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ملخص البحث: 
يرتبط  ما  وكل  األحداث  حلفظ  مهمة  وسيلة  التوثيق  يعد  الذي  الوقت  يف 
ان  الطبيعي  من  كان  واإلعالمي،  والفكري  الثقايف  والنتاج  اإلنسانية  بالنشاطات 
يلتفت الباحث اىل حتديد ماهية التوثيق اإلعالمي وأمهيته ووظائفه، ورصد اهتامم 
موسوعة فتو الدفاع الكفائي التي اصدرهتا العتبة العباسية املقدسة لتوثق اعالمياً 
الفتو املباركة وما ترتب عنها، ألن هذه املوسوعة وثقت عمليات التحرير واجلهد 
املشرتك للحشد الشعبي والقوات االمنية، متسلسلة بأكثر من ٦٠ جملداً تتضمن أدق 
التفاصيل، فلم يرتك املكلفون بكتابة هذه املوسوعة شاردة أو واردة، اال وثقوها، 
وال صغرية وال كبرية اال كان هلا سجل وصفحة تاريخ وتوثيق؛ لتقوم هذه الدراسة 
املوسوعة  يف  اإلعالمي   الصد بجانب  املتعلقة  االجزاء  مضامني   حمتو بتحليل 
مستخدماً الباحث يف دراسته املنهج املسحي التحلييل، معتمداً عىل النسب املئوية يف 

حتليل البيانات و استخراج النتائج. 

التواصل  مواقع  اإلِعالمي،   الصد اإلعالمي،  التوثيق  المفتاحية:  الكلمات 
االجتماعي، االنفوكرافك، البيانات األمنية، الموسوعة 



م.د. أحمد مهدي صبري عبد 

٦٢

Abstract 
As commonly agreed that documenta�on is an important means 

of preserving events and everything per�nent to human ac�vi�es 
and cultural, intellectual and media produc�ons, it is quite conve-
nient for the researcher to pay a�en�on to the defini�on, relevance 
and func�ons of media documenta�on and monitoring the interest 
of the encyclopedia of Sufficient Defense, issued by Holy Al-Abbas 
Shrine, to document the blessed fatwa and its consequences in me-
dia. More into the encyclopedia the libera�on processes: the joint 
effort of the Popular Mobiliza�on, marja`aeia-backed warriors, and 
the security forces are all documented in more than 60 volumes 
covering all the details. 

The teamwork assigned to write the encyclopedia leaves no a 
single event to be documented , there is a record of history and doc-
umenta�on page as the study is to analyze the contents of the vol-
umes reflec�ng the aspects of media in the encyclopedia through 
analy�c survey method based on percentages in data analyzing and 
results finding

Keywords: Fatwa, edict, scholars, marja`aeia, stances, pa-
trio�sm 
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املقدمة:
تعد عملية التوثيق الشاهد الذي ينقل تفاصيل احلدث بزمانه ومكانه وشخوصه 
وكل تفاصيله، فالتوثيق مرحلة تسجيل احلدث بصورة ثابتة وغري متبدلة أو متغرية 
من حلظة حدوثه، فضالً عن كوهنا حماولة الوقوف بوجه من حياول حتريف احلقائق 
أو تغيريها؛ لذا منذ فجر التاريخ أحس االنسان بحاجة ماسة اىل توثيق األحداث 
وتدوينها؛ لتكون دليالً فيام بعد عىل ما مرَّ من أحداث وكيف أثّرت يف املحيطني هبا. 
التوثيق خطوة مهمة يف احلفاظ عىل موروث أي  وتأسيساً عىل ذلك، فإذا كان 
التلف والضياع واالنقراض فإن  أمة ويعمل عىل صيانة هذا املوروث ومحايته من 
اثنني  جانبني  حيقق  ألنه  اإلطار؛  هذا  يف  وبارز  مهم  بدور  يقوم  اإلعالمي  التوثيق 
مهمني أوهلام عملية التوثيق نفسها بام متثله من خطوات احلفاظ والصيانة يف جانب 

وثانيهام هو توظيف هذا املحفوظ بكنوزه وتفصيالته يف جانب آخر. 
ومع صدور فتو الدفاع املباركة التي فتحت القلوب والعقول من كل االطياف 
الفكري  التارخيي  االنقالب  نقطة  كانت  الوطن،  نداء  لتلبية  واملعتقدات  واأللوان 
والوطني واالنساين، وبداية االنطالق للكوادر اإلِعالمية اخلاصة بالعتبة العباسية 
وتاريخ  وصفحة  سجل  هلا  كان  وكبرية  صغرية  فكل  وواردة،  شاردة  كل  لتوثيق 

وتوثيق، حتت مظلة موسوعة فتو الدفاع الكفائي. 
التحرير  عمليات  وتوثق  تارة  االنتصار  خرائط  وترسم  املوسوعة  هذه  لتأيت 
واجلهد املشرتك للحشد الشعبي والقوات األمنية تارة أخر، متسلسلة بأكثر من 
٦٠ جملداً بأدق التفاصيل. فاملنرب الذي أعلن الفتو أطلق الفكرة، ليكون التوثيق 
أساساً رصيناً وحجة واضحة لكل من حياول أن يقلل من شأن أي جزئية مهام كانت 

صغرية يف تلك املدة وما حلقتها من تبعات نفسية وإنسانية ومادية. 
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مشكلة البحث:
اإلحساس بوجود مشكلة ما وحماولة التصدي لدراستها من الباحث باستخدام 
املنهج العلمي يفرض عىل الباحث أن يأخذ بنظر االعتبار: هل تعرب مشكلة البحث 
تساؤالت  تُثري  وهل  خمتلفة؟  نظر  وجهات  وعن  ميداهنا،  يف  معرفية  إضافة  عن 
جدية تتطلب إجياد أجوبة علمية مقنعة هلا؟ من خالل هذه الرشوط املنهجية حاول 
الذي تناوله بالدراسة  الباحث أن يصوغ مشكلة بحثه، إذ ير الباحث أن املوضوع
يعد من املوضوعات املهمة والسيامأن التوثيق بشكل عام هو خطوة مهمة للحفاظ 
عىل الوثائق االحداث والوقائع التي من املمكن االستفادة منها يف جماالت متعددة يف 
احلياة؛ لذلك نجد أن مالكات العتبة العباسية املقدسة سارعت واستنفرت لتوثيق 
أحداث حقبة مهمة وخطرية مرّ هبا العراق بعد العام ٢٠١٤ بالتحديد بعد إصدار 
االرهابية  داعش  تنظيامت  مع  احلرب  املباركة وعمليات  الكفائية  اجلهادية   الفتو

وحترير املناطق من سيطرة التنظيامت اإلرهابية الداعشية. 
إذ متثلت مشكلة البحث بأسئلة أثارها الباحث وأراد أن جيد هلا االجوبة العملية 

والقاطعة التي تتمثل بام يأيت:
١. ما املقصود بالتوثيق اإلعالمي؟ وما خصائصه؟

٢. ما املكونات االساسية لعملية التوثيق اإلِعالمي يف ضوء فهم عملية التوثيق؟
٣. معرفة مد أَمهية التوثيق اإلِعالمي ورضورة وجوده حلفظ الوثائق؟

٤. ما نوع املوضوعات التي وثقتها موسوعة فتو الدفاع الكفائي؟
٥. هل متكنت املوسوعة من توثيق صد الفتو يف االعالم العريب والعاملي؟

التواصل  مواقع  يف  اإلِعالمي   الصد توثق  أن  املوسوعة  استطاعت  هل   .٦
االجتامعي؟
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٧. هل متكنت املوسوعة من رصد البيانات االمنية والعسكرية؟
٨. ما مد امهام العتبة العباسية املقدسة بتغطية فتو الدفاع املباركة؟ 

أَمهية البحث:
تتجىل أَمهية البحث بناحيتني:

١. األَمهية العلمية: يعد التوثيق بالغ األَمهية يف وقتنا احلايل بفضل اتساع رقعة 
املعرفة وزيادة االتصال والتواصل فضالً عن تعقد االمور وتطورها برسعة مذهلة 
نتيجة االندفاع التكنلوجي غري املسبوق، البد أن نتطور معه ونواكبه بعملية التوثيق 
يستمد  البحث  ان  كذلك  ووثائقها،  االحداث  اسرتجاع  عملية  علينا  تسهل  لكي 
أمهيته من كونه الدراسة األوىل للموسوعة فيام خيص الصد اإلِعالمي عرب حتليل 

كل ما يتعلق باجلانب اإلِعالمي يف موسوعة فتو الدفاع الكفائي بعمق ودقة. 
اىل  اليها  توصل  التي  النتائج  ضوء  يف  الباحث  يسعى  للمجتمع:  األَمهية   .٢
تقديم مؤرشات علمية مقننة للقائمني عىل اعداد هذه املوسوعة حول دور التوثيق 
اإلِعالمي يف تسهيل الوصول الرسيع اىل املعلومات وما يشكله من أَمهية يف حفظ 
الوثائق لألحداث املهمة فضالً عن متخذي القرار عند احلاجة إىل معلومات موثقة 

ومضمونة عند اختاذ قرار معني. 
أهداف البحث:

يف إطار االستدالل عىل مشكلة البحث بأبعادها، يمكن حتديد أهداف البحث 
يف اجلوانب االتية:

١. حتديد ماهية التوثيق اإلِعالمي، وخصائصه املختلفة؟
٢. الكشف عن املكونات االساسية للتوثيق وماذا يشكل التوثيق من أَمهية يف 

حفظ الوثائق؟ 
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٣. التعرف إىل املوضوعات التي تناولتها موسوعة فتو الدفاع الكفائي؟
العريب والعاملي وعرب مواقع  الصد اإلعالمي يف اإلعالمني  الكشف عن   .٤

التواصل االجتامعي؟
وثقتها  التي  والعسكرية  االمنية  التشكيالت  من  الصادرة  البيانات  كشف   .٥

موسوعة فتو الدفاع الكفائي
٦. التعرف إىل مديات مسامهة العتبة العباسية يف تغطية فتو الدفاع املباركة؟

اجراءات البحث
نوع ومنهج البحث:

أ. نوع البحث:
يعد هذا البحث من البحوث الوصفية. 

ب. منهج البحث:
استخدام الباحث يف بحثه املنهج املسحي التحلييل بشقيه الوصفي والتحلييل. 

جماالت البحث وحدوده:
تنقسم حدود البحث عىل ثالثة جماالت رئيسة هي:

أ. املجال املكاين: شملت حدود املجال املكاين هلذا البحث مجهورية العراق. 
ب املجال الزماين: حددت املدة من (عام ٢٠١٤) اىل (عام٢٠١٧)

املجال العلمي: الصد اإلِعالمي يف موسوعة فتو الدفاع الكفائي
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املطلب االول:
التوثيق اإلعالمي البنية املعرفية

أوالً. التوثيق اإلعالمي (املفهوم والتعريف):
واملعلومات  التارخيية  األحداث  حفظ  أنه  عىل  الواسع  بمفهومه  التوثيق  يدل 
خاصة  عملية  أي  منها،  يستفيدوا  ان  يمكن  الذين  االشخاص  اىل  ونقلها  العلمية 
والفكري  الثقايف  النتاج  عىل  حيافظ  أن  إىل  هيدف  والذي  الشامل  الدقيق  باحلفظ 

واإلعالمي، والنشاطات اإلنسانية كافة(١). 
فرتتبط بدايات ظهور التوثيق باحلضارات االوىل بعد أن استخدم االنسان طرقاً 
واساليب خمتلفة متعددة االدوات حسب الظروف البيئية املوجودة واملتوفرة يف كل 
مدة زمنية، لكن هذا العلم بدأ بالتوسع يف عموم العامل وأصبح يشكل شبكة مرتابطة 
بعضها مع بعض خصوصاً بعد أن تطور العلم والتكنولوجيات احلديثة وشهد العامل 
ثورة متزايدة يف جمال املعلومات والتقنيات املستخدمة يف معاجلة هذه املعلومات(٢). 
وارتكز التوثيق عىل جمموعة من اخلطوات العلمية الفنية واإلجراءات التي تقوم 
به،  اخلاصة  املعرفية  واحلقول  مضمونه  حتدد  وعاء  يف  املعلومات  ومجع  باستهداف 
من خالل احلصول عليها من املصادر املعرفية املختلفة، وختزينها وحفظها وترتيبها 

وتنظيمها وفهرستها وتصنيفها هبدف االستفادة منها وقت احلاجة إىل ذلك(٣). 
علم  يف  املتخصصون  وضعها  التي  التعريفات  من  بالعديد  التوثيق  حظي  لذا 

التوثيق، وسأكتفي بذكر بعضها:
ما عرفه جيمس ماك وروبت تايلور: بأنه جمموعة من العمليات الالزمة لتجميع 
ممكن  استخدام  أقىص  توفري  لغرض  وذلك  املتخصصة  املعرفة  وتوصيل  وتنظيم 

للمعلومات التي تشتمل عليها(٤). 
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ويعرف التوثيق: بانه علم السيطرة عىل املعلومات التي تتضمن الوثيقة والكتاب 
والعمليات  االلكرتونية  والنصوص  والفديوية  الصوتية  والتسجيالت  والصورة 

الفنية التقليدية كالتجميع واالختزان والفهرسة والتصنيف (٥). 
نقل  ينطوي عليها  التي  العمليات  بكل  املعلومات  تداول  أيضاً  يعني  والتوثيق 
كل  أي  الوثائق  اشكال  مجيع  معاجلة  ويشمل  املستفيد،  اىل  املصدر  من  املعلومات 
 حامل مادي للرسائل الرمزية، فهو يشمل النرش والطباعة واالتصاالت بعيدة املد

إضافة اىل التحليل واالختزان واالسرتجاع واالتاحة (٦). 
وتأسيساً عىل ما سبق من تعريفات التوثيق يمكن انه نعرفه «بأنه جتميع املعرفة 
وفق  ومنسق،  ومرتب  منظم  بشكل  وتسجيلها  وحتليلها  واختزاهنا  املتخصصة 
استخدامها  تيسري  هبدف  الفنية  واالجراءات  واالساليب  القواعد  من  جمموعة 

وهتيئتها لالسرتجاع من الباحثني أو املستفيدين باألساليب التقليدية أو االلية». 
ثانياً. أَمهية التوثيق اإلعالمي (٧):

١. الركيزة احلقيقة التي يعتمد عليها الباحثون يف البحث عن احلقيقة وعند اختاذ 
قرارات معينة. 

حاجة  أو  الطلب،  عند  املوثقة  املعلومات  عىل  احلصول  عملية  تسهيل   .٢
املستفيدين أو املؤسسات إليها. 

والدول  واحلكومات  واملنظامت  واجلامعات  االفراد  نضال  عىل  حي  شاهد   .٣
التي تعاقبت منذ فجر التاريخ. 

تعظيم  عىل  ويساعد  املجتمع،  فئات  ملختلف  بنتائجها  العامة  املنفعة  حيقق   .٤
العائد عن جهود املجتمع الرسمية واخلاصة. 

٥. يساهم التوثيق يف ضامن تلبية حاجات املستفيدين يف احلصول عىل ثمرات 
التنمية من خالل معرفة احتياجاهتم وفق إطارات وظروف معينة. 
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املؤسسات اخلدمية واالقتصادية  انشطة  املسائل احليوية يف  التوثيق من  يعد   .٦
وغريها من املؤسسات. 

االقتصادية،  املرشوعات  يف  الرضورية  القرارات  اختاذ  عىل  التوثيق  يساعد   .٧
تقديم  خالل  من  والتعليمية،  واخلدمية،  والصناعية،  والزراعية،  والصحية، 

املعلومات املوثقة اليها عند الطلب. 
٩. رضورة التوثيق يف املؤسسات؛ إذ إن املؤسسات التي تتجاهل هذا العلم تعد 
ا؛ ألن  مؤسسة «بال ذاكرة» وعرضة للوقوع يف اخلطأ الذي ربام تكون ارتكبته سابقً

عدم توثيقها ملواقفها وأنشطتها كفيل بضياعها. 
ثالثاً. أنواع مراكز التوثيق:

لقد صنف االحتاد الدويل للتوثيق مراكزه إىل عدة انواع هي(٨):
فهي  العام.  املال  من  أنشئت  التي  املراكز  :وهي  العامة  التوثيق  مراكز   .١
مؤسسات هتدف إىل الربح ويكون بإمكان اجلمهور العام االستفادة منها. وعادة ما 
يكون جماهلا معيناً من املعرفة. وغالبا ما تكون املواد التي جتمعها هذه املراكز قارصة 

عىل املطبوعات واملقاالت والدوريات إىل جانب الكتب. 
أو  مهنية  أو  علمية  جلمعيات  تابعة  مراكز  وهي  العامة:  شبه  التوثيق  مراكز   .٢
مؤسسات جتارية توظف خلدمة أعضاء هذه اهليئات، ويقترص هذا النوع من املراكز 

عىل جماالت معينة تتعلق بتخصص اهليئات التي تتبعها. 
بالرشكات  خاصة  مراكز  عن  عبارة  وهي  اخلاصة:  التوثيق  مراكز   .٣
املناسبة  املطبوعات  أنواع  جتميع  عىل  وحترص  والبنوك  والتجارية  الصناعية 

إلدارة املرشوع والعاملني به. 
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٤. مراكز األعالم الداخلية: وتعمل هذه املراكز علی جتميع بيانات اهليئة غري املنشورة 
والتي تشتمل عىل تقارير البحوث ومذكرات املعامل وتقارير العاملني بالرشكة. 

٥. مراكز اإلعالم املتخصصة: ويضم هذا النوع مراكز االعالم واالستشارة يف 
املؤسسات التجارية واملرشوعات التي هتتم بأنواع معينة من املنتجات، وتنشأ هذه 
هذه  بتناول  املتعلقة  والنصائح  باملعلومات  منها  املستفيدين  تزويد  لغرض  املراكز 

املنتجات واستعامهلا. 
رابعاً. وظائف مراكز التوثيق اإلعالمي وأهدافها(٩)

١. إمكانية تنظيم مراكز اإلعالم والتوثيق. 
٢. اإلملام بكافة التقنيات اخلاصة بتجميع املعلومات. 

احلديثة يف خدمة اإلعالم والتواصل  التكنولوجية ٣. القدرة عىل تسخري الوسائل
يف املجال اخلاص بالتوثيق. 

٤. تقديم اخلدمات املتعلقة بتلك األفكار التي تساعد عىل سهولة استخدامها. 
٥. توفري املعلومات والبيانات املوثقة واالعالم عنها وتوصيلها ملن يطلبها عند 

احلاجة. 
عند  واملنظمة  املوثقة  املعلومات  عىل  احلصول  يف  القرار  متخذي  مساعدة   .٦

احلاجة اليها، هبدف اختاذ القرارات السليمة. 
الصناعية،  النواحي  شتى  يف  االقتصادية  املرشوعات  معلومات  توثيق   .٧
والزراعية، والتعليمية، واخلدمية، والصحية، وغريها، وتوصيلها اليها عند احلاجة. 
نسخ  يف  وتوثيقها  الكتب  وأمهات  املهمة  القديمة  والكتب  الرتاث  احياء   .٨

ا من املساحة.  ا كبريً رقمية واالعتامد عىل التوثيق الرقمي بدال من ان تشغل حيزً
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املطلب الثاين:
التوثيق اإلعالمي يف موسوعة فتو الدفاع الكفائي

متهيد. . 
إن الرشوع بعملية التوثيق جاءت لنقل االحداث الواقعية التي حصلت بالفعل 
بناءً عىل الظروف الزمانية واملكانية، واستناداً ملجموعة اعتبارات لعل امهها تأكيد 
التوثيق وعدم  أَمهية  ممثليها يف كربالء  العراق من خالل  العليا يف  الدينية  املرجعية 
اعطاء الفرصة لضياع التاريخ الوطني البطويل الذي رسم خطوطه العراقيون وهم 

يدافعون عن أرضهم ومقدساهتم ضد تنظيامت «داعش» االرهابية. 
هذا ما دعا قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العباسية املقدسة إىل التفكري 
بكيفية توثيق وتدوين كل ما حدث يف العام ٢٠١٤ وما بعدها، لتعلن العتبة العباسية 
الرشوع بكتابة موسوعة فتو الدفاع الكفائي التي تضم حقبة تارخيية مهمة، ذلك 
التوثيق  عملية  حتتاجه  وتفصيالت  حيثيات  إلدارة  عمل  فريق  تشكيل  خالل  من 
الواجبات بني قسم االعالم من جهة ومركز  يف هذه املوسوعة، فضالً عن تقسيم 

 .العميد وباقي االقسام من جهة اخر
مع  والتواصل  الشعبي  احلشد  هيئة  لزيارة  العمل  فرق  بتشكيل  االقسام  لتبدأ 
عن  ناهيك  الدينية،  واملكاتب  والوزارات  واملحافظات  بغداد  يف  الرسمية  اجلهات 
 الفتو  لصد واملحيل  والعريب  العاملي  اإلِعالمي   الصد توثيق  نحو  التحرك 
والعمليات العسكرية واجلهد االنساين واإلغاثي ورسعان ما تطور العمل واخذ هذا 
املرشوع ابعاداً أوسع، من خالل فتح قنوات جديدة للموسوعة ليتوسع العمل معها. 
املوسوعة  أجزاء هذه  كبرياً يف  أخذ حيزاً  الرصد اإلعالمي  أن  بالذكر  واجلدير 
واهتامماً بالغ األَمهية للقائمني عليها، هذا ما جعل الباحث يركز عىل تسلط الضوء 



م.د. أحمد مهدي صبري عبد 

٧٢

ذلك من خالل  الكفائي،  الدفاع   اإلِعالمي يف توثيق موسوعة فتو عىل الصد
وتفسريها  وتبويبها  اإلعالمي  بالشأن  املتخصصة  األجزاء  مضامني   حمتو حتليل 

وفق األساليب العلمية املنهجية كام مبينة يف اجلداول االتية:  
جدول رقم (١) التوثيق اإلعالمي للفتو يف اإلعالم العريب والعاملي
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تشري معطيات اجلدول رقم (١) إىل أن الفتو املباركة قد شكلت حدثا كبرياً 
تغطيتها  يف  االوىل  باملرتبة  جاءت  فقد  والعاملية،  العربية  واملجالت  الصحف  يف 
ا من نص البيان املتضمن الفتو اىل التداعيات اىل ما بعد االنتصار،  اإلعالمية بدءً
فكانت تلك الصحف تقدم أخباراً وتقارير وحتليالت وحتقيقات ذات حمتو مبارش 
بالفتو والبالغ عددها (١٤٤) صحيفة وجملة عربية وعاملية وبنسبة  أو له عالقة 
مئوية تبلغ ( ٣٥٩ .٦٦%) من النسبة املئوية الكلية للمؤسسات اإلِعالمية العربية 
الثانية  باملرتبة  جاءت  فيام  اإلِعالمية،  مضامينها  يف   الفتو تناولت  التي  والعاملية 
املواقع االلكرتونية والبالغ عددها (٤٣) موقعاً الكرتونياً عربياً وعاملياً بنسبة مئوية 
والعاملية  العربية  اإلِعالمية  للمؤسسات  الكيل  املجموع  من   (%  ٨١٥ .١٩) تبلغ 
التي اهتمت بتغطية الفتو يف موادها اإلِعالمية املقدمة، أما باقي املراتب والنسب 
واملثبتة يف  املوسوعة  املوثقة يف   األخر اإلعالمية  الوسائل  باقي  تتوزع عىل  فهي 
اجلدول السابق والتي سجلت نسباً متباينة تبايناً ملحوظاً وكبرياً عن باقي الوسائل 

اإلِعالمية املتصدرة. 
أن  العاملي  اإلِعالمي  الشأن  يف  نجد  الصدد،  هبذا  املوسوعة  وثقته  ملا  واستناداً 
الفتو شكلت حدثا كبرياً يف الصحف واملجالت واملواقع االلكرتونية ال سيام يف 
السيد عيل  االعىل  الديني  املرجع  ذكر  من  منها خيلو  اي  يكن  مل  اذ  وأمريكا،  اوربا 
مواقفه  تسجيل  يف  وتسابقوا  اإلِعالميون  فتسارع  ظله،  دام  السيستاين  احلسيني 
للعامل  فكان  واحلكيم،  واملنضبط  امللهم  منها  العبارات  بأسمى  ووصفه  احلكيمة 
الدين  مثلت  التي  واالسالمية  االنسانية  بمواقفها  احلارضة  املثالية  الشخصية  امجع 
 الصد قوة   مد عىل  يدل  فهو  يشء  عىل  دل  ان  وهذا  متثيل،  أسمى  االسالمي 

لألفعال الصادرة عن سامحته. 



م.د. أحمد مهدي صبري عبد 

٧٤

الفتو شملت ٤ قارات  تناولت  التي  املؤسسات اإلِعالمية  ان  بالذكر  واجلدير 
بدءاً من اوروبا بــ (٢٦) دولة، واالمريكيتني بــ (٢٠) دولة، واسيا والرشق االوسط 
بــ (٢٠) دولة، وافريقيا بــ (٦) دول، لعل أبرزها كانت االندبندنت، ونيويورك تايمز، 
واكسربيس الربيطانية، والغارديان، والصني الشعبية، وفرانس ٢٤، والزمان الرتكية، 
وواشنطن بوست، والقنوات والصحف االملانية والروسية والفرنسية وغريها الكثري. 
وأنا أتتبع بوصفي باحثاً ومتخصصاً يف املجال اإلعالمي املوضوع ملست نوعاً 
هذه  ان  اال  كبرية،  تغيري  بحركات  العصور  عرب  مر  الذي  للتدوين  جديدا  وشكال 
غامضا  للناس  يبدو  ما  فكشفت  ومضمونا،  شكال  جديدا  نمطا  اعطت  املوسوعة 
عرب ما تضمنته من تقارير واخبار وموضوعات تم تداوهلا حول العامل تتحدث عن 
أَمهية ما صدحت به مآذن العتبة احلسينية بصوت النائب عن الشيبة املباركة الشيخ 
عبد املهدي الكربالئي، سواء موقع للحدث، ولصاحب الفتو، وللقائم بالنداء، 

وللملبي حينها، وللجحافل التي انطلقت بعدها، ولالنتصار الذي حتقق. 
واود هنا االشارة ايضا اىل أَمهية هذا التوثيق بوصفه مصدرا رصيناً للباحثني يف 
املجاالت اإلِعالمية بام خيص الفتو املباركة ومتعلقاهتا، ألهنا ختترص عىل الباحث 
توثيقا  ليس  انه  نجد  فهنا  املادة،  إلجياد  املصادر  داخل  الغوص  من  كبرياً  شوطا 
للصورة فقط او للبيان، بل حتى تاريخ النرش وتاريخ الصحيفة او املوقع وتبعيتها، 
نتائج  اىل  الوصول  عىل  تساعد   اخر دقيقة  وتفاصيل  النص،  بكاتب  والتعريف 
وحتقق اهدافاً حقيقية؛ ناهيك عن التسلسل الزمني واملنهجي لألحداث، والرتمجة 

من اللغات العاملية اىل العربية(١٠). 
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جدول رقم (٢) التوثيق اإلعالمي ملواقع التواصل االجتامعي(١١)

“ مواقع التواصل االجتامعي ”تويرت انموذجاً
أوالً. 
حرب 

احلسابات

االعدادالفرق العراقية املشاركة بغلق احلسابات املعادية
جيش املختار

٨٠ حساباً أغلق
فريق االبالغ العراقي
جنود التبليغ العراقي

ثانياً. 
احلسابات 
االنكليزية

٣٢ حساباًاحلسابات املغردة باللغة االنكليزية

٨٣ تغريدةالتغريدات االنكليزية الداعمة

ثالثاً. 
احلسابات 

العربية
٢٥  حساباًاجلهد الداعم للحسابات العربية

رابعاً. 
املغردين

بشكل منفرد
مقاتلون بأسامء 
مستعارة نتيجة 
الظرف االمني

٣٥_٤٠% منهم

كروبات وعمل مجاعي

احلشد الشعبي 
االلكرتوين 

EHS

٤٧٠ حساب

احتاد مغردي 
العراق ويضم 

(٩) فرق

كروبات عامة 
سامهة بالدعم 

املكثف
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سادساً. 

انواعهاالتغريدات
٠٠٠ .٣٣٨ .٣٦عسكري اخباري

ديني عقائدي
محايس داعم

فكاهي ساخر لالستهزاء بالعدو
سابعاً. 

اهلاشتاكات
البالغ عددها ٢٠٠ هاشتاك

التواصل  ملواقع  اإلِعالمي  بالتوثيق  اخلاص   (٢) رقم  اجلدول  معطيات  تبني 
يف  واسايس  بارز  دور  هلا  كان  اإلِعالمية  املاكنة  أن  انموذجاً»،  «تويرت  االجتامعي 
لإلعالم  كبرية  أَمهية  أعطت  التنظيامت  هذه  ألن  االرهابية،  التنظيامت  مع  احلرب 
خالل  من  االرهايب  الفعل  ينعش  الذي  االوكسجني  يعد  ألنه  هيكليتها  داخل 
الفعل  حظي  وعنيفة  دامية  النشطات  هذه  كانت  فكلام  واشهاره،  عنه  االعالن 
االرهايب بتغطية اعالمية كرب ومركزة، السيام واهنم جندوا جيشاً إعالمياً يف كافة 
التخصصات لشن حرب إعالمية ونفسية وفق اسرتاتيجية اعالمية تتمثل باستخدام 
االساليب الدعائية لعرص احلداثة يف مواقع االنرتنيت ومواقع التواصل االجتامعي 
وحتديداً «موقع تويرت»  واملتمثلة بالتكرار والكذب والتضليل وحتويل االنتباه فضالً 
عن اساليب التضخيم والتهويل والتخويف واثارة الرعب والفوىض، ناهيك عن 
هلم،  عدواً  حيسبونه  من  كل  ضد  واملبالغة  باإلضافة  أو  باحلذف  التشويه  اساليب 

هبدف اضعاف الروح املعنوية لد قواتنا االمنية. 
ليظهر باملقابل لدينا إعالم مضاد إلعالم تنظيامت داعش االرهابية، بعد أن انتبه 
املغردون احلشديون عىل مفصلية مهمة يف العمل اإلعالمي احلريب واملعنوي وهي 
أن احلرب عىل داعش ال جتري يف ساحات القتال فقط، بل هزيمة التنظيم إعالميا 
االلكرتوين  اجلهد  دخول  ليحقق  األهم،  السالح  هو  وأكاذيبه  جرائمه  وكشف 
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للناشطني العراقيني يف تويرت والداعم للحشد الشعبي والقوات االمنية انتصارات 
كبرية يف غلق االالف من احلسابات املسيئة املعادية والتي كانت أبواقاً بارزة داعمة 
لداعش، وثقتها موسوعة فتو الدفاع الكفائي بتواريخ وارقام موثقة صورياً وفق 

تصنيفات منظمة شملت كالً من:
املعادية  احلسابات  اخرتاق  عىل  مهمتها  ارتكزت  التي  احلسابات:  حرب  أوالً. 
هبذه  عملت  إذ  العراقيني،  املغردين  جبهة  تقوية  يف  لتسخريها  معلوماهتا  وتغيري 
اجلبهة ثالثة فرق وهي جيش املختار وفريق االبالغ العراقي وجنود التبليغ العراقي 

ليتمكنوا من غلق (٨٠ حساباً). 
ثانياً. احلسابات االنكليزية: وهي حسابات داعمة لقواتنا االمنية البطلة واحلشد 
الشعبي كان يديرها فرق من الشباب العراقيني واإلِعالميني املغرتبني لنرصة العراق 
يف جبهة مواقع التواصل االجتامعي، بلغات غري اللغة العربية والتي كان هلا تأثري 
كبري يف قلب الرأي العام العاملي ملصلحة العراق وخصوصاً مع هناية عام ٢٠١٥، 

والبالغ عددها (٣٢) حساباً وبواقع (٨٣) ألف تغريدة. 
ثالثاً. احلسابات العربية: التي متثلت باجلهد العريب البسيط واملحدود جداً الداعم يف 
موقع تويرت ممن سجلوا وقفة طيبة مع الناشطني العراقيني لدعم القوات العراقية، من 
القطيف والكويت وعامن اىل جانب اللبنانيني والسورين والبالغ عددهم (٢٥) حساباً. 
عىل  اإلعالمية  احلرب  يف  الداعمة  الفردية  احلسابات  وهي  املغردون:  رابعاً. 
مستعارة  بأسامء  مقاتلون  منهم   %٣٥_٤٠ قرابة  كانوا  والذين  الداعيش  اإلعالم 
للكروبات  اجلامعي  والعمل  الكروبات  توثيق  عن  فضالً  األمني،  الظرف  نتيجة 
والبالغ  االرهابية  للتنظيامت  اإلعالمية  اهلجامت  لصد  تويرت  يف  الداعمة  العراقية 

عددها (٤٧٠) حساباً. 



م.د. أحمد مهدي صبري عبد 

٧٨

كان  التي  ومضامينها  التغريدات  عدد  توثيق  وهي  التغريدات:  خامساً. 
يغردها االفراد واملجاميع الداعمة للقوات االمنية، والتي تنوعت ما بني عسكرية 
واخبارية ودينية وعقائدية فضالً عن فكاهية ساخر لالستهزاء بالعدو، والبالغ 

عددها (٠٠٠ .٣٣٨ .٣٦) تغريدة. 
سادساً. اهلاشتاكات: هي تشري إىل رمز (#) وتستخدم لتصنيف التغريدات أو 
األخبار ذات املوضوع الواحد، فضالً عن استخدامها لزيادة التفاعل بني مستخدمي 
األمنية  للقوات  الداعمة  االلكرتونية  الفرق  لتنطلق  االجتامعي،  التواصل  مواقع 
اهلجامت  ضد  تويرت  موقع  عىل  اإلعالمية  حرهبا  يف  باستخدامه  الشعبي  واحلشد 
اجلزء  إطار  املوثقة ضمن  اهلاشتاكات  بلغ عدد  إذ  االرهابية،  للتنظيامت  اإلِعالمية 

االول من املوسوعة (٢٠٠) هاشتاك.  
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جدول رقم (٣) التوثيق اإلِعالمي للبيانات االمنية والعسكرية
النسبة املئويةعدد البياناتالتشكيالت االمنية والعسكريةالتسلسل 

٦٨٢ .٢٣%٢٩٢وزارة الدفاع العراقية١
٢٧٥ .٢٠%٢٥٠اجلهد االستخبارايت٢
٨٤١ .١١%١٤٦طريان اجليش٣
٥٩٦ .٨%١٠٦التحالف الدويل٤
٠٥٥ .٧%٨٧الفرق العسكرية٥
٠٨٢ .٦%٧٥قيادة عمليات بغداد٦
٠٢٨ .٥%٦٢قيادة عمليات سامراء٧
٤. ٦٢٢%٥٧قيادة عمليات صالح الدين٨
٩١٦٣٥ .٣%٣٩قيادة عمليات نينو

١٦٣ .٣%٣٩قيادة عمليات االنبار١٠
١٦٣ .٣%٣٩قيادة عمليات اجلزيرة١١
٣٥١ .٢%٢٩مديرية هندسة امليدان١٢
٤٠٥ .٠%٥قيادة عمليات دجلة١٣
٣٢٤ .٠%٤قيادة عمليات الفرات االوسط١٤
٢٤٣ .٠%٣قيادة عمليات بابل١٥

١٠٠%١٤١٢٣٣املجموع

من  الصادرة  البيانات  عدد  أن  واحد  رقم  اجلدول  معطيات  خالل  من  يتضح 
بلغ  الكفائي  الدفاع   فتو موسوعة  وثقتها  التي  والعسكرية  االمنية  التشكيالت 
(١٢٣٣) بياناً موزعاً عىل مخس عرشة مؤسسة أمنية، تضم خمتلف صنوف قواتنا 
تفصيالت  عىل  االطالع  وبعد  الشعبي،  احلشد  أبناء  بمساندة  وتشكيالهتا  األمنية 
هذه البيانات ومضامينها تبني لنا أهنا تنضوي حتت (٢٥٦) صنفاً وتشكيالً تتوزع 
(وزارة  بذلك  متصدرة  عسكرية.  واقسام  وفرق  وأفواج  ووحدات  الوية  بني  ما 
مئوية  وبنسبة  بياناً  والبالغة (٢٩٢)  منها  الصادرة  البيانات  بعدد  العراقية)  الدفاع 
البيانات  بعدد  الثانية  باملرتبة  (اجلهد االستخبارايت)  فيام جاء   ،(%٦٨٢ .٢٣) تبلغ 
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الصادرة والبالغة (٢٥٠) بياناً وبنسبة مئوية تبلغ (٢٧٥ .٢٠%)، اما يف املرتبة الثالثة 
فجاء (طريان اجليش) بعدد البيانات الصادرة منه والبالغة (١٤٦) بياناً وبنسبة مئوية 
البيانات  بعدد  الدويل)  (التحالف  الرابعة فجاء  املرتبة  أما يف  تبلغ (٨٤١ .١١%)، 
البيانات  باقي  اما   ،(%٥٩٦ .٨) مئوية  وبنسبة  بيان   (١٠٦) والبالغة  منه  الصادرة 
إذ   ،االخر االمنية  والتشكيالت  القيادات  باقي  عىل  توزعت  فقد  املئوية  ونسبها 
تساوت بعض القيادات يف عدد بياناهتا الصادرة، فيام اختلفت االخر املتبقية بنسب 

متباينة ومتباعدة عن التشكيالت االخر املتصدرة حسب واجباهتا وصالحيتها. 
الدفاع  وزارة  عن  صادرة  رسمية  وثائق  هي  البيانات  هذه  أن  التأكيد  من  والبد 
العراقية والتي توضح تفاصيل سري املعارك عىل مدار ثالث سنوات مستمرة مع تنظيامت 
(داعش) االرهابية انطالقاً من االستعدادات والتحضري للمواجهة والتصدي للحرب 
بقايا  املناطقمن  وتطهري  العوائل  واجالء  املوصل  دخول  حلني  (داعش)  تنظيامت  مع 
املواد غري املنفلقة والعبوات املزروعة يف املناطق املحررة من املنازل املفخخة والطرق 
النيسمية لتسهيل حتركات اجليش واحلشد الشعبي. فضالً عن ذلك فهي ايضاً وثائق 
جتسد حجم البطوالت اخلالدة والتضحيات الكبرية التي قدمتها قواتنا االمنية املسلحة 
بمختلف صنوفها وتشكيالهتا مع ابناء احلشد الشعبي يف التصدي للتنظيامت االرهابية 

واستعادة مجيع االرايض العراقية وتطهريها من دنس عصاباهتم االجرامية(١٢). 
جدول رقم (٤) التوثيق اخلاص باجلهد اإلعالمي للعتبة العباسية املقدسة:
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اجلهد اإلعالمي للعتبة العباسية املقدسة

أوالً. االعالم املطبوع

أسم ت
النرشة

نوع 
النرشة

تفاصيل اخرالعدد االخريالعدد االولالنارش

أهل ١
الثغور

إصداراتأسبوعية
الكفيل

٢٠١٤/٩/٢٥
افتتحت بنداء 

الوطن

اكثر من كتب هلا: الكاتب ٢٠١٥/٩/١٧
١٢٠ ”عيل حسني اخلباز“

مقاال من اصل ٦ كتب

إصداراتاسبوعيةالكفيل٢
الكفيل

صادرة سابقاً
 واكبت الفتو
بالعدد (٥٣٥) 
يف عامها ال١١

مستمرة 
اصداراهتا
 لغاية االن

إصدارات شهريةالرياحني٣
الكفيل

شعبة 
الطفولة

صادرة سابقاً 
يف شهر حمرم 

٢٠٠٩
واكبت الفتو

مستمرة 
اصداراهتا لغاية 

االن

اكثر من كتب هلا مها 
الكاتبان:

”عيل البدري وعيل 
رستم“

إصدارات شهريةحيدرة٤
الكفيل

يف ترشين 
٢٠١٥

 واكبت الفتو
بتغطية مكثفة

أشهر كتاهبا٢٠١٧/٥/٢٨
عيل رستم البديري

رياض ٥
الزهراء

إصدارات شهرية
الكفيل

يف ايلول ٢٠١٤
 واكبت الفتو

بعددها ٨٦

مستمرة 
اصداراهتا لغاية 

االن

آخر إصدار تناولت فيه 
مواضيع الفتو بعددها 

١٢٦

٦ صد
الروضتني

إصدارات شهرية
الكفيل

صادرة سابقاً
 واكبت الفتو

بعددها ٢٤١ يف 
متوز ٢٠١٤

مستمرة 
اصداراهتا لغاية 

االن

تضم ٢٨ قسامً وعدد 
صفحاهتا ٨٣ صفحة
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االعالم االلكرتوين واملسموع

شبكة الكفيل املوقع الرسمي١
 للعتبة العباسية

قسم األخبار تناول(١٧٢)اقسام املوقع (٩)
 موضوعاً يف عمليات التحرير

ومابعد الفتو 

٢

إذاعة 
الكفيل

(١٢) برناجماً اسبوعياً 
 خاصاً بالفتو

وجمرياهتا تقسم:

برناجمان بواقع(٨) 
ينقسم بث حلقات

هذه الربامج 
اىل :

٤ بث مبارش
٢ ميداين

عرشة برامج 
بواقع(١٢) حلقة

٦ تسجييل

الربامج املنوعة لإلذاعة 
التي تضمنت فقراهتا 
جوانب ختص الفتو

عددها 
عرشون 

برناجماً

(١٥) منها اخذ جانب التغطيات اخلاصة لألحداث 
املهمة لعمليات التحرير مثال حترير جرف النرص حترير 

امريل حترير اجلانب األيمن وغريها

(٥) منها كانت تتناول بشكل يومي

بواقع كيل (١٥٠) حلقة خالل عمليات التحرير
عدا الربامج اليومية املبارشة الصباحية واملسائية

تشري معطيات اجلدول رقم (٤) اخلاص بتوثيق اجلهد اإلعالمي للعتبة العباسية 
املقدسة إىل أن إعالم العتبة أوىل اهتامماً كبرياً باجلهد اإلعالمي يف تغطية فتو الدفاع 
الشعبي،  واحلشد  االمنية  قواتنا  وحتركات  االحداث  مواكبة  خالل  من  املباركة، 
لتوثق عدساهتم تلك التحركات حلظة بلحظة وفق رؤية اسرتاتيجية ممنهجة هتدف 

اىل ايصال صوت احلق بكل موضوعية ومهنية. 
فاستناداً اىل الدور الكبري الذي يؤديه اإلعالم يف اظهار احلقائق السيام يف أوقات 
أن   (٤) اجلدول  يف  املوجودة  البيانات  خالل  ومن  نالحظ  واحلروب،  االزمات 
الكوادر اإلِعالمية التابعة للعتبة العباسية املقدسة اهتمت بتغطية الفتو وما ترتب 
عىل اثرها من دعم كبري للقوات االمنية يف حربه مع تنظيامت «داعش» االرهابية، 
لتوثيق  اإلِعالمية  ومؤسساهتم  اإلعالمية  كوادرهم  مجيع  استنفار  عرب  وذلك 
شملت  متعددة  وابواب  مسارات  وفق  الشعبي  واحلشد  األمنية  قواتنا  بطوالت 
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مجيع االصدارات اإلِعالمية التابعة للعتبة، من مقاالت وحوارات واخبار ونرشات 
وقصص وغريها من الفنون الصحفية. 

ليضيف إعالم العتبة اىل إصداراهتم اإلِعالمية املقروءة اخلمسة واملتمثلة بـ (نرشة 
الكفيل وجملة الرياحني وجملة حيدرة وجملة رياض الزهراء وصد الروضتني) نرشة 
أسبوعية سادسة وهي (اهل الثغور) التي اهتمت برصد اإلعالم احلريب للحشد الشعبي 
وما حققه من انجازات عظيمة يف الدفاع عن أرض العراق ومقدساته، والتي صدرت 
بتاريخ(٢٠١٤/٩/٢٥) لتعلن والدة عددها األول الذي افتتح بنداء الوطن، ومن 
خالل االطالع عىل املضامني اإلِعالمية التي وثقتها موسوعة فتو الدفاع الكفائي 
«عيل  الكاتب  هو  النرشة  هلذه  كتب  من  اكثر  ان  الباحث  وجد  واألرقام،  بالتواريخ 
حسني اخلباز» بحوايل ١٢٠ مقاالً من أصل ٦ كتب، أما باقي االصدارات فهي ايضاً 
واكبت االخبار والقصص البطولية املرشفة لقواتنا االمنية واحلشد الشعبي فلم ختلُ 

موضوعاهتا من االحتفاء والدعم لبطوالهتم يف معركتهم ضد االرهاب. 
كذلك مل يكن اإلعالم املرئي واملسموع بمعزل عن اإلعالم املقروء إذ عملت كوادر 
عالمية عىل إنتاج األفالم وإعداد الربامج وتقديمها وإجراء التغطيات اخلاصة  العتبة اإلِ
باألحداث آنذاك، ليستهدف حمتو رسائلها اإلِعالمية خمتلف الفئات العمرية للجمهور 
العباسية  للعتبة  الرسمي  املوقع  الكفيل  شبكة  سخرت  فقد  واألطفال،  الناشئة  ومنهم 
اقسامها التسعة لكتابة االخبار وتناول حوايل (١٧٢) موضوعاً يف أثناء عمليات التحرير 
 فيام عملت اذاعة الكفيل عىل بث (١٢) برناجماً اسبوعياً خاصاً بالفتو ،وما بعد الفتو
وجمرياهتا تبث هذه الربامج (٢٠) حلقة اسبوعياً ما بني بث مبارش وتسجييل وميداين، 
براجمها  تضمنت  فقد  برناجماً    (٢٠) عددها  والبالغ  املنوعة   االخر الربامج  كذلك 
بواقع (١٥٠) حلقة ختص عمليات  التحرير   الفتو وعمليات  جوانب عديدة ختص 

حترير القواطع املهمة عدا الربامج اليومية املبارشة الصباحية واملسائية(١٣). 
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جدول رقم (٥) اخلاص بتوثيق االنفوكرافك لوسائل االتصال باألرقام والنسب:
توثيق االنفوكرافك لوسائل االتصال باألرقام والنسب

أوالً. 
الرتسانة اإلعالمية 

لداعش

مؤسسات اعالمية 
تقليدية

قناة تلفزيونية، وإذاعة، جملة، وصحيفة، 
وتسجيالت سيمو برصية 

مواقع الكرتونية، وقنوات يوتيوب، وبرامج مؤسسات رقمية
تواصل أجتامعي، ومدونات، ومنتديات. 

ثانياً. 
التوظيف الرقمي 

لتنظيامت داعش

شبكة االنرتنيت، وكوكل بالي، وبرامج التواصل االجتامعي

١٠٠٠ صفحةالصفحات العربية
٠٠٠ .٤٠ صفحةالصفحات بلغات متعددة

املتابعون من املناطق الواقعة حتت سيطرة 
داعش ومن السعودية

٠٠٠ .١٠ متابع

تويرت (احلسابات النشطة يف بداية عام 
(٢٠١٤

٠٠٠ .٤٦ حساب

تويرت (احلسابات التي تم غلقها حتى هناية 
عام ٢٠١٤)

١٠٠٠ حساب

تويرت( احلسابات التي تم غلقها حتى هناية 
عام ٢٠١٧)

٠٠٠ .٣٦ حساب

١٢ منصةاملنصات الرقمية التي يمتلكها التنظيم
٤ منتدياتاملنتديات التي يمتلكها التنظيم
٧ مدوناتاملدونات التي يمتلكها التنظيم

٣ وكاالتالوكاالت  التي يمتلكها التنظيم
٢ شبكات الكرتونيةالشبكات االلكرتونية التي يمتلكها التنظيم
مؤسسات االنتاج وقنوات اليوتيوب التي 

يمتلكها التنظيم
٧ مؤسسات

مركز الدراسات التابعة جلبهة النرصة 
والذي تم توظيفه لداعش

١ مركز

٢ (فجر البشائر، التطبيقات االلكرتونية
ونور)
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ثالثاً. 
النسب املئوية لربامج 

التواصل االجتامعي

٧٤%املواقع العربية
٢٠%املواقع االنكليزية

٦%املواقع الفرنسية

رابعاً. 
أساليب داعش 

االجرامية مع 
اإلِعالميني

الذبح بالسكني

اخلنق بسلك حديد

تفخيخ الكامرات واجهزة احلواسيب

جدول رقم (٥. أ) اخلاص بتوثيق االنفوكرافك باألرقام لتنظيامت داعش
توثيق االنفوكرافك باألرقام لتنظيامت داعش

أوالً. 
داعش

قيادات داعش من (٢٠١٤/٦/٤ اىل 
اب ٢٠١٨)

االعداد
١١٦ قائداً

٥٠ خريطةاخلرائط
ثانياً. 

ضحايا 
الرصاع 

مع 
داعش

 ١٥٠ .٥٥مصاباًمصابني
٣٠ الف شهيد مدينشهداء
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ثالثاً. 
باألرقام 
تنظيامت 

داعش

سيطرة التنظيم عىل حوايل ٤٠ % من مساحة العراق
شارك يف عمليات حترير االرض من التنظيم ما يقارب ١٠٠٧٣١٨ عنرصاً عراقياً

استهلكت عمليات التحرير 
حوايل(٥٣) ترليون دينار 
عراقي من ميزانية العراق 

موزعة عىل سنوات :

العاماملبلغ

١٤
ترليون

٢٠١٤

٨ .١٤
ترليون

٢٠١٥

٣ .١٥
ترليون

٢٠١٦

٩ .٨
ترليون

٢٠١٧

رابعاً. 
املقابر 

اجلامعية

جمموع املقابر اجلامعية ٢٠٢
مقربة تتوزع عىل ٤ حمافظات

يف 
نينو

٩٥ مقربة

٣٧ مقربةيف صالح الدين
٣٧ مقربةيف كركوك
٢٤ مقربةيف االنبار

املقابر التي مل يعلن عن اعداد ضحاياها 
واعدادها

٦٠٠٠ اىل ١٢٠٠٠ مواطن

املواطنون جمهولو املصري وال يعرف عنهم 
يشء

١٣٧٦ مواطناً

جدول رقم (٥. ب) اخلاص بتوثيق االنفوكرافك لألساليب االجرامية وطرق التعذيب

توثيق االنفوكرافك لألساليب االجرامية وطرق التعذيب
أوالً. 

أبرز املجازر التي 
ارتكبها التنظيم

االعدادجمزرة الصقالوية
٤٠٠ اىل ٥٠٠ جندي تابع 

للفرقة العارشة
٢٠٠٠ طالب أعدموا، ٩٠جمزرة سبايكر اجلوية

طالبا منهم تبقى فقط
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ثانياً. 
االساليب 

االجرامية التي 
ارتكبها التنظيم

 ٠٠٠ .١٠كتابالكتب التي حرقت
 ٠٠٩٠٠٠ .١شخصاالشخاص الذين حتت سيطرهتم

١٨٠ دائرةالدوائر احلكومية التي دمرت
٤ جامعاتاجلامعات التي تعرضت للتخريب

٣٠ مرقداًاملراقد التي تعرضت التخريب
٣٠ كنيسةالكنائس التي تعرضت للتخريب

املواقع االثرية التي تعرضت 
للتخريب

٧٠ موقعاً أثرياً

املدن التارخيية التي تعرضت 
للتخريب

٤ مدن

٥٥٠٠ مديناملدنيون الذين أعدموا
ثالثاً. 

أبرز طرق التعذيب
قطع األصابع باستخدام مقص األشجار

تفجري اليد او تكسريها بواسطة انابيب احلديد
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جدول رقم (٥. ج) اخلاص بتوثيق االنفوكرافك للقوميات التي ترضرت من احتالل داعش

توثيق االنفوكرافك للقوميات التي ترضرت من احتالل داعش

أوالً. 

القوميات التي 

ترضرت من 

”داعش“

العددالسكن الكيل يف نينوااليزيدون
٠٠ .٥٦٠ مواطن

 ٠٠٠ .١٠مواطناملواطنون الذين قتلوا
٢٥ دار عبادةدور العبادة التي تعرضت للهدم

٧٠% من عدد املنازلاملنازل التي استخدمها داعش
٧٠% من عدد املنازلاملنازل التي تعرضت للخراب والتدمري

١٠٠٠ مواطناملواطنون الذين هجروا

عدد املقابر ٤٣ مقربة ١١٢ الف مواطن تم دفنهم بمقابر مجاعية

مجاعية
٤١٧ .٦ خمطوفاًاملخطوفون من االيزيدين
٣٠٩٢ مواطناًاملخطوفون الذين حرروا

 ٠٠٠ .١٨٠مواطن السكن الكيل يف نينواملسيحيون
مسيحي

٠٠٠ .٣٠ مسيحياملسيحيون الذين يسكنون يف املوصل
٠٠ .١٥٠مسيحياملسيحيون الذين يسكنون يف سهل نينو 

١٠٠١ مسيحياملسيحيون الذين نزحوا من املوصل
٠٠٠ .٣٦ مسيحياملسيحيون الذي خرجوا من العراق

املسيحون الذين قاموا بدفع جزية البقاء يف 

اماكنهم احياء أو اخلروج بسالم

٠٠٠ .٤٣ مسيحي

٠٠٠ .٧٥ مسيحياملسيحيون الذين عادوا اىل سهل نينو
٠٠ .٢٠٠ مسيحياملسيحيون الذين عادوا اىل املوصل
٤٥٠٠ مسيحياملسيحيون الذين عادوا اىل قرقوش

٥٠٠ مسيحياملسيحيون الذين عادوا اىل ستل سقف
٠٠٠ .١٥ مسيحياملسيحيون الذين عادوا اىل برطال وبعشيقا

املسيحيون الذين امتنعوا من العودة بسبب 

تدمري منازهلم وحرقها

٤٠% من العدد الكيل
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جدول رقم (٥. د) اخلاص بتوثيق االنفوكرافك لألرضار التخمينية يف املوصل
توثيق االنفوكرافك لألرضار التخمينية يف املوصل

أوالً. 

االرضار 
التخمينية 
يف منشآت 

املوصل

النسب
٩٠%الكهرباء

٧٠%املياه والرصف الصحي
٨٠%النقل

٩٥%االتصاالت
٧٠%الصحة

٩٠%مرافق عامة
ثانياً. 

االرضار التي 
حلقت بجامعة 

املوصل

جامعة 
املوصل

ثاين اكرب جامعة بعد جامعة بغداد
تضم ٢٣ كلية علمية وانسانية
حتتوي عىل ١٢ مركزاً علميًا

٥ مستشفيات
مكتبة مركزية واحدة كبرية حتتوي عىل االالف املصادر العلمية

٣٠ الف طالب وطالبة
ثالثاً. 

االرضار 
التي حلقت 

بمتحف 
املوصل

ارضار 
متحف 
املوصل

بيع االثار املوجودة يف املتحف

حرق الكتب

تدمري القاعات
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جدول رقم (٥. هـ) اخلاص بتوثيق االنفوكرافك هليئة احلشد الشعبي
توثيق االنفوكرافك هليئة احلشد الشعبي

أوالً. 

احلشد 
الشعبي

عام ٢٠١٤ بلغ عدد املتطوعني بعد صدور الفتو ٥٠٠ .٠٠٠ .٣ متطوعمتطوعون
املتطوعون الذين سجلوا رسمياً (١٤٢) الف متطوع يف (٤٢) لواء حتت امرية 

هيئة احلشد الشعبي

هيئة احلشد 
الشعبي

يتوزع املتطوعون املسجلون 
يف اهليأة

يف االنبار 
 (٤٧٤٧)

منتسباً

يف صالح 
الدين 

 (٤٨٩٦)
منتسباً

يف سامراء 
 (١٧٤٠)

منتسباً

 نينو
 (٣٥٧٠)

منتسباً

كركوك 
 (٤٦٣٥)

منتسباً

توزيعهم

حسب

املكونات

املسيح (٥٠٠)

الشبك (٨٠٠)

الرتكامن (٣٥٢٠)

الوسط واجلنوب

(٥٩٢ .١١٧)

احلشد العشائري

احلشد التعبوي

٠٠٠ .٣٠ الف منتسباملتطوعون الذين انتسبوا لوزارة الدفاع

ثانياً. 

شهداء احلشد الشعبي

(٧٩٥٥) شهيد لغاية يوم اعالن النرصالعدد الكيل

٠٠٠ .١٤ فردعدد ابنائهم
١٦٢ يتيامًعدد االيتام
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جدول رقم (٥. و) اخلاص بتوثيق االنفوكرافك للجهد اهلنديس:
توثيق االنفوكرافك لوسائل االتصال باألرقام والنسب

اجلهد اهلنديس ملعاجلة 
املفخخات

العددالنوع
١٨٢٦ عبوة ناسفةالعبوات الناسفة
٢٤٥١ عمليةعمليات مفخخة

١٣٧٨ داراً سكنياًالدور السكنية

٢٨٢٨ حزاماً ناسفاًاالحزمة الناسفة
٣٩٤ .٥٧٥ .١املخلفات احلربية
١٢٢٨قاعدة صواريخ

١٣٠ طائرة أسقطتالطائرات املسرية

جدول رقم (٥. ز) اخلاص بتوثيق االنفوكرافك مللف النازحني
توثيق االنفوكرافك للنازحني

النازحون

العددالنازحون
٥٠٠ .٠٠٠ .٥ نازحعددهم الكيل

 ٩٧٨ .٠٠٠ .٣نازحاًالعائدون الكيل
٠٠٠ .١٠٠ نازح شهرياًمعدل العودة شهرياً

 ٠٠٠ .٠٠٠ .٢ مابني نازح ومهجرغري العائدين

جدول رقم (٥. ح) اخلاص بتوثيق االنفوكرافك للموقف الدويل
توثيق االنفوكرافك للموقف الدويل

املوقف الدويل

دعم دول احللفاء عسكرياً
االحتاد االوريب

جامعة الدول العربية
االنرتبول

حلف الناتو
١٥ دولة خمتلفة قدموا الدعم

٨٠ دولة سجلت موقفا انسانياً من دعم مادي للعوائل النازحة
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توثيق االنفوكرافك يف موسوعة فتو الدفاع الكفائي:
عن  جرائمهم  خرجت  الغربية  املناطق  عىل  االرهابية  التنظيامت  سيطرت  بعد 
حدود العقل واملنطق، بلغت حد االبادة اجلامعية ملكونات كاملة باسم الدين مل يسلم 
آالف  وقتل  اآلثار،  وهتديم  وكنائس،  جوامع  (تفجري  والشجر  احلجر  حتى  منها 
االبرياء، ونزوح آالف العوائل ومصادرة ممتلكاهتم) ناهيك عن حرب كل من خيالف 
آراءهم وافكارهم املنحرفة حتى وصل االمر اىل اهتام املقابل بالردة والرش، ومن ثم 
القتل مستخدمني ابشع االساليب املتمثلة يف دفن االبرياء وهم احياء يف مقابر مجاعية 
وقطع الرؤوس والتمثيل باجلثث والقاء بعض من االبنية الشاهقة ووضع الديناميت 
يف االجساد وتفجريها؛ وتفجري السيارات املفخخة واستباحة النساء بحيث اضحت 

املحافظات التي يسيطر عليها يف وضع انساين ومعييش صعب. 
احلربية  رؤيتهم  وفق  التنظيم  اىل  لضمهم  واالشبال  االطفال  استهدف  حتى 
هلا   يند التي  اجلرائم  تلك  توثيق  اجل  من  لذلك  والوعيد،  بالتهديد  واساليبهم 
 جبني االنسانية وكل ما يتعلق بالعمليات االمنية واالنسانية تناولت موسوعة فتو
ادخاهلا  ليتم  الرسمية  واالرقام  والبيانات  االحصائيات  من  مجلة  الكفائي  الدفاع 
التاريخ وختليده بصورة ال غبار عليها  بنظام االنفوغرافك يف حماولة جبارة لرسم 
من خالل حتويل كل تلك املعلومات والبيانات واالرقام الرسمية اىل صور ورسوم 

داللية يسهل للجميع فهمها. 
إىل  يشري  تقني  مصطلح  بأنه  يعرف  وأكاديمي،  اعالمي  مفهوم  فاألنفوغرافك 
العلمية التي يقوم فيها املصمم بتحويل البيانات واملعلومات املعقدة من معلومات 
يطلع  إىل رسوم مصورة تسهل من مهمة فهمها عىل كل من  الفهم  مكتوبة صعبة 

عليها دون احلاجة إىل قراءة الكثري من النصوص. 
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اليها يف اجلدول رقم (٥) واجلداول  التي تطرقنا  البيانات واملعلومات  لذا كل 
بت  بوّ املوسوعة  يف  االنفوغرافك  جلزء  خالصة  هي  منه  تفرعت  الذي   االخر
وثقته  الذي  االنفوغرافك  ضمن  تناوهلا  تم  التي  املوضوعات  حسب  وصنفت 

موسوعة فتو الدفاع الكفائي(١٤). 
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٩٤

اخلامتة: 
فنية  عمليات  بمجموعة  يرتبط  التوثيق  أن  نجد  دراستنا  يف  جاء  ما  عىل  بناءَ 
والتخزين  والتجميع  والتزويد  االختيار  تشمل  ومتتابعة  ومتداخلة  متخصصة 
والتصوير  والكشافات  املستخلصات  وعمل  والفهرسة  والتصنيف  والتحليل 
أو  يدوياً  تقليدياً  ربام  يكون  الذي  االسرتجاع  عمليات  اىل  وصوالً  والتصغري 

اسرتجاعاً الياً بواسطة احلاسب االيل. 
إذ نجد أن القائمني عىل أعداد موسوعة فتو الدفاع الكفائي نجحوا بتطبيق هذه 
العمليات بشكل منظم، منذ حلظة الرشوع بعملية التوثيق لألحداث الواقعية التي 
حصلت بالفعل بناءً عىل الظروف الزمانية واملكانية، وعدم اعطاء الفرصة لضياع 
مرحلة تارخيية وطنية مهمة وذلكبتوثيق الصد اإلِعالمي العاملي والعريب واملحيل 
للفتو والعمليات العسكرية واجلهد االنساين واإلغاثي، ورسعان ما تطور العمل 
واخذ هذا املرشوع أبعاداً أوسع، من خالل فتح قنوات جديدة للموسوعة ليتوسع 
اإلِعالمي أخذ حيزاً  الرصد  أن  الدراسة كشفت  أن  بالذكر  العمل معها. واجلدير 
ما  اىل  استناداّ  للقائمني عليها،  األَمهية  بالغ  املوسوعة واهتامماً  كبرياً يف أجزاء هذه 
يؤديه اإلعالم من دور كبري يف اظهار احلقائق السيام يف أوقات االزمات واحلروب. 

من خالل ما تقدم يمكن الوصول اىل االستنتاجات االتية:
فنية  اجراءات  بمجموعة  يرتبط  التوثيق  مصطلح  أن  الباحث  وجد   .١
من  ذلك  ويكون  واستخدامها  املعلومات  توفري  عملية  تسهل  لكي  ومتخصصة 
ومن  املتنوعة،  واإلعالمية  الثقافية  اشكاهلا  أو  أوعيتها  يف  املعلومات  مجع  طريق 

مصادرها املختلفة. 
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٢. كشفت النتائج أن املوسوعة أظهرت أن الشأن اإلِعالمي العاملي اهتم اهتامماً 
كبرياً بتغطية الفتو املباركة من خالل تغطيتها عرب وسائل إعالمية متنوعة شملت 
الصحف واملواقع الكرتونية والقنوات التلفزيونية والوكاالت واالذاعات لتشكل 

بذلك حدثا كبرياً يف االعالم العريب والعاملي. 
الكفائي  الدفاع   فتو موسوعة  يف  اإلعالمي  التوثيق  أن  النتائج  أوضحت   .٣
كشفت لنا أن مواقع التواصل االجتامعي كان هلا الدور البارز واالسايس يف احلرب 
متثلت  اعالمية  اسرتاتيجية  التنظيامت  هذه  وظفت  إذ  االرهابية،  التنظيامت  مع 
باستخدام االساليب الدعائية لعرص احلداثة يف مواقع االنرتنيت ومواقع التواصل 
باملقابل كان  االجتامعي وحتديداً «موقع تويرت» لشن حرب إعالمية ونفسية، لكن 
هنالك ايضاً اعالم مضاد نجح يف هزيمة التنظيم إعالمياً وكشف جرائمه وأكاذيبه. 
٤. بني البحث أن املوسوعة استطاعت أن توثق البيانات الصادرة من التشكيالت 
االمنية والعسكرية البالغ عددها (١٢٣٣) بياناً متوزعة عىل مخس عرشة مؤسسة أمنية، 
وبعد  الشعبي،  احلشد  أبناء  بمساندة  وتشكيالهتا  االمنية  قواتنا  صنوف  خمتلف  تضم 
توضح  وثائق رسمية  أهنا  لنا  تبني  البيانات ومضامينها  تفصيالت هذه  االطالع عىل 
تفاصيل سري املعارك عىل مدار ثالث سنوات مستمرة مع تنظيامت (داعش) االرهابية. 
٥. أكد البحث أن املوسوعة بينت لنا أن العتبة العباسية املقدسة أولت اهتامماً 
كبرياً للجهد اإلعالمي يف تغطية فتو الدفاع املباركة ولصاحب الفتو، من خالل 
اسرتاتيجية  رؤية  وفق  الشعبي  واحلشد  االمنية  قواتنا  وحتركات  االحداث  مواكبة 
ممنهجة هتدف اىل إيصال صوت احلق بكل موضوعية ومهنية عرب إصدارات صحفية 

وبرامج اذاعية وتلفزيونية. 
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هوامش البحث:
 ،(١٩٩٨ ط١،  والتوزيع،  للنرش  العريب  اإلعالمي(القاهرة:  التوثيق  الدين،  علم  حممود   (١

ص١٢٨.  
٢) وفاء أمحد سعيد البيايت، أَمهية التوثيق يف املحافظة عىل املوروث البغدادي(بحث منشور، جملة 

الرتاث العلمي العريب، العدد ٢، بغداد، ٢٠١٣م)، ص٣٠١.  
شبكة  عرب  بالعريب،  موسوعتك  منشور،  مقال  اإلعالمي،  التوثيق  مفهوم  مهدي،  لبنى   (٣
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٤) عقيل هايس عبد الغفور، التوثيق اإلِعالمي يف ضوء التقنيات احلديثة: ماهيته وامهيته ومكوناته 

االساسية(بحث منشور، جملة كلية الرتبية االساسية، العدد٧١، بغداد، ٢٠١١م)، ص٣١٨.  
١٩٩٤م)،  ممدوح،  مكتبة  املعلومات(القاهرة،  ونظم  اإلعالمي  التوثيق  العناين،  شكري   (٥

ص٣٨.  
٦)عاطف عديل العبد، التوثيق اإلعالمي: االسس التطبيقية (القاهرة، مكتبة املعادي، ٢٠٠٦م)، 

ص٢٤.  
الكويت،  وخدماهتا(  وتنظيمها  أدارهتا  املتخصصة:  املكتبات  قاسم،  وحشمت  بدر،  أمحد    (٧

وكالة املطبوعات، ١٩٨٢م)  ص. ص٢٧_٣٠.  
٨) حممد عبد البديع السيد، التوثيق اإلعالمي(مكتبة النور االلكرتونية، ٢٠١٩م)، ص٧.  

القاهرة،  العاملية،  الدراسات  اكاديمية  منشور،  اإلِعالمي (بحث  التوثيق  ٩) نرص حممد عباس، 
٢٠٠٤م) ص١٦.  

الكفائي،  الدفاع   فتو موسوعة  والثقافية،  الفكرية  الشؤون  قسم  املقدسة  العباسية  ١٠)العتبة 
الصد اإلعالمي للفتو املباركة (كربالء، مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة، ط١، 

٢٠٢٠م ) ص. ص ١_٢٤٠.  
الكفائي،  الدفاع   فتو موسوعة  والثقافية،  الفكرية  الشؤون  قسم  املقدسة  العباسية  ١١)العتبة 
العتبة  خمطوطات  ودار  مكتبة  (كربالء،  االجتامعي»  التواصل  مواقع  الرقمي»  اإلعالمي  اجلهد 

العباسية املقدسة، ط١، ٢٠٢٠م ) ص. ص ١_٣٨٨.  
الكفائي،  الدفاع   فتو موسوعة  والثقافية،  الفكرية  الشؤون  قسم  املقدسة  العباسية  ١٢)العتبة 
 ( املقدسة، ط١، ٢٠٢٠م  العباسية  العتبة  ودار خمطوطات  مكتبة  (كربالء،  الدفاع  وزارة  جهود 

ص. ص ١_١٢١١.  
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١٣) (العتبة العباسية املقدسة قسم الشؤون الفكرية والثقافية، موسوعة فتو الدفاع الكفائي، 
جهود العتبة العباسية املقدسة «اجلهد اإلِعالمي» (كربالء، مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية 

املقدسة، ط١، ٢٠٢٠م ) ص. ص ١_٢٩٦.  
١٤) (العتبة العباسية املقدسة قسم الشؤون الفكرية والثقافية، موسوعة فتو الدفاع الكفائي، 
احصاءات االنفوكرافك (كربالء، مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة، ط١، ٢٠٢٠م) 

ص. ص ١_٣٤٠
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املصادر و املراجع:
* .١٩٨٢ حشمت.  قاسم،  امحد.  بدر، 

وتنظيمها  إدارهتا  املتخصصة:  املكتبات 
وخدماهتا: الكويت، وكالة املطبوعات. 

املحافظة * يف  التوثيق  أَمهية  امحد.  وفاء  البيايت، 
جملة  منشور.  بحث  البغدادي:  املوروث  عىل 
الرتاث العلمي العريب، العدد ٢، بغداد، ٢٠١٣. 

اإلِعالمي: * التوثيق   :٢٠١٩ حممد.  السيد، 
مكتبة النور االلكرتونية. 

بحث * اإلِعالمي:  التوثيق  نرص.  عباس، 
القاهرة،  العاملية،  الدراسات  اكاديمية  منشور، 

 .٢٠٠٤
اإلعالمي: * التوثيق   .٢٠٠٦ عاطف.  العبد، 

االسس التطبيقية: القاهرة، مكتبة املعادي. 
اإلِعالمي * التوثيق  عقيل.  الغفور،  عبد 

وامهيته  ماهيته  احلديثة:  التقنيات  ضوء  يف 
كلية  جملة  منشور،  بحث  االساسية.  ومكوناته 

الرتبية االساسية، العدد٧١، بغداد، ٢٠١١. 
الشؤون * قسم  املقدسة،  العباسية  العتبة   

 فتو موسوعة   :٢٠٢٠ والثقافية.  الفكرية 
 للفتو اإلِعالمي   الصد الكفائي»  الدفاع 
املباركة»: كربالء، مكتبة ودار خمطوطات العتبة 

العباسية املقدسة. 
الشؤون * قسم  املقدسة،  العباسية  العتبة 

 فتو موسوعة   :٢٠٢٠ والثقافية.  الفكرية 
الرقمي»  اإلِعالمي  اجلهد  الكفائي  الدفاع 

مكتبة  كربالء،  االجتامعي»:  التواصل  مواقع 
ودار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة. 

الشؤون * قسم  املقدسة،  العباسية  العتبة 
 فتو موسوعة   :٢٠٢٠ والثقافية.  الفكرية 
كربالء،  الدفاع:  وزارة  جهود  الكفائي  الدفاع 
مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة. 

الشؤون * قسم  املقدسة،  العباسية  العتبة 
 فتو موسوعة   :٢٠٢٠ والثقافية.  الفكرية 
الدفاع الكفائي، جهود العتبة العباسية املقدسة 
ودار  مكتبة  كربالء،  اإلِعالمي»:  «اجلهد 

خمطوطات العتبة العباسية املقدسة. 
العتبة العباسية املقدسة، قسم الشؤون الفكرية *

الدفاع   فتو موسوعة   :٢٠٢٠ والثقافية. 
كربالء،  االنفوكرافك:  إحصاءات  الكفائي، 
مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة. 

التوثيق *  .١٩٩٨ حممود.  الدين،  علم 
اإلعالمي: القاهرة: العريب للنرش والتوزيع. 

العناين، شكري. ١٩٩٤. التوثيق اإلعالمي *
ممدوح  مكتبة  القاهرة،  املعلومات:  ونظم 

للنرش والتوزيع. 
اإلعالمي، * التوثيق  مفهوم  لبنى،  مهدي، 

شبكة  عرب  بالعريب،  موسوعتك  منشور:  مقال 
النت الدولية (تاريخ النرش ٢٠٢٠/١١/٢٧، 
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