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ملخ�ش الكتاب

يه���دف الكتاب اإىل تو�س���يح كيفية ا�س���تخدام تنظيم 
داع����ش للو�س���يلة الإعالمية لتحقيق اأك���ر قدر ممكن من 
ال�س���هرة الت���ي تثمر ع���ن ا�س���تقطاب مزيد من الأع�س���اء 
واملتعاطف���ن. وقد لحظ الباحث اأن ا�س���راتيجية داع�ش 
يف هذا ال�س���اأن ارتكزت يف املقام الأول على ت�سخري جميع 
الأحداث العنيفة وال�س���لمية خلدمة دعايته. ولهذا يحاول 
املوؤل���ف درا�سة بع�ش تلك الأحداث الت���ي �سنعها التنظيم 
اأو كان طرف���ًا فيها ليبن كيف متكن التنظيم من توظيفها 
خلدمة اآلته الدعائية. ه���ذه املتابعة لالأحداث والنتهازية 
الت���ي انتهجها تنظيم داع�ش تظه���ر اأن التنظيم كان يعمل 
وف���ق اأ�سالي���ب علمية للو�س���ول اإىل اجلماه���ري امل�ستهدفة 

معتمدًا على اأربعة عنا�سر رئي�سية قامت با�ستعرا�سها.
د. فهد بن عبد العزيز الغفيلي

 www.hahona.com
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املقدمة

يع���د تنظيم داع�ش اأحد التنظيم���ات الإرهابية الأكرث 
�سهرة عل���ى الإطالق؛ وذل���ك نتيج���ة ل�ستخدامه تقنيات 
دعائي���ة متقدمة �ساعدت���ه يف الو�س���ول اإىل جمهور وا�سع 
يف كافة اأرج���اء املعمورة. ويظهر اأن الهدف من ا�ستخدام 
التنظي���م للدعاية يتمثل يف �سعيه اإىل ا�ستقطاب مزيد من 
الأع�س���اء؛ حي���ث اأن وجود املجندين هو املح���ور الأ�سا�سي 
لبق���اء اأي جماع���ة اإرهابي���ة. وميك���ن القول ب���اإن التنظيم 
ي�ستخ���دم الدعاية بطريقة متقدم���ة للغاية ل ميكن فهمها 
دون اإجراء درا�سة ح���ول التنظيم من حلظة ن�ساأته. حيث 
اأن درا�س���ة ما�سي وحا�سر التنظي���م تبن اأن كل الأحداث 
الب���ارزة الت���ي نفذه���ا التنظي���م مت اإعدادها ب�س���كل جيد 
بغر�ش اإ�سفاء مزيد من التوهج لعملياته الدعائية. وميكن 
مالحظ���ة قيام التنظي���م بتوظيف الأح���داث بعناية فائقة 
بغر�ش جذب جمهور حم���دد؛ حيث اأن التنظيم متكن من 
�سناع���ة اأحداث تتناغم مع الفكر ال���ذي يروج له ويوظف 
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ذلك كله يف خدمة حمالت���ه الدعائية. وعالوة على ذلك، 
ي�ستفي���د التنظيم بطرق احرافية من بع�ش الأخطاء التي 
يرتكبه���ا بع�ش خ�سومه ويوظفها يف ا�ستقطاب املزيد من 

الأع�ساء. 
ك���ن القول اإن بقاء التنظيم���ات الإرهابية يعتمد يف  ميمُ
املق���ام الأول عل���ى توافر الأع�ساء وهذا م���ا ي�سعى تنظيم 
داع����ش اإىل تاأمين���ه. ولك���ن يبق���ى ال�س���وؤال: كي���ف متكن 
التنظي���م من جتني���د اآلف الأ�سخا�ش من مناطق متفرقة 
م���ن ه���ذا الع���امل؟ ولالإجاب���ة على ه���ذا ذلك، م���ن املهم 
ا�ستيع���اب الق�ساي���ا الأخرى ذات العالقة مث���ل معرفة ما 
ه���ي الأهداف الأ�سا�سي���ة للتنظيم وللجماع���ات الإرهابية 
الأخرى؟ وملاذا ي�ستخدم العنف والوح�سية؟ وملاذا يهاجم 
الطائف���ة ال�سيعية؟ وكيف ي�ستغل اأخطاء البع�ش يف جتنيد 
املزيد من الأع�ساء؟ ومن املحتمل اأن اجلانب الأكرث اأهمية 
هو معرف���ة الطريقة التي ا�ستخدم فيها التنظيم واأ�سالفه 
)جماعة التوحيد واجلهاد، وتنظي���م القاعدة يف العراق، 
ودولة العراق الإ�سالمية( كل حدث لتعزيز دعايته. وعلى 
�سبي���ل املثال، متث���ل الهدف م���ن اإن�ساء جماع���ة التوحيد 
واجله���اد يف اإ�سق���اط النظ���ام الأردين وا�ستب���دال دول���ة 
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اإ�سالمية ب���ه، ولتحقيق ذلك �سعى اأب���و م�سعب الزرقاوي 
موؤ�س�ش هذه اجلماعة اإىل جتنيد اإرهابين من الأردن ومن 
فل�سط���ن. وعندما ارتفع عدد اأع�س���اء اجلماعة وتباينت 
جن�سيات الأع�ساء ومل تعد حم�سورة يف الأردن وفل�سطن 
عم���ل اأبو م�سع���ب الزرق���اوي عل���ى تنا�سي هدف���ه املعلن 
باإ�سقاط النظام الأردين والركيز فقط على تاأ�سي�ش دولة 
اإ�سالمية. وهذا النهج اجلديد الذي ا�ستخدمه اأبو م�سعب 
الزرق���اوي ل يعني اأنه تخلى عن خمطط���ه جتاه بلده الأم 
ولكنه ا�ستخدم هذا النه���ج حلاجته اإىل جتنيد املزيد من 
الأع�ساء بغ�ش النظر ع���ن جن�سياتهم. وهناك مثال اآخر 
على توظي���ف التنظيم لالأحداث بغر����ش ك�سب مزيد من 
املجندين متثل يف الإعالن عن اأول اأمري للدولة الإ�سالمية 
يف الع���راق. فعلى الرغم من اأن القائ���د احلقيقي لتنظيم 
القاع���دة يف العراق بعد مقتل اأبي م�سعب الزرقاوي، كان 
�سخ�س���ا م�سريا يمُعرف )باأبي اأيوب امل�سري( اإل اإنه بعد 
اإع���الن تنظي���م القاعدة يف العراق عن قي���ام دولة العراق 
الإ�سالمي���ة ق���ام اأبو اأي���وب امل�س���ري بتن�سي���ب اأبي عمر 
البغ���دادي قائ���دًا لالأم���ارة اجلديدة. وقد رج���ح عدد من 
الباحثن اأن تك���ون �سخ�سية اأبي عمر البغدادي �سخ�سية 
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خمتلق���ة واأن تنظيم القاع���دة يف الع���راق اأبتكرها بهدف 
جذب العراقي���ن اإىل الدولة الإ�سالمي���ة اجلديدة خا�سة 
واأن اأمريه���ا من بني جلدتهم. وعالوة على ذلك، فاإعالن 
اأب���ي بكر البغدادي عن قيام اخلالفة الإ�سالمية وتن�سيب 
نف�سه خليفة للم�سلمن كان يهدف اإىل جتنيد امل�سلمن من 

جميع اأنحاء العامل. 
وب�سكل عام، فاإن الكتاب ينظر اإىل الدعاية والتجنيد 
عل���ى اأنهما وجهان لعملة واح���دة يف �سيا�سة تنظيم داع�ش 
كن للدعاية  التي قام بها بطرق احرافي���ة جدًا، بحيث ميمُ
اأن تخدم اأهدافًا اأخرى مثل اإرهاب الأعداء وجمع الأموال 
لأغرا����ش التجنيد. ويف الوقت ذات���ه، ومب�ساعدة الدعاية 
ميك���ن حتقيق وتعزي���ز التجنيد عر ال�ستف���ادة من بع�ش 
الأخط���اء الت���ي يرتكبه���ا ال�سيا�سي���ون يف �سوري���ا والعراق 
وبع����ش البل���دان الأخرى التي ي���رى اأرب���اب التنظيم اأنها 
اأحيان���ًا تت�سرف بط���رق معادية لالإ�س���الم. ولقد ا�ستفاد 
التنظي���م من خط���اء كثرية اقرفتها احلكوم���ة الأمريكية 
خا�سة حينما �سحبت جنودها يف عام 2011م قبل الق�ساء 
الت���ام على جميع عنا�سر القاع���دة يف العراق. كما ا�ستغل 
اأبو بكر البغدادي اأي�سًا ال�سيا�سة الطائفية لرئي�ش الوزراء 
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العراق ال�سابق نوري املالكي والفو�سى يف العراق يف جتنيد 
املزي���د من العنا�سر حيث جنح يف م�ساعفة عدد املنتمن 
اإىل التنظي���م يف ع���ام 2012م. ونتيج���ة لتل���ك الزيادة يف 
اأعداد املن�سمن للتنظيم فق���د اأعلن البغدادي عن اإن�ساء 
ما ي�سمى دول���ة الإ�سالمية يف العراق وال�سام وجند املزيد 
م���ن العراقين وال�سوري���ن. بالإ�سافة اإىل ذلك فقد غاىل 
التنظيم يف تنفيذ الأعمال الوح�سية مبا فيها قطع الروؤو�ش 
والإع���دام وال�سلب واحل���رق والهجم���ات النتحارية التي 
�ساهمت جميعها منذ وقت الزرقاوي حتى مرحلة اأبي بكر 
البغدادي يف ج���ذب وجتنيد مزيد من الأع�ساء. وبالرغم 
م���ن اأن ا�سراتيجي���ة اأ�سامة ب���ن لدن ال���ذي كان ي�ساطر 
الزرق���اوي يف ه���دف ان�ساء دول���ة اإ�سالمي���ة، كانت تركز 
عل���ى حماربة الع���دو البعي���د خ�سو�سًا الولي���ات املتحدة 
الأمريكي���ة، اإل اإن اأب���ا م�س���ب الزرقاوي ق���د جتاهل تلك 
ال�سراتيجية وركز عل���ى مهاجمة العدو القريب كال�سيعة 
يف بع�ش املنا�سبات بغر�ش ت�سجيع ال�سنة من جميع اأنحاء 
الع���امل على الن�سمام للتنظيم، اأو مهاجمة بع�ش املناطق 

ال�سنية لأغرا�ش الرهيب وك�سب مزيد من ال�سهرة.  
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ويركز الكتاب على دعاية التنظيم وعلى الطريقة التي 
وظف من خاللها كل حدث بغر�ش التجنيد، كما �سيناق�ش 
الهدف الرئي�سي ل�ستخ���دام الدعاية. و�سي�ستعر�ش اأي�سًا 
من خالل ملحة تاريخية اأبرز الأحداث التي وظفها التنظيم 
يف خدمة حمالته الدعائية الهادفة اإىل ا�ستقطاب ال�سباب 
و�سغار ال�س���ن. و�سيتناول بع�ش اأن�سط���ة التنظيم للتعرف 
على م���دى اأهمية ا�ستقطاب اجلماه���ري بالن�سبة للتنظيم 
حتى ولو مل يتحقق ذلك اإل من خالل قتل الأبرياء و�سفك 
دمائه���م. كم���ا �سي�ستعر�ش الكتاب كي���ف ا�ستغل التنظيم 
الو�سيل���ة الإعالمي���ة يف ن�سر اخل���داع والأكاذيب يف �سبيل 

الو�سول اإىل ال�سباب و�سغار ال�سن بغر�ش جتنيدهم. 
النتائج:

لحظ الباح���ث اأن كثري من الدرا�سات والبحوث التي 
ناق�ست دعاي���ة تنظيم داع�ش مل ترب���ط احلدث بالدعاية 
وبالت���ايل فقد �سعي���ت اإىل اإط���الع القارئ عل���ى الطريقة 
الت���ي ا�ستخ���دم التنظي���م من خالله���ا الأح���داث خلدمة 
حملت���ه الدعائي���ة. كم���ا لحظ الباح���ث اأنه ميك���ن قيا�ش 
تاأثري ر�سائ���ل التنظيم عر فعالية الإعالم وحجم حمتوى 
الر�سال���ة ومدى وح�سيتها. ولهذا ميكن القول باإن املحتوى 
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ه���و العن�سر الأ�سا����ش يف الدعاية بحيث ينبغ���ي اأن يكون 
هناك ترابط وثيق ب���ن املحتوى واملتلقي. وبناًء على ذلك 
يقوم التنظي���م باختيار اأف�سل املن�س���ات الإعالمية لن�سر 
ر�سائل���ه. وحت���ى ي�ستطيع التنظيم الو�س���ول اإىل اأكر قدر 
ممك���ن من اجلماه���ري وجتنيدهم فاإنه يق���وم با�ستخدام 
الإع���الم بطريق���ة احرافية ج���دًا خا�سة اإذا م���ا قورنت 
بالطريقة التي كان ينتهجها تنظيم القاعدة. كما تو�سلت 
اإىل اإن دعاي���ة التنظي���م ق���د ا�ستن���دت على اأربع���ة عوامل 
مت�سل���ة يف جمموعة واحدة لتعم���ل كل هذه العنا�سر على 

ر�سم التحركات الأ�سا�سية للتنظيم. 
ملحة تاريخي��ة تبني كيفية توظي��ف تنظيم داع�ش 

:propaganda للدعاية
ميكن القول باأن الدعاي���ة الإعالمية التي ت�ستخدمها 
اجلماع���ات الإرهابية تلعب دورًا مهمًا خ�سو�سًا يف جمال 
جتني���د ال�سب���اب. وا�ستخ���دام تنظيم داع����ش للدعاية مل 
يك���ن اأمرًا م�ستحدثًا بل �سبق���ه اإىل ذلك كثري من الأفراد 
واجلماع���ات والدول مم���ن حاولوا التاأث���ري يف اجلماهري 
وك�سب اأ�سواتهم. ويعد القائد الأملاين النازي اأدولف هتلر 
اأح���د البارع���ن يف ا�ستخدام الإعالم للتاأث���ري يف نف�سيات 



14
دعاية تنظيم داعش 

املتلق���ن. وكان هتل���ر يوؤم���ن مبقول���ة مفاده���ا »اإن���ه كلما 
كانت الكذب���ة اأكر كلما كانت اأقرب اإىل الت�سديق« )كول 
)Cull( وزم���اله، 2003م، ����ش39(. ولق���د اأ�س���ار بارنيز 
)Bernays( )2004م، ����ش8( اإىل اإن���ه ميكن القول باأن 
م�سطل���ح الدعاية م�سطلح���ًا حمايدًا ولك���ن الهدف من 
ا�ستخ���دام الدعاية هو الذي يحدد فيما اإذا كان امل�سطلح 
اإيجابيًا اأو �سلبي���ًا. وميكن القول باأن الهدف الأ�سا�سي من 
ا�ستخ���دام تنظيم داع�ش للدعاية يتمثل يف التجنيد ولفهم 
اأف�س���ل لأ�سباب متكن تل���ك اجلماعات من التغرير ببع�ش 
الأ�سخا�ش يرى يل )Lee( )2011م، �ش213( اأن جاذبية 
الأفكار التي حتتويها الر�سالة هي التف�سري الأ�سهل لذلك.
وقد لع���ب ا�ستخ���دام النرن���ت بطريقة فعال���ة دورًا 
ا�سا�سي���ًا يف دعاي���ة تنظي���م الدولة منذ اأي���ام اأبي م�سعب 
الزرقاوي، ولهذا فاإنه من املهم التاأكيد على اإن اأ�سامة بن 
لدن كان يوؤمن باأن 90 % من احلرب كانت عر ال�ستخدام 
الفعال لالإعالم )باميان )Byman(، 2015م، �ش102(. 
كم���ا يوؤم���ن الظواهري ب���اأن اأكرث من ن�سف ه���ذه املعركة 
 ،)Byman( جتري على �ساحات و�سائل الإعالم )باميان
2015م، ����ش84(. وميكن النظ���ر اإىل الأن�سطة الإرهابية 
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على اأنه���ا و�سائل ت�ساهم يف تعزيز وتقوية التنظيم، وفيما 
يخ����ش الأع���الم فيمكن اعتب���اره اجله���از التنف�سي الذي 
مين���ح التنظي���م احلياة. ونتيج���ة لأهمي���ة دور الإعالم يف 
�سيا�س���ة التنظيم ويف حتقيق اأهدافه، ق���ام تنظيم الدولة 
الإ�سالمية ببناء اآلة اإعالمية متطورة للغاية. ويذكر برنايز 
)Bernays( )2004م، �ش89( اأن اجلماهري �سارت تعي 
الطرق التي ت�ستخدم للتاأثري يف اآرائها وعاداتها. ومع ذلك 
يب���دو اأن كثري م���ن املتلقن مازالوا غ���ري مدركن حلقيقة 
تاأثري م�ساه���دة الأعمال الوح�سية للتنظي���م وقدرتها على 
دفع بع�سهم اإىل الإعجاب بهذه امل�ساهد لدرجة قد تغر�ش 
فيهم الرغبة يف ممار�سة تلك الأفعال على اأر�ش الواقع. 

����ش23(  )2006م،   )Fishman( في�سم���ان  يذك���ر 
وبامي���ان )Byman( )2015م، ����ش171( ب���اأن التنظيم 
ي�ستغ���ل كل حدث لتجنيد املزيد من الأ�سخا�ش، ومن ذلك 
الطريقة التي تبناها الزرقاوي ومن جاء بعده والتي كانت 
ت�ستهدف ال�سيعة لأغرا�ش الدعاية والتجنيد. وذكر )ِل�سر 
)Lister( )2015م، ����ش192( باأن الزرقاوي كان يبحث 
عن اأي مكا�سب حتى لو حتقق له ذلك من خالل الفو�سى، 
وكانت ذروة تلك املكا�سب اأن يتم اعتباره املدافع الأول عن 
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 )Byman( املجتمعات ال�سنية يف العراق. كما اأكد باميان
)2015م، ����ش181( ب���اأن اإ�سع���ال ال�سراع���ات الطائفية 
يف �سوري���ا نتج عن���ه ان�سمام اأع���داد كبرية م���ن املقاتلن 
الغربي���ن اإىل تنظي���م داع�ش بهدف الدف���اع عن اإخوانهم 
ال�سن���ة. ولهذا تبقى م�ساأل���ة ا�ستهداف ال�سيع���ة اأحد اأهم 
م�سائل النزاع بن اأ�سامة بن لدن واأبي م�سعب الزرقاوي. 
حيث اأعتقد بن لدن اأن هذا الأ�سلوب �سيعود بال�سرر على 
�سعبي���ة تنظي���م القاعدة بينم���ا الزرق���اوي ا�ستخدم ذلك 
كاأداة لتحري����ش بع����ش �سباب ال�سنة لاللتح���اق بتنظيمه 
By�( ويوؤكد باميان .)"2014م، "28 ،)Glint( غلن���ت(
man( )2014م، ����ش118( عل���ى اأن تنظي���م القاع���دة 
عمل عل���ى منا�سحة الزرق���اوي ب�سكل �س���ري، حيث ابلغه 
الظواهري بر�سالة خا�سة بعدم التعر�ش لل�سيعة موؤكدًا له 
اأن مقاتل���ي اجلماعات الإ�سالمي���ة يف اجلزائر ق�سوا على 

اأنف�سهم با�ستخدام العنف والوح�سية مع املدنين.
كرت يف ال�سابق مثل ا�ستغالل  وجميع الأ�ساليب التي ذمُ
التنظي���م لالأحداث وا�ستخدام العن���ف والوح�سية وكذلك 
مهاجم���ة ال�سيعة ه���ي اأ�ساليب وظفه���ا التنظيم بعناية يف 
بات����ش )Bach( )2015م،  ويوؤك���د  الدعائي���ة.  حمالت���ه 
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"2192")1(( باأن ل���دى التنظيم جهاز اإعالمي يمُعد الأكرث 
تقدم���ًا يف تاريخ اجلماعات الإرهابية ويتم ت�سخريه ب�سكل 
كامل لأغرا����ش التجنيد. حيث ا�ستخ���دام الزرقاوي منذ 
البداي���ة �سبكة النرنت لن�سر اأفكاره املتطرفة بطريقة مل 
ي�سلها تنظيم القاع���دة يف اأفغان�ستان. وا�ستنادًا ملا ذكره 
�س���رن وبرغ���ر )Stern & Berger( )2015م، �ش22(، 
وواي���ز وح�س���ن )Weiss & Hassan( )2015م، �ش31( 
ف���اإن تنظي���م الدولة الإ�سالمي���ة يف الع���راق وال�سام اأدخل 
حت�سين���ات وا�سع���ة على طريق���ة اإعالم الزرق���اوي، حيث 
قاموا بتوظيف القنوات الإعالمية وتغذية مواقع التوا�سل 
 )Glint( الجتماع���ي لن�س���ر ر�سائلهم. كم���ا ذكر غلن���ت
�سب���كات  ي�ستخ���دم  التنظي���م  ب���اأن   )"36" )2014م، 
التوا�سل الجتماعية ب�سكل يفوق كل اجلماعات الإهاربية 
 )Stakelbeck( )Stakelbeck( الأخرى. وذكر �سِتكلبك
 )Stern & Berger( و�سرن وبرغ���ر )2015م، �ش89(
)2015م، �ش36( اأن التنظي���م يقوم بر�سم �سورة مثالية 
حلي���اة العنا�س���ر الإرهابي���ة يف الأرا�سي الت���ي تقع حتت 

)1(  كتب كندل من اأمازون ل ت�ستخدم ترقيم ال�سفحات وت�ستعي�ش عن ذلك باملو�سع 
location بحيث يكتب رقم املو�سع بهذه الطريقة »2192«
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�سيطرت���ه بهدف جذب ال�سب���اب واإغوائه���م بالهجرة اإىل 
بالد ال�سام )جريجز، 2015م، �ش342(. كما اأ�سار �سرن 
وبرغ���ر )Stern & Berger( )2015م، �ش22( وكذلك 
�سِتكلبك )Stakelbeck( )2015م، �ش7( اإىل اأن تنظيم 
الدول���ة الإ�سالمي���ة تخلى ع���ن املنهج القدمي ال���ذي يتبعه 
اأ�سامة بن لدن، حيث كان ابن لدن يق�سي �ساعات طويلة 
اأمام كامرية واحدة فقط يخاطب من خاللها اجلماهري. 
كم���ا ي�سف �سِتكلب���ك )Stakelbeck( )2015، �ش120( 
مدى تطور الو�سائط الإعالمية لتنظيم الدولة م�سريًا اإىل 
اإن التنظي���م ي�ستخدم يف انتاج مقاطع الفيديو اخلا�سة به 
موؤث���رات خا�سة ويعر�ش عملي���ات التفجري ب�سورة بطيئة 
وكذلك ي�ستخ���دم ا�سراتيجيات م�سابه���ة ل�سراتيجيات 
هوليود يف اإنت���اج املقاطع ومن ذلك ن�سر عرو�ش ت�سويقية 
)Promo( عل���ى �سبكة النرنت قبل اأيام من ن�سر املادة. 
وميكن القول ب�سكل خمت�سر باأن التنظيم ا�ستخدم دعاية 
احرافي���ة جلذب اجلماهري يف كافة اأ�سقاع الأر�ش وعمل 
على ا�ستغالل كل ما من �ساأنه امل�ساعدة يف حتقيق ذلك. 
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ا�ستخدام الوح�سية لأغرا�ش التجنيد:
ا�ستخ���دم تنظيم داع�ش الوح�سي���ة املفرطة منذ زمن 
الزرق���اوي، الأمر الذي كان له دور بارز يف �سهرة التنظيم 
 ،)Stern & Berger( وزي���ادة اأتباع���ه )�س���رن وبرغ���ر
 2015( )Lister( 2015م، ����ش24(. كم���ا اأ�سار )ِل�س���ر
����ش625( اإىل اأن ا�ستخ���دام التنظي���م للعن���ف والوح�سية 
والروي���ج لها عر و�سائ���ل الإعالم يعد بح���د ذاته ر�سالة 
م�سمونها اأن ا�ستخدام العنف هو البديل املنا�سب ملواجهة 
القم���ع والطائفي���ة وتدخ���ل احلكوم���ات الأجنبي���ة. وبناًء 
باأن  على ذلك، اأف���اد ِف�س���ك )Fisk( )2015م، "141"( 
�سعبي���ة التنظيم قد تنامت مما ترتب عليه زيادة ملحوظة 
يف اأع���داد املجندي���ن. وكان الداف���ع الرئي�س���ي للتحاقهم 
بالتنظي���م يتمثل يف اعجابهم بالأعمال الوح�سية التي قام 
به���ا التنظيم. كما ذك���ر ِف�سك )Fisk( اأي�س���ًا )2015م، 
"449"( اأن الإج���راء ال���ذي ق���ام به���ا التنظي���م م���ن رفع 
مقاطع الهجمات العنيفة والوح�سية على الإنرنت وال�سعي 
لرجمته���ا اإىل لغ���ات خمتلفة ق���د اأ�سهم يف ج���ذب انتباه 
و�سائ���ل الإع���الم الدولي���ة واأ�سه���م اأي�سًا يف زي���ادة �سهرة 
التنظيم. واأحد اأ�ساليب الوح�سية التي ا�ستخدمها التنظيم 
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 Stern &( هي قطع الروؤو����ش، حيث و�سف �سرن وبرغر
Berger( )2015م، �ش3( ذل���ك الأ�سلوب باأنه �سكل من 
اأ�س���كال الت�سويق حيث يه���دف التنظي���م اإىل اإدخال �سور 
العنف والوح�سية يف حياتنا اليومية، حماولن يف ذلك بث 
 )Sekulow( الرع���ب يف اأنف�ش اجلميع. كما ذكر �سيكولو
)2014م، ����ش98( اأن ن�س���ر �سور قط���ع الروؤو�ش يمُعد اأداة 
للتجني���د، حيث يح���اول التنظيم رفع م�ست���وى العنف لأن 
تل���ك امل�ساهد هي ما تبحث عنه بع����ش اجلماهري. واأ�سار 
بامي���ان )Byman( اأي�س���ًا )2015م، ����ش166( اإىل اإن 
هناك حماولت من قبل كوادر التنظيم خللق �سدمة لدى 
العامة وخلل���ق �سعبية لها يف الوقت ذات���ه، عر ا�ستخدام 
ا�سراتيجي���ة مقاط���ع الفيدي���و امل�سجل���ة اخلا�س���ة بقطع 
الروؤو�ش. ويب���ن )ِل�سر )Lister( )2015م، �ش74( باأن 
اإعدام ال�سحفين �سي�سمن حتقق هذا الهدف مع �سمان 
تناغ���م التغطي���ات الإعالمية ملا يح���دث يف الأرا�سي التي 
ي�سيط���ر عليها التنظيم مع ما ي���روج له من مقاطع، الأمر 

الذي �سي�ساهم يف زيادة �سعبية التنظيم.
وميكن تف�سري ا�ستخدام التنظيم للوح�سية من خالل 
احلرب النف�سية للتنظيم التي ل ت�ستهدف ال�سحايا فقط، 
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ب���ل حت���ى الأ�سياء التي ي���راد ال�سيطرة عليه���ا. حيث ذكر 
�س���رن برغ���ر )Stern & Berger( )2015م، �ش209( 
باأن التنظيم يعمل على التاأثري على م�ساعر منا�سريه عر 
ت�سجيعهم على امل�ساركة يف اأن�سطته والن�سمام اإليه اأو عر 
م�ساه���دة العملي���ات العنيفة التي يقوم به���ا اأع�ساءه. ومع 
مرور الوقت ميكن لتلك العمليات الوح�سية اأن توؤثر ببع�ش 
املتلق���ن واأن تولد لديهم الرغب���ة يف الن�سمام وامل�ساركة 
يف مث���ل هذه الأفع���ال واإحلاق ال�س���رر بالأخرين. ومبعنى 
اأخر، فاإن ا�ستمرار م�ساه���دة اأعمال العنف والوح�سية قد 
ي�ساه���م يف خل���ق وتنمية الرغبة يف حم���اكاة هذه الأعمال 
ل���دى املتلق���ن، وبناء عل���ى ذلك ف���اإن الأ�سخا����ش الذين 
لديه���م الرغبة يف ممار�س���ة اأعمال العنف ق���د ي�سبحون 
عر�س���ة لر�سائل التنظي���م الدعائية يف ح���ال مل يتطوعوا 
باأنف�سه���م ويلب���ون الن���داء دون اإدراك منه���م بحقيق���ة ما 
يج���ري. وي�سري بوي���ر )Bower( )1984م، �ش190( باأن 
كثريًا من الباحثن ذك���روا اأن م�ساهدة الأعمال الوح�سية 
عل���ى التلفاز ت�ساهم بفعالية يف زي���ادة م�ستوى العنف بن 
الأطفال وت�سر مب�ستقبلهم. كما اأظهرت درا�سات خمتلفة 
اأن الن�ساء مثل الرجال قد تظهر لديهم الرغبة يف ارتكاب 
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اجلرمية عند م�ساهدتهم لأعمال العنف يف و�سائل الإعالم 
)هاريدِك�ش )Haridakis(، 2007م، �ش231-230(. 

وتركز اجلماعات الإرهابية ب�سكل عام وتنظيم داع�ش 
ب�س���كل خا�ش على حتقيق اأهدافها الإرهابية لكونها حتقق 
مزي���د من ال�سهرة للتنظيم مما يرتب عليه منو يف اأعداد 
املجندي���ن بغ�ش النظر عن حج���م الدمار الذي قد تخلفه 
الهجم���ات الإرهابية. وعلى �سبيل مث���ال، كان اأبو م�سعب 
الزرقاوي م�ستعدًا لقتل العديد من العراقين يف �سبيل قتل 
اأمريك���ي واحد )ِم�سي���ل )Michael(، 2007م �ش357(. 
وعالوة عل���ى ذلك، ذكر عدد من الباحث���ن اأن الزرقاوي 
حاول عام 2004م ا�ستهداف مبنى ال�سفارة الأمريكية يف 
الأردن ومواقع اأخرى عر ا�ستخدام مواد كيماوية �سديدة 
اخلط���ورة. وه���ذه الهجمات ل���و نمُفذت �ست���ودي بحياة 80 
 األف اإن�سان واإ�ساب���ة 160 األف اآخرين )بِر�سارد ومارتنيز 
رد�سمان  )Brisard & Martinez(، 2005م، ����ش88، وكمُ
����ش94،  )Cordesman & Davies(،2007م،  وِدِف���ز 
وروزن���رغ )Rosenberg(، 2008م، ����ش290(. واأ�س���ار 
اأن  اإىل  ����ش46(  )2015م،   )Culbertson( كلرت�س���ن 
تنظي���م الدول���ة الإ�سالمية ميي���ل اإىل ا�ستخ���دام العنف، 
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حي���ث يهدف التنظيم من ذلك اإىل خلق اأق�سى درجة من 
ال�سط���راب يف الأماك���ن العامة بالإ�ساف���ة اإىل قتل اأكر 
ع���دد ممكن م���ن النا�ش، وميك���ن اأن جتد نف����ش الفل�سفة 
والأ�سل���وب اأي�س���ًا يف اأف���كار العنا�س���ر الإرهابي���ة التابعة 
لتنظي���م القاع���دة. فعلى �سبيل املث���ال، كتب كبري منظري 
اجلماع���ات الإرهابية اأبو بكر ناج���ي )2006م، �ش176( 
باأن���ه ينبغي علينا جر جميع اجلماهري اإىل �ساحات القتال 
وقلب الطاولة عل���ى روؤو�ش اجلميع. كما اأ�سار وايز وح�سن 
)Weiss & Hassan( )2015م، ����ش41( اإىل اأن اأف���كار 
ناج���ي �سائعة جدًا بن قادة تنظي���م الدولة حيث اأن بع�ش 
اأولئك القادة ي�ستخدم كتاب ناجي »اإدارة التوح�ش« لترير 

اأعمال قطع الروؤو�ش. 
العنا�سر الرئي�سية لدعاية تنظيم داع�ش:

ميك���ن قيا�ش تاأثري ر�سائ���ل التنظيم من خالل فعالية 
الإع���الم وحجم حمتوى الر�سالة وم���دى وح�سيتها، ولهذا 
يرك���ز تنظي���م الدولة عل���ى ال�ستخ���دام الفع���ال للو�سيلة 
الإعالمي���ة لجتذاب اجلماهري وزي���ادة اأعداد املجندين. 
ولتحقي���ق هذه الغاية قام التنظي���م بت�سكيل دعاية خا�سة 

به بمُنيت على اأربعة مرتكزات اأ�سا�سية:
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حمتوى غني. . 1
جماهري حمددة. . 2
اأدوات اإعالمية. . 3
ا�سراتيجية وا�سحة. . 4

ه���ذه العنا�س���ر الأربعة تتداخ���ل مع بع�سه���ا لت�سبح 
جمموعة واحدة تعم���ل جميعا كغرفة ر�سد ومتابعة لر�سم 
التح���ركات الأ�سا�سي���ة للتنظي���م. ول���و قي���ل ب���اأن الدعاية 
يف القط���اع الع���ام واخلا����ش ت�ستخدم لتحقي���ق الأهداف 
ال�سراتيجي���ة اخلا�س���ة باملن�س���اأة، ف���اإن الأم���ر بالن�سبة 
لتنظي���م داع�ش عل���ى العك�ش؛ حي���ث يخ�س����ش التنظيم 
جهوده خلدمة الدعاي���ة اخلا�سة به. ومبعنى اآخر، �ستجد 
خل���ف كل عملية اإرهابي���ة اأو حتى �سلمي���ة ر�سالة مبا�سرة 
موجهة اإىل جماهري بعينها وحتمل م�سامن خا�سة تالئم 

كل فئة.
والتف�سري النظري لهذا النهج يو�سح اأن التنظيم يتبع 
منه���ج علم���ي حمدد لإي�س���ال ر�سائله، حي���ث ذكر لزويل 
)Lasswell( يف من���وذج الت�س���ال اخلا�ش به )1948م، 
����ش37( اإن الطريق���ة املنا�سبة لتو�سيف عملي���ة التوا�سل 
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تت���م م���ن خ���الل الإجاب���ة عل���ى الأ�سئل���ة التالي���ة: ما هي 
الر�سال���ة؟ ويق�سد بها املحتوى، حي���ث ي�ستخدم التنظيم 
يف اإي�س���ال ر�سائل���ه الأق���وال والأفعال، وي�سي���غ الر�سالة 
بطريقة دقيقة جدًا. وما الهدف منها؟ حيث اإن كل هدف 
فرع���ي لأي ر�سالة ل ب���د اأن يكون ذو �سل���ة بالهدف العام 
للتنظيم وهو جتنيد املزيد ولذلك ي�سعى التنظيم اإىل خلق 
اأعل���ى درجة من التاأثري لتحقيق ذل���ك الهدف. كما ميكن 
�سرف الهدف والتقليل من تاأثريه فيكون لك�سب العواطف 
وامل�ساع���ر اأو لتهديد اأع���داء التنظي���م، اأو للتاأكيد على اأن 
اجلماع���ة ل ت���زال باقية ومل يق�س���ى عليها بع���د. ال�سوؤال 
الثالث يدور حول حتديد من هم الأ�سخا�ش امل�ستهدفون؟ 
اأي اأن الر�سالة �ستكون موجهة اإىل جمهور حمدد وهذا ما 
يقوم به تنظيم الدولة. واأما ال�سوؤال الأخري فيتعلق مباهي 
الو�سيلة لإي�سالها اإليهم؟ حيث ي�ستخدم التنظيم خمتلف 
القنوات لإي�سال ر�سائل���ه مثل مواقع التوا�سل الجتماعي 
واملجالت ومواقع النرن���ت واملنتديات والتلفاز والراديو. 
لق���د كان تنظيم الدولة مهتم���ا بالإجابة على هذه الأ�سئلة 
لي�ش فقط قب���ل ن�سر الر�سالة ولكن قب���ل تنفيذ اأي هجمة 
اإرهابي���ة. ويت�سح من فح�ش دعاية التنظيم اأن كل ر�سالة 
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مت اإعداده���ا ب�سكل جيد لتالئم جمهور بعينه. فعلى �سبيل 
املثال: اختيار اجلامع الكبري يف املو�سل ليلقي فيه اأبو بكر 
البغ���دادي خطبة اجلمعة التي ن�سب نف�سه خاللها خليفة 
للم�سلم���ن حتمل يف طياتها ر�سالة مهمة لكل م�سلم، ولكن 
مثل ه���ذه الأهمية قد ل تكون موجودة عند غري امل�سلمن. 
وعلى اجلانب الآخر، فتنفيذ الأوروبي الذي اعتنق الإ�سالم 
حلك���م الإع���دام على الأ�س���رى، يحم���ل يف طيات���ه ر�سالة 
حمددة موجه���ة اإىل البل���دان الغربية ب���اأن التنظيم قادر 
على جتني���د مواطني تلك البل���دان وا�ستغاللهم يف خدمة 
اأن�سطت���ه )ِمَكِلف )Micallef(، 2015م، �ش89(. كما اإن 
تنفي���ذ الإعدامات من قبل امل�سلم���ن اجلدد القادمن من 
بل���دان غربية ي�ساهم يف جذب مزي���د من الأع�ساء بحكم 
انبهارهم بالت�سحي���ات التي يقدمها ال�سخ�ش القادم من 
ب���الد غنية وقد �سحى بكل �سيء يف دع���م ما يزعمون اأنه 

خالفة اإ�سالمية.
ويعد »تبني ا�سراتيجية وا�سح���ة« العن�سر الرئي�سي 
يف دعاية تنظيم داع�ش، حيث من الوا�سح اأن هذا العامل 
ه���و م���ا ميي���ز تنظي���م الدول���ة الإ�سالمية ع���ن القطاعن 
العام واخلا�ش. ويعني ه���ذا بالن�سبة للتنظيم اأن الدعاية 
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حت���دد الفعل ولي����ش العك�ش. فعلى �سبيل املث���ال، مهاجمة 
ال�سيع���ة ته���دف اإىل جتني���د ال�سن���ة، وال�سب���ب الذي جعل 
الدعاي���ة اأم���رًا اأوليًا لدى تنظي���م داع�ش بينما تع���د اأمرًا 
ثانوي���ًا لدى القطاعن العام واخلا����ش يتمثل يف اأن الفعل 
يف هذي���ن احلقلن عبارة ع���ن هدف بحد ذاته يف حن اأن 
العمل الإرهابي لي����ش الهدف من العملية الإرهابية؛ فقتل 
جمموع���ة من الأ�سخا�ش غ���ري املعروف���ن للتنظيم ل يعد 
هدف���ًا، ولكن الهدف يتمثل فيما يتمخ�ش عن هذه العملية 
Cren�( من مكا�سب ي�ستفيد منها التنظيم. ويوؤكد كرن�سو
shaw( )1981م، ����ش379( باأنه لي�ش ل�سحايا الهجمات 
الإرهابية قيمة كبرية بالن�سب���ة ملنفذيها، ولكن ردة الفعل 
الكب���رية التي حتدثه���ا لدى اجلماهري هي م���ا تبحث عنه 
اجلماع���ات الإرهابية. فعندما يق���وم تنظيم داع�ش بقطع 
راأ����ش �سحفي غرب���ي اأو ا�ستهداف م�سجٍد �سن���ي، فاإنه ل 
يهم���ه عدد ال�سحايا ب���ل كل الهتمام يك���ون من�سبًا على 
�س���دى الهجمة وما مقدار الأه���داف الدعائية التي ميكن 
اأن تتحق���ق من هذه العملي���ة. ومبعنى اآخ���ر، عندما تقوم 
اإح���دى ال�سركات با�ستثمار م�سروع جت���اري كمركز ت�سوق 
اأو غ���ريه فاإنها تق���وم بخدمة هذا امل�س���روع والإعالن عنه 
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بهدف حتقق الأرباح. بينما حن تنفذ اجلماعة الإرهابية 
عملي���ة انتحارية مث���اًل فاإنها تهدف منه���ا خدمة الدعاية 
اخلا����ش بها، وميك���ن اتخاذ حجم تفج���ري مركز التجارة 
العامل���ي كمثال عل���ى التنا�سب الطردي ب���ن حجم العملية 
الإرهابية وحجم عائ���د ال�سهرة واملكا�سب الأخرى. ولهذا 
ف���اإن الهدف من قتل مزيد من النا�ش يعني احل�سول على 
مزي���د من ال�سه���رة، حي���ث اأن تنفيذ املزيد م���ن الأعمال 
الوح�سية بكافة اأ�سكاله���ا والتي تقود اإىل يف توليد اهتمام 
دويل ه���ي عبارة ع���ن اأمثلة للمحتوى الغن���ي. ولهذا ميكن 
الق���ول اإن ال�سهرة عر الإعالن حتق���ق مزيد من املبيعات 
بالن�سبة للقط���اع اخلا�ش، ولكن مزيد من القتل والتدمري 

يحققان ال�سهرة بالن�سبة للتنظيم الإرهابي. 
Lass�( وي�سري من���وذج الت�س���ال اخلا�ش ب�الزوي���ل
well( اإىل اأن���ه م���ن امله���م معرفة م���اذا ينبغ���ي اأن تقول 
للجماهري، وتنظي���م الدولة الإ�سالمية يوؤم���ن بهذا القول 
ويعل���م متامًا اأن معرفة نوع الر�سالة التي ت�ستهدف املتلقي 
�سيكون لها تاأثري يف حتقيق النتائج التي ي�سبو اإليها، حيث 
اأنه لي�ش بال�سرورة دائمًا اأن يكون املق�سد من الر�سالة اأو 
الهجم���ة الإرهابية التدمري وموت اأعداد كبرية من النا�ش 
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ك���ي يتحقق اله���دف. ففي بع����ش احلالت يح���رز الهدف 
وت�س���ل الر�سالة ع���ر مقت���ل �سخ�ش واحد فق���ط. وعلى 
�سبي���ل املثال، عند قتل اأح���د النا�سطن يف جمال مكافحة 
الإره���اب، ف���اإن ذل���ك يبعث ر�سال���ة حتذي���ر وا�سحة اإىل 
بقي���ة الن�سطاء يف هذا املج���ال فحواها اأن���ه لي�ش مبقدور 
احلكومات حمايته���م واأن عليهم اأن يلزم���وا ال�سمت واإل 
 )Hudson(سيتم التعامل معهم بنف�ش الطريقة )هد�سن�
، 1999م، �ش11(. اإ�سافة اإىل ذلك، ن�سر التنظيم ل�سور 
تب���ن احلياة املثالية يف الأرا�سي التي تخ�سع ل�سيطرته يف 
�سوريا والعراق ما هي اإل نوع من الإغواء للبع�ش خ�سو�سًا 
للن�س���اء الالتي ق���د تدفعهن تل���ك الدعاي���ة اإىل اللتحاق 
بالتنظي���م عن طري���ق الهج���رة اإىل اأر�ش ال�س���ام.  وبهذا 
ال�س���اأن، تذك���ر �سحيف���ة الغاردي���ان باإن ن�سب���ة كبرية من 
دعاي���ة التنظيم املوجهة اإىل الن�س���اء الغربيات عر �سبكة 
النرن���ت تتم بوا�سطة ع�سوات م���ن اجلن�سية الريطانية 
التحق���ن بالتنظي���م يقم���ن يف �سوريا. وقد لوح���ظ فاعلية 
ه���ذه الو�سيلة حي���ث ت�س���ري التقدي���رات اإىل اإن 50 امراأة 
من اجلن�سية الريطاني���ة التحقن بتنظيم الدولة )�سرن 
وبرغ���ر )Stern & Berger(، 2015م، ����ش84(. كم���ا 
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ين�سر التنظيم ب�سكل متكرر �سورًا تظهر اأن اأتباع التنظيم 
م�سغول���ون يف تاأ�سي�ش البنية التحتي���ة للدولة ولي�ش هناك 
اأي عوائق )كلرت�سن )Culbertson(، 2015م، �ش84(. 
كم���ا عل���ق كلرت�س���ن )Culbertson( على ه���ذه ال�سور 
قائ���اًل: بالرغم م���ن اأن حياة التنظي���م خمتلفة متامًا عن 
تلك احلي���اة التي يروج لها، اإل اإن ه���ذه ال�سور فعالة بال 
�س���ك لدرجة يبدو اأنه ي�سعب مواجهتها. كما اأكد جرج�ش 
)Gerges( )2015م، ����ش342( اأن تنظي���م الدولة يعمل 
عل���ى تقدمي نف�سه بطريق���ة مثالية كدولة قائ���دة ت�ستطيع 

حتقيق النت�سار وتعطي الأمان. 
ولطاملا كانت دعاية التنظي���م جذابة جدًا، خ�سو�سًا 
عندم���ا اأعلن زعيم التنظيم اأبو بك���ر البغدادي عن اإعادة 
اإحياء اخلالفة، لدرجة اأن بع�ش املقاتلن الأجانب هاجروا 
 ،)Byman( اإىل �سوري���ا ب�سحب���ة عائالته���م )بامي���ان
2015م، ����ش49(. واإ�سافة اإىل ذلك، ف���اإن الر�سائل التي 
ع���د مثمرة جدًا خا�س���ة يف البلدان  ي�ستخدمه���ا التنظيم تمُ
الغربي���ة حيث اأثمر عنه���ا التحاق اأكرث م���ن ثالثة الآلف 
مقات���ل غربي بتنظي���م داع�ش )ِرف���ر )River(، 2014م، 
وبجانب ذلك، ت�سري بع�ش التقارير اإىل اأن ن�سبة   .)"43"
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مقاتلي تنظيم الدولة الذين قدموا من بلدان غربية تمُقدر 
بنحو 32% من اأ�سل 17.000 اإىل 19.000 مقاتل )�سرن 
وبرغر )Stern & Berger(، 2015م، �ش78(. كما يوؤكد 
امل�س���در ذاته اأن هناك مقاتلن ق���د ان�سموا اىل التنظيم 
م���ن الحتاد ال�سوفيت���ي واأمريكا واأ�سرالي���ا، ولهذا ميكن 
القول اإن الدعاي���ة التي ين�سرها التنظيم قوية جدًا بحيث 
اأنها ت�سل اإىل دول كثرية. كما ت�سري بع�ش الدرا�سات التي 
اأمُجري���ت موؤخ���رًا اإىل اأن اأع���داد املقاتل���ن الأجانب الذين 
ان�سم���وا اإىل تنظي���م داع����ش ينتم���ون لأكرث م���ن 90 دولة 

))ِل�سر )Lister( 2015م، �ش722(. 
ومن املهم التاأكيد عل���ى اإن حمتوى ر�سالة التنظيم ل 
يعك����ش واقع احلياة يف ال�سام الآن. ومبعنى اأ�سح ي�ستخدم 
�سمى ب���� »ما ت�ساهده �ستح�سل عليه«  التنظيم اأ�سلوب ما يمُ
)كلرت�س���ن )Culbertson(، 2015م، ����ش84(. وله���ذا 
يق���وم امل�سوؤول���ون ع���ن التجني���د يف التنظي���م باملبالغة يف 
ت�سوي���ر جمالي���ة احلياة هن���اك بغر�ش ج���ذب مزيد من 
النا����ش ودعوته���م لاللتحاق بدولة اخلالف���ة. وي�سري وايز 
وح�سن )Weiss & Hassan( )2015م، �ش173( اإىل اإن 
كثريًا من املقاتل���ن الأجانب توقعوا اأن هناك حياة مثالية 
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يف املناط���ق التي ي�سيط���ر عليها التنظي���م ولكنهم عندما 
�ساه���دوا احلقيقة ب���داأت م�ساعرهم تتغري ف���ور و�سولهم 
اإىل �سوري���ا. وه���ذا يف احلقيق���ة يدعم الفك���رة التي توؤكد 
باأن امل�سوؤولن عن التجنيد يف التنظيم ي�ستخدمون الكذب 
واخلداع حي���ث اأن �سور احلياة املثالي���ة التي يخلقونها يف 
موادهم الإعالنية ت�ستخدم جلذب الأبرياء وتخالف الواقع 
متامًا. وبا�ستخدامه لأ�سالي���ب اخلداع تلك، فاإن التنظيم 
يخالف ويتجاهل تعالي���م ومبادئ الإ�سالم، وهذا ما يعزز 
القول باأن التنظيم ي�سعى لتحقيق اأهداف �سيا�سية متخذا 
الدي���ن الإ�سالمي والدف���اع عنه وم�سطلح���ات كاجلهاد، 

والولء والراء، والتكفري، غطاًء واأداًة جلذب الب�سطاء. 
  وعل���ى اأي���ة حال، ل مير جميع من ينظ���م اإىل الدولة 
الإ�سالمي���ة يف �سوري���ا بال�سدمة من واق���ع احلياة هناك 
بل اأن البع�ش يح���اول التكيف مع احلياة اجلديدة، ويقوم 
التنظيم با�ستخ���دام مثل هوؤلء الأ�سخا����ش يف الغالب يف 
احل���رب الإعالمية. على �سبيل املثال، يقوم تنظيم داع�ش 
بتوظيف جمندي���ن من الغرب لو�سع ر�سائل ت�ساعد ب�سكل 
كب���ري يف الو�س���ول اإىل العقلي���ة الغربي���ة، وه���ذه الر�سائل 
ت�ستهدف ج���ذب مراهقن من بل���دان غربية. كما حتدث 
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�سِتكلبك )Stakelbeck(، )2015م، �ش171( عن ظهور 
رجل وبجانبه جمموعة من زمالئه الفرن�سين يف الدعاية 
اخلا�س���ة بتنظيم داع�ش، مف�سرًا ه���ذا الفعل باأنه حماولة 
لتحري�ش الآخرين على القدوم اإىل �سوريا. حيث مت اختيار 
حمت���وى الر�سالة بعناية؛ كت�سريح���ه باأنه مواطن فرن�سي 
وِمَظّلّي �سابق واأن���ه اأبي�ش اعتنق الإ�سالم. ويمُعد توفر مثل 
هذه املعلومات �سروري جدًا ملنا�سدة عقل املتلقي الباطن؛ 
بحيث يك���ون من ال�سهل غر�ش الرغب���ة فيهم لقبول املواد 
الدعائية الأخرى التي �ستاأتي لحقًا. ومن ذلك القول باأن 
اجلي�ش الفرن�سي ما هو اإل جي�ش للطغاة يف حن اأن جي�ش 
الدول���ة الإ�سالمية هو جي�ش اهلل، ويوؤك���د اأي�سًا يف ر�سالته 
باأن���ه الآن يقاتل حتت راية اهلل ول يقاتل حتت راية الطغاة 

الفرن�سين. 
وميك���ن مالحظة اأن جميع ر�سائل التنظيم تتاألف من 
جزئي���ن: اجلزء الأول يه���دف اإىل احل�سول على اهتمام 
اجلمهور با�ستخدام خمتلف الو�سائل مبا فيها تنفيذ اأعمال 
وح�سية وان�سمام ن�ساء من الغ���رب اأو ت�سليط ال�سوء على 
جتربة مقاتل اأبي�ش اعتنق الإ�سالم. واجلزء الثاين يتمثل 
يف الدع���وة لاللتحاق بالتنظيم اإما عر »الهجرة« يف حال 
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القدرة على ذلك، اأو عر دعم التنظيم اإعالميا اأو ماديًا. 
كما اأنه قد يمُطلب يف بع�ش احلالت من املقاتلن بعد تلقي 
التدري���ب والتجرب���ة القتالية الع���ودة اإىل اأوطانهم لتنفيذ 
عملي���ات اإرهابي���ة )ِرف���ر )River(، 2014م، ����ش42(. 
وم���ا ي�سمى بالذئاب املنفردة ميك���ن اأن يتخذ كمثال لهذه 
 )Mehdi Nemmouche( الفئات، ومنهم مهدي منو�ش
وه���و فرن�سي قات���ل يف �سوريا لعام واح���د وعندما عاد اإىل 
الوط���ن ق���ام بقت���ل اأربع���ة اأ�سخا�ش يف متح���ف يهودي يف 

بروك�سل )باميان )Byman(، 2015، �ش58(. 
واأح���د امل�س���اكل الرئي�سي���ة املتعلق���ة بالدعاي���ة ذات 
ال�سبغ���ة الديني���ة التي يلج���اأ اإليها تنظيم داع����ش اأحيانًا 
تتمث���ل بقدرته���ا على خداع بع����ش املتلقن الذي���ن لديهم 
ف�س���ول فقط ملعرفة ما حتتويه ر�سال���ة التنظيم. وا�ستنادًا 
ل�م���ا ذكره )وايز وح�سن )Weiss & Hassan(، 2015م، 
����ش174( ف���اإن معظ���م ال�سباب ق���د ان�سم���وا اإىل تنظيم 
داع����ش بعد �سماعهم للخطب واملواع���ظ الدينية اخلا�سة 
بالتنظي���م. وتظهر الإح�سائيات باأن ع���دد املن�سمن اإىل 
التنظيم ل يقل عن ع�سرين �سخ�ش يوميًا، وهذا الرقم يف 
حال���ة ت�ساعد )ِدِفن���ز )Devins(، 2015م، "68"(. ويبدو 
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م���ن امله���م التاأكيد عل���ى اإمكاني���ة تاأثر م���ن يتعر�ش لفكر 
اخل���وارج بهذا الفك���ر بغ�ش النظر عن العم���ر اأو اخللفية 
العلمي���ة. وه���ذا يوؤك���ده م���ا اأورده اب���ن حج���ر )1995م، 
�ش158( اأن عب���د الرحمن بن ملجم الذي اغتال علي بن 
اأبي طالب ر�سي اهلل عنه كان من اأكرث الأ�سخا�ش تقى يف 
زمان���ه. ويذكر ابن حجر اأن ابن ملجم تاأثر بفكر اخلوارج 
قبل ارتكاب���ه جرميته. ولهذا يدرك اأب���و بكر البغدادي اأن 
ر�سائل���ه الفكرية لي�ش بال�سرورة اأن ت�سطاد كل من ت�سل 
اإلي���ه، ولكنه���ا بالتاأكيد �ست�ستقطب بع����ش الأ�سخا�ش كما 
حدث لبن ملجم. ولهذا ال�سبب، فاإن علماء ال�سريعة وطلبة 
العلم يحذرون عامة النا�ش ب�سكل دائم من التعر�ش لفكر 
اخلوارج، خ�سية اأن ينخدع ب�سبهاتهم التي قد تنطلي على 
بع�ش قليلي العلم من عامة النا�ش، اإل ل�سخ�ش يهدف من 
الط���الع على هذا الفكر درا�سته وال���رد عليه ولديه العلم 
ال�سرعي الكايف الذي يح�سنه من الوقع يف ال�سبهات التي 

يطرحها هوؤلء الغالة. 
ا�ستغالل الأحداث يف اإعداد ر�سائل تنا�سب املتلقني: 
العن�سر الأ�سا�سي يف دعاية تنظيم الدولة الإ�سالمية 
يرتك���ز حول حمت���وى الر�سالة، ال���ذي ينبغ���ي اأن يكون له 
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عالق���ة باملتلقي. ويظهر من حتلي���ل م�سطلحات التنظيم 
اأن هناك بع�ش الر�سائل مت اإعدادها ب�سكل خا�ش للمجتمع 
العراقي، والبع�ش الآخر مت اإعداده ب�سكل خا�ش للمجتمع 
ال�سني، وبع�سه���ا للمجتمع الغربي، كما اأن بع�ش الر�سائل 
هناك ر�سائ���ل عامة موجهة اإىل كافة الفئات بغ�ش النظر 
عن العمر اأو النتماء. ومن ذلك ما �سبق الإ�سارة اإليه ب�ساأن 
تن�سيب اأبي عمر البغدادي اأمريا لدولة العراق الإ�سالمية 
خلفًا للزرق���اوي )ِم�سي���ل )Michael(، 2007م �ش348، 
وبالك���رن )Blackbourn(، 2015م، �ش7(. ففي �سهر 
اأكتوبر من ع���ام 2006م، اأعلن امل�سري عن اإن�ساء تنظيم 
الدول���ة الإ�سالمي���ة يف العراق )دولة الع���راق الإ�سالمية( 
وق���ام بتن�سي���ب اأبي عم���ر البغ���دادي اأمري له���ا )ِمكاِلف 
 ،)Sparks( و�سبارك����ش  ����ش8،  2015م،   ،)Micallef(
ويوؤكد ِف�سك )Fisk( )2015م، "23"(  2015م، "11"(. 
على اأن �سخ�سية اأبي عمر البغدادي �سخ�سية ل وجود لها 
واأن تنظي���م القاعدة يف العراق اختل���ق ال�سخ�سية بهدف 
ج���ذب العراقين لالن�سم���ام اإىل الدول���ة الإ�سالمية التي 
كان يراأ�سه���ا اأحد اأبن���اء جلدتهم. واأن م�سم���ون الر�سالة 
هنا يق���ول باأن الدولة عراقية واأمريها عراقي ولهذا يجب 
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على كل عراقي اللتحاق بها.   
كم���ا مت توجيه ر�سائ���ل اإىل الأ�سخا�ش الذين يرغبون 
يف الق���دوم اإىل الع���راق، بغر����ش القت���ال، ولكنه���م كانوا 
مرددين حي���ال اأي التنظيمات اأكرث م�سداقية من خالل 
احليل���ة التي ق���ام بها الزرقاوي. فالزرق���اوي حن راأى اأن 
هن���اك عديد من اجلماع���ات امل�سلحة يف الع���راق تناف�ش 
جماع���ة التوحي���د واجله���اد يف احل�س���ول عل���ى ح�ستها 
م���ن املجندي���ن واأموال الترع���ات، راأى اأن من الأف�سل له 
ولتنظيمه اأن يبايع تنظيم القاعدة الأكرث �سعبية لعل ذلك 
مينح���ه الأف�سلي���ة يف اأعن املجندين اجل���دد.  وبناًء على 
ه���ذا، فقد متت ال�سفقة بن الزرق���اوي وابن لدن. حيث 
كان اله���دف من هذا العمل حتقيق م�سالح اأكر مبا فيها 
احل�س���ول على ال�سعبي���ة وزيادة اأع���داد املجندين. ووفقًا 
ل���� )بلباين )Plebani(، 2014م، ����ش6( فاإن اأبا م�سعب 
الزرق���اوي كان يحت���اج اإىل دع���م اإ�سامة ب���ن لدن ومنحه 
ال�سرعي���ة التي �ستجتذب املقاتل���ن الأجانب الذين قدموا 
اإىل الع���راق بغر����ش مقاتل���ة الأمريكي���ن. ولذل���ك، ففي 
اأواخ���ر عام 2004م، اأعلن الزرق���اوي عن مبايعته لأ�سامة 
ب���ن لدن وقام باإعادة ت�سمية جماعته با�سم تنظيم قاعدة 
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 Stern &( اجله���اد يف ب���الد الرافدين )�س���رن وبرغ���ر
 ،)Blackbourn( 2015م، �ش21، وبالكرن ،)Berger
2015م، �ش6(. وتثمينًا لهذه املبايعة قام ابن لدن بتعين 
الزرق���اوي زعيمًا لفرع تنظي���م القاعدة يف العراق ومنحه 
ال�سرعي���ة الت���ي كان يحتاجه���ا )ِرف���ر )River( 2014م، 
"19"، وِف�س���ك )Fisk(، 2015م، "10"(. والر�سالة التي 
كان يري���د الزرقاوي اإي�ساله���ا اإىل املقاتلن اجلدد كانت 
تقول باأن���ه ممثل لأ�سامة ابن لدن يف العراق، ولذلك فاأي 
�سخ����ش يحب ويث���ق باأ�سامة بن لدن يج���در به الن�سمام 

اإىل فرع التنظيم يف العراق. 
وعندم���ا األقى اأب���و بكر البغدادي خطبت���ه يف اجلامع 
الكب���ري يف املو�س���ل يف �سهر يوني���و ع���ام 2014م، مل يكن 
اختي���اره لذل���ك املوق���ع ع�سوائيًا ب���ل كان متعم���دًا. فوفقًا 
لواي���ز وح�س���ن )Weiss & Hassan( )2015م، �ش17( 
ح���اول البغ���دادي تقليد �س���الح الدين الأيوب���ي الذي قام 
بنف����ش العمل عندم���ا بداأ حربه لتحرير بي���ت املقد�ش من 
ال�سليبي���ن. والر�سالة هنا م�سف���رة ول ميكن حتى لبع�ش 
امل�سلم���ن قراءته���ا ب�سهولة؛ فه���ي موجه���ة اإىل اأ�سخا�ش 
لديهم علم ت���ام بالتاريخ الإ�سالم���ي لدغدغة م�ساعرهم 
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وك�سب تعاطفهم مع التنظيم والت�سديق باأن البغدادي هو 
اخلليف���ة املنتظر. وحيث اإن م�ساأل���ة ا�ستعادة بيت املقد�ش 
من اأعظم الأماين بالن�سب���ة للم�سلمن يف الوقت الراهن، 
لهذا �سعى البغدادي اإىل اإر�سال ر�سالة مبا�سرة اإىل النخب 
الإ�سالمي���ة م���ن خ���الل ظه���وره يف اجلامع الكب���ري ليقول 
باأن���ه �سالح الدين الأيوب���ي اجلديد. اأم���ا بالن�سبة مل�ساألة 
الإعالن ع���ن قيام اخلالفة الإ�سالمية فيمكن القول باأنها 
الر�سالة الأقوى بن جمي���ع الر�سائل التي اأر�سلها التنظيم 
من���ذ اإن�سائه والأك���رث فاعلية يف ا�ستقط���اب املجندين من 
جمي���ع بلدان العامل وميك���ن القول باأنه���ا العالمة الفارقة 
بن تنظيم داع�ش والتنظيم���ات الإرهابية الأخرى )ِل�سر 

)Lister(، 2015م، �ش334(. 
وحتت���وي دعاية التنظيمات الإرهابي���ة ودعاية تنظيم 
داع����ش على وجه اخل�سو����ش على ر�سائ���ل مبطنة بحيث 
يتلقاها اجلمهور ل اإراديًا وقد يقتنع بها اأي�سًا. وقد حتدث 
)2013م،  واآخ���رون   )Verwijmeren( فرييوجم���رن 
�ش1124( عن مدى تاأثري مثل هذه الر�سائل على قرارات 
 )Rose( املتلقي وت�سرفاته. بالإ�سافة اإىل ذلك، يذكر روز
)1958م، ����ش276( اأن املتلق���ي للدعاية ب�س���كل عام مبا 
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فيه���ا التجارية م���ن املمكن اأن ي�س���ري �سلعة حمددة دون 
���درك ال�سبب الذي دفع���ه اإىل اتخاذ مثل هذا القرار.   اأن يمُ
وبالرغم من اأن املتلقي قد عار�ش و�سجب �سابقًا مثل هذه 
الر�سائ���ل اإل اإن ق���وة تاأثري الر�سالة ق���د تدفعه اإىل القيام 
Verwi�( بعم���ل ما دون وعي تام. وي�سي���ف فرييوجمرين
jmeren( )2013م، ����ش1125( باأن كثري من الأ�سخا�ش 
ل يوؤمنون بالفكرة التي تقول اإنه ميكن التاأثري عليهم دون 
اإدراك منه���م. ولكن ينفي ه���ذه املزاعم ردود اأفعال بع�ش 
اجلماه���ري جتاه ح���وادث بعينها. ومن ذل���ك اأن بع�ش من 
يحلم���ون دوم���ًا با�ستعادة بي���ت املقد�ش ولديه���م اخللفية 
التاريخية بت�سل�سل الأحداث وجدوا اأنف�سهم، دومنا اإدراك 
منهم، حت���ت تاأثري �س���ورة البغدادي يف اجلام���ع الكبري. 
ووج���ود مثل هذه ال�سورة قد تق�س���ي على اأية �سور �سلبية 
جت���اه هذه اجلماعة الإرهابية وق���د تظهر البغدادي وكاأنه 
�سالح الدين الأيوب���ي اجلديد الذي با�ستطاعته اأن يجعل 
من احلل���م واقعا. ولكن تاأثري ال�س���ورة يحدده مدى تعلق 

ال�سخ�ش باحليلة امل�ستخدمة لالإيقاع به. 
وتعتم���د دعاي���ة تنظي���م داع�ش عل���ى مراقب���ة اأفعال 
اأعدائه���ا ور�سد م���ا يرتكبونه من اأخط���اء ل�ستغاللها يف 
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ا�ستقط���اب مزيد م���ن املجندين اأو لك�س���ب تعاطف بع�ش 
املتلقن. واإعداد هذا النوع من الر�سائل ل يحتاج اإىل جهد 
كبري من قبل �سانعي املواد الإعالمية يف التنظيم، فكل ما 
يحتاجونه يرتكز على مراقبة اأعمال العدو اأو ردود اأفعاله 
وت�سي���د اأخطائه ومن ثم نقل تلك الأخطاء اإىل اجلماهري 
بطريقة جتعلهم يعيدون النظر يف تعاطيهم مع تلك اجلهة 
التي اأريد اإ�سقاطها. فعلى �سبيل املثال، يف �سهر اأغ�سط�ش 
2014م، حن مت الإعالن عن ت�سكيل حتالف دويل ملحاربة 
تنظي���م داع�ش، كانت دعاية التنظي���م جتاه هذا التحالف 
ت�س���دد عل���ى اأن الغر����ش من���ه ا�ستهداف جمي���ع امل�سلمن 
خ�سو�س���ًا اخلالف���ة الإ�سالمي���ة ولي����ش الق�س���د حماربة 
الإره���اب كما تزع���م و�سائل الإع���الم العاملي���ة خ�سو�سًا 
اأنهم �سد اإع���ادة اإحياء اخلالفة الإ�سالمية )وايز وح�سن 
ويوؤك���د  ����ش175(.  2015م،   ،)Weiss & Hassan(
باميان )Byman( )2015م، �ش103( اأن تنظيم داع�ش 
يح���اول يف دعايته الت���ي تهاجم التحالف ال���دويل امل�سكلة 
ثل  ملحاربت���ه اأن يقنع اجلماهري باأنه وح���ده اجلهة التي متمُ
الإ�س���الم، واأن اأي هج���وم عل���ى التنظيم ما ه���و اإل هجوم 
على الإ�س���الم. ولذلك ينبغي على كل م���ن يريد اأن يدافع 
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عن الدي���ن الإ�سالمي اأن يدافع ع���ن التنظيم. كما ي�سعى 
التنظي���م اإىل تف�سري الحتياط���ات الأمنية الوا�سعة لبع�ش 
البل���دان الغربية باأنها متييز �سد امل�سلمن. بالإ�سافة اإىل 
ذل���ك يذكر بامي���ان )Byman( )2015م، ����ش211( اأن 
ت�سرفات ومواقف بع�ش القوى ال�سيا�سية يف داخل النظام 
الأمريك���ي تلع���ب دورًا مهم���ًا يف ر�سائ���ل تنظي���م الدولة، 
ومنه قي���ام بع�ش ال�سيا�سين الأمريكي���ن بو�سف م�سلمي 
اأمري���كا بالطابور اخلام�ش الذي يرغب يف فر�ش ال�سريعة 
الإ�سالمية يف بع�ش الوليات الأمريكية ويدعم التنظيمات 
الإرهابي���ة. ويذكر باميان )Byman( اأن نيوت غينغرت�ش 
)Newt Gingrich( املتحدث با�سم البيت الأبي�ش قام يف 
عام 2010م بت�سبيه امل�سلمن الذين قدموا م�سروعًا لبناء 
 Ground( »م�سج���د بالقرب من منطق���ة »غراوند زي���رو
zero( اأو منطقة »مركز التجارة العاملي« بالنازين. ومثل 
هذه الت�سريحات ت�ساهم يف تعزيز مزاعم تنظيم داع�ش 
وتوؤك���د ب���اأن هناك متييز وا�س���ح جتاه الأقلي���ة امل�سلمة يف 
الوليات املتحدة وتتيح الفر�سة للتنظيم ل�سناعة حمتوى 

�سديد التاأثري م�ستغاًل تلك الت�سرفات ال�ساذة.   
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كما ح���اول البغدادي ا�ستغ���الل ال�سيا�سي���ة الطائفية 
لنوري املالكي لتجنيد بع�ش ال�سنة يف العراق )ال�سحوات( 
الذي���ن كانوا يقاتل���ون تنظيم القاع���دة اإىل جانب القوات 
الأمريكي���ة واحلكوم���ة العراقي���ة. فبعد ان�سح���اب القوات 
الأمريكية من الع���راق يف عام 2011م امتنع نوري املالكي 
عن دف���ع مرتبات اأفراد ال�سحوات، مما دفع بع�سهم اإىل 
الرمت���اء يف اأح�سان القاعدة كبديل قادر على توفري املال 
Weiss & Has�( ال���كايف لهم ولعوائله���م )وايز وح�س���ن
san(، 2015م، �ش90(. وميكن فهم ما حدث لل�سحوات 
من خ���الل تف�سري كرونن التي ت�س���ري اإىل اإن اأحد اأ�سباب 
الق�س���اء عل���ى الإره���اب يتمث���ل يف اإيج���اد طريق���ة بديلة 
للح�سول عل���ى الأموال، )كرون���ن )Cronin(، 2006م، 
�ش31(.  ولذلك، فحن وفرت احلكومة الأمريكية الأموال 
لل�سح���وات انقلبوا عل���ى اجلماعات امل�سلح���ة وحاربوها، 
ولك���ن ح���ن فق���د اأوقف���ت موارده���م املالي���ة )املرتبات( 
ان�سحب���وا م���ن اجلي����ش العراق���ي وع���ادوا اإىل اجلماعات 
الإرهابي���ة للح�سول على الأموال. وع���الوة على ان�سحاب 
بع�ش اأف���راد ال�سحوات من اجلي����ش العراقي بعد اإيقاف 
املالك���ي ملرتباتهم، فاإن وجود م�ساح���ات �ساغرة يف قيادة 



44
دعاية تنظيم داعش 

تنظيم الدولة نتيجة لعتقال اأو ملقتل معظم قادة التنظيم 
دف���ع البغدادي اإىل تعي���ن الكثري من ال�سب���اط ال�سابقن 
يف اجلي����ش وال�ستخبارات العراقية قب���ل الغزو الأمريكي 
Lin�  ليحتل���وا تل���ك املنا�سب القي���ادة ال�ساغ���رة )لينكن
coln، 2014م، ����ش11(. حيث يذكر لينكن Lincoln اأن 
اأك���رث من 30% من اأ�سل )25( م���ن قادة التنظيم هم من 
هوؤلء ال�سباط.  كما اأ�سار باتل )Patel( )2015م، �ش3( 
اإىل اأن معظم قادة التنظيم ينتمون اإىل حزب البعث، ومن 
اأبرزه���م اأبو م�سلم الركم���اين واأبو عل���ي الأنباري، وهما 
نائب���ان للبغ���دادي الذي ا�ستغ���ل فو�سى الع���راق يف اإعادة 
ترتيب �سفوف التنظيم وجتنيد املزيد من الأع�ساء، حيث 
جن���ح يف اأقل من �سنة م���ن ان�سح���اب الأمريكين والأزمة 
الت���ي افتعلها ن���وري املالك���ي يف م�ساعفة اأع���داد اأع�ساء 
التنظيم )ِف�س���ك )Fisk(، 2015، "14"(. وميكن اتخاذ 
ا�ستغ���الل الفو�سى يف العراق يف ع���ام 2011م كمثال على 
اأن التنظي���م ل يفوت اأي فر�سة قد تقود اإىل زيادة �سعبيته 
وزيادة اأعداد املجندين. والأهم من ذلك كله اأن البغدادي 
مل ينتظ���ر كثريًا ح���ن بداأت الث���ورة ال�سوري���ة تتحول من 
ث���ورة �سلمي���ة اإىل ثورة م�سلح���ة حيث ق���ام يف اأواخر عام 
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2011م بت�سكي���ل جبهة الن�سرة التي اأمُعلن عنها ر�سميًا يف 
�سه���ر يناي���ر 2012م لتكون ذراع تنظي���م الدولة يف �سوريا 
)كافاري���ال )Cafarella(، 2014م، ����ش12، و�ساكليم���ور 

)Sackelmore(، 2014م، �ش28(.
اآليات ن�سر ر�سائل التنظيم:

ي�ستخ���دم تنظيم داع�ش اأف�سل و�سائل التقنية املتاحة 
لإي�سال ر�سائله اإىل اجلمهور امل�ستهدف، وي�ستخدم و�سائل 
اإعالمية خمتلفة جل���ذب مزيد من املتلقن. وميكن القول 
ب���اأن دعاي���ة التنظيم ترك���ز على جانبن. اجلان���ب الأول: 
يتمث���ل يف معرفة الو�سيلة الأن�سب الت���ي ميكن للتنظيم اأن 
ين�س���ر ر�سائل���ه م���ن خاللها. واجلان���ب الآخ���ر: يتمثل يف 
التعرف على كيفية الن�سر. وي�ستخدم تنظيم داع�ش و�سائل 
ن�سر متنوعة على راأ�سها �سبكات التوا�سل الجتماعي، مثل 
اليوتيوب والفي�سبوك وتوي���ر والن�ستقرام ومتبلر وكوير 
وديا�سبورا. فبح�سب غلن���ت )Glint(، )2014م، "36"( 
ي�ستخدم تنظي���م داع�ش �سبكات التوا�س���ل بن�سب تتجاوز 
ا�ستخدام جمي���ع اجلماعات الإرهابي���ة الأخرى. وبجانب 
الإع���الم اجلديد ي�ستخدم التنظيم الإعالم التقليدي مثل 
التلف���از والإذاعة واملج���الت، وكذلك املواق���ع العامة مثل 
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حمالت بي���ع القهوة واجلامع���ات وامل�ساجد الت���ي ل تزال 
تمُعتر مواقع منا�سبة للتجنيد يف بع�ش البلدان. 

اأم���ا بالن�سبة للجانب الآخر ال���ذي ترتكز عليه دعاية 
التنظي���م فيتمثل بطريق���ة ا�ستخدام الو�سيل���ة الإعالمية. 
حيث تظهر طريقة ا�ستخدام التنظيم للو�سائل الإعالمية 
املتاح���ة باأنه اأكرث تقدمًا م���ن اأي تنظيمات اإرهابية اأخرى 
خا�س���ة اإذا م���ا مت���ت مقارنته بتنظي���م القاع���دة. وبهذا 
)2015م،   )Stakelbeck( �سِتكلب���ك  يذك���ر  ال�س���دد، 
ث���الث  �سه���دت  القاع���دة  تنظي���م  اأن دعاي���ة  ����ش121( 
مراح���ل: املرحلة الأوىل: متثلت يف ف���رة ابن لدن، حيث 
كان يق���وم بت�سجيل خطاب���ات طويلة وممل���ة اأمام كامريا 
واح���دة ثابته قب���ل اإر�سال ال�سريط امل�سج���ل اإىل ال�سبكات 
التلفزيوني���ة لإذاعته���ا. واملرحلة الثانية: ظه���رت مع بدء 
التنظيم ا�ستخدام اليوتي���وب والفي�سبوك وجملة ان�سباير 
الإجنليزي���ة، حيث كان اأنور العولق���ي، الأمريكي من اأ�سل 
مين���ي، ال�سخ����ش الأب���رز يف هذه املرحل���ة. اأم���ا بالن�سبة 
للمرحلة الثالثة فتمثلت يف تنظيم داع�ش. ويقول �سِتكلبك 
)Stakelbeck( ب���اأن املقارنة بن اجليل الأول والثاين مع 
اجلي���ل احلايل مث���ل املقارنة ب���ن حمرك البح���ث »اإيه اأو 
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اإل« )AOL( ال���ذي عفا علي���ه الزمن وبن حمرك البحث 
ع���د اأ�سه���ر حم���رك بح���ث يف  قوق���ل )Google( ال���ذي يمُ
الوقت الراه���ن. ويوؤكد �سِتكلبك )Stakelbeck( اأن تفوق 
تنظي���م داع�ش ل يتوقف على ا�ستخ���دام �سبكات التوا�سل 
فق���ط، ب���ل اإن املجل���ة الت���ي ي�سدره���ا التنظي���م امل�سماة 
)جملة دابق( تفوق جمل���ة ان�سباير التي ي�سدرها تنظيم 
القاعدة. وملواكبة الع�سر احلايل فقد جرى تطوير دعاية 
تنظيم داع�ش واأ�سالي���ب اإي�سالها اإىل املتلقن ب�سكل كبري 
)كلرت�سن )Culbertson(، 2015م، �ش75(. ففي حن 
كان ابن لدن يحتاج اإىل كثري من الوقت لإي�سال ر�سائله، 
ا�ستط���اع تنظيم داع�ش يف املرحل���ة الثالثة اإي�سال ر�سائله 
يف كل ثانية بف�سل توافر من�سات توا�سل اجتماعية كتوير 
ويوتي���وب وفي�سبوك. وي�س���ل عدد التغري���دات التي يبثها 
التنظي���م اإىل )90( تغري���دة يف الدقيق���ة الواحدة؛ وهذا 
يعن���ي اأن التنظيم يبع���ث ما يق���ارب )000.130( ر�سالة 
كل ي���وم )�سِتكلب���ك )Stakelbeck(، 2015م، ����ش108، 
و�سيكول���و )Sekulow(، 2014م، ����ش98(.  كم���ا يوؤك���د 
�سيكول���و )Sekulow( اأن ه���ذه الر�سائل تدف���ع نحو األف 
مقاتل اأجنبي لتلبية دعوة البغدادي للقدوم اإىل �سوريا كل 
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�سه���ر. كما يالح���ظ اأن هذه الو�سائ���ل والو�سائط احلديثة 
رك���زت عل���ى ا�ستقطاب �سب���اب م�سلمن ول���دوا وتربوا يف 
 ،)Stern & Berger( بل���دان غربي���ة )�س���رن وبرغ���ر

2015م، �ش22(. 
ول�سم���ان احل�س���ول عل���ى ج���ودة عالي���ة يف حمت���وى 
الر�سالة ولزي���ادة فاعلية الو�سيل���ة الإعالمية ي�سري غلنت 
)Glint( )2014م، "35"( اإىل اإن تنظي���م دول���ة الع���راق 
الإ�سالمية قام باإن�ساء موؤ�س�سة الفرقان لالإنتاج الإعالمي 
يف عام 2006م. حيث اأوكلت مهمة اإدارة املركز اإىل وزارة 
اإع���الم التنظيم التي كانت تقوم باإنتاج الأقرا�ش املدجمة 
واأقرا�ش الفيديو الرقمية واملحتويات ذات ال�سلة ون�سرها 
على �سبكة النرنت )برات�سمان )Brachman(، 2009م، 
�ش133(. وتمُعد موؤ�س�سة الفرقان لالإنتاج الإعالمي وجملة 
داب���ق متعددة اللغات التي ب���داأ �سدورها يف منت�سف عام 
2014م اأمثل���ة على اأحد اأكرث و�سائ���ل الإعالم �سهرة لدى 
تنظي���م داع����ش. حي���ث ميكن الق���ول ان للتنظي���م م�سنع 
دعائ���ي قوي، ويدي���ر خم�س���ة موؤ�س�سات اإعالمي���ة ر�سمية 
لالإنت���اج الإعالمي وهي: موؤ�س�س���ة الفرقان ومركز احلياة 
وموؤ�س�س���ة امل���دار وموؤ�س�سة اأجن���اد وموؤ�س�س���ة العت�سام. 
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وقد اأك���د �سرن وبرغ���ر )Stern & Berger( )2015م، 
����ش153( اأن موؤ�س�س���ة العت�س���ام الإعالمي���ة فتحت اأول 
e3tasi�@  ح�س���اب ر�سمي للتنظيم على موقع توير با�سم
mo يف �سه���ر اأكتوبر 2013م. وبالإ�سافة اإىل ذلك، هناك 
اأرب���ع ع�س���ر موؤ�س�سة اإعالمية غري ر�سمي���ة ت�سهم يف اإنتاج 
ون�س���ر اإ�سدارات تنظيم داع�ش ومن اأبرز تلك املوؤ�س�سات: 
موؤ�س�سة البتار وموؤ�س�سة اخلالف���ة وموؤ�س�سة الوعد ووكالة 
اأعماق الإخبارية.  ولدى التنظيم اأي�سًا 19 مكتب اإعالمي 
يف كل م���ن الع���راق و�سوري���ا، و8 مكات���ب اإعالمي���ة خارج 

املناطق التي ي�سيطر عليها التنظيم. 
كما يتوافر لدى التنظيم اإذاعة ت�سمى )اإذاعة البيان( 
ومكتبة ت�سم���ى )مكتبة الهّم���ة(، وجميع ه���ذه املوؤ�س�سات 
م�سوؤول���ة ع���ن اإنت���اج مقاطع الفيدي���و واملقاط���ع ال�سوتية 
واملواد الن�سية الإعالمية. ويتم اإر�سال املواد بعد النتهاء 
من اإعدادها اإىل الأ�سخا�ش امل�سوؤولن عن الن�سر؛ ليتولوا 
بثه���ا يف خمتل���ف مواقع النرن���ت واملنتدي���ات واملدونات 
ومواقع التوا�سل الجتماعي. ول �سك اأن امل�سنع الدعائي 
يكلف التنظي���م مبالغ مالية �سخمة ج���دًا ويعود ذلك اإىل 
جوانب خمتلف���ة مبا فيها توظيف اأ�سخا�ش موؤهلن واإنتاج 
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اأفالم ذات جودة عالية تتطلب معدات متقدمة يتم تاأمينها 
باأثمان باهظة.  وعلى �سبيل املثال، يف �سهر نوفمر 2014م 
ن�سر التنظيم مقطع فيديو يت�سمن حمتواه قطع راأ�ش بير 
Stakel� )كا�سيغ، عامل اإغاثة اأمريكي، وبح�سب �سِتكلبك 
beck( )2015م، �ش7( فاإن تكلفة هذا املقطع كانت تزيد 
عل���ى مئتي األف دولر اأمريكي، ولكن م���ردود الإنفاق على 
الدعاي���ة غالبًا م���ا يكون عاليًا وجمدي���ًا حيث ت�ساعد تلك 
الأف���الم يف زيادة �سعب���ة التنظيم وزيادة اأع���داد املنتمن 
اإلي���ه. وي�س���ري �سِتكلب���ك )Stakelbeck( باأن���ه يف غ�سون 
اأ�سبوع���ن من ن�سر مقطع اإعدام جيم����ش فويل، مت اإن�ساء 
ما يق���ارب 28.000 ح�س���اب منا�سر للتنظي���م يف توير. 
كما لوح���ظ وجود تنا�س���ب طردي بن ا�ستخ���دام �سبكات 
التوا�س���ل الجتماعي���ة والن�سمام لتنظي���م داع�ش، فكلما 
زاد ع���دد املواد املن�س���ورة كلما زاد الإقب���ال والتعاطف مع 
التنظيم. كما ذك���ر كلرت�سن )Culbertson( )2015م، 
�ش79( اأن ا�ستخدام و�سائل التوا�سل الجتماعي �ساعدت 
كثريًا يف �سهرة التنظيم لدرجة اأن كثريين قد هاجروا اإىل 
املناط���ق التي ي�سيط���ر عليه تنظيم داع����ش بغر�ش القتال 

معهم واملوت يف �سبيل ق�سيتهم. 
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وي�ستخ���دم تنظي���م داع����ش من�سات رقمي���ة خمتلفة 
بهدف ن�سر موادهم الإعالمية، حيث يمُعد توير يف الوقت 
 ،)Stakelbeck( )�سِتكلب���ك  التنظي���م  �س���وت  احل���ايل 
2015م، �ش114(. وتظهر املتابعة لأن�سطة تنظيم داع�ش 
وغريها من التنظيم���ات الإرهابية اأنه يف حن ا�ستخدمت 
اجلماع���ات الإرهابي���ة توي���ر من���ذ ع���ام 2010م كو�سيلة 
ثانوي���ة لن�س���ر اإ�سداراتهم، ف���اإن تنظيم الدول���ة ا�ستخدم 
هذه املن�سة ب�سكل هائل ويعدها الو�سيلة الرئي�سية للن�سر. 
ويق���وم التنظيم يف بع����ش احلالت بن�س���ر املعلومات عر 
هذه املن�سة ل�سهولة و�سرعة م�ساركة وجهات النظرة على 
ال�سعيد العاملي ولإتاحة الفر�سة للمتعاطفن مع التنظيم 
ومنحه���م دورا يف الن�س���اط الإعالمي ال���ذي يعدونه نوعا 
م���ن »اجلهاد« ل يقل اأهمية عما ي�سمونه »باجلهاد« امل�سلح 
)ني���ك )Nik(، 2014م، "330"(. و�سمن �سعي التنظيم 
ل�ستغ���الل موق���ع توير، فق���د قام���وا بعمل تطبي���ق يقوم 
 ،)Devins( بالتغري���د واإعادة التغريد ب�س���كل اآيل )ِدِفنز
2015م، "612"(.  حي���ث ق���ام التطبي���ق بن�س���ر اأكرث من 
اأربع���ن األ���ف تغري���دة ب�سكل اآيل بع���د اأن متك���ن التنظيم 
 ،)Culbertson( من ال�ستيالء عل���ى املو�سل )كلرت�سن
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2015م، 79(. وبغر����ش الو�س���ول اإىل اأع���داد اأك���ر م���ن 
اجلماه���ري قام التنظي���م با�ستغالل بع����ش الو�سوم الأكرث 
ت���داوًل مثل: )و�سم كاأ�ش الع���امل(  #WorldCup و)و�سم 
الرازيل 2014م( Brazil2014# و)و�سم روبن ويليامز( 
#RobinWilliams  )بع���د موت ويليامز( يف ن�سر ر�سائل 
التنظيم )�سيكولو )Sekulow(، 2014م، �ش35، �سِتكلِبك 
 ،)Byman( 2015م، �ش116، وباميان ،)Stakelbeck(
 )Stakelbeck( كم���ا و�سف �سِتكلِبك .)2015م، �ش177
)2015م، ����ش131( مدى ق���وة ا�سراتيجي���ة التنظيم يف 
الدعاية قائاًل اإن جمي���ع م�ستخدمي الإنرنت يف الوليات 
املتح���دة ق���د اطلع���وا على تغري���دة واحدة عل���ى الأقل من 

التغريدات التي ين�سرها تنظيم داع�ش يف توير.
وب�سب متادي التنظي���م يف ا�ستغالل الو�سوم ال�سهرية 
لن�س���ر ر�سائل���ه وب���ث كث���ري م���ن امل���واد التي حتت���وي على 
�س���ور وم�ساهد عنيفة ونظ���رًا لكرثة ال�سغ���وط التي �سار 
موق���ع توي���ر يواجهها من قب���ل اأجهزة مكافح���ة الإرهاب 
فق���د ا�سط���ر املوقع اإىل تبن���ي �سيا�سة جدي���دة تركز على 
مالحق���ة تل���ك احل�سابات واإغالقها. ومع ذل���ك فاإنه لي�ش 
م���ن ال�سهل من���ع واإيقاف التنظي���م من ا�ستخ���دام مواقع 
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التوا�س���ل الجتماعي لك���ون التنظيم يقوم باإع���ادة اإن�ساء 
ح�ساب���ات جدي���دة وال�ستمرار يف الن�س���ر يف كل مرة تغلق 
فيها �سركة توير احل�ساب���ات )غلنت )Glint(، 2014م، 
وبجان���ب مراقبة احل�ساب���ات اخلا�سة بالتنظيم   .)"36"
فقد اأ�سارت بع�ش الإح�سائيات اإىل اأنه يتم اإزالة اأكرث من 
)1100( راب���ط تقود اإىل مواد عنيف���ة من خمتلف مواقع 
 ،)Sparks( التوا�س���ل الجتماعي كل اأ�سب���وع )�سبارك�ش

2015م، "905"(. 
وما يلفت النتباه هو اأن التنظيم ي�ستطيع يف مدة زمنية 
ق�سرية جدًا اإن�ساء ح�سابات جديدة وا�سرجاع املتابعن. 
فعلى �سبيل املثال، اأن�سئت موؤ�س�سة البتار الإعالمية يف 18 
اأغ�سط�ش 2015م ح�سابا جديدا )@battar�ist( بدًل من 
AlBattar_@( احل�ساب القدمي الذي اأوقفته �سركة توير
IS2(، حيث قام منا�سرو التنظيم بالإعالن عن احل�ساب 
اجلدي���د وح�سل على اأكرث م���ن 700 متابع يف غ�سون يوم 
واح���د فقط! ومثال اآخر قام تنظيم داع�ش باإن�ساء ح�ساب 
جديد با�س���م )@wa3tasimu( بدًل من ح�سابه الر�سمي 
)@e3tasimo(، وق���د تابع���ه يف �سه���ر واح���د اأك���رث من 
Stern & Berg�( 18.000( �سخ����ش )�سرن وبرغ���ر(
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er(، 2015م، ����ش153(. ويت�س���ح من ه���ذه الأمثلة مدى 
ا�ستماتة تنظي���م داع�ش ومنا�سريه ملقاومة حملة توير يف 
اإيقاف ح�ساباته���م. ومل يكتفي اأع�ساء التنظيم مبنا�سرة 
بع�سه���م ملقاومة حمالت توير، بل �ساروا يبعثون بر�سائل 
التهدي���د اإىل موظف���ي �سرك���ة توير يف �س���ان فران�سي�سكو 
واأوروب���ا )�سِتكلب���ك )Stakelbeck(، 2015م، ����ش119، 
كما قاموا بتحدي  وِدِفنز )Devins(، 2015م، "708"(. 
اجلي����ش الأمريكي واخرق���وا اأحد احل�ساب���ات التابعة له 
يف موق���ع توي���ر مهددين باأن مقاتل���ي التنظيم �سينتقمون 
من اجلنود الأمريكي���ن )�سبارك�ش )Sparks(، 2015م، 
وي�سري �سبارك�ش )Sparks( باأن التنظيم وبعد   .)"295"
اأن �سع���ر بعجزه ع���ن مقاومة حم���الت توير ب���داأ باإن�ساء 
ح�سابات جدي���دة يف مواقع التوا�سل الجتماعية الأخرى، 
مثل«موق���ع ج�س���ت بي�س���ت )JustPaste( ال���ذي ي�ستخدم 
Sound� )لن�س���ر موجز عن القتال، وموق���ع �ساوند كالود 
Cloud( ال���ذي ي�ستخ���دم لن�س���ر امل���واد ال�سوتي���ة وموقع 
ان�ستغ���رام )Instagram( ال���ذي ي�ستخ���دم يف م�سارك���ة 
ال�سور وتطبيق وات�س���اب )WhatsApp( الذي ي�ستخدم 

يف ن�سر ال�سور الوح�سية ومقاطع الفيديو«.
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اخلامتة

تلع���ب الدعاي���ة دورًا اأ�سا�سي���ًا يف ا�سراتيجية تنظيم 
الدول���ة، حيث اأظهر هذا الكتاب باأنه كان للتنظيم اأهدافا 
خمتلفة. وم���ن دون �سك فالدعاية عامل رئي�سي يف خدمة 
وحتقيق تلك الأهداف، ولكن يبقى التجنيد الهدف الأهم 
لتل���ك الدعاية. كما تطرقت اأي�س���ًا اإىل اآلية تنظيم الدولة 
الإ�سالمية يف اإدارة الإعالم بطريقة جعلته ال�سالح الأكرث 
فاعلي���ة بالن�سبة للتنظيم. ومن ذلك اأن التنظيم ي�ستخدم 
الإع���الم بطريقة متقدمة ج���دًا ترتكز عل���ى اأ�س�ش علمية 
ت�ساع���ده يف اإي�س���ال الر�سائل اإىل اجلماه���ري امل�ستهدفة. 
ولوح���ظ اأي�س���ًا ا�ستخ���دام التنظي���م لتقني���ات متقدم���ة 
جل���ذب املتلقي تعتم���د على فهم عميق للجوان���ب النف�سية 
اخلا�سة باجلماه���ري. ويف هذا ال�ساأن، و�سل التنظيم اإىل 
درج���ة كبرية من الحرافية يف تعامل���ه مع و�سائل الإنتاج 
ال�سينمائ���ي بحيث يقوم باإنتاج اأف���الم م�سابهة ملا ينتج يف 
هولي���وود. ولك���ي ي�ستطي���ع التنظيم جذب فئ���ات خمتلفة 
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من النا�ش من خمتل���ف اأ�سقاع الأر�ش فقد قام با�ستثمار 
مبال���غ كبرية يف اآلته الإعالمية وهذا ما مييز التنظيم عن 

اجلماعات الإرهابية الأخرى. 
كن القول باأن املتاأمل يف الأ�ساليب  وعالوة على ذلك، ميمُ
املتقدم���ة التي ا�ستخدمها التنظي���م يف اإنتاج ون�سر ر�سائل 
حمر�س���ة �سيالحظ باأن التنظيم يه���دف لتحقيق مكا�سب 
�سيا�سي���ة ولي�ش ديني���ة، ولكنه ي�ستخدم الدي���ن يف ر�سائله 
الدعائي���ة لإ�سف���اء ال�سرعية على اأن�سطت���ه وجلذب مزيد 
م���ن الأع�ساء. ويف الواقع، تظهر دعاية التنظيم باأنه يتبع 
ال�سيا�س���ة النتهازية ويركز على زيادة �سعبيته. وقد اأظهر 
الكتاب يف غري مو�سع عدم وجود حد لطموح التنظيم واأنه 
ل يتوان���ى عن ارت���كاب اأي فعل من اأجل حتقي���ق اأهدافه. 
وعل���ى اأية حال، يالحظ وجود ثالث���ة نقاط جوهرية تثبت 
اأن تنظيم داع����ش ل يعري للدين الإ�سالمي اأي اعتبار واأنه 

ي�ستخدمه كغطاء لإخفاء مطامعه ال�سيا�سية: 
ا�ستخ���دام  يف  التنظي���م  اإف���راط  الأوىل:  النقط��ة 
العن���ف ومنه اإع���دام ال�سحايا بطريق���ة همجية. حيث اأن 
ذل���ك ال�سل���وك املتب���ع يتنافى متام���ًا مع تعالي���م ال�سريعة 

الإ�سالمية. 
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النقطة الثانية: ا�ستخدام التنظيم الكذب واخلداع 
ومن ذل���ك و�سفهم لأرا�ش ال�سام بطريق���ة مثالية لإغواء 
اجلماه���ري وحتري�سهم على الهج���رة اإىل اأر�ش اخلالفة 
والن�سم���ام اإىل التنظي���م ولكن الواقع يك�س���ف زيف تلك 

الدعاية. 
املفك���ر  مب���داأ  التنظي���م  تبن���ي  الثالث��ة:  النقط��ة 
 )Niccolò Machiavelli( والفيل�سوف نيكول���و ميكافيلي
»الغاي���ة تمُرر الو�سيلة«، حي���ث ل يتوانى تنظيم داع�ش عن 
ارت���كاب اأي عمل من اأجل زيادة �سعبيت���ه حتى لو جلاأ اإىل 
القت���ل والتعذي���ب وا�ستخدم اأ�س���د الطرق عنف���ًا من اأجل 
خدم���ة دعايت���ه. ومع اأن ه���ذه الطريق���ة تن���ايف وتعار�ش 
ال�سريع���ة الإ�سالمي���ة، اإل اإن���ه م���ن الوا�س���ح اأن التم�سك 
بالغطاء الديني ذي فاعلية يف ا�ستقطاب بع�ش الأ�سخا�ش 
مم���ن لديه���م ال�ستع���داد للت�سحي���ة باأرواحهم م���ن اأجل 

الدين.  
ويو�س���ي الباحث اأن تركز حم���الت مكافحة الإرهاب 
عل���ى ف�سح وك�سف حقيقة هذه اجلماعة الإرهابية، بحيث 
ينبغي على احلم���الت اأن تركز على اجلانب الديني الذي 
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ي�ستخدم���ه التنظيم يف دعايته واأن تك�سف زيف ال�سعارات 
الديني���ة الت���ي ي�ستخدمه���ا التنظي���م واأنه���ا ل تتوافق مع 
�سلوكي���ات التنظيم. كم���ا اإنه من امله���م اأن تركز حمالت 
مكافح���ة التط���رف على رف���ع الوعي الدين���ي خا�سة لدى 
امل�سلمن اجلدد يف البلدان الغربية، بحيث يتم م�ساعدتهم 
لتحقيق فهم اأعمق لدينهم فال�سعف الديني قد يكون �سببًا 
لن�سمام هوؤلء اإىل اجلماعات الإرهابية. كما يرى الباحث 
اأهمي���ة اإ�س���راك الأ�س���رة وامل�سج���د واملدر�س���ة يف حماربة 
دعاية التنظيم والركيز على فئة ال�سباب والتعامل معهم 
كاأدوات فاعلة قادرة على جمابهة هذا الفكر والت�سدي له 
ولي�ش النظر اإليه���م ك�سحايا تتلقى الن�سح والتوجيه دون 

منحهم اأي دور يف هذه احلرب الفكرية.
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