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الملخص التنفيذي

يسـتخدم المتطرفـون ذوو القناعـات المتعـددة – ومنهـم الجهاديـون أنصـار القاعـدة 	 
وتنظيم الدولة اإلسـامية في العراق والشـام وكذلك العديد من الجماعات اليمينية 
المتطرفة – حالًيا تطبيق تليغرام للمراسـلة الفورية النصية كمنتدى تنسيقي مركزي 
ألنشـطتهم عبر اإلنترنت. ومع ذلك، نظًرا لسياسـات تليغرام الجديـدة، والتعاون مع 
جهات إنفاذ القانون وشركاء الصناعة اآلخرين، واإلصرار على فرض شروط خدماتها، 
بـات المتطرفـون فـي مواجهة ضغـوط كبيرة علـى نظامهـم اإليكولوجـي القائم على 

تطبيق تليغرام.

تجريـب 	  اإلنترنـت  عبـر  المتشـددون  اليمينيـون  والمتطرفـون  الجهاديـون  ويواصـل 
كبدائـل  تليغـرام  مـع  جنـب  إلـى  جنًبـا  األخـرى  النصيـة  الفوريـة  المراسـلة  تطبيقـات 
محتملـة. ومـع ذلـك، مـن المسـتبعد أن يتـم االنتقـال الشـامل إلـى أي منصـة أخـرى 
على المـدى القصير. وبمقارنـة تليغرام مع منافسـيها، فإن مجموعة ميـزات تليغرام 
وإقبال المتطرفين عليها وسهولة استخدامها تضمن استمرار التطرف في استغال 

المنصة على الرغم من وجود أنظمة تنفيذية جديدة للشركة. 

وبالتزامـن مـع أنصـار الجماعـات المتطرفـة فـي نضالهـا للبقـاء علـى تليغـرام، تحـاول 	 
النصيـة  الفوريـة  المراسـلة  تطبيقـات  علـى  لتعزيـز وجودهـا  تخطـط  أو  المجموعـات 
 Hoop و Gab Chat و BCM( األخـرى. وفـي هـذا الصـدد، حظيـت سـت منصـات
Messenger و Riot.im و Rocket.Chat و TamTam( باهتمـاٍم كبيـٍر من الجماعات 

المتطرفة خال العامين الماضيين كبدائل محتملة لتطبيق تليغرام.

ويوضـح التحليـل التالي أن المتطرفين أقبلوا على هذه المنصات بسـبب مجموعات 	 
ميزاتهـا وسـهولة اسـتخدامها ومواقـف الشـركة المضيفـة مـن الخصوصيـة واألمـن 

وتنظيم المحتوى المتطرف. 

وهنـاك اتجاهـان مـن المحتمـل أن يحددا مسـتقبل االسـتغال المتطـرف لتطبيقات 	 
المراسلة الفورية النصية:

من المرجح أن يبحث أنصار الجماعات المتطرفة التي عززت تواجدها إلى حد كبير 	 
على تليغرام عن منصات بها مجموعات من الميزات واإلمكانيات والتخطيطات 

المرئية التي تتشابه للغاية مع تليغرام.

ومن المرجح أن يواصل أنصار الجماعات المتطرفة جهودهم الستغال منصات 	 
الرسائل الفورية النصية التي توفر خوادم المركزية وإمكانية تخزين البيانات.

تنظـر 	  قـد  النصيـة،  الفوريـة  الرسـائل  لتطبيقـات  المتطـرف  االسـتغال  لمواجهـة 
العالمـي لمكافحـة اإلرهـاب،  المشـتركة، مثـل منتـدى اإلنترنـت  مبـادرات الصناعـة 
فـي تجميع موفري خدمة الرسـائل الفورية النصيـة في منتديات قائمـة بذاتها لتعزيز 
السياسـات  الباحثيـن وصانعـي  علـى  يجـب  المعلومـات. وعموًمـا،  وتبـادل  التعـاون 
علـى  تركـز  نهـج  تبنـي  فـي  يفكـروا  أن  اإلنترنـت  عبـر  التطـرف  بمكافحـة  والقائميـن 
الميـزات، بـداًل مـن النهـج التـي تركـز علـى المنصـات، لتقييـم االسـتغال المتطـرف 

لتقنيات االتصاالت الرقمية. 
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مقدمة: المتطرفون، وتليغرام،   1
واالنتقال

يبحـث هـذا التقريـر خليًطـا مـن تطبيقـات المراسـلة الفوريـة النصيـة عبـر اإلنترنـت التـي 
تفضلهـا الجماعـات الجهاديـة واليمينيـة المتطرفـة المتشـددة، مـع التركيـز علـى تخطيـط 
المسـتخدمين  خصوصيـة  بشـأن  لهـا  المضيفـة  الشـركات  ومواقـف  الفنيـة  ميزانياتهـا 
 BCM( وأمنهـم وتنظيمهـم. ولهـذا يحلـل التقريـر سـت خدمـات للمراسـلة عبـر اإلنترنـت
التـي   )TamTam و Rocket.Chat Gab Chat و Hoop Messenger و Riot.im و  و 

تستخدمها أو قد تستخدمها الجماعات المتطرفة مع تليغرام.

وفيمـا يركـز كثيـرون مـن أنصـار الجماعـات المتطرفـة المختلفـة حالًيا علـى خدمـة تليغرام 
للمراسـلة الفوريـة عبـر اإلنترنت، يسـعى آخـرون إلى منصـات أخـرى.1 وكثيًرا ما ُيشـار إلى 
تليغـرام بأنهـا “المنصـة المفضلـة” للجهادييـن عبـر اإلنترنـت، وخصوًصـا أنصـار تنظيـم 
الدولة اإلسـامية في العراق والشـام )تنظيم داعش(، كما أنها تحظى باسـتمرار بشعبية 
بيـن حـركات اليميـن البالغـة التطـرف.2 ويعتبـر المحللـون وخبـراء التطـرف عبـر اإلنترنـت، 
وحكومـات عديدة، أن تليغرام منصة ثابتة التصاالت الجماعات المتطرفة ذات القناعات 
المتعـددة بسـبب مـا تقدمـه مـن ميـزات، بمـا فيهـا تشـفير اتصـاالت مسـتخدميها مـن 
خصوصيتهـم.3  وحمايـة  هويتهـم  عـن  الكشـف  عـدم  وضمانـات  النهايـة  إلـى  النهايـة 
ويسـتخدم المتطرفون قنوات ومجموعات تليغـرام كنقطة انطاق إلى “عصر المنصات 
المتعـددة”، حيـث ُيعاد بـث محتوى الوسـائط من تليغرام إلـى منصات المراسـلة األخرى 

والمواقع اإللكترونية التي تخاطب الجماهير.4

ولكن التغييرات األخيرة في شـروط الخدمة وسياسـات الخصوصيـة في تليغرام ُتضعف 
اإلمكانيـات التـي توفرهـا المنصـة للجماعـات المتطرفـة. وعلى سـبيل المثال، فـي أبريل 
2018، أضافت تليغرام القسـم 3.8 إلى سياسة خصوصيتها. وينص هذا القسم، الذي 
يعـد خروًجـا عـن حظـر تليغـرام سـابًقا تبـادل المعلومـات مـع الحكومـات، علـى اآلتـي “إذا 
تلقـت تليغـرام أمـًرا مـن المحكمـة يؤكـد أنـك مشـتبه باإلرهـاب، يجـوز لنـا كشـف عنـوان 
IP الخـاص بـك ورقـم هاتفـك للسـلطات المختصـة.”5 وبالتزامـن مـع هـذا التغييـر فـي 
سياسـة خصوصيتهـا، بـدأت تليغـرام أيًضـا مشـاركتها فـي “أيـام إجـراءات اإلحالـة” التـي 
نظمهـا اليوروبـول وجهات إنفاذ القانـون في االتحـاد األوروبي.6 وخال يوم إجـراء اإلحالة 
الحادي عشـر، اقتصر نطاق مشـاركة تليغرام على مجرد مراقبة قيام جهات إنفاذ القانون 
األوروبية باكتشـاف المحتوى اإلرهابي وتحديده.7 ولكن خال يوم إجراء اإلحالة السادس 
عشـر في نوفمبـر 2019، تعاونـت تليغـرام مـع يوروبـول وشـركاء الصناعـة غوغـل وتويتـر 
وانسـتغرام.8 وقامـت المنصـات مًعـا بإزالـة 26,000 عنصـًرا من دعايـة داعش، بمـا فيها 
الحسابات والقنوات والمجموعات ومقاطع الفيديو والمنشورات األخرى من مواقعها.9 

 Clifford, Bennett, and Helen Powell. 2019. ”Encrypted Extremism: Inside the English-Speaking  1
 Islamic State Ecosystem on Telegram.“ Washington, D.C.: Program on Extremism.

 https://extremism.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2191/f/EncryptedExtremism.pdf؛ 
 Bloom, Mia, Hicham Tiflati, and John Horgan. 2019. ”Navigating ISIS’s Preferred Platform: Telegram.“ Terrorism and

 Political Violence 31 )6(: 1242–1254. https://doi.org/10.1080/09546553.2017.1339695؛ 
“Orbis .Bloom, Mia, and Chelsea Daymon. 2018. ”Assessing the Future Threat: ISIS’s Virtual Caliphate 62 )مايو(. 

 https://doi.org/10.1016/j.orbis.2018.05.007؛ 
Telegram: The Latest Safe Haven for White Supremacists.“ 2019. Anti-Defamation League”. 2 ديسمبر 2019. 

https://www.adl.org/blog/telegram-the-latest-safe-haven-for-white-supremacists.
.Anti-Defamation League, ”Telegram: The Latest Safe Haven for White Supremacists“  2

.Clifford and Powell, ”Encrypted Extremism“  3
المرجع نفسه.  4
المرجع نفسه.  5

 Amarasingam, Amarnath. 2020. ”A View from the CT Foxhole: An Interview with an Official at Europol’s EU  6
Internet Referral Unit.“ CTC Sentinel 13 )2(. https://ctc.usma.edu/view-ct-foxhole-interview-official-europols-

eu-internet-referral-unit/.
Referral Action Day with Six EU Member States and Telegram.“ 2018. Europol”. 5 أكتوبر 2018.   7

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/referral-action-day-six-eu-member-states-and-telegram.
Europol and Telegram Take on Terrorist Propaganda Online.“ 2019. Europol”. 25 نوفمبر 2019.   8
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المرجع نفسه.  9
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وتعليًقا على هذا اإلجراء، زعم المتحدث باسـم المدعي الفيدرالي البلجيكي إريك فان دير 
سـيبت أن عمليـة اإلزالة الجماعية جعلـت تنظيم داعش “لـم يعد موجوًدا علـى اإلنترنت” 

في الوقت الحالي.10 

وبالرغـم مـن التقييـم األولي الـذي أجراه فـان دير سـيبت، احتفظـت الجماعـات المتطرفة 
بوجودهـا علـى تليغرام بعـد أيام إجـراء اإلحالـة. وفيمـا وجهت هـذه العملية ضربـة مؤقتة 
للتطـرف  العالميـة  الشـبكة  تحليـات  توصلـت  تليغـرام،  علـى  داعـش  تنظيـم  ألنصـار 
والتكنولوجيـا إلـى بقـاء “مخلفات عنيدة مـن وجودها األساسـي” في الخدمة، و “يسـتمر 
نشـر الدعاية الرسمية وغير الرسمية لها بوتيرة ثابتة.”11 قام أنصار داعش، وهي الجماعة 
الوحيـدة التـي تسـتهدفها هـذه الجهـود فيمـا نعلـم، بتعزيـز وجودهـا بسـرعة علـى العديـد 
مـن منصـات المراسـلة الفوريـة البديلـة عبـر اإلنترنـت. وتمكن أنصـار تنظيـم داعش، من 
التـي  المنصـات  “التشـتت علـى هـذه  البقـاء علـى اإلنترنـت ألن  الامركزيـة، مـن  خـال 
يزيـد عددهـا عـن اثنتـي عشـرة منصـة يـؤدي إلـى انتشـار الدعايـة الجهاديـة الامركزيـة أكثـر 
وأكثـر”، لكـن تنظيـم داعـش “زاد مـن ظهـوره” بنشـر هـذا المحتـوى عبـر االنترنـت.12 فـي 
يوليـو 2020، أعلـن تقييـم أجـراه يوروبـول أن “الجهـود المبذولـة لتعزيـز وجـود داعـش عبر 
اإلنترنـت مسـتمرة عبـر العديـد مـن المنصـات، بمـا فيهـا تليغـرام”.13 علـق المسـؤولون 
المشـاركون فـي فعالية أيام اإلحالة علـى تليغرام بأن هذه الجهود ركـزت في الغالب على 
أنصـار داعش، وتركـت الجماعـات الجهادية األخرى وغيرهـا من المتطرفيـن العنيفين فلم 

تتأثر إلى حد كبير بالحملة.14 

وخال عمليات إزالة المحتوى المرتبط بداعش على تليغرام، حافظت الجماعات اليمينية 
المتطرفـة المتشـددة علـى وجودهـا الكبيـر علـى هـذه المنصـة فلـم تعوقهـا جهـود إزالـة 
المحتـوى إلـى حـد كبيـر.15 ومـع ذلك، قـد تطـرأ تغيـرات بطيئـة على هـذه اآلليـة. وقامت 
تليغـرام فـي صيـف هـذا العـام بتنسـيق عمليـات إزالـة المحتـوى الخـاص بأبـرز الجماعات 
عـدًدا  المنصـة  وأوقفـت  منصتهـا.16  علـى  والمتشـددة  المتطرفـة  اليمينيـة  والقنـوات 
 Terrorwave مـن أكثـر القنـوات اليمينيـة المتطرفـة المتشـددة عنًفـا وكراهيـة، بمـا فيهـا
باإلضافـة  تليغـرام،  علـى  العنيـف  المتطـرف  لليميـن  “محـور مركـزي”  Refined، وهـي 
إلـى القنـوات المتصلـة بجماعـة Misanthropic Division و RapeKrieg.17 علـى الرغـم 
مـن عمليـات اإلزالة، لـم تتأثر معظـم القنـوات اليمينية المتطرفـة على تليغـرام ويواصل 
مديرو القنوات المحذوفة جهودهم لنشر المحتوى على المنصة.18 يبقى أن نرى إذا كان 
المتطرفـون اليمينيـون المتطرفـون علـى تليغرام سـيفكرون بجديـة في اسـتخدام منصة 

ر لجهود تليغرام أن تستمر.  أخرى أو إذا ُقدِّ

 Zialcita, Paolo. 2019. ”Islamic State ‘Not Present On The Internet Anymore’ Following European Operation.“  10
https://www.npr.org/2019/11/25/782712176/islamic-state-not-present-on-the-internet- .2019 25 نوفمبر .NPR.Org

anymore-following-european-operation.
Gluck, Raphael. 2020. ”Islamic State Adjusts Strategy to Remain on Telegram.“ Insight. الشبكة العالمية للتطرف   11

 https://gnet-research.org/2020/02/06/islamic-state-adjusts-strategy-to-remain-on-telegram/; .والتكنولوجيا 
 .Creizis, Meili. 2020. ”Telegram’s anti-IS Campaign: Effectiveness, Perspectives, and Policy Suggestions.“ Insight

https://gnet-research.org/2020/07/30/telegrams-anti-is-campaign-effectiveness- .الشبكة العالمية للتطرف والتكنولوجيا
perspectives-and-policy-suggestions/

Jihadists Presence Online Decentralizes After Telegram Ban.“ 2020. Flashpoint”. 17 يناير 2020.   12
https://www.flashpoint-intel.com/blog/terrorism/jihadists-presence-online-decentralizes-after-telegram-ban/.

https://www.europol.europa.eu/sites/ .2020 28 يوليو .”Online Jihadist Propaganda: 2019 in Review.“ 2020. Europol  13
default/files/documents/report_online_jihadist_propaganda_2019_in_review.pdf.

Amarasingam, ”A View from the CT Foxhole.“  14
Katz, Rita. 2020. ”Neo-Nazis Are Running Out of Places to Hide Online.“ WIRED، 9 يوليو 2020.   15

https://www.wired.com/story/neo-nazis-are-running-out-of-places-to-hide-online/.
المرجع نفسه.  16
المرجع نفسه.  17
المرجع نفسه.  18

https://www.npr.org/2019/11/25/782712176/islamic-state-not-present-on-the-internet-anymore-following-european-operation
https://www.npr.org/2019/11/25/782712176/islamic-state-not-present-on-the-internet-anymore-following-european-operation
https://gnet-research.org/2020/02/06/islamic-state-adjusts-strategy-to-remain-on-telegram/
https://gnet-research.org/2020/07/30/telegrams-anti-is-campaign-effectiveness-perspectives-and-policy-suggestions/
https://gnet-research.org/2020/07/30/telegrams-anti-is-campaign-effectiveness-perspectives-and-policy-suggestions/
https://www.flashpoint-intel.com/blog/terrorism/jihadists-presence-online-decentralizes-after-telegram-ban/
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/report_online_jihadist_propaganda_2019_in_review.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/report_online_jihadist_propaganda_2019_in_review.pdf
https://www.wired.com/story/neo-nazis-are-running-out-of-places-to-hide-online/
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تطبيقات المراسلة الفورية   2
النصية: فئات التحليل

من المسـتبعد على المدى القصير انسحاب المتطرفين عبر اإلنترنت وهجرتهم الجماعية 
علـى نطاق واسـع مـن تليغرام إلـى منصة أخـرى. ومع ذلك، هنـاك حاجة لفهـم منصات 
المراسـلة البديلـة التي تسـتخدمها الجماعـات المتطرفـة باإلضافة إلى تليغـرام. وال يتخذ 
المتطرفـون قـرارات “إمـا/أو” بشـأن اسـتخدام المنصـات؛ وكثيـًرا مـا يسـتغلون منصـات 
متعـددة في نفس الوقـت.19 على غرار تجـارب المتطرفين في تليغرام حينمـا كانت تويتر 
وفيسـبوك ترحبـان بهـم، مـن المرجـح أن يقـوم المتطرفـون بتجربـة منصـات المراسـلة 
الثانويـة وإن ظلـت تليغـرام ترحـب بهـم. وعـاوة علـى ذلـك، فـإن تحليـل هـذه المنصـات 
الثانويـة ومقارنتهـا مـع تليغـرام يسـاعدنا فـي إبـراز أكثـر ميـزات منصـات المراسـلة جذًبـا 
للجماعـات المتطرفـة. وإذا افترضنـا أن تليغـرام تواصـل بـذل جهـوٍد كبيـرة وجريئـة إلخاء 
منصاتهـا مـن المتطرفيـن، فمن الضـروري أن يفهـم الممارسـون آليات عمـل المنصات 
الثانويـة الحتـواء مـا يترتـب علـى حمـات اإلزالـة مـن تأثيـرات الدرجـة الثانيـة، مثـل هجـرة 
ترحيبهـا  تزايـد  أو  التنظيميـة،  أجوائهـا  تتسـم بضعـف  التـي  المنصـات  إلـى  المتطرفيـن 
بالمتطرفين أو سياسات الخصوصية واألمان التي تحمي رسائل المتطرفين من تطبيق 

القانون أو سلطة االستخبارات أو المنصات ذاتها.

مـن الواضـح أن منصـات الرسـائل الفورية النصيـة التي تسـتخدمها الجماعـات المتطرفة 
اليـوم ال تقتصـر علـى المنصات السـت التـي اسـتعرضناها في هـذا التحليل. ومـع ذلك، 
تصارع كٌل منها لمنع المتطرفين من استغال خدماتها في السنوات األخيرة؛ وتساعدنا 
المقارنـة بيـن مختلف المنصات في كشـف بعض المزايـا الحيوية التي تعتبـر مهمة عند 
اختيـار هـذه الجماعـات منصـات المراسـلة الفوريـة النصيـة. وتبحث هـذه الورقـة العوامل 
التعامـل مـع المحتـوى  العـام فـي  ـن كل منصـة مـن تحديـد نهجهـا  التـي تمكِّ الخمسـة 
المتطـرف: االسـتخدام المتطـرف، ومجموعـات الميزات، وسـهولة وصول المسـتخدم، 
والخصوصيـة واألمـن، ومشـهد السياسـات/القواعد التنظيميـة. وتسـتدعي كل فئـة من 
هـذه الفئـات الخمـس ثمـة أسـئلة رئيسـية عـن اسـتخدام الجماعـات المتطرفـة منصـات 

المراسلة الفورية: 

المنصـة؟ 	  تسـتخدم  التـي  المتطرفـة  الجماعـات  أنـواع  مـا  المتطـرف:  االسـتخدام 
متـى بـدأت اسـتخدام المنصة؟ هـل تسـتخدم المنصـة حالًيا؟ مـا مـدى التطرف في 

استخدام المنصة؟

مجموعـة الميـزات: مـا الميـزات التـي توفرهـا هـذه المنصـة؟ أٌي مـن هـذه الميـزات 	 
يميزهـا عـن منافسـيها، السـيما عندما يتعلـق األمر باالسـتخدام المتطـرف للمنصة 

)أو بإساءة استخدامها(؟

الخطـوات 	  مـا  المنصـة؟  اسـتخدام  مـدى سـهولة  مـا  المسـتخدم:  سـهولة وصـول 
الازمـة إلنشـاء حسـاب عليهـا والوصول إلـى محتـوى معين؟ مـا هـي البروتوكوالت 
التـي يعمـل النظـام وفًقـا لهـا؟ هـل المنصـة عرضـة للخلـل أو محـاوالت القرصنة أو 

غيرها من جهود رفض تقديم الخدمة؟

الخصوصية واألمن: ما هو وضع خصوصية المستخدم في شروط خدمة المنصة؟ 	 
ن بيانات المسـتخدم؟ من هـم األطراف اآلخـرون الذين  هـل توفر التشـفير؟ أيـن تخـزِّ

يمكنهم الوصول إلى بيانات المستخدم؟

 Prucha, ”IS and the Jihadist Information Highway“; Alkhouri, Laith, and Alex Kassirer. 2016. ”Tech for Jihad:  19
Dissecting Jihadists Digital Toolbox.“ Flashpoint. https://www.flashpoint-intel.com/wp-content/uploads/2016/08/
 TechForJihad.pdf; Conway, Maura. 2006. ”Terrorism and the Internet: New Media – New Threat?“ Parliamentary

Affairs 59 )2(: 283–98. https://doi.org/10.1093/pa/gsl009.

https://www.flashpoint-intel.com/wp-content/uploads/2016/08/TechForJihad.pdf
https://www.flashpoint-intel.com/wp-content/uploads/2016/08/TechForJihad.pdf
https://doi.org/10.1093/pa/gsl009
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مشهد السياسـات/القواعد التنظيمية: ما هي سياسـة المنصة بشأن إزالة المحتوى 	 
اإلرهابـي والمتطـرف؟ هـل ُتصـدر تقاريـر عـن الشـفافية؟ أيـن ُسـجلت المنصـة ومـا 
هـي قوانين تنظيـم المحتوى التي تخضع لهـا؟ ما عاقتها بطلـب الجهات الحكومية 

االطاع على بيانات المستخدم؟

وفي القسـم األخير، يسـلط التقريـر الضوء على أكثر الميزات شـيوًعا في هـذه المنصات 
إليضاح أشـد الميزات جذًبا للجماعات المتطرفة. ويدعو إلى تحليل اسـتخدام المتطرفين 

لإلنترنت ومكافحته باتباع نهج يركز على الميزات، وليس على المنصة.
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استخدام المتطرفين تطبيقات   3
المراسلة الفورية النصية الثانوية

ُيحلـل هـذا القسـم سـًتا مـن منصـات المراسـلة الفوريـة النصيـة التـي يسـتغلها أو قـد 
يسـتغلها المتطرفـون بعـد تشـديد تليغـرام االلتـزام بشـروط الخدمـة. وبعـد سـتة أشـهر 
مـن أيـام إجـراء إحالـة تليغـرام، خُلـص تقريـر أجـراه يوروبـول إلـى أن الجهادييـن المنتميـن 
إلـى داعـش علـى اإلنترنـت، بعـد أن تعرضـوا لموجـة مـن اإلزاالت، “توافـدوا إلـى منصـة 
مثـل  هامشـية،  “تطبيقـات  يختبـرون  كانـوا  بينمـا   ”Hoop Messenger و   TamTam
 Riot الفوريـة  المراسـلة  وبرنامـج   RocketChat و   Blockchain messenger BCM
المجانـي.”20 وعكـف نظراؤهـم فـي الجماعـات الجهاديـة األخـرى، وكذلـك فـي الجماعات 
اليمينيـة المتطرفـة، علـى تجربـة العديد من هـذه المنصات. وفضـًا عن هـذه المنصات 
الخمس، يحلل القسـم منصة إضافية أخـرى، Gab Chat، وهي قيد التطوير حالًيا ولكن 

لديها من اإلمكانيات وإرث الشركة المضيفة ما قد يجذب المتطرفين اليمينيين.21

 BCM Messenger
يقـدم  للمراسـلة كان  التواصـل مهـم”( تطبيـق المركـزي  )“ألن   BCM Messenger الــ
وهنـاك  لنحـو 100,000 مشـترك.22  الجماعيـة  والدردشـات  الخاصـة  الدردشـات  خدمـة 
غموض حول َمنشأ هذه الشركة، فقد أنشأ المنصة مطورون صينيون وُسجلت في جزر 
فيرجـن البريطانية كبديل المركزي لمنصة المراسـلة الصينية WeChat.23 والحظ العديد 
من مراقبي وسـائل اإلعـام المتطرفة عبر اإلنترنـت إقبال أنصار داعش علـى تجريب هذا 
التطبيق في أعقاب أيام إجراء إحالة عام 24.2019 على سـبيل المثال، أنشـأت وكالة ناشر 
اإلخباريـة، إحـدى الشـبكات اإلعاميـة عبـر اإلنترنـت التابعـة لتنظيـم داعـش، عـدة قنوات 
علـى المنصـة فـي ديسـمبر 25.2019 فـي فبرايـر 2020، أخطـرت الشـركة المسـتخدمين 

بأنها أوقفت خدمة المراسلة.26

اإلنترنـت  عبـر  الفوريـة  المراسـلة  برامـج  مـن  وغيـره  تليغـرام  عـن  نفسـها   BCM ميـزت 
بطـرق عديـدة. أولهـا، وأهمها، أنهـا تعمل علـى نموذج خـادم المركزي. وبخـاف خدمات 
المراسـلة األخـرى التـي تخـزن بيانـات المسـتخدم ومعلوماتـه علـى خـوادم مركزيـة يتحكم 
فيهـا مزود الخدمة، قامت BCM وغيرها من األنظمة الامركزية بتوزيع نقاط الخادم عبر 
شـبكة المستخدمين، ما أتاح لكل مسـتخدم إمكانية تخزين بياناته والتحكم في الوصول 
إليهـا.27 بينمـا توفـر بعـض برامـج المراسـلة الفوريـة عبـر اإلنترنـت تقنيـة التشـفير مـن 
النهايـة إلى النهاية لبعض أشـكال االتصاالت )وليس كلها( أو تسـتطيع توفيرها بالطلب 

.Europol, ”Online Jihadist Propaganda: 2019 in Review“  20
Morse, Jack. 2020. يتضح من الوثائق المسربة “قلق الشرطة من تنظيم المتطرفين البيض على Gab Chat”. 13 يوليو 2020.   21

https://mashable.com/article/law-enforcement-documents-violent-white-extremists-encrypted-gab-chat/.
 .BCM Messenger .با تاريخ ،”Privacy Policy“ .2020 تم الوصول في 1 أبريل .BCM Messenger .با تاريخ ”BCM Messenger.“  22

 BCM موقوفة اآلن. ويمكنكم االطاع على إصدارات الصفحة وسياسة خصوصية BCM تم الوصول في 1 أبريل 2020. وخدمة
 https://web.archive.org/web/20200215082731/https://bcm.social/index.html على Wayback Machine باستخدام

.https://web.archive.org/web/20191016053505/https://bcm.social/license/policy.html و
 Yuan, Lanny, Huaibing Jian, Peng Liu, Pengxin Zhu and ShanYang Fu. 2018. المرجع نفسه؛  23

.”AME Blockchain: An Architecture Design for Closed-Loop Fluid Economy Token System.“ White Paper
 Smith, Brenna. 2019. ”Terrorists Use a New Blockchain Messaging App after Telegram Crackdown.“  24

https://mailchi.mp/7884c14d5fb9/terrorists-use-a-new-blockchain- .2019 10 ديسمبر .Bellingcat CryptOSINT
messaging-app-after-telegram-crackdown.

المرجع نفسه؛ “Flashpoint, ”Jihadists Presence Online Decentralizes After Telegram Ban؛   25 
 “Gluck, ”Islamic State Adjusts Strategy to Remain on Telegram؛ 

“Webb, Sam, and Colin Rivet. 2019. ”Terror Group ISIS Testing Blockchain Messaging App. 16 ديسمبر 2019. 
https://finance.yahoo.com/news/terror-group-isis-testing-blockchain-150028142.html.

.https://postimg.cc/3dWTwGmp .2020 22 فبراير ،BCM رسالة إلى مشتركي  26
Yuan et. al. ”AME Blockchain: An Architecture Design for Closed-Loop Fluid Economy Token System.“  27

https://mashable.com/article/law-enforcement-documents-violent-white-extremists-encrypted-gab-chat/
https://web.archive.org/web/20200215082731/https://bcm.social/index.html
https://web.archive.org/web/20191016053505/https://bcm.social/license/policy.html
https://mailchi.mp/7884c14d5fb9/terrorists-use-a-new-blockchain-messaging-app-after-telegram-crackdown
https://mailchi.mp/7884c14d5fb9/terrorists-use-a-new-blockchain-messaging-app-after-telegram-crackdown
https://finance.yahoo.com/news/terror-group-isis-testing-blockchain-150028142.html
https://postimg.cc/3dWTwGmp
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 BCM تتشـابه ذلـك،  بخـاف  افتراضًيـا.28   BCM عبـر المرسـلة  الرسـائل  ر  ُتشـفَّ فقـط، 
 مـع تليغـرام فـي مجموعـة ميزاتهـا )المحادثـات الخاصـة والجماعيـة( وخوارزميـة التشـفير 

التي تستخدمها.29

ويسـتطيع المستخدم إنشـاء حسـاب في BCM بمجرد تنزيل التطبيق وتسجيل المعرف 
الخاص به. وبخاف تليغرام، ال يتطلب التسجيل وجود رقم الهاتف.30 ويتطلب الوصول 
إلـى مجموعات معينـة وجود رابـط الموقـع اإللكتروني إلـى المحتوى، ويتطلـب االتصال 
بالمسـتخدمين اآلخريـن مباشـرًة معرفـة مفتاحهـم العـام أو معرفاتهـم كمسـتخدمين للــ 
BCM. وكان تطبيـق BCM مبنًيـا علـى “بنيـة أساسـية غيـر مركزيـة ومنصـة تطبيقـات” 
تسـمى AME ُصممـت علـى أسـاس مبـدأ “عـدم الثقـة”: “تطبيـق BCM ال يثـق بأحد إال 
 BCM 31 لـم يتمكن أي طـرف ثالث، بما في ذلـك خادم.”BCM نفسـه، وال حتـى بخادم
نفسـه، من فك تشـفير الرسـائل المرسـلة بين المسـتخدمين. كما تقـدم BCM محفظة 
للعمـات المشـفرة باإلضافـة إلـى خدمـة المراسـلة الفوريـة التـي ال تـزال توفرهـا بالرغم 
مـن إغاقهـا.32 ولذلـك أخطـأ مـن ادعـى أن خدمـة المراسـلة الفوريـة كانـت “مبنيـة علـى 
سلسـلة كتـل )blockchain(”، ألن المحفظـة الرقميـة فقـط هـي التـي كانـت مبنيـة على 

سلسلة كتل.33

ووفًقا لسياسة خصوصية BCM، “لن تستخدم الشركة ]بيانات المستخدم[ ولن تفصح 
عنهـا للغيـر إال بإذن مسـبق منـك.”34 من المسـتحيل أن تتمكن الشـركة من فك تشـفير 
الرسـائل المتبادلـة بين المسـتخدمين بفضـل منصتها الامركزيـة وتوفير خدمة التشـفير 
االفتراضـي من النهاية إلـى النهاية لجميـع االتصـاالت. وألن بيانات المسـتخدمين ُتخزن 
بواسـطة ُعقـد فردية فـي الشـبكة، فمن الصعـب تلبيـة طلب الوصـول إلى الخـوادم من 
بـاب تطبيـق القانـون.35 لـم تصـدر الشـركة أي توجيهـات بشـأن خطـة تصديهـا للمحتـوى 
اإلرهابي أو المتطرف، ولكن علق أحد المتحدثين باسم الشركة قائًا فيما تلتزم الشركة 
بقوانيـن السـلطات القضائيـة المحلية، “لـن نلبي بأي حـال من األحـوال أي مطالب بفك 

التشفير وأسرار وخفايا مراقبة المحتوى.”36

 Gab Chat خدمة الدردشة
تأسسـت شـبكة Gab فـي عـام 2016 “كبديـل فـي حريـة التعبيـر” لتويتـر؛ وزعـم الشـريك 
المؤسـس، أندرو توربا، أن الدافع الرئيسي إلنشاء هذه المنصة هو “االحتكار االجتماعي 
الكبيـر ذو الميـول اليسـارية”.37 وذاعت سـمعتها السـيئة كونهـا نقطة لحشـد المتطرفين 
اليمينييـن المتشـددين عبر اإلنترنت وأثارت أسـئلة عديـدة عندما اتضـح أن مرتكب حادث 
إطـاق النـار فـي أكتوبـر 2018 فـي كنيـس تـري أوف اليـف فـي بيتسـبرغ كان قـد انضم 
إلـى مجتمـع هامشـي مـن النازييـن الجدد علـى المنصـة.38 ومـا كان مـن مـزودي خدمات 
 Gab المتعددين إال أن أوقفوا تقديم خدماتهم إلى هذا الموقع.39 وبعد أن تنقلت Gab
بين شـركات االسـتضافة، احتفظت بأكثـر من 1,000,000 حسـاب ومجتمـع ثابت يضم 

متطرفين يمينيين.40

فـي أواخـر ينايـر 2020، أعلنـت Gab أنها فـي المراحل األولى مـن طرح منصة للمراسـلة 
الفوريـة علـى غـرار تليغـرام، تسـمى Gab Chat.41 وأعلنـت أن هـذه الخدمـة عبـارة عـن 

“FAQ”. با تاريخ. BCM Messenger. تم الوصول في 1 أبريل 2020.   28
https://web.archive.org/web/20200115224708/https://bcm.social/faq.html.
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“خدمة مراسـات ودردشـة مشـفرة ومـزودة بغرف دردشـة عامـة وخاصة.”42 وزعـم توربا 
أن غـرف الدردشـة العامة، مثـل تليغـرام، لن تقـدم تشـفيًرا افتراضًيا لجميـع االتصاالت، 
لكـن الدردشـات الخاصـة سـتكون مشـفرة مـن النهايـة إلـى النهايـة: “ال يسـتطيع قـراءة 
الغرف المشـفرة إال األعضاء في غرفة الدردشة، وال حتى Gab.”43 عاوة على ذلك، لن 
ُيسـتضاف تطبيق Gab Chat إال علـى موقع Gab اإللكتروني وليـس متاجر التطبيقات 

الشهيرة التي توفرها غوغل و آبل.44

والميزة األساسـية في منصة Gab للمتطرفين هي ضمان الشـركة عـدم إدارة المحتوى 
أو إزالتـه. وأنها تعتبر إتاحة حرية التعبير أمًرا مقدًسـا وتفتخر بسياسـتها المناهضة لفرض 
الرقابـة.45 ومـع ذلـك، “في حالة اكتشـاف تهديـد غيـر قانوني علـى المنصـة، أو إذا علمنا 
بحـدوث سـلوك خطيـر عنيـف خـارج المنصـة مـن فـرد ربمـا يكـون قـد أنشـأ حسـاًبا علـى 
موقعنـا”، فإن الشـركة سـوف “]تتعـاون[ و ]تتواصل[ مع جهـات إنفاذ القانـون الفيدرالية 

والمحلية والوالياتية باستمرار … لمساعدتها في منع الجرائم الخطيرة.”46

ومـا زالـت Gab Chat فـي مرحلـة التجريـب.47 وإذا وضعنـا فـي اعتبارنا شـعبية Gab بين 
المتطرفين اليمينيين كبديل لمقدمي وسائل التواصل االجتماعي الجماهيرية مثل تويتر 
و فيسـبوك، فمـن المنطقـي أن نتوقـع تبنـي بعـض المتطرفيـن Gab Chat. ُيضـاف 
إلـى هـذا شـعبية خدمـة تليغـرام ومـا كان علـى شـاكلتها مـن خدمـات بيـن المتطرفيـن 
 ،Gab تقدم خدمات مماثلة لخدمات تليغرام تحت راية Gab Chat اليمينيين. وإذا كانت
فقـد يعتبرها المتطرفـون اليمينيون المتشـددون منصـة مضيافة للمراسـلة الفورية عبر 

اإلنترنت ويحاولون استغال المنصة عندما تعمل بكامل طاقتها.

 Hoop Messenger خدمة المراسلة
خدمـة Hoop Messenger عبـارة عـن تطبيـق للمراسـلة الفوريـة عبـر اإلنترنت، علـى غرار 
تليغـرام، يوفـر خيـارات للتواصل فـي صورة دردشـات خاصة وغـرف دردشـة وقنوات من 
واحـد إلـى متعدد. وتقوم بتشـغيلها شـركة صغيـرة في كنـدا.48 في ديسـمبر 2019، بعد 
جهـود إزالـة وسـائل اإلعـام المرتبطـة بداعـش بتنسـيق مـن اليوروبـول، أنشـأت العديـد 
مـن المنافـذ اإلعاميـة الرسـمية وغيـر الرسـمية التابعـة لتنظيم داعـش والقاعـدة قنوات 
علـى Hoop Messenger، ومـن أنصارهمـا َمـن شـجع اسـتخدام المنصـة كبديـل آمـن 
لتليغـرام.49 وبعـد أيـام، أزالـت الشـركة عـدًدا كبيـًرا مـن القنـوات المرتبطة بتنظيـم داعش 
علـى منصتها.50 وفي أواخر يناير 2020، حذرت مؤسسـة إعاميـة موالية لتنظيم داعش 
متابعيهـا من اسـتخدام Hoop Messenger، مدعية أنه يجمع معلومات شـخصية كثيرة 

من المستخدمين.51

تـزال داعـش تحظـى بحضـور كبيـر علـى Hoop Messenger. ويـرى بعـض  واليـوم، ال 
أنصـار داعـش البارزين أن هذا الخيـار قد يكون أكثـر الخيارات جاذبيـة كبديل لتليغـرام حالًيا. 
وفـي أوائل يونيـو 2020، أصدرت قنـاة وكالة ناشـر اإلخبارية على تليغرام رسـالة “عاجلة” 
لمتابعيها مفادها أن Hoop Messenger سـيكون قناتها األساسـية لنشـر األخبار.52 جاء 
هذا اإلعان بعد الضغوط المستمرة على القنوات الموالية لتنظيم داعش على تليغرام. 
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وفـي األيـام التـي أعقبـت اإلعـان، اسـتورد أنصارهـا عـدًدا كبيـًرا مـن القنـوات المؤيـدة 
 Electronic 53 وأصدرت مؤسسـة.Hoop Messenger لتنظيـم داعش من تليغـرام إلـى
باألمـن  الخـاص  المحتـوى  إنتـاج  عـن  والمسـؤولة  داعـش،  لتنظيـم  التابعـة   Horizons
الرقمي والتشـغيلي، دليًا لمشتركيها عن كيفية استخدام Hoop Messenger بأمان.54 
وبالرغم من هذه الجهود، اسـتجاب Hoop Messenger بدوره بإطاق حملة أخرى إلزالة 

المحتوى الموالي لتنظيم داعش عن منصته.55 

ويتميـز Hoop Messenger عن غيره من خدمات المراسـلة الفورية بميزة “Vault”، وهو 
نظام لتخزين الملفات محمي بكلمة مرور ويتيح للمسـتخدمين إمكانية حفظ الدردشات 
والصـور ومقاطـع الفيديـو والملفـات األخـرى. ومـا أن ينشـيء المسـتخدم كلمـة مـرور، 
ر جميـع الدردشـات والملفـات المحفوظـة فـي نظـام Vault مـن النهايـة إلـى النهاية  ُتشـفَّ
علـى كٍل مـن جهـاز المسـتخدم والسـحاب؛ أمـا القنـوات وجميع الدردشـات األخـرى فإنها 
غيـر مشـفرة مـن النهايـة إلـى النهايـة.56 ويسـتطيع المسـتخدمون أيًضـا إنشـاء كلمـات 
مـرور زائفـة لنظـام Vault الخـاص بهـم، وبمجـرد إدخالهـا، تتلـف محتويـات Vault ذاتًيا.57 
مـن خـال موقـع الخدمـة اإللكترونـي، يتوفـر للمسـتخدمين أيًضـا خيـار حذف حسـاباتهم 
عـن ُبعـد، ما يـؤدي إلى حـذف نهائي لجميـع البيانـات الموجودة على حسـاب المسـتخدم 
المـرور  فـإن كلمـات  للشـركة،  المخزنـة علـى هواتفهـم.58 ووفًقـا  الشـخصية  والبيانـات 
الوهميـة لنظـام Vault واإلتـاف الذاتـي للبيانـات ميزتـان مفيدتـان السـيما إذا “دخلـت 
أماكـن ُيطلـب منـك فيهـا تسـليم هاتفـك … مـا عليك سـوى حـذف Hoop وتنزيلـه مرة 

أخرى بمجرد إعادته إليك بأمان.”59

ويتطلب إنشـاء حسـاب في Hoop Messenger التسـجيل برقـم هاتف و/أو عنـوان بريد 
إلكترونـي. وبخـاف بعـض المنصـات األخـرى، يسـتطيع المسـتخدمون إنشـاء معرفـات 
مسـتخدمين متعـددة للحسـاب الواحـد.60 االشـتراك فـي الدردشـات مطلـوب للحصـول 
علـى تشـفير النهايـة إلـى النهايـة الـذي ال يمكـن إجـراؤه إال مـن خـال نظـام Vault، لكـن 
أيًضـا متصفـح شـبكة افتراضيـة خاصـة )VPN( فـي خدمتـه  Hoop Messenger يوفـر 
ليتمكـن المسـتخدمون مـن تصفـح الويـب مـن التطبيـق دون مراقبـة.61 وتتشـابه هـذه 

المنصة مع تليغرام في هيئتها ووظائفها.

وتحدد األقسام 9 و 10 و 11 من شروط خدمة Hoop Messenger طريقة تعاملها مع 
المحتـوى الضار. وتحظـر الخدمة “السـلوك المرفـوض والمحتوى غير المقبول”، وتشـير 
إلـى أن الشـركة سـتزيل أي محتـوى أو حسـاب لمسـتخدم ينتهـك شـروط الخدمـة.62 فـي 
ديسـمبر 2019، أوضحـت الشـركة أن هـذه اإلجـراءات تنطبـق علـى المحتـوى اإلرهابـي، 
وزعمت أن الشـركة “سـوف تواصل إغـاق الجماعـات المرتبطة بداعش” بعـد حذف عدد 
كبيـر مـن القنوات والدردشـات المواليـة لتنظيم داعـش من المنصـة.63 ونظـًرا لما تقوم 
بـه الشـركة مـن إجـراءات منسـقة ضـد المحتـوى والحسـابات المتعلقـة بتنظيـم داعـش، 
أعـرض بعـض أنصاره فيما يبـدو عـن اسـتخدام Hoop Messenger، وحـذروا غيرهم من 
اسـتخدامه.64 ومـع ذلك، ِمـن أنصار داعـش َمن ال يـزال مقتنًعا بـأن المنصـة هي أفضل 

البدائل المتاحة لتليغرام.
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.Hoop Messenger, ”FAQ“  56
المرجع نفسه.  57
المرجع نفسه.  58

.http://hoopmessenger.com/ .2020 تم الوصول في 1 أبريل .Hoop Messenger با تاريخ. خدمة المراسلة .”Hoop Messenger“  59
المرجع نفسه.  60
المرجع نفسه.  61

.http://hoopmessenger.com/legal/ .2020 تم الوصول في 1 أبريل .Hoop Messenger با تاريخ. خدمة المراسلة .”Privacy & Terms“  62
 @HoopMessenger, 2019. ”We will continue shutting down ISIS-related groups. We encourage everyone to send  63

 us suspicious channels via email. Since our team is quite small we are relying on the public to help us. If there are
https://twitter.com/HoopMessenger/ .2019 5 ديسمبر .any questions please reach out to our team via email or DM“

status/1202698188160811008.
MEMRI, ”Pro-ISIS Media Foundation Warns ISIS Supporters Against Using Hoop Messenger.“  64

https://twitter.com/einfal/status/1279124715957891072
https://twitter.com/einfal/status/1279124715957891072
https://twitter.com/MENAanalyst/status/1291415487453302790
http://hoopmessenger.com/
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 Riot.im تطبيق
تطبيـق المركـزي  هـو   )2020 يوليـو  فـي   Element تسـميته  )أعيـدت   Riot.im تطبيـق 
للدردشـة مبنـي علـى شـبكة Matrix.65 ويقـدم خدمـة االتصـاالت فـي صـورة دردشـات 
ومجموعـات واحـد إلـى واحـد، وميـزة تبـادل الملفـات ويمنـح المسـتخدمين خيـار التحكم 
فـي الوصـول إلـى االتصـاالت.66 وكان تصميمـه فـي البدايـة كمنصـة للتعـاون المكتبـي 
 Slack ويتشـابه هيكلًيـا مـع غيـره مـن تطبيقـات المراسـلة الفوريـة فـي تلك الفئـة )مثـل
و Twist و Microsoft Teams(.67 وخـال فترة تجريبه مع منصات الويب الامركزية، بدأ 
أنصـار تنظيم داعـش أواًل، ومن بعدهم بوقت قصيـر أنصار تنظيم القاعـدة وغيرهم من 
أنصـار الجهادييـن، فـي إنشـاء مجموعات علـى المنصـة فـي سـبتمبر 68.2017 وحافظت 
هـذه المجموعـات علـى اسـتمرار وجودهـا علـى المنصـة منـذ عـام 69.2017 ولكـن، نظـًرا 
ألن معظـم أنصارهـم فضلـوا تخزيـن اتصاالتهـم علـى خادم الشـركة العـام، فهنـاك خلل 
المحتـوى وجهـود  إزالـة  خـوادم Riot.im بسـبب  علـى  الجهاديـة  الشـبكات  مسـتمر فـي 
إزالـة الحسـابات.70 والحـظ مراقبـو الجماعـات اليمينيـة المتطرفـة علـى اإلنترنـت أيًضا أن 
بعـض القنـوات اليمينيـة المتطرفـة البارزة علـى تليغرام بـدأت أيًضـا في ترسـيخ وجودها 

 71.Riot.im على

ونظـًرا لتأسيسـها علـى منصـة Matrix الامركزيـة، شـعر مراقبـو النشـاط المتطـرف عبـر 
تليغـرام”  التالـي مـن  المحسـن  بالقلـق مـن أن Riot.im “قـد يصبـح اإلصـدار  اإلنترنـت 
 Riot.im يقـدم  وكخيـار،  بهـم.72  الخاصـة  خوادمهـم  اسـتضافة  المتطرفـون  فضـل  إذا 
للمسـتخدمين إمكانيـة تخزيـن اتصاالتهـم علـى خـادم matrix.org العـام، أو علـى خـادم 
متميز ومدفوع يسـتضيفه المسـتخدم بنفسه )أو مؤسسـته(، أو على خوادم عامة أخرى 
ُينشـئها مسـتخدمو Riot.im أو علـى خـوادم مخصصـة.73 وبالتالـي، بينمـا توفـر المنصة 
خـوادم المركزيـة، فإنهـا تطلـب مـن المسـتخدم نفسـه المشـاركة فـي الخـادم ثـم إدارتـه. 
وبغض النظر عن االتصاالت سواًء كانت مخزنة على خادم عام مركزي أو خادم المركزي، 
يستطيع المستخدمون تفعيل تشفير اتصاالتهم على Riot.im من النهاية إلى النهاية.74

ويتطلـب التسـجيل للحصـول على حسـاب Riot.im إنشـاء اسـم مسـتخدم وكلمـة مرور، 
ويسـتطيع المسـتخدمون أيًضـا أن يختـاروا اسـتخدام عنـوان البريـد اإللكترونـي.75 وبعـد 
إنشـاء الحساب، يستطيع صاحب الدردشة تغيير إعداداتها بحيث ال يتمكن من المشاركة 
فيهـا إال مسـتخدمون محـددون فقـط، وال يسـتطيع الوصـول إلـى الدردشـة أو إتاحتهـا 
للعامة إال المسـتخدمون الذين لديهم رابط للدردشة فقط.76 يستطيع المشاركون أيًضا 

تفعيل تشفير الرسائل من النهاية إلى النهاية. 

 .Matrix وخوادمـه العامة مسـتضافة على ،Matrix مبنـي على منصـة Riot.im وتطبيـق
وهاتـان الخدمتان مقرهما فـي المملكة المتحدة.77 والعاقة بيـن Riot.im و Matrix لها 
آثـار ملحوظـة علـى فهـم المتطرفيـن موضـوع الخصوصيـة واألمـن علـى المنصـة. أواًل، 
خـوادم  علـى  اتصاالتهـم  اسـتضافة  المتطرفـون   Riot.im يفضـل مسـتخدمو مـا  كثيـًرا 
Matrix العامـة االفتراضية، بداًل من إنشـاء خـوادم المركزية خاصة بهـم وإدارتها.78 وهذا 
يعنـي أن اتصاالتهـم تشـملها شـروط خدمـة Matrix وتخضـع لقواعـد تنظيميـة صارمـة 
بشـأن المحتـوى المتطـرف عبـر اإلنترنـت فـي المملكـة المتحـدة. وتحظـر شـروط خدمـة 
Matrix اسـتخدام الخدمة “ألية أغراض غير قانونية أو لدعم أنشـطة غيـر قانونية بموجب 
قانـون المملكة المتحدة/االتحاد األوروبي”، بما في ذلك المحتوى اإلرهابي.79 وبالتالي، 

.https://about.riot.im/features .2020 تم الوصول في 1 أبريل .Riot.im با تاريخ. تطبيق .”Features“  65
المرجع نفسه.  66
المرجع نفسه.  67

“Flashpoint, ”Jihadists Presence Online Decentralizes After Telegram Ban؛   68 
Gluck, ”Islamic State Adjusts Strategy to Remain on Telegram“.

المرجع نفسه.  69
King, Peter. 2019. ”Islamic State Group’s Experiments with the Decentralized Web.“ Europol. https://www.europol.  70

europa.eu/publications-documents/islamic-state-group%E2%80%99s-experiments-decentralised-web.
Communication with Jon Lewis, Program on Extremism، 1 أبريل 2020.  71

 .Bodo, Lorand. 2018. ”Decentralised Terrorism: The Next Big Step for the so-Called Islamic State )IS(?“ VOX – Pol  72
.https://www.voxpol.eu/decentralised-terrorism-the-next-big-step-for-the-so-called-islamic-state-is/ .2018 12 ديسمبر

.Riot.im, ”Features“  73
المرجع نفسه.  74
المرجع نفسه.  75
المرجع نفسه.  76

.https://riot.im/privacy .2020 تم الوصول في 1 أبريل .Riot.im با تاريخ. تطبيق .”Privacy Notice“  77
.King, ”Islamic State Group’s Experiments with the Decentralized Web“  78

.Riot.im, ”Privacy Notice“  79

https://about.riot.im/features
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/islamic-state-group%E2%80%99s-experiments-decentralised-web
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/islamic-state-group%E2%80%99s-experiments-decentralised-web
https://www.voxpol.eu/decentralised-terrorism-the-next-big-step-for-the-so-called-islamic-state-is/
https://riot.im/privacy
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ُتزيـل الشـركة المحتـوى والحسـابات المتطرفة عن منصاتهـا بانتظام. وعندما تسـتضيف 
الجماعـات المتطرفـة محتـوى علـى خـوادم المركزيـة تابعـة للغيـر، فغالًبـا مـا تجد نفسـها 
أمـام خدمـة رديئة وجهـود إزالة مسـتقلة يقوم بهـا أصحاب المنصـات الصغيـرة.80 وحتى 
اآلن، لـم يأخـذ بزمام المبادرة واسـتضافة دردشـات Riot.im على خوادم ذاتيـة اإلدارة إال 

عدد قليل من المتطرفين.81

 Rocket.Chat منصة
توفـر  اإلنترنـت  عبـر  الفوريـة  للمراسـلة  المركزيـة  منصـة  عـن  عبـارة   Rocket.Chat
أو  الخاصـة  خوادمهـم  علـى  واالتصـاالت  المحتـوى  اسـتضافة  إمكانيـة  لمسـتخدميها 
تنظيـم  وسـائل  أن  بالذكـر  والجديـر  العـام.82   Rocket.Chat خـادم  علـى  المـواد  تخزيـن 
داعـش اإلعاميـة المركزيـة جربـت، فـي ديسـمبر 2018، إدارة خـادم اتصاالتهـا الخـاص 
علـى منصـة Rocket.Chat، وهـي مـن أولـى محـاوالت الجهادييـن االسـتفادة الكاملـة 
مـن منصـات الويـب الامركزيـة.83 واسـتضافت وكالـة أنبـاء ناشـر التابعة لتنظيـم داعش 
ُذِكـر فـي  والـذي   ،Techhaven خـادم يسـمى علـى   Rocket.Chat قنـوات  العديـد مـن 
دليـل مسـتخدمه أنـه مصمـم لتوفيـر “منتـدًى مفتوًحـا للنقـاش والخصوصيـة الرقميـة 
بسـبب  تسـتهدفهم  الذيـن  النـزاع  مناطـق  فـي  المضطهديـن  للمسـتخدمين  واالبتـكار 
معتقداتهم األنظمُة االستبداديُة في الغرب.”84 ومنذ ذلك الحين، يعكف تنظيم داعش 
والجماعـات الجهاديـة األخـرى، بمـا فيهـا القاعـدة، علـى إنشـاء قنـوات ومجموعـات علـى 

85.Rocket.Chat منصة

ومنصـة Rocket.Chat، بخـاف غيرهـا مـن المنصـات التـي تناولهـا هـذا التقريـر، تشـبه 
متـا فـي البدايـة للتعاون  Riot.im إلـى حـد كبيـر مـن حيـث أنهمـا منصتـان للمراسـلة ُصمِّ
فـي تسـيير العمـل المكتبـي الـذي يوفـر للمسـتخدمين إمكانيـة اختيـار الخـوادم المـدارة 
مركزًيا أو الخوادم الامركزية التي يديرها المستخدمون.86 واألسهل إنشاء الخادم وإدارته 
علـى Rocket.Chat وليس Riot.im. وإنشـاء حسـاب على خـادم Rocket.Chat العام أو 
االشـتراك فـي خـادم مسـتضاف اسـتضافة خاصـة يتطلب اسـَم مسـتخدم وكلمـَة مرور 
وبريًدا إلكترونًيا.87 وبمجرد إنشـاء الحساب، يسـتطيع المستخدمون بدء الدردشة مباشرًة 
مع مسـتخدمين آخرين أو إنشاء قنوات عامة أو قنوات بالدعوة فقط. وتتضمن المنصة 
أيًضـا ميـزات فريـدة أخـرى متعـددة مـن المحتمـل أن تكـون جذابـة للجماعـات المتطرفـة، 

ومنها الترجمة اآللية للمشاركات من لغة إلى أخرى.88

وُيعد خيار استضافة الخوادم الامركزية معضلًة تواجه الجماعات المتطرفة. فإذا فضلوا 
اسـتضافة اتصـاالت Rocket.Chat علـى خـادم الشـركة المركـزي، فـإن الشـركة يمكنهـا 
إمـا إزالـة القنـوات التـي تـروج التطـرف وفًقـا لقواعـد سـلوك المسـتخدم أو، فـي حالـة 
وجـود أسـباب ملزمـة، أن تصبـح الشـركة “مطالبـة باإلفصـاح عـن بياناتـك الشـخصية إذا 
لـزم األمـر بموجـب القانـون أو اسـتجابة لطلبـات قانونيـة مـن السـلطات العامـة.”89 وقد 
إلـى  يسـتغرق اختيـار اسـتضافة االتصـاالت علـى خـادم المركـزي وقًتـا طويـًا. ويحتـاج 
ض الجماعـات المتطرفـة لمشـكات أخـرى.90 وبعـد ثاثـة أشـهر  خبـرة تقنيـة، وقـد ُيعـرِّ
مـن إنشـاء وكالة ناشـر اإلخباريـة قنواتهـا على خـادم Techhaven، تم اسـتهداف الشـركة 
 Rocket.Chat المضيفـة بهجمات موزعة رفضت الخدمة وجعلت معظـم قنواتهم على
ض  غيـر صالحـة للعمل.91 وإنشـاء خـادم مخصص السـتضافة الدعايـة المتطرفة قـد يعرِّ
الخـادم لاسـتهداف الرقمـي. وفـي حالـة حـدوث الخلـل المنشـود، قـد تضطـر الجماعات 
المتطرفة على المنصات الامركزية مثل Rocket.Chat إلى القفز من خادم إلى آخر، ما 

يقلل فائدة المنصة كقاعدة ثابتة للدعاية. 

.King, ”Islamic State Group’s Experiments with the Decentralized Web“  80
.Bodo, ”Decentralized Terrorism“ المرجع نفسه؛  81

.https://rocket.chat/ .2020 تم الوصول في 1 أبريل .Rocket.Chat .با تاريخ .”Rocket.Chat“  82
 .sec. Middle East ،2019 25 نوفمبر .BBC News. 2019. ”Europol Disrupts IS Propaganda Machine“  83

.https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50545816
.King, ”Islamic State Group’s Experiments with the Decentralized Web“  84

.Flashpoint, ”Jihadists Presence Online Decentralizes After Telegram Ban“  85
.Rocket.Chat, ”Rocket.Chat“  86

المرجع نفسه.  87

المرجع نفسه.  88
https://rocket.chat/privacy. .2020 تم الوصول في 1 أبريل .Rocket.Chat .با تاريخ ”Rocket.Chat Privacy Policy.“  89

.King, ”Islamic State Group’s Experiments with the Decentralized Web“  90
المرجع نفسه.   91
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 TamTam برنامج
 ،Mail.ru عبـارة عـن برنامـج للمراسـلة الفوريـة عبـر اإلنترنـت تديـره مجموعـة TamTam
وهي الشـركة الروسـية التي تمتلك الحصة األكبر من اإلنترنت الناطق بالروسية وتشغل 
 92.Odnoklassniki و Vkontakte أيًضا منصتْي وسـائل التواصل االجتماعي الشهيرتين
وبرنامـج TamTam متطابـق تقريًبـا مـن الناحيـة الهيكليـة مع تليغـرام من حيـث مجموعة 
جماعيـة.93  دردشـة  وخيـارات  خاصـة  وقنـوات  عامـة  وقنـوات  دردشـات  ويوفـر  ميزاتـه. 
برنامـج   Mail.ru مجموعـة  وأنشـأت  مقصـود.   TamTam و  تليغـرام  بيـن  والتشـابه 
TamTam كبديـل لتليغـرام خـال الجهود المسـتمرة التـي تبذلها الحكومة الروسـية لحظر 
عناوين IP تليغرام عن اإلنترنت الروسي.94 وتتمتع مجموعة Mail.ru بعاقات وثيقة مع 
الحكومـة الروسـية، وهنـاك مزاعـم أنهـا أكثر اسـتعداًدا مـن نظيرتهـا لتلبية طلبـات جهات 

تنفيذ القانون الروسية الحصول على بيانات المستخدمين.95

عقـب   TamTam علـى  والمجموعـات  القنـوات  مـن  كبيـًرا  عـدًدا  داعـش  أنصـار  وأنشـأ 
وتحركـت  ديسـمبر 96.2019  فـي  تليغـرام  علـى  يوروبـول  اتخـذه  الـذي  المنسـق  اإلجـراء 
شـركة TamTam بسـرعة لمواجهـة زيـادة المحتـوى المرتبـط بداعـش.97 وصـرح متحـدث 
باسـم الشـركة لــ Vice News بـأن TamTam “تعارض بشـدة وجـود أي نوع مـن محتوى 
المنظمـات اإلرهابيـة علـى منصتنـا” ودعـا المسـتخدمين إلـى اإلبـاغ عـن أي محتـوى أو 
حسـابات تـروج للجماعـات اإلرهابيـة.98 وبعـد حملـة تطهيـر قامـت بهـا TamTam، أخذت 
الجماعـات الجهاديـة تحـذر متابعيهـا مـن اسـتخدام المنصـة.99 علـى سـبيل المثـال، فـي 
فبرايـر 2020، نشـرت مجموعـة مـن أنصـار تنظيـم داعـش الناطقيـن باإلنجليزيـة اسـمها 
“أسـود التوحيد” علـى موقـع Rocket.Chat أن “الحكومة الروسـية يمكنهـا الوصول إلى 
جميع حسابات TamTam … احِم نفسك بإزالة TamTam من هاتفك أو جهاز الكمبيوتر. 

استخدم تطبيقات آمنة مثل Riot و Rocket.Chat وتليغرام”.100

يطلـب TamTam مـن المسـتخدمين اتبـاع نفـس اإلجـراءات مثل تليغرام إلنشـاء حسـاب 
والوصـول إلـى المحتـوى. ويوفـر نفـس مجموعـة الميـزات مثـل تليغـرام، بمـا فـي ذلـك 
جماعيـة  ومحادثـات  متعدديـن  إلـى  واحـد  وقنـوات  واحـد  إلـى  واحـد  الدردشـات  خيـارات 
كبيـرة.101 ويسـتطيع المسـتخدمون إتاحـة الدردشـات والقنـوات للجمهـور أو تخصيـص 
إمكانية الوصول إليها بالدعوة فقط.102 حتى إن أوجه تشـابه TamTam مع تليغرام تمتد 
إلـى اسـم نطاقهـا أيًضـا. ويتـم الوصـول إلـى ارتباطـات تليغـرام التشـعبية المختصرة من 
خـال اسـم النطـاق t.me؛ أمـا TamTam فيسـتخدم tt.me.103 وتـروج الشـركة بنشـاط 
لقابليـة تشـغيلها البينـي مـع تليغـرام فـي السـوق الروسـية باإلعـان صراحـة عـن مـدى 

تشابهها مع تليغرام على قنوات تليغرام الروسية الشهيرة.104

ويكمـن االختاف الرئيسـي بين تليغـرام و TamTam في موضـوع الخصوصية واألمان. 
وشـركة TamTam مسـجلة فـي االتحـاد الروسـي وسياسـة بياناتهـا “ُتعاَلج وفًقـا لقوانين 
االتحاد الروسـي.”105 وهذا يعنـي أن TamTam، على عكس تليغرام، تحرص على االلتزام 
بالقانـون الروسـي الـذي ُيلـزم مقدمـي الخدمـات بمنـح إمكانيـة الوصـول السـري لخدمـة 
األمـن الفيدراليـة )FSB(، وهـي وكالـة إنفـاذ القانـون الرئيسـية فـي االتحـاد الروسـي.106 
وتشـير إلى إنها تقوم بالتشـفير، ولكن يعتقد الخبراء أنها ربما سـلمت نسـًخا من مفاتيح 

 .”Some Messenger Called ‘TamTam’ Is Trying to Replace Telegram in Russia. What the Heck Is It?“ 2018. Meduza  92
https://meduza.io/en/feature/2018/04/17/some-messenger-called-tamtam-is-trying-to-replace- .2018 17 أبريل

telegram-in-russia-what-the-heck-is-it.
المرجع نفسه.  93
المرجع نفسه.  94
المرجع نفسه.  95

 Flashpoint, ”Jihadists Presence Online Decentralizes After Telegram Ban“; Gluck, ”Islamic State Adjusts Strategy  96
 to Remain on Telegram“; Amarasingam, ”Telegram Deplatforming ISIS Has Given Them Something to Fight For“;

Bloom, ”No Place to Hide, No Place to Post.“
المرجع نفسه.  97

Gilbert, David. 2019. ”The Russian Social Network Letting ISIS Back Online.“ Vice. 3 ديسمبر 2019.   98
https://www.vice.com/en_us/article/d3ane7/islamic-state-cant-find-an-online-home-so-they-might-build-their-own-app.

Pro-ISIS Outlet Lists ‘Safe’ Messaging Apps, Advises Against Using Chinese, Russian Apps.“ 2020. MEMRI”. 18 مارس 2020.   99
.https://www.memri.org/cjlab/pro-isis-outlet-lists-safe-messaging-apps-advises-against-using-chinese-russian-apps

المرجع نفسه.  100
.https://about.tamtam.chat/en/index.html .2020 تم الوصول في 1 أبريل .TamTam .با عنوان .”About TamTam“  101

المرجع نفسه.  102
Meduza, ”Some Messenger Called ‘TamTam’ Is Trying to Replace Telegram in Russia.“  103

المرجع نفسه.  104
“TamTam Messenger Confidentiality Policy”. با تاريخ. TamTam. تم الوصول في 1 أبريل 2020.   105

.https://about.tamtam.chat/en/policy/index.html
المرجع نفسه.  106

https://meduza.io/en/feature/2018/04/17/some-messenger-called-tamtam-is-trying-to-replace-telegram-in-russia-what-the-heck-is-it
https://meduza.io/en/feature/2018/04/17/some-messenger-called-tamtam-is-trying-to-replace-telegram-in-russia-what-the-heck-is-it
https://www.vice.com/en_us/article/d3ane7/islamic-state-cant-find-an-online-home-so-they-might-build-their-own-app
https://www.memri.org/cjlab/pro-isis-outlet-lists-safe-messaging-apps-advises-against-using-chinese-russian-apps
https://about.tamtam.chat/en/index.html
https://about.tamtam.chat/en/policy/index.html
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تشـفير TamTam إلـى خدمـة FSB.107 وتحظـر اتفاقيـة ترخيـص TamTam صراحـًة علـى 
المسـتخدمين “]نشـر[ التطـرف أو اإلرهـاب أو التحريـض علـى ]إثـارة[ العـداء علـى أسـاس 
الهوية العرقية أو االثنية أو القومية” أو نشـر “معلومـات ذات طبيعة متطرفة.”108 ومن 
المنطقي أن نفترض أن أنصار داعش فيما يحاولون استغال TamTam في أعقاب أيام 
إجراءات إحالة اليوروبول 2019، اختاروا TamTam لتشابهه مع تليغرام في مقابل ميزات 

الخصوصية واألمان لديه.

المرجع نفسه.  107
“TamTam Messenger End User License Agreement”. با تاريخ. TamTam. تم الوصول في 1 أبريل 2020.   108

.https://about.tamtam.chat/en/license/index.html

شكل 1: مقارنة بين منصات المراسلة الفورية النصية التي تستخدمها الجماعات المتطرفة

االستخدام المنصة
السياسات / البيئة التنظيميةاألمانمجموعة الميزاتدولة التسجيلالمتطرف

جهادي تليغرام
)داعش، 

القاعدة(، 
يمين 

متطرف

جزر فيرجن 
البريطانية/
اإلمارات 

العربية المتحدة

دردشات واحد 	 
إلى واحد

دردشات 	 
جماعية 

دردشات عامة 	 
وخاصة

تشفير من النهاية 	 
إلى النهاية لدردشات 

واحد إلى واحد
اإلتاف الذاتي 	 

للحساب/للبيانات

سوف تزيل المحتوى 	 
العام “اإلرهابي” )البوتات 

والقنوات العامة(
بأمر المحكمة، سوف تقدم 	 

معلومات المستخدم لجهات 
إنفاذ القانون في القضايا 

المتعلقة باإلرهاب

*BCM جهادي
)داعش(

جزر فيرجن 
البريطانية

دردشات واحد 	 
إلى واحد

دردشات 	 
جماعية 

تشفير من النهاية 	 
إلى النهاية

اإلتاف الذاتي 	 
للحساب/للبيانات

خيار الخادم الامركزي	 

ال توجد سياسة معروفة 	 
بشأن إزالة المحتوى 

المتطرف أو إدارته
عدم إفصاح الغير عن بيانات 	 

المستخدم لتطبيق القانون

**Gab Chat يمين
متطرف

الواليات 
المتحدة 
األمريكية

دردشات واحد 	 
إلى واحد

دردشات 	 
جماعية

تشفير من النهاية 	 
إلى النهاية على 

الجهاز
حذف الرسالة على 	 

الخادم بعد 30 يوًما

الكام “المسيء” 	 
و “البغيض” ليس سبًبا 

إلزالة المحتوى، “المحتوى 
والنشاط غير القانوني” فقط

سوف تتعاون مع حكومة 	 
الواليات المتحدة بشأن 

المطالبة القانونية ببيانات 
المستخدم أثناء التحقيقات، 

وليس مع الحكومات األخرى 
أو الغير

 Hoop
Messenger

جهادي 
)داعش، 
القاعدة(

دردشات واحد 	 كندا
إلى واحد

دردشات 	 
جماعية

قنوات عامة 	 
وخاصة

تشفير من النهاية 	 
إلى النهاية لجميع 

الدردشات والملفات 
 ”Vault“ في نظام

المحمي بكلمة مرور
حذف الحسابات 	 

 Vault والمحتوى من
عن ُبعد

الشركة “سوف تزيل 	 
المحتوى الذي نرى، حسب 
تقديرنا، أنه غير قانوني أو 

فاحش أو مسيء أو تهديدي 
أو تشهيري أو افترائي أو غير 

مرغوب لسبب آخر”

https://about.tamtam.chat/en/license/index.html
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االستخدام المنصة
السياسات / البيئة التنظيميةاألمانمجموعة الميزاتدولة التسجيلالمتطرف

Riot.im جهادي
)داعش، 

القاعدة(، 
يمين 

متطرف

المملكة 
المتحدة

دردشات واحد 	 
إلى واحد

دردشات 	 
جماعية

قيام المستخدم 	 
بتفعيل التشفير من 

النهاية إلى النهاية
خيار الخادم الامركزي 	 

تستطيع الشركة إزالة 	 
المحتوى عن الخوادم العامة 

التي تدعم “أية أغراض غير 
قانونية أو الداعمة ألنشطة 
غير قانونية بموجب قانون 

المملكة المتحدة/االتحاد 
األوروبي”

Rocket.Chat جهادي
)داعش، 
القاعدة(

الواليات 
المتحدة 

األمريكية/
البرازيل

دردشات واحد 	 
إلى واحد

دردشات 	 
جماعية

قنوات عامة 	 
وخاصة

قيام المستخدم 	 
بتفعيل التشفير من 

النهاية إلى النهاية
خيار الخادم الامركزي	 

الشركة “مطالبة باإلفصاح 	 
عن بياناتك الشخصية إذا 

لزم األمر بموجب القانون أو 
استجابة لطلبات قانونية من 

السلطات العامة”

TamTam جهادي
)داعش، 
القاعدة(

دردشات واحد 	 االتحاد الروسي
إلى واحد

دردشات 	 
جماعية

قنوات عامة 	 
وخاصة

“التشفير” )بروتوكول 	 
غير واضح(

تحظر الشركة نشر “التطرف 	 
أو اإلرهاب أو التحريض على 

]إثارة[ العداء على أساس 
الهوية العرقية أو االثنية أو 

القومية” أو نشر “معلومات 
ذات طبيعة متطرفة”

“يلزم معالجة بيانات 	 
المستخدمين وفًقا لقوانين 
االتحاد الروسي”، ما يتطلب 

اإلفصاح اإلجباري عن 
المعلومات ومفاتيح 

التشفير لتطبيق القانون 
الروسي

توقفت الخدمة، فبراير 2020  *
في مرحلة التجريب حالًيا  **
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التحليل: منحنى تبني   4
المتطرفين تطبيقات المراسلة 

الفورية النصية

ُتعـد تجـارب المتطرفيـن مع خدمـات المراسـلة الفوريـة النصيـة عبـر اإلنترنت جانًبـا مهًما 
مـن جهودهم نحو تبنـي التكنولوجيا الناشـئة. وبعد الصعوبـات التي واجهـت المتطرفين 
علـى تليغـرام، فـإن تبنيهـم تطبيقـات المراسـلة الثانويـة يتبـع عموًمـا مـا أشـار إليـه كل 
“منحنـى  باسـم   David Jones و   Matt Shear و   Daveed Gartenstein-Ross مـن 
تبنـي التكنولوجيـا مـن قبل الجهـات الفاعلـة العنيفـة غيـر الحكوميـة )VNSA(.”109 ويقوم 
المتطرفون بمحاوالت )فاشلة عادة( لتسخير التكنولوجيا الناشئة، في أولى مراحل تبنيها 
المبكـر.110 وفيمـا يمارسـون التكنولوجيا، يبـدأون في تحسـين قدرتهم على اسـتخدامها، 
بينمـا ُتطرح منتجات جديدة في السـوق تسـاعدهم في مسـاعيهم.111 وبعد ممارسـتها، 
قـد تتوصـل الجماعـات المتطرفـة إلـى وسـيلة مبتكـرة – كأن يقعـوا علـى طريقـة معينـة 
السـتخدام التكنولوجيـا تعـزز اسـتراتيجياتهم كثيـًرا.112 ولكـن تواجـه الجماعـات المتطرفـة 
وهـذه  لهـا.113  الخدمـات  ومقدمـي  الحكومـات  اسـتجابة  فـي  تتمثـل  منافسـة  حتًمـا 
المنافسـة الكبيـرة يمكنهـا إعـادة تحريـك منحنى التبنـي، وهـذه المـرة لبدائـل التكنولوجيا 
األصلية حيث تضطر الجماعات المتطرفة إلى تجربة التبني المبكر للتقنيات الجديدة.114

يمكننـا القـول إن التقـدم الذي حققـه المتطرفون فـي فتـرة 2015–2017 في اسـتخدام 
تليغـرام ينتقل إلى مرحلة المنافسـة. وخـال العام الماضي، بدأت تليغـرام، بالتعاون مع 
جهـات حكوميـة، تناهض اسـتخدام المتطرفيـن المنصة بصـورة ملحوظة. وهـذا ما دفع 
المتطرفيـن بمختلف طوائفهم إلى إعادة بدء مرحلة التبني المبكر السـتخدام العديد من 
بدائل تليغرام.115 وباسـتخدام منحنى تبنـي التكنولوجيا من قبل الجهـات الفاعلة العنيفة 
غيـر الحكوميـة )VNSA( كدليـل، نجـد أن معظـم الجهـود الحاليـة التـي تبذلهـا الجماعـات 
المتطرفـة إليجاد بديل مسـتدام وآمـن لتليغرام تبوء بالفشـل. ولكن، فيمـا يتعلق بتبني 
منصـات التواصل االجتماعـي الجديدة، تتمتع الجماعات المتطرفة بسـجل حافل بسـرعة 
التعلم التنظيمي.116 ومع ظهور منصات المراسلة الفورية التي يتزايد استقرارها وتقدم 
ميـزات جديـدة لتعزيـز الخصوصيـة واألمـان، يتسـاءل المتطرفـون، الذيـن ينتقلـون مـن 

تليغرام إلى برنامج ثانوي للمراسلة الفورية، “متى” و “ماذا”، وليس “لو”.

مـن المحتمـل أن تبتعد الجماعـات المتطرفـة المختلفة عن تليغـرام في أوقـات مختلفة، 
ألنهـا تواجـه حالًيـا منافسـًة متباينـًة علـى المنصـة. وتركـز التدابيـر التـي تتخذهـا الشـركة 
والحكومـات ضـد المتطرفيـن علـى تليغرام، مـن عمليات إزالـة المحتوى والحسـابات إلى 
جهود المراقبة، على أنصار داعش عموًما.117 وفي الوقت نفسه، يواجه أنصار الجماعات 

 Gartenstein-Ross, Daveed, Matt Shear and David Jones. 2019. ”Virtual Plotters. Drones. Weaponized AI?: Violent  109
Non-State Actors as Deadly Early Adopters.“ Washington, D.C.: Valens Global. http://valensglobal.com/virtual-

plotters-drones-weaponized-ai-violent-non-state-actors-as-deadly-early-adopters/.
المرجع نفسه.  110
المرجع نفسه.  111
المرجع نفسه.  112
المرجع نفسه.  113
المرجع نفسه.  114

 Flashpoint, ”Jihadists Presence Online Decentralizes After Telegram Ban“; Gluck, ”Islamic State Adjusts Strategy  115
 to Remain on Telegram“; Amarasingam, ”Telegram Deplatforming ISIS Has Given Them Something to Fight For“;

.Bloom, ”No Place to Hide, No Place to Post“
 Shapiro, Jacob N. 2015. The Terrorists Dilemma: Managing Violent Covert Organizations. Reprint edition. Princeton  116
 University Press; Kenney, Michael. 2010. ”Beyond the Internet: Mētis, Techne, and the Limitations of Online Artifacts

 for Islamist Terrorists.“ Terrorism and Political Violence 22 )2(: 177–97. https://doi.org/10.1080/09546550903554760;
Gartenstein-Ross et al., ”Virtual Plotters. Drones. Weaponized AI?“; Alexander, ”Digital Decay.“

 Amarasingam, ”A View from the CT Foxhole“; Conway, Maura, Moign Khawaja, Suraj Lakhani, Jeremy Reffin,  117
 Andrew Robertson and David Weir. 2019. ”Disrupting Daesh: Measuring Takedown of Online Terrorist Material and
 Its Impacts.“ Studies in Conflict & Terrorism 42 )1–2(: 141–60. https://doi.org/10.1080/1057610X.2018.1513984;

 Conway, Maura, Ryan Scrivens and Logan Macnair. 2019. ”Right-Wing Extremists’ Persistent Online Presence:
 History and Contemporary Trends.“ The Hague, Netherlands: International Centre for Counter-terrorism.

https://icct.nl/wp-content/uploads/2019/11/Right-Wing-Extremists-Persistent-Online-Presence.pdf.

http://valensglobal.com/virtual-plotters-drones-weaponized-ai-violent-non-state-actors-as-deadly-early-adopters/
http://valensglobal.com/virtual-plotters-drones-weaponized-ai-violent-non-state-actors-as-deadly-early-adopters/
https://doi.org/10.1080/09546550903554760
https://doi.org/10.1080/1057610X.2018.1513984
https://icct.nl/wp-content/uploads/2019/11/Right-Wing-Extremists-Persistent-Online-Presence.pdf
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المتطرفـة األخـرى، بمـا فيهـا المتطرفـون اليمينيـون المتشـددون والجماعـات الجهاديـة 
األخـرى، معارضًة محدودًة، وبالتالي ليس هناك ما يحدوهم بقوة على ترك المنصة.118 
ولهذا السـبب، ُنرجـح أن يبذل أنصار داعش المزيـد من الجهود لتجربة منصات المراسـلة 
الفوريـة الناشـئة كبدائـل عامة لتليغـرام. ولكـن إذا بدأت تليغـرام حمات قمـع كبيرة على 
أنـواع أخرى من األنشـطة المتطرفة على منصتها، فقد تحذو حذوهـا مجموعة كبيرة من 

الجهاديين والجماعات اليمينية المتطرفة.

وإذا أجرينا تقييًما أولًيا قائًما على المنصات المذكورة أعاه، ظهرت بعض الميزات التي 
قـد تبحـث عنهـا الجماعـات المتطرفة مـن أجل تبنـي بدائـل تليغـرام. وتظهر أوجه التشـابه 
واالتجاهـات الملحوظـة في هـذه المجموعة مـن تطبيقات المراسـلة الفوريـة التي تبنتها 
الجماعـات المتطرفـة فـي أعقـاب المنافسـة المتزايـدة علـى تليغـرام. أواًل، يوفـر العديـد 
منهـا خيـارات ومزايـا لاتصال مشـابهة جًدا لتليغـرام. وليس مـن قبيل الصدفـة أن كانت 
TamTam مـن أوائـل المنصـات التـي عـزز عليهـا أنصـار داعـش أتباعهـم فـي الفتـرة التـي 
أعقبـت أيـام إجـراءات إحالـة اليوروبـول.119 وهـذا التطبيـق عبـارة عـن نسـخة شـبه كربونيـة 
ج لـه. ومـع أن ميـزات األمـان والخصوصيـة التـي يقدمها ال  مـن تليغـرام، بـل وهكـذا ُيـروَّ
تكاد ُتذكر، سرعان ما اجتذب مستخدمي تليغرام المتطرفين لتشابهه مع منصتها. وفي 
مسـتهل مراحـل العثور على بديـل تليغرام، كان التشـابه مـع تليغرام ُيعد ميـزة للجماعات 
المتطرفـة لسـرعة تكيـف أنصارهـا مـع المنصـة الجديـد، مـا يضمـن سـهولة اسـتخدامها 

والتعامل معها. 

منصـات  تجريـب  علـى  المتطرفـة  الجماعـات  إقبـال  أيًضـا  أعـاه  التحليـل  مـن  ويتضـح 
المراسـلة الفوريـة التي توفر خـوادم المركزيـة وإمكانية تخزيـن البيانات. ويبـدو أن معظم 
الجماعـات لـم تسـتفد اسـتفادة كاملـة، حتى اآلن، مـن خيار إلغـاء مركزيـة تخزيـن البيانات 
أثناء اسـتخدام منصات مثل BCM أو Riot.im أو Rocket.Chat.120 وقد تسـتغرق إدارة 
الخـوادم المسـتقلة لهذه المنصـات وقًتا طويًا، وتسـتهلك الكثير من المـوارد – هذا ما 
توصلـت إليـه وكالـة ناشـر اإلخباريـة عندمـا حاولـت إنشـاء خـادم Rocket.Chat المركـزي 
للدردشـة مـن أجـل قنواتهـا الدعائيـة - وتحديـد أهـداف إضافيـة للحكومـات والمنافسـين 
والقراصنـة المسـتقلين.121 وتواجـه عمليـات التعميـم األوليـة لهـذه المنصـات وجهـود 
المشـكات  مـن  وغيرهـا  للخدمـة  ورفًضـا  خلـًا  السـتغالها  البدائيـة  المتطرفيـن 
تجعـل  وغيرهمـا،   Matrix و   ZeroNet مثـل  الجديـدة،  المنصـات  ولكـن  التكنولوجيـة. 
اسـتضافة الخـوادم الامركزية أسـهل بكثير للمسـتهلكين، ما يضع هـذه المنصات حتًما 

في متناول الجماعات المتطرفة أكثر من غيرها.122

ومع ذلك، قد تكون منصة المراسـلة الفورية القائمة على شبكة ويب المركزية مرشحًة 
جيدًة كتطبيق بديل عن تليغرام، السـيما إذا أصبحت متاحة بسهولة للمتطرفين وسهلة 
االسـتخدام. وكتـب Lorand Bodo قائـًا “فيمـا يبـدو أن شـبكة الويـب الامركزيـة هـي 
الخطـوة المنطقية التاليـة لداعش ولغيرها من المتطرفين )العنيفيـن( عبر اإلنترنت الذين 
يحاولـون اإلفـات مـن السـلطات وعمليـات اإلزالـة.”123 والدافـع لتبنـي منصـات الويـب 
الامركزيـة بسـيط: يواجـه المتطرفون عبـر اإلنترنت تهديـدات من الحكومـات التي تحاول 
مراقبـة اإلرهابييـن المحتمليـن والتعـرف عليهـم والتصـدي لهـم ومـن مقدمـي الخدمات 
التكنولوجيـة الذيـن يحاولـون القضـاء علـى وجـود الدعايـة المتطرفـة علـى منصاتهـم.124 
وأصبـح المتطرفـون اآلن، مـن خـال تليغـرام والخدمـات األخـرى، بارعين في االسـتفادة 
مـن الخدمـات التـي تعظـم الخصوصيـة مثـل التشـفير مـن النهايـة إلـى النهايـة، لكنهـم 
يواجهـون معركـة شـاقة فـي الحفـاظ علـى قـوة الشـبكة علـى هـذه المنصـات.125 وإذا 
نـت هـذه الجماعات مـن تخزين البيانـات على خوادمهـا الخاصة، فهذا قـد يخفف في  تمكَّ
الواقع تأثير جهود إزالة المحتوى التي تقوم بها شـركات التكنولوجيا بإنشـاء شـبكة تخزين 

مستقلة المركزية خارج نطاق مقدمي الخدمات.126 

.Amarasingam, ”Telegram Deplatforming ISIS Has Given Them Something to Fight For“  118
.King, ”Islamic State Group’s Experiments with the Decentralized Web“; Bodo, ”Decentralized Terrorism“  119

المرجع نفسه.  120

المرجع نفسه.  121

المرجع نفسه.  122
.Bodo, ”Decentralized Terrorism“  123

المرجع نفسه.  124

المرجع نفسه.  125

المرجع نفسه.  126
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التوصيات: نحو نهج يركز على   5
الميزات عند التعامل مع التطرف 

عبر اإلنترنت

داخـل  األخـرى  الامركزيـة  والتطبيقـات  لتليغـرام  المشـابهة  المراسـلة  برامـج  انتشـار  إن 
تطبيقات الدردشـة التي اسـتغلها المتطرفون عقب احتدام المنافسـة علـى تليغرام يؤكد 
أن تبني هذه التطبيقات مشـروط بالميزات التـي تقدمها. وفي المقابل، يتعين أن تبتعد 
سياسـة مكافحة التطرف عبر اإلنترنت عن التركيـز على منصات أو تطبيقات بعينها، وأن 
تتبنـي، بـداًل مـن ذلـك، نهًجـا يركـز علـى الميـزات عنـد التعامـل مـع اسـتغال المتطرفيـن 
السياسـات  وصانعـي  الباحثيـن  اهتمـام  ينصـب  وفيمـا  الرقميـة.  االتصـاالت  تقنيـات 
علـى عـدد محدد مـن منصـات “المشـكات” – فـي السـنوات األخيـرة، تويتـر وتليغـرام – 
يتجاهـل النظـاَم اإليكولوجـي لاتصـاالت المتطرفـة عبـر اإلنترنـت علـى نطـاق أوسـع.127 
وتـؤدي هـذه الديناميكيـة دوًرا فـي غـارات اإلجـراءات المسـتهدفة عبـر اإلنترنـت مثـل أيام 
إجراءات اإلحالة لليوروبول التي دفعت عدًدا من صانعي السياسـات إلى وضع أطر إلزالة 
المحتـوى علـى منصـات معينـة باعتبارهـا انتصارات سـاحقة علـى التطـرف عبـر اإلنترنت. 
وتوضح هذه الورقة أن الامركزية المترتبة على استخدام المنصات يمكنها اإلفات من 

اآلثار اإليجابية لهذه العمليات.128

وقـد تسـتفيد جهـود مكافحـة التطـرف عبـر اإلنترنـت، عموًمـا، مـن أي نهـج يرتكـز علـى 
المتطرفـون  بهـا  يصـور  التـي  الطـرق  مـع  السياسـية  االسـتجابات  بمطابقـة  الميـزات 
استخدامهم اإلنترنت. وإذا ركز مقدمو هذه الخدمات على مكافحة االستغال المتطرف 
لتبـادل  علـى شـركات مماثلـة  العثـور بسـهولة  المنصـات السـتطاعوا  وليـس  للميـزات 
االسـتجابات والوسائل المبتكرة. وتشير البيانات المسـتمدة من دراسات متعددة أجريت 
علـى منصات معينـة إلى أن إقبـال المتطرفين على هـذه التطبيقات يرجع إلـى ما تقدمه 

من ميزات وليس بسبب عامتها التجارية أو شرعيتها.129 

التنظيميـة  الصاحيـات  ذوو  واألمريكيـون  األوروبيـون  السياسـات  صانعـو  ويميـل 
المسـتهدفة  التنظيميـة والمثبطـات  بالقيـود  إلـى تحديـد منصـات معينـة واسـتهدافها 
واإلنـذارات بهـدف التصدي السـتغال المتطرفيـن لإلنترنت. وقـد تكون هـذه اإلجراءات 
ضروريـة فـي بعـض الحـاالت. ولسـوء الحـظ، بعـض المنصـات لهـا سـجات تتبـع سـيئة 
للغاية فيما يتعلق بالتطرف عبر اإلنترنت لعدم التزامها بشروط الخدمة، أو لوجود ثغرات 
عميقة في إمكاناتها، أو لسـوء بيئاتها التنظيمية، أو لتحيزها لمجموعات متطرفة معينة 
تعرقـل أداءهـا. ومـن الضـروري تحديـد هـذه المنصـات وإخضاعهـا لقواعد تنظيميـة. ومع 
ذلـك، ينتشـر االسـتغال المتطـرف علـى المنصـات التـي تجـذب المتطرفيـن بميزاتها أو 
بقاعدتها الجماهيرية العريضة، بالرغم من الجهود التي تبذلها بحسـن نية إلدارة المحتوى 
و/أو إزالته. ولتقييم مدى اسـتغال المتطرفين إلمكانات معينة في مختلف المنصات، 
قـد يسـتعين صانعـو السياسـات بنهـج قائـم علـى الميـزات للتمييـز بيـن المنصـات التـي 
تعانـي مـن أمـور تتعلـق بحوكمة المحتـوى وإدارتـه، التي قـد تتعامـل جيًدا مـع الضغوط، 

والمنصات التي تجذب المتطرفين بميزاتها بكل بساطة، وما سواها. 

اإلنترنـت  منتـدى  مثـل  اإلنترنـت،  عبـر  التطـرف  بمكافحـة  المعنيـة  للهيئـات  وبالنسـبة 
العالمـي لمكافحـة اإلرهـاب )GIFCT(، قـد يسـاعد تجميـع المنصـات المتماثلـة الشـركاَء 
علـى تصميم أهـداف محورية وشـاملة لمكافحة التطـرف وفًقا لميزات محددة مشـتركة 

Alexander, Audrey, and Bill Braniff. 2018. ”Marginalizing Violent Extremism Online.“ Lawfare. 21 يناير 2018.   127
 https://www.lawfareblog.com/marginalizing-violent-extremism-online; 

 Fisher, Ali, Prucha, Nico and Emily Winterbotham. 2019. ”Mapping the Jihadist Information Ecosystem: Towards the
 Next Generation of Disruption Capability.“ Global Research Network on Terrorism and Technology: 

https://rusi.org/sites/default/files/20190716_grntt_paper_06.pdf. .2020 يوليو ،Paper No. 6
.Alexander and Braniff, ”Marginalizing Violent Extremism Online“  128
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بيـن هـذه المنصات. ويـرى علي فيشـر ونيكو بروشـا وإميلـي وينتربـوذام أن “التركيز على 
نمـوذج االتصـال المتعـدد المنصـات بـداًل مـن المنصـات الفرديـة هـو مفتـاح التطويـر 
المسـتقبلي لنهـج مـن الجيـل التالـي للتعامـل مـع أي خلـل فـي اإلنترنـت.”130 ويمكننـا 
تعزيـز التعاون واالبتكار عن طريق تبادل أفضل الممارسـات وطـرق التعامل واألفكار بين 
مختلـف المنصـات التـي تقـدم ميـزات متماثلة، مثـل منصـات تبـادل الملفـات أو برامج 
المراسـلة الفوريـة أو مواقـع التواصـل االجتماعـي. وهـذا يـؤدي إلـى تعزيـز وسـائل تبـادل 
المعلومات الحاليـة، مثل قواعد البيانات الخاصة بتبـادل العناوين اإللكترونية، عن طريق 
تمكيـن المنصـات المختلفـة مـن تتبـع مسـارات انتقـال المحتـوى المتطـرف مـن منصـة 

إلى أخرى.131

وأخيـًرا، بـل واألهـم مـن ذلـك أن تعزيـز التعـاون بيـن المنصـات ذات الميـزات المتماثلـة 
ُيعـد بمثابـة نظام إنـذار مبكـر للمتطرفيـن المتنقليـن بين المنصـات. وكمثـال على ذلك، 
فـإن منصات المراسـلة الفوريـة التي تنتمـي لتجمع معنٍي بتبـادل المعلومـات مع غيرها 
مـن المنصات تخطر اآلخرين عبر قنواتها المباشـرة بما تعتزم اتخاذه مـن إجراءات صارمة 
إلزالة المحتوى والشبكات المتطرفة عن منصاتها. وتستطيع منصات المراسلة الفورية 
األخرى، التي تتلقى إخطاًرا مسـبًقا بأن المتطرفين قد يفكرون في التحول إلى خدماتهم 
نتيجـة لذلـك، إعـداد اسـتجاباتها اسـتباقًيا. وقـدرة مقدمـي الخدمـات علـى عرقلـة تبنـي 
المتطرفيـن منصـات جديدة فـي مرحلـة الممارسـة المبكرة يمكنهـا أن تمنـع المتطرفين 

من إنشاء نقاط انطاق بسهولة ويسر على منصات جديدة.

عضويتـه  فـي   )GIFCT( اإلرهـاب  لمكافحـة  العالمـي  اإلنترنـت  منتـدى  يتوسـع  وفيمـا 
لتشـمل شـركات جديـدة فـي السـنوات المقبلـة، يجـب أن يضـع فـي االعتبـار الجمـع بين 
السـبل الحاليـة واسـعة النطـاق للتعـاون مـع مجموعـات عمـل محـدودة تجمـع مقدمـي 
الخدمـات مًعا في فئات محددة. وبينما توضح هـذه الورقة فوائد هذا النموذج التعاوني 
لمنصـات المراسـلة الفوريـة، نحتـاج إلى المزيد مـن البحوث والتجـارب لتحديد مـا إذا كان 
هنـاك أنـواع أخـرى مـن مقدمـي الخدمـات، مثـل وسـائل التواصـل االجتماعـي أو تبـادل 
الملفـات أو التجارة اإللكترونية، يمكنها االسـتفادة من هذه التجمعات المعنية بالميزات 
فـي إطار منتدى اإلنترنت العالمي لمكافحة اإلرهـاب )GIFCT(. ونحتاج األخذ بزمام هذه 
 )GIFCT( المبـادرة لتمكين هـذا النهج داخل منتـدى اإلنترنت العالمـي لمكافحة اإلرهـاب
من توجيه صانعي السياسـات والباحثين نحو إجراء تقييـم دقيق لدور الميزات في تعديل 
ميول المتطرفين، وتحديد طريقة تعاملها مع مختلف السياسات وإجراء األبحاث الازمة 
السـتيعاب مسـاحات أوسـع من النظام اإليكولوجي المتطـرف عبر اإلنترنـت. وباختصار، 
تسـتطيع شـركات التكنولوجيا وصانعي السياسـات والممارسـين والباحثين أن يستعينوا 
بهذا النموذج القائم على الميزات في تقويم منحنى اسـتغال المتطرفين لتكنولوجيات 

االتصاالت الرقمية.

.Fisher et al. ”Mapping the Jihadist Information Ecosystem“  130
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المشهد السياسي

كتـب هذا القسـم أرميـدا ڤان ريج ولوسـي تومـاس، وهما باحثتـان مشـاركتان في معهد 
السياسـات في كينجز كوليدج لندن. ويلقي نظرة عامة على المشـهد السياسي وعاقته 

بهذا التقرير.

مقدمة

طالمـا كان اسـتخدام اإلنترنـت وإسـاءة اسـتخدامه مـن قبـل اإلرهابييـن يشـكان تحدًيـا 
سـواء.  حـد  علـى  التكنولوجيـا  وشـركات  القانـون  تطبيـق  وجهـات  السياسـات  لصانعـي 
فهنـاك حـاالت عامـة جـًدا لسـوء اسـتخدام التكنولوجيـا: البـث المباشـر للهجـوم اإلرهابي 
فـي نيوزيلنـدا علـى سـبيل المثـال. ولكـن مـن المشـكات األخـرى المحتملـة اسـتخدام 
اإلرهابيين أو المنظمات اإلرهابية تطبيقات المراسلة الخاصة للتخطيط والتجنيد لصالح 
أنشطتهم. وازداد إقبال المنظمات اإلرهابية على استخدام تطبيقات المراسلة المشفرة 
مـن النهايـة إلـى النهايـة، وذلك علـى وجـه التحديد ألنهـا توفر وسـيلة اتصـاالت خاصة ال 
تسـتطيع وكاالت إنفاذ القانون الوصول إليها بسـهولة. وفي السنوات األخيرة تعاظمت 
هـذه المشـكلة لـدى تطبيـق المراسـلة تليغرام، وغيـره مـن البدائـل األحدث، فيمـا يبحث 

اإلرهابيون عن بدائل يتوارون خلفها من تطبيق القانون.

ويطـرح هـذا التقريـر بعـض التحديـات الرئيسـة التـي تواجـه حكومـات الـدول فـي التعامـل 
النهايـة. ومنهـا تسـع دول يوضـح  إلـى  النهايـة  المشـفرة مـن  المراسـلة  مـع تطبيقـات 
تشـريعاتها الرئيسـية وأصحاب المصلحة فيها والتحديات التي تواجه صانعي السياسـات 
عنـد تصديهـم إلسـاءة اسـتخدام تطبيقـات المراسـلة، فضـًا عـن التحديـات التـي تواجـه 
جهات إنفاذ القانون عند إجراء تحقيقاتها بسـبب التشفير. وسوف يناقش التحديات التي 

يطرحها التحرك نحو منصات المراسلة الامركزية والُنهج الُممكنة لحوكمتها.

تطبيقات المراسلة الفورية ومكافحة التطرف العنيف: 
مواجهة التحديات وتقييم التطورات الجديدة

كندا
تتسـم اسـتراتيجية الحكومـة الكنديـة لمكافحـة اإلرهـاب والراديكاليـة بالشـمولية، وتضم 
أنشطة وكاالت االسـتخبارات واألمن التقليدية، ومشاركة المجتمع المدني، والمبادرات 
التعاونيـة مـع أرباب الصناعـة والشـرطة المجتمعية. وتتخذ االسـتراتيجية الكندية، حسـب 
مـا جـاء فـي االسـتراتيجية الكنديـة الوطنيـة لمكافحـة راديكاليـة العنـف، ثاثـة مسـارات: 
صياغـة رسـائل مضـادة مـع المجتمـع المدنـي، ودعـم أبحـاث مكافحـة التطـرف العنيف، 

وتعزيز الشراكة في المبادرات الدولية ومع شركات التكنولوجيا.132

ربمـا تكـون اسـتراتيجية كنـدا هي األكثـر تطـوًرا بيـن اسـتراتيجيات الرسـائل المضـادة التي 
 Extreme تركـز على المجتمع المدني في جميع الواليات القضائيـة قيد المراجعة هنا. و
الحـوار  الكنديـة ومعهـد  الحكومـة  بيـن  المضـادة  للرسـائل  عـن مبـادرة  عبـارة   Dialogue
االسـتراتيجي. وهذا المشـروع يوفر موارد تعليمية للممارسـين والشـباب في إطار أفام 
توضح التأثير السلبي للتطرف.133 ويشهد المركز الكندي للمشاركة المجتمعية والوقاية 

National Strategy on Countering Radicalization to Violence,’ Public Safety Canada‘. متاح:   132
 https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ntnl-strtg-cntrng-rdclztn-vlnc/index-en.aspx#s7

https://extremedialogue.org/ :انظر  133

https://extremedialogue.org/
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مـن العنـف عـدًدا مـن الفعاليـات المجتمعيـة لمكافحـة راديكالية العنـف. ويعمـل برنامج 
ReDirect، في كالغاري، على سبيل المثال، مع دائرة شرطة كالغاري وخدمات المجتمع 
والحي فـي مدينة كالغـاري، باإلضافة إلـى إدارات الخدمات الصحيـة واالجتماعية للتدخل 
فـي بدايات مراحل التطرف. ويسـتعين برنامـج ReDirect بمجموعة من االسـتراتيجيات، 
منهـا اإلحالـة والتعليـم وتقديـم المشـورة، للباحثيـن عـن طريقـة لانشـقاق عـن جماعـة 

متطرفة عنيفة.134

فيمـا يتعلـق بدعم بحوث مكافحـة التطرف العنيف، فـي عام 2019، كلفـت كندا مبادرة 
صناعـة  مـع  وتعمـل  المتحـدة  األمـم  ترعاهـا  التـي  الدوليـة   Tech Against Terrorism
التكنولوجيـا العالميـة بتطويـر منصـة تحليـات المحتوى اإلرهابـي )TCAP(، وهـي قاعدة 
بيانـات محملة بمواد ومحتوى إرهابي تم التحقق منها مسـتقاة مـن مجموعات البيانات 
الحاليـة ومصـادر مفتوحـة.135 وهـذه المنصـة لديهـا القـدرة علـى العمـل كمرفـق تنبيـه 
مباشـر لمنصات اإلنترنـت األصغر منها التي قد ال تكون لديها القـدرة أو الموارد الازمة 

لامتثال للجهود التنظيمية إلزالة المحتوى الضار والمتطرف. 

وأخيـًرا، ُتعد كنـدا طرًفا في عدٍد مـن المبادرات الدولية والمشـتركة بيـن القطاعات. وبعد 
الهجمات التي تعرض لها مسـجد كرايستشـيرش في مارس 2019، انضـم رئيس الوزراء 
جاسـتن تـرودو إلـى دعـوة كرايستشـيرش للعمـل، وهـي عبـارة عـن تعهـد مشـترك بيـن 
الحكومـات وصناعـة التكنولوجيـا “للقضـاء علـى المحتـوى المتطـرف اإلرهابـي والعنيـف 
علـى اإلنترنـت.”136 وفضـًا عـن الرعاية المشـتركة للتطويـرات التقنيـة المطلوبـة لتعقب 
المحتـوى المتطـرف وإزالتـه – مثـل قاعـدة بيانـات هاشـتاجات منتـدى اإلنترنـت العالمـي 
لمكافحة اإلرهاب )GIFCT(137 – ُتلزم دعوة العمل هذه الحكومات بدعم األطر وأنشـطة 
بناء القدرات وتعزيز الوعي لمنع استخدام الخدمات عبر اإلنترنت لنشر المحتوى اإلرهابي 

والمتطرف العنيف. 

المفوضية األوروبية
تضـم منظمـة اليوروبول مقـر المركز األوروبـي لمكافحة اإلرهـاب )ECTC( الذي أنشـيء 
عقب هجوم عام 2015 على موظفي المجلة السـاخرة شـارلي إبدو في باريس، بناًء على 
مقتـرح ورد في جـدول األعمال األوروبي المعنـي باألمن للمفوضيـة األوروبية. والهدف 
مـن المركز األوروبـي لمكافحة اإلرهاب )ECTC( هو “تحسـين تبـادل المعلومات والدعم 
التشـغيلي لمحققـي الـدول األعضـاء”.138 وفـي عـام 2015، أطلقـت المفوضيـة أيًضـا 
منتـدى االتحـاد األوروبـي لإلنترنـت، الـذي يجمـع بيـن الحكومـات واليوروبـول وشـركات 
أسـرع  فـي  القانونـي  غيـر  المحتـوى  إزالـة  لضمـان  االجتماعـي  والتواصـل  التكنولوجيـا 

وقت ممكن.139

اسـتخدام  وتسـيء  تسـتخدم  ال  اإلرهابيـة  المنظمـات  أن  األوروبيـة  المفوضيـة  وتـدرك 
شـركات التكنولوجيـا الكبـرى فحسـب، وإنمـا المؤسسـات الصغيـرة التي تقـدم “خدمات 
االسـتضافة بمختلـف أنواعها” أيًضـا.140 وثبت أن التشـفير اآلمن وإمكانيـة الوصول إلى 

البيانات الخاصة يمثان تحدًيا يواجه إنفاذ القانون أثناء التحقيقات. 

http://redirect.cpsevents.ca/ :انظر  134
تناولنا منصة تحليات المحتوى اإلرهابي )TCAP( أيًضا في قسم المشهد السياسي من تقرير الشبكة العالمية للتطرف   135

والتكنولوجيا )GNET( عن “تحليل شفرة الكراهية: استخدام التحليل التجريبي للنصوص في تصنيف المحتوى اإلرهابي.” متاح عبر: 
https://gnet-research.org/wp-content/uploads/2020/09/GNET-Report-Decoding-Hate-Using-Experimental-Text-

 Analysis-to-Classify-Terrorist-Content_ARABIC.pdf
 https://www.christchurchcall.com/ :انظر  136

 https://www.gifct.org/joint-tech-innovation/ :انظر  137
 European Commission, Migration and Home Affairs, Counter-terrorism and radicalisation.  138

 https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/counter-terrorism_en
 European Commission, Press Office, EU Internet Forum: Bringing together governments, Europol  139

and technology companies to counter terrorist content and hate speech online. 3 ديسمبر 2015. 
 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_15_6243

 European Commission, ‘Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on  140
preventing the dissemination of terrorist content online’, COM)2018( 640. 2018/0331. 12 سبتمبر 2018. ص 1 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dc0b5b0f-b65f-11e8-99ee-01aa75ed71a1.0001.02/
 DOC_1&format=PDF

http://redirect.cpsevents.ca/
https://gnet-research.org/wp-content/uploads/2020/09/GNET-Report-Decoding-Hate-Using-Experimental-Text-Analysis-to-Classify-Terrorist-Content_ARABIC.pdf
https://gnet-research.org/wp-content/uploads/2020/09/GNET-Report-Decoding-Hate-Using-Experimental-Text-Analysis-to-Classify-Terrorist-Content_ARABIC.pdf
https://www.christchurchcall.com/
https://www.gifct.org/joint-tech-innovation/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/counter-terrorism_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_15_6243
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dc0b5b0f-b65f-11e8-99ee-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dc0b5b0f-b65f-11e8-99ee-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
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وأطلـق يوروبول عدة عمليات كبيرة إلزالة تنظيم داعش والمسـتخدمين المنتسـبين إليه 
عـن تليغـرام. وعلى مدار عـدة أيام من نوفمبـر 2019، بلغ عـدد الحسـابات والبوتات التي 
أزالهـا يوروبـول 5,055 حسـاًبا وبوًتـا، مقارنـة بمتوسـط يومي يتـراوح مـن 200 إلى 300 
عمليـة إزالـة للحسـابات فـي فتـرات أخـرى.141 وفـي ديسـمبر 2018، تمـت إزالـة 3,276 
حسـاًبا فـي يوم واحـد، وفًقـا لتليغـرام، وأزالت يوروبـول مثل ذلـك في يوم آخر من شـهر 
ض هذه اإلجراءات الفردية عملياِت  أبريل في وقت سابق من العام نفسه.142 وفيما ُتقوِّ
تنظيـم داعـش إلـى حـد كبيـر، فمـن غيـر المرجـح أن يكـون لهـا تأثيـر دائـم مـا لـم يتحقـق 

االتساق في جهود القضاء عليها. 

وبالتـوازي مـع أيـام القضـاء عليهـا هـذه، أدى التعـاون بيـن تليغـرام ويوروبـول أيًضـا إلـى 
ن أي مسـتخدم من إحالة المحتوى الذي يعتبره غير  تعزيـز أدوات إحالة المحتوى التي ُتمكِّ

مناسب مستعيًنا بميزة اإلحالة في المجموعات والقنوات.143

فرنسا
دعت فرنسـا، مع ألمانيا، المفوضية األوروبية إلى إخضاع تطبيقات المراسـلة المشـفرة 
للقواعـد التنظيميـة كوسـيلة للمسـاعدة فـي مكافحـة اإلرهـاب.144 وعندمـا كان ماتياس 
فيـكل وزيـًرا للداخليـة الفرنسـية، طالـب، علـى وجـه التحديـد، بـأن تتمتـع الشـرطة بنفـس 
إمكانيـة الوصـول إلـى مشـغلي اإلنترنـت والتكنولوجيـا مثلمـا يمكنهـم مطالبـة شـركات 

االتصاالت بأي معلومات.145

ونتيجة للضغوط التي تمارسها فرنسا وألمانيا، تقترح المفوضية األوروبية تعديل الئحة 
الخصوصية اإللكترونية في االتحاد األوروبي، بما يسمح فعلًيا للحكومة الوطنية بتجنب 
إجـراءات حمايـة الخصوصيـة المعينـة فـي حالـة تعـرض األمـن القومـي للتهديـد – ولكـن 
هـذا ال يشـمل خضـوع التشـفير للقواعـد التنظيميـة.146 والتحـدي الـذي يواجـه وكاالت 
إنفـاذ القانـون الوطنيـة اآلن هـو افتقارهـا إلـى األدوات القانونيـة الازمـة إلجبـار شـركات 
التكنولوجيـا على إتاحة البيانات المشـفرة.147 ولكـن، توقفت المفاوضات على مسـتوى 
المجلـس وظلت كذلك في ظل الرئاسـة األلمانية لاتحاد األوروبي، منذ نشـر مقترحات 

المفوضية األوروبية في يناير 148.2017

فـي فرنسـا، ُيطلـب مـن مقدمـي التشـفير حالًيـا “الدخـول فـي اتفاقيـات مـع الحكومـة 
يتعرضـون  أو  بتشـفيرها  يقومـون  التـي  البيانـات  إلـى  الوصـول  إمكانيـة  لتسـهيل 
للغرامـات”.149 وبالتـوازي مـع ذلـك، يتمتـع مكتـب رئيـس الـوزراء بسـلطة “حظـر خدمات 

التشفير التي ال تفي بالتزاماتها القانونية”.150

BBC Monitoring, ‘Europol disrupts Islamic State propaganda machine’, BBC News. 25 نوفمبر 2019.   141
 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50545816

المرجع نفسه.  142
Europol, Europol and Telegram take on terrorist propaganda online. Press release. 25 نوفمبر 2019.   143

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-and-telegram-take-terrorist-propaganda-online
 .Government of France, Ministry of the Interior, ‘Initiative franco allemande sur la securite interieure en Europe’  144

https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-des-actualites/2016-Actualites/Initiative-franco- .2016 23 أغسطس
 allemande-sur-la-securite-interieure-en-Europe

Stupp, C. ‘EU to propose new rules targeting encrypted apps in June’, Euractiv. 29 مارس 2017.   145
https://www.euractiv.com/section/data-protection/news/eu-to-propose-new-rules-on-police-

 access-to-encrypted-data-in-june/
المرجع نفسه.  146
المرجع نفسه.  147

 .European Parliament, Legislative train schedule: Proposal for a regulation on privacy and electronic communications  148 
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-jd-e-privacy-reform

 Lewis, J. A., Zheng, D. E., Carter, W. A. ‘The effect of encryption on lawful access to communications and data’,  149
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what- 20 فبراير 2017. ص .CSIS technology policy program

 we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/encryption/csis_study_en.pdf
المرجع نفسه.  150
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غانا
نظـًرا ألن تجارب غانا في الهجمات اإلرهابية محدودة جًدا – لم تقع بها إال 21 حادثة ولم 
ـف سـوى 23 حالـة وفـاة منـذ عـام 1970 151 – لـم تضـع الحكومـة الغانيـة إطـاًرا قوًيا  تخلِّ

لحوكمة التطرف العنيف عبر اإلنترنت.152

وعلـى عكـس غانـا، تواجـه نيجيريـا المجـاورة لهـا فـي غـرب إفريقيـا هجمـات إرهابيـة كبيرة 
منـذ سـنوات. وشـنت بعـض الجماعـات مثـل بوكـو حـرام وواليـة غـرب إفريقيـا التابعـة 
للدولـة اإلسـامية هجمـات مشـينة مثـل اختطـاف طالبـات فـي أبريـل 2014153 ومذابح 
منصـات  اسـتخدام  حـرام  بوكـو  وبـدأت  بورنـو.154  واليـة  فـي  وكاهمـا   ،2015 ينايـر 
التواصـل االجتماعـي فـي إنتـاج الدعاية وتجنيـد أعضاء جـدد لنصرتهـا. وكثيًرا ما تسـتخدم 
هـذه الجماعة منصـات التواصل االجتماعـي التقليدية، مثـل تويتر وفيسـبوك ويوتيوب، 
المناهضـة  الرسـائل  ونشـر  والخطـف،  الـرؤوس  قطـع  وترويـج  الجنـود،  صـور  لنشـر 
للحكومـة سـعًيا لتجنيد آخريـن.155 ولكن بدأت بوكو حرام في السـنوات األخيرة اسـتخدام 
تطبيقـات المراسـلة الفورية المشـفرة مثل تليغـرام إلصدار مـواد دعائيـة والتنديد بغيرها 
مـن الجماعـات.156 وكثفـت الحكومـة النيجيريـة فـي عـام 2013 قوانين مكافحـة اإلرهاب 
لمكافحـة  الدولـة  مؤسسـات  وعـززت  البـاد.  فـي  اإلرهـاب  لتزايـد  اسـتجابة  والحوكمـة 
اإلرهـاب، وتسـتطيع الحكومـة اآلن احتجـاز ومحاكمـة المشـتبه فيهـم اإلرهـاب وإصـدار 

عقوبة اإلعدام لمن ثبت أنهم ارتكبوا أو يخططون الرتكاب عمل إرهابي.157

وفيمـا يتعلـق بإخضـاع تليغـرام وبدائلـه للقواعـد التنظيميـة، اختـارت جـارة غانـا اإلقليمية 
أسـلوب حوكمـة تقليـدي يرتكـز على الدولـة ومن أعلـى إلى أسـفل. ويتمحور هذا الشـكل 
مـن أشـكال الحوكمـة حـول اإلجـراءات التشـريعية، مـع قليـل مـن التركيـز علـى المبـادرات 
عبـر القطاعـات أو مشـاركة المجتمـع المدنـي. وثبـت أن الحوكمـة المرتكـزة علـى الدولـة 
تـؤدي إلـى نتائـج خطيرة غيـر مرغوبـة، منها على سـبيل المثـال إغـاق الحكومـة لإلنترنت 
أو االسـتخدام الحكومـي لوسـائل التواصـل االجتماعـي لقمـع المعارضـة السياسـية.158 
وتسـتعين الحكومـات في أفريقيـا بإرث مـن القوانين االسـتعمارية العنيفة التـي انُتهكت 
مـن …  العديـد  علـى  الشـرعية  “إضفـاء  بهـدف  الماضـي،  فـي  المواطنيـن  حريـات  بهـا 
محـاوالت تقديـم مطالـب غيـر قانونيـة للقطـاع الخـاص.”159 وتضطـر منصـات وسـائل 
التواصـل االجتماعي ومزودو خدمات اإلنترنت أن يسـتجيبوا لمطالب إغاق حكومية غير 

قانونية، ما يثير مخاوف من فرض الرقابة وانتهاك حرية التعبير.160

وأعربـت جماعـات المجتمـع المدنـي والصحفيـون عـن قلقهم بشـأن مسـتقبل غانـا فيما 
يتعلق بإخضاع اإلنترنت ومنصات التواصل االجتماعي لقواعد تنظيمية.161 وعلى سبيل 
المثـال، أعلـن قائـد الشـرطة الغانيـة، قبـل االنتخابـات الوطنيـة عـام 2016، عـن احتمـال 
إغـاق وسـائل التواصـل االجتماعـي )ولـم يحـدث لحسـن الحـظ(.162 وتتـرك قوانيـن حرية 

https://www.start.umd.edu/gtd/ :متاح عبر .START ،قاعدة بيانات اإلرهاب العالمي  151
انظر أيًضا: قسم المشهد السياسي في تقرير GNET السابق، “الذكاء االصطناعي ومكافحة التطرف العنيف: كتاب تمهيدي”.   152

https://gnet-research.org/wp-content/uploads/2020/09/GNET-Report-Artificial-Intelligence-and- :متاح عبر
Countering-Violent-Extremism-A-Primer_ARABIC.pdf

Mbah, F. )2019(, ‘Nigeria’s Chibok schoolgirls: Five years on, 112 still missing,’ Al Jazeera. متاح عبر:   153
https://www.aljazeera.com/news/2019/4/14/nigerias-chibok-schoolgirls-five-years-on-112-still-missing
’.Amnesty International )2018(, ‘Boko Haram Baga attacks: satellite images reveal destruction متاح عبر:   154

https://www.amnesty.org.uk/nigeria-boko-haram-doron-baga-attacks-satellite-images-massacre
’.UN Development Programme and RAND )2018(, ‘Social Media in Africa متاح عبر:   155

https://www.africa.undp.org/content/rba/en/home/library/reports/social-media-in-africa-.html
 .Zenn, J. )2017(, ‘Electronic Jihad in Nigeria: How Boko Haram is Using Social Media,’ Terrorism Monitor, vol. 15, no. 23  156

https://www.refworld.org/docid/5b728ca2a.html :متاح عبر
Nigeria: Extremism & Counter Extremism,’ Counter-Extremism Project‘. متاح عبر:   157

https://www.counterextremism.com/countries/nigeria
 Ilori, T. )2020(, ‘Content Moderation Is Particularly Hard in African Countries,’ Information Society Project at Yale  158

https://law.yale.edu/isp/initiatives/wikimedia-initiative-intermediaries-and-information/wiii-blog/ :متاح .Law School
 moderate-globally-impact-locally-content-moderation-particularly-hard-african-countries

 Ilori, T. )2020(, ‘Stemming digital colonialism through reform of cybercrime laws in Africa,’ Information Society Project  159
https://law.yale.edu/isp/initiatives/wikimedia-initiative-intermediaries-and-information/wiii-:متاح .at Yale Law School

 blog/stemming-digital-colonialism-through-reform-cybercrime-laws-africa
https://rankingdigitalrights.org/index2019/ :متاح .Ranking Digital Rights, ‘2019 RDR Corporate Accountability Index’  160

 assets/static/download/RDRindex2019report.pdf
 Majama, K. )2019( ‘Africa in urgent need of a homegrown online rights strategy,’ Association for Progressive  161

 https://www.apc.org/en/news/africa-urgent-need-homegrown-online-rights-strategy :متاح .Communications
 ،Olukotun, D. ‘President of Ghana says no to internet shutdowns during coming elections,’ AccessNow  162

https://www.accessnow.org/president-ghana-says-no-internet-shutdown- :16 أغسطس 2019. متاح
 elections-social-media/

https://www.start.umd.edu/gtd/
https://gnet-research.org/wp-content/uploads/2020/09/GNET-Report-Artificial-Intelligence-and-Countering-Violent-Extremism-A-Primer_ARABIC.pdf
https://gnet-research.org/wp-content/uploads/2020/09/GNET-Report-Artificial-Intelligence-and-Countering-Violent-Extremism-A-Primer_ARABIC.pdf
https://www.aljazeera.com/news/2019/4/14/nigerias-chibok-schoolgirls-five-years-on-112-still-missing
https://www.amnesty.org.uk/nigeria-boko-haram-doron-baga-attacks-satellite-images-massacre
https://www.africa.undp.org/content/rba/en/home/library/reports/social-media-in-africa-.html
https://www.refworld.org/docid/5b728ca2a.html
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https://law.yale.edu/isp/initiatives/wikimedia-initiative-intermediaries-and-information/wiii-blog/stemming-digital-colonialism-through-reform-cybercrime-laws-africa
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التعبير السـخية في غانا الفضاء الرقمي عرضًة لانتهاكات، مثل خطاب الكراهية والتنمر 
السـيبراني )على النسـاء خصوًصا(.163 لذا تتزايد الدعوات إلحـكام القواعد التنظيمية على 

منصات وسائل التواصل االجتماعي.

وتلبيـًة لهـذه الدعوات، أقرت غانا مشـروع قانـون الحق فـي المعلومات في عـام 2019، 
والذي يضمن إمكانية الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها المؤسسـات العامة.164 
الرقميـة  الحقـوق  التعامـل مـع  تريـد  الغانيـة  الحكومـة  أن  إلـى  القانـون  ويشـير مشـروع 
بشـفافية ومساءلة، وتحقيق التوازن بين حماية المستخدمين من الضرر وصون حريتهم 
فـي التعبير. ومـع ذلك، تسـتطيع الحكومة الغانية أن تتوسـع في اسـتراتيجيتها لمكافحة 
التطـرف العنيـف على نحو يعـزز تعاونها مـع المجتمع المدنـي والمجموعـات المجتمعية 

ومشاركتهم في االستجابة للتحديات.

اليابان 
تفـرق جهـود الحكومـة اليابانيـة لمكافحـة اإلرهـاب بوضـوح تـام بيـن مـا تعتبـره أنشـطة 
إرهابيـة أجنبيـة ومحلية. وهكذا تنقسـم مسـؤلية المؤسسـات إلـى نهجْيـن مختلفْين في 

مواجهة التطرف العنيف على اإلنترنت.

وفيمـا يتعلـق بالتهديـدات المحلية، كتلك التـي تشـكلها دورة األلعـاب األولمبية طوكيو 
2021 أو اليميـن المتطـرف الياباني، تقوم جهات إنفاذ القانون بتنسـيق اسـتجابة الدولة 
لهـا إلى حد كبير. وال تزال أنشـطة التخريب الشـيوعية التـي تعود إلى حقبة الحـرب الباردة 
المحافظـات  تتولـى شـرطة  المحليـة:  التهديـدات  مـع  اليابـان  تعامـل  علـى طريقـة  تؤثـر 
)وكالـة  العـام  األمـن  اسـتخبارات  الوطنيـة( ووكالـة  الشـرطة  عليهـا وكالـة  )التـي تشـرف 
 االسـتخبارات الوطنيـة اليابانيـة( جمـع المعلومـات االسـتخبارية وجهود مكافحـة اإلرهاب 

في اليابان.165

واألمـن  الشـرطة  هيـاكل  حـول  المحليـة  اإلرهـاب  مكافحـة  أنشـطة  تتمحـور  وبالتالـي، 
التقليديـة. وحيـث أن اليابـان تميـل إلـى التطـورات التكنولوجيـة المبتكـرة، فقـد قطعـت 
شـوًطا فـي إيجـاد حلول يقودهـا الـذكاء االصطناعي، بمـا فيها التعـرف علـى الوجوه على 
نطاق واسـع، والتحقق البيومتري وأنظمة الكشف عن السلوك.166 وتقترح هذه الحلول 
نموذًجـا للحوكمـة يتمحـور حـول االكتشـاف المبكـر والوقايـة، ويتـم تفعيلهـا مـن خـال 

تكتيكات الشرطة واألمن التقليدية.

ج رئيس الـوزراء الياباني شـينزو آبي مشـروع قانـون167 لمكافحة  ولتعزيـز هـذه الجهـود، روَّ
اإلرهـاب فـي منتصـف عـام 2017 وصفـه زعيـم المعارضـة اليابانـي بأنـه “وحشـي”.168 
ويجـرم هذا التشـريع التخطيـط الرتكاب أكثر مـن 270 “جريمـة خطيرة”، ومنهـا االعتصام 
التواصـل  وسـائل  ليشـمل  تطبيقـه  ويمتـد  الموسـيقية،  النشـر  حقـوق  وانتهـاكات 

Endert, J. )2018( ‘Digital backlash threatens media freedom in Ghana,’ DW Akademie. متاح:   163
 https://www.dw.com/en/digital-backlash-threatens-media-freedom-in-ghana/a-46602904

Yahya Jafru, M. ‘Right to information – RTI bill passed into law,’ Graphic Online، 26 مارس 2019. متاح:   164
https://www.graphic.com.gh/news/politics/ghana-news-rti-bill-passed.html

 Kotani, K., ‘A Reconstruction of Japanese Intelligence: Issues and Prospects’, in Philip H. J. Davies & Kristian C.  165
 Gustafson )eds.(, Intelligence Elsewhere: Spies and Espionage Outside the Anglosphere )Washington D.C.:

.Georgetown University Press, 2013(, pp. 181–99
’The Government of Japan, ‘All is Ready for a Safe and Secure Tokyo Games، خريف/شتاء 2019.   166

 متاح: https://www.japan.go.jp/tomodachi/2019/autumn-winter2019/tokyo2020.html؛
 .NEC Becomes a Gold Partner for the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games,’ NEC Corporation, 2015’

 متاح: https://www.nec.com/en/press/201502/global_20150219_01.html؛
’Kyodo News, ‘Kanagawa police eye AI-assisted predictive policing before Olympics، 29 يناير 2018. 

https://english.kyodonews.net/news/2018/01/5890d824baaf-kanagawa-police-eye-ai-assisted- :متاح عبر
predictive-policing-before-olympics.html

 The Bill passed via ”the unusual step of skipping a vote in the Upper House Committee on Judicial Affairs.“  167
 Japan Federation of Bar Associations, ‘Statement on the Enactment of the Bill to Revise the Act on Punishment

’of Organized Crimes and Control of Crime Proceeds, including the Criminalization of Conspiracy، 15 يونيو 2017. 
https://www.nichibenren.or.jp/en/document/statements/170615.html :متاح عبر

Allen-Ebrahimian, B., ‘Japan Just Passed a ”Brutal,“ ”Defective“ Anti-Terror Law’, Foreign Affairs، 16 يونيو 2017.   168
https://foreignpolicy.com/2017/06/16/japan-just-passed-a-brutal-defective-anti-terror-law/ :متاح عبر
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االجتماعـي.169 ويشـعر نشـطاء الحقـوق المدنيـة وجماعـات المجتمـع المدني بقلـق بالغ 
مـن مشـروع القانـون، بسـبب الصاحيـات والسـلطات الواسـعة التـي يمنحهـا لمراقبـة 

وتتبع النشاط على اإلنترنت.170

وفيمـا يتعلـق بالجهـود الدوليـة لمكافحـة اإلرهـاب، يخفـف نهـج اليابـان تركيـزه المحلـي 
على التجريم. وتبـذل اليابان جهوًدا لمكافحة اإلرهاب في الخارج وجهوًدا إقليمية وجهوًدا 
لبنـاء القـدرات وتعزيـز التعـاون. وكثيٌر مـن جهودهـا لمكافحة التطـرف العنيف تقـع، على 
وجـه التحديـد، ضمـن رابطـة دول جنوب شـرق آسـيا )آسـيان(،171 التـي أصـدرت مجموعة 
مـن البيانـات التوضيحيـة التـي تلـزم الموقعيـن عليهـا “بمنـع اإلرهـاب الدولـي وتعطيلـه 
ومكافحتـه بتبـادل المعلومـات وتبـادل االسـتخبارات وبنـاء القـدرات”، ما ُيعد سـابقة في 

التعاون اإلقليمي لمكافحة التطرف العنيف واإلرهاب.172

الحـوار السـنوي لمكافحـة اإلرهـاب بيـن اآلسـيان واليابـان،  اليابـان مرتيـن  واسـتضافت 
فضًا عن مشـاركتها فـي محادثات ثنائية مع مجموعـة من الجهات الفاعلـة العالمية.173 
وفـي أواخر عـام 2019، أجرت اليابان والمملكة المتحدة مناقشـات حـول “الوضع الحالي 
لإلرهـاب الدولي، والتدابير المحلية لمكافحة اإلرهاب، وكذلك بشـأن التعاون الحالي في 

174”.].sp[بناء القدرات لمكافحة اإلرهاب، وال سيما في البلدان األخرى

ومـن المرجـح أن تلتزم بهذا النهج المشـترك في مكافحة اسـتخدام المتطرفيـن لتليغرام 
وبدائله في اليابان: استراتيجية مواجهة خارجية للتعاون اإلقليمي ووضع جدول األعمال، 
مع تفعيلها محلًيا على أساس األنشطة األمنية والشرطية وأنشطة المراقبة التقليدية.

نيوزيلندا 
صـدرت اسـتراتيجية نيوزيلنـدا الشـاملة لمكافحـة اإلرهـاب فـي فبرايـر 2020، وتوضح أن 
حوكمـة مكافحـة التطرف العنيـف عبر اإلنترنت تتضمن التنسـيق بيـن مختلف الوكاالت 
والهيئـات.175 ومثلما حدث في كندا )أعاه(، تضم هذه الهيئـات لجنة العاقات الخارجية 
األمنيـة  واالتصـاالت  واالسـتخبارات  الشـرطة  وأجهـزة  الـوزراء  لمجلـس  التابعـة  واألمـن 

ووكاالت الشؤون الخارجية والتجارة والدفاع والنقل واالبتكار والتنمية.

وحظيـت نيوزيلندا باهتمام دولـي لدورها القيادي في المبادرات عبـر البلدان والقطاعات. 
علـى  النـار  إطـاق  أعقـاب  فـي  نتـا،  كوَّ وفرنسـا  نيوزيلنـدا  حكومتـْي  أن  بالذكـر  والجديـر 
المصليـن فـي مسـجد كرايستشـيرش في مـارس 2019، تحالًفـا مـن رؤسـاء الـدول مـع 
شـركات وسـائل التواصل االجتماعي والتكنولوجيا في إطار دعوة كرايستشيرش للقضاء 
علـى المحتـوى اإلرهابـي والعنـف والمحتـوى المتطـرف عبـر اإلنترنـت.176 وتلـزم الدعـوة 
الموقعيـن عليها بإنفـاذ القوانين التي تحظر نشـر المحتوى اإلرهابـي والمتطرف العنيف 
عبـر اإلنترنـت، واحتـرام حريـة التعبيـر والخصوصيـة. وتعمـل هـذه البلـدان أيًضـا علـى دعم 
األطـر وأنشـطة بناء القـدرات وتعزيـز الوعـي لمنع اسـتغال الخدمـات عبر اإلنترنت لنشـر 

المحتوى اإلرهابي والمتطرف العنيف.

 ‘,McCurry, J., ‘Japan passes ”brutal“ counter-terror law despite fears over civil liberties  169 
https://www.theguardian.com/world/2017/jun/15/japan-passes- :15 يونيو 2017. متاح عبر ،The Guardian

 brutal-new-terror-law-which-opponents-fear-will-quash-freedoms; 
 Adelstein, J., ‘Japan’s Terrible Anti-Terror Law Just Made ”The Minority Report“ Reality,’ The Daily Beast، 15 يونيو 2017. 

 http://www.thedailybeast.com/japans-terrible-anti-terror-law-just-made-the-minority-report-reality :متاح عبر
 Japan Federation of Bar Associations, ‘Statement on the Enactment of the Bill to Revise the Act on Punishment  170

 ’of Organized Crimes and Control of Crime Proceeds, including the Criminalization of Conspiracy، 15 يونيو 2017. 
https://www.nichibenren.or.jp/en/document/statements/170615.html :متاح عبر

Japan: Extremism & Counter Extremism,’ Counter-Extremism Project‘. متاح:   171
https://www.counterextremism.com/countries/japan

ASEAN-Japan Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism’ ASEAN‘. متاح:   172
https://asean.org/?static_post=asean-japan-joint-declaration-for-cooperation-to-combat-international-terrorism-2

Japan: Extremism & Counter Extremism,’ Counter-Extremism Project‘. متاح:   173
https://www.counterextremism.com/countries/japan

Ministry of Foreign Affairs of Japan, ‘The 4th Japan-the UK Counter-Terrorism Dialogue’  174، 4 ديسمبر 2019. متاح عبر: 
https://www.mofa.go.jp/fp/is_sc/page1e_000297.html

 Government of New Zealand, Officials’ Committee for Domestic and External Security Coordination,  175
 ،Counter-Terrorism Coordination Committee, ‘Countering terrorism and violent extremism national strategy overview’

https://dpmc.govt.nz/sites/default/files/2020-02/2019-20 CT Strategy-all-final.pdf .2020 فبراير
https://www.christchurchcall.com/ :انظر  176

https://www.theguardian.com/world/2017/jun/15/japan-passes-brutal-new-terror-law-which-opponents-fear-will-quash-freedoms
https://www.theguardian.com/world/2017/jun/15/japan-passes-brutal-new-terror-law-which-opponents-fear-will-quash-freedoms
http://www.thedailybeast.com/japans-terrible-anti-terror-law-just-made-the-minority-report-reality
https://www.nichibenren.or.jp/en/document/statements/170615.html
https://www.counterextremism.com/countries/japan
https://asean.org/?static_post=asean-japan-joint-declaration-for-cooperation-to-combat-international-terrorism-2
https://www.counterextremism.com/countries/japan
https://www.mofa.go.jp/fp/is_sc/page1e_000297.html
https://dpmc.govt.nz/sites/default/files/2020-02/2019-20%20CT%20Strategy-all-final.pdf
https://www.christchurchcall.com/
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وتويتـر  وغوغـل  وفيسـبوك  أمـازون  ومنهـا  الشـركات،  كرايستشـيرش  دعـوة  تلـزم  كمـا 
ويوتيوب، بمعايير الصناعة األكبر التي تعزز المسـاءلة والشـفافية. ويجب على الشـركات 
فرض معايير المجتمع وشروط الخدمات بإياء األولوية لعمليات إدارة المحتوى وإزالته، 
والتعرف على المحتوى لحظة بلحظة لمراجعته وتقييمه. وتعمل البلدان والشـركات مًعا 
علـى تطويـر جهودها مـع المجتمـع المدنـي لتعزيز أنشـطة المجتمـع المدنـي للتدخل في 

عمليات الراديكالية عبر اإلنترنت.

وكانـت هـذه الدعـوة أيًضـا بمثابـة وسـيلة اإلصـاح الشـامل لمنتـدى اإلنترنـت العالمـي 
لمكافحة اإلرهاب )GIFCT(. وفي إطار عملية اإلصاح الشامل هذه، تعددت صاحيات 
منتـدى اإلنترنـت العالمـي لمكافحة اإلرهـاب )GIFCT( وشـملت مجموعة من األنشـطة 
الوقائيـة وتدابيـر االسـتجابة واألنشـطة التعليميـة الازمة لمكافحـة التطـرف العنيف عبر 

اإلنترنت.177 

تطرح جهود نيوزيلندا للمشاركة في رعاية مجموعة من المبادرات العالمية عبر القطاعات 
نهًجـا أفقًيا أكثر لحوكمة اسـتخدام المتطرفين لمنصات التكنولوجيا. ويشـمل هذا النهج 
هيـاكل األمـن واالسـتخبارات التقليديـة باإلضافة إلـى المبـادرات التي تجمع الممارسـين 
واألوسـاط األكاديمية وصناع السياسـات وقادة التكنولوجيا لصياغة اسـتجابات مناسـبة 

للتهديدات المتطرفة العنيفة الناشئة عبر اإلنترنت.

المملكة المتحدة 
يتبـع نهج المملكـة المتحدة فـي مكافحة االسـتخدام المتطـرف للمنصات عبـر اإلنترنت 
نمًطـا تقليدًيـا للحوكمـة يركـز علـى مؤسسـات الدولـة. ووزارة الداخليـة هـي المؤسسـة 
مـع  أيًضـا  بالتنسـيق  وذلـك  اإلرهـاب،  مكافحـة  تشـريعات  عـن  المسـؤولة  المركزيـة 
 ،)Government Communications Headquarters( الحكوميـة  االتصـاالت  مقـر 
والمؤسسـات األمنيـة واالسـتخباراتية فـي البـاد. وأنشـأت وزارة الداخليـة أيًضـا هيئـات 
تعاونيـة مـع مؤسسـات حكومية أخـرى )غالًبـا وزارة الرقميـة والثقافة واإلعـام والرياضة( 
الوطنـي  والمكتـب  اإلنترنـت  المتحـدة لألمـان علـى  المملكـة  والبرلمـان، مثـل مجلـس 

األمني لمكافحة اإلرهاب ومفوضية مكافحة التطرف.178

تتبع المملكة المتحدة، على غرار اليابان )أعاه(، نهًجا ذا شقين لمواجهة التطرف العنيف 
عبـر اإلنترنـت. ويتمحـور مسـار نشـاطها األول حـول إخضـاع وسـائل التواصـل االجتماعي 
ومنصـات التكنولوجيا لقواعد تنظيمية. حدد كتاب الحكومة األبيض بشـأن األضرار على 
اإلنترنـت )Online Harms White Paper(، الـذي ُنشـر فـي أبريـل 2019، حالـة نموذجيـة 
شـاملة لمزيد مـن التنظيم الوطني لوسـائل التواصل االجتماعي.179 وحسـب هذا اإلطار 
التنظيمـي الجديـد، سـوف تتحمـل وسـائل التواصـل االجتماعـي وشـركات التكنولوجيـا 
واجًبـا قانونًيـا جديـًدا يتمثـل فـي رعايـة مسـتخدميها، وتتولـى Ofcom تنفيـذه بصفتهـا 
الهيئـة التنظيمية لاتصاالت في المملكة المتحدة. وسـوف تفـرض هيئة Ofcom على 
المنصـات عقوبـات مالية وتقنيـة – يمكن حظر مواقـع الويب على مسـتوى مزود خدمة 
اإلنترنـت وفـرض غرامـة تصـل إلى ٪4 مـن إيراداتهـا العالميـة – عند عـدم االمتثـال إلطار 
العمـل وانتهـاك واجـب الرعايـة القانونـي.180 وفـي وقت كتابـة هـذا التقرير، تأخر مشـروع 

قانون األضرار على اإلنترنت، التنفيذ التشريعي للكتاب األبيض، لعدة سنوات.181

’Global Internet Forum to Counter Terrorism, ‘Next Steps for GIFCT، 23 سبتمبر 2019. متاح عبر:   177
https://gifct.org/press/next-steps-gifct/

Gov.uk, UK Council for Internet Safety. متاح عبر:   178
 https://www.gov.uk/government/organisations/uk-council-for-internet-safety؛ 

Gov.uk, Commission for Countering Extremism. متاح عبر: 
 https://www.gov.uk/government/organisations/commission-for-countering-extremism؛ 

Gov.uk, National Counter Terrorism Security Office. متاح عبر: 
https://www.gov.uk/government/organisations/national-counter-terrorism-security-office

https://assets.publishing.service.gov.uk/ :أبريل 2019. متاح ،HM Government, ‘Online Harms White Paper’  179
 government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/793360/Online_Harms_White_Paper.pdf

Crawford, A. ‘Online Harms bill: Warning over ”unacceptable“ delay,’ BBC، 29 يونيو 2020. متاح:   180
 https://www.bbc.co.uk/news/technology-53222665

المرجع نفسه.   181

https://gifct.org/press/next-steps-gifct/
https://www.gov.uk/government/organisations/uk-council-for-internet-safety
https://www.gov.uk/government/organisations/commission-for-countering-extremism
https://www.gov.uk/government/organisations/national-counter-terrorism-security-office
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ويركـز النهـج الثانـي الـذي تتبعـه المملكـة المتحـدة علـى مؤسسـات الشـرطة التقليديـة 
والمؤسسـات األمنيـة واالسـتخباراتية، مدعوًمـا بتشـريعات مكافحـة اإلرهـاب ومسـاندة 
لمكافحـة  جديـدة  مقترحـة  تشـريعات  البرلمـان  قـدم   ،2020 ربيـع  وفـي  قويـة.  شـعبية 
اإلرهـاب تسـتهدف المشـتبه فـي ارتكابهـم أنشـطة إرهابيـة. وحسـب هـذه التشـريعات 
الجديدة، فإن المشـتبه به “الذي لم يدان بأي جريمة قد يخضع إلجراءات مراقبة موسعة 
ومتزايـدة.”182 ولـن تخضـع تدابيـر المراقبـة هـذه بعـد اآلن للحـد الزمنـي المعـروف وهـو 
عامان. فضًا عن أن تدابير منع اإلرهاب والتحقيق فيه )المعروفة باسم Tpims(، ومنها 
النقـل اإللزامـي، ووضـع عامـات المراقبـة اإللكترونيـة، واإلقصـاء عـن أماكـن محـددة، 
والقيود المفروضة على السفر، والجمعيات، والخدمات المالية، واستخدام االتصاالت، 
سيكون من األسهل فرضها اآلن في إطار التخفيف من عبء تقديم البينة المقترح.183 

وجـاءت هـذه التدابيـر الصارمـة لمكافحـة اإلرهـاب فـي أعقـاب الهجمـات التـي تعرضـت 
لهـا قاعة فيشـمونغرز في مدينـة لندن في نوفمبـر 2019 وعلى طريق سـتريتام السـريع 
فـي فبرايـر 184،2020 علـى خلفيـة دعـم الـرأي العـام وضـع تشـريعات صارمـة.185 ونظـًرا 
لهـذه الـروح المتسـاهلة، فـإن مناهـج مكافحـة التطـرف العنيـف عبـر اإلنترنـت، السـيما 
اسـتخدام تطبيقـات مثـل تليغـرام وبدائلـه، قـد تحيد عـن النهـج التنظيمـي نحو نهـج يعزز 
تطبيق القانون. وبموجب مشـروع القانون المقترح، سـوف ُيخفـف عبء البينة إلخضاع 
مواطـن لتدابيـر منـع اإلرهـاب والتحقيـق )Tpims( إلى “أسـباب معقولـة”.186 ولم يتضح 
بعد إذا كان اسـتخدام تطبيقات مثل تليغرام وتطبيقات المراسلة الفورية النصية األخرى 
الامركزيـة والمشـفرة للوصـول إلـى المحتـوى المتطرف أو نشـره سـوف ُيعتبـر من بين 

هذه األسباب المعقولة.

المديرية التنفيذية للجنة األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب 
اعتمـدت الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة باإلجماع اسـتراتيجية األمـم المتحـدة العالمية 
لمكافحـة اإلرهـاب فـي عـام 2006. ومنـذ ذلـك الحيـن، اتخـذ مجلس األمـن قـرارات تركز 
مكافحـة  فـي  الكامـل  التعـاون  األعضـاء  الـدول  مـن  وتتطلـب  لإلرهـاب  التصـدي  علـى 
اإلرهـاب. ويتطلـب القـراران 1373 )2001( و 1566 )2004( “اتخاذ إجراءات تشـريعية من 
قبل جميع الـدول األعضاء لمكافحة اإلرهاب، بما في ذلك زيـادة التعاون مع الحكومات 
األخـرى.”187 ويعتـرف القـرار 1963 )2010( بتزايد اسـتخدام اإلنترنت من قبـل اإلرهابيين 

ألغراض إرهابية.188

أمـام  تحديـات  الامركزيـة  للمنصـات  اإلرهابيـة  المنظمـات  اسـتخدام  معالجـة  وتطـرح 
وكاالت إنفاذ القانون. وال تحتاج هذه المنصات وسيًطا إلرسال الرسائل واستقبالها، ما 

يجعل تعقب اإلرهابيين )المشتبه بهم( أمًرا صعًبا للغاية.189

ودعـت األمـم المتحـدة حكومـات الـدول إلـى توفيـر “أسـاس قانونـي واضـح لالتزامـات 
الواقعة على أطراف القطاع الخاص” والتي بموجبها ينبغي أن تتعاون شركات ومنصات 

التكنولوجيا مع سلطات إنفاذ القانون أثناء التحقيقات.190

United Kingdom: Extremism & Counter Extremism,’ Counter-Extremism Project‘. متاح عبر:   182
https://www.counterextremism.com/countries/unitedkingdom

Grierson, J., ‘Unconvicted terrorism suspects face indefinite controls under UK bill,’ The Guardian، 20 مايو 2020.   183
https://www.theguardian.com/politics/2020/may/20/unconvicted-terrorism-suspects-face-indefinite- :متاح عبر

controls-under-uk-bill
 ،‘Department of Justice, ‘Press release: 14-year minimum jail terms for most dangerous terror offenders  184

https://www.gov.uk/government/news/14-year-minimum-jail-terms-for-most-dangerous- :20 مايو 2020. متاح عبر
 terror-offenders

حسب تقرير صدر في سبتمبر 2017 وتضمن استطاًعا للمواقف المتخذة تجاه المحتوى المتطرف عبر اإلنترنت، يؤيد   185
نحو ثاثة أرباع المشاركين في االستطاع صدور تشريع جديد يجرم امتاك واستغال المحتوى المتطرف عبر اإلنترنت. 
انظر: Frampton, M. )2017(, ‘The New Netwar: Countering Extremism Online,’ Policy Exchange. متاح عبر: 

 https://policyexchange.org.uk/wp-content/uploads/2017/09/The-New-Netwar-1.pdf
 ،Amnesty International UK, ‘Counter-Terrorism and Sentencing Bill 2019-21: Submission to the Public Bill Committee’  186

https://publications.parliament.uk/pa/cm5801/cmpublic/CounterTerrorism/memo/CTSB07.pdf :يونيو 2020. متاح عبر
UNODC, The use of the Internet for terrorist purposes. األمم المتحدة، 2012. ص 16   187

 https://www.unodc.org/documents/frontpage/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes.pdf
المرجع نفسه.  188

Tech Against Terrorism, Analysis: ISIS use of smaller platforms and the DWeb to share terrorist content. أبريل 2019.   189
 https://www.voxpol.eu/isis-use-of-smaller-platforms-and-the-dweb-to-share-terrorist-content/

UNODC, 2012. p. 135  190
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الواليات المتحدة 
منصـات  اسـتخدام  إسـاءة  لمكافحـة  المتحـدة  الواليـات  سياسـة  نهـج  وصـف  يمكـن 
وزارة  فـإن  المعنيـة،  الدولـة  بمؤسسـات  يتعلـق  وفيمـا  منتظـم.  غيـر  بأنـه  التكنولوجيـا 
األمـن الداخلـي )DHS(، ووزارة العـدل، ومكتـب التحقيقـات الفيدرالـي، والمركـز الوطنـي 
لمكافحـة اإلرهـاب، ومجلـس األمـن القومـي والكونغـرس، وغيرهـم، فـي طليعـة جهـود 
االسـتجابة.191 وُجربـت مجموعـة من األسـاليب: “الرسـائل المضـادة، وجلسـات التوعية، 

والشراكات، والتشريعات.”192

ومن هذه األسـاليب المشـاركة فـي رعاية المبـادرات العالمية المشـتركة بيـن القطاعات. 
وُتلزم إسـتراتيجية الواليات المتحدة لمكافحة اإلرهاب نفسها بالعمل مع قطاع األعمال 
والصناعـة لمكافحـة تجنيـد اإلرهابييـن وجمـع األمـوال والراديكاليـة عبـر اإلنترنـت. وفيمـا 
يتعلـق بالمبـادرات عبـر الوطنيـة، تعمـل الواليـات المتحـدة األمريكيـة مـع مبـادرات مثـل 
العالمـي  والمنتـدى  اإلرهـاب(  مواجهـة  فـي  )التكنولوجيـا   Tech Against Terrorism
لمكافحة اإلرهاب، والتي تعتمد على الشـراكة مع الموقعيـن اآلخرين والمجتمع المدني 
وقطـاع التكنولوجيـا لصياغـة ُنهـج متوسـطة المـدى وبعيـدة المـدى لمكافحـة التطـرف 

العنيف عبر اإلنترنت.

وعلـى نطـاق أوسـع، أطلقـت إدارة أوبامـا فرقـة عمـل لمكافحـة التطـرف العنيـف فـي 
عـام 2011، مـن أجـل “توحيـد الجهـود المحليـة لمكافحـة التطـرف العنيـف.”193 وتهـدف 
فرقـة العمل إلى الجمع بين الممارسـين من الهيئات المذكورة أعاه لتنسـيق المشـاركة 
والنهـوض  البحـوث  فـي  واالسـتثمار  التدخـل،  نمـاذج  وتطويـر  المدنـي،  المجتمـع  مـع 
باالتصـاالت واالسـتراتيجيات الرقميـة.194 وبالنظـر إلـى الجهـود المتفرقـة السـابقة التـي 
بذلتهـا الواليات المتحـدة األمريكية، فإن اتباع نهـج موحد لمواجهة التطـرف العنيف عبر 

اإلنترنت قد يعزز الجهود المبذولة لمكافحة إساءة استخدام المنصات مثل تليغرام.

ولكـن، فـي أوائـل عـام 2017، نظـر الرئيـس ترامـب فـي إعـادة هيكلة فرقـة العمـل إلزالة 
باسـم  البرنامـج  هـذا  تسـمية  وإعـادة  اختصاصـه،  نطـاق  مـن  األبيـض  التفـوق  إرهـاب 
جميـع  ُقطعـت  ذلـك،  علـى  وعـاوة  الراديكالـي.”195  اإلسـامي  التطـرف  “مكافحـة 
التمويـات المخصصـة لبرامج مكافحـة التطرف العنيف مـن الميزانية التي تم الكشـف 
عنهـا في ربيـع 196.2017 وبحلول أواخر أكتوبر 2018، توقف نشـاط فرقـة العمل: انتهى 

التمويل و “عاد الموظفون إلى وكاالتهم وإداراتهم األصلية.”197

وتكشـف تصرفـات ترامـب عـن عـداء عميـق لجهـود مكافحـة التطـرف العنيـف عموًمـا، 
والسـيما التي تهدف إلى التواصل المجتمعي والمشـاركة مع المجتمع المدني المحلي 
والتـي تسـتهدف اليميـن المتطـرف واإلرهـاب العنصـري األبيـض. وعلـى سـبيل المثال، 
حصلت مبـادرة “الحياة بعد الكراهية” على تمويل مـن وزارة األمن الداخلي )DHS(، وهي 
مبـادرة تعمـل مـع األفراد لمسـاعدتهم على االنشـقاق عـن مجموعات البيـض العنصرية 
والنازييـن الجـدد.198 ويمكن فهم قطع التمويـل وتقليص الصاحيات السـتبعاد التفوق 
األبيـض مـن جهـود الواليـات المتحـدة األمريكيـة كإشـارة صارخـة إلـى أن إدارة ترامـب لن 

تتخذ إجراءات ضد البيض العنصريين وال األعمال اإلرهابية العنصرية.

 Alexander, A. )2019(, ‘A Plan for Preventing and Countering Terrorist and Violent Extremist Exploitation of Information  191
and Communications Technology in America,’ George Washington University Program on Extremism، ص 5. 

https://extremism.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2191/f/A%20Plan%20for%20Preventing%20and%20 :متاح عبر
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المرجع نفسه.  192
’Department of Homeland Security, ‘Countering Violent Extremism Task Force. متاح عبر:   193

https://www.dhs.gov/cve/task-force
المرجع نفسه.   194
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ولهـذا التطـور أهمية كبيـرة فـي مكافحة اسـتخدام تليغـرام وتطبيقـات المراسـلة الفورية 
األخـرى المشـفرة والامركزيـة. وكمـا أوضـح بينيـت كليفـورد أعـاه، تسـتخدم جماعـات 
أن  اآلن  ثبـت  وإذا  األنشـطة.  لتنسـيق  المنصـات  هـذه  مـن  العديـد  المتطـرف  اليميـن 
االسـتجابات الحكوميـة لهذه المنصـات “ذات دوافع سياسـية وخطيرة”،199 اسـتطعنا أن 
نلقي نظرة معقولة يشـوبها القلق على مستقبل مكافحة التطرف العنيف. ويكمن خط 
الدفاع األخير ضد اسـتغال هذه المنصات في زيادة الضغوط على مؤسسـيها لامتثال 
ألوامـر إنفـاذ القانـون وأوامـر المحكمـة، وهـو نهـج سـوف يثبـت بالتأكيـد أنـه قليـل جـًدا 

ومتأخر جًدا.

نحو طريقة المركزية لحوكمة المنصات الالمركزية؟
وفـي التقريـر أعـاه، يحـذر بينيـت كليفـورد مـن تزايـد إقبـال التطبيقـات الشـبيهة بتليغرام 
ن  على استضافة الخوادم الامركزية. وظهرت هذه الميزة مع ظهور Web 2.0، وقد تمكِّ
المسـتخدمين مـن التواصـل كل منهم مـع اآلخر مباشـرة، ما يعنـي أنها تتجـاوز الخدمات 
وفيسـبوك.200  وميكروسـوفت  وأمـازون  غوغـل  مثـل  شـركات  تقدمهـا  التـي  المركزيـة 
ويتسـم النمـوذج الامركـزي بأنـه “يعكـس نمـوذج ملكيـة البيانـات الحالي”، بحيـث ُيمنح 

المستخدمون حق ملكية بياناتهم وإمكانية الوصول إليها بالكامل.201

وتوفيـر الخدمـة المركزيـة المملوكـة للحكومـة يمهـد السـبيل لسـوء المعاملـة والمراقبـة 
وفرض الرقابة. على سـبيل المثال، فرضـت الحكومة الهندية أطـول إغاق لإلنترنت في 
العالم في كشـمير في إطار العنف والفظائع التي ُترتكب ضد المسـلمين منذ عقود.202 
ودام هـذا اإلغـاق 192 يوًمـا، فـي إطـار اتجـاه أوسـع نطاًقـا ومثيـر للقلـق إزاء الحقـوق 
الرقميـة في الهند: شـكك وزيـر االتصـاالت وتكنولوجيـا المعلومات في حـق المواطنين 
في اسـتخدام اإلنترنت، مصرًحا بأن “أمن البـاد ال يقل أهمية عن الحق في اإلنترنت … 

هل ننكر ]أن[ اإلرهابيون يسيئون استخدام اإلنترنت؟”203 

عـام  المسـتخدمين. وفـي  بيانـات  اسـتخدام  أن هنـاك شـركات تسـيء  نعلـم  وبالمثـل، 
ماييـن   Cambridge Analytica السياسـية  االستشـارات  مؤسسـة  جمعـت   ،2018
البيانات الشـخصية لمسـتخدمي فيسـبوك السـتخدامها فـي الدعاية السياسـية.204وهذا 
هـو أكبـر انتهاك للبيانات في تاريخ فيسـبوك، واسـتغله المرشـح الرئاسـي دونالد ترامب 
ناخبـون متأرجحـون مـن مسـتخدمي  أنهـم  حـددوا  اسـتهداف مـن  فـي  عـام 2016  فـي 
تسـتطيع  فيسـبوك،  خـوادم  علـى  متمركـزة  المسـتخدمين  بيانـات  فيسـبوك.205وألن 
ومراقبتهـا  عنهـم  والشـخصية  الحساسـة  المعلومـات  مليـارات  مـن  التربـح  المنصـة 

واستغالها.206 

هـب  مـن  متنـاول  عـن  بعيـًدا  بالبيانـات  الامركـزي  اإلنترنـت  نمـوذج  يحتفـظ  وفيمـا 
ودب لحمايتهـا، يفـرض أيًضـا ثمـة تحديـات. وخصوًصـا أن تطبيقـات المراسـلة الفوريـة 
الامركزيـة والمشـفرة، بما فيهـا تليغرام وبدائلـه، تقدم مـاًذا آمًنا للمحتـوى المتطرف. 
وحسـب كليفورد أعـاه، فإن ميزة اسـتضافة الخـوادم الامركزية على المنصات الناشـئة 
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“سـوف تضـع هـذه المنصـات حتًمـا فـي متنـاول الجماعـات المتطرفـة أكثـر مـن غيرها.” 
وتستطيع المنصة الامركزية اإلفات بسهولة أكبر من المراقبة والتدخل من المنصات 

ذاتية التنظيم وأوامر إنفاذ القانون، ألن البيانات لم تعد في متناولهم.

وتطرح مكافحة اسـتغال وإسـاءة اسـتخدام منصات المراسـلة الفورية الامركزية أسئلًة 
ملحًة وصعبًة عن الحوكمة. وكيف تستجيب الحكومات والشركات الستخدام المتطرف 
لإلنترنـت الامركـزي؟ وكيـف نـوازن بيـن حقـوق المسـتخدمين فـي الخصوصيـة وحريـة 
التعبيـر وبين اسـتغال المسـتخدمين المنصات في نشـر الدعاية والمعلومـات المضللة 

والتجنيد لنصرة قضاياهم والتخطيط لهجمات إرهابية؟

وهنـاك ثاثة سـبل محتملـة، ضمن أنمـاط الحوكمة الحاليـة، يرتبط كل منهـا على نطاق 
واسع بمرحلة معينة بطول العملية الخطية للتطرف.

النهـج األول – الوقايـة المبكـرة – يهـدف إلـى التدخـل فـي مراحـل التطـرف األولـى لمنـع 
تليغـرام،  تشـبه  التـي  التطبيقـات  أمـا  اإلرهابـي.  المحتـوى  فـي  االنخـراط  مـن  النـاس 
فقـد يصلـح نهـج الوقايـة المبكـرة لمنـع النـاس مـن السـعي إلـى التعامـل مـع المحتـوى 
والجماعـات والقنـوات المتطرفـة على المنصـة. وتكمن فائـدة هذا النهج فـي أنه يخفف 
الرقابة الكثيفة الموارد على المنصة ويضعف وجود المتطرفين عبر اإلنترنت مع الحفاظ 

على حرية المستخدمين في التعبير وحقهم في الخصوصية.

ومـع ذلـك، فـإن برامـج الوقايـة المبكـرة نفسـها غارقـة فـي تحديـات أخاقيـة وسياسـية 
 Prevent( الوقايـة  اسـتراتيجية  المبكـرة  الوقايـة  برامـج  أشـهر  ولعـل  أخـرى.  وقانونيـة 
هـذه  وتسـتهدف   .2003 عـام  فـي  البريطانيـة  الداخليـة  وزارة  أدخلتهـا  التـي   )Strategy
اإلسـتراتيجية “األفـراد المعرضيـن للتجنيـد”، السـيما داخـل المؤسسـات مثـل مؤسسـة 
NHS والمـدارس والجامعـات وغيرهـا مـن المجتمعـات المحليـة ومجموعـات المجتمـع 
الحريـات  المدنـي.207 وتتعـرض اسـتراتيجية Prevent منـذ إنشـائها النتقـادات جماعـات 
المدنيـة: ويـرى شـامي تشـاكرابارتي، مديـر Liberty آنـذاك، وهـي مجموعـة بـارزة معنيـة 
بالحقوق المدنية، أن إسـتراتيجية Prevent “أكبر برنامج تجسـس في بريطانيا في العصر 
الحديـث”، ألن المعلومات االسـتخبارية التي ُتجمع عن من ُيسـمون باألفـراد المعرضين 
ونشـاطهم  العقليـة  عـن صحتهـم  ودينيـة ومعلومـات  نظـر سياسـية  وجهـات  تتضمـن 
الجنسـي.208 وتسـتهدف إسـتراتيجية Prevent المسـلمين البريطانييـن دون تفرقـة بيـن 
الغـث والسـمين، وتدعـم اإلسـاموفوبيا والخلـط بيـن “المقاومـة السياسـية المشـروعة 

بين الشباب البريطانيين المسلمين” و “مؤشرات التطرف العنيف”.209

ويركـز نمـط الحوكمـة الثاني على فك االشـتباك والرسـائل المضـادة. ويمكن اسـتهداف 
اإلنترنـت  علـى  المتطـرف  المحتـوى  إلـى  بالفعـل  الوصـول  يمكنهـم  الذيـن  األفـراد 
واسـتخدامه بروايـات مضـادة تقـدم “تفسـيرات بديلة صادقـة لهـذا العالم وحسـن توجيه 
للصاحيـات والتعامـل مـع مـا تروجـه الجماعـات المتطرفـة العنيفـة” بإعـادة تأكيـد روح 
التسامح والمصارحة والحرية والديمقراطية.210 وفيما يتعلق بمنصات المراسلة الفورية 
مثل تليغرام، فقد ينطوي ذلك على تسـلل القنوات والجماعات لنشـر روايات بديلة على 

أمل إبعاد بعض األفراد عن الراديكالية. 

وفيمـا تمتـاز الرسـائل المضـادة بإمكاناتها، تفتقـر االتصاالت اإلسـتراتيجية التـي تقودها 
الحكومـة إلـى الفعاليـة إلـى حـد كبيـر،211 وترتبـت عليهـا عواقـب سـلبية غيـر مقصـودة. 
وأثـار برنامـج Think Again Turn Away التابـع لـوزارة الخارجيـة األمريكيـة غضًبـا وردود 
فعـل عنيفة عند نشـر رسـائل مضادة والدخـول في نزاعات علـى تويتر مع حسـابات تابعة 

 .UK Home Office, ‘Counter-Terrorism Strategy: The Four Ps: Pursue, Prevent, Protect, Prepare’  207
https://web.archive.org/web/20090711105017/http://security.homeoffice.gov.uk/ :متاح عبر

 counter-terrorism-strategy/about-the-strategy1/four-ps/; 
 ’HM Government, ‘CONTEST: The United Kingdom’s Strategy for Countering Terrorism، يونيو 2018. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/ :متاح عبر
file/716907/140618_CCS207_CCS0218929798-1_CONTEST_3.0_WEB.pdf

Dodd, V. ‘Government anti-terrorism strategy ”spies“ on innocents,’ The Guardian، 16 أكتوبر 2009. متاح عبر:   208
https://www.theguardian.com/uk/2009/oct/16/anti-terrorism-strategy-spies-innocents

 Abbas, T. )2019( ‘Implementing ”Prevent“ in Countering Violent Extremism in the UK: A Left-Realist Critique,’  209
Critical Social Policy 39, no. 3: pp. 396–412

 Waldman, S. & Verga, S. )2016( ‘Countering violent extremism on social media,’ Centre for Security Science, Defence  210
 https://cradpdf.drdc-rddc.gc.ca/PDFS/unc262/p805091_A1b.pdf :متاح .Research and Development Canada, p.7

 Bartlett, J. & Krasodomski-Jones, A. )2015( ‘Counter-Speech: examining content that challenges extremism online,’  211
https://www.demos.co.uk/wp-content/uploads/2015/10/Counter-speech.pdf :متاح .Demos

https://web.archive.org/web/20090711105017/http://security.homeoffice.gov.uk/counter-terrorism-strategy/about-the-strategy1/four-ps/
https://web.archive.org/web/20090711105017/http://security.homeoffice.gov.uk/counter-terrorism-strategy/about-the-strategy1/four-ps/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/716907/140618_CCS207_CCS0218929798-1_CONTEST_3.0_WEB.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/716907/140618_CCS207_CCS0218929798-1_CONTEST_3.0_WEB.pdf
https://www.theguardian.com/uk/2009/oct/16/anti-terrorism-strategy-spies-innocents
https://cradpdf.drdc-rddc.gc.ca/PDFS/unc262/p805091_A1b.pdf
https://www.demos.co.uk/wp-content/uploads/2015/10/Counter-speech.pdf
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إجمالـي  أن  إلـى   Demos أجرتهـا التـي  األبحـاث  لتنظيـم داعـش.212 وتوصلـت  ومؤيـدة 
المشـاركات التـي حققتهـا الصفحات األوروبيـة المعارضـة للتعبير على فيسـبوك ال يزال 
دون المسـتوى.213 وتفتقـر مبـادرات التواصـل االسـتراتيجي التـي تدعمهـا الحكومـة إلـى 
المصداقيـة بسـبب مـا يسـمى بفجـوة “ُقل-افعـل”، وتعنـي أن رسـالة التطـرف العنيـف 

تصبح أقوى كلما اتسعت الفجوة بين القيم التي تروجها الحكومات وأفعالها.214 

لـذا، كثيـًرا ما تخفف الجهـود الاحقة في مبادرات الرسـائل المضادة عبـر اإلنترنت التركيز 
علـى أهميـة المشـاركة الحكوميـة، ويأخـذ بزمامهـا أربـاب هـذه الصناعـة. وحققـت غوغـل 
وشـركتها األم، Alphabet، الريـادة فـي اسـتخدام “طريقـة إعـادة توجيـه المحتـوى” التـي 
تسـتهدف متصفحـي محتـوى تنظيـم داعش عبـر اإلنترنـت وتعيـد توجيههم إلـى مقاطع 
محتـوى  يطـرح  العنيـف.215  التطـرف  رسـائل  تعـارض   YouTube علـى  منسـقة  فيديـو 
الفيديـو المنسـق علـى المسـتضعفين والراديكالييـن روايـات تشـدد علـى قيـم التسـامح 
والتنوع والشمولية وغيرها. وحققت شركة Alphabet ريادتها في استخدام طريقة إعادة 
توجيـه المحتـوى مـن خـال شـريكها الرائـد Moonshot CVE الـذي يديـر حمـات رسـائل 
مضادة بخمس عشرة لغة في أكثر من ثماني وعشرين دولة.216 وتعاونت رابطة مكافحة 
التشـهير )Anti-Defamation League(، التـي تتخـذ مـن الواليـات المتحدة مقـرًا لها، مع 

Moonshot CVE لمواجهة النشاط العنصري األبيض والجهادي على اإلنترنت.217

ومـع أن جهـود Moonshot CVE يمكنهـا تقويـض مسـيرة الراديكالية، فـإن الحلول التي 
 Moonshot تقودهـا الصناعـة للمشـاكل االجتماعيـة والسياسـية لهـا تحدياتهـا. وشـركة
CVE مسـتقلة وبعيـدة عـن طائلـة الرقابـة أو المسـاءلة الحكوميـة أو المجتمـع المدنـي. 
وال تفصـح الشـركة عـن أي بيانـات إال إذا كانت عاليـة المسـتوى وتتعلـق بعملياتها، ولم 

تتضح األسباب التي دعتها الختيار إعادة التوجيه أو الكيفية التي تم بها.218 

ويأتـي نمـط الحوكمـة الثالـث – تنظيـم المنصـات – فـي نهايـة عمليـة الراديكاليـة. وفـي 
التقريـر أعـاه، يتنـاول كليفـورد الجهـود التـي تبذلهـا جهـات إنفـاذ القانـون للضغـط علـى 
منصات مثل تليغرام لامتثال ألوامر المحكمة بشـأن االشتباه في نشاط إرهابي. وعلى 
سـبيل المثـال، فـي الصفحـة 5، اسـتعرض كليفـورد أيـام إجـراءات إحالـة اليوروبـول التـي 
حملـت تليغرام علـى تحديث سياسـة خصوصيتهـا بأن تتضمن بنـًدا يجيـز للمنصة عرض 
بيانـات المسـتخدم علـى السـلطات المختصـة لتحديـد هويتـه عنـد االشـتباه فـي تطـرف 
المحتوى. وتعاونت المنصات األخرى التي ورد ذكرها بالتفصيل في التقرير أعاه بدرجات 

متفاوتة مع الحكومات ووكاالت إنفاذ القانون لمكافحة انتشار المحتوى المتطرف.

ومـن التحديـات التـي يفرضهـا هـذا النمط مـن الحوكمـة أن مشـاركة صانعي السياسـات 
ووكاالت إنفـاذ القانون في هـذه الجهود التنظيميـة “كالحرث في المـاء”: بمجرد موافقة 
المنصـة علـى التعـاون مـع أوامر المحكمـة، تظهر منصـة بديلة أخـرى في مكانهـا لحماية 
المراسـلة  منصـات  ظهـور  “مـع  أنـه  إلـى  التقريـر  ويخلـص  المسـتخدمين.  خصوصيـة 
الفوريـة التي يتزايد اسـتقرارها وتقدم ميـزات جديدة لتعزيز الخصوصية واألمان، يتسـاءل 
المتطرفـون، الذيـن ينتقلـون مـن تليغـرام إلـى برنامـج ثانـوي للمراسـلة الفوريـة، »متـى« 

و »ماذا«، وليس »لو«.”

والنهـج الـذي يرتكـز علـى الميـزات فـي مكافحـة التطـرف عبـر اإلنترنـت، كمـا هـو موضح 
إلـى صـورة  البـاب إلمكانيـة التوصـل  فـي الصفحـات األخيـرة مـن التقريـر أعـاه، يفتـح 
مـن  نمـط  ويعتمـد كل  هنـا.  الموضحـة  الثاثـة  الُنهـج  غيـر  الحوكمـة  جديـدة مـن صـور 
األنمـاط المذكـورة أعـاه علـى الحوكمة الرأسـية مـن أعلى إلـى أسـفل، وغالًبا مـا تتوالها 
مؤسسـات الدولة باالستناد إلى مبررات تشريعية.219 وتشارك الوقاية المبكرة والرسائل 

Katz, R. )2014( ‘The State Department’s Twitter War with ISIS is Embarrassing,’ Time. متاح:   212
https://time.com/3387065/isis-twitter-war-state-department/

Bartlett & Krasodomski-Jones, ‘Counter-Speech’  213
 Romaniuk, P. )2015( ‘Does CVE Work? Lessons Learned from the Global Effort to Counter Violent Extremism,’  214

https://www.globalcenter.org/wp-content/uploads/2015/09/ :متاح .Global Center on Cooperative Security
Does-CVE-Work_2015.pdf, p.33
https://redirectmethod.org/ :انظر  215

 http://moonshotcve.com/work/ :انظر  216
ADL and Partners Counter White Supremacists Online Through Google Search,’ Anti-Defamation League‘. متاح:   217

 https://www.adl.org/news/press-releases/adl-and-partners-counter-white-supremacists-online-through-google-search
 http://moonshotcve.com/work/ :انظر  218

 Zwitter, A. & Hazenberg, J. )2020(, ‘Decentralized Network Governance: Blockchain Technology and the Future of  219
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbloc.2020.00012/full :متاح عبر .Regulation,’ Frontiers in Blockchain

https://time.com/3387065/isis-twitter-war-state-department/
https://www.globalcenter.org/wp-content/uploads/2015/09/Does-CVE-Work_2015.pdf
https://www.globalcenter.org/wp-content/uploads/2015/09/Does-CVE-Work_2015.pdf
https://redirectmethod.org/
http://moonshotcve.com/work/
https://www.adl.org/news/press-releases/adl-and-partners-counter-white-supremacists-online-through-google-search
http://moonshotcve.com/work/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbloc.2020.00012/full
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بـه  تسـتعين  والسـيطرة”  “القيـادة  لحوكمـة  هيـكٍل  فـي  التنظيميـة  والقواعـد  المضـادة 
الكيانات )الحكومات والشـركات وجهات إنفاذ القانون ووكاالت االسـتخبارات( في وضع 

سياساتها وتوجيهها ألسفل.

وقـد تحتاج الشـبكة الامركزيـة، التي تحددهـا ميزاتها المقدمـة للمسـتخدمين، إلى نمط 
حوكمـة تغلـب عليـه الامركزيـة. وبـداًل مـن هيـكل الحوكمـة الرأسـي، قـد تتحقـق النتيجة 
المنشودة في صنع السياسات باتباع نهج أفقي يحاكي هيكل اإلنترنت الامركزي. وُتعد 
المبـادرات المتعـددة القطاعـات، مثـل التوسـع فـي منتـدى اإلنترنـت العالمـي لمكافحـة 
اإلرهـاب )GIFCT(، علـى حـد وصـف كليفورد فـي الصفحـة 22 أعـاه، التي تجمـع أعداًدا 
أكبـر مـن مقدمـي الخدمـات بصانعـي السياسـات والخبـراء األكاديمييـن، مثااًل جيـًدا على 

اتباع نهج تغلب عليه الامركزية.

للتطـرف  العالميـة  الشـبكة  أصدرتـه  سـابق  تقريـر  فـي  وردت  التـي  التوصيـات  ومـن 
تعديـل  أن  العنيـف،  التطـرف  ومكافحـة  االصطناعـي  الـذكاء   ،)GNET( والتكنولوجيـا 
تنظيميـة  هيئـة  بـه  ُكلفـت  إذا  للغايـة  فعـااًل  سـيكون  اإلنترنـت  عبـر  الضـار  المحتـوى 
مسـتقلة.220 ومشـاركة المجتمـع المدنـي والحكومـة والصناعـة ومقدمـي الخدمـات في 
وضـع القواعـد التنظيميـة، تحـت إشـراف هيئـة مسـتقلة ومتعـددة الجنسـيات، سـوف 
تطـرح نمًطـا شـمولًيا لحوكمـة مكافحـة التطـرف العنيـف يغلـب عليـه الطابـع األفقـي. 
المنصـات الامركزيـة والمحتـوى  الهيئـة وربطهـا بميـزات  بالفعـل هيكلـة هـذه  ويمكـن 
المتطـرف العنيـف عبـر اإلنترنـت، كمـا يقتـرح كليفـورد أعـاه، وذلـك بهـدف “التحضيـر 
االسـتباقي لاسـتجابة … ]و[ تقويض تبني المتطرفين منصات جديدة.” ويستطيع هذا 
النمـط الامركـزي للحوكمة أن يحقـق فعالية كبيرة فـي التكيف مع تحديـات التحول نحو 

اإلنترنت الامركزي ومواجهة هذه التحديات.

الشبكة العالمية للتطرف والتكنولوجيا )GNET(، “الذكاء االصطناعي ومكافحة التطرف العنيف: كتاب تمهيدي”، ص 41.   220
https://gnet-research.org/wp-content/uploads/2020/09/GNET-Report-Artificial-Intelligence-and- :متاح عبر

Countering-Violent-Extremism-A-Primer_ARABIC.pdf

https://gnet-research.org/wp-content/uploads/2020/09/GNET-Report-Artificial-Intelligence-and-Countering-Violent-Extremism-A-Primer_ARABIC.pdf
https://gnet-research.org/wp-content/uploads/2020/09/GNET-Report-Artificial-Intelligence-and-Countering-Violent-Extremism-A-Primer_ARABIC.pdf
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