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شكر وتقدير
يُعرب املؤلفان عن امتنانهما لألستاذتني مورا كونواي ،ولزيا ماكيرنين من جامعة
مدينة دبلن ،واألستاذ جون بيو من لكية كينغز يف نلدن؛ دلعمهم ومشورتهم .كما
وجب الشكر ً
أيضا لكريستينا ميتسيايل ،من املركز ادلويل دلراسة اتلطرف ىلع
جهودها ادلءوب وتدقيقها املتكرر هلذا اتلقرير.

ملخص تنفيذي
تسىع مراجعة األدبيات يف هذا اتلقرير إىل إاعدة تقويم فهمنا للتطرف ىلع اإلنرتنت،
وإبراز كيف تصورته األدبيات السابقة ،وإىل أي مدى تطور انلقاش السيايس يف
استجابته للتطورات اتلكنولوجية والقانونية ،ومن انلتائج األساسية ما ييل:
•يف السنوات األخرية ،ركز االجتاه ابلحيث السائد ىلع حركة اجلهاد العاملية.
وهو ما ينعكس باتلايل ىلع مراجعة األدبيات ،وهناك ً
أيضا جهد مبذول؛
إللقاء الضوء ىلع حبوث مماثلة بشأن احلراكت األخرى.
•وكما هو احلال مع انلقاش األوسع حول اتلطرف ،فال اتفاق حول أسباب
تشلك اتلطرف ىلع اإلنرتنت وكيفية حدوثه .وباتلايل فإن تأثري ادلاعية
واتلفاعالت ىلع اإلنرتنت يف عمليات اتلطرف ،ما زال موضوعاً متنازعاً
عليه للغاية .وهو موضوع أنتج جمموعة واسعة من األدبيات؛ وذلك باستخدام
منهجيات خمتلفة من جمموعة متنوعة من اتلخصصات.
•هناك إمجاع ىلع أن شبكة اإلنرتنت وحدها ليست سببًا للتطرف ،ولكنها
ِّ
بمثابة رِّ
ميس وحمفز ملسار الفرد حنو األعمال السياسية العنيفة.
•ما زالت هناك ندرة يف استخدام األدلة اتلجريبية الستخالص استنتاجات
مقنعة ،واكن ذللك أثر سليب يف قوة األحباث املتعلقة بهذا املوضوع .ومع
ذلك ،فإن اتلصاعد االستثنايئ يف استخدام املتطرفني العنيفني ملنصات
ً
حافزا لزيادة ابلحوث املتعلقة باملوضوع ،وبدأ يزود
اتلواصل االجتمايع ،اكن
ابلاحثني بأشاكل جديدة من بيانات املصدر األوىل.

اتلطرف ىلع اإلنرتنت

لاً

َ ً
ً
ً
رسيعا ،وشهد تك ُّيفا فعا
تطورا
•وقد تطور االستخدام املتطرف لإلنرتنت
مع ابليئة اإلعالمية املتغرية ىلع اإلنرتنت .والواقع أن املنظمات  -العامة
منها واخلاصة  -اليت تسىع إىل االستجابة ذللك اتلطور ،ما زالت حتاول
اللحاق بالركب ،ولم تستطع بعد أن تستجيب بشلك مقنع.
•تشتهر وسائل اتلواصل االجتمايع بقدرتها ىلع تكييف املحتوى اذلي
ً
يظهر للمستخدمني ،وفقا لقيمهم واهتماماتهم اخلاصة ،وربطهم بشباكت من
األفراد املماثلني هلم يف العقلية ،وهو نفسه ما جيعلها من األصول الرئيسية
للجمااعت املتطرفة .تعتمد هذه اجلمااعت يف املجالني الواقيع واالفرتايض،
ً
ً
كبريا ىلع عزل املجندين املحتملني من ذوي وجهات انلظر واآلراء
اعتمادا
اليت ختتلف عن أيديولوجياتهم ورسدياتهم السائدة .يسىع املتطرفون إىل
إدراج األشخاص يف غرف الصدى ،اليت تضخم رساتلهم وتقمع أي آراء
خمالفة .وهكذا فإن وسائل اتلواصل االجتمايع – حبكم طبيعتها – ختلق
ملستخدميها بيئة تؤدي يف بعض احلاالت إىل انتهاج اتلطرف .هذا ليس
ً
انتقادا لرشاكت وسائل اتلواصل االجتمايع ،وﻻ دعوة هلم تلغيري جذري
ً
للخدمات اليت يقدمونها ،بل باألحرى تعليقا ىلع مدى تعقيد اتلحدي يف
مواجهة اتلطرف ىلع اإلنرتنت.

•ويف حني يدعو بعض املحللني وابلاحثني إىل اختاذ تدابري سلبية؛ مثل الرقابة،
يناقش آخرون أن اتباع نهج أكرث يلونة؛ مثل نرش ما يسىم بـ «الرسديات
املضادة» ىلع اإلنرتنت ،وتثقيف مستخديم اإلنرتنت ،سيكون أكرث فعايلة.
ومع ذلك ،فمن الواضح أنه ما زال هناك نقص يف فهم كيفية عمل ذلك ،أو
ً لاً
تأثريا فاع  .ويف حني أن
كيف يمكن أن يكون نرش مثل هذه الرسديات
ً لاً
ً
ٍّ
ً
مقنعا ألي منهما ،فإن هناك دﻻئل
تفسريا
عددا قلي من ادلراسات يقدم
ىلع أن ً
ً
تطورا بدأ يتشلك.
نهجا أكرث
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مقدمة
لم خترس شبكة اإلنرتنت فائدتها عند اجلمااعت املتطرفة كأداة للتوسع وجتنيد
قياداتها ابلارزة واالسرتاتيجية ،منذ إنشائها واستخدامها ىلع نطاق واسع .واكن يُنظر
ِّ
إيلها يف املقام األول كأداة اتصال قيِّمة ،تمكن الفاعلني غري احلكوميني للجمااعت
املتطرفة من اختاذ املزيد من السيطرة املبارشة ىلع ادلاعية وخمرجات وسائل اإلعالم،
مما يسمح هلم بتجاوز وسائل اإلعالم اتلقليدية ،اليت يرون أنها منحازة وتعد ً
جزءا من
ً
املؤامرة اليت يقاومونها وفقا لقنااعتهم.
يف وقت مبكر من اعم  ،1998كتب ديفيد ديوك؛ رئيس حركة سيادة اجلنس
األبيض األمريكية ،أن اإلنرتنت ستساعد ىلع «تسهيل ثورة اعملية يف ويع الرجل
لاً
األبيض» مع مساعدة احلركة يف الوصول إىل مجهورها مبارشة بد من وسائل اإلعالم
اتلقليدية( .)1ويف اعم  ،2004كتب أبو بكر نايج ،اذلي استشهدوا بأعماهل ىلع
اسرتاتيجية اجلهاديني بما هلا من تأثري رئيس ىلع تنظيم ادلولة اإلسالمية يف العراق
والشام (داعش) ،يف نصه اتلأسييس «اإلدارة اهلمجية» ،أنه سعيًا إىل انلجاح اكن
ىلع حركة اجلهاد العاملية أن تضاعف جهودها؛ خللق مصادر بديلة لوسائل اإلعالم.
وهذا لن يسمح فقط للحركة بأن تقدم نفسها ىلع أوسع نطاق ممكن ،بل يمكن أن
يساعد ً
أيضا ىلع ماكفحة الصورة اليت رسمها الغرب نلفسه من خالل وسائل اإلعالم
اتلقليدية وتقويضها ،ككيان ﻻ يقهر وﻻ يمكن اخرتاقه( .)2وباملثل يف اعم ،2006
كتب االسرتاتييج اجلهادي العاليم أبو مصعب السوري ،يف مقاتله حول كيفية توسيع
نطاق برنامج القاعدة للتوعية واتلجنيد ىلع نطاق اعليم ،أن «املقاومة املعلوماتية»
(((

(((

Jordan Kessler, Poisoning the Web: Hatred Online: An ADL Report on Internet
Bigotry, Extremism and Violence, Featuring 10 Frequently Asked Questions
about the Law and Hate on the Internet (New York, NY: Anti-Defamation League
(ADL), 1999).2
Charlie Winter, The Virtual ‘Caliphate’: Understanding Islamic State’s Propaganda
Strategy (London: Quilliam, 2015): 41.2

اتلطرف ىلع اإلنرتنت

ضد احلرب الغربية املزعومة ىلع اإلسالم جيب أن «تتم من خالل استخدام
اتلكنولوجيا احلديثة جبميع أشاكهلا ،وخاصة األقمار الصناعية واإلنرتنت؛ تلعزيز
ِّ
املقاومة وحث انلاس ىلع العمل»(.)3
ويف حني أنه ﻻ يمكن إنكار أن اجلمااعت املتطرفة بمختلف مشاربها قد
حددت اإلنرتنت كأداة مهمة ،فإن األثر ادلقيق الستخدامها هلذه الوسيلة ما زال
غري واضح؛ وذللك يظل تأثري اإلنرتنت وما تشهده من تفاعالت خاصة بعمليات
اتلطرف واتلجنيد ،حمور نقاش قوي .وقد شهد انتشار اإلرهاب املحيل يف الغرب،
وتدفق املقاتلني األجانب إىل بالد الشام موجة من االهتمام ابلحيث بهذا املوضوع؛
حيث حياول املحللون قياس مدى مساهمة اإلنرتنت يف هذه املشالك .ومع ذلك،
من املهم أن ندرك أن االستخدام العنيف من قِبل الفاعلني غري احلكوميني للفضاء
ً
حكرا ىلع حركة اجلهاد العاملية ،ولم يبدأ معها ،فقد أدرك انلازيون
اإللكرتوين ،ليس
()4
اجلدد األمريكيون إماكنات هذا الوسيط يف وقت مبكر من اعم  . 1983ويف األصل
اكنت انلية من استخدام اإلنرتنت يه تشجيع انلقاشات األيديولوجية ،وجتميع
املوارد ،وإنشاء «جمتمع افرتايض شبيك» ،ولم يضع اجلهاديون يف أذهانهم أن اتلطرف
سيكون من أولويات استخدام اإلنرتنت يف هذا الوقت( .)5بدأ هذا الوسيط ،وىلع حنو
مزتايد ،يف إهلام الرسالة ،وخاصة عندما بدأت املجمواعت يف ادلعوة إىل هجمات الفرد
الواحد؛ حيث وفرت اإلنرتنت املنصة اليت يمكن من خالهلا للمشاركني أن يأخذوا
إشارة ابلدء .ومع اتضاح مدى جناح هذا انلهج ،أدركت احلراكت املماثلة أن النشاط
ىلع اإلنرتنت قد استحوذ ىلع تأثري األيديولوجيني املخرضمني يف جذب املتعاطفني(،)6
(((
(((
(((
(((

Umar `Abd al-Hakim (Abu Mus`ab al-Suri), The Call for a Global Islamic Resistance
(n.p., 2006): 857.2
George Michael, “The New Media and the Rise of Exhortatory Terrorism”, Strategic
Studies Quarterly 7, No. 1 (Spring 2013): 42.2
Brian Levin, “Cyberhate: A Legal and Historical Analysis of Extremists’ Use
of Computer Networks in America”, American Behavioral Scientist 45, No. 6
(2002): 969.
Jarret M. Brachman and Alix N. Levine, “You Too Can Be Awlaki!” The Fletcher
Forum of World Affairs 35, No. 1 (2011): 25-46.2
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وقد أسهمت إماكنية الوصول يف احلصول ىلع السلطة األيديولوجية ،كما أن ديناميات
اجلمااعت اليت واصلت اتلطرف واتلجنيد ،يمكن أن تنعكس اآلن ىلع اإلنرتنت.
َّ
هذا العرض لألدبيات السابقة ،هو حماولة تلوفري تقييم حمدث لكيفية فهم اتلطرف
ىلع اإلنرتنت ،وملواصلة ذلك سنقوم باآليت:
ً
عموما ،واتلطرف ىلع
•الكشف عن اخلالفات املستمرة بشأن مفهوم اتلطرف
ً
حتديدا.
اإلنرتنت
•توضيح كيف أن ما يسىم «باملجال اجلهادي» وغريه من املجتمعات املتطرفة
ىلع اإلنرتنت( )7خرجت من املنصات اليت أنشأها تطور الويب  ،2.0ومدى
تأثريها ىلع اتلطرف.
•مناقشة األنواع املختلفة من املواد املتطرفة والعنيفة املتاحة ىلع اإلنرتنت،
وتنوع املنصات اليت تنرشها.
•مناقشة كيف َّ
طور ابلاحثون ،واملحللون ،واحلكومات ،والرشاكت اخلاصة،
توصيات واسرتاتيجيات للسياسة العامة؛ ملاكفحة استخدام اإلنرتنت من
قِبل الفاعلني املتطرفني غري احلكوميني.

احلقيقة ابلديهية يه أنه ﻻ توجد نظرية موحدة للتطرف ،وكذلك حقيقة أن
العالقة بني لك فرد واملحتوى والشباكت املختلفة ىلع اإلنرتنت يه عالقة فريدة من
نوعها .وقد أتاح ذلك ألكاديميني من جمموعة متنوعة من اتلخصصات تأكيد رؤيتهم

(((

Maura Conway, “From Al-Zarqawi to Al-Awlaki: The Emergence of the Internet
,as a New Form of Violent Radical Milieu”, Combating Terrorism Exchange 2
no. 4 (2012): 4; Benjamin Ducol, “Uncovering the French-Speaking Jihadisphere: An
Exploratory Analysis”, Media, War and Conflict 5, no. 1 (2012): 51-52.2
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اخلاصة حول املوضوع (بمستويات متفاوتة من انلجاح) ،وهو بمثابة ادلافع الرئيس
وراء إنتاج هذا العرض.
قبل اخلوض يف األدبيات ،هناك عدد قليل من املحاذير من املهم الوقوف عليها.
لاً
أو  :معظم األدبيات حول اتلطرف ىلع اإلنرتنت تأيت؛ يف شلك كتب ،ومقاالت
صحفية ،وتقارير ،وشهادات من جلسات استماع حكومية .يف حني أثار الصحفيون
ٍّ
بعض املداخالت املثرية لالهتمام يف انلقاش املطروح( ،)8ويُشار إىل عملهم إىل حد
كبري ألهميته يف السياق.
ثانيًا :تميل األدبيات إىل االنقسام إىل معسكرين؛ ايلمني املتطرف ،وحركة
اجلهاد العاملية .وقد بُذلت جهود تلعكس ذلك يف هذا العرض .ومع ذلك فإن معظم
األدبيات – بما يف ذلك املواد املتعلقة بالسياسات – تدرس اتلطرف اجلهادي ىلع
اإلنرتنت.

ثاثلًا :أضيف هذا املوضوع ضمن جمموعة متنوعة من اتلخصصات ،واملنهجيات،
وابليانات .وتتداخل الكثري من املواد بشلك طبييع مع املناقشات العامة حول
ً
اتلطرف؛ وذللك فمن املفيد أن نقدم أوﻻ مناقشة موجزة للتفاهمات احلايلة حول
اتلطرف .وبمجرد االنتهاء من ذلك ،سوف ينتقل العرض إىل رشح كيف يرى العلماء
واملحللون تأثري اإلنرتنت يف هذه الظاهرة.

(((

Rukmini Callimachi, “ISIS and the Lonely Young American”, The New York Times,
– w w w.ny t i me s.c om /2015/0 6/28/world /a me r ica s /isis – on l i ne – r e c r u it i ng
american.html; Andrew Griffin, “WhatsApp and iMessage Could Be Banned under
New Surveillance Plans”, The Independent, www.independent.co.uk/life–style/
–gadgets–and–tech/news/whatsapp–and–snapchat–could–be–banned–under
newsurveillance–plans–9973035.html.
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تعريفات اتلطرف وعملياته
ظهر مفهوم «اتلطرف» – يف شلكه األصيل – يف األدبيات األكاديمية كطريقة اعمة
لوصف حترك الشخص أو املجموعة حنو سياسات أكرث راديكايلة .يف حني يناقش
ً
ابلعض أن هذا هو املاكن اذلي اكن ينبيغ أن يبىق فيه( .)9أخذ هذا املفهوم ىً
جديدا
معن
بعد انتشار اجلهادية املحلية يف الغرب ،بعد هجمات  11سبتمرب  .2001ويُستخدم اآلن
ىلع نطاق واسع لإلشارة إىل عملية انضمام األفراد إىل احلراكت السياسية املتطرفة أو
العنيفة ،مع الرتكزي املعارص ىلع تعبئة املسلمني الغربيني وجتنيدهم لقضية اجلهاد
العاليم.
جادل باحثون؛ مثل آرون كوندناين (باإلشارة إىل نظرية املؤامرة بشلك ما)
أن اتلطبيق األكرث حداثة للمفهوم ،هو جزء من حيلة ساخرة من قِبل األكاديميني
للحصول ىلع تمويل من احلكومات الغربية ،باالنتقاص من «األسباب اجلذرية»
لإلرهاب؛ مثل الفقر ،والسياسة اخلارجية الغربية( .)10ىلع العكس من ذلك ،وبغض
انلظر عن إساءة استخدام مفهوم «الراديكايلة» ،كما سرنى ،فإن دراسة اتلطرف
تمثل حماولة تلوفري فهم أكرث دقة ألسباب العنف السيايس يف الغرب ،تتجاوز هذه
اتلفسريات البسيطة .مع األخذ بعني االعتبار املظالم اليت يعتقد علماء مثل كوندناين
أنها اتلفسري الوحيد ،فإن املفهوم يستخدم لإلشارة إىل كيفية تفعيل املظالم ،واألفاكر،
من قِبل املجندين اإلرهابيني ،وتأثريها ىلع عملية تبين اتلطرف العنيف بشلك
تدرييج وىلع املستوى الفردي؛ وذللك فمن املفيد يف هذه املرحلة أن نناقش بإجياز
ٌّ
َّ
كيفية تعريف مفهوم اتلطرف من قِبل احلكومات واألكاديميني .وكما وضح لك من:
(((
(((1

David Martin Jones and M. L. R. Smith, “Paris Attacks: Is ‘Radicalisation’ Really
–the Problem?” The Telegraph, www.telegraph.co.uk/news/uknews/terrorism–in
the–uk/11997784/Paris–attacksIs–radicalisation–really–the–problem.html.2
Arun Kundnani, “Radicalisation: The Journey of a Concept”, Race and Class 54,
no. 2 (2012): 5.2
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ديال بورتا ،وﻻ فري ،وآخرون ،ﻻ يوجد تعريف متفق عليه للتطرف ،ومن اتلعريفات
احلايلة هل ما ييل:
 «عملية تؤدي إىل زيادة استخدام العنف السيايس». «االستخدام االسرتاتييج للقوة ابلدنية للتأثري يف عدة مجاهري». «تزايد اإلعداد وااللزتام بالزناع فيما بني اجلمااعت». «عملية تصعيد تؤدي إىل العنف»(.)11ٌّ
يقدم لك من مكويل وموساكيلنكو وسيلة مفيدة تلقسيم مقارباتنا اخلاصة بفهم
اتلطرف ،كما ورد عنهم:
من انلاحية الوظيفية ،يشري اتلطرف السيايس إىل زيادة اتلحضري للزناع بني
اجلمااعت وااللزتام به .والواقع أن اتلطرف يعين اتلغري يف املعتقدات واملشاعر
والسلوكيات يف اجتاهات تربر بشلك مزتايد العنف بني اجلمااعت ،وتطالب باتلضحية
لدلفاع عن اجلماعة(.)12
وإذ يشري شميد إىل وجود مثل هذه «اتلعريفات غري املتجانسة» – يف إشارة مبارشة
إىل نتائج ديال بورتا ،وﻻفري – وخيلص إىل أن اتلطرف «مفهوم إشاكيل للغاية»(.)13
وبانلظر إىل االنقسامات العميقة واملسيَّسة بشأن أسباب اتلهديد اإلرهايب للغرب،
فمن املرجح أن يستمر هذا االرتباك وانلقاش حول هذا املصطلح.
ومن بني نقاط اخللل الرئيسة يف هذا انلقاش؛ العالقة بني اتلطرف والعنف.
وتقدمها بعض اتلعريفات ىلع أنها تبين األفاكر املتطرفة اليت ترفض القيم املعيارية
(((1
(((1
(((1

Donatella Della Porta and Gary LaFree, “Processes of Radicalisation and
De-Radicalisation”, International Journal of Conflict and Violence 6, no.1 (2012):4-10.2
Clark McCauley and Sophia Moskalenko, “Mechanisms of Political Radicalization:
Pathways toward Terrorism”, Terrorism and Political Violence 20, no. 3 (2008): 416.2
Alex P. Schmid, Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A
Conceptual Discussion and Literature Review ICCT Research Paper (Netherlands:
International Centre for Counter-Terrorism, 2013): 6.

16

اتلطرف ىلع اإلنرتنت

والليربايلة ،بينما تدعو إىل تغيريات بعيدة املدى يف املجتمع قد تؤدي ،أو ﻻ تؤدي،
إىل أفعال عنيفة( .)14ويشري آخرون إىل «اتلطرف العنيف» من أجل اتلأكيد ىلع انلتيجة
العنيفة ،مما يمزي العملية عن أشاكل اتلطرف غري العنيفة(.)15
وهناك جمموعة أخرى من اتلعريفات تأيت من احلكومات اليت طورت – ىلع مدى
العقد املايض – اسرتاتيجيات تهدف إىل احلد من اتلهديد انلاجم عن اإلرهاب املحيل،
ًّ
حمليا .واكنت احلكومات ادلنماركية ،والسويدية ،والربيطانية،
أو اإلرهاب املتنايم
ً
ً
واهلونلدية ،يه األكرث استشهادا بهذه اتلعريفات .ووفقا دلائرة األمن واالستخبارات
ادلنماركية  ،PETفاتلطرف هو «عملية ،يُقبل فيها الشخص بصورة مزتايدة ،ىلع
استخدام وسائل غري ديمقراطية أو عنيفة ،بما يف ذلك اإلرهاب ،يف حماولة للوصول
إىل هدف سيايس /أيديولويج حمدد»( .)16وتصف احلكومة الربيطانية اتلطرف بأنه
«العملية اليت يقبل من خالهلا الشخص ىلع دعم اإلرهاب وأشاكل اتلطرف املؤدية
إىل اإلرهاب»( .)17ولك من هذين اتلعريفني يصور اعتماد األفاكر املتطرفة والعنف
َّ
كعنارص مكونة يف عملية اتلطرف .بيد أنه يف اتلعريف املقدم من جهاز املخابرات
العامة واألمن العام اهلونلدي  ،AIVDﻻ يُنظر إىل العنف ىلع أنه أمر بالغ األهمية يف
تعريف اتلطرف؛ فـ «اتلطرف هو السيع إىل إحداث تغيريات بعيدة املدى يف املجتمع

(((1

(((1

(((1
(((1

Ministry of the Interior and Kingdom Relations. General Intelligence and Security
Service (AIVD), Violent Jihad in the Netherlands: Current Trends in the Islamist
Terrorist Threat (The Hague, Netherlands: AIVD. Communications Department,
2006); Royal Canadian Mounted Police (RCMP), Radicalization: A Guide for the
Perplexed (Ottawa, ON: RCMP, 2009); Danish Security and Intelligence Service
(PET), Radikalisering og error (Denmark: Center for Terroranalyse, 2009).
Peter Neumann and Tim Stevens, Countering Online Radicalisation: A Strategy
;for Action (London: International Centre for Study of Radicalisation, 2011): 10
United Kingdom. House of Commons. Home Affairs Committee, Roots of Violent
Radicalisation: Nineteenth Report of Session 2010-12, vol. 1, HC 1446 (London, 2012).
PET, Radikalisering og terror: 1.
Home Affairs Committee, Roots of Violent Radicalisation, vol. 1: 3.
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ً
خطرا ىلع انلظام القانوين ادليمقرايط ،اذلي قد ينطوي
أو دعمها ،بطريقة قد تشلك
ىلع استخدام طرق غري ديمقراطية قد ترض بعمل انلظام القانوين ادليمقرايط»(.)18
ومن ناحية أخرى ،تركز معظم اتلعريفات األكاديمية ىلع العنف كعنرص مركزي
من عنارص اتلطرف .فعىل سبيل املثال ،يصف نيومان ،وروجرز ،اتلطرف بأنه عملية
من «اتلغريات يف املواقف اليت تؤدي إىل قبول استخدام العنف تلحقيق هدف سيايس،
ً
واالخنراط بشلك جوهري فيه»( )19يقدم مكويل ،وموساكيلنكو وصفا أكرث دقة ،يف
تعريف «اتلطرف السيايس» بأنه «تغريات يف املعتقدات واملشاعر والسلوك ،يف اجتاه
زيادة ادلعم لرصاع سيايس»( .)20ويذكران بعد ذلك ىلع حنو مثري للجدل ،أن اتلطرف
يمكن أن «ينطوي ىلع انتقال األفراد واجلمااعت إىل العمل السيايس القانوين
غري العنيف (النشاط السيايس) ،أو إىل العمل السيايس غري القانوين ،والعنيف
ً
ً
وأخريا ،فإنهم يعرفون اإلرهاب ،ببساطة ،ىلع أنه الصيغة األكرث تطرفا
(اتلطرف)»(.)21
«اليت تستهدف فيها مجاعة غري حكومية – وليس فقط القوات احلكومية – املواطنني
املدنيني اذلين يدعمون احلكومة»(.)22

تقدم انلظريات وانلماذج احلايلة املتعلقة بأسباب اتلطرف يف الغرب ،جمموعة
متنوعة من اتلفسريات .وتنقسم العديد من هذه انلظريات إىل قسمني؛ يركز األول
ىلع العملية من القمة إىل القاعدة ،واثلاين ىلع العملية من القاعدة إىل القمة،

(((1
(((1
(((2

(((2
(((2

6AIVD, Violent Jihad in the Netherlands: 13.
Peter R. Neumann and Brooke Rogers, Recruitment and Mobilisation for the Islamist
Militant Movement in Europe (London: King’s College London, 2011).
Clark McCauley and Sophia Moskalenko, “Individual and Group Mechanisms
of Radicalization”, in Protecting the Homeland from International and Domestic
Security Threats, edited by Laurie Fenstermacher, et al. (Washington, DC: Air Force
Research Laboratory, 2011): 82.
المرجع السابق.
المرجع السابق.
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 تميل مقاربات.مع اتفاق لك منهما ىلع أن تأثري اإلنرتنت جيب أن يؤخذ يف االعتبار
ً  واذلي،القمة – القاعدة إىل الرتكزي ىلع ما تعتربه ادلور احلاسم للمتطرف اخلاريج
اغبلا
ً
ً ما يكون
.)23( أو شخصية دينية حتمل تعاطفا حنو املتطرفني،جمندا ملجموعة إرهابية
ثم تثري هذه العالقة سلسلة من اتلغريات يف سلوك الفرد؛ مثل رفض العالقات مع
ً
 يؤدي ذلك يف انلهاية إىل، لصالح قاعدة أخالقية أكرث تطرفا، والعائلة،األصدقاء
 ويف املقابل. أو القيام بعمل من أعمال العنف،انضمامهم إىل مجاعة متطرفة عنيفة
جتادل نظريات القاعدة – القمة بأن تطرف الفرد مستمد من تفاعله مع الشباكت
) يؤدي هذا إىل استكشاف األيديولوجيات املتطرفة داخل24(االجتماعية املادية
 وخلق الشعور بواجب املشاركة يف النشاط، وتكثيف املعتقدات،جممواعت األقران
– وباإلضافة إىل ذلك تقدم نظريتا (القاعدة. بما يف ذلك النشاط العنيف،املتطرف
 أو منقسمة املراحل تعرض اتلطرف، نماذج تسلسلية،) و(القمة–القاعدة،)القمة
، فإن انلظريات اليت تتجنب لك من االقرتاب التسلسيل، ومع ذلك.)25(كتطور خطي
 قد تكون يه األكرث،) و(القمة–القاعدة،)واالنقسام الصارم بني (القاعدة–القمة
ً
.)26(شموﻻ وإقنااع
B. Hoffman, “The Myth of Grass-Roots Terrorism: Why Osama bin Laden Still
Matters”, Foreign Affairs 87, no. 1 (May-June 2008): 133-138; PET, Radikalisering
og terror.
Arvin Bhatt and Mitchell D. Silber, Radicalization in the West: The Homegrown
Threat (New York: New York Police Department (NYPD), Intelligence Division,
2007); Marc Sageman, Understanding Terror Networks (Philadelphia: University of
Pennsylvania Press, 2004).
Bhatt and Silber, Radicalization in the West; Randy Borum, “Understanding the
Terrorist Mind-Set”, FBI Law Enforcement Bulletin 72, no. 7 (July 2003): 72-77;
Fathali Moghaddam, “The Staircase to Terrorism: A Psychological Exploration”,
American Psychologist 60, no. 2 (2005): 161-169; Tomas Precht, Home Grown
Terrorism and Islamist Radicalization in Europe: From Conversion to Terrorism
(Denmark, 2007).
Tinka Veldhuis and Jorgen Staun, Islamist Radicalisation: A Root Cause Model
(Netherlands: The Netherlands Institute of International Relations Clingendael,
2009); Quintan Wiktorowicz, Radical Islam Rising (Oxford: Rowman and
Littlefield, 2005).
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وىلع الرغم من املقاربات املتفاوتة يف خطاب اتلطرف ،فمن املمكن حتديد
األسباب األكرث شيوعاً للتطرف يف الغرب .ويضع العديد من املؤلفني أهمية كبرية
ىلع دور اتلفاعالت املاديةً ،
وجها لوجه يف الشباكت االجتماعية( ،)27وهو مقوم حيوي
ً
عضوا يف جمموعة متماسكة من األفراد
هلذا «اتلطور تلعزيزه ونرشه»()28؛ إن كون الفرد
املتشابهني يف اتلفكري ،جتمعهم شبكة اجتماعية أوسع ،هو أمر أكرث أهمية بكثري –
كما يناقش ابلعض – من احتضان األيديولوجيا أو اتلوعية اليت ينرشها ادلاعة ىلع
اإلنرتنت .ويرتبط ذلك بعملية اتلنشئة االجتماعية ،أو تبين الفرد بشلك تدرييج
للقواعد واأليديولوجيات والعادات اليت تنبع من مشاركته يف فئة اجتماعية معينة،
يركز عليها بعض املؤلفني كعامل مساهم رئييس(.)29
ً
أيضا دور األيديولوجيا وجاذبيتها بالنسبة للغربيني،
تؤكد ادلراسات
حيث أشار ابلعض إىل أنها من أهم مكونات اتلطرف واإلرهاب املحليني(.)30
ويف إشارة إىل حالة كولني ﻻروس ،يشري هالفرسون ،وواي إىل أن األمر لم
ً
مرتبطا بمضمون األيديولوجيا اليت أثبتت تأثريها يف هذه احلالة ،بل
يكن
باألحرى ما تمثله هذه األيديولوجيا من «املعتقدات االجتماعية ،واملعايري،
واملمارسات ،واتلقنيات» اليت يمكن أن تطبق وتعطي معىن حلياة االستبعاد(.)31
(((2
(((2

Marc Sageman, Understanding Terror Networks; M. Sageman, Leaderless Jihad:
Terror Networks in the Twenty-First Century (Philadelphia, PA: University of
Pennsylvania Press, 2008).
Bruce McFarlane, Online Violent Radicalisation (OVeR): Challenges Facing Law
Enforcement Agencies and Policy Stakeholders (Australia: Monash University, 2010).
Wiktorowicz, Radical Islam Rising.
Bruce Hoffman, “The Myth of Grass-Roots Terrorism”; Alexander MeleagrouHitchens, As American as Apple Pie: How Anwar al-Awlaki Became the Face of
Western Jihad (London: International Centre for Study of Radicalisation, 2011); PET,
Radikalisering og terror; Bhatt and Silber, Radicalization in the West.
Jeffry R. Halverson and Amy K. Way, “The Curious Case of Colleen LaRose: Social
Margins, New Media, and Online Radicalization”, Media, War and Conflict 5, no. 2
(2012): 145.
6

(((2
(((3

(((3
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ً
ً
مزتايدا وسهل الوصول...
«إطارا
يف هذه احلالة ،أتاحت األيديولوجيا اجلهادية العاملية
نلقد الفكر الغريب ومقاومة انلظام االجتمايع»(.)32
وتضع معظم ادلراسات ً
أيضا درجات متفاوتة من األهمية ىلع دور اهلوية ،وتشري

إىل أن أزمة اهلوية – واتلالعب الالحق بهذه األزمة من قِبل املتطرفني العنيفني –
ً
اغبلا ما تكون واحدة من اخلطوات األوىل يف عملية اتلطرف( )33واكن دلور
الشخصيات القيادية ،وادلاعيا هلا ماكنة بارزة يف العديد من نظريات اتلطرف ،حبيث
يكون لرشعية األوىل تأثري كبري ىلع فعايلة األخرية .وهكذا ،يف حني أن رسالة من
مجاعة متطرفة أو عنيفة قد تكون مقنعة يف حد ذاتها للجمهور املستهدف ،ولكنها
ً
مصدرا
تكون أقوى بكثري عندما يُقدمها فرد أو مجاعة يَنظر إيلها اجلمهور بوصفها
كاً
ً
ً
نشطا يف «عملية
مرشوعاً  ،وذا سلطة ،وموثوقا به .كما جيب أن يعد اجلمهور مشار
نقل الرسائل»()34؛ إذ تذكرنا أرتشييت بأن جمرد وجود املعلومات ليس ً
أمرا اكفيًا ،فتوفر
الرسالة ﻻ يتساوى بالرضورة مع وصوهلا(.)35
ومن اجلدير باذلكر هنا أنه ﻻ ينبيغ انلظر إىل هذه انلماذج وانلظريات ىلع أنها
تفسري للتطرف ،بل باألحرى أنها رؤى مفيدة للعوامل اليت جيب مرااعتها عند حماولة
فهم هذه الظاهرة .وبما أن حمور هذا العرض هو دور اإلنرتنت ،فإن األقسام اتلايلة
ستقوم حتليل اآلراء وتقديرها حول كيفية تأثري اإلنرتنت يف عمليات اتلطرف.

( ((3المرجع السابق.153-139 :
(Andrew Silke, “Holy Warriors: Exploring the Psychological Processes of Jihadi ((3
Radicalization”, European Journal of Criminology 5, no. 1 (2008); J. Venhaus, Why
Youth Join Al-Qaeda (n.p.: United States Institute of Peace, 2010); Wiktorowicz,
Radical Islam Rising.
(Anne Aly, “The Terrorists’ Audience: A Model of Internet Radicalisation”, Journal ((3
of Australian Professional Intelligence Officers 17, no. 1 (2009).
(Cristina Archetti, “Terrorism, Communication and New Media: Explaining ((3
Radicalisation in the Digital Age”, Perspectives on Terrorism 9, no. 1 (2015): 50.
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فهم اتلطرف ىلع اإلنرتنت
يركز هذا القسم ىلع األعمال اليت حاولت تعميق فهمنا للعالقة بني وسائل
اإلعالم واتلطرف العنيف .وكما هو احلال مع انلقاش األوسع حول اتلطرف ،هناك
القليل من االتفاق حول أسباب تشلك اتلطرف ىلع اإلنرتنت وكيفية حدوثه بكل
أشاكهل؛ وباتلايل فإن تأثري اتلفاعالت ىلع اإلنرتنت وادلاعيا لعمليات اتلطرف ،ﻻ
يزال موضوعاً متنازعاً عليه للغاية .وباملثل ،ما زال ابلاحثون خمتلفني يف مسألة مدى
لاً
إماكنية أن يكون اإلنرتنت بدي للتفاعالت املادية ،وإن اكنت الشباكت اإللكرتونية
بدورها قادرة ىلع أن يكون هلا نفس اتلأثري ىلع الفرد اكلشباكت االجتماعية ،ودوائر
القرابة يف العالم احلقييق.
وكما سرنى ،هناك إمجاع واسع ،ىلع األقل ،ىلع أن شبكة اإلنرتنت وحدها ليست
ِّ
اعما للتطرف ،ولكنها يمكن أن تكون بمثابة رِّ
سببًا ًّ
ميس وحمفز ملسار الفرد حنو
أعمال سياسية عنيفة .وما زال استخدام األدلة اإلمربيقية؛ الستخالص استنتاجات
ً
ً
شحيحا ،وقد أثَّر ذلك ً
كبريا يف متانة ابلحث يف هذا املوضوع .ومع ذلك،
تأثريا
مقنعة
فإن الزتايد املتسارع يف استخدام اجلهات الفاعلة العنيفة غري احلكومية ملنصات
ً
حافزا لزيادة ابلحث يف هذا املوضوع ،وبدأ يف تزويد
اتلواصل االجتمايع ،اكن
ابلاحثني بأشاكل جديدة من ابليانات املستقاة من املصدر األصيل.

وسائل اإلعالم اجلديدة وتأثري اتلواصل يف العالم احلديث
ويف حماولة لفهم أفضل تلأثري اإلنرتنت ووسائل اإلعالم يف اتلطرف ،اختار بعض
ابلاحثني الرتكزي أكرث ىلع كيفية نظر اتليار السائد من اجلماهري إىل هذا املفهوم ،وكيف
لاً
لاً
يتأثر هذا املفهوم بوسائل اإلعالم احلديثة .ويقدم أوان وآخرون حتلي أكرث شمو
هلذا األمر ،ويناقشون أن الطريقة اليت ننظر بها إىل اتلطرف يف املقام األول قد تغريت
22
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بما وصفوه بـ «ابليئة اإليكولوجية /بيئة اإلعالم اجلديد» ،اليت من بني خصائصها ما
يسىم بـ «ميدياتيساتيون /فقدان الفورية»( ،)36وللمساعدة يف توضيح ذلك ،اعتمدوا
ُ
ىلع عمل هجارفارد اذلي ي َع ِّرف ابليئة اإليكولوجية اجلديدة بأنها اعتماد اجلمهور
املزتايد ىلع عرض وسائل اإلعالم للعالم بسبب اندماجه يف املؤسسات االجتماعية
القائمة والوضع املفرتض كمؤسسة اجتماعية يف حد ذاتها( .)37ومن األمثلة ىلع ذلك
ما يصفه ناكوس بأنه «مثلث اتلواصل السيايس» اذلي تعمل فيه وسائل اإلعالم كأداة
نقدية ونشطة ،دليها القدرة ىلع تعزيز أو تقويض الروايات واألفاكر املحيطة بمناقشة
اإلرهاب واهلجمات اإلرهابية(.)38

ً
ً
كبريا يف اتلفاعالت االجتماعية اليت جتري اآلن من خالل
تأثريا
وقد أثر ذلك
ُ
وسائل اإلعالم بأشاكل خمتلفة .وينظر إىل العديد من جوانب احلياة احلديثة ىلع أنها
«تعتمد ىلع وسائل اإلعالم ،وحتولت إىل اتباع منطق اإلعالم بشلك مزتايد»(،)39
يخَ ُ
َّ
و لص املؤلفون إىل أن هذا أثر يف كيفية نظر اجلمهور إىل اتلهديد اذلي يشلكه

اتلطرف .وهكذا ،يف حني أن ادلراسة تتعلق بكيفية تأثري ادلاعية اجلهادية وغريها من
الرسائل األخرى يف اتلطرف ،فإنها تسىع ً
أيضا إىل تسليط الضوء ىلع مناقشة املفهوم
يحُ ْ
نفسه ،وكيفية عرضه يف جهاز اإلعالم احلديث ،واتلأثري السليب املحتمل اذلي ِدثه.

ومع ذلك ،فإن هذه «ابليئة اإليكولوجية اجلديدة لإلعالم» ،أو كيفية اجلمع بني
ُ
ُ
العالم احلقييق واالفرتايض ،لم تفهم أو تصور بشلك اكمل .ويف دراسة أوان وآخرين،
تُ َّ
عرف الظاهرة بأنها «ابليئة املتغرية الرسيعة احلايلة لإلعالم ،اليت تتمزي ،من ناحية،
(Andrew Hoskins, Akil Awan and Ben O’Loughlin, Radicalisation and Media: ((3
Connectivity and Terrorism in the New Media Ecology (Abingdon: Routledge, 2011): 5.
(Stig Hjarvard, “The Mediatization of Society: A Theory of the Media as Agents of ((3
Social and Cultural Change”, Nordicom Review 29, no. 2 (2008): 105-113.
(Brigitte L. Nacos and Oscar Torres-Reyna, Fuelling Our Fears: Stereotyping, ((3
& Media Coverage, and Public Opinion of Muslim Americans (Lanham: Rowman
Littlefield, 2007).
(Awan, Hoskins and O’Loughlin, Radicalisation and Media: 5. ((3

23

اتلطرف ىلع اإلنرتنت

ٍّ
بمجموعة من الظروف املتناقضة إىل حد ما ىلع مستوى اآلثار وليس األسباب ،يف
حني أنها ،من ناحية أخرى ،تعد أداة للتوصيل العميق تبدو من خالهلا األماكن
ً
واألحداث وانلاس بأفعاهلم وسكونهم ،متصلة بشلك مزتايد» .ووفقا للمؤلفني ،فقد
سمحت «أنماط االتصال» هذه للجمااعت خبلق الصور اتلحريضية وادلاعية هلا
ونرشها عرب املنصات املختلفة .وباتلايل ،فإن مثل هذا الظرف قد جنم عن زيادة
االتصال واتلفاعل اليت تسهلهما وسائل اإلعالم اجلديدة ،وﻻ سيما اإلنرتنت.
ً
ُ
تعد اجلهات الفاعلة الرئيسة يف اتلطرف – وفقا هلذه ادلراسة – يه منتجة املواد
اجلهادية ىلع اإلنرتنت ،وتغطي وسائل اإلعالم السائدة هذه الظاهرة ،واجلماهري اليت
ٍّ
تستهلكها ىلع حد سواء .ومن خالل اتلفاعالت بني هذه العوامل اثلالثة ،ينبثق عدد
من اخلطابات (عن اتلطرف) ونطاق من اخلربات (اخلوف ،والقلق ،وانعدام اثلقة،
ً
وبناء
وانعدام ايلقني) من خالل جمموعة من ابلىن اتلحتية ذات القابلية لالنتشار(.)40
عليه ،فإن دراستهم مقسمة ىلع األسطر اثلالثة اتلايلة؛ أشاكل اتلواصل ىلع اإلنرتنت
(مثل املواقع اإللكرتونية ،واملدونات ،وشباكت اتلواصل االجتمايع) اليت تستخدمها
اجلهات الفاعلة العنيفة غري احلكومية؛ لتشجيع األفراد ىلع اتلطرف وأعمال العنف؛
وتصوير وسائل اإلعالم السائدة للتطرف واتلهديد اإلرهايب للغرب ،وكيفية تأثري
وسائل اإلعالم يف رؤية اجلمهور السائد ملعىن اتلطرف واتلهديد(.)41
ومن خالل انلتائج اليت توصلوا إيلها ،يناقشون أنه يف حني أن النشاط اجلهادي ىلع
اإلنرتنت -مثل نرش األيديولوجية اجلهادية بلغات خمتلفة( - )42يساعد ىلع دفع انلاس
حنو العنف ،فإن «عدم ايلقني بشأن كيفية عمل خطابات اتلطرف يف إيكولوجيا
اإلعالم اجلديد يه احلالة اليت يتاكثر فيها خطاب اتلطرف»( .)43ويفرتضون،
(((4
(((4
(((4
(((4

المرجع السابق.124 :
المرجع السابق.
Jeff R. Weyers and Camie Condon, “The Newest Advertising and Recruiting Mogul:
ISIS”, iBRABO, https://ibrabo.wordpress.com/2014/06/.
Awan, Hoskins and O’Loughlin, Radicalisation and Media: 7.6
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بكل بساطة ،أن وسائل اإلعالم ونهجها حنو ظاهرة اتلطرف قد ساهم يف «أمننة» احلياة
يف بريطانيا ،حيث «العالقة بني وسائل اإلعالم واألمن» اليت تتكون من السياسيني،
واملعلقني ،ومجهورهم ،ختلق ًّ
جوا من اخلوف والشك حنو املسلمني.
ومع ذلك ،فإن عيب هذه ادلراسة هو أن هذا اجلزء من ابلحث اذلي يستكشف
تأثري وسائل اإلعالم يف الفهم العام للتطرف ،قد استند إىل عينة صغرية غري تمثيلية من
 67مشاركاً اكنوا ً
ً
«جزءا من الشباكت االجتماعية لفريقنا من باحيث اإلثنوغرافيا،
أيضا
مع جتنيد املزيد من املشاركني من خالل كرة اثللج»( .)44ويالحظ ناكوس أن هذا
كاً
«يبدو مشكو فيه تلجميع رشحية عريضة من املواطنني العاديني»(.)45
وحتدد دراسة ذات صلة(ً )46
أيضا ندرة املالمح الواضحة لألفراد املتطرفني ،وجتادل
ً
بأن ً
كبريا من وسائل اإلعالم الرئيسة يسهم يف زيادة الغموض حول ما يشلك
جزءا
ً
اتلطرف .فوفقا للمؤلفني؛ «يسهم يف حالة اتلهديد املستمر غري املنترش وغري حمدد املعالم،
ويف حالة من اإلفراط األمين»( )47أما بالنسبة إىل هوسكيزن وأولوغلني ،فقد اختلط
هذا اخلطاب من خالل العالقة السياسية-اإلعالمية اليت جعلت مصطلحات؛ مثل
«اتلطرف» مزعجة ،وتغطي مسار «االغرتاب ومنع االرتباط باألسباب اجلذرية»(.)48
يتمثل تأثري املفاهيمية هنا يف أن «اتلهديد اذلي يشلكه السيع وراء ما يسىم «اتلطرف ىلع
اإلنرتنت» أو اتلميزي بني ما هو ىلع اإلنرتنت وما هو خارجه ،حيمل القليل من املنطق»(.)49
ويؤيد غيل وآخرون فكرة أن هذا هو «انقسام اكذب» من خالل حقيقة بسيطة
(((4
(((4
(((4
(((4
(((4
(((4

المرجع السابق.17 :
Brigitte L. Nacos, (Book Review): “Radicalisation and Media: Connectivity and
Terrorism in the New Media Ecology, by Akil N. Awan, Andrew Hoskins and Ben
O’Loughlin”, Critical Studies on Terrorism 4, no. 3 (2011): 476.
Ben O’Loughlin, Carole Boudeau and Andrew Hoskins, “Distancing the Extraordinary:
Audience Understandings of Discourses of ‘Radicalization’”, Continuum 25, no. 2,
(2011).
المرجع السابق.155 :
Andrew Hoskins and Ben O’Loughlin, “Media and the Myth of Radicalisation”,
Media, War & Conflict 2, no. 2 (2009): 107.
المرجع السابق.109-108 :

25

اتلطرف ىلع اإلنرتنت

مفاداها أن «املتآمرين اعدة ما ينخرطون يف أنشطة عرب كال املجالني» ،وأن مثل
هذا اتلصور يمثل «طرفني متطرفني من الطيف اذلي يقدم بانتظام أمثلة نمطية من
الواقع»( )50وباتلايل فإن اتلحقيق األكرث إثارة لالهتمام بالنسبة إىل هؤالء املؤلفني ليس
ً
متعلقا بما هو ىلع اإلنرتنت وما هو يف الواقع ،وإنما «اتلفاعل مع اآلخرين» مقابل
«عدم اتلفاعل مع اآلخرين»(.)51

أداة اتصال أم رِّ
ميس مبارش؟

أول املراجع اليت أشارت إىل أهمية اإلنرتنت يف جتنيد األفراد لالنضمام إىل
اجلمااعت املتطرفة ،يأيت من شخصيتني رائدتني يف جمايل اإلرهاب ودراسات اتلطرف؛
هما :بروس هوفمان ،ومارك ساغيمان .والواقع أن مواقفهم املتباينة حول دور
اإلنرتنت تمثل أحد أوجه االنقسام الرئيسة يف املناقشة األوسع هلذا املوضوع؛ فهل
ً
تلعب اإلنرتنت ً
بسيطا كوسيلة لنرش ادلاعيا الراديكايلة ،أم يمكن أن تساعد
دورا
يف إنشاء الشباكت املتطرفة العنيفة ،أو ىلع األقل العمل كآيلة دلعم هذه الشباكت.
وكما هو مبني فيما سبق ،يركز هوفمان ىلع عمليات اتلطرف من األىلع إىل
األسفل ،اليت ترفع أهمية العالقات اهلرمية فوق العالقات الشبكية .وهو يركز فرضيته
ىلع دور األفراد ،واملجندين اخلارجيني ،و«األصويلني» اذلين يشلكون ً
جزءا من اتلنظيم
اهلريم؛ مثل القاعدة املركزية ىلع سبيل املثال .وبالرتكزي ىلع استخدام وسائل اإلعالم
اجلديدة واإلنرتنت من قِبل جمندين يف تنظيم القاعدة ،يُفهم اتلطرف كعملية تأثرت
يف املقام األول جبهود الرسائل من رموز القيادات اجلهادية العاملية .ويناقش أنه «منذ
ابلداية ،بدا أن قيادة تنظيم القاعدة قد استوعبت بشلك كبري اإلماكنات اتلواصلية
(((5
(((5

Paul Gill, et al., What Are the Roles of the Internet in Terrorism?: Measuring Online
Behaviours of Convicted UK Terrorists (n.p.: VOX-Pol Network of Excellence, 2015):
35. 6
المرجع السابق.
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اهلائلة لإلنرتنت ،وسعت إىل تسخري هذه القوة؛ تلعزيز األهداف االسرتاتيجية للحركة
وتسهيل عملياتها اتلكتيكية»(.)52
َّ
َ
ً
ِّ
ومن ث َّم ،وفرت اإلنرتنت ثالث وظائف حاسمة تلنظيم القاعدةُ ،وضحت سابقا

بطرق متنوعة يف سياقات خمتلفة( )53يه :ادلاعية؛ اليت تسمح باتلوظيف ومجع األموال،
واتلدريب واتلوجيه املرتبط باإلرهاب ،وتوفري جمموعة واسعة من قنوات املعلومات
مفتوحة املصدر اليت تفيد يف اتلخطيط للهجمات اإلرهابية وتنفيذها .وقد أاعد شاه
حممود تقويم اإلطار مرة أخرى منذ عرص اإلعالم االجتمايع ،لكنه احتفظ باملحتوى
ٍّ
إىل حد كبري ،وعرف اتلجنيد ،واتلمجيد وادلاعية ،واتلخطيط ،واملعلومات ،واختيار
األهداف ،واتلدريب ،واتلمويل كأهداف رئيسة للجمااعت املتطرفة اليت تستخدم
الشباكت االجتماعية ىلع اإلنرتنت(.)54
ويركز هوفمان حتليله ىلع إنتاج القاعدة من انلاحية األيديولوجية واتلكتيكية
واالسرتاتيجية ىلع اإلنرتنت .وهو يركز بشلك خاص ىلع املجالت اجلهادية العاملية
ىلع اإلنرتنت؛ مثل جملة «صوت اجلهاد» اليت ظهرت يف اعم  ،2004وحتمل «رسالة
أقل من مهامجة األهداف األمريكية والغربية األخرى ،وتركز أكرث ىلع أهمية
تعبئة الرأي العام اإلساليم ودعم اجلهاد»( .)55ويعتمد اتلطرف العنيف واتلجنيد،
ً
وفقا هلذا اتلحليل ،ىلع اتلواصل الفعال اذلي «يضمن استمرار تدفق املقاتلني إىل
(((5
(((5

(((5
(((5

Bruce Hoffman, The Use of the Internet by Islamic Extremists, Testimonies
(Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2006): 5, online e-book, https://www.rand.
org/content/dam/rand/pubs/testimonies/2006/RAND_CT262–1.pdf. 6
;)Fred Cohen, “Terrorism and Cyberspace”, Network Security 5, no. 31 (2002
Steven Furnell, “Computer Hacking and Cyber Terrorism: The Real Threats in the
New Millennium”, Computers and Security 18, no. 1 (1999); Elissa Lee and Laura
Leets, “Persuasive Storytelling by Hate Groups Online: Examining Its Effects on
Adolescents”, American Behavioral Scientist 45, no. 6 (2002); Timothy L. Thomas,
“Al Qaeda and the Internet: The Danger of ‘Cyberplanning’”, Parameters 23, no. 1
(Spring 2003): 112-123; Gabriel Weimann, “Virtual Disputes: The Use of the Internet
for Terrorist Debates”, Studies in Conflict and Terrorism 29, no. 7 (2006). 6
Shah Mahmood, “Online Social Networks: The Overt and Covert Communication
Channels for Terrorists and Beyond”, in 2012 IEEE Conference on Technologies for
Homeland Security (HST) (Waltham, MA: IEEE, 2013): 574.
Hoffman, The Use of the Internet by Islamic Extremists: 9.
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احلركة ،وزيادة ارتباط املنارصين بها ،وجذب املتعاطفني بشلك أعمق إىل مدارها»(.)56
وبالرغم من ذلك ،وكما هو احلال مع انلظريات الشعبية األخرى ،اليت يُستشهد بها
ً
ىلع نطاق واسع ،فإن عمل هوفمان لعام  2006يعترب حمدودا؛ ألنه يسبق اتلطورات
ً
األخرية اليت تضمنت أفرادا ،يقومون بتنفيذ هجمات دون أي صلة مبارشة
ً
َّ
باتلنظيمات اليت يَدعون أنهم يترصفون نيابة عنها .وتستند نظريته إىل أن انلاس
ينجذبون إىل املنظمات الرسمية ،وينضمون إيلها يف املقام األول بسبب جهود هذه
املنظمات للتوعية واتلجنيد ،يف حني أننا نرى اآلن أن االنضمام إىل اجلمااعت الرسمية
ً
لم يعد ً
رشطا مسبقا لالخنراط يف اإلرهاب(.)57
َ َّ
من ناحية أخرى ،قدم مارك ساجيمان يف كتابه «فهم شباكت اإلرهاب» اذلي صدر
ً
اعم  2004ما يمكن اعتباره نظرية من «األسفل إىل األىلع» األكرث شعبية .يستخدم
ساجيمان حتليل الشبكة االجتماعية للمجادلة بأن تنظيم القاعدة هو عبارة عن
شبكة جتمعها (أو تعتمد بشدة ىلع) العالقات الشخصية .ومع أنه يركز فرضيته ىلع
دور األيديولوجيا ونرشها ىلع اإلنرتنت ،فإنه يناقش أن العامل األكرث أهمية هلؤالء
اذلين ينضمون إىل احلركة اجلهادية العاملية ،هو اخنراطهم يف عالقات صداقة أو قرابة
مع صالت بكبار جمندي القاعدة( .)58ويف عمله اتلايل «جهاد بال قيادة» اذلي صدر
ً
مشريا
اعم  2008يعزز ساجيمان هذه احلجة من خالل تقليل أهمية كبار املوظفني،
إىل أن دور القيادة املركزية قد صنفته احلركة االجتماعية العاملية اليت ساعدت ىلع
لاً
ُ
خلقها .وبد من ذلك ،يديع أن الشباكت تشلك اآلن ىلع مستوى القاعدة الشعبية،
ُ
وتنفذ العمليات دون احلاجة إىل أي شلك من أشاكل املراقبة من القاعدة أو أي من

( ((5المرجع السابق.15 :
(Peter Bergen et al., Jihadist Terrorism: A Threat Assessment (Washington, DC: ((5
Bipartisan Policy Center, 2013).3
(Sageman, Understanding Terror Networks. ((5
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اجلمااعت الرسمية اهلرمية األخرى؛ وباتلايل فإن عملية اتلطرف تنشأ من خالل
اتلفاعالت املبارشةً ،
وجها لوجه ،اليت تقوم ىلع الصداقة والقرابة.
ويديع ساجيمان أن اإلنرتنت قد استنبتت حياة جديدة يف العملية ،وساعدت
يف إنشاء الشباكت وتوفري «املبادئ اتلوجيهية العامة» اليت تعمل بمثابة «الغراء
االفرتايض»( .)59وهو ما يسمح بعد ذلك خبلق «جهاد بال قيادة» .وختلق شبكة اإلنرتنت
ً
ً
رشوطا حلد أدىن من اتلماسك األيديولويج واالسرتاتييج واتلكتييك ،ويسمح
أيضا
ذلك للقاعدة الوسطى باإلعالن عن «مطالب العمليات اإلرهابية ىلع اإلنرتنت»(،)60
يعرض ساجيمان هذا العالم االفرتايض كنوع من السوق اذلي «ينسق توزيع السلع
واخلدمات يف بدل ما» ،ولكن ال أحد مسئول عن أحد «لك مشرت أو مزود يسىع
وراء مصلحته اخلاصة ،ولكنه انلمط العام اذلي يضمن اجلميع من خالهل املأكل
ًّ
تلقائيا من أسفل إىل أىلع من خالل «ايلد
واملسكن وامللبس ،ويتودل هذا اتلنسيق
اخلفية للسوق»(.)61
ويعكس وينرت هذا االجتاه ،وإن اكن بطريقة خمتلفة بعض اليشء ،وذلك باإلشارة
إىل أن وسائل اتلواصل االجتمايع ظهرت بوصفها «املسجد الرديكايل للعقد»(.)62
ويتفق ويمان مع ذلك حيث كتب أن «اتلفاعل ،واتلواصل ،واتلواتر ،وسهولة
االستخدام ،والفورية ،وادلوام ولك اإلماكنات اليت أتاحها العالم االفرتايض تتضاعف
ً
اآلن وحتايك تلك العمليات اليت جرت سابقا داخل أماكن العبادة»( .)63يف الواقع،
تكشف مقابالت كوهلر مع املتطرفني ايلمينيني األملان السابقني عن اعتقاد
سائد بينهم ،يفيض إىل أن اإلنرتنت قد خلقت مساحة مؤثرة وحقيقية للتفاعل،
ٍ
(Sageman, Leaderless Jihad: 144. ((5
( ((6المرجع السابق.
( ((6المرجع السابق.145 :
(Charlie Winter, The Virtual ‘Caliphate’: 7. ((6
(Gabriel Weimann, New Terrorism and New Media, Research Series 2 ((6
(Washington, DC: The Wilson Center, Commons Lab, 2014): 2.
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ًّ
إال أنها بدت ً
حقيقيا من احلركة بعد حضور اتلجمعات واجتمااعت األعضاء
جزءا
يف العالم احلقييق( .)64وهكذا ،يف حني أن اتلفاعالت املبارشة ً
وجها لوجه ،واملشاركة
يف الشباكت ﻻ تزال حمورية يف نظرية ساجيمان ،لكنه يؤكد أن اإلنرتنت تلعب ً
دورا
ًّ
ًّ
ثانويا ،من خالل دراسات أحدث أنتجت منذ ذلك احلني ،تميل إىل
مهما ،وإن اكن
دعم هذا االجتاه.
ومع أخذ هذه الفكرة اليت تنظر إىل اإلنرتنت كبديل عن املساحات املادية يف
العالم الواقيع ألبعد من ذلك ،ترى توروك اإلنرتنت كمؤسسة ىلع طريقة فوكودليان.
ً
ونظرا لصعوبة احلفاظ ىلع املؤسسات اتلقليدية؛ مثل معسكرات اتلدريب ،بسبب
الضغط العسكري «اضطر اإلرهابيون إىل إنشاء أشاكل جديدة من املؤسسات
ً
تلجنيدهم وتدريبهم»( .)65ووفقا هلا ،فإن اإلنرتنت يه أكرث هذه املؤسسات اجلديدة
ً
ً
تعرضا للتطرف( ،)66وجتادل توروك
أهمية ،حيث تسمح «جبمع وتنسيق» األفراد األكرث
بأن مثل هذه املؤسسات تستخدم «اخلطاب وعالقات القوة الشبكية من أجل تطبيع
األفاكر والسلوكيات» .ويعمل إطار القوة هذا ضمن ابليئة اإللكرتونية ،ويستخدمه
املتطرفون يف «اتلجنيد واتلطرف»(.)67
وتسىع ادلراسات األكرث إقناعاً عن «اتلطرف ىلع اإلنرتنت» ً
أيضا إىل اتلخفيف من
ً
إفراطا يف تأكيد أهمية اإلعالم واإلنرتنت يف عمليات اتلطرف .ىلع سبيل
حدة ما يعد

املثال يبدأ بنسون بنقطة بسيطة مفادها أنه يف حني أن الوصول إىل اإلنرتنت قد ازداد
يف مجيع أحناء العالم ،إﻻ أنه لم يرتبط بأي زيادة يف اهلجمات اإلرهابية عرب الوطنية(.)68
وهذا ما يدعمه غيل وآخرونِ ،من اذلين لم تتوصل دراستهم اإلمربيقية

(Daniel Koehler, “The Radical Online: Individual Radicalization Processes and the ((6
Role of the Internet”, Journal for Deradicalization, no. 1 (Winter 2014): 123.
(Robyn Torok, “Developing an Explanatory Model for the Process of Online ((6
Radicalisation and Terrorism”, Security Informatics 2, no. 6 (2013): 1.
( ((6المرجع السابق.2 :
( ((6المرجع السابق.1 :
(David C. Benson, “Why the Internet Is Not Increasing Terrorism”, Security ((6
Studies 23, no. 2 (2014).

30

اتلطرف ىلع اإلنرتنت

ألفراد متشددين ىلع اإلنرتنت إىل وجود صلة بني زيادة استخدام اإلنرتنت
وظهور هجمات إرهابية للفاعل الواحد بني اعيم  1990و .)69(2011خيترب
بنسون وينتقد يف حتليله ما يشري إيله ىلع أنه «املنطق السبيب» اذلي أدى
إىل احلكمة اتلقليدية حول دور اإلنرتنت يف هذا الصدد .ويديع بنسون أن املقاربات
اإلمربيقية القائمة حول هذه املسألة يه مقاربات معيبة باألساس ،وذلك بسبب ميلها
ً
إىل خلق عالقة سببية بني استخدام الفرد لإلنرتنت ومشاركته ﻻحقا يف عمل إرهايب.
ويقول« :إنه ملن الغريب أﻻ يستخدم اإلرهابيون اإلنرتنت ايلوم ،كما سيكون غريبًا
إن لم يستخدم اإلرهابيون السابقون اخلدمة الربيدية أو اهلواتف»( .)70واكمتداد هلذا
الطرح ،فإن كريستينا أرتشييت تعاين ً
أيضا من االفتقار السائد للمنظور اتلارييخ،
فما يمكن اعتباره «ثورة اتصاالت» غري مسبوقة ،هو «بالاكد آخر مظهر من مظاهر
تلك اتلغريات العميقة اليت ساهم فيها ىلع ادلوام إدخال أي تكنولوجيا اتصال
جديدةً ،
بدءا من اخرتاع املخطوطات ،إىل اخرتاع املطبعة واتللغراف ،وغريها عرب
القرون املختلفة»(.)71
إن اإلرهابيني يشاركون يف أنشطة ىلع اإلنرتنت ،قد تكون غري ملحوظة ،ولكنها
قد خضعت لالختبار اإلمربييق ً
أيضا ،وتشري انلتائج إىل أن اإلنرتنت قد ساعدت ىلع
تيسري االتصاالت بني النشطاء السياسيني املتطرفني من ذوي اتلوجهات املتشابهة.
ً
واستخالصا من قاعدة
ويف واحدة من أوىل هذه ادلراسات ،يه دراسة غيل وآخرين،
ًّ
إرهابيا من الفاعلني ،وجد أن  %35منهم يستخدمون اإلنرتنت
بيانات ضمت 119
للتفاعل مع شباكت من النشطاء السياسيني املتشابهني ،يف حني يستخدم  %46منهم
اإلنرتنت ألغراض تعليمية تتعلق بهجماتهم( )72ووجدت هذه ادلراسة ً
أيضا أنه مع أن
(((6
(((7
(((7
(((7

?Paul Gill et al., What Are the Roles of the Internet in Terrorism
David Benson, “Why the Internet Is Not Increasing Terrorism”: 311.
Cristina Archetti, “Terrorism, Communication and New Media”: 51.
Paul Gill, J. Horgan and P. Deckert, “Bombing Alone: Tracing the Motivations and
Antecedent Behaviors of Lone-Actor Terrorists”, Journal of Forensic Sciences 59,
no. 2 (2014): 430.
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ٍّ
اإلنرتنت لعبت باتلأكيد ً
دورا يف اإلرهاب احلديث ،لكنها اكنت أداة فعالة إىل حد
كبري« ،سواء اكن ذلك قبل اهلجوم؛ مثل (املراقبة ،أو اتلعلم ،أو اتلدريب ،أو االتصال)
أو بعد اهلجوم؛ مثل (نرش ادلاعية) هذه اهلجمات اكنت «ممكنة ىلع اإلنرتنت ،أكرث
منها معتمدة ىلع اإلنرتنت»(.)73
وبالنسبة ألرتشييت ،فإن تأثري اإلنرتنت مبالغ فيه ً
أيضا من قِبل «أنصار احلتمية
اتلكنولوجية» ،اذلين يتغاضون عن حقيقة أن البرش هم ً
دائما «اذلين يستخدمون

اتلكنولوجيا كأداة للوصول إىل أهدافهم وللوصول إىل اجلمهور ،وأنهم – كما أرشنا
من قبل – َم ْن خيتارون ويتبنون – أكرث من جمرد كونهم يستوعبون – الرسائل اليت
يهتمون بها»( .)74وخلص بنسون إىل أن جمرد وجود مثل هذا االستخدام لإلنرتنت ﻻ
يثبت بأي حال من األحوال وجود عالقة سببية .ويف هذا اخلصوص ،يشري بنسون إىل
ًّ
نقطة مهمة جدا يه أن معظم ادلراسات احلايلة تفتقر إىل املتغريات املستقلة وغري
املستقلة اليت من شأنها أن تشمل استخدام اإلرهابيني وادلول لإلنرتنت؛ وباتلايل فإن
حذف احلاالت السلبية اليت من شأنها أن تساعد ىلع «حتديد األثر الصايف لإلنرتنت
يف اإلرهاب العابر للقوميات»( .)75ويف الواقع ،فإن غياب العينات اخلاصة باملتغريات
ُ
غري املستقلة تعد – ضمن املجتمع األوسع لدلراسات اخلاصة باإلرهاب واتلطرف –
ً
ًّ
ًّ
منهجيا ،وقليل جدا من ادلراسات اخلاصة باتلطرف ىلع اإلنرتنت من يأخذها يف
خطأ
احلسبان .ومن ابلاحثني اذلين يأخذونها يف حسبانهم هم غيل وآخرون ،اذلين تتضمن
قاعدة بياناتهم األفراد اذلين شاركوا يف نشاط عنيف ،ولكنهم لم ينخرطوا ىلع ما يبدو
يف أنشطة ىلع اإلنرتنت(.)76

(Paul Gill et al., What Are the Roles of the Internet in Terrorism?: 28.6 ((7
(Archetti, “Terrorism, Communication and New Media”: 50.6 ((7
(Benson, “Why the Internet Is Not Increasing Terrorism”: 312.6 ((7
(Gill et al., What Are the Roles of the Internet in Terrorism?: 11.6 ((7

32

اتلطرف ىلع اإلنرتنت

لاً
وبد من مساعدة اإلرهابيني ،يناقش بنسون أن نمو استخدام اإلنرتنت خالل
العقود األخرية قد ساعد األجهزة األمنية يف ماكفحتها لإلرهاب ،واكتسبت ً
أيضا
«فائدة من اإلنرتنت ىلع األقل مماثلة تللك اليت تقدمها إىل اجلمااعت اإلرهابية»(.)77
وبينما يقر بنسون بأن اجلمع بني عدم الكشف عن اهلوية ،ووفرة املعلومات ،وسهولة
لاً
االتصال اليت توفرها شبكة اإلنرتنت ،اليت من املمكن أن تفيض فع إىل النشاط
اإلرهايب ،فإنه يقرتح ً
أيضا أن هذه الصفات ترض اإلرهابيني بنفس القدر اذلي
تساعدهم به .وهذا يشري إىل القضايا اليت سندرسها بمزيد من اتلفاصيل أدناه ،مثل
مشلكة اثلقة يف االتصاالت ىلع اإلنرتنت( .)78ويسلط الضوء ً
أيضا ىلع املشلكة اليت
لاً
أثارها «نيرس» حول اإلنرتنت اذلي يوفر منصة ،ومع ذلك ما زال يتطلب رس موثوقة
وذات اكريزما(.)79
يف جهوده تلقليل أهمية اإلنرتنت ،يذهب بنسون إىل أبعد من ذلك عندما
ً
تهديدا قبل أن يعتمد ىلع تقنيات
يديع أن تنظيم القاعدة اكن يف الواقع أقوى وأكرث
االتصال احلديثة .ويف حني أن املرء قد يفرتض أن اتلوجه املركزي تلنظيم القاعدة
بعد اعم  ،)80(2005سيؤدي إىل زيادة املرونة التشغيلية وانلطاق اجلغرايف ،فإن بنسون
ً
يناقش أن قدرته اهلجومية قد تآلكت نتيجة ذللك ،حيث إن القاعدة ما قبل اإلنرتنت
قد نفذت العديد من اهلجمات انلاجحة( .)81ويف الواقع ،حىت اهلجمات اليت قد يبدو
ًّ
جزئيا – من النشاط ىلع اإلنرتنت ،تميل إىل االفتقار إىل سمات
أنها مستوحاة – ولو
الفاعلية والفتك .وبالرتكزي ىلع اإلرهاب املحيل بشلك حمدد ،يقر بنسون بدرجة ما
(((7
(((7
(((7
(((8
(((8

Benson, “Why the Internet Is Not Increasing Terrorism”: 293.6
Thomas Hegghammer, “Interpersonal Trust on Jihadi Internet Forums”, in Fight,
Flight, Mimic: Identity Signalling in Armed Conflicts, edited by Diego Gambetta
(Oxford: Oxford University Press, 2014..6
Petter Nesser, “Joining Jihadi Terrorist Cells in Europe: Exploring Motivational Aspects
of Recruitment and Radicalisation”, in Understanding Violent Radicalisation, edited
by Magnus Ranstorp (London: Routledge, 2009): 108-110.0
Randy Borum and Michael Gelles, “Al-Qaeda’s Operational Evolution: Behavioral
and Organizational Perspectives”, Behavioral Sciences and the Law 23, no. 4 (2005):
467-483.6
David Benson, “Why the Internet Is Not Increasing Terrorism”: 313.6
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اتلأثري السبيب الستخدام اإلنرتنت ،مع احلفاظ ىلع أن معظم هذه احلاالت هلا تأثريات
أخرى أكرث أهمية مثل االضطراب انلفيس .ويشري بنسون إىل تفجري ماراثون بوسطن
ً
اعم  2013باعتباره حادثا يبدو أنه يقدم أكرث احلاالت إقناعاً تلأثري اإلنرتنت يف العمل
اإلرهايب .ولكن حىت يف هذه احلالة؛ فهو يشري إىل أن «اإلنرتنت يبدو أنه مؤثر وحيد
ضمن العديد من املؤثرات»( .)82وتماشيًا مع حجته األساسية املذكورة فيما سبق،
يتعجل بنسون اإلشارة إىل مدى فائدة اإلنرتنت بالنسبة للسلطات يف السماح هلم
بتعقب املهامجني ومنع وقوع املزيد من اهلجمات.
رِّ
كميس
ومن اجلوانب األخرى اليت جيب مرااعتها عند تقييم أهمية اإلنرتنت
َ
مبارش حمتمل للتطرف ،هو ضعف الفرد ومدى استعداده للتطرف قبل استخدام
املنصات اإللكرتونية .فعىل سبيل املثال ،يناقش دورودي ونغ أن الفرد ﻻ يلتفت
لاً
إىل اإلنرتنت بشلك منفصل ،بل «يأيت إيله حمم بالفعل بعدد كبري من األفاكر
واالفرتاضات والعواطف»( .)83وباتلايل ،بالنسبة إىل ابلعض ،جيب إعطاء أهمية
أكرب للرتكزي ىلع األسباب اجلذرية للتطرف ،أكرب من أهمية اإلنرتنت كوسيط(.)84
ٍّ
بالنسبة إىل هؤالء املؤلفني ،يُنظر إىل اإلنرتنت إىل حد كبري كوسيلة تلوصيل املحتوى
واأليديولوجيا ،ومع أنها مهمة ،فإنها ليست جديدة ،وﻻ تستحق مثل هذه السمعة
ً
ميرسا للتطرف( .)85ومن األمثلة اليت يغلب طرحها يف هذا السياق،
املتضخمة كونها
أنه مع القول بأن مفجري عملية نلدن 7 ،يويلو  2005قد تأثروا برشائط الفيديو ىلع
اإلنرتنت ،لكنهم تأثروا ً
أيضا باستهالكهم لوسائل اإلعالم اجلماهريية(.)86
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وبالنسبة إىل بعض املؤلفني ،فإن ما يسىم بـ «اتلطرف اذلايت» أو«اتلطرف بمعزل
ً
عن الشباكت األوسع نطاقا» واتلطرف ىلع اإلنرتنت هما نفس اليشء( .)87ولكن هذا
ً
جديدا ،ومن انلادر أن يقول ابلاحثون بشلك قاطع إن اإلنرتنت وحدها
الرأي يعد
ً
ًّ
دليها القدرة ىلع دفع الفرد ذاتيا إىل اتلطرف ،وهو ما يعين ضمنا القبول بالفرضية
القائلة بأن الفرد املتطرف دليه فرصة ضئيلة للتطرف دون اإلنرتنت ،أو أن العملية
ترتبط بشلك منفصل ،وتستند فقط إىل استهالك وسائل اإلعالم ىلع اإلنرتنت(.)88
وجيب اتلذكري ً
أيضا أن ادلاعية ىلع اإلنرتنت يف بعض ابلدلان؛ مثل إندونسيا ،تعمل
كديلل إضايف لألدبيات واسعة االنتشار واملتوفرة بالفعل( .)89ومع ذلك ،يقرر كرييب
أن ظاهرة «ابلداية اذلاتية» قد تأثرت بشلك خطري بظهور اإلنرتنت(.)90
إن رابطة ماكفحة التشهري يه مصدر آخر وتؤكد بقوة ىلع ظاهرة «اتلطرف اذلايت»
ً
مشرية إىل أن «اتلفاعل ً
وجها لوجه مع العنارص اإلرهابية لم يعد ً
رشطا للتطرف»؛ وذللك
ً
فإن املتطرفني األفراد ،أو الفاعلني الوحيدين« ،يزدادون تطرفا ىلع اإلنرتنت»(.)91
يف دراسة أجراها مركز قانون الفقر اجلنويب حول املنتدى الوطين األمريكي األبيض،
ستورمفرونت ،وجد املؤلف أن «مستخديم ستورمفرونت املسجلني اكنوا مسئولني
كاً
بشلك غري متناسب عن بعض جرائم الكراهية والقتل اجلمايع اليت تعد األكرث فت
منذ وضع املوقع  .)92(»1995وبالرغم من أنه يقدم روايات مثرية لالهتمام عن مستخديم
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املنتدى اذلين ذهبوا الرتكاب جرائم عنف وقتل بدافع عنرصي ،بُذل القليل
من اجلهد لفهم كيف وملاذا يرتبط عنف أنصار تفوق العرق األبيض من خرييج
ستورمفرونت ىلع اإلنرتنت مع احلركة إىل النشاط العنيف؟ ويف حماولة تلوفري امللف
الشخيص ملستخدم ستورمفرونت انلموذيج اذلي يبارش العنف ،يقدم اتلقرير الرشح
اتلايل فقط ،اذلي يغفل أي استفسار عن سبب مبارشة بعضهم للعنف ،يف حني أن
ً
مؤكدا ىلع سيادة عرقه ،واإلحباط بسبب
يقرص آخرون نشاطهم ىلع اإلنرتنت فقط،
يخُ َّ
ًّ
دونية إجنازاته ،فهو يقيض السااعت ىلع اإلنرتنت لك يوم ،در ذاتيا ،وحيتيس رشاب
الغضب ىلع مهل .ويكتسب بشلك تدرييج القبول يف عرين الوالدة اإللكرتوين اذلي
يطلق ىلع نفسه وصف «اذلئاب الوحيدة» ،لكنه ﻻ حيصل ىلع اإلاغثة ،وﻻ أي عالج
عميل ،وﻻ أي اقرتاحات تلحسني ظروفه .هو فقط يصبح أكرث غضبًا ،ثم حيصل ىلع
سالح(.)93
وبالنسبة لرافندال ،فإن قضية اإلرهايب املتطرف أندرس بهرينغ بريفيك تؤيد هذا
انلهج .ومع إقراره بأنه «لن يعرف أحد ىلع وجه اتلأكيد» ما إذا اكن بريفيك قد اجته
ً
حاسما يف مسار بريفيك عن طريق
إىل العنف دون اإلنرتنت ،يناقش رافندال أنه اكن
«اتلأثري ىلع ترصفه لالخنراط يف القتل اجلمايع الفعيل»( .)94وقد خلق الواقع اجلديد
اذلي تم فيه تزكية وجهات نظر بريفيك ،وتقديم اتلدريب اتلكتييك واأللعاب ىلع
اإلنرتنت اليت عزتله عن العالم اخلاريج .ويتفق ويمان مع ذلك ىلع نطاق واسع ،لكنه
يدفع مرة أخرى ضد االداعءات بأن العملية ليست انعزايلة بشلك اكمل .فاألفراد
ﻻ ينقطع عنهم االتصال ً
أبدا «فهم يتصلون ،ويتواصلون ،ويشاركون املعلومات،
واخلربات ،واإلرشاد بشلك حرصي ىلع اإلنرتنت» ،فاجلمع بني هذا االتصال بادلاعوى
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املتطرفة ،واخلطاب ىلع اإلنرتنت ،قد يكون – بالنسبة إىل ويمان – ذا تأثري عميق
ىلع تطرف اجلهات الفاعلة الوحيدة ،ويلهمهم الرتكاب أعمال عنف.
ويدعم هذا الرأي غيل وآخرون ،ويالحظون أنه ىلع الرغم من عدم التسبب
يف زيادة عدد اهلجمات ،فإن اإلنرتنت قد غريت باتلأكيد وسائل األفراد للتطرف
ً
وتعلمهم للهجمات( )95ويذكر املؤلفون ً
أيضا عددا من اخلصائص اجلديدة فيما يتعلق
باستخدام اجلهات الفاعلة الوحيدة لإلنرتنت ،بما يف ذلك أن املجرمني اذلين تفاعلوا
لاً
ًّ
فعليا مع أيديولوجيني مشاركني اكنوا أقل احتما بكثري للقيام بهجوم عنيف ناجح.
ً
وأخريا فإن هذه االستنتاجات تطابق تلك اليت خرج بها بهر وآخرون يف أن اإلنرتنت
ِّ
تمكن اتلطرف ،ولكنها ﻻ تسببه( .)96وتأيت قوة هاتني ادلراستني من اعتمادهما ىلع
لاً
منهجني إمربيقيني دلراسة احلالة ،يعتمدان ىلع قواعد بيانات غنية ،بد من االعتماد
ً
وأخريا ،من
املفرط ىلع املصادر اثلانوية واتلخمني اذلي يغايل يف تمسكه باالنضباط.
املهم أن نالحظ أن رابطة ماكفحة التشهري ﻻ تفرق بني اتلطرف اذلايت (قليل االرتباط
بالشباكت) واتلطرف ىلع اإلنرتنت ،بل إن تقريرها يرشح كيف أن انلماذج السابقة اليت
()97
ركزت ىلع األقران خارج اإلنرتنت ،والعاملني الروحيني كمسهلني رئيسيني للعملية
لاً
ًّ
راديكايلا مهيمنًا(.)98
قد تم استالبها من اإلنرتنت بوصفه اعم
ُ
إن حالة اكلني ﻻروس املذكورة فيما سبق ،تقدم من قِبل «هالفرسون» ،و«واي»
لاً
كمثال رئيس ىلع أن اتلواصل االجتمايع ً
بعيدا عن اإلنرتنت ليس بالرضورة اعم
من عوامل اتلطرف ىلع املستوى الفردي ،مما يشلك حتديًا لرأي العديد من اخلرباء
ُ
مكن أن تدعم وتسهل اتلطرف ،ولكنها ،ﻻ يمكن ىلع اإلطالق
أن «اإلنرتنت ي ِ
أن حتل حمل االتصال اإلنساين املبارش ،وروابط الصداقة والقرابة»( .)99وتزعم ﻻروس
)(95
)(96
)(97
)(98
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أن أقدامها «لم تطأ أحد املساجد ،ولم حتتفظ بأي كتب دينية ،ولم تعلق أي صور
أو رموز دينية يف شقتها ،ولم تتحدث ً
أبدا عن معتقداتها ادلينية»( .)100وباملثل ،أشار
عدد من املؤلفني إىل تطرف روشونارا تشودري – اليت حاولت قتل انلائب املحيل
ستيفن تيمس يف اعم  2010بسبب دعمه السابق لغزو اململكة املتحدة للعراق –
اكستثناء من القاعدة( .)101وخيربنا غيل وآخرون ،بأنها «تكرس االجتاه السائد»
للحاالت اليت حللوها؛ كونها تظهر كفاعل وحيد حقييق ،تبنت أيديولوجية متطرفة
«يف غياب أيديولوجيني مشاركني يف العالم املادي»( .)102ويتفق بريسون مع ذلك مدعيًا
أن «هجومها ىلع تيمس اكن نتيجة تلطرف منفرد ىلع اإلنرتنت ،يتناقض مع تفاهمات
اتلطرف كظاهرة مجاعية يف العالم احلقييق»( .)103وبالنسبة لـ «بارك» و«سوين» ،فإن
حالة حممد فاضل عبد احلميد ،يه مثال آخر ىلع هذه الظاهرة انلادرة ىلع ما يبدو(.)104
ً
معرضا لأليديولوجيات ادلينية املتطرفة قبل حماوتله االتصال
فقد أصبح عبداحلميد
بأنور العوليق وأحد املشتبه بهم من املسئولني عن اتلجنيد يف تنظيم القاعدة ،ىلع أمل
القيام بأعمال اجلهاد املسلح يف أماكن؛ مثل فلسطني ،والعراق ،وأفغانستان»(.)105
ويف حني يعترب ابلعض أن مثل هذه احلاالت تمثل استثناءات تثبت القاعدة(،)106
ُ
لم تنرش أحباث اكفية تدعم أو تنيف فرضية «اتلأثري املطلق لإلنرتنت» .وقد تطورت
األدبيات اخلاصة باتلطرف ىلع اإلنرتنت منذ ذلك احلني ،والغابلية العظىم من
(((10
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ًّ
املؤلفني يناقشون أنه؛ يف حني أن اإلنرتنت تلعب ً
تسهيليا ،فإن الفرد يف معظم
دورا
احلاالت جيب أن يكون ً
أيضا ىلع اتصال مع الشباكت يف العالم الواقيع؛ وباتلايل فإن
اتلحقيق يف مسار الفرد ،هو يف كثري من األحيان حتقيق يف حالة نادرة من اتلفاعل بني
احلاالت املختلفة من اتلفاعل ىلع اإلنرتنت وخارجها.
وفيما يتعلق بذلك ،يمكن أن تؤدي املشاركة الفردية من خالل الشباكت ىلع
ًّ
ًّ
ومعرفيا .وتوضح
اجتماعيا
اإلنرتنت فقط إىل شعور املجندين املحتملني باتلحرر
اجلوانب االجتماعية «للحب داخل املجموعة»( ،)107كيف يمكن لألفراد الشعور
باالنتماء واهلوية للمرة األوىل؛ وكيف يمكن هلذا – جنبًا إىل جنب مع حتديد
ً
ً
مبارشا – أن يكون اعمل جذب قوي حنو
تهديدا
املجمواعت اخلارجية اليت تمثل
عملية اتلطرف .ويوضح دوغالس كيف يمكن أن حيدث ذلك يف حالة ايلمني
ًّ
اجتماعيا» ىلع ابليض داخل املجموعة
املتطرف من خالل إطالق مسىم «مبدعة
كماكنة اعيلة فيما يتعلق باجلمااعت اخلارجية اليت تتآمر من أجل تدمريها؛ مثل
ايلهود ،واألمريكان من أصل إفرييق( ،)108وﻻ يعين ذلك القول بأن اهلوية هنا يه
هوية متجانسة ،فإن املجتمع االفرتايض لليمني اإليطايل املتطرف دليه انقسامات
وانشقاقات معتربة ،بينما بانوراما ايلمني املتطرف غري احلزيب هو ً
أيضا جمزأ للغاية
ويتطور باستمرار( .)109ومع ذلك فإن اآليلات انلفسية داخل املجمواعت يمكن
تطبيقها وتسهيلها داخل املجال اإللكرتوين( .)110وعالوة ىلع ذلك ،فإن املروجني –
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) – قد112() واتلأكيد السلويك111(من خالل االستخدام ادلقيق للخطاب القديم واملغايل
ً
 ويركز.)113( وعززوا الشعور بالرسالة واألهمية اذلاتية،شعورا باالخنراط
أعطوا للفرد
 وإسقاط،نيومان ىلع وجه اخلصوص ىلع كيفية حتفزي اإلنرتنت للمثايلة اذلاتية
.)114(الصفات واخلصائص اليت يهدف الفرد إىل امتالكها
ً أُشري
أيضا إىل أعمال اجلهاديني األيديولوجيني انلاطقني باإلجنلزيية ىلع اإلنرتنت؛
ِ
 للمجادلة يف بعض احلاالت بأن تقديم ادلعم األيديولويج يسمح،مثل أنور العواليق
 وتربز من بني إسهامات.)115(باعتماد هويات جديدة وباتلطرف اذلايت ىلع اإلنرتنت
 جهوده يف توسيع نطاق االخنراط يف احلركة اجلهادية،العواليق يف االسرتاتيجية اجلهادية
ً العاملية إىل ما وراء اتلجنيد املبارش
 ويف. واالخنراط يف أعمال العنف،وجها لوجه
 سىع إىل تقليص مستوى االخنراط من خالل،حماولة لزيادة قاعدة ادلعم للحركة
إعطاء أهمية شبه مساوية ألشاكل اجلهاد األخرى؛ مثل نرش ادلاعية اجلهادية ىلع
ًّ
، يمكن للمسلمني رؤية أنفسهم وتقديمها كأعضاء يف احلركة،وحايلا
.)116(اإلنرتنت
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Exchanging Terrorism Oxygen for Media Airwaves: The Age of Terroredia, edited
by Mahmoud Eid (Hershey, PA: Information Science Reference, 2014); Anne Gerdes,
“Al-Qaeda on Web 2.0: Radicalisation and Recruitment Strategies”, chap. 10 in
Investigating Cyber Law and Cyber Ethics: Issues, Impacts and Practices, edited by
Alfreda Dudley, James Braman and Giovanni Vincenti (Hershey, PA: Information
Science Reference, 2012).
Neumann, Countering Online Radicalization in America.
Anthony Bergin et al., Countering Internet Radicalisation in Southeast Asia: An
RSIS-ASPI Joint Report, ASPI Special Report 22 (Australia: Australian Strategic
Policy Institute, 2009): 1-24; Jennifer Hui, “The Internet in Indonesia: Development
and Impact of Radical Websites”, Studies in Conflict and Terrorism 33, no. 1 (2010):
171-191; Jerome P. Bjelopera, American Jihadist Terrorism: Combating a Complex
Threat (n.p.: Congressional Research Service (CRS), 2013. 6
Neumann, Countering Online Radicalization in America.
Bjelopera, American Jihadist Terrorism; Brachman and Levine, “You Too Can Be
Awlaki!” 6.
Meleagrou-Hitchens, As American as Apple Pie .
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ببساطة من خالل النشاط ىلع اإلنرتنت ،وهذا ً
أيضا ،كما يقال ،يمكن أن يسهم يف
اتلطرف.
إن استخدام العواليق لإلنرتنت جعله ً
أيضا يف متناول أتباعه بشلك أفضل ،يساعد
ىلع تسهيل نشاطاتهم املتطرفة ،كما جتادل أرتشييت بأن مثل هذه العالقات املتخيلة ﻻ
يمكن أن توجد دون تكنولوجيا االتصال الالزمة:
ويمكن تلكنولوجيا االتصال ،يف هذا الصدد ،أن توسع نطاق اتلواصل االجتمايع
يف تشكيل العالقات املبارشة (من خالل رسائل الربيد اإللكرتوين ىلع سبيل املثال،
أو من خالل إجراء حمادثة عرب اهلاتف) ،ويف بناء عالقات غري مبارشة – فعىل سبيل
املثال – يمكن للناشط أن يطور عالقة غري مبارشة مع شخصية سياسية حمل إعجابه
(ىلع سبيل املثال زعيم إرهايب) قد يتعرف عليه من خالل خطبه املتاحة ىلع اإلنرتنت،
ويمكن تصور العالقات بهذا املعىن(.)117
يستخدم براشمان ويلفني حالة حتول األمريكي زاكري تشيرس يف دراستهم عن

دور العواليق يف تصعيد اجلهاد ىلع اإلنرتنت إىل مستوى من اتلأثري يقرتب من اجلهاد
املادي ،ويثبتون من خالهلا كيف أنه بدأ بمبارشة ما يفهمه بأنه اجلهاد ىلع اإلنرتنت
من خالل نشاطه املكثف عليه ً
دعما للجهادية العاملية .وأن تشيرس تبىن هذا املفهوم
بعد تعاطيه ألعمال العواليق اليت فهم من خالهلا أنه يف حني أن اجلهاد العنيف اكن
ذروة نشاط احلركة ،فإن نرش ادلاعية هل أهمية حيوية ً
أيضا .ومع ذلك فإن إغراء
اتلعبئة املادية األكرث صالبة لم تلبث أن دفعت تشيرس إىل ابلحث عن فرص أخرى،
ويبدو أن قراره بمحاولة االنضمام إىل امليليشيات اجلهادية الصومايلة قد تأثر بشدة

(Archetti, “Terrorism, Communication and New Media”: 52 . ((11
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باألفاكر اليت طورها ،اليت يعود الفضل يف جزء كبري منها إىل نتاج أعمال العواليق ىلع
اإلنرتنت(.)118
وفيما خيص املتطرفني من املسلمني الغربيني مثل تشيرس ،فإن ادلعم واتلبشري
ً
مقيما يف الغرب ،وﻻ يفعل أي يشء
باجلهاد ىلع اإلنرتنت – يف الوقت اذلي يظل فيه
ً
آخر للمساعدة – يمكن اعتباره نفاقا غري مقبول؛ مما جيعل من اتلعبئة املادية خطوة
ً
حتمية الحقة()119؛ وباتلايل ،فإن تشيرس يعد مثاال ىلع الشخص اذلي أصبح اتلنافر
بني شخصيته اإللكرتونية وتلك املادية ﻻ يحُ تمل ومن املثري لالهتمام ً
أيضا ،أنه فشل
يف حماوالته للعثور ىلع مجهور آلرائه يف العالم احلقييق ،مثل املوافقة ادلينية من األئمة
املحليني( .)120وكما أوضح براشمان ويلفني ،فإن العديد من اجلهاديني العامليني يف
الغرب اذلين ترىق مساهمتهم يف احلركة العاملية إىل نشاط اإلنرتنت العايل (مثل كتابة
املنشورات ىلع املنتديات اجلهادية ،أو كتابة مدونات دلعم اجلهاد وتنظيم القاعدة)،
ﻻ يلبثون أن يلمسوا هذا اتلناقض الكبري بني شخصياتهم اإللكرتونية ،وشخصياتهم

املادية يف العالم الواقيع .ويناقش املؤلفان أن «مؤيدي القاعدة ىلع شبكة اإلنرتنت،
يريدون يف انلهاية أن يصبحوا صورة حقيقية هلا؛ ألنها جتسد لك اآلمال واألحالم
حينئذ يمكن أن يكون
واألهداف اليت ﻻ يستطيعون حتقيقها يف العالم املادي»(.)121
ٍ
ً
خلق هذه الشخصية اإللكرتونية يف بعض األحيان ،بداية لعملية اتلطرف اليت يمكن
أن تؤدي إىل اتلعبئة املادية.

وهكذا ،يف حني أنه هناك القليل من الشك يف أن فهمنا دلور اإلنرتنت يف عملية
ً
ً
اتلطرف ما زال ً
مزتايدا ملعاجلة ذلك من
جهدا
ناقصا ،فقد شهدت السنوات األخرية
(((11
(((11
(((12

(((12

Brachman and Levine, “You Too Can Be Awlaki!”: 36 .
المرجع السابق.
Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs. Majority and
Minority Staff, Zachary Chesser: A Case Study in Online Islamist Radicalisation
and Its Meaning for the Threat of Homegrown Terrorism (Washington, DC:
Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, 2012): 20.
Brachman and Levine, “You Too Can Be Awlaki! : 35.
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خالل انلهج اإلمربيقية .فمعظم ابلاحثني مهتمون بشلك مزتايد بإجياد العالقات
السببية بني اخنراط الفرد ىلع اإلنرتنت ،وبني تعبئته من أجل قضية األيديولوجيات
واحلراكت العنيفة؛ وذللك أصبح من انلادر بصورة مزتايدة ،العثور ىلع أدبيات تطرح
لاً
رِّ
امليسة
أن اإلنرتنت سبب للتطرف ،وأن الرتكزي ينصب بد من ذلك ىلع صفاتها
واملحفزة .ومع ذلك ،ﻻ يمكن للباحثني جتاهل احلاالت اليت يبدو أنها تتعارض مع
هذا الطرح ،وقد تضطر إىل إاعدة تقييم هذا املوقف إذا ازدادت حاالت ما يسىم ىلع
اإلنرتنت بـ «اتلطرف اذلايت».

اتلطرف يف مقابل اتلجنيد
ويف حني أن الكثري من األدبيات تركز ىلع كيفية تطرف األفراد ىلع اإلنرتنت،
يتجاهل العديد من املؤلفني اتلميزي املهم بني اتلطرف واتلجنيد .ويف حني يمكن
القول بأن الفرد ،ىلع اإلنرتنت ،قد يمر بعملية من اتلطرف املعريف – من خالل تبين
معتقدات ،ودعم أفعال حركة ما متطرفة – فإن هذا لن يؤدي بالرضورة إىل حشد اختاذ
أي تدابري نيابة عن هذه املجموعة أو احلركة .يذكرنا نيومان ،ىلع سبيل املثال ،أنه يف
حالة عرفان رجا ،يبدو أن حالة اتلطرف برمتها قد حدثت ىلع اإلنرتنت ،ولكنه لم
يقرر اذلهاب إىل باكستان تلليق اتلدريب ،إﻻ بعد اتلواصل ً
بعيدا عن اإلنرتنت مع
أربعة أفراد آخرين مماثلني هل يف اتلفكري(.)122
دراسات بريجر ً
ً
مؤخرا،
أيضا مفيدة هنا ،فيف دراسة ميدانية إمربيقية أجريت
ً
حتديدا عن كيفية حدوث اتلجنيد ىلع اإلنرتنت(.)123
تكشف عن تفاصيل أكرث
يف دراسته لالسرتاتيجية احلايلة للتجنيد يف تنظيم ادلولة اإلسالمية (داعش) اليت
ً
تهدف إىل اجتذاب املقاتلني األجانب الغربيني – استنادا إىل قاعدة بيانات تضم

(Edward Newman, “Exploring the ‘Root Causes’ of Terrorism”, Studies in Conflict ((12
and Terrorism 29, no. 8 (2006): 89.
(J. M. Berger, “Tailored Online Interventions: The Islamic State’s Recruitment ((12
Strategy”, CTC Sentinel 8, no. 10 (31 October 2015): 19-23.
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ما يقرب من  1600حساب ىلع موقع تويرت – وجد أنه خالل «االتصال األول» ،فإن
مستشاري داعش يكونون متاحني للتفاعل مع املجندين املتعاطفني ،مع مراقبة
نشاط أوئلك اذلين يُعتقد أن دليهم قابلية للتجنيد ،وربما اكن اتلفاعل من خالل
ً
«إاعدة اتلغريد» و«اتلفضيل» وسيلة إلظهار االعرتاف( .)124وبمجرد إجراء االتصال
سيسىع املجندون إىل إنشاء جمتمع متنايه الصغر يتم من خالهل إمطار الفرد
باتلغريدات ،بينما يتم تشجيعه ببطء ىلع عزل نفسه عن اآلخرين ،وخاصة أوئلك
اذلين يتبعون تفسريات أكرث شيوعاً لإلسالم( .)125بعد ذلك ،يُطلب من املجندين
االنتقال إىل منصات الرسائل اخلاصة املشفرة مثل «تليجرام» حيث يشجعون ىلع
القيام بأنشطةً ،
اغبلا ما تكون يف شلك هجمات إرهابية أو اهلجرة إىل بالد الشام(.)126

االقرتاب من اإلمجاع :أقل االداعءات املتنازع عليها حول دور اإلنرتنت
وىلع الرغم من اخلالفات يف هذا املجال ،هناك عدد من املزايا املقبولة ىلع نطاق
ً
وضوحا أن اإلنرتنت
واسع اليت يقدمها اإلنرتنت إىل اجلمااعت املتطرفة .ومن األكرث
يوفر املوقع األسايس لألفراد «للوصول إىل املواد املتطرفة وكتيبات اتلعليمات وأرشطة
الفيديو»( .)127ويوضح نيومان يف رشحه الستخدام املتطرفني العنيفني لإلنرتنت ،أن
لاً
عرض انلطاق الرتددي لإلنرتنت اذلي يستوعب اآلن الصور املرئية (بد من انلص
وحده) وصعود الويب  ،2.0سمح للمتطرفني بالوصول إىل نطاق ديموغرايف أوسع .وهذا
يشمل أوئلك املتعاطفني – وربما األكرث أهمية – أوئلك اذلين ليسوا كذلك .هذا
اتلطور من ادلاعية املرتكزة ىلع انلصوص إىل املرتكزة ىلع الفيديو ،اليت ظهرت
(((12
(((12
(((12
(((12

J. M. Berger and Jonathon Morgan, The ISIS Twitter Census: Defining and Describing
the Population of ISIS Supporters on Twitter, Analysis Paper 20 (Washington, DC:
The Brookings Institution, 2015): 19-21.
المرجع السابق.21 :
المرجع السابق.22 :
Weimann, New Terrorism and New Media.6
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أنها ذات فائدة للمتطرفني؛ ملحتواها املريئ ابلارز (تصوير قطع الرءوس واهلجمات
لدَّ
االنتحارية) يبدو أنها و ت إثارة مستمرة ومناقشات مثرية(.)128
وكذلك تشمل االبتاكرات األخرى ،يف جمموعة املواد الرقمية املتاحة اآلن املجالت
ً
اإللكرتونية .لقد اكن تنظيم القاعدة متفردا يف استهدافه للجمهور الغريب من خالل
ً
وحتديدا أوئلك املعرضون للمسار
جملة «ويح» اإللكرتونية يف شبه اجلزيرة العربية،
املحيل والفاعل الوحيد( .)129وحتتوي لك طبعة ىلع قسم يسىم بـ «اجلهاد املفتوح»
ويهدف إىل «تزويد املهامجني اجلهاديني الطموحني باألدوات اليت حيتاجونها للقيام
بهجمات دون السفر إىل معسكرات تدريب جهادية» ،مما يساعد املتعاطفني يف الغرب
ً
مؤخرا
ىلع تنفيذ اهلجمات( .)130وقد تكرر األمر مرة أخرى حيث أصدرت داعش
جمليت «دابق» ،و«الرومية» ،وهما متاحتان بلغات متعددة ،وتستخدمان يف إضفاء
الرشعية ىلع مرشوعها ،وكذلك يف ادلعوة إىل شن هجمات يف الغرب( )131وقد ُوجد أن
العديد من اجلهاديني الغربيني اكنوا يمتلكون أو يقرأون جملة «ويح»؛ ومنهم خوسيه

بيمنتال (اذلي اعتقل لالشتباه يف مهامجته للعسكريني األمريكيني العائدين)،
ونارص جاسون عبده (اعتقل لالشتباه يف اتلخطيط هلجوم بالقنابل يف قاعدة فورت

هود العسكرية) ،واعدل داوود (اعتقل لالشتباه يف ختطيطه هلجوم بالقنابل ىلع حانة
شياكغو يف اعم  ،)2012وتامر ﻻن ،وزوخار تسارنايف (مفجرا بوسطن الذلان استخدما

نصائح املجلة حول استخدام ابلارود املستخرج من األلعاب انلارية كأساس لصنع
القنبلة) .غري أنه ﻻ يزال يتعني تقديم عالقة سببية قوية بني هذه املواد ،وأعمال
لاً
عنف يرتكبها من يثبت أنها اكنت حبوزتهم .وبد من تقديم هذه العالقة ،جيب

(((12
(((12
(((13
(((13

Neumann, Countering Online Radicalization in America: 17.6
S. Gold, “Virtual Jihad: How Real Is the Threat?” Network Security 12, no. 1 (2012):
15-18.
ADL, Homegrown Islamic Extremism in 2013.6
Harleen K. Gambhir, Dabiq: The Strategic Messaging of the Islamic State,
Backgrounder (Washington, DC: Institute for the Study of War, 2014): 1-2.
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أن نكون ىلع استعداد للنظر يف إماكنية أن السيع إىل احلصول ىلع املواد املتطرفة

وحيازتها ،يأيت بعد اتلطرف األويل للفرد.

إن اجلمع بني أدوات اإلنتاج واتلحرير الرخيصة ،وبني حرية نرش املواد املقدمة

من ويب  ،2.0يفرس صعود ما يسىم بـ «اجلهوبيني  »Jihobbyistsاذلين ليس دليهم أي
انتماء مبارش أو حمدد للجماعة( .)132ويذكر براشمان أنه من خالل تصميم ادلاعية

اخلاصة بهم ،فإنهم قادرون ىلع إبقاء احلركة املتطرفة طافية ىلع السطح ،وتضخيم
ً
()133
الرسدية املتطرفة ،بينما يصبحون يف الوقت نفسه أكرث تطرفا ىلع مستوى العملية

وهذا يساعدنا ىلع فهم سبب تصوير بعض املواد اجلهادية ىلع اإلنرتنت ألعمال عنيفة
ُ
وشنيعة ُصممت وأنتجت بشلك جيد ،ويه متاحة للمشاهدة يف الوقت احلايل ىلع لك
املنصات املمكنة تقريبًا(.)134

وإذا اكن الفرد ً
حماطا بهذه املادة العنيفة لفرتة طويلة من الوقت ،فإنه يمكن أن

ينتيه به األمر إىل قلة احلساسية و«استحضار الفناء» .وهذا يشري إىل ويع حاد بأن

فناء الشخص أمر حتيم؛ وباتلايل من انلاحية انلظرية يكون تقديم ادلعم لألعمال

اإلرهابية واالستشهاد أكرث احتماال( .)135أما بالنسبة لوينرت ،فإن اجلانب احلاسم
لدلاعية ىلع اإلنرتنت ﻻ يعين بالرضورة أن األفراد ينضمون إىل اجلمااعت اجلهادية،

(((13
(((13
(((13
(((13

J. Brachman, “The Pros and Cons with ‘Jihobbyism’”, Jarretbrachman.net, http://
jarretbrachman.net/the–pros–and–cons–withjihobbyism/; Neumann, Countering
Online Radicalization in America: 17.6
Jarret Brachman, Global Jihadism: Theory and Practice (London: Routledge, 2009).6
Weimann, New Terrorism and New Media; Winter, The Virtual ‘Caliphate’.6
Neumann, Countering Online Radicalization in America: 17-18; Tom Pyszczynski
et al., “Mortality Salience, Martyrdom, and Military Might: The Great Satan Versus
the Axis of Evil”, Personality and Social Psychology Bulletin 32, no. 4 (2006):
525-536.
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وﻻ أن يقوموا بتنفيذ اهلجمات يف بالدهم ،ولكنه يمكن أن «حيفز مرور املتطرفني
اإلسالميني من ادلعم اتلكتييك إىل العضو النشط»(.)136
ومع ذلك ،يف حني أن العنف يتمزي باتلأكيد يف ادلاعية اجلهادية ،فهناك العديد
ً
اهتماما أقل بكثري من وسائل اإلعالم
من املواضيع األخرى اليت تغطيها ،واليت تتلىق
وصانيع السياسات .ىلع سبيل املثال ،يشري ميلتون إىل أنه يف أكرث من  9000نرشة
إعالمية مرئية من ادلولة اإلسالمية حللها يف دراسته« ،يركز أكرث من  %50منها ىلع
مواضيع خارج ساحة املعركة؛ مثل احلوكمة ،والعدالة ،وأهمية املمارسات ادلينية،
واحلياة يف اخلالفة» .يف الواقع ،لم يظهر العنف إال يف حوايل  %9من عينة ادلاعية اليت
ُ
د ِرست( .)137ويف دراسة ذات صلة ،وجد وينرت أنه من أصل « 892دفعة من ادلاعية»
جمُ
اليت عت بني يويلو /تموز ،وأغسطس /آب  ،2015لم يركز سوى  %2.13منها ىلع
الوحشية ،بينما َّ
روج  %52.57منها «للرسد ايلوتويب»( .)138وتشري نتائج مثل هذه إىل
أن أوئلك اذلين يتأثرون بادلاعية املتطرفة ىلع اإلنرتنت ينجذبون إىل ما هو أكرث من
العنف املجرد ،وهذا ينعكس ىلع جهود اجلمااعت املتطرفة يف تقديم أنشطتها يف سياق
مهمة أوسع بكثري تلغيري املجتمع وحتسينه.
ومن املهم ً
أيضا أن نضع يف اعتبارنا مزية كبرية من استخدام اإلنرتنت تأيت من
شهية املستخدمني للبحث عن إجابات مبسطة وخمزتلة ألسئلة صعبة ومعقدة للغاية
وفهمها( )139يف كثري من انلوايح ،هذا هو الرس وراء انلظرة إىل اجلهوبيني وغريهم من
ً
ً
كبريا؛ فقدرتهم ىلع تكثيف األمور اجليوسياسية املعقدة يف
خطرا
ادلاعة بوصفهم

(((13
(((13
(((13
(((13

Winter, The Virtual ‘Caliphate’: 6.6
Daniel Milton, Communication Breakdown: Unraveling the Islamic State’s Media
Efforts (New York: CTC West Point, 2016): iv.6
Winter, The Virtual ‘Caliphate’: 21-30.
Sageman, Understanding Terror Networks: 16.2
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رسد مبسط يمكنهم من مضاعفة القوة ،واملساعدة يف إهلام أوئلك اذلين ينفذون
اهلجمات(.)140
وباتلعاون مع اجلهوبيني ،تعمل احلراكت املتطرفة ً
أيضا ىلع بناء سمعة تلوفري
لاً
مصادر إخبارية سياسية ذات مصداقية ،حيث تقدم بدي مرشوعاً للواكالت الغربية
ً
جزءا من املؤامرة( .)141وباتلايل فإن هدفهم هو
اليت من املفرتض أنها منحازة ،وتعد
()142
حمااكة مؤسسات األخبار القائمة بالفعل ىلع تضييق فجوة املصداقية  .وتشمل
هذه اتلخطيطات اليت تريم إىل زيادة املصداقية ،حماوالت تقليد اتلقارير اإلخبارية
املوضوعية ،عن طريق اتلنصل من احلراكت املتطرفة ،عن طريق احلديث عن املنظمات
لاً
املتطرفة بصيغة الغائب مث  ،واستخدام الرتمجة باللغة اإلجنلزيية للربهنة ىلع
نطاقها ادلويل( .)143وهناك ً
أيضا أدلة ىلع اجلهود املبذولة تلكرار أنماط إنتاج واكالت
اإلعالم الغربية الرائدة( .)144وبالنسبة إىل ستيفزن ،فإن الطريقة احلاسمة اليت يقوم من
خالهلا اإلنرتنت بتسهيل اتلطرف باالقرتان مع وسائل اإلعالم الرقمية ،يه السماح
للمتطرفني بنرش روايتهم بأنفسهم دون االضطرار إىل االعتماد ىلع الصحفيني

(((14
(((14

(((14
(((14
(((14

Brachman, “The Pros and Cons with ‘Jihobbyism’”.
Bergin et al., Countering Internet Radicalisation in Southeast; Gold, “Virtual Jihad”:
15-18; Hui, “The Internet in Indonesia”: 171-191; D. Kimmage, The Al-Qaeda Media
Nexus: The Virtual Network behind the Global Message (Washington, DC: Radio
Free Europe/Radio Liberty, 2008); H. Rogan and A. Stenersen, “‘Jihadism Online”,
FFI Focus 1, no. 8 (2008).
Bergin et al., Countering Internet Radicalisation in Southeast: 11.
المرجع السابق.
S. Maher, A. Meleagrou-Hitchens and J. Sheehan, Lights, Camera, Jihad:
Al-Shabaab’s Western Media Strategy (London: International Centre for the Study of
Radicalisation, 2012): 29.
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كوسطاء ،رشيطة امتالكهم معدات رخيصة وسهلة املنال؛ مثل احلواسيب املحمولة،
واكمريات الفيديو(.)145
وعالوة ىلع ذلك ،تشري األدبيات ً
أيضا إىل ما يوصف بـ «املوثوقني»( )146ويشمل

هذا املصطلح استخدام شعارات وتوسيمات حمددة ،وكذلك اتلوزيع املستهدف حسب
اللغة( ،)147لوسائل اإلعالم من قِبل منظمات ذات مصداقية من أجل خلق جو من
ًّ
نسبيا( .)148يوثق كيماج كيفية وجود رغبة اعرمة
األصالة ضمن جمتمع متشكك
لألصالة داخل احلراكت اجلهادية ىلع اإلنرتنت ،ليس فقط للتنافس مع وسائل اإلعالم
الغربية بوصفها مصادر ذات مصداقية لألخبار ،ولكن ً
أيضا للحفاظ ىلع السيطرة
ىلع املحتوى وىلع اتلوجيه األيديولويج( .)149يمكن القول إن اتلكوين اإلعاليم احلايل
ً
تعقيدا يف تاريخ اجلمااعت غري احلكومية ،بقوام
تلنظيم ادلولة اإلسالمية هو األكرث
عاً
ً
مخس مؤسسات إعالمية ،و 35فر منتسبا إيلها يف مجيع أحناء بالد الشام واملغرب
وشبه جزيرة سيناء( .)150إن قدرة داعش ىلع إنشاء «عالمة جتارية شاملة» حتافظ ىلع
مجايلة برصية متسقة ،ورسالة عرب موادها ،ساعدت ىلع استقطاب خيال املجندين
واملتعاطفني املحتملني( ،)151ويضيف حسني وسلتمان إىل ذلك من خالل رشح
مفصل للكيفية اليت تقوم من خالهلا قضايا األصالة ،وانبثاق النسخ املقدلة ،بإرباك

(((14

(((14
(((14
(((14
(((14
(((15
(((15

T. Stevens, “Regulating the ‘Dark Web’: How a Two-Fold Approach Can Tackle
Peer-to-Peer Radicalisation”, The RUSI Journal 154, no. 2 (2009): 28; D. J. Betz, “The
More You Know, the Less You Understand: The Problem with Information Warfare”,
The Journal of Strategic Studies 29, no. 3 (2006): 510.6
G. Hussain and E. Saltman, Jihad Trending: A Comprehensive Analysis of Online
Extremism and How to Counter It (London: Quilliam, 2014); Kimmage, The
Al-Qaeda Media Nexus; Rogan and Stenersen, “Jihadism Online”.
Weyers and Condon, “The Newest Advertising and Recruiting Mogul”.
”Rogan and Stenersen, “Jihadism Online”.6
Kimmage, The Al-Qaeda Media Nexus: 5.
Winter, The Virtual ‘Caliphate’: 14.
المرجع السابق.6 :
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أتباع احلراكت املتطرفة( .)152وهذا بدوره قد يبدأ يف دفع املتطرفني إىل احلصول ىلع
معلوماتهم من أتباع آخرين ىلع مواقع اتلواصل االجتمايع.

اتلفاعالت ىلع اإلنرتنت وخارجها

ً
ً
تأخذ معظم األدبيات موقفا دقيقا يؤكد أثر اإلنرتنت املهم دون أن تنكر متطلبات
اتلفاعالت خارجه .ويشدد بعض ابلاحثني ىلع أن تأثري بيئة العالم احلقييق يف الفرد –
وليس فقط تأثري أقرانه – أمر بالغ األهمية يف حتديد مدى تعرضهم للتحول إىل
العنف .ىلع سبيل املثال ،جتادل بريغز بأن االتصال خارج اإلنرتنت ﻻ يزال يشلك
حاسما من عملية اتلطرف( )153ومع ذلك ،تعرتف ً
ً
ً
أيضا بأنه قد تزداد حاالت
جزءا
األفراد املتطرفني «بشلك اكمل ىلع اإلنرتنت» يف املستقبل(.)154
انلظريات اليت تؤكد ىلع جاذبية كون الفرد ً
جزءا من جمموعة متماسكة ،وأهمية
الشباكت املادية يف عملية اتلطرف ،تنظر ً
أيضا إىل مفهوم اإلنرتنت االنعزايل «اتلطرف
ً
اذلايت» بوصفه غري مقنع( .)155وكما رأينا سابقا ،يربز ساجيمان كيف أن اتلفاعل بني
األعضاء ىلع اإلنرتنت يتيح للمشاركني فرصة للتأثر باملحتوى األيديولويج ،ويبدأ يف
لاً
تسهيل «احلب اجلمايع»( )156اذلي جيعل اتلطرف أكرث احتما  .يف الوقت نفسه ،يضع
(((15
(((15
(((15
(((15

(((15

Hussain and Saltman, Jihad Trending: 46.
R. Briggs, PPN Working Paper: Radicalisation: The Role of the Internet (London:
Institute for Strategic Dialogue, 2011): 3.
المرجع السابق.
Bergin et al., Countering Internet Radicalisation in Southeast; Chatham House,
Terrorism, Radicalization and the Internet: Report of a Private Roundtable
;?(London, 2008); Durodie and Ng, Is Internet Radicalization Possible
S. Hughes and L. Vidino, ISIS in America: From Retweets to Raqqa
(Washington,
DC:
George
Washington
University.
Program
on
Extremism, 2015); Hussain and Saltman, Jihad Trending; R. Pantucci,
“The Jihad Will Be YouTubed”, Foreign Policy, http://foreignpolicy.com/2011/12/15/
the–jihad–will–be–youtubed; Sageman, Understanding Terror Networks: 91.
المرجع السابق .Sageman, Leaderless Jihad
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ً
مشريا إىل أن
هوفمان العبء ىلع أهمية التسلسل اهلريم داخل املنظمات اإلرهابية،
ًّ
«املواقع الرسمية» وانلخبة األيديولوجية تلعب ً
رئيسيا يف تسهيل تطرف األفراد
دورا
(من خالل الطرق املختلفة ىلع اإلنرتنت أو خارجه)(.)157
ٌّ
ويدعم لك من كونواي وماكنريين اتلويلف بني كال املوقفني .ويشريان إىل أن
َ
َّ
األويل للشباب ابلاحثني عن
نظرية «من أسفل إىل أىلع» لساجيمان توضح املدخل
حمتوى متطرف ،يف حني أن اإلنرتنت يمكن أن تسمح بتطرف اﻹرهابيني اذلين
ليس هلم صلة مسبقة باحلركة من خالل توفري سبل االتصال بينهم وبني املتطرفني/
املتطرفني املحتملني ىلع اإلنرتنت( .)158ثم ترشح نظرية هوفمان من «أىلع إىل أسفل»
ً
كيف تسىع املنظمات اإلرهابية حثيثا إىل اتلواصل مع هؤالء الشباب الضعفاء(.)159
وجد هيوز وفيدينو ،يف دراستهما عن األمريكيني املتعاطفني مع داعش
واملتابعني هلا ىلع موقع «تويرت» ،أن اتلطرف «املحض ىلع شبكة اإلنرتنت» ﻻ يمكن
إنكاره .ومع ذلك ،فإنها تدل ً
أيضا ىلع أن األفراد املتطرفني ،يف كثري من احلاالت،
زرعوا يف وقت ﻻحق ،وعززوا فيما بعد ،اهتمامهم بالرسدية اخلاصة بداعش من خالل
عالقات مبارشة .وىلع غرار كونواي ،وماكنريين ،يستنتجان أن «ديناميات اتلواصل
ىلع اإلنرتنت وخارجه ،يكمل بعضهما ابلعض»(.)160

ويتبىن نيومان وجهة انلظر الوسطى بأن اإلنرتنت تساعد ىلع اتلطرف؛ ألنها
ً
منربا لألفراد املتشابهني يف اتلفكري بلناء شبكة وحتويل تطلعاتهم اإلرهابية
توفر
إىل حقيقة واقعة .أما بالنسبة إىل املجنِّدين اإلرهابيني ،فقد وفرت اإلنرتنت أيضاً
(((15
(((15

(((15
(((16

Hoffman, The Use of the Internet by Islamic Extremists.
M. Conway and L. McInerney, “Jihadi Video and Auto-Radicalisation: Evidence
from an Exploratory YouTube Study”, in EuroISI 2008: First European Conference
on Intelligence and Security Informatics, 3-5 December 2008 (Denmark: Esbjerg,
2008): 16.
المرجع السابق.10 :
Hughes and Vidino, ISIS in America: ix.6
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جمموعة من األعضاء املحتملني يمكن استغالهلم ،مع خماطر أقل مما قد ينطوي عليه
االقرتاب من فرد يف العالم احلقييق»(.)161

نشأة املجال اجلهادي وتطويره
يف إطار األدبيات اخلاصة باتلطرف ىلع اإلنرتنت ،يُنظر إىل اإلنرتنت ىلع أنها
تسمح بإنشاء جمتمع افرتايض للمجمواعت واحلراكت اليت يمكن أن تدعم الشباكت
املادية القائمة ،أثناء نرش األيديولوجيات املختلفة .ويف حالة املتطرفني العنيفنيً ،
اغبلا
ما تستند هذه ابليئة ىلع اإلنرتنت إىل دعم أو معارضة فكرة جتريدية ،فيف حالة
اجلهادية العاملية ،الوالء لألمة()162؛ ويف حالة ايلمني الربيطاين املتطرف ،اتلحالف ضد
ما يسمونه اإلسالم املتطرف ،و«املؤامرة ايلهودية» املزعومة( .)163وأن هذه املجتمعات
يمكن أن تكون نامجة عن تطور اإلنرتنت ،الوسيط اذلي تطور بشلك مزتايد إىل
«نظام تبادل بيانات» معقد(.)164
اعدة ما يُستشهد بعبارة «ويب  »2.0يف األدبيات ،ويه تشري إىل حتول اإلنرتنت
خالل األلفية اجلديدة إىل فضاء يشمل «جمموعة مزتايدة من نظم االتصاالت
اتلفاعلية اليت تسهلها جمموعة من املنصات رسيعة االنتشار»( ،)165وقد تودلت عنها
املنصات اليت نعرفها ايلوم « -العديد من املواقع اإللكرتونية ،واملدونات ،واملنتديات،

(((16
(((16
(((16

(((16
(((16

Neumann, Countering Online Radicalization in America: 19.
Mealer, Internet Radicalization.
Matthew Goodwin, The Roots of Extremism: The English Defence League and the
Counter-Jihad Challenge, Briefing Paper (London: Chatham House, 2013); Jamie
Bartlett and Mark Littler, Inside the EDL: Populist Politics in a Digital Age (London:
Demos, 2011).
Neumann and Stevens, Countering Online Radicalisation: 10.
John Curtis Amble, “Combating Terrorism in the New Media Environment”, Studies
in Conflict and Terrorism 35, no. 5 (2012): 339.
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ً
تكرارا
ولوحات الرسائل»( - )166مع إرساء األساس ألكرث اتلطبيقات احلديثة
ُ
أو «اتلطبيقات» وخدمات الرسائل الفورية اليت دجمت بسالسة يف املشهد اإلعاليم
احلديث.
وقد أدى هذا اتلطور يف استخدام اإلنرتنت من قِبل اجلمااعت اجلهادية ،إىل
استحداث لفظة جديدة يه «املجال اجلهادي  .»Jihadisphereواليت استخدمت ألول
مرة من قِبل دوكول ،وتُ َّ
عرف بأنها شبكة فضفاضة من املجتمعات اإللكرتونية اليت
تدعم احلركة( .)167ويمكن تقسيم األفراد اذلين هم جزء من املجال اجلهادي إىل ثالث
جممواعت :أعضاء خاملني يميلون فقط إىل استهالك املواد ىلع اإلنرتنت( ،)168ومنتيج
املواد اليت تنتيم إىل خمتلف األذرع اإلعالمية للجمااعت اجلهادية( ،)169و«جهوبيني»(.)170
يف الواقع ،يصف براشمان (اذلي صاغ املصطلح) هؤالء «اجلهوبيني» باعتبارهم العمود
دورا ًّ
الفقري هلذه ابليئة .فهم يدركون ىلع األرجح ،أنهم يلعبون ً
مهما ،ما جيعلهم
يشعرون بالقدرة ىلع حتقيق املزيد من االستثمار يف احلركة .ىلع سبيل املثال ،وكما أوضح

ايلميين الربيطاين املتطرف اذلي أجريت معه مقابلة من قِبل بهر وآخرين ،أن أنشطته
لاً
ىلع اإلنرتنت «جعلته يشعر بأنه جزء من املجموعة ،وأنه ذو أهمية»( .)171فض عن
ادلاعية اليت تشجع األفراد ىلع العمل تلعزيز قضيتهم ،يصبح العنف إماكنية معتربة
وحقيقية للغاية(.)172
(Ducol, “Uncovering the French-Speaking Jihadisphere”: 51. ((16
( ((16المرجع السابق.52-51 :
( ((16المرجع السابق.59-58 :

(Conway, “From Al-Zarqawi to Al-Awlaki”: 5-6. ((16
(Brachman, Global Jihadism: 19; P. Neumann, “Options and Strategies for Countering ((17
Online Radicalization in the United States”, Studies in Conflict and Terrorism 36,
no. 6 (2013): 435.6
(Behr et al., Radicalisation in the Digital Era: 5.6 ((17
(G. Ramsay, “Relocating the Virtual War”, Defence against Terrorism Review 2, ((17
no. 1 (2009): 39.
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املواقع اإللكرتونية الساكنة
وقد تطورت املنصات اإللكرتونية ،اليت تعتمد عليها اجلمااعت املتطرفة دلعم

تفاعالتها ،مع مرور الوقت .واكن أول هذه املنصات مواقع رسمية أو من «أىلع

إىل أسفل»( ،)173أنشأها أيديولوجيون ،وجممواعت هرمية رسمية ،كوسيلة تلوصيل
أهدافهم ،ومظاملهم اجلماعية ىلع منصة اعملية فعالة من حيث اتللكفة ،وغري خاضعة

للرقابة( .)174كما ﻻحظ آخرون كيف سمح ذلك للمتطرفني باالحتفاظ بذكرى
ما قامت به املجموعة من خالل ختزين الوثائق اليت أنتجت كأرشيف أو قاعدة

بيانات( .)175تميل مواقع األحزاب السياسية املتطرفة إىل أن تكون أكرث رصامة من
ً
تقدما اليت يُبىن
حيث التسلسل اهلريم ،ىلع عكس وسائل اإلعالم ابلديلة األكرث
فيها احلوار والعالقة بني املنتج واملستهلك .يف حالة احلزب الوطين الربيطاين ،خيلص

أتون إىل أن هذه الرصامة هلا آثار ملموسة يف العالم احلقييق؛ منها ىلع سبيل املثال،

أثرها يف قدرة املؤيدين ىلع بناء هوياتهم اخلاصة(.)176

وتهدف هذه املواقع إىل نرش األيديولوجيا بشلك أفضل ،وتسهيل االتصال من

خالل نرش عناوين الربيد اإللكرتوين ىلع سبيل املثال( .)177استخدام األسايلب
ُ
اجلديدة ،ﻻ سيما بني ايلمني املتطرف ،نقلت من العالم املادي خارج اإلنرتنت ،إىل
العالم ىلع اإلنرتنت .وقد انتقلت املجمواعت اليت سبق اختبارها خارج اإلنرتنت

(((17
(((17
(((17
(((17
(((17

A. Zelin, The State of Global Jihad Online (Washington, DC: New America
Foundation, 2013): 5.
Neumann, Countering Online Radicalization in America: 16.
D. della Porta and L. Mosca, “Searching the Net: Web Sites’ Qualities in the Global
Justice Movement”, Information, Communication and Society 12, no. 6 (2009): 777.
Chris Atton, “Far-Right Media on the Internet: Culture, Discourse and Power”, New
Media & Society 8, no. 4 (2006): 573.
H. Rogan, Jihadism Online: A Study of How Al-Qaida and Radical Islamist Groups
Use the Internet for Terrorist Purposes, FFI/Rapport-2006/00915 (Norway:
Norwegian Defence Research Establishment, 2006): 17.
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باستخدام «أجهزة الفاكس» ،و«اخلطوط الساخنة لالتصال اهلاتيف» ،وبرامج
ً
راديو  ،)178(AMحنو إنشاء ألعاب فيديو عنرصية وعنيفة ىلع اإلنرتنت .ووفقا دلراسة
أجراها سيليباك ،تطلبت األلعاب من الالعب أن يقتل ،وجيرح ،ويشوه األقليات من
أجل اتلقدم إىل املستوى اتلايل(.)179

أما املواقع اتلقليدية (ويف كثري من األحيان الرسمية) ذات اتلاريخ العنيف أو
ً
ونظرا
املثري للجدل ،واملوجودة ضمن هيلك إداري هريم ،فيه اآلن يف حالة تراجع؛

حلجب جمموعة منها أو إسقاطها ،تصاعدت حالة الرهاب بني املستخدمني؛ لكونهم

خاضعني للرقابة من قِبل الواكالت احلكومية ،واتلحول العام ىلع اإلنرتنت إىل

منصات اتلواصل االجتمايع( .)180وقد شهد هذا بدوره زيادة يف املواقع اإللكرتونية
ً
تعقيدا تتصاعد ببطء وبشلك ضمين ىلع مستوى اخلطاب ،مما
اليت تنتج رسدية أكرث

يدفع املستخدم يف انلهاية إىل تبين املزيد من وجهات انلظر املتشددة واملتطرفة( .)181يف
َ
سياق احلراكت ايلمينية املتطرفةً ،
اغبلا ما تستخدم هذه الرسديات القصص اخليايلة
كوسيلة تلعزيز رؤيتها( .)182وتكمن قوة رواية القصص يف قدرتها ىلع «ادلفع باحلجة

(J. A. Schafer, “Spinning the Web of Hate: Web-Based Hate Propagation by Extremist ((17
Organizations”, Journal of Criminal Justice and Popular Culture 9, no. 2 (2002):
69-88.
(A. Selepak, “Skinhead Super Mario Brothers: An Examination of Racist and Violent ((17
Games on White Supremacist Web Sites”, Journal of Criminal Justice and Popular
Culture 17, no. 1 (2010): 1-47.6
(Hussain and Saltman, Jihad Trending: 32; Zelin, The State of Global Jihad Online: 5. ((18
(Bergin et al., Countering Internet Radicalisation in Southeast; Hussain and Saltman, ((18
Jihad Trending: 32. 6
(Lee and Leets, “Persuasive Storytelling by Hate Groups Online”; M. McDonald, ((18
“Cyberhate: Extending Persuasive Techniques of Low Credibility Sources to the
World Wide Web”, in Advertising and the World Wide Web, edited by D. Schumann and
E. Thorson (Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 1999). 6
6
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دون إثارة املقاومة العقلية»( )183مما يؤدي إىل عدد أقل من احلجج املضادة وأقل مقاومة
لإلقناع(.)184

املنتديات املتطرفة
ومع تطور اإلنرتنت ،جاء تطور املنتديات اإللكرتونية اليت سمحت ألعضاء
احلراكت املتطرفة بإقامة الروابط مع املتعاطفني ومناقشة األحداث السياسية ،ولك
ذلك يف إطار األمن النسيب اذلي توفره اهلويات املجهولة ىلع اإلنرتنت ،واملستقلة
عن رشاكت اإلنرتنت الكبرية( .)185وبانلظر إىل نطاق اتلفاعل اذلي توفره هذه الوسائل،
فإنهم رساعن ما بدأوا يف االستغناء عن املواقع اثلابتة اليت تنتيم إىل اتلنظيمات اجلهادية
واستبداهلا ،بوصفها املنصات الرئيسة اليت تنرش من خالهلا ادلاعية اجلهادية وختلق
الشباكت اإللكرتونية( .)186وبما أن العديد من هذه املنصات اجلديدة استخدمت
ً
اللغة اإلجنلزيية واللغات الغربية ،حيث اكنت العربية سابقا اللغة املهيمنة ىلع املواقع
اجلهادية( ،)187وأصبح املحتوى اجلهادي أكرث سهولة يف الوصول إىل املستخدمني يف
مجيع أحناء العالم(.)188
وىلع الرغم من هذا اتلطور ،فقد تبني يف حتليل زيلني للمنتديات اجلهادية يف
ً
نشاطا بكثري ،مقارنة
اعم  2013أن املنتديات اجلهادية باللغة اإلجنلزيية اكنت أقل
(((18
(((18
(((18
(((18
(((18
(((18

Shems Friedlander, Talks on Sufism: When You Hear Hoofbeats, Think of a Zebra
(Costa Mesa, CA: Mazda, 1992). 6
M. D. Slater, “Processing Social Information in Messages: Social Group Familiarity,
Fiction vs. Non-Fiction, and Subsequent Beliefs”, Communication Research 17
(1990): 327-343. 6
Neumann, Countering Online Radicalization in America: 16; Zelin, The State of
Global Jihad Online: 2.6
G. Ramsay, “Conceptualising Online Terrorism”, Perspectives on Terrorism 2, no. 7
(2008): 3-10; Zelin, The State of Global Jihad Online: 5. 6
Hoskins, Awan and O’Loughlin, Radicalisation and Media: 76.6
Ducol, “Uncovering the French-Speaking Jihadisphere”: 52.6
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بنظائرها باللغة العربية ،مما يشري إىل أن احلركة اكنت ما زالت تعتمد بشلك كبري
ىلع العالم العريب لنشاطها ىلع اإلنرتنت .ومع ذلك ،فإن حتقيق زيلني – اذلي اعتمد
ىلع حتليل كيم لنشاط منتدى جهادي منتىق ىلع مدار ثالثة أشهر – يكشف
عن انلقص الكبري يف املنتديات اجلهادية الكربى بني اعيم  ،2009و .)189(2013ويعزو
زيلني ذلك إىل عدد من العوامل ،منها الزيادة يف استخدام وسائل اإلعالم االجتمايع،
وإسقاط احلكومات للمنتديات الشهرية .وقد بلغ استخدام املنتديات اجلهادية اذلروة
ًّ
جزئيا إىل
يف فرتة منتصف العقد األول من القرن العرشين ،وهو ما يرجعه زيلني
رغبة مزتايدة يف فتح ابلنية اتلحتية لالتصال اجلهادي ىلع اإلنرتنت إىل مجهور أوسع.
ً
وبينما اقترص النشاط اجلهادي ىلع اإلنرتنت سابقا ىلع مواقع القاعدة الرسمية ،من
«أىلع إىل أسفل» ،فإن هذه املنتديات اجلديدة «حطمت الطبيعة انلخبوية لالتصاالت
اجلهادية»( .)190وهناك عدد من العلماء ِّ
يثمنون عمل رائد االسرتاتيجية اجلهادية
العاملية «أبو مصعب السوري» يف قيادة هذا اتلغيري(.)191
مثل هذه املنتديات مفيدة بشلك خاص لدلاعة املتطرفني بسبب إتاحتها للهوية
ً
شعورا أكرب باألمان خالل االتصال( ،)192بينما
املجهولة .وهو ما يمكن أن يعطي
توفر ألوئلك اذلين «يف الوضع العادي ،ما اكنوا ليشاركوا يف سلوك إجرايم أو حمفوف
َ
باملخاطر يف العالم املادي» القدرة ىلع «الوثوق يف أمن ابليئة املحيطة بهم ىلع
اإلنرتنت»(ُ .)193
ويعتقد أن هذه اهلوية املجهولة تساعد يف شعور األفراد بالراحة دلى
طرح أسئلة عن املوضواعت املحرمة؛ مثل (اجلنس ،والعالقات ،وما إىل ذلك) ،كما
يضمن املزيد من السلطة للمستخدمني املتنكرين يف هيئة خرباء أيديولوجيني ،ىلع ما
(((18
(((19
(((19
(((19
(((19

Zelin, The State of Global Jihad Online: 2.6
المرجع السابق.5 :
Brachman, Global Jihadism; B. Lia, Architect of Global Jihad: The Life of Al-Qaeda
Strategist Abu Mus’ab Al-Suri (London: Hurst, 2009); Zelin, The State of Global
Jihad Online. 6
Sageman, Understanding Terror Networks.
McFarlane, Online Violent Radicalisation (OVeR): 5.
6
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ٌ
سواء اكن ذلك صنع القنابل أو ما خيص قضايا اتلاكمل( .)194ويف حني
جيب القيام به،
أنها سمة من سمات اإلنرتنت كلك ،لكن هذه ادليناميكية تكون أقوى ىلع منصات
ً
مثل منتديات انلقاش ىلع اإلنرتنت ،حيث يكون انلاس أكرث عزوفا عن اتلرصف
بهذا الشلك ىلع حساباتهم الشخصية املعروفة( .)195وختلق هذه اهلوية املجهولة تأثري
ً
()196
شعورا
«السلوك الفاضح ىلع اإلنرتنت» ،اذلي يعطى انلاس يف «شلكه الرسيم»
باألمن يف جتنب املسئويلة عن ترصحياتهم االفرتاضية ،ولكن قد يرتتب ىلع ذلك
أن تصبح مثل هذه اجلمااعت أكرث عدائية واستقطابًا ،وحيتمل أن تكون عرضة
للعنف( .)197وحيدد كوهلر ،يف عمله مع ايلمينيني املتطرفني األملان السابقني ،اهلوية
املجهولة بوصفها ثاين املمزيات األكرث شيوعاً (بعد اتللكفة ،وإماكنية الوصول ،وكفاءة
االتصاالت) بني األشخاص اذلين أجريت معهم املقابالت؛ حيث إنها أثارت األفراد
ً
بعيدا عن
للتحدث أو اتلرصف ىلع اإلنرتنت ،أكرث مما اكنوا عليه يف الوضع العادي
اإلنرتنت(.)198

(((19

(((19
(((19
(((19
(((19

Bergin et al., Countering Internet Radicalisation in Southeast; National Coordinator
for Counterterrorism (NCTb), Jihadists and the Internet: 2009 Update (The Hague:
NCTb, 2010); B. Singh, “Youth Self-Radicalisation: Lessons from the Singapore
Narrative”, Youth and Terrorism 87 (2013): 87-103; G. Weimann, “Terror on Facebook,
Twitter and YouTube”, Brown Journal of World Affairs 16, no. 2 (2010); G. Bunt,
Islam in the Digital Age: E-Jihad, Online Fatwas and Cyber Islamic Environments
(London: Pluto Press, 2003). 6
Sanne Hille and Piet Bakker, “Engaging the Social News User: Comments on News
Sites and Facebook”, Journalism Practice 8, no. 5 (2014): 563.6 6
J. Suler, “The Online Disinhibition Effect”, International Journal of Applied
Psychoanalytic Studies 2, no. 2 (2005): 184-188.66 6
Koehler, “The Radical Online”: 118.66
المرجع السابق.
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اتلحول إىل وسائل اإلعالم االجتماعية

ً
ويف الوقت اذلي أصبحت فيه غرف ادلردشة واملنتديات أقل اعتمادا ىلع محاية
لكمة املرور( ،)199يف ظل ابليئة احلايلة ،يتطلع املتطرفون بشلك أكرب حنو منصات اتلواصل
االجتمايع املجانية والعامة؛ لنرش رسائلهم وجتنيد انلاس( .)200ويف حتليل زيلني لعام
 ،2013توقع أنه ،مع تزايد استخدام اجلهاديني لوسائل اإلعالم االجتماعية ،فإن مركز
ًّ
ظاهريا للجهاديني «بإجراء
اثلقل لعملياتهم ىلع اإلنرتنت سيبىق املنتديات اليت تسمح
حمادثات خاصة بشلك نسيب»( .)201ومع ذلك ،فإن اتلطورات يف استخدام منصات؛ مثل
يوتيوب ،وتويرت ،وإنستجرام ،وتيلجرام ،بني الغربيني اذلين ينضمون إىل اجلمااعت
ً
اجلهادية يف سوريا( )202تشري إىل أنها نتيجة مفهومة يف حينها ،وقد اكن هذا اتلوقع سابقا
ٍّ
ألوانه إىل حد ما .هذا االستخدام لوسائل اإلعالم االجتمايع ،جعل النشاط اجلهادي
ىلع اإلنرتنت أكرث سهولة؛ لرسعة وصوهل إىل اجلمهور .ويعين ذلك ً
أيضا أن العالقة
اتلقليدية بني وسائل اإلعالم السائدة ،واجلهات الفاعلة العنيفة ،قد انعكست بعض
اليشء؛ حيث تعتمد األوىل اآلن ىلع إنتاج وسائل اإلعالم االجتماعية من أجل مجع
املعلومات ،ولم تعد اجلهات الفاعلة العنيفة غري احلكومية حتتاج إىل وسائل اإلعالم
السائدة لنرش املعلومات كما يه(.)203
وقد أشار بعض املؤلفني إىل أن تأثري الشباكت االجتماعية ىلع اتلطرف واتلعبئة
يمكن أن يكون مماثلاً تلأثري األوساط املادية ،وأن اتلفاعل ً
وجها لوجه يعترب شديد
(((19
(((20
(((20
(((20

(((20

Weimann, “Terror on Facebook, Twitter and YouTube”.6
Gabriel Weimann, Terrorism in Cyberspace: The Next Generation (New York:
Columbia University Press, 2015).
Zelin, The State of Global Jihad Online: 1.6
J. Carter, S. Maher and P. Neumann, #Greenbirds: Measuring Importance and
Influence in Syrian Foreign Fighter Networks (London: International Centre
for the Study of Radicalisation, 2014); A. Bradford, R. Frenett and C. Hoyle,
Becoming Mulan? Female Western Migrants to IS (London: Institute for Strategic
Dialogue, 2015).6
J. Klausen, “Tweeting the Jihad: Social Media Networks of Western Foreign Fighters
in Syria and Iraq”, Studies in Conflict and Terrorism 38, no. 1 (2015): 6.66
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املركزية بالنسبة إىل هذه الظاهرة( )204ويذهب جبيلوبريا إىل أبعد من ذلك ،مدعيًا أن
مستوى اتلفاعل بني القراء واملؤلفني املتاح يف الوقت احلايل للجمااعت اجلهادية ،قد
ساعد ىلع تشجيع انلاس اذلين يتفاعلون ىلع اإلنرتنت «ىلع رؤية أنفسهم ،بشلك
أسهل ،كجزء من احلراكت اجلهادية األوسع وليس جمرد قارئ اعرض ،أو متفرج ىلع
اإلنرتنت»(.)205
ويف دراستها االستكشافية حول هذه املسألة ،تحُ قق كونواي ً
أيضا فيما إذا اكنت

اإلنرتنت ،مع ظهور الويب  ،2.0تشرتك اآلن يف املزيد من اخلصائص مع األوساط
الراديكايلة اتلقليدية ،وتسأل عما إذا اكن ،يف الواقع ،يمكن أن يكون هلا نفس
انلوع من اتلأثريات األكرث رسمية( .)206وتلحقيق هذه الغاية ،فإن بريسون ،يف دراستها
ُ
ملشاركة املرأة يف الشباكت املتطرفة ىلع اإلنرتنت وادلور اذلي تلعبه يف تطرفها ،تسلط
الضوء ىلع إنشاء «أختية إلكرتونية» من أنصار داعش من النساء .تسمح هذه الشبكة
ُ
لعضواتها باتلفاعل حول العديد من املوضواعت ،بما يف ذلك السفر إىل سوريا ،وتقدم
َ
ً
ً
وبناء ىلع ذلك،
دعما للعضوات الاليت فقدن أزواجهن يف القتال من أجل داعش(.)207

«فإن مثل هذه الرسائل تدعم أيديولوجية جندرية للجهاد»( .)208ويشارك بهر وآخرون
هذا االستنتاج ،فيف دراستهم انلوعية ،تعترب اتلفاعالت ىلع اإلنرتنت ُم رِّ ً
يسا للتطرف،
ً
مبارشا هل .كما أنها تؤدي إىل تصعيد مشاعر اتلعاطف املتطرفة،
إن لم تكن سببًا

(((20
(((20
(((20
(((20
(((20

Briggs, PPN Working Paper: Radicalisation; Conway, “From Al-Zarqawi to
Al-Awlaki”: 12-22; Pearson, “The Case of Roshonara Choudhry”.6
Bjelopera, American Jihadist Terrorism: 20-21.
Conway, “From Al-Zarqawi to Al-Awlaki”: 4.
Pearson, “The Case of Roshonara Choudhry”: 17.
المرجع السابق.
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حيث يكثف املتطرفون العنيفون من خطاباتهم من أجل االمتثال أو اسرتضاء آراء
اآلخرين(.)209
ٌّ
وجيد لك من كوهلر ووجسزيالك أن هذا ينطبق ىلع انلازيني اجلدد كما هو احلال
بالنسبة للجهاديني ،حيث يناقش كوهلر أن االستخدام املتطرف لوسائل اتلواصل
ً
تصورا لكتلة حرجة داخل احلركة تقوم بتحفزي األفراد ىلع املشاركة
االجتمايع خيلق
ً ()210
بشلك أكرب وربما تنفيذ إجراءات أكرث تطرفا  .وهو ما يعكس ديناميكية اجلماعة
ً
ًّ
تدرجييا أكرث تطرفا،
يف العالم احلقييق كما حددها ساجيمان ،حيث تصبح اآلراء
فيصبح أعضاء اجلمااعت أكرث عزلة ،ويعتمدون بشلك حرصي ىلع جمموعة اتلفاعل
االجتمايع( .)211وكما تعرتف كونواي وآخرون ،أنه ىلع الرغم من أن اتلأكيد ىلع أن
الشباكت اإللكرتونية قد يكون هلا تأثري مماثل تللك املادية ،لم يثبت بعد ،فإنه يبىق
وسيلة مثرية لالهتمام ومثمرة للبحوث يف املستقبل.
ويعتقد أن مواقع الشباكت االجتماعية توفر مزية كبرية ً
نظرا للسهولة اليت
ً
جديدا ،والسالمة النسبية اليت توفرها من خالل
يمكن للمرء بها أن ينشئ حسابًا

احلماية من اتلتبع من خالل عنوان ( )IPبروتوكول اإلنرتنت( .)212وعالوة ىلع ذلك،
فإن مواقع الشباكت االجتماعية هذه قد عززت إماكنية الوصول إىل أقىص حد ممكن؛
ً
وسواء أكان متعاطفا أم ال ،يمكن ألي شخص أن يصطدم باملواد اإللكرتونية اليت
لم تعد موجودة يف حميط «أكرث الزوايا املعتمة ىلع اإلنرتنت»( .)213وقد تزامن ذلك مع
(((20
(((21
(((21
(((21
(((21

S. B. Geeraerts, “Digital Radicalization of Youth”, Social Cosmos 3, no. 1 (2012) :
25-32.
Koehler, “The Radical Online”: 121.
Sageman, Leaderless Jihad: 87; M. Wojcieszak, “’Don’t Talk to Me’: Effects of
Ideologically Homogeneous Online Groups and Politically Dissimilar Offline Ties
on Extremism”, New Media and Society 12, no. 4 (2010): 637-655.
Behr et al., Radicalisation in the Digital Era: 34.
Neumann, Countering Online Radicalization in America: 17.
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لاً
ُ
زيادة يف عدد اللغات اليت تنرش بها ادلاعية اجلهادية( ،)214فض عن السماح باالخنراط
مع ادليموجرافيا اجلديدة ،ومن أبرزها النساء(.)215
خيربنا ويمان كيف أن موقع فيس بوك ذو أهمية خاصة تتمثل يف «السماح
لإلرهابيني بإجياد الشباب اإلساليم العادي اذلي قد يرى املحتوى اجلهادي يف
بعض األحيان ،ويربطهم باملزيد من املتعاطفني املتشددين»( ،)216أو أنه أصبح «بوابة»
للمتطرفني .ويف الوقت نفسه ،أصبح موقع تويرت بمثابة «املركز الرئيس للنرش النشط
للروابط اليت توجه املستخدمني إىل املحتوى الرقيم املستضاف ىلع جمموعة من
املنصات األخرى»( ،)217يف حني عزز موقع يوتيوب «ثقافة فرعية مزدهرة ،تستخدمها
اجلمااعت للتواصل ،وتبادل ادلاعية ،وجتنيد أفراد جدد»( .)218ويسلط ويمان الضوء
ً
مشريا إىل أن «القدرة
ىلع تطوير أقسام اتلعليقات أدىن أرشطة الفيديو كخطوة مهمة،
ىلع تبادل اتلعليقات حول أرشطة الفيديو ،وإرسال رسائل خاصة ملستخدمني آخرين،
تساعد اجلهاديني يف اتلعرف ىلع بعضهم ابلعض برسعة ،مما أدى إىل وجود جمتمع
جهادي افرتايض نابض باحلياة»( .)219كما تنترش ً
أيضا ىلع موقيع إنستجرام وفليكر،
ادلاعية الراديكايلة اليت تمجد العقول املدبرة لإلرهاب؛ مثل أسامة بن ﻻدن ،وأنور
العواليق»( .)220وحتيم ادلول الغربية ،وﻻ سيما الواليات املتحدة األمريكية ،حرية
(((21

(((21

(((21
(((21
(((21
(((21
(((22

A. Bermingham et al., “Combining Social Network Analysis and Sentiment Analysis
to Explore the Potential for Online Radicalisation”, in 2009 International Conference
on Advances in Social Network Analysis and Mining (n.p.: IEEE, 2009); Weyers and
Condon, “The Newest Advertising and Recruiting Mogul”.
N. Malik and H. Rafiq, Caliphettes: Women and the Appeal of Islamic State (London:
Quilliam, 2015); NCTb, Jihadists and the Internet; Pearson, “The Case of Roshonara
Choudhry”; E. Saltman and M. Smith, Till Martyrdom Do Us Part: Gender and the
ISIS Phenomenon (London: Institute for Strategic Dialogue, 2015).
Weimann, New Terrorism and New Media: 67.
A. Fisher and N. Prucha. “Tweeting for the Caliphate: Twitter as the New Frontier for
Jihadi Propaganda”, CTC Sentinel 6, no. 6 (June 2013): 21.
Weimann, New Terrorism and New Media: 10.
المرجع السابق.
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 مما يتسبب يف تكاثر ادلاعة املتطرفني يف هذه،املحتوى اذلي ينشئه املستخدمون
.)221(املناطق
وقد وفرت وسائل اتلواصل االجتمايع مستوى من إماكنية الوصول يتيح لألشخاص
 أو أن يزرعوها يف جمتمعات وأوساط األفراد املشابهني،أن حييطوا أنفسهم بشلك انتقايئ
 وقد وصفت العملية واملنتج بشلك.)222( واملتصلني عرب منصات خمتلفة،هلم يف اتلفكري
 وجتادل العديد.)224(») إىل «بلقنة اإلنرتنت223(»خمتلف يف األدبيات من «غرف الصدى
 بادلعم واتلضخيم، بال منازع،من ادلراسات بأن «غرف الصدى» وما شابهها تسمح
ً  وهذا يؤدي.)225(من وجهات انلظر األكرث تطرفًا يف املجتمع
أيضا إىل عدد أقل من
، ويساعد املستخدمني ىلع تبين أفاكر متطرفة؛ «ونتيجة ذللك،األصوات املعارضة
ً
ً
إحساسا منحرفا بالواقع حبيث ﻻ تصبح املواقف املتطرفة والعنف
يكتسب انلاس
ُ
 بل – ىلع العكس – وينظر إيلها ىلع أنها سلوك إجيايب ومرغوب،من املحظورات
، إىل إنشاء غرف الصدى، وحبكم طبيعته، ويفيض موقع تويرت بشلك خاص.)226(»فيه
ويسمح بزرع ابليئات الضيقة حول املستخدمني حبيث تضمن أن تكون املعلومات

Committee on Homeland Security House of Representatives (CHSHR), Using the Web
as a Weapon: The Internet as a Tool for Violent Radicalization and Homegrown
Terrorism– Hearing before the Subcommittee on Intelligence, Information Sharing,
and Terrorism Risk Assessment (Washington, DC: The U.S. Government Printing
Office, 2009): 1-6.
C. Carvalho, “’Okhti’ Online: Spanish Muslim Women Engaging Online Jihad – A
Facebook Case Study”, Online-Heidelberg Journal of Religions on the Internet 6
(2014): 24-41.
Geeraerts, “Digital Radicalization of Youth”: 25-32; Hughes and Vidino,
ISIS in America; Neumann, Countering Online Radicalization in America;
K. O’Hara and D. Stevens, “Echo Chambers and Online Radicalism: Assessing the
Internet’s Complicity in Violent Extremism”, Policy & Internet 7 (2015): 401-422.
Marshall Van Alstyne and Erik Brynjolfsson, Electronic Communities: Global
Village or Cyberbalkans? (Cambridge, MA, 1997): 3.
Briggs, PPN Working Paper: Radicalisation: 6; Bjelopera, American Jihadist
Terrorism: 8.
Neumann, Countering Online Radicalization in America: 18.
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ً
خصيصا ملصاحلهم ومعتقداتهم اخلاصة ،وذلك ىلع
اليت تظهر ىلع صفحاتهم ،مصممة
حساب اآلراء املتباينة ،واآلراء املخالفة أو ابلديلة.
ومن أحدث اتلطورات يف اتلهديد اإلرهايب اذلي أتاحه مزيج من وسائل اتلواصل
االجتمايع وتطبيقات الرسائل املشفرة ،ظهور «املخططني االفرتاضيني»( .)227يف واحدة
من أكرث ادلراسات املعمقة حىت اآلن ،حول استخدام الربق من قِبل داعش ،يناقش
ُ
ستخدم تلجنيد
بروتشا أنه لم يصبح فقط «أهم منفذ معلومات» للجماعة ،ولكن «ا
ِ
ً
ً
وتوجيه املهامجني يف أوروبا»( .)228وقد تبينَّ ﻻحقا أن عددا من اهلجمات املستوحاة
من تنظيم داعش يف أمريكا وأوروبا وجنوب آسيا ،اليت اعتربت يف ابلداية أنها
عمل فاعلني وحيدين ،قد تم تنسيقها وتوجيهها ىلع اإلنرتنت من قِبل أفراد داعش
املقيمني يف أرايض اجلماعة يف العراق وأفغانستان .وقد وجدت إحدى ادلراسات حول
ُ ِّ
اإلرهاب املرتبط بتنظيم ادلولة اإلسالمية يف أوروبا ،أنه من أصل َّ 38
خمط ًطا نفذ
بني اعيم  ،2014وأكتوبر  ،2016أن  19منها قد تضمنت «توجيه تعليمات ىلع اإلنرتنت
ِّ
املخططني
من أعضاء شباكت ادلولة اإلسالمية»( .)229واكن رشيد قاسم من بني
االفرتاضيني األكرث فعايلة حىت اآلن ،اذلي اتصل ،باستخدام قناة برقية املشفرة،
بمجندي داعش املحتملني يف فرنسا ،وقدم هلم اتلوجيهات العملياتية ،للمساعدة يف
تركزي وشحذ رغبتهم يف تنفيذ هجوم إرهايب يف وطنهم( .)230وقد ربط املحققون بينه
(((22

(((22
(((22
(((23

Rukmini Callimachi, “Not ‘Lone Wolves’ After All: How ISIS Guides World’s
’Terror Plots From Afar”, The New York Times (4 February 2017); B. Moreng, “‘ISIS
Virtual Puppeteers: How They Recruit and Train ‘Lone Wolves’”, Foreign Affairs
(21 September 2016); N. Prucha, “IS and the Jihadist Information
Highway – Projecting Influence and Religious Identity via Telegram”, Perspectives
on Terrorism 10, no. 6 (2016); Amarnath Amarasingam, “Guest Post: An Interview
with Rachid Kassim, Jihadist Orchestrating Attacks in France”, Jihadology, https://
–jihadology.net/2016/11/18/guest–post–an–interview–with–rachid–kassim–jihadist
orchestrating–attacks–in–france/.
Prucha, “IS and the Jihadist Information Highway”.
P. Nesser, A. Stenersen and E. Oftedal, “Jihadi Terrorism in Europe: The IS-Effect”,
Perspectives on Terrorism 10, no. 6 (2016).
Amarasingam, “Guest Post: An Interview with Rachid Kassim”.
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ُ ِّ
وبني عدد من اهلجمات اليت نفذت يف فرنسا ،بما يف ذلك هجمات اعدل كرميش،
َ
وعبد امللك بوتيجان ،اذلي قتل يف يويلو  ،2016الاكهن الاكثويليك جاك هامل أثناء
رئاسته للقداس الصبايح يف كنيسته يف نورماندي .وادىع جان شارلز بريسارد؛ من
مركز حتليل اإلرهاب يف باريس ،أن قاسم قاد أكرث من نصف خمططات اجلهاديني
املحظورة يف فرنسا يف اعم ُ .)231(2016
ويعتقد أن قاسم قد ليق مرصعه يف اغرة جوية
أمريكية يف فرباير .2017
َ
وىلع حنو مماثل ،وجهت جمموعة ،أطلق عليها مكتب اتلحقيقات الفيدرايلة اسم
«الفيلق» ومقرها يف الرقة ،وترأسها يف األصل قرصان بريطاين يدىع جنيد حسني،
أربعة خمططات خمتلفة ىلع األقل ،وحماولة تنفيذ هجمات ىلع الواليات املتحدة
األمريكية( .)232واحدة من قضايا اإلرهاب األمريكية املرتبطة جبنيد ،يه قضية
منري عبد القادر؛ املقيم يف أوهايو بالواليات املتحدة األمريكية ،اذلي اعرتف يف
يويلو  ،2016حبيازة سالح ناري ،وحماوتله قتل موظيف احلكومة واملسئولني ،وحماولة
تقديم ادلعم املادي دلاعش .وتزعم وثائق املحكمة املتعلقة بقضيته ،أن عبد القادر
«اكن ىلع اتصال إلكرتوين بعضو واحد ىلع األقل من تنظيم ادلولة اإلسالمية يف
العراق والشام يدىع جنيد حسني ،ووضع نفسه حتت إرشاف داعش وقيادتها يف
اخلارج»( .)233ويف رساتلهما ،اكن حسني قد «وضع يف نهاية املطاف خطة هجوم إرهايب
ً
حتديدا ،اكن حسني قد أصدر تعليمات
شاملة لعبد القادر يلنفذها»( .)234وبشلك أكرث
إىل عبد القادر باختطاف جندي أمريكي وتسجيل مقتله بالاكمريا ،ثم اقرتح أن
(((23
(((23
(((23
(((23

R. Browne and P. Cruickshank, “US-Led Coalition Targets Top ISIS Figure in Iraq
Strike”, CNN, www.cnn.com/2017/02/10/politics/coalition–strike–mosul–isis/.
A. Goldman and E. Schmitt, “One by One, ISIS Social Media Experts Are Killed as
Result of F.B.I. Program”, The New York Times (24 November 2016).
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ً
تهديدا ىلع املصالح األمنية
يهاجم مركز رشطة يف سينسينايت .وقد اعترب حسني
ُ
ُ
ستهدف وق ِتل يف هجوم دون طيار يف أغسطس .2015
الغربية ،ومن ثم ا
ِ
ً
تطورا يف اتلكتياكت اإلرهابية اجلهادية ،اذلي
املخططني االفرتاضيني
يمثل ظهور
ِ
ً
أصبح ممكنًا من خالل ظهور وسائل اإلعالم االجتماعية ،ومن املرجح أن يمثل اجتاها
سيحدد الكثري من صور اتلهديد يف الغرب يف املستقبل القريب .ومع استمرار فقدان
ٍّ
داعش ألراضيها يف لك من العراق وسوريا ،سيعتمد اتلنظيم بشلك مزتايد ىلع قدرة
مثل هذه الشخصيات ىلع اتلواصل مع املؤيدين يف اخلارج من أجل احلفاظ ىلع وجود
اجلماعة وقدرتها ىلع توجيه اهلجمات ضد أعدائها .ومن شأن ذلك أن يفرض ىلع
احلكومات الغربية ورشاكت اتلكنولوجيا ،حتديات جديدة ومعقدة ،وقد يزيد من
ٍّ
الضغط ىلع لك منهما إلجياد حلول فعالة.

وسائل اإلعالم االجتماعية :مصدر جديد للبيانات اتلجريبية

ً
إن استخدام املتطرفني لوسائل اتلواصل االجتمايع ،فتح آفاقا جديدة للبحوث ،مما
أتاح الوصول إىل نوع من ابليانات اتلجريبية اليت يصعب الوصول إيلها عند دراسة
اتلطرف واإلرهاب .وقد قدمت ظاهرة املقاتلني األجانب يف سوريا والعراق حىت اآلن،
جمموعة من أغىن ابليانات عن املتطرفني اذلين يستخدمون اإلنرتنت ،من خالل
ادلراسات اليت تستخدم املعلومات وابليانات املستمدة من مستخديم تويرت الغربيني
داخل اجلمااعت اجلهادية السورية(.)235
ً
واستنادا إىل أكرب قواعد ابليانات حلسابات تويرت اليت يستخدمها أعضاء داعش
األوروبيون ،يالحظ اكرتر وآخرون مدى فعايلة مواقع شباكت اتلواصل االجتمايع
يف املساعدة ىلع إنشاء شباكت افرتاضية «يتلىق من خالهلا عدد كبري من املقاتلني
(Bradford, Frenett and Hoyle, Becoming Mulan?; Carter, Maher and Neumann, ((23
#Greenbirds; Hughes and Vidino, ISIS in America; Pearson, “The Case of Roshonara
Choudhry”; Saltman and Smith, Till Martyrdom Do Us Part; Berger, “Tailored
Online Interventions”.
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األجانب معلوماتهم عن الزناع ،ﻻ من القنوات الرسمية اليت توفرها مجاعتهم
القتايلة ،ولكن من خالل ما يسىم بـ «انلارشين»(ُ .)236
ويوصف هؤالء املنشقون
بأنهم أفراد متعاطفون دليهم القدرة ىلع املساهمة بالرسديات املتطرفة العنيفة من
ًّ
نسبيا .فهم يقدمون حتديثات حية من املعارك
منازهلم الغربية املرحية ،واآلمنة
ً
ابلعيدة ،ورساعن ما يصبحون مصادر رئيسة (وأيضا موثوقة) للمعلومات عن الزناع
للمقاتلني األجانب( .)237يف دراسة مماثلة ،تؤكد نتائج كالوسن هذه االستنتاجات بشلك
جزيئ ،ولكنها جتادل بأن مستخديم وسائل اإلعالم االجتماعية األخرى األقل شهرة،
هم أكرث ً
تأثريا من أوئلك اذلين حددهم اكرتر وآخرون(.)238
وﻻ يتم تصنيف «املروجني» كمقاتلني أجانب ،فال تربطهم صالت رسمية بأي
من املنظمات اجلهادية .ويف املقابل ،فإن هؤالء األفراد «يؤيدون بشلك واسع املرشوع
اإلساليم يف سوريا» ،ويقدمون «ادلعم األخاليق والسيايس للقضية»( .)239إن تأثري
األفراد املتعاطفني ،وهم «اجلهوبيون» املشار إيلهم فيما سبق ،يتجىل يف مثال يونس
تسويل .ويناقش اكرتر وآخرون أنه ،كما أن املنتديات اجلهادية ىلع اإلنرتنت َّ
سهلت
نرش تسويل للمواد املتطرفة ،فقد سمح تويرت بتطور دور املروجني ألبعد من ذلك(.)240
ومن بني املزايا األخرى ،يعطي تويرت مرويج املواد املتطرفة منصة للتواصل مع
لاً
أتباعهم ،بد من االتصال أحادي الوجهة من احلسابات الرسمية( .)241وكذلك القادة
الروحيون ،اذلين قد يلجأ إيلهم املتطرفون للتربير( ،)242أو أنهم قد تم اتلالعب بهم
من قِبلهم( ،)243يتطورون من خالل استخدام مواقع اتلواصل االجتمايع .وقد سهل
(((23
(((23
(((23
(((23
(((24
(((24
(((24
(((24

Carter, Maher and Neumann, #Greenbirds: 1.
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موقع فيس بوك خلق العديد من هؤالء القادة ،وذلك بإنشاء الصفحات الشخصية،
ِّ
وصفحات املعجبني اليت تمكن املستخدمني من اتلفاعل وابلحث عن مربرات
ملعتقداتهم وأفعاهلم(.)244
لاً
ِّ
يف السياق األمريكي ،يُقدم اتلحليل األكرث شمو ألنشطة مستخديم داعش

ىلع موقع تويرت ،هيوز وفيدينو .حيث يقدمان يف دراستهما ثالثة من املظاهر الرئيسة
ﻻستخدام تويرت من ِقبل داعش للوصول إىل مجهورها يف الغرب يه:
1 -1اإلطالق أو امليض ً
قدما يف عملية اتلطرف اخلاصة بهم.
2 -2املساعدة يف تعبئتهم للمغادرة إىل سوريا حيث ينضمون إىل اجلماعة.
3 -3حتريضهم ىلع القيام بهجمات يف أمريكا(.)245
َ
وي ِصفون ،باإلشارة إىل اعلم داعش ىلع تويرت بوصفه «غرفة صدى غري رسمية»،
كيف أن عينة من  300من مستخديم داعش ىلع موقع تويرت ،قد أدوا ثالثة أدوار
ً
جديدا« ،مضخمات
خمتلفة يه« :العقد»؛ ويه تلك احلسابات اليت تودل حمتوى
ّ
الصوت»؛ ويه اليت تقوم بإاعدة تغريد املواد اخلاصة بداعش ،و«الصياح»؛ ويه اليت
تساعد ىلع تعضيد احلسابات اجلديدة اليت ينشئها أصحاب احلسابات اليت سبق
تعليقها(.)246
وأُشري ً
أيضا إىل أن ثلث العينة من املستخدمنيَ ،وصفوا أنفسهم بأنهم من اإلناث.
ويف حني أنه ﻻ ينبيغ انلظر إىل هذا األمر ىلع أنه ظاهرة منفصلة ً
تماما ،فإن تطرف
املرأة ،وادلور اذلي تلعبه مشاركتها يف وسائل اإلعالم االجتماعية ،اكن يف دائرة الضوء
ًّ
ً
جزئيا إىل االجتاه املزتايد لإلناث املسافرات إىل سوريا والعراق
مؤخرا ،ويرجع ذلك

(Carter, Maher and Neumann, #Greenbirds. ((24
(Hughes and Vidino, ISIS in America: 19. ((24
( ((24المرجع السابق.25-24 :
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ً
حتديدا
للعيش حتت حكم داعش .ونتيجة ذللك ،فقد ركز عدد من األعمال األخرية
ىلع تطرف النساء وأنشطتهن ىلع اإلنرتنت ً
دعما هلذه اجلماعة(.)247
ً
وقد لعبت منصات اتلواصل االجتمايع احلديثة ً
حاسما يف تسهيل الوسائل
دورا

ملواصلة هذه الظاهرة ،بما يسمح للمرأة باالتصال واتلعامل مع املتطرفني اآلخرين
بشلك عميل ،وهو األمر اذلي يمكن أن حيمل أهمية كبرية؛ ً
نظرا الفتقار الفرص
املتاحة لإلناث للتواصل بشلك أشمل مع حميط العالم احلقييق( .)248ويف إطار حركة
اجلهاد العاملية ،يتطلع جيل جديد من القادة إىل النساء للمساعدة يف «ضمان بقاء
املنظمة من خالل وضع تأويالت دينية جديدة تسمح للنساء باملشاركة يف أنشطة
جهادية عنيفة»( .)249وقد ساوى اإلنرتنت بني األدوار اجلندرية داخل اجلماعة ،بما
يتيح للمرأة «الفرصة للتالعب باملعايري اثلقافية اجلندرية ،باإلضافة إىل إماكنية إخفاء
جنسها أثناء مشاركتها يف أنشطة تقليدية يعاقب عليها اذلكور(.)250
وﻻ تزال اإلنرتنت (وسائل اإلعالم االجتمايع ىلع وجه اخلصوص) ،وجمموعة
املزايا اليت تقدمها للجمااعت املتطرفة ،من أكرب اتلحديات اليت تواجهها سلطات
لاً
إنفاذ القانون يف ماكفحة اإلرهاب .وفض عن أن اجلهود ابلحثية يف هذا املوضوع
ﻻ تزال يف مرحلة النشوء ،وغري قادرة ىلع تقديم أي فهم متماسك هل ،فإن هذه القضية
أدت إىل زيادة اتلوترات بني ادلول ورشاكت اتلكنولوجيا .وتتمثل إحدى اتلحديات
(((24

(((24

(((24
(((25

M. Bloom, “In Defence of Honor: Women and Terrorist Recruitment on the Internet”,
Journal of Postcolonial Cultures and Societies 4, no. 1 (2013): 150-195; Bradford,
Frenett and Hoyle, Becoming Mulan?; Pearson, “The Case of Roshonara Choudhry”:
5-33; Saltman and Smith, Till Martyrdom Do Us Part.
;”Carvalho, “’Okhti’ Online’; Bermingham et al., “Combining Social Network Analysis
S. Sanchez, “The Internet and the Radicalisation of Muslim Women”, Presentation, The
Annual Meeting of the Western Political Science Association, Seattle, Washington,
2014.
Bloom, “In Defence of Honor”: 150.
المرجع السابق156 :؛ M. Conway, “Determining the Role of the Internet in Violent
Extremism and Terrorism: Six Suggestions for Progressing Research”, Studies in
Conflict & Terrorism 40, no. 1 (2017): 89-91.
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الرئيسة يف كيفية الزتام ادلول الليربايلة ،والرشاكت اليت تعمل داخلها ،حبرية الرأي
واتلعبري ،ويف الوقت نفسه وضع حلول ملواجهة هذا اتلهديد املتسارع واملتطور .وسيقوم
القسم اتلايل باتلعمق بشلك أكرب يف طبيعة اتلحدي املتمثل يف ماكفحة اتلطرف ىلع
اإلنرتنت ،وما السياسات اليت بدأت تتشلك يف مجيع أحناء العالم؟

ماكفحة اتلطرف ىلع اإلنرتنت
وبانلظر إىل أن انلقاش حول ماكفحة اتلطرف العنيف حارض يف ثنائية األمن
ً
تفاهما حول كونها قضية انفعايلة ومعقدة .سيقوم هذا
واحلريات املدنية ،فإن هناك
القسم بتصنيف هذه السياسات واتلوصيات يف ثالثة أشاكل يه« :املقاربات الصلبة»
اليت تشري إىل اتلدابري احلكومية اليت تكون تدخلية بالرضورة ،وتتضمن تقييد حمتوى
اإلنرتنت ألغراض أمنية؛ و«املقاربات انلاعمة» اليت تشري إىل اتلدابري ذات اتلدخالت
املحدودة ،مع الرتكزي ىلع أهمية بناء ما يسىم بالرسديات املضادة ،وتمكني اجلهات
الفاعلة ىلع اإلنرتنت من االخنراط مع املروجني املتطرفني ،واتلنديد بهم؛ يف حني
جتمع «املقاربات املخابراتية» بني لك من اتلكتياكت الصلبة وانلاعمة ،وترتكز حول
الوظائف االستخباراتية يف رصد املعلومات ومجعها .وهناك درجة اعيلة من اتلداخل
بني هذه املقاربات ،وينبيغ أﻻ يكون اتلعامل معها ككتل متجانسة.
معظم جهود احلكومات الغربية ملواجهة اتلطرف ىلع اإلنرتنت ،تقع حتت مظلة ما
يشار إيله اعدة باسم ماكفحة اتلطرف العنيف .وتهدف سياسات ومبادرات ماكفحة
اتلطرف العنيف اعدة ،إما إىل ماكفحة اتلطرف من خمتلف املشارب األيديولوجية من

خالل حماولة منع األفراد من تبين أفاكر وأعمال متطرفة ،وإما إىل إزالة راديكايلة
أوئلك اذلين أخذوا خطوات أبعد يف هذا املسار .وقد أثار هذا املصطلح ،يف بعض
األحيان بعض اجلدل .ويرى عدد من املنظمات اإلسالمية الغربية أن هذا املصطلح
هو غطاء للجهود احلكومية الرامية إىل اتلضحية باملسلمني ومهامجتهم بشلك غري
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اعدل( .)251وىلع انلقيض من ذلك ،فقد انتقد الكثريون «ماكفحة اتلطرف العنيف»
ٍّ
بشلك اعم يف مقاربته اليت فشلت ،إىل حد اكف ،يف الرتكزي بشلك خاص ىلع
اإلرهاب اجلهادي .يف الواقع ،قد يكون هذا املوقف األخري هو ما يمزي تفكري اإلدارة
األمريكية اجلديدة يف ظل الرئيس دونادل ترامب ،مع وجود تقارير ،غري مؤكدة حىت
اآلن ،تشري إىل أن الربنامج احلايل ملاكفحة اتلطرف العنيف سيعاد تسميته بـ «ماكفحة
اتلطرف اإلساليم» ،أو «ماكفحة اإلسالم الراديكايل»(.)252

املقاربات الصلبة /اتلدابري السلبية

أما املقاربات الصلبة (ويشار إيلها ً
أيضا باتلدابري السلبية) فيه تدور بشلك كبري
حول «احللول اتلقنية»( )253مثل إنكار و/أو إزالة املحتوى املتطرف ىلع اإلنرتنت.
ً
واملنطق هنا يتمثل يف أنه من خالل تقييد املواد املتطرفة ،فإن عددا أقل من األفراد
سيكونون معرضني للتطرف .وهناك عدد من اخليارات املتاحة هلذه املقاربة ،بما يف
ذلك؛ اإلزالة (توجيه املوقع املضيف للتخلص من املحتوى)؛ واتلصفية (اتلحكم
يف املعلومات بني أجهزة الكمبيوتر املتصلة ىلع اإلنرتنت عن طريق مزودي خدمة
اإلنرتنت) ،واإلخفاء (اتلدخل يف حمراكت ابلحث لضمان ظهور املواقع ذات الصلة
ً
وضوحا)(.)254
باملتطرفني يف مؤخرة انلتائج ،وباتلايل تكون أقل
ويرصح مؤيدو املقاربات الصلبة بأن احلرية ىلع اإلنرتنت يف الغرب ،توفر مالذات
َ
آمنة ملرويج اتلطرف تلوسيع نطاق رساتلهم ،وهو ما يربر اختاذ تدابري أقوى( .)255كتب
(((25
(((25
(((25
(((25
(((25

“Brief on Countering Violent Extremism (CVE)”, Council on American Islamic
–Relations (CAIR), www.cair.com/government–affairs/13063–brief–on–countering
violentextremism–cve.html.
Julia Edwards Ainsley, Dustin Volz and Kristina Cooke, “Exclusive: Trump to Focus
Counter-Extremism Program Solely on Islam-Sources”, Reuters, https://www.reuters.
com/article/us–usa–trump–extremists–program–exclusiv–idUSKBN15G5VO.
Neumann and Stevens, Countering Online Radicalisation: 1.
المرجع السابق.
CHSHR, Using the Web as a Weapon: 4.
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مارتن نلدن يف صحيفة نيويورك تايمز ،أن هناك نوعاً من االزدواجية يف القوانني
الغربية القائمة اليت تسمح بنرش املواد املتطرفة علنًا؛ ألنها حممية بموجب احلريات
ً
حتديدا ،فهو يشري إىل أن مواد أخرى ،مثل املواد
ادلستورية .ودون اتلغايض عن ذلك
اإلباحية املتعلقة باألطفال ،ال تتمتع بنفس القدر من احلماية القانونية( .)256واألكرث
إثارة للجدل ،أن رئيس الوزراء الربيطاين آنذاك – ديفيد اكمريون – أكد ىلع احلاجة
إىل تعاون مواقع اتلواصل االجتمايع بشلك أفضل مع أجهزة املخابرات احلكومية؛
ويه خطوة ابتداعية يف نظر نشطاء اخلصوصية ىلع اإلنرتنت(.)257
ًّ
ًّ
ضارا بطبيعته .يلفت بارك
رسيا أو
غري أن هذا اتلعاون ﻻ ينبيغ أن يكون
وسوين انتباهنا إىل مذكرة تفاهم بني السلطات السويرسية وموقع «إي باي» يف
ً
()258
وأخريا،
حماولة ملاكفحة اتلجارة غري املرشوعة باملمتلاكت اثلقافية ىلع اإلنرتنت
فإن حتليل روجان وسترنسن ،اذلي يدور حول استخدام اإلنرتنت كـ «معسكر
افرتايض تلدريب اجلهاديني» يدعو ً
أيضا إىل اتباع نهج سيايس يضغط ىلع مقديم

خدمات اإلنرتنت لالستجابة للواجب األخاليق املتمثل يف إزالة املواقع املتطرفة من
خوادمهم(.)259
واكن من بني أوائل اجلهود الرامية إىل خلق استجابة منسقة لالستخدام املتطرف
لإلنرتنت ،إنشاء مرشوع «اتلحقق من الويب» يف اعم  ،2007من ِقبل «يوروبول»،
اذلي يسىع إىل توفري آيلة لدلول األعضاء يف االحتاد األورويب «تلبادل املعلومات عن
األنشطة اإلرهابية اإلسالمية ىلع اإلنرتنت عرب شبكة يوروبول اآلمنة ،والوحدات
الوطنية يلوروبول» .ومن بني أمور أخرى ،فإن هذا املرشوع بمثابة مكتبة رقمية
(((25
(((25
(((25
(((25

Martin London, “Why Tolerate Terrorist Publications?” New York Times, www.
nytimes.com/2015/01/24/opinion/whytolerate–terrorist–publications.html?_r=0.
Andrew Griffin, “WhatsApp and iMessage Could Be Banned under New Surveillance
Plans”.
Park and Suyin, Countering Internet Radicalisation: 2.
Rogan and Stenersen, “Jihadism Online”: 6.
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مرجعية لدلاعية اجلهادية األويلة ىلع اإلنرتنت .ويهدف ايلوروبول بتأسيسه هلذا
املرشوع إىل «خلق تضافر بني ادلول األعضاء يف حتليل األنشطة اإلرهابية اإلسالمية
ىلع اإلنرتنت»(.)260
وأعقب هذا املرشوع تقديم وحدة االحتاد األورويب لإلحالة ىلع اإلنرتنت
 ،EUIRUيف يويلو  ،2015بهدف ماكفحة «ادلاعية اإلرهابية واألنشطة املتطرفة العنيفة
ذات الصلة ىلع اإلنرتنت» .ويعزتم هذا املرشوع معاجلة املشلكة من خالل العمل
كمحور مركزي للرشاكء املعنيني يف دول االحتاد األورويب من شأنه تنسيق عملية
حتديد املحتوى املتطرف العنيف ،وإحاتله ،واإلبالغ عنه ىلع شبكة اإلنرتنت،
والعمل ىلع تطوير طرق فعالة لالستجابة .ويتضمن اتلكتيك األسايس هلذا املرشوع
العمل مع مزودي خدمة اإلنرتنت من أجل ضمان إزالة املحتوى املتطرف اذلي يتم
اإلبالغ عنه ىلع اإلنرتنت.
ويف يويلو  ،2016أصدرت وحدة االحتاد األورويب لإلحالة ىلع اإلنرتنت EUIRU

لاً
ً
تقريرا مفص عن اإلحصاءات املتعلقة بإجنازاتها يف السنة الالحقة ىلع تأسيسها(.)261
ومن أكرث هذه اإلحصاءات إثارة لالنتباه يه أنه حبلول  1يويلو  ،2016تمت إزالة
 8,949حمتوى جهاديًّا ،مقارنة بـ 511فقط يف السنة السابقة .وباإلضافة إىل ذلك،
فقد أضاف ما جمموعه  13,238مادة جهادية أويلة إىل مكتبة اتلحقق من الويب(.)262
ويوضح اتلقرير السنوي ً
ًّ
ً
عملياتيا من خالل
دعما
أيضا كيف أن االحتاد قد تلىق
«دعم ادلول األعضاء يف أنشطة اتلحقيق ىلع اإلنرتنت» .وقد قدمت وحدة االحتاد

(Europol: European Union Law Enforcement Agency: Review 2013 (The Hague: ((26
European Police Office, 2014): 57, online e-book, https://www.europol.europa.eu/
sites/default/files/documents/europol_review13_web_complete.pdf.f
(EU Internet Referral Unit: Year One Report (The Hague: European Police Office, ((26
_2016), online e-book, www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/eu
iru_1_year_report_highlights.pdf.
( ((26المرجع السابق.11-7 :
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األورويب لإلحالة ىلع اإلنرتنت ،منذ هذا اتلوسع يف اختصاصها ،هذا ادلعم إىل 44
حالة عملياتية تتعلق باإلرهاب اجلهادي يف أوروبا(.)263
ُ
وتعد احلكومة الربيطانية من بني تلك احلكومات اليت استخدمت مقاربات
صلبة شبيهة كجزء من اسرتاتيجيتها ملاكفحة استخدام املتطرفني العنيفني لإلنرتنت.
يف اعم  2010أطلقت رابطة كبار ضباط الرشطة وحدة اإلحالة ىلع اإلنرتنت ملاكفحة
اإلرهاب  ،CTIRUاليت يُقصد بها أن تكون ً
جزءا من اجلهد املبذول جلعل اإلنرتنت
ً
«ماكنا أكرث مقاومة لإلرهابيني»؛ وباتلايل فيه مسئولة عن حتديد وتعقب األفراد اذلين
ينرشون ادلاعية اإلرهابية ،وتساعد السلطات يف جهودها إلقناع رشاكت اإلنرتنت
إلزالة أو منع املواقع ،وحسابات مواقع اتلواصل االجتمايع ،واملحتوى املخالف(.)264
وقد بدأت ً
أيضا بعض رشاكت اإلنرتنت الكربى يف االضطالع بدور أكرث استباقية
يف هذا املجال ،فتعقبت املستخدمني املتطرفني وأزلت املحتوى من منصاتهم.
وقد أعلنت رشكة تويرت يف بدايات اعم  ،2016أنها قامت بتعليق  125ألف حساب
«لرتوجيها األعمال اإلرهابية» .وأعلنت الرشكة ً
أيضا أنها زادت من حجم فِرقها اليت
تتعقب املحتوى املتطرف لضمان احلد من املدى الزمين لالستجابة(.)265
ومع ذلك ،يقترص تأييد املقاربات الصلبة ىلع عدد قليل من األدبيات .وتتعلق
معظم األعمال عن هذا املوضوع باعتبار أن مثل هذه اتلدابري غري عملية يف أحسن
األحوال ،وخطرة يف أسوئها( .)266وحيذر براون وكولس ،يف دراستهما حول أخالقيات
(((26
(((26

(((26
(((26

المرجع السابق.6 :
C. Edwards and L. Gribbon, “Pathways to Violent Extremism in the Digital Era”,
The RUSI Journal 158, no. 5 (2013): 46; United Kingdom, House of Commons,
Home Affairs Committee, Radicalisation: the Counter-Narrative and Identifying the
Tipping Point, Eighth Report of Session 2016-17, HC 135 (London, 2016): 4.
–“Combating Violent Extremism”, Twitter, https://blog.twitter.com/2016/combating
violent–extremisms.
I. Brown, Internet Self-Regulation and Fundamental Rights (London: Index on
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الضبط األمين للمواد املتطرفة ىلع اإلنرتنت وسياسته ،أن مثل هذه املقاربات جيب أن
تكون متناسبة مع اتلهديد ،خشية أن تبدأ يف انتهاك احلريات َ
المد ِن َّية.
ً
ً
ٍ
مرشوع ،ومتناسبة مع
هدف
جيب أن تكون اتلدخالت رضورية تلحقيق
ٍ
اهلدف  -فاتلحجيم املعترب للرضر قد يربر اتلدخالت األكرث أهمية ،ولكن جيب
ُ
ً
أيضا أن ترايع تقديرات املوقف األرضار االجتماعية املحتملة وانلامجة عن اتلدخل
يف احلقوق(.)267
كما يشددان ىلع أهمية وجود عملية شاملة ملاكفحة اإلرهاب ،بما يسمح للجمهور
أن يلعب ً
دورا يف األمن املجتميع واالستخبارايت ،وللتأكيد ىلع هذه انلقطة نقتبس
عن بارتليت وآخرين قوهلم« :إن الرضر اجلسيم واملعرتف به لألمن ،حيدث عندما ﻻ
تكون جهود ادلولة مقبولة أو موثوقة»( .)268ويف الواقع ،يبدو أن السلطات الربيطانية
قد استجابت هلذه االقرتاحات ،حيث أنشأت وحدة اإلحالة ىلع اإلنرتنت ملاكفحة
ً
ً
خمصصا يسمح باإلبالغ العام عن املحتوى اذلي يصادفهم
موقعا
اإلرهاب CTIRU
ىلع اإلنرتنت ،يبدو أن فيه خمالفة لترشيعات ماكفحة اإلرهاب(.)269
وهناك مشلكة أخرى شائعة تنطوي ىلع إجراءات قانونية أساسية ،يه أن طبيعة
ً
موقعا ىلع
هذه الظاهرة اعبرة للحدود الوطنية – حيث يمكن أن يستضيف بدل ما
شبكة اإلنرتنت ِّ
حيرض ىلع العنف يف بدل آخر ،بينما يسىع املتطرفون اذلي يقفون
ً
خلفها إىل اتلخطيط لعمليات يف بدل ثالث – وتتطلب تعاونا عرب احلدود بالتساوي،
ُ
من أجل تنفيذ هذه املقاربات السلبية( .)270ويف حني أن جهود «يوروبول» تمثل باتلأكيد
ً
حماولة ملعاجلة نقص اتلعاون عرب احلدود ،فإن الطابع العاليم لإلنرتنت جيعل «العمل
(((26
(((26
(((26
(((27
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ًّ
قانونيا يف غياب معاهدة دويلة ملزمة ،وتوافق
املشرتك إلسقاط املواقع ...غري ذي صلة
اآلراء بشأن ما املواد اليت جيب أن ختضع للرقابة»( .)271وبعبارة أخرى ،فإن الضبط
األمين لإلنرتنت بالاكمل ﻻ يعترب فقط غري عميل ،ولكن ً
أيضا غري ديمقرايط( .)272إن
آثار األقدام ىلع اإلنرتنت توفر ً
ً
مصدرا ثمينًا لالستخبارات .كما توفر املنصات
أيضا
والوسائل – اليت تسمح باالتصاالت اخلبيثة اليت حتدث بشلك مزتايد ىلع املنصات
ٍّ
ً
املفتوحة – ثروة من املعلومات واملواد للسلطات وابلاحثني ىلع حد سواء(.)273
وﻻ تزال أفضل طريقة لوضع تصور ،وباتلايل االستجابة السرتاتيجيات نرش ادلاعية
املتطرفة للجمااعت املتطرفة احلديثة ،تشلك نقطة نقاش يف األدبيات .وقد وجد وينرت
أن نرش املعلومات يف الوقت احلايل يعتمد ىلع املصادر اخلارجية والال مركزية« :إن
املروجني هم يف معظم الوقت معينون بأنفسهم ،وليس دليهم موقف رسيم يف املنظمة،
ًّ
افرتاضيا أو غري ذلك»( .)274ويدعم لكوسن هذا الرأي بدرجة ماً ،
مشريا إىل
سواء اكن
أن «حتكم ابليئة اجلانبية اجلديدة لوسائل اإلعالم االجتمايع يتم بشلك ﻻمركزي.
ويمكن ألي شخص املشاركة»( .)275ومع ذلك ،يتم إدارة اإلنتاج ،وراء النشاط
ً
إحاكما مما هو معرتف به بشلك اعم ...اتصاالت املقاتلني
العفوي الظاهر« ،بشلك أكرث
مقيدة ،والنشطاء املوثوقون فقط هم من يمكنهم االضطالع حبجم كبري من أنشطة
وسائل اإلعالم االجتماعية»(.)276

(((27
(((27
(((27
(((27
(((27
(((27
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وبغض انلظر عن هذا الغموض ،فإن اتلأثري انلاجم عن ذلك جيعل ابليئة اإلعالمية
اجلديدة «مقاومة للضبط األمين»( .)277وترتك اجلمااعت ،ىلع شالكة داعش ،معزولة
عن املخططات اليت تقودها احلكومة لفرض رقابة ىلع حمتواها( .)278إن طبيعة منصات
اتلواصل االجتمايع ،جنبًا إىل جنب مع تشبع الفضاء االفرتايض باملواد املتطرفة،
ً
تعين أن احلسابات يمكن أن تظهر جمددا بعد إزاتلها ،يف غضون فرتة قصرية من
الزمن( .)279واتلوتر ادلبلومايس ً
أيضا مصدر قلق حقييق ،كما أن تعنت احلكومات
الغربية يف االقرتاب من اتلدابري السلبية ،من شأنه ،بال شك ،أن يوتر العالقات مع
ادلول واملنظمات األخرى(.)280
بيد أن بريجر وبرييز يفندان االداعءات القائلة بأن اتلدابري الصلبة غري فعالة.
فيف دراسة حتليلية جتريبية أجريت اعم  ،2016حول ما يقرب من ألف من أتباع
داعش ىلع تويرت من انلاطقني باإلجنلزيية ،وجدوا أن تعليق احلساب اكن هل أثر
«مدمر ىلع مدى وصول» املستخدمني املهمني واملؤثرين( .)281وقد تبني أن تأثري مثل
هذه اتلدابري ىلع املستخدمني اذلين بدأوا حسابات جديدة بعد تعليق حساباتهم
بشلك متكرر ،يتضاءل مع إنشاء لك حساب جديد .كما أدت عمليات اتلعليق ً
أيضا
إىل ختفيض كمية مواد داعش املتاحة ىلع اإلنرتنت ،حيث أعقبها اعدة حذف مجيع
اتلغريدات من قِبل املستخدمني املعلقني( .)282ويستند تعليق حسابات املستخدمني
بواسطة تويرت إىل انتهاك رشوط اخلدمة املتفق عليها بشلك مسبق .ويمكن املجادلة

(((27
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بأن هذا ﻻ يرىق إىل الرقابة غري ادليمقراطية ىلع انلحو اذلي حذر منه بروان وكوليس،
خاصة عندما يتعلق األمر بتعليق احلسابات اليت تصدر دعوات مبارشة إىل القتل
أو اإلرهاب .ومع ذلك ،فإن العملية اليت يمر بها تويرت تلحديد ما إذا اكن املستخدم
ينتهك رشوط اخلدمة ،تبىق غري واضحة.
ٍّ
وما زالت رشاكت اإلنرتنت ،واحلكومات ،وابلاحثون ىلع حد سواء ،يواجهون
مشالك مرتبطة باتلدابري السلبية؛ ما املواد املتطرفة؟ وأي املواد تنبيغ مراقبتها؟
فالفعايلة املثبتة للتدابري السلبية املستخدمة تلصفية املواد اإلباحية املتعلقة
باألطفال وإزاتلها ،ىلع سبيل املثال ،ال يمكن تطبيقها بسهولة ،بسبب الغموض اذلي
ً
ً
واضحا ومبادئ
حييط بتعريف املادة املتطرفة ،ىلع عكس األوىل اليت تتضمن تعريفا
توجيهية( .)283وتتفاقم مشلكة ابلت يف ما هو غري متطرف من خالل تدابري اتلصفية؛
ألنها قامت ً
أيضا بتصفية مواقع الويب واملواد املرشوعة .وعالوة ىلع ذلك ،فإن أي
حماولة للتصفية الفعالة ،وإخفاء أو إزالة املحتوى ،تتطلب ً
ً
كبريا من املوارد
قدرا
املايلة ،ومن املرجح أن تؤثر ً
أيضا ىلع اتصاالت اإلنرتنت اعيلة الرسعة(.)284
ٌّ
لك من راسل وساتلمان ً
أيضا من أن الرتكزي ببساطة ىلع
ويف هذا الصدد ،حذر
«اتلطرف العنيف» ،ىلع العكس من اتلطرف بشلك اعم ،اكن هل تأثري ضار ىلع سياسات
ماكفحة اتلطرف ،مثل اسرتاتيجية اململكة املتحدة للمنع .وعليه ،ينبيغ أن تركز هذه
االسرتاتيجيات ىلع أسباب ...العنف ،وباتلايل تعالج اجلذور األيديولوجية للتطرف
جبميع أنواعه ،سواء اكنت عنيفة أو غري عنيفة( .)285وبينما يوافقان ىلع وجوب إنفاذ
القانون ضد خطاب الكراهية ،واملواد املتطرفة غري القانونية ،فإن طبيعة اتلهديد

(Bergin et al., Countering Internet Radicalisation in Southeast Asia; Hussain and ((28
Saltman, Jihad Trending; Neumann and Stevens, Countering Online Radicalisation.
(Neumann and Stevens, Countering Online Radicalisation. ((28
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أيضا أن هذه السياسات جيب ً
تعين ً
أيضا أن «تركز ىلع اسرتاتيجية تركز ىلع عمل
املجتمع املدين ،واالخنراط مع األيديولوجيات والرسديات املتطرفة ،ونرش الرسديات
املضادة ،ومعاجلة املظالم امللموسة من قِبل أوئلك املعرضني للتطرف»(.)286

املقاربات انلاعمة /الرسديات املضادة
وهذا يقودنا إىل األعمال اليت حتدد املقاربات انلاعمة اليت تستند إىل افرتاض
أن اتلدابري اتلدخلية ترض قضية اتلصدي للتطرف ىلع اإلنرتنت .ومن املأمول أن
لاً
ماكفحة الرسدية ىلع اإلنرتنت سوف تبدأ يف الضغط ىلع املخزون ،بد من إنتاج
تأثري «اجزتاز الشامة» (حيث املواد املراقبة تنتقل برسعة إىل ماكن آخر ىلع شبكة
اإلنرتنت) اليت تكون ،يف بعض األحيان وليس ً
دائما – كما يذكرنا بريجر وبرييز –
ُ َّ
واضحة يف املقاربات الصلبة اليت تعلق فيها احلسابات .وتركز املقاربات انلاعمة ىلع
تثقيف مستخدم اإلنرتنت املعتدل ،واملجتمعات بشأن خماطر املواد املتطرفة ىلع
شبكة اإلنرتنت .ومن خالل خلق قدر أكرب من الويع باملواد املتطرفة ،وزيادة الويع
باآليلات اليت يمكن استخدامها لإلبالغ عن مثل هذه املواد ،يعتقد ابلعض أن
اإلنرتنت املنظم ًّ
ذاتيا سوف يتشلك بشلك تدرييج(.)287
هذا هو اجلواب اذلي يدفع به املستخدم ،ملشلكة مزتايدة نابعة منه ،ويشمل
اسرتاتيجية حتسني «اإلملام بمبادئ وسائل اإلعالم» ،وهو مصطلح تم تعريفه من قِبل
أوفكوم؛ ضابط منظمة االتصاالت الربيطاين ،بأنه «القدرة ىلع الوصول وفهم وخلق
( ((28المرجع السابق.
(Omar Ashour, “Online De-Radicalization? Countering Violent Extremist Narratives: ((28
Message, Messenger and Media Strategy”, Perspectives on Terrorism 4, no. 6
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االتصاالت يف جمموعة متنوعة من السياقات»( .)288ومن شأن زيادة اإلملام بمبادئ
وسائل اإلعالم دلى مستخديم اإلنرتنت أن جيعلهم أكرث حساسية للمواد املتطرفة،
وباتلايل أكرث فعايلة يف اتلبليغ عنها واتلعامل معها .كما يقدم املدافعون عن ذلك
املوقف ،اقرتاحات حول َم ْن ينبيغ أن يلعب ً
دورا يف حتسني اإلملام بوسائل اإلعالم
يف املجتمع ،بما يف ذلك املدرسون ،واآلباء ،واحلكومة( .)289ومن شأن اتلدريب ىلع
محاية املستخدمني من اتلطرف ىلع اإلنرتنت ،أن حيايك األفراد اذلين تدربوا بالفعل
حلماية أنفسهم من املفرتسات اجلنسية( .)290ومع ذلك ،وىلع الرغم من أن احلكومات
يشار إيلها باعتبارها «أصحاب مصلحة» ،فإن داعة املقاربات انلاعمة يشددون ىلع
احلذر من مستوى املدخالت احلكومية( .)291فعىل سبيل املثال ،يؤكد حسني وساتلمان
كاً
ً
جهدا مشرت بني احلكومات،
أن «ماكفحة اتلطرف ىلع اإلنرتنت جيب أن يكون
واملجتمع املدين ،والقطاع اخلاص»( .)292ويردد عيل وآخرون هذا االداعء قائلني:
إن «مصداقية املصدر اعمل حاسم لضمان إقناع أي اتصال»( .)293وبمجرد اإلقرار
بمصداقية املصدر ،يقال إن الرشاكء من داخل املجتمع املستهدف جيب أن يشاركوا
ً
أيضا من أجل احلفاظ ىلع الرشعية(.)294

(((28
(((28
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ُ
َ
ً
وقد نفذت ادلول عددا من هذه املقاربات منذ هجمات  11سبتمرب  2001ىلع
نيويورك وواشنطن .ويف اعم  ،2007أنشأت احلكومة الربيطانية وحدة االتصاالت
واملعلومات ابلحثية  RICUداخل مكتب األمن وماكفحة اإلرهاب  ،OSCTوأعطت
ً
موجزا لوضع اسرتاتيجيات فعالة ملاكفحة االتصاالت اإلرهابية عرب
ملوظفيها
جمموعة من املنصات .وبوصفها وحدة مشرتكة بني وزارة ادلاخلية ،ووزارة اخلارجية
وشئون الكمنويلث ،وإدارة املجتمعات املحلية واحلكم املحيل ،فإنها تمثل واحدة
ً
تطورا يف أوروبا ،لالتصاالت االسرتاتيجية املشرتكة بني
من «الوحدات األكرث
اإلدارات»(.)295
ويف الواليات املتحدة األمريكية ،اكن من بني أوائل اجلهود الرامية إىل اتلنافس
ىلع الفضاء اإللكرتوين اذلي يهيمن عليه ىلع ما يبدو املتطرفون ،مركز االتصاالت
االسرتاتيجية ملاكفحة اإلرهاب  CSCCاتلابع لوزارة اخلارجية األمريكية ،محلة
«فكر مرة أخرى ،ويل وجهتك» للرسدية املضادة ىلع وسائل اإلعالم االجتماعية(.)296
اكنت تعمل ىلع نطاق واسع ،منذ إنشائها يف أواخر اعم  ،2013باعتبارها رشيط تغذية
ىلع موقع تويرت ،اذلي يوفر الرسائل املضادة اليت تهدف إىل نزع الرشعية عن رسالة
داعش .باإلضافة إىل ذلك ،فقد عمدت إىل اتلعامل املبارش مع املستخدمني اجلهاديني،
ومهامجتهم وحماولة فضح انلفاق داخل أيديولوجيتهم.
ومع ذلك ،فقد واجهت هذه املقاربة انتقادات عنيفة تضمنت؛ إنتاجها الرديء
اذلي تبدو عليه قلة اخلربة مقارنة بإنتاج داعش ،وخوضها ملعارك غري موثقة
وذات نتائج عكسية ىلع تويرت ،واملساعدة يف تضخيم أصوات أوئلك اذلين تقوم
بمهامجتهم( .)297وقد توقف املرشوع منذ ذلك الوقت ،واستبدتله وزارة اخلارجية بمركز
(Institute for Strategic Dialogue. ((29
(Walker and Conway, “Online Terrorism ISD, Case Study Report: Research, ((29
Information and Communications Unit (RICU) (London: ISD, 2013), online e-book,
https://www.counterextremism.org/download_file/106/134/413/ and Online Laws”:
168.
(Rita Katz, “The State Department’s Twitter War with ISIS Is Embarrassing”, TIME, ((29
http://time.com/3387065/isis–twitter–war–state–department/.
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املشاركة العاملية .وهدفها املعلن هو «تنسيق أكرث فعايلة ،ودمج وتزامن الرسائل مع
اجلماهري األجنبية اليت تقوض اتلضليل اذلي تبديه اجلمااعت املتطرفة العنيفة ،بما
يف ذلك تنظيم ادلولة اإلسالمية ،وتنظيم القاعدة ،وتقديم بدائل إجيابية»( .)298ومن
بني مظاهر ختليها عن جهودها السابقة ،أن وزارة اخلارجية تتوىخ أن يكون يف هذا
ِّ
ً
«تراجعا» أكرب من جانبها ،وهو ما يُمكن اآلخرين وجينب االخنراط املبارش
انلهج
ىلع اإلنرتنت.
ويف أوروبا ،أنشأ االحتاد األورويب يف اعم  ،2012جمموعة عمل شبكة اتلوعية
باتلطرف ىلع اإلنرتنت ومواقع اتلواصل االجتمايع ( )@RANحتت إدارة املديرية
العامة للشئون ادلاخلية .وينصب تركزيها األسايس ىلع ابلحث يف اتلطرف ىلع
اإلنرتنت والرسائل املضادة ،بهدف تطوير «رشااكت اخلطوط األمامية حول جتميع
وخلق ونرش الرسديات املضادة وابلديلة من خالل اإلنرتنت ومواقع اتلواصل
ً
االجتمايع»( .)299وقد بذلت املجموعة ً
جهدا تلحديد الرسديات املضادة،
أيضا
ووصفتها بأنها «يه اليت تتحدى بشلك مبارش أو غري مبارش ،الرسديات املتطرفة
عن طريق األيديولوجيا أو املنطق أو احلقيقة أو الفاكهة»( .)300وتسىع إىل اتلميزي بني
الرسديات املضادة وما يوصف بـ «الرسديات ابلديلة» ،اليت «تتصدى للتطرف حنو
العنف من خالل طرح قصة إجيابية عن القيم االجتماعية؛ مثل التسامح ،واالنفتاح،
واحلرية ،وادليمقراطية»(.)301
ً
كثريا ما يُشار إىل مرشوع السكينة يف اململكة العربية
وعالوة ىلع ذلك،
السعودية ،كمثال ىلع مبادرة دعمتها احلكومة السعودية بهدوء ملاكفحة اتلطرف

(((29
(((29

(((30
(((30

“A New Center for Global Engagement”, United States Department of State, www.
state.gov/r/pa/prs/ps/2016/01/251066.html.
Radicalisation Awareness Network (RAN), Proposed Policy Recommendations for
the High Level Conference (n.p.: RAN, 2012), online e-book, www.counterextremism.
org/download_file/59/134/308/; Walker and Conway, “Online Terrorism and Online
Laws”: 169.
RAN, Proposed Policy Recommendations for the High Level Conference: 1.
المرجع السابق.
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ىلع اإلنرتنت( .)302وتستخدم تكتياكت املتطرفني (كما هو موضح فيما سبق من
قِبل بريغر )2015 ،للتواصل مع أوئلك اذلين يسعون إىل املعرفة ادلينية باستخدام
اإلنرتنت .وبعد اخنراطهم يف منصة مفتوحة ،يقرتح اعمل السكينة االنتقال إىل منصة
خاصة ،وإرشاكهم يف املحادثات اليت توجه انلقاش حنو اتلفسريات املعتدلة للنصوص
املقدسة يف حني تظهر مظاهر الزيف يف حجج املتطرفني(.)303
كما اضطلع القطاع اخلاص ً
أيضا ُ
بمهمة مواجهة الرسائل املتطرفة ىلع اإلنرتنت.
وتأيت واحدة من أكرب اجلهود املدعومة باملصادر ،يف شلك مبادرة  Jigsawلرشكة

ألفابيت .قامت رشكة ألفابيت ،الرشكة األم لرشكة جوجل ،بإنشاء مبادرة
بلناء اتلكنولوجيا املصممة من أجل «معاجلة بعض أصعب اتلحديات األمنية العاملية
اليت تواجه العالم ايلوم  -من إحباط الرقابة ىلع اإلنرتنت؛ تلخفيف اتلهديدات من
اهلجمات الرقمية ملواجهة اتلطرف العنيف»( .)304كما توفر اتلمويل للمشاريع املرتبطة
باإلنرتنت اليت تساعد ىلع حتقيق أهدافها .ومن بني هذه املبادرات ،مبادرة عبداهلل
« »Abdullah-Xويه مبادرة يديرها متطرف سابق ،ينشئ رشائط متحركة قصرية
ً
مدعوما باملشاركة
ىلع اإلنرتنت ،تقدم «حمتوى نقدي ومثري لالهتمام ىلع اإلنرتنت،
خارج اإلنرتنت» وترفض اتلفسريات املتطرفة لإلسالم(.)305
كما ساعدت مبادرة ً Jigsaw
أيضا ىلع إعداد «أسلوب إاعدة اتلوجيه» ،وهو نهج

Jigsaw

عميل يُ ِمكن املجادلة بأنه يقدم فوائد ملموسة أكرث من ماكفحة الرسائل وحدها.
(((30

(((30
(((30
(((30

Christopher Boucek, “The Sakinah Campaign and Internet Counter-Radicalisation
in Saudi Arabia”, CTC Sentinel 1, no. 9 (August 2008): 1; D. M. Janbek and P. Seib,
Global Terrorism and New Media: The Post-Al Qaeda Generation (London: Routledge,
2010): 107.
Boucek, “The Sakinah Campaign and Internet Counter-Radicalisation in Saudi
Arabia”: 2.
“How Can Technology Make People in the World Safer?” Jigsaw, https://jigsaw.
google.com/vision/.
Abdullah-X, www.abdullahx.com.
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ويستخدم هذا األسلوب لكمات إعالنية ،وخوارزمية إعالنية ىلع اإلنرتنت؛
الستهداف األشخاص اذلين «يبحثون بنشاط عن حمتوى واتصاالت متطرفة»( .)306وﻻ
ينصب الرتكزي هنا ىلع إنشاء أي نوع من املحتوى اجلديد ،بل ىلع حتويل الشباب عن
ً
طريق اتلطرف باستخدام حمتوى ايلوتيوب املعد مسبقا ،واإلعالنات املستهدفة»(.)307
لاً
وشمل ذلك أو إجراء مقابالت مع املنشقني عن داعش ،ورسم خرائط لرسديات
داعش الرئيسة اليت تدفع إىل اتلطرف واتلجنيد ،وحتديد املحتوى املوجود ىلع
اإلنرتنت (باللغتني العربية واإلجنلزيية) اذلي يقدم وجهات نظر خمتلفة عن العالم،
ً
ً
خصيصا ملواجهة داعش.
مصمما
وبعضها لم يكن
ً
وباستخدام هذه املعرفة واملحتوى األسايسَّ ،
«إطارا
طور أسلوب إاعدة اتلوجيه

لالستهداف» باستخدام لكمات إعالنية تلحديد مستخديم اإلنرتنت اذلين اكنوا
يبحثون عن لكمات مفتاحية تشري إىل أن دليهم نظرة إجيابية جتاه داعش( ،)308ويصبح
ً
ً
هؤالء املستخدمون بعد ذلك ،هدفا للحمالت اإلعالنية استنادا إىل املحتوى السابق
ً
تعريفه ملواجهة داعش ىلع اإلنرتنت .وفقا ملوقعها ىلع شبكة اإلنرتنت ،فقد وصل
أسلوب إاعدة اتلوجيه إىل  320,906شخص ىلع مدى فرتة جتريبية مدتها ثمانية أسابيع،
شاهدوا خالهلا  500,070دقيقة من الفيديو املرتبط باحلملة اإلعالنية( .)309وىلع الرغم
ً
حتديدا،
من أنه ﻻ يزال من الصعب حتديد هوية أوئلك اذلين توصلت إيلهم احلملة
لكن يبدو أن هذه الطريقة يه األكرث فعايلة لضمان وصول حمتوى الرسدية املضادة
إىل اجلمهور املستهدف.
ومن بني الفوائد اليت تقدمها ،فإن اسرتاتيجية املقاربات انلاعمة تيق من الرقابة
ًّ
اسرتاتيجيا يف انلقاش حول األمن مقابل احلرية.
ىلع اإلنرتنت ،ويه خطوة مفيدة
ويناقش كيماج أن ويب  2.0ﻻ ينبيغ أن يثري الرقابة ،ولكن ينبيغ استغالها كأداة
(((30
(((30
(((30
(((30

“How Can Technology Make People in the World Safer?”.
المرجع السابق.
The Redirect Method, http://redirectmethod.org/
المرجع السابق.
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ملاكفحة اتلطرف ىلع اإلنرتنت .كما يشري إىل األمثلة اليت يتم فيها انتقاد مقاطع فيديو
تلنظيم القاعدة يف قسم اتلعليقات ىلع موقع يوتيوب ،وهو نظام يسمح باثلناء ىلع
املواد اليت يتلقاها يف كثري من األحيان داخل األوساط املتطرفة ىلع اإلنرتنت .وهو
ً
ً
كبريا عن املنصات غري املتنازع عليها يف كثري من األحيان
تغيريا
ما يمثل باتلبعية،
من خالل القنوات اتلقليدية للويب  )310(1.0ومن ثم ،فإن الطبيعة املنترشة للويب 2.0
يمكن أن ختلق نقاط ضعف جديدة لأليديولوجيات املتطرفة؛ ألنها تضعهم بشلك
مبارش يف مركز املجتمعات اإللكرتونية ،ومستخديم اإلنرتنت اذلين يرفضون ،بشلك
اعم ،املحتوى املتطرف عند اتلعامل معه.
وباإلضافة إىل رد فعل املستخدمني ،يبدو أن اجلمااعت اجلهادية تدرك بشلك مزتايد
تضاؤل حتكمها يف املواد األيديولوجية ىلع شبكة الويب  ،2.0وهذا ديلل دامغ آخر
للمدافعني عن املقاربة انلاعمة بأن لإلنرتنت تأثري غري مقيد كأداة ضد اتلطرف(.)311
ويرشح ساجيمان كيف أن حركة اجلهاد بال قيادة قد أدت إىل أيديولوجيات أكرث
ديناميكية تتحول يف سياقها اخلاص ،مما يعين أن احلركة معرضة لالنفجار اذلايت إذا
اتبعت احلكومات بنجاح املقاربة انلاعمة ملواجهة اتلطرف .فبالنسبة هل ،السياسة
لاً
ً
الغربية أصبحت أقل تطف  ،وأصبح اجلهاد واأليديولوجية املتطرفة أكرث عنفا .وعليه
فإن السماح بوجود اتلقيح يف اإلنرتنت غري اخلاضع للرقابة ،ستصبح معه الرسدية أقل
جاذبية(.)312
وقد تسبب ابلاحثون ً
أيضا يف الكثري من االنشقاقات ،بني املروجني املتطرفني
أنفسهم ،ىلع اإلنرتنت ،اليت يمكن استغالهلا ملوازنة فائدة اإلنرتنت بالنسبة إىل
ٌّ
احلراكت املتطرفة .ويسلط لك من ويمان وكونواي بشلك منفصل ،الضوء ىلع بعض
(Daniel Kimmage, “Fight Terror with YouTube”, The New York Times, www.nytimes. ((31
com/2008/06/26/opinion/26kimmage.html?_r=0; Neumann, Countering Online
Radicalization in America.
(Kimmage, “Fight Terror with YouTube”. ((31
(Marc Sageman, “The Next Generation of Terror”, Foreign Policy, http://foreignpolicy. ((31
com/2009/10/08/the–next–generation–of–terror/.
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القضايا املتنازع عليها بني اجلهاديني وغريهم من اإلسالميني واملتعاطفنيً ،
بدءا من
ً
مرورا بعنف الزرقاوي يف العراق،
مربرات مشاركة محاس يف االنتخابات ادليمقراطية،
ً
وانتهاء إىل رشعية تفجريات نلدن( .)313يشري ويمان ،ىلع سبيل املثال ،إىل موقعني
متطرفني هما؛ اتلجديد ،واحلسبة ،الذلين اتهما بعضهما ابلعض باخليانة( .)314ذلا ،يف
حال الرتك بال قيود ،فإن العمليات االستخباراتية اثلقافية اجلديدة دليها القدرة ىلع
تعزيز املجتمع املعتدل ىلع اإلنرتنت ،مع تهميش دور املروجني املتطرفني يف الوقت
نفسه(.)315

وكما سبق اتلوضيح ،فإن منارصي املقاربات انلاعمة يضعون ً
ً
كبريا من
قدرا
ً
ً
مفيدا مفاده:
األهمية ىلع خلق رسديات مضادة .ويقدم بريغز وفيف تعريفا
لاً
ً
مصطلحا شام نلطاق واسع من األنشطة ذات
لقد أصبحت الرسدية املضادة

ٌ
سواء ادلبلوماسية العامة ،واالتصاالت االسرتاتيجية من
أهداف وتكتياكت خمتلفة،
قِبل احلكومة ،أو احلمالت املوجهة لتشويه سمعة أيديولوجيات وأعمال املتطرفني
العنيفني(.)316
ً
ومع ذلك ،فإنهما حيذران ً
أيضا من أن «االتفاق ىلع ما هو صالح ﻻ يزال ضعيفا»،
ٍّ
ولألسف هذا ما يزال هو احلال إىل حد كبري ايلوم( )317ويف حني أن محالت الرسدية
املضادة قد تمتلئ بالرسائل اإلجيابية ،فإنه من املستحيل تقريبًا ،قياس فعايلتها.

(((31
(((31
(((31

(((31
(((31

Conway, “From Al-Zarqawi to Al-Awlaki”: 12-22; Weimann, “Virtual Disputes”.
المرجع السابق.
Hussain and Saltman, Jihad Trending; Ryan, Countering Militant Islamist
Radicalisation on the Internet; Shiran Ali, Fighting Online Extremism: Tackling Old
Challenges in the Internet Age, Commentaries CO08074 (Singapore: S. Rajaratnam
School of International Studies (RSIS), 2008).
R. Briggs and S. Feve, Review of Programs to Counter Narratives of Violent
Extremism (London: Institute for Strategic Dialogue (ISD), 2013): i.
المرجع السابق.1 :
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ً
يقدم وينرت انتقادا أعمق يف سياق عمله اذلي حيلل املنتج ادلاعيئ دلاعش ،يريث فيه

غياب الفهم العميق بما فيه الكفاية لـدلوافع واألهداف اليت تدفع اآللة اإلعالمية،

والطبيعة املتعددة واملعقدة للرسديات اليت تدعمها .ويف الواقع ،تذهب دراسته إىل
ٍّ
حد ما ملعاجلة هذا انلقص يف املعرفة ،وحيذر وينرت من أن أي حماولة إلنتاج رسدية

مضادة فردية شاملة ،ببساطة لن تنجح« :ﻻ يوجد هناك حل سحري هلذه املشلكة ىلع

طريقة «الفروة اذلهبية» .فليس هناك رسدية مضادة واحدة ،وﻻ مجهور واحد حيتاج
إىل استهدافه»( .)318ومن أجل أن يتمكن اتلحالف ادلويل ملواجهة داعش ،من حتقيق

بعض انلجاح يف جهوده لالستجابة تلأثري هذه اآللة ادلاعئية وفعايلتها ،فإنه يدعو إىل
ًّ
حايلا(.)319
إاعدة هيلكة اكملة هليلك املعلومات القائم
ويناقش ابلعض أنه من أجل مواجهة الرسدية اجلهادية ،جيب أن تتم مهامجة

العقائد األيديولوجية الرئيسية (مثل املربرات الالهوتية للعنف) باستخدام املعتقدات
لاً
اإليثارية ،مع توفري املزايا االجتماعية وانلفسية بد من ذلك( .)320ويدعو عيل وآخرون

إىل نوعني من االضطراب أو «الضجيج»:

األول هو حمااكة املقاربات املذكورة فيما سبق مثل «العمليات املخططة نلقل

معلومات ومؤرشات خمتارة إىل اجلماهري للتأثري يف عواطفهم ،ودوافعهم ،وتفكريهم
املوضويع ،ويف نهاية املطاف ...سلوكهم.)321(»...

(((31
(((31
(((32
(((32

Winter, The Virtual ‘Caliphate’: 8.
المرجع السابق.
Briggs, PPN Working Paper: Radicalisation; Briggs and Feve, Review of Programs to
Counter Narratives of Violent Extremism; Hussain and Saltman, Jihad Trending; Aly,
Weimann-Saks and Weimann, “Making ‘Noise’ Online”.
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اثلاين هو اتلصدي من خالل «الضجيج املياكنييك» ،أو «إتالف املواقع اإللكرتونية،
والتشويه ،وإاعدة توجيه املستخدمني إىل انتشار الفريوسات ،ومنع الوصول ،والقرصنة،
واتلدمري الشامل»( .)322ويف حني أن كال انلوعني يتمتعان بفوائد منطقية ،ويمكن
ٍّ
تشغيلهما من قِبل اجلهات الفاعلة احلكومية وغري احلكومية ىلع حد سواء ،فإنه من
ً
املعرتف به ً
أيضا أنهما ﻻ يزاالن يُعدان ابتاكرات تكتيكية توفر ً
أثرا حمدودا وقصري
األجل.
ً
ويف حني أن الرسديات املضادة ليست ً
جديدا ،فإن أرتشييت جتادل بأن
نهجا

انلظرية واملقاربات املفاهيمية الاكمنة وراءها ،لم تتطور بما فيه الكفاية بما يتماىش مع
«واقع بيئة املعلومات اخلاصة بعرص املعلومات حيث يلزم نرش مثل هذه األدوات»(.)323
ويظل عدم الفهم ً
قائما فيما يتعلق بكيفية تأثري ادلاعية واتلواصل االسرتاتييج ىلع
األفراد ،ومن ثم ،فإن اإلطار اتلحلييل الصارم اذلي يمكن من خالهل حتليل انلجاح
ًّ
جتريبيا ،ما زال بعيد املنال( .)324وتشدد الرافيع ىلع أهمية الفهم الاكمل ،ليس
والفشل
ً
فقط للحصار العنيف اذلي يتم اتلصدي هل ،ولكن أيضا لألسس اتلأسيسية اليت
يتم تشكيلها .يف حالة اجلهادية« ،جيب ىلع العالم الغريب أن يبذل املزيد من اجلهد يف
ً
حذرا من
فهم العنارص اليت تتقاسمها الروايات اإلسالمية واجلهادية» ،يف حني «يظل
انلهوض عن غري قصد بمقاصد هذه اجلمااعت»(.)325
غري أن اكسبري وراسل حيذران من حجم مهمة فهم أيديولوجية اعبرة للحدود
الوطنية وممتدة عرب الزمن ،ويناقشان أن «مواجهة رسدية القاعدة جيب أن يكون
ً
ً
حاسما يف مهمة أي اسرتاتيجية ملواجهة املنظمة»؛ ذللك جيب ىلع املخططني
رشطا
وصانيع السياسات أن «يصلوا إىل اتفاق مفاهييم بشأن ظاهرة اإلسالموية ،أو اإلسالم
(((32
(((32
(((32
(((32

المرجع السابق.
Archetti, “Terrorism, Communication and New Media”: 49.
المرجع السابق.
Dina Al Raffie, “Whose Hearts and Minds? Narratives and Counter-Narratives of
Salafi Jihadism”, Journal of Terrorism Research (JTR) 3, no. 2 (Autumn 2012): 26.
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السيايس ،وأن يفهموا كيف تستخدم اجلمااعت املتطرفة العنف تلحقيق الغايات
املتعلقة بأهداف اإلسالموية»( .)326وبالنسبة هلما ،تعتمد فعايلة الرسدية ىلع قوة الرسد
القصيص اذلي يقودها« :بانلظر إىل أن القصص جزء ﻻ يتجزأ من اإلدراك البرشي،
فإننا نتوقع باتلبعية أن القصص قد تؤثر يف كيفية إنبات وراعية اإلرهاب املستدام
من خالل هذه القضايا»( .)327ويوافق ذلك نمر اذلي يرى أنه «عندما يتعلق األمر
بالرسديات املضادة ،فاحلقائق ﻻ تهم».
ويتعلق ذلك ً
أيضا باالنتقادات املوجهة إىل مبادرة «فكر مرة أخرى ،ويل وجهتك»،

اليت حاولت ماكفحة رسدية داعش من خالل تقديم حقائق عن همجيتها .ويف إشارة
ًّ
إىل املبادرة ،يتساءل أتران وحيمد« :هل يهم ذلك حقا بالنسبة إىل أوئلك اذلين يميلون
إىل القضية ،ىلع الرغم من مثل هذه األمور أو حىت بسببها؟» .وكما شدد وينرت ،فإن
الوحشية واحلرب عنرصان رصحيان ونشطان يف محلة رسائل داعش( .)328بالنسبة إىل
ابلعض« ،الطاعة العمياء حترر الشخص من اتلفكري يف أعمال الصاحلني» حىت لو
اكنت الطاعة يه أليديولوجية مقيتة.
لاً
ًّ
توجيهيا بشأن خلق الرسديات
ويف حني أن احلكومات الغربية أصدرت ديل
ً
ً
ً
مقنعا بأنهم لم يتفهموا تماما طبيعة املشلكة ،أو
اداعء
املضادة( ،)329فإن أرتشييت تقدم
كيفية اتلعايط معها:
(((32
(((32
(((32
(((32

W. D. Casebeer and J. A. Russell, “Storytelling and Terrorism: Towards a
Comprehensive ‘Counter-Narrative Strategy’”, Strategic Insights 4, no. 3 (March
2005): 3.
المرجع السابق.
Winter, The Virtual ‘Caliphate’: 22-26.
J. S. Carpenter, M. Jacobson and M. Levitt, Rewriting the Narrative: An Integrated
Strategy for Counterradicalization, The Task Force on Confronting the Ideology of
Radical Extremism (Washington, DC: The Washington Institute for Near East Policy,
2009); HM Government, Tackling Extremism in the UK: Report from the Prime
;)Minister’s Task Force on Tackling Radicalisation and Extremism (London, 2013
National Coordinator for Counterterrorism (NCTb), Countering Violent Extremist
Narratives (The Hague: NCTb, 2010); Research Information and Communications
Unit RICU), Prevent: A Communications Guide (London: RICU, 2010).

89

اتلطرف ىلع اإلنرتنت

ً
بداية ،إن من اتلقارير عن كيفية مواجهة «اتلطرف ىلع اإلنرتنت» ،اليت تطالب
احلكومات بإزالة «املواد املتطرفة من ىلع اإلنرتنت» ،وخاصة «الرسائل» ،سواء اكن
ذلك يعين حماربة اإلرهابيني بالرسائل املضادة «الصحيحة» ،أو عن طريق إزالة
ً
نموذجا عفا عليه الزمن من اتلفاعالت
«رسائلهم» املتطرفة ،فإن هذا انلهج يعكس
مع وسائل اإلعالم العامة(.)330
ً
ووفقا هلا ،فإن املقاربات احلايلة تتعامل مع الرسديات بوصفها أدوات بالغية
بسيطة ،وتتجاهل حقيقة أنها ً
ًّ
اجتماعيا .وباتلايل ،فمن أجل حتقيق
أيضا شيدت
مستوى معني من اتلأثري ،جيب أن يكون هلا جذور عميقة يف ابليئة االجتماعية.
وذللك ،فإن الشباكت مطلوبة لنرشها ،ويه «جمموعة من العالقات» اليت تضمن عدم
خال من املعىن والسياق( .)331وعند وضع رسديات مضادة ،جيب
وجود رسائل يف فضاء ٍ
كاً
ً
علينا أن ندرك إدرا دقيقا «اآلثار غري املزتامنة ،وذات الطبقات املختلفة» اليت
«سيكون من الصعب تنسيقها ،وستشمل عوامل متعددة للعمل»( .)332وتهدف مثل
هذه الشباكت إىل تقليص العوامل و«أصحاب املشاريع املعيارية» داخل حدودهم ،كما
حددتها الرافيع ،اليت تعمل كهيلك دعم فعال للرسديات اجلهادية واإلسالموية(.)333

ومع ذلك ،هناك دالئل ىلع أن فهمنا للرسديات املضادة ،وكيفية نرشها ىلع حنو
ًّ
تدرجييا .ويف حني أن دراستهما تغطي الكثري مما اقرتحه اآلخرون
فعال ،قد يتحسنان
ٌّ
ً
وجادلوا فيه مسبقا ،فقد ساهم لك من برادوك وهوراغن ،ضمن األطر األوىل املستندة
إىل انلظرية واستعراض األقران ،يف تطوير الرسديات املضادة .واملكونات اثلالثة
الشائعة حىت اآلن ،اليت قاما بتعريفها يه« :حتليل الرسديات اإلرهابية ،وبناء
الرسديات املضادة اليت تتحدى الرسديات اإلرهابية ،ونرش الرسديات املضادة للتغلب
(((33
(((33
(((33
(((33

Archetti, “Terrorism, Communication and New Media”: 50.
المرجع السابق.51 :
Casebeer and Russell, “Storytelling and Terrorism”: 4.
Al Raffie, “Whose Hearts and Minds?”: 26.
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ً
ىلع احلواجز اليت حتول دون اإلقناع»( .)334وتقوم اجلمااعت اإلرهابية – وفقا هلما –
«باستخدام جمموعة واسعة من اسرتاتيجيات اتلواصل تلعزيز األهداف االسرتاتيجية»
يف حني أن «الرسديات يمكن أن تكون مركبات قوية لإلقناع»( .)335ومع ذلك ،فهما
يشريان إىل أنه يف حني أن بعض األكاديميني قدموا للممارسني اقرتاحات تلطوير أنظمة
وقصص ذات صلة حلمالت الرسديات املضادة واسعة املدى ،فإن «املبادئ اتلوجيهية
املتعلقة بإنتاج الرسديات املضادة الفردية وصغرية احلجم ،لم نستطع اتلوصل إيلها»(.)336
ويعرف برادوك وهوراغن الرسديات بأنها «جمموعة متماسكة وحمكمة من األحداث،
هلا بداية حمددة ،ووسط ،ونهاية ،حول الشخصيات املنخرطة يف األنشطة اليت تؤدي إىل
األسئلة أو الزنااعت اليت يتم تقديم إجابات وحلول هلا»( .)337يمزي هذا اتلعريف بشلك
حاسم بني شلك الرسدية وبني األفاكر اليت تتضمنها .إن الرسديات املضادة املصممة
ُ
تلقويض ادلاعية اإلرهابية وتثبيط دعم اإلرهاب ،تبىن من خالل حتديد أكرث املواضيع
الضارة يف الرسديات اإلرهابية وقياسها ،واستهدافها من خالل الكشف عن اتلناقضات
يف بنائها ،أو عن طريق اإلخالل «باتلناظرات اليت توازن بني جوانب الرسد وأحداث
العالم احلقييق»(.)338
ٍّ
ويعتمد تقييم أفضل أسايلب النرش للرسدية املضادة ،إىل حد كبري ىلع طبيعة
الوسط اذلي يتم فيه إنشاء هذه الرسدية .ومن بني جهات االتصال جمهولة اهلوية اليت
ِّ
ًّ
حقيقيا للمشاركني اآلخرين.
تقدر االستقالل ،جيب ىلع منتج الرسدية املضادة أن يبدو
أما يف األوساط اليت تقدر اهلرمية والقيادة ،فيجب ىلع هذا املنتج أن يكون مرشوعاً
(((33
(((33
(((33
(((33
(((33

K. Braddock and J. Horgan, “Towards a Guide for Constructing and Disseminating
Counternarratives to Reduce Support for Terrorism”, Studies in Conflict & Terrorism
39, no. 5 (2016): 381.
المرجع السابق.
المرجع السابق.382 :
المرجع السابق.
المرجع السابق.388 :
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لاً
وقاب للتحديد( .)339ويف الواقع إن املؤلفني يقبلون بأن هذه املبادئ اتلوجيهية ليست
سوى خطوة أوىل ،وأنه ﻻ يزال يتعني القيام باملزيد من ابلحوث ،وإن اكنت هذه الورقة
لاً
ً
ًّ
نظريا.
جهدا مقبو للقيام بذلك بطريقة منهجية مدعومة
تمثل

املقاربات االستخباراتية
ويؤكد داعة املقاربات اليت تقودها االستخبارات ،أهمية وجود عالقة قوية بني

مزودي خدمات اإلنرتنت ،ورشاكت اإلعالم االجتمايع ،والرشطة ،مع الرقابة

املعقولة ،ىلع أمل أن تساعد ىلع تسهيل اتلعاون ملواجهة املتطرفني( .)340واختذ آخرون
ً
نهجا ً
اعبرا للحدود الوطنية بشلك أكرب :فاملراكز االندماجية تعمل بمثابة «تدقيق»

ىلع ما يقوم املستخدمون باإلبالغ عنه ،ويه وسيلة مفيدة تليسري مجع املعلومات
ً
وكثريا ما تتم مناقشة أهمية
االستخباراتية ،والرصد ،واتلنظيم اذلايت لإلنرتنت(.)341
ابلقاء ىلع دراية وويع بالرسدية املتطرفة اليت جيري رصدها ىلع شبكة اإلنرتنت.

فيف حالة داعش وحركة اجلهاد العاملية ،يه رسدية أسطورية مروعة للنضال امللحيم

وجتديد املجتمع ىلع طريقة املدينة الفاضلة من خالل تطبيق القانون ادليين( .)342إن
احلفاظ ىلع هذه املعرفة يقلل من إماكنية «االصطياد» أو إضاعة الوقت من خالل عدم

استهداف وتعريف املناطق اليت يعمل فيها املتطرفون وينرشون رساتلهم فيها(.)343

(((33
(((34
(((34
(((34
(((34

المرجع السابق.399 :
Bergin et al., Countering Internet Radicalisation in Southeast Asia; Behr et al.,
Radicalisation in the Digital Era; Neumann, Countering Online Radicalization in
America; Neumann and Stevens, Countering Online Radicalisation.
Bergin et al., Countering Internet Radicalisation in Southeast Asia.
W. McCants, The ISIS Apocalypse: The History, Strategy, and Doomsday Vision of
the Islamic State (London: Picador, 2016); Winter, The Virtual ‘Caliphate’.
Bergin et al., Countering Internet Radicalisation in Southeast Asia.
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ويمكن ً
أيضا تقسيم االستخبارات إىل قسمني خمتلفني؛ االسرتاتييج واتلكتييك.

ُ
ويوصف اجلانب االسرتاتييج بأنه عملية احلصول ىلع معلومات استخباراتية
حول كيفية استخدام املتطرفني لإلنرتنت ،بما يف ذلك املنصات اإللكرتونية اليت
يستخدمونها ،واتلغيريات املحتملة لطريقة العمل (ىلع سبيل املثال ،هجمات الفاعل

الوحيد)( .)344ومن املهم بنفس القدر هنا ،حتليل الشبكة ،بما يساعد ىلع الكشف

عن الروابط بني املجندين واملتعاطفني ،وكذلك حتديد نقاط االتلقاء الرئيسة اليت
تشارك يف توزيع املعلومات( .)345وهناك اسرتاتيجية أخرى تم حتديدها ألغراض مجع

املعلومات االستخباراتية مقدمة من مون ،اذلي يبتعد عن أزمة املحااكة اليت حددها
هيغامر ،حيث يعاين مستخدمو املنتديات ىلع اإلنرتنت من أجل بناء اثلقة؛ بسبب

خاصية عدم الكشف عن اهلوية الاكمنة يف الوسيط ،يصف موون عملية من الريع
اإللكرتوين ،أو استخدام األشباه خلداع املروجني املتطرفني( .)346ويذهب مون إىل

الوصول باملراحل التشغيلية ألفضل طريقة جلمع املعلومات االستخباراتية يف جمتمع
اإلنرتنت ،بهدف نهايئ هو السيع إىل استغالهل من ادلاخل.

ُ
ويوصف اجلانب اتلكتييك بأنه عملية احلصول ىلع معلومات استخباراتية عن
مخُ
هجوم وشيك أو َّطط هل .وقد يكون ذلك أكرث صعوبة يف حتقيقه؛ حيث إنه من
املنطيق أن حياول اإلرهابيون أن يكونوا أكرث حساسية يف الكشف عن خططهم

(Neumann, Countering Online Radicalization in America.6 ((34
( ((34المرجع السابق.
(Hegghammer, “Interpersonal Trust on Jihadi Internet Forums”; David B. Moon, ((34
Cyber Herding: Exploiting Islamic Extremists’ Use of the Internet (Monterey, CA:
US Naval Postgraduate School, 2007).6
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ىلع اإلنرتنت .ومع ذلك ،يقرر نيومان أنه حىت املعلومات املتاحة للجمهور من املواقع
واملنتديات ىلع اإلنرتنت يمكن أن تكون مفيدة يف إحباط املخططات اإلرهابية
ومنع اهلجمات .ويشار إىل الفاعلني الوحيدين كمثال للمتطرفني العنيفني اذلين
يرتكون وراءهم الكثري من اآلثار االفرتاضية؛ لكونهم نشطني للغاية ىلع شبكة
اإلنرتنت ،ويتلقون القليل من اتلدريب ىلع االستخبارات املضادة( .)347ويتبع ذلك
مجع األدلة ملقاضاة شخص ما بنجاح ،أو احلصول ىلع املسوغ القانوين الستكشاف
االتصاالت اخلاصة ىلع اإلنرتنت مثل الرسائل اإللكرتونية(.)348
وقد أوضح العديد من ابلاحثني خماطر مثل هذه املقاربة ،إىل جانب العقبات
القانونية املحتملة؛ بما يف ذلك مراقبة املواقع عرب احلكومات ،وعدم وضوح اخلطوط
بني انلطاقني العام واخلاص ،والوسائل غري القانونية واتلدخلية اليت يه عنرص متأصل
يف عملية الرصد( .)349وتدور حتفظات أخرى حول نقص املوارد املتاحة لواكالت
إنفاذ القانون ،واألخطار العكسية اليت قد تنشأ عن مشاعر الوصم بني األفراد
املعرضني للخطر داخل املجتمع( .)350ويقرر بهر وآخرون أن الرصد ومجع املعلومات
لاً
االستخباراتية ليست يه القضية .ويناقشون ،بد من ذلك ،أن واكالت إنفاذ القانون
غري قادرة ىلع تقديم املروجني إىل العدالة بشلك فعال ،بسبب احلواجز القانونية وعقبة
املوارد .ويوضح بريغز كيف حاولت بعض اتلدابري اتلداويلة؛ مثل اتفاقية املجلس
األورويب ملنع اإلرهاب ،اليت حاولت اتلغلب ىلع هذه احلواجز القانونية من خالل
العمل ضمن إطار دويل للعمل اجلمايع واتلعاون(.)351
(Neumann, Countering Online Radicalization in America: 42. ((34
( ((34المرجع السابق.
(Hussain and Saltman, Jihad Trending; Neumann and Stevens, Countering Online ((34
Radicalisation.
(Behr et al., Radicalisation in the Digital Era. ((35
(Briggs, PPN Working Paper: Radicalisation.6 ((35
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إن املقاربة اليت تقودها املخابرات حتظى بشعبية ،ويه مدفوعة باعتقاد أن
ُ
اإلنرتنت يمكن – بل وينبيغ – أن تستخدم كوسيلة جلمع املعلومات االستخباراتية
عن احلراكت واملروجني املتطرفني.
وباختصار« ،يمكننا ،وينبيغ نلا ،أن نستخدم اتصاالت [اإلرهابيني] ىلع
اإلنرتنت؛ ليك نتعلم قدر اإلماكن»(.)352

(D. Romero, Statement of Anthony D. Romero, Executive Director, American Civil ((35
Liberties Union before the House Committee on Homeland Security (n.p.: American
Civil Liberties Union, 2010): 3.6
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خاتمة
لقد حاول هذا اتلقرير إاعدة تقويم مفاهيمية اتلطرف ىلع اإلنرتنت ،واملناقشات
اليت تصاحب ذلك .وقد قام باتلحقيق يف املشلكة املستمرة للتعريف ،ويه مسألة
لاًّ
عرقلت دراسات اإلرهاب منذ بدايتها ،وﻻ تزال تقوض ك من ابلحوث وصنع
السياسات .وقد استكشف تطور املنصات اليت تمزي ظهور الويب  ،2.0وحلل الطرق
اجلديدة واملتضخمة بشلك مزتايد اليت يتم بها إنتاج املعلومات واستيعابها ىلع
اإلنرتنت .وقد حافظت املادة نفسها ىلع شلكها ،واستمرت يف اجلمع بني انلصوص
لاً
والصوتيات واملرئيات ،وإن اكن ذلك يف كثري من األحيان بطرق أكرث صق ومهنية
ىلع مستوى اإلنتاج.
وتتبادل الرسديات عالقة تكافلية مزتايدة مع املنصات ،مع تطبيق القيود وخلق
الفرص للفرد بطرق ﻻ يزال جمتمع ماكفحة اتلطرف حياول (ويكافح) من أجل
فهمها .ويف الوقت نفسه ،ﻻ يزال انلقاش حول السياسة ً
قائما ىلع العالقة بني جديلة
«األمن مقابل احلرية املدنية» ،واملناقشة حول كيفية حتقيق اتلوازن بني األمرين
ﻻ تزال حمفوفة باملخاطر.
وبانلظر إىل األمام ،يبدو أن مشلكة اتلعريفات ستظل مسألة خالف يف املستقبل
املنظور .ومع ذلك ،يمكن بذل اجلهود للتخفيف من حدة هذا األمرً ،
بدءا من الرتكزي
ٍّ
املتجدد ىلع األسلوب ،ىلع لك من انلطاقني األوسع واألضيق .إن املقاربة القائمة ىلع
جتريبية قوية يمكن أن تكشف عن الفروق ادلقيقة يف مسار تطرف الفرد اذلي ً
اغبلا
ما يمر دون مالحظة .ويتطلب ذلك جمموعة من املهارات ،ويه مجع بيانات املصدر
ً
خصيصا .مع حتسن القدرة
املفتوح ،مدعومة بربامج وتكنولوجيا حتليلية مصممة
ً
وحتديدا من ابلصمة اإللكرتونية ،قد يكون من
ىلع حصاد ابليانات من حياة الفرد،
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املمكن إجراء تقييمات أكرث دقة فيما يتعلق بالسلوك .وستتيح هذه املقاربة املنهجية
لاً
ً
اتساقا يعزز الفعايلة اتلحليلية بمرور الوقت ،فض عن زيادة صالحية االستنتاجات.
وقد بدأت االنطالقات تتكون هنا ،وقد استخدم تقرير ساتلمان وسميث
( )2015حول تطرف املهاجرات إىل داعش ،هذه اتلقنيات ادلقيقة وأسفرت عن فهم
وتفسريات أفضل ،ليس فقط تلطرف األفراد ،بل ملواقفهم ومستوى نفوذهم داخل
شباكتهم .وتوفر منصات حتليل ابليانات اجلديدة فرصة لسد اثلغرات الكبرية يف فهمنا
لكيفية تأثري العالقة بني املحتوى واملنصة يف اتلطرف ،وقد استفاد عدد من العلماء
من ذلك بالفعل.
وبينما سيتيح هذا الرتكزي اتلجرييب املتجدد للباحثني ،الفرصة تلحليل مسار
األفراد حنو العنف بشلك أدق ،فإنه سيوفر ً
أيضا ً
فهما أكرث دقة للمنصات نفسها .وتعد
لاً
دراسة ويمان عن اإلرهاب اجلديد ووسائل اإلعالم اجلديدة ( )2014عم تمهيديًّا
ً
مفيدا ملعرفة كيفية تفاعل األفراد مع لك منصة واستخدام وظائفها اجلديدة .وهذا
العمل جدير باملالحظة ىلع مستوى تفرده ،ولكن من الرضوري إجراء حتليالت أكرث
دقة للعالقات ادلينامية واملتطورة بني املستخدمني ومنصات حمددة ،جنبًا إىل جنب
مع العديد من اسرتاتيجيات استخدام املجمواعت واملستخدمني للمنصات(.)353

عند االقرتاب من خلق الرسديات والرسديات املضادة ،من الرضوري اتباع
نهج متعدد اتلخصصات ،من أجل فهم كيفية تفاعل األفراد واستجابتهم هلذه
ً
الرسائل .ومع ذلك ،تعرضه أرتشييت ،بوصفه ً
مشجعا نلجاح اجلمعيات اخلريية
درسا
يف إنشاء محالت فريوسية قادرة ىلع االزدهار يف بيئة غري متوقعة ىلع اإلنرتنت:
ً
«حمبوبا» من قِبل اجلمهور ،وماذا سيكون
«يف حني أنهم ﻻ يستطيعون معرفة ما سيكون
(Conway, “Determining the Role of the Internet in Violent Extremism and Terrorism”: ((35
83-85.6
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ًّ
«فريوسيا» يف جمتمع متشبع بالرسالة ىلع حنو مزتايد ،فهم يفهمون أن معظم اجلماهري ﻻ
«تقتنع» بالرسائل من أىلع إىل أسفل املصطنعة»(.)354
ٌ
وباتلايل ،فما زالت هناك سبل كثرية للبحوث املهمة يف املستقبل .ومن بني أكرث
ً
إحلاحا هو اتلطور املستمر يف انلقاش حول قدرة الشباكت ىلع اإلنرتنت ىلع
األمور
تحُ
استحضار اتلأثري يف السلوك الفردي اذلي دثه بالفعل اتلفاعالت اجلسدية وجهاً
لوجه .وفيما يتعلق بذلك األمر ،هناك جمال واسع للتحقيق يف ما إذا اكنت اإلنرتنت
توفر منصات تفيض إىل إنشاء هويات فردية ومجاعية جديدة واعتمادها .وجيب أن
تركز ابلحوث ً
أيضا ىلع تطوير فهم أفضل لسبب عدم اخنراط لك األفراد اذلين يعملون
يف نفس ابليئات ىلع اإلنرتنت واذلين يتعرضون نلفس املواد ،يف العنف السيايس.
وسيظل نقص هذه املتغريات اتلابعة يف معظم ابليانات املتعلقة بهذا املوضوع ،يمدنا
بنتائج غري شاملة بالشلك الاكيف ،يمكن من خالهلا استخالص استنتاجات يمكن
أن تكون مفيدة لصانيع السياسات.
للوهلة األوىل ،تبدو املفارقة املعلوماتية – لكما زادت املعلومات حول موضوع
ً
ما ،فإنها ال توفر بالرضورة رؤية واضحة جتاهه – صحيحة يف حالة اتلطرف ىلع
اإلنرتنت .وقد افرتضنا منذ وقت طويل أنه بانلظر إىل الكم اهلائل من املعلومات
ًّ
يوميا ،فإن املحاوﻻت الرامية إىل اخلروج بأحاكم
اليت يستهلكها األفراد وينتجونها
بشأن ما يؤثر ،وما ﻻ يؤثر فيهم ،يه حماوالت عقيمة .وقد أدى ذلك يف كثري من
األحيان إىل ابلحث يف اتلطرف ىلع شبكة اإلنرتنت مع فقدان األسس املنهجية ،مما
أدى إىل اتلحليل الضعيف واالستنتاجات املتحزية .مع الرتكزي املتجدد ىلع املهارات
اتلجريبية اليت تناسب العرص احلديث ،يمكن إجراء حماوﻻت لفهم مسار اتلطرف
الفردي ،مما يفتح ابلاب أمام االجتاهات العامة تلكون مفهومة بشلك أفضل.
(Archetti, “Terrorism, Communication and New Media”: 55.6 ((35
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َ
عن املؤلفني
ًّ
حايلا مدير
ألكسندر ميلياغرو هيتشزن :حيمل درجة دكتوراه الفلسفة ،ويعمل
ً
ابلحوث يف برنامج اتلطرف جبامعة جورج واشنطن .وسابقا ،اكن رئيس ابلحوث يف
املركز ادلويل دلراسة اتلطرف بكلية كينغز يف نلدن .وهو باحث بشبكة «فوكس-
بول» ،وحمارض يف قسم دراسات احلرب بكلية كينغز.
نيك اكدربهاي :زميل مشارك يف املركز ادلويل دلراسة اتلطرف بكلية كينغز يف
ً
نلدن .وسابقا ،اكن زميل أحباث بدوام اكمل؛ حيث تركزت أحباثه ىلع أسباب اتلطرف
وطرق جتنيد املقاتلني األجانب الغربيني يف اجلمااعت املتطرفة بسوريا والعراق .وهو
ًّ
حايلا طالب دكتوراه بقسم دراسات احلرب بكلية كينغز يف نلدن؛ حيث يدرس
اتلفاعل بني االسرتاتيجية الربيطانية الكربى واهلوية الوطنية.

