
اجتاهات األحداث، العدد 15 56

ــأن مــا  ــاد الســائد ب ويخالــف ذلــك الموقــف االعتق
يحــب الجهــادي االســتماع إليــه فــي هــذه اللحظــات 
قبــل إتمــام العمليــة اإلرهابيــة هــو بعــض اآليــات 
ــة،  ــة الرنان ــب الجهادي ــدى الخط ــة، أو إح القرآني
التــي تحــث علــى الجهــاد لكــي تعينــه علــى إتمــام 

هــذا العمــل المضــاد للفطــرة.  

وبنظــرة أوســع، نجــد أن الموســيقى تلعــب 
ــة  ــي مقابل ــن، فف ــاة المقاتلي ــي حي ــياً ف دوراً أساس
مــع جنــود أمريكييــن حاربــوا فــي العــراق، أشــار 
ــيقى فــي  ــم إلــى الــدور المحــوري للموس بعضه
حياتهــم اليوميــة أثنــاء فتــرة الحــرب، إذ كانــوا 
يســتمعون لموســيقى الــراب والميتــال قبــل الذهاب 
ــي  ــماعها ف ــون س ــوا يفضل ــة، وكان ــام القتالي للمه
وملئهــا  المعنويــة  روحهــم  لرفــع  مجموعــات 

بالطاقــة والعزيمــة الازمــة للقتــال)2(. 

وفــي الثمانينيــات انتشــرت موســيقى ما يعرف 
 ،)Gangsta Rap( العصابــات"  "راب  بـــ 
وتغنــي  العصابــات،  حيــاة  عــن  تعبــر  والتــي 
لألســلحة والجريمــة، وتتضمــن إســاءات ضــد 
ــة  ــرة هائل ــرت بصــورة كبي ــد انتش ــرأة)3(، وق الم
ــم  ــى حثه ــر عل ــر كبي ــا أث ــباب وكان له ــن الش بي

علــى ممارســة العنــف، حتــى بيــن العصابــات 
المختلفــة، وهــذه األغانــي أيضــاً كانــت مــن بيــن 
ــاء  ــكان أثن ــود األمري ــي يســمعها الجن ــي الت األغان

الحــرب)4(.  

ــد  ــيقى تع ــابقة أن الموس ــة الس ــر األمثل وُتظه
مكونــاً أساســياً فــي ســاحات الصراعــات، بغــض 
النظــر عــن خلفيــة األطــراف المشــاركة فيهــا، 
ــي  ــل أغان ــية" مث ــة الحماس ــب "األغني ــث تلع حي
الوطنيــة  واألغانــي  والثــورات  االنتفاضــات 
واألغانــي التــي تعبــر عــن مياديــن الحــروب 
العديــد مــن  أدائــه  تعجــز عــن  وغيرهــا دوراً 
الخطــب  مــن  غيرهــا  أو  السياســية  الخطــب 
المنطقيــة، فتأثيراتهــا عميقــة فــي الوجــدان، فهــي 
بالطاقــة  لهــا وتمــأله  المســتمع  تشــعل شــعور 

والعزيمــة. 

وعلــى الرغــم مــن الدور الذي تلعبه الموســيقى 
أو األناشــيد فــي فتــرات الحروب أو الثــورات التي 
تمــر بهــا المجتمعــات، ســواء بقدرتهــا علــى تعبئــة 
وجــدان الــرأي العــام أو التخفيــف مــن وطــأة اآلالم 
ــك  ــاء تل ــا المجتمعــات أثن ــي تمــر به ــة الت المعنوي
ــا  ــر م ــة األم ــي نهاي ــيقى ف ــإن الموس ــرات، ف الفت

وفقًا للتحقيقيات 
األملانية، كان “أريد 

أوكا” األملاين من 
أصول كوسوفية، 

واملتهم بقتل 
جنديني أمريكيني 

يف مطار فرانكفورت 
يف عام 2011، “ذئبًا 

منفردًا”)1(، وقبل 
قيامه بإطالق 

النار على اجلنود 
األمريكيني كان 

يستمع إىل “نشيد” 
أنتج يف وزيرستان، 

باللغة األملانية، 
تقول كلماته “أماُه 

اصمدي فقد خرجُت 
للجهاد”)2(.
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حتليالت املستقبل

هــي إال أداة يتحــدد اتجــاه تأثيرهــا بحســب مــن يقــوم بتوظيفهــا، 
فهــي إمــا أداة نبيلــة فــي يــد الجيــوش، والجماعــات الثوريــة التــي 
ــات  ــار ســلبية إذا وظفتهــا العصاب ــع عــن حقوقهــا، أو لهــا أث تداف

والجماعــات المتطرفــة أو اإلرهابيــة. 

اأواًل: االأنا�صيد »اجلهادية« ودعم االإرهابيني معنويًا
تشــير المتغيــرات الحاليــة للجماعــات المتطرفــة، ســواء انضمــام 
ــة  ــات اجتماعي ــن خلفي ــات م ــام فئ ــب، أو انضم ــن األجان الجهاديي
واقتصاديــة وثقافيــة متنوعــة، وغيرهــا مــن المتغيــرات التــي لــم 
ــات  ــاق بالجماع ــرة االلتح ــى إن فك ــل، إل ــن قب ــودة م ــن موج تك
ــم تعــد تعتمــد علــى األبعــاد األيديولوجيــة أو المنافــع  المتطرفــة ل
الماديــة وحدهــا، ولكــن هنــاك جانبــاً معنوياً نفســياً ال يمكــن إغفاله، 
ــغف  ــر )Thomas Bauer( أن "الش ــاس بوي ــظ توم ــد الح فق
والحماســة" يلعبــان دوراً فــي صناعــة العمــل اإلرهابــي وليســت 
ــط،  ــة فق ــاالً قتالي ــج أعم الفكــرة وحدهــا، وأن هــذا الشــغف ال ينت
بــل ينتــج أشــعاراً ونثــراً وكتابــات تحافــظ علــى مســتوى الحمــاس 

المطلــوب للحفــاظ علــى اســتمرارية األعمــال اإلرهابيــة)5(.

ــى  ــطتها عل ــة أو أنش ــات اإلرهابي ــاة الجماع ــوي حي وال تنط
القتالــي فقــط، فهنــاك بعــد آخــر ال يقــل  الجانــب العســكري 
أهميــة، يتمثــل فيمــا يعــرف باســم "ثقافــة الجهــاد"، والتــي تعتبــر 
 ،)Lifestyle( ــة ــاة اليومي ــلوباً للحي ــيولوجي أس ــى السوس بالمعن
ــة واســتمرار األفــراد داخلهــا ال يتوقــف  ــاء الجماعــة اإلرهابي فبق
ــب  ــى الجوان ــك عل ــد كذل ــل يعتم ــط، ب ــة فق ــل المادي ــى العوام عل
ــم األدوات  ــن أه ــج م ــيد واألهازي ــد األناش ــا تع ــة)6(. وهن المعنوي
التــي تــؤدي هــذه الوظيفــة، ولذلــك حرصــت الجماعــات الجهاديــة 
ــا. ــرية لصناعته ــة والبش ــوارد المادي ــه الم ــا وتوجي ــى إنتاجه عل

وتعــد معظــم األناشــيد الشــائعة حاليــاً لــدى معظــم الجماعــات 
اإلرهابيــة هــي إعــادة إنتــاج لتــراث األناشــيد الــذي تمــت كتابتــه 
فــي فتــرة الســبعينيات والثمانينيــات، عندمــا بــدأت جماعــات 
ــوريا  ــي مصــر وس ــة ف ــات اإلرهابي ــي والجماع ــام السياس اإلس
اســتخدام األناشــيد وتوظيفهــا فــي الصــراع ضــد الحكومــات 
ــاً  ــت صراع ــل كان ــلحاً، ب ــاً مس ــن صراع ــم يك ــذي ل ــة، وال القائم

ــك. ــة كذل ــة العام ــى الثقاف ــيطرة عل للس

وكانــت تلــك الفتــرة قــد عرفــت انتشــاراً كبيــراً لألناشــيد 
اإلســامية التــي حاولــت مــن خالهــا جماعات اإلســام السياســي، 
ــة  ــى الثقاف ــر عل ــرى، التأثي ــن األدوات األخ ــة م ــن مجموع ضم
ــكل  ــامي" ل ــل "إس ــق بدي ــام، وخل ــال الع ــلمة المج ــة، وأس العام
تفاصيــل الحيــاة، غيــر أنهــا كانــت تعكــس بعــض الرســائل 
والمعتقــدات الفكريــة التــي تحــاول الجماعــات اإلســامية بثهــا فــي 
ــى  ــوى الناعمــة إل ــت مــن أداة للق ــر الجمعــي، لكنهــا تحول الضمي
أداة للتحفيــز علــى العنــف، مــع اتجــاه بعــض الجماعــات المتطرفــة 
إلــى العنــف، فظهــرت األناشــيد "الجهاديــة" التــي تحــرض عليــه 
وتثمــن الجهــاد والحــرب ضــد أعــداء اإلســام، بــل وقــد اســتغلت 
بعــض الجماعــات المتطرفــة ذلــك التــراث مــن األغانــي الحماســية 
التــي صاحبــت االنتفاضــة الفلســطينية للحــث علــى مواجهــة 

ــدف  ــا اله ــة باعتباره ــذه القضي ــر به ــرائيلي لتتاج ــال اإلس االحت
ــه. ــم الجهــاد مــن أجل ــذي يت النهائــي ال

وقــد كان أول اســتخدام لألناشــيد "الجهاديــة" مــن قبــل جماعــة 
ــي"  ــة "الجهــاد الدول ــد ظهــر مــع بداي ــة كالقاعــدة ق ــة دولي إرهابي
ــد  ــاق واح ــم إط ــوفييتي، إذ ت ــاد الس ــد االتح ــتان ض ــي أفغانس ف
مــن األناشــيد يســمى "قافلــة الشــهداء"، والــذي عــرف فــي جميــع 
أرجــاء الــدول العربيــة، وكان لــه تأثيــر كبيــر علــى "المجاهديــن 
العــرب"، ومــازال يســتخدم حتــى اآلن مــن قبــل عــدد مــن 

ــرى)7(. ــة األخ ــات اإلرهابي التنظيم

ــواًء  ــة، س ــات اإلرهابي ــم الجماع ــتخدم معظ ــام تس ــه ع وبوج
ــاف  ــن االخت ــة اآلن، ولك ــيد الجهادي ــيعية، األناش ــنية أو الش الس
بينهمــا يكمــن فــي األدوات الموســيقية التــي يتــم االعتمــاد عليهــا، 
فالجماعــات الشــيعية، مثــل حــزب هللا، ليســت لديهــا أي تحفظــات 
علــى اســتخدام أي أدوات موســيقية، علــى عكــس الجماعــات 
الموســيقية  اآلالت  اســتخدام  تحــرم  والتــي  الســنية،  الجهاديــة 
ــذا  ــاً به ــن دائم ــم يك ــيد ل ــر أن دور األناش ــدف)8(، غي ــتثناء ال باس
ــي  ــا ف ــو تأثيره ــا ه ــة" مثلم ــة "الجهادي ــي الثقاف ــر ف ــر الكبي التأثي
الوقــت الراهــن)9(، الســيما مــع تصاعــد توظيفهــا مــن قبــل تنظيــم 

ــاً. ــه الحق ــا ســيتم تناول "داعــش" بصــورة أساســية، وهــو م

ثانيًا: اأمناط االأنا�صيد »اجلهادية«
يمكــن القــول إن األناشــيد الجهاديــة ليســت نمطــاً واحــداً، إذ يمكــن 

التمييــز بيــن أربعــة أنمــاط أساســية هــي:

النســبة  وتنــدرج   :)Battle Hymns( المعركــة  أناشــيد   •
الكبــرى مــن األناشــيد تحــت هــذا النمــط، وتهــدف إلــى حــث 
ــادة  ــت الحــرب، وع ــال" وق ــة مشــاعرهم "للقت ــن وتعبئ اإلرهابيي
مــا تشــير كلمــات هــذه األناشــيد إلــى النضــال مــن أجــل اســتعادة 
الكرامــة والحريــة، وتركــز علــى شــجاعة وبســالة مقاتليهــم الذيــن 
ال يخشــون إال هللا، فــي مقابــل وصــف العــدو بأنــه الطاغــوت 
الــذي يجــب التخلــص منــه نظــراً لتســببه فــي كل األزمــات 

للمســلمين)10(.

• أناشــيد "الشــهداء": وتمجــد الذيــن قتلــوا فــي المعــارك أو 
ــى  ــيد عل ــذه األناش ــز ه ــث ترك ــة، حي ــات انتحاري ــوا عملي خاض
اإلعــاء مــن قيمــة التضحيــة بالــذات فــي ســبيل األمــة، والتأكيــد 
علــى أن مثواهــم الجنــة، وتحــث باقــي األفــراد علــى األمــر 

ذاته)11(. 

ــي إحــدى  ــل ف ــه قت ــى شــخص بعين ــاء: وتوجــه إل • أناشــيد الرث
ــي  ــد ف ــه وتمج ــي قصت ــة، وتحك ــلحة أو اإلرهابي ــات المس العملي
صفاتــه وشــجاعته، ومــن ذلــك إصــدار تنظيــم القاعــدة فــي عــام 
2010 مجموعــة مــن أناشــيد أطلــق عليهــا "مــع الخالديــن"، 

ــده. ــم ويمج ــى التنظي ــد قتل ــا أح ــاول كل منه ــي يتن والت

ــجون  ــات والس ــد المعتق ــن)12(: تع ــجون والمعتقلي ــي الس • أغان
ــي، ســواء  ــا بعــض األغان ــي يخصــص له مــن الموضوعــات الت
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ــال.  ــت االعتق ــم وق ــن أو عــن حياته عــن المعتقلي

ثالثًا: �صدارة »داع�ش« يف اإنتاج االأنا�صيد »اجلهادية«
كمــا ســبق لــم يرتبــط انتشــار األناشــيد لــدى الجماعــات اإلرهابيــة 
والمتطرفــة بظهــور تنظيــم "داعــش"، لكــن التنظيــم يتصــدر 
ــوق  ــا تف ــاً كم ــيد، تمام ــاج األناش ــي إنت ــات ف ــذه الجماع ــوم ه الي
عليهــا فــي اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي، علــى ســبيل 
ــة التــي تســتخدم  ــال، حتــى أصبــح أقــوى التنظيمــات الجهادي المث
هــذه األداة، ففــي حيــن تعتمــد معظــم الجماعــات علــى إعــادة 
ــه  ــش" جناح ــك "داع ــة، يمتل ــة" القديم ــيد "الجهادي ــر األناش تدوي

ــوم  ــة وال يق ــك الوظيف ــزم بتل الخــاص والملت
للميديــا"  أجنــاد  بغيرهــا، وهــو "مؤسســة 
 Ajnād Foundation For Media(
ــر  ــأها أبوبك ــي أنش )13( والت

Production(ا
البغــدادي فــي عــام 2013، لخلــق هويــة 
ــن  ــره م ــن غي ــف ع ــم ليختل ــة للتنظي منفصل

التنظيمــات الجهاديــة)14(.

تلــك  خــال  مــن  "داعــش"  ويهــدف 
األناشــيد إلــى تشــجيع عناصــره علــى تغييــر 
ــم بمــا يطلــق  ــم وتعزيــز االنتمــاء والحل العال
ــا،  ــم مامحه ــة" ورس ــة المتخيل ــه "الدول علي
ويشــيع اســتخدامها مــن قبــل أتباعــه فــي 
ــوم بعــض الســيارات  ــة، إذ تق حياتهــم اليومي
ــا  ــي يســيطر عليه ــي المناطــق الت ــة ف الواقع

التنظيــم بتشــغيل األناشــيد "الجهاديــة"، فيمــا يشــبه مــا كانــت 
تقــوم بــه العصابــات األمريكيــة فــي مناطــق نفوذهــا، حيــث كانــت 

ــا)15(. ــيطرتها عليه ــرة س ــز فك ــراب لتعزي ــي ال ــتخدم أغان تس

ــية"، أن  ــة الداعش ــي "الجهادي ــر األغان ــد تأثي ــا يؤك ــل م ولع
ــة المنافســة لـ"داعــش" حرمــت  ــاك بعــض الجماعــات الجهادي هن
علــى أتباعهــا االســتماع أو اســتخدام األناشــيد التــي يصدرهــا 
"داعــش" داخــل المناطــق التــي يســيطر عليهــا)16(. ويرجــع ذلــك 
ــي  ــي ســمات األناشــيد الت ــن ف ــا يكم ــدة أســباب بعضه ــوق لع التف
يصدرهــا "داعــش"، وأســباب أخــرى تتعلــق بتوظيــف األغانــي.

ويمكــن القــول إن لألناشــيد "الداعشــية" ســماتها الخاصــة، 
والتــي تختلــف عــن غيرهــا مــن التنظيمــات اإلرهابيــة األخــرى، 

ــي: وهــو مــا يمكــن إيضاحــه فــي التال

• تنــوع الموضوعــات: فــا تقتصــر أناشــيد "داعــش" علــى 
ــا  ــا م ــج منه ــل تنت ــط، ب ــرؤوس فق ــع ال ــة أو قط ــب القتالي الجوان
يدخــل فــي تفاصيــل الحيــاة اليوميــة وامتــداح الحيــاة فــي المناطــق 
التــي يســيطر عليهــا التنظيــم. وقــد يرجــع ذلــك بصــورة أساســية 
إلــى قــدرة التنظيــم علــى الســيطرة علــى مناطــق وحكمهــا، وهــو 
مــا يعــد غيــر مســبوق بالنســبة للتنظيمــات اإلرهابيــة الســابقة 

ــه.   علي

لألغانــي  المحلليــن  آراء  تجتمــع  الجهادييــن:  لغيــر  جاذبــة   •

ــة ســهل  ــي الجهادي ــي لألغان ــى أن اللحــن الصوت ــة" عل "الجهادي
الحفــظ، ويظــل عالقــاً فــي الذهــن لفتــرة بعــد ســماعه، حتــى وإن 
لــم يفهــم جيــداً مــاذا تقــول كلمــات األغنيــة)17(، فهــي بعيــدة عــن 

ــة. ــرب للحماس ــراخ، وأق الص

• مضمــون حالــم: فــا يحمــل مضمــون األغاني عنفــاً بالضرورة، 
بــل يجســد كذلــك مــا يعتبــره حلــم أمــة إســامية تطبــق الشــريعة، 
األمــن  "حيــاة  نشــيد  مثــل  مناطقهــا،  داخــل  لنفســها  وتــروج 
والســام"، والــذي يقدمــه "داعــش" فــي محاولــة إلقنــاع األفــراد 
داخــل المناطــق التــي يســيطر عليهــا، ويصورهــم علــى أنهــم 

ــم)18(. ــم التنظي ــتحقون دع يس

ــع النشــيد  ــا يتب ــاج: عــادة م ــة اإلنت • احترافي
أصــوات  علــى  يعتمــد  محــدداً،  شــكاً 
المنشــدين، وال تســتخدم فيــه آالت موســيقية، 
ويعتمــد المنتجــون علــى برامــج كمبيوتــر 
ذات تقنيــة عاليــة لجعــل النشــيد أكثــر جاذبيــة 
وذا جــودة عاليــة، غيــر أن التناســق الــذي 
ــة  ــم باحترافي ــاً يت ــدون أيض ــه المنش ــي ب يغن
يشــبه  إنــه  حتــى  الخبــراء،  يشــير  مثلمــا 

األغانــي التجاريــة فــي جودتهــا)19(.  

ومــن العوامــل التــي ســاعدت التنظيــم 
فــي إنتــاج تلــك األناشــيد بهــذا المســتوى 
ــي  ــة متخصصــة ف ــام عناصــر إرهابي انضم
ــد كان مــن بيــن المنضميــن  هــذا المجــال، فق
إليهــا مغنــو راب أوروبيــون مشــهورون مــن بينهــم راب ألمانــي 
معــروف يســمى ديــزو دوغ )Deso Dogg(، فقــد لعــب هــؤالء 
دوراً فــي إعطــاء الطابــع الحديــث لألغانــي الداعشــية، بمــا يجعلها 
أكثــر تأثيــراً علــى الشــباب)20(. كمــا أن هــذا التنــوع ســاعد 
والشــك فــي إيجــاد هــذه األناشــيد بلغــات متعــددة مثــل اإلنجليزيــة 
ــي اتســعت قاعــدة المســتمعين إليهــا. ــة وغيرهــا، وبالتال واأللماني

رابعًا: وظائف واأهداف االأنا�صيد »الداع�صية«
يهــدف "داعــش": مــن وراء إنتــاج هــذه األناشــيد "الجهاديــة" إلــى 
ــي  ــة ف ــط بالرغب ــا يرتب ــا م ــق مجموعــة مــن األهــداف، منه تحقي
تعزيــز هويــة التنظيــم، أو شــن حــرب نفســية ضــد خصومــه، أو 
تحقيــق انتشــار لــه علــى اإلنترنــت، وهــو مــا يمكــن تفصيلــه فيمــا 

يلــي:

المتوهمــة": صاحبــت  لـــ "الدويلــة  • خلــق وتعزيــز هويــة 
محــاوالت "داعــش" األولــى إلنشــاء دولــة إســامية إطــاق 
نشــيد "أمتــي قــد الح فجــر"، والــذي أصبــح بمنزلــة "النشــيد 
ــه  ــزة ل ــة متمي ــق هوي ــه خل ــن خال ــم، يحــاول م ــي" للتنظي الوطن
وتعبئــة المنتميــن لــه حــول فكــرة إقامــة الخافــة المتوهمــة، 
وأنهــا أصبحــت حقيقــة علــى أرض الواقــع، ومركــزاً الســتقطاب 
ــرى  ــرب الكب ــم للح ــن تهيئته ــاً ع ــا، فض ــة به ــر المؤمن العناص

ضــد "دار الكفــر")21(. 

ــه  ــذي تلعبـ ــدور الـ ــن الـ ــم مـ ــى الرغـ علـ
فـــرتات  يف  األناشـــيد  أو  املوســـيقى 
بهـــا  متـــر  التـــي  الثـــورات  أو  احلـــروب 
علـــى  بقدرتهـــا  ســـواء  اجملتمعـــات، 
تعبئـــة وجـــدان الـــرأي العـــام أو التخفيـــف 
ــر  ــة التـــي متـ ــأة اآلالم املعنويـ مـــن وطـ
بهـــا اجملتمعـــات، فـــإن املوســـيقى 
يف نهايـــة األمـــر مـــا هـــي إال أداة يتحـــدد 
يقـــوم  مـــن  بحســـب  تأثريهـــا  اجتـــاه 
ــة يف  ــا أداة نبيلـ ــي إمـ ــا، فهـ بتوظيفهـ
الثوريـــة  واجلماعـــات  اجليـــوش،  يـــد 
أو لهـــا  التـــي تدافـــع عـــن حقوقهـــا، 
أثـــار ســـلبية إذا وظفتهـــا العصابـــات 
واجلماعـــات املتطرفـــة أو اإلرهابيـــة. 
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حتليالت املستقبل

ومــا يؤكــد علــى تأثيــر هــذه األغنيــة وأنهــا أصبحــت رمــزاً لقيــام 
الخافــة المتوهمــة مــن قبــل التنظيمــات اإلرهابيــة األخــرى، فقــد 
تــم توظيفهــا مــن قبــل أبوبكــر شــيكاو، زعيــم تنظيــم بوكــو حــرام 
فــي نيجيريــا، فــي الفيديــو الــذي أكــد فيــه أنــه اليــزال علــى قيــد 

الحيــاة فــي أكتوبــر 2014.

ــى  ــة األغانــي عل • شــن الحــرب النفســية: ال تقــف حــدود وظيف
الترويــج وتشــجيع المريديــن، بــل هــي أداة أيضــاً فــي إدارة 
الحــرب النفســية التــي يخوضهــا "داعــش" ضــد خصومــه، ففــي 
العــام الماضــي انتشــرت أغنيــة "المالكــي: نهايتــك غــداً"، والتــي 
وجهــت لرئيــس الــوزراء العراقــي الســابق نــوري المالكــي، 
ــي  ــم، والت ــل عناصــر التنظي ــن قب ــه م ــتتم تصفيت ــه س ــدده بأن لته
ــه.  ــية علي ــة الحــرب النفس ــى ممارس ــا إل ــب منه ــي جان ــت ف هدف
وعــادة مــا ينتــج "داعــش" بالتزامــن مــع أفعالــه اإلجراميــة، مثــل 
حــرق الطيــار األردنــي معــاذ الكساســبة أناشــيد يبــث مــن خالهــا 
رســائل التخويــف والترهيــب للعالــم، وتمجيــد شــجاعة عناصــره.

ــعى  ــي: يس ــاء اإللكترون ــي الفض ــم ف ــار للتنظي ــق االنتش • تحقي
"داعــش" لنشــر أناشــيده "الجهاديــة" علــى اإلنترنــت، فــا يخلــو 
منتــدى مــن المنتديــات التابعــة لــه، إال وبــه مــكان مخصــص 
لهــذه األناشــيد "الصوتيــات"، ويعمــل علــى نشــرها علــى المواقــع 
ــوب أو  ــل اليوتي ــراد مث ــن األف ــا مايي ــرض له ــي يتع ــة الت العادي
الســوندكاود )SoundCloud( لتحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن 

االنتشــار.

وقــد ســاعد التنظيــم فــي ذلــك عــدم القــدرة علــى تحجيــم انتشــار 
تلــك األناشــيد علــى اإلنترنــت، فعلــى الرغــم مــن حظــر بعضهــا 
ــت،  ــى اإلنترن ــرة عل ــو المنتش ــاركة الفيدي ــع مش ــى مواق ــن عل م
ــل  ــاهد القت ــة ومش ــات العنيف ــض اللقط ــبب بع ــم بس ــك يت ــإن ذل ف
ــيد  ــب األناش ــزال حج ــن الي ــو، لك ــي الفيدي ــيد ف ــة للنش المصاحب
الجهاديــة مــن مواقــع مشــاركة ملفــات الصــوت أمــراً شــديد 
الصعوبــة. كمــا أن سياســات بعــض المواقــع، وباألخــص يوتيوب، 
تقــوم علــى حــذف المــواد التــي تحــرض علــى العنــف، بنــاًء علــى 
ــي  ــه ف ــي فإن ــكاوى)22(، وبالتال ــن ش ــتخدمون م ــله المس ــا يرس م
ــتمر  ــد يس ــه ق ــيء، فإن ــوى المس ــن المحت ــاغ ع ــدم اإلب ــة ع حال

ــه. ــع دون حذف ــى الموق عل

ختامــاً، إن مــا ســبق يشــير إلــى صحــة مــا ذهــب إليــه فيليــب 
ســميث، المتخصــص فــي شــؤون الشــرق األوســط والمحلــل 
ــدة  ــزرع العقي ــول: "إذا أردت أن ت ــث يق ــة، حي ــي الجهادي لألغان
الجهاديــة أو تعززهــا أو أن تقــوم بالتجنيــد، فاألغانــي مــن أكثــر 
ــا  ــو م ــك")23(؛ وه ــوم بذل ــن أن تق ــي يمك ــرعها الت األدوات وأس
يرجــع إلــى ســرعة تأثيرهــا علــى المشــاعر، فهــي ليســت منطقيــة 
ــن  ــذا يمك ــا. وله ــيء م ــاه ش ــرك تج ــي تتح ــد لك ــاج لجه وال تحت
القــول إنــه إذا كانــت المقــوالت والحجــج الفقهيــة والشــرعية التــي 
تنشــرها الجماعــات المتطرفــة تعمــل علــى تطــرف األفــراد علــى 
المســتوى الفكــري، فاألناشــيد تقــوم بتطرفهــم علــى المســتوى 
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