دور المجتمعات اإللكترونية في انتشار
التطرف اليميني

ماريانا دياز جارسيا
تقرير رقم  ،33نوفمبر 2022

دور المجتمعات اإللكترونية في انتشار التطرف اليميني
نبذة عن المؤلفة:
تعمل ماريانا دياز جارسيا حاليًا باحثة في معهد األمم المتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة ،ضمن "مركز
المعرفة" (" )Knowledge Centerللتحسينات األمنية من خالل البحث والتكنولوجيا واالبتكار" ()SIRIO
ووحدة التخفيف من المخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية والحوكمة األمنية ( .)CBRNإضافة
إلى ذلك ،فهي عضو في مركز مكافحة التضليل اإلعالمي التابع لمعهد األمم المتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة
والعدالة في جنيف ،سويسرا .كما أنها تتعاون بصفتها اختصاصية في مجال التنبؤ الذكي باألحداث والمخاطر
( ،)INFERمشروع تابع لمختبر البحوث التطبيقية لالستخبارات واألمن ( )ARLISفي جامعة ميريالند.
تتضمن خبرتها في المنظمات الدولية عملها باحثةً في الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية ،في تحالف الذخائر
العنقودية والتعاون في مشروعات مع مكتب االتحاد األوروبي للملكية الفكرية ( )EUIPOومكتب التحقيقات
الفيدرالي.
وقد ركز عملها على دور التكنولوجيا في القضايا األمنية الحالية .وشمل ذلك االستخدام الخبيث للشبكات
ً
فضال على استخدام التكنولوجيا في
االجتماعية من جانب الجماعات المتطرفة وعصابات الجريمة المنظمة،
مجاالت مثل جرائم الملكية الفكرية .وتشمل المجاالت األخرى ألبحاثها االستراتيجيات التكنولوجية لتحسين الدفاع
عن األسلحة الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية ،وغيرها من أسلحة الدمار الشامل ،واألمن السيبراني،
ً
فضال على العالقة بين
ومنع الجريمة المنظمة التي تتسلل إلى سالسل التوريد المشروعة ،ومكافحة اإلرهاب،
التكنولوجيا واأليديولوجية ،والتطرف ،وإضفاء الشرعية على الجماعات المسلحة والمتطرفة.
حاليًا ،تقيم ماريانا في جنيف .وهي حاصلة على درجة الماجستير في دراسات الشرق األوسط الحديثة من جامعة
اليدن ،ودرجة البكالوريوس في العالقات الدولية من جامعة مونتيري التكنولوجية.
صورة الغالف:
"قوميون بيض يشاركون في مسيرة مضاءة بالشعالت على أرض جامعة فرجينيا ،قبل تجمع توحيد اليمين في
شارلوتسفيل ،فرجينيا في  11أغسطس  ."2017رويترز/ستيفاني كيث
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مقدمة
ش َّكل عام  2020نقطة تحول في طريقة ارتباط األفراد وتواصلهم مع بعضهم البعض .فلقد أدت المخاوف الصحية
بشأن تفشي فيروس كورونا أو "الفيروس التاجي" في جميع أنحاء العالم ،إلى العزلة في المنزل لشهور عدة،
آثارا اجتماعية وسياسية واقتصادية فاقمت حالة القلق والخوف .وصارت وسائل التواصل االجتماعي
وأحدثت ً
وتطبيقات المراسلة الوسيلة الرئيسية للمناقشات الجماعية والتعامل مع الجائحة .وفي هذا الصدد ،رصدت
الدراسات االستقصائية لمستخدمي وسائل التواصل االجتماعي في مختلف الدول زيادة في استخدام المنصات
االجتماعية خالل فترة التباعد الجسدي في المنزل ،1ما م َّكن من إنشاء المجتمعات اإللكترونية وتعزيزها في جميع
أنحاء العالم ،حيث تفاعلت مجموعات من األفراد ذوي االهتمامات المشتركة مع بعضهم البعض على منصات
اإلنترنت المختلفة .في ظل هذا السيناريو ،كيفت الجماعات اليمينية المتطرفة دعايتها مع ديناميات اإلنترنت
الجديدة ،التي أفرزتها الجائحة ،التي تمثلت في ظهور أشكال جديدة وواسعة النطاق من االتصاالت.
هذه الجماعات اليمينية المتطرفة ال تمثل حركة متماسكة ،ولكن كما حددتها "المديرية التنفيذية للجنة األمم المتحدة
لمكافحة اإلرهاب"" ،بيئة متغيرة ومعقدة ومتداخلة من األفراد والجماعات والحركات التي تتبنى أيديولوجيات
شكل هذه الجماعات
مختلفة ولكنها مترابطة ،وغالبًا ما ترتبط بالكراهية والعنصرية تجاه األقليات" .2وعادة ما ت ِّ
شبكة فضفاضة ،وبال قيادة وعابرة للحدود .ومع ذلك ،فإن تطور المجتمعات عبر اإلنترنت أثبت أنه وسيلة فعالة
لتنفيذ استراتيجيات وتقنيات لنشر أيديولوجيتها ،وزيادة الدعوات إلى العنف ،وتعريض دور السلطات للخطر،
وتجنيد أعضاء جدد .عالوة على ذلك ،أسهمت منصات التواصل االجتماعي "البديلة" (بمعنى غير السائدة) -مع
قاعدة مستخدمين أصغر ،وتطبيقات مراسلة مماثلة -في إنشاء وتوسيع المجتمعات عبر اإلنترنت التي تعطي
التماسك والمالذ اآلمن للتطرف ،من خالل تبني نظريات المؤامرة وأيديولوجيات اليمين المتطرف ونشر التضليل.

4

المجتمعات اإللكترونية والتطرف اليميني
بالرغم من أن استخدام المنصات اإللكترونية لنشر األيديولوجيات المتطرفة ليس باألمر الجديد ،ففي السنوات
األخيرة أسهمت بعض األحداث وانتشار وسائل التواصل االجتماعي وتطبيقات المراسلة في انتشار هذه الروايات
عبر اإلنترنت .وقد أظهرت األبحاث السابقة أن اإلنترنت قد استخدمت ألغراض متعددة من قبل هذه المجموعات،
بما في ذلك توفير المعلومات ،وإقامة الشبكات ،والتوظيف ،والتمويل ،وجمع المعلومات.3
في عامي  2015و ،2016حدثت زيادة هائلة في انتشار المحتوى البغيض عبر اإلنترنت ،خاصة مع االنتخابات
الرئاسية األمريكية ،واستفتاء خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ،والهجمات اإلرهابية لتنظيم داعش ،والتدفق
غير المنضبط لالجئين إلى أوروبا .4هذه األحداث سلطت الضوء على ظاهرة ،ليست جديدة تما ًما ،تتمثل في
الجماعات اليمينية المتطرفة التي تستخدم الموارد المتاحة عبر اإلنترنت ،وحالة الخوف والغضب واالرتباك
الناجم عن األحداث الصادمة من أجل زيادة قوتها ومدى وصولها ،وتحقيق أهدافها االستراتيجية.
في عام  ،2017كشفت مسيرة "و ِّحدوا اليمين" في شارلوتسفيل ،فرجينيا ،الواليات المتحدة ،الدور المركزي
لإلنترنت في إنشاء مجتمعات عبر اإلنترنت ذات آراء متطرفة .روجت هذه الجماعات للمسيرة في مواقع شهيرة،
مثل مدونة النازيين الجدد ( ،)The Daily Stormerوالمدونة التحررية العنصرية ( ،)The Right Stuffوالبودكاست
القومي األبيض المعادي للسامية (.5)The Daily Shoah
في عام  ،2018استمرت المخاوف بشأن عواقب النشاط اليميني المتطرف عبر اإلنترنت في الواليات المتحدة
نتيجة للهجمات ،سواء الناجحة أو الفاشلة ،التي بدا أن لها مكونات مهمة على اإلنترنت ،بما في ذلك الذعر من
القنابل التي تُرسل عبر خدمات البريد األمريكية ،ومقتل اثنين من األمريكيين من أصل أفريقي بالرصاص في
سوبر ماركت كنتاكي ،والهجوم على كنيس بيتسبرج ،وكلها وقعت خالل شهر أكتوبر فقط.6
تجلت أهمية التطرف عبر اإلنترنت مرة أخرى في مارس  ،2019عندما نُ ِّفذ الهجوم اإلرهابي على مسجدين في
كرايستشيرش في نيوزيلندا .انطوى الهجوم على توظيف خصائص وميزات مهمة ،توفرها شبكة اإلنترنت،
لصالح العملية ،بما في ذلك توزيع بيان عبر اإلنترنت مخطط له ُمسبقًا وبث مباشر لفيديو على "فيسبوك" .خالل
ضا على استغالل الخصائص التي يوفِّرها
األشهر التي تلت الهجوم ،وقع المزيد من الهجمات التي انطوت أي ً
اإلنترنت ،مثل هجوم كنيس بواي ( )Powayفي أبريل  2019وإطالق النار على وول مارت إل باسو في
أغسطس  ،2019وكالهما في الواليات المتحدة ،وإطالق النار على الكنيس اليهودي في مدينة هاله ،ألمانيا ،في
أكتوبر .72019

أنشطة تُظهر استغالل جائحة كوفيد 19-الستهداف المهاجرين.
لقطة شاشة مأخوذة من مجموعة يمينية متطرفة على موقع التواصل جاب (( )Gabأبريل )2020
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هذه السلسلة من الهجمات وانتشار المعلومات المضللة ونظريات المؤامرة القائمة على أيديولوجيات اليمين
المتطرف نشأت من أحداث محددة ،مثل االنتخابات األمريكية ،وجائحة كوفيد ،19-ما زاد من أهمية تحليل
ديناميات هذه الجماعات المتطرفة على اإلنترنت.
ً
أوال ،كان دور وسائل التواصل االجتماعي ،وال سيما وسائل اإلعالم "البديلة" ،محوريًا في إنشاء المجتمعات
عبر اإلنترنت ،وتوسيع نطاقها .يمكن تعريف وسائل اإلعالم البديلة بأنها المصادر والمنصات التي تتحدى وسائل
تصورا بأن وسائل اإلعالم التقليدية متحيزة ،وتخفي المعلومات الحقيقية ،أو تشوهها.
اإلعالم التقليدية ،ألن هناك
ً
وكثيرا ما يسعى منتجو وسائل اإلعالم البديلة إلى إبراز
وغال ًبا ما تقدم هذه المجتمعات نفسها كخيار إعالمي بديل.
ً
الفئات التي تشعر بالتهميش في المشهد االجتماع والسياسي ،األمر الذي يمكنه ،بسبب طبيعة هذه الدينامية ،أن
يحول وسائل اإلعالم البديلة إلى أداة "تصحيحية متصورة ذات ًيا" لوسائل اإلعالم التقليدية ،وغال ًبا ما تصبح متحيزة
في طبيعتها.8
ً
"بديال" إلى زيادة التحيزات المعرفية ،بما في
منظورا
يؤدي االعتقاد باالنتماء إلى مجموعة تدعم
ثانيًا ،يمكن أن ِّ
ً
ذلك التحيز التأكيدي ،حيث يبحث المستخدمون عن المعلومات التي تؤكد معتقداتهم أو أفكارهم السابقة ويفسرونها
ويتذكرونها .وتظهر األبحاث أن المجتمعات ،عبر اإلنترنت وخارجه ،تصبح داعمة بشكل متزايد لوجهات نظر
بعضها البعض .9وهذا أمر مهم في تشكيل المجتمعات المتطرفة عبر اإلنترنت وتوسيعها ألن ديناميتها عبر
اإلنترنت تعتمد على إنشاء "غرف صدى" للمحتوى المتطرف ،حيث يجد األفراد باستمرار من يؤكد آراءهم -
من خالل اتفاق اآلخرين معهم -ناهيك عن أن تكرار مثل هذه اآلراء يُسهم في تعزيزها ،دون أي تعرض ألفكار
أو آراء بديلة .ويمكن لهذه المجتمعات استخدام غرف الصدى إلنتاج المعلومات المضللة أو نشرها ،وتشويه
منظور األفراد وتقييد قدرتهم على االنفتاح على وجهات النظر المتعارضة.10
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ديناميات التطرف عبر اإلنترنت لدى الجماعات اليمينية المتطرفة
دورا حيويًا في توسيع دائرة األنشطة
تؤدي التكنولوجيا ،خاصة وسائل التواصل االجتماعي وتطبيقات المراسلةً ،
الخبيثة التي تمارسها الجماعات المتطرفة .تنشر الجماعات اليمينية المتطرفة نظريات المؤامرة من خالل تكييفها
مع رواياتها التقليدية المعادية للسامية ،وكراهية األجانب ،ومناهضة السلطة .والهدف من ذلك هو تقويض الثقة
في الحكومات ،وتعزيز الروايات المتطرفة ،وتحسين استراتيجيات التجنيد ،وتحفيز األفراد الذين يميلون إلى
التطرف الذاتي على ارتكاب هجمات في العالم الحقيقي .هذه المجموعات حاضرة بقوة على منصات وسائل
تنفذ أنشطتها باألساس على منصات مثل "4تشان" و"8تشان"
التواصل االجتماعي العالمية الرئيسة ،وإن كانت ِّ
11
التي أصبح اسمها اآلن "8كون" ( ،)8kunو"جاب" و"تلجرام" .

قدم أيديولوجيتها على نحو كاذب بطريقة إيجابية (يونيو .)2022
لقطة شاشة تظهر قناة يمينية متطرفة تشارك
منشورا حيث ت ِّ
ً

إضافة إلى ما سبق ،كان لحظر الجهات الفاعلة اليمينية المتطرفة البارزة من المنصات الرئيسة تأثير على عدد
المستخدمين والنشاط وفعالية الدعاية على المنصات البديلة عبر اإلنترنت مثل تلجرام ،ما عزز خروج أعضاء
الجماعات المتطرفة من المنصات الرئيسة ،وأسهم في انتقال الشبكة بشكل عام إلى مساحات بديلة ،حيث يصعب
اكتشاف المحتوى المتطرف وحذفه .وبفعل هذه الديناميات ،أضحت منصات وسائل التواصل االجتماعي البديلة
بيئة متنامية لمجموعة من األيديولوجيات البغيضة التي تساعد على انتشار حمالت التضليل.12

التضليل واستخدام نظريات المؤامرة
تاريخيًا ،ت ُستخدم نظريات المؤامرة ،خاصة المعادية للسامية ،الستهداف مجموعات محددة .ويمكن تعريف
نظريات المؤامرة بأنها تفسير ينسب السبب الرئيس لسلسلة من األحداث أو المواقف إلى مجموعة من المتآمرين،
وبشكل عام سيقال إن المتآمرين يشتركون في ثالث خصائص مترابطة :أفعالهم وأهدافهم مهددة أو غير قانونية؛
ولديهم قوة هائلة حيث يستطيعون التحكم في األحداث عبر مناطق شاسعة وربما حتى العالم؛ وقادرون على
السيطرة على "الرواية الرسمية" للحفاظ على سرية أنشطتهم باستخدام وسائل إلخفاء عملهم .13وعادة ما تتمتع
هذه النظريات نفسها باتساق بنيوي وغالبًا ما تتداخل بشكل كبير ،ومع ذلك فهي مصممة لتتناسب مع روايات
ضا تصنيف نظريات المؤامرة على أنها مؤامرات للسيطرة (تتعلق بعالقات القوة
األفراد والجماعات .ويمكن أي ً
14
"الحقيقية" السرية) ،والمؤامرات ضد المجموعة ،ونظريات ألحداث محددة ،معقدة أو خارقة للطبيعة .
تعتنق الجماعات اليمينية المتطرفة نظريات المؤامرة منذ سنوات الستهداف مجموعات محددة ،على رأسها اليهود.
إذ هناك إشارات مستمرة في المساحات اليمينية المتطرفة على اإلنترنت إلى "بروتوكوالت حكماء صهيون"،
مخطوطة ُملفقة ،نشأت في فرنسا في العقد األخير من القرن التاسع عشر ،ونُشرت في روسيا في السنوات األولى
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زورا أنها محضر اجتماع يُظهر القادة اليهود "-حكماء صهيون" -يتآمرون من أجل
من القرن العشرين ،تدعي
ً
السيطرة على العالم .موضوع شائع آخر في هذه المنتديات هو "نظرية االستبدال العظيم" ،التي ترى أن السكان
األوروبيين يتم استبدال مهاجرين و/أو أشخاص غير بيض بهم ،ديموغرافيًا وثقافيًا ،وعادة ما يُلقى اللوم على
اليهود ،ويُقال إنها جزء من مؤامرتهم للسيطرة على العالم .ومن المفاهيم ذات الصلة "الحكومات الصهيونية
سرا على السياسة الغربية .وبطبيعة الحال ،فإن إنكار الهولوكوست
المحتلة" ،والفكرة هي أن اليهود يسيطرون ً
منتشر في هذه المواقع :وإذا كان اليهود بهذه القوة ،فإن "المنطق" يقول إنهم ال يمكن أن يكونوا ضحايا إلبادة
وشيكة.
نظريات المؤامرة مهمة ألنها سمة ثابتة على نحو خاص للحوادث اإلرهابية ،كما أن روايات األزمات األكثر
عا التي يستخدمها المتطرفون تشمل المؤامرات .15ويتجلى هذا في البيانات التي شاركوها على نطاق واسع
شيو ً
المقلدين:
يبرر القتلةُ هجماتهم ،ويحاولون إلهام
ِّ
عبر اإلنترنت بعد العديد من الهجمات اإلرهابية األخيرة ،حيث ِّ
فهي تحتوي جميعها على معلومات مضللة ،ونظريات مؤامرة.16

لقطات شاشة تظهر استخدام نظريات المؤامرة المعادية للسامية لنشر المعلومات المضللة في مجموعات مختلفة على تلجرام (أكتوبر
 )2022ومنصة جاب (أكتوبر .)2021

سا بروح
تعد نظريات المؤامرة جز ًءا مه ًما من نشاط هذه الجماعات المتطرفة عبر اإلنترنت ألنها تعطي إحسا ً
المجتمع الواحد واالعتقاد المشترك ،وتعمل كأداة تجنيد قوية في يد ال ُمنظرين المتطرفين .عالوة على ذلك ،فيما
ً
عامال " ُمضاعفًا للتطرف" يُسهم في األيديولوجيات
يتعلق بالتطرف ،يمكن لنظريات المؤامرة أن تصبح
ً 17
والديناميات الداخلية والعمليات النفسية للجماعة ،ويوحدها م ًعا ويدفعها في اتجاه أكثر تطرفًا وأحيانًا عنفا  .كما
أن هذه النظريات تمثل أهمية اجتماعية لهذه المجتمعات عبر اإلنترنت ،كونها تعزز وحدة المجموعة ،حيث تقدم
اكتشافات مكرسة لجلب "المعرفة الحقيقية" و"المعنى الخفي" ألولئك الذين يستحقون معرفة الحقيقة ،وتقدم
شعورا باإللحاح للكفاح من أجل القضية "العادلة" ،ما يخلق
روايات منمقة ومرتبة لمواقف غير مؤكدة ،ما يضفي
ً
شعورا بالمظلومية (غالبًا ما يحول الجناة إلى ضحايا) ،وينشر عدم الثقة ،ويبرر التحيزات القائمة ،ويرسخ
بدوره
ً
رواية "نحن مقابل هم".

التجنيد والدعوة إلى العنف
نهضت المجتمعات على اإلنترنت بدور ذي صلة في تجنيد المتطرفين والدعوات إلى العنف التي كان لها آثار
في العالم الحقيقي .يمكن أن يؤدي الخطاب المستقطب عبر اإلنترنت إلى تضخيم المخاوف والكراهية خالل فترة
يمكن المتطرفين من ممارسة عمليات التطرف وتجنيد أعضاء جدد .خارج اإلنترنت ،رصدت
األزمات ،ما ِّ
8

السلطات استخدام الروايات والمعلومات المضللة من قبل هذه المجموعات في الهجمات اإلرهابية التي تقوم بها
الذئاب المنفردة .وقد أظهر مؤشر اإلرهاب العالمي لعام  2017أن الذئاب المنفردة كانوا الجناة الرئيسيين للنشاط
اإلرهابي في الغرب ،وأنه -منذ عام  -2006نتجت  %98من جميع الوفيات الناجمة عن اإلرهاب في الواليات
المتحدة عن الهجمات التي نفذتها الذئاب المنفردة ،ما مجموعه  156حالة وفاة.18
خالل جائحة كوفيد ،19-استخدمت بعض الجماعات اليمينية المتطرفة نظريات المؤامرة لنشر المعلومات المضللة
والتحريض على النشر المتعمد لكوفيد 19-في المجتمعات المسلمة واليهودية ،واستخدمت وسائل التواصل
االجتماعي لمشاركة خطاب الكراهية ،والمعلومات المضللة ،بما في ذلك ما يتعلق باستخدام اللقاحات .تتبنى هذه
االستراتيجيات بعض نظريات المؤامرة إلشراك مستخدمي اإلنترنت في أيديولوجيتهم وأنشطتهم ،وفي بعض
الحاالت ،تشجيع القيام بأفعال مثل صنع أسلحة محلية أو التسلل إلى االحتجاجات .إضافة إلى ذلك ،تستخدم هذه
الجماعات "الميمات" ومقاطع الفيديو والرسوم المتحركة واالستطالعات بشكل متكرر للترويج لمحتواها .وقد
تأثيرا يتجاوز ديناميات اإلنترنت.
ولَّدت هذه األنشطة
ً

لقطات شاشة لقنوات يمينية متطرفة تشارك تعليمات لصنع أسلحة محلية على تلجرام (مايو )2020

لوحظ اإلرهاب ال ُمستوحى من آخرين عندما أطلق عمالء مكتب التحقيقات الفيدرالي النار على مشتبه به في
عملية إرهابية محلية وأردوه قتي ًال .تجدر اإلشارة إلى أن هذا الشخص كان قد َّ
خطط لتفجير قنبلة في مستشفى
يرعى مرضى فيروس كورونا في مدينة كانساس في عام  ،2020وكان نش ً
طا في قناتين على األقل من قنوات
التواصل االجتماعي ،النازية الجديدة .وكان آخر تعليق له على اإلنترنت رسالة معادية للسامية تتعلق بأصل
كوفيد .19-مثال آخر هو عدد الهجمات التي استهدفت العرقيات اآلسيوية في الواليات المتحدة ،التي بلغت ،وفقًا
لتقرير "[أوقفوا الكراهية ضد األمريكيين اآلسيويين وسكان جزر المحيط الهادئ]" 10,905 ،حوادث كراهية
معادية لآلسيويين ،في الفترة الممتدة من مارس  2020إلى ديسمبر  2021خالل جائحة كوفيد.1919-

رسالة شاركها المشتبه به في اإلرهاب المحلي على تلجرام فيما يتعلق بجائحة كوفيد.2019-

بغض النظر عن نهج التجنيد والمحتوى المستخدم لتحقيق ذلك ،حاولت الجماعات المتطرفة في كثير من األحيان
كسب أعضاء جدد باستخدام محتوى جذاب بصريًا ،بما في ذلك الملفات الصوتية ومقاطع الفيديو الرقمية وغرف
9

الدردشة التفاعلية ولوحات اإلعالنات ومقاهي اإلنترنت وصفحات الويب ،باإلضافة إلى ألعاب الفيديو والموسيقى
والتكنولوجيا والفن ونصائح المواعدة وصفحات الفكاهة.21
أصبحت العناصر البصرية أكثر أهمية مع اعتماد الميمات من قِّبل هذه المجموعات لنشر أيديولوجياتها عبر
اإلنترنت إلى قطاعات الجماهير الرئيسة بمحتوى بسيط ومرئي ،لتحقيق الهدف العام المتمثل في تجنيد أتباع
جدد .22وغدت الميمات ظاهرة ً اجتماعية لتعزيز األفكار أو السلوك أو األسلوب ،وهذا هو السبب الرئيس وراء
جذب الجهات الفاعلة العنيفة من غير الدول من قبلها .لسوء الحظ ،تستخدم هذه الجماعات الميمات كوسيلة
لمشاركة المحتوى المعادي للسامية ،والمعادي لألجانب ،والمتطرف ،مع جمهور كبير .على سبيل المثال،
استخدمت قناة "كورونا وافن" أو أسلحة كورونا ( ،)CoronaWaffenقناة يمينية متطرفة على تلجرام ،هذا
الشكل لإليحاء باالنتقال المتعمد للفيروس عبر شكل من أشكال "الميمات" كان ينتشر عبر اإلنترنت.23

تشجع النشر المتعمد لفيروس كورونا في أوساط أقليات
لقطات شاشة مأخوذة من قناة "كورونا وافن" اليمينية المتطرفة على تلجرامِّ ،
محددة.24
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التكنولوجيا والمجتمعات اإللكترونية والتطرف
دورا مه ًما في إنشاء
أدت التكنولوجيا ،خاصة ديناميات وسائل التواصل االجتماعي ،ومنصات المراسلة،
ً
المجتمعات اليمينية المتطرفة عبر اإلنترنت وتوسعها .وكما ذكرنا سابقًا ،نشرت الجماعات اليمينية المتطرفة
نظريات المؤامرة من خالل تكييفها مع رواياتها التقليدية المعادية للسامية وكراهية األجانب والحكومة ،بهدف
تقويض الثقة في الحكومة والسلطة ،وتعزيز الروايات المتطرفة ،وتحسين استراتيجيات التجنيد ،وتحفيز األفراد
الذين يميلون إلى التطرف الذاتي على ارتكاب هجمات في العالم الحقيقي .باإلضافة إلى ذلك ،أتاح لهم هذا النهج
تكوين قاعدة شعبية ال تعتمد على القرب المادي ،ما يتيح لألعضاء االجتماع بانتظام .وقد كان هذا ً
فعاال في إلهام
هجمات الذئاب المنفردة.

دور الخوارزميات
لحل مشكلة ما .25في منصات
يمكن وصف الخوارزمية بأنها مجموعة من التعليمات المحددة جيدًا التي تستخدم ِّ
التواصل االجتماعي ،تمثل الخوارزميات طريقة تقنية لفرز كيفية عرض المعلومات في األنظمة األساسية بناء
على األهمية وليس وقت النشر .وهذا يعني أن المستخدم سيرى محتوى أكثر ارتبا ً
طا بما يعجبهً ،
بدال من المحتوى
مؤخرا ،ما يزيد من احتمال تفاعل الفرد مع هذا المحتوى .عالوة على ذلك ،يمكن أن تعمل الخوارزميات
المنشور
ً
بطريقة تعاونية من خالل توجيه المستخدمين إلى رؤية المواد المنشورة التي تحتوي على محتويات مماثلة من
قبل مستخدمين آخرين .كما أنها تحدد أوجه التشابه بهدف المزاوجة بين المستخدمين الذين يتقاسمون اهتمامات
مماثلة؛ ومن خالل القيام بذلك ،توجه المستخدم إلى المحتوى الذي قد يرغب في التفاعل معه ،بناء على حقيقة أن
الفرد الذي لديه ملف تعريف مماثل بحث عن هذا المصدر المحدد.26
في منصات التواصل االجتماعي ،تدير الخوارزميات مها َّم مثل إدارة تدفقات المحتوى باستخدام التوصيات عن
طريق تحليل "اإلعجابات" والتعليقات لتحسين إمكانية اكتشاف المحتوى .عالوة على ذلك ،يتم تنظيم التفاعل مع
المحتوى من خالل تصنيف المعلومات وتصفيتها لخلق حوافز وظروف تفاعل لمنشئي المحتوى .وبهذه الطريقة،
تعرض الخوارزميات محتوى يمكن أن يكون أكثر إثارة لالهتمام للمستخدم ،واستبعاد المحتوى الذي يعتبر غير
ذي صلة أو منخفض الجودة بنا ًء على اهتمامات الفرد.27
المشكلة أنه إذا كان المستخدم يتعامل مع الكثير من المعلومات المضللة والمحتوى المتطرف ،فإن الخوارزميات
ضا ،وبالتالي تسهم في زيادة انتشار المواد المتطرفة من خالل توجيه المشاهدين
سوف تمدهم بالمزيد من ذلك أي ً
العاديين إلى المزيد واألسوأ من المحتوى ذي الصلة.
كان دور الخوارزميات مه ًما في إنشاء مجتمعات عبر اإلنترنت للجماعات المتطرفة بسبب قدرتها على ربط
األشخاص ذوي التفضيالت المماثلة واقتراح محتوى مماثل .وقد أتاح تحديد األولويات وإدارة المحتوى تلقائيًا
لهذه الجما عات نشر منشوراتها بطريقة أسهل لجذب المتابعين المحتملين .وقد شوهدت هذه الدينامية مع أسوأ
الجماعات اإلرهابية على اإلطالق ،مثل داعش.28
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لقطات شاشة تظهر التفاعل بين قنوات يمينية متطرفة على تلجرام ،حيث تمت مشاركة المنشور ذاته في مجموعات مختلفة لكنها
ذات أيديولوجيات مماثلة (مايو .)2020

تجنب االكتشاف وحظر المنصات اإللكترونية
عادة ما يكون للمنصات اإللكترونية آليات إشراف يدوية وشبه آلية الكتشاف المحتوى المسيء والضار وحجبه
أو حذفه .لكن الجماعات المتطرفة طورت استراتيجيات عدة لتجنب اكتشافها واستبدال قنواتها ومجموعاتها
بسرعة في حالة تعليقها .يدرك مديرو هذه الجماعات وأعضاؤها اآلليات ال ُمنفذة لتنظيم المحتوى ،ويطورون
س ً
بال لتفاديها.
باستمرار ُ
من أجل تفادي الرقابة ،يستبدل أعضاء هذه الجماعات الكلمات المسيئة التي يمكن اكتشافها تلقائيًا بواسطة آليات
الرقابة في المنصات اإللكترونية .لذا ،أنشأت الجماعات لغةً خاصة للتعامل بها عبر اإلنترنت .هذه "اللغة
ال ُمشفرة" الرقمية -أي استخدام كلمات أو رموز ُمشفرة -يفهمها أفراد الجماعة ،وال يفهمها األفراد خارجها ،ما
يؤدي الوظيفة المزدوجة المتمثلة في إخفاء أنشطتهم عبر اإلنترنت على مرأى من المشرفين وغيرهم من أعضاء
الجماعات الخارجية ،مع توفير إشارات سهلة لتحديد الهوية لألفراد ذوي التفكير المماثل .29في منصات التواصل
االجتماعي ،يتم هذا باستخدام لغة "عامية" للتعبير عن الكراهية ،أي باستخدام كلمات وتعبيرات حميدة لإلشارة
إلى مصطلحات خبيثة كان من الممكن اكتشافها وفرض عقوبات عليها لو استخدمت صراحة.
على سبيل المثال ،قام اليمينيون المتطرفون بما يسمونه "عملية جوجل" :حملة الستخدام كلمات ُمشفَّرة يمكنها
تجاوز أنظمة االكتشاف التلقائي مثل نظام الذكاء االصطناعي للمحادثات الذي طورته شركة جوجل ( Google’s
 .)Conversation AIوالنتيجة هي استخدام مفردات تبدو غير ضارة إلخفاء لغة الكراهية ،حيث يشيرون إلى
اليهود باسم ( ،)Skypesوإلى األمريكيين من أصل أفريقي باسم ( ،)Googlesوإلى الالتينيين باسم (،)Yahoos
وإلى المسلمين باسم ( .)Skittlesإحدى التقنيات األخرى التي يلجأون إليها هي تغيير الحروف إلى رموز (على
سبيل المثال "S" ،تصبح " ،)"$وإزالة المسافات في الجمل ،وتغيير حروف العلة إلى أرقام.30
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لقطات شاشة تظهر قنوات يمينية متطرفة مختلفة تشارك حسابات احتياطية لمتابعيها على تلجرام (أكتوبر )2022

ضا .على سبيل
الحظ المراقبون حدوث تغييرات في طرق التواصل كجزء من استراتيجية الجماعات األخرى أي ً
المثال ،اعتمد تنظيم داعش استخدام الرموز التعبيرية كبديل للكلمات التي يمكن اكتشافها (مثل "سالح" و"انفجار"
ً
رموزا تعبيرية -لتوصيل رسائلها فيما يتعلق
و"صاروخ") .31وفي المكسيك ،استخدمت عصابات المخدرات
باالتجار غير المشروع في المخدراتً -
بدال من كلمات صريحة مثل مادة الفنتانيل ،عبر وسائل التواصل
االجتماعي.32
للحد من خطر الرقابة عليهم هي إنشاء حسابات
الحيلة األخرى الشائعة التي يستخدمها المتطرفون عبر اإلنترنت ِّ
ِّ
احتياطية .وبهذه الطريقة ،يمكن للمتطرفين نقل المحتويات على الفور إلى حسابات جديدة إلعادة توجيه
جماهيرهم .وفي بعض األحيان ،يعيد مسؤولو هذه المجموعات توجيه متابعيهم إلى حسابات على منصات تواصل
اجتماعي ،وتطبيقات مراسلة ،بحيث يكون من غير المرجح اكتشاف محتواهم.
13

الخاتمة
تواصل الجماعات اليمينية المتطرفة التكيف مع المنصات اإللكترونية وتطبيقات المراسلة ،واالستفادة منها إلنشاء
أشكال واسعة االنتشار من االتصاالت عبر اإلنترنت بهدف تعزيز نطاق تأثير أنشطتها ،بما في ذلك التجنيد
المحتمل ألعضاء جدد ،ونشر المعلومات المضللة ،واأليديولوجيات المتطرفة .وقد أتاح إنشاء مجتمعات ُمنظمة
عبر اإلنترنت لهذه الجماعات الحصول على قنوات اتصال غير محدودة ،يمكن إدارتها وإعادة إنشائها بسهولة
في حالة حذف منصة الجماعة أو فرض رقابة مؤقتة عليها.
توفر الخوارزميات لمنصات التواصل االجتماعي خصائص ت ُمكن من االتصال بين األشخاص والتوصية
بالمحتوى الذي يناسب تفضيالت المستخدمين .وقد أسيء استخدام هذه الخصائص الجوهرية لوسائل التواصل
االجتماعي على نحو خبيث من قبل الجماعات اليمينية المتطرفة التي أنشأت مجتمعات على اإلنترنت ووسعتها
بحيث يمكنها إيصال رسائلها إلى عدد كبير من األفراد.
عالوة على ذلك ،أدت ديناميات اإلنترنت إلى وقوع هجمات مستوحاة من التحريض على العنف الذي تروج له
الجماعات المتطرفة باستمرار .وقد كانت هذه األنشطة عبر اإلنترنت ،بما في ذلك إرسال مشاركات وتوزيع
بيانات لتبرير الهجمات وإلهام المقلدين ،حاضرة وواضحة في العديد من الهجمات اإلرهابية التي شنتها ذئاب
منفردة.
أمرا ضروريًا لفهم التفاعل المعقد بين األنشطة
يُعد تحليل أثر ظاهرة المجتمعات اإللكترونية في انتشار التطرف ً
التي ت ُنفذ في العالم االفتراضي واالستراتيجيات التي تُطبَّق في العالم الحقيقي.
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