
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها،ُاإلرهابيةُللتنظيماتُالناعمةُالقوةُمواردُدراسةُ  ُُومنهاُوتحليل  سهمانُاإلعالمية؛ُاإلصدارات  ُكبيًراُإسهاًماُي 

ُُالتنظيمات،ُلهذهُالفكريةُالتوجهاتُفهمُفي ع  رات.ُمنُعليهاُيطرأُوماُفيها،ُوالضعفُالقوةُمواطنُوتتبُّ ُتغيُّ

َططُلَوْضع ُواستكماًلُُوالخطاب.ُالفكرُمستوىُعلىُانتشارهاُقويضوتُلمواجهتها،ُالالزمةُوالبرامجُالخ 

ُتتناولُم،2020ُعامُمنُاألخيرُالربعُفيُالداعشيةُ«النبأُصحيفة»ُتحليلُمنُبدًءاُاإلصدارات،ُهذهُلتحليل

ةُفيُالقاعدة،ُلتنظيمُالتابعةُ«ثباتُصحيفة»ُتحليَلُُالمختصرةُالدراسةُ ُهذه  نفسها.ُالزمنيةُالمدَّ

 والمحتوى النشأة

صدرهاُأسبوعية،ُصحيفةُهيُ«ثبات»ُصحيفة ُفيُوتنشرهاُالقاعدة،ُلتنظيمُالمملوكةُاإلخبارية،ُثباتُوكالةُت 

ةُاإللكترونيةُالمواقع ُظهرُفقدُاإلصدار؛ُحديثةُوهيُصَفحات،10ُو8ُُبينُصَفحاتهاُعددُيراوحُبها،ُالخاصَّ

ُُم.2020ُأكتوبرُفيُمنهاُاألولُالعددُ 

ُعلىُاألعدادُجميع ُُواشتملتُم.2020ُعامُمنُاألخيرةُالثالثةُاألشهرُفيُتصدرُأعدادُ(10)ُتحليلُوجرى

ُُإلىُإضافةُالداعشية،ُ«النبأُصحيفة»ُمنُأقلَُُّبعددُولكنُوخرائط،ُ)إنفوجرافيك(ُوتصاميَمُُصورُ  ُالتصميمُأنَّ

ُ«.النبأ»ُجودةُبمستوىُيكنُلمُللصحيفةُالداخلي

ُُ:منهاُ،ثابتةُداخليةُأبوابُعلىُالصحيفةُوتشتمل

 ذهاُالتيُالقتاليةُالعملياتُأخبارَُُيتناولُاألحداث:ُأبرز ُُنفَّ فُفيُالتنظيم  ول،ُالمناطقُمختل  ُوالدُّ

ُُهذاُويستغرق ُالصحيفة.ُموضوعاتُنصفُالباب 

 :ُُأرقاًماُيوردُإحصاءات خة،ُوالسياراتُوالغنائم،ُوالمصابين،ُالقتلى،ُعنُعسكريةًُُوإحصاءات  ُالمفخَّ

ذهاُالتيُوالهَجمات ُُينفِّ ُوالقرى.ُالعسكريةُوالقواعدُالحواجزُعلىُالتنظيم 

 :ُُإضاءات برزُالفكرية،ُوعقيدتهُالتنظيمُعنُبالدفاعُيهتمُّ رينُمنُاألساسيةُالشخصياتُبعَضُُوي  ُمنظِّ

ُسكريين.عُوقادة

 :ُفيها.ُالنفوذُوتوزيعُالتنظيم،ُفيهاُينتشرُالتيُالصراعُمناطَقُُيوضحُخرائط

 والتخزين التحميل نظام

ُُللمجلة ُُعلىُمحدثُللبياناتُوحفظُتحميلُنظام  لفِّ ُعنُيقلُُُّلُماُولهاُمضغوط،ُملفُإلىُإضافةًُُ،PDFُم 

ماُولُوانتشارها،ُوتناقلهاُتحميلهاُلتسهيلُروابط؛ُعَشرة  الذكية.ُوالهواتفُالجتماعي،ُالتواصلُبرامجُعبرُسيَّ

ُ

 البحرين التطرف، قضايا في مختص ثباح

 الرويلي فالح د.

 ”ثبات“ صحيفة تحليل
 اإلرهابي القاعدة تنظيم صوت



 

 

 اإلعالمية البصمة

ماُولُاإلرهابية،ُالتنظيماتُبينُالفروقُمالحظةُ ُيمكن ُبصمةُتحليلُبواسطةُوداعش،ُالقاعدةُتنظيَميُسيَّ

رةُاإلعالميةُالموادُُِّمضامين ُفيُ«ثبات»وُ«النبأ»ُصحيفَتيُتحليلُبعدُالمثال:ُسبيلُوعلىُعنهما،ُالمعبِّ

ة الحظُنفسهاُالمدَّ ُُاآلتي:ُي 

 ُ ُحينُفيُماكرون،ُالفرنسيُالرئيسُتصريحاتُبعدُالفرنسيةُالمنتجاتُمقاطعةَُُالقاعدةُتنظيمُدعم 

ُُانتقَدها هاُداعش،ُتنظيم  ُُُوسلم.ُعليهُاللهُصلىُالرسولُنصرةُفيُتخاذًلُُوعدَّ

 ُُاحتفى ة،ُالتعليمُمجالتُفيُالشعبيةُالمنَجزاتُببعضُالقاعدةُتنظيم  ُتنظيمُيقبل ُُلُحينُفيُوالصحَّ

ُُمطلًقا.ُذلكُداعش

 ُُيتماهى اُالقاعدةُتنظيم  ُمماُأكثرُشعبية،ُحاضنةُعلىُللحصولُفيها؛ُيعيشُالتيُالمجتمعاتُمعُنسبيًّ

ُُيتماهى ُتماًما.ُسبقهُماُإزالةُإلىُيسعىُالذيُداعشُتنظيم 

ر ُُإلىُاإلشارةُوتجد  ُالفكريةُالعقيدةُرسالةُكثيرةُأحيانُفيُيتجاوزُاإلعالميةُالمضامينُبصمةُتحليلُأنَّ

رة، مًقاُأكثرُأمورُإلىُالمباش  لتُوتجزئتها،ُالبصمةُتلكُلتفكيكُمحاولة ُُوفيُوتركيًبا.ُع  لِّ ُُح  ُالمدنية،ُالمضامين 

نفيُالمحتوىُوكذلكُالخطاب،ُولغة ُاآلتي:ُالنحوُعلىُ«ثبات»ُصحيفةُفيُالع 

 ُُالمدنيةُالمحتويات

ُ ُُالمدنيةُالطبيعةُذاتُالمضامينُحجم  اُقليل  ُالتحليلُكشفُوقدُللدراسة،ُالخاضعةُاألعدادُجميعُفيُنسبيًّ

ُ ُاآلتية:ُالمضامينُمنُخلتُاألعدادُأنَّ

 ُالزراعية.ُالجوانب

 ُالصناعية.ُالجوانب

 ْدمات ُالبلدية.ُالخ 

 ُالصحية.ُالرعاية

تُأخرىُمضاميَنُُاألعدادُ ُتناولتُحينُفي ُُوهي:ُمتفاوًتا،ُاهتماًماُبهاُاهتمَّ

 ُواحد.ُعددُاليومية:ُالجتماعيةُالحياة

 ُواحد.ُعددُوالتعليم:ُالتربيةُأنشطةُدعم

 ُواحد.ُعددُالتجاري:ُالجانب

 ُعددان.ُوالقانون:ُالنظامُفرض

 ُعددان.ُالمدنيين:ُوالضحاياُالدمارُمشاهد

 ظهرُالتيُالدينيةُالجوانب ُتسعةُالمواعظ:ُأوُالقرآن،ُوقراءةُالصالةُمثلُالتقليدية،ُالدينيةُاألنشطةُت 

 أعداد.

ُ

 ُُُالخطابُلغة

عت ُهي:ُمستوياتُثالثةُبينُاألعدادُهذهُفيُالخطابُلغةُ ُتنوَّ



 

 

 تُاألعداد،ُبعضُفيُظهرتُدفاعية:ُلغة شرُالمثال:ُسبيلُعلىُالتنظيم،ُعقائدُعنُبالدفاعُواهتمَّ ُن 

ة؟(،ُعنُابتعدتُالقاعدةُ)هلُبعنوان:ُاألولُالعددُفيُمقتَضبُمقال ُالتنظيمُعنُالدفاعُيحاولُاألمَّ

ُله.ُالجماهيرُتأييدُوكسبُالمناطق،ُبعضُمنُانسحابهُوعن

 ُعلىُوالتشديدُالعالم،ُتغييرُفيُرغبةُمنُتحتويهُبماُاألعداد،ُجميعُفيُحضوًراُاألكثرُهيُكراهية:ُلغة

قُما طل  ُُعلًماُالبعيد،ُوالعدوُُِّالقريبُالعدوُُِّاسَمُُالتنظيمُعليهُي  ُُالصحيفةُنصفُمنُأكثرُأنَّ ُمختص 

الَحظُوالقتالية.ُالعنيفةُبالعمليات ُُوي  ُُالقاعدةُتنظيمُأنَّ ةُأخفُّ ُمنُداعشُتنظيمُمعُتعاملهُفيُحدَّ

ة،ُالتكفيرُخطابُإلىُيصل ُُلُإذُمعه؛ُاألخيرُتعامل ُالجهادُعلىُداعشُخروجُإلىُاإلشارةُمعُوالردَّ

، ُوجرائمه.ُأساليبهُبعضُوانتقادُالحقِّ

 ُاإلرهابية،ُالعملياتُبتنفيذُالغالبُفيُوارتبطُاألعداد،ُبعضُفيُالخطابُهذاُظهرُاعتزازية:ُلغة

ُُمثلُوتمجيدها،ُالحركاتُبعضُفيُالقياديةُبالشخصياتُوالحتفاء الَّ ُوأبوُطالبان،ُحركةُزعيمُعمرُالم 

رقاوي.ُمصعب  ُالزَّ

ُ

ُ

ُ

 

ُ

 ُُُوالمكانُالزمان

 :ُُترتبطُالزمان ُالصَفحات،ُنصفُعلىُوتنتشرُاألسبوع،ُبأحداثُوالعسكريةُالقتاليةُالعملياتُموضوعات 

ُُوتبقى ةُمرتبطةُغيرَُُاألخيرةُاألربعُالصَفحاتُفيُاألخرىُالموضوعات  دة،ُزمنيةُبمدَّ ُوإنماُمحدَّ

ة.ُمقالتُأوُتاريخيةُبموضوعات ُُُعامَّ

 :دُجغرافيُنطاقُفيُالمناطقُأسماءُ ُتظهرُالمكان ُُالغالب،ُفيُمحدَّ ُهذهُفيُظهوًراُاألكثرُوالمناطق 

 وباكستان.ُوأفغانستان،ُومالي،ُوالصومال،ُاليمن،ُهي:ُالصَفحات

ُ

 ُالحربيةُالمحتويات

فُالعسكريةُوالتدريباتُالستعداداتُمثل:ُوالعسكرية،ُالقتاليةُاألعماَلُُتشمل ُومشاهدُأنواعها،ُبمختل 

ات،ُاألسلحة ُوغيرُالمباشرةُالقتاليةُوالعملياتُالشتباكاتُثمُوالجنود،ُالقتاليةُوالتشكيالتُوالمَعدَّ

هاُويمكنُواألسرى،ُوالقتلىُوالغنائمُالمباشرة، ُُُللدراسة:ُالخاضعةُاألعدادُفيُتياآلُالنحوُعلىُتفصيل 

 :همُاألعداد،ُجميعُفيُذكورُ ُمقاتليَنُُصورُ ُظهرتُالمقاتلون مون.ُومعظم  ُُملثَّ

 ُُظهرتُالقتلى:ُتمجيد دُالتيُالمقالت  نُأعداد،ُتسعةُفيُالقتاليةُالحركاتُقتلىُتمجِّ فَيُُوممَّ ُاحت 

رقاوي،ُمصعبُأبوُبهم ُجزءُ ُيبدوُماُعلىُوهذاُمختلفة،ُأزمنةُفيُالعالميُاإلرهابُرموزُإلىُإضافةُالزَّ

ُنفسها.ُاإلرهابيةُالجماعاتُبينُالفكريُالصراعُمن



 

 

 ُُظهرتُالقتالية:ُالعمليات ُأوُالحواجزُعلىُوالهجومُالمباشرة،ُالهَجماتُومشاهدُالقتاليةُالعمليات 

عاتُاآللتُوتفجيرُالمعسكرات، ُُبدرجةُوظهرتُاألعداد.ُجميعُفيُوغيرها،ُوالمدرَّ ُُأقلَّ ُغيرُالعمليات 

خات.ُواأللغامُالكمائنُأوُالصاروخيةُالهَجماتُمثلُالمباشرة ُُالتحليل ُُوأظهرُوالمفخَّ ُأغلبُأنَّ

ُالمناطق.ُتحريرُوعملياتُوالشتباكاتُوالحربيةُالقتاليةُبالعملياتُترتبطُالعنيفةُالمحتويات

 ستخَدمُوشخصية،ُفةخفيُأسلحةُ ُهيُاألعدادُفيُالظاهرةُاألسلحةُمعظمُوالَعتاد:ُاألسلحة ُفيُت 

ُرباعي.ُدفعُوسياراتُآلتُظهورُمعُالمباشرة،ُالهَجمات

 ؛ُظهرتُأقلَُُّوبدرجةُاألعداد،ُجميعُفيُالقتلىُجثثُمشاهدُ ُظهرتُوالقتلى:ُاإلثخان ُُالغنائم  ُوتضمُّ

ات ُالتنظيم.ُعليهاُاستولىُالتيُواآللتُالمَعدَّ

 ُُتظهرُلمُالغتيال:ُعمليات ُاألعداد.ُجميعُفيُالغتيالُعملياتُمنُأي 

 ُُتظهرُلمُالتخريب:ُعمليات ُتنظيمُعنُتماًماُيختلفُماُوهوُاألعداد،ُجميعُفيُتخريبُعملياتُأيُّ

ظهرُالذيُداعش، ُحتىُعسكرية،ُمنَجزاتُأنهاُعلىُفيها،ُينَشطُالتيُالمناطقُفيُالتخريبُعملياتُي 

ُ ُ.ومزارعهمُالمدنيينُبيوتُتخريب 

 نف ُُظهرُالفردي:ُالع  طَلقُماُأوُالفردي،ُالعنفُعلىُالتحريض  ُفيُالمنفردة(ُ)الذئابُعملياتُعليهُي 

ُالمسيئة.ُالرسومُأزمةُبعدُالفرنسيةُالدولةُعلىُالتحريضُسياقُفيُعددين،

 الدراسة نتائج

ُُإلىُالدراسةُ ُانتهت نفُمضامينُأنَّ ُُهيُوالحربُالع  ُُمعُ،«ثباتُصحيفة»ُفيُحضوًراُاألكثرُالمضامين  ُاختالف 

ُُداعش؛ُتنظيمُعنُالتفاصيلُفي ُإظهارُأوُوالغتيالتُالتخريبُعملياتُعنُبنفسهُينأىُالقاعدةُتنظيمُفإنَّ

مُأنُويحاولُاإلعدامات، ُالوحشيةُداعشُممارساتُينتقدُإنهُحتىُداعش،ُتنظيمُمنُألطَفُُفكريةُعقيدةًُُيقدِّ

مها، هاُويجرِّ ُُأيًضاُالدراسةُ ُوكشفتُالقتالي.ُالمنهجُعنُخروًجاُوَيعدُّ ُاإلنجازاتُببعضُيحتفيُالقاعدةُتنظيمُأنَّ

طاعاتُفي ُُوشاركُالمحتاجين،ُعلىُالزكاةُوتوزيعُالتعليم،ُقطاعُمثل:ُالمدنية،ُالق  ُفيُالتنظيمُقيادييُبعض 

ُُالثاني(.ُ)العددُوسلمُعليهُاللهُصلىُالرسولُلنصرةُخرجتُالتيُالشعبيةُالمظاهرات ُأنُيحاولُنظيمالتُولعلَّ

ر مُالمجتمع،ُمنُقريًباُتنظيًماُنفَسهُيصوِّ ُُولهذا،ُاحتياجاته.ُويتفهَّ ُ«ثباتُصحيفة»ُفيُالمدنيةُالمضامينُفإنَّ

ُ.«النبأُصحيفة»ُمنُحضوًراُأكثر

ةُتقلُُُّ،داعشُتنظيمُمعُالفكريُالقاعدةُتنظيمُصراعُوفي ُالتكفير،ُإلىُيصل ُُولُالقاعدة،ُخطابُفيُالحدَّ

ُُاللغةُإنُبل ُوالعاشر،ُالثامنُالعددينُفيُداعشُمنُقتلىُصورُإظهارُمعُاألحيان،ُبعضُفيُالعتابُمنُتقترب 

؛ُاألسلوبُداعشُيستخدمُحينُفيُبإفريقيا.ُمناطَقُُفيُبينهماُوقعتُاشتباكاتُبعد ُوصَفُُفقدُالحادَّ

طعان،»ُالقاعدةُتنظيم ينُبالق  دانُكونهماُالوقت،ُمرورُمعُبينهماُيحتدمُالصراعُهذاُأنُويبدوُ«.والمرتدِّ ُيتمدَّ

ُُنفسه.ُالفضاءُفي ةُمتابعةُإلىُيحتاجُاألحداثُمسارُوإنَّ يةُودراسةُلإلصدارات،ُمستمرَّ ُُأجلُمنُمتأنِّ ُفهم 

ُ.المستقبليةُللمآلتُأعمَقُ

 


