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:من يؤيد داعش؟ ولماذا؟
محاولة في فهم دوافع التعاطف مع داعش
Who Supports ISIL?:
Understanding the Roots of Sympathy with the Islamic State

ّ
ً
 وأصبحت،مهم ًة وتطــورًا غري ًبا في المنطقــة العربية
ظاهــرة
مثــل تنظيم الدولة اإلســامية
ّ
 اهتــم برنامج،2014  ومنــذ منتصف عــام.هــذه الظاهــرة تحتــل حيــ ًزا كبي ًرا مــن النقــاش العام
المؤشــر العربي في المركز العربي لألبحاث ودراســة السياســات بالتعرّف إلى آراء مواطني
 تهدف الورقة إلــى العوامل والدوافع التي.نحو مباشــر في التنظيم
ٍ المنطقــة العربيــة على
تجعــل المســتجيبين يحملــون وجهــات نظــر إيجابيــة نحــو داعــش وفق مــا تظهــره نتائج عام
 وتخلــص الورقــة إلــى أنــه حتــى هــؤالء القلــة. ومقارنتهــا بنتائــج الســنوات الســابقة،2016
المؤيديــن للتنظيــم ال ينطلقــون من موقــف مرتبط بأفكار هــذا التنظيم وقيمــه؛ فالتدين أو
الموقــف مــن دور الديــن في الحياة العامة غير مؤثر في تشــكيل نظرة إيجابية أو ســلبية نحو
 وإنمــا مواقف مرتبطة باتجاهات الرأي العام نحو قضايا سياســية تعصف بالمنطقة،داعــش
.العربية
. العراق، سورية، داعش، الرأي العام العربي:كلمات مفتاحية
The rise of the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) offered a significant
and puzzling turning point in the Arab region, casting a large shadow over public
debate. Since 2014, the Arab Opinion Index has sought to better understand
Arab public attitudes towards ISIL. This paper explores findings from the 2016
survey to understand the drivers of positive views of ISIL among a small group of
respondents, and to compare those findings with results from earlier surveys. The
main conclusion is that, the miniscule subset of respondents who have positive
views of ISIL are not inspired by shared values or religiosity. No statistically
significant correlation could be found between respondents' self-identified
religiosity or their attitudes towards the role of religion in the public sphere and
their views of ISIL. In contrast, attitudes towards ISIL could be attributed to
respondents' views on a number of political issues affecting the Arab region.
Keywords: Arab Public Opinion, ISIL, Syria , Iraq .
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منذ منتصف عام  ،2014مثّل تنظيم الدولة اإلسالمية املعروف
بـ "داعش" ظاهر ًة مه ّم ًة وتطو ًرا غريبًا يف املنطقة العربية ،وأصبحت
هذه الظاهرة تحتل حي ًزا كب ًريا من النقاش العام منذ بسط التنظيم
سيطرته عىل مساحات شاسعة من األرايض العراقية والسورية،
وفضل عن ذلك ،تثري جميع
ً
إضاف ًة إىل سيطرته عىل مدينة املوصل.
أطروحاته ومامرساته العنيفة والدموية يف املنطقة العربية وخارجها
كث ًريا من الجدل والنقاش.
بناء عليه ،نفّذ املركز العريب عدة استطالعات للوقوف عىل اتجاهات
الرأي العا ّم نحو داعش؛ كان أولها استطالع عام  .(((2014وتض ّمن املؤرش
العريب ،يف قسم القضايا الراهنة ،مجموع ًة من األسئلة التي تتناول هذا
املوضوع؛ ملحاولة معرفة اتجاهات الرأي العا ّم نحوها .وتتضمن هذه
األسئلة الوقوف عىل آراء املواطنني يف املنطقة العربية يف تنظيم داعش،
وعىل آرائهم يف قوة تأييد التنظيم بني أنصاره ،إضاف ًة إىل التعرف إىل
آرائهم يف العوامل التي ساهمت يف نشوئه ،وأفضل العوامل التي
تساهم يف القضاء عىل اإلرهاب وعىل هذا التنظيم يف املنطقة العربية.
ومثلت نتائج هذه االستطالعات معلومات قيمة حول آراء املواطنني يف
هذه الظاهرة وتطورها واملوقف منها .تهدف هذه الورقة إىل محاولة
التعرف إىل العوامل والدوافع التي تجعل املستجيبني يحملون وجهات
نظر إيجابية تجاه داعش عىل قلة نسبة هؤالء املستجيبني.

•نظرة مواطني املنطقة العربية تجاه تنظيم "داعش"
يف إطار التع ّرف إىل آراء مواطني املنطقة العربية عىل نح ٍو مبارش
يف تنظيم "داعش"ُ ،سئل املستجيبون إ ْن كانت نظرتهم إيجابي ًة أو
سلبي ًة تجاه هذا التنظيم .وقد أفاد  %2من املستجيبني أ ّن نظرتهم
عب
إيجابية ج ًدا ،وقال  %3إ ّن نظرتهم إيجابية إىل ح ٍّد ما ،يف حني ّ
 %89عن أ ّن نظرتهم تجاه هذا التنظيم هي نظرة سلبية ج ًدا وسلبية
إىل ح ٍّد ما .ويف املقابل أفاد  %5من املستجيبني بـ "ال أعرف" أو
رفضوا اإلجابة .ومن املهم تأكيد أ ّن نسبة الذين أفادوا أن لديهم
نظرة إيجابية كبرية نحو داعش كانت  %2من املستجيبني ،وهي
نسبة منخفضة ج ًّدا وتقع ضمن حدود هامش الخطأ ،يف كل مجتمع
من املجتمعات املستطلعة.
كل بلد من البلدان املستطلعة
مث ّة شبه توافق بني أغلبية املستجيبني يف ّ
عىل موقف سلبي .وكانت أعىل هذه النسب يف العراق ،والسعودية،
عب ما نسبته  %99من تلك املجتمعات عن ذلك ،مقابل %1
ولبنان؛ إذ ّ
قالوا إ ّن نظرتهم إيجابية ج ًدا أو إيجابية إىل ح ّد ما ،وكانت نسبة الذين
 1نفذ املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات استطال ًعا للرأي العام شمل املجتمعات
التالية :األردن ،والسعودية ،وتونس ،والعراق ،وفلسطني ،وكان حجم العينة الكلية 5100
مستجيب ومستجيبة.
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أفادوا أن نظرتهم سلبية تجاه داعش يف األردن  ،%98وتونس ،%94
وفلسطني  ،%93والكويت  ،%91والجزائر  .%90أما أعىل النسب التي
سجلت نظرة إيجابية فكانت يف السودان  ،%7ومرص  ،%6وموريتانيا
%5؛ إذ أفاد ما نسبته  %5من املوريتانيني أن لديهم نظرة إيجابية
ج ًدا .ويف هذا السياق ،من املهم اإلشارة إىل أ ّن  %62من املوريتانيني
أفادوا أنهم ال يتابعون عىل اإلطالق األخبار املتعلقة بداعش .ونسب
املتابعة لألخبار املتعلقة بداعش يف هذه البلدان متدنية مقارنة ببلدان
مستطلعة أخرى؛ بحيث عرب  %44من املرصيني بأنهم ال يتابعون أخبا ًرا
عن داعش ،و %28ناد ًرا ما يتابعونها ،وبنسب متقاربة عند السودانيني
عن عدم متابعتهم داعش وأخباره.
عند مقارنة آراء املستجيبني يف استطالع  2016بنتائج استطال َعي
 2014و 2015بشأن نظرة املستجيبني تجاه داعش ،تظهر النتائج عىل
يل ارتفا ًعا يف نسبة الذين أفادوا أ ّن نظرتهم سلبية تجاهه
نح ٍو ج ّ
من  %72إىل  %80يف استطال َع ْي  2015و ،2016وانخفاضً ا موازيًا
بالنسبة إىل الذين أفادوا أ ّن لديهم نظر ًة إيجابي ًة أو إيجابي ًة إىل ح ٍّد
ما؛ فقد سجلت نسبة  %11يف استطالع  %4( 2014إيجابية ج ًدا،
و %7إيجابية إىل ٍ
حد ما) ،وانخفضت إىل  %7يف عام %3( 2015
إيجابية ج ًدا ،و %4إيجابية إىل ٍ
حد ما) ،وصولً  ،يف عام  ،2016إىل
نسبة  %2إيجابية ج ًدا و %3إيجابية إىل ٍ
حد ما.
إ ّن مقارنة نتائج استطالع  2016باالستطالعات السابقة يف املجتمعات
يل ،ارتفاع نسبة من قالوا إ ّن نظرتهم
املدروسة ،تُظهر عىل نح ٍو ج ّ
تجاه داعش هي نظرة سلبية يف استطالع  ،2016يف كل مجتمع من
املجتمعات ،وهي أعىل من التي سجلت يف استطال َع ْي  2014و.2015
يل ،يف جميع البلدان املستطلعة.
ويتّضح هذا األمر ،عىل نح ٍو ج ّ
وإ ّن هذه التغريات يف نظرة املستجيبني تجاه داعش ميكن أن ت ُفرس
بأ ّن مواقف املواطنني اإليجابية تجاه داعش يف استطالع ترشين
األول /أكتوبر  ،2014مل تكن ناتج ًة من اقتناع أو موقف يتقاطع مع
مواقف داعش أو ما يدعو إليه ،وإمنا كانت ناتجةً ،عىل األرجح ،من
موقف سيايس متعلّق بتطورات األحداث يف العراق وسورية آنذاك،
ورسعان ما تغري هذا املوقف بتغري التطورات يف املنطقة ،إضاف ًة إىل
مزيد من املعرفة بهذا التنظيم وآرائه.
عكست النتائج السابقة أن الرأي العام يف املنطقة العربية يكاد يكون
مجم ًعا عىل موقف سلبي تجاه داعش ،وأن الذين لديهم وجهات
نظر تتضمن موقفًا ميكن فهمه عىل أساس أنه متعاطف أو يقبل أو
إيجايب تجاه داعش ،ميثلون نسبة محدودة ج ًدا .ومع ذلك فإن هدف
هذه الورقة محاولة تحليل هذه النتائج لفهم من هؤالء الذين لديهم
نظرة إيجابية أو متيل إىل اإليجابية.
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الشكل ()1
بوجه عا ّم ،ألديك نظرة إيجابية أم سلبية تجاه تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش"؟
( %من املستجيبني الذين سمعوا عن التنظيم)
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الشكل ()2
بوج ٍه عا ّم ،ألديك نظرة إيجابية أم سلبية تجاه تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش"؟
( %من املستجيبني الذين سمعوا عن تنظيم داعش مقارن ًة باستطالعي  2014و2015
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•التدين والتعاطف مع تنظيم "داعش"
انطلقت عملية التحليل هذه ابتدا ًء من فكرة أن املتعاطفني مع
داعش هم بالرضورة يتفقون مع أفكار هذا التنظيم ،وخاصة
فيام يتعلق باملوقف الديني والتدين .ويف هذا السياق ،تم تحليل
اتجاهات الرأي العام نحو التنظيم بالتقاطع مع أربعة متغريات،
يعكس كل منها موقفًا يتباين فيه املستجيبون يف مستويات تدينهم
أو مواقفهم من قضايا عامة عىل أساس ديني :األول ،مستوى تدين
املستجيبني؛ والثاين ،مواقف املستجيبني نحو عبارة "أن املامرسات
الدينية هي مامرسات خاصة يجب فصلها عن الحياة العامة"؛
والثالث ،مواقف املستجيبني نحو عبارة "ملتطلبات االقتصاد
الحديث يسمح للبنوك باستخدام الفوائد البنكية"؛ والرابع ،مواقف
املستجيبني نحو فصل الدين عن السياسة .وانطالقًا من افرتاض أن
املستجيبني الذين يدعمون تنظيم داعش يجب أن يكونوا عىل
تقاطع عقائدي وفكري مع ما يطرحه هذا التنظيم ،فإن نسبة
النظرة اإليجابية يجب أن ترتكز بني املتدينني ج ًدا وتنخفض بني
غري املتدينني ،ويجب أن يرتكز الذين يحملون وجهات نظر إيجابية
نحو هذا التنظيم بني الذين عرفوا أنفسهم متدينني ج ًدا أو إىل ٍ
حد
ما وبني الذين يعارضون فصل املامرسات الدينية عن الحياة العامة
والذين يعارضون أن يسمح للبنوك باستخدام الفوائد البنكية
والذين يعارضون بشدة فصل الدين عن السياسة.
تظهر النتائج بأن نسبة الذين يحملون وجهة نظر إيجابية أو
إيجابية إىل ٍ
حد ما بني املتدينني ج ًدا كانت  ،%4بينام كانت %3
بني غري املتدينني .وكانت النسبة نفسها ما بني الذين يحملون نظرة
حد ما بني املتدينني ج ًدا واملتدينني إىل ٍ
إيجابية إىل ٍ
حد ما ،بل إن
أقل نسبة تحمل وجهة نظر إيجابية ج ًدا كانت بني املتدينني إىل
ٍ
حد ما ( ،)%2بينام كانت نسبة الذين يحملون نظرة سلبية بني
املتدينني ج ًدا  %81مقابل  %83بني غري املتدينني ،وكانت النسبة
 %87بني املتدينني إىل حد ما؛ ما يعني أ ّن عامل التدين غري مهم
يف تحديد من يحملون نظرة إيجابية أو سلبية نحو تنظيم داعش.
ومل ّا كانت نسبة الذين يحملون نظرة إيجابية بني غري املتدينني
شبه متطابقة مع املتدينني ج ًدا ،وأقل من تلك عند املتدينني إىل
ٍ
حد ما ،إضافة إىل أن االختبارات اإلحصائية ( )ANOVA Testتشري
إىل عدم وجود عالقة ترابطية بني مستوى التدين والتأييد لداعش،
فإن النظرة اإليجابية نحو داعش ليست بالرضورة مرتبطة مبدى
التقاطع بني حامل هذه النظرة واقتناعه بأفكار هذا التنظيم؛
شخصا يتناقض مع ما
أي إ ّن حامل النظرة اإليجابية قد يكون
ً
يطرحه داعش من أفكار ومبادئ وعقيدة .ويتكرس هذا عندما
يظهر تحليل البيانات أ ّن  %5من الذين يع ّدون املامرسات الدينية
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هي مامرسات خاصة يجب فصلها عن الحياة العامة يحملون
نظرة إيجابية تجاه داعش ،وهي  %6لدى الذين يعارضون هذه
العبارة ،كام أ ّن نسبة الذين يحملون نظرة إيجابية لداعش بني
املوافقني عىل السامح للبنوك باستخدام الفائدة هي  %6مقابل
 %5من املعارضني لها .كام أن  %5من الذين يؤيدون فصل الدين
عن السياسة هم ممن يحملون وجهة نظر إيجابية نحو داعش
وهي شبه متطابقة مع تلك عند الذين يعارضون الفصل (.)%6
ويف اإلطــار ذاتــه ،عند التعرف إىل اتجاهات الــرأي العا ّم نحو
أسباب قوة تنظيم "داعش" وشعبيته ونفوذه بني مؤيديه ،أظهرت
النتائج أن  %17من املستجيبني يرون أ ّن اإلنجازات العسكرية
التي حققها التنظيم هي السبب الرئيس لقوته بني مؤيديه.
وأفاد  %15من املستجيبني أ ّن إعالن الخالفة اإلسالمية يُع ّد أه ّم
عنرص من عنارص قوة تنظيم داعش بني مؤيديه .يف حني أفاد
 %14أ ّن التزام املبادئ اإلسالمية هو أه ّم عنارص قوة التنظيم
بني مؤيديه .وقال  %12من املستجيبني إ ّن أه ّم عنرص من عنارص
قوة تنظيم الدولة (داعش) هو استعداده ملواجهة الغرب ،يف حني
أفاد  %11أ ّن قوله إنه يدافع عن أهل السنة هو أه ّم أسباب
قوته ،وركّز  %5من املستجيبني عىل استعداد التنظيم ملواجهة
إيران بوصف ذلك أهم سبب لقوته ونفوذه بني مؤيديه ،يف
حني ركّز  %4عىل معاداته مليشيات وجامعات مسلحة أخرى
وقتالها .ويف املقابل ركز  %3من املستجيبني عىل معاداته للنظام
رأي ألهم عنارص
السوري و/أو العراقي ،ومل يستطع  %17تقديم ٍ
قوة داعش؛ أي إ ّن نحو ثلث الرأي العا ّم ركّز عىل عوامل دينية أو
مرتبطة بالدين بوصفها أسبابًا ألهم عنارص قوته بني مؤيديه ،يف
حني ركّز أكرث من نصف املستجيبني عىل عنارص سياسية مرتبطة
باألوضاع القامئة يف منطقة املرشق العريب واإلقليم.
عبوا عن موقف إيجايب
وعند تحليل اتجاهات املستجيبني الذين ّ
تجاه داعش بالتقاطع مع اتجاهاتهم نحو أهم عنارص قوة داعش
بني مؤيديه ،تشري النتائج إىل ارتفاع النظرة اإليجابية نحو داعش،
كلام كان تفسري املستجيب لعوامل قوة داعش بأنها االستعداد
ملواجهة الغرب أو االستعداد ملواجهة إيران أو التزام مبادئ اإلسالم
أو اإلنجازات العسكرية؛ مقارنة بانخفاضها كان رأي املستجيب
أن عنارص قوة داعش هي إعالن الخالفة اإلسالمية وادعاؤه الدفاع
عن أهل السنة وقتاله مليشيات أخرى .بل أظهرت النتائج أن
 %34من الذين يحملون نظرة إيجابية أفادوا أن عوامل دينية
هي التي تساهم يف قوة التنظيم ونفوذه بني مؤيديه ،مقارنة
بـ  %35بني الذين يحملون نظرة سلبية .وأفاد  %55ممن يحملون
نظرة إيجابية أن عوامل سياسية هي التي تساهم يف قوة التنظيم
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عند مقارنة اتجاهات الرأي العام يف استطالع  2016باتجاهات
استطالع  ،2015تظهر النتائج أن نسبة الذين أفادوا أن أهم أسباب
قوة داعش بني مؤيديه هي أسباب دينية (إعالن الخالفة اإلسالمية،
أو التزام املبادئ اإلسالمية) قد انخفض يف استطالع  2016مقارنة
بالنسب التي سجلت يف استطالع  .2015كذلك انخفضت نسبة
الذين عزوا ذلك إىل اإلنجازات العسكرية ،أو استعداده ملواجهة
الغرب ،مقابل ارتفاع نسبة الذين أفادوا أن أهم سبب لقوته هو
استعداده ملواجهة إيران أو قتاله مليشيات وجامعات مسلحة أخرى
يف استطالع  2016مقارنة مبا سجل يف استطالع .2015

بني مؤيديه مقارنة بـ  %44ممن يحملون نظرة سلبية .وقال
 %8من الذين يحملون نظرة إيجابية إن أهم عنارص قوة داعش
ادعاؤه الدفاع عن أهل السنة ،مقابل  %13بني الذين يحملون
نظرة سلبية .ويشري تحليل التقاطعات السابقة بني من يحملون
نظرة إيجابية أو نظرة سلبية تجاه داعش ،إىل التأكيد ،مرة أخرى،
أن النظرة اإليجابية ليست مدفوعة بتقاطع فكري أو عقائدي أو
أيديولوجي معه ،وإمنا أقرب إىل موقف سيايس نابع من عوامل
متعددة مرتبطة بحالة الرصاع والفوىض التي تشهدها املنطقة
العربية وسورية والعراق عىل وجه الخصوص.

الجدول ()1
اتجاهات الرأي العام نحو تنظيم الدولة "داعش" بالتقاطع مع بعض املتغريات القيمية
تعريف املستجيبني الذايت لدرجة تدينهم

اتجاهات الرأي العا ّم
نحو تنظيم الدولة

متدين جدً ا

متدين إىل ح ٍد ما

غري متدين

إيجابية جدًّا
إيجابية إىل ٍ
حد ما
سلبية إىل ٍ
حد ما
سلبية
املجموع

4
4
11
81
100

2
2
9
87
100

3
3
11
83
100

اتجاهات الرأي العا ّم
نحو تنظيم الدولة
إيجابية
سلبية
املجموع
اتجاهات الرأي العا ّم
نحو تنظيم الدولة
إيجابية
سلبية
املجموع
اتجاهات الرأي العا ّم
نحو تنظيم الدولة
إيجابية
سلبية
املجموع

اتجاهات الرأي العام نحو عبارة "املامرسات الدينية هي مامرسات خاصة يجب فصلها عن الحياة
العامة (االجتامعية والسياسية....إلخ)"
املعارضون
املوافقون
6
5
94
95
100
100
اتجاهات الرأي العام نحو عبارة "ملتطلبات االقتصاد الحديث واملعارصُ ،يسمح للبنوك باستخدام
الفوائد البنكية"
املعارضون
املوافقون
5
6
95
94
100
100
اتجاهات الرأي العام نحو عبارة "من األفضل (لبلد الدراسة) أن يفصل الدين عن السياسة"
املعارضون
املوافقون
6
5
94
95
100

100

ددعلالا
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ويلوي  /زومتزومت

الجدول ()2
اتجاهات الرأي العام نحو تنظيم الدولة "داعش" بالتقاطع مع أهم عنرص لقوة داعش بني مؤيديه
اتجاهات الرأي العا ّم نحو تنظيم الدولة

أهم عنرص لقوة "داعش" بني مؤيديه

إيجابية

سلبية

املجموع

االلتزام باملبادئ اإلسالمية

7

93

100

إعالن الخالفة اإلسالمية

4

96

100

أسباب دينية

6

94

100

اإلنجازات العسكرية

7

93

100

استعداده ملواجهة الغرب

8

92

100

استعداده ملواجهة إيران

6

94

100

القول بدفاعه عن أتباع مذهب أهل السنة

4

96

100

معاداته للنظام السوري و/أو العراقي

3

97

100

قتاله مليشيات وجامعات مسلحة أخرى

3

97

100

أسباب سياسية

5

95

100

أخرى

1

99

100

أسباب دينية

أسباب سياسية

من الذين يحملون نظرة إيجابية نحو داعش؟
التحليل السابق يظهر بجال ٍء أن العوامل املرتبطة بالتدين هي عوامل
غري مؤثرة يف تكوين وجهة نظر إيجابية نحو داعش؛ إذ إن نسب
الذين يحملون وجهات نظر إيجابية نحو داعش بني املتدينني ج ًدا
شبه متطابقة مع غري املتدينيني .وهذا ينطبق عىل الذين يحملون
وجهات نظر تجاه دور الدين يف الحياة العامة قد يكون قريبًا
أو متطابقًا مع أفكار داعش ومبادئه ،وأولئك الذين ال يحملون
هذه النظرة.
يف هذا السياق ،من أجل اإلجابة عن سؤال :من هم الذين يحملون
ٍ
تحليالت متقدمة
وجهات نظرة إيجابية نحو داعش؟ قمنا بإجراء
للمستجيبني بحسب نظرتهم لداعش ،مع مجموعة من املتغريات
ألولئك املستجيبني .وقد حددنا مجموعة من املتغريات التي ميكن أن
متثل عوامل يف التأثري يف نظرة املستجيبني تجاه داعش ،وهي:
––تقييم الرأي العام للدولة ومؤسساتها.

––تقييم املستجيبني ملستوى الدميقراطية يف البلدان العربية.

––تقييم املستجيبني لسياسات قوى إقليمية ودولية.
يف سياق تحليل كل متغري من املتغريات السابقة ،بحسب تقاطعاتها
مع آراء املستجيبني كافة يف جميع البلدان املستطلعة آراؤها نحو
داعش ،تبني أن هذا التحليل يف بعض األحيان غري ٍ
مجد؛ إذ إن
اتجاهات الرأي العام يف ٍ
بلد ما قد يكون متأث ًرا بواحد من هذه
املتغريات ،يف حني أن آراء املستجيبني يف ٍ
بلد آخر يكون متأث ًرا بهذا
املتغري عىل نحو معاكس لبلد آخر؛ األمر الذي يؤدي إىل عدم إمكان
دراسة أثر املتغري يف املعدل العام للرأي العام العريب .بناء عليه ،تم
دراسة أثر املتغريات يف املستجيبني يف كل بلد من البلدان املستطلعة
عىل حدة ،عندما يكون أثر املتغري يعكس منطًا متناقضً ا أو بني بلد
وآخر .وقد اختريت البلدان التي تتضمن وجود كتلة كبرية نسب ًّيا؛
أي ميكن تحليلها بالتقاطع مع متغريات أخرى ( 65مستجيبًا فأكرث)
عربت عن رأي أو نظرة إيجابية يف داعش .بناء عليه؛ جرى تحليل
اتجاهات الرأي العام يف الجزائر والسودان والكويت وفلسطني ومرص
وموريتانيا واملغرب يف استطال َع ْي  2015و ،2016بحسب املتغريات
اآلنفة الذكر بالتقاطع مع آرائهم نحو داعش.
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•هل من عالقة بني تقييم املستجيبني ألداء مؤسسات دولهم
واملوقف من داعش؟
يف سياق البحث ،وتحليل األسباب التي ميكن أن تدفع بعض
املستجيبني ،عىل قلة نسبتهم ،إىل حمل وجهة نظر إيجابية أو متيل
إىل اإليجابية نحو داعش ،افرتضت الورقة أنها قد تكون مرتبطة
مبواقفهم من دولهم ومؤسساتها .ومن أجل اختبار هذه الفرضية؛
اعتمدت هذه الورقة عىل مجموعة من املتغريات التي ميكن أن
تعكس آراء املستجيبني تجاه مؤسسة الدولة يف بلدانهم .وهذه
املتغريات هي:
•آراء املواطنني يف مدى تطبيق مبدأ الحصول عىل محاكمة عادلة.
ومدى تطبيق الدولة للقانون بني الناس.

•ومدى انتشار الفساد املايل واإلداري يف البلد املستطلعة آراؤه.

•أما املتغري الرابع فهو متغري تركيبي من عدة أسئلة :مدى
ثقة املواطنني بالحكومة ،ومدى ثقتهم بالربملان ،ومدى تعبري
السياسات االقتصادية والخارجية عن آراء املواطنني ،ومدى
تطبيق القانون بالتساوي.
وجرى تحليل اتجاهات الرأي العام يف مجموعة من البلدان يف
استطالعي  2015و ،2015بحسب املتغريات اآلنفة الذكر بالتقاطع
مع آرائهم نحو داعش .تظهر النتائج أن الرأي العام يف كل من الجزائر
والكويت ومرص نحو داعش يتأثر مبتغري مبدأ الحصول عىل محاكمة
عادلة؛ إذ ارتفعت نسبة الذين لديهم نظرة إيجابية نحو داعش يف
استطالعي  2015و ،2016كلام كان تقييم هؤالء املستجيبني يتجه
نحو مبدأ الحصول عىل محاكمة عادلة غري مطبق يف بلدانهم .إن
نسبة الذين قالوا إن نظرتهم تجاه داعش سلبية عند الذين قالوا إن
مبدأ املحاكمة العادلة غري مطبق يف بلدانهم هي أقل من نظريتها
التي يتبناها الذين قالوا إنه مطبق .كام إن هذا النمط أيضً ا موجود
لدى الرأي العام السوداين يف استطالع املؤرش لعام ( 2016مع عدم
وجوده يف استطالع عام  ،)2015وكذلك يف املغرب بحسب نتائج
استطالع املؤرش لعام  .2015يف حني أن هذه العالقة غري موجودة
لدى الرأيني العامني املوريتاين والفلسطيني يف استطالعي 2015
و .2016كام هو الحال بالنسبة إىل املتغري األول ،فإن املستجيبني يف
كل من الجزائر والكويت ومرص ممن يقولون إن الدولة ال تطبق
القانون بالتساوي بني الناس هم األكرث إيجابية يف آرائهم نحو داعش
واألقل سلبية نحوه .وكذلك كان الرأي العام السوداين يف استطالع
املؤرش لعام  .2016ويف املقابل فإن هذا الرتابط غري موجود لدى
الرأيني العامني الفلسطيني واملوريتاين.
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أما عىل صعيد االرتباط بني آراء املواطنني يف مدى انتشار الفساد
املايل واإلداري ونظرتهم نحو داعش ،فتظهر النتائج أنه ال عالقة
بني هذين املتغريين.
عند تحليل املتغري الجمعي املركب املبني عىل مدى الثقة
بالحكومة والربملان والرضا عن السياسة االقتصادية والخارجية
ومدى سيادة القانون يف البلدان ،يظهر بعض االرتباط بني هذا
املتغري الجمعي للثقة مبؤسسات الدولة ونظرة املستجيبني إىل
داعش؛ إذ إن املستجيبني الجزائريني والسودانيني والفلسطينيني
واملوريتانيني الذين ال يثقون بحكومات بلدانهم أو غري راضني عن
سياساتها هم أقل سلبية تجاه داعش من الذين يثقون بها ،يف
حني مل تتأثر مدى النظرة اإليجابية مبتغري الثقة الجمعي .أما الرأي
العام املرصي ،فهو مختلف متا ًما يف هذا املجال؛ ذلك أن الذين
ويعبون عن قبول لسياساتها االقتصادية
يثقون بالحكومة والربملان ّ
والخارجية هم األكرث إيجابية تجاه داعش واألقل سلبية ،وهو منط
من املهم مالحظته.
يف الحصيلة النهائية ،ميكن القول إن تقييم الدولة ومؤسساتها يف
عامل مؤث ًرا يف
بعض البلدان املستطلعة آراؤها ميكن أن يكون ً
تكوين وجهة نظر نحو داعش ،سواء أكانت هذه النظرة إيجابية
أم سلبية.

هل من عالقة بين تقييم مستوى
الديمقراطية والموقف من داعش؟
نحاول هنا استكشاف إن كان مثة عالقة ترابطية بني تقييم الرأي العام
ملستوى الدميقراطية واملوقف من تنظيم داعش؛ وقد اعتمدنا يف
ذلك عىل ثالثة متغريات يعكس كل منها تقييم مستوى الدميقراطية
من زاوية مختلفة .أما املتغري األول ،فهو آراء املستجيبني يف قدرتهم
عىل انتقاد الحكومة بال خوف من عواقب؛ إذ أنه كلام أفادوا أنهم
يستطيعون انتقاد الحكومة يف بلدهم بال خوف عكَس هذا جان ًبا من
جوانب االنفتاح السيايس وحرية التعبري والرأي .أما املتغري الثاين ،فهو
تقييم مستوى الدميقراطية يف البلد املستطلع ما بني مستوى متدنٍ أو
متوسط أو متقدم أو تام من الدميقراطية .واملتغري الثالث هو متغري
جمعي مركب من عدة مؤرشات ،وهي تتعلق مبدى ضامن مجموعة
من الحريات واملبادئ الدميقراطية :حرية االشرتاك يف تظاهرات،
واحرتام مبدأ تداول السلطة ،واحرتام مبدأ مقاضاة الحكومة ،واحرتام
مبدأ إجراء انتخابات دورية حرة ونزيهة ،وحرية التعبري عن الرأي.
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أما عىل صعيد املتغري الذي يقيس وجود ارتباط بني تقييم املستجيبني
للدميقراطية – وهو مبدأ قدرة املواطنني عىل انتقاد الحكومة بال
خوف – والنظرة نحو داعش ،فتظهر النتائج أن منطًا عا ًما يف املنطقة
العربية يشري إىل أنه كلام كان اعتقاد املستجيبني أنه ال ميكن انتقاد
الحكومة من دون خوف ،كانوا مييلون إىل نظرة أقل سلبية تجاه
داعش وإيجابية إىل ٍ
حد ما نحوه .يف حني أن نسب الذين لديهم نظرة
إيجابية ج ًدا نحو داعش متقاربة ج ًدا بني الذين يرون أنه باإلمكان
انتقاد الحكومة وأولئك الذين يرون أنه ال ميكنهم انتقاد الحكومة بال
خوف .يظهر هذا النمط جل ًّيا يف مرص بحسب نتائج استطالعها عام
 2015وبأقل ارتباطًا يف استطالع عام  ،2016وكذلك يف موريتانيا يف
استطالعي  2015و.2016
أما عىل صعيد املتغري الثاين ،وهو تصنيف مستوى الدميقراطية
يف البلدان املستطلعة آراؤها ،فإن الرأي العام يف كل من فلسطني
والسودان وموريتانيا ومرص ال يظهر منطًا ارتباط ًّيا بني الذين وصفوا
مستوى الدميقراطية يف بلدانهم يف موضع ما والنظرة تجاه داعش؛
فالرأي العام السوداين يف استطالع املؤرش لعام  2015يكشف أن
الذين قيّموا مستوى الدميقراطية باملتدين هم أكرث سلبية تجاه داعش
من الذين قيّموا مستوى الدميقراطية باملتقدمة أو أن تقييمهم
بأن السودان تام الدميقراطية .كام أن الفلسطينيني الذين قيّموا
الدميقراطية باملتدنية يف عام  2016كانوا أكرث سلبية تجاه داعش من
الذين ق ّيموا مستوى الدميقراطية باملتقدم أو التام.
أما يف مرص ،فإن الذين قالوا إن الدميقراطية متدنية أكرث سلبية تجاه
داعش ،وينطبق األمر ذاته عىل الذين قيّموا الدميقراطية بأنها يف
مستوى متقدم.
وعىل صعيد تأثري املتغري املركب الجمعي ،والذي يتكون من مدى
ضامن مجموعة من الحريات واملبادئ األساسية يف الدميقراطية
(حرية االشرتاك يف تظاهرات ،واحرتام مبدأ تداول السلطة ،واحرتام
مبدأ مقاضاة الحكومة ،واحرتام مبدأ إجراء انتخابات دورية حرة
ونزيهة ،وحرية التعبري عن الرأي) ،فيظهر منطًا جليًّا عندما يكون
التحليل منصبًا عىل الذين لديهم نظرة سلبية تجاه داعش؛ ذك
أنه كلام أفاد املستجيب أن هذه الحريات مضمونة ،انعكس يف
نظرة أشد سلبية إىل داعش ممن أفادوا أن هذه الحريات مجتمعة
غري مضمونة .ويظهر هذا واض ًحا يف مرص وموريتانيا وجزئ ًّيا يف
فلسطني والجزائر.
إن العالقة بني املتغريات املتعلقة بتقييم مستوى الدميقراطية يف
البلدان املستطلعة بالتقاطع مع النظرة إىل داعش ،تظهر وجود
عالقة منطية ،تفيد أن من يعتقدون أنهم ال يستطيعون انتقاد
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حكوماتهم بال خوف مييلون إىل نظرة أقل سلبية تجاه داعش من
الذين يعتقدون أن انتقاد الحكومة مضمون .كام أن املتغري الذي
يعكس مدى ضامن مبادئ أساسية يف الدميقراطية مؤثر يف املوقف
من داعش ،ال سيام يف مرص وموريتانيا؛ إذ أنه كلام توافر ضامن
لهذه الحريات كان املوقف من داعش أكرث سلبية ،يف حني تنخفض
نسبة الذين يق ّيمون داعش بسلبية مع انخفاض ضامن حريات
ومبادئ أساسية يف الدميقراطية.

تقييم سياسات قوى دولية
وإقليمية نحو المنطقة العربية
بالتقاطع مع النظرة إلى داعش
ينصب التحليل يف هذا الجزء عىل إمكان وجود عالقة بني تقييم
ّ
سياسات قوى إقليمية ودولية (الواليات املتحدة األمريكية ،وروسيا،
وتركيا ،وإيران) يف املنطقة العربية ومواقف املستجيبني من داعش
عىل وجه الخصوص .إن أكرثية الرأي العام يف املنطقة العربية تع ّد
داعش صناعة خارجية ،وأن من أسباب وجوده وعنارص قوته هي
مواجهته لقوى خارجية .عند تحليل تقييم املستجيبني للسياسات
األمريكية يف املنطقة بالتقاطع مع آرائهم نحو داعش ،يظهر جليًّا
أن الذين يقيمون السياسات األمريكية بالسلبية هم األكرث سلبية يف
نظرتهم نحو داعش؛ فيام يظهر أن الذين يقيموا هذه السياسات
ميل إىل تقييم داعش بإيجابية من
باإليجابية ميكن أن يكونوا أشد ً
أولئك الذين يقيمون السياسات األمريكية بالسلبية .وعند تحليل
النتائج بحسب البلدان ،نجد أن هذا النمط يتكرر يف السودان
عب %36
والكويت وفلسطني ومرص .ففي مرص عىل سبيل املثالّ ،
ٍ
موقف سلبي تجاه
من الذين قيّموا السياسة األمريكية بإإليجابية عن
داعش ،يف حني كانت النسبة  %75بني الذين قيّموا السياسة األمريكية
بالسلبية .وينطبق األمر ذاته عىل تقييم السياسات الروسية يف
املنطقة ،سواء كان تحليل النتائج عىل صعيد املعدالت العامة ملجمل
الرأي العام يف املنطقة العربية أو عىل مستوى البلدان املستطلعة
آراؤها .كام أن الذين يتبنون موقفًا إيجاب ًّيا نحو السياسات اإليرانية
يف املنطقة لديهم نظرة إيجابية بنسبة أعىل من نظريتها املسجلة
بني الذين قيّموا هذه السياسات بالسلبية ،ويظهر األمر أوضح عند
مالحظة أن نسبة الذين يحملون نظرة سلبية نحو داعش كانت
أعىل بني الذين قيّموا السياسات اإليرانية بالسلبية مقارنة بأقرانهم
من الرأي نفسه نحو داعش ولديهم نظرة إيجابية نحو السياسات
اإليرانية .وهذا النمط ينطبق عند تحليل اتجاهات الرأي العام يف
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كل بلد من البلدان املستطلعة آراؤها .فعىل سبيل املثال فإن %53
من السودانيني الذين ق ّيموا السياسات اإليرانية يف املنطقة باإليجابية
أفادوا أن نظرتهم نحو داعش سلبية ،مقارنة بـ  %68بني الذين قيّموا
السياسة اإليرانية بالسلبية .أما عىل صعيد تقييم السياسات الرتكية
بالتقاطع مع النظرة نحو داعش ،فإن النمط يتكرر أيضً ا ،ولكن بحدة
أقل مام ُس ّجل يف تقييم السياسات األمريكية واإليرانية والروسية.

خالصة
إن نسبة الذين لديهم نظرة إيجابية أو موقف متفهم أو متعاطف
مع داعش هي نسبة محدودة ،وتكاد تكون هامشية يف بعض
البلدان املستطلعة .ولكن يبقى من املهم دراسة العوامل التي
تساهم يف دفع هؤالء إىل اتخاذ مثل هذا املوقف .ويف سياق محاولة
فهم هذه العوامل ،جرى تحليل اتجاهات الذين لديهم نظرة إيجابية
نحو داعش مع مجموعة مختلفة من املتغريات .وتظهر النتائج أن
حتى هؤالء الذين لديهم موقف متعاطف مع داعش أو متفهم له
ال ينطلقون من موقف مرتبط بأفكار هذا التنظيم وقيمه؛ فالتدين
أو املوقف من دور الدين يف الحياة العامة غري مؤثر يف تشكيل نظرة
إيجابية أو سلبية نحو داعش ،وهذا يعكس ارتباط املواقف نحو
داعش باتجاهات الرأي العام نحو قضايا سياسية تعصف باملنطقة
العربية .ولعل هذا قد ظهر جليًّا يف أن أكرثية الرأي العام ترى أن
عنارص قوة داعش بني مؤيديه هي عنارص سياسية أو عسكرية أو
نتيجة لتدخالت خارجية أو أوضاع سياسية داخلية .كام أن أغلبية
الرأي العام ترى أن عوامل سياسية واقتصادية ودعائية هي التي تؤثر
يف شباب بلدانهم ليلتحقوا بصفوف هذا التنظيم.
انطالقًا من هذه النتائج ،جرى اختبار بعض املتغريات؛ أي متغريات
مرتبطة بثقة املواطنني بدولهم ومؤسساتها ومدى قيامها بواجبات
أساسية ،وكذلك متغريات مرتبطة مبستوى الدميقراطية يف بلدانهم
وضامن الحريات ،ومتغريات مرتبطة بتقييم سياسات قوى دولية
وإقليمية يف املنطقة .أظهرت النتائج وجود عالقة ترابطية بني الثقة
مبؤسسات الدولة واالنخفاض النسبي يف النظرة السلبية نحو داعش.
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عىل الرغم من هذا التحليل ،يوجد يف بعض البلدان مثل مرص
والكويت والجزائر وال يوجد يف فلسطني والسودان وموريتانيا .لكن
ميكن القول إن اتجاهات الرأي العام يف بعض املجتمعات العربية
السلبية نحو الدولة تساهم يف نظرة أقل سلبية نحو داعش .وبطبيعة
الحال ،فإن هذا ال يعني التقاطع مع أفكار داعش ،وإمنا هو أقرب إىل
تعبري عن رأي يرتدد بني النقدية والغضب تجاه الدولة ومؤسساتها.
إن هذا التحليل الذي ال ميكن تعميمه عىل جميع البلدان يجد صداه
يف تحليل العالقة الرتابطية بني عدم ضامن مبادئ أساسية للدميقراطية
وحريات التجمع والتعبري ،وانخفاض النظرة السلبية نحو داعش.
مقابل هذه األمناط التي ظهرت يف بعض املجتمعات ،والتي ال ميكن
تعميمها عىل كامل املنطقة العربية ،فإنه مثة ارتباط وثيق بني سلبية
تقييم سياسات قوى إقليمية ودولية يف املنطقة العربية وارتفاع يف
سلبية النظرة نحو داعش؛ أي إن املوقف السلبي من داعش ال يرتجم
يف قبول سياسات قوى دولية وإقليمية يف املنطقة .لعله من الصعب
استنتاج عامل محدد ميكن أن يفرس تعاطف فئة – ال سيام أنها
محدودة – مع داعش؛ وهي ظاهرة غريبة عىل املجتمعات ،ووليدة
رصاعات يف املنطقة ،ولجوء أنظمة إىل سياسات عنف غري مسبوقة
واستئصالية عىل أسس سياسية أو طائفية أو فكرية .ويف ظل عدم
وجود أسس فكرية أو دينية لتفسري الذين يتبنون موقفًا إيجاب ًيا تجاه
داعش ،فمن املقبول االدعاء أن عنارص متعددة تساهم يف تشكيل
مثل هذا املوقف .فبعضهم يتخذ موقفًا إيجاب ًّيا أو أقل سلبية تجاه
داعش نتيجة لفقدان الثقة بالدولة وعدم قيامها مبهامتها األساسية
تجاه املواطن ،وبعضهم اآلخر ينطلق من غياب مبادئ الدميقراطية
والحريات األساسية ،يف حني ينطلق آخرون من موقف سلبي تجاه
سياسات قوى إقليمية ودولية ارتفعت وترية تدخلها يف املنطقة
العربية .وميكن أن تكون أسباب أخرى قد ساهمت يف مثل هذا
التعاطف .فعىل سبيل املثال مل يأخذ التحليل العوامل االقتصادية
يف الحسبان يف هذه الورقة ،مع أنه من الرضوري اإلشارة إىل أن
املستجيبني الذين أفادوا أن أرسهم تعيش يف حالة عوز كانوا أقل
سلبية يف نظرتهم تجاه داعش (نسب ًّيا) من أولئك الذين أفادوا أن
عائالتهم تعيش يف حال وفر.
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اتجاهات الرأي العام نحو مدى تطبيق مبدأ الحصول عىل محاكمة عادلة يف بلدانهم بالتقاطع مع نظرتهم نحو داعش بحسب نتائج املؤرش لعامي  2015و2016

استطالع املؤرش لعام 2016
النظرة نحو داعش

الجزائر

السودان

الكويت

مرص

مطبق إىل
مطبق جدً ا
ح ٍد ما

غري مطبق
إىل ح ٍد ما

استطالع املؤرش لعام 2015
غري مطبق
إىل ح ٍد ما

غري مطبق عىل
اإلطالق

مطبق إىل
غري مطبق عىل
مطبق جدً ا
ح ٍد ما
اإلطالق

إيجابية جدًّ ا

3

2

1

1

5

5

4

8

إيجابية إىل ح ٍد ما

2

3

3

2

7

5

3

5

سلبية إىل ح ٍد ما

4

6

8

11

12

17

14

19

سلبية

91

89

88

87

77

73

79

68

املجموع

100

100

100

100

100

100

100

100

إيجابية جدًّ ا

8

4

7

10

8

7

3

3

إيجابية إىل ح ٍد ما

2

5

5

6

7

6

6

6

سلبية إىل ح ٍد ما

22

22

25

22

16

12

13

11

سلبية

68

69

63

61

69

74

78

80

املجموع

100

100

100

100

100

100

100

100

إيجابية جدًّ ا

1

5

3

--

1

1

3

--

إيجابية إىل ح ٍد ما

1

6

6

--

5

4

6

--

سلبية إىل ح ٍد ما

5

7

9

12

11

10

11

25

سلبية

93

81

83

88

83

84

80

75

املجموع

100

100

100

100

100

100

100

100

إيجابية جدًّ ا

5

6

8

8

5

2

2

8

إيجابية إىل ح ٍد ما

4

8

14

11

7

4

7

16

سلبية إىل ح ٍد ما

11

13

20

16

13

11

10

15

سلبية

79

73

59

65

75

83

80

61

املجموع

100

100

100

100

100

100

100

100
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اتجاهات الرأي العام يف املتغري املركب حول الثقة يف الدولة (مدى ثقتهم بالربملان والحكومة يف بلدانهم ومدى تعبري السياسيات الداخلية والخارجية لبلدانهم
عن رأي املواطنني ومدى تطبيق القانون بالتساوي) بالتقاطع مع نظرتهم نحو داعش بحسب نتائج املؤرش لعامي  2015و2016
املعدل العام

النظرة نحو داعش

يثقون بالدولة (متغري مركب)

ال يثقون بالدولة (متغري مركب)

إيجابية جدًّ ا

3

2

إيجابية إىل ح ٍد ما

3

2

سلبية إىل ح ٍد ما

11

8

سلبية جدًّ ا

84

88

املجموع

100

100

إيجابية جدًّ ا

2

2

إيجابية إىل ح ٍد ما

4

3

سلبية إىل ح ٍد ما

10

8

سلبية جدًّ ا

84

86

املجموع

100

100

استطالع املؤرش لعام
2016

استطالع املؤرش لعام
2015

اتجاهات الرأي العام يف مرص يف املتغري املركب حول الثقة بالدولة (مدى ثقتهم بالربملان والحكومة يف بلدانهم ومدى تعبري السياسات الداخلية والخارجية
لبلدانهم عن رأي املواطنني ومدى تطبيق القانون بالتساوي) بالتقاطع مع نظرتهم نحو داعش بحسب نتائج املؤرش لعامي  2015و2016
2016
النظرة نحو داعش

مرص

2015

يثقون بالدولة (متغري
مركب)

ال يثقون بالدولة (متغري
مركب)

يثقون بالدولة (متغري
مركب)

ال يثقون بالدولة (متغري
مركب)

إيجابية جدًّ ا

5

3

1

8

إيجابية إىل ح ٍد ما

5

10

4

23

سلبية إىل ح ٍد ما

16

17

10

18

سلبية

74

70

84

51

املجموع

100

100

100

100
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اتجاهات الرأي العام نحو مدى ضامن مجموعة من الحريات واملبادئ الدميقراطية يف بلدانهم بالتقاطع مع نظرتهم نحو داعش بحسب نتائج املؤرش لعامي
 2015و2016

استطالع املؤرش لعام
2016

استطالع املؤرش لعام
2015

مضمونة

غري مضمونة

إيجابية جدًّ ا

3

2

إيجابية إىل ح ٍد ما

3

2

سلبية إىل ح ٍد ما

9

14

سلبية جدًّ ا

85

82

املجموع

100

100

إيجابية جدًّ ا

2

3

إيجابية إىل ح ٍد ما

4

4

سلبية إىل ح ٍد ما

7

10

سلبية جدًّ ا

87

83

املجموع

100

100

اتجاهات الرأي العام نحو السياسات الخارجية األمريكية واإليرانية يف املنطقة بالتقاطع مع نظرتهم نحو داعش بحسب نتائج املؤرش لعامي  2015و2016

تقييم السياسات الخارجية األمريكية يف املنطقة

النظرة نحو داعش

استطالع املؤرش لعام 2016

استطالع املؤرش لعام 2015

تقييم السياسات الخارجية اإليرانية يف
املنطقة

إيجايب

سلبي

إيجايب

سلبي

إيجابية جدًّ ا

7

2

6

2

إيجابية إىل ح ٍد ما

6

2

5

2

سلبية إىل ح ٍد ما

11

10

11

10

سلبية جدًّ ا

76

86

78

86

املجموع

100

100

100

100

إيجابية جدًّ ا

4

2

4

2

إيجابية إىل ح ٍد ما

5

3

5

3

سلبية إىل ح ٍد ما

11

9

11

9

سلبية جدًّ ا

80

86

80

86

املجموع

100

100

100

100

