بسم هللا الرحمن الرحيم
توضيح حول إعالم الدولة اإلسالمية
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
نسأل هللا أن تكونوا بصحة وعافية وأحسن حال
نود أن نوضححححح لكم ً ما من سححححياسححححية الولححححر إلعالم الدولة اإلسححححالمية لتكونوا على بيوة
وليلت م ًميع اإلخوة اإلعالميين بها:
أيهححا المهححاإلححد اإلعالمي إن ديوان اإلعالم المرك و في دولححة الرالفححة المرك و لححدولححة
الرالفة ،يلرف على ًميع المكاتب اإلعالمية من إندونيسيا شرقا إلى إفريقيا غربا ،وكذلك
يلحححرف على إعالم ًميع الكتامب والهماعات التي بايعت الرليفة سحححواع أعلوت مواطق تلك
الهماعات والية أو لم تعلن إلى اآلن ،حيث يو صهر ا سمها الذو كان متداول والمعروفة به،
ليصح ح إعالميا ًود الرالفة أو ًوود الرالفة ،ملال ًود الرالفة في الصححومالً ،ود الرالفة
بالفل ين ،ونحوه..
ولإلعالم المرك و مؤسححححسححححات رسححححمية توقخ ما يحصححححخ داخخ سححححل ان الرالفة من أمور
عسحححكرية شحححرعية خدمية الخ ،....كمؤسحححسحححة الفرقان ،ومرك الحياة لإلعالم ،االعتصحححام،
ومرك الفرات
ولديها ًريدة رسححححححمية وإلي الو أ ،ووكالة أن اع وإلي أعماق ،وإذاعة راديو ال يان ،وت ث
داخخ الواليات وعلى ش كة اإلنترنت.
ويسححححححعى اإلعالم المرك و إلى توحيححد لبححة الر ححا بمراق حة اإلنتححاو واإلشححححححراف عليححه
ومراًعته ق خ نلره سواع خ ر أو صورة أو فيديو أو إصدار أو كلمة صوتية الخ....
وإلذه المؤسححسححات لديها موابر معيوة وموصححات تولححر عليها من بيوها قواة ناشححر وموقع ناشححر
وقواة مرك الفرات وقووات وحسابات ومواقع وت يقات مرت ة بكخ لبة ونحو...
فووصيكم وفقكم هللا ،أن تل موا اإلخوة اإلعالميين بالسير وفق السياسية التي رسمها ديوان
اإلعالم ،وعدم االًتهاد في نلححححححر أو مادة من داخخ سححححححل ان الرالفة دون مراًعة لهوة
المتابعة اإلعالمية وكذلك البد أن نوضححححححح لكم ما الم لو من إعالميي المكتب ،الم لو
موهم إلو التوثيق وليس الولحححححر ،توثيق ا عمال العسحححححكرية التي يقوم به اإلخوة أو ا عمال
ا موية وغيرإلا التي بيواإلا في (توًيهات وتو يهات عامة).

والتوثيق إما يكون كر ر "نص" ،أو فيديوإلات ،أو صور ،ونحو ذلك ،وإرسالها لحسابات
لهوة المتابعة اإلعالمية ليقوموا بض ها ونلرإلا.
واعلموا أن نل حر أو مادة بال ريقة العلححوامية ،تفقد مصححداقية إعالم الدولة ،ومصححداقية تلك
المواد التي نلحححرت ببير ال ريقة الرسحححمية ،مما يتسححح ب بانتلحححار لإلشحححاعات والقيخ والقال
والتساؤالت.
ونود موكم أن تأمروا ًميع اإلعالميين أن ال يقوموا بفتح أو حسابات أو مواقع أو قووات
أو مؤسسات لهعلها موصات نلر حصرية لما يقوموا بتوثيقه ،وغلق كخ القووات
والحسابات والمؤسسات التي خصصوإلا لذلك وموها.
وكذلك على اإلعالميين ًميعا داخخ الوالية االرت اط مع الم سؤول اإلعالمي للمكتب والذو
عيوه اللحححححيخ الوالي حف ه هللا ،،ليكون إلوالك توسحححححيق بين ًوود الرالفة في المواطق التابعة
للوالية ،وأميرإلم ،واإلعالم المرك و ،ونذكركم أن توصححححححوا اإلخوة بالسححححححمع وال اعة،
وااللت ام بتوًيهات اإلعالم المرك و.
وهللا الموفق وإلو يهدو الس يخ

