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 ثروثاطةندةى سياسى و جؤرو تةكنيكةكانى بالَوكردنةوةى
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  ةثوخت

ثروثاطةندة بةشيَوةيةكى لةم سةردةمةدا و بةتايبةت لةكؤمةلَطة رؤذهةالَيةتييةكاندا كة ئيَمةش بةشيَكني لةو كؤمةلَطةيانة 
كاريطةر جيَى خؤى كردؤتةوةو زؤربةى كات بابةتى ثروثاطةندة ئةطةر راستيش نةبيَت، دةبيَتة جيَى باوةرِى كؤمةلَطاو بريوبؤضوون و 

 راكانيان دةطؤرِيَت لةسةر بابةتى ثروثاطةندة بؤكراو.
يَت ئةم ضةمكة بناسيَنيَت و ئةوة روون بكاتةوة كة لةرِووى لةم روانطةيةوة تويَذةر بابةتى ثروثاطةندةى هةلَبذاردووةو دةيةو

ناوةرِؤكةوة جؤرةكانى كامانةن و بةكام ريَطاو شيَواز بالَودةكريَنةوة. هةروةها تويَذةر هةولَيداوة بةضةند خالَيَك جياوازى نيَوان 
 هونةرى ثروثاطةندةو ريكالم خباتةرِوو وةك بةرضاو روونييةك بؤ خويَنةران.

ةكى ديكةوة تويَذة بةثشت بةسنت بةتيَبينييةكانى خؤى و رةضاوكردنى ئةو بارودؤخة سياسيةى كة لةكاتى هةلَمةتى لةالي
هةلَبذاردنةكانى هةريَمى كوردستاندا ئاطاداريانة، تيَبينى كردووة كة ثارتة سياسيةكانى هةريَمى كوردستان ثروثاطةندة وةك 

نديدةكاني خؤيان و ليَدان و الوازكردنى ركابةرةكانيان بةكاردةهيَنن، بؤية ئامرازيَكى كاريطةرى سةرخستنى ليست و كا
لةتويَذينةوةكةدا جةختيكردووة لةسةر ثروثاطةندةى سياسى و ئةو سيَ جؤرة باوةى كة لةدنياى ئةمرِؤدا ثارتة سياسيةكان ثشتيان 

 ةندةى سياسى خستؤتةرِوو.ثيَدةبةسنت روونكردؤتةوةو ثاشان بنةماكانى شيكردنةوةو راظةكردنى ثروثاط
لةكؤتايى ئةم تويَذينةوةيشدا تويَذةر ضةند تةكنيكيَكى بالَوكردنةوةى ثروثاطةندةى سياسى ناساندووة كة ثروثاطةندةكارى 

 سياسى ثةنايان بؤ دةبات بةمةبةستى كاريطةريى دانان لةسةر وةرطرى ثروثاطةندة بؤ ئاراستةكراو.
اليةنى تيؤرى ضةمكى ثروثاطةندةى خستؤتةرِوو تةنها بةمةبةستى ناساندن و شيكردنةوةى جيَى ئاماذةية ئةم تويَذينةوةية 

  ضةمكى ثروثاطةندة بةثيَى سةرضاوة زانستييةكان.

 : تةكنيكةك, ثروثاطةندة,سياسةت  ,رِؤذهةآلت.كليلة وشة

 ثيَشةكى
ثروثاطةندة وةك ئامرازيَكى طرنطى طةياندنى ثةيامى ئامادةكراوى خواسرتاو لةاليةن ثروثاطةندةكارةوة، هةلَطرى ئايدؤلؤجياو 
تيَرِوانينةكانى تاك و طروث و ثارتة سياسييةكانةو بةهؤيةوة دةتوانن كاريطةرى لةسةر جةماوةر و كؤمةلَى ئاراستةكراو جيَبهيَلَن و 

وون راكانيان لةسةر بابةتى ثروثاطةندة يةكبطريَتةوةو ببنة تةواوكارى ثرؤسةى ثروثاطةندةكردن. لةدنياى زؤربةى كات بريوبؤض
ئةمرِؤشدا و بةتايبةت لةهةلَمةتى كةمثةينى هةلَبذاردنةكاندا ثروثاطةندة كاريطةريى و طرنطى تايبةتى هةيةو ثارتة 
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ستيارةكانى دؤخيَكى تايبةتى نةتةوةو والَت و ثرسة سياسييةكان ثشتى ثيَدةبةسنت ئةمة جطة لةوةى لة كاتة هة
ضارةنووسسازةكاندا ثروثاطةندة دةبيَتة تةواوكةرى مةرام و خواستةكانى دةسةالَتداران و ثارتة سياسييةكان و طروثة دينى و 

 ئيتنيكييةكان.
ى زياترو هةروةها دذايةتيكردنى فرؤشى لةاليةكى ديكةو كؤمثانياو طروثة بازرطانييةكان ثروثاطةندة دةكةنة ئامرازيَك بؤ فرؤش

 كاالَكانى كؤمثانياو طروثيَكى ترى بازرطانى.
لةم تويَذينةوةيةدا تويَذةر هةولَيداوة ضةمك وميَذووى ثروثاطةندة بناسيَنيَت و هةروةها جياوازى نيَوان ثروثاطةندةو ريكالم 

ميتؤدى تويَذينةوةكة، لةبةشى دووةمدا باسى ضةمكى بةخويَنةران ئاشنا بكات. هةربؤية دواى خستنةرِووى ضوارضيَوةى 
ثروثاطةندةو ميَذووى سةرهةلَدانى كراوةو ثاشان سوودةكانى ثروثاطةندة وةك بةهيَزكردني بةرطرى ناوخؤيي دذ بة هيَرشة 

 بةرهةلَستى(.-دةرونية دةرةكيةكان باسكراوةو ثيَي دةوتريَت )ثروثاطةندةى 
ثروثاطةندة بناسيَنيَت و ثاشان ئةو شيَوازو ريَطايانةى كة ثروثاطةندةكار بةكاريان دةهيَنيَت بؤ تويَذةر هةولَيداوة جؤرةكانى 

بالَوكردنةوةى ثروثاطةندةكةو كاريطةرى دانان لةسةر كؤمةلَ و ئةو وةرطرانةى كة ئارِاستةيانكراوة خراوةتةرِوو، هةروةها ئةو 
بونياد دةنريَن، دواتر تويَذةر ئةو بنةما طشتييانةى كة ثيَويستة لةبابةتى بنةمايانةى روونكردؤتةوة كة ثروثاطةندةيان لةسةر 
 ثروثاطةندة رةضاو بكريَن بةكورتى خستوونيةتى رِوو.

لةكؤتايدا تويَذةر كارى لةسةر ثروثاطةندةى سياسى كردووة وةك ئامرازيَكى سةردةميانة كة ثارتة سياسييةكان لةقؤناغةكانى 
ن بةتايبةت لةكاتى ثرؤسةكانى هةلَبذاردندا. هةر لةم رووةوة ثروثاطةندةى سياسى ناساندووةو ئةو كاركردنيان بةكاريدةهيَن

بنةمايانةى كة شيكردنةوةو راظةكردنى ثروثاطةندةى سياسى ثيَدةكريَت. هةروةها ئةو تةكنيكانةى خستؤتةرِوو كة 

 ن ثيَدةبةستيَت.ثروثاطةندةكارى سياسى بؤ بالَوكردنةوةى ثةيامى ثروثاطةندةكةى ثشتيا

 ضوارضيَوةى تويَذينةوةكة :1 
 : كيَشةى تويَذينةوةكة1-1

ناساندنى جؤرةكانى ثروثاطةندة و شيَوازةكانى ثروثاطةندةكردن و ئةو بنةمايانةى كة اليةنى ثروثاطةندةكار ثشتيان 
نكارى لةهةلَويَستى دياريكراودا(، ثيَدةبةستيَت لةبالَوكردنةوةى بابةتى ثروثاطةندةدا وةك )ئايدؤلؤجيا و بريؤكة و طؤرِا

روونكردنةوةى ئةم اليةنانة دةبنة بابةتى سةرةكى ئةم تويَذينةوةية. هةروةها جؤرةكانى ثروثاطةندةى سياسى كامانةن و ئةو 
ران تةكنيكانة ضني كةثروثاطةندةكارى سياسى ثشتيان ثيَدةبةستيَت بؤ كاركردنة سةر وةرطرةكانى. هةروةها ئاشناكردنى خويَنة

بةشيَوازو تةكنيكةكانى ثروثاطةندة و تيَطةيشنت لة مةبةستى ثروثاطةندةكار تا بتوانيَت خويَندنةوةى بؤ بابةتى ثروثاطةندةكار 
 هةبيَت.

 : طرنطى تويَذينةوةكة1-2

ةهيَنن بابةتى ثروثاطةندة ئةو ضةكة بةهيَزةية كةهيَزة سياسى و حكومةتةكان و تةنانةت ئةندامانى كؤمةلَطةش بةكارى د
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بةمةبةستى طةياندنى مةرام و بريوبؤضوونةكانيان بةو شيَوةيةى كةخؤيان دةيانةويَت، جا دةكريَت بابةتى ثروثاطةندة راستيش 
 نةبيَت. 

ديارة لةم سةردةمةشدا وةك سةردةمى ملمالنيَى دميوكراسى، ثرؤسةى هةلَبذاردن ئامرازيَكى بةهيَزى يةكالكردنةوةى ملمالنيَكانة، 
م نيَوةندةدا ثارتة سياسيةكان بؤ نيشاندانى بةهيَزى و ثيَطةى خؤيان و الوازكردنى ركابةرةكانيان ثةنا بؤ ثروثاطةندة بؤية لة

دةبةن تابتوانن كاريطةرى لةسةر بريكردنةوةو برِيارى خةلَك دروستبكةن و بةشيَوةيةك ببنة دةنطدةرى ليست و كانديدةكانى خؤيان 
 ةن.و دذايةتى راكابةرةكانيان بك

كةواتة تويَذةر دةيةويَت طرنطى ئةم تويَذينةوةية لةوةدا دةرخبات كة بابةتى ثروثاطةندة كاريطةرو خاوةن هيَزيَكى جيَطرية لةسةر 

 تاك و كؤمةلَطة و دةبيَتة هؤى ئارِاستةكردنى كؤمةلَطا و كاريطةريى جيَدةهيَلَيَت لةسةر رِاو بريوبؤضوونةكانيان.

 تويَذينةوةكة: ئاماجنى 1-3

لةم تويَذينةوةيةدا تويَذةر هةولَيداوة تةنها اليةنى تيؤرى ثروثاطةندةى سياسى و تةكنيكةكانى بناسيَنيَت  بةثيَى ئة 
 سةرضاوانةى كة ثروثاطةندةيان ناساندووة خباتةرِوو، هةروةها ئةم خاالَنةش ئاماجنى تويَذينةوةكةن:

 ستبوونى و جياوازى لةطةلَ ريكالمدا.ناساندنى ضةمكى ثروثاطةندة و ميَذووى درو -1

 جؤرو شيَوازةكانى ثروثاطةندة كامانةن و ضؤن بونيات دةنريَت. -2

 خستنةرِووى جؤرةكانى ثروثاطةندةى  سياسى . -3

 ئةو تةكنيكانة كامانةن كة ثروثاطةندةكارى سياسى لةطةياندنى ثةيامى ثروثاطةندة ثشتيان ثيَدةبةستيَت.  -4

 : ميتؤدى تويَذينةوةكة1-4
ميتؤدى ئةم تويَذينةوةية ثشتى بةشيَوازى وةصفى بةستووة، بةوثيَيةى تويَذينةوةكانى بوارى ميديا بةطشتى بةم شيَوازة كاردةكةن، 
ضونكة طوجناوة بؤ طةرِان و كنةى زانيارييةكانى تويَذينةوةكة، هةر لةم رووةشةوة هونةرى ثروثاطةندة بةجؤريَك لةجؤرةكان ثشت 

  ا دةبةستيَت بؤ بالَوكردنةوةى ثةيام و زانيارييةكانى بابةتى ثروثاطةندة.بة ئامرازةكانى ميدي

 :جؤرةكانى ثروثاطةندةو تةكنيكةكانى ثروثاطةندةى سياسى2
بةو ثيَيةى ضةمكى ثروثاطةندة ناساندنى جؤراوجؤرى بؤكراوة لةاليةن ثسثؤرانةوة بةجؤريَك هةنديَك ثيَيان واية ريكالم و 

و هةنديَك ثيَيان واية ثروثاطةندة بةشيَكة لة ريكالم، بؤية لةم بةشةدا تويَذةر ضةمكى ثروثاطةندة  ثروثاطةندة يةك ضةمكن

 بةثشت بةسنت بةضةندين سةرضاوة دةناسيَنيَت و باس لةطرنطييةكةى و سودةكانى و جؤرةكانى دةكات.

 : طةشةكردني ضةمكى ثروثاطةندةو سودةكانى2-1
 لة شيَوةكانى ئاراستةكردني دةرونى بةرةو نيشاندانى هةلَويستيَك يان دةربرِيين رِاو بؤضوونيَك.ثروثاطةندة بريتية لة: شيَوةيةك 

سةرةتاى سةرهةلَدانى ثروثاطةندة دةطةريَتةوة بؤ ئةو قؤناغةى كة مرؤظ تيايدا فيَرى ويَنةكيَشان و نوسني و قسةو دروستكردني 
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ر لة سةدةى حةظدةيةم نة ناسرابوو، بةالَم لةطةلَ ئةوةشدا ضاالكى تؤرى ثةيوةندي بووة، هةرضةندة ضةمكى ثروثاطةندة بة
 1ثروثاطةندة كردن لة سةدةكانى ثيَشرتيش بةكار دةهيَنرا.

بؤ منونة ئاشوريةكان ثروثاطةندةيان بةكارهيَناوة بؤ ئةوةى كاريطةرى لةسةر دوذمنةكانيان دروست بكةن و بيَنة ريزةكانيانةوة،  
روثاطةندةيان بةشيَوةيةكى زؤر سةركةوتوانة بةكارهيَناوة بؤ جةنطةكانيان، بةهةمان شيَوةى ئةوان هةروةها فرعةونيةكان ث

ضينية كؤنةكانيش بةر لة ثيَكدادانى هةردوو اليةنى جةنط ثروثاطةندةيان بةكارهيَناوة بؤ دروستكردني كاريطةريء شيَواندني 
 . 2دوذمنةكانيان

ازى جؤراوجؤرى بةكارهيَناوة بؤ كاركردنة سةر هزرى بةرامبةر و طؤرِيين ناخى بةمةبةستى مرؤظ لة ديَر زةمانةوة شيَواز و ئامر
 بةكارهيَنانى بؤ بةديهيَنانى ويستةكانى خؤى.

لةالى يؤنانيةكان ثروثاطةندة لةشيَوةى وتار باو بووة، كة لة وتارةكاندا جنيَودان و تانةدان بةكارهاتووة بؤ الوازكردني ورةى 
. ئيمثراتؤريةتى رؤمانى 4اظةكردنى ثروثاطةندة لة ئةسينا بة نزيكي لة سةدةى ثيَنجى ثيَش زايين دةستى ثيَكرد، ر3ِبةرامبةر

شيَوازيَكى تايبةتى هةبوو بؤ ثروثاطةندة كردن، ضونكة تةنها رؤمانيةكان ئامرازي رةتكردنةوةى راستةوخؤيان هةبوو بؤ 
ذاندن لة هةريةك لة ئةليازةو ئؤديسا ئامرازيَك بوون بؤ جوالَندني هةستى ثروثاطةندةكانى دوذمن. بةكارهيَنانى شيعرى ورو

. وتار لةكاتى كؤبونةوةى جةماوةر هاوشيَوةى شيعر بؤ مةبةستى ثروثاطةندة بةكار هاتووة، ئةوةى جيَطةى 5نةتةوايةتى الى طةل
دة وةك ئامرازيَكى سياسي لة سةردةمى باسة )ليليان قةيسةر(، رؤلَيَكى حاشا هةلَنةطرى هةبوو بة ناساندني ثروثاطةن

 .6ئيمثراتؤريةتى رؤمانيدا
ز، كاتيَك ثاثايةك ريَكخراويَكى دامةزراند  1633ميَذووى ثروثاطةندة دةطةريَتةوة بؤ ضاخةكانى ناوةراست و بة تايبةت بؤ سالَى 

 .7دةرةوةى كلَيَسةى كاسؤليكي بووبؤ ثروثاطةندة و رِاطةياندنى ئايين، كارى ئةم ريَكخراوة جيَبةجيَكردني كاروبارى 
ليَرةوة بؤمان ئاشكرا دةبيَت كة ثروثاطةندة رؤلَيَكى طةورةى هةبووة لة بوارى ئايندا بة تايبةت لة سةردةمى )ثاثا طريطوار(ى 

طةندة حةوتةم كاتيَك كؤنطرةيةكى بةست بؤ بالَوكردنةوةى ثروثاطةندةى مةزهةبي كاسؤليكي و دواى ئةو كؤنطرةية وشةى ثروثا
 واتاي وةرطرت لة زمانة ئةوروثية نويَكاندا.  

بةالَم لة ميَذووى سةردةمدا دواى جةنطى جيهانى يةكةم ثيَويسيت بؤ ثروثاطةندةى سياسي هاتة كايةوة، لةو هةنطاوةوة خودى 
جيهانى يةكةم دا والَتة  ثروثاطةندة بةشيَوةيةك طةشةى كرد تاكو بوو بة زانستيَكى خاوةن ياساو دةستور. وةك دةبينني لةجةنطى
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 . 151، ص1988فتحي االبياري: االعالم الدولي والدعاية، االسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، -3
، 1985قسم االعالم عام -/كلية االدابعبد املنعم كاظم مطلب الشمري: الدعاية الصهيونية يف عملية تهجري اليهود السوفيت، رسالة ماجستري )غري منشورة( قدمت اىل جامعة بغداد -4
 . 86ص

 .130، ص1984د. عبدالطيف محزة: االعالم والدعاية، القاهرة، دار الفكر العربي، -5
 . 15، ص1974عبد الرمحن عيسوي، دراسات يف علم النفس االجتماعي، بريوت، دار النهضة العربية،  -6
 .73، ص1991رفيق سكري: دراسة يف الرأي العام واالعالم والدعاية، طرابلس، جروس برس،  -7
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بةشداربووةكان هةر يةك خاوةن سياسةتيَكى تايبةت و جياوازبوو لة سياسةتى والَتةكانى تر. بؤ منونة سياسةتى ئينطلتةرا 
قايلكردني والَتة هاوثةميانةكان بوو بةوةى كة ئينطليز دادثةروةرن و شايةنى بردنةوةن و جةختيان  لةسةر ئةوة دةكردةوة كة 

ان ئةو جةنطة دةبةنةوة. ئةوةى طرنطة ليَرةدا رونيكةينةوة ثروثاطةندة ئامرازيَكى نهيَنى ئةو جةنطة بوو، بؤية الى بيَطوم
ئينطليزةكان بة )جةنطى سياسي( ناو دةبرا لة كاتيَكدا الى ئةلَمانةكان ثيَي دةوترا )جةنطى رؤشنبريي( و ئةمريكيةكان ناويان 

 .8يةنةكان هةولَيان دةدا اليةنةكانى تر بة خواستى ئةوان ثروثاطةندةء رةفتار بنويَنننابوو )جةنطى سايكؤلؤذي(. طشت ال
لة سةرةتاكانى سةدةى بيستةمدا ثرِوثاطةندةى سياسى بؤ كاريطةرى دانان لةسةر جةماوةر وةك دةزطايةكى سياسى ريَكخراو 

بازرطاني، وردة وردة ريكالم لة دنياى سياسةتدا جيَى دةركةوت. لة ضارةكى دووةمى هةمان سةدةشدا، ثاش سةركةوتنى لة بوارى 
خؤى كردةوة. لة ئامانج و جيَبةجيَكردنيشدا، هيَلَيَكى باريك ثرِوثاطةندة و ريكالم لة يةكرتى جيا دةكاتةوة كة لة كؤتاييدا 

طؤرِين يان دةسكارى كردنى ثرِوثاطةندةى سياسى لة ريَى " هةردووكيان بؤ كاريطةرى دانان لةسةر تاكةكان بةكار دةبريَن.
ثرِوثاطةندة لة ناوةرِؤكى  9تيَطةيشتنةوة، هةولَى دروستكردن يان طؤرِينى رةفتارى ئةو هاوآلتيانة دةدات كة ئاراستةيان دةكريَت."

ولَيَتةوة. لة خؤيدا هةلَطرى هةلَويَست و بؤضوونيَكة و تيَيدا داوا لة جةماوةر يان طرووثيَكى دياريكراو دةكريَت بة ثيَى ئةوة جب
واتايةكى ديكةدا طواستنةوةى زانيارى يةكاليةنةية و داوا دةكريَت خةلَك قبولَى بكات. "ثرِوثاطةندة هةولَى طؤرِينى هةلَويَست و 

لة ريكالم دا ئاماجنى سةرةكى   10دنيابينى مرؤظةكان دةدات بةآلم ريكالم دةيةويَت كاريَطةرى لةسةر ئةولةويةتةكانيان دابنيَت."
رقةراركردنى ثةيوةندييةكى دوو اليةنةية و بة شيَوةى سةثاندنى زانيارى نيية. بةوجؤرةى كة بةرهةمهيَنةرى سياسى لة ريكالمدا بة

باسى كاآلوخزمةتطوزارييةكةى خؤى بؤ جةماوةر دةكات و لة بةرامبةر ئةوةشدا سةرنج و ضاوةرِوانييةكانى خةلَك دةزانيَت و دواجار 
 تةوة يان طؤرِانكارى تيَدا دةكات.بةرهةمةكةى نويَ دةكا

دةيةها -سةبارةت بة ثيَناسةى ثروثاطةندة، تويَذةران رِاوبؤضوني جياوازيان هةية بؤ داناني ثيَناسةيةكى تايبةت بؤى، بؤية 
 نةرِوو: ثيَناسة هةية كة لةاليةن ثسثؤران و شارةزايانى ثروثاطةندةوة ثيَشكةش كراوة كة ضةند منونةيةك لةو ثيَناسانة دةخةي

لةثيَناسةى )نؤرمان جؤن ثاولَ(: ثروثاطةندة بريتية لة بالَوكردنةوةى ئةو رِاوبؤضوونةى كار دةكاتة سةر بريو رةفتار يان  -1
 هةردووكيان ثيَكةوة.

هيَزكردني بة )كمبلَ يؤنط( ثيَي واية: ثروثاطةندة بريتية لة بةكارهيَنانى هيَماكان بةشيَوةيةكى ريَك و ثيَك و ثالن بؤ دانراو و بة  -2
تةكنيكي دةرونى بة مةبةستى طؤرين و ثوختةكردني رِاوبؤضوون و بةهاكان و لة ئةجنامدا طؤريين كردةوة رِوالَةكيةكان لةرِيَطةى 

 .11ضةند هيَلَيَكةوة كة ثيَشرت ئامادة كراوة

يةن كةسيَك يان كةسانيَكةوة بة )ليونارد دوب(يش بةم شيَوةية ثيَناسةي دةكات: ثروثاطةندة هةولَدانيَكى ريَكخراوة لة ال  -3

                                                      
 .36مد جودت ناصر: الدعاية واالعالن والعالقات العامة، سةرااوة  ييششوو، صحم -8

 .33، ص 2012حممد احلمدانى.د.حازم، الدعاية السياسية بني املااى و احلاار، االردن، دار اسامة للنشر و التوزيع،  - 9
 .79، ص2005اجلامعية االسكندرية , مجهورية مصر العربية مجال حممد ابو شنب و د. اشرف حممد خوخه: الدعاية واالعالن، دار املعرفة  - 10

 . 154، ص1989د. امساعيل علي اسعد: االتصال والرأي العام، االسكندرية، دار املعرفة اجلامعية،  -11
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 .12مةبةستى كؤنرتؤلَكردني ئاراستةكانى تاك و كؤمةلَةكان بة مةبةستى كؤنرتؤلَكردني رِةفتارةكانيان

ثروثاطةندة لة ئينسكلؤثيدياي ئةمريكدا بريتية لة هةر ثةيوةنديةك يان ئامرازيَكى ريَكخراو يان جولَةيةكى ثالن بؤ دانراو و  -4
بةمةبةستى ناردن و بالَوكردنةوةى بنةمايةك يان ليَزانينيَكى دياريكراو، لةم روانطةوة ثروثاطةندة بايةخ ناردن و ئامادةكراو 

بالَوكردنةوةى بنةماو بريوباوةرِ وليَزانيين ثةيوةستة بةم كاروبارانةوة. ليَرةوة دةتوانني بلَيَني ئامرازةكانى ثروثاطةندةى سياسي 
وشةو ويَنةو طالَتةجارى و لةم بابةتةية، ئةوةى دةسةالَتى ثروثاطةندة بةسةر مرؤظدا جيا دةكاتةوة لة  موشةك و نان نيية، بةلَكو

دةسةالَتةكانى تر كة بة زؤردارى و طةندةلَى و دةستطريكردني بة كؤمةلَ دروست دةبيَت هؤكةية نةك مةبةستةكة، ضونكة 
بؤ بةدةستهيَنانى ئاماجنيَكى دياريكراو ئةوةش لةريَطةى كاركردن لةسة  ثروثاطةندة ثشت بة ضةند هيَمايةكى دياريكراو دةبةستيَت

 .13رِاوبؤضوونى كؤمةلَطة
ثروثاطةندة الى زاناى ئةمريكي بوارى ثروثاطةندة )لسلى جؤن مارتن(  بريتية لة هونةرى كارتيَكردن لة هةست و هؤشى جةماوةر 

ان هةبيَت بةرامبةر بة كيَشةيةكى دياريكراو، واتا ئةو ئامرازةية كة فيكرو بةشيَوةيةك ئاراستةيان بكات هةلَويَستيَكى دياريكراوي
رةفتارى تاكةكان بةشيَوةيةكي ئةريَنى يان نةريَنى لة قالَب دةدات، ئةوةى ثرؤسةى ثروثاطةندة لة ثرؤسةكانى ديكةى ثةيوةندي 

 .14جيا دةكاتةوة ئامانج و ئامرازةكةيةتى
ندة لة دونياي هاوضةرخدا هةولَ دةدات ريَوشويَنى قسةى نةستةقى كلتورى بطريَتةبةر ضونكة ئةوةى شايةنى تيَبيين ية ثروثاطة

كةسى ثروثاطةندةكار هةولَ دةدات جةماوةر تيَ بطةيةنيَت كة بريؤكةكانى ثةيوةستة بة طةلةوة، بؤية ثروثاطةندةى ئةمريكي 
ةخوات و رِؤمانى سيخور ٍِة هةرزان بايي دةخويَنيَتةوة، لة )بيل كلينتؤن( نيشان دةدات لة ريستؤرانتةكانى ماكدؤنالَد نان د

ثروثاطةندةيَكى تردا )جؤرج بؤش( حةز دةكات ماسي رِاو بكات، يان )رؤنالَد ريطان( دار دةبرِيَتةوة، )جيَمى كارتةر( وةك 
 .15باخةوانيَكى سادة خؤى دةر دةخات لة وياليةتى جؤرجياى ئةمريكي

ر ضةمكى ثروثاطةندة لةسةردةمى نويَدا بريتية لةهةولَدانيَكى ريَكخراو لة اليةن كةسيَك يان ئةوةى تيَبينى تويَذةرة لةسة
كةسانيَكةوة كة خؤى لةشيَوةى دةستةواذةو درومشى كاريطةرو قسةى نةستةق و ويَنةو كاريكاتيَرو ظيديؤوة نيشاندةدات بؤ 

ثاطةندة لةسةركراو بة مةبةستى كؤنرتؤلَكردني ئاراستةكانى دةرخستنى خالَى بةهيَزى ثروثاطةندةكارو خستنةرِووى الوازى ثرو
تاك و كؤمةلَ لةثيَناو كؤنرتؤلَكردني رِةفتارةكانيان دةخريَتةرِوو. هةروةها جياوازييةكى تةواو لةنيَوان ثروثاطةندةو ريكالمدا 

ينى بريوبؤضوون و ئايدؤلؤجياى وةرطر هةية، بةجؤريَك ثروثاطةندة بةشيَوةيةكى طشتى دةضيَتة ضوارضيَوةى كاركردن لةسةر طؤرِ
لةسةر مةسةلة سياسى و كؤمةالَيةتييةكان و دةشىَ راست يان نارِاست بيَت، بةالَم ريكالم بةشيَوةيةكى طشتى كار لةسةر هزرى وةرطر 

 يان كرِيار دةكات بؤ بازار ثةيداكردن بؤ كاالَكان و مةرجة ثةيامةكانى راستطؤبن.
 

                                                      
 . 212، ص1987عصام فاهم جواد : الدعاية اإليرانية والدعاية اإلسرائيلية، بغداد، دار احلرية للطباعة،  -12

13 - Encarta Reference Library 2003 ‘’CD’’ 2003, Propaganda . 
 . 5، ص1960عة والنشر واالعالن، لندلي فريزر: الدعاية السياسية وايرها على مستقبل العامل، ترمجة عبد السالم شحاتة، سلسلة الفكر العاملي، القاهرة، دار النصر للطبا -14

15 - The New Encyclopedia Britannia “CD” 2003, Propaganda . 
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 ةندة لةكاتى ملمالنيَكاندا: سودةكانى ثروثاط2-1-1
ثروثاطةندة يةكيَكة لة ئاستةكانى مامةلَةكردني دةروونى كة لة ميَذةوة ناسراوة و هؤكارو ريَطةى جؤراوجؤرى تيَدا بةكار هاتووة، 

مةلَةكردنى هةر بؤ ئةو مةبةستة )كلَيَسةى كاسؤليكي(  لة سةدةى حةظدةيةمدا لةذيَر هةمان ناونيشان بةكارى هيَناوة.ئةم ئاستى ما
دةرونية ئاستيَكى سةربةخؤية لة )جةنطى دةروني( لة رِووي ثيشةو ياساو ئامرازةوة، بةالَم ئةطةر ضاو بة ميَذووى ئةم جةنطةدا 

. هؤكارى بةكارهيَنانى ئةم جؤرة ضةكة بؤ 16خبشيَنينةوة ئةوا بؤمان دةردةكةويَت كة زياتر ضةكى ثروثاطةندةى تيَدا بةكار هاتووة
، وةك 17ريَتةوة كة ثروثاطةندة تايبةمتةندي )دةستاودةست دةطوازريَتةوة و ئاسانرتة لة ئامرازةكانى ديكة(ئةوة دةطة

تاقيكردنةوةكان دةريان خستوة ثروثاطةندة )دةتوانيَت لةكاتى قةيرانةكاندا رِيَذةيةكى زؤرى مرؤظةكان لة طؤشةيةكى 
. لةبةر ئةوةى ثروثاطةندة بةكار ديَت بؤ جةنطى دةروونى بةر لة 18كان(نةخواسرتاوةوة بطوازيَتةوة بؤ ئةوثةرى طؤشة خواسرتاوة

دةستثيَكردني جةنط و بةشيَوةيةكي كةمرتيش لة ناوةرِاستى جةنطةكةدا، بؤية بةكارهيَنانةكةى ثةوةيستة بة سةركةوتنى 
 جةنطةكةوة.

دةضيَت ثةيوةستة بة رِاستطؤيي ناوةرؤكى  طةشنت بة ئاماجنى خواسرتاو واتا قايلكردني دوذمن بةوةى كة بةرةو شكستهيَنان
 ثروثاطةندةكة لة اليةكةوة، لة اليةكى ترةوة ثةيوةستة بةو بابةتانةى تيايدا هاتووة تاكو ضةند شياوة بؤ بةكارهيَنان. 
اتا ليَرةدا يةكيَكى تر لة سوودةكانى ثروثاطةندة بريتية لة بةهيَزكردني بةرطرى ناوخؤيي دذ بة هيَرشة دةرونية دةرةكيةكان و

ثروثاطةندة بؤ مةبةستى بةرطرى بةكار ديَت و ثيَي دةوتريَت )ثروثاطةندةى بةرهةلَستى( ئةم جؤرة ثروثاطةندةية بةوة وةسف 
دةكريَت كة ملمالنىَ دةكات دذ بة هةولَةكانى دوذمن و بؤ ثيَكانى ئةماجنةكانى، كة ثشت بةرِاظةكردنى ثروثاطةندةى دوذمن 

انى ثروثاطةندةكةي دةستنيشان دةكات و دواتر تايبةمتةندي هيَما و دةستةواذةكانى دوور دةخاتةوة و دةبةستيَت و ثارضةك
 . 19ئاماجنة سياسيةكةى وةردةطريَت و كار دةكات لةسةر رِووبةروبونةوةو لةناوبردني

ةتى و رؤشنبريى بةكار دةهيَنيَت ئةم جؤرة ثروثاطةندةية زؤر طرنطة )ضونكة طشت بةردةستةكانى وةك تيَطةشتنى دةرونى و كؤمةالَي
 . 20لة ثيَناو بةرزكردنةوةى ورةى طةل(

ثروثاطةندة بؤ دروستكردني رِاى طشتى و ضاالككردني سياسةت ثةنا بؤ بةكارهيَنانى ويَنةو ئةنديَشةو هيَماى كؤمةالَيةتى و 
ةكة بةرووخانى رذيَمى بةعس لةعرياق كة كؤتايى جةنط 2003ئةفسانةيي دةبات، بؤ منونة لةكاتى جةنطى كةنداودا لةسالَى 

كؤتايى هات، راطةياندنى عرياقى فيلميَكى ظيديؤيي بالَوكردةوة بؤ بةرزكردنةوةى ورةى طةل كة تيايدا سةرؤكى عيَراق دةربارةى 
وةى جةنطى كةنداو لةطةلَ فةرماندة سةربازييةكان كؤبونةوة دةكات و لة كؤبونةوةكةدا جةخت لةسةر سووربون لةسةر بردنة

جةنطةكة دةكات. يان سةرؤكى عرياقى ثيشاندةدا كة لةناو جةماوةردايةو بةشيَوةيةكى ئاسايى بيَ ترس بةدلَخؤشى لةناو بةغداى 

                                                      
 . 40، ص1975وليد سليم الكيالني: احلرب النفسية بني الكلمة والطلقة، عمان، مديرية التوجيه املعنوي،  -16
 . 120، ص1972مجال السيد: ااواء على احلرب النفسية، القاهرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  -17
 . 181، ص1965جان مار  دوميناك: الدعاية السياسية، ترمجة جالل فاروق الشريف، دمشق، منشورات دار الصحافة،  -18
 . 35، ص1973كرم شبلي: الراديو والتلفزيون يف احلرب النفسية، بغداد، بال دار نشر،  -19
 . 44، ص1979( كانون الثاني، 24د. متعب جاسم مناف: القاعدة النفسية واالجتماعية لالتصال االعالمي، جملة كلية االداب جبامعة بغداد، العدد ) -20
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ثايتةختدا دةطةرِيَت وةك ئاماذةيةك بؤ سةركةوتن و دةرخستنى الوازى ئةمريكييةكان. هةر لةو جةنطةدا وةزيرى راطةياندنى عرياق 
زوو زوو لةسةر شاشةى تةلةظزيؤن دةردةكةوت و كؤنطرةى رؤذنامةوانى ريَكدةخست بؤ ميدياكان و باسى  )حمةمةد سةعيد صحاف(

 لةسةركةوتنةكانى هيَزى سةربازى عرياق دةكرد لةكاتيَكدا هيَزةكة تةفروتونابوو بوون.
ةكارهاتووة لة ضةكةكانى جةنطى ثوختةى باسةكة وةك ميَذوو دةيطيَريَتةوة بةشيَوةيةكي سةرةكي لةكاتى جةنطدا وةك ضةكيَك ب

دةروني و تا رِادةيةكى زؤر لة هةموو كاتةكاندا ئاماجنةكانى هاوشيَوةبوون، بؤ ثشت رِاستكردنةوةى ئةم بابةتةش نوسراوة 
 ميَذوويةكان باشرتين سةرضاوةن. 

 :21ةم ئاماجنانة لةخؤ دةطريَتمنونةى نووسةرانى ئاماجنى ثروثاطةندة تويَذةر )هارولَد السويَلَ( دةلَيَت )ثروثاطةندة ئ
 زؤركردني رِقةبةرايةتى دذ بة دووذمن.  .1

 ثاراستنى هاوريَتيية لةطةلَ هاوثةمياناندا.  .2

 بةدةستهيَنانى هاوريَيةتى والَتة اليةنطرةكان و بةدةستهيَنانى يارمةتيان.  .3

 تيَكشكاندني ورةى دوذمن. .4

 بونيادنانى: جؤرو شيَوازةكانى ثروثاطةندةو بنةماكانى 2-2
ثروثاطةندة هةولَدانيَكى ئامادةكراوة لة اليةن كةسيَك يان كؤمةلَةيةكةوة بؤ كؤمةلَةيةكى تر بةمةبةستى طؤريين كؤمةلَةى دووةم 
يان كؤنرتؤلَكردنة لةريَطةى بةكارهيَنانى ئامرازةكانى ثةيوةنديةوة، واتا وايان ليَ دةكات كاردانةوةيان هاوشيَوة بيَت لةطةلَ 

 . ئةم هةولَدانانة بةضةند جؤريَك ئارِاستة دةكريَت.22وةكانى خاوةن ثروثاطةندةكةئارةز
 ثروثاطةندة لةرِووى ناوةرِؤكةوة دابةش دةبيَت بةسةر ئةم جؤرانةدا:

 ثروثاطةندةى شاراوة. –دابةشبوونى يةكةم: ثروثاطةندةى روون 

 ثروثاطةندةى سرتاتيجي. –دابةشبوونى دووةم: ثروثاطةندةى تةكنيكي 

 ثروثاطةندةى بةرهةلَسيت. –دابةشبوونى سيَ يةم: ثروثاطةندةى هيَرشربدن 

 ثروثاطةندةى بةكؤمةلَ. –دابةشبوونى ضوارةم: ثروثاطةندةى تاكةكةسى 

 ثروثاطةندةى نا راستةوخؤ.–دابةشبوونى ثيَنجةم: ثروثاطةندةى راستةوخؤ 

 ثروثاطةندةى خؤلَةميَشي. –ثروثاطةندةى رةش–دابةشبوونى شةشةم: ثروثاطةندةى سثي 

 ثروثاطةندةى دميوكراسي.–دابةشبوونى حةوتةم: ثروثاطةندةى هةذان 

 : شيَوازةكانى ثروثاطةندة2-2-1
ئةو شيَوازو ريَطايانةى كة بةهؤيانةوة كاريطةرى لةسةر رايطشتى ئةو كةس و اليةن و طروثانة دادةنيَن كة بابةتى ثروثاطةندةيان 

                                                      
21 -  Harold Lasswell: Propaganda techniques in world war, Cambridge, Mass M.I.T. Press, 1971, P. 195.  

 . 13، ص1984خلزرجي: حتليل لغة الدعاية، بغداد، توزيع مكتبة الشروق اجلديد، عبداالله مصطفى ا -22
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 23ةكريَت، جؤراوجؤرن، ليَرةدا ئةو جؤرانةى كةسةرضاوةكان بةطشتى ئاماذةيان ثيَداون دةخةينةرِوو:لةرِيَيانةوة ئاراستة د
: نوكتةو قسةى خؤش كاريطةرى طةورة لةسةر رايطشتى و تايبةت دروستدةكات بةتايبةت لةناو ئةو كؤمةلَطايانةى شيَوازى نوكتة -1

كاريطةرى زؤر زياتر لةضةندين بةرنامةى تةلةفزيؤن و وتارو كة حةزيان لةنوكتةية، هةربؤية هةنديَكجار نوكتةيةك 
طفتوطؤكان دروست دةكات لةسةر رايطشتى، لةبةر ئةوةى نوكتة وةك ثروثاطةندةى سياسى ثشتى ثيَدةبةسرتيَت. وةك ئةوةى 

ةى تةنزئاميَزو نوكتة دا قس 2014لةهةلَبذاردنةكانى ئةجنومةنى نويَنةرانى عرياق و ثاريَزطاكانى هةريَمى كوردستانى سالَى 
لةسةر كةسايةتى كانديد و ذمارةى ليست و رةنطةكانيان نوكتةيةكى زؤر باو بوون. بؤ منونة هةنديَك كانديد كةسانى 
هونةرمةند و وةرزشكاربوون، نوكتةى ئةوةيان لةسةر دةكرا كة دةرضن بةردةوام كؤنسيَرتى طؤرانى ئةجنامدةدةن بؤ دلَخؤشكردنى 

 خةلَك.

دووبارةبوونةوةى ثروثاطةندة سياسى و كؤمةالَيةتييةكان يةكيَكة لةشيَوازةكانى جيَطريكردنى بابةت و زانيار  وونةوة:دووبارةب -2
ثروثاطةندة لة هةست و بريى تاك و كؤمةلَدا. بةم هؤيةوة اليةنى ثروثاطةندةكار هةميشة ثشت دةبةستيَت دووبارةبوونةوةى 

زؤرو هةروةها بةرِيَطاى جؤراوجؤرى ئامرازةكانى ثروثاطةندةكردن. منونةى هةلَمةتى  بابةتى ثروثاطةندة بؤ ضةند جارو ماوةى
وكردنةوةى درومشةكانى خؤشطوزةرانى بؤ خةلَك لةضةند شويَن و لةكاتى جياوازو وةك بالَ 2014هةلَبذاردنةكانى سالَى 

 بؤنةكاندا، كة لةرِاستيدا هةموو درومشةكان ثروثاطةندةبوون.

بةسنت بةم شيَوازة زؤر كاريطةرة، ضونكة كار لةسةر ناخى تاكةكانى كؤمةلَطا دةكات لةسةر ئةو بريو باوةرِة دينيانةى : ثشت ئاين -3
كة لةسةر مةسةلةكانى ذيان هةيانة، هةربؤية اليةنى ثروثاطةندةكار هةولَدةدات لة وةتةرى بابةتة هةستيارة دينييةكانى 

 2009يةنى دذ و دوذمن. وةك ئةوةى لةملمالنيَكانى هةلَبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان خةلَك بدات و تورِةيان بكات بةرامبةر ال
اليةنةكانى هةريَمى كوردستان بةرامبةر يةكدى بةكاريانهيَناو هةنديَك اليةن ثروثاطةندةى بيَباوةرِى و بىَ دينييان دةداية ثالَ 

 بزوتنةوةى طؤرِان.

ادةن كة لةاليةن سةرؤك و سةركردةكانةوة لةضاالكيية سياسى و كؤمةالَيةتييةكاندا : هةنديَك دةستةواذةو درومشى سدرومشةكان -4
بةكاريان دةهيَنن و جةماوةر دووبارةى دةكةنةوةو دةيلَيَنةوةو هةنديَك جاريش ئةم دةستةواذانة لةناو هؤنراوةو سرود 

 طؤرانييةكاندا رةنطدةدةنةوة.

اتةوة هةولَدةدريَت هةستى رايطشتى تاقيبكريَتةوة بةرامبةر بابةتى لةرِيَطةى واتةو تاقيكردنةوةى هةستى رايطشتى: -5
ثروثاطةندة، هةربؤية اليةنى ثروثاطةندةكار مةسةلةيةك دةوروذيَنيَت و لةناو خةلَكدا بالَويدةكاتةوة بةمةبةستى 

وةو زياتر كارى لةسةر هةلَسةنطاندنى رايطشتى لةسةر بابةتةكة، خؤئةطةر سةركةوتنى بةدةستهيَنا ئةوا دووبارةى دةكاتة
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  http://www.ibtesamh.com/showthread-t_313697.html-& 

http://www.sasapost.com/propaganda-stratigies/ 6-12-2015  

 

http://www.ibtesamh.com/showthread-t_313697.html-&
http://www.ibtesamh.com/showthread-t_313697.html-&
http://www.sasapost.com/propaganda-stratigies/


 جملة جامعة كرميان                        Journal of Garmian University                    طؤظاري زانكؤي طةرميان 

66 |                                acadj@garmian.edu.krd                 Vol.4, No.4 (December, 2017) 

 دةكات. ئةطةر واتةواتةكةش نةبووة جيَى سةرجنى رايطشتى ئةوا شيَوازةكةى دةطؤرِيَت.

ويَنةى كاريكاتيَرى: لةرِيَى ضةند ويَنةيةكى كاريكاتيَريةوة دةتوانريَت كاريطةرى لةسةر رايطشتى دروستبكريَت و هةست و ميَشكى  -6
ةندةكار مةبةستيةتى، ريَطايةكى كورتة بؤ ثروثاطةندة بةآلم كاريطةرييةكى قولَ و تاك جبولَيَنريَت بةو جؤرةى كة ثروثاط

 بةهيَز جيَدةهيَلَيَت.

خستنةرِووى ثروثاطةندة بةزمانى نكؤلَيكردنى بابةتةكان بةجؤريَك وا لةمرؤظةكان دةكات  شيَوازى رةتكردنةوةو نكؤلَيكردن: -7
وةرِ بةراستييةكان نةكات. وةك ئةو راستييةى كة لةئيَستادا مةسةلةى نةبوونى بةرامبةر زانينى راستيةكان هةلَوةستة بكات و با

ثارةو مووضة لةناو هاووالَتيانى هةريَمى كوردستاندا هةلَوةستةى لةسةر دةكريَت، كة ئايا باوةرِى تةواوى هةبيَت كة ثارة نية 
 ك ئةوةى داهاتى نةوت كةمةو بةشى مووضة ناكات.يان نا. ضونكة حكومةت هةنديَك بابةتى ثروثاطةندة دةخاتة ناو خةلَك وة

: ئةم شيَوازة سةردةميانةيةو اليةنى ثروثاطةندةكار ثةناى بؤ دةبات بةمةبةستى دروستكردنى دوذمنى وةهمى بؤ نةتةوة -8
نت و دروستكردنى دوذمنيَكى وةهمى لةبريو هؤشى نةتةوةدا، ئةم شيَوازة زياتر دةسةالَتة ديكتاتؤرييةكان ثشتى ثيَدةبةس

دةيانةويَت هةميشة لةبةرضاوى خةلَك دوذمنيَك هةبيَت كةمةترسى هةية بؤ سةر ذيانيان، ئةمةش بةمةبةستى بةالرِيَدابردنى 
 مةسةلة ضارةنووسسازو طرنطةكانى ذيانى خةلَك.

ةفيانةوة سةرجنى : هةنديَك ثروثاطةندةكار دةيةويَت لةرِيَى كةسانى زاناو شارةزاوة بةشيَوازى قسةى فةلسشيَوازى زانستى -9
 خةلَك رابكيَشيَت بؤ بابةتى ثروثاطةندةو بةسنط فراوانى باوةرِى ثيَبهيَنن لةبةرئةوةى كةسةكة زاناو تيَطةيشتووة.

: ثروثاطةندةكار هةولَدةدات لةرِيَى داطريكردنى بريو فكرى بةرامبةرةوة بةباوةرِهيَنانى بؤ ئايدؤلؤجياو شيَوازى داطريكارى -10
وةى خؤى كار بكات بةبىَ ئةوةى اليةنى بةرامبةر هيض دذايةتيةكى بكات و راكانى بةهةندوةربطريَت، ضونكة باوةرِو شيَوازى بريكردنة

بريوبؤضوونةكانى ثروثاطةندةكار برِاوةيةو جيَى طفتوطؤنني. ئةم شيَوازة زياتر ثشت دةبةسنت بةبابةتة ئايين و ئايدؤلؤجية 

 نةطؤرِةكانةوة.

 24:ثرؤسةى ثروثاطةندة لةسةر سيَ بنةما بونياد دةنريَت: 2-2-2
 بنةماى يةكةم:

 بريتية لة ئايدؤلؤجيا يان بريؤكةيةكى روون و ئاشكرا كة هةولَ دةدات تيَكةلَى خودى كةسى مةبةست بيَت. 
 بنةماى دووةم:

 ةشيش بيَت.بريتية لة ئامادةبوون بؤ وةرطرتين ئةو بريؤكة يان ئايدؤلؤجياية ئةطةر بةش ب
 بنةماى سيَيةم:

 بريتية لة بةدةستهيَنانى طؤرانكاري لة هةلَويستيَكى دياريكراو يان وةالَمدانةوةيةكة، كة بيَ ئةو ثروثاطةندة بةدةست نةدةهيَنرا. 
قؤناغيَكى ئةم سيَ بنةمايةي الى سةرةوة مةرجة لة هةموو ثروثاطةندةيةكدا بوونيان هةبيَت، هةرضةندة بنةماى سيَيةم بة ضةند 

                                                      
24

 .30، ص2015(، 28عبدالسـام امحد السـامر: اسـاليب الدعاية ااالمريكية يف العراق، جملة الباحث االعالمي، عدد) 
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دياريكراودا تيَ دةثةريَت، لةوةش زياتر هةنديَك ياساي طشتى بةسةردا جيَ بةجيَ دةكريَت بؤ ئةوةى ئاماجنى خواسرتاو بةدةست 
 25بهيَنيَت. زؤربةى ثسثؤرانى بوارى ثروثاطةندة كؤكن لةسةر ئةوةى بنةماى سيَيةم بة شةش قؤناغدا تيَ دةثةريَت كة ئةمانةن: 

 ني كيَشةكة. قؤناغى وروذاند -1

 قؤناغى خؤئامادةكردن بؤ كامثيين ثروثاطةندةكة.  -2

 قؤناغي هيَرشكردني راستةوخؤ.  -3

 قؤناغى الوازكردني بةرامبةر. -4

 قؤناغى طةورةكردني ئةجنامةكان.  -5

 قؤناغي سوود وةرطرتن و خستةطةرِى ئةجنامة ئةريَنييةكان بؤ بةدةستهيَنانى رايطشتى دوذمن يان قايلكردني بة بيَ اليةن بوون.  -6

سةركةوتنى ثروثاطةندة ثشت بة ليكؤليَنةوةكانى سايكؤلؤذياي جةماوةر دةبةستيَت ضونكة يارمةتي دةدات مامةلَة لةطةلَ 
ةرِ و ئايدؤلؤذيا و هةستةكانى بةرامبةر بكات وخؤى بطوجنيَنيَت بؤ ئةوةى بتوانيَت زؤرترين ذمارة ئامادةبوونى دةروونى و بريوباو

بؤالى خؤى راكيَشيَت. ثروثاطةندةى ئاماجندار ئةو كات و ساتة هةلَ دةبذيَريَت كة سايكؤلؤذياي بةرامبةر ئامادةية بؤ وةرطرتن، 
ابةتى وروذيَنةر و شويَنى ئيسرتاتيجي وةك سةركةوتنيَكى دياريكراو يان مةبةست لة ئامادةبوون بريتية لة كاتى طوجناوو ب

دؤزينةوةيةكى زانستى يان كردنةوةي ثرؤذةيةكى طةورة و دواتر رازاندنةوةى بة ثؤشاكى ثروثاطةندة بةمةبةستى راكيَشانى 
 جةماوةر بؤالى خؤى. 

 :26: بنةما طشتييةكانى ثروثاطةندة 2-2-3
مةرجة ثروثاطةندة ثيَك هاتبيَت لة ضةند قؤناغيَكى بةدوا يةكى دياريكراوى روون و ئاشكرا و ئاسان بؤ  بنةماى ئاسانكردن: .1

 تيَطةيشنت و هةلَطرى بابةتيَكى ئاسان بيَت. 

واتا دووركةوتنةوة لة دذيةكى ناوةرؤكى بابةتةكة بةشيَوةيةك ناحةز نةتوانيَت  بنةماى ريَكوثيَك كردني ثةيامى ثروثاطةندةكة: .2
خالَى الوازى ليَ بطريَت. لة هةمان كاتدا مةرجة ثةيامى ثروثاطةندة طوجناو بيَت لةطةلَ واقيعي ئةو اليةنةى ثروثاطةندةكةى بؤ 

 ئاراستة دةكريَت. 

واتا ثيَويستة هةموو ثروثاطةندةيةك بةشيَوةيةك ئامادة بكريَت كة طوجناو بيَت لةطةلَ هؤكارو  ثسثؤرى لة ثروثاطةندةكةدا: .3
زى طواستنةوةى ثروثاطةندةكة بؤ جةماوةر. بؤ منونة ثروثاطةندة لة ريَطةى هؤكارةكانى راطةياندنى بينراوةوة جياوازة لة ئامرا

 ثروثاطةندةيةك كة لة ريَطةى هؤكارةكانى راطةياندني بيستنةوة ثةخش دةكريَت.

كى تةواو بثيَكيَت، ئةوا ثيَويستة بؤ ئةوةى ثروثاطةندة ئاماجنى خؤى بةشيَوةية هةمةجؤرى ئامرازةكانى ثةيوةندي: .4
 ثروثاطةندةكة لة طشت ئامرازةكان ثةيوةنديكردندا بالَو بكريَتةوة بؤ ئةوةى بطاتة طشت ضينةكانى رِاى طشتى. 

 واتا مةرجة ثروثاطةندة لة طؤرةثانيَكى هةبووةوة دةست ثيَ بكات ض ئةو طؤرةثانةدةستثيَكردن لة هةلَويَستيَكى بةدةستهيَنراوةوة:  .5
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 .61، ص2005مجهورية مصر العربية  مجال حممد ابو شنب و د. اشرف حممد خوخه: الدعاية واالعالن، دار املعرفة اجلامعية االسكندرية , 
 . 82-81ص 1991رفيق سكري : دراسة يف الرأي العام واإلعالم والدعاية ، طرابلس ، جروس برس ،  -26
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 بريؤكةى ئامادةكراوى باو بيَت يان تةنها ئةفسانةيةكى نيشتيمانى بيَت. 

بةشيَوةيةكى طشتى تيَرِوانني و ديدطاكانى هةلَويَستةكانى مرؤظ كة رةفتارى ىلَ ثةيدا دةبيَت لة ذيَر كاريطةرى ضةندين فاكتةرى 
كةسانى ديكة لةطةلَ ثاشخانى زةينى و بريكردنةوة و  زةينى و دةرةكى ذيانى تاك داية. ثةيوةندييةكانى مرؤظ لةطةلَ -دةروونى 

ئةولةويةتةكانى، زةمينةى دروستبوونى  ديدطاكةى فةراهةم دةكةن و ئةويش كاريطةريي لةسةر ئةو رةفتارانة هةية كة ئةجناميان 
ئةمةش   رةفتار ثيَكهاتووة".دةدات. بةطويَرةى شارةزايانى دةروونزانى "هةلَويَستى مرؤظ لة سىَ رةطةزى سةرةكى سؤز، زانيارى و 

بةو واتاية ديَت كة مرؤظةكان بة ثيَى بابةتةكان و بة ثيَى ئةزموون و ثةيوةندييةكانى خؤيان باريَكى سؤزدارى لةو بابةت و 
نيَت رووداوانةى دةرووبةريان دةنيَيَن كة ثيَيان دةطات. ئةو بابةتةى كة الي تاك هةلَطرى باريَكى سؤزدارى ثؤزةتيظ بيَت دةتوا

سةرجنى تاك رابكيَشيَت و كاريطةرى لةسةر دابنيَت. بةهةمانشيَوة زانياريش دةتوانيَت رؤلَى هةبيَت لة دروستكردن و طؤرِينى 
تيَرِوانينى مرؤظةكان. هةنديَك لة شارةزايانيش جةخت لةوة دةكةن كة "سىَ فاكتةرى زانيارى، سؤز و ديدطا كاريطةرييان لةسةر 

بؤية دةتوانريَت بطوتريَت كة ثةيوةندييةكى دوو اليةنة لة نيَوان رةفتار و تيَرِوانني دا هةية.   27مرؤظ هةية."دروستبوونى رةفتارى 
 كؤ وتةى باسةكة ئةوةية ثروثاطةندة ناكريَت لة هيضةوة ثةيدا بيَت و بالَو بيَتةوة. 

 : ثروثاطةندةى سياسي و بنةماكانى رِاظةكردن و تةكنيكةكانى2-3
لةم سةردةمةدا طرنطى ثروثاطةندةى سياسى بةردةوام لة زيادبوونداية و هؤكارى ئةوةش دةطةريَتةوة بؤ ضةندين فاكتةر وةك 
زيادبوونى ذمارةى هؤكارةكانى ثةيوةندي و ئامرازةكانى، يان بةهؤى بالَوبوونةوةى خويَندةواري و زيادكردني ذمارةى دانيشتوانى 

زيادبوونةدا بةكارهيَنانى ئامرازةكانيش زياد دةكات، هةروةها ثيَشكةوتنى دميوكراسى و مةسةلةى جيهانةوة كة لة ئةجنامى ئةو 
هةلَبذاردنةكانى والَتان و كيرَبكيَ و ملمالنيَى ثارتة سياسيةكان بؤ طرتنةدةستى دةسةالَت، ئةمة جطة لة ملمالنيَى ئايدؤلؤجى كة لة 

ؤذئاوا، هةروةها دةركةوتنى كؤمةلَةى والَتة تازةثيَطةيشتووةكان و هةولَدانى والَتة ئةزةلةوة بوونى هةية لةنيَوان رؤذهةالَت و ر
 28زهليَزةكان بؤ بةدةستهيَنانى اليةنطرييان. ديارة ثروثاطةندةى سياسي ثيَنج تايبةمتةندي هةية كة ئةمانةن: 

 بريوبؤضوون. -1

 بةلَطةيةك بؤ ثشت رِاستكردني بريوبؤضوونةكة. -2

 ني بريوبؤضوونةكة.زمانيَك بؤ منايشكرد -3

 كؤمةلَةيةك كة بابةتةكةيان ئاراستة بكريَت بؤ خستنةرِووى بريوبؤضوونةكة. -4

 ئامرازيَكى بةسوود بؤ طواستنةوةى بريوبؤضوونةكة كة ضاالك بيَت.  -5

 مةيدانى ثروثاطةندةى سياسي دةولَةمةندة بة تاقيكردنةوةى جيهانى، ئيَمة ليَرةدا ئاماذة بة طرنطرتيرينيان دةكةين: 
 : ثروثاطةندةى شيوعى2-3-1

                                                      
نشر دانشطاهي، تهران،ااث  مركز كامت مارتا، ديتز بث، اولر مسرتز النا، يرستون توماس، مقدمه اي بر روان شناسي سياسي، ترمجة د.سيد كمال خرازي، د.جواد عالقبند راد، - 27

 .91-61،ص1386قنربي، 

 
 .98، ص2011عبدالسـام امحد السـامر: الدعاية الدولية )النشاط الدعائي االمريكي يف العراق(، بغداد، كلية االعالم،  28
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ثروثاطةندةى شيوعى لةسةر بناغةى تريِوانيَنيَكى فةلسةفيانةى دياريكراو بونيات دةنريَت كة لة بريورِاى ماركسي لينينةوة 
وةردةطريَت. بةثيَي ئةم بريورِاية ملمالنيَى ئايدؤلؤذيا بةشيَكى بنةضةية لة ملمالنيَى ضينايةتييةوة لة ئةجنامى ئةم سةرضاوة 

 ملمالنيَيةوة ضينةكانى كؤمةلَطا سةربةخؤ دةبن لةيةك و هةر ضينيَك دةبيَتة خاوةن بةرذةوةندى و ئاماجنى سياسي و ئابورى خؤى.
ندة )هارؤلَد السويَل( دةلَيَت: "ئاماجنى ئةم ثروثاطةندةية برييت بوو لة دةستطرتن بةسةر دةربارةى ئةم جؤرة لةثروثاطة
. ليَرةدا طرنطى و ثيَويسيت ثروثاطةندةى سياسي ديَتةكايةوة ضونكة لةريَطةى ئةم جؤرة 29جيهاندا بة كةمرتين نرخ"

وازى )ضيين ناوةندي طةل( بةدةست بهيَنيَت كة ثروثاطةندةيةوة حيزبي شيوعى دةتوانيَت سةركةوتنةكانى بةسةر ضيين بؤرج
 زؤرينةى ئةم ضينة ضيين كريَكارة و دلَسؤزى ئةم ضينة طةورةية سةركةوتنيَكى طةورةية. 

هةربؤية لينني هةميشة ثيَيدةوتن: "ئةوةى طرنطة لة جولَةو ثروثاطةندةى شيوعيةكان طرتنةوةى طشت ضينةكانة بؤ ئةوةى بتوانن 
. لة بةرامبةردا ستالني 30بونياتبنيَن و لة هةمان كاتدا رةنطدانةوةى شيوعيةت لة هةموو شويَنيَت هةبيَـت" حزبيَكى ريَكوثيَك

ثيَناسةى ثيَشةوايي سياسي دةكات بةوةى كة بريتية لةقايلكردني جةماوةر بة راستطؤيي سياسيةتى حيزب و لةم ثرؤسةدا 
 ةوتنى حزب. ثروثاطةندة زؤرترين رؤلَى ثيَويست دةبينيَت بؤ سةرك

ئةوةى شايةنى باسة سةردةمى ضةكى ئةتؤم يةكيَتى سؤفيَتى ناضار كرد كة ريَطةى ديكة بطريَتةبةر بؤ بةديهيَنانى ئاماجنةكانى 
وةك )هيَنانةرِيز و قايلكردن و ثروثاطةندة( لةبرى بةكارهيَنانى هيَزى سةربازي. شيوعيةكان دوو ئامرازى طشتى بةكار دةهيَنن بؤ 

 دني جةماوةر بؤ نواندني رؤلَى شؤرشطيَرانة كة ئةوانيش بريتني:ئامادةكر
لة ئيدانةكردني سياسي و درومشى ئةو قؤناغة بؤية لينني داواى لة سؤشياليزمة دميوكرات خوازةكان كرد ئيدانةكردني سياسي 

ئاشكراكردني هةلَةكانى ضيين دةسةالَتدارى بةشيَوةيةكي ريَكوثيَك طشت مةيدانةكان بطريَتةوة. ئاماجنى لينني لةم داواكارية 
سةرمايةداربوو بؤ جةماوةر. بؤ ئةو مةبةستة لينني نووسي "ثيَويستة ئيَمة ئةو ئابرِوضونة سياسيانةى ثةيوةسنت بة طةلةوة 

 . 31خبةينةرِوو، لةوةش زياتر كاريَك دةكةين لة ريَطةى ثروثاطةندةوة ئةوةى شةرمةزارية زياتر شةرمةزارى بكةين"
تاقيكردنةوةى سؤفيَتى لة بوارى ثروثاطةندةدا تاقيكردنةوةيةكى دةولَةمةندة بة وانة و ثةند ليَوةرطرتن، ضونكة يةكةم 

 تاقيكردنةوةبوو توانى ريَكخستنيَكى طشتطري بؤ ثروثاطةندة دروست بكات. 
وة دةكرا، بؤية ئيدارةى ثروثاطةندة بةريَوةبردني ضاالكيةكانى ثروثاطةندة لة ريَطةى سةركردايةتى حيزبي شيوعي سؤظيَتة

يةكيَك بوو لة حةوت ئيدارةكانى ليذنةى ناوةندي حيزبةكة.كارى ئةم ئيدارةية دارِشتنى هةنطاوة سةرةتاييةكانى سياسةتى 
اريانة ثروثاطةندة نةبوون، بةلَكو كؤكردنةوةى زانيارى و رِاظةكردني بوو بؤ ئةوةى دواتر ليذنةى ناوةند لةسةر بناغةى ئةو زاني

برِيار بدات. ثاشان ليذنةكة روونكردنةوةى لةسةر برِيارةكان دةداو لة ريَطةى لقةكاني حيزبةكةوة دابةشى دةكرد بةسةر 
 ناوضةكاندا بؤ ئةوةى ئيدارةى ناوةندي دلَنيا بيَت لة بةريَوةضوونى كاروبارةكان بة باشرتين شيَواز.

                                                      
 . 271، الطبعة الرابعة، ص1998د . امحد بدر : اإلعالم الدولي ـ دراسات يف االتصال والدعاية الدولية ، القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،  -29

 . 105رفيق سكري: دراسة يف الرأي العام واالعالم، سةرااوة  ييششوو، ص -30

31 - http://englishrussia.com/2011/01/27/art-of-soviet-propaganda/ .9/9/2016لة    

http://englishrussia.com/2011/01/27/art-of-soviet-propaganda/
http://englishrussia.com/2011/01/27/art-of-soviet-propaganda/
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كةيةوة دةرخيست كة ئةزمونيَكى ذيرانةبوو ضونكة بةشيَوةيةكى سةرةكى ئاراستةى ثروثاطةندةى يةكيَتى سؤفيَت لة ريَطةى ئةزمونة
عةقلَ و هؤش مةنتيق دةكرا و تا رِادةيةكي زؤر دووربوو لة ئاواخنت لةطةلَ هةست و سؤز و ئارةزو. بؤية شيوعيةكان بةهؤى ئةم جؤرة 

 ةرةكي بةدةست بهيَنن.  ثروثاطةندانةوة توانيان ضةندين سةركةوتن لةسةر ئاستى ناوخؤيي و د
 : ثروثاطةندةى نازي2-3-2

ثروثاطةندةى ئةلَمانى لة ماوةى جةنطى جيهانى يةكةمدا ليَهاتووي ثيَويسيت ثيَوة ديار نةبوو ضونكة لة اليةن كةسانيَكةوة 
ن لةسةر دوذمن سةرثةرشتيارى دةكرا ئةزمونيَكى كةميان هةبوو لة هونةرى ثروثاطةندةدا، ئةوةش واى كرد لةرِووى كاركرد

وبةدةستهيَنانى ثشتطريي والَتة بيَ اليةنةكان شكست خبواتةوة. شكستخواردنى ئةلَمانيا لة جةنطى ثروثاطةندةى ماوةى جةنطى 
 جيهانى يةكةم كاريطةرى راستةوخؤى هةبوو لةسةر بايةخدان بة ثروثاطةندة دواى تةواوبوونى جةنطةكة. 

ؤئامادةكردني هيَتلةر بيَت لة ماوةى دواتردا. يةكةم وانة كة ليَرةدا جةختى لةسةر رةنطة هةر ئةو شكست خواردنة هؤكارى خ
دةكرايةوة ئةوةبوو كة ثروثاطةندة هيض بايةخيَكى نةبوو، ضونكة ضاالكيةكانى دووربوو لة هةولَدانة سةربازى و ديبلؤماسي و 

مةالَنةى كاريان لة بوارى ثروثاطةندة كردندا دةكرد، بؤية ئابوريةكانةوة، جطة لة ونبوونى رؤحيةتى يارمةتيدان لةنيَوان ئةو كؤ
دةبينني خودى ثروثاطةندة لةسةر بناغةيةكى سست بونياتنرابوو بةشيَوةيةك شياو نةبوو بؤ هةنطاونان لةطةلَ طؤرانكاريةكاندا. 

تةنها سةركردةى دانا دةزانيَت ضي  دواتر هيتلةر لةسةر ئةو باسة نووسي: "ثروثاطةندة ضةكيَكى مةترسيدارة بةدةست داناكانةوة و
 .32بةسوودة بؤ جةماوةر و هةر خؤى ئامادةية بؤ فيَركردنيان"

 ثروثاطةندةى نازى هةولَيداوة سوود لةو ثالَنةرة سةرةكيانة ببينيَت كة طرنطن لة ذيانى مرؤظدا وةك: 
 .ثالَنةرى دايكانة 

  .)ثالَنةرى توينيَتى )واتا ثيَويسيت بؤ ئاو 

 سيَتى )واتا ثيَويسيت بؤ خواردن(.ثالَنةرى بر 

  .)ثالَنةرى سيَكس )واتا ثيَويسيت بؤ سيَكس 

  .)ثالَنةرى رِاثرسي )واتا ثيَويسيت بؤ زانني 

نوسينةكانى هةريةك لة )هيتلةر و طؤبلز( كة دامةزريَنةرى ثروثاطةندةى نازين رؤلَيَكى طرنطيان هةبوو لة ليَكدانةوةى بنةماكانى 
هيتلةر دةلَيَت "رِايطشتى ثيَويسيت بة ئةزمونى تاكةكةسي يان ناسيين تاكةكان نيية، ضونكة ئةو بيَ ئةوةى ئاطاى ثروثاطةندة. 

لةخؤ بيَت كار تيَكراو دةبيَت بةو ثرِوثاطةندةيةي دةجيولَيَنيَت. رؤذنامةش تةنها ئاراستةكارة و بةرثرسة لة دروستكردني 
انةى لة هةوالَةكاندا بالَوى دةكاتةوة، واتا ئةو قوتاخبانةية كة زانستى رؤذانةى ليَ وةر جةماوةرى سياسي لةريَطةى ئةو بالَوكراو

دةطرييَت". لة بةرامبةردا طؤبلز دةلَيَت: "ثروثاطةندة كاريطةرترين ضةكة بؤ طةشنت بة دةسةالَت و هةميشة وةك طرنطرتين ضةك 
 .33دةميَنيَتةوة بؤ بونياتنان و رِاطرتنى دةولَةت"

                                                      
 . 254د. امحد بدر: االعالم الدولي دراسات يف االتصال والدعاية الدولية، هةمان سةرااوة  ييششوو، ص -32
 . 137، الطبعة الثالثة،ص1983لياس حنا الياس، بريوت، منشورات عبيدات، جان وليام البيار: السلطة السياسية، ترمجة ا -33
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كةوتنة ثراكتيكيةى كة هيتلةر بةدةستى هيَنا لة ثروثاطةندة دةطةريَتةوة بؤ برِواى هيتلةر بؤطرنطي ريَكخسنت لة نيَوان ئةو سةر
فليمي )ئارامى لة بةشى رؤذئاواوة( منايشكرا، نازييةكان تةنها لة   1930كردار و طوفتارةكان، بؤية كاتيَك لة بةرلني سالَى 

ن نةكردة سةرى بةلَكو طؤبلز لة رؤذى دووةمدا ثةجنةرةى تيكت فرؤشتنى تةرخانكرد بؤ طروثيَكى سةر ريَطةى رؤذنامةكانةوة هيَرشيا
بةحيزبي نازى كاتيَك ضوونة ناو هؤلَى منايشكردنةكة و ذمارةيةكى زؤر مشكى سثيان بةناو هؤلَةكةدا بالَوكردووة و دواتريش ضةند 

رِاطرتنى خؤثيَشاندان منايشكردني فليمةكةى راطرِت. ئةم تيَطةشتنةى  بؤمبيَكيان تةقاند. رؤذى دواتر حوكمةت بة بيانوي
تةنانةت لة سةرةتاكانى بزوتنةوةى نازيدا دةركةوتبوو. بؤ منونة  –ياخود طوفتار و رةفتار   -ثةيوةندي ثروثاطةندة و كردار

هيتلةر فرمانى بة طةجنة ميَردمندالَةكان دةكرد كة ثؤشاكى نازى بثؤشن و بضنة طةرِةكة ماركسيةكان و دةنطة دةنط و شةرِ دروست 
ن هيَتلةر بةناو خةلَكيدا درومشى بالَودةكردةوة بكةن بؤ ئةوةى سةرجنى خةلَكى رِابكيَشن بؤ بزوتنةوةكةيان، بؤ بةرزكردنةوةى ورةيا

  34كة قوربانيةكانى ئةو ملمالنيَية قوربانييةكانى دؤزى ئةلَمانياى طةورةن.
يةكثؤشي و ثروثاطةندة و دروشم و فريقة مؤسيقيةكان بةشيَكى دانةبرِاوبوون لة ثروثاطةندةى نازي بؤ زيادكردني رةنطدانةوةى 

كردارة بةهيَزةكانةوة،كؤبونةوةى بؤنةكانيش راستةوخؤ لة ريَطةى خويَندنةوةى وتارنةبوو بةسةر  وشة بةهيَزةكان لة ريَطةى
خةلَكدا، بةلَكو كارى شانؤيي ثالن بؤ دارِيَذراوى بؤ ئامادة دةكرا، رووناكى و مؤسيقاو دةستثيَكردن و كؤتاهيَنانى دميةنةكان بة 

ن دواى تيَثةربوونى كاتذميَريَك لةو جؤرة ئاهانطة بة ثياهةلَدان و طؤرانى وتن، ثالن بوو بةمةبةستى جوالَندني ئامادةبوان، ثاشا
 . 35هيتلةر طوتاريَكى ثيَشكةش دةكرد

هيتلةر تيَبيين ئةوةى دةكرد زؤربةى جةماوةر ياخود تايبةمتةندييةكانى بةرةو سؤزدارى دةضيَت زياتر لة عةقلَ، بؤية 
رةت دةكرا و سةركةوتووش بوو تيايدا. لة يةكيَك لة بؤنةكاندا طؤبلز رِايطةياند كة ثروثاطةندةى نازيةكان ئاراستةى سؤزى ئاف

طةىل ئةلَمانى جةنط لة ثيَناو ثاراستنى شارستانيةتى مةسيحي دةكات، ئةم جؤرة راطةياندنة رةنطدانةوةى واقيعي هةست ثيَكراو 
الشعورى مرؤظة مةسيحية ئةوروثيةكان بوو بؤ ئةوةى زؤرترين نةبوو بةلَكو مةبةستيَكى لة ثشتةوةبوو كة ئةويش جوالَندني هةستى 

شويَن كةوتةيان هةبيَت. ئةم منونةية كاريطةرى سرِكردني ثروثاطةندةى نازي بؤسةر طةلة نا ئةلَمانيةكان رِووندةكاتةوة كة تاكو 
 . 36ة ئةوروثيةكانى ترضةند سةركةتووبون لة ثيَكانى ئاماجنةكانى ئةو ثروثاطةندانة لةسةر طةىل ئةلَمانياو طةل

سةرةرِاى ئةوةى ثروثاطةندةى نازي رِووبةرِووى هيَرشيَكى طةورةبويةوة بة تايبةت دواى تيَكشكانى ئةلَمانيا لةبةردةم 
هاوثةميانةكانى كة ئةوةش دةرطايةكى واالَكرد لةبةردةم بةرهةمهيَنانى ضةندين فليم بؤ شيَواندنى ئةو ئةزمونة و لة قةلَةمدانى 

 و ساختة، بةالَم لة راستيدا سةركةوتوبوو لة كاركردنة سةر جةماوةر.  بؤ درؤ
 37: ثروثاطةندةي نيَودةولَةتي دوذمنكارانة2-3-3

لة ديَر زةمانةوة ثروثاطةندةي نيَودةولَةتي دوذمنكارانة لة ضوارضيَوةيةكي فراواندا بةكار ديَت لة نيَو طةالندا، بةآلم كؤمةلَطةي 
                                                      

34
 Randall L. Bytwerk: The Propagandas of Nazi Germany and the German Democratic Republic, 2014, p41. 

35 - https://www.questia.com/read/117223929/munitions-of-the-mind-a-history-of-propaganda-from/1-7-2016 
36 - https://www.amazon.com/dp/1603440151?tag=germanpropaga-20/12-10-2016 

 .84، ص 2002عامة ، د . سعد سلمان املشهداني : الدعاية الصهيونية املوجهة إىل العراق خالل احلرب العراقية اإليرانية ، بغداد ، دار الشؤون الثقافية ال - 37
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يانة هةنديَ ريَسا و ياساي دانا كة ريَ لة هةنديَ لةم جؤرة ثروثاطةندانة دةطريَ. لة سةدةي رابردوودا نيَو دةولَةتي بةم دوا
بزاوتيَك دةركةوت كة بؤ ريَطرتن لة ثةيوةندي نيَودةولَةتي كة بة مةترسي ئةذماردةكرا بؤ سةر ئاشيت جيهان. بةآلم طرنطي نةدةدرا 

ةبووة هؤي هةلَطيَرِانةوةي سيستةمي حوكم يان دوذمنايةتي و شةرِ،  بةآلم طرنطيدانةكة لة بواري ياسايي بةو ثروثاطةندانةي كة د
  38ئةو ثروثاطةندةيةشي طرتةوة كة ئاماجني رووشاندني سومعةي ئةو دةولَةتانةي كة خاوةن سةروةرين.

 لة طرنطرتين جؤرةكاني ثروثاطةندةي نيَودةولَةتي دوذمناكارانة ئةمانةن:
مةبةست ليَي ئةو ثةيوةندية ئاراستةكراوانةن لة دةولَةتيَكةوة بؤ دةولَةتيَكي تر بة ئاماجني طؤرِيين  يَنةر:ثروثاطةندةي رووخ -1

سيستمي حوكمي سياسي ئةو وآلتة. ئةم جؤرة ثروثاطةندةية لة زؤرترين جؤرةكاني ثروثاطةندةي دوذمنكارانة بةكار ديَت، هةروةك 
كؤلَةراني ياساي نيَودةولَةتي نةك تةنيا دانيان نةناوة بة رةوايةتي ئةم ئةم جؤرة ئةوةية كة دةولَةتان ليَي دةترسن. ليَ

ثروثاطةندةية بةلَكو هؤكار و ريَساكانيش روون بوونةتةوة. كاتيَك حكومةتيَك ثةياميَكي ثةيوةندي ثةخش دةكات بؤ طةليَكي 
وانةي مافةكاني سةروةريَيت ثريؤزيي دادةنريَت و بياني بة ئاماجني ليَكهةلَوةشاندني يةكيَيت نةتةوةيي، ئةمة بة كاريَكي ثيَضة

كاريَكي جةنططيَرانةية، ضونكة رةنطة ببيَتة هؤي كاري توندوتيذي يان خودي شةرِي كردةيي، لةسةر ئةم بنةمايةش برِياري 
كة وروذاندني  ي تايبةت بة ئاشيت لة ريَطةي كردارةكانةوة دانيناوة بةوةي1950كؤمةلَةي طشيت نةتةوة يةكطرتووةكان سالَي 

ملمالنيَي لؤكالَي و برةوثيَداني بؤ بةرذةوةندي دةولَةتيَكي بياني بة كاري دوذمنكارانة دادةنريَت. هةروةك ثةمياننامةطةليَكي زؤر 
 هةن كة فرة اليةننء واذؤكراون و راستيَنراون، ئةم ثةمياننامةية وا لة اليةنة دياريكراوةكان دةكات كة ثروثاطةندةي رووخيَنةر

 .39ثةخش نةكةن

جؤريَكي ديكة لة ثروثاطةندةي نيَو دةولَةتي دوذمنكارانة، كة دةبيَتة هؤي رووداوطةليَكي  ثروثاطةندةي هاويشنت و ناوزرِاندن: -2
دبلؤماسي جؤراوجؤر لةوانة ثروثاطةندةي هاويشنت و ناوزرِاندن، كة تيايدا وشةي نووسراو يان وتراو يان ويَنةي كاريكاتيَرى يان 

ري تيَدا بةكار ديَت لةو شيَوازانةية كة بة ئاماجني كةم نرخكردن يان كةمكردنةوةي شكؤي دةولَةتة بيانيةكان و شيت ت
دامةزراوةكانيان و سةركردةكانيان و دانيشتوانيان بةكارديَت، زؤر جار ثروثاطةندةي هاويشنت تيَكةلَ دةبيَت بة ثروثاطةندةي 

ةكاني وآلتة يةكطرتووةكاندا ئةوة دةدؤزينةوة كة ياساي نيَو دةولَةتي بة رووني ئةوةي رووخيَنةر و برةودان بة جةنط. لة دؤسي
قةدةغة كردوة كة طةورة ثياواني دةولَةتيَك يان كارمةندة فةرمية طةورةكاني ضةند وشةيةك بدركيَنن كة ئاشتيطري نةبيَت يان قسة 

 . 40بلَيَن بة كةسايةتي و كاربةدةستاني دةولَةتيَكي ديكة

مةبةست لة ثروثاطةندة بؤ جةنط ئةو هةولَة راستةوخؤيانةية كة دةدريَت بؤ ثيَكهيَناني ئاوةزطةليَكي  وثاطةندة بؤ جةنط:ثر -3
جةماوةري دةولَةتيَكي دياريكراوة بة ئاراستةي جةنط و ملمالنيَي ضةكداري. ثياواني ياسا لة سةدةي بيستةمدا دةستيان كرد بة 

وثاطةندة بؤ جةنط، ضونكة ئةوة بةهانةية بؤي، بة لةبةرضاوطرتين ئةوةي لةثيَش كؤمةلَةي جةختكردنةوة لة ناشةرعيَيت ثر

                                                      
 .57، ص2005معوض عياد د.خريت، التسويق السياسى واالعالم، الدار املصرية اللبنانية،  حممد اجلمال د.راسم،- 38

39 - http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_2003_v2_p1.pdf/5-8-2016. 
 .49، ل2004كؤليشجى راطةياندن كراوة، -كراوةية، ييششكةش بة زانكؤ  بغدادحامد جميد فاره الشطري: الدعاية السياسية لقناة الكويت الفضائية، تويشذينةوةيةكى بالَونة 40
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نةتةوةيي و ثيَش ثةمياننامةي وآلتة يةكطرتووةكان راطةياندني جةنط بة يةكيَك لة مافة سةروةرييةكاني هةر دةولَتيَك دادةنرا 
زطري يان هةر هؤكاري نةبوواية. بةآلم كاتيَك كة جةنطي دوذمنكارانة جا ئةو راطةياندنة بة هؤكاريَكي ئاوةزطريي بواية يان نائاوة

بوو بة قةدةغةكراو ئيرت شتيَكي سروشيت بوو كة فشارة ئايديؤلؤذييةكان بؤ ئةم ئاماجنة بة هةمان شيَوة بة قةدةغةكراو ئةذمار 
 41.بكريَت

تاكةكان دةيكةن لة دةولَةتيَكدا ئةوا طوجناندني  كاتيَك كيَشةكة ثةيوةست دةبيَت بةو كردةوانةي كة ثروثاطةندةي تايبةت: -4
ياسايي كاريَكي جياوازة ليَرةدا مةبةست رؤذنامة و هةنديَ ويستطةي بآلوكردنةوةي تايبةتة و بآلوكةرةوةي سةربةخؤية بةدوورة لة 

 .42كؤنرتؤلَي حكومي
دةطريَ يان سؤزيَك يان وشةيةك كة ثيشرت ثروثاطةندةي سياسي لة بنةرِةتدا لة بريؤكةيةكي ئالَؤز و ئاويَتةوة سةرضاوة 

ثروثاطةندةكار بؤ كؤمةلَيَكي دياريكراو لة مرؤظ ثيَكي هيَناوة، شيَوازي تةبشريي بؤ زيادكردني ثابةندي و دةمارطريي بؤ 
وة و ، ئةوةش بةبةكارهيَناني ريَطةي ئاماذةكاري و خؤشنوودكردن و دووبارةكردنة43ثرةنسيثيَك يان بريؤكةيةكي دياريكراو

شويَنكةوتن و بةردةوام بوون لة دواندني سؤز و هةلَضوونةكان و وروذاندني ثالَنةر و ثيَداويستية دةرووني و ماسولكةييةكاني تاك و 
كؤمةلَ ويَرِاي كاريطةري لة را و ئاراستةكانيان و هةولَدان بؤ كؤنرتؤلَكردني رةفتاريان و طواستنةوةي بريؤكةكان بؤيان لة ميانةي 

 قةبةكردني هةوالَةكان و ياريكردن بة وشةكانةوة.-خةلَةتاندندرؤ و 
ليَرةوة طرنطي ثروثاطةندة دةردةكةويَت ئةوةية كة واي لة زؤربةي دةولَةتاني جيهان كردةوة لة سةدةي نويَدا كة كاربكات بؤ 

طةلَ رووطة سياسييةكانياندا. كؤنرتؤلَكردني ريَطةكاني ثروثاطةندة و كاركردن بؤ بةكارهيَناني بةجؤريَك كة بطوجنيَت لة
ثروثاطةندي ئاراستةطري بةوة جيادةكريَتةوة كة تيَضوونةكةي هةرزانة بة بةراورد بةو تيَضوونة زةوةندانةي خةرج دةكريَت لة 
ة هةلَمةتة سةربازيةكاندا، هةروةك دةكريَ كة كاريطةري زياتر بيَت لة شيَوازي ثةنابردن بؤ هةرِةشة و بةكارهيَناني سوثا ل

ضارةسةركردني كيَشة سياسييةكاندا. يةكيَك لة سةركردة ئةلَمانيةكان لة كاتي جةنطي دووةمي جيهانيدا ئاماذة بؤ ئةوة دةكات كة: 
"ئيَمة بؤمبيَكي بيَ شومار بةكار دةيَنني بؤ لةناوبردني تفةنطيَك كة بةدةسيت سةربازيَكةوةية، ئايا ئةوة هةرزانرت نيية كة 

 .44زينةوة كة ببيَتة هؤي ليَكئاآلني ئةو ثةجنانةي كة ثةلةثيتكةي تفةنطةكة دةتةقيَنيَت؟"ريَطةيةكي ديكة بدؤ

 : بنةماكانى رِاظةكردني ثروثاطةندةى سياسي2-3-4
بةثيَي راوبؤضوونى زؤريَك لة ليَكؤلَةرةكانى تيؤرى رةفتارى سةردةم طرفتى ثروثاطةندة دياري كراوة بؤ يانزة بنةما كة رِاظةكارى 

 : 45ثروثاطةندة بةشيَوةى ثرسيار دايان دةرِيَذيَت
ئاماجنةكانى ثروثاطةندة ضني؟ بة واتايةكى تر ئةو كةسةى ثروثاطةندة بالَو دةكاتةوة بؤ دابةشكردني بةها لةنيَوان جةماوةردا  .1

                                                      
 .121عبدالسـام امحد السـامر: الدعاية الدولية )النشاط الدعائي االمريكي يف العراق(، سةرااوة ييششوو، ص 41
 .178-170هجر ،ص  1387خري  بهرام و عباسعليزادة منصور: بازاريابى سياسى، فرهنط مديريت، مشارة هجدهم، ياييز و زمستان  42

 179جان ماري دوميناك: الدعاية السياسية، سةرااوة  ييششوو، ص43
 91، ص1969دار اجلمهورية،  -للطباعة والنشرهادي نعمان اهلييت: االعالم العربي والدعاية الصهيونية، بغداد، املؤسسة العامة  -44
 . 167-166، ص1974د. امحد بدر: االتصال باجلماهري والدعاية الدولية، الكويت، دار القلم،  -45
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 ضي مةبةستيَكى هةية؟ 

 ئةو كةسةى ثروثاطةندة بالَو دةكاتةوة ضي لة كؤمةلَطةى زانياريةوة دةويَت تاكو كؤمةلَطةى شارةزايي؟  .2

لةرِووى شيَوازى ريَكخستنى كؤمةالَيةتي بضووكرتةوة وةك طةل و كؤمةلَةى ناو سنوريَكى نيشتمانييةوة مةبةستى بالَوكةرةوةى  .3
 ثروثاطةندة ضية؟ 

 طةندة بالَو دةكاتةوة خؤي و هاوثةميانةكانى؟ ئةى دةربارةى ئةو كةسةى ثروثا .4

 ئةو هيَمايانة ضني كة كةسي بالَوكةرةوةى ثروثاطةندة بةكاري دةهيَنيَت؟  .5

 ئةو هؤكار رِاطةياندنانة كامانةن كة كةسي بالَوكةرةوةى ثروثاطةندة بةكاريان دةهيَنيَت؟  .6

 ثروثاطةندةكة ئاراستةى كيَ دةكريَت؟  .7

 ةكة لةسةر جةماوةر ثيَوانة دةكريَت؟ ضؤن كاريطةرى ثروثاطةند .8

 ئةو بةهايانة كامانةن كة بالَوكةرةوةى ثروثاطةندة هةولَ دةدات بؤ دةسنيشان كردن و دابةبشكردنيان؟  .9

 بالَوكةرةوةى ثروثاطةندة ثشت بة ضي هؤكاريَك دةبةسيَت بؤ دةستنيشانكردني بةهاكان و دابةشكردنيان؟  .10

 دة ثيَوانة دةكريَت؟  ضؤن كاريطةريةكانى دذى ثروثاطةن .11

 : تةكنيكةكانى ثروثاطةندةى سياسي2-3-5
ثروثاطةندة وابةستةية بة تةكنيكيَكى دياريكراوةوة، بؤية تةكنيك تومخيَكى سةرةكية كة رؤلَيَكى طرنطى هةية لة سةركةوتنى 

 اليةنى بؤ ئاراستةكراو.  ثروثاطةندةى سياسي بة بةراورد بة نةبوونى، لة هةمان كاتدا تةكنيك بنةضةية بؤ قايلكردني
 طرنطرتين تةكنيكة تايبةتةكانى ثروثاطةندةى سياسي: 

 سةرجنرِاكيَشان بةرةو ئايندةى ثةيامى ثروثاطةندةكة و ثاراستنى و وابةستكردنيان:  -1

ئاشنابوون بة شويَنى ثروثاطةندةكة طرنطة بؤ سةرجنراكيَشانى ئايندةى ثةيامةكة و ثاريَزطاريكردن ليَي. لة هةمان كاتدا 
جؤرى سةرنج راكيَشانةكة طرنطيةكةى كةمرت نيية. بؤية دةبيَت ثةيامى ثروثاطةندةكة سةرجنراكيَشان دروست بكات و شياوبيَت 
لةطةلَ طرنطيةكانى وةرطرى ثةيامى ثروثاطةندةكة و هةولَ بدريَت بؤ وابةستكردنيان ثيَكةوة. ليَرةدا هةولَدانى ثروثاطةندةكار 

شانى جةماوةرو بةدةست هيَنانى ثشتطرييكردنيان و ثاراستين ئةو ثشتطريية كاريَكى هةلَةو ضةواشةكارى نيية بؤ سةرجنراكيَ
 . 46لةرِووى رِةوشتةوة

 درؤكردن: -2

 لة ثيشةى ثروثاطةندةدا درؤكردن بةكار ديَت. بةالَم ئةطةر هاتوو درؤكة ئاشكرابوو، ئةوا لة دذى خاوةنةكةى دةكةويَتةوة.
درؤكردن ئامرازيَكة ثروثاطةندةكار بؤ ثيَكانى ئاماجنةكانى ثةناى بؤ دةبات. ضةندين منونة هةية بؤ بةكارهيَنانى ئةم ئامرازة 

بةكاريان هيَنا لة جةنطى نيَوان كؤرياو ظيَتنام، ئةوان درؤيان كرد كة 1950لة ثروثاطةندةدا، منونةى ئةوةى شيوعيةكان سالَى 

                                                      
 .51، ص2008د.عاطف عدلي العبد: الدعاية األسس النظرية والنماذج التطبيقية ،دار الفكر العربي ،القاهرة، -46
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 .47رشي كردووةتة سةر كؤرياي باكوروتيان كؤرياي باشور هيَ
 بونياتنانى ئةطةرى برِوا ثيَكردن:  -3

هةموو شارةزايانى بوارى ثروثاطةندة لة بةشى تيؤرى و ثراكتيكي كؤكن لةسةر طرنطى باوةركردن بةثةيامى ثروثاطةندةكة. 
كانى دوذمن، نةك تةنها ئةوةش بةلَكو دةشيَت ئةم شيَوازى تةكنيكة ثيَويسيت بة تيَطةشتنيَكى ورد هةبيَت بؤ هةنديَك لة وتة

هةنديَك جاريش دانثيَدانان بةوةى كة دوذمن ضي دةلَيَت بةرامبةر بة هةولَيَستى ئيَمة، ئةم جؤرة تةكنيكة ناسراوة بة تةكنيكي 
ن لةكاتى )بةلَيَ( بةالَم ئةطةرى برِواثيَكردن تومخيَكى سةرةكية لة تومخةكانى ثيشةى ثروثاطةندة، لةوةش زياتر سةركةوت

درؤكردندا وابةستة بة دةر نةكةوتنى راستيةكانةوة، بؤية ئةم تةكنيكة تومخيَكى طرنطة كة ثروثاطةندةى بةرامبةر وةك 
ئامرازيَك بةكارى بهيَنيَت بؤ الوازكردنى ثيشةى راطةياندن. لة روانطةى ئةوةى بامسانكرد تةكنيكي درؤكردن وابةستة بة ذيري و 

نى يةوة. ئةوةى شايةنى باسة طرنطى دانة بةو ثالَنةرانةى بزويَنةرن بؤ ئايندةى ثةيامى ثروثاطةندة، ئاشكرا نةبوون بة ئاسا
 . 48ئةمةش الى خؤيةوة وا دةكات طرنطيةكةى زياتر و زياتر بكات

وتةكانى، بؤية  ليَرةوة ئةركى سةرةكى ثروثاطةندةكار بريتية لة )برِواثيَكردن(، واتا بةدةستهيَنانى متمانةى جةماوةر دةربارةى
لةبةر ئةمة مةرجة بابةتى ثروثاطةندةكة جيَطةى برِوا ثيَكردن بيَت كاتيَك بابةتةكةى ثيَشكةش دةكات و بؤ بةهيَزكردني 
كارةكةى باشرت واية تيَكةلَى هةنديَك راستى بكات كة جاماوةر رِاهاتبيَت لة وةرطرتن لة هؤكارةكانى راطةياندن، لة ئةجنامدا 

تةكنيكي درؤكردن هةرضةندة سةركةوتن بةدةست بهيَنيَت لة هةنديَك حالَةتدا بةالَم لة ئةجنامدا دةبيَتة هؤى بيَ بةكارهيَنانى 
 .49سوودى ثروثاطةندةكة

 تيَوطالن بة كردارةكانةوة: -4

مةبةست لة تيَوةطالن لة ميانةي كارةكاندا بريتية لة بةشداريكردني كرداري لةطةلَ كؤمةلَيَكي دياريكراودا كةوا لة تاك دةكات 
ثشتيواني ليَ بكات يان بةشويَن بةهانةدا بطةريَ بؤ بةشداريكردن لةطةلَيَدا. ثسثؤرِةكاني ثروثاطةندة دانيان بةسةركةوتووي 

رةكانيانةوة لةبةر زانيين بةهاي تيَوةطالن بةكارةكانةوة وةك بنةمايةك بؤ طؤريين ئاراستة كةمةبةست شيَوازي تيَوةطالن بةكا
 لةمة ئةوةية كة ئةوان هاوآلتيةكانيان تيَوةدةطليَنن بؤ ثيَكةوة لكان لةطةلَ ذياني سةربازي كرداري. 

ظيَتنامي باكور لةسةروبةندي شةرِي ظيَنامدا. كة  لةم ميانةشدا كتيَبة عةرةبيةكان باس لة شيَوازي ئةلغيد كونج دةكةن لة
ظيَتناميةكاني تيَوة دةطالند و بةشداري ثيَ دةكردن لة كارة سةربازيةكان و طواستنةوةي ثةيامةكان و ئةجنامداني فرياكةوتين 

 50ثزيشكي كةواي ليَدةكردن ثشتيواني ئةلغيد كونج بكةن.
 شيَوازي تيلنيشان و تيلةكردن بةضاو: -5

ن يان تيلةكردن بةضاو تاوانباركردنيَكي ئاراستةطرية بؤ كةسيَك يان اليةنيَكي دياريكراو بةشيَوةيةكي ناراستةوخؤ وةك تيلنيشا
                                                      

 .30، ص1ط 2001لسياسية والعقل العام ، بلوتو برس، لندن ،نعوم تشومسكي، الدعاية ا -47
 . 77، ص2، ط1981حممد علي العويين: االعالم الدولي بني النظرية والتطبيق، القاهرة، مكتبة االجنلو املصرية،  -48
 . 23-22، ص1988قسم االعالم عام  -اىل جامعة بغداد/ كلية االدابـ  ، رسالة ماجستري غري منشورة قدمت1973لقاء ميكي العزاوي: احلرب النفسية للكيان الصهيوني يف تشرين  -49

50
 .70د.عاطف عدلي العبد: الدعاية األسس النظرية والنماذج التطبيقية ، سةرااوة  ييششوو، ص 
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ئةوةي بلَيَي من نالَيَم كة فآلن كةس ئاميَريَكة بة دةست ئيسالميية توندرِةوةكانةوة، ئةمة ئةوة دةطةيةنيَت كة ئةو كةسة 
يت بةئيسالميية توندرِةوةكانةوة. يان بلَيَيت ئةو ثةيوةندي هةية بة سزاداني بيَتاوانةكانةوة، يان بةشيَوةيةك لةشيَوةكان بليَكيَن

 51فآلن كةس وتي زؤري ضةشتةوة لة بةندخيانةي داعش.
ليَرةدا تيلنيشان بةوة ناسراوة كة واتاي تؤمةتباركردن لةخؤ دةطريَت بةبيَ ئةوةي داني ثيَدا بنيَت، وةك ئةوةي بلَيَيت 

 شؤفيَرةكة ئةمرِؤ سةرخؤش نية، ئةمة ماناي ئةوة ئةطةيةنيَت كة بة طشيت سةرخؤشة.كة
 دووبارةكردنةوة: -6

دووبارةكردنةوة هاوكاري كاري راطةياندن دةبيَت لةسةر بآلوبوونةوة لة نيَو ثيَشوازيكةراني ثةيامي راطةياندنةوة، ضونكة جةخت 
ةي لةنيَو كةرتيَكي طةورةي ثيَشوازيكةراني ثةيامي راطةياندنةوة بة دةكاتةوة لةسةر هةلَمةتي راطةياندن و بآلوبوونةو

لةبةرضاوطرتين ئةو كاتانةي تيايدا دووبارة دةكريَتةوة و ئةو دةزطا راطةياندنانةي لةبارن و ئةو هةلومةرجةي ثةيوةستة 
 52ثيَوةي و ثيَشخاني راطةياندن و ئةو كاريطةرييةي دةكريَت رووبدات.

 دني را وةك ئةوةي راستةقينة بيَت:شيَوازي ثيَشكةشكر -7
ئةوةش لةثيَناو زيادكردني  53يةكيَك لة شيَوازةكاني ثروثاطةندة بريتية لة ثيَشكةشكردني را وةك ئةوةي راستةقينة بيَت،

وة ثروثاطةندةي دةولَةتى كوردى سةربةخؤ لةاليةن هيَزيَكى سياسييةوة  2014كاريطةري راطةياندن. بؤ منوونة لةسالَى 
 تى( بةجؤريَك راطةياندنةكانيان وانيشان دةدات كةهيَزةكانى تر لةطةلَ دةولَةتى سةربةخؤ نني.)ثار

زؤر جار طرانة كة هيَلَيَكي روون بكيَشني لةنيَوان راو راستيدا، رةنطة ئةوةي اليةنيَك بة راستةقينةي دةبيينَ اليةكي تر وةك را 
 سةيري بكات و بةو شيَوةية. 

 ست:خؤطيَلكردني بة مةبة
بانطةشةكردن ثةنا دةباتة بةر خؤطيَلكردن لةوةي كة ثروثاطةندةي دذ ثةرةي ثيَدةدات لة هةنديَ شتدا، ئةطةر هات و 
وةآلمدانةوةي رةطةزطةليَكي بةهيَزي لةخؤ نةطرت كة بةرامبةر ثروثاطةندةي دذ بوةستيَتةوة لة هةنديَ رةطةزدا. ئةمةش وادةكات 

لَيَن: تاوانباريةكاني رؤذئاوا بؤ يةكيَيت سؤظيَت لة رؤذطاري ستاليندا ضرِ دةبؤوة لةسةربازطةي كة ثرؤفيشنالَة رؤذئاوايةكان ب
كردةي زؤرةمليَدا و ملكةضكردني وآلتاني ئةوروثاي رؤذهةآلت كة لة خولطةي يةكييَت سؤظيَتدا دةخوالنةوة. بةالم راديؤي شيوعي 

هةولَي نةئةدا كة تؤمةتةكة رةت بكاتةوة بةلَكو خؤي ليَطيل دةكرد بة  -وةك ئةوةي ئةو كةسة ثرؤفيشناآلنة تيَبينيان كرد–

54ئاساني. 
 

 
                                                      

51
 .48، ص2015(، 28عبدالسـام امحد السـامر: اسـاليب الدعاية ااالمريكية يف العراق، جملة الباحث االعالمي، عدد) 

  .43، ص2010ث(، أمحد حييى القراع: تقيم نشاط التسويق السياسي يف اليمن، مين، مؤسسة اهلمداني الثقافية )الدار احملمدية اهلمدانية للدراسات واالحبا 52

 .57، ص2005مجال حممد ابو شنب و د. اشرف حممد خوخه: الدعاية واالعالن، دار املعرفة اجلامعية االسكندرية , مجهورية مصر العربية  53
54

 .123، ص2011عبدالسـام امحد السـامر: الدعاية الدولية )النشاط الدعائي االمريكي يف العراق(، بغداد، كلية االعالم،  
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 وروذاندنى سؤز: -8
هةنديَ جار ثروثاطةندة ثشت دةبةستيَت بةاليةني سؤزداري، وةك غةريزةي زؤريَك دةجولَيَنيَت لةوانةي كة ثيَشوازي لة هةلَمةتي 

 ثروثاطةندة دةكةن. واتة بةكارهيَناني غةريزةي ميَطةل بةمةش جةماوةر قبولَي ناوةرؤكي هةلَمةتي ثروثاطةندة دةكات. 
ةو كؤمةآلنة دةكريَ كة ثيَكبةسيت هاوبةش ثيَكيانةوة دةبةستيَت وةك ئاين يان رةطةز يان جيَندةر ليَرةدا ثروثاطةندة ئاراستةي ئ

يان ذينطة يان كار يان رةطةزايةتي. زؤريَك لة خةلَكي كة دةبيَت جياكاري بكريَت لة نيَوان طفتوطؤي سؤزداري و ئاوةزطةري و ئةوان 
ةو ثيَيةيكة هةميشة نائاوةزطةريية، بةآلم ئةم دوو بريؤكةية مةرج نيية دذي يةك ثروثاطةندة دةلكيَنن بةاليةني سؤزدارييةوة، ب

بن، مادام ئةوةيكة ثروثاطةندةكة دةكات بة وردي ليَكؤلَينةوة دةكات لةسةر بةلَطةكاني دوذمن، ليَكؤلَينةوةيةكي ئةقآلني، 
طوجناو ون دةبيَت و ئةوةيكة دواتريش دةميَنيَتةوة هةروةك كةيسةكةي بة برييَكي كراوة دةخاتة روو ئةوا بةرهةلَسيت ئاكاري 

ئةوة ثيَويسيت زانستيية بؤ بةكارهيَنين ثالَنةري بةهيَز لةاليةن جةماوةرةوة ئةطةر ويسرتا ئاراستةي خةلَك بطؤرِدريَت. خؤ 
نةرِةتي دادةنريَ، بةآلم ئةطةر دةستخسين سةرجني خةلَك برييت بيَت لة هةنطاوي يةكةم ئةوا راستاندني ثةيامةكة بة كاريَكي ب

خودي ئةو راستاندنةش بة ئاكامي سؤزطريييةكة دادةنريَ، ضونكة خةلَكي حةز دةكةن كة باوةرِ بةو كةسانة بكةن كة خؤشيان 
 55دةويَن و طومانيان لة نيازيان نيية، دةكريَ هةموو شيَوازةكاني دةستخستين سؤزطرييي بة شيَوازطةلي ئاكاري دابنريَ.

 اختة:وابةستةيي س -9
زؤر جار مرؤظ لة ثةيامي راطةياندندا هةلَويَستيَكي دياريكراو قبولَ دةكات ياخود رةتي دةكاتةوة لةسةر بنةماي ئةزمونةكاني 
ثيَشووي بةبيَ طويَدان بة بريكردنةوةي مةنهةجي، ئةوة بريتية لة وابةستةيي ساختة، ئةمةش زياد دةكات لة كاتي قةيران و 

وابةستةيي بكريَ لة نيَوان طياني مةعنةوي بةرز و بةرزطرييي دياريكراودا، يان سةركةوتن بة ضةكيَكي ئالَؤزي جةنطدا دةكريَ 
دياريكراوةوة، هةروةك دةكريَ كة سةركردةيةكي سياسي كةسيةتيةكي دياريكراو بقؤزيَتةوة  كة جةماوةريَكي زؤري هةبيَت ئةوةش 

راطةياندندا، جيَكةوتي ئةم ريَطةية زياد دةكات هةركات ئاسيت فيَركاري  لة ثيَناو ئاماجنيَكي دياريكراودا لة ميانةي كاري
 56ثيَشوازيكةري ثةيامي راطةياندن كةم بيَتةوة.

 دياريكردن -11
ثروثاطةندةكاران هةرضةندة نزيكرت بن لة ئايندةى ثةيامي راطةياندن هيَندة ثروثاطةندةكان كاريطةريان زياتر دةبيَن. واتا 

كاتيَك ثروثاطةندةكار دوور بيَت لة ئايندة كاريطةرى كارةكةى الواز دةبيَت، ليَرةوة دةتوانني بلَينَي ثيَضةوانةكةشي راستة 
ثروثاطةندةكارى نزيك لة ئايندةى ثةيامي راطةياندن ئامادةية بؤ دياريكردن بةشيَوةيةكى ضاالك، ئةمةش هؤكارى ئةوةمان بؤ 

ياندن ثشت بة كةسانيَك دةبةسرتيَت سةر بة ناوضةيةكى دياريكراوبن. روون دةكاتةوة كة لةكاتى ئاراستةكردنى كارى راطة
هةنديَك جار لة ئاراستةكردنى ثةيامي راطةياندندا زمانى سةر شةقام بةكار ديَت بةمةبةستى زيادكردني كاريطةريةكانى 

                                                      
 .37عبدالسـام امحد السـامر: اسـاليب الدعاية ااالمريكية يف العراق، سةرااوة  ييششوو، ص  55
 .22، ص 2004دراسة يف ترتيب االولويات ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة ، عزيزه عبده: االعالم السياسي والرأي العام ،  56
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 . 57ثةيامةكة
 ئةجنامةكان

 انستييةكان طةيشت بةم ئةجنامانة:تويَذةر لةئةجنامى كؤكردنةوةى زانيارى ثةشت بةسرتاو بة سةرضاوة ز
ثروثاطةندة ئامرازيَكى كاريطةرة بؤ طؤرِينى بريوبؤضوونةكانى تاك و كؤمةلَ، لةوكاتةى مرؤظ  فيَرى ويَنةكيَشان و قسةكردن بووة  -1

 ثروثاطةندة هةية، بةالَم لةسةدةى حةظدة بةدواوة ئةم ضةمكة ناسراوة.

ثروثاطةندة لةسةردةمى نويَدا بريتية لةهةولَدانيَكى ريَكخراو لة اليةن كةسيَك يان كةسانيَكةوة كة خؤى لةشيَوةى دةستةواذةو   -2
درومشى كاريطةرو قسةى نةستةق و ويَنةو كاريكاتيَرو ظيديؤوة نيشاندةدات بؤ دةرخستنى خالَى بةهيَزى ثروثاطةندةكارو 

لةسةركراو بة مةبةستى كؤنرتؤلَكردني ئاراستةكانى تاك و كؤمةلَ لةثيَناو كؤنرتؤلَكردني  خستنةرِووى الوازى ثروثاطةندة
 رِةفتارةكانيان.

هةنديَكجار بابةتى ثروثاطةندة سودى هةية، بةجؤريَك كاريطةرى لةسةر )دوذمن( ركابةرةكامنان دروست دةكات، بةقايلكردني  -3
 ها وةك بةرطرى ناوخؤيى دذ بةهيَرشة دةروونيةكانى ركابةرةكامنان بةكارديَت.دوذمن بةوةى كة بةرةو شكستهيَنان دةضيَت. هةروة

ضةندين ريَطا و شيَوازى جياواز هةية كة ثروثاطةندةكار ثشتيان ثيَدةبةستيَت بؤ طةياندنى ثةيامى ثروثاطةندة، كة  -4
 لةهةموويان ترسناكرت ثروثاطةندةى ئاينيية.

 ةلَبذاردنةكاندا هؤكاريَكى سةرةكى طةشةكردنى ثروثاطةندةى سياسيية.ملمالنيَى ثارتة سياسييةكان لةثرؤسةى ه -5

ثروثاطةندةى سياسى دابةش دةبيَت بؤ سىَ جؤرى سةرةكى ئةوانيش )ثروثاطةندةى شيوعى، ثروثاطةندةى نازى، ثروثاطةندةى  -6
 نيَودةولَةتى دوذمنكارانة(، كة ثروثاطةندةى شيوعى كؤنرتين جؤريانة.

ئةجنامةى كة تةكنيكةكانى ثروثاطةندةى سياسى يانزة جؤرى طرنطن، كة بةطشتى سةرضاوةكان تويَذةر طةيشت بةو  -7
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