
موجز سياسات، العدد ٩٣، أكتوبر  2016

1

يبــدو أن تصاعــد حــدة الرصاعــات غــر التقليديــة يف 

منطقــة الــرق األوســط خــال الفــرة املاضيــة بــن بعــض 

ــن  ــدد م ــا وع ــة بأزماته ــة املعني ــة والدولي ــوى اإلقليمي الق

التنظيــات اإلرهابيــة، قــد أدى إىل ظهــور منــط جديــد 

ــور خــال الســنوات  ــدأت مامحــه يف التبل ــن الحــروب ب م

كبــر-  حــد  -إىل  يتصــل  الــذي  النمــط  وهــو  املاضيــة، 

ــة  ــى آلي ــد ع ــه يعتم ــة، ولكن ــية واإلعامي ــروب النفس بالح

تقليديــة يف حــد ذاتهــا، وهــى »مقاطــع الفيديــو املصــورة« 

ــداف  ــا أله ــة، تحقيًق ــع اإللكروني ــى املواق ــث ع ــي تُب الت

عــدة مــن بينهــا إثبــات النفــوذ عــى األرض، وتضخيــم 

القــوة، واســتقطاب املتعاطفــن.

القــول إن تنظيــم »القاعــدة« قــد      ورمبــا ميكــن 

ــم  ــت ث ــبكة اإلنرن ــى ش ــاره ع ــاوالت انتش ــذه املح ــدأ به ب

القنــوات التليفزيونيــة، واســتخدمها بكثافــة مــن بعــده 

تنظيــم »داعــش«، الــذي أظهــر وحشــية غــر مســبوقة 

يف قتــل الضحايــا، واســتعان بأحــدث الوســائل الســمعية 

ــه، بــل وحــرص عــى امتــاك  ــاج فيديوهات ــة يف إنت والبرصي

مؤسســات إعاميــة متخصصــة يف تقنيــات الصــوت، وأخــرى 

ــات  ــاج فيديوه ــا يف إنت ــل مهمته ــورة تتمث ــات الص يف تقني

ــة. ــديدة الحرفي ــودة وش ــة الج فائق

آراء متباينة:

وقــد أثــارت مقاطــع الفيديــو التي يبثهــا تنظيــم »داعش« 

جــدال واســًعا حــول مصداقيتهــا، وهــل ميثــل خضوعهــا 

ــة  ــذه الصــورة الحرفي ــاج واضحــة لتخــرج به ــات مونت لعملي

األقــرب إىل األفــام الســينائية، دليــا عــى أنهــا »مفربكــة« أو 

عــى أقــل تقديــر نصــف حقيقيــة أم ال.

ويف هــذا الســياق، تباينــت اآلراء حــول العديــد مــن 

املقاطــع املصــورة التــي قــام التنظيــم ببثهــا، ال ســيا مقاطــع 

قتــل بعــض املرصيــن يف ليبيــا، وإحــراق الطيــار األردين معــاذ 

الكساســبة حيًّــا، بعكــس الفيديوهــات التــي كان يطلقهــا 

تنظيــم »القاعــدة« عــى موقعــه اإللكــروين، والتــي اتســمت 

بتواضــع التصويــر، وغــاب عــن أغلبهــا جــودة الصــوت، نظــرًا 

لتصويرهــا وتســجيلها يف كهــوف وجبــال، وغالبًــا مــا كان يتــم 

تصويــر قيــادات التنظيــم مكشــويف الوجــوه خــال حديثهــم 

للكامــرات.

وقــد تجــدد هــذا الجــدل حــول مصداقيــة مقاطــع 

مــن  وغرهــا  »داعــش«  تنظيــم  يبثهــا  التــي  الفيديــو 

ــب  ــرى، عق ــة أخ ــات إرهابي ــورة لتنظي ــات املص الفيديوه

ــة  ــاع األمريكي ــف أن وزارة الدف ــدة تكش ــر عدي ــر تقاري ن
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)البنتاجــون( تعاقــدت، بعــد احتــال العــراق عــام 2003، مــع 

رشكــة للعاقــات العامــة إلنتــاج ونــر فيديوهــات »وهميــة« 

لتنظيــم »القاعــدة«، وهــو مــا يُشــر بوضــوح إىل أهميــة هذه 

الوســيلة بالنســبة للتنظيــات اإلرهابيــة مــن جانــب، والقــوى 

ــب آخــر. ــن جان ــي تشــارك يف الحــرب عــى اإلرهــاب م الت

هدفان رئيسيان:

ــات  ــك املعلوم ــفت تل ــي كش ــر الت ــارت التقاري ــد أش وق

إىل أن مثــة هدفــن رئيســين ســعت وزارة الدفــاع األمريكيــة 

إىل تحقيقهــا مــن خــال إنتــاج تلــك الفيديوهــات. يتمثــل 

ــاهدونها، نظــرًا ألن  ــن يُش أولهــا، يف  تعقــب األشــخاص الذي

ــع  ــوج إىل مواق ــب الول ــات يتطل ــذه الفيديوه ــاهدة ه مش

بعينهــا ميكنهــا التقــاط معلومــات عــن الجهــاز املســتخدم يف 

ــه. ــّم تتبــع صاحب الدخــول للمواقــع، ومــن ث

ومــن دون شــك، فــإن ذلــك يطــرح داللــة مهمــة تتمثل يف 

ــا جديــدة مل  أن آليــات الحــرب عــى اإلرهــاب اتخــذت أمناطً

تكــن مســتخدمة مــن قبــل، وأن مــا ميكــن تســميته بـ«ســاح 

فقــط  حكــرًا  يعــد  مل  التعبــر-  جــاز  -إن  الفيديوهــات« 

ــتخدمه يف  ــا تس ــادًة م ــي ع ــة الت ــات اإلرهابي ــى التنظي ع

توصيــل رســالتها، ســواء بغــرض تجنيــد أعضــاء جــدد وزيــادة 

ــوذ عــى األرض. ــات الوجــود والنف ــن، أو إثب املتعاطف

وينــرصف ثانيهــا، إىل تربيــر الحــرب عــى اإلرهــاب، 

وإضفــاء مزيــد مــن األهميــة والزخــم عــى الوجود العســكري 

ــى  ــات ع ــز الفيديوه ــال تركي ــن خ ــراق، م ــي يف الع األمري

اســتمرار نشــاط تنظيــم »القاعــدة« ومهاجمتــه ألهــداف 

حيويــة عديــدة يف العــراق، بشــكل ميكــن أن يســاعد ســواء يف 

اســتقطاب مزيــد مــن الدعــم اإلقليمــي والــدويل للحــرب عى 

اإلرهــاب، وال ســيا تنظيــم »القاعــدة« يف تلــك الفــرة، أو يف 

مواجهــة تصاعــد حــدة الرفــض الداخــي للتدخــل العســكري 

يف أزمــات خارجيــة.

ــر  ــذه التقاري ــياق إىل أن ه ــذا الس ــارة يف ه ــدر اإلش وتج

ــع التواصــل االجتاعــي  ــة عــى مواق ــارت ردود فعــل قوي أث

فــور اإلعــان عنهــا، حيــث طرحــت اتجاهــات عديــدة عــى 

تلــك املواقــع تســاؤالت حــول كيفيــة اإلقــدام عــى الرويــج 

ملــا يتــم محاربتــه وهــو اإلرهــاب، إذ إن هــذه الفيديوهــات 

ــة،  وغرهــا مــن شــأنها الرويــج لنشــاط التنظيــات اإلرهابي

ــك  ــاء تل ــط أعض ــب وضب ــا تعق ــرض منه ــى وإن كان الغ حت

املتعاطفــن  حتــى  أو  واملحتملــن،  املؤكديــن  التنظيــات 

معهــا.

وسيلة فعالة:

عمليــات  بتنفيــذ  الخاصــة  الفيديــو  مقاطــع  أثبتــت 

إرهابيــة،  أو حتــى التهديــد بالقيــام بهــا، فاعليــة كبــرة، نظــرًا 

لألثــر النفــي الــذي تركــه لــدى الــرأى العــام املتلقــي، ســواء 

ــا  ــوم بإعداده ــي تق ــات الت ــا للتنظي ــًدا أو معارًض كان مؤي

ــة. ــا اإللكروني ــى مواقعه ــا ع وبثه

ــب  ــار، بحس ــذا اإلط ــرًا يف ه ــر تأث ــو األك ــل الفيدي ولع

تنظيــم  بثــه  الــذي  الفيديــو  كان  الخــرباء،  مــن  العديــد 

ــي  ــش العراق ــراد مــن الجي »داعــش« والخــاص باستســام أف

ــرك مركباتهــم عــى  ــم وتســليم أســلحتهم وت ــارص التنظي لعن

ــر  ــه أث ــث كان ل ــل، حي ــؤدي إىل املوص ــق امل ــب الطري جوان

ــا  ــن قاطنيه ــر م ــة تذك ــر يف ســقوط املوصــل دون مقاوم كب

بعــد أن أثــار يف نفوســهم هــذا الفيديــو الرهبــة مــن مواجهــة 

ــش. ــن الجي ــراد م ــه أف ــلم ل ــدو استس ع

ويبــدو أن مثــة قــوى عديــدة بــدأت تبــدي اهتاًمــا 

ــن  ــل م ــدف التقلي ــك به ــها، وذل ــة نفس ــك اآللي ــا بتل خاًص

ــا  ــي تبثه ــو الت ــا مقاطــع الفيدي ــي تفرضه ــار الســلبية الت اآلث

ــرت  ــث ظه ــام، حي ــرأى الع ــدى ال ــة ل ــات اإلرهابي التنظي

فيديوهــات ماثلــة يف هــذا اإلطــار.

فعــى ســبيل املثــال لجــأت الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

ــا  ــوم بتنفيذه ــي يق ــات الت ــى الهج ــرد ع ــة، لل ــذه اآللي له

تنظيــم »القاعــدة«، وذلــك مــن خــال تصويــر أهــم العمليات 

العســكرية التــي قامــت بشــنها ضــد التنظيــم.

دوافع عديدة:

ــل أخــرى  ــول إن مثــة عوام ــك، ميكــن الق ــب ذل وإىل جان

ــكل  ــة بش ــذه اآللي ــتخدام ه ــدة إىل اس ــا عدي ــت أطرافًَ دفع

ــا يف: ــل أهمه ــف، يتمث مكث
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ــا  ــوم به ــي تق ــة الت ــى نشــاطات التعبئ ــق ع ١- التضيي

اإلرهابيــة،  التنظيــات  اتجهــت  اإلرهابيــة:  التنظيــات 

ــي تتعــرض  ــوط الت ــود والضغ ــع القي ــل م ــن أجــل التعام م

ــرأى  ــة مــع جمهورهــا وال ــا التواصلي ــز قدراته ــا، إىل تعزي له

العــام بشــكل عــام، مــن خــال الحــرص عــى امتــاك أجهــزة 

ــج  ــا مــن الروي ــة، متكنه ــة الحرفي ــة متخصصــة وعالي إعامي

ــات  ــطتها بتقني ــر أنش ــرة، وتصوي ــاليب مبتك ــا بأس ألفكاره

عاليــة،  واســتخدامها كجــزء مــن حــرب نفســية يف مواجهــة 

ــا. ــكرية ضده ــات العس ــارك يف العملي ــي تش ــراف الت األط

وجــود  عــدم  مُيثــل  املحايــدة:  األطــراف  غيــاب   -٢

جهــات محايــدة تقــوم بنقــل األحــداث يف مناطــق الــرصاع، 

ــا وارتفــاع مســتوى املخاطــر  ــة الوصــول إليه بســبب صعوب

ــود  ــدم وج ــك ع ــوريا، وكذل ــراق وس ــيا يف الع ــا، ال س فيه

مراســلن للتغطيــة اإلعاميــة، فرصــًة لزيــادة مصداقيــة هــذه 

الفيديوهــات التــي تنفــرد بتقديــم ســيناريوهات ملــا يحــدث 

ــا. ــدى موضوعيته ــن م ــن م عــى األرض يصعــب التيق

٣- ســهولة االنتشــار: ســاعدت وســائل اإلعــام الحديثــة 

عــى انتشــار مثــل هــذه الفيديوهــات، حيــث باتــت مواقــع 

التواصــل االجتاعــي مــن أهــم ســاحات املواجهــة بــن 

ــرب  ــارك يف الح ــي تش ــراف الت ــة واألط ــات اإلرهابي التنظي

ضدهــا؛ إذ تســتخدمها تلــك األطــراف بكثافــة، للوصــول إىل 

أكــرب عــدد مــن املتابعــن مــن الــرأى العــام، نظــرًا لشــعبية 

ــر محتوياتهــا عــى املتابعــن. هــذه املواقــع وتأث

وتأثــر  فعاليــة  إن  القــول  ميكــن  النهايــة،  ويف      

مقاطــع الفيديــو عــى وســائل التواصــل اإلعالمــي واملواقــع 

اإللكرتونيــة ترشــحها ألن تكــون الوســيلة األكــر اســتخداًما 

ــهدت  ــا إذا ش ــة م ــة يف حال ــة، خاص ــرتة القادم ــالل الف خ

ــذي  ــور ال ــب التط ــث تواك ــات الب ــا يف تقني ــوًرا ملحوظً تط

ــة. ــذه املرحل ــالم يف ه ــائل اإلع ــهده وس All Rights Reserved Future for Advanced تش
Research and Studies (FARAS) © 2016

عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيا   والتــي 

باهتامــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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