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محمد لكريني "اإلرهــــاب" بــني اإلعالمـني الـتـقلـيــــدي
واجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

(@) بــاحث جــامـعي
من املغرب.

تعتبر ظـاهرة "اإلرهاب" مـظهرا من مظـاهر العنف الـسياسي الـذي تنامى بـشكل كبير يف
اآلونة األخيـرة على املستويني الداخلي والدولي ،ومع ارتفـاع عدد هذه العمليات "اإلرهابية"
تزامن ذلك مع تغطية إعالمية مكثفة لنقل ونشر احلدث.
رغم احملاوالت الـسابقـة الراميـة إلى وضع تـعريف دقيق ومحـدد "لإلرهاب"( ، )1إال أنه ال
يـوجـد تعـريف دقـيق وواضح ،ألنه وجـد يف طــريقه صعـوبـات عــدة شمـلت الكـثيــر من
االختالفات السياسية واإليديولوجية ..للدول.
يلعب اإلعالم دورا مهـما يف التـأثير يف الـرأي العام ،عـبر التـهويل من بـعض األحداث أو
االستـصغار منـها ،وهو مـا يجري عنـد تعاطي بـعض وسائل اإلعالم العـربية والـدولية مع
"القضايا اإلرهابية" وبعض القضايا األخرى(. )2
املالحظ من خالل املعـاجلة اإلعالمـية لظـاهرة "اإلرهـاب" أنها تـركز علـى احلدث أكـثر من
تركـيزهـا على الـظاهـرة "اإلرهابـية" نفـسها وعلـى األسبـاب التي دفعت إلـى القيـام بهذه
السلوكـات اجملرمة وطـنيا ودوليـا .وبالتـالي فاملقـاربة املعـتمدة هي مـقاربة ظـرفية ملـعاجلة
(احلدث) ومن ثمـة ليست هنـاك استراتيجـية إعالمية-مـرئية ومسمـوعة -مبنـية على وضع
برامج يتم فيها استدعـاء املتخصصني يف اجملال بشكل دوري لنبـذ السلوكات اجملرّمة من
جهـة ،ثـم ضعف-إن لـم نقل انعــدام -البـرامج الـتي تـرسّخ ثقـافـة الــسالم والتـسـامح
واحلوار..من جهة أخرى(.)3
أضحـت مواقع الـتواصل االجـتماعـي (املواقع اإللكـترونيـة ،املدونـات اإللكتـرونية ،تـويتر،
الفـايسـبوك ،الـيوتـوب ،إنسـتغرام )..تـسهّل عمليـة التـواصل بني القـائمـني بهذه األعـمال
املشـينة ،بل األكثر مـن ذلك فهي يف بعض األحيان تـشكل آلية للتحـريض والدعايـة لتمرير
العـديـد من األفكـار ذات الصلـة بـالعنف والـتطـرف ..من جهـة ،وتعـد أداة مهمـة يف يـد
التنـظيمات "اإلرهابـية" املسلحة لـتنفيذ مخططـاتها نظرا النـخفاض التكلفة وضـعف الرقابة
األمنية وكذا سهولة تدفق املعلومات من جهة أخرى .
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كـما أن هذه الشبكات االجتمـاعية أصبح من خاللها يعبّر القـائمون أو من يرغب يف القيام
بهـذه األفعـال اجملرّمـة وطنـيا ودولـيا بـالتهـديد بـالصـوت والصـورة أو من خالل مقـاطع
الفيديو ..لترويع وتخويف الناس ،ومن ثمة فهذه املواقع االجتماعية تعد وسيلة مهمة للتعبير
عن مواقـف جريئـة وواضحة-إمـا بشكل إيجـابي أو سلبي -جتـاه أي قضيـة كيفمـا كان
نوعها.
إذن إلـى أي حـد استطـاع اإلعالم الـتقليـدي التـأثيـر يف الـرأي العـام؟ ثم كيف جتـاوزت
شبكات التـواصل االجتماعي مهمـتها املرتبطـة بالتنسيـق والتواصل إلى الضـغط والتهديد
و"التحريض" للقيام بأعمال "إرهابية"؟
أوال" :اإلرهاب" بـني املعاجلـة اإلعالميـة التقلـيديـة وضرورة الـتوعـية مبخـاطر
الظاهرة
تزايـدت يف اآلونة األخيـرة العمليات "اإلرهـابية" التـي لم تترك مكـانا إال وخلّفت فـيه الذعر
واخلوف وخسـائر نفسية ،بشريـة واقتصادية ..كبيرة علـى مواطني ومواطنات مختلف دول
العالم كما وقع يف (أملانيا ،بريطانيا ،الواليـات املتحدة األمريكية ،فرنسا ،تركيا ،بلجيكا،)..
غـير أن تـعامل وسـائل اإلعالم وبخـاصة املـرئيـة منهـا يقتصـر عملهـا على نـقل ومواكـبة
تطـورات احلدث ومحـاولة البـحث عن معرفـة من قام بـالفعل ،من دون البحـث عن األسباب
احلقيقية املغذية للظاهرة.
كما أن وسائل اإلعالم تعـالج مجموعة من القـضايا الدولـية فور حدوثهـا (اإلرهاب ،البيئة،
اجلرمية املنظـمة )..من دون أن تتوفر على خطة استراتيجيـة تناقش فيها املواضيع السالفة
الذكـر ،ما يسمح بالـقول إن وسائل اإلعالم وتعاملهـا مع بعض القضايا يـبقى ظرفيا ،ويف
مقابل ذلك أيـضا فهذه الـوسائل بتنـظيمها لنقـاشات بجلب مختـصني-يف بعض األحيان-
لـدراسة ظـاهرة "اإلرهـاب" والتحـسيس مبخـاطرهـا ،ستسهـم إلى حـد كبـير يف الـتوعـية
ملواجهة الظاهرة.
إن األشخـاص الذين يقـومون بـهذه السلـوكات غـير املشـروعة والالإنسـانية يـستغلون يف
أحيـان كثـيرة وسـائل اإلعـالم -اخلاصـة بهم -لتـرويع وتخـويف الـناس وزرع الـرعب يف
نفـوسهـم ،وهو مـا يتنـافى مـع الدور الـذي ينـبغي أن مييـز العمل اإلعالمـي بشكـل عام،
واملـرتبط مبعـاجلة الـظاهـرة بشكـل يعطيهـا املصـداقيـة يف نقل ونـشر اخلـبر بـاستـدعاء
اخملتصني يف اجملال من أجل التحليل والتفسير.
فالقـنوات الفضائيـة العربية يـنبغي أن تُكثر من الـبرامج املتعلقة بـالتوعية اخلـاصة مببادئ
الـدين اإلسالمي السمح والتـأكيد على أن هـذا األخير هو دين التـسامح واألخوة والسالم،
واحملبة ،..ألنـه يف غالب األحـيان يُفهـم بشكل خـاطئ ومغلـوط من بعـض األفراد( )4نتـيجة
تشدد أفكارهم وقـيامهم بسلوكـات عنيفة يروح ضحيـتها أبرياء من أطـفال ،شيوخ؛ عجزة،
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ونساء..
حتظـى وسـائل اإلعـالم -ال سيمـا املـرئيـة واإلذاعيـة -مبـواكبـة كبيـرة من قبـل املتتـبعني
واملهتمني ملا يجـري يف احلياة الوطنيـة والدولية ،لذلك يـنبغي أن تتعاطى هـذه اآلليات بنوع
من احلـذر لكي ال تـستميل املـواطنني واملـواطنات –العـاديني -للتعـاطف مع القائـمني بهذه
األفعـال اإلجرامـية الـتي تنم عـن الكراهـية واحلقـد لكل مـن يختلف مع أفكـارهم وال يـؤيد
مواقفهم.
وبذلك فـاإلعالميون يتحملون مسؤوليـة ضرورة مراعاة املعايير املهـنية واألخالقية عند نشر
كل القضـايا ذات الـصلة ب"اإلرهـاب" وبعض القـضايـا األخرى التـي تهدد الـسلم واألمن
الدوليني ،حتى ال يتـسنى لهم نشر أي عمـل من شأنه أن تكون نتائجه عكـسية وسلبية على
الرأي العام.
تتوافر وسـائل اإلعالم على فرص مهمـة ينبغي استثمارهـا من قبل اإلعالميني واإلعالميات
لتنوير وإقناع الـرأي العام الوطني ،عبر إدراج مجـموعة من البرامج التي تـؤكد على أهمية
التنشئة االجتمـاعية السليمة عبر األسرة( ،)5مرورا باملـسجد واملدرسة ..لتربية أجيال تؤمن
بالسالم والتسامح واإلميان باالختالف والتعايش مع اآلخر(.)6
استفادت التـنظيمات اإلرهـابية من الـتطور التكـنولوجي( )7احلـاصل لتقوم بـإحداث قنوات
فضائية أو مواقع إلكترونية خاصـة بها ،..لنشر وترويج مختلف األنشطة التي تقوم بها من
خـطف وتقتـيل وتشـويه..لـألفراد واجلـماعـات ،بل األكثـر من ذلك يـستغلـون هذه اآللـيات
اإلعالمية كمحاولة منهم لـكسب تعاطف الناس ونشر أفكـارهم محاولني إقناع هؤالء الناس
باالنضمـام إليهم ،فضال عن ذلك فهذه "اجلمـاعات اإلرهابية" لم تعـد تكتفي بأن "يكون اهلل
معها" وإمنا أن يكون أيضا الرأي العام معها وإلى جانبها وفق تعبير بيير بورديو(.)8
تولي وسـائل اإلعالم مبختلف أشكالها مـن قنوات فضائية وإذاعـات وصحف وطنية ودولية
أهميـة كبرى حلدث "اإلرهـاب" الذي يتصـدّر عناوين هـذه الوسائل لـيدركها اجلـمهور على
أنها أحداثا بـالغة األهمية( )9واخلـطورة يف نفس اآلن .يَعتبـر القائمون بهـذه السلوكات أن
التغطية اإلعالمية للجـرائم التي يرتكبونـها معيارا مهما لقيـاس مدى جناح "اإلرهاب" الذي
نفّذوه مـن عدمه ،بل األكثر من ذلـك فالبعض منهم يقـر بأن العمل "اإلرهابـي" الذي يقومون
به إذا لم ترافقه تغطية إعالمية كبيرة يعد عمال فاشال(.)10
تقـوم وسائل اإلعالم مبختلف جتلياتها بعمل مهم من خالل حرصها على مواكبة ظاهرة
"اإلرهاب" يف املكان الذي وقعت فيه ،إال أن التتبع اليومي حلدوث هذه السلوكات اإلجرامية
املـرتبطة بالظاهرة السـالفة الذكر ،ميكن أن يسقطنـا يف فخ خدمة أجندة هؤالء "اإلرهابيني"
بطريقة غير مباشرة ،األمـر الذي يفرض إعادة النظر يف آليات اشتغال وسائل اإلعالم عند
تعاطيها مع مـثل هذا الظواهر ،والتعامل معها بنـوع من احلذر واليقظة حتى ال يتم الترويج
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ألفكـارهم وخدمة مصاحلهم ،ويف هـذا السياق أكد أحد البـاحثني على أن":العمل اإلرهابي
ليس شيئا يف حد ذاته ،التشهير هو كل شيء"(.)11
إن مـثل هذه املشاكل ال ميكن التعـاطي معها بشكل انفرادي مـن قبل دولة واحدة أو وسيلة
إعالميـة وحيدة( ،)12ولـكن تضافـر اجلهود علـى املستـويني اإلقليمي والـدولي يسـهّل عملية
احلـد منهـا ،فالـدول املغاربـية علـى سبيل املثـال ال احلصـر رغم الـتهديـدات األمنيـة التي
تعرفها املنطقة إال أن التعاون بني هذه البلدان يبقى ضعيفا إن لم نقل منعدما.
تفرض الظرفيـة الراهنة التعاون والتنـسيق وتبادل املعلومات مـن أجل كبح الظاهرة أو على
األقل التقلـيل منها ،وبـذلك فاإلعالم يف الـدول املغاربـية ينبغـي أن يتعاون حتـى يتم إيجاد
صيغة موحدة أو بعبارة أخرى استراتيجية إعالمية بني هذه الدول ملكافحة الظاهرة وتطوير
آليات التعامـل معها يف إطار العمل املـغاربي ،ليكون هـذا التعاون مدخال وعـامال مساعدا
لتفعيل االحتاد املغاربي الذي جمّد منذ مدة طويلة.
مت تسطيـر االستراتـيجية اإلعالميـة العربيـة ملكافحـة اإلرهاب يف  19كانـون األول/دجنبر
 2013بالقاهرة( )13ومت إقرارها يف شهـر أيار/ماي  2015ودخلت حيز التنفيذ سنة 2016
بـاقتراح مـن جامعة نـايف العربيـة للعلوم األمنـية ليعتـمدها وزراء اإلعالم العـرب بعد ذلك،
سعيا نحو إعطاء الصورة الصحيحة عن تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف بلغات مختلفة()14
من أجل الـوصول إلى "أمة بال إرهاب" ،-وبخـاصة بعد األحداث اإلرهابيـة "لتنظيم الدولةاإلسالميـة"وأعمـالها اإلجـراميـة-املنـافيـة لتعـاليم الـدين اإلسالمـي -يف العراق وسـوريا
وليبيا..وبروز بعض املنفّذين لهذه العمليات الذين يعلنون والءهم لهذا "التنظيم اإلرهابي" يف
مختلف دول العالم.
إن أهميـة جلب متخصـصني يف مجال "اإلرهـاب" إلى وسـائل اإلعالم ،يتيح فـرصة تنـوير
الرأي الـعام بـشكل مـدقق ومفـصل للتـمييـز بني الكفـاح املسلح واملـقاومـة املسلحـة ضد
االحتالل الذي نصت عليه قرارات وتوصيات اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،وبني ا"إلرهاب"
اجملرّم الـذي يستهدف تـرويع وتخويف أناس أبـرياء وتهدمي منـشآت مدنيـة ال تستخدم يف
العمليات احلربية..
إن التقدم التـكنولوجي يفرض تـأهيل اإلعالميني ملواكبة هـذه الثورة التكنولـوجية عند نقلهم
ومناقشتهم خملتـلف الظواهر التي تهـدد أمن املواطنني واملواطنـات واستقرارهم ،فضال عن
ضرورة تطـوير التعـامل اإلعالمي مع مختلف الـقضايـا األخرى إليـصالهـا بالـشكل الذي
تسـتفيد منه اجلماهير وليس التـأثير فيهم مبا يخدم مصالـح كل من يسعى إلى نشر أفكار
متشددة ومنحرفة.
حتتل البرامج الـترفيهية املـستوردة مجاال واسعـا يف الفضائيات العـربية مقارنـة بالبرامج
الثـقافية ،فاألولى تـصل إلى نسبة  %88بينـما ال تستورد تلك القنـوات سوى نسبة  %12من
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البرامج الثانية ،ما يبرز هيمنة ثقافة التسلية على حساب الفكر(. )15
إن الدور املفتـرض القيام به مـن قبل وسائل اإلعالم هـو إرشاد وتـوجيه الرأي العـام حول
كيفـية التعامل والـتعاطي على سـبيل املثال ال احلصـر مع بعض األعمال "اإلرهـابية" ،ومد
املواطنني واملواطنات مبعلومات تفيدهم يف التعامل مع مثل هذه اخملاطر.
وإضافـة إلى مـا سبق فهـناك إعالم مـستقل وآخـر يخدم أجـندة وإيـديولـوجيـة منظـمات
معينة ،..فضال عن وجود إعالم تابع للحـكومة يركّز على أهم مـنجزاتها ،هذه األخيرة التي
حتاول دفع اجلمهور نحو الطاعة والسلبية وهو ما ينبغي العمل من أجل التغلب عليه(.)16
يهدف اإلعالميون إلى الـسبق خلف األخبار التي تسـاهم يف حتقيق الربح من خالل رصد
تطورات اجلماعات التي متارس العنف ،..ويف مقابل ذلك ف"اإلرهابيون" يحاولون استثمار
هذه اآلليات للترويج ألفكارهم وأنشطتهم والتهديدات التي يعلنونها ضد األفراد واجلماعات
أو لبعض األماكن الرمزية التي تخالف معتقداتهم ويحملون لها احلقد والكراهية.
رغم التـداول الكبير ملصطـلح "اإلرهاب" يف مختلف وسائل اإلعالم الـوطنية والدوليـة ،فإننا
جند اختالفات إيديولوجية وسيـاسية ..بني الدول ومختلف الفاعلني اآلخرين إليجاد تعريف
موحـد ومفصل لهـذه الظاهـرة ،فضال عن عـدم التمييـز بني "إرهاب" الـدولة الـذي متارسه
إسرائيل ضد األراضي الفلسطينية احملتلة ،و"إرهاب" األفراد الذي يُنفَّذ يف مختلف مناطق
العالم وباقي األنواع واألشكال األخرى "لإلرهاب".
أضحت الـعمليات "اإلرهـابية" يف اآلونـة األخيرة أكثـر تنظيمـا من حيث استفـادة القائمني
بهذه السلوكات املشينة من تدرايب عسكرية تسهّل لهم القيام ببعض اجلرائم املنافية للسلم
واألمن الدوليني .تكمن اخلطورة يف تـوفر هؤالء "اإلرهابيني" على أحدث األسلحة العسكرية
والتخـوف قائـم من حصـولهم علـى أسلحـة نوويـة بإمـكانهـا أال تبقـي أي أحد عـلى وجه
البسيطة.
تتعـامل وسائل اإلعالم الغـربية بنـوع من االنتقائـية بني العملـيات "اإلرهابـية" التي تقع يف
الغـرب واألخرى التي حتـدث يف الدول العـربية واإلسالمـية ،فحيـنما يقـوم بهذه العـمليات
أشخاص يـنتمون للـدول الغربيـة يصطـلح عليها بعـمليات قتـالية فـردية أو جمـاعية ،بـينما
عـندمـا تقع هـذه العملـيات يف الـدول الثـانيـة أو عنـدما يـقوم بهـا أفراد يـنتمـون للديـانة
اإلسالمية يصطلح عليها بعمليات "إرهابية" ،بل األكثر من ذلك يُسَمّون حركات التحرر ضد
االحتـالل لنـيل اسـتقالل بـالدهم ب "اإلرهــابـيني" ويــدرجــونـهم ضـمن لــوائح املـتهـمني
ب"اإلرهاب".
إن وسائل اإلعالم املرئية منهـا على وجه اخلصوص تكرّس مـظاهر العنف من خالل بعض
األفالم واملسلسالت التلفزيـونية( ،)17فاألطفال من خالل هـذه املسلسالت واألفالم يحاولون
تقليـد ما جـاء من عنـف يف هذه القـنوات الفـضائـية (كـالضـرب والقتل ،)..ممـا يعني أن
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وسـائل اإلعالم بدورها تساهم إلـى جانب كل من األسرة واملدرسة يف التـنشئة االجتماعية
ألجيال الغد من جانبيها السلبي واإليجابي.
تتحـمل وسائل اإلعالم مـسؤوليـة جسيمـة ملواجهـة كل الظـواهر الـسلبيـة يف اجملتمع مثل
ظـاهرة "اإلرهاب"( )18ومختلف اخملاطر الدولية اجلديدة ،األمر الذي يجعل من هذه الوسائل
أداة مهمـة وخطيرة يف نفس الـوقت عبر قدرتهـا على التأثيـر يف سلوك األفراد( )19رغم أن
األمر يتطلب وقتا مهما(.)20
فحرية اإلعالم مطلـوبة من أجل االنفتاح على مخـتلف املواضيع التي تهم اجملتمع ،لكن نقل
اخلبـر والتهـويل منه يف ارتـباط وثـيق مع ظاهـرة "اإلرهاب" ،بـالشـكل الذي يـرهب الـناس
ويخوّفهم وينشر الذعر يف نفوسهم يعد عمال غير مقبول.
لذا "فـاإلرهابيون" عـندما تسـاعدهم وسائل اإلعالم بـشكل غير مقصـود يف نشر األهداف
التي يسعـون إلى حتقيقها ،وتقـوم اجلماهير بـالضغط على حكـوماتها لقبـول مطالبهم(،)21
يُعـتبر أنذاك تناول اإلعالم للظـاهرة هو احملدد األساسي الـذي صَبّ يف خدمة "اإلرهابيني"
من خالل الدعاية واإلشادة بأعمالهم وأفكارهم.
ثانياً :عالقة مواقع التواصل االجتماعي بظاهرة "اإلرهاب"
يلعب األنتـرنيت دورا أساسيـا يف تهييء األجواء لنـشر مختلف األفكـار والترويج لـها عبر
مـواقع التـواصل االجتـماعـي ،فالـشبكـة العنكـبوتـية مـتاحـة باملـنازل ،املقـاهي ،الـهواتف
النـقالة..مبعنى أن العالم يف ظل هذه الظروف هو قـرية صغيرة ،األمر الذي يسمح بإيصال
كل املعلومات واملعطيات املراد الترويج لها ،من بينها القضايا" اإلرهابية".
يساعد األنترنيت يف الظرفية الراهنة على إعطاء قوة لألفراد واجلماعات من خالل تفاعلهم
مع كل القضـايا املطـروحة يف الـشبكات االجـتماعـية ،بيـنما وسـائل اإلعالم التقليـدية()22
فالبعض منها يعمل على دعم احلكومات من خالل رصد كل املنجزات التي قامت بها خالل
فتـرة واليتهـا ،عالوة علـى أنـه ال ميكن تفـاعل املتلقـي مع القضـايـا التـي تطـرح يف هـذه
الوسائل إال يف حاالت نادرة(.)23
أسهمـت مجمـوعــة من العـوامل يف الـتطـور احلـاصل لـشبكـات التـواصل االجـتمـاعي
وانتشـارها من خالل الـنشر اإللـكتروني الـذي يتيح سهـولة كبيـرة على مسـتوى اإلصدار
والتوزيع والقراءة ،هذا اإلعالم الذي يتنوع بني مـا هو مكتوب ومسموع ومرئي ،األمر الذي
يسمح بإتـاحة املعطيات واألخبار الرائجة يف مختلف دول العـالم بأقل تكلفة ممكنة بالنسبة
للناشر والقارئ مع جتاوز كل تعقيدات النشر الورقي ،إال أنه بالرغم من التطور املهم الذي
شهدته هذه الشبكات فلم يواكـبها تشريع قانوني يوازن بني حرية التعبير وتوخي املسؤولية
بـعدم االنحـراف يف استثمـار حريـة النشـر ،مما أدى إلـى نشـر اإلشاعـات والعنصـرية
والعنف()24
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إن مـواقع التـواصـل االجتمـاعي أتـاحت فـرصـة حـريـة التـعبيـر والـرأي خملـتلف الفئـات
اجملتمعيـة للدفاع عن القضـايا التي تؤمن بهـا ،سواء كانت قضـايا اجتماعيـة أو تنموية أو
اقتـصادية أو ثقـافية أو سيـاسية ،..لكـن يف مقابل ذلك قد يـكون الشخص املـستعمل لهذه
املـواقع التواصلية قـد استخدم اسما مـستعارا يستغـله يف سب وشتم كل من يختلف معه
من جهة أو يحرّض على القيام ببعض العمليات "اإلرهابية" من جهة أخرى.
أضحت مواقع التواصل االجتماعي أو ما يصـطلح عليه باإلعالم اجلديد حتتل مكانة بارزة
يف املـشهد اإلعالمـي ،نظرا لـلـتأثيـر الذي تقـوم به على الـرأي العام وتـوجيهه يف مختلف
القضـايا اجملـتمعيـة ،وهو مـا يفيـد بأن هـذه اآلليـات أصبحت متـارسها الـدول ومختلف
الـفاعلني يف حقل العـالقات الدولـية يف ما يـصطلح عليه ب"القـوة الناعمـة" التي سبق وأن
أكدها جوزيف ناي.
سبق مـناقـشة تـقريـر رقم  1352بتـاريخ  27نيـسان/أبـريل  1964يف دورة الـكونـغرس
األمريكي رقم  88بحيث أكد هذا التقرير على أنه ":ميكننا أن نحقق بعض أهداف سياستنا
اخلـارجية من خالل التعامـل مع شعوب الدول األجنبيـة بدال من التعامل مع حـكوماتها من
خالل استخدام أدوات وتقنيات االتصـال احلديثة ،وميكننا اليوم أن نقوم بإعالمهم والتأثير
يف اجتاهاتهم بل وممكن يف بعـض األحيان أن جنرفهم وجنبرهـم على سلوك طريق معني،
والذي يؤدي بالنهاية إلى أن هذه اجملموعات بإمكانها أن متارس ضغوطا ملحوظة وحاسمة
يف نفس الوقت على حكوماتها"(.)25
مـن خالل ما سـبق ميكن القـول إن القوى الـدوليـة الكبـرى كالـواليات املـتحدة األمـريكـية
وغـيرها تسـتغل هذه الشبكـات االجتماعيـة خلدمة سيـاستها اخلارجيـة ،من خالل حضور
رؤساء الدول ورؤساء احلكومات والوزراء ..على مواقع التواصل االجتماعي لكسب تعاطف
اجلماهير جتاه املواقف التي يدافعون عنها ويدعمونها ويحاولون الترويج لها.
نالحظ أن معـظم التـنظيـمات "اإلرهـابيـة" تعتمـد بشكل أسـاسي علـى شبـكات الـتواصل
االجـتماعي لنشـر أفكارها وإيـديولوجيـتها( )26والبحث عن التـمويالت للقيام بـأنشطتها ،بل
األكثر من ذلك فهذه التنـظيمات تنشر فيـديوهات ألشخاص وأفراد تعـذّبهم بشتى األشكال
ويف بعــض األحيــان يـصل األمــر إلــى قـطع رؤوسـهم ،ألنـهم ال يـتفقــون مع مــواقفـهم
وإيديولوجياتهم وال يؤمنون بأفكارهم.
تعد شبكات التواصل االجتماعي فضاء مهما لنقاش وتدارس مختلف القضايا ،بحيث جند
الفكـرة والفـكرة املـضادة ،وتـستغـل هذه املـواقع من قبل جـميع الفئـات وإن كانـت نسـبة
الشباب مـرتفعة وحاضـرة بقوة مقارنـة مع الفئات اجملتـمعية األخرى ،حـيث أصبحت هذه
الـشبكـات االجتـماعـية جـزءاً مهمـا من احلـياة الـيومـية لـهؤالء الـشبـاب وأداة من أدوات
التنظيمات اإلرهـابية التي تستهدف التأثير يف سلوكـات وثقافة هاته الفئة النشيطة( )27التي
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تفتقر إلى التجربة واخلبرة مما يسهل يف بعض األحيان التأثير عليها.
تـظهر أهميـة مواقع الـتواصل االجتمـاعي يف قيام األشخـاص املستعـملني لهذه الـشبكات
بـالضغط على احلكـومات ،ويبدو هـذا األمر من خالل احلراك الـذي شهدته املنطقـة العربية
(تونـس ،مصـر ،املغـرب )..ونزول مـواطنـي ومواطـنات هـذه الدول إلـى الشـارع من أجل
املطـالبة بإسقـاط الفساد واالستبـداد وحتقيق العدالة االجـتماعية ،..وعـليه مت جتاوز املهمة
التقليدية لهذه املواقع االجتماعية املرتبطة بالتواصل إلى التنسيق والضغط.
كما أن املغرب يف شهر متـوز/يوليو  2016أقيمت على شبكـات التواصل االجتماعي حملة
كبيـرة على الـسيدة الـوزيرة الـسابقـة املنتدبـة لدى وزيـر الطاقـة واملعادن بـاملغرب حـكيمة
احليطـي ،حينما أقـدم املغرب علـى استيراد  2500طـن من النفايـات اإليطاليـة ،وقد ضغط
املـدونني ومـستعملـي هذه الـشبكـات االجتـماعـية علـى استقبـال املغرب لهـذه النفـايات -
وبخـاصة وأنه يعـاني من هـذا املشـكل على املـستوى الـوطني ،-رغم ادعـاء احلكومـة بأن
استقبال هذه النفايـات يخضع التفاقية بال لسنة  1995التـي تؤكد على استقبال مواد غير
خطيرة.
ويف ظل هـذا الضغـط اجلمـاهيـري مت تكلـيف جلنـة حتقيق مـن أجل التـأكـد هل أن هـذه
النفايات تتوفر على مواد خطيرة أم ال؟
وقد استدعت الفـرق البرملانية الـسيدة الوزيرة من أجل االطالع علـى كل املعلومات املتعلقة
بهذه القضية احليوية واملرتبطة باجملال البيئي( ،)28وقد دافعت الوزيرة عن موقفها وإقرارها
بـأن هذه الـنفايـات ال حتتـوي على مـواد خطيـرة ودعت يف هـذا اإلطار إلـى اعتـماد جلـنة
مـتخصصة مـن االحتاد األوروبي لكي تُقـرّر يف األمر ،وبالتـالي فاستحضـاري لهذا املثال
يندرج ضمن إبراز التأثير الذي تقوم به هـذه الشبكات االجتماعية يف كل القضايا احليوية
التي تهم الدول.
تكمن أهميـة وخطورة هذه املـواقع االجتماعيـة يف سرعة نـشر اخلبر واحلـمالت-اإليجابية
والسلبية -التي تقـام يف هذه الصدد والراميـة إلى التأثير يف صـانعي القرار قصد اتخاذ
اإلجراءات الالزمة والتراجع عن املواقف التي اتخذتها احلكومات.
توجـد عالقة وطـيدة ووثيقـة بني التغطـية اإلعالميـة و"اإلرهاب" وهمـا عمليـاتان مـتالزمتان
لتحقيق دوافع سياسيـة وإيديولوجيـة فضال عن حتقيق الربح التجـاري ،ولفت االنتباه نحو
قـضايا "اإلرهـابيني" ،فيمـا طريقة املـعاجلة اإلخبـارية لتلـك األحداث ينبغي أال تقـدّم منفذي
هذه اجلرائم على أنهم من مستحقي التعاطف والثناء(.)29
لعبت مواقع التواصل االجتمـاعي دورا كبيرا يف تقريب املسافات بني كل األشخاص الذين
يحاولـون تنفيذ هـذه العمليـات "اإلرهابـية" ،حيث تُـمكنهم من الـتنسيق بـشكل مباشـر عبر
الفيـديو (الفـايسبـوك ،الفايبـر ،السكـايب ،الواتـساب )..وتبـادل اآلراء ملدة طويـلة عن سبل
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تنفيذ هذه العمليات يف أماكن محددة بعينها ببعض الرموز غير الواضحة.
خامتة:
تلعب وسائل اإلعالم أدوارا كبيـرة يف التأثير على الرأي العام الوطن والدولي ،غير أن هذا
التأثير ينبغي أن ينحو مسارا إيجابيا عند تعاطي هذه الوسائل مع القضايا التي تهدد أمن
املواطنني واملواطنات كما هو الشأن بالنسبة لقضايا "اإلرهاب".
إن الثـورة التكنـولوجـية احلـديثـة تفرض بـالضـرورة تأهـيل اإلعالميني واإلعالمـيات عـبر
التكـوين والتكـوين املـستمـر يف املعاهـد اخملتصـة باجملـال اإلعالمي مـن أجل مواكـبة كل
املسـتجدات املـرتبطـة بهذا الـشأن ،وتـوظيـفها بـشكل جـيد إليـصال اخلـبر بـشكل دقيق
وموضوعي دون حتيز لطرف على آخر.
بإمكان اإلعالم مبختلف تشكيالته تقـدمي املساعدة لألجهزة األمنـية يف إطار التواصل عبر
عرض احلياة اليومية للمتورطني يف اجلرائم اإلرهابية وظروفهم املعيشية قبل وبعد ولوجهم
لعالم اجلرائم ،لتـوضيح األسباب التي أدت إلى القيام مبثل هـذه السلوكات سعيا للوصول
إلى خطط ملواجهة الظاهرة والوقاية من تورط أفراد وجماعات جدد(.)30
ولـكي يلعب اإلعالم دوره األسـاسي يف مـكافحـة ظاهـرة "اإلرهاب" يـنبغي األخـذ ببعض
التوصيات التالية:
 القيـام بدورات تـدريبـية لإلعالمـيني واإلعالميـات من أجل إيجـاد سبل جـديدة ملكـافحةظاهرة "اإلرهاب" والتوعية والتحسيس مبخاطره؛
 وضع قـوانني تـسمح بـاملتـابعـة القـانـونيــة( )31لكل من يحـرّض علـى العنف يف مـواقعالتواصل االجتماعي (اليوتوب؛ الفايسبوك؛ تويتر ،املواقع اإللكترونية)..؛
 نقل اخلـبر بشكل مـوضوعي ومحـايد من قبل اإلعالمـيني إليصاله بـشكل دقيق ومفصلللرأي العام من دون توجيهه لألسوأ؛
 قيام وسائل اإلعالم بترسيخ قيم حب الوطن واالنتماء إليه؛ ضـرورة وضع استـراتيجيـة إعالمـية مـغاربـية مـن أجل تفعيـل االحتاد املـغاربـي تكمّلاالستراتيجية اإلعالمية العربية ملكافحة "اإلرهاب" يف إطار العمل العربي املشترك؛
 ضرورة التنسيق والتعاون اإلعالمي املغاربي والعربي من أجل مواجهة الغلو والتطرف؛ استضـافة وسائـل اإلعالم املرئية واملـسموعة لـشخصيات معـروفة من مختلف الـدياناتتـؤمن بالتسـامح واالختالف والوسطيـة واالعتدال واستضـافتهم يف برامج تلفـزية وإذاعية
إليصـال رسالـة مفادهـا التقاء أفـراد من ديانـات مختلفة يـدعون إلـى التعاون والـتضامن،
وقبول اآلخر..
 ضـرورة جتاوز التغطـية اإلعالمية ذات الـطابع اإلخباري إلـى تغطية ذات طـابع تفسيريوحتليلي من خالل جلب مختصني يف اجملال؛
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 عدم املبالغة يف نشر املعلومات والتهديدات الصادرة عن التنظيمات اإلرهابية( )32؛ -التعاون والتنسيق بني اإلعالم الرسمي وغير الرسمي يف التصدي لظاهرة "اإلرهاب".

املصادر واملراجع
-1وقـد عرفّت االتفـاقية العـربية ملكـافحة اإلرهـاب لسنـة  1998اإلرهاب بـأنه":كل فعل من
أفعـال العنف أو التهديـد أيا كانت بـواعثه وأغراضه يقـع تنفيذا ملشـروع إجرامي فردي أو
جماعي ويـهدف إلى إلـقاء الرعـب بني الناس ،أو تـرويعهم بإيـذائهم أو تعريـض حياتهم أو
حريـتهم أو أمنهم لـلخطر أو إحلـاق الضرر بـالبيئـة أو بأحـد املرافق أو األمالك العـامة أو
اخلاصة أو اختالسها أو االستيالء عليها أو تعريض أحد املوارد الوطنية للخطر".
-2وحتى إن كانت هذه البرامج موجودة فحضورها ضعيف مقارنة بالبرامج األخرى.
 -3ناديـة سعـد الديـن":ملاذا تـصاعـدت خطـورة ما يـسمـى "اإلرهاب الـشبكـي"؟ ،دورية
اجتاهات األحداث ،مركـز املستقبل لألبحاث والدراسات املـتقدمة ،العدد  ،20مارس-أبريل
 ،2017أبو ظبي اإلمارات العربية املتحدة ،ص . 26
-4الذين يشـوهون تعاليم الدين اإلسالمي الذي يتضمـن مجموعة من املبادئ املتناقضة مع
أفكارهم املتشددة.
-5هـو ما أكـده البيـان اخلتامـي للمؤمتـر الدولي حـول دور اإلعالم يف التصـدي لإلرهاب
الذي انعقد خالل الفترة املمتدة ما بني 3و  5مارس  2016بجامعة أسيوط -مبصر.
 -6وهو مـا يحيل إلى ضرورة تغييـر البرامج التعليميـة يف البلدان العربية حـتى ترقى إلى
مستوى حتقيق الهدف املنشود واملتعلق بنبذ العنف والتطرف.
-7علما أن هؤالء األشخـاص الذين يديرون وسائلهم اإلعالمية للترويج ألفكارهم وأنشطتهم
يحسنون استعمال التكنولوجية احلديثة ويواكبون مختلف املستجدات املرتبطة بهذا الشأن.
 -8جـمال زرن ":االستراتيجـية اإلعالمية العـربية ملكافحـة اإلرهاب:غموض الـرؤية وقصور
املقاربة" ،منشور على املوقع اإللكتروني ملركز اجلزيرة للدراسة بتاريخ  5آب/غشت :2015

www.aljazeera.net
-9حتسني محمد أنيس شرادقة ":دور وسائل اإلعالم يف مكافحة ظاهرة اإلرهاب والتطرف
دراسة ميدانيـة" ،ورقة عمل مقدمة للمؤمتر الـدولي املعنون :دور الشريعة والقانون واإلعالم
يف مكافحة اإلرهاب ،بتاريخ  31-30مارس  ،2016جامعة الزرقاء-األردن ،ص . 4
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-10حتسني محمد أنيس شرادقة ،املرجع السابق ،ص . 5
-11محمـد السماك":اإلرهـاب والعنف السيـاسي" ،دار النفائس ،بـيروت ،لبنان 1992 ،ص
. 17
-12ففي املنطقة املـغاربية جند صراعـا كبيرا على املستـوى اإلعالمي بني املغرب واجلزائر
رغم التـحديـات والتـهديـدات األمنيـة اخلطيـرة ،األمر الـذي ينبغـي جتاوزه إلـى التـعاون
والتنسيق الدائمني.
-13وقد سبـق وأن أقر مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب االستـراتيجية العربية ملكافحة
اإلرهاب سنـة  1998والتي أكدت على ":تكثيف استخدام وسـائل اإلعالم املرئية واملسموعة
واملقـروءة لتـنميـة الـوعي العـام العـربي والـوطـني والقـومي وإبـراز الصـورة الـصحيحـة
لإلسالم".
-14جمـال زرن ":االستراتيجية اإلعالمـية العربية ملـكافحة اإلرهاب:غمـوض الرؤية وقصور
املقاربة" ،منشور على املوقع اإللكتروني ملركز اجلزيرة للدراسة بتاريخ  5آب/غشت :2015

www.aljazeera.net
-15انـظر محـمد جـاد أحمـد ،اإلعالم الفضـائي وآثـاره التـربويـة ،العلم واإلميـان للنـشر
والتوزيع ،كفر الشيخ ،الطبعة األولى . 2008
-16ناعـوم تشومسكي ":السـيطرة على اإلعالم" ،تعريـب أميمة عبد اللطـيف،مكتبة الشروق
الدولية-القاهرة ،الطبعة األولى  2013ص . 18
-17نبيل عبـد الفتاح":الـرؤى امللتبـسة :اإلعالم واإلرهـاب"،السبـت  5أبريل  2014منـشور
على املوقع اإللكتروني التالي:

http://acrseg.org3703
-18عـماد علو":أهمية دور اإلعالم يف مـواجهة اإلرهاب والتطرف" ،جـريدة الزمان-العراق،
منشور بتاريخ  18يوليو . 2014
-19أرمـان ومـيشـال مـاتالر":تـاريخ نظـريـات االتصـال" ،تـرجمـة نصـر الـدين لعيـاضي
والـصادق رابح ،املنظـمة العربيـة للترجمـة ،مركز دراسـات الوحدة العـربية ،بيـروت-لبنان،
الطبعة األولى  ،2005ص . 63-62
-20أرمان وميشال ماتالر ،املرجع السابق ،ص . 167
-21نصيرة تـامي ":دور اإلعالم الفضائي يف التصدي لـظاهرة اإلرهاب :اإلعالم الفضائي
العربي منوذجا" ،منشور على املوقع اإللكتروني التالي:

http://temmaryoucef.ab.ma/144191.htm
-22هناك بطبيعة احلال وسائل إعالمية معارضة للحكومات.
-23مبعنى هنـاك بعض البرامج التي تـداع على التلفاز والـراديو والتي متكّن مـن مشاركة
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املواطنني واملواطنات وإبداء آرائهم بخصوصها بشكل مباشر أو عبر الهاتف.
-24إدريس لكريني ":شبكات التواصل االجتماعي :البد من التشريع القانوني" ،نشرة أفق،
منتدى الفكر العربي ،العدد  1 ،25أكتوبر  ،2013ص . 6
-25الدليمي عبد الرزاق":مدخل إلى وسـائل اإلعالم اجلديد" ،دار املسيرة -األردن ،الطبعة
األولى ،2012ص . 233
-26تستغل هـذه التنظيمـات اإلرهابيـة أيضا بعـض املواقع اإللكتـرونية لـنشر أفكـارها من
خالل كتب سهلة التحميل على شكل . PDF
-27خالد الشرقـاوي السموني":اإلعالم اجلديد وأثره على تـطرف الشباب" ،منشور بتاريخ
 3آب/غشت  2016على املوقع اإللكتروني جلريدة هسبريس:

http://www.hespress.com/writers/316473.html
-28الذي يعـد مشكال عامليا يهدّد اإلنـسانية جمعاء مما يفـرض التعاون والتنسيق الدوليني
للتقليص من حدة هذه اخملاطر على البيئة والصحة اإلنسانية.
-29انتصـار ابراهيـم عبد الـرزاق وصفد حـسام الـسامـوك ":اإلعالم اجلديـد تطور األداء
والوسيلـة والوظيفـة" ،سلسلة مـكتبة اإلعالم واجملتـمع ،الكتاب األول ،وزارة التعـليم العالي
والبحث الـعلمي ،جـامعـة بغـداد ،الدار اجلـامعـية لـلطبـاعة والـنشـر والتـرجمـة ،الطبـعة
اإللكترونية األولى  ،2011ص . 14
-30أحمـد إبراهيـم مصطفـى ":دور وسائل اإلعالم ومـؤسسـات اجملتمع املـدني يف تفعيل
الشراكة اجملتمعية من أجل التصدي للجرمية" ،مركز اإلعالم األمني ،يونيو  ،2008ص . 4
-31هـناك صـعوبـة التعـرف علـى هؤالء اإلرهـابيني وبـخاصـة وأنهم يـستخـدمون أسـماء
مـستعارة غيـر أسمائهم احلقيقـية ،لكن التطـور التكنولـوجي احلديث يـساعد عـلى التعرف
على القائمني بهذه الـسلوكات العنيفة الالإنسـانية والالأخالقية باستعمـال طرق تكنولوجية
حديثة.
-32أيسـر محمـد عطـية ":دور اآللـيات احلـديثـة للحـد من اجلـرائم املـستـحدثـة اإلرهاب
اإللكتروني وطرق مواجهته" ،ورقـة مقدمة يف امللتقى العلمي حـول ":اجلرائم املستحدثة يف
ظل املتغـيرات والتحـوالت اإلقليميـة والدوليـة" ،خالل الفترة املـمتدة مـا بني  4-2 ":أيلول/
شتنبر  ،2014كلية العلوم االستراتيجية ،عمان-اململكة األردنية الهاشمية ،2014-ص 26

