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اإلعــام والثــورة ،كلمتــان تجمعهمــا العديــد مــن الترابطــات واالشــتباكات ،وهــذا ليــس
ً
ملجــرد أننــا نتحــدث عــن بــروز وســائط اإلعــام الجديــد باعتبارهــا ثــورات ،بــل أيضــا
ٌ
ٌ
ن
ر
ألننــا نــدرك أن اإلعــام مكــو حاســم فــي اتســاع رقعــة أي ثــو ة سياســية .وإذا تحدثنــا
عــن الشــرق األوســط ،فقــد قـ َّـدم الكتــاب الكالســيكي “إعــام صغيــر وثــورة كبيــرة”
ً
ً
ر
( )١٩٩٤ألنابيــا ســربيني تصوي ـرا جيــدا لذلــك ،ببيانــه الــدو الــذي لعبتــه أشــرطة
ً ً
َّ
ُ
الكاســيت لخطــب اإلمــام الخمينــي خــال الثــورة اإليرانيــة .كمــا مثــل طابعــا حيــا ـ وإن
ً
ر
كان جدليــا ـ فــي تحليــل الح ـراك االجتماعــي الناجــح للشــباب فــي ثــو ة ينايــر – فبرايــر
 ٢٠١١املصريــة .وفــي حيــن يبــدو مــن غيــر املعقــول افت ـراض أن هــذه االضطرابــات
السياسية قد تسببت بها تقنيات اإلعالم الجديد واعتبار ذلك أحد نماذج الحتمية
التكنولوجية؛ فسيكون من غير املعقول -وبنفس الدرجة -إنكار أن وسائط اإلعالم
الجديــد كانــت أدوات جديــدة فــي أيــدي الناشــطين لتعبئــة وتوجيــه رفاقهــم املتظاهريــن
وتوثيــق عنــف النظــام ونقــل تصوراتهــم للمجتمــع الدولــي.
ًّ
كان هــذا جليــا بنفــس الدرجــة فــي حالــة الثــورة الســورية التــي اندلعــت فــي آذار ونيســان
 ،٢٠١١حيــث أحكــم النظــام فــي ســوريا قبضــة ســيطرته علــى وســائط اإلعــام
التقليديــة املرئيــة واملطبوعــة بصــور ٍة شــبه كاملــة ،كمــا تعــود ملكيــة شــركات اإلنترنــت
َّ
إلــى أشــخاص مــن الدوائــر الداخليــة للنظــام .ومــع ذلــك ،مكنــت الهواتــف الخلويــة
ّ
املتصلــة باألقمــار الصناعيــة املواطنيــن مــن أن يتواصلــوا ويو ِثقــوا ويرســلوا رســائل
ً
لإلعــام متجاوزيــن بهــا حــدود الدولــة ،وخــارج متنــاول النظــام أيضــا .هــذه األبعــاد
َّ
ُ
التكنولوجيــة املبتكــرة والخلقــة فــي الثــورة الســورية كانــت موضــع دراســة واحتفــاء
ر
أثرهــا
بهــا مــن ِقبــل العديــد مــن املنشــو ات ،ولكــن مــع ذلــك يبقــى مــن الصعــب تقييــم َ
علــى أرض الواقــع ،فقــد اشــتعلت الحــرب املســتعرة بيــن النظــام وكتائــب الثــوار ،ولــم
يكــن هنــاك أي ترابــط بيــن الثــوار ونشــطاء الثــورة اإلعالمييــن فــي بواكيــر الثــورة.
تســعى هــذه الورقــة للبحــث عــن اســتخدام اإلعــام الجديــد مــن ِق َبــل النخــب الدينيــة
الســنية ،ومــا يتضمنــه ذلــك مــن تحــوالت علــى صعيــد التفاعــل الدينــي .وقــد تــم ذلــك
عــن طريــق رصــد بــروز وتطــور اإلعــام الجديــد مــن ِق َبــل النخــب الدينيــة ،والبحــث عــن
شــكل املرجعيــة والســلطة التــي يســعون لتجســيدها ،سـ َ
ـواء أكانــوا داعميــن للنظــام
أو معارضيــن أو جهادييــن .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ســوف تبحــث الورقــة فــي األنمــاط
املحــددة املســتخدمة وكيــف تغيــرت .وفــي حيــن يبقــى هــذا مجــرد بحـ ٍـث تمهيــدي ،إال
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ـكل مــن بــروز األنمــاط الجديــدة وتحــوالت األنمــاط التقليديــة للتفاعــل
أنــه يشــير لـ ٍ
اإلســامي ،مثــل الخطــب واألناشــيد والفتــاوى.
الحراك الشعبي والثورة اإلعالمية
كانــت ســوريا قبــل الثــورة تعيــش حالــة ركــود إعالمــي ،حتــى ضمــن املقاييــس التــي
كان عليهــا العالــم العربــي ،حيــث َّيتصــف النظــام اإلعالمــي فيهــا بأنــه “تعبــوي” وذلــك
ً
بحســب  ،)Rugh (1979وهــو يعنــي أن تكــون الدولــة مالكــة لإلعــام ،ويقــوم النظــام
بتوظيفــه للدفــع نحــو تحــوالت سياســية فــي املجتمــع وســكانه .بعــد فتـ ٍـرة قصيــرة مــن
ـدأت سياســات
اســتالم بشــار األ ُســد َّ للحكــم عــن والــده حافــظ فــي عــام  ،٢٠٠٠بـ َ
تفكيــك القيــود املســلطة علــى اإلعــام ولكنهــا ســرعان مــا أصبحــت طــي النســيان،
ومنــذ انبثــاق “املجــال العــام العربــي الجديــد” فــي التســعينيات ،بقيــت ســوريا علــى
هوامشــه ( ،)Lynch 2006; 2015حيــث لــم تنشــأ َّأيــة محطــة تلفازيــة عربيــة قويــة فــي
ً
الدولــة ،كمــا كانــت الصحــف العربيــة تميــل نحــو تجاهلهــا ،نظـرا لصعوبــة الحصــول
علــى معلومــات موثوقــة مــن النظــام الســلطوي وجهــازه اإلداري .وجميــع الوســائط
اإلعالميــة القويــة كانــت مملوكــة مــن ِق َيــل الدولــة ،ويســيطر َّ
املقربــون مــن النظــام علــى
َ
الصحــف غيــر الرســمية القليلــة .فقــط فــي قطــاع اإلنتــاج الدرامــي التلفــازي أحــدث
املنتجــون الســوريون فــي القطــاع الخــاص أثرهــم ،ولكــن عــن طريــق كونهــم ّ
مصدريــن
ِ
لصالــح املحطــات التلفازيــة الخليجيــة واللبنانيــة املعروفــة.
ً
قامت الثورة لتغيير كل ذلك ،ففي حين استمر إعالم الدولة بداية بتصوير املشهد
علــى أن اإلعــام الرســمي مــا زال املصــدر الوحيــد لألخبــار فــي البــاد ،اهتــم اإلعــام
ً
ً
الخارجــي اهتمامــا ملحوظــا بتصاعــد االحتجاجــات (الســلمية فــي بداياتهــا) .وبالرغــم
مــن ترددهــا فــي البدايــة ،قامــت القناتــان العربيتــان األساســيتان “الجزيرة” و”العربية”
ـف واضــح مــع املتظاهريــن ،وهــو مــا أثــار غيــظ النظــام الســوري
بتغطيــة الثــورة بتعاطـ ٍ
وبشــار األســد بشــكل شــخ�صي .وكان الناشــطون علــى تواصــل مباشــر مــع محطــات
إخباريــة معارضــة أو أجنبيــة تقــع خــارج حــدود الدولــة ،وذلــك عــن طريــق التواصــل
مــع األقمــار الصناعيــة مــن هواتفهــم الذكيــة ،وتوظيفهــا لغايــات توثيــق هجمــات
النظــام ،باإلضافــة لغايــات التعبئــة والتنســيق والتواصــل االســتراتيجي .أســس داعمــو
النظــام قنــوات فضائيــة غيــر رســمية ،كمــا قــام إعالميــون معارضــون بتأســيس قنــوات
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فــي الخليــج ،واألهــم مــن كل ذلــك ،قامــت إي ـران وحليفهــا حــزب هللا بحشــد أجهزتهــا
اإلعالميــة لدعــم النظــام الســوري.
ُّ
وبمــا أن اإلعــام الســوري كان تحــت ســيطرة الدولــة وفــي حالــة تخلــف وضعــف فــي
ً
اإلبــداع ،فقــد كانــت هــذه أيضــا بالتأكيــد حالــة وســائط اإلعــام الدينــي .خــال ســنوات
َّ
حكــم بشــار األســد ( )... -٢٠٠٠تقبلــت الدولــة الســورية العلمانَيــة تحــت قيــادة حــزب
ً
َّ ً
ؤ
و
ر
عملــت علــى تر يــج ر يـ ٍـة
البعــث حــدا معينــا مــن النشــاط والحضــو الدينــي ،كمــا ِ
لنمـ ٍـط محــدد مــن التديــن الســوري املحافــظ عبــر مختلــف األديــان ونشــر رســالة
التســامح الدينــي عــن طريــق املنشــورات واملؤتم ـرات الســنوية .ولكــن بحكــم حظــر
النظــام لجماعــة اإلخــوان املســلمين ،وإدراكــه لإلمكانيــات السياســية لإلســام الســني،
ً
ر
لم يكن النظام مهتما بالدعوة اإلســامية ،واملنشــو الســني الديني الوحيد املســموح
بنشــره خــال العقــود الســابقة هــو مجلــة نهــج اإلســام الشــهرية ،التــي تصــدر عــن
وزارة األوقــاف اإلســامية.
مــع ذلــك ،لــم تســتمر هــذه الحالــة املريحــة مــن املحافظــة علــى جهــل املواطنيــن عــن
التصــورات البديلــة لألحــداث إلــى النهايــة ،فاقتضــت ثــورة القنــوات اإلعالميــة
الفضائيــة أن بإمــكان الســوريين أن يختــاروا املشــاهدة بيــن املئــات مــن القنــوات
الفضائيــة ،وليــس فــي يــد النظــام حيلــة أمــام ذلــك .ومــع مجــيء وقــت الثــورة ،كان هنــاك
حوالي  ١٣٢٠محطة تلفازية تذيع باللغة العربية ،وحوالي الـ  ٪١٠منها يمكن اعتبارها
إســامية ،ومعظمهــا تعــود ملســلمين مــن الســنة ( .)Gala 2014, 9-10وبحلــول عــام
 ،٢٠٠٧تــم تأســيس قنــوات تتبنــى التصــور الســلفي (الطهــوري) للدعــوة اإلســامية
فــي مصــر والســعودية ،وقــد وصلــت إلــى قاعــدة جماهيريــة عبــر العالــم العربــي ،مــا أثــار
ً
حفيظــة األنظمــة العربيــة .وفــي حيــن كان النظــام الســوري معاديــا بقــوة ألي توجــه
ً
إســامي ،كان النظــام متوجســا بشــكل أسا�ســي مــن اإلعــام اإلســامي مثــل العديــد
ً
ن
مــن األنظمــة ،وربمــا أقــل قلقــا مــن الســلفيين الذيــن كانــوا يجتنبــو املجــال السيا�ســي
كمــا يبــدو ( ،)Pierret 2011, 134وعــاوة علــى ذلــك ،فمنــذ بدايــات األلفيــن ،كان
ألجهــزة االســتخبارات الســورية عالقــات عمــل مــع تجمعــات ســلفية جهاديــة فــي لبنــان
والع ـراق (.)O’Bagey 2012, 13-15
وبالتالــي ،وقبــل صعــود الثــورة ،كان النظــام يشــعر بضغــط لتحقيــق رد فعــل للكميــة
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املتزايــدة مــن الدعــوة الســلفية واإلســامية التــي تجتــاح البــاد عــن طريــق القنــوات
التلفازيــة أو اإلنترنــت .وباإلضافــة ملوقــع الــوزارة ،قامــت مجموعــة مــن الشــخصيات
الدينيــة املعروفــة املواليــة للنظــام بفتــح مواقــع شــخصية علــى اإلنترنــت ،وهــم بشــكل
أسا�ســي مفتــي ســوريا أحمــد حســون والداعيــة املعــروف علــى القنــوات الفضائيــة
الشــيخ ســعيد رمضــان البوطــي ،والداعيــة املشــهور عبــر محطــات الراديــو الشــيخ
محمــد راتــب النابل�ســي ،وذلــك باإلضافــة ملبــادرة خاصــة وبموقــع متقــدم هــو نســيم
الشــام الــذي يقـ ِّـدم خدمــة الفتــاوى التفاعليــة وخطــب الجمعــة للدعــاة األساســيين،
بصيغتــي ال ـ  PDFواملســموع.
للشــيخ البوطي بشــكل خاص تاريخ طويل في مواجهة الفكر الســلفي وفي تقديم طرح
ً
إســامي بديــل أكثــر تجــذرا وأصالــة ،وذلــك باالســتناد إلــى التقاليــد الفقهيــة األشــعرية
الشــافعية التــي ُينتمــي لهــا معظــم الســوريون ( .)Pierret 2011, 99-106يمتلــك
ً ُ
ـوال لحافــظ  -والــد بشــار
البوطــي أتباعــا كثــر ،كمــا تمــت مكافئتــه لبقــاءه فــي موقــف مـ ٍ
األســد  -وذلــك خــال ثــورة اإلســاميين مــع بدايــة الثمانينــات .مــع بدايــة ثــورة ،٢٠١١
وجــد البوطــي فرصــة مواتيــة أخــرى ليســحب تنــازالت مــن بشــار نظيــر اســتمرار تبنيــه
ً
ً
خطابــا مناهضــا للثــورة التــي كان ســوادها األعظــم مــن الســنة ،فكانــت إحــدى مطالبــه
هي إنشــاء محطة تلفازية ســنية رســمية باســم “نور الشــام” وهو ما حصل على الفور
ُ
فافت ِتحــت القنــاة فــي شــهر آب مــن عــام  .٢٠١١وكمــا يشــير اســم القنــاة ،كانــت الفكــرة
هــي دحــض الدعايــة الســلفية واإلســامية عــن طريــق طــرح خطــاب مقابــل يســتند علــى
مقاربــة مفادهــا أن هــذه األنمــاط مــن اإلســام تنتمــي للخليــج العربــي وتعتبــر أجنبيــة
بالنســبة للتقاليــد الدينيــة للســوريين ،وقــد تــم افتتــاح القنــاة بنــدوة تصدرهــا الشــيخ
البوطــي واملفتــي ووزيــر األوقــاف اإلســامية ملناقشــة “العــدوان ضــد اإلســام” الــذي
يتزعمــه الغــرب والدعــاة الخليجييــن (.)al-Buti 2011a
ُ
ً
اغتيــل الشــيخ البوطــي فــي آذار  ٢٠١٣عــن عمــر يناهــز ال ـ  ٨٣عامــا بقنبلــة صغيــرة
خــال درس لــه فــي مســجد فــي دمشــق ،وقــد بــدت ظــروف مقتلــه غامضــة ،كمــا أظهــر
التلفزيــون الرســمي صــور ًا غيــر مقنعــة لقنبلــة انتحاريــة ،ولكــن مــن الصعــب فهــم لــمَ
ِ
يمكــن أن يقــوم أحــد رجــال النظــام بقتلــه .خــال العاميــن األوليــن مــن الثــورة ،دعــم
البوطي النظام بدون تردد من خالل خطبه وفتاويه ،بعض فتاويه على موقع نسيم
الشــام أخــذت تعكــس الدرجــة التــي زحــف فيهــا العنــف إلــى مجــال الســلطة الدينيــة
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الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي
ً
ي
ر
والتوجيــه األخالقــي؛ بــدءا مــن قبولــه الصــاة قســريا علــى ســجادة تحتــو علــى صــو ة
ً
الرئيــس ،وحتــى فتــواه التــي تعطــي ُرخصــة للجنــدي الــذي يطلــق النــار عشــوائيا علــى
حشــود املتظاهريــن (.)al-Buti 2011a
تعـ ُّـد فتــاوى البوطــي أمثلــة علــى الكيفيــة التــي يصعــد فيهــا الص ـراع العنيــف بشــكل
تدريجــي إلــى األنمــاط الدينيــة الخاليــة بطبيعتهــا مــن مكـ ّ ِـون عنيــف ،وكيــف أصبحــت
اليــوم منتشــرة عبــر اإلعــام الجديــد .فيمــا بعــد ،سيشــترك رؤوس اإلعــام الدينييــن
الســنيين التابعيــن للنظــام بشــكل كامــل فــي الحشــد وإعــان الجهــاد وتهديــد الثــوار.
ً
املفتــي أحمــد حســون ،والــذي فقــد أحــد أوالده علــى يــد الثــوار فــي  ،٢٠١٢نشــر دعــوة
للجهــاد ضــد الثــورة ( ،)al-Tamimi 2013كمــا هــدد أوروبــا باإلرهــاب ُويزعــم أنــه ســمح
بقتــل املدنييــن (.)SA 2015
ً
ً
ُ ُّ
ر
ستبث الثو ة على موقع اليوتيوب  YouTubeوتأخذ مسارا عنيفا
ّ
ل
مبكر لهذا الدخو في الصراع عن طريق تأسيس
في سياق املعارضة،
هناك نموذج ِ
ُ
أنمــاط إســامية حيــث تقــدم خطــب علــى موقــع اليوتيــوب فيهــا النصيحــة للنظــام
الحاكــم بتغييــر أســلوبه ،وتنتقــل فيمــا بعــد إلــى اســتنكار مــا يفعــل ضمــن خطبــة
6

ُ
ر
ر
تعــرف ب ـ “كلمــة الحــق” .خــال أشــهر مــن الثــو ة ،بــدأ رجــال مــن داخــل ســو يا بتســليح
وعملــت الجماعــات والوحــدات
أنفســهم ،بالتحالــف مــع منشــقين عــن الجيــشِ ،
والكتائب على الكشف عن نفسها على موقع اليوتيوب ،بألقاب إسالمية وصيحات
“هللا أكبــر” .وقــد أصبحــت الهواتــف الذكيــة وموقــع اليوتيــوب الخيــار الدائــم بالنســبة
للناشــطين الســوريين ،حيــث تــم اســتخدامها فــي البدايــة لتصويــر عنــف النظــام ورفــع
َّ
الفيديوهات ألغراض التوثيق ،ووفرت لهم القدرة على التصوير واإلخراج اللحظي،
ً
ودرجــة عاليــة مــن املصداقيــة وســرعة فــي االنتشــار .يعنــي هــذا أيضــا وجــود نهضــة
ُ
املكتوبــة
ـة
ـ
ي
العموم
ـب
ـ
ط
الخ
لألنمــاط اإلســامية التقليديــة التــي عانــت تحــت وطئــة
ُ َ
ً
ً
ُ
ـت خطــب
ـ
ح
أصب
آن.
ر
ـ
ق
ال
ـاوة
ـ
ت
و
ـة
ـ
ي
الدين
ـيد
ـ
ش
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ع
ـا
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ض
أي
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ـ
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ـ
ه
و
،
ـبقا
ـ
س
م
ُ
ُ
ن
ل
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ـو
ـ
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ـ
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متطرف
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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ت
اليوتيــوب
ُ
ً
طلــق علــى النظــام
العــدو -وأصبــح ُيشــار إلــى االنتمــاء الدينــي بــدال مــن السيا�ســي ،فقــد أ
ِ
ً
ً
َّ
ومؤيديــه اســم النصيرييــن (وهــو اسـ ُـم أقــدم للعلوييــن ،داللــة علــى أنهــم يتبعــون دينــا
ً
طلــق علــى أعوانهــم اإليرانييــن اســم الصفوييــن
خاصــا بهــم ،وليــس اإلمــام علــي) ،وأ ِ
(كاســتحضار ملواجهــات القرنيــن ال ـ  17و 18بيــن إمبراطوريتــي العثمانييــن الســنة
والصفوييــن الشــيعة).
كان أبــرز عالــم ســني مــن دعــاة الحــرب فــي صــف الثــوار هــو الشــيخ عدنــان العرعــور،
وهــو شــيخ ســلفي مــن حمــاة يعيــش فــي املنفــى فــي مدينــة الريــاض ،وهــو معــارض
ُ
عنيــف لنظــام األســد قبــل مــدة طويلــة مــن انــدالع الثــورة .ومــن قناتــه التــي تــذاع مــن
الريــاض ،دعــا للحــرب ضــد العلويــة والشــيعة ،وعمــل بنشــاط علــى تحويــل الثــورة إلــى
صـراع طائفــي للســيطرة علــى ســوريا .لــدى العــرور برنامــج ُيــذاع علــى محطــة تلفازيــة
ُ
ُ
والتــي أصبحــت تــذاع فيمــا بعــد علــى موقعــه الشــخ�صي وتنشــر علــى حســاباته علــى
ً
ً ً
ُ
واليوتيوب.يعــد الشــيخ عــرور مثــاال نــادرا نســبيا علــى عالــم مســلم
الفيســبوك وتويتــر
اســتغل وجــود اإلعــام الجديــد بشــكل كامــل ،فمعظــم العلمــاء ال يعرفــون كيــف
يقومــون بذلــك ،وعلمــاء النظــام مثــل البوطــي ،الحســون كانــوا بالــكاد يتحصلــون علــى
ً
أشــخاص (مــن جيـ ٍـل آخــر) ليســاعدوهم فــي ذلــك .يمكــن القــول أن الطريــق كان مغلقــا
أمــام مشــايخ املعارضــة لالســتفادة مــن أدوات اإلعــام التقليديــة واملألوفــة ،وهــو مــا
يعنــي أنهــم مضطــرون شــاءوا أم أبــوا أن يستكشــفوا وســائط اإلعــام الجديــد ،فقــد
مكنهــم ُبعدهــم عــن ســوريا ،مــع توافــر املــال والتقنيــات اإلعالميــة املتاحــة فــي عواصــم
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الخليج (يقيم السلفيون عادة في الرياض ومدن الكويت ،ويقيم املشايخ اإلسالميون
َّ
عــادة فــي الدوحــة) ،أقــول مكنهــم ذلــك مــن االنتقــال لإلعــام الجديــد .مــن دون انتشــار
الهواتــف الذكيــة فــي ســوريا (والص ـراع الدائــم لتأميــن الكهربــاء لشــحنها) ،ملــا كان
هنــاك إال تأثيــر صغيــر علــى أرض الواقــع ،فبحكــم املناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة
ً
الثــوار ،كان صعبــا علــى اإلعــام الجديــد أن ينافــس الوســائط القديمــة ،ولكنــه –
ً
وبــكل بســاطة – مــأ فراغــا مــا.
دخول تنظيم الدولة اإلسالمية
مــن البدايــات الصغيــرة فــي  ،2012بــدأت املجموعــات الجهاديــة بالتركيــز علــى ســوريا،
ُ
َ
كما بدأوا بالكشف عن أنفسهم في الفضاء اإللكتروني منذ  .2013لقد ك ِتب الكثير
عــن الدهــاء اإلعالمــي لــدى تنظيــم الدولــة اإلســامية ،بعــد تمــوز  .2014فبمقارنــة
نشــاطها اإلعالمــي مــع نشــاط تنظيــم القاعــدة خــال فتــرة أســامة بــن الدن (والــذي
ُ
ُ
ق ِتــل فــي ُ )2009يظهــر حجــم التطــور الــذي حققــوه ،ففــي حيــن كانــت تنتــج القاعــدة فــي
أفغانســتان أشــرطة فيديــو رديئــة ،وكان يتــم تهريبهــا عبــر مســافات شاســعة لتصــل إلــى
عمـ َـل تنظيــم الدولــة علــى
قنــاة الجزيــرة التــي تقـ
ـوم بدورهــا باتخــاذ قـ ٌرار عرضهــا أم ال؛ ِ
َّ
إنتــاج أفــام فنيــة ومجــات المعــة ُ
وص ُحــف ســينمائية مــن كل واليــة ونشــر العشـرات
منهــا بشــكل يومــي ولحظــي عــن طريــق اإلنترنــت حيــث يعــاد إنتاجهــا ونشــرها مــن
َّ
خــال الداعميــن حــول العالــم .وبالرغــم مــن ذلــك ،تمكــن أســامة بــن الدن فــي أيامــه
وبفيديوهاتــه البســيطة مــن تأســيس األجنــدة الجهاديــة بشــكل حاســم وبنفــس درجــة
َّ
الدولــة اإلســامية ،وقــد تمكنــت القاعــدة اليــوم مــن النهــوض بنشــاطها اإلعالمــي
ُلتجــاري مســتوى تنظيــم الدولــة.
مــع ذلــك فــإن هنــاك اختالفــات أخــرى بيــن االســتراتيجيات اإلعالميــة لــدى كال
الجماعتيــن ،ليــس أقلهــا الطريقــة التــي تــم بواســطتها تأســيس وفــرض الســلطة .ففــي
ّ
املتحدث هو أسامة بن الدن ،لقد كان
فيديوهات القاعدة منذ بدايات
األلفين ،كان ً ِ
ً
ُي ّ
جســد القاعــدة ،كمــا كان أســلوبه هادئــا ورزينــا؛ كان ذلــك ُيظهــر العقالنيــة وضبــط
ِ
ُ
ُ
النفس ُليقنع املســتمع بأنه يعلم ما الذي يفعله ،وال تزال فيديوهات مشــابهة تنشــر
مــن تنظيــم القاعــدة عــن طريــق خليفتــه أيمــن الظواهــري .علــى النقيــض مــن ذلــك،
نشــر تنظيــم الدولــة فيديــو واحــد لزعيمــه أبــو بكــر البغــدادي ،وقــد كان عبــارة عــن
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ُ
َ
َ
ز
خطبتــه االفتتاحيــة كخليفــة فــي رمضــان (تمــو )  ،٢٠١٤حيــث دعــا فيهــا إلــى الجهــاد،
ً
ً
ُ
وقــد كانــت الخطبــة وعظيــة واحتفاليــةُ ،وتظهــر ســلطته بــدال مــن محاولــة تبريرهــا.
َ ً
ُ
ً
ُ
ّ
ّ
وعوضــا عــن ذلــك ،تقـ ِـدم فيديوهــات تنظيــم الدولــة مــادة مشـ ِـوقة ،فنحــن نشــاهد
ِ
ّ
أعضــاء التنظيــم وهــم ُي َح ِضــرون ضرباتهــم ،وفــي خضـ ِ ّـم املعــارك ،وأثنــاء تفجيرهــم
للمبانــي األثريــة ،وفــي مالحقتهــم للشــيعة ،وفــي إعداماتهــم للســجناء ،وعددهــم كبيــر،
ً
وغالبــا مــا يكونــوا مجهولــي الهويــة .ولكننــا نشــاهد مقابــات معهــم أيضــا ،نراهــم فــي
دورياتهــم ،وفــي تفاعلهــم مــع املواطنيــن ،وفــي تعليمهــم لألطفــال ،ومشــاهد تدريباتهــم،
وســحبهم النــاس للمحاكمــة .كمــا نراهــم وهــم يرتاحــون ويشــربون الشــاي ويلعبــون
ً
ً
ن
ـيس ولكنهــا مؤمنــة
وحتــى وهــم يســبحو  :حيــاة نشــيطة ومليئــة لدولــة حديثــة التأسـ ُ َ
ومتناغمــة .كمــا يعــود أســلوب أســامة بــن الدن للظهــور ولكــن فــي خطــب أبــو محمــد
ُ
َ
العدنانــي بشــكل أسا�ســي ،الناطــق الرســمي الــذي ق ِتــل فــي صيــف  .٢٠١٦ولكــن
ٌ
للفيديوهــات قصــة أخــرى للروايــة ،فتحــت عنــوان :تعــال إلــى أرض املؤمنيــن؛ ســوف
يتــم الترحيــب بــك وتقديــرك ،وســتحصل علــى أصدقــاء وعائلــة ،وعلــى شــعور عـ ٍـال
ً
باملعنــى ،يتـ ُّـم تأكيــد هــذا أيضــا مــن خــال املقابــات مــع املقاتليــن القادميــن مــن أوروبــا
والذيــن عبــروا عــن حياتهــم الســابقة املليئــة بالذنــوب ضمــن أشــخاص مذنبيــن ،وكل
ً
ـيء ،لــذا تعــال لتصبــح شــيئا .يمتلــك
ذلــك تحــت النــص الفرعــي :فــي ًالغالــب أنــت ال �شـ ّ
تنظيــم الدولــة بالتأكيــد إقليمــا ليســود عليــه ويسـ ِـلحه.
ً
ينشــر تنظيــم الدولــة أيضــا مجلــة علــى اإلنترنــت باللغــة اإلنجليزيــة (دابــق) والفرنســية
(دار اإلسالم) والعربية (النبأ) ومجالت مشابهة بالتركية (القسطنطينية) والروسية
ً
ً
ولغــات أخــرى ،وجميعهــا ُمنتجــة إنتاجــا الئقــا .قــام تنظيــم القاعــدة بعمــل نفــس
ال�شــيء منذ  ،٢٠١٠وإن لم تكن منتظمة ،فنشــر في البداية مجلة “( ”Inspireإلهام)
و”( ”Resurgenceالعــودة) فــي  ،٢٠١٤والتــي لــم ُينشــر منهــا إال عــددان .االختالفــات فــي
االســتراتيجية بيــن مجــات تنظيــم القاعــدة وتنظيــم الدولــة قــد تــم تحليلهــا ومقارنتهــا
بمجلــة دابــق مــن ق َبــل ســيلين نوفيناريــو والتــي أشــارت إلــى أن القاعــدة ّ
توجــه اهتمامهــا
ِ
ِ
ّ
تركــز مجلــة دابــق بشــكل أسا�ســي علــى التجنيــد للخالفــة ،ولكنهــا
نحــو الغــرب ،فــي حيــن ِ
تزيــد تركيزهــا بشــكل كبيــر فـ ُـي ســياقات العنــف والتخويــف ( .)Novenario 2015ومــن
الجديــر بالذكــر أنــه عندمــا أجبــر تنظيــم الدولــة علــى اتخــاذ موقــع دفاعــي ،قــام بتغييــر
اســتراتيجيته نحــو تجنيــد املقاتليــن الــذي يحافظــون علــى مــكان إقامتهــم ويشــنون
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هجمات على الدول الغربية.

غالف ألحد أعداد مجلة دابق الصادرة باللغة اإلنكليزية
وباقتنــاص فرصــة ســهولة النشــر عبــر اإلنترنــتُ ،
ص ِّممــت املجــات بحيــث تظهــر وكأنهــا
ً
مجــات ورقيــة ،ولكــن مجــات القاعــدة تبــدو موجهــة بشــكل أسا�ســي للمؤمنيــن بهــا
ً
ســلفا ،فالعــدد األخيــر الصــادر عــن مجلــة العــودة التابعــة للقاعــدة هــو عبــارة عــن
مقابلــة مــن  ٩٠صفحــة مــع شــهيد جهــادي غربــي هــو أدهــم غــدن ،فــي حيــن أن املقــاالت
ً
فــي مجلــة تنظيــم الدولــة أقصــر بكثيــر ،وتأتــي َّ
مدعمــة بالعديــد مــن الصــور التــي غالبــا
مــا تكــون مليئــة بالعنــف.
كمــا بــدأ تنظيــم الدولــة بنشــر أعمــال محمــد بــن عبــد الوهــاب عبــر اإلنترنــت ،وعبــد
الوهــاب هــو داعيــة ســلفي مــن العالــم العربــي فــي القــرن ال ـ  ،١٨وهــو مــن ملهمــي تنظيــم
ً
الدولــة بشــكل واضــح ،ولكنــه – بالتأكيــد – أيضــا مؤســس نمــط اإلســام الخــاص
ً
باململكــة الســعودية العربيــة .ويعــد نشــر وتوزيــع أعمالــه شــكال مــن املطالبــة بإرثــه،
ً
ً
ُ
َّ
وموجــه ضــد الســعودية التــي تعتبــر عــدوا خاصــا لتنظيــم الدولــة (.)Bunzel 2016, 1; 8
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يتألــف النشــاط اإلعالمــي الجهــادي األسا�ســي اليــوم مــن الفيديوهــات أو البيانــات
الصغيــرة املنشــورة بصيغــة  PDFعلــى صيغــة بيــان صحفــي ،ولكــن هــذه املنشــورات
نمت بشكل مضاعف عند كل من تنظيم الدولة ومنافستها في سوريا جبهة النصرة،
حيــث ارتفــع إلــى معــدل عشــرة فيديوهــات بشــكل يومــي ،وذلــك بحســب مــا ســجله
املوقــع املســحي  .Jihadology.netمعظــم ذلــك موجــود ألغ ـراض التباهــي باإلنجــازات
علــى الجبهــة ،فــي حيــن ال ي ـزال بعضهــا ُي ّ
عبــر عــن أنشــطة أكثــر ســلمية ،ولكنهــا تبقــى
ِ
مرتبطــة بطابــع أيديولوجــي .قامــت جبهــة النصــرة فــي رمضــان  ٢٠١٦بعــرض مسلســل
يومــي للمعــارك األساســية املنتصــرة مــن ِق َبــل املســلمين خــال رمضــان ،باإلضافــة إلــى
مسلســل آخــر عــن مكاتــب الدعــوة لــكل منطقــة فــي إقليمهــا .فــي املقابــل تســتمر داعــش
فــي بــث األناشــيد وتــاوة القـرآن ،وقامــت واليتهــا املختلفــة فــي رمضــان بنشــر فيديوهــات
ً
ً
صغيــرة ملعــارك للتشــويق ألفــام أطــول تتنــاول طابعــا معينــا مثــل “هدايــة النــاس”
و”بمناســبة الذكــرى الســنوية الثانيــة للخالفــة اإلســامية”.
تتســم النشــاطات اإلعالمية لتنظيم الدولة باالتســاع ،وبحســب ما تقوله عن نفســها
ُ
فــي مجلــة الفرقــان التــي تنشــر مــن ِق َبــل مكتبهــا اإلعالمــي الخــاص ،فــإن النشــاطات
اإلعالميــة تخضــع إلدارة املجلــس اإلعالمــي (ديــوان اإلعــام) وهــو جـ ٌ
ـزء مــن  ١٤مجلــس
حكومــي فــي الدولــة ( .)Islamic State 2016bباإلضافــة للمجــات املذكــورة ،يديــر
تنظيــم الدولــة محطــة تلفازيــة وسلســلة مــن املحطــات اإلذاعيــة علــى الراديــو املحلــي،
ومكتــب للترجمــة ودورات تدريــب فــي مجــال اإلعــام .وقامــت إحــدى وســائلها اإلعالميــة
ً
فــي حزيـران  - ٢٠١٦واليــة الخيــر  -أيضــا بإنتــاج فيلــم عــن الحــرب اإلعالميــة املوجهــة
ضــد تنظيــم الدولــة وكيــف يســتجيب لهــا التنظيــم ،وتحــت عنــوان “وحــي الشــيطان”،
ُيظهــر الفيديــو خمســة رجــال كشــفوا معلومــات للعالــم الخارجــي عــن مدينتهــم ديــر
زور الواقعـ�ة تحـ�ت حكـ�م التنظيـ�م مقابـ�ل بعـ�ض الـ�دوالرات كمـ�ا َّيدعـ�ي التنظيـ�م( (�Is
 ،)lamic State 2016aونراهــم يعترفــون ثــم يتــم إعدامهــم ،إمــا بقطــع رقابهــم ،أو
عــن طريــق ربطهــم بجهــاز حاســبوهم الخــاص أو بكاميراتهــم التــي تنفجــر بهــم .وبيــن
هــذه اإلعدامــات الخمســة ،يقــول الـراوي قصــة الخونــة األوائــل فــي عصــر النبــي وكيــف
تــم التعامــل معهــم ،وفــي النهايــة يقـ ِّـدم الفيديــو معلومــات عــن النشــاطات اإلعالميــة
لتنظيــم الدولــة ،بمــا فيهــا األربعيــن مكتــب التابعيــن لهــا.
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إذن ،مــاذا عــن املرجعيــة الدينيــة؟ بحســب تنظيــم الدولــة ،هنــاك شــخص واحــد
يمتلــك الســلطة الدينيــة الفعليــة ،وهــو املسـ َّـمى بالخليفــة ،أبــو بكــر البغــدادي .فيمــا
ً
َّ
عــدا خطبتــه التدشــينية فإنــه لــم يظهــر إال قليــا ،عــن طريــق خطابــات مســجلة ،ومــع
ً
ً
ذلــكُ ،يستشــهد بــه كثيـرا فــي مــواد تنظيــم الدولــة .واألكثــر تكـرارا – بالرغــم مــن ندرتهــا
– هــي خطابــات الناطــق الرســمي باســم التنظيــم أبــو محمــد العدنانــي التــي تصــدر
بصيغــة صوتيــة .وال ُيعتــرف باملرجعيــة الدينيــة لهذيــن الرجليــن خــارج دوائــر التنظيــم،
بالرغــم مــن أن البغــدادي يحمــل شــهادة مــن معهــد دينــي فــي الع ـراق .وبشــكل عــام،
يواجــه تنظيــم الدولــة صعوبــات فــي اســتجداء العلمــاء مــن خــارج دائــرة التنظيــم .تمــت
عمليــة ترشــيح البغــدادي ملنصــب الخالفــة عــن طريــق العلمــاء مــن داخــل التنظيــم
وهــم غيــر َّ
معرفيــن كمرجعيــات ســنية بالنســبة ملــن هــم خــارج التنظيــم ،فقــد قامــت
غالبيــة شــبكات العلمــاء علــى الصعيــد الوطنــي والعالمــي بتوجيــه إدانــة شــديدة
للتنظيــم ،حتــى أن مشــايخ جهادييــن معروفيــن قامــوا بالتبـ ّ ِـري مــن التنظيــم وانخرطــوا
فــي املحاججــة ضــده ،وقــد تبــع ذلــك غالبيــة املجــادالت بيــن تنظيــم الدولــة والقاعــدة
( .)Skovgaard-petersen 2016وكان لهــذا فهــم يســير فــي البروباغانــدا اإلعالميــة
التــي كـ َّـرس لهــا تنظيــم الدولــة مســاحة كبيــرة الســتنكار وشــجب وتخطــيء وإضعــاف
وانصيــاع العلمــاء فــي هــذا العالــم؛ فحمــل شــهادات دكتــوراه أو درجــات أخــرى مــن
ً
جامعــات مــن الخــارج ليــس – فــي نظــر التنظيــم – دليــا علــى الدرجــة العلميــة بــل
هــو دليــل علــى الفســاد ،وهــذا ال يعنــي جهلهــم التــام .مــن الناحيــة العقديــةَّ ،يتخــذ
ً
ً
التنظيــم موقفــا عقديــا يتماهــى بدرجــة مــا مــع تنظيــم القاعــدة والتيــارات الســلفية
َّ
األخــرى ،ومــن الناحيــة الفقهيــة ،يتبــع التنظيــم هــذا الت ـراث ،وبشــكل خــاص ت ـراث
ً
ً
محمــد بــن عبــد الوهــاب املذكــور ســابقا ،آخــذا مقوالتــه وعقوباتــه علــى نحــو أكبــر ممــا
قامــت بــه الجماعــات الســلفية بشــكل عــام .ســيبقى التنظيــم مــع ذلــك يستشــهد بآيــات
القـرآن واألحاديــث ،وبتعليقــات العلمــاء التقليدييــن املعروفيــن عليهــاُ ،ويظهــر بالتالــي
ً
ً
ً
ـدا ضمنيـ ًـا لالتهامــات باالنحـراف َّ
املوجهــة إليــه ،كمــا
موقفــا مؤمنــا بالتـراث ويوجــه نقـ
فــي قضيــة العبوديــة علــى ســبيل املثــال.
ُ
خالصة
ُ
َ
ز
ر
قبل عشــرة أعوام ،كانت جميع املواد اإلعالمية املنتجة في ســو يا من إخراج وتو يع
النظــام أو رجالــه املوثوقيــن ،وكان النظــام يتمتــع بالقــدرة والكفــاءة علــى مراقبتهــا
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والتحكــم بهــا ،وكان الســوريون بشــكل عــام مضطريــن للتكيــف مــع هــذا الواقــع،
ّ
يمثــل الصــورة
وإن كان القليــل منهــم علــى قناعــة بـ
ـأن مــا ًيعرضــه النظــام فــي إعالمــه ِ
ً
الحقيقيــة لألحــداث ،وبالتالــي كان أمـرا مربــكا أن يشــاهدوا تكاثــر الوســائط اإلعالميــة
التــي تتبنــى تصــورات شــديدة االختــاف عــن العالــم.
لقــد تتبعنــا االتســاع الدرامــي للنشــاط اإلعالمــي فــي ســوريا ،منــذ الســيطرة شــبه
َّ
و
الكاملــة للدولــة علــى تدخــل املحطــات التلفازيــة العربيــة ،وحتــى بــر ز املنافذ اإلعالمية
املعارضــة وإعــام الثــورة ،وانتهـ ًـاء بتأســيس كيــان منافــس علــى األرا�ضــي الســورية
َّ
و
يحظــى بــوزارة إعالميــة خاصــة بــه وبوفــرة فــي القنــوات ومحطــات البــث و ســائط
اإلنترنــت .وبالتأكيــد ،فــإن تنظيــم الدولــة يحظــى بتحكـ ٍـم فــي املشــهد اإلعالمــي علــى نحــو
أشــمل وأكبــر ممــا كان عليــه حــزب البعــث فــي أي وقــت م�ضــى ،وبلغــة ُ
النظــم اإلعالميــة،
يمكن وصف إقليم تنظيم الدولة بأنه نظام إعالمي شمولي ،يهدف إلى جعل سكانه
ً
يؤمنــون ويتصرفــون بنـ ًـاء علــى البروباغانــدا التــي ّ
يقدمهــا ،بــدال مــن إخضاعهــم لنظــام
ِ
تأديبــي لكــي ُيذعنــوا لخطابــه الرســمي (.)Wedeen 1999, 74-75
ً
ً
ن
ـكان إال فــي حقــل اإلســام الســني،
ـ
م
ـي
ـ
ف
ـكل
ـ
ش
ال
ـذا
ـ
ه
ب
ـا
ـ
م
تا
ـذا
ـ
ه
ـو
ـ
ك
ي
أن
ـا
لــم يكــن ممكنـ
ٍ
كانــت هــذه إحــدى املســاحات التــي حــرص فيهــا النظــام علــى فــرض الرقابــة والتقييــد
التــام ،ومــع ذلــك ،كانــت ريــاح التغييــر موجــودة حتــى فــي هــذه املنطقــة وقبــل ثــورة
 .٢٠١١وفــي لحظــة الثــورة ،حصــل مشــايخ مهمــون عامليــون علــى مســاحة التلفزيــون
عــن طريــق قنــوات دينيــة (وعــن طريــق قناتــي الجزيــرة وال )MBC1املهيمنتيــن علــى
جمهــور مــن داخــل ســوريا ،وقامــوا بالدعــوة إلــى تصــور عــن اإلســام مختلــف عــن مــا
ً
ينشــره مشــايخ النظام الســوري .وعندما بدأت الثورة ،بدأ املشــايخ الســوريون أيضا
ً
باتخــاذ خطــوات للــرد ووجــدوا طرقــا جديــدة أكثــر قــوة إليصــال رســالتهم عــن طريقهــا،
ً
وعــادت الخطــب التــي يغلــب عليهــا االعتــدال ،فــي حيــن بــث اإلعــام الجديــد خطابــا
أكثــر سياســية مــع االعتمــاد علــى التجييــش العاطفــي .اضمحــل الطابــع األدبــي ليفســح
املجــال ألشــكال شــفهية وســمعية مثــل الغنــاء وتــاوة الق ـرآن.
توجــه اإلعــام والبرامــج واملحتــوى الدينــي الســني منــذ  ٢٠١١نحــو ّ
َّ
املقدمــة ،وأصبــح
ِ
فــي مقدمــة االهتمــام والقلــق والخــوف العــام ،وخــال الشــهور األولــى مــن املظاه ـرات
ً
الســلمية الحاشــدة ،كانــت هنــاك عمليــة نشــر لرســائل دينيــة أكثــر تشــددا أدارهــا
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فاعلــون محــددون محســوبون علــى املعارضــة وذلــك باإلضافــة لبعــض املرجعيــات
الســنية الداعمــة للنظــام .أصبحــت الشــرعنة الدينيــة لالقتتــال والقتــل هــي املعيــار
عنــد كال طرفــي الص ـراع السيا�ســي ،وليــس فقــط بيــن املســلمين الســنة ،وقــد أدى
َّ
ـام ســني (وشــيعي) شــوفيني
هــذا إلــى صعــود االقتتــال الطائفــي وهيــأ الطريــق لبــروز إعـ ٍ
وجهــادي بالفعــل.
انخــرط كل مــن تنظيــم الدولــة اإلســامية وجبهــة النصــرة -أبــرز الجماعــات الجهاديــة
ً
الســنية -فــي اإلعــام عبــر اإلنترنــت علــى نطــاق واســع وبنتائــج مدهشــة ومخيفــة حقــا،
كمــا قامــوا بإحــداث تجديــد جــذري لرســالة اإلعــام اإلســامي علــى مســتويات عديــدة،
وذلــك عــن طريــق توظيــف تصورهــم الخــاص عــن األيدولوجيــة الســلفية الجهاديــة.
ً
مــع ذلــك فهــم يفتقــدون لقيــادات دينيــة معروفــة ومؤثــرة ،كمــا أنهــم ال يملكــون أنصــارا
ُ ّ
ً
ـوة بالنســبة لهــم ،وبــدال
ـ
ق
ـة
ـ
ط
نق
ـمية
ـ
س
الر
ـة
ـ
ي
الدين
ـلطة
ـ
س
ال
ل
ـك
ٍ
مــن العلمــاء ،وال تشـ ِ
مــن ذلــك ،يوجهــون ذات النقــد الخبيــث لطبقــة العلمــاء القائمــة فــي ســوريا والعـراق،
باعتبارهــم يخدمــون القــادة السياســيين لهــذه الــدولَّ .
تترســخ ادعاءاتهــم الدينيــة
ُ
فــي الفيديوهــات التــي تنشــر مــن ِق َبــل مؤسســاتها ومقاتليهــا ،ال باســم زعمــاء دينييــن،
ً
ّ
ُويمكــن أن يشـ ِـكل هــذا نقطــة ضعــف ،كمــا يمكــن أن يشــير أيضــا إلــى طريقــة ليتغلــب
العلماء املسلمين على األزمة الدينية السنية التي تقع مسؤولية إنهاءها على عاتقهم
مثلهــم مثــل أي جهــة أخــرى.
قائمة املراجع
Alterman, J 2011, ‘The Revolution Will Not Be Tweeted’, in The Washington Quarterly,vol. 34, no. 4, pp. 103-116.
Al-Buti 2011a, Symposium in the Nur al-Islam channel. Available at: Link; [Accessed
November 24 2016].
Al-Buti (2011b), Fatwa on shooting into crowds. Available at: Link; [Accessed Novem]ber 24 2016
Bunzel, C 2016, The Kingdom and the Caliphate. Duel of the Islamic States, Washington,Carnegie.
Galal, E (ed.) 2014, Arab TV-Audiences. Negotiating Religion and Identity, Frankfurt
AM, Peter Lang Verlag.

14

Islamic State 2016a, Wahy Shaytan. Available at: Link; [Accessed 24 November 2016]
Islamic State 2016b, The Structure of the Caliphate. Available at: Link; [Accessed November 24 2016].
Lynch, M 2006, Voices of the New Arab Public, New York, Columbia University Press.
Lynch, M 2015, ‘The Rise and Fall of the New Arab Public Sphere’, Current History, pp.
331-36.
Novenario, CM 2016, ‘Differentiating Al Qaeda and the Islamic State through Strategies Publicized in Jihadist Magazines’, Studies in Conflict and Terrorism. DOI:
10.1080/1057610X.2016.1151679
O’Bagey, E 2012, ‘Jihad in Syria’, Washington: Institute for the Study of War. Available
at: Link; [Accessed 24 November 2016]
Pierret, T 2011, Baas et Islam en Syrie, Paris, Puf.
Rugh, W 1979, The Arab Press, Syracuse: Syracuse University Press.
SA 2015, ‘Ahmad Badr al-Din Hassoun – dhabit al-mukhabarat bi rutbat mufti’. Available at: Link [Accessed 24 November 2016]
Skovgaard-Petersen, J 2014, ‘New Media in the Muslim World‘, The Oxford Encyclopedia of Islam and Politics, vol. 2, pp. 183-88.
Skovgaard-Petersen, J 2016, ‘Arven fra Abu Bakr. Om historieopfattelse og ideologihos Al-Qaeda og IS’, in: Splittelsen i Global Jihad, Copenhagen, DIIS Forlag.
Sreberny, A and Mohammedi, A 1994, Small Media, Big Revolution: Communication,Culture, and the Iranian Revolution, Minneapolis, University of Minnesota Press.
Al-Tamimi, A 2013, ‘Jihad in Syria (Part II): The Assad Regime Perspective’, in Syria
Comment, Available at: Link
Wedeen, L 1999, Ambiguities of Domination, Chicago, University of Chicago Press.
Winter, C 2015, Documenting the Virtual ‘Caliphate’, London, Quilliam Foundation.
 نشــرت هــذه الورقــة باللغــة:املصــدر
:اإلنكليزيــة فــي كتــاب
اإلعــام الجديــد والصــراع علــى الشــرق
2016 / األوســط
alaalamorg

 ترجمات:فئة
16-1-2017 :تاريخ النشر
 معهد العالم للدراسات:رابط املادة

info@alaalam.org

alaalamorg

