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  :جيل ما بعد القاعدة

  دور اإلعالم اجلديد يف انتشار ظاهرة اإلرهاب

))فليب سيب ودانا جانبك((

  

  )جامعة القاهرة -باحثة دكتوراة يف العلوم السياسية (رضوى عمار : عرض

Philip Seib & Dana M. Janbek, Global Terrorism and New Media: 

The Post-Al Qaeda Generation, London: Routledge, 2011.

  

الدور الذي لعبته تأيت أمهية الكتاب الذي حنن بصدد قراءته ملوضوعه الذي يدور حول تفسري 

، خالل فصوله السبعة وسائل اإلعالم اجلديد، وبشكل رئيسي اإلنترنت، يف نشر ظاهرة اإلرهاب

  . اخلرباء يف الدراسات اإلعالميةولكون الكاتبني من 

احملاوالت املبذولة يف هذا الصدد، فضال عن أنه  ىلوقد أكد الكاتبان يف البداية أن كتاما ال يعد أو

وهو ما يعكس أمهية هذا املوضوع واتساع أبعاده اليت حتتاج للمزيد من الرصد . لن يكون األخري

   .والدراسة والتحليل
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الذي يهدف إيل القتل،  أمهية حتري الدقة عند التعامل مع مفاهيم مثل اإلرهابأكد الكتاب 

االختالف بني األفراد املسلحني الذين يواجهون  التغيري الراديكايل، وإىل الذي يهدف إىل التطرفو

  . قوات حمتلة، واإلرهاب الذي يقتل املدنيني بشكل عشوائي

ملنظمات هو أمر غري دقيق قد يتجاوز حمددات الواقع، ومن مث ا ىعل" اإلرهابية"فإطالق صفة 

فعلي سبيل املثال، القائمة اليت وضعتها اإلدارة  .الكتاب الدقة عند إطالق املسميات ىيتحر

منظمة، من  ٤٥، مشلت ٢٠١٠األمريكية، واخلاصة بأمساء املنظمات اإلرهابية األجنبية يف يناير 

ترضنا أنه ميكن وصف أحد أعضاء حزب اهللا باإلرهايب، فذلك ال ولو اف. حزب اهللا ومحاسبينها 

كذلك احلال فيما يتعلق حبماس وغريها، فهي تلعب . يعين أن تشمل الصفة كل أعضاء حزب اهللا

   .أدوارا سياسية رئيسية يف أوطاا، وتضم أطباء ومعلمني وفئات أخري ال تؤيد العمليات اإلرهابية

  انتشار ظاهرة اإلرهاب ىأثر اإلعالم اجلديد عل

  الفصلني األول والثاينتناول الكتاب يف 

قبل رحيله، حيث " أسامة بن الدن"اليت اعتمدها زعيم تنظيم القاعدة  االستراتيجيات اإلعالمية

، كجزء من اهليكل التنظيمي للتنظيم، وذلك بغرض ١٩٨٨يف عام  إدارة إعالم القاعدةأنشأ 

غري أن الرسالة اإلعالمية  .ستان الذين كانوا حياربون االحتاد السوفييتاالحتفاء بااهدين يف أفغان

إسرائيل والواليات املتحدة األمريكية وبعض األنظمة العربية، وبشكل  ىاهلجوم عل حتولت إىل

  . خاص اململكة العربية السعودية

املنظمات اإلرهابية  استراتيجية القاعدة وغريها من ىوقد عرض الكتاب العديد من األمثلة الدالة عل

مؤسسة السحاب لإلنتاج ، ومنها استخدام وسائل اإلعالم كوسيلة للتأثري يف الرأي العاميف 

اإلعالمي، واجلبهة اإلعالمية اإلسالمية العاملية، فضال عن شركة الكتائب اخلاصة حبركة شباب 

   .٢٠٠٩، واليت أنشئت يف أواخر عام ااهدين يف الصومال

اليت قامت بتوزيع إنتاجها  بقناة الفجراجلانب اآلخر، استكملت أعمال مؤسسة السحاب  ىعل

العديد من  وعادة ما تتم ترمجة املواد اإلعالمية إىل. مجيع املواقع يف أحناء العامل ىعرب اإلنترنت عل

، لنشر ٢٠٠٢اإلنترنت يف أوائل عام  ىعل "النداء"موقع كذلك، دشنت القاعدة . اللغات

   .كارها حول عملياا إبان احلرب يف أفغانستان والعراقأف
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  الفصل الثالثوقد عرض 

إرهاب اإلنترنت ، الذي : ، أوهلماالتهديدات اليت يصنعها اإلرهاب عرب اإلنترنتلنوعني من 

، والتالعب نشر الفريوساتإحلاق الضرر باألفراد أو باملمتلكات، وهو ما يتم عرب  يهدف إىل

، وهو ما استخدام اإلنترنت كوسيط لالتصالأما اآلخر، فهو خيص . باملعلومات عرب اإلنترنت

  " .الشبكة السوداء"-وصفه بال

أن الكتاب قد عرض بعض األرقام اليت هلا داللتها يف هذا السياق بشأن عدد  وجتدر اإلشارة إىل

 ٤.٨٠٠، و٢٠٠٥يف أوائل عام  ٤.٣٥٠، و١٩٩٧شبكة عام  ١٢هذه الشبكات، واليت بلغت 

، حيث أصبحت ٢٠٠٨يف اية عام  أكثر من ستة آالف شبكة، وأخريا جتاوزت ٢٠٠٦عام 

.اإلنترنت، و كان لتنظيم القاعدة السبق ىمعظم التنظيمات اإلرهابية هلا وجود عل

  اإلعالم اجلديد كوسيلة للتجنيد والدعاية

، حبيث أضحت نوعا من الدعاية الصرحية ألعاب اإلنترنتىيف الفصل الرابع، ركز الكاتبان عل

اليت أنتجها حزب اهللا، واليت تقوم علي  "القوة اخلاصة"لعمليات التنظيمات اإلرهابية، مثل لعبة 

، ٢٠٠٦خلطف اجلنود يف عام  اكاة الغارات اليت شنها حزب اهللا اللبناين علي إسرائيلحم

املدن  ىالدبابات اإلسرائيلية يف جنوب لبنان، وإطالق صواريخ كاتيوشا عل ىواهلجوم عل

   .اإلسرائيلية

  - املعنون ب فصله اخلامسمن ناحية أخري، عرض الكتاب يف 

مشاركة إلشكالية الصور اليت تعرضها وسائل اإلعالم ومنها اإلنترنت بشأن  "املرأة واإلرهاب"

، حيث تسبب الصدمة يف كثري من أحناء املسلمات احملجباتيف تلك العمليات، وخباصة  الفتيات

التضحية حبيان ذا  ىالعامل، وتثري التساؤل حول ما الذي تفكر فيه هؤالء، عندما يقدمن عل

مشاركة املرأة يف هذه العمليات باعتبارها  ىوعرض الكتاب آلراء تعترض عل ".املأساوي"الشكل 

   .خروجا عن قواعد الشريعة اإلسالمية

   :مستقبل اإلرهاب عرب اإلنترنت

ورأي الكاتبان يف هذا . ، ناقش الكتاب مستقبل اإلرهاب يف عصر اإلنترنتالفصل السادسيف 

 ى، واجلهود املبذولة يف مواجهة اإلرهاب علأدوات القوة الناعمة ىاإلنترنت يعد إحدالفصل أن 
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 حرب أفكار ميكن التعامل معها من خالل الدبلوماسية العامة اليت دف إىلشبكة اإلنترنت هي 

   .كسب قلوب وعقول الشعوب

تنظيمات  ى، وهو ما أعطاالحتالل األجنيب سبب رئيسي لإلرهاب االنتحاريوذكر الكتاب أن 

بية مثل تنظيم القاعدة شرعية سياسية، باعتبارها واحدة من القالئل الذين يقفون يف مواجهة إرها

   .إسرائيل يف فلسطني ولبنان، والواليات املتحدة األمريكية يف العراق وأفغانستان

أن الغرض الرئيسي لتنظيم القاعدة من أحداث احلادي عشر من سبتمرب  وخيلص الكاتبان إىل

املنشود من  ال حتقق العمليات اإلرهابية التغيري السياسيورغم ذلك، . اخلوف إثارةهو  ٢٠٠١

ذلك بسلسلة التفجريات اإلرهابية اليت قتلت فيها حركة املقاومة اإلسالمية  ىوقد دلال عل. ورائها

إسرائيليا خالل أيام، واليت مل يترتب عليها تراجع إسرائيل، وإمنا رد فعل  ٦٠أكثر من " محاس"

رئيسا للوزراء، الذي تبين سياسات تعوق التوصل إيل " بينامني نتنياهو"انعكس يف انتخاب عنيف 

.عملية السالم

بن الدن،  نسبة إىل" بن الدنية"-أن القاعدة أفرزت حركات أخري وصفها بال ىويشري الكتاب إ

األمر  حمليني،جتد شركاء قدرا علي أن  ىحد كبري يف االستمرار والبقاء علي مد وهي تعتمد إىل

، فضال عن الدور الذي تدريب وخربة عسكرية ومساعدات ماليةما تقدمه من  ىالذي يعتمد عل

.يلعبه اإلعالم يف هذا الصدد

  


