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الملخص التنفيذي

شــهدت شــبكة الويب العالميــة، منــذ أن اخترعها الســير تيم بيرنــرز لي في عــام 1989، 
تطورات مطــردة حتى تحولــت إلى نظــام إيكولوجي يعتمد فيــه مليارات المســتخدمين 
على عدد قليل نســبًيا من الشــركات الكبيرة. واســتفاد مليــارات المســتخدمين كثيًرا من 
هذه الشركات، في اســتخدام محركات البحث أو النشر على وسائل التواصل االجتماعي 
أو التواصــل مع اآلخريــن أو تخزيــن البيانات في الســحابة، وغيــر ذلك. وبمرور الســنين، 
كلمــا تنامــت أعــداد المســتخدمين، ازدادت قــوة. ومــن الضــروري جــًدا للمدافعيــن عن 
شبكة الويب الالمركزية )DWeb( اســتعادة هذه القوة من هذه الشركات الكبيرة القليلة 
وردها إلى أيــدي المســتخدمين. وينبغــي أن تمنح "إعــادة الالمركزية" المســتخدم مزيًدا 
مــن التحكم فــي بياناتــه. وفيمــا يحــاول المتطرفــون إيجاد طــرق مبتكــرة واســتخدامها 
في نشــر دعايتهم وأن يكونوا أشــد مقاومة لعمليات إلغاء الحســابات وإزالــة المحتوى، 
ال تتحــول أنظارهــم عــن شــبكة الويــب الالمركزيــة )DWeb(. ونقــدم فــي هــذا التقريــر 
لمحــة موجزة عن الوضــع الحالي لشــبكة الويب الالمركزيــة )DWeb( ونربــط بينها وبين 
استغالل المتطرفين لشــبكة الويب الالمركزية )DWeb( في الحاضر والمستقبل. ونركز 
على المتطرفيــن اليمينيين )RWE( وما يســمى بالدولة اإلســالمية )تنظيم داعش( ألن 
هذيــن الفصيلين من المتطرفين هما األشــد خطورة فــي كثير من أنحــاء العالم. ونحلل 
عينة مــن ثالثين قناة مــن قنوات تليغــرام التي تفــي بخصائصنــا التصنيفيــة التصالها 
بفئــة المتطرفيــن اليمينييــن. وُتخضع مجموعــُة البيانــات الثانيــة، التي قدمتها شــراكة 
Tech Against Terrorism )التكنولوجيــا فــي مواجهــة اإلرهــاب( بيــن القطاعيــن العــام 
والخــاص بدعــم من األمــم المتحــدة، ما يســمى باســتغالل الدولة اإلســالمية لشــبكة 

الويب الالمركزية )DWeb( للتدقيق النقدي.

وبنــاًء على مراجعــة األدبيــات والمقابــالت الشــخصية التــي أجريناهــا وتحليــل البيانات، 
توصلنا إلى اآلتي: 

حيث أن المتطرفين يفكرون في استغالل أي تقنية، أصبحت شبكة الويب الالمركزية 	 
)DWeb( محـط أنظارهم. ومن أهم أسـباب جاذبيتها أن أي محتوى مسـتضاف "على 
شـبكة الويب الالمركزية )DWeb(" ال يمكن إزالته ألنه ال يخضع لسـيطرة أي سـلطة 

مركزية، ومن ثم ال يمكن إزالته بسهولة.

ومــع ذلــك، يتضح مــن هــذا التحليــل أن الجهــات الفاعلة ال تــزال تفضــل التقنيات 	 
الموجودة األخرى.

وتتعــرض خدمــات شــبكة الويــب الالمركزيــة )DWeb( عموًمــا لخطورة متوســطة، 	 
تتمثل في استغاللها من قبل كيانات اليمين المتطرف وتنظيم داعش.

وليســت هناك ضــرورة الســتخدام شــبكة الويــب الالمركزيــة )DWeb( فــي تمكين 	 
الكيانــات المتطرفة من اســتضافة محتواهــا وتوزيعــه والتحكم فيــه، ألن الخدمات 

الالزمة لتحقيق ذلك موجودة بالفعل.

وأخيــًرا، فــإن خدمــات شــبكة الويــب الالمركزيــة )DWeb( يمكنهــا تخفيــف مخاطــر 	 
التعرض لالستغالل، ومن ثم فإنها ال تشكل بالضرورة مالًذا آمًنا للمتطرفين.
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نظرة عامة

 Web3 مثـل )DWeb( الويـب الالمركزيـة المتداولـة عـن شـبكة  أصبحـت المصطلحـات 
أو Bitcoin بمثابـة كلمـات جامعـة لـكل ما يتعلق بسالسـل الكتـل والعمالت المشـفرة. 
وعموًمـا، تنصـب أهم األسـئلة التـي تتعلـق بالشـبكة الالمركزية علـى موضوعيـن اثنين: 
)1( هـل يمكـن تنفيـذ الشـبكة الالمركزية وهـل تحظـى بجاذبية تسـتقطب عدًدا كبيـًرا من 
النـاس؟ و )2( مـا طبيعـة هـذا "اإلنترنـت الجديـد" – بمعنـى آخـر، هـل تخلـو هـذه الشـبكة 
الالمركزيـة من مسـاوئ الشـبكة الحالية؟ وكثيـًرا ما ُتتهـم الثانية بالردكلة عبـر اإلنترنت أو 
 )DWeb( بتمكين االتجاهات السلطوية وتعزيزها. فهل تستطيع شبكة الويب الالمركزية
تعزيز الجوانب اإليجابية مثل إمكاناتها التي تسـخرها للناشطين لينظموا صفوفهم بعيًدا 

عن أنظار النظام ورقابته باستخدام هذه التكنولوجيا. 

يسـاهم هذا التقرير في تحديـد كيفية اسـتغالل المتطرفين لها في الحاضر واسـتغاللهم 
أم "سـيئة" ولمـاذا؟ لمـاذا  الالمركزيـة "جيـدة"  الويـب  المسـتقبل. هـل شـبكة  لهـا فـي 
يسـتخدمها الناس؟ هل هناك نسـبة صغيرة تسـيء اسـتخدام هذا اإلصدار مـن اإلنترنت 
وتخاطـر بمسـتقبله؟ مـا العوامـل التـي ينبغـي أن يأخذهـا المطـورون بعيـن االعتبـار فـي 
ضـوء مـا لديهـم مـن أدلـة؟ مـا الـذي يحتـاج صانعـو السياسـات إلـى مراعاتـه عنـد العمـل 
على وضع تشـريعات تنظم التكنولوجيـا؟ يعكف الباحثون والصحفيون على دراسـة زوايا 
كثيرة محتملة تتعلق بشبكة الويب الالمركزية )DWeb( وتتراوح من األسئلة التي تتناول 
قضايـا االقتصـاد السياسـي إلـى التداعيـات المعياريـة لألسـس األخالقيـة بيـن مطـوري 
Web3 لعـدم إمكانية الوثوق بـ "Big Tech". وفي هذا التقريـر، ينصب تركيزنا على اآلثار 
المترتبة على الجهات المتطرفة مع ما يقابلها من تداعيات أمنية على المجتمعات ككل. 

وأجرينـا بحوثنـا فـي إطـار اسـتراتيجية ثالثية المحـاور. وبدأنـا بإجـراء مراجعة نظريـة منهجية 
للمـواد الموجـودة التـي تتنـاول موضـوع شـبكة الويـب الالمركزيـة )DWeb(، وركزنـا على 
اإلشـراف علـى المحتـوى والتطـرف علـى وجـه الخصـوص. ثانًيـا، قمنـا بجمـع وتصنيـف 
األدلـة على المتطرفين اليمينيين وكيانات الدولة اإلسـالمية الذين يجربون شـبكة الويب 
الالمركزيـة )DWeb(. وأخيـًرا، أجرينـا مقابـالت شـخصية شـبه منظمـة مـع أنصـار شـبكة 
الويـب الالمركزيـة )DWeb( ومنتقديها ومطوريهـا لتعزيز فهمنا لهـذا الموضوع وتطوره. 
ويسـتند هـذا التقريـر إلـى طبيعتـه االستكشـافية التـي ترتبـط ارتباًطـا مباشـًرا بـأن شـبكة 
الويـب الالمركزيـة )DWeb( حالًيا ليسـت حقيقة واقعة بقدر ما هي فكـرة لمعظم الناس 

حول العالم. 

ومن أهم المخاطر في سياق اإلرهاب والتطرف العنيف على اإلنترنت إمكانية استغالل 
تقنيـة شـبكة الويـب الالمركزيـة )DWeb( فـي أغـراض تخزيـن البيانـات واسـترجاعها. وفي 
هـذه الحالة، "قـد يكون من الصعـب، مالم يكن مسـتحياًل من الناحية العمليـة، أن ينفرد 
كيـان واحـد بمراقبـة المحتـوى، بسـبب ]...[ تخزيـن البيانـات بطـرق المركزيـة".1 ونتيجـة 
لذلك، ليس من السـهل إزالة المحتوى المتطرف، وبالتالي سـيكون في متناول كل من 

يعرف أين يجده.

 Barabas, Chelsea, Neha Narula, and Ethan Zuckerman. ‘Defending Internet Freedom through Decentralization:  1
Back to the Future?’ The Center for Civic Media & The Digital Currency Initiative MIT Media Lab، أغسطس 2017. 

https://static1.squarespace.com/static/59aae5e9a803bb10bedeb03e/t/59ae908a46c3c480db4232
.6f/1504612494894/decentralized_web.pdf

https://static1.squarespace.com/static/59aae5e9a803bb10bedeb03e/t/59ae908a46c3c480db42326f/1504612494894/decentralized_web.pdf
https://static1.squarespace.com/static/59aae5e9a803bb10bedeb03e/t/59ae908a46c3c480db42326f/1504612494894/decentralized_web.pdf
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 )DWeb( وخلصت مراجعة األدبيات التي أجريناها إلى أن تقنيات شبكة الويب الالمركزية
ـدة والقيود  كانت محـط أنظار الكيانـات المتطرفة لبعـض الوقت، لكـن الخصائص المقيِّ
ـم إمكانيـة وصـول الجمهـور إليهـا كانـت تمنـع هـذه الجماعـات من  ذات الصلـة التـي تحجِّ
اسـتغاللها. والمقلـق جـًدا فـي هـذا األمـر أن التوسـع العام فـي شـبكة الويـب الالمركزية 

)DWeb( قد يسير جنًبا إلى جنب مع إقبال الجهات المتطرفة على استغاللها.

النتائج األربع الرئيسية التي استخلصناها من بيانات المتطرفين اليمينيين: 

.)DWeb( ال يوجد تمثيل مؤثر لخدمات شبكة الويب الالمركزية  )1(

رئيســيتين مــن منصــات وســائل  إلــى منصتيــن  الصــادرة  الروابــط  تــؤدي غالبيــة   )2(
التواصل االجتماعي.

تـؤدي أغلب الروابط التـي قدمتها عينة المتطرفيـن اليمينيين إلى أخبـار ومدونات غير   )3(
موثوقة وليس إلى مصادر إخبارية موثوقة.

بقــدر مــا ُتســتخدم خدمــات األرشــفة ُتســتخدم خدمــات شــبكة الويــب الالمركزية   )4(
 .)DWeb(

النتائج الثالث الرئيسية التي استخلصناها من بيانات تنظيم داعش: 

ال ُتستغل الخدمات الالمركزية بقدر ما ُتستغل الخدمات المركزية.  )1(

خدمات استضافة الملفات ومشاركتها أهداف رئيسية.  )2(

التحقــق مــن المحتــوى اإلرهابــي علــى خدمــات اســتضافة الملفــات ومشــاركتها   )3(
وأرشفتها يفوق التحقق منه على وسائل التواصل االجتماعي.
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