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الدعاية الخاصة بداعش
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أوراق منتدى أمريكا والعالم اإلسالمي ٢٠١٥
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إ ّن معهد بروكنجز هو مؤسسة غري ربحية تق ّدم بحوثاً وحلو ًال
سياسية مستقلّة .يهدف املعهد إىل إجراء بحوث عالية الجودة
ومستقلة يستند إليها لتقديم توصيات عملية ومبتكرة لصناع
السياسات والعامة .تعود االستنتاجات والتوصيات املوجودة يف
كافة منشورات بروكنجز إىل مؤلّفيها وحدهم ،وال تعكس وجهات
نظر املعهد أو إدارته أو الخرباء اآلخرين.
يعرتف معهد بروكنجز بأن القيمة التي يق ّدمها إىل داعميه تكمن
يف التزامه املطلق بالجودة واالستقاللية والتأثري .كام وأ ّن األنشطة
التي تدعمها الجهات املانحة تعكس هذا االلتزام ،علامً بأ ّن الهبات
ال تح ّدد بأي شكلٍ من األشكال التحليالت والتوصيات.
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نعود يف العام  2015إىل الدوحة لنعقد الدورة
الثانية عرشة من منتدى أمريكا والعامل اإلسالمي.
يعقد مرشوع بروكنجز حول العالقات األمريكية
مع العامل اإلسالمي ودولة قطر هذا املنتدى
كل عام ،وهو يُعد االجتامع الدويل األبرز الذي
ّ
يضم قادة من السياسيني ،والناشطني يف املجتمع
املدين ،وأكادمييني ،ورجال أعامل ،ورجال دين،
وإعالميني إلقامة حوار رصيح يتناول مواضيع
هامة تواجه الواليات املتحدة واملجتمعات
اإلسالمية حول العامل.
يضم منتدى أمريكا والعامل اإلسالمي 2015
مجموعة متنوعة من الصيغ تضمن مشاركة
بناءة مبا يف ذلك جلسات علنية منقولة عرب
اإلنرتنت الكتشاف التطورات الهامة ،عمليات
االنتقال ،واألزمات باإلضافة إىل مجموعات عمل
ومجموعات عاملة تجمع ناشطني وخرباء بهدف
تطوير مبادرات وتقديم توصيات سياسية.

نود أن نغتنم الفرصة لنشكر دولة قطر عىل
دعمها الذي بفضله متكنا من عقد هذا املؤمتر.
وإننا ممتنون بشكلٍ خاص لصاحب السمو
األمري لكرمه إذ منحنا الفرصة لالجتامع وإقامة
الحوارات والنقاشات عىل مدى ثالثة أيام .كام
نود أن نشكر معايل الشيخ عبدالله بن نارص
بن خليفة آل ثاين رئيس الوزراء ووزير الداخلية
يف دولة قطر؛ معايل الشيخ الدكتور خالد
بن محمد آل عطية ،وزير الخارجية؛ ووزارة
الشؤون الخارجية عىل كل الدعم الذي يوفروه.
ونتو ّجه بشك ٍر خاص لسعادة السيد رشيد بن
خليفة آل خليفة ،مساعد وزير الخارجية لشؤون
الخدمات واملتابعة؛ ولسعادة الشيخ محمد بن
عبد الرحمن بن جاسم آل ثاين ،مساعد الوزير
لشؤون التعاون الدويل؛ وسعادة السفري عبدالله
فخرو ،املدير التنفيذي للجنة الدامئة لتنظيم
املؤمترات وفريق عمل اللجنة الدامئة فردا ً فردا ً
عىل دعمهم ومساعدتهم.

كل االحرتام،
عقدنا هذا العام مجموعة ملناقشة كيفية تحسني تقبلوا منا ّ
الجهود الرامية إىل مكافحة التطرف العنيف
يف الواليات املتحدة .كام تداولنا بأمر األولويات
االسرتاتيجية بالنسبة للواليات املتحدة والرشق
األوسط ،وناقشنا التحوالت ضمن املجموعات ويليام مكانتس
اإلسالمية العامة ،وبحثنا يف اسرتاتيجيات مواجهة زميل ومدير
دعاية الدولة اإلسالمية .وقد عمدنا إىل وضع أوراق مرشوع عالقات الواليات
بحثية ترسد وقائع هذه املناقشات بغية مشاركتها املتحدة مع العامل اإلسالمي
مع صناع السياسة والجمهور عموماً( .ملزيد من
املعلومات عن املنتدى ،مبا يف ذلك الصور والفيديو
واملحارض ،الرجاء زيارة موقعنا اإللكرتوين:

http://www.brookings.edu/islamic-world

تعكس اآلراء املذكورة يف األوراق والتوصيات
الواردة فيها آراء املؤلفني فقط وال متثل بالرضورة
آراء املشاركني يف املجموعات العاملة أو معهد
بروكنجز .ميكنكم االطالع عرب موقعنا اإللكرتوين
عىل مجموعة مختارة من األوراق.
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تستخدم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش)
مواقع التواصل االجتامعي بأساليب غري مسبوقة لتجنيد
أعضاء جدد يف صفوفها .تحلل املجموعة العاملة يف
هذه الورقة دعاية داعش يف محاولة لفهم األسباب التي
أ ّدت إىل فشل الجهود الرامية إىل مواجهة رسائل داعش
والطرق التي من شأنها أن تحسن هذه الرسائل لتحقيق
األفضل .تعرض الورقة تاريخ دعاية تنظيم القاعدة
وداعش ،باحث ًة تطور الدعاية الجهادية بني األعوام 2006
و2014عرض الورقة تاريخ دعاية تنظيم القاعدة وداعش،
باحث ًة تطور الدعاية الجهادية بني األعوام  2006و2014
والتي أدت إىل إعالن الخالفة من قبل داعش يف يونيو
 .2014يحدد املؤلف املواضيع األساسية يف عالمة داعش
الدعائية ويفسرّ أسباب تفرد رسائلها .تحلل الورقة أيضاً
النهج املتنوعة التي اعتمدتها مختلف الجهات الفاعلة
اإلقليمية والدولية ملواجهة رسائل داعش ،وترشح
األسباب التي من أجلها بدت هذه النهج حتى اآلن غري
فعالة .أخريا ً ،يقرتح املؤلف أساليب جديدة من التفكري
بشأن الرسائل املضادة ويويص باعتامد اسرتاتيجية رسائل
مضادة أكرث فعالية وشمولية.

المؤلف
ألبرتو فرنانديز
الواليات املتحدة

هو نائب معهد بحوث إعالم الرشق األوسط وعضو مجلس
إدارة يف  Center for Cyber and Homeland Securityيف
جامعة جورج واشنطن .تقاعد يف العام  2015بعد  32عاماً
أمضاها يف وزارة الخارجية األمريكية بصفة مستشار وزير.
عمل السفري فرنانديز كرئيس بعثة يف السفارات األمريكية
لدى الخرطوم يف السودان ولدى مالبو يف غينيا االستوائية،
وكان منسقاً يف مركز االتصاالت االسرتاتيجية ملكافحة اإلرهاب
من العام  2012وحتى العام  .2015كام شغل مناصب
دبلوماسية عامة مرموقة يف أفغانستان ،واألردن ،وغواتيامال،
وسوريا ،والكويت ،ويف مكتب الرشق األدىن التابع لوزارة
الخارجية األمريكية يف واشنطن العاصمة.
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مقدمة
«لقد أصبحت حرب الروايات أكثر أهمية من حرب القوات البحرية والنابالم والسكاكين».
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—عمر همامي (أبو منصور األمريكي)

ج ّندت املجموعات الجهادية يف سوريا منذ بداية عام
 2015أكرث من  20ألف مقاتل خدم ًة لقضيتها ،وكانت
أغلبية هؤالء املقاتلني قد انضمت إىل صفوف الدولة
اإلسالمية (املعروفة أيضاً باسم داعش) 2لسبب رئييس يف
نجاح عمليات التجنيد أال وهو مهارة أعضائها باستخدام
الدعاية ووسائل التواصل االجتامعي ،مام أتاح لها توسيع
نطاقها من نزا ٍع يقترص عىل فئة معينة يف سوريا والعراق
إىل عنرص جذب عاملي.

تقنيات الرسائل املضادة املحسنة وحدها لن تحقق نجاحاً
بعيدا ً 3.تحتاج الحكومات إىل تطوير سياسات من شأنها
أن تغيرّ الظروف التي تجعل الدعاية فعالة يف املقام
األول ،فدعاية داعش وفعاليتها تأيت من الواقع املنترش يف
سوريا والعراق ودول أخرى علت فيها راية هذا التنظيم
وليس العكس.

بدت الجهود الرامية إىل التأثري عىل دعاية داعش مرتددة
وغري فعالة ،رغم الجهود الكبرية التي بذلتها بعض الدول عىل
غرار اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة واململكة
املتحدة وحتى تنظيم القاعدة .وق ّوض حجم بصمة داعش
الكبري من الجهود الرامية إىل مواجهة رسائل داعش ،كتلك
التي يرتأسها مركز االتصاالت االسرتاتيجية ملكافحة اإلرهاب.
يف الحقيقة ،مل يعادل أي جهد حتى اآلن الطبيعة الخاصة
بالدولة اإلسالمية ونطاقها أو محتواها املشحون.
ومن أجل مواجهة دعاية الدولة اإلسالمية ،يتعني عىل
الحكومات الرتكيز عىل محتوى الرسائل املضادة بدالً من
الرتكيز عىل نرشها .فام املانع إن نرش املواطنون محتوى
يرون فيه مادة فعالة .ويف حال أرادت الحكومات أن
تسهل نرش الرسائل املضادة ،فإنه يتعني عليها أن تتعاون
مع املواطنني من خالل متكينهم من العثور عىل محتوى
مامثل .أما فيام يتعلق برشكات التواصل االجتامعي ،فإنه
يتعني عليها العمل عىل دعم رشوط خدماتها من أجل
منع الدولة اإلسالمية (داعش) وكذلك من يدعمها من
نرش الدعاية بسهولة.
1.1عمر همامي( The Story of an American Jihadi ،أبو محمد الصومالي،)2012 ،
.http://www.scribd.com/doc/93732117/The-Story-of-an-American-Jihaadi#scribd
2.2بيتر نومان« ،وصل عدد المقاتلين األجانب في سوريا/العراق إلى أكثر العشرين ألف؛ متخطي ًا [عدد المقاتلين] في النزاع األفغاني في الثمانييات من القرن
العشرين» 26 ،»The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence« ،يناير.2015 ،
3.3محمد أبو الرمان ،أنا سلفي (عمان :فريديرك إيبيرت ستيفتونغ.262 ،)2014 ،
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جهود دائمة يبذلها تنظيم القاعدة للتواصل
كل من تنظيمي القاعدة وداعش
إن تاريخ الدعاية التي قدمها ّ
مل يُكتب بعد .ورغم القول الشهري لزعيم تنظيم القاعدة أمين
الظواهري« :إننا يف معركة .وأكرث من نصف هذه املعركة
تجري عىل ساحات وسائل اإلعالم .نحن يف معركة إعالمية يف
سباق الستاملة قلوب وعقول األمة [املسلمني]» 4،وقد فشلت
الحكومات يف استهالك عد ٍد ٍ
كاف من املوارد لبذل جهود
لبعث رسائل مضادة .وفشلت املعركة اإلعالمية التي شنها
الظواهري أيضاً يف كسب انتباه مثقف ُمهم ،رغم أن خرباء
5
مختصون قد بدأوا حالياً بنرش دراسات جديدة مهمة.
للتأكيد ،مل يتمكن تنظيم القاعدة بح ّد ذاته من تطبيق كالم
الظواهري حتى النهاية ،وقد اختلفت قدراته املتنوعة من
حيث كمية رسائله ونوعيتها .ويف السنوات األخرية تعرثت
القيادة العليا لتنظيم القاعدة (التي يُشار إليها أحياناً
بالقاعدة املركزية) ،التي استخدمت بفعالية البث اإلعالمي
العريب يف مراحلها األوىل ،وقد نتج هذا التعرث عن الحاجة إىل
حامية أمنها عند الحدود األفغانية – الباكستانية ،مام أدى إىل
عجزها عن الرتكيز عىل االتصاالت يف حينها.

ورغم ذلك ،فقد استخدمت جبهة النرصة بفعالية ،املنف َذ
التقليدي ،أي البث اإلعالمي العريب ،بعد أن تقدمت مؤخرا ً يف
سوريا 7.إىل أن صعد نجم داعش .يعترب تنظيم القاعدة يف شبه
الجزيرة العربية ،أفضل من أوصل أفكار التنظيم عىل أوسع
نطاق .فقد ابتكر فكر َة إرسال الرسائل باللغة اإلنكليزية عرب
مجلة «إنسباير» بتأثري من الراحل أنور العولقي وسمري خان،
وهام اللذان شجعا عىل تنفيذ هجامت فردية رفيعة املستوى
يف الغرب .إال أن اإلصدارات اإلعالمية لتنظيم القاعدة يف شبه
الجزيرة العربية تراجعت كامً ونوعاً بعد أن طرده الجيش
اليمني من أماكن آمنة مهمة خالل صيف  .2012هذا ومل
ت ُرفق الجامعة التي م ّولت الهجامت التي استهدفت يف يناير
 2015أفرادا ً من مجلة  Charlie Hebdoوسوبرماركت يف
باريس عملها بأي حزمة إعالمية بارزة .وما لبثت الفوىض
التي ع ّمت مؤخرا ً يف اليمن والحرب التي حلّت عىل أرضه أن
تح ّولت إىل ٍ
فرص جديدة أمام تنظيم القاعدة يف شبه الجزيرة
العربية إلصدار مواد إعالمية أكرث وأفضل.

يُعترب إعالم تنظيم القاعدة يف املغرب اإلسالمي هو األدىن
مستوى كماّ ً ونوعاً وتأثريا ً يف الغرب .وحديثاً بدأ تنظيم
ً
القاعدة يف أفريقيا« ،حركة الشباب الصومالية» ،باستخدام
وسائل التواصل اإلجتامعي واعتامد اللغة اإلنكليزية لكتابة
الرسائل .إال أن هذا الزخم مل يستمر رغم إراقة الدماء عىل
6
نحو مذهل يف الهجومات التي استهدفت مدنيني يف كينيا.
رغم األولوية التي تحظى بها جبهة النرصة السورية التابعة
لتنظيم القاعدة بالنسبة لهذا التنظيم ،إال أ َّن أداءها كان أيضاً
سيئاً يف ما يتعلق بكمية وتأثري معظم إصدارتها اإلعالمية.
4.4أيمن الظواهري« ،رسالة من الظواهري إلى الزرقاوي» 11 ،Global Security ،أوكتوبر ،2005
.http://www.globalsecurity.org/security/library/report/2005/zawahiri-zarqawi-letter_9jul2005.htm
5.5جيسيكا ستيرن وج.م .بيرجر( ISIS: The State of Terror ،نيويورك :إيكو.)2015 ،
6.6ويل أوريموس ،»Twitter of Terror: Somalia’s Al-Shabaab unveils a new social media strategy for militants« ،ساليت ماجازين 23 ،ديسمبر ،2011
_http://www.slate.com/articles/technology/technocracy/2011/12/al_shabaab_twitter_a_somali_militant_group_unveils_a
.new_social_media_strategy_for_terrorists_.html
7.7أحمد زيدان ،»Nusra Front’s quest for a united Syria« ،الجزيرة 22 ،يونية ،2015
.http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/06/nusra-front-quest-united-syria-150602050740867.html
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مواجهة العراق :دعاية الدولة اإلسالمية
من العام  2006إلى 2013
رصح بها يف عام 2005
و ّجه الظواهري التعليقات التي ّ
حول أهمية اإلعالم إىل أبو مصعب الزرقاوي ،الذي كان يف
ذلك الوقت رئيساً لتنظيم القاعدة يف بالد ما بني النهرين،
عام واحد فقط ،من وفاة الزرقاوي ،س ّوق
«العراق» .بعد ٍ
التنظيم لنفسه عىل أنه الدولة اإلسالمية يف العراق برئاسة أبو
عمر البغدادي.
أول ما ميكن فهمه عن هذا التنظيم استنادا ً إىل التغطية
اإلعالمية العاملية التي ُخصصت لداعش هو أنه تنظيم مل ِ
يأت
بأي جديد عىل صعيد األعامل والعقيدة ومحتوى الدعاية.
أُعلِن عن قيام الدولة اإلسالمية يف العراق يف أكتوبر ،2006
وأُعلِن البغدادي ،الذي ُعرِف أيضاً بالقريش ،الهاشمي،
وسليل الحسني بن عيل ،أمريا ً للمؤمنني .وكام أشار نرباس
الكاظمي بحكمة يف العام « :2008شكّل اإلعالن عن قيام
الدولة اإلسالمية يف العراق وتنصيب قائد لها يف أكتوبر 2006
محاول ًة إلقامة خالفة ،متاماً كام يُستدل من لقب البغدادي
ومن اإلدارة االختبارية لداعش اليوم» 8.فالكلامت املستعملة
اليوم هي نفسها التي درجت منذ تسع سنوات :الرتكيز عىل
استهداف األقليات العراقية وتدمريها (خصوصاً األقليات
كاليزيديني واملسيحيني) ،تقويض التهديد الشيعي ،الدعوى
إىل إرساء حكم عاملي ،التشديد عىل الوحشية العنيفة،
والتعصب لتطبيق األحكام األخالقية .رغم كرههم العميق
للشيعة ،الذين يُطلقون عليهم تسمية الرافضية (الرافضني
للخالفة األوىل) ،تتسم أيديولوجيتهم ٍ
ببعد مهم ومروع قد
يكون متأثرا ً بالنظرة األخروية العاملية القوية التي نالحظها يف
بعض مكونات اإلسالم الشيعي العراقي.

من تدمري إرسائيل .وتابع مقارناً دولته بالدولة التي أقامها
املناهضون للصليبيني يف القرن الثاين عرش ،دولة نورالدين
الزنيك حاكم حلب واملوصل ،وأضاف« :نأمل أن تكون دولة
اإلسالم يف العراق هي حجر األساس لعودة القدس ،ولقد أدرك
اليهود واألمريكان ذلك ،فحاولوا صدنا بكل وسيلة عن هذا
الهدف ،وما الحملة الرشسة عىل األنبار ...إال لعلمهم؛ أنه
يسهل قصف إرسائيل من بعض مناطقها وبصواريخ متوسطة
املدى كام فعل صدام 9»...رغم هذه األقوال املزخرفة
(والوعود بالعمل مبارشة ض ّد إرسائيل) ،ال تختلف داعش
اليوم عن تنظيم القاعدة من حيث األيديولوجية؛ إال أنها
تختلف عنها من حيث طريقة العمل وسلم األولويات.
من ضمن األهداف التي تسعى داعش إىل تحقيقها ،تراها
تعطي أولوية عظمى إلنشاء دولة إسالمية مزدهرة 10.يف
الحقيقة ،يؤدي البغدادي يف الغالب دور ستالني اإلسالمي،
مفضالً عقيدة «الجهاد يف دولة واحدة» ،وإن تكن عقيدة
جديدة ومتعددة الجنسيات ،عىل الدعوات إىل الجهاد
العاملي الذي تحدث عنه تنظيم القاعدة.
ظهرت أعامل تنظيم داعش وآرائه العامة منذ تسع سنوات
بتأثري من الدولة اإلسالمية يف العراق .ق ّوض التمرد الذي
قادته الواليات املتحدة يف العام  2007من طموح داعش
مؤقتاً ،وهو مترد حفّز تيار «أبناء العراق» (أو تيار النهضة)
الس ّنة .ويف النهاية ،قُتل البغدادي يف
بني صفوف العراقيني ّ
أبريل  2010عىل أثر غارات مشرتكة استهدفت قيادة الدولة
اإلسالمية يف العراق.

من املفيد إجراء دراسة دقيقة حول دعاية داعش بني
اقرتح البغدادي يف خطاب ألقاه يف العام  2007أعاد فيه صدى األعوام  2012و ،2014قبل إعالن الخالفة وحتى تاريخ
لغة صدام حسني ،وفيه توطني الفلسطينيني مؤقتاً يف املناطق هذا اإلعالن ،للتمييز بني العنارص األساسية لدعاية داعش
الخالية من الشيعة يف العراق ريثام تتمكن الدولة اإلسالمية وتطور أسلوبها يف إرسال الرسائل وتساعد عىل تفسري

8.8نبراس كاظمي ،»The Caliphate Attempted« ،معهد هيودسن 21 ،يوليو .2008
9.9أبو عمر البغدادي 14 ،»Religion is Advice« ،فبراير  ،2008يمكن الوصول إليه عبر «،Talisman Gate ،«Back to Al-Baghdadi’s Speeches
 18أبريل .http://talismangate.blogspot.com/2008/04/back-to-al-baghdadis-speeches.html ،2008
1010إيريك هيل 21 ،»The pathology of ISIS» ،TRIB (Pittsburgh Tribune-Review( ،فبراير،2015 ،
.http://triblive.com/opinion/qanda/7773945-74/isis-west-qaida
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عامل الجذب الدائم الناجم عن رسائلها ،وبالتايل التطرق
إىل «البعد الثقايف — العاطفي» للتعبئة الجهادية 11.ميكننا
أن نرى أن ما بدأ كحملة دعاية مركزية عراقية قد شمل
الرصاع يف سوريا ،وتطور يف النهاية ليتحول إىل نداء عاملي
كل مكان.
موجه إىل املسلمني يف ّ
فيديو «غزوة األسري رقم »1كان أول مادة إعالمية مهمة
تصدرها الدولة اإلسالمية يف العراق  ،وهي عبارة عن رشيط
فيديو مدته  36دقيقة أصدرته مؤسسة الفرقان لإلعالم يف
يناير من العام  12.2012يضم الفيديو مجموعة من الكليبات
بنوعية تقنية متنوعة من اإلعالم العريب والغريب ويتوجه
بشكلٍ واضح إىل جمهور س ّني عراقي .يص ّور الرشيط يف البداية
«الصليبيني» األمريكيني وهم يسلمون العراق إىل العراقيني
كل من مساعد
الشيعة ويعرض جزءا ً يسريا ً من مقابالت مع ّ
وزير الدفاع األمرييك آشتون كارتر ،نائب الرئيس العراقي
طارق الهاشمي (الذي يُعرف بنائب رئيس املنطقة الخرضاء
ببغداد) والسيايس الس ّني صالح املطلق يتحرسون خاللها عىل
العراق بعد أن سيطرت عليه إيران وعىل عجزهم (نعني هنا
السياسيني العراقيني) عن وقف هذه السيطرة .يضم الفيديو
كذلك تغطية واسعة لسجن أبو غريب ولسوء املعاملة التي
تعرض لها السجناء عىل يد األمريكيني والعسكريني العراقيني.
يفصل الفيديو حادثة ملجأ الجادرية
فعىل سبيل املثالّ ،
الشهرية يف العام  2005حيث ت ّم اكتشاف سجن رسي تابع
لوزارة الداخلية ُوجد فيه  168معتقل (معظمهم من الس ّنة)
تعرضوا لإلعتداء ،كام يعرض ال ّدعاءات تفيد أن حراس وزارة
13
الداخلية قطعوا رؤوس سجناء سنيني.

وتسجيلني لوزير الحرب يف الدولة اإلسالمية يف العراق — أبو
حمزة املهاجر — الذي يتحدث عن الشيعة العراقيني داعياً
إىل «قتلهم وصلبهم وبرت أطرافهم» .يعتمد الجزء األخري من
الفيديو عىل مادة عرضتها قناة «يب يب يس» يف العام 2010
ويركز عىل جهاز كشف القنابل آي دي إي  651املزيف الذي
أنفق املسؤولون العراقيون  85مليون دوالر لرشائه ،ويسخر
من اللواء العراقي جهاد الجابري الذي دافع بإرصار عن هذه
14
األجهزة التافهة أمام جمهور من الكاذبني.
ال يعرض الفيديو أي مادة فريدة عن معاناة السنة عىل يد
النظام العراقي الطائفي الوحيش والعاجز .الحجة التي يبيّنها
الفيديو هي حجة سياسية يف الغالب بعيدة عن العواطف أو
حتى عن الدين .وت ُعزى قدرة هذا الفيديو عىل اإلقناع جزئياً
إىل استخدامه ملصادر غري جهادية (اإلعالم األمرييك والربيطاين
والعريب) إليصال الفكرة العامة .ليست الدولة اإلسالمية يف
العراق هي وحدها من يصف الحكومة العراقية بطريقة
عدائية ،إمنا يقوم بذلك اإلعالم الغريب أيضاً.

بعد ستة أشهر ،أي يف يونيو  ،2012أصدرت مؤسسة الفرقان
«صليل الصوارم ،الجزء األول» وهو نسخة دراماتيكية أكرث
حدية ووضوحاً وأطول مدة عرضت للجدال عينه عىل مدى
 63دقيقة 15.يعرض هذا الفيديو مقاطع بجودة أفضل ويكثف
املحتوى الطائفي ،فهو يضم مقطعاً عن الزرقاوي قائالً إن
الشيعة «ح ّولوا القبلة من مكة واملدينة إىل كربالء والنجف»،
مشريا ً إىل أنهم سيطروا عىل الرشق األوسط .يتداخل مقطع
عن الجنود األمريكيني والطائرات األمريكية مع مقطع عن
فعاليات دينية شيعية وصور ملقتدى الصدر ورئيس الوزارء
ويستخدم الفيديو مقاطع من مقابلة أجريت يف إحدى املاليك مع الرئيس اإليراين أحمدي نجاد.
األفالم الوثائقية عرب قناة اليس إن إن يف العام  2007مع
وزير الداخلية العراقي (ووزير املالية الحقاً) بيان جرب صوالغ مرة أخرى ،تعتمد الدولة اإلسالمية يف العراق عىل شهادة
ليسخر منه بشكل خاص منتقدا ً فساده وتشجيعه عىل اآلخرين ،مبين ًة مجموعة من السياسيني العراقيني السنة
مامرسة العنف الطائفي ض ّد أهل السنة .ويصف الفيديو ينددون بالحكومة العراقية وخصوصاً بعالقاتها املشحونة
كذلك وزير الخارجية العراقي زيباري «الشهري بعالقاته مع مع مجموعات الصحوة العربية السنية ،التي تُصور عىل
اليهود» .ومن ضمن امللفات الصوتية املعروضة يف هذا الفيديو أنها تلقت الدعم من األمريكيني قبل أن يتخىل هؤالء (أي
نذكر تسجيالً صوتياً أليب مصعب الزرقاوي يندد بالشيعة ،األمريكيني) عنها.
1111مارك ويلبانكس وإفرايم كارش ،»How the ‘Sons of Iraq’ Stabilized Iraq« ،ميدل إيست كوارترلي  ،17رقم ،70–57 :)2010( 4
http://www.meforum.org/2788/sons-of-iraq؛ توماس هيغامر ،»Seven Assumptions Shaken by the Arab Spring« ،مشروع حول العلوم
السياسية الشرق أوسطية 3 ،فبراير .http://pomeps.org/2014/02/03/jihadism-seven-assumptions-shaken-by-the-arab-spring/ ،2014
1212آرون ي .زيلين« ،يقدم المنتدى اإلنكليزي ألنصار المجاهدين ترجمة إنكليزية لشريط فيديو الدولة اإلسالمية في العراق الصادر عن الفرقان لإلعالم:
 31 ،»The Expedition of the Prisoners #1» ،Jihadologyyيناير http://jihadology.net/2012/01/31/an%E1%B9%A3ar-al-mujahidin-eng� ،2012
./1-lish-forum-presents-an-english-translation-of-al-furqan-medias-video-release-from-the-islamic-state-of-iraq-the-expedition-of-the-prisoners
1313ليز سلي ،»Discovery ties Iraqi police to routine torture« ،شيكاغو تريبيون 16 ،نوفمبر ،2005
.http://articles.chicagotribune.com/2005-11-16/news/0511160302_1_detainees-interrogators-iraqi-prime-minister-ibrahim
1414سؤدد الصالحي ،»Iraq police official charged in bomb device scandal« ،رويترز ،النسخة البريطانية 17 ،فبراير ،2011
.http://uk.reuters.com/article/2011/02/17/uk-iraq-britain-explosives-idUKTRE71G3H120110217
1515أرون ي .زيلين ،تقدم مؤسسة الفرقان لإلعالم رسالة مصورة جديدة من الدولة اإلسالمية في العراق« :صليل السيوف ،الجزء األول»،Jihadology ،
 30يونيو http://jihadology.net/2012/06/30/al-furqan-media-presents-a-new-video-message-from-the-islamic-state-of- ،2012
./iraq-clanging-of-the-swords-part-1
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يعرض الفيديو بعد ذلك صورا ً عالية الجودة عن مقاتيل
الدولة اإلسالمية يف العراق وهم يحرضون لتنفيذ عمليات
انتحارية ،ويقدمون شهاداتهم الشخصية ،ويشاركون يف
العمليات .ثم يورد الفيديو تفسريا ً يع ّرف بالدولة اإلسالمية
يف العراق فيقول أنها تريد الدفاع عن السنة وأنها تستوعب
الضغط الذي تعرضت له قبائل الصحوة للعمل مع الحكومة.
بعد ذلك ،يعرض الفيديو مقاطع ليلية تظهر أفرادا ً من الدولة
اإلسالمية يف العراق ينتقلون من منزل إىل آخر يف املناطق
السنية يوزعون املناشري وأرشطة الفيديو .ثم تتواىل مقاطع
عن أفراد تابعني لقوات األمن العراقية وهم يعذبون السجناء
مع فيديو عن خونة وجواسيس ت ّم إعدامهم رمياً بالرصاص
يف الرأس.
مرة جديدة ،ت ُعترب هذه املادة دعاية تقليدية ثورية تركز
عىل السكان املضيفني املحليني املهمني جدا ً وعىل التشديد
عىل املظامل املحلية والوطنية .رغم أن محتوى الفيديو
عايل الجودة ،إال أنه ال يق ّدم أي جديد .يف أكتوبر ،2012
ت ّم إصدار نسخة موسيقية أقرص ( 7:37دقيقة) عن هذا
الفيديو تستخدم الصور نفسها مرفقة بالنشيد الشهري «دولتنا
منصورة» 16.أر ِفق هذا النشيد مبقاطع تصور املعارك ،العبوات
الناسفة يدوية الصنع ،إعدام السجناء رمياً بالرصاص ،تدريب
املقاتلني وعمليات تسليم السلطة من الجيوش األمريكية
إىل العراقيني .ال يبدو عامل الجذب هنا فكرياً — فال وجود
ملشاهد تظهر مذيعاً — إمنا عاطفياً ،مدعوماً مبوسيقى قوية
وصور ملذابح مربرة يُراد منها األخذ بالثأر.
وسع املتحدث باسم الدولة اإلسالمية يف العراق
يف يناير ّ ،2013
— السوري املولد — أبو محمد العدناين َ
نطاق الجمهور
الذي وجه إليه رسالته الصوتيةبعنوان «سبعة حقائق» والتي
صدرت باللغتني العربية واإلنكليزية .بينام ركزت الرسالة أكرث
ما ركزت عىل العراق ،أشار العدناين فيها مرات عديدة إىل
العنف يف سوريا .ووضح أن «التمرد املبارك» هو بداية لنهاية
النظام «الصفوي» يف العراق كام وصف السياسيني الس ّنة
فيها كأشخاص ال قيمة لهم ،عاجزين وغري مستعدين لحامية
الس ّنة من الشيعة .وي ّدعي العدناين أن الشيعة يرمون إىل
السنة ،وأن ما يحدث يف سوريا والعراق هو جزء من
تدمري ُ
الرصاع ذاته .وينهي العدناين رسالته مؤكدا ً أن الشكاوى التي
السنة العراقيني كان املجاهدون قد أثاروها لسنوات
أثارها ُ
وسنوات ،وأن الظلم والذل لن ينتهيا «إال بوابل من الرصاص
وبسفك الدماء».

1616إن شاء الله شهبد« ،دولتنا منصورة – نشيد» ،فيديو من موقع يوتيوب 28 ،7:06 ،أبريل ،2013
https://www.youtube.com/watch?v=59GAgE0jKZg؛ « ،Kamodo999نشيد دولتنا منصورة *جديد*» ،فيديو من موقع يوتيوب،6:36 ،
 13نومفبر « ،https://www.youtube.com/watch?v=MbmQOXF4sMQ، AbdulMalikLovesAllah ،2012دولتنا منصورة – نشيد»،
فيديو من موقع يوتيوب 5 ،7:07 ،يونيو.2013 ،
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نشأة عالمة داعش
شهدت دعاية الدولة اإلسالمية يف العراق تحوالً يف العام
 2013مع تصاعد وترية الحرب األهلية يف سوريا وتح ّول
الدولة اإلسالمية يف العراق إىل الدولة اإلسالمية يف العراق
والشام (داعش) .وبرزت العنارص األساسية التي ستشكل
عالمة داعش الدعائية مبا يف ذلك الرتكيز عىل سوريا ،قيم
إنتاجية عالية النوعية ،التشديد عىل شبكات التواصل
االجتامعي والتوجه إىل جمهور إسالمي واسع وغري ناطق
باللغة العربية .إن الفرتة املمتدة بني أبريل ( 2013حني أعلن
أبو بكر البغدادي رسمياً أن جبهة النرصة هي فرع من فروع
الدولة اإلسالمية ورفض أمري جبهة النرصة أبو محمد الجوالين
رسيعاً لهذا اإلعالن) وفرباير ( 2014حني ت ّم فصل داعش عن
تنظيم القاعدة) تتوافق بشدة مع دورة إنتاج سلسلة من
أرشطة الفيديو الطويلة والتي ت ُعرف باسم «نوافذ عىل أرض
املالحم» ويعيد استخدام مصطلح «مالحم» إىل الذاكرة صورا ً
17
من النبوءات يف االسالم.

املالحم») يف صيف  2013بعد الحصار الذي فُرِض عىل قاعدة
م ّنغ الجوية يف سوريا .يعرض الفيديو مقابل ًة مع مقاتل يبلغ
من العمرخمسة وسبعني عاماً ،وهو أبو عمر األنصاري،
الذي تحدث بعاطف ٍة كبرية عن عائلته وعن التضحية التي
قدمها هو وابنه للجهاد .يصف املقاتل املسن الجها َد كفرض
رص عىل أن القتال والقتل يف
عني عىل املسلمني أجمعني ،وي ُّ
ساحة املعركة أبدية بني الكافر واملؤمن ستستمر حتى يوم
الدين .وقد ذكر األنصاري أن سوريا والعراق ومايل والبوسنة
والشيشان وباكستان من ضمن ساحات املعارك التي يتوجب
قتل الكفار عىل أرضها.

تضم السلسلة عموماً صيغة محددة تتألف من مقابلة أو
لقطات تتناول موضوع معني وتنتهي تقريباً بشكل دائم
ببعض املواد العملية ،التي تتجىل عادة يف عمليات إطالق
النار من سيارة متحركة،وعبوات ناسفة ،وكذلك تفجريات
انتحارية ،أوقتال أمام الكامريا .وبينام كان الجزء األول يُعد
يتميز إنتاج سلسلة أرشطة الفيديو هذه بجودة عالية تقريباً بشكلٍ دائم يف سوريا ،كانت األحداث تتم يف العراق
املستوى .ومل تعد الرشائط الجديدة متزج بني لقطات يجمعها يف مواقع ُعرفت أنها تقع ضمن محافظات نينوى والكركوك
املنفذون من هنا وهناك ،إمنا من مواد أصلية أرشفت داعش واألنبار وصالح الدين.
عىل تصويرها بالكامل .يف حني أن أرشطة الفيديو اتسمت
دامئاً بالجودة الفنية املثالية ،وكان املحتوى يختلف وفقاً تظهر بعض من الحلقات األوىل مقاتيل داعش وهم يتلفون
للظروف .ت ُعترب سلسلة «النوافذ» خطوة وسيطة نحو صورة محاصيل الحشيش ويهاجمون القوات الكردية من حزب
داعشية أكرث نضجاً التي ظهرت ،بالصورة الكاملة ،يف يونيو العامل الكردستاين وحزب االتحاد الدميقراطي .يهدف الفيديو
ويوليو  2014مع سقوط املوصل وإعالن خالفة البغدادي .املؤلف من جزئني والذي يعرض ملقاتلني داعشيني سعوديني
بينام متثل السلسلة نطاق داعش وتطور رسائله ،كانت إىل تشجيع الرجال عىل االنضامم إىل الجهاد يف سوريا أو
الحلقات التسعة واألربعون جزءا ً واحدا ً فقط من الجهد العمل يف مواطنهم واستقبال املهاجرين من كازاخستان.
الهائل الذي قد يبذله إعالم داعش ،وقد شملت مواد مستقلة
ومواد متدنية النوعية أنتجتها جهات محلية وقادة معارك تعرض الحلقة  30( 8دقيقة) من سلسلة «النوافذ» لحكاية
18
لنرش عمليات قطع الرؤوس.
تتناول عمليات عسكرية يف رشق محافظة حامه السورية،
ويظهر يف هذه الحلقة قائد الشيشان أبو عمر الشيشاين
صدرت الحلقة األوىل من سلسلة النوافذ والتي تصل مدتها بوضوح .أما الحلقة  9فرتكز عىل قبائل بدوية يف سوريا تعلن
إىل  13دقيقة (والتي ت ُعرف أساساَ باسم «رسائل من أرض عن والئها لداعش .أما الحلقة  11ففيها ،كيف ت ّم تحرير
1717محمد شوقي أمين« ،المالحم بين اللغة واألدب »،عالم الفكر .30 – 227 :)1985( 16
تم نشره على قناة داعش ُيظهر قطع رأس الكابتن شادي سليمان» 6 ،1:53 ،Liveleak video ،أغسطس ،2014
«1818فيديو آخر ّ
.http://www.liveleak.com/view?i=5f6_1407367840&comments=1
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السجناء العراقيني من سجن أبو غريب ،وعملية ليلية لجمع
أفراد من قوات األمن العراقية وإعدامهم.
تبينّ أرشطة فيديو أخرى «الجانب الناعم» للدولة اإلسالمية:
احتفاالت عيد األضحى مع األطفال (وهم يف أغلب األحيان
من الصبية) ،مقاتل يق ّدم لزمالئه الر ّمان املنعش ،أفرادا ً
من داعش يوزعون سالل الطعام عىل املنازل ،صبية صغار
جادون يتعلمون الصالة ،وشاب ضحوك يهوى السباحة
تحول إىل انتحاري.
وبعيدا ً عن الشيشانيني (الذين يظهرون يف الحلقات ،15 ،8
 25و )43واملهاجرين القازاخستانيني الوارد ذكرهم أعاله،
يظهر أشخاص كرث من غري العرب بوضوح يف هذه األرشطة.
يف حني تبدو الحلقة  19التي تعرض مقابلة مع ألباين
أفلج قديم باهت ًة نسبياً ،وجاءت الحلقة  26كامل ًة
باللغة الكردية وتُظهر مقاتالً داعشياً كردياً يتوجه إىل
«املرتدين من الحزب الدميقراطي الكردستاين واالتحاد
الوطني الكردستاين» يعلمهم «أنهم قادمون إىل أربيل
والسليامنية» .يف النهاية ،يعرض الفيديو عملية انتحارية
عند أحد نقاط التفتيش التابعة لحزب العامل الكردستاين
عىل مقربة من القامشيل يف سوريا .أما الحلقة  32التي
صدرت كاملة باللغة األملانية مع ترجمة باللغة العربية
جهادي
(مدتها  10دقائق تقريباً) فتلقي الضوء عىل
ّ
أملاين يف سوريا — أبو أسامة — الذي يتحدث مبارشة إىل
الكامريا ويدعو املسلمني األملان إىل االنضامم إىل الجهاد.
ويف ختام هذا الفيديو الذي صدر يف نوفمرب  2013نتابع
هجوماً مستقالً عىل مركز للرشطة يف كركوك.
يف أوائل عام  ،2014ت ّم إصدار مواد مرئية أكرث ترابطاً من
الناحية املنطقية تناولت االنقسام املتزايد بني تنظيم القاعدة
وجبهة النرصة واملواجهة مع الجيش السوري الحر ،خصوصاً
املجموعات اإلسالمية املتنافسة كجامعة أحرار الشام أوالجبهة
اإلسالمية التي تضم إسالميني مناهضني لداعش (غالباً ما تشري
إليهم داعش باسم «الصحوات» يف محاولة لربطهم باملعارضة
التي القتها الدولة اإلسالمية يف العراق من القبائل السنية
العراقية) .تبني الحلقة  38أحد األفراد الداعشيني من الجنسية
السعودية وهو ينتقد الجامعات اإلسالمية األخرى وي ّدعي أن
أخالق وآداب مقاتيل داعش هي األفضل.
ويف الحلقة  ،42نتابع مقابلة مع مقاتلني (أحدهام من الجنسية
التونسية) اعتقلتهام إحدى حركات الصحوة املناهضة لداعش
يف حلب وعذبتهام .تصف الحلقة  43سيطرة الصحوات
الفاسدة والخونة عىل مدينة الباب السورية .يطالب الشيشاين

يف هذا الفيديو من حركات الصحوة بالتوبة وبتسليم سالحها
لداعش ،يف حني أن مقاتالً آخر يتهم أعضاء حركات الصحوة
بأنهم مرتدين خنازير ال ب ّد من قطع رؤوسهم .نتابع يف
الحلقة  44مقابلة طويلة مع أحد سجناء الصحوة الذي يصف
كيف كان مسؤولوا املخابرات الرتكية والقطرية والسعودية
يشجعون املجموعات املتمردة عىل محاربة داعش ،يف حني
أن الحلقة ( 45ومدتها  22دقيقة تقريباً) تظهر شهداء سقطوا
بينام كانوا يقاتلون رجال الصحوة .وتعرض هذه الحلقة كذلك
مقابالت إضافية مع متمردين تائبني يقول تنظيم داعش أنهم
ُخ ِدعوا عن طريق فتاوي كاذبة دفعتهم ملحاربة داعش.
مع توايل حلقات السلسلة ،تصبح الحلقات أطول وأكرث
وضوحاً ،إال أن تركيزها يبقي محصورا ً باملواجهات
األيديولوجية والعسكرية بني الفصائل اإلسالمية ففي أوائل
العام  .2014تطالب الحلقة  19( 46دقيقة) منافيس داعش
بالتوبة يف حني أن الحلقة  20( 47دقيقة تقريباً) تظهر مقاتالً
أردنياً ينتقد ترصيحاً لتنظيم القاعدة ض ّد داعش والسلوك
العدايئ ألمري جبهة النرصة يف حلب .تندد الحلقة 15( 48
دقيقة) باإلدعاء القائل أن داعش تنظيم خوارجي أو تكفريي،
يف حني أن الحلقة  17( 49دقيقة) تصف أعضاء أحرار الشام
باملنافقني وتقول أنهم «يهود» ،علامً أن صفة يهودي تشكل
اتهاماً مهيناً جدا ً يف األوساط اإلسالمية.
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مواجهة العالم :دعاية الدولة اإلسالمية
منذ العام 2014
أخريا ً ،ومع حلول ربيع  ،2014تح ّول تركيز دعاية داعش
عن الفصائل اإلسالمية املنافسة وعن الخالفات الداخلية
وبدأ يستهدف جمهورا ً أوسع .فقبل أسابيع من سقوط
املوصل ،أصدرت داعش العدد األول من تقرير «أخبار الدولة
اإلسالمية» باللغة اإلنكليزية (مادة صادرة عن هيئة األخبار
يف الدولة اإلسالمية) وكذلك أوىل تغريدات املجاهدين وهي
مواد إنسانية عالية الجودة ال تتعدى مدتها الدقيقة .صدرت
التغريدة األوىل باللغة األملانية (وكانت التغريدتان التاليتان
باللغة العربية وأظهرتا صورا ً للمثلجات والشوارما) .ت ُظهر
أرشطة الفيديو القصرية هذه عنارصا ً من داعش يقصدون
السكان املحليني ،ويقدمون لهم املثلجات والشاورما ويزورون
املقاتلني املصابني الراقدين يف املستشفى.
أما املادة املنفردة األهم التي صدرت يف ربيع  2014فهي
رشيط فيديو طويل شهري ( 62دقيقة) بعنوان «صليل
يصح الحديث عن هذا
الصوارم ،الجزء الرابع» 19.وبينام ّ
الفيديو نظرا ً ألهميته يف إعداد أساس لسقوط املوصل ،تراه
محتوى ومواضيع ظهرت يف تسلسل أرشطة فيديو
يعتمد عىل
َ
«النوافذ» .يُظهر فيديو «صليل الصواري —  ،»4عىل غرار
سلسلة «النوافذ» مقاطع عن رجال من الصحوة وقبليني
أعلنوا توبتهم .كام يُظهر مشاهد أشد قسوة وأطول عن
عمليات إطالق النار من سيارة متحركة ،وعمليات قتال،
وتفجريات .ويف حني تصف أرشطة فيديو «النوافذ» سقوط
األفراد ،يص ّور فيديو «صليل الصواري —  »4سقوط قواعد
عسكرية ومدن بأكملها (كالفلوجة) .يف «صليل الصواري —
 ،»4يشري أحد أفراد داعش إىل أن محافظة األنبار تقع «فقط
عىل مرمى حجر من املسجد األقىص» ،ملمحاً إىل تعليقات أبو
عمر البغدادي يف العام  ،2007ويصف مرارا ً وتكرارا ً الشيعة
20
كأشخاص يضاهون اليهود واملسيحيني سوءا ً.

أكرث ما كان يثري قلق قوات األمن الداخيل املشاهد التي
ت ُظهر أفرادا ً من داعش يقيمون نقاط التفتيش ،يعتقلون
ويصفون األعداء عىل أنهم أفراد من قوى األمن الداخيل.
ينتهي الفيديو بصوت أبو بكر البغدادي نفسه محذرا ً
أن الرشارة التي أُش ِعلت يف العراق ،ستحرق يف النهاية
الجيوش الصليبية يف دابق ،وربط عىل نح ٍو مالئم الدولة
اإلسالمية يف العراق «القدمية» والدولة اإلسالمية يف العراق
والشام الجديدة .ويف حني ُذكِ َرت دابق ،التي تحدث عنها
النبوءات اإلسالمية ،مرتني عىل األقل يف دعاية داعش،
تراها أصبحت اليوم عنرصا ً رئيساً من دعاية داعش
21
(ودابق هو يف الحقيقة اسم مجلة داعش اإللكرتونية).
مع سقوط املوصل يف  10يونيو  ،2014ومع اكتساب مرشوع
داعش اليوم اهتامماً عاملياً ،أصدرت الجامعة ثالثة مواد عالية
الجودة للوصول إىل جمهور دويل وإىل عموم امللسمني .يبينّ
فيديو بعنوان «نهاية سايكس — بيكو» ،تبلغ مدته  15دقيقة
ويُق ّدمه رجل من تشييل يتحدث باللغة اإلنكليزية ،أحد أفراد
داعش يجرف الحدود التي أقيمت بني العراق وسوريا ،يف
إشارة إىل أن داعش قد أحرزت تقدماً رسيعاً .وتبع هذا الفيديو
رشيط آخر مدته  13دقيقة بعنوان «ال حياة من دون جهاد»،
ويضم مقاتلني بريطانيني وأسرتاليني ويعلن أن انتصار الخالفة
بات وشيكاً ويدعو املسلمني الغربيني للقتال ،مدعياً «أن عالج
االكتئاب هو الجهاد» 22.تُعترب «هذه الرسالة املوجهة إىل اإلخوة
الذين تخلفوا» رسالة قوية ،وثابتة ،ونداء عاطفي للمسلمني
الغربيني لالنضامم فورا ً إىل داعش ،وتسعى إىل إلغاء كل عذ ٍر
ممكن قد يتذرعون به لعدم االنضامم مثل العمل واألرسة
والراحة .وبالتايل فإن الفيديو يربط الحاجة إىل التضحية الفورية
من أجل معاناة املسلمني يف سوريا برجاء طال انتظاره منذ
آالف السنني وحتى اآلن .يوصل الفيديو هذه الرسالة بوضو ٍح

1919نيكو بروشا 19 ،»Is this the most successful release of a jihadist video ever?» Jihadica ،ماية ،2014
.http://www.jihadica.com/is-this-the-most-successful-release-of-a-jihadist-video-ever/
2020المرجع نفسه .يرد في أغنية الفيديو أيض ًا «أينما حللنا ،نذل حاخامات اليهود» (في الدقيقة .)39.04
2121ويليام مكانتس ،»ISIS Fantasies of an Apocalyptic Showdown in Northern Syria« ،معهد بروكنجز 3 ،أكتوبر،2014 ،
.http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/2014/10/03-isis-apocalyptic-showdown-syria-mccants
2222أبو مثنى اليمني من بريطانيا ،فيديو  12 ،»ISIS ‘No Life Without Jihad’» ،Liveleak videoيونيو ،2014
.http://www.liveleak.com/view?i=6a5_1403639105
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تام« :ميكنك أن تكون هنا وتعيش حياة السعادة» ،أو أن تشارك (الالزمة)
لحظات التضحية من أجل الخالفة واملسلمني يف سوريا ،من
أجل سوريا ،أو «بإمكانك أن تبقى متفرجاً من الخارج» فيتعني فإخوانك وأخواتك يبكون
عليك يف هذه الحالة أن تربر خيارك يوم القيامة.
ويرصخون
وميوتون
صدر فيديو ثالث يف يونيو  2014عن مركز الحياة اإلعالمي والشام تنزف دما
استهدف الجمهور الغريب يف املقام األول ،وهو فيديو أقرص
( 5:26دقيقة) إال أنه يغطي متاماً النداء الثقايف العاطفي العميق (الالزمة)
املوجه إىل الشباب والذي بات عالم ًة فارقة لداعش .ويُعتقد أن
مثة اتصال واسع النطاق بني الفني السوري األمرييك أحمد أبو ونحن نتقدم
سمرة ومركز الحياة اإلعالمي .أصدر مركز الحياة اإلعالمي نشيدا ً من أرض إىل أرض
بعنوان «حي عىل الجهاد» ت ّم إنشاده باللغة األملانية مع توفر من مدينة إىل مدينة
النص كامالً باللغة اإلنكليزية 23.يتميز رشيط الفيديو بالرسعة ولن نتوقف
والعنف واالنتصار ،ويعرض ملقاطع إطالق نار وتفجريات ،حتى تكون كلمة الله
ولصفوف من اآلليات والدبابات يقودها مقاتلني بلباس أسود ،هي العليا
وصفوف األعداء ممن ُرموا بالرصاص يف الرأس باإلضافة إىل صور
لرايات سوداء تلوح يف الهواء وأطفال سوريني يعانون .ت ّم تصوير (الالزمة)
معظم أجزاء الفيديو يف العراق وأعيد تدويرها من أرشطة فيديو
سابقة ،كأرشطة سلسلة «النوافذ» .أما املوسيقى فهي مزيج تسموالرايات السود
عنيف بني الدندنة ومانسميه الهِب َهب تقريباً الذي يرافق غنا ًء ال إله إال الله
جامعياً يردد كلامت تحفز كل داعيش قد نعرفه:
ونشهد ذلك
بدمائنا ومبوتنا
ادعوا الله
حتى نسقط يف املعركة
أن يتق ّبل منا
فيسحق بهذا النشيد الكفار
(الالزمة)
قوموا أيها اإلخوة
اقطفوا النرص
حي...
حيّ ...
ّ
حي عىل الجهاد
ّ

24

إخواين حان الوقت لتقوموا
تقدموا للحرب
إن كنتم صادقني
إما النرص
أو الشهادة
هل تخشون املوت؟
فاملوت ال هروب منه
حقّقوا العزة
فالشهادة يف سبيل الله
هي الباب للجنة
سارعوا إىل أرض املعركة يا أسود

نقاتل ببأس
أمام أبواب الجنة
فالحقوا بنا أيها اإلخوة
سنبقى نذبح األعداء إىل يوم القيامة
(الالزمة)
جنود العز
يأتون من كل مكان
ال يوقفهم يشء يف أرض املعركة
فلنخرج دفاعا عن الرسول صىل الله عليه وسلم
(الالزمة)
لقد عرفوا واجباتهم
يدم ّرون األعداء

2323آرون ي .زالين« ،تقدم مؤسسة أنجاد لإلنتاج اإلعالمي نشيد ًا جديد ًا للدولة اإلسالمية في العراق والشام :صليل الصواري ،نشيد األباة»،
 16 ،Jihadology videoيونيو .http://jihadology.net/2014/06/page/7/ ،3:08 ،2014
2424وردت الكلمات بالخط العريض كما هي في الفيديو األصلي.
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مل يبق يف قلوبهم مرض
ألنهم يحبون املوت
ورىض ربّنا هو الغاية
(الالزمة)
لذلك خرجنا
ق ّدمنا كل يشء
هل ّموا إىل أرض الع ّزة
(الالزمة)
مهام تساقطت القنابل علينا
سنظل ندعو إىل الرشيعة
ّ
وعد الله مكتوب
جنة الفردوس للشهداء
وقد ضحينا بدمائنا
واقرتب يوم القيامة
والناس معرضون
أعمتهم الحياة الدنيا
خالل عامني ،حولت داعش إصدار دعايتها حول الفساد
وانتهاكات حقوق اإلنسان من قبل الحكومة العراقية باللغة
العربية إىل إصدارها باللغة اإلنكليزية واللغة األملانية مركز ًة عىل
التأثري عىل قلوب الرجال .وكام الحظ أحد الخرباء بشأن تأليف
األناشيد الداعشية ،فإن «أناشيد الدولة اإلسالمية ليست دفاعية
عىل اإلطالق .إنها تنرش أمالً لتغيري العامل تغيريا ً أبدياً» 25.إال أن
هذا التحول ليس إال تطورا ً حديثاً طال إمكانيات داعش يف مجال
التواصل اإلجتامعي تسارع بفعل بعض األحداث التي حصلت
عىل أرض الواقع ،مبا يف ذلك الرصاع الطائفي يف سوريا وتقدم
داعش يف العراق يف العام .2014
يؤكد هذا التطور عىل مركزية سوريا والحاجة امللحة إليها وعىل
الطائفية يف أيديولوجية داعش ،وهو أمر تجاهلته اإلدارة األمريكية
الحالية إىل أن فات أخذه بالحسبان عن أوانه 26.ومن املهم دامئاً
أن نشري إىل أن األحداث السياسية والعسكرية التي تحصل عىل
أرض الواقع قد حركت مضمون الدعاية ،ودفعت السكان إىل
التطرف ،وأثرت عىل فعالية رسائل داعش ،وليس العكس .نجح
رشيط فيديو عىل غرار «صليل الصواري» ألنه وصف أحداثاً
حقيقية جدا ً تحصل عىل أرض الواقع.

2525ألكس مارشال ،»How Isis got its anthem« ،ذا غارديان (النسخة األمريكية) 9 ،نوفمبر ،2014
.http://www.theguardian.com/music/2014/nov/09/nasheed-how-isis-got-its-anthem
2626موسى الغربي ،»The myth and reality of sectarianism in Iraq« ،الجزيرة أمريكا 18 ،أغسطس،2014 ،
.http://america.aljazeera.com/opinions/2014/8/iraq-sectarianismshiassunniskurdsnourialmalaki.html
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المواضيع التي تتناولها رسائل الدولة اإلسالمية
كيف ميكن لنا بالتايل أن نلخص ببضع كلامت قصرية دعاية
داعش املوزعة عىل أرشطة فيديو متتد عىل مدى مئات
الساعات؟ املوضوع األول لهذه الدعاية هو الرضورة امللحة:
يتعرض املسلمون (من العرب السنة) اليوم للذبح .يُقتل
أطفال سوريا اليوم عىل أيدي الرافضة الكفرة .يحيك الشيعة
يف العراق اليوم مؤامرة يف العراق وسوريا ويف أماكن أخرى
لتدمري املسلمني السنة تدمريا ً تاماً .سلب الشيعة بالفعل
أهل السنة كرامتهم والسلطة السياسية ،وهم يعملون حالياً
للسيطرة عىل كل يشء آخر .لذلك كانت األحداث يف سوريا
والطائفية املتطرفة التي اتسم بها نظام املاليك املرسف
مرتابطة :إنها توفر اإلطار األمثل ملطالبة داعش بتويل مهمة
الدفاع عن املسلمني السنة العرب 27.إال أن هذه الدعوة
امللحة تعتمد عىل دعوة متأصلة أوسع املتمثلة يف االعتداء
الذي يتعرض له املسلمون الحقيقيون عىل يد األعداء
الخارجيني :الصليبيني واليهود والكفار وأنظمة الطواغيت
التي يحركونها كدمى.

األصيلة» 28.يتعني عىل الفرد املسلم أن يسأل نفسه ما
إذا كان بإمكانه أن يكون «ل ِب َنة يف هذا البنيان» املتمثل
يف الدولة اإلسالمية .عوضاً عن الدعوة إىل العنف املؤسيس،
كذلك الذي متارسه الدولة القومية ،تدعو داعش — خصوصاً
املسلمني الغربيني — يف ندائها إىل العنف باعتباره قرا ٌر فردي
29
وواجب مدين.
املوضوع الثالث الذي ميكن تسليط الضوء عليه هو الصدق:
يكتمل صدق الفرد يف صدق املنظمة التي انضم إليها .إن
تطرف وقسوة هذه املنظمة ليس يف الواقع إال دليل آخر عىل
صدقها 30.عوامل عدة — ومنها الراية السوداء الصادقة عىل
ما يبدو ،وأرشطة الفيديو العنيفة ،واللباس األسود — تزيد من
قوة الرسالة القائلة أن هذه هي الحقيقة الواضحة القاسية
إمنّا النقية 31.هذا يف ما يتعلق بإنشاء الخالفة اآلن وتطبيق
أحكام الرشيعة اآلن ،وليس يف املستقبل الغامض كام يقرتح
تنظيم القاعدة .غالباً ما ي ّدعي النقاد السياسيون من دون
حق أن العنف املفرط الذي متارسه داعش هو عنف
وجه ّ
غري ُمجدي ،ولكن يف الحقيقة ،كان لداعش هدف واضح
ورصيح جدا ً أال وهو تحقيق يشء اشتد التوق إليه ومل تشهد
له األيام مثيالً منذ سنوات عديدة .وال عالقة لألمر هنا
بالعدمية ،إمنا باملثالية العنيفة جدا ً 32.كام أشار متطرف
(غري مسلم) ذات مرة« :ال تجدد األمة نفسها إال عىل
33
أكوام الجثث».

أما املفهوم الثاين فهو القوة :األمر مرتوك لكم ،أيها
املشاهدون املسلمون ،لتقوموا اآلن بيشء إلنقاذ
املسلمني .عىل غرار واعظ يحمل الكتاب املقدس وينصح
الحشد ،األمر متعلق بالقرار الفوري الذي يتعني عىل
الفرد املسلم أن يتخذه وفا ًء لواجبه الديني .كام كتب
توماس هيجهامر إن عددا ً متزايدا ً من الدراسات املتدنية
املستوى التي تتناول تجنيد الجهاديني يقلل من قيمة دور
العقيدة ويشدد عىل الحوافز املبارشة التي تنطوي عىل يتجىل املوضوع الرابع يف النرص :دليل آخر عىل الصدق الذي
العواطف :رسور الوكالة ،إثارة املغامرة ،فرحة الزمالة ،تنادي به داعش ويعاقب عليه الله هو «أن داعش باقية
والشعور الناجم عن االستمتاع بـ«الحياة اإلسالمية وتتمدد» .إن النرص العسكري الفعيل ،كام رأينا يف لقطات
2727كلينت واتس ،»Syria: Suffering the effects of the 2nd foreign fighter glut« ،فوراين بوليسي ريسرش إنستيوت 26 ،مايو ،2013
.http://www.fpri.org/geopoliticus/2013/05/syria-suffering-effects-2nd-foreign-fighter-glut
2828هيجهمار.
2929ستيرن و برجر.72 ،
3030حسن حسن ،»ISIS has reached new depths of depravity. But there is a brutal logic behind it« ،ذا غارديان (النسحة األمريكية)،
 7فبراير .http://www.theguardian.com/world/2015/feb/08/isis-islamic-state-ideology-sharia-syria-iraq-jordan-pilot ،2015
3131مستذى بهاري ومحمد حنيف حسن 1 ،»The Black Flag Myth: An Analysis from Hadith Studies« ،سبتمبر ،2014
( Counter Terrorist Trends and Analysisسبتمبر .20 – 15 :)2014
3232روبير زاريتسكي ودايد ميكيكس ،»Is ISIS an army of nihilists? Just the opposite« ،ذا بوسطن غلوب 31 ،أغسطس .2014
3333أوجين ن .كورتيس(  Saint-Just: Colleague of Robespierre ،نيويورك :أوكتاغون :أوكتاغون بوكس.236 ،)1973 ،
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من الفلوجة واملوصل وسنجار ،يشكل رسائل فعالة جدا ً ،إال
أن لقطات أخرى عن السلطة واإلفالت من العقاب تبينّ األمر
ذاته .فعىل سبيل املثال ،تشريعوامل عديدة — كاإلخضاع
املهني للكفار ،والعرض العلني لقطع الرؤوس ،وتدمري األصنام،
وعرض ميزات حكومية عىل غرار العملة وجوازات السفر —
إىل السلطة ،والبقاء والنرص.
ت ّم نقل هذه الرسالة العاطفية والروحية القوية التي تحتوي
عىل هذه املواضيع (الرضورة امللحة ،القوة ،الصدق ،والنرص)
عرب شبكة تستفيد من وسائل التواصل االجتامعي الالمركزية
الحرة ومن نرشات إخبارية عىل مدار الساعة لضامن أكرب
قدر من العرض.
يشكل موقع تويرت ،الخدمة التي وصفها ذات مرة أحد
واضعيها مازحاً بأنها مخصصة ملحادثات األصدقاء ،أدا ًة مفيدة
بشكل خاص بسبب رسعته وحجمه ،واإليجاز 34.يُعترب تويرت
أداة ميكنك عربها إرسال رسالة إىل عد ٍد كبريٍ من األشخاص،
إمنا متكنك من تصميم رسالتك وفق املوضوع والغرض املراد
منها عرب الهاشتاج .وقد أجريت الكثري من األبحاث الرائدة
تناولت شبكات النرش والتحديات التي تطرحها ،األمر
الذي ساعدنا عىل فهم اسرتاتيجية داعش يف مجال وسائل
التواصل االجتامعي بشكلٍ أفضل .وكام استفادت داعش
من مساحات ال تخضع ألي حكم يف مناطق عراقية وسورية
مزقتها الحرب ،فقد استفادت أيضاً من الفضاء االفرتايض «غري
املحكوم» املؤلف من ترابط عوامل مختلفة 35.إن النظرة
التحررية االفرتاضية التي ت ُظهرها رشكات التواصل االجتامعي
األمريكية ،واملوقف السيايس األمرييك االفرتايض بشأن التدفق
الحر للمعلومات (ملواجهة الدول االستبدادية مثل روسيا
والصني وإيران) واملوقف االفرتايض الذي يرى يف االتصاالت
اإلرهابية بشكلٍ رئييس مشكلة ذات صلة بتطبيق القانون
وباالستخبارات؛ كلها عوامل خلقت فرصة لضبط العاملني يف
36
مجال دعاية داعش ومعجبيهم برسعة عالية.

3434نيك بلتون ،»All is Fair in Love and Twitter« ،ذا نيويورك تايمز ماغازين 9 ،أكتوبر .2013
3535ج.م .برجر 31 ،»Internet Provides Terrorists with Tools – Just Like Everyone Else» INTELWIRE ،يوليو ،2011
.http://news.intelwire.com/2011/07/internet-provides-terrorists-with-tools.html
3636دانييل ر .مكارثيPower, Information Technology and International Relations Theory: The Power and Politics of U.S. Foreign Policy ،
( and the Internetلندن :بالغراف مكميالن102 ،)2015 ،؛ كايت كنيبز،»In the Online Hunt for Criminals, Social Media is the Ultimate Snitch« ،
ديجيتال تراندز 13 ،يوليو .http://www.digitaltrends.com/social-media/the-new-inside-source-for-police-forces-social-networks/ ،2013
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الرد على عاصفة التواصل االجتماعي
يف حني تتسم رسالة داعش (ورسائل مختلف املجموعات
التكفريية/السلفية/الجهادية) نسبياً باملبارشة والوضوح ،لكن
رد املعارضني عىل دعاية داعش أكرث تناثرا ً وترددا ً .وغالباً ما
انحرص الخط األول من هذا الر ّد بوسائل التواصل التقليدية
التي تستخدمها الجهات الحكومية كترصيحات عالية املستوى
من وزارات الخارجية ،وبيانات صحفية من األجهزة األمنية
(الدفاع والداخلية) وتغطية إعالمية من قبل وسائل اإلعالم
الرسمية .يف سوريا والعراق ،احتكرت حكومات البلدان يف
أغلب األحيان منطقة التأثري املبارش لرسائل داعش التي تشكل
وسائل االتصال التي يتابعها الجمهور الذي تستهدفه داعش،
خصوصاً املسلمني العرب الس ّنة ،عىل اعتبارها طائفية وتشكل
لكن ،عىل غرار تغطية اإلعالم العريب ،بإمكان الشيوخ
خطرا ً عىل نحو مثري لليأس ،إن مل تكن متاماً غري رشعية.
املناهضني للنظام املساعدة يف دعم عىل األقل جزء من رسالة
عىل نطاق وسائل االعالم العريب األوسع ،انتقدت قناة الجزيرة داعش .يف  27أكتوبر  ،2014غ ّرد الشيخ السعودي عبد العزيز
القطرية ،وبشكل خاص قناة العربية السعودية ،عىل مدى سنوات الطريفي عرب حسابه عىل موقع تويرت (،@abdulaziztarefe
داعش ،إال أنهام أشارتا بيانياً إىل ارتفاع التوتر الطائفي يف أنحاء وهو حساب معرتف به يتبعه أكرث من  700ألف متابع) ما
الرشق األوسط الذي غذى مبارشة الجزء املتسم بـ«التظلم املُلِح» ييل« :مل يتواطأ اليهود والنصارى مع الرافضة عىل اإلسالم كام
38
من رواية داعش .ومن الواضح أن االتجاه املتمثل يف تزايد الطائفية هو اليوم ،كانوا يتواطؤون يف ٍ
بلد واليوم يف كل بلد».
الذي وصفته داعش ووسائل اإلعالم العربية هو اتجاه صحيح إىل
حد ما .قتل مئات آالف املسلمني السنة يف سوريا (بعضهم عىل ي ّد تأسس ما ُو ِصف بـ»الربنامج األوسع نطاقاً ،واألعىل متويالً
داعش ومعظمهم عىل يد نظام األسد) وبدت الحكومة العراقية واألكرث استمراري ًة ملحاربة اإلرهاب» يف اململكة العربية
السعودية 39.يؤرخ هذا الربنامج مسبقاً تقدم داعش
طائفية عىل نحو متزايد ال سيام منذ العام .2011
ويستخدم مختلف أدوات إرسال الرسائل املضادة مبا
حاولت األنظمة استخدام الشيوخ كأدوات ملواجهة دعاية يف ذلك املشاركة اإلعالمية ،الخطاب الديني ،االستشارة
داعش .بدت الحكومات إىل حد ما وكأنها تعتقد أنها إن وحتى التعاون الدويل 40.بدأ الجزء املتعلق باإلنرتنت
الحق من هذا املجهود ،الذي يُعرف باسم حملة السكينة،
استطاعت بطريقة أو بأخرى إطالق العنان للصوت ّ
املوثوق وإذاعته ،فإن رسالتهم املضادة ستكون أكرث رشعية .يف العام .2004منذ العام  ،2008ادعت حملة السكينة
أنها أقنعت  877فرد عرب اإلنرتنت برفض األيديولوجيات
وقد ندد معظم الشيوخ يف العامل اإلسالمي مرارا ً وتكرارا ً املتطرفة .ويف حني حظي املرشوع باهتامم إعالمي هام
بداعش ،متاماً كام فعلت أكرثية السلطات الدينية ومديح واسع ،من الصعب موامئة هذا املديح مع االدعاء
املحافظة واملناهضة للجهاد .بدءا ً من شيوخ األزهر وصوالً
إىل املحافظني املتشددين عىل غرار يوسف القرضاوي
والجهاديني عىل غرار أبو محمد املقديس ،عارض الثقل
األعظم من السلطات الدينية اإلسالمية علناً مرشوع
داعش 37.بالتايل فإن القول بأن الشيوخ مل يُ َس ِّخروا
أصواتهم ملحاربة داعش قول زائف .حتى تنظيم القاعدة،
الصوت األكرث مصداقية بني املتطرفني الذي يُذكر أنه
«حل» داعش يف أبريل  ،2014فشل يف وقف تقدم داعش
ّ
يف مجال وسائل التواصل االجتامعي .لقد فشلت دعاية
كل من األنظمة وتنظيم القاعدة أمام هجوم داعش.
ّ

وبخ القرضاوي بشدة في حلقة مايو  2013من برنامجه الشريعة
3737رغم كونه قائد اإلخوان المسلمين المصريين المتكرفين ،والمناهض بشدة إلسرائيل وأمريكاّ ،
والحياة على قناة الجزيرة حول التكفير أحد أعمدة أيديولوجية داعش.
3838عبدالعزيز الطريفي ( ،)@abdulaziztarefeتغريدة عبر تويتر 27 ،أوكتوبر .https://twitter.com/abdulaziztarefe/status/526827289074339840 ،2014
 3939كرستوفر بوسيك ،»Saudi Arabia’s “Soft” Counterterrorism Strategy: Prevention, Rehabilitation and Aftercare« ،كارنيغي بايبرو .21 ،)2008( 97
 4040عبدالله ف .أنصاري ،»Combating Extremism: A Brief Overview of Saudi Arabia’s Approach« ،مجلس دراسات الشرق األوس  ،15رقم .)2008( ،2
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القائل بأن األفراد من الجنسية السعودية مييلون أكرث وصف أحد مسؤويل الرشطة البارزين السابقني يف برنامج
من أي جنسية أجنبية إىل االنضامم إىل داعش 41.ومن  Preventكـ«عالمة سامة» وغري جديرة بالثقة عىل نحو
46
االنتقادات التي ُوجهت إىل حملة السكينة ذلك القائل واسع ،يف حني دافع آخرون عنه.
بأنها تسعى إىل غرس األيدولوجية السعودية يف األذهان،
علامً أن هذه األيدولوجية تلتقي يف مجاالت مهمة مع وقد ق ّدم القطاع الخاص يف اململكة املتحدة نُهجاً مختلفة
أيديولوجية املتطرفني ،وبالتايل تر ّوج للوالء لألهداف ومثرية لإلهتامم ملواجهة دعاية داعش ،كام نالحظ يف سلسلة
السعودية من دون أن يغيرّ بالرضورة من «نظرة فيديو عبدالله إكس  Abdullah-Xالتي أعدها متطرف
املتطرفني املستقبلية» 42.ولكن متاماً كام هي الحال مع سابق 47.ولكن ،بينام تبدو هذه املبادرة مبدعة جدا ً ،تراها
48
مختلف الجهود الرامية إىل مكافحة التطرف ومع الرسائل بقيت صغرية ومحدودة الرتكيز.
املضادة ،أن تفعل شيئاً خري من أن ال تفعل.
ترتاوح الجهود األمريكية ملواجهة رسائل داعش يف
إذا كانت الدول العربية اإلسالمية قد تحركت ملواجهة مكان ما بني الجهود العربية الواسعة النطاق والقدمية
رسائل داعش من دون أن تكون فعالة ،ما الذي تم إنجازه والجهود األوروبية البسيطة والحديثة نسبياً .تأسس مركز
االتصاالت االسرتاتيجية ملكافحة اإلرهاب رسمياً يف سبتمرب
يف مناطق أخرى؟
 2011وتجلت مهمته يف «التنسيق مع أنشطة التواصل
تأخرت الدول األوروبية الغربية يف إرساء أي شكلٍ من الحكومية الواسعة كاف ًة املناهضة لتنظيم القاعدة
أشكال القدرة عىل مواجهة رسائل داعش ،رغم أن الحالة وحلفائه ومنارصيه وتوجيهها وإعالمها» 49.يف ذلك الوقت،
هذه تشهد اآلن تغريا ً 43.سجلت اململكة املتحدة نشاطاً كان مركز االتصاالت االسرتاتيجية ملكافحة اإلرهاب عملية
أكرث من الدول األوروبية األخرى يف مجال مكافحة التطرف بسيطة تختلف عىل ما يبدو مع معتقد أن التهديد الذي
العنيف ،والدليل عىل ذلك هو برنامج «  »Preventيطرحه اإلرهاب قد بدأ أخريا ً باالنحسار 50.حاول املركز
(املنع) الذي أطلقته يف العام  2007والذي سعى إىل منذ العام  2011وحتى العام  2014القيام بيشء غري
تحدي التطرف يف املدارس ،والجامعات وعرب اإلنرتنت .اعتيادي لطرح رسائل مضادة منسوبة وهادفة ض ّد داعش
ومن ضمن مجموعة واسعة عىل نحو مثري لإلعجاب من باللغتني العربية واإلنكليزية .ويف حني كان التجمهر الذيك
املبادرات املنبثقة عن هذا الربنامج نذكر مؤسسة كيليام الكبري لداعش يتفوق عىل هذه املحاولة ،شكل محتوى
التي حققت شهرة رغم ما أثارته من جدل 44.رغم الجهود الرسائل املضادة العدايئ وأحياناً املفصل ردا ً حكومياً
الرامية إىل مكافحة رسائل داعش ،استمر تدفق الربيطانيني خطريا ً عىل صفارات إنذار داعش 51.بالتأكيد ،كان مركز
إىل داعش ،األمر الذي أثار التساؤل حول فعالية برنامج االتصاالت االسرتاتيجية ملكافحة اإلرهاب بح ّد ذاته ردا ً
«املنع» وما إذا كان ميكن إلقاء اللوم عىل األيديولوجية عىل عدم الفعالية الواضحة للرسائل املضادة األمريكية
أو «شكاوي السياسة الخارجية والعزل االجتامعي» 45.ضد تنظيم القاعدة خالل العقد الذي سبق تأسيسه.
4141كريستوفر بوسيك ،»Extremism, Reeducation and Rehabilitation in Saudi Arabia« ،جايمس تاون فاوندايشن تيروريزم مونيتور  ،5رقم ،)2007( 16
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4321#.VVqHSvlVhBc؛
« ،»Saudis most likely to join ISIS, 10% of group’s fighters are womenميدل إيست مونيتور 20 ،أكتوبر ،2015 ،2014
.https://www.middleeastmonitor.com/news/middle-east/14758-saudis-most-likely-to-join-isis-10-of-groups-fighters-are-women
4242أنجيال راباسا وآخرون( Deradicalizing Islamist Extremists ،سانتا مونيكا :مؤسسة راند ،قسم األمن القومي في راند.62 ،)2010 ،
 ،»EU Plans to Step Up Fight on Online Jihadi Propaganda«4343ذا نيويورك تايمز 29 ،يناير،2015 ،
.http://www.nytimes.com/aponline/2015/01/29/world/europe/ap-eu-europe-terror-propaganda.html?_r=0
4444كايتي إنجلهارت ،»Revealing Quilliam, the Muslim Destroyers of the English Far-Right« ،فايس 10 ،أكتوبر ،2013
.http://www.vice.com/en_uk/read/quilliam
 7 ،»Quilliam response to UK’s government’s new ‘Prevent’ policy«4545يونيو  ،2011مؤسسة كيليام 11 ،أبريل http://www.quilliamfounda� ،2015
tion.org/wp/wp-content/uploads/publications/free/quilliam-response-to-uk-governments-new-prevent-policy.pdf؛ نافذ مصدق
أحمد ،»UK’s flawed counter-terrorism strategy« ،لو موند ديبلوماتيك (النسخة اإلنكليزية ،ديسمبر :2013
.http://mondediplo.com/blogs/uk-s-flawed-counter-terrorism-strategy
4646جوش هاليداي وفيكرام دود ،»UK anti-radicalisation Prevent strategy a ‹toxic brand‹« ،ذا غارديان9 ،مارس ،2015
.http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/anti-radicalisation-prevent-strategy-a-toxic-brand
4747جاك سبمسونAbdullah-X: The new cartoon made by former extremist aimed at stopping Britain’s young Muslims from leaving« ،
 ،»for Syriaذا إندبيندت 14 ،يوليو http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/abdullahx-the-new-cartoon-made-by- ،2014
.former-extremist-aimed-at-stopping-britains-young-muslims-from-leaving-for-syria-9604967.html
4848عبدالله إكس ،»Abdullah-X Official YouTube Channel« ،يوتيوب 9 ،ديسمبر.https://www.youtube.com/user/abdullahx/videos ،2014 ،
Developing an Integrated Strategic Counterterrorism Communications Initiative and Establishing a Temporary Organization to«4949
 ،»Support Certain Government-wide Communications Activities Directed Abroadفيديرال ريجستر  ،76رقم  15( 179سبتمبر ،)2011
.http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-09-15/pdf/2011-23891.pdf
5050دايفيد ريمنيك ،»Going the Distance« ،ذا نيويوركر 27 ،يناير .http://www.newyorker.com/magazine/2014/01/27/going-the-distance-2 ،2014
5151هايس براون 18 ،»Meet The State Department Team Trying To Troll ISIS Into Oblivion« ،سبتمبر ،2014
./http://thinkprogress.org/world/2014/09/18/3568366/think-again-turn-away
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بدأ مركز االتصاالت االسرتاتيجية ملكافحة اإلرهاب كمجهود املنتقدة لداعش والتي حققت مشاهدة واسعة النطاق ،كان
ملواجهة داعش ورسالة أوسع موجهة لتنظيم القاعدة .ففي ال ب ّد من نرش فيديو « »Welcome to ISIS Landمرتني بعد
54
أيار/يونيو  ،2014حني سيطرت داعش عىل املوصل وأعلنت أن أدت شكاوي منارصي داعش إىل إزالته.
عودة الخالفة ،ص ّعد املركز رسعته التشغيلية وحرص عمله يف
أغلب األحيان مبواجهة دعاية داعش .رغم تحويل تركيزه ،عىل غرار العمل الذي قام به السعوديون ،حظي العمل
وغالباً ما احتفظ املركز بامليزانية ذاتها وفريق العمل ذاته الذي قام به مركز االتصاالت االسرتايجية ملكافحة اإلرهاب
منذ العام  .2012يف أوجه ،مل يتخطى عدد فريق عمل املركز اهتامماً إعالمياً مهامً ،إال أن تأثريه كان محدودا ً 55.وكام غ ّرد
من عاملني ومحررين باللغتني العربية واإلنكليزية  15شخصاً .الباحث يف مجال اإلرهاب مانيوس رانساتورب عرب موقع
تويرت يف  6أيلول/سبتمرب  2014ردا ً عىل الفيديو عايل املستوى
إن ضيق تركيز مركز االتصاالت االسرتاتيجية ملكافحة اإلرهاب الصادر عن مركز االتصاالت االسرتاتيجية ملكافحة اإلرهاب
عىل دعاية داعش سمح بدعم اإلنتاج اإلجاميل يف املركز .يف باللغة اإلنكليزية قائالً« :إنها فكرة جيدة نظرياً ولكن هل
العام  ،2014أصدر املركز ما ال يقل عن  93فيديو باللغة ستؤثر عىل املتعاطفني مع داعش؟» 56يبدو ذلك مشلكة
العربية .يف الفرتة املمتدة بني سقوط داعش ونهاية العام (أي أساسية تواجه مختلف الجهود املبذولة ملواجهة رسائل
بني  10أيار/يونيو و 5كانون األول/ديسمرب  ،)2014سجلت داعش ومشلكة اعرتف بها مركز الدراسات االسرتاتيجية
هذه األرشطة  959187مشاهدة عرب يوتيوب (ومشاهدات ملكافحة اإلرهاب .أشارت التغطية اإلعالمية يف اآلونة األخرية
أخرى عىل  Vimeoونسخ غري رسمية ُعرضت عىل صفحات أن الحكومة األمريكية قد خفضت أو ألغت منوذج مركز
فيسبوكية سورية وعراقية) .سجل الفيديو األنجح الذي االتصاالت االسرتاتيجية ملكافحة اإلرهاب لصالح نهج مختلفة
يحمل عنوان « 115050 »DAESH Threatens Sunnisوغري محددة للرسائل املضادة 57.ويُعترب مركز صواب املشابه
مشاهدة بعد عرضه مرتني إذ أوقف مناصرِ وا داعش عرضه ملركز االتصاالت االسرتاتيجية ملكافحة اإلرهاب أُطلِق يف متوز/
عىل يوتيوب من خالل التالعب مبعايري مجتمع يوتيوب 52.يوليو  2015يف اإلمارات العربية املتحدة أحد النهج الجديدة
58
الذي يستدعي املتابعة.
شكلت الجهود املبذولة باللغة العربية أولوية بالنسبة للمركز،
وقد أدى تق ّدم داعش إىل تدفق أول متويل مخصص لحملة يف حال كانت الجهود التي تبذلها األنظمة العربية وتنظيم
«( »Think Again Turn Awayفكر ُمجددا ً وترا َجع) الصادرة القاعدة والحكومات األوروبية الغربية والواليات املتحدة
باللغة اإلنكليزية منذ إطالقها يف ديسمرب  .2013أُطلِقت عرب األمريكية الرامية إىل مكافحة رسائل داعش قد فشلت عىل
يوتيوب قناة « »Think Again Turn Awayيف يوليو  ،2014ما يبدو يف التأثري تأثريا ً عظيامً عىل داعش التي تجتهد لتجنيد
تبعها بعد شه ٍر إطالق صفحة خاصة عىل موقع فيسبوك .الشباب عرب وسائل التواصل االجتامعي ،ما هي العنارص التي
انترش فيديو بعنوان « ،»Welcome to ISIS Landالصادر يتوجب أن تؤلف الجهد الشامل واملنظم؟
باللغة اإلنكليزية والذي ت ّم ترجمته إىل اللغة العربية بعد
ذلك ،كانتشار النار يف الهشيم بعد أن أطلق أحد الصحفيني
الغربيني العدائيني تغريدة عنه عرب موقع تويرت تستخف
به 53.حقق الفيديو نحو  900ألف مشاهدة ،أكرث من نصفها
خارج الواليات املتحدة .وعىل غرار عد ٍد من أرشطة الفيديو
( ThinkAgain TurnAway 5252فكر مرة أخرى وتراجع) (القناة الرسمية لوزارة الخارجية األمريكية على موقع يوتيوب)« ،داعش تهدد أهل السنة في
السعودية واألردن» ،يوتيوب 8 ،يوليو https://www.youtube.com/watch?v=ZcQxGG6y-MY ،2014؛ (ThinkAgain TurnAwayفكر مرة أخرى
وتراجع) (القناة الرسمية لوزارة الخارجية األمريكية على موقع يوتيوب)« ،داعش تهدد أهل السنة في السعودية واألردن» ،يوتيوب 14 ،يوليو ،2014
.https://www.youtube.com/watch?v=j69ZQIXdfKM
( Think Again Turn Away 5353قناة وزارة الخارجية األمريكية الرسمية عبر يوتيوب)« ،داعش تهدد أهل السنة في السعودية واألردن» ،يوتيوب،
تم نشرها مرتين في  25يوليو  2014و 28يوليو 2014
 18يوليو  ،https://www.youtube.com/watch?v=7ljvEKOMElY. ،2014حققت النسخة العربية التي ّ
ما مجموعه  44813مشاهدة.
5454ألبرتو فرنانديز ،مقابلة خاصة 27 ،فبراير .2015
5555سيمون كوتي ،»Why It’s So Hard to Stop ISIS Propaganda« ،ذا أتالنتيك 2 ،مارس ،2015
.http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/03/why-its-so-hard-to-stop-isis-propaganda/386216/
5656مانيوس رانستروب ( ،)@MagnusRanstorpمادة نشرت عبر تويتر 6 ،سبتمبر ،2014
.https://twitter.com/MagnusRanstorp/status/508348795579826176
5757إريك شميت ،»U.S. Intensifies Effort to Blunt ISIS’ Message« ،ذا نيويورك تايمز 16 ،فبراير ،2015
.http://www.nytimes.com/2015/02/17/world/middleeast/us-intensifies-effort-to-blunt-isis-message.html?_r=0
5858أسم ْا العاجرودي ،»U.S., UAE take on ISIS in Information War« ،العر بية 8 ،يوليو ،2015
.http://english.alarabiya.net/en/media/digital/2015/07/08/-Sawab-UAE-U-S-launch-anti-ISIS-digital-communication-center-.html
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يا للغباء ،إنها السياسة الخارجية!
بينام يبدو نجاح داعش يف استغالل مواقع التواصل االجتامعي
واضحاً بالفعل بحيث متكن من تجنيد عرشات اآلالف من الشباب
(علامً أن هذا الرقم بسيط جدا ً باملقارنة مع أعداد املسلمني عرب
العامل) ،إال أنه ال ميكن فصله عن الواقع السيايس والعسكري عىل
أرض الواقع .إذ سمح املجتمع الدويل للحرب األهلية السورية
بالتمدد والتعاظم ،عىل اعتبار أنها ال ميكن أن ترتك أثرا ً حقيقاً يف
املنطقة .بعد غزو العراق يف العام  2003وتدمري الوضع الراهن
فيها ،غادرت الواليات املتحدة من حيث املبدأ بعد مثاين سنوات،
األمر الذي فتح املجال أمام نظام فاسد وطائفي عىل نحو متزايد
بالسيطرة عىل العراق وخلق ظروف مناسبة لظهور داعش
مجددا ً .قد يتساءل املرء إن كان سيُعلن عن قيام خالفة داعش إن
مل يسقط املوصل يف يد داعش يف أيار/يونيو  ،2014هل كان أبو
البكر البغدادي سيرتدد كام فعل أبو عمر البغدادي؟ لو مل تسيطر
داعش عىل ثلث العراق ،ملا كانت أرشطة فيديو عىل غرار «صليل
الصواري »4 ،تالقي اهتامماً.

السنية
يتعني عىل ترتيبات مشابهة أن تواجه الشكاوى ُ
العراقية الرئيسة يف ما يتعلق بالسلطة والرثوة ،وأن تعزز
قوات األمن العراقية التي رضبتها داعش ،وعانت التقويض
بفعل الخسائر التي منيت بها يف املعارك والفساد ،ولوثتها
الطائفية املتطرفة .إن جيشاً طائفياً وغري كفء كالذي كان يف
عهد رئيس الوزارء األسبق املاليك يُعد وصف ًة تضمن الفشل.
إن الجيش العراقي يحتاج عىل أقل تقدير ،إىل التمتع بالقدرة
عىل توفري األمن للمواطنني كاف ًة يف مختلف أنحاء العراق.
يجب أن تهدف السياسة الخارجية الناجحة يف العراق أيضاً
إىل «إصالح» األقليات العرقية الدينية يف البالد كاليزيديني
واملسيحيني خصوصاً — الذين استهدفتهم داعش ضمن حملة
ترمي إلبادتهم 60.ال يُعترب هذا الهدف منطقياً فحسب ،إمنا
يقوض أيضا قوة رواية داعش القائلة بالعقاب اإلسالمي .أن
نُثبت ملقاتيل داعش املحتملني أن ال جدوى أو فائدة تُرجى
من تضحيتهم وعملهم يف نهاية املطاف يشكل عامل إحباط
قوي ال ب ّد أن يتحول إىل حقيقة ملموسة .وهذا صحيح بشكلٍ
خاص يف عامل ٍ بات فيه عرض مشاهد تص ّور قطع الرؤوس أو
الكنائس املدمرة عنرصا ً مهامً بقدر التق ّدم العسكري تقريباً.

الس َّنة،
يستند نداء داعش جزئياً عىل حقيقة أن املسلمني ُ
بشكلٍ خاص ،يرون عىل نح ٍو مقبول يف هذا التنظيم بديالً
للدولة الفاشلة والفوىض .وقد انجذب الغربيون الذي تح ّولوا
إىل داعش أيضاً بفعل الكيان السيايس الذي يجسد عىل ما
يبدو بعض الوعود الطموحة جدا ً والدينية التي تعطيها
59
داعش عرب رسائلها.
إذا كانت الطريق إلحراز التقدم يف العراق واضحة نسبياً،
يبدو الوضع املتغري يف سوريا أقل وضوحاً إذ إن التدخل
أشار الرئيس أوباما يف ترصيحاته يف  28آب/أغسطس  2014األمرييك يف سوريا تألف من غارات جوية ،وتدريب جامعات
إىل حاجة العراقيني لالعتامد «عىل التقدم الذي أحرزوه حتى مسلحة غري محددة معارضة لداعش ،و«حل سيايس لوضع
اآلن ،وتشكيل حكومة شاملة من شأنها أن توحد بالدهم حد لألزمة السورية للمرة األخرية» 61.وصف روبرت فورد،
وتعزز قواتها األمنية ملواجهة الدولة اإلسالمية يف العراق السفري األمرييك املحرتم السابق لدى سوريا ،اسرتاتيجية
والشام» معتربا ً أن هذه الحاجة هي الخطوة األساسية األوىل الواليات املتحدة يف سوريا بأنها «ناقصة جدا ً ومتأخرة جدا ً»،
ودعا إىل وضع اسرتاتيجية أكرث شموالً من ذلك بكثري 62.وبينام
للبدء يف إعادة بناء النظام السيايس الذي انحل يف عهده.
5959ألبرتو فرنانديز 2 ،»ISIS Promotes Image of Building Not Just Destruction» MEMRI ،يوليو ،2015
.http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/8641.htm
 ،»Between the Millstones: The State of Iraq’s Minorities Since the Fall of Mosul«6060معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان ،جماعة حقوق األقليات
الدولية ،منظمة ال سالم من غير عدالة 25 ،فبراير .http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MRG_Rep_Iraq_ONLINE.pdf/ ،2015
 ،»Transcript: President Obama’s Speech on Combating ISIS and Terrorism«6161سي إن إن 10 ،سبتمبر ،2014
.http://www.cnn.com/2014/09/10/politics/transcript-obama-syria-isis-speech/
6262روبرت س .فورد .»America Is Losing the War in Syria« ،فوراين بوليسي 9 ،مارس ،2015
.http://foreignpolicy.com/2015/03/09/america-is-losing-in-the-war-against-the-islamic-state-and-assad-heres-a-grand-plan/
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حق ىف حكمه هذا ،يبدو أن واشنطن
يبدو فورد بالتأكيد عىل ّ
ترغب كثريا ً بالتدخل أكرث يف سوريا .ال يسع املرء إال أن يتأمل
أن تشعر الجهات الفاعلة اإلقليمية األخرى بالحس السليم
الذي م ّيز الرشوط الستة التي طرحها فورد لسياسة خارجية
فعالة يف سوريا:
املجموعات املقاتلة التي تتسلم الدعم من القيادة
املركزية الجديدة ستلتزم بأوامر هذه القيادة
فقط .إن املعارضة املسلحة ستمتنع عن ارتكاب
جرائم ضد املجتمعات املدنية التي دعمت نظام
األسد ،وعىل قيادة املعارضة املسلحة تحمل
مسؤولية املجموعات التي تنضوي تحت قيادتها.
أن تقطع املعارضة املسلحة أي عالقات تربطها مع
جبهة النرصة .أن تؤكد قيادة املعارضة املسلحة
أنها ال تسعى إىل تدمري املسيحيني أو العلويني أو
أي أقلية أخرى ،وأن تكون عىل استعداد للتفاوض
عىل الرتتيبات األمنية املحلية ،حتى مع عنارص من
الجيش العريب السوري لحامية السوريني جميعهم.
أنها ستتفاوض عىل صفقة سياسية إلنهاء الرصاع دون
اشرتاط مسبق لذهاب األسد .عىل أي تحالف معارض
يدعي أنه ميثل السوريني أن يشتمل عىل ممثلني عن
األقليات ،وعن التجار الكبار من املجتمعات التي
كانت بشكل عام مؤيدة لألسد ،وأال يكون التمثيل
فقط من املغرتبني السوريني الذين طال اغرتابهم.
يتعني عىل الحكومات املشاركة أن تضمن أنه يف املستقبل
لن يتحول جيل كامل من الشباب السوريني الذين أضاعوا
حياتهم ،وهم اليوم نازحني أو الجئني يف املخيامت ،إىل جنود
حل
مشاة ضمن تنظيم داعش 63.لن يتوفر بالطبع أبدا ً ّ
سيايس ملشاكل العامل كاف ًة وسيستخدم املتطرفون دامئاً الواقع
القذر ملصالحهم الشخصية ،إال أن بعض الرصاعات تبدو أكرث
حشدا ً للشباب من غريها .والرصاع يف سوريا هو أحد هذه
كل من داعش وتنظيم القاعدة أعامل
الرصاعات .لقد نقل ّ
املسلمني يف جمهورية أفريقيا الوسطى وميامنار — حتى اآلن
— من دون أن يجدوا صدى عظيامً.

6363دوريس كاريون ،»Refugees Can Contribute to the Future of Syria« ،شاثام هاوس 12 ،مارس ،2015
.http://www.chathamhouse.org/expert/comment/17151/
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حجم مقابل حجم
استخدم الروسيون واإلرسائيليون والسوريون جميعاً مجموعة
تألفت من حكومة ومساهمني محفزين من القطاع الخاص
لدفع سياساتهم عرب وسائل التواصل االجتامعي 64.ويبدو أن
أولئك الذين يدافعون عن ارسائيل عرب مواقع التواصل االجتامعي
يقومون بذلك مبحض إرادتهم ،بينام أفادت التقارير أن الحكومة
الروسية تدفع للمروجني عرب مواقع التواصل االجتامعي لينرشوا
رسائل تناسبها 65.ال ّ
شك أن لداعش جيشها العامل عرب مواقع
التواصل االجتامعي .يف يناير  ،2014أعلن أنصار داعش إنشاء
كتيبة البتار اإلعالمية ،وهي عبارة عن فريق يعمل عرب موقع تويرت
مهمته نرش دعاية داعش وانتقاد معارضيها بشدة 66.مع حلول
صيف عام  ،2014تعاون ما ال يقل عن  3000مستخدم لتنسيق
حمالت هاشتاج 67.اعرتف أحد األفراد يف اململكة املتحدة بنرش
أكرث من  45ألف رسالة مؤيدة لداعش عرب التويرت واإلنستجرام يف
68
أقل من عام ،أي أكرث من  125رسالة يومياً.
تحتاج هيئات الرسائل املضادة إىل «جيش افرتايض» خاص
لرياقب ويواجه دعاية داعش اإللكرتونية .املزيد من الحجم
هو وحده القادر عىل تأمني فرص أساسية للرسائل املضادة،
فرص هي اليوم غائبة .إ َّن الحجم ،إن توفر عىل النحو
الصحيح ،يخلق غرفة تعيد صدى عد ٍد من األصوات الفردية
تعطي حجة معينة للمزيد من املصداقية والوزن .ميكن لهذا
النهج أن يكون علنياً أو رسياً ،وأن يركز عىل دولة واحدة
وموضوع واحد أو أن يستهدف جمهورا ً أوسع.

مواقع التواصل االجتامعي وملكافحة الرسائل اإلرهابية .ولكن
يف حال متكن ائتالف مناهض لداعش من تقويض التنظيم
وتدمريه ،كام سبق ورشح الرئيس أوباما ،فإن استخدام بعض
املوارد إلنشاء مجموعات إلكرتونية بني أفراد من شتات
املعارضة السورية ممن يتمتعون بالكفاءة العالية والشعب
العراقي املهجر يف كردستان العراقية قد يخلق هيئات تتمتع
بقدرة حقيقة عىل التأثري فعلياً وتقدم العمل الذي تحتاج
إليه الشعوب الضعيفة.
تاريخياً ،كان فريق عمل مركز الدراسات االسرتاتيجية ملكافحة
اإلرهاب العامل يف مجال الرسائل املضادة صغريا ً جدا ً
ليكون فعاالً ،ومل يتشكل إال القليل من املجموعات العاملة
عرب مواقع التواصل االجتامعي التي داومت عىل مواجهة
دعاية داعش .ال يصعب تحديد األسباب .ال ب ّد من تحفيز
مجموعات العمل عرب تقديم رواتب عالية (كام هي الحال يف
روسيا عىل سبيل املثال) أو عرب حثّهم وتشجعيهم عىل اإلميان
بقضية معينة ،كام هي الحال بالنسبة ملنارصي داعش .إال أن
سبباً قهرياً يدفع الحكومات إىل خلق ظروف مناسبة الزدهار
هذه املجموعات .ويُستثنى من ذلك بالطبع القراصنة الذين
69
يساعدون أيضاً عىل جعل انتشار إعالم داعش أكرث صعوبة.

قد ترغب الحكومة الغربية وبعض الحكومات الرشق
أوسطية بتوظيف  3آالف شخص يكرسون وقتهم للعمل عرب
6464دايزي سيندالر ،»The Kremlin’s Troll Army« ،ذا أتالنتيك 12 ،أغسطس ،2014
.http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/08/the-kremlins-troll-army/375932/
6565كنعان ليفشيز ،»From Dutch situation room, pro-Israel volunteers defend Jewish state on social media« ،جويش تيليغرافيك آيجنسي،
 29يوليو http://www.jta.org/2014/07/29/news-opinion/world/in-dutch-situation-room-pro-israel-volunteers-defend-jewish- ،2014
.state-on-social-media
 ،»Jihadists Create Twitter-based Jihadi Media Group, al-Battar Media Battalion«6666خدمة الرصد  15 ،SITEيناير ،2014
.https://news.siteintelgroup.com/Jihadist-News/jihadists-create-twitter-based-jihadi-media-group-al-battar-media-battalion.html
6767ستيرن وبيرجر.156 ،
6868كلير كارترLondon woman, 22, admits posting 45,000 Tweets supporting ISIS in less than a year – including pictures of dead« ،
 ،»bodies and instructions for children to pick up weaponsدايلي مايل 8 ،أبريل .2015
6969إليز فيبيك ،»Anonymous ups Twitter war against ISIS« ،ذا هيل 17 ،مارس ،2015
.http://thehill.com/policy/cybersecurity/235918-anonymous-doubles-down-against-isis-on-twitter
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نهج يدوي الصنع للجماهير الغربية
بينام يُعترب إنشاء مجموعات ناطقة باللغة العربية ملكافحة
رسائل داعش أمرا ً سهالً نسبياً يف الرشق األوسط ،يبقى الر ّد
عىل وابل دعاية داعش التي يتم إصدارها باللغات الغربية،
وباللغة اإلنكليزية خصوصاً ،أمرا ً أصعب .بينام كانت حملة
مركز الدراسات االسرتاتيجية ملكافحة اإلرهاب «فكر مرة
أخرى وتراجع» ( )Think Again Turn Awayحملة تجريبية
صغرية تلقت يف أغلب األحيان نقدا ً سيئاً ،يبدو أنها شكلت
الدافع وراء إنشاء حملة فرنسية بعنوان #StopJihadisme
(أوقفوا الجهاد) يف كانون الثاين/يناير  70.2015وأياً كانت املزايا
املشكوك بها التي متتعت بها هذه الحمالت التمهيدية أثناء
شقها الطريق ،فإن أياً منها مل َ
يرق إىل جهود تبذلها فصيلة
هذا ،من دون التطرق إىل جهود قد يبذلها جيش .قد تبيل
رشاكة بني القطاعني العام والخاص بال ًء أفضل يف بذل جهد
مامثل ،إذ من شأن هذه الرشاكة أن متكّن الجامعات املحلية
املحنكة والناشطني يف الغرب ،املدعومة من قبل الحكومة،
لتوفري خدمة عامة يف تنبيه املجتمعات املعرضة للخطر حول
مخاطر التطرف وعالمات التحذير الدالة عليه.
من شأن رشاكة مامثلة أن تكون أكرث جرأة من أي حكومة
يف مجال مواجهة بعض ادعاءات املنارصين املتطرفني
األيديولوجية .وميكن لخدمة مامثلة أن تعمل عىل عدة
مستويات ،يبدو املستشار أو العامل االجتامعي (أو عامل
يف حقل التوظيف اإلرهايب) الذي يجمع بني عامل الجذب
الجامعي الذي متارسه مواقع التواصل االجتامعي مع االهتامم
الفردي ،هو وحده القادر عىل محاكاة عقل مضطرب متسائل.

عدائية وضخمة بشكلٍ ٍ
كاف ملواجهة املشكلة ،ويف الوقت
ذاته ودية ومهذبة ومتعمقة يف فهمٍ متعاطف للطبيعة
البرشية 71.بعيدا ً عن الحجم ،ت ُعد هذه املزايا مزايا ال تتمتع
بها الحكومة عىل نحو مستقل.
باإلضافة إىل نرش مادة سلبية عن داعش ،ال ب ّد أن تويل
املجموعات العاملة يف مجال تقديم رسائل مضادة آذاناً
متعاطفة ألفراد مرتددين ومضطربني يحتاجون إىل أجوبة .قد
نجد شخصية هؤالء األفراد يف أشخاص كـ ُمبني شيخ أو حمرية
72
خان.
السؤال هنا هو ،كيف ميكن للمرء أن ينظم ويختار هذه
املهارات الهامة املتمثلة يف بناء الثقة والتدخل اإليجايب
(التي عاد ًة ما تتم بشكلٍ أفضل عىل أساس فردي) ضمن
رشاكة بريوقراطية أو رشاكة بني القطاعني العام والخاص؟
إن اإلعالم املاكر الذي ينتجه املتطرفون قد ال يكون املصدر
الوحيد للتطرف؛ إذ تتوفر املشاهد التي تنفطر لها القلوب
عن املعاناة يف سوريا عىل نطاق واسع يف اإلعالم الغريب
العام .بالتأكيد تستخدم عملية التطرف مختلف أنواع
الوسائل اإلعالمية ،وتتطلب أيضاً عالقة سواء أكانت مبارشة
أو افرتاضية .تفوق أهمية بناء العالقات أهمية الدعاية،
ال سيام إن أخذنا بعني االعتبار مسار التطرف الذي اتبعه
أشخاص تم تجيندهم ضمن مجموعات 73.يف النهاية ،ال بد
من اعتبار التفاعل اإللكرتوين جزءا ً من سلسلة تشمل التدخل
غري املتصل باإلنرتنت.

إن شهادة مثرية لالهتامم ملعتنق داعيش محتمل تبينّ التحدي
الذي يواجه توعية مامثلة ،إذ ال ب ّد أن تكون هذه الدعاية
7070أندرو غيامبورن ،»How to Spot a Jihadist« ،ذا أتالنتيك 30 ،يناير ،2015
.http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/01/how-to-spot-a-jihadist-france/385010/
7171روكميني كاليماشي ،»ISIS and the Lonely Young American « ،نيويورك تايمز 27 ،يونيو ،2015
.http://www.nytimes.com/2015/06/28/world/americas/isis-online-recruiting-american.html
7272جوشوا تايلور،»Extremist Turned Academic Explains How We Stop More Young Men and Women Joining the Ranks of ISIS« ،
يفربول إيكو 17 ،مارس http://www.liverpoolecho.co.uk/news/liverpool-news/qa-extremist-turned-academic-explains-8858896 ،2015؛
حميرة خان ،»Why Countering Extremism Fails« ،فوراين أفيرز 18 ،فبراير ،2015
.https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2015-02-18/why-countering-extremism-fails
7373إالنان ميلر ،»Western Jihadists follow their friends to Syria« ،تايمز أوف إسرائيل 3 ،ديسمبر ،2014
.http://www.timesofisrael.com/western-jihadists-follow-their-friends-to-syria/
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المحتوى أهم من التنسيق
بدالً من السعي إىل تنسيق ال ُن ُهج املتنوعة للرسائل
املضادة (علامُ أن لكل من هذه النهج أولوياتها الوطنية
وحساسياتها) ،يتعني عىل الحكومات أن تستثمر يف
استحداث محتوى جيد وتشجيع املجتمع املدين عىل القيام
باألمر نفسه .سواء أكان القطاع الخاص أو القطاع العام
من يصدر الرسائل املضادة ،مثة حاجة ملحة إىل رسائل
أفضل مللء املساحة التي تستخدمها داعش لنرش رسالتها.
مل تكن النامذج السعودية ،حملة «املنع» ،مركز الدراسات
االسرتاتيجية ملكافحة اإلرهاب ،أو سلسلة عبدالله إكس جيدة
عيب
أو سيئة يف ح ّد ذاتها؛ إذ كان لكل منها دورا ً تؤديهٌ .
شاب هذه النامذج جميعها فلم يتمكن أياً منها بشكلٍ
ِفطري َ
كامل من تأمني رد شبيه ملزيج منظم مام تقدمه رسائل داعش
من قوة قاتلة وصدق ثوري .وال يعني هذا العيب الرئييس
أن الرسائل املضادة ال ميكنها أن تساعد يف إصابة جز ٍء من
النداء املتطرف من خالل إلقاء الضوء عىل التنافر والتناقضات
يف رواية العدو 74.نادرا ً ما تحظى الرسائل املضادة باالهتامم
الفائض الذي تحظى به دعاية داعش يف التقارير اإلخبارية
العامة ،لذلك يجب نرش رسائلها املضادة بكميات أكرب من تلك
التي تقدمها داعش ومنارصوها .حالياً ،ال تتمتع داعش بوفرة
اإلنتاج باملقارنة مع معارضيها فحسب ،إمنا تحظى مبساعدة
من اإلعالم الغريب بسبب أخبارها الهامة التي تستحق التغطية،
وارتباطها الوثيق مبطالب دورة األخبار بتقديم مادة جديدة
جديرة باهتامم جمهور يسهل تشتيت ذهنه.

ال ب ّد أن تكون نتيجة هذه االسرتاتيجية واضحة :يجب أن تتوفر
مواد عالية التقنية من مختلف األنواع املتاحة عرب منصات مواقع
التواصل االجتامعي لص ّد دعاية داعش التي تؤكد عىل الرضورة
املل َّحة ،القوة ،الصدق والنرص .يتوجب أن تضم هذه االسرتاتيجية
مجموعة واسعة من النهج والتكتيكات ،مبا يف ذلك نهجاً يستند
إىل الدين عند الرضورة ،التهكم ،املزاح ،التسلية واملوسيقى.
يف النهاية ،لداعش بح ّد ذاتها نهج متعدد الوجوه ،فهي عبارة
عن تنظيم استخدم منارصوه بنجاح مشاهد الحرب ،قطع
الرؤوس ،التفجريات ،املواعظ ،وحتى القطط للرتويج لتنظيمهم.

يجب أن ترتكز أفضل الرسائل املضادة ارتكازا ً جيدا ً عىل
الحقائق ولكن يجب أن تسعى للتواصل بشكلٍ قوي
وعاطفي .تشكل هذه النقطة نقطة إيجابية ص ُعب عىل
معاريض الرسائل املضادة ضمن داعش العثور عليها ،وحتى
حني عرثوا عليها ،مل يستغلوها بفعالية كام فعلت داعش.
يف حال انهارت داعش ،ال ب ّد أن تشمل اسرتاتيجية فعالة
ملكافحة الرسائل أيضاً مواد مهذبة موضعية ومناسبة ،باإلضافة
إىل محتوى أطول صالحية .ومن شأن هذه املواد أن تهاجم
الجذور األيدولوجية لداعش ملنع تجددها يف املستقبل.
ويف حال كان الطاعون داعش يتألف ،عىل غرار الجرمية
الدنيوية ،من «وسائل ودافع وفرصة» ،فال ب ّد من مواجهة
«الوسيلة» (أي القدرة عىل شن اإلرهاب) ،و«الفرصة»
(أي عمليات الذبح والفوىض يف الرشق األوسط) والدافع
(أي النظرة الجهادية السلفية التكفريية) بشكل أو بآخر.
يتعني عىل الحكومات أن تأخذ بعني االعتبار استخدام إن مواجهة الدافع يعني امتالك القدرة عىل إنتاج مواد تصل
التمويل املبارش وغري املبارش لبذل ومتكني مختلف أنواع إىل الفكر واللغة يف ثقافة الجهادي (ال سيام الغريب) الفرعية
75
األصوات العاملة مع خطوط محددة ومكملة عىل نح ٍو واسع وتحثه عىل االستجابة.
من النهج .ال بد أن تكون العالقات وأعامل التنسيق مرتاخية،
إمنا ال ب ّد أن تكون االتصاالت ثابتة وشاملة للحكومة والقطاع
الخاص ،املجتمع املحيل واملجتمع الدويل ،تنفيذ القانون
ومجتمعات االستخبارات.
7474رايشل بريغز ،»Foreign Fighters: How to Win the War of Ideas« ،هوفينغتون بوست 19 ،مايو ،2015
.http://www.huffingtonpost.co.uk/rachel-briggs/foreign-fighters-how-to-win-war-of-ideas_b_5295531.html
7575دانييال بيسيو ،»Subculture: The Third Wave of European Jihad« ،جورال فور ديراديكااليزاشن ،عدد  ،2ربيع ،2015
.http://journals.sfu.ca/jd/index.php/jd/article/view/15/15
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ضبط أفضل لمواقع التواصل االجتماعي
يف حني كثّفت رشكات التواصل االجتامعي الجهود ملكافحة
دعاية داعش ،ال تزال املجاالت املتوفرة عرب الشبكة
التي ميكن لداعش ومنارصيها االستفادة منها كثرية.
إن قدرة مستخدمي تويرت املنارصين لداعش عىل غرار
 ،Mujahid4Life ،Shami Witnessوموىس سريانتونيو عىل
نرش سمهم كان مثريا ً للدهشة 76.يُعد موقع تويرت أدة دعائية
قوية بشكلٍ خاص ،ولكن ال يصعب اليوم العثور عىل مختلف
أنواع مواد التطرف عرب عد ِد من منصات التواصل االجتامعي.
عرث فريق عمل أمن االنرتنت يف رشكة Future Recorded
عىل أكرث من  60ألف حساب عرب توتري ملنارصي داعش يف
سبتمرب  2014رغم أن مجرد وجودهم يُعترب خرقاً لقواعد
تويرت 77.وعرثت دراسة صادرة عن بروكنجز يف مارس 2015
78
عىل األرقام ذاتها للفرتة ذاتها تقريباً.
وقد نسب بعض الخرباء إىل وكاالت االستخبارات سامحها
لإلرهاب باستخدام مواقع التواصل االجتامعي ،األمر الذي
أتاح للحكومات فرصة مراقبة اإلرهابيني املحتملني بشكلٍ
أفضل وجمع معلومات عنهم .رغم ذلك ،سهلت رشكات
وسائل التواصل االجتامعي عىل نحو ٍ
عقد من الزمن النمو
الرسيع ملجتمعات افرتاضية من اإلرهابيني واملتعاطفني
كل من سترين وبرجر عىل أقل تقدير إىل
معهم 79.يشري ّ
إمكانية استخدام الربنامج الذي يتعرف إىل الشعارات والرموز
اإلرهابية من قبل رشكات وسائل التواصل االجتامعي لإلشارة

إىل الحسابات بغية تنقيحها تنقيحاً متهيدياً ،إال أن ذلك مل
يحدث بعد 80.يقول سترين وبرجر أيضاً عىل نح ٍو مقنع أنه
حتى تعطيل شبكات الدعاية اإلرهابية تعطيالً مؤقتاً ميكن أن
يكون عمالً نافعاً.
نظرا ً لعجز رشكات التواصل االجتامعي الواضح عن ضبط
املساحة االفرتاضية الواقعة ضمن نطاق مسؤوليتها ،يشري
ييغال كارمون وستيف ستالينسيك من معهد بحوث إعالم
الرشق األوسط عىل نح ٍو منطقي أن الواليات املتحدة تعقد
جلسات استامع علنية يف الكونغرس ملناقشة ما إذ كانت
81
عمليات تحكم أكرب ستتخطى أم ال للمراجعة القضائية.
ولكن نظرا ً للمخاوف املطروحة حول الطبيعة االستقطابية
املحتملة لهذا الجدال والنفوذ السيايس املتزايد لرشكات
التواصل االجتامعي ،حتى هذه الخطوة التمهيدية قد تشكل
تحدياً 82.رغم ذلك ،فإن الوقت قد تأخر إلقامة نقاش عام
وحر حول الدعم الذي منحته رشكات التواصل االجتامعي
بشكلٍ متعمد لثورة داعش الشعبية 83.ومن األمور الجديرة
باملناقشة ،إمنا خارج نطاق هذه الدراسة ،نذكر الدور املحتمل
املثري للجدل الذي تؤديه العمليات اإللكرتونية الحكومية
للحد من استخدام اإلنرتنت لخدمة اإلرهاب.

7676سارا إليزابيت ويليام ،»The bullied Finnish teenager who became an ISIS social media kingpin – and then got out« ،نيوزويك 5 ،يونيو
،http://europe.newsweek.com/bullied-finnish-teenager-who-became-isis-social-media-kingpin-then-got-out-328290/ ،2015
شيف مالك ومايكل صافي 17 ،»Facebook removes page of preacher using social media to back jihadists« ،أبريل  ،2014ذا غارديان (النسخة
األمريكية) 17 ،أبريل .http://www.theguardian.com/technology/2014/apr/17/facebook-removes-page-radical-preacher-jihadists/ ،2014
7777ستافان 3 ،»ISIS Jumping from Account to Account, Twitter Trying to Keep Up» Recorded Future ،ديسمبر ،2014
.https://www.recordedfuture.com/isis-twitter-activity/
7878ج.م .برجر ،»The ISIS Twitter Census: Making Sense of ISIS’s Use of Twitter« ،معهد بروكنجز 6 ،مارس ،2015
.http://www.brookings.edu/blogs/order-from-chaos/posts/2015/03/06-isis-twitter-census-berger
7979كاثرين أ .ثيوهاري وجون رولينز ،»Terrorist Use of the Internet: Information Operations in Cyberspace« ،كونغريشنل ريسرش سيرفيس،
رقم  8 ،R41674مارس .https://www.fas.org/sgp/crs/terror/R41674.pdf ،2011
8080ستيرن و برجر.139 ،
8181ييغال كارمن وستيفن ستالنسكي ،»Terrorist Use of U.S. Social Media Is A National Security Threat« ،فوربس 30 ،يناير ،2015
.http://www.forbes.com/sites/realspin/2015/01/30/terrorist-use-of-u-s-social-media-is-a-national-security-threat/
8282سارة ميشكن وجينا شون ،»Google overtakes Goldman Sachs in US political donations« ،فايننشال تايمز ،الموقع اإللكتروني 16 ،أكتوبر ،2014
.http://www.ft.com/cms/s/0/6b637b56-53da-11e4-80db-00144feab7de.html
8383ريك غالدستون ،»Twitter Says It Suspended 10,000 Twitter ISIS-Linked Accounts in One Day« ،ذا نيويورك تايمز 9 ،أبريل ،2015
.http://www.nytimes.com/2015/04/10/world/middleeast/twitter-says-it-suspended-10000-isis-linked-accounts-in-one-day.html
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خاتمة
تشكلت داعش وعالمتها ضمن ظروف فريدة تعود إىل عقو ٍد
من الزمن وال ميكن تغيريها بسهولة .عوامل عدة جعلت من
داعش تيارا ً ثورياً بحق ومنها الفوىض يف العراق ،والنزاع الطائفي
الدموي يف سوريا ونهضة وسائل التواصل االجتامعي 84.تظهر
هذه الثورة بني عد ِد من عنارص مجتمعات الشتات املسلم
حول العامل 85.ميكن للمتكلمني الراغبني مبواجهة رسالة داعش
أن يركزوا بشكل ب ّناء عىل إنشاء مجتمعات مهتمة إلكرتونية
ضخمة وصادقة تواجه معيار التطرف املألوف الفردي ،من
خالل تقديم محتوى أكرب وتشجيع الحكومات وكذلك القطاع
الخاص عىل اعتامد مامرسات أفضل لضبط مواقع التواصل
االجتامعي .من شأن خطوات مامثلة أن تجعل عىل األقل هذا
الرصاع رصاعاً أكرث عدالً.
قد تؤثر وترية الحملة العسكرية املستمرة ضد داعش عىل
وجودها املادي ،إال أنه سيصعب هزميتها كحالة فكرية .رغم
ذلك ،ال ب ّد أن تستند حملة منسقة من الرسائل املضادة يف
املقام األول عىل الحقائق املادية والتاريخية التي أدت إىل
ظهور داعش .يُالحظ أن اإلعالم يعمل بعض اليشء ،إن مل
يكن قد حقق تقدماً فعلياً .ونأمل أن يشمل هذا العمل
عىل جرعة كبرية ُمسا ِعدة من التواضع من قبل السياسيني
يف الرشق وكذلك الغرب ،الذين يتعني عليهم أن يعرتفوا أنه
كان باإلمكان تجنب تق ّدم داعش بشكلٍ تام .يف الحقيقة،
داعش ليس إال كابوساً اخرتنا بأنفسنا أن نعيشه ،شارك يف
وتقاعس عرشات العواصم يف املنطقة
صياغته جزئياً نشا ُط
ُ
كابوس ،نحاول جميعنا أن نستيقظ منه كام قال
وخارجها؛
ٌ
جاميس جويس.

 8484هايم مالكا ،»Chapter 2: Jihadi-Salafi Rebellion and the Crisis of Authority« ،في (،Religious Radicalism after the Arab Uprisings (CSIS Reports
جون ب .ألترمان( ،النام :روومان وليتلفيلد.http://csis.org/files/publication/Chapter2_Malka_ReligiousRadicalism.pdf ،)2015 ،
8585ألبرتو فرنانديز 13 ،»Abu Talha al-Almani – ISIS’s Celebrity Cheerleader« ،أغسطس  ،2015ملخص يومي صادر عن معهد بحوث إعالم الشرق
األوسط ،رقم .http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/8704.htm ،52
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لمحة عن مشروع العالقات األمريكية
مع العالم اإلسالمي
يُعترب مرشوع بروكنجز الذي يناقش العالقات األمريكية مع لتحقيق هذه األهداف ،يتألف املرشوع من عدة أجزاء متداخلة:
العامل اإلسالمي مبادرة بحثية يُرشف عليها مركز سياسات
الرشق األوسط التابع ملعهد بروكنجز .يتطلع املرشوع إىل •منتدى أمريكا والعامل اإلسالمي الذي يجمع بني كبار القادة
لفت انتباه صانعي السياسة والعاملني يف مجال السياسة يف مجال السياسة واألعامل واإلعالم واألكادمييات واملجتمع
ورشيحة العامة الواسعة حول الديناميكات املتغرية التي تطرأ املدين من الواليات املتحدة ومن الدول اإلسالمية يف أفريقيا
عىل الدول ذات األغلبية اإلسالمية وإعالمهم بها وإىل تطوير وآسيا وأوروبا والرشق األوسط .بات هذا املنتدى أيضاً
نقطة ارتكاز ألبحاث املرشوع املستمرة ومبادراته إذ يؤمن
العالقات بني األمريكيني واملجتمعات اإلسالمية حول العامل.
أساساً ملجموع ٍة من النشاطات املكملة املصممة لتعزيز
إلنجاز هذه املهمة ،يرعى املرشوع سلسلة من النشاطات الحوار والتأثري.
واملشاريع البحثية واملنشورات امل ُع ّدة لتعليم الحوار الصادق •مجموعة من األوراق البحثية التي توفر أبحاثاً ومنشورات
وتشجيعه وبناء رشاكات إيجابية بني الواليات املتحدة عالية املستوى حول املسائل الهامة التي تواجه الدول
واملجتمعات اإلسالمية حول العامل .من ضمن أهم أهداف واملجتمعات اإلسالمية.
•ورش عمل ،ندوات ،وجلسات مناقشة عامة ومغلقة مع
املرشوع نذكر:
مسؤولني حكوميني وغريهم من املساهمني األساسيني تركّز
•البحث يف طبيعة العالقات املتعددة األوجه التي تجمع أكرث ما تركز عىل املسائل املهمة التي تؤثر عىل العالقة.
بني الواليات املتحدة والدول ذات األغلبية اإلسالمية مبا •مبادرات خاصة يف امليادين املستهدفة ،علامً أن املبادرات
يف ذلك مواضيع تتصل اتصاالً وثيقاً باملفاهيم الخاطئة هذه شملت يف ما مىض الفنون والثقافة والعلوم
والتكنولوجيا والدين والدبلوماسية.
املنترشة بني املجتمعات؛
•تحليل الديناميكات االجتامعية واالقتصادية والسياسية يف
تض ّم لجنة تسيري املرشوع كلاّ ً من مارتن أنديك ،نائب املدير
املجتمعات اإلسالمية؛
•تحديد مواقع للجهود املشرتكة بني الواليات املتحدة التنفيذي؛ بروس جونز ،نائب رئيس ومدير مركز الدراسات
واملجتمعات اإلسالمية حول العامل بشأن مواضيع الخارجية؛ تامارا كوفامن وايتس ،زميلة أوىل ومديرة مركز
سياسات الرشق األوسط؛ ويليام ماكانتس ،زميل ومدير
تهم الطرفني.
مرشوع العالقات األمريكية مع العامل اإلسالمي؛ كينيث بوالك،
زميل أول يف املركز؛ بروس ريدل ،زميل أول يف املركز؛ وشبيل
تلحامي ،زميل أول غري مقيم وأستاذ كريس أنور السادات
للسالم والتقدم يف جامعة ماريالند.
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مركز سياسة الشرق األوسط

لشرق أوسط يَنعم بسالم مع ذاته ومع العالم
رَسم َمسار
ٍ
ت َطرح منطقة الرشق األوسط اليوم مبا تشهده من أحداث
دراماتيكية ،حيوية ،وعنيفة يف الغالب تحديات غري مسبوقة
أمام األمن العاملي والسياسة الخارجية للواليات املتحدة .إن
فهم هذه التحديات ومواجهتها هي وظيفة مركز سياسات
الرشق األوسط يف معهد بروكينجز .منذ تأسسه يف العام
 ،2002يجمع املركز العقول السياسية الخبرية املتمرسة
العاملة يف املنطقة ويق ّدم لصناّع السياسة وللعامة أبحاثاً
وتحاليالً موضوعية ،عميقة ،ويف الوقت املناسب .إن مهمتنا
هي رسم مسار — سيايس ،اقتصادي ،واجتامعي — لرشقٍ
أوسط ينعم بسالم مع ذاته ومع العامل.
تشمل األبحاث التي تُقام حالياً يف املركز عىل ما ييل:
لحل الدولتني
•املحافظة عىل االحتامالت ّ
•اسرتاتيجية الواليات املتحدة من أجل رشقٍ أوسط متغري
•السياسات واألمن يف الخليج الفاريس
مس احتامالت بديلة ملستقبل إيران
• َخ ُ
•مستقبل مكافحة اإلرهاب
•أمن الطاقة والرصاع يف الرشق األوسط
ت ّم تأسيس املركز يف  ١٣مايو  ،٢٠٠٢حينها ألقى صاحب
الجاللة امللك عبد الله الثاين بن الحسني ،عاهل اململكة
االردنية الهاشمية ،الكلمة االفتتاحية .إ ّن املركز جز ٌء من
برنامج دراسات السياسة الخارجية يف معهد بروكينجز
ويتمسك بقيمه الساعية لتحقيق الجودة ،االستقالل ،والتأثري.
كذلك ،إن املركز موط ٌن ملرشوع عالقات الواليات املتحدة
مع العامل اإلسالمي الذي يَع ِقد مؤمترا ً دولياً كبريا ً باإلضافة
كل عام إىل تعزيز
إىل مجموعة من األنشطة التي ترمي ّ
الحوار الرصيح وبناء رشاكات إيجابية بني الواليات املتحدة
واملجتمعات املسلمة حول العامل .كذلك ،يستضيف املركز
مركز بروكينجز الدوحة ،يف قطر — الذي يضم ِب َدوره ثالثة
باحثني دامئني وباحثني زائرين وينظّم مجموعة كاملة من
املؤمترات واالجتامعات التي تعالج مسائل سياسية هامة.

