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دعاية تنظيم داعش
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ملخص البحث:
يهدف البحث إىل توضيح كيفية استخدام تنظيم داعش للوسيلة اإلعالمية لتحقيق أكرب قدر
ممكن من الشهرة اليت تثمر عن استقطاب مزيد من األعضاء واملتعاطفني .وقد الحظ الباحث أن
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كان طرفاً فيها ليبني كيف متكن التنظيم من توظيفها خلدمة آلته الدعائية .هذه املتابعة لألحداث
واالنتهازية اليت ينتهجها تنظيم داعش تظهر أن التنظيم يعمل وفق أساليب علمية للوصول إىل
اجلماهري املستهدفة معتمداً على أربعة عناصر رئيسية قام الباحث ابستعراضها.
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املقدمة:
يعد تنظيم داعش أحد التنظيمات اإلرهابية األكثر شهرة على اإلطالق؛ وذلك نتيجة الستخدامه تقنيات دعائية متقدمة ساعدته يف
الوصول إىل مجهور واسع يف كافة أرجاء املعمورة .ويظهر أن اهلدف من استخدام التنظيم للدعاية يتمثل يف سعيه إىل استقطاب مزيد
من األعضاء؛ حيث أن وجود اجملندين هو احملور األساسي لبقاء أي مجاعة إرهابية .وميكن القول إبن التنظيم يستخدم الدعاية بطريقة
متقدمة للغاية ال ميكن فهمها دون إجراء دراسة حول التنظيم من حلظة نشأته .حيث أن دراسة ماضي وحاضر التنظيم تبني أن كل
األحداث البارزة اليت نفذها التنظيم مت إعدادها بشكل جيد بغرض إضفاء مزيد من التوهج لعملياته الدعائية .وميكن مالحظة قيام
التنظيم بتوظيف األحداث بعناية فائقة بغرض جذب مجهور حمدد؛ حيث أن التنظيم متكن من صناعة أحداث تتناغم مع الفكر الذي
يروج له ويوظف ذلك كله يف خدمة محالته الدعائية .وعالوة على ذلك ،يستفيد التنظيم بطرق احرتافية من بعض األخطاء اليت يرتكبها
بعض خصومه ويوظفها يف استقطاب املزيد من األعضاء.
مميكن القول إن بقاء التنظيمات اإلرهابية يعتمد يف املقام األول على توافر األعضاء وهذا ما يسعى تنظيم داعش إىل أتمينه .ولكن يبقى

السؤال :كيف متكن التنظيم من جتنيد آالف األشخاص من مناطق متفرقة من هذا العامل؟ ولإلجابة على هذا ذلك ،من املهم استيعاب
القضااي األخرى ذات العالقة مثل معرفة ما هي األهداف األساسية للتنظيم وللجماعات اإلرهابية األخرى؟ وملاذا يستخدم العنف
والوحشية؟ وملاذا يهاجم الطائفة الشيعية؟ وكيف يستغل أخطاء البعض يف جتنيد املزيد من األعضاء؟ ومن احملتمل أن اجلانب األكثر
أمهية هو معرفة الطريقة اليت استخدم فيها التنظيم وأسالفه (مجاعة التوحيد واجلهاد ،وتنظيم القاعدة يف العراق ،ودولة العراق اإلسالمية)
كل حدث لتعزيز دعايته .وعلى سبيل املثال ،متثل اهلدف من إنشاء مجاعة التوحيد واجلهاد يف إسقاط النظام األردين واستبدال دولة
إسالمية به ،ولتحقيق ذلك سعى أبو مصعب الزرقاوي مؤسس هذه اجلماعة إىل جتنيد إرهابيني من األردن ومن فلسطني .وعندما ارتفع
عدد أعضاء اجلماعة وتباينت جنسيات األعضاء ومل تعد حمصورة يف األردن وفلسطني عمل أبو مصعب الزرقاوي على تناسي هدفه
املعلن إبسقاط النظام األردين والرتكيز فقط على أتسيس دولة إسالمية .وهذا النهج اجلديد الذي استخدمه أبو مصعب الزرقاوي ال
يعين أنه ختلى عن خمططه جتاه بلده األم ولكنه استخدم هذا النهج حلاجته إىل جتنيد املزيد من األعضاء بغض النظر عن جنسياهتم.
وهناك مثال آخر على توظيف التنظيم لألحداث بغرض كسب مزيد من اجملندين متثل يف اإلعالن عن أول أمري للدولة اإلسالمية يف
العراق .فعلى الرغم من أن القائد احلقيقي لتنظيم القاعدة يف العراق بعد مقتل أيب مصعب الزرقاوي ،كان شخصا مصراي يمعرف (أبيب

أيوب املصري) إال إنه بعد إعالن تنظيم القاعدة يف العراق عن قيام دولة العراق اإلسالمية قام أبو أيوب املصري بتنصيب أيب عمر

البغدادي قائداً لألمارة اجلديدة .وقد رجح عدد من الباحثني أن تكون شخصية أيب عمر البغدادي شخصية خمتلقة وأن تنظيم القاعدة
يف العراق أبتكرها هبدف جذب العراقيني إىل الدولة اإلسالمية اجلديدة خاصة وأن أمريها من بين جلدهتم .وعالوة على ذلك ،فإعالن
أيب بكر البغدادي عن قيام اخلالفة اإلسالمية وتنصيب نفسه خليفة للمسلمني كان يهدف إىل جتنيد املسلمني من مجيع أحناء العامل.
وبشكل عام ،فإن البحث ينظر إىل الدعاية والتجنيد على أهنما وجهان لعملة واحدة يف سياسة تنظيم داعش اليت يتم تنفيذها بطرق
احرتافية جداً ،حبيث مميكن للدعاية أن ختدم أهدافاً أخرى مثل إرهاب األعداء ومجع األموال ألغراض التجنيد .ويف الوقت ذاته،
ومبساعدة الدعاية ميكن حتقيق وتعزيز التجنيد عرب االستفادة من بعض األخطاء اليت يرتكبها السياسيون يف سوراي والعراق وبعض البلدان
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األخرى اليت يرى أرابب التنظيم أهنا أحياانً تتصرف بطرق معادية لإلسالم .ولقد استفاد التنظيم من خطاء كثرية اقرتفتها احلكومة
األمريكية خاصة حينما سحبت جنودها يف عام 2011م قبل القضاء التام على مجيع عناصر القاعدة يف العراق .كما استغل أبو بكر
البغدادي أيضاً السياسة الطائفية لرئيس الوزراء العراق السابق نوري املالكي والفوضى يف العراق يف جتنيد املزيد من العناصر حيث جنح
يف مضاعفة عدد املنتمني إىل التنظيم يف عام 2012م .ونتيجة لتلك الزايدة يف أعداد املنضمني للتنظيم فقد أعلن البغدادي عن إنشاء

ما يسمى دولة اإلسالمية يف العراق والشام وجند املزيد من العراقيني والسوريني .ابإلضافة إىل ذلك فقد غاىل التنظيم يف تنفيذ األعمال
الوحشية مبا فيها قطع الرؤوس واإلعدام والصلب واحلرق واهلجمات االنتحارية اليت سامهت مجيعها منذ وقت الزرقاوي حىت مرحلة أيب
بكر البغدادي يف جذب وجتنيد مزيد من األعضاء .وابلرغم من أن اسرتاتيجية أسامة بن الدن الذي كان يشاطر الزرقاوي يف هدف
انشاء دولة إسالمية ،كانت تركز على حماربة العدو البعيد خصوصاً الوالايت املتحدة األمريكية ،إال إن أاب مصب الزرقاوي قد جتاهل

تلك االسرتاتيجية وركز على مهامجة العدو القريب كالشيعة يف بعض املناسبات بغرض تشجيع السنة من مجيع أحناء العامل على االنضمام
للتنظيم ،أو مهامجة بعض املناطق السنية ألغراض الرتهيب وكسب مزيد من الشهرة.
سريكز البحث على دعاية التنظيم وعلى الطريقة اليت وظف من خالهلا كل حدث بغرض التجنيد ،كما سيناقش البحث اهلدف الرئيسي
الستخدام الدعاية .وسيستعرض أيضاً من خالل حملة اترخيية أبرز األحداث اليت وظفها التنظيم يف خدمة محالته الدعائية اهلادفة إىل

استقطاب الشباب وصغار السن .وسيتناول بعض أنشطة التنظيم للتعرف على مدى أمهية استقطاب اجلماهري ابلنسبة للتنظيم حىت

ولو مل يتحقق ذلك إال من خالل قتل األبرايء وسفك دمائهم .كما سيستعرض البحث كيفية استغالل التنظيم الوسيلة اإلعالمية يف
نشر اخلدع واألكاذيب يف سبيل الوصول إىل الشباب وصغار السن بغرض جتنيدهم.
النتائج:
الحظ الباحث أن كثري من الدراسات والبحوث اليت انقشت دعاية تنظيم داعش مل تربط احلدث ابلدعاية وابلتايل فقد سعى البحث
إىل إطالع القارئ على الطريقة اليت استخدم التنظيم من خالهلا األحداث خلدمة محلته الدعائية .كما الحظ الباحث أنه ميكن قياس
أتثري رسائل التنظيم عرب فعالية اإلعالم وحجم حمتوى الرسالة ومدى وحشيتها .وهلذا ميكن القول إبن احملتوى هو العنصر األساس يف
الدعاية حبيث ينبغي أن يكون هناك ترابط وثيق بني احملتوى واملتلقي .وبناءً على ذلك يقوم التنظيم ابختيار أفضل املنصات اإلعالمية

لنشر رسائله .وحىت يستطيع التنظيم الوصول إىل أكرب قدر ممكن من اجلماهري وجتنيدهم فإنه يقوم ابستخدام اإلعالم بطريقة احرتافية
جداً خاصة إذا ما قورنت ابلطريقة اليت كان ينتهجها تنظيم القاعدة .كما توصل البحث إىل إن دعاية التنظيم قد استندت على أربعة
عوامل متصلة يف جمموعة واحدة لتعمل كل هذه العناصر على رسم التحركات األساسية للتنظيم.
منهج البحث:
استخدم الباحث املنهج التارخيي لتعقب سلسلة من األحداث للتعرف على كيفية استخدام التنظيم للدعاية والتعرف على اجلهات
الفاعلة املرتبطة هبذه األحداث .كما مت استخدام املنهج االسرتدادي لتحليل حمتوى نصوص الواثئق الدينية ومصطلحات اخلطاب الديين
واإلصدارات اإلعالمية للتنظيم عن قرب .كما مت دراسة آلية دعاية التنظيم بشكل مفصل وتوضيح ماهية الرسائل اليت حاول التنظيم
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إيصاهلا إىل اجلمهور ابالعتماد على منوذج االتصال اخلاص بالزويل ) (communication model, Lasswellبغرض
تفسري املزيج املؤلف من اإلعالم والعنف والتجنيد الذي كان العباً أساسياً يف اسرتاتيجيات تنظيم داعش.
حملة اترخيية تبني كيفية توظيف تنظيم داعش للدعاية :propaganda
ميكن القول أبن الدعاية اإلعالمية اليت تستخدمها اجلماعات اإلرهابية تلعب دوراً مهماً خصوصاً يف جمال جتنيد الشباب .واستخدام
تنظيم داعش للدعاية مل يكن أمراً مستحداثً بل سبقه إىل ذلك كثري من األفراد واجلماعات والدول ممن حاولوا التأثري يف اجلماهري وكسب
أصواهتم .ويعد القائد األملاين النازي أدولف هتلر أحد البارعني يف استخدام اإلعالم للتأثري يف نفسيات املتلقني .وكان هتلر يؤمن مبقولة
مفادها "إنه كلما كانت الكذبة أكرب كلما كانت أقرب إىل التصديق" (كول ) (Cullوزماله2003 ،م ،ص .)39ولقد أشار ابرنيز
)2004( (Bernaysم ،ص )8إىل إنه ميكن القول أبن مصطلح الدعاية مصطلحاً حمايداً ولكن اهلدف من استخدام الدعاية هو
الذي حيدد فيما إذا كان املصطلح إجيابياً أو سلبياً .وميكن القول أبن اهلدف األساسي من استخدام تنظيم داعش للدعاية يتمثل يف

التجنيد ولفهم أفضل ألسباب متكن تلك اجلماعات من التغرير ببعض األشخاص يرى يل )2011( (Leeم ،ص )213أن جاذبية
األفكار اليت حتتويها الرسالة هي التفسري األسهل لذلك.
وقد لعب استخدام االنرتنت بطريقة فعالة دوراً اساسياً يف دعاية تنظيم الدولة منذ أايم أيب مصعب الزرقاوي ،وهلذا فإنه من املهم التأكيد

على إن أسامة بن الدن كان يؤمن أبن  % 90من احلرب كانت عرب االستخدام الفعال لإلعالم (ابميان )2015 ،(Bymanم،
ص .)102كما يؤمن الظواهري أبن أكثر من نصف هذه املعركة جتري على ساحات وسائل اإلعالم (ابميان )2015 ،(Bymanم،
ص .)84وميكن النظر إىل األنشطة اإلرهابية على أهنا وسائل تساهم يف تعزيز وتقوية التنظيم ،وفيما خيص األعالم فيمكن اعتباره
اجلهاز التنفسي الذي مينح التنظيم احلياة .ونتيجة ألمهية دور اإلعالم يف سياسة التنظيم ويف حتقيق أهدافه ،قام تنظيم الدولة اإلسالمية
ببناء آلة إعالمية متطورة للغاية .ويذكر برانيز )2004( (Bernaysم ،ص )89أن اجلماهري صارت تعي الطرق اليت تستخدم للتأثري
يف آرائها وعاداهتا .ومع ذلك يبدو أن كثري من املتلقني مازالوا غري مدركني حلقيقة أتثري مشاهدة األعمال الوحشية للتنظيم وقدرهتا على
دفع بعضهم إىل اإلعجاب هبذه املشاهد لدرجة قد تغرس فيهم الرغبة يف ممارسة تلك األفعال على أرض الواقع.
يذكر فيشمان )2006( (Fishmanم ،ص )23وابميان )2015( (Bymanم ،ص )171أبن التنظيم يستغل كل حدث لتجنيد
املزيد من األشخاص ،ومن ذلك الطريقة اليت تبناها الزرقاوي ومن جاء بعده واليت كانت تستهدف الشيعة ألغراض الدعاية والتجنيد.
وذكر (لِسرت (2015( )Listerم ،ص )192أبن الزرقاوي كان يبحث عن أي مكاسب حىت لو حتقق له ذلك من خالل الفوضى،
وكانت ذروة تلك املكاسب أن يتم اعتباره املدافع األول عن اجملتمعات السنية يف العراق .كما أكد ابميان )2015( (Bymanم،
ص )181أبن إشعال الصراعات الطائفية يف سوراي نتج عنه انضمام أعداد كبرية من املقاتلني الغربيني إىل تنظيم داعش هبدف الدفاع
عن إخواهنم السنة .وهلذا تبقى مسألة استهداف الشيعة أحد أهم مسائل النزاع بني أسامة بن الدن وأيب مصعب الزرقاوي .حيث أعتقد
بن الدن أن هذا األسلوب سيعود ابلضرر على شعبية تنظيم القاعدة بينما الزرقاوي استخدم ذلك كأداة لتحريض بعض شباب السنة
لاللتحاق بتنظيمه (غلنت )2014 ،(Glintم .)‘28‘ ،ويؤكد ابميان )2014( (Bymanم ،ص )118على أن تنظيم القاعدة عمل
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على مناصحة الزرقاوي بشكل سري ،حيث ابلغه الظواهري برسالة خاصة بعدم التعرض للشيعة مؤكداً له أن مقاتلي اجلماعات
اإلسالمية يف اجلزائر قضوا على أنفسهم ابستخدام العنف والوحشية مع املدنيني.
ومجيع األساليب اليت ذمكرت يف السابق مثل استغالل التنظيم لألحداث واستخدام العنف والوحشية وكذلك مهامجة الشيعة هي أساليب
وظفها التنظيم بعناية يف محالته الدعائية .ويؤكد أكد ابتش )2015( (Bachم )1‘2192‘ ،أبن لدى التنظيم جهاز إعالمي يمعد
األكثر تقدماً يف اتريخ اجلماعات اإلرهابية ويتم تسخريه بشكل كامل ألغراض التجنيد .حيث استخدام الزرقاوي منذ البداية شبكة

االنرتنت لنشر أفكاره املتطرفة بطريقة مل يصلها تنظيم القاعدة يف أفغانستان .واستناداً ملا ذكره سرتن وبرغر )(Stern & Berger
(2015م ،ص ،)22ووايز وحسن )2015( (Weiss & Hassanم ،ص )31فإن تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام أدخل
حتسينات واسعة على طريقة إعالم الزرقاوي ،حيث قاموا بتوظيف القنوات اإلعالمية وتغذية مواقع التواصل االجتماعي لنشر رسائلهم.

كما ذكر غلنت )2014( (Glintم )‘36‘ ،أبن التنظيم يستخدم شبكات التواصل االجتماعية بشكل يفوق كل اجلماعات اإلهاربية
األخرى .وذكر ستِكلبك (2015( (Stakelbeck) )Stakelbeckم ،ص )89وسرتن وبرغر )2015( (Stern & Bergerم،
ص )36أن التنظيم يقوم برسم صورة مثالية حلياة العناصر اإلرهابية يف األراضي اليت تقع حتت سيطرته هبدف جذب الشباب وإغوائهم
ابهلجرة إىل بالد الشام (جريجز2015 ،م ،ص .)342كما أشار سرتن وبرغر )2015( (Stern & Bergerم ،ص )22وكذلك
ستِكلبك (2015( )Stakelbeckم ،ص )7إىل أن تنظيم الدولة اإلسالمية ختلى عن املنهج القدمي الذي يتبعه أسامة بن الدن،
حيث كان ابن الدن يقضي ساعات طويلة أمام كامرية واحدة فقط خياطب من خالهلا اجلماهري .كما يصف ستِكلبك

( ،2015( )Stakelbeckص )120مدى تطور الوسائط اإلعالمية لتنظيم الدولة مشرياً إىل إن التنظيم يستخدم يف انتاج مقاطع

الفيديو اخلاصة به مؤثرات خاصة ويعرض عمليات التفجري بصورة بطيئة وكذلك يستخدم اسرتاتيجيات مشاهبة السرتاتيجيات هوليود
يف إنتاج املقاطع ومن ذلك نشر عروض تشويقية ) (Promoعلى شبكة االنرتنت قبل أايم من نشر املادة .وميكن القول بشكل
خمتصر أبن التنظيم استخدم دعاية احرتافية جلذب اجلماهري يف كافة أصقاع األرض وعمل على استغالل كل ما من شأنه املساعدة يف
حتقيق ذلك.
استخدام الوحشية ألغراض التجنيد:
استخدم تنظيم داعش الوحشية املفرطة منذ زمن الزرقاوي ،األمر الذي كان له دور ابرز يف شهرة التنظيم وزايدة أتباعه (سرتن وبرغر
)2015 ،(Stern & Bergerم ،ص .)24كما أشار (لِسرت ( 2015( )Listerص )625إىل أن استخدام التنظيم للعنف والوحشية
والرتويج هلا عرب وسائل اإلعالم يعد حبد ذاته رسالة مضموهنا أن استخدام العنف هو البديل املناسب ملواجهة القمع والطائفية وتدخل
احلكومات األجنبية .وبناءً على ذلك ،أفاد فِسك (2015( )Fiskم )‘141‘ ،أبن شعبية التنظيم قد تنامت مما ترتب عليه زايدة
ملحوظة يف أعداد اجملندين .وكان الدافع الرئيسي اللتحاقهم ابلتنظيم يتمثل يف اعجاهبم ابألعمال الوحشية اليت قام هبا التنظيم .كما
ذكر فِسك ( )Fiskأيضاً (2015م )‘449‘ ،أن اإلجراء الذي قام هبا التنظيم من رفع مقاطع اهلجمات العنيفة والوحشية على
اإلنرتنت والسعي لرتمجتها إىل لغات خمتلفة قد أسهم يف جذب انتباه وسائل اإلعالم الدولية وأسهم أيضاً يف زايدة شهرة التنظيم .وأحد

 1كتب كندل من أمازون ال تستخدم ترقيم الصفحات وتستعيض عن ذلك ابملوضع  locationحبيث يكتب رقم املوضع هبذه الطريقة ‘‘2192
الصفحة  4من 17

أساليب الوحشية اليت استخدمها التنظيم هي قطع الرؤوس ،حيث وصف سرتن وبرغر )2015( (Stern & Bergerم ،ص )3ذلك
األسلوب أبنه شكل من أشكال التسويق حيث يهدف التنظيم إىل إدخال صور العنف والوحشية يف حياتنا اليومية ،حماولني يف ذلك
بث الرعب يف أنفس اجلميع .كما ذكر سيكولو )2014( (Sekulowم ،ص )98أن نشر صور قطع الرؤوس يمعد أداة للتجنيد،
حيث حياول التنظيم رفع مستوى العنف ألن تلك املشاهد هي ما تبحث عنه بعض اجلماهري .وأشار ابميان ) (Bymanأيضاً (2015م،
ص )166إىل إ ن هناك حماوالت من قبل كوادر التنظيم خللق صدمة لدى العامة وخللق شعبية هلا يف الوقت ذاته ،عرب استخدام
اسرتاتيجية مقاطع الفيديو املسجلة اخلاصة بقطع الرؤوس .ويبني (لِسرت (2015( )Listerم ،ص )74أبن إعدام الصحفيني سيضمن
حتقق هذا اهلدف مع ضمان تناغم التغطيات اإلعالمية ملا حيدث يف األراضي اليت يسيطر عليها التنظيم مع ما يروج له من مقاطع،
األمر الذي سيساهم يف زايدة شعبية التنظيم.
وميكن تفسري استخدام التنظيم للوحشية من خالل احلرب النفسية للتنظيم اليت ال تستهدف الضحااي فقط ،بل حىت األشياء اليت يراد
السيطرة عليها .حيث ذكر سرتن برغر )2015( (Stern & Bergerم ،ص )209أبن التنظيم يعمل على التأثري على مشاعر مناصريه
عرب تشجيعهم على املشاركة يف أنشطته واالنضمام إليه أو عرب مشاهدة العمليات العنيفة اليت يقوم هبا أعضاءه .ومع مرور الوقت ميكن
لتلك العمليات الوحشية أن تؤثر ببعض املتلقني وأن تولد لديهم الرغبة يف االنضمام واملشاركة يف مثل هذه األفعال وإحلاق الضرر
ابألخرين .ومبعىن أخر ،فإن استمرار مشاهدة أعمال العنف والوحشية قد يساهم يف خلق وتنمية الرغبة يف حماكاة هذه األعمال لدى
املتلقني ،وبناء على ذلك فإن األشخاص الذين لديهم الرغبة يف ممارسة أعمال العنف قد يصبحون عرضة لرسائل التنظيم الدعائية يف
حال مل يتطوعوا أبنفسهم ويلبون النداء دون إدراك منهم حبقيقة ما جيري .ويشري بوير )1984( (Bowerم ،ص )190أبن كثرياً من

الباحثني ذكروا أن مشاهدة األعمال الوحشية على التلفاز تساهم بفعالية يف زايدة مستوى العنف بني األطفال وتضر مبستقبلهم .كما
أظهرت دراسات خمتلفة أن النساء مثل الرجال قد تظهر لديهم الرغبة يف ارتكاب اجلرمية عند مشاهدهتم ألعمال العنف يف وسائل
اإلعالم (هاريدكِس )2007 ،(Haridakisم ،ص.)231-230
وتركز اجلماعات اإلرهابية بشكل عام وتنظيم داعش بشكل خاص على حتقيق أهدافها اإلرهابية لكوهنا حتقق مزيد من الشهرة للتنظيم
مما يرتتب عليه منو يف أعداد اجملندين بغض النظر عن حجم الدمار الذي قد ختلفه اهلجمات اإلرهابية .وعلى سبيل مثال ،كان أبو
مصعب الزرقاوي مستعداً لقتل العديد من العراقيني يف سبيل قتل أمريكي واحد ِ
(مشيل )2007 ،(Michaelم ص .)357وعالوة

على ذلك ،ذكر عدد من الباحثني أن الزرقاوي حاول عام 2004م استهداف مبىن السفارة األمريكية يف األردن ومواقع أخرى عرب
استخدام مواد كيماوية شديدة اخلطورة .وهذه اهلجمات لو نمفذت ستودي حبياة  80ألف إنسان وإصابة  160ألف آخرين (ب ِرسارد
ومارتنيز )2005 ،(Brisard & Martinezم ،ص ،88ومكردمسان ِ
ودفِز )2007،(Cordesman & Daviesم ،ص ،94وروزنربغ

)2008 ،(Rosenbergم ،ص .)290وأشار كلربتسن (2015( )Culbertsonم ،ص )46إىل أن تنظيم الدولة اإلسالمية مييل
إىل استخدام العنف ،حيث يهدف التنظيم من ذلك إىل خلق أقصى درجة من االضطراب يف األماكن العامة ابإلضافة إىل قتل أكرب
عدد ممكن من الناس ،وميكن أن جتد نفس الفلسفة واألسلوب أيضاً يف أفكار العناصر اإلرهابية التابعة لتنظيم القاعدة .فعلى سبيل

املثال ،كتب كبري منظري اجلماعات اإلرهابية أبو بكر انجي (2006م ،ص )176أبنه ينبغي علينا جر مجيع اجلماهري إىل ساحات
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القتال وقلب الطاولة على رؤوس اجلميع .كما أشار وايز وحسن )2015( (Weiss & Hassanم ،ص )41إىل أن أفكار انجي
شائعة جداً بني قادة تنظيم الدولة حيث أن بعض أولئك القادة يستخدم كتاب انجي "إدارة التوحش" لتربير أعمال قطع الرؤوس.
العناصر الرئيسية لدعاية تنظيم داعش:
ميكن قياس أتثري رسائل التنظيم من خالل فعالية اإلعالم وحجم حمتوى الرسالة ومدى وحشيتها ،وهلذا يركز تنظيم الدولة على االستخدام
الفعال للوسيلة اإلعالمية الجتذاب اجلماهري وزايدة أعداد اجملندين .ولتحقيق هذه الغاية قام التنظيم بتشكيل دعاية خاصة به بمنيت
على أربعة مرتكزات أساسية:
-1

حمتوى غين.

-2

مجاهري حمددة.

-3

أدوات إعالمية.

-4

اسرتاتيجية واضحة.

هذه العناصر األربعة تتداخل مع بعضها لتصبح جمموعة واحدة تعمل مجيعا كغرفة رصد ومتابعة لرسم التحركات األساسية للتنظيم .ولو
قيل أبن الدعاية يف القطاع العام واخلاص تستخدم لتحقيق األهداف االسرتاتيجية اخلاصة ابملنشأة ،فإن األمر ابلنسبة لتنظيم داعش
على العكس؛ حيث خيصص التنظيم جهوده خلدمة الدعاية اخلاصة به .ومبعىن آخر ،ستجد خلف كل عملية إرهابية أو حىت سلمية
رسالة مباشرة موجهة إىل مجاهري بعينها وحتمل مضامني خاصة تالئم كل فئة.
والتفسري النظري هلذا النهج يوضح أن التنظيم يتبع منهج علمي حمدد إليصال رسائله ،حيث ذكر الزويل ) (Lasswellيف منوذج
االتصال اخلاص به (1948م ،ص )37إن الطريقة املناسبة لتوصيف عملية التواصل تتم من خالل اإلجابة على األسئلة التالية :ما
هي الرسالة؟ ويقصد هبا احملتوى ،حيث يستخدم التنظيم يف إيصال رسائله األقوال واألفعال ،ويصيغ الرسالة بطريقة دقيقة جداً .وما

اهلدف منها؟ حيث إن كل هدف فرعي ألي رسالة ال بد أن يكون ذو صلة ابهلدف العام للتنظيم وهو جتنيد املزيد ولذلك يسعى
التنظيم إىل خلق أعلى درجة من التأثري لتحقيق ذلك اهلدف .كما ميكن صرف اهلدف والتقليل من أتثريه فيكون لكسب العواطف
واملشاعر أو لتهديد أعداء التنظيم ،أو للتأكيد على أن اجلماعة ال تزال ابقية ومل يقضى عليها بعد .السؤال الثالث يدور حول حتديد
من هم األشخاص املستهدفون؟ أي أن الرسالة ستكون موجهة إىل مجهور حمدد وهذا ما يقوم به تنظيم الدولة .وأما السؤال األخري
فيتعلق مباهي الوسيلة إليصاهلا إليهم؟ حيث يستخدم التنظيم خمتلف القنوات إليصال رسائله مثل مواقع التواصل االجتماعي واجملالت
ومواقع االنرتنت واملنتدايت والتلفاز والراديو .لقد كان تنظيم الدولة مهتما ابإلجابة على هذه األسئلة ليس فقط قبل نشر الرسالة ولكن
قبل تنفيذ أي هجمة إرهابية .ويتضح من فحص دعاية التنظيم أن كل رسالة مت إعدادها بشكل جيد لتالئم مجهور بعينه .فعلى سبيل
املثال :اختيار اجلامع الكبري يف املوصل ليلقي فيه أبو بكر البغدادي خطبة اجلمعة اليت نصب نفسه خالهلا خليفة للمسلمني حتمل يف
طياهتا رسالة مهمة لكل مسلم ،ولكن مثل هذه األمهية قد ال تكون موجودة عند غري املسلمني .وعلى اجلانب اآلخر ،فتنفيذ األورويب
الذي اعتنق اإلسالم حلكم اإلعدام على األسرى ،حيمل يف طياته رسالة حمددة موجهة إىل البلدان الغربية أبن التنظيم قادر على جتنيد
مواطين تلك البلدان واستغالهلم يف خدمة أنشطته ( ِمكلِف )2015 ،(Micallefم ،ص .)89كما إن تنفيذ اإلعدامات من قبل
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املسلمني اجلدد القادمني من بلدان غربية يساهم يف جذب مزيد من األعضاء حبكم انبهارهم ابلتضحيات اليت يقدمها الشخص القادم
من بالد غنية وقد ضحى بكل شيء يف دعم ما يزعمون أنه خالفة إسالمية.
ويعد "تبين اسرتاتيجية واضحة" العنصر الرئيسي يف دعاية تنظيم داعش ،حيث من الواضح أن هذا العامل هو ما مييز تنظيم الدولة
اإلسالمية عن القطاعني العام واخلاص .ويعين هذا ابلنسبة للتنظيم أن الدعاية حتدد الفعل وليس العكس .فعلى سبيل املثال ،مهامجة
الشيعة هتدف إىل جتنيد السنة ،والسبب الذي جعل الدعاية أمراً أولياً لدى تنظيم داعش بينما تعد أمراً اثنوايً لدى القطاعني العام

واخلاص يتمثل يف أن الفعل يف هذين احلقلني عبارة عن هدف حبد ذاته يف حني أن العمل اإلرهايب ليس اهلدف من العملية اإلرهابية؛
فقتل جمموعة من األشخاص غري املعروفني للتنظيم ال يعد هدفاً ،ولكن اهلدف يتمثل فيما يتمخض عن هذه العملية من مكاسب

يستفيد منها التنظيم .ويؤكد كرنشو )1981( (Crenshawم ،ص )379أبنه ليس لضحااي اهلجمات اإلرهابية قيمة كبرية ابلنسبة
ملنفذيها ،ولكن ردة الفعل الكبرية اليت حتدثها لدى اجلماهري هي ما تبحث عنه اجلماعات اإلرهابية .فعندما يقوم تنظيم داعش بقطع
رأس صحفي غريب أو استهداف مسجد سين ،فإنه ال يهمه عدد الضحااي بل كل االهتمام يكون منصباً على صدى اهلجمة وما مقدار

األهداف الدعائية اليت ميكن أن تتحقق من هذه العملية .ومبعىن آخر ،عندما تقوم إحدى الشركات ابستثمار مشروع جتاري كمركز
تسوق أو غريه فإهنا تقوم خبدمة هذا املشروع واإلعالن عنه هبدف حتقق األرابح .بينما حني تنفذ اجلماعة اإلرهابية عملية انتحارية مثالً
فإهنا هتدف منها خدمة الدعاية اخلاص هبا ،وميكن اختاذ حجم تفجري مركز التجارة العاملي كمثال على التناسب الطردي بني حجم
العملية اإلرهابية وحجم عائد الشهرة واملكاسب األخرى .وهلذا فإن اهلدف من قتل مزيد من الناس يعين احلصول على مزيد من الشهرة،
حيث أن تنفيذ املزيد من األعمال الوحشية بكافة أشكاهلا واليت تقود إىل يف توليد اهتمام دويل هي عبارة عن أمثلة للمحتوى الغين.
وهلذا ميكن القول إن الشهرة عرب اإلعالن حتقق مزيد من املبيعات ابلنسبة للقطاع اخلاص ،ولكن مزيد من القتل والتدمري حيققان الشهرة
ابلنسبة للتنظيم اإلرهايب.
ويشري منوذج االتصال اخلاص بـالزويل ) (Lasswellإىل أنه من املهم معرفة ماذا ينبغي أن تقول للجماهري ،وتنظيم الدولة اإلسالمية
يؤمن هبذا القول ويعلم متاماً أن معرفة نوع الرسالة اليت تستهدف املتلقي سيكون هلا أتثري يف حتقيق النتائج اليت يصبو إليها ،حيث أنه
ليس ابلضرورة دائماً أن يكون املقصد من الرسالة أو اهلجمة اإلرهابية التدمري وموت أعداد كبرية من الناس كي يتحقق اهلدف .ففي

بعض احلاالت حيرز اهلدف وتصل الرسالة عرب مقتل شخص واحد فقط .وعلى سبيل املثال ،عند قتل أحد الناشطني يف جمال مكافحة
اإلرهاب ،فإن ذلك يبعث رسالة حتذير واضحة إىل بقية النشطاء يف هذا اجملال فحواها أنه ليس مبقدور احلكومات محايتهم وأن عليهم
أن يلزموا الصمت وإال سيتم التعامل معهم بنفس الطريقة (هدسن )1999 ،(Hudsonم ،ص .)11إضافة إىل ذلك ،نشر التنظيم
لصور تبني احلياة املثالية يف األراضي اليت ختضع لسيطرته يف سوراي والعراق ما هي إال نوع من اإلغواء للبعض خصوصاً للنساء الاليت
قد تدفعهن تلك الدعاية إىل االلتحاق ابلتنظيم عن طريق اهلجرة إىل أرض الشام .وهبذا الشأن ،تذكر صحيفة الغارداين إبن نسبة
كبرية من دعاية التنظيم املوجهة إىل النساء الغربيات عرب شبكة االنرتنت تتم بواسطة عضوات من اجلنسية الربيطانية التحقن ابلتنظيم
يقمن يف سوراي .وقد لوحظ فاعلية هذه الوسيلة حيث تشري التقديرات إىل إن  50امرأة من اجلنسية الربيطانية التحقن بتنظيم الدولة
(سرتن وبرغر )2015 ،(Stern & Bergerم ،ص .)84كما ينشر التنظيم بشكل متكرر صوراً تظهر أن أتباع التنظيم مشغولون يف
أتسيس البنية التحتية للدولة وليس هناك أي عوائق (كلربتسن (2015 ،)Culbertsonم ،ص .)84كما علق كلربتسن
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( )Culbertsonعلى هذه الصور قائالً :ابلرغم من أن حياة التنظيم خمتلفة متاماً عن تلك احلياة اليت يروج هلا ،إال إن هذه الصور

فعالة بال شك لدرجة يبدو أنه يصعب مواجهتها .كما أكد جرجس )2015( (Gergesم ،ص )342أن تنظيم الدولة يعمل على
تقدمي نفسه بطريقة مثالية كدولة قائدة تستطيع حتقيق االنتصار وتعطي األمان.
ولطاملا كانت دعاية التنظيم جذابة جداً ،خصوصاً عندما أعلن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي عن إعادة إحياء اخلالفة ،لدرجة أن

بعض املقاتلني األجانب هاجروا إىل سوراي بصحبة عائالهتم (ابميان )2015 ،(Bymanم ،ص .)49وإضافة إىل ذلك ،فإن الرسائل
اليت يستخدمها التنظيم تمعد مثمرة جداً خاصة يف البلدان الغربية حيث أمثر عنها التحاق أكثر من ثالثة اآلالف مقاتل غريب بتنظيم
داعش ( ِرفر )2014 ،(Riverم .)‘43‘ ،وجبانب ذلك ،تشري بعض التقارير إىل أن نسبة مقاتلي تنظيم الدولة الذين قدموا من بلدان
غربية تمقدر بنحو  %32من أصل  17.000إىل  19.000مقاتل (سرتن وبرغر )2015 ،(Stern & Bergerم ،ص .)78كما

يؤكد املصدر ذاته أن هناك مقاتلني قد انضموا اىل التنظيم من االحتاد السوفييت وأمريكا وأسرتاليا ،وهلذا ميكن القول إن الدعاية اليت
ينشرها التنظيم قوية جداً حبيث أهنا تصل إىل دول كثرية .كما تشري بعض الدراسات اليت أمجريت مؤخراً إىل أن أعداد املقاتلني األجانب
الذين انضموا إىل تنظيم داعش ينتمون ألكثر من  90دولة ((لِسرت )2015 (Listerم ،ص.)722

ومن املهم التأكيد على إن حمتوى رسالة التنظيم ال يعكس واقع احلياة يف الشام اآلن .ومبعىن أصح يستخدم التنظيم أسلوب ما يمسمى
بـ "ما تشاهده ستحصل عليه" (كلربتسن )2015 ،(Culbertsonم ،ص .)84وهلذا يقوم املسؤولون عن التجنيد يف التنظيم ابملبالغة
يف حتجيم صورة احلياة جلذب املزيد من الناس ودعوهتم لاللتحاق بدولة اخلالفة .ويشري وايز وحسن )2015( (Weiss & Hassanم،
ص )173إىل إن كثرياً من املقاتلني األجانب توقعوا أن هناك حياة مثالية يف املناطق اليت يسيطر عليها التنظيم ولكنهم عندما شاهدوا
احلقيقة بدأت مشاعرهم تتغري فور وصوهلم إىل سوراي .وهذا يف احلقيقة يدعم الفكرة اليت تؤكد أبن املسؤولني عن التجنيد يف التنظيم

يستخدمون الكذب واخلداع حيث أن صور احلياة املثالية اليت خيلقوهنا يف موادهم اإلعالنية تستخدم جلذب األبرايء وختالف الواقع متاماً.
وابستخدامه ألساليب اخلداع تلك ،فإن التنظيم خيالف ويتجاهل تعاليم ومبادئ اإلسالم ،وهذا ما يعزز القول أبن التنظيم يسعى
لتحقيق أهداف سياسية متخذا الدين اإلسالمي والدفاع عنه ومصطلحات كاجلهاد ،والوالء والرباء ،والتكفري ،غطاءً وأدا ًة جلذب
البسطاء.
وعلى أية حال ،ال مير مجيع من ينظم إىل الدولة اإلسالمية يف سوراي ابلصدمة من واقع احلياة هناك بل أن البعض حياول التكيف مع
احلياة اجلديدة ،ويقوم التنظيم ابستخدام مثل هؤالء األشخاص يف الغالب يف احلرب اإلعالمية .على سبيل املثال ،يقوم تنظيم داعش
بتوظيف جمندين من الغرب لوضع رسائل تساعد بشكل كبري يف الوصول إىل العقلية الغربية ،وهذه الرسائل تستهدف جذب مراهقني
من بلدان غربية .كما حتدث ستِكلبك (2015( ،)Stakelbeckم ،ص )171عن ظهور رجل وجبانبه جمموعة من زمالئه الفرنسيني
يف الدعاية اخلاصة بتنظيم داعش ،مفسراً هذا الفعل أبنه حماولة لتحريض اآلخرين على القدوم إىل سوراي .حيث مت اختيار حمتوى الرسالة
بعناية؛ كتصرحيه أبنه مواطن فرنسي ِ
ومظلّ ّي سابق وأنه أبيض اعتنق اإلسالم .ويمعد توفر مثل هذه املعلومات ضروري جداً ملناشدة عقل
املتلقي الباطن؛ حبيث يكون من السهل غرس الرغبة فيهم لقبول املواد الدعائية األخرى اليت ستأيت الحقاً .ومن ذلك القول أبن اجليش
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الفرنسي ما هو إال جيش للطغاة يف حني أن جيش الدولة اإلسالمية هو جيش هللا ،ويؤكد أيضاً يف رسالته أبنه اآلن يقاتل حتت راية

هللا وال يقاتل حتت راية الطغاة الفرنسيني.

وميكن مالحظة أن مجيع رسائل التنظيم تتألف من جزئيني :اجلزء األول يهدف إىل احلصول على اهتمام اجلمهور ابستخدام خمتلف
الوسائل مبا فيها تنفيذ أعمال وحشية وانضمام نساء من الغرب أو تسليط الضوء على جتربة مقاتل أبيض اعتنق اإلسالم .واجلزء الثاين
يتمثل يف الدعوة لاللتحاق ابلتنظيم إما عرب "اهلجرة" يف حال القدرة على ذلك ،أو عرب دعم التنظيم إعالميا أو مادايً .كما أنه قد
يمطلب يف بعض احلاالت من املقاتلني بعد تلقي التدريب والتجربة القتالية العودة إىل أوطاهنم لتنفيذ عمليات إرهابية ( ِرفر (،)River

2014م ،ص .)42وما يسمى ابلذائب املنفردة ميكن أن يتخذ كمثال هلذه الفئات ،ومنهم مهدي منوش )(Mehdi Nemmouche
وهو فرنسي قاتل يف سوراي لعام واحد وعندما عاد إىل الوطن قام بقتل أربعة أشخاص يف متحف يهودي يف بروكسل (ابميان )،(Byman
 ،2015ص.)58
وأحد املشاكل الرئيسية املتعلقة ابلدعاية ذات الصبغة الدينية اليت يلجأ إليها تنظيم داعش أحياانً تتمثل بقدرهتا على خداع بعض املتلقني

الذين لديهم فضول فقط ملعرفة ما حتتويه رسالة التنظيم .واستناداً لـما ذكره (وايز وحسن )2015 ،(Weiss & Hassanم ،ص)174

فإن معظم الشباب قد انضموا إىل تنظيم داعش بعد مساعهم للخطب واملواعظ الدينية اخلاصة ابلتنظيم .وتظهر اإلحصائيات أبن عدد
املنضمني إىل التنظيم ال يقل عن عشرين شخص يومياً ،وهذا الرقم يف حالة تصاعد ِ
(دفِنز )2015 ،(Devinsم .)‘68‘ ،ويبدو من
املهم التأكيد على إمكانية أتثر من يتعرض لفكر اخلوارج هبذا الفكر بغض النظر عن العمر أو اخللفية العلمية .وهذا يؤكده ما أورده

ابن حجر (1995م ،ص )158أن عبد الرمحن بن ملجم الذي اغتال علي بن أيب طالب رضي هللا عنه كان من أكثر األشخاص
تقى يف زمانه .ويذكر ابن حجر أن ابن ملجم أتثر بفكر اخلوارج قبل ارتكابه جرميته .وهلذا يدرك أبو بكر البغدادي أن رسائله الفكرية
ليس ابلضرورة أن تصطاد كل من تصل إليه ،ولكنها ابلتأكيد ستستقطب بعض األشخاص كما حدث البن ملجم .وهلذا السبب،
فإن علماء الشريعة وطلبة العلم حيذرون عامة الناس بشكل دائم من التعرض لفكر اخلوارج ،إال لشخص يهدف من االطالع على هذا
الفكر دراسته والرد عليه ولديه العلم الشرعي الكايف الذي حيصنه من الوقع يف الشبهات اليت يطرحها هؤالء الغالة.
استغالل األحداث يف إعداد رسائل تناسب املتلقني:
العنصر األساسي يف دعاية تنظيم الدولة اإلسالمية يرتكز حول حمتوى الرسالة ،الذي ينبغي أن يكون له عالقة ابملتلقي .ويظهر من
حتليل مصطلحات التنظيم أن هناك بعض الرسائل مت إعدادها بشكل خاص للمجتمع العراقي ،والبعض اآلخر مت إعداده بشكل خاص
للمجتمع السين ،وبعضها للمجتمع الغريب ،كما أن بعض الرسائل هناك رسائل عامة موجهة إىل كافة الفئات بغض النظر عن العمر
أو االنتماء .ومن ذلك ما سبق اإلشارة إليه بشأن تنصيب أيب عمر البغدادي أمريا لدولة العراق اإلسالمية خلفاً للزرقاوي ِ
(مشيل

)2007 ،(Michaelم ص ،348وبالكربن )2015 ،(Blackbournم ،ص .)7ففي شهر أكتوبر من عام 2006م ،أعلن املصري
عن إنشاء تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق (دولة العراق اإلسالمية) وقام بتنصيب أيب عمر البغدادي أمري هلا ِ
(مكالِف )،(Micallef
2015م ،ص ،8وسباركس )2015 ،(Sparksم .)‘11‘ ،ويؤكد فِسك (2015( )Fiskم )‘23‘ ،على أن شخصية أيب عمر

البغدادي شخصية ال وجود هلا وأن تنظيم القاعدة يف العراق اختلق الشخصية هبدف جذب العراقيني لالنضمام إىل الدولة اإلسالمية
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اليت كان يرأسها أحد أبناء جلدهتم .وأن مضمون الرسالة هنا يقول أبن الدولة عراقية وأمريها عراقي وهلذا جيب على كل عراقي االلتحاق
هبا.
كما مت توجيه رسائل إىل األشخاص الذين يرغبون يف القدوم إىل العراق ،بغرض القتال ،ولكنهم كانوا مرتددين حيال أي التنظيمات
أكثر مصداقية من خالل احليلة اليت قام هبا الزرقاوي .فالزرقاوي حني رأى أن هناك عديد من اجلماعات املسلحة يف العراق تنافس
مجاعة التوحيد واجلهاد يف احلصول على حصتها من اجملندين وأموال التربعات ،رأى أن من األفضل له ولتنظيمه أن يبايع تنظيم القاعدة
األكثر شعبية لعل ذلك مينحه األفضلية يف أعني اجملندين اجلدد .وبناءً على هذا ،فقد متت الصفقة بني الزرقاوي وابن الدن .حيث
كان اهلدف من هذا العمل حتقيق مصاحل أكرب مبا فيها احلصول على الشعبية وزايدة أعداد اجملندين .ووفقاً لـ (بلباين )،(Plebani

2014م ،ص )6فإن أاب مصعب الزرقاوي كان حيتاج إىل دعم إسامة بن الدن ومنحه الشرعية اليت ستجتذب املقاتلني األجانب الذين
قدموا إىل العراق بغرض مقاتلة األمريكيني .ولذلك ،ففي أواخر عام 2004م ،أعلن الزرقاوي عن مبايعته ألسامة بن الدن وقام إبعادة
تسمية مجاعته ابسم تنظيم قاعدة اجلهاد يف بالد الرافدين (سرتن وبرغر

)Berger

& 2015 ،(Sternم ،ص ،21وبالكربن

)2015 ،(Blackbournم ،ص .)6وتثميناً هلذه املبايعة قام ابن الدن بتعيني الزرقاوي زعيماً لفرع تنظيم القاعدة يف العراق ومنحه
الشرعية اليت كان حيتاجها ( ِرفر (2014 )Riverم ،‘19‘ ،وفِسك (2015 ،)Fiskم .)‘10‘ ،والرسالة اليت كان يريد الزرقاوي
إيصاهلا إىل املقاتلني اجلدد كانت تقول أبنه ممثل ألسامة ابن الدن يف العراق ،ولذلك فأي شخص حيب ويثق أبسامة بن الدن جيدر
به االنضمام إىل فرع التنظيم يف العراق.
وعندما ألقى أبو بكر البغدادي خطبته يف اجلامع الكبري يف املوصل يف شهر يونيو عام 2014م ،مل يكن اختياره لذلك املوقع عشوائياً
بل كان متعمداً .فوفقاً لوايز وحسن )2015( (Weiss & Hassanم ،ص )17حاول البغدادي تقليد صالح الدين األيويب الذي
قام بنفس العمل عندما بدأ حربه لتحرير بيت املقدس من الصليبيني .والرسالة هنا مشفرة وال ميكن حىت لبعض املسلمني قراءهتا بسهولة؛

فهي موجهة إىل أشخاص لديهم علم اتم ابلتاريخ اإلسالمي لدغدغة مشاعرهم وكسب تعاطفهم مع التنظيم والتصديق أبن البغدادي
هو اخلليفة املنتظر .وحيث إن مسألة استعادة بيت املقدس من أعظم األماين ابلنسبة للمسلمني يف الوقت الراهن ،هلذا سعى البغدادي
إىل إرسال رسالة مباشرة إىل النخب اإلسالمية من خالل ظهوره يف اجلامع الكبري ليقول أبنه صالح الدين األيويب اجلديد .أما ابلنسبة
ملسألة اإلعالن عن قيام اخلالفة اإلسالمية فيمكن القول أبهنا الرسالة األقوى بني مجيع الرسائل اليت أرسلها التنظيم منذ إنشائه واألكثر
فاعلية يف استقطاب اجملندين من مجيع بلدان العامل وميكن القول أبهنا العالمة الفارقة بني تنظيم داعش والتنظيمات اإلرهابية األخرى
(لِسرت (2015 ،)Listerم ،ص.)334
وحتتوي دعاية التنظيمات اإلرهابية ودعاية تنظيم داعش على وجه اخلصوص على رسائل مبطنة حبيث يتلقاها اجلمهور ال إرادايً وقد

يقتنع هبا أيضاً .وقد حتدث فرييومجرن ) (Verwijmerenوآخرون (2013م ،ص )1124عن مدى أتثري مثل هذه الرسائل على
قرارات املتلقي وتصرفاته .ابإلضافة إىل ذلك ،يذكر روز )1958( (Roseم ،ص )276أن املتلقي للدعاية بشكل عام مبا فيها التجارية

من املمكن أن يشرتي سلعة حمددة دون أن يمدرك السبب الذي دفعه إىل اختاذ مثل هذا القرار .وابلرغم من أن املتلقي قد عارض

وشجب سابقاً مثل هذه الرسائل إال إن قوة أتثري الرسالة قد تدفعه إىل القيام بعمل ما دون وعي اتم .ويضيف فرييومجرين
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)2013( (Verwijmerenم ،ص )1125أبن كثري من األشخاص ال يؤمنون ابلفكرة اليت تقول إنه ميكن التأثري عليهم دون إدراك
منهم .ولكن ينفي هذه املزاعم ردود أفعال بعض اجلماهري جتاه حوادث بعينها .ومن ذلك أن بعض من حيلمون دوماً ابستعادة بيت
املقدس ولديهم اخللفية التارخيية بتسلسل األحداث وجدوا أنفسهم ،دومنا إدراك منهم ،حتت أتثري صورة البغدادي يف اجلامع الكبري.

ووجود مثل هذه الصورة قد تقضي على أية صور سلبية جتاه هذه اجلماعة اإلرهابية وقد تظهر البغدادي وكأنه صالح الدين األيويب
اجلديد الذي ابستطاعته أن جيعل من احللم واقعا .ولكن أتثري الصورة حيدده مدى تعلق الشخص ابحليلة املستخدمة لإليقاع به.
وتعتمد دعاية تنظيم داعش على مراقبة أفعال أعدائها ورصد ما يرتكبونه من أخطاء الستغالهلا يف استقطاب مزيد من اجملندين أو
لكسب تعاطف بعض املتلقني .وإعداد هذا النوع من الرسائل ال حيتاج إىل جهد كبري من قبل صانعي املواد اإلعالمية يف التنظيم ،فكل
ما حيتاجونه يرتكز على مراقبة أعمال العدو أو ردود أفعاله وتصيد أخطائه ومن مث نقل تلك األخطاء إىل اجلماهري بطريقة جتعلهم
يعيدون النظر يف تعاطيهم مع تلك اجلهة اليت أريد إسقاطها .فعلى سبيل املثال ،يف شهر أغسطس 2014م ،حني مت اإلعالن عن
تشكيل حتالف دويل حملاربة تنظيم داعش ،كانت دعاية التنظيم جتاه هذا التحالف تشدد على أن الغرض منه استهداف مجيع املسلمني
خصوصاً اخلالفة اإلسالمية وليس القصد حماربة اإلرهاب كما تزعم وسائل اإلعالم العاملية خصوصاً أهنم ضد إعادة إحياء اخلالفة

اإلسالمية (وايز وحسن )2015 ،(Weiss & Hassanم ،ص .)175ويؤكد ابميان )2015( (Bymanم ،ص )103أن تنظيم
داعش حياول يف دعايته اليت هتاجم التحالف الدويل املشكلة حملاربته أن يقنع اجلماهري أبنه وحده اجلهة اليت ممتثل اإلسالم ،وأن أي
هجوم على التنظيم ما هو إال هجوم على اإلسالم .ولذلك ينبغي على كل من يريد أن يدافع عن الدين اإلسالمي أن يدافع عن
التنظيم .كما يسعى التنظيم إىل تفسري االحتياطات األمنية الواسعة لبعض البلدان الغربية أبهنا متييز ضد املسلمني .ابإلضافة إىل ذلك
يذكر ابميان )2015( (Bymanم ،ص )211أن تصرفات ومواقف بعض القوى السياسية يف داخل النظام األمريكي تلعب دوراً مهماً
يف رسائل تنظيم الدولة ،ومنه قيام بعض السياسيني األمريكيني بوصف مسلمي أمريكا ابلطابور اخلامس الذي يرغب يف فرض الشريعة
اإلسالمية يف بعض الوالايت األمريكية ويدعم التنظيمات اإلرهابية .ويذكر ابميان ) (Bymanأن نيوت غينغرتش )(Newt Gingrich
املتحدث ابسم البيت األبيض قام يف عام 2010م بتشبيه املسلمني الذين قدموا مشروعاً لبناء مسجد ابلقرب من منطقة "غراوند
زيرو" ) (Ground zeroأو منطقة "مركز التجارة العاملي" ابلنازيني .ومثل هذه التصرحيات تساهم يف تعزيز مزاعم تنظيم داعش
وتؤكد أبن هناك متييز واضح جتاه األقلية املسلمة يف الوالايت املتحدة وتتيح الفرصة للتنظيم لصناعة حمتوى شديد التأثري مستغالً تلك

التصرفات الشاذة.

كما حاول البغدادي استغالل السياسية الطائفية لنوري املالكي لتجنيد بعض السنة يف العراق (الصحوات) الذين كانوا يقاتلون تنظيم
القاعدة إىل جانب القوات األمريكية واحلكومة العراقية .فبعد انسحاب القوات األمريكية من العراق يف عام 2011م امتنع نوري
املالكي عن دفع مرتبات أفراد الصحوات ،مما دفع بعضهم إىل االرمتاء يف أحضان القاعدة كبديل قادر على توفري املال الكايف هلم
ولعوائلهم (وايز وحسن )2015 ،(Weiss & Hassanم ،ص .)90وميكن فهم ما حدث للصحوات من خالل تفسري كرونني اليت
تشري إىل إن أحد أسباب القضاء على اإلرهاب يتمثل يف إجياد طريقة بديلة للحصول على األموال( ،كرونني )2006 ،(Croninم،
ص .)31ولذلك ،فحني وفرت احلكومة األمريكية األموال للصحوات انقلبوا على اجلماعات املسلحة وحاربوها ،ولكن حني فقد
أوقفت مواردهم املالية (املرتبات) انسحبوا من اجليش العراقي وعادوا إىل اجلماعات اإلرهابية للحصول على األموال .وعالوة على
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انسحاب بعض أفراد الصحوات من اجليش العراقي بعد إيقاف املالكي ملرتباهتم ،فإن وجود مساحات شاغرة يف قيادة تنظيم الدولة
نتيجة العتقال أو ملقتل معظم قادة التنظيم دفع البغدادي إىل تعيني الكثري من الضباط السابقني يف اجليش واالستخبارات العراقية قبل
الغزو األمريكي ليحتلوا تلك املناصب القيادة الشاغرة (لينكن 2014 ،Lincolnم ،ص .)11حيث يذكر لينكن  Lincolnأن أكثر
من  %30من أصل ( )25من قادة التنظيم هم من هؤالء الضباط .كما أشار ابتل )2015( (Patelم ،ص )3إىل أن معظم قادة
التنظيم ينتمون إىل حزب البعث ،ومن أبرزهم أبو مسلم الرتكماين وأبو علي األنباري ،ومها انئبان للبغدادي الذي استغل فوضى العراق
يف إعادة ترتيب صفوف التنظيم وجتنيد املزيد من األعضاء ،حيث جنح يف أقل من سنة من انسحاب األمريكيني واألزمة اليت افتعلها
نوري املالكي يف مضاعفة أعداد أعضاء التنظيم (فِسك ) .)‘14‘ ،2015 ،(Fiskوميكن اختاذ استغالل الفوضى يف العراق يف عام
2011م كمثال على أن التنظيم ال يفوت أي فرصة قد تقود إىل زايدة شعبيته وزايدة أعداد اجملندين .واألهم من ذلك كله أن البغدادي
مل ينتظر كثرياً حني بدأت الثورة السورية تتحول من ثورة سلمية إىل ثورة مسلحة حيث قام يف أواخر عام 2011م بتشكيل جبهة

النصرة اليت أمعلن عنها رمسياً يف شهر يناير 2012م لتكون ذراع تنظيم الدولة يف سوراي (كافاريال )2014 ،(Cafarellaم ،ص،12
وساكليمور )2014 ،(Sackelmoreم ،ص.)28
آليات نشر رسائل التنظيم:
يستخدم تنظيم داعش أفضل وسائل التقنية املتاحة إليصال رسائله إىل اجلمهور املستهدف ،ويستخدم وسائل إعالمية خمتلفة جلذب
مزيد من املتلقني .وميكن القول أبن دعاية التنظيم تركز على جانبني .اجلانب األول :يتمثل يف معرفة الوسيلة األنسب اليت ميكن للتنظيم
أن ينشر رسائله من خالهلا .واجلانب اآلخر :يتمثل يف التعرف على كيفية النشر .ويستخدم تنظيم داعش وسائل نشر متنوعة على
رأسها شبكات التواصل االجتماعي ،مثل اليوتيوب والفيسبوك وتويرت واالنستقرام ومتبلر وكويرت ودايسبورا .فبحسب غلنت )،(Glint
(2014م )‘36‘ ،يستخدم تنظيم داعش شبكات التواصل بنسب تتجاوز استخدام مجيع اجلماعات اإلرهابية األخرى .وجبانب
اإلعالم اجلديد يستخدم التنظيم اإلعالم التقليدي مثل التلفاز واإلذاعة واجملالت ،وكذلك املواقع العامة مثل حمالت بيع القهوة واجلامعات
واملساجد اليت ال تزال تمعترب مواقع مناسبة للتجنيد يف بعض البلدان.
أما ابلنسبة للجانب اآلخر الذي ترتكز عليه دعاية التنظيم فيتمثل بطريقة استخدام الوسيلة اإلعالمية .حيث تظهر طريقة استخدام
التنظيم للوسائل اإلعالمية املتاحة أبنه أكثر تقدماً من أي تنظيمات إرهابية أخرى خاصة إذا ما متت مقارنته بتنظيم القاعدة .وهبذا
الصدد ،يذكر ستِكلبك (2015( )Stakelbeckم ،ص )121أن دعاية تنظيم القاعدة شهدت ثالث مراحل :املرحلة األوىل:
متثلت يف فرتة ابن الدن ،حيث كان يقوم بتسجيل خطاابت طويلة ومملة أمام كامريا واحدة اثبته قبل إرسال الشريط املسجل إىل
الشبكات التلفزيونية إلذاعتها .واملرحلة الثانية :ظهرت مع بدء التنظيم استخدام اليوتيوب والفيسبوك وجملة انسباير اإلجنليزية ،حيث
كان أنور العولقي ،األمريكي من أصل ميين ،الشخص األبرز يف هذه املرحلة .أما ابلنسبة للمرحلة الثالثة فتمثلت يف تنظيم داعش.
ويقول ستِكلبك ( )Stakelbeckأبن املقارنة بني اجليل األول والثاين مع اجليل احلايل مثل املقارنة بني حمرك البحث "إيه أو إل"

) (AOLالذي عفا عليه الزمن وبني حمرك البحث قوقل ) (Googleالذي يمعد أشهر حمرك حبث يف الوقت الراهن .ويؤكد ستِكلبك

( )Stakelbeckأن تفوق تنظيم داعش ال يتوقف على استخدام شبكات التواصل فقط ،بل إن اجمللة اليت يصدرها التنظيم املسماة
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(جملة دابق) تفوق جملة انسباير اليت يصدرها تنظيم القاعدة .وملواكبة العصر احلايل فقد جرى تطوير دعاية تنظيم داعش وأساليب
إيصاهلا إىل املتلقني بشكل كبري (كلربتسن )2015 ،(Culbertsonم ،ص .)75ففي حني كان ابن الدن حيتاج إىل كثري من الوقت
إليصال رسائله ،استطاع تنظيم داعش يف املرحلة الثالثة إيصال رسائله يف كل اثنية بفضل توافر منصات تواصل اجتماعية كتويرت
ويوتيوب وفيسبوك .ويصل عدد التغريدات اليت يبثها التنظيم إىل ( )90تغريدة يف الدقيقة الواحدة؛ وهذا يعين أن التنظيم يبعث ما
يقارب ( )130.000رسالة كل يوم (ستِكلبك (2015 ،)Stakelbeckم ،ص ،108وسيكولو )2014 ،(Sekulowم،
ص .)98كما يؤكد سيكولو ) (Sekulowأن هذه الرسائل تدفع حنو ألف مقاتل أجنيب لتلبية دعوة البغدادي للقدوم إىل سوراي كل
شهر .كما يالحظ أن هذه الوسائل والوسائط احلديثة ركزت على استقطاب شباب مسلمني ولدوا وتربوا يف بلدان غربية (سرتن وبرغر
)2015 ،(Stern & Bergerم ،ص.)22
ولضمان احلصول على جودة عالية يف حمتوى الرسالة ولزايدة فاعلية الوسيلة اإلعالمية يشري غلنت )2014( (Glintم )‘35‘ ،إىل إن
تنظيم دولة العراق اإلسالمية قام إبنشاء مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي يف عام 2006م .حيث أوكلت مهمة إدارة املركز إىل وزارة
إعالم التنظيم اليت كانت تقوم إبنتاج األقراص املدجمة وأقراص الفيديو الرقمية واحملتوايت ذات الصلة ونشرها على شبكة االنرتنت
(براتشمان )2009 ،(Brachmanم ،ص .)133وتمعد مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي وجملة دابق متعددة اللغات اليت بدأ صدورها
يف منتصف عام 2014م أمثلة على أحد أكثر وسائل اإلعالم شهرة لدى تنظيم داعش .حيث ميكن القول ان للتنظيم مصنع دعائي
قوي ،ويدير مخسة مؤسسات إعالمية رمسية لإلنتاج اإلعالمي وهي :مؤسسة الفرقان ومركز احلياة ومؤسسة املدار ومؤسسة أجناد
ومؤسسة االعتصام .وقد أكد سرتن وبرغر )2015( (Stern & Bergerم ،ص )153أن مؤسسة االعتصام اإلعالمية فتحت أول
حساب رمسي للتنظيم على موقع تويرت ابسم  @e3tasimoيف شهر أكتوبر 2013م .وابإلضافة إىل ذلك ،هناك أربع عشر مؤسسة
إعالمية غري رمسية تسهم يف إنتاج ونشر إصدارات تنظيم داعش ومن أبرز تلك املؤسسات :مؤسسة البتار ومؤسسة اخلالفة ومؤسسة
الوعد ووكالة أعماق اإلخبارية .ولدى التنظيم أيضاً  19مكتب إعالمي يف كل من العراق وسوراي ،و 8مكاتب إعالمية خارج املناطق
اليت يسيطر عليها التنظيم.

اهلمة) ،ومجيع هذه املؤسسات مسؤولة عن إنتاج مقاطع
كما يتوافر لدى التنظيم إذاعة تسمى (إذاعة البيان) ومكتبة تسمى (مكتبة ّ

الفيديو واملقاطع الصوتية واملواد النصية اإلعالمية .ويتم إرسال املواد بعد االنتهاء من إعدادها إىل األشخاص املسؤولني عن النشر؛

ليتولوا بثها يف خمتلف مواقع االنرتنت واملنتدايت واملدوانت ومواقع التواصل االجتماعي .وال شك أن املصنع الدعائي يكلف التنظيم
مبالغ مالية ضخمة جداً ويعود ذلك إىل جوانب خمتلفة مبا فيها توظيف أشخاص مؤهلني وإنتاج أفالم ذات جودة عالية تتطلب معدات

متقدمة يتم أتمينها أبمثان ابهظة .وعلى سبيل املثال ،يف شهر نوفمرب 2014م نشر التنظيم مقطع فيديو يتضمن حمتواه قطع رأس بيرت
كاسيغ ،عامل إغاثة أمريكي ،وحبسب ستِكلبك (2015( )Stakelbeckم ،ص )7فإن تكلفة هذا املقطع كانت تزيد على مئيت
ألف دوالر أمريكي ،ولكن مردود اإلنفاق على الدعاية غالباً ما يكون عالياً وجمدايً حيث تساعد تلك األفالم يف زايدة شعبة التنظيم
وزايدة أعداد املنتمني إليه .ويشري ستِكلبك ( )Stakelbeckأبنه يف غضون أسبوعني من نشر مقطع إعدام جيمس فويل ،مت إنشاء
ما يقارب  28.000حساب مناصر للتنظيم يف تويرت .كما لوحظ وجود تناسب طردي بني استخدام شبكات التواصل االجتماعية
واالنضمام لتنظيم داعش ،فكلما زاد عدد املواد املنشورة كلما زاد اإلقبال والتعاطف مع التنظيم .كما ذكر كلربتسن ()Culbertson
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(2015م ،ص )79أن استخدام وسائل التواصل االجتماعي ساعدت كثرياً يف شهرة التنظيم لدرجة أن كثريين قد هاجروا إىل املناطق
اليت يسيطر عليه تنظيم داعش بغرض القتال معهم واملوت يف سبيل قضيتهم.

ويستخدم تنظيم داعش منصات رقمية خمتلفة هبدف نشر موادهم اإلعالمية ،حيث يمعد تويرت يف الوقت احلايل صوت التنظيم (ستِكلبك
(2015 ،)Stakelbeckم ،ص .)114وتظهر املتابعة ألنشطة تنظيم داعش وغريها من التنظيمات اإلرهابية أنه يف حني استخدمت

اجلماعات اإلرهابية تويرت منذ عام 2010م كوسيلة اثنوية لنشر إصداراهتم ،فإن تنظيم الدولة استخدم هذه املنصة بشكل هائل ويعدها
الوسيلة الرئيسية للنشر .ويقوم التنظيم يف بعض احلاالت بنشر املعلومات عرب هذه املنصة لسهولة وسرعة مشاركة وجهات النظرة على
الصعيد العاملي وإلاتحة الفرصة للمتعاطفني مع التنظيم ومنحهم دورا يف النشاط اإلعالمي الذي يعدونه نوعا من "اجلهاد" ال يقل أمهية
عما يسمونه "ابجلهاد" املسلح (نيك )2014 ،(Nikم .)‘330‘ ،وضمن سعي التنظيم الستغالل موقع تويرت ،فقد قاموا بعمل تطبيق
يقوم ابلتغريد وإعادة التغريد بشكل آيل ( ِدفِنز (2015 ،)Devinsم .)‘612‘ ،حيث قام التطبيق بنشر أكثر من أربعني ألف
تغريدة بشكل آيل بعد أن متكن التنظيم من االستيالء على املوصل (كلربتسن (2015 ،)Culbertsonم .)79 ،وبغرض الوصول
إىل أعداد أكرب من اجلماهري قام التنظيم ابستغالل بعض الوسوم األكثر تداوالً مثل( :وسم كأس العامل)  #WorldCupو(وسم

الربازيل 2014م)  #Brazil2014و(وسم روبن ويليامز)( #RobinWilliamsبعد موت ويليامز) يف نشر رسائل التنظيم
(سيكولو )2014 ،(Sekulowم ،ص ،35ستِكلبِك (2015 ،)Stakelbeckم ،ص ،116وابميان )2015 ،(Bymanم،
ص .)177كما وصف ستِكلبِك (2015( )Stakelbeckم ،ص )131مدى قوة اسرتاتيجية التنظيم يف الدعاية قائالً إن مجيع
مستخدمي اإلنرتنت يف الوالايت املتحدة قد اطلعوا على تغريدة واحدة على األقل من التغريدات اليت ينشرها تنظيم داعش يف تويرت.

وبسب متادي التنظيم يف استغالل الوسوم الشهرية لنشر رسائله وبث كثري من املواد اليت حتتوي على صور ومشاهد عنيفة ونظراً لكثرة

الضغوط اليت صار موقع تويرت يواجهها من قبل أجهزة مكافحة اإلرهاب فقد اضطر املوقع إىل تبين سياسة جديدة تركز على مالحقة
تلك احلساابت وإغالقها .ومع ذلك فإنه ليس من السهل منع وإيقاف التنظيم من استخدام مواقع التواصل االجتماعي لكون التنظيم
يقوم إبعادة إنشاء حساابت جديدة واالستمرار يف النشر يف كل مرة تغلق فيها شركة تويرت احلساابت (غلنت )2014 ،(Glintم،
‘ .)‘36وجبانب مراقبة احلساابت اخلاصة ابلتنظيم فقد أشارت بعض اإلحصائيات إىل أنه يتم إزالة أكثر من ( )1100رابط تقود إىل
مواد عنيفة من خمتلف مواقع التواصل االجتماعي كل أسبوع (سباركس )2015 ،(Sparksم.)‘905‘ ،
وما يلفت االنتباه هو أن التنظيم يستطيع يف مدة زمنية قصرية جداً إنشاء حساابت جديدة واسرتجاع املتابعني .فعلى سبيل املثال،

أنشئت مؤسسة البتار اإلعالمية يف  18أغسطس 2015م حسااب جديدا ( )@battar-istبدالً من احلساب القدمي الذي أوقفته

شركة تويرت ( ،)@AlBattar_IS2حيث قام مناصرو التنظيم ابإلعالن عن احلساب اجلديد وحصل على أكثر من  700متابع
يف غضون يوم واحد فقط! ومثال آخر قام تنظيم داعش إبنشاء حساب جديد ابسم ( )@wa3tasimuبدالً من حسابه الرمسي

( ،)@e3tasimoوقد اتبعه يف شهر واحد أكثر من ( )18.000شخص (سرتن وبرغر )2015 ،(Stern & Bergerم،
ص .)153ويتضح من هذه األمثلة مدى استماتة تنظيم داعش ومناصريه ملقاومة محلة تويرت يف إيقاف حساابهتم .ومل يكتفي أعضاء
التنظيم مبناصرة بعضهم ملقاومة محالت تويرت ،بل صاروا يبعثون برسائل التهديد إىل موظفي شركة تويرت يف سان فرانسيسكو وأورواب
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(ستِكلبك (2015 ،)Stakelbeckم ،ص ،119وِدفِنز (2015 ،)Devinsم .)‘708‘ ،كما قاموا بتحدي اجليش األمريكي
واخرتقوا أحد احلساابت التابعة له يف موقع تويرت مهددين أبن مقاتلي التنظيم سينتقمون من اجلنود األمريكيني (سباركس )،(Sparks
2015م .)‘295‘ ،ويشري سباركس ) (Sparksأبن التنظيم وبعد أن شعر بعجزه عن مقاومة محالت تويرت بدأ إبنشاء حساابت
جديدة يف مواقع التواصل االجتماعية األخرى ،مثل"موقع جست بيست ( )JustPasteالذي يستخدم لنشر موجز عن القتال،
وموقع ساوند كالود ( )SoundCloudالذي يستخدم لنشر املواد الصوتية وموقع انستغرام ( )Instagramالذي يستخدم يف
مشاركة الصور وتطبيق واتساب ( )WhatsAppالذي يستخدم يف نشر الصور الوحشية ومقاطع الفيديو".
اخلامتة:
تلعب الدعاية دوراً أساسياً يف اسرتاتيجية تنظيم الدولة ،حيث أظهر هذا البحث أن للتنظيم أهدافا خمتلفة .ومن دون شك فالدعاية

عامل رئيسي يف خدمة وحتقيق تلك األهداف ،ولكن يبقى التجنيد اهلدف األهم لتلك الدعاية .كما تطرق البحث أيضاً إىل آلية تنظيم
الدولة اإلسالمية يف إدارة اإلعالم بطريقة جعلته السالح األكثر فاعلية ابلنسبة للتنظيم .ومن ذلك أن التنظيم يستخدم اإلعالم بطريقة

متقدمة جداً ترتكز على أسس علمية تساعده يف إيصال الرسائل إىل اجلماهري املستهدفة .ولوحظ أيضاً استخدام التنظيم لتقنيات

متقدمة جلذب املتلقي تعتمد على فهم عميق للجوانب النفسية اخلاصة ابجلماهري .ويف هذا الشأن ،وصل التنظيم إىل درجة كبرية من
االحرتافية يف تعامله مع وسائل اإلنتاج السينمائي حبيث يقوم إبنتاج أفالم مشاهبة ملا ينتج يف هوليوود .ولكي يستطيع التنظيم جذب
فئات خمتلفة من الناس من خمتلف أصقاع األرض فقد قام ابستثمار مبالغ كبرية يف آلته اإلعالمية وهذا ما مييز التنظيم عن اجلماعات
اإلرهابية األخرى.
وعالوة على ذلك ،مميكن القول أبن املتأمل يف األساليب املتقدمة اليت استخدمها التنظيم يف إنتاج ونشر رسائل حمرضة سيالحظ أبن

التنظيم يهدف لتحقيق مكاسب سياسية وليس دينية ،ولكنه يستخدم الدين يف رسائله الدعائية إلضفاء الشرعية على أنشطته وجلذب
مزيد من األعضاء .ويف الواقع ،تظهر دعاية التنظيم أبنه يتبع السياسة االنتهازية ويركز على زايدة شعبيته .وقد أظهر البحث يف غري
موضع عدم وجود حد لطموح التنظيم وأنه ال يتواىن عن ارتكاب أي فعل من أجل حتقيق أهدافه .وعلى أية حال ،يالحظ وجود ثالثة
نقاط جوهرية تثبت أن تنظيم داعش ال يعري للدين اإلسالمي أي اعتبار وأنه يستخدمه كغطاء إلخفاء مطامعه السياسية .النقطة
األوىل :إفراط التنظيم يف استخدام العنف ومنه إعدام الضحااي بطريقة مهجية .حيث أن ذلك السلوك املتبع يتناىف متاماً مع تعاليم
الشريعة اإلسالمية .النقطة الثانية :استخدام التنظيم الكذب واخلداع ومن ذلك وصفهم ألراض الشام بطريقة مثالية إلغواء اجلماهري
وحتريضهم على اهلجرة إىل أرض اخلالفة واالنضمام إىل التنظيم ولكن الواقع يكشف زيف تلك الدعاية .النقطة الثالثة :تبين التنظيم
مبدأ املفكر والفيلسوف نيكولو ميكافيلي )" (Niccolò Machiavelliالغاية تمربر الوسيلة" ،حيث ال يتواىن تنظيم داعش عن
ارتكاب أي عمل من أجل زايدة شعبيته حىت لو جلأ إىل القتل والتعذيب واستخدم أشد الطرق عنفاً من أجل خدمة دعايته .ومع أن

هذه الطريقة تنايف وتعارض الشريعة اإلسالمية ،إال إنه من الواضح أن التمسك ابلغطاء الديين ذي فاعلية يف استقطاب بعض األشخاص
ممن لديهم االستعداد للتضحية أبرواحهم من أجل الدين.
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 حبيث ينبغي على احلمالت أن،ويوصي الباحث أن تركز محالت مكافحة اإلرهاب على فضح وكشف حقيقة هذه اجلماعة اإلرهابية
تركز على اجلانب الديين الذي يستخدمه التنظيم يف دعايته وأن تكشف زيف الشعارات الدينية اليت يستخدمها التنظيم وأهنا ال تتوافق
 كما إنه من املهم أن تركز محالت مكافحة التطرف على رفع الوعي الديين خاصة لدى املسلمني اجلدد يف البلدان.مع سلوكيات التنظيم
 كما. حبيث يتم مساعدهتم لتحقيق فهم أعمق لدينهم فالضعف الديين قد يكون سبباً النضمام هؤالء إىل اجلماعات اإلرهابية،الغربية

يرى الباحث أمهية إشراك األسرة واملسجد واملدرسة يف حماربة دعاية التنظيم والرتكيز على فئة الشباب والتعامل معهم كأدوات فاعلة

قادرة على جماهبة هذا الفكر والتصدي له وليس النظر إليهم كضحااي تتلقى النصح والتوجيه دون منحهم أي دور يف هذه احلرب
.الفكرية
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