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9 2017 

االختراق الثقافي ...متابعات ميدانية

• مؤسسة المدى ... التشجيع على التبرج وترك الحجاب االسالمي       

الحغت ضاظط الخالتغ

"
  " "    " 
   "  "  


 ""
      


  
      
       
      





   



  


       
   
   
      
     
 
    



1034

       
      
      
       







     
     
      
       
     
     


      "


 

 "
      

   

        

      


       

      
     
    




„u� »U�� Z�U�d�ÆÆÆ WO�U*ô« DW WOzUC�
غغر  الجوجغئ  السقصات  سظ  الثشاع 

المحروسئ
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   الحرب النفسية اإلعالمية األمريكية   

وتطبيقاتها على الواقع العراقي

سقء تغثر المرسئغ






""

 "
(١) ذكر ذلك في رسالة الدكتوراه التي حملت عنوان الدعاية األمريكية في العراق(١٩٤٥-١٩٥٨)/ جامعة بغداد، كلية 

اآلداب، قسم االعالم، ١٩٩٨، ص١١).
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(١)  محاضرة لالستاذة سحر خليفة لطلبة الدراسات العليا/ 
اإلعالم الجامعة العراقية (٢٠١٦م).

حميدة  للدكتورة  النفسية  (الحرب  كتاب    (٢)
سميسم/٢٠٠٤م).

للدكتور  إسالمية  اضواء  النفسية..  (الحرب  كتاب    (٣)
فهمي النجار /صفحة ٦٦).
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اظعاع الترب الظفسغئ
  
      
       



        
      



        



   
      



        

      


       

     
     
   
   
     
    
     




أجالغإ الترب الظفسغئ
      
   
     
     
     
       
     

     


صفحة  إسالمية،  اضواء  النفسية..  الحرب  كتابه  في    (١)
.١٥٦
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أوًق: الثساغئ
     
      

     
    
  



 
       
 



      
   

   
    



باظغًا: الحائسات
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بالبًا: الاسمغط السغاجغ
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رابسًا: غسغض الثطاغ
      
     


 



     
      


       
     









خاطسًا: الترب المسطعطاتغئ
     
     

  





 



     



جادجًا: الترب البصاشغئ
      


      




      





     


    
     




جابسًا: الترب السغاجغئ


   
    


      
      
      



17 2017 

      
      




باطظًا: اشاسال افزطات
      




    
       

      
        



     
    
      

       



تاجسًا: التروب اقصاخادغئ
 

     


      

     


   
     




     

      
    
      


      
    
    






الترب الظفسغئ والثساغئ
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القيت  محاضرات  مجموعة  خليفة،  سحر  الدكتورة    (١)
الجامعة  في  (الماجستير)  العليا  الدراسات  طلب  على 

العراقية، ٢٠١٦م.



    
     
  
   
   
   




اطرغضا وعغمظئ اقسقم 

   
   
      
    
   
    
    
     
     
       

     

      



     


        
     


(٢)  أساليب الدعاية األمريكية والعراقية في حرب الخليج 
الثالثة، دراسة مقارنة لألساليب المستخدمة، ٢٠٠٥م.
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الترب الظفسغئ افطرغضغئ 
     
    
     
     
  





      
       
 



       
      
     

  
        

     
  



 
     
    

 
      






 

     
    
     
 
      
      
     
       
      
    
      

      
     
    
      

(١)  ذلك في بحثها الموسوم (أساليب الدعاية األمريكية 
والعراقية في حرب الخليج الثالثة، دراسة مقارنة لألساليب 

المستخدمة).
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لماذا اجاعثاف السراق؟
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الترب الظفسغئ سطى السراق 
       
    
     
     


     
      





     
     
      



   
(١)  كتاب (محو العراق خطة متكاملة القتالع عراق وزرع 
آخر، ترجمة انطوان باسيل، لبنان ٢٠١١م، في صفحة ٦٣).

السعدون،  ناصرة  ترجمة  التلفزيونية،  الحرب  كتاب    (٢)
(بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، ١٩٩٨م).
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الاعغؤئ لطترب سطى السراق
  
     
     
       
      

     
       
      

      


      


       
      
      
      
      

      
      




      
    

     


     
    

     
     


للحرب/عمليات  الدعاية  تشوسوفسكي،  (ميشيل   (١)
مجلة  السياسات،  وصناع  العام  الرأي  على  للتأثير  سرية 

المجتمع العدد ١٥٤٤ في ٢٠٠٣/٣/٢٩). 
(٢)  (الحبيب الغريبي وآخرون، الفضائيات العربية وتغطية 
المستقبل  مجلة  نقاشية)،  العراق(حلقة  على  الحرب 
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الوحدة  دراسات  مركز  بيروت،   ،(٢٩٥) العدد  العربي، 
العربية، ايلول٢٠٠٣، ص١٢٢).

االهداف-  العراق:  احتالل  واخرون،  الهزاط  (محمد    (١)
دراسات  مركز  بيروت،   ،(٣٢) سلسلة  المستقبل،  النتائج- 

الوحدة العربية، ٢٠٠٤، ص٥٨).



       
      
    
  

       
     
     
       
      


     

  
      
     
  

   


 
      

      


      
     


(٢)  (سعد حماد، عولمة الحروب.. إلى أين؟ القاهرة،  بال 
دار نشر، ٢٠٠٣م).

(٣)  (سعد حماد، عولمة الحروب.. إلى أين؟ القاهرة،  بال 
دار نشر، ٢٠٠٣م).

(٤)  (سعد حماد، عولمة الحروب.. إلى أين؟ القاهرة،  بال 
دار نشر، ٢٠٠٣م).
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(١)  (سعد حماد، عولمة الحروب.. إلى أين؟ القاهرة،  بال 

دار نشر، ٢٠٠٣م).

        




الترب الظفسغئ صئض ٢٠٠٣

    
    

 

 
   
  
  


  
  



         
      
     
      
       

      





     
     

الخداع في حرب  كتابه  الدباغ في  الدكتور مصطفى    (٢)
الخليج، (عمان، ١٩٩٣).

(٣)  (مصطفى الدباغ ص٣٣).
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وعدوان  العربي  الخليج  الجوهري،  الحميد  عبد    (١)
الحلفاء على العراق، بغداد، دار الحرية للطباعة، ١٩٩٤.

(٢)   سهام الشجيري، الشرفة.. والمرآة (التغطية اإلخبارية 
العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  بغداد،  المعارك)،  ام  في 

٢٠٠١، ص٩٢.
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Lexis   
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CNN
      






 (٢٩) االمريكية  النفسية  الحرب  متخصصو  (أطلق    (١)
تطالبهم  الكويت  في  العراقية  القوات  فوق  منشور  مليون 
غادروا  هم  ان  حسنة  بمعاملة  واعديهم  باالستسالم، 
القوات  على  المقبلة)  بالهجمات  مهدديهم  مدرعاتهم، 
مصطفى  مواقعهم(الدكتور  ترك  الى  لدفعهم  العراقية 

الصباغ).
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سطى  افطرغضغئ  الظفسغئ  الترب 
السراق بسث سام ٢٠٠٣


     

       
      
     
  


الخداع  أسلحة  ستوبر،  وجون  رامبتون  (شيلدون     (١)
العراق)،  على  بوش  حرب  في  الدعاية  (استخدام  الشامل 

بيروت، مركز التعريب والبرمجة، الدار العربية للعلوم).
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واإلعالم  العام  الرأي  في  دراسة  كتاب  عن  نقالً    (١)
والدعاية لمؤلفه رفيق السكري، لبنان: مكتبة مؤمن قريش، 

١٩٩١، ص١٤٣.
اإلعالمي  الباحث  مجلة  في  المنشور  بحثه  في    (٢)
العدد(٢٨) ٢٠١٥م، بعنوان (اساليب الدعاية االمريكية في 

العراق).

     
      
    
       
       
      
      




      
"       
       "
   

  
   
 

   
    ""
    
  
  
   



   
     
     


    






31 2017 

      
      
    
      

       
       



 
    
     
    
     
      

      
     

    



      
      
       
       
     
     
     
      
       




      
 


  
      
      
      


     


     
    


      
      



     
   cipc   
     

      
    
    
      
      

   



   



والفكر،  الكلمةِ  حرب  النفسية،  (الحرب  كتابه  في    (١)
عالم الكتب، ٢٠١٥م).
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أوًق: الثساغئ
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باظغًا: الحائسات
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(١)  عبد السالم أحمد السامر، (اساليب الدعاية االمريكية 
اإلعالمي/  (الباحث  مجلة  في  منشور  بحث  العراق)،  في 

جامعة بغداد) العدد(٢٨) ٢٠١٥م، ص ٣٣.
(٢)  الشائعات وطرق مواجهتها ، محمد منير حجاب، دار 

الفجر للنشر والتوزيع: القاهرة، ٢٠٠٧.

    


      
    
     


       
     

      



      


       







      
       
     
       
       
      




      
      

(٣) يوحنا دانيال: الشائعات المكونة للعقل العراقي: 
h t t p : / / w w w . a l i t i j a h a l k h a r . c o m /

.the_opinion.htm/١٦٩/archive
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بالبًا: غسغض الثطاغ
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(١)  مايكل أوترمان وآخرون، محو العراق، خطة متكاملة 
المطبوعات  شركة  لبنان:  آخر،  وزرع  العراق  القتالع 

للتوزيع والنشر، ٢٠١١، ص٤٢.
رأسمالية  صعود  الصدمة..  عقيدة  كالين،  نعومي    (٢)
والنشر،  للتوزيع  المطبوعات  شركة  لبنان:  الكوارث، 

٢٠١١، ص٤٥٨.
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رأسمالية  صعود  الصدمة..  عقيدة  كالين،  نعومي    (١)
والنشر،  للتوزيع  المطبوعات  شركة  لبنان:  الكوارث، 

٢٠١١، ص٤٥٨.
أن  وقبل  البداية  في  داعش-   – جماعة  تمويل  كان    (٢)
تستقل ماليا من دول الخليج وخاصة من السعودية كما يقول 
المشهور  الكتاب  صاحب  إنغدال  وليم  األمريكي  الكاتب 
والنظام  األمريكية  البريطانية  السياسة  الحروب:  من  -قرن 
الجماعة  إن  الكاتب  يقول  الجديد-(٢٠١١)  العالمي 
األردن  شرق  شمال  صفوى  معسكر  في  تدريبها  تم  قد 
المخابرات األمريكية بمشاركة  والذي تشرف عليه وكالة 
 .. قياداتها   .. نشأتها  (داعش،  وتركية  أردنية  مخابراتية 
استراتيجيتها في وسائل االعالم ومراكز الدراسات، ملحق 
للدراسات  االسالمي  المركز  العدد(٤)،  الرصد/  مجلة 

االستراتيجية في العتبة العباسية المقدسة، ٢٠١٥.


    

     


     
      
     


     
     





     
   


      



      
      
 
    
  

      
     
     



      
     



تتبع  طريق  عن  واضح  بشكل  ذلك  مالحظة  يمكن    (٣)
مصعب  وابي  الظواهري  وأيمن  الدن  بن  اسامة  سيرة 
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رابسًا: الترب المسطعطاتغئ

       
    
    
    
      


       
     
        


     
     
    


      
 

     

      

     

      




الزرقاوي وابي بكر البغدادي ونحوهم.
(١)  وهذا ما شاهدناه بشكل جلي مع اسامة بن الدن وابي 

مصعب الزرقاوي.

خاطسًا: الترب اقصاخادغئ
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رؤية  العراق..  على  الحرب  علي،  الجليل  عبد  علي    (٢)
للنشر والتوزيع، ٢٠٠٤،  توراتية يهودية، عمان: دار اسامة 

ص ٢٦.
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رؤية  العراق..  على  الحرب  علي،  الجليل  عبد  علي    (١)
للنشر والتوزيع، ٢٠٠٤،  توراتية يهودية، عمان: دار اسامة 

ص ٢٧.
رؤية  العراق..  على  الحرب  علي،  الجليل  عبد  علي    (٢)
للنشر والتوزيع، ٢٠٠٤،  توراتية يهودية، عمان: دار اسامة 

جادجًا: الترب الفضرغئ والبصاشغئ

      
    
     

    
     
     






     
    



   
    
    




إحارات وظاائب

     
     
      


     

ص ٢٨.
الحرة (ويكبيديا)، تحت عنوان  الموسوعة  إلى  ينظر    (٣)

قناة الحرة.
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   ما وراء السطور لفتوى هامة جديدة الظهور قديمة الصدور 

   للمرجع الديني األعلى.. تخص الدفاع المقدس عن العراق  

جسام طتمث السسغثي


  






      


  
      





صراءة وتساؤقت
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القنوات األرضية

   بديل الفضائيات األفضل  

ذالإ حئر
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أوق: تظّعع الاثخخات
     

 

      
     





     
    
    
     


        
     
     



      
      



 
      

     




باظغا: الرصابئ اقسقطغئ
     

      
     
      
     
      
      
     




       

      
     



الثبطةئ بالطشئ السربغئ
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طغجات الصظعات اقرضغئ
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السائئ التسغظغئ تطرق الئاب 
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قراءة واستنتاجات في :
  العالقة الجديدة بين السعودية والعراق  

تغثر طتمث الضسئغ
 


 




          




حسإ جرغع الاشّغر:
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في  االجتماعي  والتغير  الوردي  (علي  مقال  ينظر:    (١)
بتاريخ  الموصل  موقع  الحيدري-  د.ابراهيم  العراق)- 

.٢٠١٣/٧/٣٠

السراق شغ جاتئ الاظاشج:

      

        
       
       

      
        

""

       
        
     
       
 


 

       
      



 




      
      
        
     
        


(٢)  رفع السعوديون لوحات استقبال المنتخب العراقي في 
الرياض استخدمت فيها مفردة «عراق العروبة».
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تعّجعات اطرغضا الةثغثة:
       

        
      
     


     


      
 –       


      




       
     
      
       
  

      
 –
     
       
      



"      
         "
       
      " 

"

      
      



صعة سسضرغئ خاسثة:
      
      


        •
      
       
      
      


 •

       
      



       •
       






       

      


(١)  الجبير في أول زيارة للعراق منذ ١٤ عاما : نتطلع للعمل 

معا ضد اإلرهاب- بي بي سي عربي بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٥.
(٢)  لدى العراق تاريخ عدواني سابق ضد جيرانه العرب 

مما يزيد في احتمالية تكرر هذا العدوان بالنسبة لهم.
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صرابغظ الاعدد السسعدي:

    " "  
 

   
  
       


""
      

     

       
      
     
      

 
       

(١)  ينظر: العالقات السعودية العراقية.. تقارب حذر بعد 
شد وجذب دام ربع قرن- صحيفة الخليج اون الين بتاريخ 

.٢٠١٧/٤/١
(٢)  المصدر نفسه.


      
      






عض جغسامر عثا الاصارب؟





  


     
     
       
      

       
 


     
       
        
      
      
     
      
       



دول  وال  عظمى  بريطانيا  (ال  بعنوان  مقال  ينظر:    (٣)
بتاريخ  اللندنية  الحياة  صحيفة  نشرته  محميات)  الخليج 

.٢٠١٦/١٢/١٢
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     "" 
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   الحشد الشعبي .. 

الموقف التاريخي وخيار المستقبل

حاضر الصجوغظغ

         
           


      





الفاعى واقظئساث طظ الرطاد

    
    





      
       " "
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اقظطقق وصعى المماظسئ
      
     
      
      
      
     

     



     
       
    
      
   
    



  " "    
"
 
      
 "


     "  
  " "    "
      
       
      
       





السثاء السسعدي واشاداح المعصش
      

       
  "    
   
      

"

      
 "     

      
     
     "

     


      
     

"
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"
     
     
    
      
       

"
      


"

بالمعصش  الاأغغث  الى  الاظاصخ  طظ 
الثولغ




  
       
      
     
     






      
     
    


       
      
      
      

      


       
  
      
     

     
      
      
      


      

 
      
      
     

      



القجؤغظ  ضــمــاحــئ  بــغــظ  ــرب  ــش ال
وا�رعاب
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اتاثام خراع أم تسعغئ ؟


   


     
 " "     
   " "  
   

       



     


       
      


      




  

       


       



التصغصئ سطى افرض
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  يقولون لي لماذا تميلين للشيعة وتنصرينهم في مقاالتك؟   

إغجابغق بظغاطغظ 
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   خطب الجمعة ..وما يدور في الساحة العراقية والدولية    

تغثر رزاق حمران











خطئئ الةمسئ 
باارغت ٣/٣/ ٢٠١٧


  
     
      
     










      
      
     
      




61 2017 


      
 "
     
      
   


      
     
      

      
         
      
       
       

      

"



        
      

   
       
      
      
      
     
 
           

 
      


     

"

"
      

          


      

     
     
         
      


 

"
       
        
        
       



بحائر الظخر..صرغئا
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 "
      
     
      
      
 "     
  "   

 
    

"

      
     

      
     



 ٣/ بــاــارغــت١٠  الةمسئ  خطئئ 
/٢٠١٧م

أخقق شاضطئ..
      

   
     

    





"
       
      


        


"
       " 
       
       

      
       
     
     
      
  


"
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"
 "
         
     
      

    
 




"




    
      


   "   
     
       
      
      
      
     
     
        


 


        

"

إســاظــئ الــظــازتــغــظ..وبــظــاء افجــرة 
الخالتئ 


      
      
     
       
"

     






      
      
     
    
      

"
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"

      
       


  
       



خـــطـــئـــئ الـــةـــمـــســـئ بـــاـــارغـــت 
(٢٠١٧/٣/١٧)

خقح الفرد والمةامع
      
      
      
     
       


       



  "  

   


     
        

 

"
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"

      



" 

العظغفئ..أطاظئ
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خـــطـــئـــئ خــــــــقة الـــةـــمـــســـئ 
(٢٠١٧/٣/٢٤م )
 الخئر سطى افذى

     

      
      



 " "  
               
          

       
        

       
      

      
   
 
       
 
                      

      
     

     
      
 
      
        

       
      
  


"     
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"

السقصئ بغظ الجوجغظ
     
     
   
      
     
   "  
     

     




      

"
"
    

      



     



       
      

       
      
      
     
      


  "  
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   الدواعش بين األمس واليوم    
رغاض الثجرجغ

    
      
         
      


       
  
 

  
      


         
      


 –
 –
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       التقارب السعودي اإلسرائيلي ...      

    تحالف ضد ايران أم تآمر على فلسطين

سطغ السغساوي
            
           

     




      
  
      
     
      
     
      



      
“  
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سحصغ غظضر الاطئغع واجرائغض 

طظ أذاع الثئر!
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   news    



 
      



عثا  طظ  الفطسطغظغ  المعصش 
الاصارب 


    
     
      

      
        
     
  ”  “  ”
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�e       

 ELECTRONIC INTIFADA
 
     

      
     



    
      
       


      

 
    
     
   



السسعدغئ  اقطرغضغئ  السقصات 
شغ سعث تراطإ 
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 " ""   
      



وجغطئ  اقغـــراظـــغ  الــمــطــش  ــض  ع
لطاصارب ؟

     


      
 

       
   

      


      

     
      
      
       
    
        
      
      
    
      

     
 
   
     
    
    
 
   
    
      


       



      

 “”

        ”
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8034

    
      



     
     


      
     
     
       


     

    
 

     



     
    
       



     
      
     

     





اجرائغض  طع  السسعدي  الاصارب 
شغ ظزر تجب ا� 



 ""
  ""
     


 "   
    
 "  







      

 
     
     
     
     
    

     



81 2017 

      
     
     
 “     
   ”   

“
      
  ”   


    
     
   

    
     


    



       
      
    

      
    
      

“

زغارات ولصاءات طائادلئ 
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‘
     
   “  ”
       
   


       

       


ــغ ظــزــر الــحــســعب  ــارب ش ــص ــا ال
السربغئ
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    اإلتحاد العالمي لعلماء المسلمين...  

     اردوغان خليفة للمسلمين !

سطّغ الضائغ
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     وسائل التواصل االجتماعي     

وتأثيرها في التنشئة الوطنية والتأهيل الثقافي

سصغض غظغ جاتط

      
           
         


  "     "
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أرصام وأتخائغات :

      
  

      
       
      
      
       
     
     

""

الاعاخض  وجائض  طساثثطغ  أظعاع 
اقجاماسغ:

       •
     
     
    
     

 
 •
     


 •
     
    


       •

     


 •
     

      
     
      
     



العذظغئ  الاظحؤئ  شــغ  تأبغرعا 
والاأعغض البصاشغ:

     
     
    

     
    

       



      
      
     

  

  



أوق: اقغةابغات..
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باظغا: السطئغات..
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      السعودية الوهابية.. وسر التقارب من العراق الصفوي..!   

شائص الحمري

 
 – – –
 


            



   
 ""
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تئادل تخرغتات المعدة
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"

شغ الختش السسعدغئ  
     
 "" 
   


    
 " 
    "
   
    
   
"
    

"
     " 
       
      


 
"
     
"
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"
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"
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"
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"

طاذا بغظ السطعر
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    المرجعية الدينية     

تنتقد ظاهرة عشائرية منافية للشرع والقانون 
طاابسئ: ضاظط الخالتغ

:وكالة نون االخبارية/ كربالء المقدسة ٢٠١٧/٤/٧م
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* * *

مؤسسة الدليل  تنوي  التصدي لإللحاد والالدينية في العراق

  موقع العتبة الحسينية المقدسة  ٢٠١٧/٢/١٨.
     
   
  "  "  



     
     
"

"

"
"





" "   
"

"
  
     
     " 

"
    
      
     ""


     
      "" 
   



* * *

جامعة الكوفة تناقش مع وفد فرنسي الحوار بين األديان
جورنال نيوز / النجف  ٢٠١٧/٤/٥.

     
       
    
      
    

 ” 
     

      

”“
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“

* * *

خالف حاد بين السعودية والكويت
وكاالت / صنعاء  ٢٠١٧/٢/٢٨.

      
      
      
      
    



    
      
       

      
       
 



* * *

أول طالب عراقي ُيفصـل من جامعته بسبب  "اإللحاد"
 المدى / بغداد  ٢٠١٧/٢/٢٨.


"
      
     
"
"
 


" "

      

      

   "   " 
 

 "

     
      
        
      
    
     

"

* * *
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امريكا تدفع االخوان والسلفيين لاللتحاق بداعش في اليمن
  موقع يمنات- عبد العزيز ظافر معياد.

     
      
      
       
       
      
     


       



     


      

     
       
     
       
     


        
      
     

      
       
     





* * *

مخطط أميركي  الغتيال شخصيات وطنية خالل مرحلة ما بعد 

داعش
 قناة اإلبـاء الفضائية  ٢٠١٧/٢/٧.

      
      
 “”   
     
”
      


     


“
”

      
“

“”

* * *



10034

االضطهاد الممنهج ضد الشيعة والتضييق على نشطاء 

حقوق اإلنسان في البحرين  
مجلة النور الجديد - ٢٠١٧/٠٢/٢٧.
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“
  


    
      
    
       



* * *

تحالف سني وشيك بزعامة اسرائيلية هدفه إيران 

:وكالة نون االخبارية/ كربالء المقدسة ٢٠١٧/٤/١م
     
       
     
 ""
  "     
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      "" 
       
      
 "   
      
 "

    

 "
"
"
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" "
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