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  شكرٌ وتقدیر

ذْ (قال اهللا تعالي     ِ نَ  َوإ ذَّ َ ُكمْ  َتأ ئِنْ  َربُّ َ ُكمْ  َشَكْرُتمْ  ل ِزیَدنَّ الحمُد والشكرُ ِهللا على . صدق هللا العظیم) َألَ
نَحني القوةَ فمضیُت إلى أن أكملُت الطریق،  فضلِه وكرِمه وحسِن تقدیره، فقد أعانني فَِسرت، ومَ

ُسعُدني أن أتقدمَ بجزیِل الش. وأنجزُت هذا العمَل بالتوفیِق منه سبحانه وتعالي كِر ووافِر االحتراِم وی
والتقدیِر وعظیِم العرفاِن واالمتناِن بالجمیِل إلى ُأستاذتي الفاضلِة األستاذِة الدكتورِة حمیدة سمیسم 
التي أشرَفْت على هذا العمل، وجادْت عليَّ بعلمها، ولمْ تبخْل بجهدها ووقتها وسعِة صدرها 

ها في رعایِة هذا الدراسِة في جمیِع مراحلها أتقدمُ بجزیِل الشكِر واالمتنان إلى أعضاِء  كما. وتعاوِن
، والمفكر اإلسالمي القدیر یوسف حمید  الدكتورالطیبة صاحب األخالق لجنِة المناقشِة الكریمِة 

ثرائها بملحوظاتهم من مصر  الدكتور محمود السماسیري لتفضلهم بمناقشِة هذه الدراسِة وإ
رشاداتهم ه بخالِص الشكِر وا. وإ لتقدیِر إلى سعادِة رئیِس مجلِس أمناِء جامعِة الشرِق األوسِط وأتَوجَّ

الدكتور یعقوب ناصر الدین، وسعادِة رئیِس جامعة الّشرِق األوسِط األستاذ الدكتور ماهر سلیم، 
وعمیِد كلیِة اإلعالِم الدكتور كامل خورشید الذي لم یتردْد لحظًة بتقدیِم العوِن والنُّصِح طیلَة فترِة 

وأتوجه كذلك بالشكِر ألساتذِة اإلعالِم في جامعة الّشرِق األوسِط  لكلِّ ما قدموه لي من . الدراسة
ِضيِّ بخطى ثابتٍة في مسیرتي العلمیة لى كافِة األساتذِة الذین   مساعدٍة ومساندٍه مكنتني من المُ وإ

ختلِف مراحِل هذه الدراسةِ  ُ بالشكِر والعرفاِن لألساتذِة ومحكمین الدراسة ساندوني في مُ ، كما أتوجه
عبد .د محمد القضاة، ود.أ: وأخصالقیمة  الكریمةوارائهم الذین دعموني بتوجیهاتهم والباحثین 

  .حمزة العساف. دو  ،حسن أبو هنیة. مروان شحادة، وأ. الكریم الدبیسي، وأ
مني الخطواِت العملیَة األولى في اإلعالِم و   ن َعّل یتواَن لحظًة في تقدیِم النُّصِح   لمْ الشكرُ لِمَ

والمشورِة لي، وكاَن له الفضُل بما اكتسبتُه من مهاراٍت في العمِل الوثائقّي األستاِذ أكرمَ خزام،  له 
ِة والتّقدیر  .كلُّ المحبّ

 سیدي، وستي  الّشكرُ لمن غمروني بفضلهم منُذ الصغِر بحبهم وعطفهم عائلتي الثانیِة بیت سیدي  
وخالي اسامة الحنون  وخاالتي االنسان الخلوق  جمعة.دوخالي  الطیبات خالتي فریدة وفاطمة  و

  .لغالي إبراهیم وعمي االرائعات 
الشكرُ المعطرُ إلى رفیقتي التي ساندتني وذللت معي الصعاَب رفیقِة السراِء والضراِء التي  بروحها  

  .ا الطاهرِة سوسن ووالِدها الكریمهبه ، والشكر ألختها سهى وروِح أمه صدیقتي...استشرق األمل
  .صدیقتي عال ...الّشكرُ لمن كانت عونًا لي بعقلها وقلبها وروحها طیلَة فترِة الدراسِة 

  .صدیقتي دانا...  األرزیةصاحبة القول والفعل الحق و الشكر إلى صاحبة األخالق النبیلة  
  .نسرین ...ورفع المعنویات  الشكر لصدیقة الذكریات

ُ من عوٍن ومساعدةٍ  ُ بالشكِر واالحتراِم لزمیل سعد لما قّدمه   . في العمل لي كما أتوجه
ُ لي من علٍم نا    فِع ساندني في مرحلِة الماجستیرالّشكرُ ألساتذتي في مرحلِة البكالوریس لما قّدموه

الذین شاركوني اآلراَء واألفكارَ العملیَة والّشكرُ كذلك والتقدیرُ موصوالن ألصدقائي وزمالئي 
لى كلِّ من وقَف إلى جانبي إلتماِم هذه الدراسِة ولم تُذكرْ أسماؤهم خالل فترة الدراسة  والعلمیةَ  ، وإ
  . تعنیهم وهم یعرفوَن أنفسهم جیداً ألسباٍب 

  هبه فتحي :الباحثة 
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  اإلهداء

َ الشوَك من أروقةِ  إلى من عانَق لهیَب الشمِس واحتضَن زمهریرَ البرد   واقتلع

  المستحیِل لیصعَد بي أدراَج العلِم والمجِد بكلماته وأفكاره العلمیِة والعملیِة البناءةِ 

 أهدي كلَّ حبِة عرٍق سقطت من جبینِه الطاهِر هذا الجهَد الذي یرتقي ویعلو برضاه   

  ) أبي( 

ن اقتربت منها  امتلكت سكینَة الروِح، هي التي إلى من إن ابتعدْت عنها الروُح تغرق، وإ

من حملِت المصاعَب على أكتافها وأْخفِت العراقیَل في زوایا األمِل لتمنحني الفرَح 

ومستقبًال رغیدا، وابتسامتُها تالمُس أفراَح وآالمَ روحي المكتومَة، ُأهدیها هذا الجهَد 

  بخجٍل من روِحها النقیة

ي(   )أمّ

  مفاتیُح سعادتي وظالُل الحبِّ واألماِن في حیاتيإلى رفاقي بالضحكِة والدمعِة وهم 

خواني   أخواتي وإ

 )فاطمة.أیمن، وأنس، والفي، وسارة، وم.سالم، ود  . أ(

  )إلى كّل إنساٍن ینظرُ إلى أخیه اإلنساِن بعیِن اإلنسانیِة ال بعیِن الساسة(

  هبه فتحي: الباحثة 
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  ملخُص 
  "تنظیِم الدولِة اإلسالمیة"معالجُة األفالِم الوثائقیِة لـ 

  أفالمُ شبكِة فایس أنموذجاً : دراسٌة تحلیلیة
Documentary Films Addressing the Islamic State   
Analytical Study: Vice Films Network as a Model  

البة   إعداُد الّط
  هبه فتحي الفي حمیدات
  إشراُف األستاذة الدكتورة

  حمیدة سمسیم 
والصراِع " اإلسالمیةلتنظیِم الدولِة "هدفِت الدراسُة إلى معرفِة كیفیِة معالجِة األفالِم الوثائقیِة 

ّخي  ِة وتَوَ یّ سلحِة األخرى، ومدى التزاِم صانِع الفیلِم باألسالیِب الفنّ دائِر بینه وبین التنظیماِت المُ ال
  .الصدِق والموضوعیة، وذلَك من خالِل دراسٍة في أفالِم شبكِة فایس البریطانیة

الدراسِة من أربعِة أفالٍم أنتجتْها  استخدمِت الدراسُة المنهَج الوصفيَّ التحلیلي، وتكونْت عینةُ 
ها الدولُة اإلسالمیة، وسوریا وطُن القاعدِة الجدید، وذئاُب : شبكُة فایس البریطانیة، وقد كانت عناوینُ

وقد تمَّ إعداُد أداتیِن للدراسة، األولى استمارةُ تحلیِل مضموٍن لتحلیِل أفالِم عینِة . الوادي، وروج آفا
ْحدِة الفكرِة والموضوع"رئیسة، والمتمثلة في الدراسِة للمحاوِر ال ْحدِة الفكرِة "و" ماذا قیل؟: وَ وَ

ْحدِة الشخصیة، واألداةُ األخرى كانت أداةَ المقابلِة لجمِع البیاناِت " كیف قیل؟: والموضوع ووَ
، "إلسالمیةتنظیِم الدولِة ا" والمعلوماِت من خالِل توجیِه أسئلٍة مفتوحٍة خاصٍة باألفالِم الوثائقیِة و

نظِّریَن في التیاِر الّسلفيِّ الجهادي   .من خالِل االلتقاِء بشخصیاٍت متخصصٍة في األفالِم الوثائقیة ومُ
  :وكاَن من أبرِز نتائِج الدراسِة ما یأتي

ٍة في  - والمتمثلِة في " ماذا قیل؟: ِوْحدِة الفكرِة والموضوع"وجوُد فروٍق ذاِت داللٍة إحصائیّ
نف، الفئاِت  ُ شاهِد الع شاهد، وأسباِب القتال، ومَ شاهِد العسكریِة، وطبیعِة المَ الفرعیِة لكلٍّ من المَ

رْت في الفیلم وكانِت الفروُق لصالِح فیلِم الدولِة . ومصادِر المعلوماِت في الفیلم، والمناطِق التي ُصوّ
  .اإلسالمیة
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ٍة في  - ، والمتمثلِة في "كیف قیل؟: والموضوع ِوْحدِة الفكرةِ " وجوُد فروٍق ذاِت داللٍة إحصائیّ
الفئاِت الفرعیِة لكلٍّ من حجِم اللقطة، واستخداِم الموسیقى التصویریة، ونمِط التعلیق، ووقِت 

وأظهرِت النتائُج كذلك وجوَد فروٍق ذاِت . وكانِت الفروُق لصالِح فیلِم الدولِة اإلسالمیة. التصویر
األطفاِل لصالِح فیلِم  الدولِة اإلسالمیة، وفیلِم روج آفا، ووجوَد داللٍة إحصائیٍة في ظهوِر النساِء و 

ٍة في ثباِت اللقطة، وكانِت الفروُق لصالِح فیلِم روج آفا   .فروٍق ذاِت داللٍة إحصائیّ
ْحدِة الشخصیِة والمتمثلِة في الفئاِت الفرعیِة لكٍل من  - ٍة في وَ وجوُد فروٍق ذاِت داللٍة إحصائیّ

الدولة "وكانِت الفروُق لصالِح فیلِم . ونوِعها، وجنسیتِها، وشكلِها، ولباِسها فئاِت الشخصیة،
  ". اإلسالمیة

ها ضرورةُ معرفِة صانِع الفیلِم الوثائقيِّ بمهاراِت  وقد أوصِت الباحثُة بتوصیاٍت كاَن من أهمّ
نتُج فیلما داخَل مناطِق النزاعاِت والحروب،  ُ دریُس مادِة الفیلِم وتالتصویِر والمونتاج، خاصًة من ی

ُ الطلبِة في الدراساِت العلیا نحوَ البحِث  الوثائقِي في كلیاِت اإلعالِم في الجامعاِت األردنیة، وتوجیه
 . في صناعِة الفیلِم الوثائقيِّ وتأثیِره على وعِي الجمهور

  

  .، شبكة فایس"تنظیم الدولة اإلسالمیة"األفالم الوثائقیة ،  :الكلمات المفتاحیة
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Abstract 

Documentary Films Addressing the Islamic State 

Analytical Study: Vice Films Network as a Model 

by: 

Hiba Fathi Lafi Humeidat 

Supervised : 

Pro. Hamida Smeisem 

This thesis aimed at analytically studying documentary films addressing the 

Islamic State and the struggle between it and other armed organizations. In addition, the 

study was intended to examine commitment of the film producer with technical 

procedures, trustworthiness, and accuracy, taking four related films of the British 

Network Vice as a Model. 

This study employed an analytical descriptive approach to analysis of four films 

about the Islamic State that were  produced by Vice Films British Network titled as 

Islamic State, Syria - the New Qaida Country, Valley of Wolves, and Rawjava. The 

study employed two tools for data collection: (i) an analytical survey to analyze the 

sample films for the main points which are identified in the 'Idea and Subject Unit: 

What was said?', the 'Idea and Subject Unit: How was it said?', and the Character Unit. 

The second tool was the interview for collecting data and information through asking 

open-ended questions especially intended for documentary films and for the Islamic 

State, by meeting different specialists in documentary films and preachers of the Jihadi 

Salafi direction.  

The main study findings were as follows:  

- There are statistically-significant differences in the 'Idea and Subject Unit: What 

was said?', which are represented by the sub-categories of all army scenes, scene nature, 

killing reasons, violence scenes, information sources in the film, and the locations 

where the films were produced that led to differences between the films in the favor of 

the Islamic State film. 

- There are statistically-significant differences in the 'Idea and Subject Unit: How 

was it said?', which are represented by the sub-categories of scene sizes, use of musical 

effects, and the commenting pattern, that led to differences between the films in favor of 
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the Islamic State film. Furthermore, an analytical proof was obtained on significant 

differences between the four films related to the appearance of women and children in 

favor of the Islamic State and the Rawjava films. Moreover, differences between the 

four films in the scene consistency in favor of the Rawjava film were observed. 

- There are statistically-significant differences between the four films in the 

character unit, represented by the sub-categories of character categories, character types, 

character nationality, and character appearance in favor of the Islamic State film. 

Meantime, no analytical proof on significant differences between the four films in the 

appearance of the character has been detected.   

The researcher gave some recommendations and stressed the importance of 

producer's mastery of the essentials of documentary film, photography skills, and film 

preparation, especially the producers producing films in war zones. The researcher also 

recommended teaching the documentary film subject in media colleges in Jordanian 

universities as well as directing graduate students to conduct research on documentary 

film making and its influence on audience's subconscious. 

  
  

Keywords: Documentary Films, Islamic State,Vice Network. 
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 الفصُل األول
  خلفیُة الدراسِة وأهمیتها

  مقدمة -أ
ُ من رسالٍة    ه تُعدُّ األفالمُ الوثائقیُة من أرقى الفنوِن البصریِة في التلفزیوِن والسینما لما تقّدمُ

إعالمیٍة ذاِت مضموٍن هادٍف بأسلوِب طرٍح راٍق تعالُج فیه العدیَد من القضایا الشائكِة والمتغیرِة التي 
ُ اإلنسانيُّ في جوانِب حیاتِه ال ُض لها المجتمع ُصنُّف الفیلمُ الوثائقيُّ كأحِد أهمِّ أنواِع . متنوعةیتعرّ وی

ه یمسُّ حیاةَ اإلنساِن وواقعِه المعیش   .األفالِم ألنّ
وتقومُ فلسفُة الفیلِم الوثائقيِّ على الواقِع ومحاكاتِِه الستنطاِق الحقائِق وتوضیِح مساِر األحداِث    

ُظهرُ  تفاصیَل مغیبًة عن إدراِك المشاهِد بسبِب عدِم التي تحدُث حولنا بطریقٍة موضوعیٍة وأسلوٍب ی
اَء النزاعاِت والحروِب الدائرة عِدِه عن الواقِع الذي یحیُط به جرّ ُ ُ المتعددة، أو لب َ بزوایاه . مشاهدتِِه الواقع

َف رائُد السینما التسجیلیة  ُ " جریرسون"وقد َعرّ ه اردي، ه" (المعالجُة الخّالقُة للواقع"الفیلمَ الوثائقيَّ بأنّ
قصُد جریرسون أنَّ صانعَ الفیلِم الوثائقيِّ یجُب أن یكوَن مبدعًا وخّالقًا   ).التهامي -11، 1965 ویَ

ِة، وغیرها، یتطلُب حّسًا  سم، والفنوِن التّشكیلیّ ّي، مثَل الرّ الجِة ألّن الفیلمَ الوثائقيَّ هو عمٌل فنّ في المع
ة ِة اإلبداعیّ یّ   .كبیرًا من المعالجِة الفنّ

ة، وكلُّ نوٍع    ِر الواقِع االجتماعيِّ والحیاتيِّ ظهرْت أنواعٌ متعددةٌ من األفالِم الوثائقیّ َ تطوّ ع ومَ
حِة من الموضوعاِت المهمة  دُّ قضایا التنظیماِت المسّل یختصُّ بجانٍب من جوانِب الواقع، وتُعَ

ُ الّس  ، في ظلِّ ما تشهُده ها الفیلمُ الوثائقيُّ ًة والعربیُة خاّصًة من والحساسِة التي یتناوُل ُة عامّ احُة العالمیّ
نزاعاٍت وحروٍب وظهوِر جماعاٍت وأفكاٍر ذاِت تركیبٍة معقدٍة وأیدیولوجیاٍت متطرفة، َشّكلْت غموضًا 

ِة وجذوِر تلك التنظیمات   .و ضبابیًة  في فكِر الفرِد حوَل ماهیّ
ما یحدُث داخَل الحدوِد الجیوسیاسیِة وقد أّدْت بعُض األفالِم الوثائقیِة دورًا مهمًا في نقِل   

الواقعِة تحَت سیطرِة التنظیمات، وتوثیِق الحیاِة والمعارِك وأهداِف االقتتال، فأضحْت الوثائقیاُت 
ِة لفهم مجریاِت  المنتجُة عن التنظیماِت المسلحِة ملجأ لألفراِد والمؤسساِت السیاسیِة واإلعالمیّ

خرٍج أو َصحفيٍّ األحداِث الجاریِة وتحلیلِها، خاّص  ه قد یمنُح تنظیمٌ معیٌن أو دولٌة الثقَة لمُ ًة أنّ
  .الكتشاِف واقِعهمُ الذي یكوُن غامضًا على اآلخرىن



3 
 

ِة    وتتبایُن نسبُة الغموِض التي تحیُط التنظیماِت من تنظیٍم إلى آخرَ تبعًا لألیدیولوجیِة وقوّ
تنظیِم "البریطانیُة اقتحامَ واقِع ) Vice(فایس  وقد استطاعْت شبكةُ . النفوِذ التي یمتلُكها التنظیم

ا سمَح  للمنتِج والمخرِج مدین دیریه بمعایشِة واقِع التنظیِم لمدِة ثالثِة أسابیعَ "الدولِة اإلسالمیة ، ممّ
، وكشَف دیریه في أفالِمِه طبیعَة الحیاِة في حدوِد  في سابقٍة هي األولى في الوسِط اإلعالميِّ

نا في مقابلٍة مع الباحثِة التّنظیِم والصر  بیّ حِة األخرى، مُ اَع الدائرَ بینه وبین التنظیماِت المسّل
عایشة   .الصعوباِت التي واجهها خالَل فترِة المُ

ح،    تواجهُ صانعَ الفیلِم الوثائقيِّ صعوباٌت ومخاطرُ عند إنتاجِه فیلمًا تحَت رعایِة تنظیٍم مسّل
ُف من المالحقاِت األمنیّ  ُض فریِق العمِل منها التخوّ ، وتَعرّ ِة واالغتیاالُت التي تستهدفُهُ الحقًا

ِل األطراِف المتنازعةِ  نیُة الفیلِم الوثائقيِّ . لالستهداِف واالختطاِف من ِقبَ ُ رُ ب یةٍّ قد تتأّث ومن ناحیٍة فنّ
ة، ُة في أثناِء التصویِر بسبِب ظروِف الحرِب والتصویِر في مناطِق القتاِل األمامیّ یّ وقد یتأثرُ  الفنّ

فیلمُ بطریقٍة غیِر مباشرٍة  بسبِب خضوِع صانِع الفیلِم ألوامِر قادِة التنظیِم في أثناِء إنتاِج الفیلم  ال
لزاِمه بمكاِن التصویِر وزمنِه   .وإ

حِة وتُعالُجها ضمَن االتجاِه    َ التنظیماِت المسّل تُصنَُّف األفالمُ الوثائقیُة التي تَطرُح واقع
ة وذلك ألّن الفیلمَ یستمدُّ مادتَه من الواقِع المباشِر الحقیقي، حیُث یتمُّ التصویرُ الواقعيِّ  یّ لألعماِل الفنّ

براِزها، ولیَس إلظهاِر الشخصیاِت  نِة وإ بّط في األماكِن الحقیقیِة والطبیعیِة لتقریِب تفاصیِل الحیاِة المُ
نما یكشُف عن فردیِة البشِر غیِر المألوفِة والشائعِة والموضوعاِت المستمدِة من الط بیعِة فحسب، وإ

وتشابِههم، وتهتمُّ هذه األفالمُ بتصویِر العالقاِت االجتماعیِة التي ینشغُل الناُس بها، والقوى التي 
تَحكمُ في هذه العالقات   .تَ

ه األفالمُ الوثائقیُة بتجسیِد الواقِع بموضوعاتِِه الشائكِة نتجْت فكرةُ ا لدراسِة التي وللدوِر الذي تُحدُث
حثْت في إشكالیِة كیفیِة معالجِة األفالِم الوثائقیِة للقضایا الحساسِة مثَل التنظیماِت المسلحِة التي  بَ

ها مثَل    .في الوقِت الحالّي " تنظیِم الدولِة اإلسالمیة"یكتنُف الغموُض أغلبَ
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  مشكلُة الدراسة -ب
دَّ قضایا التنظیماِت المسلحِة من المواضیعِ    ها الفیلمُ  تُعَ المهمِة والحساسِة التي یتناوُل

هم من غموٍض  ُحیُط ، ومن الصعِب الوصوُل إلى تفاصیِل واقِع تلك التنظیماِت بسبِب ما ی الوثائقيُّ
ومخاطرَ أمنیة، لذا یَصعُب على صانِع الفیلٍم الوثائقيِّ الخوُض في واقِع التنظیماِت المسلحِة 

ذا ما تمَّ تصویرُ الفیلِم داخَل حدوِد التنظیماِت الجیو سیاسیة فقد وإ . بسهولٍة والحصوُل على ثقتِها
تترتُب على دخوِل طاقِم العمِل مخاطرُ حقیقیٌة على حیاتهم، وربما مالحقاٌت أمنیٌة الحقًا، وذلك من 

ة یّ   .     ناحیٍة سیاسیٍة ومن ناحیٍة فنّ
نظیماِت المسلحِة بشكٍل عام، إذ تؤثرُ قد تتأثرُ بنیُة الفیلِم الوثائقيِّ في معالجِة واقِع الت  

ه لخضوِع صانِع  ظروُف الحرِب والتَّقیِد بزمِن التصویِر ومكانِِه على خصائِص الفیلِم الوثائقيِّ وأسالیِب
ُ الفیلِم تحت حمایتهم وما زالت البنیُة التنظیمیُة وجذورُ . الفیلِم ألوامِر قادِة التنظیِم الذي یكوُن صانع

إلى لحظِة كتابِة هذه الرسالِة ) 2013(الذي ظهرَ في سوریا والعراِق عامَ " اإلسالمیة تنظیِم الدولةِ "
تِه وبنیتِه " تنظیمُ الدولِة اإلسالمیة"غامضة، إذ ما یزاُل  قارباٍت وتحلیالٍت لمعرفِة ماهیّ ُ لعدِة مُ یخضع

رَ نشأِة التنظیِم وكیفیِة الحیاِة وقد حاولِت العدیُد من التقاریِر والتحلیالِت اإلعالمیِة تفسی. التنظیمیة
، وما هي األنظمُة والقوانییُن التي یفرُضها على عناصرِه  ُسیطرُ علیهاٍ ها في المناطِق التي ی التي یدیرُ

وفي سابقٍة هي األولى في اإلعالِم استطاَع المخرُج والمنتُج مدین دیریه من شبكِة فایس . وسكانِه
نتاَج فیلٍم وثائقيٍّ تحَت عنواِن " تنظیمُ الدولِة اإلسالمیة،"علیها  الدخوَل إلى المناطِق التي یسیطرُ  وإ

، الذي یكشُف عالقَة الجهادییَن فیما "سوریا وطُن القاعدِة الجدید"، كما أنتَج فیلمَ "الدولُة اإلسالمیة"
هم إلى سوریا والصراِع  كما أنتجْت شبكُة فایس أفالمًا عن التنظیماِت المسلحةِ . بینهم وبدایَة دخوِل

الدائِر بینها وبیَن تنظیِم الدولِة اإلسالمیِة مثَل صراِع هذا التنظیِم مع األكراِد في فیلِم روج آفا ومع 
  ".أزمُة ثواِر سوریا التي ال تنتهي: ذئاُب الوادي"الجیِش السوريِّ الحرِّ في فیلِم 

مُّ الرأَي العامَّ اإلقلیميَّ وألهمیِة المعالجاِت اإلعالمیِة المتنوعِة للتنظیماِت المسلحة    ُ التي تَه
ِت الباحثُة بهذا الموضوِع وببحثِه، وعلیِه فقْد هدفْت هذه الدراسُة إلى معرفِة كیفیِة  والّدولي، اهتمّ

والصراِع الدائِر بینه وبیَن التنظیماِت المسلحِة " لتنظیِم الدولِة اإلسالمیة"معالجِة األفالِم الوثائقیِة 
ِة وتَوّخي الصدِق والموضوعیِة، وذلك من خالِل األخرى، ومدى ا یّ لتزاِم صانِع الفیلِم باألسالیِب الفنّ

  .دراسٍة في أفالِم شبكِة فایس البریطانیة
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، "لتنظیِم الدولِة اإلسالمیة"األفالِم الوثائقیِة  معالجة كیفیةِ وتَكمُن المشكلُة الرئیسُة في معرفِة   
ةِ وصراِعِه مع التنظیماِت األخرى، ومدى التزاِم صانِع الفیلِم باألسالیِب  في بنیِة الفیلِم  الفّنیّ

، وتوخي الصدِق والموضوعیة   .الوثائقيِّ
  
  الدراسة أسئلةُ  -ج

تنظیِم الدولٍة "جتْها أفالمُ شبكِة فایس عن ما األفكارُ والموضوعاُت التي عال: سؤاُل الدراسِة الرئیس
  والتنظیماِت المسلحِة التي یتصارعُ معها التنظیم؟" اإلسالمیة

  ؟"ماذا قیل"ما المضامیُن والفئاُت الفرعیُة لوحدِة الفكرِة والموضوٍع : لسؤاُل الفرعيُّ األولا
ِة المتعلقِة بوحدِة الفكرِة والموضوِع  :السؤاُل الفرعيُّ الثاني یّ ما مضامیُن اللقطاِت واألسالیِب الفنّ

التي عالجتها شبكُة فایس في أفالِم الدولة اإلسالمیة، وروج آفا، وذئاب الوادي، وسوریا " كیَف قیل؟"
  وطن القاعدة الجدید؟

لها صانعو األفالِم في شبكِة فایس ما الفئاُت الفرعیُة للشخصیاِت التي تناو : السؤاُل الفرعيُّ الثالث
  في أفالِم الدولة اإلسالمیة، وروج آفا، وسوریا وطُن القاعدِة الجدید، وذئاب الوادي؟

  مدى التزاِم صانعي األفالِم في شبكِة فایس بالصدِق والموضوعیة؟ما : السؤاُل الفرعيُّ الرابع
  
  الدراسة أهمیةُ  - د

ه هناَك ازدیاٌد في التحقیقاِت واألفالِم الوثائقیِة في التلفزیوِن التي تتناوُل هیكلیَة          ْغمَ أنّ رُ
ه فعلیًا ال یوجُد أيُّ تحلیٍل علميٍّ أو نقديٍّ لمثِل هذِه األفالِم  التنظیماِت المسلحِة وأنشطتَها، إّال أنّ

ة ُة في بعضِ . الوثائقیّ وسائِل اإلعالِم حوَل هذا النوِع من القضایا  وتكتفي التحقیقاُت الصحفیّ
بالتغطیِة وكیفیِة تلقي الجمهوِر لتلَك األعماِل، وهو ما حال دوَن تراكِم مثِل هذِه المناقشاِت داخَل 

وتكمُن . المحتوى الثقافيِّ األوسِع لإلعالِم التفاعليِّ ورفع مستواها إلى المستوى العلميِّ األكادیمي
ِة في التركیِز على  أهمیُة الدراسةِ  ، مشیرةً إلى إنتاِج شبكاٍت تلفزیونیٍة "تنظیِم الدولِة اإلسالمیة"الحالیّ

  .مثَل شبكِة فایس" تنظیِم الدولِة اإلسالمیة"بشكٍل خاصٍّ أفالما وثائقیًة حوَل 
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ُة الّدراسِة فیما یلي   :وتظهرُ أهمیّ
حقّقا أحَد أهداِف الفنوِن أهمیُة الفیلِم الوثائقيِّ النابعِة من الحاجِة الك - تشاِف الواقِع والتعرِف إلیه مُ

ه یكوُن أكثرَ وضوحًا في األفالِم الوثائقیِة سواءًا مَن الناحیِة الموضوعیِة أو  ة، إال أنّ اإلعالمیّ
  .الشكلیة

ُة صانِع الفیلِم الوثائقيِّ في كیفیِة التعامِل مع الواقِع وتقدیِمِه للمشاهِد بشكٍل مؤثرٍ  - ُحقُق  أهمیّ ی
تعسَف لصانِع الفیلِم في مادِة فیلمه   .الهدَف الرئیَس من وراِء عمِل الفیلم، وهذا الیعني التدخَل المُ

ُ الفیلِم الوثائقيِّ لكسِب ثقِة الجماعاِت المسلحِة، إذ  - ها صانع معرفُة األسالیِب التي یستخدمُ
 .یسمحوَن له بتصویِر مواقعِهم وحیاتِهم

ضافًة نوعیًة للبحوِث اإلعالمیِة ذاِت الصلِة بالتلفزیون، خاصًة مع ندرِة الدراساِت تشكُل الدراسُة إ -
 .التي تبحُث في األفالِم الوثائقیِة التي تعالُج التنظیماِت المسلحة

  .تشكُل الدراسُة مرجعًا للباحثیَن المهتمیَن بالدراساِت المتعلقِة باألفالِم الوثائقیِة كقاعدِة بیانات -
َ  تعالُج  -  . ، وهو مَن التنظیماِت الحدیثِة الغامضة"تنظیِم الدولِة اإلسالمیة"الدراسُة واقع

معرفُة األسلوِب والنمِط المستخدِم في معالجِة القضایا في األفالِم الوثائقیة من خالِل قیاِم الباحثِة  -
 .بتحلیِل مضموٍن لعیِّنٍة قَصدیٍة من أفالِم شبكِة فایس

دُّ الدراسةَ  - ، و بالتالي "تنظیِم الدولٍة اإلسالمیة"األولى التي تتناوُل معالجَة األفالِم الوثائقیِة ل تُعَ
 .تضیف هذه الدراسُة الكثیرَ من الفائدِة للمكتبِة العلمیةِ 

  
  المصطلحات تعریفُ  - هـ
  .أسلوُب كشِف المعلوماِت والحقائِق حوَل قضیٍة معینٍة عبرَ وسیلٍة إعالمیة: المعالجة - 
شكٌل ممیٌز مَن اإلنتاِج السینمائيِّ یعتمُد أساسًا على الواقِع في مادتِه وتنفیِذه، وال  :یلمُ الوثائقيّ الف -

یهدُف إلى الربِح الماديِّ بل یهتمُّ بالدرجِة األولى بتحقیِق أهداٍف ترتبُط بالنواحي اإلعالمیِة 
یتسمُ الفیلمُ التسجیليُّ بِقَصِر زمِن  والتعلیمیِة أو الثقافیِة أو حفِظ التراِث والتاریخ، وعادةً ما

، 2002الحدیدي، أمام،( العرض، لذا یتطلُب درجًة عالیًة من التركیِز خالَل مشاهدتِه ومتابعته
24.(  



7 
 

اً (الفیلمُ الوثائقيّ  - ٍة دوَن أن تَظهرَ  ):إجرائیّ یّ هو معالجُة قضایا وأحداِث الواقٍع كما هي بطریقٍة فنّ
ُ واالتجاهاُت    .السیاسیُة لصانِع الفیلِم على مضموِن الفیلماآلراء

حسَب  -ویهدُف أعضاؤه . تنظیمٌ مسلٌح یتبنى الفكرَ السلفيَّ الجهادّي ": تنظیمُ الدولِة اإلسالمیة" -
ِة وتطبیِق الشریعِة اإلسالمیة -اعتقادهم  نتشرُ هذا التنظیمُ بشكٍل . إلى إعادِة الخالفِة اإلسالمیّ یَ

سوریا، وله فروعٌ أخرى في جنوِب الیمِن وفي لیبیا وسیناَء والصوماِل وشماِل رئیٍس في العراِق و 
  .وزعیمُ التنظیِم هو أبو بكٍر البغدادّي . شرقيِّ نیجیریا وباكستان

من أهمِّ القنواِت التلفزیونیِة التي تبثُّ عبرَ االنترنت، وقد بثْت أكثرَ من أربعِة آالِف : شبكة فایس -
دُّ شبكُة فیدیو، وأبدْت اهتم امًا كبیرًا بتغطیِة المناطِق الساخنِة التى تُعاني حروبًا وأزمات، وتُعَ

في العالم، كما أنها من أشهِر القنواِت في بریطانیا، ) یوتیوب(فایس من أهمِّ القنواِت على موقِع  
قتصرُ على موقِع  ها یَ ّث قط على شبكة ف) یوتیوب(وتُنافُس كبریاِت المحطاِت التلفزیونیِة رغمَ أن بَ

قبَل عامین، وتحدیدًا یومَ ) فایس نیوز(ُأسَِّسْت قناةُ . اإلنترنت، ولیَس لها أيُّ بثٍّ تلفزیونيٍّ تقلیدّي 
ها خالَل عاٍم واحٍد تمكنْت من إنتاِج وبثِّ أكثرَ من أربعِة آالِف 2013تشرین الثاني  20 ، إال أنّ

لدى شبكِة . ملیاِر مشاهدٍة في مجموعها 1.5رَ من فیدیو، كما استقطبْت هذه الموادُّ الفیلمیُة أكث
على مستوى العالِم خالَل فترٍة زمنیٍة ) فایس( ٌ إلكترونيٌّ استطاعَ أن یحقَق صعودًا مرتفعًا موقع

ة، إذ یحتلُّ المركَز    ).ألیكسا(على مستوى العالِم بحسِب مؤشِر ) 328(قیاسیّ
  
  الدراسة حدودُ  -و

ة -1 بقْت : الحدوُد الزمانیّ هذه الدراسُة خالَل الفترِة الواقعِة بین شهري كانوِن الثاني ونیساَن ُط
 .2015من سنِة 

ة -2 رِة عن : الحدوُد المكانیّ َصوّ تنظیِم "اقتصرَ تطبیُق هذه الدراسِة على األفالِم الوثائقیِة المُ
 .في العراِق وسوریا وصراِعها معَ التنظیماِت المسلحِة األخرى" الدولِة اإلسالمیة

ة -3 ة: الحدوُد التطبیقیَ  .أربعة أفالٍم من إنتاِج شبكِة فایس حوَل واقِع تنظیِم الدولِة اإلسالمیّ

  
  محدداُت الدراسة - ز

  .قلُة المصادِر والمراجِع المتعلقِة بالدراسِة لحداثِة الموضوع -1
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تنظیِم "حوَل  اقتصارُ الدراسِة على أربعة أفالٍم من إنتاِج شبكِة فایس لندرِة اإلنتاج الوثائقيِّ  -2
  .للخطورِة البالغِة في مناطِق النزاِع المسّلح" الدولِة اإلسالمیةِ 

ظِّریه -3 نَ   .صعوبُة الحصوِل على مواعیَد لاللتقاِء بخبراِء التیاِر الّسلفيِّ الجهاديِّ ومُ
رَ على التواصِل مع عدٍد من الشخصیاِت البا -4 رزِة ضیُق الوقِت لتنفیِذ الدراسة، األمرَ الذي أّث

  .إلجراِء مقابالت
  .ال یمكُن تعمیمُ النتائِج نظرًا لتغیُِّر األحداِث والتّنظیِم بشكٍل دراماتیكيٍّ على أرِض الواقع -5
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 الفصُل الثاني
  "األدُب النظريُّ والدراساُت الّسابقة"

یتناوُل هذا الفصُل ثالثة مباحث ، حیث یتطرُق المبحُث األوُل إلى نظریة الدراسة ویتناول المبحث 
  . الثاني األدب النظريِّ و یتطرُق اآلخرُ إلى الدراساِت السابقة

  
  .نظریُة الدراسة: المبحث األول 
ة اُألُطرِ نظریُة تحلیِل  -     .اإلعالمیّ

  األدب النظريِّ : المبحث الثاني 
ة: المطلب األول   .األفالمُ الوثائقیّ

  .مفهومُ الفیلِم الوثائقّي : أوالً -
اُد الفیلِم الوثائقّي : ثانیاً -   .مؤّسسو و روّ
  .اتجاهاُت الفیلِم الوثائقّي : ثالثاً -
  .أشكاُل الفیلِم الوثائقّي وأنواُعه: رابعاً -
  .خصائُص الفیلِم الوثائقّي : خامساً -
  .لِم الوثائقّي مراحُل إنتاِج الفی: سادساً -
ة: سابعاً -  .دورُ األفالِم الوثائقیِة في القضایا الّسیاسیِة واالجتماعیّ

  ".تنظیمُ الدولِة اإلسالمیة: "المطلب الثاني       
  "تنظیم الدولة اإلسالمیة " جذور : أوالً 
  "تنظیم الدولة اإلسالمیة"مراحل بناء : ثانیاً 
  إعالن دولة الخالفة اإلسالمیة: ثالثاً 

  .صراع تنظیم الدولة اإلسالمیة مع التنظیمات المسلحة األخرى:بعاً را
  "لتنظیم الدولة اإلسالمیة "البناء التنظیمي : خامساً 
  "تنظیم الدولة اإلسالمیة "المقاتلون األجانب في :سادساً 
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  "تنظیم الدولة اإلسالمیة "إدارة التوحش في : سابعاً 
  " تنظیم الدولة اإلسالمیة" مقاربات لفهم : ثامناً 
  "تنظیم الدولة اإلسالمیة "تمدد : تاسعاً 
  "الفكر السلفي في تنظیم الدولة اإلسالمیة : عاشراً 

  "تنظیك الدولة اإلسالمیة "أقوال العلماء والفقهاء في : الحادي عشر
  

 .الّدراساُت السابقة : المبحث الثالث 

ةالدراساُت ا: أوالً  -  .لعربیّ

ة: ثانیاً  -  .الدراساُت األجنبیّ

 .تعقیٌب على الدراساِت الّسابقة: ثالثاً  -
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  المبحث األول

ةُ    الدراسة نظریّ

ة  -  ِر اإلعالمیّ ُة تحلیِل اُألُط  ) Cultivation Theory(نظریّ

دُّ نظریُة تحلیِل اإلطاِر اإلعالميِّ واحدةً من الروافِد الحدیثِة في دراساِت  االتصاِل حیُث  تُعَ
ِة التى تعكُسها وسائُل اإلعالم،  تسمُح للباحِث بقیاِس المحتوى الضمنيِّ للرسائِل اإلعالمیّ
مًا لدوِر وسائِل اإلعالِم في تشكیِل األفكاِر واالتجاهاِت حیاَل  نتَظ وتقّدمُ هذه النظریُة تفسیرًا مُ

مكاوى و (فیِة والوجدانیِة لتلك القضایا القضایا البارزِة وعالقِة ذلَك باستجاباِت الجمهوِر المعر 
  ).348، 2004السید ،

ِر  هذه الدراسُة تعتمُد في إطارها النظريِّ وصیاغِة أسئلتها وتحلیِل نتائِجها على نظریِة اُألُط
ِة إذ تُقّدمُ  للمتلّقي مضامیَن إعالمیًة حوَل موضوعاٍت معینٍة فتحدُث التأثیرَ القويَّ والفعاَل  اإلعالمیّ

ُ المعلوماتيُّ دقیٌق وصادق  مع ه ُ الشخُص هو الحدیُث الحقیقيُّ ومصدرُ التأكیِد على أّن كلَّ ما یتلقاه
ِة العتماِد نظریِة تحلیِل ) 2010،28العدوي،( ِر اإلعالمیّ على فحِص واستكشاِف مدى ما تقومُ اُألُط

في مستویاِت فهِم الجمهوِر لقضیٍة به الوسیلُة اإلعالمیُة في تأطیِرها للمشكلِة ومدى تأثیرها بالتبعیِة 
ما، واهتمَّ بدراسِة هذا الموضوِع كلٌّ من اطلویك، وجوغان، ومینسكي، وبانسون، فیما یتوقعوَن من 
ْعمُد  مُ المفاهیمیِة الرامیِة إلى تحدیِد التعریفاِت التابعِة لها وهيَ وجهُة الفرِد المنظورِة التي یَ تطوراتِه

  ).155- 154، 2013المشاقبة، (ِث أو المشكلِة لتطبیقها في تعریفه للحد
ِر عندما كتَب شاتشنایدر  بأنَّ الصراَع )  ,Schattschneider 1960(یعوُد االهتمامُ باُألُط

السیاسيَّ لیَس مجرَد مناقشٍة یمكُن أن یتفَق خاللها أطراُف الصراِع على تحدیِد القضایا مقدمًا أو 
المناقشة، ولكْن تملُِك السلطُة وحدها الیَد العلیا في وضِع بدائِل هذه تحدیِد ماهیِة موضوعاِت هذه 

ُ ). 162،ص2006الحدیدي،(القضایا المطروحِة وتحدیِد موضوعاتِها  شاتشنایدر ویبدو أنَّ ما كتبه
ُ كاَن مرتبطًا بعَض الشيِء بما یعنینا نحُن من  ه ر، إّال أنّ ُ دراساُت اُألُط تْه ا َعنَ یذهُب بعیدًا عمّ
ِر، ذلَك أنَّ الصراَع السیاسيَّ یقومُ في جوهرِه على مجموعٍة من األفكاِر التي تبدو عادةً في  اُألُط
صورٍة معقدٍة ومتشابكة، ودائما ما تكوُن خاضعًة لتفسیراٍت متنوعة، ودائمًا ما یحاوُل المدافعوَن عن 



12 
 

َ . هذه األفكاِر طرَح أشیاَء من شأنِها أن تدعمَ مواقفهم فإنَّ الرؤساَء وأعضاَء شاتشنایدر  وكما توقع
هم في حالٍة من  هم یبدو أنّ مجالِس النیابیِة والخبراَء والمحللیَن السیاسییَن والمحرریَن والكتاَب جمیعَ ال
ها إلى الغالبیِة العظمى من الجماهیِر  حرِب الكلمات، وهذه المداوالُت المستمرةُ بین النخبِة یتمُّ نقُل

وهذا ال یعني . بتمطیرهم بوابٍل من المقترحاِت المتعلقِة بالقضایا وكیفیِة فهمهاعبرَ وسائِل اإلعالِم 
نَّ أفراَد الجمهوِر غیرُ قادریَن على تكویِن بناءاِت فهٍم من ِوجهتِهم للواقِع السیاسيِّ ولكنَّ ما یحدُث  أ

ُ على عاتِق من یحاولُ  أن یجعَل رؤیَة  غالبًا هو أنَّ تحدیَد ما یجُب أن تكوَن علیه القضیُة یقع
الجماهیِر للقضیِة التي تسوُد بین النخبِة ربما تؤثرُ جوهریًا على كیفیِة فهِم الجمهوِر العاديِّ 

ر    ).163،ص2006الحدیدي،) ((Framesللقضایا، وهذه التفسیراُت یطلُق علیها اُألُط
تشمُل األولى هؤالِء الذیَن . الباحثوَن الذین اهتموا بوضِع تعریفاٍت قّسموا اُألُطرَ إلى ثالِث فئات

ا الفئُة الثانیُة فتْشمُل /اتبعوا األصَل السوسیولوجيَّ  ، أمّ االجتماعيَّ في تقدیِم مفهومهم لإلطاِر الخبريِّ

النفسيَّ في تعریفهم لذاِت المفهوم، بینما تشمُل الفئُة الثالثُة /هؤالِء الذیَن اتبعوا األصَل السیكولوجيَّ 

فعلى رأِس . محاوالتُهم للدمِج بین المفهومیِن بأصلیهما االجتماعيِّ والنفسيِّ  هؤالِء الذیَن توّجهت

و  (Gamson, 1989)یأتي كلٌّ من  جامسون  ") جوفمان"ویمثلها (المجموعِة األولى 

  (Neumann, Just & Crigler, 1992).ونیومان وجاست وكریجلر )  (Gitlin, 1980جتلین

ا المجموعُة الثانیُة   (Lyenger, 1991) فیقوُدها أینجر") كانمان"و " فرسكي"ثلها تعریُف ویم(أمّ

، بینما یمثُل المجموعَة الثالثَة انتمان   & Pan)وبان و كوزیكي  (Entman)على نحٍو خاصٍّ

Kosicki, 1993)  . ِر الخبریِة التي اعتمدْت على المفهوِم في فمن ناحیٍة قَدمْت دراساُت اُألُط

تَها استنتاَج تأثیراتِه المتوقعَة على أصلِِه االجتماعيِّ  ها الكیفيَّ للمحتوى الخبريِّ ومحاوَل تحلیَل

 ,Gitilin)، فنجُد جتلین  (Interest Groups)الجمهوِر أو على بعِض جماعاِت المصلحة 

ُ وسائُل اإلعالِم في تصویرها للحركِة المناهضِة . كمثال (1980 وقد تفّحَص في دراستِه ما فعلتْه

ِة الجدیدِة في أواخِر الستینات، وكیَف  للحرِب  ِة الیساریّ ِة على یِد إحدى المنظماِت الطّالبیّ الفیتنامیّ
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أّدى اإلعالمُ بطریقِة عرِضِه لهذِه الحركِة إلى اإلسهاِم في تهمیِش دوِر المنظمِة بشكٍل عام 

  ).172،ص2006الحدیدي،(

اإلعالِم الموجودِة حالیًا في تصویِرها وبشكٍل عامٍّ نلحُظ روتینیَة بحوِث تأثیراِت وسائِل 

هْت  جَّ ِد تابٍع للرسالِة اإلعالمیة، وبإمكاننا تحدیُد اثنتیِن من النظریاِت الناجحِة التي وّ جرّ جمهوِر كمُ لل

ِة في تنـاوِل موضوعاِت االتصاِل السیاسي، وهما نظریتا وضِع  غالبیَة مداخِل العلوِم االجتماعیّ

ِر القضیة   (Agenda Setting) األولویات ، واللتاِن بزغتا بأضوائهما )  (Framingوتحلیِل ُأُط

ه  غِم ما أمكَن تسجیُل َب فشِل دراساِت اإلقناِع في إثباِت أيٍّ مَن التأثیراِت القویِة لوسائِل اإلعالِم برُ عِق

ِة الثانیِة من تأثیراٍت إقناعیٍة  صدرْت عن بعِض عبرَ الدراساِت المعملیِة فیما بعَد الحرِب العالمیّ

ِة المحّددة    ).70،ص2001علي،(الرسائِل اإلعالمیّ

ِر وتلَك الخاّصِة بالمرحلِة  ثَمَّ اختالٌف أساسيٌّ یفصُل بیَن أدبیاِت البحِث الخاّصِة باُألُط

ِر على الجمهوِر في تحدیِدِه  الثانیِة لوضِع األجندِة من ناحیِة اهتماِم األخیرِة بفحِص تأثیراِت اُألُط

ِر في حدِّ ألول ِد بحِث اُألُط ِر على مجرّ ویاِت اهتمامه، بینما رّكزْت العدیُد مـْن دراساِت تحلیِل اُألُط

  ).169،ص2006الحدیدي،(ذاتِها 

َ وظائَف لتحلیِل اإلطاِر اإلعالمّي، هي   : هذا وقد حّدَد إنتمان أربع

 .تحدیُد المشكلِة أو القضیِة بدقة -1

 .تشخیُص أسباِب المشكلة -2

3-  ُ ةوضع  .أحكاٍم أخالقیّ

 .اقتراُح سبِل العالج -4

ِر اإلعالمیِة وفَق مستوییِن أساسیین، یتعلُق المستوى  ویشیرُ إنتمان إلى إمكانیِة تناوِل اُألُط

األوُل بتحدیِد مرجعیٍة تساعَد في عملیِة تمثیِل المعلوماِت واسترجاِعها من الذاكرِة مثَل استخداِم 



14 
 

ویتعلُق . األمریكيِّ للتمیِز بیَن األصدقاِء واألعداِء في الشؤوِن الخارجیةفي المجتمِع " الحرِب الباردةِ "

ومن خالِل التكراِر . المستوى الثاني بوصِف السماِت التى تمثُل محورَ االهتماِم في النصِّ اإلعالمّي 

لإلدراِك  والتدعیِم یتمُّ إبراُز إطاٍر بعینه ینطوي على تفسیراٍت محددٍة تصبُح بدورها أكثرَ قابلیةً 

ُض باستمراٍر لتلَك الوسیلة   .والتذكیِر من جانِب الجمهوِر الذي یتعرّ

ُن تحلیُل اإلطاِر اإلعالميِّ ثالثَة مكوناٍت أساسیًة هي   :ویتضمّ

ة) الشكليُّ (البناُء التركیبيُّ  -1  .للقصِة اإلخباریّ

ة  -2  .الفكرةُ الِمحوریّ

ة -3 منیّ  .االستنتاجاُت الضِّ

  :ِر اإلعالميِّ خمسُة متغیراٍت أساسیٍة هيتتحّكمُ في تحدیِد اإلطا

 .مدى االستقالِل السیاسيِّ لوسائِل اإلعالم -1

 .نوعُ مصادِر األخبار -2

ُة للقائمیَن باالتصال -3 ُة والثقافیّ  .المعتقداُت األیدیولوجیّ

ِر  ِة أنَّ اختالَف وسائِل اإلعالِم في تحدیِد اُألُط وتفترُض البحوُث الخاصُة بهذه النّظریّ

رتبِط بكلِّ وسیلٍة فیما یتعلُق بتشكیِل المعارِف اإلعال ؤّدي إلى اختالِف أحكاِم الجمهوِر المُ ُ میِة ی

  ).349-350، 2004مكاوى و السید،(واالتجاهاِت نحو القضایا المثارة 

ِة إذ تقومُ على تحلیِل مضموِن  َ منهِج الدراسِة الحالیّ ِة مع ِر اإلعالمیّ تتناسُب نظریُة اُألُط

ة، األفالِم  ُ للمشاهِد بتشكیِل معارفِه واتجاهاتِه حوَل التنظیماِت المسلحِة عامّ ه ُ وتُقّدمُ وما تُجّسُده

ِة تحدیداً    .وتنظیِم الدولِة اإلسالمیّ

 المبحث الثاني



15 
 

  األدب النظري

  األفالم الوثائقیة : المطلب األول 
  مفهومُ الفیلِم الوثائقّي : أوالً 

، ظهرَ نوعاِن  1895منُذ أن عرَف اإلنساُن السینما في أواخِر القرِن التاسِع عشرَ عامَ  تحدیدًا
ٍة ویقومُ الممثُل بتجسیِد الشخصیة،  مَن األفالم، وهما األفالمُ الروائیُة التي تقومُ على قصٍة خیالیّ

نَظِّري هذا النوِع واألفالمُ التي شاعَ الخالُف حوَل تسمیتِها أفالمَ الواقِع، والتي ُسمِّ  یَت وفقًا لرؤى مُ
نَظٍِّر ومخرٍج سینمائّي    . من األفالِم باألفالِم الوثائقیِة أو االفالِم التسجیلیِة تبعًا لرؤیِة كلِّ مُ

وَن أوَل من استخدمَ عبارةَ الفیلِم الوثائقي  دُّ الفرنسیّ عَ ُ في  1916عامَ  (Film documentary)ی
التي تتناوُل موضوعاِت المكاِن أو الحدِث أو  (Film de voyage)وصِف أفالِم الرحالت 

واستخدمَ اإلنجلیُز مفهومَ الوثائقيِّ لیَس فقط على األفالِم التي ). 11، 1982الحدیدي، (الشخِص 
ُضاُف إلیها الرأي، وجاَء بعَد ذلَك المفكرُ السینمائيُّ جون  َ بل على األفالِم التي ی ُل الواقع تَُسجِّ

، وكاَن 1926ستعارَ مصطلَح الفیلِم الوثائقيِّ في مقاٍل نُِشرَ في مجلِة نیویورك صن عامَ جریسون وا
ًا لفیلِم  یّ ُ ) موانا(المقاُل نقدًا فنّ ه َف مصطلُح الفیلِم الوثائقيِّ بأنّ للمخرِج روبرت فالهالتي، وُعرِّ

 11-،2013هایدي، (األفالِم والنثر  المعالجُة الخّالقُة للواقِع، وهو التعریُف األكثرُ انتشارًا في عالمِ 
  ). الریدي –
ِل رواِد السینما، ومن بینها    خضعَ مفهومُ الفیلِم الوثائقيِّ لتعریفاٍت عدیدٍة متباینٍة ومختلفٍة من ِقبَ وقْد 

ه  قصٌة أو حدٌث مسجٌل بالكامیرا في مجموعٍة من "قاموُس اكسفورد الذي َعرََّف الفیلمَ بشكٍل عامّ بأنّ
ُض في داِر السینما أو التلفزیون الصورِ  ه ". المتحركِة تُْعرَ َف الفیلمُ الوثائقّي بأنّ استخدامُ "كما ُعرِّ

َ أناٍس من قلِب أحداٍث حقیقیٍة لتقدیِم تقریٍر عن موضوٍع محدد أوكسفورد، " (ُصوٍر أو مقابالٍت مع
َف األتحاُد العالميُّ للسینما التسجیلیةِ ). 371، 2003 الوثائقّي /الفیلمَ السینمائيَّ  1948عامَ  1وَعرَّ

ه طریقٌة للتسجیِل على شریِط  أليِّ مظهٍر من مظاهٍر الواقع، وذلَك بتقدیِمه عن ) السیلولوید(بأنّ
خلِِص والمنطقيِّ لیتوازى مع العقِل والعاطفِة من أجِل  طریِق التصویِر المباشِر أو بإعادِة البناِء المُ

                                       
أنَّ تعریَف االتحاِد العالميِّ للسینما التسجیلیِة یقتصرُ على مرحلٍة محددٍة من تاریِخ السینما بالتزامِن  ترى الباحثة 1

ُ بالسرعِة والسهولة  .مع تطوِر الكامیرا  والتكنولوجیا الحدیثِة بتقبل الواقِع عبر كامیرات الدیجیتال التي تتمتع
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عرفِة واإلدراِك وعرِض المشكالِت وحلولها بأمانة، وذلَك في المجاالِت إشباِع الرغبِة في توسیِع الم
  . االقتصادیِة والثقافیِة والعالقاِت اإلنسانیة

وتوضُح أكادیمیُة فنوِن الصوِر المتحركِة والعلوِم بأنَّ األفالمَ الوثائقیَة هيَ التي تتعامُل مع 
ْت  موضوعاٍت تاریخیٍة واجتماعیٍة وعلمیٍة واقتصادیٍة، ها وقَت حدوثها الفعليِّ أو تمَّ سواءًا تمَّ تصویرُ

عادةُ تمثیلها، حیُث یكوُن التركیُز على المضموِن الحقیقيِّ أكثرَ مَن التركیِز على الترفیِه أو التسلیة  إ
مام، ( وبصورٍة عامٍة یتوافُق تعریُف أكادیمیِة فنوِن الصوِر المتحركِة ). 23، 2002الحدیدي وإ

نٍة في هذه الدراسة، إذ رّكَز صانعو األفالِم على والعلوِم مع  تْها الباحثُة كعیّ األفالِم التي استخَدمَ
رْت فیها األفالم، وتَمَّ التركیُز على الحقائِق وكشِف  المضموِن بسبِب خطورِة المناطِق التى ُصوِّ

ة یّ   . الواقِع بعیدًا عن إظهاِر الترفیِه والتسلیِة واالهتماِم باألسالیِب الفنّ
ه شكٌل  ُ الحدیدي بأنّ فتْه وفي األدبیاِت العربیِة ُعرَِّف الفیلمُ الوثائقيُّ بتعریفاٍت عدیدة، إذ َعرَّ
میٌز من اإلنتاِج السینمائيِّ یعتمُد أساسًا على الواقِع في مادتِه وتنفیِذه، ال یهدُف إلى الربِح الماديِّ  م

ترتبُط بالنواحي اإلعالمیِة والتعلیمیِة أو الثقافیِة أو حفِظ بل یهتمُّ في الدرجِة األولى بتحقیِق أهداٍف 
لتراِث والتاریخ، وعادةً ما یتَّسمُ الفیلمُ التسجیليُّ بِقَصِر زمِن العرض، إذ یتطلَُّب درجًة عالیًة مَن  ا
التركیِز خالَل مشاهدتِِه ومتابعتِه، وهوَ یخاطُب في الغالِب فئًة أو مجموعًة مستهدفًة من 

ها المشا هدیَن، وعلى أساِس خصائِصها یكوُن أسلوُب المعالجِة وحجمُ المعلوماِت وكیفیُة تناوِل
غويُّ للتعلیِق المصاحِب للفیلِم أو للحواِر القائِم بین شخصیاتِه أو نوٍع  وتقدیِمها والمستوى الّل

تَِّسمُ األفالمُ التسجیلیُة عمومًا بالجدیِة وبعمِق الدراسِة التي. الموسیقى الحدیدي (سبَق إعداُدها  وتَ
مام علي،  ومُ فقد َعرََّف الفیلمَ الوثائقيَّ ). 24، 2002وإ ا الناقُد السینمائيُّ كاظمٌ السّل ه شكٌل "أمّ بأنّ

تمیٌز من النتاِج السینمائيِّ یعتمُد بشكٍل أساسيٍّ على العالقِة بیَن صانِع الفلیِم والواقِع الحقیقيِّ من  م
ِه لهذا الواقعخالَل رؤیتِه وتحلیلِه  ًا في تناوِل یّ   ).13، 2012السلوم، " (للواقِع باعتمادِه شكًال فنّ
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اُد الفی: ثانیاً    لِم الوثائقّي مؤّسسو و روّ
ِن لومییر  رُ إلى اَألَخویْ َظ نْ ُ كتِشفا السینما كوسیلٍة وكاختراٍع حیُث ) Lumiere(ی هما مُ على أنّ

ِة جهاٍز لعرِض الصوِر المتحركِة في باریَس عامَ یعوُد إلیهما الفضُل في التوّصِل إلى صناع
رَ كٌل من أوجست ولویس لومبیر بوالدهما تشارلس لومییر. 1895  Charles Antoine(وقد تأّث

Lumiere(  رهما بوالدهما فقد استفاَد لى جانِب تأّث ًا، وإ رًا فوتوغرافیّ الذي كاَن یعمُل رّسامًا ومصوّ
" توماس إدیسون"الذي توّصَل إلیِه ) 1893(عامَ ) الكینتوسكوب(ِز األخواِن لومییر من اختراِع جها

)Thomas Edison ((1847-1931 ) . وعندما اخترَع إدیسون آلَة العرِض)أصرَّ ) الكینتوسكوب
ُ لم یبذْل جهدًا في  ه ، إذ انّ ها جهاٌز للعرِض الشخصيِّ الفرديِّ ولیَس للعرِض الجماعيِّ العامّ على أنّ

لعرِض على شاشٍة أمامَ الجمهور، ولذلَك فقْد فّكرَ األخوان لومییر في نظاٍم للعرِض جعلها آلًة ل
یعمُل بطریقٍة أفضل، حیُث وضعَ لویس الخطَة لهذا االختراِع وطلَب من أحِد الفنییَن في إحدى 
ُ له، ومن هنا ظهرَ االختراعُ الذي ُعِرَف باسم السینما توغراف  ه عَ الشركاِت أن یصنَ

(Cinematograph) وكاَن ذلَك إرهاصًا بالكلمِة التي ستَنتشرُ في العالِم فیما بعد، كنایًة عن ،
الحدیدي () Kinema(المأخوذةُ من الیونانیِة وتعني الحركة ) Cinema(الصورِة المتحركة، وهيَ 

كاَن األخواِن لومییر یعمالِن لتحقیِق هدٍف واحٍد وهو عرُض الصورِة ). 316، 2010و إمام، 
كاَن األخواِن لومییر قِد انتهیا من ُصنِع آلِة العرِض  1895متحركِة على شاشٍة كبیرة، ومع بدایِة ال

  .)Cinematograph(وآلِة التصویِر معًا، وأسمیاها سینماتوغراف 
ُ نقودًا  رَ أوجست ولویسن أن یعرضا سلسلًة مَن الموضوعاِت على الجمهوِر الذي یدفع قَرَّ

ُ عدٍد من الكراسي في أحِد المقاهي الشهیرِة في العاصمِة  ،1895في دیسمبر عامَ  حیُث تمَّ وضع
، وقْد َحضرَ العرَض حوالي )Grand Caféالجراند كافیه (الفرنسیة  ُ فرنكًا واحدًا ، وكاَن الفرُد یدفع

لوَن أوائَل المشاهدیَن حیُث شاهدوا برنامجًا لمدِة  35 مّث ُ مرةُ دقیقة، وكانْت هذِه هيَ ال 20فردًا ی
ها الجمهور  ُ مام، (األولى التي یتمُّ فیها عرُض صورٍة متحركٍة مقابَل نقوٍد یدفَع ، 2010الحدیدي وإ

318.(  
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ن كاَن ذلَك  ُ القیمَة األساسیَة لألفالِم الوثائقیِة، وهوَ والحقیقُة هدفُها الدائم، وإ ُل الواقع َشكِّ ُ وی
. المرتبطُة بأوِل اكتشاٍف للسینما؛ أفالِم اإلخوِة لومییرلیَس قصدیًا في بدایاتها األولى، تلَك البدایُة 

خروُج العماِل من المصنع، وصوُل (ولو أردنا تصنیَف هذه األفالِم اآلَن فال نجُد صفَة التوثیق 
السلوم، (، وكال الحدثیِن في هذیِن الفیلمیِن هما حدثاِن حقیقیاِن وواقعیان )القطاِر إلى المحطة

2012 ،17.(  
همُ الفنّيَّ وأسهموا في تشكیِل في  العشرینیاِت من القرِن الماضي بدَأ ثالثُة أشخاٍص مشوارَ

توقعاِت الجماهیِر في جمیِع أنحاِء العالِم منُذ ذلَك الحین، وهما روبرت فالهرتي وجون جریرسون 
ان. ودزیجا فیرتوف هم فنّ هم ینقلوَن الحقیقَة وأنّ ، 2013هایدي، (ون وقد أكدوا جمیعًا في آٍن واحٍد أنّ

  ).الریدي-22
  :روبرت فالهیرتي - 1 

ُ مع السینما التسجیلیِة   بعَد رحلِة معاناٍة ومعایشٍة ) 1951-1884(بدَأ فالهرتي رحلتَه
لَد في أسرٍة فقیرة، ولم یكْن فالهرتي في سنواِت طفولته موفقًا في دراستِه وال  لظروٍف صعبة، فقْد وُ

ه في معسكراِت العمِل واستوعَب العالقَة االنسانیَة بیَن األفراِد والطبیعة، مواِظبًا علیها، وعاَش حیاتَ 
ومن خالِل عملِه في حقوِل مناجِم النحاِس والذهِب والحدیِد في كندا، اكتسَب كثیرًا من المعلوماِت 

مجموعٍة  ُكلَِّف باستكشاِف إمكاناِت استغالِل خاِم الحدیِد في 1910عِن الثرواِت الطبیعیة، وفي عاِم 
من الُجزِر التي تحیُط بالساحِل الشرقيِّ لخیلِج هدسون، وقامَ فالهرتي برحالٍت متتالیٍة على مدى 

للوصوِل إلى الموقِع حیُث قامَ بتصویٍر سینمائيٍّ بناءًا على طلِب مموِل ) 1911–1910(عامي 
بعَد ). 319، 2010الحدیدي وامام، ) (Sir Willim Mackenize(الرحلِة سیر ولیام ماكینز 

وثُِّق رحالتِِه وأسفارِه  ُ بسبِب سقوِط ) على أثِر احتراِق النیجاتیف(محاولٍة فاشلٍة لتنفیِذ فیلمِه الذي ی
السیجارِة على المادة، عاَد لمدِة عاٍم إلى سكاِن القُطِب الشماليِّ األصلییَن الذیَن لقيَ منهم معاملًة 

غِم من رفِض الكثیریَن من . ٍة لتجارِة الفراءٍ طیبًة وبحوزتِه تمویالٌت من شركٍة فرنسی وعلى الرّ
وَِّج فیلمُ  في " نانوك"الموزعیَن للفیلِم الناتج، فقْد حقَق الفیلمُ الكثیرَ من ماٍل لنفسِه ولفالهرتي، إذ رُ

 دوِر العرِض بواسطِة أفكاٍر ووسائَل بارعٍة مثَل الزالجاِت التي تجرُّها الكالب، وأشكاٌل مصنوعٌة من
 ُ ه ِصَف بأنّ ى ألكواِخ األسكیمو، ووُ قوّ " قّصُة حیاٍة وحبٍّ في القطِب الشماليِّ الحقیقي"الورِق المُ

  ).الریدي - 32، 2013هایدي، (
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  جون جریرسون -2
صنعِت الحیاةُ المهنیُة لجون جریسون صراعاٍت وتناقضاٍت في مجاِل األفالِم الوثائقیِة     

لد جریسون في اسكتلندا، وهو ابٌن . فالهرتي على أقلِّ تقدیرضاهت في روعتها تلَك التي صنعها  وُ
: لمعلٍم كالفینيٍّ محافظ، وعمَل في اإلخراِج باعتبارِه أداةً قویًة لمواجهِة المشكلِة التي شغلْت حیاتَه

 - 37، 2013هایدي، (كیَف تسیطرُ على الصراعاِت االجتماعیِة في مجتمٍع صناعيٍّ دیمقراطي؟ 
  ).الریدي

بظهوِر مصطلِح الفیلِم التسجیليِّ في الصحافِة األمریكیِة واألوروبیِة " جون جریسون"رَن اسمُ اقت
ًة والفیلِم التسجیليِّ  حدیِد استخدامِه في إطاِر أسٍس ومعاییرَ محددٍة بعَد أن كاَن تعبیرُ السینما عامّ وت

فرقٍة أو تمییٍز أو حتى ها دوَن تَ تحدید، وقْد جاَء استخدامُ جریرسون  والفیلِم القصیِر یتمُّ استخدامُ
عبیِر األفالِم التسجیلیِة ألوِل مرٍة مقترنًا بتحدیٍد دقیٍق لمفهوم ذلَك المصطلِح في مقاٍل نقديٍّ تحلیليٍّ  لت

 Robert(لروبرت فالهرتي ) موانا(تعلیقًا على فیلم  1926عامَ  (New York Sun)في مجلة 

Flaherty (كاِن جزِر البحاِر الجنوبیة والذي یَُصوِّرُ حیاةَ س) ،مام ، 335، 2010الحدیدي وإ
334.(  

دُّ فیلمُ صائدو األسماك عامَ  عَ ُ أوَل أفالِم جون جریسون، وقْد أثارَ الفیلمُ اهتمامَ  1929ی
ُ من فنٍّ سینمائيٍّ رفیِع المستوى على مستوى اإلخراِج  ُ معالجتُه ِة والجماهیِر لما حوتْه یّ الصحافِة الفنّ

ویِر والمونتاج، والرتباِط موضوِع الفیلِم ارتباطًا وثیقًا بالحیاِة الیومیِة الواقعیِة مباشرةً حیُث قدَّمَ والتص
ها من صلِب الحیاة  شاهِد مناظرَ جدیدةً لم یألْف رؤیتَها على الشاشِة رغمَ أنّ الحدیدي (الفیلمُ للمُ

مام،    ).339، 2010وإ
  دزبجا فیرتوف -3

مُ المؤّسُس       َل الثالُث في مجاِل الوثائقیاِت هوَ المخرُج الروسيُّ الثوريُّ دزبجا فیرتوف، الذي  العَ
ى في روسیا األفالمَ الواقعیة، فقد كاَن مناصرًا لقیِمِه  ُسمّ ا كاَن ی كاَن مخرجًا وكاتبًا معارضًا نیابًة عمّ

أيُّ استعداد، وكاَن یؤمُن بأنَّ ، أو اللحظِة التي لم یسبقها "تسجیل الحیاة كما هي"الحقیقیِة الفریدِة لـ 
الفیلمَ الوثائقيَّ هو الوسیلُة اإلعالمیُة المثالیُة للثورة، بل ال بدَّ للفیلِم الروائيِّ أن یندثرَ باعتبارِه إنكارًا 
ِل الثورِة الروسیِة إلى دیكتاتوریٍة أصبَح فیرتوف غیرَ ذي نفٍع  َ تحوّ ّي، ومع لقدراِت هذا الشكِل الفنّ

ُ للتجاهِل في عهِد االتحاِد السوفییتي، ولكْن ظلَّ فیرتوف لعشِر سنواٍت بعَد  للنظاِم، ه وتعرضْت أعماُل
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ؤّسسًا للسینما في روسیا وعلى المستوى العالميِّ على حدٍّ سواء ًا مُ مَ غِم من . قیاِم الثورِة َعَل وعلى الرّ
ه قد أصبَح  ةً "أنّ ِكرَ لشیوعّي، فقد ظلَّ مصدرَ إلهاٍم مستمرٍّ في تاریِخ سینما بالدِه خالَل العصِر ا" نَ

  ).الریدي- 42، 2013هایدي، (للفنانیَن الطلیعییَن ومخرجي األفالِم الوثائقیِة في كلِّ مكان 
 اتجاهاُت الفیلِم الوثائقّي : ثالثاً 

التّجارُب التي قامَ بها األوائُل األوربیوَن في مطلِع العشرینیاِت من القرِن العشریَن في مجاِل 
الفنوِن باستحداِث أشكاٍل جدیدٍة ونظریاٍت في علِم الجماِل والفنوِن حاوَل السینمائیوَن االستغناَء عنها 
مكانیِة تحقیِق القیمِة  في برلیَن وباریس، واالستفادةَ من تجاربهمْ في إنسانیِة الصورِة السینمائیِة وإ

التي تعالُج مظاهرَ الحیاِة في المدِن والریِف الدراسیِة للزمِن، وأنتجوا مجموعًة مَن األفالِم القصیرِة 
، وُأنتَِجْت مجموعٌة مَن األفالِم التي تختلُف فیما بینها من حیُث الموضوعاِت التي  بأسلوٍب واقعيٍّ
تعالُجها و أسلوِب المعالجِة واإلخراِج، ظهرْت مْن هذه االفالِم القصیرِة التي تَُصنُّف وثائقیًة 

ة، مؤكدةً ضرورةَ االلتزاِم بالواقِع في بنیِة الفیلِم الوثائقيِّ من دوِن التغییِر فیِه اتجاهاٌت ومدارُس عدید
ة .أو التأثیِر علیِه عنَد التوثیق   :ومن أبرِز هذِه االتجاهاِت في األفالِم الوثائقیّ

 ).الرومانتیكي الطبیعي(االتجاهُ الرومانسيّ  -1

عني إسباغَ الذاِت على الموضوِع والتعب       وتتمیُز . یرَ عِن االنفعاِل في العمِل الفنّيِّ ویَ
ها تُضفي مغزى رفیعًا ومهمًا على األشیاِء الیومیِة المعتادِة والمألوفِة في الحیاِة  الرومانسیُة بأنّ
بهرًا لهذه االشیاء، وقد أخَذ الفیلمُ الوثائقيُّ هذه المیزةَ من االتجاِه  االنسانیِة وتُعطي مظهرًا مُ

 .)Lyric(یث تَخلُق مشاهدةُ الفیلِم إحساسًا غنائیًا عاطفیًا الرومانسيِّ ح

كاَن الظهورُ األوُل لالتجاِه الرومانسيِّ أو الرومانتیكيِّ الطبیعيِّ في أمریكا، ولهذا ُأطلَق علیِه في 
دُّ المخرُج األمریكيُّ رو  عَ ُ نَشئِه األول، وی ُ الرومانتیكيُّ األمریكيُّ نسبًة لمَ برت فالهرتي البدایِة االتجاه

رُ مشاهَد أفالمِه كلَّها في المواقِع األصلیِة لألحداث، إذ  رائَد االتجاِه الرومانسّي، حیث كاَن یَُصوِّ
ِل فیها ُ من الطبیعِة ومناظِرها والتأمُّ ه ُ الرومانسيُّ عناصرَ میُز االتجاهَ . یستمدُّ االتجاه ُ وأهمُّ ما ی

 :الرومانسي

  
ُ من المكاِن  -1  .الذي تدورُ فیهالقصُة فیه تنبع

 .التفریُق بین الوصِف والدراما -2
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ُ في أثناِء تقطیِع المادِة في  -3 عدمُ االعتماِد على سیناریو معدٍّ مسبقًا، حیُث یتمُّ وضعه
 .غرفِة المونتاج

ُ یعتمُد اللقطَة الطویلة  -4 ه ُ   ).81، 80، 2012السلوم، (أسلوب
 االتّجاهُ الواقعيّ  -2

ُ واقعیُة السینما من  ع ُ نب ُ بأمانٍة كبیرٍة إلى تَ ه ُ أن تُسجَل صورةَ الواقع وتُقدِّمَ ها تستطیع كوِن
ُ هو أساٌس لالتجاِه الواقعيِّ الذي یستمدُّ مادتَه من الواقِع المباشِر؛ من الواقِع الحقیقِي . المتلقي الواقع

َ عمٍل ومدارَس وغیرها من التجمعاِت البشریة، حی ُث یتمُّ التصویرُ لوجوِد الناِس مدنًا وأریافًا ومواقع
  ).69، 2012السلوم، (في األماكِن الحقیقیِة والطبیعیة 

ُ الواقعيُّ في مجاِل الفیلِم التسجیليِّ بظهوِر الفیلِم الفرنسّي   Rien)"ال شيء غیر الزمن"برَز االتجاه

quetesheures)  دُّ أوَل فیلٍم سینمائيٍّ عن )البرتو كافلكانتي(من إخراِج  1926سنَة عَ ُ ، والذي ی
حیاِة مدینِة باریَس الفرنسیة، أو بعبارٍة أخرى أوَل محاولٍة للتعبیِر عن حیاِة مدینٍة بشكٍل خالٍق على 

مام، (الشاشِة الفضیة    ).135، 2010الحدیدي وإ
 االتّجاهُ السمفونيّ  -3

ُ الموسیقى إذ یعتمُد كلٌّ تتمثُل فلسف ُة االتجاِه السیمفونيِّ في النظِر إلى السینما َكفَنٍّ یشبه
ُ بأنهُ حركُة  رُ عنه بّ عَ ُ ذا كاَن عنصرُ الحركِة في الموسیقى ی منها ویقومُ على عنصِر الحركة، وإ

ُ ن. الصوِت في الزماِن فإنَّ الحركَة في السینما هي حركُة الضوِء في الّزمان والمكان شَأ هذا االتجاه
للسینما ) ابیل جونس(في مجاِل إنتاِج الفیلِم التسجیليِّ قبَل الحرِب العالمیِة في فرنسا متأثرًا بوصِف 

مام،(بأنها موسیقى الضوء    ).139، 2010الحدیدي، وإ
تُحدُِّد السماُت األساسیُة التي تهیمُن داخَل فضاِء الصورِة السینماتوغرافي في هذا االتجاِه 

  :وثائقّي ال
 .یهتمُّ الشكُل السمفونيُّ بتوزیِع الحركة -

 .یقومُ بتنظیِم مجرى األحداِث بما یتالءمُ مع الحركِة المختلفة -

ُل عرُض القصِة الشخصیِة في الفیلِم السمفوني  - فضَّ ُ  ).82-81، 2012السلوم، (ال ی

 سینما الحقیقة -4
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َ هو المخرُج الروسيُّ د زیجا فیرتوف، منطلقًا من مبدأِ أنَّ عیَن إّن أوَل من أوجَد هذا االتجاه
دُّ فیلمُ الرجل والكامیرا سنَة . الكامیرا تفوُق العیَن البشریة عَ ُ من أهمِّ أعماِل فیرتوف، وهو  1929وی

دراسٌة إلمكاناِت الكامیرا، وقْد استخدمَ فیه أسلوَب المزِج والمونتاِج اإلیقاعيِّ والتعریِض المتعددِّ 
بأنواعها واختالِف السُّرعات، والبطُل الحقیقيُّ في هذا الفیلِم هو الكامیرا ولیَس وحركِة الكامیرا 

ْخِرِج أن . اإلنساَن السوفییتّي  ِر والمُ َصوِّ ُ یجُب على المُ ه َن أنّ یّ بَ ُ أراَد فیرتوف من خالِل هذا االتجاِه أن ی
فا ماذا یریداِن بالّصوِر وهذا هد رّ عَ ُ ًا وأن ی َ فكریّ وأهمُّ المنطلقاِت التي حّددها دزیجا . فهیستوعبا الواقع

  :فیرتوف لهذا االتجاِه هي
وظیفُة الفیلِم الرئیسُة واألساسیُة هي التحسُُّس الفیلميُّ بالعالِم ونقطُة االنطالِق هي  -

 .استغالُل الكامیرا الفیلمیِة كسینما عینٍة هي أكمُل من البؤبؤ

، 2012السلوم، (لبشریِة المحدودِة والناقصة تحریرُ الكامیرا من الخضوِع لسلطِة العینِة ا -
مام، ) (82  ).141، 2010الحدیدي، وإ

  أشكاُل الفیلِم الوثائقيِّ وأنواعه:رابعاً 
ظهرَ العدیُد من أنواِع األفالِم العلمیِة التسجیلیِة بنفِس األسلوب، وكلُّ نوٍع یتناوُل الواقعَ     

ؤرخوَن السینمائیوَن . ةبطریقٍة مختلفٍة في األسلوِب وطریقِة المعالج وَن والمُ نَظِّرُ من جانبهم قَسَّمَ المُ
  :الفیلمَ الوثائقيَّ إلى عدِة أنواٍع وأشكال

-  ُ ُ وأسالیبه قَسَّمَ جریرسون اإلنتاَج السینمائيَّ التسجیليَّ إلى نوعیِن لكٍل منهما أهدافُه
شمُل الجرائَ ) 1: (الخاصة د السینمائیة، وأفالمَ المستوى األدنى لالنتاِج السینمائّي، و یَ

المعرفة، واألفالمَ العلمیَة والتعلیمیة، وأفالمَ الرِّحالت، وأفالمَ التدریب، واألفالمَ اإلرشادیة، 
َ من دوِن تقدیِم رأٍي أو تحلیل؛ و المستوى ) 2(وتتمیُز هذه األشكاُل بأنها تعكُس الواقع

سجیلیِة على األعماِل التي األعلى، وهوَ الذي یرى أْن یقتصرَ مصطلُح األفالِم الت
، أو تُقّدمُ معالجًة خّالقًة لموضوعاتها وتعكُس وجهَة  تتضمُن مغزًى سیاسیًا واجتماعیًا

مام، (نظِر المخرج   ).13، 2002الحدیدي وإ

 

 

ها جریرسون -  :وهذا شرٌح مفصُل لألشكاِل التي َقسَّمَ
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 :أفالمُ المستوى األدنى -

ة -   تتناوُل المجلُة السینمائیُة موضوعاٍت تعلیمیًة أو تثقیفیًة في مجاٍل أو  : المجلُة السینمائیّ
أكثرَ من مجاالِت التعلیم، وقد تتناوُل قصًة في المجاِل التعلیميِّ بغیَة التوصِل إلى الحلوِل 

  .لها
ها تسجُل مظاهرَ الحیاة وبعَض المناظِر : أفالمُ الرحالت - السیاحیِة لمختلِف تتمیُز بأنّ

 ).113، 1965هاردي، (مناطِق العالم، وتُعرُف بها وذلَك لنشِر المعرفِة والثقافة 

الفیلمُ الذي ینقُل األحداَث واالحتفاالِت والمناسباِت : الجریدةُ السینمائیُة أو الفیلمُ الخبرّي  -
 .نقًال مباشرًا من دوِن تعدیٍل وبكلِّ مصداقیٍة وأمانٍة مهنیة

ة األفالمُ  - الفیلمُ الذي یستخدمُ أداةً تعلیمیًة تعیُن المدرَس على تقدیِم المعلومِة من : التعلیمیّ
ه یحتوي على بناٍء دراميٍّ ویكتفي بالوصِف  جهٍة وتُسهُل على الطالِب تلقیها، ویتسمُ بأنّ

 .والعرِض العلمّي 

ة - موضوعاِت العلمیِة یختصُّ هذا النوعُ من األفالِم بمعالجِة وعرِض ال: األفالمُ العلمیّ
الخاصِة بالشؤوِن الصحیِة والبیئیِة وعرِضها، ویتمیُز باحتوائه على كمیٍة كبیرٍة من 

ه بدقٍة وعمٍق وأسلوٍب علمّي  ُ یعرُض مواضیعَ ه  .المعلوماِت العلمیِة و بأنّ

ًا األفالمُ التي تتناوُل أعماَل الفنانیَن وعوالمهم، أو یكوُن موضوُعها مرتبط: أفالمُ الفّن  -
ة یّ  .باألعماِل الفنّ

الفیلمُ الذي یقدمُ معلوماٍت صحفیة عن موضوٍع معین، وزیادةَ المعرفِة في : أفالمُ التدریب -
ِة بین صفوِف العمال والمزارعیَن والجنوِد  یّ حاالِت التدریِب المهنّي، ونشرَ الثقافاِت الفنّ

 .)53، 55، 47، 2008الزعبي، (وغیرهم، خاصًة المتدینیَن منهم 

الفیلمُ الذي یقدمُ معلوماٍت صحیفًة عن موضوٍع معین، ویغلُب علیه : الفیلمُ االرشادي -
ُ اإلرشاديُّ والتوجیهّي   .الطابع

هي النوعیُة من األفالِم التي یكوُن هدفُها الرئیُس الدعایَة لشيٍء ما : األفالمُ الدعائیة -
 ).39، 2004مرعي، (سواءًا كانْت هذه الدعایُة مباشرةً أو مستمرة 

 

  المستوى األعلىأفالمُ 
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 .أفالمٌ شدیدةُ الِقَصر -

 .أفالمٌ قصیرةٌ مّدتُها أقلَّ من خمِس دقائق -

 .دقائَق أو أقل 10أفالمٌ مّدتُها  -

 .دقیقًة أو أقل 30أفالم مّدتُها  -

 .دقیقة 45أفالمٌ تزیُد مدةُ عرِضها على  -

 .أفالمٌ قصیرة -

 .أفالمٌ متوسطة -

 .أفالمٌ طویلة -

  ).105، 2010الحدیدي، إمام، (األفالمَ التسجلیَة حسَب مدِة العرض و قَسَّمَ 
ا كارل رایسن فََصنََّف األفالمَ إلى ما یلي   :أمّ

لّي، وهو فیلمٌ ال یعتمُد على السیناریو، ولكن یوجُد محورٌ أساسيٌّ  - الفیلمُ التسجیليُّ التخیّ
 .الحادِث ذاته في القصِة العلمیة، وطریقُة العرِض فیه تعتمُد على تلقائیةِ 

ها القّصة، ویتمُّ بناُء  - ه على األفكاِر التي تثیرُ الفیلمُ التسجیليُّ ذو الفكرِة الذي یقومُ بناؤُ
 .المشاهِد حوَل الفكرِة ولیَس حوَل الحادث

ع - جمّ ِة والتسجیلیِة وتكوُن : الفیلمُ التسجیليُّ المُ ویعتمُد على مجموعٍة مَن األشرطِة األخباریّ
 . اریو تنفیذيٍّ و ممثلینمن دوِن سین

 .ینقُل األحداَث بتطبیقها ومن دوِن تعقیدات: الریبورتاُج التسجیليُّ  -

ة - تقومُ على تقدیِم األخباِر من خالِل تعلیٍق ممیز، وتكوُن ذاَت طبیعٍة : الجرائُد السینمائیّ
یة، وتعتمُد على التفاصیِل المهمِة ذاِت البعِد اإلنسانّي  سّل  .مُ

ةاألفالمُ التّع - ة، وأفكاِر : لیمیّ وتُقسمُ إلى تدریبیٍة وتدریسیة، وتهتمُّ بالتدریِب والمهارِة الیدویّ
ة   ).46، 45، 2012، السلوم(التدریس، وترّكُز على األفكاِر والنظریاِت العامّ

ا      سَّمَ أنواعَ الفیلِم الوثائقيِّ إلى ما یلي) سبو تزوود(أمّ   :1َفَق

                                       
َ التقسیماِت السابقةِ  ترى الباحثةُ  1 نظریَن السینمائیین، وتتمحورُ بشكٍل  أنَّ جمیع بینها تشابهٌ وتداخٌل بیَن تقسیماِت المُ

  .عامٍّ حوَل تقسیماِت جریسون في المستوییِن األدنى واألعلى
 



25 
 

دُّ من أنقى أنواِع األفالِم الوثائقیة، وتتفوُق فیِه المالحظُة : الفیلمُ الوثائقيُّ التقلیدّي  - عَ ُ ی
 .وقد وصَل الفیلمُ التقلیديُّ إلى أعلى مستویاِتِه في المملكِة المتحدة. على الشرح

الیومیة،  في الحیاةِ  لألشیاءِ  الدقیقةِ  مع المالحظةِ  في الواقعِ  یتغلغلُ  فیلمٌ : المعایشة فیلمُ  -
وعالِم الحیواِن، وال بدَّ أن یكوَن المخرُج فیها في حالِة تعایٍش معَ الطبیعِة  كأفالِم الطبیعةِ 

 .والحیوان

ُ للواقعیِة : الموسیقيّ  الفیلمُ  - ُ نحو الرمزیِة مستغنیًة عن الحوار، وكذلك تتجه أفالمٌ تتجه
 .األكثرَ وضوحًا من خالِل اعتماِد عناصِر الصوِت الحقیقیة

رَ الحقائَق بشكٍل یجعُل من الشاشِة أكثرَ جذبًا للمشاهد وهو فیل: الفیلمُ النقاشيّ  - مٌ یًُصوِّ
 ).48، 2012سلوم، (

  :خصائُص الفیلِم الوثائقيّ : خامساً 
ُ من ردِة فعِل : الهدُف السلوكيّ  -1 ُ الفیلِم قبَل اإلنتاِج ما الذي یریُده َد صانع َحدِّ ُ یجُب أن ی

ُسهمُ في تحقیِق الهدف المشاهدیَن بعَد رؤیِة الفیلِم، وعلیِه أن یتأكدَ   .من أنَّ محتوى الفیلِم ی

ه  :الجمهورُ المستهدف -2 َ فیلمَ ُ الفیلِم إلى جمهورِه المستهدِف قبَل أن یصنع أْن یتعرَف صانع
كي یستطیعَ أن یستخدمَ الطریقَة الفعالَة لمخاطبتِهم بََصریًا وَسمعیًا للتأثیِر فیهم وتحقیِق 

 .الهدِف أو األهداِف المطلوبة

ُ الفیلِم الهدَف السلوكيَّ الذي یریُده من الجمهور ویحّدَد  :الموضوع-3 بعَد أن یختارَ صانع
ُصبُح من السهِل اختیارُ صانِع الفیلِم المحتوى الفّعال  . الجمهورَ المستهدَف ی

عتمُد أساسًا على هدِف الفیلِم والجمهوِر : الشكُل السینمائي-4 قرارُ تحدیِد شكِل الفیلِم یَ
ُف  تمَّ التَّعرُّ تمَّ اختیارُ الشكِل السینمائيِّ بعَد أن یَ المستهدِف وطبیعِة الموضوع، و یجُب أن یَ

ُ من كلِّ الخطواِت السابقة   .واالنتهاء
قّدمُ له على الشاشِة یتطابُق مع حیاتِه الحقیقیِة : التطابق-5 ُ شاهُد أنَّ ما ی یشعرُ الجمهورُ المُ

ُ با نَّ تمتعه . لفیلِم یتوقُف على مدى إحساسِه بأّن له صلًة بمحتوى الفیلموالواقعیة، وإ
ُق على هذا التطابِق محتوى  ْطَل ُ فالتطابُق هو أيُّ شٍئ وثیِق الصلِة بالمشاهد، وأحیانًا ی

مام، ) (Visual Context(الرؤیِة    ).159، 155، 2010الحدیدي وإ
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  :مراحُل إنتاِج الفیلِم الوثائقّي : سادساً 
  .كتابُة النصِّ والتنظیم: ولىالمرحلُة اال 

یتمُّ اختیارُ موضوِع الفیلِم أو البرنامِج الوثائقيِّ من مجاِل األنواِع الممكنِة في الواقِع الحقیقيِّ 
ُ استراتیجیٍة للتثیبِت وللتصویِر ضمَن إطاِر هذه  والمالئِم للمعالجِة الوثائقیة، والمطلوُب وضع

  .اٍث وأماكناالستراتیجیة، واختیارُ أشخاٍص وأحد
  التصویر: المرحلُة الثانیة

تُحّدُد المرحلُة األولى ماذا، ومتى، وأین سیكوُن التصویر، إذ أن إخراَج وقیادةَ التصویِر 
ُق عملیَة التصویر تضمُن التدابیرَ التى تَسِب ها یَ َ   .وتوجیه

  .التحریر: المرحلة الثالثة
دُّ هذه المرحلُة التى  إلى البثِّ النهائيِّ للبرنامج، واللقطاُت المتعددةُ الحقًة لإلنتاِج تقوُد  تُعَ

ُ اآلَن وبشكٍل انتقائيٍّ ضمَن مشاهَد متسلسلٍة مع األصواِت المباشرِة  التى ُأخذْت في المواقِع توضع
، 1999كورنور، (أو المسّجلِة المتزامنِة مع اللقطاِت المختلفِة ومؤثراٍت موسیقیٍة في بعِض األحیان 

  ).خضور -55
  .دورُ األفالِم الوثائقیِة في القضایا السیاسیِة واالجتماعیة: عاً ساب
همًا في جعِل الجمهوِر یتعرُف إلى المشاكِل العالمیِة       تُؤدي وسائُل اإلعالِم دورًا مُ

ومواجهتها، ولألفالِم الوثائقیِة دورٌ خاصٌّ في تشكیِل المعرفِة العالمیِة للتحدیاِت والوقائِع الدولیِة 
ولألفالِم الوثائقیِة عالقٌة خاصٌة بواقعنا الحقیقيِّ من خالِل نشِر قصٍص . ها عاطفیًا في عالمناوفهمِ 

عن جوانِب واقعنا العالمّي، وبواسطِة جمهوٍر متناٍم یتمُّ خلُق إطاراِت عمٍل ذهنیٍة جدیدٍة لفهِم هذا 
ها مع الواقِع المعاصِر لطرِق . (Bondehjerg, 2014: 3)الواقع  ُ وتتعامُل األفالمُ الوثائقیُة جمیع

ها ظاهرةً للعیاِن  العیش، والقضایا االجتماعیِة والثقافیِة التي لها تأثیراٌت نقدیٌة وعاطفیٌة قویة، فتجعُل
َشاهد، وتُحِضرُ قصصًا إنسانیة، وتجلُب التعریَف و  العواطَف وقابلًة للفهم، فهيَ تذهُب لما وراِء المَ

ها تعطینا صورًا وقصصًا لقضایا عالمیٍة أقرَب أو أبعد، فتُخِرَج  والمعرفَة معًا بشكٍل أقرَب كونُ
ها تكویُن عواطَف  ، ویمكنُ ُل تصوراٍت عالمیًة الواقعیَة مع الخلفیِة الحقیقیِة األعمِق التي تَُشكِّ

ة     (Bondehjerg, 2014: 4)وتقمصاٍت عاطفیًة عالمیّ
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ُن أكثرُ  ُ وتعتمُد قوة الفیلِم الوثائقيِّ على قدرتِه على خلِق روابَط عاطفیٍة وعقلیٍة، إذ تَكمُ
ُ للمشاركِة في المجتمٍع باستحداِث  دفَع ُ صفاتِه الممیزة، حیُث تتأسُس هذه الروابُط مع الجمهوِر الذي ی

ه تأثیراٍت عاطفیٍة في المشاهدیَن الذیَن یتلقوَن الصراعَ الماديَّ الذي یجري تصو   ,Sapino)یرُ

وترتبُط األفالمُ الوثائقیُة السیاسیُة واالجتماعیُة بالواقِع لذا فهيَ قادرةٌ على التأثیِر . (6-7 :2011
سمُح الفیلمُ الوثائقيُّ  على جمهوِرها عن طریِق السماِح لهم بتخیُِّل الصورِة للمعاناِة والِمحن، كما یَ

وفِة بالدخوِل إلى المجاِل العامِّ من خالِل تمثیلها لقضایا یتمُّ السینمائيُّ لألفكاِر والمواقِف غیِر المأل
 ,Disouza)تجاهلها في العادِة من اإلعالِم السائد، فاألفالمُ الوثائقیُة السیاسیُة وسیُط اتصاٍل مهمّ 

2012: 1).  
ُ األفالِم الوثائقیِة وتقاربْت أشكاُل تناوِلها وصیغُ مقاربتِها حدَّ       التماهي،  وتعددْت مواضیع

خاصًة مع البدایاِت األولى للسینما عندما كاَن الفیلمُ الوثائقيُّ في مرحلِة ما قبَل الثورِة الرقمیِة في 
لكیِة السلطِة السیاسیِة بشكٍل كبیر وكانِت األفالمُ التي اشتغلت على الموضوعاِت التاریخیِة تَعِرُف . مُ

عها، خاصًة في فتراِت االضطراِب وعدِم االستقراِر ردوَد فعٍل نقدیٍة كبیرٍة حوَل مصداقیِة مراج
السیاسيِّ واالجتماعّي، وال یمكُن للذاكرِة السینمائیِة العالمیِة أن تنسى آالَف الساعاِت من الصوِر 

  .للحربیِن الكونیتیِن التي سجلتها الجیوُش الغربیُة في صراعاتها الدمویة
لتدافِع الفكريِّ والسیاسيِّ وجماعاُت الفعِل الحزبيِّ وانتبه واضعو النظریاِت السیاسیِة ومدبرو ا

والمنظماُت المدنیُة إلى قیمِة الصورِة وأهمیتِها في إبالِغ الرسائِل والمواقِف السیاسیِة لألعضاِء 
والمنخرطیَن والرأِي العامِّ عموما، القتناِع األنظمِة السیاسیِة بالدرجِة األولى بقیمِة الوثیقِة البصریِة 

الوثائقيِّ في تحسیِن صورِة الفاعِل السیاسيِّ والمؤسساِت المنوِط بها تدبیرُ الشأِن /منتوِج السینمائيِّ وال
 )http://doc.aljazeera.net.magazine مجلة الجزیرة الوثائقیة(العام 
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صانعو األفالِم الوثائقیِة في مناطِق النزاعاِت المسلحِة یتعرضوَن لمخاطرَ متنوعٍة جراَء 
العملیاِت العسكریِة والحربیة، ما یؤدي إلى وقوعهم ضحایا للعملیاِت العدائیِة بین األطراِف 
طالِق العیاراِت الناریِة الطائشِة أو انفجاِر  المتصارعِة في مناطِق المعارك كالقصِف الجويِّ وإ

ت. األلغامِ  ُ لمنتِج الفیلِم وهو تحَت رعایِة التنظیِم المُ كفِل بحمایته، لكْن من الجهِة هذه المخاطرُ قد تقع
ُ ضحیَة اعتقاٍل أو تعذیٍب أو خطٍف من أفراِد األمِن أو أطراٍف مسلحٍة متصارعٍة في  األخرى قد یقع

هذه الهواجُس والمخاطرُ تؤثرُ على قدرِة صانِع الفیلِم الوثائقّي على التدقیِق على الجوانِب  .دولٍة ما
ِة في الفیلِم في أثناِء التص یّ ویِر والتركیِز على المضموِن للحصوِل على أكبِر قدٍر من المعلوماِت الفنّ

، وسوریا وطُن القاعدِة اإلسالمیة الدولةُ (والحقائِق كأفالِم عینِة الدراسِة التي أنتجتها شبكُة فایس 
  ).الجدید، ووادي الذئاب، وروج افا

مقابلة، (مدین دیریه " الجدید سوریا وطُن القاعدةِ "الدولُة اإلسالمیِة و"منتُج ومخرُج فیلمي 
ُسیطرُ ) 2015 َض لها في أثناِء التصویِر ضمَن الحدوِد الجغرافیِة التي ی یُِّن المخاطرَ التي تعرّ بَ ُ ی

نیِة الفیلِم الوثائقيِّ من صدٍق وموضوعیٍة  ُ یها تنظیمُ الدولِة اإلسالمیِة والقاعدة، ومحاولَة التزامِه بب عل
ة یّ َن ا. ومعالجٍة فنّ نتِج الفیلِم والتنظیِم المسلِح في أثناِء تصویِر الفیلِم وبیّ لمنتُج كذلكَ بأنَّ الثقَة بین مُ

نتَج " تنظیمُ الدولِة اإلسالمیةِ "عنصرٌ مهمٌّ لنجاِح الفیلِم إذ سمَح  ُ خرِج مدین دیریه بأن ی نتِج والمُ للمُ
ه بصناعِة ) لِة اإلسالمیةتنظیمُ الدو (أفالمًا من داخِل المناطِق التي یسیطرُ علیها معتمدًا  على شهرِت

ه أوُل من التقى  ِم الوثائقیِة، إذ أنتَج أفالمًا داخَل مناطِق الدولِة اإلسالمیِة في العراِق سابقًا، وأنّ األفال
یُِّن دیریه . في العراِق والشاِم في سوریا لدى انفصالهم عن جبهِة النصرة" الدولِة اإلسالمیةِ "قادةَ  بَ ویُ

الدولِة اإلسالمیِة لدیِه معرفٌة عن حیاتِه التي یقضیها في مناطِق الصراعاِت والتوتر،  أنَّ تنظیمَ 
ویؤكُد دیریه أنَّ . وعالقاتِه اإلعالمیِة بكبریاِت المحطاِت التلفزیونیِة العالمیِة والمؤسساِت اإلعالمیة

التنظیمَ یثُق به وبإنصاِفه  من أهمِّ أسباِب قبوِل التنظیِم بالسماِح له بالتصویِر ودخوِل مناطقهم أنَّ 
ُ به من حیادیٍة ومهنیٍة في العمل، وهذا السبُب الرئیُس في دعوتهم  لتنظیِم الدولِة اإلسالمیِة لما یتمتع

في سوریا والعراق، " تنظیِم الدولِة اإلسالمیةِ "وفي أثناِء تصویرِه في مناطِق القاعدِة و. له ألراضیهم
ه ه لم  ذكرَ المنتُج مدین دیریه أنّ َ العدیَد من المخاطِر في جبهاِت القتاِل ومرمى القناصِة وأنّ واجه

ِل    .وجبهِة النصرة" تنظیِم الدولِة اإلسالمیةِ "یواجْه مخاطرَ من ِقبَ
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یرى المنتُج ومخرُج األفالِم الوثائقیِة محمٌد الیحیائّي، والذي لدیِه تجارُب عدیدةٌ في تصویِر 
نتاِج أفالٍم وثائقیٍة من د ُ الفیلم وإ ها صانع ُ مقابلة (اخِل مناطِق النزاعاِت أّن أهمَّ المخاطِر التي یواجه

 ،2015:(  
َ الفیلِم الذي وافَق على العمِل ضمَن . االلتزامُ التامُّ بما تریُده التنظیماُت المسلحة - إذ أّن صانع

   .التنظیِم المسلِح وتحَت حمایته هو بالضرورِة ملتزمٌ بما یرغُب بِه التنظیم
ِل التنظیماِت المعادیِة في  - ِضِه لخطِر القتِل أو االختطاِف من ِقبَ الخطرُ اآلخرُ هو إمكانیُة تعرّ

  .   حاِل اختالِل میزاِن القتاِل لصالِح الطرِف اآلخر
ُة كلفَة المخاطِر  - یّ وأخیرا، شبُح الفشِل في إنتاج فیلٍم مقبوٍل تساوي قیمتُه الموضوعیُة والفنّ

  .الشخصیِة التي قُّدمْت من أجلهوالتضحیاِت 
  

  "تنظیمُ الدولِة اإلسالمیة:"المطلب الثاني
ِد تحَت رایِة  حُّ ِت المنطقُة العربیُة ومنطقُة الشرِق األوسِط بعدِة مراحَل منها مرحلُة التَوَ مرّ

إلى الدوِل  الخالفِة اإلسالمیِة في مراحلِها المتعددة، من الخالفِة الراشدِة إلى األمویِة إلى العباسیةِ 
ها، والتي كانت عادةً ما تشمُل على  الكبرى الجامعة، مثَل ُدوِل األیوبییَن والممالیِك، أي مصر وغیرَ
األقلِّ دولتي مصرَ والشام، ثم جاءِت الخالفُة العثمانیُة فَوّحدْت معظمَ العالِم العربيِّ مضیفًة إلیه 

إبراهیم (ماتت فیه الخالفُة العثمانیة  الذي 1924تركیا وشرَق أوروبا والیوناَن حتى عاِم 
ثمّ جاءت مرحلُة الدوِل الكبرى مثَل دولِة محمد علي، والتي كانت تمتدُّ إلى ). 2015،17والنجار،

قْت هذه الدوُل الكبرى إلى دوٍل  زَّ ، ثم تَمَ ،  وتشمُل مصرَ والشامَ والحجاَز تقریبًا حدوِد أوغندا جنوبًا
بيِّ لمعظِم الدوِل العربیِة ثم بدایَة تحررِّها من هذا االستعمار، فانفصلِت أصغرَ بعد االحتالِل األورو 

ثمّ تطورَ األمرُ في . السوداُن عن مصرَ وانفصلت لبناُن عن سوریا، واستقلَّ األردنُّ وحده
ِت العراُق عملیًا بعَد االحتال ِت السوداُن إلى دولتي الشماِل والجنوب، وقُسِّمَ ِل التسعینیات، فقُسِّمَ

إحداها كردیٌة في الشمال، والثانیُة شیعیٌة في الجنوب، والثالثُة ُسنیٌة في : األمریكيِّ إلى ثالِث دول
ولم یبَق على تدشیِن هذا التقسیِم سوى اإلعالِن عنه فقط، فاألكراُد لهم جیٌش وشرطُة . الوسط

مٌ ونشیٌد وطنيٌّ مستقل ُة الرابعُة بعد ثوراِت الربیِع العربّي، ثمّ جاءِت المرحل. وأجهزةٌ استخبارتیٌة وَعَل
ها جماعاٌت مسلحٌة متحاربٌة متباغضٌة متقاتلة، بحیُث  فإذا بالدوِل تنقسمُ إلى كنتوناٍت صغیرٍة تحُكمُ



30 
 

تتحكمُ هذه الجماعاُت والمیلیشیاُت المسلحُة في سیاسِة هذِه الدولِة ومقدراتها االقتصادیِة وأمنِها أو 
  ).17، 2015 ،النجارإبراهیم و (اِت هذه الدول فزِعها أكثرَ من حكوم

 "تنظیِم الدولِة اإلسالمیة"ورُ جذ: أوالً 

بإسقاِط نظاِم صدام حسین وهزیمِة  2003نیسان  9بینما كانِت اإلدارةُ األمیركیُة تحتفُل في 
دعى أحمد  جیِشه ونهایِة العملیاِت العسكریِة واحتاللِها العراق، كاَن هناَك في بغداَد شاٌب أردنيٌّ  ُ ی

منهمكًا في ترتیِب أوضاِع مجموعتِه الصغیرِة لبدِء مرحلٍة ) أبو مصعب الزقاوي(فضیل الخالیلة 
ولم یكْن أبو مصعب معروفًا إال في . جدیدٍة معَ االحتالِل األمیركيِّ في العراِق منُذ الیوِم األوِل له

ه في سیاِق ربِط ) كولن باول( أوساٍط محدودة، بالرغِم من أّن وزیرَ الخارجیِة األمیركيِّ  قد ذكرَ اسمَ
مَ ). 23، 2015أبو هنیة و أبورمان، (الرئیِس العراقيِّ السابِق صدام حسین باإلرهاب  فعندما قَدَّ

ُ الوالیاُت المتحدةُ على العراِق  ره تَه أمامَ مجلِس األمِن الدوليِّ لتبریِر الغزِو الذي كانت تَُحضِّ باول أدلَّ
یوجُد في العراِق : (باول بیَن تنظیِم القاعدِة ونظاِم صدام حسین في العراِق قائالً  في كلمتِه ربطَ 

ها أبو مصعب الزرقاوي شریُك بن الدن   ).13، 2015حمادة ، ) (شبكٌة إرهابیٌة قاتلٌة یدیرُ
األردنّي، حتى من ضباِط األمِن  لم یكْن أحٌد من أصدقاِء الزرقاويِّ أیامَ الطفولِة والشباِب، وال

ُصبَح أحمُد فضیل الخالیلة  ُ یتخیُل أْن ی الشابُّ الطائُش  1)أبو مصعب الزرقاوي(الذیَن حققوا معه
والمشاكُس المغمورُ في حيِّ معصوٍم الشعبيِّ في مدینِة الزرقاِء األردنیِة المكتظِة بالسكان من أهمِّ 

، الذي غدا "تنظیِم الدولِة اإلسالمیة"ل الشخصیاِت الجهادیِة في العالِم واألَب الروحيَّ والمؤسَس 
  ). 26، 2015أبوهنیة وأبورمان،(حدیثًا مثیرًا لإلعالمییَن والسیاسییَن في مشارِق األرِض ومغاربها 

عرُف باألفغاِن العرِب ضدَّ  1989سافرَ الزرقاويُّ في عاِم  ُ إلى أفغانستاَن لالنضماِم إلى ما ی
وهناك التقى . َت كانوا یغادروَن أفغانستاَن بالفعِل في ذلك الوقِت الغزِو السوفییتّي، ولكّن السوفیی

علٍم سلفيٍّ جهادّي  2الزرقاويُّ أبا محمد المقدسيَّ  َ بعدها إلى . الذي شّكَل بالنسبِة له أوَل مُ ثم رجع
وأمضى ستَّ سنواٍت في . بعد العثوِر على أسلحٍة ومتفجراٍت في منزله 1993األردن، واعتُِقَل عامَ 

بیعة "جٍن أردنيٍّ مع أبي محمٍد المقدسيِّ بعَد الحكِم علیهما بالسجِن خمسَة عشرَ عامًا في قضیِة س

                                       
 ).174.( أبو مصعب الزرقاوي–" تنظیِم الدولةِ اإلسالمیة" نبذةٌ عن أبرِز قیاداِت : انظر في الملحقات  1

 ).167(محمد المقدسي أبو  –نبذةٌ عن كباِر قادِة التیاِر الجهادّي : انظر في الملحقات 2
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عاَد الزرقاويُّ إلى  1999بعد إطالِق سراحِه من السجِن وفي عاِم . والتي انتهت بعفٍو ملكّي  1"اإلمام
  ).27، 2015مناع، (أفغانستاَن وأقامَ معسكرًا للتدریِب برضا القاعدة 

على الحدوِد األفغانیِة (بدَأ الزرقاويُّ العمَل على إنشاِء معسكرِه الخاصِّ في منطقِة هیرات 
، ونُِظرَ له حینها كزعیٍم للجهادییَن من األردنِّ وفلسطیَن وبالِد الشام، وتمّكَن من نسِج )اإلیرانیة

القاعدِة ومعسكراِت العرِب عالقاٍت واسعٍة مِع مختلِف األطراِف المشاركیَن في الدوائِر المحیطِة ب
لم تمِض سوى أشهٍر معدودٍة حتى هاجمْت مجموعٌة تنتسُب إلى تنظیِم القاعدِة الوالیاِت . هناك

، فقامِت األخیرةُ بغزِو أفغانستاَن عبرَ تحالٍف دوليٍّ للقضاِء على )2001أیلول  11في (المتحدة 
مَ الزرقاويُّ عملیَة خروِجه ، )2002في عام (نظاِم حكِم طالباَن وتنظیِم القاعدة  وسرعاَن ما نّظ

ُ إلى إیراَن ثمَّ العراق    ).29، 2015أبو هنیة و أبورمان ،(وأتباَعه
وخالَل تلَك الحقبِة بدَأ الزرقاويُّ بإنشاِء شبكٍة جهادیٍة عالمیة، وأّسَس قواعَد في سوریة، 

نشُط في تفعیِل شبكتِِه في وتمكَن من تجنیِد عدٍد من السورییَن واللبنانییَن والفلسطنیین ، وكاَن یَ
العراِق، وتحدیدًا في منطقِة كردستان، ویتلقى دعمًا من شبكاِت الجهادییَن في أوروبا، فقد أوجَد 

، إذ كاَن یؤكُد خروَج 1999الزرقاويُّ تحالفًا مع الجماعاِت اإلسالمیِة في كردستاَن منُذ عاِم 
أبو (نٍة وااللتحاَق بمعسكراِت التدریِب في أفغانستاَن وكردستان الجهادییَن من األردنِّ إلى مالذاٍت آم

 2003وبعَد غزِو القواِت األمیركیِة العراَق واحتاللِِه في آذار عامَ ). 29، 2015هنیة وأبو رمان، 
كاَن الزرقاويُّ في المكاِن المناسِب ومستعدًا لقیادِة الجهادییَن ضدهم، ولكْن في غمرِة ذلك انفجرَ 

، فالزرقاويُّ كاَن یؤمُن بأّن القادةَ المیدانییَن الذیَن یقودوَن "القاعدة"جدیٌد بینه وبیَن قیادِة  جدلٌ 
األعماَل العسكریَة الجهادیَة في الجبهاِت ضدَّ المحتلِّ األمیركيِّ یجُب أن یتمتعوا بصالحیاٍت أوسعَ 

لموجودیَن على بعِد آالِف الكیلومتراِت في واستقاللیٍة أكبرَ من قادِة القاعدِة المتقدمیَن في السنِّ وا
وتكمُن المفارقُة الرئیسُة بأّن ). 2015،189عطوان،(مخابئهم في جباِل هندكوش في أفغانستان 

                                       
هو تنظیمٌ كاَن ثمرةَ التقاِء الزرقاويِّ بالمقدسيِّ حیُث نشَط االثناِن معًا في نشِر السلفیِة (قضیُة بیعِة اإلمام  1

العملیِة للزرقاوّي، وخالَل فترٍة وجیزٍة تمكنا من استقطاِب  الجهادیِة، وبذلَك تكاملْت الخبرةُ النظریُة للمقدسيِّ بالخبرةِ 
أو جماعَة التوحیِد، فهم لم یطلقوا على " لموحدین"واألنصار، وكانوا یطلقوَن على أنفسهم اسمَ  عدٍد من االتباعِ 

الذي سمانا اهللا  أرفُض أن نتسمى أو نتصَف غیرَ : ، إذ یقول المقدسيُّ معترضَا على التسمیةِ "بیعة اإلمام"أنفسهم 
  ).291، 2012أبورمان وأبو هنیة ،) (به
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رْت هي نفُسها " السیاساِت الهویاتیة" التي برزت كاستراتیجیٍة أمیركیٍة للنفوِذ والسیطرِة على العراِق أّث
  .الزرقاويِّ وشبكتِِه على ُأُسٍس سیاسیٍة مذهبیٍة طائفیة بدرجٍة كبیرة في بلورِة هویةِ 

اعتمَد الزرقاويُّ في النواحي األیدلوجیِة والفكریِة والفتاوى الفقهیِة على مرجعیِة شیخِه أبي عبد 
الذي كاَن له األثرُ المباشرُ على بناِء عقیدتِه القتالیِة ونهجِه الفقهّي، خصوصًا ما  1اهللا المهاجر

المتمثِل بالمرتدیَن من األنظمِة العربیِة واإلسالمیِة " (العدو القریب"مسألِة أولویِة قتاِل یتعلُق ب
، ومسألِة تكفیِر الشیعِة عمومًا ومعظِم خیاراِت الزرقاويِّ الفقهیِة المتشددِة الخاصِة )الحاكمة

ِع الرؤوِس وتكتیكاِت وعملیاِت االختطاِف واالغتیاِل وقط" التترس"بالعملیاِت االنتحاریِة ومسألِة 
  ).2015،32أبوهنیة وأبو رمان،(العنِف والرعب 

ثَمَّ عامالِن رئیساِن ساعدا الزرقاويَّ علي بناِء التنظیِم الشرس؛ األول هو السیاساُت األمیركیُة 
ّي، والثان ي خالَل المرحلِة األولى، كحلِّ الجیِش العراقيِّ ومغازلِة المكوِن الشیعيِّ على حساِب السنّ

هو التمدُد اإلیرانيُّ عبرَ الهیمنِة على القوى السیاسیِة الشیعیة التي أصبحت بمثابِة الفاعِل األهمِّ في 
فقد خلقْت تلَك السیاساُت مناخًا مواتیًا للزرقاويِّ في القدرِة على التجنیِد . النظاِم السیاسيِّ الجدیدِ 

ّي  الذي كاَن یشعرُ بقلٍق شدیٍد من التحوالِت واكتساِب الحاضنِة االجتماعیِة في المجتمِع السنّ
الجاریة، إذ كانْت دفتُها تسیرُ في االتجاِه المعاكِس لمصالحِه ومكتسباتِه السیاسیِة والمجتمعیِة خالَل 

 ).2015،24أبو هنیة وأبورمان، (العقوِد السابقة 

 ":تنظیِم الدولِة اإلسالمیة"مراحُل بناِء : ثانیاً 

  والجهاد جماعُة التوحیدِ  -1  
، وكاَن الزرقاويُّ على قناعٍة "التوحیِد والجهاد"في كردستاَن بدَأ الزرقاويُّ بتشكیِل نواِة     

لم یطلِق ). 143، 2015علوش،(بأنَّ الوالیاِت المتحدِة ستغزو العراَق بعَد غزوها أفغانستان 
، فبحسِب أبي أنٍس ال شاميِّ كاَن الزرقاويُّ ینتظرُ أن الزرقاويُّ في البدایِة على جماعته اسمًا معینًا

تقومَ جماعٌة عراقیٌة باإلعالِن عن نفسها ثمَّ یعمُل معها ومن خاللها، إال أّن الشاميَّ اقترَح تشكیَل 
وقد ترّدَد الزرقاويُّ لفترٍة في ذلَك إذ كاَن یعمُل من خالِل ". التوحید والجهاد"هیكیلٍة للجماعة باسِم 

َ باإلعالِن عن الجماعِة فبدأْت جمیعُ مجلِس شورى لشبكتِه یتكو  ُن من المقربیَن منه، ثمَّ اقتنع
منُذ أیلول عامَ " التوحید والجهاد"البیاناِت واإلصداراِت المسموعِة والمرئیِة والمقروءِة تصدرُ باسِم 

  ).34، 2015أبوهنیة و أبورمان، ( 2003

                                       
 ).169(أبو عبد اهللا المهاجر  –نبذةٌ عن كباِر قادِة التیاِر الجهادّي : انظر في الملحقات 1
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  افدینتنظیمُ القاعدِة في بالِد االرّ -2
ُ یظهرُ بقوٍة في معادلِة المقاومِة العراقیة، فّكرَ " التوحید والجهاد"عوُد  بعَد أِن اشتدَّ  وبدَأ دوره

الزرقاويُّ بمبایعِة تنظیِم القاعدِة بعَد أن شاورَ مجلَس الشورى والجماعة، وحصلْت مراسالٌت بین 
الماليِّ " حید والجهادالتو "الذي ساعَد على سرعِة المبایعِة ضعُف جماعِة . الزرقاويِّ وأسامَة بِن الدنٍ 

بعد بیعِة الزرقاويِّ للقاعدِة التحَق بتنظیمِه الجدیِد . وحصارُ الداعمیَن لها مالیًا من جزیرِة العرب
. باقي العناصِر التابعیَن للقاعدِة في العراق، وصارَ تنظیمًا واحدًا له تنسیٌق في عدِة دوٍل محیطة

تنظیمُ القاعدِة في بالِد الرافدین  1ایعِة أسامَة بِن الدنٍ وقد ُأطلَِق على التنظیِم الجدیِد بعَد مب
  ).143، 2015علوش،(

  شورى المجاهدین مجلُس   -3
كثََّف تنظیمُ القاعدِة في بالِد الرافدیِن من عملیاتِه إلى أن أصبَح واحدًا من أقوى التنظیماِت 

حیُث خرَج  2006العراِق إلى عاِم وبدَأ یبسُط نفوَذه على مناطَق واسعٍة من . في الساحِة العراقیة
الزرقاويُّ على المِأل في شریٍط مصوٍر معلنًا تشكیَل مجلِس شورى المجاهدیَن بزعامِة عبِد اهللا رشیٍد 

دُّ . البغدادّي  عَ ُ ٌ مَن الفصائِل المنخرطِة في تشكیِل مجلِس شورى المجاهدیَن الذي ی ُ بیاٌن موقع تاله
  ).144، 2015علوش، (اإلسالمیِة التي جاءت بعده  النواةَ األولى لبناِء  الدولةِ 

  ةدولُة العراِق اإلسالمیّ  -4
َسرٍَّب  رَ الزرقاويُّ الحقًا في خطاٍب مرئيٍّ نادٍر مُ َ تضمَن حوارًا ) 2006نیسان  25بتاریخ (ظه

ه قُ  َ بعِض أتباعِه یناقُش فیه إمكانیَة إعالِن إمارٍة إسالمیٍة في غضوِن ثالثِة أشهر، إال أنّ ِتَل بعَد مع
ِل طائرٍة حربیٍة أمریكیة، ما حاَل دوَن اإلعالِن، ) 2006حزیران  7(ذلك بأقلَّ من شهریِن في  من ِقبَ

ُ نحوَ التمسِك به عبرَ إعالِن قیاِم  ة"األمرَ الذي سارَع خلفاؤه أبوهنیة و " (دولِة العراِق اإلسالمیّ
  ).45، 2015أبورمان،

وضمَّ كًال من مجلِس  2006\6\12بتاریِخ " المطیبین"َس حلُف وبعَد خمسِة أیاٍم من مقتلِه ُأسِّ 
جنُد الصحابِة وجیُش الفاتحیَن وكتائُب أنصاِر التوحیِد وعدٌد من (شورى المجاهدیَن بفصائلِه كافًة 

وبعَدها في . واستولت على التنظیِم بعَد مقتِل الزرقاوّي ) شیوِخ العشائِر الجهادیِة في بالِد الرافدین
تمَّ حلُّ جمیِع التشكیالِت المكونِة لمجلِس شورى  2007\1\15الرماديِّ العراقیِة وبتاریِخ  مدینةِ 

                                       
 ) .164(أسامة بن الدن  –نبذةٌ  عن أبرِز قادِة التیاِر الجهادّي : أنظر في الملحقات 1
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عالُن دولِة العراِق اإلسالمیِة تحَت قیادةِ   1المجاهدیَن، بما فیها تنظیمُ القاعدِة في بالِد الرافدیِن وإ
بقبعتِه الجدیدِة؛ تنظیمُ دولِة اإلسالم  وتسلمِت الجهاَد العالميَّ ) أبو عمرَ البغدادّي (حامٍد داوٍد الزاوّي 

  ).82، 2015حمادة، (
وتمَّ اإلعالُن عن تشكیِل حكومِة الدولِة األولى عن طریِق المتحدِث الرسميِّ محارٍب الجبوريِّ 
في المرحلِة األولى، وهيَ تشیرُ إلى هیمنِة المكوِن العراقيِّ على مفاصِل التنظیِم وغیاِب الجهادییَن 

أعلَن التنظیمُ عن تشكیلِة وزارٍة ثانیة  2009أیلول  22وفي . األجانِب باستثناِء المهاجرالعرِب و 
ُ األمنيُّ في العراِق قد تدهورَ مع تصاعِد  2006وفي عاِم ). 35، 2014أبوهنیة، ( كاَن الوضع

راُل دیفید هجماِت القاعدِة األمرَ الذي بحثْت فیه الوالیاُت المتحدةُ عن خیاراٍت صعبة، وظهرَ الجن
نقذ، إذ قدَّمَ استراتیجیًة جدیدةً في  تستنُد إلى سیاسِة تدفِق القواِت من " مكافحة التمرد"بیترایوس كمُ

ألٍف من الجنوِد األمیركییَن إلعادِة االنتشاِر ومنِع مزیٍد من االنهیارات،  30خالِل ضخِّ أكثرَ من 
جنوِد بالتزامِن مع دعِم الحركاِت والفصائِل والقوى ألفًا من ال 160لیصَل عدُد القواِت األمیركیِة إلى 

السنیِة المستعدِة لقتاِل تنظیِم دولِة العراِق اإلسالمیة، وهي الظاهرةُ التي ُأْطلَِق علیها مصطلُح 
  ).47، 2015أبوهنیة و أبو رمان، " (الصحوات"

تي َأعلنت في العراِق توسعًا ال" الدولِة اإلسالمیةِ "شهدْت فترةُ تولي أبي عمرَ البغداديِّ إمارةَ 
واضحًا في العملیاِت النوعیِة التي تقومُ بها فصائُل الدولِة ضدَّ االحتالِل األمیركّي، وزاَد اإلقباُل 
على االنخراِط في التنظیماِت الجهادیِة السلفیِة بالمقارنِة مع الفصائِل المسلحِة الوطنیة، وكاَن من 

عدٌد من ضباِط الجیِش العراقيِّ المنحلِّ ومن قادِة " دولِة اإلسالمیةِ تنظیِم ال"جملِة مِن انخرطوا في 
اعي، والعقیُد سمیرٌ عبٍد . حزِب البعث من هؤالِء العمیُد الركُن محمٌد ندى الجبورّي، الملقُب بالرّ

، عضوُ قیادِة فرقِة حزِب البعِث في السجوِن العراقیة 2)ِب حجي بكر(محمٍد الخلیفاوّي المعروُف 
ُأعلَن عن مقتِل أبي عمرَ البغدادّي، إلى جانِب  2010نیسان  19وفي ). 156، 2015لوش، ع(

ه أبي حمزةَ المهاجر، فبادرَ تنظیمُ دولِة العراِق اإلسالمیِة سریعًا إلى تعییِن كباِر قادته،  وزیِر حرِب
قِد اجتمعْت على  أّن الكلمةَ  2010أیار  16فقد َأعلَن في بیاِن مجلِس شورى المجاهدیَن بتاریِخ 

أمیرًا للمؤمنیَن في دولِة العراِق اإلسالمیة، وتولیِة أبي  3بیعِة أبي بكٍر البغداديِّ الحسینيِّ القریشيِّ 

                                       
 ,) 175(أبو عمر البغدادي " تنظیم  الدولة اإلسالمیة"نبذة عن أبرز قیادات : انظر في الملحقات 1

 ).177(حجي بكر  –" تنظیِم الدولِة اإلسالمیة"نبذةٌ عن أبرِز قیاداِت : انظر في الملحقات 2

 ) .176(البغدادي  أبو بكر –"تنظیِم الدولِة اإلسالمیة "عن أبرِز قیاداِت نبذةٌ : انظر في الملحقات 3
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عبِد اهللا الحسنيِّ القریشيِّ وزیرًا أوَل ونائبًا له وتعییِن أبي سلیماَن وزیرًا للحرِب خلفًا 
البغداديُّ عملیَة بناِء نواٍة عسكریٍة صلبٍة من  وتابعَ أبو بكرٍ ). 35، 2014أبوهنیة، (للمهاجر

العراقییَن معتمدًا على حجي بكٍر وعبِد الرحمِن البیالويِّ وعدٍد من الضباِط السابقیَن الذیَن احتلوا 
فَصلیًة في التنظیم نِح غیِر العراقییَن دورًا أساسیًا في التركیبِة الشرعیِة . مفاتیَح مَ وقد َحرَص على مَ

الضخِّ الدائِم للتنظیِم بالمهاجرین، كما یعتمُد البغداديُّ في مشروعِه على ستِة عناصرَ لتأمیِن 
  :لبناِء نفِسِه بعَد تجربِة الصحوات" الدولة اإلسالمیة"نضجْت خالَل عملیِة استعادِة تنظیِم 

موقِع تحدیِد االستفادةُ القصوى من خبرِة ضباِط الجیِش العراقيِّ السابِق الذیَن أصبحوا في : األول
  .السیاساِت العسكریة

  .تأمیُن موارَد مالیٍة ضخمٍة تسمُح للتنظیِم بامتالِك القدرِة على تحقیِق برنامِجه: الثاني
خضاِع كل المخالفیَن لمشروِع  :الثالث اعتماُد اإلعالِم على صورِة الجبروِت والقسوِة والرهبِة لتحییِد وإ

  .الخالفة
  ".الصحوات"اوضاِت مع العشائِر والبنى االجتماعیِة مستفیدًا من درِس اتباعُ سیاسِة المف :الرابع

ة  :الخامس البیعة (عدمُ التهاوِن مع أيِّ تنظیٍم جهاديٍّ ال یریُد التعاوَن مع داعش على قاعدِة النِّدِّیّ
  ).أو القتال

لتطهیِر أماكِن وجوِد التنظیِم ممن "الُغلوُّ في التعامِل مع أیِة مجموعاٍت سكانیٍة غیرُ سنیٍة  :السادس
ُشّكَل قاعدةَ احتجاٍج أو رفٍض لممارساِت التنظیم    ). 37-35، 2015مناع، (یمكُن أن ی

ه " الدولِة اإلسالمیةِ "وبدورها استنكرْت هیئُة علماِء المسلمیَن في العراِق إعالَن  قیاِم  ورأْت أنّ
أيَّ مشروٍع لتقسیِم العراِق یصبُّ في " استدراٌج لحالِة التجزئِة والتقسیِم التي أرادها المستعمر، وأّن 

جاء ذلَك على لساِن عضِو شورى الهیئِة عصاٍم الراوّي، مضیفًا أّن مجلَس "إطاِر الخیانِة العظمى، 
ٍل بالتّحدِث باسِم سنِة شورى المجاهدیَن الیمثُل إال جزءًا یسیرًا من المق خوّ اومِة والسنة، وهو غیرُ مُ

  ).149، 2015علوش، (العراق 
  والشام في العراقِ " تنظیمُ الدولِة اإلسالمیةِ " -5

لم یكْن للقاعدِة وجوٌد فعليٌّ حقیقيٌّ في ) 2011منتصَف آذار (قبَل انطالِق الثورِة السوریِة 
فعلى خالِف دوٍل عربیٍة و إسالمیٍة عدیدٍة . دودها الدنیاسوریة، بل إّن السلفیَة الجهادیَة كانت في ح

لم تتطوِر السلفیُة الجهادیُة في البنیِة السوریة، إذ هیمَن نمُط التدیِن الصوفيِّ والشعبيِّ على المجاِل 
ا اإلسالمُ السیاس ، أمّ يُّ العام، وكانِت السلفیُة اإلصالحیُة والعلمیُة والوطنیُة قد شهدْت تراجعًا حاّدًا
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َض لإلقصاِء واالستئصاِل عِقَب دخولِه في مواجهٍة مسلحٍة  ممثًال بجماعِة اإلخواِن المسلمیَن فقد تعرّ
، 2015أبوهنیة و أبو رمان ، (مع النظاِم نهایَة السبعینیاِت وبدایَة الثمانینیاِت من القرِن الماضي 

73.(  
ِة شهوٍر على عسكرِة الثورِة التي الحضورُ السلفيُّ الجهاديُّ في سوریة برَز بعَد مروِر عد

ُ لم یبرْز بهذا الحجِم . 2011بدأت سلمیًة في آذار  ه وهو إن كاَن موجودًا قبَل اندالِع الثورِة إال أنّ
ُ إلى عاِم . والعمِق واالتساِع والنفوِذ إال في المراحِل الالحقِة لعسكرِتها حیُث  2003ویعوُد حضوره

لُ  ّ ُسه وغالبًا ما كانت المخابراُت . مرورَ الجهادییَن إلى العراِق عبر بوابته كاَن النظامُ السوريُّ ی
ُل وجوَد خطاٍب  ّ السوریُة تغضُّ النظرَ عن الحاضناِت االجتماعیِة التي تشكلْت لهذا الفكر وتُسه

ه في ن هایِة جهاديٍّ داعٍم للمقاومِة العراقیة، واستثمرتْها بما یتناسُب مع مصالحها االستراتیجیة، إال أنّ
وقد كاَن لخروِج العدیِد من قادِة الفكِر السلفيِّ الجهاديِّ من السجوِن . المطاِف خرجْت عن سیطرتها

ِل النوعيِّ الذي أطَّرَ التنظیماِت الجهادیَة السلفیَة التي تمكنت من بناِء  السوریِة األثرُ البالغُ في التحوّ
  ).2015،133علوش، (كتائَب وألویة 

السیُد أبو "، وبینما كانِت الثورةُ ضدَّ النظاِم السوريِّ في ذروتها، أرسَل 2011في صیِف عاِم 
، أحَد أبرِز 1"أبو محمد الجوالني"في العراِق الشیَخ " تنظیِم الدولِة اإلسالمیةِ "أمیرُ " بكٍر البغداديُّ 

اِط النظام، الشخصیاِت في الدولة إلى سوریا لتأسیِس جماعٍة جهادیٍة هناَك للقتاِل من أجِل إسق
  .2012وهكذا تمَّ تشكیُل جبهِة النصرِة التي جرى اإلعالُن عنها رسمیًا في كانون الثاني عامَ 

، زعیِم 2بعَد التشاوِر مع الدكتور أیمِن الظواهري" السیِد البغداديِّ "وقد تمَّ اتخاُذ خطوِة 
" تنظیِم الدولِة اإلسالمیةِ "لعالقُة بین واتّفَق الطرفاِن على أن تظلَّ ا. ، الذي بارَكها وأیَّدها"القاعدة"

رِث هجماِت " القاعدة"غامضًة بسبِب الخلفیِة التاریخیِة لتنظیِم " النصرة"في العراِق والجبهِة الجدیدِة  وإ
لتسهیِل تجنیِد مقاتلیَن في صفوِفها، وتَجنُِّب حدوِث حساسیاٍت في  2001الحادي عشر من أیلول 

  ). 60، 2015عطوان، (لمقاتلِة للنظام أوساِط الجماعاِت األخرى ا
   

                                       
 ).178(نبذةٌ عن قیاداِت جبهِة النصرِة أبو محمد الجوالني : انظر في الملحقات 1

 ) .166(أیمن الظواهري  –عن كباِر قادِة التیاِر الجهادّي نبذةٌ : انظر في الملحقات 2
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ُب على غیرها  غُل ها یَ بدأْت جبهُة النصرِة في سوریَة تنمو بقیادِة إبي محمٍد الجوالنّي، وبدا اسمُ
من التنظیماِت الجهادیِة، وبدَأ یتوافُد المجاهدوَن من الخلیِج والیمِن ودوِل المغرِب العربيِّ وأوروبا 

الذي أقلَق الدولَة في العراِق مْن أْن تخرَج جبهُة النصرِة عن والئِها للدولِة  إلى جبهِة النصرة، األمرَ 
  ).175، 2015علوش، (اإلسالمیِة في العراق 

عندما أرسَل أیمُن الظواهريُّ  2013بدَأ الجوالنيُّ یأخِذ البیعِة باسِم البغداديِّ حتي مطلِع عام 
وقد طلَب . 1الملقِب بأبي خالٍد السوري) محمد بهایا(هو من مخبئِه األفغانيِّ موفدًا إلى البغداديِّ 

لكنَّ البغداديَّ رفَض متعلًال ببعِد المسافِة بینه . بهایا من البغداديِّ تقدیمَ البیعِة ألیمِن الظواهرّي 
َ بهایا إلى محمٍد الجوالنيِّ طالبًا  منه وبیَن الظواهريِّ وبعِد الظواهريِّ عن بالِد الشاِم والعراق، وتوجه

البیعَة ألیمَن الظواهرّي، وحصَل بهایا على بیعِة الجوالنيِّ واتفقا أْن ال یتمَّ اإلعالُن عن هذا االتفاِق 
غیرَ أّن خبرَ اتفاِق الجوالنيِّ مع محمد بهایا وصَل إلى البغداديِّ . حتى الیثیرا غضَب البغدادّي 

خالفاُت إثرَ رفِض الجوالنيِّ مساعدةَ تنظیِم دولِة الذي توترِت العالقُة بینه وبیَن الجوالنيِّ وتراكمْت ال
ُب الجوالنيِّ من تنفیِذ أوامِر البغدادي  رُّ َ حمادة، (اإلسالِم في العراق، ومن التراكماِت أیضا كاَن تَه

2015 ،99.(  
ِل الوالیاِت المتحدِة  لم تعلْن جبهُة النصرِة عن هویتها القاعدیة حتى بعَد اعتبارها من ِقبَ

في العراِق عن ضمَّها إلى فرعِه " تنظیِم الدولِة اإلسالمیةِ "إرهابیة إال بعَد إعالِن زعیِم  منظمةً 
ى ب  َسمّ ُ ها "تنظیِم الدولِة اإلسالمیِة في العراِق والشام"العراقيِّ وتأسیِس ما ی ، التي اختصرَ اسمَ

، زعیمَ النصرة، رفَض هذا الدمَج بیَن 2"داعش"اإلعالمُ بمصطلح  ، لكنَّ أبا محمٍد الجوالنيَّ
مّ دخَل زعیمُ القاعدِة أیمُن  التنظیمین، وبدًال من ذلَك أعلَن عن تبعیِة التنظیِم للقاعدِة المركزیة، ُث

تمامًا الظواهريُّ على خطِّ الخالف، في محاولٍة للفصٍل بین الطرفیِن إال أنَّ النتیجَة جاءت معاكسًة 
ّدى ذلَك إلى تظهیِر األزمِة التاریخیِة المكتومِة بینه وبیَن الفرِع العراقيِّ وتفجیِر الصراِع الداخليِّ  إذ أ

بدوره َكلََّف أیمُن الظواهريُّ أبا خالٍد السوريِّ محمدا ). 74، 2015أبو هنیة و أبو رمان، (بینهما 
بیَن الطرفین، فرفَض التنظیمُ انتداَب أبي خالٍد وهددَّه بهایا رفیَق دربِه وابَن الدن بالتوسِط والفصِل 

                                       
 ) .170(أبو خالد السوري  –عن كباِر قادِة التیاِر الجهادّي نبذةٌ : انظر في الملحقات 1

من باِب " داعش"في العراِق والشاِم اسم " تنظیِم الدولِة اإلسالمیةِ "أّن اإلعالمَ أطلَق اختصارًا على ( ترى الباحثةُ  2
ِه وأفعالِِه اإلجرامیة، ولكّن الباحثَة تجنبت استخدامَ  في مصطلحاِت " داعش"اإلزدراِء وتقبیِح التنظیِم بسبِب توحشِّ

م العراَق  الدراسِة من أجِل المحافظةِ  على الموضوعیِة والدقِة بتسمیِة األموِر بمسمیاتِها وتحدیدًا بعد حذِف التنظِی
غیر متوافٍق مع اسِم التنظیِم " داعش"وبذلك یُصبُح اختصارُ ". الدولة اإلسالمیة"والشامَ من اسِمه واإلبقاءَ على 

ُ الب  ).احثُة التغییرَ في المسمیاِت وفقًا لمصادِر الدراسةالجدیِد الذي یرتضیه لنفِسه، وفي األدِب النظريِّ ال تستطیع
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ْقتَل هذا األخیرُ بعملیٍة انتحاریٍة رأِت القاعدةُ أّن تنظیمَ الدولِة وراءها، ما أشعَل حربًا بیَن الطرفیِن  ُ لی
  ).26، 2014شقیر، (في سوریا 

. ظیِم القاعدِة الوحیِد في سوریةأعلَن أیمُن الظواهريُّ ألهِل الشاِم أنَّ جبهَة النصرِة هي فرعُ تن
ستمرُّ باسِم دولِة العراِق : "وقاَل الظواهريُّ في تسجیٍل صوتّي  لَغى دولُة العراِق والشاِم اإلسالمیِة ویَ تُ

ُ القیادة "اإلسالمیة ، مؤكدًا أّن جبهَة النصرِة ألهِل الشاِم فرعٌ مستقلٌّ لجماعِة قاعدِة الجهاِد یتبع
 ).184 ،2015علوش ،(العامة 

كاَن في تلَك اللحظِة قد بعَث باآلالِف من مقاتلیه إلى سوریا تحَت اسِم " السیُد البغداديُّ "
في العراِق والشام، وبدأت عالماُت االنشقاِق عن تنظیِم القاعدِة وزعیمِه الظواهريِّ " الدولِة اإلسالمیةِ "

ُ نفَسه في موضِع المنافِس "  البغداديَّ السیّد "تظهرُ بقوٍة إلى العلن، كاَن واضحًا أنَّ  بدَأ یضع
ُ عینه على  وعندما . على جانبيِّ الحدوِد السوریِة العراقیة" دولة الخالفة"للدكتور الظواهريِّ ویضع

سحَب مقاتلیها من سوریَة والتركیَز على العراِق فقط " الدولِة اإلسالمیةِ "طلَب الدكتورُ الظواهريُّ من 
َ له  تاركًة مسؤولیةَ  ه إهانًة غیرَ متوقعٍة عندما " السیُد البغداديُّ "القتاِل في سوریَة لجبهِة النصرِة، وجَّ

ه ال یعترُف بالحدوِد المصطنعِة بین سوریا والعراِق التي رسمها الكفارُ وفَق اتفاقیِة سایكس  قاَل إنّ
  ).2015،61علوش، ( 1917بیكو عامَ 

  میةاإلسال إعالُن دولِة الخالفةِ : ثالثاً 
كانت دولُة البغداديِّ تتطورُ بصورٍة الفتة، فبعَد أن ظنَّ كثیروَن بأنَّ مسألَة  2012منُذ العاِم 

اإلعالِن عن قیاِم الدولِة مسألٌة دعائیٌة وهمیٌة ال تتعدى حدوَد العوالِم االفتراضیة، تبّدَل الموقُف 
ُ فجرَ  على وقِع سقوِط  2014حزیران  10الثالثاء  الدوليُّ واإلقلیميُّ والمحليُّ بعَد أن استقیَظ الجمیع

مدینِة الموصِل في محافظِة نینوي على یِد التنظیم، وباَت یتحدُث عن دولٍة حقیقیٍة في حیِز العوالِم 
بثَّ التنظیمُ شریطًا مصورًا  2014حزیران  29وفي ). 2015،127أبو هنیة و أبو رمان،(الواقعیة 

ُظِهرُ آلیاِت التنظیِم وهي تُزیُل السواترَ بین من خالِل مؤسستِه اإلعالمیِة بعن واِن كسِر الحدوِد ی
  . الحدوِد العراقیِة السوریة

منذ سیطرتِه على مدینِة الموصِل في حزیراَن " تنظیمُ الدولِة اإلسالمیةِ "القدراُت التي أظهرها 
دُّ  2014 ُ ع ها بعُضهم أسرارًا وألغازًا فیما أثارْت جملًة كبیرةً من األسئلِة حوَل األسباِب والعوامِل التي یَ

حقَّقَه من انتصاراٍت عسكریٍة خاطفٍة على خصوِمه، سواءًا كانت جیوشًا نظامیة، كما هيَ حاُل 
ومطاِر الطبقِة ) 17(الجیِش العراقيِّ الذي انهارْت قواتُه في محافظِة نینوى، وكما حدَث مع الفرقِة 
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رَ بانهیارِ  ِم الدولة، قبَل أن تتدخَل القواُت  العسكرّي، األمرَ الذي تكرَّ قواِت البشمركِة الكردیِة أمام تقدُّ
الجویُة األمریكیُة في الثامن من آب، فضًال عن تراجِع فصائَل مسلحٍة منافسٍة في سوریا كالجیِش 

). 32، 2014هنیة، (الحرِّ والجبهِة االسالمیِة وجبهِة النصرِة وغیرها من القوى اإلسالمیِة المسلحة 
تقاتُل الجمیعَ دوَن استثناٍء وعلى عدِة جبهاٍت " داعش"في العراِق والشاِم " الدولُة اإلسالمیةُ "وأضحِت 

إّن استراتیجیَة داعَش قد تغیرت في المنطقِة الغربیِة في العراِق إلى المنطقِة . في العراِق والشام
رضًا إلى محافظِة صالِح الدیِن الشمالیِة الغربیِة، أي كركوك والموصل، وتمتدُّ الدولُة أیضًا ع

َ األجزاِء الشمالیِة والشمالیِة الشرقیِة من سوریا عنَد الرقِة والحسكِة الغنیِة بالنفط  ع اسد، (لتترابَط مَ
2015 ،153.(  

ُ الدوليُّ تحَت وقِع صدمِة سقوِط مساحاٍت شاسعٍة من  وفي الوقِت الذي كاَن فیِه المجتمع
معلنًا في  2014حزیران  29ِر الناطِق باسِم الدولِة أبو محمٍد العدنانيِّ في العراِق بیِد التنظیِم وظهو 
وتنصیُب أبي بكٍر البغداديِّ إبراهیمَ عواٍد " هذا وعُد اِهللا قیامُ دولِة الخالفة"تسجیٍل صوتيٍّ بعنواِن 

ِه خلیفًة للمسلمیَن . خلیفًة للمسلمین أصدرَ ) 2014تموز  1بتاریخ (وفي الیوِم التالي لتنصیِب
بعنواِن رسالٍة إلى المجاهدیَن واألمِة " حالِة الخالفِة وبیاِن أحواِل المسلمین"البغداديُّ خطابًا أقرَب ل

. اإلسالمیِة في شهِر رمضاَن یدعو فیها جنوَد الدولِة إلى التمسِك بالجهاِد واستكماِل رسالِة الخالفة
األولى صوتًا وصورة، خطیبًا للجمعِة في مسجِد للمرِة ) الخلیفة(وبعدها بأیاٍم ظهرَ البغداديُّ 

  ).129، 2015أبو هنیة وأبو رمان ، (الموصِل الكبیِر في السادِس من رمضاَن 

ُ على الحدوِد السوریِة والعراقیة لم یكن "تمدَُّد  ته تنظیِم الدولِة اإلسالمیِة في العراق، وسیطرَ
فقْد عمَل التنظیمُ منُذ انكسارِه على یِد  بمحِض الصدفة أو بال مقدماٍت وشروٍط ودینامیكیات،

على مراجعِة استراتیجیاتِه وتكتیكاتِه  2007الصحواِت وانقالِب المجتمِع السنّيِّ علیِه في العاِم 
َل من العمِل العسكريِّ التوسعيِّ إلى العمِل األمنيِّ الدقیق،  عادِة هیكلِة أطرِه القیادیة، فتحوّ وإ

حترفُة بزماِم األمور وأمسكت قیادةٌ عسكریٌة و  اإل أّن ). 134، 2015أبو هنیة و أبو رمان ، (أمنیٌة مُ
ّي، فلوال  َ السنّ العامَل األكثرَ أهمیًة في تفسیِر الصعوِد یتمثُل بالعامِل السوسیولوجي، أِي المجتمع

ُ من تهمیٍش للسنِة وتعزیِز مشاعِر القلِق على ال هویِة مع سیاساُت المالكيِّ اإلقصائیِة وما حملته
تنامي النفوِذ اإلیرانيِّ وما رافَق ذلَك من تصفیِة حساٍب مع النخبٍة السیاسیِة تحَت بنِد الحرِب على 
األرهاب، ال یقف العامُل السوسیولوجيُّ عنَد حدوِد العراق، فدخوُل سوریَة على خطِّ االحتجاجاِت 

ِل طبائِع الصراِع فیها نحوَ العسك رِة والطائفیِة ساعَد على والدِة تنظیِم جبهِة السلمیِة الشعبیِة وتحوُّ
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العامُل السوسولوجيُّ المتمثُل في األزمِة السُّنیِة الممتدِة بیَن العراِق وسوریَة ولبناَن هو . النصرة
) وال یبررُ بأيِّ حاٍل من األحوال(الحاسمُ في تفسیِر القوِة التي امتلكها التنظیم، وهو الذي یفسرُ 

ُ الوحشيَّ مع الخصوِم الذي ال یخرُج عن أیضًا بدرجٍة رئ یسٍة التوجهاِت األیدیولوجیَة له وسلوَكه
ّي  ِش اآلخِر ضدَّ المجتمِع الّسنّ   ).135، 2015أبوهنیة و أبو رمان ، (مربع الردِّ على التَّوحُّ

 

  خرىتنظیِم الدولِة اإلسالمیِة مع التنظیماِت المسلحِة األ"صراعُ : رابعاً 
  . والقاعدة" تنظیِم الدولِة اإلسالمیة"ِف بیَن جوهرُ الخال -1

، وفي محاولٍة إقصائیٍة إلغائیٍة لكلِّ التنظیماِت التي تحمُل "الخالفة"أعلَن أبو بكٍر البغداديُّ       
ها بصورِة التنظیماِت المقاتلِة دون ُأفٍُق ودوَن مشروٍع واضِح  الفكرَ السلفيَّ الجهادي أراَد إظهارَ

" الخلیفةُ "رأِس هذه التنظیماِت تنظیمُ القاعدِة األمِّ لكلِّ فروِع السلفیِة الجهادیة، وحتى  المعالم، وعلى
، فالكلُّ یشترُك في الفكِر والمعتقد، لكّن التكتیَك والهدَف انشطرَ  ُ هو ابُن القاعدِة األمّ غداديُّ نفُسه الب

" الخالفة"باإلعالِن عن داعش أوًال وبإعالِن  البغداديُّ القولَ " الخلیفةُ "مع أبي بكٍر البغداديِّ إذ أراَد 
ثالثًا إّن القاعدةَ أضحت تنظیمًا َهِرمًا وأّن قادتَها وعلى رأِسهم أیمُن " الدولِة اإلسالمیةِ "ثانیًا وبتأسیِس 

وفَق  -الظواهريُّ باتوا خارَج التاریِخ، بل یشكلوَن خطرًا على المشروِع الجهاديِّ الذي یجُب 
 ).53، 2014شندب، (أن یسلَك طریقَه السلیم  - البغداديِّ 

وقد حدَث تعییُن أبو بكٍر البغداديِّ أمیرًا على دولِة اإلسالم بطریقٍة فوقیٍة وغیبیٍة غیِر     
ِزَل الرجُل علیهم أمیرًا دوُن أن یكوُن له سابقٌة في الجهاِد  مٍة ومفهومٍة للقواعِد الجهادیة، فقد ُأنْ معلو

يُّ تاریٍخ في العمِل الحربيِّ أو الدینيِّ أو السیاسي، وقد استغلِت المجموعُة ودون أن یكوَن له أ
العسكریُة العراقیُة ضعَف التواصِل بین المجموعاِت على األرِض وبینها وبین قادتِها، وبین القادِة 

ه بایع، وكاَن  النقطاِع أنفِسهم، لتمریِر تعییِن أبي بكٍر البغدادي، حیث اعتقَد كلُّ شخٍص أّن غیرَ
ِل الجیِش األمریكيِّ والجیِش العراقيِّ دورٌ كبیرٌ في تقطِع سبِل  سبِل التواصِل والمضایقِة من ِقبَ
التواصِل بین قادِة الجهاِد السلفيِّ العالميِّ الموجودیَن في العراق، خصوصًا الضرباُت التي تلقّوها 

َكِت العمَل الخارجيَّ في هِذه " ناطةشبكِة غر "في العراِق وأوروبا والعالِم، وعلى األخصِّ في  التي فَكَّ
  ).87، 2015حمادة، (المنظمات 

وتنصیَب نفِسه خلیفٍة لهذه الدولِة وأمیرًا " الدولِة اإلسالمیةِ "إعالن أبي بكٍر البغداديِّ قیامَ 
إلعالِن للمؤمنیَن أثارَ ضجًة كبرى في العالِم اإلسالميِّ ومنطقِة الشرِق األوسِط خاصة، لما لهذا ا
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ٍة ودینیٍة وتبعاٍت سیاسیة، ألّن هذه  تُقامُ على " الدولَة اإلسالمیةَ "المفاجِئ من جوانَب وتفسیراٍت َعقَدِّیٌ
بقعٍة جغرافیٍة وسَط عاصمتّي أهمِّ إمبراطوریتیِن إسالمیتیِن هما اإلمبراطوریُة األمویُة في دمشَق 

المیِة هما محافظاُت الوسِط والشماِل والغرِب في والعباسیُة في بغداد، إذ أن جناحيِّ الدولِة اإلس
الرقة، ودیر (وشرِق سوریَة وبعِض أطراِفها الشمالیِة الغربیة ) نینوى، وصالح الدین، واألنبار(العراِق 

  ). 185، 2015عطوان، ) (الزور، ومناطق في حلب وجوارها
اعیًا حوَل مفاجأِة إعالِن الدولِة وفي ظلِّ الجدِل الكبیِر الدائِر حالیًا فقهیًا وسیاسیًا واجتم

حملت اسمَ إمارِة  1996ینسى الكثیروَن أنَّ المال عمرَ أقامَ إمارةً إسالمیًة في أفغانستاَن عامَ 
َب نفَسه أمیرًا للمؤمنین، وقدَّمَ له الشیُخ أسامُة بُن الدٍن زعیمُ تنظیِم القاعدِة البیعة،  البان، ونصَّ ط

مّ الشیُخ أسامُة بُن الدٍن البیعَة للمال عمرَ  2000وفي عاِم . ارِة محدوداً ولكن ظلَّ نفوُذ هذه اإلم قَدَّ
ُ كلُّ أتباعِه عناصرُ تنظیِم  ردُّ الدكتور أیمَن ". القاعدة"كأمیٍر للمؤمنیَن بمرجعیتِِه وسلطتِه ومعه

ه اإلسالمیَة وتولیه أمرَ الظواهرّي، زعیِم تنظیِم القاعدِة الحاليِّ على إعالِن أبي بكٍر البغداديِّ دولتَ 
، وأصدرَ تنظیمُ 2014خالفتها تأكیٌد على تقدیِمه البیعَة للمال عمرَ كأمیٍر للمؤمنیَن في تموز 

أمیِر المؤمنیَن المجاهِد "تجدیَد البیعِة لـ " التفسیر"القاعدِة رسالًة إخباریًة على اإلنترنت تحمُل اسمَ 
  ).186، 2015عطوان، " (المال محمد عمر حفظه اهللا

وتعوُد جذورُ الخالِف بین القاعدِة وتنظیِم الدولِة إلى الخالِف الذي حصَل بین أبي مصعٍب 
الزرقاويِّ وقادِة القاعدِة في خراساَن حوَل ممارسِة التنظیِم في العراق، وقد دارَ الخالُف حوَل كیفیِة 

المواقُف والتقدیراُت حیُث كانت رؤیُة وتباینْت لذلك . التعاطي مع الواقِع على األرِض العراقیة
الزرقاويِّ تنطلُق من أّن تنظیمَ القاعدِة بعیٌد عن واقِع العراِق وما یدورُ فیه، وبالتالي فإّن موقَف 
نِيَ على معلوماٍت ناقصٍة أو مغلوطٍة بخالِف الزرقاويِّ الذي یعیُش في قلِب الحدِث  التنظیِم األمِّ قد بُ

اِعِه  ُ من قادِة تنظیِم القاعدِة األمِّ ). 252، 2015علوش، (وهو أحُد ُصنّ وقد رأى ابُن الدٍن ومن معه
، فهو أكثرُ تشددًا وتزمتًا في النظِر إلى "القاعدة"أّن الزرقاويَّ یسیرُ في خطٍّ أیدیولوجيٍّ مختلٍف عن 

تلُف معه، ولدیِه تصورٌ الواقِع السیاسّي، وهو یتوسعَ في عملیاِت التفجیِر وفي التكفیِر والقتِل لمن یخ
عطي أولویًة لمقاومِة " القاعدةِ "مختلٌف عن  ُ ، "المشروع الشیعّي "المركزیِة في التعامِل مع إیران، وی

كُِّز على المفهوِم العالميِّ للصداِم وأولویِة المواجهِة مع الوالیاِت المتحدِة  بینما القاعدةُ المركزیُة تُرَ
  )ٍ.256، 2015علوش، (األمریكیة 
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ُ بتوصیاِت عمٍل استراتیجيٍّ  ، وهي أشبه ونجُد في رسالٍة كتبها الظواهريُّ ألبي مصعٍب الزرقاويِّ
، أنهم یولوَن األولویَة لالنسحاِب األمریكيِّ أوال، و إقامِة اإلمارِة اإلسالمیِة في العراق ثانیا،  وسیاسيٍّ

ُ نحو الدولِة العلمانیِة المجاورِة للعراق ثالثًا    ).51، 2015ادة، حم(والتوسع
في اإلسالِم تعطى من شخٍص إلى آخرَ مباشرةً وجهًا لوجه، فإّن الرجلیِن لم " البیعةَ "وألنَّ 

دِّماها ال للشیِخ ابن الدٍن وال للدكتوِر الظواهريِّ الحقًا بعَد تزعُّمِه للتنظیِم إثرَ اغتیاِل شیخِه الحقاً  ق ُ . ی
ِد  ُ في العراِق تابعًة للتنظیِم األمِّ، نظریًا وشرعیًا، " لُة اإلسالمیةُ الدو "وبعَد اغتیاِل الزرقاويِّ لم تَع

  ).192، 2015عطوان، (وأصبحت مستقلًة في السنواِت الثماني الماضیة 
لّخُص الباحُث شقیرٌ الخالَف األیدیولوجيَّ الذي نشأ بین القاعدِة و " تنظیِم الدولِة اإلسالمیة"یُ

  :كما یلي
  : وجهُة نظِر القاعدة

القاعدةُ تتهمُ تنظیمَ الدولِة بالمبالغِة في التكفیِر وعدِم أهلیتِِه لتنزیِل األحكاِم الشرعیة، وأّن  -1
ُ " الشرعییَن " ه ُ األسنان"الذیَن یقودونَ ، "العین"على " كفِر النوعِ "ال یفقهوَن تنزیَل " ُحدثاء

 .خرىسواءًا في حقِّ المسلمیَن من أهِل السنِة أو من أصحاِب المذاهِب األ

ًا مخالفیه من التنظیماِت الجهادیِة األخرى بسبِب  -2 ه یكّفرُ عملیّ القاعدةُ تتهمُ تنظیمَ الدولِة بأنّ
ه یستهیُن بالدماِء ویبالغُ في  ه هو جماعُة المسلمیَن دوَن غیرهم، وأنَ االختالِف معهم وكأنّ

ُ من المسلمین  .قتِل كلِّ من خالفَه

ه اقتصرَ على بیعِة بعٍض من  ترى القاعدةُ أّن البغداديَّ أعلَن  -3 الخالفَة دوَن تمكین، وأنَ
تنظیمه في العراِق وكانت من غیِر شورى المسلمین، وأّن أبا بكٍر البغداديِّ مجهوٌل غیرُ 
ها من  نتِقُص عدمُ توفُرُ ُ كتُب الفقِه من نواقَص أو شروٍط یَ ه معلوم، وغیرُ ذلَك ما تحمُل

، ال سیما من بعِض التیاراِت خالفِة البغدادّي، ویرى أّن كلَّ ب یعٍة أعطیت للبغداديِّ
 ).26، 2014شقیر،(الجهادیِة، هي باطلٌة وال صحَة لها 
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  : وجهُة نظِر دولُة الخالفةِ 
ُ للثوراِت  -1 ه قرارُ ِكرُ دولُة الخالفِة قبوَل الظواهريِّ عملیًا بالدیمقراطیِة التي هي كفرٌ بواح، وإ تُنْ

ِجَدت العربیِة ونهجها السلميِّ ف ُ القاعدةُ، بل وُ ي التغییر، وهو نهُج اإلخواِن الذي فرَّْت منه
 .لتكوَن بدیًال له

ِكرُ دولُة الخالفِة وقوَف الظواهريِّ إلى جانِب  -2 ِه " الطاغوت"تُنْ الرئیِس محمد مرسي بعَد دخوِل
ه، أي الظواهرّي  ِبَل بالدیمقراطیة، وعَدمَ تكفیرِه له، بل ُشْكرُ ما أعلَن األخیرُ ك. السجَن الذي قَ

ِه العمَل الستعادِة الشیِخ عمرَ عبِد الرحمِن من سجوِن أمریكا، والتنظیمَ یقوَل إّن  عن عزمَ
ُ یقوُل بكفِر من یتحاكمُ إلى الطاغوت، أي الدیمقراطیة في هذا العصر،  منهَج القاعدِة نفَسه

كما وصفهم " شرٌّ من العلمانییَن "م وأّن القاعدةَ بقیادِة الظواهريِّ ال تُكفِّرُ كبراَء اإلخواِن وه
 .أبو محمٍد العدنانيُّ طه صبحي الناطُق باسِم التنظیم

ها ال تُكفِّرُ من وجَب  -3 ِكرُ دولُة الخالفِة تلبَس القاعدِة بمذهِب اإلرجاِء والجهمیة، أي أنّ تُنْ
هُ من المسلمیَن الذین اقترفوا أعماًال تُخِرُجهم من الدین، وذلك من معرضِ  الردِّ على  تكفیرُ

هم خالفوه في بعِض األموِر االجتهادیِة  هم ألنّ كفرُ المسلمیَن ویقتُل ُ ه ی تهمِة القاعدِة للتنظیِم بأنّ
 .أو ألتفِه األسباب

ها  -4 ِه للقاعدة، أي أنّ ِكرُ دولُة الخالفِة استعماَل التنظیِم وصَف السروریِة في معرِض ذمّ تُنْ
ُ تیارَ محمٍد سروٍر زیِن العابد ِه وفَق تُشبه یَن الذي َجمعَ بیَن العمِل السیاسّي ومشروعیتِ

، إضافًة إلى خصالِهم في التعامِل مع المخالف، ویلتزموَن السلفیَة في  المنطِق اإلخوانيِّ
ةُ "االعتقاد، وهذه  ذمّ ْقَصُد بها اشتغاُل األخیِر بالسیاسِة والسلمیِة " المَ ُ بهذا الوصِف للقاعدِة ی

 ).26، 2014، شقیر(أكثرَ من الجهاد 

ِل التنظیماِت الفرعیِة ومنها تنظیمُ العراق  ُ تنظیمُ القاعدِة المركزيُّ من تهمیٍش من ِقبَ ُده َ شه ما یَ
ه صورةٌ رمزیٌة  ه المباشرَ على تلَك التنظیماِت، ولم یعِد الظواهريُّ وتنظیمُ یعكُس خسارةَ التنظیِم تأثیرَ

دُّ . ةورایٌة تقاتُل تحتها تلك التنظیماُت الجهادی عَ ُ ما حصَل من خالفاٍت بیَن البغداديِّ والظواهريِّ ی
هذه التطوراُت . سابقًة قاعدیًة یُضعُف من هیبِة القاعدِة والقاعدِة بعَد مقتِل زعیِمها أسامَة بِن الدن

من شأنِها أن تدفعَ بتداعیاتِها على بقیِة التنظیماِت المحلیِة التي قد تحذو نهَج البغدادّي، هذه 
ُ باستقاللیِة التمویِل ورسِم األهداف لتؤكَد نظریَة انتهاِء الجهاِد األحادي التن ظیماُت أصبحت تتمتع
  ).65، 2014أسد، (
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  وجبهِة النصرة " تنظیِم الدولِة اإلسالمیةِ "الصراعُ بیَن  -2
ًا وحظیْت باحترامٍ 2013في شهِر نیساَن عاِم  زْت مكانُة جبهِة النصرِة محلیّ كبیٍر  ، وبینما تعزَّ

غمَ محاوالِت اإلعالِم الرسميِّ السوريِّ المكثفِة لتشویهها، أعلَن  ، ومن "السیُد أبو بكٍر البغداديُّ "رُ
را االندماَج في تنظیٍم واحٍد تحَت اسِم " الدولَة اإلسالمیةَ "جانٍب واحد أّن  في العراِق وجبهِة النصرِة قرّ

رفَض هذا " أبو محمٍد الجوالنيُّ "جبهِة النصرِة الّسیُد  قائدُ ". الدولِة اإلسالمیِة في العراِق والشام"
للدكتوِر أیمَن الظواهريِّ جاعًال من جبهِة النصرِة جزءًا من تنظیِم القاعدِة " البیعةَ "االندماَج وقَدَّمّ 

" القاعدة" وعلینا أن نتذكرَ أنَّ السیَد البغداديَّ لم یقدِم البیعَة مطلقًا للدكتوِر الظواهريِّ زعیمِ . األمّ 
ُ " الغدار"أطلَق تنظیمُ داعش على الجوالنيِّ اسمَ ). 60، 2015عطوان، ( ه خاَن البیعَة وباَع "ألنّ

عملیَة ترهیٍب واسعًة الستقطاِب المنتسبیَن للنصرة " داعش"، وقد باشرت "األمانَة وأنكرَ الجمیل
ِه " ظیِم الدولِة اإلسالمیةِ تن"وقْد كاَن الّصراعُ بیَن جبهِة النّصرِة و). 90، 2015مناع، ( في حقیقتِ

ذا كاَن تنظیمُ القاعدِة في بالِد المغرِب العربيِّ قِد  عَ استقطاٍب لبقیِة فروِع القاعدِة في اإلقلیم، وإ صرا
، فإّن أعیَن تنظیِم  نحاَز إلى تنظیِم الدولِة في إعالِن الخالفِة على حساِب الوالِء لتنظیِم القاعدِة األمّ ا

  ). 182،  2015علوش، (ا زالْت شاخصًة نحوَ بقیِة فروِع القاعدة الدولِة م
  السوریة والمعارضةِ " تنظیِم الدولِة اإلسالمیةِ "الصراعُ  بین -3

هیمنِت الدولُة اإلسالمیُة على المعارضِة السوریِة المسلحة، األمرَ الذي دفعَ  2014في مطلِع 
ُ في شباط وقال فیهالدكتورَ الظواهريَّ للتبرِؤ منها في بیاٍن  في " الدولَة اإلسالمیةَ "إّن : عامٍّ أصدره

عراِق والشاِم لیست فرعًا لتنظیِم القاعدة، وال توجُد بیننا وبینها أیُة عالقٍة تنظیمیٍة، ونحُن مسؤولوَن  ال
، المتحدُث باسِم ". عن أعمالنا الدكتوِر على بیاِن " الدولِة اإلسالمیةِ "ردَّ الشیُخ أبو محمٍد العدنانيُّ

ه له ك على أرِض : "الظواهريِّ بشراسٍة وتحّد، وقاَل موجهًا كالمَ َ قدمَ ُ لَك أن تضع الدولة "إْن قَدَّرَ اهللا
أبو "وجبت علیك البیعُة لقائِدها والتحوِل إلى جنديٍّ من جنوِدها تحَت رایِة أمیِرها الشیِخ " اإلسالمیةِ 

  ).62، 2015عطوان،" (بكٍر البغدادّي 
إذ . الخالُف بین تنظیِم الدولِة وجبهِة النصرِة إلى انشقاٍق في صفوِف جبهِة النصرة أّدى هذا

ذكرت مصادرُ مقربٌة من جبهِة النصرِة أنها انقسمت إلى فصیلیِن بعد إعالِن زعیِمها أبي محمد 
ِة انسحبوا من الجوالنيِّ والَءه لزعیِم تنظیِم القاعدِة أیمَن الظواهرّي، وأنَّ بعَض مقاتلي جبهِة النصر 

هم للجوالنيِّ بعَد أن  الخطوِط األمامیِة للقتاِل ضدَّ قواِت النظاِم السوريِّ في مدینِة حلب، وأداروا ظهرَ
  ).65، 2012أسد، (منافسة " میلیشیات"جرى تجنیُدهم من 
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ُ خطَة عمِل القاعدِة من أجِل تشكیِل : جبهُة النصرِة اآلَن جبهتانِ  تَِّبع  خالفةٍ "إحداهما تَ
إّن جبهَة النصرِة كانت قادرةً على . ، واألخرى سوریٌة بأجندٍة سوریٍة تستهدُف اسقاَط األسد"إسالمیة

وتركیُزها ینصبُّ على فرِض النظِم . استقطاِب الدعِم نظرًا النضباِط مقاتلیها ونجاحاتِهم المیدانیة
األسِد، وهي استنساُخ طریقِة اإلسالمیِة المتطرفِة والمحاكِم الشرعیِة أكثرَ منه على اإلطاحِة ب

  .طالبان
وهناَك مخاوُف عنَد الجهادییَن مِن أْن تعیَد الوالیاُت المتحدةُ وحلفاؤها في سوریا تجربَة 
الصحواِت ضدَّ التنظیماِت الجهادیِة العربیِة واألجنبیِة التي تقاتُل في سوریا في هذه المرحلِة 

جاِن الوطنیةِّ والمرحلِة القادمة، وهي ذاُت التجربِة الت ي نقلتها الوالیاُت المتحدةُ في الیمِن بتشكیِل الّل
ِة، وال نستبعُد أن . لمواجهِة القاعدة هذه الخطوةُ یمكُن أن تقلَب موازیَن القوى للتنظیماِت الجهادیّ

ِة من جهٍة و بین الجیِش الحرِّ والجهادییَن  من یكوَن هناَك اقتتاٌل داخليٌّ بین التنظیماِت الجهادیّ
  ).66، 2014أسد، (جهٍة أخرى 

َ الثورِة مسببًا مقتَل ما ال یقلُّ عن  ألِف شخص،  200وفیما كاَن النّظامُ یحاوُل بوحشیٍة قمع
ٍة متشردٍة على خطِّ  نشَب اقتتاٌل داخليٌّ بین فصائِل المعارضِة نفِسها، وكاَن دخوُل فصائَل إسالمیّ

، المكوَن األخیرَ المطلوَب "ولِة اإلسالمیِة في العراِق والشامالد"النزاع، جبهِة النصرِة أوًال والحقًا 
وخالَل فترٍة زمنیٍة وجیزٍة صارت سوریا العلمانیُة والحدیثُة إلى درجٍة ما . للوصوِل إلى فوضى شاملة

َ بالقوى اإلقلیمیِة والدولیِة واألساسی َق البلَد ودفع ِة إلى ساحًة ألشدِّ أنواِع التجاذِب الطائفيِّ الذي فرّ
عطوان، (الوقوِف خلَف هذا الطرِف أو ذاَك في ساحِة الحرِب الدائرِة بالوكالِة على أراضي سوریا 

2015 ،95(  
متهمًة " نفِي الخبث"حملتَها العسكریَة على كتائِب الجیِش الحرِّ تحت رایِة " داعُش "باشرت 
ها إلقامِة الحكِم اإلسالميِّ الصحیح، وقد النظاِم النَُّصیريِّ العلمانيِّ الكافِر في رفِض "إیاها بخدمِة 

خاضت معارَك عدیدةً مع الجیِش الحرِّ أسهمت خاللها في إضعاِف هذا الجیِش حیث استهدفت 
ه عتبرُ أكثرُ من قیاديٍّ في داعَش بأّن المعارضَة السلمیَة كفرٌ بواٌح وأخطرَ من . معظمَ كتائِب ویَ

  ). 88، 87، 2015حماد، (راق المشاركِة في المهزلِة السیاسیِة في الع
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شهٍر من بدِء الثورِة  18شهرا إلى ) 12(كانِت المعارضُة السوریُة المسلحُة قد ظهرت بعد 
  : وكان من أبرِز ألویتها

  .الجیُش السوريُّ الحر-1
ُ  2011ُأسَِّس في تموز    على أیدي منشقیَن عن الجیِش النظاميِّ ومتطوعیَن، و كان مركزه

أمیُن السالِح، وفي داخِل سوریا ظهرت في البدِء ف ُ التمویِل وتَ تمُّ التدریُب وَجمع ي تركیا حیُث كاَن یَ
، ولكن لم تكن هناَك قیادةُ عملیاٍت  عشراُت المجموعاِت التي خاضت القتاَل تحَت رایِة الجیِش الحرّ

ِم تحقیِق تقّدٍم باهٍر مركزیة، وال سیطرةٌ سیاسیٌة واستراتیجیٌة على هذه المجموعات، ما أّدى إلى عد
  ).106، 2015عطوان، (ضّد النظام 

طلب أبو بكٍر البغداديُّ من الجوالنيِّ القیامَ بعمٍل عسكريٍّ ضّد قادِة الجیِش الحر في أثناِء   
ه بعمِل تفجیرین، . أيِّ اجتماٍع لهم في تركیا رُ وقد أرسَل البغداديُّ خطابًا عاجًال إلى الجوالنيِّ یأمُ

رَ ذلك األوِل ف ، وقد برّ ي تركیا والثاني في سوریة، وكالهما یستهدفاِن تجمعاِت قیاداِت الجیِش الحرِّ
ه استهداٌف لصحواِت المستقبِل العمیلِة ألمریكا وتصفیتُهم قبل استفحالِهم في الشاِم وقبِل أن تقوى  بأنّ

ة وصاعقة، فَعَ . شعبیتُهم قََدت جبهُة النصرِة اجتماعا جاءِت األوامرُ على قادِة جبهِة النصرِة كبیرً
رت فیه رفَض األمِر باإلجماِع وفَق حساِب    ).182، 2015علوش، ) (وكیلیكس دولة البغدادي(وقرّ

، وأعلنْت طرَدها الجیَش الحرَّ من باِب  2013في كانوِن األوِل  َلِت الجبهُة االسالمیُة ُشكِّ
األسلحِة التي كانت تأتي للمعارضِة  الهوى عنَد الحدوِد السوریِة التركیة، وصادرت مستودعاِت 

السوریِة من الخارج، وباَت مصیرُ اللواِء سلیم إدریس قائِد الجیِش الحرِّ مجهوًال، وضمَن هذه 
التطوراِت قالِت الناطقُة باسِم الخارجیِة األمریكیِة جین ساكي إّن واشنطن أوقفت تقدیمَ المساعداِت 

  ).196، 2014أسد، (بعَد سقوِط المقرّ غیِر القتالیِة للمعارضِة السوریِة 
توقّعًا، هذا الخالُف یعوُد إلى  تَصاُعُد الخالِف بین الجماعاِت الجهادیِة والجیِش الُحرِّ كان مُ
ها األیدولوجي، هذه األیدولوجیُة قائمُة على  تقاطِع التنظیماِت في أسلوِب عملِها رغمَ توافِقها أو تقارِب

اتخاِذ سوریا أرَض جهاٍد أكثرَ من تغییِر نظاِم بشاٍر األسد، وهذا ما یجعُل نظریِة قاعدیٍة تهدُف إلى 
التقاریرُ من الداخِل السوريِّ أكدت أّن الجیَش . الخالَف حادًا بیَن الجیِش الُحرِّ والجهادیین في سوریا

نظیماُت بدأت فالت. الُحرَّ باَت یفقُد سیطرتَه على تلك التنظیماِت وبدأت حركتُه محدودةً على األرض
تستقوي على الجیِش السوريِّ الُحرِّ وبدأت تستعدُّ لمواجهٍة قادمٍة بینها في ضوِء  تبني اإلدراة 
األمریكیة جهادیَة المشروِع على األرِض في سوریا، تمَّ تنفیُذه بشكٍل جادٍّ في أعقاِب انتهاِء مناوراِت 
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، هذا المشروعُ تضمَن دعمًا عسكریًا للجیِش 2013خالل شهِر حزیران " األسِد المتأهِب في األردنِّ "
الُحرِّ وفصَل التنظیماِت الجهادیِة من غیِر أيِّ اعادِة رسِم خریطٍة جدیدٍة في سوریا ضمَن عزِل 

في سوریا " صحواٍت إسالمیةٍ "هذا المشروعُ بدأ تنفیُذه على األرِض بظهوِر . التنظیماِت الرادیكالیة
  ).83، 2014أسد، (
  اإلسالمیة الجبهةُ  -2

نت هذه الجبهُة في تشریِن الثاني  استجابًة لمخاوِف السعودیِة من تنامي نفوِذ  2013ُكوِّ
نت جیشًا من نحو " الدولِة اإلسالمیةِ " ُ مجموعاٍت وكوَّ وجبهِة النصرة، وانطوت تحت لواِء الجبهِة سبع
ُ هي حركُة أحراِر الشاِم اإلسالم) 45( یة، وجیُش اإلسالم، وصقورُ ألِف عنصر، والجماعاُت السبع

ُ الحق، والجبهُة اإلسالمیِة الكردیة، وأنصار الشام وعلى الرغِم من أّن . الشام، ولواُء التوحید، ولواء
الجبهَة اإلسالمیَة تستخدمُ لغًة وخطابًا یشبهاِن لغَة الجماعاِت الجهادیِة وخطاباتِها، إال أّن الهدَف 

قامِة من إنشائِها كاَن تقدیمَ صورٍة لو  جوِد جماعاٍت إسالمیٍة معتدلة تعمُل على اإلطاحِة باألسِد وإ
انسحبت الجبهُة اإلسالمیُة من تحِت مظلِة  2013في كانوٍن األوِل . دولٍة إسالمیٍة محلَّ نظامه

، وبدأت تتقاتُل مع ألویٍة تابعٍة للمجلِس العسكريِّ للسیطرِة  المجلِس العسكريِّ األعلى للجیِش الُحرِّ
وفي ضوِء ذلك َجمَّدِت الوالیاُت المتحدةُ وبریطانیا . بضعِة مخازَن وعلى معبِر الهوى مع تركیا على

  )107، 2015عطوان، (للمعارضِة شماَل سوریا " الفتاكة"تقدیمَ المساعداِت غیِر 
ة -3   حركُة أحراِر الشاِم اإلسالمیّ

دُّ المتشددة،  كانت حركةُ أحراِر الشاِم جزءًا من جبهِة سوریَة اإلسالمیةِ  واحدةً من أكثِر  وتُعَ
، وقد أعلَن الشیُخ حسان عبود زعیمُ التنظیم أّن  الجماعاِت الجهادیِة السلفیِة في سوریَة تشّددًا

، 2015علوش، (الدیمقراطیَة هي إحدى أدواِت الغرب، وأّن الشریعَة اإلسالمیَة وحَدها هيَ المقبولة 
137.(  

  جیُش اإلسالم-4
فصیًال إسالمیًا في منطقِة دمشَق في  50ُأسَِّس جیُش اإلسالِم من خالِل تحالِف أكثرَ من 

، ویبلغُ تعداُد مقاتلیه أكثرَ من تسعِة آالِف مقاتل، ومن أقوى الفصائِل فیِه لواُء اإلسالِم 2013أیلول 
ُ عالمُ دینٍ  وُأسَِّس . مقیمٌ في الّسعودیة بقیادِة زهران علوش، وهو سلفيٌّ كان محبوسًا في سوریا ووالُده

جیُش اإلسالِم أیضًا بناءًا على تشجیٍع من الجیِش الُحرِّ لتوفیِر قوٍة تخلُق توازنًا في مواجهِة 
وجیُش اإلسالِم ناشٌط خصوصًا في . الجماعاِت المرتبطِة بالقاعدِة والناشطِة حوَل العاصمِة السوریة
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ؤّكٍد بالسالِح الكیمائيِّ عامَ الغوطِة حیُث استخدمت قواُت األسِد أول  ى . 2013هجوم مُ وقد تبنّ
تفجیرَ مقرِّ قیادِة مكتِب األمِن الوطنيِّ في دمشَق ما أدى إلى مقتِل  2012جیُش اإلسالِم في تموز 

  ).108، 2015عطوان، (زوِج أخِت األسِد آصف شوكت وقادٍة أمینیَن وعسكریییَن بارزیَن 
 صقورُ الشام -5

آالِف مقاتٍل وتترّكُز في جبِل الزاویِة في ریِف إدلَب ویقوُدها ) 10(مجموعُة قرابَة تضمُّ هذه ال
ها یجُب ) أبو عیسى(أحمد الشیخ  ه ال یؤمُن بأنّ الذي یدعو إلى إقامِة دولٍة إسالمیٍة في سوریا، ولكنّ

 2011الشاِم في أیلول ٌأسَِّست مجموعُة صقوِر . حالیاً " الدولُة اإلسالمیةُ "أن تُفرَض فرضًا كما تفعُل 
ها لیشمَل حلَب ودمشَق في أواخِر  َ نشاُط ، وانضمت جماعُة صقوِر الشاِم إلى الجبهِة 2013وتوَسع

  ).109، 2015عطوان، (اإلسالمیة 
 الجبهُة اإلسالمیُة الكردیة-6

، وهي "تنظیِم الدولِة اإلسالمیة"هي جماعٌة سلفیٌة كردیة، وسبَق لها أن قاتلْت إلى جانِب 
قدرُ عدُد أعضائها بأقلَّ من ألِف مقاتل، وقد حاربت مع  ُ أصغرُ قوٍة مسلحٍة في هذا التحالِف حیُث ی
التنظیماِت المرتبطِة بجبهِة النصرِة ضدَّ قواِت حمایِة الشعِب الكرديِّ التابعِة لالتحاِد الدیمقراطيِّ 

  ). 137، 2015علوش، (الكردستانيِّ 
ُ التوحید -7  لواء

دُّ مَن  عَ ُ ّن في تموز  ی من خالِل  2012الفصائِل ذاِت الّصلِة بجماعِة اإلخواِن المسلمین، وتََكوَّ
اندماِج عدِة كتائَب مناطقیٍة وجماعاٍت مسلحٍة تتمركُز حوَل حلب، وذلَك بهدِف توحیِد العملیاِت 

ِم اإلخواِن وهو أكبرُ التنظیماِت التي ینتمي قادتُها إلى تنظی. العسكریِة في منطقِة جیِش النظام
  .المسلمیَن في سوریة

 أنصارُ الشام -8

ها تعمُل بصورٍة أساسیٍة في الالذقیة، ومن     وهيَ جزءٌ من الجبهِة اإلسالمیِة السوریة، ولكنّ
الَحِظ أنه لیس لهذه الجماعِة أيُّ بیاناٍت عامٍة حول أیدیولوجیتها، وهو ما یمكُن إرجاُعه إلى عدِم  المُ

قويٍّ لهذِه المجموعة، ولكن یمكُن القوُل إّن أیدولوجیتها یمكُن التعرُف إلیها من  وجوِد هیكِل قیاديٍّ 
قامِة الشریعِة االسالمیة،  خالِل الجبهِة اإلسالمیِة السوریة، حیُث تهدُف إلى إسقاِط النظاِم وإ

  .وتَُخصُص هذه الجماعُة جزءًا من وقتِها لتقدیِم خدماٍت للمواطنین
9-  ُ  الحق لواء
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وذلَك كتجمٍع لكتائَب معارضٍة في حمص، وهو جزٌء من الجبهِة  2012في آب  ُأسَِّس 
ُشّكُل األصغرَ حجمًا في هذا التحالف  ه ی ه لیَس جماعًة سلفیًة ولكنّ دَّعي أنّ اإلسالمیِة السوریة، وهو یَ

  ).137، 2015علوش، (
الُحرِّ األصلیُة وألویُة  واأللویُة الوحیدةُ العلمانیُة في المعارضِة المسلحِة هي كتائُب الجیشِ 

مقاتل  2000الوحدِة الوطنیة، واألخیرةُ صغیرةٌ جدًا بحیُث تكاُد تكوُن بال تأثیٍر وعدُد مقاتلیها قرابَة 
  ).109، 2015عطوان، (

أصبحِت الجماعاُت الجهادیُة مصدرَ قلٍق للجیِش الُحرِّ والمجموعاِت المسلحِة بعَد أن توقَف 
َ الجیُش الُحرُّ لمقاتلِة بشار انشغَل في مواجهِة هذه التنظیماِت الجهادیِة الدعمُ عنها، فبدَل أ ن یتوّجه

التي تُحدث إرباكًا للمعارضِة واالئتالِف السوري، فقد ظهرِت المواجهاُت بین الجیِش الُحرِّ 
العضوُ في المجلِس العسكريِّ األعلى للجیِش  2013تموز  12والجهادییَن في سوریا وقُتَل في 

ة دُّ . السوريِّ الُحرِّ كمال حمامي على أیدي جبهِة النصرِة بعد مشادٍة كالمیّ عَ ُ إّن هذا االغتیاَل ی
إعالنًا للحرِب ما یعني فتَح جبهِة قتاٍل جدیدة بین مقاتلي المعارضٍة المدعومیَن من الغرِب 

" الدولِة اإلسالمیةِ "رِّ ووالجهادییَن في سوریا، كما حدثت اشتباكاٌت عنیفٌة بین الجیِش السوريِّ الُح 
  ).201، 2014أسد، (في مناطَق كثیرٍة في سوریا 

ِت الفصائُل المقاتلُة في سوریا على میثاِق شرٍف ثوريٍّ للكتائِب  2014أیار  17في  قَّعَ وَ
نقطة، كان من أبرِزها التعهُد بالتزاِم حقوِق اإلنساِن والسعيُ ) 11(المقاتلِة على األرِض یرتكز على 

وأشارَ المیثاُق إلى أّن الثورةَ تستهدُف عسكریًا . قامِة دولِة العدِل في البالِد بعد زواِل نظاِم األسدإل
اس، وكلَّ من یعتدي على الشعِب " نظامَ األسِد ومن یسانُدهم إیراَن وحزَب اهللا" ولواَء أبي الفضِل عبّ

َن المیثاُق التزامَ تحییدِ  هم كداعش، وتََضمَّ المدنییَن في دائرِة الصراِع وعدمَ امتالِك  السوريِّ ویكفرُ
  .أسلحِة الدماِر الّشامل

أثارَ المیثاُق حفیظَة كلٍّ من تنظیِم الدولِة وجبهِة النصرِة حیُث اعتبرَ تنظیمُ الدولِة أّن 
 ُ الصحواِت في سوریَة كشفت عن وجِهها الحقیقيِّ وأثارت الریبَة والقلَق لجبهِة النصرة مما احتواه

نُصُّ على أّن المی قواتُنا الثوریُة تعتمُد في عملِها العسكريِّ على "ثاُق في البنِد السادِس الذي یَ
نُصُّ على "العنصِر السورّي  إّن الشعَب السوريَّ یهدُف إلى إقامِة دولِة العدِل "، والبنِد السابِع الذي یَ

كلٍّ من جبهِة النصرِة وداعش، ولم  ، وهو یعني رفَض المهاجریَن الذیَن وفدوا إلى سوریَة مع"والحریة
یذكرْ بشكٍل صریٍح أّن الهدَف هو إقامُة دولٍة إسالمیٍة في سوریَة بعد سقوِط النظام، وهو أمرٌ 
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دُّ المیثاُق هو نقطَة المناصرِة والتمایِز بین  عَ ُ ُ أهداُف كلٍّ من الجبهِة وداعَش علیه، وهكذا ی تتقاطع
  )2015،211علوش، (لسوریة الفصائِل المقاتلِة على االرِض ا

  البشمركة صراعُ تنظیِم الدولِة اإلسالمیِة مع األكراِد وقواِت  -4
عاَش أكراُد سوریا سنواٍت طویلًة في ظلِّ التهمیش، ولم یحصلوا على اعتراِف دمشَق 

هم بإقامِة حكٍم ذاتّي 2011بقومیتهم إال أخیرا بعَد اندالِع الصراِع في سوریا عامَ  على  ، وبدَأ ُحلمُ
ُ بقلٍق وحذٍر، تركیا التي حاربتهم في  ه ُ َل هاجسًا لتركیا التي ترقُب غراِر أكراِد العراق، األمرَ الذي مّث

مثُل االكراُد بین . عشرینیاِت القرِن الماضي بزعامِة أتاتورك ُ من سكاِن سوریا ویترّكُز % 15-10ی
والحسكِة والمالكیِة وكذلك في عیِن غالبیتُهم في المنطقِة شماَل شرِق سوریا في مدِن القامشلي 

وهم قد یختلفوَن عن أكراِد العراِق . وعفریَن شماَل سوریا عنَد الحدوِد التركیة" كوباني"العرِب 
دُّ بتوزیِعهم الجغرافيِّ المتباعِد أحیانا،  مناطقُهم من المناطِق الغنیِة بالنفط و أبرُزها الحسكُة  وتُعَ

الدولِة اإلسالمیِة في "والسویدیُة ورمیالُن الممتدةُ على الحدوِد العراقیة، وهذا ما كاَن وراَء محاوالِت 
  ).99، 98، 2014أسد، (و جبهِة النصرِة مهاجمَة مناطِقهم " العراِق والشام

دُّ مناطُق األكراِد  استراتیجیًا لوجستیًا إلى حلب، وخاصة الحسكة، وعلى آغا ورأِس  ممراً  تُعَ
لى صفقاِت السالح، وهذا ما یجعُل أكراَد سوریا یمسكوَن  العیِن مع تركیا، للتنظیماِت الجهادیة، وإ

إّن استراتیجیَة األكراِد قائمًة على مسِك األرِض وعدِم . العصا من وسِطها في األزمِة السوریة
هم العسكریة الدخوِل في أی ، 2014أسد، (ة مواجهاٍت مسلحٍة مع أطراِف النزاِع لالحتفاِظ بقوِت

الكردیِة على الحدوِد مع تركیا في ) كوباني(هجومًا على مدینِة عیِن العرِب " داعش"إذ شنَّ ). 100
ِه للسیطرِة على منطقِة كوباني السوریِة الكردیِة والتي  دُّ نطاِق سعِی تحاِد معقًال لحزِب اال تُعَ

والدیمقراطيِّ الكردّي، الفرِع السوريِّ لحزِب العماِل الكردستانّي، وهي مسقُط رأِس صالح مسلم، وأنشأ 
التي ُأنِشئت خالَل الحرِب السوریة، ومجاُل ) اسایش(الحزُب الدیمقراطيُّ الكرديُّ السوريُّ قواِت 

  ).139، 2015حماد، (عملِها المناطُق الكردیُة في سوریا 
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یریُد التنظیمُ فتَح طریٍق نحوَ منطقِة الجزیرِة حیُث تفصُل كوباني بین طرابلَس الواقعِة  كان
تحت سیطرِة داعَش ومنطقِة الجزیرِة الغنیِة بالماِء واألراضيَ الخصبِة التي تحتاُجها داعُش لتأمیِن 

ُ في المعارضِة السوریِة أّن حزَب العملِ  الكردستانيِّ أرسَل قبَل بدِء  إنتاٍج ذاتيٍّ مستقّل، وتؤكُد مراجع
مقاتٍل إلى المدینة، كما أَن القیاداِت العسكریَة الكردیَة التي تخوُض  900معركِة كوباني حوالي 

المعركَة هي من قیاداِت الصفِّ األوِل في حزِب العماِل الكردستانيِّ وغالبیتُها من أكراِد تركیا، وفي 
 ُ ُح جمیع المناطِق الكردیِة في سوریا في متناوِل سیطرِة داعش، لذلك حاِل سقطت كوباني سوَف تُصِب

ٌة ولیَس فیها جباٌل  ها مقاومًة كردیًة شرسًة ألّن المناطَق الكردیَة الباقیَة سهلیّ شهدت كوباني ومحیُط
دُّ للدفاِع عنها، بینما  القرى المحیطُة بكوباني نقاَط دفاٍع مهمٍة لصدِّ هجماِت داعَش، ووضعَ  تُعَ

كلَّ ثقلِه في هذه المعركِة التي اشتركت فیها تركیا بشكٍل مباشٍر مع داعَش " الدولِة اإلسالمیةِ  تنظیمُ "
  ).140، 2015حماد، (ضد عدوِّها الكردي 

وهذه العملیاُت . قاتَل تنظیمُ الدولِة أیضًا التیاراِت الجهادیَة الكردیَة حیُث َقتََل العدیَد من قادتها
بسبِب رفِض األنصاِر " ویكیلیكس دولة البغدادي"ءت كما یقوُل حساُب ضدَّ أنصاِر اإلسالِم جا

ه بعثيٌّ سابٌق ومتنفٌذ في الحكومِة العراقیِة عبر أبي عقیٍل أمیِر داعَش في الموصِل  لمشروٍع أرسَل
قتِل بعِض أعضاِء الحكومِة  یقضي بالتعاوِن مع بعِض أعضاِء الحكومِة ضّد أعضاَء آخرین، وِب

  ).208، 2015علوش، (مقابَل مبالغَ مالیة  وترِك آخریَن 
َ نطاِق أهداِفها وهجماتِها بحیُث  2013في عاِم  قررت قیادةُ تنظیِم الدولِة اإلسالمیِة توسیع

تشمُل طوائَف وأقلیاٍت أخرى غیِر الطائفِة الشیعیِة وتنفیِذ مجازرَ ضدها، مثَل األكراِد والمسیحییَن 
جرى استهدافُها ألسباٍب استراتیجیة وأخرى انتقامیة، ألّن " أربیل" والیزیدیین، فالعاصمُة الكردیةُ 

المقاتلیَن األكراَد حملوا السالَح ضدها وضد الجماعاِت الجهادیِة األخرى المنضوبِة تحت لوائِها في 
ها فیها  لترهیِب ) أي أربیل(سوریة، وانعكَس هذا االستهداُف على شكِل سیاراٍت مفخخٍة جرى تفجیرُ

، "الدولِة اإلسالمیة"طنیَن األكراِد على امتداِد العاِم المذكور، وظلت أربیُل في قلِب راداِر الموا
 30حیُث وصلت إلى مسافِة  2014وكادت قواتُها أن تنجَح في اقتحاِمها واحتاللها في آب عامَ 

هرعت لحمایِة  كیلو مترًا منها، ولم یمنعها من هذا االقتحاِم إال قصُف الطائراِت األمیركیِة التي
هجماُت قواِت الدولِة اإلسالمیِة لم تقتصر على األیزیدیَن . العاصمِة الكردیِة ومنعها من السقوط

األكراِد واألقلیاِت الدینیِة والعرقیِة األخرى بل استهدفت أبناَء الدیانِة المسیحیِة، وبعَد السیطرِة على  و
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اعتناِق االسالِم أو دفِع الجزیِة أو مغادرِة المدینة، الموصِل جاَء تخییرُ سكانِها من المسیحییَن بین 
  ).2015،89عطوان، (وفضلِت األغلبیُة المغادرةَ إلى أربیَل أو تركیا 

ُ التنظیميُّ : خامساً    "للدولِة االسالمیة"البناء
یقومُ الهیكُل التنظیميُّ للدولِة اإلسالمیِة على أسٍس فقهیٍة وشرعیٍة وضروراٍت : الخلیفة -1

ُ شروَط الوالیِة كالعلِم الشرعيِّ والنسِب القرشيِّ " الخلیفةُ "حداثیة؛ إذ یتولى  الذي یجمع
وسالمِة الحواس سائرَ الوظائِف الدینیِة والدینویِة المذكورِة في التراِث السیاسيِّ اإلسالميِّ 

ِل  السنيِّ وفقِه األحكاِم السلطانیة، كقائٍد دینيٍّ وسیاسيٍّ له حقُّ الطاعِة بعد اختیاِره من ِقبَ
  ).35، 2014أبو هنیة ، (مجلِس الشورى وأهِل الحلِّ والعقد 

ِل  الحالیِة " الدولِة اإلسالمیةِ "ویرمُز أبو بكٍر البغداديُّ الحسینيُّ القریشيُّ الخلیفُة المعلُن من ِقبَ
ه  ه اسمَ ه ابراهیمُ بُن إلى تاریِخ أنظمِة الخالفِة السابقِة من خالِل اختیاِره لتركیِب الرسمّي، فاسمُ

عواٍد بُن إبراهیمَ البدريُّ القرشّي، وفي حیِن كنیُة أبي بكٍر هي للخلیفِة األوِل من الخلفاِء 
الراشدین، فإّن الحسیَن قد تُشیرُ إلى اإلماِم الحسیِن حفیِد الرسول، أما قریٌش فهيَ القبیلُة التي 

دُّ السلطَة العلیا في ینحدرُ منها النبيُّ محمد، والخلیفُة بوص عَ ُ الدولِة "فه ممثًال للرسوِل ی
ه البغدادّي "اإلسالمیة نُ   )24، 2015عطوان، (، كما أّن لكلِّ والیٍة والیا یعیّ

ُشرُف على شؤوِن الدولة، ویتألُف من قرابِة  :مجلُس الشورى -2  12یتولى تقدیمَ النصِح للخلیفِة وی
همُ البغداديُّ ویقوُدهم ُ المجلُس ). 29، 2015عطوان، (أبو أركان العامرّي  عضوًا یختارُ ویتمتع

ُ البغداديُّ  الشرعيُّ داخَل مجلِس الشورى بأهمیٍة خاصٍة نظرا لطبیعِة التنظیِم الدینیة، ویترأسُّه
ه األساسیِة مراقبُة التزاِم بقیِة المجالِس  شخصیا، ویضمُّ في عضویتِه ستَة أعضاٍء ومن مهامِّ

ِة وترشیُح خلیفٍة جدیٍد في حاِل موِت الخلیفِة الحاليِّ أو تعرُِّضه لألسِر أو عدِم بالضوابِط الشرعی
ه على إدارةِ تنظیِم الدولِة ألسباٍب طارئٍة كالمرِض والعجز   ).2014،37أبو هنیة، (قدرِت

من  وهو مفهومٌ راسٌخ في الفقِه السیاسيِّ اإلسالمي، ویضمُ طائفًة واسعةً : أهُل الحلِّ والعقد-  3
األعضاِء والمناصرین من أهِل الشأِن من األمراِء والعلماِء والقادِة والساسِة ووجوِه الناس، والبدَّ 

" تنظیِم الدولِة اإلسالمیةِ "أن تتوافرَ فیهم مجموعٌة من الشروِط كالعدالِة الجامعِة لشروِطها، وفي 
ُل أهُل الحلِّ و العقِد طیفًا واسعًا من األعیاِن والقاد ِة واألمراء، باإلضافِة لمجلِس شورى یمّث

ه   .الدولة، وهم من یقوموَن ببیعِة الخلیفِة وتنصیِب
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دُّ : الهیئُة الشرعیة-4 وتقومُ . نظرًا لطبیعتِها الدینیةِ " تنظیِم الدولِة اإلسالمیةِ "أحَد أهمِّ مفاصِل  تُعَ
ناِت والتعلیِق على األفالِم الهیئُة بإصداِر الكتِب والرسائِل وصیاغِة خطاباِت البغداديِّ والبیا

واألناشید والموادِّ اإلعالمیِة الخاصِة بالتنظیِم، وتنقسمُ الهیئُة الشرعیُة إلى قسمیِن رئیسین، األوُل 
قامِة  یتعلُق بتنظیِم المحاكِم الشرعیِة ومؤسسِة القضاِء للفصِل في الخصوماِت وفضِّ النزاعاِت وإ

ألمِر بالمعروِف والنهِي عن المنكِر، واآلخرُ یقومُ بوظیفِة الوعِظ الحدود والقیاِم بوظیفِة الحسبِة وا
  .واإلرشاِد والتجنیِد والدعوِة ومتابعِة االعالم

أدرَك التنظیمُ منذ فترٍة مبكرٍة من تأسیسِه األهمیَة االستثنائیَة للوسائِط : الهیئُة اإلعالمیة-5
ولوجیتِه السلفیِة الجهادیِة، فأصبَح مفهومُ االتصالیِة في إیصاِل رسالتِه السیاسیِة ونشِر أیدی

ثم " التوحید والجهاد"الجهاِد االلكترونيِّ أحَد االركاِن الروتینیِة في فترٍة مبكرٍة منذ تأسیِس جماعِة 
  ).2014،38أبو هنیة، (القاعدِة في بالِد الرافدین 

دُّ : بیُت المال-6 عَ ُ ِخ الحركاِت الجهادیة، ویقومُ بجمِع األغنى في تاری" تنظیمُ الدولِة اإلسالمیةِ "ی
األمواِل الالزمِة لتمویِل األنشطِة المتعددة، ویعتمد على شبكٍة متخصصٍة من الناشطیَن 
والمتخصصیَن في مجاِل جمِع التبرعاِت من خالِل التجاِر والمساجد، وخصوصًا من الدوِل 

العراق، ومصادِر التمویِل الخاصِة  الخلیجیِة الغنیِة وأوروبا، فضًال عن عملیاِت األمواِل داخلَ 
بالغنائِم الخاصِة التي یحصُل علیها من خالِل االستیالِء على المناطِق المحررِة وفرِض 

  ).2014،39أبو هنیة، (الضرائب 
ه الخلیفُة ومسؤولیتُه االشراُف على االستراتیجیِة  :المجلُس العسكرّي -7 عیِّنُ ُ هو مجلٌس حربيٌّ ی

ُ جنوِدها وتغییرُ قادتِها العسكریین "لةالدو "العامِة لـ    ).24، 2015عطوان، (، وتوزیع
وأخطِرها إذ یقومُ بوظیفِة " تنظیِم الدولِة اإلسالمیةِ "وهو من أهمّ المجالِس في : المجلُس األمنيّ -8

األمِن واالستخبارات، ویتولى رئاستَه أبو عليٍّ األنبارّي، وهو ضابُط استخباراٍت سابٍق في 
  .العراقي الجیشِ 

توّلى : القسمُ اإلدارّي -9 ُطلُق علیها اسمُ والیات، ویَ یقومُ هذا القسمُ بتقسیِم الدولِة إلى وحداٍت إداریٍة ی
ُ ضمن دائرِة التنظیِم . مسؤولیَة الوالیاِت مجموعٌة من األفراد والیًة  61یبلغُ عدُد الوالیاِت التي تقع

یُة الجنوب، ووالیُة صالِح الدین، ووالیُة األنبار، نصفُها في العراق، وهي والیُة دیالى، ووال
 ، ووالیُة كركوك، ووالیُة نینوى، ووالیُة شماِل بغداد، ووالیُة بغداد، والنّصُف اآلخرُ في سوریَة
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، ووالیُة )الحسكة(، ووالیُة البركة )دیر الزور(وهي والیُة حمص، ووالیُة حلب، ووالیُة الخیر 
  ).33، 2014أبو هنیة، (ووالیُة حماة، ووالیُة دمشق البادیة، ووالیُة الرقة، 

  "تنظیِم الدولِة اإلسالمیة"المقاتلوَن األجانُب في : سادساً 
كانت ظاهرةُ هجرِة المقاتلیَن األجانِب الذیَن یحملوَن أیدیولوجیًة دینیًة مشتركًة واالنتماَء إلى 

ها لم یكن لها اسمٌ محدٌد في  هویٍة وطنیٍة عابرٍة للحدوِد نادرةً جدًا حتى وقٍت قصیر، إلى درجِة أنّ
ولكن خالَل السنوات الثالثِة األخیرِة في الثورِة السوریِة ازدادت أعداُد المقاتلیَن . العلوِم السیاسیة

 .2014إعالِن الخالفِة في حزیران األجانِب الذین سافروا إلى سوریا، وشهدت األعداُد ارتفاعًا بعد 
َضعْت بعُض  بحدود " جیِش تنظیِم الدولِة اإلسالمیةِ "التقدیراِت العدَد اإلجماليَّ للمقاتلیَن في وقد وَ

ألف، ومن بیِن هؤالِء أكثرُ من الثلِث مقاتلوَن أجانُب جاؤوا من أكثرَ من دولة، وفي المقابِل  100
ُ التقدیراُت الرسمیُة لوكالِة اال تنظیم "َد أفراِد جیِش عد) سي آي إیه(ستخباراِت المركزیِة األمریكیةِ تضع

جندّي، كما أّن التقدیراِت المقدمَة عن عدِد المقاتلیَن األجانِب 31,500  بحدود  " الدولِة اإلسالمیةِ 
تحفِّظة تقسیمًا آخرَ ألعداِد المجاهدیَن األجانِب )  بي بي سي(وقّدمت محطُة . من بیِن هؤالِء تبدو مُ
لغرب، ومن بین العرب شّكَل التونسیوَن الغالبیَة جاؤوا من ا% 25أظهرَ أّن ما ال یقلُّ عن 

ن %)25( دُّ نسبُة السعودییَ %) 15(مرتفعة، والمغاربَة یشكلوَن %) 20(ثم األردنییَن %) 22(، وتُعَ
ا بالنسبِة للمقاتلیَن الغربییَن فیشكُل الفرنسیوَن . جاؤوا من تركیا%) 3(و  والبریطانیوَن %) 6(أمّ
  ).169، 2015عطوان، %) (4.5(

و تُشیرُ األدلُة الظاهریُة إلى أّن غالبیَة هؤالِء المتطوعیَن الجدِد اآلتیَن من الخارِج، ال سیما 
في سوریا والعراِق " الدولِة اإلسالمیةِ "في الفترِة التي تلت بدَء الوالیاِت المتحدِة حملتَها الجویَة ضدَّ 

م بین 2014صیَف  هُ ،  20و  15، تتراوُح أعمارُ ولیست لدیهمُ خبرةٌ سابقٌة في ساحاِت القتال سنًة
  ).178، 2015عطوان، (

واستثمرَ البغداديُّ الجهاَد ییَن العرِب واألجانِب في األجهزِة الشرعیِة خصوصًا أبناَء الخلیِج 
فیما اعتمَد البغداديُّ على حلقِة تلعفر التركمانیِة في المواقِع . العربيِّ أمثاَل أبي بكٍر القحطانّي 

ألمنیِة واألساسیِة وفي مقدمتِهم أبو عليٍّ نیازي، واعتمَد على العرِب واألجانِب في المؤسسِة ا
ٍد العدنانيُّ الناطُق باسِم  ومع توّسِع ". الدولِة اإلسالمیة"اإلعالمیة، وفي مقدِّمتِهمُ السوريُّ أبو محمّ

عالِن الخالفِة عقَب السیطرِة على الموصِل في حزیراَن  بدَأ البغداديُّ یدمُج العرَب  2014 التنظیِم وإ
ُ بأرفِع المناصِب وأخطِرها    ).36، 2014هنیة، (بصورٍة أكبرَ إال أّن المكوَن العراقيَّ ما یزاُل یتمتع
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ِش في تنظیِم الدولٍة اإلسالمیة: سابعاً    إدارةُ التوحُّ
على ُأسٍس تتجاوُز الجهاَد  اعتمَد الزرقاويُّ في بناِء شبكتِه وتنظیِمه أیدولیوجیًا وفكریًا وفقهیاً 

التضامنيَّ ومنطَق حروِب النكایة، وهي اإلستراتیجیاُت التي حكمِت التجربَة األفغانیة، ثمّ أیدولوجیًا 
ِش  القاعدةَ في مرحلتِها الجدیدة، وبدًال من ذلَك تأسسْت رؤیُة الزرقاويِّ األیدولوجیُة على إدارِة التَّوحُّ

ُة نحو أطروحاِت أبي بكٍر ناجي في كتاِب وتحقیِق التمكین، لذلك فقد  توجهت اختیاراتُه اإلستراتیجیّ
، وهي المرحلُة الجهادیُة االنتقالیُة التي تفصُل بین "أخطرُ مرحلٍة ستمرُّ بها األمة: إدارةُ التَّوحُّش"

 أبو هنیة وأبو( لوصوِل إلى مرحلِة شوكِة التمكینمرحلِة بناِء شوكِة النكایِة وتُفضي إلى ا
  ).2015،177رمان،

ا على الصعیِد الفقهيِّ فقد اعتمَد الزرقاويُّ على مرجعیِة شیِخه أبي عبِد اِهللا المهاجِر الذي  أمّ
ان له األثرُ المباشرُ في بناِء عقیدِة الزرقاويِّ القتالیِة ونهِجِه الفقهّي، وخصوصا المسائُل المتعلقُة  ك

المرتدیَن من األنظمِة العربیِة واإلسالمیِة الحاكمة، وكذلَك مسألُة بأولویِة قتاِل العدوِّ القریِب المتمثِل ب
تكفیِر الشیعة عموما، فمعظمُ خیاراِت الزرقاويِّ الفقهیِة المتشددِة الخاصِة بالعملیاِت االنتحاریِة 
ومسألِة التترِس وعملیاِت االختطاِف واالغتیاِل وقطِع الرؤوِس وتكتیكاِت العنِف والرعب كان قد 

  ).2015،177أبو هنیة وأبو رمان،(قَّاها من شیِخه أبي عبِد اِهللا المهاجر تل
ه  عن مرحلتیِن تمرُّ بهما المجتمعاُت قبَل قیاِم " إدارةُ التَّوحُّش"ویتحدُث أبو بكٍر ناجي في كتاِب

ِش قبَل أن تو  ِجَد الدولُة الدولة، المرحلُة األولى هي مرحلُة الشوكِة والنكایِة واألخرى مرحلُة التَّوحُّ
مرحلَة التمكیِن التي یَْصلُب فیها عوَدها وتتَمدُد لتصبَح نقطًة مركزیٌة أساسیٌة تستقطُب كلَّ من 
ُطلُق علیه دولُة  َ األمَة اإلسالمیَة في كیاٍن واحٍد قد ی ها وتضمُّ الكیاناِت التي حولها حتى تجمع حوَل

ها دارُ ال ُل ُ من . حربالخالفِة أو دارُ اإلسالم، والتي تقاِب ُشه المعضلُة في فهِم تنظیِم الدولِة هي توحُّ
ُ على السیطرِة والتوسِع على األرِض من جهٍة أخرى   .جهٍة وقدرتُه

ُ الظواهر  ه ِش إلى الزرقاويِّ الذي حذَّرَ  2005في   يُّ في الرسالِة المنسوبِة إلیهِ تعوُد بدایُة التّوحُّ
ها في معركِة اإل" مشاهِد الذبحِ "من  ، "في سباٍق على قلوِب وعقوِل أمتنا"عالِم التي هي لخطورِت

 ُ ُ تشریع ) عبُد الرحمن العلّي (إلى شخصیِن رئیسیِن هما أبو عبِد اِهللا المهاجرُ " الُغْلظِة والشدةِ "ویرجع
  ).13، 2014الخطیب، (وأبو بكٍر ناجي 

ها إال في إطاِر ا  لتغیراِت في المنطقِة أما سیطرةُ تنظیِم الدولِة على األرِض فال یمكُن فهمُ
ذ الحرِب على أفغانستاَن والعراِق وصوًال إلى الثوراِت الشعبیة، فتنظیمُ الدولِة تمَدَد في الفراِغ الذي  من
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َخلَّفَهُ ضعُف الدولِة وفي أجواِء االستبداد، وبعَد احتالِل العراِق ثمّ الثورِة السوریِة التي قوبلت بعنٍف 
" أزالت العوائقَ "حة، وقد أشارَ الجوالنيُّ بوضوٍح إلى أّن الثورةَ السوریَة وحشيٍّ فتحولت إلى ثورٍة مسل

ُ المهمُّ في . وسهَّلْت قبوَل الفكِر الجهاديِّ وحمَل السالِح بعد أن لم تكن الناُس تقبُل منهجنا والمرجع
ِش هو أبو بكٍر ناجي الذي أطلَق مصطلَح إدارة التَّوحُّشِ  على المرحلِة التي  رسِم استراتیجیِة التَّوحُّ

ِل قوى أخرى، وهنا تتقّدمُ السلفیُة الجهادیُة  تنهارُ فیها الدوُل وال یتمُّ التمكیُن من السیطرِة علیها من ِقبَ
بمشروِعها إلدارِة حاجاِت الناِس وحفِظ األمِن والقضاِء بین الناِس وتأمیِن الحدوِد وغیِر ذلك 

  ).13، 2014الخطیب، (
ِش الدمویُة المثیرةُ للرعِب عالمًة فارقًة لبدِء جماعتيِّ أبي مصعٍب شكلت مشاهُد التَّو  حُّ

الدولِة "الزرقاويِّ في العراق، وهي التوحیُد والجهاُد ثمّ القاعدةُ في بالِد الرافدین، وبعَد ذلَك جماعُة 
فیها مشاهَد  في العراِق والشاِم التي تفوقت علیها بأشرطِة الفیدیو المنتظمِة التي تعرُض " اإلسالمیةِ 

دُّ . قطِع رؤوِس رهائنِها بدٍم بارد " تنظیِم الدولِة اإلسالمیةِ "هذه الوحشیُة الظاهرةُ بقوٍة في ممارساِت  تُعَ
ها هذا التنظیم، كما أنها في المقابِل  ُ ع ِب تَ دُّ عامًال في استراتیجیِة الحرِب النفسیِة التي یَ عامًال  تُعَ

َل ) 65(الذي یضمُّ قرابَة  أساسیًا أیضًا في تكویِن التحالِف  دولًة بقیادِة الوالیاِت المتحدة، والذي ُشكِّ
  .2014لمحاربِة الجهادییَن في العراِق وسوریا في أیلول 

ُ في شكٍل  ًا من ترسانِة السالِح النفسيِّ للجهادیِة وقد تم التعبیرُ عنه ُش جزءًا أساسیّ دُّ التَّوحُّ عَ ُ ی
ة"معنونِة  2004عاِم  جليٍّ من خالِل دراسة طویلٍة في ِش أخطرُ مرحلٍة ستمرُّ بها األمّ " إدارةُ التَّوحُّ

نَظِّري تنظیِم القاعدة، وتحدُد الوثیقُة ثالثَة عوامَل في الطریِق نحو  من إعداِد أبي بكٍر ناجي، أحِد مُ
دارةُ التَّوحُّش، وتأییُد الدولة : إعادِة تأبیِن الخالفة ، 2015عطوان، (شوكُة النكایِة واإلنهاك، وإ

148.(  
  "تنظبِم الدولِة اإلسالمیة"فهِم مقارباٌت ل: ثامناً 

 َ   :لمقارباٍت مختلفٍة سعت إلى تفسیِره ِضمَن أربعة سیاقات، وهي " تنظیمُ الدولِة اإلسالمیةِ "خضع
  :المقاربُة األولى

یقومُ هذا التفسیرُ من الناحیِة االجتماعیِة على االنفجاِر الدیمقراطيِّ والبطالِة ومستوى التعلیِم 
دارِة  من الناحیِة السیاسیِة على االستبداِد السیاسيِّ وفشِل الدولِة الوطنیِة في التنمیِة والمواطنِة وإ و

ى المجازِر وأهواِل السجوِن والتعذیِب العالقِة بین الهویاِت المختلفة، ومن الناحیِة التاریخیِة عل
والحروِب األهلیة، فهذا السیاُق المركُب یحیُل إلى عقوٍد من التاریِخ المنطقَة بالتغیراِت واألحداِث 
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ُ یهمُش البنیَة الفكریَة للجهاِد العالميِّ ونصوِصه وحجِجه، وقد یوهمُ بأّن الجهادییَن منفعلوَن  ه ولكنّ
في الفعِل نفِسه؛ فالمقاربُة السیاقیُة تفتقرُ إلى شرِح العملیِة المعقدِة التي تتولُد  بالبیئِة وال مدخَل لهم

  .فیها الظاهرة
  :المقاربُة الثانیة

ْغُدوَ النفيُ  یَ تُفسرُ هذه المقاربُة نشأةَ و نموَ تنظیِم الدولِة بالنصوِص الدینیِة الفقهیِة حتى لِ
ها ال تُفسرُ  دًا للظاهرة، ولكنّ لنا لماذا الظاهرةُ حدیثٌة رغمَ أّن النصوَص قدیمة، ولماذا لم  بذاتِه موّل

  ).14، 2014الخطیب، (تنتِج النصوُص مثَل هذه الظواهِر من قبل 
  :المقاربُة الثالثة

هي المقاربُة االجتماعیُة والنفسیُة التي تُركُز على الفاعلیَن وتكوینِهم االجتماعيِّ والنفسّي،  
هم وب ولكن هذه المقاربَة تكاُد تخفُق في شرِح تعقیداِت الفعِل واالنفعال، . نائِهمُ النفسيوبیئاتِهم وتجارٍب

هل هؤالِء األشخاُص هم نتاُج البیئِة أم مؤثروَن فیهما ومسهموَن في صیاغتِها وصناعِة : بمعنى
؟  ظروِفهم، أو هما معًا

  :المقاربُة الرابعة
ظهرت في تاریِخ " داعش"إّن : عبرَ القول تحاوُل هذه المقاربُة أن تخرَج خارَج المألوِف 

ها مشكلُة هذه . جماعاِت الجهاِد العالمي، فالقوالُب التفسیریُة وأدواتُها المألوفُة تعجُز عن استیعاِب
ه إال في مبلِغ  جُد تفسیرَ ها بتفرِد الظاهرِة تفردًا ال یَ ها ال تُقّدمُ مقاربًة حقیقیًة هي إیمانُ رغمَ أنّ النظرِة 

فاجئة وحشیتِها لغَزةً ومُ وهو تَفرٌد محلَّ نقاش، سواءًا بالنظِر إلى تاریِخ . وتركیبتِها التي تبدو مُ
ُ من أفعاٍل وحشیة، لكّن الفارّق المؤثرَ الیومَ هو جاذبیُة  الجهادییَن أم تاریِخ الصراعاِت وما شهدتْه

  ).15، 2014الخطیب، (الصورِة والضُخ اإلعالمي 
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  ".الدولِة اإلسالمیة تنظیمِ "تمّدُد : تاسعاً 
ها على مناطَق واسعٍة یعوُد إلى األسباِب  ِد نفوِذ داعَش وسیطرِت السرُّ األساسيُّ في قوِة وتَمدُّ

  :التالیة
هم العراق، ومع تدفِّق  -1 قیامُ الثورِة السوریِة وتدفُق آالِف المقاتلیَن األجانِب إلى سوریا ثم دخوُل

جبهِة العراِق مع سوریا أو بالتبادِل بینهم، خاصًة بعد  هذه اآلالِف انضمَّ الكثیرُ منهم إلى
ِد الفصیلین  .توحُّ

االتحاُد بین دولِة العراِق االسالمیِة وجبهِة النصرِة في سوریا وانفتاُح الحدوِد بین البلدیِن  -2
 .وتدفُق السالِح والعتاِد واألمواِل من الجهِة السوریِة الغنیِة بكلِّ شيٍء إلى جبهِة العراق

دعمُ اإلقلیميُّ العربيُّ والغربيُّ للثورِة السوریِة وللمقاتلیَن في الجماعاِت التي ناهضت بشار ال -3
ِد الفصیلیِن وانفتاِح "داعش"صبَّ بطریقٍة مباشرٍة أو غیِر مباشرٍة عنَد  حُّ ، خاصًة بعد تَوَ

 .الحدوِد بینهما

واحٌد هو الشیعة، وأّن جیَش  اعتبرت كلُّ هذه الفصائِل أّن عدوَّها في سوریا والعراِق عدوٌّ  -4
هم  هم جمیعًا كفارًا بال استثناء، ویعتبروَن قتاَل العراِق وسوریا هو جیٌش طائفّي، وهم یعدونَ

لى من قتاِل الجیِش االسرائیليِّ أو على األقلِّ مقدمٌة ضروریٌة له  .َأوْ

ه للعراقِ  -5 ُ الشدیُد للسنِة الذي مارسه المالكيُّ وحكومتُه وحكمُ فترتیِن بطریقٍة طائفیٍة  اإلقصاء
إقصائیٍة محضة، جعلت كلَّ القبائِل السنیِة في مناطِق السنِة ترفُض مقاومَة داعش، 
ه فتتخلَص العراُق من الطرفیِن  َ الحرُب بین داعَش والمالكيِّ وزمرِت وتتمنى في داخلها أن تقع

 .المتطرفین

م بأّن یأُس الكتائِب السنیِة وقادتِها في الجیِش العراقيِّ  -6 هُ من المالكيِّ وحكومتِه، وشعورُ
لهم، ما جعَل الضباَط وجنوَد السنِة یتركوَن أسلحتهم  الجیَش العراقيَّ هو جیٌش طائفيٌّ ال یمّث

ابراهیم (لداعَش و ینضمُّ بعُضهم إلیها لیَس حبًا في داعَش ولكن نكایًة بالمالكيِّ وطائفیتِه 
 ).60، 61، 2015والنجار، 

 ".تنظیِم الدولِة اإلسالمیة"الفكرُ السلفيُّ في : عاشراً 

الحالُة السلفیُة عمومًا ال تفتقُد إلى التنظیِم العالميِّ أو اإلقلیميِّ أو حتى الشكِل الحركيِّ 
من هو " شرعیةِ "الموحِد في البالِد العربیِة فقط بل تتمُّ باختالفاٍت داخلیٍة واسعِة وكبیرة، أوًال على 

َ تعریِف الواقِع السیاسيِّ والموقِف من العمِل السیاسي، واستراتیجیاِت السلفّي، و ثانی ًا وهو األهمُّ تجاه
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ُ السیاسيُّ لدیها على مبدأِ طاعِة وليِّ األمِر  قبوُل (التغییِر واإلصالِح ما بین مجموعاٍت یقومُ الفقه
 ).روُج علیهمتكفیرُ الحكاِم والخ(، وفئاٌت أخرى على مبدأِ المفاصلة )حكِم المتغلِّب

وینظرُ الباحثوَن إلى السلفیِة بوصِفها حركًة إصالحیًة تسعى للخروِج من حالِة الركوِد العلميِّ 
واالنهیاِر السیاسيِّ والسیطرِة االستعماریة من خالِل الدعوِة إلى إحیاِء التراِث االسالميِّ والعمِل على 

فونَ  قیة، وآخروَن یعرّ نزعٌة احتجاجیٌة على التطوراِت التي طرأت "ها بأنها استعادِة صورِة اإلسالِم النّ
  ".على مستوییِن من المستویاِت األساسیِة للدیِن الفكريِّ و التعبُّدّي 

ها  فونَ عرِّ ُ وفي الخطاِب السلفيِّ نفِسه یحتدمُ السجاُل بین تیاراتِه المتعددة، فالسلفیوَن التقلیدیوَن ی
ین،  ْخِرُج القاعدةَ بصورٍة مغایرٍة تمامًا عن الجهادیّ ُ فمثال عليٌّ الحلبّي أحُد شیوِخ السلفیِة في األردنِّ ی

فُهم ب  رّ عَ ُ ُف السلفیَة بأنها دعوةُ " التفكیرییُن "والجهادییَن من عباءِة السلفیة، وی عرِّ ُ وأحفاِد الخوارج، وی
  .العلِم والعبادِة والعقیدِة والسلوِك والمعامالِت والتربیِة واألخالق

ُف السلفیَة )عصام البرقاوي(مقدسيُّ أبو محمد ال عرِّ ُ نَظِّري الّسلفیِة الجهادیة، ی ، وهو من أبرِز مُ
ُ بیَن الدعوِة إلى التوحیِد بشمولیِتِه والجهاِد ألجِل ذلك في آٍن واحد، أو قل ارُ یجمع ها تیّ هادیَة بأنّ : الج

ُ هو تیارٌ یسعى لتحقیِق التّوحیِد بجهاِد الطواغیت، فهذه هي هویُة ا لتیاِر الّسلفيِّ الجهاديِّ التي تُمیُِّزه
  ).33-38، 2014أبو رمان، (عن سائِر الحركاِت الدعویِة والجهادیة 

بیََّن الكاتُب وخبیرُ الجماعاِت اإلسالمیِة الدكتورُ محمد أبو رمان بأنَّ السلفیَة المعاصرةَ  -
  :يِّ العربيتتمیُز بأربعِة اتجاهاٍت رئیسة، على األقلِّ في المشهِد السیاس

هو الخطُّ المحافُظ أو العلميُّ الدَّعويُّ وقِد اختارّ الدعوةَ والتعلیمَ ورفَض مبدَأ  االتجاه األول -
  .المشاركِة السیاسیة

، وهو أكثرُ تشددًا ضدَّ األحزاِب  االتجاهُ الثاني - یقُف على عینِة الخطِّ األوِل سیاسیُا
  .اإلسالمیِة ذاتها

ُ السیاسیُة على تكفیِر الحكوماِت العربیِة عند السف االتجاه الثالث - لیِة الجهادیِة تقومُ مقاربتُه
بنّي التغییرَ الرادیكاليَ والمسلَح في أوقاٍت معینة، ویمثُل خطاُب هذا  العلمانیِة المعاصرِة وتَ

  .التیاِر صفتَه األیدلوجیَة لشبكِة القاعدة
ُ بین العقائِد السلفیِة واألفكاِر هو تیارٌ یقُف في الوسِط، وهو تیارٌ  االتجاه الرابع - سلفيٌّ یجمع

أبو (الدینیِة السلفیِة من جهٍة والعمِل الحركيِّ والمنظِم، أو حتى السیاسّي، من جهٍة أخرى 
  ).33-38، 2014رمان، 
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دُّ اإلمامُ أحمُد ابُن تیمیَة الذي عاَش في القرِن الثالِث عشرَ میالديٍّ عالمًة بارزةً في التیاِر  عَ ُ ی
لة، وجاهَد بنفِسِه ضدَّ التتاِر المحتّلین، إال أّن ال فصَّ ه نَظَّرَ فقه الجهاد بصورٍة مُ سلفيِّ الجهادي ألنّ

ا سیُد قطب داخَل السجوِن المصریِة بعد أن تأثرَ بكتاِب  َ ه َضعَ البذورَ األولى لهذا الفكِر وَ
وحالیًا یعتمُد تیارُ . لمودودّي للكاتِب الباكستانيِّ أبي األعلى ا" المصطلحات األربعة في القرآن"

نَظِّري الفكِر  دُّ من أعظِم مُ عَ ُ السلفیِة الجهادیِة على  طروحاِت سیِد قطب بشكٍل أساسّي، إذ ی
هُ من صیاغٍة أیدیولوجیٍة متماسكٍة وكاملة، ِخالَف حقبِة الخمسینیاِت والستینیاِت  الجهاديِّ لما قَدَّمَ

ر على اإلسالمییَن والحكمَ بالقوانیِن الوضعیِة وتبنیِه التي شهدْت انقالَب جمال عبد الناص
  . للمعتقداِت القومیِة العلمانیة

ویرى القیاديُّ في تنظیِم القاعدِة عبُداهللا بُن محمٍد أّن الشرارةَ األولى للفكِر الجهاديِّ انطلقت  -
نَت األساَس الحركيَّ للتیاِر الجهاديِّ والذ) قطب –المودودي(على یِد  ي اتخَذ من فقِه فَكوَّ

ًا له سید قطب، وعبداهللا : وقد مرَّ هذا التیارُ بثالثِة رموٍز تاریخیة. ابِن تیمیَة أساسًا شرعیّ
  )44، 2015علوش، (عزام، وأسامة بن الدن 

ُ فهمَ األسِس التي " تنظیمَ الدولِة االسالمیةِ "بعد تسلیِط الضوِء على الفكِر الذي صاَغ  نستطیع
عالُن الخالفة قامَ علیها تنظیمُ    .الدولِة وإ

  ".تنظیِم الدولِة اإلسالمیة"أقواُل العلماِء والفقهاِء عن : حادي عشر
ُ لعلماِء األمِة في  - ، فقِد اعتبرَ )"داعش(تنظیِم الدولِة اإلسالمیة "تعددِت األقواُل واآلراء

رئیُس العامُّ للبحوِث المفتي العامُّ للمملكِة العربیِة السعودیِة ورئیُس هیئِة كباِر العلماِء ال
" الدولِة اإلسالمیةِ "العلمیِة واإلفتاِء السعودیِة الشیُخ عبُد العزیز آل الشیخ، تنظیميِّ 

و القاعدِة جماعاٍت ال تُحسُب على اإلسالِم وامتدادًا للخوارج، " داعش"المعروِف إعالمیًا بـ 
 .ودعا إلى قتلِِهم

ُ علیِه وسلم سیخرُج في آخِر وقاَل أیضًا إنَّ هذه الجماعاِت فیهم یَص - ه صلى اهللا ُدُق قوُل
ة، یقرؤون القرآَن ال  ریّ الزماِن قومٌ أحداُث األسنان، سفهاُء األحالم، یقولوَن في خیِر قوِل البَ
ة، فإذا لقیتموهم فاقتلوهم فإّن  ِمیّ قوَن في الدیِن كما یمرُق السهمُ من الرَّ رُ مْ هم، یَ یتجاوُز حناجرَ

ّن هذه الجماعاِت الخارجیَة ال تُْحُسُب  في قتلِِهم أجراً  م عنَد اِهللا ویومَ القیامة، وإ ُ ه َل لمن قَتَ
ه، بل هذ امتداٌد للخوارِج الذیَن هم أوُل فرقٍة  دِی َ تمسِّكیَن به على اإلسالم، وال على أهلِِه المُ
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هم  ت دماَءهم وأمواَل قَت من الدیِن بسبِب تكفیِرها المسلمیَن بالذنوب، فاستحّل رَ عبد الحكیم، (مَ
2015 ،247.( 

نَظِّرُ التیاِر السلفيِّ الجهاديِّ أبو محمٍد المقدسيُّ عندما كان معتقًال في السجوِن  - َ مُ ه جَّ وَ
ؤّخرًا رسالًة إلى  " في العراِق والشام" تنظیِم الدولِة اإلسالمیة"األردنیِة قبل إطالِق سراِحِه مُ

ُ أن نجاهَد أقوُل معات: "، قائالً "داعش"المعروِف باسِم  ا ال نستطیع بًا جماعَة الدولة، إذا ُكنّ
ِن اختلفنا معًا  ونتعامَل مع الفصائِل التي تحمُل رایَة التوحید التي تقاتُل من أجلِها، وإ
بالتفاصیل، فكیَف یمكُن لنا استیعاُب السورییَن بمن فیهم من النّصارى وغیِرهم من الطوائِف 

 ".والملل؟

هؤالِء خوارج، والبقاُء تحت رأیِهم ال یجوُز ما داموا ال : یز الطریفّي وقاَل الشیُخ عبُد العز  -
 .یقبلوَن الحكمَ هللا

ظِّرُ التیاِر السلفيِّ الجهاديِّ أبو قتادةَ الفلسطینّي  - نَ ُ مزیدًا من االنحراِف والزواِل : قاَل مُ أتوقع
َجَب علیهمُ الخروُج من  ُ لهم في الجهاِد في سوریة، وَ سوریَة والخروُج عن ولن یبارَك اهللا

 .قیادِة داعش

حرَّمٌة وتنظیمٌ خارجّي : عبُد العزیز الفوزان -  .داعُش جماعٌة مارقٌة مُ

ها رایٌة كمیٌة : فتوى علماِء الشام - تحریمُ االنتساِب إلى هذا التنظیِم والقتاِل تحت رایتِهِم ألنّ
مولوها وال أهدافُها  عرُف قادتُها وال مُ ُ   ).268- 267، 2015علوش، (مشبوهٌة ال ی

: ثالثة" داعش"إما خوارُج أویخترقُهم النظام، وأصناُف ) داعش:(وقاَل الشیُخ عدناُن العرعور
ْختَِرقوَن مثَل أجهزِة االستخبارات، والثالُث  ُ المُ عبد الحكیم، " (أغرار"األوُل التكفیریون، والثاني الخبثاء

2015 ،250.(   
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ُسمى إعالمیًا " تنظیمَ الدولِة اإلسالمیةِ "أّن  ترى الباحثةُ  ما زاَل الغموُض " داعش"أو ما ی
ِل  خترٌق من ِقبَ ُ حوله هل هو انحراٌف عن فكرِة الجهاِد العالميِّ أو تنظیمٌ مُ ُ وتتبایُن اآلراء یكتنِفُه

أعواٍم في الوطِن  االستخباراِت العالمیِة ألجِل القضاِء على الثوراِت السلمیِة التي بدأت قبل أربعةِ 
العربي، أو أّن األنظمَة الدیكتاتوریَة واألنظمَة العالمیَة ساعدت تلَك التنظیماِت التي تحمُل أفكارًا 
متطرفًة لتكوَن أداةً في وضِع مخططاٍت لتقسیماٍت جدیدٍة في الشرِق األوسط، ولكّن أغلَب الوثائِق 

ُ نحو أّن قیاداِت  هي قیاداٌت بعثیٌة سابقٌة في الجیِش " ولِة اإلسالمیةِ تنظیِم الد"والتحلیالِت تتجه
المستقبُل البعیُد ربما یكشُف حقائَق ". تنظیِم الدولِة اإلسالمیة"العراقيِّ أعادت بناَء نفِسها تحت اسِم 

ه ظهرَ وقامَ  جدیدة، لكن یجُب أن نعلمَ أّن فكرَ التنظیِم موجوٌد منُذ زمٍن في المجتمعاِت العربیٍة لكنّ
ناءِ نفسِه في ظلِّ الظروِف الحالیِة  نظرا لتوفُِّر مناٍخ مناسٍب في المنطقِة لزرِع أفكارِه وانتشاِرها لما بب

تعانیِه المنطقُة العربیُة من حروٍب مبنیٍة على أیدیولوجیاٍت وطائفیٍة ومصالَح مناطقیٍة بعیدٍة عن 
  .العقِل والمنطِق والفطرِة اإلنسانیِة والدینیِة السلیمة

   



63 
 

 المبحث الثالث
  الدراساُت السابقة

ُأجِریِت العدیُد من الدراساِت سابقًا حوَل اإلعالِم وأثِر مضمونِه على المشاهد، وألّن موضوَع 
دراسِة الباحثِة یتِّسمُ بالحداثِة على ساحِة الدراساِت العلمیِة فإنها وجدت بعَض الدراساِت ذاِت صلٍة 

ها العامِة وما تعكُسهُ عن الواقع، فهناك دراساٌت أخرى تتحدُث عن التلفزیوِن واألفالِم بص بحثت ورِت
واطلعِت الباحثُة على دراساٍت مقاربٍة لمضموِن وأهداِف . في التنظیماِت المسلحِة بشكٍل مستقل

ة   .الدراسة الحالیّ
  الدراساُت العربیة: أوالً 

  ". العربیةموضوعُة اإلرهاِب في الفضائیاِت ): "2008(دراسُة علوان  -  1
  إلى َهَدفِت الّدراسةُ     
التعرِف إلى األشكاِل والمضامیِن لألفالِم والبرامج التي یشاهُدها جمهورُ المتلقیَن في اإلعالِم  -

  .الفضائيِّ العربّي 
التعرِف إلى أنواِع التأثیراِت المطروحِة في الخطاِب اإلعالميِّ الفضائيِّ العربيِّ بالنسبِة لموضوِع  –

  .باإلرها
  .في الخطاِب المذكور) الشكل(والصورِة ) المضمون(تحدیِد مدى التوافِق بین النصِّ  –

  :أهمُّ النتائِج التي توصلت إلیها الدراسة
فیلمًا وبرنامجًا من مجموِع عینِة البحث، وبلغْت نسبتُها المئویُة ) 140( أنتجِت التنظیماُت المسلحةُ -
، %)66.4(العربیُة سبعَة أفالٍم وبرامَج فقط، وبلغت نسبتُها ، فیما أنتجِت الفضائیاُت %)33.93(

  .وظهرَ أّن ثالثَة أفالٍم ضمَن العینِة كانت مجهولَة جهِة اإلنتاج
فیلمًا وبرنامجًا من مجموِع عینِة البحث، ) 138(من حیُث جهِة البثِّ بثِت الفضائیاُت العربیُة  -

 %). 92(وبلغت نسبتُها 

 ".معالجُة األفِالم التسجیلیِة للصراعاِت السیاسیة): "2009(دراسُة جرادات  -2

ُ إلى  َهَدفِت الّدراسةُ  ه معرفِة كیفیِة معالجِة األفالِم التسجیلیِة للصراعاِت السیاسیة، وما تحِمُل
ها إلى الحقیقة، والسیما في القضایا  ُ من التساؤالِت حول وصوِل ه األفالمُ من حیویِة الطرح، وما تثیرُ

  .السیاسیِة التي تشكُل نقطًة محوریًة في الحیاِة العامة
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  :أهمُّ النتائِج التي تَوصلْت إلیها الدراسة
ه لم یكن متوازنًا في عرِض الشخصیاِت السیاسیِة  - انحیاُز الفیلِم إلى طرٍف دون اآلخِر ألنّ

  .والعسكریة
ُ في مجموِع حاوَل الفیلمُ  تقدیمَ آراٍء حول القضایا المطروحة من خالِل  - التعلیِق الذي وصلت مدتُه

  .دقیقًة وهيَ مدةُ الحلقاِت األربعة 158.16دقیقًة من أصِل  49.41الحلقاِت إلى 
 ". األفالمُ الوثائقیُة العلمیُة العربیة): "2011(دراسُة نصار  -3

  إلى َهَدفِت الّدراسةُ 
یِة على شرائَح واسعٍة من األكادیمییَن طرِح مفهوِم اإلعالِم المتخصِص والبرامِج الوثائقیِة العلم -

 .والباحثین، والعمِل على تمكینِهم من إعادِة تشكیِل الرؤیِة العلمیِة بالشكِل المطلوِب إعالمیاً 

إبراِز أهمیِة األفالِم الوثائقیِة في زیادِة ثقافِة المتلقي ودوِرها األهمِّ في إیصاِل الرسائِل المطلوبِة  -
 . ميِّ والثقافّي، والمشاركِة في النهضِة الفكریِة لألمِة والمجتمعإلحیاِء الوعِي العل

تعریِف المؤسساِت البحثیِة والجامعاِت العربیِة بأهمیِة دوِر اإلعالِم العلميِّ الیوم، خصوصًا هذا  -
. النوعَ من البرامج، من أجل العمِل والمشاركِة في إنتاِج أفالٍم علمیٍة عربیٍة متمیزٍة برؤیٍة خاصة

  :أهمُّ النتائِج التي توصلت إلیها الدراسة
یُِّن البحُث وجوَد ضعٍف حقیقيٍّ في مشاركِة الباحثیَن واألكادیمییِن العلمییِن في إعداِد األفالِم  - بَ ُ ی

 .الوثائقیِة العلمیة

كِة یوجُد تبایٌن واضٌح في آراِء الباحثیَن واألكادیمییَن العرِب حوَل الدفِع وزیادِة نسبِة مشار  -
األكادیمییَن العلمییَن في العمِل اإلعالمّي، فهناَك وجهُة نظٍر إیجابیٍة لدى الكثیریَن منهم ترى زیادةَ 
هذا الدور، بینما وجهُة النظِر السلبیِة األخرى لدى بعِضهم ترى أّن هذا الدورَ یجُب أن یتكفَل به 

 .الصحفیوَن واإلعالمیون

مع أقارِب الرهائِن والضحایا وُأَسِرهم، فكانوا األشخاَص كلُّ المقابالِت واألحادیِث كانت  -
المحورییَن في كلِّ المقابالت، مما صبغَ الحقائَق بصبغٍة انفعالیٍة شدیدٍة بعیدٍة عن الحیادیِة في نقِل 
الحدث، كما لم تذُكرْ أیُة محطٍة من المحطاِت الثالِث أيَّ شيٍء عن األسباِب الحقیقیِة والرئیسیِة 

الحدِث االرهابيِّ وال عن مطالِب القائمیَن به، مما یوضُح أن محطاِت التلفزیوِن الثالثِة كانت  لوقوعِ 
 .غیرَ موضوعیٍة في نقِل الحدث
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  ساُت األجنبیة الدرا: ثانیاً 
 ”ISIS Annual Reports Reveal a Metrics-Driven:بعنوان (Bilger, 2014)دراسُة 

Military Command“   
التعرِف إلى القیادِة العسكریِة لتنظیِم الدولِة اإلسالمیِة في العراِق والشاِم إلى  الّدراسةُ َهَدفِت 

  . من خالِل تحلیِل التقاریِر السنویِة للتنظیم
  :أهمُّ النتائِج التي توصلت إلیها الدراسة   
تعطي تقاریرَ عن في العراِق والشاِم له قیادةٌ عسكریٌة منضبطٌة " تنظیمُ الدولِة اإلسالمیةِ " -

وتسمُح هذه البنیُة . الهجماِت عبرَ مناطِق العملیاِت التي عملت فیها على األقلِّ لسنتین
نظِم لإلحصاءاِت التي كانت قد نُشرت في تقریریِن سنوییِن متتالییِن  العسكریُة بالتحصیِل المُ

قَدُّمَ  الِن تَ   .في حملتِه العسكریِة العراقیة تنظیِم الدولِة اإلسالمیِة في العراِق والشامِ "تُفَصِّ
في إحصاءاتِه المسجلِة مع تحوٍل في التكتیكاِت " تنظیمُ الدولِة اإلسالمیِة في العراِق والشامِ "تَقَدَّمَ  -

ستهدٍف أكثرَ انتقائیة فتدمیرُ . والمنهجیاِت واإلجراءاِت من هجماٍت مسلحٍة إلى اغتیاالٍت وقتِل مُ
فتیِش واإلعالِن عن السیطرِة على المدِن یشیرُ صراحًة إلى السیطرِة المنازِل وتأسیُس نقاِط الت

  .على المنطقِة بما في ذلك مقاطعاٌت خارَج األنبار
تحولُّ التكتیكاِت والمنهجیاِت واإلجراءاِت یعكُس هذا التقدم، ویعكُس كذلك اعتبارًا مختارًا بعنایٍة  -

، لكن أیضا )الحضریَة مقابَل الریفیة(قط البیئَة المادیَة للبیئِة في مناطِق العملیاِت المختلفة، لیُس ف
  ).الجیُش الُحرُّ و الصحوةُ و أنصارُ اإلسالم(الخصومُ 

ُ للتركیِز على نشاٍط مرتفِع الشكِل لتنظیِم الدولِة في  - على الرغِم من أن التقاریرَ اإلخباریَة تتجه
حصاءاِت المقدمِة في هذه التقاریِر تشیرُ الى األنباِر مثَل االستیالِء على الفلوجة، إال أّن اإل

  .تركیٍز خاصٍّ من النشاِط من جانِب تنظیِم الدولِة على نینوى، مشیرةً إلى جهٍد رئیٍس مخطٍط له
تُساعُد اإلحصاءاُت المقدمُة في هذه التقاریِر على تأكیِد التقییماِت السابقِة لمعهِد دراسِة الحرِب  -  

ٍة من تنظیِم الدولة، لیَس على المستوى التكتیكيِّ فقط بل أیضا على عن حملٍة مرحلیٍة مصمم
، حیُث یسعى تنظیمُ الدولِة الى السیطرِة على العراق لیاتيِّ مَ وهذا التغیرُ في التكتیكاِت . المستوى العَ

ستهدِف والهجماِت وتدمیِر المنازلِ   والمنهجیاِت واإلجراءات من الهجماِت المسلحِة الى القتِل المُ
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ُ استراتیجیَة  ووضِع نقاِط المراقبِة والسیطرِة على المدن، وربما من هناك الى الشریعِة والحكم، یشبه
هِّر" د" َشیِّد- احتفظ-َط   .الكالسیكیِة في أدِب التَمرُّ

في العراِق والشاِم كحركِة تمرٍد في العراِق " تنظیِم الدولِة اإلسالمیةِ "تتشارُك هذه المالحظُة عن  -
ها تعمُل كشبكٍة عسكریٍة عوضا عن إرهابیةمع  وأیُة استراتیجیِة مكافحة ارهاٍب ال تأخُذ . مالحظِة أنّ

ها التنبؤیِة وستفشُل في هزیمِة هذا العدو  .هذه الصفاِت باالعتباِر ستقلُل من قدرِت

 

 :بعنوان (Zelin, 2014)دراسُة  -2

The War between ISIS and al-Qaeda for Supremacy of the Global 

Jihadist Movement  
وتنظیِم " تنظیِم الدولِة اإلسالمیِة في العراِق والشامِ "وصِف العالقِة بین  إلى َهَدفِت الّدراسةُ 

ها كانت مشحونًة بعدِم الثقِة  القاعدِة من خالِل توضیِح طبیعِة العالقِة التاریخیِة بینهما وكیَف أنّ
وتشیرُ الدراسِة إلى أّن . ریحة، والتي تنامت مع مروِر الوقتوالمنافسِة المفتوحِة والعداوِة الص

تنظیمَ الدولِة اإلسالمیِة "التنظیمیِن هما اآلَن في حرٍب مفتوحٍة لسیادِة حركِة الجهاِد العالمیة، وأن 
  .یمسُك بزماِم األفضلیِة لصالِحِه إال أّن المعركَة لم تنتِه بعد" في العراِق والشامِ 

  :التي توصلت إلیها الدراسةأهمُّ النتائِج 
لدیِه قیادةٌ عسكریٌة منضبطٌة وأن التنظیمَ یقومُ " تنظیمَ الدولِة اإلسالمیِة في العراِق والشامِ "أن   -

بعدِة تغییراٍت على مدى الدولِة لتكتیكاتِه مما یشیرُ إلى بنیٍة قیادیٍة موحدٍة ومتناسقٍة من األعلى 
 .إلى األسفل

لحمالتِه العسكریِة تتفوُق على كل القیاداِت العسكریِة في المناطِق األخرى  للتنظیِم قیادةٌ مركزیةٌ  -
كما أّن التنظیمَ قادرٌ على تنظیِم عملیاٍت عسكریٍة متقدمٍة للسیطرِة على المناطِق . في العراق

 . الحضریِة في سوریا كذلك مما یعكُس تخطیطًا متقدماً 
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  Profiling the Islamic State" "بعنوان  (Lister, 2014)دراسُة -3
" تنظیِم الدولِة اإلسالمیةِ "تقدیِم صورٍة وصفیٍة شخصیٍة تحلیلیٍة عمیقٍة ل إلى َهَدفِت الّدراسةُ 

وللسلِف ممن كانوا یحتلوَن مناصَب فیها، وهو ما افتقرْت إلیه المصادرُ المفتوحُة المعاصرةُ عن 
  ". تنظیِم الدولِة اإلسالمیة"
  :ائِج التي توصلت إلیها الدراسةأهمُّ النت  
في العراِق والشاِم عملیًة مهمًة من التعلُِّم التشغیليِّ والتنظیمّي، " تنظیمُ الدولِة اإلسالمیةِ "اجتاَز   -

وتحولت بنیُة التنظیِم من منظمٍة صغیرٍة إلى . وأثبَت نجاحًا تنظیمیًا أكثرَ من تنظیِم القاعدة
ُ تركزُّ على الحكِم كدولٍة إسالمیٍة عبرَ الدوِل منظمٍة أكثرَ بنیویًة لها طموحا ٌت دولیٌة أوسع

  .والحدود
مؤدلجوَن ومنتموَن " تنظیِم الدولِة اإلسالمیِة في العراِق والشامِ "ومن الناحیِة العسكریِة فمقاتلو   -

ومسترجلٍة  بوالئِهم، فالتنظیمُ أصبَح منظمًة عریضًة تعمُل باستمراریِة كقوٍة محمولٍة إرهابیٍة ومتمردةٍ 
واستغلَّ التنظیمُ الدینامیكیاِت والبیئاِت المحلیِة غیِر المستقرِة لخدمِة أغراِضه، . خفیفِة السالح

 . وأثبَت نفَسه كتنظیٍم عسكريٍّ قادٍر على هزیمِة القواِت العسكریِة الوطنیِة والتنظیماِت المنافسة

  تعقیٌب على الدراساِت السابقة: ثالثاً 
عالجِت الدراساُت العربیُة السابقُة قضایا سیاسیًة تمسُّ المواطَن العربّي، مثَل قضیِة 

، ودوِر األفالِم  اإلرهاب یَّنَت عمومًا دورَ اإلعالِم بشكٍل عامّ والصراِع الفلسطینيِّ اإلسرائیلّي، وبَ
  .الوثائقیِة بشكٍل خاصٍّ في معالجِة القضایا السیاسیة

بحثت سیاسیًا وعسكریًا عن ظهوِر تنظیِم الدولِة اإلسالمیِة من ناحیِة الدراساُت األجنبیُة 
على التقاریِر اإلخباریِة لتحلیِل  (Bilger, 2014)استراتیجیاِت التنظیِم وتكتیكاتِه، معتمدةً دراسَة 

بتأكیِد دوِر  ، وهذا التحلیُل یتوافُق مع هدِف دراسِة الباحثةِ "لتنظیِم الدولِة اإلسالمیة"البنیِة العسكریِة 
  .المعالجِة اإلعالمیِة بشكٍل عامٍّ في تحلیِل واقِع واستراتجیاِت التنظیماِت المسلحة

ها تناولت    ، وهو تنظیمٌ "تنظیمَ الدولِة اإلسالمیة"وتختلُف دراسُة الباحثِة عن الدراساِت السابقِة بأنّ
ه الغموُض على الساحِة العربیِة والعالمیة، فكاَن من الص عِب معالجتُه إعالمیًا ومعرفُة واقِعه یحیُط

ُ أيُّ  ها رصدْت تفاصیَل ال یستطیع وماهیته، وتمیزِت األفالمُ الوثائقیُة التي ُأنتجت عن التنظیِم بأنّ
رُصَدها میُز دراسَة الباحثةِ .شكٍل من األشكاِل التلفزیونیة األخرى أن یَ ُ ا ی ها معالجَة األفالِم  وممّ ربُط
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أثرَ ب غمَ الوثائقیة وتَ ِة بالتصویِر في مناطِق النزاعات، ورصِد الواقِع في بیئتِه الحیِة رُ یّ نیتِها الفنّ
ُ هذه الدراسُة العاملیُن في المجاِل اإلعالميِّ  ع ُ الفیلم، كما تُشجِّ المخاطِر التي یتعرُض لها صانع

یجاِد تحلیالٍت منطقیٍة لمجریاِت األحد اِث في مناطِق على االستفادِة من األفالِم للمعرفِة وإ
الصراعاِت التي یصعُب على كافِة اإلعالمییَن الدخوُل إلیها في أوقاِت الحرب وكسُب ثقِة 

وتَمیزت دراسُة الباحثِة عن .  التنظیماِت المسلحِة للسماِح لهم بالتصویِر واإلنتاِج اإلعالمّي 
قدمُ  الدراساِت السابقِة بأنها تتناوُل معالجَة األفالِم الوثائقیِة لواقعِ  تنظیٍم ما زاَل في بدایِة نشأتِه، مما یُ

ى المكتبِة العلمیِة والمختصیَن تحلیًال علمیًا وأكادیمیًا لواقِع هذا التنظیم، إذ ال توجُد في الدراساِت  إل
السابقِة معالجٌة مختصٌة بالتنظیماِت المسلحِة وكیفیِة معالجتِها وثائقیًا، فمعظمُ الدراساِت السابقِة 

ه یمكُن االستفادةُ من الدراساِت ذاِت الص ٍة أو بمسمیاٍت عائمة، ورغمَ ذلَك فإنّ مومیّ ُ لِة یتحدُث بع
سابقِة بالنظِر إلى النتائِج التي توصلت إلیها ودراسِة مدى  توافُِقها مع نتائِج دراسِة الباحثة، خاصًة  ال

   .في تحلیِل الجوانِب العسكریة
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 لفصُل الثالثا

 الطریقُة و اإلجراءات 
  

  :يیتناوُل هذا الفصُل عرضًا للمنهجیِة المستخدمِة في الدراسِة على النحِو اآلت
  
  .منهُج البحِث المستخدم -أ

  .مجتمعُ الدراسة -ب
  .عینُة الدراسة -ج
  .أدواُت الدراسة - د

  .متغیراُت الدراسة -ه
  .إجراءاُت الدراسة - و
  .في الدراسة التصمیمُ اإلحصائيُّ المستخدمُ  -ز
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 الفصُل الثالث
  الطریقُة واإلجراءات

 :منهُج الدراسةِ  - أ

، وهو منهٌج یهتمُّ بتصویِر ما هو كائن، أِي الوضِع  اعتمدِت الدراسُة على المنهِج الوصفيِّ
الراهِن أو الحادثة، فهو یصُف خصائَصها ومركباتِها، ویصُف العوامَل التى تؤثرُ علیها والظروَف 

ك الظاهرة، وانطالقًا التي تحیُط بها، ویحدُد العالقاِت االرتباطیِة بیَن المتغیراِت التى تؤثرُ على تل
ِر الشامِل یمكُن التنبؤُ واالستنتاُج باألوضاِع المستقبلیِة التي ستؤوُل إلیها هذه  من هذا التَصوُّ

  ). 96- 2006،95المغربي ،(الظاهرة 
استخدمِت الدراسُة طریقة تحلیِل المضموِن والتي تندرُج تحت األسلوِب المسحيِّ في المنهِج 

، حیُث  دُّ الوصفيِّ عَ ُ تحلیُل المضموِن أحَد األسالیِب البحثیِة الشائعِة االستخداِم في الدراساِت  ی
دُّ هذا المنهُج  .اإلعالمیة عَ ُ مناسبًا للدراسِة الحالیِة ألن هذه الدراسَة ) أسلوُب تحلیِل المضمون(ی

وصراِعها مع تسعى لتحلیِل مضموِن األفالِم الوثائقیِة التي عالجت تنظیمَ الدولِة اإلسالمیِة 
  . التنظیماِت المسلحِة األخرى

رُِّف  عَ ُ ه أسلوٌب بحثيٌّ یرمي إلى الخروِج باستدالالٍت عن  ی هولستي تحلیَل المضموِن بأنّ
عملیُة  ).2004،70طعمیة،(طریِق تشخیِص صفاٍت محددٍة للرسائِل تشخیصًا موضوعیًا منظمًا 

یرمي فقط وةً أكثرَ تقدمًا، فهي أسلوٌب ال تحلیِل المضموِن أضحت تُمثُل في عصرنا الراهِن خط
إلى اكتشاِف المقصوِد من العباراِت والرموِز و األلفاِظ التى تُعبِّرُ بها الحقیقُة البشریُة عن مفاهیِمها 
نما أن یتمَّ هذا االكتشاُف بأسلوٍب علميٍّ یسمُح بأن یجعَل مدلوَل االكتشاِف محدَد العناصِر  ، وإ

نظِر عن شخِص الباحِث أو عن ذلك الذى یسعى لتحقیِق عملیِة االكتشاف واألوزان، بغضِّ ال
  ).256- 267، 2015سمیسم ،(

  : مجتمعُ الدراسة - ب
-   ُ ُ مفرداِت أو وحداِت الظاهرِة تحت البحث، فقد یكوُن المجتمع قصُد بمجتمِع الدراسِة جمیع ُ ی

). 2009،79 نعیمي وآخرون،ال .جموعٍة من األفراِد في منطقٍة مامكونًا من سكاِن مدینِة أو م
ُ الدراسِة من األفالِم الوثائقیِة التي أنتجتْها شبكُة فایس  تكوُن مجتمع وفي الدراسِة الحالیِة یَ
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عن تنظیِم الدولِة اإلسالمیِة وخالِفها مع التنظیماِت المسلحِة واقتتالِها ) 2014(البریطانیة عامَ 
َ األوَل من عاِم (َت إجراِء الدراسة مع التنظیماِت الموجودِة في سوریا والعراق وق  ).2015الربع

  
   :عینُة الدراسة -ج 
وفیما یلي . تتكوُن من أربعِة أفالٍم وثائقیٍة أنتجتْها شبكُة فایس" عینٍة عمدیةٍ "لقد تمَّ اختیارُ  -

 .إیجاٌز عن كلٍّ منها

  الدولُة اإلسالمیة: الفیلمُ األول
یسیطرُ علیها تنظیمُ الدولِة اإلسالمیِة في العراِق وسوریا، ُأنتَج الفیلمُ داخَل المناطِق التي 

وُسِمَح لمنتِج الفیلِم مدین دیریه بالدخوِل إلى مناطِق التنظیم، وهو أوُل صحفيٍّ والوحیُد الذي ُسِمَح 
  .له بالدخوِل وتوثیِق واقِع التنظیِم وكشِف طبیعِة الحیاِة في المناطِق التي یسیطرُ علیها

  ".سوریا وطُن القاعدِة الجدید: "انيالفیلمُ الث
ُ في بدایِة الثورِة السوریة، ویكشُف عن الكثیِر  ه رَ ُ الصحفيُّ مدین دیریه، وقد َصوَّ فیلمٌ أنتجه

الدولِة اإلسالمیِة في العراِق "من المعلوماِت السریِة عن القاعدِة في سوریا، وجبهِة النصرة، و 
ُظهرُ بشكلٍ ". والشام فّصٍل تنظیمَ القاعدِة في سوریا وجبهِة النصرة، حیث دخلِت  وهوَ أوُل فیلٍم ی مُ

نُقُل لقطاٍت نادرةً في أحدِث معقٍل لتنظیِم القاعدة،  لكامیرا إلى عمِق مواقِع التنظیماِت الجهادیة، ویَ ا
یُِّن استعداِد الرجاِل والنساِء واألطفاِل للقتاِل والموِت من أجِل الجهاِد وسوریا بَ ُ   .وی

ُظهرُ  على قتاِل النظاِم السوري " تنظیِم الدولِة اإلسالمیةِ "الفیلمُ اتفاَق جبهِة النصرِة  مع وی
بالرغِم من اعتراِف جبهِة النصرِة باالختالف األیدیولوجيِّ بینها وبین التنظیِم الذي ظهرَ للعلِن بعد 

من اسِم تنظیِم الدولِة " مالعراِق والشا"إعالِن تنظیِم الدولِة اإلسالمیِة إقامَة الخالفِة و إلغاِء 
ُ اإلعالمُ باسِم    ".داعش"اإلسالمیِة الذي اختصره

یتحدُث الفیلمُ عن المعارِك والقتاِل الدائِر بین . فیلمٌ من إنتاِج شبكِة فایس ".روج آفا: "الفیلمُ الثالث
أخرى مثَل جبهِة األكراِد شماَل شرقيِّ سوریا وتنظیِم الدولِة اإلسالمیة، وبیَن األكراِد وتنظیماٍت 

النصرة، وانضماِم المقاتلیَن المسیحيَّ الكرديَّ والسوريَّ لمحاربِة التنظیِم وموقِف النظاِم السوريِّ 
یُِّن الفیلمُ األطماعَ التى یسعى إلیها التنظیمُ بالسیطرِة على مناطِق  بَ المحایِد في الصراِع الدائر، ویُ

  .اِر النفطاألكراِد إقلیِم كردستان للسیطرِة على آب
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  أزمُة ثواِر سوریا التي ال تنتهي: ذئاُب الوادي: الفیلمُ الرابع 
ُظهرُ االقتتاَل والصراعَ بین تنظیِم الدولِة والمعارضِة  فیلمٌ آخرُ من إنتاِج شبكِة فایس ی
 السوریِة اإلسالمیة والمعارضِة السوریِة متمثلًة بالجیِش الُحرِّ وكتائَب وألویٍة تهدُف إلى إسقاطِ 

یُِّن المعارضُة تأثیرَ دخوِل . النظاِم السوريِّ الحاليِّ بشار األسد إلى " تنظیِم الدولِة اإلسالمیةِ "وتُبَ
سوریا في مساِر المعارِك الدائرِة بینها وبین النظاِم السورّي، وترى المعارضُة في التظیِم أنه من 

   .صناعِة النظاِم إلضعاِف الثورِة السوریِة والقضاِء علیها
 

  :أدواُت الدراسة -د
ِت الباحثُة استمارةً لتحلیِل مضموِن األفالِم الوثائقیِة التي : استمارةُ تحلیِل مضمون -1 َصمَّمَ

اختارتها الباحثُة من األفالِم التي أنتجتْها شبكُة فایس لتحلیِل ما تحتویه األفالمُ من أفكاٍر 
في معالجِة تنظیِم الدولِة  وشخصیات، واألسالیِب التي یعتمُد علیها صانعو األفالمِ 

 .اإلسالمیة

المقابلِة وأجرْت مقابالٍت ذاِت أسئلٍة مفتوحٍة غیِر مقننٍة مع  استخدمِت الباحثُة أداةَ : المقابلة -2
نَظِّري التیاِر السلفيِّ الجهادّي، إلثراِء الدراسِة في  عدٍد من المختصیِن باألفالِم الوثائقیِة ومُ

لت إلیها الباحثُة من تحلیِل أفالِم عینِة الدراسِة الجانِب النظريِّ وتفسیِر ا لنتائِج التي توصَّ
 .لمعرفِة وجهِة نظِر المختصین

 

  :ُأجریِت المقابالُت مع الشخصیاِت التالیة
ُ الفیلمیِن : مدین دیریه  -1 سوریا "و " الدولُة اإلسالمیة"مخرُج ومنتُج أفالٍم وثائقیة، وهو صانع

 ".وطُن القاعدِة الجدید

 .صحفيٌّ وكاتٌب ومنتُج أفالٍم وثائقیة، َأنتَج عدةَ أفالٍم في مناطِق النزاعات: محمد الیحیائي -2

 .مقدمٌ ومنتٌج وثائقيٌّ ومراسُل حرٍب سابقًا : أكرم خزام -3

ظِّرُ في التیاِر السلفيِّ الجهادّي : أبي قتادة -4 نَ  .مُ
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 :وحداُت التحلیِل وفئاُت المضموِن في الدراسة -هـ

) فئُة ماذا قیَل و فئُة كیف قیل(لدراسُة على وحدتي تحلیِل وحدِة الفكرِة والموضوِع اعتمدِت ا
  .ووحدِة الشخصیة

 ).ماذا قیل؟(فئُة : وحدُة الفكرِة والموضوع - 1     

 .الفئاُت الفرعیُة لطبیعِة المشهد -

 .فئُة أسباِب القتال -

 .فئُة مشاهِد العنف -

 .فئُة مصادِر المعلومات -

 ).كیف قیل؟(فئُة : الفكرِة والموضوعوحدةُ  -2

 .فئُة حجِم اللقطة -

 .فئُة ثباِت اللقطة -

 .فئُة استخداِم الموسیقى في المشهد -

 .فئُة نمِط التعلیق -

 .فئُة وقِت التصویر -

  :وحدةُ الشخصیة -3
  .فئُة الشخصیة     -
  .فئُة نوِع الشخصیة     -
  .فئُة جنسیِة الشخصیة     -
  .فئُة لباِس الشخصیة     -
  .فئُة شكِل الشخصیة     -
  .فئُة المناطِق التي ُصوِّرت في الفیلم     -
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  .فئاُت تحلیِل المضمون: تعریفات

  )ماذا قیل؟(وحدةُ الفكرِة والموضوع، فئُة  -1
  : الفئاُت الفرعیُة للمشاهِد العسكریة -
تقومُ بها التنظیماُت لتطویِر الكفاءِة  هي عروٌض وتدربیاٌت : العروُض والتدربیاُت العسكریة -

ُ من أسلحة ها القتالیِة وما تَمتلُكه   .القتالیِة لدیها و إظهاِر قوِت
هي لقاءاٌت یقومُ بها أفراُد التنظیِم الواحِد لبحِث خطِط القتال : االجتماعاُت والتجهیزاُت العسكریة -

  .قبلةوالمواقِع اإلستراتیجیِة وتحضیِر المقاتلیَن لمعركٍة مُ 
رُ على : نقاٌط ومناطُق عسكریة - ُحَظ هي نقاُط ومناطُق اشتباكاٍت تحدُث بین الفصائِل المقاتلِة وی

  .المدنییَن الوصوُل إلیها والتنقُل عبرها
  . هو الصراعُ واالقتتاُل بین الفصائِل المقاتلِة والمواجهُة المسلحُة بینهم: القتاُل والمواجهة -
هم األفراُد الذین یحملوَن األسلحَة للقتال، واألسلحُة التي تمتلُكها : االسلحُة والمسلحون -

  .التنظیمات
  
  .الفئاُت الفرعیُة لطبیعِة المشهد -2
لقاِء : المسجد - ه بعُض التنظیماِت لتقدیِم البیعِة وإ هم، وتستخِدمَ هو مكاٌن یقیمُ فیه المسلموَن شعائرَ

  .الدروِس عن القتاِل والجهاد
اكُن تجاریٌة یذهُب الناُس إلیها لشراِء حاجاتِهم من سلع، وقد تكوُن مغلفًة أو مفتوحًة أم :األسواق -

  . في مناطِق النزاعات
هي األماكُن التي یظهرُ فیها السكاُن بشكٍل یوميٍّ من أماكَن خدماتیٍة  :أماكُن الحیاِة العامة -

  .وشوارٍع وتنقٍل من مكاٍن إلى آخر
نشیٌد شعبيٌّ بلغِة العامِة یقاُل في االحتفاالِت والمناسباِت وفقًا للموضوع : األهازیُج واالحتفاالت -

  .سواءَا أكاَن ترفیهیًا أو احتفاًال بالشهداِء الذین قُتلوا في المعارك
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ها التنظیمُ وفقًا لمنهِجه الفكريِّ : قضاءٌ و أحكامٌ وعقوبات - هي األحكامُ والعقوباُت التي یصِدرُ
ه من السكاِن الموجودیِن في مناطِق سیطرتهم، ومن یقعُ والدینيِّ على من ی ُ رتكُب خطًأ أو یحارب

  .في َأسِرِهم من التنظیماِت األخرى
حتجُز فیه الشخُص الصداِر عقوبٌة بحقِِّه عن جریمٍة ارتكبها :السجن- ُ   .هو مكاٌن ی
ُشیرُ إلى وضِع هو مصطلٌح في القانوِن الدوليِّ اإلنسانيِّ وفي شرائعَ أخالقیٍة أ: األسرى- خرى ی

قاتِل في جیش أو میلیشیا منظمٍة والذي وقعَ في أیدي عدوِّه   .المُ
  
  .فئُة موضوِع أسباِب القتال -3
تقاتُل التنظیماُت المسلحُة في سوریا بهدِف إسقاِط  النظاِم السوريِّ : مقاتلُة النظاِم السوري -

ُ بشارُ األسد   .الحاليِّ الذي یترأُسه
یِهمُ " تنظیمُ الدولِة اإلسالمیةِ "یقاتُل : الكفرِة والمرتدینمقاتلُة  - ُسمّ من ال یعتنُق الدیَن اإلسالمّي، وی

یِهمُ المرتدیَن عن الدین ُسمّ   . الكفرة، والمسلمیَن الذیَن یرفضوَن فكرَ التنظیم، وی
ًة على الطائفیِة بین تشهُد المنطقُة العربیُة وتحدیدًا في سوریا والعراق حربًا قائم: مقاتلُة الشیعة -

السنِة والشیعِة وهما طائفتاِن مسلمتان یقومُ الخالُف بینهما على صراٍع فكريٍّ وَعقَدِّيٍّ یتمثُل في 
محاولِة استقطاِب الفریقیِن ألكبرَ عدٍد من األتباِع من الفریِق اآلخر إلى الصراِع السیاسيِّ 

حة سّل   . والمواجهاِت المُ
قصُد به تمّدُد إیراَن للهیمنِة على الدوِل العربیة: رانيمحاربُة المشروِع اإلی -   .ویُ
تنظیِم الدولِة "الصراعُ الدائرُ بین : الصراعُ بین تنظیِم الدولِة االسالمیة والمعارضِة السوریة -

عتبرَ التنظیمَ عناصرَ " اإلسالمیةِ  والمعارضِة السوریِة التي تقاتُل ضد النظاِم السورّي، ویَ
هم من باب المعارضِة كف وترى المعارضُة السوریُة أّن ". نفِي الخبیث"رةً ومرتدین یجُب قتاُل

ختَرٌق على مستوى واسٍع من النظاِم السوريِّ وقوى إقلیمیٍة ودولیة" تنظیمَ الدولِة اإلسالمیةِ "   .مُ
دِّیٌَّة مع  - میِة حوَل أموٍر هي خالفاٌت بین التنظیماِت اإلسال: "تنظیِم الدولِة اإلسالمیة"خالفاٌت َعَق

َعقَدِّیٍَّة یعتقُدها أهُل اإلسالِم ویجزموَن بصحتِها وتختلُف التنظیماُت فیما بینها في النهِج  
  .والتطبیِق الصحیِح للتشریعاِت اإلسالمیة
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إلى إعادِة الخالفِة اإلسالمیِة وتطبیِق " تنظیمُ الدولِة اإلسالمیةِ "یهدُف : إقامُة الخالفِة اإلسالمیة -
  .یعةالشر 

الوالیاِت المتحدةَ والدوَل األجنبیَة " تنظیمُ الدولِة اإلسالمیةِ "یقاتُل : محاربُة أمریكا والدوِل األجنبیة -
 .التي لها مصالُح في الدوِل العربیة

دُّ : وجبهِة النصرة" تنظیِم الدولِة اإلسالمیةِ "المحاربُة والصراعُ بین  - تنظیمُ "جبهُة النصرِة و تُعَ
، لكن " سالمیةِ الدولِة اإل تنظیمیِن لهما منهٌج واحٌد هو السلفیُة حیُث خرجا من رحِم القاعدِة األمّ

َ خالٌف َعقَدٌِّي بینهم   .وقع
ُ بین :واألكراد" تنظیِم الدولِة اإلسالمیة"المحاربُة والصراعُ بین  - تنظیِم الدولِة "القتاُل الواقع

ةواألكراِد في إقلیِم كردستان، ومحا" اإلسالمیةِ    .ولُة التنظیِم السیطرةَ على المناطِق الكردیّ
القتاُل بین قواِت البشمركِة الكردیة وجبهِة النصرِة : المحاربُة والصراعُ بیَن جبهِة النصرِة واألكراد -

  .في إقلیِم كردستان
  

  .الفئاُت الفرعیُة لفئِة مشاهِد العنف-4
  .والمواجهاتأشخاٌص مصابوَن بجروٍح جراَء القتاِل : اإلصابات -
  .أفراٌد قُتلوا خالَل المعارك: القتل -
للتنظیماِت واألنظمِة بقطِع " تنظیِم الدولِة اإلسالمیةِ "تهدیُد : التهدیُد بالذبِح وقطعُ الرؤوس -

  .الرؤوِس ومشاهُد تظهرُ عقوبَة قطِع الرأس
ت :التعذیب- ِزُل آالمًا جسدیًة أو نفسیًة بإنساٍن ما وبصورٍة مُ نْ ُ نظَّمٍة كوسیلٍة من عمٌل ی دٍة ومُ عمَّ

وسائِل استخراِج المعلوماِت أو الحصوِل على اعتراف أو لغرِض التخویِف والترهیِب أو كشكل 
من أشكاِل العقوبة، أو وسیلًة للسیطرِة على مجموعٍة معینٍة تشكُل خطرا على السلطِة المركزیة، 

ِض مجموعٍة من القیِم والمعتقداِت ویستعمُل التعذیُب في بعِض الحاالِت ألغراٍض أخرى كفر 
عِذبُة قیما أخالقی دُّها الجهُة المُ ُ   .ةالتي تَع

ها حكوماٌت أو : التهجیرُ القسري - رُِّف القانوُن الدوليُّ العامُّ التهجیرَ القسريَّ بأنه ممارسٌة تنفذُّ عَ ُ ی
َ مجموعاٍت عرقیٍة أو دینیٍة أ و مذهبیٍة بهدِف قوى شبهُ عسكریٍة أو مجموعاٌت متعصبٌة تجاه

ها َ سكانیٍة أخرى مكانَ حالِل مجامیع   .إخالِء أراٍض معینٍة وإ



77 
 

سقَط أكبرُ عدٍد من : التفجیرات - یَ ُ متفجراٍت بین المدنییَن أو في مناطِق االقتتاِل والمواجهِة لِ وضع
  .القتلى في الطرِف اآلخر

اَء القصِف المدفعيِّ : الدمار - ه المعارُك من أماكُن وأبنیٌة مدمرةٌ َجرّ الجويِّ واألرضيِّ وما تُحدُث
  .أضرار

  
  .الفئاُت الفرعیُة لمصادِر المعلوماِت في الفیلم-5
  .استخدامُ فیدیوهاٍت وأفالٍم تُوثُق أحداثًا سابقة: األفالمُ اإلرشیفیة -
رُ عن حدٍث معیٍن أو: الصورُ اإلرشیفیة -   .شخصیة صورٌ ثابتٌة تُعبّ
ُ الفیلِم مع شخصیاٍت من التنظیماِت والسكاِن الموجودیَن  :المقابالت - اللقاءاُت التي أجراها صانع

  .في مناطِق الصراع
  .تسجیالٌت تُوثُق اتصاالٍت ومكالماٍت بین أفراِد التنظیم: تسجیالٌت صوتیة -
  .قنواٌت تلفزیونیة -
  .لقاءاٌت وتحلیالٌت تلفزیونیة -
ُسیطرُ علیها هي خرائُط و : الخرائُط والبیانات- تنظیمُ الدولِة "بیاناٌت تُظهرُ المناطَق التي ی

  .وتَمدُُّدها" اإلسالمیةِ 
  
رت في الفیلم-6   .الفئاُت الفرعیٌة للمناطِق التي ُصوِّ
قة - ُ على الضفِة الشمالیِة لنهِر الفرات على بعِد : الرّ هي محافظٌة في شماِل وسِط سوریا، تقع

  ".تنظیِم الدولِة اإلسالمیة"آلن تحت سیطرِة كم شرَق مدینِة حلب، وهي ا 200
ُ شماَل سوریا : حلب - محافظُة حلٍب هي أكبرُ المحافظاِت السوریِة من حیُث عدِد السكان، تقع

ُ مساحاٌت كبیرةٌ من المحافظِة تحت سیطرِة المعارضِة السوریِة    ".الجیش الُحر"وتقع
ُ إ: إدلب - ُ شماَل سوریا، وتقع لى الجنوِب الغربيِّ من مدینِة حلب، وهي اآلن محافظُة إدلَب تقع

 . وجبهِة النصرة) الجیش الُحرِّ (تحت سیطرِة المعارضِة السوریِة 
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هي مركُز محافظِة نینوى وثاني أكبِر مدینٍة في العراِق من حیُث السكاِن بعد : الموصل-العراق -
تنظیِم "وهي اآلن تحت سیطرِة بغداَد حیث یبلغُ تعداُد سكانِها حوالي ثالثِة مالییَن نسمة، 

  ".الدولِة اإلسالمیة
ُة المشتركُة بین سوریا وتركیا: الحدوُد التركیُة السوریة-   . الحدوُد الجغرافیّ
ُة المشتركُة بین سوریا والعراق: الحدوُد العراقیُة السوریة -   .الحدوُد الجغرافیّ
  

   )كیف قیل؟(المشهد فئُة مضموِن موضوِع : وحدةُ الفكرِة والموضوعِ : ثانیًا 
قطة -1   .حجمُ الّل
ة  - ؤخُذ من مسافٍة بعیدٍة جدًا عن الموضوِع المراِد  :(Long Shot)لقطٌة عامّ ُ هو منظرٌ ی

ُ ُكلَّه ه ه بحیُث تَظهرُ بعُض التفاصیِل، أما بالنسبِة لحجِم اإلنساِن فهي تُظِهرُ   .تصویرُ
توّسطة  - بةٌ  :(Medium Shot)لقطٌة مُ قرّ من الموضوِع بمسافٍة أقرَب من اللقطِة  هي لقطٌة مُ

ها أبعُد من اللقطِة الكبیرة، وتَظهرُ األشیاُء بوضوٍح في هذه الّلقطة، وبالنسبِة لحجِم  ة ولكنّ العامّ
َسِط إلى أعلى ُ من الوَ ه   .اإلنساِن فهي تُظهرُ

َ : (Close up)لقطٌة قریبة  - َ فقط، أو الوجه والرقبة، أو الوجَه هي اللقطُة التي تَشمُل الوجه
  .والرقبَة والَكتِفیِن لِشخصیٍة واحدة

  

  .فئُة ثباِت اللقطة-2
صورُ الحامَل لتثبیِت الكامیرا علیه عند : ثباُت اللقطة - رَ اللقطُة ثابتًة إذ یستخدمُ المُ َ أْن تَظه

  .التصویر
اهتزاُز اللقطِة في أثناِء التصویِر بسبِب التنقُِّل السریِع والتصویِر في أماكِن  :اهتزاُز اللقطة -

ِن المصوِر مِن استخداِم الحامِل لتثبیِت الكامیرا   .النزاعاِت والحرب مع عدِم تَمكُّ

  

  .فئُة استخداِم الموسیقى التصویریة -3
هِد الفیلِم لجذِب انتباِه المستمعین تُستخدمُ الموسیقى التصویریُة في مشا: استخدامُ الموسیقى -

ثارِة العواطِف واألحاسیِس واالحتفاِظ بانتباِه المستمع   .وإ
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ُ الفیلِم الموسیقى التصویریة: عدمُ استخداِم الموسیقى - ستخدمْ فیها صانع َشاهُد التي لم یَ   .المَ
 

  .فئُة نمِط التعلیق -4
قّدِّمُ مجموعَة : تقریرّي  - ُ   .وقائعَ ومعطیاٍت لحدٍث ماهو التّعلیُق الذي ی
قّدِّمُ تفسیرًا وافیًا وتوضیحًا شامًال لجوانِب الحدِث و أبعاِده: تحلیليّ  -   .هو التّعلیُق الذي یُ
  
  .فئُة وقِت التصویر-5
  .وقُت التصویِر مساءًا بعد غروِب الشمس: لیليّ -
ها: نهارّي -   .وقُت التصویِر صباحًا منذ شروِق الشمِس حتى غروِب
  
  .فئُة ظهوِر األطفاِل والنساِء في اللقطات-6
ة، وهو الّزيُّ المتعارُف علیه في ثقافِة المجتمِع : أطفاٌل بلباٍس مدنيّ  - یّ دنِ أطفاٌل یرتدوَن ثیابًا مَ

  .الذي یعیُش فیه الفرد
  .أطفاٌل یحملوَن السالَح ویلبسوَن بدالٍت عسكریة: أطفاٌل مسلحون -
  .َن الّزيَّ المدنيَّ المتعارَف علیه في مجتمِعِهّن نساءٌ یرتدی: نساءٌ مدنیات-
تِها للقتال: امرأٌة مسلحة-   .حمُل المرأِة للسالِح وجاهزیّ
  

  .وحدةُ الشخصیة: ثالثاً 
  فئاُت الشخصیة -1
  . قائُد مجموعٍة أو كتیبٍة أو لواٍء ویقومُ بتوجیهم: القیادّي  -
قدمُ خدم: الّناشط - ُ   .اٍت إعالمیًة أو یعمُل دلیًال للتعریِف بالمنطقةناشٌط متطوعٌ من المدنییَن ی
ة- ُة العامّ ٌة من الّسكان وأهالي المدینة: الّشخصیّ ٌة عامّ   .شخصیّ
ة"العضوُ في  - یدیرُ مهماٍت " تنظیِم الدولِة اإلسالمیةِ "عنصرٌ من عناصِر : "تنظیِم الدولِة اإلسالمیّ

  .عسكریًة ومدنیة
همُ التنظیماُت المسلحُة داخل سجونهاوهم األشخاُص الذین تعت: األسرى-   .قُل
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قاتُل مع تنظیماِت المعارضِة السوریِة التي تُقاتُل ضد : عضوٌ في المعارضِة الّسوریة- عضوٌ یُ
  ".تنظیِم الدولِة اإلسالمیة"النظاِم السوريِّ أو ضد 

نضمٌّ إلى قواِت البشمركِة الكردیِة : عضوٌ في قواِت البشمركِة الكردیة- في مناطِق إقلیِم فرٌد مُ
  .كردستاَن للدفاِع وحمایِة اإلقلیم

  
  .فئاُت نوِع الشخصیة-2
  رجل -
  امرأة -
ح - سّل   .طفٌل یحمُل السالَح سواءًا في تدریباٍت أو عروٍض عسكریة: طفٌل مُ
  .طفٌل ال یحمُل الّسالح: طفٌل مدنيّ  -
  
  .فئُة جنسیِة الشخصیة -3
  .السوریةشخٌص یحمُل الجنسیَة : سورّي  -
  .شخٌص من مناطِق إقلیِم كردستان: كردّي  -
  .شخٌص یحمُل الجنسیَة العراقیة: عراقيّ  -
تنظیِم الدولِة "أيٌّ من األفراِد الذیَن یحملوَن الجنسیاِت األجنبیَة وینضموَن إلى : مهاجر أجنبيّ  -

  .للمقاتلِة ومناصرِة التنظیم" اإلسالمیةِ 
وَن إلى أيٌّ من االفرا: مهاجرٌ عربيّ  - تنظیِم الدولِة "ِد الذیَن یحملوَن الجنسیاِت العربیَة وینضمّ

  .للمقاتلِة ومناصرِة التنظیِم في سوریا والعراق" اإلسالمیةِ 
  
  :فئُة لباِس الّشخصیة -4
  . الزِّيُّ المدنيُّ المتعارُف علیه بین السكاِن مثل القمیِص والبنطاِل أو الدشداش: لباٌس مدنيّ  -
ُ المقاتلوَن في المعارك: عسكرّي لباٌس  - ُسه لِب   . هو زِّيٌّ یَ
  .عبارةٌ عن جلباٍب قصیٍر وبنطال، وقد أصبَح هذا اللباُس ِزيَّ المجاهدین: لباٌس أفغانيّ  -
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  :فئُة شكِل الشخصیة -5
ُ أمامَ الكامیرا مباشرة: مكشوُف الوجه - ه ُ   .یَظهرُ وجه
لثمُ الوجه - ُ أمامَ : مُ ه َ جه خفي وَ ُ   .الكامیرای
لتحٍ  - ُ : مُ ُطیُل لحیتَه تمیُز بها المقاتلوَن في . رجٌل ی طالُة اللحیِة یَ بما "تنظیِم الدولِة اإلسالمیة"وإ ، ورُ

نطلٍق دینّي، وربما  ُ ولكن لیس من مُ ُطیُل أحُدهم لحیتَه هناك أشخاٌص في التنظیماِت المعارضِة ی
  . بسبِب ظروِف الحرب

ُطیلُ : غیرُ ملتحٍ  -   .لحیتَه شخٌص ال ی
  :صدُق أداِة الدراسة - 
یَِّة       ُعِرضْت استمارةُ تحلیِل المضموِن وكّشاُف الترمیِز وأسئلُة المقابالِت على األساتذِة في ُكلِّ

وأجرِت الباحثُة التّعدیالِت المطلوبَة التي نََصَحها بها األساتذةُ ، اإلعالِم وأساتذِة المنهِج العلمّي 
حِكموَن بإعادِة صی اغِة الفئاِت و إضافِة فئاٍت جدیدة، واألخُذ بآرائِهم بصیاغِة بعِض األسئلِة المُ
  .الموجهِة في المقابالت
  :ثباُت أداِة الدراسة

ًا على ) تحلیل المضمون(وللتحقِّق من درجِة ثباِت أداِة الدراسِة  أْجرِت الباحثُة اختبارًا بعدیّ
قتضى هذه الطریقِة فإّن (Holsti)طریقِة هولستي    : ، وبمُ

   Reliability   =(   2M(الثباَت 
                         N1+N2  

زون، أما  Mوتَرمُز  رمّ  N1+N2في المعادلِة إلى عدِد قراراِت الترمیِز التي یتفُق علیها المُ
لِ فیمثالِن المجموعَ الكّليَّ لقراراِت الترمیِز من  زین ِقبَ رمّ   .المُ

َن ولهذِه  زیْ رمّ ن(الغایِة تم تدریُب مُ لیْ حّل % 10قاما بشكٍل منفرٍد بتحلیِل مضموِن ما نِسبتُه ) مُ
ما بالصورِة النهائیِة الستمارِة  ختارِة من عینِة الدراسة، وجرى تزویُدهُ من مضامیِن األفالِم األربعِة المُ

ز . التحلیل رمّ بیََّن أّن عدَد القراراِت التي اتّفَق علیها المُ ، )وحدة(قرارًا  50قرارًا من أصِل  40اِن وتَ
  :وعلیه فإّن تطبیَق معادلِة هولستي یكوَن كاآلتي

40×2      = 80     =80%  
50+50      100  
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لغُ  بْ رُ من المعادلِة أّن درجَة الثباِت تَ َ ستَخَدمِة %. 80ویَظه وبناءًا علیِه فإّن أداةَ القیاِس المَ
تكوُن النتائُج % 80إلى  70إذا تحقَّق تَوافٌُق بنسبِة "قابلٌة للتطبیق، إذ ترى بعُض الدراساِت أنه 

% 70فإذا كانت نسبُة االتفاِق أقلَّ من  ، وأّن نسبَة االتفاِق تَُدلُّ على مدى ثباِت التّحلیل،"مقبولة
دُّ  عَ رتفع، % 85أما إذا كانت نسبُة االتفاِق . ثباُت التّحلیِل منخفضا یُ دُّ فأكثرَ فإن ثباَت التحلیِل مُ عَ ُ  وی

  %. 75-70ثباُت التحلیِل مقبوًال إذا تراوحت نسبُة االتفاِق بین 
  :إجراءاُت الدراسة -و

   :  اإلجراءاُت التي اعتمدتها الباحثُة في تطبیِق دراستها
االطالعُ على ما توفّرَ لدیها من األدبیاِت المتعلقِة بالدراسة، سواءًا كانت رسائَل ماجستیٍر أو  -1

 .أطروحاِت دكتوراه أو أبحاثا أو دوریاٍت متخصصة

ُ الدراسِة في أ -2  .يِّ محوٍر من المحاورتَواُصُل الباحثِة مع أیِة جهٍة من شأنِها إثراء

 .إجرِت الباحثُة مقابالٍت مع عدٍد من المختصیَن والخبراِء في موضوِع الدراسة  -3

 .حرصِت الباحثُة على االطالِع على أيِّ فیدیو أو مقاٍل أو مقابلٍة ذاِت صلٍة بموضوِع الدراسة -4

ِل خبراَء و  -5 مختصین، ثم التّحقُُّق من تحكیمُ استمارِة تحلیِل المضموِن وأسئلِة المقابالِت من ِقبَ
 .صدِقها وثباتِها

ُ التحلیِل اإلحصائّي  -6  .إجراء

 .استخالُص نتائِج التحلیل -7

ها الكاملة كتابُة النتائِج النهائیِة والتوصیات، -10   .ومن ثم إعداُد الرسالِة بصورِت
  .عرُض الرسالِة على اللجنِة المعتمدِة لمناقشتِها -11
 : التصمیمُ اإلحصائيُّ المستخدمُ في الدراسة -ز

ألغراِض تفریِغ البیاناِت التي تم الحصوُل علیها من استمارِة تحلیِل المضمون والتحلیِل     
اإلحصائيِّ لبیاناِت البحِث استخدمِت الباحثُة الحزمَة اإلحصائیَة للعلوِم االجتماعیِة واإلنسانیِة 

)SPSS .(ة، واستخدامُ اختباِر كاي تربیع وتم استخراُج التكرا ، )Chi Square(راِت والنسِب المئویّ
واالعتماُد على الرسوِم البیانیِة لتوضیِح الفروِق من أجِل تحقیِق أهداِف الدراسِة وتوفیِر إجاباٍت 

 .ألسئلتِها بشكٍل دقیق
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 الفصُل الرابع

  نتائُج الّدراسة
   



84 
 

 الفصُل الرابع

  نتائُج الّدراسة
  :التحلیلِ اإلحصائّي نتائُج 

  
تنظیِم "ما األفكارُ والموضوعاُت التي عالجتْها أفالمُ شبكِة فایس عن : السؤاُل الرئیُس األول

 والتنظیماِت المسلحِة التي یتصارعُ معها التنظیم؟" الدولِة اإلسالمیةِ 

اإلسالمیِة والتنظیماِت إّن أفالمَ شبكِة فایس عالجِت األفكارَ والموضوعاِت عن تنظیِم الدولِة 
المسلحِة التي یتصارعُ معها التنظیمُ في أربعِة أفالٍم وهي الدولُة اإلسالمیة، وسوریا وطُن القاعدِة 

، والتي )"ماذا قیل؟(وحدة الفكرة والموضوع "الجدید، وذئاُب الوادي، وروج آفا، والمتعلقَة بكلٍّ من 
، والفئاِت الفرعیَة لطبیعِة المشهِد العسكرّي، وفئاِت أسباِب تعالُج الفئاِت الفرعیَة للمشاهِد العسكریة

، وذلك من خالِل )القتال، والفئاِت الفرعیَة لمشاهِد العنف، والفئاِت الفرعیَة لمصادِر المعلومات
  .تحلیِل مضموِن األفالم

عِة في األفالِم األرب) كیف قیل؟(ُعِرضت في أفالِم شبكِة فایس وحدةُ الفكرِة والموضوِع 
ِت الفئاِت الفرعیَة لحجِم اللقطات، والفئاِت الفرعیَة لثباِت اللقطات، ) عینة الدراسة( والتي َصورَ

والفئاِت الفرعیَة الستخداِم الموسیقى التصویریِة في األفالم، والفئاِت الفرعیَة ألنماِط التعلیق، والفئاِت 
  .  رعیِة لظهوِر األطفاِل والنساِء في اللقطاتالفرعیَة ألوقاِت التصویر، باإلضافِة إلى الفئاِت الف

باإلضافِة إلى أن أفالمَ شبكِة فایس عرضت كذلَك األمِر وحدة الشخصیة في األفالِم 
األربعة، والتي َصوَّرت  كال من الفئاِت الفرعیِة للشخصیاِت الواردِة في األفالم، ونوعیِة الشخصیاِت 

جنسیِة ولباِس وشكِل الشخصیاِت الذین یظهرون في األفالم الواردِة في األفالم، باإلضافة إلى 
وفیما یلي َستتمُّ مناقشُة النتائِج المتعلقِة بكّل من الموضوعاِت التي عالجتْها شبكُة ). عینة الدراسة(

فایس عن تنظیِم الدولِة اإلسالمیة والتنظیماِت المسلحِة التي یتصارعُ معها التنظیمُ والمتعلقِة بـوحدِة 
  .ووحدِة الشخصیة) ماذا قیل؟(ووحدِة الفكرِة والموضوِع ) كیف قیل؟(فكرِة والموضوِع ال

  :ویتفرع من هذا السؤال الرئیس ما یأتي
 ما المضامین والفئات الفرعیة لوحدة الفكرة والموضوع ماذا قیل؟: السؤال الفرعي األول  -



85 
 

: الدولة اإلسالمیة(مضامین المشاهد العسكریة التي عالجتها شبكة فایس بأفالم  -1
  ).وروج آفا ، وذئاب الوادي، وسوریا وطن القاعدة الجدید

تم االعتماد على التكرارات والنسب المئویة لتغطیة األفالم التي انتجتها شبكة فایس لنشاطات 
الدولة اإلسالمیة، سوریا وطن القاعدة الجدید، (في كل من األفالم األربعة " تنظیم الدولة اإلسالمیة"

  :، وفیما یلي عرض لنتائج الدراسة)اب الوادي، وروج آفاذئ
الدولة اإلسالمیة، وطن :(تحلیل الفئات الفرعیة للمشاهد العسكریة في األفالم األربعة  -1

  ).القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا
للتعرف إلى  (Chi Square)تم استخراج التكرارات والنسب المئویة واستخدام اختبار مربع كاي 

وعات التي تناولتها تغطیة شبكة فایس باألفالم  للفئات الفرعیة في المشاهد العسكریة في الموض
، والجدول )الدولة اإلسالمیة، سوریا وطن القاعدة الجدید، ذئاب الوادي، وروج آفا(األفالم األربعة 

  :یوضح ذلك) 1\1- 1(
الدولة (العسكریة في األفالم األربعة التكرارات والنسب المئویة للفئات الفرعیة )   1\1- 1(الجدول 

  )اإلسالمیة، سوریا وطن القاعدة الجدید، ذئاب الوادي، وروج آفا

الفئات الفرعیة للمشاهد 
  العسكریة

  اسم الفیلم

سوریا وطن   الدولة االسالمیة
  روج آفا  ذئاب الوادي  القاعدة الجدید

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار
  -  - 2.7  1 8.0  4 14.8 9  عسكریةعروض 

 3.0  1 -  - 8.0  4 -  -  اجتماعات وتجهیزات عسكریة

 39.4  13 32.4  12 2.0  1 19.7  12  نقاط ومناطق

 18.2  6 10.8  4 14.0  7 26.2  16  قتال ومواجهة

 39.4  13 54.1  20 68.0  34 39.3  24  أسلحة ومسلحون

 100.0  33 100.0  37 100.0  50  100.0  61  المجموع

وفیما یتعلق بفیلم الدولة االسالمیة أن النسبة المئویة للعروض ) 1\1-1( یتضح من الجدول 
، ولم یظهر الفیلم أي اجتماعات أو تجهیزات عسكریة وبلغت النسبة %)14.8(العسكریة بلغت 

، وأظهر الفیلم مشاهد القتال والموجهة بنسبة مئویة %)19.7(المئویة لمشاهد النقاط والمناطق 
  %). 39.3(، فیما ظهرت مشاهد األسلحة والمسلحین بنسبة مئویة بلغت %)26.2(ت بلغ
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وفیما یتعلق بفیلم وطن القاعدة أن النسبة المئویة لمشاهد ) 1\1- 1(ویتضح من الجدول 
لكل منها، وظهرت مشاهد %) 8(العروض العسكریة واالجتماعات والتجهیزات العسكریة بلغت 

، %)14(وبلغت النسبة المئویة لمشاهد القتال والمواجهة %) 2(یة بلغت النقاط والمناطق بنسبة مئو 
  %).69(ومشاهد األسلحة والمسلحین حصلت على نسبة مئویة بلغت 

وفیما یتعلق بفیلم ذئاب الوادي أن النسبة المئویة لمشاهد )  1\1-1( وتظهر نتائج الجدول 
لالجتماعات والتجهیزات العسكریة في ولم یتضح أي مشاهد %) 2.7(العروض العسكریة بلغت  

، فیما بلغت %)32.4(لمناطق بنسبة مئویة بلغت فیلم ذئاب الوادي، وظهرت مشاهد النقاط وا
  %).54.1(، ومشاهد األسلحة والمسلحین %)10.8(النسبة المئویة لمشاهد القتال والمواجهة 

للعروض العسكریة، وبخصوص فیلم روج آفا لم یتضح أي مشاهد ) 1\1-1(ویظهر الجدول 
، وبلغت النسبة المئویة %)3(وظهرت مشاهد االجتماعات والتجهیزات العسكریة بنسبة مئویة بلغت 

فیما بلغت النسبة المئویة لمشاهد القتال والمواجهة %) 39.4(للنقاط والمناطق بنسبة مئویة بلغت 
  %).39.4(، ومشاهد األسلحة والمسلحین %)18.2(

للتعرف إلى   Chi Squareتكرارات والنسب المئویة واختبار مربع كاي ال)  1\1-2( الجدول 
الدولة (الفروق في تغطیة شبكة  فایس للفئات الفرعیة للمشاهد العسكریة لألفالم األربعة 

  "بالدولة اإلسالمیة "والمتعلقة ) اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا

الفئات الفرعیة للمشاهد العسكریة 
 التكرار  لكل فیلم

النسبة 
 المئویة

درجات 
 الحریة

مربع كاي 
Chi 

Square 

الداللة 
  االحصائیة

 33.7 61  الدولة اإلسالمیة 

3  10.801  0.013* 
  27.6 50  سوریا وطن القاعدة الجدید

 20.4 37  ذئاب الوادي 

 18.2 33  روج آفا

 100.0 181  المجموع 

  )0.01(دالة إحصائیًا عند مستوى ) ** 0.05(مستوى دالة إحصائیًا عند * 
الدولة (وجود فروق ذات داللة إحصائیة ما بین األفالم األربعة) 1\1-2( یتضح من الجدول 

بالنسبة لتغطیة شبكة فایس للفئات ) االسالمیة، سوریا وطن القاعدة الجدید، ذئاب الوادي، روج آفا
وبداللة إحصائیة أقل ) 10.801(یث بلغت قیمة مربع كاي الفرعیة للمشاهد العسكریة لكل فیلم، ح
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)   1\1- 1(، والرسم البیاني اإلسالمیة، حیث كانت الفروقات لصالح فیلم الدولة )0.05(من 
  یوضح ذلك  

  

  
األماكن التي سمح لصانعي األفالم الدخول إلیها وتصویرها : طبیعة المشهد العسكري -2

عن تنظیم الدولة اإلسالمیة والتنظیمات المسلحة باألفالم التي انتجتها شبكة فایس 
 .المتصارع معها

للتعرف  (Chi Square)تم استخراج التكرارات والنسب المئویة واستخدام اختبار مربع كاي 
إلى الموضوعات التي تناولتها تغطیة شبكة فایس للفئات الفرعیة في طبیعة المشهد في األفالم 

-3(، والجدول )الدولة اإلسالمیة، سوریا وطن القاعدة الجدید، ذئاب الوادي، وروج آفا(األربعة 
  :یوضح ذلك)  2\1
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لطبیعة المشهد في األفالم األربعة  التكرارات والنسب المئویة للفئات الفرعیة)   2\1- 3(الجدول 
  )الدولة اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا(

الفئات الفرعیة لطبیعة 
  المشهد

  اسم الفیلم
  روج آفا  ذئاب الوادي  وطن القاعدة  الدولة االسالمیة

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار
  -  - 15.4  2 20.0  3 4.2 3  مساجد 
 -  - -  - -  - 19.4 14  أسواق

 90.0  9 53.8  7 26.7  4 25.0 18  )سكان وخدمات(الحیاة العامة 

 10.0  1 7.7  1 53.3  8 6.9 5  أهازیج واحتفاالت

 -  - 7.7  1 -  - 18.1 13  قضاء واحكام العقوبات

 -  - 7.7  1 -  - 12.5 9  سجن

 -  - 7.7  1 -  - 13.9 10  أسرى

 100.0  10 100.0  13 100.0  15 100.0 72  المجموع

أن النسبة المئویة لطبیعة "الدولة اإلسالمیة "وفیما یتعلق بفیلم ) 2\1-3( یتضح من الجدول 
، وأظهر الفیلم طبیعة %)19.4(، و لطبیعة مشاهد األسواق %)4.2(المساجد بلغت –المشهد 

، فیما ظهرت طبیعة %)25(بنسبة مئویة بلغت ) سكان وخدمات(مشاهد بخصوص الحیاة العامة 
ولطبیعة المشاهد في القضاء %) 6.9(لمتعلقة باألهازیج واالحتفاالت بنسبة مئویة بلغت المشاهد وا

فیما كانت بلغت  طبیعة المشاهد المتعلقة بالسجن نسبة %) 18.1(واحكام العقوبات بنسبة 
  %). 13.9(، طبیعة المشاهد المتعلقة باألسرى بنسبة )12.5(

- بفیلم وطن القاعدة أن النسبة المئویة لطبیعة المشهد وفیما یتعلق )  2\1-3(ویتضح من الجدول 
، ونسبة مئویة %)26.7) (سكان وخدمات(، لطبیعة مشاهد الحیاة العامة %)20(المساجد  بلغت 

فیما یتعلق بمشاهد األهازیج واالحتفاالت، ولم تظهر أي طبیعة للمشاهد المتعلقة بـ %) 53.3(
  ).السجن، واألسرىاألسواق، والقضاء وأحكام العقوبات، و (

وفیما یتعلق بفیلم ذئاب الوادي أن بلغت النسبة المئویة )  2\1- 3(وتظهر نتائج الجدول 
سكان (الحیاة العامة (، وبلغت النسبة المئویة لطبیعة مشاهد %)15.4(المساجد - لطبیعة المشهد 

فاالِت، والقضاِء األهازیِجِ◌ واالحت(، وبلغت النسبة المئویة لطبیعة المشاهد %)53.8) (وخدمات
لكل منهم بالتساوي، ولم تظهر أیة طبیعة للمشاهد %) 7.7) (وأحكاِم العقوباِت، والسجِن واألسرىِ 

وفیما یتعلق بفیلم روج آفا أن بلغت النسبة )  2\1- 3(اتضح من الجدول . الخاصة  باألسواق
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لنسبة المئویة لطبیعة ، وبلغت ا%)90) (سكان وخدمات (الحیاة العامة –المئویة لطبیعة المشهد 
المساجد، (، ولم یظهر الفیلم أي طبیعة للمشاهد المتعلقة بـ %)10(مشاهد األهازیج واالحتفاالت 

  ).واألسواق، وقضاء وأحكام العقوبات والسجن واألسرى
للتعرف   Chi Squareالتكرارات والنسب المئویة واختبار مربع كاي ) 2\1- 4(الجدول 

الدولة (بكة فایس للفئات الفرعیة لطبیعة المشهد لألفالم األربعة إلى الفروق في تغطیة ش
  والمتعلقة) اإلسالمیة،سوریا وطن القاعدة الجدید، ذئاب الوادي، وروج آفا

 بالدولة االسالمیة 

الفئات الفرعیة لطبیعة المشهد لكل 
 التكرار  فیلم

النسبة 
 المئویة

درجات 
 الحریة

مربع كاي 
Chi 

Square 

الداللة 
  االحصائیة

 65.5 72  الدولة اإلسالمیة 

3  96.47  0.000** 

 13.6 15  وطن القاعدة

 11.8 13  ذئاب الوادي 

 9.1 10  روج آفا

 100.0 110  المجموع 

  )0.01(دالة إحصائیًا عند مستوى ) ** 0.05(دالة إحصائیًا عند مستوى * 
  

الدولة االسالمیة، (إحصائیة بین األفالم األربعةوجود فروق ذات داللة )  2\1- 3(یتضح الجدول 
بالنسبة لتغطیة شبكة فایس للفئات الفرعیة ) سوریاوطن القاعدة الجدید، ذئاب الوادي، روج آفا

، )0.05(وبداللة إحصائیة أقل من ) 96.47(لطبیعة المشهد لكل فیلم، حیث بلغت قیمة مربع كاي 
  .یوضح ذلك)  2\1- 2( لرسم البیاني إلسالمیة، واحیث كانت الفروقات لصالح فیلم الدولة ا
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أسباب االقتتال یبرزها تنظیم الدولة اإلسالمیة واالقتتال الحادث بین المعارضة السوریة -3

  ".تنظیم الدولة اإلسالمیة" واألكرد مع

الدولة االسالمیة، (تحلیل الفئات الفرعیة لموضوع أسباب القتال في األفالم األربعة -
  ).وطن القاعدة الجدید، ذئاب الوادي، وروج آفاسوریا 

للتعرف  (Chi Square)تم استخراج التكرارات والنسب المئویة واستخدام اختبار مربع كاي 
إلى الموضوعات التي تناولتها تغطیة األفالم في فایس للفئات الفرعیة في أسباب القتال في األفالم 

یوضح ) 3\1-5( ، والجدول )الدولة اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا(األربعة 
  :ذلك
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أسباب القتال في األفالم التكرارات والنسب المئویة للفئات الفرعیة لموضوع ) 3\1- 5(الجدول 
  )الدولة اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا(األربعة 

الفئات الفرعیة لموضوع 
  أسباب القتال

  اسم الفیلم
  روج آفا  ذئاب الوادي  وطن القاعدة  الدولة االسالمیة

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار
  -  - 11.1 2 48.6 17 16.2 6 مقاتلة النظام السوري

 -  - 5.6 1 - - 24.3 9 الكفرة والمرتدین مقاتلة
الرافضة كما (الشیعة مقاتلة

 3 )یعلن تنظیم الدولة

8.1 

- 
- - 

- -  - 

 -  - - - 2.9 1 - - المشروع اإلیراني محاربة
  محاربة والصراع بین

المعارضة السوریة وتنظیم 
 - الدولة

- 

1 

2.9 

13 

72.2 -  - 

عقائدیة مع تنظیم  خالفات
 - الدولة

- 

1 
2. 

2 
11.1 -  - 

 -  - - - 28.6 10 40.5 15 اقامة الخالفة االسالمیة
محاربة امریكا والدول 

 4 االجنبیة

10.8 

5 
14.3 - 

- -  - 

محاربة وصراع بین تنظیم 
 - االكراد الدولة االسالمیة و

- 

- 
- - 

- 
18 

81.8 

وصراع بین جبهة  محاربة
 - النصرة و االكراد

- 

- 
- - 

- 
4 

18.2 

 100.0  22 100.0  18 100.0  35 100.0 37  المجموع

وفیما یتعلق بفیلم الدولة اإلسالمیة أن النسبة المئویة لمواضیع )  3\1-5(یتضح من الجدول 
، وبلغت النسبة المئویة بسبب مقاتلة الكفرة %)16.2(أسباب القتال والمتعلقة بمقاتلة النظام السوري 

إلسالمیة وبسبب إقامة الخالفة ا%)  8.1(، وكان بسب مقاتلة الشیعة بنسبة %)24.3(والمردتین 
في حین لم یظهرْ الفیلمُ %) 10.8(وبسبب محاربة أمریكا والدول االجنبیة بنسبة %) 40.5(بنسبة 

الفئات الفرعیة لمواضیع أسباب القتال والمتعلقة بـمحاربة المشروع اإلیراني، ومحاربة الصراع بین 
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، باإلضافة إلى محاربة المعارضة السوریة وتنظیم الدولة، والخالفات العقائدیة مع تنظیم الدولة
  .والصراع بین تنظیم الدولة االسالمیة واالكراد، ومحاربة الصراع بین جبهة النصرة واألكراد

وفیما یتعلق بفیلم وطن القاعدة أن النسبة المئویة لموضوع ) 3\1- 5( ویتضح من الجدول 
، وبلغت النسبة المئویة محاربة المشروع اإلیراني، ومحاربة %)48.6(مقاتلة النظام السوري  بلغت 

لكل  %)2.9(والصراع بین المعارضة السوریة وتنظیم الدولة، والخالفات العقائدیة مع تنظیم الدولة 
وبسبب محاربة أمریكا والدول األجنبیة %) 28.6(منهم، وبسبب إقامة الخالفة االسالمیة بنسبة 

مقاتلة المرتدین، ومقاتلة الشیعة، ومحاربة (، ولم یغطي الفیلم سبب القتال بسبب %)14.3(بنسبة 
  ). واألكراد والصراع بین تنظیم الدولة االسالمیة واألكراد، ومحاربة والصراع بین جبهة النصرة

وفیما یتعلق بفیلم ذئاب الوادي أن النسبة المئویة لسبب ) 3\1-5( وتظهر نتائج الجدول 
، وبلغت النسبة المئویة لمقاتلة الكفرة والمرتدین %)11.1(القتال مقاتلة النظام السوري  بلغت 

لغت ولسبب فیما ب%) 72.2(، لمحاربة والصراع بین المعارضة السوریة وتنظیم الدولة %)5.6(
مقاتلة الشیعة، (ولم یغط الفیلم األسباب المتعلقة بـ %) 11.1(خالفات عقائیة مع تنظیم الدولة 

ومحاربة المشروع اإلیراني و إقامة الخالفة اإلسالمیة، و محاربة أمریكا والدول األجنبیة، ومحاربة 
  . جبهة النصرة واألكراد والصراع بین تنظیم الدولة االسالمیة واألكراد، ومحاربة والصراع بین

وفیما بلغت بفیلم روج آفا أن النسبة المئویة لسبب محاربة والصراع ( ) واتضح من الجدول 
، ولمحاربة والصراع بین جبهة النصرة واألكراد %)81.8(بین تنظیم الدولة االسالمیة واألكراد 

ة النظام السوري، ومقاتلة الكفرة مقاتل(، ولم یظهر الفیلم أي من أسباب القتال المتعلقة بـ %)18.8(
والمرتدین، ومقاتلة الشیعة، ومحاربة المشروع اإلیراني، ومحاربة والصراع بین المعارضة السوریة 
قامة الخالفة االسالمیة، ومحاربة أمریكا  وتنظیم الدولة، والخالفات العقائدیة مع تنظیم الدولة، وإ

  .والدول األجنبیة
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للتعرف إلى   Chi Squareارات والنسب المئویة واختبار مربع كاي التكر )   3\1- 6(الجدول 
الفروق في تغطیة قناة فایس البریطانیة للفئات الفرعیة والمتعلقة بأسباب القتال في ألفالم 

  والمتعلقة بالدولة االسالمیة) الدولة اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا(األربعة 

الفئات الفرعیة لطبیعة المشهد لكل 
 التكرار   فیلم  

النسبة 
 المئویة 

درجات 
 الحریة

مربع كاي 
Chi 

Square 

الداللة 
  االحصائیة

 33.0 37  الدولة اإلسالمیة 

3  9.500  0.023* 

 31.3 35  وطن القاعدة

 16.1 18  ذئاب الوادي 

 19.6 22  روج آفا

 100.0 112  المجموع 

  )0.01(دالة إحصائیًا عند مستوى ) ** 0.05(دالة إحصائیًا عند مستوى * 
الدولة (وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین األفالم األربعة)  3\1- 6(یتضح من الجدول 

بالنسبة لتغطیة شبكة  فایس للفئات الفرعیة ) االسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، روج آفا
وبداللة إحصائیة أقل من ) 9.500(یلم، حیث بلغت قیمة مربع كاي لموضوع أسباب القتال لكل ف

یوضح )  3\1-3(   ، حیث كانت الفروقات لصالح فیلم الدولة االسالمیة، والرسم البیاني )0.05(
  ذلك 
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تنظیم الدولة "مشاهد العنف التي ظهرت بإفالم عینة الدراسة التي انتجتها شبكة فایس عن  -4
 .والتنظیمات المسلحة المتصارع معها" اإلسالمیة 

الدولة االسالمیة، وطن (تحلیل الفئات الفرعیة لفئات مشاهدة العنف في األفالم األربعة   -
  ).القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا

للتعرف  (Chi Square)تم استخراج التكرارات والنسب المئویة واستخدام اختبار مربع كاي 
ها األفالم شبكة فایس للفئات الفرعیة في مشاهدة العنف في األفالم إلى الموضوعات التي تناولت

یوضح ) 4 \1-7(، والجدول )الدولة اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا(األربعة 
  :ذلك

التكرارات والنسب المئویة للفئات الفرعیة لمشاهدة العنف في األفالم األربعة )   4\1- 7(الجدول 
  )اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفاالدولة (

الفئات الفرعیة لمشاهدة 
  العنف

  اسم الفیلم
  روج آفا  ذئاب الوادي  وطن القاعدة  الدولة االسالمیة

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار
 4 إصابات

25.0 
2 

66.7 
1 

9.1 -  -  
 6 قتلى

37.5 - - 
3 

27.3 3  60.0 

 2 وقطع رؤوستهدید وذبح 
12.5 - - 2 

18.2 -  - 

 -  - - - - - - - تعذیب

 4 تهجیر قسري
25.0 

1 
33.3 - - -   

 2 - - - - تفجیرات
18.2 1  20.0 

 3 - - - - دمار
27.3 1  20.0 

 100.0  5 100.0  11 100.0  3 100.0 16  المجموع

النسبة المئویة للفئات وفیما یتعلق بفیلم الدولة االسالمیة أن ) 4\1-7( یتضح من الجدول 
، و فیما %)37.5(، لمشاهد للقتلى %)25(اإلصابات بلغت  –الفرعیة والمتعلقة بمشاهد العنف 

ولم %) 25(التهجیر القسري %) 12.5(كانت مشاهد التهدید والذبح وقطع الرؤوس تمثل ما نسبته 
  .یغط فیلم الدولة االسالمیة التعذیب، والتفجیرات والدمار

وفیما یتعلق بفیلم وطن القاعدة فأن النسبة المئویة لمشاهد )  4\1- 7(ویتضح من الجدول 
ولم یغط فیلم وطن %) 33.3(، للتهجیر القسري %)66.7(العنف المتعلقة باإلصابات بلغت 

  . القاعدة كل من مشاهد القتلى، والتعذیب، والتفجیرات والدمار
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بفیلم ذئاب الوادي العنف والمتعلقة باإلصابات ما یتعلق )  4\1-7(وتظهر نتائج الجدول 
لمشاهد التهدید والذبح وقطع الرؤوس، %) 18.2(، وفیما بلغت%)27.3(لمشاهد القتلى  9.1(

من النسبة المئویة من مشاهد %) 27.3(والدمار كان له %) 18.2(والتفجیرات جاءت بنسبة 
  . ، والتهجیر القسريالعنف، ولم یغط فیلم ذئاب الوادي كل من مشاهد التعذیب

وفیما یتعلق بفیلم روج آفا أن النسبة المئویة لمشاهد القتلى )  4\1- 7(واتضح من الجدول 
ولم یتطرق فیلم روج آفا إلى مشاهد . لكل منهما%) 20(، لمشاهد التفجیرات والدمار %)60(بلغت 

  . والتهجیر القسري. االصابات، وتهدید وذبح وقطع الرؤوس، والتعذیب
  

للتعرف إلى   Chi Squareالتكرارات والنسب المئویة واختبار مربع كاي )   4\1- 8(جدول ال
الفروق في تغطیة قناة فایس البریطانیة للفئات الفرعیة والمتعلقة بمشاهد العنف في األفالم 

  والمتعلقة بالدولة االسالمیة) الدولة اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا(األربعة 

الفئات الفرعیة لمشاهد العنف لكل 
 التكرار  فیلم

النسبة 
 المئویة

درجات 
 الحریة

مربع كاي 
Chi 

Square 

الداللة 
  االحصائیة

 45.7 16  الدولة اإلسالمیة

3  11.971  0.007* 

 8.6 3  وطن القاعدة*

 31.4 11  ذئاب الوادي

 14.3 5  روج آفا

 100.0 35  المجموع

المقارنة تقوم على ) 0.01(دالة إحصائیًا عند مستوى ) ** 0.05(إحصائیًا عند مستوى دالة * 
  .ثالثة فئات فرعیة النها أقل من العدد المطلوب للمقارنة

الدولة (وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین األفالم األربعة )  4\1- 8(یتضح من الجدول 
بالنسبة لتغطیة قناة فایس البریطانیة للفئات ) االسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، روج آفا

وبداللة إحصائیة أقل من ) 11.971(الفرعیة لمشاهد العنف لكل فیلم، حیث بلغت قیمة مربع كاي 
  :یوضح ذلك )  4\1-4( ، وكانت الفروقات لصالح فیلم الدولة االسالمیة، والرسم البیاني )0.05(



96 
 

  
  

اإلفالم بإفالم عینة الدراسة التي أنتجتها شبكة  مصادر المعلومات التي اعتمدها صانعو -1
  .فایس

الدولة االسالمیة، وطن (تحلیل الفئات الفرعیة لمصادر المعلومات في األفالم األربعة  -
  ).القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا

للتعرف  (Chi Square)تم استخراج التكرارات والنسب المئویة واستخدام اختبار مربع كاي 
الدولة اإلسالمیة، (در المعلومات في األفالم التي غطتها قناة األفالم البریطانیة فایس إلى مصا

  :یوضح ذلك) 5\1-9( ، والجدول )وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا
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الدولة (التكرارات والنسب المئویة لمصادر المعلومات في األفالم األربعة )  5\1-9( الجدول 
  )القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفااإلسالمیة، وطن 

  مصادر المعلومات
  اسم الفیلم

  روج آفا  ذئاب الوادي  وطن القاعدة  الدولة االسالمیة
  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

 12 أفالم أرشیفیة
17.1 

1 
5.0 

6 
35.3 -  -  

 1  - - - - صور أرشیفیة
5.9 -  - 

 48 مقابالت
68.6 

18 
90.0 

10 
58.8 18  90.0 

 1 تسجیالت صوتیة
1.4 - -  - - -  - 

 3 قنوات تلفزیونیة
4.3 - - - - 1  5.0 

 6 خرائط وبیانات
8.6 

1 
5.0 - - 1  5.0 

 100.0  20 100.0  17 100.0  20 100.0 70  المجموع

وفیما یتعلق بمصادر المعلومات في فیلم الدولة االسالمیة ) 5\1-9( یتضح من الجدول 
، ومن %)68.6(، ومن المقابالت بنسبة %)17.1(أرشیفیة بنسبة مئویة بلغت جاءت من أفالم 

ومن مصدر القنوات التلفزیونیة بنسبة مئویة بلغت %) 1.4(مصدر التسجیالت الصوتیة بنسبة 
، ولم یأخذ الفیلم أي مصدر %)8.6(، ومن مصدر الخرائط والبیانات بنسبة مئویة بلغت %)4.3(

  .من الصور األرشیفیة
وفیما یتعلق بمصادر المعلومات في فیلم وطن القاعدة،انه )  5\1- 9(ویتضح من الجدول 

من المقابالت ، ومن مصادر الخرائط %) 90(، بنسبة %) 5(جاء من أفالم أرشیفیة بنسبةً 
الصور األرشیفیة، والتسجیالت الصوتیة (، ولم یأخذ الفیلم بأي من المصادر %)5(والبیانات بنسبة 

  ). التلفزیونیةوالقنوات 
وتظهر النتائج فیما یتعلق بمصادر المعلومات في فیلم ذئاب الوادي جاءت من أفالم أرشیفیة 

، %)58.8(، ومن مصدر المقابالت بنسبة %)5.9(، ومن صور أرشیفیة بنسبة %)35.3(بنسبة 
  .)التسجیالت الصوتیة والقنوات التلفزیونیة، والخرائط والبیانات(ولم یؤخذ بالمصادر 

وبخصوص مصادر المعلومات في فیلم روج آفا، فقد اعتمد الفیلم على مصادر المقابالت 
لكل من القنوات التلفزیونیة والخرائط والبیانات، ولم یعتمد على %) 5(، وَ بنسبة %)90(بنسبة 

  ).األفالم األرشیفیة، والصور األرشیفیة، والتسجیالت الصوتیة(المصادر 
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للتعرف إلى   Chi Squareرارات والنسب المئویة واختبار مربع كاي التك)   5\1-10(الجدول 
الدولة اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، (الفروق في مصادر المعلومات في األفالم األربعة 

  والمتعلقة بالدولة االسالمیة) وروج آفا

الفئات الفرعیة لمشاهد العنف لكل 
 التكرار  فیلم

النسبة 
 المئویة

درجات 
 الحریة

مربع كاي 
Chi 

Square 

الداللة 
  االحصائیة

 55.1 70  الدولة اإلسالمیة

3  61.630  0.000** 

 15.7 20  وطن القاعدة

 13.4 17  ذئاب الوادي

 15.7 20  روج آفا

 100.0 127  المجموع

  )0.01(دالة إحصائیًا عند مستوى ) ** 0.05(دالة إحصائیًا عند مستوى * 
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین مصادر المعلومات )  5\1-10(یتضح من الجدول 

والتي تصدر هذه ) الدولة االسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، روج آفا(في األفالم األربعة 
وبداللة إحصائیة أقل من ) 61.630(األفالم قناة فایس البریطانیة، حیث بلغت قیمة مربع كاي 

یوضح )  5\1-5( ث كانت الفروقات لصالح فیلم الدولة االسالمیة، والرسم البیاني ، حی)0.01(
  ذلك 
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المناطق الجغرافیة التي صورت بها إفالم عینة الدراسة التي إنتجتها شبكة فایس عن تنظیم  -6
  .والتنظیمات المسلحة األخرى" الدولة اإلسالمیة"

الدولة االسالمیة، (فیها األفالم األربعة  تحلیل الفئات الفرعیة للمناطق التي صورت -
  ).وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا

للتعرف  (Chi Square)تم استخراج التكرارات والنسب المئویة واستخدام اختبار مربع كاي 
إلى الفئات الفرعیة للمناطق التي صورت فیها األفالم التي غطتها قناة األفالم البریطانیة فایس 

  :یوضح ذلك)  6\1-11(، والجدول )اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا الدولة(
 

التكرارات والنسب المئویة للفئات الفرعیة للمناطق التي صورت فیها األفالم )   6\1-11(الجدول 
  )الدولة اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا(األربعة 

ي الفئات الفرعیة للمناطق الت
  صور بها الفیلم

  اسم الفیلم
  روج آفا  ذئاب الوادي  وطن القاعدة  الدولة االسالمیة

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار
  -  - - - - - 66.7 24 الرقة
 17 - - حلب

100.0 
2 

25.0 -  - 

 3 - - - - ادلب
50.0 -  - 

شمال ) اقلیم كردستان(روج آفا
 - سوریا

- 

- 

- 

- 

- 
10  

62.5 

 5 العراق –الموصل 
13.9 - - - - -  - 

 2 - - - - الحدود التركیة السوریة
25.0 6  37.5 

 7 الحدود العراقیة السوریة
19.4 - - - - -  - 

 100.0  16 100.0  7 100.0  17 100.0 36  المجموع

وفیما یتعلق بمناطق التصویر في فیلم الدولة االسالمیة )  6\1-11(یتضح من الجدول   
، وفي %)13.9(، و منطقة الموصل في العراق بنسبة %)66.7(الرقة في سوریا بنسبة فجاءت 

، ولم یتم التصویر في كل من حلب، وادلب، وروج %)19.4(منطقة الحدود العراقیة السوریة بنسبة 
  .آفا، والحدود التركیة السوریة
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القاعدة ان وفیما یتعلق بمناطق التصویر في فیلم وطن ) 6\1-11( ویتضح من الجدول 
، اذ لم یتم التصویر في كل من الرقة، وادلب، وروج آفا %)100(منطقة حلب بلغت بنسبة 

  .والموصل والحدود التركیة السوریة، والحدود العراقیة السوریة
ویتضح أن المناطَق التي تم التصویرُ بها في فیلم ذئاب الوادي كانْت في حلَب 

  .في منطقة إدلب%) 50(لكل منهما، وبنسبة %) 25(التركیِة السوریة وبنسبة والحدود ِ 
، %) 62.5(وبخصوص فیلم روج آفا فقد اقتصرت مناطق التصویر على روج آفا بنسبة 

دلب %) 37.5(وفي منقة الحدود التركیة ، بنسبة بلغت  ولم یتم التصویر في كل من الرقة وحلب وإ
  .والموصل، والحدود التركیة والعراقیة السوریة

  
للتعرف إلى   Chi Squareالتكرارات والنسب المئویة واختبار مربع كاي )   6\1-12( الجدول

الدولة اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، (الفروق في مناطق التصویر لألفالم األربعة 
  والمتعلقة بالدولة االسالمیة) وروج آفا

الفئات الفرعیة لمناطق التصویر في 
 التكرار  األفالم األربعة

النسبة 
 المئویة

درجات 
 الحریة

مربع كاي 
Chi 

Square 

الداللة 
  االحصائیة

 46.8 36  الدولة اإلسالمیة

3  21.961  0.000** 

 22.1 17  وطن القاعدة

 10.4  7  ذئاب الوادي

 20.8 16  روج آفا

 100.0 76  المجموع

  )0.01(مستوى دالة إحصائیًا عند ) ** 0.05(دالة إحصائیًا عند مستوى * 
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین مناطق التصویر في )  6\1-12(یتضح من الجدول 

والتي تصدر هذه األفالم ) الدولة االسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، روج آفا(األفالم األربعة 
، )0.01( وبداللة إحصائیة أقل من) 21.961(قناة فایس البریطانیة، حیث بلغت قیمة مربع كاي 

  یوضح ذلك )  6\1- 6( حیث كانت الفروقات لصالح فیلم الدولة االسالمیة، والرسم البیاني 
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ما مضامین اللقطات واإلسالیب الفنیة التي عالجتها شبكة فایس : السؤال الفرعي الثاني -

  ؟"كیف قیل؟"بفئات وحدة الفكرة والموضوع " عینة الدراسة "بإفال م 

 .اللقطات التي استخدمها صانع الفیلم بإفالم عینة الدراسة الفئات الفرعیة لحجم  -1

الدولة االسالمیة، (تحلیل الفئات الفرعیة لحجم اللقطة التي صورت فیها األفالم األربعة  -1 -2
  ).وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا

عرف للت (Chi Square)تم استخراج التكرارات والنسب المئویة واستخدام اختبار مربع كاي 
الدولة (إلى حجم اللقطة التي صورت فیها األفالم التي غطتها قناة األفالم البریطانیة فایس 

  :یوضح ذلك)  1\2-13(، والجدول )اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا
التكرارات والنسب المئویة للفئات لحجم اللقطة التي صورت فیها األفالم )  1\2-13( الجدول 

  )الدولة اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا(عة األرب

الفئات الفرعیة لحجم اللقطة 
 التي صور بها الفیلم

 اسم الفیلم
 روج آفا ذئاب الوادي وطن القاعدة الدولة االسالمیة

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار
 36.4 122 عامة

90 
41.9 

158 
45.1 210 49.5 

 37.3 125 متوسطة
95 

44.2 
146 

41.7 152 35.8 

 26.3 88 قریبة
30 

14.0 
46 

13.1 62 14.6 

  100.0 335 المجموع
 215 

100.0  
 350 

100.0  
 424 

100.0  
 

وفیما یتعلق بحجم اللقطة في فیلم الدولة االسالمیة فكانت )  1\2-13(یتضح من الجدول 
  %).26.3(، وقریبة بنسبة %)37.3(متوسط بنسبة ، وكان حجم اللقطة %)36.4(عامة وبنسبة 
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، ومتوسطة %)41.9(وفیما یتعلق بحجم اللقطة في فیلم وطن القاعدة، فكانت عامة بنسبة 
  %).14(وقریبة بنسبة %) 44.2(بنسبة 

ومتوسطة بنسبة %) 45.1(وفي فیلم ذئاب الوادي كانت اللقطة عامة بنسبة مئویة بلغت 
  %).13.1(وقریبة بنسبة %) 41.7(

، %)35.8(، ومتوسطة بنسبة %)49.5(فیما كانت اللقطة في فیلم روج آفا عامة بنسبة 
  %).14.6(وقریبة بنسبة مئویة بلغت 

للتعرف إلى   Chi Squareالتكرارات والنسب المئویة واختبار مربع كاي )  1\2-14( الجدول 
وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج  الدولة اإلسالمیة،(الفروق في حجم اللقطة لألفالم األربعة 

  والمتعلقة بالدولة االسالمیة) آفا

 التكرار حجم اللقطة في األفالم األربعة
النسبة 
 المئویة

درجات 
 الحریة

مربع كاي 
Chi 

Square 

الداللة 
 االحصائیة

 25.3 335 الدولة اإلسالمیة

3 67.921 0.000** 

 16.2 215 وطن القاعدة

 26.4 350 ذئاب الوادي

 32.0 424 روج آفا

  100.0 1324 المجموع
 

  )0.01(دالة إحصائیًا عند مستوى ) ** 0.05(دالة إحصائیًا عند مستوى * 
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین حجم اللقطة في )  1\2- 14(یتضح من الجدول 

والتي تصدر هذه األفالم ) الدولة االسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، روج آفا: (األفالم األربعة 
، )0.01(وبداللة إحصائیة أقل من ) 67.921(قناة فایس البریطانیة، حیث بلغت قیمة مربع كاي 

  یوضح ذلك )  1\2-7(انت الفروقات لصالح فیلم روج آفا، والرسم البیاني حیث ك
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  مدى التزام صانعي األفالم بشبكة فایس بثبات اللقطة ؟-2

الدولة االسالمیة، وطن (تحلیل الفئات الفرعیة لثبات اللقطة التي صورت فیها األفالم األربعة  -2
  ).القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا

للتعرف  (Chi Square)تم استخراج التكرارات والنسب المئویة واستخدام اختبار مربع كاي 
الدولة (إلى ثبات اللقطة التي صورت فیها األفالم التي غطتها قناة األفالم البریطانیة فایس 

  :یوضح ذلك)  2\2-15(، والجدول )اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا
التكرارات والنسب المئویة للفئات ثبات اللقطة التي صورت فیها األفالم )  2\2-15( الجدول 

  )الدولة اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا(األربعة 

الفئات الفرعیة لثبات اللقطة 
 التي صور بها الفیلم

 اسم الفیلم
 روج آفا ذئاب الوادي وطن القاعدة الدولة االسالمیة

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار
 80.9 381 66.4 225 57.1 96 63.5 207 ثبات اللقطة

 19.1 90 33.6 114 42.9 72 36.5 119 اهتزاز اللقطة

 100.0 471 100.0 339 100.0 168 100.0 326 المجموع

فكانت وفیما یتعلق بثبات اللقطة في فیلم الدولة االسالمیة )  2\2-15(یتضح من الجدول 
  %).36.5(، مهتزة بنسبة %)63.5(اللقطة ثابتة بنسبة 
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، مهتزة %)57.1(وفیما یتعلق بثبات اللقطة في فیلم وطن القاعدة، فكانت ثابتة بنسبة 
  %).42.9(بنسبة 

و مهتزة بنسبة %) 66.4(وفي فیلم ذئاب الوادي كانت اللقطة مهتزة بنسبة مئویة بلغت 
)33.6.(%  

  %).19.1(، ومهتزة بنسبة %)80.9(فیلم روج آفا ثابتة بنسبة فیما كانت اللقطة في 
  

للتعرف إلى   Chi Squareالتكرارات والنسب المئویة واختبار مربع كاي )  2\2-16( الجدول 
الدولة اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج (الفروق في ثبات اللقطة لألفالم األربعة 

  میةوالمتعلقة بالدولة االسال) آفا

 التكرار ثبات اللقطة في األفالم األربعة
النسبة 
 المئویة

درجات 
 الحریة

مربع كاي 
Chi 

Square 

الداللة 
 االحصائیة

 25.0 326 الدولة اإلسالمیة

3 141.589 0.000** 

 12.9 168 وطن القاعدة

 26.0 339 ذئاب الوادي

 36.1 471 روج آفا

  1304 المجموع
 

100.0  
 

  )0.01(دالة إحصائیًا عند مستوى ) ** 0.05(دالة إحصائیًا عند مستوى * 
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین ثبات اللقطة في )  2\2-16(یتضح من الجدول 

التي اصدرتها قناة فایس ) الدولة االسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، روج آفا(األفالم األربعة 
، حیث )0.01(وبداللة إحصائیة أقل من ) 141.589(مربع كاي البریطانیة، حیث بلغت قیمة 

  یوضح ذلك )   2\2-8(كانت الفروقات لصالح فیلم روج آفا، والرسم البیاني 
  



105 
 

  
   

  .استخدام صانعي األفالم بشبكة فایس للموسیقي التصویریة بالمعالجة الفنیة للفیلم -3

الدولة االسالمیة، (التصویریة في األفالم األربعة تحلیل الفئات الفرعیة الستخدام الموسیقى  -
  ).وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا

للتعرف  (Chi Square)تم استخراج التكرارات والنسب المئویة واستخدام اختبار مربع كاي 
الدولة (إلى استخدام الموسیقى التصویریة في األفالم التي غطتها قناة األفالم البریطانیة فایس 

  :یوضح ذلك)  3\2-17(، والجدول )اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا
التكرارات والنسب المئویة الستخدام الموسیقى التصویریة في األفالم )  3\2-17( الجدول 

  )الدولة اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا(األربعة 

 الموسیقى التصویریة
 اسم الفیلم

 روج آفا ذئاب الوادي وطن القاعدة الدولة االسالمیة
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

 49.2 61 استخدام الموسیقى
26 

40.0 
13 

26.0 14 32.6 

 50.8 63 عدم استخدام الموسیقى
39 

60.0 
37 

74.0 29 67.4 

  100.0 124 المجموع
 65 

100.0  
 50 

100.0  
 43 

100.0  
 

أن نسبة استخدام الموسیقى التصویریة في فیلم الدولة )  3\2-17(الجدول یتضح من 
  %).50.8(، عدم استخدام الموسیقى التصویریة %)49.2(االسالمیة  بلغت
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، عدم استخدام %)40(وكانت نسبة استخدام الموسیقى التصویریة في فیلم وطن القاعدة 
  %).60(الموسیقى التصویریة 

، عدم استخدام %)26(وسیقى التصویریة في فیلم ذئاب الوادي وكانت نسبة استخدام الم
  %).74(الموسیقى التصویریة 

، عدم استخدام %)32.6(وفي فیلم روج آفا كان استخدام الموسیقى التصویریة بنسبة 
  %).67.4(الموسیقى التصویریة 

للتعرف إلى   Chi Squareالتكرارات والنسب المئویة واختبار مربع كاي )   3\2-18(الجدول 
الدولة اإلسالمیة، وطن القاعدة، (الفروق في استخدام الموسیقى التصویریة في األفالم األربعة 

  والمتعلقة بالدولة االسالمیة) ذئاب الوادي، وروج آفا

استخدام الموسیقى التصویریة في 
 األفالم األربعة

 التكرار
النسبة 
 المئویة

درجات 
 الحریة

مربع كاي 
Chi 

Square 

الداللة 
 االحصائیة

 44.0 124 الدولة اإلسالمیة

3 57.716 0.000** 

 23.0 65 وطن القاعدة

 17.7 50 ذئاب الوادي

 15.2 43 روج آفا

  282 المجموع
 

100.0  
 

  )0.01(دالة إحصائیًا عند مستوى ) ** 0.05(دالة إحصائیًا عند مستوى * 
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین استخدام الموسیقى ) 3\2-18( یتضح من الجدول 

التي ) الدولة االسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، روج آفا(التصویریة في األفالم األربعة 
وبداللة ) 57.716(اصدرتها هذه األفالم قناة فایس البریطانیة، حیث بلغت قیمة مربع كاي 

- 9(، حیث كانت الفروقات لصالح فیلم الدولة االسالمیة، والرسم البیاني )0.01(من إحصائیة أقل 
  یوضح ذلك )   3\2
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  .نمط التعلیق الذي استخدمه صانعي األفالم بشیكة فایس بإفالم عینة الدراسة-4
الدولة االسالمیة، وطن (تحلیل الفئات الفرعیة لنمط التعلیق في األفالم األربعة  -

  ).ذئاب الوادي، وروج آفاالقاعدة، 
للتعرف  (Chi Square)تم استخراج التكرارات والنسب المئویة واستخدام اختبار مربع كاي 
الدولة اإلسالمیة، وطن (إلى نمط التعلیق في األفالم التي غطتها قناة األفالم البریطانیة فایس 

  :یوضح ذلك) 4\2-19( ، والجدول )القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا
التكرارات والنسب المئویة لفئات نمط التعلیق التي صور فیها األفالم )   4\2-19(الجدول 

  )الدولة اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا(األربعة 

الفئات الفرعیة لنمط التعلیق 
 الذي صور بها الفیلم

 اسم الفیلم
 روج آفا ذئاب الوادي وطن القاعدة الدولة االسالمیة

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار
 93.2 41 تقریري

20 
87.0 

20 - 19 - 

 6.8 3 تحلیلي
3 

13.0 - - - - 

  100.0 44 المجموع
 23 100.0 20 100.0 19 100.0 

وفیما یتعلق بنمط التعلیق في فیلم الدولة االسالمیة فكان ) 4\2-19( یتضح من الجدول 
  %).6.8(، وكان النمط التحلیلي سائدًا بنسبة %)93.2(بنسبة النمط التقریري سائدًا 
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وفي فیلم وطن القاعدة فقد كان نمط التعلیق السائد هو النمط التقریري أیضًا وبنسبة 
، فیما كان نمط التعلیق التقریري هو النمط %)13(، وكان النمط التحلیلي سائدًا بنسبة %)87(

  .لكل منهما%) 100(م روج آفا وبنسبة السائد فقط في فیلم ذئاب الوادي وفیل
  

للتعرف إلى   Chi Squareالتكرارات والنسب المئویة واختبار مربع كاي )  4\2-20( الجدول 
الدولة اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج (الفروق في نمط التعلیق لألفالم األربعة 

  والمتعلقة بالدولة االسالمیة) آفا

 التكرار األفالم األربعةنمط التعلیق في 
النسبة 
 المئویة

درجات 
 الحریة

مربع كاي 
Chi 

Square 

الداللة 
 االحصائیة

 41.5 44 الدولة اإلسالمیة

3 15.736 0.001** 

 21.7 23 وطن القاعدة

 18.9 20 ذئاب الوادي

 17.9 19 روج آفا

  106 المجموع
 

100.0  
 

  )0.01(دالة إحصائیًا عند مستوى ) ** 0.05(دالة إحصائیًا عند مستوى * 
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین نمط التعلیق في ) 4\2-20( یتضح من الجدول 

والتي تصدر هذه األفالم ) الدولة االسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، روج آفا(األفالم األربعة 
، )0.01(وبداللة إحصائیة أقل من ) 15.736(قناة فایس البریطانیة، حیث بلغت قیمة مربع كاي 

  یوضح ذلك )  4\2- 10( حیث كانت الفروقات لصالح فیلم الدولة االسالمیة، والرسم البیاني 
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األوقات التي صور فیها صانعو اإلفالم بشبكة فایس االفالم عینة الدراسة وتاثیر الوقت على -5

  .المعالجة الفنیة للفیلم

الدولة االسالمیة، وطن القاعدة، (لوقت التصویر في األفالم األربعة تحلیل الفئات الفرعیة  -6
  ).ذئاب الوادي، وروج آفا

للتعرف  (Chi Square)تم استخراج التكرارات والنسب المئویة واستخدام اختبار مربع كاي 
طن الدولة اإلسالمیة، و (إلى وقت التصویر في األفالم التي غطتها قناة األفالم البریطانیة فایس 

  :یوضح ذلك)  5\2-21(، والجدول )القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا
الدولة (التكرارات والنسب المئویة لفئات وقت التصویر في األفالم األربعة ) 5\2-21(  الجدول 

  )اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا

 الفئات الفرعیة لوقت التصویر
 اسم الفیلم

 روج آفا ذئاب الوادي وطن القاعدة الدولة االسالمیة
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

 14.5 8 لیلي
4 

13.3 
1 

6.3 4 21.1 

 نهاري
47 85.5  

 26 
86.7 

15 
93.8 15 78.9 

  100.0 30 14.5 55 المجموع
 16 100.0  

 19 100.0  
 

التصویر في فیلم الدولة وفیما یتعلق بالفئات الفرعیة لوقت )  5\2- 21(یتضح من الجدول 
  %).85.5(، وكان نهاریًا %)14.5(االسالمیة فكان وقت التصویر لیلیًا بنسبة 
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، وكان وقت التصویر %)13.3(وفي فیلم وطن القاعدة فقد جاد وقت التصویر لیلیًا بنسبة 
  %).86.7(نهاریًا بنسبة 

) 93.8(ونهاریًا بنسبة %) 6.3(فیما كان وقت التصویر في فیلم ذئاب الوادي لیلیًا بنسبة  
  %).78.9(ونسبة التصویر النهاري %) 21.1(وفي فیلم روج آفا كانت نسبة التصویر اللیلي 

للتعرف إلى   Chi Squareالتكرارات والنسب المئویة واختبار مربع كاي )   5\2-22(الجدول 
الدولة اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج (الفروق في وقت التصویر لألفالم األربعة 

  والمتعلقة بالدولة االسالمیة) آفا

 التكرار نمط التعلیق في األفالم األربعة
النسبة 
 المئویة

درجات 
 الحریة

مربع كاي 
Chi 

Square 

الداللة 
 االحصائیة

 45.8 55 الدولة اإلسالمیة

3 31.400 0.000** 

 25.0 30 وطن القاعدة

 13.3 16 ذئاب الوادي

 15.8 19 روج آفا

  120 المجموع
 

100.0  
 

  )0.01(دالة إحصائیًا عند مستوى ) ** 0.05(دالة إحصائیًا عند مستوى * 
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین وقت التصویر في ) 5\2-22( یتضح من الجدول 

والتي تصدر هذه األفالم ) الدولة االسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، روج آفا(األفالم األربعة 
، )0.01(وبداللة إحصائیة أقل من ) 31.400(قناة فایس البریطانیة، حیث بلغت قیمة مربع كاي 

  یوضح ذلك )   5\2-11(نت الفروقات لصالح فیلم الدولة االسالمیة، والرسم البیاني حیث كا
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  .نسبة ظهور األطفال والنساء بإفالم عینة الدراسة وطبیعة الظهور -6

الدولة (تحلیل الفئات الفرعیة لظهور األطفال والنساء باللقطات في األفالم األربعة  -6
  ).وادي، وروج آفااالسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب ال

للتعرف  (Chi Square)تم استخراج التكرارات والنسب المئویة واستخدام اختبار مربع كاي 
إلى الفئات الفرعیة لظهور األطفال والنساء في األفالم التي غطتها قناة األفالم البریطانیة فایس 

  :یوضح ذلك) 6\2- 23( ، والجدول )الدولة اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا(
التكرارات والنسب المئویة لفئات ظهور األطفال والنساء باللقطات في ) 6\2-23(  الجدول 

  )الدولة اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا(األفالم األربعة 

الفئات الفرعیة لظهور 
 األطفال والنساء باللقطات

 اسم الفیلم
 روج آفا ذئاب الوادي القاعدةوطن  الدولة االسالمیة

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار
 71.2 42 أطفال بلباس میداني

20 
41.7 

14 
77.8 18 31.6 

 10.2 6 أطفال مسلحون
12 

25.0 
2 

11.1 -  

 18.6 11 نساء مدنیات
16 

33.3 
2 

11.1 30 52.6 

 15.8 9 - - - - - - نساء مسلحات

  100.0 59 المجموع
 48 100.0  

 18 100.0  
 57 100.0  

 

أن نسبة ظهور األطفال بلباس میداني في فیلم الدولة )  6\2-23(یتضح من الجدول 
، وكان ظهور النساء %)10.2(، وكان ظهور األطفال مسلحین بنسبة %)71.2(االسالمیة بلغت
  .االسالمیةولم یكن أي ظهور للنساء المسلحات في فیلم الدولة %) 18.6(المدنیات بنسبة 
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، و ظهور %)41.7(وفي فیلم وطن القاعدة كان ظهور األطفال بلباس میداني بنسبة 
ولم یكن %) 33.3(في حین كان ظهور النساء المدنیات بنسبة %) 25(األطفال المسلحین بنسبة 

وفي فیلم ذئاب الوادي ظهر األطفال بلباس .أي ظهور للنساء المسلحات في فیلم وطن القاعدة
لكل منهما، ولم یكن أي ظهور للنساء %) 11.1(وباللباس بنسبة %) 77.8(بنسبة  میداني

  .المسلحات في هذا الفیلم
ولم یكن أي ظهور %) 31.6(وفي فیلم روج آفا كان ظهور األطفال بلباس میداني بنسبة 

، والنساء %)52.6(لألطفال المسلحین في هذا الفیلم، في حین ظهرت النساء المدنیات بنسبة 
  .، ویالحظ ظهور النساء المسلحات فقط في هذا الفیلم%)15.8(الملسحات بنسبة 

للتعرف إلى   Chi Squareالتكرارات والنسب المئویة واختبار مربع كاي )  6\2-24( الجدول 
الدولة اإلسالمیة، وطن القاعدة، (الفروق في ظهور األطفال والنساء باللقطات في األفالم األربعة 

  والمتعلقة بالدولة االسالمیة) ، وروج آفاذئاب الوادي

 التكرار نمط التعلیق في األفالم األربعة
النسبة 
 المئویة

درجات 
 الحریة

مربع كاي 
Chi 

Square 

الداللة 
 االحصائیة

 32.4 59 الدولة اإلسالمیة

3 36.098 0.000** 

 26.4 48 وطن القاعدة

 9.9 18 ذئاب الوادي

 31.3 57 روج آفا

 100.0 182 المجموع

  )0.01(دالة إحصائیًا عند مستوى ) ** 0.05(دالة إحصائیًا عند مستوى * 
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین ظهور األطفال )  6\2-24(یتضح من الجدول 
والتي تصدر ) الدولة االسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، روج آفا(والنساء في األفالم األربعة 

وبداللة إحصائیة أقل من ) 36.098(هذه األفالم قناة فایس البریطانیة، حیث بلغت قیمة مربع كاي 
-12( ، حیث كانت الفروقات لصالح فیلم الدولة االسالمیة وفیلم روج آفا، والرسم البیاني )0.01(
  یوضح ذلك )  6\2
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ما الفئات الفرعیة للشخصیات التي تناولها صانعواألفالم بشبكة فایس : السؤال الفرعي الثالث -3
  ؟"عینة الدراسة"بإفالم 
 .فایس بإفالم عینة الدراسةالشخصیات التي قابلها صانعواألفالم بشبكة  -1

الدولة االسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب (تحلیل فئات الشخصیة الفرعیة في األفالم األربعة  -1
  ).الوادي، وروج آفا

للتعرف  (Chi Square)تم استخراج التكرارات والنسب المئویة واستخدام اختبار مربع كاي 
 -ها قناة األفالم البریطانیة فایسإلى ظهور الفئات الفرعیة للشخصیة في األفالم األربعة التي تناولت

یوضح ) 1\3-25(       ، والجدول)الدولة اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا(فیلم 
  :ذلك
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الدولة (في األفالم األربعة التكرارات والنسب المئویة لفئات الشخصیة )  1\3-25( الجدول 
  )اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا

  فئات الشخصیة في األفالم
  اسم الفیلم

  روج آفا  ذئاب الوادي  وطن القاعدة  الدولة االسالمیة
  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

 6.3  1 30.0  3 31.3  5 21.4  9  قیادي

 6.3  1 -  - 12.5  2 -  -  ناشط

 12.5  2 -  -  -  - 26.2  11  عامة

 -  - 10.0  1 56.3  9 33.3  14  عضو بتنظیم الدولة االسالمیة

 -  - -  -  -  - 19.0  8  أسیر

 -  - 60.0  6 -  - -  -  عضو المعارضة السوریة

 75.0  12 -  - -  - -  -  عضو بقوات البشمركة

 100.0  16 100.0  10 100.0  16 100.0 42  المجموع

وفیما یتعلق بفیلم الدولة االسالمیة أن النسبة المئویة لظهور )  1\3-25(یتضح من الجدول 
وألعضاء تنظیم الدولة %) 26.2(، وللشخصیات العامة %)21.4(الشخصیات القیادیة  بلغت 

ولم یظهر في الفیلم أي ظهور لشخصیات %). 19(ولظهور األسرى %) 33.3(االسالمیة 
  ). معارضة السوریة وأعضاء قوات البشمركةالنشطاء، وأعضاء ال(

، وبنسبة %)31.3(في فیلم وطن القاعدة بلغت النسبة المئویة لظهور الشخصیات القیادیة 
ولم یظهر فیلم وطن . ألعضاء تنظیم الدولة االسالمیة%) 56.3(للنشطاء، وبنسبة %) 12.5(

  .السوریة، وأعضاء قوات البشمركةالعامة، واألسرى، وأعضاء المعارضة (القاعدة الشخصیات 
، %)30(أن فیلم ذئاب الوادي أظهر الشخصیات القیادیة بنسبة )  1\3-25(ویظهر الجدول 

، ولم %)60(و أعضاء المعارضة السوریة بنسبة %) 10(وأعضاء تنظیم الدولة االسالمیة بنسبة 
صیات العامة، واألسرى، النشطاء، والشخ(یظهر الفیلم أي فئة من فئات الشخصیة المتعلقة بـ 

  ).وأعضاء قوات البشمركة
لكل %) 6.3(وفي فیلم روج آفا تظهر الشخصیات القیادیة وشخصیات النشطاء بنسبة 

، فیما كانت شخصیات األعضاء بقوات %)12.5(منهما، والشخصیات العامة تظهر بنسبة 
  %).75(البشمركة تظهر بنسبة 
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للتعرف إلى   Chi Squareلمئویة واختبار مربع كاي التكرارات والنسب ا)  1\3-26( الجدول 
الدولة اإلسالمیة، (الفروق في تغطیة قناة فایس البریطانیة للفئات الشخصیة في األفالم األربعة 

  والمتعلقة بالدولة االسالمیة) وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا

 التكرار  الفئات الفرعیة للشخصیة في كل فیلم
النسبة 
 ةالمئوی

درجات 
 الحریة

مربع كاي 
Chi 

Square 

الداللة 
  االحصائیة

 50.0 42  الدولة اإلسالمیة

3  29.143  0.000** 
 19.0 16  وطن القاعدة
 11.9 10  ذئاب الوادي

 19.0 16  روج آفا
 100.0 84  المجموع

  )0.01(دالة إحصائیًا عند مستوى ) ** 0.05(دالة إحصائیًا عند مستوى * 
الدولة (وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین األفالم األربعة)  1\3-26(یتضح من الجدول 

بالنسبة لتغطیة قناة فایس البریطانیة لفئات ) االسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، روج آفا
وبداللة إحصائیة أقل من ) 29.143(الشخصیة الفرعیة في كل فیلم، حیث بلغت قیمة مربع كاي 

)  1\3-13(      ، حیث كانت الفروقات لصالح فیلم الدولة االسالمیة، والرسم البیاني )0.01(
  یوضح ذلك 
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نوع الشخصیات التي تمكن صانعو اإلفالم بشبكة فایس بإجراء مقابالت معهم بإفالم عینة  -2
  .الدراسة

االسالمیة، وطن الدولة (تحلیل الفئات الفرعیة لنوع الشخصیة في األفالم األربعة  -
  ).القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا

للتعرف  (Chi Square)تم استخراج التكرارات والنسب المئویة واستخدام اختبار مربع كاي 
إلى ظهور الفئات الفرعیة لنوع الشخصیة في األفالم األربعة التي تناولتها قناة األفالم البریطانیة 

)  2\3- 27(، والجدول )ن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفاالدولة اإلسالمیة، وط(فیلم  - فایس 
  :یوضح ذلك

  
الدولة (التكرارات والنسب المئویة لفئات نوع الشخصیة في األفالم األربعة )   2\3-27(الجدول 

  )اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا

فئات نوع الشخصیة في 
  األفالم

  اسم الفیلم
  روج آفا  ذئاب الوادي  وطن القاعدة  الدولة االسالمیة

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار
 75.0  12 100.0  11 81.3  13 93.9  31  رجل

 25.0  4 -  - 6.3  1 -  -  امرأة

 -  - -  - 12.5  2 -  -  طفل مسلح

 -  - -  -  -  - 6.1  2  طفل مدني
 100.0  16 100.0  11 100.0  16 100.0 33  المجموع

وفیما یتعلق بفیلم الدولة االسالمیة أن النسبة المئویة لظهور ) 2\3- 27( الجدول یتضح من 
ولم یظهر الفیلم أي ظهور للمرأة ولألطفال %) 6.1(، الطفل المدني بنسبة %)93.9(الرجال بلغت 

  .المسلحین
%) 6.3(، وبنسبة %)81.3(وفي فیلم وطن القاعدة بلغت النسبة المئویة لظهور الرجال 

ولم یظهر فیلم وطن القاعدة أي من . لظهور األطفال المسلحین%) 12.5(المرأة، وبنسبة لظهور 
  .األطفال المدنیین فیه
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ولم %) 100(أن فیلم ذئاب الوادي أظهر الرجال فقط وبنسبة ) 2\3-27( ویظهر الجدول 
  ).ل المدنیینالمرأة واألطفال المسلحین، واألطفا(یكن الفیلم لیظهر كل من الفئات المتعلقة بـ 

، فیما غاب %)25(، وفئة المرأة بنسبة %)75(وفي فیلم روج آفا یظهر فئة الرجال بنسبة 
  .ظهور فئات األطفال المسلحین واألطفال المدنیین في هذا الفیلم

للتعرف إلى   Chi Squareالتكرارات والنسب المئویة واختبار مربع كاي )   2\3-28(الجدول 
الدولة (فایس البریطانیة لفئات نوع الشخصیة في األفالم األربعة  الفروق في تغطیة قناة

  والمتعلقة بالدولة االسالمیة) اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا

 التكرار   فئات نوع الشخصیة في كل فیلم  
النسبة 
 المئویة 

درجات 
 الحریة

مربع كاي 
Chi 

Square 

الداللة 
  االحصائیة

 43.4 33  الدولة اإلسالمیة 

3  14.632  0.002** 
 21.1 16  وطن القاعدة
 14.5 11  ذئاب الوادي 

 21.1 16  روج آفا
 100.0 76  المجموع 

  )0.01(دالة إحصائیًا عند مستوى ) ** 0.05(دالة إحصائیًا عند مستوى * 
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین األفالم األربعة )  2\3-28(یتضح من الجدول 

بالنسبة لتغطیةِ قناةِ ِفایس البریطانیة ) الدولة االسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، روج آفا(
وبداللة إحصائیة ) 14.632(لفئات نوع الشخصیة الفرعیة في كل فیلم، حیث بلغت قیمة مربع كاي 

- 14(      ، حیث كانت الفروقات لصالح فیلم الدولة االسالمیة، والرسم البیاني )0.01(من أقل 
  یوضح ذلك )  2\3
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  .جنسیة الشخصیات التي ظهرت بإفالم عینة الدراسة-3

الدولة االسالمیة، وطن (تحلیل الفئات الفرعیة لجنسیة الشخصیة في األفالم األربعة  -3
  ).آفا القاعدة، ذئاب الوادي، وروج

للتعرف  (Chi Square)تم استخراج التكرارات والنسب المئویة واستخدام اختبار مربع كاي 
إلى ظهور الفئات الفرعیة لجنسیة الشخصیة في األفالم األربعة التي تناولتها قناة األفالم البریطانیة 

) 3\3-29( دول ، والج)الدولة اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا(فیلم  - فایس 
  :یوضح ذلك

 

التكرارات والنسب المئویة لفئات جنسیة الشخصیة في األفالم األربعة )   3\3-29(الجدول 
  )الدولة اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا(

فئات جنسیة الشخصیة في 
  األفالم

  اسم الفیلم
  روج آفا  ذئاب الوادي  وطن القاعدة  الدولة االسالمیة

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار
 6.3  1 90.9  10 50.0  8 43.6  17  سوري

 93.7  15 -  -  -  - -  -  كردي

 -  - -  - -  - 7.7  3  عراقي

 -  - 9.1  1 25.0  4 2.5  1  مهاجر أجنبي

   - -  - 25.0  4 46.2  8  مهاجر عربي

 100.0  16 100.0  11 100.0  16 100.0 29  المجموع

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

الدولة اإلسالمیة  وطن القاعدة ذئاب الوادي  روجافا

نسب الفئات الفرعیة لنوع الشخصیة في األفالم

Series1



119 
 

وفیما یتعلق بفیلم الدولة االسالمیة أن بلغت النسبة المئویة )  3\3-29(یتضح من الجدول 
وظهور %) 7.7(، وظهور الجنسیات العراقیة بنسبة %)43.6(لظهور الجنسیات السوریة فیها 

ولم یظهر الفیلم %) 46.2(وظهور المهاجرین العرب بنسبة %) 2.5(المهاجرین األجانب بنسبة 
  .أي ظهور لألكراد
، بنسبة %)50.0(وطن القاعدة بلغت النسبة المئویة لظهور الجنسیات السوریة  وفي فیلم

لكل من المهاجرین األجانب والمهاجرین العرب، ولم یظهر الفیلم أي من الجنسیات %) 25(
  .الكردیة والعراقیة والمهاجرین العرب

ة أن فیلم ذئاب الوادي أظهر الجنسیات السوریة بنسب) 3\3-29( ویظهر الجدول 
ولم یكن الفیلم لیظهر كل %) 9.1(الجنسیات االخرى  من المهاجرین األجانب بنسبة %) 90.9(

  ).الكردیة، والعراقیة، وجنسیات المهاجرین العرب(من الجنسیات 
وفي فیلم روج آفا یظهر الجنسیات السوریة والجنسیات الكردیة فقط، وكانت نسبة السوریین 

ولم یظهر الفیلم الجنسیات العراقیة، وجنسیات األجانب  ،%) 93.7(ونسبة األكراد %) 6.3(
  .المهاجرین، باإلضافة إلى الجنسیات العربیة المهاجرة

للتعرف إلى   Chi Squareالتكرارات والنسب المئویة واختبار مربع كاي )  3\3-30( الجدول 
الدولة (ربعة الفروق في تغطیة قناة فایس البریطانیة لفئات جنسیة الشخصیة في األفالم األ 

  والمتعلقة بالدولة االسالمیة) اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا

 التكرار   فئات نوع الشخصیة في كل فیلم  
النسبة 
 المئویة 

درجات 
 الحریة

مربع كاي 
Chi 

Square 

الداللة 
  االحصائیة

 47.6 39  الدولة اإلسالمیة

3  23.073  0.000** 
 19.5 16  وطن القاعدة

 13.4 11  ذئاب الوادي

 19.5 16  روج آفا

 100.0 82  المجموع

  )0.01(دالة إحصائیًا عند مستوى ) ** 0.05(دالة إحصائیًا عند مستوى * 
الدولة (وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین األفالم األربعة ( ) یتضح من الجدول 

بالنسبة لتغطیة قناة فایس البریطانیة لفئات جنسیة ) االسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، روج آفا
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وبداللة إحصائیة أقل من ) 23.073(الشخصیة الفرعیة في كل فیلم، حیث بلغت قیمة مربع كاي 
  یوضح ذلك )   3\3- 15(، وكانت الفروقات لصالح فیلم الدولة االسالمیة، والرسم البیاني )0.01(

  
  .طبیعة لباس الشخصیات التي ظهرت بالمقابالت  في أفالم عینة الدراسة  -4

الدولة االسالمیة، وطن القاعدة، (تحلیل الفئات الفرعیة للباس الشخصیة في األفالم األربعة  -4
تم استخراج التكرارات والنسب المئویة واستخدام اختبار مربع كاي ).ذئاب الوادي، وروج آفا

(Chi Square) الفئات الفرعیة للباس الشخصیة في األفالم األربعة التي  للتعرف إلى ظهور
الدولة اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج (فیلم  -ناولتها قناة األفالم البریطانیة فایس ت

  :یوضح ذلك) 4\3-31( ، والجدول )آفا
الدولة (التكرارات والنسب المئویة لفئات لباس الشخصیة في األفالم األربعة )  4\3-31( الجدول 

  )وج آفااإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، ور 

فئات لباس الشخصیة في 
  األفالم

  اسم الفیلم
  روج آفا  ذئاب الوادي  وطن القاعدة  الدولة االسالمیة

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار
 18.8  3 25.0 2 12.5 2 18.8  3  لباس مدني

 81.2  13 75.0 6 18.8 3 81.2  13  لباس عسكري

 -  - - - 68.8 11 -  23  لباس اسالمي أفغاني

 100.0  16  8 100.0 16 100.0 39  المجموع
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بلغت وفیما یتعلق بفیلم الدولة االسالمیة أن النسبة المئویة )  4\3-31(یتضح من الجدول 
، ولم %)81.2(، واللباس العسكري بنسبة %)18.8(للباس الشخصیات المتعلق باللباس المدني 

  .إسالمي أفغانيیظهر فیلم الدولة االسالمیة أي شخصیات بلباس 
وبلباس عسكري %) 12.5(وفي فیلم وطن القاعدة ظهرت الشخصیات بلباِس مدنيِ بنسبة 

  %).68.8(وباللباس اإلسالمي األفغاني بنسبة %) 18.8(بنسبة 
وبلباس عسكري %) 25(وفي فیلم ذئاب الوادي ظهرت الشخصیات بلباس مدني بنسبة 

  .بلباس إسالمي أفغاني، ولم یظهر الفیلم أي شخصیة %)75(بنسبة 
وظهرت %) 18.8(وفي فیلم روج آفات ظهرت الشخصیات بلباس مدني بنسبة 

، ولم یظهر في الفیلم أي شخصیات بلباس إسالمي %)81.2(الشخصیات بلباس عسكري بنسبة 
  .أفغاني

للتعرف إلى   Chi Squareالتكرارات والنسب المئویة واختبار مربع كاي )  4\3-32( الجدول 
الدولة (روق في تغطیة قناة فایس البریطانیة لفئات لباس الشخصیة في األفالم األربعة الف

  والمتعلقة بالدولة االسالمیة) اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا

 التكرار  فئات لباس الشخصیة في كل فیلم
النسبة 
 المئویة

درجات 
 الحریة

مربع كاي 
Chi 

Square 

الداللة 
  االحصائیة

 49.3 39  الدولة اإلسالمیة

3  18.454  **0.000 
 20.3 16  وطن القاعدة
 10.1 8  ذئاب الوادي

 20.3 16  روج آفا
 100.0 79  المجموع

  )0.01(دالة إحصائیًا عند مستوى ) ** 0.05(دالة إحصائیًا عند مستوى * 
إحصائیة بین األفالم األربعة وجود فروق ذات داللة ) 4\3-32( یتضح من الجدول 

بالنسبة لتغطیة قناة فایس البریطانیة ) الدولة االسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، روج آفا(
وبداللة ) 18.454(لفئات لباس الشخصیة الفرعیة في كل فیلم، حیث بلغت قیمة مربع كاي 

روقات كانت لصالح فیلم أن الف)  4\3-32(، حیث یالحظ من الجدول )0.05(إحصائیة أقل من 
  :یوضح ذلك )  4\3- 16( الدولة االسالمیة، والرسم البیاني 
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  .شكل الشخصیات التي ظهرت بأفالم عینة الدراسة  -5
الدولة االسالمیة، وطن القاعدة، (تحلیل الفئات الفرعیة لشكل الشخصیة في األفالم األربعة  -

  ).ذئاب الوادي، وروج آفا
للتعرف  (Chi Square)تم استخراج التكرارات والنسب المئویة واستخدام اختبار مربع كاي 

إلى ظهور الفئات الفرعیة لشكل الشخصیة في األفالم األربعة التي تناولتها قناة األفالم البریطانیة 
)  5\3- 33(، والجدول )الدولة اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا(فیلم  - فایس 

  :یوضح ذلك
  

الدولة (التكرارات والنسب المئویة لفئات لشكل الشخصیة في األفالم األربعة ) 5\3-33(  الجدول 
  )اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا

فئات شكل الشخصیة في 
  األفالم

  اسم الفیلم
  روج آفا  ذئاب الوادي  وطن القاعدة  الدولة االسالمیة

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار
 55.2  16 47.4 9 27.3 6 49.3  34  مكشوف الوجه

 -  - 5.3 1 45.5 10 5.8  4  ملثم الوجه
 13.8  4 42.1 8 22.7 5 39.1  27  ملتح

 31.0  9 5.3 1 4.5 1 5.8  4  غیر ملتح
 100.0  29 100.0 19 100.0 22 100.0 69  المجموع

٠
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روجافاذئاب الواديوطن القاعدةالدولة اإلسالمیة

نسب فئات لباس الشخصیات في األفالم
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یتعلق بفیلم الدولة االسالمیة أن النسبة المئویة لشكل وفیما )  5\3-33(یتضح من الجدول 
، %)5.8(، وشكل الوجه الملثم بنسبة %)49.3(الشخصیات المتعلق بمكشوف الوجه بلغت 

  %).5.8(، ولشكل الوجه الغیر الملتحي بنسبة %) 39.1(والشكل للوجه الملتحي بنسبة 
وملثمي %) 27.3(وفي فیلم وطن القاعدة ظهرت شكل الشخصیات لمكشوفي الوجه بنسبة 

في حین كان لغیر الملتحي %) 22.7(وكانت لشكل الوجه الملتحي بنسبة %) 45.5(الوجه بنسبة 
  %). 4.5(بنسبة 

من المجموع الكلي، ونسبة ) 47.4(وفي فیلم ذئاب الوادي كانت نسبة مكشوفي الوجه 
  %).5.3(فیما كان غیر الملتحین بنسبة %) 42.1(ونسبة ملتحي الوجه %) 5.3(جه ملثمي الو 

والملتحین بنسبة %) 55.2(وفي فیلم روج آفا كانت نسبة مكشوفي الوجه في الفیلم 
  .فیما لم یظهر الفیلم أي وجوه ملثمة داخله%) 31(وغیر الملتحین %) 13.8(

  
للتعرف إلى   Chi Squareیة واختبار مربع كاي التكرارات والنسب المئو ) 5\3-34(  الجدول 

الدولة (الفروق في تغطیة قناة فایس البریطانیة لفئات شكل الشخصیة في األفالم األربعة 
  والمتعلقة بالدولة االسالمیة) اإلسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، وروج آفا

 التكرار  فئات شكل الشخصیة في كل فیلم
النسبة 
 المئویة

 درجات
 الحریة

مربع كاي 
Chi 

Square 

الداللة 
  االحصائیة

 49.6 69  الدولة اإلسالمیة

3  46.755  **0.000 
 16.5 23  وطن القاعدة
 12.9 18  ذئاب الوادي

 20.9 29  روج آفا
 100.0 139  المجموع

  )0.01(دالة إحصائیًا عند مستوى ) ** 0.05(دالة إحصائیًا عند مستوى * 
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وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین األفالم األربعة ) 5\3-34( یتضح من الجدول 
بالنسبة لتغطیة قناة فایس البریطانیة ) الدولة االسالمیة، وطن القاعدة، ذئاب الوادي، روج آفا(

وبداللة ) 46.755(لفئات شكل الشخصیة الفرعیة في كل فیلم، حیث بلغت قیمة مربع كاي 
  یوضح ذلك )  5\3-17( ، والرسم البیاني )0.00(إحصائیة أقل من 
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  نتائُج تحلیِل المقابالت: ثانیاً 

مضموِن الرسالِة والوقوِف على آراِء المختصیَن والخبراِء أجرِت الباحثُة عدةَ مقابالٍت  إلثراء -

مع متخصصیَن في األفالِم الوثائقیة، وشخصیاٍت على درایٍة وعلٍم بتنظیِم الدولِة 

 .  اإلسالمیة

 

  .متخصصوَن في األفالِم الوثائقیة: أوالً 

  .مدین دیریه: البریطانيُّ الفلسطینيّ منتُج ومخرُج أفالٍم وثائقیٍة  -1

  .محمد الیحیائيّ : منتُج ومخرُج أفالٍم وثائقیة -2

  .أكرم خزام: مقدمٌ ومنتٌج وثائقيٌّ ومراسُل حرٍب سابقاً  -3

َنظِّرٌ في التیاِر السلفيِّ الجهادّي : ثانیاً   .مُ

َنظِّرٌ في التیاِر السلفيِّ الجهادّي   -1   ".أبو قتادة"عمر محمود عثمان : مُ

ما مدى التزاِم صانعي األفالِم في شبكِة فایس (ولإلجابِة عِن السؤاِل الفرعيِّ الرابِع في الدراسة 
  . قامِت الباحثُة باجراِء مقابالٍت مع المختصیَن لمعرفِة اإلجابِة على السؤال) بالصدِق والموضوعیة؟
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  .المتخصصوَن في األفالِم الوثائقیة: أوالً 

  .أفالٍم وثائقیٍة البریطانيُّ الفلسطینيّ مدین دیریهمنتُج ومخرُج  -1

  المقابلة بواسطة  الزمان  الیوم  التاریخ  المكان
  اإلنترنت am 11:00  الثالثاء  2015-4-7  لندن

 
هُ  -1 هل نقلت شركُة فایس في فیلِم الدولِة اإلسالمیِة فكرَ التنظیِم الحقیقيِّ أم أظهرَ التنظیمُ فكرَ

 بصورٍة إیجابیة؟

نقَل طریقِة تفكیِر التنظیِم وتحدیَد نهِج بناِء الدولِة اإلسالمیِة  حاولت شركُة فایس: دیریه

ها وعالقتَهم بالجماهیِر والناِس تحت حكمهم، ونظرتَهم لقضایا  والعالقاِت التي تحكمُ أفراَدها عناصرَ

، وحرصنا "اإلسالمیة الدولةِ "كانت لدینا ساعاٌت طویلٌة من التصویِر في عدِة مناطَق في . الساعة

قَْدرَ اإلمكاِن على أن نقّدمَ قصًة مقنعًة صادقًة بأمانٍة وصدٍق بعیدةً عن التجمیل، ونقلنا الحیاةَ في 

لقد . أراضي الدولِة بحقیقتِها وقلنا للمشاهدیَن هكذا یدیروَن مناطقَهم وهكذا یعیشوَن وهكذا یتعاملون

حزُب "أعداِء الدولِة اإلسالمیِة مثَل "من ضمنِها أعماٌل عن  قَدَّمُت عدةَ أعماٍل عن حركاِت التمردِ 

فریقیا: العماِل الكردستانّي  والتقیُت كلَّ فصائِل الثورِة ". حركاٌت غیرُ دینیٍة في الشرِق األوسِط وإ

ذا شاهدِت عملي الوثائقّي  ني التقیُت الحوثییَن والحراَك ) الیمُن دولٌة فاشلة(السوریة، وإ تجدي أنّ

يَّ واللجاَن الشعبیَة ولم ألتِق تنظیمَ القاعدة، لكن لو نَظَّمنا لقاءًا معَ القاعدِة لقامِت الدنیا ولم الجن وب

  .تقعْد، وهذا هو النفاق

رَ في مناطقهم؟ -2 ِبَل تنظیمُ الدولِة اإلسالمیِة أن تَُصوِّ   لماذا َق

لْت الدولُة اإلسالمیُة ذلك لشهرتي بصناعِة األفالِم الوثائقیة، وَسبَق و أن عملُت في  :دیریه ِب قَ

مناطِق الدولِة اإلسامیِة في العراق، وأنا أوُل من التقى قادةَ الدولِة اإلسامیِة في العراِق والشاِم في 

حیاتي أعیُشها في مناطِق سوریا لدى انفصالِهم عن جبهِة النصرة، وتعرُف الدولُة اإلسالمیُة أّن 

الصراعات، وأقضي معظمَ أیامي في مناطِق التوتر، وتعرُف أیضًا عالقاتي بكبریاِت المحطاِت 
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أنت : "التلفزیونیِة العالمیِة والمؤسساِت اإلعالمیة، وأعتقُد أن أهم سبٍب كما قاَل لي أحُد قادتِهم

نصَفنا   .یُة في العمِل سبٌب رئیٌس لدعوتي إلراضیهمالحیاُد والمهن". الوحیُد فقط الذي یمكُن أن یً

رَّضَت لها في أثناِء إنتاِجك فیلميّ  -3 الدولة "و" سوریا وطُن القاعدِة الجدید"ما المخاطرُ التي تَعَ

 ؟"اإلسالمیة

ِل  :دیریه كثیرة، خصوصًا في جبهاِت القتاِل ومرمى القناصة، فیما لم أواجه أیَة مخاطٍر من ِقبَ

  .میِة أو جبهِة النصرةالدولِة اإلسال

َك بعُض اإلعالمییَن بأّنك ُقمَت بالترویِج لتنظیِم الدولِة اإلسالمیِة وأّن فیلمَ الدولِة -4 هاجمَ

رَ بعیَن التنظیم   ؟ماردَُّك على هذا الهجوم. اإلسالمیِة ُصوِّ

م :دیریه ُ ُ بعُضه ك ما یریُده ناسُب عمُل ُ ها دائمًا حین ال ی ُ مئاُت األفالِم وهناك . هذه ضریبٌة ندفع

الوثائقیِة أنتجتْها شركاٌت أمریكیٌة عن أفغانستاَن وطالبان، وكان الفریُق مالزمًا دائمًا للقواِت 

رُ الجانَب اآلخرَ  ْت هذه األفالمُ على المشاهِد دون أیِة ضجة، مع العلِم أنها تُصوِّ األمریكیة، و مرَّ

تنقُل حقائَق مغلوطًة ومسائَل مفتعلة، ال إدانَة بالمتوحِش والجاهِل والمتعطِش للدماِء والجبان، و 

  . الطرِف اآلخر

َنَحها لَك التنظیمُ والجهادیوَن فیما یتعلُق بطرِح األسئلِة والتصویر -5   ؟ما مدى الحریِة التي مَ

ِل عناصِر الدولِة اإلسالمیِة في التعامِل معي كاعالميٍّ من  :دیریه كان هناك ارتباٌك نوعًا ما من ِقبَ

وطلَب . ُث أنها المرةُ األولى التي یتعاملوَن فیها مع إعالمّي، وعملُت بحریة مطلقة في التصویرحی

مسؤوٌل من التنطیِم من الفرِق اإلعالمیِة تنفیَذ كلَّ ما أریُده باستثناِء تصویِر النساء، وتمّ حذُف 

  .صوِر النساِء وبعُض وجوِه القادِة من المادِة المصورة 
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وثائقیاٍت صالحًة " سوریا وطُن القاعدِة الجدید"و " الدولُة اإلسالمیة"سیبقي فیلما برأیَك هل  -6

 للمشاهدِة رغمَ أّن االحداَث تتغیرُ دراماتیكیا على أرِض الواقع؟

یُِّن حالًة مفقودة، وینبغي متابعُة األحداِث والتطورات، لكْن حاولُت أن ُأبقىَ : دیریه بَ ُ هذا عمٌل أوليٌّ ی

ریخیًا ومحطاٍت یمكُن الرجوعُ إلیها بشأِن نشأِة تنظیِم القاعدِة في سوریا والدولِة اإلسالمیِة العمَل تا

في العراِق والشام، و أعتقُد أنه من المهمِّ تطویرُ هذه األعماِل حتى تَُغّذَي الناَس بحقائَق جدیدٍة 

  .تاریخّي ومعلوماٍت حدیثة، لكّن العمَل الوثائقيَّ یجُب أن یهتمَّ بالعامِل ال

ما أهمُّ األسُس المهنیُة التي یجُب أن یلتزمَ بها منتجو االفالِم عنَد تصویِرهم تحت رعایِة  -7

  التنظیماِت المسلحة؟

عملُت مع عدٍد كبیٍر من المنظماِت المسلحِة الدولیِة في العالم، ویجُب على الصحفيِّ ومنتِج  :دیریه

َ الجهَة المستضیفَة بأنَّ  قنع ُ مهمتَه حیادیٌة ولیَست لها عالقٌة برأِي التنظیِم أو رأِي الجهِة األفالِم أن ی

األخرى المعادیة، هناك التزماٌت مهنیٌة ورقابٌة ذاتیٌة ینبغي العمُل بها على أن ال یفقَد العمُل قوتَه 

ة وأن  الناُس تثُق بصانِع األفالِم واسِمه من خالِل أعمالِه، لذلك یجُب تنمیُة هذه المسألةِ . التوثیقیّ

  .تكوَن محایدًا إلى الحدِّ االقصى

برأیك هل أثَّرِت األفالمُ التي أنتجتَها عن تنظیِم الدولِة اإلسالمیِة والجهادییَن في تغیُِّر  –8

هم، خاصًة أّنك َسلَّطّت الضوَء على حیاِتهم الیومیِة والمدنیة؟  اتجاهاِت المشاهدیَن حوَل

بصانِع األفالِم التأثي، مخرُج األفالِم یریُد من عملِه التأثیرَ على أهمُّ عالقٍة تربُط المشاهَد : دیریه

الناِس وأن تَدخَل المعلومُة للعقوِل وللقلوب، أعترُف أن فیلمَ الدولِة َحقََّق نَِسبًا عالیًة من المشاهداِت 

ُد أن هناَك صورةً وتُرِجمَ إلى معظِم لغاِت العالِم وُعرَض في غالبیِة محطاِت التلفزِة في العالم، وأعتق

یََّن الفیلمُ أن هؤالِء الناَس لدیهم حیاةٌ وعواطُف وأحاسیُس مثَل كلِّ  شاهِد فیما بَ مغایرةً وصلت للمُ

وَُّج عنهم ُرَ یََّن أن الحقیقیَة لیست كما ی لََّد تعاطفًا معهم بقدِر ما بَ   .الناس، وال یعني أن هذا وَ
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في األفالِم وهو اختصارٌ لتنظیِم الدولِة اإلسالمیِة " عشدا"لماذا لم تَستخِدمْ مصطلَح تنظیِم  -9

 في العراِق والشام؟

أنا أستخدمُ المنطَق العلميَّ والسیاسيَّ في تعریفي للدولة، وال أناقُش الجانَب الشرعيَّ الذى  :دیریه

مني كفلسطینيٍّ من جواِز السفِر الفلسطینّي  ُ القانوُن الّدوليُّ الذى َحرَ َده ریُف السیاسيُّ هي التع. حدَّ

نا  یْ دولٌة تملُك كلَّ مقوماِت الدولِة من جیٍش جراٍر وحدوٍد ومؤسساِت دولٍة ونظاِم ُحكم، ِشئنا أم َأبَ

ُك أراضيَ بحجِم األردّن ومؤسساٍت  تَمّل یجُب أن نعترَف بهذه الحقیقة، ونكفَّ عن الِخداع، فهي تَ

ر ا عدُده أكثرُ من سّكان قََط  .وشعبً
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  .محمد الیحیائيّ : خرُج أفالٍم وثائقیةمنتُج وم -2

  

نتجي األفالِم في شبكِة فایس بالصدِق والموضوعیِة في األفالِم التي أنتجوها   -1 مدى التزاِم مُ

  حوَل تتظیِم الدولِة اإلسالمیِة وخالِفها مع التنظیماِت األخرى؟

عِد : الیحیائيّ      ُ َحفیِة ذاِت الب نتجي األفالِم الوثائقیِة أو حتى التّقاریِر الصَّ من الصعِب على مُ

ِن في أثناِء توثیِق مناطِق الحروِب وتغطیتِها، الوثائق فترَضیْ يِّ االلتزامُ بالحیاِد والموضوعیِة المُ

ُف بخطِّ التّماسِّ أو المنطقِة  عرَ ُ وخطوِط الصراعاِت الملتهبِة إال في حالٍة واحدٍة وهيَ العمُل في ما ی

تقاتلة، وقد شاهْدنا بعَض الخضراِء أو تحت حمایِة قواٍت دولیٍة تفصُل بین الطرفیِن أو األطر  اِف المُ

ة   . األفالِم عن حرِب البوسنِة التي تحرَّْت قدرًا من الحیاِد والموضوعیّ

ُ منتجي هذا النوِع من األفالِم الوثائقیِة هي سالمُة فریِق العمل، حتى أّن     إّن أوَل قضیٍة تواجه

یها إلى مناطِق بعَض مؤسساِت اإلنتاِج أو شبكاِت التلفزِة الكبرى ترفُض إرس نتِجها وَصحافیّ اَل مُ

الحروِب بسبِب المخاطِر الكبیرِة والصعوبِة البالغِة في ضماِن سالمِة فریِقها، ولذا نراها تشتري 

ون، وبعُضهم هواةٌ وبإمكانیاِت تصویٍر متواضعة ستقّل نتجوَن و صحافیوَن مُ   . أفالمًا یقومُ بها مُ

شأِن عند إقدامي على إنتاِج فیلٍم وثائقيٍّ عن معاناِة الجئي لقد كانت لي تجربٌة شخصیٌة في هذا ال

صنفٌة بین أخطِر (دارفور في صحراِء تشادَّ الشرقیِة وعلى خطِّ الحدوِد مع السودان  وهي منطقٌة مُ

حیُث كان عليَّ إقناعُ الجهِة التي كنُت أعمُل لصالِحها بإمكانیِة إنجاِز العمِل ) المناطِق في العالم

غم ال وقِد استغرَق األمرُ أكثرَ من ستِة أشهٍر من المفاوضاِت واالجتماعاِت من أجِل . مخاطررُ

  . قضاِء أسبوٍع واحٍد في مكاِن تصویِر الفلم

  المقابلة بواسطة  الزمان  الیوم  التاریخ  المكان
  اإلنترنت am 11:00  األثنین  2015-4-20  مسقط
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كْت أفالمُ شبكِة فایس     ِن بهدِف تحقیِق المهنیِة ) موضوع هذه الدراسة(تََحرَّ ِن متوازییْ على مساریْ

ن، هما والموضوعیِة والصِدق والحیاد، لكّن  ِن جوهرییْ   : هذا لم یتحقْق على النحِو المطلوِب لسببیْ

رَ وُأنتَج في المجاِل الجغرافيِّ والفضاِء االجتماعيِّ والثقافيِّ والسیاسيِّ : األول  - كلُّ فیلٍم ُصوِّ

  . الذي یسیطرُ علیه خصمُ الطرِف اآلخِر وتحت حمایتِه وتوجیِهه، ووفَق شروِط هذا الطرِف ورغباتِه

درجُة ضماناِت األماِن التي تَوفرْت للفریِق الذي أنتََج الفیلمیِن في المناطِق التي : الثاني  -

ِن من إنجاِز عملیِن أكثرَ تماسكًا في خطِّ " الدولُة اإلسالمیةُ "تُسیطرُ علیها  نْت منتجي الفلیمیْ كَّ مَ

أّن الفلیمیِن اللذیِن ُأنتِجا في  السرِد واإلحاطِة بتفاصیِل القصِة وأماكِن وأوقاِت التصویِر، في حینِ 

المناطِق التي تسیطرَ علیها قواَت الجیِش الُحرِّ والقواَت الكردیَة بدت فیهما درجُة األماِن أقلَّ وأیضا 

  . إمكاناُت وتجهیزاُت فریِق العمِل أضعف

إضافًة إلى السببیِن أعاله، قبوُل فریِق اإلنتاِج بحمایِة طرٍف واحٍد من أطراِف النزاِع المسلِح 

والتحرُك مع عناصرَ من هذا الفریِق والتصویرُ وتسجیُل الحواراِت والشهاداِت تحت إشراِف عناصِر 

األوُل واألكبرُ عن مسألِة  "التنازلُ "الفریِق كما شاهدنا في اإلفالِم موضوِع الدراسة، هذا القبوُل هو 

ها َستَعِرُض فیلمیِن آخریِن یعبراِن عن وجهِة  نتجُة أنّ ِت الجهُة المُ الصدِق والموضوعیة، حتى لو فَكَّرَ

  . نظِر الطرِف اآلخر

في مسألِة الصدِق والموضوعیة، الفلیمُ الوثائقيُّ مستقلٌّ بذاته، وال یمكُن تحقیُق معادلِة الصدِق 

شاِهد، في األغلب، والموضوعیِة و  المهنیِة بجزٍء ثاٍن یَُصورُ في مكاٍن ومناٍخ ثان، ببساطٍة ألّن المُ

ُ خطِّ السرِد في . لن یكوَن هو نفَسه ُ الحواراِت وبناء جراء كاَن یمكُن لمنتجي هذه األفالِم التصویرُ وإ

ُ المادِة و  ختلفین، ثمّ َجمع خطِّ السرِد في عمٍل واحٍد مكانیِن مختلفین تحت حمایِة طرفيِّ الصراِع المُ

جهتَِي النظر نتجي األفالِم . مشترٍك یغطي وُ وهذا ما سیحقُق الصدَق والموضوعیة، لكّن مُ
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ِت الحمایَة على كلِّ جبهٍة من جبهاِت القتال، وبالتالي  فرَ سیخسرون، دوَن شّك، ثقَة الجهِة التي وَّ

  .إمكانیَة العودِة مجددًا إلنتاِج أعماٍل أخرى

في أثناِء تصویرِِه في  هو أهمُّ عنصٍر في الفیلِم الوثائقيِّ یجُب أن یلتزمَ به صانعُ الفیلمِ  ما - 2 

  مناطِق النزاعاِت وتحدیدًا تحت رعایِة التنظیمات؟

قَدِّیَِّة والسیاسیِة واالقتصادیِة  - : الیحیائيّ  معرفٌة عمیقٌة بجذوِر النزاِع وخلفیتِه التاریخیِة والمؤثراِت العَ

  .غرافیِة المحیطِة بهوالج

مكانیِة كلِّ طرف  -   . معرفُة أطراِف النزاِع وإ

  . تحدیُد اإلطاِر الزمنيِّ للتصویِر وأماكنِه بما یتناسُب ومسارَ النزاع  -

  ". القويِّ والضعیف"و" الحِق والباطل"ضبُط فكرِة الفیلِم على التوثیِق فقط، وتجنُب أحكاِم   -

  . السرد/كتابٌة أولى لخطوِط الحكایة  -

ها   - من داخِل مناطِق الصراِع (تحدیُد الشخصیاِت التي یمكُن أخُذ شهاداتِها ومحاورِت

ُل أن تكوَن الشخصیاُت ذاِت خلفیاٍت ومرجعیاٍت مختلفة)وخارِجها فَضَّ ُ عسكریٍة وسیاسیٍة : ، وی

ین   . وثقافیٍة، وأناٍس عادیّ

  .لصغیرِة واإلنسانیِة في حیاِة المقاتلیَن مثالاالهتمامُ بالتفاصیِل ا  -

هل تعتقُد أّن األفالمَ الوثائقیَة تُؤّدي دورًا في تغییِر قناعاِت المشاهدیَن بالترویِج لفكِر  -3

  تنظیٍم معین؟

األفالمُ الوثائقیُة تُسهمُ في رفِع نسبِة الوعِي والمعرفِة بالصراعاِت المسلحة ومخاطِرها : الیحیائيّ 

ا، و ال تهدف وال یجُب أن تهدَف إلى تغییِر قناعاِت المشاهدیَن بصورٍة مباشرٍة ومقصودة، وضحایاه

ة فت ضمن األعماِل الّدعائیّ ال ُصنّ ها وأدواتُها اإلعالمیُة للترویِج . وإ التنیظماُت المسلحُة لدیها وسائُل
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ة، لكّن هذا ال یدخُل ضمَن لفكِرها وأعمالها كما هو حاُل تنظیِم القاعدِة وتنظیِم الدولِة اإلسالمی

ما ضمن الّدعایِة  نّ   ".البروبوغاندا"التوثیِق وإ

ُض لها صانعُ الفیلِم الوثائقيِّ في أثناِء التصویِر مع   -4 تَعرّ ما الضغوُط والمخاطرُ التي یَ

  التنظیماِت المسلحة؟

  :الیحیائيّ   

ها االلتزامُ التامُّ بما تریُده التنظیماُت المس - حةأهمُّها وأخطرُ ُ الفیلِم الذي وافَق على العمِل . ّل صانع

  . ضمن التنظیِم المسلِح وتحت حمایتِِه هو ملتزمٌ بما یرغُب بِه التنظیم

ِل التنظیماِت المعادیِة في  - الخطرُ اآلخرُ هو إمكانیُة تعرُِّضه للخطر؛ القتِل أو االختطاِف من ِقبَ

  .حاِل اختالِل میزاِن القتاِل لصالِح الطرِف اآلخر

ُة كلفَة المخاطِر  - یّ وأخیرا، شبُح الفشِل من إمكانیة إنتاِج فیلٍم مقبوٍل تساوي قیمتُه الموضوعیُة والفنّ

  .والتضحیاِت الشخصیِة التي قُدِّمت من أْجلِه

ه صالحًا للمشاهدِة  -5 ها صانعُ الفیلِم الوثائقيِّ لیبقى فیلمُ ما األسالیُب التي یجُب أن یستخدمُ

  تغیُِّر األحداِث دراماتیكیًا على أرِض الواقع؟ على الرغِم من

ُ تتغیر، األرقامُ والتواریُخ تتغیرُ أیضا، لكن تبقى الحاالُت ذاُت البعِد اإلنسانيِّ على : الیحیائيّ  الوجوه

التراجیدّي للصراِع یضمُن بقاَء الفیلِم صالحا /مستوى الموضوع، التركیُز على البعِد اإلنسانّي 

االبتعاُد عن تصویِر الوجوِه : على المستوى التقنّي . النظِر عن تغیِر األحداث للمشاهدِة بصرِف 

ِة للشخوِص " Wide angle"المقربِة واعتماُد المشاهِد الواسعة  و تصویرُ الجموِع والحركِة العامّ

  .لمصوِت الرواي یضمُن حیاةً أطوَل للفی/واألحداث، والتقلیُل من الشهاداِت الذاتیِة لصالِح السردِ 
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نِتُج الوثائقيُّ ومراسُل حرٍب سابقاً  -5 قدِّمُ والمُ   .أكرم خزام: المُ

  

نتجي األفالِم في شبكِة فایس بالصدِق والموضوعیِة في األفالِم التي   -1 مدى التزاِم مُ

  أنتجوها حوَل تتظیِم الدولِة اإلسالمیِة وخالِفه مع التنظیماِت اآلخرى؟

ال یمكُن التأكد من مدى التزاِم شبكِة فایس أو غیِرها من الشبكاِت بالصدِق والموضوعیة، : خزام

ُجروَن معهمُ المقابالِت بشكٍل حقیقّي، خاّصًة وأننا كما نسمعُ ألننا ال نعلمُ  حقیقَة االشخاِص الذین ی

یقومُ برقابِة شدیدٍة وصارمٍة على الصحفییَن الذیَن یزروَن أماكَن تواجِد " تنظیمَ الدولِة اإلسالمیةِ "أن 

ذا  قاُل له وإ لزمٌ بالتصدیِق على ما یُ رَح أسئلًة تشكیكیًة على سبیِل التنظیم، وبالتالي فإّن الصحفّي مُ َط

لقى مصیرًا غیرَ محمود، وبالتالي فإّن قیاَس الصدِق والموضوعیِة أمرٌ نسبّي  ه قد یَ   .المثاِل فإنّ

ما هو أهمُّ عنصٍر في الفیلِم الوثائقيِّ یجُب أن یلتزمَ به صانعُ الفیلِم في أثناِء تصویرِِه   -2

 التنظیمات؟ في مناطِق النزاعاِت وتحدیدًا تحت رعایةِ 

لتزمَ به في مناطِق التنظیماِت وتحدیدًا تحت : خزام أهمُّ عنصٍر في الفیلِم الوثائقيِّ یجُب أن یَ

اِت وعناصِر  رعایِة التنظیم، أیضًا هنا نجُد أّن صانعَ الفیلِم ال یكوُن ُحرًا تمامًا في اختیاِر جزئیّ

لتزمٌ بالقراراِت ا لنابعِة من تنظیِم الدولِة اإلسالمیِة َحوَل األمكنِة التصویِر للفیلِم الوثائقّي، فهو مُ

ها، وبالتالي فالمعاییرُ هنا تختلُف تمامًا عن المعاییِر المتبعِة في تنفیِذ  ُ تصویرَ ستطیع التي یَ

األفالِم الوثائقیِة في األحواِل الطبیعیة، لذلك نرى أّن أيَّ صورٍة تأتي من داخِل التنظیِم هي 

ُ الفیلمصورةٌ تعریفیٌة ناب   .عٌة من التنظیِم ذاتِه ولیَس كما یریُد صانع

  المقابلة بواسطة  الزمان  الیوم  التاریخ  المكان
  فندق االنتركنتنتال pm:4  األربعاء  2015-5-20  عمان
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هل تعتقُد أّن األفالمَ الوثائقیَة تُؤّدي دورًا في تغییِر قناعاِت المشاهدیَن بالترویِج لفكِر  -3

عیّن؟   تنظیٍم مُ

نقسمٌة َسلفًا من ناحیِة القناعِة والرأِي حولَ : خزام  ترى أّن المشاهَد في الحالِة التي نتحدُث عنها مُ

ه بأّن الصورةَ نابعٌة من أفعاِل  بدى إعجابَ ُ یُِّد لهذا التنظیِم سوف ی ؤَ فكِر تنظیِم الدولِة اإلسالمیة، فالمُ

  .التنظیم، والعكُس صحیٌح تماماً 

تًعرُض لها صانعُ الفیلِم الوثائقيِّ في أثناِء التصویِر مع  -4 ما الضغوُط والمخاطرُ التي یَ

سلحة؟   التنظیماِت المُ

قیٌد تمامًا : خزام ٍة إذا ما خرَج عن اإلطاِر المرسوِم له، فهو مُ رُض بالطبِع لضغوٍط ومخاطرَ َجمّ تَعَ یَ

ه  ن حوَل ُ االلتفاَف على مَ خرج، وبالتالي ال یستطیع بالمرافقِة الدائمِة لحركِة المصوِر والمونتاِج والمُ

رَض لمشاكَل هو في غنىً عنها ال تَعَ   .وإ

ه صالحًا للمشاهدِة  ما األسالیُب التي یجب -5 ها صانعُ الفیلِم الوثائقيِّ لیبقى فیلمُ ستخِدمَ أن یَ

  على الرغِم من تَغیُِّر األحداِث دراماتیكیًا على أرِض الواقع؟

ثَمَّ أسلوٌب أساسيٌّ یتمثُل بأّن صانعَ الفیلِم وبعَد خروِجِه من األرِض الخاضعِة لتنظیِم الدولِة : خزام

خُص بالصریِح من العبارِة والقوِل له  اإلسالمیِة یجب علیه أن َل تَ شاهِد تَ ٍة للمُ یقومَ بتوضیِح فكرٍة أساسیّ

شاهد( ًا تمامًا داخَل األراضي الخاضعِة ) المُ ُ من أن یكوَن موضوعیّ َ لرقابٍة شدیدٍة منعتْه كیف َخضع

مستحیِل على أّي منتٍج أما ما یتعلُق بقضیِة األحداِث الدراماتیكیِة على أرِض الواقِع فِمَن ال. للتنظیم

َل عناصرُ الحدِث حین ذاك ویقومَ بتنفیِذ فیلِمه  أن ال یسعى وراَء الكسِب السریِع وینتظرَ إلى أن تَْكمُ

  .الوثائقّي 

َنظِّروَن في التّیاِر السلفيِّ  :ثانیاً    مُ
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َنظِّرُ  اِر الّسلفيِّ الجهاديِّ عمرُ محمٍد عثمان  مُ   )أبو قتادة(التّیّ

  المقابلة بواسطة  الزمان  الیوم  التاریخ  المكان
  الشخصیةمنزل  11:00am-1:00pm  األثنین  2015-4-13  عمان 

 ؟"تنظیمُ الدولِة اإلسالمیة"ما هي البنیُة الفكریُة التي یقومُ علیها  -1

الحاليُّ هو نتاُج تنظیِم القاعدِة الذي كاَن ینتمي إلیه أبو " الدولِة اإلسالمیةِ "فكرُ : أبو قتادة   
مصعٍب الزرقاوّي، واُألُسُس التي انطلَق منها تنظیمُ الدولِة اإلسالمیِة لم تكن مضبوطًة بسبِب غیاِب 

، وأدَّت إلى قتِل وَسْجِن أغلِب العلماء، سبتمبر 11العلماِء والفقهاِء الذین ُضیَِّق علیهم منُذ أحداِث 
وِّ  ّن فكرَ الُغُل وأصبحِت الساحُة الجهادیُة فارغًة من العلماِء الذیَن یضبطوَن الفكرةَ واألحكام، وإ
ه لم یكن منتشرًا في  ه العامِة كان منتشرًا منُذ زمٍن داخَل الجهاِد األفغانيِّ والشیشانّي، لكنّ بصورِت

                                      .          المجتمع

كیَن ل  -2 حرِّ   ؟“تنظیِم الدولِة اإلسالمیة"ما جنسیاُت القادِة المُ
وٍّ قادمیَن من بالِدهم : أبو قتادة     تكلموَن عن أهِل ُغُل تكلموَن عِن اختراقاٍت بعثیة، یَ الناُس یَ

قدِّمَ له دیمغرافیًة سلیمًة سدیدةً واخترقوا التنظیم، إلى اآلن البغداديُّ الذي ال أحَد یستط ُ ُ أن ی یع
واضحة، كذلك العدنانيُّ واألنبارّي، هي شخصیاٌت غامضة، والذیَن یقولوَن عنهم مجلَس الّشورى 

ذُكروَن صفاِت قادِة الشورى   .          إلى اآلَن ال یَ
ِل انحرَف عن فكِر الجهاِد العالميِّ أ" تنظیِم الدولِة اإلسالمیةِ "هل فكرُ -3 و تمَّ اختراُقهُ من ِقبَ

  االستخباراِت العالمیة؟                                                            
لِ : أبو قتادة ني موقٌن تمامَ الیقیِن أّن الفساَد منهجيٌّ ولیس اختراقًا من ِقبَ الخصِم مثَل المخابراِت  إنّ

أنها صناعٌة تآمریٌة إفساٌد لدراسِة الظاهرة، وهو إفساٌد  وغیِر ذلك، دائمًا أيُّ تحلیٍل للظاهرِة على
ُریُح النْفَس بأن الغریَب قد َدخَل وأفَسَد، الحقیقُة هو االنحراُف في قراءِة النصِّ البغداديِّ التي ال  ی
ریقُه، انتهى اآلن عصرُ البغدادّي، أین هو؟ أین  نعرفُها مقارنًة بینه وبین الظواهريِّ الذي ذهَب بَ

بغدادّي؟ ومن تلك اللحظِة وضعُت یدي على قلبي، إنني أمامَ ِصناعة، ومعنى الِصناعِة التزویر، ال
جلوِب : قاَل المتنبي ِة ُحسٌن غیرُ مَ داوَ في الِب ٍة، وَ وٌب بتَْطِریَ جُل ِة مَ   ".ُحْسُن الِحضارَ

والنصُف ذهَب إذا هي صناعة، حتى هناك حصَل االنشقاق، تقریبًا النصُف ذهَب معَ جبهِة النصرِة 
ؤدي إلى وضِع الیِد على القلب، إذا هِل الدولَة  مع البغدادّي، فتعظیمٌ للدولِة عجیٌب جدًا وهذا یَ

هم في تمكینِها األمنيِّ وفي متانتِها : صناعًة استخبارتیة؟ الجواب ال، هل البعثیوَن لهم دورُ
طیَة اآلخِر في القضاءِ  نعم، : على التیاِر الجهادّي؟ الجواب التنظیمیة؟ ربما، الجواُب هِل الدولُة مَ

  .مئة بالمئة
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  ؟"تنظیِم الدولِة اإلسالمیة"ما سبُب انجذاِب المهاجریَن إلى  -4
ْض : أوالً : أبو قتادة لٌة وعاشوا في بیئاٍت مُ َ طِهدٍة وعامَّتُهم ال یقرؤوَن وال المهاجروَن األجانُب َجه

تكلمُ كلمًة عربیة، كان  ُ عنهم، وبعَضهم حتى ال یَ عرفُه ؤیَة العلمیَة في الدولة، وهذا الذي نَ عرفوَن الرُّ یَ
ها، كان هناك  فهمونَ هناك نقٌص شدیٌد في تبلیِغ شرعیِة الدولِة وعدِم شرعیتِها لهؤالِء باللغِة التي یَ

، ومازال ف ه نقٌص كبیرٌ ة، هم یسمعوَن في الغرِب ما یقوُل ي الغرِب ُأناٌس ال یعرفوَن الرؤیَة الشرعیّ
ُ التعاطَف مع الدولة، بمعنى ما "تنظیِم الدولِة اإلسالمیة"الخصومُ عن  ، هذه الحالُة هي التي تَصنع

قبٌل على ما تَن ه الغرُب عن الدولِة عند المسلِم في الغرِب یأتي بأثٍر عكسي، وهو یُ ُ دوائرُ یقوُل ه ُشرُ
اهتمّ اهتمامًا شدیدًا أكثرَ " تنظیمَ الدولةِ "األمِن والدعایُة الغربیة، و هذا السبب، والسبُب الثاني أّن 

من غیرِه باإلعالم، ورؤیتي أنهم یهتموَن بالصورِة أكثرَ مِن اهتماِمِهم بالحقیقة، وبالتالي هم إذا قیل 
تأك رَ جیدًا أم ال، لیس هل هو شرعيٌّ أم لهم إّن هذا الفعَل غیرُ شرعيٍّ أنا مُ ٌد أنهم یتحدثوَن هل ُصوِّ

ال، وبالتالي الحالُة اإلعالمیُة هم صنعوها، عندهم أمواٌل كثیرةٌ فقد َسقَطت بإیدیهم آبارُ النفِط وغنموا 
                       .          من أمواِل الجماعاِت اإلسالمیِة األخرى مثِل جبهِة النصرة، فأصبحت لدیهم أمواٌل كثیرة

  وتحدیدًا لألطفال؟          " تنظیمُ الدولِة اإلسالمیةِ "أسالیُب التجنیِد التي یقومُ بها  -5
األطفاُل هم أبناُء المهاجریَن في الحقیقة، و عندهم مناطُق آمنة، فقِد استولوا على : أبو قتادة      

سكراٍت آمنة، بخالِف المناطِق األخرى الملتهبِة التي مناطَق كثیرة، و لدیِهمُ القدرةُ على بناِء مع
ًا خالل الظرِف الطارئ،  ُ معسكراٍت فیها ألنها تحتاُج إلى رجاٍل تتعامُل معها أمنیّ یصعُب إنشاء
هم، لكّن الصورةَ التي  ُ ستقر، فممكٌن إحضارُ األطفال وتدریب بخالِف المناطِق اآلمنِة حیُث األمرُ مُ

ها، فهي غیرُ  یجمعوَن بها األطفالَ  حكمونَ صورةٌ أبناِء المهاجریَن أو المقیمیَن من المناطِق التي یَ
سدسًا لیقتَل رجًال فهذِه صورةٌ مشوهٌة غیرُ صحیحة عطى الطفُل مُ ُ   .شرعیة، وعندما ی

  لماذا وصفتَهم بكالِب أهِل الناِر وما الفرُق بین أهِل الناِر والخوارِج وهل تُجیُز َقتلهم؟ -6
اِر ُأطلَِق على : أبو قتادة      بالتوصیِف الشرعيِّ ال فرق، فإّن الحدیَث الذي َأطلَق علیهم كالَب النّ

اجتنبُت كلمَة خوارَج ألبعاِدها التاریخیِة الموجودِة . الخوارج، فهو التوصیُف الشرعيُّ والتدقیُق الّشرعّي 
 ُ َ في الكتِب  في كتِب الملِل والنِّحل، وهو كتاُب المذاهِب ال یستطیع نزَل المبادئ ُ اإلنساُن العاديُّ أن ی

ُ اآلَن یقوُل نذهْب إلى الخوارِج فال نرى فیهم خصاَل هؤالء،  َشقّة، والذي یقع على األشخاِص فهذه مَ
وهذا تنزیٌل خاطئٌ ال یعرفُه الناس، طریُق أهِل العلِم إنزاُل األحكاِم الشرعیِة على األفراِد 

هم شوكٌة في والجماعات، وبالتالي ا ه للناس، لماذا یقتلوَن أهَل اإلسالم؟ إنّ ُ قریب ْستَْخَدمُت لفظا یمكُن تَ
جنِب وخاصرِة المجاهدیَن ما داموا یفعلوَن هذه األفعاَل التي إذا ُأحِصیْت خرجت صورةٌ لهم ال تمتُّ 

  .إلى اإلسالِم بصلٍة من أفعالِهم
أم  َعقَدِّيٌّ وجبهِة النصرة؟ هل هو ِخالٌف " تنظیِم الدولِة اإلسالمیةِ "ماهو جوهرُ الخالِف بین  -7

فوذ؟   سیطرٌة وُن
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اآلَن الخالُف منهجٌي ألن أصَل الخالِف كما هو ظاهرٌ ومعلٌن كاَن على السیادِة : أبو قتادة
تَحوُل الخالُف بین شخصیِن أساسًا على  ُسها اآلخرُ لباسًا واإلمارة، ولكن حین یَ لِب قضیٌة أرضیٌة ثم یُ

ُ الدولة، األساُس بین الجوالنيِّ والبغدادّي، أراَد البغداديُّ أن یقوَل  ًا یكوُن ضاّال، وهذا الذي فعلته نیّ دی
ٌ للقاعدة، فهذا الخالُف على اإلمارِة ال  ٌ لي، قاَل له الجوالنيُّ أنا لسُت تابعًا لك، أنا تابع أنت تابع

نبحَث فیه ألّن الناَس یعرفوَن أن البغداديَّ كّذاٌب وأّن العدنانيَّ كّذاب، والشهادةُ على أّن  نریُد أن
البغداديَّ أقسمَ یمینًا باِهللا أمامَ شهوٍد لو جاءه األمرُ من أیمَن الظواهريِّ بأن یرجع العراق لیرجع، 

َل الخالُف على اإلمارِة إلى خالٍف َعقَديٍّ تَُكفَّرُ به ج ا یدّل على أّن تنظیمّ فتحوّ بهُة النصرة، ممّ
ه سَحًة من أجِل شهوِت ه یریُد أن یستخدمَ الدیَن ِممْ ا، وأنّ   . الدولِة ضالٌّ شرعیّ

  ؟"تنظیِم الدولِة اإلسالمیة"هو مستقبُل ما  -8
ُ أن ینصرَ دیَن اهللا مثلم: أبو قتادة ه لن یستطیع ا ألمٌ شدید، مستقبُل دماٍء ستسیُل في العراِق ألنّ

قاتُل على بیِت المقدس، فقط كلُّ ذلك من  ُ ّكة، وكأّن التنظیمَ  ی حدَث في كوباني، كأن كوباني هي مَ
َ بها التنظیمُ لألسِف اآلالَف من األشخاِص المهاجرین،  أجِل إثباِت الّذات، كوباني كانت ِمحرقًة دفع

ْحَصَدةً لهم ومقتال عظیما لما حصَل لهم، هذه نتیجُة الِفعل ى عن تكریَت كانت مَ ، لكِن اآلَن تتخّل
هم، إذا أنتم منبوذوَن حتى لو لم یأِت  خونونَ دوا الناَس من األسلحِة زعمًا أّن أهَل تكریَت یَ بعدما َجرّ
ُكمُ الناس، أقول لك أّن التجارَب التاریخیَة تُؤّكُد أن الغریَب ال  الخارُج من الحشِد الشعبيِّ سیقاتُل

ُت ثْب                                            .                  یَ
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  الفصُل الخامس
  مناقشُة النتائِج والتوصیات
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  الفصُل الخامس
  مناقشُة النتائِج والتوصیات

 مناقشُة نتائِج الدراسة: أوالً 
  .بعَد إتماِم الدراسِة استخلصِت الباحثُة النتائَج وتناقُشها في الفقراِت التالیة

ئیسمناقشُة  قِة بالّسؤاِل الرّ َجتْها أفالمُ شبكِة : الّنتائِج المتعّل ما األفكارُ والموضوعاُت التي عاَل
ةِ " فایس عن    والتنظیماِت المسلحِة التي یتصارعُ معها التّنظیم؟" تنظیِم الّدولِة اإلسالمیّ

الدولِة  أظهرِت الدراسُة أّن أفالمَ شبكِة فایس عالجِت األفكارَ والموضوعاِت عن تنظیمِ 
الدولُة اإلسالمیة، : اإلسالمیِة والتنظیماِت المسلحِة التي یتصارعُ معها التنظیمُ في أربعِة أفالٍم وهي

وسوریا وطُن القاعدِة الجدید، وذئاُب الوادي، وروج آفا، والمتعلقُة بكلٍّ من وحدِة الفكرِة والموضوع 
العسكریة، والفئاِت الفرعیَة لطبیعِة المشهِد  والتي تعالُج الفئاِت الفرعیَة للمشاهدِ ) ماذا قیل؟(

العسكرّي، وفئاِت أسباِب القتال، والفئاِت الفرعیَة لمشاهِد العنف، والفئاِت الفرعیَة لمصادِر 
  .المعلومات

في ) كیف قیل؟(وترى الباحثُة أّن أفالمَ شبكِة فایس عالجت أیضًا وحدة الفكرة والموضوع 
، والتي تُعالُج الفئاِت الفرعیَة لحجِم اللقطات، والفئاِت الفرعیَة لثباِت )راسةعینة الد(األفالِم األربعة 

اللقطات، والفئاِت الفرعیَة الستخداِم الموسیقى التصویریِة في األفالم، والفئاِت الفرعیَة ألنماِط 
األطفاِل والنساِء التّعلیق، والفئاِت الفرعیَة ألوقاِت التصویر، باإلضافِة إلى الفئاِت الفرعیِة لظهوِر 

  .  في اللقطات
واستنتجِت الباحثُة أن أفالمَ شبكِة فایس عالجت كذلَك األمِر وحدةَ الشخصیِة في األفالِم 
األربعة، والتي تُعالُج كّال من الفئاِت الفرعیِة للشخصیاِت الواردِة في األفالم، ونوعیِة الشخصیاِت 

عینة (ولباِس وشكِل الشخصیاِت التي تظهرُ في األفالم  الواردِة في األفالم، باإلضافِة إلى جنسیةِ 
، وفیما یأتي ستتمُّ مناقشُة النتائِج المتعلقِة بكلٍّ من الموضوعاِت التي عالجتْها شبكُة فایس )الدراسة

تَصارعُ معها التنظیمُ والمتعلقُة بـوْحدِة الفكرةِ   عن تنظیِم الدولِة اإلسالمیة والتنظیماِت المسلحِة التي یَ
  .، ووْحَدِة الشخصیة)ماذا قیل؟(ووْحَدِة الفكرِة والموضوع ) كیف قیل؟(والموضوع 

تؤكد النتائج السابقة دورة نظریة األطر اإلعالمیة في الدراسة ، حیث تعد نظریة األطر 
اإلعالمیة هي النمط المثالي للتفكیر و التحلیل و التمثیل و االخبار و بواسطة االطر یمكن ایجاد 

ت و رموز تنظم وترتب الحدیث سواء الكالمي او الصوري ، إذ توصلت الدراسة إلى نتائج اشارا
جراء مقابالت توصلت من خاللها الدراسة إلى فهم  من خالل تحلیل مضمون عینة من األفالم وإ
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تنظیم الدولة اإلسالمیة والمادة التى طرحتها شبكة فایس على الجمهور ومدى صدقها "
  .لواقعوموضوعیتها بنقل ا

  ؟)ماذا قیل(ما المضامیُن والفئاُت الفرعیُة لوحدِة الفكرِة والموضوِع : السؤاُل الفرعيُّ األول
الدولُة اإلسالمیة، : مضامیُن المشاهِد العسكریِة التي عالجتْها شبكُة فایس في األفالم - 1

  .وروج آفا، وذئاُب الوادي، وسوریا وطُن القاعدِة الجدید

الدولُة االسالمیة، وسوریا (النتائُج فروقا ذاِت داللٍة إحصائیٍة ما بین األفالِم األربعة أظهرِت       
بالنسبِة لتغطیِة شبكِة فایس للفئاِت الفرعیِة للمشاهِد ) وطُن القاعدِة الجدید، وذئاُب الوادي، وروج آفا

غْت قیمُة كاي تربیع  َل ، )0.05(إحصائیٍة أقلَّ من وبداللٍة ) 10.80(العسكریِة لكلِّ فیلم، حیُث بَ
  .حیث كانِت الفروَق لصالِح فیلِم الدولِة اإلسالمیة

بِّقْت على أفالِم عینة الدراسِة من       بینْت نتائُج الدراسِة وفَق استمارِة تحلیِل المضموِن التي ُط
أّن ) الوادي الدولُة اإلسالمیة، وروج آفا، وسوریا وطُن القاعدِة الجدید، وذئاُب (إنتاِج شبكِة فایس 

أظهرَ عروضا وتجهیزاٍت عسكریًة بنسبٍة أعلى من المعارضِة السوریِة، " الدولِة اإلسالمیةِ "تنظیمَ 
، واألكراِد، المتمثلیَن بقواِت الشمركة، وجبهِة النصرِة التي كانت متحدةً مع  المتمثلِة بالجیِش الُحرِّ

ُ من التنظیِم قبَل الخالِف فیما بینهما، یعوُد ذلك إلى  ِه العسكریِة وما یمتلُِكه فكِر التنظیِم بإظهاِر قوِت
ه،  ِت ُ من خوِض المعارِك بقوة، كما یعتمُد التنظیمُ على أسلوِب الترویِج والدعایِة لقُوّ تجهیزاٍت تُمّكنه
ُالحُظ أنه ال توجُد في فیلِم تنظیِم الدولِة اإلسالمیِة مشاهُد تُظهرُ اجتماعاٍت وخططا عسكریة،  ی

عز  ُ ة، ما یجعُل أهدافَه غامضًة إلى " الدولِة اإلسالمیةِ "ى ذلك إلى أّن تنظیمَ وی ٍة تامّ یّ حتفُظ ِبسرّ یَ
 َ ع استراتیجیاٍت منظمًة مسبقا، وهذا ما كشفْت عنه أخیرًا مجلُة " تنظیمُ الدولِة اإلسالمیةِ "اآلن، واتّبَ

َض معلوماٍت َحصلت علیها ) دیر شبیجل( من منزِل أحِد أهمِّ القادِة في من خالل فیلم وثائقي َعرَ
ٌة واستراتیجیاٌت بالتوسع  لیّ ستقبَ عرُف بحّجي بكر، التي تَدلَّ على أَن التنظیمَ لدیه ُخطٌط مُ ُ تنظیِم وی ال
والتمدد، كما نُالحُظ أّن المناطَق العسكریَة ظهرت في فیلمي تنظیِم الدولِة وروج آفا، ما یدلُّ على 

ُسیِطرُ " الدولِة اإلسالمیةِ " أّن قواِت البشمركِة وتنظیمَ  متمكنیَن من مناطِق االقتتاِل والمواجهِة التي ی
َز فیلمُ الدولِة اإلسالمیِة بأكثِر المشاهِد العسكریِة .                            كلٌّ منهما علیها تمیّ

ُ التنظیمُ في ال ه ُ تَّبع بیُِّن هذه مقارنًة باألفالِم األخرى، وذلك بسبِب األسلوِب الذي یَ ترویِج لنفسه، وتُ
سیِطرُ علیها یِة وأماِن في المناطِق التي یُ ُ بحرّ تَمتع   .النتیجُة أّن التنظیمَ یَ
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ها األماكُن التي ُسِمَح لصانعي األفالِم الدخوُل إلیها : طبیعُة المشهِد العسكرّي  -2 وتصویرُ

سلحِة " تنظیِم الدولِة اإلسالمیةِ "في األفالِم التي أنتجتْها شبكُة فایس عن  والتنظیماِت المُ

 .المتصارعِة معها

الدولُة االسالمیة، : وجوَد فروٍق ذاِت داللٍة إحصائیٍة بیَن األفالِم األربعةأظهرِت النتائُج 

آفا، بالنسبِة لتغطیِة شبكِة فایس للفئاِت الفرعیِة وسوریا وطُن القاعدِة الجدید، وذئاب الوادي، وروج 

وبداللٍة إحصائیٍة أقَل من ) 96.47( لطبیعِة المشهِد لكلِّ فیلم، حیُث كانت قیمُة كاي تربیع

  .، وكانت الفروُق لصالِح فیلِم الدولِة اإلسالمیة)0.05(

ّكَن من التنّقِل في كلِّ  بینِت النتائُج السابقةُ         أن صانعَ فیلِم الدولِة اإلسالمیِة مدین دیریه تَمَ
نَحها تنظیمُ الدولِة اإلسالمیِة  یةِّ التي مَ ُسیطرُ علیها التنظیم، وهذا یدلُّ على مدى الحرّ لمرافِق التي ی ا

التنظیماِت األخرى لصانِع الفیلِم بالتصویِر والتواصِل مع السكان، وتصویِر مظاهِر الحیاة،  بعكِس 
عزى ذلك إلى أّن تنظیمَ  ُ سیطرٌ على " الدولِة اإلسالمیةِ "التي اقتصرْت على المناطِق العامة، وی مُ

َده دیریه بأن مسؤولي التنظیِم  سیَطِر علیها، وهذا ما أكَّ ه في المناطِق المُ ه وقوانینَ ِده ویقیمُ أحكامَ حدو
ل ّ قُّل قدموا له الحریَة الكاملَة للتصویِر وَسه نَ   ).2015مقابلة، (وا مهمته في التَ

ُ كشَف  َد في أهمیِة الدراسِة أّن الفیلمَ الوثائقيَّ یستطیع ُد نتائُج المشاهِد العسكریِة على ما ُأكِّ ؤكِّ وتُ
حلَل السیاسيَّ على استخالِص كیفیِة عمِل التنظیماِت المسلحة،  الحقائِق ویساعُد اإلعالميَّ والمُ

ُ " لدولِة اإلسالمیةِ تنظیِم ا"وتحدیدًا  وكیفیة إدارِة مناطِقهم في النزاعاِت والحروب، وهذا ما َأظهرته
التي استطاعت من خالِل تحلیِل التقاریِر ) (Bilger, 2014نتائُج الدراساِت السابقِة مثَل دراسِة 

  .اإلخباریِة رصَد االفكاِر والتحركاِت العسكریِة للتنظیم
برُزها  تنظیمُ  -3 ُ واالقتتاُل القائمُ بین المعارضِة " الدولِة اإلسالمیةِ "أسباُب االقتتاِل التي ی

 ". تنظیِم الدولة"السوریِة واألكراِد مع 

الدولُة : بیَّنْت نتائُج التحلیِل وجوَد فروٍق ذاِت داللٍة إحصائیٍة بین األفالم األربعة
وذئاب الوادي، وروج آفا، بالنسبِة لتغطیِة شبكِة  االسالمیة، وسوریا وطن القاعدة الجدید،

 كاي تربیعفایس للفئاِت الفرعیِة لموضوِع أسباِب القتاِل لكلِّ فیلم، حیُث بلغْت قیمُة 
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، حیُث كانِت الفروُق لصالِح فیلِم الدولِة )0.05(وبداللٍة إحصائیٍة أقلَّ من ) 9.50(
 .اإلسالمیة

تمثَُّل بهدِف " تنظیِم الدولِة اإلسالمیةِ " أولویَة القتاِل لدى إلى أّن أشارِت النتائُج السابقُة  - تَ
إقامِة الخالفِة اإلسالمیة، وهذا الهدُف تعوُد جذوره إلى البنیِة الفكریِة في التنظیِم منذ تأسیِس 

الذي افترَق عنه التنظیمُ فیما بعد، وقد غطِت الباحثُة هذه القضیَة " القاعدة"التنظیِم األمِّ 
من التفصیِل في سیاِق األدِب النظرَي، وجاءت محاربُة الكفرِة والمرتدیَن الهدَف الثاني  بقدرٍ 

فُه، لیس في . للتنظیم في الصراِع الدائر تبیُن هذه النسبُة أن التنظیمَ یقاتُل كلَّ من یخالِ
ليِّ األمة، ثم ج ُ التنظیمُ نفَسه موضعَ وَ اَء العقیدِة فقط بل في الرأي كذلك، وبذلك یضع

ُ الرئیُس لیس مقاتلَة النظاِم . الهدُف الثالُث مقاتلَة النظاِم السوري نالحُظ أّن التنظیمَ هدفُه
السوريِّ والوقوَف بجانِب الثورِة السوریِة كما أعلَن عند بدایِة دخوِل الجهادییَن إلى سوریا، ثم 

قاتلُ . جاءت مقاتلُة امریكا ثم مقاتلُة الشیعة ُ على أكثرَ من جبهٍة من  نالحَظ أن التنظیمَ ی
أجِل أن یحقَق مشروَعه بإقامِة الخالفة، كما َأشرنا سابقًا نُالحُظ في فیلِم سوریا وطُن 

رَ معَ بدایِة الثورِة السوریِة  - القاعدِة الجدیِد  أن الجهادییَن من جبهِة  - وهذا الفیلمُ ُصوِّ
م األولُ " الدولِة اإلسالمیةِ "النصرِة وتنظیِم  ُ مقاتلُة النظاِم السوريِّ ثم إقامُة دولٍة  كان هدفُه

إسالمیة، لكن بعد الخالِف الذي حدَث بین األخوِة األعداء، أي بین النصرِة وتنظیِم الدولِة 
اإلسالمیِة بسبِب المنهِج واألیدیولوجیِة الفكریة، ظهرَ إلى العلِن فیما بعُد هدُف تنظیِم 

دِت الدولِة اإلسالمیِة بإقامِة الخالفة الت" َ التنظیمات، إذ َأكَّ ُحاِرُب جمیع ي من أجلِها ی
المعارضُة السوریُة من خالِل فیلِم ذئاِب الوادي أّن أولویَة المقاتلِة أصبحت لتنظیِم الدولِة 
ِحلَّ ثانیًا، ذلك بسبِب القوِة  یَ َ الهدُف الرئیُس لمقاتلِة النظاٍم السوريِّ لِ اإلسالمیة، وتراجع

 ُ   ".نفي الخبیث أوالً "بها التنظیمُ ویحارُب المعارضَة السوریَة على مبدأ  العسكریِة التي یتمتع

تشیرُ النتائُج إلى أن األكراَد غیر معنییَن بما یحدُث من صراٍع داخَل األراضى السوریِة 
بشكٍل خاصٍّ " وتنظیِم الدولِة اإلسالمیةِ "والعراقیة، لكن صراَعهم یتمثُل مع الجهادییَن بشكل عامٍّ 

، وكاَن هدُف التنظیم السیطرةَ على آباِر )كوباني(خاَض معه معارَك عدةً في عیِن العرِب  الذي
دُّ النفِط التي  ا الستمراِر تنظیِم  تُعَ رِفدا مالیا مهمّ نالحُظ من خالِل أسباِب ". الدولِة اإلسالمیة"مَ

ثباِت وجو  یُِّن أن الصراعَ في االقتتاِل لكلِّ تنظیٍم بأنها مبنیٌة على أهداِف كلِّ تنظیٍم وإ ِده، و وتُبَ
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ُ الطائفیُة والسیطرةُ والنفوذ، و أنه ابتعَد عن مساِر الثوراِت التي تسعى  ه المنطقِة متشابٌك ومعقٌد تحُكمُ
سقاِط األنظمِة الدیكتاتوریة   .للحریِة والدیمقراطیِة وإ

   
تنظیِم "ُة فایس عن مشاهُد العنِف التي ظهرْت في أفالِم عینِة الدراسِة التي أنتجتها شبك -4

 .والتنظیماِت المسلحِة المتصارعِة معها" الدولِة اإلسالمیةِ 

ْت نتائُج التحلیِل على وجوِد فروٍق ذاِت داللٍة إحصائیٍة ما بین األفالِم األربعة          الدولُة : دّل
یِة قناِة فایس اإلسالمیة، وسوریا وطُن القاعدِة الجدید، وذئاُب الوادي، وروج آفا، بالنسبِة لتغط

وبداللٍة ) 11.97( كاي تربیعالبریطانیِة للفئاِت الفرعیِة لمشاهِد العنِف لكلِّ فیلم، حیُث بلغْت قیمُة 
  .، حیُث كانِت الفروُق لصالِح فیلِم الدولِة اإلسالمیة)0.05(إحصائیٍة أقلَّ من 

یَّنْت نتائُج الدراسةِ  أَن مشاهَد العنِف ظهرت في فیلِم الدولِة اإلسالمیِة بنسبٍة أعلى من  بَ
ِش وهو من مراحِل تاسیِس الدولِة  ةِ "التنظیماِت المسلحِة األخرى، وذلك یعوُد لفكِر التَّوحُّ " اإلسالمِی

ِش بشكٍل مفصٍل في سیاِق األ. التي یسعى لها التنظیم دِب وقد تحدثِت الباحثُة عن إدارِة التَّوحُّ
ها في . النظرّي  نالحُظ نسبَة الدماِر والتفجیراِت في فیلميِّ روج آفا وذئاُب الوادي التي تَم تصویرُ

" یدلُّ ذلك على مدى الصراِع الدائِر بین. مناطَق تُسیطرُ علیها المعارضُة السوریُة وقواُت البشمركة
لسوریَة تخوُض معارَك مع النظاِم والمعارضة، وخاصًة أّن المعارضَة ا" تنظیِم الدولِة اإلسالمیةِ 

ُ تنظیمُ . السوريِّ وتقاتُل على أكثرَ من جبهة ه ُن النتائُج حجمَ العنِف الذي یستخِدمُ بیّ الدولِة "وتُ
  . مع التنظیماِت المسلحِة األخرى" اإلسالمیةِ 

ا مصادرُ المعلوماِت التي اعتمدها صانعُ اإلفالِم في أفالِم عینِة الدراسِة التي أنتجته -5
 .شبكُة فایس

أظهرت نتائُج التحلیِل اإلحصائيِّ وجوَد فروٍق ذاِت داللٍة إحصائیٍة بین مصادِر المعلوماِت          
الدولة االسالمیة، وسوریا وطُن القاعدِة الجدید، وذئاُب الوادي، وروج آفا، حیث : في األفالِم األربعة

، وكانِت الفروُق لصالِح فیلِم )0.01(أقلَّ من وبداللٍة إحصائیٍة ) 61.63( كاي تربیعبلغْت قیمُة 
 .الدولِة اإلسالمیة

َنْت النتائُج السابقُة  -       یَ أنَّ اعتماَد صانعي األفالِم على المقابالِت الشخصیِة في روایِة بَ
ها ِل أصحاِب قدمُ مصداقیًة وموضوعیة للفیلِم بأن تُروى األحداُث من ِقبَ ، األحداِث واكتشاِف الحقائق یُ

ونقاَط الصراِع " تنظیِم الدولِة اإلسالمیةِ "واستخدمَ صانعو األفالِم الخرائَط والبیاناِت التي توضُح تمدَد 
  .وسیطرِة التنظیِم لتُساعَد على فهِم مجریاِت األحداِث والصراع
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رْت فیها أفالمُ عینِة الدراسِة التي -6 أنتجتها شبكُة فایس عن  المناطُق الجغرافیُة التي ُصوِّ
  .والتنظیماِت المسلحِة األخرى" الدولِة اإلسالمیةِ "تنظیِم 

تدلَّ نتائَج هذه الدراسِة على وجوِد فروٍق ذاِت داللٍة إحصائیٍة بین مناطِق التصویِر في 
الدولُة االسالمیة، وسوریا وطُن القاعدِة الجدید، وذئاُب الوادي، وروج آفا، حیث : األفالمِ األربعة

، حیث كانِت الفروُق لصالِح )0.01(وبداللٍة إحصائیٍة أقَل من ) 21.96( عكاي تربیبلغت قیمة 
  .فیلِم الدولِة اإلسالمیة

َنْت النتائُج السابقُة  یَ ُحدُدها التنظیمُ بَ أنَّ صانعي األفالِم قاموا بالتصویِر في المناطِق التي ی
ُسیطرُ علیها كلُّ تنظیم، نتِج  المسلُح الذي یحمیهم، وهي المناطُق التي ی وهذا تحدید، وعدمُ قدرِة المُ

ؤثرُ سلبا في صدِق وموضوعیِة الفیلم، وفَّسرَ ذلَك مخرُج  ُ على التنقِل بین مناطِق أطراِف الصراِع ی
ِة محمٌد الیحیائيُّ كما یلي   : ومنتُج األفالِم الوثائقیّ

ِق المهنیِة على مساریِن متوازییِن بهدِف تحقی) عینة الدراسة(تحركْت أفالمُ شبكِة فایس 
  : لسببیِن جوهریین –لكّن هذا لم یتحقْق على النّحو المطلوِب  –والموضوعیِة والصدِق والحیاِد 

رَ وُأنتَج في المجاِل الجغرافيِّ والفضاِء االجتماعيِّ والثقافيِّ والسیاسيِّ الذي : األول  - كُل فیلٍم ُصوِّ
ُسیطرُ علیه َخْصمُ الطرِف اآلخِر وتحت حمایتِه وت   . وجیِهه، ووفَق شروِط ورغباِت هذا الطرفی

درجُة وضماناُت األماِن التي تَوفّرْت للفریِق الذي أنتَج الفیلمیِن في المناطِق التي تُسیطرُ : الثاني  -
نتجي الفلیمیِن من إنجاِز عملیِن أكثرَ تماسكًا في خطِّ السرِد " الدولُة اإلسالمیةُ "علیها  نْت مُ كَّ مَ

ِل القصِة وآماكِن وأوقاِت التصویر، في حیِن أن الفلیمیِن اللذیِن ُأنتٍجا في واإلحاطِة بتفاصی
المناطِق التي تُسیطرُ علیها قواُت الجیِش الُحرِّ والقواُت الكردیُة بدت فیهما درجُة األماِن أقلَّ 

  . وأیضا إمكاناُت وتجهیزاُت فریِق العمِل أضعف
سلِح إضافًة إلى السببیِن أعاله، قَبو          ُل فریِق اإلنتاِج بحمایِة طرٍف واحٍد من أطراِف النزاِع المُ

َ عناصرَ من هذا الفریِق والتصویِر وتسجیِل الحواراِت والشهاداِت تحت إشراِف عناصِر  والتحرِك مع
األوُل واألكبرُ عن مسألِة " التنازلُ "الفریِق كما شاهدنا في اإلفالِم موضوِع الدراسة، هذا القبوُل هو 

لصدِق والموضوعیة، حتى لو فَكَّرِت الجهُة المنتجُة أن تعرَض فیلمیِن آخریِن یعبراِن عن وجهِة ا
  ).2015مقابلة ،(نظِر الطرِف اآلخر 

  
ِة التي عالجتْها شبكُة فایس في أفالِم : السؤاُل الفرعيُّ الثاني ما مضامیُن اللقطاِت واألسالیِب الفّنیّ

  وذئاُب الوادي، وسوریا وطُن القاعدِة الجدید؟الدولِة اإلسالمیة، وروج آفا، 
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  :ویتفرعُ من هذا السؤاِل ما یأتي
ها صانعُ الفیلمِ  اللقطاِت الفئاُت الفرعیُة لحجِم   -1 : في أفالِم عینِة الدراسة التي استخدمَ

  .الدولُة اإلسالمیة، وروج آفا، وذئاُب الوادي، وسوریا وطُن القاعدِة الجدید
أشارت نتائُج التحلیِل إلى وجوِد فروٍق ذاِت داللٍة إحصائیٍة بین حجِم اللقطِة في األفالِم األربعِة 

كاي ، حیُث بلغْت قیمُة )الدولُة االسالمیة، وسوریا وطُن القاعدِة الجدید، وذئاُب الوادي، وروج آفا(
  .وُق لصالِح فیلِم روج آفا، حیث كانِت الفر )0.01(وبداللٍة إحصائیٍة أقلَّ من ) 67.92( تربیع

أن صانعي األفالِم اعتمدوا على استخداِم اللقطِة العامِة والمتوسطِة تُبیُن النتائُج السابقُة 
، ولهذا األمِر في األفالِم  إلبراِز الصورِة العامِة والمشهدیِة لألحداث، وكانِت اللقطاُت القریبُة أقلَّ

التساعُد في كشِف الواقِع، والشخصیاُت قد تتغیرُ لكن یبقى  تأثیرٌ إیجابيٌّ إذ أن اللقطاِت القریبةَ 
ُ شاهدیِن على األحداث، كما استخدمَ صانعوا األفالِم اللقطاِت العامَة والمتوسطَة  المكاُن والواقع
بسبِب طبیعِة موضوعاِت األفالِم إذ عند تصویِر االقتتاِل والمعارِك یصعُب استخدامُ اللقطاِت القریبَة 

نَصُح المنتُج والمخرُج الوثائقيُّ محمٌد الیحیائيُّ باستخداِم اللقطِة العامِة و االبتعاِد . واضحبشكٍل  ویَ
وتصویِر الجموِع والحركِة “ Wide angle”عن تصویِر الوجوِه المقربِة واعتماِد المشاهِد الواسعِة 

  .العامِة للشخوِص واألحداِث لضماِن حیاٍة أطوّل للفیلم
  .صانعي األفالِم في شبكِة فایس بثباِت اللقطةمدى التزاِم  -2

دلِت النتائُج على وجوِد فروٍق ذاِت داللٍة إحصائیٍة بیَن ثباِت اللقطِة في األفالِم األربعة    
كاي ، حیث بلغت قیمُة )الدولُة االسالمیة، وسوریا وطُن القاعدِة الجدید، وذئاُب الوادي، وروج آفا(

  .، حیُث كانِت الفروُق لصالِح فیلِم روج آفا)0.01(حصائیٍة أقلَّ من وبداللٍة إ) 141.59( تربیع
تشیرُ النتائُج السابقُة إلى أن اللقطاِت كانت ثابتًة في فیلميِّ الدولِة اإلسالمیِة وروج آفا وذلَك 
بسبِب أّن التنظیمیِن لدیهما سیطرةٌ على مناطِق التصویِر مما سمَح لصانعي الفیلمیِن بالتنقِل 

ُ في المناطِق واس ه هرَ االهتزاُز في فیلِم ذئاِب الوادي الذي تمّ تصویرُ تخداِم حامِل الكامیرا، لكن َظ
ِم المعارضِة  ا یدلُّ على عدِم توفِر األماِن الكافي وتحكُّ التى تُسیطرُ علیها المعارضُة السوریة، ممّ

  .بخطوِط القتاِل والمواجهة
ِة للفیلماستخدامُ صانعي األفالم في شبكِة فا -3   .یس للموسیقي التصویریِة في المعالجِة الفّنیّ

تدلُّ نتائُج التحلیِل على وجوِد فروٍق ذاِت داللٍة إحصائیٍة بین استخداِم الموسیقى التصویریِة 
، )الدولُة االسالمیة، وسوریا وطُن القاعدِة الجدید، وذئاُب الوادي، وروج آفا(في األفالم األربعة 
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، حیث كانِت الفروُق )0.01(وبداللٍة إحصائیٍة أقلَّ من ) 57.72( اي تربیعكحیث بلغت قیمُة 
  .لصالِح فیلِم الدولِة اإلسالمیة

َنِت النتائُج السابقُة  یَ ِة لغایِة جذِب بَ یّ أنَّ صانعي األفالِم استخدموا الموسیقي في المعالجِة الفنّ
على األصواِت الواقعیِة في الفیلِم مما الجمهوِر واإلحساِس باألحداث، لكن كاَن االعتماُد أكثرَ 

  . یكسُب العمَل مصداقیًة وأحساسا بالمكاِن والشخصیات
ه صانعو األفالِم في شبكِة فایس في أفالِم عینِة الدراسة -4   .نمُط التعلیِق الذي استخدمَ

مِط التعلیِق في تشیرُ نتائُج التحلیِل اإلحصائيِّ إلى وجوِد فروٍق ذاِت داللٍة إحصائیٍة بیَن ن      
، حیُث )الدولُة االسالمیة، وسوریا وطُن القاعدِة الجدید، وذئاُب الوادي، وروج آفا(األفالِم األربعة 

، حیث كانِت الفروُق لصالِح )0.01(وبداللٍة إحصائیٍة أقلَّ من ) 15.74( كاي تربیعبلغْت قیمُة 
  .فیلِم الدولِة االسالمیة

إلى أّن نمَط التعلیِق المستخدِم في األفالِم هو النمُط التقریريُّ الذي یعتمُد  تشیرُ النتائُج السابقةُ       
ُ الفیلِم وجهَة نظِرِه مما یضیُف المصداقیِة على  على الحقائِق وتقدیِم المعلومات، وال یطرُح صانع

  .األفالم
رَ فیها صانعو األفالِم من شبكِة فایس األفالمَ عینَة  -5 الدراسِة وتأثیرُ الوقِت األوقاُت التي َصوَّ

ِة للفیلم   .على المعالجِة الفّنیّ
أشارت نتائُج التحلیِل إلى وجوِد فروٍق ذاِت داللٍة إحصائیٍة بین وقِت التصویِر في األفالِم 

، حیُث بلغْت )الدولُة االسالمیة، وسوریا وطُن القاعدِة الجدید، وذئاُب الوادي، وروج آفا(األربعة 
، حیث كانْت الفروُق لصالِح فیلِم )0.01(وبداللٍة إحصائیٍة أقلَّ من ) 31.40( كاي تربیعقیمُة 

  .الدولِة اإلسالمیة
  

َنِت النتائُج السابقُة  یَ أنَّ تصویرَ أفالِم عینِة الدراسِة اعتمَد على األوقاِت النهاریِة وذلك بَ
قتتاِل والمعارك، ولیست لدیهم بسبِب التحرِك بأمان، خاصًة أن صانعيِّ األفالِم كانا على جبهاِت اال

  .إمكاناُت التصویِر اللیليِّ بسبِب صعوبِة دخوِل طاقِم عمٍل كامٍل إلى مناطِق الصراعاِت والنزاعات
  .نسبُة ظهوِر األطفاِل والنساِء في أفالِم عینِة الدراسِة وطبیعُة الظهور -6

بین ظهوِر األطفاِل والنساِء في  تدلُّ نتائُج التحلیِل على وجوِد فروٍق ذاِت داللٍة إحصائیةٍ 
، حیُث )الدولُة االسالمیة، وسوریا وطُن القاعدِة الجدید، وذئاُب الوادي، وروج آفا(األفالِم األربعة 
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، حیُث كانْت الفروُق لصالِح )0.01(وبداللٍة إحصائیٍة أقلَّ من ) 36.09( كاي تربیعبلغْت قیمُة 
  .آفا فیلِم الدولِة اإلسالمیِة وفیلِم روج
َنِت النتائُج السابقُة  یَ م بشكٍل كبیٍر في األفالِم مقارنًة بالنّساء، وهذا بَ هُ أنَّ األطفاَل تمّ ظهورُ

الدولِة "یدّل على اعتماِد التنظیماِت المسلحِة على تجنیِد األطفاِل في الحروب، إذ یعتمُد تنظیمُ 
نَظِِّر التیاِر السلفيِّ على األطفاِل وتدریبهِم وزرِع مفهوِم إقامِة " اإلسالمیةِ  یُِّن مُ بَ ُ الخالفة، و وی

م التنظیمُ هم من أبناِء المهاجریَن إلى  الدولِة "الجهاديِّ أبو قتادةَ أّن أغلّب األطفاِل الذین یجنُدهُ
  .)2015مقابلة ،" (اإلسالمیة

وكانت نسبُة ظهورهنَّ  مدنیات،" تنظیِم الدولِة اإلسالمیةِ "تُبیُن النتائُج ظهورَ النساِء في فیلِم      
عزى ذلك إلى أن التنظیم یفرُض قوانیَن بمنِع خروِج المرأِة إال لضرورة، كما أّكَد مخرُج  ُ نسبًة قلیلة، وی

، )2015مقابلة ،(الفیلِم مدین دیریة على أن التنظیمَ قامَ بحذِف المشاهِد التي تَظهرُ فیها النساء 
ِم روج آفا إذ أن القواِت الكردیَة تعتمُد على النساِء بنسبٍة كبیرة لكن ظهرِت النساُء بنسبٍة كبیرٍة في فیل

  . في القواِت الكردیة، وكما یؤكُد األكراُد في الفیلم فإنَّ النساَء أفضُل من الرجاِل في المقاتلة
ها صانعو األفالِم في شبكةِ : السؤاُل الفرعيُّ الثالث -3  ما الفئاُت الفرعیُة للشخصیاِت التي تناوَل

  ؟"عینة الدراسة"فایس في أفالِم 
ها صانعو األفالم  -1   عینِة الدراسة في أفالِم فایس  في شبكةِ الشخصیاُت التي قابَل

اِت الفرعیة في األفالم األربعة  الدولُة االسالمیة، وسوریا وطُن القاعدة (حلیل فئات الشخصیّ
 ).الجدیِد، وذئاُب لوادي، ورو جافا

الدولُة (وجوِد فروٍق ذاِت داللٍة إحصائیٍة ما بین األفالِم األربعة دلِت النتائُج على 
بالنسبِة لتغطیِة قناِة فایس ) االسالمیة، وسوریا وطُن القاعدِة الجدید، وذئاُب الوادي، وروج آفا

وبداللٍة ) 29.14( البریطانیة لفئاِت الشخصیِة الفرعیِة في كلِّ فیلم، حیث بلغت قیمة كاي تربیع
 .اإلسالمیةلصالح فیلم الدولة  الفروقُ ، حیث كانت )0.01(من ٍة أقلَّ إحصائی

َنِت النتائُج السابقُة      یَ أنَّ كلَّ التنظیماِت المسلحِة أظهرت الشخصیاِت غیِر القیادیة، وكانت بَ
ولِة أغلُب الشخصیاِت من أعضاِء التنظیِم المسلح، كما بینِت النتائُج عدمَ وجوِد نشطاَء في فیلِم الد

ة،  همّ یُِّن أّن التنظیمَ یمتلُك جیشا ومقوماِت الدولة، حیث كانَت لكلِّ شخصیٍة مُ بَ ُ اإلسالمیة، وهذا ی
قوةُ تنظیِم الدولِة اإلسالمیِة . خالفًا للمعارضِة السوریِة التي تعتمُد على النشطاِء لمتابعِة األحداث

  .السیطرِة والتنظیِم على األرضتتوازى مع قواِت البشمركِة في فیلِم روج آفا بالقوِة و 
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كََّن صانعو األفالِم  -2 في فایس من إجراِء مقابالٍت معهم  في شبكةِ نوعُ الشخصیاِت التي تَمَ

 .عینِة الدراسةأفالِم 

الدولُة (وجوِد فروٍق ذاِت داللٍة إحصائیٍة ما بین األفالِم األربعة  أشارت نتائُج التحلیِل إلى     
بالنسبِة لتغطیِة قناِة فایس ) االسالمیة، وسوریا وطُن القاعدِة الجدید، وذئاُب الوادي، وروج آفا

وبداللٍة ) 14.63( البریطانیِة لفئاِت نوِع الشخصیِة الفرعیِة في كلِّ فیلم، حیث بلغْت قیمُة كاي تربیع
 .اإلسالمیةلدولِة لصالِح فیلِم ا الفروقُ ، وكانِت )0.01(من إحصائیٍة أقلَّ 

َنِت النتائُج السابقُة       یَ ُ الفیلِم في فیلِم الدولِة اإلسالمیِة بَ لها صانع أنَّ الشخصیاِت التي قابَ
كلُِّف الرجاَل  ُ اقتصرت على الرجاِل واألطفال، وسبُب ذلك أّن التنظیمَ في تركیبتِه العسكریِة ی

كتیبٌة باسِم " الدولِة اإلسالمیةِ "، إذ توجُد لدى تنظیِم بالقیاداِت من مبدأ منِع االختالِط لدى التنظیم
همَّتُها على توعیِة ومتابعِة مخالفاِت دیِن اِهللا من النساء، ومن أجِل أن تُزیَل  الخنساِء وتقتصرُ مُ

ُخا" الدولِة اإلسالمیةِ "العقباِت التي تُواجهُ رجاَل  َن وی ُخطئْ لْفَن أثناَء اعتقاِل ومحاسبِة النساِء الالتي ی
الشریعَة اإلسالمیَة في مدینِة الرقِة التي یسیطرُ علیها التنظیم، وفیما یتعلُق باألطفاِل ینظرُ التنظیمُ 
إلى األطفاِل نظرةً مستقبلیًة بأّن هؤالء األطفاَل سیقوموَن بإقامِة الخالفِة واستكماِل مسیرِة التنظیِم 

عتمُد على تجنیِد األطفال، لكّن عدمَ ظهورِ  نساِء في المقابالِت الشخصیِة في فیلِم ذئاِب  الذي یَ
رَ في مناطِق الجبهاِت  الوادي الذي یتحدُث عن المعارضِة السوریة، یعوُد إلى أن الفیلمَ ُصوِّ
ُن  بیّ ُ ِه یكوُن بالتطبیِب والمعالجِة والرعایة وی القتتال، ودورُ النساِء في المعارضِة السوریِة في أغلِب وا

ضَة تعتمُد على األطفاِل كنشطاَء إعالمیین، وفیما یتعلُق بفیلِم سوریا وطُن القاعدِة الفیلمُ أّن المعار 
رَ في بدایِة الثورِة السوریِة ودخوِل الجهادیین، وكان القتاُل مشتركا بین جبهِة  الجدید، وهو فیلمٌ ُصوِّ

ظلِة الجهاِد لقتاِل النظاِم السورّي، فكا ُ نسائیٌة النصرة والدولِة اإلسالمیِة تحت مَ نت هناك مجامیع
أظهرِت النتائُج نسبَة النساِء المقاتالِت في قواِت البشمركِة الكردیة، وهذا . تقاتُل في كتائَب مختلفة

یعوُد إلى ثقافِة الشعِب الكرديِّ الذي یرى أن المرأةَ قادرةٌ على أن تتشارَك مع الرجِل في ساحِة 
بصورٍة عامٍة ظهورُ المرأِة یعتمُد على ثقافِة وأیدیولوجیِة . القتال، وهي أشرُس من الرجِل في القتال

  .كلِّ تنظیم، والتنظیماُت المسلحُة تستخدمُ األطفاَل بطرٍق مختلفٍة في النزاعاِت والصراعات
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  .جنسیاُت الشخصیاِت التي ظهرت في األفالِم عینِة الدراسة -3
أظهرت مخرجاُت التحلیِل اإلحصائيِّ وجوَد فروٍق ذاِت داللٍة إحصائیٍة بین األفالٍم األربعة 

بالنسبِة لتغطیِة قناِة  )الدولُة االسالمیة، وسوریا وطُن القاعدِة الجدید، وذئاُب الوادي، وروج آفا(
 قیمة كاي تربیع فایس البریطانیِة لفئاِت جنسیِة الشخصیِة الفرعیِة في كلِّ فیلم، حیث بلغت

  .اإلسالمیةلصالِح فیلِم الدولِة  الفروقُ ، وكانِت )0.01(من وبداللٍة إحصائیٍة أقلَّ ) 23.07(
تؤكُد النتائُج السابقُة على أّن جنسیاِت الشخصیاِت عائدةٌ إلى المنظومِة الفكریِة وأسباِب 

بیُن النتائُج أن نسبَة المها الدولِة "جریَن األجانِب في تنظیِم االقتتاِل التي ُذكرت سابقًا، إذ تُ
أعلى من نسبتِهم في التنظیماِت األخرى، وذلك ألن هدَف التنظیِم قریٌب إلى فكرِة الجهاِد " اإلسالمیةِ 

وُِّع بیئاتِهم وثقافاتِهم أن تكوَن هناك دولٌة  نَ جُد صدى وتَرحیبا من االفراِد على تَ العالمّي، وهو فكرٌ یَ
بیُن . یَن بعیدًا عن األنظمِة الكافرِة والمرتدِة واالستعماِر األجنبيِّ وفقًا لرؤیتهمإسالمیٌة تحكمُ المسلم وتُ

ها وكتائُب أخرى  النتائُج أّن المعارضَة السوریَة التى تتبنى الفكرَ اإلسالميَّ المعتدَل بعُض كتائِب
أن الجنسیاِت الموجودةَ في  بصورٍة عامٍة تُبیُن النتائُج . علمانیة یجمعها هدُف إسقاِط النظاِم السورّي 

  .التنظیماِت المسلحِة تُعزى إلى فكِر وهدِف كلِّ تنظیم
  .طبیعُة لباِس الشخصیاِت التي ظهرت في المقابالِت في األفالِم عینِة الدراسة -4

الدولُة االسالمیة، وسوریا (وجدْت هذه الدراسُة فروقا ذات داللٍة إحصائیٍة بین األفالِم األربعة      
بالنسبِة لتغطیِة قناِة فایس البریطانیِة لفئاِت لباِس  )طُن القاعدِة الجدید، وذئاُب الوادي، وروج آفاو 

من وبداللٍة إحصائیٍة أقلَّ ) 18.45( الشخصیِة الفرعیِة في كلِّ فیلم، حیُث بلغْت قیمُة كاي تربیع
)0.05.(  
دُّ لباُس . أن اللباَس األفغانيَّ أعلى نسبًة في فیلِم الدولِة اإلسالمیةاظهرِت النتائُج السابقُة    عَ ُ وی

َس العرُب اللباَس االفغانيَّ أّن الشیَخ عبَد اهللا االفغانيِّ هو لباَس الجهادییَن،  ْلِب وأصُل فكرِة أن یَ
فغاِن لیندمَج ألعزام، وهو من مؤسسي تنظیِم القاعدة ، نَصَح المجاهدیَن العرَب بتقلیِد عاداِت ا

وأصبَح المجاهدوَن في سوریا والعراِق یلبسوَن لباَس . المجاهدوَن العرُب في المجتمِع األفغانّي 
األفغانيِّ تقلیدًا للمجاهدیَن في أفغانستاَن دون معرفِة سبِب ذلك، وهذا ما تُؤكُده النتائُج فالشخصیاُت 

دلُّ على "سالمیةالدولُة اإل"و" سوریا وطُن القاعدِة الجدید"في فیلمي  ، وبقیُة الشخصیاِت كان لباَسها یَ
  .ثقافِة البیئِة التي یقیموَن فیها أو عسكریًا عند المواجهِة واالقتتال
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 .شكُل الشخصیاِت التي ظهرت في األفالِم عینِة الدراسة -4

دولُة ال(دلَّ التحلیُل اإلحصائيُّ على وجوِد فروق ذات داللة إحصائیة ما بین األفالم األربعة 
بالنسبِة لتغطیِة قناِة فایس  )االسالمیة، وسوریا وطُن القاعدِة الجدید، وذئاُب الوادي، وروج آفا

) 46.76( البریطانیِة لفئاِت شكِل الشخصیِة الفرعیِة في كلِّ فیلم، حیُث بلغْت قیمُة كاي تربیع
  ).0.00(من وبداللٍة إحصائیٍة أقلَّ 

َنِت النتائُج السابقُة  یَ فیلمَ الدولِة اإلسالمیِة ظهرْت فیِه الشخصیاُت مكشوفًة بنسبٍة أعلى من  أنَّ بَ
ا حرصوا على  فیلم سوریا وطُن القاعدِة الجدید، ذلَك أن الجهادییَن في بدایِة وجوِدهم في سوریّ

عرفوا، لكن بعَد سیطرِة تنظیِم  ُ قِّة والموصِل أصبَح " الدولِة السالمیة"السریة كي ال ی ظیم تن"على الرَّ
في أماٍن أكثر، والشخصیاُت الملتحیُة في فیلِم الدولِة اإلسالمیِة أكثر، وذلك ألن " الدولة اإلسالمیة

التنظیمَ یرى في اللحیِة التزامًا إسالمیًا على كّل المسلمین، بینما وجوُد الشخصیاِت الملتحیِة في 
معتدلٍة أو بسبِب ظروِف الحرِب واالقتتاِل إما من ناحیٍة دینیٍة إسالمیٍة : األفالِم األخرى یعوُد لسببین

  .وعدِم توفِر األموِر الخدماتیِة في مناطِق الحرِب والنزاعاِت للحلِق وتشذیِب اللحیة
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  مناقشُة إجاباِت المقابالت: ثانیًا 
 :مقابلُة المنتِج والمخرِج مدین دیریه -1

َ بصدٍق دوَن تزییٍف استنتجِت الباحثَة من إجاباِت المنتِج والمخرِج مدین دیریه   -1 قَل الواقع ُ نَ أنه
حّدادٍت فَرَضها  علیه كحذِف " تنظیمُ الدولِة اإلسالمیةِ "أو تغییر، لكّن خضوَع دیریة إلى مُ

یحدُّ من الموضوعیة، وأنه تمّ عرُض " تنظیِم الدولة"بعِض المشاهِد قبل خروِجه من حدوِد 
لمشاهد، لكّن هذه المحدداِت ال تنفي أن المنتَج المشاهِد التي یریُد التنظیمُ أن تَصَل فكرتُها ل

استطاعَ نقَل صورٍة واضحٍة وصادقٍة عن طبیعِة الحیاِة المدنیِة في مناطِق التنظیِم التي 
ها    ".تنظیمُ الدولِة اإلسالمیة"توِضُح البنیَة الفكریَة واألیدیولوجیَة التي یحمُل

ُ الفیلِم في منا -2 ِة في المخاطرُ التي یتعرُض لها صانع یّ طَق النزاعاِت تُؤثرُ على األسالیِب الفنّ
 .الفیلِم الوثائقّي 

وذلك لثقِة التنظیِم " تنظیِم الدولِة اإلسالمیة"استطاعَ المنتُج والمخرُج مدین دیریه كْسَب ثقِة  -3
غمَ معرفِة   . اختالفَه األیدیولوجيَ معهم" تنظیِم الدولِة اإلسالمیةِ "بإنصاِف دیریه لهم رُ

بأنهم " تنظیِم الدولِة اإلسالمیةِ "فكرةً أخرى لدى المشاهِد عن " الدولِة اإلسالمیةِ "فیلمُ َعَكَس  -4
 .بشرٌ لهم كافُة األحساسیِس ویحملوِن فكرةً یحاربوَن من أجلها

ه لكشِف حقائَق ومعلوماٍت  -5 تِمَّ تطویرَ نتُج الفیلِم الوثائقيِّ بالعامِل التاریخيِّ للفیلِم ویُ أن یهتمَّ مُ
 .ةجدید

ه بالفیلم أو یتحیَز لتنظیٍم  -6 بدَي رأیَ خرُج الفیلِم الوثائقيِّ بالحیادیِة وأن ال یُ أن یلتزمَ منتُج ومُ
سلٍح دون آخر  ٍ.مُ

  :مقابلُة المنتِج والمخرِج محمد الیحیائيّ -2
نتَج محمدا الیحیائيَّ یرى أن أفالمَ شبكِة فایس لم تتمتْع بالصدِق والموضوعیة،  -1 نستنتُج بأن المُ

ُ الفیلم بین أطراِف النزاِع، وأنتَج فیلما واحدا  قَّْل صانع نَ تَ رَ على ِحَدٍة ولم یَ وذلكَ ألن كلَّ فیلٍم ُصوِّ
فقُد التنظیماِت المسلحَة الثقَة بصانع وذلك أن إنتاج فیلٍم مشترٍك بین التنظیماِت المسلحِة قد  ُ ی

  .الفیلم
ُ الفیلِم معرفًة تاریخیًة وسیاسیًة واقتصادیًة عمیقًة حول جذوِر النزاعات -2   .أن یمتلَك صانع
  .تهدُف األفالمُ الوثائقیُة لرفِع نسبِة الوعِي لدى المشاهد، ولیَس هدفُها تغییر قناعاِت المشاهد -3
ُ الفیل -4   .ِم في تصویِره في مناطِق النزاعاِت إلى مخاطرَ أهمُّها القتُل واالختطافیتعرُض صانع
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تَغیر،  -5 ُ الفیلِم اللقطَة الواسعَة لیحافَظ على استمراریِة الفیلِم ألّن الشخوَص قد تَ أن یستخدمَ صانع
  .قطاتوهذا ما اعتمده صانعو الفیلِم إذ كانِت اللقطُة الواسعُة أو العامُة أعلى نسبًة بین الل

نتُج الوثائقيُّ ومراسُل حرٍب سابقًا أكرم خزام -3 قدمُ والمُ   :مقابلُة المُ
إن مقیاَس الصدِق والموضوعیِة عند إنتاِج األفالِم الوثائقیِة یختلُف من فیلٍم آلخرَ وفقًا للظروِف  -1

ُ الفیلم   .التي یمرُّ بها صانع
رُ أغلُب تختلُف المعاییرُ المتبعُة في تنفیِذ الفیلِم الو  -2 ثائقيِّ في مناطِق التنظیماِت المسلحة، وتَُصوّ

  .الوقائِع من رؤیِة التنظیِم لنفِسه
األفالمُ الوثائقیُة ال تلعُب دورًا في تغییِر قناعاِت المشاهدین، فالمشاهُد یمتلُك قناعًة حوَل أيِّ  -3

ها رُ غیّ ُ   .تنظیٍم ال ی
ُ الفیلِم إلى ضغوٍط وأهمُّها  -4 تَعرُض صانع سلحیَ ِل التنظیِم المُ   .المراقبَة من ِقبَ
ُوضَح  -5 ُ الفیلِم الوثائقيِّ بعَد خروِجه من مناطِق التنظیِم أن ی تَّبعهُ صانع أهمُّ أسلوٍب یجُب أن یَ

ُ مدین دیریه شاهِد المخاطرَ وكیفیَة تنفیِذه للعمل، وهذا ما قامَ به وأكده   .للمُ
َنظِِّر التیاِر السلفيِّ الج -4   :هاديِّ أبي قتادةمقابلُة مُ
ُ انحرَف " لتنظیِم الدولِة اإلسالمیةِ "بیَن أبو قتادةَ أن البنیَة الفكریَة  -1 ه تعوُد لتنظیِم القاعدة، لكنّ

  .عنها فیما بعد
َح أّن قیاداِت  -2 ضَّ شخصیاٌت غیرُ معروفٍة لدى التیاِر الّسلفيِّ " تنظیِم الدولِة اإلسالمیةِ "وَ

  .الجهادّي 
یََّن أَن  -3   .انحرّف عن فكِر الجهاِد العالميٍّ " تنظیمَ الدولِة اإلسالمیةِ " بَ
جندَهم  -4 یََّن أَن األطفاَل الذیَن یَ هم أبناَء المهاجریَن وسكاُن المدینِة " تنظیمَ الدولِة اإلسالمیةِ "بَ

سیطرُ علیها التنظیم، وقد ظهرت نسبُة األطفاِل في فیلِم  ُ   .سبةأعلى ن" الدولُة اإلسالمیةُ "التي ی
َد الخالُف  -5 یََّن أَن الخالَف بیَن التنظیماِت المسلحِة وتنظیِم الدولِة اإلسالمیِة خالٌف َعقَدِّّي، وتأكَّ بَ

قَدِّيِّ بین  " تنظیِم الدولِة اإلسالمیةِ "بمضموِن األفالِم فكانت هناك نسبٌة مرتفعٌة للخالِف العَ
  . والتنظیماِت المسلحِة األخرى

َد على الق -6 ّدى على المناطِق الكردیِة " وتنظیِم الدولِة اإلسالمیةِ "تاِل بین األكراِد أكَّ وأّن التنظیمَ تَعَ
م األساسيُّ  ُ ْت نتائُج تحلیِل األفالِم أّن األكراَد صراُعه یَّنَ بسبِب أطماٍع والسیطرِة على النفط، وبَ

  ".تنظیِم الدولِة اإلسالمیة"مع 
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سؤاُل الفرعيُّ الرابع   لتزاِم صانعي األفالِم في شبكِة فایس بالصدِق والموضوعیة؟ما مدى ا: اّل
یَن من خالِل إجابِة المختصیَن بالعمِل واإلنتاِج الوثائقيِّ أّن الصدَق والموضوعیَة في أفالِم  بَ تَ

  :عینِة الدراسِة لم تتوفرْ بشكٍل كامٍل وذلك یعوُد لعدِة أسباب من أهمِّها
ُ الفیلِم الوثائقيِّ في مناطِق التنظیماِت المسلحةالمخاطرُ والصعوباُت التي  -   .یتعرُض لها صانع
ر كلِّ فیلٍم بشكٍل مستقٍل عن اآلخر -   .تصویُ
  .حذُف تنظیِم الدولِة اإلسالمیِة مشاهَد متعلقٍة بظهوِر النساِء في فیلِم الدولِة اإلسالمیة -
ُظ - ِر التنظیمالتصویرُ واإلنتاُج تحَت رعایِة التنظیماِت المسلحِة ی   .هرُ الفیلمَ بعیِن وتََصوُّ
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لّخُص نتائِج الدراسة   مُ
، والمتمثلِة في الفئاِت )"ماذا قیل؟(الفكرة والموضوع "وجوُد فروٍق ذاِت داللٍة إحصائیٍة في وْحَدِة  -1

الفرعیِة لكٍل مِن المشاهِد العسكریة، وطبیعِة المشاهد، وأسباِب القتال، ومشاهِد العنف، 
رَ المعلوماِت في الفیلم، والمناطِق التي ومصادِر  ، وكانت الفروُق لصالِح فیلِم في الفیلمِ ت ُصوِّ

  .الدولِة اإلسالمیة
، والمتمثلِة في )"كیف قیل؟(الفكرِة والموضوِع "وجوُد فروٍق ذاِت داللٍة إحصائیٍة في وْحَدِة  -2

تصویریة، ونمِط التعلیق، ووقِت الفئاِت الفرعیِة لكٍل من حجِم اللقطة، واستخداِم الموسیقى ال
  .التصویر، وكانِت الفروُق لصالِح فیلِم الدولِة اإلسالمیة

وجوُد فروٍق ذاِت داللٍة إحصائیٍة في ظهوِر النساِء واألطفاِل لصالِح فیلِم الدولِة اإلسالمیة وفیلم  -3
  .فیلِم روج آفاروج آفا، ووجوُد فروٍق ذاِت داللٍة إحصائیٍة في ثباِت اللقطة لصالِح 

وجوُد فروٍق ذاِت داللٍة إحصائیٍة في وْحَدِة الشخصیِة والمتمثلِة في الفئات الفرعیة لكٍل من  -4
فئاِت الشخصیة، ونوِع الشخصیة، وجنسیِة الشخصیة، وشكِل الشخصیة، ولباِس الشخصیة، 

  ". الدولُة اإلسالمیة"وكانِت الفروُق لصالِح فیلِم 
  .األفالم االربعة یعوُد أیضا الختالِف مدِة التصویِر بین األفالم وجوُد الفروِق بین -5
أثرِت البنیُة  -6 ُة تَ یّ   .في الفیلِم الوثائقيِّ عنَد التصویِر في مناطِق النزاعاِت والصراعاتالفنّ
سلحة -7 یُِّد بأوامِر التنظیماِت المُ   .لم یلتزمْ صانعو ألفالِم بالموضوعیِة بسبِب التَّقَ
  .صانعو األفالِم األسلوَب التقریريَّ الذي یعتمُد على تقدیِم الحقائِق والمعلومات استخدم -8
  .كلُّ تنظیٍم مسلٍح یمتلُك مصالَح وبنیًة فكریًة یحارُب من أجلها -9
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  توصیاُت الّدراسة: ثانیاً 
ًصتْهُ الّدراسُة من نتائَج فإنَّ الباحَث یوصي باألموِر اآلتیة -  :بناءًا على ما استْخَل

 

نتُِج الوثائقيُّ على العالقاِت الجیدِة بالتنظیماِت المسلحِة التي أنتَج أفالمًا ضمن  - ُحافَظ المُ أن ی
 .    مناطِقها لیحافَظ على االستمراریِة بإنتاج موادَّ داخَل مناطِق التنظیماِت المسلحة

     

أن تهتمَّ مراكُز الدراساِت اإلستراتیجیِة بتحلیِل مضموِن الموادِّ اإلعالمیِة السیاسیِة لتحلیِل   -
 .  مجریاِت األحداث

          

نتُج فیلمًا داخَل  - ُ ْن ی ُ الفیلِم الوثائقيِّ مهاراِت التصویِر والمونتاج، وخاصًة مَ أن یمتلَك صانع
ه من ال  . صعوبِة بمكاٍن تنقُُّل فریٍق كامٍل في مناطِق اإلقتتالمناطِق النزاعاِت والحروِب ألنّ

           

ُ طلبِة الّدراساِت  - ة، وتوجیه اِت اإلعالِم في الجامعاِت األردنیّ تدریُس مادِة الفیلِم الوثائقيِّ في كلیّ
 .العلیا نحو البحِث في صناعِة الفیلِم الوثائقيِّ وتأثیِره على وعِي الجماهیر

 

َ اإلجتماعيَّ في أن تهتمَّ المؤسساُت اإلعالمیُة   - قسِم اإلنتاِج بصناعِة أفالٍم وثائقیٍة تمسُّ الواقع
  .واإلنسانيَّ وطرِحه بأسلوٍب فنيٍّ واقعيِ 

  
والوزارُت بالفیلِم الوثائقيِّ وصانعیِه ألّن الفیلمَ الوثائقيَّ یعكُس رؤى حقیقیًة تهتمَّ المؤسساُت أن  -

ُ الدولُة في تحلیِل الواقِع ومجریاتِهعن الواقِع تس   .تفیُد منه
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  )1( الملحق
  الجهادي نبذة عن كبار قادة التیار

 أسامة بن الدن- 

 
وهو نجل المقاول الشهیر محمد 1957ولد أسامة بن الدن في الریاض بالسعودیة عام 

حیث تخرج في جامعة ,أتم دراسته الجامعیة في علم األدارة العامة واالقتصاد.عوض بن الدن 
كانون  26سابیع األولى للغزو الروسي لها في وبدأت عالقته بأفغانستان منذ األ.الملك عبد العزیز

حیث شارك مع المجاهدین األفغان ضد الغزو الشیوعي وكان له حضور ,1979دیسمبر /األول
 .كبیر في معركة جالل اباد التي أرغمت الروس على االنسحاب من أفغانستان 

قاعدة وهوعبارة عن ,1988عام "سجل القاعدة"أسس بن الدن ما سماه هو ومعاونوه 
بعد .معلومات تشمل تفصیل كاملة عن حركة المجاهدین العرب قدومًا وذهابًا والتحاقًا بالجبهات

االنسحاب السوفیاتي من أفغانستان عاد بن الدن إلى السعودیة وعلم بعد فترة من وصوله أنه 
زو عقب الغ.ووجهت له وزارة الداخلیة تحذیرا بعدم ممارسة أي نشاط علني.ممنوع من السفر 

حینها ,1992العراقي للكویت غادر بن الدن السعودیة عائدًا إلى أفغانستان ثم إلى الخرطوم عام 
ثم تحولت قضیة بن الدن إلى قضیة ساخنة على .صدر أمر في نهایة عام نفسه بتجمید أمواله

 .1994فسحبت الحكومة السعودیة جنسیته عام ,جدول أعمال المخابرات األمریكیة

طالت الصومال والیمن والریاض تعرض السودان لضغط كبیر من أمیركا  بعد أحداث عدة
 .وتحت هذا الضغط خرج هو ورفقاؤه إلى أفغانستان, ودول عربیة ألخراج بن الدن أو تسلیمه

ومنذ أن وصل إلى هناك بدأت األحداث تتوالى بشكل درامي من انفجار الخبر إلى استیالء 
خطفه هو شخصیًا إلى بیان الجهاد ضد األمیركان الذي طالبان على جالل آباد إلى محاولة 

وتوالت األحداث ونسبت إلى بن الدن وأعوانه أغلب .1996نوفمبر /أصدره في تشرین الثاني
وأصبح بن الدن العدو ,حوادث التفجیر التي حدثت في العالم والتي فیها مساس بالمصالح األمیركیة

 اللدود ألمیركا وفي كل مصیبة 

 :من االتهامات الموجهة إلیه.إلیه إصبع االتهام  تحدث یوجه

 .1992التآمر على قتل جنود أمیركیین كانوا في الیمن في طریقهم إلى الصومال عام 

 .قیام شبكة بن الدن بمعاونة مصریین بمحاولة اغتیال الرئیس حسني مبارك في أدیس 

 .السنوات التالیةوقد قتلوا عشرات السیاح في مصر في ,1995أبابا باثیوبیا عام 
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بتفجیر السفارة ,قیام جماعة الجهاد االسالمي المصریة التي لها عالقة بشبكة بن الدن
تآمر جماعة بن الدن . مصریا وباكستانیا20وقتل ما یزید على 1995المصریة في باكستان عام 

مبنى الجنود قیام أتباع بن الدن بتفجیر .وقتل البابا ,على تفجیر طائرات أمریكیة في الباسیفیك
 .1996إ صدار إعالن الحرب على الوالیات المتحدة عام .1995األمیركیین في الریاض عام 

أعلنت الجبهة اإلسالمیة العالمیة للجهاد ضد الیهود والصلیبیین  1998فبرایر /في شباط
في بمن فیهم المدنیون في أي مكان ,التابعة لشبكة بن الدن نیتها مهاجمة األمریكان وحلفائهم 

 .العالم

ضربت الوالیات المتحدة األمیركیة عددًا من المرافق التي یعتقد  1998أغسطس/اب20في 
وشملت هذه األهداف ستة معسكرات تدریب تابعة للقاعدة .أنها  تستخدم من قبل شبكة بن الدن

كانت االستخبارات االمیركیة تشتبه في إنتاجه مكونات أسلحة , ومصنعًا لألدویة في السودان
في .لكنها اعترفت بعد ذلك بأن الهجوم على المصنع جدث بنا على معلومات مغلوطة, كیماویة

اتهمت الوالیات المتحدة بن ال دن بتدبیر الهجمات التي وقعت على مركز 2001سبتمبر/أیلول
وراح ضحیتها عدة ثالثة أآلف وأدت الى خسائر اقتصادیة تقدر , التجارة العالمیة ومبنى البنتاغون

 .ملیارا من الدوالرات 150كثر من بأ

بعد هذه األحداث وضعت اإلدارة األمیركیة أسامة بن الدن وتنظیم القاعدة على رأس 
في منزل سري له في باكستان  2011مایو/أیار 2وقد تمكنت من قتله في .المطلوب االنتقام منهم

، 2015علوش،(.مقتلهورمت جثته في البحر دون أن تعرض الوالیات المتحدة أي صورة له بعد 
382-384.(  
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    أبو أیمن الظواهري- 
 ,أحد قادة جماعة الجهاد المصریة,تعتبر الوالیات المتحدة األمریكیه الدكتور أیمن الظواهري 

في قائمة المطلوبین لالشتباه ) FBI(وقد وضعه مكتب التحقیقات الفدرالي  . واحدُا من ألد أعدائها 
 1998سفارتي الوالیات المتحدة في نیروبي ودار السالم عام  به في عدة قضایا منها تفجیر

وتفجیرات مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع االمریكیة  2000والمدمرة كول في عدن عام 
بعد أن وقع على الفتوى  وخاصة ,واعتبرته الساعد األیمن لتنظیم القاعدة وبن الدن.2001عام 

كیین الذین اتهمتهم بالعمل على إنشاء تحالف صلیبي یهودي لمحاربة الداعیة إلى إهدار دم األمری
 كذلك تتعقبه الحكومة المصریة وتوجه إلیه أصابع .اإلسالم 

في أدیس  1995االتهام في محاولة االغتیال التي تعرض لها الرئیس حسني مبارك عام 
رة مصریة عریقة االى أس1951یونیو/حزیران 19ینتمي أیمن الظواهري المولود في .أبابا

ثم حصل على درجة ,بتقدیر جید جداً  1974تخرج في كلیة الطب في جامعة القاهرة عام .ومیسورة
كان أول ظهور للظواهري على المستوى اإلعالمي عقب .1978الماجستیر في الجراحة العامة عام 

التي ,1981ول تشرین األ/اكتوبر6أحداث اغتیال الرئیس المصري األسبق محمد أنور السادات یوم 
. وقد حكم علیه في تلك القضیة بثالث سنوات لحیازته سالحًا غیر مرخص,اتهم فیها تنظیم الجهاد

 .بعد اإلفراج عنه سافر إلى عدة دول قبل أن یستقر به المقام في أفغانستان

كطبیب جراح في مستشفى الهالل األحمر الكویتي في  1985شارك الظواهري عام 
على األفغانیة الباكستانیة لعالج المصابین من جراء الحرب األفغانیة بیشاورعلى الحدود 

ثم في مراحل الحقة من الحرب بدأ یدخل إلى الخطوط األمامیة للقتال لیمارس عمله في .السوفیاتیة
وهناك تعرف الى زعیم تنظیم القاعدة ,تطبیب الجرحى في مستشفیات میدانیة داخل أفغانستان 

اتهمت جماعة الجهاد التي یعتبر الظواهري أحد .أصبح حلیفًا له في ما بعد أسامة بن الدن الذي 
منها محاولة اغتیال رئیس الوزراء األسبق عاطف ,أبرز قادتها بعملیات عسكریة عنیفة داخل مصر

رفض أیمن الشریف العودة إلى مصر خوفًا من صدور .صدقي ووزیر اإلعالم صفوت الشریف 
العسكریة التي شكلتها الحكومة المصریة للنظر في قضیة من سمتهم  أحكام ضده من قبل المحكمة

ثم .والتي حكم فیها على بعض من ینتمون إلى جماعة الجهاد باإلعدام "العائدون من أفغانستان"
وحكمت "العائدون من ألبانیا "جاءت المحكمة العسكریة التي نظرت في قضیة أخرى اطلقت علیها 

  .عل من مسألة عودته إلى مصر امرًا مستبعداً علیه غیابیا باالعدام لتج
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  )عصام البرقاوي(بو محمد المقدسي أ-

 
هو أبو محمد بن محمد البرقاوي ، المكنى بأبي محمد المقدسي، ولد في قریة برقة نابلس، 

، ثم انتقل وهو ابن ثالث وأربع سنوات مع عائلته إلى 1959ویعود نسبه إلى عتیبة ، ولد عام 
الكویت حیث أكمل بها دراسته الثانویة ، ثم درس العلوم في جامعة الموصل شمال العراق، وكانت 

وریة التي تنتسب إلى ‘الت ببعض الحركات والجماعات اإلسالمیة ، وخصوصًا السلفیة السرله 
الشیخ محمد سرور ، وله عالقة مع جماعة جهیمان وبعدٍد من مشایخ القُطبین ، تنقل بعدها بین 
الكویت والسعودیة حیث ترسخت معرفته بالسلفیة الوهابیة، وأطلع على تراث أئمة الدعوة النجدیة ، 
سافر إلى باكستان وأفغانستان عَدة مرات ، حیث برز توجهه السلفي الجهادي ، وكتب في هذه 

، 1992، واستقر في األردن مع عائلته عام "ملة إبراهیم : "المرحلة أول كتاب له وأشهرها بعنوان 
بشكل بعد حرب الخلیج الثانیة ، حیث بدأ نشاطه بالدعوة إلى السلفیة الجهادیة، وبرزت توجهاته 

، ودخل في سجال مع أتباع "الدیمقراطیة دین: "جلي حیث ألف كتابًا في كفر الدیمقراطیة بعنوان 
اعتقل أول مرة في . المدرسةً الَسلفیة التقلیدیة ، وعمل على نشر دعوته في كافة المدن األردنیة 

مصعب الزرقاوي  ن وكان معه في التنظیم أبو"بیعة اإلمام"على خلفیة االنتماء إلى تنظیم  1993
، وتعرض لعدة اعتقاالت ، واتهم 1999سنة ، إال أنه خرج بعفو ملكي في عام  15،وحكم علیه 

باالنتساب إلى عدة تنظیمات ، وقد أفرج عنه مؤخرًا ، تعتبر كتاباته مرجعًا للسلفیة الجهادیة في 
الكواشف الجلیة في كفر "و  ،"ملة إبراهیم:"األردن والعالم، وله مؤلفات ورسائل وفتاوي عدیدة منها 

إعداد القادة "،و " والدیمقراطیة والدین:، "، وأمتاع النظر في كشف مرجئة العصر"الدولة السعودیة 
ووقفات مع "،و"الرسالة الثالثینیة في التحذیر من الغلو في التفكیر"، و"الفوارس بهجر فساد المدارس

وله ". ومشروع الشرق األوسط الكبیر "، و "وكشف النقاب عن شؤیعة الغاب" ، و"ثمرات الجهاد
 ).          27-26أبو هنیة و أبو رمان،" .  (منبر التوحید والجهاد"موقع على شبكة اإلنترنت 
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 أبي قتادة -
 

أردني من أصل فلسطیني ولد عام ,"أبا قتادة الفلسطیني"هو الشیخ عمر محمود عثمان یكنى 
كلیة الشریعة وحصل على شهادة البكالوریس –من قریة الشیخ درس في الجامعة األردنیة 1961
بدأحیاته متأثرًا بجماعة الدعوة والتبلیغ قبل أن یتحول إلى الفكر السلفي ومنه إلى  1984عام 
اإلفتاء لمدة أربع سنوات ، عمل على تأسیس جماعة –وعمل في الجیش األردني .یة الجهادیةالسلف

حركة أهل السنة والجماعة في بدایة التسعنیات،وعقب حرب الخلیج الثانیة "سلفیة إصالحیة باسم
غادر إلى مالیزیا، ومن ثم ذهب إلى باكستان حیث تبلور انتماءه للسلفیة الجهادیة ، وفي عام 

، استقر في بریطانیا كالجئ سیاسي ، وفي لندن برز كمنظر للسلفیة الجهادیة ، وأصدر  1994
وساهم في " الجماعة اإلسالمیة المسلحة في الجزائر" وهي نشرة مخصصة لمساندة"األنصار"نشرة 

ثم أصدر مجلة .الجماعة اإلسالمیة المقاتلة في لیبیا "التي ساندت " الفجر"إصدار نشرة 
لمختصة في نشر تراث السلفیة الجهادیة العالمي، وعقب أحداث الحادى عشر من أیلول ا"المنهاج"

2001   
 \ثم سلمته بریطانیا في تموز. اعتقل في بریطانیا على خلفیة قانون مكافحة اإلرهاب الجدید

 1998عام " اإلصالح والتحدى "إلى األردن وقد اتهم في األردن باالنتماءإلى تنظیم 2013یولیو  
، وكان 2000عام "مؤامرة األلفیة "تهم باالنتماء إلى تنظیم القاعدة في األردن في قضیة عرفت بوا

باألشغال الشاقة المؤبدة عن القضیة األولى ، أما الثانیة فقد حكم فیها غیابیًا  قد حكم علیه غیابیًا
حكم في الثانیة سنة مع األشغال الشاقة ، وقد تمت تبرئته من القضیة األولى وهو بانتظار ال 15
 ).61- 60، 2015أبو هنیة وأبورمان،.(
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 أبي عبد اهللا المهاجر-

  
  

هو عبد الرحمن العلي، مصري الجنسیة ، یتمتع باحترام وتقدیر من كافة الجهادیین في العالم ، 
تخرج من الجامعة  تلقى علومه اإلسالمیة في باكستان ، وكانت تربطه عالقة وثیقة بالزرقاوي،

اإلسالمیة في إسالم آباد ، ورابط في أفغانستان حیث أنشأ مركزًا علمیًا ودعویًا في معسكر خلدون 
، ودرس فس مركز تعلیم اللغة العربیة في قندهار ، ثم في معسكرات المجاهدین في كابل ، وتولى 

والشرعیة  التدریس في معسكر الزرقاوي في هیرات ، وكان مرشحًا لتولي مسؤولیة  اللجنة العلمیة
في تنظیم القاعدة ، وبحسب المسؤول اإلعالمي في العراق میسرة الغریب فإن المهاجر  وكان 
معتقًال في السجون اإلیرانیة ، وقد أفرج عن المهاجر وعاد إلى مصر بعد أشهر من قیام الثورة ، 

، و "لدماءفقه ا"ویعرف لدى الجهادیین ب"، "مسائل من فقه الجهاد: "وله عدد من الكتب منها
أبو هنیة و .(، ویعتبر مفتي جماعة الزرقاوي "أعالم السنة المنشورة في العالم الطائفة المنصورة"

                                             )32 ،2015أبورمان،
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  أبو خالد السوري-
  

 
وهو من  ، واسمه الحقیقي محمد بهیة،1963بو خالد السوري من موالید مدینة حلب عام أ 

" الجبهة اإلسالمیة العالمیة لقتال الیهود والصلیبین"قیادات الجیل األول لتنظیم القاعدة، وشهد والدة 
، وكان مقربا ألسامة بن الدن وأیمن الظواهري، وصفه المنظر السلفي الجهادي الكبیر 1998عام 

سراحه لفترة وجیزة في  سلمته باكستان للسلطات السوریة وأشیع بأنها أطلقت -أبو مصعب السوري 
أخي : بقوله" دعوة المقاومة اإلسالمیة العالمیة"في كتابه  - ثم أعادت اعتقاله  2012إبریل / نیسان

الصابر المصابر المجاهد الشیخ أبو خالد السوري حفظه اهللا    وصدیقي ورفیق دربي ومساري
ا الكتاب قبل نشره باإلضافة إلى كم كنت أتمنى أن یطلع على هذ: وأمتعنا واألمة به وبأمثاله، وقال

  . الشیخ أسامة بن الدن، والدكتور أیمن الظواهري، والشیخ أبو اللیث اللیبي
دخل أبو خالد السوري ویعرف أیضا باسم أبو عمیر الشامي األراضي السوریة في فترة مبكرة 

على تأسیس من بدء الحراك الثوري السلمي موفدا من زعیم القاعدة أیمن الظواهري، وعمل 
جماعات جهادیة عدیدة تتبع تنظیم القاعدة دون اإلعالن عن االنضمام إلیها، وكان له الفضل 

، 2011مارس / آذار 15التي أعلن عن ظهورها رسمیا في " حركة أحرار الشام"األكبر في تأسیس 
لى ، والتي تضم إ2013نوفمبر / تشرین الثاني 22في " الجبهة اإلسالمیة"وكان خلف تأسیس 

ألویة صقور الشام، وجیش اإلسالم، ولواء التوحید، ولواء : جانب الفصیل األكبر حركة أحرار الشام
ة الكردیة وساهم أبو خالد السوري في تأسیس .  الحق، وكتائب أنصار الشام، والجبهة اإلسالمیّ

سمیا عن التي عملت دون تسمیة عقب انطالق الثورة السوریة، وقد تم اإلعالن ر " جبهة النصرة"
، بزعامة أبو 2012ینایر/ كانون الثاني 24في سوریا بتاریخ " جبهة النصرة ألهل الشام"تأسیس 

، وبعد نشوب الخالف بین "الدولة اإلسالمیة في العراق"محمد الفاتح الجوالني، بمساعدة تنظیم 
   "میة في العراقالدولة اإلسال"فرعي القاعدة في العراق وسوریا عقب إعالن أبو بكر البغدادي أمیر 

الدولة اإلسالمیة "إلى دولته وتدشین قیام " جبهة النصرة"ضم  2013نیسان / في التاسع من إبریل
، وتمرد الفرع العراقي على القیادة المركزیة للقاعدة، كلف الظواهري أبو خالد "في العراق والشام

إلغاء قرار الضم، األمر الذي السوري الفصل بین الطرفین حیث أرسل أبو خالد توصیاته الحاسمة ب
عالن الفصل بین التنظیمین وتحدید الوالیة ا   لمكانیة ببقاء البغدادي في تلقاه الظواهري بالقبول، وإ
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  .وتثبیت الجوالني في سوریاالعراق 
ال جدال حول األهمیة االستثنائیة لشخصیة أبو خالد السوري الذي كان یحظى باحترام كبیر لدى 

كافة الفصائل الجهادیة على اختالف توجهاتها، فقد كان حریصا على توحید الفصائل وعدم الدخول 
ن الذي في قضایا فرعیة، وعلى الرغم من انتمائه لتنظیم القاعدة من الجیل األول وقربه من بن الد

كان یثق به ویعتمد علیه في التنسیق بین المركز والفروع، وثقة الظواهري المطلقة برأیه وحسن 
تدبیره واجتهاده، إال أنه كان حریصا على عدم اإلعالن عن انتمائه للقاعده إلیمانه بصواب منهج 

تند إلى ال العمل الذي وضعه صدیقه أبو مصعب السوري كدلیل للعمل الجهادي العالمي الذي یس
  . مركزیة العمل الجهادي واعتماد استراتیجیة تعدد الجماعات والفصائل والخالیا المقاتلة

ویبدو أن إعالن البغدادي بضم النصرة لدولته قد أغضبه كونه ال یفضل اإلعالن عن دولة 
قیام دولة  أو تنظیم في ظل إمارة القتال ومرحلة بناء الشوكة والنكایة، وال یؤمن بجدوى اإلعالن عن

أو إمارة قبل مرحلة التمكین، ولعل هذا الموقف هو ما دعا بعض أعضاء وأنصار حركة أحرار 
الشام والجبهة اإلسالمیة إلى اتهام الدولة اإلسالمیة في العراق والشام باغتیاله، استنادا إلى البیان 

حكیم، والذي تضمن ما ینایر في إطار مهمة الت/ الذي أصدره أبو خالد السوري في كانون الثاني
إلى " الدولة اإلسالمیة"، دعا فیه أفراد "نصائح إلى جماعة دولة اإلسالم في العراق والشام"أسماه 

كأسامة بن الدن والظواهري وأبو " االنتساب إلى مشایخ الجهاد"، معتبرا أن ادعاءهم "التوبة"
الناصح الذي أمضي "ه بأنه ، وقد وصف نفس"بعید كل البعد عن المنهج السوي"مصعب الزرقاوي 

  ".  عمره مع هؤالء األكابر وعرفهم حق المعرفة
حركة أحرار الشام   إال أن أنصار دولة البغدادي یردون على التهمة بالمثل وذلك باتهام

باغتیاله، فبحسب أنصار الدولة أعلن أبو خالد السوري انشقاقه وعدم قتاله للدولة فقتلوه وألصقوا 
اإلسالمیة، وبعیدا عن االتهامات المتبادلة فإن اغتیال أبو خالد السوري یتوج مرحلة التهمة بالدولة 

جدیدة في تاریخ الثورة السوریة تشهد مزیدا من الخالف واالقتتال بین الفصائل المسلحة المعارضة، 
 ویساهم في تقویة النظام وحلفائه میدانیا وسیاسیا، وال یمكن استبعاد فرضیة اغتیاله عن طریق

حدوث اختراقات داخل فصائل المعارضة المسلحة سواء من أجهزة النظام السوري أو أجهزة 
االستخبارات اإلقلیمیة والدولیة التي باتت تخترق المشهد السوري، وأصبحت تعمل على إضعاف 

 . النظام السوري من جهة وتفكیك الجماعات السلفیة الجهادیة المسلحة من جهة أخرى

 :http://arabi21.com/story  ,OnLine  ) 21موقع عربي (
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  أبو مصعب السوري-
  
  

یكنى بأبى مصعب " ست مریم"وتعرف عائلت ب. هو مصطفى بن عبد القادر بن مصطفى 
ودرس في كلیتها الهندسیة، التحق بالتنظیم  1958السوري ولد أبو مصعب في مدینة حلب 

وفر إلى األردن بعد الصدام بین األخوان والنظام في . الذي أسسه مروان حدید " الطلیعة المقاتلة"
ربا في الجهاز العسكري للتنظیم في قواعده في األردن ، وفي معسكراته في بغداد سوریة ، وعمل مد

، عینته قیادة  1982أثناء معارك حماة سنة ). ، وعرف أیامها باسم أبو العبد )1980-1982(
تنظیم اإلخوان المسلمین المقیمة في بغداد عضوًا في القیادة العسكریة العلیا بإمارة سعید حوى ، 

للمسؤول عن منطقة شمال غرب سوریة لكفاءاته العسكریة ، إثر دمار مدینة حماة وانهیار ونائبًا 
، احتجاجًا على "اإلخوان "ثم أعلن أبو مصعب  انفصاله عن .برنامج المواجهة مع النظام السوري

إبرامهم التحالف الوطني مع األحزاب العلمانیة والشیوعیة والفرع العراقي لحزب البعث ، ألسباب 
عقدیة ومنهجیة ، واحتجاجًا على الفساد وسوء اإلدارة لدى األخوان في رأیه واعتبرهم مسؤولین عن 
جهاض مشروع الثورة اإلسالمیة هناك، وقد سجل فیما بعد تفاصیل ذلك في  دمار حماة وفشل وإ

، كتابه المشهور ، الذي أرخ فیه لتاریخ تلك التجربة السوریة ودروسها تنقل في مهاجر عدیدة 
، ولكنه ما لبث أن قطع  1985- 1983واستقر في فرنسا محاوًال إتمام دراسته هناك بین سنوات 

ثر فشل تلك المحاولة  دراسته لیشارك في محاولة عدنان عقلة إعادة بناء الجهاد في سوریة ، وإ
واعتقال عدنان عقلة ومعظم من تبقى من الطلیعة ، تفرغ لمحاولة تشكیل تنظیم جهادي سوري 

، ثم هاجر إلى إسبانیا واستقر فیها ، وتزوج من امرأة إسبانیة اعتنقت اإلسالم ، 1985ید سنة جد
بحثًا عن ساحة لإلعداد ولجمع المعونات لتلك  1987وقد قادته تلك المحاولة إلى أفغانستان سنة 

ذي أقنعه تعرف أبو مصعب في بیشاور على عبد اهللا العزام ، ال.المحاولة التي لم یكتب لها النجاح
باالنضمام إلى الجمع العربي والجهاد األفغاني ، لیضع خبرته في مجال تدریب الجمع الناشئ ، 
فهاجر إلى هناك ، وعمل في الجهاد العربي األفغاني في مجاالت التدریب المختلفة ، بخاصة في 

السوري على  مجال هندسة المتفجرات والرمایة والقتال القریب ، خالل تلك المدة تعرف أبو مصعب
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، وكان أحد المقربین من بن الدن 1988أسامة بن الدن ، والتحق بتنظیم القاعدة في بدایة تاسیسه 
وتاثر بكتابات سید قطب وعبد اهللا العزام ، وأثناء ). 1991-1988"(الجهاد األفغاني"خالل مرحلة 

- بالمراسلة–ریخ وجوده في باكستان وأفغانستان درس في جامعة بیروت العربیة في قسم التا
األردن وتحصل على  –من فرع الجامعة في عمان ) 1991(وتحصل على شهادة لیسانس سنة 

، ثم ما لبث أن 1991األردن عاد إلى أسبانیا سنة  -شهادة لیسانس من فرع الجامعة في عمان
انستان هاجر إلى بریطانیا لمساعدة الجزائریین على دعوة اقاري سعید الجزائري، الذي عاد من أفغ

) 1997- 1994(إلى الجزائر لیشارك في تأسیس الجماعة اإلسالمیة المسلحة ، فمكث في لندن 
االنصار "شارك في تحریر نشرة .وعمل مع الخلیة اإلعالمیة الداعمة للجهادیین في الجزائر

الجزائریة وغیرها من نشرات الجماعات الجهادیة التي كانت تصدر من أوروبا خالل تلك الفترة "
لكنه أعلن براءته من قیادة الجماعة . المصریة"المجاهدون"اللیبیة ونشرة"الفجر"بخاصة نشرة 

وقرر التفرغ  للعمل األدبي والصحفي المستقل "انحرافاتها"اإلسالمیة المسلحة في الجزائر لما اعتبره
، وتعرض لضغوط من "مكتب دراسات صراعات العالم اإلسالمي)"1996(،فأسس في لندن سنة 

إثر نجاح طالبان  1997جهزة األمن البریطانیة ، وكان هذ أحد أسباب هجرته إلى أفغانستان عام أ
أسس في أفغانستان خالل الفترة .2001في إقامة األمارة اإلسالمیة ، فبقي فیها حتى سقوطها في 

اع معسكر الغرباء في قاعدة قرغة العسكریة الشهیرة في كابل بتعاون مع وزارة دف)1997-2001(
، وشكل مجموعة جهادیة عملت میدانیا  2000الطالبان، وبایع المال محمد عمر في قندهار عام 

مع طالبان ، كما عمل مع وزارة اإلعالم ن وكتب في جریدة الشریعة الناطقة الرسمیة باسم اإلمارة 
للدراسات مركز الغرباء "، وشارك في إعداد برامج إذاعة كابل العربیة ، وأسس خالل تلك الفترة 

بعد سقوط إمارة طالبان اعتزل ). قضایا الظاهرین على الحق(وأصدر مجلة "اإلسالمیة واإلعالم 
دعوة المقاومة "وتفرغ على مدى السنوات الثالثة التالیة لصیاغة نظریات ورسائل لما اسماها 

لفكریة إنهاء عزلته ا2004، وأعلن في دیسمبربحاث األخرىوعدد من األ" اإلسالمیة العالمیة
، وقد اعتقل في عاصمة بلوشستان الباكستانیة عام مالیین دوالر لمن یرشد عنه 5فأة لیستأنف  مكا

  .وسلم إلى سوریة، والیزال قید االعتقال 2005
ویتكون " الثورة اإلسالمیةالجهادیة في سوریا " له عدد من الكتب والدراسات ، ومن أهمها 

أبحاث (الفكر والمنهج : والثاني بعنوان ) اآلم و آمال(والعبرة التجربة : من جزأین األول بعنوان 
  ).253-253،  2015أبوهنیة وأبو رمان،).(وأساسیات على طریق جهادي
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  )5(الملحق 
  برز قادة تنظیم الدولة اإلسالمیةنبذة عن أ

  أبو مصعب الزرقاوي-
  

تشرین 20بتاریخ  ,األردنمن موالید مدینة الزرقاء في  ,أحمد فضیل نزال الخالیلة
انقطع عن ,"بني حسن"وهي أحدى عشائر قبیلة  ,ینتمي إلى عشیرة الخالیلة 1966أكتوبر /األول

دخل  1984وفي عام .1983وعمل موظفًا في بلدیة الزرقاء عام  ,الدراسة في آخر مراحل الثانویة
ه المرحلة بمرحلة من عدم ودخل في هذ ,الجیش األردني بحسب نظام التجنید اإلجباري لمدة عامین

غادر الى أفغانستان عن  1989وفي عام  ,األتزان والطیش دخل بعدها في مرحلة االلتزام الدیني
إال أنه لم یشارك في الجهاد ضد السوفییتیین الذینغادروها قبل وصول , طریق بیشاور في باكستان

البنیان "وعمل لفترة في مجلة  ,محمد المقدسي  تعرف الزرقاوي على أبي ,وفي بیشاور. الزرقاوي
وخاصة معسكر ,وتلقى في أفغانستان تدریبات عسكریة في عدة معسكرات ,"المرصوص

وعمال معًا في نشر ,حیث التقى بالمقدسي ,1993عاد الزرقاوي إلى األردن في مطلع عام ".صدى"
وحكم علیه خمسة عشر ,"مبیعة االما"واعتقل على خلفیة االنتماءالى تنظیم , الدعوة السلفیة الجهادیة

وأصبح أمیراللمجموعة  ,وفي هذه المرحلة أثناء وجوده في السجن برز الزرقاوي كقائد میداني .عاما
وغادر في صیف ذلك  ,خرج بعفو ملكي  1999وفي عام  ,خلفا للمقدسي  ,السلفیة داخل السجن 

وأسس بها  ,"هیرات"اوي في استقر الزرق 2000وفي بدایة عام .العام الى باكستان ثم أفغانستان 
وقد استقطب عددًا من الجهادیین من  ,معسكرا تدریبیا لألردنیین والفلسطینیین بصورة أساسیة 

تنقل الزرقاوي بین ایران ,2001سبتمبر /وعقب هجمات الحادي عشر أیلول .جنسیات مختلفة 
أشرف على عملیة و ,كان قد أنشأ شبكته الجهادیة الخاصة 2002وفي عام  ,والعراق وسوریة 

وفي هذه المرحلة سطع نجم  ,اغتیال دبلوماسي أمریكي في عمان وبالتنسیق مع عدد من أنصاره 
  بدأالزرقاوي, 2003مارس/وبعد االحتالل األمریكي للعراق في آذار.الزرقاوي

واعتمد على تبني تكتیكات قتالیة عنیفة  ,من خالل شبكته بتنفیذ حرب عصابات واسعة 
وكان التحاق أبي أنس . عدد من المقاتلین العرب و األجانب باالضافة إلى العراقیین  وانضم الیه,

وقد انضم الزرقاوي .الشامي بالزرقاوي حدثا فارقا حیث تطورت الشبكة الى مسؤول شرعي للجماعة 
تم االعالن عن .2004أكتوبر /تشرین األول 8الى تنظیم القاعدة في "التوحید والجهاد"وتنظیمه 

 أبوهنیة.(وذلك عن طریق غارة جویة أمریكیة,2006یونیو/الزرقاوي في التاسع من حزیران مقتل
  ).236-235، 2015وأبورمان،
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   .                                             أبو عمر البغدادي- 
  
 

حدیثة في قریة الزاویة التابعة لمدینة  ,1958حامد داوود محمد خلیل الزاوي من موالید عام 
وكانت بدایة عمله ضابطا في الشرطة العراقیة  ,تخرج من كلیة الشرطة في بغداد ,في والیة األنبار 

بدأت نزعته السلفیة تظهر بعد حرب الخلیج الثانیة في .وقد كان معروفا في حدیثة بالتزامه الدیني ,
ونظرًا لعمله في ,حیث تعرض لمضایقات كثیرة من أجهزة النظام,بدایة تسعینات القرن الماضي 

عمل بعدها في محل .1993جهاز أمني قررت فصله دون اعتقاله بتهمة األنتماء للوهابیة عام 
وكان كثیر التردد الى جامع العساف المجاور لمنزله  ,لتصلیح األجهزة الكهربائیة بالقرب من منزله

لكنه لم یكن ,د التسعینات وكان یعطي دروسًا في العقیدة السلفیة خالل عق ,وكان یؤم المصلین فیه,
وتولي اهتماماتها ,اذ كان أقرب إلى السلفیة العلمیة التي تسعى إلى نشرالدعوة ,سلفیًا جهادیاً 

غداة االحتالل األمریكي .وتصفیة السنة النبویة ونشرها ,باصالح المجتمع من خالل تنقیة العقیدة 
شر التدریب مع عدد من أصدقائه في وبا,بدأت اهتماماته الجهادیة بالظهور ,2003للعراق عام 

ثم أخذ بالتواصل مع جماعة أبي مصعب ,وأسس مع مجموعة من المقاتلین جماعة جهادیة ,حدیثة 
وقد انضم من خاللهما الى جماعة ,وأبي أنس الشامي ,أبي محمد اللبناني : أمثال,الزرقاوي 

هاما عدة وتنقل بین الوالیات في ثم تسلم م,2003سبتمبر /التي تشكلت في أیلول"التوحید والجهاد"
                                                                    .المحافظات العراقیة
فبحسب أبي أسامه ,وكان دقیقا في انتقاء األعضاء, مسؤوال عاما عن تنظیمها إذ أصبح 

فكان رحمه اهللا یرفض  ,واختیاره العراقي كان ال یقبل أي جندي للتنظیم إال بعد معرفة عقیدته 
 7بعد مقتل الزرقاوي في  .انضمام من یحمل فكرا وطنیا یقاتل من أجل الدیمقراطیه

 2006أكتوبر/تشرین األول 12في "حلف المطیبین"تم االعالن عن تشكیل ,2006یونیو/حزیران
أكتوبر /ن األولتشری 15في "دولة العراق االسالمیة "تم االعالن عن تأسیس ,وبعد یومین فقط,

الذي تمت تزكیته البن الدن من طرف الزرقاوي ,ومبایعة أبي عمر البغدادي أمیرا للدولة,2006
كانون 30وفي .رغم عدم معرفة بي الدن به حرصا على السریة ,وأبي حمزة المهاجر الحقا , سابقا 
األمریكیة عن  أعلنت القوات2010دعا أسامه بن الدن الى مبایعة أبریل 2007دیسمبر /الثاني

  .وأبي حمزةالمصري في منطقة الثرثار بعد مواجهات مسلحة,مقتل أبي عمر البغدادي 
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  .أبو بكر البغدادي
  
  

عندما  2010بدأ أبو بكر البغدادي بظهور في العلن في صیف سنة 
  . أصبح زعیمًا للقاعدة في العراق

بغداد، أغلبیتها من السنة، في سامراء، مدینة في شمال  1971ولد أبو بكر البغدادي سنة 
وهو متعلم وذو ثقافة حاصل على شهادات في الدراسات اإلسالمیة، بما فیها الشعر والتاریخ وعلم 

  .األنساب، من جامعة بغداد اإلسالمیة
یظهر البغدادي في صورة التقطت له عندما كان سجینًا لدى األمیر كیبنز في معسكر بوكا 

في منتصف العشرینیات من عمره وقد أمضى فترة خمس سنوواد بین  بجنوب العراق، رجًال عراقیاً 
أسیرًا لدى األمریكان یعتقد أن اسمه الحقیقي هو عواد ابراهیم علي البدري  2009- 2005

السامرائي، أو یحتمل أنه خالل عهد صدام كان داعیة إسالمیًا مناضًال في مقاطعة دیالى الموجودة 
لدیه جماعته المسلحة الخاصة بعد الغزو األمریكي سنة  في شمال شرق بغداد، حیث أصبحت

بعد أن استلم القیادة أصبحت القاعدة في ).ترجمة میشلین حبیب) (45، 2015كوكیرن، . (2003
العراق منظمة تنظیمًا جیدًا بصورة مستمرة، حتى أنها كانت تنشر تقاریر سنویة تفصل منها 

لم ینس البغدادي مصیر اسالفه : المحافظات العراقیةالعملیات التي قامت بها في كل محافظة من 
عماد القاعدة في العراق السابقین فأصر على السریة القصوى، لذلك فإن عددًا قلیًال جدًا من الناس 

یقول األسرى الذین سجنوا لدى تنظیم القاعدة في العراق إما أنهم لم یلتقوه أبدًا أو . كان یعلم بوجوده
  ).حبیب -47، 2015كوكیرن، . (م عندما التقوه كان یضع قناعاً أنهم التقوه، أو أنه
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  .حجى بكر-
  
  
  
  
  

وعرف بأسماء حركیة كثیرة مثل أبي بالل ,سمیر عبد محمد نایل الخلیفاوي العبیدي الدلیمي
وكان الید الیمنى ألبي بكر البغدادي حتى مقتله في سوریة في كانون , المشهداني وحجي بكر

بدایة الستینات من القرن  ,ولد في الخالدیة في محافظة األنبار .2014ینایر /الثاني
والتحق بالكلیة العسكریة وتخرج ضابطا  ,وترعرع ونشأفیها حتى أكمل الدراسة االعدادیة ,الماضي

كان أحد مؤسسي جماعة .وقد تدرج بالرتب حتى وصل لمرتبة عقید قبیل االحتالل األمریكي,
واحتفظ بعالقة جیدة ,ایع أبو مصعب الزرقاوي مع عدد من الضباط السابقینوقد ب,"التوحید والجهاد"

اعتقل في سجن بوكا .وكان یساعدهم بخبرته العسكریة, في العراق"الجیش اسالمي"مع جماعة 
وتسلم ,وقد كلف مبكرا بمتابعة انتاج السالح الكیماوي وتطویر األسلحة في تنظیم الدولة,الشهیر 

وتولى ,وزارة التصنیع العسكري للتنظیم  2012كما تسلم عام ,كري للتنظیم مسؤولیة المجلس العس
قتل في سوریة في شهر كانون .ادارة العملیات العسكریة وادارة المعسكرات في الشام

تمیز داخل .خالل مواجهات بین جبهة النصرة في مدینة األتارب شمال حلب 2014ینایر/الثاني
وقد شكلت خسارته ,یط العسكري واالشراف والحضور المیداني التنظیم بالكفاءة في مجال التخط

اذ كان له دور كبیر في انتساب واندماج عدد كبیر من الضباط البعثیین في ,ضربة قاسیة للتنظیم
بالتعاون مع , ویعتبر المشرف على تكوین وتطویر الهیكل العسكري. صفوف تنظیم الدولة

  .الصلبة للتنظیموهو الحهاز الذي یشكل النواة ,البیالوي
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  )3(الملحق 
  نبذة عن قیادة جبهة النصر

  
  

  .أبو محمد الجوالني -
  
  
  

ال تزال شخصیته الحقیقیة غیر مؤكدة، فاألجهزة االستخبارتیة العراقیة ترجح أن یكون اسمه 
عدنان الحاج علي ، أما المصادر السوریة فتؤكد أنه أسامة الحداوي  من بلدة الشحیل بریف دیر 

  .الزور
"  بالفاتح"في بدایة األربعین من العمر ، ویعد المؤسس األول والفعلي لجبهة النصرة ، ویلقب 

ویتولى موقع المسئول العام لجبهة النصرة ، وتعود بدایات  الجوالني إلى مرتفعات الجوالن التي 
إبان قیادة الزرقاوي ،  ینسب إلیها عندما كان معلما باللغة العربیة ،التحق بتنظیم القاعدة في العراق

قوات األمیركیة اعتقلته واحتجز في معسكر بوكا ، على الحدود العراقیة مع الكویت ،وبعد اللكن 
استأنف الجوالني نشاطه الجهادي ،وهذي المرة كانت إلى  2008إطالق سراحه من السجن عام 

ا ترقى في المناصب القیادیة جانب أبو بكر البغدادي،زعیم الدولة اإلسالمیة في العراق ، وسرعان م
بعد فترة وجیزة من قیام الثورة السوریة ،قدم مشروعًا .لیشغل منصب رئیس عملیات محافظة الموصل

للبغدادي ،لبدء القتال في سوریة ، وبعد الموافقة تم انتدابه مسؤوًال في سوریة برفقة عدد من 
أغسطس إنشائها في كانون الثاني \آب  المقاتلین ، حیث انتقل الجوالني إلى المناطق السوریة في

، ثم أعلن عن انشقاقه عن الفرع العراقي ، وقدم بیعته لزعیم القاعدة أیمن الظواهري 2012ینایر \
، وأصبحت جبهة النصرة تتبع تنظیم القاعدة المركزي مباشرة، وومثًال 2013أبریل \في نسیان 

  ).249-248، 2015أبو هنیة و أبورمان،.(لتنظیم في بالد الشام
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  )4( الملحق

 استمارة الدراسة 

   ؟)ماذا قیل(وحدة الفكرة والموضوع فئة 

  فئة موضوع اسباب القتال.3
)13-22( 

الفئات الفرعیة لطبیعة المشهد .2
)6-12( 

  یةالفئات الفرعیة للمشاهد العسكر .1
)1-5(  

 
 عروض وتدربیات عسكریة-1 مسجد وصالة-6 13 -مقاتلة النظام السوري

-14 مقاتلة الكفرة والمرتدین  اجتماعات وتجهیزات عسكریة-2 اسواق-7 

الرافضة كما (مقاتلة الشیعة-15
)یعلن تنظیم الدولة  

  الحیاة العامة-8
)شوارع سكان اماكن خدماتیة(  نقاط ومناطق عسكریة  -3 

محلربة المشروع اإلیراني-16   قتال ومواجهة-4 اهازیج احتفاالت-9 
 17-والصراعمحاربة  بین

المعارضة السوریة وتنظیم 
قضاء وأحكام وعقوبات -10 الدولة  اسلحة ومسلحین-5 

خالفات عقائدیة مع تنظیم -18
 سجن-11 الدولة

 اسرى-12 19-اقامة الخالفة االسالمیة

محاربة امریكا والدول -20
 االجنبیة

 

محاربة وصراع بین تنظیم -21
 الدولة االسالمیة و االكراد

 

محاربة وصراع بین جبهة -22
 النصرة و االكراد
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  ؟)ماذا قیل(وحدة الفكرة والموضوع فئة 

)49-48(فئة استخدام الموسیقي بالمشهد -3  

  فئة ثبات اللقطة - 2 
)46-47( )45- 43(حجم اللقطة -1   

  عامة-43 اللقطةثبات -46 استخدام الموسیقي-48
متوسطة -44 اهتزاز اللقطة-47 عدم استخدام الموسیقي-49  

قریبة -45     

  

 فئة ظهور االطفال والنساء باللقطات-6
 (54-60)  

  فئة وقت التصویر -5
)52-53(  )51-50(فئة نمط التعلیق  - 4  

تقریري  -50 لیلي-52  اطفال بلباس میداني -54  

نهاري-53 اطفال مسلحین-55 تحلیلي  -51   

     نساء مدنیات-56
     ة مسلحةأامر -60

الفئات الفرعیة -6
للمناطق التي صورت 

 بالفیلم
( 36- 42) 

الفئات الفرعیة لمصادر - 5 
  المعلومات بالفیلم

( 30- 35) 

رعیة لفئة الفئات الف-4
) 23-29(ف مشاهد العن  

 

 اصابات -23  أفالم أرشیفیة-30  الرقة-36

قتلى -24  أرشیفیةصور  -31 حلب-37  

  مقابالت-32 ادلب-38
قطع –تهدید بذبح  -25

 رؤوس

اقلیم (روجآفا -39
شمال سوریا)كردستان   

تعذیب -26 تسجیالت صوتیة-33  

الموصل-العراق -40  تهجیر قسري -27 قنوات تلفزیونیة-34 

الحدود التركیة -41
 السوریة

تفجیرات -28 خرائط وبیانات-35  

 الحدود العراقیة-42
  السوریة

 دمار -29 
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  فئة وحدة الشخصیة

  

  

  

  

  

  

  

فئة شكل -5
 الشخصیة 
(80-83) 

فئة لباس -4
 الشخصیة 
( 77- 79) 

فئة جنسیة -  3
 الشخصیة 
( 72-76) 

فئات نوع -2
  الشخصیة 

)68-71(  

  فئات الشخصیة-1
 )61-67( 

مكشوف -80
لباس مدني-77 الوجه  قیادي -61  رجل-68 سوري كردي-72 

ملثم الوجه-81  

لباس -78
ناشط -62 امرأة-69 كردي-73 عسكري  

ملتحي-82  

لباس -79
عراقي -74 إسالمي افغاني  

طفل -70
عامة-63 مسلح  

 غیر ملتحي-83

  
  مهاجراجنبي -75

طفل -71
 مدني

عضو بالتنظیم الدولة -64
 االسالمیة

مهاجر عربي-76     اسیر-65  

  

 عضو بالمعارضة السوریة      

عضو -66  

 عضو بقوات البشمركة-67        
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  )5(الملحق 

 كشاف الترمیز 

  

  ) ماذا قیل ؟(وحدة لفكرة والموضوع فئة 

الفئات الفرعیة  ت

  للمشاهد العسكریة

)1 -5( 

 الفئات الفرعیة 
  لطبیعة المشهد

)6 -12(  

  
فئة موضوع أسباب 

  القتال
)13-22( 

  
الفئات الفرعیة لفئة 

  مشاهد العنف
)23-29( 

  
الفئات الفرعیة 

لمصادر 
  المعلومات بالفیلم

)30-35( 

الفئات الفرعیة للمناطق 
الجغرافیة التى صورت 

  بالفیلم
)36-42( 

  المالحظات
 

        
        
        

  

  
  ) كیف قیل ؟(فئة الفكرة والموضوع الموضوع فئة 

  فئة حجم اللقطة  ت

)43-45( 

  
  فئة ثبات اللقطة
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  فئة نمط التعلیق

)50-51( 

  فئة زمن تصویر المشهد 
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  وحدة الشخصیة 
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)61-67( 
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)68-71 ( 

  
  فئة جنسیة الشخصیة 
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  )6(الملحق 

  محكمي االستمارةأسماء 
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