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שמואל )סאם( ליימן�ווילציג

�טרור  ודשה  מנתחת  סוקרת,  העולמית  התקשורת   2001 �ספטמ�ר   11 מאז 
העולמי על מרכי�יו הגלויים, ופה ושם גם על הנסתרים. אולם מל�ד תחנות 
אין לארגוני הטרור אפשרות להשמיע את  ודומיה,  כגון אל–ג'זירה  טלוויזיה 
קולם �תקשורת ההמונים המסורתית, למעט קלטת 'מאיימת' שמופצת כל כמה 
הצי�ור  מעיני  רחוק  �רם  קיימים.  עדיין  שהם  לעולם  להזכיר  כדי  חודשים, 
קיים עולם תקשורתי רח� היקף, רשת האינטרנט, ש�אמצעותה מנהלים ארגוני 
הטרור למיניהם פעילות ענפה ומועילה להחריד. עולם זה ופעילות זו הם הנושא 

של הספר שלפנינו, מאת פרופסור ג�ריאל )ג�י( וימן. 
גולת  והוא  ו�תקשורת,  �טרור  כהרגלו  לעסוק  המח�ר  מוסיף  זה  �ספר 
הכותרת של פרויקט המחקר שלו זה כמה שנים טו�ות �נושא היחסים הקיימים 

�ין הטרור העולמי ו�ין האינטרנט.
אולם  גרדא  אקדמי  הספר  אין  לאור,  המוציא  מזהות  לה�ין  שאפשר  כמו 
גם אין הוא פופולרי �מו�ן הזול של המילה. הייתי מכנה אותו �מושג הלועזי 
למומחים  דווקא  לאו  כי  אם  חוש�ים,  לאנשים  ספר  כלומר   ;middlebrow
�תחום או לחוקרי תקשורת. מסי�ות אלה הספר חסר כמה מרכי�ים אופייניים 
של ספר אקדמי קלסי, והראשון ש�הם הוא רקע תאורטי מו�נה. אמנם פרק 2 
סוקר תאוריות פסיכולוגיות של טרוריזם, אולם זהו הפרק הקצר �יותר �ספר, 
סטודנט/חוקר  מהשטח.  מקרים  של  סיפורים  על  מ�וסס  רו�ו  כך,  על  ונוסף 
אשר מחפש תשתית תאורטית רצינית, יפנה למחקרים הקודמים של וימן. ד�ר 
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מתוך "מסגרות מדיה: כתב עת ישראלי לתקשורת", גליון מס' 1. יצא לאור בירושלים, דצמבר, 2007, על-ידי האגודה הישראלית לתקשורת והרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו.
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שני, הספר חסר הס�ר מתודולוגי מקיף, ו�זאת אדון אחר כך. והד�ר השלישי 
והמפתיע מכול: אין �ספר רשימה �י�ליוגרפית! �מקום זאת, ישנם מראי מקום 
ר�ים לכל פרק אולם היעדר �י�ליוגרפיה מסודרת מקשה על מלאכת מחקרי 

המשך של חוקרים אחרים.
מאלפים  מרתקים,  הם  �הם  עוסק  זה  מקיף  שספר  הנושאים  אולם 
ר�ים,  נושאים  ומשכנעת  מעניינת  �דרך  פורש  הספר  מעלפים!   — ואפילו 
כשכל אחד מק�ל את הטיפול הרציני הראוי לו. לכל אורך הדרך אנו מתוודעים 
יעד: תומכים קיימים  כחוט השני לפעילות ארגוני טרור כנגד שלושה קהלי 
)תמיכה  ה�ין–לאומית  הקהילה  והרח�תו(,  הארגון  )חיזוק  ופוטנציאליים 
אלה  של  רק  ולא  הירי�  והחלשת  פסיכולוגית  )לוחמה  ואוי�יהם  פוליטית(, 

השייכים לצד השני של המתרס אלא גם של ארגוני טרור מתחרים(.
הטרור  ארגוני  שעושים  השימושים  מהם  היא,  הנידונה  הראשונה  השאלה 
�אינטרנט? וימן מחלק את תשו�תו לשני פרקים נפרדים. �פרק 3 אנו מוצאים 
ש�עה שימושים תקשורתיים, ש�הם מת�לטות �ייחוד הדרכים ש�הן ארגוני 
התאוריה  )לפי  התנהגותם  של  המוסרי–שלילי  ההי�ט  את  מנטרלים  הטרור 
לאנשים  הטרור  מעשי  של  לתוצאות  האחריות  הע�רת  �נדורה(:  אל�רט  של 
שכל  כך  שונים,  פעילים  �ין  הפנימית  האחריות  חלוקת  אחרים;  לגופים  או 
לתוצאה;  הראשי  כגורם  ולא  �מערכת  קטן  כ�ורג  רק  עצמו  את  רואה  אחד 
דמוניזציה של היעדים/קור�נות; שימוש �שפה מעורפלת המסתירה את מהות 
הפעילות הטרוריסטית; השוואה �ין פעולותיהם ל�ין התנהגות 'גרועה' יותר 
של אוי�יהם; סילוף סדר התרחשות האירועים )מי התחיל �הם ומה גרם למה(; 

הטלת אשמה על הקור�ן.
�פרק 4 אנו מוצאים את השימושים המעשיים )אינסטרומנטליים(: איסוף 
מנועי  �אמצעות   )data mining  — מתוחכם  מידע  כריית  זה  )ו�כלל  מידע 
חיפוש, רשימת תפוצה של דואר אלקטרוני, חדרי צ'אט ופורומים; הפצת מידע 
וחלוקתו �ין טרוריסטים ו�ין ארגוני טרור )הנחיות, 'ספרי לימוד', וכדומה(; 
תכנון פיגועים; גיוס פעילים )מ�צעים, תורמים, תומכים(; הפצת אידאולוגיה 

ודיונים עליה; ועוד.
עד כמה יעילים האתרים ופעילותם של ארגוני הטרור �הם? וימן מודה שזו 
שאלה חשו�ה אך �לתי פתירה מסי�ות ר�ות. עם זאת, אפשר לעמוד על כמה 
�שנים  אלה  אתרים  של  �פעילותם  ניכרת  הרח�ה  להצלחתם:  עקיפות  עדויות 
האחרונות; עדויות של הטרוריסטים עצמם וגם של מתגייסים חדשים; ניתוח תוכן 
של חדרי צ'אט; מידת השימוש �אתרים של המדיה הרגילה; דעת חוקרים ומומחים; 

ודיווחים של ספקים על כניסות ר�ות לאתרים אלה �שעת מתקפת טרור.
מסקנתו של וימן היא שלאתרים של ארגוני טרור יש השפעה ר�ה �מו�נים 
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ר�ים, �ייחוד ככלי תקשורת אשר מאפשר להם להשמיע את קולם �שעה שרו� 
אמצעי התקשורת האחרים �עולם חסומים �פניהם.

רצינית,  התייחסות  מק�ל  האחרים  התקשורת  אמצעי  של  התפקיד  גם 
גיסא, אמצעי התקשורת  כאן אפשר להצ�יע על פרדוקס מסוים: מחד  אולם 
המסורתיים הם �גדר שופר לארגוני הטרור �עצם דיווחם על פעילותם �שטח, 
מאידך  פרופורציה;  מכל  למעלה  התופעה  את  מעצימים  וימן,  לטענת  ואף, 
גיסא, השימוש רח� ההיקף של ארגוני הטרור �אינטרנט הוא סימן �רור לכך 
שאין כלי התקשורת הקלסיים מאפשרים להם לפרסם �פומ�י �דרך 'נאותה' 
)מ�חינת הטרוריסטים( את המסרים שלהם. אפשר לראות את ה�עיה כך: המח�ר 
דוגל �הפחתת מינון הדיווח )ִמסגּור יותר מינורי( �אמצעי התקשורת ו�הפעלת 
מהשטח  לדיווחים  הנוגע  �כל  ח�רתית'  'אחריות  של  תקשורתית  פילוסופיה 
מסרים  הפצת   — טרור'  'סיי�ר  שמכונה  �מה  כפליים  נכון  הד�ר  טרור.  על 
לניהול  חיוניים  ו�ספקים  �אתרים  לח�ל  כדי  הרשת,  �אמצעות  טרוריסטיים 
)על כך ארחי�  תופעה שכמעט אינה קיימת �פועל!  ח�רתי–כלכלי תקין — 
�המשך(. אולם אם יק�לו אמצעי התקשורת ויישמו את המלצותיו של וימן, אזי 
רק ידר�ן הד�ר את ארגוני הטרור להשתמש �אינטרנט �יתר שאת, וכפי שוימן 
�עצמו מודה, המלחמה נגדם �רשת היא קשה �יותר — אם לא �לתי אפשרית 

�סופו של ד�ר. אליה וקוץ �ה...
מה חסר �ספר הזה? שני ד�רים הקשורים �מתודולוגיה. ראשית, המח�ר 
מס�יר שמחקרו הקיף 4,300 אתרים שונים של ארגוני טרור �עולם ושיש �ספר 
גם תיאור קצר על הדרך שחיפשו, מצאו וסיווגו אתרים אלה. ככלל, מדו�ר 
�פרויקט עצום–ממדים ומרשים �יותר �היקפו. קשה להאמין שהמחקר פספס 
ארגון טרור ו/או אתר רציני. ו�כלל, אין כל דרך להגיע לשלמות, מאחר שכפי 
שהמח�ר �עצמו מציין, אתרים אלה משנים את עורם )כתו�תם( לעתים קרו�ות 

מסי�ות מו�נות מאליהן. 
אולם הספר חסר ניתוח כמותי של המרכי�ים השונים �אתרים אלה. כלומר 
לכל אורך הספר מראים את האלמנטים של האתרים כתיאוריים �ל�ד, ללא 
מאמץ לתת תמונה מדויקת �אשר למאפיינים השכיחים יותר והשכיחים פחות 
ופעילים  תומכים  לגייס  מנסים  האלה  האתרים  רו�  האם  זה.  מסוג  �אתרים 
מו�הקים  לתומכים  הן  פונים  �אינטרנט  הטרור  מארגוני  אחוז  איזה  חדשים? 
והן לאוכלוסיות אחרות ו�הם לאתרים �שפות מער�יות ואחרות? כמה ארגוני 
טרור מסוכסכים עם ירי�ים? לשאלות חשו�ות אלה )�ייחוד לחוקרים( אין כאן 

תשו�ה.
החולשה השנייה של הספר נו�עת מהסתמכות על שיטת מחקר אחת ויחידה: 
ניתוח תוכן של האתרים. שו�, יש להודות שע�ודה ר�ה נעשתה כאן, שהרי 
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מדו�ר �מספר עצום של אתרים, שלא את כולם קל למצוא. אך �של ההשקעה 
האדירה דווקא, אפשר היה לצפות לק�ל תמונה שלמה ומקיפה יותר �אמצעות 
�יצוע ראיונות עומק עם השחקנים של הסיפור הזה: טרוריסטים ותומכיהם )כן, 
הד�ר אפשרי; קצתם מחפשים חשיפה �כל פורום שהוא(; אנשי אכיפת החוק; 
'האקרים' )טרמינולוגיה שלו; �עצם הוא התכוון ל'קראקרים' ולא ל'האקרים'( 
העולם  אודות  על  ההיסטריה  את  מזינים  אשר  עיתונאים  המתרס;  צדי  משני 
היה  שהקורא  �אוויר,  תלויות  שנותרו  שאלות  מעט  לא  ישנן  ועוד.  המקוון, 
 ‘Fighting Back: Responses to( 6 רוצה לק�ל תשו�ות עליהן. למשל פרק
’Terrorism on the Internet, and Their Cost( מער�� שתי סוגיות שונות: 
המלחמה נגד הטרור �רשת, והמחיר שאנו עלולים לשלם �של כך �זכויות האזרח. 
אולם דיון זה מאפשר התחמקות אלגנטית משאלת השאלות: מה �דיוק עושים 
השלטונות השונים �פועל ו�איזו מידת הצלחה? אמנם ישנם �ספר תיאורים 
כלליים של פרויקטים למיניהם וגם של שיטות לוחמה אלו ואחרות )לא כל 
שכן אזכורים הרומזים רמיזה דקה על מ�צעי תפיסה  – sting operations(, אך 
אין ניתוח של ממש של הסוגיה, וזאת מאחר שכל הדיון מסתמך על מקורות 
שכ�ר התפרסמו �ר�ים — כלומר חומר נדוש. אם �חר וימן להיכנס לקר�יים 
של הטרור העולמי �אינטרנט, אפשר היה לצפות שיעשה אותו ד�ר גם �קר� 

הלוחמים כנגד התופעה.
למרות  מעלה:  מעניינת שהספר  מאוד  תעלומה  לאור  זו מת�קשת  שאלה 
ודומיהם  ממשל  נציגי  עיתונאים,  �יטחון,  אנשי  של  המ�הילים  החיזויים  כל 
על אודות הפגיעּות של הרשת �כלל ושל אתרים צי�וריים רגישים �פרט, אין 
אפילו דוגמה אחת של מתקפת טרור מקוונת שהס�ה נזק ר� לעולם. התמיהה 
מתחזקת עוד יותר, כשאנו קוראים ש�ארצות ה�רית למשל רו� אתרי הממשל 
המרכזי )ו�ייחוד אתר המשרד ל�יטחון המולדת?( קי�לו ציוני 'נכשל' מ�חינת 
�טיחות האתרים הרשמיים שלהם. אמנם וימן מעלה כמה טענות אפשריות כדי 
להס�יר את התעלומה: שהטרוריסטים עדיין פועלים �עולם של פצצות אמתיות 
ואולי אינם מתוחכמים די הצורך כדי לע�ור לטרור מקוון. אולם טיעון זה אינו 
משכנע משום שהספר הצליח דווקא להראות לנו עד כמה מתוחכמים ומעורים 
הטרוריסטים �רזי האינטרנט. אולי מי מכוחותינו �מער� עושים מעשה נכון 
המעורים  עם  וראיונות  הגלוי  על  הנסתר  ר�  הזו?  האפשרות  את  ומקעקעים 

�עניין היו שופכים אור על הסוגיה הקריטית הזאת.
מתיימר  אינו  גם  האמת,  )ולמען  האחרונה  המילה  אינו  זה  ספר  לסיכום, 
להיות כזה( אלא הוא �חזקת �סיס מוצק למילה הראשונה, שעליה יוכלו חוקרים 
מומלץ  כאן. הספר  המועלים  נושאים חשו�ים  מיני  היריעה �כל  להרחי� את 
הלוחמה  נושא  את  האינטרנט,  את  הטרור,  נושא  את  שחוקר  מי  לכל  �יותר 
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הפסיכולוגית וגם את המזרח התיכון. �אמירה שאינה עומדת �תקינות פוליטית 
מקו�לת אך קולעת לאמת כהווייתה, המח�ר מצ�יע על כך שרו� ארגוני הטרור 
�אינטרנט היום הם פונדמנטליסטיים אסלאמיים, עו�דה שאמורה לדר�ן הן את 
והן את מחלקת ההס�רה �משרד החוץ הישראלי. �כל  כוחות ה�יטחון שלנו 
אופן, יש �ספר זה חומר ר� למחש�ה וגם מידע שימושי )כגון רשימה מקיפה 
של ארגוני טרור �אינטרנט, �סוף הספר( — קרש קפיצה מעולה לסטודנטים 
החשו�  �מחקר  להמשיך  השואפים  יותר,  מתקדמים  ולחוקרים  �סמינריונים 

הזה.




