمػفةداـ حع ف قد تعنـ درعه بمف  نتـز ب ةػلص قػرارات مجنػس 
م  مػف تحػد  دمم (12)العاـ ب ف العراؽ لبقي  العملـ، لوف مم لق  م  بدع  مف ذلؾ  ل 

لاف دػػػدـ التزامػػػه بذػػػذ  القػػػرارات يرػػػ   خطػػػرا   ب ػػػرا  ع يم ػػػف .(1)ةػػػداـ لذػػػذ  القػػػرارات"
لػـ  ػتـ  إذاعػ تعرض لنخطػر الرػد د  إ  ػم" ،   مئػب لزفػر الػد مع اعمرف ػب يقػلؿ:تدار ه

التػػب طملبػػت ةػػداـ بػػمعلتزاـ بمعػػم  ر العػػنلؾ الحلػػمر   اعمػػفتطب ػػا قػػرارات مجنػػس 
 .(2)الويميمئي  لالب لللجي " اععنح ص مف المعتمدة لالتخن

   ر القم ل ي   ب العراؽ: أدمملهبمحمعب  ةداـ حع ف دن   أمرف م تأو د 4/5 
عػنلب رخةػ   العػداك دنػ  المرتبػ  إلػمف  اعمرف ػبحةنت  ذ  الفئ  د د الجم ب 

زت ر ػػػ قػػػد ( توػػػرارا ، 3%( لدػػػدد توػػػرارات بنغػػػت )2.9ب عػػػب  قػػػدر م ) لاعخ ػػػرةالرابعػػػ  
اعمرف يػػػ  دنػػػ  محمعػػػب  ةػػػداـ حعػػػ ف  اادارة  ػػػم دنػػػ  تةػػػميـ  اعمرف يػػػ الددميػػػ  
لجػػمك .(3)  ػػمؾ  ػػـل لمحمعػػب  ال ظػػمـ العراقػػب لاف ذلػػؾ ال ػػـل اخػػذ  ػػب اعقتػػراب"" بػػملقلؿ

طملػب مجنػس  أفالمتلاة  لنقلمك دن  ةداـ حع ف  عبا  أمرف م ذا لمف ععب 
دن  ماحق  الػرئيس العراقػب  مجػـر حػرب  معبماجم ب قرار اتخذ   اعمرف بالر لخ 
حملته  .  (4)بعد الحرب العملمي  ال م ي  أقيمتمح م  دللي  رب ذ  بملمحموـ التب  إل  لا 

                                                 
 .26/3/2003الفلمئي   ب  (LBC)بلؿ لللفلت ز،  مئب لزفر الد مع اعمرف ب، مقمبن  مع  (1)
 المةدر العمبا  فعه. (2)
جلرج دب نل بلش، الػرئيس اعمرف ػب، خطػمب امػمـ حرػد مػف الععػ رف ف اعمػرف   ف  ػب قمدػدة مموػد   الجليػ   (3)

  .26/3/2003 ب 
، أطرلحػػ  1998 قػػا  دػػف احمػػد دبػػد المج ػػد، اععػػتممعت العمطفيػػ   ػػب الددميػػ  اعمرف يػػ  حػػلؿ العػػراؽ لعػػمـ  (4)

 .122، ص2000د تلرا    ر م رلرة، جممع  بغداد،  ني  اآلداب،
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 لعراقيا األمريكي وفئاته الفرعية لمجانبين (أسموب شخصنة العداء) ( يو ح60)جدول 

عدد  الجانب األمريكي ت
عدد  الجانب العراقي % التكرارات

 % راراتالتك

1 
ةداـ حعػ ف  أفالتأو د دن  

العػػػبب اععمعػػػب  ػػػب معم ػػػمة 
 رعبه.

75 72.1 -   

2 

ةػػػػػػػػػػداـ  أفالتر  ػػػػػػػػػػز دنػػػػػػػػػػ  
حعػػػ ف  ػػػل دػػػدل أمرف ػػػم  ػػػب 
الحػػػػػػػػػػػػرب للػػػػػػػػػػػػيس الرػػػػػػػػػػػػعب 

 العراقب.

22 21.2 -   

3 
اارمرة إل  ددـ التػزاـ ةػداـ 

 تحعػػػػػػػػػ ف ب ةػػػػػػػػػلص قػػػػػػػػػرار 
 مجنس اعمف الدللب.

4 3.8 -   

4 
حمعػػب  ةػػداـ تأو ػػد أمرف ػػم بم

حعػػػػػػ ف دنػػػػػػ  أدمملػػػػػػه   ػػػػػػر 
 القم ل ي   ب العراؽ.

3 2.9 -   

    %111 114 المجموع 
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 ظذػػرت د ػد الجم ػػبقػد  اععػتممعت العمطفيػػ  ئػ   فأ( 7)ف الجػدلؿ رقػػـ مػػ تلػح ل ػم 
 ػػب اعمرف ػػب للو ذػػم لػػـ تظذػػر د ػػد الجم ػػب العراقػػب، لقػػد احتنػػت د ػػد الجم اعمرف ػػب

( %8.1محققػػ   عػػب  قػػدر م )المرتبػػ  العمدعػػ   ػػب عػػنـ اععػػمل ب الددمئيػػ  اعمرف يػػ  
/الفةػػ  الرابػػع(  ػػب حػػ ف لػػـ 5)ا ظػػر الجػػدلؿ رقػػـ ( توػػرارا  99لدػػدد توػػرارات بنغػػت )

(. /الفةػػ  الرابػػع6 ظػػر جػػدلؿ رقػػـ أ)تحقػػا  ػػذ  الفئػػ  أيػػ   عػػب  د ػػد الجم ػػب العراقػػب 
 ذػػػػدؼ مػػػػف اعػػػػتخداـ  ػػػػذا اععػػػػنلب  عػػػػب المزفػػػػد مػػػػف  ف ػػػػباعمر لقػػػػد  ػػػػمف الجم ػػػػب 

 ا  دنػػػػ  اععػػػػتممعت العمطفيػػػػ  التػػػػب تحمػػػػ  بعػػػػد بمدتممد ػػػػمالمؤفػػػػد ف لةػػػػملح الحػػػػرب 
  ػػػمؾ  عػػػب   ب ػػػرة مػػػف اععػػػتممعت ارتبطػػػت  فأ.  مػػػف خػػػاؿ التحن ػػػ  تبػػػ ف .م  إ رائيػػػ

 إذ، مرف ػباعاجتممدي  لدى الجمذلر العراقػب اعػتغنذم الجم ػب  لأخرى بحمجمت  فعي  
مللػػلدمت مع  ػػ   إزاكالمرػػمدر لػػدى الجمذػػلر  إ ػػمرة ػػذ  اععػػتممعت تعػػمدد  ػػب  فأ

تنػػؾ  ارػػبمعالطػػرؽ  ىبػػأف اععػػتجمب  لملػػملف المرعػػ  يعػػد احػػد اايحػػمكتترا ػػا مػػع 
 الحمجمت.

التػب ظذػرت مة  بمعنلب اععتممعت العمطفيػ  م مف تلليح الفئمت الفردي  الخلبما
 (:13، ل مم  ب الجدلؿ رقـ )اعمرف   ف ف  ب تةرفحمت المعؤلل

 بمعمددة الرعب العراقب: أمرف مدن  ر ب   التأو د 1/6
لػػمف اعػػنلب اععػػتممعت العمطفيػػ  دنػػ   اعمرف ػػبحةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب 

 أوػػدتلقػػد  ( توػػرارا .33%( لدػػدد توػػرارات بنغػػت )33.3ب عػػب  قػػدر م ) اعللػػ المرتبػػ  
بمعػمددة العػراق  ف مػف  أمرف ػمتةرفحمت المعػؤلل ف دنػ  ر بػ    ب اعمرف ي الددمي  

"ا  ػػػم  بػػػذؿ جذػػػلدا   مػػػم جػػػمك  ػػػب احػػػد التةػػػرفحمت: خػػػاؿ تنبيػػػ  حمجػػػمتذـ اللػػػرلرف  
الم ػػػػمطا الج لبيػػػػ  الػػػػذ ف حرمػػػػلا م ذػػػػم  أب ػػػػمك إلػػػػ الخػػػػدممت العمديػػػػ   ادػػػػمدةملػػػػ ي  

مرػمدر  إ ػمرة  ػم دنػ   ف يػ اعمر  قد ادتمدت الددمي   .(1)لخمة  م ذم الغذاك لالميم "
 مػػػم  ػػػب المعػػػتمر دنػػػ  تنبيػػػ   ػػػذ  الحمجػػػمت  التأو ػػػدلمػػػف  ػػػـ  ،حمجػػػمت الفػػػرد الممديػػػ 

                                                 
 .28/3/2003بلؿ لللفلت ز،  مئب لزفر الد مع اعمرف ب، مؤتمر ةحفب  ب  (1)
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حيػػػػمة الجرحػػػػ  بمػػػػم  ػػػػ ذـ ج ػػػػلد  ا قػػػػمذاعئػػػػتاؼ يعمنػػػػلف  أطبػػػػمك فأ"تمو ػػػػد ـ دنػػػػ : 
 .(1)"دراق لف 

  جمحذم  ب الحرب عيعلد بملفمئدة دن  الرعب العراقب: فأ أمرف م تأو د 2/6
لػػمف اعػػنلب اععػػتممعت العمطفيػػ  دنػػ   اعمرف ػػبت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب حةػػن

( توػػػرارا ، لقػػػد ر ػػػز 28%( لدػػػدد توػػػرارات بنغػػػت )28.3المرتبػػػ  ال م يػػػ  ب عػػػب  قػػػدر م )
لا تةػػػمر م  ػػػب الحػػػرب  أمرف ػػػم جػػػمح  فأ ػػػب  ػػػذ  الفئػػػ  دنػػػ   اعمرف  ػػػلف المعػػػؤلللف 

بػػه  ـاذ اوػػدلا دنػػ  اف: "مػػم  قػػل  راقػػباع جمبيػػ  لنرػػعب الع اعمػػلرعػػ جنب الو  ػػر مػػف 
 قػد جػرى التر  ػز   ػم دنػ  الحػد ث دػف  (2)"حمليم عػيعلد بػمل فع دنػ  الرػعب العراقػب

دراؽ مم بعد الحرب، ح ث اعتغاؿ الحمجمت ال فعي  لوعب الجمم  ر  حل مػف يقػدـ 
"العػراق  ف رػعب ط ػب مل ػلب  ذـ يحملللف اعتمملتذـ دبر تمو د ـ اف:  اع ل لذـ 

 .(3)"أ ل يعتحا مم  ل 
 مف اج  الحرف  لالعاـ  ب العملـ: بأب مئذمتلحب  أمرف م 3/6

لػػمف اعػػنلب اععػػتممعت العمطفيػػ  دنػػ   اعمرف ػػبحةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب 
طرحػت قػد ( توػرارا ، ل 17%( لدػدد توػرارات بنغػت )17.1المرتب  ال مل   ب عػب  قػدر م )

 ػب التعػلفا  اععػذمـلمعؤلل ف  ذ  الف رة مػف اجػ   ب تةرفحمت ا اعمرف ي الددمي  
ل ػػػمف ذلػػػؾ بمعػػػتغاؿ الحمجػػػمت ال فعػػػي  لالعمطفيػػػ   أمرف ػػػملنحػػػرب التػػػب جػػػمكت بذػػػم 

 ػ  ا تةػمر  ػب " ذـ يعػدلف لنجمم  ر  ب العملـ  حل ر بتذم  ب العيش بعاـ لحرف  
لحػػلؿ  أمرف ػػمبرفئػػ   ػػب  أرلاح ػػذ  الحمنػػ  ل ػػ  تلػػحي   خػػدممف  ػػدؼ الػػد مع دػػف 

  .(4)"اار مب أعنح العملـ مف 
 اعللػ بػملحرب العملميػ   تبػدأالمنتبع   ذب  بمع داؼمنبك  اعمرف ي لتمرف  الحرلب 
)الحػرب لجعػ  الحػرب( ل ا ذػمك)الحػرب لةػفذم لالعملـ ب اعمرف   فالتب علقت لدى 

                                                 
لػرئيس اعمرف ػب، خطػمب امػمـ حرػد مػف الععػ رف ف اعمػرف   ف  ػب قمدػدة مموػد   الجليػ  جلرج دب نل بلش، ا (1)

  .26/3/2003 ب 
 .26/3/2003الفلمئي   ب  (LBC)بلؿ لللفلت ز،  مئب لزفر الد مع اعمرف ب، مقمبن  مع  (2)
 جلرج دب نل بلش، الرئيس اعمرف ب، المةدر العمبا  فعه. (3)
 المةدر العمبا  فعه. (4)
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طرفقػػ  جعنػػت الحػػرب دنػػ  العػػراؽ التػػب عػػلقت ب أخ ػػرا   ػػـ  (1)،لديمقراطيػػم ( أم ػػم  العػػملـ 
الدممر الرمم  العراقيػ ،   جػد  أعنح العاـ لالحرف   ب العملـ مر ل  ف بملقلمك دن  

بػػملحرب  ،لخطػػمب المػػزدلج ح  مػػم ربطػػت العػػاـا اعمرف يػػ   ػػم   ػػف لظفػػت الددميػػ  
 (2)الرػعب العراقػب دنػ  قلات ػم المحمربػ " لأمػ "يعتمػد معػتقب  العػاـ اذ: دنػ  العػراؽ 

 .(3)ع تحة   ب المعتقب " أرلاحم  ل ـل عت قذ ا أدممل م إف"ل
بملتقمل ػػد الععػػ رف   ػػب قتملذػػم لتعممنذػػم  اعمرف يػػ التػػزاـ القػػلات  إلػػ  اارػػمرة 4/6

 مع الملاط  ف العراق  ف:
لػػمف اعػػنلب اععػػتممعت العمطفيػػ  دنػػ   اعمرف ػػبحةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب 

حمللػت لقػد ( توػرارا ، 15توػرارات بنغػت )%( لدػدد 15.2المرتب  الرابع  ب عب  قػدر م )
لتنميعػػه بت ػػملؿ  اعمرف ػػبدبػػر  ػذ  الفئػػ  تجم ػػ  ةػػلرة )المحػمرب(  اعمرف يػػ الددميػ  

ل ػػػػمف  ػػػػذا دبػػػػر حعػػػػب لجذػػػػ   ظر ػػػػم بالتػػػػب يحمنذػػػػم  اا عػػػػم ي الةػػػػفمت لالفلػػػػمئ  
 مػم  ،(4)"اعمرف يػ التقمل ػد الععػ رف   أعػم "قلات م المحمرب  تتةرؼ بملجػب تمو د ـ: 
مػػع العػػراق  ف الػػذ  لةػػفته  اعمرف يػػ الويفيػػ  التػػب تتعممػػ  بذػػم القػػلات  أيلػػم  ت مللػػت 

المملػػػب طبيعػػػ  الرػػػبمب  اععػػػبلع"رػػػذد العػػػملـ  ػػػب اذ تعممػػػ    بػػػع مػػػف اعحتػػػراـ  بأ ػػػه
لالرػػػػمبمت الػػػػذ ف يقػػػػمتنلف  ػػػػب ةػػػػف م  ذػػػػـ يظذػػػػرلف العطػػػػف لاعحتػػػػراـ تجػػػػم  الرػػػػعب 

دمذم أمرف ػػم لػػمف العد ػػد مػػف الةػػلر التػػب تعمػػ   ذػػب ةػػلرة جم نػػ  تقػػ ،(5)العراقػػب"
  ب العملـ.  أمرف مل ل تحع ف ةلرة  اعوبردن  تجم نذم لمف  د ذم 

 ددـ حدلث  مر   ب ئي   ب ج لب العراؽ: إل تعع   أمرف م 5/6
لػػمف اعػػنلب اععػػتممعت العمطفيػػ  دنػػ   اعمرف ػػبحةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب 

، تتوػػرارا( 6%( لدػػدد توػػرارات بنغػػت )6.1ب عػػب  قػػدر م )لاعخ ػػرة المرتبػػ  الخممعػػ  
 إلػػ المعػػتمر  أمرف ػػمعػػعب  ل فؤل المعػػتةػػرفحمت  ػػب  اعمرف يػػ ت مللػػت   ػػم الددميػػ  

                                                 
 .124ر ندرلف رامبتلف لجلف عتلبر، ـ.س.ذ. ص (1)
 .22/3/2003جلرج دب نل بلش، الرئيس اعمرف ب، حد ث اذادب اعبلدب  ب  (2)
 .31/3/2003جلرج دب نل بلش، الرئيس اعمرف ب،  نم  اممـ خفر العلاح   ب  يادلفيم  ب  (3)
 22/3/2003 ب جلرج دب نل بلش، الرئيس اعمرف ب، حد ث اذادب اعبلدب  (4)
 .29/3/2003جلرج دب نل بلش، الرئيس اعمرف ب، حد ث اذادب اعبلدب  ب  (5)
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تج ػػب حػػدلث  مر ػػ  ب ئيػػ  قػػد يعػػببذم القتػػمؿ المرػػتع   ػػب الم ػػمطا التػػب تتلاجػػد   ذػػم 
قػػلات التحػػملف "حفظػػت  مػػم جػػمك  ػػب احػػد تةػػرفحمت دل ملػػد رامعػػف ند:  ،آبػػمر الػػ فا

 مر ػػ  ب ئيػػ   إلػػ  حػػرؽ آبػػمر الػػ فا قػػد  ػػؤد   (1)حقػػلؿ الػػ فا الج لبيػػ  لنرػػعب العراقػػب"
مػم  إلػ  اارػمرةم ػمف دنػ  بنػداف الجػلار لبما لا  مػمتمتد آ مر م ليس  قػا دنػ  العػراؽ 

لخػػزف  إ تػػمجلم رػػالت  اعمرف ػػبحػػدث  ػػب حػػرب الخنػػ ا ال م يػػ  د ػػدمم تعػػبب القةػػف 
مطا م ػدنػ  عػ مف ال أ ػرتحدلث آ مر خط ػرة  إل محم ظ  البةرة  ال فا العراقب  ب

"مف حعف الحم ا ه لـ  تـ تخرفب على تعع آبمر مف مجمػلع اف الج لبي   ب العراؽ 
 .(2)خمعممئ  بئر"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .24/3/2003دل ملد رامعف ند، لزفر الد مع اعمرف ب، مؤتمر ةحفب  ب  (1)
 .23/3/2003تلمب  را  س، قمئد القيمدة اللعط  لقلات التحملف، مؤتمر ةحفب  ب  (2)
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وفئاته الفرعية لمجانبين األمريكي  (أسموب اإلستماالت العاطفية)( يو ح 63) جدول
 والعراقي

عدد  ب األمريكيالجان ت
عدد  الجانب العراقي % التكرارات

 % التكرارات

 أمرف ػػػػػػمدنػػػػػػ  ر بػػػػػػ   التأو ػػػػػػد 1
 بمعمددة الرعب العراقب.

33 33.3 -   

2 
 جمحذػػػم  ػػػب  فأ أمرف ػػػم تأو ػػد

الحػػػرب عػػػيعلد بملفمئػػػدة دنػػػ  
 الرعب العراقب.

28 28.3 -   

3 
مػػػػف  بأب مئذػػػػمتلػػػػحب  أمرف ػػػػم

اجػػػػػػػ  الحرفػػػػػػػ  لالعػػػػػػػاـ  ػػػػػػػب 
 .العملـ

17 17.1 -   

4 

التػػػػػػزاـ القػػػػػػلات  إلػػػػػػ  اارػػػػػػمرة
بملتقمل ػػػد الععػػػ رف   اعمرف يػػػ 

 ػػػػػػػػب قتملذػػػػػػػػم لتعممنذػػػػػػػػم مػػػػػػػػع 
 الملاط  ف العراق  ف.

15 15.2 -   

5 
دػػػػػػػػدـ  إلػػػػػػػػ تعػػػػػػػػع   أمرف ػػػػػػػػم

حدلث  مر   ب ئي   ب ج لب 
 العراؽ.

6 6.1 -   

    %111 99 المجموع 

قػػد ظذػػر اعػػتخدامذم د ػػد الجػػم ب ف  اعجمػػمع ئػػ   فأ( 7رقػػـ ) مػػف الجػػدلؿ  تلػػح ل ػػم
المرتبػػػ   اعمرف ػػػبد ػػػد الجم ػػػب حققػػػت  إذلالعراقػػػب للوػػػف ب عػػػب متفملتػػػ ،  اعمرف ػػػب
( توػػرارا  )ا ظػػر الجػػدلؿ رقػػـ 77دػػدد توػػرارات بنغػػت )%( ل 6.3ب عػػب  قػػدر م ) العػػمبع 

الحمديػ  درػرة محققػ    د ػد الجم ػب العراقػب المرتبػ حققػت ،  ب حػ ف(/الفة  الرابع5
/الفةػ  6( توػرارا  )ا ظػر الجػدلؿ رقػـ 25%( لبعدد توػرارات بنغػت )3.2 عب  قدر م )
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قػػد  ػػمف  اعمرف ػػبالجم ػػب  فأ ااجمػػمعلالماحػػم مػػف  عػػب اعػػتخداـ اعػػنلب . (الرابػػع
الددميػ   فأ إلػ ليعػزى ذلػؾ  ،متفلقم   ب اعتخدامه لذػذا اععػنلب مػف الجم ػب العراقػب

الععػػ رف  لػػد العػػراؽ دػػف  أدمملذػػمالرػػردي  دنػػ   إعػػبمغ إلػػ  م ػػت تعػػع   اعمرف يػػ 
دللػػب لحربذػػم ل ػػمف ذلػػؾ بػػمف ت لدػػت  ػػب  لتأ  ػػد إجمػػمعبلجػػلد  اعمػػرطرفػػا تةػػلفر 

الجم ػػػب العراقػػػب   ػػػمف  أمػػػمدللػػػب،  بإجمػػػمعاعػػػتخداـ المفػػػردات لالعبػػػمرات التػػػب تػػػلحب 
ادتمػمد الددميػ  العراقيػ  دنػ   إلػ محدلدا  جدا  ليعلد ذلؾ  ااجممعاعتخدامه ععنلب 

 اوبر. م  ا تممم أللتذم أخرى  أعمل ب
دبػػر  ااجمػػمعلالعراقػػب ععػػنلب  اعمرف ػػبم ػػمف تللػػيح اعػػتخداـ  ػػا الجػػم ب ف البم

الفئػػػمت الخمةػػػ  بملجم ػػػب  لاد ػػػم  (.14الفئػػػمت الفرديػػػ  المللػػػح   ػػػب الجػػػدلؿ رقػػػـ )
 :اعمرف ب

  ب حربذم دن  العراؽ: مرف مأدن  مرمر   دلؿ    رة مع  التأو د 1/7
 اعللػ دنػ  المرتبػ   ااجمػمعلػمف اعػنلب  اعمرف ػبحةنت  ذ  الفئ  د د الجم ب 

 اعمرف يػػ ( توػػرارا ، لقممػػت الددميػػ  34%( لدػػدد توػػرارات بنغػػت )44.1ب عػػب  قػػدر م )
لاعػػػع لنلعيػػػمت  تأ  ػػػددن  لجػػػلد    ػػػب تةػػػرفحمت المعػػػؤلل ف بػػػملتر  ز دبػػػر  ػػػذ  الفئػػػ

تحملف ػم  ػػب  ػذ  الحػػرب   ؤ ػػد الجم ػب اعمرف ػػب اف: "ب حربذػم لػػد العػراؽ المتحػدة  ػػ
 ااجمػمعحملػ  امرف ػم للوػب تؤ ػد  (1)دلل  مف دلؿ العملـ" أربع فمف  أو رلاعع يلـ 

 ليػ  بعػض الػدلؿ المرػمر    ػػب الحػرب لػمف مػم يعػػم   إبػػراز ػذ   قػد دمنػت دنػ  
يعنػف  أفلطنبػت  اعئػتاؼ إلػ ن ػم  دلل  ا لمت د 47"  مؾ  :)*(بػ )تحملف الرا ب ف(

ع ترفػػػػد تحد ػػػػد إعػػػػمذم دا يػػػػ   أخػػػػرى ل  ػػػػمؾ دلؿ    ػػػػرة  ،جػػػػزك مػػػػف  ػػػػذا الجذػػػػد  ذػػػػمأ
ل ػمف الذػدؼ مػف ذلػؾ  ..(2)المعػتعد ف"جػزك مػف ائػتاؼ  أيلم  مختنف ، لو ذم  ععبمب
 ػػب  ػػػزل العػػراؽ مػػػف خػػاؿ تحػػػملف الو  ػػر مػػػف  اعمرف ػػػب الملقػػفمرػػػرلدي   إظذػػمر

                                                 
 .22/3/2003مرف ب، حد ث اذادب اعبلدب  ب جلرج دب نل بلش، الرئيس اع (1)

دللػػ  مػػف الػػدلؿ التػػب  م ػػت را بػػ  بتعػػم تذم دن ػػم  مؤفػػدة  30ادػػدت اللعيػػمت المتحػػدة اعمرف يػػ  قمئمػػ  تلػػـ  )*(
دلل  اخرى تددـ الحرب عرا لو ذم تتم   اف تبق  مجذلل  لالتػب لةػفذم  15لنحرب لاددت اف لد ذم قمئم  تلـ 

 .115م تحملف الغ ر را ب ف  ب تعم تذـ ا ظر: ر ندرلف رامبتلف لجلف عتلبر، ـ.س.ذ. صال قمد بعخرف  بم ذ
 .26/3/2003 للف بملؿ، لزفر الخمرجي  اعمرف ب العمبا، مقمبن  مع ق مة ابل ظبب الفلمئي   ب  (2)
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 أمرف يػػم  بػػمف رػػف الحػػرب دنػػ  العػػراؽ لػػيس مطنبػػم   اايحػػمكلبملتػػملب  مرف ػػمأالػػدلؿ مػػع 
 بقدر مم  ل مطنب دللب.

  ب ر مف العراق  ف لمعمددتذـ لقلات التحملف: تأ  دالتظم ر بلجلد  2/7
دنػ  المرتبػ  ال م يػ   ااجمػمعلػمف اعػنلب  اعمرف ػبحةنت  ذ  الفئ  د ػد الجم ػب 

الددميػػػػػ   أوػػػػػدتقػػػػػد ل ( توػػػػػرارا ، 22رارات بنغػػػػػت )%( لدػػػػػدد توػػػػػ28.6ب عػػػػػب  قػػػػػدر م )
قػلات تحرفػػر   أ ذػم اعمرف يػػ  ػب  ػذ  الفئػػ  اف العػراق  ف عيعػتقبنلف القػلات  اعمرف يػ 

العػراق  ف  رحبػلف بػملقلات د ػدمم  إف" مم جػمك  ػب احػدى التةػرفحمت خػاؿ الحػرب: 
 الرأ  أممـ ب الظذلر  اعمرف ي  اادارةلقد تـ التر  ز دن   ذ  الفئ  لر ب   (1)تدخ "

 ذػػـ  ؤ ػػدلف دنػػ  مػػف قبػػ  العػػراق  ف  م  لددمػػ لع  تاقػػب قبػػ أدمملذػػمالعػػمـ  ػػب العػػملـ بػػمف 
 لبػػػػػأذرع" ػػػػػتـ اعػػػػػتقبمؿ قلات ػػػػػم بملترحػػػػػمب حملػػػػػ  اعجمػػػػػمع مػػػػػف خػػػػػاؿ تمو ػػػػػد ـ دنػػػػػ : 

   .(2)مفتلح "
 دن  العراؽ : أمرف مدللب مع حرب  إجممعلجلد  إل  اارمرة 3/7

دنػ  المرتبػ  ال مل ػ   ااجمػمعلػمف اعػنلب  اعمرف ػبئ  د ػد الجم ػب حةنت  ذ  الف
تر  ػز دبػر  ػذ  جرى ال لقد ( تورارا ،21%( لددد تورارات بنغت )27.3ب عب  قدر م )

خطػػػلة لت ف ػػػذ  إع ػػػم  ػػب الحػػػرب مػػػم  ػػػل ؤ لحنفم أمرف ػػػمالملقػػػف الػػػذ  اتخذتػػػه  فا الفئػػ 
القػػرارات  إلػػ ، مرػػ رفف  ػػب ذلػػؾ تهأعػػنحالر بػػ  الدلليػػ   ػػب لػػرلرة تجرفػػد العػػراؽ مػػف 

دبػػر تمو ػػد ـ المتحػػدة بحػػا العػػراؽ لخدمػػ  مػػ طقذـ الػػددمئب  اعمػػـالتػػب ةػػدرت دػػف 
اخػػرفف لقػػرارفف  1441الػػدللب  اعمػػف" ػػذ  الحػػرب تخػػمض بمقتلػػ  قػػرار مجنػػس اف: 
تبع ل ةلص  ػذ  القػرارات لػف  جػد مػم  ج ػز تالم مف  لبملتأو د، (3)"687ل  678قبنه 

مػػػف  اايحػػػمكقػػػد حمللػػػت  اعمرف يػػػ  اادارةلقػػػلة الععػػػ رف  لػػػد العػػػراؽ لاف اعػػػتخداـ ا
تم ػ   ػب  أمرف ػمدللػب رعػمب  ؤفػد  إجمػمعلجػلد  إلػ  ػذ  القػرارات  إلػ  اارمرةخاؿ 

 لػػػا  دػػػف اف: جميػػػع  ػػػذ  القػػػرارات التػػػب طملبػػػت العػػػراؽ اعمت ػػػمؿ لنمطملػػػب الدلليػػػ  

                                                 
 .23/3/2003تلمب  را  س، قمئد القيمدة اللعط  لقلات التحملف، مؤتمر ةحفب  ب  (1)
 .7/4/2003 ب  (CNN)رد ارم تمج،  مئب لزفر الخمرجي ، مقمبن  مع محط  رترم (2)
 .26/3/2003 للف بملؿ، لزفر الخمرجي  اعمرف ب العمبا، مقمبن  مع ق مة ابل ظبب الفلمئي   ب  (3)



 

169 

 

ةػػػلتم  مقمبػػػ  ع رػػػبك  ػػػب  15  دبنلممعػػػب حةػػػ  دنػػػ  ملا قػػػ إ جػػػمز 1441"القػػػرار 
 .(1)الدللب" اعمفمجنس 

 :دبر الفئمت الفردي  التملي  ااجممعاعنلب  قد لظف الجم ب العراقب امم  
 دللب م م ض لنحرب دن  العراؽ: إجممعدن  لجلد  التأو د 4/7

 اعللػػ دنػػ  المرتبػػ   ااجمػػمعحةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب العراقػػب لػػمف اعػػنلب 
 المعػػػػؤلللف اعػػػػتغ  ( توػػػػرارا ، للقػػػػد 14%( لدػػػػدد توػػػػرارات بنغػػػػت )56 م )ب عػػػػب  قػػػػدر 

بػػػملحرب  ت ػػػددالتػػػب ر لػػػت ل العراق ػػػلف دبػػػر  ػػػذ  الفئػػػ  اعحتجمجػػػمت لالمظػػػم رات 
لػػػد مػػػع العػػػراؽ مػػػف خػػػاؿ تمو ػػػد م بلقػػػلؼ  ػػػ  دلؿ العػػػملـ  ااجمػػػمعحملػػػ   ادػػػاف
لقػػد  (2)دنػػ  العػػراؽ" العػػملـ  نػػه يقػػف لػػد العػػدلاف إفدنػػ  العػػراؽ " اعمرف يػػ الحػػرب 

خرقػػػػػػم   ملػػػػػػحم  لمبػػػػػػمد   دػػػػػػد  ػػػػػػذا الغػػػػػػزل لالعػػػػػػدلاف ل  بأعػػػػػػر "داف المجتمػػػػػػع الػػػػػػدللب 
بعػػض الػػدلؿ  أةػػدرتذمالبيم ػػمت لرعػػمئ  اعحتجػػمج التػػب  إلػػ  أرػػمرلا مػػم ..(3)القػػم لف"

دلؿ العػملـ بيم ػمت ت ػدد بذػذا الغػزل  أةػدرت" ػم لتعزفز  ااجممعحمل   لتأو د ب العملـ 
  .(4)فه الفلر  لاع عحمب الفلر  لنقلات الغمزف "لتطملب بلق

 جم ب رعب العراؽ لد الحرب: إل دن  لقلؼ الجمم  ر العربي   التأو د 5/7
دنػػ  المرتبػػ  ال م يػػ   ااجمػػمعحةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب العراقػػب لػػمف اعػػنلب 

تةػػػػرفحمت  أرػػػػمرت، لقػػػػد ت( توػػػػرارا6%( لدػػػػدد توػػػػرارات بنغػػػػت )24ب عػػػػب  قػػػػدر م )
دنػ  العػراؽ  اعمرف يػ ملاقف الجمم  ر العربي  إتجم  الحرب  إل لمعؤلل ف العراق  ف ا

لم ذػػػم المظػػػػم رات التػػػػب خرجػػػػت بذػػػم تنػػػػؾ الجمػػػػم  ر لقػػػػد دبػػػر  ػػػػمجب ةػػػػبر  لزفػػػػر 
"اعػػػػتمرار  بتمو ػػػػد : مػػػػف تةػػػػرفح لػػػػه دػػػػف ذلػػػػؾ أو ػػػػرالخمرجيػػػػ  العراقػػػػب العػػػػمبا  ػػػػب 

لدػػف "تلػػممف الجمػػم  ر  (5)اف الذمجػػب"الم م لػػ  لنعػػدل  لاعج بيػػ التظػػم رات العربيػػ  
لقػد  م ػت الددميػ  العراقيػ   ػب تةػرفحمت  (6)جم ب رعب العراؽ" إل العربي  للقل ذم 

                                                 
 المةدر العمبا  فعه. (1)
 .28/3/2003ب  مجب ةبر ، لزفر الخمرجي  العراقب العمبا، رعمل  ال  مجنس اعمف الدللب   (2)
 المةدر العمبا  فعه. (3)
 المةدر العمبا  فعه. (4)
 .31/3/2003 مجب ةبر ، لزفر الخمرجي  العراقب العمبا، مؤتمر ةحفب  ب  (5)
 المةدر العمبا  فعه. (6)
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العػػػراق  ف  لبػػػمعخصخنػػػا اع طبػػػمع لػػػدى الجمػػػم  ر  إلػػػ عػػػؤلل ف تذػػػدؼ مػػػف ذلػػػؾ مال
 باعمرف ػػدربيػػم  داف العػػدلاف  إجممدػػم   إف"اذ: لتلح ػػد الةػػف العربػػب  بماجمػػمعمػػ ذـ 

  .(1)دن  العراؽ"
 الحرب دن  العراؽ: إدا  دن  اتفمؽ رجمؿ الد ف  ب العملـ دن   التأو د 6/7

دنػػ  المرتبػػ  ال مل ػػ   ااجمػػمعحةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب العراقػػب لػػمف اعػػنلب 
، للػػػػمف حملػػػػ  ت( توػػػػرارا5%( لدػػػػدد توػػػػرارات بنغػػػػت )21ب عػػػػب  قػػػػدر م ) لاعخ ػػػػرة
رجػمؿ الػد ف  إفف ل ف العراق ػل دن ذػم  قػد بػ ف المعػؤلل لتأو ػداالعػراؽ  أرادالتػب  ااجممع

 ػػب العػػملـ مػػف معػػنم ف لمعػػيح  ف ل  ػػر ـ يقفػػلف لػػد الحػػرب، لقػػد اعػػتغنت الددميػػ  
حملػػ   ادػػافنذػػم رجػػمؿ الػػد ف د ػػد الجمػػم  ر  ػػب العػػملـ تحيالتػػب  العراقيػػ    ػػم الم م ػػ 

 اعمػ ق ػت  ػذا مػف دنمػمك ةػمر دػدلاف المعتػد ف متفقػم  دنػ  للػعه الم"اذ:  ااجممع
نذػػػم لةػػػمر لةػػػف مػػػف يعػػػقا  يػػػه   اا عػػػم ي  نذػػػم لمػػػف ال حػػػ  لالمنػػػ   نذػػػم لمػػػف 

)البمبػم  لح ػم بػػللص ال ػم ب( ر لػه لنحػرب لددلتػػه  إدػاف إلػػ  إرػمرةل ػب  ،(2)"رػذ دا  
 مػم دنممك الد ف  قد  ػررت التةػرفحمت العراقيػ   ػذ  المعػأل   اجممعلنعاـ ل تأ  د 
دنػػ   اعمػ م ػذ د ػػلر لد ػلر لػػـ  جمػع دنمػػمك الػد ف  ػػب "التةػػرفحمت: جػمك  ػػب احػد 

العػػػػدلاف الػػػػذ  يقػػػػـل بػػػػه  فألمننذػػػػـ م نمػػػػم اجمعػػػػلا ال ػػػػـل دنػػػػ   ـإجتذػػػػمداتذاخػػػػتاؼ 
 للـ تظذر  ذ  الفئ  د د الجم ب اعمرف ب. .(3)" اايممفالمعتدلف دن  قنع  

                                                 
 .26/3/2003 مجب ةبر ، لزفر الخمرجي  العراقب العمبا، تةرفح لل مل  اع بمك العراقي  الم حن   ب  (1)
 .1/4/2003ةداـ حع ف، الرئيس العراقب العمبا، رعمل  ال  الرعب العراقب  ب  (2)
 المةدر العمبا  فعه. (3)
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 بين األمريكي والعراقي( يو ح )أسموب اإلجماع( وفئاته الفرعية لمجان64) جدول

 الجانب األمريكي ت
عدد 
 التكرارات

 الجانب العراقي %
عدد 
 التكرارات

% 

1 

التأو د دن  مرمر   دلؿ 
   ػػػػػػػرة مػػػػػػػع أمرف ػػػػػػػم  ػػػػػػػب 

 حربذم دن  العراؽ.

34 44.1 -   

2 

التظػػػػػػػم ر بلجػػػػػػػلد تأ  ػػػػػػػد 
 ب ػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػراق  ف 
لمعػػػػػػػػػػػػػػػػػمددتذـ لقػػػػػػػػػػػػػػػػػلات 

 التحملف.

22 28.6 -   

3 

جلد إجمػمع اارمرة إل  ل 
دللػػػػب مػػػػع حػػػػرب أمرف ػػػػم 

 دن  العراؽ.

21 27.3 -   

4 -   

التأو ػػػد دنػػػ  لجػػػلد إجمػػػمع 
دللب م م ض لنحرب دن  

 العراؽ.

14 56 

5 -   

التأو ػػػػػػػػػػػػػد دنػػػػػػػػػػػػػ  لقػػػػػػػػػػػػػلؼ 
الجمػػػػػػػػػم  ر العربيػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػ  
جم ػػػػب رػػػػعب العػػػػراؽ لػػػػد 

 الحرب.

6 24 

6 -   

التأو ػػػػد دنػػػػ  اتفػػػػمؽ رجػػػػمؿ 
الد ف  ػب العػملـ دنػ  إدا ػ  

 دن  العراؽ.الحرب 

5 21 

 %111 25  %111 77 المجموع 
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 اعمرف ػػػب ظذػػػرت د ػػػد الجم ػػػبقػػػد  التبرفػػػر ئػػػ   فأ( 7)ف الجػػػدلؿ رقػػػـ مػػػ تلػػػح ل ػػػم 
للو ذػػػم لػػػـ تظذػػػر د ػػػد الجم ػػػب العراقػػػب، لقػػػد احتنػػػت د ػػػد الجم ػػػب اعمرف ػػػب المرتبػػػ  

( لدػػػػدد %5.9محققػػػػ   عػػػػب  قػػػػدر م )ال مم ػػػػ   ػػػػب عػػػػنـ اععػػػػمل ب الددمئيػػػػ  اعمرف يػػػػ  
/الفةػػ  الرابػػع(  ػػب حػػ ف لػػـ تحقػػا 5)ا ظػػر الجػػدلؿ رقػػـ ( توػػرارا  73توػػرارات بنغػػت )

(. ليعػزى /الفةػ  الرابػع6 ظػر جػدلؿ رقػـ أ) ذ  الفئػ  أ   عػب  د ػد الجم ػب العراقػب 
 تقػديـ تبرفػر لحربذػم دنػ  إلػ  لحمجتذػملذذا اععنلب )اعنلب التبرفر(  أمرف ماعتخداـ 

الحجػا برػ   رػعمرات  ررتذػم لغػرض ددة تبرفرات  اعمرف ي العراؽ،  قدمت الددمي  
ترع خذم  ب  فعػيمت الجمػم  ر معػتغن   ػب ذلػؾ اعتجم ػمت العمطفيػ  محمللػ  تبرفر ػم 

قنيمػب م ت تعع  مف خالذم الحةلؿ دن  تجػملب دربػب تبرفرا دمطفيم، ل  لدللػب  لا 
اقب  قد  مف  ب ملقف د ػمدب الجم ب العر  أمم ذ  التبرفرات،  إحدىلحت  دراقب مع 

ملػػػمدة  نػػػـ  ألد مديػػػ   أو ر ػػػم أعػػػمل بالقػػػمئم ف  يػػػه دنػػػ  الددميػػػ  بمدتمػػػمد   اعػػػتدد
 تعتمد اعنلب التبرفر.

 ػػػب اعػػػػتخدامه  اعمرف ػػػبم ػػػمف تللػػػيح الفئػػػمت الفرديػػػ  التػػػب ادتمػػػد م الجم ػػػب لبما
 (:15)ععنلب التبرفر  مم  ب مللح   ب الجدلؿ رقـ 

الػػدممر  أعػػنح الذػػدؼ مػػف الحػػرب  ػػل تجرفػػد العػػراؽ مػػف  فأالتأو ػػد دنػػ   1/8
 الرمم :

 اعللػػ لػػمف اعػػنلب التبرفػػر دنػػ  المرتبػػ   اعمرف ػػبحةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب 
 أعػػنح قلػػي   دتدػػ( توػػرارا ، لقػػد 24بنغػػت ) تتوػػرارا%( لدػػدد 32.9ب عػػب  قػػدر م )

 م  لالػح ا  لتوػلف مبػرر  اعمرف يػ ذػم الددميػ  التدم ر الرمم  مػف بػ ف القلػميم التػب لظفت
ل ػب  إعمذمت ػم لالػح   إف"  مػم جػمك  ػب تةػرفحمتذـ: لقل   ب حربذػم دنػ  العػراؽ

مػػػتاؾ العػػػراؽ لذػػػذ  االمعػػػتمر   ملتأو ػػػد (1)الػػػدممر الرػػػمم  " أعػػػنح تجرفػػػد العػػػراؽ مػػػف 
 دارةاا بػػػملر ـ مػػػف اخفػػػمؽ ػػػمد  جعػػػ  م ذػػػم حقيقػػػ ،  اعمرف ػػػب ػػػب الخطػػػمب  اععػػػنح 
التػػدم ر  أعػػنح قلػػي    ػػمفتقػػديـ معنلمػػمت تؤ ػػد تبرفر ػػم الػػذ  طرحتػػه   ػػب اعمرف يػػ 

                                                 
 .22/3/2003جلرج دب نل بلش، الرئيس اعمرف ب، حد  ه اعذادب اععبلدب  ب  (1)
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 ػب  لبػمعخصالعػمـ  إق ػمع الػرأ  ب دمنيػ   اعلؿ اععمعب ب المبرر  م ت الرمم  
 ػب  أ ػدا  ممػف  إف"  مم جػمك  ػب تةػرفح دل ملػد رامعػف ند: برردي   ذ  الحرب أمرف م

 .(1)"مر الرمم الدم أعنح الحرب التخنص مف 
 ةداـ حع ف: إعقماالذدؼ مف الحرب  ل  أفدن   التأو د 2/8

لػػمف اعػػنلب التبرفػػر دنػػ  المرتبػػ  ال م يػػ   اعمرف ػػبحةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب 
 إعػػػقمالقػػػد  م ػػػت قلػػػي   ( توػػػرارا .22%( لدػػػدد توػػػرارات بنغػػػت )31.1ب عػػػب  قػػػدر م)

 ػػػب تبرفػػػر  أمرف ػػػمت دت دن ذػػػم ةػػػداـ حعػػػبف  ػػػب العػػػراؽ مػػػف بػػػ ف المبػػػررات التػػػب اعػػػ
 إزالػ العمنيػمت الععػ رف  الجليػ  لالبرفػ  عتعػتمر حتػ   فأ"  ذب تؤ ػد: مج ئذم لنحرب

 ػػػب العػػػراؽ مػػػف القلػػػميم المذمػػػ  التػػػب  )*(ل ػػػمف تغ  ػػػر ال ظػػػمـ ..(2)"ال ظػػػمـ العراقػػػب 
قمم الرعب العراقب  إ قمذ حج ب اعمرف ي طرحتذم الددمي   دت اذ اوػ ظمـ ديمقراطب  لا 

تر ػػز دمنيػػمت اعئػػتاؼ الععػػ ر  دنػػ  للػػع  ذميػػ  ل ظػػمـ ةػػداـ حعػػ ف مػػف "دنػػ  
 .(3)" ا تذيمخاؿ اللرب بحجـ لدن   طمؽ لمدى  للح لنعراق  ف ا ه ل ظممه قد 

 الدللب: لتر مبددـ العراؽ  إ ذمك إل تعع  مف خاؿ الحرب  أمرف م 3/8
لتبرفػر المرتبػػ  ال مل ػ  ب عػػب  لػمف اعػػنلب ا اعمرف ػبحةػنت  ػذ  الفئػػ  د ػد الجم ػػب 

دنػ  بػث  اعمرف يػ ( تورارا ، لقػد دمنػت الددميػ  16%( لددد توراراتذم )21.9قدر م )
 اادارة،  قػػػػػدمت أمرف ػػػػػم( قػػػػػد تتعػػػػػرض لذػػػػػم إر مبيػػػػػ معنلمػػػػػمت بخةػػػػػلص ) جمػػػػػمت 

،  طرحػػػت اار ػػػمبملاةػػػن  لنحػػػرب دنػػػ   لةػػػفذمالحػػػرب دنػػػ  العػػػراؽ بم اعمرف يػػػ 
دنػ  ت ظػيـ القمدػدة لالػتخنص مػف  ظػمـ ةػداـ حعػ ف  مبػررات رعمرات م   القلمك 

 بإم م يػػػ معنلمػػػمت تف ػػػد  أطنقػػػتلغػػػزل العػػػراؽ،  مػػػم  اعمرف يػػػ عيمعػػػي  لنػػػد ع بػػػملقلات 
لجر لميػػ  لحتػػ   لليػػ  يعػػتخدمل ذم   يممليػػ  بأعػػنح  لتر ػػمب  فتزلفػػد ةػػداـ حعػػ ف 

                                                 
 .23/3/2003دل ملد رامعف ند، لزفر الد مع اعمرف ب، مؤتمر ةحفب  ب  (1)
 فعه.المةدر العمبا   (2)

)تغ  ر ال ظمـ( دبمرة لجدت طرفقذم ال  )مررلع القػرف اعمرف ػب الجد ػد( ل ػب دبػمرة تذػدؼ الػ  القػمك ةػبغ   )*(
مػػف ال ظم ػػ  دنػػ  المرػػرلع اعمبرفػػملب الذػػمدؼ الػػ  اعػػقما ح لمػػ  اج بيػػ  دبػػر الغػػزل الععػػ ر  ل ػػذ  العبػػمرة قػػد 

  ر بمل تمئا اع عم ي  المترتب  دن  ذلؾ، ا ظر، ر نرلف تعمدد  ب جع  العمني  دقا ي  ل فلكة لمرتب  بدلف التف
 .123رامبتلف لجلف عتلبر، ـ.س.ذ. ص

 .21/3/2003دل ملد رامعف ند، لزفر الد مع اعمرف ب، مؤتمر ةحفب  ب  (3)
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 ػػم محعػػلب  لعػػتتحقا خطلات" دل ملػػد رامعػػف ند  ؤ ػػد دنػػ  اف:  ،اعمرف ػػبلػػد الرػػعب 
الددميػػػػ  جعنػػػػت   ،(1)" ػػػػب العػػػػراؽ اار ػػػػمبباللجػػػػلد  ا ذػػػػمكبغػػػػداد  إلػػػػ د ػػػػدمم  ةػػػػ  

مف العراؽ  بدل  أ ه خطر لريؾ دن  اللعيمت المتحدة، للعبػت الخطمبػمت  اعمرف ي 
يقػـل  أفيم ػف  أ عػمؿقػل  لػدى الجمذػلر حػلؿ  أعمسدن  خلؼ يقـل دن   اعمرف ي 

 اار ػمب جنب  أفال ظمـ العراقب قد يحملؿ  إف" ذب تؤ د: تقب   ب المع اار مببذم 
 . (2)علاحن م " إل 
 :اعمرف بالحرب دن  العراؽ جمكت لند مع دف الرعب  4/8

لػػمف اعػػنلب التبرفػػر دنػػ  المرتبػػ  الرابعػػ   اعمرف ػػبحةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب 
ورارا  لقد لظػف الخطػمب ( ت11%( لددد تورارات بنغت )15.1ب عب  قدر م ) لاعخ رة

آخػػر يلػػمؼ  ا  لجعػػ  م ذػػم مبػػرر  إر ػػمببقػػد تتعػػرض لذجػػـل  أمرف ػػم فأ  ػػرة  اعمرف ػػب
 ذػػب تؤ ػػد  ػػب تةػػرفحمتذم  برػػأف حربذػػم دنػ  العػػراؽ اعخػػرى  اعمرف يػػ المبػػررات  إلػ 

 قػػدمت الحػػرب  (3)"أ فعػ ممػػم  قػـل بػػه حمليػم   ػػل  ػػب لاقػع اعمػػر الػد مع دػػف  إف" دنػ :
اععػػترات جي   اع ػػداؼرلع  ل ذػػم لنػػد مع دػػف الػػ فس ب  مػػم تخفػػب بع ميػػ  مرػػ إ ذػػمدنػػ  

 ػػػب  اعمػػػرف   فالمػػػد   ف  أرلاح اعمرف يػػػ لاعقتةػػػمدي  لنحػػػرب،  ةػػػلرت الخطمبػػػمت 
 أعػػنح  اار ػػمب لف مػػم امتنػػؾ  إذالقػػد تةػػبح الخعػػمئر  ب ػػرة  لتر ػػمب  ف الذػػدؼ الػػرئيس

ب ظػػمـ  ذػػدد الرػػعب  ااطمحػػ  ػػد  م  ػػل  إف" مػػم  ػػب تمو ػػد دل ملػػد رامعػػف ند: تدم رفػػ  
جػػلرج دبن ػػل بػػلش  اعمرف ػػب، لقػػد ذ ػػر الػػرئيس (4)الػػدممر الرػػمم  " بأعػػنح  اعمرف ػػب

الحػػرب ب ػػـل  بػػدأقبػػ   أ ) 19/3/2113 ػػب  اعمرف ػػبالوػػل غرس  إلػػ  ػػب رعػػمل  م ػػه 
مي  اعدتممد دن  اللعػمئ  الدبنلممعػي  ل  ر ػم مػف اللعػمئ  العػن إفلاحد( ذ ر   ذم: "

القػػػلمب لنلعيػػػمت المتحػػػدة لػػػد التذد ػػػد  لألمػػػفتػػػل  ر الحمميػػػ  الوم يػػػ   إلػػػ لػػػف تػػػؤد  
امت ػمؿ العػراؽ  إلػ يقػلد  أفمػف   ػر المػرجح لػه  ه أالمتلاة  الذ  يم ن  العراؽ  مم 

                                                 
 .23/3/2003دل ملد رامعف ند، لزفر الد مع اعمرف ب، مؤتمر ةحفب  ب  (1)
 ػػػػػب،  نمػػػػػ  الػػػػػرئيس امػػػػػمـ خفػػػػػر العػػػػػلاح  اعمرف ػػػػػب  ػػػػػب  يادلفيػػػػػم  ػػػػػب جػػػػػلرج دب نػػػػػل بػػػػػلش، الػػػػػرئيس اعمرف (2)

31/3/2003 
 .26/3/2003الفلمئي   ب  (LBC)بلؿ لللفلت ز،  مئب لزفر الد مع اعمرف ب العمبا، مقمبن  مع ق مة  (3)
 .21/3/2003دل ملد رامعف ند، لزفر الد مع اعمرف ب، مؤتمر ةحفب  ب  (4)
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لػذلؾ  قػد  م ػت الحػرب دنػ  العػراؽ ، (1)"المتحدة المتعنق  بملعراؽ اعمـلجميع قرارات 
لبعػػد ، اار مبيػػ مػػف الذجمػػمت  أمرف ػػم ػػب الػػد مع دػػف  مرف يػػ اعحعػػب لجذػػ  ال ظػػر ب

 .م لجلدذلظذر يلـ المتمبع  دف  ذ  الفئ  د د الجم ب العراقب 
 وفئاته الفرعية لمجانبين األمريكي والعراقي (أسموب التبرير)( يو ح 65)جدول 

عدد  الجانب األمريكي ت
عدد  الجانب العراقي % التكرارات

 % التكرارات

1 
ف الذػدؼ مػف أتأو د دن  ال

الحػػػػرب  ػػػػل تجرفػػػػد العػػػػراؽ 
 مف أعنح  الدممر الرمم .

24 32.9 -   

2 
الذػدؼ مػف  أفالتأو د دن  

إعػػقما ح لمػػ    ػػبالحػػرب 
 ةداـ حع ف.

22 31.1 -   

3 
أمرف ػػػػػم تعػػػػػع  مػػػػػف خػػػػػاؿ 
الحػػػػػػرب إلػػػػػػ  إ ذػػػػػػمك ددػػػػػػـ 

 العراؽ لتر مب الدللب.
16 21.9 -   

4 

الحػرب دنػ  العػراؽ جػمكت 
ب عد مع دػػػػػػػػػػػػػف الرػػػػػػػػػػػػػلنػػػػػػػػػػػػػ

اعمرف ػػػػػػػب مػػػػػػػف الذجمػػػػػػػمت 
 اار مبي .

11 15.1 -   

    %111 73 المجموع 

 
 
 

                                                 
 .19/3/2003يس اعمرف ب، رعمل  ال  الول غرس اعمرف ب  ب جلرج دب نل بلش، الرئ (1)
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قػػد ظذػػر اعػػتخدامذم د ػػد  التلػػخيـ لالمبملغػػ  ئػػ   فأ( 7مػػف الجػػدلؿ رقػػـ )  تلػػح ل ػػم
 ف ػػػباعمر د ػػػد الجم ػػػب حققػػػت  إذلالعراقػػػب للوػػػف ب عػػػب متفملتػػػ ،  اعمرف ػػػبالجػػػم ب ف 
( توػػػػػرارا  )ا ظػػػػػر 72دػػػػدد توػػػػػرارات بنغػػػػػت )%( ل 5.9ب عػػػػػب  قػػػػػدر م ) التمعػػػػػع المرتبػػػػ  

المرتبػػ   فعػػذم د ػػد الجم ػػب العراقػػب  حققػػت ،  ػػب حػػ ف(/الفةػػ  الرابػػع5الجػػدلؿ رقػػـ 
( توػػرارا  )ا ظػػر 61%( لبعػػدد توػػرارات بنغػػت )7.7 عػػب  قػػدر م )ل ػػب التمعػػع  محققػػ  

حػػػػم   ػػػػم اعقتػػػػراب بػػػػ ف  عػػػػب اعػػػػتخداـ  ػػػػذا . لالما(/الفةػػػػ  الرابػػػػع6الجػػػػدلؿ رقػػػػـ 
اععػػػنلب د ػػػد الجػػػم ب ف، ليعػػػػزى ذلػػػؾ الػػػ  أف اعػػػنلب التلػػػػخيـ لالمبملغػػػ  يعػػػد مػػػػف 
اععػػمل ب الددمئيػػ  المعرل ػػ  لالرػػمئع اعػػتخدامذم  ػػب الحػػرلب الددمئيػػ  التػػب تةػػمحب 
الحػػػػرلب الععػػػػ رف ،  غملبػػػػم مػػػػم تـ اعػػػػتخدامه مػػػػف قبػػػػ   ػػػػ  ااطػػػػراؼ المرػػػػمر    ػػػػب 

،  ملتلػػخيـ لالمبملغػػ   ذػػد مف م ػػه تةػػلفر اعم م يػػمت لالقػػدرات التػػب يمتنوذػػم الحػػرب
خم   الخةـ لالتأ  ر  ب مع ليمته.     طرؼ بملوب رة بقةد التذلف  لا 

التأوػػد مػػف المعػػع  اعمرف ػػب  ػػب تلظ ػػف اعػػنلب التلػػخيـ لالمبملغػػ  مػػف  فلبمعم ػػم
 (:16خاؿ الفئمت الفردي  المرمر إل ذم  ب الجدلؿ رقـ )

إم م يػػػمت قػػػلات التحػػػملف المرػػػتر     ػػػر معػػػبلق   ػػػب الجلا ػػػب الععػػػ رف   1/9
 نلجعتي :للا

حةػػػنت  ػػػذ  الفئػػػ  د ػػػد الجم ػػػب اعمرف ػػػب لػػػمف اعػػػنلب التلػػػخيـ لالمبملغػػػ  دنػػػ  
ةػػلرت  ذ( توػػرارا، ا31%( لدػػدد توػػرارات بنغػػت )41.7المرتبػػ  اعللػػ  ب عػػب  قػػدر م)

م م يػػػمت القػػػلات المرػػػمر    ػػػب الددميػػػ  اعمرف يػػػ  دبػػػر تةػػػرفحمت الرعػػػ مي  حجػػػـ لا 
لةػػػف  بالقتػػمؿ داخػػػ  العػػػراؽ بأ ذػػػم إم م يػػػمت  مئنػػػ  لعيم ػػػف ع  قػػػلة مجمبذتذػػػم،  فػػػ

لألعػػػنح  التػػػب عترػػػمرؾ  ػػػب القتػػػمؿ اعػػػتعرض   عػػػ ت بػػػرل س ال ػػػمطا بمعػػػـ القيػػػمدة 
 ػػب  تاعمرف يػػ  اللعػػط  بػػمف "عػػتم مػػف بػػلارج البحرفػػ  اعمرف يػػ  اعو ػػر تقػػدمم رػػمر 

لقػػػػد أرادت اادارة اعمرف يػػػػ  بمعتعرالػػػػذم لألعػػػػنح  لالمػػػػدا ع لاآلليػػػػمت  (1)لذجمػػػػمت"ا
العع رف  الدقيق  التةلفب لالتو لللجيم المتفلق  التب تمتنوذػم القػلات اعمرف يػ   لػا  

                                                 
 .20/3/2003  ع ت برل س، ال مطا بمعـ القيمدة اعمرف ي  اللعط ، تةرفح  ب  (1)
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دف الخطا العع رف  التب أددت بأح ػمـ الػ  إةػمب  الخةػـ بملػذ لؿ لالةػدم   ذػب 
 ذب حمن  تتعـ بملةػدم  دػف     ليس لذم م     ب التمرفتؤ د: "اف دمنيمت م العع رف
 . (1)طرفا المفمجأة لالمرل  "

 الذجممت اعمرف ي  دن  الملاقع العع رف  العراقي  تتعـ بملدق  العملي  2/9
حةػػػنت  ػػػذ  الفئػػػ  د ػػػد الجم ػػػب اعمرف ػػػب لػػػمف اعػػػنلب التلػػػخيـ لالمبملغػػػ  دنػػػ  

  ػم أف  د( توػرارا، ل جػ17دد توػرارات بنغػت )%( لدػ23.6المرتب  ال م ي  ب عب  قػدر م)
اادارة اعمرف يػػػػ   ػػػػب تةػػػػرفحمتذم عػػػػعت الػػػػ  إرػػػػمد  ةػػػػلرة حػػػػرب التق يػػػػ  ال ظيفػػػػ  
لاععػػنح  بملغػػ  التةػػلفب لػػمف  ػػد ذم  ػػب ترعػػ   ةػػلرة دةػػر جد ػػد مػػف الحػػرب 

ف دملي  التق ي   قد ر ز اعمرف  لف دن  التوتي مت الجد دة لاععنح  الدقيق  التػب يم ػ
اف ت جز اع داؼ الععػ رف  بػدلف الحػمؽ اعذى بملمػد   ف  ذػـ  ؤ ػدلف اف: "اعػتعممؿ 

للوػػػف الماحػػػم  يمػػػم  خػػػص  ػػػذ  القلػػػي   ػػػل  (2)القػػػلة ةػػػمـ لوػػػب ي ػػػلف بػػػملغ الدقػػػ "
الت مقض الذ  لقع  يه المعؤلللف اعمرف  لف أو ر مف مرة  ب تةرفحمتذـ  قد أدن ػلا 

ئرات أمرف يػػػػػ  ب  ػػػػػراف ةػػػػػديق ،  ػػػػػب حػػػػػ ف أو ػػػػػر مػػػػػف مػػػػػرة مقتػػػػػ  ج ػػػػػلد لعػػػػػقلا طػػػػػم
تةػػػرفحمتذـ اعخػػػرى تؤ ػػػد دائمػػػم دنػػػ  دقػػػ  أ ػػػدا ذـ "لقػػػد أظذر ػػػم لػػػبا  فػػػس م قطػػػع 

 . (3)ال ظ ر للـ يعبا له م     ب التمرف   ب اختيمر م الحذر لأل داؼ التب  قةفذم"
 مجمميع  ب رة مف القلات العراقي  بدأت بمععتعاـ لنقلات اعمرف ي   3/9

ت  ػػػذ  الفئػػػ  د ػػػد الجم ػػػب اعمرف ػػػب لػػػمف اعػػػنلب التلػػػخيـ لالمبملغػػػ  دنػػػ  حةػػػن
لمف  ػذ   د( تورارا، ل ج13%( لددد تورارات بنغت )18المرتب  ال مل   ب عب  قدر م)

الفئ  قيمـ الددمي  اعمرف ي  بملترلفا لمعنلممت حلؿ اعتعػاـ إدػداد  ب ػرة مػف القػلات 
نػػ  ملاجذػػ  القػػلات اعمرف يػػ   مػػم جػػمك  ػػب احػػد العراقيػػ  لاةػػف  إيػػم ـ بعػػدـ قػػدرتذـ د

التةػػػػػرفحمت: "  ػػػػػمؾ حػػػػػمعت دد ػػػػػدة ح ػػػػػث اعتعػػػػػنمت إدػػػػػدادا  ب ػػػػػرة مػػػػػف الج ػػػػػلد، 

                                                 
 .23/3/2003تلمب  را  س، قمئد الم طق  اللعط  لقلات التحملف، مؤتمر ةحفب  ب  (1)
 المةدر العمبا  فعه. (2)
 .23/3/2003زفر الد مع اعمرف ب العمبا، مؤتمر ةحفب  ب بلؿ لللفلت ز،  مئب ل  (3)
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 لا  دف التأو ػد  ػب تةػرفحمتذـ أف "  ػمؾ محمد ػمت جمرفػ  بػ ف جذػمت  (1)"ؼبمآلع
أمرف يػػػػػ  داخػػػػػ  العػػػػػراؽ لقػػػػػمدة دعػػػػػ رف ف لمػػػػػد   ف دػػػػػراق  ف حػػػػػلؿ رػػػػػرلا لظػػػػػرلؼ 

، لجػػػمك تو  ػػػف المعػػػؤلللف اعمػػػرف   ف مػػػف ددػػػم تذـ لتحطػػػيـ مع ليػػػمت (2)اععتعػػػاـ"
العػػراق  ف مػػف خػػاؿ المبملغػػ   ػػب تةػػلفر العػػدد الوب ػػر مػػف اللػػبما لالج ػػلد العػػراق  ف 

 الذ ف لـ يقمملا لعنملا أ فعذـ.
 التر  ز دن  لخمم  القلات العراقي  المدا ع  دف بغداد لةعلب  اختراقذم 4/9

  د ػػػد الجم ػػػب اعمرف ػػػب لػػػمف اعػػػنلب التلػػػخيـ لالمبملغػػػ  دنػػػ  حةػػػنت  ػػػذ  الفئػػػ
( توػػػرارا. اف 12%( لدػػػدد توػػػرارات بنػػػغ )16.7المرتبػػػ  الرابعػػػ  لاعخ ػػػرة ب عػػػب  قػػػدر م)

 فػػػ  ةػػػلرة العػػػدل لتلػػػخيمه برػػػ   عيمػػػت    ػػػرا لنلاقػػػع مػػػف اعمػػػلر التػػػب تقػػػـل بذػػػم 
دمػػػد  ثلعػػػراؽ، ح ػػػالددميػػػ  اعمرف يػػػ   ػػػب حرلبذػػػم ل ػػػذا مػػػم دمنػػػت بػػػه خػػػاؿ  ػػػزل ا

الجم ػػػب اعمرف ػػػب الػػػ  تلػػػخيـ قػػػلة الحػػػرس الجمذػػػلر  العراقػػػب المػػػدا ع دػػػف بغػػػداد، 
لرلج    ػػػرا لمعر ػػػ  بغػػػداد التػػػب لةػػػفذم بم ذػػػم عػػػتولف لػػػمرف  لحمعػػػم  لحمزمػػػ   ذػػػل 

لاف الحػػػرس الجمذػػػلر     ؤ ػػػد  ػػػب تةػػػرفحمته: "عػػػ لاجه أيممػػػم ةػػػعب    ػػػمؾ، خمةػػػ
لاف امػػمـ القػػلات اعمرف يػػ   (3)ب  تلقعذػػم"يم ػػف اف يفػػرض بعػػض  ػػذ  المةػػمدب التػػ

 .(4)أيممم خط رة "اف إممم م أيممم خط رة  بغداد لف تولف عذن  الم مؿ"
امم الجم ب العراقب  قد لظف اعنلب التلػخيـ لالمبملغػ  دبػر الفئػمت الفرديػ  التمليػ   

 (:  16لالمرمر ال ذم  ب الجدلؿ رقـ )
تتوبػػد م القػػلات اعمرف يػػ   ػػب اعرلاح التأو ػػد دنػػ  لػػخمم  الخعػػمئر التػػب  5/9

 :لاآلليمت
حةنت  ذ  الفئ  د د الجم ب العراقب لمف اعنلب التلخيـ لالمبملغػ  دنػ  المرتبػ  

  ػػػم اف  م( توػػػرارا، لالماحػػػ37%( لدػػػدد توػػػرارات بنغػػػت )61.7اعللػػػ  ب عػػػب  قػػػدر م)

                                                 
 .23/3/2003دل ملد رامعف ند، لزفر الد مع اعمرف ب، مؤتمر ةحفب  ب  (1)
 المةدر العمبا  فعه. (2)
 .30/3/2003دل ملد رامعف ند، لزفر الد مع اعمرف ب، مؤتمر ةحفب  ب  (3)
 المةدر العمبا  فعه. (4)
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 ػػػب الحػػػرب   تةػػػرفحمت المعػػػؤلل ف العػػػراق  ف ةػػػلرت الخعػػػمئر اعمرف يػػػ  لالبرفطم يػػػ
بػػملوب رة متجم نػػ   ػػب ذلػػؾ الفػػمرؽ الوب ػػر  ػػب اام م يػػمت لالقػػدرات الععػػ رف  لالقتمليػػ  
بػػ ف القػػلات اعمرف يػػ  لالعراقيػػ  ح ػػث يةػػفلف: "الخعػػمئر الوب ػػرة التػػب م ػػب بذػػم لالتػػب 

( دبمب  ل مقن  أرخمص لمدرد  لخعػمئر 131بنغت أعؼ القتن  لالجرح  لأو ر مف )
بملغػػ  الجم ػػب العراقػػب أيلػػم  يمػػم  خػػص الويفيػػ  التػػب قمتػػ    ذػػم لجػػمكت م (1)أخػػرى"

الج لد العراق ػلف "اف العػراق  ف عػج لا الج ػلد اعمرف  ػلف داخػ  دبمبػمتذـ لعيعػحقل ذـ 
 .(2)حت  الملت داخ  تنؾ الدبمبمت المعتدي  دن  حرم  أرل م المقدع "

التػػب للػػعت أمرف ػػم التر  ػػز دنػػ  لػػرالة القتػػمؿ لالتةػػد  لنقػػلات العراقيػػ   6/9
 : ب لرط   ب رة

حةنت  ذ  الفئ  د د الجم ب العراقب لمف اعنلب التلخيـ لالمبملغػ  دنػ  المرتبػ  
ر ػػزت  د( توػػرارا، لقػػ23%( لدػػدد توػػرارات بنغػػت )38.3ال م يػػ  لاعخ ػػرة ب عػػب  قػػدر م)

التذم الددمي  العراقي  دبػر  ػذ  الفئػ  دنػ  بعػمل  القػلات العراقيػ  لرػدة مقملمتذػم للػر 
ذلػػؾ اف القػػلات  ف ػػب التةػػد  لالقتػػمؿ ممػػم جعػػ  القػػلات اعمرف يػػ   ػػب ةػػدم ، معننػػ 

اعمرف يػػػػ  جػػػػمكت ل ػػػػب حعػػػػمبمتذم اف ت جػػػػز  ةػػػػرا  خمطفػػػػم  اف: "القطعػػػػمف اععػػػػتعممر 
المػػأجلرفف دخنػػلا  ػػب حملػػ  مػػف اللػػ ا ال فعػػب لالذعػػترفم لأةػػبحلا يلػػربلف الملاقػػع 

رت بعػض الحػلادث التػب اعػتغنذم الجم ػب العراقػب لقػد جػ (3)المد ي  دن م لبملم رػلؼ"
للظفذم لمف  ذا اععنلب  مم  ب حمد   الج د  اعمرف ب الذ  قمـ بقت  ا   ف مػف 

ةػػمب  أو ػػر مػػف) ، ح ػػث ذ ػػر الجم ػػب العراقػػب: "اف (4)( اخػػرفف مػػف زمائػػه11قمدتػػه لا 
لالترليػػع قػػد اععػػترات جي  التػػب  ػػم لا  نلحػػلف بمعػػتخدامذم لالتػػب تعتمػػد دنػػ  الةػػدم  

                                                 
 .30/3/2003اقب،تةرفح  ب  مطا دع ر  در  (1)
 .8/4/2003دمحم عع د الةحمؼ، لزفر اعداـ العراقب العمبا، مؤتمر ةحفب  ب  (2)
 .23/3/2003دمحم عع د الةحمؼ، لزفر اعداـ العراقب العمبا، مؤتمر ةحفب  ب  (3)
 .4ص د.أعمم  اعرقر، ددمي  الحرب، دن  الملقع اعلوترل ب: المر ز الفنعط  ب لألداـ، (4)

http://www.palestine-info.info/arabic/index.shtml 
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ا قنبت دن ذـ لأةبحلا  ـ مرلد ف ليعيرلف بذعترفم أ قدتذـ أدةمبذـ ح ث قػمـ احػد 
 .(1)الج لد اعمرف مف برمب ق مبنه دن  زمائه المتلاجد ف  ب ارض الولفت"

 وفئاته الفرعية لمجانبين األمريكي والعراقي الت خيم والمبالغة(أسموب )( يو ح 66)جدول 

عدد  يالجانب األمريك ت
عدد  الجانب العراقي % التكرارات

 % التكرارات

1 

إم م يػػػػػػػػػمت قػػػػػػػػػلات التحػػػػػػػػػملف 
المرػػػػتر     ػػػػر معػػػػبلق   ػػػػب 
الجلا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الععػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رف  

 لالنلجعتي .

31 41.7 -   

2 
الذجمػػػػػػػػمت اعمرف يػػػػػػػػ  دنػػػػػػػػ  
الملاقػػػػػػػع الععػػػػػػػ رف  العراقيػػػػػػػ  

 .تتعـ بملدق  العملي 
17 23.6 -   

3 
مجػػػػػػمميع  ب ػػػػػػرة مػػػػػػف القػػػػػػلات 

بػػػػػػػدأت بمععتعػػػػػػػاـ  العراقيػػػػػػػ 
 لنقلات اعمرف ي 

13 18 -   

4 
لػخمم  القػلات   التر  ز دنػ

العراقيػػػ  المدا عػػػ  دػػػف بغػػػداد 
  لةعلب  اختراقذم.

12 16.7 _   

5 _   

التأو ػػػػػػػػػػد دنػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػخمم  
الخعػػػػػػػػػمئر التػػػػػػػػػب تتوبػػػػػػػػػد م 
القػػػػػػػػػػػلات اعمرف يػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػب 

 اعرلاح لاآلليمت.

37 61.7 

6 -   

التر  ػػز دنػػ  لػػرالة القتػػمؿ 
تةػػػػد  لنقػػػػلات العراقيػػػػ  لال

التػػػػب للػػػػعت أمرف ػػػػم  ػػػػب 
 لرط   ب رة.

23 38.3 

 %111 61  %111 72 المجموع 

                                                 
 .23/3/2003دمحم عع د الةحمؼ، لزفر اعداـ العراقب العمبا، مؤتمر ةحفب  ب  (1)
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للو ذػم  اعمرف ػب ظذرت د د الجم بقد  اع مرة ئ   فأ( 7)ف الجدلؿ رقـ م تلح ل م 
عمرػرة  ػب لـ تظذر د د الجم ب العراقب، لقد احتنػت د ػد الجم ػب اعمرف ػب المرتبػ  ال

( لدػػدد توػػرارات بنغػػت %3.9محققػػ   عػػب  قػػدر م )عػػنـ اععػػمل ب الددمئيػػ  اعمرف يػػ  
/الفةػػ  الرابػػع(  ػػب حػػ ف لػػـ تحقػػا  ػػذ  الفئػػ  أيػػ  5)ا ظػػر الجػػدلؿ رقػػـ ( توػػرارا  47)

ليعػػػزى اعػػػػتخداـ (. /الفةػػػػ  الرابػػػع6 ظػػػر جػػػدلؿ رقػػػـ أ) عػػػب  د ػػػد الجم ػػػب العراقػػػػب 
 ػػػمرة لػػػمف اععػػػمل ب التػػػب ادتمػػػدتذم  ػػػب تةػػػػرفحمت الددميػػػ  اعمرف يػػػ  ععػػػنلب اا

المعػػؤلل ف خػػاؿ الحػػرب الػػ   ػػلف  ػػذا اععػػنلب يعمػػ  دنػػ  إ ػػمرة حػػلا ز مع  ػػ  لػػدى 
المتنقػػ ف بقةػػد تحف ػػز ـ لا  ػػمرة حممعػػتذـ  حػػل قلػػميم مع  ػػ  لقػػد ت لدػػت القلػػميم التػػب 

عػنلب بةػلرة لظف   ذم اعنلب اا مرة للوف لـ تعتمد الددمي  اعمرف ي  دن   ػذا اع
  ب رة. 

امػػػػم الجم ػػػػب العراقػػػػب  نػػػػـ يظذػػػػر  ػػػػب أ  ػػػػمك التحن ػػػػ  اعػػػػتخدامه لذػػػػذا اععػػػػنلب  ػػػػب 
 تةرفحمت المعؤلل ف.

لقد لظفت الددمي  اعمرف ي  اعنلب اا مرة مػف خػاؿ الفئػمت الفرديػ  التمليػ  لالمرػمر 
 (:17ال ذم  ب الجدلؿ رقـ )

 :الومم رات للعمئ  اعتةمؿالتر  ز دن  ددـ ظذلر ةداـ حع ف إممـ  1/11
حةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب اعمرف ػػب لػػمف اعػػنلب اا ػػمرة دنػػ  المرتبػػ  اعللػػ  

أ ػمرت الددميػ  اعمرف يػ   د( توػرارا، لقػ18%( لددد تورارات بنغػت)38.3ب عب  قدر م)
 ػػب تةػػرفحمت المعػػؤلل ف قلػػي  دػػدـ ظذػػلر الػػرئيس العراقػػب العػػمبا ةػػداـ حعػػ ف 

رة الػػ  ا ػػه ربمػػم ي ػػلف قػػد قتػػ  ال أةػػ ب اذ ترػػ ر الػػ : "اف دػػدـ خػػاؿ الحػػرب مرػػ 
مػػف أحمد  ػػه معػػج   عظذػػلر ةػػداـ حعػػ ف  ػػب إذادػػمت تنفزفل يػػ  حيػػ  لاف  ػػ  مػػم  ػػذا 

مرػػ رة  ػػب  (1)عػػنفم لػػـ يعػػتبعد اف ي ػػلف ةػػداـ دػػمجزا دػػف الظذػػلر، ال ا ػػه ربمػػم مػػمت"
تقػػػد اف ةػػػداـ ذلػػػؾ اف الحػػػرب بػػػدأت  ػػػب قةػػػف اعػػػتذدؼ احػػػد الملاقػػػع التػػػب  ػػػمف يع

حعػػػ ف ملجػػػلد   ذػػػم مػػػع  بػػػمر معمل يػػػه  ذػػػب تتعػػػمكؿ  ػػػب تةػػػرفحمتذم: "أ ػػػف  ػػػـ قػػػمدة 

                                                 
 .30/3/2003دل ملد رامعف ند، لزفر الد مع اعمرف ب، مؤتمر ةحفب  ب  (1)
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الن ن  العمبق  لبدك الحرب البرف  لجذت قلات التحملف لرب  ال  اجتمػمع  بالعراؽ،  
لألدلػػػػمك البػػػػمرزفف  ػػػػب القيػػػػمدة لالػػػػتح ـ العراقيػػػػ ، للػػػػـ  عػػػػمع دػػػػ ذـ رػػػػ ئم م ػػػػذ ذلػػػػؾ 

 ذ  الحمد   احبما الرلح القتملي  لنقػلات العراقيػ  مػرلج ف  ح ث تـ اعتغاؿ(1)الح ف"
 ػػػب ذلػػػؾ أف الدللػػػ  تعػػػ ر بػػػدلف قيػػػمدة مؤ ػػػد ف: "اف دػػػدـ ظذػػػلر ةػػػداـ حعػػػ ف  ػػػب 
إذادػػمت حيػػػ  لاقتةػػمر ظذػػػلر  دنػػ  التعػػػجيات    ػػػر تعػػمؤعت  ػػػب أذ ػػمف    ػػػر مػػػف 

 .(2)ال مس دف مم اذا  مف زديمذـ حيم ال جرفحم ال ربمم م تم"
التأو ػػد دنػػ  اف الذجمػػمت دنػػ  القػػلات اعمرف يػػ   ػػب  ػػب اع نػػب تػػأتب  2/11

 :مف قلات دراقي    ر  ظممي 
حةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب اعمرف ػػب لػػمف اعػػنلب اا ػػمرة دنػػ  المرتبػػ  ال م يػػ  

ر ػز الخطػمب اعمرف ػب  د( توػرارا، لقػ12%( لدػدد توػرارات بنغػت)25.5ب عػب  قػدر م)
تػػمؿ القػػلات العراقيػػ  بمللػػع ف لأ ذػػم قػػلات   ػػر  ظمميػػ  خػػاؿ الحػػرب دنػػ  لةػػف ق

ح ث ذ ر   ع ت برل س: "ا  م  رػم د دمنيػمت  ػتـ تلج ذذػم محنيػم بذػم قػلات  ظمميػ  
 ػػب إرػػمرة الػػ  دػػدـ التػػزاـ القػػلات الععػػ رف  العراقيػػ  بقػػلا  ف  (3)لأخػػرى   ػػر  ظمميػػ "

د يػػػػ   ػػػػب عػػػػمحمت الحػػػػرلب اعخاقيػػػػ  لبمعم ػػػػدة ج  ػػػػف التػػػػب تم ػػػػع ارتػػػػداك  يػػػػمب م
مقملمػ  مػف قػلات الجػيش  داذ اودت التةرفحمت اعمرف ي  دن  اف: "ع تلجػ )*(القتمؿ

 .(4)العراقب لالقلات   ر ال ظممي  لا مم مقملم  درلائي   يفمم اتفا"
تأو ػػد الع ػػلر دنػػ  تجذ ػػزات لاقيػػ  مػػف اععػػنح  الويميمئيػػ  بحػػلزة القػػلات  3/11

 :العراقي 
الجم ػػب اعمرف ػػب لػػمف اعػػنلب اا ػػمرة دنػػ  المرتبػػ  ال مل ػػ  حةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد 

قممػت الددميػ  اعمرف يػ   د( توػرارا، لقػ11%( لدػدد توػرارات بنغػت)23.4ب عب  قدر م)
                                                 

 .1/4/2003 دل ملد رامعف ند، لزفر الد مع اعمرف ب، مؤتمر ةحفب  ب (1)
 .30/3/2003دل ملد رامعف ند، لزفر الد مع اعمرف ب، مؤتمر ةحفب  ب  (2)
 .27/3/2003  ع ت برل س، ال مطا بمعـ القيمدة اعمرف ي  اللعط ، مؤتمر ةحفب  ب  (3)

عبا اف خرقت امرف م اتفمقيمت ج  ف  قد  رفت بعض المةمدر اف القلات اعمرف ي  قممت بذجممت داخ   )*(
عراؽ لالولفت قب  ا دعع القتمؿ لاعتخدمت   ذم قلات ت  رف  بملز  العع رف  العراقب لاعتخدمت معدات تربه ال

 .216مم يعتخدمه الجيش العراقب ل ذا بملتمو د خرؽ ةرفح لاتفمقيمت ،ا ظر:دل اس  ن ر،ـ.س.ذ،ص
 .26/3/2003لمةر   ب  للف بملؿ، لزفر الخمرجي  اعمرف ب العمبا، مقمبن  مع التنفزفلف ا (4)
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بمعػػتغاؿ قلػػي  د ػػلر القػػلات اعمرف يػػ  دنػػ  عػػترات لاقيػػ   ف ػػب خطمبػػمت المعػػؤلل 
ف  اذ رلجػػػػت لذػػػػذ  مػػػػف الغػػػػمزات الويميمئيػػػػ  بػػػػملقرب مػػػػف معترػػػػف   ػػػػب مد  ػػػػ  ال مةػػػػر 

المعنلمػػػمت، لأوػػػدت دنػػػ  لجػػػلد  ػػػذ  اعجذػػػزة العراقيػػػ  اذ ذ ػػػر  ػػػللف بػػػملؿ: "لجػػػد م 
الو  ػػػر مػػػف اععػػػنح  لد ر ػػػم دنػػػ  عػػػترات لاقيػػػ  مػػػف اععػػػنح  الويميمئيػػػ  لأق عػػػ  لػػػد 

لقػػػد لظفػػػت الددميػػػ  اعمرف يػػػ  قلػػػي   (1)الغػػػمز لاتػػػرلب ف ملػػػمد ال ترفقػػػمف لنغػػػمزات"
عدلات اللقمئيػػ  المػػذ لرة بطرفقػػ  م  ػػرة تػػلحب لنػػرأ  العػػمـ  ػػب الع ػػلر دنػػ  اعجذػػزة لا

العملـ اف العػراؽ بملفعػ    ػل  اعػتخداـ أعػنح  تدم رفػ   مػم اوػد ذلػؾ   عػ ت بػرل س: 
" حف رم د م دتمدا لاقيم مف أعنح   يميمئي   ب دػدد مػف الم ػمطا  ػب الج ػلب  عتقػد 

 .(2)ا ذم تم   الخا اعحمر"
 :ل ف العراق  فرلب دمئات  بمر المعؤل ر  ز دن   الت 4/11 

حةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب اعمرف ػػب لػػمف اعػػنلب اا ػػمرة دنػػ  المرتبػػ  الرابعػػ  
( تورارات،لقػػد دمنػػت الددميػػ  6%( لدػػدد توػػرارات بنغػػت)12.8لاعخ ػػرة ب عػػب  قػػدر م)

اعمرف يػػػػػ  خػػػػػاؿ ايػػػػػمـ الحػػػػػرب دنػػػػػ  التػػػػػرلفا لمعنلمػػػػػمت تف ػػػػػد بػػػػػمف دػػػػػمئات  بػػػػػمر 
دف  رار اعر القمدة العػراق  ف مػف  ؿؤلل ف العراق  ف  ربت خمرج البند: "اف مم يقمالمع

لمعنلمػمت م ػ   ػػذ   (3)دنػ  مػم  ػراـ" رالػباد  ؤ ػد لنرػعب العراقػب اف اعمػلر ع تعػ 
تعػػمدد دنػػ  إرػػمد  حملػػ  مػػف اليػػأس لااحبػػما  ػػب  فػػس الخةػػـ اذ اوػػد ذلػػؾ دل ملػػد 

تغػػػمدر الػػػباد ل ػػػذ  اا بػػػمك تتػػػردد  ػػػب المجتمػػػع رامعػػػف ند: "اف بعػػػض دػػػمئات ال ظػػػمـ 
لتجعػػػ  المع ليػػػمت تتػػػد   لػػػدى بعػػػض اعرػػػخمص الػػػذ ف  ؤفػػػدلف ةػػػداـ حعػػػ ف ب  مػػػم 

للػػـ تظذػػر  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب  .(4)دنػػ  التمػػرد" هترػػجع اعخػػرفف الػػذ ف ع  ؤفدل ػػ
 العراقب. 

 

                                                 
 المةدر العمبا  فعه. (1)
 .28/3/2003   ع ت برل س، ال مطا بمعـ القيمدة اعمرف ي  اللعط ، تةرفح  ب (2)
 .30/3/2003دل ملد رامعف ند، لزفر الد مع اعمرف ب، مؤتمر ةحفب  ب  (3)
 .1/4/2003دل ملد رامعف ند، لزفر الد مع اعمرف ب، مؤتمر ةحفب  ب  (4)
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 مريكي والعراقيوفئاته الفرعية لمجانبين األ اإلثارة(أسموب )( يو ح 67) جدول

عدد  الجانب األمريكي ت
عدد  الجانب العراقي % التكرارات

 % التكرارات

1 
التر  ػػز دنػػ  دػػػدـ ظذػػلر ةػػػداـ 
حعػػػػ ف إمػػػػػمـ الوػػػػػمم رات للعػػػػػمئ  

 اعتةمؿ.
18 38.3 -   

2 

التأو ػػػػد دنػػػػ  اف الذجمػػػػمت دنػػػػ  
القلات اعمرف ي   ب  ػب اع نػب 
تػػػػػػأتب مػػػػػػف قػػػػػػلات دراقيػػػػػػ    ػػػػػػر 

 . ظممي 

12 25.5 -   

3 
تأو د الع لر دنػ  تجذ ػزات لاقيػ  
مػػػػػػف اععػػػػػػنح  الويميمئيػػػػػػ  بحػػػػػػلزة 

 القلات العراقي .
11 23.4 -   

التر  ػػػػػػز دنػػػػػػ   ػػػػػػرلب دػػػػػػمئات  4
  بمر المعئلل ف العراق  ف.

6 12.8 -   

    %111 47 المجموع 

 

قػػد ظذػػر اعػػتخدامذم د ػػد  ؽ التعػػميمتاطػػا ئػػ   فأ( 7مػػف الجػػدلؿ رقػػـ )  تلػػح ل ػػم
 اعمرف ػػػبد ػػػد الجم ػػػب حققػػػت  إذلالعراقػػػب للوػػػف ب عػػػب متفملتػػػ ،  اعمرف ػػػبالجػػػم ب ف 
( توػرارا  )ا ظػر 45دػدد توػرارات بنغػت )%( ل 3.7ب عػب  قػدر م )الحمديػ  درػرة المرتب  

  المرتبػػ  العػػمبعد ػػد الجم ػػب العراقػػب  حققػػت ،  ػػب حػػ ف(/الفةػػ  الرابػػع5الجػػدلؿ رقػػـ 
( توػػػرارا  )ا ظػػػر الجػػػدلؿ رقػػػـ 74%( لبعػػػدد توػػػرارات بنغػػػت )9.4 عػػػب  قػػػدر م )محققػػػ  

. لالماحػػم   ػػم  ػػل حةػػلؿ الجم ػػب العراقػػب دنػػ   عػػب  اوبػػر  ػػب (/الفةػػ  الرابػػع6
 اعتخدامه ععنلب إطاؽ التعميمت مف الجم ب اعمرف ب.

عػػتخدـ  ػػب أزمػػمت ا القػػد دػػرؼ  ػػذا اععػػنلب لػػدى الػػددم ت ف اعمرف يػػ  لالعراقيػػ ، إذ
لحػػػرلب دد ػػػدة ح ػػػث  ػػػتـ اطػػػاؽ ةػػػفمت بعػػػيط  ل  ػػػر معقػػػدة لعػػػذن  الفذػػػـ ع نػػػب 
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المتنقػ ف لفػػتـ ترلفجذػم مػػف خػاؿ لعػػمئ  اعدػاـ لتوػػلف متداللػ  لمعرل ػػ  ل ػب حػػرب 
الخن ا ال مل   علقت العد ػد مػف المةػطنحمت مػف قبػ  الطػر  ف لقػد تفػلؽ العػراؽ  ػب 

 ف م لادتمد دنيه  ب ععيه لتحق ا بعض أ دا ه.تلظيفه لذذا اععنلب دن  امر 
لبمعم ػػمف تللػػيح اعػػتخداـ الجم ػػب اعمرف ػػب ععػػنلب إطػػاؽ التعػػميمت مػػف خػػاؿ 

 (:18الفئمت الفردي  التملي  )ا ظر الجدلؿ رقـ 
 :بمرات تةف رخلص القيمدة العراقي إطاؽ  علت لد 1/11

اؽ التعميمت دن  المرتبػ  حةنت  ذ  الفئ  د د الجم ب اعمرف ب لمف اعنلب إط
( توػػػػرارا لقػػػػد اعػػػػتخدمت 23%( لدػػػػدد توػػػػرارات بنغػػػػت )51.1اعللػػػػ  ب عػػػػب  قػػػػدر م )

الددميػػ  اعمرف يػػ   ػػػب لةػػفذم لرخةػػػي  )ةػػداـ حعػػػ ف( ةػػفمت دد ػػػدة لألقمبػػم  م ػػػ  
)الػػػػدي تمتلر( ل)مجػػػػـر حػػػػرب( ل )الطم يػػػػ (  لػػػػا  دػػػػف لةػػػػف  ظممػػػػه بم ػػػػه ) ظػػػػمـ 

لتـ تلم ف  ذ  الةفمت لاعلقمب  ب تةرفحمت دد ػدة  (2)ل) ظمـ قمعب( (1)لحرب(
 .(3)م ذم: " حف  رفد أف  تخنص مف الد تمتلرفف لاع ظم  المعتبدة"

لةمقذم بملقلات  2/11   العراقي :إطاؽ ةفمت عنبي  لا 
حةنت  ذ  الفئ  د د الجم ب اعمرف ب لمف اعنلب إطاؽ التعميمت دن  المرتبػ  

( توػرارا. لقػد دمػدت 22%( لددد توػرارات بنغػت )48.9در م )ال م ي  لاعخ رة ب عب  ق
الددميػػ  اعمرف يػػػ  لػػػمف  ػػػذ  الفئػػػ  الػػػ  إلةػػمؽ  عػػػلت لةػػػفمت تةػػػف بذػػػم القػػػلات 
العراقيػػػػ  ح ػػػػث اوػػػػدت التةػػػػرفحمت دنػػػػ  اف: " ػػػػرؽ المػػػػلت التمبعػػػػ  لن ظػػػػمـ مػػػػم زالػػػػت 

 ػػػم دنػػػ  ل ػػػرؽ المػػػلت  ػػػب الةػػػف  التػػػب أطنقتذػػػم أمرف (4)ملجػػػلدة  ػػػب المػػػدف الرئيعػػػ "
) ػػدائ ل ةػػداـ(  لػػا  دػػف ةػػفمت اخػػرى م ػػ  )رجػػمؿ العةػػمبمت( ل)خايػػم الردػػب( 
ل)القتنػػ  المػػمجلربف( ل ػػب الةػػف  التػػب أطنقػػت دنػػ  قػػلات اعمػػف العراقيػػ   مػػم ذ ر ػػم 

                                                 
 23/3/2003دل ملد رامعف ند، لزفر الد مع اعمرف ب، مؤتمر ةحفب  ب  (1)
 المةدر العمبا  فعه. (2)
 .26/3/2003 للف بملؿ، لزفر الخمرجي  اعمرف ب العمبا، مقمبن  مع ق مة ابل ظبب الفلمئي   ب  (3)
 .26/3/2003فلمئي   ب ال (LBC)بلؿ لللفلت ز،  مئب لزفر الد مع اعمرف ب العمبا، مقمبن  مع ق مة  (4)
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بػػلؿ لللفػػلفتز  ػػب احػػدى تةػػرفحمته: "اف اللػػربمت تر ػػزت دنػػ  م رػػمت  مقػػر قػػلات 
 . (1)ف"اعمف الخمة  التب تلـ القتن  المأجلرف

اممالجم ػػػب العراقػػػب  قػػػد لظػػػف اعػػػنلب إطػػػاؽ التعػػػميمت للوػػػف دبػػػر الفئػػػمت الفرديػػػ  
 (:18التملي  لالمرمر ال ذم ايلم  ب الجدلؿ رقـ )

 :إطاؽ  علت لةفمت تةف رخلص اادارة اعمرف ي  3/11
حةنت  ذ  الفئ  د ػد الجم ػب العراقػب لػمف اعػنلب إطػاؽ التعػميمت دنػ  المرتبػ  

( توػػػػرارا لقػػػػد جػػػػمكت  ػػػػب 37) ت%( لدػػػػدد توػػػػرارات بنغػػػػ51.7عػػػػب  قػػػػدر م)اعللػػػػ  ب 
ؤلل ف العػػراق  ف تعػػميمت دد ػػدة أطنقتذػػم اادارة العراقيػػ  دنػػ  الػػرئيس المعػػتةػػرفحمت 

اعمرف ب جلرج دبن ل بػلش للزفػر د مدػه دل ملػد رامعػفند  قػد اعػتخدمت تعػميمت م ػ  
حمت دد ػػدة م ذػػم: "ارتوػػب )بػػلش الةػػغ ر()المجـر اعردػػف بػػلش( ل  ر ػػم  ػػب تةػػرف

المجػػػػـر اعردػػػػف بػػػػلش الةػػػػغ ر  ػػػػل لأدلا ػػػػه جرفمتػػػػه التػػػػب  ػػػػمف  تلدػػػػد بذػػػػم العػػػػراؽ 
.. لػػا  دػػف لةػػف لزفػػر الػػد مع (3)الةػػغ ر" ش" ػػـ   ػػت خمئبػػم  يػػم بػػل ل (2)لاا عػػم ي "

(  مػػػػم جػػػػمك دنػػػػ  لعػػػػمف لزفػػػػر اعدػػػػاـ العراقػػػػب  اعمرف ػػػػب دل ملػػػػد رامعػػػػفند )بػػػػملمجـر
ـ يعخر مف تةرفحمت بعض المجرم ف اعمػرف   ف  رامعػف ند الػذ  العمبا: "اف العمل

 .(4)أرمر ال  اف المرتزق  اعمرف   ف  دا علف دف أ فعذـ  ب العراؽ"
  :إطاؽ ةفمت لدبمرات تةف د مةر القلات العع رف  اعمرف ي  4/11

حةنت  ذ  الفئ  د ػد الجم ػب العراقػب لػمف اعػنلب إطػاؽ التعػميمت دنػ  المرتبػ  
( توػػػرارا لقػػػد دمػػػد 36)ت%( لدػػػدد توػػػرارات بنغػػػ49.3ل م يػػػ  لاعخ ػػػرة ب عػػػب  قػػػدر م)ا

الخطػػػمب الػػػددمئب العراقػػػػب  ػػػب تةػػػػرفحمت المعػػػؤلل ف دنػػػ  اعػػػػتخداـ رمػػػلز لمعػػػػمف 
 صللةف رخةػيمت الخةػـ لتػـ اعرتوػمز دن ذػم لتورار ػم بةػلرة مت لدػ  ل يمػم  خػ

ت دد ػدة  ػمف الذػدؼ م ذػم الحػا القلات العع رف  اعمرف ي ،  قد أطنقت دن ذػم تعػميم
 مػػػػػف قيمػػػػػ   ػػػػػذ  القػػػػػلات لتحق ر ػػػػػم لمػػػػػف  ػػػػػذ  التعػػػػػميمت )المرتزقػػػػػ ( ل)المجرمػػػػػلف(

                                                 
 المةدر العمبا  فعه. (1)
 .20/3/2003ةداـ حع ف، الرئيس العراقب العمبا، خطمب  ب  (2)
 .28/3/2003 مطا دع ر  دراقب،تةرفح  ب  (3)
 .26/3/2003دمحم عع د الةحمؼ، لزفر اعداـ العراقب العمبا، مؤتمر ةحفب  ب  (4)
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)العنػػػلج( لقػػػد جػػػمكت  ػػػذ   ػػػب تةػػػرفحمت  )عػػػفذمك ال ػػػمس( (دػػػف القػػػم لف )الخػػػمرجلف 
ل"اف  (1)بػػػملتعرض لالعػػػيطرة دنػػػ .." فدد ػػػدة م ذػػػم "قيػػػمـ دنػػػلج اعمرف ػػػمف لالبرفطػػػم   

 .  (2)ل رمم  اعرلا دددا اخر مف المرتزق  اعمرف مف لالبرفطم   ف"أب مك العراؽ ا
 

 وفئاته الفرعية لمجانبين األمريكي والعراقي اطالؽ التسميات(أسموب )( يو ح 68)جدول 

عدد  الجانب األمريكي ت
عدد  الجانب العراقي % التكرارات

 % التكرارات

1 
إطػػػػػػػػػػػاؽ  عػػػػػػػػػػػلت لدبػػػػػػػػػػػمرات 
تةػػػػػػػػػػف رػػػػػػػػػػخلص القيػػػػػػػػػػمدة 

 .العراقي 
23 51.1 -   

إطػػػػػػػػػػػػػاؽ ةػػػػػػػػػػػػػفمت عػػػػػػػػػػػػػنبي   2
لةمقذم بملقلات العراقي .  لا 

22 48.9 -   

3 _   
إطػػػػػػػػاؽ  عػػػػػػػػلت لةػػػػػػػػفمت 
تةػػػػػػػػػػف رػػػػػػػػػػخلص اادارة 

 اعمرف ي .
37 51.7 

4 _   
إطػػػػػػاؽ ةػػػػػػفمت لدبػػػػػػمرات 
تةػػػػػػػػف د مةػػػػػػػػر القػػػػػػػػلات 

 العع رف  اعمرف ي .              
36 49.3 

 %111 73  %111 45 المجموع 

 

قػػد ظذػػر اعػػتخدامذم د ػػد الجػػم ب ف  التخلفػػف ئػػ   فأ( 7مػػف الجػػدلؿ رقػػـ )  تلػػح ل ػػم
المرتبػػػ   اعمرف ػػػبد ػػػد الجم ػػػب حققػػػت  إذلالعراقػػػب للوػػػف ب عػػػب متفملتػػػ ،  اعمرف ػػػب

( توػرارا  )ا ظػر 31دػدد توػرارات بنغػت )%( ل 2.4ب عػب  قػدر م )ال م يػ  درػرة لاعخ ػرة 
المرتبػػ  ال مم ػػ  د ػػد الجم ػػب العراقػػب  حققػػت ،  ػػب حػػ ف(الرابػػع /الفةػػ 5الجػػدلؿ رقػػـ 

                                                 
 .30/3/2003عراقب العمبا، مؤتمر ةحفب  ب دمحم عع د الةحمؼ، لزفر اعداـ ال (1)
 .24/3/2003دمحم عع د الةحمؼ، لزفر اعداـ العراقب العمبا، مؤتمر ةحفب  ب  (2)
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( توػػػرارا  )ا ظػػػر الجػػػدلؿ رقػػػـ 71%( لبعػػػدد توػػػرارات بنغػػػت )9.1 عػػػب  قػػػدر م )محققػػػ  
 . (/الفة  الرابع6

لالفػػرؽ بػػ ف  عػػب اعػػتخداـ  ػػذا اععػػنلب مػػف قبػػ  الجػػم ب ف توػػمد توػػلف  ب ػػرة  ملددميػػ  
لب لاعػػػػػتخدمته بةػػػػػلرة اوبػػػػػر مػػػػػف الددميػػػػػ  العراقيػػػػػ  قػػػػػد ادتمػػػػػدت دنػػػػػ   ػػػػػذا اععػػػػػن

اعمرف يػػػ ، ليعػػػزى ذلػػػؾ الػػػ  أ ميػػػ   ػػػذا اععػػػنلب الػػػددمئب لبػػػمعخص  ػػػب الحمػػػات 
الععػػػ رف  ح ػػػث يعػػػع  القػػػمئملف بملددميػػػ  الػػػ  إ ػػػمرة الخػػػلؼ  ػػػب  فػػػلس ج ػػػلد العػػػدل 
 جزك مف معر   العيطرة دن  )العقلؿ لالقنلب( لقد  مف الجم ب العراقػب يعػع  الػ  

إ ػػمرة الخػػلؼ  ػػب ةػػفلؼ القػػلات اعمرف يػػ  بتةػػلرفذم دنػػ  ا ذػػم قػػلات جػػمكت ذلػػؾ ب
لوػب تمػػلت  لػػا  دػف إ ػػمرة الخػػلؼ د ػد الػػرأ  العػػمـ مػف المطػػممع التلعػػعي  لنلعيػػمت 

  ب الم طق .
امػػػػم الجم ػػػػب اعمرف ػػػػب  مدتمػػػػمد  دنػػػػ   ػػػػذا اععػػػػنلب  ػػػػمف متػػػػد يم  جػػػػدا ع ػػػػه  لػػػػ  

تفلقػػم ب   ػػر دنػػ  اعػػنلب التخلفف)التر  ػػب( اعدتمػػمد دنػػ  اعػػنلب التر  ػػب،  جػػمك م
د ػػػس مػػػم حةػػػ   ػػػب حػػػرب الخنػػػ ا ال م يػػػ  د ػػػدمم ادتمػػػدت الددميػػػ  اعمرف يػػػ  دنػػػ  

 د ةر التر  ب بةلرة اوبر مف د ةر التر  ب.
لقػػػػد لظػػػػف الجم ػػػػب اعمرف ػػػػب اعػػػػنلب التخلفػػػػف دبػػػػر الفئػػػػمت الفرديػػػػ  التمليػػػػ )ا ظر 

 (:19الجدلؿ رقـ 
قب     مف  تبع ألامر القيمدة العراقيػ   ػب ارتوػمب جػرائـ تأو د أمرف م بمعم 1/12

 :حرب
حةنت  ذ  الفئ  د د الجم ب اعمرف ب لمف اعػنلب التخلفػف دنػ  المرتبػ  اعللػ  

 ػػػب  ػػػذ  الفئػػػ  أف  د( توػػػرارا، ل جػػػ16%( لدػػػدد توػػػرارات بنغػػػت )53.4ب عػػػب  قػػػدر م)
لؼ القػػػػلات الددميػػػػ  اعمرف يػػػػ  دمنػػػػت دنػػػػ  بػػػػث معنلمػػػػمت ترػػػػيع الخػػػػلؼ  ػػػػب ةػػػػف

العراقيػػ ، لدنػػ  بػػث رعػػمئ  تحذ رفػػ  تف ػػد بمعمقبػػ  العػػراق  ف الػػذ ف  تبعػػلف اعلامػػر  ػػب 
ارتومب جرائـ حرب  ذػـ يحػذرلف مػف اف: "أ  رػخص  تنقػ  أمػرا مػف ال ظػمـ العراقػب 

لقػد رػمنت  ػذ  الرعػمئ  التحذ رفػ  القػمدة  (1)بت ف ذ التخرفب  تع ف اعيطيع ذلؾ اعمر"

                                                 
 .20/3/2003 للف بملؿ، لزفر الخمرجي  اعمرف ب العمبا، مؤتمر ةحفب  ب  (1)
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أ  دمػػ  مػػف  اجػػه لذػػـ التذد ػػد بمحػػمومتذـ  مجرمػػب حػػرب اذا مػػم اقتر ػػل العػػراق  ف اذ ل 
اعلامػػر بتػػدم ر المزفػػد مػػف أبػػمر  ارػػأ ه اف  ػػل ر دنػػ  الب يػػ  التحتيػػ  لنعػػراؽ "ع تطيعػػل 

البتػػػرلؿ العراقػػػب ال  عػػػف الجعػػػلر ال إ ػػػراؽ القػػػرى بملمػػػمك عػػػ تـ الع ػػػلر دنػػػ  أللئػػػؾ 
 .(1)ذـ"الذ ف   فذلف م    ذ  اعلامر لعتتـ معمقبت

 :تحذ ر القلات العراقي  مف اعتخداـ اععنح  المحظلرة دلليم 2/12 
حةنت  ذ  الفئ  د د الجم ب اعمرف ػب لػمف اعػنلب التخلفػف دنػ  المرتبػ  ال م يػ  

الددميػػػػػ   ت( توػػػػػرارات، لقػػػػػد دمنػػػػػ7لدػػػػػدد توػػػػػرارات بنغػػػػػت ) %(23.3ب عػػػػػب  قػػػػػدر م)
مم  لػمف اعػنلب التخلفػف  قػد اعمرف ي    م دن  تلظ ف قلػي  اعػنح  الػدممر الرػ

اعتخدمتذم  ب إرمد  الخػلؼ لالردػب د ػد الجمذػلر اعمرف ػب لالغربػب ب ل ذػم ترػ   
تذد ػػدا إر مبيػػم لتػػـ ذلػػؾ دػػف طرفػػا التػػرلفا لف ػػرة اف القػػلات العراقيػػ  عػػلؼ تعػػتخدـ 
اععػػػػػػنح  التدم رفػػػػػػ  لػػػػػػد القػػػػػػلات اعمرف يػػػػػػ  المذمجمػػػػػػ  لػػػػػػذلؾ  قػػػػػػد قػػػػػػمـ المعػػػػػػؤلللف 

مف تةػػػػػرفحمتذـ  ػػػػػب الحػػػػػرب بإ ػػػػػذار لتحػػػػػذ ر القػػػػػلات العراقيػػػػػ  مػػػػػف اعمرف  ػػػػػلف لػػػػػ
اعػػػػػتخدامذم لذػػػػػػذ  اععػػػػػنح  لػػػػػػد القػػػػػلات اعمرف يػػػػػػ : "اف ةػػػػػداـ اعػػػػػػتخدـ اععػػػػػػنح  
الويميمئي  لالجر لمي  لد أب مك رعبه لاعػتخدمذم لػد ج را ػه لوػف مػف جم ػب اخػر ع 

لػػذا ر ز ػػم    ػػرا   عػػ  ذلػػؾ ب فعػػه، لا مػػم يعػػتطيع إةػػدار اعمػػر بمعػػتعمملذم، عيعػػتطي
دنػػػ  الععػػػ رف ف الػػػذ  دنيػػػه اف يقػػػ عذـ بمعػػػتخدامذم لليعمنػػػلا اف دنػػػ ذـ اعيفعنػػػلا لاذا 

 .(2) عنلا  عتتـ ماحقتذـ لمعمقبتذـ"
 :التذد د بتدم ر القلات العراقي  المقملم  لقلات التحملف 3/12

ال م يػ  حةنت  ذ  الفئ  د د الجم ب اعمرف ػب لػمف اعػنلب التخلفػف دنػ  المرتبػ  
( توػرارات، لقػد حمللػت الددميػ  7%( لددد تورارات بنغػت )23.3م رر ب عب  قدر م )

اعمرف ي  لمف  ذ  الفئ  إ مرة الخلؼ لدى القلات العراقي  بتحذ ر م مف رػدة العقػمب 
الذ  عتلاجذه اف اعتمرت  ب القتمؿ لددـ اععتعػاـ لتػـ  ػذا دػف طرفػا اعػتعراض 

وذػم القػلات اعمرف يػ  لالتػب عيم ػف مجمبذتذػم، لجػمك ذلػؾ مػف القلة الععػ رف  التػب تمن
                                                 

 .21/3/2003دل ملد رامعف ند، لزفر الد مع اعمرف ب، مؤتمر  ب  (1)
 .23/3/2003ملد رامعف ند، لزفر الد مع اعمرف ب، مؤتمر  ب دل  (2)
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اج  بث الردب لالةدم   ب  فلس الج لد العراق  ف،  مم جمك  ب احػد التةػرفحمت: 
"دن  م اف  قمت  تنؾ اللحدات التب تخرج لمقمتنت ػم ل ظػمـ القيػمدة لالتلجيػه الػذ  يةػدر 

 .(1)اعلامر إل ذم"
اعػنلب التخلفػف دبػر الفئػمت الفرديػ  التمليػ  لالمرػمر  امم الجم ب العراقب  قػد لظػف 

 (:19إل ذم ايلم  ب الجدلؿ رقـ )
 :تحذ ر القلات اعمرف ي  مف القتمؿ لددلتذـ لاعتعاـ 4/12

حةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب العراقػػب لػػمف اعػػنلب التخلفػػف دنػػ  المرتبػػ  اعللػػ  
دمػػػػد المعػػػػؤلللف  درا، للقػػػػ( توػػػػرا25%( لدػػػػدد توػػػػرارات بنغػػػػت )35.7ب عػػػػب  قػػػػدر م )

العراق لف  ب تةرفحمتذـ خاؿ الحرب ال  إرعمؿ رعمئ  تحذ ر لتخلفف ال  القػلات 
اعمرف يػػػػ  لالبرفطم يػػػػ  المحمربػػػػ ، لجػػػػمك ذلػػػػؾ بقةػػػػد تعزفػػػػز الق مدػػػػ  لػػػػدى الجمذػػػػلر 
الداخنب  ػب العػراؽ بقػلة ملقػف ح لمتػه ل ػب اللقػت  فعػه إدخػمؿ الر بػ  لالخػلؼ  ػب 

مللػػ  د عػػه الػػ  التراجػػع دػػف الملاقػػف المتخػػذة مػػف قبنػػه  مػػم جػػمك ةػػفلؼ الخةػػـ لمح
 ػػب احػػدى التةػػرفحمت: "لقػػد رػػ ت قلات ػػم المعػػنح  )..(  زدزدػػت قنػػلب العػػدا لمزقػػت 

 لػا  دػف تحػذ ر القػلات اعمرف يػ  مػف القتػمؿ  (2)اعبداف لأحملت الحد د   مرا محترقم"
ذ ـ مف الملت المحتـ الػذ    تظػر ـ لددلتذـ ال  اععتعاـ ع ه العب   اللح د ا قم

 مػػػػػم جػػػػػمك  ػػػػػب تةػػػػػرفح لػػػػػلزفر اعدػػػػػاـ العراقػػػػػب العػػػػػمبا: " ػػػػػددل اللػػػػػبما لالج ػػػػػلد 
اعمرف ػػػمف الػػػ  تعػػػنيـ أ فعػػػذـ الػػػ  القػػػلات العراقيػػػ  لنحفػػػمأ دنػػػ  عػػػامتذـ مػػػف القتػػػ  

 .(3)المؤ د الذ  عياقل ه ب  راف الحا التب تطنقذم القلات العراقي  البمعن "
لتأو ػػػػػد دنػػػػػ  اف العػػػػػدلاف اعمرف ػػػػػب دنػػػػػ  العػػػػػراؽ  ذػػػػػدد العػػػػػنـ لاعمػػػػػف ا 5/12

 لالدللب: ااقنيمب
حةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب العراقػػب لػػمف اعػػنلب التخلفػػف دنػػ  المرتبػػ  ال م يػػ  

( توػػرارا، لقػػمـ المعػػؤلللف العراق ػػلف 15%( لدػػدد توػػرارات بنغػػت )21.4ب عػػب  قػػدر م )
رأ  العػػػمـ  ػػػب العػػػملـ مػػػف خطػػػلرة الحػػػرب التػػػب لػػػمف  ػػػذ  الفئػػػ  بتحػػػذ ر لتخلفػػػف الػػػ

                                                 
 .26/3/2003 للف بملؿ، لزفر الخمرجي  اعمرف ب العمبا، مقمبن  مع التنفزفلف المةر   ب  (1)
 .28/3/2003 مطا دع ر  دراقب،تةرفح  ب  (2)
 .22/3/2003دمحم عع د الةحمؼ، لزفر اعداـ العراقب العمبا، مؤتمر ةحفب  ب  (3)
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ترػػ ذم أمرف ػػم دنػػ  العػػراؽ دنػػ  العػػنـ لاعمػػف الػػدلل  ف اف: "إدمػػمؿ العػػدلاف الععػػ ر  
 قد ةػلرت  (1)اع  نلامرف ب دن  العراؽ تذد د خط را لنعنـ لاعمف الدللب لااقنيمب"

تػػػب عيم ػػػف تجم نذػػػم الددميػػػ  العراقيػػػ  اآل ػػػمر التػػػب عػػػتخنفذم  ػػػذ  الحػػػرب بػػػملوب رة لال
لاعلػػطرابمت الداخنيػػ  قػػػد تتجػػملز الحػػػدلد اللط يػػ  لندللػػ  العراقيػػػ  لتطػػمؿ بػػػمقب دلؿ 
الم طق  اعخرى لحت  العملـ "اف الغزل لالعدلاف اعمرف ب دن  العراؽ  ل اخر حنقػ  
لػػػػمف عػػػػػعب اللعيػػػػمت المتحػػػػػدة لنذيم ػػػػػ  دنػػػػ  المؤععػػػػػمت الدلليػػػػ  لتحق ػػػػػا أ ػػػػػدا ذم 

  .(2)الرعلب للعب دلر ررطب العملـ" العدلا ي  إزاك
  :التأو د دن  اف أ داؼ العدلاف اعمرف ب رممن  لذات إبعمد جغرا ي  6/12 

حةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب العراقػػب لػػمف اعػػنلب التخلفػػف دنػػ  المرتبػػ  ال مل ػػ  
حػملؿ الخطػمب الػددمئب  د( تورارا، لقػ13%( لددد تورارات بنغت )18.6ب عب  قدر م)

اقب مف خاؿ  ذ  الفئ  إ مرة الخػلؼ لػدى الػدلؿ  ػب الم طقػ  لبػمعخص المجػملرة العر 
لنعراؽ لمم قد يعببه احتاؿ أمرف م لنعراؽ مػف خطػر  ب ػر قػد يمتػد ليرػم  دلؿ أخػرى 

 رمرػػػػ را الػػػػ  التذد ػػػػدات التػػػػب لجذتذػػػػم أمرف ػػػػم الػػػػ  دلؿ م ػػػػ  ا ػػػػراف لعػػػػلرفم،  ػػػػملخط
البرفطػػم ب يعػػتذدؼ  -ه اف "العػػدلاف اعمرف ػػبع  تذػػب  ػػب العػػراؽ لا مػػم  بػػدأ بمحتالػػ
 .(3)اعم   نذم مف خاؿ اعتذدا ه لنعراؽ"

 :القلات اعمرف ي  عتلاجه الملت مف خاؿ العمنيمت )اععترذمدي ( 7/12 
حةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب العراقػػب لػػمف اعػػنلب التخلفػػف دنػػ  المرتبػػ  الرابعػػ  

اعػػػػتغ  الخطػػػػمب  د( توػػػػرارات، لقػػػػ11ت )%( لدػػػػدد توػػػػرارات بنغػػػػ14.3ب عػػػػب  قػػػػدر م)
الػػػددمئب العراقػػػب قيػػػمـ دػػػراق  ف بت ف ػػػذ دمنيػػػمت )اعترػػػذمدي ( لػػػد القػػػلات اعمرف يػػػ  
ل جعػػػ  م ذػػػم م طنقػػػم جد ػػػدا  ػػػب بػػػث الخػػػلؼ لالردػػػب  ػػػب ةػػػفلؼ القػػػلات اعمرف يػػػ  

مت لالبرفطم ي ، اذ اود لزفر اعداـ العراقب العمبا: "اف القلات المعنح  العراقي   أج
للتمو ػػد حملػػ  الخػػلؼ التػػب  (4)العػػدل بعمنيػػمت اعترػػذمدي  أحػػد ت الردػػب بػػ ف ةػػفل ه"

                                                 
 .22/3/2003 مجب ةبر ، لزفر الخمرجي  العراقب العمبا، رعمل  ال  رئيس مجنس اعمف  ب  (1)
 المةدر العمبا  فعه. (2)
 .1/4/2003دزة ابرا يـ،  مئب القمئد العمـ لنقلات المعنح  العمبا، تةرفح  ب  (3)
 .1/4/2003دمحم عع د الةحمؼ، لزفر اعداـ العراقب العمبا، مؤتمر ةحفب  ب  (4)
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مف خػمرج الػباد لنقتػمؿ  )*(اراد الخطمب العراقب  رر م  قد ادنف دف لةلؿ متطلد ف
( متطلع  ةفذـ اعترػذمد لف قػد لةػنلا الػ  6111مع القلات العراقي : "اف او ر مف)

 .(3)مقبن  ال  ق مب  تقت  اوبر ددد مف العدلا   ف"العراؽ لع تحلللف  ب اعيمـ ال
 :التأو د دن  اف الحرب عتولف طلفن  لةعب  دن  اعمرف   ف 8/12

حةنت  ذ  الفئ  د د الجم ب العراقب لمف اعنلب التخلفػف دنػ  المرتبػ  الخممعػ  
حػػملؿ الخطػػمب  د( توػػرارات، لقػػ7%( لدػػدد توػػرارات بنغػػت )11لاعخ ػػرة ب عػػب  قػػدر م)

عراقػب دبػر  ػذ  الفئػ  إ ػػمرة الخػلؼ بترلفجػه لمعنلمػمت تف ػػد بعػـز العػراؽ دنػ  جعػػ  ال
الحرب طلفن  ايمم م م ه اف الحرب الطلفن  عتحرج أمرف م لمؤفد ذم اممـ الػرأ  العػمـ، 
اذ ذ ػػػر الػػػرئيس العراقػػػب العػػػمبا: "مػػػع امتػػػداد الػػػزمف الػػػذ  يعمػػػ  العػػػدل دنػػػ  جعنػػػه 

 (1)ف و دنػػػ  اف  جعنػػػه طػػػليا ل قػػػيا دنيػػػه"قةػػػ را لػػػيمنص مػػػف لرطتػػػه ل عمػػػ  بػػػمذ
ل"لقػػد تذػػملت  ػػ  ددػػملى الةػػذم    لالمتةػػذ   ف مػػف ح ػػمـ أمرف ػػم لبرفطم يػػم مػػف اف 

 قػػد ر ػػز الخطػػمب العراقػػب دنػػ  إ ػػمرة الخػػلؼ د ػػد  .(2)حػػربذـ عػػتولف عػػذن  لخمطفػػ "
 ػػػب دػػػمـ القػػػمدة اعمػػػرف   ف مػػػف خػػػاؿ ا تذمجػػػه اعػػػترات جي  ممم نػػػ  لتنػػػؾ التػػػب اتبعذػػػم 

 ػػب حػػرب الخنػػ ا ال م يػػ  بإطملػػ  امػػد الحػػرب لةػػلع الػػ  حػػ  عػػنمب ال تػػدخ   1991
  دبنلممعب ا قمذ العراؽ.

 
 
 

                                                 
مجملدػػمت قػػدمت دبػػػر الحػػدلد اعرد يػػ  لالعػػػلرف  للػػـ   ظمػػلا الػػػ  الجػػيش العراقػػب بػػػ  قػػمملا بعمنيػػمت  رديػػػ   )*(

 .145مبمررة لد القلات اعمرف ي  لالبرفطم ي  لنمزفد ا ظر:  رفد الفمللجب ،ـ.س.ذ،ص
 .1/4/2003 طه يمع ف رملمف،  مئب رئيس الجمذلرف  العراقب العمبا، مؤتمر ةحفب  ب (1)
 .24/3/2003ةداـ حع ف، الرئيس العراقب العمبا، خطمب  ب  (2)
 .28/3/2003 مطا دع ر  دراقب، تةرفح  ب  (3)
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 االمريكي والعراقي وفئاته الفرعية لمجانبين التخويف(أسموب )( يو ح 69)دول ج

عدد  الجانب األمريكي ت
عدد  الجانب العراقي % التكرارات

 % التكرارات

1 
ف ػػم بمعمقبػ   ػػ  مػػف تأو ػد أمر 

 تبع ألامر القيمدة العراقي   ب 
 ارتومب جرائـ حرب.

16 53.4 -   

2 
تحػػػػذ ر القػػػػػلات العراقيػػػػ  مػػػػػف 
اعػػػػتخداـ اععػػػػنح  المحظػػػػلرة 

 دلليم.
7 23.3 -   

3 
التذد ػػػػػػػػػػػػد بتػػػػػػػػػػػػدم ر القػػػػػػػػػػػػلات 
العراقيػػػػػػػػػػ  المقملمػػػػػػػػػػ  لقػػػػػػػػػػلات 

 التحملف.
7 23.3 -   

4 _   
تحػػذ ر القػػلات اعمرف يػػ  مػػف 

 مؿ لددلتذـ لاعتعاـ              القت
25 35.7 

5 _   

التأو ػػػػػػػػػد دنػػػػػػػػػ  اف العػػػػػػػػػدلاف 
اعمرف ػػػب دنػػػ  العػػػراؽ  ذػػػدد 
العػػػػػػػػػػػػنـ لاعمػػػػػػػػػػػػف ااقنيمػػػػػػػػػػػػب 

 لالدللب.

15 21.4 

6 -   
التأو ػػػػػػػػػػد دنػػػػػػػػػػػ  اف أ ػػػػػػػػػػػداؼ 
العػػػػػػػػدلاف اعمرف ػػػػػػػػب رػػػػػػػػممن  

 لذات إبعمد جغرا ي 
13 18.6 

7 _   
القػػػػػػػلات اعمرف يػػػػػػػ  عػػػػػػػتلاجه 

اؿ العمنيػػػػمت المػػػػلت مػػػػف خػػػػ
 )اععترذمدي (

11 14.3 

8 -   
التأو ػػػػػػػػػػد دنػػػػػػػػػػ  اف الحػػػػػػػػػػرب 
عػػتولف طلفنػػ  لةػػعب  دنػػ  

 اعمرف   ف
7 11 

 %111 71  %111 31 المجموع 
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 ظذػػرت د ػػد الجم ػػبقػػد   رػػف  لايػػم الخةػػـ ئػػ   فأ( 7)ف الجػػدلؿ رقػػـ مػػ تلػػح ل ػػم 
 ػػػد الجم ػػػب اعمرف ػػػب، لقػػػد احتنػػػت د ػػػد الجم ػػػب العراقػػػب للو ذػػػم لػػػـ تظذػػػر د العراقػػػب

( لدػدد %11.2محقق   عػب  قػدر م )المرتب  ال م ي   ب عنـ اععمل ب الددمئي  العراقي  
/الفةػػ  الرابػػع(  ػػب حػػ ف لػػـ تحقػػا 6)ا ظػػر الجػػدلؿ رقػػـ ( توػػرارا  87توػػرارات بنغػػت )

 (. /الفة  الرابع5 ظر جدلؿ رقـ أ) ذ  الفئ  أ   عب  د د الجم ب اعمرف ب 
لادتمػػػمد  ػػػذا اععػػػنلب مػػػف قبػػػ  المعػػػؤلل ف العػػػراق  ف  ػػػمف بغيػػػ   رػػػف المخططػػػمت 
لالدلا ع التب ت طػل  دن ذػم ملاقػف أمرف ػم مػف حربذػم دنػ  العػراؽ،  عمنػت الخطمبػمت 
العراقي  التأو د دن  اع داؼ الرئيع  لذػذ  المخططػمت التػب توػلف دػمدة متخفيػ  لراك 

رفػػ ، لقػػد لظػػف العػػراؽ  ػػذا اععػػنلب ب عػػب   ب ػػرة  ػػب تةػػرفحمت أ ػػداؼ  م ليػػ  ظم 
المعػػؤلل ف ل ػػمف  ذػػدؼ مػػف ذلػػؾ جعػػ  مبػػررات الجم ػػب اعمرف ػػب لحججػػه لمعػػمديه 

 مللع ت مقض مع اللاقع.
امػػػم الجم ػػػب اعمرف ػػػب  نػػػـ يعػػػتخدـ  ػػػذا اععػػػنلب لاوتفػػػ  بمعدتمػػػمد دنػػػ  اععػػػمل ب 

   اعمرف ي .الددمئي  الذجلمي  التب در ت بذم الددمي
لقػػػد لظفػػػت الددميػػػ  العراقيػػػ  اعػػػنلب  رػػػف  لايػػػم الخةػػػـ مػػػف خػػػاؿ الفئػػػمت الفرديػػػ  

 (:21التملي  لالمرمر ال ذم  ب الجدلؿ رقـ )
 :التأو د دن   ي  القلات اعمرف ب تدم ر الم رمت المد ي   ب العراؽ 1/13

دنػػػ  حةػػػنت  ػػػذ  الفئػػػ  د ػػػد الجم ػػػب العراقػػػب لػػػمف اعػػػنلب  رػػػف  لايػػػم الخةػػػـ 
جػػػمك  د( توػػػرارا، للقػػػ33%( لدػػػدد توػػػرارات بنغػػػت )37.9المرتبػػػ  اعللػػػ  ب عػػػب  قػػػدر م)

تأو د الخطمب العراقب دن   ذ  الفئ  بعد اف أةبح القةف ال ػلمب المعػتمر لنقػلات 
اعمرف ػػب يعػػتذدؼ الم رػػمت الح لميػػ  الخدميػػ  لالب ػػ  اعرتومزفػػ  لاقتةػػمد العراقػػب 

اخػ  المػدف العراقيػ  لقطػع  ػ  لعػمئ  اعتةػمؿ داخنذػم الذ  ادى ال  تعط   الحيػمة د
لخمرجذم،  جمكت  ذ  الفئ  ردا دن  تةرفحمت القمدة العع رف ف اعمػرف   ف بػم ذـ ع 

تػػػػدم ر   ػػػػل أمػػػػموف  ـالم رػػػػمت المد يػػػػ  لا مػػػػم الععػػػػ رف   قػػػػا، لاف مػػػػم  ػػػػت ف يعػػػػتذد ل 
ملا برمػػػػػب الفػػػػػم بر تعػػػػػتخدمذم القػػػػػلات العراقيػػػػػ   مقػػػػػرات لذػػػػػم "اف الخػػػػػمئب ف الغػػػػػزاة قػػػػػم

 اس/لتعط ػػػػ  رػػػػب مت الوذربػػػػمك  ػػػػب محم ظػػػػ  لاعػػػػا لقطػػػػع التيػػػػمر الوذربػػػػمئب دػػػػف 
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لقػػد "تعػػرض العػػدل الغػػمدر الػػ  قةػػف مخػػمزف المػػلاد الغذائيػػ   (1)مػػلاط ب المحم ظػػ "
/الػػػف طػػػف مػػػف المػػػلاد الغذائيػػػ  المخةةػػػ  75التػػػب  م ػػػت تحتػػػل  دنػػػ  او ػػػر مػػػف /

 .(2)لنرعب"
 :عمرف ي  الرلا د الحلمرف  لالت ملي   ب العراؽاعتذداؼ القلات ا 2/13 

حةػػػنت  ػػػذ  الفئػػػ  د ػػػد الجم ػػػب العراقػػػب لػػػمف اعػػػنلب  رػػػف  لايػػػم الخةػػػـ دنػػػ  
حػػملؿ  د( توػػرارا، للقػػ15%( لدػػدد توػػرارات بنغػػت )17.2المرتبػػ  ال م يػػ  ب عػػب  قػػدر م)

برفطم يػػ  العػراؽ   ػم  ػػب تةػرفحمت المعػػؤلل ف التر  ػز دنػػ  قيػمـ القػػلات اعمرف يػ  لال
بمعتذداؼ بعض أعمموف المقدع  لاع رف  لتأو ػد م دنػ  اف اعػتذدا ذم لتنػؾ أعمػموف 
 مف لمف ال لايم التب حمللت أمرف م إخفمك م ح ث "اف طمئرات الغزاة أخػذت تقةػف 

ل ظػػرا لأل ميػػ   (3)اعئمػػ  اعطذػػمر  ػػب  ػػرباك لال جػػف" دمػػف ارتفمدػػمت رػػم ق ، مراقػػ
أعمموف المقدع (  ب العراؽ د د المعنم ف  ب  ػ  أ حػمك العػملـ، الوب رة التب تحتنذم )

 قد ات  ذ ر م لمف  رف  لايم امرف ػم العدائيػ   اتجػم  المعػنم ف لقػد دمنػت الددميػ  
العراقي  الرئ  فعه مع أعمموف اع رف   تعػمئنت  ػب تةػرفحمت المعػؤلل ف العػراق  ف: 

تلػرب ألػرح  اامػمـ  اب العػراؽ، للمػمذ" لممذا يقةػف العػدلا  لف أعمػموف اع رفػ   ػ
دنػػب)ع( لاامػػمـ الحعػػ ف لالعبػػمس دن ذمػػم العػػاـ..ا ذـ يحػػملللف  ػػز مبمدئ ػػم لقيم ػػم 

 . (4)اعة ن "
 :التر  ز دن  اف الذدؼ مف الحرب  ل العيطرة دن   رلات العراؽ 3/31

حةػػػنت  ػػػذ  الفئػػػ  د ػػػد الجم ػػػب العراقػػػب لػػػمف اعػػػنلب  رػػػف  لايػػػم الخةػػػـ دنػػػ  
حػػملؿ  د( توػػرارا، للقػػ11%( لدػػدد توػػرارات بنغػػت )12.6رتبػػ  ال مل ػػ  ب عػػب  قػػدر م )الم

الخطمب الددمئب العراقب دبر  ذ  الفئ  الورف دػف اع ػداؼ لال لايػم الحقيقيػ  لر بػ  
أمرف م مف احتاؿ العراؽ لقد للع المعؤلللف العراق لف العيطرة دن  الم طقػ  أللػ  

دنػ  مػلارد العػراؽ ال فطيػ  ل ػذا مػم أوػد  طػمرؽ دزفػز  ذ  اع داؼ لمػف  ػـ العػيطرة 

                                                 
 .28/3/2003دمحم عع د الةحمؼ، لزفر اعداـ العراقب العمبا، مؤتمر ةحفب  ب  (1)
 .30/3/2003دمحم عع د الةحمؼ، لزفر اعداـ العراقب العمبا، مؤتمر ةحفب  ب  (2)
 .2/4/2003دمحم عع د الةحمؼ، لزفر اعداـ العراقب العمبا، مؤتمر ةحفب  ب  (3)
 المةدر العمبا  فعه. (4)



 

196 

 

 مئػػب رئػػيس الػػلزراك العراقػػب العػػمبا: "اف أحػػاـ المعتػػد ف اعرػػرار تعػػتذدؼ الذيم ػػ  
دنػػ  الم طقػػػ  لاععػػػتحلاذ دنػػ   فػػػا العػػػراؽ الػػذ  يعػػػد قػػػلة اقتةػػمدي  ليحتػػػ  المرتبػػػ  

 .(1)اعلل   ب احتيمطب ال فا  ب العملـ"
لخطػػػا اعمرف يػػػ   ػػػب الذيم ػػػ  دنػػػ  الػػػدلؿ لالرػػػعلب  ػػػب التأو ػػػد دنػػػ  ا 4/31 

 :العملـ بعد احتالذم لنعراؽ
حةػػػنت  ػػػذ  الفئػػػ  د ػػػد الجم ػػػب العراقػػػب لػػػمف اعػػػنلب  رػػػف  لايػػػم الخةػػػـ دنػػػ  

 د( توػػػػرارات، للقػػػػ11%( لدػػػػدد توػػػػرارات بنغػػػػت )11.5المرتبػػػػ  الرابعػػػػ  ب عػػػػب  قػػػػدر م )
اف تورػػف لتؤ ػػد لنػػرأ  العػػمـ  ػػب حمللػػت الددميػػ  العراقيػػ   ػػب تةػػرفحمت المعػػؤلل ف 

العػػملـ لبػػمعخص دلؿ الم طقػػ  بػػمف أ ػػداؼ أمرف ػػم  ػػب الحػػرب التػػب تحػػملؿ اف تخف ذػػم 
تتعػػدى احػػتاؿ العػػراؽ لترػػم  دلع  أخػػرى، "اف  ػػدؼ العػػدلاف اعمرف ػػب البرفطػػم ب ع 

العػػػػػراؽ  حعػػػػػب بػػػػػ  يعػػػػػتذدؼ إدػػػػػمدة تقعػػػػػيـ دلؿ الم طقػػػػػ  لتحلفنذػػػػػم الػػػػػ   ؼيعػػػػػتذد
 لػػػػا  دػػػػف  ل ذػػػػم خطػػػػلة أخػػػػرى مػػػػف اجػػػػ  العػػػػيطرة دنػػػػ  العػػػػملـ لدنػػػػ   (2)دليػػػػات"

الرػػػػعلب لترعػػػػ   الذيم ػػػػ  اعمرف يػػػػ ، "اف  ػػػػذا العػػػػدلاف الذمجػػػػب  ذػػػػدؼ الػػػػ  توت ػػػػ  
 .(3)الحرفمت لعنب ارادة الرعلب  ب العملـ"

التأو ػػػد دنػػػ  اف العػػػدلاف دنػػػ  العػػػراؽ  جػػػر  مػػػف اجػػػ  خدمػػػ  المةػػػملح  5/13
 :الةذ ل ي   ب الم طق 

ةػػػنت  ػػػذ  الفئػػػ  د ػػػد الجم ػػػب العراقػػػب لػػػمف اعػػػنلب  رػػػف  لايػػػم الخةػػػـ دنػػػ  ح 
ر ػزت  د( توػرارات، لقػ9%( لددد تورارات بنغػت )11.4المرتب  الخممع  ب عب  قدر م)

 ػب العػراؽ   ةػب   تةرفحمت المعؤلل ف العراق  ف دبر  ذ  الفئ  دن  اف مػم يحةػ
لاف اعمرف ػػػػب البرفطػػػػم ب ع  ػػػػب خدمػػػػ  مةػػػػملح الويػػػػمف الةػػػػذ ل ب لتقلفتػػػػه "اف العػػػػد

العراؽ  حعب ب  يعتذدؼ إدػمدة تقعػيـ دلؿ الم طقػ  لتحلفنذػم الػ  دليػات  ؼيعتذد
مؤ ػػد ف اف  ػػزل العػػراؽ  (4)مػػف اجػػ  جعػػ  الويػػمف الةػػذ ل ب قػػلة مػػؤ رة  ػػب الم طقػػ "

                                                 
 .24/3/2003طمرؽ دزفز،  مئب رئيس اللزراك العراقب العمبا، مؤتمر ةحفب  ب  (1)
 المةدر العمبا  فعه. (2)
 .31/3/2003فب  ب  مجب ةبر ، لزفر الخمرجي  العراقب العمبا، مؤتمر ةح (3)
 .24/3/2003طمرؽ دزفز،  مئب رئيس اللزراك العراقب العمبا، مؤتمر ةحفب  ب  (4)
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لاحتاله مف قب  أمرف م ع ؤد  بملتأو د ال  إزاحػ  العػراؽ مػف معمدلػ  القػلى ااقنيميػ  
لح الويػػمف الةػػذ ل ب ل ػػذا مػػم اوػػد   ػػمجب ةػػبر : "اف المعػػتف د اعوبػػر مػػف  ػػذا لةػػم

 .(1)العدلاف  ل الويمف الةذ ل ب"
التأو ػػػػػد دنػػػػػ  اف العػػػػػراق  ف الػػػػػذ ف تعػػػػػتقنذـ القػػػػػلات اعمرف يػػػػػ   ػػػػػـ مػػػػػف  6/31 

 :المد   ف
حةػػػنت  ػػػذ  الفئػػػ  د ػػػد الجم ػػػب العراقػػػب لػػػمف اعػػػنلب  رػػػف  لايػػػم الخةػػػـ دنػػػ  

( توػػػرارات، 9%( لدػػػدد توػػػرارات بنغػػػت )11.4معػػػ  م ػػػرر ب عػػػب  قػػػدر م )المرتبػػػ  الخم
التأو ػػد دنػػ   ػػذ  الفئػػ  بعػػد مػػم رددت المةػػمدر اعمرف يػػ  اف إدػػدادا   ػػر قن نػػ   كلجػػم

مػػػف العػػػراق  ف اعتعػػػنملا  ػػػب ا  ػػػمك المعػػػمرؾ لبػػػمعخص  ػػػب معػػػمرؾ )اـ قةػػػر لالفػػػمل( 
مػػػف تػػػأل ف اعمػػػرف   ف لاف    نيػػػ جػػػمك رد لزفػػػر اعدػػػاـ العراقػػػب العػػػمبا مػػػف ا ذػػػم تم 

اععػػػػػرى  ػػػػػـ مػػػػػف المػػػػػد   ف العػػػػػراق  ف: "اف اعل ػػػػػمد اعمرف ػػػػػمف اختطفػػػػػلا دػػػػػددا مػػػػػف 
 (2)الملاط  ف المد   ف مف مد  ػ  الفػمل لدرلػذـ دنػ  ا ذػـ أعػرى دعػ رفلف دراق ػلف"

ل ػػمف  ػػدؼ العػػراؽ مػػف ذلػػؾ الترػػ يؾ  ػػب المعنلمػػمت التػػب ترلجذػػم اادارة اعمرف يػػ  
ايم م" اف الغزاة المد   ف لـ  نتزملا بمتفمقيػ  ج  ػف اذا قػمملا بإرػذمر اععػنح  ل رف  ل 

دنػػػػ  المػػػػد   ف العػػػػػراق  ف لدرلػػػػذم مػػػػػف خػػػػاؿ لعػػػػػمئ  اعدػػػػاـ تحػػػػػت ذرفعػػػػ  ا ذػػػػػـ 
 .(3)دع رفلف"

 

                                                 
 .31/3/2003 مجب ةبر ، لزفر الخمرجي  العراقب العمبا، مؤتمر ةحفب  ب  (1)
 .22/3/2003دمحم عع د الةحمؼ، لزفر اعداـ العراقب العمبا، مؤتمر ةحفب  ب  (2)
 .24/3/2003ؼ، لزفر اعداـ العراقب العمبا، مؤتمر ةحفب  ب دمحم عع د الةحم (3)
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وفئاته الفرعية لمجانبين األمريكي  كشف نوايا الخصم(سموب )ا( يو ح 02)جدول 
 والعراقي

عدد  الجانب األمريكي ت
عدد  لعراقياالجانب  % التكرارات

 % التكرارات

1 _   
التأو ػػػػػػػػػػد دنػػػػػػػػػػ   يػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػلات 
اعمرف ػػػػػػػػػػب تػػػػػػػػػػدم ر الم رػػػػػػػػػػمت 

 المد ي   ب العراؽ.
33 37.9 

2 _   
اعػػػػػػػػتذداؼ القػػػػػػػػلات اعمرف يػػػػػػػػ  
الرلا د الحلمرف  لالت ملي   ب 

 العراؽ.
15 17.2 

3 _   
التر  ػػػػػز دنػػػػػ  اف الذػػػػػدؼ مػػػػػف 

  الحػػػػػػػػرب  ػػػػػػػػل العػػػػػػػػيطرة دنػػػػػػػػ
  رلات العراؽ.

11 12.6 

4 _   

التأو ػػد دنػػ  الخطػػا اعمرف يػػ  
 ػػػػػػػػػػب الذيم ػػػػػػػػػػ  دنػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػدلؿ 
لالرػػػػػػػػػعلب  ػػػػػػػػػب العػػػػػػػػػملـ بعػػػػػػػػػد 

 احتالذم لنعراؽ.

11 11.5 

5 _   

التأو ػػػد دنػػػ  اف العػػػدلاف دنػػػ  
العػػػراؽ  جػػػر  مػػػف اجػػػ  خدمػػػ  
المةػػػػػػػػػػػملح الةػػػػػػػػػػػذ ل ي   ػػػػػػػػػػػب 

 الم طق .

9 11.4 

6 _   
ذ ف التأو د دنػ  اف العػراق  ف الػ

تعػػػػتقنذـ القػػػػلات اعمرف يػػػػ   ػػػػـ 
 مف المد   ف.

9 11.4 

 %111 87    المجموع 
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 ظذػرت د ػد الجم ػبقػد  تف  د اددمكات الخةـ ئ   فأ( 7)ف الجدلؿ رقـ م تلح ل م 
قػػب للو ذػػم لػػـ تظذػػر د ػػد الجم ػػب اعمرف ػػب، لقػػد احتنػػت د ػػد الجم ػػب العرا العراقػػب،

( لدػدد %11.8محقق   عػب  قػدر م )المرتب  ال مل    ب عنـ اععمل ب الددمئي  العراقي  
/الفةػػ  الرابػػع(  ػػب حػػ ف لػػـ تحقػػا 6)ا ظػػر الجػػدلؿ رقػػـ ( توػػرارا  84توػػرارات بنغػػت )

 (. /الفة  الرابع5 ظر جدلؿ رقـ أ) ذ  الفئ  أي   عب  د د الجم ب اعمرف ب 
مػػػف اععػػػمل ب المعرل ػػػ  د ػػػد الجم ػػػب العراقػػػب،  قػػػد لاعػػػنلب تف  ػػػد اددػػػمكات الخةػػػـ 

حػػػػملؿ المعػػػػؤلللف العراق ػػػػلف تف  ػػػػد بعػػػػض مػػػػم ت مقنتػػػػه الددميػػػػ  اعمرف يػػػػ  مػػػػف قلػػػػميم 
لدحلػػػذم بةػػػلرة تتػػػيح ب ػػػمك تةػػػلرات مع  ػػػ  تخػػػدـ العمنيػػػ  اعق مديػػػ  عػػػلاك بمل عػػػب  

ب لنجمذػػػػلر الػػػػداخنب  ػػػػب العػػػػراؽ، أل الخػػػػمرجب لف ػػػػدرج  ػػػػذا اععػػػػنلب لػػػػمف اعػػػػمل 
الددمي  الملمدة التب اختػمر العػراؽ اف يعػتخداـ بعػض اعػمل بذم  ل ػه  ػب حملػ  د ػمع 

ععػيمم  الػرد دنػ  الددميػ  المعمديػ  دلد  جـل رمم  دع ر  لعيمعب لددمئب، ليع
 ػب القػػمت الةػػراع لبػمعخص مػػف ملقػػع قػلة مػػف اعػػمل ب الددميػ  المذمػػ  القػػمدرة دنػػ  

مت المعمديػ ، ل ػمف الذػدؼ مػف ادتمػمد الددميػ  احداث تم  ر  ب طرفا ملاجذػ  الػددمي
العراقيػػػ  دنػػػ   ػػػذا اععػػػنلب بةػػػلرة  ب ػػػرة بمععػػػمس لنترػػػ يؾ  ػػػب مةػػػداقي  الددميػػػ  

 اعمرف ي ، لمم تطرحه برمف العراؽ محملل  اع مد ذلؾ بمدل  للقمئع.
لقػػػد لظفػػػت الددميػػػ  العراقيػػػ  اعػػػنلب تف  ػػػد اددػػػمكات الخةػػػـ دبػػػر الفئػػػمت الفرديػػػ   

 (:21  لالمرمر ال ذم  ب الجدلؿ رقـ )التملي
الورػػف دػػف زفػػف اعددػػمكات اعمرف يػػ  برػػمف دػػدـ إةػػمب  المػػد   ف  ػػب  1/14

 الحرب:
حةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب العراقػػب لػػمف اعػػنلب تف  ػػد اددػػمكات الخةػػـ دنػػ  

( توػػػرارا، لقػػػد   ػػػد 41%( لدػػػدد توػػػرارات بنغػػػت )47.6المرتبػػػ  اعللػػػ  ب عػػػب  قػػػدر م )
للف العراق ػػػػلف مػػػػم ةػػػػرحت بػػػػه اادارة اعمرف يػػػػ  مػػػػف دػػػػدـ إةػػػػمبتذم لمػػػػد  ف المعػػػػؤل 
 ػػػب الحػػرب، بػػػمف اوػػػدلا دنػػ  اةػػػمب  العد ػػد مػػػف المػػػد  ف  ػػب إ  ػػػمك القةػػػف  فدػػراق  

العرػػلائب اعمرف ػػب لمػػدف لقػػرى دراقيػػ : "اف اددػػمك الرعػػمئ  اع  نلع عػػل ي  الػػ اث 
دنػ  جم ػػ  لاللقػػمئع  ب م ػػه ع   طنػػبػمف  زل ػػم لنعػراؽ  تج ػػب إلحػػمؽ اعذى بملمػد  ف 
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تؤ ػػد د ػػس ذلػػػؾ  م ػػه اللػػػ  الملاقػػع التػػػب اعػػتذد تذم الطػػػمئرات لالةػػلارف  لالمد عيػػػ  
اعمرف يػػ  لالبرفطم يػػ   ػػب الملاقػػع المد يػػ  بػػدكا مػػف م  ػػمك اـ قةػػر الػػذ   ػػل الم  ػػمك 

 . (1)الرئيس لتلرفد الملاد اا عم ي  لنعراؽ"
ف إ مرة  ذ  المعمل  لتلليح مػم تعػببه الحػرب مػف خعػمئر لقد اراد المعؤلللف العراق ل 

برػػػػرف   ػػػػب أرلاح المػػػػد  ف العراقيػػػػ  لوعػػػػب تعػػػػمطف لتلػػػػممف المجتمػػػػع الػػػػدللب مػػػػع 
للػػػد الحػػػرب اعمرف يػػػ ، لقػػػد اعترػػػذد المعػػػؤلللف بػػػبعض الحػػػلادث التػػػب  فالعػػػراق  

بلرب عػيمرة لتأو د  ذ  الفئ : "قممت قلات التحملف الغمزف   فلقعت لملاط  ف دراق  
 ػػلع  يػػػم  ػػػب مد  ػػػ  ال جػػف التػػػب  م ػػػت تقػػػ  دػػػددا مػػف الر ػػػمب المػػػد   ف الػػػ  م ػػػمطا 

 .(2)ع م ذـ"
 دراقي : فب اعددمكات اعمرف ي  برأف احتالذم لمدف  2/14 

حةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب العراقػػب لػػمف اعػػنلب تف  ػػد اددػػمكات الخةػػـ دنػػ  
( توػػرارا. لقػػد احتنػػت 13دػػدد توػػرارات بنغػػت )%( ل 15.5المرتبػػ  ال م يػػ  ب عػػب  قػػدر م )

قلػػي  احػػتاؿ مػػدف دراقيػػ  أ ميػػ   ػػب تةػػرفحمت  ػػا البنػػد ف اعمرف ػػب لالعراقػػب اذ 
حػػػملؿ المعػػػؤلللف العراق ػػػلف  ػػػب تةػػػرفحمتذـ تف  ػػػد مػػػم جػػػمك مػػػف تةػػػرفحمت أمرف يػػػ  
ه بمحتالذـ مد م  دراقي  مؤ د ف د س ذلؾ، لمف ب ف تنؾ المػدف مد  ػ  اـ قةػر لرػب

جزفػػػػرة الفػػػػمل العػػػػراق ت ف النتػػػػ ف رػػػػذدتم تلػػػػمربم   ب ػػػػرا   ػػػػب المعنلمػػػػمت لبػػػػمعخص  ػػػػب 
اععػػبلع اعلؿ مػػف الحػػرب  بعػػد تأو ػػد الجم ػػب اعمرف ػػب دنػػ  احػػتالذـ جػػمك التأو ػػد 
العراقػػػب بػػػمل فب دنػػػ  لعػػػمف لزفػػػر اعدػػػاـ العراقػػػب العػػػمبا دمحم عػػػع د الةػػػحمؼ: "اف 

البرفطػػػم ب  يػػػه  -مع د يفػػػم توبػػػد العػػػدل اعمرف ػػػبمد  ػػػ  الفػػػمل ترػػػذد حتػػػ  النحظػػػ  قتػػػ
خعمئر  ػب المعػدات لاعرلاح مخملفػم لوػذب لزفػف اعددػمكات التػب يطنقذػم الخمعػئلف 

لاعمػػرف   ف مػػف ا ذػػـ حققػػلا مػػلطبك قػػدـ  ػػب  محيػػ  اـ قةػػر  فمػػف اعل ػػمد البرفطػػم   
 للـ تظذر  ذ  الفئ  د د الجم ب اعمرف ب. (3)لمد    الفمل"

 
                                                 

 .22/3/2003 مجب ةبر ، لزفر الخمرجي  العراقب العمبا، رعمل  ال  رئيس مجنس اعمف  ب  (1)
 .30/3/2003 مجب ةبر ، لزفر الخمرجي  العراقب العمبا، رعمل  ال  رئيس مجنس اعمف  ب  (2)
 .22/3/2003داـ العراقب العمبا، مؤتمر ةحفب  ب دمحم عع د الةحمؼ، لزفر اع (3)
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التأو ػػػػػد دنػػػػػ  ملاجذػػػػػ  العػػػػػراق  ف لنقػػػػػلات اعمرف يػػػػػ  بملرةػػػػػمص للػػػػػيس  3/14
 بملز لر:اعتقبملذـ 

حةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب العراقػػب لػػمف اعػػنلب تف  ػػد اددػػمكات الخةػػـ دنػػ  
( توػػػػرارا، لقػػػػد   ػػػػدت 8%( لدػػػػدد توػػػػرارات بنغػػػػت )9.5المرتبػػػػ  ال مل ػػػػ  ب عػػػػب  قػػػػدر م )

دمكات اعمرف ي  مف اف العػراق  ف عػلؼ يعػتقبنلف الددمي  العراقي  دبر  ذ  الفئ  اعد
القػلات اعمرف يػ  الداخنػػ  دنػ  العػػراؽ بػمللرلد مؤ ػدة   ػػر ذلػؾ،  بعػػد اعػتمرار القتػػمؿ 
دنػػ  الجبذػػمت لمػػرلر ايػػمـ دنػػ  بػػدك الحػػرب بػػث المعػػؤلللف العراق ػػلف مػػم  ؤ ػػد اف 

لاةػػػ  ل ػػػذا مػػػم العػػػراق  ف عػػػلؼ يعػػػتقبنلف القػػػلات اعمرف يػػػ  بملرةػػػمص لبملقتػػػمؿ المت
دبػػػر د ػػػه طػػػمرؽ دزفػػػز  مئػػػب رئػػػيس الػػػلزراك العراقػػػب العػػػمبا: "اف مػػػزادـ لا تػػػراكات 
المعتػػػػد ف اعمرف ػػػػمف التػػػػب  ػػػػم لا يطنقل ذػػػػم قبػػػػ  دػػػػدلا ذـ بقػػػػللذـ اف الرػػػػعب العراقػػػػب 
عػػ ددـ دػػػدلا ذـ الخمئػػػب، لا ػػه عػػػ تمرد دنػػػ  ح لمتػػػه بعػػد اف يعػػػتقب  قػػػلاتذـ الغمزفػػػ  

 .(1)الرعب العراقب اعتقبنذـ بملرةمص ل لح أومذ بذـ" بململعيق  لاللرلد للوف
   :التر  ز دن  حعف معممن  العراؽ ععرى الحرب مف القلات المتحملف  4/14 

حةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب العراقػػب لػػمف اعػػنلب تف  ػػد اددػػمكات الخةػػـ دنػػ  
 أوػػػػدت ( تورارا.لقػػػػد7%( لدػػػػدد توػػػػرارات بنغػػػػت )8.3المرتبػػػػ  الرابعػػػػ  ب عػػػػب  قػػػػدر م )

التةػػرفحمت العراقيػػ  دبػػر  ػػذ  الفئػػ  دنػػ  حعػػف المعممنػػ  التػػب  تنقم ػػم اعػػرى الحػػرب 
مػػػف القػػػلات اعمرف يػػػ  داخػػػ  العػػػراؽ، لجػػػمكت  ػػػذ  التأو ػػػدات بعػػػد اف اتذمػػػت اادارة 
اعمرف يػػ  العػػراؽ إعػػمك  معممنػػ  اععػػرى  جػػمك تةػػرفح  ػػمجب ةػػبر   م يػػم ذلػػؾ:  "أف 

ل ػػػا قيم ػػػم العربيػػػ  لرػػػرفعت م ااعػػػامي  العػػػمح   العػػػراؽ عػػػ تعمم  مػػػع اععػػػرى دنػػػ 
ل م ػػػػت الح لمػػػػ  العراقيػػػػ  درلػػػػت ةػػػػلر اععػػػػرى  (2)لدنػػػػ  ل ػػػػا اتفمقيػػػػمت ج  ػػػػف"

لنتػأ  ر  )*(اعمرف مف دبر رمرمت التنفمز  ب محملل  م ذػم ععػتخدامذـ  لعػ ن  لػغا
  ب الرأ  العمـ لبمعخص دن  الرمرع اعمرف ب.

                                                 
 .24/3/2003طمرؽ دزفز،  مئب رئيس اللزراك العراقب العمبا، مؤتمر ةحفب  ب  (1)
 .24/3/2003 مجب ةبر ، لزفر الخمرجي  العراقب العمبا، مع ق مة ابل ظبب الفلمئي   ب  (2)

ـ دممػ  لػغا رئيعػم  دنػ  الرػمرع اعمرف ػب  ػب اتخػمذ  م ت ةلر القتن  لاععرى اعمرف   ف  ػب حػرب   ت ػم )*(
قرار عرفع بلقف الحرب ..لمف ذلؾ اللقت تحرص الح لمػ  اعمرف يػ  دنػ  دػدـ لةػلؿ م ػ   ػذ  المرػم د الػ  
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  لنحرب لالتأو د دن  ددـ امتاؾ العػراؽ ععػنح   لح المبررات الومذب 5/14 
  :محظلرة

حةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب العراقػػب لػػمف اعػػنلب تف  ػػد اددػػمكات الخةػػـ دنػػ  
( تورارات.للقػػػد 7%( لدػػػدد توػػرارات بنغػػػت )8.3المرتبػػ  الرابعػػػ  م ػػػرر ب عػػب  قػػػدر م )

لعػراؽ ععػنح  دمػمر حملؿ العراؽ دبر  ػذ  الفئػ  التأو ػد المعػتمر دنػ  دػدـ امػتاؾ ا
لتػػػػرلج لػػػػه اادارة اعمرف يػػػػ  لالػػػػذ  ددتػػػػه احػػػػد المبػػػػررات  هرػػػػمم  بع ػػػػس مػػػػم تدديػػػػ

اععمعػػػي  لالرئيعػػػ  لغزل ػػػم العػػػراؽ،  قػػػد جػػػمك  ػػػب احػػػدى التةػػػرفحمت العراقيػػػػ : "اف 
 ػب  هالذدؼ  ل لممف  زع عاح العػراؽ ب  مػم اف التحق ػا مػف ت ف ػذ العػراؽ علتزاممتػ

الػػػ  م ظمتػػػ ف متخةةػػػت ف  مػػػم اع مل يػػػؾ لالل ملػػػ  الدلليػػػ    ػػػزع العػػػاح قػػػد أل ػػػ 
 7/3/2113الػ  مجنػس اعمػف  ػـل ملنطمق  الذرفػ ، لاف الم ظمتػ ف ذ رتػم  ػب تقرفرفذمػ

اف إدمػػمؿ التفتػػيش التػػب قممتػػم بذػػم خػػاؿ  ا ػػ  ارػػذر ل ةػػف لػػـ تجػػد دعئػػ  ت ػػمقض 
 .(1)"إدا مت العراؽ لع دعئ  دن  لجلد  رمطمت الاعنح  محظلرة 

لقد اود  ػم ز بنػي س بعػد احػتاؿ العػراؽ مػف اف احتمػمعت الع ػلر دنػ  أعػنح  دمػمر 
رمم   ب العراؽ  م ت لعيف  جدا، لا ه  مف  تعػرض للػغلا أمرف يػ  رػد دة ل ػلؽ 

 .(2)احتممله لوب  تلمف تقرفر  مم  بيح الحرب لد العراؽ
 
 

                                                                                                                                            

الرعب اعمرف ب لابتعمد به دف تخ   الدممر الذ  تخنفه الحرلب لتذ ئته  فعيم بح ث ع ي لف الرمرع  ػب حملػ  
ع ر العمنيمت التعلؽ ت ف ػذ العيمعػمت اععػترات جي  اعمرف يػ ، لحػدث الرػبك  فعػه  ػب الةػلممؿ  لرة تؤ ر دن  

.. قػد  ػػمف المرػػذد مرلدػػم بحػا لتعػػبب  ػػب ا عػػحمب أمرف ػب عػػرفع مػػف مقمديرػػل د ػدمم أعػػر الةػػلممل  ف حػػلالب 
لجػر ـ بملعربػمت دنػ  اعػفنت   مم ي  درر ج ديم أمرف يم ..لاممـ ددعمت محطمت التنفزفلف العملمي  قمملا بتق ػد ـ

الطرقػػػمت الػػػ  اف مػػػمتلا ..ل ػػػذا مما ػػػمر الرػػػمرع اعمرف ػػػب لقممػػػت المظػػػم رات  ػػػب  ػػػ  م ػػػمف تعػػػأؿ مػػػمذا ل ػػػم  ػػػب 
الةلممؿ حت  يم   بج ث العد م   مؾ ؟ لاجبرت القلات اعمرف ي  دن  الذرب مف الةلممؿ بفلػ  الفلػمئيمت 

 .200ف ا ظر: رفد الفمللجب، ـ.س.ذ، صالتب  قنت مرذد القت  الجممدب لألمرف   
 .22/3/2003 مجب ةبر ، لزفر الخمرجي  العراقب العمبا، رعمل  ال  رئيس مجنس اعمف  ب  (1)
 .11 رفد الفمللجب، ـ. س. ذ، ص (2)
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عػػنح  الويميمئيػػ  بحػػلزة التأو ػػد دنػػ  اف الع ػػلر دنػػ  أجذػػزة لقميػػ  مػػف اع 6/14 
 :القلات العراقي   ل ع راض د مدي 

حةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب العراقػػب لػػمف اعػػنلب تف  ػػد اددػػمكات الخةػػـ دنػػ  
( تورارات.لقػػػد جػػػمكت 5%( لدػػػدد توػػػرارات بنغػػػت )6المرتبػػػ  الخممعػػػ  ب عػػػب  قػػػدر م )

ر دنػ   ا ػ  اعؼ  ذ  الفئ  بعد اف ت مق  المعؤلللف اعمرف  لف معنلمػمت دػف الع ػل 
عترة لاقي  مف الغمزات الويميمئي  لترػ  ن  مػف اعق عػ  الملػمدة لنغػمزات  ػب معترػف  
قػرب ال مةػػرف  بج ػلب العػػراؽ،  جػمك تف  ػػد الجم ػػب العراقػب لذػػذ  المعنلمػمت بػػمف  ػػذ  
اعجذزة تمتنوذم    الج لش  ب العملـ، ل ب ع راض د مديػ  عف العػراؽ  ػمف  تلقػع 

لجم ػػػػب اعمرف ػػػػب دنػػػػ  اعػػػػتخداـ أعػػػػنح   يميمئيػػػػ  اذ ذ ػػػػر لزفػػػػر اعدػػػػاـ اف يعمػػػػ  ا
دػػف د ػػلر ـ دنػػ  اق عػػ   اعمرف ػػمفالعراقػػب العػػمبا: "اف اددػػمك دػػدد مػػف المعػػؤلل ف 

لقميػ  مػػف أعػنح  الػػدممر الرػػمم  بػمف الج ػػلش  ػب  ػػ  العػػملـ تعػتخدـ اعق عػػ  اللاقيػػ ، 
بػػػػمف لػػػػدى العػػػػراق  ف أعػػػػنح  دمػػػػمر  لاف تنػػػػؾ اعددػػػػمكات البمطنػػػػ  تػػػػمتب ا ذػػػػمـ العػػػػملـ

 .(1)رمم "
 :بمر ال فاآالتأو د دن  ددـ  ي  العراؽ إحراؽ  7/14

حةػػنت  ػػذ  الفئػػ  د ػػد الجم ػػب العراقػػب لػػمف اعػػنلب تف  ػػد اددػػمكات الخةػػـ دنػػ  
( تورارات.لقػد 4%( لددد توػرارات بنغػت )4.8المرتب  العمدع  لاعخ رة ب عب  قدر م )

ةػػػػػرفحمت المعػػػػػؤلل ف العػػػػػراق  ف بعػػػػػد اف حػػػػػذرت اادارة ظذػػػػػرت  ػػػػػذ  الفئػػػػػ  لػػػػػمف ت
اعمرف يػػػ  القػػػلات العراقيػػػ  مػػػف احػػػراؽ ابػػػمر الػػػ فا ممػػػم اعػػػتدد  مػػػف الجم ػػػب العراقػػػب 
تأو ػػد دػػدـ   تػػه إحػػراؽ ابػػمر الػػ فا ع ذػػم  ػػرلة مػػف  ػػرلات الػػباد لاف مػػمتـ حرقػػه  ػػمف 

اقػػه  ػػل  فػا م قػػلؿ الػػ  .."اف مػمتـ إحر (2)خ ػمدؽ من ئػػ  بػػمل فا لتلػن   الط ػػراف المغ ػػر
خ ػػمدؽ   ئػػت لذػػذا الغػػرض لللػػع دقبػػمت تػػؤ ر دنػػ  دقػػ  إةػػمب  الطيػػمرفف ع ػػدا ذـ 

 .(3)ح ث يععلف ال  تدم ر العراؽ"

                                                 
 .28/3/2003دمحم عع د الةحمؼ، لزفر اعداـ العراقب العمبا، مؤتمر ةحفب  ب  (1)
 .141ص  رفد الفمللجب، ـ. س. ذ، (2)
 .22/3/2003 مطا مخلؿ دراقب،تةرفح  ب  (3)
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ل ػمف العػراؽ  ذػػدؼ مػف تف  ػػد  لذػذ  المعنلمػػمت اق ػمع الػػرأ  العػمـ أف اادارة العراقيػػ  
ك  ػػػب العػػػراؽ ال  ػػػب عتقػػػدـ دنػػػ  إدمػػػمؿ مػػػف رػػػم ذم اف تلػػػر بملمةػػػنح  العممػػػ  عػػػلا

   الدلؿ المجملرة.
وفئاته الفرعية لمجانبين األمريكي  تفنيد ادعاءات الخصم(أسموب )( يو ح 06)جدول 

 والعراقي

عدد  الجانب األمريكي ت
عدد  لعراقياالجانب  % التكرارات

 % التكرارات

1 _   
الورػػػػػػف دػػػػػػف زفػػػػػػف اعددػػػػػػمكات 
اعمرف يػػػػػػػ  برػػػػػػػمف دػػػػػػػدـ إةػػػػػػػمب  

 ب.المد   ف  ب الحر 
41 47.6 

 فػػػب اعددػػػمكات اعمرف يػػػ  برػػػأف    _ 2
 احتالذم لمدف دراقي 

13 15.5 

3 _   
التأو ػػػػػد دنػػػػػ  ملاجذػػػػػ  العػػػػػراق  ف 
لنقػػػػػػػػػلات اعمرف يػػػػػػػػػ  بملرةػػػػػػػػػمص 

 لليس اعتقبملذـ بملز لر.
8 9.5 

4 _   
التر  ز دن  حعف معممن  العراؽ 
ععػػػػػػػػػرى الحػػػػػػػػػرب مػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػلات 

 المتحملف .
7 8.3 

5 _   
مبػػػػررات الومذبػػػػ  لنحػػػػرب  لػػػػح ال

لالتأو د دنػ  دػدـ امػتاؾ العػراؽ 
 ععنح  محظلرة.

7 8.3 

6 _   

التأو ػػػػػػػد دنػػػػػػػ  اف الع ػػػػػػػلر دنػػػػػػػ  
أجذػػػػػػػػػػزة لقميػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػف اععػػػػػػػػػػنح  
الويميمئيػػػ  بحػػػلزة القػػػلات العراقيػػػ  

  ل ع راض د مدي 

5 6 

التأو ػػػػػػد دنػػػػػػ  دػػػػػػدـ  يػػػػػػ  العػػػػػػراؽ    _ 7
 احراؽ ابمر ال فا

4 4.8 

 %111 84    المجموع 
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 العراقػػب ظذػػرت د ػػد الجم ػػبقػػد  رػػحذ الذمػػـ ئػػ   فأ( 7)ف الجػػدلؿ رقػػـ مػػ تلػػح ل ػػم 
للو ذػػػم لػػػـ تظذػػػر د ػػػد الجم ػػػب اعمرف ػػػب، لقػػػد احتنػػػت د ػػػد الجم ػػػب العراقػػػب المرتبػػػ  

( لدػػػػدد %11.7محققػػػػ   عػػػػب  قػػػػدر م )الرابعػػػػ   ػػػػب عػػػػنـ اععػػػػمل ب الددمئيػػػػ  العراقيػػػػ  
/الفةػػ  الرابػػع(  ػػب حػػ ف لػػـ تحقػػا 6)ا ظػػر الجػػدلؿ رقػػـ ( توػػرارا  83بنغػػت ) توػػرارات

 (. /الفة  الرابع5 ظر جدلؿ رقـ أ) ذ  الفئ  أي   عب  د د الجم ب اعمرف ب 
لاعػػنلب رػػحذ الذمػػـ مػػف اععػػمل ب التػػب تم ػػز بذػػم الخطػػمب العراقػػب مػػف ح ػػث دمنػػه 

معخص ااعػػػامي  لػػػدى العػػػراق  ف دنػػػ  ا ػػػمرة الػػػدلا ع اللط يػػػ  لالقلميػػػ  لالد  يػػػ ، لبػػػ
 لالعرب ل   المعنم ف  ب العملـ.

لادتمػػد العػػراؽ دنػػ   ػػذا اععػػنلب  ػػب الحػػرب مػػف اجػػ  ر ػػع الػػرلح المع ليػػ  لالقتمليػػ  
لنقػػػػلات العراقيػػػػ  الع  ػػػػـ لنعػػػػراق  ف لالمعػػػػنم ف  ػػػػب العػػػػملـ دنػػػػ  حػػػػد عػػػػلاك.للـ يظذػػػػر 

لددميػػ  اعمرف يػػ  دػػمدة مػػم تعتمػػد اعػػتخداـ  ػػذا اععػػنلب د ػػد الجم ػػب اعمرف ػػب عف ا
  ب حماتذم الددمئي   ب ا  مك الحرلب دن  اعمل ب أو ر تو ي ي  ل جلمي .

لقد لظفػت الددميػ  العراقيػ  اعػنلب رػحذ الذمػـ دبػر الفئػمت الفرديػ  التمليػ  لالمرػمر  
 (:22ال ذم  ب الجدلؿ رقـ )

اليػػػمت قرآ يػػػ   رفمػػػ  التأو ػػػد دنػػػ  الػػػدلا ع الد  يػػػ  مػػػف خػػػاؿ اععػػػتعم   ب 1/15
 :لدبمرات تحض دن  لجلب التةد  لألدداك

حةنت  ذ  الفئ  د د الجم ب العراقب لمف اعنلب رحذ الذمـ دنػ  المرتبػ  اعللػ  
( تورارا.لقػد لظفػت الددميػ  العراقيػ  34%( لدػدد توػرارات بنغػت )41.9ب عب  قدر م )

تعم ت بػػه مػػف خػػاؿ لػػمف  ػػذ  الفئػػ   ػػب تةػػرفحمت المعػػؤلل ف العممػػ  الػػد  ب لاعػػ
اعػػتخداـ مفػػردات لتعػػمب ر لرمػػلز إعػػامي ، لبػػرز مػػف خػػاؿ التحن ػػ  التر  ػػز الوب ػػر 
دنػ  اععترػػذمد باليػمت قرآ يػػ   رفمػ   ػػب إدطػمك الػػددـ لمػم  م ػػت التةػرفحمت تطرحػػه 
مػف قلػميم لرػػحذ الذمػـ، لر ػع المع ليػػمت عػلاك  ػػمف ذلػؾ بمل عػب  لنقػػلات العراقيػ   ػػب 

بمل عب  لنرعب العراقب،  مم جمك  ب احػد التةػرفحمت: "إ  ػم لج ػلد جبذمت القتمؿ ال 
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، (1)الػػرحمف  ػػب أرلػػ م قػػمدرلف بعػػد اف اتون ػػم دنػػ  و لادػػدد م مػػم  جػػب لتحق ػػا  ػػذا"
.  متخػػػذ المعػػػؤلللف (2)ل"ا  ػػػم  جم ػػػد متونػػػ ف دنيػػػه عػػػبحم ه ل ػػػذؿ المتجبػػػرفف المعتػػػد ف"

لددميػػػػ  المعمديػػػػ  اذ اتعػػػػمت ا نػػػػب العراق ػػػػلف العممػػػػ  الػػػػد  ب  معػػػػنلب  ػػػػب مجمبػػػػه ا
تةػػػػرفحمتذـ بمعػػػػتنذمـ التػػػػراث ااعػػػػامب لمػػػػم لػػػػه مػػػػف م م ػػػػ  لم زلػػػػ   ب ػػػػرة  ػػػػب دقػػػػ  

 للجداف الجمم  ر العربي  لااعامي .
 :مطملب  القلات العراقي  بملحـز لالردة  ب تةد ذم لنقلات المعمدي  2/15

ذمػـ دنػ  المرتبػ  ال م يػ  حةنت  ذ  الفئ  د د الجم ب العراقب لمف اعنلب رػحذ ال
( تورارا.لقػد دمنػت الددميػ  العراقيػ  21%( لدػدد توػرارات بنغػت )25.3ب عب  قػدر م )

لػمف حملػ  رػػحذ الذمػـ دنػػ  مخمطبػ  العػػراق  ف لمطػملبتذـ بملةػػملد لالمقملمػ  لجػػمك 
: " طػػػملب ـ التمعػػػؾ بػػػملحـز لالرػػػدة دنػػػ  ف ػػػذا دنػػػ  لعػػػمف ا نػػػب المعػػػؤلل ف العػػػراق  

 .(3)لاجذتذـ ب   قلة لةاب "اعدداك لم
لقػػد أوػػد العػػراؽ دنػػ  الةػػملد لالمقملمػػ  د ػػدمم تجػػملزت الحػػرب أعػػبلدذم اعلؿ ممػػم 
أدطػ  د عػػم  ب ػػرا لتوػػرار ذلػؾ لالتأو ػػد دنيػػه "اف قلات ػػم المعػنح  لأب ػػمك رػػعب م المجم ػػد 
عػػػيعطلف م ػػػػمع مرػػػر م لنعػػػػرب لالمعػػػػنم ف لالرػػػر مك  ػػػػب العػػػػملـ  ػػػب مقملمػػػػ  اعل ػػػػمد 

   .(4)مرف مف لالبرفطم   ف"اع
عػػػراؽ لاللدػػػلد التػػػب قطعذػػػم التأو ػػػد دنػػػ  العمػػػا الحلػػػمر  لالتػػػمرفخب لن 3/15

 :ف بملتةد  لنمعتد  فالعراق ل 
حةنت  ذ  الفئ  د د الجم ب العراقب لمف اعنلب رحذ الذمـ دن  المرتب  ال مل ػ   

تةػػػػرفحمت  ( تورارا.لقػػػػد ر ػػػػزت14%( لدػػػػدد توػػػػرارات بنغػػػػت )16.9ب عػػػػب  قػػػػدر م )
المعػػؤلل ف العػػراق  ف دبػػر  ػػذ  الفئػػ  دنػػ  العمػػا الحلػػمر  لالترا ػػب لالػػد  ب لنعػػراؽ 
لتطػػلر  اعجتمػػمدب الػػذ   جعػػ  م ػػه قػػلة عيم ػػف قذر ػػم امػػمـ التحػػديمت اذ: "اف رػػعب 

الةػػملد لالتحػػد  عػػلؼ  نقػػف  ػػؤعك اعدػػداك  بالعػػراؽ رػػعب الحلػػمرة لالتػػمرف ، رػػع

                                                 
 .24/3/2003ةداـ حع ف، الرئيس العراقب العمبا خطمب  ب  (1)
 المةدر العمبا  فعه. (2)
 .23/3/2003دزة ابرا يـ،  مئب القمئد العمـ لنقلات المعنح  العمبا، تةرفح  ب (3)
 .23/3/2003ؤتمر ةحفب  ب دمحم عع د الةحمؼ، لزفر اعداـ العراقب العمبا، م (4)
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مػػف ذلػػؾ  ػػمف  ػػ  دراقػػب عػػي لف معػػؤلع  دػػف  م، لا طاقػػ(1)درلعػػم لػػف   عػػم م التػػمرف "
اللدػػد لالعذػػد الػػذ  قطعػػه بملػػد مع دػػف العػػراؽ  مػػم جػػمك  ػػب تةػػرفح لنػػرئيس العراقػػب 
العمبا: "دن   ػ  لاحػد م ػم  ػب دمئنػ  العػراؽ المؤم ػ  الةػمبرة المظنلمػ  مػف أدػدائذم 

ك  ػذا أيلػم  ػب إطػمر لقػد جػم (2)لا تخػ  بػه" ه ػ  مػم قملػ  اعرػرار اف  تػذ ر لع   عػ
رػػحذ الذمػػـ الػػذ  حمللػػت الددميػػ  العراقيػػ  التعب ػػر د ػػه دبػػر تلظيفذػػم لقلػػميم دد ػػدة 

   مختنف .
 :التأو د دن  التفمؼ العراق  ف حلؿ القلات المعنح  لتاحمذم معذـ 4/15

حةنت  ذ  الفئ  د د الجم ب العراقب لمف اعنلب رحذ الذمـ دنػ  المرتبػ  الرابعػ  
( تورارات.لجػػمك تأو ػػد العػػراق  ف لػػمف 8%( لدػػدد توػػرارات بنغػػت )9.7) ب عػػب  قػػدر م

دمنذـ دن  رحذ الذمـ دن  تأو د حمل  التاحـ لالتعملد ب ف الرعب العراقػب لقلاتػه 
المعػػنح   قػػد مجػػدت التةػػرفحمت قتػػمؿ الجػػيش العراقػػب لا تخػػمر الرػػعب بذػػذا الجػػيش 

يعػػتحا اف يفتخػػر بػػه  ػػ  دراقػػب  " ػػمف مػػلقفذـ  ػػب تم ػػز   ػػب اعداك لالفػػداك بمعػػتلى 
   .(3)ل   رجمع   لر لدع ر   رفـ"

 :التمو د دن   فمكة الجيش العراقب لجلدة تعنيح  5/15
حةػػػنت  ػػػذ  الفئػػػ  د ػػػد الجم ػػػب العراقػػػب لػػػمف اعػػػنلب رػػػحذ الذمػػػـ دنػػػ  المرتبػػػ   

( تورارات.لقػد جػمكت 6%( لددد توػرارات بنغػت )7.2الخممع  لاعخ رة ب عب  قدر م )
الفئ  مف اجػ  ر ػع الػرلح المع ليػ  لنمػلاطف العراقػب لطمأ تػه دنػ  مػم  جػر  مػف   ذ 

معػػػمرؾ  ػػػب الجبذػػػمت  ػػػل لةػػػملح الجػػػيش العراقػػػب،  مػػػم اوػػػد ذلػػػؾ ال ػػػمطا الععػػػ ر  
العراقػػب "اععػػمس  ػػب ذلػػؾ  تم ػػ   ػػب للػػلح الرؤيػػ  الععػػ رف  العراقيػػ  لأجػػراك تقػػد ر 

بػػػمع العػػػدل لبعػػػد م مقرػػػ  معتفيلػػػ  جميػػػع الملقػػػف للنمعػػػملؾ التػػػب  ػػػمف تقػػػد ر م ات
لعلامػػػػ  القػػػػلة المتػػػػل رة لاعرض ب ػػػػ  مفرداتذػػػػم التػػػػب جػػػػمكت بملفعػػػػ  لػػػػمف حعػػػػمبمت م 

                                                 
 .1/4/2003دزة ابرا يـ،  مئب القمئد العمـ لنقلات المعنح  العمبا، تةرفح  ب  (1)
 .20/3/2003ةداـ حع ف، الرئيس العراقب العمبا خطمب  ب  (2)
 .24/3/2003ةداـ حع ف، الرئيس العراقب العمبا خطمب  ب  (3)
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للػػـ  .(1)لتقػػد رات م اتخػػذت  م ػػ  ااجػػراكات اعحترازفػػ  لالد مديػػ  قبػػ  حػػدلث العػػدلاف"
 تظذر  ذ  الفئ  د د الجم ب اعمرف ب.

 الفرعية لمجانبين األمريكي والعراقي وفئاته (شحذ الهممسموب ا)( يو ح 00) جدول

عدد  الجانب األمريكي ت
عدد  لعراقياالجانب  % التكرارات

 % التكرارات

1 _   

التأو د دنػ  الػدلا ع الد  يػ  مػف 
خػػػاؿ اععػػػػتعم   باليػػػمت قرآ يػػػػ  
 رفمػػػػػ  لدبػػػػػمرات تحػػػػػض دنػػػػػ  

 لجلب التةد  لألدداك.

34 41.9 

2 _   
مطملبػػػ  القػػػلات العراقيػػػ  بػػػملحـز 

الرػػػػػػدة  ػػػػػػػب تةػػػػػػد ذم لنقػػػػػػػلات ل 
 المعمدي 

21 25.3 

3 _   

التأو ػػػد دنػػػ  العمػػػا الحلػػػمر  
لالتػػمرفخب لنعػػراؽ لاللدػػلد التػػب 
قطعذػػػػػػػػػم العػػػػػػػػػراق  ف بملتةػػػػػػػػػد  

 لنمعتد  ف.
 

14 16.9 

4 _   
التأو ػػػػد دنػػػػ  التفػػػػمؼ العػػػػراق  ف 
حلؿ القلات المعنح  لتاحمذم 

 معذـ
8 9.7 

5 _   
التأو ػػػػػػػد دنػػػػػػػ   فػػػػػػػمكة الجػػػػػػػيش 

 راقب لجلدة تعنيح .الع
6 7.2 

 %111 83    المجموع 

                                                 
 .30/3/2003 مطا دع ر  دراقب،تةرفح  ب  (1)



 

219 

 

 العراقػػػب ظذػػػرت د ػػػد الجم ػػػبقػػػد  التحػػػرفض ئػػػ   فأ( 7)ف الجػػػدلؿ رقػػػـ مػػػ تلػػػح ل ػػػم 
للو ذػػػم لػػػـ تظذػػػر د ػػػد الجم ػػػب اعمرف ػػػب، لقػػػد احتنػػػت د ػػػد الجم ػػػب العراقػػػب المرتبػػػ  

( لدػػػدد %11.3محققػػػ   عػػػب  قػػػدر م )الخممعػػػ   ػػػب عػػػنـ اععػػػمل ب الددمئيػػػ  العراقيػػػ  
/الفةػػ  الرابػػع(  ػػب حػػ ف لػػـ تحقػػا 6)ا ظػػر الجػػدلؿ رقػػـ ( توػػرارا  81توػػرارات بنغػػت )

 (. /الفة  الرابع5 ظر جدلؿ رقـ أ) ذ  الفئ  أي   عب  د د الجم ب اعمرف ب 
لاعنلب التحرفض مف اععمل ب الددمئي  التب در ت بذم الددمي  العراقي   طملمم  ػمف 

خطمب العراقب خطمبم  تحرفليم  لقد اعػتغ   ػذا اععػنلب  ػب ا  ػمك الغػزل اعمرف ػب ال
 ػػلف  ػػذا الغػػزل دػػد خرقػػم  لنرػػردي  الدلليػػ ،  عمػػ  المعػػؤلل ف العراق ػػلف دنػػ  تلظ ػػف 
 ػػػذ  القلػػػي  لقلػػػميم أخػػػرى لتقػػػديمذم بةػػػلرة تحرفلػػػي  عػػػلاك لنػػػرأ  العػػػمـ العػػػملمب 

به اادارة اعمرف ي  لأدلا ذػم  ػب ةػلرة المػتذـ  ـالالرأ  العمـ  ب أمرف م لللع مم تقل 
 الذ   تلجب معمقبته.

امػػػػػم الجم ػػػػػب اعمرف ػػػػػب  نػػػػػـ يظذػػػػػر  ػػػػػب إ  ػػػػػمك التحن ػػػػػ  أ  ا ػػػػػر لذػػػػػذا اععػػػػػنلب  ػػػػػب 
 تةرفحمتذـ إ  مك الحرب.

لقػػد لظفػػت الددميػػػ  العراقيػػ  اعػػػنلب التحػػرفض دبػػػر الفئػػمت الفرديػػػ  التمليػػ  لالمرػػػمر 
 (:23ال ذم  ب الجدلؿ رقـ )

مطملبػػ  اعمػػـ المتحػػدة إدا ػػػ  تجػػملز أمرف ػػم لم  مقذػػػم لالعمػػ  دنػػ  إيقػػػمؼ  1/16
 :الحرب

حةنت  ذ  الفئ  د ػد الجم ػب العراقػب لػمف اعػنلب التحػرفض دنػ  المرتبػ  اعللػ  
( تورارا.لقػػد أوػػدت الددميػػ  العراقيػػ  38%( لدػػدد توػػرارات بنغػػت )47.5ب عػػب  قػػدر م )

ة اعمرف يػػػ  بغػػػزل العػػػراؽ يع ػػػب خرلجذػػػم دػػػف الرػػػردي  دنػػػ  اف قيػػػمـ اللعيػػػمت المتحػػػد
الدلليػػ ، لدػػف الم  ػػمؽ الػػدللب الػػذ  عيعطػػب الحػػا عيػػ  دللػػ  اف ترػػف الحػػرب دنػػ  
دللػػػ  أخػػػػرى اع  ػػػػب حملػػػ  الػػػػد مع دػػػػف الػػػػ فس ال بملا قػػػ  اعمػػػػـ المتحػػػػدة "اف لظيفػػػػ  

عمػػػػف مجنػػػػس اعمػػػػف  ػػػػب إدػػػػاك مبػػػػمد  الم  ػػػػمؽ لبملػػػػذات م ذػػػػم مبػػػػدأ حفػػػػم العػػػػنـ لا
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للتأو ػػػد حملػػػ  التحػػػرفض  قػػػد طملػػػب العػػػراؽ  (1)الػػػدلل  ف لقمػػػع العػػػدلاف للػػػيس الع ػػػس"
اعمػػػـ المتحػػػدة بملاقػػػف ا جمبيػػػ  اتجػػػم  الحػػػرب "اذا اراد مجنػػػس اعمػػػف اف ي ػػػلف أم  ػػػم 

 .(2)دن  مبمد  الم  مؽ  مف اعلللي  ال ـل  ب ايقمؼ العدلاف  لرا"
للقػػف  المبمرػػرة لالػػددـ الرػػعبب ادا ػػ  ددػػلة الجمػػم  ر العربيػػ  لنمرػػمر   2/16 

 الحرب:
حةنت  ػذ  الفئػ  د ػد الجم ػب العراقػب لػمف اعػنلب التحػرفض دنػ  المرتبػ  ال م يػ  

( تورارا.لقػػػػد ددػػػػت التةػػػػرفحمت 31%( لدػػػػدد توػػػػرارات بنغػػػػت )38.8ب عػػػػب  قػػػػدر م )
ب، العراقيػػ  لػػمف  ػػذ  الفئػػ  الجمػػم  ر العربيػػ  لمعػػم دة العػػراؽ لػػد العػػدلاف اعمرف ػػ

ح ػػث لظفػػت اعػػنلب التحػػرفض  حػػل تػػأج ا لتقليػػ  الحممعػػ  لػػدى الجمػػم  ر العربيػػ  
الرا لػػػػ  لنحػػػػرب "اف اب ػػػػمك العػػػػراؽ الغيػػػػمرى لمعذػػػػـ اب ػػػػمك اعمػػػػ  العربيػػػػ  لااعػػػػامي  

لقػػد اعػػتغ  الخطػػمب  (3)عػػ دحرلف  ػػذ  الذجمػػ  الررعػػ  التػػب تقلد ػػم أمرف ػػم المجرمػػ "
ل  لدمػ  دنػ  تقلفتذػم لح ذػم دنػ  اف توػلف  ػذ  العراقب   م الملاقف العربي  المعمر 

اعةػػػلات لالملاقػػػف ا جمبيػػػ  لاةػػػف  ملاقػػػف الجمػػػم  ر العربيػػػ  بم ذػػػم ملاقػػػف متقدمػػػ  
   ػػػرا دنػػػ  الملقػػػف الرعػػػمب لنح لمػػػمت العربيػػػ .. مم ر ػػػزت التةػػػرفحمت   ػػػم دنػػػ  
مطملبػػػػ  الجمػػػػم  ر لالح لمػػػػمت العربيػػػػ  بمقمطعػػػػ  دلؿ العػػػػدلاف " طنػػػػب مػػػػف الرػػػػعب 

ربب مقمطع  دلؿ العدلاف اقتةمديم ل نػا الملػم ا لالممػرات لدػدـ بقػمك اعرالػب الع
 .(4)مفتلح  اممـ معدات العدلا   ف"

مطملب  المجتمع الدللب لالرأ  العمـ العملمب بمللغا دن  مجنػس اعمػف  3/16
 :للقف الحرب

ل ػػ  حةػنت  ػذ  الفئػ  د ػد الجم ػب العراقػب لػمف اعػنلب التحػرفض دنػ  المرتبػ  ال م
( تورارا.لقػػػػػد خمطبػػػػػت 11%( لدػػػػػدد توػػػػػرارات بنغػػػػػت )13.7لاعخ ػػػػػرة ب عػػػػػب  قػػػػػدر م )

التةػرفحمت العراقيػ   ػػب  ػذ  الفئػػ  الػرأ  العػػمـ العػملمب بلةػػفه قػلة مػػؤ رة  ػب العػػملـ، 
                                                 

 .30/3/2003 مجب ةبر ، لزفر الخمرجي  العراقب العمبا، رعمل  ال  رئيس مجنس اعمف  ب  (1)
 .28/3/2003 مجب ةبر ، لزفر الخمرجي  العراقب العمبا، رعمل  ال  رئيس مجنس اعمف  ب  (2)
 المةدر العمبا  فعه. (3)
 .24/3/2003 دمحم عع د الةحمؼ، لزفر اعداـ العراقب العمبا، مؤتمر ةحفب  ب (4)
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لأود دن  د عه بذذا الرأ  اف ي لف ا جمبيم لاف ي لف لنمجتمع الدللب دلر  ػب إيقػمؼ 
ف ػم لػد العػراؽ: "المجتمػع الػدللب مطملػب بػمف يقػف لػد الخرلقمت التب تقـل بذم أمر 

العدلاف اعمرف ب البرفطم ب الغمرػـ ع ػه تحػد عػم ر لذػذا المجتمػع لتحػد عػم ر لم  ػمؽ 
 مػػػم طملػػػب المعػػػؤلللف العراق ػػػلف المجتمػػػع الػػػدللب بمللػػػغا دنػػػ   (1)اعمػػػـ المتحػػػدة"

  تظػر مػف مجنػس اعمػف  اعمـ المتحدة لي لف دلر ػم  عػمع لا جمبيػم: "المجتمػع الػدللب
مػػف تػػداب ر بملجػػب الفةػػ  العػػمبع مػػف الم  ػػمؽ ادػػمدة العػػنـ لاعمػػػف  ـاتخػػمذ مػػم  نػػز 

  .(2)الدلل  ف ال   ةمبذمم لقمع العدلاف"
 

 وفئاته الفرعية لمجانبين األمريكي والعراقي التحريض(سموب ا)( يو ح 03) جدول

عدد  الجانب األمريكي ت
عدد  يلعراقاالجانب  % التكرارات

 % التكرارات

1 _   
مطملبػػػػػػ  اعمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة إدا ػػػػػػ  

  تجػػػملز أمرف ػػػم لم  مقذػػػم لالعمػػػ
 دن  إيقمؼ الحرب.

38 47.5 

2 _   
ددػػػػػػػػػػػػػلة الجمػػػػػػػػػػػػػم  ر العربيػػػػػػػػػػػػػػ  
لنمرػػػػػػػػػػمر   المبمرػػػػػػػػػػرة لالػػػػػػػػػػددـ 

 الرعبب ادا   للقف الحرب.
31 38.8 

3 _   
مطملبػػ  المجتمػػع الػػدللب لالػػرأ  
العػػػػمـ العػػػػػملمب بمللػػػػغا دنػػػػػ  

 جنس اعمف للقف الحرب.م
11 13.7 

 %111 81    المجموع 

  
 

                                                 
 .25/3/2003طه يمع ف رملمف،  مئب رئيس الجمذلرف  العراقب العمبا، مؤتمر ةحفب  ب  (1)
 .24/3/2003 مجب ةبر ، لزفر الخمرجي  العراقب العمبا، مع ق مة ابل ظبب الفلمئي   ب  (2)
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ظذػػػرت د ػػػد قػػػد  التقن ػػػ  مػػػف ا ميػػػ  الخةػػػـ ئػػػ   فأ( 7)ف الجػػػدلؿ رقػػػـ مػػػ تلػػػح ل ػػػم 
للو ذػػم لػػـ تظذػػر د ػػد الجم ػػب اعمرف ػػب، لقػػد احتنػػت د ػػد الجم ػػب  العراقػػب، الجم ػػب

محققػػػػ   عػػػػب  قػػػػدر م مرػػػػرة  ػػػػب عػػػػنـ اععػػػػمل ب الددمئيػػػػ  العراقيػػػػ  العراقػػػػب المرتبػػػػ  الع
/الفةػػ  الرابػػع(  ػػب 6)ا ظػػر الجػػدلؿ رقػػـ ( توػػرارا  26( لدػػدد توػػرارات بنغػػت )3.3%)

/الفةػ  5 ظػر جػدلؿ رقػـ أ)ح ف لـ تحقا  ذ  الفئ  أي   عػب  د ػد الجم ػب اعمرف ػب 
 (. الرابع

دمػ  ا ػداؼ المخطػا الػددمئب  ػب لاعتخداـ  ذا اععنلب  ب الحرب  ػمف مػف اجػ  خ
التػػػم  ر دنػػػ  المع ليػػػمت لتحلفػػػ  اتجم ػػػمت الػػػرأ  العػػػمـ مػػػف خػػػاؿ التقن ػػػ  مػػػف قيمػػػ  

يعتمػػػد العػػػراؽ  ـلحجػػػـ القػػػدرات الععػػػ رف  اعمرف يػػػ  للةػػػف دمنيمتذػػػم بملعرػػػلائي ، للػػػ
دنػػ   ػػذا اععػػنلب برػػ    ب ػػر، ليظذػػر  ػػذا لالػػحم مػػف خػػاؿ ال عػػب  التػػب حةػػ  

م ػػب اعمرف ػػب  نػػـ يعػػتخدـ اعػػنلب التقن ػػ  مػػف ا ميػػ  الخةػػـ  ػػب ا  ػػمك دن ذم.امػػم الج
 الحرب.

لقػػد لظفػػت الددميػػ  العراقيػػ  اعػػنلب التقن ػػ  مػػف ا ميػػ  الخةػػـ دبػػر الفئػػمت الفرديػػ  
 (:24التملي  لالمرمر ال ذم  ب الجدلؿ رقـ )

 :التأو د دن  اف القلات اعمرف ي  تتج ب اعرتبمؾ مع القلات العراقي  1/17
حةنت  ذ  الفئ  د د الجم ب العراقب لػمف اعػنلب التقن ػ  مػف أ ميػ  الخةػـ دنػ  

( توػػرارا. لقػػد حػػملؿ 14%( لدػػدد توػػرارات بنغػػت )53.8المرتبػػ  اعللػػ  ب عػػب  قػػدر م )
الخطػػػمب العراقػػػب التقن ػػػ  مػػػف قيمػػػ  لحجػػػـ القػػػدرات الععػػػ رف  اعمرف يػػػ   لػػػا  دػػػف 

اعرػػتبمؾ مػػع القػػلات العراقيػػ   قػػد ذ ػػر  ػػمجب قػػدرتذم دنػػ  القتػػمؿ معنػػا  ذلػػؾ بتج بذػػم 
ةػػبر : "اعمرف  ػػلف لالبرفطػػم  لف مػػمزاللا  ػػب أو ػػر اعحيػػمف لحتػػ   ػػب  ػػذ  المعر ػػ  
 تج بػػلف اعرػػتبمؾ الػػذ  يلػػعذـ  ػػب مػػدى أعػػنحت م لتقمتػػ  دػػ ذـ الطػػمئرات  ػػب ا نػػب 

 ػػػػػب ،  لػػػػػا  دػػػػػف لةػػػػػف القػػػػػلات اعمرف يػػػػػ  بػػػػػملجبف لبفقػػػػػدا ذم التػػػػػلازف (1)اعحيػػػػػمف"
المعػػػػػػمرؾ: "اخػػػػػػتاؿ التػػػػػػلازف الػػػػػػذ  ي مػػػػػػف  ػػػػػػب اعداك اللػػػػػػع ف لنج ػػػػػػد  اعمرف ػػػػػػب 

                                                 
 .28/3/2003 مجب ةبر ، لزفر الخمرجي  العراقب العمبا، رعمل  ال  رئيس مجنس اعمف  ب  (1)
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لالبرفطم ب بعد ا ذيمر مع ليمته لددـ قدرته دن  اعحتومؾ مع القػلات العراقيػ  ل ػذلؾ 
  .(1)بترؾ ج ث قتا   ب ارض المعر  "

اارػمرة الػ  دػدـ تحق ػا اع ػداؼ الععػ رف  التػب رػ ت أمرف ػم مػف اجنذػم  2/17
 :الحرب

حةنت  ذ  الفئ  د د الجم ب العراقب لػمف اعػنلب التقن ػ  مػف أ ميػ  الخةػـ دنػ  
( توػرارا. لقػد 12%( لددد توػرارات بنغػت )46.2المرتب  ال م ي  لاعخ رة ب عب  قدر م )

دمد العراؽ مف خاؿ  ذ  الفئ  ال  التقن   مف أ مي  مم يحققه الجم ب اعمرف ػب  ػب 
 ػػب أ ميػػ  ال تػػمئا التػػب عػػلؼ يحققذػػم  ػػمد  ف مػػف ذلػػؾ إحبػػما   ػػزل العػػراؽ، لبملتػػملب

ق مدذػػم بأ ذػػم لػػف تعػػتطيع اف تحقػػا  ةػػرا  دعػػ رفم  دنػػ   مع ليػػمت القػػلات اعمرف يػػ  لا 
ال ػػمطا الععػػ ر  العراقػػب: "اف اعدارتػػ ف اعمرف يػػ  لالبرفطم يػػ    العػػراؽ ل ػػذا مػػم أوػػد

   .(2) ف اف تج  "دع رف  حقيقي  يم ةتعر مف حا المعر   اف ع  مئد
 

 وفئاته الفرعية لمجانبين التقمي  من اهمية الخصم(سموب ا)( يو ح 04)جدول 
 ألمريكي والعراقيا

عدد  الجانب األمريكي ت
 % التكرارات

 
 لعراقياالجانب 
 

عدد 
 % التكرارات

1 _   
التأو ػػػػػػػػػػػػػػد دنػػػػػػػػػػػػػػ  اف القػػػػػػػػػػػػػػلات 
اعمرف يػػ  تتج ػػب اعرػػتبمؾ مػػع 

 القلات العراقي .
14 53.8 

2 _   
اارػػػػػػػػػمرة الػػػػػػػػػ  دػػػػػػػػػدـ تحق ػػػػػػػػػا 
اع ػػػداؼ الععػػػ رف  التػػػب رػػػ ت 

 أمرف م مف اجنذم الحرب.
12 46.2 

 %111 26    المجموع 

 
                                                 

 .24/3/2003ةداـ حع ف، الرئيس العراقب العمبا خطمب  ب  (1)
 .30/3/2003 مطا دع ر  دراقب، تةرفح  ب  (2)
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لمػػػف خػػػاؿ ممتقػػػدـ  تلػػػح اف   ػػػمؾ اعػػػمل ب ددمئيػػػ  مترػػػمبذ  قػػػد ادتمػػػد م الجم ػػػب 
اعمرف ب لالعراقب ل  مؾ اعمل ب قد ا فرد بذم الجم ب اعمرف ب  مم اف   مؾ اعػمل ب 
قػػد ا فػػرد بذػػم الجم ػػب العراقػػب، لدمػػ   ػػ  طػػرؼ دنػػ  تلظ ػػف الددميػػ  لاعػػمل بذم  ػػب 
التةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفحمت الرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  بطرفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ ا دا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ل ميمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه.
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مػػػػف اجػػػػ  اختبػػػػمر ال تػػػػمئا احةػػػػمئيم لجػػػػأت البمح ػػػػ  الػػػػ  التحن ػػػػ  اعحةػػػػمئب ح ػػػػث 
 ب ف اعمرف ػػػػب لالعراقػػػػب ل ػػػػب  ئػػػػمت اخلػػػػعت الفئػػػػمت الرئيعػػػػ  المترػػػػمبذ  بػػػػ ف الجػػػػم

)الوػػػػػػذب، التوػػػػػػرار، الترػػػػػػليه، اعجمػػػػػػمع، التلػػػػػػخيـ لالمبملغػػػػػػ ، اطػػػػػػاؽ التعػػػػػػميمت، 
التخلفػػف( الػػ  بعػػض المقػػم يس لقػػد تبػػ ف اف   ػػمؾ تطػػمبا  ممػػ  بػػ ف  تػػمئا اععػػنلب 
المقػػػمرف الػػػذ  اعػػػتخدـ مػػػف قبػػػ  البمح ػػػ  لبػػػ ف  تػػػمئا التحن ػػػ  اعحةػػػمئب لنمعنلمػػػمت 

التػػب تمػػت مقمر تذػػم، اذ تػػـ اعػػتخراج اللعػػا الحعػػمبب لاع حػػراؼ المعيػػمر   لالبيم ػػمت
لنفئمت المترمبذ  ادا  ل ا دن  حدا،  ـ بعد ذلؾ اخلػمع  ػذ  الفئػمت لمربػع  ػم ، 

 ل يمم  نب  تمئا التحن   اعحةمئب:
( اف اللعػا الحعػمبب لنفئػمت 25: ياحػم مػف الجػدلؿ رقػـ )الوسط الحسابي  .1

(  ػػب حػػ ف اف اللعػػا الحعػػمبب لنفئػػمت 92اعمرف ػػب قػػد بنػػغ ) الرئيعػػ  لنجم ػػب
( ح ػػث  تلػػح أف اللعػػا الحعػػمبب 59.57الرئيعػػ  لنجم ػػب العراقػػب قػػد بنػػغ )

لنجم ػػب اعمرف ػػب اوبػػر مػػف اللعػػا الحعػػمبب لنجم ػػب العراقػػب لنفئػػمت الرئيعػػ  
 المترمبذ .

عيػػمر  ( اف اع حػػراؼ الم25: ياحػػم مػػف الجػػدلؿ رقػػـ )االنحػػراؼ المعيػػاري   .2
(  ػػػػب حػػػػ ف اف اع حػػػػراؼ 1.27لنفئػػػػمت الرئيعػػػػ  لنجم ػػػػب اعمرف ػػػػب قػػػػد بنػػػػغ )

( ل ػػذا  ػػدؿ دنػػ  اف 2.97المعيػػمر  لنفئػػمت الرئيعػػ  لنجم ػػب العراقػػب قػػد بنػػغ )
 قيـ اع حرا مت ةغ رة د د الجم ب ف.

 رلػػػ ت ف  رلػػػي   عجػػػ  تطب ػػػا  ػػػذا اعختبػػػمر تلجػػػب للػػػع: (0اختبػػػار )كػػػا .3
   لذذا اعختبمر:العدـ لالفرلي  البد ن

الفرلػػي  العػػدـ: عتلجػػد داقػػ  بػػ ف الفئػػمت الرئيعػػ  المترػػمبذ  لنجػػم ب ف اعمرف ػػب 
 0Hلالعراقب لفرمز لذم: 

تلجػػد داقػػ  بػػ ف الفئػػمت الرئيعػػ  المترػػمبذ  لنجػػم ب ف اعمرف ػػب  الفرلػػي  البد نػػ :
 1Hلالعراقب لفرمز لذم: 

جػػػػد اف قيمػػػػػ  مربػػػػع  ػػػػػم  المحعػػػػػلب  لنفئػػػػمت الرئيعػػػػػ  المترػػػػمبذ  بػػػػػ ف الجػػػػػم ب ف ل 
( لد ػػد مقمر ػػ   ػػذ  القيمػػ  مػػع القيمػػ  الجدلليػػ  3.396اعمرف ػػب لالعراقػػب قػػد بنػػغ )
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( لبمػم اف القيمػ  12.59(  جد م قد بنغت )1.15لمربع  م  د د معتلى مع لي  )
( ل ػذا يع ػب 0H قب   رلػي  العػدـ )المحعلب  اق  مف القيم  الجدللي  لذلؾ  م  م 

 ددـ لجلد داق  ب ف الفئمت الرئيع  المترمبذ  لنجم ب ف.
 

( يبين نتائج المقاييس االحصائية لمفئات الرئيسة المتشابهة بين 05)جدول 
 الجانبين االمريكي والعراقي

 اختبار مربع كاي االنحراؼ المعياري  الوسط الحسابي 
 1.27 92.11 جم ب اعمرف بال

3.296 
 2.97 59.57 الجم ب العراقب
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 الفََ السادس
والثوصيات  االسثنثاجات       
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ا ػػرزت دمنيػػ  التحن ػػ  لالتفعػػ ر  تػػمئا دػػدة لأوػػدت دنػػ  اععػػمل ب التػػب ملرعػػت مػػف 
الععػ ر .ل م ت  ػب    تلج بػمعحتاؿقب  اعمرف   ف لالعراق  ف  ب  طمؽ الةراع الذ

   مقدم  ال تمئا التب خرجت بذم  ذ  الدراع  تتم    ب:
اظذػػر التحن ػػ  لجػػلد أعػػمل ب ددمئيػػ  مترػػمبذ  بػػ ف الجػػم ب ف اعمرف ػػب لالعراقػػب  .1

ل ػػػب أعػػػمل ب )الوػػػذب، التوػػػرار، الترػػػليه، ااجمػػػمع، التلػػػخيـ لالمبملغػػػ ، إطػػػاؽ 
   اععمل ب ب عب متفملت .التعميمت، التخلفف( لقد جمكت  ذ

لنددميػػػػ  لأعػػػػمل بذم دلر  ب ػػػػر  ػػػػب حػػػػرب الخنػػػػ ا ال مل ػػػػ   قػػػػد ادتمػػػػد  ػػػػا   ػػػػمف .2
الطػػر  ف دن ذػػم برػػ   لالػػح  ػػب تةػػرفحمتذـ لاف اختنػػف حجػػـ  ػػذا اعدتمػػمد  قػػد 

ذم لنددميػػ   ػػب  ػػب حجػػـ اعػػتخدامدنػػ  الددميػػ  العراقيػػ  تفلقػػت الددميػػ  اعمرف يػػ  
ذلػػؾ  ػػب دػػدد توػػرارات الجم ػػب اعمرف ػػب التػػب لةػػنت التةػػرفحمت الرعػػمي  تم ػػ  

 (.777( ب  مم لةنت تورارات الجم ب العراقب ال )1218ال  )

أعػػػنلب دنػػػ  م طقذػػػم الػػػددمئب ادتمػػػدت  ػػػب أمرف ػػػم أظذػػػرت  تػػػمئا التحن ػػػ  اف  .3
التر  ػػػب  ػػػب الددميػػػ    قػػػد حػػػمز أعػػػنلبالتر  ػػػب لالوػػػذب دنػػػ  المجتمػػػع الػػػدللب، 

ذب المرتبػػػ  ال م يػػػ  ب عػػػب  حقػػػا الوػػػ  يمػػػم%( 21.6)  عػػػب  دنػػػ  ادنػػػ اعمرف يػػػ  
 %(  ب الددمي  اعمرف ي .2.4%(، لحمز أعنلب التخلفف اد    عب )14.3)

اف قلي  أعنح  الدممر العراقيػ  لخطر ػم دنػ  العػملـ مػف ا ػـ د مةػر الددميػ   .4
اعمرف ي   ب الحرب لاعو ر تأ  ر  ب الرأ  العمـ، اذ لظفت قلي  اععػنح   ػذ  

%(  يمػػم حققػػت لػػمف أعػػنلب الترػػليه 14.4مف أعػػنلب الوػػذب محققػػ   عػػب )لػػ
%( للػػػمف 23.3%( لحققػػػت  ػػػب أعػػػنلب التخلفػػػف  عػػػب  قػػػدر م)17.65)  عػػػب 

%(،  ػػػملماحم اف قلػػػي  أعػػػنح  32.9دنػػػ   عػػػب  قػػػدر م) تأعػػػنلب التبرفػػػر حققػػػ
الػػدممر الرػػػمم  العراقيػػػ  تػػػـ تلظيفذػػػم لػػػمف أو ػػػر مػػػف أعػػػنلب للتحق ػػػا او ػػػر مػػػف 

 ؼ. د

بػػرزت خػػاؿ  ػػذ  الحػػرب أ رػػط  مت لدػػ  لنددميػػ  لنحػػرب  قػػد تعػػددت اع ػػداؼ  .5
لالتبرفرات مف قب  الددمي  اعمرف يػ   أدن ػت اعدمػمؿ الحربيػ  دنػ  ا ذػم تػدخات 
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إ عػػم ي  احػػداث )تغ ػػر ال ظػػمـ  ػػب العػػراؽ( ل)اعػػتعمدة الديمقراطيػػ ( ل) ػػزع اعػػنح  
التحن ػػػػ  احػػػػتاؿ الفئػػػػ  المتلػػػػم    ل)تحرفػػػػر العػػػػراؽ( لقػػػػد ابػػػػرز الػػػػدممر الرػػػػمم (

 %(.26.4)تحرفر العراؽ( ادن   عب  لمف أعنلب الوذب محقق   عب  قدر م)

ف ػػػػرة الحػػػػرب ال ظيفػػػػ  لالتػػػػرلفا اعمرف يػػػػ  دنػػػ    ا ػػػرز التحن ػػػػ  تر  ػػػػز الددميػػػػ .6
 ف اذ ظذػػر ذلػػؾ لػػمف  ئػػمت لالدقيقػػ  لدديمػػ  الػػدممك التػػب تتحمرػػ  اةػػمب  المػػد  

 .%(21.1ب  قدر م)أعنلب الوذب محقق   ع

ب ف التحن   ادتممد الددمي  اعمرف ي  دن  أعمل ب عبا اف اعػتخدمتذم الددميػ   .7
ال مزفػ  بػملتر  ز دنػػ  رػخص لاحػػد )رػخص ةػػداـ( لاعدتمػمد دنػػ  قمدػدة  عػػب 
اجمػػمع دػػػملمب لدنػػػ  التلػػػخيـ لالمبملغػػػ  مػػػف خػػػاؿ تلػػػخيـ قػػػلة العػػػدل لأعػػػنحته 

 تةمر دنيه  قػد ظذػر أعػنلب رخةػ   العػداك التدم رف  لتلخيـ بملتملب أ مي  اع
%( لحقا أعػنلب 6.3%(  يمم حقا أعنلب ااجممع دن   عب )8.5ب عب  قدر م)

 %( ب ف اعمل ب الددمي  اعمرف ي .5.9التلخيـ لالمبملغ  دن   عب )

ا ػػرز التحن ػػ  ادتمػػمد الددميػػ  اعمرف يػػ  دنػػ  أعػػنلب اععػػتممعت العمطفيػػ  اذ  .8
%( لذلؾ بملتر  ز دنػ  مخمطبػ  الرػعب 8.1ن   عب  قدر م)حقا  ذا اععنلب د

 العراقب.

ب ف التحن   الخمص بملجم ػب العراقػب ادتمػمد الددميػ  العراقيػ   ػب الحػرب دنػ   .9
أعػػمل ب ددمئيػػ  معرل ػػ  لرػػمئع   ػػملتورار اذ حقػػا  ػػذا اععػػنلب ادنػػ   عػػب  بػػ ف 

ذب دن  اد ػ   عػب  %(  يمم حمز أعنلب الو12.1أعمل ب الددمي  العراقي  قدر م)
 %(.2.7لقدر م)

اف الددميػػػ  العراقيػػػ  ادتمػػػدت دنػػػ  أعػػػمل ب ددمئيػػػ  ملػػػمدة  ػػػب مقػػػدمتذم الػػػرد  .11
عرفعم  دن  اعددمكات اعمرف يػ  بتف  ػد تنػؾ اعددػمكات ل رػف  لايػم ـ لالترػ يؾ 

لػػه الددميػػ  اعمرف يػػ ، اذ حقػػا أعػػنلب  رػػف  لايػػم الخةػػـ  عػػب   جبةػػدؽ مػػم تػػرل 
تا المرتبػ  ال م يػ   يمػم حةػ  أعػنلب تف  ػد اددػمكات الخةػـ %( محػ11.2قدر م)

%( محتا المرتب  ال مل ػ  مػف بػ ف أعػمل ب الددميػ  العراقيػ  11.8دن   عب  قدر م)
لابرز مم جمك لػمف  رػف  لايػم الخةػـ التر  ػز دنػ  اف ا ػداؼ أمرف ػم الحقيقيػ  

 .لالخفي  مف الحرب  ب ال فا لةيم   الم طق  لةملح )اعرائ  (



 

221 

 

اعتذد ت الددمي  العراقي  ا مرة الدلا ع اللط ي  لالقلمي  لااعامي  لػدى العػرب  .11
لالمعػػػنم ف  ػػػب العػػػملـ دبػػػر ادتممد ػػػم دنػػػ  أعػػػنلب رػػػحذ الذمػػػـ الػػػذ  حقػػػا  عػػػب  

 %(.11.7قدر م)

جػػمك الخطػػمب العراقػػب ا  ػػمك الحػػرب  ػػب جم ػػب م ػػه خطػػمب تحرفلػػب ا فعػػملب  .12
ل ب العقنيػ  التػب تتطنبذػم الملاجذػ  الددمئيػ    ـ دف اتجم  دمطفب  بتعد دف اععػم

%( محػػػتا 11.3اذ اظذػػػر التحن ػػػ  حةػػػلؿ أعػػػنلب التحػػػرفض دنػػػ   عػػػب  قػػػدر م)
 المرتب  الخممع  ب ف أعمل ب الددمي  العراقي .

ا ػػػرز التحن ػػػ  ظذػػػلر أعػػػمل ب مرػػػتر   بػػػ ف الجػػػم ب ف اعمرف ػػػب لالعراقػػػب م ذػػػم  .13
راقػػػب اوبػػػر مػػػف الجم ػػػب اعمرف ػػػب اذ أعػػػنلب التخلفػػػف الػػػذ  ادتمدتػػػه الجم ػػػب الع

%(  يمػم حقػا التخلفػف د ػد 9.1حقا التخلفف  ب الددمي  العراقيػ   عػب  قػدر م )
 %(.2.4الددمي  اعمرف ي   عب  قدر م)

ا ػػرز التحن ػػ  ايلػػم ادتمػػمد الػػددم ت ف اعمرف يػػ  لالعراقيػػ  دنػػ  أعػػنلب إطػػاؽ  .14
لج لذػػػػم الخطػػػػػمب التعػػػػميمت، اذ ظذػػػػرت مةػػػػطنحمت جد ػػػػدة  ػػػػػب  ػػػػذ  الحػػػػرب ر 

العراقب م   )اعل مد، العنلج، دةمب  اعررار الدلل  ف(  مػم ظذػرت مةػطنحمت 
جد ػػػدة  ػػػب الخطػػػمب اعمرف ػػػب م ػػػ  )خايػػػم الردػػػب،  ػػػرؽ المػػػلت( ل  ر ػػػم ل ػػػمف 
اعدتمػػمد دنػػ   ػػذا اععػػنلب مختنفػػم بػػ ف الجػػم ب ف اذ ظذػػر  ػػب الخطػػمب العراقػػب 

تنػػؾ التػػب ادتمػػد م الجم ػػب اعمرف ػػب %( ل ػػب  عػػب  اوبػػر مػػف 9.4ب عػػب  قػػدر م)
 %(.3.7التب جمكت ب عب  قدر م)

ادتمػػػمد الػػػددم ت ف اعمرف يػػػ  لالعراقيػػػ  دنػػػ  أعػػػنلب ااجمػػػمع مػػػف اجػػػ   عػػػب  .15
الددـ العربػب لالػدللب، لظذػر  ػذا اععػنلب ب عػب مختنفػ ، اذ حقػا د ػد الجم ػب 

د الجم ػػػب %( ل ػػػب اوبػػػر مػػػف ال عػػػب  التػػػب حققذػػػم د ػػػ6.3اعمرف ػػػب  عػػػب  قػػػدر م)
 %(.  3.2العراقب لالتب بنغت)
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ام م يػػػػػ  اعػػػػػتفمدة الددميػػػػػ  العراقيػػػػػ  مػػػػػف التػػػػػراث العنمػػػػػب  ػػػػػب مجػػػػػمؿ اعػػػػػتخداـ  .1
اععػػػػػمل ب الددمئيػػػػػ  العنميػػػػػ  لتلظيفذػػػػػم برػػػػػ   دنمػػػػػب دق ػػػػػا لملاجذػػػػػه الػػػػػددميمت 

 المعمدي .
قيػػػمـ الددميػػػ  العراقيػػػ  دنػػػ  تخطػػػيا دنمػػػب معػػػبا مػػػف خػػػاؿ اعدتمػػػمد دنػػػ   .2

 ا   ف العنـ بع دا دف اعرتجملي .قل 

ا رػػػمك مراوػػػز بحػػػلث دراقيػػػ  متخةةػػػ   ػػػب مجػػػمؿ الددميػػػ  لاعدػػػاـ لتوػػػلف  .3
قمدػػدة اعمعػػي   رتوػػز دن ذػػم البػػمح لف  ػػب  ػػذا المجػػمؿ بغيػػ  اعرتقػػمك بذػػذ  الحقػػ  

 المذـ.

اعدتمػػػمد دنػػػ  خبػػػرات دنميػػػ  ل فػػػلكة  ػػػب مجػػػمؿ التخطػػػيا لنددميػػػ  لالددميػػػ   .4
 لض  ب   ذا مجمعت بدلف دراع  لتخطيا.الملمدة لددـ الخ

اجػػراك دراعػػمت لبحػػلث دػػف الددميػػ  العراقيػػ   ػػب حقػػب مذمػػ  رػػذد م ليرػػذد م  .5
 العراؽ دن  اف  تلخ  البمح  ف الةدؽ لالملللدي   ب ذلؾ.
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 المَادر

 و
 المراجع
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  جنػػػػػػلم تبػػػػػػ  اا القػػػػػػم رة، ،3تةػػػػػػمؿ بملجمػػػػػػم  ر، ااال  دػػػػػػاـاا، إمػػػػػػمـ إبػػػػػػرا يـ. 1
 .1984المةرف ، 

، 2، ااعدبيػ  اععػمل ب عةػلؿدراع  با ي  تحن نيػ  -عنلب. د.أحمد الرم ب، اا2
 .1976القم رة، م تب  ال ذل  المةرف ، 

ل ملػػػ   الولفػػػت، لالددميػػ  لالت ميػػػ ، اادػػػاـحمػػد بػػػدر، اعتةػػػمؿ بملجمػػم  ر بػػػ ف . أ3
 .1974المطبلدمت، 

، دار إبػػف  ، ب ػػرلت،6ا عػػقلا بغػػداد،قةػػ  ةػػلر، . أحمػػد م 4 الػػدار العربيػػ  لنعنػػـل
 ،  .2004حـز

مر ػػػػػػز الدراعػػػػػػمت لالبحػػػػػػلث، الرفػػػػػػمض، د.أد ػػػػػػب خلػػػػػػلر، اادػػػػػػاـ لاعزمػػػػػػمت، . 5
 .1999اعومديمي  العربي  لنعنـل اعج بي ، 

طف الع د يس، التحن   ال قم ب عزم  الخن ا  ب: أزم  الخن ا لتػداديمتذم دنػ  الػل . 6
 .1997مر ز دراعمت اللحدة العربي ، ب رلت، ، 2العربب، ا

مر ػػػػػز  ب ػػػػػرلت، المقملمػػػػػ ،-اعحػػػػػتاؿ-آمػػػػػب لر  غتػػػػػلف لآخػػػػػرلف، العراؽ:الغػػػػػزل. 7
 .2003دراعمت اللحدة العربي ، 
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 .1972 ،لالتنفزفل ب
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التلجيػػه العيمعػػب،  بغػػداد، مةػػطف  الخزرجػػ ، تحن ػػ  لغػػ  الددميػػ ، االػػهدبػػد . 29
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 .2000الوتب، 
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 العراقػػػػػػب  ػػػػػػب التعػػػػػػع  مت لألدػػػػػػاـاععػػػػػػترات جي   اعبعػػػػػػمدجمعػػػػػػـ حعػػػػػػف دطيػػػػػػ ، . 3
، اآلدابد تػػػلرا    ػػػر م رػػػلرة، جممعػػػ  بغػػػداد،  نيػػػ   طرلحػػػ أ(، 1990-1999)

2001. 
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 لػػ إلددلتذػػم  أمرف ػػمةػػلت  إذادػػ . حعػػ ف ررػػ د العػػزال ، التعنيقػػمت العيمعػػي   ػػب 4
، اآلدابال ظمـ الدللب الجد د، رعػمل  ممجعػت ر   ػر م رػلرة، جممعػ  بغػداد،  نيػ  

 .2000، ااداـقعـ 
 ػػػب حػػػرب الخنػػػ ا، رعػػػمل  ممجعػػػت ر   ػػػر  اا را يػػػ حمػػػد بذػػػيش، الددميػػػ  أرجػػػمك . 5

 .1988م رلرة، معذد البحلث لالدراعمت العربي ، بغداد، 
 ػب الةػحم   العراقي ،رعػمل   اعمرف يػ دة حمػد، ةػلرة اللعيػمت المتحػأرفم قحطػمف . 6

 .2001، اآلداب ني   جممع  بغداد، ممجعت ر   ر م رلرة،
(، رعػػػػمل  1958-1945) دبػػػػد العػػػػاـ العػػػػممر، الددميػػػػ  اعمرف يػػػػ   ػػػػب العػػػػراؽ. 7

 .1998، ااداـ، قعـ اآلدابد تلرا    ر م رلرة، جممع  بغداد،  ني  
مف حػرب الخنػ ا ال مل ػ ، رعػمل   اع راـةحيف  دمر جيمد دنب الفذدال ، ملقف . 8

ممجعػػػػت ر   ػػػػر م رػػػػلرة، المعذػػػػد العػػػػملب لندراعػػػػمت العيمعػػػػي  لالدلليػػػػ ، الجممعػػػػ  
 .  2004المعت ةرف ، 

المعػػػػمرؾ، رعػػػػمل  ممجعػػػػت ر   ػػػػر  أـ ػػػػلز    ػػػػمد  جػػػػلاد، الةػػػػراع الػػػػددمئب  ػػػػب . 9
 .1995اآلداب، م رلرة، جممع  بغداد،  ني  

الملجذػػػ  لنعػػػراؽ، رعػػػمل  ممجعػػػت ر   ػػػر  اعمرف يػػػ فيػػػمض، الددميػػػ  حمػػػد الأدمحم . 10
 .1993، اآلدابم رلرة، جممع  بغداد،  ني  

(، 1988-1980) دمحم  تحػػػػػب رملػػػػػمف الحيػػػػػم ب، البيم ػػػػػمت الععػػػػػ رف  العراقيػػػػػ . 11
 .1990، اآلدابرعمل  ممجعت ر   ر م رلرة، جممع  بغداد،  ني  

 الملجذػػ  لنعػػراؽ، رعػػمل  ممجعػػت ر   ػػر عمرف يػػ امؤفػػد خنػػف الػػدليمب، الددميػػ  . 12
 .2003م رلرة، المعذد العملب لندراعمت العيمعي  لالدللي ، بغداد، 

، اعمرف يػػػ العراقػػب  ػػػب ملاجذػػ  الددميػػػ   اادػػػاـ أعػػػمل بمؤفػػد خن ػػػ  العب ػػد ، . 13
 .2003ااداـ، طرلح  د تلرا    ر م رلرة، جممع  بغداد،  ني  أ
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د.حم ػػػػدة عميعػػػػـ، الخطػػػػمب اادامػػػػب العراقػػػػب بػػػػ ف ال ظرفػػػػ  لالتطب ػػػػا، لقػػػػػمئع . 1
المػػػػػؤتمر القطػػػػػر  اعلؿ لتدػػػػػاـ، جممعػػػػػ  بغػػػػػداد،  نيػػػػػ  اآلداب، قعػػػػػـ اادػػػػػاـ، 

2001. 
د.  ػػمد   عمػػمف الذ تػػب، مقدمػػ   ػػب رػػرلا البحػػث العنمػػب، محملػػرات مطبلدػػ  . 2

 .1983بملرل  ل، بغداد، 

. إدرفس الورف ب، الزدمم  اعمرف ي   ب دملـ مرتبؾ، مجن  المعتقب  العربػب، العػدد 1
 .2003مر ز دراعمت اللحدة العربي ، آذار ب رلت، (،291)

عػػنلبي  التقبػػ ، مجنػػ  آ ػػمؽ دربيػػ ، العػػدد 2 . حػػمتـ الةػػ ر، حػػلؿ دنميػػ  اععنلب..لا 
 .1991علؿ دار الرؤلف ال قم ي ، تررفف ا بغداد، (،10)

الفلػػمئيمت العربيػػ  لتغطيػػ  الحػػرب دنػػ  العػػراؽ )حنقػػ  الحب ػػب الغرفبػػب لآخػػرلف، . 3
مر ػػز دراعػػمت اللحػػدة  ب ػػرلت، (،295 قمرػػي (، مجنػػ  المعػػتقب  العربػػب، العػػدد )

   .2003العربي ، أ نلؿ 
. د.حم د جمدد الػدليمب، التقمبػ  لالتطػمبا  ػب الم طػا الةػحفب/ اادامػب، مجنػ  4

 .1996(، ل بيم، 9ث التل  ا اادامب لال قم ب لالتعبل ، العدد )البحل 
. د.حم ػػدة عميعػػـ، الحػػرب ال فعػػي  الملػػمدة  ػػب أزمػػ  الخنػػ ا، مجنػػ  آ ػػمؽ دربيػػ ، 5

 .1990دار الرؤلف ال قم ي ، تررفف ال م ب/ بغداد، (،11العدد )
آ ػمؽ دربيػ  العػدد . خملد حب ب الرال ، قلا  ف العيمع  اادامي   ب العراؽ، مجن  6

 .1993دار الرؤلف ال قم ي ،  بغداد، (، الع   ال مم   درر،7)
إذادػػ  ةػػلت العػػاـ، مجنػػ   . عػػممب مذػػد ، تجربػػ   ػػب البػػراما ااذاديػػ  الملجذػػ /7

 .1994دار الرؤلف ال قم ي ، ربما  بغداد، (،2آ مؽ دربي ، العدد )
لأعػمل به، مجنػ  آ ػمؽ دربيػ ، العػدد . د.دبد العتمر جلاد، ااداـ اعمرف ب: أ دا ه 8

 .1991 دار الرؤلف ال قم ي ، تررفف اعلؿ بغداد، (، الع   العمدع  درر،10)
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لػػػػحميم حػػػػرب الخنػػػػ ا لعػػػػاح ال لرا  ػػػػـل الم لػػػػب، مجنػػػػ   ػػػػمظـ المقػػػػداد ،  . د.9
مر ػػز دراعػػمت اللحػػدة العربيػػ ،  يعػػمف  ب ػػرلت، (،290المعػػتقب  العربػػب، العػػدد )

2003. 
البرفطم يػػ  دنػػ  العػػراؽ لالرػػردي  الدلليػػ ، مجنػػ  - الذػػزاا، الحػػرب اعمرف يػػ . دمحم10

مر ػػػػػز  ب ػػػػػرلت، (، العػػػػػ   العمدعػػػػػ  لالعرػػػػػرلف،292المعػػػػػتقب  العربػػػػػب، العػػػػػدد )
 .2003دراعمت اللحدة العربي ، حزفراف 

. د. ةػػػػػر الػػػػػد ف لعيملػػػػػب، إدػػػػػاـ الحػػػػػرب أل الحػػػػػرب دنػػػػػ  اادػػػػػاـ؟، مجنػػػػػ  11
 .2004اتحمد إذادمت دلؿ العربي ،  تل س، (،1لعدد )ااذادمت العربي ، ا

)اللقمئيػػػػ ( بػػػػ ف مر زفػػػػ  الخػػػػلؼ  .  ةػػػػ ر دػػػػمرلر ، حػػػػرلب جػػػػلرج دبن ػػػػل بػػػػلش12
مر ػػػز  ب ػػػرلت، (،297لدللمػػػ  إر ػػػمب الدللػػػ ، مجنػػػ  المعػػػتقب  العربػػػب، العػػػدد )

 .2003دراعمت اللحدة العربي ، تررفف ال م ب/
 ب مرذد التغطي  ااداميػ  لنحػرب دنػ  العػراؽ،  . د. ذمل د القمدر ، قراكة أللي 13

 .2004إتحمد إذادمت الدلؿ العربي ،  تل س، (،1مجن  ااذادمت العربي ، العدد )
. د.يػػػمس خلػػػ ر البيػػػمتب،  نعػػػف  الددميػػػ   ػػػب حػػػرب الخنػػػ ا، مجنػػػ  آ ػػػمؽ دربيػػػ  14

   .1992دار الرؤلف ال قم ي ، ربما  بغداد، (،2العدد )
 

 .17/3/2003(  ب 7691، العدد )العراقي  الم حن  . جرفدة القمدعي 1
 .19/2/2001 ب  3866جرفدة اللقمئع العراقي ، العدد . 2
 

، العدد الددمي  الرممدي ، جرفدة البيمف : فحمد  ذمب،   م الب ت اعبيضأ. 1  
 :اآلتبل ب لوتر ، دن  الملقع اع2003لعمبع  درر، ، الع   ا2189

http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?pagename=Bayan/Page/B

ayanPage&c=Page&cid=1039065325549 
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. د.أعمم  اعرقر، ددمي  الحرب، دن  الملقع اعلوترل ب: المر ز الفنعط  ب 0
 http://www.palestine-info.info/arabic/index.shtml    .4ص لألداـ،

ائف  دف الحرب، دن  الملقع تقدـ ةلرة ز  اعمرف ي رلل يه، الرب مت بمع مؿ بم. 3
 .اعردف/اادامي لوترل ب: المر ز العربب الدللب لندراعمت اع

http://www.ujrc-jordan.org/web/aractivities.htm 
، 7/9/2004ةػداـ،  ػب دبعػ حػر  ػب دػراؽ مػم إدػاـد.عع د دممر  رحمف،  حػل . 4

 دراؽ برس. رل ب:دن  الملقع اعلوت
 أ  ػػػػمر..  ػػػػب  يػػػػمب حرفتػػػػه !، مجنػػػػ  اادػػػػاـد.ةػػػػاح الػػػػد ف الدرفػػػػد ، معر ػػػػ  . 5

 :اآلتبدن  ملقع اع تر  ت  2اعلوترل ي ، ص
http://www.afkaronline.org/arabic/index.html 

العػػػػمـ  الػػػػرأ دنػػػػ   لنتػػػػأ  رددميػػػػ  لنحرب/دمنيػػػػمت عػػػػرف  ميرػػػػ   ترلعل عػػػػ ب، ال. 6
، دنػػ  ملقػػع 29/3/2003 ػػب  1544 مت، مجنػػ  المجتمػػع العػػددعػػلةػػ مع العيم

 http://www.almujtamaa-mag.com/detail.asp        :اآلتباع تر  ت 

7.                                                                BBC online,12/1/2004. 

            http://newsbbc.co.uk/hi/arabic/middle.east-news/newsid- 
 3388000/338808/.st>.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.afkaronline.org/arabic/index.html
http://www.almujtamaa-mag.com/detail.asp
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 جامعة بغداد
 كمية االعالم

 
 

 خاصة بالمحكمين الختبار صالحية الفئات استمارة بحث
 استمارة بحث أولية

 ......األستاذ الفا         
 تحية طيبة

ع   ن أس   اليب    للمق ارن   ةة  ح   ثر قب   ين أي   ديكم اس   ثمارة الثحلي   َ ع   ن أى   م الفَ   ات الم
لمجثم  ع  الدعاي  ة العراقي  ة واألمريكي  ة والث  ي اس  ثخرجة بع  د دراس  ة اس  ثبالعية  

( الخاص    ة بالثَ    ريحات  8/4/0223ولغاي    ة   02/3/0223البح    ث للفث    رة م    ن )
العراقية واألمريكية ضمن اإلجراءات العملية لرسالثي الموسومة )أساليب الدعاية  
العراقي  ة واألمريكي  ة ف  ي ح  رب الخل  يج الثالث  ة /دراس  ة مق ارن  ة لألس  اليب الدعائي  ة  

 (.8/4/0223ولغاية   02/3/0223المسثخدمة من  
 علييا وجااكم هللا الف خير  راجين إبداء مالحظاتكم القيمة

 مع ف ائق الثقدير واالحثرام
 
 
 

 البمح                                                            المررؼ          

                                                               عحر خنيف  عملـ                                        الد تلر حم د جمدد الدليمب 
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 الجانب األمريكي
  ر  ةملح  التعرفف الفئمت ت

 البد   ةملح 

 التر  ب 1
 
 
 
تأو ػػػػػػػػد أمرف ػػػػػػػػم دنػػػػػػػػ  إقممػػػػػػػػ   .1

 ح لم  مد ي  لنعراؽ.
التأو ػػد دنػػ  جنػػب المعػػمددات .2

 .اا عم ي  إل  الرعب العراقب
تأو ػػػػد دلر اعمػػػػـ المتحػػػػدة  ػػػػب .3

 العراؽ.
المحم ظػػػ   تأو ػػد حػػرص أمرف ػػم.4

 دن   رلات العراؽ.
تعذػػػػػػػد أمرف ػػػػػػػم بإدػػػػػػػمدة إدمػػػػػػػمر .5

 العراؽ بعد الحرب.
إعالن أمريكا مسؤوليتها عن .6

الحفاظ عمى األمن واالستقرار في 
 العراؽ.

ل ػػػػب الفئػػػػ  التػػػػب تتلػػػػمف اع  ػػػػمر 
التػػػػب قػػػػدمت لدػػػػلد لدذػػػػلد معػػػػتغن  
الحمجػػػػػمت ال فعػػػػػي  لنمتنق ػػػػػ ف الػػػػػذ ف 

 تلجه ال ذـ الددمي .
 

   

 الوذب 2
 
 
 ػػػػدؼ أمرف ػػػػم  أفالتأو ػػػػد دنػػػػ  .1

 مف الحرب  ل تحرفر العراؽ.
تأو ػػػد أمرف ػػػم دنػػػ  دػػػدـ إيقػػػمع .2

خعػػػػػػػػمئر برػػػػػػػػرف  بػػػػػػػػ ف المػػػػػػػػد   ف 
 العراق  ف.

تأو ػػػػػد قةػػػػػف قػػػػػلات التحػػػػػملف .3
 لمراوز دع رف  دراقي   قا

التأو ػػػػػػد دنػػػػػػ  امػػػػػػتاؾ العػػػػػػراؽ .4
 أعنح  دممر رمم .

إبػػػػػػراز ا تمػػػػػػمـ أمرف ػػػػػػم بحمميػػػػػػ  .5

وهػػػػي الفئػػػػة التػػػػي تت ػػػػمن أفكػػػػار 
تحتػػػػػػػػوي معمومػػػػػػػػات مختمقػػػػػػػػة او 

 مشوهة او محرفة.
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وف المقدعػػػػػػ  لاع رفػػػػػػ   ػػػػػػب أعمػػػػػػم
 العراؽ.

التأو ػػػػػػػػد دنػػػػػػػػ  عػػػػػػػػعب أمرف ػػػػػػػػم .6
 لتطب ا الديمقراطي   ب العراؽ.

 مسػػػػئوليناإلعػػػالن عػػػػن قتػػػ  .7
 .عراقيين في غارات أمريكية

 التورار 3
 
 
 
تورار  ق  مػم  ؤ ػد تقػدـ القػلات .1
مرف يػػػػػ  لعػػػػػيطرتذم دنػػػػػ  مػػػػػدف اع

 دراقي .
التأو ػػػػػػػد دنػػػػػػػ   قػػػػػػػداف القيػػػػػػػػمدة .2

 العراقي  عيطرتذم دن  الباد.
أمرف ػػػم عػػػتربح  أفالتأو ػػػد دنػػػ  .3

 .حربذم مع العراؽ

وهػػػي الفئػػػة التػػػي تت ػػػمن األفكػػػار 
التي تكرر ولمرات عديدة بغية لفت 
االنتبػػاا اليهػػػا وجعمهػػػا ماثمػػػة امػػػام 

 المتمقي بصورة دائمة.

   

 الترليه 4
 
 
 
التأو ػػػػػد دنػػػػػ  اعػػػػػتخداـ ةػػػػػداـ .1

حعػػػػػ ف التخلفػػػػػف لنعػػػػػيطرة دنػػػػػ  
 .الرعب العراقب

قػػػػػػػػلات اعمػػػػػػػػف العراقيػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػـل .2
بتذد ػػػػد العػػػػراق  ف إف  ػػػػـ عػػػػمددلا 

 .القلات اعمرف ي 
التأو ػػػد دنػػػ  إف ةػػػداـ حعػػػ ف .3

دػػػػػػػمـز دنػػػػػػػ  اعػػػػػػػتخداـ اععػػػػػػػنح  
 المحرم  دلليم   ب الحرب.

القػػلات التأو ػػد دنػػ  دػػدـ التػػزاـ .4

وهػػػي الفئػػػة التػػػي تت ػػػمن األفكػػػار 
 التػػي ت ػػم إحػػداث ال تنطػػوي عمػػى
أهميػػػة حقيقيػػػة او حقػػػائق جزئيػػػة 

 .وتقدم عمى انها الحقيقة كاممة
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العراقيػػػػػػ  بتقمل ػػػػػػد الحػػػػػػرب لقلادػػػػػػد 
 .اعخاؽ

التأو د دن  قيمـ القيمدة العراقي  .5
 بإعمكة معممن  أعرى الحرب.

القيػػػػػمدة العراقيػػػػػ  تخطػػػػػا لنقيػػػػػمـ .6
بحمنػػػػػ  قةػػػػػف دنػػػػػ  أحيػػػػػمك  ػػػػػب 

قػػلات التحػػملف بذػػذا  بغػػداد لاتذػػمـ
 .القةف

 رخة   العداك 5
 
 
 
ةػػػداـ حعػػػ ف  أفالتأو ػػػد دنػػػ  .1

 العبب اععمعب  ب معم مة رعبه.
ةػػداـ حعػػ ف  أفالتر  ػػز دنػػ  .2

 ل ددل أمرف ػم  ػب الحػرب للػيس 
 الرعب العراقب.

اارػػػمرة إلػػػ  دػػػدـ التػػػزاـ ةػػػداـ .3
نػػػػػػس حعػػػػػػ ف ب ةػػػػػػلص قػػػػػػرار مج

 اعمف الدللب.
تأو ػػػػد أمرف ػػػػم بمحمعػػػػب  ةػػػػداـ .4

حعػ ف دنػػ  أدمملػػه   ػػر القم ل يػػ  
 . ب العراؽ

وهػػػي الفئػػػة التػػػي تت ػػػمن األفكػػػار 
التػػي تحػػدد الخصػػم فػػي فػػرد يكػػون 
هػػػػو الهػػػػدؼ الرئيسػػػػي فػػػػي تركيػػػػز 

 العداء والكرا نحوا.

   

 اععتممعت العمطفي  6
 
 
 
 أمرف ػػػػػػػػمدنػػػػػػػػ  ر بػػػػػػػػ   التأو ػػػػػػػػد.1

 ب العراقب.بمعمددة الرع
 جمحذػػػػػم  ػػػػػب  إف أمرف ػػػػػم تأو ػػػػػد.2

ل ػػػػب الفئػػػػ  التػػػػب تتلػػػػمف اع  ػػػػمر 
التػػػػػػػػب تعػػػػػػػػتغ  الع مةػػػػػػػػر ال فعػػػػػػػػي  
لالعمطفيػ  بةػػلرة  ب ػرة بغيػػ  التػػأ  ر 
 ال  عب التأ  د  حل قلميم مع   .
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الحػػػػػػػػرب عػػػػػػػػيعلد بملفمئػػػػػػػػدة دنػػػػػػػػ  
 الرعب العراقب.

مف اج   بأب مئذمتلحب  أمرف م.3
 الحرف  لالعاـ  ب العملـ.

التػػػػػػػػزاـ القػػػػػػػػلات  إلػػػػػػػػ  اارػػػػػػػػمرة.4
بملتقمل ػػػػد الععػػػػ رف   ػػػػب  اعمرف يػػػػ 

قتملذػػػػػػم لتعممنذػػػػػػم مػػػػػػع المػػػػػػلاط  ف 
 العراق  ف.

حػػدلث  دػػدـ إلػػ تعػػع   أمرف ػػم.5
  مر   ب ئي   ب ج لب العراؽ

 ااجممع 7
 
 

التأو ػػػػد دنػػػػ  مرػػػػمر   دلؿ    ػػػػرة 
 مع أمرف م  ب حربذم دن  العراؽ.

مػػػػف  التظػػػػم ر بلجػػػػلد تأ  ػػػػد  ب ػػػػر
العػػػػػػػػػػراق  ف لمعػػػػػػػػػػمددتذـ لقػػػػػػػػػػػلات 

 التحملف.
اارػػػمرة إلػػػ  لجػػػلد إجمػػػمع دللػػػب 

 مع حرب أمرف م دن  العراؽ.

وهػػػي الفئػػػة التػػػي تت ػػػمن األفكػػػار 
التػػػي تشػػػير الػػػى وجػػػود اتفػػػاؽ او 
تاييػػػػػػد او تالحػػػػػػم مػػػػػػع المواقػػػػػػف 

 المتخذة.

   

 التبرفر 8
 
 
 
التأو ػػػػػد دنػػػػػػ  إف الذػػػػػػدؼ مػػػػػػف .1

الحػػػػػرب  ػػػػػل تجرفػػػػػد العػػػػػراؽ مػػػػػف 
 ح  الدممر الرمم .أعن
الذػػػػػػدؼ مػػػػػػف  أفالتأو ػػػػػد دنػػػػػػ  .2

إعػػقما ح لمػػ  ةػػداـ   ػػبالحػػرب 
 حع ف.

أمرف م تعع  مف خػاؿ الحػرب .3
إلػػػ  إ ذػػػمك ددػػػـ العػػػراؽ لتر ػػػمب 

وهػػػي الفئػػػة التػػػي تت ػػػمن األفكػػػار 
وحجػػج لعفعػػال  التػػي تقػػدم اسػػباب

والمواقف المتخذة مػن اجػ  تحقيػق 
القناعة عنػد المتمقػي بهػذا األفعػال 

 والمواقف.
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 .الدللب
الحػػػػػػرب دنػػػػػػ  العػػػػػػراؽ جػػػػػػمكت .4

ب اعمرف ػػب مػػف علنػػد مع دػػف الرػػ
 الذجممت اار مبي .

 التلخيـ لالمبملغ  9
 
 
.إم م يػػػػػػػػػػػمت قػػػػػػػػػػػػلات التحػػػػػػػػػػػػملف 1

المرػػػػػػػػػتر     ػػػػػػػػػر معػػػػػػػػػبلق   ػػػػػػػػػب 
 الجلا ب العع رف  لاللجعتي .

.الذجمػػػػػػػػػػػمت اعمرف يػػػػػػػػػػػ  دنػػػػػػػػػػػ  2
الملاقػػػػػع الععػػػػػ رف  العراقيػػػػػ  تتعػػػػػـ 

 . بملدق  العملي
 .مجػػػػػػػػمميع  ب ػػػػػػػػرة مػػػػػػػػف القػػػػػػػػلات3

العراقيػػ  بػػدأت بمععتعػػاـ لنقػػػلات 
 اعمرف ي .

لػػػخمم  القػػػػلات   .التر  ػػػز دنػػػ4
العراقيػػػػػػػػ  المدا عػػػػػػػػ  دػػػػػػػػف بغػػػػػػػػداد 

 لةعلب  اختراقذم.

ل ػػػػب الفئػػػػ  التػػػػب تتلػػػػمف اع  ػػػػمر 
التػػػػػػب م حػػػػػػت قيمػػػػػػ  الػػػػػػم ي  بغيػػػػػػ  

 .التذلف 

   

 اا مرة 11
 
.التر  ز دن  ددـ ظذلر ةداـ 1

إمػػػػػمـ الوػػػػػمم رات للعػػػػػمئ  حعػػػػػ ف 
 اعتةمؿ.

.التأو ػد دنػ  اف الذجمػمت دنػػ  2
القػلات اعمرف يػ   ػب  ػب اع نػب 
تػػػػػػػأتب مػػػػػػػف قػػػػػػػلات دراقيػػػػػػػ    ػػػػػػػر 

 . ظممي 
.تأو ػػػػػد الع ػػػػػلر دنػػػػػ  تجذ ػػػػػزات 3

لاقيػػػػػػػ  مػػػػػػػف اععػػػػػػػنح  الويميمئيػػػػػػػ  
 بحلزة القلات العراقي .

ل ػػػػب الفئػػػػ  التػػػػب تتلػػػػمف اع  ػػػػمر 
لمتنقػػب التػػب  ػػراد م ذػػم  عػػب ا تبػػم  ا

 اتجم  قلميم حممعي  لدمطفي .

   

   ل ػػػػب الفئػػػػ  التػػػػب تتلػػػػمف اع  ػػػػمر  اطاؽ التعميمت 11
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.إطػػاؽ  عػػلت لدبػػمرات تةػػف 1

 رخلص القيمدة العراقي .
لةػمقذم 2 .إطاؽ ةػفمت عػنبي  لا 

 بملقلات العراقي .

التب تعػتخدـ مفػردات م  ػرة للةػف 
رخةػػػػػػػػيمت الخةػػػػػػػػـ ال عػػػػػػػػنل يمته 

م الػػػػػػػ  ا ػػػػػػػمرة لالػػػػػػذ   ػػػػػػػؤد  تورار ػػػػػػ
مرػػػػػػػػػػػػػػػػػػمدر مع  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ملورا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 لاععتخفمؼ.

 التخلفف 12
 
 
.تأو ػػػد أمرف ػػػم بمعمقبػػػ   ػػػ  مػػػف 1

 تبػػػػػع ألامػػػػػر القيػػػػػمدة العراقيػػػػػ   ػػػػػب 
 ارتومب جرائـ حرب.

.تحػػػػػػػذ ر القػػػػػػػلات العراقيػػػػػػػ  مػػػػػػػف 2
 اعتخداـ اععنح  المحظلرة دلليم.

.التذد ػػد بتػػػدم ر القػػػلات العراقيػػػ  3
 المقملم  لقلات التحملف.

ل ػػػػب الفئػػػػ  التػػػػب تتلػػػػمف اع  ػػػػمر 
التب يقةد م ذم تحذ ر ال إبػاغ ال 
إ ذار بملعقػمب بذػدؼ إرػمد  الردػب 

 لالفزع.
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 الجانب العراقي
 صبلحة التعريف الفئــبت ت

غير 

 صبلحة
 البديل

 التورار 1
 
 
حث القلات العراقي  دنػ  القتػمؿ .1

 للرب اعدداك  ب    م مف.
أمرف ػػػم عػػػتذـز  أف  ػػػز دنػػػ  التر .2

  ب ال ذمي  خاؿ الحرب.
التأكيد عمى نصر العػراقيين فػي .3

 الحرب.

وهػػػي الفئػػػة التػػػي تت ػػػمن األفكػػػار 
التي تكرر ولمرات عديدة بغية لفت 
االنتبػػاا اليهػػا وجعمهػػا ماثمػػة امػػام 

 المتمقي بصورة دائمة.

   

  رف  لايم الخةـ 2
 
 
 
 
.التأكيػػػػػػد عمػػػػػػى نيػػػػػػة القػػػػػػوات 6

يكي تػدمير المنشػات المدنيػة األمر 
 في العراؽ.
.اسػػػػػتهداؼ القػػػػػوات األمريكيػػػػػة 0

الشػػواهد الح ػػارية والتنمويػػة فػػي 
 العراؽ.

.التر  ػػػػػز دنػػػػػػ  اف الذػػػػػدؼ مػػػػػػف 3
الحػػػرب  ػػػل العػػػيطرة دنػػػ   ػػػرلات 

 العراؽ.
.التأو ػػػد دنػػػ  الخطػػػا اعمرف يػػػ  4

 ػػب الذيم ػػ  دنػػ  الػػدلؿ لالرػػعلب 
  ب العملـ بعد احتالذم لنعراؽ.

لتأو ػػػػد دنػػػػ  اف العػػػػدلاف دنػػػػ  .ا5
العػػػػػػراؽ  جػػػػػػر  مػػػػػػف اجػػػػػػ  خدمػػػػػػ  
 المةملح الةذ ل ي   ب الم طق .

.التأكيد عمى ان العػراقيين الػذين 6

وهػػػي الفئػػػة التػػػي تت ػػػمن األفكػػػار 
التي تشير الػى المقاصػد واألهػداؼ 
التػػي تسػػعى الدعايػػة المعاديػػة الػػى 

 اخفاءها.
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تعتقمهم القػوات األمريكيػة هػم مػن 
 المدنيين.

 تف  د اددمكات الخةـ 3
 
 
.الورػػػػف دػػػػف زفػػػػف اعددػػػػمكات 1

اعمرف يػػػػػػػػ  برػػػػػػػػمف دػػػػػػػػدـ إةػػػػػػػػمب  
 المد   ف  ب الحرب.

. فب اعددػمكات اعمرف يػ  برػأف 2
 احتالذم لمدف دراقي 

.التأو ػػػد دنػػػ  ملاجذػػػ  العراق ػػػلف 3
لنقلات اعمرف ي  بملرةػمص للػيس 

 اعتقبملذـ بملز لر.
.التر  ػػػػػػػز دنػػػػػػػ  حعػػػػػػػف معممنػػػػػػػ  4

اؽ ععػػرى الحػػرب مػػف القػػلات العػػر 
 المتحملف .

. لػػح المبػػررات الومذبػػ  لنحػػرب 5
لالتأو ػػد دنػػ  دػػدـ امػػتاؾ العػػراؽ 

 ععنح  محظلرة.
.التأو ػػػػػد دنػػػػػ  اف الع ػػػػػلر دنػػػػػ  6

أجذزة لقمي  مف اععنح  الويميمئي  
بحلزة القلات العراقي   ل ع ػراض 

 .د مدي 
.التأكيػػػد عمػػػى عػػػدم نيػػػة العػػػراؽ 7

 فط.احراؽ ابار الن

وهػػػي الفئػػػة التػػػي تت ػػػمن األفكػػػار 
التػػي تشػػير الػػى نفػػي او تكػػذيب او 
 دحض ما تقدمه الدعاية المعادية.

   

 رحذ الذمـ 4
 

 

.التأكيد عمى الدوافع الدينية مػن 6
خػػػػالل االسػػػػتعانة بنيػػػػات قر نيػػػػة 
كريمػػػػػة وعبػػػػػارات تحػػػػػض عمػػػػػػى 

 وجوب التصدي لععداء.

.مطالبػػة القػػوات العراقيػػة بػػالحزم 0

فكػػػار وهػػػي الفئػػػة التػػػي تت ػػػمن األ
التػػػي تعمػػػ  عمػػػى رفػػػع المعنويػػػات 

 واستنهاض الهمم
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ي تصػػػػػػديها لمقػػػػػػوات والشػػػػػػدة فػػػػػػ
 .المعادية

.التأكيػػد عمػػى العمػػق الح ػػاري 3
والتػػػاريخي لمعػػػراؽ والوعػػػود التػػػي 
قطعهػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػراقيين بالتصػػػػػػػػػدي 

 لممعتديين.
.التأكيػػد عمػػى التفػػاؼ العػػراقيين 4

حػػول القػػوات المسػػمحة وتالحمهػػا 
 .معهم
 .التأكيػػػػد عمػػػػى كفػػػػاءة الجػػػػيش5

 العراقي وجودة تسميحة.

 التحرفض 5
 
 
.مطملبػػػػػػ  اعمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة إدا ػػػػػػ  1

دنػ    تجملز أمرف م لم  مقذم لالعم
 إيقمؼ الحرب.

.ددػػػػػػػػػػػػػػلة الجمػػػػػػػػػػػػػػم  ر العربيػػػػػػػػػػػػػػ  2
لنمرػػمر   المبمرػػرة لالػػددـ الرػػعبب 

 ادا   للقف الحرب.
.مطملبػػػ  المجتمػػػع الػػػدللب لالػػػرأ  3

مب بمللػػػػػػػػغا دنػػػػػػػػ  العػػػػػػػػمـ العػػػػػػػػمل
 مجنس اعمف للقف الحرب.

 

وهػػػي الفئػػػة التػػػي تت ػػػمن األفكػػػار 
التػػي تػػدعو لمتحػػريض نحػػو القيػػام 
 باعمال معينة تخدم القائم بالدعاية

   

 الترليه 6
 
 
 
الح ػػػػػػمـ العػػػػػػرب م عػػػػػػمقلف لراك .1

 أمرف م العدلا ي . عيمع 
التأو ػػػػػػد دنػػػػػػػ  ارتوػػػػػػمب أمرف ػػػػػػػم .2

جػػػػػرائـ حػػػػػرب لػػػػػد اا عػػػػػم ي   ػػػػػب 

فكػػػار وهػػػي الفئػػػة التػػػي تت ػػػمن األ
التػػي ت ػػم إحػػداث ال تنطػػوي عمػػى 
أهميػػػة حقيقيػػػة او حقػػػائق جزئيػػػة 

 وتقدم عمى انها الحقيقة كاممة.
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 ا ذم دن  العراؽ.ددل 
اارػمرة إلػ  تلاطػػؤ اعمػ ف العػػمـ .3

لمخملفتػػػػه لقػػػػرارات  لألمػػػػـ المتحػػػػدة
 مجنس اعمف.

أمرف ػػػػػػم دللػػػػػػ   أفالتأو ػػػػػػد دنػػػػػػ  .4
خمرجػػ  دػػف القػػم لف بعػػدلا ذم دنػػ  

 العراؽ.
التأو ػػػػػد دنػػػػػ  اعػػػػػتخداـ أمرف ػػػػػم .5

دلليػػم   ػػب حربذػػم  ععػػنح  محظػػلرة
 دن  العراؽ.

 

 اطاؽ التعميمت 7
 
 
 
 
.إطػػػاؽ  عػػػلت لةػػػفمت تةػػػف 1

 رخلص اادارة اعمرف ي .
.إطػػاؽ ةػػفمت لدبػػمرات تةػػف 2

د مةػػػػػػػػػػػػػػػر القػػػػػػػػػػػػػػػلات الععػػػػػػػػػػػػػػػ رف  
               اعمرف ي .

 

األفكػػػار  وهػػػي الفئػػػة التػػػي تت ػػػمن
التي تستخدم مفردات مثيرة لوصف 
شخصػػػػيات الخصػػػػم او سػػػػموكياته 
والػػػػذي يػػػػؤدي تكرارهػػػػا الػػػػى اثػػػػارة 
مشػػػػػػػػػػػاعر معينػػػػػػػػػػػة كالكراهيػػػػػػػػػػػة 

 واالستخفاؼ.

   

 التخلفف 8
 
 
 
.تحػػػػػذ ر القػػػػػػلات اعمرف يػػػػػ  مػػػػػػف 1

 القتمؿ لددلتذـ لاعتعاـ.
.التأو ػػػػػػػػػػػػػد دنػػػػػػػػػػػػػ  اف العػػػػػػػػػػػػػدلاف 2

اعمرف ػػب دنػػ  العػػراؽ  ذػػدد العػػنـ 
 عمف ااقنيمب لالدللب.لا
.التأو ػػد دنػػ  اف أ ػػداؼ العػػدلاف 3

وهػػػي الفئػػػة التػػػي تت ػػػمن األفكػػػار 
قصػػد منهػػا تحػػذير او إبػػالغ التػػي ي

او إنػػػذار بالعقػػػاب بهػػػدؼ إشػػػاعة 
 الرعب والفزع.
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اعمرف ػػػػػػػػػػػب رػػػػػػػػػػػممن  لذات إبعػػػػػػػػػػػمد 
 جغرا ي .

المػلت  .القلات اعمرف ي  عتلاجه4
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ العمنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمت 

 )اععترذمدي (.
.التأو ػػد دنػػ  اف الحػػرب عػػتولف 5

           طلفن  لةعب  دن  اعمرف   ف.
 

 التلخيـ لالمبملغ  9
 
 
.التأو ػػػد دنػػػ  لػػػخمم  الخعػػػمئر 1

التػػب تتوبػػد م القػػلات اعمرف يػػ   ػػب 
 اعرلاح لاآلليمت.

.التر  ػػػػػػػز دنػػػػػػػ  لػػػػػػػرالة القتػػػػػػػمؿ 2
لالتةػػػػػػد  لنقػػػػػػلات العراقيػػػػػػ  التػػػػػػب 

 للعت أمرف م  ب لرط   ب رة.

ي الفئػػػة التػػػي تت ػػػمن األفكػػػار وهػػػ
التػػػي منحػػػت قيمػػػة إ ػػػافية بغيػػػة 

 التهوي .

   

 التقن   مف ا مي  الخةـ 11
 
 
.التأو ػػػػػػػػػػػػػػد دنػػػػػػػػػػػػػػػ  اف القػػػػػػػػػػػػػػػلات 1

اعمرف يػػػػػػ  تتج ػػػػػػب اعرػػػػػػتبمؾ مػػػػػػع 
 القلات العراقي .

.اارػػػػػػػػػػمرة الػػػػػػػػػػ  دػػػػػػػػػػدـ تحق ػػػػػػػػػػا 2
اع ػػػػػػداؼ الععػػػػػػ رف  التػػػػػػب رػػػػػػ ت 

 أمرف م مف اجنذم الحرب.

ن األفكػػػار وهػػػي الفئػػػة التػػػي تت ػػػم
التػػي يػػراد منهػػا التصػػغير او الحػػط 
 من قيمة الخصم امام الرأي العام.

   

 ااجممع 11
 
التأو د دنػ  لجػلد إجمػمع دللػب .1

 م م ض لنحرب دن  العراؽ.
التأو ػػػػد دنػػػػ  لقػػػػلؼ الجمػػػػم  ر .2

العربيػػػ  إلػػػػ  جم ػػػب رػػػػعب العػػػػراؽ 

وهػػػي الفئػػػة التػػػي تت ػػػمن األفكػػػار 
التػػػي تشػػػير الػػػى وجػػػود اتفػػػاؽ او 
تاييػػػػػػد او تالحػػػػػػم مػػػػػػع المواقػػػػػػف 

 المتخذة.
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 لد الحرب.
التأو ػػد دنػػ  اتفػػمؽ رجػػمؿ الػػد ف .3

ا ػػ  الحػػرب دنػػ   ػػب العػػملـ دنػػ  إد
 العراؽ.

 الوذب 12
 
 
لةػػػػف قتػػػػمؿ القػػػػلات اعمرف يػػػػ  .1

 بملعرلائي .
الملاط لف البعطمك  تم  لف مف .2

 إعقما الطمئرات بأعنح  خفيف .

وهػػػي الفئػػػة التػػػي تت ػػػمن أفكػػػػار 
تحتػػػػػػػػوي معمومػػػػػػػػات مختمقػػػػػػػػة او 

 مشوهة او محرفة.
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Abstract 
   The relation between the propaganda and war belongs to a far 

time, the propaganda is an active instrument in wars for defense 

and attack, have same affect of destroy and kill instruments. It is 

high of stronger destroying instruments because it go through 

minds which control every things. 

   propaganda war is companion military war and have an affect 

which can not ignore, so, this research come to unfold an 

important page of propaganda war which accompany the 3
rd

 gulf 

war, through studying of Iraqi and American propaganda modes 

in this war and compare between them. 

   The research present this theory:  There is disparity in 

propaganda forms of Iraqi and American authorities declarations 

which used in 3
rd

 gulf war. 

   The estate protocol support this research, and the research 

have two sections, the first for theoretical side and has three 

chapters: 

1
st
 chapter: protocol frame. 

2
nd

 chapter: propaganda forms. 

3
rd

 chapter: the basics of Iraqi and American propaganda. 

   The second section for field study and has three chapters: 

4
th

 chapter: research protocol and instrument. 

5
th

 chapter: comparative results. 

6
th

 chapter: results and recommendations. 

   The research extract with a group of results and  

recommendations, the  superior results are: 

1- America force her propaganda  dialectic by depending on  

wishing diction and lie on international unity,. The wishing 

has high rate (20.6 %), and lie has the second class (14.3 

%). 

2- Iraqi propaganda depends on opposite propaganda dictions:  

rebuff on American propaganda quickly and refutation the 

enemy allegations, and discredit on American propaganda 

credibility, besides, declare the real American aims 

especially the oil and re-map middle east for (Israel). 
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   Most recommendations are: 

1- Iraqi propaganda possible benefit from scientific  heritage in 

use of scientific ways to opposite enemy propaganda. 

2- Construct specialize research centers in media and 

propaganda field to be a base to support researchers in this 

field to develop this important field. 

 
 
 
 
 
 
 


