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 التطرف اليميني  انتشاردور المجتمعات اإللكترونية في 

 

 نبذة عن المؤلفة:  

مركز "  ضمنارسيا حاليًا باحثة في معهد األمم المتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة،  جتعمل ماريانا دياز  

(  SIRIO)  "من خالل البحث والتكنولوجيا واالبتكار( "للتحسينات األمنية  Knowledge Center)  "المعرفة

إضافة .  (CBRN)  يةحوكمة األمنالواإلشعاعية والنووية وووحدة التخفيف من المخاطر الكيميائية والبيولوجية  

هي عضو في مركز مكافحة التضليل اإلعالمي التابع لمعهد األمم المتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة  إلى ذلك، ف

لتنبؤ الذكي باألحداث والمخاطر ها اختصاصية في مجال اصفتبوالعدالة في جنيف، سويسرا. كما أنها تتعاون  

(INFER،) ( مشروع تابع لمختبر البحوث التطبيقية لالستخبارات واألمنARLIS .في جامعة ميريالند )   

تحالف الذخائر في في الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية،  ها باحثةً عملخبرتها في المنظمات الدولية  تضمنت

الفكرية )  ات  عوالعنقودية والتعاون في مشر ( ومكتب التحقيقات  EUIPOمع مكتب االتحاد األوروبي للملكية 

 الفيدرالي.

رك   للشبكات  وقد  الخبيث  االستخدام  ذلك  وشمل  الحالية.  األمنية  القضايا  في  التكنولوجيا  دور  على  عملها  ز 

و المتطرفة  الجماعات  جانب  من  المنظمة، فضاًل عصابات  االجتماعية  عالجريمة  ال  لى  في استخدام  تكنولوجيا 

مجاالت مثل جرائم الملكية الفكرية. وتشمل المجاالت األخرى ألبحاثها االستراتيجيات التكنولوجية لتحسين الدفاع 

وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، واألمن السيبراني،    ،عن األسلحة الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية

بين   العالقة  لى عى سالسل التوريد المشروعة، ومكافحة اإلرهاب، فضاًل ومنع الجريمة المنظمة التي تتسلل إل

 األيديولوجية، والتطرف، وإضفاء الشرعية على الجماعات المسلحة والمتطرفة. و التكنولوجيا

وهي حاصلة على درجة الماجستير في دراسات الشرق األوسط الحديثة من جامعة    . في جنيفتقيم ماريانا    ،حاليًا

   ودرجة البكالوريوس في العالقات الدولية من جامعة مونتيري التكنولوجية.  ،اليدن

 صورة الغالف: 

قبل تجمع توحيد اليمين في   ،على أرض جامعة فرجينيا  ت مضاءة بالشعال  "قوميون بيض يشاركون في مسيرة  

 ". رويترز/ستيفاني كيث 2017أغسطس   11شارلوتسفيل، فرجينيا في  
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 مقدمة 
 

ل    2020عام  شكَّل   ت المخاوف الصحية  أد  فلقد  بعضهم البعض.  وتواصلهم مع  ط األفراد  افي طريقة ارتبنقطة تحو 

، عدة  ر  وشهلأو "الفيروس التاجي" في جميع أنحاء العالم، إلى العزلة في المنزل  كورونا  بشأن تفشي فيروس  

وسائل التواصل االجتماعي  وصارت  .  القلق والخوففاقمت حالة  اجتماعية وسياسية واقتصادية    اآثارً   أحدثت و

الرئيس الوسيلة  المراسلة  للمناقشي وتطبيقات  وال  ات ة  معالجماعية  الصدد،  و.  لجائحةا  تعامل  هذا  ت صد رفي 

زيادة في استخدام المنصات    ولالدراسات االستقصائية لمستخدمي وسائل التواصل االجتماعي في مختلف الد 

في جميع    هاوتعزيزاإللكترونية  مجتمعات  الن من إنشاء  ما مكَّ   ،1المنزلاالجتماعية خالل فترة التباعد الجسدي في  

حيث تفاعلت مجموعات من األفراد ذوي االهتمامات المشتركة مع بعضهم البعض على منصات    العالم،أنحاء  

في   المختلفة.  اإلنترنت   ت الجماعا  كي فت   يناريو،السهذا  ظل  اإلنترنت  ديناميات  مع  دعايتها  المتطرفة    اليمينية 

   .من االتصاالت  النطاق واسعةو جديدة أشكال  ظهور في  ت مثلي تالت ،التي أفرزتها الجائحة الجديدة،

المديرية التنفيذية للجنة األمم المتحدة  "ل حركة متماسكة، ولكن كما حددتها  هذه الجماعات اليمينية المتطرفة ال تمث  

دة ومتداخلة من األفراد والجماعات والحركات التي تتبنى أيديولوجيات رة ومعق  ، "بيئة متغي  "لمكافحة اإلرهاب 

لما ت  . وعادة2ا ما ترتبط بالكراهية والعنصرية تجاه األقليات" مختلفة ولكنها مترابطة، وغالبً  هذه الجماعات   شك ِّ

الة  ن تطور المجتمعات عبر اإلنترنت أثبت أنه وسيلة فع  فإ ،ومع ذلك .وبال قيادة وعابرة للحدود   ،شبكة فضفاضة

وزيادة الدعوات إلى العنف، وتعريض دور السلطات للخطر،    ،وتقنيات لنشر أيديولوجيتها  لتنفيذ استراتيجيات  

مع  - سهمت منصات التواصل االجتماعي "البديلة" )بمعنى غير السائدة(أ ،ذلكوتجنيد أعضاء جدد. عالوة على 

وتطبيقات مراسلة   التي تعطي   -مماثلة قاعدة مستخدمين أصغر،  اإلنترنت  المجتمعات عبر  وتوسيع  إنشاء  في 

 ليل. أيديولوجيات اليمين المتطرف ونشر التضمن خالل تبني نظريات المؤامرة و  ،التماسك والمالذ اآلمن للتطرف
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 المجتمعات اإللكترونية والتطرف اليميني 

في السنوات فاستخدام المنصات اإللكترونية لنشر األيديولوجيات المتطرفة ليس باألمر الجديد،  بالرغم من أن  

هذه الروايات    انتشارسهمت بعض األحداث وانتشار وسائل التواصل االجتماعي وتطبيقات المراسلة في  أاألخيرة  

متعددة من قبل هذه المجموعات،   ظهرت األبحاث السابقة أن اإلنترنت قد استخدمت ألغراض  أد  عبر اإلنترنت. وق

 .3مع المعلومات بما في ذلك توفير المعلومات، وإقامة الشبكات، والتوظيف، والتمويل، وج

االنتخابات   ، خاصة معلمحتوى البغيض عبر اإلنترنت ت زيادة هائلة في انتشار احدث،  2016و   2015في عامي  

الرئاسية األمريكية، واستفتاء خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، والهجمات اإلرهابية لتنظيم داعش، والتدفق 

تتمثل في تماًما  على ظاهرة، ليست جديدة  الضوء  طت  سل  . هذه األحداث  4غير المنضبط لالجئين إلى أوروبا  ،

المو تستخدم  التي  المتطرفة  اليمينية  اإلنترنت المتاحة  ارد  الجماعات  واالرتباك   حالةو  ،عبر  والغضب  الخوف 

   أهدافها االستراتيجية. تحقيقالناجم عن األحداث الصادمة من أجل زيادة قوتها ومدى وصولها، و

الواليات    دواح ِّ و"  مسيرة  كشفت ،  2017في عام   المركزي   المتحدة،اليمين" في شارلوتسفيل، فرجينيا،  الدور 

للمسيرة في مواقع شهيرة،   ت هذه الجماعات جلإلنترنت في إنشاء مجتمعات عبر اإلنترنت ذات آراء متطرفة. رو  

، والبودكاست  (The Right Stuff)، والمدونة التحررية العنصرية  (The Daily Stormer)  مثل مدونة النازيين الجدد 

   .5(The Daily Shoah)القومي األبيض المعادي للسامية 

استمرت المخاوف بشأن عواقب النشاط اليميني المتطرف عبر اإلنترنت في الواليات المتحدة   ،2018في عام  

ك الذعر من  بما في ذل  اإلنترنت،التي بدا أن لها مكونات مهمة على    ،الفاشلة  وأ  ، سواء الناجحةلهجمات نتيجة ل

البريد األمريكية، ومقتل اثنين من األمريكيين من أصل أفريقي بالرصاص في    خدمات عبر    التي تُرسل  بلاقنال

 .6، وكلها وقعت خالل شهر أكتوبر فقطجسوبر ماركت كنتاكي، والهجوم على كنيس بيتسبر

لت   ذ الهجوم اإلرهابي على مسجدين في ف ِّ عندما نُ   ،2019أهمية التطرف عبر اإلنترنت مرة أخرى في مارس  تج 

نيوزيلندا.   في  اكرايستشيرش  مهمة  ىعللهجوم  انطوى  وميزات   ، اإلنترنت شبكة  وفرها  ت  ،توظيف خصائص 

. خالل "فيسبوك "على  ا وبث مباشر لفيديو  سبقً ، بما في ذلك توزيع بيان عبر اإلنترنت مخطط له مُ لصالح العملية

تل  التاألشهر   أيًضاالمزيد من الهجمات التي    وقع  ،ت الهجومي  يوف ِّ غالل  استعلى    انطوت  التي  رها الخصائص 

كنيس   اإلنترنت، أبريل  (  Poway)  بواي  مثل هجوم  على    2019في  النار  باسووإطالق  إل  مارت  في   وول 

هاله، ألمانيا، في مدينة  وكالهما في الواليات المتحدة، وإطالق النار على الكنيس اليهودي في    ،2019أغسطس  

   .20197أكتوبر  

 

 .الستهداف المهاجرين 19-كوفيد جائحة غاللأنشطة تُظهر است

 ( 2020)أبريل ( Gabعلى موقع التواصل جاب )لقطة شاشة مأخوذة من مجموعة يمينية متطرفة 
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اليمين   أيديولوجيات  على  القائمة  المؤامرة  ونظريات  المضللة  المعلومات  وانتشار  الهجمات  من  السلسلة  هذه 

م  نشأت المتطرف   أحداث  األمحدد من  االنتخابات  مثل  كوفيد   ،ريكيةة،  تحليل 19-وجائحة  أهمية  من  زاد  ما   ،

 ديناميات هذه الجماعات المتطرفة على اإلنترنت.

ا في إنشاء المجتمعات وسائل اإلعالم "البديلة"، محوريً   ال سي ماوسائل التواصل االجتماعي، و ، كان دور  أواًل 

يمكن تعريف وسائل اإلعالم البديلة بأنها المصادر والمنصات التي تتحدى وسائل    .نطاقها  وتوسيع  ،عبر اإلنترنت 

. اه هأو تشو  ،وتخفي المعلومات الحقيقية  ،زةا بأن وسائل اإلعالم التقليدية متحي  ألن هناك تصورً   ،اإلعالم التقليدية

اإلعالم البديلة إلى إبراز   لا ما يسعى منتجو وسائهذه المجتمعات نفسها كخيار إعالمي بديل. وكثيرً   قدما ما ت غالبً و

ذي يمكنه، بسبب طبيعة هذه الدينامية، أن  مر الالسياسي، األو  الفئات التي تشعر بالتهميش في المشهد االجتماع

زة  ا ما تصبح متحي  اإلعالم التقليدية، وغالبً   لا" لوسائاإلعالم البديلة إلى أداة "تصحيحية متصورة ذاتيً   لل وسائيحو  

 . 8في طبيعتها

زات المعرفية، بما في  " إلى زيادة التحي  ا "بدياًل ي االعتقاد باالنتماء إلى مجموعة تدعم منظورً ا، يمكن أن يؤد ِّ يً ثان 

ز التأكيدي، حيث يبحث المستخدمون عن المعلومات التي تؤكد معتقداتهم أو أفكارهم السابقة ويفسرونها  ذلك التحي  

متزايد لوجهات نظر   بشكل  تصبح داعمة    ه،خارجعبر اإلنترنت و  ،ظهر األبحاث أن المجتمعات توويتذكرونها.  

البعض  اإلنترن9بعضها  عبر  المتطرفة  المجتمعات  تشكيل  في  مهم  أمر  وهذا  وتوسيع.  عبر   ديناميتها  ألنها  ت 

-   همءيؤكد آرامن  يجد األفراد باستمرار  ، حيث  للمحتوى المتطرف  "غرف صدى"لى إنشاء  ع  عتمد تاإلنترنت  

ض ألفكار دون أي تعر    ،سهم في تعزيزهامثل هذه اآلراء يُ   تكرارناهيك عن أن    -معهم  اآلخرين  اتفاقخالل  من  

بديلة.   آراء  المجتمعات   يمكنوأو  الصدى إل  لهذه  المضللة  نتاجاستخدام غرف  نشر  المعلومات  وتشويه  هاأو   ،

   .10وجهات النظر المتعارضة النفتاح علىمنظور األفراد وتقييد قدرتهم على ا
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 المتطرفة ديناميات التطرف عبر اإلنترنت لدى الجماعات اليمينية 

األنشطة دائرة  توسيع  في  ا  يً حيو  ادورً التكنولوجيا، خاصة وسائل التواصل االجتماعي وتطبيقات المراسلة،    تؤدي

نشر الجماعات اليمينية المتطرفة نظريات المؤامرة من خالل تكييفها تلجماعات المتطرفة.  التي تمارسها االخبيثة  

تقويض الثقة والهدف من ذلك هو    .السلطةمناهضة  و  ،كراهية األجانب و  ،مع رواياتها التقليدية المعادية للسامية

إلى   يميلون  الذين  األفراد  وتحفيز  التجنيد،  استراتيجيات  المتطرفة، وتحسين  الروايات  وتعزيز  الحكومات،  في 

ارتكاب هجمات   الذاتي على  الحقيقي.    التطرف  العالم  على منصات وسائل بقوة  ة  حاضر المجموعات  هذه  في 

تشان"  8تشان" و"4مثل "  ساس على منصات  باألأنشطتها  ذ  تنف ِّ   وإن كانت التواصل االجتماعي العالمية الرئيسة،  

 . 11(، و"جاب" و"تلجرام"8kunكون" )8التي أصبح اسمها اآلن "

 

 (.   2022)يونيو  بطريقة إيجابية على نحو كاذب  أيديولوجيتها  مقد ِّ حيث ت   القطة شاشة تظهر قناة يمينية متطرفة تشارك منشورً 

على عدد   كان لحظر الجهات الفاعلة اليمينية المتطرفة البارزة من المنصات الرئيسة تأثير  إضافة إلى ما سبق،  

أعضاء خروج  ز  ، ما عز  تلجرامالمستخدمين والنشاط وفعالية الدعاية على المنصات البديلة عبر اإلنترنت مثل  

عام إلى مساحات بديلة، حيث يصعب    بشكل  الشبكة    انتقالسهم في  أو  ،الجماعات المتطرفة من المنصات الرئيسة

منصات وسائل التواصل االجتماعي البديلة  أضحت    ،هذه الديناميات   بفعلاكتشاف المحتوى المتطرف وحذفه. و

 . 12ساعد على انتشار حمالت التضليل بيئة متنامية لمجموعة من األيديولوجيات البغيضة التي ت 

 التضليل واستخدام نظريات المؤامرة 

تُ اتاريخيً  مجموعات  ،  الستهداف  للسامية،  المعادية  خاصة  المؤامرة،  نظريات  تعريف  ومحددة.    ستخدم  يمكن 

المتآمرين،  إلى مجموعة من  لمواقف  من األحداث أو ا  نظريات المؤامرة بأنها تفسير ينسب السبب الرئيس لسلسلة  

عام سيقال إن المتآمرين يشتركون في ثالث خصائص مترابطة: أفعالهم وأهدافهم مهددة أو غير قانونية؛   بشكل  و

قوة هائلة   يستطيعون  ولديهم  وقادرون على   في  تحكمالحيث  العالم؛  مناطق شاسعة وربما حتى  األحداث عبر 

 تتمتع عادة ما  و.  13إلخفاء عملهم  م وسائلاستخد باهم  السيطرة على "الرواية الرسمية" للحفاظ على سرية أنشطت

كبير، ومع ذلك فهي مصممة لتتناسب مع روايات    بشكل  ا ما تتداخل  ي وغالبً و ي بن  اتساق  ب هذه النظريات نفسها  

عالقات القوة  تتعلق با تصنيف نظريات المؤامرة على أنها مؤامرات للسيطرة )يمكن أيضً واألفراد والجماعات.  

 . 14ظريات ألحداث محددة، معقدة أو خارقة للطبيعةنومؤامرات ضد المجموعة، ال"الحقيقية" السرية(، و

اليهود.  على رأسها  ة،  حدد م  الستهداف مجموعات    منذ سنوات  الجماعات اليمينية المتطرفة نظريات المؤامرة    تعتنق

اإلنترنت إلى "بروتوكوالت حكماء صهيون"، هناك إشارات مستمرة في المساحات اليمينية المتطرفة على  إذ  

شرت في روسيا في السنوات األولى ونُ   ،قة، نشأت في فرنسا في العقد األخير من القرن التاسع عشرلف  مخطوطة مُ 
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يتآمرون من أجل   -"حكماء صهيون" -  ظهر القادة اليهود ا أنها محضر اجتماع يُ عي زورً من القرن العشرين، تد  

. موضوع شائع آخر في هذه المنتديات هو "نظرية االستبدال العظيم"، التي ترى أن السكان  السيطرة على العالم

اللوم على   ىلقا، وعادة ما يُ ا وثقافيً ديموغرافيً   بهم،  مهاجرين و/أو أشخاص غير بيض األوروبيين يتم استبدال  

إنهويُ   ،اليهود  المفاهيم ذات الصلة "الحكومات الصهيونية   اقال  العالم. ومن  للسيطرة على  جزء من مؤامرتهم 

بطبيعة الحال، فإن إنكار الهولوكوست  وا على السياسة الغربية.  المحتلة"، والفكرة هي أن اليهود يسيطرون سرً 

يمكن أن يكونوا ضحايا إلبادة    بهذه القوة، فإن "المنطق" يقول إنهم الإذا كان اليهود  ومنتشر في هذه المواقع:  

 وشيكة. 

روايات األزمات األكثر كما أن  خاص للحوادث اإلرهابية،    على نحو  ة ثابتة  نظريات المؤامرة مهمة ألنها سم  

واسع    ها على نطاق  وهذا في البيانات التي شارك  يتجلى. و 15ا التي يستخدمها المتطرفون تشمل المؤامرات شيوعً 

دين:  ويحاولون إلهام المقل ِّ   ،هجماتهم   ر القتلةُ يد من الهجمات اإلرهابية األخيرة، حيث يبر ِّ عبر اإلنترنت بعد العد 

 . 16ونظريات مؤامرة ،مضللة فهي تحتوي جميعها على معلومات  

 

)أكتوبر تلجرام  لقطات شاشة تظهر استخدام نظريات المؤامرة المعادية للسامية لنشر المعلومات المضللة في مجموعات مختلفة على  

 (. 2021)أكتوبر  جابمنصة ( و2022

روح  ا بعبر اإلنترنت ألنها تعطي إحساسً نشاط هذه الجماعات المتطرفة  ا من  ا مهمً تعد نظريات المؤامرة جزءً 

فيما  رين المتطرفين. عالوة على ذلك،  نظ  لمُ في يد اوتعمل كأداة تجنيد قوية    المشترك،واالعتقاد  الواحد  المجتمع  

تب  يتعلق أن  المؤامرة  لنظريات  يمكن  يُ   اضاعفً "مُ   عاماًل   صبحالتطرف،  األيديولوجيات  للتطرف"  في  سهم 

كما .  17ا ا عنفً ا وأحيانً ا ويدفعها في اتجاه أكثر تطرفً ها معً وحد والديناميات الداخلية والعمليات النفسية للجماعة، وي 

تقدم   حيث  ،ز وحدة المجموعةها تعز  كون ،أهمية اجتماعية لهذه المجتمعات عبر اإلنترنت تمثل هذه النظريات أن 

مكر   معرفة  اكتشافات  يستحقون  الذين  ألولئك  الخفي"  و"المعنى  الحقيقية"  "المعرفة  لجلب  وتقدم    الحقيقة،سة 

، ما يخلق "عادلة"الالقضية  من أجل    كفاحا باإللحاح للي شعورً ف لمواقف غير مؤكدة، ما يض  ومرتبة  منمقةروايات  

ل الجناة إلى ضحايا(، وينشر عدمبدوره   الثقة، ويبرر التحي زات القائمة، ويرس خ    شعوًرا بالمظلومية )غالبًا ما يحو 

 رواية "نحن مقابل هم". 

 التجنيد والدعوة إلى العنف 

صلة في تجنيد المتطرفين والدعوات إلى العنف التي كان لها آثار   يدور ذ بالمجتمعات على اإلنترنت    نهضت 

في العالم الحقيقي. يمكن أن يؤدي الخطاب المستقطب عبر اإلنترنت إلى تضخيم المخاوف والكراهية خالل فترة  

يمك ِّ  ما  من  األزمات،  المتطرفين  عمليات  ن  جدد.  ممارسة  أعضاء  وتجنيد  اإلنترنت التطرف    رصدت ،  خارج 
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تقوم بها ي  تال   يةاإلرهابالهجمات  في  من قبل هذه المجموعات  الروايات والمعلومات المضللة  ات استخدام  السلط

أن الذئاب المنفردة كانوا الجناة الرئيسيين للنشاط   2017مؤشر اإلرهاب العالمي لعام  وقد أظهر  .  الذئاب المنفردة

الوفيات الناجمة عن اإلرهاب في الواليات   من جميع  % 98  نتجت   -2006منذ عام  - اإلرهابي في الغرب، وأنه  

 . 18حالة وفاة  156، ما مجموعه  الذئاب المنفردةالمتحدة عن الهجمات التي نفذتها 

، استخدمت بعض الجماعات اليمينية المتطرفة نظريات المؤامرة لنشر المعلومات المضللة  19- خالل جائحة كوفيد 

النشر على  التواصل    19-لكوفيد المتعمد    والتحريض  وسائل  واستخدمت  واليهودية،  المسلمة  المجتمعات  في 

والمعلومات المضللة، بما في ذلك ما يتعلق باستخدام اللقاحات. تتبنى هذه   ،االجتماعي لمشاركة خطاب الكراهية

ب  أيديولوجيتهم وأنشطتهم، وفي  المؤامرة إلشراك مستخدمي اإلنترنت في  عض االستراتيجيات بعض نظريات 

هذه تستخدم  إضافة إلى ذلك،  االحتجاجات.    إلىأسلحة محلية أو التسلل    صنعمثل  القيام بأفعال  الحاالت، تشجيع  

متكرر للترويج لمحتواها. وقد    بشكل  ومقاطع الفيديو والرسوم المتحركة واالستطالعات    "الميمات "عات  االجم

  ا يتجاوز ديناميات اإلنترنت.دت هذه األنشطة تأثيرً ولَّ 

 

 ( 2020)مايو تلجرام أسلحة محلية على  صنعلقطات شاشة لقنوات يمينية متطرفة تشارك تعليمات ل

المُ  النار على مشتبه به في  من آخرين  ستوحى  لوحظ اإلرهاب  الفيدرالي  التحقيقات  عندما أطلق عمالء مكتب 

ط لتفجير قنبلة في مستشفى  خطَّ كان قد  تجدر اإلشارة إلى أن هذا الشخص    .اًل يقتردوه  أو  ةمحلي  يةإرهابعملية  

ا في قناتين على األقل من قنوات كان نشطً و  ،2020كانساس في عام  مدينة  يرعى مرضى فيروس كورونا في  

االجتماعي بأصل   ،التواصل  تتعلق  للسامية  معادية  اإلنترنت رسالة  له على  تعليق  آخر  الجديدة. وكان    النازية 

ا ، وفقً بلغت   التي  المتحدة،في الواليات    ةاآلسيوي  عرقيات ال   التي استهدفت . مثال آخر هو عدد الهجمات  19-كوفيد 

كراهية   حوادث   10,905األمريكيين اآلسيويين وسكان جزر المحيط الهادئ["،  ضد  أوقفوا الكراهية  ]لتقرير "

 . 1919-كوفيد  خالل جائحة 2021ديسمبر لى إ 2020مارس في الفترة الممتدة من  ،معادية لآلسيويين

 

 . 1920-كوفيد رام فيما يتعلق بجائحةجرسالة شاركها المشتبه به في اإلرهاب المحلي على تل

من األحيان    بغض النظر عن نهج التجنيد والمحتوى المستخدم لتحقيق ذلك، حاولت الجماعات المتطرفة في كثير  

ا، بما في ذلك الملفات الصوتية ومقاطع الفيديو الرقمية وغرف  اب بصريً كسب أعضاء جدد باستخدام محتوى جذ  
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باإلضافة إلى ألعاب الفيديو والموسيقى    ،الدردشة التفاعلية ولوحات اإلعالنات ومقاهي اإلنترنت وصفحات الويب 

 .21فكاهةوالتكنولوجيا والفن ونصائح المواعدة وصفحات ال

قِّ  الميمات من  اعتماد  أهمية مع  أكثر  البصرية  العناصر  أيديولوجياتها عبر  أصبحت  لنشر  المجموعات  بل هذه 

إلى   الاإلنترنت  ل  الرئيسة  ريهاجم قطاعات  ابمحتوى بسيط ومرئي،  أتباع تحقيق  تجنيد  المتمثل في  العام  لهدف 

اجتماعية لتعزيز األفكار أو السلوك أو األسلوب، وهذا هو السبب الرئيس وراء    ت الميمات ظاهرةً وغد  .  22جدد 

الحظ،   لسوء  قبلها.  من  الدول  غير  من  العنيفة  الفاعلة  الجهات  الجماعات   ستخدمتجذب  كوسيلة   هذه  الميمات 

للسامية المعادي  المحتوى  لألجانب   ،لمشاركة  جمهور    ،والمتطرف  ،والمعادي  ا  مع  سبيل  على  لمثال، كبير. 

هذا   على تلجرام،  ة(، قناة يمينية متطرفCoronaWaffen)  أسلحة كورونا  أو  "كورونا وافن"  ت قناةاستخدم

 .23كان ينتشر عبر اإلنترنت  ات"ميممن أشكال "ال عبر شكل  االنتقال المتعمد للفيروس ب يحاءلإل الشكل

 

ع النشر المتعمد لفيروس كورونا في أوساط أقليات  المتطرفة على تلجرام، تشج ِّ مأخوذة من قناة "كورونا وافن" اليمينية  لقطات شاشة  

 . 24محددة
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 التكنولوجيا والمجتمعات اإللكترونية والتطرف 

 

االجتماعيأد ت   التواصل  وسائل  ديناميات  خاصة  دورً   ،التكنولوجيا،  المراسلة،  مهمً ومنصات  إنشاء  ا  في  ا 

المتطرفة عبر اإلنترنت وتوس  المجتمعات   المتطرفة  . وكما ذكرنا سابقً هاعاليمينية  اليمينية  الجماعات  ا، نشرت 

بهدف    ،نظريات المؤامرة من خالل تكييفها مع رواياتها التقليدية المعادية للسامية وكراهية األجانب والحكومة

سين استراتيجيات التجنيد، وتحفيز األفراد تقويض الثقة في الحكومة والسلطة، وتعزيز الروايات المتطرفة، وتح

ح لهم هذا النهج أتافي العالم الحقيقي. باإلضافة إلى ذلك،  الذين يميلون إلى التطرف الذاتي على ارتكاب هجمات  

 في إلهام  فعااًل هذا كان قد و  .ح لألعضاء االجتماع بانتظامتي ي  ما ،ال تعتمد على القرب الماديشعبية  قاعدة ن يتكو 

 ة.ذئاب المنفرد هجمات ال

   الخوارزميات دور

. في منصات 25ما  مشكلة    ستخدم لحل ِّ تي تا اليمكن وصف الخوارزمية بأنها مجموعة من التعليمات المحددة جيدً 

ل الخوارزميات طريقة تقنية لفرز كيفية عرض المعلومات في األنظمة األساسية بناء  التواصل االجتماعي، تمث  

 من المحتوى  ا بما يعجبه، بداًل وقت النشر. وهذا يعني أن المستخدم سيرى محتوى أكثر ارتباطً وليس  ة  هميعلى األ 

ا، ما يزيد من احتمال تفاعل الفرد مع هذا المحتوى. عالوة على ذلك، يمكن أن تعمل الخوارزميات  المنشور مؤخرً 

من   ة التي تحتوي على محتويات مماثلةالمواد المنشور  ؤيةبطريقة تعاونية من خالل توجيه المستخدمين إلى ر

اهتمامات تقاسمون  المستخدمين الذين ي بين    المزاوجة  بهدفحدد أوجه التشابه  كما أنها ت.  قبل مستخدمين آخرين

بناء على حقيقة أن   ،ه المستخدم إلى المحتوى الذي قد يرغب في التفاعل معهمن خالل القيام بذلك، توج  ومماثلة؛  

  .26الفرد الذي لديه ملف تعريف مماثل بحث عن هذا المصدر المحدد 

ن  ع مثل إدارة تدفقات المحتوى باستخدام التوصيات    في منصات التواصل االجتماعي، تدير الخوارزميات مهامَّ 

تحليل "اإلعجابات" والتعليقات لتحسين إمكانية اكتشاف المحتوى. عالوة على ذلك، يتم تنظيم التفاعل مع   طريق

المحتوى من خالل تصنيف المعلومات وتصفيتها لخلق حوافز وظروف تفاعل لمنشئي المحتوى. وبهذه الطريقة، 

المحتوى الذي يعتبر غير  استبعاد  و  ،تعرض الخوارزميات محتوى يمكن أن يكون أكثر إثارة لالهتمام للمستخدم

  . 27على اهتمامات الفرد  ذي صلة أو منخفض الجودة بناءً 

المشكلة أنه إذا كان المستخدم يتعامل مع الكثير من المعلومات المضللة والمحتوى المتطرف، فإن الخوارزميات  

المتطرفة من خالل توجيه المشاهدين تسهم في زيادة انتشار المواد  بالتالي ا، ومن ذلك أيضً   مدهم بالمزيد توف  س

 العاديين إلى المزيد واألسوأ من المحتوى ذي الصلة.  

على ربط    تهاا في إنشاء مجتمعات عبر اإلنترنت للجماعات المتطرفة بسبب قدركان دور الخوارزميات مهمً 

ا  تحديد األولويات وإدارة المحتوى تلقائيً أتاح  األشخاص ذوي التفضيالت المماثلة واقتراح محتوى مماثل. وقد  

الدينامية مع أسوأ الهذه الجم عات نشر منشوراتها بطريقة أسهل لجذب المتابعين المحتملين. وقد شوهدت هذه 

   .28على اإلطالق، مثل داعشاإلرهابية الجماعات 
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لكنها  في مجموعات مختلفة  ذاته  ، حيث تمت مشاركة المنشور  تلجرامقطات شاشة تظهر التفاعل بين قنوات يمينية متطرفة على  ل

  .(2020أيديولوجيات مماثلة )مايو ذات 

 اإللكترونية المنصات  وحظرف اشتكتجنب اال

  حجبه المحتوى المسيء والضار و  فاش تكآليات إشراف يدوية وشبه آلية العادة ما يكون للمنصات اإللكترونية  

ل حذفه.  المتطرفةن  كأو  ومجموعاتها   عدة  استراتيجيات رت  طو    الجماعات  قنواتها  واستبدال  اكتشافها  لتجنب 

الجم يدرك مديرو هذه  تعليقها.  المُ ؤ عات وأعضاابسرعة في حالة  اآلليات  المحتوىنف  ها  لتنظيم    ن طورو يو  ،ذة 

 .فاديهالت ُسباًل باستمرار 

آليات ا بواسطة  عات الكلمات المسيئة التي يمكن اكتشافها تلقائيً االرقابة، يستبدل أعضاء هذه الجم  فاديأجل تمن  

في   الجملذا،  .  اإللكترونيةالمنصات  الرقابة  لغاأنشأت  للت  ةً عات  بها  خاصة  اإلنترنت.  عامل   اللغة "هذه  عبر 

، ما هافراد خارجاأل   يفهمهاعة، والاالجم  أفراد  هافهمي  -رةشف  مُ رموز  أو  كلمات  استخدام  أي  -  الرقمية  "رةشف  مُ ال

ي الوظيفة المزدوجة المتمثلة في إخفاء أنشطتهم عبر اإلنترنت على مرأى من المشرفين وغيرهم من أعضاء  يؤد  

. في منصات التواصل  29الخارجية، مع توفير إشارات سهلة لتحديد الهوية لألفراد ذوي التفكير المماثل  ات عاالجم

حميدة لإلشارة وتعبيرات  م كلمات  استخد اأي ب،  كراهيةتعبير عن اللل  "عاميةاستخدام لغة "تم هذا باالجتماعي، ي 

  .و استخدمت صراحةل عليها  كان من الممكن اكتشافها وفرض عقوبات خبيثة إلى مصطلحات 

ة يمكنها رشفَّ اليمينيون المتطرفون بما يسمونه "عملية جوجل": حملة الستخدام كلمات مُ   قامعلى سبيل المثال،  

رته شركة    ات لمحادثلالذكاء االصطناعي  نظام  ف التلقائي مثل  اشتكأنظمة االتجاوز    Google’sل )جوجالذي طو 

Conversation AI  إلى    ونرييش ، حيث  لكراهيةاإلخفاء لغة  مفردات تبدو غير ضارة استخدام  (. والنتيجة هي

،  (Yahoosم )باس ن  ي الالتينيوإلى    ،(Googles)   باسمن من أصل أفريقي  ياألمريكي ، وإلى  (Skypes)اليهود باسم  

رموز )على  إلى تغيير الحروف هي   التي يلجأون إليهاخرى األ ات تقنيإحدى ال . (Skittlesم )اسب المسلمين وإلى 

 . 30ة إلى أرقام" تصبح "$"(، وإزالة المسافات في الجمل، وتغيير حروف العل  Sسبيل المثال، "
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 (  2022)أكتوبر تلجرام  لقطات شاشة تظهر قنوات يمينية متطرفة مختلفة تشارك حسابات احتياطية لمتابعيها على

. على سبيل أيًضا  عات األخرىاالتواصل كجزء من استراتيجية الجم طرق  تغييرات في  المراقبون حدوث  حظ  ال

)مثل "سالح" و"انفجار"    مكن اكتشافهايللكلمات التي    استخدام الرموز التعبيرية كبديل    داعشالمثال، اعتمد تنظيم  

المخدرات 31و"صاروخ"( استخدمت عصابات  المكسيك،  وفي  يتعلق  ل-  تعبيرية  ارموزً   .  فيما  توصيل رسائلها 

المشروع  با غير  كلمات مبداًل    -المخدرات في  التجار  التواصل   عبرالفنتانيل،  مادة  مثل  صريحة    ن  وسائل 

   .32االجتماعي 

  ات هي إنشاء حسابعليهم  من خطر الرقابة    يستخدمها المتطرفون عبر اإلنترنت للحد ِّ التي  شائعة  الخرى  يلة األالحِّ 

وبهذه  ةاحتياطي الفور.  على  المحتويات  نقل  للمتطرفين  يمكن  حساب  الطريقة،  توجيه   ةجديد   ات إلى  إلعادة 

لى منصات تواصل عفي بعض األحيان، يعيد مسؤولو هذه المجموعات توجيه متابعيهم إلى حسابات  وجماهيرهم.  

    يكون من غير المرجح اكتشاف محتواهم.بحيث  ،وتطبيقات مراسلة  ،اجتماعي
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 الخاتمة 
 

منها إلنشاء   ةد استف االو  ،مع المنصات اإللكترونية وتطبيقات المراسلةف  كي  التالجماعات اليمينية المتطرفة  واصل  ت

االنتشار    أشكال   اإلنترنت  واسعة  االتصاالت عبر  التجنيد أنشطت  رتأثي  نطاق  عزيزتبهدف  من  ذلك  بما في  ها، 

مة نظ  ح إنشاء مجتمعات مُ أتاواأليديولوجيات المتطرفة. وقد    ،ونشر المعلومات المضللة  ،المحتمل ألعضاء جدد  

ها بسهولة إنشائيمكن إدارتها وإعادة    ،ةحدود غير معات الحصول على قنوات اتصال  ا عبر اإلنترنت لهذه الجم

 . عليها  عة أو فرض رقابة مؤقتةا لجممنصة ا حذففي حالة 

االجتماعي    توفر التواصل  لمنصات  والتوصية بين  تصال  االمن  ن  مك  تُ   خصائص الخوارزميات  األشخاص 

الجوهرية لوسائل التواصل    خصائص استخدام هذه ال  يءسأ  بالمحتوى الذي يناسب تفضيالت المستخدمين. وقد 

  ها ووسعتاإلنترنت  خبيث من قبل الجماعات اليمينية المتطرفة التي أنشأت مجتمعات على    على نحو  االجتماعي  

    رسائلها إلى عدد كبير من األفراد.إيصال  هايمكنبحيث 

ج له  مستوحاة من التحريض على العنف الذي ترو    وقوع هجمات  ت ديناميات اإلنترنت إلى  عالوة على ذلك، أد  

مشاركات وتوزيع  إرسال  بما في ذلك    ،عبر اإلنترنت   ةنشطاألهذه  وقد كانت  باستمرار.  المتطرفة  الجماعات  

ذئاب  في العديد من الهجمات اإلرهابية التي شنتها  وواضحة  حاضرة    ،هجمات وإلهام المقلدينالبيانات لتبرير  

  .منفردة

ا لفهم التفاعل المعقد بين األنشطة  ا ضروريً التطرف أمرً   انتشارفي  اإللكترونية    ات ظاهرة المجتمعأثر  عد تحليل  يُ 

  حقيقي.في العالم الالتي تُطبَّق ذ في العالم االفتراضي واالستراتيجيات نف  التي تُ 
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