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مقره الرئيس يف بغداد،
مر ُ
رحبيّ ،
كز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ ،غريُ ّ
مهمته الرئيسة -فضالً عن قضايا أخرى -تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضايا
ختص العراق بنحو ٍ
خاص ومنطقة الشرق األوسط بنحو
السياسات العامة واخلارجية اليت ّ
مستقل ،وإجياد حلول عمليّة جليّة لقضايا معقدة
عام .ويسعى املركز إىل إجراء حتليل
ّ
احلقلي السياسي واألكادميي.
هتم نْ
ّ
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داعش يتراجع إعالمي ًا بنحو كبير
اإلنتاج اإلعالمي اليومي لتنظيم داعش اإلرهايب يف الفرتة من  2016-11-22إىل 2017-11-22
شن تنظيم داعش
 28أيلولَّ :
هجمات مضادة يف سوريا

 10متوز :فقدان
مدينة املوصل

 19شباط :بدء العمليات العسكرية
العراقية الستعادة املوصل.

 6كانون األول:
فقدان مدينة سرت

 17تشرين األول:
فقدان مدينة الرقة

منذ ظهوره يف الساحة الدولية عام  ،2014قام تنظيم داعش اإلرهايب بنقل اإلنتاج
اإلعالمي اجلهادي إىل مستويات جديدة كلياً ،وذلك ببث صور ومقاطع فيديو عالية اجلودة
باستمرار؛ لنشر رسالته وجذب اآلالف من اجملندين.
وجدت األحباث اليت أجرهتا “يب يب سي مونيتورينغ” أن العملية اإلعالمية لداعش تعيش
اآلن فرتهتا الظاللية السابقة؛ وذلك الخنفاض اإلنتاج اإلعالمي بنح ٍو كبري بعد ساعات من فقدان
سيطرته على مدينة الرقة اليت تعد رأس املال الفعلي للتنظيم .فمنذ سقوط الرقة اخنفض اإلنتاج
اإلعالمي اليومي “لداعش” من  29مادة إعالمية يومياً إىل  10مواد فقط ،ويف الفرتة ما بني 22
و 23تشرين الثاين ،لوحظ انقطاع غري مسبوق على مدار  24ساعة يف إنتاج املواد اإلعالمية اليت
تنشر على الصفحات الرمسية التابعة للتنظيم.
املنهجية
تابعت هيئة اإلذاعة الربيطانية (يب يب سي مونيتورينغ) -على مدار العام املاضي -اإلنتاج
اإلعالمي لتنظيم داعش اإلرهايب يومياً ،والسيما األخبار اليت ينشرها التنظيم يف “وكالة ناشر
لألخبار” اليت هي سلسلة من القنوات على تطبيق ( )Telegramتقوم بنشر مواد دعائية
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ينتجها اإلعالم املركزي يف تنظيم داعش اإلرهايب مبا فيها األخبار اليت تنشرها وكالة “أعماق”
التابعة للتنظيم؛ فقامت هيئة اإلذاعة الربيطانية مبراقبة تلك القنوات يومياً منذ  22تشرين الثاين
 2016حىت  22تشرين الثاين  ،2017مع توثيق مجيع البيانات والصور والفيديوهات والرسوم
البيانية املنشورة .ومبا أن داعش عادة ما ينشر صوره بشكل جمموعات ،فقد مت ُّ
عد كل جمموعة على
عد كل صورة جمموعة حبد ذاهتا.
أهنا عنصر واحد ،بدالً من ِّ
سقوط الرقة
أظهرت نتائج البحث أن إنتاج تنظيم داعش قد فشل يف التعايف بنح ٍو كامل بعد فقدان
الرقة يف  17تشرين األول ،وكان تراجع وسائل اإلعالم يف نشر األخبار واضحاً يف وقت مبكر من
 18تشرين األول ،حينما نشرت أربع مواد إعالمية فقط ،ويُعد ذلك منخفضاً بنح ٍو مل يسبق له
مثيل من حيث كمية احملتوى اليومي الذي يصدره التنظيم وذلك خالل فرتة إجراء هذا البحث.
لقد استعاد التنظيم نشاطه جزئياً يف األيام اليت تلت سقوط الرقة ،إال أن آخر األرقام تظهر
أنه ما يزال أقل بكثري من متوسط الناتج اليومي للمجموعة البالغ  29مادة إعالمية خالل العام
املاضي.
ومل ينشر تنظيم داعش سوى ثالث مواد إعالمية يف  22تشرين الثاين ،ومل ينشر أي مادة
على قناته يف تطبيق ( )Telegramعلى مدار  24ساعة وهي أطول فرتة سجلت يف العام
املاضي؛ وتشري هذه املستويات املنخفضة من اإلنتاج اإلعالمي إىل أ ّن جزءاً كبرياً من العملية
اإلعالمية للمجموعة كانت مقرها يف الرقة وتعطلت حينما سيطرت القوات اليت يقودها األكراد
املدعومة من الواليات املتحدة.
تراجع مجيع أنواع وسائل إعالم داعش
يظهر هذا االخنفاض يف مجيع أنواع حمتوى وسائل اإلعالم يف تنظيم داعش اإلرهايب؛ فقد
اخنفضت عدد املواد اإلعالمية يف وكالة أعماق اإلخبارية من  421مادة يف شهر أيلول إىل 193
مادة يف شهر تشرين األول ،يف حني اخنفضت عدد مقاطع الفيديو يف وكالة أعماق من  52مقطعاً
يف شهر أيلول إىل  11مقطعاً يف شهر تشرين األول.
وتكرر السيناريو يف خمرجات التنظيم من هيئاته اإلعالمية املركزية واإلقليمية؛ ففي الفرتة
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ما بني أيلول وتشرين األول ،اخنفضت عدد تصرحيات تنظيم داعش من  138إىل  52تصرحياً،
وتراوحت أعداد الصور من  175إىل  81صورة ،يف حني تراجعت أعداد مقاطع الفيديو من 15
إىل 4؛ إ ْذ إ ّن عدم نشر مقاطع فيديو يعد نكسة كبرية للتنظيم ،الذي اعتمد كثرياً على املقاطع
املسجلة برباعة لنشر رسالته اإلرهابية.
ويظهر اخنفاض وسائل اإلعالم أيضاً من خالل غياب النشر أو انقطاعه يف اثنتني من اجلهات
اإلعالمية الرئيسة لتنظيم داعش ،مها :إذاعة البيان ،وجملة الرومية الدورية .ففي شهر تشرين األول
توقفت جملة الرومية -اليت تصدر باللغة اإلجنليزية و 10لغات أخرى -عن النشر فيه منذ انطالقتها
يف شهر أيلول عام  ،2016ومل يتم التحقق من نشرها ألي عدد يف شهر تشرين الثاين بعد.
ويف الوقت نفسه ،أصبحت نشرات إذاعة «البيان» -اليت كانت جزءاً أساسياً من اإلنتاج
اإلعالمي اليومي لتنظيم داعش منذ نيسان  -2015متقطعة بعد خسارة التنظيم سيطرته على
الرقة ،وتوقفت بنح ٍو تام يف  25تشرين األول؛ وعلى الرغم من أهنا استأنفت عملها على اإلنرتنت
يف  11تشرين الثاين ،إال أن عملها أصبح متقطعاً مرة أخرى بعد  10أيام.
اإلنتاج اإلعالمي الشهري لتنظيم داعش (باستثناء وكالة أعماق) منذ تشرين الثاين  2016إىل تشرين الثاين 2017
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ومل تقدم إذاعة «بيان» عرب اإلنرتنت يف  11تشرين الثاين سوى برامج مسجلة مسبقاً؛ مما
يشري إىل أن التنظيم مل يتمكن من استعادة البث اإلذاعي املباشر عرب اهلواء ،وفضالً عن ذلك مل
يعمل رابط اإلذاعة على اإلنرتنت منذ  20تشرين الثاين.
6

داعش يرتاجع إعالمياً بنحو كبري

بداية الرتاجع
ويف حني أ ّن فقدان الرقة كان سبباً لرتاجع اإلنتاج اإلعالمي لتنظيم داعش اإلرهايب ،فإن
بيانات هذا البحث تشري إىل أن إنتاجهم اإلعالمي واجه صعوبة كبرية بعد أن فقد التنظيم سيطرته
على معقله يف املوصل يف  10متوز؛ إذ تراجع النشر اإلعالمي للتنظيم ليصل إىل أقل من  20مادة
إعالمية ،وكان هذا نادراً قبل ذلك التأريخ.
وتشري األرقام إىل أنه من غري املفاجئ أ ّن العملية اإلعالمية لداعش تعتمد بنح ٍو أساس على
قاعديت إنتاج رئيسيتني مها املوصل والرقة ،ومن اجلدير بالذكر أيضاً أنه ما بني خسائر التنظيم يف
املوصل والرقة ،فقد مت إبعاده عن قواعد أخرى يف العراق وسوريا ،مثل تلعفر واحلوجية ودير الزور،
ومما ال شك فيه أن اهلزائم املتعاقبة قد أثرت على قدرة التنظيم إعالمياً.
وقد أصبح اإلنتاج اإلعالمي الذي ينقل أسلوب احلكم واخلدمات العامة واحلياة اليومية يف
األراضي اليت يسيطر عليها داعش أمراً نادراً بنح ٍو استثنائي خالل الشهرين املاضيني ،وذلك متوقع؛
نظراً ألن التنظيم فقد معظم أراضيه ودخل يف حالة حرب ،وقد أصبحت عالمات تراجع اإلنتاج
لوسائل اإلعالم أكثر وضوحاً منذ أوائل تشرين األول ،حينما اشتد القتال يف الرقة.
اإلنتاج اإلعالمي الشهري لوكالة أعماق منذ تشرين الثاين  2016إىل تشرين الثاين 2017
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اخنفض إنتاج تنظيم داعش حبلول  2تشرين األول إىل ما متوسطه  17مادة إعالمية يومياً،
ومل يزدد ذلك احلد فيما بعد.
ماذا ختربنا األرقام؟
بغض النظر عن حاالت ازدياد اإلنتاج واخنفاضه -الذي يبدو أنه مرتبط باخلسائر اإلقليمية
ِّ
أو بدء احلمالت العسكرية -فلم يكن هناك منط واضح لإلنتاج اإلعالمي لتنظيم داعش خالل
فرتة إجراء هذا البحث؛ وهذا يشري إىل أن عملية اإلنتاج اإلعالمي يف التنظيم لعام  2017مل تكن
منظمة كما كانت يف السابق.
كان من املتوقع أن يكون النشاط اإلعالمي ملنظمة إرهابية كتنظيم داعش بأعلى مستوياته يف
أعقاب اهلجمات البارزة يف الغرب ،لكن تشري البيانات يف هذا البحث إىل أن مثل هذه اهلجمات
مل تشهد حضوراً بارزاً لإلنتاج اإلعالمي للتنظيم .وملزيد من اإليضاح لنأخذ هجمات تنظيم داعش
اإلرهايب يف اململكة املتحدة مثاالً؛ فبعد اهلجمات اليت شنت على وستمنسرت ومانشسرت وجسر
لندن اخنفض اإلنتاج اإلعالمي اإلمجايل للتنظيم مبقدار  5إىل  10مواد إعالمية بعد أن أدلت
تصرحيات تتبىن فيها اهلجمات .ويتناقض ذلك مع احلمالت اإلعالمية املنسقة مركزياً يف عامي
 2015و 2016اليت أطلقها التنظيم يف أعقاب اهلجمات البارزة يف الغرب ،مثل هجمات باريس
يف  13تشرين الثاين  2015وتفجريات بروكسل يف  22آذار  ،2016وقد تضمنت هذه احلمالت
سلسلة من مقاطع الفيديو -اليت غالباً ما يبلغ عددها حوايل  12مقطعاً -اليت تضمنت حمتوى
متماثالً ومت نشرها بغضون ساعات.
ماذا بعد؟
وعلى الرغم من تراجع اإلنتاج اإلعالمي اليومي لداعش ،لكن نشاطه إعالمياً مل ِ
ينته
متاماً ،فبالنسبة للتنظيم الذي تقاس فعاليته يف كثري من األحيان من خالل عملياته اإلعالمية ،فإن
التمسك بتلك السمعة أمر حاسم لعالماته التجارية وبقائه .يف حني أنه من غري احملتمل أن يعود
التنظيم إىل مستوياته السابقة يف اإلنتاج يف أي وقت قريب ،إال أ ّن فقدان تنظيم داعش اإلرهايب
“اخلالفة” على األرض يدفعه إىل أن يكون له وجود قوي على “اإلنرتنت” أكثر من أي وقت
مضى ،ليس فقط للتعويض عن اخلسائر اإلقليمية واحلفاظ على املؤيدين يف التنظيم ،بل لضمان
حمافظته على صورته وعالمته التجارية دولياً؛ ويدعم تأريخ اإلرهاب هذه النظرية ،فبعد عام 2007
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عاىن تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق -سابقاً -من انتكاسة كبرية بسبب موجة مدعومة من
الواليات املتحدة دعمت القبائل السنية العراقية يف مكافحة اجلهاديني املرتبطني به ،وعلى الرغم
من أن التنظيم قد تفكك إىل وحدات صغرية انتشر يف األراضي العراقية ،إال أ ّن نشاطه اإلعالمي
استمر عرب اإلنرتنت ،وقد حرص على عدم نسيان عالمته التجارية يف الوقت الذي أعيد جتميع
ّ
قواته ،وظهوره كتنظيم أقوى يف عام  ،2013وإعالن “اخلالفة” يف العام التايل.
املصدر:
https://monitoring.bbc.co.uk/product/c1dnnj2k
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