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املعلومات  تكنولوجيا  جماالت  شهدهتا  التي  اهلائلة  والتطورات  العوملة،  ظل  يف  وتقنياته  بأدواته  املعارص  اإلعالم  مارس 
واالتصاالت، دوًرا ملموًسا يف توجيه موقف اجلامهري جتاه شتى األحداث والقضايا السياسية، واالقتصادية، واالجتامعية، 
والثقافية. فقد أصبح اإلعالم أداة فاعلة يف صناعة الرأي العام من خالل تصدير قيم ومبادئ ُتسهم بدورها يف استبدال أصول 
فكرية، وُمعتقدات، وسلوكيات بغريها. ويؤكد علامء االجتامع والنفس أن اإلعالم ُيعد من أكثر الوسائل تأثرًيا عىل اجلامهري، 

لتعدد أدواته املقروءة واملرئية واملسموعة، ولقدرته عىل جتاوز حدود الزمان واملكان.
األدوات اإلعالمية،  املرئية عىل غريها من عنارص  املواد  ألف كلمة«، هيمنت  الصورة تساوي  »إن  الشهرية  للمقولة  فوفًقا 
الختاذها ُبعًدا أكثر تأثرًيا وإقناًعا من املواد املقروءة أو املسموعة. ويعود هذا لتكوينها التقني األعىل تكنولوجًيا وما حتتويه من 
ألوان وأصوات ومؤثرات ُتثري امُلشاِهد، وتؤثر عىل إدراكاته البرصية والسمعية يف آن واحد. هذا، فضاًل عن قدرة الصورة عىل 

كرس حاجز اللغة، وُماطبة فئات واسعة ومتنوعة من اجلامهري. 
ومع تنامي دور وفاعلية أدوات اإلعالم املرئي، تصاعد استغالل التنظيامت اإلرهابية وعىل رأسها تنظيم »داعش« اإلرهايب 
قاعدهتا، حيث  نفوذها وتوسيع  ُيعزز بسط  بام  أيديولوجيتها  أهدافها ونرش  لتحقيق  الرقمية  التكنولوجيا والدعاية  لوسائل 
2014، عىل ما  املزعومة يف يونيو عام  العراق والشام«  اعتمد تنظيم »داعش« منذ إعالن قيام »دولة اخلالفة اإلسالمية يف 

أطلق عليه »اإلعالم اجلهادي«. 
فاإلعالم الذي يروج له »داعش« يتجاوز يف أهدافه وخصائصه اإلعالم التقليدي أو اخلربي، ومتتد وظائفه إىل شن حرب 
استعراض  منه، عىل  املرئي  ُمتواها، خاصة  ُيركز  إعالمية  يتم إطالق منصات  امُلستهدفة، حيث  الدول  نفسية وفكرية ضد 
نشاطات، وحتركات، وعمليات التنظيم بكل ما حتتويه من رسائل أيديولوجية، وتوجيهات سلوكية، وصور دعائية براقة)1(.

انطالًقا من هذا األساس، تسعى الدراسة لبحث كيفية استغالل تنظيم »داعش« ألدوات اإلعالم املرئي املختلفة كاألفالم 
الوثائقية ومقاطع الفيديو، بدًءا باستعراض أهم املحطات التي انعكست عىل طبيعة إصدارات التنظيم املرئية خالل مراحل 
زمنية متلفة، ثم التعرض ألبرز خصائص وسامت تلك اإلصدارات، مما يمكننا من فهم وحتليل االسرتاتيجيات اإلعالمية 

التي يتبناها التنظيم يف خطابه املرئي. 

أبرز محطات النشاط اإلرهابي اإللكتروني »الداعشي«

اتسم تاريخ النشاط اإلرهايب اإللكرتوين »الداعيش« بحالة من التأرجح الدائم إثر تطورات وُمستجدات الساحة السياسية 
واإلعالمية التي كانت تؤثر عىل مدى قوة التنظيم وحضوره يف أرض الواقع. وهو ما انعكست تداعياته بطبيعة احلال عىل 

نوعية وحجم امُلنتج اإلعالمي املرئي للتنظيم، وذلك عىل النحو التايل:
التنظيم ألنشطة اإلرهاب اإللكرتوين إىل سلسلة إصدارات مؤسستي »الفرقان«  بدايات استخدام  أبرز  تعود  التمدد:   - 1
و«االعتصام« عام 2013، والتي ُأطلق عليها »رسائل من أرض املالحم«، حيث بلغ عدد اإلصدارات املرئية أكثر من 55 

1-  أماني يماني، “الجهاد االلكتروني وسيلة داعش للبقاء«، صحيفة مكة، 23 ديمسبر 2018، متاح على الرابط التالي:
 https://bit.ly/2Qtt3Aa
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إصداًرا، ما بني أفالم وفيديوهات توثق عمليات التنظيم يف العراق وسوريا، وأخرى تصور حياة املقاتلني األجانب امُلنتسبني 
إىل التنظيم، لدعوة وتشجيع أقراهنم يف الغرب للقدوم إىل »أرض اخلالفة« املزعومة كام كانوا يطلقون عليها)2(.

ومع بدء تأسيس »دولة اخلالفة اإٍلسالمية« املزعومة عام 2014، كان أول ظهور لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي من خالل 
تسجيل مصور له بعنوان »خطبة إعالن اخلالفة« وهو يعتيل املنرب يف جامع »احلدباء« يف العراق)3(. وقد توسع التنظيم فيام بعد 
ذلك يف تضخيم مكانته، وإمكانياته يف استخدام تقنيات الصوت والصورة، وذلك من خالل تقسيم املناطق اخلاضعة له إىل 
»واليات«، وإنشاء مكتب إعالمي يف كل والية ُيصص له مصورين وفنيني، تتلخص مهامهم يف تقديم تقارير فوتوغرافية، 
وفيديوهات عن النشاط العسكري واملدين للتنظيم يف تلك الواليات، لنرشها عىل شبكات اإلنرتنت، وصفحات التواصل 

االجتامعي. 

واستخدم التنظيم يف تلك املرحلة صوًرا ومشاهد حقيقية لعمليات احلرق والذبح واالغتياالت والتفجريات التي يقوم هبا 
القتال والعنف كام يف إصدارات مثل: »صليل الصوارم«، و«واقلتوهم  ترهيًبا ألعدائه، وحتفيًزا لعنارصه للتامدي يف أعامل 
حيث ثقفتموهم«، و«فرشد هبم من خلفهم«. هذا، فضاًل عن إصدار »شفاء الصدور« الذي أنتجته مؤسسة »الفرقان« عام 

2015 الستعراض عملية حرق الطيار األردين معاذ الكساسبة حًيا داخل قفص حديدي.

بإنتاج ما   2015 فوفًقا للمركز الدويل لدراسة التطرف والعنف السيايس، بلغ اإلنتاج اإلعالمي لـ«داعش« ذروته يف عام 
2025 صورة  ُيعادل  ما  أي   ،% 75 بنسبة  الصدارة  فيها عىل مل  الصور  استحوذت  إعالمية شهرًيا،  مادة   2700 يقارب 

شهرًيا. فيام احتلت الفيديوهات املركز الثاين بنسبة 25 %، بام ُيعادل 675 مادة فيلمية شهرًيا)4(.

2016 متادى التنظيم يف خطاب »االستعطاف واملظلومية« بالرتكيز  2015 وحتى بداية عام  من هناية عام  2 - االنحسار: 
باستعراض عملياته  امُلختصة  املرئية  التنظيم  الدويل، حيث لوحظ تراجع إصدارات  التحالف  عىل ضحايا عمليات قصف 
ونشاطاته ألدنى مستوى هلا، سواء من حيث الكم أو الكيف. هذا، يف مقابل الرتكيز عىل عمليات وهجامت القوات امُلعادية 
للتنظيم يف العراق وسوريا، والتي وصلت موادها إىل 35 % من إمجايل التقارير واإلصدارات املرئية التي نرشها التنظيم خالل 

تلك الفرتة، وكان ذلك نتيجة عدة أسباب، أبرزها:

أوالً: تشديد الرقابة اإللكرتونية عىل منصات التنظيم اإلعالمية ومواقع التواصل االجتامعي.

 ثانًيا: خسارة التنظيم مناطق عديدة يف العراق وسوريا مما أدى لرتاجع حجم ونوعية العمليات التي كان ينفذها.

 ثالًثا: بلوغ اإلنتاج املرئي الداعيش ذروته يف مستوى الدموية واستهالك كل تقنيات التامدي يف عمليات القتل والتعذيب التي 
كانت تعترب أهم عوامل جذب االنتباه لتلك اإلصدارات يف بداية بثها. 

رابًعا: تعرض التنظيم لرضبات قوات التحالف الدويل اجلوية التي أسفرت عن مقتل عدد كبري من رموزه وكوادره اإلعالمية 
املسئولة عن إدارة وإنتاج اإلصدارات املرئية، وتسويقها عرب وسائل التواصل االجتامعي)5(.

زاد من حاجته  مما  الرئيسية،  معاقله  هلا يف  تعرض  التي  الرضبات  إثر  التنظيم  تكبدها  التي  البرشية  اخلسائر  خامًسا: حجم 
الستقطاب املزيد من املقاتلني بالرتكيز عىل خطاب »االستعطاف واملظلومية«.

هذا بدوره ما دفع التنظيم للبدء يف إنتاج عدة إصدارات مرئية جديدة بقصد توجيه رسائل لذوي املهارات اإلعالمية ُتربز 
الديني العاطفي، كام يف إصداري:  التامدي يف استخدام اخلطاب  إليه من خالل  التنظيم هلم، وتستدرجهم لالنضامم  حاجة 

»جماهد انت« و»جماهد أنت أهيا اإلعالمي«)6(.

2- ضياء عودة وآخرون، “فزاعة عالمية تتهاوى: هل انتهت “بروباغاندا الجهاد” في سوريا”، موقع عنب بلدي، 24 فبراير 2019، متاح على 
الرابط التالي:

https://bit.ly/2R3W0my
3- المرجع السابق.

4-“إعالم داعش... من الصعود إلى بداية االنحسار«، موقع عين المدينة، 25 مارس 2016، متاح على الرابط التالي:
https://bit.ly/3b5ya0u

5- المرجع السابق.

6- المرجع السابق.
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الواقع،  التي تكبدها يف  اهلزائم  بعد  االنتشار، السيام  للبقاء وُمعاودة  تنظيم »داعش«  إطار ماوالت  يف  البقاء:  3 - حماولة 
وحالة اإلفالس اإلعالمي التي وصل هلا، أصدر مركز »احلياة« اإلعالمي التابع للتنظيم عام 2017، اجلزء الثاين من سلسلة 

»هليب احلرب« امُلرتمجة لإلنجليزية، والتي كانت أوىل إصداراهتا عام 2014 بعنوان  »هليب احلرب - اآلن جاء القتال«. 

وُيعد اإلصدار الثاين الذي جاء بعنوان »هليب احلرب - إىل قيام الساعة« هو أول إصدار للتنظيم بعد هزيمته يف عدة معاقل له 
يف سوريا عام 2017، حيث يعترب األكثر عنًفا يف تاريخ أعامله املرئية، خاصة أنه مثل نقلة سينامئية صورت مترد التنظيم ومدى 

وحشيته من خالل مشاهد اإلعدام، والذبح، وحتطيم الرؤوس باحلجارة)7(. 

فقد استعرض اإلصدار صوًرا وفيديوهات تم تداوهلا ُمسبًقا لعمليات قام هبا التنظيم يف املناطق التي كان ُيسيطر عليها يف 
العراق وسوريا، إلعادة استحضار مظاهر قوته ونفوذه وحتفيز أعضاءه عىل االستمرار والبقاء حتت لوائه.

بينام أصدر مركز »احلياة« اإلعالمي يف ليلة رأس السنة من عام 2017، فيديو بعنوان »يا كفار العامل«، حاماًل حتذيرات بلغات 
متلفة لعدد من الرؤساء الذين تم عرض صورهم وكان من بينهم: بشار األسد، ودونالد ترامب، وفالديمري بوتني. هذا، فضاًل 

عن دمج أغنية جهادية فرنسية ُترمجت إىل العربية واإلنجليزية بعدد من مشاهد عمليات اإلعدام امليدانية التي قام هبا التنظيم)8(.

فاجلدير بالذكر، أنه بعد االنشقاقات التي تعرض هلا تنظيم »داعش« واهلزائم التي تكبدها عام 2017، ركز التنظيم عىل تقديم 
متوى يدعو للصرب والثبات وُيشجع عىل البيعة وإعادة توجيه العنف جتاه أعدائه والدول التي يستهدفها، وبدء مرحلة جديدة 
من األنشطة والعمليات انطالًقا من مناطق أطلق عليها »أرايض اهلجرة« يف إقرار ضمني منه عىل هزيمته يف معاقله الرئيسية 

املعروفة بـ«أرض التمكني والسيطرة« يف العراق وسوريا)9(. 

بعنوان  وثائقًيا  فيلاًم   2021 عام  مطلع  يف  »داعش«  لتنظيم  امُلنارصة  وإعالم«،  »حرب  مؤسسة  أصدرت  الصدد،  هذا  ويف 
7- ماهر فرغلي، »لهيب الحرب 2«: »داعش« يواصل الرعب ويشعل الصورة بـ«جماليات التوحش«، موقع حفريات، 30 نوفمبر 2017، 

متاح على الرابط التالي:
https://bit.ly/3nHGecX

8- ضياء عودة وآخرون، مرجع سابق.
9- »ماكينة داعش اإلعالمية تفتقر إلى المواد اإلعالمية الجديدة«، موقع ديارنا، 20 ديسمبر 2017، متاح على الرابط التالي:

https://bit.ly/3eP5VUZ
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»البداية والنهاية«، ُمرتمًجا إيل اإلنجليزية، يرسد يف إجياز نشأة تنظيم »دولة العراق اإلسالمية« اإلرهايب، وحتى امتداده إيل 
سوريا وإعالن قيام تنظيم »الدولة اإلسالمية يف العراق والشام« اإلرهايب، الذي ُأطلق عليه بعد ذلك تنظيم »داعش«. وذلك 
من خالل استعراض عدة صور وتسجيالت مرئية وصوتية وفيديوهات ملشاهد حقيقية بثتها وسائل اإلعالم العربية والغربية 
عن أنشطة التنظيم وعملياته يف مناطق نفوذه يف العراق وسوريا، وما تىل ذلك من خسائر تكبدها إثر هجامت شنتها الفصائل 

والقوات امُلناوئة له والتي كان عىل رأسها قوات التحالف الدويل، والطريان الرويس. 

أن  يدعي  العربية  إىل  ُمرتجم  أجنبي  تقرير صويت  ُمستندًة يف ذلك عىل  التنظيم،  نفوذ  فكرة عودة  الفيلم عىل  وركزت هناية 
»الدولة اإلسالمية تتعاىف وتستفيد من اجلائحة، هجامت الدولة تزداد بكثرة، لقد أصبحت أكثر انتشاًرا وأكثر تعقيًدا«. كام 

اشتملت النهاية أيًضا عىل تقرير آخر أمريكي ُيذر من عودة أشد خطورة لتنظيم »داعش«. 

قارة  رأسها  عىل  جديدة  مساحات  عدة  يف  مؤخًرا  شنها  التي  التنظيم  عمليات  من  سلسلة  بعرض  الفيلم  ُاختتم  بينام  هذا، 
طالبان،  حركة  ضد  هجامته  عن  فضاًل  ومايل،  وليبيا،  ونيجرييا،  فاسو،  وبوركينا  وموزمبيق،  النيجر،  من:  كل  يف  أفريقيا، 

ومساعيه لتأسيس موطئ قدم له يف الفلبني، وعودته يف األماكن التي كان قد خرسها يف سوريا.

وُيمثل هذا الفيلم استكاماًل ملعركة درامية، أبطاهلا الصوت والصورة، بدأها التنظيم رًدا عىل بث املنصة العاملية »نيتفليكس« 
ألول فيلم ناطق بالعربية »املوصل«، يف 26 نوفمرب 2020،  والذي يروي قصة حشد 
جيش يضم ميليشيات عراقية، وأكثر من مائة ألف جندي من القوات اخلاصة العراقية 
»سوات« يف احلرب لتحرير املوصل من قوات »داعش« اإلرهابية. إذ يستعرض الفيلم 
التحالف املؤقت الذي مجع بني السنة، والشيعة، واملسيحيني، واألكراد، لتحقيق هدف 
واحد مشرتك، وحترير بالدهم من براثن تنظيم »داعش«، وذلك عىل الرغم من اختالف 

دوافعهم، ومصاحلهم يف املنطقة)10(. 

مرئيني، مها:  بإصدارين  التايل  اليوم  »املوصل« يف  فيلم  »داعش« عىل  تنظيم  رد  وجاء 
»معركة املوصل«، و«املوصل .. الرواية األخرى«، الستعراض رواية عكسية، وُمضادة 
من خالل استعراض مشاهد ولقطات ملعارك، وهجامت حقيقية شنها التنظيم خالل 
حرب املوصل، ُمقتبسة من عرشات التقارير واإلصدارات املرئية التي وثق التنظيم هبا 
االشتباكات اليومية التي دارت يف حرب املوصل خالل الفرتة )2016 – 2017()11(. 

10- »الموصل‹ أول فيلم عالمي باللهجة العراقية على شاشة نتفليكس«، موقع ميدل ايست اون الين، 31 أكتوبر 2020، ُمتاح على الرابط 
https://bit.ly/3t5dNbo :التالي

11- أحمد سلطان، “Mosul” و”الرواية األخرى”: معركة “درامية” بين Netflix وتنظيم داعش، موقع ذات مصر، 8 ديسمبر 2020، متاح 
: https://bit.ly/3xIFpVY على الرابط التالي
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خصائص اإلعالم »الداعشي« املرئي

تعدت خصائص إصدارات داعش املرئية وفًقا لعدة ُمتغريات منها عىل سبيل املثال: اإلطار الزماين واملكاين الذي ُتصدر فيه، 
وطبيعة امُلنتج اإلعالمي ومتواه، ونوع اجلمهور امُلستهدف من حيث مستوى الثقافة والتعليم، ومدى القابلية واالستعداد 

للتغيري. إال أنه بشكل عام ُيمكن استعراض أبرز خصائص املواد املرئية عىل النحو التايل:

أوالً: أهنا مواد »ُمصنعة« و»ُمنتقاة« بدقة وعناية من ِقبل القائمني عليها لتوجيه رسائل معينة، واستعراض وجهة نظر تتسق 
مع رؤية ومصالح ُمنتجيها وصانعيها. ثانًيا: أهنا قد تكون ذات مضمون سطحي واضح للمشاهد، أو ذات مضمون عميق، 
ُمشفر يستقر يف العقل الباطن للمشاهد دون أن يشعر بذلك. ثالًثا: أهنا تستطيع  تشويه الواقع، والتالعب باحلقائق سواء من 
حيث زاوية التقاط الصور، أو من خالل عملية املونتاج، أو باعتامد القائمني عليها عىل بثها ضمن متوى صويت أو مكتوب 
معني، أو يف إطار زمني يضمن التأثري عىل عقلية امُلشاِهد ونفسيته. رابًعا: ختتلف قراءة املواد املرئية حسب مستوى وطبيعة 
ثقافة امُلتلقي، فهناك من قد يبحث يف مدى مصداقية تلك املواد، لكشف طبيعة التحيز الكامن يف املحتوى اإلعالمي سواء كان 

سلبًيا أو اجيابًيا، وهناك آخر يُصعب عليه استكشاف ما مل يتم توضيحه بشكل مبارش خالل امُلنتج اإلعالمي)12(.

واجلدير بالذكر أنه مل تستخدم أي مجاعة إرهابية أخرى املواد املرئية بشكل ُمتقن ومهني كـ«داعش«، السيام من حيث قدرهتا 
عىل الدمج بني الصور والنصوص واألصوات بام يضمن تسويق األعامل، وفاعلية تأثريها الفكري والعاطفي عىل امُلتلقي، 
فاعلة عىل  ُتدير عدة منصات، ومنتديات، ومؤسسات إعالمية  افرتاضية عىل اإلنرتنت  التنظيم وزارة إعالم  يمتلك  حيث 
شبكات التواصل االجتامعي، تقوم عىل نرش بيانات التنظيم اخلاصة بتوجهاته الفكرية وأنشطته وعملياته يف إطار ما يطلق 

عليهم »جنود اخلالفة االفرتاضية«. وتتمثل أبرز خصائص اإلعالم »الداعيش« املرئي فيام ييل)13(.

يتم  امُلستهدف، حيث  الفئة، واجلمهور  وباختالف  هلا،  امُلنتجة  املؤسسات  باختالف  األعامل  اختالف جودة ومتوى  أوالً: 
توجيه خطاب »داعش« املرئي لثالثة فئات: األوىل، امُلستهدفني للتجنيد. والثانية، امُلحايدين وامُلستمعني جلميع األطراف. أما 

الفئة الثالثة، فهم األعداء والدول امُلستهدفة. 

»الدولة  بامهية  وتعريفهم  التنظيم  إىل  لالنضامم  العامل  أنحاء  مجيع  من  املقاتلني  جذب  اهلدف  كان  عندما  املثال:  سبيل  فعىل 
العربية،  املنطقة  التنظيم فيلم »إهنا خالفة ورّب ممد«. وعندما كان اهلدف ماطبة حكومات  اإلسالمية« املزعومة، أصدر 
الصوارم«،  منها سلسلتى »صليل  أعامل  التنظيم عدة  القتال، أصدر  ميادين  التنظيم يف  يقوم هبا  التي  املعارك  والرتكيز عىل 
و«فرشد هبم من خلفهم«. بينام جاء فيلم »هليب احلرب«، ناطًقا باللغة اإلنجليزية عىل عكس األعامل السابقة ألنه كان موجًها 

إىل الغرب والواليات املتحدة.

ثانًيا: يتم ربط عناوين إصدارات التنظيم املرئية بمصطلحات تركز عىل الفعل املادي للقتال والعنف كفيديو »السهم اخلائب« 
وسلسلة »صليل الصوارم« لتحفيز أنصاره وإثارهتم للقتال، أو بآيات ُمقتبسة من القرآن الكريم إلضفاء هالة من »القدسية 

الدينية« عىل أعامهلم، كفيديو »واقتلوهم حيث ثقفتموهم«.

للقنابل  القتال  ميادين  من  واقعية  أصوات  عىل  تنطوي  تصويرية  ومؤثرات  بموسيقى  والفيديوهات  الصور  دمج  ثالًثا: 
والرصاص والتهليل والتكبري، فضاًل عن اآليات القرآنية واألناشيد التحفيزية لعنارصه اإلرهابية. 

إسالمي عاطفي  قالب  وذلك يف  أفالم هوليود،  هلا  تروج  التي  اخلارق«،  »البطل  تقديم صورة  بإعادة  التنظيم  يقوم  رابًعا: 
ُيثري املشاعر وُيشجع عىل االنضامم إىل »احللم امُلتخيل« و«اخلالفة املزعومة«. إذ يتم الرتكيز عىل »أسطورة اجلهادي« بتصوير 
صور  عىل  القدسية  وإضفاء  منهم،  ُسلب  الذي  احلق  اسرتجاع  ياولون  و«أبطال«  كـ«فرسان«  املرئية  األعامل  يف  املقاتلني 

ومشاهد موهتم وهم مبتسمون لـ«نيل الشهادة«. 

خامًسا: احلبكة يف التسلسل الزمني للمعارك والتحركات امليدانية، وإتقان أساليب الرتهيب بمشاهد اإلعدام وقطع الرؤس 
واإلحراق.

12- فهد عبد الرحمن الشميميري، التربية اإلعالمية: كيف نتعامل مع اإلعالم؟، )الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 2010(، ص: 80.
https://bit.ly/2Pe4aYK :13- عمار المأمون، “الخصائص الفنية لسينما داعش”، رصيف 22، 31 مايو 2017، متاح على الرابط التالي
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أهم استراتيجيات إعالم »داعش« املرئي

يقوم تنظيم »داعش« بتوظيف جمموعة اخلصائص التي يتميز هبا متوى إعالمه املرئي، للوصول إىل أهدافه وحتقيق مصاحله، 
وذلك من خالل االعتامد عىل عدت اسرتاتيجيات إعالمية ودعائية. ورغم تعدد وتنوع االسرتاتيجيات التي تبناها تنظيم 
صياغة  إعادة  يف  املرئية  إصداراته  يستغل  كان  ما  غالًبا  أنه  إال  اإللكرتوين،  اإلرهايب  للنشاط  استخدامه  بدء  منذ  »داعش« 
وجتسيد األحداث لتضليل امُلشاِهد، وتوسيع قاعدته اجلامهريية بتجنيد، واستقطاب املزيد من العنارص الفاعلة وامُلنارصة له، 

وذلك عىل النحو التايل:

1 - القولبة: ُتعد عملية »القولبة« إحدى أدوات التضليل اإلعالمي التي يتم من خالهلا اختزال املعلومات واحلقائق يف قوالب 
عامة جامدة هبدف تصدير صور نمطية معينة للُمتلقي سواء فيام يص قضية ما، أو فيام يص فئة أو مجاعة من األشخاص، 
خاصة بعد أن أصبحت وسائل اإلعالم هى املصدر األسايس واملبارش لألفكار والتصورات عن الدول والشعوب والثقافات 

والديانات واألعراق، واالجتاهات السياسية والفكرية األخرى املختلفة حول العامل.

تبدأ عملية »القولبة« بإلصاق جمموعة من السامت السلبية باملوضوع مل االستهداف، ثم املبالغة يف تلك السامت وتكرارها 
حتى تتالشى أي جوانب إجيابية، ليتم بعد ذلك البحث عن شواهد ضعيفة املصدر أو نادرة الوجود للتأكيد عىل تلك السامت 
وترسيخها يف عقل املشاهد. ومع مرور الوقت وإحكام عملية القولبة بتنوع وسائل اإلعالم واألدوات امُلستخدمة يف عرض 
وتصدير الصور امُلنمطة، تنجح عملية التضليل اإلعالمي للُمشاِهد، بتصنيع صورة سلبية جتاه الضحية، التي تواجه يف هناية 

املطاف شتى أنواع الكراهية والنبذ والتي قد تصل إىل العنف والقتل)14(.

وتتجىل عملية التضليل اإلعالمي خاصة يف ظل احلروب، وتضارب املصالح واألهداف، حيث يسعى كل طرف لكسب 
تأييد الرأى العام اجلامهريي، وجذب امُلنضمني إىل صفوفه يف مواجهة الطرف اآلخر، وذلك من خالل: أواًل، املبالغة يف كم 
وغموض املعلومات التي يتم استعرضها خالل اإلصدارات املرئية، قصد تعجيز، ومنع امُلتلقي من حتليلها وتفسريها للتأكد 
من مدى مصداقيتها. وثانًيا، التالعب باملواد املرئية كالصور والفيدوهات إما بطريقة التقاطها أو بتغيري مضموهنا بالتقنيات 
احلديثة من خالل إضافة أو حذف شئ منها، إلعطاء انطباع معني ُيالف تفسريه حقيقة الواقع. وثالًثا، انتقاء مصطلحات إما 
إجيابية أو سلبية يف أصلها الستغالهلا يف سياق ُمدد يدم عملية التضليل، ويؤدي إلصدار أحكام غري موضوعية عىل الطرف 
اآلخر. ورابًعا، إثارة أزمات زائفة أو تسليط الضوء عىل أحداث معينة لتشتيت االنتباه عن القضايا األصلية. وخامًسا، التامدي 

يف التهويل أو التهوين حلدث أو فكرة ما إلعطاء انطباع زائف)15(.   

وُتعد »القولبة« إحدى أهم اسرتاتيجيات اإلعالم »الداعيش« املرئي، حيث يقوم من خالهلا بتضليل امُلشاِهد بام يضمن حتقيق 
مصاحله وأهدافه، السيام أن خطابه ليس تلقائًيا ُيلقيه خطيب أو ُمنظر، إنام هو منظومة ُمتكاملة تضم ُمرتفني عىل مستوى عاٍل 

من الكفاءة يف إنتاح األفالم القصرية والوثائقية والفيويدوهات.

متر عملية اإلنتاج اإلعالمي يف التنظيم بعدة مراحل أمهها مرحلة ما قبل اإلعداد والتي يتم خالهلا وضع مجيع املبادئ التوجيهية 
من قبل اللجنة القضائية لإلعالم اخلاصة بالتنظيم، لتحديد األحداث واألهداف امُلستهدف تغطيتها، وكذلك لتحديد طبيعة 
املواد امُلراد جتميعها سواء كانت نصوًصا، أو صوًرا، أو مقاطع فيديو، أو صوًتا)16(. وتتم عملية »القولبة« التي يتبناها التنظيم 

عىل النحو التايل)17(. 

أو  املذهب  أو يف  الدين  املختلف عنه سواء يف  املرئية برتسيخ احلقد والكراهية جتاه اآلخر  التنظيم خالل أعامله  يقوم  أوالً: 
»الكفرة«  اإلسالم«،  »أعداء  اهلل«،  »أعداء  »الطواغيت«،  مثل  به  السامت  بعض  وإلصاق  السيايس،  أو  الفكري  االنتامء  يف 

»املرتدين«، »اخلونة« ... إلخ، لتحفيز روح العداء واالنتقام لإلسالم عند أتباعه. 

14- فهد عبد الرحمن الشميميري، مرجع سابق، ص: 88.
15- المرجع السابق، ص ص: 105 - 107.

16- Asaad Almohammad and Charlie Winter, “From Battlefront to Cyberspace: Demystifying the Islamic State’s 
Propaganda Machine”, West Point United States Military Academy, Combating Terrorism Center, June 2019.
17- تريز منصور، “إعالم داعش الوسائل والخطاب الدعائي والتقنيات”، مجلة الدفاع الوطني اللبناني، العدد 100 أبريل 2017، متاح على 

https://bit.ly/3ndiUUa :الرابط التالي
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ثانًيا: ُيسقط التنظيم ُمسميات إجيابية عىل معاين سلبية، بام يتناسب مع خدمة اسرتاتيجيته وأهدافه، كاستخدام مصطلحات 
»اجلهاد«، و»الشهادة«، و»اخلالفة اإلسالمية«، و»أشبال اخلالفة« التي أصدر هبا سلسة من األفالم الوثائقية التي يتم عرضها 

عىل األطفال يف إطار برناجمه للتنشئة »اجلهادية« التدرجيية.

جنوده  جتاه  سواء  اإلسالم  تعاليم  وفق  احلسنة  واملعاملة  االجتامعية  العدالة  لتطبيق  نموذج  بأنه  نفسه  التنظيم  ُيصور  ثالًثا: 
وعنارصه، أو جتاه النساء واألطفال والكهول والفقراء، وغريهم من الفئات امُلستضعفة.

رابًعا: يدعي التنظيم خالل أعامله املرئية كيف يتقن أمور احلكم، ويستعرض كيف متتلئ األسواق يف ظل حكمه باألغذية 
ن ألنصاره وأتباعه حياة كريمة مليئة بالرتفيه والعروض واالحتفاالت الدينية. واخلريات، وكيف ُيؤمِّ

هى  املزعومة  اإلسالمية  الدولة  إلقامة  يوضوهنا  التي  املعركة  بأن  إقناعهم  هبدف  للمسلمني  اخلطاب  توجيه  يتم  خامًسا: 
واجب رشعي، وإن السبيل الوحيد للنرص هو استخدام السالح والقوة امُلفرطة من خالل استعراض صور ومشاهد لعمليات 

اإلعدام، والذبح، واحلرق، والتفجري.

االجتامعي«  »الضبط  عملية  يف  املرئي  اإلعالم  أدوات  هبا  تقوم  التي  »الربوباغندا«  الدعاية  ُتسهم  التجنيد:  بروباغندا   -  2
للُمجتمع امُلستهدف من خالل التأثري عىل اجتاهات الناس وسلوكهم يف إطار زمني معني، لتأسيس بناء اجتامعي موحد عرب 
جتانس االجتاهات الفكرية والعاطفية لدى األفراد جتاه موضوع أو قضية أو طرف ما، مما جيعل اخلروج عن ذلك البناء يف 
كثري من األحيان أمًرا صعًبا للغاية، السيام أن فاعلية الربوباغندا تتزايد مع القدرة عىل احتكار الوسط امُلستهدف، وتوفري 
فرصة أكرب للتأثري فيه وتوجيه مساره باالعتامد عىل تقنيات ومهارات االتصال الشخيص، واستخدام وسائل ختاطب ُمتعددة. 

وتنقسم الدعاية لـ3 أنواع، عىل النحو التايل)18(.

أ - الدعاية البيضاء: يكون املصدر واهلدف ُمددين ومعروفني بالنسبة للُمتلقي، ويدرك اجلمهور أن هناك ماولة للتأثري عليه 
من خالل تعرضه للُمنتج اإلعالمي املرئي.

ب- الدعاية السوداء: يتم إخفاء املصدر واهلدف وال يدرك الناس أن هناك ماولة للتأثري عليهم ودفعهم يف اجتاه معني.

ج- الدعاية الرمادية: ُيفي اخلطاب اإلعالمي امُلعلن أهداًفا أخرى غري ُمعلنة.

واجلدير بالذكر يف هذا الشأن أنه ال يمكن حرص خطاب »داعش« الدعائي املرئي يف أحد تلك األنواع، إنام هو مزيج بينها. 
ويتلف اخلطاب »الداعيش« باختالف الفئات امُلستهدفة ثقافًيا، وعمرًيا، وجنسًيا، ويتلف كذلك باختالف اإلطار الزماين 

واملكاين الذي يتم فيه بث ونرش املحتوى املرئي، الختالف امُلستجدات واألحداث وما غري ذلك من ُمتغريات.

فمع بداية أزمة جائحة كوفيد – 19، عام 2020، واعتامد التنظيم عىل أن معظم ُمقاتليه من أجيال مواكبة لعرص التكنولوجيا 
وشبكات اإلنرتنت، تصاعد حضور حسابات »داعش« وأنصاره عىل مواقع التواصل االجتامعي ُمستغاًل يف ذلك الدور الذي 

لعبته اجلائحة يف تنامي دور وسائل اإلعالم والدعاية الرقمية. 

واكتسب األمر أمهية ُمتزايدة خاصة يف ظل تطبيق »احلظر املنزيل« وما أسفر عنه من زيادة يف الوقت الذي يتم قضاءه عىل 
شبكات اإلنرتنت، والتفاعل مع املحتويات الدعائية امُلتطرفة التي يقوم التنظيم بنرشها وتداوهلا. فاجلدير بالذكر أن تصاعد 
حضور »داعش« اإللكرتوين مل يكن فقط هبدف حتفيز عنارصه واستقطاب وجتنيد آخرين، إنام أيًضا الستغالل متواه اإلعالمي 

اإلفتائي يف تصوير الوباء »كجند من جنود اهلل يرضب اهلل به الدول امُلتحالفة عىل ماربته«)19(.

وبينام اعتاد التنظيم عىل اجلمع بني خطابى »املظلومية« و«العنف«، لُيربر األول ما يتم ممارسته يف الثاين من وحشية وترهيب، 
توسع التنظيم مؤخًرا يف اجلمع بني خطابى »الدمج« و«التحريض«، بحيث يكون األول ُمقدًما عىل الثاين ودافًعا له. هذا، من 
خالل قيام بروباغندا »الدمج« يف البداية بمخاطبة امُلشاِهد كأحد أفراده واإلياء إليه بدوافع ومربرات لتهيئته وتطبيعه عىل 
أيديولوجيا التنظيم ونشاطاته والعمليات التي سُيكلف للقيام هبا يف املستقبل، ليتم بعد ذلك نقله من مرحلة التأييد السلبي إىل 

18- فهد عبد الرحمن الشميميري، مرجع سابق، ص: 100.
التالي:  الرابط  2021، متاح على  يناير   24 2020”، مرصد األزهر،  لتنظيم داعش اإلرهابي خالل عام  الخطاب اإلعالمي  “قراءة في   -19
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مرحلة التأييد اإلجيايب ومن حالة رفض الواقع للتمرد عليه والقيام بالعمليات اإلرهابية من خالل بروباغندا »التحريض«)20(. 

املقاتلني  أحد  فيه  ويظهر   ،2014 عام  »الداعشية«  »االعتصام«  قناة  أصدرته  الذي  الفيديو  االسرتاتيجية،  هذه  أمثلة  ومن 
الكنديني، املدعو أبو أنور الكندي وهو يوجه رسالة إيل مسلمي كندا والواليات املتحدة األمريكية، فيصف نفسه يف البداية 
كواحٍد منهم كان يتزحلق عىل اجلليد ويلعب املوسيقى إال أنه اختار »اجلهاد« لـ«إقامة رشيعة اهلل يف األرض«، ولُيطالبهم بعد 
ذلك باالختيار بني أحد األمرين، إما اهلجرة إىل »أرض اخلالفة«، أو »اجلهاد« يف »دار الكفر« التي يعيشون فيها، قائاًل: إما أن 

تشد رحالك أو جتهز عبوتك الناسفة«)21(.

فضاًل عن اإلصدار املرئي الذي بثه التنظيم عقب مقتل املدرس الفرنيس يف أكتوبر 2020، حيث مدح وأثنى عىل ُمرتكب 
العملية اإلرهابية، وحرض وشجع عىل ارتكاب العمليات اإلرهابية دون التفرقة بني عسكري ومدين، وانتقد يف الوقت ذاته 
كل من يدافع عن الرسول - صىل اهلل عليه وسلم – بالطرق السلمية أو الفكرية فقط، وحض عىل الدفاع عنه فقط باستخدام 

العنف والقتل)22(.  

هذا بينام حرض خطاب »اليوتبيا« أكثر يف إصدارات التنظيم املرئية املوجهه سواء للعرب أو للغرب، حيث يتم تصوير مثالية 
االنتامء للتنظيم ولـ«الدولة اإلسالمية« املزعومة التي يدعو هلا كـ«مدينة فاضلة«)23(، عىل غرار الفيلم الذي أنتجته قناة »احلياة« 
»الداعشية«، بعنوان »ال حياة بال جهاد« ويظهر فيه أحد املقاتلني األجانب، ُمتكلاًم باإلنجليزية قائاًل: »إن عالج االكتئاب هو 

اجلهاد يف سبيل اهلل. أشقاؤنا الذين يأتون إىل اجلهاد يشعرون بالسعادة التي نشعر هبا«. 

ُمشاهبة  صور  وتصدير  ادعاء  يف  التامدي  خالل  من  النفيس،  والسالم  التنظيم  إىل  االنضامم  فكرة  بني  للربط  الفيلم  ويسعى 
حلياة الصحابة، بعرض مشاهد الراحة والسعادة التي تعم املقاتلني وترسم عىل وجوههم االبتسامة مع الرتكيز عىل إظهار 
مشاعر األخوة القوية بينهم)24(، حيث يستغل تنظيم »داعش« حالة العزلة وعدم االنتامء التي يعيش فيها بعض الشباب املسلم 
املزعومة وكأنه  اخلالفة  دولة  إىل  االنضامم  له  ليقدم  الغربية،  بالشباب ذوي األصول  مقارنة  الغربية، خاصة  املجتمعات  يف 

اخلالص من التهميش، وازدواجية املعايري التي ُيعاين منها يف الغرب.  

واستغالالً ملا تشهده بعض البلدان العربية من تردي يف األوضاع االقتصادية واالجتامعية وانتشار للفساد وارتفاع األسعار، 
أصدر التنظيم اجلزء الثالث من الفيلم الوثائقي »الدولة اإلسالمية« بعنوان »الدولة اإلسالمية: إنفاذ الرشيعة يف الرقة«، حيث 
يظهر فيه الرجال وهم يسريون يف الشوارع برفقة زوجاهتم، والتجار يديرون مالهتم يف أمان، ورجال احلسبة يتابعون عملهم 

بلطف ويتأكدون من إنفاذ القوانني، وإقامة العدل فيام يص معامالت البيع والرشاء)25(.

ختاًما، يمكن القول إنه رغم اهلزائم التي تعرض هلا تنظيم »داعش« اإلرهايب عىل األرض، إال أن االنتصار احلقيقي عليه يبدأ 
من هزيمته أوالً يف امليدان الرقمي، حيث ينرش أفكاره ويستعرض عملياته ويستقطب أتباعه. فمن املقوالت الشهرية لزعيم 
تنظيم »القاعدة« أيمن الظواهري: »نحن يف ساحة املعركة، وأكثر من نصف هذه املعركة يدث يف وسائل اإلعالم«)26(. ورغم 
أنه قيل قدياًم أن »الصورة ال تكذب« إال أنه مع التطورات التكنولوجية واإلعالمية اهلائلة التي طرأت عىل العامل امُلعارص، ومع 
ظهور أدوات اإلخراج واملونتاج واحليل الفنية والتقنية اهلائلة، أصبحت الصورة أحد أهم وأبرز أدوات الكذب والتضليل.

 

20- المرجع السابق.
21- أمل مختار )ُمحرر(، دراسة السياسات المشتركة: التهديد اإلرهابي في منطقة األورومتوسط، »آليات التجنيد« )القاهرة: مركز األهرام 

للدراسات السياسية واالتسراتيجية، أبريل 2017(، ص: 33. 
22- ”قراءة في الخطاب اإلعالمي لتنظيم داعش اإلرهابي خالل عام 2020“، مرجع سابق.

23- المرجع السابق.
24- أمل مختار )ُمحرر(، مرجع سابق، ص: 33.

25- المرجع السابق، ص: 34.

26- المرجع السابق، ص: 26.


