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عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف االمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم االصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى ايضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  العداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على االلتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد ابنواعه 

كافة، ادارية ومالية وفكرية واخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر 

كاتبها.
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وسائل التواصل االجتماعي كسالح يف عصر املعلومات
من املستحيل ختيل عصر املعلومات اليوم بدون وسائل التواصل االجتماعي،  حيث خترتق 
وسائل التواصل االجتماعي حياتنا اليومية، وحتدد اتصاالتنا اخلاصة والشركات أو املؤسسات اليت 
تقدم نفسها يف شبكة التواصل االجتماعي.  املزااي واضحة جداً: نظرا للطريقة اليت تعمل هبا وسائل 
التواصل االجتماعي، كل شخص - بغض النظر عما إذا كان شخصاً بذاته أو السياسي أو شركة 
- ميكن أن حيقق توعية هائلة بتكلفة منخفضة وبدون بذل جهد كبري.  فلم تعد هناك حاجة إىل 
حراس البواابت التقليديني مثل مكاتب التحرير اإلعالمية التقليدية ويتمتع كل فرد بفرصة توزيع 
املعلومات واحملتوى بطريقته اخلاصة و بتأطريه اخلاص. وهبذه الطريقة، ميكن بناء جمتمع عرب اإلنرتنت 
ومسعة رقمية مقابلة بسهولة، مما قد يؤدي إىل زايدة مبيعات الشركات ونتائج انتخاابت أفضل يف 

السياسة.
التواصل  والفرص الستخدام وسائل  اإلجيابية  اآلاثر  العديد من  إىل  ومع ذلك، ابإلضافة 
االجتماعي، فإن الطريقة اليت تعمل هبا شبكات التواصل االجتماعي تشكل أيضاً خماطَر عديدًة 
: سهولة الوصول والوصول الواسع وإمكانية إخفاء اهلوية جتعل من السهل بشكل متزايد التالعب 
ابلرأي العام وتشويه مسعة الشركات واملؤسسات واألفراد أو نشر حمتوًى كاذب ومضر ابلسمعة. ويف 
ظل هذا الوضع، ميكن لإلنرتنت وخاصة وسائل التواصل االجتماعي أن تصبح سالحاً ومشهداً 
حلرب افرتاضية، تقاتل فيها اجلهات الفاعلة لتأكيد مصاحلها السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية 

أو الثقافية.
مرة  الظاهرة ألول  العلماء ابلفعل »حرب شبكة« ومت وصف هذه  توقع  عاماً،  قبل 20 
منذ أكثر من 20 عاماً.  يف ذلك الوقت، توقع العلماء تطور »حرب شبكة« يف القرن احلادي 
أنظمة  الرتكيز على هجوم  والعشرين، واليت، على عكس احلرب اإللكرتونية، مل تكن هتدف إىل 
تكنولوجيا املعلومات أو االتصاالت. ووفقاً للتصور يف ذلك الوقت، كان اهلدف من حرب الشبكة 

ما هي حرب وسائل التواصل االجتماعي؟
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هو التالعب يف تصور أو معرفة جمموعة معينة بطريقة متعمدة وابلتايل إحلاق الضرر ابهلدف من 
اهلجوم. وابلتايل، فإن مفهوم حرب الشبكة متأصل يف هنج حمدد للنزاعات يف عصر املعلومات: 
احلرب، ألن  منافس وكسب  للقضاء على  الدماء  تعد هناك حاجة إلراقة  مل  الرقمي،  العصر  يف 
واجملموعات  والشركات  الدول  قبل  من  استخدامه  ميكن  سالح  أقوى  تصبح  نفسها  املعلومات 

الصغرية واألفراد على حٍد سواء.
وسائل التواصل االجتماعي كجزء من احلرب اهلجينة

اليوم، مل تعد هذه الفكرة خيااًل، بل أصبحت حقيقة واقعة: لقد فهم القائمون املختلفون 
هبا واستوعبوا املفهوم األساسي حلرب الشبكة ويعتمدون بشكل متزايد على استخدام تكتيكات 
احلرب  مفهوم  احنسر  اليوم،  أجنداهتم.   يف  قدماً  للمضي  اجلسدية  اهلجمات  بداًل من  التالعب 
الشبكية يف الظاهر والباطن يف املقام األول يف سياق ما يسمى ابحلرب اهلجينة. احلرب اهلجينة 
هي مصطلح سياسي-عسكري إىل حد ما يصف مزجياً من أنواع خمتلفة من احلرب العسكرية وغري 
املختلطة عادة بشكل سري  احلرب  إطار  العمليات واإلجراءات يف  تنفيذ  يتم  العسكرية، حيث 
أو اهلجمات اإللكرتونية عرب  السرية  للحرب كاستخدام اهلجمات اجلسدية  وبدون إعالن رمسي 
اإلنرتنت ابإلضافة إىل التكتيكات التواصلية والنفسية مثل الدعاية واملعلومات املضللة. وهذا النهج، 
على الرغم من أنه يشمل القتال عن طريق وسائل التواصل االجتماعي، إاّل أنه ال يركز عليه، حيث 

خيتلف الوضع مع مفهوم حرب وسائل التواصل االجتماعي.
ما هي حرب وسائل التواصل االجتماعي؟

تصف حرب وسائل التواصل االجتماعي استخدام وسائل التواصل االجتماعي كنوع من 
األسلحة هبدف إحداث ضرر دائم لبعض اجلهات الفاعلة مثل احلكومات أو الشركات. حيث يتم 
استخدام إسرتاتيجيات وتكتيكات خمتلفة وكذلك الوسائل التكنولوجية من أجل الدفع من خالل 
أجندة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية. وهتدف حرب وسائل التواصل االجتماعي عادًة 
إىل التالعب ابملفاهيم، وابلتايل أيضاً يف آراء وعواطف وسلوك جمموعة مستهدفة معينة، وابلتايل 
اإلضرار ابهلدف الفعلي للهجوم. و تتضمن أمثلة الوسائل يف حرب وسائل التواصل االجتماعي 
نشر معلومات )خاطئة( يف شبكات التواصل االجتماعي، واستخدام برامج الروبوت االجتماعية 
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والتأثري على جمموعات مستهدفة حمددة عن طريق االستهداف الدقيق. ومن هنا، فإن حرب وسائل 
التواصل االجتماعي تدور أيضاً حول معركة جذب االنتباه، واليت يتم كسبها من خالل توليد حمتوى 
فريوسي واستغالل آليات اقتصاد االنتباه السائد على اإلنرتنت. وابلتايل، يقوم املهامجون إبنشاء 
رواايت وحمتوى يهدف إىل خماطبة املستخدمني عرب اإلنرتنت واستقطاهبم عاطفياً للتميز عن العرض 

الزائد للمحتوى على شبكة التواصل االجتماعي وحتقيق أكرب أتثري ممكن.
من يشارك يف حرب وسائل التواصل االجتماعي؟

يف حني اقتصرت املعركة يف شبكات التواصل االجتماعي يف البداية على الساحة السياسية، 
يتم اآلن استخدام وسائل التواصل االجتماعي من قبل جهات فاعلة خمتلفة كسالح إسرتاتيجي.  
وابلتايل، ميكن العثور على كل من املهامجني واألهداف يف العديد من قطاعات اجملتمع.  حيث 

ميكن تقسيمها تقريباً إىل أربع فئات:
أجندة 	  لدفع  االجتماعي  التواصل  وسائل  السياسيون  املمثلون  يستخدم  السياسيون: حيث 

سياسية معينة.  على سبيل املثال، هتدف حرب وسائل التواصل االجتماعي إىل التأثري على 
نتائج االنتخاابت أو زعزعة استقرار األنظمة السياسية أو زعزعة ثقة اجملتمع ابحلكومة.  و 
تتضمن هذه اجلهات السياسية حتالفات الدول أو الدول الفردية أو األحزاب أو حىت الوحدات 

العسكرية.
التواصل 	  وسائل  حرب  وراء  الدافع  يكون  عادة  االقتصادي،  القطاع  ففي  االقتصاديون: 

أتكيد  إىل  الصناعية  القطاعات  أو  اجملموعات  تسعى  حيث  مالية.   طبيعة  ذا  االجتماعي 
مصاحلها من أجل احلصول على ميزة أو إحلاق الضرر ابآلخرين.  ابإلضافة إىل ذلك، تستخدم 
ميزة  على  وللحصول  منافسيها،  مسعة  لتشويه  االجتماعي  التواصل  وسائل  أيضاً  الشركات 

تنافسية، ويف هناية املطاف لتأكيد وجودها يف السوق.
أصحاب االهتمامات اخلاصة: إىل جانب املصاحل السياسية واالقتصادية، هناك دوافع أخرى 	 

للمشاركة يف حرب وسائل التواصل االجتماعي.  فهناك جمموعات حتاول، على سبيل املثال، 
التأثري على الرأي العام من أجل احلصول على لوائح معينة، بينما حتاول اجلماعات الدينية أو 

السياسية جتنيد املزيد من األتباع ألغراضها.
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أصحاب االهتمامات املختلطة: يف النهاية، ال ميكن دائماً تعيني مجيع املمثلني جملموعة معينة، 	 
ألن بعض املهامجني يسعون وراء أهداف متعددة يف نفس الوقت أو يعملون فقط نيابة عن 
جهات أخرى.  وتضم جمموعة اهلجني هؤالء املهامجني ابلضبط. ومن أشهر األمثلة على هؤالء 
وكالة أحباث اإلنرتنت - وهي شركة روسية شاركت يف عمليات معلوماتية خمتلفة يف املاضي 

لفرض مصاحل كل من احلكومة الروسية والشركات الروسية.
الوقت  يف  اجلميع  متناول  يف  االجتماعي  التواصل  وسائل  حرب  أصبحت  عام،  بشكل 
احلاضر وبدون بذل الكثري من اجلهد، ألن القليل من املعرفة التقنية والوصول إىل اإلنرتنت يكفيان 
لشن هجوم رقمي على وسائل التواصل االجتماعي.  وابلتايل، ميكن للمستخدم املفرد على شبكة 
التواصل االجتماعي مجع معلومات شاملة حول هدف اهلجوم بسرعة وسهولة، ومشاركة احملتوى 
لتشغيله  املدفوعة  واإلعالانت  الدقيق  االستهداف  واستخدام  به مع جمموعة مستهدفة  املتالعب 
بشكل أكثر حتديداً، أو االتصال مبجموعة مستهدفة مباشرة عرب  رسائل خاصة و مناقشتها معهم 

وإقناعهم أبمر معني.
حرب وسائل التواصل االجتماعي كتهديد للشركات؟

التواصل  يتم عرب وسائل  الرقمية هلجوم  النريان  مرمى  بسرعة يف  تعلق  أن  للشركات  ميكن 
االجتماعي.  حيث إنَّ الشركات واملؤسسات الكبرية معرضة للخطر بشكل خاص، ألهنا تتزايد يف 
نظر اجلمهور وتكون عرضة بشكل خاص حلمالت التشهري.  ابإلضافة إىل ذلك، تقدم الشركات 
واملؤسسات الكبرية عادًة جمااًل أكرب للهجوم، حيث إهنا غالباً ما أتخذ يف االعتبار املوضوعات ذات 
الصلة اجتماعياً مثل املسؤولية االجتماعية أو املسؤولية الرقمية للشركات بشكل أكرب من الشركات 
الصغرية.  وابلتايل، فإن سوء السلوك احملتمل أو املزعوم جيذب انتباه جمموعة كبرية من الناس بسرعة 
أكرب، ويثري الغضب ويفتح نقاط اهلجوم اليت يستغلها املنافسون أو جمموعات املصاحل. يف الوقت 
الضرر  إلحلاق  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  أيضاً  واملهامجني  للمنافسني  ميكن  نفسه، 
ابلشركة دون مهامجتها بشكل مباشر.  على سبيل املثال، ميكن للمنافسني استخدام الوسائل غري 
العادلة للحرب على وسائل التواصل االجتماعي لتعزيز مكانتهم يف السوق أو ميكن للمجموعات 
الصناعية أو مجعيات الضغط التأثري بشكل كبري على ظروف العمل للشركات. يف هناية املطاف، 
ميكن أن يؤدي التالعب يف مفاهيم اجملتمع للقضااي أيضاً إىل فرض شروط تنظيمية معينة وابلتايل 

يتسبب يف أضرار جسيمة للصناعات أبكملها.
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ما هي اإلسرتاتيجيات والوسائل يف حرب وسائل التواصل االجتماعي؟
يف سياق حرب وسائل التواصل االجتماعي، ميكن استخدام وسائل التواصل االجتماعي 
بطرق خمتلفة وبتوجهات إسرتاتيجية خمتلفة.  فإذا مت استخدام وسائل التواصل االجتماعي ملهامجة 
الشركات أو املؤسسات أو األفراد، فهنا يكون احلديث بشكل عام عن إسرتاتيجيات هجومية.  

ويف النهاية، ينوي املهامجون دائماً إتالف اهلدف بطريقة أو أبخرى.  وميكن متثيلهم أبربع فئات:
االستهداف ومجع املعلومات 

يف االستهداف، ُتستخدم وسائل التواصل االجتماعي لتحديد األهداف احملتملة للهجوم 
،ففي السياق العسكري مثاًل، يعين هذا حتديد مواقع قوات العدو من خالل التحقيق يف سلوك 
وسائل التواصل االجتماعي ألفراد القوات )على سبيل املثال عن طريق وضع العالمات اجلغرافية( أو 
عن طريق الوصول إىل حساابت وسائل التواصل االجتماعي.  وإذا نظران إىل االستهداف يف سياق 
اهلجمات على الشركات، فإن أحد األهداف هو حتديد األهداف الفردية داخل املنظمة - من 
هو، على سبيل املثال، الرئيس التنفيذي للشركة وكيف ميكن استخدام سلوكه على وسائل التواصل 
الشبكات  استخدام  إبمكانية  وثيقاً  ارتباطاً  اجلانب  هذا  يرتبط  حيث  هجوم؟  لشن  االجتماعي 
االجتماعية جلمع أكرب قدر ممكن من املعلومات حول اهلدف وأصحاب املصلحة من اهلدف.  فإذا  
كان، على سبيل املثال، اهلدف هو أن يتم التالعب برأي جمموعة معينة )العمالء، شركاء األعمال، 
إخل(، يتم أواًل حتديد ملفات تعريف الوسائط االجتماعية وحتليلها، حيث تساعد املعلومات بعد 
ذلك يف تصميم تكتيكات وحمتوى مصمم بدقة من أجل التالعب هبذه اجملموعة أبكرب قدر ممكن 
من الفعالية.  ابإلضافة إىل ذلك، ميكن أيضاً استغالل سوء سلوك أصحاب املصلحة الفرديني مثل 
شركاء العمل أو املوردين لإلضرار بسمعة أصحاب املصلحة وابلتايل أيضاً بسمعة اهلدف الفعلي 

للهجوم.   و يُعرف هذا اإلجراء أيضاً ابسم تشويه املصداقية عن طريق الوكيل.
التالعب من خالل املعلومات 

يُعترب التالعب ابجملتمعات أبكملها أو أبصحاب املصلحة األفراد إسرتاتيجية مركزية يف حرب 
وسائل التواصل االجتماعي.  على سبيل املثال، جيب أن يتأثر رأي وقيم وعواطف وتفكري جمموعة 
مستهدفة معينة بطريقة تُنشئ أتثرياٍت تبعيًة تضر ابهلدف الفعلي للهجوم.  على سبيل املثال، أثر 
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استخدام الدعاية الرقمية على نتائج االنتخاابت أو حث العمالء على التوقف عن الشراء من شركة 
معينة.  ومن أجل الوصول إىل هذا اهلدف، ميكن للمهامجني اتباع أساليب خمتلفة:

اجملموعة 	  خداع  املهامجون  حياول  إشاعات كاذبة،  أو  معلومات  نشر  خالل  من   : اخلداع 
املستهدفة بطريقة منهجية.  ومن الشائع أيضاً إنتاج اهتمام مصطنع ملوضوع ما من أجل حتويل 

االنتباه إليه وإبعاده عن موضوع آخر.
االرتباك: من خالل تقدمي معلومات متناقضة، حياول املهامجون خلق االرتباك والشعور بعدم 	 

األمان يف اجملموعة املستهدفة.  وهذا جيعل اجملموعة املستهدفة أكثر عرضة لتبسيط التمثيالت 
والدعاية املصممة مما يلحق الضرر ابهلدف.

املتطرفة 	  اآلراء  نشر  خالل  من  اجلماعات  أو  اجملتمعات  تقسيم  املهامجون  حياول  التقسيم: 
وكذلك الكراهية والتحريض على اإلنرتنت. وهذا الصراع العام، بدوره، من املفرتض أن يؤدي 

إىل مشاعر سلبية قوية وقابلية أعلى ألحداث معينة.
التعّرض: ينشر املهامجون معلومات أو بياانت سرية )خاطئة( من أجل فضيحة علنية هلدف 	 

اهلجوم.
تشويه السمعة والتشهري:  حيث يهاجم املعتدون مسعة اهلدف وينشرون حمتوًى مسيئاً للسمعة 	 

وتشهريايً يف وسائل التواصل االجتماعي.
و بغض النظر عن اهلدف والنهج الذي يتبعه املهامجون، فإن احتماالت استخدام املعلومات 
كسالح يف حرب وسائل التواصل االجتماعي شاسعة: فمنها ما يسمى ابلطرق املفتوحة، على 
سبيل املثال، توزيع الشائعات واملعلومات اخلاطئة أو السرية وغريها من احملتوايت عرب حساابت 
وسائل التواصل االجتماعي الرمسية للمؤثرين وقادة الرأي مثل السياسيني أو املشاهري أو موظفي 
الشركة، ومن خالل هذا النوع من توزيع احملتوى املستقطب أو املعلومات املضللة أو االهتامات، 
ميكن للمهامجني الوصول بسرعة إىل مجهور عريض وإاثرة حرب مشتعلة وحىت لفت االنتباه إىل 
وسائل اإلعالم التقليدية.  ابإلضافة إىل ذلك، عادة ما يكون للمؤثرين »احلقيقيني« أتثري كبري على 

رأي اجملموعة املستهدفة ألهنم يتمتعون بدرجة عالية من املصداقية.
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إذا استمر املهامجون يف السر، فعادًة ما ينشئون هوايٍت مزيفًة يف وسائل التواصل االجتماعي 
حمتوى  لتوزيع  اإلنرتنت  عرب  متصيدين  يستأجرون  أو   - اجلورب  دمى  حبساابت  يسمى  ما   -
اغتيال  إىل محالت  الفردية  السلبية  والتقييمات  التعليقات  من  احملتوى  هذا  ويرتاوح  مستقطب.  
املنشورات  عرب  الفرديني  للمستخدمني  املستهدفة  والعناوين  النطاق  واسعة  الرقمية  الشخصيات 
االجتماعية  ابلروبواتت  يسمى  ما  آخر،  أو  اجتاه  يف  آرائهم  على  للتأثري  املدفوعة  واإلعالانت 
وشبكات الروبواتت هي أيضاً وسيلة شائعة للتأثري على الرأي.  حيث ميكنهم حتقيق وصول هائل 
للمحتوى يف غضون وقت قصري جداً، ألن الروبواتت تنشر أو تربط أو تعلق أو تشارك تلقائياً 
الروبواتت  استخدام  أيضاً  بشكل مصطنع.  وميكن  احملتوى  تضخيم وصول  وابلتايل  اثنية،  وكل 
لغرض إرسال الربيد العشوائي الكالسيكي إلنشاء نوع من »التحميل الزائد للمعلومات« جملموعة 

مستهدفة حمددة على شبكة التواصل االجتماعية.  
النتيجة: تواجه اجملموعة املستهدفة يف كثري من األحيان وبشكل منتظم قصة أو إشاعة أو 
معلومات معينة تدور حول التعود و أتثري الذاكرة وتبدأ اجملموعة املستهدفة يف تصديق احملتوى )ما 

يسمى بتأثري التعرض اجملرد(.
من أجل االستمرار يف توزيع احملتوى والرسائل اخلاصة ابلفرد أبكرب قدر ممكن من الوصول، 
أي  املهامجون  يقوم  هنا،  اهلاشتاج.   وهو  »االختطاف«  ب  يسمى  ما  استخدام  يتم  يزال  ال 
»املختطفون« املوجودين ابلفعل املعروفني جيداً بنشر احملتوى اخلاص هبم فيما بينهم بقوٍة وتكراٍر 
الذين يبحثون عن  للهاشتاج ويواجه املستخدمون  الفعلي  النتيجة: يتم حجب احملتوى  هائلني.  

اهلاشتاج يف الغالب احملتوى املتالعب به للمهامجني.
التعبئة وااللتزام

ابإلضافة إىل التأثري على اإلدراك والتفكري والعواطف، تدور حرب وسائل التواصل االجتماعي 
أيضاً حول التالعب ابلسلوك - حىت خارج الشبكة االجتماعية.  فهو ال حياول فقط التأثري على 
ما حيبه الناس أو يشاركونه أو يعلقون عليه، ولكن أيضاً  كيف يتصرفون بعيداً عن العامل الرقمي.  
إقناع جمموعة مستهدفة معينة ابالخنراط يف  املثال،  الرقميون، على سبيل  املهامجون  حيث حياول 
محلة ضد اهلدف الفعلي، وعلى سبيل املثال، الدعوة لالحتجاج على اخلطط السياسية أو مقاطعة 
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الشركات أو املنتجات.  و للقيام بذلك، يلجأ اخلصوم إىل نوع من تكتيك احلشد: مبساعدة وسائل 
غري عادلة مثل الروبواتت اليت تعطي مظهَر كتلٍة رقميٍة غاضبة وحتاول إصابَة املستخدمني احلقيقيني 
بغضبها وسخطها.  النتيجة: يصبح املستخدمون احلقيقيون جزءاً من الغوغاء عرب اإلنرتنت، وابلتايل 
حيشدون املزيد واملزيد من املستخدمني )احلقيقيني( اآلخرين.  و ميكن أن تكون النتيجة احتجاجاً 
)ومهياً( أو مقاطعة )ومهية(، واليت مل تكن لتحدث لوال تدخل املهامجني.  يف هذه املرحلة، يستخدم 

.”Astroturfing“ املهامجون أيضاً ما يسمى ابلتسويق املاكر
ابلفعل  املوجودة  االحتجاجات  لتزييف  تواصلية  تدابري  التسويق  من  النوع  هذا  ويستخدم 
أو »احلركات الشعبية« - دائًما هبدف متكني األشخاص احلقيقيني من االنضمام إىل هذه احلركة 

الومهية وابلتايل فرض أجندة معينة.
ومن الوسائل األخرى للتالعب ابلسلوك ما يسمى ابهلندسة االجتماعية.  و هذه حماولة 
الستخدام التالعب النفسي إلقناع األهداف ابختاذ إجراءات معينة، مثل الكشف عن املعلومات 
خبري  قبل  من   2010 عام  يف  معروفة  االجتماعية  اهلندسة  أصبحت  وقد  السرية.   والبياانت 
أنشأ رااين  توماس رااين Thomas Ryan، من بني آخرين.  حيث  املعلومات  تكنولوجيا 
الشخصية الفنية االفرتاضية Robin Sage ، وأنشأ ملفاً شخصياً هلا يف الشبكات االجتماعية 
واستخدمها يف االتصال ابلسياسيني ورؤساء الشركات من أجل استخراج معلومات سرية منهم 
- وبنجاح كبري.  وتُعرف هذه العملية واليت يتظاهر فيها األشخاص )املزيفون( بعالقة مع هدف 
اهلجوم من أجل احلصول على معلومات أو بياانت أو حىت صور للشخص الذي مل يتم تصنيفه 

بشكل كامل، ابسم حماصرة العسل.
اهلجمات اإللكرتونية االجتماعية

هذه فئة خاصة من حرب وسائل التواصل االجتماعي وهي مزيج من اهلجمات اإللكرتونية 
الكالسيكية وأساليب التالعب يف شبكة التواصل االجتماعي، أو ما يسمى ابهلجمات اإللكرتونية 
االجتماعي  التواصل  وسائل  أيضاً  الكالسيكيون  اإلنرتنت  جمرمو  يستخدم  حيث  االجتماعية.  
للحساابت  العامة  املنشورات  الضارة عرب  والربامج  اخلبيثة  الربامج  إرسال  متزايد وحياولون  بشكل 
املزيفة أو الرسائل املباشرة يف تطبيقات املراسلة اخلاصة ابلشبكات أو للوصول إىل البياانت املهمة 
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مبساعدة اهلندسة االجتماعية. ابإلضافة إىل ذلك، أصبحت حساابت وسائل التواصل االجتماعي 
بشكل متزايد هدفاً للمتسللني للوصول إىل املعلومات )على سبيل املثال من احملاداثت اخلاصة( عرب 
امللفات الشخصية أو ملشاركة احملتوى عرب امللفات الشخصية املخرتقة.  ومن انحية أخرى، يلجأ 
احملاربون يف حرب وسائل التواصل االجتماعي أيضاً إىل أساليب احلرب اإللكرتونية الكالسيكية 
مثل القرصنة، على سبيل املثال، للوصول إىل البياانت واملعلومات اليت يتم توزيعها بعد ذلك عرب 
وسائل التواصل االجتماعي على نطاق واسع.  و هناك  إشارات على زايدة يف مثل هذه اهلجمات 

املختلطة، واليت جيب أن تكون الشركات على وجه اخلصوص مستعدة هلا.
أخرياً، هناك شيء واحد جيب توضيحه: األساليب املذكورة هنا ليست سوى أمثلة، ألنه 
يف حرب وسائل التواصل االجتماعي هناك جمموعة غري حمدودة من اإلسرتاتيجيات والوسائل، و 
يتزايد عددها وتطورها ابستمرار مع التطور التكنولوجي املستمر.  فقط أولئك الذين هم على دراية 
أبساليب اهلجوم احلالية ويبقون دائماً على إطالع دائم أبحدث التقنيات ميكنهم محاية أنفسهم 
ومعرفة ما جيب فعله يف حالة الطوارئ من أن يصبحوا جزءاً من حرب وسائل التواصل االجتماعي.

كيف تدير خطر حرب وسائل التواصل االجتماعي؟
أصبحت احلماية والدفاع ضد اهلجمات يف أو من خالل شبكة التواصل االجتماعي أكثر 
تعقيداً.   إذ ميكن تنفيذ اهلجمات ابالستفادة من جمرد عدد قليل من الشبكات االجتماعية .  
ويضاف إىل ذلك مشكلة ما يسمى ابلتطبيقات االجتماعية املظلمة - التطبيقات اليت ال ميكن 
 WhatAppمثل )messenger( تتبع حركة املرور اخلاصة هبا وتشمل هذه تطبيقات املراسلة
أو Telegram  فقد أصبحت هذه أيضاً ساحة لّلعب بشكل متزايد يف حرب وسائل التواصل 

االجتماعي.  
يقلل  ممّا  املشاكل،  هبذه  الشاملة  واملعرفة  اخلربة  بدون  ممكن  غري  الفعال  الرصد  النتيجة: 

بشكل كبري من قدرة املؤسسات أو الشركات أو األفراد على التصرف يف حالة وقوع هجوم .
وحىت ال يصبح شخص ضحية هلجوم ويقع بسرعة يف وضع رد فعل سليب، فإنه من الضروري 
احلصول على نظرة عامة على منصات وإسرتاتيجيات وتكتيكات املهامجني واإلجراءات املضادة 
احملتملة - وميكن أن تتغري هذه مرة أخرى ومرة أخرى يف وقت قصري جداً.  ومن أجل منع مثل هذا 
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العجز عن التصرف يف حاالت الطوارئ بشكل أفضل، من الضروري زايدة الوعي ابملوضوع، ودمج 
خطر »حرب وسائل التواصل االجتماعي« يف إدارة املخاطر اخلاصة ابلفرد وإعداد إسرتاتيجيات 

دفاعية مضادة للطوارئ.  و يسعدان مساعدتك يف هذه اإلجراءات.


