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مشروع GNET من المشرعات الخاصة التي يقدمها المركز الدولي لدراسة الراديكالية، كينجز كوليدج لندن.

الملخص التنفيذي



هذا التقرير بقلم سوراج غانيسان ومحمد سينان

 )GNET( يشكر المؤلفان الشبكَة العالمية للتطرف والتكنولوجيا
لقبولها العرض الذي قدماه وتسليط الضوء على هذه الورقة البحثية. 

وكل العرفان واالمتنان للسيدة نيكوال ماثيسون التي صبرت وثابرت 
وجادت بتعديالت لوالها لما خرجت هذه الورقة البحثية بهذا الرونق. 

وأتمها فرانك بتعديالت نهائية أفادتنا كثيًرا في صقل هذه الورقة 
البحثية. وأخيًرا، ال يفوتنا أن نشكر السيدة منى ثاكر لما قدمت من 

بيانات إضافية حول TamTam و Rocket.Chat، وترجمة بعض 
المواد الدعائية.

الشبكة العالمية للتطرف والتكنولوجيا )GNET( مبادرة بحثية 
أكاديمية يدعمها منتدى اإلنترنت العالمي لمكافحة اإلرهاب 
)GIFCT(، وهي مستقلة ولكن تمولها الصناعة من أجل فهم 

أفضل الستخدام اإلرهابيين للتكنولوجيا والتصدي لهم. ويقوم 
المركز الدولي لدراسة الراديكالية )ICSR( بتنظيم فعاليات الشبكة 

العالمية للتطرف والتكنولوجيا )GNET( واإلشراف عليها، بصفته 
مركًزا بحثًيا أكاديمًيا داخل قسم دراسات الحروب في كينجز 

كوليدج لندن. واآلراء واالستنتاجات الواردة في هذه الوثيقة 
آراُء المؤلفين، وال ُتفسر على أنها تمثل آراء منتدى اإلنترنت 

العالمي لمكافحة اإلرهاب )GIFCT( وال الشبكة العالمية للتطرف 
والتكنولوجيا )GNET( وال المركز الدولي لدراسة الراديكالية 

)ICSR(، سواء كانت صريحة أو ضمنية.
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هذا الملخص التنفيذي متوفر باللغة العربية واإلنجليزية. ويمكن 
تنزيلهما بهذه اللغات وتنزيل التقرير بالكامل باللغة اإلنجليزية مجاًنا، 

 ،)GNET( كسائر منشورات الشبكة العالمية للتطرف والتكنولوجيا
.www.gnet-research.org على اإلنترنت GNET من موقع شبكة
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الملخص التنفيذي

فـي عام 2019، اتخلذت تليغرام إجراءات موسلعة إلزالة قنوات تنظيم الدولة اإلسلالمية 
وإخلالء منصتهلا ملن أنصلار هلذه الجماعلة. ودفعلت هلذه الحمللة أنصلاَر تنظيلم الدوللة 
 Rocket.Chat و   Hoop Messenger أخلرى مثلل  تطبيقلات  إللى  الهجلرة  إللى محاوللة 
االجتماعلي  التواصلل  منصلات  أكثلر   Hoop Messenger منصلة  وكانلت   ،TamTam و
المشلفرة شلهرة بين مؤيلدي تنظيلم الدولة اإلسلالمية. وفَقلد تنظيم الدولة اإلسلالمية 
فلي هلذه الهجرة كثيرين ملن أنصاره الذين انسللوا من تليغلرام إلى هلذه المنصات األقل 
شلهرة. وال تحظلى بُعشلر شلهرة تليغلرام وال سلهولة اسلتخدامه. وبعدئلٍذ، أعلرب تنظيلم 
الدوللة اإلسلالمية علن شلعوره باإلحبلاط ملن قللة أتباعله فلي مجموعلات عديلدة تناولهلا 
الكاتبلان بالتحليلل. وللم نعثر، حتى وقلت كتابة هذا التقريلر، على تحليلالت متعمقة لعدد 

أنصار تنظيم الدولة على هذه المنصات الجديدة والروايات التي ينشرونها. 

ويلورد هلذا التقريلر تحليلاًل لهجلرة أنصلار تنظيلم الدوللة اإلسلالمية فلي جنلوب آسليا إللى 
Hoop Messenger. ولقلد جملع المؤلفلان بيانلات اسلتقوها ملن أكثلر من 25 قنلاة تركز 
عللى جنلوب آسليا منلذ علام 2019 حتلى إغلالق Hoop Messenger فلي أكتوبلر 2022. 
ويوضلح هلذا التقرير أوجله االختلالف الواضحة بيلن روايات تنظيلم الدولة اإلسلالمية عبر 
قنلوات ُخصصلت للدول بعينهلا فلي جنلوب آسليا. فمثلاًل، تبلث القنلوات التلي ُخصصلت 
ألفغانسلتان روايلات انتقلدت فيهلا حركلة طالبلان ألنهلا ال تتسلم بطابلع إسلالمي كاٍف. 
أملا القنلوات المخصصلة لباكسلتان، فركلزت فلي رواياتهلا عللى انتقلاد تحاللف الدوللة مع 
الواليلات المتحلدة. وركزت قنلوات تنظيم الدولة الهندية على إسلاءة معاملة المسللمين 
والتعاملل معهلم بعنلف. وركلزت روايات قنلوات تنظيلم الدولة فلي بنغالديلش على ربط 

بنغالديش ومواطنيها من جديد بجذورهم اإلسالمية. 

 Hoop عللى روابلط  آسليا  جنلوب  فلي  الدوللة  لتنظيلم  المؤيلدة  القنلوات  تنشلر  وبينملا 
 Rocket.Chat مثلل  أخلرى  منصلات  متلن  عللى  وقنلوات  لجماعلات   Messenger
و TamTam، للم يقبل على هلذه التطبيقات كثيرون من أفراد التنظيم في جنوب آسليا. 
ومن واقع التحليالت الواردة في هذا التقرير، يتضح أن فجوة الهجرة إلى هذه المنصات 
 Rocket.Chat ترجلع إللى نقلص شلديد فلي المجموعلات المخصصة لجنلوب آسليا فلي

.TamTam و

وملع ملا ُيبلذل ملن جهود حثيثلة في إخلالء هلذه المنصلات منهلم، يحتملل جلًدا أال ينتهي 
أتباع تنظيم الدولة في جنوب آسليا من مشكالت هجرتهم إلى تطبيقات أقل شهرة وأن 
يسلعوا جاهديلن إلى كسلب ما اسلتطاعوا ملن مؤيديلن مثلما فعللوا على منصلات أخرى 
مثلل تليغلرام وتويتلر. وينبغلي أن تواصلل شلركات التكنولوجيلا ضغوطها عللى الجماعات 

المتطرفة لمنعها من إيجاد أو تهيئة بيئة خصبة لها على اإلنترنت. 
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