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ميديا

على النت

أنتم تسألون وبلبل «القاعدة» يجيب
نشاط التنظيمات
اإلرهابية على
السوشال ميديا
ال يقتصر على
هذه
«داعش» ّ
ّ
األيام .يبدو أن
«قاعدة الجهاد في
جزيرة العرب» ابتكرت
طرقًا مختلفة
للوصول إلى
الجمهور والتواصل
معه

نادين كنعان
ّ
تحدثنا كثيرًا خــال العام
املاضي عن ترافق محاولة
ّ
التمدد في
تنظيم «داعش»
املـنـطـقــة م ــع خـطــة إعــام ـيــة متكاملة
ومعقدة للدعاية .خطة شملت البحث
ّ
عــن مجندين جــدد ،وتــركــز جــزء كبير
م ـن ـه ــا عـ ـل ــى ال ـش ـب ـك ــة ال ـع ـن ـك ـبــوت ـيــة،
وخـصــوصــا ال ـســوشــال مـيــديــا .خــال
العام املاضي أيضًا ،الحــظ املراقبون
ّ
أن تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرب» أج ـ ـ ـ ــرى نـ ـقـ ـل ــة ن ــوعـ ـي ــة فــي
استراتيجيات التواصل الخاصة به.
ح ــرص الـتـنـظـيــم اإلره ــاب ــي لـسـنــوات
عـلــى الـتــواصــل عـبــر عملية ممنهجة
تـضـ ّـمـنــت نـشــر ب ـيــانــات رسـمـيــة عبر
مــواقــع إلـكـتــرونـيــة رسـمـيــة تــابـعــة لــه،
إضــافــة إلــى طــرح فـيــديــوات مــن خالل
ذراعـ ــه اإلعــام ـيــة؛ «مــؤس ـســة املــاحــم
لإلنتاج اإلعالمي».
لكن مع بداية عام  ،2014أطلق «قاعدة
الـجـهــاد فــي جــزيــرة ال ـعــرب» عمليات
ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
ّ
ت ــرك ــزت ع ـلــى ت ــوي ـت ــر ،م ــن أجـ ــل نشر
رس ــال ـت ــه والـ ـت ــواص ــل واالقـ ـ ـت ـ ــراب مــن
م ــؤي ــدي ــه وم ـ ــن م ـع ــارض ــن ع ـل ــى ح ـ ٍّـد
س ـ ـ ـ ـ ــواء .ج ـ ـ ـ ـ ـ ّـراء ضـ ـ ـغ ـ ــوط ي ـم ــارس ـه ــا
ع ــدد مــن الـ ــدول ،وال سـ ّـيـمــا الــواليــات
ً
املتحدة األميركيةُ ،يغلق تويتر عادة
الـحـســابــات املــرتـبـطــة بـهــذا التنظيم،
قبل أن ُينشئ األخير حسابات جديدة.
وفــي معظم األح ـيــان ،يكتفي بتغيير
حرف في ما ُيعرف بالـtwitter handle
(أي االس ـ ــم ال ـ ــذي تـسـبـقــه ع ــام ــة @)

ً
مثال أو إضافة رمز أو إشــارة ّ
معينة.
بطبيعة الحالّ ،
أي من هذه الحسابات
ال يملكّ عالمات «الصح» الزرقاء التي
تؤكد أنها رسمية ،كما هي الحال مع
املـنـظـمــات والـجـمـعـيــات واملــؤسـســات
املـعــروفــة ،أو مــع الشخصيات العامة
ّ
والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن والـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــوم .غـ ـي ــر أن
«ق ــاع ــدة ال ـج ـهــاد ف ــي ج ــزي ــرة ال ـعــرب»
ُ
اب ـ ـت ـ ـكـ ــرت طـ ــري ـ ـقـ ــة خ ـ ــاص ـ ــة تـ ـس ــاع ــد
متابعيها على السوشال ميديا على
معرفتها والتحقق من ّ
صحتها ،وهي
ُ
تـخـت ـصــر بـنـشــر ال ـ ـ twitter handles
ال ـتــاب ـعــة ل ـهــا ع ـلــى قـ ـن ــوات اتـصــالـهــا

الرسمية ،وفق ما ذكر مؤسس موقع
«ذا إنترسيبت» اإللكتروني ،األميركي
ج ـيــري ـمــي س ـكــاه ـيــل ( .)1974أمـثـلــة

أجاب مسؤول التنظيم عن
األسئلة عبر أربعة فيديوات
كثيرة على ذلك أعطاها صاحب كتاب
Blackwater: The Rise of the World›s
Most Powerful Mercenary Army
في مقال نشره في  23كانون الثاني

(يـنــايــر) الـجــاري عبر املــوقــع املــذكــور.
أحيانًا ،قــد يلجأ «قــاعــدة الجهاد في
جزيرة العرب» إلى مواقع متخصصة
مثل  JustPaste.itلإلبالغ عن حساباته
على تويتر ،مقرونة بالطرق الرسمية
ُ
املختلفة الـتــي تستخدم لكتابة اسم
الـتـنـظـيــم .ه ــذا الـتـبـلـيــغ ي ـجــد طــريـقــه
الح ـ ـقـ ــا إل ـ ـ ــى مـ ـنـ ـت ــدي ــات «ج ـ ـهـ ــاديـ ــة»
ع ـ ّـدة عـلــى الـشـبـكــة الـعـنـكـبــوتـيــة .هــذا
األس ـ ـلـ ــوب وغـ ـي ــره ج ـع ــل م ــن الـسـهــل
ال ـتــأكــد م ــن أن ال ـح ـســابــات ال ـجــديــدة
امل ـنـ ـتـ ـش ــرة ت ــاب ـع ــة ل ـل ـت ـن ـظ ـيــم ن ـف ـســه:
«ي ـم ـك ـن ـن ــا مـ ـع ــرف ــة ذل ـ ــك م ـ ــن نــوع ـيــة
اإلن ـت ــاج ــات ال ـتــي تـتـضـمـنـهــا» ،يـقــول
املتخصص في الحركات «الجهادية»
آرون زيلني لـ«ذا إنترسيبت».
وق ـب ــل ّش ـهــريــن م ــن االعـ ـت ــداء ال ــدام ــي
الذي نفذه «قاعدة الجهاد في جزيرة
العرب» على صحيفة «ِشارلي إيبدو»
ف ــي بـ ــاريـ ــس ،أط ـل ــق ال ـت ـن ـظ ـيــم حـمـلــة
أسئلة وأجوبة افتراضية على تويتر،
م ـش ـج ـعــا «املـ ـج ــاه ــدي ــن» امل ـح ـت ـم ـلــن،
واملـعـجـبــن ،وامل ـتــاب ـعــن ،إضــافــة إلــى
ال ـص ـحــاف ـيــن ع ـلــى ت ـقــديــم أسـئـلـتـهــم
التي ُح ّولت في ما بعد إلــى املسؤول
التنظيم ناصر بن علي العنسي.
في
ّ
حـتــى إن ــه تــم تخصيص هاشتاغات
ب ــالـ ـلـ ـغـ ـت ــن الـ ـع ــربـ ـي ــة واإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة
لـ ـلـ ـم ــوض ــوع .وف ـ ــي الـ ـنـ ـه ــاي ــة ،ح ـ ّـم ــل
الـتـنـظـيــم أرب ـع ــة ف ـي ــدي ــوات للعنسي
وهــو يجيب عن األسئلة التي شملت
عــاقــة «ال ـقــاعــدة» بـ ــ«داع ــش» ،ومــوت
بـ ــن الدن ،وزع ـ ـيـ ــم «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» أي ـمــن
ال ـظــواهــري ،والـعـمـلـيــات ضــد أه ــداف
في الواليات املتحدة.

عجبي!

مات الملك ...أفاق «تلفزيون لبنان» من الكوما!
زينب حاوي
أعلنت الدولة اللبنانية الحداد ثالثة
أيــام على رحيل امللك السعودي عبد
الله بن عبد العزيز الــذي توفي نهار
الـجـمـعــة امل ــاض ــي .ف ـت ــرة تــزام ـنــت مع
خ ـ ــوض ال ـج ـي ــش م ـ ـعـ ــارك فـ ــي جـ ــرود
رأس بـعـلـبــك ض ـ ّـد «ج ـب ـهــة ال ـن ـصــرة»
وس ـقــط ف ــي ص ـفــوفــه ش ـه ــداء ،وسـبــق
ذل ـ ـ ـ ــك س ـ ـق ـ ــوط شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــداء م ـ ـ ــن «ح ـ ـ ــزب
الـ ـل ــه» ف ــي اعـ ـت ــداء ال ـق ـن ـي ـطــرة .خلطة
أح ــداث فــرضــت إع ــادة رســم الخريطة
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـت ـع ــاط ــي
مـعـهــا ،وطـبـعــا تـفــاوتــت املـحـطــات في
م ــا بـيـنـهــا .لـكــن املـشـهــد امل ـ ّ
ـوح ــد على
الـ ـش ــاش ــات امل ـح ـل ـي ــة ت ـم ـث ــل فـ ــي نـقــل
تشييع ش ـهــداء ال ـح ــزب ،مــا ّأدى إلــى
اختالط اللوغويات من  mtvإلــى lbci
وبـقـيــت األع ــام ال ـص ـفــراء والـهـتــافــات
امل ـعــاديــة إلســرائ ـيــل ت ـصــدح .فــي هــذه

ال ـل ـح ـظ ــات ب ــال ـت ـح ــدي ــد (ال ـت ـش ـي ـي ــع)،
غـ ّـرد «تلفزيون لبنان» خــارج السرب
واستكمل برمجته املعتادة ،فطالعنا
الشيف أنطوان الحاج بآخر وصفاته.
طـ ـبـ ـع ــا ،ل ـ ــم ي ـ ـمـ ـ ّـر ه ـ ـ ــذا األم ـ ـ ـ ــر ب ـش ـكــل
اعـتـيــادي لـقـنــاة رسـمـيــة ُمـلــزمــة بنقل
األحــداث واملناسبات لجميع الفئات،
ّ
فــإذا بها تخرج عن اإلجماع وتسجل
هــذه السقطة فــي تاريخها .منذ يوم
ال ـج ـم ـع ــة ،ح ـ ـ ّـول ال ـت ـل ـف ــزي ــون م ـن ـبــره
إلـ ــى م ــا ي ـش ـبــه ال ـت ـل ـف ــزي ــون الــرس ـمــي
الـسـعــودي .صحيح أن القناة تعكس
س ـيــاســة ال ــدول ــة ف ــي إع ـ ــان الـ ـح ــداد،
لـكـنـهــا ان ــزل ـق ــت إلـ ــى املـ ـغ ــاالة وبـ ــرزت
ّ
بـتـغـطـيــة أق ـ ــل م ــا ُيـ ـق ــال ع ـن ـهــا بــأنـهــا
ّ
فاقعة .صحيح أن «املستقبل» أفردت
ن ـش ــرت ـه ــا املـ ـس ــائـ ـي ــة ن ـ ـهـ ــار ال ـج ـم ـعــة
للراحل ،لكن ال يمكن هنا إال أن نضع
ّ
ذلـ ــك ض ـمــن الـ ـخ ــط ال ـت ـح ــري ــري ال ــذي
تسير عليه القناة الــزرقــاء .أما في ما

خ ـ ّـص «ت ـل ـفــريــون ل ـب ـنــان» فـيـبــدو أنــه
س ـجــن نـفـســه ف ــي ال ـق ـفــص ال ـس ـعــودي
ملـ ـ ـ ــدة ي ـ ــوم ـ ــن مـ ـتـ ـت ــالـ ـي ــن (الـ ـجـ ـمـ ـع ــة
والسبت املاضيني) وأخذ يغدق علينا
بـمــآثــر امل ـلــك وبــرحـيـلــه و»بـمـحــاربـتــه
لــإرهــاب» .يكفي أن نلقي نظرة على
ّ
مقدمة نشرته املسائية يــوم الجمعة

احتلت معركة الجيش مع «النصرة»
مساحة هامشية في النشرة
لنجد أنها استعارت كالم النائب سعد
ال ـحــريــري فــي وص ـفــه امل ـلــك بـ ـ «الـعــن
الساهرة» التي «أغمضت اليوم وعني
ســاهــرة أخ ــرى فـتـحــت الـلـيـلــة رسميًا
بـمـبــايـعــة س ـل ـمــان ب ــن ع ـبــد ال ـعــزيــز».
وبعد إسهاب طويل في الحديث عن
املبايعة ّ
وتقبل التعازي والحداد الذي

سيسود لبنانّ ،
تكرم علينا التلفزيون
الــرسـمــي بسطرين اثـنــن عــن املـعــارك
ّ
الـعـنـيـفــة ال ـتــي يـســطــرهــا الـجـيــش مع
مسلحي «النصرة» .ال يقف املوضوع
عند مقدمة النشرة .املتابع لها ُيدرك
أن النشرة وقتها ّ
خصصت مــا يزيد
عــن  14دقـيـقــة لتغطية ح ــدث الــوفــاة،
ّ
أي مــا ي ــوازي تـقــريـبــا نـصــف النشرة
( 32دق ـي ـق ــة) .وف ــي ال ـي ــوم ال ـتــالــي أيّ
نهار السبت ،عزفت القناة على املوجة
عـيـنـهــا ف ــي إب ـ ــراز ال ـح ــدث ال ـس ـعــودي
ّ
مـ ــع ت ـف ــاص ـي ــل م ـم ــل ــة ل ـل ـم ـش ــاه ــد عــن
تعداد املشاركني من الوفود اللبنانية
الـ ـث ــاث ــة الـ ـت ــي ح ـ ّـج ــت إل ـ ــى ال ــري ــاض
ّ
تضمن
لـتـقــديــم واج ــب ال ـع ــزاء .وبـعــد
ّ
املقدمة املسائية لهذه التفاصيل ،تلت
ذلــك تقارير امتدت على سبع دقائق.
وب ـعــد ال ـفــاصــل اإلع ــان ــي ،استكملت
ال ـ ـن ـ ـشـ ــرة بـ ــاقـ ــي «تـ ـف ــاصـ ـي ــل م ـع ــرك ــة
الجيش اللبناني»!

zoom

جيهان فاضل وأبو تريكة في مصيدة إعالميي مبارك
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
لم يكتف أحمد موسى بإسقاط كل قواعد
املـهـنـيــة ح ــن ات ـهــم املـمـثـلــة ج ـيـهــان فــاضــل
ب ــدع ــم اإلخـ ـ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـم ــن ،بـ ــل اس ـت ـخ ــدم
تـلـمـيـحــات ب ـهــدف اإلض ـ ــرار بـسـمـعـتـهــا ،ما
دف ـع ـه ــا إلـ ــى ال ـ ـ ـ ّ
ـرد س ــري ـع ــا ع ـل ــى ع ـك ــس مــا
ّ
اع ـتــادت .ويـبــدو أن مــوســى املحسوب على
ّ
نـظــام م ـبــارك ،لــم ينس أن فــاضــل كــانــت من
الفنانات املصريات اللواتي ساندن «ثورة
ّ
يناير» .هكذا ،شن هجومًا عليها على مدار
يــومــن عـبــر بــرنــامـجــه «عـلــى مسؤوليتي»
على قناة «صدى البلد» .وبينما بات أصغر

مستخدم لتويتر على علم بطرق التمييز
ب ــن ال ـح ـســابــات الــرسـمـيــة لـلـفـنــانــن وتـلــك
ّ
املزيفة ،انطلق موسى ليهاجم املمثلة عبر
ّ
ح ـس ــاب م ــزي ــف ل ـهــا ي ـضــع ع ـلــى صــورت ـهــا
«ش ـعــار راب ـع ــة» .كـمــا ع ــرض تـغــريــدة حيث
يحرض صاحب الحساب املـ ّ
ّ
ـزيــف متابعيه
على ال ـنــزول إلــى ال ـشــارع وال ـثــأر للشهداء،
ذاك ـ ـ ـ ـرًا ب ـع ـض ـهــم بـ ــاالسـ ــم آخـ ــرهـ ــم ش ـي ـمــاء
ّ
ال ـص ـبــاغ (األخ ـب ــار  .)2015/1/26لـكــن ألن
موسى لــم يكن هدفه فقط التحريض على
ف ــاض ــل ،ب ــل تـبــرئــة وزارة الــداخ ـل ـيــة م ــن دم
ال ـص ـب ــاغ ،ع ــرض ال ـت ـغــريــدة ب ـعــد الـتــاعــب
بتاريخ نشرها لتظهر كأنها مكتوبة قبل

ّ
مصرع الناشطة في محاولة إليهام املتلقي
ً
ّ
بــأن مـصــرع الصباغ كــان مخططًا لــه قبال.
ّ
عـلــى امل ـنــوال نـفـســه ،خ ــرج تــامــر أم ــن مـقــدم
ب ــرن ــام ــج «م ــن اآلخ ـ ــر» ع ـلــى ق ـن ــاة «روت ــان ــا
مصرية» ،لتوجيه إهانات للفنانة واتهامها
بــأن ـهــا مـمـثـلــة فــاش ـلــة ،مـسـتـخــدمــا كـعــادتــه
تلميحات جنسية .مـحــاوالت نفي ارتـبــاط
فاضل بالحساب ّ
املزيف لم تنجح في منع
الهجوم عليها مــن اإلعــامـيــن املحسوبني
على نظام مبارك .كل ما سبق دفع جيهان
إل ــى إج ــراء مــداخـلــة مــع بــرنــامــج «الـعــاشــرة
م ـســاء» («دري ـ ــم  )»2أول مــن أم ــس ،وإدان ــة
الـهـجــوم عليها مــن دون تحقيق .وعندما

ســألـتـهــا ضـيـفــة الـحـلـقــة ري ـهــام نـعـمــان عن
صـمـتـهــا ع ــن ت ـلــك االت ـه ــام ــات ،قــالــت
س ـبــب ّ
فاضل إنه األولى بمن يطلقون اإلشاعات أن
ً
ّ
يتحروا الحقيقة أوال ،فهي نفت منذ أكثر
مــن عــامــن عــاقـتـهــا بــالـحـســاب .الــافــت أن
املوقف نفسه ّ
تكرر مع نجم الكرة املصري
املعتزل محمد أبو تريكة املعروف بتعاطفه
م ــع اإلخـ ـ ــوان  .ع ــرض م ــوس ــى ت ـغــريــدة من
ح ـس ــاب م ـ ّ
ـزي ــف ألبـ ــو تــري ـكــة ي ـهــاجــم فيها
ال ــرئ ـي ــس ع ـب ــد ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـس ــي ،م ــا دف ــع
الــاعــب إلــى االت ـصــال بــالـبــرامــج الرياضية
وتــأكـيــد أنــه سيوثق حسابه الــرسـمــي ملنع
استغالل الحساب املزيف في الهجوم عليه.

