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من جبهة القتال إلى الفضاء السيبراني
كشف خبايا اآللة الدعائية لتنظيم داعش

اخلطاب اإلعالمي لتنظيم داعش مبضامينه املقروءة واملسموعة واملرئية
خضع
ُ
للفحص والتدقيق والتحليل يف عشَ رات البحوث والنشاطات العلمية َطوا َل السنوات
القليلة املاضية ،وشَ ِملَت هذه اجلهو ُد َّ
كل اجلوانب الفكرية والفنية يف املنتجات
اإلعالمية لداعش ،لكن ظلَّت طريق ُة إنتاج هذه املضامني بعيد ًة عن البحث
َّ
وعالقاته
والدراسة،
وظل اجلها ُز اإلعالمي لداعش ببنيته التنظيمية واإلداريةَ ،
التقرير
الوظيفية ،ومعاييره احلاكمة ،وممارساته اليومية ،منطق ًة معتمة .وهذا
ُ
مشاركة نادرة إلضاءة تلك ال َعتَمة.

1

دراسة فريدة
التقرير عن مركز مكافحة اإلرهاب يف األكادميية العسكرية
صدر
ُ

األمريكية (ويست بوينت) بعنوان" :من جبهة القتال إلى الفضاء
السيبراني :كشف خبايا اآللة الدعائية لتنظيم داعش" (From

Battlefront to Cyberspace: Demystifying the Islamic
)State’s Propaganda Machine

التطرف
احملمد ،وهو زمي ٌل يف برنامج
أعده الدكتور أسعد
وقد َّ
َّ
ُّ
بجامعة جورج واشنطن ،وتشارلي وينتر ،وهو زمي ٌل وباحث أول

التطرف يف كينجز كوليدج بلندن
الدولي لدراسة
يف املركز َّ
ُّ
الدولي ملكافحة اإلرهاب يف
( ،)ICSRوزمي ٌل مشارك يف املركز َّ
الهاي (.)ICCT

يق ِّدم التقرير إسها ًما فري ًدا يف موضوع حتليل الظاهرة اإلرهابية،
املدة التي
فهو يحلِّل طريقة إنتاج تنظيم داعش للدعايات يف َّ
سبقت انهياره ،ويق ِّيمها استنا ًدا إلى مجموعة من املوا ِّد التي
ُجمعت يف شرق سوريا يف األشهر التسعة األولى من عام 2018م،
َّ
السجلت واملقابالت السمعية والبصرية.
وهي بالتحديد
وتبحث الدراس ُة يف وسائل التنظيم يف حتقيق درجة عالية من
األمن التشغيلي ،والسيولة ،والفاعلية ،على الرغم من الضغوط
اخلارجية والداخلية ،وتُظهر النتائ ُج مجتمع ًة كيف غ َّير

التنظي ُم عقب صعوده إلى الشهرة العاملية يف صيف 2014م
فضاء التواصل اإلرهابي ،بعد أن استولى على املـ َ ِ
وصل وأعلن
َ
خالفتَه ،وأنشأ شبكة إعالم معقَّدة قادرة على إنتاج ما يقرب

من ألف منتَج دعائي مم َّيز شهر ًّيا.
ِ
العمليات اإلعالمي َة لداعش كانت قبل ظهور
من املؤ َّكد أن
مبدة طويلة ،لكن توظيف داعش لها كان مختلفًا؛ إذ
داعش َّ
مهما يف عملياته اإلستراتيجية والتكتيكية ،ونتيج ًة
جعلها جز ًءا ًّ
ِ
يكتف التنظي ُم مبكافأة العاملني يف وسائل إعالمه
لذلك لم
بسخاء كبير فحسب ،ولكنه سخَّ ر قد ًرا كبي ًرا من الوقت
واجلهد إلخفاء أنشطتهم اليومية ،ما جعل مجا َل الدعاية عنده
غموضا.
من أكثر اجلوانب التشغيلية
ً

التقرير إلى الكشف عن ِ
اخل ْدمات اللوجستية لدورة
يسعى هذا
ُ
اإلنتاج اإلعالمي لتنظيم داعش ،باستكشاف تعقيداتها الهيكلية،

مدة مت َّيزت باإلكراه املا ِّدي
ووسائل حمايتها ،وتسهيل عملها يف َّ
مفر منه لهزمية داعش .وعلى
غير املسبوق ،واالحتمال الذي ال َّ
الرغم من ذلك يُظهر التقرير كيف مت َّكن التنظي ُم اإلرهابي
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من مواصلة تشغيل جهازه اإلعالمي ليكو َن جز ًءا من منوذج
بيروقراطي صامد ومستمر كسائر املجاالت التشغيلية األخرى.
منهج اإلعداد
منظمة وغير َّ
التقرير إلى بيانات مقابالت شبه َّ
منظمة
يستند
ُ
ُجمعت من شرق سوريا يف األشهر التسعة األولى من عام
شخصا من جامعي
تضمنت موا َّد دعائية جمعها 13
2018م.
ً
َّ

البيانات َميدان ًّيا ومن اإلنترنت ،وأجرى ست ُة أشخاص من
ٍ
أعضاء نشطني يف داعش ،يف
جامعي البيانات  41مقابلة مع
غضون تسعة أشهر.
تدابير ش َّتى لتحسني صحة البيانات ،من ذلك
التقرير
استخدم
َ
ُ
ً
صحة املستجيب.
مثل :حتليل األدلَّة املتناقضة ،والتحقُّق من َّ

التقرير بني مجموعات مختلفة من
وحتقيقًا لهذه الغاية جمع
ُ
واستعرضها باستمرار ،مثل املستندات ،وموا ِّد الدعاية
البيانات
َ
التي ُجمعت ميدان ًّيا ومن اإلنترنت ،وتلك التي التُ َ
قطت بعد رفع
الس ِّرية عنها من ِق َبل وزارة الدفاع األمريكية .وهذه البيانات
التي ُجمعت من املقابالت فُحصت و ُد ِّقق فيها بطريقة منهجية،
غير متماسكة أو غير دقيقة ،أو
واستُبعدت
ُ
البيانات التي كانت َ

بنا ًء على مالحظات ذاتية.
الهيكل اإلداري

ذكر املؤلفان يف هذا القسم من التقرير الهيك َل اإلداري إلدارة
عمليات اإلنتاج ،والتقييم والتوزيع اإلعالمي لدى داعش يف شرق
العناصر األساسية لهذا الهيكل
سوريا عام 2018م .وتتألف
ُ
اإلداري من مجلس اإلعالم ،واللجنة الشرعية لإلعالم ،واملكتب
األمني اإلعالمي ،والوكاالت ،واملكاتب اإلعالمية ،وبنك املعلومات.
 )1مجلس اإلعالم
قمة التسلسل الهرمي للمعلومات يف تنظيم داعش ،وهو
مي ِّثل َّ
ٌ
محاط بالس ِّرية التا َّمة ،ويتك َّون من القيادة العليا ملديرية اإلعالم
املركزي .وميكن أن يكو َن هو نفسه "ديوان اإلعالم املركزي"
الذي أُشير إليه يف وثائق تنظيم داعش الداخلية التي استولت

عليها وزارةُ الدفاع األمريكية ورفعت الس ِّرية عنها يف أغسطس

املجلس يتألَّف من ثمانية مسؤولني "سبعة من
2018م .وكان
ُ
أعضاء املجلس ،وأمير واحد" ،مارسوا الرقاب َة على اللجنة
الشرعية لإلعالم ،وجميع مكاتب اإلعالم ،وبنك املعلومات ،ما

من جبهة القتال إلى الفضاء السيبراني

يعني أنه كان لها القو ُل الفصل فيما إذا كانت املواد اإلعالمية

ُ
ملهمتني
ويف سياق مسار العمل اإلعالمي ،أولى
البنك عنايتَه َّ

 )2اللجنة الشرعية لإلعالم
وهي جلن ٌة تابعة مباشر ًة ملجلس اإلعالم ،ولها وظيف ٌة إستراتيجية

املكاتب اإلعالمية باملواد التي حتقَّق
وجودته ،ويز ِّود
َ
مصداق َّيته َ

ُنشر داخل ًّيا أو خارج ًّيا.
ميكن أن ت َ

هما :التحقُّق والتخزين .فهو يتلقَّى احملتوى اخلام ويق ِّيم

من صحتها للمعاجلة التحريرية والنشر النهائي.

وتشغيلية يف آن ،إذ تتولَّى حتدي َد موضوعات املنتَجات اإلعالمية

وكانت أنشط ُة االتصال ببنك املعلومات محدود ًة ج ًّدا ،وكانت
حتركات أعضائه مراقب ًة يف جميع األوقات ،وكان البنك
ُ

وتوجهاتها الفكرية.
أهداف املنتجات اإلعالمية
ُّ

أعضائه والعاملني يف مكاتب االتصال؛ لتقليل مخاطر الوصول

املستقبلية ،وتواريخ إصدارها ،وطبيعتها ،سواء أكانت مص َّورة أم
مسموع ًة أم مقروءة .وعلى املستوى اإلستراتيجي ُت ِّدد اللجنة
 )3املكتب األمني اإلعالمي

املوحد الذي يتبع مديري َة األمن العام
وهو تاب ٌع ملركز األمن
َّ
املخابرات والعمليات
التي أدارت أنشط َة تنظيم داعش ،ومنها
ُ

املوحد على
اخلاصة .وقد أشرف مرك ُز األمن
العسكرية
َّ
َّ
مكتب األمن اإلعالمي
اخلاصة ،ومنها
عمليات املكاتب األمنية
ُ
َّ
الذي ُكلِّف التواص َل وضمان تنفيذ التعليمات اإلستراتيجية
مكتب األمن
والتشغيلية من قيادة داعش .وبهذه الصفة تعاون
ُ
اإلعالمي تعاو ًنا وثيقًا مع اللجنة الشرعية لإلعالم ،واملكاتب
والوحدات التشغيلية أي املص ِّورين
اإلعالمية ،وبنك املعلومات،
َ

ووحدات التوزيع الداخلي
الفوتوغرافيني ،ومص ِّوري الفيديوَ ،
واخلارجي ،وفرق العمل ،وفرق التحرير ،و ُكلِّف التح ُّق َق من أن
املكاتب اإلعالمية ت َّتبع توجيهات اللجنة الشرعية لإلعالم.

 )4مكاتب اإلعالم
ٍ
إشراف مباشر من اللجنة الشرعية لإلعالم
تعمل حتت

تواصل غير ضروري بني
حريصا دائ ًما على ضمان عدم وجود
ً
ُ

تسرب احملفوظات .ومن هنا
املصرح به ،وضمان عدم
غير
َّ
ُّ
كان الوصو ُل إلى املعلومات واحملفوظات مج َّزأً ،وإذا كان هناك

ٍ
مي منوذج للوصول؛ وألمير
قسم يطلب
معلومات فعليه تقد ُ
ٌ
بنك املعلومات سلط ُة الرفض أو التقييد أو التصريح .فاللجن ُة
نصت أن "أي
الشرعية التي تشرف على عمليات بنك املعلومات َّ
نشطاء من خارج البنك
محاولة للوصول إلى املعلومات بواسطة
َ

نشطاء يف البنك دون تصريح ،أو من خارج نطاق الدائرة
أو
َ
احملددة ،تُ َع ُّد خر ًقا للقانون ويعاقَب عليها".
دورة الدعاية اإلعالمية
عرف
كثي ًرا ما ُكتب عن إستراتيجية دعاية داعش ،ومع ذلك ال يُ َ
إال القلي ُل عن الطريقة التي كان التنظي ُم ينفِّذ بها أنشطته

اإلعالمية يوم ًّيا؛ بسبب الس ِّرية التي كانت ُتاط بها البنية
التحتية إلعالم داعش .وكشفت الوثائ ُق أن التنفيذ كان يجري
َوف َق دورة تتألف من ثالث مراح َل هي:
ً
أول :إعداد املا َّدة اإلعالمية َوف َق القواعد واللوائح.

واملكتب األمني اإلعالمي ،وإشراف غير مباشر من مجلس
اإلعالم .وقد ن ُِّظمت شبك ُة املكاتب اإلعالمية لتنظيم داعش

مبجرد جمع املا َّدة واالنتهاء
ثان ًيا :إمتام عملية التحقُّق والتخزين
َّ

الرقْمية.
العاملني امليدانيني واحمل ِّررين،
َ
والوحدات َّ

"جعلها آمنة" على املستوى التشغيلي.

يف شرق سوريا َوف َق مجموعة صارمة من اإلرشادات برئاسة
أمير واحد ،وكان لك ِّل مكتب منها فري ٌق وهيئة إدارية ،إلى جانب
 )5بنك املعلومات

تقاريرها مباشر ًة إلى اللجنة
هو وحدةٌ شديدةُ الس ِّرية ،ترسل
َ

املوحد
الشرعية لإلعالم ،وتعمل حتت إشراف مركز األمن
َّ
ومجلس اإلعالم ،وتتك َّون من تسعة موظفني دائمني ومدير
واحد ،وتقوم بتخزين البيانات املتعلِّقة بوسائل اإلعالم ،وتنسيق
املستندات وحفظها ،وتخزين معلومات العمليات التنظيمية،

وإدارتها واسترجاعها.

من اإلنتاج.
بث املا َّدة عبر وسائط التنظيم ،ثم تأمني األنشطة اإلعالمية
ثال ًثاُّ :

وبيان هذه املراحل بالتفصيل فيما يأتي:
املادة اإلعالمية
 )1إعداد َّ

صاحب اليد العليا يف جمع
مكتب األمن اإلعالمي
كان
َ
ُ
حساسة ودقيقة ،وهي
البيانات؛ ففي سياق املشاريع التي تُ َع ُّد َّ
املتعلِّقة بكبار قادة التنظيم أو دعاته الرئيسني ،كان املكتب
عناصره متابعتَها قبل تكليف فريق اإلنتاج؛ من أجل
يكلِّف
َ
احلماية واملراقبة يف أثناء وجودهم يف املوقع .وعندما ينهي
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مجلس اإلعالم

اللجنة الشرعية
لإلعالم

املكتب األمني
اإلعالمي

مكاتب اإلعالم

بنك املعلومات

البنية التنظيمية جلهاز داعش الدعائي

فري ُق اإلنتاج عمله يف متابعة احلدث املعنيُ ،ت َّرر املوا ُّد اخلام
مباشر ًة إلى املسؤول األمني الذي ينقلها إلى بنك املعلومات
للمصادقة عليها ومعاجلتها .ويف احلاالت األق ِّل حساسية،
يكون لدى عناصر فرق اإلنتاج اإلعالمي عم ٌل أكبر ،على الرغم

 )3تأمني املواد اإلعالمية

ضباط األمن يف تنظيم داعش بطريقة س ِّرية ،ولك ِّل مكتب
يعمل َّ
ُ
ضابط أمن يعمل بالتوازي مع إدارة املكتب .ويقوم
إعالمي

مهمات ،هي:
هؤالء َّ
بعدة َّ

من أن عناصر املكتب األمني اإلعالمي يكونون يف املوقع ،لكنهم
يظلُّون بعيدين عن الظهور.

 .1ضمان الس ِّرية التشغيلية للمكتب وأمن املعلومات.

 )2معاجلة املواد اإلعالمية

 .3ضمان األمن املا ِّدي للقاعدة التشغيلية للمكتب ،وحظر غير

تُعالج املوا ُّد اخلام ويُتحقَّق منها يف بنك املعلومات ،وال يُسمح
ُفحص
للمكاتب اإلعالمية باستخدام املواد التي جمعتها ما لم ت َ

 .4املوافقة على أوامر الشراء وتسليمها.

ويُوافَق عليها ،ثم تُخزَّن بدقة بإشراف مسؤولي البنك .ولتسريع
يطلب مسؤولو البنك أربع َة تفاصي َل أساسية من
هذه العملية
ُ
ِ
املرسل،
فرق اإلنتاج الذين كانوا يعملون على املا َّدة ،وهي :موقع
البيانات تنتقل عبر اإلنترنت ،ومصدرها ،واملبادئ
وإذا ما كانت
ُ
التوجيهية الصادرة عن اللجنة الشرعية اإلعالمية املتعلِّقة

باحلدث اإلعالمي املعني ،وأسماء جامعي البيانات وناقليها،

واسم املكتب اإلعالمي أو الوكالة التي ستنشر املنتَج النهائي.
ُفحصُ ،
وتذف املعلومات
وعند تسلُّم املا َّدة من فريق اإلنتاج ت َ
كأي شيء قد يكشف عن ُهو َّية القادة أو مواقع
احلساسة منهاِّ ،
َّ

القواعد ،ثم يخزِّن البنك نسختني منها :األولى نسخة س ِّرية

عماة "مشفَّرة" من املوا ِّد اخلام األصلية ،واألخرى
وآمنة ورمبا ُم َّ
محررة ومق َّومة صاحلة للنشر .وبعد احلصول على
نسخة
َّ
حدد
املوافقة النهائية على املنتَج ،تُرسله إلى مكتب إعالمي ُم َّ
من ِقبل اللجنة الشرعية لوسائل اإلعالم للتطوير والتوزيع.
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 .2احل ُّد من التفاعالت الشخصية بني الفرق اإلعالمية املختلفة.
املصرح لهم من الدخول إليها.
َّ

املعدات واملواد وحفظها.
 .5فحص جميع َّ

املعدات واألفراد املع َّينني وال س َّيما ملتابعة األحداث
 .6تسليم
َّ
الصلة بوسائل اإلعالم.
ذات ِّ
ً
وفضل عن ضابط األمن ،كان مطلو ًبا من املكاتب اإلعالمية
أداء
أيضا استضاف ُة مم ِّثل األمن اإلعالمي املعار واملكلَّف
ً
َ
أيضا هي:
مهمات
محددة ً
َّ
َّ
ضباط األمن.
 .1تقييم عمليات َّ

 .2تلقِّي تقارير أداء فريق اإلنتاج وتقييمها.

 .3ضمان التسليم املباشر للمواد اإلعالمية لوسائل اإلعالم.

تقارير عن أداء النشطاء اإلعالميني اآلخرين العاملني
 .4إعداد
َ
يف املكتب.

وبهذه الطريقة ُعزلت املكاتب اإلعالمية عن العالم اخلارجي
بواسطة نظام مزدوج للرقابة االستخبارية حقَّق درج ًة عالية
من التعتيم التشغيلي ،وس َّهل احلماي َة الفاعلة للمواد اإلعالمية،
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سواء كانت ما َّدة أولية أو ُمعاجلة .ويف جميع األوقات يقوم
ضباط أمن بالتحقُّق من استخدام التشفير ،وضمان تأمني
َّ

االتصاالت ،ونقل البيانات والوسائط واألرشفة.
دورة اإلنتاج اإلعالمي

التقرير يف هذا القسم دورةَ اإلنتاج اإلعالمي يف
يستعرض
ُ
فصلها املؤلفان يف خمس
تنظيم داعش عام 2018م ،وقد َّ
مراح َل هي :مرحلة ما قبل اإلنتاج ،اإلنتاج ،التقييم ،التحرير،
النشر والتوزيع.

 )1ما قبل اإلنتاج
مهمة مز َّو ًدا بجميع
تتضمن هذه املرحل ُة إرسال فريق اإلنتاج يف َّ
َّ
املبادئ التوجيهية من ِقبَل اللجنة الشرعية اإلعالمية التي

تنص عليه .وميكن ألعضاء
يجب على فريق اإلنتاج االلتزام مبا ُّ
التفاوض بشأن هذه املبادئ التوجيهية
املكاتب اإلعالمية فقط
ُ

التي تشتمل غال ًبا على:

 .1جوانب االهتمام يف املنتجات اإلعالمية.

 .2النطاق العام للمتابعة اإلعالمية.

 .3طبيعة األحداث التي يجب متابعتها إعالم ًّيا ،كعمليات
اإلعدام ،واحلياة اليومية ،ومكاسب املعارك.

النص والصوت والصور الثابتة
 .4منهج التوثيق وأساليبه ،يف
ِّ

واملقاطع املص َّورة.

 .5تفضيالت إنتاجية ،وقيود وحتذيرات أخرى.

ٍ
محدد ًة إلى
طلبات
مكاتب اإلعالم
قدمت
َّ
ويف بعض احلاالتَّ ،
ُ
اللجنة الشرعية اإلعالمية بواسطة مم ِّثليهم ،فوفقًا ملا ور َد يف

الوثائق التي كشفَت عنها وِ زارةُ الدفاع األمريكية بعد سقوط
دولة داعش املزعومة" :تق ِّدم اللجن ُة الشرعية لإلعالم عاد ًة
أيضا ملم ِّثلي
املبادئ التوجيهية إلنتاج املوا ِّد اإلعالمية ،وميكن ً

الوكاالت واملكاتب اإلعالمية اقترا ُح إنتاج دعاية .ولو جتاوزت
املنتجات بعض املبادئ التوجيهية للجنة الشرعية يظ ُّل للجنة
ُ
الكلم ُة األخيرة ،وهي مكلَّفة إيجا َد املس ِّوغات الدينية والتكتيكية

أي دعاية".
إلنتاج املواد ،ويجب احلصول على إذنها قبل إنتاج ِّ
 )2اإلنتاج

تبدأ هذه املرحلة بتحديد موعد بدء جلسة التصوير املعنية ،ويز ِّود

محددة
مجلس اإلعالم اللجنة الشرعية اإلعالمية بـتعليمات
َّ
ُ
بخصوص إرشادات اإلنتاج واجلداول الزمنية واملسؤوليات .هذه
املعلومات تُنقَل بواسطة املكتب األمني اإلعالمي ،إلى املكتب

مكتب األمن اإلعالمي
للمهمة .ويُؤ ِّدي
اإلعالمي الذي اختير
ُ
َّ
املهام اآلتية يف هذه املرحلة:
َّ
 .1حماية أعضاء فريق اإلنتاج.

تقارير عنه.
 .2مراقبة أداء فريق اإلنتاج ورفع
َ

 .3التحقُّق من التزام فريق اإلنتاج بدليل اإلنتاج.

مرة أخرى إلى
ومبجرد انتهاء التصوير ،يؤخَ ذ فري ُق اإلنتاج َّ
َّ
املكتب اإلعالمي مع منتَجه األولي بعد أن توض َع عليه عالم ُة
التاريخ والترميز وفقًا لـبنك املعلومات.
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 )3التقييم

 )5النشر والتوزيع

أي لقَطات أو
يف بنك املعلومات يعالج فري ٌق من احمل ِّررين َّ
ِ
احلد األدنى من إرشادات اإلنتاج من
تستوف
تسجيالت لم
َّ

أما النشر والتوزي ُع ،سواء يف الداخل أو يف اخلارج ،فقد أعاد

حيث احملتوى واجلودة ،وبعد ذلك يشرع فري ٌق منفصل يف
إجراءات التحرير ،واملونتاج ،واألرشفة املتعلِّقة باألمن ،ويُعلم

اللجن َة الشرعية اإلعالمية بتسلُّم املواد ،ثم تُفهرس التسجيالت

ٍّ
وملف مم ِّيز لها ،وتُتاح للمكتب اإلعالمي
برقْم
بعناية ،وتُخَ ُّ
ص َ
املكلَّف حتويلها إلى دعاية جاهزة.

 )4التحرير

ُقدم جميع اللقَطات املعتمدة ِلف َرق املونتاج والطباعة يف املكتب
ت َّ

معظ ُم جامعي البيانات تأكي َد ما كشفته الوثائق التي التقطتها
وِ زارةُ الدفاع من أنه َّ
خاص باسم "فريق اإلعالم
يتوله فري ٌق
ٌّ
مكاتب اإلعالم استخدام اإلنترنت ألسباب
اخلارجي"؛ إذ ُمنعت
ُ
َ
يستنبط منطق ًّيا أن
تتعلَّق بأمن املعلومات ،وميكن للمرء أن

الرقْمية تعمل من مواق َع منفصلة ،وكان يراقبها
هذه الفرق َّ
مكتب أمن اإلعالم ،وهذا ما أ َّكده جامعو البيانات يف
عن كثَب
ُ
هذه الدراسة.

وذكرت إحدى الوثائق التي نشرتها وزارةُ الدفاع األمريكية
ِ
املنتجات اإلعالمي َة
املتعلِّقة بأمن املعلومات لدى داعش أن

وأي
اإلعالمي ،مز َّودة بتعليقات اللجنة الشرعية اإلعالميةِّ ،
تعليمات إضافية أدلى بها املسؤولون يف بنك املعلومات يف أثناء

قصد بها شبكة من
تُوزَّع عبر اإلنترنت من قبل (ناشر) ،ويُ َ

أمير املكتب املعني
عملهم على املوا ِّد النهائية للنشر .ويشرف
ُ
منسق جلنة
على هذه اجلهود ،ثم ُتنح املوافقة املبدئية .ويق ِّدم ِّ

يتحدثوا عن
ذاك االسم (ناشر) .ومع أن جامعي البيانات لم
َّ
هذه املؤسسة على وجه التحديد ،فقد ذكروا شبك ًة فرعية هي
وكال ُة ناشر لألنباء .وهناك أفرا ٌد خارج املناطق التي يسيطر

االتصال يف املكتب املوا َّد إلى اللجنة الشرعية لإلعالم لتق ِّر َر
ما إذا كانت جاهز ًة للنشر أو حتتاج إلى مزيد حترير ،وعندما

ُرحل إلى مجلس اإلعالم
تق ِّرر اللجن ُة أن املا َّدة تستويف املعايير ت َّ
ِ
صاحب الكلمة األخيرة يف النشر أو الرفض أو إجراء املزيد

من التنقيحات.
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القنوات الس ِّرية ج ًّدا على تطبيق (تليغرام) يُطلق عليها جمي ًعا

عليها تنظي ُم داعش يساعدون التنظي َم يف حتميل املقاطع
املص َّورة ونشرها من لبنان ودول أوروبية ،كاململكة املتحدة
َ
روابط بديلة
نشر املوا ِّد عبر
وأملانيا والسويد ،وهم يعيدون
َ

املستمرة لها.
بسبب اإلزالة
َّ
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وظلَّت وكال ُة ناشر لألنباء التي أبلغ عنها جامعو البيانات
يف هذا التقرير ِكيا ًنا غير رسمي يعمل بطريقة طوعية ،وال
ُ
اخللط بينها وبني قنوات ناشر األصلية التي كان يُديرها
ينبغي
املسؤولون يف مكتب أمن اإلعالم.

الخاتمة
ال َّ
شك أن إدراك التح ُّوالت يف طريقة العمل الداخلي لتنظيمات
املتم ِّردين واإلرهابيني تؤ ِّثر كثي ًرا يف طريقة عمل االستخبارات
التقرير يقع يف هذا
والعاملني يف مكافحة اإلرهاب .وهذا
ُ
حد كبير فه َم طريقة عمل تنظيم داعش
املجال ،فهو يثري إلى ٍّ
يف املجال اإلعالمي على املستويني اإلستراتيجي والتكتيكي،
ويتيح نظر ًة ثاقبة لوسائ َل مت ِّكنه من احلفاظ على إنتاج َّ
مطرد
للدعاية يف 2018م و2019م على الرغم من اخلسائر اإلقليمية
التي ُمني بها.

اإلداري إلعالم داعش ،وكيف
التقرير التسلس َل
وقد فحص هذا
َّ
ُ
قامت املديري ُة املركزية لإلعالم بتحقيق هذه الدرجة العالية من
التقرير البني َة التحتية
التعتيم التشغيلي والفاعلية .كذلك حلَّل
ُ

اإلدارية التي ترتكز عليها الرقاب ُة اإلدارية ،والهيئات الرقابية،
واإلنتاج والتوزيع اإلعالمي .ومت َّكن املؤلفان من عرض أنشطة إعالم

داعش ،وال س َّيما ما يتعلَّق باألمن التشغيلي وإدارة شؤون املوظفني.
التقرير درج ًة عالية من املعيارية النظامية التي حكمت
وكشف
ُ
قصد بها تنفي ُذ املعايير أو املواصفات
أداء إعالم داعش ،ويُ َ
توضح املبادئَ التوجيهية والقيود والقواعد؛
التقنية
احملددة التي ِّ
َّ
لتحقيق املستوى األمثل من النظام واجلودة التشغيلية.
وأظهرت نتائ ُج هذه الدراسة أن تنظيم داعش أنفق قد ًرا كبي ًرا

قوالب عملية لهذه املعايير ،وذلك من أجل:
من اجلهد لوضع
َ

 .1حتديد نطاق عمليات العاملني يف وسائل اإلعالم وتعامالتهم،
داخل إدارة اإلعالم ومع األجهزة األمنية.

 .2توجيه أنشطة العاملني يف وسائل اإلعالم للوصول إلى

املعلومات وتقييدها.

 .4وصف العمليات ِ
والكيانات املشاركة يف إنتاج املوا ِّد اإلعالمية.
 .5ضمان اجلودة املطلوبة وخُ َطط التقييم.

وميكن استنتا ُج أن مديرية اإلعالم املركزية يف داعش استخدمت
التدابير املعيارية القانونية والفعلية ،إذ يشير األول إلى عدد
َ
من الرموز واملبادئ التوجيهية التي ِ
تهد ُ
ف إلى تنظيم ممارساتها
حريصا ج ًّدا على مصداقية
الدعائية؛ ألن تنظيم داعش كان
ً
عالمته التجارية ،أي درجة مصداقية معلوماته.

املعايير واللوائح اإلعالمية املعقَّدة موجه ٌة على
ويبدو أن هذه
َ
نحو خاص لضمان اجلودة َطوا َل مراحل اإلنتاج املختلفة .فهي

التفكير اإلستراتيجي واملنهجي ملهندسي آلة الدعاية يف
تُظهر
َ
تنظيم داعش ،وتأخذ باالمتثال والكفاءة والتوحيد واجلودة،
وكلُّها أمور أساسية ملصداقيتها.
وتُ َع ُّد نتائج هذا التقرير شهاد ًة على قيمة جمع البيانات األ َّولية

يف امليدان ،على الرغم من مخاطره العالية ،وتق ِّدم طريق ُة
مهمة يف العمل اليومي لدى التنظيمات الس ِّرية
البحث هذه رؤًى َّ

مثل داعش .وستستفيد اجلهو ُد املستقبلية من هذا النهج؛
باستخدام طرق مماثلة يف مناط َق أخرى تؤ ِّدي إلى حتسني فهم

األصول التنظيمية والعمليات التشغيلية للجماعات اإلرهابية،
ٍ
قرارات صائب ًة يف التعامل
لصنَّاع السياسات باتخاذ
ما يسمح ُ

مع خطرها املستقبلي.

وختاما ميكن القولُ  :إن فهم طريقة إدارة تنظيم داعش جهازه
ً
اإلعالمي عام 2018م يق ِّدم رؤًى نقدية عن طريقة تكوين هيكله

أمر جوهري
التشغيلي املستقبلي يف سوريا وخارجها .وهذا ٌ
لتحديد اإلجراءات املضا َّدة املؤ ِّثرة جتاه تنظيم داعش بعد أن
زالت سيطرته اإلقليمية.
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