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ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، 
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ذوي  األشخاص  ومينح  نقط ضعف جديدة،  فتح  إىل   )metaverse( سيؤدِّي ظهور 
النوااي اخلبيثة فرصاً جديدة الستغالهلا.

   ميتافريس مثل كل االبتكارات التكنولوجية اليت أتيت بفرص وخماطر جديدتي، وامليتافريس 
والتمثالت  الرقمية  األشياء  مع  التفاعل  لألشخاص  ميكن  إذ  لإلنرتنت،  مواٍز  افرتاضي  واقع  هو 
الرقمية ألنفسهم ولآلخرين، وميكنهم التنقُّل حبرية أكثر أو أقل من بيئة افرتاضية إىل أخرى، وميكن 
األشخاص  متثيل  طريق  عن  املاد  والواقع  االفرتاضي  الواقع  ومزج  أيضاً،  املعّزِز  الواقع  تتضمن  أن 
واألشياء من العامل املادي يف الواقع االفرتاضي والعكس ابلعكس عن طريق إدخال االفرتاضي يف 
تصوُّرات الناس للمساحات املادية، عرب ارتداء مسَّاعات الواقع االفرتاضي أو نظَّارات الواقع املعّزِز، 
إذ سيتمكَّن األشخاص من التواصل االجتماعي والعبادة والعمل يف بيئات تكون فيها احلدود بي 
البيئات الرقمية واملادية قابلة لالخرتاق، إذ سيتمكَّن الناس يف ميتافريس من إجياد املعىن وعندهم 

جتارب ابلتنسيق مع حياهتم خارج اإلنرتنت. 

  وهنا تكمن املشكلة، فحينما يتعلَّم الناس حب شيء ما، سواًء أكان رقمياً أم مادايً أم 
مزجياً، فإنَّ أخذ هذا الشيء منهم ميكن أن يسبِّب أملاً عاطفياً ومعاانة، لوضع نقطة أدق حول 
ذلك، فإنَّ األشياء اليت يعتزُّ با الناس تصبح نقط ضعف ميكن استغالهلا من قبل أولئك الذين 
يسعون إلحداث ضرر، إذ يالحظ األشخاص ذوو النوااي اخلبيثة فعاًل أنَّ ميتافريس هو أداة حمتملة 

يف ترسانتهم. 

والتعليم يف  والتكنولوجيا  لالبتكار  الوطين  املركز  اإلرهاب يف  بصفتنا ابحثي يف جمال     
مكافحة اإلرهاب يف أوماها، نرباسكا، نرى جانباً مظلماً حمتماًل للميتافريس، مع أنَّه ما يزال قيد 
اإلنشاء، إال أنَّ تطوُّره يقدِّم طرائق جديدة للمتطرفي ملمارسة نفوذهم عن طريق اخلوف والتهديد 
واإلكراه، ونظراً إىل حبثنا حول اإلبداع اخلبيث واالبتكار، هناك احتمال أن تصبح ميتافريس جمااًل 

جديداً للنشاط اإلرهايب. 

يقدِّم )الميتافيرس( مستقباًل زاخرًا باإلمكانيات 
لإلرهابيين والمتطرفين

جويل إس إلسون* - د.أوستن سي** -  سام هانتر ***

*أستاذ مساعد يف ابتكار تكنولوجيا املعلومات جبامعة نرباسكا أوماها. - **  أستاذ مساعد يف 
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   لكي نكون واضحِي، حنن ال نعارض ميتافريس بوصفه مفهوماً، بل وقعاً حنن متحمساِن 
إلمكانياته يف التقدُّم البشري، لكنَّنا نعتقد أنَّ ظهور ميتافريس سيفتح ثغرات جديدة ويتيح فرصاً 

جديدة الستغالهلا.

ا ليست شاماًل، إليك ثالث طرائق ستؤدي با ميتافريس إىل تعقيد جهود مكافحة  ومع أنَّ
اإلرهاب والتطرف العنيف.

التجنيد:

أواًل: يُعدُّ التجنيد واملشاركة عرب اإلنرتنت من السمات املميزة للتطرُّف احلديث، إذ يهدِّد 
ميتافريس بتوسيع هذه السعة عن طريق تسهيل لقاء األشخاص، فلعلَّ شخصاً مهتم بسماع ما 
س شركة Oath Keepers- قد يقرأ مقااًل له عن أيديولوجيته  يقوله )ستيوارت رودس( -مؤسِّ

املناهضة للحكومة أو يشاهد مقطع فيديو له.

   التحدث إىل األتباع حول األحكام العرفية الوشيكةعن طريق املزج بي الذكاء االصطناعي 
والواقع املعّزِز يف ميتافريس، إذ سيتمكن )ستيوارت رودس( أو مسؤول الذكاء االصطناعي اخلاص به 
من اجللوس على مقعد حديقة افرتاضي مع أي عدٍد من املتابعي احملتملي وإغرائهم برؤى املستقبل.

وابملثل، ميكن أن يلتقي ابن الدن -الذي أُِعيد إحياؤه- أبتباعه احملتملي يف حديقة ورود 
تشكيل  قدرًة جديدة على  املتطرفي  القادَة  الناشئ  التعارض  ومينح  قاعة حماضرات،  أو  افرتاضية 
جمتمعات إيديولوجية واجتماعية افرتاضية واحلفاظ عليها بطرائق قوية يصعب تعطيلها لتوسيع رتبهم 

وجماالت نفوذهم.

اثنياً: تقدِّم امليتافريس طرائق جديدة لتنسيق أعمال التدمري وختطيطها وتنفيذها عرب عضوية 
منتشرة انتشاراً واسعاً، ماذا عن اهلجوم على مبىن الكابيتول؟ فعن طريق االستطالع الكايف ومجع 
املعلومات، ميكن للقادة املتطرفي إنشاء بيئات افرتاضية مع متثيالت ألي مبىن مادي، ممَّا يسمح 

هلم بسري األعضاء عرب الطرق املؤدية إىل األهداف الرئيسة.

إذا ما ُحِظَر  البديلة  الطرائق  للتطبيق وفعَّالة، وتنسيق  قابلة  ميكن لألعضاء تعلُّم مسارات 
املادي،  العامل  تنفيذ هجوم يف  إذا ظهرت مفاجآت عند  متعددة  بعضها، ووضع خطط طوارئ 
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وميكن أن تساعد عناصر الواقع املعّزِز مثل األسهم االفرتاضية يف توجيه املتطرفي العنيفي وحتديد 
العناصر املستهدفة.

وميكن للمتطرفي العنيفي التخطيط من غرف معيشتهم أو أقبيتهم أو ساحاهتم اخللفية، كل 
ذلك أثناء بناء العالقات االجتماعية والثقة بي أقرانم، وكل ذلك أثناء الظهور لآلخرين ابلصيغة 
الرقمية اليت خيتارونا، حينها يُعطي القادة املتطرفون أوامر ابلعمل يف العامل املادي، فمن املرجَّح أن 
تكون هذه اجلماعات أكثر استعداداً من اجلماعات املتطرفة اليوم بسبب الوقت الذي أمضوه يف 

املعادلة االفرتاضية -امليتافريس-.

أهداف جديدة

   أخرياً، أتيت إمكانية حتقيق أهداف جديدة مع مساحات الواقع االفرتاضي والواقع املختلط 
العامل احلقيقي، كذلك ميكن  املباين واألحداث واألشخاص يف  اجلديدة، مثلما ميكن أن تتضرَّر 
مهامجتهم يف العامل االفرتاضي، فلك أن تتخيَّل صليباً معقوفاً يف املعابد اليهودية واضطراب أنشطة 

احلياة الواقعية مثل األعمال املصرفية والتسوق والعمل، وإفساد األحداث العامة.

ستكون خدمة إحياء ذكرى )11 أيلول( -اليت أُنِشَئت واْسُتِضَفت يف اجملال االفرتاضي- 
هدفاً مغرايً للمتطرفي العنيفي الذين ميكن أن يعيدوا متثيل سقوط الربجي التوأمي، وميكن أن يعطِّل 
املهامجون الذين ال يوافقون على الزواج الديين أو اجلنساين للزوجي حفل زفاف ميتافريس، ستؤدي 

هذه األفعال إىل خسائر نفسية وتؤدي إىل ضرر يف العامل احلقيقي.

طريق  عن  املختلط  واملادي  االفرتاضي  العامل  هذا  هتديدات  رفض  السهل  من  يكون  قد 
االدعاء أبنَّه ليس حقيقياً ومن َثَّ فهو غري منطقي، ولكن تستعد شركة )Nike( لبيع األحذية 
االفرتاضية، إذ من الضروري التعرُّف على األموال احلقيقية اليت ستـُنـَْفق يف ميتافريس، ومع األموال 
الفعلية أتيت وظائف حقيقية، ومع الوظائف احلقيقية أتيت إمكانية فقدان سبل عيش حقيقية للغاية 

نتيجة للميتافريس.

يعين هذا تدمري أعمال الواقع املعّزِز أو الواقع االفرتاضي، إذ يعاين الفرد من خسارة مالية 
حقيقية، مثل األماكن املادية، وميكن تصميم املساحات االفرتاضية وصنعها بعناية، ومن َثَّ أمهية 
حتمُّل األشخاص لألشياء اليت استثمروا فيها الوقت وعملت على جناحها مواهب إبداعية، زايدة 
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األشخاص  حياة  يف  اندماجاً  وأكثر  حجماً  أصغر  أصبحت  التكنولوجيا  ألنَّ  ونظراً  ذلك  على 
اليومية، فقد تصبح القدرة على إيقاف تشغيل ميتافريس وجتاهل األضرار املرتتبة عليه أصعب.

التحضري للواقع )االفرتاضي( اجلديد

إذن، كيف ميكن مواجهة هذه التهديدات ونقط الضعف الناشئة؟ من املنطقي أن ُتِشرَي 
الشركات إىل أنَّه لن ُيْسَمح ابلكراهية أو العنف أو أنَّه سُيحدَّد األفراد املتورطي يف التطرُّف وحظرهم 
من مساحاهتم االفرتاضية، حنن ندعم مثل هذه االلتزامات ولكنَّنا نشكُّ يف مصداقيتها، ال سيَّما يف 
Face- ( اخلطري على منصات )فيسبوكMeta  ضوء ما ُكِشَف عنه بشأن سلوك شركة )ميتا

book( و)أنستغرام Instagram( و)واتساب WhatsApp(، واحلقيقة أنَّ هناك أرابحاً 
ترتتَّب على الكراهية واالنقسام يف مواقع التواصل.

فإذا كانت الشركات ال تستطيع أن تعمل كأوصياء وحيدين موثوق بم على ميتافريس، فَمن 
يستطيع؟ وكيف؟

  مع أنَّ بناء ميتافريس الكامل ما يزال حمتاجاً لبضع سنوات يف املستقبل، إال أنَّ التهديدات 
احملتملة اليت تشكِّلها )metaverse( تتطلَّب اهتماماً اليوم من جمموعة متنوعة من األشخاص 
واملنظمات، مبا يف ذلك الباحثي األكادمييي وأولئك الذين يطوِّرون )metaverse( واملكلفي 
حبماية اجملتمع، إذ تتطلَّب التهديدات التفكري بطريقة إبداعية بقدر أكرب أو أكثر فيما وراء اخلط 
الذي من احملتمل أن يفعِّله أولئك الذين عندهم نوااي خبيثة، إذ جيب أن يكون اجلميع على أهبة 

االستعداد هلذا الواقع اجلديد.

املصدر:

https://tinyurl.com/y73dzb4u


