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الفكرة األولى :معلومات عن تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش)
في بداية االحتالل األمريكي للعراق أراد المجاهدون إقامة الدولة اإلسالمية السنية ,ونظرا ً للثورة
السورية ركزت داعش على تعزيز الخالفة في العراق و سورية ,1قاتلوا ضد الحكومة السورية وحصلوا
على أراض في البلدين و متابعين .أنشأوا المساجد و المدارس والمستشفيات باإلضافة إلى تشكيل اقتصاد
قوي ,أصبحت داعش معروفة ألنهم شاركوا في قتل العديد ووضع ذلك على اإلنترنت ,في واقع األمر داعش
قتلوا طيارا من الجيش األردني اسمه (معاذ الكساسبة) والصحفيين األمريكيين في سوريا و اسمهما (جيمس
فولي) و (ستيفن سوتلوف) في عام ( 2015هللا يرحمهم) ,بعد الهجمات اإلرهابية صرح الملك عبدهللا الثاني
والمجتمع الدولي أنهم سيقبلو ن على ردع التطرف العنيف و التعصب الديني في العراق وسوريا ,وجملة
القول أن داعش انتهكت حقوق اإلنسان ,ولكن حلف المجاهدين كان قد اقتصر على منطقتين صغيرتين ,في
هذه المقالة سأركز على استراتيجية داعش في استخدام اإلنترنت و وسائل التواصل االجتماعي مثل تويتر
وفيسبوك.

الفكرة الثانية :معلومات شركات التكنولوجيا :

تشارك شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل جوجل و فيسبوك و تويتر في البحث عن التطرف العنيف
من حالل هذا التطبيقات ,حصلت شركات سيليكون فالي (وادي السيليكون) على التمويل الكبير من
المستثمرين في المجتمع الدولي ,و بشكل خاصة من الحكومتين األمريكية والبريطانية.
أعلن مكتب الحكومة البريطانية في تاريخ  13من شهر شباط أن المكتب الرئيسي للحكومة يركز
على أمن المواطنين البريطانيين حول العالم  ,و في الحقيقة الشركة الخاصة

(ASI Data

:موجود في ]اإلنترنت[ .داعش ...و جذوره في التاريخ اإلسالمي . (2018).قناة الکوثر
http://www.alkawthartv.com/news/126276 [Accessed 25 Nov. 2018].
1

)Scienceصنعت برنامجا ً بتمويل ستمائة ألف باوند من الحكومة البريطان ي 2يعمل البرنامج مع شبكات في
االنترنت مثل شركات مواقع التواصل االجتماعي الستخدام واجهة برمجة التطبيقات ( Application
 Programming Interfaceأو  )APIعلى شبكةً امنةً ,شاركت هذه المنصات في البحث عن فيديوهات
العنف و معلومات عن التطرف في اإلنترنت.
في الماضي هناك دراسات بحثت بنجاح عن فيديوهات داعش اإللكترونية بنسبة  ,3 %99استخدمت
برامج حاسوبية لجمع معلومات من مناطق مختلفةً على االنترنت  ,عالوة على ذلك برمجة التطبيقات من
) (ASI Data Scienceافضل من شركات سيليكون فالي ألنهم صنعوا البرامج الخاص  ,وأصبح من
الممكن أن يعملوا مع بعضهم للحد من ا ْنتِشار التطرف العنيف.
دعمت الوزيرة (امبر بود) في مكتب التكنولوجيا للحكومة البريطانية المشروع ,قالت أن الحكومة
تشدد التنسيق بين شركات التكنولوجيا الخاصة والحكومات لردع األفكار اإلرهابية ,4وفي  13من شهر شباط
سافرت الوزيرة إلى سيليكون فالي كي تجري مباحثات مع مدراء شركات التكنولوجيا مثل ( )Vimeoو
( )Telegra.phو ( )pCloudو شركات أخرى لبذل الجهود وتبادل اآلراء ,و عمل استراتيجية التعاون بين
الحكومات و شركات التكنولوجيا.

الفكرة الثالث وسائل التواصل االجتماعي:
ساعدت وسائل التواصل االجتماعي المتطرفين في كل مكان ,وذلك زاد التطرف العنيف السني في
في العالم ,هناك مقاتلون من داعش جاؤوا من مواقع مختلفة و يتكلمون بلغات مختلفة  ,نشرت دراسة لجامعة
ستانفورد يبيًن كيف تستخدم داعش تويتر ,و ذلك صددر البرامج الجديدة من سيليكون فالي.
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في عام  2015غرد المجاهدون المعرفون في داعش على تويتر و كان هناك أكثر من  17مليون
إعادة تغريد ), 5(retweetsوكانت داعش ناجحة نظرا ً لالستخدام االستراتيجي لـ"هاشتاج" ,هذه كانت
الحركة في متناول المستخدمين على الشبكة بدون صلة معهم .في واقع األمر داعش أصبحت جيشا ً قويا ً
على االنترنت ,صرحت الدراسات أن داعش حصلت على  1.4مليار تغريد على تويتر بما فيها إعادة
التغريد.6
وجملة القول أن مجموعةً صغيرة ً من المقاتلين المعروفين في الشرق االوسط استغلوا اإلنترنت
لإلرسال الرسال والتغريدت و"الهاشتاج" ثم بعثت إلى المستخدمين على االنترنت بشكل كبير جدا مثل الماء
ينزل من الجبل.7
هناك تعاون قوي بين دولة المنطقة مثل االردن و المجتمع الدولي ,من وجهة نظري يستمر مللك
االردن عبدهللا الثاني في التركيزعلى عالقات قوية مع المجتمع الدولي و شركات التكنولوجيا للقضاء على
التطرفي الديني في الشرق االوسط و اإلنترنت.
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صور ومعلومات آخر

الصورة األولى
تركز الصورة على أنها تستخدم داعش المعنى المختلف
هاشتاج  ,فمثال الهاشتاج "#مصر "داعش و محتشمتين ,
8
بعبارة أخرى إيجاد الحسابات لدى داعش صعب كثير.

الصورة الثانية
تبلغ المعلومات من داعش هاشتاج
موجودة في المرات المختلفة ,كما ال أحب هذه
الصورة ألن تصف تغييرالحال السياسي لداعش
على مر الزمن
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الصورة األخيرة
الصورة من برنامج "راند" وفق هذا كله يصف ذلك الفشل شركات التكنولوجيا ضد داعش ,بشكل خاص
تويتر لكن لم تستطع وقف االرهابيين من أن يستخدموا شبكة تويتر مع ان الشركة حاولت وقفهم.9
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