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يف ظــل تصاعــد حــدة الرصاعــات التــي تشــهدها منطقــة 

الــرق األوســط منــذ ســنوات عديــدة، تــم اســتدعاء منــوذج 

»اإلعــالم الحــريب« مــرة أخــرى ليظهــر يف واجهــة أمنــاط اإلعالم 

املتنوعــة يف املنطقــة، نظــرًا لحاجــة األطــراف الرئيســية يف تلك 

ــرصاع،  ــق ال ــا يف مناط ــا ونفوذه ــد قوته ــات إىل تأكي الرصاع

وحشــد مؤيديــن ملواقفهــا وسياســاتها.

ــارس دوًرا  ــات مي ــالم ب ــن اإلع ــط م ــذا النم ــدو أن ه ويب

ــر  ــالل التأث ــن خ ــداث، م ــات األح ــه مجري ــا يف توجي واضًح

عــى اتجاهــات الــرأي العــام، ولعــل النمــوذج األقــرب لهــذا 

ــي  ــالم األمري ــاول اإلع ــلوب تن ــو أس ــالم ه ــن اإلع ــط م النم

للحــرب عــى اإلرهــاب يف أفغانســتان والعــراق، والــذي ســاعد 

يف خلــق قاعــدة عريضــة مؤيــدة لهــذه الحــرب عــى الرغــم 

ــة، التــي ُمِنيــت بهــا  ــة والبري مــن الخســائر الكبــرة، املادي

ــة. ــات املتحــدة األمريكي الوالي

لكــن عــى الرغــم مــن تزايــد دور »اإلعــالم الحــريب« يف 

ــا  ــه عــى توجيهه ــن خــالل قدرت ــات م ــر عــى الرصاع التأث

إىل  ســاهم،  أنــه  إال  العــام؛  الــرأي  تأييــد  واســتقطاب 

ــا  ــاين منه ــي تُع ــام الت ــة االنقس ــم حال ــر، يف تفاق ــدٍّ كب ح

مجتمعــات كثــر مــن دول اإلقليــم، كونــه يف األســاس أحــد 

ــز  ــم بالتحي ــا يتس ــا م ــذي غالبً ــه« ال ــالم »املوج ــواع اإلع أن

واتخــاذ مواقــف مســبقة، والدفــاع عــن أيديولوجيــا معينــة، 

فضــال عــن أنــه يُعــد أحــد أدوات الحــروب النفســية، نظــرًا 

للــدور الــذي يقــوم بــه يف حشــد القــوى املؤيــدة، واســتاملة 
األطــراف املحايــدة، أو تلــك التــي مل تحســم  مواقفهــا بعــد 

ــا. ــٍة أو رصاٍع م مــن أزم

نماذج متعددة:
خــالل الفــرة املاضيــة تزايــدت االســتعانة مبــا يُعــرف 
بـ«اإلعــالم الحــريب« مــن خالل إطــالق قنوات جديــدة ومواقع 
ــي،  ــل االجتامع ــبكات التواص ــى ش ــابات ع ــة وحس إليكروني
وتحويــل مســارات بعــض القنــوات العامــة والخاصــة لخدمــة 

هــذا الهــدف.

ــذا  ــة له ــة حقيقي ــورية انطالق ــة الس ــت األزم ــد مثل وق
النمــط مــن اإلعــالم خــالل الســنوات القليلــة املاضيــة؛ حيــث 
ــا بتخصيــص مســاحات  ــا اهتامًم ــرصاع فيه ــدت أطــراف ال أب
ــيطر  ــي تُس ــة الت ــع اإلليكروني ــوات واملواق ــن القن ــعة م واس
عليهــا للركيــز عــى مــا تعتــره »نجاحــات« يف الســيطرة عــى 

ــات الصــادرة عنهــا. ــد مــن املناطــق، وإعــالن البيان املزي

يف  الرســمية  القنــوات  الســوري  النظــام  جنــد  وقــد 
التليفزيــون لهــذا الهــدف، وهــو األمــر ذاتــه الــذي انتهجتــه 
املعارضــة الداخليــة والخارجيــة مــن خــالل االســتعانة بقنوات 
تليفزيونيــة مثــل قنــايت »ســوريا الشــعب« و«ســوريا 18 
آذار«، باإلضافــة إىل املواقــع اإلليكرونيــة وصفحــات التواصــل 

ــي. االجتامع
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ولتحقيــق الهــدف ذاتــه، قــام تنظيــم »داعــش« بتوظيــف 

عــدة مؤسســات إعالميــة تقــع يف مناطــق ســيطرته يف العــراق 

وســوريا مثــل »أجنــاد«، و«الفرقــان«، و«االعتصــام«، و«قنــاة 

الحيــاة«، و«إذاعــة البيــان«، ومجلــة وموقــع »دابــق«، وعــدد 

كبــر مــن الصفحــات عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي.

ــد  ــع »اإلعــالم الحــريب« ق ــراق م ــة الع وياُلحــظ أن تجرب

تبلــورت مــع ظهــور ميليشــيا »الحشــد الشــعبي« التــي 

ــران،  ــة إلي ــة موالي حرصــت عــى االســتعانة مبنصــات إعالمي

»األنــوار«،  مثــل  قنــوات  فاســتخدمت  أخــرى،  وإطــالق 

و«العهــد«، وغرهــا، إىل جانــب مواقــع إليكرونيــة مثــل 

»كتائــب اإلعــالم الحــريب«، وصفحــة »كتائــب اإلعــالم الحــريب 

الداعــم لنــداء املرجعيــة الدينيــة« عــى موقــع التواصــل 

»فيســبوك«. االجتامعــي 

ويف ليبيــا، يالحــظ أن مثــة نشــاطًا ملحوظًــا لـ«اإلعــالم 

الحــريب« الــذي ال يقتــرص فقــط عــى وســائل اإلعــالم املرئيــة؛ 

حيــث تــرز مجلــة »املســلح« التــي تتصــدر املشــهد اإلعالمــي 

باملؤسســة  التعريــف  عــى  وتركــز  الليبــي،  العســكري 

ــا »األفــق«  ــا، وكذلــك مجلت ــا  وعامليًّ ــة محليًّ العســكرية الليبي

و«التدريــب«، إىل جانــب الرنامــج اإلذاعــي   «نســور الجــو«، 

املواقــع  اإلليكرونيــة وصفحــات  مــن  عــدد  عــن  فضــال 

التواصــل االجتامعــي.

ويف اليمــن، تقــوم القنــوات التــي يُســيطر عليهــا الحوثيون 

ــع  ــب مواق ــاة »املســرة«، إىل جان ــه، ال ســيام قن ــدور ذات بال

إليكرونيــة كثــرة تعمــل يف هــذا اإلطــار.

بينــام يظــل إعــالم املنظــامت الفلســطينية، بقنواتهــا 

عــى  وحســاباتها  اإلليكرونيــة  ومواقعهــا  التليفزيونيــة 

ــم  ــدي الدائ صفحــات التواصــل االجتامعــي، النمــوذج التقلي

لـ«اإلعــالم الحــريب« الســاعي إىل حشــد الــرأي العــام وحضــه 

ــريب  ــالم الح ــع »اإلع ــرار موق ــى غ ــا، ع ــي مواقفه ــى تبن ع

لرسايــا القــدس«، التــي متثــل الجنــاح العســكري لحركــة 

»الجهــاد اإلســالمي«.

خمسة مؤشرات:

تطــور شــكل وأســلوب »اإلعــالم الحــريب« خالل الســنوات 

ــا يف املــؤرشات  ــة بدرجــة كبــرة، وهــو مــا يبــدو جلًي املاضي

التاليــة:

واضًحــا يف  تطــوًرا  مثــة  أن  بــدا  آليــات مختلفــة:   -١
ــالم  ــائل اإلع ــال رس ــتخدمة يف إيص ــات املس ــلوب واآللي األس
الحــريب للمتلقــي؛ إذ مل تعــد تقتــرص عــى تصويــر العمليــات 
ــرة  ــا صغ ــارات وتضخيمه ــى االنتص ــز ع ــكرية، والركي العس
كانــت أم كبــرة. فعــى ســبيل املثــال، اعتمد »اإلعــالم الحريب« 
التقليــدي فيــام مــى عــى تقزيــم العــدو أو الطــرف اآلخــر 
ــات  ــى العملي ــم ع ــم التعتي ــا يت ــادًة م ــث ع ــس، حي املناف
ــا،  ــن نجاحه ــل م ــدو، والتقلي ــا الع ــوم به ــي يق ــة الت الناجح
بينــام يعتمــد »اإلعــالم الحــريب« الحــايل، يف شــق منــه، عــى 
العــام يف  الــرأي  حمــالت تشــويه أو باألحــرى »تكريــه« 
ــز  ــن خــالل الركي ــة والرســة، م ــدو العدواني مامرســات الع

ــا. ــوم به ــي يق ــات الت عــى العملي

ــة  ــو الخاص ــع الفيدي ــرت مقاط ــياق، ظه ــذا الس ــي ه فف
بعمليــات القتــل التــي يقــوم بهــا تنظيــم »داعــش« يف 
القنــوات الســورية املواليــة للنظــام، وكذلــك يف القنــوات 
التابعــة مليليشــيا »الحشــد الشــعبي« يف العــراق، إىل جانــب 
وســائل اإلعــالم اإليرانيــة. وبالطبــع، فــإن أحــد األهــداف التي 
ــو  ــك ه ــالل ذل ــن خ ــا م ــراف إىل تحقيقه ــك األط ــعى تل تس
ــلحة  ــات املس ــارش يف الرصاع ــتمر واملب ــا املس ــر انخراطه تري

ــدود. ــرة للح العاب

الحــريب«  »اإلعــالم  تنــاول  امتــد  جديــدة:  قضايــا   -٢
ــا  ــو م ــدول، وه ــي لل ــن القوم ــددات األم ــن مه ــث ع للحدي
كان محظــوًرا يف الســابق أيًضــا، حيــث ظهــرت العديــد مــن 
ــا األمــن القومــي ومــا  الرامــج الحواريــة التــي تناقــش قضاي
يتعــرض لــه مــن تهديــدات ال ســيام اإلرهــاب الــذي مل يعــد 
ــراق  ــى اخ ــه ع ــاه وقدرت ــدد ضحاي ــى ع ــم ع ــم التعتي يت
الداخــل، بــل إن الكشــف عــن مالبســات العمليــات اإلرهابيــة 
ــن  ــك م ــالم، وذل ــن اإلع ــات أحــد أهــداف هــذا النمــط م ب
أجــل تهيئــة الــرأي العــام لتأييــد جهــود محاربته، واملســاهمة 
يف تحجيــم قدراتــه، اعتــامًدا عــى فكــرة مفادهــا أن اســتقرار 
الــدول والشــعوب يتوقــف عــى مــدى إدراك حجــم املخاطــر 

ــا وسياســيًّا. ــا واجتامعيًّ ــي تســتهدفه أمنيًّ ــدات الت  والتهدي

ــا متطــورة: اســتفاد »اإلعــالم الحــريب« مــن  ٣- تكنولوجي
التطــور الــذي شــهده قطــاع االتصــاالت يف العــامل، فلــم يعــد 
يقتــرص عــى تغطيــة أخبــار الحــرب يف الصحــف، والقنــوات 
ــي  ــل االجتامع ــات التواص ــرت صفح ــث انت ــة، حي الفضائي
الخاصــة بوســائل »اإلعــالم الحــريب«، فنشــطت صفحــات 
ــد  ــيا »الحش ــة مليليش ــريب« التابع ــالم الح ــق اإلع ــل »فري مث
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الشــعبي« عــى موقــع »تويــر« والتــي تحظــى مبتابعــة 104 
آالف متابــع نشــط، وكذلــك »اإلعــالم الحــريب للجيــش اليمنــي 
واللجــان الشــعبية« عــى موقــع »فيســبوك« والتــي حملــت 
شــعار »مًعــا نحــو ســاحات التعبئــة والجهــاد« ويتابعهــا 

ــع. 44.499 متاب

٤- مجــال واســع: عــى الرغــم مــن أن وســائل »اإلعــالم 
الحــريب« عــادًة مــا تكــون تابعــة إمــا لدولــة أو طــرف واحــد، 
فإنــه ياُلحــظ أن بعــض املواقــع اإلليكرونيــة قــد تخصصــت 
ــى  ــرص ع ــع ال يقت ــريب« بتوس ــالم الح ــط »اإلع ــم من يف تقدي
دولــة واحــدة، أو عــى مواجهــة عــدو واحــد، وهــو مــا يبــدو 
واضًحــا يف وســائل اإلعــالم واملواقــع اإلليكرونيــة التــي تهتــم 
بنــر أخبــار وتقاريــر عــن الرصاعــات املســلحة يف دول 

ــة. ــات يف املنطق األزم

٥- مهــام عديــدة: اتســعت مهــام »اإلعــالم الحــريب« 
ــالل  ــن خ ــات م ــايف« للمجتمع ــن الثق ــز »األم ــمل تعزي لتش
نــر ثقافــة الوعــي بإجــراءات الســالمة والوقايــة، ومحاولــة 
ــامالت  ــداد الحت ــة واإلع ــوس بالتهيئ ــن النف ــة م ــة  الرهب إزال
ــا -عــى ســبيل املثــال-  الــرصاع املســلح، وهــو مــا ظهــر جليًّ
مــن خــالل تغطيــة وســائل اإلعــالم الــرويس بشــكل مكثــف 
الحتــامالت انــدالع حــرب عامليــة ثالثــة؛ حيــث نــرت قنــاة 
»روســيا 24« اإلخباريــة تقريــرًا حــول تحضر مالجــئ للحامية 
مــن رضبــات نوويــة يف موســكو وســان بطرســرج، كــام تناول 
موقــع مجلــة »فونتانــكا« الروســية أخبــاًرا عــن إمكانيــة قيــام 

حاكــم املدينــة بتقنــن الخبــز اســتعداًدا لحــرب مقبلــة.

اتجاهات مضادة:

ــداث  ــت أح ــام فرض ــه مثل ــول إن ــن الق ــة، مُيك ويف النهاي
املنطقــة اســتدعاء منــط »اإلعــالم الحــريب«؛ فــإن ذلــك األخــر 
ســيعمل عــى فــرض قضايــا بعينهــا عــى الســاحة اإلقليميــة 
التأثــر عــى مجريــات األحــداث  والدوليــة مــن شــأنها 
ــائل  ــي لوس ــر الخف ــز غ ــل التحي ــيام يف ظ ــا، ال س وتطوراته
ــذي  ــي، وال ــط اإلعالم ــذا النم ــق ه ــل وف ــي تعم ــالم الت اإلع
ــام  ــرأي الع ــل لل ــان- تضلي ــن األحي ــر م ــه -يف كث ــج عن ينت
ــا بعينهــا، وإغفــال أخــرى، أو  مــن خــالل الركيــز عــى قضاي
تعظيــم أخطــار وتقزيــم أخــرى، مبــا يخــدم أهــداف ومصالــح 
الــدول واألطــراف التــي تســتعن بهــذا النمــط مــن اإلعــالم.
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــام يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــالل املرحلــة الحاليــة، مــن خــالل رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــالت 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــالت   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيام   والتــي 

باهتاممــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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