
1 المسبــار

درا�سة من كتاب



المسبــار2

الشائعات والحروب 
النفسية من العصور 
القديمة إلى شبكات 

التواصل االجتماعي 
أحمد عبدالحافظ فواز 

تاريخيًا كانت اأ�ساليب احلرب النف�سية ت�ستخدم للتاأثري يف 
مكة  فتح  يف  اإليها  جلاأ  )�ص(  الر�سول  اإن  بل  العدو.  اأو  اخل�سم  معنويات 
جي�ص  فلول  يطاردوا  اأال  جنوده  ياأمر  اأحيانًا  وكان  كحنني،  غزوات  ويف 
على  لقوه  ما  وي�سفوا  القبائل  من  وغريهم  الأقرانهم  ي�سلوا  حتى  العدو 
امل�سلمني.  ملواجهة  يخططون  من  عزمية  من  ذلك  فينال  امل�سلمني،  اأيدي 
ويف  ال�سليبية  احلمالت  ويف  االأ�ساليب.  تلك  اأ�سهر  اأحد  ال�سائعات  وتعد 
قادة  اأطلق  املقاتلني،  من  ح�سد  اأكرب  الإ�سراك  النف�سية  التعبئة  معر�ص 
تناولت  كما  ال�سرق.  ثروات  عن  لالأ�ساطري  اأقرب  �سائعات  احلمالت  تلك 
اأ�سوات  جذب  يف  النازي  االإعالم  به  قام  الذي  الدور  الدرا�سات  عديد 

االأملان تاأييدًا لهتلر.

( مدر�س العلوم ال�صيا�صية يف جامعة القاهرة ) م�صر(.  (
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عند احلديث عن االنتفا�صات العربية وم�صبباتها يثار النقا�س عن الدور الذي 
ال�صبكات كانت  باأن تلك  ي�صبه االتفاق  التوا�صل االجتماعي. و�صاد ما  لعبته �صبكات 
ذات تاأثري وا�صح يف تعبئة قطاعات من املتظاهرين، اإال اأن اخلالف كان حول حدود 
ذلك الدور. وعلى الرغم من انتماء �صبكات التوا�صل االجتماعي ملا عرف باالإعالم 
وزادت  بل  التقليدي.  االإعالم  وظائف  من  بالعديد  القيام  مبقدورها  فاإنه  اجلديد، 
عنه باإتاحتها الفر�صة ملا ا�صطلح عليه بـ»املواطن ال�صحفي«. فلم يعد الفرد العادي 
اآليات  فمع غياب  تكمن اخلطورة،  وهنا  له،  منتجًا  اأ�صبح  ولكنه  للخرب  متلٍق  جمرد 
الرقابة ت�صبح تلك ال�صبكات م�صدرًا خ�صبًا لل�صائعات. كما اأثبتت االأحداث اأن بع�س 
اجلماعات املتطرفة ا�صتغلتها لك�صب املوؤيدين وجتنيدهم اأو ن�صر االأخبار عن عملياتها 
الع�صكرية واأ�صاليب معاقبة معار�صيها، مثل ما فعلته داع�س ببث مقاطع م�صورة لقطع 
روؤو�س الرهائن، يف ر�صالة حتذيرية لدول ال�صحايا واأقرانهم من ال�صحفيني وغريهم 

باأن انتقامها �صيكون قا�صيًا. 

ت�صعى الدرا�صة لالإجابة عن الت�صاوؤالت التالية:

• كيف ا�صتخدمت ال�صائعات تاريخيًا كاأحد اأ�صاليب احلرب النف�صية؟	

• كيف ا�صتخدمت �صبكات التوا�صل االجتماعي يف ت�صكيل الراأي العام يف الوطن 	
العربي؟

• التجنيد 	 اأ�صاليب  يف  نوعيًة  نقلًة  ال�صبكات  لتلك  داع�س  ا�صتخدام  ل  �صكَّ ملاذا 
واحل�صد؟

• كيف تعاملت الدول مع خماطر االإرهاب االإلكرتوين الذي ا�صتخدمته داع�س؟ 	

أواًل: الشائعات كأحد أساليب الحرب النفسية 

نتناول –هنا- التعريف بكل من ال�صائعة واحلرب النف�صية، واأنواع ال�صائعات 
واالأفراد  الدول  ا�صتخدمتها  وكيف  املجتمعات،  يف  بانت�صارها  ت�صمح  التي  والظروف 

واجلماعات.
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تعريف ال�سائعة يف اللغة واال�سطالح

ال�صائعة يف اللغة هي »اخَلرَبُ ينت�صُر وال َتَثبَُّت فيه«))(. ومل يبتعد تعريف ال�صائعة 
يف اال�صطالح كثريًا عنه يف اللغة عند العديد من الباحثني، مثل تعريفها بالر�صالة 
غري املوؤكدة التي تنتقل من �صخ�س الآخر وتتعلق ب�صخ�س اأو موقف))(. اأو هي افرتا�س 
مل تثبت �صحته ويتداوله النا�س))(. لكن يف ظل ارتباط ال�شائعة باملجتمعات الب�شرية 
تعددت العلوم ال�صاعية لت�صخي�س تلك الظاهرة، وتنوعت التعريفات من حقل الآخر 
وداخل احلقل الواحد تبعًا للمنهج امل�صتخدم))(. كان من بني تلك العلوم علم االجتماع 

وعلم النف�س واالإعالم وال�صيا�صة واالقت�صاد والدرا�صات االأمنية. 

بالقطع ي�صعب ح�صر تلك التعريفات، ولكن من اأمثلتها تعريفات اأدبيات علم 
النف�س االجتماعي التي ترى ال�صائعة ق�صة اأو مقولة يتّم تداولها من دون التحقق منها 
اأو تاأكيدها. وتظهر ال�صائعة يف ظل حالة من الغمو�س ي�صعب معها تف�صري املوقف اأو 
دورًا  لل�صائعات  اأن  االأدبيات  تلك  وترى  لالأمن))(.  ملحة  بحاجة  االأفراد  معها  ي�صعر 
اجتماعيًا كرد فعل الأزمات تواجه املجتمع، حيث يو�صف ن�صر ال�صائعة باأنه فعل جماعي 
يقوم به اأفراد من املجتمع بتقدمي وتقييم وتف�صري املعلومات للو�صول لفهم م�صرتك 
ملواقف غري موؤكدة، �صعيًا للتخفيف من حدة التوتر االجتماعي وحل م�صكالت اأزمات 
اأهم العنا�صر التي ركزت عليها االأدبيات، فكان منها املعلومة  اأما عن  جمتمعية))(. 

))( اأحمد، الزيات واآخرون، املعجم الو�صيط )القاهرة، مكتبة ال�صروق الدولية، الطبعة الرابعة، )00)(، �س)0).

)(( Fang Liu، Andrew Burton-Jones and Dongming Xu، »Rumoors on Social Media in Disasters: 

Extending Transmission to Retransmission،« PACIS (0((، available at http://pacis(0((.org/data/

PACIS_mainconference/pdf/pacis(0((_submission_(((.pdf )accessed ( October (0(((.

)(( Ibid.

))( علي، بن فايز اجلحني، »ماهية ال�صائعة: التطور التاريخي،« يف اأ�صاليب مواجهة ال�صائعات، الريا�س، اأكادميية نايف العربية للعلوم 
االأمنية، مركز الدرا�صات والبحوث، )00)، �س)))-))).

)(( Sejeong Kwon et al. »Prominent Features of Rumor Propagation in Online Social Media،« 
Microsoft Research available at http://research.microsoft.com/en-us/people/weic/icdm-((rumors.

pdf )accessed ( November (0(((.

)(( Onook Oh، Manish Agrawal and H. Raghav Rao، »Community Intelligence and Social Media 

Services: A Rumor Theoretic Analysis of Tweets during Social Crises،« MIS Quarterly، Vol. (7 No. ( 
)June (0(((، p. (09.
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امل�صاحب  القلق  ثم  ال�صائعة،  ن�صر  تولى  الذي  الب�صري  والعن�صر  امل�صدر،  مبهمة 
لتوقيت اإطالق ال�صائعة )7(.

تتنوع ال�صائعات ما بني �صيا�صية واقت�صادية وفنية وع�صكرية وغريها. وقد يرتاوح 
حمتوى ال�صائعة ما بني اأحاديث النميمة و�صواًل اإلى احلرب الدعائية والنف�صية -كما 
ال�صيا�صيون  املثال- قد يطلقها  �صبيل  ال�صيا�صية -على  فال�صائعات   .)(( �صرنى الحقًا 
ال�صائعات قد  النيل من �صمعتهم وت�صويهها. لكن  اأحيانًا عرب  يف مواجهة خ�صومهم 
تخ�س موؤ�ص�صات اأو جماعات ولي�س فردًا بعينه، مثل احلديث عن اإعفاء احلكومة اأو 

تغيري القيادات. 

حينما  احلرب،  اأوقات  يف  خ�صو�صًا  الدولة،  حدود  ال�صائعة  تتخطى  قد  كما 
ت�صعى للتاأثري �صلبًا يف الروح املعنوية للعدو والت�صكيك يف قدراته اأو النيل من جبهته 
الداخلية)9(. اأما ال�صائعات االقت�صادية فيظهر تاأثريها يف االأ�صواق املالية عندما تهوي 
اأ�صهم ال�صركات التي تتعر�س ل�صائعات)0)(، �صواء كانت تلك ال�صائعات عن عيوب يف 
اأو اتهام  للبيع بعد خ�صارة فادحة،  اأو عر�صها  باأزمات مالية،  اأو مرورها  منتجاتها، 

اأحد مالكيها يف ق�صايا مالية اأو غريها.

من  جانبًا  حتوي  اأن  ينبغي  للت�صديق  قابلًة  وت�صبح  ال�صائعة  تنت�صر  لكي 
احلقيقة. لكن ب�شفٍة عامٍة ي�شرتط يف ال�شائعة الأهمية والغمو�ض)))(. فاإذا كان اخلرب 
مو�صوع ال�صائعة غري مهم للمتلقني، انتفى الدافع النف�صي لالأفراد اإلى مترير اخلرب 
لالآخرين)))(. لكن اأهمية اخلرب تدفع جمهور املتلقني اأن يتناقلوه من دون اإخ�صاعه 
للتدقيق، خ�صو�صًا يف ظل ندرة املعلومات املتاحة حول مو�صوع اخلرب من امل�صادر 

)7( Oh، Agrawal and Rao، op. cit.، p. (07.

)(( M. Nekovee، Y. Moreno، G. Bianconi and M. Marsili، »Theory of Rumour spreading in complex 

social networks،«Physica A، Vol. (007( (7((، p. ((7.

)9( �صاعد، العرابي احلارثي، »االإ�صالم وال�صائعة،« يف اأ�صاليب مواجهة ال�صائعات، مرجع �صابق، �س))-7).

)0)( املرجع نف�صه، �س)).

)))( كامل، حممد حممد عوي�صة، علم نف�س االإ�صاعة، بريوت، دار الكتب العلمية، )99)، �س)). 

)((( Oh، Agrawal and Rao، op. cit.، p. ((0.
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الر�صمية اأو التقليدية، ويف اأوقات االأزمات وما يحيط بها من غمو�س تزداد ح�صا�صية 
االأفراد من الناحية النف�صية، في�صبحون اأكرث قابلية لت�صديق املعلومة واأقل قدرة على 

املقاومة والتفحي�س والتدقيق)))(. 

غمو�س املعلومات حول اخلرب حمل ال�صائعة يثري ف�صول االأفراد ورغبتهم يف 
اإلى تناقل ال�صائعة يف البداية للتاأكد  ا�صتك�صاف احلقيقة، مما يدفع بالبع�س منهم 
فدار�صو  وت�صديقها)))(.  ال�صائعة  انت�صار  يف  –غالبًا-  ي�صهم  ما  وهو  �صحتها،  من 
�صبكات االت�صال يرون ن�صر ال�صائعة اأحد امليكانيزمات االأ�صا�صية لن�صر املعلومات عرب 
ال�صبكات)))(، فكلما زاد الغمو�س وغابت املعلومات الكافية تهياأت الفر�صة الزدهار 
ال�صائعات)))(. لكن يف املقابل اإذا كانت ق�صة اخلرب وا�صحة بتف�صيالتها كافة، فهي 

تكاد ت�صل ملرتبة احلقائق)7)(. 

ال�سائعات واحلرب النف�سية عرب التاريخ 

اإدراك  يف  توؤثر  التي  النف�صية  االأ�صاليب  »ا�صتخدام  النف�صية  باحلرب  يق�صد 
القرار  ومتخذي  وال�صيا�صيني  الع�صكريني  القادة  وخ�صو�صًا  اخل�صم،  ومعنويات 
للخ�صم،  العام  والراأي  عامة،  واحلكومية  االأمنية  واملوؤ�ص�صات  االأولى،  بالدرجة 
للمجتمع  املوجهة  اخل�صم  عمليات  ل�صد  م�صادة  بعمليات  القيام  اإلى  تهدف  كما 
وال�صائعة  االجتماعي«)))(.  التالحم  وزيادة  الداخلية  اجلبهة  وحت�صني  امل�صتهدف، 
�صواء  ال�صراع  فرتات  خالل  العدو  �صد  املوجهة  النف�صية  احلرب  اأ�صاليب  اأحد  هي 

)))( نايل، حممود البكور، »االأ�صاليب احلديثة يف التح�صني النف�صي واالجتماعي �صد ال�صائعات«، يف اأ�صاليب مواجهة ال�صائعات، مرجع 
�صابق، �س)).

)))( املرجع ال�صابق، �س)). 

)((( Flavio Chierichetti et al. »Rumor Spreading in Social Networks،« in Susan Albers et al. )Eds.(، 
((th International Colloquium، ICALP (009، Part II، LNCS (((( )Berlin: Springer، (009(، p. (7(.

 ،(990 والتدريب،  االأمنية  للدرا�صات  العربي  املركز  الريا�س،  النف�صية،  واحلرب  االإ�صاعة  يف  تقدمي،  مراد،  عبدالرحمن  فاروق،   )(((
�س)).

)(7( Oh، Agrawal and Rao، op. cit.، p. ((0. 

)))( ذياب، مو�صى البداينة، »ا�صتخدام التقنيات احلديثة يف ال�صائعات«، يف اأ�صاليب مواجهة ال�صائعات، مرجع �صابق، �س7).
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ال�صيا�صي اأو الع�صكري)9)(. 

درجة  كانت  اأيًا  الب�صرية  املجتمعات  منها  تخلو  ال  اجتماعية  ظاهرة  ال�صائعة 
ي�صعب  اأعدادًا  التاريخي  تطورها  عرب  املجتمعات  �صهدت  ولذلك  تقدمها)0)(، 
ح�صرها من تلك ال�صائعات. وال ت�صتهدف الدرا�صة –هنا- ر�صدًا تاريخيًا لل�صائعات 
الع�صور  منذ  ال�صائعة  لظهور  باإيجاز  تعر�س  واإمنا  اأو غريه،  االإ�صالمي  التاريخ  عرب 
اأطلق عليهم  املثال- من  الرومانية -على �صبيل  االإمرباطورية  القدمية. فقد عرفت 
»حرا�ض ال�شائعات« وكانت تتلخ�ض مهامهم يف الختالط بالعامة لنقل ما ي�شمعونه 
ظروف  ووفرت  االأمر)))(.  اقت�صى  اإذا  م�صادة  �صائعات  ون�صر  �صائعات،  من  للق�صر 
احلرب عرب التاريخ مناخًا مالئمًا لل�صائعات ملا حتظى به احلرب واأخبارها من اأهمية 
لدى اجلماهري، وما ي�صاحب حتركات اجليو�س، �صواء الوطنية اأو جيو�س العدو، من 
التي  لل�صائعات  االأمثلة  من  العديد  االإ�صالم  �صدر  ع�صر  و�صهد  متعمد)))(.  غمو�س 
كانت جزءًا من حرب نف�صية �صنها امل�صركون واأعداء االإ�صالم اآنذاك، مثلما حدث يف 
غزوة اأحد عندما اأ�صاع اأبو �صفيان بن حرب اأن الر�صول قد قتل يف املعركة، وما اإن 
بلغ اخلرب جموع املحاربني امل�صلمني حتى انهارت معنويات الكثريين واألقوا اأ�صلحتهم. 
فما كان من الر�صول )�س( اإال اأن �صعد اجلبل مناديًا: اإيلَّ يا فالن اإيلَّ يا فالن اأنا 

ر�صول اهلل)))(. 

وعلى الرغم من عدم جلوء الر�صول لل�صائعات، فاإنه كان يدرك اأهمية العامل   
النف�صي يف احلروب. فمع اال�صتعداد لفتح مكة اأمر الر�صول امل�صلمني اأن ي�صعلوا ع�صرة 
اآالف �صعلة من النار فرياها م�صركو مكة ويدركون اأنه ال قبل لهم مبواجهة تلك االأعداد 

من املقاتلني)))(. 

)9)( مراد، �س)).

)0)( عوي�صة، �س))).

)))( املرجع ال�صابق، �س))).

)))( املرجع ال�صابق، �س)).

)))( اجلحني، �س))).

)))( البداينة،�س )).
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غ�سل االأدمغة ما بني الدول واجلماعات

كما عرفت الدول يف �صراعاتها �صد بع�صها البع�س حروبًا نف�صية، وكما عانت 
املجتمعات عرب تاريخها من ال�صائعات، فقد �صنت االأنظمة يف العديد من املجتمعات 
ما  وهو  مواطنيها،  على  بعينها  �صيا�صية  اأيديولوجيات  اأو  عقائد  لفر�س  حمالت 
االأمريكي  ال�صحفي  مع  امل�صطلح  ظهور  بداية  كانت  االأدمغة.  بغ�صل  الحقًا  عرف 
كرتجمة  ا�صتخدمه  الذي   )(97(  -(90((  )Edward Hunter( هنرت  اإدوارد 
لكلمة )Hsi Nao ( التي ت�صتخدم يف ال�صينية لالإ�صارة اإلى نظرية اإعادة الت�صكيل 
االأيديولوجي ال�صتقطاب وا�صتمالة كل من مل يوؤمن بال�صيوعية، عرب برنامج للتثقيف 
ال�صيا�صي يقنعهم بالتخلي عن اأية توجهات برجوازية �صابقة لهم)))(. لكن هنرت يرى 
اأن م�صطلح غ�صل الدماغ اأ�صبق يف الوجود على ال�صيوعيني؛ حيث يعود ملفكر �صيني 
كونفو�صيو�صي يف القرن الرابع قبل امليالد ا�صمه )Meng K’o ( وعرفه الغرب با�صم 

.)((()Mencius(

مل تكن حماوالت غ�صل االأدمغة قا�صرة على الدولة يف مواجهة مواطنيها، واإمنا 
وظفتها كذلك جماعات الأغرا�ٍس �صيا�صيٍة تارًة، ودينيٍة تارًة اأخرى. ويحوي التاريخ 
ظهرت  احلديث  الع�صر  ويف  ال�صاكلة)7)(.  تلك  على  وطوائف  لفرق  اأمثلة  االإ�صالمي 
وطالبان  القاعدة  مثل  االإ�صالم  �صحيح  متثل  اأنها  مدعيًة  املتطرف  الفكر  جماعات 
عنها،  ان�صقت  ثم  القاعدة  رحم  من  خرجت  التي  اجلماعات  اأمثلة  ومن  وغريهما. 
التحالف  العام )00) بهدف معلن هو مقاومة قوات  التي ظهرت  االإ�صالمية  الدولة 
بالعراق، ثم لتتخذ لنف�صها ا�صم »الدولة االإ�صالمية يف العراق« عام )00) واحتفظت 
وقتها بالوالء للقاعدة)))(. ومع ا�شتداد احلرب يف �شوريا امتد ن�شاط اجلماعة ليعرب 

الثانية،  الطبعة  الن�صر،  و  للطباعة  القاهرة  دار  القاهرة،  الثاين،  واملعتقد، اجلزء  الكلمة  النف�صية: معركة  )))( �صالح، ن�صر، احلرب 
7)9)، �س 9)-0).

)((( Kathleen Eleanor Taylor، Brainwashing: The Science of Thought Control )Oxford: Oxford 

University Press، (00((، p. (.

)7)( املرجع ال�صابق، �س)7-)7.

)((( Hashtag Terror: How ISIS Manipulates Social Media، Anti-Defamation Leagues )(( July (0(((، 
available at http://www.adl.org/combating-hate/international-extremism-terrorism/c/isis-islamic-

state-social-media.html )accessed ( October (0(((. 
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احلدود اإلى �صوريا. ويف اأبريل )ني�صان( عام ))0) اأعلن اأبو بكر البغدادي عن تبعية 
اأبو  تنظيم جبهة الن�صرة املوجود ب�صوريا لقيادته، وهو الدمج الذي رف�صه زعيمها 
الدولة  لتنظيم  املن�صقون  انق�صامًا يف اجلبهة، وان�صم  اأحدث  حممد اجلوالين، مما 
االإ�صالمية الذي حول ا�صمه اإلى »الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام« وهو ما عرف 

اإعالميًا واخت�صارًا بـ»داع�س«)9)(.

قّدمت داع�س مثااًل للحرب النف�صية من الفواعل من غري الدول عندما تبنت 
اأن�صارها  يقطع  م�صورة  مقاطع  ن�صر  عرب  اأعدائها  ترهيب  على  تقوم  اإ�صرتاتيجية 
فيها روؤو�س ال�صحايا)0)(. ويبدو اأن تلك احلرب قد جنحت يف حتقيق اأهدافها حينما 
 (0(( عام  )حزيران(  يونيو  يف  املو�صل  مدينة  من  العراقي  اجلي�س  اأفراد  ان�صحب 
التي  االأيام  خالل  احلرب  تلك  من  داع�س  �صّعدت  بل  داع�س)))(.  اأيدي  يف  لت�صقط 
اأعقبت �صيطرتها على املدينة حينما بثت ر�صائل ومقاطع على �صبكات التوا�صل، كان 

من اأكرثها وح�صية اإعدام ما قدر باألف و�صبعمائة جندي عراقي)))(. 

ثانيًا: شبكات التواصل وتعبئة الرأي العام العربي

لعب االإنرتنت دورًا مهمًا يف التمهيد لتلك االنتفا�صات. ففي م�صر -على �صبيل 
املثال- جنح بع�س الن�صطاء عرب حمالت توعية عرب االإنرتنت يف تعريف املواطنني 
لتلك  ال�صلبي  اجلانب  تناق�س  هنا  الدرا�صة  لكن  االأ�صا�صية.  االإن�صان  حقوق  ببع�س 

ال�صبكات التي اأ�صحت تو�صف اأحيانًا بوكاالت اأنباء ال�صائعات.

)9)( بي بي �صي العربية، )) يونيو )حزيران( ))0)، متاح على الرابط التايل:
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/((0(((/0(/(0((_social_media )accessed ( October 
(0(((.

)0)( ال�صرق االأو�صط، ) اأكتوبر )ت�صرين االأول( ))0).

)((( Patrick Kingsley، »Who is behind Isis›s terrifying online propaganda operation?« The Telegraph 
)(( June (0(((. 

)((( Rosa Prince، »Iraq crisis: Isis takes to social media to spread fear،« The Telegraph )(( June (0(((. 
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�سبكات التوا�سل: اخل�سائ�ص واالأدوار

مل يقت�صر دور �صبكات التوا�صل االجتماعي على التوا�صل بني م�صرتكيها عرب 
اإر�صال وا�صتقبال الر�صائل وم�صاركة االآراء وامللفات، ولكنها اأ�صحت جزءًا مما اأطلق 
عليه »االإعالم اجلديد«. تلك ال�صبكات متيزت بتعددية الو�صائط امل�صتخدمة ما بني 

ال�صور ومقاطع الفيديو والن�صو�س وغريها.

اأو اجلماهريي بالتفاعل الذي ال  التقليدي  يتميز االإعالم اجلديد عن نظريه 
ي�صتلزم التزامنية، مبعنى اإتاحة املحتوى االإعالمي ب�صكٍل ميكن امل�صتهلك من الو�صول 
واملتلقي يف  املر�صل  لوجود  دون احلاجة  يف�صله، ومن  الذي  الوقت  بال�صكل ويف  اإليه 
كان من بني مظاهر  واالإذاعة)))(.  كالتلفزيون  و�صائل  مثلما احلال يف  ذاته،  الوقت 
االإعالم اجلديد ظهور �صحافة املواطن اأو املواطن ال�صحفي التي ن�صاأت مع التطور 
التكنولوجي يف و�صائل االت�صال)))(. واأ�صحى امل�صتخدم منتجًا للمعلومة ولي�س جمرد 

متلٍق لها. 

اأما عن اأغرا�س �صبكات التوا�صل، فمنها ما هو عام االأهداف بغر�س التعارف 
اأع�صاءها  جتمع  متخ�ص�صة  �صبكات  لتكوين  ي�صعى  ما  ومنها  ال�صداقات،  وتكوين 
لهذا  املثال)))(.  �صبيل  على  ذاتها  الوظيفة  يف  ا�صرتاكهم  بحكم  خا�صة  اهتمامات 
خلقت جمتمعات افرتا�صية مثل طالب اأو خريجي اجلامعة ذاتها، اأو موظفي ال�صركة 

اأو املوؤ�ص�صة نف�صها، اأو املنتمني للعائلة الكبرية ذاتها.

فئة  �صيطرة  يف  ال�صبكات  تلك  خطورة  فتكمن  ال�صيا�صي،  اجلانب  عن  اأما 
من  م�صتهدفة  –تاريخيًا-  الفئة  تلك  وكانت  امل�صتخدمني.  جمهور  على  ال�صباب 

)))( �صعود، �صالح كاتب، »االإعالم اجلديد وق�صايا املجتمع: التحديات والفر�س«، بحث مقدم للموؤمتر العاملي الثاين لالإعالم االإ�صالمي 
حتت رعاية رابطة العامل االإ�صالمي ، ))-)) دي�صمرب )كانون االأول( ))0)، �س)-7.

)))( مبارك، بن �صعيد، »�صحافة املواطن وامل�صوؤولية االجتماعية،« �صبكة اجلزيرة، ) مايو )اأيار( ))0)، متاح على الرابط املخت�صر 
التايل: 

http://goo.gl/OtFg(U

)))( �صعود، �صالح كاتب، »االإعالم اجلديد وق�صايا املجتمع: التحديات والفر�س«، م.�س، �س0).
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جانب طغاة القرن الع�صرين للحفاظ على �صلطتهم)))(. وقد احتلت �صبكات التوا�صل 
االجتماعي –عمومًا- قائمة املواقع االأكرث ا�صتخدامًا؛ ففي عام ))0) )حتى االأول من 
دي�صمرب/ كانون االأول( تقا�صم غوغل ويوتيوب املركز االأول بحوايل مليار م�صتخدم، 
وتالهما في�صبوك بحوايل )900( مليون م�صتخدم، ثم ياهو بحوايل )0)7( مليون 

م�صتخدم)7)(. 

�سبكات التوا�سل واحلكومات العربية

متاحة  كونها  العربي يف ظل  الوطن  االجتماعي يف  التوا�صل  �صبكات  انت�صرت 
للجميع وجمانية و�صممت لتكون �صهلة اال�صتخدام. وقد ك�صفت درا�صة اأن م�صتخدميها 
مليون م�صتخدم من حوايل  اأكرث من ))7(  اإلى  و�صلوا منت�صف عام ))0)  العرب 
))))( مليون م�صتخدم لالإنرتنت يف املنطقة العربية)))(. وت�صكل ن�صبة ال�صباب ما 
بني اخلام�صة ع�صرة والع�صرين نحو �صبعني باملئة من م�صتخدمي ال�صبكات يف الوطن 
قبل  العربي  الوطن  ت�صّكل يف  اإنرتنت موحد  العربي)9)(. وميكن احلديث عن جمال 
الربيع العربي، توا�صل من خالله املواطنون يف �صتى اأنحائه)0)(. وزاد تاأثري املدونات 
وال�صورة.  بال�صوت  احلدث  تغطية  يف  االإخبارية  القنوات  ي�صبق  بع�صها  كان  التي 
واأ�صحى تاأثري املدونني على ا�صتقرار املجتمعات اأكرث فاعلية من ح�صود ع�صكرية يف 
امليادين)))(. ذلك الدور الذي قامت به �صبكات التوا�صل االجتماعي يف االنتفا�صات 
العربية جعل احلكومات العربية تنظر بحذر وبريبة –اأحيانًا- حيال ما تقدمه تلك 

ال�صبكات مل�صتخدميها من اآليات للم�صاركة ال�صيا�صية والتعبئة واحل�صد.

)))( دافيد، �صاما، »كيف جتذب داع�س ال�صباب، األعاب فيديو وجتنيد طريق التويرت«، تاميز اأوف اإ�صرائيل، )) �صبتمرب )اأيلول( ))0)، 
متاح على الرابط املخت�صر التايل:

http://goo.gl/0zqgy(

)(7(  http://www.ebizmba.com/articles/most-popular-websites )accessed (0 December (0(((

)))( العامل العربي على االإنرتنت ))0)، كلية حممد بن را�صد لالإدارة احلكومية، مايو )اأيار( ))0).

)9)( خريي، حمدان، »العوملة والثورات العربية،« �صبكة اجلديدة االإخبارية، )) يوليو )متوز( ))0). 

)(0( Leonid Grinin and Andrey Korotayev، »Does »Arab Spring« Mean The Beginning of World 

System Reconfiguration?،« World Futures: The Journal of Global Education، Vol. ((، No. (0((( 7(، 
p. (((.

)))( حمدان، مرجع �صابق.
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انعك�صت تلك الريبة يف اأمور مثل فر�س الرقابة على االإنرتنت، مما جعل املنطقة 
العربية -بوجه عام- من اأ�صواأ املناطق عامليًا يف هذا املجال، واأ�صحى وجودها �صبه 
دائم يف قوائم اأعداء االإنرتنت ال�صادرة عن منظمة »مرا�صلون بالحدود«)))(. ففي 
م�صر -على �صبيل املثال- تداول الن�صطاء على مواقع التوا�صل االجتماعي يف يونيو 
)حزيران( عام ))0) وثيقة من�صوبة لوزارة الداخلية عن اتفاقها مع اإحدى ال�صركات 
على القيام مبراقبة �صبكات التوا�صل االجتماعي، لكن الداخلية امل�صرية نفت ذلك 
اأو  جرائم  اأية  لر�صد  العامة  ال�صفحات  من  معلومات  جمع  هو  �صيتم  ما  اأن  موؤكدة 

عبارات حتر�س على العنف. 

لكن االأمر مل يكن على هذا النحو؛ ففي )) دي�صمرب )كانون االأول( عام ))0) 
اأ�صدر رئي�س الوزراء امل�صري اإبراهيم حملب، قراًرا باإن�صاء جمل�س اأعلى الأمن البنية 
التحتية واالت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ي�صمى »املجل�س االأعلى لالأمن ال�صيرباين«، 
وي�صكل برئا�صة وزير االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات وع�صوية ممثلني عن وزارات 
الدفاع واخلارجية والداخلية والبرتول والرثوة املعدنية والكهرباء وال�صحة واملوارد 
املائية والري والتموين واالت�صاالت وجهاز املخابرات العامة والبنك املركزي وثالثة 

اأ�صخا�س من ذوي اخلربة)))(.

وعادًة  االإنرتنت،  على  لها  مواقع  باإن�صاء  العربية  احلكومية  الهيئات  تكتفي 
ثورة  اأتاحتها  التي  االإلكرتوين  التوا�صل  و�صائل  ال�صتخدام  الكايف  االهتمام  تويل  ال 
االت�صاالت)))(. اأما الدول الغربية، فت�صعى اأنظمتها لال�صتعانة مبا يتيح لها التوا�صل 
امل�صتمر مع مواطنيها؛ فالبيت االأبي�س -على �صبيل املثال- ميتلك موقعًا على االإنرتنت، 

ومدونة، و�صفحة على في�صبوك، وقناة خا�صة على يوتيوب.

)))( كاتب، �س9).

)))( موقع اليوم ال�صابع، )) دي�صمرب )كانون االأول( ))0).

)))( كاتب، �س)).
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�سبكات التوا�سل وال�سائعات وقت االأزمات

عندما يواجه االأفراد اأزمات غري متوقعة، يتزايد اال�صطراب العاطفي يف تلك 
املجتمعات. وللتخفيف من التوتر املجتمعي يتحول االأفراد اإلى القنوات املوؤ�ص�صية مثل 
املرحلة  هذه  يف  املوقف.  عن  داللة  ذات  معلومات  جلمع  حماولٍة  يف  املرئي  االإعالم 
املنا�صب،  الوقت  يف  الالزمة  املعلومات  على  احل�صول  يف  االأفراد  ف�صل  اإذا  االأولية، 
وال�صحافة  واجلريان  كاالأ�صدقاء  ر�صمية  غري  ب�صبكات  عادًة  ي�صتعينون  فاإنهم 
املحلية)))(. وعلى الرغم من اأن ال�صائعات تنت�صر يف اأي �صياق جمتمعي، لكنها جتد 
بيئة خ�صبة يف اأوقات االأزمات حينما ي�صعى بع�س االأفراد مللء الفراغ املعلوماتي عرب 

ن�صر ال�صائعات)))(. 

ل ُي�شرتط لن�شر ال�شائعات و�شيطًا اإعالميًا بعينه؛ فقد �شهد القرن الع�شرون 
دوٍل  ويف  ال�صائعات.  لن�صر  فيها  ال�صحافة  ا�صتخدمت  �صلطويًة  اأنظمًة  –تاريخيًا- 
اأخرى، حتى يف اأنظمة دميقراطية، قد تقع ال�صحف يف فخ ال�صائعات اإذا مل تتيقن 
من �صحة م�صدر اخلرب، �صواء كان ذلك ل�صعف املهنية اأو للت�صرع �صعيًا وراء ال�صبق 
ال�صحفي)7)(. وقد اأن�صاأت غالبية ال�صحف لنف�صها موقعًا على االإنرتنت يحوى ن�صخة 

اإلكرتونية، اأو كموقع اإخباري لل�صحيفة يتم حتديثه على مدار اليوم.

تدقيق،  دون  من  االأخبار  ن�صر  هو  االجتماعي  التوا�صل  مواقع  م�صكالت  اأحد 
ق�صمًا  تخ�ص�س  اأ�صحت  مواقع  هناك  اإن  بل  لل�صائعات.  خ�صبًا  مرتعًا  فاأ�صبحت 
منها لل�صائعات جلبًا للقراء)))(. كما اأن �صحفًا ومواقع اإخبارية كربى مثل نيويورك 
تاميز، و�صي اإن اإن، قد �صكلت فرق عمٍل اإعالمية تتابع ما ين�صر على مواقع التوا�صل 

االجتماعي. 

)((( Oh، Agrawal and Rao، op. cit.، p. (09. 

)((( Liu، Burton-Jones and Xu، op. cit. 

)7)( عوي�صة، �س0)).

)))( البداينة، �س9).
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اأو  الريا�صيني  اأو  لل�صيا�صيني  الر�صمية  تنبع امل�صكالت عادًة من ال�صفحات  ال 
وتنقل  ملتابعيهم  اأخبارهم  الإي�صال  اأ�صحابها  بها  ي�صتعني  اأو غريهم؛ حيث  الفنانني 
عنها و�صائل االإعالم. لكن تظهر امل�صكلة يف �صفحات اأفراد ي�صفون اأنف�صهم ب�صهود 
عيان حلوادث مهمة كالهجمات االإرهابية اأو الكوارث الطبيعية، مما يجعل �صهاداتهم 
اأو خارجها)9)(. في�صتطيع ذلك ال�صخ�س  تثري اهتمامات اجلماهري �صواء يف دولهم 
فتنت�صر  �صفحته  على  ين�صرها  فيديوهات  اأو  �صورًا  يلتقط  اأن  املحمول  هاتفه  عرب 
عرب �صبكات التوا�صل وت�صتعني بها و�صائل االإعالم)0)(. وال يتوقف االأمر على و�صائل 
االإعالم، فقد اأقرت اأجهزة ا�صتخبارية –كاالأمريكية– بلجوئها يف بع�س االأحيان مل�صح 
ما يتداول على تلك ال�صبكات خ�صو�صًا من املواقع املرتبطة باجلماعات املتطرفة)))(.

اأظهرت درا�صات اأن الكثري من الق�ص�س امل�صورة التي تناقلتها و�صائل التوا�صل 
االجتماعي مل تكن �صحيحة، ومت التالعب بال�صور اأو تزييف االأخبار، ومن ذلك ما 
ن�صر من �صور جلثة اأ�صامة بن الدن عقب مقتله يف مايو )اأيار( ))0)، اأو كثري من 
ال�صواطئ  �صرب  الذي  �صاندي  اإع�صار  لتاأثريات  اأنها  على  تداولها  مت  التي  ال�صور 
بتمويل  االأوروبي  الق�صية قام االحتاد  تلك  اأهمية  ولبيان   .)((( االأمريكية عام ))0) 
م�صروع بحثي من جامعات اأوروبية عدة، يعمل على بناء نظام ميكنه التحقق تلقائيًا 
اإقرار  التوا�صل. وعلى الرغم من  التي تنت�صر على مواقع  ال�صائعات  من مدى �صحة 
الالزم،  الزمن  املعلومات يف  الهائل من  الكم  ب�صعوبة حتليل  البحث  القائمني على 

فاإنهم ي�صعون جلعل ذلك ممكنًا يومًا ما)))(.

)(9( Steve Schifferes et al. »Identifying and Verifying News through Social Media: Developing a user-

centred tool for professional journalists،« Digital Journalism، Vol. (، No. (0((( ((، p. (07. 

)(0( Oh، Agrawal and Rao، op. cit.، p. (0(.

)((( James Gordon Meek، »From Bang to Whimper، ISIS Propaganda Withers Under US Strikes،« 

abc News )( October (0(((، available at http://abcnews.go.com/International/bang-whimper-isis-

propaganda-withers-us-strikes/story?id=((9((97( )accessed ( October (0(((.

)((( Schifferes et al.، op. cit.، p. (07.

)))( �صبكة اجلزيرة، )) فرباير )�شباط( ))0)، متاح على الرابط املخت�صر التايل:
 http://goo.gl/B(ZW(e )accessed ( November (0(((.
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ثالثًا: الجماعات المتطرفة وشبكات التواصل

اجلماعات،  تلك  جانب  من  االإنرتنت  ا�صتخدام  –بداية-  اجلزء  هذا  يتناول 
ثم االنتقال ل�صبكات التوا�صل االجتماعي وكيف ا�صتخدمتها داع�س يف مواجهتها �صد 
ال�صلطات العراقية وحلفائها من الدول الغربية، يف الوقت الذي ا�صتعانت بال�صبكات 

ذاتها لتجنيد املزيد من االأع�صاء.

اجلماعات االإ�سالمية وتوظيف االإعالم

واجتماع  الو�صطى  القرون  بزي  يذكرك  قد  الذي  ملب�صهم  من  الرغم  على 
وجه  على  املتحدة  وللواليات  عمومًا  للغرب  والعداء  العلنية  الكراهية  على  غالبيتهم 
اخل�صو�س، فاإن اجلماعات املتطرفة اأدركت اأهمية اال�صتعانة بتقنيات التوا�صل التي 
جتنيد  يف  خالله  من  جنحت  للمعركة،  جديدًا  ميدانًا  لت�صنع  العدو  ذلك  اخرتعها 
املزيد من االأتباع وك�صب املزيد من االأن�صار، و�صنت من خالله حربًا نف�صية لتنال من 

عزمية اخل�صم وتن�صر ال�صائعات عن قوة التنظيم و�صطوته.

ي�صبح الت�صاوؤل هنا: كيف ا�صتطاع مناه�صو الواليات املتحدة توظيف تقنيات 
اجلماعات  اأن�صار  ا�صتخدام  مع  البداية  كانت  الأنف�صهم؟)))(  للرتويج  اأمريكية 
الإلهاب  االأفغان  للمجاهدين  باالأ�صا�س  وجهت  التي  الكا�صيت  اأ�صرطة  اجلهادية 
حما�صهم يف �صراعهم �صد ال�صوفييت يف اأفغان�صتان. وا�صتخدمها كذلك اخلميني مع 
اأتباعه الإ�صعال الثورة االإيرانية عام 979). فعلى الرغم من �صياج ال�صرية والغمو�س 
اللذين كانت تقت�صيهما االحتياطات االأمنية الالزمة ل�صالمته ال�صخ�صية، فاإن زعيم 
القاعدة الراحل اأ�صامة بن الدن اأدلى منذ عام 979) باأكرث من اأحد ع�صر حديثًا باللغة 
االإجنليزية عرب مقابالت كان يتم ترتيبها بدقة مع اإعالميني عمل غالبيتهم مبحطات 
من  ع�صر  احلادي  اأحداث  عقب  االإعالمي  القاعدة  اهتمام  وزاد  اأمريكية.  تلفزيون 
�صبتمرب )اأيلول( )00) حتى اإن اأمين الظواهري، نائب بن الدن اآنذاك، بعث بر�صالة 

)))( االإنرتنت واالإ�صالميون واجلهاد االإعالمي، ما وراء اخلرب، �صبكة اجلزيرة، 7) اأغ�صط�س )اآب( )00)، متاح على الرابط املخت�صر 
التايل: 

http://goo.gl/F(f(Na )accessed ( November (0(((.
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العام )00) الأبي م�صعب الزرقاوي، الذي اأ�صحى الحقًا قائد القاعدة بالعراق، ذكر 
فيها اأن اأكرث من ن�صف معارك بن الدن جتري يف ميادين االإعالم)))(. وكان يتم –

اأحيانًا- اال�صتعا�صة عن تلك املقابالت باأ�صرطة فيديو م�صورة يتم ت�صريبها لتعر�صها 
قنوات مثل اجلزيرة وغريها)))(. 

يف  االأ�صبقية  عامة-  -ب�صفة  واملعتدلة  ال�صيا�صية  االإ�صالمية  للحركات  كانت 
اأما  العامل.  اأنحاء  التابعة لها عرب  املواقع  اآالف  التعامل مع االإنرتنت، حينما ن�صرت 
اجلماعة  اأن  اإلى  ر�صوان  �صياء  في�صري  باالإنرتنت،  املتطرفة  اجلماعات  عالقة  عن 
االإ�صالمية امل�صرية كانت من اأولى اجلماعات ا�صتخدامًا لها عندما اأن�صاأت لنف�صها 
اجلماعة  اأخبار  لبث  »املرابطون«  با�صم  الع�صرين  القرن  ت�صعينيات  منت�صف  موقعًا 
ون�صر وثائقها االأ�صا�صية)7)(. ثم تطور االأمر لتوثيق عملياتهم »اجلهادية« ي�صاحبها 
تلك  بطوالت  حول  االأ�صاطري  وت�صنع  بال�صهداء  ي�صفوهم  من  متجد  التي  االأنا�صيد 
اجلماعة)))(. و�صعيًا ال�صتهداف جمهور االأطفال وال�صباب، اأقدمت بع�س اجلماعات 
الواليات  تنتجها  األعابًا  فحولت  العمرية،  الفئات  لتلك  خم�ص�صة  األعاب  اإنتاج  على 

املتحدة كالقب�س على اأ�صامة بن الدن اإلى القب�س على بو�س)9)(. 

اأحداث  بعد  االإلكرتوين  الف�صاء  مع  اجلماعات  لتعامل  النوعية  النقلة  جاءت 
احلادي ع�صر من �صبتمرب )اأيلول( )00) ثم احلرب يف اأفغان�صتان عام )00) وغزو 
الذي  الرابع«  اجلهادي  »اجليل  عليه  اأطلق  ما  ظهور  ظل  ويف   ،(00( عام  العراق 
ي�صتخدم االإنرتنت لن�صر ر�صائله وجتنيد وتدريب اأع�صائه عرب توفري املواد التعليمية 

)))( جماهدون افرتا�صيون، برنامج حتت املجهر، �صبكة اجلزيرة، 0) يوليو )متوز( )00)، متاح على الرابط املخت�صر التايل:
http://goo.gl/7KmQtk )accessed ( November (0(((. 
See also Alex Altman، »Barack Obama’s Social Media Flame War against ISIS،« Time )9 September 
(0(((، available at http://time.com/((0((0(/isis-barack-obama-social-media/ )accessed ( October 

(0(((. 

)))( واي نيوز، )) �صبتمرب )اأيلول( ))0)، متاح على الرابط التايل:
h t t p : / / y n e w s i q . c o m / i n d e x . p h p / -( 7 -( 0 -( 0 -0 ( -( 0 ( ( -( ( ( /0 0 -( ( -( ( -( 9 -0 ( -( 0 ( (
((?iraq=&aa=news&id9((0=(( )accessed ( October (0(((.

)7)( االإنرتنت واالإ�صالميون، مرجع �صابق.

)))( جماهدون افرتا�صيون، مرجع �صابق.

)9)( املرجع ال�صابق.
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ا�صتخدامًا  املتطرفة  اأولى اجلماعات  داع�س  تكن  لذلك مل  الالزمة)0)(.  واالإعالمية 
ل�صبكات التوا�صل االجتماعي. على �صبيل املثال: يف �صبتمرب )اأيلول( ))0) ا�صتخدمت 
املراكز  اأحد  يف  الرهائن  احتجاز  بعملية  للتباهي  تويرت  ال�صومالية  ال�صباب  حركة 

التجارية بالعا�صمة الكينية نريوبي)))(.

فبعد  امل�صتهدف،  اجلمهور  اأي�صًا  ي�صمل  االإنرتنت  مع  التعامل  يف  التطور  كان 
اأن كان ن�شاط جماعات العنف معتمدًا بالأ�شا�ض على املنتديات املغلقة التي ت�شتلزم 
ا�صمًا للم�صتخدم وكلمة مرور، �صار املجال مفتوحًا للجميع عرب و�صائل التوا�صل التي 
تكاد تتال�صى فيها القيود على الدخول واال�صتخدام)))(. ودفعت كثافة ا�صتخدام تويرت 
عام ))0) من جانب القاعدة وداع�س اأحد املحللني لت�صمية العام بـ»عام تويرت« لكلتا 

اجلماعتني)))(.

داع�ص وو�سائل التوا�سل: احرتافية االأدوات واآليات التجنيد

على الرغم من اأن داع�س ا�صتعانت بتقنيات �صبقتها اإليها جماعات كالقاعدة 
من  اأتاحت  واإمنا  اأع�صائها،  وجتنيد  ر�صائلها  لن�صر  بها  تكتِف  مل  فاإنها  وال�صباب، 
خاللها الفر�صة الأن�صارها اأن يكونوا طرفًا فاعاًل يف تلك العمليات)))(. وهو ما اأوحى 
اأي�صًا جلماعات اأخرى اأن حتذو حذوها مثل جبهة الن�صرة التي جندت لتلك املهام 
اأن�صار بيت  �صبكة من املغردين املحليني على �صبكة تويرت. ويف م�صر داأبت جماعة 
مقتل  امل�صرية عن  ال�صرطة  اأعلنت  وعندما  مقاطع عن عملياتها،  بث  على  املقد�س 
قائدها �صارعت اجلماعة اإلى تكذيب تلك االأخبار عرب ن�صر �صورة له يقراأ فيها ذلك 

)0)( حممد، اأبو رمان، »لهيب احلرب.. ماذا وراء �صناعة )الوح�س االفرتا�صي(؟«، �صبكة اجلزيرة، )) �صبتمرب )اأيلول( ))0)، متاح 
على الرابط املخت�صر التايل:

http://goo.gl/(oc(Wh )accessed ( November (0(((.

)((( James P. Farewell: How ISIS uses social media، The International Institute for Strategic Studies 
)( October (0(((، available at https://www.iiss.org/en/politics(0%and(0%strategy/blogsections/-(0((
d(de/october9((-b/isis-media9-d(( )accessed ( October (0(((.

)((( Altman، op. cit.

)((( Ibid.

)((( Hashtag Terror، op. cit.
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القائد تقريرًا �صحفيًا عن اغتياله. لكّن حمللني يرون اأن داع�س ال ي�صاهيها اأحد يف 
كفاءة ا�صتخدام و�صائل التوا�صل االجتماعي)))(.

اأ- اأدوات داع�ص للتوا�سل

االأمن  ل�صركة  تقرير  ويف  امل�صتهدف،  للو�صول جلمهورها  داع�س  اأدوات  تتنوع 
االإلكرتوين زيروفوك�س، جاء اأن داع�س »قامت ببناء حملة دعائية مركبة وناجعة من 
طريق ا�صتعمال العديد من �صبكات التوا�صل االجتماعي التي ت�صم في�صبوك، وتويرت، 
والعالقات  الت�صويق،  توظف اجلماعة خرباء يف جماالت  كما  اآب.  ووات�س  ويوتيوب، 
اأطلقت عليه  الب�صرية«)))(. ومتكنت داع�س من تطوير تطبيق  املواد  واإنتاج  العامة، 
»فجر الب�صائر« عند حتميله على الهواتف الذكية ي�صمح للجماعة باإر�صال تغريدات 
م�صتخدمي  الأن�صارها،  ال�صخ�صية  احل�صابات  عرب  واأخبارها  اجلماعة  اأن�صطة  عن 
امل�صوؤولون  يطلقها  التغريدات  هذه  االآالف)7)(.  اأعدادهم  جتاوزت  والذين  التطبيق، 
عن اإدارة و�صائل التوا�صل بداع�س، ولي�س للم�صتخدمني القدرة على التحكم يف حمتوى 
التغريدات)))(. هذا التطبيق مل يكن اخرتاعًا خا�صًا باجلماعة، واإمنا حماكاة لتطبيق 
اأبريل )ني�صان( 009) وا�صتخدم الأغرا�س مثل جمع التربعات  اأواخر  اأمريكي ظهر 

واحلمالت االنتخابية، مثل حملة الرئي�س االأمريكي باراك اأوباما عام 0)0) )9)(. 

)((( Kingsley ، op. cit.

)))( �صاما، مرجع �صابق.

)(7( For more details، see Alice Speri، »ISIS Fighters and their Friends are Total Social Media 

Pros،« VICE News )(7 June (0(((، available at https://news.vice.com/article/isis-fighters-and-

their-friends-are-total-social-media-pros )accessed ( October (0(((; Kingsley ، op. cit.; Mustapha 

Ajbaili، »How ISIS conquered social media،« Al-Arabiya News )(( June (0(((، available at http://

english.alarabiya.net/en/media/digital/((/0(/(0((/How-has-ISIS-conquered-social-media-.html 

)accessed ( October (0(((. 

)((( J. M. Berger، How ISIS Games Twitter، The Atlantic )(( June (0(((، available at http://www.

theatlantic.com/international/archive/0(/(0((/isis-iraq-twitter-social-media-strategy/(7((((/ 
)accessed ( October (0(((.

)(9( Farewell، op. cit. 
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اختطاف  اإ�صرتاتيجية  اإلى  تويرت  جلمهور  ا�صتقطابها  يف  داع�س  جلاأت  كما 
حتمل  تغريدات  لن�صر  ما  توقيٍت  يف  ن�صط  ها�صتاج  ا�صتغالل  تعني  والتي  الها�صتاج، 
ذلك الها�صتاج، من دون اأن يكون مو�صوعها مت�صاًل به، مثلما كان احلال عام ))0) 
اأو  بال،  و�صوت  بنعم  �صوت  مثل:  اأ�صكتلندا  ا�صتقالل  على  الت�صويت  ها�صتاجات  مع 
ها�صتاج كاأ�س العامل ))0). يف كلتا احلالتني كانت التغريدات ال�صادرة عن اأن�صار 
داع�س حتوي اأخبارًا عن اجلماعة وحتركاتها وما حققته من انت�صارات يف حربها �صد 
القوات العراقية)70(. وتاليًا كان تويرت االأداة االأ�صرع لدى داع�س يف اإي�صال ر�صائلها 
الأن�صارها اأو جمهورها امل�صتهدف اأو حتى اأعدائها، مثلما كان احلال يف ال�صابع من 
جوية  �صربات  بتوجيه  اأوباما  قرار  على  داع�س  ردت  حينما   (0(( )اآب(  اأغ�صط�س 
للجماعة بها�صتاج اأ�صمته »ر�صالة من تنظيم الدولة االإ�صالمية اإلى الواليات املتحدة« 

حتذرها فيه من عواقب ذلك الهجوم))7(. 

بالتغريدات  القائمني  على  فقط  لي�س  تويرت،  على  داع�س  اإ�صرتاتيجية  تقوم 
ت�صريحات  –ح�صب  اأي�صًا  تعتمد  ولكنها  باجلماعة،  االإعالم  م�صوؤويل  من  املركزية 
اأحد اأن�صارها- على اآالف املتطوعني املتعاطفني معها، والذين يقومون باإعادة اإر�صال 
التنظيم  اأخبار  على  االأمر  يقت�صر  وال  الأخرى))7(.  لغة  من  وترجمتها  التغريدات 
ومعاركه لكن هناك اأي�صًا من اأع�صاء داع�س من يقومون بن�صر خرباتهم يف امليدان 
اأو �صور �صخ�صية حلياتهم اليومية))7(. كما اأطلقت داع�س عن نف�صها جملة اإلكرتونية 
اأن تكون احلياة  الدولة االإ�صالمية« �صعت عربها لتقدمي كيف ينبغي  بعنوان »تقرير 

كما تراها داع�س))7(. 

)70( ال�صرق االأو�صط، ) اأكتوبر )ت�صرين االأول( ))0)، وانظر كذلك:
Jacob Siegel، ISIS is Using Social Media to Reach YOU، Its New Audience، The Daily Beast )(( 
August (0(((، available at http://www.thedailybeast.com/articles/((/0(/(0((/isis-s-use-of-social-

media-to-reach-you-its-new-audience.html )accessed ( October (0(((. 

)7(( Siegel، op. cit. 

)7(( Kingsley ، op. cit.

)7(( Kingsley ، op. cit.

)7(( Ajbaili، op. cit.



الشائعات والحروب النفسية من العصور القديمة إلى شبكات التواصل االجتماعي 

المسبــار20

ب- اآليات داع�ص للتجنيد

تعتمد احلرب الدعائية لداع�س على ترهيب اأعدائها عرب ما اأ�صرنا اإليه �صالفًا 
من �صور وح�صية مثل حفر االأ�صرى قبورهم باأيديهم اأو قطع الروؤو�س. لكن لي�صت كل 
ر�صائل داع�س على تلك ال�صاكلة، فهناك اأي�صًا �صور تهدف ال�صتمالة وجتنيد اأن�صار 
�صوؤون  اأو يديرون  الغذائية  امل�صاعدات  جدد، وذلك عرب م�صاهد الأع�صائها يقدمون 

املناطق الواقعة حتت �صيطرتهم))7(. 

Clint Watts( من معهد اأبحاث ال�صيا�صة اخلارجية  لكن كلينت وات�س )   
)F.P.R.I(، يرى اأن ما تقوم به اجلماعات املتطرفة –عمومًا- من جتنيد مل يختلف 
�صوى  االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  تكن  ومل  طويلة،  �صنوات  منذ  عليه  اعتادت  عّما 
اأدوات لت�صريع عملية التجنيد. فكل �صخ�س تقريبًا يف اأفريقيا وال�صرق االأو�صط ميتلك 
اأو مقطع فيديو  هاتفًا حممواًل، والكثريون لديهم هواتف ذكية، ومن املمكن ل�صورة 
داع�س ذلك  اأتقنت  لقد  متعددة))7(  و�صائط  اأخرى عرب  الأماكن  مكان  ينتقل من  اأن 
عرب مرحلتني: يف االأولى يتم االت�صال عرب و�صائط التوا�صل االجتماعي مثل في�صبوك 
بينهم  التوا�صل  يف  بدورهم  يقومون  التنظيم،  من  وو�صطاء  حمتملني  جمندين  بني 
وبعد  الثانية  املرحلة  ويف  داع�س.  معارك  يف  بالفعل  م�صرتكني  اأجانب  مقاتلني  وبني 
اقتناع ال�صخ�س امل�صتهدف يقوم الو�صطاء ب�صرح ما يلزمه عمله للقدوم اإلى العراق اأو 

�صوريا)77(. 

مع  باالإجنليزية  املتحدث  اجلمهور  ا�صتقطاب  مرحلة  تبداأ  املثال:  �صبيل  على 
باأبي  نف�صه  ف  يعرِّ بريطاين  �صخ�س  فيها  يظهر  عالية  بتقنية  م�صورة  فيديوهات 
للدفاع عن ق�صيتهم يف  باالن�صمام  الغرب  امل�صلم يف  ال�صباب  اليمني، يطالب  مثنى 
روؤيتهم  اآخر يظهر جماهدو داع�س وهم يطبقون  فيديو  والعراق. ويف مقطع  �صوريا 

)7(( Kingsley ، op. cit. 

)7(( Scott Simon، »ISIS Runs A Dark Media Campaign On Social Media،« NPR )( September (0(((، 
available at http://www.npr.org/((((99(((/0(/09/(0((/isis-runs-a-dark-media-campaign-on-

social-media )accessed ( October (0(((.

)77( Ibid.
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النا�س بال�صالة، ويكافحون تعاطي  ياأمرون  االأ�صواق  لل�صريعة يف املدن، فرتاهم يف 
املخدرات، ويهدمون االأ�صرحة التي يرونها من مظاهر ال�صرك باهلل))7(. كما اأنتجت 
لربيطانيني  �صهادات  ي�صم  جهاد«  بدون  حياة  »ال  بعنوان  باالإجنليزية  فيديو  داع�س 
واأ�صرتاليني يرف�صون احلدود احلالية لل�صرق االأو�صط، على اعتبار اأن القوى االأجنبية 
داع�س  اعترب حماولة من  وفيما  الثانية)79(.  العاملية  ر�صمتها عقب احلرب  التي  هي 
للتقرب من جمهورها الغربي واإقناعهم باأن االن�صمام لها ال يعني التخلي عن منط 
حياتهم املعتاد، طاملا مل يتعار�س مع ال�صريعة، بثت اجلماعة �صورًا الأفراد منها يف 

�صوريا والعراق وهم يتناولون احللوى الغربية)0)(.

جـ- احرتافية داع�ص االإعالمية

اأ�صلحة  اأقوى  كاأحد  االجتماعي  التوا�صل  لو�صائل  داع�س  ال�صتخدام  ينظر 
اآليات تطبيقها عرب  اإعالمية حمكمة تنوعت  التنظيم)))(. فقد و�صعت داع�س خطة 
بدت  التقنية.  عالية  طويلة  اأفالم  واإنتاج  االجتماعي  التوا�صل  و�صائط  من  العديد 
اخلطة اأنها تتبع توقيتات حمددة �صلفًا وتتنوع ر�صائلها ح�صب الفئات امل�صتهدفة؛ فمنها 
ما ي�صتهدف ترهيب االأعداء �صواء يف الداخل كرجال ال�صرطة واجلي�س العراقي، اأو 
فئات  ال�صتقطاب  �صعى  ما  ومنها  بالغرب.  القرار  و�صانعي  كال�صحفيني  اخلارج  يف 

ال�صباب يف الداخل واخلارج)))(. 

التابع  االإعالمي  العمل  فريق  مثل:  عدة  مظاهر  يف  االحرتافية  تلك  تظهر 
للجماعة واأ�صلوب املناورة، وامتالك العديد من احل�صابات على مواقع عدة للتوا�صل 

)7(( Ajbaili، op. cit.

)79( Farewell، op. cit.

)(0( Natalie Andrews and Felicia Schwartz، »Islamic State Pushes Social-Media Battle with West،« 

The Wall Street Journal )(( August (0(((، available at http://online.wsj.com/articles/isis-pushes-

social-media-battle-with-west((0(7(((((- )accessed ( October (0(((; Siegel، op. cit.

)((( Emily Allen، »Public Affairs Professor: social media is one of ISIS’s strongest weapons،« KRDO.
com، available at http://www.krdo.com/news/public-affairs-professor-social-media-is-one-of-isiss-

strongest-weapons/((9(((7( )accessed ( October (0(((.

)))( اإياد، بركات، »داع�س تكت�صح االإعالم و�صبكات التوا�صل االإجتماعي،« جريدة القد�س العربي، )) يونيو )حزيران( ))0).
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اإخراج  يف  احلديثة  التقنيات  وا�صتخدام  النهائي،  املنتج  جودة  واأخريًا  االجتماعي، 
مطبوعاتها واأفالمها.

داع�س  بها  حتظى  التي  ال�صعبية  يف  ت�صكك  التي  التحليالت  من  الرغم  على 
يف  تكمن  داع�س  قوة  اأن  ترى  اأخرى  حتليالت  فاإن  حقيقية،  وغري  م�صطنعة  واأنها 
تغلغل �صبكاتها ومقدرتها على تعظيم وجودها على تويرت)))(. بل اإن فريق عمل داع�س 
االإلكرتوين  الت�صويق  دوائر  كربى  تتمناه  تكاد  حتى  وكفاءة  بتنظيم  يتميز  االإعالمي 

ب�صركات وموؤ�ص�صات عاملية)))(.

تتجلى كفاءة تق�صيم العمل االإعالمي داخل داع�س يف تنوع ح�صابات التنظيم 
على و�صائل التوا�صل. فهناك ح�صاب داع�س الر�صمي املركزي الذي ين�صر كل بياناتها 
الر�صمية وفيديوهاتها، وهناك احل�صابات االإقليمية التي تبث اأخبارًا ومعلومات و�صورًا 
من امليدان واملناطق التي ت�صيطر عليها، وهناك ح�صابات املجاهدين )املقاتلني( التي 
اأنها ت�صاعد يف  التي ترى اجلماعة  املوؤيدين  تعر�س خرباتهم ويومياتهم، وح�صابات 

الت�صدي الأكاذيب اخل�صوم يف الداخل واخلارج)))(. 

اإنتاج  يف  جنحتا  واالعت�صام  الفرقان  مثل  اإعالمية  موؤ�ص�صات  داع�س  تتبع   
مواد اإعالمية عالية اجلودة، مثل �صل�صلة اأفالم �صليل ال�صوارم. تلك االأفالم تروج 
لعقيدة داع�س واإ�صرتاتيجيتها القتالية)))(. وعلى تويرت فقط احتفظت داع�س بالعديد 
من احل�صابات ملنافذها االإعالمية مثل: »احلياة« التي تن�صر غالبًا بالعربية –وبلغات 
عدة،  بلغات  تن�صر  التي  و»املدرار«  للتنظيم،  الدعائية  احلمالت  اأحيانًا–  اأخرى 
و»بالتفورم« )املنرب( التي تن�صر تغريدات بالعربية عن اأخبار التنظيم، و»البتار« التي 
تن�صر بالعربية واالإجنليزية اأخبارًا واأ�صكااًل تو�صيحية وبيانات ر�صمية وفيديوهات)7)(.

)((( Speri، op. cit.

)))( بركات، مرجع �صابق، وال�صرق االأو�صط، ) اأكتوبر )ت�صرين االأول( ))0). 

)((( Speri، op. cit.; Kingsley ، op. cit. 

)))( اأبو رمان، مرجع �صابق.

)(7( Hashtag Terror، op. cit. 
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داع�ص وت�سليل اجلمهور

الذي  الوح�صي  والعنف  �صوريا،  داخل  القيادة  له  من  حول  اخلالف  كان 
)�شباط(  فرباير  يف  القاعدة  عن  داع�ض  انف�شال  اأ�شباب  من  داع�ض،  ا�شتخدمته 
))0). عقب ذلك االنف�صال اأ�صحت �صاحة التوا�صل االجتماعي ميدانًا للتناف�س بني 
داع�س وجبهة الن�صرة التي ينظر لها بو�صفها ممثل القاعدة ب�صوريا)))(. يرى اأمين 
التميمي اأن اإثارة رعب االأفراد هو اأحد اأهداف داع�س من حملتها االإعالمية، لكنها 
اأي�صًا اأ�صهمت يف اإك�صابها �صهرة ا�صتخدمتها داع�س للتجنيد ولنيل تاأييد اجلماعات 
اجلهادية االأخرى عرب العامل. ويدلل على ذلك باأن غالبية املقاتلني االأجانب املتوجهني 
الر�صائل  حمتوى  بالطبع  الن�صرة)9)(.  جلبهة  ولي�س  لداع�س  ين�صمون  �صوريا  اإلى 
التي ت�صعى من خاللها داع�س للرتهيب يختلف عن تلك الرامية للرتغيب وا�صتمالة 
اجلمهور. من اأمثلة تلك االأخرية �صور الأع�صاء داع�س يتناولون طعامهم اأو يلهون مع 
قططهم)90(. وترى بع�س التحليالت اأن داع�س تهدف للتاأكيد اأن �صبغتها االإ�صالمية ال 
تنفي حر�صها على رفاهية االأفراد))9(. ويدافع اأن�صار التنظيم عن تلك ال�صور باأنها 
ال ت�صعى لال�صتعرا�س االإعالمي، واأن �صور القطط ما هي اإال اقتداء بالر�صول الذي 

كان يرعى القطط، وبال�صحابي اجلليل اأبو هريرة الذي عرف مبحبته لها))9(. 

ت�صري بع�س التقارير عن داع�س اأن هناك عمليات تزييف لبع�س ال�صور التي 
تن�صرها داع�س عن قتالها، وكذلك �صور �صحاياها. وهي ت�صرتك يف ذلك اأي�صًا –

اإلى حد ما– مع جبهة الن�صرة التي تزيف اأحيانًا �صورًا على تويرت الغتيال قادتها 
امليدانيني))9(. وجتلى التناف�س بني داع�س واجلبهة يف قيام االأخرية بالرتويج لنف�صها 

)((( Siegel، op. cit.; Kingsley، op. cit. 

)9)( التميمي، باحث مبنتدى ال�صرق االأو�صط ، اأحد املراكز االأمريكية املرموقة، انظر: 
Kingsley ، op. cit.

)90( Simon، op. cit.

)9(( Farewell، op. cit.

)9(( Speri، op. cit. 

)9(( Meek، op. cit. 
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املرور))9(.  وتنظيم  الفقراء  على  الطعام  كتوزيع  االجتماعية،  اخلدمات  �صور  عرب 
على  قدرتها  ال�صتعرا�س  خالله  من  و�صعت  اأي�صًا  داع�س  ا�صتخدمته  التكتيك  ذلك 
اإدارة احلكم يف املناطق التي ت�صيطر عليها. ففي الوقت الذي ت�صدر فيه الأعدائها 
�صور ذبح ال�صحايا، فاإنها جلمهورها املحلي تن�صر كال النقي�صني من ال�صور، ما بني 
قطع الروؤو�س وتوزيع احللوى، وكاأنها تقول: اإن االأولى هي م�صري العامل غري املوؤمن، 
واالأخرى هي جزاء املوؤمنني ح�صبما يراهم التنظيم))9(. ففي يونيو )حزيران( ))0) 
بداأت داع�س تن�صر على يوتيوب �صل�صلة من مقاطع الفيديو اأطلقت عليها »تغريدات 
كانت  لو  كما  داع�س  لتظهر  املقاطع  تلك  �صممت   .)Mujatweets  ( املجاهدين« 
تنظيمًا حمبوبًا من �صكان االأقاليم، لكونه يوؤ�ص�س ملجتمع اأف�صل. ففي احللقة االأولى 
املقاتلني  ترى  الثانية  داع�س، ويف  باالأملانية ممتدحًا  يغني  اأوروبي  يظهر ع�صو  منها 

يلهون مع ال�صبية))9(. 

فاإنها  للتمويل،  حتتاج  داع�س  �صيطرة  حتت  الواقعة  املناطق  اإدارة  كانت  ملا 
تاأتي  وهنا  لها،  املوؤيدين  بتربعات  ت�صتعني  املتطرفة  التنظيمات  من  الكثري  كغريها 
وظيفة اأخرى لو�صائل التوا�صل االجتماعي)97(. لكن يبدو اأن داع�س تعلمت من خربات 
متذبذب  ولكنه  اإليه،  االرتكان  م�صتقرًا ميكن  لي�صت م�صدرًا  التربعات  اأن  �صابقيها 
تتناقله  فف�صاًل عما  االأقاليم،  موارد  ال�صتغالل  داع�س  �صعت  وعليه،  تقييده.  وميكن 
التقارير ال�صحفية من قيامها با�صتغالل النفط بتلك االأقاليم وبيعه عرب التهريب، 
املناطق  من  االإيجارات  فتجمع  املدن،  بلديات  اأو  املحليات  باأعمال  تقوم  اأي�صًا  فهي 
التجارية بعد اأن �صادرت ممتلكات من فروا من املو�صل اأو اأجربوا على اخلروج منها. 
وتتنوع فئات الفارين ما بني ال�صكان امل�صيحيني وال�صيعة وما بني امل�صوؤولني احلكوميني 

ورجال ال�صرطة واجلي�س العراقي والق�صاة وغريهم))9(.

)9(( Faisal Irshaid، »How is Isis spreading its message online،« BBC Monitoring )(9 June (0(((، 
available at http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east(79((((9- )accessed ( October (0(((.

)9(( Siegel، op. cit. 

)9(( Hashtag Terror، op. cit. 

)97( Berger، op. cit.

))9( ال�صرق االأو�صط، 9) اأكتوبر )ت�صرين االأول( ))0).
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عن  ت�صديقه  ي�صعب  مبا  –اأحيانًا-  نف�صها  ت�صور  اأن  بداع�س  االأمر  و�صل 
جماعة بتلك الوح�صية، مثل االدعاء باأنها حترتم القانون كما جاء يف العدد الثاين من 
باالأدلة  اإذا تبني  اأ�صبوع.  »اأق�صى فرتة ميكننا احتجاز �صخ�س خاللها هي  جملتها: 
لكتاب  وفقًا  لتق�صي  املحكمة  على  الق�صية  عر�س  يتم  مذنب،  اأنه  والثانوية  االأولية 
اهلل. اإذا مل تثبت اإدانة ال�صخ�س مو�صع االتهام يطلق �صراحه. واإذا كان االحتجاز قد 
جتاوز اأ�صبوعًا تقوم اجلماعة بتعوي�صه عن كل يوم اإ�صايف احتجز فيه ال�صخ�س«)99(. 

على غري احلقيقة، قد تظهر داع�س يف الف�صاء االفرتا�صي باأنها حتظى ب�صعبية 
قد ال تكون لها، واإمنا تعمدت اجلماعة ت�صخيمها)00)(. فعلى �صبيل املثال: يعمل تطبيق 
فجر الب�صائر على اإعادة اإر�صال التغريدات التي تبثها داع�س في�صل عدد التغريدات 
عن  يختلف  ما  وهو  ال�صدارة،  يف  اجلماعة  اأخبار  باأن  لالإيحاء  االآالف،  اأو  للمئات 

الو�صع على اأر�س الواقع))0)(.

غري اأن العدو اأحيانًا ما يتاأثر باحلرب النف�صية التي ي�صنها اخل�صم في�صدق ما 
ي�صيعه عن قوته، بل ويبالغ يف التهويل من حجمه، مثل تلك الت�صريحات التي اأطلقها 
م�شوؤول اأمريكي عقب �شقوط املو�شل، ل ي�شتبعد فيها احتمال �شقوط بغداد كذلك يف 
اأيدي التنظيم، لت�صككه يف قدرة اجلي�س العراقي على الدفاع عنها))0)(. لكن كانت 
هناك تقارير ل�صحفيني مقيمني يف بغداد تتحدث عن عدم امتالك داع�س –اآنذاك- 

القوة الب�صرية الالزمة لتلك املهمة))0)(. 

رابعًا: المواجهة الدولية لإلرهاب اإللكتروني

بعد  عليها  داع�س  خطر  الغربية  الدول  ا�صت�صعرت  كيف  هنا  الدرا�صة  تناق�س 
لل�صحفيني  داع�س  وا�صتهداف  ناحية،  من  التنظيم  لذلك  مواطنيها  بع�س  ان�صمام 

)99( Ajbaili. op. cit. 

)(00( Irshaid، op. cit. 

))0)( �صاما، مرجع �صابق.

))0)( جريدة القد�س العربي، )) اأكتوبر )ت�صرين االأول( ))0).

)(0(( Kingsley ، op. cit. 
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االأجانب من ناحية اأخرى، وكيف كان انتقال املعركة للف�صاء االإلكرتوين حتديًا جديدًا 
لتلك الدول. وما هي اإ�صرتاتيجيات تلك الدول ملواجهة تلك التهديدات، ومدى اإمكانية 
تتعقب  اأن  الدول  لتلك  الفر�صة  مانحًا  ال�صبكات  لتلك  داع�س  ا�صتخدام  ي�صبح  اأن 

عنا�صر التنظيم.

ميدان جديد للمواجهة 

بعدما  الغرب،  دول  من  العديد  اأرا�صي  االأيديولوجية  داع�س  تاأثريات  طالت 
خرجت تقارير منظمة ال�صرطة اجلنائية الدولية ت�صري اإلى جناح التنظيم يف ا�صتقطاب 
ما يزيد على )))( األف �صخ�س اأجنبي يقاتلون بني �صفوفه يف العراق و�صوريا، اأكرث 
منهم  ومائة  بريطانيا(،  من  الن�صف  )قرابة  اأوروبا  من  جاوؤوا  هوؤالء  من  األف  من 
مواطنون اأمريكيون))0)(. وقد اأقر الرئي�س االأمريكي اأوباما بقدرة داع�س على التعامل 
وحينما  اأجانب))0)(.  مواطنني  ا�صتقطاب  التوا�صل وجناحهم يف  و�صائل  مع  بحرفية 
تظهر مقاطع الفيديو التي ميتدح االأجانب فيها داع�س، فاإن هناك يف هذه الدول من 
يرى اأن تلك ر�صالة من التنظيم مبا ميكن اأن يفعله مواطنو هذه الدول كاإ�صارة اإلى 

ف�صلها اجتماعيًا))0)(. 

والفقر  اجلهل  اإن  القول  على  النامية  الدول  يف  االإرهاب  درا�صات  اعتادت 
والبطالة م�صببات رئي�صة الن�صمام ال�صباب للجماعات املتطرفة)07)(. لكن ماذا عن 
ان�صمام مواطني دول متقدمة وفرت لهم فر�س العمل وينتمي غالبيتهم الأ�صر مي�صورة 
احلال؟ هناك من يرى اأن الدافع وراء ذلك هو العقيدة؛ فعلى �صبيل املثال: يرى هاين 
ُيقتلون، ولذلك  العقيدة  اإخوانهم يف  ال�صباب روؤية  اأن الذي »يحرك هوؤالء  ال�صباعي 
ترى  اأخرى  حتليالت  اأن  غري  معهم«))0)(.  وت�صامنًا  تعاطفًا  هناك  للقتال  يتوافدون 

))0)( ال�صرق االأو�صط، ) اأكتوبر )ت�صرين االأول( ))0).

))0)( املرجع ال�صابق.

))0)( اإليان، مر�صود، »الرومان�صية العنيفة« جتذب املهم�صني.. واالإنرتنت اأ�صرع �صاحة جتنيد، ال�صرق االأو�صط، ) نوفمرب )ت�صرين الثاين( 
.(0((

)07)( جريدة امل�صريون، )) �صبتمرب )اأيلول( ))0).

))0)( هاين، ال�صباعي، مدير مركز املقريزي للدرا�صات بلندن، انظر: ال�صرق االأو�صط، ) اأكتوبر )ت�صرين االأول( ))0). 



أحمد عبدالحافظ فواز 

27 المسبــار

اأن انف�صال هوؤالء ال�صباب عن جمتمعاتهم اأو ا�صطراب عالقتهم ببيئتهم ي�صهم يف 
تقبلهم لالأفكار املتطرفة من دون اأن تكون لهم دراية مبفهوم اجلهاد)09)(. فعلى �صبيل 
املثال: يف درا�صة لباحثني بجامعة كوين ماري الربيطانية جاءت النتائج اأن تلك الفئات 
تعاين من االكتئاب واالنعزالية، على الرغم من امل�صتوى االقت�صادي اجليد الأ�صرهم 
التي قد ال تكون بريطانية االأ�صول لكنها تعي�س يف بريطانيا منذ اأجيال عدة)0))(. ومن 
هنا اأ�صحى م�صلمو الغرب هدفًا حلملة داع�س االإعالمية، ومن اأجلهم ترتجم حمتوى 

املطبوعات واملرئيات للغات الغربية))))(. 

املتطرفة  اجلماعات  تخو�صها  التي  احلرب  اأن  عر�صه،  اأ�صلفنا  مما  يت�صح 
لي�صت فقط تلك التي تدور رحاها يف �صوارع العراق، واإمنا هناك اأي�صًا حملة عالقات 
التوا�صل  �صبكات  اجتاحت  اأمريكيني  ل�صحفيني  داع�س  ذبح  ف�صور  موازية.  عامة 
االجتماعي))))(. ومن ناحية اأخرى، بعيدًا من الرتهيب، اأنتجت داع�س اأفالمًا ترويجية 
مثل »مرحبًا باأر�س الدولة االإ�صالمية«))))(. لذلك انتقلت �صاحة املواجهة اإلى ميدان 
التوا�صل االجتماعي، فتخلت اخلارجية االأمريكية عن االأ�صلوب الدبلوما�صي التقليدي 
عرب  خلطاباتها  والت�صدي  املتطرفة  اجلماعات  ح�صابات  تتبع  يف  و�صرعت  املنمق، 
اأحيانًا  و�صاخرة  اأحيانًا  ر�صائل جادة، مبا�صرة  وتعليقات حتمل  مقاطع فيديو و�صور 

اأخرى، لتوعية ال�صباب �صد الوقوع يف �صراك تلك اجلماعات))))(. 

العداء  م�صاعر  تكن  مل  ل�صوريا،  ن�صاطه  االإ�صالمية  الدولة  تنظيم  مّد  حينما 
بداأ  عندما  احلال  كان  مثلما  واالأولوية،  ذاتها  القوة  لها  االأمريكية  املتحدة  للواليات 
ا�صتاأنفت  اأن  بعد  تغريت  احلال  لكن  للقاعدة.  كامتداد  العراق  يف  ن�صاطه  التنظيم 
داع�س حربها يف العراق يف يونيو )حزيران( ))0)، وبعدما تنامت التكهنات بتدخل 
اأمريكي لوقف تقدم داع�س. وعليه، اأطلقت اجلماعة حملة اإعالمية مناه�صة للواليات 

)09)( مر�صود، مرجع �صابق.

)0))( ال�صرق االأو�صط، )) اأكتوبر )ت�صرين االأول( ))0).

)(((( Ajbaili، op. cit.

)(((( Simon، op. cit.

)(((( Altman، op. cit.

))))( جريدة ال�صرق، 0) اأغ�صط�س )اآب( ))0).
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املتحدة بعنوان »حتذير لل�صعب االأمريكي«))))(.

اإ�سرتاتيجيات املواجهة االإلكرتونية

اأدت ال�صربات اجلوية التي وجهتها قوات التحالف لداع�س يف �صبتمرب )اأيلول( 
))0) اإلى اإبطاء وترية ن�صر مقاطع الفيديو والبيانات التي كان التنظيم معتادًا القيام 
التي  بها قبل تلك ال�صربات))))(. لكنها مل تكن تعني توقف حملة داع�س االإعالمية 
درو�س  من  االإفادة  مع  لها  الت�صدي  و�صرورة  بحرفيتها  املتحدة  الواليات  اعرتفت 

املا�صي.

اأ- ف�سل املواجهات ال�سابقة

وفر الف�صاء االإلكرتوين للجماعات املتطرفة ميدانًا منخف�س التكلفة اإذا ما   
ا�صتغالله  وداع�س  القاعدة  مثل  جماعات  وا�صتطاعت  االأر�س.  على  باملواجهة  قورن 
بكفاءة دفعت خ�صومها اأحيانًا لالعرتاف بهزميتهم يف هذه ال�صاحة. ويبدو اأن داع�س 
اأفادت من خربة القاعدة، بل طورت منها، وكما يرى الباحث امل�صري �صياء ر�صوان، 
فاإن الواليات املتحدة االأمريكية ف�صلت يف حتجيم انت�صار القاعدة على االإنرتنت، فلم 
ثبت  جديدة  اأخرى  باإطالق  اإيذانًا  اإال  يوميًا  لها  املواقع  ومئات  ع�صرات  اإغالق  يكن 
اأهميتها الحقًا كم�صدر للمعلومات والفتاوى والت�صليح يف بع�س العمليات التي اأجراها 

التنظيم)7))(. 

اأما احلكومات العربية، فقد راأت غالبيتها يف و�صائل التوا�صل االجتماعي اأدوات 
تهدد اال�صتقرار، وعمل بع�س تلك احلكومات على فر�س الرقابة عليها اأو منعها عن 
اجلماهري، وهو ما ثبت عدم جدواه يف غالبية االأحيان))))(. كان من اأمثلة ذلك قيام 
احلكومة العراقية مبحاولة تعطيل االإنرتنت ملنع داع�س من ن�صر ر�صائلها االإلكرتونية، 

)(((( Hashtag Terror، op. cit. 

)(((( Meek، op. cit.

)7))( �صياء، ر�صوان، االإنرتنت واالإ�صالميون، مرجع �صابق.

))))( واي نيوز، مرجع �صابق.
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التعطيل  اأن ذلك  املماثلة)9))(. غري  ال�صبكات  وتويرت وغريهما من  فعطلت في�صبوك 
مل يكن ليوؤثر ب�صكل فاعل يف اأن�صطة داع�س االإعالمية؛ ملا لها من قدرة على الو�صول 
للجماهري يف اأرجاء الدول العربية واالإ�صالمية)0))(. كما اأن ذلك املنع مل يدم طوياًل، 
وكان احلل هو التوا�صل من جانب احلكومة العراقية مع تلك ال�صبكات مثل في�صبوك، 
فتم غلق ح�صابات اأن�صاأها التنظيم من حمافظات مثل �صالح الدين، وديالى، واالأنبار، 

ونينوى، واأغلق احل�صاب الر�صمي لداع�س على في�صبوك))))(. 

كان من بني اأ�صباب تفوق داع�س اإعالميًا على الواليات املتحدة اأن داع�س كانت 
ي�صتفد  ومل  مع اخلطر،  التعامل  االأبي�س يف  البيت  تلكاأ  الذي  الوقت  املبادرة يف  لها 
العامل  الع�صكرية جتاه  اإ�صرتاتيجيتها  اإلى  ُنظر  التي  االبن  بو�س  اإدارة  به  مما قامت 
االإ�صالمي على اأنها اأ�صاءت لعالقات الواليات املتحدة بتلك الدول، وينبغي التحول نحو 
�صورة ودودة و�صديقة، كما مل يتم توفري التمويل الكايف للت�صدي لتلك املواجهة))))(. 
اأما بريطانيا، فبالرغم من تخ�صي�صها االأموال الالزمة لربامج �صعت للحيلولة دون 
ان�صمام مواطنيها جلماعات العنف، فاإنها ف�صلت -هي االأخرى- يف ظل عدم التوجيه 
اجليد الإنفاق التمويل و�صعف التوا�صل مع املجتمعات امل�صلمة، �صواء ملعرفة م�صكالتهم 

اأو لتحديد الفئات االأكرث قابلية لالن�صمام لتلك اجلماعات))))(. 

ب- املواجهة على اجلانب الر�سمي

مع  بالتن�صيق  -اأحيانًا-  االجتماعي  التوا�صل  لو�صائل  املالكة  ال�صركات  تقوم 
ال�صرطة  باإبالغ  اأي�صًا  تقوم  التي  بريطانيا،  مثل  دول  يف  االإرهاب  مكافحة  وحدات 
للمحاكمة  اجلناة  لتقدمي  لها،  الرتويج  اأو  اإرهابية  الأعمال  احل�صد  مثل  جرائم  عن 
بح�صب قوانني هذه الدول. وقد منح موقع يوتيوب �صالحيات وا�صعة لتلك الوحدات 

)((9( Prince، op. cit; Irshaid، op. cit.

)((0( Irshaid، op. cit.

))))( حرب داع�س، مرجع �صابق.

)(((( Obama’s anti-ISIS social media strategy panned as inadequate، abc News )( October 
(0(((، available at http://7online.com/news/obamas-anti-isis-social-media-strategy-panned-as-

inadequate/(((((0/ )accessed ( October (0(((. 

))))( ال�صرق االأو�صط، )) اأكتوبر )ت�صرين االأول( ))0).
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فيتولى  تويرت،  اأما  القومي.  الدول  اأمن  تهدد  التي  املواد  وحذف  لر�صد  مياثلها  وما 
مهام متابعة وفح�س ال�صكاوى موظفون خمت�صون))))(. اإحدى ال�صعوبات التي تواجه 
اإال مع  التعامل  ت�صتطيع  باأن �صرطتها ال  اإ�صكالية قانونية تق�صي  دواًل كربيطانيا هي 
املواد التي تن�صر على مواقع من�صوؤها بريطانيا، وبالتايل فاإن حذف املواد املحر�صة 
على االإرهاب اأو التابعة عمومًا جلماعات العنف امل�صلح ال مينع ظهورها على مواقع 

اأخرى))))(. 

منها  اآليات  عرب  لداع�س  الت�صدي  اإلى  �صعت  فقد  االأمريكية،  اخلارجية  اأما 
وارتكاب جرائم  بالرياء  التنظيم  تتهم  فيديو  تبث مقاطع  يوتيوب  قناة على  اإطالق 
حرب �صد امل�صلمني، وعلى تويرت اأن�صاأت ح�صابًا با�صم »فكر ثانيًة، ابتعد«، واأ�صبحت لها 
�صفحة على في�صبوك تن�صر ال�صور الوح�صية لداع�س))))(. وُتعرف وزارات اخلارجية 
عمومًا بتف�صيل االأ�صاليب غري الع�صكرية، مما ي�صعها يف بع�س االأحيان يف خالف مع 

توجهات وزارات الدفاع اأو املوؤ�ص�صات التي تتبنى العقيدة الع�صكرية.

تبدو االإ�صكالية ال�صابقة يف عدم اقتناع جمل�س االأمن القومي بالبيت االأبي�س 
باأهمية ا�صتمرار وا�صتدامة العمل مبركز االت�صاالت االإ�صرتاتيجية ملكافحة االإرهاب، 
وهو ما ا�صطرت معه وزيرة اخلارجية االأمريكية ال�صابقة هيالري كلينتون للتوا�صل 
)اأيلول(  �صبتمرب  يف  قرارًا  واأ�صدر  بالفكرة  اقتنع  الذي  اأوباما  الرئي�س  مع  مبا�صرة 
))0) بجعله تابعًا ملكتب الدولة للدبلوما�صية العامة وال�صوؤون العامة)7))(. ويف ا�صتجابة 
النتقادات �صاآلة التمويل املوجه �صابقًا للمركز، زادت املخ�ص�صات حتى بلغت خالل 
اأعوام ))0) و))0) و))0) خم�صة ماليني دوالر))))(. ون�صط املركز على تويرت عرب 
اجلماعات  اأفكار  عن  حتليالت  وتن�صر  ال�صحفيني،  من  بال�صحايا  ت�صيد  تغريدات 
وكان  ين�صرونها.  التي  داع�س  مقاتلي  بفيديوهات  املركز  وا�صتعان  املتطرفة)9))(. 

))))( ال�صرق االأو�صط، ) اأكتوبر )ت�صرين االأول( ))0).

))))( ال�صرق االأو�صط، )) اأكتوبر )ت�صرين االأول( ))0).

)(((( Altman، op. cit.

)((7( Obama’s anti-ISIS، op. cit. 

)(((( Ibid.

)9))( جريدة ال�صرق، 0) اأغ�صط�س )اآب( ))0).
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الدرجة  اإلى  خ�صومها  مع  داع�س  بها  تتعامل  التي  الوح�صية  على  باالأ�صا�س  الرتكيز 
التي دعت القاعدة النتقادها، كما اأ�صرنا �صابقًا)0))(. 

املتطرف،  الفكر  باأنها لن جتدي مع معتنقي  اأي�صًا  انتقدت  االآليات  لكن هذه 
فهل  امل�صلمني،  اإخوانهم  دم  حرمة  عن  الدين  علماء  كلمات  فيهم  توؤثر  مل  فهوؤالء 
ي�صتمعون لن�صائح الواليات املتحدة؟))))( فهناك بالفعل حماوالت �صابقة قامت بها 
االإ�صالمية  ال�صوؤون  وزارة  اأطلقت  التي  ال�صعودية  العربية  اململكة  مثل  اإ�صالمية  دول 
واالأوقاف بها منذ عام )00) حملة بعنوان »ال�صكينة« تهدف اإلى خماطبة املتطرفني 

واإعادة تاأهيلهم فكريًا))))(. 

لكن امل�صوؤولني االأمريكيني يوؤكدون اأن اجلمهور امل�صتهدف لي�س اأع�صاء داع�س، 
اأن  اأي�صًا  االنتقادات  من  للتجنيد))))(.  هدفًا  يكونون  من  اأو  معها  املتعاطفون  واإمنا 
ات�صما  وابتعد«  ثانية  »فكر  حملة  يف  امل�صتخدمة  اخلطاب  ولغة  الفيديوهات  حمتوى 
اأو عدم الن�صج الكايف ملخاطبة اجلمهور امل�صتهدف))))(. اأخريًا، حتدثت  بال�صذاجة 
اجتماع  عرب  االإعالمية،  داع�س  قدرات  حتجيم  هو  االأ�صرع  احلل  اأن  عن  حتليالت 

الرئي�س االأمريكي بال�صركات الكربى املالكة لو�صائل التوا�صل االجتماعي))))(.

جـ- املواجهة على اجلانب غري الر�سمي

يق�صد باجلانب غري الر�صمي –هنا- قيام اأ�صخا�س باإبالغ م�صوؤويل �صبكات 
التوا�صل االجتماعي عن مواد حتري�صية ين�صرها اأفراد اأو جماعات مت�صددة، اأو يكون 
اأوكل لهم تتبع احل�صابات بحثًا عن  الر�صد من جانب موظفي تلك ال�صبكات الذين 

حمتويات غري قانونية. 

)((0( Farewell، op. cit.; Allen، op. cit.

)(((( Altman، op. cit.

))))( ال�صرق االأو�صط، 0) اأكتوبر )ت�صرين االأول( ))0). 

)(((( Altman، op. cit.

)(((( Obama’s anti-ISIS، op. cit. 

)(((( Abraham Cooper، »Obama Must Elist Social Media to Defeat ISIS،« The Algemeiner )A Jewish 

newspaper in Americ( )(( September (0(((، available at http://www.algemeiner.com/((/09/(0((/
obama-must-enlist-social-media-to-defeat-isis/ )accessed ( October (0(((.
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يبدو ذلك من خالل ت�صريحات بع�س متحدثي تلك ال�صبكات التي تناولت –
اأي�صًا- امل�صكالت التي تن�صاأ نتيجة تدخالت حكومية حلجب بع�س املواقع مثلما فعلت 
حكومة العراق؛ فمتحدث با�صم يوتيوب �صرح: »اإننا ننظر يف تقارير عن عجز بع�س 
امل�صتخدمني يف العراق الدخول للموقع. لي�صت هناك م�صكلة تقنية من جانبنا ونقوم 

بفح�س املوقف« وخرجت ت�صريحات مماثلة عن ممثلي تويرت وفي�صبوك))))(.

تلك ال�صركات يف ظل انتقادات اجلمهور واحلكومات ملا قد ين�صر من خاللها، 
بداأت يف اتخاذ تدابري م�صادة؛ فاأعربت اإدارة في�صبوك -على �صبيل املثال- عن قلقها 
احل�شابات  من  عدد  غلق  عن  تويرت  واأعلنت  �شبكتها،  على  اجلهاديني  ن�شاط  حيال 
التابعة اأو املوؤيدة لداع�س، واأعلنت غوغل عن فتح حتقيق يف كيفية ا�صتخدام داع�س 
غوغل بالي لتحميل تطبيق فجر الب�صائر)7))(. ومل تكن هذه التدابري دومًا ناجعة يف 
الت�صدي حلملة داع�س؛ فقد ف�صلت على �صبيل املثال اإدارة تويرت يف حذف �صور ذبح 
احل�صابات  وغلق  الفيديوهات  اأو  ال�صور  حذف  مع  بل  االأمريكيني))))(.  ال�صحفيني 
التابعة لداع�س، فاإن اجلماعة تقوم على وجه ال�صرعة بفتح ح�صابات اأخرى اأو تن�صر 
ال�صبكات  تلك  ت�صهد  املقابل،  اجلانب  على  لكن  اأخرى)9))(.  �صبكات  عرب  �صورها 
قيام بع�س امل�صلمني املتطوعني بحمالت م�صادة تندد باأفعال داع�س وتنفي اأن يكون 

التنظيم معربًا عنهم اأو عن �صحيح االإ�صالم)0))(.

خماطر تواجه داع�ص من ا�ستخدام ال�سبكات

ما  تتبع  مهمة  االإ�صرتاتيجية  االت�صاالت  ملركز  االأمريكية  اخلارجية  اأوكلت   
على  �صواء  االإجنليزية،  وموؤخرًا  وال�صومالية  واالأُردية  بالعربية  االإنرتنت  على  يكتب 

)(((( Prince، op. cit.

)7))( بركات، مرجع �صابق.

)(((( CNN )( September (0(((، available at http://edition.cnn.com/0(/09/(0((/world/meast/isis-

social-media-abousamra/ )accessed ( October (0(((. 

)((9( Hashtag Terror، op. cit. 

)0))( ال�صرق االأو�صط، ) اأكتوبر )ت�صرين االأول( ))0). 
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تويرت اأو حتى منتديات القبائل اليمنية))))(. وملا كان حجب املواقع يخالف الد�صتور 
على  احل�صول  بطلب  ذلك  عن  القومي  االأمن  وكالة  ا�صتعا�صت  فقد  االأمريكي، 
معلومات من مواقع مثل في�صبوك ويوتيوب حل�صابات متطرفني، يف حماولة لتتبعهم 
واأ�صاليب  للك�صف عن خمططاتهم  املتطرفني  ُتراقب �صفحات  كما  وك�صف هويتهم. 
اإيقاعهم بال�صحايا))))(. لذلك حّذر عا�صم الربقاوي، منظر التيار ال�صلفي اجلهادي، 
امللقب باأبي حممد املقد�صي، يف بيان له على موقع التوحيد واجلهاد، قادة داع�س من 
ا�صتخدام الهواتف وو�صائل التوا�صل االجتماعي التي مكنت اأعداءهم –اأحيانًا- من 

حتديد مواقعهم والو�صول اإليهم))))(. 

بث  الأماكن  الفعلي  املوقع  حتديد  ال�صعب  من  يكون  اأخرى،  اأحيان  يف  لكن 
اأو التغريدات))))(. وتزداد ال�صعوبة يف ظل احلذر الذي �صرع قادة داع�س  الر�صائل 
االت�صاالت  تقليل  على  التنظيم  يعمل  حيث  االإنرتنت،  مع  التعامل  حيال  اتخاذه  يف 
اأ�صحى  لذلك  االنك�صاف.  من  هوياتهم  وحماية  العليا  القيادات  بني  االإلكرتونية 
االإبقاء  ومت  اأمانًا،  االأكرث  هو  بالعمليات  اخلا�صة  الر�صائل  لت�صليم  الربيد  ا�صتخدام 
تظهر  وعندما  بالتنظيم))))(.  اخلا�صة  الدعائية  للحمالت  التوا�صل  و�صائل  على 
احلاجة للربيد االإلكرتوين، خ�صو�صًا مع املجندين اجلدد، فاإن هوؤالء مُينحون ح�صابًا 
اإلكرتونيًا ي�صمح لهم با�صتعماله مرة واحدة يف اليوم، وال ي�صتخدم يف اإر�صال ر�صائل 
الأي ح�صاب اآخر. وعندما ُتر�َصل اإليهم ملفات عرب الر�صائل ُيطلب منهم قراءتها ثم 

حذفها مبا�صرة))))(.

)(((( Altman، op. cit.

))))( ال�صرق االأو�صط، 0) اأكتوبر )ت�صرين االأول( ))0). 

))))( املقد�صي يحذر »الدولة االإ�صالمية« من مواقع التوا�صل االجتماعي، راأي اليوم )) �صبتمرب )اأيلول( ))0)، متاح على الرابط التايل:
http://www.raialyoum.com/?p=((77(( )accessed ( October (0(((.

)(((( Ajbaili، op. cit.

)(((( Farewell، op. cit.

))))( جريدة امل�صريون )) �صبتمرب )اأيلول( ))0).
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خاتمة

يف �صوء االإقرار ب�صعوبة الق�صاء على ظاهرة ال�صائعات يف املجتمعات، يثور 
احلديث عن كيفية احلد من ال�شائعات عرب العمل على منع �شروط انت�شارها واحلد 
الت�صدي  م�صوؤولية احلكومات يف  وعن  مبكرًا حال ظهورها.  عليها  وال�صيطرة  منها 
واإعالمية  اأمنية  جهات  من  تت�صكل  ر�صمية  اأجهزة  اإن�صاء  حمللون  اقرتح  لل�صائعات، 
على  والعمل  ال�صائعة  ر�صد  تتولى  وغريها،  واأكادميية  ودينية  و�صيا�صية  واجتماعية 
اإبطال مفعولها)7))(. ورمبا ياأتي يف هذا االإطار قرار احلكومة امل�صرية -الذي اأ�صرنا 
للحكم على  الوقت مبكرًا  واإن كان  ال�صيرباين،  لالأمن  االأعلى  املجل�س  باإن�صاء  اإليه- 
اأهدافه احلقيقية ومدى فاعليته. يتزامن ذلك مع العمل على توعية املواطنني باأخطار 

ال�صائعات واأهداف م�صادرها. 

التي  املقرتحات  ومن  م�صوؤوليتها،  تتحمل  اأن  ينبغي  التوا�صل  مواقع  اأن  كما 
طرحت لتحجيم ال�صائعات -والتي طبقت بالفعل يف موقع ويبو- اأن تتولى اإدارة تلك 
ال�صبكات معاقبة االأ�صخا�س الذين يقومون بن�صر وترويج معلومات مغلوطة بحرمانهم 

من ن�صر اأية معلومات عرب املوقع))))(. 

لكن ياأتي قبل ذلك كله ق�صية اإعادة الثقة يف االإعالم الر�صمي للدولة، وهو ما 
ي�صتلزم توفري املعلومات ال�صحيحة يف اأقرب وقت ممكن، خ�صو�صًا يف زمن االأزمات 
التي يتيح الغمو�س امل�صاحب لها الفر�صة النت�صار ال�صائعات. فغياب االإعالم الر�صمي 
عن ال�صاحة اأو ن�صره اأخبارًا غري �صحيحة، ي�صعف ثقة اجلمهور به ويوؤدي بهم للبحث 

عن م�صادر اأخرى للمعلومة مللء ذلك الفراغ املعلوماتي. 

الثورة  م�صتحدثات  من  كغريها  االجتماعي  التوا�صل  �صبكات  فاإن  اأخريًا، 
وتوظيفها؛  منها  االإفادة  كيفية  عرب  واإمنا  لذاتها،  �صرًا  اأو  خريًا  لي�صت  التكنولوجية 
فهي واإن اأ�صاءت ا�صتخدامها اجلماعات املتطرفة، فباإمكان احلكومات ا�صتغاللها يف 

)7))( البكور، �س)9- 99.

)(((( Schifferes et al.، op. cit.، p. ((0.
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مد ج�صور الثقة والتوا�صل مع مواطنيها والتعرف على احتياجاتهم واال�صتجابة -قدر 
االإمكان- ملتطلباتهم اخلدمية واملعلوماتية.


