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تمهيد

الدولة اإلســالمية في العراق وســوريا )ISIS(، خالفًا لكّل منّظمٍة إرهابيٍة ســبقتها، اســتخدمت تويتر )Twitter( وغيره من 
لهــام مــن يتبعهــا، وتجنيــد مقاتليــن ُجــُدد. مــع أّن خصــوم الدولــة اإلســالمية فــي  وســائل التواصــل االجتماعــّي لبــّث رســالتها، واإ
العراق وســوريا اســتعملوا ذات األدوات بشــكٍل أقّل بكثير، فهؤالء أيضًا قصدوا تويتر بهدف زجر رســالة الدولة اإلســالمية 
فــي العــراق وســوريا. يســتفيد هــذا التقريــر مــن بيانــات تويتــر المتوّفــرة للعمــوم مــن أجــل دراســة هــذا الجــدل الدائــر حــول الدولــة 
اإلســالمية فــي العــراق وســوريا عبــر تويتــر العربــّي )Arabic Twitter(، وفــي ســبيل فهــٍم أفضــل لشــبكات مناصــري الدولــة 

اإلســالمية فــي العــراق وســوريا وخصومهــا عبــر تويتــر.
مــن أجــل دعــم جهــد الرســائل المضــاّدة ومــن أجــل فهــٍم أعمــق لمناصــري الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا  
ــًة مختلطــًة تشــمل التحليــل اللغــوّي، والجغرافّي-المكانــّي،  ــًة تعتمــد منهجي ــًة تحليلي وخصومهــا، تســتخدم هــذه الدراســة مقارب
وتحليــل الشــبكات. مــن الصحيــح أّن امتــالك الخبــرة فــي هــذه المجــاالت ســيجعل بعــض جوانــب هــذا التقريــر أســهل للفهــم، 
ولكــّن النتائــج معروضــٌة بطريقــٍة واضحــٍة ينبغــي أن تكــون مفهومــًة للجمهــور العــاّم. ينبــري هــذا البحــث لإلجابــة عــن ثالثــة 
أســئلٍة رئيســية: )1( كيــف نمّيــز بيــن مناصــري الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا وخصومهــا عبــر تويتــر؟ )2( مــن هــم، 
ومــاذا يقولــون؟ و)3( مــا هــي كيفيــة تراُبِطِهــم، ومــن هــو المهــّم مــن بينهــم؟ عــن طريــق اســتخالص اســتدالالٍت مــن هــذه النتائــج، 
نحــدد عــددًا مــن التوصيــات التــي نظــّن أنهــا ذات أهميــٍة بالنســبة لصانعــي السياســات الذيــن يحاولــون تصميــم اســتراتيجيٍة 

لمكافحــة الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا عبــر وســائل التواصــل االجتماعــّي وفــي مــا يتجاوزهــا.
، مــن الجهــات المانحــة ومــن الُمَخصَّصــات المتاحــة لمؤسســة RAND مــن  تــّم توفيــر التمويــل لهــذه الدراســة بشــكٍل جزئــيٍّ
أجــل البحــث المســتقل والتطويــر، مــن عقودهــا مــع عمالئهــا إلدارة مراكزهــا للبحــث والتطويــر، التابعــة لــوزارة الدفــاع األمريكيــة، 

والتــي تعمــل بتمويــٍل فيدرالــّي.
أجــري هــذا البحــث فــي معهــد أبحــاث RAND لألمــن القومــي )NSRD(. وُيجــري معهــد أبحــاث RAND لألمــن 
القومــي أبحاثــًا وتحليــالٍت تتعلــق بشــؤون الدفــاع واألمــن القومــي لمصلحــة الواليــات المتحــدة والتحالــف الدفاعــي، والسياســة 
الخارجيــة، واألمــن القومــي، وأجهــزة ومنظمــات االســتخبارات، وســواها مــن المنّظمــات غيــر الحكوميــة التــي تعنــى بتحليــل 

األمــور المتعّلقــة بالدفــاع واألمــن القومــي.
اإللكترونــي    الموقــع  زيــارة  الرجــاء  القومــي،  لألمــن   RAND أبحــاث  معهــد  حــول  المعومــات  مــن   للمزيــد 

www.rand.org/nsrd : أو االتصال بالمدير )المعلومات المتعلقة بذلك متوفرة على صفحة الموقع(.

http://www.rand.org/nsrd
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الملّخص

الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا )ISIS(، خالفًا لكّل منّظمٍة إرهابيٍة سبقتها، استخدمت تويتر )Twitter( وغيره من 
لهام من يتبعها، وتجنيد مقاتلين ُجُدد. مع أّن خصوم الدولة اإلسالمية في  وسائل التواصل االجتماعّي لبّث رسالتها، واإ
العراق وسوريا ُيناَدى بهم بشكٍل أقّل بكثير، فهؤالء أيضًا قصدوا تويتر بهدف زجر رسالة الدولة اإلسالمية في العراق 
وسوريا. يستفيد هذا التقرير من بيانات تويتر المتوّفرة للعموم من أجل دراسة هذا الجدل الدائر حول الدولة اإلسالمية في 
العراق وسوريا عبر تويتر العربّي )Arabic Twitter(، وفي سبيل فهٍم أفضل لشبكات مناصري الدولة اإلسالمية في 

العراق وسوريا وخصومها عبر تويتر.
مــن أجــل دعــم جهــد الرســائل المضــاّدة ومــن أجــل فهــٍم أعمــق لمناصــري الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا 
وخصومهــا، تســتخدم هــذه الدراســة مقاربــًة تحليليــًة تعتمــد منهجيــًة مختلطــًة للتعــّرف بشــكٍل تفصيلــيٍّ إلــى الشــبكات التــي 
تدعــم الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا وتمييزهــا عبــر تويتــر. هــذه المقاربــة التحليليــة ُمســَتخلَصٌة مــن الخوارزميــات 
الكاشــفة للمجموعــات، والتــي تلتقــط مجموعــات مســتخدمي تويتــر المتفاعلــة فــي مــا بينهــا، وكذلــك مــن التحليــل اللغــوّي الــذي 
يمكنــه التعــّرف إلــى المواضيــع األساســية ومحتويــات مجموعــاٍت كبيــرٍة مــن البيانــات، باإلضافــة إلــى تحليــل شــبكة التواصــل 

االجتماعــّي. ينبــري هــذا البحــث لإلجابــة عــن ثالثــة أســئلٍة رئيســية:

كيف يمكن أن نمّيز بين مناصري الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا وخصومها عبر تويتر؟  •
من هم، وماذا يقولون؟  •

ما هي كيفية تراُبِطِهم، ومن هو المهّم من بينهم؟  •

كيف يمكن أن نمّيز بين مناصري الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا وخصومها عبر 
تويتر؟

بالرغــم مــن أّن الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا )ISIS( طلبــت رســميًا مــن أتباعهــا أن يشــيروا إليهــا باســتخدام تســمية 
“الدولــة اإلســالمية” )The Islamic State(، إال إّن مــن يذّمونهــا يســتخدمون التســمية المختصــرة داعــش )Daesh(. درســنا 
مســألة مــا إذا كان هــذان المصطلحــان يمكــن أن يكونــا مقياَســين ُمفترَضيــن لدعــم أو معارضــة الدولــة اإلســالمية فــي العــراق 
وســوريا، علــى التوالــي. باســتخدام عّينــٍة مــن بيانــات تويتــر تغطــي فتــرة عشــرة أشــهر، اســتخدمنا التحليــل اللغــوّي فــي ســبيل 
دراســة المحتــوى والمواضيــع الرئيســية لــدى المســتخِدمين الذيــن يســتعملون عبــارة “داعــش” بمقابــل أولئــك الذيــن يســتعملون 
عبارة “الدولة اإلسالمية” في تغريداتهم. كما تّم التنّبؤ به، وجدنا أّن المحتوى لدى مستخِدمي عبارة “داعش” بكثرة، شديد 
االنتقــاد للدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا، فالمســتخِدمون اســتعملوا مصطلحــاٍت مثــل داعــش اإلرهابيــة، والخــوارج، 
ومقاتلــو داعــش، وكالب النــار، وكالب البغــدادي. لكــّن مســتخدمي عبــارة “الدولــة األســالمية” اســتعملوا مصطلحــاٍت متوّهجــًة 
مثــل مجاهــدي التوحيــد، وجنــود الخالفــة، وأســود الدولــة اإلســالمية. هنــاك إشــاراٌت أخــرى إلــى أشــخاٍص ودوٍل ومنظمــاٍت 

وأســماء أماكــَن تتنّبــؤ بشــكٍل مشــابٍه بوجــود الدعــم.
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اســتنتاجًا مــن هــذا المقيــاس للدعــم والمعارضــة، وجدنــا خــالل فتــرة العشــرة أشــهر )مــن 1 تمــوز، 2014، إلــى 30 
نيســان، 2015(، أّن خصــوم الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا  يتفّوقــون إجمــااًل فــي العــدد علــى مناصريهــا بنســبة ســّتٍة 
إلــى واحــد. علــى أســاٍس يومــّي، يتفــّوق خصــوم الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا علــى مناصريهــا بنســبة عشــرٍة إلــى 
واحــد. لكــّن مناصــري الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا يتفّوقــون بانتظــاٍم علــى خصومهــا فــي عــدد التغريــدات، إذ يتفــّوق 
عــدد مــا يصــدر عنهــم مــن التغريــدات بنســبة 50 فــي المئــة فــي اليــوم الواحــد. فــي أثنــاء دراســة الخــط الزمنــّي للتغريــدات 
المتعلقــة بالدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا، وجدنــا أّن إحــراق الطّيــار األردنــّي ُمعــاذ الكساســبة أوجــد ارتفاعــًا ضخمــًا 
فــي التغريــدات المعاديــة للدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا. إضافــًة إلــى ذلــك، فــي نهايــة فتــرة إنشــائنا للتقريــر )مــن 
آذار إلــى نيســان 2015(، وجدنــا انخفاضــًا كبيــرًا فــي عــدد المغّرديــن مــن مناصــري الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا، 

وارتفاعــًا فــي عــدد المغّرديــن مــن الخصــوم.

من هم وماذا يقولون؟

اســتخدمنا تحليــاًل لغويــًا وشــبكيًا ضمــن مقاربــٍة تكراريــٍة مــن أجــل التعــّرف إلــى المجموعــات المختلفــة وتمييزهــا داخــل 
المحادثــة المتعلقــة بالدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا عبــر تويتــر. اســتفدنا مــن الخوارزميــات الكاشــفة للمجموعــات، 
فاســتخلصنا بواســطتها 23 مليــون تغريــدٍة صــدرت عــن 771,321 مســتخدمًا فــي 36 مجموعــٍة مســتقلة، وفــي النهايــة، 
ضمــن أربــع مجموعــاٍت جامعــة. بعــد ذلــك، اســتخدمنا التحليــل اللغــوّي لتمييــز هويــات هــذه المجموعــات الجامعــة والمواضيــع 

البــارزة فيهــا.
ُيظِهــر التحليــل اللغــوّي أّن هــذه المجموعــات الجامعــة األربعــة يبــدو أنهــا تنتمــي للشــيعة، والمجاهديــن الســوريين، 

ومناصــري الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا، والسُّــّنة.

•  المجموعة الشيعية ُتديُن الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا باستخدام مصطلحاٍت تاريخيٍة إسالمية وروابط هذه 
األخيرة بالمملكة العربية السعودية، كما تعّبر عن موقٍف إيجابيٍّ من االئتالف الدولّي والمسيحيين، وترّكز على 

الطائفية واالستياء من االنقسامات السّنّية/الشيعية.
المجاهدين  حركة  يدعمون  وهم  األوسط،  الشرق  أنحاء  في  منتشرون  أفراٌد  هم  السوريين  المجاهدين  •  مناصرو 
السوريين المعادية لألسد. هؤالء األفراد هم ذوي مواقَف متباينٍة من الدولة اإلسالمية، ومواقَف سلبيٍة عمومًا من 

االئتالف الدولّي بسبب “دعم” األخير للنظام السورّي.
•  مناصرو الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ُيكثرون من ِذكر التهديدات ضّد اإلسالم، ويسّلطون الضوء على 
الدين واالنتماء والمصطلحات اإليجابية، ويستخدمون شتائم ومصطلحاٍت ُتظِهر االزدراء  التي تشمل  المواضيع 
للشيعة، والنظام السورّي، والمجتمع الدولّي، وآخرين. يبّين التحليل أيضًا أّن مناصري الدولة اإلسالمية في العراق 
تقضي  االجتماعّي،  التواصل  لوسائل  استخدامهم  معرض  في  جّيدٍة  باستراتيجيٍة  نشٍط  بشكٍل  يتمّسكون  وسوريا 

بالتشجيع الحثيث ألمثالهم من المناصرين على “نشر” و“تعميم” و“ربط” الرسائل من أجل توسيع مداها وتأثيرها.
•  المجموعــة السّنّية مشرذمٌة إلى درجٍة عاليٍة بالمقارنة مع بقية المجموعات الجامعة، والمواضيع التي لها صدى  
داخل المجموعات السّنّية الفرعية تختلف بشّدٍة في ما بينها، ويبدو أنها تتراصف مع مختلف الدول القومية في 
الشرق األوسط. مثاًل، تبّين لنا أّن مجموعًة فرعيًة سّنّيًة ترّكز على مواضيع القومية المصرية، وتذكر تهديد الدولة 
اإلسالمية في العراق وسوريا لمصر، كما تبدي قلقها من اإلخوان المسلمين. كما تبّين أّن مجموعًة أخرى  ترّكز 
التهديد الذي تمّثله الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا لمصر،  على القضايا األردنية، والمشترك هنا هو ِذكر 

عدام الطّيار األردنّي ُمعاذ الكساسبة، ودور األردن في االئتالف الدولّي. واإ
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ما هي كيفّية ترابطهم ومن هو المهّم من بينهم؟

بعــد ذلــك طّبقنــا تحليــل شــبكة التواصــل االجتماعــّي علــى مســتوى المجموعــة مــن أجــل تقييــم نقــاط القــوة والضعــف النســبية 
للروابــط المختلفــة بيــن المجموعــات، وكيفيــة تموضــع كلٍّ منهــا حيــال األخــرى. وجدنــا التالــي:

وبعض  الشيعية،  الجامعة  المجموعة  بين  مهمٌّ  رابٌط  هي  السوريين  للمجاهدين  التابعة  الجامعة  المجموعة  •  نواة 
المجموعات السّنّية، والمجموعة الجامعة لمناصري الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا؛ هذه المجموعات منفصلٌة 
عن بعضها في ما عدا هذا السياق. من الممكن بالتالي أن يكون هناك أفراد داخل مجموعة المجاهدين السوريين 
لهم دور المؤّثرين في مناصري الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا، كما إنهم يربطون خصوم الدولة اإلسالمية 

في العراق وسوريا بعضهم ببعض.
•  المجموعات المصرية والسعودية، ومجموعة مجلس التعاون الخليجّي )GCC(، تشّكل معًا نواة المجموعة الجامعة 
السّنّية، وهي مشرَذَمٌة أكثر بكثيٍر من المجموعات الجامعة التابعة للشيعة، والمجاهدين السوريين، ومناصري الدولة 
اإلسالمية في العراق وسوريا. بشكٍل عام، كّل مجموعٍة فرعيٍة منشغلٌة بقضاياها الخاصة المحّددة، مما قد يعّقد 

عملية بناء استراتيجيٍة سّنّيٍة متماسكٍة للرسائل المضاّدة للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا.
•  داخل المجموعات السّنّية الفرعية، تملك المجموعة اليمنية أعلى نسبٍة مئويٍة من مناصري الدولة اإلسالمية في 

العراق وسوريا، وفيها انقساٌم حادٌّ بين مناصري الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا وخصومها.

التداعيات والتوصيات

بناًء على هذه النتائج، نقّدم عددًا من التوصيات لصانعي السياسات:

•  يجب أن تستمّر المؤسسات البحثية في استخدام نموذج داعش في مقابل الدولة اإلسالمية التي هي كنايٌة عن الدولة 
اإلسالمية في العراق وسوريا، من أجل قياس نشاط مناصري وخصوم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا حول 
العالم. يمكن لحكومة الواليات المتحدة أن تستخدم هذه النماذج الختبار تأثير البرامج المعادية للدولة اإلسالمية في 

العراق وسوريا.
•  خصوم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ُكُثر، ولكن ربما يحتاجون إلى مساعدٍة من وزارة الخارجية األمريكية، 
بشكل تدريباٍت على وسائل التواصل االجتماعّي وغيرها من أشكال االنخراط، من أجل تعزيز فعالية وُبعد المدى 
في رسائلهم.1 بالطبع، بوجود تنظيم القاعدة وفروعه في عداد خصوم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا، ينبغي 

التنّبه إلى اختيار األشخاص المناسبين من أجل تدريبهم وتمكينهم.
•  يجب أن يستمر تويتر في حملته لتعليق الحسابات: من المرّجح أّن هذه الحملة تضّيق على المنتمين إلى الدولة 
اإلسالمية في العراق وسوريا من بين مستخدمي تويتر، وتجبرهم على خسارة الوقت الثمين لمعاودة الحصول على 
أتباع، وقد تدفع ببعضهم في النهاية الستخدام إحدى قنوات التواصل االجتماعّي التي تقّل بكثير عن تويتر من حيث 

الشعبية والقدرة على النفاذ.
U.S. Military In- )•  يجب أن يستمر كلٌّ من المخططين في وحدة عمليات دعم المعلومات العسكرية األمريكية 
formation Support Operations(، وُرُسُل وزارة الخارجية األمريكية، في تسليط الضوء على فظائع الدولة 
اإلسالمية في العراق وسوريا. إّن التأثير الذي أحدثه إحراق الطّيار األردنّي عبر تويتر، باإلضافة إلى الُمكتشفات 
السابقة التي توحي بوجود عالقٍة بين فظائع الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا والمعارضة لها عبر تويتر، تشير 

العالم  المدنّي في  المجتمع  التواصل االجتماعّي ألعضاٍء ُمختارين من  بالفعل تدريبًا في مجال وسائل  يقّدمان  الدولّي  المتحدة والمجتمع  الواليات  إّن   1
.)ISIS( اإلسالمّي، ويمكن توسيع برامَج مثل هذه وتقويتها كوسيلٍة لتوفير جهٍد أكثر صالبًة لنشر صوت خصوم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا
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إلى أّن هذه الفظائع قد تحّمس الخصوم. الِحظ مع ذلك، أّن الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا تستخدم العنف 
الشديد على أنه مكّوٌن أساسيٌّ في عالمتها الفارقة واستراتيجيٌة في بّث الرسائل، وبالتالي، قد تكون هناك مجازفٌة 
،]Winter[ بأن يصّب تسليط الضوء على أفعاٍل مثل هذه في مصلحة الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا )وينتر 

الدولة  فظائع  مثل  واالنخفاضات،  االرتفاعات  هذه  إلى  تؤدي  التي  لألسباب  منهجيًة  أكثر  دراسًة  إّن   .)2015
اإلسالمية في العراق وسوريا، قد تكون قّيمًة بالفعل.

•  يجب على األمم والمنظمات )مثل الجيش األمريكي وُرُسُل وزارة الخارجية األمريكية( الساعية لمكافحة الدولة 
اإلسالمية في العراق وسوريا بواسطة الرسائل عبر تويتر، أن تصّمم الرسائل وتوّجهها بحيث تستهدف مجموعاٍت 
محّددة: عالم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا عبر تويتر مفّتت إلى حدٍّ كبير، وهو مكّوٌن من مجموعاٍت مختلفٍة 
ٍم  تهتّم بمواضيَع مختلفة. يجب أن تأخذ عملية بّث الرسائل المضاّدة هذا األمر بعين االعتبار عن طريق تواصٍل مَصمَّ

ليناسب كّل واحدٍة من المجموعات المختلفة.
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التمويل المخصَّص لألبحاث الداخلية. أّي أخطاٍء موجودٍة هي مسؤولية مؤّلفي هذه الدراسة وحدهم.
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االختصارات

Daesh Arabic acronym for ISIS
)ISIS( داعش: ُمقَتَطٌع هجائيٌّ عربيٌّ يشير إلى الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا

GCC Gulf Cooperation Council
مجلس التعاون الخليجّي

IS The Islamic State
الدولة اإلسالمية

ISIL The Islamic State in Iraq and the Levant
الدولة اإلسالمية في العراق والشام

ISIS The Islamic State in Iraq and Syria (or al-Sham)
الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا )أو الشام(

MC metacommunity
المجموعة الجامعة





1

الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا )ISIS(1 شغلت العناوين الرئيسية بسبب استغاللها الدرامّي والفّعال لوسائل التواصل 
االجتماعّي. استفاد هذا التنظيم من مجموعٍة متنوعٍة من تطبيقات وسائل التواصل االجتماعّي في سبيل الترويج لقضيته، 
 ،)Ask.fm( وآســـــــك دوت أف أم ،)Tumbler( وتمبــــلر ،)Instagram( نستــــــاغـــــرام ومنهــــــا فيسبــــــوك )Facebook(، واإ
واألبرز من بينها، تويتر )Twitter(. لقد استخدم التنظيم تويتر لتعميم مقاطع فيديو دعائيٍة مصقولٍة ومع هذا، مشحونٍة 
بالعنف، ولترويج إيديولوجيته الدينية وجهوده لبناء دولة، وبناء روابَط فرديٍة مع المجنَّدين الذين ُيؤَمل انضمامهم. منذ 
أواخر عام 2014، استعملت المجموعة 46 ألف حساٍب إفراديٍّ على األقل عبر تويتر حول العالم، واستثمرت مجموعة 
صغيرًة من “المستخدمين المفرطين في النشاط” حيث يساعد الحجم الضخم والتدّفق المكّثف لتغريداتهم في إحالل داّلة 
الهاش الخاصة بالدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ورسائلها على رأس القوائم التي تبّين أكثر االتجاهات شعبية )برغر 
ومورغان ]Berger and Morgan[،       (. هي استفادت أيضًا من خاليا صغيرٍة من المؤّثرين أو “الُمَعمِّمين” الذين 
ن كانوا خارج منطقة عمليات الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا - يلعبون دورًا ذا حجٍم كبيٍر في توفير “التشجيع،  - واإ

.)       ،]Carter, Maher, and Neumann[ والتبرير، والشرعية الدينية للقتال” )كارتر، ماهر، ونيومان
إن البراعة الفائقة التي تملكها الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا في استخدام وسائل التواصل االجتماعّي لعبت 
دورًا على األغلب، في النجاح الضخم الذي حّققته في التجنيد.2 أكثر من 30 ألف مقاتٍل أجنبّي، من بينهم 4,500 غربّي، 
توافدوا لنصرة قضية الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا )نورتون-تايلور ]Norton-Taylor[،       (. غــــادر قرابــــة 
250 أمريكّي الواليات المتحدة لالنضمام إلى الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا، بينما أعار آخرون اهتمامًا لدعوات 
الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا للعنف )باكيت ]Paquette[،      (. أطلق عمالء الدولة اإلسالمية في العراق 
وسوريا مجموعًة متنّوعًة من الهجمات الفتّاكة، السيما تفجيرات مطار بروكسل وقطار األنفاق التي حصلت يوم 22 آذار، 
2016، وقتلت 32 فردًا؛ وهجمات باريس التي حصلت يوم 13 تشرين الثاني، 2015، وأّدت إلى وفاة 130 شخصًا. 
هناك أيضًا الهجوم الذي حصل في سان برناردينو، كاليفورنيا، يوم 2 كانون األول، 2015، والذي قتل 14 شخصًا. 
حصلت هجماٌت أخرى في الواليات المتحدة وتشمل ذاك االعتداء الذي وقع أثناء التجّمع الخاص بالرسم الساخر من النبّي 
محّمد في غارالند، تكساس؛ ومحاولة اعتداٍء على عناصر حفظ النظام في بوسطن باستخدام سّكين؛ واعتداٌء بالفأس على 
ضباط الشرطة في مدينة نيويورك. حصلت هجماٌت مستوحاٌة من الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا في أماكَن كثيرٍة 
 Yourish, Watkins,[ أخرى أيضًا، منها كندا، وأستراليا، وتونس، وتركيا، ومصر )يوريش، واتِكنز، وجيراتيكانون

.)       ،]and Giratikanon
التغريدات  توفُُّر  يفتح  أهدافها،  العراق وسوريا ويساعد في تحقيق  الدولة اإلسالمية في  تويتر دعاية  بينما يخدم 

وُتعَرف أيضًا باسم: الدولة اإلسالمية )IS(، والدولة اإلسالمية في العراق والشام )ISIL(، وبالُمقتطع الهجائّي العربّي داعش )Daesh(. اخترنا استعمال   1
مصطلح الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا )ISIS( من أجل المحافظة على االّتساق الداخلّي ضمن هذا التقرير، لكن الِحظ أن المصطلح الذي ُيستخَدم 

لإلشارة إلى الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا )ISIS( مهمٌّ للغاية، كما يتبّين في تحليلنا الالحق.

لى  قليٌل من الدراسات التجريبية، إن ُوِجَدت، توّفر تصويرًا ملموسًا لما يستتبعه االنتماء الراديكالّي إلى قضية الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا، واإ  2
أّي درجٍة تكون هذه الراديكالية مدفوعًة بواسطة الشبكات االفتراضية بالمقارنة مع الشبكات في العالم الخارجّي. لهذا السبب، نحن نحّذر من دور وسائل 

التواصل االجتماعّي في التجنيد الذي تمارسه الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا.

األول الفصل 

المقدمة
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       2)Twitter( دراسة الشبكات الداعمة والمعاِرَضة للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا عبر تويتر

ويمنح  المتطّرفين،  المناصرين  تخّص  التي  االجتماعّي  التواصل  داخل شبكات  إلى  فريدًة  نافذًة  أيضًا  للجمهور األوسع 
العراق  في  اإلسالمية  الدولة  مناصري  عن  الكشف  إلى  باإلضافة  المتطرفة.  الرسائل  تأثير  دراسة  على  القدرة  الباحثين 
ليس حيًزا  تويتر  فإّن  العراق وسوريا،  الدولة اإلسالمية في  لتقييم هيكلية ورسائل خصوم  تويتر فرصًة  يوّفر  وسوريا، 
نما للعديدين في الشرق األوسط مّمن ال يدعمون الدولة  لمجنِّدي ومؤّيدي الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا وحدهم، واإ
اإلسالمية.3 بينما يرّوج مناصرو الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا بحماٍس لمواضيَع مثل الدفاع عن اإلسالم، وتجنيد 
مقاتلين ُجُدد، والدفع بالجهود الرامية إلى بناء دولتهم، وانتقاد الغرب، يرّد خصوم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا 

باّتهامها بتخريب اإلسالم، ويسلطون الضوء على عنفها، ويصرخون بأنها تمّثل تهديدًا إرهابيًا.
جزٌء من مكافحة الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا في عالم الواقع يكون بمكافحة رسائلها في العالم االفتراضّي. 
ن استخدمت  لكن، من المعروف بشكٍل جّيٍد أّن الرسائل األمريكية العلنية ضّد الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا، حتى واإ
ذات المواضيع التي أشيَر إليها في ما سبق، فإنها لن تستهوي السامعين. إّن الواليات المتحدة ليست فقط ذات مصداقيٍة 
الدينية أو غيرها من  العوامل  المباشر مع  للتعاطي  المنطقة، ولكنها أيضًا في موقٍع سّيٍء ال يؤّهلها  عاّمٍة ضعيفٍة في 
 ،]Miller[ ؛ ميّلر        ،]Helmus, York, and Chalk[ العوامل التي تحّفز المَجنَّدين الشباب )ِهلموس، يورك، وتشوك 
2015(. لهذا السبب، من الضرورّي أن تعمل الواليات المتحدة وشركاؤها الدوليون مع المجموعات ذات التأثير في 
المنطقة، التي بوسعها مكافحة الرواية الصادرة عن الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا بشكٍل أكثر فعاليًة ومصداقية. إّن 
حملًة ناجحًة لمكافحة رسائل الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا تقتضي فهمًا لفئات الجمهور الفريدة التي تتشّكل منها 
شبكات مناصري الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا وشبكات خصومها، باإلضافة إلى فهم المواضيع الرئيسية التي 

تحّفزهم.
من أجل دعم جهد الرسائل المضاّدة، والجهد العاّم الّرامي إلى فهٍم أعمق لمناصري وخصوم الدولة اإلسالمية في 
العراق وسوريا، تستخدم هذه الدراسة مقاربًة تحليليًة تعتمد منهجيًة مختلطًة للتعّرف بشكٍل تفصيليٍّ إلى الشبكات التي تدعم 

الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا عبر تويتر وتمييزها، والشبكات التي تعارضها.

المقاربة

ترّكز هذه الدراسة على التغريدات والشبكات العربية عبر تويتر. استنطقنا قاعدة بياناٍت تاريخيٍة للتغريدات باللغة العربية 
التي ُذِكَرت فيها الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا خالل الفترة الزمنية الممتّدة بين 1 تموز، 2014، و30 نيسان، 
2015 )تقريبًا، منذ إعالن البغدادي إلقامة الخالفة حتى آخر شهر نيسان من العام الذي يليه(، فاسترجعنا ما يفوق 23 
مليون تغريدة.4 تضّمَنت مصطلحات البحث الخاصة بنا 35 شكاًل نحويًا متعارًفا عليه لمصطلحات: الدولة اإلسالمية 
)Islamic State(، وداعش )Daesh(. بما أّن المصطلحات التي استخدمناها للبحث بالعربية، فقد جاءت معظم التغريدات 
بالعربية أيضًا، ولكّن عددًا قلياًل منها كان باإلنكليزية أو غيرها من اللغات، وتضّمن المصطلحات العربية المذكورة.5 
تحتوي البيانات العائدة التغريدة نفسها، واسم االستخدام للشخص الذي نشرها ورقم حسابه، باإلضافة إلى أّي معلوماٍت 

بّين استطالٌع شخصيٌّ للرأي أجرَي مع عدٍد من سكان مصر، والمملكة العربية السعودية، ولبنان، أّن نسبة 3 في المئة فقط من الُمستجيبين يدعمون   3
الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا )بوّلوك ]Pollock[،        (. بشكٍل مشابه، بّين استطالٌع للرأي أجِرَي عبر الهاتف مع عدٍد من سكان تونس، ومصر، 
وفلسطين، واألردن، والمملكة العربية السعودية، ولبنان، والعراق، أّن قرابة 11 في المئة منهم يعّبرون عن مواقَف إيجابيٍة تجاه الدولة اإلسالمية في العراق 

.)        ،]Arab Opinion Project[ وسوريا، بينما عّبرت نسبة 85 في المئة منهم عن مواقَف سلبية )مشروع الرأي العربّي

راِجع الملحق A لالّطالع على الالئحة الكاملة للمصطلحات والرموز الُمستعَمَلة في عملية البحث، والتي اسُتخِدَمت الستنطاق قاعدة بيانات تويتر.  4

 Arab Social Media( ينبغي إدراك أّن أقليًة فقط ضمن الشعوب العربية تستخدم تويتر. بحسب ما ذكره تقرير وسائل التواصل االجتماعّي العربية  5
تويتر  تستخدم  الكويتيين  من  المئة  في   7,6 تقارب  نسبًة  إّن  العربّي.  العالم  في  لتويتر  مستخِدٍم  يوجد 5,797,500   ،2014 عام  ُنِشَر  الذي   )Report
)225,000(، و6.5 في المئة من السعوديين )1.9 مليون(، و4.9 في المئة من مواطني اإلمارات العربية المتحدة )401,000(، و1.35 في المئة من 
األردنيين )88,800(، و0.6 في المئة من المصريين )519,000( يستخدمون تويتر بشكٍل نشط. إّن نسبًة تقارب 36.6 في المئة من مستخدمي تويتر هم 
خ(. بالتالي، مع أّن هذه النتائج وثيقة الصلة بشبكات الدولة اإلسالمية  من اإلناث )“تويتر في المنطقة العربية” ]Twitter in the Arab Region[، غير ُمَؤرَّ

ل هذا األمر على أنه يمّثل الشعب العربّي بمجمله. في العراق وسوريا عبر تويتر، ولكن يجب أال ُيَؤوَّ
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     3المقدمة

متوّفرٍة لالّطالع العاّم ضمن اللمحة الموجزة عن الُمستخِدم، كما تتوّفر البيانات الوصفية التي ترتبط بالتغريدة مثل الوقت، 
إلى  باإلضافة  إرسالها  أعيد  التي  التغريدات  على  تشتمل  البيانات  هذه  أّن  الِحظ  إلخ.  المستخدمة،  والمنّصة  والموقع، 

التغريدات األصلية.
حاولنا اإلجابة عن ثالثة أسئلٍة رئيسيٍة عن طريق استخدام هذه البيانات: )1( كيف يمكن أن نمّيز بين مناصري 
وخصوم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا عبر تويتر؟ )2( من هم، وماذا يقولون؟ )3( ما هي كيفية ترابطهم ومن 
هو المهّم من بينهم؟ نحّدد في ما يلي مقاربتنا العاّمة لإلجابة على كلٍّ من هذه األسئلة )راِجع الملحقات لالّطالع على 

التفاصيل المنهجية بشكٍل أوسع(.

كيف يمكن أن نمّيز بين مناصري وخصوم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا عبر تويتر؟
توحي األدلة القولية بأّن استخدام االسم العربّي الكامل للدولة اإلسالمية )The Islamic State(، يفيد كمؤّشٍر على وجود 
الدعم للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا، بينما يشير االختصار: “داعش” )Daesh( إلى المعارضة. نتثّبت من هذه 
الفرضية بشكٍل كميٍّ بواسطة تطبيق التحليل اللغوّي الُمَمكَنن على العّينة التي بحوزتنا من بيانات تويتر، فنحّدد العدد النسبّي 
لمناصري وخصوم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا عبر تويتر، كما نقيس غزارة إنتاجهم.6 بالتحديد، عزلنا عّينًة من 
البيانات التي تحتوي على أفراٍد يذكرون عبارة الدولة اإلسالمية في 80 في المئة من تغريداتهم، وآخرين يذكرون عبارة 
داعش في 80 في المئة من تغريداتهم. في سبيل التثّبت من أّن استخدام هَذين المصطلَحين يدّل على دعم ومعارضة الدولة 
اإلسالمية في العراق وسوريا، على التوالي. استخدمنا بعد ذلك أساليب التحليل اللغوّي التي من نوع الدرجات الُمحَرَزة في 
اختبار الّرجحان اللوغاريثمّي والعبارات المترافقة )أزواج الكلمات التي تأتي معًا في العادة(، من أجل فحص محتوى كلٍّ 
من هاَتين العّينَتين بالمقارنة مع األخرى. أخيرًا، بعد إثبات هذه الفرضية، قمنا بمقارنة العّينَتين من جهة الحجم النسبّي، 
ومجموع التغريدات، والمستخِدمين الّنشطين لتويتر في اليوم الواحد. وجدنا أّن خصوم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا 
يتفّوقون في العدد على مناصريها بنسبة ستٍة إلى واحد، ولكّن مناصري الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا أكثر نشاطًا، 

إذ ُينِتجون في اليوم الواحد عددًا من التغريدات يفوق ما ينتجه الخصوم بنسبة 50 في المئة.

من هم، وماذا يقولون؟
اللغوّي وتحليل الشبكات ضمن مقاربٍة تكراريٍة على مجموعتنا الواسعة من بيانات تويتر،  التحليل  عندما نطّبق عملية 
نعثر على مجموعاٍت مختلفٍة ونمّيزها داخل محادثة الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا عبر تويتر. لِفعِل هذا األمر، 
خلقنا شبكًة للتنويهات )اإلشارات( - وهي شبكٌة موّجهٌة موزونٌة تمّثل كّل ُعقدٍة فيها مستخِدمًا، وكّل حدٍّ فيها يمّثل عدد 
التنويهات بين الُمستخِدمين. استخدمنا بعد ذلك سلسلًة تكراريًة من خوارزميات كلوِسّت-نيومان-مور الكاشفة للمجموعات 
)Clauset-Newman-Moore community detection algorithms( لغربلة مجموعة البيانات انطالقًا من شبكة 
من  األبرز  األربع  المجموعات  إلى  الوصول  أجل  من  إلماحًا،  و3,336,589  ُمستخِدم،   771,321 ِقوامها  تنويهات 
ُمستخِدمي تويتر المترابطين بشكٍل وثيق. ثم طّبقنا التحليل اللغوّي على كّل واحدٍة من هذه المجموعات، لفهم المواضيع 

الُمشتَركة عبر تويتر، والتعّرف بشكٍل ُمجَمٍل إلى مجموعة الُمستخِدمين.
وجدنا أّن المجموعات األربعة الُمتَصدَِّرة )التي ُيشار إليها بتسمية المجموعات الجامعة( التي تعّرفنا إليها، بدا أنها 
تنتمي إلى الشيعة، والمجاهدين السوريين، ومناصري الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا، والسُّّنة. المجموعة الجامعة 
الّسّنية مشرَذَمٌة إلى حدٍّ كبير، كما إّن المواضيع التي لها صدى في المجموعات الفرعية السُّّنّية تختلف كثيرًا في ما بينها، 
بينما نجد أّن المجموعات الثالثة المتبّقية متماسكٌة إلى حدٍّ مقبول. تبدو هذه المجموعات الفرعية بشكٍل عام، مصطّفًة 
على طول الخطوط القومية، فهناك مجموعاٌت فرعيٌة تمّثل اليمن، وليبيا، والمملكة العربية السعودية، واألردن، ومصر، 
وتونس. من أجل تصميم استراتيجيٍة فّعالٍة للرسائل المضاّدة، من المهّم التعّرف إلى المواضيع التي ُيعَتّد بها داخل كّل 
مجموعة، ومدى دعم أو معارضة كّل مجموعٍة للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا؛ لإلجابة على هذه األسئلة، يستخدم 

تثّبت من هذه الفرضية أيضًا مجدي، درويش، وويبر ]Magdy, Darwish, and Weber[ )       ( باستخدام عّينٍة أصغر ومقاربٍة يدوية.  62015
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تحليلنا مقاربًة عالية الفعالية، هي خليٌط من التحليل البشرّي والُمَمكَنن.

ما هي كيفية ترابطهم، ومن هو المهّم من بينهم؟
أخيرًا، نطّبق تقنياٍت ُمستفادًة من تحليل شبكات التواصل االجتماعّي، لتشخيص النقاط النسبية للقوة والضعف في الروابط 
بين المجموعات المحّددة، وتسليط الضوء على األدوار المختلفة التي تلعبها كّل مجموعٍة داخل المحادثة عبر تويتر. لِفعِل 
هذا األمر، ندرس شبكة المجموعات، حيث تمّثل كّل عقدٍة في الشبكة مجموعًة كاملًة من حسابات االستخدام، بينما ُتراِكُم 
الحدود بين المجموعات التنويهات أو اإلشارات بين المستخِدمين في تلك المجموعات المختلفة. نرّكز بشكٍل محّدٍد على 
العالقة المتبادلة بين المجموعات الجامعة للشيعة، ومناصري الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا، والمجاهدين السوريين، 
والمجموعات السُّّنّية المنفردة. يستكشف تحليلنا أيضًا المجموعات السُّّنّية المنفردة التي تشّكل المجموعة الجامعة السُّّنّية، 
عن طريق دراسة المواضيع الرئيسية في الرسائل، والنسبة المئوية للمشاركين مّمن يناصرون الدولة اإلسالمية في العراق 

وسوريا، بمقابل الخصوم، باإلضافة إلى التحليل الجغرافّي-المكانّي لهذه المجموعات.
من محاذير التحليل المستخَدم في هذه الدراسة، هو أّن تركيز الدراسة على تويتر العربّي من الواضح أنه يؤدي 
إلى إغفال التعاطي مع المحادثة األوسع نطاقًا حول الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا، والتي تدور باللغة اإلنكليزية، 
وحتى بلغاٍت متعّددٍة أخرى. منذ عام 2013، كانت نسبة 62.1 في المئة من التغريدات في المنطقة العربية تصدر باللغة 
العربية، بالمقارنة مع نسبٍة تبلغ 32.6 في المئة من التغريدات باإلنكليزية )“إحداث التحّول في التربية والتعليم في العالم 
العربّي” ]Transforming Education in the Arab World[،       (. هــذه النسبــة المئويــة مــن التغريدات باللغة 
اإلنكليزية ُيَرّجح أن تكون أعلى بين الشعوب العربية المقيمة في أوروبا والواليات المتحدة. بالتالي، من الضرورّي بشكٍل 

واضٍح إنشاء نسخٍة من النتائج الصادرة عن هذه الدراسة بواسطة عّينٍة باللغة اإلنكليزية.
أما وقد قيل ذلك، فإن عنوانًا رئيسيًا في هذه الدراسة هو أّن مجموعة المجاهدين السوريين لها أهمّيٌة خاّصٌة بالنسبة 
لهذه الشبكة النواتية، نظرًا لوقوعها بين مناصري الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا، والمجموعات السُّّنّية التي ُيحَتَمل 
أن تكون أكثر اعتدااًل. من الممكن أن يكون بوسع هذه المجموعة أن تقوم بوظيفة الُعَقد المؤّثرة الستمالة مناصري الدولة 

اإلسالمية في العراق وسوريا بواسطة الرسائل المضاّدة.
هذه التبّصرات مهّمٌة في تحديد كيفية استهداف مناصري الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا، وتقوية خصومها، 
المستخِدمين  إلى  أيضًا  نتعّرف  األدّق،  المستوى  ذاتها على  التقنيات  تطبيق  بينهما. عند  الواقع  الواسع  القطاع  واستمالة 
الرئيسيين الذين يملكون تأثيرًا كبيرًا داخل مجموعاٍت محّددة. كما هي الحال في تحليلنا اللغوّي، تعتمد هذه المقاربة خليطًا 

من التحليل البشرّي والُمَمكَنن من أجل الحصول بشكٍل سريٍع على تبّصراٍت مفيدٍة من مجموعة بياناٍت كبيرٍة جدًا.

ط هذا التقرير ُمَخطَّ

نحاول اإلجابة على هذه األسئلة الثالثة بحسب الترتيب الزمنّي. يعرض الفصل الثاني التحليل لسؤال “كيف يمكننا أن نمّيز 
بين مناصري وخصوم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا عبر تويتر؟” يعرض الفصل الثالث التحليل لسؤال “من هم، 
وماذا يقولون؟”. يعرض الفصل الرابع النتائج الُمستفادة من دراستنا لسؤال “ما هي كيفية ترابطهم، ومن هو المهّم من 
بينهم؟”. في الفصل الخامس، نعرض تداعيات هذه النتائج ونقّدم مجموعًة من التوصيات لصانعي القرارات. باإلضافة إلى 
ذلك، نظرًا للطابع التقنّي لهذا التقرير، نستخدم المالحق من أجل توفير تفاصيَل أكبر حول الوسائل والنتائج. يوّفر الملحق 
A وصفًا تفصيليًا لمعاِمالت البحث المستعملة من أجل الحصول على عّينة بيانات تويتر الُمستخَدمة في هذا التقرير. يوّفر 
الملحق B وصفًا مَعمَّقًا لوسائلنا التحليلية التي استخدمناها في التحليل اللغوّي وتحليل شبكات التواصل االجتماعّي. أخيرًا، 
نستخدم الملحق C لعرض تحليٍل تفصيليٍّ للمجموعات السُّّنّية الفردية )األردن، ومصر، وتونس، وليبيا، إلخ.( التي تشّكل 

معًا المجموعة الجامعة السُّّنّية األكبر حجمًا.
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بتاريــخ 29 حزيــران، 2014، أعلنــت الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا عــن تحّوِلهــا إلــى خالفــة، وبّدلــت اســمها مــن الدولــة 
 ،)The Islamic State( إلــى الدولــة اإلســامية )Islamic State in Iraq and the Levant( اإلســامية فــي العــراق والشــام
وأصدرت مرســومًا أعلنت فيه أنه: “كما يقتضيه هذا األمر، فإّن عبارة ‘العراق والشــام’ المتَضمََّنة في اســم الدولة اإلســالمية، 
ُتحــَذُف مــن اآلن فصاعــدًا مــن كّل المــداوالت واالتصــاالت الرســمية، ويصبــح االســم الرســمّي هــو ‘الدولــة اإلســالمية’ منــذ تاريــخ 
هــذا اإلعــالن” )“هــذا وعــد اهلل” ]This is the Promise of Allah[، 2014(. ســارع مقاتلــو الدولــة اإلســالمية فــي العــراق 
وســوريا ووســائل إعالمهــا إلــى اســتعمال االســم الجديــد. لكــّن آخريــن فــي الشــرق األوســط اســتخدموا داعــش )Daesh( لإلشــارة 
إلــى الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا، وهــو ُمقَتَطــٌع هجائــيٌّ مــن الحــروف األولــى لالســم بالعربيــة “الدولــة اإلســالمية فــي 
العــراق والشــام”. اللغــة العربيــة الفصحــى قليلــة االســتخدام للُمقَتَطعــات الهجائيــة، وكان تطبيــق هــذا األمــر عنــد اإلشــارة إلــى 
الدولــة اإلســالمية يحمــل دالالٍت تحقيريــة. بالفعــل، اعترضــت الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا رســميًا علــى اســتخدام هــذه 
التســمية )“الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا”، “الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام”، أو داعــش؟ أّي اســٍم نطلــق علــى 

.2014 ،)]ISIS, ISIL, or Da‘ish? What to Call Militants in Iraq[ المقاتليــن فــي العــراق
باســتخدام التحليــل اللغــوّي، تثّبتنــا مــن األدلّــة القوليــة التــي تُفيــد أّن األكثريــة الســاحقة مــن مناصــري الدولــة اإلســالمية فــي 
العــراق وســوريا يســتعملون مصطلــح الدولــة اإلســامية )The Islamic State(، بينمــا يميــل الخصــوم إلــى اســتعمال الُمقَتَطــع 
الهجائــّي داعــش )Daesh(. لقــد ابتكرنــا اختبــارًا ســريعًا لتصنيــف الحســابات الفرديــة عبــر تويتــر إلــى مؤيديــن أو معاديــن للدولــة 
اإلســالمية فــي العــراق وســوريا، اســتنادًا إلــى تاريخهــم فــي االســتعمال االصطالحــّي.1 باالعتمــاد علــى هــذا التصنيــف، نعــرض 
خريطــًة أوليــًة لمناصــري الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا وخصومهــا عبــر تويتــر، بنــاًء علــى لغتهــم ونشــاطهم وموقعهــم 

الجغرافــّي.

استخدام المصطلحات كوسيلٍة للعثور على مناصري الدولة اإلسالمية في العراق 
وسوريا وخصومها

ســحبنا مــن )خرطــوم ( مــا يتدفــق مــن تويتــر تغريــداٍت ذكــرت عبارَتــي الدولــة اإلســامية أو داعــش أثنــاء الفتــرة الممتــّدة بيــن 
1 تمــوز، 2014، حتــى 30 نيســان، 2015. أنشــأنا مجموعــًة بيانيــًة تتألــف ممــا يزيــد علــى 23 مليــون تغريــدة، مــع البيانــات 

مجدي، درويش، وويبر )Magdy, Darwish, and Weber(، ]      [، وجدوا أنه من الممكن التمييز بين مناصري الدولة اإلسالمية في العراق   1
وسوريا وخصومها بحسب الطريقة التي تشير فيها تغريداتهم إلى ذلك التنظيم. تعّرفت هذه الدراسة إلى مجموعٍة من مستخِدمي تويتر الذين )1( كتبوا عشر 
تغريداٍت أو أكثر ذكروا فيها الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا، و)2( استعملوا حصريًا االسم المطّول )الدولة اإلسالمية(، أو االسم المختصر للدولة 
اإلسالمية في العراق وسوريا ضمن أكثر من 70 في المئة من تغريداتهم التي ذكروا فيها هذه المجموعة. باستخدام مجموعة البيانات هذه، توّصلوا إلى أّن 
77.3 في المئة من التغريدات التي تذكر االسم المختصر صدرت عن ُمعادين للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا، و7.5 في المئة صدرت عن مؤيدين 
لها، بينما اعُتِبَرت نسبة 15.2 في المئة محايدًة أو ُعدَّت من البريد المتطّفل. مع أّن هذه النتائج مشابهٌة لما وصلنا إليه، إال إّن دراستنا استخدمت مجموعة 

بياناٍت أكبر بكثيٍر ومقاربًة ُمَمكَننة.

الثاني الفصل 

مناصرو وخصوم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا )ISIS( عبر 
)Twitter( تويتر
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الوصفيــة المتعلقــة بهــا، ألكثــر مــن 771,000 ألــف حســاب اســتخداٍم مســتقّل.2 لالّطــالع علــى مزيــٍد مــن التفاصيــل حــول 
.A منهجّيتنــا فــي جمــع البيانــات، راِجــع الملحــق

مــن مجموعــة البيانــات هــذه، أنشــأنا متَنيــن نّصييَّــن مــن أجــل التثّبــت مــن فرضيــة الدولــة اإلســالمية بمقابــل داعــش. 
تألّــف المتــن النّصــّي األول مــن كّل المســتخِدمين الذيــن اســتعملوا مصطلــح الدولــة اإلســامية أو مصطلحــًا آخــر يّتصــل بــه فــي 
اإلشــارة إلــى الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا، فــي مــا ال يقــّل عــن 80 فــي المئــة مــن تغريداتهــم )4 مالييــن تغريــدة، فيهــا 
67 مليــون كلمــة(؛ المتــن النّصــّي الثانــي تألّــف مــن المســتخدمين الذيــن اســتعملوا مصطلــح داعــش أو مصطلحــًا آخــر يّتصــل بــه 
فــي اإلشــارة إلــى هــذا التنظيــم فــي مــا ال يقــّل عــن 80 فــي المئــة مــن تغريداتهــم )18 مليــون تغريــدة، فيهــا 316 مليــون كلمــة(. 
طّبقنــا وســائل التحليــل اللغــوّي مثــل الدرجــات الُمحــَرَزة فــي اختبــار الّرجحــان اللوغاريثمــّي والعبــارات المترافقــة3، مــن أجــل فحــص 
َنَتيــن فــي مقابــل األخــرى. وجدنــا أّن اســتعمال مصطلــح الدولــة اإلســامية باللغــة العربيــة دالٌّ علــى دعــم  كلٍّ مــن هاَتيــن المدوَّ
الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا، بينمــا يــدّل اســتعمال مصطلــح داعــش علــى المعارضــة لهــذا التنظيــم. مســتخدمو الدولــة 
اإلســامية اســتعملوا مصطلحــاٍت متوّهجــًة لإلشــارة إلــى أعضــاء التنظيــم، كمــا رددوا تعابيــَر مأخــوذًة مــن الدعايــة التــي تنّفذهــا 
الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا، ويشــمل ذلــك شــعارها ومبدأهــا الرائــد، وبعثــوا بتغريــداٍت تحتــوي علــى دالّــة الهــاش، دعمــًا 
للتنظيــم. علــى العكــس مــن ذلــك، وصــف مســتخدمو مصطلــح داعــش أعضــاء تنظيــم الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا 
بعبــاراٍت تحقيريــة، كمــا تحدثــوا عــن مقاتلــة هــذا التنظيــم، وبعثــوا بتغريــداٍت تّتهــم الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا بارتــكاب 
الفظائــع والتواطــؤ مــع الجهــات الفاعلــة غيــر المرغــوب فيهــا. يعــرض الجــدول رقــم 2.1 اللغــة المتباينــة التــي تســتعملها مجموعتــا 

مســتخدمي تويتــر لــدى التحــّدث عــن الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا.

الِحظ أّن ما نتحّدث عنه هو حسابات االستخدام المستقلة، ال المستخِدمين. هناك إجراٌء ُمتََّبٌع بين مناصري الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا، يقومون   2
بحسبه بخلق حساباٍت متعّددٍة عبر تويتر كمساندٍة احتياطية عندما يتّم منعهم من استخدام تويتر.

راِجع الملحق B لالّطالع على مناقشٍة تفصيليٍة لوسائل التحليل اللغوّي المستخَدمة.  3

الجدول رقم 2.1
)ISIS( اإلشارات المتباينة إلى الدولة اإلسامية في العراق وسوريا

المصدر: تحليل مؤسسة RAND، بيانات تويتر منذ تموز 2014 وحتى أيار 2015.

مستخدمو مصطلح داعشمستخدمو مصطلح الدولة اإلساميةالمحتوى

أعضاء تنظيم الدولة اإلسالمية 
في العراق وسوريا

دون، الذين يؤمنون بوحدانية اهلل الموحِّ
المجاهدون

جنود الخالفة
أسود الدولة اإلسالمية

االستشهادّي ]تسميٌة إيجابيٌة للُمفّجر االنتحارّي[

داعش اإلرهابية
خوارج داعش، خوارج العصر

الخوارج ]تسميٌة تحقيريٌة للمتطّرفين السُّّنة[
مقاتلو داعش
كالب النار

كالب البغدادّي
تعابير الدولة اإلسالمية في 

العراق وسوريا
في ظّل الخالفة ]من التعابير المستخَدمة في دعاية 

الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا[
أيها األنصار، أنصار الدولة اإلسالمية، أخّوة 

األنصار في كّل أقطار العالم
جعله اهلل من المقبولين ]تُقال عن الشهداء[

المنهج النبوّي، طبقًا للمنهج النبوّي ]“المبدأ الرائد” 
لدى الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا[

باقية ]النصف األول من شعار الدولة اإلسالمية في 
العراق وسوريا[

جرائم داعش
مقاتلة داعش

مواجهة داعش
ضرب داعش

دااّلت الهاش المتعلقة بالدولة 
اإلسالمية في العراق وسوريا

#باقيٌة_و_تتمّدد ]شعار الدولة اإلسالمية في العراق 
وسوريا[

#الحملة_العالمية_لدعم_الدولة_اإلسالمية
#الجبهة_اإلعالمية _لدعم_الدولة_اإلسالمية

#تنظيم_داعش_اإلرهابّي
#داعش_ال_تهاجم_إيران

#داعش_صنيعٌة_روسيٌة_و_إيرانية
#داعش_تعتدي_على_سائحة

#داعش_و_إيران_معاديتان_للمملكة_العربية_السعودية
#اعتقال_خليٍة_لداعش_في_تمير )مدينٌة سعودية(

#داعش_ُتحِرق_الطيار_األردنّي
#داعش_تستعبد_المسلمين_في_دير_الزور



)Twitter( عبر تويتر )ISIS( 7مناصرو وخصوم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا     

َنتــان بإظهــار االنقســام بيــن الدعــم والمعارضــة؛ األشــخاص والتنظيمــات ُتذَكــر عــل جهَتــي هــذا االنقســام  اســتمرت الُمَدوَّ
بشــكٍل غيــر متكافــيء. َذَكــَر مســتخدمو مصطلــح الدولــة اإلســامية القيــادات العليــا فــي الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا 
حــدى وســائل إعــالم الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا. ذكــروا أيضــًا  غيــر أبــو بكــر البغــدادي، كمــا ذكــروا جبهــة النصــرة واإ
أســماء االســتخدام لحســابات تويتــر التــي تــّم منعهــا. بينمــا َذَكــَر مســتخدمو مصطلــح داعــش “خليفــة” الدولــة اإلســالمية فــي 
ــّنّية، ووســائل إعــالٍم ســعوديٍة  العــراق وســوريا أبــو بكــر البغــدادي، وذكــروا كذلــك رجــال ديــٍن ســعوديين مــن المؤسســة الدينيــة السُّ
ماراتيــة، والطيــار األردنــّي الــذي أحرقتــه الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا حيــًا، وطيــٌف مــن الجهــات الفاعلــة المســلحة  واإ

المعارضــة للدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا فــي الصــراع الســورّي، كمــا يظهــر فــي الجــدول رقــم 2.2.
اللغــة الفارقــة التــي اســتخدمتها هاتــان المجموعتــان فــي اإلشــارة إلــى أعــداء الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا أظهــرت 
أيضــًا وجــود انقســاٍم واضــٍح يتــوازى مــع خطــوط تأييدهــا ومعارضتهــا. مســتخدمو عبــارة الدولــة اإلســامية، كانــت إشــاراتهم إلــى 
النظــام الســورّي، والحكومــة العراقيــة، والــدول العربيــة، والجهــات الفاعلــة الغربيــة تعّبــر عــن االحتقــار، واســُتعِمَلت فيهــا تعابيــُر 
داعــش هــذه الجهــات  شــائعٌة فــي دعايــة الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا. خالفــًا لذلــك، عندمــا يذكــر مســتخدمو عبــارة 
الفاعلــة، فإنهــم يشــّددون علــى المؤسســات وهيكليــات الحكــم العلمانيــة، ويســتعملون لغــًة أكثــر حياديــة، وحتــى إيجابيــة، كمــا 

يظهــر فــي الجــدول رقــم 2.3.

الجدول رقم 2.2 
اإلشارات المتباينة إلى األشخاص، والمستخِدمين، والتنظيمات

المصدر: تحليل مؤسسة RAND، وبيانات تويتر منذ تموز 2014، وحتى أيار 2015.

مستخدمو عبارة داعشمستخدمو عبارة الدولة اإلساميةالمحتوى

محّمد العدناني، الناطق باسم الدولة اإلسالمية في األشخاص
العراق وسوريا

محّمد الجوالني، قائد جبهة النُّصرة

أبو بكر البغدادي، “خليفة” الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا
محّمد العريفي، رجل ديٍن ُسّنيٍّ سعودّي

سعود الشريم وعبد الرحمن الّسديس، إمامان تابعان للمؤسسة 
الدينية السُّّنّية الرسمية

فايز المالكي، ممّثٌل سعودّي، وسفيٌر للنوايا الحسنة في الخليج

“الطيار األردنّي”، ُمعاذ الكساسبة ]طياٌر أردنيٌّ أحرقته الدولة 
اإلسالمية في العراق وسوريا حيًا[

بشار األسد
Aamaq_twitt@ )أعماق_تويت(، مستخدٌم تّم المستخِدمون

 A‘maq( منعه الحتمال انتمائه إلى أعماق نيوز
)News

asawirtimedia@ )أساورتي ميديا(، وسيلٌة 
إعالميٌة تابعٌة للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا، 

تّم منعها
khilafapress@ )خالفة بِرّس(، حساٌب مؤّيٌد 

للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا، تّم منعه

Saleelalmajd1@ )سليل المجد1(، يصف نفسه بأنه 
“صوٌت شامّي من التيار الجهادّي يغّرد من وراء الكواليس”

alamawi@ )األموي(، يناصر الجيش السورّي الحر 
)]Free Syrian Army ]FSA(، الموقع الُمدَرج: سوريا

@mbc8pm، قناٌة مقّرها المملكة العربية السعودية
@groouprt، مستخِدٌم تّم منعه، ولكّن االسم يوحي بخدمٍة 

لشراء التغريدات التي أعيد إرسالها

المجموعات المعادية للدولة 
اإلسالمية في العراق وسوريا

اإلخوان المسلمون، تنظيٌم سّنيٌّ عالمّي جذوره في مصرجبهة النُّصرة
أنصار بيت الَمقِدس )]ABM[، مجموعٌة إرهابيٌة مصرية 

أصبح اسمها “والية سيناء” بعد االنضمام رسميًا إلى الدولة 
اإلسالمية في العراق وسوريا(

جبهة النُّصرة
)Free Syrian Army ]FSA[( الجيش السورّي الحّر

)The Syrian Observer( المراقب السورّي

حزب اهلل
A‘maq_Agency# )وكالة أعماق(، وسيلٌة وسائل اإلعالم

إعالميٌة مناصرٌة للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا
Routana_Khalijia# )روتانا الخليجية(، روتانا، قناٌة 

تلفزيونيٌة مقّرها اإلمارات العربية المتحدة



       8)Twitter( دراسة الشبكات الداعمة والمعاِرَضة للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا عبر تويتر

مــع هــذا، تُناِقــض بعــض النتائــج الشــاذة االتجــاه الــذي يشــير إلــى أّن اســتخدام مصطلــح الدولــة اإلســامية يــدّل علــى 
الدعــم، بينمــا يــدّل اســتخدام مصطلــح داعــش علــى المعارضــة. دالّــة الهــاش التاليــة: “#البغدادي_إبن_عاهــرة”، وهــي إشــارٌة 
َنــة  تحقيريــٌة لخليفــة الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا أبــو بكــر البغــدادي، كانــت حاضــرًة بشــكٍل واضــح الكثافــة فــي مدوَّ
مســتخِدمي مصطلــح الدولــة اإلســامية. بدورهــا، كانــت داّلــة الهــاش التاليــة: “#أدعوا_لتنظيم_داعــش” حاضــرًة بشــكٍل واضــح 
كانــت مبهَمــًة بصــورٍة خاصــة؛ ربمــا كانــت فــي  َنــة مســتخِدمي مصطلــح داعــش. داّلــة الهــاش األخيــرة المذكــورة  الكثافــة فــي مدوَّ
األصــل رســالة دعــٍم للدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا، أو ربمــا كانــت تحــّث المســتخِدمين علــى الدعــاء للدولــة اإلســالمية 
فــي العــراق وســوريا إلزاحتهــا عــن ممارســاتها المنحرفــة. وجــد مزيــٌد مــن التحليــل أّن معظــم التغريــدات التــي اســُتخِدَمت فيهــا دالّــة 

الهــاش هــذه َظَهــَر أنهــا مــن نــوع البريــد المتطّفــل.4
بالرغم من النتائج الشــاذة، من الواضح عن طريق التحليل اللغوّي الذي تحدثنا عنه ســابقًا أّن المصطلحات المســتعملة 
فــي تاريــخ تغريــدات مســتخِدٍم مــا، تفيــد كمؤّشــٍر ســريٍع علــى الدعــم أو المعارضــة للدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، مناصــرو الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا وخصومهــا يســتخدمون لغــًة فارقــًة بوضــوٍح لــدى إشــارتهم 
إلــى األشــخاص والتنظيمــات وأعــداء الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا، ويــدّل هــذا األمــر علــى الحاجــة إليجــاد أنــواٍع مختلفــٍة 
مــن الرســائل التــي تســتعمل لغــًة فارقــًة مــن أجــل اســتهداف المجموعَتيــن، فــي مــا يخــّص الرســاالت المضــادة الصــادرة باللغــة 

العربيــة علــى األقــل.

مناصرو وخصوم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا: النشاط والموقع

بوجــود القــدرة علــى تمييــز المســتخِدمين )والتغريــدات( بســرعٍة اســتنادًا إلــى المصطلحــات المســتعَملة فــي اإلشــارة إلــى الدولــة 
اإلســالمية فــي العــراق وســوريا، تمكّنــا مــن قســمة مجموعتنــا البيانيــة بأكملهــا )وهــي تتأّلــف مــن 23 مليــون تغريــدة، وأكثــر مــن 

إّن الممارسة التي تقضي بإعادة استخدام دااّلت الهاش التي تحظى بالشعبية أمٌر شائٌع عبر تويتر، ألغراض بيع البضائع أو الخدمات. من المرّجح أن   4
يكون ما ُذِكَر مثٌل على نشاٍط من هذا النوع.

الجدول رقم 2.3 
)ISIS( اإلشارات المتباينة إلى أعداء الدولة اإلسامية في العراق وسوريا

المصدر: تحليل مؤسسة RAND؛ بيانات تويتر منذ تموز 2014 وحتى أيار 2015.

مستخدمو مصطلح داعشمستخدمو مصطلح الدولة اإلساميةالعدّو

الرافضة، الروافض ]تسميٌة تحقيريٌة للشيعة، سوريا
تستخدمها الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا[

ُنَصيرّي، النظام النَُّصيرّي ]تسميٌة تحقيريٌة للعلويين، 
تستخدمها الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا لوصف 

نظام األسد[

الجيش السورّي؛ النظام السورّي؛ الشعب السورّي؛ الثوار 
]الطريقة العلمانية لإلشارة إلى المعارضة السورية، بداًل من 

استعمال عبارة “مجاهدين”[

الصفويون، الجيش الصفوّي ]تسميٌة تحقيريٌة العراق
لإليرانيين، تستخدمها الدولة اإلسالمية في العراق 
وسوريا لوصف إيران وأولئك الذين تدعمهم إيران[

 Popular( الجيش العراقّي؛ قوات الحشد الشعبّي 
)Mobilization Forces ]PMF[

الكافر، الكفار ]تستخدم الدولة اإلسالمية في الدول العربية
العراق وسوريا هذا المصطلح لوصف السُّّنة الذين 
يعارضونها[، الطواغيت ]المصطلح الذي تستخدمه 
الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا لوصف الحّكام 

العرب[

األمم العربية؛ وزير الدفاع؛ وزير الخارجية؛ الدفاع الجّوّي

الصليبّي، االئتالف الصليبّي ]الصليبّي: تسميٌة الغرب
تحقيريٌة للمسيحيين، تستخدمها الدولة اإلسالمية في 

العراق وسوريا لوصف الغرب[

االئتالف الدولّي؛ مجلس األمن؛ ضربٌة جوية



)Twitter( عبر تويتر )ISIS( 9مناصرو وخصوم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا     

770,000 مســتخِدم( إلــى مجموعَتيــن: مناصــري الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا وخصومهــا5. وجدنــا أّن  18.8 مليــون 
تغريدٍة تقريبًا صدرت عن الُمعادين للدولة اإلســالمية في العراق وســوريا، وأّن 4.5 مليون تغريدٍة تقريبًا صدرت عن مؤيديها. 
ضمــن هــؤالء، مّيزنــا أّن 471,492 مــن حســابات االســتخدام تنتمــي إلــى الُمعاديــن للدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا، بينمــا 
بلــغ عــدد حســابات االســتخدام التابعــة لمؤيديهــا 75,946، أي أّن نســبة الخصــوم إلــى المناصريــن هــي ســتٌة إلــى واحــٍد تقريبــًا. 
الِحــظ أّن النســبة الفعليــة قــد تكــون أكبــر مــن ذلــك، بمــا أّن مناصــري الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا يميلــون إلــى تشــغيل 

حســاباٍت متعــددٍة عبــر تويتــر، فينشــئون حســاباٍت جديــدٍة عندمــا يتــّم منــع القديمــة.
أرقامنــا مّتســقٌة باإلجمــال مــع الدراســَتين الســابقَتين، اللَتيــن اســتفادت إحداهمــا مــن مجموعــٍة خاصــٍة معاَلَجــٍة مــن حســابات 
 ]Magdy, Darwish, and Weber[ تويتــر، فوجــدت أّن نســبة المســتخِدمين هــي أربعــٌة إلــى واحــد )مجــدي، درويــش، وويبــر
نــات  2015(، بينمــا اكتشــفت األخــرى أّن نســبة المعارضــة إلــى الدعــم فــي التغريــدات هــي أربعــٌة إلــى واحــد )أصــواٌت مــن المَدوَّ

.)2014 ،]Voices from the Blogs[
بالرغــم مــن العــدد المتفــّوق للخصــوم، مــا زال يبــدو أّن مناصــري الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا يهيمنــون علــى 
تويتــر بمحتواهــم. يســتند هــذا األمــر جزئيــًا إلــى نشــاطهم عبــر تويتــر: إنهــم يغــّردون بمعــّدل 60 مــرًة فــي اليــوم، بينمــا يغــّرد 
الخصــوم 40 مــرة، كمــا يســتخدم المؤيــدون اســتراتيجيًة متطــّورًة تُشــفُّ عــن فطنــٍة فــي اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــّي 
)ســُيناَقش هــذا األمــر فــي الفصــل التالــي(. الشــكالن رقــم 2.1 و2.2 يبّينــان العــدد اليومــّي لحســابات تويتــر النشــطة لــدى 
المجموعَتيــن؛ الِحــظ الفــرق فــي الرتبــة الِمقداريــة ضمــن المســتخِدمين اليومييــن. ُيظِهــر الشــكل رقــم 2.1 تراوحــًا بيــن صفــر 

للدولة  المؤيدة  المجموعَتين:  مع  بالمقارنة  للغاية  أعدادهم صغيرٌة  لكّن  المصطلَحين،  ِكال  يستعملون  المستخِدمين  التغريدات وبعض  بعض  أّن  الِحظ   5
اإلسالمية في العراق وسوريا والُمعادية لها.
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المصدر: تحليل مؤسسة RAND، وبيانات تويتر منذ تموز 2014 وحتى أيار 2015.

الشكل رقم 2.1 
مستخدمو تويتر النشطون )خصوم الدولة اإلسامية في العراق وسوريا( في اليوم الواحد
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المصدر: تحليل مؤسسة RAND، وبيانات تويتر منذ تموز 2014 وحتى أيار 2015.

الشكل رقم 2.2 
مستخدمو تويتر النشطون )مناصرو الدولة اإلسامية في العراق وسوريا( في اليوم الواحد



       10)Twitter( دراسة الشبكات الداعمة والمعاِرَضة للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا عبر تويتر

و89,129 تغريــدًة فــي اليــوم، بينمــا ُيظِهــر الشــكل رقــم 2.2 تراوحــًا بيــن صفــر و2,958 تغريــدًة فــي اليــوم.
هنــاك بــروٌز كبيــٌر فــي خصــوم الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا يظهــر فــي شــباط 2015، وهــو التاريــخ الــذي يتوافــق 
مــع إصــدار مقطــع الفيديــو الــذي يصــّور إحــراق الطيــار األردنــّي ُمعــاذ الكساســبة. نشــهد تدّنيــًا مقابــاًل متدّرجــًا فــي عــدد مناصــري 
الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا النشــطين بــدأ بعــد ذلــك بوقــٍت قصيــر. إنمــا مــن غيــر الواضــح، بــدون إجــراء المزيــد مــن 
التحليــل، إذا كان هــذا األمــر عائــدًا لفظائــع الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا مثــل إحــراق الطيــار، أو إلــى حملــة منــع 

حســابات تويتــر التــي بــدأت فــي آذار 2015.
مــن الممكــن أيضــًا تمييــز مســتخِدمي تويتــر مــن المؤيديــن والمعارضيــن بنــاًء علــى موقعهــم الجغرافــّي، بالنســبة للتغريــدات 
التــي تحتــوي علــى وســٍم جغرافــيٍّ علــى األقــل. باســتخدام البيانــات الوصفيــة هــذه، نبّيــن فــي خريطتَــي الشــكل رقــم 2.3، التــوّزع 
العالمــّي للتغريــدات الصــادرة عــن مســتخِدمين مّيزنــا أنهــم مؤيــدون للدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا أو معــادون لهــا. كّل 
نقطــٍة تقابــل تغريــدًة فرديــة، بينمــا تــدّل حــّدة اللــون علــى النســبة المئويــة لتاريــخ التغريــد لــدى ذلــك المســتخِدم، الــذي قــد يكــون مــن 

مجموعــة الدولــة اإلســامية أو مــن مجموعــة داعــش.
مع أّن النســبة المئوية للتغريدات التي تحمل وســمًا جغرافيًا متدّنية )أقل من 1 في المئة من كامل مجموعتنا البيانية(، 
إال إنــه مــا زال باســتطاعتنا اســتخدام البيانــات الوصفيــة هــذه لتحديــد االنتشــار العالمــّي النســبّي للمناصريــن بمقابــل الخصــوم. 
ــًا بدرجــٍة أكبــر  يظهــر مــن الخرائــط المَتَضمَّنــة فــي الشــكل، أّن خصــوم الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا متنّوعــون عالمي
بكثيــٍر مــن مناصريهــا، الذيــن يميلــون للترّكــز فــي الشــرق األوســط. لكــّن هــذه المالحظــة المفــردة يجــب أال ُتســَتخَدم لتبريــر أفعــاٍل 
ــل تقديــراٍت ســكانيًة أوســع )مومــن  معّينــة، إذ توحــي األبحــاث الســابقة بــأّن التغريــدات التــي تحمــل الوســم الجغرافــّي قــد ال تمّث
وآخــرون ].Momin et al[، 2015(. باألحــرى، يشــير هــذا النمــط الظاهــرّي إلــى الحاجــة للمزيــد مــن األبحــاث علــى قــدرة النفــاذ 

العالميــة لمناصــري وخصــوم الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا، باســتخدام تقنيــاٍت أكثــر تطــورًا مثــل االســتدالل الجغرافــّي.

الملّخص

بإيجــاز، وجدنــا أّن اســتخدام مصطلَحــْي الدولــة اإلســامية وداعــش داخــل التغريــدات الفرديــة يبــدو أنــه يمّيــز بيــن مناصــري 
الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا وخصومهــا، علــى التوالــي. بيــن 1 تمــوز، 2014، و30 نيســان، 2015، تفــّوق العــدد 
اإلجمالــّي لخصــوم الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا علــى مناصريهــا بنســبة ســتٍة إلــى واحــد. لكــّن هــذه النســبة تزيــد حتــى 
عشــرٍة إلــى واحــٍد تقريبــًا إذا أخذنــا بعيــن االعتبــار عــدد مســتخِدمي تويتــر النشــطين فــي اليــوم الواحــد. مــع أنهــم أقــّل عــددًا، يتفــّوق 
مناصــرو الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا بانتظــاٍم علــى خصومهــا فــي عــدد التغريــدات، إذ يصــدر عنهــم مــا يزيــد بنســبة 
50 فــي المئــة عّمــا يصــدره الخصــوم فــي اليــوم الواحــد. باإلضافــة إلــى ذلــك، تجــدر مالحظــة أّن إحــراق الطيــار األردنــّي ُمعــاذ 
الكساســبة ســّبب ارتفاعــًا ضخمــًا مفاجئــًا فــي التغريــدات المعاديــة للدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا. أيضــًا، عنــد نهايــة فتــرة 
كتابتنــا للتقريــر، وجدنــا انخفاضــًا كبيــرًا فــي عــدد مناصــري الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا مــن المغّرديــن، وارتفاعــًا مفاجئــًا 

فــي مغــّردي الخصــوم.



)Twitter( عبر تويتر )ISIS( 11مناصرو وخصوم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا     

الشكل رقم 2.3 
التحليل الجغرافّي-المكانّي للمناصرين والخصوم عبر تويتر

RAND RR1328-2.3

المصدر: تحليل مؤسسة RAND، وبيانات تويتر منذ تموز 2014 وحتى أيار 2015.
مالحظة: مناصرو الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا مبّينون بتدّرجات اللون األحمر في الخريطة األولى، بينما اسُتخِدَم اللون 

األخضر في الثانية لبيان خصومها. تعكس حّدة اللون النسبة المئوية لما أصَدَره المستخِدم من تغريداٍت تحتوي على عبارة 
الدولة اإلسالمية، أو داعش، على التوالي.

آسيا

أستراليا

أفريقيا

أمريكا الشمالية

أمريكا الجنوبية

أوروبا

آسيا

أستراليا

أفريقيا

أمريكا الشمالية

أمريكا الجنوبية

أوروبا

المحيط األطلسّي 
الشمالّي

المحيط الهادئ 
الشمالّي

المحيط األطلسّي 
الجنوبّي

المحيط الهادئ 
الجنوبّي

المحيط الهندّي

المحيط الجنوبّي

المحيط األطلسّي 
الشمالّي

المحيط الهادئ 
الشمالّي

المحيط األطلسّي 
الجنوبّي

المحيط الهادئ 
الجنوبّي

المحيط الهندّي

المحيط الجنوبّي
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معرفــة العــدد النســبّي لخصــوم الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا ومناصريهــا أمــٌر قّيــم، لكــن فــي ســبيل تصميــم اســتراتيجية 
مناســبٍة للرســائل المضــادٍة للدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا، مــن األهــّم امتــاك القــدرة علــى تمييــز هــؤالء الخصــوم 
والمناصريــن، مــن أجــل معرفــة نوعيــة الرســائل التــي ســيكون لهــا صــدى بينهــم، كمــا إنــه مــن المهــّم معرفــة خلفياتهــم، ومــا هــي 
المواضيــع التــي ُيَرّجــح أن تســتدعَي اهتمامهــم، فــي مقابــل المواضيــع التــي لــن يكــون لهــا تاثيــٌر ســوى إثــارة الغضــب. فــي ســبيل 
تحليــل مجموعتنــا البيانيــة بهــذا الشــكل األعمــق، مزجنــا وســائل تحليــل الشــبكات والتحليــل اللغــوّي، فحّددنــا أواًل هيكليــة المحادثــة 
الدائــرة حــول الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا عبــر تويتــر، ثــم مّيزنــا المجموعــات الواقعــة ضمــن تلــك الهيكليــة بحســب 

الفروقــات اللغويــة بينهــا.
 mentions( مــن أجــل التركيــز علــى المحادثــة بيــن المســتخِدمين عبــر تويتــر، أنشــأنا شــبكة التنويهــات أو اإلشــارات
network(، وهــي شــبكٌة مَوّجَهــٌة موزونــة، كّل عقــدٍة فيهــا تمّثــل مســتخِدمًا، وكّل حــدٍّ يمّثــل عــدد التنويهــات )اإلشــارات( بيــن 
المســتخِدمين1. اســتخدمنا هــذه المقاربــة إلنتــاج شــبكٍة مؤلَّفــٍة مــن 771,321 عقــدة، و3,336,589 حــّدًا موزونــًا انطاقــًا 
ــًا. الِحــظ أّن عــدد الحــدود أقــّل بكثيــٍر مــن عــدد  ــا البيانيــة األساســية التــي تحتــوي علــى 23 مليــون تغريــدٍة تقريب مــن مجموعتن
التغريــدات؛ بعــض الحــدود تحتــوي علــى أكثــر مــن إلماحــٍة واحــدة، والكثيــر مــن التغريــدات ليــس فيهــا تنويهــات )إشــارات( علــى 

ــدَرُج فــي مجموعــة البيانــات. اإلطــاق، وبالتالــي، إنهــا ال ُت
وجدنــا أّن هنــاك 21,442 مجموعــًة ضمــن شــبكة التنويهــات أو اإلشــارات عــن طريــق خوارزميــة كلوِســّت-نيومان-

 B راِجــع الملحــق( ]Clauset-Newman-Moore community detection algorithm[ مــور الكاشــفة للمجموعــات
لاّطــاع علــى تفاصيــل هــذه الخوارزميــة وغيرهــا مّمــا اســُتعِمَل فــي هــذه الدراســة(. كّل واحــدٍة مــن هــذه المجموعــات تمثّــل فئــًة 
مــن حســابات االســتخدام عبــر تويتــر، التــي يوجــد بينهــا ترابــٌط أوثــق - بمعنــى أّن كًا منهــا يذكــر اآلخريــن فــي نفــس الفئــة بتواتــر 
مــن االرتبــاط بينهــا وبيــن اآلخريــن عبــر تلــك الشــبكة. بعــض هــذه المجموعــات كانــت كبيــرًة للغايــة، إذ احتــَوت علــى  أعلــى - 

127,000 عضــٍو تقريبــًا، بينمــا كان كثيــٌر مــن المجموعــات صغيــرًا جــدًا، وفيهــا عضــٌو واحــٌد أو اثنــان.
من أجل تمييز هذه المجموعات، عاودنا تطبيق الخوارزمية الكاشفة للمجموعات، هذه المرة، على شبكة المجموعات2، 
فأنتــج ذلــك أربــع مجموعــاٍت جامعــة )راِجــع الشــكل رقــم 3.1(. تركيبــة كّل واحــدٍة مــن المجموعــات الجامعــة مبّينــٌة فــي الجــدول 
رقــم 3.1. باســتخدام التحليــل اللغــوّي، مّيزنــا كّل مجموعــٍة جامعــٍة ِتبعــًا لّلغــِة الفارقــة المســتعَمَلة فــي تغريداتهــا )راجــع الملحــق 
B لاّطــاع علــى مزيــٍد مــن التفاصيــل حــول الوســائل الُمســتخَدمة(، وأعطينــا تســميًة للمجموعــات األربعــة كالتالــي: الشــيعة، 
والمجاهــدون الســوريون، ومناصــرو الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا، والــدول الّســّنية، اســتنادًا إلــى نتائجنــا، كمــا هــو مبّيــٌن 

فــي الشــكل رقــم 3.2.
كمــا هــو الحــال بالنســبة للتحليــل المتعلــق بمناصــرة وخصومــة الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا فــي الفصــل الســابق، 

في التنويه عبر تويتر، يضع المستخٍدم @اسم االستخدام ضمن محتوى التنويه )اإلشارة(، وهو االسم الذي يريد الناشر األساسّي أن يذكره. هذا األمر   1
مستعمٌل أيضًا في الشكل المعيارّي العاّم للتغريدات التي أعيد إرسالها، والتي تنسب المحتوى للكاتب األصلّي. بالتالي، تحتوي شبكة التنويهات على كلٍّ من 

التنويهات العاّمة والتغريدات التي أعيد إرسالها.

هذه تقنيٌة شائعٌة في تحليل الشبكات في حالة المجموعات البيانية الكبيرة جدًا، والتي ُيشاُر إليها عادًة بتسمية: تحليل “مجموعة المجموعات”. في شبكة   2
المجموعات، كّل عقدٍة تمّثل مجموعة )آالف حسابات االستخدام ضمنًا(؛ ويمّثل كّل حدٍّ موزوٍن ومَوّجه، التنويهات بين أعضاء المجموعات المتنّوعة. 

الثالث الفصل 

جدال الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا )ISIS(: محتوى المجموعة 



       14)Twitter( دراسة الشبكات الداعمة والمعاِرَضة للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا عبر تويتر

رســمنا نشــاط كّل المجموعــات الجامعــة عبــر تويتــر علــى مخطَّــٍط بيانــّي )كمــا هــو مبّيــٌن فــي الشــكل رقــم 3.3(. نــرى أّن 
المجموعَتيــن األشــّد عــداًء للدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا، أي مجموعــة الشــيعة ومجموعــة الــدول الّســّنية، تملــك أنمــاط 
نشــاٍط متطابقــًة تقريبــًا، ممــا يشــير ضمنــًا إلــى أّن نفــس األحــداث اســترَعت انتبــاه كلتــا المجموعَتيــن. األمــر المرئــّي بوضــوٍح 
فــي هــذا المخطَّــط، والمشــتَرك بيــن كّل المجموعــات الجامعــة، هــو الطفــرة المفاجئــة فــي عــدد المســتخِدمين النشــطين بتاريــخ 
3 شــباط، 2015، وهــو انعــكاٌس إلصــدار مقطــع الفيديــو الــذي يصــّور إحــراق ُمعــاذ الكساســبة حيــًا. حتــى هــذه النقطــة، كان 
نشــاط مناصــري الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا والمجاهديــن الســوريين متشــابهًا جــدًا. بعــد منتصــف شــباط، تناقــص نشــاط 
مناصــري الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا، وتزايــد نشــاط المجاهديــن الســوريين، واّتجــه نحــو مشــابهة المجموعــات الشــيعية 
والّســّنية بشــكٍل أقــرب. لكــن مــن غيــر الواضــح، بــدون إجــراء المزيــد مــن التحليــل اللغــوّي، إذا كان هــذا االنخفــاض فــي الدعــم 
النشــط عائٌد إلى ازدياد نقل فظائع الدولة اإلســامية في العراق وســوريا عبر وســائل اإلعام، أم إلى حملة المنع عبر تويتر.

RAND RR1328-3.1    

23 مليون تغريدٍة من 771,321 مستخِدم

الشبكة: 771,321 مستخِدم و3,336,589 تنويه (إشارة)

21,442 مجموعة، تضّم أكبرها 127 ألف عضو

36 مجموعًة
يفوق عدد أعضائها 100

أربع مجموعات
 جامعة

الشكل رقم 3.1 
منهجية التغريدات المّوّجهة إلى المجموعات

الجدول رقم 3.1 
تركيبة المجموعة الجامعة   

المصدر: تحليل مؤسسة RAND، وبيانات تويتر منذ تموز 2014 وحتى أيار 2015.
ماحظة: البريد المتطّفل هو عبارٌة عن التغريدات الصادرة عن مستخدمين يملكون أكثر من 10,000 تغريدٍة في العّينة.

البريد المتطّفل )نسبة مئوية(عدد الكلماتالتغريداتالمستخِدمونعنوان المجموعة الجامعة

115,9345,043,91688,885,8911الشيعة

79,4803,980,62972,639,5644المجاهدون السوريون

مناصرو الدولة اإلسامية
في العراق وسوريا

72,4576,412,721104,490,0127

379,77818,638,101299,322,23411الدول الّسّنية  

647,64934,075,367565,337,7018المجموع، المجموعات الجامعة   
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المجاهدون 
السوريون

الدول 
الّسّنية

الشيعة

مناصرو الدولة 
اإلسالمية في 
العراق وسوريا

المصدر: تحليل مؤسسة RAND، وبيانات تويتر منذ تموز 2014 وحتى أيار 2015.
مالحظة: في هذا الشكل، كّل عقدٍة تمّثل مجموعة، ويدّل حجم العقدة على حجم المجموعة (أي عدد حسابات االستخدام التي تنتمي إلى تلك 
المجموعة). الُعَقُد مضمومٌة وملّونٌة ِتبعًا للمجموعة الجامعة. يدّل لون الحّد على العدد النسبّي للتغريدات بين المجموعات، حيث يشير األحمر 

إلى عدٍد كبيٍر جدًا، والبرتقالّي إلى عدٍد كبير، واألصفر إلى متوسط، والرمادّي إلى ضئيل.

الشكل رقم 3.2 
شبكة مجموعة المجموعات )المجموعات الجامعة(

الشيعة المجاهدون السوريون الدول الّسّنية
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مناصرو الدولة 
اإلسالمية في العراق 

وسوريا

الشكل رقم 3.3 
المستخدمون النشطون في المجموعة الجامعة )في اليوم الواحد(



       16)Twitter( دراسة الشبكات الداعمة والمعاِرَضة للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا عبر تويتر

الرسائل والمواضيع البارزة التي تخّص الشيعة

المجموعــة الجامعــة الشــيعية مبّينــٌة باللــون األخضــر الُمــزَرّق فــي الشــكل رقــم 3.2، وهويتهــا كانــت واضحــًة مــن التحليــل اللغــوّي. 
بتواتــٍر عــاٍل توحــي بــأن المتحّدثيــن ينتمــون للجنســيات العراقيــة، واللبنانيــة،  المصطلحــات العاّميــة وأســماء األماكــن المذكــورة 
ــَد المســتخِدمون تنظيمــاٍت مقاِتلــًة شــيعيًة بشــكٍل أساســّي، تدعمهــا إيــران، وتُنَتَقــُد باإلجمــال مــن جهــة السُّــّنة،  والخليجيــة. َمجَّ
ومنهــا الجيــش العربــّي الســورّي، والميليشــيَتين العراقّيَتيــن عصائــب أهــل الحــّق وكتائــب حــزب اهلل، وحــزب اهلل اللبنانــّي3. التســمية 
المهذبــة: الشــيعة كانــت طاغيــًة علــى امتــداد حديــث المجموعــة4. حســن نصــر اهلل، قائــد حــزب اهلل، بــدا أنــه شــخصيٌة رئيســية5. 
موقــف هــذه المجموعــة الجامعــة مــن المجتمــع الدولــّي والمســيحيين كان إيجابيــًا بصــورٍة ُمرِضَيــة، مــع إشــاراٍت مهذبــٍة إلــى 
االئتــاف الدولــّي والمســيحيين )بــداًل مــن الصليبييــن(. معظــم هــذه التنويهــات انتقــدت اعتــداءات الدولــة اإلســامية فــي العــراق 
وســوريا علــى المســيحيين. اإلشــارات إلــى السُّــّنة تراوحــت مــن اإليجابيــة لكــن المتحّفظــة )مثــًا، “الحقيقــة هــي أّن داعــش تهاجــم 
ــّنة فــي العــراق خانــوا وطنهــم”(. ــّنة، بينمــا الجيــش الشــيعّي هــو مــن يحميهــم”( - إلــى الســلبية )مثــل، “أهــل السُّ وتقتــل أهــل السُّ

أدانــت المجموعــة الجامعــة الشــيعية الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا عــن طريــق اســتعمال مصطلحــاٍت إســاميٍة - 
تاريخيــة، وربــط هــذا التنظيــم بالمملكــة العربيــة الســعودية. َوَصَمــت المجموعــة الجامعــة الشــيعية أعضــاء تنظيــم الدولــة اإلســامية 
فــي العــراق وســوريا بأنهــم تكفيريــون، وهــو مصطلــٌح يِصُفهــم ِبَرمــي المســلمين اآلخريــن بالكفــر؛ كمــا َوَصَمتهــم بأنهــم خــوارج، 
والتســمية تِصــف أعضــاء حركــٍة انشــقَّت خــال أوائــل العصــر اإلســامي، كان أفرادهــا يرفضــون ســلطة أّي حاكــٍم يزيــح عــن 
تأويلهــم لإلســام. ســاوى المســتخِدمون بيــن الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا وجبهــة النُّصــرة، وكذلــك ســاووا بينهــا وبيــن 
القاعــدة، فأدانوهمــا بأنهمــا “وجهــان لعملــٍة واحــدة”. ممــا تــرّددت أصــداؤه أيضــًا: العــداء للســعودية، مرتبطــًا بالعــداء للتســّنن. أطلــق 
المســتخِدمون تســمية الوّهابييــن علــى أعضــاء تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا، وهــي التســمية الســلبية ألعضــاء 
الفــرع الســعودّي مــن التســّنن6. نــّدَدت المجموعــة الجامعــة الشــيعية أيضــًا بأعضــاء تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا، 

فوصفتهــم باإلرهابييــن، والمجرميــن، والجبنــاء، والحثالــة، والجــرذان.

الرسائل والمواضيع البارزة التي تخّص المجاهدين السوريين

المجموعــة الجامعــة الثانيــة، التــي ُســمَِّيت: المجاهــدون الســوريون، مبّينــٌة باللــون األرجوانــّي فــي الشــكل رقــم 3.2. كانــت مؤّلَفــًة 
بشــكٍل أساســيٍّ مــن مناصــري المجاهديــن الســوريين، وأولئــك الذيــن يقاتلــون ضــّد النظــام الســورّي، الســيما الجيــش الســورّي الحــّر، 
وجبهــة النُّصــرة، وجيــش اإلســام. هنــاك عناصــُر فــي هــذه المجموعــة الجامعــة تدعــم الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا، 

وأخــرى تعارضهــا.
أســماء األماكــن التــي كان لهــا وجــوٌد مفــرٌط كانــت كّلهــا تقريبــًا خاصــًة بســوريا، مثــل حلــب، وعيــن العــرب، والقلمــون، 
والغوطــة، و#مخّيــم _اليرمــوك، وهــو مخّيــٌم فلســطينيٌّ فــي دمشــق. َمّجــَد المســتخِدمون المجموعــات المتمــّردة الســورية، بمــا فيهــا 
الجيــش الســورّي الُحــّر، والجبهــة اإلســامية7. أســماء االســتخدام التــي تكــّرَرت مــرارًا عبــر تويتــر، اشــتملت علــى “كاتــب وباحــث” 
يغــّرد داعمــًا الثــورة الســورية وضــّد الشــيعة، فيِصــف نفســه بأنــه “صــوٌت شــاميٌّ مــن التيــار الجهــادّي، يغــّرد مــن وراء الكواليــس”، 

أظهر  “المقاومة”.  مناصريه:  بين  الشائعة  اللبنانّي  الله  حزب  كنية  المستخِدمون  استعمل  كما  “األبطال”،  ُيَسمَّون  كانوا  الشيعية  القوات  هذه  مقاتلو   3
المستخِدمون دعمهم أيضًا للجيش العراقّي اإللكترونّي وسرايا القدس، وهو تنظيٌم فلسطينيٌّ مسلح.

بشكٍل مماثل، المصطلحات السلبية التي ُتستخدم في اإلشارة إلى الشيعة مثل “الصفويون”، وهي عبارٌة عربيٌة ُيقَصُد بها اإليرانيون، و”الروافض”، وهي   4
ّنة في اإلشارة إلى الشيعة، كانت غائبًة بشكٍل جلّي. عبارٌة ازدرائيٌة يستخدمها السُّ

باإلضافة إلى ذلك، العديد من أسماء االستخدام التي تكّرّرت مرارًا عبر تويتر، تضّمنت أسماء منظمات أنباٍء شيعية األساس، وشخصياٍت ومنظماٍت   5
شيعيٍة بارزة. ُذِكَر صّدام حسين أيضًا بوتيرٍة عالية، بوصفه نقطًة مرجعيًة تاريخيًة أو مكانيًة في العادة، ولكن داخل سبيكٍة سلبية، كما في التغريدة التالية: 

“اكتشفت صحيفٌة أّن كّل قادة داعش هم من ضباط صّدام”. 

داّلة الهاش التالية: #أنشر_إشاعًة_يصّدقها_السعوديون، كانت أيضًا شائعة.  6

شملت الشخصيات الرئيسية زهران عّلوش، زعيم الجبهة اإلسامية وقائد جيش اإلسام، وأبو محّمد الجوالني، قائد جبهة النُّصرة.  7



     17جدال الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا )ISIS(: محتوى المجموعة 

كمــا اشــتملت علــى حســاٍب عبــر تويتــر يخــّص “منتــدى الثــورة الســورية”. معظــم التغريــدات التــي أشــارت إلــى االئتــاف الدولــّي 
كانــت ُمَنــدَِّدة، زاعمــًة أنــه فــي مصلحــة نظــام األســد8.

أطلــق المســتخِدمون تســمية المجاهديــن والثــّوار علــى مقاتلــي المجموعــات المتمــّردة. قامــوا بنــداءاٍت إيجابيــٍة مثــل الشــرف 
ســاميٍة مثــل اهلل أكبــر وأمــل األمــة القادمــة، أي األّمــة المســلمة.  والِعــزَّة، وَشــرَّبوا هــذه الرســائل اإليجابيــة بمصطلحــاٍت دينيــٍة واإ
اإلشــارات إلــى النظــام الســورّي كانــت ســلبية، وضّمنهــا البعــض عبــارة: النظــام النَُّصيــرّي، وهــي تســميٌة تحقيريــٌة للطائفــة العلويــة 

التــي تســيطر علــى النظــام الســورّي.
الدعــم للدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا كان متباينــًا. تضّمَنــت بعــض التغريــدات إشــاراٍت تــدّل علــى االحتــرام مثــل 
ــة الُمســِلمة. لكــّن هــذا األمــر عّطلــه الوجــود المفــرط  ــة اإلســامية، والخافــة اإلســامية، والخافــة، وأمــل األّم جنــود الدول
للعديــد مــن العبــارات المعاديــة للدولــة اإلســامية، التــي نعتَــت أعضــاء تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا بتســمية 
الخــوارج، وكاب أهــل النــار. إحــدى دااّلت الهــاش التــي حظَيــت بالشــعبية كانــت: #بّشار_الداعشــّي_يحرق_دير_الزور، 
وهــي تخــزي الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا عــن طريــق ربطهــا بفظائــع النظــام الســورّي. كان مصطلــح اإلرهابييــن قليــل 

الحضــور بشــكٍل جلــّي. 

الرسائل والمواضيع البارزة التي تخّص مناصري الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا

ــٌة باللــون األخضــر فــي الشــكل رقــم   ــراق وســوريا، المبّين ــي الع ــة اإلســامية ف المجموعــة الجامعــة الثالثــة، مناصــرو الدول
3.2، كانــت تتكــّون مــن مناصــري الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا الّشرســين. اشــتملت أســماء األماكــن التــي كان 
قَّــة”، وكوبانــي، وعيــن العــرب،  ترّكــز الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا، مثــل “واليــة الرَّ لهــا وجــوٌد مفــرٌط علــى نقــاط 
وبيجــي، وســيناء، والعــراق. باإلضافــة إلــى أبــو بكــر البغــدادي، الــذي ُذِكــَر اســمه فــي معظــم المجموعــات الجامعــة، كان 
هنــاك حضــوٌر بــارٌز الســم الناطــق الرســمّي بإســم الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا، أبــو محّمــد العدنانــي، وقائــد جبهــة 
النُّصرة، أبو محّمد الجوالني. كّل أســماء االســتخدام التي كان لها وجوٌد مفرٌط تعود إلى حســاباٍت تّم منعها، وتشــمل وســائل 
اإلعــام التابعــة للدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا، والحســابات البــارزة التابعــة لهــا. المصطلحــات والتعابيــر المؤيــدة 
للدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا بوضــوٍح شــملت: باقيــٌة وتتمــّدد، وهــو عهــد الــوالء، أو مــا يســّمى: الَبيعــة للخليفــة، 
والمنهــج النبــوّي، الــذي تزعــم الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا أنــه مبدؤهــا الرائــد، وأنصــار الدولــة اإلســامية، 

و#الحملة_العالمية_لدعم_الدولة_اإلســامية.
برهــن مناصــرو الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا عــن اســتراتيجيٍة أكثــر وعيــًا مــن أيٍّ مــن المجموعــات األخــرى 
التواصــل  الُمعتــاد لمصطلحــات وســائل  تتجــاوز  مــع وجــوٍد مرتفــٍع بدرجــٍة  التواصــل االجتماعــّي،  اســتخدام وســائل  فــي 
َرة، وكّلهــا معــروٌض  ــة المصــوَّ االجتماعــّي مثــل نشــر، وربــط، وأخبــاٌر عاجلــة، والمكتــب اإلعامــّي، وَصــَدَر اآلن، واألدّل
و#إدعم_المناصرين_فــي_ #إدعم_حسابات_مناصري_الدولة_اإلســامية،  مثــل:  الهــاش  دااّلت  إلــى  باإلضافــة  بإفــراط؛ 

ــار. إغاظة_الكّف
مواضيــع الديــن واالنتمــاء تــرّددت أصداؤهــا بقــوة، كمــا يظهــر مــن المصطلحــات التــي لهــا وجــوٌد مفــرٌط مثــل: #الدعــم_

األخوّي_المتبــاَدل، واألخ، وأهــل السُّــّنة، والمســلمون. هنــاك تعابيــُر أخــرى لهــا وجــوٌد مفــرٌط وشــملت هــذه: الشــكر هلل؛ اهلل 
أكبــر؛ فــي ســبيل اهلل؛ الدعــاء؛ #الحكم_المبــاَرك. ترافــق هــذا األمــر مــع االســتعمال الواســع االنتشــار للمصطلحــات اإليجابيــة 
مثــل: البشــارة؛ الفــرح. عنــد اإلشــارة إلــى األفعــال العنيفــة للدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا، اســتعمل المســتخِدمون 
تعابيــَر نبيلــًة مثــل: أســود الدولــة اإلســامية؛ المجاهــدون؛ كمــا اســتقطبوا العامــات المميِّــَزة للــدول الحقيقيــة عــن طريــق 

اســتعمال مصطلحــاٍت مثــل: الجيــش؛ جنــود الخافــة؛ مصطلــح اإلرهابيــون كان غائبــًا بشــكٍل جلــّي.

هناك تغريدٌة أعيد إرسالها 300 مرة، تقول: “الدولة اإلسامية تتقّدم في دير الزور، بينما تقصف طائرات االئتاف كأنها تدعم قوات األسد، وتحمي   8
مطار دير الزور من السقوط”؛ وسألت تغريدٌة أخرى أعيد إرسالها بشكٍل واسع: “جمع االئتاف 40 دولًة لقتال داعش، لكّن هذا االئتاف لم ُيَشكَّل إلنقاذ 

المسلمين وأوالدهم من مجازر بّشار األسد؟؟”.



       18)Twitter( دراسة الشبكات الداعمة والمعاِرَضة للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا عبر تويتر

شــاراتها إلــى األعــداء كانــت تحّقرهــم بوصفهــم  اســتحضرت هــذه المجموعــة الجامعــة فكــرة التهديــد لإلســام بكثــرة، واإ
أصنافــًا مختلفــًة مــن “الغيــر”. راِجــع الجــدول رقــم 3.2 لاّطــاع علــى المصطلحــات التــي يســتعملها مناصــرو الدولــة اإلســامية 
فــي العــراق وســوريا لتســمية مختلــف الجهــات الفاعلــة فــي الشــرق األوســط. التعامــل مــع المجموعــات الُمنافســة مــن المتمّرديــن 

ــًا9.  الســوريين كان متباين

ّنّية الرسائل والمواضيع البارزة التي تخّص الدول السُّ

مــن  أكثــر  مشــرَذَمًة  كانــت  رقــم 3.2،  الشــكل  فــي  األحمــر  باللــون  المبّينــٌة  السُّــّنّية،  الــدول  الرابعــة،  الجامعــة  المجموعــة 
ــٍة تدعــم  المجموعــات األخــرى )تتــّم مناقشــة هــذه الهيكليــة الفريــدة بشــكٍل إضافــيٍّ فــي الفصــل التالــي(. بالرغــم مــن جيــوٍب قليل
الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا بثبــات، أكثــر المكّونــات عارضتهــا بشــكٍل ســاحق. القســم األكبــر مــن المحتــوى تضّمــن 
المعارضــة لهــا مــن جهــة السُّــّنة الذيــن قّســموا أنفســهم إلــى مجموعــاٍت بحســب البلــد والجنســية، مــع وجــوٍد مبعثَــٍر للبريــد المتطفّــل 

ومــا يشــبه نشــاط البرمجيــات الروبوتيــة.
بعــض تغريــدات البريــد المتطفــّل بــدا أنهــا ُمعاديــٌة للدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا، بينمــا اكَتَفــت أخــرى باختطــاف 
دااّلت الهــاش التــي حظَيــت بالشــعبية، والمتعلقــة بالدولــة اإلســامية، مــن أجــل اإلعــان عــن خدمــاٍت ال صلــة لهــا بالموضــوع. 
نظــرًا لكميــة البريــد المتطّفــل التــي ظهــرت، لــم يكــن مــن الســهل دائمــًا – عنــد تقييــم محتــوى المجموعــة ومواضيعهــا - فــرز مــا 

أتــى بــه البريــد المتطفــّل عــن المحادثــة األكثــر شــرعيًة عبــر تويتــر10.

أوَحت تغريداٌت حظَيت بالشعبية بأّن مجموعاٍت من جبهة النُّصرة قّدمت عهد الوالء للدولة اإلسامية. بينما َزَعَمت تغريداٌت أخرى أّن جبهة النُّصرة   9
تشّهر بالدولة اإلسامية، وتسّميها “جبهة الجوالني” الحمقاء. في المقابل، التغريدات المتعلقة بالجيش السورّي الُحّر َوَصَمته بالخزي لزعمها بأنه يتعاون مع 

“النظام النَُّصيرّي” و“االئتاف الصليبّي”.

اثنان من أسماء االستخدام التي تكّرَرت بوتيرٍة عالية، كانا لمستخِدَمين تّم منعهما على األرجح بسبب إرسالهما للبريد المتطفّل أو استخدام البرمجيات   10

الروبوتية؛ أحدهما أصبح “أكثر شعبّيًة بنسبة 3,245 في المئة” خال ساعٍة واحدة، بينما يوحي اسٌم آخر بخدمٍة لشراء التغريدات التي أعيد إرسالها. إّن 
الغياب الجلّي لاختصار الداّل على التغريدة التي أعيد إرسالها: “    )retweet(، التي تظهر عادًة في بداية هذا النوع من التغريدات، مضافًا إليه المقاطع 
الكبيرة من التغريدات المتشابهة، يوحي بِفعل البرمجيات الروبوتية الُمنِتَجة للبريد المتطّفل. إحدى الحمات النموذجية للبريد المتطّفل كانت تتكّون من 70 
ألف تغريدٍة متطّفلٍة متشابهٍة تقول: “ِبع التغريدات واإلعجابات )like( #مواطٌن_يعطي_زوجته_قطعًة_من_األرض #الَجور_اآلسيوّي #تغريدتي_األولى 
#سهلٌة_مثل_السهولة #أدعوا_لتنظيم_داعش”. تشمل تعابيُر أخرى كان لها وجوٌد مفرط وهي ذات داللة: أسعار؛ أرخص؛ جنس؛ #ِبع_التغريدات التي 
أعيد إرسالها #ِبع_األتباع. البريد المتطّفل الُمعادي للدولة اإلسامية في العراق وسوريا كانت فيه أيضًا مواضيُع واضحٌة تتعلق بالقومية السعودية، فكان 
#الدولة_اإلسامية،  #القاعدة_في_شبه_الجزيرة_العربية،  #داعش_تعلن_إنشاء_الخافة،  #داعش،  الوطن،  أيها  الله  “حماك  تغريدة:  ألف   25 محتوى 
#دولة_الخافة، #المملكة_العربية_السعودية”. بشكٍل مشابه، ندََّدت مقاطُع كبيرٌة من التغريدات “بإرهابيي جبهة النُّصرة” بينما هتفوا “لرجال أمننا على كل 

الحدود”، وخاصًة قوات الطوارئ السعودية.

الجدول رقم 3.2 
)ISIS( لغة الدولة اإلسامية في العراق وسوريا

المصدر: تحليل مؤسسة RAND، بيانات تويتر منذ تموز 2014 وحتى أيار 2015.

مصطلح الدولة اإلسامية في العراق وسورياالكيان

النظام النَُّصيرّيالحكومة السورية

الصليبيون، االئتاف العربّي-الصليبّيالمجتمع الدولّي

الطواغيتحّكام الدول العربية

المرَتّدونالسُّّنة الذين ال يدعمون الدولة اإلسامية في العراق وسوريا

الروافضالشيعة

الفرس، الصفويون- إشارٌة إلى األمبراطورية التي تحكمها إيران المعاِصرةإيران والعراق

الكّفارغير المسلمين

”rt



     19جدال الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا )ISIS(: محتوى المجموعة 

المخــاوف الســعودية مــن الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا كانــت مســيطرًة علــى مســتوى المجموعــة الجامعــة، 
فكانــت هنــاك دااّلت هــاش مثــل: #داعش_تخّطــط_ لتفجيٍر_في_الريــاض و#اعتقال_خليٍة_لداعش_في_تميــر، وهــي مدينــٌة 
ســعودية. أســماء األماكــن التــي كان لهــا وجــوٌد مفــرط، مثــل حفــر الباطــن و#محافظة_الخليــج، تشــير إلــى المملكــة العربيــة 
الســعودية ومنطقــة الخليــج، باإلضافــة إلــى مصــر، وليبيــا، و“الواليــات” العراقيــة التابعــة للدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا. 
أســماء االســتخدام ذات الصلــة كان مــن بينهــا حســاٌب يســعى “إلثــارة الوعــي” بشــأن المعتقليــن السياســيين الســعوديين، وقنــاٌة 
تلفزيونيــٌة مقّرهــا المملكــة العربيــة الســعودية. القــادة الذيــن كان ألســمائهم وجــوٌد مفــرٌط كانــوا أئمــًة مــن السُّــّنة: محّمــد العريفــي، 
وســعود الشــريم، وعبــد الرحمــن الســديس، باإلضافــة إلــى فايــز المالكــي، وهــو ممثّــٌل وســفيٌر للنوايــا الحســنة فــي الخليــج. 
مؤسســات الدولــة األخــرى التــي ُذِكــَرت بشــكٍل إيجابــيٍّ شــملت: #وزارة_الداخليــة و#حرس_الحــدود. كان هنــاك حــسٌّ قــويٌّ 
مــن الدفــاع والهويــة، وكانــت هنــاك تعابيــُر مثــل: عّينــوا رجــال األمــن والعســكر واحفظوهــم؛ إحفظــوا األّمــة؛ أمُمنــا؛ وطننــا؛ 

وأمننــا )أمــان(.
هــذه المجموعــة نــّدَدت بالدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا واألعــداء، عــن طريــق اســتعمال مصطلحــاٍت علمانيــٍة 
بغــة الدينيــة مثــل: المذنبــون؛ المنِكــرون؛  مثــل: اإلرهابيــون؛ تفجيراتهــم؛ جرائــم؛ باإلضافــة إلــى الكلمــات والتعابيــر ذات الصِّ
والفتنــة. هــذا المصطلــح األخيــر ُيســتحَضُر بكثــرٍة علــى أنــه البديــل الــذي يهــّدد االســتقرار الــذي توفّــره الحكومــات االســتبدادية. 
اســتعمل المســتخِدمون أيضــًا كلمــاٍت إيجابيــًة لهــا مدلــوالٌت دينيــٌة مثــل: الدعــاء؛ التكبيــر؛ رمضــان؛ التســبيح؛ النبــّي؛ باإلضافة 

إلــى: الحقيقــة؛ البدايــة؛ الُحــّب.
المواضيــع األخــرى التــي كان لهــا صــدى شــملت عــدم الجــدارة األمريكيــة، وتواطــؤ الدولــة اإلســامية فــي العــراق 
وســوريا مع إيران، كما يظهر في داّلة الهاش التالية: #داعش_و_إيران_هما_ضّد_المملكة_العربية_الســعودية. تّم التعبير 
عــن عــدم الثقــة بالواليــات المتحــدة عــن طريــق داّلــة الهــاش التاليــة: #الحملة_التي_تهدف_للكشــف_عن_جرائم_أمريكا. مــن 
المصطلحــات األخــرى التــي كان لهــا وجــود مفــرط: 11 أيلــول، الــذي اســُتعِمَل فــي التغريــدة التاليــة: “حّقَقــت أمريــكا أهدافهــا 
العديــدة باألكاذيــب التــي تتعلــق بالحــادي عَشــر مــن أيلــول، وســوف تحّقــق أهدافهــا العظمــى باألكاذيــب التــي تتعلــق بداعــش”. 
بعــض دااّلت الهــاش األخــرى التــي حظَيــت بالشــعبية كانــت فــي األصــل داعمــًة للدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا، مثــل: 
#إدعموا_حســابات_المناصرين_بعد_محِوها، وقــد يشــير هــذا األمــر إمــا إلــى وجــود مناصريــن فعلييــن للدولــة اإلســامية فــي 

مــا إلــى حمــاٍت الختطــاف دااّلت الهــاش الداعمــة لهــا. العــراق وســوريا فــي هــذه المجموعــة الجامعــة، واإ

الملّخص

بإيجــاز، صّفينــا المحادثــة العربيــة التــي تحيــط بالدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا عبــر تويتــر إلــى 36 مجموعــًة مســتقلة، 
وفــي النهايــة، إلــى أربــع مجموعــاٍت جامعــٍة رئيســية. ُيظهــر التحليــل اللغــوّي أّن هــذه المجموعــات يبــدو أنهــا تنتمــي للشــيعة، 

والسُّــّنة، والمجاهديــن الســوريين، ومناصــري الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا.

ّنّية/الشيعية،  َزٌة على االنقسامات السُّ •  المجموعة الجامعة الشيعية ُتكِثر من اإلشارة إلى القضايا الشيعية، كما إنها مركَّ
وتربط الدولة اإلسامية في العراق وسوريا بالمملكة العربية السعودية.

•  المجموعة الجامعة التابعة للمجاهدين السوريين تمّثل مناصري المجاهدين السوريين المقيمين في الشرق األوسط، 
الذين لديهم مواقف متباينٌة من الدولة اإلسامية، ومواقُف سلبيٌة إجمااًل من االئتاف الدولّي.

•  المجموعة الجامعة التابعة لمناصري الدولة اإلسامية في العراق وسوريا تستحضر التهديدات ضّد اإلسام بكثرة، 
وتسّلط الضوء على المواضيع اإليجابية التي تشتمل على الدين، واالنتماء، والمصطلحات اإليجابية، وتستخِدم أيضًا 
مجموعًة متنّوعًة من الشتائم والمصطلحات التحقيرية باتجاه أعدائها. يظهر أيضًا أّن األعضاء ملتزمون باستراتيجيٍة 
جّيدٍة في استعمال وسائل التواصل االجتماعّي، تقضي بتشجيع نظرائهم من المناصرين على “نشر”، و“تعميم”، 

و“ربط” الرسائل، من أجل توسيع مداها وتأثيرها.
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ّنّية مشرَذَمٌة إلى حدٍّ كبير، بالمقارنة مع المجموعات الجامعة األخرى. تختلف المواضيع  •  المجموعة الجامعة السُّ
ّنّية المتنّوعة، ويبدو أنها تتراصف مع الدول  ذات الصدى بصورٍة كبيرٍة في ما بينها داخل المجموعات الفرعية السُّ

القومية المختلفة في الشرق األوسط.
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مــن الصحيــح أّن تمييــز محتــوى جــدال الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا )ISIS( مهــمٌّ جــدًا مــن أجــل تصميــم اســتراتيجياٍت 
لــى أّي مــدى  فّعالــٍة مــن الرســائل المضــاّدة، ولكــّن فهــم هيكليــة الجــدال - مــا هــي المجموعــات التــي تتفاعــل فــي مــا بينهــا واإ
يتحــّدث بعضهــا مــع البعــض اآلخــر - أمــٌر حيــويٌّ لتحديــد الهــدف الــذي يتــّم تســديد هــذه االســتراتيجيات نحــوه. المجموعــات 
التــي تملــك الكثيــر مــن الروابــط مــع اآلخريــن عبــر الشــبكة، قــد تكــون مفيــدًة بشــكٍل خــاصٍّ فــي التأثيــر علــى أكبــر عــدٍد مــن 
المشــاركين بحــدٍّ أدنــى مــن الجهــد. قــد تشــغل مجموعــاٌت أخــرى مواقــَع تقــوم فيهــا بــدور الجســر أو الواصلــة، فتكــون ممــرًا فريــدًا 
بيــن المجموعــات. فــي هــذا الفصــل، نناقــش الروابــط بيــن المجموعــات الُمشــاركة فــي جــدال الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا 

عبــر اإلنترنــت، ونتعــّرف إلــى عناصــَر هيكليــٍة بــارزة.
إذا نظرنــا إلــى جــدال الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا عبــر تويتــر علــى أنــه شــبكة، نســّلط الضــوء علــى عــدد وُوجهــة 
التنويهــات بيــن حســابات االســتخدام. لكــن، فــي شــبكٍة تحتــوي علــى أكثــر مــن 770 ألــف حســاب اســتخدام، و3.3 مليــون تنويــه، 
مــن الصعــب جــدًا تبيُّــُن أّي هيكليــٍة داخليــة. بــداًل مــن االعتمــاد علــى شــبكة حســابات االســتخدام، نــدرس شــبكة المجموعــة، حيــث 
تمثّــل كّل عقــدٍة فيهــا مجموعــًة كاملــًة مــن حســابات االســتخدام، بينمــا ُتراِكــُم الحــدود بيــن المجموعــات التنويهــات المتبادلــة بيــن 

المســتخِدمين التــي تخــّص كّل مجموعــة. يصــّور الشــكل رقــم 4.1 أكبــر المجموعــات ضمــن الشــبكة مــع روابطهــا.
ــعاعية” )المرئيــة بوضــوٍح فــي الشــكل رقــم  إذا أظهرنــا الشــبكة بشــكٍل مرئــّي، وأَزلنــا العــدد الكبيــر مــن المجموعــات “الشُّ
ــات، وتمثّــل  3.2(، نــرى أّن نــواة  شــبكة المجموعــات تحتــوي علــى العديــد مــن المجموعــات التــي يوجــد بينهــا الكثيــر مــن الصِّ
المجموعــات الجامعــة األربعــة كّلهــا. لجعــل هــذه الهيكليــة أكثــر وضوحــًا، نرّكــز علــى القــوة النســبية للحــدود بيــن المجموعــات، 

ــات ذات الكثافــة األعلــى. فــا ُنظِهــر فــي الشــكل رقــم 4.2 ســوى الصِّ
إّن إزالــة التشــويش، والتركيــز فحســب علــى الروابــط ذات الكثافــة األعلــى بيــن المجموعــات، كمــا نفعــل فــي الشــكل رقــم 
4.1، يكشــف عــددًا مــن العناصــر الهيكليــة الرئيســية. كمــا نتوقّــع مــن االنقســامات المذهبيــة، المجموعــة الجامعــة الشــيعية بعيــدٌة 
عــن المجموعــة الجامعــة لمناصــري الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا، وتّتصــل بهــا فقــط مــن خــال المجموعــة الجامعــة 
ــّنّية. يســّلط الشــكل رقــم 4.2 الضــوء علــى الطريقــة التــي تبــدو بهــا  للمجاهديــن الســوريين، وعــدٍد قليــٍل مــن المجموعــات السُّ
المجموعــة الجامعــة للمجاهديــن الســوريين مهّمــًة بشــكٍل خــاصٍّ لهــذه الشــبكة النواتيــة، بســبب وقوعهــا بيــن مناصــري الدولــة 
اإلســامية فــي العــراق وســوريا والمجموعــات السُّــّنّية األكثــر اعتــدااًل بشــكٍل ضمنــّي. مــن الممكــن أن تقــوم بمهّمــة العقــدة المؤثّــرة 
الســتمالة مناصــري الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا عــن طريــق الرســائل المضــاّدة. أخيــرًا، هنــاك مجموعــٌة بالتحديــد، تبــرز 
بســبب العــدد الكبيــر نســبيًا لتفاعاتهــا مــع المجموعــة الجامعــة لمناصــري الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا. حّددنــا، عــن 
طريــق دراســة محتــوى رســائلها )راِجــع الملحــق C لاّطــاع علــى التفاصيــل( أّن هــذه تتأّلــف مــن عــدٍد قليــٍل نســبيًا مــن خصــوم 
الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا الشرســين، الذيــن يذكــرون مناصريهــا فــي تغريداتهــم ويشــتمونهم. منحنــا تســمية: مســتِفّزو 
الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا لهــذه المجموعــة فــي الشــكل رقــم 4.2. مــن المفهــوم أّن احتمــال أن يــؤدَي رشــق الشــتائم 
إلــى تغييــر رأي مناصــري الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا الملتزميــن هــو أمــٌر بعيــد الرجحــان، إال إنــه يوجــد مقــداٌر مقبــوٌل 
مــن االســتجابة مــن جهــة مجموعــة مناصــري الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا، الــذي ربمــا يكــون ناتجــًا عــن الوقــت الــذي 

يمضونــه فــي الــرّد علــى الشــتائم بــداًل مــن نشــر الدعايــة أو التجنيــد.

الرابع الفصل 

جدال الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا )ISIS(: هيكلية المجموعة
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RAND RR1328-4.1

مصر

اليمن

األردن

ليبياالشيعة

تونس

المصدر: تحليل مؤسسة RAND، وبيانات تويتر منذ تموز 2014 وحتى أيار 2015.
مالحظة: في هذا الشكل، كّل عقدٍة تمّثل مجموعة، ويدّل حجم العقدة على حجم المجموعة. تدّل العقد الحمراء على عضوية المجموعة 

الجامعةالسُّّنّية. تدّل سماكة الحّد وتركيز اللون (من الرمادّي إلى األحمر) على عدد وُوجهة التنويهات بين المجموعات. نظرًا لوجود قيوٍد على 
الموارد، لم يكن تطبيق التحليل اللغوّي على كّل المجموعات ممكنًا؛ المجموعات التي لم يتّم استكشافها تظهر بدون تسمية. GCC = مجلس 

.(Gulf Cooperation Council) التعاون الخليجّي

المملكة 
العربية 
السعودية

المجاهدون 
السوريون

مناصرو 
الدولة 

اإلسالمية في 
العراق وسوريا

مجلس 
التعاون 
الخليجي

ّنّية  هيكلية المجموعة السُّ

أحــد الفــوارق الرئيســية بيــن المجموعــات الجامعــة األربعــة المبّينــة فــي الشــكل رقــم 3.2 هــو هيكليتهــا. بينمــا تملــك المجموعــات 
الجامعــة للمجاهديــن الســوريين، والشــيعة، ومناصــري الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا هيكليــة الِمحــَور والشُّــعاع بشــكٍل 
واضــح )أو الهيكليــة النجميــة(، فهنــاك مجموعــٌة كبيــرٌة فــي الوســط، ترتبــط بهــا مجموعــاٌت عديــدٌة أصغــر حجمــًا، نجــد أّن 
المجموعة الجامعة السُّــّنّية مشــرَذَمٌة بصورٍة كبيرٍة وتتوّزع بين العديد من المجموعات الكبيرة. مّيزنا ســبعًا من هذه المجموعات 

الشكل رقم 4.1
الروابط بين المجموعات الجامعة
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RAND RR1328-4.2 

اليمن

ليبيا
تونس
األردن

مصر
المملكة العربية السعودية

المصدر: تحليل مؤسسة RAND، وبيانات تويتر منذ تموز 2014 وحتى أيار 2015.
مالحظة: يوّضح هذا الشكل الروابط األعلى كثافًة بين المجموعات الجامعة (التي تفوق 2,000 تنويًها)، فيسّلط الضوء على الروابط األكثر 
كثافًة بالنسبة لحجم المجموعة. حجم العقدة ممّثٌل لحجم المجموعة. تشير الُعَقد الحمراء إلى عضوية المجموعة الجامعة السُّّنّية. نظرًا للقيود 
على الموارد، لم يكن من الممكن دراسة كل المجموعات بواسطة التحليل اللغوّي؛ المجموعات التي لم يتّم استكشافها تظهر بدون تسميات. 

.(Metacommunity) المجموعة الجامعة = MC

مستِفّزو الدولة اإلسالمية 
في العراق وسوريا

المجموعة الجامعة التابعة للمجاهدين السوريين

 المجموعة
الجامعة التابعة 

للشيعة

المجموعة الجامعة التابعة لمناصري 
الدولة اإلسالمية في العراق

 وسوريا

مجلس 
التعاون 
الخليجّي

ــا الوتيــرة الفعليــة للكلمــات فــي المجموعــة الُمســَتهَدفة فــي مقابــل الوتيــرات الُمتَوقََّعــة منــذ خــّط  باســتخدام التحليــل اللغــوّي، فقارّن
األســاس لــدى كّل المجموعــات األخــرى فــي المجموعــة الجامعــة السُّــّنّية. تمثّــل هــذه المجموعــات الســبعة 60 فــي المئــة مــن 
ــّنّية )الجــدول رقــم 4.1(. المســتخِدمين، و51 فــي المئــة مــن التغريــدات، و52 فــي المئــة مــن كلمــات المجموعــة الجامعــة السُّ

أّن  المذكــور، يمكننــا رؤيــة  الشــكل  الشــكل رقــم 4.3. فــي  فــي  بينهــا مَبيََّنــُة  الموجــودة   هــذه المجموعــات والروابــط 
ــّنّية، وُتعَتَبــر اليمــن  المجموعــات التابعــة لمصــر، والخليــج، والمملكــة العربيــة الســعودية، تشــّكل نــواة المجموعــة الجامعــة السُّ

وتونــس مجموعتــا المســتوى الثانــي، بينمــا تقــع كلٌّ مــن ليبيــا واألردن علــى الطــرف1.
ــّنّيٍة فــي تخطيــٍط بيانــّي )الشــكل رقــم 4.4(،  عنــد تمثيــل المســتخِدمين النشــطين فــي اليــوم الواحــد داخــل كّل مجموعــٍة سُّ
نــرى نمطــًا متشــابهًا مــن النشــاط علــى امتــداد المجموعــات. مجموعــات األردن، والمملكــة العربيــة الســعودية، ودول الخليــج، 

وبدرجــٍة أقــّل، مصــر، تتشــابه بصــورٍة خاصــٍة فــي مــا بينهــا مــن حيــث أنمــاط النشــاط.
عنــد دراســة المســتخِدمين فــي كّل مجموعــة عــن كثــب، بحســب اســتعمالهم الفــردّي لمصطلَحــي الدولــة اإلســامية 
وداعــش، نــرى أنــه مــن الممكــن أن يكــون التشــابه فــي النشــاط علــى امتــداد المجموعــات انعكاســًا النتمــاءات هــذه المجموعــات، 
للدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا. بالخصــوص، تركيبــات المجموعــات التابعــة للمملكــة العربيــة  مــا بالعــداوة  إمــا بالتأييــد واإ

الســعودية، واألردن، ومصــر، تتشــابه بشــكٍل كبيــر.
ــّنّيٍة مــن جهــة مواضيــع الرســائل والمحــاور التــي لهــا صــدى،  إنمــا، علــى الرغــم مــن هــذا التشــابه، تتفــّرد كّل مجموعــٍة سُّ

ّنّية بواسطة تحليل الشبكات، ثم تمييزها باستخدام التحليل اللغوّي.  كما كان الحال بالنسبة للمجموعات الجامعة، تّم التعّرف في البداية على المجموعات السُّ  1
راِجع الملحق C لاّطاع على المزيد من التفاصيل. الِحظ أننا بسبب وجود قيوٍد تتعلق بالمشروع، مّيزنا فقط بعضًا من المجموعات الّسّنّية.

الشكل رقم 4.2
الروابط العالية الكثافة بين المجموعات الجامعة
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وهــو مــا تــّم تحديــده بواســطة التحليــل اللغــوّي، وبيانــه فــي الجــدول رقــم 4.2. مــن المثيــر لاهتمــام بالخصــوص، ماحظــة أّنــه 
بينمــا يبــدو فــي الظاهــر كأّن المجموعــة الســعودية يقــّل فيهــا مناصــرو الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا بحســب مقيــاس 
“الدولــة اإلســامية” فــي مقابــل “داعــش”، فــإّن التحليــل اللغــوّي للمواضيــع الرئيســية يكشــف أّن المحتــوى المؤّيــد للدولــة اإلســامية 
فــي العــراق وســوريا هــو المســيطر فــي الواقــع )الجــدول رقــم 4.3(. مثــًا، مــع أننــا نجــد أّن كلمتَــي داعــش وأوكار اللَتيــن تظهــران 
فــي إحــدى دااّلت الهــاش التــي تحظــى بالشــعبية داخــل هــذه المجموعــة، وهــي التاليــة: #اإلمارات_تفّجر_أوكار_داعــش، توحيــان 
بتأييــد هــذا التحــّرك الُمعــادي للدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا، إال إّن أكثــر التغريــدات التــي اســتعملت داّلــة الهــاش هــذه 
ضمــن المجموعــة المذكــورة كانــت شــاجبًة لمــا يّتصــل بهــذا التحــّرك مــن ضحايــا بيــن المدنييــن، أو قلقــًة بهــذا الشــأن. قــد يســتخدم 
مناصــرو الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا أحيانــًا دااّلت الهــاش التــي تســتعمل كلمــة داعــش، مــن أجــل إقحــام محتواهــم علــى 

الجدول رقم 4.1
تركيبة المجموعات السُّّنّية

المصدر: تحليل مؤسسة RAND، وبيانات تويتر منذ تموز 2014 وحتى أيار 2015.

البريد المتطّفل )نسبة مئوية(الكلماتالتغريداتالمستخِدمونتسمية المجموعة

59,1162,397,77736,920,81120مجلس التعاون الخليجّي

55,4393,478,77757,639,93721المملكة العربية السعودية

47,4102,115,21636,549,2005مصر

34,899508,2798,061,09010تونس

30,2471,071,86717,313,41410اليمن

8,298258,4014,273,8090ليبيا

13,381398,1486,502,7020األردن

227,1119,571,916156,484,45216مجموع، المجموعات التي تّمت دراستها

379,77818,638,101299,322,23411مجموع، الدول السُّّنّية

الجدول رقم 4.2
)ISIS( موقف المجموعات السُّّنّية من الدولة اإلسامية في العراق وسوريا

المصدر: تحليل مؤسسة RAND، وبيانات تويتر منذ تموز 2014 وحتى أيار 2015.

النسبة المئوية لمصطلح المجموعة
“داعش”

النسبة المئوية لمصطلح 
“الدولة اإلسامية في العراق 

وسوريا”

النسبة المئوية لِكا 
المصطلَحين

انعدام أيٍّ من 
المصطلَحين

)نسبة مئوية( 

48.830.58.712.4اليمن

مستِفّزو الدولة اإلسامية 
52.514.56.726.3في العراق وسوريا

75.57.95.011.6مجلس التعاون الخليجّي

78.37.03.411.2ليبيا

79.86.34.79.3المملكة العربية السعودية

80.75.33.810.3األردن

81.45.44.68.6مصر

15.0 81.12.31.7تونس
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شاشــات الخصــوم، أو المترّدديــن، أي إنهــم “يختطفــون” هــذه المصطلحــات أو دااّلت الهــاش. مــع أّن التحليــل اللغــوّي الــذي 
أجــرَي علــى المســتخِدمين الذيــن يســتعملون بالدرجــة األولــى مصطلــح الدولــة اإلســامية فــي مقابــل أولئــك الذيــن يســتعملون 
مصطلــح داعــش أثبــت فائــدة هَذيــن المصطلَحيــن بوصفهمــا وســيلًة تقريبيــًة للتفريــق بيــن التأييــد والمعارضــة، فــإّن المثــل 
المذكــور يســّلط الضــوء علــى الحاجــة للمــزج بيــن مقاربــــاٍت تحليليــٍة مختلفــٍة للتأّكــد مــن أّن الصــورة الكبــرى قــد أصبحــت 

مفهومــة. راِجــع الملحــق C لاّطــاع علــى المزيــد مــن التفاصيــل عــن هــذه المواضيــع الرئيســية لــدى كّل مجموعــة.
ــّنّية أيضــًا مــن جهــة التــوّزع الجغرافــّي، ومنهــا اثنتــان )همــا مجموعتــا ليبيــا واألردن( تترّكــزان  تتنــّوع المجموعــات السُّ
ــًة للمجموعــات  ــٌة أكثــر مــن حيــث التــوّزع، وربمــا تكــون ممثَِّل ــٍة واحــدة، بينمــا نجــد أّن البقيــة عالمي بقــوٍة فــي منطقــٍة جغرافي
تبّينــان التغريــدات المنتميــة إلــى كّل مجموعــة، والحاملــة للوســم  المهاِجــرة حــول العالــم. الخريطتــان فــي الشــكل رقــم 4.5 
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ليبيا

مصر

اليمن

تونس

األردن

المصدر: تحليل مؤسسة RAND، وبيانات تويتر منذ تموز 2014 وحتى أيار 2015.
مالحظة: حجم العقدة يمّثل حجم المجموعة، بينما يمّثل اللون مركزّيتها في التوّسط. لم ُتمَنح تسمياٌت إال للمجموعات التي ُطبَِّق عليها التحليل 

اللغوّي.

المملكة 
العربية 
السعودية

مجلس 
التعاون 
الخليجّي

الشكل رقم 4.3
هيكلية المجموعات السُّّنّية
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الجدول رقم 4.3
المواضيع الرئيسية للرسائل لدى المجموعات السُّّنّية

المصدر: تحليل مؤسسة RAND، وبيانات تويتر منذ تموز 2014 وحتى أيار 2015.   

مواضيع الرسائلالمجموعة السُّّنّية  

الدعم للدولة اإلسامية في العراق وسوريا في المملكة العربية السعودية؛المملكة العربية السعودية
التهديدات لإلسام التي يطرحها التشّيع اإليرانّي؛ القومية العلمانية؛ 

المجتمع الدولّي

القوميةمصر
معارضة الدولة اإلسامية في العراق وسوريا   

االرتياب من اإلخوان
االستياء من السياسات األمريكية

القوميةاألردن
ُمعاذ الكساسبة

دعم الحملة الجوية الدولية

القوميةليبيا
معارضة الدولة اإلسامية في العراق وسوريا   

االرتياب من السياسيين الليبيين، والمقاتلين الليبيين، والغرب

دعم الدولة اإلسامية في العراق وسوريا   اليمن
انتقاد تدّخل المملكة العربية السعودية

شتائممستِفّزو الدولة اإلسامية في العراق وسوريا   

بريٌد متطّفل )مؤّيٌد وُمعاٍد للدولة اإلسامية في العراق وسوريا؛ يسعى لبيع تونس
خدماٍت ال صلة لها بالموضوع(؛ برمجياٌت روبوتية تستعمل دااّلت الهاش 

المرتبطة بتونس

أكثر الرسائل هي من نوع البريد المتطّفل الُمعادي للدولة اإلسامية في مجلس التعاون الخليجّي
العراق وسوريا   

2015−01−17 2015−03−08 2015−04−27 2015−05−302014−07−01 2014−08−20 2014−10−09 2014−11−28

13,086

10,000

15,000

5,000

0

RAND RR1328-4.4

المصدر: تحليل مؤسسة RAND، وبيانات تويتر منذ تموز 2014 وحتى أيار 2015. 
مالحظة: البيان محصوٌر بالمجموعات التي يتجاوز العدد األدنى لمستخِدميها عتبة 100 مستخِدٍم نشٍط في اليوم. ألوان الخطوط تدّل على المجموعات 

السُّّنّية المختلفة.

الشكل رقم 4.4
المستخِدمون النشطون في المجموعات السُّّنّية )في اليوم الواحد(
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الجغرافّي، وهي نســبٌة مئويٌة ضئيلٌة من الحجم اإلجمالّي للتغريدات، ولكنها ذات داللٍة على االنتشــار الجغرافّي للمجموعات 
المتنّوعــة. الِحــظ أنــه بســبب العــدد المتدّنــي للتغريــدات التــي تحمــل الوســم الجغرافــّي، فقــد امتنعنــا عــن اســتخدام هــذا التحليــل 
الســتخاص نتائــج محــّددة. عوضــًا عــن ذلــك، اســتخدمنا هــذا التحليــل كمؤّشــٍر علــى المواضــع التــي يلــزم فيهــا إجــراء المزيــد مــن 

التحليــل لمجموعــاٍت معّينــة، مثــل المجموعّتيــن الليبيــة واألردنيــة.

RAND RR1328-3.2

المصدر: تحليل مؤسسة RAND، وبيانات تويتر منذ تموز 2014 وحتى أيار 2015
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الشكل رقم 4.5
التحليل الجغرافّي-المكانّي للمجموعات السُّّنّية
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الملّخص

بشــكٍل موجــز، أجرينــا تحليــًا لشــبكات التواصــل االجتماعــّي مــن أجــل دراســة العاقــة بيــن المجموعــات المختلفــة عبــر تويتــر. 
وجدنــا أّن نــواة المجموعــة الجامعــة التابعــة للمجاهديــن الســوريين تقــوم بربــٍط مهــمِّ بيــن المجموعــات التــي مــا كان ليكــون بينهــا 
ــّنّية مــن جهــة، والمجموعــة الجامعــة لمناصــري الدولــة  ارتبــاط، مثــل المجموعــة الجامعــة الشــيعية، وبعــض المجموعــات السُّ
اإلســامية فــي العــراق وســوريا مــن جهــٍة أخــرى. بالتالــي، مــن الممكــن أن يقــوم أفــراٌد مــن داخــل المجموعــة الجامعــة للمجاهديــن 
الســوريين بمهمــة المؤثِّريــن علــى مناصــري الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا، والربــط بيــن خصومهــا. َدَرَس تحليلنــا أيضــًا 
ــّنّية، وَوَجــَد أّن المجموعــات الفرعيــة التابعــة لمصــر، والمملكــة العربيــة الســعودية، ومجلــس  تركيبــة المجموعــة الجامعــة السُّ
التعــاون الخليجــّي تقــوم بمهمــة المكّونــات النواتيــة. فــي أغلــب هــذه المجموعــات، يتفــّوق خصــوم الدولــة اإلســامية فــي العــراق 
وســوريا مــن حيــث العــدد علــى مناصريهــا بشــكٍل كبيــر. االســتثناء علــى هــذا األمــر هــو المجموعــة اليمنيــة، التــي تملــك أعلــى 
نســبٍة مئويــٍة مــن مناصــري الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا، وفيهــا انقســاٌم حــادٌّ بيــن مناصــري الدولــة اإلســامية فــي العــراق 

وســوريا وخصومهــا.
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تُثِبــُت نتائجنــا أّن خصــوم الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا )ISIS( الناطقيــن بالعربيــة يتفّوقــون علــى مناصريهــا مــن حيــث 
العــدد بمجــاٍل بعيــد. بالفعــل، هــذه النســبة تصبــح أكبــر إذا نظرنــا إلــى متوّســط أعــداد المغّرديــن فــي اليــوم الواحــد. بحســب تحليلنــا، 
كان 20 ألفــًا مــن خصــوم الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا يغــّردون بشــكٍل يومــّي، بالمقارنــة مــع 2,000 مــن مناصريهــا 

تقريبــًا. هــذا األمــر يرفــع النســبة الفعليــة إلــى عَشــرٍة لواحــد.
مــن الصحيــح أّن مناصــري الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا كثيــرون مــن حيــث العــدد، إنمــا مــن الواضــح أنهــم أنشــط 
مــن خصومهــا، فهــم يصــِدرون مــا يســاوي 150 فــي المئــة مــن عــدد تغريــدات الخصــوم فــي اليــوم الواحــد. توحــي هــذه النتائــج 
بــأّن مناصــري الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا لديهــم طاقــٌة أكبــر مــن نظرائهــم الخصــوم. ولكــن هنــاك المزيــد، ُيثِبــت التحليــل 
اللغــوّي للمجموعــة الجامعــة التابعــة لمناصــري الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا أّن هــؤالء يلتزمــون بشــكٍل فّعــاٍل باســتعمال 
ــدٍة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــّي، تقضــي بحــّث أمثالهــم مــن المناصريــن علــى “نشــر” و“تعميــم” و“ربــط”  اســتراتيجيٍة جّي

الرســائل مــن أجــل توســيع مرماهــا وتأثيرهــا.
الوفــرة الضخمــة مــن خصــوم الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا النشــطين بالفعــل عبــر تويتــر، توحــي بــأّن المكّونــات 
ــٍة فّعالــٍة ضّدهــا علــى مســتوى القاعــدة موجــودٌة ُمســبقًا. لكــّن الخصــوم قــد يحتاجــون لمســاعدٍة إضافيــٍة لتعزيــز  األساســية لحمل
فعاليــة ومرمــى رســائلهم. مــن المفهــوم أّن توفيــر اســتراتيجيٍة كاملــٍة لفعــل هــذا األمــر يقــع خــارج نطــاق هــذه الورقــة، إنمــا بوســعنا 
تقديــم بعــض االقتراحــات. علــى ســبيل المثــال، ُتدِخــُل صناعــة التســويق التجــارّي طرقــًا جديــدًة عبــر َصقــل مقارباتهــا للعمــل مــع 
المؤثِّريــن أو الُمقّيميــن مــن الطــرف الثالــث وتمكينهــم. مــن المعــروف بشــكٍل جّيــٍد مثــًا، أّن ســببًا جزئيــًا النتعــاش ســوق بيــرة 
بابســت بلــو ريبــون )Pabst Blue Ribbon( مــن جديــد، يعــود إلــى ارتبــاط الشــركة االســتراتيجّي بمحّبــي موســيقى الجــاز فــي 
مدينــة بورتانــد )ووكــر ]Walker[، 2003(. التكتيــكات الشــائعة المســتعَمَلة فــي اســتراتيجيات االنخــراط مــع المؤثِّريــن تشــتمل 
علــى التعــّرف إلــى األشــخاص الذيــن يملكــون القــدرة علــى التأثيــر والعمــل معهــم، ومســاعدتهم علــى تعزيــز مهــارات التواصــل 
ــٍج وشــديد  لديهــم بواســطة التدريــب علــى وســائل التواصــل االجتماعــّي، وتوفيــر قــدرة الوصــول إلــى مصــادَر ذات محتــوى معاَل
القابليــة للمشــاركة )فيليبــس وآخــرون ].Phillips et al[، 2010؛ RAND، 2013؛ ورايــت ]Wright[، 2014، علــى ســبيل 
المثــال(. مــن الممكــن أيضــًا إتاحــة وصولهــم إلــى تجــارَب تســاعدهم علــى ســرد قّصتهــم. إّن مثــًا ُمحتَمــًا علــى هــذا األمــر قــد 
يكــون الســماح للمؤثِّريــن بالحصــول علــى فرصــٍة إلجــراء مقابلــٍة مــع أحــد الذيــن هجــروا الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا، 
أو أحــد المقاتليــن ضدهــا مــن بيــن المجاهديــن، وهــو أمــٌر ســيعطيهم محتــوى رائعــًا يشــاركونه مــع جماهيرهــم. المقاربــات للتأثيــر 
علــى عمليــة التســويق متنّوعــة، وتتوفّــر الكثيــر مــن التكتيــكات األخــرى. الواليــات المتحــدة والمجتمــع الدولــّي يوفّــران بالفعــل تدريبــًا 
علــى وســائل التواصــل االجتماعــّي ألعضــاٍء مختاريــن مــن المجتمــع المدنــّي فــي العالــم اإلســامّي، ويمكــن توســيع برامــَج مثــل 

هــذه وتقويتهــا مــن أجــل توفيــر جهــٍد أكثــر صابــة لنشــر صــوت خصــوم الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا.

تكّبَدت الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا هبوطًا كبيرًا في الدعم عبر تويتر؛ الفظائع ومنع 
الحسابات قد تكون نقطة ضعٍف لديها

ُيظِهــر تحليلنــا تراجعــًا واضحــًا فــي عــدد مناصــري الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا المغّرديــن بشــكٍل يومــّي. بــدأ هــذا التراجــع 
فــي أوائــل نيســان 2015، عندمــا كان هنــاك قرابــة 2,000 مناصــٍر مــن المغّرديــن فــي اليــوم الواحــد، إلــى أن تراجــع العــدد فــي 

الخامس الفصل 

التوصيات والتداعيات
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نهايــة أيــار إلــى 1,300. فــي الوقــت نفســه، بــدا أّن خصــوم الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا قــد اكتســبوا الجــرأة، فارتفــع 
عــدد المغّرديــن فــي شــهر أيــار مــن 20 ألفــًا إلــى 30 ألفــًا أو 40 ألفــًا. فــي نهايــة فتــرة تجميــع بياناتنــا، بلغــت نســبة الخصــوم 

المغّرديــن إلــى نظرائهــم مــن المناصريــن 30 إلــى 1.
مــن المتعــّذر، بــدون تجميــع بيانــاٍت إضافيــة، معرفــة مــا إذا كان هــذا االتجــاه قــد دام خــال تمــوز 2015 ومــا بعــده. مــع 
ذلــك، هنــاك عوامــُل كثيــرٌة قــد تفّســر هــذا االّتجــاه. مثــًا، قــد يكــون التراجــع نتيجــًة لحملــة منــع الحســابات عبــر تويتــر. بــدأت تلــك 
الحملــة فــي ربيــع 2015، وســّجلت 10 آالف منــٍع يــوم 4 نيســان، 2015 وحــده )هــول ]Hall[، 2015(. بالرغــم مــن ســهولة 
فتــح حســاباٍت جديــدة، مــن المرّجــح أّن تكــون حملــة المنــع قــد عّطلــت عمليــات تواصــل الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا 

عبــر تويتــر.
ثانيــًا، قــد يكــون االّتجــاه، بشــكٍل جزئــّي، إشــارًة إلــى التأييــد العالمــّي المتراجــع للدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا. إّن 
ربــط هــذا االّتجــاه بــرّدة الفعــل التــي ظهــرت عبــر فضــاء تويتــر علــى إحــراق الطيــار األردنــّي ُمعــاذ الكساســبة، أمــٌر مغــٍر. أّدت 
لــى تراجــٍع  هــذه الفظاعــة إلــى طفــرٍة مؤقَتــٍة ولكــن جســيمٍة فــي عــدد خصــوم الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا المغّرديــن، واإ
فــي عــدد المناصريــن المغّرديــن. توحــي أبحــاٌث ســابقٌة أيضــًا بــأّن التغريــدات الُمعاديــة للدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا تبلــغ 
ذروتهــا عندمــا يتــّم نشــر انتهاكاتهــا لحقــوق اإلنســان بشــكٍل علنــّي )مجــدي، درويــش، وويبــر، 2015(. بالرغــم مــن وجــود فتــرة 
تأخيــر زمنيــة مدتهــا شــهرين بيــن حادثــة الطيــار األردنــّي وارتفــاع عــدد خصــوم الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا المغّرديــن 

يوميــًا، قــد يكــون هــذا األمــر لعــب دور العامــل المَســرِّع.
فــي حملــة منــع حســابات  أّن اســتمرار تويتــر  يبــدو  التوصيــات. أواًل،  ُتلِهــُم عــددًا مــن  عمومــًا، هــذه الماحظــات 
االســتخدام أمــٌر متعّقــل. مــن المرّجــح أّن هــذه الحملــة تزعــج مســتخدمي تويتــر المنتميــن إلــى الدولــة اإلســامية فــي العــراق 
ثميــٍن لمعــاودة الحصــول علــى أتبــاع، وقــد تدفــع بعضهــم فــي النهايــة إلــى اســتخدام  وقــٍت  وســوريا، وتجبرهــم علــى خســارة 

قنــواٍت للتواصــل االجتماعــّي أقــّل شــعبيًة مــن تويتــر بكثيــر، وقدرتهــا علــى النفــاذ أدنــى.
ثالثــًا، يجــب استكشــاف فائــدة تســليط الضــوء علــى فظائــع الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا بعمــق. إّن التأثيــر 
الــذي أحَدثَــه إحــراق الطيــار األردنــّي عبــر تويتــر، باإلضافــة إلــى النتائــج الســابقة التــي توحــي بوجــود عاقــٍة بيــن فظائــع الدولــة 
اإلســامية فــي العــراق وســوريا والمعارضــة لهــا عبــر تويتــر- هــي أمــوٌر تشــير إلــى أّن فظائــَع مثــل هــذه قــد تحّمــس الخصــوم 
)مجــدي، درويــش، وويبــر، 2015(. غيــر أّن اســتعمال الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا للعنــف الشــديد علــى أنــه مكــّوٌن 
أساســيٌّ فــي عامتهــا الفارقــة أمــٌر واضــح، لــذا، هنــاك مجازفــٌة بــأن تصــّب اســتراتيجيٌة للرســائل تقــوم بتســليط الضــوء علــى أفعــاٍل 

مثــل هــذه فــي مصلحتهــا )وينتــر، 2015(.
مــن الواضــح عنــد دراســة الشــكلَين رقــم 2.1 و2.2 أّن نشــاط مناصــري الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا وخصومهــا 
قــد يمــّر بارتفــاٍع وهبــوٍط مفاجَئيــن. إّن دراســًة أكثــر منهجيــًة ألســباب هــذا االرتفــاع والهبــوط، مثــل فظائــع الدولــة اإلســامية فــي 

العــراق وســوريا، قــد تكــون قّيمــًة بالفعــل.

المجموعة العربية عبر تويتر مشرَذَمٌة إلى درجٍة عالية، وتنقسم على امتداد الخطوط المذهبية 
والقومية

تســتخدم هــذه الدراســة سلســلًة مــن الخوارزميــات الكاشــفة للمجموعــات للتعــّرف إلــى مجموعــات مســتخِدمي تويتــر الذيــن توجــد 
بينهــم صلــٌة وثيقــة. كانــت النتائــج جديــرًة بالماحظــة بمعنــى أّن المجموعــات تشــّكلت إلــى حــدٍّ كبيــٍر باالقتــران مــع االنقســامات 
الطائفيــة والقوميــة. إذا تجاوزنــا المجموعــات الجامعــة التابعــة للمجاهديــن الســوريين ومناصــري الدولــة اإلســامية فــي العــراق 
وســوريا، نجد أّن الشــعوب الشــيعية والسُّــّنّية تقع في مجموعاٍت منفصلٍة خاّصٍة بها. أيضًا، انفردت المجموعة الجامعة السُّــّنّية 
بأنهــا مكّونــٌة مــن حشــٍد مــن المجموعــات األصغــر التــي تنتظــم حــول دوٍل قوميــٍة شــرق أوســطيٍة وشــمال أفريقيــة، اســتنادًا إلــى 
مــا تبّيــن مــن دراســتنا للمجموعــات ذات الطابــع المركــزّي األكبــر مــن بينهــا. مثــًا، وجدنــا عــن طريــق اســتخدام التحليــل اللغــوّي، 
أّن المواضيــع البــارزة فــي المجموعــة التــي أطلقنــا عليهــا فيمــا بعــد تســمية “مصــر”، اشــتملت علــى القوميــة المصريــة واالرتيــاب 
مــن تنظيــم اإلخــوان المســلمين، باإلضافــة إلــى معارضــة الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا، واالســتياء مــن سياســات الواليــات 
المتحــدة. بصــورٍة مماثلــة، المواضيــع المعتــادة بالنســبة للمجموعــة التــي أطلقنــا عليهــا فيمــا بعــد تســمية “ليبيــا”، اشــتملت علــى 
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القوميــة الليبيــة، واالرتيــاب مــن السياســيين الليبييــن )والمقاتليــن الليبييــن والغــرب(، باإلضافــة إلــى معارضــة الدولــة اإلســامية فــي 
العــراق وســوريا. المواضيــع القوميــة تســود المجموعــات الســعودية، واألردنيــة، واليمنيــة أيضــًا.

هــذه الماحظــات )الملّخصــة فــي الجــدول رقــم 5.1( لهــا تداعيــان بالنســبة لجهــود الرســائل المضــاّدة للدولــة اإلســامية فــي 
العراق وسوريا. أواًل، إّن طبيعة االتصال الوثيق بين المستخِدمين داخل كّل مجموعٍة يشير إلى أّن الرسائل السريعة االنتشار 
ُيحتَمــل بصــورٍة أكبــر أن يكــون لهــا تأثيــر داخــل هــذه المجتمعــات وحولهــا، بينمــا ُيحتَمــل بصــورٍة أقــّل أن يكــون لهــا تأثيــر بيــن 
المجموعــات. ثانيــًا، بموجــب المواضيــع والرســائل الفريــدة التــي جــرى الكشــف عنهــا فــي خطــاب هــذه المجموعــات، يبــدو جليــًا 
أّن الرســائل ســيكون لهــا صــدى مختلــٌف عبــر المجتمعــات المختلفــة. بالتالــي، قــد يوفّــر اســتخدام المواضيــع القوميــة المصريــة أو 
الليبيــة طريقــًا للتواصــل مــع الذيــن يقعــون داخــل المجموعَتيــن المصريــة والليبيــة، علــى التوالــي. كذلــك، كّل المجموعــات الفرعيــة 
تقريبــًا، باســتثناء األردن، عّبــرت عــن االســتياء واالرتيــاب مــن سياســات الواليــات المتحــدة والغــرب، التــي اعتبــروا أنهــا مســؤولٌة 
عــن اســتمرار الرئيــس األســد فــي اإلمســاك بالســلطة. إّن محاولــة التواصــل مــع هــذه المجموعــات عــن طريــق التمــاس التدّخــل 

األمريكــّي ضــّد الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا قــد يفشــل.
بالتالي، األمم والمنظمات التي تســعى لمكافحة الدولة اإلســامية في العراق وســوريا عن طريق الرســائل المضادة عبر 
تويتــر، عليهــا أن تصّمــم هــذه الرســائل بحيــث تتناســب مــع المجموعــات المحــددة وتســتهدفها. البيانــات التــي تخــّص هــذا التقريــر 
مــن المرّجــح أن تكــون أقــدم مــن أن تتمكــن مــن دعــم عمليــاٍت معلوماتيــٍة حاضــرٍة أو مســتقبلية ضــّد الدولــة اإلســامية فــي العــراق 
وســوريا، لكــّن العمليــة الملّخصــة فــي هــذا التقريــر، الســيما مســألة اســتخدام الخوارزميــات الكاشــفة للمجموعــات، ممزوجــًة بتحليــل 
لغــويٍّ للمضمــون الســردّي، باإلضافــة إلــى تحليــل شــبكات وســائل التواصــل االجتماعــّي، توّفــر منهجّيــًة قابلــًة للتكــرار، يســتطيع 

الممارســون االســتفادة منهــا للتعــّرف إلــى الجماهيــر المســتهَدَفة وتوفيــر االســتنارة للمقاربــات اإليصاليــة.
المواضيــع والرســائل التــي تــّم التعــّرف إليهــا لــدى مجموعــة مناصــري الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا قــد تكــون أيضــًا 
مفيــدًة بشــكٍل عــاّم، يرّكــز مناصــرو الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا علــى التبريــر الدينــّي، واالنتمــاء، والتهديــد ضــّد اإلســام، 
وتجريــد األعــداء مــن الطابــع اإلنســانّي. بمقــدار مــا هــو قابــٌل للتنفيــذ، يجــب أن يســعى االئتــاف المكافــح للدولــة اإلســامية فــي 
العــراق وســوريا إلــى اســتهداف هــذه المواضيــع فــي الرســائل الُمعاديــة للتنظيــم المذكــور. أيضــًا، يجــب أن تســعى الرســائل إلــى 

حمايــة أولئــك الذيــن يناهضــون الراديكاليــة، مــن تبّنــي هــذه اآلراء.

الجدول رقم 5.1 
ملّخص: المواضيع البارزة لدى المجموعات السُّّنّية

المواضيع الُمحتَمَلة للرسائلالمجموعة السُّّنّية  

تأييد وتوّسع الدولة اإلسامية في العراق وسوريا داخل المملكة العربية السعودية؛المملكة العربية السعودية
التهديدات لإلسام، التي يطرحها التشّيع اإليرانّي؛ القومية العلمانية؛ المجتمع الدولّي

القوميةمصر
معارضة الدولة اإلسامية في العراق وسوريا   

االرتياب من تنظيم اإلخوان المسلمين
االستياء من السياسات األمريكية

القوميةاألردن
ُمعاذ الكساسبة

تأييد الحملة الجوية الدولية

القوميةليبيا
معارضة الدولة اإلسامية في العراق وسوريا   

االرتياب من السياسيين الليبيين، والمقاتلين، والغرب

تأييد الدولة اإلسامية في العراق وسوريا   اليمن
انتقاد تدّخل المملكة العربية السعودية

المصدر: تحليل مؤسسة RAND، وبيانات تويتر منذ تموز 2014 وحتى أيار 2015.       



       32)Twitter( دراسة الشبكات الداعمة والمعاِرَضة للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا عبر تويتر

تحليل الشبكات يدعم الجهود الرامية للعمل مع المؤثِّرين الرئيسيين
يتطّلــب إحــداث التأثيــر عبــر وســائل التواصــل االجتماعــّي، الســيما التأثيــر عبــر تويتــر، أكثــر مــن الرســائل الغزيــرة فقــط. إّن 
باألشــخاص المناســبين، وحمــل هــؤالء علــى إبــراز مامحــك التعريفيــة عــن طريــق إعــادة إرســال التغريــدات ومحتــوى  االرتبــاط 
التنويهــات هــو أمــٌر مســاٍو فــي األهميــة لصناعــة الرســالة المناســبة، إن لــم يكــن أكثــر أهميــة مــن االقتصــار علــى هــذا األمــر. 
لســوء الحــظ، يمثّــل تويتــر مجموعــًة شاســعًة ومعقّــّدًة وشــديدة التنــّوع مــن المســتخِدمين، لــذا مــن الصعــب فــي أكثــر األحيــان العثــور 
علــى هــؤالء “األشــخاص المناســبين” والتواصــل معهــم. تحليــل الشــبكات أداٌة قويــٌة بوســعها التعــّرف بســرعٍة وســهولة نســبيٍة إلــى 

المؤّثريــن الرئيســيين داخــل مجموعــٍة مــا1، خاّصــة إذا ُمــِزج بالتحليــل اللغــوّي كمــا تــّم تقديمــه فــي هــذا التقريــر.
مــن أجــل التأثيــر علــى مناصــري الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا، ســوف يكــون مــن المهــّم أن يقــوم االئتــاف 
الدولــّي لمكافحتهــا عــن طريــق الرســائل المضــاّدة )يشــمل االئتــاف وزارة الخارجيــة األمريكيــة، وكادر موّظفــي عمليــات الدعــم 
المعلوماتــّي التابعــة للعســكرية األمريكيــة، وغيرهــم( بالعمــل علــى تحســين عمليــة الرســائل الُمعاديــة للدولــة اإلســامية فــي العــراق 
وســوريا لــدى المجموعــة الجامعــة للمجاهديــن الســوريين. الموقــع الفريــد لهــذه المجموعــة الجامعــة داخــل ُمجَمــل شــبكة تويتــر، 
يشــير إلــى امتاكهــا لــدوٍر فــي الربــط بيــن خصــوم الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا ومناصريهــا. إضافــًة إلــى ذلــك، بقــدر مــا 
ُيعَتَبــر أعضــاء هــذه المجموعــة أصواتــًا ُمســِلَمًة جديــرة بالثقــة، ويمكنهــا التعاطــي مــع المواضيــع التــي تلقــى صــدى لــدى مناصــري 

الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا، فإنهــم يملكــون القــدرة الضمنيــة األكبــر علــى اســتمالة ذلــك التجّمــع.
مــن أجــل التأثيــر علــى خصــوم الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا ومســاندتهم، واســتمالة الجماعــة العريضــة الواقعــة 
ــّنّية الفرديــة ودعمهــم. كمــا ثََبــَت  فــي الوســط، ســيكون مــن الضــرورّي التعــّرُف إلــى المؤثِّريــن الرئيســيين داخــل المجموعــات السُّ
بجــاٍء عــن طريــق الهيكليــة المشــرَذَمة لهــذه المجموعــة، فــإّن موضوعــًا واحــدًا للرســائل لــن يكــون كافيــًا. ســتكون هنــاك حاجــٌة ألن 
يقــوم المؤثِّــرون بصناعــة ونشــر الرســائل الُمَصّمَمــة مثــل تلــك التــي ذكرناهــا ســابقًا داخــل مجموعتهــم. تحليــل الشــبكات الُمَطبَّــق 
علــى مســتوى حســابات االســتخدام، يمكــن أن يســاعد فــي التعــّرف إلــى هــؤالء المؤّثريــن، الذيــن يمكــن تزويدهــم الحقــًا بالتدريــب 
علــى وســائل التواصــل االجتماعــّي وغيــره مــن أنــواع الدعــم، عــن طريــق المنظمــات غيــر الحكوميــة وغيرهــا مــن المنظمــات إذا 

لــم يكــن الدعــم األمريكــّي المباشــر قابــًا للتطبيــق أو مرغوبــًا فيــه.

ملّخص التوصيات 

داعش في مقابل الدولة اإلسامية كنايًة عن الدولة اإلسامية  نموذج  •  يجب أن تستمّر المؤسسات البحثية باستخدام 
في العراق وسوريا من أجل قياس النشاط العالمّي لمناصري الدولة اإلسامية في العراق وسوريا وخصومها. بوسع 

الحكومة األمريكية أن تستخدم نماذَج كهذه الختبار تأثير البرامج الُمعادية للدولة اإلسامية في العراق وسوريا.
الخارجية  إلى مساعدٍة من جهة وزارة  يحتاجون  قد  ولكنهم  ُكُثر،  العراق وسوريا  في  اإلسامية  الدولة  •  خصوم 
األمريكية، تكون على هيئة تدريباٍت على وسائل التواصل االجتماعّي وغيره من أشكال االنخراط، لتعزيز فعالية 
رسائلهم ومرماها2. بالطبع، نظرًا ألّن تنظيم القاعدة ومنتسبيه ُيَعّدون من بين خصوم الدولة اإلسامية في العراق 

وسوريا، ينبغي أخذ الحذر عند اختيار َمن الذين يناسب أن ُيصاَر إلى تدريبهم وتمكينهم.
•  يجب أن يستمّر تويتر في حملته التي يقوم فيها بمنع الحسابات: من المرّجح أّن هذه الحملة تزعج مستخِدمي تويتر 
من المنتمين إلى الدولة اإلسامية في العراق وسوريا، فتجبرهم على خسارة وقٍت ثميٍن في معاودة الحصول على 
أتباع، وقد تدفع ببعضهم في النهاية نحو استعمال قنواٍت تواصٍل اجتماعيٍّ تقّل شعبّيتها ونفاذها بدرجٍة كبيرٍة عن 

نحترس في هذا األمر عن طريق اإلعراب عن أّن المؤّثرين عبر وسائل التواصل االجتماعّي ليس لهم بالضرورة تأثيٌر كبير الحجم على العالم الحقيقّي   1
غير االفتراضّي. مع ذلك، المؤّثرون عبر وسائل التواصل االجتماعّي هم مورٌد ثميٌن للوصول السريع إلى مجموعٍة كبيرٍة ذات ارتباطات، ويجب التعامل 

معهم على هذا األساس.

إّن الواليات المتحدة والمجتمع الدولّي يقّدمان بالفعل التدريب على وسائل التواصل االجتماعّي ألعضاٍء مختارين من المجتمع المدنّي في العالم اإلسامّي،   2
ويمكن توسيع برامَج كهذه وتقويتها من أجل توفير جهٍد أكثر صابًة لتضخيم صوت خصوم الدولة اإلسامية في العراق وسوريا.



     33التوصيات والتداعيات

تويتر.
الخارجية  ُرُسُل وزارة  األمريكية، وكذلك  للعسكرية  التابعة  المعلوماتّي  الّدعم  يستمّر مخّططو عمليات  أن  •  يجب 
األمريكية في تسليط الضوء على فظائع الدولة اإلسامية في العراق وسوريا. إّن التأثير الذي حصل عبر تويتر 
بسبب إحراق الطيار األردنّي، باإلضافة إلى النتائج السابقة التي توحي بوجود عاقٍة بين فظائع الدولة اإلسامية في 
العراق وسوريا والمعارضة لها عبر تويتر، تشير إلى احتمال أن تحّمس هذه الفظائع الخصوم. الِحظ، مع ذلك، أّن 
استخدام الدولة اإلسامية في العراق وسوريا للعنف الشديد على أنه مكّوٌن أساسيٌّ في عامتها الفارقة أمٌر واضح، 
لذا، هناك مجازفٌة بأن يصّب تسليط الضوء على أفعاٍل مثل هذه في مصلحتها )وينتر، 2015(. إّن دراسًة أكثر 
منهجيًة ألسباب االرتفاعات واالنخفاضات في نشاط مناصري وخصوم الدولة اإلسامية في العراق وسوريا عبر 

تويتر سيكون قّيمًا.
•  األمم والمنظمات )مثل ُرُسل العسكرية األمريكية ووزارة الخارجية األمريكية( التي تسعى لمكافحة الدولة اإلسامية 
في العراق وسوريا عبر تويتر عن طريق الرسائل المضادة، ينبغي عليها أن تصّمم رسائَل تناسب المجموعات 
الدولة اإلسامية في العراق وسوريا عبر تويتر متشرذٌم جدًا، ويتأّلف من مجموعاٍت  المحّدَدة وتستهدفها: عالم 
مختلفٍة تهتّم بمواضيَع مختلفة. يجب أن تأخذ عملية الرسائل المضاّدة هذه المسألة بالحسبان، عن طريق التواصل 

ٍم ليناسب المجموعات المختلفة. بشكٍل ُمَصمَّ
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 )DataSift( لفترة 2015-2014 مع ُمَجمِّع بيانات وســائل التواصل االجتماعّي داتاســيفت RAND اســتخدمنا عقد مؤسســة
ــًا عــن تغريــداٍت فيهــا ِذكــٌر للدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا. مصطلحــات  ــه، بحث لتفتيــش خرطــوم تويتــر التاريخــّي بكامل

.A.1 البحــث المحــّددة التــي اســتخدمناها، بمــا فيهــا االختافــات النحويــة المتعارفــة، مبّينــٌة فــي الجــدول رقــم
الِحــظ أّن المصطلحــات العربيــة فقــط هــي التــي أدِرَجــت فــي عمليــة االســتعام، ال مقاِباتهــا المترجمــة لإلنكليزيــة. بحثنــا 
عــن التغريــدات التــي تتضّمــن مصطلحــات البحــث المذكــورة، بيــن 1 تمــوز، 2014، و30 نيســان، 2015، كمــا هــو مبّيــُن فــي 

معالجــة توصيــف اللغــة المتدفقــة )]Curated Stream Definition Language [CSDL( كمــا يلــي.
{

“متعارف”:  
{  

“زمن الشروع بتوقيت غرينيتش”: “5/1/2015 00:00:00”،   
“زمن االنتهاء بتوقيت غرينيتش”: “6/1/2015 00:00:00”،   

“المصادر”: ]“تويتر”[،   
عودة }  

الّدولــة  الدولــة االســامية،  الدولــة االســامية،  الدولــه اإلســامية،  “الدولــة،  التالــي:  مــن  تفاعل.محتــوى يتضّمن_أًيــا 
اإلســامية، دولــة، الخافــة االســامية، الخافــة اإلســامية، دولــه الخافــه، دولــة الخافــه، دولــة الخافــة، دولــه االســام، دولــة 
االســام، دولــة اإلســام، االســامية، الداعشــية، داعشــية، الداعشــي، داعشــي، الداعــش، داعــش، الدولة_اإلســامّية، الدولــة 
اإلســامّية، دولــة الخافــة االســامية، الخافــة اإلســامية، الداعشــيون، داعشــيون، الداعشــيين، داعشــيين، الدواعــش، دواعــش، 

الداعشــية، داعشــية”

أو
ــا مــن التالــي: “دولــة_، دولة_االســام، دولة_اإلســام، الدولة_االســامية، الدولــة  تويتــر.دااّلت الهــاش التــي تحتوي_أًي

اإلســامية، تنظيم_داعــش، دولة_الخافة_اإلســامية، الخافة_االســامية، الخافة_اإلســامية، الخافــة”

}

}
ن كان بعضــًا قليــًا منهــا  بمــا أّن مصطلحاتنــا البحثيــة كانــت كّلهــا بالعربيــة، جــاءت معظــم التغريــدات بالعربيــة أيضــًا، واإ
باإلنكليزيــة أو بلغــاٍت أخــرى، وتتضّمــن المصطلحــات العربيــة. تشــتمل البيانــات الراجعــة علــى محتــوى التغريــدة نفســها، واســم 
االســتخدام ورقــم حســاب المســتخِدم الــذي نشــرها، باإلضافــة إلــى مــا كان موجــودًا لــدى المســتخِدم فــي ذلــك الحيــن مــن المامــح 
التعريفيــة المطروحــة لاّطــاع العــام، والبيانــات الوصفيــة المتعلقــة بالتغريــدة مثــل الزمــن، والموقــع، والمنّصــة المســتخَدمة، إلــخ. 

الِحــظ أّن هــذه البيانــات تتضّمــن التغريــدات التــي أعيــد إرســالها باإلضافــة إلــى التغريــدات األصليــة.

 A  ملحق

البحث عبر تويتر



       36)Twitter( دراسة الشبكات الداعمة والمعاِرَضة للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا عبر تويتر

 A.1 الجدول رقم
مصطلحات البحث عبر تويتر

مصطلحات البحث الخاصة بداعشمصطلحات البحث الخاصة بالدولة اإلسالمية

DaeshداعشThe Islamic Stateالدولة اإِلسالمية

The DaeshالداعشThe islamic Stateالدولة اإِلسالمية

DaeshiداعشيThe islamic state الدولة_اإِلسالمية

The DaeshiالداعشيThe_Islamic_State#الدولة_اإِلسالمية

Daeshi [f]داعشية )مؤنث(The_islamic_State#الدولة_االسالمية

The Daeshi [f]الداعشية )مؤنث(State_of_Islam#دولة_اإِلسالم

Daeshi [f]داعشيه )مؤنث(State_of_islam#دولة_االسالم

The Daeshi [f]الداعشيه )مؤنث(State of Islamدولة اإلسالم

DaeshisدواعشState of islamدولة االسالم

The DaeshisالدواعشState_of_the Caliphate#دولة_الخالفة

Daeshis [accusative case]داعشيين )حالة النصب(State of the Caliphateدولة الخالفة

The Daeshis [accusative case]الداعشيين )حالة النصب(State of the caliphateدولة الخالفه

Daeshis [subjective case]داعشيون )حالة الرفع(The_Islamic_Caliphate#الخالفة_اإِلسالمية

The Daeshis [subjective case]الداعشيون )حالة الرفع(The_Islamic_Caliphateالخالفة اإِلسالمية

The_Organization_of_Daesh#تنظيم_داعشThe islamic Caliphate الخالفة االسالمية

دولة_الخالفة_اإِلسالمية
#State_of_the_Islamic_
Caliphate

الدولة_اإِلسالمية_في_
العراق_والشام

#The_Islamic_State_in-Iraq_and_
Syria

State of the Islamic دولة الخالفة اإِلسالمية
Caliphate

State of the islamic دولة الخالفة االسالمية
 Caliphate

with( The Islamic State الّدولة اإِلسالمية )مع التشكيل(
)diacritics
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التحليل اللغوّي

نــات  ــٍة لمدوَّ ــًا للقيــام بتحليــاٍت لغويــٍة مقاَرن اســتخدمنا RAND-Lex، وهــو نظــام برمجيــاٍت للتحليــل اللغــوّي تــّم تطويــره داخلي
َنــٍة ُمســَتهَدَفة فــي مقابــل التواتــر النســبّي  التغريــدات. يعمــل RAND-Lex عــن طريــق مقارنــة التواتــر النســبّي للكلمــات فــي مدوَّ
نــٍة مرِجعيــة. إحتســاب الرجحــان اللوغاريثمــّي للكلمــة المفتاحيــة، المبّينــة فــي المعادلــة، هــو داّلــٌة تابعــٌة  لنفــس الكلمــات فــي مدوَّ
نــة المرِجعيــة. ويشــير احتســاب  نــة الُمســتهَدفة، مقارنــًة مــع التواتــر الُمتَوقَّــع للكلمــة فــي المدوَّ للتواتــر الفعلــّي للكلمــة فــي المدوَّ
الرجحــان اللوغاريثمــّي إلــى مــدى وضــوح الوجــود المفــرط أو الوجــود المنقــوص لتلــك الكلمــة المفتاحيــة فــي المدّونــة المســتهَدفة.

 B  ملحق

الطرق التحليلية

 ft 
 fb 
Nt 
Nb

NT

نة المستهَدفة عدد المرات التي تظهر فيها الكلمة في المدوَّ
نة المرِجعية عدد المرات التي تظهر فيها الكلمة في المدوَّ

نة المستهَدفة عدد الكلمات في المدوَّ
نة المرِجعية عدد الكلمات في المدوَّ

نَتين العدد اإلجمالّي للكلمات في ِكلتا المدوَّ

 ،]Scott[ نــات )ســكوّت توجــد دراســاٌت معَتَمــَدٌة حــول اســتخدام تحليــل وتيــرة الّرجحــان اللوغاريثمــّي فــي المقارنــة بيــن المَدوَّ
نــٍة  1996، 2001؛ هــاردي ]Hardy[، 2007؛ ِكّنــي ]Kenny[، 2014(. بعــض أنــواع التحليــل اللغــوّي تقــارن بيــن مدوَّ
َمــٍة بحيــث تمثّــل االســتخدام اللغــوّي العــاّم أو المتعــاَرف؛ أنــواٌع أخــرى مــن  نــٍة مرِجعيــٍة واســعٍة مَصمَّ مســتهَدفٍة متخّصصــٍة ومدوَّ
َصــة )فــي هــذه الحالــة، التغريــدات(  نــٍة متخصِّ التحليــل اللغــوّي، أحدهــا مســتعَمٌل فــي هــذه الدراســة، يقــارن بــداًل عــن ذلــك بيــن مدوَّ
الدراســة الطريقــة  اســتخدمت هــذه   .)2002 ،]Rayson and Garside[ َصــٍة أيضــًا )رايســون وغارســايد  وأخــرى متخصِّ
نــة التغريــدات نحــو البــروز بصــورٍة أشــّد؛ التغريــدات العربيــة التــي تمــدح الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا  الثانيــة للدفــع بمدوَّ
فيهــا العديــد مــن الكلمــات الفاِرقــة المشــتَركة بينهــا وبيــن التغريــدات العربيــة التــي تدينهــا، عنــد مقابلتهــا باللغــة العربيــة الشــاملة 
َصــٍة بأخــرى مــن نفــس النــوع قــد يطمــس كيفيــة  نــٍة متخصِّ الفصحــى، كمــا هــي مســَتخَدَمٌة فــي الّصحــف. مــع أّن مقارنــة مدوَّ
نَتيــن كانــت ســتمّر  نَتيــن عــن االســتخدام اللغــوّي العــاّم، إال إّن هــذه المقارنــة تعطــي أولويــًة لفروقــاٍت بيــن المدوَّ اختــاف ِكلتــا المدوَّ

دون أن ُتاَحــظ، وتســّلط الضــوء عليهــا.
مــن أجــل التعــّرف إلــى الكلمــات المفتاحيــة، اســتخدمنا ُمقَتَطعــًا تواتريــًا يتألّــف مــن خمســة أحــداث )تصبــح درجــات 
الّرجحــان اللوغاريثمــّي للسِّــمة المفتاحيــة ذات داللــٍة عنــد درجــة 6.63(. درجــات الّرجحــان اللوغاريثمــّي تمنــح األولويــة لهــذه 
الكلمــات المفتاحيــة عنــد تطبيقهــا، عــن طريــق تمييزهــا. بلغــت احتســابات كّل الكلمــات المفتاحيــة التــي تــّم تحليلهــا 2,000، ممــا 
يوحــي بلغــٍة فارقــٍة وعاليــة االختصــاص. باســتخدام RAND-Lex، تعّرفنــا أيضــًا إلــى الكلمــات المترافقــة، وهــي نمــٌط فــي توالــي 
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APPENDIX B

Analytic Methods

Lexical Analysis

We used RAND-Lex, an internally developed lexical analysis software program, to perform 
comparative lexical analyses on corpora of tweets. RAND-Lex works by comparing the pro-
portional frequencies of words in a target corpus against the proportional frequencies of the 
same words in a baseline corpus. The log likelihood calculation for a keyword, shown in the 
equation below, is a function of the actual frequency of the word in the target corpus compared 
with the frequency of the word that would be expected in the baseline corpus and indicates 
how conspicuous the overpresence or underpresence of that keyword in the target corpus is. 
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 ft  Number of times the word appears in the target corpus
 fb  Number of times the word appears in the baseline corpus
Nt  Number of words in the target corpus
Nb Number of words in the baseline corpus
NT Total number of words in both the target and the baseline corpus.

Log likelihood–based frequency analysis of keywords has an established literature on 
its use in corpora comparison (Scott, 1996, 2001; Hardy, 2007; Kenny, 2014). Some lexical 
analysis compares a specialized target corpus with a vast baseline corpus designed to be rep-
resentative of general or typical language use; other lexical analysis, including the analysis in 
this study, instead compares one specialized corpus (in this case, tweets) to another special-
ized corpus (Rayson and Garside, 2002). This study utilized the second method to throw the 
tweet corpora into starker relief; Arabic tweets praising ISIS have many distinctive words in 
common with Arabic tweets condemning ISIS, when contrasted with generic, formal Arabic 
as used in newspapers. While comparing one specialized corpus to another specialized corpus 
may obscure ways in which both corpora differ from general language use, it also prioritizes 
and highlights differences between the two corpora that might otherwise go unnoticed. 

To identify keywords, we employed a frequency cut-off of five occurrences (log likeli-
hood keyness scores are significant at 6.63). Log likelihood scores, applied to these keywords, 
prioritized them by distinctiveness. The log likelihood calculations for all keywords analyzed 
exceeded 2,000, suggesting very specialized, distinctive language. Using RAND-Lex, we also 
identified collocates, sequences of words that co-occur more often than would be predicted 
by chance; these consist of either bigrams, which are word pairs, or trigrams, which consist 
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 ،)bigrams( الكلمــات التــي تترافــق فــي الحــدوث بوتيــرٍة أعلــى ممــا قــد تتنّبــؤ بــه الصدفــة؛ تتكــّون هــذه إمــا مــن الرمــوز الثُّنائيــة
وهــي أزواٌج مــن الكلمــات، أو الرمــوز الثُّاثيــة )trigrams(، وهــي تتألّــف مــن ثــاث كلمــاٍت مترافقــة الحــدوث. جميــع الكلمــات 
المترافقــة )collocates( التــي شــملها تحليــل المجموعــات وقعــت مــن بيــن المائَتــي رمــٍز ثنائــيٍّ أو ثاثــيٍّ التــي حدثــت بأعلــى 
نــة. اســتخدمنا فــي هــذا التحليــل مقَتَطعــًا تواتريــًا مــن عشــرة أحــداث، ودرجــًة ُتمَنــح للمعلومــات المتبادلــة الممّثلــة  تواتــٍر فــي كّل مدوَّ

بالنقــاط )]point-wise mutual information ]PMI(، تســاوي أو تزيــد علــى 3.
نّفذنــا ثــاث مجموعــاٍت منفصلــٍة مــن التحليــل اللغــوّي. َســَعت المجموعــة األولــى إلــى التثّبــت مــن أّن اســتعمال مصطلَحــي 
داعــش والدولــة اإلســامية هــو وســيلٌة تقريبيــٌة للتنّبــؤ بتأييــد الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا أو معارضتهــا. شــّيدنا عّينَتيــن 
ــة اإلســامية مــن كّل  لنقــارن إحداهمــا باألخــرى، ابتــداًء مــن قاعــدة بيانــات التغريــدات التــي لدينــا بأكملهــا. تأّلفــت عّينــة الدول
التغريــدات الصــادرة عــن كّل المســتخِدمين الذيــن هــم فــي قاعــدة البيانــات التــي بحوزتنــا، والذيــن ينطبــق عليهــم الشــرط التالــي: 
أكثــر مــن 80 فــي المئــة مــن تغريــدات ذاك المســتخِدم تضّمنــت أحــد تعابيرالدولــة اإلســامية. بلــغ عديــد التغريــدات المســتوفية 
لهــذا الشــرط 4 ماييــن تغريــدة، فيهــا 67 مليــون كلمــة. تأّلفــت عّينــة داعــش مــن كّل التغريــدات الصــادرة عــن كّل المســتخِدمين 
الذيــن هــم فــي قاعــدة البيانــات التــي بحوزتنــا، والذيــن ينطبــق عليهــم الشــرط التالــي: أكثــر مــن 80 فــي المئــة مــن تغريــدات ذاك 
المســتخِدم تضّمنــت أحــد تعابيــر داعــش. بلــغ عديــد التغريــدات المســتوفية لهــذا الشــرط 18 مليــون تغريــدة، فيهــا 316 مليــون 
كلمــة. بلــغ حجــم العّينَتيــن مجتمعَتيــن 23 مليــون تغريــدة، فيهــا 383 مليــون كلمــة. بلغــت احتســابات الّرجحــان اللوغاريثمــّي 
للكلمــات المفتاحيــة التــي شــملها التحليــل أكثــر مــن 16 ألفــًا، كمــا كانــت الكلمــات المترافقــة التــي شــملها التحليــل مــن بيــن الرمــوز 

الثنائيــة والثاثيــة التــي بلغــت 500، والتــي كانــت األعلــى مــن حيــث وتيــرة اســتخدامها فــي كّل مجموعــة.
المجموعــة الثانيــة مــن التحليــل اللغــوّي مّيــزت المجموعــات الجامعــة األربعــة عــن طريــق مقارنــة الوتيــرة الفعلّيــة للكلمــات 
فــي المجموعــة الجامعــة المســتهَدفة، بالوتيــرة المتوقَّعــة للخــّط المرجعــّي لســائر المجموعــات الجامعــة )الجــدول رقــم B.1(. مثــًا، 
ــًا تســمية “المجاهديــن الســوريين”( عــن طريــق التعامــل معهــا علــى أنهــا  ــّم تحليــل المجموعــة الجامعــة1 )التــي أعطَيــت الحق ت
نــة المســتهَدفة، والمــزج بيــن المجموعــة الجامعــة صفــر )الشــيعة(، والمجموعــة الجامعــة2 )مناصــرو الدولــة اإلســامية فــي  المدوَّ
نــة المرجعيــة. فــي تحليــل المجموعــات الجامعــة،  ــّنّية(، لتشــّكل معــًا المدوَّ العــراق وســوريا(، والمجموعــة الجامعــة3 )الــدول السُّ
وجدنا أّن الكلمات المفتاحية المشــمولة تملك أكثر من 5 آالف احتســاٍب للرجحان اللوغاريثمّي. الكلمات المترافقة التي شــملها 
، هــي األكثــر تواتــرًا مــن حيــث االســتخدام فــي كّل مجموعــة، فاســُتخِدَمت  التحليــل كانــت مــن بيــن المائتَــي رمــٍز ثنائــيٍّ أو ثاثــيٍّ

بمجملهــا 5 آالف مــرٍة علــى األقــّل.
مّيــزت المجموعــة الثالثــة مــن التحليــل اللغــوّي ســبع مجموعــاٍت تنتمــي إلــى المجموعــة الجامعــة السُّــّنّية، عــن طريــق مقارنــة 
الوتيــرة الفعليــة للكلمــات فــي المجموعــة الُمســتهَدفة، بالوتيــرة المتوقَّعــة للخــّط المرجعــّي لــكّل المجموعــات األخــرى التــي تنتمــي إلــى 
ــّنّية. تــّم اختيــار المجموعــات الســبعة التــي جــرى تحليلهــا علــى األســاس التالــي. المجموعــات الخمســة  المجموعــة الجامعــة السُّ
األولــى التــي جــرى تحليلهــا كانــت تلــك التــي تنتمــي إلــى المجموعــة الجامعــة، والتــي احتــَوت علــى أكبــر عــدٍد مــن المســتخِدمين: 
،C1683و ،C59و ،C23و ،C56( مجلــس التعــاون الخليجــّي، والمملكــة العربيــة الســعودية، ومصــر، وتونــس، واليمــن 
وC579، علــى التوالــي(. المجموعتــان األخيرتــان، وهمــا ليبيــا )C932( واألردن )C204(، اختيرتــا ألّن التحليــل الجغرافــّي-

B.1 الجدول رقم
التقسيم التفصيلّي للمجموعات الجامعة

الكلمات )نسبة مئوية(التغريدات )نسبة مئوية(المستخِدمون )نسبة مئوية(تسمية المجموعة الجامعة
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111918مناصرو الدولة اإلسامية في العراق وسوريا

595553الدول السُّّنّية  
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المكانــّي أشــار إلــى أنهمــا موجودتــان بشــكٍل متمايــٍز فــي هَذيــن البلَديــن. إذا ُجِمَعــت معــًا، تمثّــل المجموعــات الســبعة التــي جــرت 
دراســتها 60 في المئة من المســتخِدمين، و51 في المئة من التغريدات، و52 في المئة من الكلمات، في المجموعة الجامعة 
ــّنّية. عنــد تحليــل المجموعــات، وجدنــا أّن الكلمــات المفتاحيــة تملــك أكثــر مــن ألَفــي احتســاٍب للرجحــان اللوغاريثمــّي.  للــدول السُّ
الكلمــات المترافقــة التــي شــملها التحليــل كانــت مــن بيــن المائــة رمــٍز ثنائــيٍّ أو ثاثــيٍّ األكثــر تواتــرًا مــن حيــث االســتخدام فــي كّل 

مجموعــة، واســُتخِدَمت بأجمعهــا 450 مــرًة علــى األقــل.

تحليل الشبكات

تحليــل الشــبكات االجتماعّيــة هــو طريقــٌة رســميٌة كّميــٌة لدراســة الهيكليــة االجتماعيــة، أي الشــبكة المعقّــدة ضمنيــًا للعاقــات بيــن 
النــاس، والتــي قــد تبــرز فــي أّي عــدٍد مــن األوضــاع: العائــات، أو المــدارس، أو المجموعــات الدينيــة، أو الِفــَرق الرياضيــة، 
أو الشــركات. بــرز تحليــل الشــبكات االجتماعيــة فــي الخمســينيات بوصفــه تقنيــًة رئيســيًة فــي علــم االجتمــاع، وهــو “مالــٌك 
ألرضيــٍة فــي البيانــات المنهجيــة التجريبيــة، ويســتفيد بشــّدٍة مــن الصــور البيانيــة، كمــا يعتمــد علــى اســتعمال النمــاذج الرياضيــة 
و/أو النمــاذج الحســابية” )فريمــان ]Freeman[، 2004(، ومنــذ ذلــك الحيــن، شــِهَد تقنياتــه مَطبََّقــَة فــي مجــاالٍت متباعــدٍة 
مثــل العلــوم السياســية، وعلــوم الحاســوب، والهندســة الكهربائيــة )إيســلي وكاينبــرغ ]Easley and Kleinberg[، 2010؛ 
جاكســون ]Jackson[، 2010؛ نيومــان ]Newman[، 2010(. بــداًل مــن النظــر إلــى النــاس ذوي الخصائــص الفرديــة )التــي 
اتيــة، مســتخِدمًا تقنيــاٍت  فاتيــة(، يحــّول تحليــل الشــبكات االجتماعيــة التركيــز نحــو البيانــات الصِّ ُتعــرف بتســمية البيانــات الصِّ
ومصطلحــاٍت مــن نظريــة الشــبكات )واّســرمان وفاوســت ]Wasserman and Faust[، 1994؛ ســكوّت ]Scott[، 2000؛ 

.)2013 ،]Johnson[ وجونســون ،]Everett[ إِفــِرّت ،]Borgatti[ بورغاتّــي

التية البيانات الصِّ
يســتخدم تحليــل الشــبكات، البيانــات العائقيــة لتوليــد مقاييــَس تتعــّرف إلــى الُعَقــد الرئيســية وخصائــص الشــبكة، باإلضافــة إلــى 
اإلظهــارات المرئيــة التــي توّضــح شــكل الشــبكة وتنظيمهــا. علــى مســتوى أساســّي، البيانــات المطلوبــة لتحليــل الشــبكات هــي 
َلــة بيــن الجهــات الفاعلــة - يتــّم  عبــارٌة عــن  مجموعــٍة مــن الجهــات الفاعلــة، باإلضافــة إلــى وجــود أو غيــاب نــوٍع معّيــٍن مــن الصِّ

.B.1 والشــكل رقــم ،B.2 تجميعهــا فــي شــبكٍة ثنائيــٍة متماثلــة، مثــل تلــك المبّينــة فــي الجــدول رقــم
ــات  ــات، وُوجهتهــا، أو حتــى، األنــواع المتعــددة مــن الصِّ علــى مســتوى متقــدٍم أكثــر، المعلومــات المتعلقــة بقــوة الصِّ
الموجــودة بيــن الجهــات الفاعلــة فــي المجموعــة، يتــّم تجميعهــا فــي شــبكٍة أو مجموعــٍة مــن الشــبكات الموزونــة الموّجَهــة )التــي 
 X لــة( مــن َهــٍة أو غيــر متماثلــة، يســتلزم الحــّد أو الرابــط )أو الصِّ ُتســّمى أحيانــًا: المخّطــط المتشــّعب(. فــي شــبكٍة غيــر موجَّ
لــة متماثلــة(، بينمــا ال يســتلزم الحــّد مــن X إلــى Y فــي شــبكٍة موّجَهــٍة وجــود حــدٍّ  إلــى Y، وجــود حــدٍّ مســاٍو مــنY إلــى X )الصِّ
لــة بيــن X وY، بينمــا تّتخــذ  َمــة، تملــك الحــدود ِقَيمــًا تمثّــل قــوة الصِّ مســاٍو مــن Y إلــى X. فــي الشــبكات الموزونــة أو المقوَّ
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       40)Twitter( دراسة الشبكات الداعمة والمعاِرَضة للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا عبر تويتر

مــا علــى  لــة واإ الحــدود فــي الشــبكات غيــر الموزونــة، أو الثنائيــة، ِقيمتَــي 1 وصفــر فقــط، اللَتيــن تــداّلن إمــا علــى وجــود الصِّ
لــة. غيابهــا، مــن دون وصــف قــوة الصِّ

ــٌن فــي الجــدول رقــم B.2 بالنســبة لشــبكٍة ثنائيــٍة  ــص عــادًة فــي مصفوفــة محــاذاة، كمــا هــو مبّي اتيــة ُتَلخَّ البيانــات الصِّ
اتيــة أيضــًا فــي رســٍم تخطيطــيٍّ شــبكّي، ُيســمَّى أحيانــًا:  يــف. يمكــن إظهــار البيانــات الصِّ بســيطٍة متماثلــة بيــن أليــس وبــوب واإ
رســٌم بيانــيٌّ شــبكّي، أو ببســاطة، شــبكة1. نبّيــن الرســم البيانــّي الشــبكّي المقابــل للشــبكة االجتماعيــة التــي تخــّص أليــس وبــوب 
ــات عبــارًة عــن  يــف فــي الشــكل رقــم B.1. تمثّــل الرســوم البيانيــة الشــبكية الُعَقــد علــى صــورة دوائــَر أو مرّبعــات، وتكــون الصِّ واإ
َهــة أو الثنائيــة لــن تتضّمــن فــي أكثــر  لــة؛ الشــبكات غيــر المَوجَّ الخطــوط التــي تربــط بينهــا. تمثّــل رؤوس األســهم ُوجهــة الصِّ
األحيــان رؤوس أســهٍم فــي الرســم البيانــّي الشــبكّي. فــي مــا يتعلــق بأكثــر التحليــات المتعلقــة بتويتــر فــي هــذا التقريــر، تكــون 

الشــبكة موزونــًة ومَوّجَهــة، وتمثّــل الُعَقــد فيهــا حســابات تويتــر، بينمــا تمثّــل الحــدود عــدد التنويهــات عبــر تويتــر.
اتيــة  بالبيانــات الصِّ للُعَقــد، يمكــن مزجهــا أيضــًا  المحــدََّدة  المتعّلقــة بالخصائــص  البيانــات  الّصفاتيــة، أي  البيانــات 
للوصــول إلــى صــورٍة أكثــر غنــى للشــبكة والتفاعــات بيــن الجهــات الفاعلــة. فــي الحالــة التــي تكــون الُعَقــد فيهــا ممّثلــًة لحســابات 
تويتــر، هــذه األنــواع مــن البيانــات قــد تتضّمــن الموقــع الجغرافــّي، والموقــف مــن الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا، أو أّي 

أمــٍر يرتبــط بالُعقــَدة المذكــورة ارتباطــًا فريــدًا.

مقاييس الشبكات
مقاييــس الشــبكات هــي احتســاباٌت رســميٌة كمّيــٌة مبنّيــٌة علــى قياســاٍت تــّم تطويرهــا باســتخدام نظريــة الرســم البيانــّي2، واحتســابها 
اتية، وهي تشــّكل أرضية التحليل االجتماعّي للشــبكات. توجد مقاييُس شــبكاٍت مختلفٌة لتقييم البيانات  باســتخدام البيانات الصِّ

علــى مســتوى الُعَقــد أو األفــراد، والبيانــات الشــاملة للشــبكة.
المقاييــس علــى مســتوى الُعَقــد ُتســَتعَمل لتقييــم “أهميــة الشــبكة” أو “قــوة الشــبكة”. هــذه المقاييــس مفيــدٌة فــي أغلــب 
األحيــان لتحديــد الجهــات الفاعلــة الرئيســية فــي شــبكٍة مــا، والترتيــب النســبّي للُعَقــد األخــرى. فــي حــاالٍت عديــدة، ســتتوافق النتائــج 
المســتحصلة عــن طريــق احتســاب هــذه المقاييــس، مــع االســتنتاجات الُمســَتخَلَصة فــي إطــار تقييــٍم نوعــّي، وتوفّــر الدعــم لهــا، لكــن 
ليــس فــي كّل حالــة. مــن المهــّم تذكُّــُر أّن مقاييــس الشــبكات تقيــس نوعــًا واحــدًا مــن األهميــة - مقــدار القــوة الهيكليــة التــي تملكهــا 
ُعقــَدٌة مــا، مــن خــال ِصاتهــا بُعَقــٍد أخــرى فــي الشــبكة، وهــو أمــٌر قــد يتطابــق مــع تعريفــاٍت أخــرى للقــوة، مثــل الثــراء االقتصــادّي.

المقيــاس األول واألبســط هــو الدرجــة. تقــوم الدرجــة بإحصــاء عــدد الحــدود، أو الروابــط، التــي تملكهــا ُعقــَدٌة معّينــٌة بالنســبة 
للُعَقــد األخــرى. الُعَقــد التــي تملــك عــددًا أكبــر مــن الحــدود، قــد تكــون لهــا أفضليــٌة فــي الشــبكة؛ هــي تتمتــع بقــدرٍة أكبــر علــى النفــاذ 
ــد األخــرى، وبهــذا يمكنهــا التأثيــر علــى عــدٍد أكبــر مــن األعضــاء، ونشــر المعلومــات إلــى مــدى أبعــد، أو االســتعانة  إلــى الُعَق
َفــًة بــأّن لهــا اّتجــاه، مــن ُعقــَدٍة  ــات ُمعرَّ بعــدٍد أكبــر مــن المــوارد التــي توّفرهــا الشــبكة. بالنســبة لشــبكٍة مَوّجَهــة )حيــث تكــون الصِّ
إلــى أخــرى(، نســتطيع احتســاب كلٍّ مــن درجــة التوّغــل ودرجــة التطــّرف لُعقــدٍة معّينــة، وعــدد الحــدود الداخلــة والخارجــة، علــى 
َمــة أو الموزونــة، يتــّم احتســاب  التوالــي، بينمــا ُتحتَســب الدرجــة فقــط، فــي مــا يخــّص الشــبكات المتماثلــة. بالنســبة للشــبكات المقوَّ
ــات، بينمــا تكتفــي الدرجــة غيــر  الدرجــة الموزونــة باســتعمال أوزان كّل الحــدود التــي تطــرأ علــى ُعقــَدٍة مــا، وهــي تبــّرر قــوة الصِّ

ــات. الموزونــة أو الثنائيــة بإحصــاء عــدد الحــدود الطارئــة علــى ُعقــَدٍة مــا، متجاهلــًة قــوة الصِّ
المقيــاس الثانــي الــذي نقــوم بدراســته هــو مركزيــة التوّســط، كمــا عّرفهــا فريمــان )Freeman، 1977(، وهــي تقيــس قــدرة 
الوســاطة التــي تملكهــا الُعَقــد. ُتحصــي مركزيــة التوّســط عــدد أزواج الُعَقــد التــي تكــون ُعقــَدٌة مــا واقعــًة بينهــا. مثــًا، لنفتــرض أّن 
 ،C أو A التواصــل مــع أيٍّ مــن B إذا أراد .)C-B-A( C وهــذا األخيــر يرتبــط بفــرٍد هــو ،B يرتبــط بفــرٍد هــو ،A فــردًا هــو
فباســتطاعته أن يفعــل ذلــك بســهولة. لكــن، إذا أراد A أو C التواصــل مــع بعضهمــا، فعليهمــا فعــل ذلــك مــن خــال B. بهــذا، 
يكتســب B القــوة عــن طريــق تمّكِنــه مــن الوســاطة فــي العاقــات بيــن الُعَقــد األخــرى، ويمكنــه حتــى أن يعرقــل التواصــل بيــن الُعَقــد 

.)sociograms( الدراسات األقدم عهدًا تشير إلى الرسوم التخطيطية الخاصة بالشبكات االجتماعية باستعمال تسمية: الرسوم التخطيطّية االجتماعّية  1

إننا ال ندخل في تفاصيل نظرية الرسم البيانّي المتعلق بتحليل الشبكات االجتماعية هنا، لكن بوسع القّراء الذين يهّمهم األمر الرجوع إلى واّسرمان   2
.]       [ )Newman( ونيومان ،]       [ )Wasserman and Faust( 19942010وفاوست
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ــَدٍة أخــرى هــي D، فــإّن قــوة B ســتتدّنى بشــكٍل  ــل، مــن خــال ُعق ــٌة بيــن A وC، ِلَنُق األخــرى ويعزلهــا. إذا ُوِجــَدت ممــراٌت بديل
يتناســب مــع ذلــك. الِحــظ أّن التوّســط يتــّم احتســابه بنفــس الطريقــة لــكلٍّ مــن الشــبكات المَوّجَهــة وغيــر المَوّجَهــة، بمــا أنــه يعتمــد 
علــى طــول الممــرات بيــن أزواج الُعَقــد، التــي قــد تكــون مَوّجَهــًة أو غيــر مَوّجَهــة، ولكــّن االفتــراض هــو أّن الحــدود تكــون غيــر 

موزونــة )ثنائيــة(.
الدرجــة ومركزيــة التوّســط تقّدمــان طريقَتيــن مختلفَتيــن لقيــاس أهميــة أو قــوة كّل ُعقــَدٍة فــي شــبكٍة معّينــة. الُعَقــد التــي ُتحــرز 
درجــاٍت عاليــًة فــي ِكا المقياَســين بوســعها أن تكــون قويــًة جــدًا، بينمــا تكــون للُعَقــد التــي ُتحــرز درجــاٍت عاليــًة فــي واحــدٍة منهمــا 
فقــط أدواٌر مســتقلة )مثــل العقــدة التــي تملــك توّســطًا عاليــًا جــدًا عــن طريــق الربــط بيــن أجــزاٍء فــي الشــبكة مــا كان ليكــون بينهــا 
رابــٌط لــوال ذلــك، فهــي تلعــب دور الوســيط(. كلٌّ مــن هــذه الطــرق تختلــف عــن غيرهــا وتفيــد عنــد النظــر إلــى القــوة والموقــع داخــل 
 eigenvector( شــبكٍة مــا. بالطبــع، توجــد أيضــًا مقاييــُس شــبكاٍت أخــرى لتقييــم قــوة الشــبكات، وتشــمل مركزّيــة الُمّتِجــه الذاتــي

centrality(، ومركزيــة التدفّــق، ومركزيــة القُــرب، وغيرهــا3.

تقييم هيكلية الشبكات
الكثافــة مقيــاٌس أساســيٌّ علــى مســتوى الشــبكة، يرّكــز علــى الهيكليــة اإلجماليــة بــداًل مــن التركيــز علــى الُعَقــد المنفــردة داخــل شــبكٍة 
ما. على مســتوى أساســّي، بالنســبة لشــبكٍة ثنائية، كثافة الشــبكة عبارٌة عن عدد الروابط الموجودة، مقســومًا على عدد األزواج 
- أي نســبة كّل األزواج الممكــن إيجادهــا، والتــي هــي موجــودٌة بالفعــل داخــل الشــبكة4. الشــبكات الكثيفــة )أي التــي تملــك عــددًا 
مرتفعــًا نســبيًا مــن كّل الروابــط الممكنــة( عصّيــٌة علــى التعّطــل - فــي العــادة، لــن تــؤدَي إزالــة بعــض الُعَقــد إلــى فصــل الشــبكة. 
أيضــًا، قــد تكــون الشــبكات الكثيفــة أســرع وأكثــر فعاليــًة فــي نشــر المعلومــات بيــن األعضــاء. ُخــذ مثــًا لعبــة الهاتــف التــي يقــوم 
بهــا األطفــال، والتــي يهمــس فيهــا العــٌب بجملــٍة لّاعــب التالــي، حتــى يتــّم تمريــر الرســالة إلــى كّل الاعبيــن، ويكــّرر الاعــب 
األخيــر الرســالة أمــام اآلخريــن، بصيغــٍة تكــون فــي كثيــٍر مــن األحيــان مختلفــًة جــدًا عــن الجملــة األصليــة. إذا كان يتوّجــب علــى 
رســالٍة مــا أن تمــّر عبــر أشــخاٍص متعدديــن قبــل أن تصبــح معروفــًة لــدى الجميــع، فإنهــا قــد تضيــع أثنــاء عبورهــا هــذا الطريــق أو 
قــد ينالهــا التغييــر. إنمــا، إذا كانــت الشــبكة كثيفــة، توجــد فــي هــذه الحالــة روابــط متعــددٌة بيــن كّل األعضــاء، ويمكــن أن تنتشــر 

الرســالة بســرعٍة وِدقّــٍة أكبــر بكثيــر.
كثافــة المجموعــة هــي مقيــاٌس آخــر مفيــٌد جــدًا، يســمح لنــا بإجــراء تقييــٍم كّمــيٍّ لدرجــة تكّتــل شــبكٍة مــا، بحســب تجميــٍع 
فاتيــة التصنيفيــة. مثــًا، أنظــر إلــى مســألة قســمة شــبكٍة مــا إلــى مجموعَتيــن،  ــٍن للُعَقــد، كمــا يحــّدده نــوٌع مــن البيانــات الصِّ معيَّ
المجموعة A والمجموعة B )قد تكونان ممّثلَتين ألولئك الذين يســتخدمون تويتر لدعم الدولة اإلســامية في العراق وســوريا أو 
معارضتهــا(. تقيــس كثافــة المجموعــة العــدد النســبّي للروابــط داخــل كّل مجموعــٍة وبيــن المجموعــات، ويتــّم تصويرهــا فــي العــادة 
علــى هيئــة مصفوفــة كثافــة، التــي يوجــد مثــٌل عليهــا فــي الجــدول رقــم B.3. األرقــام فــي كّل خليــٍة مــن المصفوفــة تمثّــل النســبة 
المئويــة للروابــط الموجــودة، مــن مجمــوع الروابــط الممكنــة بيــن أعضــاء المجموعــة. فــي هــذا المثــل، لدينــا شــبكٌة درجــة التكتّــل فيهــا 
عاليــٌة نوعــًا مــا، ممــا يعنــي أّن كّل مجموعــٍة تّتصــف بكثافــٍة عاليــٍة نســبيًا فــي داخلهــا، ولكــّن الكثافــة بيــن المجموعــات منخفضــٌة 
نســبيًا. فــي هــذه الحالــة، كّل رابــٍط يمكــن أن يكــون موجــودًا، هــو موجــوٌد بالفعــل بيــن أعضــاء المجموعــة A )100 فــي المئــة(، 
ولكــّن 20 فــي المئــة فقــط مــن الروابــط الممكنــة الوجــود، موجــودٌة بالفعــل بيــن المجموعَتيــن A وB. المجموعــة B هــي أيضــًا 

تخّصص مركزية الُمّتِجه الذاتي )eigenvector centrality( درجاٍت نسبيًة لمركزية كّل ُعقدة، استنادًا إلى المفهوم القائل بأّن وجود روابَط مع الُعَقد   3
التي ُتحرز درجاٍت عالية، يساهم أكثر في الدرجة التي تحرزها الُعقَدة المذكورة، من مساهمة الروابط مع الُعَقد التي تحرز درجاٍت متدّنية. مركزية التدّفق 
شبيهٌة بمركزية التوّسط ولكنها تفترض أّن الجهات الفاعلة سوف تستخدم كّل الممرات التي تربط بينها، بشكٍل متناسٍب مع طول الممرات. يتّم قياس درجة 
المركزية بعد ذلك عن طريق التناسب في مجمل التدّفق بين جهَتين فاعلَتين )أي عن طريق كّل الممرات التي تربط بينهما(، الحاصل عند ممراٍت تكون 
الجهة الفاعلة المعّينة جزءًا منها )هانِّمان وريدل ]Hanneman and Riddle[،       (. تقيس مركزية القرب درجة المجاورة بين عقدٍة ما في الشبكة 
وسائر الُعَقد المتبّقية. يتّم احتساب هذا المقياس، عن طريق تحديد درجة “نأي” كّل ُعقَدة: مجموع أطوال الممرات األقصر بين ُعقَدٍة معّينٍة وسائر الُعَقد 

المتبّقية ) تطّرف النأي(، أو بينها وبين ُعقَدٍة معّينٍة من بين سائر الُعَقد المتبّقية )توّغل النأي(. بعد ذاك، القرب هو عكس النأي. 

في الشبكات ذات الحدود الموزونة، يتّم تعريف الكثافة بأنها معّدل قوة الروابط عبر كّل الروابط الممكنة. يمكن احتساب الكثافة أيضًا بالنسبة للشبكات   4
المَوّجَهة، مع أخذ ُوجهة الحدود بعين االعتبار )أي من الممكن أن يكون هناك حدٌّ يّتجه من X إلى Y، وآخر يّتجه من Y إلى X، أي ما مجموُعُه اثَنين، 

بينما ال يمكن وجود أكثر من حدٍّ واحٍد في شبكٍة مَوّجَهة(.
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       42)Twitter( دراسة الشبكات الداعمة والمعاِرَضة للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا عبر تويتر

.5 A كثيفــٌة نوعــًا مــا )70 فــي المئــة مــن الروابــط الممكنــة موجــودٌة بالفعــل(، ولكنهــا ليســت بكثافــة المجموعــة
كثافــة المجموعــة طريقــٌة ســهلٌة وســريعٌة للتعــّرف بشــكٍل أساســيٍّ علــى درجــة تكتّــل عضويــة المجموعــات المتنّوعــة داخــل 
شــبكٍة مــا. إّن شــبكًة ذات كثافــٍة عاليــٍة تكــون متينــًة جــدًا مــن بعــض الجهــات، ولديهــا قابليــٌة للضعــف مــن جهــاٍت أخــرى؛ يكــون 
كّل تكتّــٍل بمفــرده عِصــيٌّ علــى التعّطــل، ولكــّن الشــبكة ككّل، مــن المرّجــح أن يكــون مــن الســهل تكســيرها إلــى مكّونــاٍت منفصلــة 
ــد التــي تربــط بيــن التكّتــات المختلفــة تملــك فــي أكثــر األحيــان مركزيــة توّســٍط عاليــة، وتقــوم بمهمــة  ــل(. الُعَق )واحــٌد لــكّل تكّت
“الجســور” أو الوســطاء الذيــن يربطــون بيــن األجــزاء غيــر المتماثلــة فــي الشــبكة، وفــي مــراٍت كثيــرة، بيــن الُعَقــد غيــر المتماثلــة. 
تكتســب هــذه الُعَقــد القــوة عــن طريــق إشــغال نقــاط االنخنــاق التــي تمــر عبرهــا المعلومــات، ولكنهــا أيضــًا علــى درجــٍة عاليــٍة مــن 

قابليــة الضعــف.
تشــّكل الكثافة أرضيًة للعديد من خوارزميات التكّتل، والخوارزميات الكاشــفة للمجموعات. بما فيها تلك المســتخَدمة في 
 ،]Clauset, Newman, and Moore[ هــذا التقريــر، والتــي ُعدَِّلــت لتناســب الشــبكات الضخمــة )كلوِســت، نيومــان، ومــور
 )Stanford Network Analysis Project  ]SNAP[( الشــبكات  لتحليــل  ســتانفورد  مشــروع  بمكتبــة  وألِحَقــت   )2004
)ِلســكوِفك ]Leskovec[، 2014(. فــي هــذه الخوارزميــة، ُتَعــرَّف المجموعــات بأنهــا تجّمعــاٌت ُعَقديــة تملــك حــدودًا أكثــر كثافــًة 
داخــل المجموعــات ممــا هــي عليــه بينهــا. التجّمعــات الناجحــة تحــرز درجــًة عاليــًة فــي التجميــع المعيــارّي )modularity(، بينمــا 

تملــك التجّمعــات الرديئــة التــي ال تعــّزز الكثافــة داخــل المجموعــات إلــى أقصاهــا، درجــًة متدّنيــة.

تقديم النتائج التحليلية من خالل اإلظهارات المرئّية
اتيــة بشــكٍل مرئــيٍّ علــى هيئــة رســٍم بيانــيٍّ شــبكيٍّ مثــل الشــكل رقــم B.1، هــي جــزٌء  اإلظهــارات المرئيــة، أي تقديــم البيانــات الصِّ
أساســيٌّ مــن تحليــل الشــبكات. يمكــن لإلظهــارات المرئيــة أن توفّــر نظــرًة “فــي لمحــٍة واحــدة” إلــى الهيكليــات الُكّلّيــة، والُعَقــد المهمــة 
مــن الجهــة الُبنيويــة، والتجمعــات الُعَقديــة، باإلضافــة إلــى المعلومــة األساســّية حــول “َمــن يرتبــط بَمــن”. تشــتمل أمثلــة الهيكليــات 
علــى الزَُّمــر )أي الجهــات الفاعلــة المّتصلــة بشــكٍل تــاّم؛ الــكّل مّتصــٌل بالــكّل(؛ المتدّليــات )الجهــات الفاعلــة التــي تملــك رابطــًا 
وحيــدًا ببقيــة الشــبكة(؛ المنعــزالت )الجهــات الفاعلــة التــي ليــس بينهــا وبيــن الشــبكة أّي ِصلــة(؛ المكّونــات )مجموعــات الجهــات 

الفاعلــة التــي ترتبــط ببعضهــا، دون أن يكــون بينهــا وبيــن المجموعــات األخــرى أّي ارتبــاط(.
فاتيــة مــن خــال حجــم وشــكل ولــون كّل ُعقــَدة؛ مثــًا، قــد يشــير  يمكــن لإلظهــارات المرئيــة أيضــًا أن تمثّــل البيانــات الصِّ
حجــم كّل عقــدٍة فــي شــبكٍة محــددٍة إلــى مســتوى التأثيــر علــى جهــٍة فاعلــٍة مركزيــة، بينمــا قــد يشــير اللــون إلــى االنتمــاء السياســّي. 
الصفــات المرئيــة مثــل هــذه بوســعها أيضــًا تمثيــل قيمــة المقاييــس المختلفــة الُمَطبََّقــة علــى مســتوى الُعَقــد، مثــل تلــك التــي جــرى 

وصفهــا آنفــًا.
أخيــرًا، يســتطيع تصميــم اإلظهــارات المرئيــة إيصــال المعلومــات الشــبكية. يمكــن وضــع الُعَقــد بشــكٍل عشــوائيٍّ فــي 
رســٍم بيانــيٍّ شــبكّي )الــذي ال يوصــل أّي معلومــاٍت مفيــدٍة فــي العــادة(؛ يمكــن ترتيبهــا فــي دائــرة، بحيــث تنتظــم بالنســبة لصفــٍة 

هناك طريقٌة أخرى لقياس مقدار التكّتل في شبكٍة ما هي داّلة كراكهارت وستيرن )Krackhardt and Stern’s E-I index(، لقياس النسبة بين   5
داخل المجموعات وروابط هذه المجموعات بالخارج. تقيس هذه الداّلة درجة تضمين المجموعة، وتأخذ في االعتبار عدد الروابط التي قد ُيَتَوّقُع  الروابط 
وجودها، بالنظر إلى الحجم اإلجمالّي للسكان ولكّل مجموعٍة فرعية. لاّطاع على مزيٍد من المعلومات بخصوص هذا المقياس، راِجع الفصل 8 من هانِّمان 

.]       [ )Hanneman and Riddle( وريدل

B.3 الجدول رقم
نموذٌج عن مصفوفة الكثافة
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معّينــة )مثــل مســتوى التأثيــر(؛ يمكــن الجمــع بينهــا ِتبعــًا لِصفــٍة معّينــة )وهــذا األمــر مفيــٌد أغلــب األحيــان لعــرض الروابــط بيــن 
المجموعــات(؛ أو يمكــن تعديــل التصميــم بطريقــٍة معّينــٍة بحيــث يكــون موِصــًا للمعلومــات التــي تتعلــق بالهيكليــة. توجــد تقنيــاٌت 
مختلفــٌة  مــن أجــل تعديــل تصاميــم الشــبكات؛ التقنيــة األكثــر شــيوعًا )وغالبــًا، األقــدر علــى التزويــد بالمعلومــات( هــي الخوارزميــة 
الحاويــة للنابــض )spring embedding algorithm(. تســتخدم هــذه الخوارزميــة اإلعــداد التكــرارّي مــن أجــل تحديــد مواقــع 
الُعَقــد بحيــث توَضــع تلــك التــي تملــك أصغــر أطــواٍل للممــرات فــي مــا بينهــا، متاصقــًة فــي الرســم البيانــّي )هانِّمــان وريــدل، 
Hanneman and Riddle[ )2005[. بشــكٍل اساســّي، تكــون الُعَقــد التــي تملــك “مواقــَع شــبكيًة” متشــابهة، مضمومــًة بشــكٍل 
أكثــر تقاربــًا فــي اإلظهــار المرئــّي، ويمكــن ترجمــة المســافات بيــن الُعَقــد فــي الرســم البيانــّي بــأّن هــذه الُعَقــد أكثــر تباينــًا. معظــم 

اإلظهــارات المرئيــة فــي هــذه الورقــة تســتخدم شــكًا مــن أشــكال الخوارزميــة الحاويــة للنابــض.





45

فــي هــذا الملحــق، نفّصــل نتائــج التحليــل اللغــوّي وتحليــل الشــبكات التــي أدى إليهــا الغــوص العميــق فــي محتــوى وهيكليــة 
المختــارة. الســبعة  ــّنّية  السُّ المجموعــات 

)GCC( مجلس التعاون الخليجّي

هــذه المجموعــة )راِجــع الشــكل رقــم C.1(، التــي يســيطر عليهــا البريــد المتطفّــل الُمعــادي للدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا، 
الــذي يرّكــز علــى المملكــة العربيــة الســعودية وغيرهــا مــن دول الخليــج، قلّــَدت البصمــة اللغويــة للمجموعــة الجامعــة السُّــّنّية األكبــر 
حجمــًا عــن كثــب. هــذا األمــر غيــر مفاجــئ؛ بســبب أّن هــذه المجموعــة كانــت صاحبــة حجــم تغريــداٍت أعلــى ممــا لــدى أيٍّ مــن 

نــة للمجموعــة الجامعــة للــدول السُّــّنّية، فقــد قامــت بأكبــر مســاهمٍة فــي تمييــز المجموعــة الجامعــة. المجموعــات المكوِّ
القــادة الذيــن يكــرر المســتخِدمون أســماءهم بتواتــٍر أعلــى فــي هــذه المجموعــة هــم فايــز المالكــي، وهــو ممثّــٌل ســعوديٌّ 
ــّنة: محّمــد الُعَريفــي، وســعود الشــريم، وعبــد  وســفيٌر للنوايــا الحســنة فــي الخليــج؛ وثاثــة رجــال ديــٍن وأئمــٍة ســعوديين مــن السُّ
ــَديس. روتانــا الخليجيــة، وهــي قنــاٌة تلفزيونيــٌة مقّرهــا اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ظهــرت أيضــًا بشــكٍل بــارز.  الرحمــن السُّ
أســماء األماكــن التــي كان لهــا وجــوٌد مفــرط شــملت المملكــة العربيــة الســعودية، والريــاض، والّدّمــام، والبحَريــن، والخليــج، 
ومصــر. المقاطــع الواســعة مــن التغريــدات المتشــابهة تطابقــت تطابقــًا تامــًا مــع تلــك الموجــودة فــي المجموعــة الجامعــة األكبــر 
حجمــًا، والتــي تخــّص الــدول السُّــّنّية، وفيهــا آالف التغريــدات التــي تقــول: “حِفَظــَك اهلل أيهــا الوطــن، #داعــش، #داعش_تعلــن_

قيام_الخافــة، #القاعدة_في_شــبه_الجزيرة_العربية، #الدولة_اإلســامية، #دولة_الخافــة، #المملكة_العربية_الســعودية”. 
َذَكــَرت العديــد مــن التغريــدات المتشــابهة “إرهابيــي جبهــة النُّصــرة”، وشــّجَعت “رجــال أمننــا علــى كّل الحــدود”، ومدحــت  

قــوات الطــوارئ الســعودية.
مــع ذلــك، كان هنــاك وجــوٌد مفــرٌط لبعــض المصطلحــات المؤّيــدة للدولــة اإلســامية. شــملت هــذه المصطلحــات “باقيــة”، 
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C.1 الشكل رقم
المستخِدمون النشطون في مجموعة مجلس التعاون الخليجّي )في اليوم الواحد(
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المصدر: تحليل مؤسسة RAND، وبيانات تويتر منذ تموز 2014، وحتى أيار 2015.
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وهــو النصــف األول مــن شــعار الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا، باإلضافــة إلــى دالّــة الهــاش التاليــة: #الدولــة_
اإلسامية_تستعّد_لتحرير_موطن_الحرَمين_الشــريَفين، فــي إشــارٍة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية.

 .C.2 شــبكة تنويهــات مجموعــة مجلــس التعــاون الخليجــّي، التــي تحتــوي علــى 59,116 مســتخِدم، مبّينــٌة فــي الشــكل رقــم
المجموعــة المذكــورة هــي أكبــر واحــدٍة قمنــا بدراســتها، ويغلــب عليهــا العــداء للدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا، إذ يســتعمل مــا 
نســبته 75 فــي المئــة مــن مســتخِدميها المصطلــح العربــّي داعــش، بينمــا يســتعمل 8 فــي المئــة فقــط مصطلــح الدولــة اإلســامية.

تملــك هــذه المجموعــة هيكليــًة كاســيكيٌة جــدًا، هــي النواة/األطــراف إذ يقــع فــي مركــز الشــبكة العديــد مــن المســتخِدمين الذيــن 
يملكــون عــددًا كبيــرًا مــن الروابــط، كمــا يوجــد العديــد مــن “ساســل” المســتخدمين )وهــو أمــٌر شــائٌع جــدًا فــي شــبكات التنويهــات 
ــة. هنــاك بعــض المســتخِدمين البارزيــن المؤيديــن للدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا،  عبــر تويتــر( عنــد األطــراف الخارجّي

مّمــن ُيحَتَمــل أن يكونــوا مؤّثريــن، ولكــّن معظــم النــواة مؤلّــٌف مــن خصومهــا.

RAND RR1328-C.2

المصدر: تحليل مؤسسة RAND، وبيانات تويتر منذ تموز 2014، وحتى أيار 2015.
مالحظة: يشير حجم الُعقدة إلى درجة التوّغل؛ يشير اللون إلى الموقف (األزرق = ُمعاٍد للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا، األحمر = 
مؤّيٌد للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا، األخضر = كالهما، الرمادّي = ال هذا وال ذاك)، كما تّم تحديده عن طريق استعمال مصطلح 

داعش في مقابل مصطلح الدولة اإلسالمية.

C.2 الشكل رقم
تمثيل الشبكة الخاصة بمجموعة مجلس التعاون الخليجّي
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مصر

ــٌة مــن المصرييــن بشــكٍل رئيســّي. القوميــة المصريــة كان لهــا صــدى  هــذه المجموعــة )راِجــع الشــكل رقــم C.3( بــدا أنهــا مؤّلف
قــوّي، وكذلــك كانــت المعارضــة للدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا، واالرتيــاب مــن تنظيــم اإلخــوان المســلمين، واالســتياء مــن 

األولويــات األمريكيــة فــي المنطقــة.
المصطلحــات  انتشــار  عليــه  دّل  كمــا  المجموعــة،  علــى  مســيطرون  المصرييــن  المســتخدمين  أّن  الواضــح  مــن  كان 
المصريــة العاّميــة، والوجــود المفــرط لمصطلحــاٍت مثــل مصــرّي، ومصريــون، ومصــر. مــن بيــن األســماء الفارقــة األخــرى التــي 
ســرائيل. الشــخصيات الرئيســية كانــت فتّــاح السيســي، الرئيــس الحالــّي لمصــر،  تعــود لألماكــن، هنــاك ســيناء، وليبيــا، وتركيــا، واإ
والــذي ينتمــي إلــى العســكرية المصريــة؛ ومحّمــد مرســي، الرئيــس المصــرّي المخلــوع، الــذي ينتمــي لتنظيــم اإلخــوان المســلمين. 
المؤسســات والتنظيمــات الفارقــة التــي جــرى ِذكُرهــا شــملت “اإلخــوان”، وهــي كنايــٌة عــن تنظيــم اإلخــوان المســلمين المصــرّي 
األصــل؛ وأنصــار بيــت الَمقــِدس، وهــي مجموعــٌة إرهابيــٌة مصريــٌة مقّرهــا شــبه جزيــرة ســيناء انضّمــت للدولــة اإلســامية؛ وحمــاس، 
وهــي مجموعــٌة فلســطينيٌة مقّرهــا األراضــي الفلســطينية فــي مــا يلــي الحــدود المصريــة؛ واألزهــر، وهــو الجامعــة األرفــع مســتوى 
ــّنّي، ومقّرهــا القاهــرة. “المصــري اليــوم” )Egypt Today(، وهــي وســيلٌة إعاميــٌة مصريــة، كان لهــا أيضــًا وجــوٌد  لإلســام السُّ

مفــرط.
المواقــف التــي أوحــى بهــا الســياق الــذي اســُتخِدَمت فيــه هــذه األســماء، اشــتملت علــى التأييــد للحكومــة الحاليــة التــي يرأســها 
السيســي، والمعارضــة للدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا ولتنظيــم اإلخــوان المســلمين. نــدََّد المســتخِدمون بأعضــاء تنظيــم 
الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا بوصفهــم إرهابييــن؛ خــوارج، وهــو مصطلــٌح تحقيــريٌّ للمســلمين المتطّرفيــن؛ والســلفيين. 
هــذا المصطلــح األخيــر يربــط ربطــًا ســلبيًا بيــن تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا وتنظيــم اإلخــوان المســلمين، بمــا أّن 

ِكَليهمــا ينتميــان إلــى التيــار الفكــرّي الســلفّي األصولــّي.
القوميــة المصريــة كانــت ظاهــرًة بشــكٍل بــارز. َتَكشَّــَفت القوميــة عــن طريــق دااّلت الهــاش التــي مــن نــوع: #أخبار_مصــر، 
و#ِلَتحَي_مصــر، و#حركة_أّمتنــا، و#شــهداء_مصر_في_ليبيا، باإلضافــة إلــى تعابيــَر شــائعٍة مثــل الشــعب والجيــش. أعضــاء 
هــذه المجموعــة أعــاروا انتباهــًا خاصــًا أيضــًا لمحنــة المســيحيين فــي ظــّل الدولــة اإلســامية؛ تقــول إحــدى التغريــدات: “بالرغــم 
مــن تهديــدات إرهابيــي داعــش، يــا رّب، إحفــظ مســيحيي العــراق”. أوحــت واحــدٌة أخــرى مــن دااّلت الهــاش بوجــود توّتــراٍت مــع 

قطــر، التــي تملــك شــبكة الجزيــرة، المؤيِّــدة لتنظيــم اإلخــوان المســلمين: #قطر_فتاٌة_قــذرة.
نمــا حاملــٌة لفــروٍق دقيقــٍة مــن الواليــات المتحــدة؛ االســتخدام الواضــح لعبــارات أمريــكا وأوبامــا  بــرَزت مواقــُف ســلبيٌة واإ
برهــن عــن االســتياء مــن األولويــات األمريكيــة، والشــعور بــأّن نشــاطات الواليــات المتحــدة فــي المنطقــة منافقــٌة ومبهمــٌة فــي آٍن 
ــَح بعــض المســتخِدمين إلــى أّن الواليــات المتحــدة تتآمــر مــع نظــام السيســي، كمــا َوَرَد فــي التغريــدة التاليــة: “المعــادالت  واحــد. لمَّ
الرياضيــة التــي ال يســتطيع حتــى أينشــتاين أن يحّلهــا: النظــام االنقابــّي مؤّيــٌد ألمريــكا ضــّد داعــش، لكنــه مــع داعــش ضــّد تنظيــم 
اإلخــوان المســلمين”. قالــت تغريــدٌة أخــرى: “الوضــع المصــرّي خطيــر، وال يعرفــه إال السيســي، واإلخــوان، وداعــش، وأمريــكا”.
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المصدر: تحليل مؤسسة RAND، وبيانات تويتر منذ تموز 2014، وحتى أيار 2015.

C.3 الشكل رقم
المستخِدمون النشطون في المجموعة المصرية )في اليوم الواحد(



       48)Twitter( دراسة الشبكات الداعمة والمعاِرَضة للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا عبر تويتر

أدانــت تغريــدٌة أخــرى بقــوٍة الواليــات المتحــدة الهتمامهــا بالتخلّــص مــن الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا، لكــن ليــس مــن نظــام 
األســد: “إّن َذبــَح وَحــرَق داعــش لبعــض األشــخاص حــّرك أمريــكا والعشــرات مــن البلــدان ليكــون قتــل داعــش هــو األولويــة؛ مــع 
أّن بّشــار األســد يدّمــر الوطــن ويهّجــر الشــعب، فــا تعتبــر أمريــكا هــذا األمــر أولويــة”. قالــت تغريــدٌة أخــرى: “يفتقــر أوبامــا إلــى 

اســتراتيجيٍة واضحــٍة فــي القتــال ضــّد داعــش عــن طريــق اســتخدام الضربــات الجويــة”.
يصــّور الشــكل رقــم C.4 شــبكة المجموعــة المصريــة، التــي تحتــوي علــى 47,410 مســتخدم، 81 فــي المئــة منهــم 
ُمعــادون للدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا، بينمــا 5 فــي المئــة فقــط يؤيدونهــا. مــن الناحيــة الهيكليــة، هــذه المجموعــة مثيــرٌة 
لاهتمــام إذ يبــدو أنهــا تتضّمــن مجموعَتيــن رئيســيَتين فــي داخلهــا - إحداهمــا يطغــى عليهــا طابــع العــداء للدولــة اإلســامية 
فــي العــراق وســوريا )النصــف األدنــى مــن الشــبكة فــي الشــكل(، ومجموعــٌة ثانيــٌة أكثــر اختاطــًا مــن حيــث التركيــب )النصــف 
األعلــى مــن الشــبكة، الــذي يضــّم الترّكــز األعلــى لمؤّيــدي الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا، باإلضافــة إلــى المســتخِدمين 
الذيــن ُيحَتَمــل أن يكونــوا محايديــن(. هنــاك حاجــٌة إلجــراء المزيــد مــن التحليــل مــن أجــل تحديــد مــا إذا كانــت هاتــان المجموعتــان 

منفصلَتيــن مــن الناحيــة اللغويــة، ومــا هــي العوامــل، فــي حــال ُوِجــَدت، التــي قــادت نحــو هــذا االنفصــال.
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المصدر: تحليل مؤسسة RAND، وبيانات تويتر منذ تموز 2014، وحتى أيار 2015.
مالحظة: يشير حجم الُعقدة إلى درجة التوّغل؛ يشير اللون إلى الموقف (األزرق = ُمعاٍد للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا، األحمر = 
مؤّيٌد للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا، األخضر = كالهما، الرمادّي = ال هذا وال ذاك)، كما تّم تحديده عن طريق استعمال مصطلح 

داعش في مقابل مصطلح الدولة اإلسالمية.

C.4 الشكل رقم
تمثيل شبكة المجموعة المصرية



ّنّية      49تحليل المجموعة السُّ

المملكة العربية السعودية

هــذه المجموعــة )راِجــع الشــكل رقــم C.5( بــدا أنهــا تتأّلــف مــن مناصــري الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا الذيــن يرّكــزون 
بالخصــوص علــى توّســع هــذا التنظيــم نحــو المملكــة العربيــة الســعودية. اشــتملت المواضيــع التــي كان لهــا صــدى علــى التهديــد 

ــّنّي الــذي يفرضــه التشــّيع اإليرانــّي، والقوميــة العلمانيــة، والمســيحية، والمجتمــع الدولــّي. لإلســام السُّ
التأييــد للدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا كان واضحــًا، بســبب وجــود دااّلت الهــاش التــي مــن نــوع #باقية_وتتمــّدد، 
وهــو شــعار الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا، و#الهجرة_إلى_دار_اإلســام_واجبة. كان حضــور الناطــق الرســمّي بإســم 
الدولة اإلســامية في العراق وســوريا محّمد العدناني بارزًا، مترافقًا مع دااّلت هاش حظَيت بالشــعبية مثل: #العدناني_يحّذر_

مناصري_الدولــة، #فَيقُتلون_وُيقَتلــون، وهــو عنــوان تســجيٍل صوتــيٍّ للعدنانــي فــي آذار 2015. كان هنــاك وجــوٌد مفــرٌط أيضــًا 
الثنَتين من وســائل اإلعام التابعة للدولة اإلســامية في العراق وســوريا، وهما معهد الُفرقان، ومعهد االعتصام، واألمر نفســه 
ــة الهــاش التاليــة: #“اإلمارات_تفّجر_أوكار_داعــش”  ينطبــق علــى اإلخــوان، وهــي كنايــٌة عــن اإلخــوان المســلمين. مــع أّن داّل
تبــدو داعمــًة لهــذا التحــّرك الُمعــادي للدولــة اإلســامية، َبــَدت أكثــر التغريــدات الصــادرة عــن هــذه المجموعــة شــاجبًة أو قلقــًة بشــأن 
الضحايــا المدنييــن. علــى مــا يبــدو، شــملت المصطلحــات والتعابيــر الُمعاديــة للدولــة اإلســامية: #داعش_نبتٌة_إخوانيــة، وإرهــاب 
القاعــدة، والخــوارج، وهــي تســمية تحقيريــٌة للمســلمين المتطّرفيــن، باإلضافــة إلــى كاب النــار، وهــو تعبيــٌر ُيســتعَمل بكثــرٍة لتحقيــر 

أعضــاء تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا.
لعبــت الرغبــة فــي توّســع الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا باّتجــاه المملكــة العربيــة الســعودية دورًا رئيســيًا فــي هــذه 
المجموعــة، فكانــت هنــاك دااّلت هــاش لهــا شــعبية مثــل: #نطلب_من_الخليفة_أن_يجتاح_الجزيــرة؛ #الدولة_تصل_حتــى_

قريبــٌة مــن الحــدود العراقيــة؛ و#الدولة_اإلسامية_وشيكٌة_في_شــبه_الجزيرة_العربية.  حدود_عرعــر، وهــي مدينــٌة ســعوديٌة 
األماكــن التــي كانــت مهمــًة لهــذه المجموعــة شــملت واليــات الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا، والخليــج، والمملكــة العربيــة 

الســعودية، وعرعــر، وعيــن اإلســام، وكوبانــي.
ــّنّي ُمَهــدٌَّد مــن التشــّيع اإليرانــّي، والقوميــة العلمانيــة، والمســيحية، والمجتمــع الدولــّي،  الرســالة التــي تفيــد بــأّن اإلســام السُّ
التاليــة:  الهــاش  فــي هــذه المجموعــة. أدان المســتخِدمون القوميــة بوصفهــا ال-إســامية عــن طريــق دالّــة  لهــا صــدى  كان 
حطِّموا_الوثن_القومــي. التهديــد الــذي تطرحــه العلمانيــة والمســيحية يمكــن اســتيحاؤه مــن داّلــة الهــاش التاليــة: #مســلمو_لبنان_
ــّنّي عــن طريــق تضخيــم تهديــدات اإليرانييــن والحوثييــن  رونكم. اســتحضرت المجموعــة أيضــًا تهديــدًا لإلســام السُّ ســوف_ينصِّ
الشــيعة، ُمســتخِدمًة تســمياٍت تحقيريــة لوصــف اإليرانييــن، مثــل الصفوييــن، والمجــوس. بــرز استشــعار التهديــد مــن جهــة 
أيلــول،  مثــل: #الحملة_للكشــف_عن_جرائم_أمريكا، و11  تعابيــَر ومصطلحــاٍت  فــي  المتحــدة  الدولــّي والواليــات  المجتمــع 

و#رســالٌة_ثانيٌة_إلى_أمريكا.
َرة فــي الشــكل رقــم C.6، تمثّــل 55,439 مســتخدمًا، يســتعمل 80 فــي المئــة منهــم مصطلــح  المجموعــة الســعودية المصــوَّ
داعــش، وهــم بالتالــي، نظريــًا، ُمعــادون للدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا. لكــّن التحليــل اللغــوّي الســابق يشــير إلــى روايــٍة 
ن كانــت  أخــرى، وبوســع هيكليــة الشــبكة أن توفّــر تفســيرًا لهــذا األمــر. تملــك هــذه الشــبكة هيكليــًة مشــابهًة للمجموعــة المصريــة، واإ
أكثــر منهــا تعقيــدًا، بوجــود خــطٍّ أكثــر تشوشــًا بيــن الُمعاديــن للدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا، ومجموعــات المســتخِدمين 
ذات الطابــع األكثــر اختاطــًا. فــي داخــل تلــك المجموعــة األكثــر اختاطــًا، الُمســتخِدمون المؤيــدون للدولــة اإلســامية فــي العــراق 

C.5 الشكل رقم
المستخِدمون النشطون في المجموعة السعودية )في اليوم الواحد(
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المصدر: تحليل مؤسسة RAND، وبيانات تويتر منذ تموز 2014، وحتى أيار 2015.



       50)Twitter( دراسة الشبكات الداعمة والمعاِرَضة للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا عبر تويتر

RAND RR1328-C.6

المصدر: تحليل مؤسسة RAND، وبيانات تويتر منذ تموز 2014، وحتى أيار 2015.
مالحظة: يشير حجم الُعقدة إلى درجة التوّغل؛ يشير اللون إلى الموقف (األزرق = ُمعاٍد للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا، األحمر = مؤّيٌد 
للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا، األخضر = كالهما، الرمادّي = ال هذا وال ذاك)، كما تّم تحديده عن طريق استعمال مصطلح داعش في 

مقابل مصطلح الدولة اإلسالمية.

C.6 الشكل رقم
تمثيل شبكة المجموعة السعودية

وســوريا، وأولئــك الذيــن ُيحَتَمــُل حيادهــم )مبّينــون باللوَنيــن األحمــر واألخضــر، علــى التوالــي(، بــارزون جــدًا. هــم ليســوا فقــط 
غزيــري اإلنتــاج )كمــا َدلّــت عليــه نتائــج التحليــل اللغــوّي(، ولكّنهــم يشــغلون أيضــًا مواقــَع مهمــًة فــي الشــبكة، وبالتالــي، هــم مؤثّــرون 

ضمنــًا داخــل المجموعــة الســعودية عبــر تويتــر.

تونس

بالدولــة اإلســامية،  المتعلقــة  الهــاش  اللــذان يســتغان دااّلت  الروبوتيــة  بالبرمجيــات  الشــبيه  المتطّفــل والنشــاط  البريــد  كان 
يســيطران علــى هــذه المجموعــة )راِجــع الشــكل رقــم C.7(، بمــا فــي ذلــك اعتــداء الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا علــى 

متحــف بــاردو )Bardo Museum( فــي تونــس.



ّنّية      51تحليل المجموعة السُّ

ديــن، و#معركة_متحف_بــاردو،  دااّلت الهــاش والتعابيــر المتعلقــة بتونــس كانــت: تونــس، و#تونس_هي_عرين_المَوحِّ
و#متحف_بــاردو، و#خافة_تونــس، و#معركة_تونــس. دااّلت الهــاش والتعابيــر المتعلقــة بالدولــة اإلســامية، والتــي لــم تذكــر 
ــون، و#الحملة_لمحو_األتباع_الطائفييــن، و#رسالٌة_من-الشعب_الســعودّي_إلى_داعش، و#ما_الــذي_ تونــس هــي: الحوثي

ــة. ــوا الخليف يجب_ِفعله_إذا_دخلت_داعش_المملكة_العربية_الســعودية، و#داعش_تحرق_الطيار_األردنــّي، وبايع
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المصدر: تحليل مؤسسة RAND، وبيانات تويتر منذ تموز 2014، وحتى أيار 2015.

C.7 الشكل رقم
المستخِدمون النشطون في المجموعة التونسية )في اليوم الواحد(

RAND RR1328-C.8

المصدر: تحليل مؤسسة RAND، وبيانات تويتر منذ تموز 2014، وحتى أيار 2015.
مالحظة: يشير حجم الُعقدة إلى درجة التوّغل؛ يشير اللون إلى الموقف (األزرق = ُمعاٍد للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا، األحمر = 
مؤّيٌد للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا، األخضر = كالهما، الرمادّي = ال هذا وال ذاك)، كما تّم تحديده عن طريق استعمال مصطلح 

داعش فيم قابل مصطلح الدولة اإلسالمية.

C.8 الشكل رقم
تمثيل شبكة المجموعة التونسية



       52)Twitter( دراسة الشبكات الداعمة والمعاِرَضة للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا عبر تويتر

هــذا المزيــج العشــوائّي فــي الظاهــر مــن الرســائل المؤيــدة والٌمعاديــة للدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا، يوحــي بــأّن 
نمــا لبيــع خدمــاٍت  منّســق حملــة البريــد المتطّفــل ربمــا لــم يكــن يســعى بشــكٍل خــاص، لدعــم أو تحقيــر الدولــة اإلســامية، واإ
ال عاقــة لهــا بالموضــوع، ومــن الممكــن أنــه كان يســتهدف مشــَترين محتمليــن فــي تونــس. أشــار البريــد المتطفّــل بكثــرٍة إلــى 
الجنــس، فكانــت هنــاك دااّلت هــاش مــن نــوع #أفاٌم_جنســية، وأكثــر مــن 3,000 تغريــدٍة كّلهــا تقــول: “شــاِهد مــا الــذي فعلــه هــذا 
الشــاب مــع هــذه المــرأة الشــاّبة داخــل المصعــد”. إحــدى هــذه المجموعــات المســتفّزة مــن التغريــدات كانــت بالفعــل تتعلــق بالدولــة 
اإلســامية: “شــاِهد فضيحــة داعــش مــع النســاء فــي رمضــان”، والتلميــح هنــا إلــى أّن أعضــاء تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي العــراق 

وســوريا ينتهكــون القوانيــن الدينيــة فــي رمضــان.
المجموعــة التونســية المبّينــة فــي الشــكل رقــم C.8، تمثّــل 34,899 مســتخدمًا يغلــب عليهــم العــداء للدولــة اإلســامية 
فــي العــراق وســوريا )يســتعمل 81 فــي المئــة بانتظــام مصطلــح داعــش، بينمــا يســتعمل 2 فــي المئــة فقــط مصطلــح الدولــة 
اإلســامية(. هيكليــة الشــبكة مثيــرٌة لاهتمــام مــن جهــة أنهــا متناثــرٌة أكثــر بكثيــٍر مــن المجموعــات األخــرى التــي درســناها، ففيهــا 
عــدٌد أقــّل مــن الروابــط بيــن المســتخِدمين النواتييــن، كمــا إّن طرفهــا الخارجــّي متناثــٌر جــدًا، وفيــه العديــد مــن ساســل تنويهــات 

تويتــر. تنســيق جهــود بعــث الرســائل فــي شــبكٍة مثــل هــذه قــد يكــون صعبــًا، بســبب هــذه الهيكليــة الفريــدة.

اليمن

الحديــث فــي هــذه المجموعــة )راِجــع الشــكل رقــم C.9( كان أكثــره مؤيــدًا للدولــة اإلســامية، كمــا انتقــد العمليــة الســعودية فــي 
اليمــن بوصفهــا تواطــؤًا مــع القــوى الغربيــة والشــيعية. لكــّن هــذا التقييــم َعقَّــَده وجــوٌد ال يســتهان بــه لنشــاٍط شــبيٍه بالبريــد المتطفّــل.

ــر واحــدة  ــد، واخت التعابيــر الحاضــرة بشــكٍل جلــيٍّ مثــل #إعادة_إرســال_التغريدات_أوتوماتيكيًا، وإعــادة إرســال التغري
َزم التاليــة، أوَحــت بخدمــٍة لبيــع التغريــدات الُمعــاد إرســالها. تــّم اختطــاف العديــد مــن دااّلت الهــاش المرتبطــة بالدولــة  مــن الــرُّ
اإلســامية، وجــاءت علــى هيئــة ساســَل طويلــٍة مــن دااّلت الهــاش التــي ال يوجــد بينهــا ارتبــاط، مثــل #صباح_الخيــر، و#كأس_

ســافيو، وهــي دورٌة هنديــٌة فــي كــرة الســلة.
إحــدى الرســائل التــي كان لهــا صــدى هــي فكــرة كشــف الطبيعــة الحقيقيــة للدولــة اإلســامية، عــن طريــق تغريــداٍت مــن 
نوع “عيونكم تكذب بشــأن الدولة اإلســامية، و#حكم_الشــعب”، و“خدعوكم بشــأن داعش”. الرســائل المؤيدة للدولة اإلســامية 
كانــت طاغيــة، فكانــت هنــاك دااّلت هــاش مــن نــوع #أنا_أنشر_حســابات_المناصرين، و#أخبار_الخافــة. دالّــة الهــاش التاليــة 
مــن المرّجــح أنهــا كانــت أيضــًا مؤيــدًة للدولــة اإلســامية: #الدولة_اإلسامية_تعلن_مسؤوليتها_عن_عملية_تكســاس. التنويهــات 
إلــى إحــدى وســائل اإلعــام المؤيــدة للدولــة اإلســامية، #وكالة_أعمــاق، كان لهــا أيضــًا وجــوٌد مفــرط. مــع ذلــك، هنــاك تغريــداٌت 
أخــرى عارضــت الدولــة اإلســامية. إحــدى دااّلت الهــاش التــي كان لهــا وجــوٌد مفــرط تقــول: #الداعشــيون_يحملون_صفات_

يزيــح  الخــوارج، فــي إشــارٍة إلــى الحركــة المنَشــقَّة فــي أوائــل العصــر اإلســامي، والتــي كان أعضاؤهــا يرفضــون ســلطة أّي حاكــٍم 
عــن تأويلهــم لإلســام. أعلنــت دالّــة هــاش أخــرى أّن #الدولة_اإلسامية_تحّرر_تدّمر_وتســجن. دعــُم المتمّرديــن الســوريين 

2014−06−30 2014−08−19 2014−10−08 2014−11−27 2015−01−16 2015−03−07 2015−04−26 2015−05−30

3,888

3,000

4,000

2,000

1,000

0

RAND RR1328-C.9

المصدر: تحليل مؤسسة RAND، وبيانات تويتر منذ تموز 2014، وحتى أيار 2015.

C.9 الشكل رقم
المستخِدمون النشطون في المجموعة اليمنية )في اليوم الواحد(



ّنّية      53تحليل المجموعة السُّ

بشــكٍل أعــّم كان ظاهــرًا أيضــًا بصــورٍة بــارزة، مــع تنويهــات جلّيــٍة إلــى جيــش اإلســام، وجيــش الفتــح، باإلضافــة إلــى دالّــة الهــاش 
الشــائعة: #أقتلوا_بّشار_األســد.

مــن الرســائل األخــرى ذات الصــدى كانــت تلــك التــي تنتقــد العمليــة الســعودية فــي اليمــن بوصفهــا تعمــل ســرًا ضــّد الدولــة 
اإلســامية فــي العــراق وســوريا والشــعب اليمنــّي، وتخــدم مصالــح الغــرب. المصطلحــات ذات الوجــود المفــرط شــملت اليمــن، 
و#أنهوا_عملية_عاصفة_الحــزم. أكثــر مــن مائَتيــن مــن هــذه التغريــدات قالــت: “الملــك ســلمان )ملــك المملكــة العربيــة الســعودية( 
يتدّخــل فــي اليمــن للحــؤول دون اندفــاع النــاس إلــى أحضــان #الدولة_اإلســامية”. قالــت مائــٌة أخــرى مــن التغريــدات: “يــا شــعب 
اليمــن، إعقلــوا والَتفّــوا حــول #الدولة_اإلســامية وال تتوّهمــوا أّن الصليبييــن يتصرفــون بمــا يخــدم مصلحتكــم”. أشــارت تعابيــُر 
ودااّلت هاش شــائعٌة أخرى إلى المملكة العربية الســعودية والخليج بشــكٍل أكثر عمومية، مثل: #يا_أيها_ الســعوديون، وقوات 
الطــوارئ الســعودية، والعــرب والخليجيــون واألجانــب. وَزَعَمــت تغريــدٌة أخــرى أّن “المملكــة العربيــة الســعودية تدعــم الروافــض 

]تســميٌة تحقيريــٌة للشــيعة[”.

RAND RR1328-C.10

المصدر: تحليل مؤسسة RAND، وبيانات تويتر منذ تموز 2014، وحتى أيار 2015.
مالحظة: يشير حجم الُعقدة إلى درجة التوّغل؛ يشير اللون إلى الموقف (األزرق = ُمعاٍد للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا، األحمر = مؤّيٌد 

للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا، األخضر = كالهما، الرمادّي = ال هذا وال ذاك)، كما تّم تحديده عن طريق استعمال مصطلح داعش 
في مقابل مصطلح الدولة اإلسالمية.

C.10 الشكل رقم
تمثيل شبكة المجموعة اليمنية



       54)Twitter( دراسة الشبكات الداعمة والمعاِرَضة للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا عبر تويتر

تراَفــَق النقــاش عــن العــراق مــع العــداء للشــيعة ولمــا هــو إيرانــّي، مــع وجــوٍد مفــرٍط لإلشــارات الســلبية إلــى اإليرانييــن، 
و#قوات_الحشد_الشــعبّي )]Popular Mobilization Front [PMF(، والروافض، وهي تســميٌة تحقيريٌة للشــيعة. الصحوة 
)وهــي مجموعــاٌت ســّنّيٌة ُمعاديــٌة للدولــة اإلســامية( انتُِقــَدت أيضــًا بشــّدة. لــم تكــن كل التغريــدات التــي مــن هــذا النــوع مؤيــدًة 
للدولــة اإلســامية. قالــت إحداهــا: “... اليهود...الروافض...داعــش، كّلهــم مــن نفــس الطينــة الملعونــة الملّطخــة بالدمــاء”، وقالــت 

أخــرى: “داعــش صنيعــٌة إيرانيــة”.
شــبكة التنويهات الخاصة بالمجموعة اليمنية، والمبّينة في الشــكل رقم C.10، تملك هيكليًة تختلف بشــكٍل ملحوٍظ عن 
المجموعــات السُّــّنّية األخــرى التــي درســناها. بينمــا يمكــن شــطر المجموعَتيــن، المصريــة والســعودية، علــى طــول خطــوط العــداء 
للدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا وتأييدهــا، فــإّن المجموعــة اليمنيــة منقســمٌة بينهمــا بشــكٍل حــاّد )48 فــي المئــة يســتعملون 
مصطلــح داعــش بانتظــام، ويســتعمل 31 فــي المئــة مصطلــح الدولــة اإلســامية(. يبــدو أيضــًا أّن معظــم الحســابات المحايــدة 
ضمنــًا )تلــك التــي تســتعمل مصطلَحــي داعــش والدولــة اإلســامية بشــكٍل متســاٍو تقريبــًا، وهــي تشــّكل 9 فــي المئــة مــن هــذه 
المجموعــة(، تقــع داخــل مجموعــة المســتخِدمين المؤيديــن للدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا، ولكــن هنــاك حاجــٌة للمزيــد مــن 
التحليــل لتثبيــت هــذه النتيجــة. مــن أجــل العثــور علــى مؤثِّريــن محتَمليــن داخــل هــذه المجموعــة، مــن المهــّم التعــّرف إلــى الحســابات 
التــي تقــوم بــدور الجســور بيــن المجموعَتيــن، وأّيهــا يبــرز داخــل المجموعــة التــي ينتمــي إليهــا - وفــي هــذا تكــراٌر لبعــض التحليــل 

نمــا علــى مســتوى أَدّق. الــذي ُنفِّــَذ فــي هــذا التقريــر، واإ

األردن

األردنيــون، الســيما أولئــك الذيــن ينــّددون بوفــاة ُمعــاذ الكساســبة، الطيــار األردنــّي الــذي أحــِرَق حيــًا يــوم 3 شــباط، 2015 
- مهيمنــون علــى هــذه المجموعــة )راِجــع الشــكل رقــم C.11(. تطابــق هــذا األمــر مــع حصــول طفــراٍت فــي القوميــة والدعــم 

للمشــاركة األردنيــة فــي الحملــة الجويــة ضــّد الدولــة اإلســامية.
الهويــة األردنيــة لهــذه المجموعــة برهنهــا الوجــود المفــرط إلــى أقصــى حــدٍّ لكلمــاٍت هــي: األردن، وأردنــّي، واألردنييــن. لــم 
تكــن كّل المعارضــة للدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا مرتبطــًة مباشــرًة بالطيــار األردنــّي؛ التعابيــر الشــائعة شــملت: “ُدْس_

قَّــة، و#داعش_صنيعٌة_إليران_وروســيا، والحــرب ضــّد داعــش. اإلشــارات إلــى أعضــاء  على_داعــش، و#صرخٌة_من_الرَّ
تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا كانــت عبــارات: كاب داعــش، وكاب النــار، ولعنهــم اهلل.

لكــّن الحديــث فــي هــذه المجموعــة ســيطر عليــه الغضــب مــن مــوت الطيــار األردنــّي الــذي أحرقتــه الدولــة اإلســامية 
حيــًا؛ غــّذت هــذه الصدمــة الرغبــة باالنتقــام، وُترِجَمــت إلــى دعــٍم متيــٍن للقــوة الجويــة األردنيــة. تكــّرر اســم الطيــار، ُمعــاذ 
الكساســبة، مــرارًا. شــملت المصطلحــات ودااّلت الهــاش الموجــودة بشــكٍل شــديد اإلفــراط: الشــهيد، والطيــار، و#كّلنا_ُمعــاذ، 
و#ُمعاذ_الشــهيد_ الحقيقــّي، و#ُمعاذ_الكساســبة، و#داعش_تحرق_الطيار_األردنــّي. جــاءت النــداءات لانتقــام عبــر دااّلت 
هــاش شــائعٍة مثــل: #نحن_ننتقم_ألنفســنا_ من_داعــش، و#الرّد_األردنّي_التالــي. العديــد مــن الرســائل الداعمــة للقــوة الجويــة 
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RAND RR1328-C.11

المصدر: تحليل مؤسسة RAND، وبيانات تويتر منذ تموز 2014، وحتى أيار 2015.
مالحظة: المحور الصادّي (y-axis) يتراوح بين صفر و 4,421 تغريدًة في اليوم.

C.11 الشكل رقم
المستخِدمون النشطون في المجموعة األردنية )في اليوم الواحد(



ّنّية      55تحليل المجموعة السُّ

المَلكيــة رافقــت دااّلت الهــاش هــذه.
ُترِجــَم هــذا الغضــب علــى هيئــة دعــٍم للمشــاركة األردنيــة فــي االئتــاف الدولــّي ضــّد الدولــة اإلســامية. مثــًا، قالــت إحــدى 
التغريــدات: “إنــه واجــٌب عالمــّي )الواجــب هــو األمــر اإلجبــارّي فــي اإلســام(، وينبغــي أن يكــون أول الواجبــات، قــوات االئتــاف 
الدولــّي ضــّد تنظيــم داعــش اإلرهابــّي”. أشــارت تغريــدٌة أخــرى إلــى اســتخدام الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا للنــار كوســيلٍة 
للقتــل، وهــو أمــٌر يناقــض التحريمــات اإلســامية الخاصــة بالحــروب: “ســاعدهم اهلل ضــّد األشــرار، أقصفــوا المجرميــن، إذا أحــَرَق 
االئتــاف، بنفــس الطريقــة حتــى إحــراق داعــش بالكامــل”. عــّرف مســتخِدٌم آخــر عــن نفســه بحــزٍم قائــًا إنــه مــع الحملــة، مســتعمًا 
ضميــر جماعــة المتكّلميــن، نحــن: “وقتلنــا ســبعة آالف إرهابــيٍّ منــذ بدايــة الضربــات بالتعــاون مــع االئتــاف الدولــّي”. هــذا 

الشــعور بتبّنــي الحــرب ضــّد الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا، َدَعَمــه االســتعمال الجلــّي لعبــارة: حرُبنــا.
المجموعة األردنية المبّينة في الشــكل رقم C.12، تمّثل 13,381 مســتخدمًا، معظمهم من الُمعادين للدولة اإلســامية 
فــي العــراق وســوريا )81 فــي المئــة يســتخدمون مصطلــح داعــش، بينمــا يســتخدم 5 فــي المئــة مصطلــح الدولــة اإلســامية(. 
كمــا رأينــا فــي حالــة بعــض المجموعــات األخــرى، مناصــرو الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا القائــل، وأولئــك الذيــن قــد 
يكونــون محايديــن )وهــم 4 فــي المئــة فقــط مــن هــذه المجموعــة( يشــّكلون فــي العــادة َجيبــًا داخــل الشــبكة )أدنــى اليســار فــي 
الرســم التخطيطــّي الشــبكّي(. تملــك هــذه الشــبكة أيضــًا بعــض التشــكيات المتطرفــة التــي يمكــن تمييزهــا أكثــر باســتخدام التحليــل 

C.12 الشكل رقم
تمثيل شبكة المجموعة األردنية

RAND RR1328-C.12

المصدر: تحليل مؤسسة RAND، وبيانات تويتر منذ تموز 2014، وحتى أيار 2015.
مالحظة: يشير حجم الُعقدة إلى درجة التوّغل؛ يشير اللون إلى الموقف (األزرق = ُمعاٍد للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا، األحمر = مؤّيٌد 

للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا، األخضر = كالهما، الرمادّي = ال هذا وال ذاك)، كما تّم تحديده عن طريق استعمال مصطلح داعش 
في مقابل مصطلح الدولة اإلسالمية.



       56)Twitter( دراسة الشبكات الداعمة والمعاِرَضة للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا عبر تويتر

اللغــوّي.

ليبيا

هــذه المجموعــة )راِجــع الشــكل رقــم C.13( ظَهــَر أنهــا تتكــّون فــي الغالــب مــن الليبييــن، ومعهــم ربمــا بعــض التونســيين. بــدا أّن 
هــؤالء المســتخِدمين يعارضــون الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا وغيرهــا مــن التنظيمــات باإلضافــة إلــى الزعمــاء المذكوريــن، 

مــع العديــد مــن االّدعــاءات بوجــود تواطــٍؤ وراء الكواليــس بيــن السياســيين الليبييــن، ومجموعــات الميليشــيات، والغــرب.
الهويــة الليبيــة بشــكٍل رئيســيٍّ لهــذه المجموعــة كانــت واضحــًة مــن الوجــود المفــرط الجلــّي لعبــارات ليبيــا، والليبييــن، 
والليبــّي، باإلضافــة إلــى أســماء مــدٍن وبلــداٍت ليبيــٍة مثــل: ِســرت، والنوفليــة، وبنغــازي، والصبــري، وِدرنــة، وطرابلــس، وِمصراطــة، 
وَليثــي، واألجدبيــة. األســماء التــي تكــّررت مــرارًا شــملت: خليفــة حفتــر، آِمــر الحكومــة الليبيــة المدعومــة دوليــًا؛ وُعَمــر الحاســي، 
وهــو سياســيٌّ ليبــيٌّ كان رئيســًا للــوزراء فــي ظــّل المؤتمــر الوطنــّي العــاّم الليبــّي الــذي يقــع مقــّره فــي طرابلــس، حتــى آذار 2015؛ 
ومَعّمــر القّذافــي، الزعيــم الليبــّي الســابق. الجيــش الليبــّي، وفجــر ليبيــا، وهــي مجموعــٌة مــن المشــاركين فــي الصــراع الليبــّي، 
وتشــمل اإلخــوان المســلمين - كان لهــا حضــوٌر بــارز؛ كذلــك األمــر بالنســبة “لعمليــة الكرامــة”، وهــو اســم العمليــة التــي قــام بهــا 
الجنــرال حفتــر الســترداد بنغــازي. التنويهــات إلــى تونــس والتونســّي كان لهــا أيضــًا وجــوٌد مفــرط. الكيانــات التــي تنتمــي إلــى 
الخليــج، والتــي تكــّرَرت أســماؤها بكثــرة، شــملت رجــل الديــن الَقَطــرّي حســن حمــود، ومحطــة ســكاي نيــوز )Sky News( التــي 

يقــع مقّرهــا فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة )ســكاي نيــوز العربيــة، غيــر ُمــَؤرَّخ(.
المواضيــع الســائدة بيــن أعضــاء هــذه المجموعــة َرَســَمت صــورة مكفهــّرًة للعنــف والضيــاع. كلمــاٌت مثــل الثــوار، والسَّــِريَّة، 
ــدم، كانــت حاضــرًة بشــكٍل جلــّي. معظــم التغريــدات التــي تتعلــق بأنصــار الشــريعة، وهــو الفــرع الليبــّي للتنظيــم المتطــّرف  و ال
المتحالــف مــع تنظيــم القاعــدة فــي المغــرب اإلســامّي - كانــت ســلبية، وكذلــك كانــت معظــم التغريــدات المتعلقــة بالهجــوم الــذي 
نّفذتــه الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا علــى فنــدق كورينثيــا )Corinthia Hotel( فــي كانــون الثانــي 2015، باإلضافــة 
إلــى معظــم التغريــدات التــي تتعلــق بالجنــرال حفتــر. قالــت إحــدى التغريــدات: “لــكّل مــن خســر الموضوعيــة الازمــة لمواجهــة 
الجنــرال حفتــر منــذ 8 آب، 2014، لقــد شــّن طيــران االئتــاف 7,000 غــارة”. قالــت أخــرى: “المجــزرة لــم ترتكبهــا داعــش فــي 
نمــا ارتكبتهــا ميليشــيات حفتــر فــي بنغــازي، والضحايــا هــم طبيــٌب وأربــع ممّرضــات، اتُِّهمــوا بتقديــم العــاج للمتمّرديــن”. األنبــار، واإ

لضــرب مثــٍل علــى الشــبكة الُمَعقَّــَدة للروابــط المنســوجة فــي هــذه المجموعــة، َنَصَحــت إحــدى التغريــدات بالتالــي: “حاولــوا 
أن تفهمــوا، يقــول حفتــر إنــه يحــارب داعــش وحكومــة طرابلــس، بينمــا حفتــر هــو حليــٌف للقذافــي اللعيــن، وهــو آخــر مــن يمــدح 
داعش، وحكومة طرابلس”. بشــكٍل مفهوٍم أكثر، قالت تغريدٌة أخرى: “المهّم هو أّن حفتر شــرير”. من دااّلت الهاش الشــائعة: 
#الســفير_مارك_غرانت_بعثة_األمم_المتحدة؛ مارك غرانت )Mark Grant( هو الســفير البريطانّي لدى األمم المتحدة حتى 
عام 2015. فّســَرت إحدى دااّلت الهاش التي اســتخَدَمت هذه التغريدة قائلة: “الســفير البريطانّي أّكَد للعالم أّن داعش َخَلَقتها 
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المصدر: تحليل مؤسسة RAND، وبيانات تويتر منذ تموز 2014، وحتى أيار 2015.

C.13 الشكل رقم
المستخِدمون النشطون في المجموعة الليبية )في اليوم الواحد(
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وتدعمهــا وكاالت االســتخبارات الغربيــة”.
المجموعــة الليبيــة المبّينــة فــي الشــكل رقــم C.14، هــي األصغــر مــن بيــن المجموعــات التــي درســناها، ففيهــا 8,298 
مســتخِدمًا، اســتعمل 78 فــي المئــة منهــم مصطلــح داعــش بانتظــام، بينمــا اســتعمل 7 فــي المئــة مصطلــح الدولــة اإلســامية عنــد 

RAND RR1328-C.14

المصدر: تحليل مؤسسة RAND، وبيانات تويتر منذ تموز 2014، وحتى أيار 2015.
مالحظة: يشير حجم الُعقدة إلى درجة التوّغل؛ يشير اللون إلى الموقف (األزرق = ُمعاٍد للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا، األحمر = مؤّيٌد 

للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا، األخضر = كالهما، الرمادّي = ال هذا وال ذاك)، كما تّم تحديده عن طريق استعمال مصطلح داعش 
في مقابل مصطلح الدولة اإلسالمية.

C.14 الشكل رقم
تمثيل شبكة المجموعة الليبية
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اإلشــارة إلــى الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا. كمــا هــو الحــال بالنســبة لمجموعــة مجلــس التعــاون الخليجــّي، َتعــُرض هــذه 
طــار، يشــّكل المســتخِدمون الذيــن يملكــون أكبــر عــدٍد مــن الروابــط وينالــون أكثــر  المجموعــة هيكليــًة كاســيكيًة مكّونــًة مــن نــواٍة واإ
التنويهــات - نــواًة قويــة، بينمــا يقــع المســتخِدمون ذوي التاثيــر األقــّل علــى األطــراف. إنمــا، توجــد فــي هــذه المجموعــة ِســَمٌة 
ــٌل مــن المســتخِدمين المّتصليــن ببعضهــم بمتانــة، ويرتبطــون بأغلــب الشــبكة عــن طريــق حســاَبين رئيســّيَين  هيكليــٌة فريــدة: تكّت
)التشــكيل المتطــّرف فــي أعلــى اليســار(. كان باإلمــكان اســتخدام التحليــل اللغــوّي للكشــف عّمــا يجعــل هــذا التكتّــل مختلفــًا عــن 

بقيــة المجموعــة، ولكــّن ذلــك كان خــارج نطــاق هــذا المشــروع. 
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الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا )ISIS(، خالفًا لكّل منّظمٍة إرهابيٍة سبقتها، استخدمت تويتر )Twitter( وغيره من وسائل التواصل 
لهام من يتبعها، وتجنيد مقاتلين ُجُدد. مع أّن خصوم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ُيناَدى بهم بشكٍل أقّل  االجتماعّي لبّث رسالتها، واإ
بكثير، فهؤالء أيضًا قصدوا تويتر بهدف زجر رسالة الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا. يستفيد هذا التقرير من بيانات تويتر المتوّفرة 

للعموم من أجل دراسة هذا الجدل الدائر حول الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا عبر تويتر العربّي )Arabic Twitter(، وفي سبيل فهٍم 
أفضل لشبكات مناصري الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا وخصومها عبر تويتر. من أجل دعم جهد الرسائل المضاّدة ومن أجل التوّصل 

إلى فهٍم أعمق لمناصري الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا وخصومها، تستخدم هذه الدراسة مقاربًة تحليليًة تعتمد منهجيًة مختلطًة من 
أجل التعّرف إلى الشبكات المؤيدة والمعاِرضة للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا عبر تويتر بشكٍل تفصيليٍّ وتمييزها. تستفيد هذه المقاربة 

التحليلية من الخوارزميات الكاشفة للمجموعات، التي تساعد في استبانة مجموعات مستخِدمي تويتر المتفاعلة في ما بينها، كما تستخدم 
التحليل اللغوّي الذي يستطيع التعّرف إلى المواضيع الرئيسية والمحتوى في المجموعات الكبيرة للبيانات، وتستخدم أيضًا، تحليل شبكات 

التواصل االجتماعّي.
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