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الملخص التنفيذي
بينمـا أجادت دراسـات اإلرهـاب توثيق وجود التحالفـات اإلرهابية 1،لم ُيكشـف الكثير عن
الكيفيـة التـي تعلمت بهـا الجماعـات اإلرهابية تكتيـكات خصومهـا وتقنياتهـم وإجراءاتهم
وكيـف قلدوها .وفي ضوء ما جاء في األدبيات الحالية التي تناولت االبتكارات اإلرهابية،
إطارا لفهم الدوافع التي حملت الجماعات اإلرهابية على تبني تكتيكات
يطرح هذا التقرير
ً
وتقنيات وإجراءات جديدة بعينها أو صدتهم عنها.
ويتتبـع التقريـر رحلـة المتطرفيـن العنيفيـن ذوي الدوافـع العرقيـة واالثنيـة ( )REMVEمع
موضحا كيف تبنوها أو أخفقوا في
الممارسـات الناشـئة لدى تنظيم الدولة اإلسلامية،
ً
وموجها األنظار إلى ثالث تقنيات – تطبيقات المراسلات السـحابية ،والمركبات
تبنيهـا،
ً
الجويـة المسـلحة غيـر المأهولـة ،وبوتـات وسـائل التواصـل االجتماعـي – بوصفهـا مـن
التقنيـات الناشـئة .ويفسـر التقريـر أسـباب تبنيهـم لهـا أو عـدم تبنيهـا فـي ضـوء ثلاث
مجموعـات مـن العوامـل :مجموعـة العوامـل التقنيـة ،ومجموعـة العوامـل الجماعيـة،
ومجموعـة عوامـل نقـل المعرفـة .ويؤكـد أن السـهولة التقنية وأوجه التشـابه فـي هياكل
الجماعـات وبيئـات تواصلهـا عبـر اإلنترنـت وقنـوات نقـل المعرفـة المتاحـة لهـا تفسـر
األسـباب التـي دفعـت المتطرفيـن العنيفيـن ذوي الدوافـع العرقيـة واالثنيـة ()REMVE
إلـى تبنـي ممارسـات تنظيـم الدولـة اإلسلامية وتطبيقـات اسـتخدمها فـي المراسـلة
السـحابية مثـل تليغـرام .وعلـى العكـس ،تفسـر الديناميـات العكسـية – ارتفـاع التكاليـف
التقنيـة وانخفـاض تكلفـة البدائـل ،وهيـاكل الجماعـات المختلفـة ،واألهـداف ،واألنصار،
وقلة تداول المعرفة الوصفية – سبب اكتفاء المتطرفين العنيفين ذوي الدوافع العرقية
وأخيـرا ،مـع أن المتطرفيـن
هامشـيا.
واالثنيـة ( )REMVEباسـتخدام الطائـرات المسـيرة
ً
ً
العنيفيـن ذوي الدوافـع العرقيـة واالثنيـة ( )REMVEاعتمـدوا علـى التطبيقـات السـحابية
في مراسالتهم ،كان اعتمادهم على تكنولوجيا البوتات أقل بكثير من الدولة اإلسالمية،
تساهل عبر اإلنترنت.
الختالف أهدافهم من التواصل وبحثهم عن بيئة أكثر
ً
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نظرة عامة
يتنـاول هـذا التقريـر ابتـكارات اإلرهابييـن التقنيـة ،وال سـيما مـا يتعلـق منهـا بحـرص
اإلرهابييـن علـى إدخـال التكنولوجيـات الناشـئة فـي ممارسـاتهم .ويبحـث ،علـى وجـه
التحديـد ،فـي إطـار تعليمـي نظـري ،كيـف تتبنـى الجماعـات اإلرهابيـة ممارسـات أعدائهـا
األيديولوجيين الفاعلين في بيئات أمنية وأيديولوجية وسياسـية مختلفة .وذلك في إطار
ٍ
دراسـة أجريـت علـى ثلاث حـاالت اسـتخدم فيهـا تنظيـم الدولـة اإلسلامية والمتطرفون
العنيفون ذوو الدوافع العرقية واالثنية ( )REMVEالتكنولوجيا الناشئة ،ما يسلط الضوء
علـى األسـباب التـي دفعـت الجماعـات ذات االختالفـات األيديولوجية إلى تبنـي كل منها
ممارسات األخرى.
نظريا يبرز العديد من العناصر التي تسـاعد الجماعات اإلرهابية
إطارا
وتطرح هذه الدراسـة
ً
ً
أو تمنعهـا مـن تبنـي تقنيـات أو تكتيـكات أو إجـراءات جديـدة .وهنـاك ثالثـة أنـواع مـن
العناصر الرئيسـية التي تحدد كيفية تعلم الجماعات المتطرفة هذه التقنيات :الخصائص
التقنيـة والعوامـل التي تحكـم الجماعات وعوامـل تبادل المعرفة .وتسـاعدنا هـذه األنواع
الثالثة من الخصائص في تفسـير أسـباب تبنـي هذه الجماعات أو عدم تبنيها ممارسـات
وفضلا عـن تعلمهـا مـن رعاتهـا وحلفائهـا وتعزيزهـا
تتعلـق بخصومهـا األيديولوجييـن.
ً
بابتـكارات تقنيـة جديـدة ،تتبنـى الجماعـات اإلرهابيـة أحيانً ـا ممارسـات مرتبطـة بأعدائهـا
تحليل لهذه الحاالت ،مع إيالء اعتبار خاص لنقل هذه
األيديولوجيين؛ ويقدم هذا التقريـر
ً
التقنيـات أو التكتيـكات أو اإلجـراءات (أو عـدم نقلهـا) مـن تنظيـم الدولـة اإلسلامية إلـى
المتطرفين العنيفين ذوي الدوافع العرقية واالثنية (.)REMVE
ويتناول التقرير ً
ثالثا من التقنيات الناشئة وكيف تأثر استخدامها (أو عدم استخدامها) من
قبـل المتطرفيـن العنيفيـن ذوي الدوافـع العرقية واالثنيـة ( )REMVEبممارسـات تنظيم
أول ،يوضـح اسـتخدام تطبيقـات المراسـلة السـحابية أن المتطرفيـن
داعـش السـابقةً .
العنيفيـن ذوي الدوافـع العرقيـة واالثنيـة ( )REMVEتبنـوا ممارسـات تنظيـم الدولـة
اإلسالمية بطريقة مباشـرة .وما يفسر هذا التبني هو القيود البيئية المماثلة وديناميات
برنامجـا
ثانيـا ،فـي حيـن أن تنظيـم داعـش أنشـأ
ً
الجماعـة ووضـوح عمليـة نقـل المعرفـةً .
متقدمـا للطائرات المسـيرة ،ال يزال المتطرفـون العنيفون ذوو الدوافـع العرقية واالثنية
ً
كثيرا عن ممارسات
تختلف
وبطريقة
ا
هامشـي
المسيرة
الطائرات
يسـتخدمون
()REMVE
ً
ً
تنظيـم الدولة اإلسلامية .ولما وجد المتطرفون العنيفـون ذوو الدوافع العرقية واالثنية
( )REMVEأنفسـهم فـي بيئـات مختلفـة ،تختلـف فيهـا أهدافهـم ومسـتويات مواردهم؛
تعقيـدا،
مثلا) ،كانـت أقـل
فضلـوا أسـاليب "مجربـة ومعروفـة" (كإطلاق النـار الجماعـي
ً
ً
وأخيرا ،في حين اعتمد
السـائدة.
توافقا مع التقنيات
احتياجا للمـوارد الكثيفة وأكثر
وأقـل
ً
ً
ً
كبيـرا علـى تقنيـة البوتـات ليزدهر فـي بيئـة معادية عبر
ا
اعتمـاد
اإلسلامية
الدولـة
تنظيـم
ً
ً
مسـتفيدا من هيكل جماعي مبني حول وحدات إنتاج إعالمية شـديدة المركزية
اإلنترنت،
ً
ومتعاطفيـن بلا انتمـاء ،امتنعـت الجماعـات التـي ينظمهـا المتطرفـون العنيفـون ذوو
الدوافـع العرقيـة واالثنيـة ( )REMVEحتى اآلن عـن اسـتخدام البوتات على نطاق واسـع،
تساهل.
نظرا الختالف أهدافها وألن بيئتها التي تعمل فيها عبر اإلنترنت أكثر
ً
ً
لـذا يلفـت هـذا التقريـر انتباهنـا إلـى بيئـات واسـعة للغايـة تعمـل فيهـا جماعـات العنـف
خـارج مجاالتهـا األيديولوجيـة والسياسـية والثقافية المباشـرة .وهكـذا ،قد تُ شـكل بيئات
نطاقـا الكيفيـة التـي تتطـور بهـا جماعـات معينـة .وتسـاهم الكيفيـة
االبتـكار األوسـع
ً
َ
أيضـا في تبنـي كل جماعـة مـن الجماعات
الجماعـات
التـي تـوزع بهـا
المعرفـة فيمـا بينهـا ً
ُ
أيديولوجيـا ممارسـات األخـرى؛ علـى سـبيل المثـال ،قـرار تنظيم داعش نشـر
المتعارضـة
ً
موادهـم اإلعالمية باللغـة اإلنجليزية ،للوصول إلـى قاعدة المتعاطفيـن معهم الناطقين
سـهل نقل المعرفة إلى المتطرفيـن العنيفين ذوي الدوافع العرقية
باللغة اإلنجليزية ،ما ّ
واالثنيـة ( .)REMVEومـع ذلـك ،ال يحـدث اعتمـاد التقنيـات أو التكتيـكات أو اإلجـراءات
أساسـيا فـي
محـورا
تلقائيـا .وتبقـى العوامـل التقنيـة والجماعيـة ونقـل المعرفـة
الجديـدة
ً
ً
ً
تفسير أسباب انتشار الممارسات العنيفة الجديدة وتبنيها.
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