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 مركز كارتر
 : من األّمة العالمية إلى المحليّة  الكبرى داعش سرديات

 2017يونيو 
 

 ملخص تنفيذي

 

االرهابي من إغراء وتجنيد الشبان  التنظيم التواصل اإلجتماعي لالمبتكر لوسائ داعش ستخدامإن مك  لقد 

الذين الة للحد من تدفق المقاتلين األجانب تتطلب التدخالت الفع  لذلك نطاق عالمي.  ىوالشابات الساخطين عل

وسائل المن مجموعة . وهذا يشمل التنظيمالتي وضعها  التجنيدالستراتيجيات  دقيقا   فهما   داعشإلى ينضمون 

( اإلنترنتخارج شبكة تجنيد مطبوعة، وشبكات إلكترونية فيديو ومواد  )أشرطةلداعش  الدعائية يةعالمإلا

.واءعلى حد س المواد ىومحتو
1

المجتمعات المحلية الذين  ةوهذا التحليل ضروري لواضعي السياسات وقاد 

 الماكرة. داعش يديولوجيةألمضادة المقدمة واضعي السرديات  فيهم 

 

 تحديد معالم النزاع: سرديات اإلنقسام

داعش في استراتيجيا  في استراتيجات  دورا  السرديات هي من األدوات الفعالة في تحديد الخطاب وتلعب 

فهي تحمل المعاني وتربطها بمجموعات من التجارب التي تسمح بتنظيم العالم وفهمه  مجال التواصل.

                                                                 
. 2015ديسمبر  دابق"،لإلطالع علي تحليل لمجلة داعش اإللكترونية المطبوعة دابق، راجع تقرير المركز "تحليل لمجلة داعش التجنيدية اإللكترونية،  1

https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/countering-isis/dabiq-report-12-17-15.pdf 

file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Microsoft/Word/للإطلاع%20علي%20تحليل%20لمجلة%20داعش%20الإلكترونية%20المطبوعة%20دابق،%20راجع%20تقرير%20المركز%20%22تحليل%20لمجلة%20داعش%20التجنيدية%20الإلكترونية،%20دابق%22،%20ديسمبر%202015.%20https:/www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/countering-isis/dabiq-report-12-17-15.p
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Microsoft/Word/للإطلاع%20علي%20تحليل%20لمجلة%20داعش%20الإلكترونية%20المطبوعة%20دابق،%20راجع%20تقرير%20المركز%20%22تحليل%20لمجلة%20داعش%20التجنيدية%20الإلكترونية،%20دابق%22،%20ديسمبر%202015.%20https:/www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/countering-isis/dabiq-report-12-17-15.p
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Microsoft/Word/للإطلاع%20علي%20تحليل%20لمجلة%20داعش%20الإلكترونية%20المطبوعة%20دابق،%20راجع%20تقرير%20المركز%20%22تحليل%20لمجلة%20داعش%20التجنيدية%20الإلكترونية،%20دابق%22،%20ديسمبر%202015.%20https:/www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/countering-isis/dabiq-report-12-17-15.p


2 
 

لذا فإن تحليل السرديات التي تعتمدها داعش لبناء شرعيتها واستقطاب أتباع لها هو من بطريقة أفضل. 

 عالة لنزع الشرعية عنها.األدوات األساسية لفهم الدعاية االستقطابية لداعش ووضع استراتيجيات ف

نشر هذه لتجنيد. وت  افي دعاية  داعشالرئيسية التي يستخدمها  السردياتوقد حدد مركز كارتر العديد من 

وتتطور  تعزز بعضها بعضا   كما أنهامن الجماهير المستهدفة.  ه إلى مجموعةبلغات متعددة وتوج   سردياتال

النداءات العاطفية والعقالنية والسلوكية للمجندين المحتملين.  ر الوقت، وتعمل بشكل جماعي إلطالقمرومع 

واحد يناسب الجميع. يتطلب التدخل  وقائي، لذلك ال يوجد نهج فقط رسالة واحدةاعتماد جند بتوداعش ال 

في للمشاركة ة ومسارات عملي ة مضاد عروضا   بهم الموثوق المجتمعينو القادة الدينيينن يضع أال الفع  

أن توف ر ، ركت دون معالجةت  ال في ح من شأن هذه المظالملذلك، . السياسية-جتماعيةإلالم االمظ  أهم  معالجة

 لنمو التطرف العنيف. ا  خصبةرضأش وعلدعاية دامنفذا  

 

 الكبرى سردياتلا

 سردياتهي الرئيسية  سرديات. وهذه الالتجنيديةداعش رئيسية في دعاية  سرديات حدد مركز كارتر سبع

، و/أو األفعال ووصفاألعداء،  تحديدهدف الى ي، رغم تمايزهل منها، وك يدعم أحدها اآلخر متعاضدة جدلية

ةإذالل  بسبب( الغضب 1: الحل تقديم ( الرغبة في إذالل الغرب وفضح نفاقه؛ 2أو المظالم التاريخية ؛  األ م 

نفاق المسلمين  إدانة( 5جتماعية للفئات السكانية؛ إلازايا والمتوفير الخدمات ( 4تمجيد الجهاد العسكري؛ ( 3

وتوفير  األراضي إدارة ى( القدرة عل7؛ و ةالديني العقيدة( نشر 6و/أو قاده الشرق األوسط وشمال افريقيا. )

 القانون والنظام.
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 :كما يلي بشكل بياني إطارها العامفي  داعش سردياتيمكن تصوير تفاعل و

:الفع 

ال  ر 

خدمة الخ  ة
ال  اد العسكري

:الح 

القانون والن ام

الخدمات اإل تماعية

  ّمة موّحد 
ن اية العالم

:النزاع

ذ   األمةإ

الم الم التاريخية

نفا  القاد  المسلمين    

ال ر  األوس  و ما  

  ريقيا
إذ   ال ر 

 

رِضية وإنما مبس طةة إلى تقسيم العالم بصور داعشدعاية  ىتسع  إذ الخير والشر. -إلى معسكرين عاطفيا   م 

ناتتوجد منطقه رمادية. وتت ال ضد  نوالمسلمون الصالحو ،الغربضد اإلسالم  - هذا التقسيم غير مكو 

هذا ط فيديو تم تحليله في معرض صياغة يرش 437 أصل منوار،ن ضد الكف  المؤمنو ،المرتدينالمسلمين 

تفترض صراحة  عقلية التي  سردياتالب كانت مرتبطة مباشرة، منهافي المئة  22، أو ا  شريط 95التقرير، 

 .همضد  نحنالتعص ب 
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Master Narratives (n=437) الروايات الر يسية

Humiliation of the Ummah Narrative

Humiliating the West Narrative

Military "Jihad" Narrative

Providing Social Services Narrative

Hypocrisy of MENA Leaders Narrative

Religious Narrative

Law and Order Narrative

رواية إذالل الغرب 

رواية نفاق قادة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

رواية إذالل األمة

رواية الجهاد العسكري

رواية توفير الخدمات اإلجتماعية

الرواية الدينية

رواية القانون والنظام

 

دة من  مقاطع فيديوإلى تقديم أدلة لهذا التقسيم عن طريق  سعى داعشتكثير من األحيان ، لذلك، في  مجر 

 مركز كارترالتي قام الفيديو  بين مجموعة أشرطة منفمن وسائل االعالم الغربية. تأخذها  المعتاد السياق

من الواليات  تقريبا   اونصفه تقليديةغربية إعالمية مقاطع  كان منمنها  في المئة 12، حوالي بتحليلها

لتوضيح للقادة السياسيين، لالغربية، بما في ذلك صور  عالميةإلا المقاطعدة. وتستخدم المجموعة هذه المتح

 حرب مع اإلسالم. هو في حالة ن الغربأب

المظالم التاريخية وتبرير الهجمات  ىكيد علالغربية في العالم اإلسالمي للتأ نتهاكاتإلا ىعلداعش  شددتو

جثث األطفال  ،بالتفصيل المؤلم سرديةال هغذيها هذتالتي  ،الفيديو أشرطة ما تظهر كرد مشروع. وكثيرا  

.التحالف يشن هاالتي انهم أصيبوا أو قتلوا في الغارات الجوية  ي زع مالذين 
2

ينم  عن  سردياتومثل هذه ال 

يتم رسم خطوط  وهكذا لمجندين المحتملين.إلى إنشاء حيز أخالقي مفرط لجذب ا ىسعموقف دفاعي وي

 الىباللغة العربية، ولكن مع ترجمات  هي الفيديو هذه معظم أشرطةإن . المطلوب العملتحديد والمعركة 

أبو محمد  داعشقال المتحدث باسم  2014(. وفي يونيو ربية )وخاصه الفرنسية واالنجليزيةلغات غ

غبار اإلذالل  وتنفضثياب الخزي  وتخلعن تستيقظ من نومها محمد أ أل مةن "الوقت قد حان أ دنانيعال

والضفة الغربية وسوريا  من غزة الدمارشاهد مش عدا تعرض". وفي مقاطع الفيديو التي تلت ذلك، والعار

                                                                 
لهزيمة داهيش في العراق وسوريا من خالل التدخل العسكري ، والحد من تدفقات المقاتلين األجانب ، وتعطيل  2014وقد شكل التحالف العالمي ضد داهيش في  2

 http://theglobalcoalition.org/en/homeدوله كأعضاء.  86ضادة. وهي اآلن تضم شبكات التمويل ، وتثبيت استقرار المناطق المحررة ، وتوفير الرسائل الم
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 2016فيديو آخر في مايو أيضا   كما صدر وأفغانستان والعراق.

هم يسيرون بين وأطفال "الخالفة" عرض  الدم" "الدم مقابل هوعنوان

الصراع )بين  من هذا النوع وجهفيديو ال أشرطة تحدداألنقاض. 

 اللومت لقي ، أو اإلسالم والمنافقين أو المرتدين( ، اإلسالم والغرب

 مت هذه المشاهدم ِ وتثير السخط األخالقي تجاه األعداء. وقد ص  

إلقناع االفراد الذين عانوا من الصراع بشكل مباشر،  خصيصا  

عاناة في سوريا والعراق، وربما لماحجم  يؤلمهموكذلك أولئك الذين 

مقاطع الفيديو في البلدان الغربية.  ستبعادالأولئك الذين يشعرون با

 إلى المعركة. إنضمواجمهور: تستحث رد فعل من ال هذه

         

 ىاألطراف في صراع عالمي ال تقتصر عل وتحديدنقسام إلاالدعائية المصممة لزرع  سردياتلغير أن ا

 ن.من المسلمي داعش هميدي أ علي الواضحة ألولئك الذين عانواغلبية ألالواقع ان اإذ في  نتقاد الغرب،إ

، بمن وشمال أفريقيا الشرق األوسطالقيادات اإلسالمية في ش إلى نزع الشرعية عن عدعاية دا ىسعولهذا ت

إلى إرساء  الدينية االسالمية اتالقياد ةإلى تشويه سمعوتهدف داعش من وراء سعيها  الغربيون. ةئماألفيهم 

فيديو  أشرطة ةش عدعدا ت، أصدر2015في ديسمبر و. اتدالدفاع عنها في وجه االنتقاوالدينية  اشرعيته

مع  ا مؤخرا  ما وتنسيقهمدعمه بسبب مملكة العربية السعودية والبحرينتدعو إلى شن هجمات ضد ال

يصافح الرئيس األمريكي وهو ملك المملكة العربية السعودية  فيديوال ةشرطأ أحد فيحيث يظهر  التحالف،

وهناك  ومواطنيه الشيعة.س كل من الملك أقطع ر  علىيختتم شريط الفيديو بالتشجيع ؛ وباراك أوباما

 من جنودللقطات  عرضوهو ي،  2016صدر في يوليو الذي " ، سيكفيكهم هللافيديو أخرى، مثل " أشرطة

 ةالفيديو باللغة العربية مع ترجم هذا يظهركما التحالف.  من شركاء متدريبهب يقوم الجيش السوري الحر

لى وإ"عبيد" ألسيادهم الغربيين، كونهم ،السوريةقوات المعارضة عن نزع الشرعية الى ويهدف ، نجليزيةإ

 من أشرطةفهم من ذلك، ألجهلهم باألعراف الثقافية في الشرق األوسط. واإذالل المخططين الغربيين بسبب 

باللغة  منها كانت أساسا  في المائة  93 ،ح نفاق القادة المسلمينيوضتِعد ت لوالتي أ  لها المركز الفيديو التي حل  

 تنشرها لجماهير مستهدفة لتيا سردياتستراتيجية في الإمقاربة  تعتمد داعشن أ ىالعربية، مما يدل عل

 .محددة

المسلمين  وتأليبداخل المجتمعات الغربية،  إلى زرع االنقسام ىالتي تسع سردياتالأيضا  داعشتستخدم و

لق ه  ا ه من مق ع  1رسم توضيح  

كقا د  ت   ر 2016 يديو     واخر العام 

 للتحالف العالم  ضد اإلس م
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حجج ما تستخدم هذه ال المجتمعات التي يعيشون فيها، وغير المسلمين ضد جيرانهم المسلمين. وكثيرا   ىعل

مقاطع فيديو  أظهرتسبيل المثال،  ىثني أو الديني في الغرب. فعللتمييز العنصري أو اإل من اتاريخا  

في الواليات  مؤخرا   ، حوادث التوتر العرقي أو الديني التي وقعتةعن مقاالت مطبوع متعددة، فضال  

يحتفلون  وهم المجاهدينلكوادر متعددة األعراق من  صور بتضمين، تقوم داعش بانتظام كذلكالمتحدة. 

ن أداخل الخالفة. ومن المثير لالهتمام  االختالف قبولإلى "الخالفة" لتعزيز التنوع و وصولهمبو ةخوباأل

ليزية، مما جنالغرب' صدرت باللغة اإل إذالل' سرديةب ةشفرالم( منها في المئة 65الفيديو )معظم أشرطة 

في  من خالل فضح العنصرية وعدم التسامح الناطقين باالنجليزيةتستهدف المجندين  داعشن يوحي بأ

  المجتمع الغربي.

 

 إن ضوا  ي ا ا خو ، إن ضوا

 رك زت لهذا التقرير، تم تحليله شريط فيديو 437أصل من وهكذا 

الصور  ىفي المئة، عل 47أشرطة منها، أي ما يعادل نسبة  204

السبع  سردياتالوهي األكثرهيمنة بين  لألعمال الحربية عب رةالم

األخرى الحياة في الخالفة  سردياتالتصف في حين . والمستخدمة

ى الجهاد العسكري توفر ز علرك ِ التي ت   سرديات، فان المثاليةنها على أ

االحداث أو  ىط الضوء أيضا علعمل للمجندين المحتملين وتسل ِ  خطة

عيد ت  وبذلك . ةالعسكري داعشاألشخاص الذين يعملون لتحقيق أهداف 

ه ضد الذين ال يرغبون في تبني نظرتهم العنف الموج   نهأ ىعل الجهادتعريف مصطلح  داعش يديولوجيةأ

عن العظمة والبطولة في  أفالم الفيديو هذه تعبر إذا   على حد سواء. ن وغير مسلمينيالعالمية المتشددة، مسلم

د المعارك حيث العسكرية المثالية اإلشتباكات ج  در في يناير اصالفيديو اللخلق ثقافة المحارب. في شريط  ت م 

 13" الهجمات على غرار هجمات مزيد منبباريس  داعش هددت" موهمهم أينما وجدتو، "اقتل2016

الذين تتراوح  ،المقاتلينتقوم داعش بإنتظام بتصوير الفيديو،  في هذه األنواع من أشرطةو نوفمبر".

 إلى ترهيب نعياالس ، الرعاةعالم الوشيكةفي نهاية ال رعاةالعلى أنهم  ، عاما 30و  20أعمارهم بين 

 نحاء العالم.هام المجندين المحتملين في جميع ألإأعدائهم و

في ووالساخطين.  ينلمغامركإعالنات ل داعشالتي أصدرتها  الجهاد العسكري فيديو أشرطةستخدم كذلك ت  

يصل ون  ،ش، أوال  عدامن لون يظهر مقاتلجهاد" المشار اليه في الصورة أعاله، ي على احشريط الفيديو "

تدفق ومع ر بي جي. مطلقين قذائف آالدبابات بقوات المعارضة  نحو يتقدمونن، ثم آالقر ويدرسونمعا  
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 المشاهد إلىبدفع بحيث ي، إيقاعه تدريجيا  عاظم علو صوت النشيد في الخلفية ويتي، المشاهد في الشريط

وتحاول في  ةالعسكري المعاركد مج  ت سرديةفالالشاشة.  ىالشباب عل معركة إلى جانبال الشعور بأنه في قلب

إلى ساحة  بالفرد ةؤدي ال محالة تخوألا وروابطوالصالة الحجة القائلة بأن المواظبة  طرحالوقت عينه 

الجزء السفلي من الشاشة في ووميض الترجمة مع النشيد حدتها  ذروة الصور إلىتصل ثم . القتال

ان أشرطه الفيديو التي  ةمالحظالمن المهم إال أنه . إنهضوا ! حي على الجهاد!" ،ةخوأيها األ: "االنجليزيةب

شبعة بهذه األفلتمجيد القتال.  فقط مةالجهاد العسكري ليست مصم   سردية ىتشدد عل  لحاحاإلشعور بشرطة م 

فقط إلى  ال تستند الجدير بالذكر أن نداءات داعشالفيديو. و أشرطة نواع أخرى منفي أ ليس موجودا  

 بالقوة.والشعور للمشاركة  ةفرصويلعب على وتر السلوك،  نداء   تقدم فهيأو العاطفة؛  المنطق

ن بروزها وتواترها ، فإداعشفي دعاية  أساسيا   الجهاد العسكري ال تزال تشكل عنصرا   سرديةن وفي حين أ

 ىفي الخارج. وعل قليمية أو الهجمات االرهابيةإلالخسائر والمكاسب ا بما في ذلكعوامل،  ةلعد وفقا  يتقلبان 

في المائة من  70 ىالجهاد العسكري إلى ما يزيد عل سرديةستخدامها لإمن  داعشسبيل المثال، زادت 

التي تحققت  قليميةى المكاسب اإللتسليط الضوء علوذلك  2015الفيديو الخاصة بالتجنيد خالل ربيع  أشرطة

في دمشق ومدينة الرمادي في العراق ومدينة  ستيالء علي مخيم اليرموكإلخالل تلك الفترة، بما في ذلك ا

   سرت في ليبيا.

 

    "الخ  ة"   : الحيا  (يوتوبيا) ال وباوية

 

، الجهاد سرديةالواضح في العنف  عكس على

 ابييجالتسويق اإل الطوباويةأشرطه الفيديو تستخدم 

السوداء. داعش فوائد الحياة تحت راية  ىعل كيدللتأ

 المتعلقة  سردياتوتشمل ال

 

 في المائة من أشرطة 32الطوباوية  بهذه الرؤية

 االجتماعية واالقتصادية المظالم تستغل داعشوالفيديو التي حللها المركز. 

مقرونا  ، والرخاءالخدمات االجتماعية عن  عرض فيلمالمسلمة من خالل  المجتمعات المحليةلمختلف 

تهدف أشرطه الفيديو هذه إلى تجسيد  كذلك .الفاسدة السياسية -يندد بالحكومات والهياكل االجتماعيةصوت ب

قصيرة )أقل من دقيقه واحدة( عن  ة من مقاطع" المبتكرموجاتويتس"ة سلسل على غرارفكرة "اليوتوبيا" 

، تم يد 6لق ة  ا ة لل ا  المميز    "مو اتويتس"، الحلقة  2رسم توضيح  

  ضا   داعش
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 داعش. ضيفي أراالحياة 

 التي تنتظر المجندين المحتملين، مزاياعن ال وهي تقوم باإلعالن 2015وقد صدرت هذه السلسلة في العام 

لتي  موجاتويتسمن  7الحلقة # فالعدالة اإلجتماعية التي تسنها داعش بعبارات مقتضبة ودقيقة.  وعن

شاهد بصور لصناديق ورفوف تفيض بالمنتجات الطازجة واللحوم الم  ورت في سوق الرق ة تغمر ص  

لبيع الحلوى  بالركض نحو عربة طفل 30 يقوم أكثر من موجاتويتس،من  2في الحلقة # ووالفواكه. 

في ظل  ةالمستقر اء العائليةجواألمما يوحي ب –ألطفال اجنة  -الزهريالقطنية )غزل البنات( واآليس كريم 

لوضع المشاهد  شخصية األولىو الأ زاوية الكاميرا الذاتية في معظم األوقات لحلقاتهذه ام تستخدِ و. داعش

وتهدف  .خيلوا أنفسهم في الدولة االسالميةن يتيث يتيح هذا اإلنغماس للمجندين بأفي قلب المشهد بح مباشرة  

الشخصية والجنسيات واالعمار المختلفة،  سياقاتلقطات الفيديو هذه إلى تصوير الحياة اليومية من خالل ال

، ضاءةإلتقنيات اإلنتاج مثل مسافة الكاميرا، والزوايا، وا، بالتناوب بين وهكذاوتقنية الكاميرا الحميمة. 

.ظل الخالفة أكثر جاذبية فيالحياة تصبح ، المؤثرات البصريةو
3
  

 

 كتسابإهدف إلى ت أراضيهاالقانون والنظام في  دارةإ ىعل داعش ةقدر التي تشدد على سردياتإن ال

زة تحت أشرطة وإن. الشريعة االسالمية وكوصي علي الشرعية السياسية والدينية كدولة  الفيديو المرم 

 سرديةه الهذ  أنلمائة من الحاالت، مما يشير إلى في ا 82باللغة العربية في كانت القانون والنظام  سردية

 التيوبالعربية  ةالناطق الجماهير ما الجمهور الداخلي العراقي أو السوري أوستهدف في المقام األول أت

مثلة ألقدم العديد من ات الحقيقة" ة"قيادفيديو معروفة بعنوان أفالم  وهناك سلسلة الحكم الدكتاتوري.ي من عانت

مقاتل  يقف، 4في الجزء وفي العراق وسوريا. صيغتها الخاصة عن الشريعة االسالمية لداعش  فرض عن

بدأ المقاتل ي بينما حشدال ويتجم ع. الكشكبضائع بينما يقوم رجاله بإفراغ السجائر  لبيعمام كشك من داعش أ

 المشاكل الجسدية واالجتماعية التي يتسبب بها التدخين. عنبارتجال خطبة 

 

 استخدام الجمهور من خاللمع  التفاعلبمهارة ويحاول  ،أكثر عراقيةتبدو ل ومن باب المزاح، يغي ر لهجته

، فقط ما هو سيء". ملك مفيدر ما هو ال تحظ  "الشريعة  -معروضة للبيع يشير إلى فاكهة  وهوقال فالفكاهة، 

مناطق بين المسلمين المحافظين في  خ التقوى والشرعية الدينية، وخاصة  ترسيالى  سردياتمثل هذه التسعى 

                                                                 
 ، والمؤثرات الخاصة. ترجمة األفالم(، HDمصطلح "الرسومات" هنا يشير إلى جودة عاليه الوضوح ) 3
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وخارجها. داعش
4

في المائة في  9من حوالي  ت نسبتهاإزداد هذه السرديةظهر تحليل مركز كارتر ان وي   

 تعاد ، ثم 2015 العام في المائة في يناير من 20إلى ما يقرب من  2014 العام الجزء األخير من

السيطرة لداعش قوات التحالف المناهضة  إستعادت ان بعد 2016 العام في المائة في 7إلى  انخفضتو

 .متعددة األرض على جبهاتعلى 

 

التي جرى يديو ف 437ـ المن  فقط في المئة 6.4المواضيع الدينية مهيمنة في ت عتبر من ناحية أخرى، 

 الفيديو هذه أشرطة تؤكدبطبيعتها،  ةعمرو  وكونها أخرى.  سرديةحجج ل ا  طارإ مع ذلك فإنها توفرتحليلها، و

نطاق  ىنظر اليها علالتي ي   مثلةابق، سوريا. ومن األ"الصليبيين" في دوبين المسلمين  ةالنهائي معركةال ىعل

 فوقيرفعون العلم األسود  ن المسلمين العرب وغير العربالمقاتليظهر ي  الذي " ابقجتماع في دإواسع، "

وإسطنبول. روما
5

 تلمقاتلين المتوفين. عندما أعلناب حتفيتما  في اآلخرة وغالبا   بالمكافآتوتستشهد داعش  

علي  الوحيدةالسلطة السياسية والدينية  ا على أنهانفسه ت، قدم2014 و من العامفي يوني ا خالفة  نفسه داعش

، فان تحريفها العنيف لإلسالم أنها الخالفة ليس باألمر المستجدش بعدا زعمجميع المسلمين. وفي حين أن 

اإلسالمي. المجتمع سيما في صفوف الدولية كبيرة، دانة ها الوحشية الصادمة أثارت إعمالأو
6

  

 

 لختاما

-الدولة مفهوم للطعن في وذلك سالميةإلأساس فهم زائف وحرفي للنصوص ا ىأيديولوجيتها عل داعشتقيم 

فيديو من وإصدار أشرطة  عالمل اإلمن خالل االستخدام المبتكر لوسائ أجندتها نشر إلى ى. وهي تسعاألمة

ليست جامدة، إذ أن  عالميةإلا داعش ستراتيجيةإ ال بد من اإلشارة إلى أن .بلد 14متعددة في  منافذ إعالمية

وت ظهر . على حد سواء والجمهور المستهدف ةالمستخدم سرديةالمن حيث يتطور الفيديو أشرطة  ىمحتو

العسكرية في العراق  نشطةاأل ىعل ا  كبيرا  تركيز 2017من  ىاالول ةالفيديو في األشهر االربع ةأشرط

                                                                 
المسلمين السلفيين المحافظين، الذين كثيرا ما يشعرون بالتمييز ضدهم يؤكد العمل الميداني الالحق في شمال افريقيا ان حجج القانون والنظام مقنعه بشكل خاص بين  4

فية هي أهداف سهله االسالميه الرئيسية. وكثيرا ما يخلط بين السلفية واإلرهاب، حتى في البلدان ذات األغلبيه المسلمة. ونتيجة لذلك، فان المجتمعات السل في الدول
 طبقة علي نطاق واسع.للقوى األمنية األمن وقوانين اإلرهاب الم

. وتحسبًا لهذه الخسارة في المعارك 2016المروعة عندما اسيطر الثوار السوريون علي مدينه دابق في أواخر  سرديةاضطر القائمون بالدعاية لداعش إلى مراجعه ال 5
بق " إلى "رومية" العربية لروما. أجرت داعش هذا التغيير تقريبا التي نشبت علي األرض ومن خالل الدعاية،  أعادت داعش تسمية منشورها الرئيسي المطبوع  من " دا

 قبل شهر من سقوط دابق.
 http://www.lettertobaghdadi.comمن القادة المسلمين العالميين:  100وللحصول علي مثال تمثيلي، راجع "رسالة إلى البغدادي" الشهيرة التي وقعها أكثر من  6

file:///C:/Users/Rima/Downloads/وللحصول%20علي%20مثال%20تمثيلي،%20راجع%20%22رسالة%20إلى%20البغدادي%22%20الشهيرة%20التي%20وقعها%20أكثر%20من%20100%20من%20القادة%20المسلمين%20العالميين:%20http:/www.lettertobaghdadi.com
file:///C:/Users/Rima/Downloads/وللحصول%20علي%20مثال%20تمثيلي،%20راجع%20%22رسالة%20إلى%20البغدادي%22%20الشهيرة%20التي%20وقعها%20أكثر%20من%20100%20من%20القادة%20المسلمين%20العالميين:%20http:/www.lettertobaghdadi.com
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 سردياتن الية ضد األهداف العسكرية، في حين أالهجمات االنتحار ىعل ا  متزايدا  تركيزووسوريا، 

التنظيمية  داعش ستمر التدخالت العسكرية في تقويض قدراتسوف تولهذا . محدودا   لعبت دورا   الطوباوية

ن التدخل لداعش. غير أ يةستراتيجية االعالماإلالتطورات في  وإحداث المزيد من، االقليمية ومكتسباتها

 جندين المحتملين.لتعبئة الم داعشها تالتي استخدم سردياتال العسكري وحده ال يمكن أن يزعزع مجموعة

 

لذا  رك المجال أمام داعش لتستحوذ على كل المجاالت التفسيرية المتوفرة.ال يتأيجب علي المجتمع الدولي 

المضادة والبدائل عروض المن األهم تقديم  فلعله ،المضادة سردياتلا بغض النظر عن أهمية اعتمادو

نحاء العالم، وال سيما أفي جميع المسلمون قر  يو. في داعش لخطر التجنيد عرضة   األكثر شخاصلأل

في سياق من غير أنه أجل التوصل إلى حلول.  دورهم من معاناة والظلم ويتوقون إلى ممارسةالشباب، بال

جتماعي إلر ايالتي تتسم بالتغي سردياتالن من الزمن، فإ  عقودا  القمعية التي دامت  الحروب واألنظمة

      .غير متوفرة بدرجة كافية ، لألسف،زالت مااإليجابي والتحرر االقتصادي 

    

The Carter Center 
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