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بالرغم

من خسائرها األخيرة في ساحات القتال في سوريا
والعراق ،تظل الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ( )ISISتهديداً بالغاً إذ
ما زالت تكتسب األتباع وتُل ِهم بالهجمات اإلرهابية في الغرب وحول العالم.
منصات وسائل التواصل
االجتماعي مثل تويتر ( )Twitterلعبت دوراً
ّ
استخدمت األخيرة
أساسياً في نجاح الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ،فقد
َ
هذه القنوات لنشر رسالتها ،واالتصال بالجماهير الجديدة والقديمة ،والتشجيع
مولت مؤسسة  RANDدراسةً لتبحث
على ّ
شن هجمات .في عام ّ ،2015
في شبكات مناصري الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا وخصومها عبر
تويتر ،وقد ُن ِش َرت نتائج هذه الدراسة عام  1.2016وجدت تلك الدراسة
فإن خصوم الدولة اإلسالمية في العراق
أنه بالرغم من األعداد الساحقةّ ،
حد عمي ٍ
وسوريا مشرذمون إلى ٍّ
ق على طول الخطوط المذهبية والقومية،
بينما يتّصف مناصرو الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ،بالرغم من أنهم
ٍ
بدرجة أعلى من التنسيق واإللمام في استخدامهم لوسائل التواصل
أقل عدداً،
االجتماعي.
ّ
ٍ
ٍ
عما يزيد على
تغريدة
مليون
23
من
ألكثر
السابق
تحليلنا
في
ة
صادر
ّ
ٍ
 770,000حساب استخدام مختلف ،من يوليو/تموز  2014وحتى مايو/أيار
يتفوقون
 ،2015وجدنا ّ
أن خصوم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ّ

في العدد على مناصريها بنسبة ست ٍة إلى واحد ،وتتصاعد هذه النسبة حتى
ٍ
واحد مع انقضاء شهر مايو/أيار  .2015مع األسف،
تصل الثالثين إلى
بأن مناصري
على الرغم من العدد األكبر للخصوم ،ما زال هناك
تصور ّ
ٌ
الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا يهيمنون على تويتر .هذا التصور
أن مناصري الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا
ٌّ
مبني جزئياً على واقع ّ
“يتفوقون في التغريد” على الخصوم بانتظام ،إذ ينتجون ما معدله  50في
ّ
يشغلون
المئة من التغريدات اليومية أكثر من الخصوم .إضافةً إلى ذلك ،هم ّ
ٍ
االجتماعي ،فيحشدون
متطورةً في استخدامهم لوسائل التواصل
استراتيجيات
ّ
ّ
ٍ
بسرعة وفعالية .مثالً ،تنتِج المكاتب
أتباعهم لنشر محتوى التغريدات
اإلعالمية التابعة للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا محتوى مصمماً ليالئم
بلغ ٍ
ات مختلفة ،ويتراوح ذلك بين النص البسيط ،إلى مقاطع
جماهير مختلفةً ّ
َ
الفيديو المنتَ َجة ببراعة ،بحيث تكاد تكون مسرحية الطابع .تغريداتهم تحوي
ٍ
و“ص َدر اآلن”،
عبارات مثل “خبر عاجل” ،و“أنشر” ،و“أربط”،
بانتظام
َ
مصطلحات تغيب عن تغريدات معارضة الدولة
تصويري” ،وهي
و“محتوى
ٌ
ّ
اإلسالمية في العراق وسوريا.
ٍ
خصوم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا  ،من جهة أخرى،
منقسمون على طول الخطوط المذهبية والقومية معاً .باالستمداد من تحليل

ٍ
ٍ
جامعة كبيرة:
مجموعات
اللغوي ،اكتشفنا وجود أربع
الشبكات والتحليل
ّ
ثالث منها تعارض الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا على األغلب
ٌ
(السنة ،والشيعة ،والمجاهدين السوريين) ،وواحدةٌ تدعم الدولة اإلسالمية
ٍ
في العراق وسوريا .ك ّل
واحدة من هذه المجموعات تستخدم لغةً مختلفةً

لها والمنظمات غير الحكومية ،من استخدام تحليلنا لكي تنفّذ بصور ٍة أكثر
فعالية ،رسائل تنطلق من األعلى نحو القاعدة لمكافحة دعم الدولة اإلسالمية
ٍ
بشكل مباشر.
في العراق وسوريا عبر تويتر

ّ
المؤثرون
الرسائل التي تنطلق من القاعدة نحو األعلى:
إحدى المالحظات الرئيسية من دراستنا السابقة هي الوفرة الواسعة في
خصوم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ( )ISISالنشطين عبر تويتر
إن خصوم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا هؤالء ،يمثّلون
(ّ .)Twitter
ٍ
حملة لمكافحة الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا .من
مكوناً أساسياً في
ِّ
ٍ
مصداقية بين
غير المرجح أن تكون حكومة الواليات المتحدة رسوالً ذا
تعرضها لخطر التحول نحو الراديكالية واالنقياد
الشعوب التي تتّصف بشدة ّ
للتجنيد 2.في المقابل ،من المرجح أن يتم ّكن النظراء الناطقون بالعربية
ٍ
ٍ
بطريقة
مجموعة ما أن يستهدفوا التطرف واأليديولوجيا المتطرفة
داخل
أكثر مصداقيةً لحد أبعد ،من حمالت الرسائل التي ترعاها الحكومة منفردة.
مقيدين بالتعاطي المباشر مع
إن محاورين من هذا النوع هم أيضاً غير ّ
ّ
الجذور الدينية الشائكة للتطرف .ونظراً لطبيعة االنتشار السريع لوسائل
االجتماعي ،تملك هذه الرسائل فرصة االنبثاق نحو شبكات
التواصل
ّ
ٍ
ٍ
متعددة ومتنوعة.
اجتماعي
تواصل
ٍّ
ٍ
بحشد من البيانات داخل قطاع التسويق
هذه المالحظة مدعومةٌ
التجاري .من المرجح بصور ٍة أكبر أن تكون مشافهةٌ فردية (أي التوصيات
ّ
معي ٍ
ٍ
ٍ
نة من ِقَبل األصدقاء والعائلة والخبراء الموثوقين) أكثر
تجارية
بعالمات
ّ

للتحدث عن الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا والقضايا التي تعني هذه
المجموعات .عند دراسة هذه المواضيع المستقلة التي تلقى صدى ،يتّضح
أن تكون
مصم َمةً لتالئم االهتمامات
َّ
أن جهود الرسائل المضادة يجب ّ
ّ
إن رسالةً من النوع الذي “يناسب كل األحوال”
مجموعة.
لكل
األساسية
ّ
شر”) ستفشل.
وسوريا
العراق
في
(مثالً“ ،الدولة اإلسالمية
ّ
ٍ
العملياتي للنتائج
خيارات من أجل التفعيل
التحليلي
يقدم هذا المنظور
ّ
ّ
ّ
التي وصلنا إليها مؤخراً بشأن خصوم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا
الحالي حول االستفادة
ومناصريها عبر تويتر ،فمزجنا هذه النتائج بالبحث
ّ
ٍ
مضادة
رسائل
من مؤثّرين ،وتصميم رسائل من أجل وضع استراتيجية
َ
عبر تويتر ،تكون مستندةً إلى البيانات ،وقابلةً للتفعيل .تصوغ هذه الورقة
رئيسيين للتواصل.
مسارين
مقاربةً في الرسائل المضادة لالستخدام في
َ
َ
نفصل مقاربةً للعمل مع مستخدمين مؤثرين لتويتر في العالم
أوالًّ ،
ٍ
ٍ
أصيلة تنطلق من القاعدة نحو األعلى
لعملية
العربي ،من أجل الترويج
ّ
في الرسائل المضادة للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا .ثانياً ،نسلّط
الضوء على طر ٍ
ق تتمكن من خاللها الواليات المتحدة والحكومات الشريكة

بالمقارنة مع مناصري الدولة اإلسالمية في
ٍ
العراق وسورياِ ،
تغريدات
ينتج خصومها عدد
يق ّ
ِ
ل بنسبة  50في المئة ،في اليوم الواحد
ً
ً
مقارنة مع  60تصدر
تغريدة في المعدل،
(40

تأثيراً في قرارات عمليات الشراء من العملية التقليدية في إعالن الشركات.
أن
مثالً ،نفّذت شركة نيلسن ( )Nielsenمؤخراً دراسةً استقصائيةً أظهرت ّ
 83في المئة من المستجيبين عبر اإلنترنت ممن خضعوا لهذه الدراسة،
ٍ
ٍ
أفراد يعرفونهم من األصدقاء والعائلة 3.توحي
بتوصيات صدرت عن
يثقون
ٍ
ٍ
كامنة في التوصيات
قابلية
دراسات استقصائيةٌ صناعيةٌ أخرى بوجود
ٌ
االجتماعي .وجدت شركة ماكينزي(  (�McK
التواصل
وسائل
على
المبنية
ّ
 )inseyمثالً ،أن  26في المئة من عمليات الشراء على امتداد ٍ
فئات من
ّ
4
ٍ
االجتماعي.
التواصل
وسائل
عبر
بتوصيات
رة
ث
متأ
المنتجات كانت ّ ً
ّ
بالرغم من المصداقية المتزايدة لخصوم الدولة اإلسالمية في العراق

عن المناصرين) ،مما يوحي ّ
بأن هذه المجموعة
س ًة بالكامل في المعركة ضد
ح َّم َ
ليست ُم َ
الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا.
2

ٍ
محدوديات رئيسية .بالمقارنة مع مناصري
وسوريا هؤالء ،فإنهم يعانون من
ٍ
تغريدات ِيق ّل
الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ،ينتِج خصومها عدد

مصم ٌم
تسويقي
برنامج
للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا .كيف يستطيع
َّ
ٌّ
ٌ
للمساعدة في بيع البرمجيات الخاصة بحقل األعمال والبيرة ،أن يتعاطى
شائكة ومعقّ ٍ
ٍ
ٍ
التحول نحو الراديكالية؟ بالطبع ،التسويق
مشكلة
مع
دة مثل
ّ
عبر المشافهة لم يقتصر فقط على بيع المزيد من المنتجات؛ لقد استُ ِ
خدم
المضاد للتدخين بين المراهقين ،ومكافحة االتّجار
أيضاً في حمالت الترويج
ّ
بالجنس 9.في صميمه ،التسويق عبر المشافهة هو عبارةٌ عن إشعال
ٍ
تحركات اجتماعيةَ :ج ْع ُل المزيد من األشخاص يشاركون اآلخرين آراءهم
ٍ
وح ْملهم على ِف ْع ِل ذلك
حول
ٍ
بطريقة أكثر تأثيراً وأصالةً
موضوع ّ
معينَ ،
ٍ
ٍ
حملة لمكافحة
نتيجة مثل هذه بوصفها جزءاً من
إن تحقيق
ومصداقيةّ .
الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ( )ISISمن شأنه عزل مناصري
تقبل رسالتها ،وتوفير ٍ
إلهام
الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ،وتقليل ّ
التحول نحو الراديكالية.
أكثر إيجابيةً ألولئك الواقعين تحت خطر
ّ
ٍ
التحليلي ،تعتمد على تويتر بوصفه
بمقاربة خالل هذا المنظور
نعرف
ّ
ّ
والتعرف إليهم .إنما ،نأمل أن يكون
لين
المحتم
رين
ث
المؤ
لفهم
األولية
اآللية
ّ
ّ
َ
تداعيات أكثر اتّساعاً بكثير .من حيث النظرية ،يرجح
للمقاربة الموصى بها
ٌ
ٍ
قنوات أخرى من
أن يكون مستخدمو تويتر المؤثّرون ،مؤثّرين أيضاً عبر
االجتماعي ،باإلضافة إلى حياتهم الحقيقية غير االفتراضية.
وسائل التواصل
ّ
تأثير أبعد
بالتاليّ ،
إن العثور على المؤثّرين عبر تويتر وتدريبهم سيكون له ٌ
ٍ
بمجال كبير.
من تويتر
الكم المتنامي للدراسات السابقة في حقل
نستخلص الدروس اآلتية من ّ
ٍ
بمقاربات لتعزيز المشافهة.
األعمال ،والذي يوصي

بنسبة  50في المئة ،في اليوم الواحد ( 40تغريدةً في المعدل ،مقارنةً مع
بأن هذه المجموعة ليست ُم َح َّم َسةً
 60تصدر عن المناصرين) ،مما يوحي ّ
بالكامل في المعركة ضد الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا .باإلضافة
إلى ذلك ،تُظ ِهر التحليالت اللغوية المتعلقة بالمجموعة الجامعة لمناصري
ٍ
بشكل أنشط،
أن هؤالء يتمسكون
الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ّ
ٍ
ٍ
االجتماعي عن طريق التشجيع
فعالة في وسائل التواصل
باستراتيجية
ّ
االستباقي ألمثالهم من المناصرين على “نشر” و“تعميم” و“ربط” الرسائل
ّ
متناوِلها وتأثيرها 5.بالتالي ،على الرغم من أعدادهم ،يظ ّل
توسيع
من أجل
َ
ٍ
مؤات عند
وضع غير
خصوم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا في
ٍ
المقارنة.
بأن هذا الوضع غير المؤاتي يمكن على األق ّل ،عكسه جزئياً.
نجادل ّ
طو َرت األعمال
استفدنا هذه الخالصة من قطاع التسويق
ّ
التجاري ،حيث ّ
ٍ
ٍ
إيجابية وتعزيز القدرة الكامنة
مشافهة
المصم َمة لتوليد
عدداً من البرامج
َّ
على التأثير لدى شبكات الدعم التابعة لها .مثالً ،توظّف شركة فيسكارز
( )Fiskarsللفنون ِ
والح َرف برنامج سفار ٍة لعالمتها التجارية ،تعمل فيه
مع المتحمسين المحليين للفنون ِ
والح َرف من أجل مساعدتهم على إخبار
ِ
أن الحملة ولّ َدت زيادةً
قصتهم حول استخدام منتجات فيسكارزُ .نق َل ّ
6
قدرها  600في المئة في المحادثات عبر اإلنترنت  .شركة ساب ()SAP
خبراء موثوقين
طورت ونفّذت خطةً لالرتباط مع
َ
لبرمجيات حقل األعمالّ ،
ومدونين حول أمور
متنوعين يشملون أساتذة ،ومحللين في حقل األعمال،
ِّ
البرمجيات 7.استفادت بابست بلو ريبون ( )Pabst Blue Ribbonمن
استراتيجي في المشافهة .هذا البرنامج الذي استهدف الشريحة
برنامج
ٍ
ٍّ
ٍ
أحيان كثيرة،
نسب إليه في
ي
أوريغون،
بورتالند،
في
السكان
من
األلفية
ُ َ
8
فضل إحداث تحو ٍل ٍ
كامل في هذه العالمة التجارية.
ّ
أن دراسةً لممارسات المشافهة التجارية هذه ،بالتالزم
إننا مقتنعون ّ
مع ٍ
تقييم عن كثب للنتائج التي حصلنا عليها من خالل الشبكات ،بوسعها
ٍ
ِ
المعارضة
عمليات يمكنها تعزيز عدد وتأثير المجموعة
أن تد ّل نحو

ً
إننا مقتنعون ّ
دراسة لممارسات المشافهة
أن
ٍ
تقييم عن كثب
التجارية هذه ،بالتالزم مع
للنتائج التي حصلنا عليها من خالل الشبكات،
ّ
ٍ
عمليات يمكنها تعزيز
تدل نحو
بوسعها أن
عدد وتأثير المجموعة المعارِضة للدولة
اإلسالمية في العراق وسوريا.
3

محتوى التغريدة التي أعيد إرسالها لتحديد الشعبية النسبية لمقاطع الفيديو أو
النصّية).
الصور أو التغريدات
ّ

استمع للمحادثة عبر تويتر ()Twitter
أي حملة تسوي ٍ
ق فعالة.
األبحاث حول السوق هي خطوةٌ أولى أساسيةٌ في ّ
ٍ
المسوقون
أبحاث حول السوق من أجل حمالت المؤثّرين ،يحاول
عند إجراء
ّ
عالمة تجار ٍ
ٍ
ية ما ،وكذلك ٌّ
كل من المعجبين بها
يتحدث الخبراء عن
فهم كيف ّ
10
الذامين لها.
و ّ
هذه الفكرة األساسية حفّزت بحثنا المتعلق بدراسة مناصري ال ــدولة
اإلسالمية في الع ـراق وسـوريـا ( )ISISوخصومها عبـر تويتـر (.)Twitter
ينور حملةً للوصول إلى المؤثّرين
نحن مقتنعون ّ
أن تحليالً مثل هذا يمكنه أن ّ
ٍ
بشكل مهم .بعزل األفراد الذين استخدموا بكثرٍة مصطلح داعش و/أو مصطلح
تمكنا من إخضاع المواضيع الرئيسية
الدولة اإلسالمية (باللغة العربية)ّ ،
اللغوي .هذه المواضيع (باإلضافة إلى تلك التي
لدى ِكال الفئتَين للتحليل
ّ
السنّية) ليست مفيدةً فحسب في الجهود
تختص بها المجموعات القومية ّ
ّ
المضادة (ر ِ
اجع“ :الرســائل التي تنطلق من األعلى نحو
ـائل
ـ
س
للر
ة
ر
ـ
ش
المبا
ّ
تنور سبيالً للوصول إلى
القاعدة :المجموعات” ،ص ،)8 .إو�نما هي أيضاً ّ
المؤثّرين (ر ِ
اجع ِ
تمكنا أيضاً من اقتفاء وتيرة نشر
“أشرك مؤثّرين” ،صّ .)5 .
فترضاً للحالة
هاتَين المجموعتَين للمحتوى عبر تويتر ،موفّرين بذلك مقياساً ُم َ
احد ذي ٍ
حادث و ٍ
ٍ
منشأ
التعرف على
التنافسية للنقاش .أخي اًر ،ساعد التحليل في ّ
حمس المجموعة
الطيار
ٍّ
خارجي على األقل (مقتل ّ
األردني ُمعاذ الكساسبة) ّ
ّ
شخص التحليل أيضاً ما
بقوة.
يا
ر
وسو
اق
ر
الع
في
اإلسالمية
للدولة
المعادية
ّ
كبير في نشاط مناصري الدولة اإلسالمية في العراق
ظهر أنه
ٌ
انخفاض ٌ
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وســوريا ،يمكن أن تكون قد ســببته حملة تعليق الحســابات عبر تويتر.
ٍ
ٍ
بشكل
معلومات أخرى أن تكون مفيدةً أيضاً.
من شأن
إن تحليالً
نقديّ ،
ّ
التعرف إلى مؤثّرين رئيســيين معادين للدولة اإلســامية
مثل هذا يســتطيع ّ
يتعرف إلى أكثر المحتوى
في العراق وسوريا في النقاش .يستطيع أيضاً أن ّ
المعادي للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا تأثي اًر عن طريق اقتفاء البيانات
ٍ
تحليل
المتعلقة بالتغريدات التي أعيد إرسالها والتنويهات .من شأن هكذا
يتعرف ال فقط إلى المواضيع المؤثّرة للرسائل (مثالً ،مواضيع ومباحث
أن ّ
شارك بكثافة) ،إو�نما أن يحدد
المحتويات األكثر وروداً في التغريدات التي تُ َ
أيضاً القيمة النسبية لنص التغريدة ،ومقطع الفيديو ،وروابط الشبكة (أي دراسة

ّ
المؤثرين
اخ َتر
التعرف إلى مؤثّرين ألغراض التوعية مهمةٌ تحليليةٌ تخلو نسبياً من التعقيد
ّ
عبر تويتر ( .)Twitterبوجود األدوات التحليلية المتعلقة بوسائل التواصل
معينين لتويتر
االجتماعي متاحةً على العموم ،باإلمكان تصنيف مستخدمين ّ
ّ
ٍ
في مراتب تِ
االجتماعي تُطلَق عليها تسمية
التأثير
من
مختلفة
لمقاييس
ا
بع
ً
َ
َ
ّ
المركزية 12.المفتاح هو العثور على مستخدمين لتويتر داخل الشبكة ،ممن
ٍ
ٍ
متعددة من المركزية ،بحيث ال نكون
مقاييس
درجات عاليةً في
يحرزون
َ
التعرف إلى الحسابات الغزيرة اإلنتاج ،إو�نما باألحرى إلى
فقط في طور ّ
ٍ
مجموعات
تلك التي تشغل موقعاً مهماً داخل المحادثة ،وهم يربطون ضمناً
مختلفةً ببعضها .يمكن انطالقاً من هذا المخزون للحسابات العالية المركزية،
يجري فحص األفراد لتَبيُّن لياقتهم .ميزة هذه المقاربة هو أنها تمكنن
أن
َ
ٍ
المحتملين ،من أجل
مجموعة أصغر من المؤثّرين
التعرف إلى
عملية ّ
َ
والتثبت من جهة المحللين البشريين .بالنسبة
إخضاعهم للمزيد من التحقيق
ّ
االجتماعي،
للبرامج ذات الوصول المحدود إلى خبراء شبكات التواصل
ّ
من الممكن أيضاً استخدام األدوات المتوفّرة تجارياً ،مثل كالوت ()Klout
13
وكريد (.)Kred
هناك حاجةٌ ألخذ عاملَين إضافييَّن في االعتبار .أوالً ،يمكن أن يسمح
التعرف إلى المجموعات المحددة التي
تحليل الشبكات للمخططين بفرصة ّ
يرغبون باستهدافها في سياق مشاركة المؤثّرين .في الدراسة السابقة،
للتعرف إلى مجموعات
استخدمنا الخوارزميات الكاشفة للمجموعات ّ
ٍ
ٍ
بشكل وثيق .بإخضاع هذه
ببعض
مستخدمي تويتر الذين يرتبط بعضهم
تمكنا على أثر ذلك من التعرف ال
المجموعات المحددة للتحليل
اللغويّ ،
ّ
العامين في هذه المجموعات ،إو�نما أيضاً إلى المواضيع
فقط إلى المشاركين
ّ
السّنّية،
تفردت المجموعة الجامعة ّ
الفريدة في خطاب تلك المجموعات .لقد ّ
مثالً ،باحتواء ٍ
حشد من المجموعات األصغر حجماً ،بدت منظّمةً حول
إفريقية (أي الهويات المصرية،
الدول القومية الشرق أوسطية والشمال
ّ

4

ٍ
قابلية
وتعزيز مهاراتهم في التأثير ،ومســاعدتهم على تعميم محتوى ذي
ٍ
الحقيقي في العمل مع المؤثّرين هو أنهم يستمدون
عالية للمشاركة .التحدي
ّ
المصداقية من استقالليتهم وأصالتهم .الجهود الثقيلة الوطأة ،مثل دفع المال
يخرب أصالتهم ويجازف بجعلهم
للمؤثّرين في مقابل نشر محتوى موحَّد قد ّ
أقل تأثي اًر 17.المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تسعى للعمل مع
المحتملين حتى
تتأنى في مشاركة المؤثّرين
مؤثّرين ،ينبغي عليها بالتالي ،أن ّ
َ
ات ر ٍ
المتالعب .نعرف بثالث خطو ٍ
ِ
ئيسية في هذه العملية.
ال تظهر بمظهر
ّ

ّ
المؤثرون المثاليون سيكونون أولئك الذين
بشكل نشط ،محتوى ذا ِ
ٍ
صلة،
ينشرون بالفعل،
معاديًا للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا،
ً
ٍ
عالية في المركزية.
درجات
وأحرزوا
واألردنية ،والتونسية ،والسعودية ،والليبية) .بوسع المخططين حينها أن
يختاروا المجموعات التي يرغبون في استهدافها من أجل عملية مشاركة
يتم اختيار
المؤثّرين 14.العملية تقوم بمهمة التحليل
التقطيعي .عندما ّ
ّ
المجموعات ،من السهل نسبياً تطبيق أدوات تحليل الشبكات ،من أجل
التعرف على المؤثّرين المناسبين للمشاركة  -أي جماعةٌ من المؤثّرين
ّ
المحتملين لكل مجموعة.
َ
ثانياً ،من المهم أخذ موقف ك ّل ٍ
فرد من المؤثّرين في عداوة الدولة
ٍ
حملة عامة ،يبدو
اإلسالمية في العراق وسوريا بعين االعتبار .ألغراض
تاريخ في نشر المحتوى المعادي
جلياً أن العمل مع مستخدمين ليس لهم
ٌ
ّ
للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ،أو أولئك الذين يقعون في ترتيبٍ
ٍّ
تتدنى قيمته 15.المؤثّرون
أمر ّ
متدن جداً من حيث مقاييس المركزيةٌ ،
ٍ
المثاليون سيكونون أولئك الذين ينشرون بالفعل ،بشكل نشط ،محتوى ذا
ٍ
صلة ،معادياً للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ،وأحرزوا
درجات عاليةً
ٍ
متحمسين
في المركزية .إنما ،قد يكون من الممكن أيضاً العمل مع خصوم
ّ
ٍ
درجات متوسطة
ممن يحرزون فقط
للدولة اإلسالمية في العراق وسورياّ ،
االرتفاع في مقاييس المركزية ،إذا كان الهدف من الحملة مساعدة هؤالء
األفراد على أن يصبحوا أكثر تأثيراً .أو يمكن للمرء أن يعمل مع خصومٍ
تأثير مرتفعٌ إو�ن كانوا أقل
ممن لهم ٌ
للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ّ
حث المؤثّرين األصليين على التغريد بمحتوى معادٍ
حماساً ،إذا كان الهدف ّ
16
ٍ
للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا بوتيرة أعلى.

بناء العالقات

ٍ
إن خطوةً
أوالً ،يجب أن تعمل المنظمات لبناء عالقة مع المؤثّرين الرئيسيينّ .
يعرف بما
رئيسيةً في هذه العملية تشمل البحث
ّ
المتأني حول السوق ،الذي ّ
يحبه المؤثّر وما يكرهه ،ومواضيع الخطاب عبر تويتر ( .)Twitterيمكن
ٍ
أساس من الصداقة ويشاركوا
للمخططين بعد ذلك أن يستعينوا بالمؤثّرين على
ٍ
ٍ
محتواهم ،ويعلّقوا على ما ينشرون ،وينخرطوا معهم في محادثات حقيقية عبر
18
أن إظهار االهتمام الصادق بآراء
عدد من
اإلنترنت .يالحظ ٌ
المسوقين ّ
ّ
ق قوية ،أداةٌ “تكرم أصواتهم” ،وتُ ِ
المؤثّر يمكن أن يكون أداة تسوي ٍ
شع ُرهم
ٍ
بشكل خاص،
بأنهم ُمقَ َّدرون ومتم ّكنون 19.بالنسبة ألولئك األفراد المؤثّرين
ٍ
اجتماعات
االفتراضي عن طريق
من الممكن التواصل معهم خارج المجال
ّ
ٍ
فردية أو أثناء مؤتمرات ،أو غيرها من األماكن .بعض الشركات مثالً،
الرئيسي للشركة إلعطائهم
اتخذت خطوةً إضافيةً بدعوة المؤثّرين إلى المقر
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
جوالت ميدانية في طابق المصنع ،أو
سريعة عن المنتجات ،وتوفير
لمحات
20
تدابير كهذه
إن
دعوتهم للتحدث مباشرةً مع المدراء التنفيذيين في الشركةّ .
َ
تحمس المؤثّرين الذين هم في األصل معجبون بالعالمة التجارية
يمكن أن ّ
تجارب جديدةً ليشاركوها مع مجموعاتهم عبر
لهذه الشركة ،وتعطيهم
َ
اإلنترنت .القاعدة الرئيسية في عملية المشاركة هذه هو أنها يجب أن تكون

ّ
المؤثرين هو
الحقيقي في العمل مع
التحدي
ّ
أنهم يستمدون المصداقية من استقالليتهم
وأصالتهم.

مشاركة المؤثرين
ٍ
من خالل المشاركة النشطة ،تسعى المنظمات لبناء عالقة مع المؤثّرين،
5

إن هدفاً رئيسياً من تدريب سفارة العالمات التجارية هو مساعدة
الرسائلّ .
ٍ
بشكل أفضل على فهم وتقدير العالمة التجارية للشركة ،بحيث
المؤثّرين
23
يصبحون أكثر شوقاً للتحدث عن هذه العالمة التجارية.
االجتماعي يمكن توفيره للمؤثّرين
التدريب على وسائل التواصل
ّ
ٍ
تشكيلة من
المعادين للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ( )ISISمن خالل
اإللكتروني ،والندوات عبر
الوسائل تشمل ورش العمل وجهاً لوجه ،والتعلّم
ّ
َّ
الحية منها
والمسجلَة 24.العديد من الشركات التجارية متخصصةٌ
اإلنترنتّ ،
ٍ
ٍ
بسهولة من
تدريب مضبوطة التصميم ،يمكن تقديمها
برامج
في تطوير
ِ
الحي للحاضرين
اإللكتروني .يمكن أيضاً تقديم التدريب
برنامج للتعلّم
خالل
ٍ
ّ
ّ
في المؤتمرات المحلية واإلقليمية لمكافحة التطرف العنيف ،واألمر األخير
يوفّر فرصةً َّ
معز َزةً أمام المشاركين للتشبيك .األمر المهم هو أنه ينبغي
االجتماعي أن ُيعلِّ َم تقنيات السالمة عبر
للتدريب على وسائل التواصل
ّ
اإلنترنت ،لمساعدة المتدربين على التعاطي مع بعض المخاطر التي قد
ضد التطرف ،وتخفيفها .يجب أن يتضمن
تنشأ من المجاهرة بالحديث ّ
ٍ
ٍ
االجتماعي،
متنوعة من منصات وسائل التواصل
أصناف
أيضاً تدريباً على
ّ
غيراالفتراضي مثل بناء
الحقيقي
والتدريب على تقنيات التأثير في العالم
ّ
ّ
الوسع تمكين
المنظمات الشعبية .باإلضافة إلى التدريب ،قد يكون في ُ
المؤثّرين عن طريق المعلومات ذات الصِّلة وتحليالت البيانات .مثالً،
ٍ
تواصل
تتعرف إلى أكثر أنواع المحتوى تأثيراً في شبكات
التحليالت التي ّ
معينة ،يمكن تعميمها على المؤثّرين لمساعدتهم على ضبط تصميم
ٍّ
اجتماعي ّ
ٍ
بشكل خاص.
المحتوى الذي يشاركونه
ـي تحفيز هؤالء المؤثّرين على المشــاركة في برنامج
بالفعل ،من األساسـ ّ
تم وصفها
تدريب كهذا .المشاركة المتأني في خطوة بناء العالقة التي ّ
سيكون أساسياً .يجب أن يثِق المؤثّرون بالوكاالت والمنظمات والمحاورين
الذين ِ
يشركونهم ألغراض هذا التدريب .من المهم جداً أيضاً أن َيروا في هذا
التدريب قيمةً شخصيةً لهم .لهذه الغاية ،تدعو كاري غيتارد(  (�Cari Guit
 ،)tardوهي خبيرةٌ في التواصل االستراتيجي ،إلى مقار ٍ
بة هي عبارةٌ عن
ّ
الصفوف التي يعلّمها الخبراء ،حيث يحمل األفراد الذين يتلقّون التدريب
بأن التمرين يســاعدهم على بناء المهارات األساســية التي يمكنهم
“تصوراً ّ

االجتماعي يمكن
التدريب على وسائل التواصل
ّ
ّ
للمؤثرين المعادين للدولة اإلسالمية
توفيره
ٍ
تشكيلة
في العراق وسوريا ( )ISISمن خالل
من الوسائل تشمل ورش العمل وجهًا لوجه،
اإللكتروني ،والندوات عبر اإلنترنت،
والتع ّلم
ّ
والمسج َلة.
الح ّية منها
َّ
مرةً ثم ينتهي ،أو عمليةً تتوقف عندما
مستدامة؛ المشاركة ليس أمراً يحدث ّ
تقوى العالقة .بالتالي ،يجادل بعض الباحثين باتجاه تخصيص مدراء من
ٍ
ٍ
محدودة من المؤثّرين.
حافظة
المؤثّرين ،يساعدون في إدارة العالقات مع

بناء القدرات
ٍ
سلسلة من عمليات المشاركة مع المؤثّرين المختارين
بعد ذلك ،يمكن تنفيذ
ٍ
لبناء قدراتهم في سبيل ٍ
تدريب مثل هذه
برامج
إن
تأثير أكثر فعاليةّ .
َ
المؤيدين.
أصبحت شائعةً في برامج سفراء العالمات التجارية ،والموظفين
ّ
مثالً ،وفّرت شركة ِد ّل كومبيوترز ( )Dell Computersتدريباً على
االجتماعي لآلالف من موظفيها بوصفه جزءاً من جامعة
وسائل التواصل
ّ
االجتماعي والمجتمع(  (�Social Media and Commu
وسائل التواصل
ّ
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 )nity Universityلديها .هذه الجهود ال تدعم تسويق ِد ّل ( )Dellفحسب،
ولكنها أيضاً تساعد الشركة على توظيف المواهب الجديدة واالحتفاظ بها.
أن
ِّ
المسوقة االجتماعية ريبيكا بوشبل ( )Rebecca Bouchebelتالحظ ّ
مثل هذا التدريب يمكنه مساعدة المشاركين على معرفة َمن يستهدفون،
وكيف يستهدفونهم ،وكيف يصنعون مثالً ،رسائل فعالةً عبر تويتر(  (�Twit
الحد البالغ  140حرفاً .قد تتضمن مظاهر أخرى من التدريب
 )terبوجود ّ
ٍ
ٍ
االجتماعي ،باستخدام تحليالت
مناسبة لوسائل التواصل
استراتيجية
تطوير
ّ
متناول وفعالية حمالت االستعانة،
البيانات التي تساعد على تحديد اتّساع
َ
داعي ألن يكون التدريب مر ّكزاً على مهارات
وتحسين التنفيذ 22.وال
َ
6

اإلستمرار باالستفادة منها في حياتهم المهنية والشخصية” .تجادل غيتارد
بأن المسعى سيفشل في نهاية المطاف إذا لم يكن “محفَّزاً ومؤطَّراً من أجل
ّ
25
منفعتهم الفردية”.

وسوريا أو هزيمتها ،ويشمل ذلك المقابالت مع أولئك الذين انشقّوا عنها.
يستطيع الممولون الحكوميون أو غير الحكوميين تكليف تنفيذ ٍ
معي ٍن
عمل ّ
لفنانين رقميين والرقميين ،بمن فيهم أولئك العاملون في األفالم والشعر
والموسيقى ،ليخبروا حكايةً هادفةً وجذابة.
لقد تم بالفعل إنشاء ٍ
كمية كبيرٍة من المحتوى؛ من المهمات الرئيسية
ّ
تجميع ومعالجة المحتوى الموجود ،وجعل الوصول إليه ســهالً من ِقَبل
يقدم محتوى معالَجاً،
موقع
المؤثّرين .قد يتّخذ هذا األمر شكل
ٍ
ٍّ
إلكتروني ّ
ِ
المشاركة ومؤثّري
اليومي على المنظمات غير الحكومية
أو الئحةٌ للتوزيع
ّ
ٍ
ٍ
مهمة من المستخدمين،
شبكات
تالقح نشطٌ للمحتوى عبر
المجتمع المدني ،أو
ٌ
ولكنها مستقلةٌ لوال هذه العملية .من الممكن أيضاً المساعدة على إعطاء
تجارب تساعدهم على سرد قصتهم الخاصة.
المؤثّرين قدرةً على الوصول إلى
َ
أحد األمثلة على هذا األمر قد يكون السماح للمؤثّرين بفرصة مقابلة
المتسربين من الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ،أو أحد مقاتلي المجاهدين
ّ
ٍ
عظيم ليشاركوه مع جماهيرهم.
ه
ر
بدو
وهذا
لها،
المعادين
يزودهم بمحتوى
ّ

ٍ
قابل للمشاركة
توفير الوصول إلى محتوى
بعد ذلك ،من المهم أن ُيوفَّر للمؤثّرين الوصول إلى محتوى ٍ
قابل للمشاركة -
َ
26
ٍ
طرف ثالث.
شارك من جهة
ي
أن
أو
تمريره
على
محتوى يستبطن القدرة
ُ
َ
متبرعم حول طابع المحتوى ذي القابلية العالية للمشاركة.
علم
ٌ
هناك ٌ
ٍ
مراجعة لمحتوى “نيويورك تايمز” ( )New York Timesعبر
مثالً ،في
اإلنترنت ،وجد جونا برغر ( ،)Jonah Bergerاألستاذ في جامعة
أن المحتوى الذي ينتِج
بنسيلفانيا (ّ ،)University of Pennsyslvania
مشاعر من النوع العالي اإلثارة  -مثل الرهبة والغضب والقلق  -يميل
َ
مشاعر
أكثر
يكون
ألن
يستحضر
الذي
المحتوى
من
االنتشار
في
ة
سرع
ً
َ
27
من النوع المنخفض اإلثارة ،مثل الحزن .يجادل آخرون بشـ ٍ
ـكل مشــابه
بأن المحتوى ذي القابلية العالية للمشاركة يكون طريفاً أو مثيراً أو مدهشاً
ّ
ٍ
بطريقة ما 28.قابلية المحتوى للمشاركة تعتمد أيض ًا
ألنه ينتهك التوقعات
ِ
المشارك .يشارك بعض األفراد المحتوى لمساعدة الناس ،بينما يشارك
على
ٍ
معرفة بالخفايا”.
آخرون المحتوى ألنهم يريدون أن ُي َروا َك َمن هو “على
ض النظر،
بالنسبة لهؤالء الناس ،المشاركة وسيلةٌ للتداول
االجتماعي .بِ َغ ّ
ّ
ٍ
مجموعة من المحتوى
المرجح أن يكون توفير وصول المؤثّرين إلى
من
ّ
الذي يطابق األساليب المختلفة لهؤالء ،والجماهير التي يسعون للوصول
29
إليهــا  -أمــراً ذا أهميـ ٍـة كبيــرة.
ٍ
توصيات لزيادة إمكانية الوصول إلى محتوى ٍ
قابل للمشاركة.
هناك عدة
تطور
أوالً ،يمكن لحكومات االئتالف أو المنظمات غير الحكومية أن ّ
الصور التي تساعد في الترويج
المحتوى الخاص بها ،مثل مقاطع الفيديو أو
َ
للمباحث األساسية المعادية للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا (.)ISIS
مثالً ،واحدةٌ من هذه االستراتيجيات في تطوير المحتوى  -والتي يجري
استخدامها بالفعل إلى ٍّ
مع َّدلَة من
حد ما  -هي إصدار مقاطع فيديو غير َ
العراق وسوريا لتساعد على سرد قصة وحشية الدولة اإلسالمية في العراق

السماح بالنقد
العمل مع المؤثّرين المعادين للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ()ISIS
بحد ذاته .لكي يكون لهم تأثير ،ينبغي أن يخبر هؤالء
أمر فيه مجازفةٌ ّ
ٌ
المؤثّرون قصتهم الخاصة ويدعوا إلى رسالتهم الخاصة .العديد من برامج
سفارة العالمات التجارية مدركةٌ لهذا األمر ،وهي بالتالي ال تمنع السفراء
مؤيدين لها في ما تبقّى
من انتقاد العالمات التجارية والمنتجات التي يكونون ّ
من األوقات .مثالً“ ،الفيسكاريون” ( ،)Fiskateersوهم سفراء العالمة
سمح لهم بانتقاد منتجات فيسكارز كما
التجارية “فيسكارز” (ُ ،)Fiskarsي َ

ٍ
ٍ
كبيرة من المحتوى؛
كمية
تم بالفعل إنشاء
لقد ّ
من المهمات الرئيسية تجميع ومعالجة
المحتوى الموجود ،وجعل الوصول إليه سه ً
ال
ّ
المؤثرين.
من ِق َبل
7

يرونه مناسباً .هذا النقد مهم ،إذ تستخدم “فيسكارز” هذه االنتقادات لتحسين
نوعية منتجاتها؛ النقد ال يؤدي إال إلى زيادة المصداقية لدى َمن هم في
30
مؤيدون مخلصون للعالمة التجارية.
األصل ّ
ٍ
بشكل مماثل ،على حكومة الواليات المتحدة ّأل تتوقع من المؤثّرين
الموحَّد في ما يتعلق بالدولة اإلسالمية
العاملين معها أن يلتزموا بالمحتوى َ
في العراق وسوريا أو سياسات الواليات المتحدة .يجادل الكاتبان في مجلة
“أتالنتِك” ( ،)Atlanticشــارلي وينتر ( )Charlie Winterوجوردان باخ-
أن الجهات الفاعلة المحلية
لومباردو (ّ ،)Jordan Bach-Lombardo
يجب أن تُعطى الحرية في تغليف الرسائل المعادية للدولة اإلسالمية في
العراق وسوريا كما تراه مناسباً .هما يالحظان مثالً ،أنه إذا تحتَّ َم على
الر ُسل المعادين للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا أن يضبطوا رسائلهم
ُّ
لتتالئم مع مقولة “‘الدولة-اإلسالمية-هي-مؤامرةٌ غربية’ ،المقبولة على
31
نطا ٍ
ف الرسائل
ق
ٍ
واسع جداً في الشرق األوسط” ،فليكن .إذا تحتَّ َم أن تُ َغلَّ َ
32
ٍ
بانتقادات للمستوطنات اإلسرائيلية ،فهذا يجب أن يكون مقبوالً أيضاً.
ٍ
“انتقادات” كهذه لن تزيد رســائلهم إال مصداقيةً بين الجماهير الرئيســية
إن
ّ
المستهدفَة.
َ
تتفحص الواليات المتحدة وسائر الوكاالت الحكومية
الضروري
من
أن
ّ
ّ
ٍّ
إن مؤثّراً يعارض الدولة
،
ال
مث
لياقتهم.
ُّن
لتبي
،
بتأن
المحتملين
المؤثّرين
ً ّ
َ
ٍ
منظمات عنيفةً أخرى لن يكون
اإلسالمية في العراق وسوريا ولكنه يدعم
حد،
ص من هذا النوع ينبغي ّأل ُيدفَ َع إلى أقصى ّ
شريكاً مناسباً .إنماّ ،
تفح ٌ
ق موح ٍ
ٍ
َّد على كل مظاهر سياسات الواليات المتحدة.
ُ
وي ِلز َم باتفا َ

فهم الجمهور
كما ِ
كره سابقاً في قسم “الرسائل التي تنطلق من القاعدة نحو األعلى:
تم ذ ُ
ّ
ٍ
االجتماعي ،يجب على
التواصل
وسائل
عبر
حملة
تصميم
قبل
رون”،
المؤثّ
ّ
ٍ
ٍ
تحليلية
لمقاربة
المنظمات أن تفهم جمهورها أوالً .بالخصوص ،هناك حاجةٌ
التعرف إلى المجموعات والمواضيع التي تلقى
تستند إلى البيانات من أجل ّ
صدى ،والتي ترتبط ٍّ
بكل منها .يمكن استخدام المقاربة المستندة إلى البيانات
دالت الهاش التي يشيع
للتعرف إلى سلوك المجموعة  -ما هي ّ
أيضاً ّ
مشتركةٌ يعاد تغريدها بكثرة،
استعمالها ،إو�ذا كانت هناك مناف ُذ إعالميةٌ
َ
ومن هم المشاركون األساسيون والمؤثّرون الرئيسيون في كل مجموعة،
َ
إلخ .من الممكن أن تكون للمجموعات المختلفة أنواعٌ مختلفةٌ من المحتوى
ٍ
للصور ومقاطع الفيديو ،بينما
أحيان أكثر
المؤثّر؛ بعضها قد يستجيب في
َ
ٍ
بشكل أفضل للكراسات الدينية المصنوعة ٍّ
إن مقاربة
يستجيب آخرون
بتأنّ .
الشبكات والمقاربة اللغوية اللتَين استُ ِ
خد َمتا في الدراسة السابقة بوسعهما
التعرف إلى الخطوط الموجودة
المساعدة على فهم الجمهور؛ هما تفيدان في ّ
بين المجموعات ،والتي يمكن تحليلها أكثر لتحديد السلوك الفريد للمجموعة،
ٍ
ٍ
ٍ
مناسب.
ص َّم َم ٍة
استراتيجية في الرسائل
وتصميم
بشكل
ّ
المضادةُ ،م َ
ٍ
ٍ
معادية للدولة اإلسالمية في العراق
حملة
عند استخدام هذه المقاربة في
وسوريا ( ،)ISISنرى المجموعات الجامعة األربعة التي تحتوي المحادثة
حول الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا عبر تويتر ( ،)Twitterكما هو
َّن في الشكل رقم .1
مبي ٌ
ٍ
أن مجموعة
حدد تحلي ٌل
ٌّ
لقد ّ
لغوي لكل مجموعة في الدراسة السابقةّ ،
ٍ
عبارات تاريخيةً إسالميةً إلدانة الدولة اإلسالمية في العراق
الشيعة تستخدم
ٍ
بشكل
وسوريا ،وتربط المجموعة بالمملكة العربية السعودية ،بينما تدعم
ضد الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا .في المقابل،
عام ،االئتالف
الدولي ّ
ّ
الدولي ،ومقتنعةٌ بأنه يدعم
مجموعة المجاهدين السوريين مرتابةٌ من االئتالف
ّ
جلي من هيكليتها المختلفة،
النظام
السوري .المجموعة السُّّنّية ،كما هو ٌّ
ّ
ٍ
اختالف في المواضيع التي تلقى صدى في
انقسام شديد ،مع وجود
فيها
ٌ
مجموعة فرعية .بعض هذه المجموعات الفرعية ٍ
ٍ
معاد للدولة اإلسالمية
كل
ٍ
ألسباب مختلفة .مثالً ،المجموعة الفرعية
في العراق وسوريا بقوة ،إو�نما

الرسائل التي تنطلق من األعلى نحو القاعدة:
المجموعات
في سبيل فهم جماهيرهم“ ،يجب على
يطورون استراتيجيةً
المسوقين الذين ّ
ّ
االجتماعي ،أن يستمعوا أوالً لما تقوله المجموعات
في وسائل التواصل
ّ
33
الموجودة عبر اإلنترنت عن منتجاتهم ،وأين يقولونه” .التحليل الذي يوفّر
المبين في
تقطيعاً للسوق استناداً إلى البيانات
ٌّ
أساسي لهذه الخطوة ،والمنهج ّ
دراستنا السابقة يوفّر مقاربةً دقيقةً جداً يمكن االستفادة منها لفهم معارضة
الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ( )ISISعبر اإلنترنت.
8

الشكل رقم .1
شبكة مجموعة المجموعات (المجموعات الجامعة)

تأثير في المجموعة
وسوريا مثل دعم االئتالف
الدولي ،قد يكون لها ٌ
ّ
الفرعية األردنية وكذلك في المجموعة الجامعة الشيعية ،ولكنها قد تفشل
ٍ
ذريع بالنسبة للمجموعة الفرعية المصرية .الجدول رقم  1يلقي
بشكل
ٍ
الضوء على بعض المواضيع البارزة داخل المجموعة الجامعة السُّّنّية.

اﻟﻤﺠﺎﻫدون
اﻟﺴورﻴون
اﻟدوﻝ

اﻟﺴّﱡﻨّﻴﺔ

اﻟﺸﻴﻌﺔ

الس ّن ّية
الجدول رقم  .1المواضيع الرئيسية للرسائل في المجموعات ُّ
الس ّن ّية
المجموعة ُّ
المملكة العربية
السعودية

مصر

األردن

 القومية ُمعاذ الكساسبة -الدعم للحملة الجوية الدولية

ليبيا

 القومية معارضة الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ()ISIS -االرتياب من السياسيين الليبيين ،والمقاتلين ،والغرب

اليمن

 دعم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ()ISISالسعودي
التدخل
 انتقادّ
ّ

مستفزو الدولة
ّ
اإلسالمية في العراق
وسوريا ()ISIS

RAND PE227-1

تونس

توسع الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا إلى
السعودية قلقةٌ جداً من ّ
اإليراني
التشيع
داخل المملكة العربية السعودية ،والتهديد الذي يطرحه
ّ
ّ
لإلسالم ،بينما تر ّكز المجموعة المصرية على القومية المصرية ،واالرتياب
من تنظيم اإلخوان المسلمين ( ،)Muslim Brotherhoodواالستياء من
مواضيع معاديةً للدولة اإلسالمية في العراق
إن
سياسات الواليات المتحدةّ .
َ

وتوسعها في
 دعم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ()ISISّ
المملكة العربية السعودية
اإليراني لإلسالم ،والقومية
ع
التشي
يطرحها
 التهديدات التيّ
ّ
العلمانية،
الدولي
والمجتمع
ّ
-

ﻤﻨﺎﺼرو اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌراق وﺴورﻴﺎ )(ISIS
اﻟﻤﺼدر :ﺒودﻴن-ﺒﺎرون وآﺨرون ) .2016 ،(Bodine-Baron et al.ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴﻝ ﻤؤﺴﺴﺔ  ،RANDوﺒﻴﺎﻨﺎت ﺘوﻴﺘر
) (Twitterﻤن ﻴوﻟﻴو/ﺘﻤوز  ،2014وﺤﺘﻰ ﻤﺎﻴو/أﻴﺎر .2015
ﻤﻼﺤظﺔ :ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺸﻛﻝ ،ﻛ ّﻝ ﻋ ٍ
ﻘدة ﺘﻤﺜّﻝ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ،وﻴد ّﻝ ﺤﺠم اﻟﻌﻘدة ﻋﻠﻰ ﺤﺠم اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ )أي ﻋدد ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻻﺴﺘﺨدام اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ
ُ
اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﺘﻐرﻴدات ﺒﻴن اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت،
اﻟﺤد ﻋﻠﻰ اﻟﻌدد
اﻟﻌﻘَد ﻤﻀﻤوﻤﺔٌ ﱠ
وﻤﻠوَﻨﺔٌ ﺘﺒﻌﺎً ﻟﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ .ﻴد ّﻝ ﻟون ّ
إﻟﻰ ﺘﻠك اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ(ُ .
ّ
ﻛﺒﻴر ﺠداً ،واﻟﺒرﺘﻘﺎﻟﻲ إﻟﻰ ٍ
ﺤﻴث ﻴﺸﻴر اﻷﺤﻤر إﻟﻰ ٍ
ٍ
اﻟرﻤﺎدي إﻟﻰ ﻀﺌﻴﻝ.
و
ﻤﺘوﺴط،
إﻟﻰ
اﻷﺼﻔر
و
ﻛﺒﻴر،
ﻋدد
ﻋدد
ّ
ّ

مواضيع الرسائل

القومية
معارضة الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ()ISIS
االرتياب من تنظيم اإلخوان المسلمين ()Muslim Brotherhood
االستياء من سياسات الواليات المتحدة

 -شتائم

ٍ
 بريد متط ّفلومعاد للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا
(مؤي ٌد
ّ
ِ
ٍ
برمجيات
بالموضوع)؛
لها
لة
ص
ال
خدمات
لبيع
يسعى
[،]ISIS
ٌ
دالت الهاش المرتبطة بتونس
روبوتيةٌ تستعمل ّ

الخليجي أكثر الرسائل هي من نوع البريد المتط ّفل المعادي للدولة اإلسالمية
مجلس التعاون
ّ
في العراق وسوريا ()ISIS
()GCC
المصدر :تحليل مؤسسة  ،RANDوبيانات تويتر ( )Twitterمنذ يوليو/تموز  2014وحتى مايو/
أيار .2015

9

تحول وزارة الخارجية األمريكية من الرسائل
مع
ّ
المباشرة إلى إدخال شركاء من خالل المركز
العالمي للمشاركة (Global Engagement
ّ
 ،)Centerسوف تصبح هذه المراكز في البلدان
َ
ٍ
أهمية أكبر بالنسبة
مواقع ذات
المختلفة
لمتابعة استراتيجية رسائل تنطلق من األعلى
ٍ
مجموعات مختلفة.
نحو القاعدة ،تستهدف

إن حملةً لمكافحة الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ،تستخدم رسائل
ّ
عموميةً لتحفيز المعارضة للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا والحطّ من
مناصريها لن تكون فاعلةً في هذا المشهد المتشرذم .المواضيع المتنوعة
التي تلقى صدى داخل المجموعات المختلفة ،تشير إلى الحاجة لتصميم
ٍ
استراتيجيات لمقاربة كل مجموعة.
رسائل وتطوير
َ

تثقيف الجمهور
بعد الفراغ من رسم خارطة المشهد عبر اإلنترنت وتحليله ،يمكن للمنظمات
رسائل وتثقيف الجماهير المحتَ َملَة .في هذه الحالة بالذات،
أن تبدأ بتصميم
َ
أن المحتوى الذي ال يحمل عالمة الواليات المتحدة
سيكون من المهم فهم ّ
ٍ
ٍ
بكثير من
مصداقية أكبر
ظر إليه من جهة الجماهير العربية على أنه ذو
سين َ
ُ
34
التحسر على هذا
من
ال
بد
ة.
ر
مباش
يكية
ر
األم
المصادر
تعممه
الذي
المحتوى
ً
ّ
الواقع ،يجب أن تستخدمه المنظمات لصالحها ،وتتابع الجهود لبناء القدرات
في مراكز الرسائل لدى األمم الشريكة والمنظمات غير الحكومية .هذه المراكز
ٍ
أهمية للرسائل التي تنطلق من األعلى نحو القاعدة .مثالً،
ستكون مواقع ذات
أطلقت ماليزيا َّ
ضد داعش”
مؤخ اًر  -بوصفه جزءاً من “التحالف
العالمي ّ
ّ
(“ )”Global Coalition Against Daeshالذي تقوده الواليات المتحدة
 مرك اًز إقليمياً لمكافحة رسائل الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا (،)ISISُش ِّك َل على نسق مركز صواب في أبو ظبي 35.مركز صواب ،وهو شراكةٌ بين
الواليات المتحدة واإلمارات العربية المتحدة ،يرّكز على اإلشراك المباشر عبر
حدة النقاش عبر اإلنترنت
اإلنترنت من أجل مكافحة الدعاية ،ويخطط “لزيادة ّ
ٍ
ٍ
عن طريق تقديم أصو ٍ
ومتسامحة من كافة أنحاء المنطقة ،وتضخيم
معتدلة
ات
36
البناء”.
السرد الشامل و ّ
تحول وزارة الخارجية األمريكية من الرسائل المباشرة إلى إدخال
مع ّ
العالمي للمشاركة (Global Engagement
شركاء من خالل المركز
ّ
ٍ
أهمية
مواقع ذات
 ،)Centerسوف تصبح هذه المراكز في البلدان المختلفة
َ
أكبر بالنسبة لمتابعة استراتيجية رسائل تنطلق من األعلى نحو القاعدة،
ٍ
مجموعات مختلفة .بالخصوص ،تستطيع مراكز الرسائل العمل
تستهدف
جماهير
الصلة ،بحيث تصبح هناك
على تثقيف األتباع في المجموعات ذات ِّ
ُ

متشوقةٌ لتوزيع المحتوى المطلوب ،انسجاماً مع خطوط االستراتيجيات التي
ّ
تم تحديدها في ما سبق.
والتي
األعلى،
نحو
القاعدة
من
تنطلق
ّ
ٍ
فإن إحدى
بالرسائل،
تقوم
التي
منظمة هي
أي
ّ
ّ
بغض النظر عن ّ
معينةٍ
ٍ
مجموعات
إلى
للوصول
ا
جد
مفيدة
تكون
أن
يمكنها
التي
التقنيات
ً
ً
ّ
ٍ
تتعرف
هي استهداف ّ
دالت الهاش .باستخدام مقاربة تستند إلى البياناتّ ،
ٍ
معينة.
المنظمات أوالً إلى ّ
دالت الهاش التي يشيع استعمالها في مجموعة ّ
الدالت في الرسائل ،وستصل
يمكن بعد ذلك وسم ( )tagأي استخدام ّ
دالت الهاش
مباشرةً إلى المستخدمين في تلك المجموعة ،إما ألنهم يتتبعون ّ
ألن المؤثّرين الذين يتبعونهم في تلك المجموعة يستخدمون هذه
هذه ،إو�ما ّ
الدالت .في ترقّ ٍب التساع المتناول المحدد هذا ،يجب أن تش ّكل المنظمات
ّ
محتوى من أجل المجموعات المحددة مستخدمةً المواضيع التي تلقى صدى،
تبين خصائص المجموعات التي جرت
التعرف إليها خالل عملية ّ
تم ّ
والتي ّ
سابقاً .باإلضافة إلى ذلك ،بإمكان المنظمات ،ويجب عليها ،أن توظف نوع
ويجاب عليه في
المحتوى (مقاطع فيديو،
وصور ،ونص) الذي يعاد تغريده ُ
َ
عرفه تحليل المجموعات المستند إلى البيانات.
أغلب األحيان ،بحسب ما ّ
معينة ،تستطيع الواليات المتحدة وشركاؤها
بفهم وتثقيف
جماهير ّ
َ
ٍ
ٍ
ٍ
بشكل فعال ،وبطريقة مدركة للفوارق الدقيقة
أن يضمنوا أنها تتواصل
معينة ،بدالً من التواصل حول المباحث العامة التي
ومر ّكزة ،مع
جماهير ّ
َ
ٍ
قد تكون مهمةً لعدد ٍ
قليل من المتلقّين.
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نقدم هذه المالحظات والتوصيات للعديد من الجماهير األساسية،
ّ
َّ
ويشمل ذلك الوكاالت األمريكية المكلفَة بمكافحة تأثير الدولة اإلسالمية في
العراق وسوريا ،ووكاالت الحكومات المتحالفة ،والكثير من المنظمات غير
الحكومية التي تسعى لمكافحة تأثير الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا.
العالمي للمشاركة ( )Global Engagement Centerالتابع
المركز
ّ
لوزارة الخارجية األمريكية هو أحد المنظمات األساسية :هو يلعب دوراً
مركزياً في الجهود األمريكية لتحفيز وتمكين المؤثّرين ،وتعميم محتوى
أساسي ٍ
معاد للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا 38.لم ننفّذ تقييماً للمركز
ٍّ
العالمي للمشاركة ( ،)Global Engagement Centerأو غير ذلك من
ّ
تمسك ممارساته
نعرف
ال
نحن
ولذا
الوكالة،
بها
تقوم
التي
الجهود
مدى
ّ
الحالية بتوصياتنا المحددة .إنما ،من شأن المنظمة أن تلعب دوراً مركزياً
ٍ
حملة كهذه .هذا لن يشمل فحسب ،اإلدارة الفعالة لعملياتها
في إدارة وتنظيم
تضم الرسائل المباشرة عبر تويتر واالستعانة المباشرة
الخاصة (التي
ّ
بالمؤثّرين) ،إو�نما أيضاً التنسيق وبناء قدرات المنظمات الشريكة ،الحكومية
منها وغير الحكومية.
ٍ
أن تنفيذ حملة تنطلق من األعلى نحو القاعدة/من
يجب أن نشير إلى ّ
ٍ
القاعدة نحو األعلى قد يتطلب مخزونات كبيرةً من مواهب خبراء التسويق
ٍ
استراتيجي،
بشكل
ممن هم ضليعون في صناعة ونشر الرسائل
واإلعالن ّ
ّ
ِ
َّ
إو�دارة حمالت المشافهة .مستمدةً من تجربتها في تنسيق المشاركة المتعلقة

الخالصات
(تم إطالق تويتر
أن وسائل التواصل
من الصحيح ّ
االجتماعي حديثةٌ نسبياً ّ
ّ
ولكن العديد من أفضل الممارسات الستخدام
[ ]Twitterعام ،)2006
ّ
ٍ
مبنيةٌ على مقاربات تسوي ٍ
جيداً .الدرس األول،
ق
مفهومة ّ
هذه الوسائل ّ
االجتماعي ينبغي
أن حملةً عبر وسائل التواصل
وربما األكثر أهمية ،هو ّ
ّ
أن تكون جزءاً من استراتيجية تسوي ٍ
ق أوسع ،إن يكن لبيع المزيد من
ٍ
ٍ
المعرضة للخطر بعدم
معينة ،أو إلقناع الشعوب
عالمة
األحذية من
َّ
تجارية ّ
سلوك متطر ٍ
ٍ
ف عنيف .بالتالي ،المقاربات التي نوصي بها
االنخراط في
ّ
ٍ
ٍ
شاملة تسعى
حملة
ط في النهاية إلى
رب َ
الستخدام تويتر ( )Twitterيجب أن تُ َ
التطرف.
إلضعاف
ّ
االجتماعي بالذات يمكن االستفادة منها “[إلنشاء]
وسائل التواصل
ّ
ٍ
محادثات مع المستهلكين ،بدالً من الرسائل اإلقناعية بالعالمة التجارية اآلتية
ٍ
طرف واحد” 37.العمل مع المؤثّرين ،إو�شــراكهم بحيث يزيد تأثيرهم
من
ٍ
حقيقي
بشكل
دون الحطّ من مصداقيتهم ،يساعد على إنشاء هذه المحادثة
ٍّ
ٍ
بشكل صرف.
أكثر من الرسائل التي تنطلق من األعلى نحو القاعدة
إن تصميم الرسائل التي تنطلق من األعلى نحو القاعدة عن طريق
ّ
ٍ
محددة للمجموعات المختلفة ،يساعد أيضاً في تسهيل
مواضيع
استهداف
َ
ٍّ
مستقل يلقى صدى مع القضايا التي
المحادثة االجتماعية بتوفير محتوى
تواجهها المجموعات المختلفة .باستخدام تقطيع وتحليل السوق المستند
إلى البيانات ،تستطيع المنظمات اإلنصات إلى المعارضة الموجودة للدولة
ٍ
مضادة
اإلسالمية في العراق وسوريا ( )ISISوالتعلّم منها لصنع
رسائل
َ
أكثر فعالية.
يتم تحليل استراتيجيات الرسائل المضادة والجهود
أخيراً ،يجب أن ّ
منهجيات
المحددة ،لقياس التأثير وتعديل المقاربات بحسب الحاجة .هناك
ٌ
متعددةٌ لقياس التأثير على السوق ،ويشمل ذلك مؤشرات األداء األساسية
االجتماعي .تقييم هذه المؤشرات يتجاوز مرمى
المختصة بوسائل التواصل
ّ
أساسي لتصميم
مكو ٌن
هذا المنظور
ٌّ
التحليلي ،ولكننا نذكرها هنا بما هي ّ
ّ
ٍ
وتقييم
حملة من الرسائل المضادة .بالخصوص ،يجب أن تكون مربوطةً
ٍ
ٍ
وأغراض محددة ،ال أن تُقَي ََّم من حيث نفس استخدامها.
بأهداف

مكاف ً
ً
ً
ّ
ِ
حة للدولة اإلسالمية
إعالمية
حملة
إن
في العراق وسوريا ،تستند إلى البيانات،
ّ
ٍ
بشكل
المؤثرين الرئيسيين
وتستفيد من
ّ
متأن ،وتصمم الرسائل للمجموعات المختلفة،
تستبطن القدرة على حرمان الدولة اإلسالمية
ٍ
منص ٍ
مهمة لنشر
ات
في العراق وسوريا من
ّ
الدعاية وتجنيد المقاتلين.
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ٍ
ٍ
إن
العراق وسوريا من
منصات مهمة لنشر الدعاية وتجنيد المقاتلينّ .
ّ
ِ
المكافحة للدولة اإلسالمية
جهداً من هذا النوع سوف يساهم في المعركة
ٍ
تكتيكات ال فقط تحطّ من الدولة
في العراق وسوريا ،ويساعد على تطوير
اإلسالمية في العراق وسوريا عبر اإلنترنت اآلن ،إو�نما أيضاً تحارب
الخصوم المتطرفين المستقبليين.

بالشرق األوسط في وزارة الخارجية األمريكية على أثر هجمات 11
ٍ
استراتيجية
سبتمبر/أيلول ،الحظت غيتارد ( )Guittardأنه حتى أفضل

يمكن أن تفشل إن هي لم تستغ ّل المحاورين الخبراء المحترفين.
إن حملةً إعالميةً ِ
مكافحةً للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ،تستند
ّ
ٍ
بشكل ٍّ
متأن ،وتصمم الرسائل
إلى البيانات ،وتستفيد من المؤثّرين الرئيسيين
للمجموعات المختلفة ،تستبطن القدرة على حرمان الدولة اإلسالمية في
39
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“ 6الفيسكاريون” ( ،brainsonfire.com ،)Fiskateersغير مؤ َّرخ .اطلع عليه بتاريخ  10أكتوبر/تشرين
األولhttp://brainsonfire.com/work/fiskars :2016 ،؛ روبين فيليبس ( ،)Robin Phillipsغريغ كورديل
ٌ
“أدمغة مشتعلة ،إشعال
( ،)Greg Cordellجينو تشرتش ( ،)Geno Churchوسبايك جونز (،)Spike Jones
حركات مشافه ٍة قوي ٍة ومستدامة” (Brains on Fire, Igniting Powerful, Sustainable, Word of Mouth
 ،)Movementsهوبوكِن ،نيو جرزي :جون وايلي وأبناؤه ،المتحدة (. 2010 ،)John Wiley & Sons, Inc.
 7كيمبرلي سميث (“ ،)Kimberly Smithقصص نجاح التسويق عبر المؤ ّثرين :كيف أنّ  13شرك ًة تف ّعل
مؤ ّيدين ومؤ ّثرين لكي ير ّوجوا لعالماتها التجارية” (Influencer Marketing Success Stories: How 13
 ،)Companies Are Activating Advocates and Influencers to Promote Their Brandsماركتينغ
بروفس المحدودة المسؤولية ( ، 2011 ،)MarketingProfs LLCص .30 .اطلع عليه بتاريخ  13أبريل/نيسان،
http://www.mcbru.com/downloads/MProfs_InfluencerCSC_Altium.pdf :2017
 8روب ووكر (“ ،)Rob Walkerتسويق الالتسويق” ( ،)The Marketing of No Marketingنيويورك
تايمز ( 22 ،)New York Timesيونيو /حزيران .2003 ،منذ  7مارس /آذار:2017 ،
http://www.nytimes.com/2003/06/22/magazine/the-marketing-of-no-marketing.html
 9فيليبس وآخرون (. 2010 ،)Phillips et al.
االجتماعي
 10بول م .راند (“ ،)Paul M. Randيوصى به بشدة :تسخير قدرة المشافهة ووسائل التواصل
ّ
لبناء عالمتك التجارية وعملك” (Highly Recommended: Harnessing the Power of Word of Mouth
 ،)and Social Media to Build Your Brand and Your Businessالطبعة األولى ،نيويورك :ماكغرو-هيل
للتربية والتعليم ( 20 ،)McGraw-Hill Educationسبتمبر /أيلول.2013 ،
 11تويتر (“ ،)Twitterآخر التطورات بشأن جهودنا لمحاربة التطرف العنيف” (An Update on Our
 18 ،)Efforts to Combat Violent Extremismأغسطس/آب .2016 ،اطلع عليه بتاريخ  7مارس/آذار:2017 ،
https://blog.twitter.com/2016/n-update-on-our-efforts-to-combat-violent-extremism
طرق متعدد ٌة لقياس مركزية عقد ٍة في شبك ٍة ماّ ،
 12هناك ٌ
ٍ
مختلف لألهمية
كل واحد ٍة منها تشير إلى مفهـومٍ
االجتماعي .تقيس مركزية الدرجة عدد الروابط (الداخلة أو الخارجة أو ك َليهما) التي تملكها كل
أو التأثير
ّ
ٍ
مجموعات كانت لتكون مستقل ًة خالف ذلك،
التوسط مبدئياً ،درجة ربط عقد ٍة ما بين
عقدة .تقيس مركزية ّ
فتقوم العقدة بمهمة “الجسر” أو نقطة االستدالل على تد ّفق المعلومات خالل الشبكة .هي بالتحديد ،تحصي
الذاتي
ُخصص مركزية المتّجه
عدد أقصر المسارات بين كل أزواج العقد التي تتض ّمن تلك العقدة المع ّينة .ت ِّ
ّ
ٍ
درجات نسبي ًة لمركزية كل عقد ٍة استناداً إلى المفهوم القائل بأنّ وجود روابط
()Eigenvector centrality
ٍ
درجات عالية ًفي المركزية ،يساهم أكثر في الدرجة التي تحرزها العقدة المذكورة،
مع العقد التي تحرز
ُ
ٌ
ٌ
ٍ
مشابهة
درجات متدنية .مركزية التدفق
مساوية من حيث العدد ،مع عق ٍد أحرزت
روابط
مما تساهم به
التوسط ،ولكنها تفترض أنّ الجهات الفاعلة سوف تستخدم كل المسارات التي تربط بينها
لما يسمى مركزية ّ
بشكلٍ
متناسب مع طول الممرات .تُقاس درجة المركزية بعد ذلك عن طريق تناسب مجمل التدفق بين
ٍ
جهتَين فاعلتَين (أي من خالل كل المسارات التي تربط بينهما) الذي يحصل في المسارات التي تكون الجهة
ٌ
“مقدمة
الفاعلة المع ّينة جزءاً منها (روبرت هانِمان [ ]Robert Hannemanومارك ريدل [،]Mark Riddle
االجتماعي” [ ،]Introduction to Social Network Methodsريفرسايد،
إلى منهجيات وسائل التواصل
ّ
كاليفورنيا :جامعة كاليفورنيا .)2005 ،تقيس مركزية القرب كم تق ُر ُب كل عقد ٍة من كل العقد األخرى في
يتم احتسابه أوالً عن طريق تحديد مقدار “نأي” كل عقدة :مجموع أطوال الممرات
الشبكة .هذا المقياس ّ
األقصر ،انطالقاً من عقد ٍة مع ّين ٍة باتجاه سائر العقد األخرى (تطرف النأي) ،أو باتجاه العقدة المع ّينة انطالقاً
من سائر العقد األخرى (توغّل النأي) .بالتالي ،القرب هو مقلوب النأي.
يتم تطويرها عن طريق رصد القنوات المتنوعة لوسائل التواصل
 13درجات كالوت (ّ )Klout scores
االجتماعي ،من أجل احتساب اتّساع متنا َول الفرد ،واحتمال التضخيم ،والقيمة عبر الشبكة .يو ّفر كريد
ّ
يفصل مدى
()Kred
مقاييس للتأثير ،الذي ُي َع َّرف بأنه القدرة على إلهام التحرك واالستعانة ،األمر الذي ّ
َ

المالحظات
 1إليزا ِبث بودين -بارون ( ،)Elizabeth Bodine-Baronتود هِ لموس ( ،)Todd Helmusمادلين ماغنوسون
( ،)Madeline Magnusonوزيف وينكلمان (“ ،)Zev Winkelmamدراسة الشبكات الداعمة والمعارِضَ ة
للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا( ( )ISISعبر تويتر (Examining ISIS Support and Oppo�( ”)Twitter
 ،)sition Networks on Twitterسانتا مونيكا ،كاليفورنيا :مؤسسة  . 2016 ،RR-1328-RC ،RANDاطلع عليه
بتاريخ  7مارس/آذارhttp://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1328.html :2017 ،
 2تود هِ لموس ( ،)Todd Helmusإرين يورك ( ،)Erin Yorkوبيتر تشوك (“ ،)Peter Chalkالترويج
لألصوات المكافحة للتطرف العنيف عبر اإلنترنت” (Promoting Online Voices for Countering Violent
 ،)Extremismسانتا مونيكا ،كاليفورنيا :مؤسسة  .2013 ،RR-130-OSD ،RANDاطلع عليه بتاريخ  7مارس/
آذارhttp://www.rand.org/pubs/research_reports/RR130.html :2017 ،
استراتيجية البيت األبيض لعام  2001في مكافحة التطرف العنيف شاطرت أيضاً الرأي بأن رسائل تصدر عن
الحكومة األمريكية قد ال ُي َ
نظر إليها على أنها ذات مصداقية .تجادل الوثيقة المب ّينة لهذه االستراتيجية بأنه
ٍ
أصوات مسلم ًة ذات مصداقي ٍة وأصال ٍة ويمكن أن يكون لها أث ٌر بنّا ٌء
ينبغي على الواليات المتحدة أن تم ّكن
الصحفي الصادر
عبر اإلنترنت ،وهذه بدورها ستلعب دوراً ريادياً في المساعدة لمكافحة دعم التطرف .البيان
ّ
عن البيت األبيض بعنوان “تمكين الشركاء المحليين من أجل تفادي التطرف العنيف في الواليات المتحدة”
( ،)Empowering Local Partners to Prevent Violent Extremism in the United Statesبيانٌ
صحفي،
ّ
،أﻏﺴﻄﺲ/آب 3،واﺷﻨﻄﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ aﻣﺎرس/آذار . 7،اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ:2017 2011
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/08/03/empowering-localpartners-prevent-violent-extremism-united-states
االستراتيجي لتمكين الشركاء المحليين من
الصحفي الصادر عن البيت األبيض بعنوان “خطة التنفيذ
والبيان
ّ
ّ
أجل تفادي التطرف العنيف في الواليات المتحدة”( (�Strategic Implementation Plan for Empower
 ،)ing Local Partners to Prevent Violent Extremism in the United Statesبيانٌ
صحفي ،واشنطن
ّ
،دﻳﺴﻤﱪ/ﻛﺎﻧﻮن اﻷول8 ،اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ bﻣﺎرس /آذار . 7 ،اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ:2017 2011
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/12/08/strategicimplementation-plan-empowering-local-partners-prevent-violentُ 3يقارن هذا األمر بما يناهز  60في المئة م ّمن يعلنون أنهم يثقون باإلعالنات التقليدية المدفوعة األجر عبر
اإلعالني ذا
التلفزيون والراديو والمجالت .شركة نيلسن (“ ،)Nielsenالتوصيات من األصدقاء ما زالت الشكل
ّ
ٍ
بعالمات تجاري ٍة هي الشكل الثاني األكثر
المصداقية األعلى بين المستهلكين؛ المواقع اإللكترونية الممهورة
ارتفاعاً من حيث التصنيف” (Recommendations from Friends Remain Most Credible Form of
.)Advertising Among Consumers; Branded Websites are the Second Highest Rated Form
 28سبتمبر/أيلول .2015 ،اطلع عليه بتاريخ  12أكتوبر/تشرين األول:2016 ،
http://www.nielsen.com/us/en/press-room/2015/recommendations-from-friends-remainmost-credible-form-of-advertising.html
 4جاك بوغان (“ ،)Jacques Bughinالحصول على صور ٍة ّ
االجتماعي” (Getting
أدق لتأثير وسائل التواصل
ّ
 ،)a Sharper Picture of Social Media’s Influenceماكينزي كوارترلي ( ،)McKinsey Quarterlyيوليو/
تموز  .2015اطلع عليه بتاريخ  12أكتوبر/تشرين األول:2016 ،
http://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/getting-asharper-picture-of-social-medias-influence
االجتماعي :التسويق واإلعالن
 5كيث أ .ك ِوزِن ِبري (“ ،)Keith A. Quesenberryاستراتيجية وسائل التواصل
ّ
في ثورة المستهلكين” (Social Media Strategy: Marketing and Advertising in the Consumer
 ،)Revolutionالنهام ،ماريالند :رومان وليتلفيلد (.2015 ،)Rowman and Littlefield
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 20مايكل بوش (“ ،)Michael Bushكيف يستخدم المس ّوقون المؤ ّثرين عبر اإلنترنت لتعزيز جهود التم ّيز
عي” (“ ،)How Marketers Use Online Influencers to Boost Branding Effortsآدفرتايزينغ إيج”
ِّ
الس َل ّ
( 21 ،)Advertising Ageديسمبر/كانون األول .2009 ،اطلع عليه بتاريخ  15أكتوبر/تشرين األول:2016 ،
http://adage.com/article/digital/marketers-web-influencers-boost-branding-efforts/141147/
جيش من المجنِّدين” (How Dell
 21بول بتروني (“ ،)Paul Petroneكيف ح ّولت د ِّل قوتها العاملة إلى ٍ
 ،)Turned Its Workforce into an Army of Recruitersم َد َّونة لينكد إن للمواهب (LinkedIn Talent
 30 ،)Blogيونيو/حزيران .2015 ،اطلع عليه بتاريخ  15أكتوبر/تشرين األول:2016 ،
https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/2015/06/how-dell-turned-itsworkforce-into-an-army-of-recruiters
 22ريبيكا بوشبل ( ،)Rebecca Bouchebelكما اق ُت ِب َس عنها أساساً في هِ لموس ( ،)Helmusويورك (،)York
وتشوك (.2013 ،)Chalk
 23فيليبس وآخرون (.)Phillips et al.
مدني مقرها الواليات المتحدة ،تملك خبر ًة كبير ًة في
“ 24مفلحون” ( )Muflehunهي منظمة
ٍ
مجتمع ٍّ
االجتماعي وغيره من تدريبات “المؤ ّثرين” ،للشباب المعارض للتطرف.
تدريب على وسائل التواصل
توفير
ٍ
ّ
َس َعت “مفلحون” إلى تعزيز قدرات النشطاء من الشباب ،بوصفه جزءاً من برنامجها المسمى “السالم السريع
االنتشار” ( )Viral Peaceلتمكين نشطاء الشباب ،ومحدِثي التغيير ،والقادة من الشباب ،بمساعدتهم في
تطوير البرامج والحمالت التي تسعى لمكافحة التطرف .يد ّرب برنامج “السالم السريع االنتشار” الشباب على
االجتماعي وأدوات التواصل عبر اإلنترنت بشكلٍ
استراتيجي ،من أجل بناء سردهم
استخدام وسائل التواصل
ّ
ّ
العضوي للمجموعات التي تقف ض ّد الكره والتطرف والعنف .سوف يح ّفز البرنامج
الخاص ،والتأسيس
ّ
المشاركين أيضاً على تطوير وتنفيذ الحمالت المعادية للتطرف ،والخاصة بهم .لهذا البرنامج تاريخٌ طويل،
وقد تم تطبيقه في الفيليبين ،وماليزيا ،وسنغافورة ،وسريالنكا ،والمالديف ،واألردن.
 25كاري غيتارد ( ،)Cari Guittardفي تواصلٍ
شخصي مع المؤل َفين 14 ،نوفمبر/تشرين الثاني.2016 ،
ٍّ
مهم بالنسبة
 26جيسون ديمرز (“ ،)Jason DeMersما الذي يجعل المحتوى قاب ًال للمشاركة َ
ولم هذا األمر ٌّ
لالستفادة األمثل من محركات البحث” (What Makes Content Shareable and Why It Matters for
 ،)SEOسِ رتش أنجِ ن ووتش ( 4 ،)Search Engine Watchأغسطس/آب .2014 ،اطلع عليه بتاريخ  7مارس/
آذار:2017 ،
https://searchenginewatch.com/sew/how-to/2358558/what-makes-content-shareable-why-itmatters-for-seo
االجتماعي ،والمشاعر،
 27دجونا برغر ( )Jonah Bergerوكاثرين ميلكمان (“ ،)Katherine Milkmanالتوصيل
ّ
وسرعة انتشار المحتوى عبر اإلنترنت” (Social Transmission, Emotion, and the Virality of Online
 .2010 ،)Contentاطلع عليه بتاريخ  15أكتوبر/تشرين األول:2016 ،
http://opim.wharton.upenn.edu/~kmilkman/Virality.pdf
الناس
 28آندي سِ رنوفيتز (“ ،)Andy Sernovitzالتسويق عبر المشافهة :كيف تجعل الشركات الذكية َ
يتحدثون” ( ،)Word of Mouth Marketing: How Smart Companies Get People Talkingنيو يورك،
ك ّل ّية كابالن لألعمال ( 1 ،)Kaplan Business Schoolنوفمبر/تشرين الثاني.2006 ،
[معلومات مص َّو َرة]” (Ten
أنواع من المؤ ّثرين عبر اإلنترنت
ٌ
 29ديف تشافي (“ ،)Dave Chaffeyعشَ رة ٍ
رات ذكية ( 13 ،)Smart Insightsأغسطس/آب،
تبص ٌ
[ّ ،)Types of Online Influencers [Infographic
 .2015اطلع عليه بتاريخ  30نوفمبر/تشرين الثاني:2016 ،
http://www.smartinsights.com/online-pr/online-pr-outreach/types-of-influencers/
“ 30الفيسكاريون” ( ،)Fiskateersغير م َؤ َّرخ .فيليبس وآخرون (.2010 ،)Phillips et al.

مشاركة الفرد نفسه مع اآلخرين .برايان سوليس ( )Brian Solisوآالن ويبر (“ ،)Alan Webberصعود التأثير
ونتائج مستحب ٍة من خالل تأثير وسائل
الرقمي :دليل ‘كيف نفعل’ لمجاالت األعمال من أجل تحفيز آثا ٍر
َ
ّ
االجتماعي” (The Rise of Digital Influence: A “How To” Guide for Businesses to Spark
التواصل
ّ
 ،)Desirable Effects and Outcomes Through Social Media Influenceمجموعة ألتيميتر (Altimeter
 21 ،)Groupمارس/آذار .2012 ،اطلع عليه بتاريخ  7مارس/آذار:2017 ،
https://www.slideshare.net/Altimeter/the-rise-of-digital-influence
كم من مستخدمي تويتر ()Twitter
 14يمكن أيضاً استخدام تقنيات االستدالل
الجغرافي من أجل عزل ٍّ
ّ
ّ
الجغرافي
المحصورين جغرافياً ،بحيث يمكن التع ّرف بعد ذلك إلى المؤثرين فيهم .فائدة استخدام االستدالل
ّ
هي أنه ال يقتضي تنفيذ تحليلٍ لكشف المجموعات .لكنه قد يح ّد من كمية البيانات التي يمكن تحليلها ،إذ ال
يمكن االستدالل جغرافياً بدق ٍة على كل تغريد ٍة أو ُمستخدمٍ بواسطة األدوات والوسائل الموجودة.
 15نحترز من هذا التصريح بقولنا أنه يمكن بالفعل أن تكون هناك ٌ
قيمة للعمل مع عد ٍد مختا ٍر من المستخدمين
الذين ال ينشرون محتوى معادياً للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ( .)ISISإنّ أفراداً مثل هؤالء ،عن طريق
المشاركة المتأنية ،يمكن حثّهم على المجاهرة بالتحدث ضد الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا.
خصائص رئيسي ٍة ومستحب ٍة في المؤ ّثر :المتنا َول،
 16تقرير سوليس ( )Solisالشديد التأثير يتناول ثالث
َ
ووجود الصلة ،وإحداث الصدى .يشير المتنا َول إلى حجم الشبكة االجتماعية للمؤ ّثر ،والمسافة التي تتمكن
المح َرزَة في المركزية يمكنها قياس المتنا َول لفر ٍد ما.
المعلومات من قطعها داخل تلك الشبكة .الدرجات ُ
يشير وجود الصلة إلى مدى تراصف محتوى مؤ ّث ٍر ما مع سِ َمة الحملة .إنّ حمل ًة معادي ًة للدولة اإلسالمية في
الصلة”.
العراق وسوريا ( )ISISتستلزم مؤ ّثرين معادين لها .أخيراً ،إحداث الصدى هو “ذروة المتنا َول ووجود ِّ
هو مدى تفاعل جمهو ٍر ما مع محتوى مؤ ّث ٍر ما ،ومشاركته لهذا المحتوى( .سوليس.)2012 ،
ٍ
عالمات تجاري ٍة بحيث
 17محللون عديدون يح ّذرون من دفع المال للمؤ ّثرين لينشر هؤالء محتوى إيجاب ّياً عن
ّ
يكون المال في مقابل الخدمة .راجِ ع مث ًال ،كيم سِ لِستر (“ )Kim Celestreإن َ
كنت تفكر بدفع المال للمؤثرين
العاملين لصالحك  ...تو ّقف” (،)If You Are Thinking About Paying Your Influencers … Stop
فورستر (10 ،)Forresterسبتمبر/أيلول .2014 ،اطلع عليه بتاريخ  30نوفمبر/تشرين الثاني:2016 ،
_http:// blogs.forrester.com/kim_celestre/14-09-10-if_you_are_thinking_about_paying_your
influencersstop
 18كما يصف أحد التقارير التي تتحدث عن الدروس التي جرى تع ُّل ُمها:
قبل أن تبدأ بطلب الخدمات ،من المهم بناء عالقة عملٍ مع الناس ،تكون مستند ًة إلى االحترام
فهم الهتمامات وتفضيالت المؤ ّثرين والمؤيدين الذين تعمل معهم .تفا َعل
المتبادل .إبدأ بتطوير ٍ
وانضم إلى محادثاتهم
مبني على الصداقة ،وع ّلق على ما ينشرون ،وشارك محتواهم،
َّ
معهم بشكلٍ ٍّ
عبر اإلنترنت .اعتر ِْف بهم ،والتمس منهم ردود فعلٍ حول مبادرات الشركة واتجاهات الصناعة،
َ
ٍ
ٍ
ونشاطات من شأنها إلهامهم إلى أكبر ح ٍّد أن يتحدثوا
ومباحث
مقاربات
أي
واقصِ د أن تتع ّلم ّ
ويشاركوا نياب ًة عن عالمتك التجارية( .سميث [.)2011 ،]Smith
 19راجِ ع ،على سبيل المثال ،بول م .راند (2013 ،)Paul M. Rand؛ كيمبرلي سميث ()Kimberly Smith
االجتماعي في
الرقمي ووسائل التواصل
وإريك برات (“ ،)Erik Brattكتاب خطط أوباما ،كيف ربح التسويق
ّ
ّ
االنتخابات”( (�The Obama Playbook, How Digital Marketing and Social Media Won the Elec
 ،)tionماركتينغ بروفز شركة محدودة المسؤولية ( 1 ،)MarketingProfs LLCأبريل/نيسان .2009 ،اطلع
أﻛﺘﻮﺑﺮ/ﺗﴩﻳﻦ اﻷول 10 ،ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ :2016
؛https://cdn2.hubspot.net/hub/93656/file-1912674360-pdf/docs/obamaplaybook_vc.pdf
وتيد رايت (“ ،)Ted Wrightف َوران :سخِّ ر قدرة التسويق عبرالمشافهة للدفع بنم ّو العالمة التجارية” (Fizz:
 ،)Harness the Power of Word of Mouth Marketing to Drive Brand Growthنيويورك :ماكغرو-هيل
للتربية والتعليم ( 11 ،)McGraw-Hill Educationنوفمبر/تشرين الثاني.2014 ،
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 36وزارة الخارجية األمريكية“ ،إطالق مركز صواب” ( ،)Launch of the Sawab Centerبيانٌ
صحفي،
ّ
واﺷﻨﻄﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ 8 ،ﻳﻮﻟﻴﻮ/ﻤﺗﻮز .2015 ،اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  7ﻣﺎرس/آذار:2017 ،
https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/07/244709.htm
 37ك ِوزِنبري (.2016 ،)Quesenberry
ٌ
ٌ
أساسية
مسؤولية
العالمي للمشاركة ( )Global Engagement Centerمزدوجة .أوالً ،لديه
 38مهمة المركز
ّ
في تنسيق ومزامنة جهود تواصل الحكومة األمريكية ض ّد الدولة اإلسالمية .ثانياً ،بدالً من أن يقوم بمهمة
العالمي للمشاركة إلى مساعدة
المحوري للتواصل الذي تديره الحكومة األمريكية ،يسعى المركز
المركز
ّ
ّ
المدني على إنشاء وتعميم محتواهم الخاص لدعم أغراض
الحكومات الشريكة والجهات الفاعلة في المجتمع
ّ
عالمي للمشاركة ،متكاملٍ لدعم نشاطات التواصل
الواليات المتحدة في مكافحة اإلرهاب (“تطوير مركز
ّ
التنفيذي رقم ”13584
والموجه للخارج على جميع مستويات الحكومة ،وإبطال األمر
المكافح لإلرهاب،
ّ
َّ
[�Developing an Integrated Global Engagement Center to Support Government-Wide Coun
terterrorism Communications Activities Directed Abroad and Revoking Executive Order
الي
ر
 ،]13584الوثائق الرئاسية ،األمر
ّ
التنفيذي رقم  13721اطلع عليه بتاريخ  14مارس/آذار ،2016 ،السجِ ّل الفيد ّ
( ،)Federal Registerمجلد رقم  ،81عدد رقم  17 ،52مارس/آذار .2016 ،اطلع عليه بتاريخ  28مارس/آذار،
:2017
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-03-17/pdf/2016-06250.pdf
 39كاري غيتارد ( ،)Cari Guittardفي تواصلٍ مباش ٍر مع المؤل َفين 14 ،نوفمبر/تشرين الثاني.2016 ،

 31شارلي وينتر ( )Charlie Winterوجوردان باخ-لومباردو (“ ،)Jordan Bach-Lombardoلماذا تنجح
تتنحى الحكومات عن الطريق” (Why
دعاية الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا :ولماذا يستلزم إيقافها أن ّ
ISIS Propaganda Works: And Why Stopping It Requires That Governments Get Out of the
“ ،)Wayذي أتالنتِك” ( 13 ،)The Atlanticفبراير/شباط .2016 ،اطلع عليه بتاريخ  7مارس/آذار:2017 ،
https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/02/isis-propaganda-war/462702/
 32وينتر ( )Winterوباخ-لومباردو (.2016 ،)Bach-Lombardo
غوسيو (“ ،)François Gossieauxالتسويق في عالمٍ مفرطٍ
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ٍ
العملياتي للنتائج التي وصلنا إليها
خيارات من أجل التفعيل
التحليلي
يق ّدم هذا المنظور
ّ
ّ
مؤخراً بشأن خصوم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ( )ISISومناصريها عبر تويتر
( .)Twitterنصوغ مقارب ًة في الرسائل المضادة لالستخدام في مسا َرين رئيسي َين للتواصل.
العربي ،من أجل الترويج
نفصل مقارب ًة للعمل مع مستخدمين مؤثرين لتويتر في العالم
أوالًّ ،
ّ
لعملي ٍة أصيل ٍة تنطلق من القاعدة نحو األعلى في الرسائل المضادة للدولة اإلسالمية في
العراق وسوريا .ثانياً ،نس ّلط الضوء على طرقٍ تتمكن بحسبها الواليات المتحدة والحكومات
الشريكة لها والمنظمات غير الحكومية ،من استخدام تحليلنا لكي تن ّفذ بصور ٍة أكثر فعالية،
رسائل تنطلق من األعلى نحو القاعدة لمكافحة دعم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا
عبر تويتر .وجدت دراستنا األصلية أنّ هناك من خصوم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا
ٍ
أضعاف عبر تويتر .نجادل بأنه من المهم جداً تمكين هؤالء
ما يفوق عدد مناصريها بستة
التجاري .وبالنتيجة نس ّلط الضوء على
المؤ ّثرين عن طريق استقاء الدروس من قطاع التسويق
ّ
ٍ
االجتماعي وتمكينهم بواسطة التدريب
مقاربات للتع ّرف إلى المؤ ّثرين في وسائل التواصل
ّ
ّ
والمحتوى المؤثر.
نق ّدر التعليقات الب ّناءة التي و ّفرها ٌّ
كل من كاري غيتارد ( )Cari Guittardودوغالس
يونغ ( )Douglas Yeungعلى نسخ ٍة أسبق من هذا التقرير.

[)Center for Middle East Public Policy [CMEPP

مشاريع مؤسسة )RAND Ventures( RAND
مؤسسة  RANDهي منظمة بحثية تعمل على تطوير حلول لتحديات السياسات العامة
وللمساعدة في جعل المجتمعات في جميع أنحاء العالم أكثر أمناً وأماناً وأكثر صح ًة
ٌ
ٌ
وملتزمة بالصالح العام.
مؤسسة غير ربحية ،حيادية،
وازدهاراً .مؤسسة  RANDهي
ٌ
واسطة لالستثمار في الحلول عن
مشاريع مؤسسة  )RAND Ventures( RANDهي
طريق السياسات .المساهمات الخيرية تدعم قدرتنا على النظر البعيد نحو المستقبل،
ومعالجة المواضيع الصعبة والخالفية في أغلب األحيان ،ومشاركة نتائجنا بطرقٍ مبتكر ٍة
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لقد ّ
االستشاري لمركز السياسات العامة في الشرق األوسط ( )CMEPPالتابع لمؤسسة ،RAND
ّ
وتم تنفيذه داخل هذا المركز ،وهو جز ٌء من برامج  RANDالدولية.
ّ
ً
بشكلٍ
جزئي ،من األتعاب التي تُجنى لقاء األبحاث
ا
أيض
المشروع
لهذا
توفيرالدعم
تم
ّ
ٍّ
التي يم ّولها العمالء.
ٌ
محفوظة لمؤسسة RAND
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