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أبحاث بوتات مكافحة التطرف

توظيف البوتات في محاربة التطرف العنيف
صدر هذا التقرير« :أبحاث بوتات مكافحة التطرف :توظيف البوتات يف محاربة
َ
التطرف العنيف Counter-Radicalization Bot: Using Social Bots to Fight
 ،»Violent Extremismعن مؤسسة راند  ،RANDوهو من إعداد :ويليام مارسيلنيو،
ومادلني ماغنُسون ،وآن ستيكلز ،وبنيامني بوردوكس ،وتود سي هليموس ،وإدوارد
غايست ،وزيف وينكلمان .ويتناول برام َج روبوتات اإلنترنت املعروفة بالبوتات ،ويق ِّوم
إمكانية توظيف احلكومة األمريكية لها يف مكافحة التطرف واإلرهاب.
التقرير من خمسة أقسام :التعريف بتقنية البوتات ،والوضع احلالي
يتألف
ُ
الستخدامها يف مجاالت ش َّتى ،والقضايا األخالقية والقانونية املتعلِّقة بتوظيفها،
مقدمة للحكومة األمريكية.
وتطوير مفاهيم توظيف البوتات ،وأخي ًرا توصيات َّ
املختصني يف املوضوع ،إضافة
عدة لقاءات مع اخلبراء
وقد اعتمد
التقرير على َّ
ِّ
ُ
إلى مراجعة األدبيات القانونية واألخالقية املتوافرة ،وحاالت االستخدام السابقة
لهذه التقنية وأثرها يف األفراد ،وجمع البيانات ،وح َمالت الرسائل .ومع عنايته
واهتمامه باجلماعات اإلرهابية ،مثل :تنظي َمي القاعدة وداعش اإلرهابيني ،فهو
أيضا قابل للتطبيق على ما مياثلهما أو يشابههما من جماعات.
ً
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البوتات وأنواعها
حتمل
البوتات أو روبوتات اإلنترنت ،هي برام ُج إلكترونية
َّ
نصات التواصل االجتماعي ،وتعمل منفردة آل ًّيا ،أو
على ِم َّ
ِ
(املرسل) ،وتض ُّم يف عملها تقن َّيات
تعزِّز من عمل اإلنسان
الذكاء االصطناعي ،واإلدراك االجتماعي ،والق ُدرات اللغوية.

وتُستخ َدم ألغراض متنوعة بطرائ َق مختلفة؛ كالتأثير يف

املستخدمني ،وإمدادهم مبعلومات عن املوضوع الذي يدعمه
موضوعا ما يَلقى دع ًما كبي ًرا
البوت ،أو إيهام املستخدمني بأن
ً

وواس ًعا ،أو إحداث ضجيج إلكتروني للتشغيب على قضية ما،
أو تشتيت املستخدمني وتوجيههم يف االجتاه اخلاطئ؛ بإعطاء

معلومات أو بيانات بديلة.

وقد ِ
تعم ُد البوتات إلى التضليل املباشر ،وبناء خطابات
و«سرديات» زائفة ،أو الربط بني املستخدمني من ذوي

االجتاهات واآلراء واالهتمامات املتماثلة واملتشابهة ،أو التحرش

باملستخدمني لدفعهم بعي ًدا عن ساحة التواصل االجتماعي ،أو
إنشاء صداقة مع مستخدمني للولوج إلى بيانات مسته َدفة ،أو
مستخدم بشري؛
إقناع املستخدمني بأن البرنامج هو عبارة عن
ٌ
ليمن َع تواصلهم مع مستخدم حقيقي.

اجلماعات املتطرفة مثل تنظيم داعش اإلرهابي
وقد مت َّكنت
ُ
والتنظيمات اليمينية يف الغرب ،من استخدام هذه التقنية لنشر
ٍ
أعضاء ج ُدد ،وتوسيع
أفكارها يف الفضاء السيبراني ،وجتنيد

نطاق التأييد لها .من هنا كان توظيف هذه التقنية للح ِّد من
اجلهات
تأثير هذه اجلماعات ضرورة ،وهي أداةٌ مؤثرة تستطيع
ُ

املختصة مبكافحة التح ُّول إلى األصولية والتطرف العنيف
َّ
التوظيف تتوقف نتائجه على عوام َل
استثمارها .إال أن هذا
َ
عدة؛ كمراعاة القيود التقنية ،والشؤون القانونية واألخالقية.
َّ

استخدام روبوتات اإلنترنت أو البوتات االجتماعية يف مرحلة
بدأ
ُ
مب ِّكرة من تط ُّور اإلنترنت ،يف ِعق َدي الثمانينيات والتسعينيات؛

ألغراض محدودة ،كاأللعاب وإدارة غرف احملادثات .وأصبحت

بعض احلكومات واجليوش والسياسيني يستخدمون البوتات
للعبث يف الرأي العام ،وتوجيه النقاشات عن مسارها الطبيعي
أقر موقع (تويتر)
على مخت ِلف َّ
منصات التواصل االجتماعي .وقد َّ

تأثير هذا التواصل يف
الثورة احلالية يف عالم االتصال .وزاد
ُ
مجاالت ش َّتى كالسياسة واالقتصاد ،إضافة إلى حتقيق هدفها
الرئيس .وأخطر اآلثار يتجلَّى يف جناح اجلماعات املتطرفة

العنيفة يف تسخيرها لتحقيق أهداف الدعاية ،والتجنيد ،والتأثير،
على نحو يفوق الوسائ َل املستخدمة يف محاربة هذه اجلماعات.

ِ
وتعم ُد جماعات مثل داعش إلى الوصول إلى األشخاص األكثر
ً
وميل إلى منهجها ،عبر احملادثات والرسائل
تأث ًرا بفكرها
خاصة س ِّرية من
املفتوحة ،ثم تسعى إلى إدخالهم يف مجموعات َّ
أجل جتنيدهم .وهذا يجعل اكتشاف املجنَّدين قبل حت ُّولهم إلى

األصولية أم ًرا شدي َد الصعوبة.
البوتات األمينة

منصات التواصل االجتماعي عبر «واجهات البرمجة
تتيح
َّ
فرصا ملط ِّوري البوتات الستغالل إمكانات هذه
على التطبيق»
ً

الكثير من املعلنني التجاريني إلى استخدام
املنصات .مما دفع
َّ
َ
َ
البوتات جتار ًّيا ،بطريقة ال تعارض شروط استخدام هذه

ُعرف هذه البوتات بـ البوتات األمينة؛ ألنها ال
َّ
املنصات .وت َ
تدعي أنها مستخدم حقيقي.
َّ
املنصات عملية تطهير؛ لطرد
ويف بداية عام 2018م بدأت هذه
َّ

تدعي أنها مستخدم حقيقي ،أو حسابات
«البوتات» التـي َّ
املنصات ومط ِّوري
مزيفة ،مما أ َّدى إلى ما يشبه سباق تسلُّح بني
َّ
البوتات .ومثال ذلك :تفعي ُل موقع فيسبوك نظام احلماية
أكبر
َّ
اخلاص به ،القائم على تقنيات التعلُّم اآللي ،التـي تراجع َ

قدر من احلسابات ،وما يُنشَ ر فيها ،وإيقاف البوتات.

وأوضحت دراس ٌة صادرة عن جامعة كولومبيا البريطانية أن
«الفيسبوك» لم يُوقف إال  %20من البوتات ،حتـى بعد أن أَبلغ
عنها عد ٌد كبير من املستخدمني .يف حني جنح موقع «تويتر»
بعض األطراف يف
يف تقليل تأثير البوتات التـي استخدمتها
ُ

روسيا إلحداث ضجيج إلكتروني يف أثناء انتخابات 2011م.
ومت َّكن مط ِّورو البوتات من التغلُّب على تقنية ربط احلسابات
ب ُعمر املستخدم؛ الكتشاف املستخدم ،وذلك عبر شراء بعض

احلسابات احلقيقية ،مما أ َّدى إلى تطوير تقنية الكتشاف

السلوك االجتماعي للحسابات.

وبي
مجرد «بوتات»َّ ،
بأن نحو  23مليون حساب من حساباته هي َّ
موقع (فيسبوك) أن احلسابات املزيف َة لديه يف إحدى السنوات

تأثير سلبـي يف الفضاء السيبراني ،وقليل
ووسائلها املختلفة لها
ٌ

منصات التواصل االجتماعي مثل فيسبوك وتويتر،
إن ظهور
َّ
واندماجها بتقنيات الذكاء االصطناعي والتعلُّم اآللي ،أ َّدى إلى

الشخصية ،أو نشر األفكار الدعائية .ويعزو الباحثون هذا

بلغت من  %5إلى  %6من إجمالي احلسابات فيه.
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ويستنتج الباحثون أن معظم البوتات املستخدمة حال ًّيا بوظائفها
منها يُستخ َدم إلحداث أثر إيجابي ،ورمبا يكون هذا استثنا ًء
قياسا إلى البوتات التـي تستهدف بي َع السلع ،أو سرقة املعلومات
ً

أبحاث بوتات مكافحة التطرف

األمر إلى صعوبة املشاركة اإليجابية مع املستخدمني البشر،

حاالت ناجحة الستخدام
واالستخدام السياسـي .وهناك
ٌ
البوتات يف املجال الصحي للقيام بالوظائف العاطفية

العام للمجتمعات ،وقد يحدث هذا التق ُّدم بتطوير تقنيات

املختصون،
األطراف ،يشترك فيه البوت واملريض واملعاجلون
ُّ

وما تس ِّببه من سوء يف التفاعل .وقد يؤ ِّدي التط ُّور يف مجال

الذكاء االصطناعي إلى بناء بوتات أكثر تطو ًرا تُسهم يف اخلير
تعرف اخلطاب بدرجة عالية الدقة ،وتوليد اللغة
مختلفة ،مثل ُّ
الطبيعية وفهمها ،مبا يجعل البوتات قادر ًة على إجراء محادثة

مع مستخدم بشري ،وفهم جميع كلماته ودالالتها.

وبعضها يكون ثالثي
الضرورية ملتابعة حاالت املرضـى،
ُ

مثل« :بوت ميلودي» و«بوت بابليون» ،اللذَين يجمعان املعلومات

من املرضـى ،ويوصـيان املعاجلني باتخاذ إجراءات معينة .وقد

يُعزى األداء اإليجابي لهذه البوتات إلى العامل البشري ،وضيق

إال أن التح ِّد َي يف هذا الصدد هو يف عجز تقنيات التعلُّم اآللي

مجال اخلبرة املطلوبة لتفعيل هذه البوتات ،والبيئة املنضبطة
واحملكمة التـي تُطلَق فيها.

تستغنـي عن املـُدخَ الت من البيانات ،وهذا
احلقيقي ،دون أن
َ
يجعل لغتَها أقرب إلى متثيل املعرفة ال إيجادها .ولتعويض

أما «بوتات املقابلة» فتعمل على الربط بني مستخدمني ال ميكنهم

املتوافرة حال ًّيا عن املشاركة يف مثل هذه احملادثات يف العالم

أن يتعارفوا فيما بينهم مباشرة .على سبيل املثال :يقوم «بوت

هذا العجز يقترح الباحثون اعتما َد التخطيط اآللي لتحديث
اخلطاب الذي تستخدمه البوتات يف التص ِّدي لبرامج املراسلة
ً
مخططا
التي يستخدمها اخلصوم .وقد تصبح هذه العملي ُة

للتقنية ما يُعرف بـ «بوت بكوكو» للربط مباشرة بني األشخاص

بعض الباحثني أن
اخلطابات املنتشرة يف اإلنترنت .ويرى
ُ
إمكانات الذكاء االصطناعي احلالية قد تتط َّور إلى التعلُّم

منصات التواصل ،والتطبيقات
البوت
َ
الشباب النشيطني على َّ
املخصصة للتعامل مع هذه األمراض.
املفردة
َّ

سينساي» بالربط بني املستخدمني الذين يحتاجون إلى سلعة
أو خدمة ما .كذلك ط َّور معمل اإلعالم مبعهد ماساتشوستس

سيبران ًّيا يضع إستراتيجية لتوظيف اخلطاب مبراجعة

أعراضا متشابهة من القلق واالكتئاب ،ويستهدف
الذين يعانون
ً

لكن الفجوة
العميق مبا يجعل العامل البشري
غير مهمَّ .
َ
الكبيرة يف «أدبيات» قضايا الذكاء االصطناعي وتطبيقاته،
ٍ
مزيد من اجلهد البحثـي القادر على
امللحة إلى
تُظهر احلاجة َّ

بعضهم
ومن الطرائق التـي تربط بها البوتات املستخدمني
َ
محددة ،أو
البحث يف سج ِّل احملادثات عن كلمات
ببعض؛
ُ
َّ

حتقيق نُقلة يف إنتاج اللغة الطبيعية وفهمها.
خريطة التوظيف

تناول التقرير الوض َع احلالي الستخدام البوتات بوظائفها
املختلفة ،يف مجاالت ش َّتـى تتن َّوع بني مجاالت الصحة

االستجابة إلى رسائ َل معينة .وقد أوضحت إحدى التجارِ ب
أن املستخدمني لبرامج الرسائل أكثر ً
ميل إلى احلسابات التـي
يبدو أنها أكثر تأثي ًرا ،أو تلك التـي تنتمي إلى املجموعة ِ
العرقية
أو االجتماعية التـي ينتمون إليها .وأوضحت جتارِ ُب أخرى أن

النوع االجتماعي الذي يبنـي عليه البوت شخص َّيته يؤثر يف
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مقدار جاذبيته للمستخدمني .كذلك تُؤثر عوام ُل متعلِّقة بحجم
ومعدلها ،وطرق توليد التغريدات ،واستهداف
التغريدات
َّ

مجموعة معينة من املستخدمني يف جناح البوتات.

وحتاول بعض البوتات األخرى التـي يُطلَق عليها «بوتات احلصاد»

اخلاصة باملستخدمني .وتعمل
أن جتم َع أكبر قدر من املعلومات
َّ
مثل ت ِ
البوتات بطريقة سهلة؛ ففي الفيسبوك ً
ُرسل طلبات
هذه
ُ

صداقة إلى املستخدمني ،وعند قَبول طلباتها تقوم البوتات
بجمع ك ِّل ما هو ُمتاح يف امللفَّات الشخصـية للمستخدمني من
أخبار ومنشورات وتنويهات وتنبيهات .ويبدو أن الهدف من هذه

جذب املتابعني واملستخدمني .وغال ًبا ما تستخدم هذه
البوتات
ُ

طلبات
البوتات صو ًرا شخصية لنساء جميالت ،وكثي ًرا ما تَلقى
ُ
الصداقة املرسلة من تلك احلسابات الوهمية ق ً
َبول وجاذبية.
لف الناتو على هذه البوتات اسم «ترول البيكيـي»
وقد أطلق ِح ُ
أو «بوتات املتعة».

ويجري التح ُّكم يف سلوك البوتات كل ًّيا بواسطة العامل البشري،

وميكن أن يتجاو َز البوت جم َع البيانات إلى إجراء محادثات
خاصة مع املستخدم ،ثم دفعه إلى املشاركة يف عدد من
َّ
األنشطة؛ كأنواع من التجارة غير املشروعة ،أو تدمير نظام
ضارة .وقد متكن فري ٌق
اخلاص به ،أو إصابته ببرامج
التشغيل
ِّ
َّ
بحثـي بجامعة كولومبيا البريطانية يف عام 2011م يف شهرين

فقط من استخدام  102من احلسابات الذاتية (ترول) على

مدة يسيرة  250جيجا من
موقع الفيسبوك ،واستخلصوا يف َّ
أكثر من  3000مستخدم.
البيانات ،من َ

بعض التجارِ ب إخفا ًقا يف التعامل مع املستخدمني ،ومن
وأثبتت ُ
اخلاصة بشركة مايكروسوفت ،واملعروف بـ
ذلك «بوت احملادثة»
َّ

(بوت «تاي») الذي جتاوز العج َز عن حتقيق األهداف املرج َّوة
منه إلى إحداث آثار عكسية غير مرغوبة .وقد أُطلق البرنامج
يف عام 2016م ووصفته الشرك ُة بأنه برنامج تعلُّم آلي بتحليل

أمناط التفاعل يف الرسائل بني املستخدمني ،إال أنه َسرعا َن
ما ط َّور البرنامج لغ َة محادثة عنصرية ،مما أ َّدى إلى إيقاف
البرنامج بعد يوم واحد من إطالقه على موقع تويتر .يف املقابل

جنح برنامج الذكاء االصطناعي املعروف بـ (شياويس )Xiaoice

منصة (وي
نفسها على
َّ
عندما أطلقته شركة مايكروسوفت ُ
تشات) الصينية ،واكتسب شعبي ًة واسعة ،وجرت إضافته إلى
مليون ونصف من مجموعات احملادثة ،ودخل يف محادثات مع

أي ردود فعل غاضبة.
عشرة ماليني مستخدم دون إحداث ِّ

والفرق بني أداء البرنامجني يظهر بوضوح يف إطالق (تاي)

منصة
منصة عامة وهي تويتر ،وإطالق (شياويس) على َّ
على َّ
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محادثات خاصة ،إال أن الفرق األه َّم هو السياق االجتماعي
والسياسـي إلطالق البرنامجني .فاملستخدمون على تويتر
(الشائع استعماله يف الواليات املتحدة والغرب) مييلون إلى
استخدام لغة حا َّدة ورمبا هجومية ،أما يف الصني فقد أ َّدت
الرقابة احلكومية الصارمة على احملتوى إلى رقابة ذاتية لدى
يتحدثون به ،وعلى اللغة املستخدمة.
املستخدمني على ك ِّل ما
َّ
ومن البوتات ما يُستخ َدم لنشر األخبار ،أو للتضليل ،أو لتثبيت
محددة ،وتعمل هذه البوتات عبر َوحدة شبكية ،مما يجعل
رؤية
َّ
ُ
النمط من البوت الذي يختلط
لها قو ًة وتأثي ًرا كبيرين .وهذا
بالترول استخدمته روسيا على نطاق واسع؛ للتأثير يف خيارات
الناخبني األمريكيني يف انتخابات عام 2016م.
أما (بوتات األستروترف) فتُستخ َدم عندما يدفع لها األفرا ُد
للحصول على شعبية أو تأثير أبعد م ًدى وأوسع انتشا ًرا .وقد
اتُّهمت حمل ُة السياسي «ميت رومنـي» يف االنتخابات األمريكية
عام 2012م بشراء املتابعني بواسطة هذا البوت ،وأسهم ذلك
يف إثارة الشكوك بحملته االنتخابية .إال أن األحزاب السياسية
يف املكسيك جنحت يف توظيف البوتات يف انتخابات 2012م
جناحا كبي ًرا ،بسبب القيود على اإلعالم الرسمـي واملؤسسـي،
ً
وال س َّيما القضايا املتعلِّقة باتفاقيات جتارة املخ ِّدرات .وأ َّدى
االستخدام من ِقبَل احلزب الثوري احلاكم يف البالد منذ
هذا
ُ
ضروس قادتها حمل ُة بينيا مرشَّ ح احلزب
مدة بعيدة إلى حرب َ
َّ
الرئاسـي للتشنيع على املنافسني ،ومت َّكن البوت املعروف بـ
(بوت بينيا  )Peñabotمن التأثير يف الوسوم املعادية أو املعارضة
ٍ
مسارات أو وسو ًما «هاشتاقات» حقَّقت
لسياسات بينيا ،وأوجد
انتشا ًرا واس ًعا «تريندات»؛ لتوجيه النقاش يف اجتاهات معينة.
قياس النُّ ضج
التقرير أن تقنية البوتات قد تط َّورت يف اآلونة األخيرة
كشف
ُ
ً
ملحوظا ،ويتضح من النماذج املعروضة أن وظائف
تطو ًرا كبي ًرا
البوتات وأنواعها وكفاءاتها تختلف بني سياق وآخر ،وتتوقف
منوذجا
نتائجها املرج َّوة على عوام َل مختلفة .لذا يق ِّدم التقرير
ً
لقياس مدى نُضج البوت وتط ُّور قدراته ،ومقارنة فائدته العملية
ً
مستقبل .ويتك َّون هذا النموذ ُج من
حال ًّيا باملأمول من تطوره
قياس مدى قدرة البوت على ٍّ
كل من:

🔳

🔳الوعي :أي قدرة البوت على إيجاد احل ِّد األدنى من
احملتويات وتخزينها وتفسيرها .وإن تطو َر هذه القدرة
يعني مت ُّك َن البوت يف املستقبل من معاجلة اللغة اإلنسانية
الطبيعية ،وتطور فهمه ألمناط احلديث البشري ،بالتفريق
الدالالت الدقيقة ملعاني الكلمات ،ورمبا املعاني املجازية.
بني َّ

أبحاث بوتات مكافحة التطرف

🔳

🔳التقرير :أي قدرة البوت على تصنيف احملتوى والبيانات

املرئية ،ودمج بعض املقاطع ،ووضع بعض الكلمات على

األخرى إلى فئات لها معنـًى ،وهذا يس ِّهل عملية اتخاذ
القرار بشأن هذه البيانات أو املستخدمني آل ًّيا .وعلى
حد كبير ،ال يزال
الرغم من نُضج هذه القدرة إلى ٍّ
التعلُّم اآللي يواجه أخطا ًء مختلفة ناجتة عن اخلطأ

منح
يف التصنيف .وهذا يسترعي ضرورةَ احلذر من ِ
البوتات الثق َة الكاملة يف اتخاذ القرارات .وتُنبئ الكثير
من املقابالت التـي أجراها الباحثون عن استمرار الصراع
يف املستقبل على تطوير قدرة احلكومات على اكتشاف

البوتات ،وقدرة مديري هذه البوتات على التخفِّي .ويُ َع ُّد
العامل البشري جز ًءا حيو ًّيا يف هذا الصراع ،وقد حاول
تنظي ُم اجلهاز السيبيري لداعش رِ شوةَ أحد موظفي
اخلاصة بالتنظيم،
الشركات املكلَّفة من َع الترول والبوتات
َّ

🔳

الباحثون يف جامعة واشنطن من معاجلة بعض املقاطع

من بناء حسابات على تويتر.

🔳الفعل :أي قدرة البرنامج على القيام بأفعال بشرية يف
العالم الواقعي أو االفتراضـي ،كإرسال طلب صداقة ،أو

الر ِّد على تعليق .وقد تطورت تقني ُة البوتات تطو ًرا كبي ًرا

يف هذا االجتاه ،إال أن هذه البرام َج لن تكو َن قادر ًة على
إجراء مناقشات مط َّولة مع املستخدم البشري دون إثارة
شكوك ،وهذا يؤ ِّكد ضرورةَ استمرار املدير البشري يف

مراقبة أدائها ،والتدخل قد َر اإلمكان .ويتوقَّع الباحثون أن
اجليل القادم من البوتات سيتجاوز جي َل الرسائل احلالي
إلى التالعب باملقاطع املرئية والصوتية .وقد مت َّكن

لسان بعض األشخاص.
المخاطر القانونية
إن مخاطر استخدام البوتات كثيرة ،وتختلف من بوت إلى آخر،
بحسب نوعه وهدفه واملشغِّل له ،وإذا كان البرنامج يُستخ َدم يف
َ
ٍ
املرجح أن عواقبه ستتجاوز احلدود .وت َع ُّد البوتات
بلد ما فمن
َّ
التـي تنتهك اخلصوصية والس ِّرية وترابط املعلومات وتوافرها
تهدي ًدا حقيق ًّيا ،مما مي ِّكن احلكومة األمريكية من بناء سياسة
ملواجهة أخطارها ،ووضع قواع َد مختلفة قد ُتتذى يف بلدان

أخرى ،مع ضعف احتمال صيرورة السياسة األمريكية ُعرفًا
دحض مخاطر جمع املعلومات من ِق َبل البوتات
م َّتب ًعا .وميكن
ُ

بواسطة الوسائل املستعملة فعل ًّيا .ويؤ ِّكد التقرير أن احلكومة
األمريكية لن تلج َأ إلى استخدام البوتات يف حتقيق أهداف
ميكن الوصو ُل إليها دون استخدامها ،ولن تلج َأ إلى نشر أخبار
معينة أو التخفِّي وراء قناع شخصية بشرية .لذا سيكون من
منصات الرسائل؛ لتفعيل
األوفق أن تشارك احلكومة األمريكية َّ
شروط االستخدام املعت َمدة قانون ًّيا؛ للتقليل من تأثير البوتات.
ومن املعضالت القانونية ما يأتي:

🔳

🔳فقرة (حرية التعبير) يف التعديل األول من الدستور:
تنص على ضمان حرية التعبير ،ومنع احلكومة من
ُّ
اختراقها ،ومتت ُّد هذه احلرية إلى التعبير السياسـي
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دون أن تشم َل اخلطاب احمل ِّرض على الكراهية والعنف
محددين .وبسبب خفاء احلدود
مع أقلِّيات أو أشخاص
َّ
الفارقة بني احملتويني فقد يُع ُّد احملتوى الذي يبثُّه تنظيم
يتضمنه من مشاه َد عنيفة ودموية
داعش اإلرهابي مبا
َّ
ضم َن حدود حرية التعبير السياسـي .فإذا مت َّتع بعض
وجب على احلكومة األمريكية اتِّبا ُع
احملتوى باحلماية
َ

اإلجراءات القانونية للتعامل معه ،كإصدار ٍ
أمر من
احملكمة .وكذلك إن أرادت احلكوم ُة استخدام البوتات

حلذف محت ًوى معني ،فسيكون عليها أن ت َّتب َع اإلجراءات
الرقْمية على
نفسها .إال أن للحكومة إجبا َر
َّ
املنصات َّ
ُ
شروط االستخدام
حذف محت ًوى معني ،فغال ًبا ما حتتوي

املنصات على منع الترويج للدعاية اإلرهابية،
يف هذه
َّ
ُ
الشروط
حتـى لو كانت خاضع ًة حلرية التعبير ،وتتيح هذه
للمستخدمني أن يبلِّغوا عن مثل هذا احملتوى حلذفه .وقد
أسست احلكوم ُة البريطانية َوحدةَ إحالة ملكافحة التطرف
مت َّكنت من حذف ألفَي ما َّدة يف األسبوع الواحد ،وهو
املثال الذي احتذاه االحتا ُد األوروبي يف 2015م ،ومت َّكنت

🔳

هذه ال َوحدة من معاجلة ما يزيد على  11ألف رسالة.

تنص على
🔳فقرة (التأسيس) يف التعديل األول للدستورُّ :
منع احلكومة األمريكية من التمييز واملفاضلة بني األديان

يف التعامل .وقد تطرح هذه الفقرةُ أسئلة عند اختيار
معي،
احلكومة استخدام البوتات الستهداف
أتباع دين َّ
ِ
ِ
بوتات التأثير واحلصاد واألقنعة
املخاطر
وتشمل هذه
ُ
والتحرش .وستُعت َمد املساءلة القانونية إذا ما كان تصمي ُم
البوتات وتوظيفها يستهدفان املستخدمني الذين ي َّتبعون

محددة .ولتجاوز هذه
جماعة دينية معينة ،أو كلمات
َّ
ُ
استهداف األشخاص الذين يعيشون
املخاطر من املمكن

يف اخلارج؛ ألنهم على األرجح لن يتخذوا إجراءات جتاه

🔳

احلكومة األمريكية .ولكن يجب على املط ِّورين أن يكونوا
حذرين جتاه الكلمات املفتاحية التي يبحثون عنها؛ َّ
لئل
تكون متعلِّق ًة بدين معني على نحو ضيق.

🔳االستخبارات وتطبيق القانون :قد يكون لبعض البوتات
أهمي ٌة لتطبيق القانون والعمليات االستخباراتية ،وال
سيما «بوتات احلصاد» .وتكون محاولتها للولوج إلى
املعلومات غير املتاحة علنًا يجعلها خاضع ًة لقيود
وعمليات قانونية معينة ،منها :قانون اخلصوصية ،وقانون
خصوصية االتصاالت اإللكترونية ،وملحق االتصاالت
بالقوانني التطبيقية ،وقانون تخزين االتصاالت ،وقانون
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الرقابة على املعلومات االستخباراتية اخلارجية ،وغيرها.
ويجب على اجلهة التـي ِّ
توظف البوتات جلمع املعلومات

🔳

انتفاء انتهاكات
أو يف العمليات االستخباراتية أن تتيقَّن
َ
هذه القوانني.
🔳قانون سميث -مونت :هو قانون التبادل التعليمي

وينص على السماح للحكومة
واملعلوماتي لسنة 1948م،
ُّ
األمريكية أو مجلس إذاعة احلكام أن تقي َم ح َمالت

للتأثير يف الرأي العام يف اخلارج ،لكنَّه يضع قيو ًدا على
هذه احل َمالت يف الداخل .ويح ُّد هذا القانون من املوا ِّد
اإلعالمية التـي تنتجها احلكومة ،إال أن حتديث القانون يف
عام 2012م أجاز للحكومة واملجلس املذكور إتاح َة احل َمالت

بد عند
التـي تستهدف اجلمهور األمريكي يف اخلارج .وال َّ
استخدام البوتات يف تلك احل َمالت من مراجعة القانون،
والتحقُّق من اجلمهور املستهدف يف تلك احل َمالت.

القيود األخالقية
التقرير عد ًدا من القيود األخالقية التـي تختلف كثي ًرا عن
ذكر
ُ
القيود القانونية ،لكنَّها تفتقد إلى وسيلة التنفيذ .وعند القيام

بعمليات مكافحة التطرف العنيف أو اإلرهاب تعتمد احلكوم ُة

منصات التواصل االجتماعي التـي متتلكها
األمريكية على
َّ
الشركات لها مصاحلها اخلاصة التـي
شركات خاصة .وهذه
ُ
ٌ
قد ال تتفق مع مصالح احلكومة وأهدافها ،وقد يُخ ُّل استخدام
املنصات بحيادها ،وإن شروط االستخدام
البوتات يف هذه
َّ

منصة وأخرى .ويؤكد الباحثون ضرورةَ أخذ هذه
تختلف بني َّ
تتضر َر هذه الشركات التـي تع ُّد
العوامل باحلُسبان حتـى ال
َّ
رئيسا من االقتصاد الوطنـي.
جز ًءا
ً

مطلب
وتؤ ِّكد املقابالت التـي أجراها الباحثون أن الشفافية
ٌ
فكثير من
أخالقي وعملي عند تفعيل استخدام البوتات،
ٌ

األمريكيني وغيرهم ال يتوقعون أن احلكومة األمريكية تستخدم

البوتات وغيرها من تقنيات التواصل لتحقيق أهداف سياسية،
احلذر عند التعامل
أو لتقدمي موا َّد دعائية .فمن الضروري
ُ
مع هذه املوا ِّد ،إذ إن سوء استخدامها بالتالعب باملعلومات أو

املتعمد قد يأتي بالضرر على ُسمعة احلكومة األمريكية
التضليل
َّ

والثقافة السياسية التـي تضع توقعات معينة ألدائها .كذلك قد
يؤ ِّدي إلى تراجع الثقة بشبكة اإلنترنت بوصفها مساح ًة آمنة

عواقب اقتصادية وجتارية
لتبادل املعلومات ،وسيكون لذلك
ُ
وسياسية على السياسة األمريكية التـي تدعم تعزي َز املساحات
اآلمنة يف اإلنترنت .لذا ،يدعو الباحثون احلكومة األمريكية

أبحاث بوتات مكافحة التطرف

يوضح نوع البوتات التـي تستخدمها،
إلصدار بيان مبادئ عام ِّ
والطرق املختلفة التـي توظفها بها ،وذلك مي ِّكن اجلمهو َر من

أيضا أن تُنشئَ
تف ُّهم ما تقوم به احلكومة ،وقد يكون من املفيد ً
احلكومة مد َّونات االستخدام املسؤول للبوتات ،سواء داخل
احلكومة أو خارجها.

إن املخاطر األخالقية الستخدام البوتات تختلف بني مؤسسة
وأخرى ،فوِ زارة اخلارجية تنهض مبسؤوليات كثيرة تتجاوز

عمليات مكافحة التطرف واإلرهاب إلى تعزيز املصالح
االقتصادية ،ودعم حرية اإلنترنت وحقوق اإلنسان يف العالم،
مخاطر أعلى ،وقد ينتج عن ذلك
يتضمن توظيفُها للبوتات
وقد
َ
َّ

املؤسسات ذات املهام الضيقة
ما يق ِّوض املصالح األمريكية .أما
ُ
أو غير االستشارية كوِ زارة األمن الداخلي فإن مخاطرها أق ُّل؛

نظ ًرا لتخصصها يف تأمني اإلنترنت.
التطوير والتقويم

بعد إيضاح مدى أهمية استخدام احلكومة األمريكية للبوتات

يف مكافحة التطرف العنيف واإلرهاب ،وإمكانية ذلك ،تناول

التطوير الفعلي لبوتات مكافحة اجلماعات اإلرهابية
التقرير
َ
ُ
تطوير مفاهيم
كتنظيم داعش اإلرهابي وغيره .ويسبق ذلك
ُ
األسس
هذه العملية وتقوميها ،واملقصو ُد بهذه املفاهيم هو
ُ
العامة للبرامج ،فالبرنامج الذي يحاول بفاعلية أن يق ِّد َم املوارد

الضرورية لألفراد واجلماعات التـي تواجه خطر التح ُّول إلى
األصولية يختلف عن برنامج البوت الذي يستهدف مكافح َة
نشر املعلومات الزائفة من ِقبَل خصوم الواليات املتحدة .وقد

بي التقرير أن معايير تقومي هذه املفاهيم تتم َّثل يف اآلتي:
َّ
1 .اجلدوى التقنية للبوت بوصفه متطو ًرا تقن ًّيا ،ولديه من
القدرات التفاعلية ما يجعله ً
أهل لالستخدام.
املخاطر
2 .املخاطر على مستخدمي البوتات ،وتشمل
َ
ومخاطر اخلصوصية.
االجتماعية واملا ِّدية،
َ
احملتملة على مط ِّوري البوتات أو ِّ
موظفيها ،وتتمثل
3 .املخاطر
َ
تعرضهم ملشكالت قانونية.
يف مخاطر االنكشاف ،أو ُّ

4 .حجم التأثير ،كالقُدرة على التفاعل مع القدر األكبر من
وجودة التفاعل.
جمهور املستخدمنيَ ،

التعقد ،ويشمل القدرة على تنسيق التفاعل
5 .التراكيب أو
ُّ
والتزامن والتشغيل مع برام َج أخرى.

ً
عامل بصيغة
عشر
ويستخلص الباحثون من هذه املعايير أح َد
َ

أسئلة لتحديد نوع عملية توظيف البوتات ،مثلَ :من القائ ُم
على عملية التوظيف؟ وأين ميك ُن توظيفها؟ وما إستراتيجي ُة
االتصاالت التـي سيستخدمها البوت؟ ومتى ميك ُن تفعيل
أي مست ًوى من التشغيل
البوت؟ وكيف تعم ُل البوتات؟ وعلى ِّ
كشف البوت؟
ميكن
ُ

وإليضاح تفاصيل عملية التقومي املتصلة باملستخدمني ،فإن كان
املستهدف من تشغيل البوتات هو اجلمهور العاملي ،فقد تكون
مخاطر عالية على مط ِّور
اجلدوى التقنية أوسع ،مع وجود
َ
البوت .أما إن كان املستهدف هو اجلمهور األمريكي ،فاجلدوى
التقنية أقل ،واملخاطر على مط ِّور التقنية أعلى .وأما إن كان
9

املستهدف املواطنني املقيمني يف البالد ،فاجلدوى التقنية

منوذجا لبناء مفهوم عملية استخدام بوتات
وقد عرض التقرير
ً

احلسابات املعادية املؤ َّكد تبعيتها لتنظيم داعش ،فاجلدوى

خلطر التح ُّول إلى األصولية .هذا البوت يتم َّتع بالشفافية،

أقل ،واملخاطر على املط ِّور أقل بكثير .وإن كان املستهدف هو

التقنية أعلى ،واملخاطر غير قائمة .أما اجلدوى التقنية
املعرضني خلطر التح ُّول إلى
لتوظيف البوتات مع األشخاص
َّ
األصولية فهي أعلى ،وكذلك املخاطر املمكنة على مط ِّوري

البوت .وترتفع درجة اجلدوى التقنية عند استهداف البوتات
خلصوم داعش ،وتق ُّل املخاطر على مط ِّوري البرنامج.

ويشير الباحثون إلى إمكانية توظيف الذكاء االصطناعي
والتعلُّم العميق لتعزيز عملية التقومي ،فبعض البوتات تعتمد
على إدارة بشرية ،وتتم َّتع برام ُج أخرى باستقاللية كاملة يف
احلركة ،بنا ًء على توظيف الذكاء االصطناعي والتعلُّم العميق،

املعرضني
املقابلة يسعى إلى تقدمي املوارد الكافية للمواطنني
َّ
ويتفاعل معه املستخدمون بواسطة اإلعالن ،ويشارك يف
مدير بشري ،ويولي أهمي ًة لتقليل املخاطر
عملية التشغيل
ٌ
ملنصات التواصل
على املط ِّورين ،وعلى اجلمهور املستخدم
َّ

املستخدم دون التح ُّكم يف بياناته
االجتماعي ،ويتفاعل معه
ُ
اخلاصة ،واملستخدمون هم من األشخاص البالغني من غير

مواطنـي الواليات املتحدة.
توصيات ومقترحات

خصص الباحثون القسم األخير من التقرير لتقدمي ٍ
عدد من
َّ

املختصة يف احلكومة األمريكية ،عن تطوير
التوصيات للجهات
َّ

َّ
الدالت احلسابية
ومبعاجلة عدد كبير من البيانات عبر

البوتات ،وتفعيل استخدامها ،ومعاجلة القضايا األخالقية
وبي الباحثون
والقانونية املتعلِّقة بها عند مكافحة التطرفَّ .

املجردة .وميكنها
على أفكار وآراء قد تَخفى على العني البشرية
َّ

عند تطوير برامج البوتات ،وتتجلَّى يف اآلتي:

املعروفة باخلُوارِ زميات.
إن البرامج التـي تعتمد على الذكاء االصطناعي تُتيح احلصو َل

عدة قضايا ينبغي للمؤسسات األمريكية املعنية أن تهت َّم بها
أن َّ

أن تع ِّز َز قدرة الفاعل البشري على التخفِّي ،وعلى الدخول يف

1 .اإلفادة من التطوير التجاري لتقنية البوت ،مع التق ُّدم

تفاعالت مباشرة مع املستخدمني .وأه ُّم من هذا أنها قد تعزِّز
قدرة البوت على التخفِّي.

مخاطر عديدة ،أهمها:
ويف االعتماد على الذكاء االصطناعي
ُ
النص املوضوع لها ،وأنها قد
تتصرف بعي ًدا عن
أن البرامج قد
ِّ
َّ

تصرفت على نحو
تتورط يف مسائ َل أخالقية أو قانونية ،ورمبا
َّ
َّ

غير متوقَّع ،فتصبح ُعرض ًة لالنكشاف .و َوفقًا لتوصية أحد
الضروري أن تبقى هذه البرام ُج مق َّيد ًة
خبراء تقنية البوتات :من
ِّ
حتت الرقابة البشرية؛ َّ
ينتهي أحد البرامج املستخدمة يف
لئل
َ

الواضح الذي يُحدثه االستثمار يف هذه الصناعة.

َّ
ستوظف فيها،
2 .تطوير البوتات بنا ًء على البيئة التـي
املنصة التـي ستُطلَق فيها ،وكيفية تفاعلها
ومراعاة وسائل
َّ
مع املستخدمني ،والرقابة احلكومية على املستخدمني يف

بعض البلدان .ومن شأن هذه العوامل أن تزي َد من الثقة
يف العملية ،وأن تقلِّ َل املخاطر التـي قد حتدث للمط ِّورين

واملستخدمني على السواء.

3 .االنتباه إلى خصائص الشبكات التي يسعى املستخدمون

مكافحة األصولية إلى أن يتح َّول هو نفسه إلى برنامج أصولي.

أصدقاء للمستخدمني يف هذه
للتفاعل معها ،كوجود
َ
الشبكات ،أو وجود اهتمامات مشتركة ،أو كثافة التواصل

املقابلة»؛ بسبب قلَّة املخاطر األخالقية والقانونية التي

اهتمامات وأصدقاءُ مشتركون.
تصلهم بها
ٌ

بنا ًء على هذا التقومي ،يستنتج الباحثون أن أفضل البوتات
ُ
تستهدف التأثير يف اجلمهور ،ونشر األخبار هي «بوتات
التـي

االجتماعي فيها .وغال ًبا ما يشتبك املستخدمون بحسابات

تواجهها ،والتقنية املتاحة الستخدامها .أما البوتات التـي

عدة خطوات لتقليل
ويقترح الباحثون على احلكومة األمريكية َّ

ُ
واحلد من تأثيرها ،فهي
تستهدف تقويض الشبكات املتطرفة
َّ

«البوتات الكاشفة أو الفاضحة»؛ بسبب اجلدوى التقنية من

املخاطر التشريعية واألخالقية التـي قد تنتج عن توظيف
البوتات ،منها:

استخدامها ،وضعف مخاطرها على املط ِّورين واجلمهور العام

الدولية يف
أ -ضرورة اهتمام املؤسسات املعنية بتحليل السوابق َّ

َّ
توظف جلمع املعلومات الس ِّرية فهي «بوتات احلصاد» ،وهي
املصممة لالصطياد.
أكثر جد ًوى من البوتات
َّ
ُ

وتصرفاتها التـي قد تؤ ِّدي إلى تهديد األمن السيبراني ،بواسطة
ُّ

منصات التواصل االجتماعي .أما البوتات التـي
من مستخدمي َّ
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استخدام برامج البوتات؛ وذلك لتجنُّب تطبيع أفعال احلكومات
التدخُّ ل يف الس ِّرية أو تكامل املعلومات على اإلنترنت وإتاحتها.

أبحاث بوتات مكافحة التطرف

ب -مراعاة القضايا املتعلِّقة بالنصوص واملسائل القانونية؛

شن ح َمالت خداع
اكتشاف البوتات؛ مما يص ِّعب على اخلصوم َّ

يف اخلارج ،مع جتنُّب استهداف املستخدمني الذين ينتمون

إدراك السياق الثقايف واالجتماعي عند إنشاء البوتات.

بجعل عملية توظيف البوتات على نطاق ض ِّيق من املستخدمني
إلى طائفة دينية معينة .وضرورة بناء جدار حماية عندما

وتضليل ،ونشر معلومات خاطئة بواسطة البوتات ،مع مراعاة

التقرير أح َد التطورات الضخمة يف عالم التقنيات
وقد تناول
ُ

يكون الوضع مالئ ًما بني عدد من برامج البوتات ،وجهات

السيبرانية ،وهي البوتات ،وق َّوم إمكانية استخدامها يف
مكافحة التطرف العنيف واإلرهاب .وبحث يف القيود القانونية

منصات التواصل االجتماعي.
واستخدامها على َّ

للبوتات يف عمليات مكافحة التطرف .إال أن التقرير على

الدوليني.
االستخبارات ،وإنفاذ القانون ،والشركاء َّ

ت -ضرورة احلصول على إذن الشركات قبل توظيف البوتات

واألخالقية التـي ينبغي مراعاتُها عند توظيف احلكومات

ث -ضرورة الشفافية قد َر اإلمكان يف عمليات استخدام
حكومة الواليات املتحدة للبوتات ،وأن تكو َن يف حدود معينة

الرغم من أهمية موضوعه ،واعتماده على بحث َميداني
ً
حائل
بالتوسع يف اجلانب التقني ،وذلك كان
واسع ،ي َّتسم
ُّ

مدروسة لتاليف العواقب غير احلميدة.

ج -ضرورة إجراء مراجعة قانونية للبوتات املستخدمة بتعاون

دون التفصيل يف كيفية توظيف البوتات يف مكافحة التطرف
ٍ
إشارات ضئيل ًة
واإلرهاب ،وال س َّيما يف شبكة اإلنترنت .إال أن

مد َّونة لذلك.

املختلفة وردت يف التقرير.

خاتمة التقرير

التقرير يف بدايته أن التنظيمات اإلرهابية كتنظيم
وقد ذكر
ُ
القاعدة وداعش َّ
وظفت تقنيات البوت وغيرها يف التجنيد

داخلي بني املؤسسات؛ وذلك لتطوير مبادئ عملها ،وإنشاء

إلى كيفية استخدام التنظيمات املتطرفة واإلرهابية للبوتات

يختتم الباحثون التقرير بالقول :إن دراسة وضع استخدام
البوتات يؤ ِّكد أنها أداةٌ عملية يف مكافحة التطرف العنيف

قياسا ملدى جناح
والدعاية ،ولم يق ِّدم أمثلة أو إحصاءات أو
ً

القانونية واألخالقية والعملية ،وهذا ما يوجب دائ ًما وجو َد
لصنَّاع القرار أن يوازنوا بني املنافع
العامل البشري .وينبغي ُ

التقرير غير
األوسط على وجه التحديد .مما يجعل هذا
َ
حيث املوضوع ،لكنَّه مفيد للمؤسسات املشاركة يف
متوازن من
ُ

واإلرهاب ،إال أن توظيفها سيكون مق َّي ًدا بكثير من العوامل

املتضمنة يف البرامج التـي
املتوقَّعة لتوظيف البرامج ،واملخاطر
َّ

تعمل ذات ًّيا .وكذلك ينبغي للحكومة األمريكية أن تع ِّز َز تقنيات

هذه العمليات ،وما آلت إليه بعد انحسار التنظيمني يف الشرق

مكافحة التطرف؛ مبا ب َّينه من حقيقة هذه املكافحة بجوانبها
السياسية واألمنية واالقتصادية والثقافية املر َّكبة.
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أبحاث بوتات مكافحة التطرف

توظيف البوتات في محاربة التطرف العنيف
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