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الشائعات والحروب
النفسية من العصور
القديمة إلى شبكات
التواصل االجتماعي
أحمد عبدالحافظ فواز

تاريخيًا كانت �أ�ساليب احلرب النف�سية ت�ستخدم للت�أثري يف
معنويات اخل�صم �أو العدو .بل �إن الر�سول (�ص) جل�أ �إليها يف فتح مكة
ويف غزوات كحنني ،وكان �أحيان ًا ي�أمر جنوده �أال يطاردوا فلول جي�ش
العدو حتى ي�صلوا لأقرانهم وغريهم من القبائل وي�صفوا ما لقوه على
�أيدي امل�سلمني ،فينال ذلك من عزمية من يخططون ملواجهة امل�سلمني.
وتعد ال�شائعات �أحد �أ�شهر تلك الأ�ساليب .ويف احلمالت ال�صليبية ويف
معر�ض التعبئة النف�سية لإ�شراك �أكرب ح�شد من املقاتلني� ،أطلق قادة
تلك احلمالت �شائعات �أقرب للأ�ساطري عن ثروات ال�شرق .كما تناولت
عديد الدرا�سات الدور الذي قام به الإعالم النازي يف جذب �أ�صوات
الأملان ت�أييد ًا لهتلر.

( ) مدر�س العلوم ال�سيا�سية يف جامعة القاهرة ( م�صر).
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عند احلديث عن االنتفا�ضات العربية وم�سبباتها يثار النقا�ش عن الدور الذي
لعبته �شبكات التوا�صل االجتماعي .و�ساد ما ي�شبه االتفاق ب�أن تلك ال�شبكات كانت
ذات ت�أثري وا�ضح يف تعبئة قطاعات من املتظاهرين� ،إال �أن اخلالف كان حول حدود
ذلك الدور .وعلى الرغم من انتماء �شبكات التوا�صل االجتماعي ملا عرف بالإعالم
اجلديد ،ف�إنه مبقدورها القيام بالعديد من وظائف الإعالم التقليدي .بل وزادت
عنه ب�إتاحتها الفر�صة ملا ا�صطلح عليه بـ«املواطن ال�صحفي» .فلم يعد الفرد العادي
متلق للخرب ولكنه �أ�صبح منتج ًا له ،وهنا تكمن اخلطورة ،فمع غياب �آليات
جمرد ٍ
الرقابة ت�صبح تلك ال�شبكات م�صدر ًا خ�صب ًا لل�شائعات .كما �أثبتت الأحداث �أن بع�ض
اجلماعات املتطرفة ا�ستغلتها لك�سب امل�ؤيدين وجتنيدهم �أو ن�شر الأخبار عن عملياتها
الع�سكرية و�أ�ساليب معاقبة معار�ضيها ،مثل ما فعلته داع�ش ببث مقاطع م�صورة لقطع
ر�ؤو�س الرهائن ،يف ر�سالة حتذيرية لدول ال�ضحايا و�أقرانهم من ال�صحفيني وغريهم
ب�أن انتقامها �سيكون قا�سي ًا.
ت�سعى الدرا�سة للإجابة عن الت�سا�ؤالت التالية:
•كيف ا�ستخدمت ال�شائعات تاريخي ًا ك�أحد �أ�ساليب احلرب النف�سية؟
•كيف ا�ستخدمت �شبكات التوا�صل االجتماعي يف ت�شكيل الر�أي العام يف الوطن
العربي؟
•ملاذا �ش َّكل ا�ستخدام داع�ش لتلك ال�شبكات نقل ًة نوعي ًة يف �أ�ساليب التجنيد
واحل�شد؟
•كيف تعاملت الدول مع خماطر الإرهاب الإلكرتوين الذي ا�ستخدمته داع�ش؟
أو ً
ال :الشائعات كأحد أساليب الحرب النفسية

نتناول –هنا -التعريف بكل من ال�شائعة واحلرب النف�سية ،و�أنواع ال�شائعات
والظروف التي ت�سمح بانت�شارها يف املجتمعات ،وكيف ا�ستخدمتها الدول والأفراد
واجلماعات.
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تعريف ال�شائعة يف اللغة واال�صطالح
ال�شائعة يف اللغة هي «ا َ
خلبرَ ُ ينت�ش ُر وال َت َث ُّب َت فيه»((( .ومل يبتعد تعريف ال�شائعة
يف اال�صطالح كثري ًا عنه يف اللغة عند العديد من الباحثني ،مثل تعريفها بالر�سالة
غري امل�ؤكدة التي تنتقل من �شخ�ص لآخر وتتعلق ب�شخ�ص �أو موقف(((� .أو هي افرتا�ض
مل تثبت �صحته ويتداوله النا�س((( .لكن يف ظل ارتباط ال�شائعة باملجتمعات الب�شرية
تعددت العلوم ال�ساعية لت�شخي�ص تلك الظاهرة ،وتنوعت التعريفات من حقل لآخر
وداخل احلقل الواحد تبع ًا للمنهج امل�ستخدم((( .كان من بني تلك العلوم علم االجتماع
وعلم النف�س والإعالم وال�سيا�سة واالقت�صاد والدرا�سات الأمنية.
بالقطع ي�صعب ح�صر تلك التعريفات ،ولكن من �أمثلتها تعريفات �أدبيات علم
يتم تداولها من دون التحقق منها
النف�س االجتماعي التي ترى ال�شائعة ق�صة �أو مقولة ّ
�أو ت�أكيدها .وتظهر ال�شائعة يف ظل حالة من الغمو�ض ي�صعب معها تف�سري املوقف �أو
ي�شعر معها الأفراد بحاجة ملحة للأمن((( .وترى تلك الأدبيات �أن لل�شائعات دور ًا
اجتماعي ًا كرد فعل لأزمات تواجه املجتمع ،حيث يو�صف ن�شر ال�شائعة ب�أنه فعل جماعي
يقوم به �أفراد من املجتمع بتقدمي وتقييم وتف�سري املعلومات للو�صول لفهم م�شرتك
ملواقف غري م�ؤكدة� ،سعي ًا للتخفيف من حدة التوتر االجتماعي وحل م�شكالت �أزمات
جمتمعية(((� .أما عن �أهم العنا�صر التي ركزت عليها الأدبيات ،فكان منها املعلومة
((( �أحمد ،الزيات و�آخرون ،املعجم الو�سيط (القاهرة ،مكتبة ال�شروق الدولية ،الطبعة الرابعة� ،)2004 ،ص.503
(2) Fang Liu, Andrew Burton-Jones and Dongming Xu, «Rumoors on Social Media in Disasters:
Extending Transmission to Retransmission,» PACIS 2014, available at http://pacis2014.org/data/
PACIS_mainconference/pdf/pacis2014_submission_165.pdf (accessed 6 October 2014).
(3) Ibid.
((( علي ،بن فايز اجلحني« ،ماهية ال�شائعة :التطور التاريخي »،يف �أ�ساليب مواجهة ال�شائعات ،الريا�ض� ،أكادميية نايف العربية للعلوم
الأمنية ،مركز الدرا�سات والبحوث� ،2001 ،ص.232-231
»(5) 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-13rumors.
pdf (accessed 6 November 2014).

(6) 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. 37 No. 2
(June 2013), p. 409.
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مبهمة امل�صدر ،والعن�صر الب�شري الذي تولى ن�شر ال�شائعة ،ثم القلق امل�صاحب
لتوقيت �إطالق ال�شائعة (((.
تتنوع ال�شائعات ما بني �سيا�سية واقت�صادية وفنية وع�سكرية وغريها .وقد يرتاوح
حمتوى ال�شائعة ما بني �أحاديث النميمة و�صو ًال �إلى احلرب الدعائية والنف�سية -كما
�سرنى الحق ًا ((( .فال�شائعات ال�سيا�سية -على �سبيل املثال -قد يطلقها ال�سيا�سيون
يف مواجهة خ�صومهم �أحيان ًا عرب النيل من �سمعتهم وت�شويهها .لكن ال�شائعات قد
تخ�ص م�ؤ�س�سات �أو جماعات ولي�س فرد ًا بعينه ،مثل احلديث عن �إعفاء احلكومة �أو
تغيري القيادات.
كما قد تتخطى ال�شائعة حدود الدولة ،خ�صو�ص ًا يف �أوقات احلرب ،حينما
ت�سعى للت�أثري �سلب ًا يف الروح املعنوية للعدو والت�شكيك يف قدراته �أو النيل من جبهته
الداخلية(((� .أما ال�شائعات االقت�صادية فيظهر ت�أثريها يف الأ�سواق املالية عندما تهوي
�أ�سهم ال�شركات التي تتعر�ض ل�شائعات(� ،((1سواء كانت تلك ال�شائعات عن عيوب يف
منتجاتها� ،أو مرورها ب�أزمات مالية� ،أو عر�ضها للبيع بعد خ�سارة فادحة� ،أو اتهام
�أحد مالكيها يف ق�ضايا مالية �أو غريها.
لكي تنت�شر ال�شائعة وت�صبح قابل ًة للت�صديق ينبغي �أن حتوي جانب ًا من
احلقيقة .لكن ب�صف ٍة عام ٍة ي�شرتط يف ال�شائعة الأهمية والغمو�ض( .((1ف�إذا كان اخلرب
مو�ضوع ال�شائعة غري مهم للمتلقني ،انتفى الدافع النف�سي للأفراد �إلى مترير اخلرب
للآخرين( .((1لكن �أهمية اخلرب تدفع جمهور املتلقني �أن يتناقلوه من دون �إخ�ضاعه
للتدقيق ،خ�صو�ص ًا يف ظل ندرة املعلومات املتاحة حول مو�ضوع اخلرب من امل�صادر
(7) Oh, Agrawal and Rao, op. cit., p. 407.
(8) M. Nekovee, Y. Moreno, G. Bianconi and M. Marsili, «Theory of Rumour spreading in complex
social networks,»Physica A, Vol. 2007( 374), p. 457.
((( �ساعد ،العرابي احلارثي« ،الإ�سالم وال�شائعة »،يف �أ�ساليب مواجهة ال�شائعات ،مرجع �سابق� ،ص.17-16
( ((1املرجع نف�سه� ،ص.18
( ((1كامل ،حممد حممد عوي�ضة ،علم نف�س الإ�شاعة ،بريوت ،دار الكتب العلمية� ،1996 ،ص.55
(12) Oh, Agrawal and Rao, op. cit., p. 410.
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الر�سمية �أو التقليدية ،ويف �أوقات الأزمات وما يحيط بها من غمو�ض تزداد ح�سا�سية
الأفراد من الناحية النف�سية ،في�صبحون �أكرث قابلية لت�صديق املعلومة و�أقل قدرة على
املقاومة والتفحي�ص والتدقيق(.((1
غمو�ض املعلومات حول اخلرب حمل ال�شائعة يثري ف�ضول الأفراد ورغبتهم يف
ا�ستك�شاف احلقيقة ،مما يدفع بالبع�ض منهم �إلى تناقل ال�شائعة يف البداية للت�أكد
من �صحتها ،وهو ما ي�سهم –غالب ًا -يف انت�شار ال�شائعة وت�صديقها( .((1فدار�سو
�شبكات االت�صال يرون ن�شر ال�شائعة �أحد امليكانيزمات الأ�سا�سية لن�شر املعلومات عرب
ال�شبكات( ،((1فكلما زاد الغمو�ض وغابت املعلومات الكافية تهي�أت الفر�صة الزدهار
ال�شائعات( .((1لكن يف املقابل �إذا كانت ق�صة اخلرب وا�ضحة بتف�صيالتها كافة ،فهي
تكاد ت�صل ملرتبة احلقائق(.((1
ال�شائعات واحلرب النف�سية عرب التاريخ
يق�صد باحلرب النف�سية «ا�ستخدام الأ�ساليب النف�سية التي ت�ؤثر يف �إدراك
ومعنويات اخل�صم ،وخ�صو�ص ًا القادة الع�سكريني وال�سيا�سيني ومتخذي القرار
بالدرجة الأولى ،وامل�ؤ�س�سات الأمنية واحلكومية عامة ،والر�أي العام للخ�صم،
كما تهدف �إلى القيام بعمليات م�ضادة ل�صد عمليات اخل�صم املوجهة للمجتمع
امل�ستهدف ،وحت�صني اجلبهة الداخلية وزيادة التالحم االجتماعي»( .((1وال�شائعة
هي �أحد �أ�ساليب احلرب النف�سية املوجهة �ضد العدو خالل فرتات ال�صراع �سواء

( ((1نايل ،حممود البكور« ،الأ�ساليب احلديثة يف التح�صني النف�سي واالجتماعي �ضد ال�شائعات» ،يف �أ�ساليب مواجهة ال�شائعات ،مرجع
�سابق� ،ص.81
( ((1املرجع ال�سابق� ،ص.82
(15) Flavio Chierichetti et al. «Rumor Spreading in Social Networks,» in Susan Albers et al. (Eds.),
36th International Colloquium, ICALP 2009, Part II, LNCS 5556 (Berlin: Springer, 2009), p. 375.
( ((1فاروق ،عبدالرحمن مراد ،تقدمي ،يف الإ�شاعة واحلرب النف�سية ،الريا�ض ،املركز العربي للدرا�سات الأمنية والتدريب،1990 ،
�ص.11
(17) Oh, Agrawal and Rao, op. cit., p. 410.
( ((1ذياب ،مو�سى البداينة« ،ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف ال�شائعات» ،يف �أ�ساليب مواجهة ال�شائعات ،مرجع �سابق� ،ص.47
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ال�سيا�سي �أو الع�سكري(.((1
ال�شائعة ظاهرة اجتماعية ال تخلو منها املجتمعات الب�شرية �أي ًا كانت درجة
تقدمها( ،((2ولذلك �شهدت املجتمعات عرب تطورها التاريخي �أعداد ًا ي�صعب
ح�صرها من تلك ال�شائعات .وال ت�ستهدف الدرا�سة –هنا -ر�صد ًا تاريخي ًا لل�شائعات
عرب التاريخ الإ�سالمي �أو غريه ،و�إمنا تعر�ض ب�إيجاز لظهور ال�شائعة منذ الع�صور
القدمية .فقد عرفت الإمرباطورية الرومانية -على �سبيل املثال -من �أطلق عليهم
«حرا�س ال�شائعات» وكانت تتلخ�ص مهامهم يف االختالط بالعامة لنقل ما ي�سمعونه
للق�صر من �شائعات ،ون�شر �شائعات م�ضادة �إذا اقت�ضى الأمر( .((2ووفرت ظروف
احلرب عرب التاريخ مناخ ًا مالئم ًا لل�شائعات ملا حتظى به احلرب و�أخبارها من �أهمية
لدى اجلماهري ،وما ي�صاحب حتركات اجليو�ش� ،سواء الوطنية �أو جيو�ش العدو ،من
غمو�ض متعمد( .((2و�شهد ع�صر �صدر الإ�سالم العديد من الأمثلة لل�شائعات التي
كانت جزء ًا من حرب نف�سية �شنها امل�شركون و�أعداء الإ�سالم �آنذاك ،مثلما حدث يف
غزوة �أحد عندما �أ�شاع �أبو �سفيان بن حرب �أن الر�سول قد قتل يف املعركة ،وما �إن
بلغ اخلرب جموع املحاربني امل�سلمني حتى انهارت معنويات الكثريين و�ألقوا �أ�سلحتهم.
يل يا فالن �إ َّ
فما كان من الر�سول (�ص) �إال �أن �صعد اجلبل منادي ًا� :إ َّ
يل يا فالن �أنا
ر�سول اهلل(.((2
وعلى الرغم من عدم جلوء الر�سول لل�شائعات ،ف�إنه كان يدرك �أهمية العامل
النف�سي يف احلروب .فمع اال�ستعداد لفتح مكة �أمر الر�سول امل�سلمني �أن ي�شعلوا ع�شرة
�آالف �شعلة من النار فرياها م�شركو مكة ويدركون �أنه ال قبل لهم مبواجهة تلك الأعداد
من املقاتلني(.((2
( ((1مراد� ،ص.11
( ((2عوي�ضة� ،ص.111
( ((2املرجع ال�سابق� ،ص.111
( ((2املرجع ال�سابق� ،ص.56
( ((2اجلحني� ،ص.226
( ((2البداينة�،ص .48

المسبــار

7

يعامتجالا لصاوتلا تاكبش ىلإ ةميدقلا روصعلا نم ةيسفنلا بورحلاو تاعئاشلا

غ�سل الأدمغة ما بني الدول واجلماعات
كما عرفت الدول يف �صراعاتها �ضد بع�ضها البع�ض حروب ًا نف�سية ،وكما عانت
املجتمعات عرب تاريخها من ال�شائعات ،فقد �شنت الأنظمة يف العديد من املجتمعات
حمالت لفر�ض عقائد �أو �أيديولوجيات �سيا�سية بعينها على مواطنيها ،وهو ما
عرف الحق ًا بغ�سل الأدمغة .كانت بداية ظهور امل�صطلح مع ال�صحفي الأمريكي
�إدوارد هنرت ( )1978 -1902( )Edward Hunterالذي ا�ستخدمه كرتجمة
لكلمة ( ) Hsi Naoالتي ت�ستخدم يف ال�صينية للإ�شارة �إلى نظرية �إعادة الت�شكيل
الأيديولوجي ال�ستقطاب وا�ستمالة كل من مل ي�ؤمن بال�شيوعية ،عرب برنامج للتثقيف
ال�سيا�سي يقنعهم بالتخلي عن �أية توجهات برجوازية �سابقة لهم( .((2لكن هنرت يرى
�أن م�صطلح غ�سل الدماغ �أ�سبق يف الوجود على ال�شيوعيني؛ حيث يعود ملفكر �صيني
كونفو�شيو�سي يف القرن الرابع قبل امليالد ا�سمه ( ) Meng K’oوعرفه الغرب با�سم
(.((2()Mencius
مل تكن حماوالت غ�سل الأدمغة قا�صرة على الدولة يف مواجهة مواطنيها ،و�إمنا
أغرا�ض �سيا�سي ٍة تار ًة ،وديني ٍة تار ًة �أخرى .ويحوي التاريخ
وظفتها كذلك جماعات ل ٍ
(((2
الإ�سالمي �أمثلة لفرق وطوائف على تلك ال�شاكلة  .ويف الع�صر احلديث ظهرت
جماعات الفكر املتطرف مدعي ًة �أنها متثل �صحيح الإ�سالم مثل القاعدة وطالبان
وغريهما .ومن �أمثلة اجلماعات التي خرجت من رحم القاعدة ثم ان�شقت عنها،
الدولة الإ�سالمية التي ظهرت العام  2003بهدف معلن هو مقاومة قوات التحالف
بالعراق ،ثم لتتخذ لنف�سها ا�سم «الدولة الإ�سالمية يف العراق» عام  2006واحتفظت
وقتها بالوالء للقاعدة( .((2ومع ا�شتداد احلرب يف �سوريا امتد ن�شاط اجلماعة ليعرب
(� ((2صالح ،ن�صر ،احلرب النف�سية :معركة الكلمة واملعتقد ،اجلزء الثاين ،القاهرة ،دار القاهرة للطباعة و الن�شر ،الطبعة الثانية،
� ،1967ص .30-29
(26) Kathleen Eleanor Taylor, Brainwashing: The Science of Thought Control (Oxford: Oxford
University Press, 2004), p. 5.
( ((2املرجع ال�سابق� ،ص.75-74
(28) Hashtag Terror: How ISIS Manipulates Social Media, Anti-Defamation Leagues (11 July 2014),

available at http://www.adl.org/combating-hate/international-extremism-terrorism/c/isis-islamicstate-social-media.html (accessed 6 October 2014).
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احلدود �إلى �سوريا .ويف �أبريل (ني�سان) عام � 2013أعلن �أبو بكر البغدادي عن تبعية
تنظيم جبهة الن�صرة املوجود ب�سوريا لقيادته ،وهو الدمج الذي رف�ضه زعيمها �أبو
حممد اجلوالين ،مما �أحدث انق�سام ًا يف اجلبهة ،وان�ضم املن�شقون لتنظيم الدولة
الإ�سالمية الذي حول ا�سمه �إلى «الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام» وهو ما عرف
�إعالمي ًا واخت�صار ًا بـ«داع�ش»(.((2
ق ّدمت داع�ش مثا ًال للحرب النف�سية من الفواعل من غري الدول عندما تبنت
�إ�سرتاتيجية تقوم على ترهيب �أعدائها عرب ن�شر مقاطع م�صورة يقطع �أن�صارها
فيها ر�ؤو�س ال�ضحايا( .((3ويبدو �أن تلك احلرب قد جنحت يف حتقيق �أهدافها حينما
ان�سحب �أفراد اجلي�ش العراقي من مدينة املو�صل يف يونيو (حزيران) عام 2014
لت�سقط يف �أيدي داع�ش( .((3بل �ص ّعدت داع�ش من تلك احلرب خالل الأيام التي
�أعقبت �سيطرتها على املدينة حينما بثت ر�سائل ومقاطع على �شبكات التوا�صل ،كان
من �أكرثها وح�شية �إعدام ما قدر ب�ألف و�سبعمائة جندي عراقي(.((3
ثانيًا :شبكات التواصل وتعبئة الرأي العام العربي

لعب الإنرتنت دور ًا مهم ًا يف التمهيد لتلك االنتفا�ضات .ففي م�صر -على �سبيل
املثال -جنح بع�ض الن�شطاء عرب حمالت توعية عرب الإنرتنت يف تعريف املواطنني
ببع�ض حقوق الإن�سان الأ�سا�سية .لكن الدرا�سة هنا تناق�ش اجلانب ال�سلبي لتلك
ال�شبكات التي �أ�ضحت تو�صف �أحيان ًا بوكاالت �أنباء ال�شائعات.

( ((2بي بي �سي العربية 16 ،يونيو (حزيران)  ،2014متاح على الرابط التايل:
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/140616/06/2014_social_media (accessed 6 October
2014).
( ((3ال�شرق الأو�سط� 5 ،أكتوبر (ت�شرين الأول) .2014
(31) Patrick Kingsley, «Who is behind Isis›s terrifying online propaganda operation?» The Telegraph
(23 June 2014).
(32) Rosa Prince, «Iraq crisis: Isis takes to social media to spread fear,» The Telegraph (16 June 2014).
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�شبكات التوا�صل :اخل�صائ�ص والأدوار
مل يقت�صر دور �شبكات التوا�صل االجتماعي على التوا�صل بني م�شرتكيها عرب
�إر�سال وا�ستقبال الر�سائل وم�شاركة الآراء وامللفات ،ولكنها �أ�ضحت جزء ًا مما �أطلق
عليه «الإعالم اجلديد» .تلك ال�شبكات متيزت بتعددية الو�سائط امل�ستخدمة ما بني
ال�صور ومقاطع الفيديو والن�صو�ص وغريها.
يتميز الإعالم اجلديد عن نظريه التقليدي �أو اجلماهريي بالتفاعل الذي ال
ب�شكل ميكن امل�ستهلك من الو�صول
ي�ستلزم التزامنية ،مبعنى �إتاحة املحتوى الإعالمي ٍ
�إليه بال�شكل ويف الوقت الذي يف�ضله ،ومن دون احلاجة لوجود املر�سل واملتلقي يف
الوقت ذاته ،مثلما احلال يف و�سائل كالتلفزيون والإذاعة( .((3كان من بني مظاهر
الإعالم اجلديد ظهور �صحافة املواطن �أو املواطن ال�صحفي التي ن�ش�أت مع التطور
التكنولوجي يف و�سائل االت�صال( .((3و�أ�ضحى امل�ستخدم منتج ًا للمعلومة ولي�س جمرد
متلق لها.
ٍ
�أما عن �أغرا�ض �شبكات التوا�صل ،فمنها ما هو عام الأهداف بغر�ض التعارف
وتكوين ال�صداقات ،ومنها ما ي�سعى لتكوين �شبكات متخ�ص�صة جتمع �أع�ضاءها
اهتمامات خا�صة بحكم ا�شرتاكهم يف الوظيفة ذاتها على �سبيل املثال( .((3لهذا
خلقت جمتمعات افرتا�ضية مثل طالب �أو خريجي اجلامعة ذاتها� ،أو موظفي ال�شركة
�أو امل�ؤ�س�سة نف�سها� ،أو املنتمني للعائلة الكبرية ذاتها.
�أما عن اجلانب ال�سيا�سي ،فتكمن خطورة تلك ال�شبكات يف �سيطرة فئة
ال�شباب على جمهور امل�ستخدمني .وكانت تلك الفئة –تاريخي ًا -م�ستهدفة من
(� ((3سعود� ،صالح كاتب« ،الإعالم اجلديد وق�ضايا املجتمع :التحديات والفر�ص» ،بحث مقدم للم�ؤمتر العاملي الثاين للإعالم الإ�سالمي
حتت رعاية رابطة العامل الإ�سالمي  15-13 ،دي�سمرب (كانون الأول) � ،2011ص.7-6
( ((3مبارك ،بن �سعيد�« ،صحافة املواطن وامل�س�ؤولية االجتماعية� »،شبكة اجلزيرة 1 ،مايو (�أيار)  ،2011متاح على الرابط املخت�صر
التايل:
http://goo.gl/OtFg6U
(� ((3سعود� ،صالح كاتب« ،الإعالم اجلديد وق�ضايا املجتمع :التحديات والفر�ص» ،م�.س� ،ص.10
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جانب طغاة القرن الع�شرين للحفاظ على �سلطتهم( .((3وقد احتلت �شبكات التوا�صل
االجتماعي –عموم ًا -قائمة املواقع الأكرث ا�ستخدام ًا؛ ففي عام ( 2014حتى الأول من
دي�سمرب /كانون الأول) تقا�سم غوغل ويوتيوب املركز الأول بحوايل مليار م�ستخدم،
وتالهما في�سبوك بحوايل ( )900مليون م�ستخدم ،ثم ياهو بحوايل ( )750مليون
م�ستخدم(.((3
�شبكات التوا�صل واحلكومات العربية
انت�شرت �شبكات التوا�صل االجتماعي يف الوطن العربي يف ظل كونها متاحة
للجميع وجمانية و�صممت لتكون �سهلة اال�ستخدام .وقد ك�شفت درا�سة �أن م�ستخدميها
العرب و�صلوا منت�صف عام � 2014إلى �أكرث من ( )71مليون م�ستخدم من حوايل
( )135مليون م�ستخدم للإنرتنت يف املنطقة العربية( .((3وت�شكل ن�سبة ال�شباب ما
بني اخلام�سة ع�شرة والع�شرين نحو �سبعني باملئة من م�ستخدمي ال�شبكات يف الوطن
العربي( .((3وميكن احلديث عن جمال �إنرتنت موحد ت�ش ّكل يف الوطن العربي قبل
الربيع العربي ،توا�صل من خالله املواطنون يف �شتى �أنحائه( .((4وزاد ت�أثري املدونات
التي كان بع�ضها ي�سبق القنوات الإخبارية يف تغطية احلدث بال�صوت وال�صورة.
و�أ�ضحى ت�أثري املدونني على ا�ستقرار املجتمعات �أكرث فاعلية من ح�شود ع�سكرية يف
امليادين( .((4ذلك الدور الذي قامت به �شبكات التوا�صل االجتماعي يف االنتفا�ضات
العربية جعل احلكومات العربية تنظر بحذر وبريبة –�أحيان ًا -حيال ما تقدمه تلك
ال�شبكات مل�ستخدميها من �آليات للم�شاركة ال�سيا�سية والتعبئة واحل�شد.
( ((3دافيد� ،شاما« ،كيف جتذب داع�ش ال�شباب� ،ألعاب فيديو وجتنيد طريق التويرت» ،تاميز �أوف �إ�سرائيل� 22 ،سبتمرب (�أيلول) ،2014
متاح على الرابط املخت�صر التايل:
http://goo.gl/0zqgy4
)(37) http://www.ebizmba.com/articles/most-popular-websites (accessed 20 December 2014
( ((3العامل العربي على الإنرتنت  ،2014كلية حممد بن را�شد للإدارة احلكومية ،مايو (�أيار) .2014
( ((3خريي ،حمدان« ،العوملة والثورات العربية� »،شبكة اجلديدة الإخبارية 18 ،يوليو (متوز) .2012
(40) Leonid Grinin and Andrey Korotayev, «Does «Arab Spring» Mean The Beginning of World
System Reconfiguration?,» World Futures: The Journal of Global Education, Vol. 68, No. 2012( 7),
p. 486.
( ((4حمدان ،مرجع �سابق.
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انعك�ست تلك الريبة يف �أمور مثل فر�ض الرقابة على الإنرتنت ،مما جعل املنطقة
العربية -بوجه عام -من �أ�سو�أ املناطق عاملي ًا يف هذا املجال ،و�أ�ضحى وجودها �شبه
دائم يف قوائم �أعداء الإنرتنت ال�صادرة عن منظمة «مرا�سلون بالحدود»( .((4ففي
م�صر -على �سبيل املثال -تداول الن�شطاء على مواقع التوا�صل االجتماعي يف يونيو
(حزيران) عام  2014وثيقة من�سوبة لوزارة الداخلية عن اتفاقها مع �إحدى ال�شركات
على القيام مبراقبة �شبكات التوا�صل االجتماعي ،لكن الداخلية امل�صرية نفت ذلك
م�ؤكدة �أن ما �سيتم هو جمع معلومات من ال�صفحات العامة لر�صد �أية جرائم �أو
عبارات حتر�ض على العنف.
لكن الأمر مل يكن على هذا النحو؛ ففي  16دي�سمرب (كانون الأول) عام 2014
�أ�صدر رئي�س الوزراء امل�صري �إبراهيم حملب ،قرا ًرا ب�إن�شاء جمل�س �أعلى لأمن البنية
التحتية واالت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ي�سمى «املجل�س الأعلى للأمن ال�سيرباين»،
وي�شكل برئا�سة وزير االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات وع�ضوية ممثلني عن وزارات
الدفاع واخلارجية والداخلية والبرتول والرثوة املعدنية والكهرباء وال�صحة واملوارد
املائية والري والتموين واالت�صاالت وجهاز املخابرات العامة والبنك املركزي وثالثة
�أ�شخا�ص من ذوي اخلربة(.((4
تكتفي الهيئات احلكومية العربية ب�إن�شاء مواقع لها على الإنرتنت ،وعاد ًة
ال تويل االهتمام الكايف ال�ستخدام و�سائل التوا�صل الإلكرتوين التي �أتاحتها ثورة
االت�صاالت(� .((4أما الدول الغربية ،فت�سعى �أنظمتها لال�ستعانة مبا يتيح لها التوا�صل
امل�ستمر مع مواطنيها؛ فالبيت الأبي�ض -على �سبيل املثال -ميتلك موقع ًا على الإنرتنت،
ومدونة ،و�صفحة على في�سبوك ،وقناة خا�صة على يوتيوب.

( ((4كاتب� ،ص.19
( ((4موقع اليوم ال�سابع 16 ،دي�سمرب (كانون الأول) .2014
( ((4كاتب� ،ص.18
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�شبكات التوا�صل وال�شائعات وقت الأزمات
عندما يواجه الأفراد �أزمات غري متوقعة ،يتزايد اال�ضطراب العاطفي يف تلك
املجتمعات .وللتخفيف من التوتر املجتمعي يتحول الأفراد �إلى القنوات امل�ؤ�س�سية مثل
الإعالم املرئي يف حماول ٍة جلمع معلومات ذات داللة عن املوقف .يف هذه املرحلة
الأولية� ،إذا ف�شل الأفراد يف احل�صول على املعلومات الالزمة يف الوقت املنا�سب،
ف�إنهم ي�ستعينون عاد ًة ب�شبكات غري ر�سمية كالأ�صدقاء واجلريان وال�صحافة
املحلية( .((4وعلى الرغم من �أن ال�شائعات تنت�شر يف �أي �سياق جمتمعي ،لكنها جتد
بيئة خ�صبة يف �أوقات الأزمات حينما ي�سعى بع�ض الأفراد مللء الفراغ املعلوماتي عرب
ن�شر ال�شائعات(.((4
ال ُي�شرتط لن�شر ال�شائعات و�سيط ًا �إعالمي ًا بعينه؛ فقد �شهد القرن الع�شرون
دول
–تاريخي ًا� -أنظم ًة �سلطوي ًة ا�ستخدمت ال�صحافة فيها لن�شر ال�شائعات .ويف ٍ
�أخرى ،حتى يف �أنظمة دميقراطية ،قد تقع ال�صحف يف فخ ال�شائعات �إذا مل تتيقن
من �صحة م�صدر اخلرب� ،سواء كان ذلك ل�ضعف املهنية �أو للت�سرع �سعي ًا وراء ال�سبق
ال�صحفي( .((4وقد �أن�ش�أت غالبية ال�صحف لنف�سها موقع ًا على الإنرتنت يحوى ن�سخة
�إلكرتونية� ،أو كموقع �إخباري لل�صحيفة يتم حتديثه على مدار اليوم.
�أحد م�شكالت مواقع التوا�صل االجتماعي هو ن�شر الأخبار من دون تدقيق،
ف�أ�صبحت مرتع ًا خ�صب ًا لل�شائعات .بل �إن هناك مواقع �أ�ضحت تخ�ص�ص ق�سم ًا
منها لل�شائعات جلب ًا للقراء( .((4كما �أن �صحف ًا ومواقع �إخبارية كربى مثل نيويورك
عمل �إعالمية تتابع ما ين�شر على مواقع التوا�صل
تاميز ،و�سي �إن �إن ،قد �شكلت فرق ٍ
االجتماعي.

(45) Oh, Agrawal and Rao, op. cit., p. 409.
(46) Liu, Burton-Jones and Xu, op. cit.
( ((4عوي�ضة� ،ص.140
( ((4البداينة� ،ص.49
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ال تنبع امل�شكالت عاد ًة من ال�صفحات الر�سمية لل�سيا�سيني �أو الريا�ضيني �أو
الفنانني �أو غريهم؛ حيث ي�ستعني بها �أ�صحابها لإي�صال �أخبارهم ملتابعيهم وتنقل
عنها و�سائل الإعالم .لكن تظهر امل�شكلة يف �صفحات �أفراد ي�صفون �أنف�سهم ب�شهود
عيان حلوادث مهمة كالهجمات الإرهابية �أو الكوارث الطبيعية ،مما يجعل �شهاداتهم
تثري اهتمامات اجلماهري �سواء يف دولهم �أو خارجها( .((4في�ستطيع ذلك ال�شخ�ص
عرب هاتفه املحمول �أن يلتقط �صور ًا �أو فيديوهات ين�شرها على �صفحته فتنت�شر
عرب �شبكات التوا�صل وت�ستعني بها و�سائل الإعالم( .((5وال يتوقف الأمر على و�سائل
الإعالم ،فقد �أقرت �أجهزة ا�ستخبارية –كالأمريكية– بلجوئها يف بع�ض الأحيان مل�سح
ما يتداول على تلك ال�شبكات خ�صو�ص ًا من املواقع املرتبطة باجلماعات املتطرفة(.((5
�أظهرت درا�سات �أن الكثري من الق�ص�ص امل�صورة التي تناقلتها و�سائل التوا�صل
االجتماعي مل تكن �صحيحة ،ومت التالعب بال�صور �أو تزييف الأخبار ،ومن ذلك ما
ن�شر من �صور جلثة �أ�سامة بن الدن عقب مقتله يف مايو (�أيار) � ،2011أو كثري من
ال�صور التي مت تداولها على �أنها لت�أثريات �إع�صار �ساندي الذي �ضرب ال�شواطئ
الأمريكية عام  .((5( 2012ولبيان �أهمية تلك الق�ضية قام االحتاد الأوروبي بتمويل
م�شروع بحثي من جامعات �أوروبية عدة ،يعمل على بناء نظام ميكنه التحقق تلقائي ًا
من مدى �صحة ال�شائعات التي تنت�شر على مواقع التوا�صل .وعلى الرغم من �إقرار
القائمني على البحث ب�صعوبة حتليل الكم الهائل من املعلومات يف الزمن الالزم،
ف�إنهم ي�سعون جلعل ذلك ممكن ًا يوم ًا ما(.((5

(49) Steve Schifferes et al. «Identifying and Verifying News through Social Media: Developing a usercentred tool for professional journalists,» Digital Journalism, Vol. 2, No. 2014( 3), p. 407.
(50) Oh, Agrawal and Rao, op. cit., p. 408.
»(51) James Gordon Meek, «From Bang to Whimper, ISIS Propaganda Withers Under US Strikes,
abc News (3 October 2014), available at http://abcnews.go.com/International/bang-whimper-isispropaganda-withers-us-strikes/story?id=25943974 (accessed 6 October 2014).
(52) Schifferes et al., op. cit., p. 407.
(� ((5شبكة اجلزيرة 23 ،فرباير (�شباط)  ،2014متاح على الرابط املخت�صر التايل:
http://goo.gl/B6ZW1e (accessed 4 November 2014).
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ثالثًا :الجماعات المتطرفة وشبكات التواصل

يتناول هذا اجلزء –بداية -ا�ستخدام الإنرتنت من جانب تلك اجلماعات،
ثم االنتقال ل�شبكات التوا�صل االجتماعي وكيف ا�ستخدمتها داع�ش يف مواجهتها �ضد
ال�سلطات العراقية وحلفائها من الدول الغربية ،يف الوقت الذي ا�ستعانت بال�شبكات
ذاتها لتجنيد املزيد من الأع�ضاء.
اجلماعات الإ�سالمية وتوظيف الإعالم
على الرغم من ملب�سهم الذي قد يذكرك بزي القرون الو�سطى واجتماع
غالبيتهم على الكراهية العلنية والعداء للغرب عموم ًا وللواليات املتحدة على وجه
اخل�صو�ص ،ف�إن اجلماعات املتطرفة �أدركت �أهمية اال�ستعانة بتقنيات التوا�صل التي
اخرتعها ذلك العدو لت�صنع ميدان ًا جديد ًا للمعركة ،جنحت من خالله يف جتنيد
املزيد من الأتباع وك�سب املزيد من الأن�صار ،و�شنت من خالله حرب ًا نف�سية لتنال من
عزمية اخل�صم وتن�شر ال�شائعات عن قوة التنظيم و�سطوته.
ي�صبح الت�سا�ؤل هنا :كيف ا�ستطاع مناه�ضو الواليات املتحدة توظيف تقنيات
�أمريكية للرتويج لأنف�سهم؟( ((5كانت البداية مع ا�ستخدام �أن�صار اجلماعات
اجلهادية �أ�شرطة الكا�سيت التي وجهت بالأ�سا�س للمجاهدين الأفغان لإلهاب
حما�سهم يف �صراعهم �ضد ال�سوفييت يف �أفغان�ستان .وا�ستخدمها كذلك اخلميني مع
�أتباعه لإ�شعال الثورة الإيرانية عام  .1979فعلى الرغم من �سياج ال�سرية والغمو�ض
اللذين كانت تقت�ضيهما االحتياطات الأمنية الالزمة ل�سالمته ال�شخ�صية ،ف�إن زعيم
القاعدة الراحل �أ�سامة بن الدن �أدلى منذ عام  1979ب�أكرث من �أحد ع�شر حديث ًا باللغة
الإجنليزية عرب مقابالت كان يتم ترتيبها بدقة مع �إعالميني عمل غالبيتهم مبحطات
تلفزيون �أمريكية .وزاد اهتمام القاعدة الإعالمي عقب �أحداث احلادي ع�شر من
�سبتمرب (�أيلول)  2001حتى �إن �أمين الظواهري ،نائب بن الدن �آنذاك ،بعث بر�سالة
( ((5الإنرتنت والإ�سالميون واجلهاد الإعالمي ،ما وراء اخلرب� ،شبكة اجلزيرة� 17 ،أغ�سط�س (�آب)  ،2005متاح على الرابط املخت�صر
التايل:
http://goo.gl/F1f3Na (accessed 6 November 2014).
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العام  2005لأبي م�صعب الزرقاوي ،الذي �أ�ضحى الحق ًا قائد القاعدة بالعراق ،ذكر
فيها �أن �أكرث من ن�صف معارك بن الدن جتري يف ميادين الإعالم( .((5وكان يتم –
�أحيان ًا -اال�ستعا�ضة عن تلك املقابالت ب�أ�شرطة فيديو م�صورة يتم ت�سريبها لتعر�ضها
قنوات مثل اجلزيرة وغريها(.((5
كانت للحركات الإ�سالمية ال�سيا�سية واملعتدلة -ب�صفة عامة -الأ�سبقية يف
التعامل مع الإنرتنت ،حينما ن�شرت �آالف املواقع التابعة لها عرب �أنحاء العامل� .أما
عن عالقة اجلماعات املتطرفة بالإنرتنت ،في�شري �ضياء ر�شوان �إلى �أن اجلماعة
الإ�سالمية امل�صرية كانت من �أولى اجلماعات ا�ستخدام ًا لها عندما �أن�ش�أت لنف�سها
موقع ًا منت�صف ت�سعينيات القرن الع�شرين با�سم «املرابطون» لبث �أخبار اجلماعة
ون�شر وثائقها الأ�سا�سية( .((5ثم تطور الأمر لتوثيق عملياتهم «اجلهادية» ي�صاحبها
الأنا�شيد التي متجد من ي�صفوهم بال�شهداء وت�صنع الأ�ساطري حول بطوالت تلك
اجلماعة( .((5و�سعي ًا ال�ستهداف جمهور الأطفال وال�شباب� ،أقدمت بع�ض اجلماعات
على �إنتاج �ألعاب خم�ص�صة لتلك الفئات العمرية ،فحولت �ألعاب ًا تنتجها الواليات
املتحدة كالقب�ض على �أ�سامة بن الدن �إلى القب�ض على بو�ش(.((5
جاءت النقلة النوعية لتعامل اجلماعات مع الف�ضاء الإلكرتوين بعد �أحداث
احلادي ع�شر من �سبتمرب (�أيلول)  2001ثم احلرب يف �أفغان�ستان عام  2001وغزو
العراق عام  ،2003ويف ظل ظهور ما �أطلق عليه «اجليل اجلهادي الرابع» الذي
ي�ستخدم الإنرتنت لن�شر ر�سائله وجتنيد وتدريب �أع�ضائه عرب توفري املواد التعليمية
( ((5جماهدون افرتا�ضيون ،برنامج حتت املجهر� ،شبكة اجلزيرة 20 ،يوليو (متوز)  ،2008متاح على الرابط املخت�صر التايل:

http://goo.gl/7KmQtk (accessed 6 November 2014).
See also Alex Altman, «Barack Obama’s Social Media Flame War against ISIS,» Time (9 September
2014), available at http://time.com/3305202/isis-barack-obama-social-media/ (accessed 6 October

2014).

( ((5واي نيوز� 22 ،سبتمرب (�أيلول)  ،2014متاح 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 / -5 7 -1 0 -2 0 -0 2 -2 0 14 -321 /0 0 -34 -16 -1 9 -0 2 -2 0 14
41?iraq=&aa=news&id9440=22 (accessed 6 October 2014).

( ((5الإنرتنت والإ�سالميون ،مرجع �سابق.
( ((5جماهدون افرتا�ضيون ،مرجع �سابق.
( ((5املرجع ال�سابق.
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والإعالمية الالزمة( .((6لذلك مل تكن داع�ش �أولى اجلماعات املتطرفة ا�ستخدام ًا
ل�شبكات التوا�صل االجتماعي .على �سبيل املثال :يف �سبتمرب (�أيلول)  2013ا�ستخدمت
حركة ال�شباب ال�صومالية تويرت للتباهي بعملية احتجاز الرهائن يف �أحد املراكز
التجارية بالعا�صمة الكينية نريوبي(.((6
كان التطور يف التعامل مع الإنرتنت ي�شمل �أي�ض ًا اجلمهور امل�ستهدف ،فبعد
�أن كان ن�شاط جماعات العنف معتمد ًا بالأ�سا�س على املنتديات املغلقة التي ت�ستلزم
ا�سم ًا للم�ستخدم وكلمة مرور� ،صار املجال مفتوح ًا للجميع عرب و�سائل التوا�صل التي
تكاد تتال�شى فيها القيود على الدخول واال�ستخدام( .((6ودفعت كثافة ا�ستخدام تويرت
عام  2013من جانب القاعدة وداع�ش �أحد املحللني لت�سمية العام بـ«عام تويرت» لكلتا
اجلماعتني(.((6
داع�ش وو�سائل التوا�صل :احرتافية الأدوات و�آليات التجنيد
على الرغم من �أن داع�ش ا�ستعانت بتقنيات �سبقتها �إليها جماعات كالقاعدة
تكتف بها لن�شر ر�سائلها وجتنيد �أع�ضائها ،و�إمنا �أتاحت من
وال�شباب ،ف�إنها مل ِ
خاللها الفر�صة لأن�صارها �أن يكونوا طرف ًا فاع ًال يف تلك العمليات( .((6وهو ما �أوحى
�أي�ض ًا جلماعات �أخرى �أن حتذو حذوها مثل جبهة الن�صرة التي جندت لتلك املهام
�شبكة من املغردين املحليني على �شبكة تويرت .ويف م�صر د�أبت جماعة �أن�صار بيت
املقد�س على بث مقاطع عن عملياتها ،وعندما �أعلنت ال�شرطة امل�صرية عن مقتل
قائدها �سارعت اجلماعة �إلى تكذيب تلك الأخبار عرب ن�شر �صورة له يقر�أ فيها ذلك
( ((6حممد� ،أبو رمان« ،لهيب احلرب ..ماذا وراء �صناعة (الوح�ش االفرتا�ضي)؟»� ،شبكة اجلزيرة� 28 ،سبتمرب (�أيلول)  ،2014متاح
على الرابط املخت�صر التايل:
http://goo.gl/6oc3Wh (accessed 6 November 2014).
(61) James P. Farewell: How ISIS uses social media, The International Institute for Strategic Studies
(2 October 2014), available at https://www.iiss.org/en/politics20%and20%strategy/blogsections/-2014
d2de/october931-b/isis-media9-d28 (accessed 6 October 2014).
(62) Altman, op. cit.
(63) Ibid.
(64) Hashtag Terror, op. cit.
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القائد تقرير ًا �صحفي ًا عن اغتياله .لكنّ حمللني يرون �أن داع�ش ال ي�ضاهيها �أحد يف
كفاءة ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي(.((6
�أ� -أدوات داع�ش للتوا�صل
تتنوع �أدوات داع�ش للو�صول جلمهورها امل�ستهدف ،ويف تقرير ل�شركة الأمن
الإلكرتوين زيروفوك�س ،جاء �أن داع�ش «قامت ببناء حملة دعائية مركبة وناجعة من
طريق ا�ستعمال العديد من �شبكات التوا�صل االجتماعي التي ت�ضم في�سبوك ،وتويرت،
ويوتيوب ،ووات�س �آب .كما توظف اجلماعة خرباء يف جماالت الت�سويق ،والعالقات
العامة ،و�إنتاج املواد الب�صرية»( .((6ومتكنت داع�ش من تطوير تطبيق �أطلقت عليه
«فجر الب�شائر» عند حتميله على الهواتف الذكية ي�سمح للجماعة ب�إر�سال تغريدات
عن �أن�شطة اجلماعة و�أخبارها عرب احل�سابات ال�شخ�صية لأن�صارها ،م�ستخدمي
التطبيق ،والذين جتاوزت �أعدادهم الآالف( .((6هذه التغريدات يطلقها امل�س�ؤولون
عن �إدارة و�سائل التوا�صل بداع�ش ،ولي�س للم�ستخدمني القدرة على التحكم يف حمتوى
التغريدات( .((6هذا التطبيق مل يكن اخرتاع ًا خا�ص ًا باجلماعة ،و�إمنا حماكاة لتطبيق
�أمريكي ظهر �أواخر �أبريل (ني�سان)  2009وا�ستخدم لأغرا�ض مثل جمع التربعات
واحلمالت االنتخابية ،مثل حملة الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما عام .((6( 2010

(65) Kingsley , op. cit.
(� ((6شاما ،مرجع �سابق.
(67) For more details, see Alice Speri, «ISIS Fighters and their Friends are Total Social Media
Pros,» VICE News (17 June 2014), available at https://news.vice.com/article/isis-fighters-andtheir-friends-are-total-social-media-pros (accessed 6 October 2014); Kingsley , op. cit.; Mustapha
Ajbaili, «How ISIS conquered social media,» Al-Arabiya News (24 June 2014), available at http://
english.alarabiya.net/en/media/digital/24/06/2014/How-has-ISIS-conquered-social-media-.html
(accessed 6 October 2014).
(68) J. M. Berger, How ISIS Games Twitter, The Atlantic (16 June 2014), available at http://www.
theatlantic.com/international/archive/06/2014/isis-iraq-twitter-social-media-strategy/372856/
(accessed 6 October 2014).
(69) Farewell, op. cit.
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كما جل�أت داع�ش يف ا�ستقطابها جلمهور تويرت �إلى �إ�سرتاتيجية اختطاف
توقيت ما لن�شر تغريدات حتمل
الها�شتاج ،والتي تعني ا�ستغالل ها�شتاج ن�شط يف
ٍ
ذلك الها�شتاج ،من دون �أن يكون مو�ضوعها مت�ص ًال به ،مثلما كان احلال عام 2014
مع ها�شتاجات الت�صويت على ا�ستقالل �أ�سكتلندا مثل� :صوت بنعم و�صوت بال� ،أو
ها�شتاج ك�أ�س العامل  .2014يف كلتا احلالتني كانت التغريدات ال�صادرة عن �أن�صار
داع�ش حتوي �أخبار ًا عن اجلماعة وحتركاتها وما حققته من انت�صارات يف حربها �ضد
القوات العراقية( .((7وتالي ًا كان تويرت الأداة الأ�سرع لدى داع�ش يف �إي�صال ر�سائلها
لأن�صارها �أو جمهورها امل�ستهدف �أو حتى �أعدائها ،مثلما كان احلال يف ال�سابع من
�أغ�سط�س (�آب)  2014حينما ردت داع�ش على قرار �أوباما بتوجيه �ضربات جوية
للجماعة بها�شتاج �أ�سمته «ر�سالة من تنظيم الدولة الإ�سالمية �إلى الواليات املتحدة»
حتذرها فيه من عواقب ذلك الهجوم(.((7
تقوم �إ�سرتاتيجية داع�ش على تويرت ،لي�س فقط على القائمني بالتغريدات
املركزية من م�س�ؤويل الإعالم باجلماعة ،ولكنها تعتمد �أي�ض ًا –ح�سب ت�صريحات
�أحد �أن�صارها -على �آالف املتطوعني املتعاطفني معها ،والذين يقومون ب�إعادة �إر�سال
التغريدات وترجمتها من لغة لأخرى( .((7وال يقت�صر الأمر على �أخبار التنظيم
ومعاركه لكن هناك �أي�ض ًا من �أع�ضاء داع�ش من يقومون بن�شر خرباتهم يف امليدان
�أو �صور �شخ�صية حلياتهم اليومية( .((7كما �أطلقت داع�ش عن نف�سها جملة �إلكرتونية
بعنوان «تقرير الدولة الإ�سالمية» �سعت عربها لتقدمي كيف ينبغي �أن تكون احلياة
كما تراها داع�ش(.((7

( ((7ال�شرق الأو�سط� 5 ،أكتوبر (ت�شرين الأول)  ،2014وانظر كذلك:
Jacob Siegel, ISIS is Using Social Media to Reach YOU, Its New Audience, The Daily Beast (31
August 2014), available at http://www.thedailybeast.com/articles/31/08/2014/isis-s-use-of-socialmedia-to-reach-you-its-new-audience.html (accessed 6 October 2014).
(71) Siegel, op. cit.
(72) Kingsley , op. cit.
(73) Kingsley , op. cit.
(74) Ajbaili, op. cit.
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ب� -آليات داع�ش للتجنيد
تعتمد احلرب الدعائية لداع�ش على ترهيب �أعدائها عرب ما �أ�شرنا �إليه �سالف ًا
من �صور وح�شية مثل حفر الأ�سرى قبورهم ب�أيديهم �أو قطع الر�ؤو�س .لكن لي�ست كل
ر�سائل داع�ش على تلك ال�شاكلة ،فهناك �أي�ض ًا �صور تهدف ال�ستمالة وجتنيد �أن�صار
جدد ،وذلك عرب م�شاهد لأع�ضائها يقدمون امل�ساعدات الغذائية �أو يديرون �ش�ؤون
املناطق الواقعة حتت �سيطرتهم(.((7
لكن كلينت وات�س (  )Clint Wattsمن معهد �أبحاث ال�سيا�سة اخلارجية
( ،)F.P.R.Iيرى �أن ما تقوم به اجلماعات املتطرفة –عموم ًا -من جتنيد مل يختلف
ع ّما اعتادت عليه منذ �سنوات طويلة ،ومل تكن و�سائل التوا�صل االجتماعي �سوى
�أدوات لت�سريع عملية التجنيد .فكل �شخ�ص تقريب ًا يف �أفريقيا وال�شرق الأو�سط ميتلك
هاتف ًا حممو ًال ،والكثريون لديهم هواتف ذكية ،ومن املمكن ل�صورة �أو مقطع فيديو
�أن ينتقل من مكان لأماكن �أخرى عرب و�سائط متعددة( ((7لقد �أتقنت داع�ش ذلك
عرب مرحلتني :يف الأولى يتم االت�صال عرب و�سائط التوا�صل االجتماعي مثل في�سبوك
بني جمندين حمتملني وو�سطاء من التنظيم ،يقومون بدورهم يف التوا�صل بينهم
وبني مقاتلني �أجانب م�شرتكني بالفعل يف معارك داع�ش .ويف املرحلة الثانية وبعد
اقتناع ال�شخ�ص امل�ستهدف يقوم الو�سطاء ب�شرح ما يلزمه عمله للقدوم �إلى العراق �أو
�سوريا(.((7
على �سبيل املثال :تبد�أ مرحلة ا�ستقطاب اجلمهور املتحدث بالإجنليزية مع
فيديوهات م�صورة بتقنية عالية يظهر فيها �شخ�ص بريطاين يع ِّرف نف�سه ب�أبي
مثنى اليمني ،يطالب ال�شباب امل�سلم يف الغرب باالن�ضمام للدفاع عن ق�ضيتهم يف
�سوريا والعراق .ويف مقطع فيديو �آخر يظهر جماهدو داع�ش وهم يطبقون ر�ؤيتهم
(75) Kingsley , op. cit.
(76) Scott Simon, «ISIS Runs A Dark Media Campaign On Social Media,» NPR (6 September 2014),
available at http://www.npr.org/346299142/06/09/2014/isis-runs-a-dark-media-campaign-onsocial-media (accessed 6 October 2014).
(77) Ibid.
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لل�شريعة يف املدن ،فرتاهم يف الأ�سواق ي�أمرون النا�س بال�صالة ،ويكافحون تعاطي
املخدرات ،ويهدمون الأ�ضرحة التي يرونها من مظاهر ال�شرك باهلل( .((7كما �أنتجت
داع�ش فيديو بالإجنليزية بعنوان «ال حياة بدون جهاد» ي�ضم �شهادات لربيطانيني
و�أ�سرتاليني يرف�ضون احلدود احلالية لل�شرق الأو�سط ،على اعتبار �أن القوى الأجنبية
هي التي ر�سمتها عقب احلرب العاملية الثانية( .((7وفيما اعترب حماولة من داع�ش
للتقرب من جمهورها الغربي و�إقناعهم ب�أن االن�ضمام لها ال يعني التخلي عن منط
حياتهم املعتاد ،طاملا مل يتعار�ض مع ال�شريعة ،بثت اجلماعة �صور ًا لأفراد منها يف
�سوريا والعراق وهم يتناولون احللوى الغربية(.((8
جـ -احرتافية داع�ش الإعالمية
ينظر ال�ستخدام داع�ش لو�سائل التوا�صل االجتماعي ك�أحد �أقوى �أ�سلحة
التنظيم( .((8فقد و�ضعت داع�ش خطة �إعالمية حمكمة تنوعت �آليات تطبيقها عرب
العديد من و�سائط التوا�صل االجتماعي و�إنتاج �أفالم طويلة عالية التقنية .بدت
اخلطة �أنها تتبع توقيتات حمددة �سلف ًا وتتنوع ر�سائلها ح�سب الفئات امل�ستهدفة؛ فمنها
ما ي�ستهدف ترهيب الأعداء �سواء يف الداخل كرجال ال�شرطة واجلي�ش العراقي� ،أو
يف اخلارج كال�صحفيني و�صانعي القرار بالغرب .ومنها ما �سعى ال�ستقطاب فئات
ال�شباب يف الداخل واخلارج(.((8
تظهر تلك االحرتافية يف مظاهر عدة مثل :فريق العمل الإعالمي التابع
للجماعة و�أ�سلوب املناورة ،وامتالك العديد من احل�سابات على مواقع عدة للتوا�صل
(78) Ajbaili, op. cit.
(79) Farewell, op. cit.
»(80) Natalie Andrews and Felicia Schwartz, «Islamic State Pushes Social-Media Battle with West,
The Wall Street Journal (22 August 2014), available at http://online.wsj.com/articles/isis-pushessocial-media-battle-with-west1408725614- (accessed 6 October 2014); Siegel, op. cit.
(81) 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-isissstrongest-weapons/28963472 (accessed 6 October 2014).

(� ((8إياد ،بركات« ،داع�ش تكت�سح الإعالم و�شبكات التوا�صل الإجتماعي »،جريدة القد�س العربي 21 ،يونيو (حزيران) .2014
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االجتماعي ،و�أخري ًا جودة املنتج النهائي ،وا�ستخدام التقنيات احلديثة يف �إخراج
مطبوعاتها و�أفالمها.
على الرغم من التحليالت التي ت�شكك يف ال�شعبية التي حتظى بها داع�ش
و�أنها م�صطنعة وغري حقيقية ،ف�إن حتليالت �أخرى ترى �أن قوة داع�ش تكمن يف
تغلغل �شبكاتها ومقدرتها على تعظيم وجودها على تويرت( .((8بل �إن فريق عمل داع�ش
الإعالمي يتميز بتنظيم وكفاءة حتى تكاد تتمناه كربى دوائر الت�سويق الإلكرتوين
ب�شركات وم�ؤ�س�سات عاملية(.((8
تتجلى كفاءة تق�سيم العمل الإعالمي داخل داع�ش يف تنوع ح�سابات التنظيم
على و�سائل التوا�صل .فهناك ح�ساب داع�ش الر�سمي املركزي الذي ين�شر كل بياناتها
الر�سمية وفيديوهاتها ،وهناك احل�سابات الإقليمية التي تبث �أخبار ًا ومعلومات و�صور ًا
من امليدان واملناطق التي ت�سيطر عليها ،وهناك ح�سابات املجاهدين (املقاتلني) التي
تعر�ض خرباتهم ويومياتهم ،وح�سابات امل�ؤيدين التي ترى اجلماعة �أنها ت�ساعد يف
الت�صدي لأكاذيب اخل�صوم يف الداخل واخلارج(.((8
تتبع داع�ش م�ؤ�س�سات �إعالمية مثل الفرقان واالعت�صام جنحتا يف �إنتاج
مواد �إعالمية عالية اجلودة ،مثل �سل�سلة �أفالم �صليل ال�صوارم .تلك الأفالم تروج
لعقيدة داع�ش و�إ�سرتاتيجيتها القتالية( .((8وعلى تويرت فقط احتفظت داع�ش بالعديد
من احل�سابات ملنافذها الإعالمية مثل« :احلياة» التي تن�شر غالب ًا بالعربية –وبلغات
�أخرى �أحيان ًا– احلمالت الدعائية للتنظيم ،و«املدرار» التي تن�شر بلغات عدة،
و«بالتفورم» (املنرب) التي تن�شر تغريدات بالعربية عن �أخبار التنظيم ،و«البتار» التي
تن�شر بالعربية والإجنليزية �أخبار ًا و�أ�شكا ًال تو�ضيحية وبيانات ر�سمية وفيديوهات(.((8
(83) Speri, op. cit.
( ((8بركات ،مرجع �سابق ،وال�شرق الأو�سط� 5 ،أكتوبر (ت�شرين الأول) .2014
(85) Speri, op. cit.; Kingsley , op. cit.
(� ((8أبو رمان ،مرجع �سابق.
(87) Hashtag Terror, op. cit.
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داع�ش وت�ضليل اجلمهور
كان اخلالف حول من له القيادة داخل �سوريا ،والعنف الوح�شي الذي
ا�ستخدمته داع�ش ،من �أ�سباب انف�صال داع�ش عن القاعدة يف فرباير (�شباط)
 .2014عقب ذلك االنف�صال �أ�ضحت �ساحة التوا�صل االجتماعي ميدان ًا للتناف�س بني
داع�ش وجبهة الن�صرة التي ينظر لها بو�صفها ممثل القاعدة ب�سوريا( .((8يرى �أمين
التميمي �أن �إثارة رعب الأفراد هو �أحد �أهداف داع�ش من حملتها الإعالمية ،لكنها
�أي�ض ًا �أ�سهمت يف �إك�سابها �شهرة ا�ستخدمتها داع�ش للتجنيد ولنيل ت�أييد اجلماعات
اجلهادية الأخرى عرب العامل .ويدلل على ذلك ب�أن غالبية املقاتلني الأجانب املتوجهني
�إلى �سوريا ين�ضمون لداع�ش ولي�س جلبهة الن�صرة( .((8بالطبع حمتوى الر�سائل
التي ت�سعى من خاللها داع�ش للرتهيب يختلف عن تلك الرامية للرتغيب وا�ستمالة
اجلمهور .من �أمثلة تلك الأخرية �صور لأع�ضاء داع�ش يتناولون طعامهم �أو يلهون مع
قططهم( .((9وترى بع�ض التحليالت �أن داع�ش تهدف للت�أكيد �أن �صبغتها الإ�سالمية ال
تنفي حر�صها على رفاهية الأفراد( .((9ويدافع �أن�صار التنظيم عن تلك ال�صور ب�أنها
ال ت�سعى لال�ستعرا�ض الإعالمي ،و�أن �صور القطط ما هي �إال اقتداء بالر�سول الذي
كان يرعى القطط ،وبال�صحابي اجلليل �أبو هريرة الذي عرف مبحبته لها(.((9
ت�شري بع�ض التقارير عن داع�ش �أن هناك عمليات تزييف لبع�ض ال�صور التي
تن�شرها داع�ش عن قتالها ،وكذلك �صور �ضحاياها .وهي ت�شرتك يف ذلك �أي�ض ًا –
�إلى حد ما– مع جبهة الن�صرة التي تزيف �أحيان ًا �صور ًا على تويرت الغتيال قادتها
امليدانيني( .((9وجتلى التناف�س بني داع�ش واجلبهة يف قيام الأخرية بالرتويج لنف�سها

(88) Siegel, op. cit.; Kingsley, op. cit.
( ((8التميمي ،باحث مبنتدى ال�شرق الأو�سط � ،أحد املراكز الأمريكية املرموقة ،انظر:

Kingsley , op. cit.

(90) Simon, op. cit.
(91) Farewell, op. cit.
(92) Speri, op. cit.
(93) Meek, op. cit.
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عرب �صور اخلدمات االجتماعية ،كتوزيع الطعام على الفقراء وتنظيم املرور(.((9
ذلك التكتيك ا�ستخدمته داع�ش �أي�ض ًا و�سعت من خالله ال�ستعرا�ض قدرتها على
�إدارة احلكم يف املناطق التي ت�سيطر عليها .ففي الوقت الذي ت�صدر فيه لأعدائها
�صور ذبح ال�ضحايا ،ف�إنها جلمهورها املحلي تن�شر كال النقي�ضني من ال�صور ،ما بني
قطع الر�ؤو�س وتوزيع احللوى ،وك�أنها تقول� :إن الأولى هي م�صري العامل غري امل�ؤمن،
والأخرى هي جزاء امل�ؤمنني ح�سبما يراهم التنظيم( .((9ففي يونيو (حزيران) 2014
بد�أت داع�ش تن�شر على يوتيوب �سل�سلة من مقاطع الفيديو �أطلقت عليها «تغريدات
املجاهدين» ( � .)Mujatweetsصممت تلك املقاطع لتظهر داع�ش كما لو كانت
تنظيم ًا حمبوب ًا من �سكان الأقاليم ،لكونه ي�ؤ�س�س ملجتمع �أف�ضل .ففي احللقة الأولى
منها يظهر ع�ضو �أوروبي يغني بالأملانية ممتدح ًا داع�ش ،ويف الثانية ترى املقاتلني
يلهون مع ال�صبية(.((9
ملا كانت �إدارة املناطق الواقعة حتت �سيطرة داع�ش حتتاج للتمويل ،ف�إنها
كغريها الكثري من التنظيمات املتطرفة ت�ستعني بتربعات امل�ؤيدين لها ،وهنا ت�أتي
وظيفة �أخرى لو�سائل التوا�صل االجتماعي( .((9لكن يبدو �أن داع�ش تعلمت من خربات
�سابقيها �أن التربعات لي�ست م�صدر ًا م�ستقر ًا ميكن االرتكان �إليه ،ولكنه متذبذب
وميكن تقييده .وعليه� ،سعت داع�ش ال�ستغالل موارد الأقاليم ،فف�ض ًال عما تتناقله
التقارير ال�صحفية من قيامها با�ستغالل النفط بتلك الأقاليم وبيعه عرب التهريب،
فهي �أي�ض ًا تقوم ب�أعمال املحليات �أو بلديات املدن ،فتجمع الإيجارات من املناطق
التجارية بعد �أن �صادرت ممتلكات من فروا من املو�صل �أو �أجربوا على اخلروج منها.
وتتنوع فئات الفارين ما بني ال�سكان امل�سيحيني وال�شيعة وما بني امل�س�ؤولني احلكوميني
ورجال ال�شرطة واجلي�ش العراقي والق�ضاة وغريهم(.((9
(94) Faisal Irshaid, «How is Isis spreading its message online,» BBC Monitoring (19 June 2014),
available at http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east27912569- (accessed 6 October 2014).
(95) Siegel, op. cit.
(96) Hashtag Terror, op. cit.
(97) Berger, op. cit.
( ((9ال�شرق الأو�سط� 19 ،أكتوبر (ت�شرين الأول) .2014
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و�صل الأمر بداع�ش �أن ت�صور نف�سها –�أحيان ًا -مبا ي�صعب ت�صديقه عن
جماعة بتلك الوح�شية ،مثل االدعاء ب�أنها حترتم القانون كما جاء يف العدد الثاين من
جملتها�« :أق�صى فرتة ميكننا احتجاز �شخ�ص خاللها هي �أ�سبوع� .إذا تبني بالأدلة
الأولية والثانوية �أنه مذنب ،يتم عر�ض الق�ضية على املحكمة لتق�ضي وفق ًا لكتاب
اهلل� .إذا مل تثبت �إدانة ال�شخ�ص مو�ضع االتهام يطلق �سراحه .و�إذا كان االحتجاز قد
جتاوز �أ�سبوع ًا تقوم اجلماعة بتعوي�ضه عن كل يوم �إ�ضايف احتجز فيه ال�شخ�ص»(.((9
على غري احلقيقة ،قد تظهر داع�ش يف الف�ضاء االفرتا�ضي ب�أنها حتظى ب�شعبية
قد ال تكون لها ،و�إمنا تعمدت اجلماعة ت�ضخيمها( .((10فعلى �سبيل املثال :يعمل تطبيق
فجر الب�شائر على �إعادة �إر�سال التغريدات التي تبثها داع�ش في�صل عدد التغريدات
للمئات �أو الآالف ،للإيحاء ب�أن �أخبار اجلماعة يف ال�صدارة ،وهو ما يختلف عن
الو�ضع على �أر�ض الواقع(.((10
غري �أن العدو �أحيان ًا ما يت�أثر باحلرب النف�سية التي ي�شنها اخل�صم في�صدق ما
ي�شيعه عن قوته ،بل ويبالغ يف التهويل من حجمه ،مثل تلك الت�صريحات التي �أطلقها
م�س�ؤول �أمريكي عقب �سقوط املو�صل ،ال ي�ستبعد فيها احتمال �سقوط بغداد كذلك يف
�أيدي التنظيم ،لت�شككه يف قدرة اجلي�ش العراقي على الدفاع عنها( .((10لكن كانت
هناك تقارير ل�صحفيني مقيمني يف بغداد تتحدث عن عدم امتالك داع�ش –�آنذاك-
القوة الب�شرية الالزمة لتلك املهمة(.((10
رابعًا :المواجهة الدولية لإلرهاب اإللكتروني

تناق�ش الدرا�سة هنا كيف ا�ست�شعرت الدول الغربية خطر داع�ش عليها بعد
ان�ضمام بع�ض مواطنيها لذلك التنظيم من ناحية ،وا�ستهداف داع�ش لل�صحفيني
(99) Ajbaili. op. cit.
(100) Irshaid, op. cit.
(� ((10شاما ،مرجع �سابق.
( ((10جريدة القد�س العربي� 14 ،أكتوبر (ت�شرين الأول) .2014
(103) Kingsley , op. cit.
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الأجانب من ناحية �أخرى ،وكيف كان انتقال املعركة للف�ضاء الإلكرتوين حتدي ًا جديد ًا
لتلك الدول .وما هي �إ�سرتاتيجيات تلك الدول ملواجهة تلك التهديدات ،ومدى �إمكانية
�أن ي�صبح ا�ستخدام داع�ش لتلك ال�شبكات مانح ًا الفر�صة لتلك الدول �أن تتعقب
عنا�صر التنظيم.
ميدان جديد للمواجهة
طالت ت�أثريات داع�ش الأيديولوجية �أرا�ضي العديد من دول الغرب ،بعدما
خرجت تقارير منظمة ال�شرطة اجلنائية الدولية ت�شري �إلى جناح التنظيم يف ا�ستقطاب
ما يزيد على (� )15ألف �شخ�ص �أجنبي يقاتلون بني �صفوفه يف العراق و�سوريا� ،أكرث
من �ألف من ه�ؤالء جا�ؤوا من �أوروبا (قرابة الن�صف من بريطانيا) ،ومائة منهم
مواطنون �أمريكيون( .((10وقد �أقر الرئي�س الأمريكي �أوباما بقدرة داع�ش على التعامل
بحرفية مع و�سائل التوا�صل وجناحهم يف ا�ستقطاب مواطنني �أجانب( .((10وحينما
تظهر مقاطع الفيديو التي ميتدح الأجانب فيها داع�ش ،ف�إن هناك يف هذه الدول من
يرى �أن تلك ر�سالة من التنظيم مبا ميكن �أن يفعله مواطنو هذه الدول ك�إ�شارة �إلى
ف�شلها اجتماعي ًا(.((10
اعتادت درا�سات الإرهاب يف الدول النامية على القول �إن اجلهل والفقر
والبطالة م�سببات رئي�سة الن�ضمام ال�شباب للجماعات املتطرفة( .((10لكن ماذا عن
ان�ضمام مواطني دول متقدمة وفرت لهم فر�ص العمل وينتمي غالبيتهم لأ�سر مي�سورة
احلال؟ هناك من يرى �أن الدافع وراء ذلك هو العقيدة؛ فعلى �سبيل املثال :يرى هاين
ال�سباعي �أن الذي «يحرك ه�ؤالء ال�شباب ر�ؤية �إخوانهم يف العقيدة ُيقتلون ،ولذلك
يتوافدون للقتال هناك تعاطف ًا وت�ضامن ًا معهم»( .((10غري �أن حتليالت �أخرى ترى
( ((10ال�شرق الأو�سط� 5 ،أكتوبر (ت�شرين الأول) .2014
( ((10املرجع ال�سابق.
(� ((10إليان ،مر�صود« ،الرومان�سية العنيفة» جتذب املهم�شني ..والإنرتنت �أ�سرع �ساحة جتنيد ،ال�شرق الأو�سط 2 ،نوفمرب (ت�شرين الثاين)
.2014
( ((10جريدة امل�صريون� 14 ،سبتمرب (�أيلول) .2014
( ((10هاين ،ال�سباعي ،مدير مركز املقريزي للدرا�سات بلندن ،انظر :ال�شرق الأو�سط� 5 ،أكتوبر (ت�شرين الأول) .2014
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�أن انف�صال ه�ؤالء ال�شباب عن جمتمعاتهم �أو ا�ضطراب عالقتهم ببيئتهم ي�سهم يف
تقبلهم للأفكار املتطرفة من دون �أن تكون لهم دراية مبفهوم اجلهاد( .((10فعلى �سبيل
املثال :يف درا�سة لباحثني بجامعة كوين ماري الربيطانية جاءت النتائج �أن تلك الفئات
تعاين من االكتئاب واالنعزالية ،على الرغم من امل�ستوى االقت�صادي اجليد لأ�سرهم
التي قد ال تكون بريطانية الأ�صول لكنها تعي�ش يف بريطانيا منذ �أجيال عدة( .((11ومن
هنا �أ�ضحى م�سلمو الغرب هدف ًا حلملة داع�ش الإعالمية ،ومن �أجلهم ترتجم حمتوى
املطبوعات واملرئيات للغات الغربية(.((11
يت�ضح مما �أ�سلفنا عر�ضه� ،أن احلرب التي تخو�ضها اجلماعات املتطرفة
لي�ست فقط تلك التي تدور رحاها يف �شوارع العراق ،و�إمنا هناك �أي�ض ًا حملة عالقات
عامة موازية .ف�صور ذبح داع�ش ل�صحفيني �أمريكيني اجتاحت �شبكات التوا�صل
االجتماعي( .((11ومن ناحية �أخرى ،بعيد ًا من الرتهيب� ،أنتجت داع�ش �أفالم ًا ترويجية
مثل «مرحب ًا ب�أر�ض الدولة الإ�سالمية»( .((11لذلك انتقلت �ساحة املواجهة �إلى ميدان
التوا�صل االجتماعي ،فتخلت اخلارجية الأمريكية عن الأ�سلوب الدبلوما�سي التقليدي
املنمق ،و�شرعت يف تتبع ح�سابات اجلماعات املتطرفة والت�صدي خلطاباتها عرب
مقاطع فيديو و�صور وتعليقات حتمل ر�سائل جادة ،مبا�شرة �أحيان ًا و�ساخرة �أحيان ًا
�أخرى ،لتوعية ال�شباب �ضد الوقوع يف �شراك تلك اجلماعات(.((11
حينما م ّد تنظيم الدولة الإ�سالمية ن�شاطه ل�سوريا ،مل تكن م�شاعر العداء
للواليات املتحدة الأمريكية لها القوة ذاتها والأولوية ،مثلما كان احلال عندما بد�أ
التنظيم ن�شاطه يف العراق كامتداد للقاعدة .لكن احلال تغريت بعد �أن ا�ست�أنفت
داع�ش حربها يف العراق يف يونيو (حزيران)  ،2014وبعدما تنامت التكهنات بتدخل
�أمريكي لوقف تقدم داع�ش .وعليه� ،أطلقت اجلماعة حملة �إعالمية مناه�ضة للواليات
( ((10مر�صود ،مرجع �سابق.
( ((11ال�شرق الأو�سط� 14 ،أكتوبر (ت�شرين الأول) .2014
(111) Ajbaili, op. cit.
(112) Simon, op. cit.
(113) Altman, op. cit.
( ((11جريدة ال�شرق� 30 ،أغ�سط�س (�آب) .2014
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املتحدة بعنوان «حتذير لل�شعب الأمريكي»(.((11
�إ�سرتاتيجيات املواجهة الإلكرتونية
�أدت ال�ضربات اجلوية التي وجهتها قوات التحالف لداع�ش يف �سبتمرب (�أيلول)
� 2014إلى �إبطاء وترية ن�شر مقاطع الفيديو والبيانات التي كان التنظيم معتاد ًا القيام
بها قبل تلك ال�ضربات( .((11لكنها مل تكن تعني توقف حملة داع�ش الإعالمية التي
اعرتفت الواليات املتحدة بحرفيتها و�ضرورة الت�صدي لها مع الإفادة من درو�س
املا�ضي.
�أ -ف�شل املواجهات ال�سابقة
وفر الف�ضاء الإلكرتوين للجماعات املتطرفة ميدان ًا منخف�ض التكلفة �إذا ما
قورن باملواجهة على الأر�ض .وا�ستطاعت جماعات مثل القاعدة وداع�ش ا�ستغالله
بكفاءة دفعت خ�صومها �أحيان ًا لالعرتاف بهزميتهم يف هذه ال�ساحة .ويبدو �أن داع�ش
�أفادت من خربة القاعدة ،بل طورت منها ،وكما يرى الباحث امل�صري �ضياء ر�شوان،
ف�إن الواليات املتحدة الأمريكية ف�شلت يف حتجيم انت�شار القاعدة على الإنرتنت ،فلم
يكن �إغالق ع�شرات ومئات املواقع لها يومي ًا �إال �إيذان ًا ب�إطالق �أخرى جديدة ثبت
�أهميتها الحق ًا كم�صدر للمعلومات والفتاوى والت�سليح يف بع�ض العمليات التي �أجراها
التنظيم(.((11
�أما احلكومات العربية ،فقد ر�أت غالبيتها يف و�سائل التوا�صل االجتماعي �أدوات
تهدد اال�ستقرار ،وعمل بع�ض تلك احلكومات على فر�ض الرقابة عليها �أو منعها عن
اجلماهري ،وهو ما ثبت عدم جدواه يف غالبية الأحيان( .((11كان من �أمثلة ذلك قيام
احلكومة العراقية مبحاولة تعطيل الإنرتنت ملنع داع�ش من ن�شر ر�سائلها الإلكرتونية،
(115) Hashtag Terror, op. cit.
(116) Meek, op. cit.
(� ((11ضياء ،ر�شوان ،الإنرتنت والإ�سالميون ،مرجع �سابق.
( ((11واي نيوز ،مرجع �سابق.
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فعطلت في�سبوك وتويرت وغريهما من ال�شبكات املماثلة( .((11غري �أن ذلك التعطيل
مل يكن لي�ؤثر ب�شكل فاعل يف �أن�شطة داع�ش الإعالمية؛ ملا لها من قدرة على الو�صول
للجماهري يف �أرجاء الدول العربية والإ�سالمية( .((12كما �أن ذلك املنع مل يدم طوي ًال،
وكان احلل هو التوا�صل من جانب احلكومة العراقية مع تلك ال�شبكات مثل في�سبوك،
فتم غلق ح�سابات �أن�ش�أها التنظيم من حمافظات مثل �صالح الدين ،وديالى ،والأنبار،
ونينوى ،و�أغلق احل�ساب الر�سمي لداع�ش على في�سبوك(.((12
كان من بني �أ�سباب تفوق داع�ش �إعالمي ًا على الواليات املتحدة �أن داع�ش كانت
لها املبادرة يف الوقت الذي تلك�أ البيت الأبي�ض يف التعامل مع اخلطر ،ومل ي�ستفد
مما قامت به �إدارة بو�ش االبن التي ُنظر �إلى �إ�سرتاتيجيتها الع�سكرية جتاه العامل
الإ�سالمي على �أنها �أ�ساءت لعالقات الواليات املتحدة بتلك الدول ،وينبغي التحول نحو
�صورة ودودة و�صديقة ،كما مل يتم توفري التمويل الكايف للت�صدي لتلك املواجهة(.((12
�أما بريطانيا ،فبالرغم من تخ�صي�صها الأموال الالزمة لربامج �سعت للحيلولة دون
ان�ضمام مواطنيها جلماعات العنف ،ف�إنها ف�شلت -هي الأخرى -يف ظل عدم التوجيه
اجليد لإنفاق التمويل و�ضعف التوا�صل مع املجتمعات امل�سلمة� ،سواء ملعرفة م�شكالتهم
�أو لتحديد الفئات الأكرث قابلية لالن�ضمام لتلك اجلماعات(.((12
ب -املواجهة على اجلانب الر�سمي
تقوم ال�شركات املالكة لو�سائل التوا�صل االجتماعي �-أحيان ًا -بالتن�سيق مع
وحدات مكافحة الإرهاب يف دول مثل بريطانيا ،التي تقوم �أي�ض ًا ب�إبالغ ال�شرطة
عن جرائم مثل احل�شد لأعمال �إرهابية �أو الرتويج لها ،لتقدمي اجلناة للمحاكمة
بح�سب قوانني هذه الدول .وقد منح موقع يوتيوب �صالحيات وا�سعة لتلك الوحدات
(119) Prince, op. cit; Irshaid, op. cit.
(120) Irshaid, op. cit.
( ((12حرب داع�ش ،مرجع �سابق.
(122) Obama’s anti-ISIS social media strategy panned as inadequate, abc News (1 October
2014), available at http://7online.com/news/obamas-anti-isis-social-media-strategy-panned-asinadequate/333110/ (accessed 6 October 2014).
( ((12ال�شرق الأو�سط� 14 ،أكتوبر (ت�شرين الأول) .2014
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وما مياثلها لر�صد وحذف املواد التي تهدد �أمن الدول القومي� .أما تويرت ،فيتولى
مهام متابعة وفح�ص ال�شكاوى موظفون خمت�صون(� .((12إحدى ال�صعوبات التي تواجه
دو ًال كربيطانيا هي �إ�شكالية قانونية تق�ضي ب�أن �شرطتها ال ت�ستطيع التعامل �إال مع
املواد التي تن�شر على مواقع من�ش�ؤها بريطانيا ،وبالتايل ف�إن حذف املواد املحر�ضة
على الإرهاب �أو التابعة عموم ًا جلماعات العنف امل�سلح ال مينع ظهورها على مواقع
�أخرى(.((12
�أما اخلارجية الأمريكية ،فقد �سعت �إلى الت�صدي لداع�ش عرب �آليات منها
�إطالق قناة على يوتيوب تبث مقاطع فيديو تتهم التنظيم بالرياء وارتكاب جرائم
حرب �ضد امل�سلمني ،وعلى تويرت �أن�ش�أت ح�ساب ًا با�سم «فكر ثاني ًة ،ابتعد» ،و�أ�صبحت لها
�صفحة على في�سبوك تن�شر ال�صور الوح�شية لداع�ش( .((12و ُتعرف وزارات اخلارجية
عموم ًا بتف�ضيل الأ�ساليب غري الع�سكرية ،مما ي�ضعها يف بع�ض الأحيان يف خالف مع
توجهات وزارات الدفاع �أو امل�ؤ�س�سات التي تتبنى العقيدة الع�سكرية.
تبدو الإ�شكالية ال�سابقة يف عدم اقتناع جمل�س الأمن القومي بالبيت الأبي�ض
ب�أهمية ا�ستمرار وا�ستدامة العمل مبركز االت�صاالت الإ�سرتاتيجية ملكافحة الإرهاب،
وهو ما ا�ضطرت معه وزيرة اخلارجية الأمريكية ال�سابقة هيالري كلينتون للتوا�صل
مبا�شرة مع الرئي�س �أوباما الذي اقتنع بالفكرة و�أ�صدر قرار ًا يف �سبتمرب (�أيلول)
 2011بجعله تابع ًا ملكتب الدولة للدبلوما�سية العامة وال�ش�ؤون العامة( .((12ويف ا�ستجابة
النتقادات �ض�آلة التمويل املوجه �سابق ًا للمركز ،زادت املخ�ص�صات حتى بلغت خالل
�أعوام  2012و 2013و 2014خم�سة ماليني دوالر( .((12ون�شط املركز على تويرت عرب
تغريدات ت�شيد بال�ضحايا من ال�صحفيني ،وتن�شر حتليالت عن �أفكار اجلماعات
املتطرفة( .((12وا�ستعان املركز بفيديوهات مقاتلي داع�ش التي ين�شرونها .وكان
( ((12ال�شرق الأو�سط� 5 ،أكتوبر (ت�شرين الأول) .2014
( ((12ال�شرق الأو�سط� 14 ،أكتوبر (ت�شرين الأول) .2014
(126) Altman, op. cit.
(127) Obama’s anti-ISIS, op. cit.
(128) Ibid.
( ((12جريدة ال�شرق� 30 ،أغ�سط�س (�آب) .2014
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الرتكيز بالأ�سا�س على الوح�شية التي تتعامل بها داع�ش مع خ�صومها �إلى الدرجة
التي دعت القاعدة النتقادها ،كما �أ�شرنا �سابق ًا(.((13
لكن هذه الآليات انتقدت �أي�ض ًا ب�أنها لن جتدي مع معتنقي الفكر املتطرف،
فه�ؤالء مل ت�ؤثر فيهم كلمات علماء الدين عن حرمة دم �إخوانهم امل�سلمني ،فهل
ي�ستمعون لن�صائح الواليات املتحدة؟( ((13فهناك بالفعل حماوالت �سابقة قامت بها
دول �إ�سالمية مثل اململكة العربية ال�سعودية التي �أطلقت وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوقاف بها منذ عام  2003حملة بعنوان «ال�سكينة» تهدف �إلى خماطبة املتطرفني
و�إعادة ت�أهيلهم فكري ًا(.((13
لكن امل�س�ؤولني الأمريكيني ي�ؤكدون �أن اجلمهور امل�ستهدف لي�س �أع�ضاء داع�ش،
و�إمنا املتعاطفون معها �أو من يكونون هدف ًا للتجنيد( .((13من االنتقادات �أي�ض ًا �أن
حمتوى الفيديوهات ولغة اخلطاب امل�ستخدمة يف حملة «فكر ثانية وابتعد» ات�سما
بال�سذاجة �أو عدم الن�ضج الكايف ملخاطبة اجلمهور امل�ستهدف(� .((13أخري ًا ،حتدثت
حتليالت عن �أن احلل الأ�سرع هو حتجيم قدرات داع�ش الإعالمية ،عرب اجتماع
الرئي�س الأمريكي بال�شركات الكربى املالكة لو�سائل التوا�صل االجتماعي(.((13
جـ -املواجهة على اجلانب غري الر�سمي
يق�صد باجلانب غري الر�سمي –هنا -قيام �أ�شخا�ص ب�إبالغ م�س�ؤويل �شبكات
التوا�صل االجتماعي عن مواد حتري�ضية ين�شرها �أفراد �أو جماعات مت�شددة� ،أو يكون
الر�صد من جانب موظفي تلك ال�شبكات الذين �أوكل لهم تتبع احل�سابات بحث ًا عن
حمتويات غري قانونية.
(130) Farewell, op. cit.; Allen, op. cit.
(131) Altman, op. cit.
( ((13ال�شرق الأو�سط� 20 ،أكتوبر (ت�شرين الأول) .2014
(133) Altman, op. cit.
(134) Obama’s anti-ISIS, op. cit.
(135) Abraham Cooper, «Obama Must Elist Social Media to Defeat ISIS,» The Algemeiner (A Jewish
newspaper in Americ) (28 September 2014), available at http://www.algemeiner.com/28/09/2014/
obama-must-enlist-social-media-to-defeat-isis/ (accessed 6 October 2014).
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يبدو ذلك من خالل ت�صريحات بع�ض متحدثي تلك ال�شبكات التي تناولت –
�أي�ض ًا -امل�شكالت التي تن�ش�أ نتيجة تدخالت حكومية حلجب بع�ض املواقع مثلما فعلت
حكومة العراق؛ فمتحدث با�سم يوتيوب �صرح�« :إننا ننظر يف تقارير عن عجز بع�ض
امل�ستخدمني يف العراق الدخول للموقع .لي�ست هناك م�شكلة تقنية من جانبنا ونقوم
بفح�ص املوقف» وخرجت ت�صريحات مماثلة عن ممثلي تويرت وفي�سبوك(.((13
تلك ال�شركات يف ظل انتقادات اجلمهور واحلكومات ملا قد ين�شر من خاللها،
بد�أت يف اتخاذ تدابري م�ضادة؛ ف�أعربت �إدارة في�سبوك -على �سبيل املثال -عن قلقها
حيال ن�شاط اجلهاديني على �شبكتها ،و�أعلنت تويرت عن غلق عدد من احل�سابات
التابعة �أو امل�ؤيدة لداع�ش ،و�أعلنت غوغل عن فتح حتقيق يف كيفية ا�ستخدام داع�ش
غوغل بالي لتحميل تطبيق فجر الب�شائر( .((13ومل تكن هذه التدابري دوم ًا ناجعة يف
الت�صدي حلملة داع�ش؛ فقد ف�شلت على �سبيل املثال �إدارة تويرت يف حذف �صور ذبح
ال�صحفيني الأمريكيني( .((13بل مع حذف ال�صور �أو الفيديوهات وغلق احل�سابات
التابعة لداع�ش ،ف�إن اجلماعة تقوم على وجه ال�سرعة بفتح ح�سابات �أخرى �أو تن�شر
�صورها عرب �شبكات �أخرى( .((13لكن على اجلانب املقابل ،ت�شهد تلك ال�شبكات
قيام بع�ض امل�سلمني املتطوعني بحمالت م�ضادة تندد ب�أفعال داع�ش وتنفي �أن يكون
التنظيم معرب ًا عنهم �أو عن �صحيح الإ�سالم(.((14
خماطر تواجه داع�ش من ا�ستخدام ال�شبكات
	�أوكلت اخلارجية الأمريكية ملركز االت�صاالت الإ�سرتاتيجية مهمة تتبع ما
يكتب على الإنرتنت بالعربية والأُردية وال�صومالية وم�ؤخر ًا الإجنليزية� ،سواء على

(136) Prince, op. cit.
( ((13بركات ،مرجع �سابق.
(138) CNN (5 September 2014), available at http://edition.cnn.com/05/09/2014/world/meast/isissocial-media-abousamra/ (accessed 6 October 2014).
(139) Hashtag Terror, op. cit.
( ((14ال�شرق الأو�سط� 5 ،أكتوبر (ت�شرين الأول) .2014
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تويرت �أو حتى منتديات القبائل اليمنية( .((14وملا كان حجب املواقع يخالف الد�ستور
الأمريكي ،فقد ا�ستعا�ضت وكالة الأمن القومي عن ذلك بطلب احل�صول على
معلومات من مواقع مثل في�سبوك ويوتيوب حل�سابات متطرفني ،يف حماولة لتتبعهم
وك�شف هويتهم .كما ُتراقب �صفحات املتطرفني للك�شف عن خمططاتهم و�أ�ساليب
�إيقاعهم بال�ضحايا( .((14لذلك ح ّذر عا�صم الربقاوي ،منظر التيار ال�سلفي اجلهادي،
امللقب ب�أبي حممد املقد�سي ،يف بيان له على موقع التوحيد واجلهاد ،قادة داع�ش من
ا�ستخدام الهواتف وو�سائل التوا�صل االجتماعي التي مكنت �أعداءهم –�أحيان ًا -من
حتديد مواقعهم والو�صول �إليهم(.((14

لكن يف �أحيان �أخرى ،يكون من ال�صعب حتديد املوقع الفعلي لأماكن بث
الر�سائل �أو التغريدات( .((14وتزداد ال�صعوبة يف ظل احلذر الذي �شرع قادة داع�ش
يف اتخاذه حيال التعامل مع الإنرتنت ،حيث يعمل التنظيم على تقليل االت�صاالت
الإلكرتونية بني القيادات العليا وحماية هوياتهم من االنك�شاف .لذلك �أ�ضحى
ا�ستخدام الربيد لت�سليم الر�سائل اخلا�صة بالعمليات هو الأكرث �أمان ًا ،ومت الإبقاء
على و�سائل التوا�صل للحمالت الدعائية اخلا�صة بالتنظيم( .((14وعندما تظهر
احلاجة للربيد الإلكرتوين ،خ�صو�ص ًا مع املجندين اجلدد ،ف�إن ه�ؤالء يمُ نحون ح�ساب ًا
�إلكرتوني ًا ي�سمح لهم با�ستعماله مرة واحدة يف اليوم ،وال ي�ستخدم يف �إر�سال ر�سائل
ر�سل �إليهم ملفات عرب الر�سائل ُيطلب منهم قراءتها ثم
لأي ح�ساب �آخر .وعندما ُت َ
حذفها مبا�شرة(.((14

(141) Altman, op. cit.
( ((14ال�شرق الأو�سط� 20 ،أكتوبر (ت�شرين الأول) .2014
( ((14املقد�سي يحذر «الدولة الإ�سالمية» من مواقع التوا�صل االجتماعي ،ر�أي اليوم � 25سبتمرب (�أيلول)  ،2014متاح على الرابط التايل:
http://www.raialyoum.com/?p=157732 (accessed 6 October 2014).
(144) Ajbaili, op. cit.
(145) Farewell, op. cit.
( ((14جريدة امل�صريون � 14سبتمرب (�أيلول) .2014
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يف �ضوء الإقرار ب�صعوبة الق�ضاء على ظاهرة ال�شائعات يف املجتمعات ،يثور
احلديث عن كيفية احلد من ال�شائعات عرب العمل على منع �شروط انت�شارها واحلد
منها وال�سيطرة عليها مبكر ًا حال ظهورها .وعن م�س�ؤولية احلكومات يف الت�صدي
لل�شائعات ،اقرتح حمللون �إن�شاء �أجهزة ر�سمية تت�شكل من جهات �أمنية و�إعالمية
واجتماعية و�سيا�سية ودينية و�أكادميية وغريها ،تتولى ر�صد ال�شائعة والعمل على
�إبطال مفعولها( .((14ورمبا ي�أتي يف هذا الإطار قرار احلكومة امل�صرية -الذي �أ�شرنا
�إليه -ب�إن�شاء املجل�س الأعلى للأمن ال�سيرباين ،و�إن كان الوقت مبكر ًا للحكم على
�أهدافه احلقيقية ومدى فاعليته .يتزامن ذلك مع العمل على توعية املواطنني ب�أخطار
ال�شائعات و�أهداف م�صادرها.
كما �أن مواقع التوا�صل ينبغي �أن تتحمل م�س�ؤوليتها ،ومن املقرتحات التي
طرحت لتحجيم ال�شائعات -والتي طبقت بالفعل يف موقع ويبو� -أن تتولى �إدارة تلك
ال�شبكات معاقبة الأ�شخا�ص الذين يقومون بن�شر وترويج معلومات مغلوطة بحرمانهم
من ن�شر �أية معلومات عرب املوقع(.((14
لكن ي�أتي قبل ذلك كله ق�ضية �إعادة الثقة يف الإعالم الر�سمي للدولة ،وهو ما
ي�ستلزم توفري املعلومات ال�صحيحة يف �أقرب وقت ممكن ،خ�صو�ص ًا يف زمن الأزمات
التي يتيح الغمو�ض امل�صاحب لها الفر�صة النت�شار ال�شائعات .فغياب الإعالم الر�سمي
عن ال�ساحة �أو ن�شره �أخبار ًا غري �صحيحة ،ي�ضعف ثقة اجلمهور به وي�ؤدي بهم للبحث
عن م�صادر �أخرى للمعلومة مللء ذلك الفراغ املعلوماتي.
�أخري ًا ،ف�إن �شبكات التوا�صل االجتماعي كغريها من م�ستحدثات الثورة
التكنولوجية لي�ست خري ًا �أو �شر ًا لذاتها ،و�إمنا عرب كيفية الإفادة منها وتوظيفها؛
فهي و�إن �أ�ساءت ا�ستخدامها اجلماعات املتطرفة ،فب�إمكان احلكومات ا�ستغاللها يف
( ((14البكور� ،ص.99 -98
(148) Schifferes et al., op. cit., p. 410.
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مد ج�سور الثقة والتوا�صل مع مواطنيها والتعرف على احتياجاتهم واال�ستجابة -قدر
الإمكان -ملتطلباتهم اخلدمية واملعلوماتية.
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