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دراسات

العدد ( )547األربعاء  1مارس 2017

المتطرفون يستخدمون اإلنترنت لتنفيذ أغراضهم العدوانية

اإلرهاب
دوت كوم

الحرب النفسية هي أول أهداف الجماعات اإلرهابية في استخدام اإلنترنت
بقلم عماد علو:
مما ال شك فيه اليوم أن اإلنترنت
بات أداة سياسية قوية ،بيد القوى
واحلركات واالح��زاب السياسية
ف��ي مختلف ان��ح��اء امل��ع��م��ورة،
خصوصا مع الزيادة املتسارعة
لعدد مستخدمي الشبكة الدولية
للمعلومات «اإلنترنت» السيما
في اكثر القارات كثافة بالسكان،
ح��ي��ث سيطر ع���دد مستخدمي
اإلن��ت��رن��ت ف��ي ق���ارة آس��ي��ا على
ما نسبته  ٪ 44من مستخدمي
اإلنترنت بالعالم مدعومة هذه
النسبة بعدد مستخدمي اإلنترنت
في الصني لوحدها  485مليون
مستخدم أي مب��ا نسبته ٪ 36
من اجمالي مستخدمي اإلنترنت
بالعالم ،وهذا الرقم هو ما جعل
آسيا تتربع على عرش مستخدمي
اإلنترنت.
وأوضح موقع «»Ria novosti
أن ما نسبته  ٪ 23من مستخدمي
اإلنترنت في العالم يتواجدون
ف��ي أوروب����ا ،و ٪ 13منهم في
أميركا الشمالية و ٪ 10في أميركا
الالتينية بينما  ٪ 3في أفريقيا
و ٪ 6في الشرق األوس��ط و٪ 1
في استراليا .بينما تقل أعمار
مستخدمي  ٪ 50من اإلنترنت عن
 25سنة ،وجتاوز عدد حسابات
البريد االلكتروني  3.15مليارات
حساب ،وأن أكثر من  ٪ 70من
رسائل البريد االلكتروني غير
مرغوب فيها.
وكشفت االح��ص��اءات العاملية
تزايد االقبال على االنضمام إلى
العالم االفتراضي ،ممثالً بشبكة
اإلنترنت – التي يعتبرها خبراء
واح���دة م��ن ب�ين اه��م اختراعات
التاريخ ،حيث تضاعفت قاعدة
مستخدمي الشبكة العنكبوتية
ح����ول ال��ع��ال��م خ��ل�ال ال��ف��ت��رة
منذ ب��داي��ة ع��ام  1996وحتى
 2012ن��ح��و  150م���رة .حيث
ان التغييرات التي ط��رأت على
الشبكة العنكبوتية واج��ه��زة
االت����ص����االت ب��ظ��ه��ور اج��ه��زة
ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة واالج���ه���زة
املتنقلة ،وظهور شبكات التواصل
االجتماعي وتوسع استخداماتها
اس��ه��م بشكل كبير ف��ي توسع
قاعدة مستخدمي اإلنترنت حول
العالم وبشكل ره��ي��ب ،عندما
كشفت نفس االحصاءات أن العام
امل��اض��ي س��ج��ل وص���ول ق��اع��دة
مستخدمي اإلنترنت حول العالم
إل��ى نحو  2.4مليار مستخدم
بنسبة انتشار من عدد السكان

تقدر بنحو  .٪ 34.3واإلنترنت
مجموعة من شبكات احلواسيب
املتصلة معا ً ع��ن طريق أس�لاك
نحاسية وكابالت ألياف بصرية
وتوصيالت السلكية .لتصبح
وس��ي��ل��ة ي��س��ت��خ��دم��ه��ا األف�����راد،
واملؤسسات ،للتواصل ،وتبادل
املعلومات.
هذا التوسع في استخدام اإلنترنت
ات����اح ل��ل��م��ن��ظ��م��ات واحل���رك���ات
اإلرهابية نافذة إعالمية كبيرة
وتفاعلية لبث رسائلها ونشر
اف���ك���اره���ا واه���داف���ه���ا وع��ك��س
نشاطاتها الهدامة بل وحتى قيادة
وتوجيه خالياها وتنظيماتها
في مختلف ارج��اء العالم ،حتى
ب��ات االنتشار العاملي لإلرهاب
ي��ت��ن��اس��ب ط���ردي���ا» م��ع توسع
وتنوع استخدامات اإلنترنت،
ومي��ك��ن ح��ص��ر االس��ت��خ��دام��ات
اإلره��اب��ي��ة املعاصرة لإلنترنت
ب��خ��م��س��ة أن�����واع ه����ي :ت��وف��ي��ر
املعلومات ،والتمويل ،والشبكات،
والتوظيف ،وجمع املعلومات.
وسنحاول في هذه الورقة تسليط
الضوء على ه��ذه االستخدامات
اإلرهابية لإلنترنت وبيان ردود
افعال الدول واحلكومات واجهزة
االستخبارات على هذا االستخدام
اخلطير واملؤثر لإلنترنت من قبل
اإلرهابيني.
سياسات اإلنترنت

مع أكثر من  2.4مليار مستخدم
لإلنترنت في جميع أنحاء العالم

حتى نهاية ع��ام  ،2013تعتبر
شبكة اإلن��ت��رن��ت ال��ي��وم اق��وى
االدوات السياسية امل��ؤث��رة في
الرأي العام سواء على املستويات
احمللية أو الدولية .وقد حدد ديفيد
ريسنيك ثالثة أنواع من سياسة
اإلنترنت:
 .1السياسة ضمن اإلنترنت :وهذا
يشير إلى احلياة السياسية في
املجتمعات االلكترونية ،وأنشطة
اإلنترنت األخرى التي لها تأثير
ضئيل على احلياة خارج الشبكة.
 .2السياسة املؤثرة على اإلنترنت:
هذا يشير إلى مجموعة من قضايا
السياسة العامة التي أثارتها
شبكة اإلنترنت على حد سواء
باعتبارها شكال جديدا من أشكال
االت��ص��ال اجلماهيري ووسيلة
للتجارة.
 .3الغايات السياسية لإلنترنت:
وهذا يشير إلى توظيف اإلنترنت
م���ن ق��ب��ل امل��واط��ن�ين ال��ع��ادي�ين
والناشطني السياسيني ،واملصالح
املنظمة ،واحل��ك��وم��ات ،وغيرها
لتحقيق أه����داف س��ي��اس��ي��ة أو
للتأثير على األنشطة السياسية
التي تقوم بها جهات أخرى.
االستخدامات اإلرهابية لإلنترنت
استنادا ملا سبق ف��ان استخدام
أو توظيف اإلنترنت لألغراض
اإلرهابية يقع ضمن امل��ادة «»3
أي ضمن ال��غ��اي��ات السياسية
لإلنترنت .وقد تصاعد استخدام
اجلماعات واملنظمات اإلرهابية
لشبكة اإلن��ت��رن��ت بشكل ب��ات

يشكل ظاهرة جديرة بالدراسة
والتحري للوقوف على ابعادها
وت��داع��ي��ات��ه��ا وي���ح���دد ت��ق��ري��ر
جابرييل ومي��ان ملعهد الواليات
املتحدة للسالم «ثمانية اهداف
رئيسية للجماعات اإلرهابية
في استخدامهم لإلنترنت وهي:
«احل����رب النفسية ،وال��دع��اي��ة
والدعاية امل��ض��ادة ،واستخراج
ال���ب���ي���ان���ات ،وج���م���ع األم�����وال
والتجنيد والتعبئة ،وال��رب��ط
الشبكي ،وت��ب��ادل املعلومات،
والتخطيط والتنسيق».اال أن
تصنيف جابرييل وميان لألهداف
الرئيسية للجماعات اإلرهابية
في استخدامهم لإلنترنت واسع
واع��ت��ق��د أن���ه مي��ك��ن اخ��ت��ص��اره
وحت��دي��د خمسة اس��ت��خ��دام��ات
اساسية لإلرهابيني لإلنترنت
هي« :توفير املعلومات ،والتمويل،
وشبكات االتصال ،والتوظيف،
وجمع املعلومات» والتي سنحاول
مناقشتها في ما يلي:
 .1توفير املعلومات
حتى ظ��ه��ور اإلن��ت��رن��ت ،كانت
آم���ال واه����داف اإلره��اب��ي�ين في
الترويج ألفكارهم ومعتقداتهم
تصب وتنحصر على جذب انتباه
محطات التلفزة واالذاع����ة ،أو
وسائل اإلع�لام املطبوعة .وظل
هذا التوجه واالهتمام جذابا ،اال
أنه وكما يشير وميان إلى ان «هذه
الوسائط التقليدية لديها «عتبات
اختيار» (عمليات متعددة املراحل
الختيار التحرير) مبعنى أدق

• عدد من إرهابي داعش

اختيار نوعية امل��ادة الصحافية
التي تقوم محطة التلفزيون أو
االذاعة أو الصحيفة نشرها ،االمر
الذي قد ال يتطابق في النهاية مع
االهداف أو الرسالة التي يستهدف
اإلرهابيون ايصالها للمتلقني.
وهذا االمر ال ينطبق على مواقع
اإلن��ت��رن��ت ال��ت��ي يستخدمها أو
يوظفها اإلره��اب��ي��ون أنفسهم
للترويج ألف��ك��اره��م ،وبالتالي
ف��ان اإلنترنت يوفر للجماعات
اإلرهابية مستوى غير مسبوق
م��ن ال��س��ي��ط��رة امل��ب��اش��رة على
مضمون رسالتهم .بل ميتد إلى
حد كبير إلى قدرتها على تشكيل
الطريقة التي ينظر بها اجلمهور
املستهدف لهم والتالعب بأفكاره
ليس فقط في صياغة صورتهم في
ذهن املتلقني بل ايضا في صياغة
ص��ورة أعدائهم .ان مواقع ويب
مصممة تصميما جيدا مبجموعها
ق��د تعطي ه��ال��ة م��ن الشرعية
وجت��ذب بشكل متزايد اهتماما ً
م��ن وس��ائ��ل اإلع��ل�ام املختلفة.
لذلك فانه ميكننا القول إن ظهور
الشبكة العاملية «اإلنترنت» على
وجه اخلصوص ،قد زادت بشكل
كبير من فرص اإلرهابيني لتأمني
ال��دع��اي��ة لبرامجهم واف��ك��اره��م
وك��ذل��ك الس��ت��خ��دام��ه��م احل��رب
النفسية بالتزامن مع عملياتهم
اإلرهابية من خالل نشر املعلومات
املضللة ،وت��ق��دمي ال��ت��ه��دي��دات،
ونشر الصور امل��روع��ة ،واملثال
األك��ث��ر شهرة ك��ان خطف وقتل

قطع رأس ارمسترونغ وايفرتون
كينيث بيغلي وهنسلي الذين
اختطفوا في بغداد 16 ،سبتمبر
 .2004من قبل جماعة التوحيد
واجل���ه���اد ،ال��ت��ي ك���ان يتزعمها
أب��و مصعب ال��زرق��اوي ،ثم بثت
اجل��م��اع��ة ش��ري��ط فيديو يظهر
الرجال الثالثة بوضع الركوع
أم���ام الف��ت��ة التوحيد واجل��ه��اد،
وق��ال اخلاطفون انهم سيقتلون
ال��رج��ال ف��ي غضون  48ساعة
حيث مت قطع رأس ارمسترونغ
في  20سبتمبر عندما انتهت املهلة
ثم بعد نحو  24ساعة قطع رأس
هنسلي ثم قطع رأس بيغلي في 7
أكتوبر  .2004وقد نشرت أشرطة
الفيديو عن عمليات القتل هذه على
اإلنترنت بعد فترة وجيزة على
تلك األحداث على عدد من املواقع
اإلسالمية وعلى محطة تلفزيونية
فضائية عربية هي قناة اجلزيرة
وقد احدثت تلك املشاهد املروعة
صدمة كبيرة في العالم الغربي،
وخصوصا في الواليات املتحدة.
ثم تبعتها مشاهد أخرى ملختطفني
يقتلون ام���ام ال��ع��دس��ات حيث
استأثرت تلك املشاهد باهتمام
واسع النطاق على اإلنترنت وفي
وسائل اإلع�لام ،في جميع أنحاء
العالم.
 .2التمويل
مما الشك فيه أن املال هو شريان
احل��ي��اة للعمليات اإلره��اب��ي��ة،
بل هو «محرك للكفاح املسلح»
«ن��اب��ل��ي��ون��ي ،ل��وري��ت��ا.2004 .
«األم���وال واإلره���اب «البصائر
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة .»4« 3ع��ل��ى
الرابط .»www.ciaonet.org
ان السرعة الفورية والطبيعة
التفاعلية لالتصال باإلنترنت،
جنبا إل��ى جنب م��ع خصائص
عالية ،يفتح ام��ك��ان��ات هائلة
ل��زي��ادة التبرعات املالية كما
أثبتت مجموعة م��ن املنظمات
ال��س��ي��اس��ي��ة غ��ي��ر ال��ع��ن��ي��ف��ة
واجل��ه��ات الفاعلة في املجتمع
املدني .ويسعى اإلرهابيون إلى
التمويل سواء عبر مواقعهم على
اإلنترنت أو باستخدام البنية
التحتية لإلنترنت للمشاركة في
تعبئة املوارد باستخدام وسائل
غير مشروعة .وم��ن اب��رز تلك
الطرق ما يلي:
· قيام اجلماعات اإلرهابية بطلب
األم��وال مباشرة من متصفحي
اإلن���ت���رن���ت ال���ذي���ن ي�����زورون
مواقعهم بطريقة التبرع وتوريد
املال إلى حساب مصرفي أو خيار
دفع على شبكة اإلنترنت.

