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دراسات  15هل اقترب عصر زوال الصورة؟

جمع األموال والدعاية وتبادل المعلومات تتم
عبر استخدام شبكات التواصل االجتماعي
· جمع األموال من خالل استغالل
ال��ت��ج��ارة االلكترونية وان��ش��اء
املخازن على اإلنترنت وبيع سلع
مثل الكتب واألشرطة السمعية
والفيديو ،واألع�لام ،والقمصان،
وما إلى ذلك.
· يتم متويل العديد من املنظمات
اإلره��اب��ي��ة اإلسالمية م��ن خالل
تزوير بطاقات االئتمان «توماس،
ت��ي��م��وث��ي  ،»2003ال��ق��اع��دة
وشبكة اإلنترنت على الرابط:
www.army.mil/usawc/
.»Parameters
· استغالل اجلمعيات اخليرية
حيث ان املنظمات اإلرهابية لديها
تاريخ من استغالل اجلمعيات
اخليرية كوسيلة جلمع التبرعات
ال��س��ري��ة ،م��ن خ�ل�ال اس��ت��غ�لال
اجل���وان���ب ال��ش��رع��ي��ة ب��ت��ق��دمي
التبرعات اخليرية العادية .من
اب��رز تلك اجلمعيات على سبيل
املثال «جمعية الرحمة الدولية،
والوفاء اإلسالمي ،الرابطة الثقة،
الرشيد تراست ،وصندوق االغاثة
ال��ع��امل��ي��ة ،وم��ؤس��س��ة االح��س��ان
ال��دول��ي��ة ،وغ��ي��ره��ا» ،جنبا إلى
جنب مع االع�لان في مجتمعات
متعاطفة عبر الصحافة واالعالن
ع��ن اجلمعيات اخليرية أيضا
على املواقع وغرف الدردشة مع
املوضوعات اإلسالمية ،مشيرا
األط��راف املعنية إلى الصفحات
الرئيسية على اإلنترنت .اال انه
من املهم عدم افتراض أن جميع
املنظمات اخليرية لديها انتماءات
إره���اب���ي���ة مل���ج���رد أن���ه���ا ت��خ��دم
املناطق أو اجلماعات الدينية أو
األيديولوجية التي قد تترافق مع
اإلرهاب.
 .3شبكات االتصال والتنظيم
يستثمر اإلره��اب��ي��ون اإلنترنت
ب��ش��ك��ل ف���ع���ال ل��ل��ت��واص��ل بني
خالياهم وشد هياكلهم التنظيمية
والتصرف بطريقة أكثر المركزية
من خالل استخدام شبكة اإلنترنت،
وال�����ذي ي��س��م��ح للمجموعات
اإلرهابية الفاعلة املتفرقة على
ال��ت��واص��ل ب��س��رع��ة والتنسيق
الفعال بتكلفة منخفضة .كما
ي��ت��ي��ح اإلن���ت���رن���ت ل��ي��س فقط
االتصال داخل املجموعة ،ولكن
أي��ض��ا ات��ص��االت ب�ين املجموعة
اإلرهابية املختلفة ويعزز بناء
الروابط بني املجموعات الفرعية
الداخلية واملنظمات اخلارجية
حول العالم .لقد اتاح اإلنترنت
االمكانية للمنظمات اإلرهابية
لالنتقال من الهرمية نحو تصاميم
شبكة عصر املعلومات ،وذلك عن

طريق بناء مجموعات إرهابية
على شكل مصفوفات عبر احلدود
الوطنية وهذا النوع من الهيكل
التنظيمي يختلف نوعيا عن
التصاميم التقليدية الهرمية .إن
مثل هذه الشبكة ميكنها االستفادة
من أحدث تكنولوجيات املعلومات
واالت��ص��االت لغرض التخطيط
والتنسيق ولدعم اتخاذ القرار في
الشبكة ،ولتمرير ونشر الرسائل
واالت��ص��االت واملعلومات ليس
فقط بني أعضاء من نفس املنظمات
اإلره��اب��ي��ة ول��ك��ن أي��ض��ا أعضاء
ف��ي م��ج��م��وع��ات مختلفة .على
سبيل املثال ،ان مئات مما يسمى
باملواقع «اجلهادية» واملنتديات
ذات ال��ص��ل��ة ت��ت��ي��ح أو متكن
اإلرهابيني في أماكن نائية مثل
الشيشان وفلسطني واندونيسيا
وأفغانستان وتركيا والعراق
وماليزيا ،والفلبني ،ولبنان من
تبادل األفكار واالقتراحات ،ليس
فقط ،ولكن أيضا معلومات عملية
حول كيفية صنع قنابل ،وانشاء
خاليا إرهابية ،ويرتكبون في
نهاية املطاف الهجمات.
كما أن اإلنترنت يتيح للجماعات
اإلرهابية مكانا مثاليا افتراضيا
لاللتقاء والتنظيم ،من خالل غرف
ال��دردش��ة وامل��واق��ع على شبكة
اإلنترنت من أجل مواصلة نشر
دعايتهم ،والتدريس ،والتدريب.
 .4التوظيف والتجنيد
تستخدم املنظمات اإلره��اب��ي��ة
اإلن��ت��رن��ت بشكل فعال لتجنيد
وتعبئة املتعاطفني واملتطوعني
لدعم األنشطة اإلرهابية .حيث
ان االتصال التفاعلي ،من خالل
اإلن��ت��رن��ت يتيح ف��رص��ا جديدة
للتجنيد ،ويقال التوظيف عبر
اإلن��ت��رن��ت م���ن ق��ب��ل املنظمات
اإلره��اب��ي��ة على ن��ط��اق واس��ع.
ويشير ومي��ان ال��ى أن مجندي
اإلره���اب���ي�ي�ن ق���د ي��س��ت��خ��دم��ون
تكنولوجيا اإلنترنت التفاعلية
للتجول في غرف الدردشة على
اإلنترنت تبحث عن أعضاء تقبال
من اجلمهور ،وال سيما الشباب.
لوحات االع�لان��ات االلكترونية
ميكن أن تكون أيضا كوسائل
للوصول إلى املجندين احملتملني.
 .5جمع املعلومات
يستخدم اإلرهابيون اإلنترنت
في ال��وص��ول إل��ى كميات هائلة
من املعلومات ،كان يصعب عليهم
في السابق استحصالها لكونها
مخزنة في صيغ متباينة وعلى
نطاق واسع .واليوم ،هناك املئات
من أدوات اإلنترنت التي تساعد

• ارهابي يلجأ الى االنترنت لتلقي التعليمات

في جمع املعلومات ،وهذه تشمل
مجموعة واس��ع��ة م��ن محركات
ال��ب��ح��ث ،وامل�ل�اي�ي�ن م��ن ق��وائ��م
ال��ت��وزي��ع موضوعة ف��ي البريد
االلكتروني ،واختيارات ال حدود
لها تقريبا من دردش��ة ونقاش.
لذلك فان من أهم االستخدامات
الرئيسية ل�لإن��ت��رن��ت م��ن قبل
املنظمات اإلره��اب��ي��ة ه��ي جمع
املعلومات .ومن املهم االشارة إلى
أن أنشطة جمع املعلومات من قبل
اإلرهابيني ال تعتمد على تشغيل
مواقع الويب اخلاصة بهم ،ولكن
على ما يتيحه اإلنترنت من مواقع
ومكتبات رقمية متعددة وحتى
صور حديثة ملتقطة من االقمار
االص��ط��ن��اع��ي��ة ملختلف امل��واق��ع
واالم��اك��ن على ال��ك��رة االرضية
بل وحتى خرائط مفصلة للمدن
والطرقات .ان اإلنترنت ال يتيح
فقط جمع املعلومات عن االهداف
واالشخاص والوسائل والبيانات
بل يوفر فرصة كبيرة وهائلة
لتبادلها فيما بينهم.
اخلامتة

اليزال اجلدل قائما بني الباحثني
ح���ول ال��ت��أث��ي��ر االس��ت��رات��ي��ج��ي
لإلنترنت جلهة زي���ادة العنف
اإلرهابي ،اال أن الباحثني يتفقون
على أن التأثير االستراتيجي
لإلنترنت قد انصب على حتسني
ق����درة اجل���م���اع���ات اإلره��اب��ي��ة
جلمع األم��وال ،وج��ذب املجندين
اجل���دد ،وال��وص��ول إل��ى جمهور
واس��ع بغية الترويج ألفكارها
ومعتقداتها املتطرفة ،حيث ان
املواقع اإلرهابية األكثر شعبية
تشهد زي��ارة عشرات اآلالف لها
كل شهر .اال أننا البد أن نشير إلى
أن اإلنترنت ليست األداة الوحيدة
التي يحتاج اليها اإلرهاب لتنفيذ
عملياته االجرامية ومع ذلك ،فان
اإلنترنت قد أضاف أبعادا ً جديدة
إلى األصول واملرتكزات والقدرات
ال��ت��ي تتوافر عليها اجلماعات
والتنظيمات اإلرهابية لتحقيق
اهدافها ومآربها ،فضال عن توفير
سبل جديدة ومبتكرة للتعبير
عن آرائها ومعتقداتها املتطرفة،
واض���اف وس��ائ��ل ج��دي��دة جلمع
التبرعات وجتنيد املتطوعني.
االم���ر ال���ذي ب��ات يشكل ظاهرة
ج��دي��رة ب��ال��دراس��ة والتقصي
للوقوف على االبعاد والتأثيرات
االستراتيجية ملخاطر االستخدام
اإلره���اب���ي ل�لإن��ت��رن��ت ووض��ع
امل��ع��اجل��ات الناجعة للتصدي
واحلد من تلك املخاطر.

يتسم عصرنا احل��ال��ي ب��أن��ه عصر ال��ص��ورة
النها تشكل أهم ادوات عاملنا املعرفي والثقافي
واإلعالمي ومع التطور التكنولوجي والصناعي
باتت حتتل هيمنة وس��ي��ادة في كل املجاالت
وال��ص��ورة ليست أم��را ً مستجدا ً في التاريخ
اإلنساني وإمنا حتولت من الهامش إلى املركز
وم��ن احل��ض��ور اجل��زئ��ي إل��ى م��وق��ع الهيمنة
والسيادة على غيرها من العناصر واألدوات
الثقافية واإلعالمية لكن اجلديد في االم��ر ما
قاله احد كبار املصورين احلاليني البرازيلي
سيبستياو سالغادو في تصريح ملفت ال اظن
ان الصورة الفوتوغرافية ستستمر الكثر من 20
الى  30عاما سننتقل الى شيء اخر هذا التصريح
املثير ال يعد غريبا نظرا للتطور الهائل في امليدان
التقني وعالم االنترنت.
من جانب آخر يرى املتخصصون في هذا الشأن
انه يزداد تأثير الصورة بسبب تكوينها التقني
وبالغتها التكنولوجية وإشباعها باأللوان
واألص��وات واملؤثرات بحيث تستفز أحاسيس
املشاهد البصرية والسمعية وتستحوذ عليه
اذا ً كيف ميكن تصوير العنف بهدف إدانته
من دون صدم من سيشاهدون هذه الصور او
خدمة أهداف من يتسببون بالعنف :انه السؤال
املطروح على املصورين احملترفني الذي يعملون
في مناطق النزاع.
على صعيد م��ق��ارب وش��اه��د على دور تأثير
ال��ص��ورة ف��ي وجهها اإلع�لام��ي ب��ات املصور
باتشمان وص��ورة الحتجاجات باتون روج
ح��دي��ث وس��ائ��ل اإلع�ل�ام العاملية فيما حظي
املصور التركي برهان أوزبيليسي مصور وكالة
أسوشيتد ب��رس بجائزة وورل��د ب��رس فوتو
األول��ى لعام  2017عن الصورة التي التقطها
ملطلق النار على السفير ال��روس��ي في تركيا
باعتبارها متفجرة تعبر عن حقيقة الكراهية
السائدة في زمننا لكن بدورها اعربت السفارة
الروسية ف��ي ان��ق��رة ع��ن غضبها بسبب منح
جائزة وورل��د ب��رس فوتو لصورة الشرطي
التركي اثناء اغتياله السفير الروسي في انقرة
العام املاضي.
ع��ل��ى ص��ع��ي��د ذي ص��ل��ة ت��ع��ت��زم ال��س��ل��ط��ات
الباكستانية إط�ل�اق س���راح ام���رأة أفغانية
اشتهرت بفضل صورة لها نشرت على غالف
مجلة ناشيونال جيوغرافيك سنة  1984أوقفت
على خلفية حيازتها أوراق هوية باكستانية
مزيفة وذل��ك في مقابل كفالة بحسب ما أعلن
وزي���ر الداخلية ف��ي باكستان وق��د التقطت
الصورة الالفتة لشربات غوال صاحبة العينني
اخل��ض��راوي��ن م��ع حجابها األح��م��ر ف��ي مخيم
لالجئني األفغان في باكستان بعدسة املصور
األميركي ستيف ماكوري وشكلت هذه الصورة
أحد أشهر غالفات املجلة األميركية وهي جعلت
املراهقة رم��زا وطنيا لبالدها الواقعة في ذاك
احلني حتت قبضة السوفيات.
وبعد ثالثة عقود على ه��ذه ال��ص��ورة أوقفت

السلطات الباكستانية شربات غ��وال بسبب
حيازتها أوراق تعريف مزيفة إثر حتقيق جتريه
منذ سنتني الوكالة الفيدرالية للتحقيقات اف آي
ايه في باكستان في بيشاور شمال غرب عند
احلدود مع أفغانستان.
وعليه ف��ي عصر صناعة ال��ص��ورة أصبحت
الصورة تقيم معادالً خياليا ً للواقع بل يصبح
الواقع أحيانا ً صورة شاحبة عن الصورة فتكون
الصورة هي األساس وليس الواقع وأصبحت
الصورة أحيانا ً تسبق الواقع ومتهد له كما باتت
الصورة تتالعب بالعقول وتفصل متابعها عن
العالم احلقيقي بحيث ال يعود يعرف الواقع إال
من خالل الصورة املتتالية املسيطرة وإن اندماج
التقنيات وتداخلها وتطورها خالل السنوات
األخيرة مع بروز وسائل اإلعالم اجلديد يعطي
كثيرا ً من الثقافات فرصة ذهبية جديدة إلثبات
وجودهم وحماية أنفسهم وتدعيم ذواتهم من
خ�لال املشاركة بفعالية في معركة الصورة
العاملية التي أصبحت متاحة للجميع بل إن آلة
التصوير الفوتوغرافي وتصوير مقاطع الفيديو
أصبحت ترافقنا باستمرار ضمن الهواتف
املتنقلة في جيوبنا.
زوال الصورة قريبا
قال احد كبار املصورين احلاليني البرازيلي
سيبستياو سالغادو في تصريح ملفت ال اظن
ان الصورة الفوتوغرافية ستستمر الكثر من 20
الى  30عاما سننتقل الى شيء اخر يصل املصور
لتسلم جائزة افضل شخصية في غرفة التجارة
الفرنسية-البرازيلية في ريو دي جانيرو وهو
يعرج متكئا على عكازين بعدما اصيب في ركبته
خالل رحلة في االم��ازون وهو في سن الثانية
والسبعني يشعر بانه منقطع عن التكنولوجيا
اجلديدة متاما مثل قبائل السكان االصليني التي
يلتقط صورا لها منذ ثالث سنوات.
ويؤكد مع بعض املبالغة ال اعرف كيف اشغل
جهاز الكمبيوتر وهو يستمر باستخدام االفالم
مع النسخ السالبة مع انه يقر بانه اعتمد ايضا
التقنية الرقمية ويقول سيبستياو سالغادو
ممازحا اضطررت الى التكيف بعض الشيء
مثل الديناصورات قبل اندثارها اال انه يرفض
نشر صوره عبر تطبيقات مثل إنستغرام او اي
شبكات اخرى للتواصل االجتماعي .ويقول انا
ال احب ذلك .اعرف ان ذلك يعجب الشباب لكن
ال يسعني ذلك.
ويقر املصور البرازيلي انه يلقي نظرة من وقت
الى اخر الى هواتف ابناء اشقائه ويعرب عن
صدمته للتطبيقات التي تستخدم في عرض كل
جوانب حياتنا امام مرأى اجلميع ويتابع قائال
بطبيعة احلال ثمة صور ملفتة في بعض االحيان
لكن من اجل التصوير يجب ان يكون املرء مجهزا
بآلة جيدة وعدسة مناسبة وان تتوافر مجموعة
من الشروط مثل النور املناسب .وهذا ال ميكن ان
يكون عملية آلية عبر الهاتف.

