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ص البحثملخ  
 منداعش" " الدولة تنظيم تمكن في تتمثل مشكلة القسم األول يناقشتتألف الورقة من مبحثين، حيث 

، من خالل محاولة التنظيم استغالل األلعاب نومهم غرف في األطفال إلى والوصول المنازل اقتحام
هذه  استغالل وسعيه" داعش" تنظيم بها يقوم التي الحالية االستخدامات على البحث ويركز الرقمية.
 وقد. دهملتجني السن وصغار الشباب فئة إلى الوصول محاولته أبرزها األهداف من عديد لتحقيق الوسيلة

 توافر لىإ ذلك في السبب يعود وربما الدعائية، حمالته في ملموسة نجاحات حقق التنظيم أن البحث بين
. ائلهمرس لبث ومتقدمة ابتكارية طرق استخدامهم إلى إضافة التنظيم، على القائمين أيدي في األموال

 نظيمالت اتبعها التي المنهجية بيان خالل من الظاهرة هذه تفسير البحث حاولب وفي المبحث الثاني
 الجماعات إلى االنضمام إلى وتدفعهم األشخاص لدى المنافسة روح تنمي التي التلعيب نظرية باستخدام
 استغالل ىإل سعى التنظيم إن كما. االفتراضية العوالم في مارسوه ما الواقع أرض على ليطبقوا اإلرهابية
 البحث الحظ وقد. أهدافه لخدمة تجييرها على وعمل العنيفة األلعاب ممارسي لدى العدوانية الروح
 دعائيةال برسالته الرقمية األلعاب منصات ومنها المختلفة التواصل وسائل إغراق داعش تنظيم محاولة
 ما كل تنظيملل ستوفر األلعاب تلك مستخدمي من جدا   قليلة ولو نسبة استجابة أن عليها القائمين ليقين

 اسيةسي إلى تعود السن صغار ومخاطبة األلعاب هذه استخدام في التنظيم وفلسفة. جنود من يحتاجه
 يلتحقوا يك الصغر منذ اإلرهابي الفكر تشرب على القادمة األجيال تربية بأهمية التي تؤمن التنظيمات
 .يكبروا حين بالتنظيم

  
داعش، األلعاب الرقمية، األلعاب اإللكترونية، العنف، تنظيم الدولة، تجنيد، إرهابمفاتيح:   
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 مقدمة

أصبحت الدعاية اإلعالمية التي يستخدمها تنظيم داعش متقدمة جدا  وتزداد تقدما  بشكٍل 
متصاعد. واستخدمت هذه الدعاية وسائل اتصاالت مختلفة بغرض الوصول إلى فئات متباينة 

يل التي خر الحأمن أهم و األلعاب الرقمية كواحدةمن المتلقين للتأثير عليهم وتجنيدهم. وتأتي 
لجأ إليها التنظيم بغرض الوصول إلى األبرياء من صغار السن والشباب في منازلهم والسعي 
لتنجيدهم. وبالتغلغل في تلك األلعاب تمكن التنظيم من االتصال مباشرة باألشخاص 

الل خاصة من خفتنظيم داعش جعل أعمال العنف التي يمارسها أمرا  جذابا  المستهدفين. 
ة د. فالتنظيم يستخدم هذه االستراتيجيوضحاياه وكأنهم ممثلين في أحد أفالم هوليو تصوير

، رغم عمره القصير ،الجديدة للتغرير باألطفال والمراهقين. وبهذا الطريقة صار التنظيم
 . ويشير بعض الباحثينعالم االتصاالت الرقمية في الوقت الراهنفي هم الظواهر واحدا  من أ

م توحي 2014إلى إن تحليل الحمالت الدعائية الرقمية التي يطلقها التنظيم منذ بدايات عام 
قد أسس لنوع جديد من اإلرهاب. وهذا النوع من اإلرهاب يستخدم التسويق بأن تنظيم داعش 

بي عمل اإلرهاولكن لجعل الووسائل االتصاالت الرقمية ليس لجعل العنف مألوفا  اجتماعيا  
 شيرت، انبتحقيق الكثير من النجاحات في هذا الجوكدليل على  عمال  مرغوبا  بين الناس.
هناك أكثر من خمسة وعشرين ألف مقاتل أجنبي، ينتمون إلى إن تقديرات األمم المتحدة 

 في أعداد الملتحقين %70ن هناك زيادة تصل إلى إمئة بلد، التحقوا بالتنظيم. كما ألكثر من 
)ليساكا  م(2015هـ )مارس 1436م( و2014هـ )مارس 1435بالتنظيم مقارنة بين عامي 

Lesaca,2015)أسباب هذه الزيادة في حال وضعت وسائل االتصاالت  . ويمكن فهم وتفسير

دم أساليب فالتنظيم يستخالتي يستخدمها التنظيم، خاصة األلعاب الرقمية، في عين االعتبار. 
    ي هذا المجال مما جعل حمالته الدعائية في غاية التقدم والتعقيد.دعائية غير مسبوقة ف

في تمكن  ة تتمثلتسعى هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على مشكلة في غاية الخطورو
 المنازلاإلرهابية، من اقتحام  الجماعات هامارس أعماال  غير مشروعة ومنالتنظيمات التي ت
في غرف نومهم. ويركز البحث على االستخدامات الحالية التي يقوم  األطفالوالوصول إلى 

استغالل األلعاب الرقمية لتحقيق عديد من إلى بها تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" وسعيه 
طرق  ةيستعرض البحث منهجية التنظيم في التعامل مع هذه األلعاب ويرصد أربعواألهداف. 

لمشكلة تحليل هذه ااب الرقمية لخدمتها. ثم يحاول البحث سعى تنظيم داعش إلى استغالل األلع
وتفسيرها من خالل أربع تفسيرات ممكنة تبين اتباع التنظيم لطرق علمية في حمالته الدعائية 
ومحاوالته تأمين ما يحتاجه من أعضاء. ويختم البحث ببعض الحلول المتاحة لمواجهة هذا 

له ويسعى إلى التغلغل داخل المنازل في محاولة  المد اإلعالمي الذي يتخذ من العنف وسيلة
 الصطياد األطفال وصغار السن في غفلة من ذويهم.

 خلفيات مشكلة البحث:المبحث األول: 

تستخدم األلعاب الرقمية من قبل بعض الجهات التي تسعى إلى تجنيد مجموعات جديدة من 

الشباب كل يوم. وقد استخدمت األلعاب الرقمية منذ مدة طويلة من قبل جهات رسمية كالجيش 

م(. ولكن كانت تلك 2013هـ )1434األمريكي كما قام تنظيم القاعدة بإنتاج لعبة رقمية عام 
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سوء هذه مPeck (2015 )صف المختصين في غاية البدائية. ويصف بك اللعبة بحسب و

اللعبة بقوله: إن أسامة بن الدن لو لم يكن قتل من قبل لمات من الخجل لرداءة هذا المنتج 

الذي أصدره تنظيمه. ويضيف بك بأنه يظهر أن هذه اللعبة أنتجها التنظيم في مالي بعد أن 

ضرب الطائرات الفرنسية. إال إن نح الالعب الفرصة لرنسيين. حيث يمعجز عن مجاراة الف

إنتاج اللعبة محاولة تنظيم  اللعبة ضعيفة جدا  من حيث الصورة واإلخراج. والغرض من

. على أرض مالي القاعدة هزيمة الفرنسيين في العالم االفتراضي بعد أن عجز عن هزيمته

ية من علته الواليات المتحدة األمريكويعلق الكاتب على ذلك بقوله القاعدة تفعل بالضبط ما ف

قبل. فحين عجزت أمريكا عن هزيمة الفيتناميين صنعت رامبو الذي هزمهم في األفالم 

 تصنععن تدمير الطائرات الفرنسية ف تي عجز. ونفس الشيء بالنسبة للقاعدة التالسينمائية

ألكثر األلعاب الرقمية ا لعبة لفعل ذلك. ولكن أتى تنظيم داعش ليعيد الكرة ساعيا إلى محاكاة

ماذا حاول لا وهي: سية يسعى البحث إلى اإلجابة عليهشهرة. ولكن تبقى هناك ثالثة أسئلة رئي

هجها ما هي الكيفية التي انتالتنظيم إنتاج ألعاب رقمية أو إنتاج أفالما  تحاكي تلك األلعاب؟ 

والوصول  هيصبو إلينيع ما التنظيم في تصوهل نجح تنظيم داعش لالستفادة من هذه التقنية؟ 

 إلى األهداف التي يريد من خالل نشر تلك األلعاب؟

 استخدام األلعاب الرقمية للتجنيد من قبل جيوش عالمية:

استغالل األلعاب الرقمية ألغراض التجنيد ليست حيلة ابتدعها تنظيم داعش حيث سبقهم إلى 
ات الميالدية وحتى ومنذ الستين بأنهمShaban (2013 )ذلك الجيش األمريكي. يذكر شابان 

الجيش األمريكي صاحب السبق في تمويل واستثمار ورعاية صناعة األلعاب  التسعينات كان
الرقمية وأن أول دراسة لتطوير لعبة رقمية أجراها طالب دراسات عليا في معهد ماساشوستس 

الجيش األمريكي  أنمKang (2014 )ويذكر كانغ  للتقنية كانت بتمويل كامل من البنتاغون.
قود وألربعة ع هذه اللعبة حيث أن .يروج للعبته الرقمية المعروفة باسم "الجيش األمريكي"

متوالية ما تزال تعرض بشكل مجاني. وتعد هذه اللعبة واحدة من أكثر األلعاب الرقمية تحميال  
مرة محققة ( مليون 42من مواقع اإلنترنت في وقتنا الراهن. حيث حملت اللعبة أكثر من )

 "الجيش األمريكي"لعبة و(. Diver, 2013رقما  قياسيا  مسجال  في موسوعة جينيس )دايفر 
، وفقا  غويذكر كان (.Holmes, 2009 ( )هلمس21-13الشباب بين سن ) موجهة لتجنيد

لصحيفة نيويورك تايمز، بأن فريق التجنيد التابع للجيش األمريكي وفي محاولة منه الستقطاب 
( بإنشاء موقع في أحد األسواق في م2009)هـ 1430أكبر من الشباب قام في عام  أعداد

مدينة فيالديلفيا. وفي ذلك الموقع يمكن لألطفال ممارسة األلعاب الرقمية ويتم مراقبتهم ومن 
ثم اختيار من تظهر عليهم بوادر الرغبة في االنخراط في العالم الحقيقي للقتال والتحدث معهم 

ون الحياة في القوات المسلحة. وعلى الرغم من أنه ليس هناك فرق في أسلوب عن كيف ستك
إال  ،بين الجيش األمريكي وتنظيم داعش التجنيد والرسالة الموجهة إلى الشباب وصغار السن

إن كانغ يبرر للجيش األمريكي فعلته. حيث يقول كانغ: إن لعبة الجيش األمريكي هادفة وبناءة 
عنف لمجرد تمجيد العنف وال تمنح الالعبين قتل المارة وال الوقوف فوق وال تقصد ممارسة ال

تحويل  لجثث القتلى وال إطالق النار عليهم من الخالف. حيث تجتذب اللعبة الشباب من خال
ود في العالم االفتراضي إلى جنود حقيقين في الجيش األمريكي. نممارسي تلك اللعبة من ج
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بعض األعمال اإلنسانية من خالل القيام بأدوار لجنود يقدمون بهم على وعالوة على ذلك تدر
على أن الجيش  قتها الحروب. ويؤكد شابانمساعدات إنسانية ألشخاص في بلدان مز

األمريكي يسعى لتحقيق ثالثة أهداف من خالل الترويج أللعابه الرقمية تتمثل في التجنيد 
ول دايفر ". ويقةما بعد الصدم اضطرابات"ما يسمى بـدريب والمعالجات النفسية خاصة فيوالت

سواء أعجبك أم لم يعجبك فلعبة الجيش األمريكي تؤدي الغرض منها وبشكل فعال جدا . 
م( فقد أثرت هذه 2008)هـ 1429في عام فبحسب دراسة أجراها معهد ماساشوستس للتقنية 

ب عة في استقطااللعبة بطريقة لم تجاريها أي وسيلة أخرى وال حتى جميع الوسائل مجتم
الشباب لالنخراط في الجيش األمريكي. واستنادا  لهلمس فإن هذه اللعبة لم تكتفي باستقطاب 

هـ 1393الشباب للجيش فقط، بل إنها وألول مرة منذ تأسيس قوات المتطوعين في عام 
م( يتمكن الجيش األمريكي من تحقيق األرقام المستهدفة من المجندين. وبالطبع 1973)

في ذلك يعود إلى النسخ الجديدة والمطورة من لعبة الجيش األمريكي والتي  ل الرئيسيفالعام
استطاعت حل معضلة التجنيد الرئيسية التي كان يعاني منها الجيش. ويسعى هلمس إلى 
ا هدحض حجج من يدعي بأن سبب كثرة المجندين تعود إلى األزمة االقتصادية التي مرت ب

الوظيفية وهو ما دفع الشباب إلى االنخراط في الجيش. حيث  لفرصالبالد مما نتج عنه قلة ا
يشير هلمس إلى إن ارتفاع نسبة المجندين ال يمكن تفسيرها إال من خالل فهم التقنيات 

  والسياسات التي انتهجها الجيش في العقد األخير.

 منهجية تنظيم الدولة في استغالل األلعاب الرقمية

سعى تنظيم الدولة إلى االستفادة من األلعاب الرقمية من خالل أربع طرق رئيسية. هذه الطرق 

تتمثل في محاولة التنظيم إجراء بعض التعديالت على بعض األلعاب العالمية المعروفة كلعبة 

 (Call of Duty)ولعبة نداء الواجب (Grand Theft Auto – GTA) تالسياراسارق 

. حيث يقوم بعض أعضاء التنظيم أو المتعاطفون معه بإجراء (AramaIII) 3ولعبة أراما

بعض التعديالت البرمجية على اللعبة وإضافة شعار التنظيم وبعض األصوات كالتكبير 

والخلفيات اإلنشادية الخاصة بالتنظيم. طريقة تنظيم داعش الثانية في استغالل هذه األلعاب 

م فيديو تحاكي طريقة إخراج تلك األلعاب بهدف لفت تتمثل في محاولة التنظيم صناعة أفال

أنظار مدمني تلك األلعاب واستقطابهم لالنضمام إلى التنظيم. الطريقة الثالثة تركز على 

دعوة الشباب و بالتنظيماستغالل التنظيم لتلك األلعاب بغرض بث الرسائل الدعائية الخاصة 

يم، طريقة رابعة وتشكل أهمية بالغة للتنظ التنظيم. وهناكلاللتحاق ب هموصغار السن وترغيب

األلعاب وسيلة اتصال آمنة جدا  لتبادل الرسائل بين أعضاء التنظيم. ولكل  هذه تتمثل في توفير

األربع أهداف يسعى التنظيم لتحقيقها ولكن يبقى التجنيد والتدريب  الطرائقواحدة من هذه 

 هدفان أساسيان يسعى تنظيم داعش لتحقيقهما.

 إجراء بعض التعديالت على بعض األلعاب العالمية:: أولا 

 ا  صور لعبة وأضاف إليهاقام تنظيم الدولة بإجراء بعض التعديالت البرمجية على شيفرات ال
بطريقة كبرى الالسيارات  سرقةتم تصميم السيارات في لعبة مختلفة. حيث  ا  وأصوات وخلفياتٍ 

تجذب صغار السن من المشتركين في اللعبة باإلضافة إلى التكبيرات التي يطلقها المهاجمون 
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واتسون  ويذكر .(Watson, 2014)واتسون  أثناء إطالق النار على افراد الجيش األمريكي
 طورتهاالتي . وتعد هذه اللعبة (GTA)بأن شعار تنظيم داعش يظهر بجانب شعار اللعبة 

من أكثر األلعاب الرقمية ، (Rockstar North)، األسكتلنديةنورث شركة روك ستار 
. )واتسون( وثالثين مليون نسخة ةعلى مستوى العالم وقد بيع منها أكثر من أربع ةشهر

ال شو في شهروصدرت النسخة الخامسة منها، والتي أعاد تنظيم داعش تصميم أجزاء منها، 
ويؤكد  )دايفر(. ثمانمائة مليون دوالر تجاوزت مبيعاتها حيث (م2013سبتمبر ) هـ1434

بأن اللعبة التي عدلها تنظيم داعش تحاكي تماما  لعبة مShackford (2014 )شاكفورد 
سرقة السيارات حيث يمكن مشاهدة الالعب وهو يسرق السيارات ويطلق النار. الفرق الرئيس 

ات الموسيقية باألناشيد الخاصة بداعش. هنا، بحسب شاكفورد، أن التنظيم استبدل األصو
ويمكن لالعب ممارسة اللعب في هذا األجواء الجديدة وهو يرى علم التنظيم يرفرف في 

إن تعديل التنظيم للعبة سرقة السيارات مSmith (2015 )يقول سِمث  الجهة العليا من اللعبة.
ن الالعبين من القتال إلى جانب أعضاء داعش مع منحهم القدرة على قتل رجال األمن مك  

شاشة. تنظيم يرفرف في أعلى الالعلم بينما وتفجير عربات الجيش وهم يصرخون "هللا أكبر" 
 يقتلون متنظيم داعش وه التي تظهر مقاتلي 3مااعلى إن لعبة أرمHall (2015 )ويؤكد هال 

ف للعبة. ويضيف هال: بأن الهد ةورنتاج شركة بوهيميا التشيكية المطن إرجال األمن ليست م
من هذا التعديل محاولة التنظيم تجنيد الشباب وصغار السن ممن لديهم القابلية لالنخراط في 

 نظيمرة التقر بمناصأعمال العنف، ولهذا السبب فأعضاء التنظيم يمنحونها مجانا  لكل من ي
 وتأييده.  

والتي انتجت بواسطة شركة بوهيميا التشيكية لتطوير األلعاب الرقمية،  الشهيرة ماالعبة آر أما
قامت الشركة بإضافة تقنيات عالية جدا  تشعر الالعب وكأنه في معركة حقيقية. وفي  فقد

النسخة الثالثة من اللعبة أدرجت الشركة خيارا  يمكن الالعبين من محاربة أعضاء التنظيم 
بة التالعب بشيفرات اللعفاجأة أن مجموعة من مناصري التنظيم تمكنوا من وقتلهم. ولكن الم

تمكين الالعبين من القتال لمصلحة تنظيم داعش ضد الجيش السوري وقوات البشمركة و
(. ويضيف كورش بأن أحد أعضاء منتديات داعش Kurch, 2015الكردية )كورش 

ا مجانا  على كل من يظهر أنه يستخدم مجهولي الهوية ذكر بأنه سيقوم بنسخ اللعبة وتوزيعه
اسم الخالفة اإلسالمية. ويؤكد كورش بأنه إذا استطاع التنظيم انتاج نسخة من اللعبة فإنها 

بأن الشركة المطورة مDodrill (2015 )ل رِ دويؤكد د  ستستخدم ألغراض التجنيد والتدريب. 
ما أكدت أن النسخة الثالثة اشتملت على إضافة شخصيات تمثل أعضاء التنظيم اللعبة أر

ستخدام امجموعة من أنصار التنظيم من تمكن اإلرهابي يمكن لالعبين محاربتهم وقتلهم ولكن 
انتاج داعش نسختها الخاصة من سرقة السيارات  على ويعلق هال. اللعبة بما يخدم مصالحهم

الصوارم" بقوله: عندما أنتج الذراع اإلعالمي لتنظيم داعش  والتي أطلقت عليها "صليل
إعالنا  ترويجيا  للعبة ع د ذلك عمل ضخم جدا ، ولكنه لم يكن مفاجئا  ألن هذه الجماعة أصبحت 

 .مجال االتصاالت الرقمية بارعة في

ا:   المحاكاة:ثانيا
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( أن تنظيم الدولة أنتج فيلما  دعائيا  مستفيدا  ومحاكيا  Yapching, 2015نغ )ويذكر يابتش
. وقد استخدم تقنيات متنوعة كالكاميرات (Call of Duty)اللعبة الحربية "نداء الواجب" 

د والصورة. وق عالية الجودة التي توضع على رؤوس المحاربين، وبرامج لمونتاج الصوت
يشير و من إنتاج عدة أفالم ذات تقنيات ومشاهد شبيهة بسلسلة اللعبة الشهيرة. التنظيم تمكن

نه ولضمان ظهور الصور بشكل متقن وشبيه بالصور م( إلى إ2015) Perlmutterرلمتر ب
التي تظهر في اللعبة الحقيقية فإن تنظيم داعش يزود مقاتليه بكاميرات من نوع غوبرو 

(GoPro) خص وتصور كل األشياء التي يراها واألعمال التي التي توضع على رأس الش
على أن تنظيم داعش تمكن من صهر الوحشية مTassi (2014 )يؤكد تاسي ويقوم بها. 

المفرطة بالتقنيات العالية المتوافرة من خالل إنتاج أفالم فيديو قصيرة تحاكي في جودتها 
أفضل األلعاب الرقمية الحربية. وأصبح التنظيم بهذا أخطر منظمة على وجه األرض في 

أمريكيين وبريطانيين  حيث أنتج التنظيم أفالما  تصور حز رؤوس رهائنالوقت الراهن. 
 الفيلم الذي انتجه التنظيم ومدتهيبقى ومشاهد كثيرة ال يمكن وصف درجة وحشيتها. ولكن 

ة سرق حيث يظهر لقطات أصلية وليست مقلدة من لعبةهو األميز؛ ثالث دقائق تقريبا  
 السيارات تمكن التنظيم من إجراء بعض التعديالت عليها وإعادة تركيبها لتوائم غايات
التنظيم. وكانت الغاية الرئيسية من هذا العمل تتمثل بالسعي لتجنيد عشاق هذه اللعبة العالمية. 

  أما الرسالة فكانت تقول: "إننا نفعل على أرض الواقع ما تفعلونه في اللعبة".

ا:   بالتنظيم:بث الرسائل الدعائية الخاصة ثالثا

الجديد، قام التنظيم بتدعيم ذلك وضمان وباإلضافة إلى ردود األفعال الهائلة لمنتج داعش 
نشره للوصول إلى الجماهير في كل مكان بإنشاء شبكة ضخمة من المراكز اإلعالمية ثالثة 
منها موجهة إلى المتلقي في مختلف أصقاع األرض وهي: )الفرقان، واالعتصام، والحياة( 

كسوريا  يتواجد فيها التنظيم بقوة. وتضيف ليسكا بأن بقية المراكز موجهة إلى مناطق ()ليساكا
مصر وليبيا واليمن وغرب أفريقيا ى إيجاد موطئ قدم له فيها ومنها والعراق أو يسعى إل

بأن فريق التجنيد في تنظيم داعش مHughbanks  (2015 )وأفغانستان. ويؤكد هغبانكس 
إلى إظهار أنفسهم بمظهر القريب جدا  من الشباب وذلك باستخدام شبكات التواصل يسعون 

االجتماعية وتصوير أفعالهم الوحشية وكأنها مغامرة يمكن ألي شخص تجربتها. ويضيف 
للعبة نداء  Instagramالكاتب بأن أحد أعضاء التنظيم نشر صورة في موقع انستغرام 

ء الواجب الخاص بنا ولكن الفرق أن العودة إلى الحياة الواجب معلقا  عليها بأن هذا ندا
(respawn)  ال تكون في ميدان المعركة كما هو الحال في اللعبة ولكن في الجنة. وكلمة

respawn  هنا مصطلح يستخدم فقط في األلعاب الرقمية ويعني عودة الالعب إلى الحياة
 درجة عالية من االحترافية ليس فقط بعد الموت. وهذا يدل على أن الفنيين في التنظيم على

في تعديل التصاميم بل أيضا  في اختيار مفردات ذات دالالت بالنسبة لالعبين، تشعرهم وكأن 
منهم. وهذا يؤكد ما ذكره هغبانكس بأن أعضاء التنظيم يحاولون خداع  مصمم اللعبة واحد  

سواء باستخدام شبكات نفس االهتمامات في كل شيء  يشاركونهالمتلقي والتظاهر بأنهم 
التواصل أو بممارسة األلعاب الرقمية وحتى في استخدام المفردات الخاصة باللعبة والتي لها 
وقع خاص بالنسبة لممارس اللعبة. ويضيف هغبانكس أن رسالة التنظيم الموجهة إلى المتلقي 

لطريقة التي االغربي تؤكد على أن المقاتلين األجانب يحضون بنفس الحقوق ويعاملون بنفس 
يعامل بها المقاتلون المحليون. أما بالنسبة للنساء وهن هدف أساسي للتنظيم فتقدم لهن الوعود 

http://townhall.com/tipsheet/vivianhughbanks/
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ث األنظار إلى إن تنظيم بمعاملتهن بروح األخوة والتضامن. ولهذا السبب خاصة يلفت سمِ 
ات عداعش يركز في رسالته على تجنيد األفراد الذين يشعرون بنوع من العزلة في المجتم

رسالة التنظيم تحاول إغراء الالعب بالخروج من العالم االفتراضي في األلعاب فالغربية. 
س أن إحدى رسائل التنظيم تخاطب مماررلمتر عالم الواقع الحقيقي. حيث يشير بوالعيش في 

اللعبة وتطلب منه االنضمام إلى التنظيم فهو قد جرب اللعب وعليه أن يأتي لتجربة المعركة 
قية. والتنظيم عند حضوره إلى أرض المعركة سوف يؤمن له مسدسا حقيقيا  ودبابة الحقي

حقيقة ومدفعا  حقيقيا  واألهم أنه سيقتل أعداء حقيقيين. ويؤكد أحد مقاتلي التنظيم لقناة )بي بي 
سي( البريطانية بأن حياته بعد انضمامه إلى التنظيم صارت أفضل من قبل حين كان يكتفي 

 (.لعاب الرقمية كلعبة نداء الواجب )كانغبممارسة األ

ا   لتواصل بين أعضاء التنظيم:ألغراض ااستخدام األلعاب : رابعا

تشير بعض التحقيقات الشرطية إلى إن تنظيم داعش يستخدم األلعاب الرقمية خاصة 
ي جان جامبون الداخلية البلجيكوكان وزير الباليستيشن كوسيلة للتواصل بين أعضاء التنظيم. 

قد حذر، قبل هجمات باريس، من أن تنظيم داعش يستخدم منصات األلعاب الرقمية للتواصل 
 Tassiبين أعضاء التنظيم والتخطيط للقيام بهجمات إرهابية. ويعلق على ذلك تاسي 

بقوله: إنه في حال صحت تلك التنبؤات فإنه من المهم تتبع اتصاالت تنظيم داعش م( 2015)
". ويشير نتسن 4ومحاولة التغلغل في استخداماتهم لهذه المنصات خاصة "باليستيشن

Knutsson (2015 )بأن التحقيقات التي أعقبت هجمات باريس أشارت إلى العثور على م
المقبوض عليهم في بروكسل. ويضيف نتسن بأن المنصة  في شقة أحد 4منصة باليستيشن

تتيح لالعبين التحدث إلى بعض وليس هناك صعوبة في التنصت على الشبكة ولكن الصعوبة 
الصعوبات فالمنصة تتيح لالعبين إرسال  هذهتكمن في مراقبة ماليين المنصات. وفوق كل 

نظيم استخدموها. وكان وزير رسائل مشفرة ولكن لم يثبت لجهات التحقيق أن أعضاء الت
بكة جنيد تستخدم شتاالستخبارات البلجيكية قد أعلن العثور على قناة سرية مخصصة لل

بأن تنظيم داعش يستخدم مMcAteer (2015 )باليستيشن )نتسن(. ويؤكد ماك أتير 
 ."الواتس آب"وسائل التراسل الرقمية بما فيها  معظمالباليستيشن ألنها أكثر أمانا  من 

 والنتائج األهداف

 سبويهدف التنظيم من اقتحام عالم األلعاب الرقمية رفع الروح المعنوية ألعضائه، بح
باإلضافة إلى تدريب األطفال والشباب على كيفية مواجهة الغرب في بلدانهم والقيام واتسون، 

شراك وبغرض إ بعمليات إرهابية في عقر دار تلك الدولة التي تعادي دولة الخالفة المزعومة.
من أفالم اإلعدامات  %40أن أكبر قدر من األشخاص وتجنيدهم لمصلحتها، تؤكد ليساكا 

التي ينشرها التنظيم تظهر وبشكل واضح بعض المظاهر الثقافية بشكل مقصود. والهدف من 
ة جذب فاعلة تنشر يلاإلرهاب ممن يتم إعدامهم إلى وسلة داعش تحويل ضحايا هذا محاو

شرائح جماهيرية أكبر في كافة أرجاء العالم اإلعالم الغربية، بهدف الوصول إلى عبر وسائل 
ويشير دايفر إلى أن هناك هدفين محتملين الستخدام التنظيم هذه  وجعل اإلرهاب أكثر شعبية.

األلعاب. حيث يكمن الهدف األول في أن التنظيم يخاطب ممارس تلك األلعاب بأن ممارستك 

http://www.forbes.com/sites/insertcoin/
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. أما الطريق لتصبح أحد مقاتلي التنظيم تسير في كالسيارات مثال ، تدل على أنللعبة سرقة 
االحتمالية األخرى فتتمثل في أن تنظيم الدولة يحاول استغالل اللعبة الرقمية األكثر مبيعات 
عالميا  إليصال رسالته من خاللها، وهم على يقين أن رسالتهم ستصل بشكٍل مباشر إلى 

نغ فيالحظ بأن التنظيم في أفالمه التجنيدية يركز على إظهار نوع من ما كاأ .ماليين الالعبين
األسلحة فقط كراجمات الصواريخ، واأللغام، والبنادق الهجومية، وكأنهم يقولون: "في حال 

  انضمامك إلينا سوف تستخدم هذه األسلحة".

تنظيم ما لتواصل للحمالت التنظيم الدعائية التي تستخدم األلعاب الرقمية وشبكات اتحقق و
يحتاجه من أعضاء سواء من بلدان العالم اإلسالمي أو من المسلمين في بعض البلدان الغربية. 

( من ألمانيا وحدها. 550مكن من تجنيد قرابة )توتشير بعض التقارير إلى إن تنظيم داعش 
ة. وبالطبع ( مقاتل من بريطانيا استنادا  لتقديرات رسمي600كما تمكن التنظيم من تجنيد )

( بريطاني، ولهذا 300( ألماني و)180بعض هؤالء المقاتلين يعودون إلى بلدانهم حيث عاد )
 (Lone Wolf)فتنظيم داعش يحرضهم على القيام بعمليات إرهاب فردية أو ما يعرف 

 ويذكر هغبانكس بأنه استنادا  لمكتب التحقيقات الفيدرالي،بعمليات الذئب الوحيد )هغبانكس(. 
تمكن تنظيم داعش من تجنيد أطفال ال تتجاوز أعمارهم خمسة عشر عاما  في داخل  فقد

الواليات المتحدة األمريكية. ونقال  عن مدير وحدة مكافحة اإلرهاب في )إف بي آي( مايكل 
بأن األطفال في مثل هذا السن لم يتمكنوا  %100ستينباش حيث يقول بأنه ال يمكنه الجزم 

ة رلمتر أنه بحسب إحصائية بريطانينظيم والسفر إلى سوريا. ويؤكد بتمن االنضمام إلى ال
فإن عدد المسلمين البريطانيين الملتحقين بتنظيم داعش يفوق عددهم في الجيش البريطاني. 
ويعود السبب في ذلك إلى إن التنظيم اإلرهابي يستخدم دعاية أفضل من تلك الحمالت 

(. ويضيف إمرت بأن هناك قرابة Emert, 2015التسويقية التي يستخدمها الجيش )إمرت 
( أمريكي قد التحقوا بتنظيم داعش وأن أعداد كبيرة يتم تعبئتهم وإعدادهم ليصبحوا 250)

متطرفين وذلك عن طريق أفالم الفيديو واأللعاب الرقمية وتويتر وغيرها. والمحصلة النهائية 
 مشكلة األكبر اآلن أن األمن القوميوال .ستكون هجوم إرهابي شبيه بذلك الذي وقع في باريس

األمريكي ال يعلم عن أعداد الذين عادوا إلى الواليات المتحدة بعد قتالهم في صفوف التنظيم. 
وتعلل ليساكا قدرة التنظيم على تجنيد أشخاص من بلدان مختلفة وبأعمار متفاوتة إلى قيام 

طلق ائيات إلى إن التنظيم أت حية مختلفة. وتشير بعض اإلحصاالتنظيم ببث رسائله بلغ
الرسائل كان باللغة اإلنجليزية، بينما  هذهمن  %27( حملة موجهة إلى بلدان غربية 120)

باللغة األلمانية. وتعلق ليساكا على  %3باللغة الفرنسية، و %13باللغة الروسية، و 15%
ول مباشرة ي الوصذلك بقولها: بأنه ألول مرة في تاريخ البشرية الحديث يستطيع تنظيم إرهاب

إلى الجماهير في كل مكان ويتحدث إليهم مباشرة وباللغة التي يفهمونها وبطريقة تناسب 
 خلفيتهم الثقافية. 

، يدعى ، نقال  عن المدير التنفيذي إلحدى شركات التقنيةمSutter (2015)ر ت  ويقول س  
رمزي محسن، بأن هذا الكم الهائل من الرسائل وقدرة التنظيم على التواصل تعد معضلة 
يصعب الحد منها ألنه ليس من السهل تعقب منصات األلعاب الرقمية المرتبطة بشبكات 
اإلنترنت كالباليستيشن واإلكس بوكس. ويعلل محسن صعوبة التعقب بقوله: إن هذه العملية 

لوقت والمال للبحث في الكم الهائل من البيانات التي تستخدم يوميا  تحتاج إلى الكثير من ا
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والتي تقاس بالتيرابايت. ويعلق محسن على انتشار استخدام األلعاب الرقمية ألغراض مختلفة 
بقوله: إن الشيء العجيب في ذلك أن الحكومات ال تعلم أن هذه الحقبة التي نعيشها تمكن 

مشروعة من الدخول إلى اإلنترنت واستغالل األلعاب الرقمية. خاللها أصحاب األنشطة غير ال
ولكن األمر المثير للسخرية أن هناك من يمكنه ممارسة لعبة رقمية كلعبة "نداء الواجب" 
والتي تحاكي الحرب الحقيقية، وعلى الطرف اآلخر تجد أشخاص يستغلون كل ذلك ألهداف 

ات . ويذكر س تر بأنه قبل يوم واحد فقط من هجممتعلقة بالتجنيد والتواصل مع أولئك الالعبين
والتي تبنتها تنظيم داعش، تحدث مدير م( 2015)نوفمبر هـ 1437 صفرباريس في شهر 

 مكتب االتحاد الفيدرالي جيمس كومي عن صعوبة إيقاف المد العالمي للتنظيم.

 إلى قدرة التنظيم على تقديم مادة تحاكي تلك التيالنجاح الذي تحققه الحمالت الدعائية يعود و
تنتجها أفضل شركات صناعة الشركات المصنعة لألفالم مع قدرته على تعديل وتكييف بعض 
األلعاب الشهيرة بما يخدم أهداف التنظيم. ومن المهم القول بأن عمليات اإلنتاج تتطلب معدات 

الء يبالنسبة لتنظيم داعش الذي استطاع االستوتقنيات باهظة الثمن. ولكن هذه ال تمثل مشكلة 
النفط في سوريا والعراق وصار يبعها منها بمبالغ تكفي لتسيير  لعلى مجموعة من حقو

بأن أحد السوريين الذين عملوا في أحد مThornhill (2014 )أنشطة التنظيم. يذكر ثرنهل 
 شكل جيد. ويضيف التقنيمراكز التنظيم اإلعالمية أفاد بأن تنظيم داعش يمول دعايته ب

التنظيم عرض عليه مبلغا  يساوي ثالثة أضعاف ما يتقاضاه الموطن السوري  السوري بأن
العادي وما أدهشه أكثر تلك المعدات التقنية التي وضعت تحت تصرفه. لم تكن المعدات وال 

زال  دوالر كمرتب شهري وحدهما مصدر اإلغراء، بل إن التنظيم أعطاه من 1500مبلغ الـ 
وسيارة تحت تصرفه على مدار اليوم. وبالتأكيد أن الدهشة ستزول إذا ع لم أن التنظيم يتحكم 

ة إلى بطرق غير مشروعة. باإلضاف يبيع منهاعراقية نفط بستة آبار نفط سورية وأربعة آبار 
ذوي المختطفين سواء دول أو هذا فالتنظيم يحصل على األموال من الفدية التي يطالب بها 
  بتزاز )ثرنهل(.أفراد. كما يحصل على المال عن طريق السطو المسلح واال

نقال  عن د. لورينزو فيدينو، رئيس برنامج التطرف مLoiaconi (2015 )ويذكر لوياكوني 
، بأن هناك ثالثة جوانب رئيسية تسببت جامعة واشنطناألمن الوطني والرقمي في في مركز 
كات التواصل االجتماعي بشكل عام وميزته بائية على شلتنظيم في حمالته الدعفي نجاح ا

عن بقية التنظيمات اإلرهابية األخرى. الميزة األولى تتمثل في أن األفالم التي ينتجها التنظيم 
أكثر احترافية من تلك التي كان ينتجها تنظيم القاعدة زمن أسامة بن الدن. فتنظيم القاعدة 

رض ويتحدث لمدة طويلة من الوقت بشكل كان ينتج أفالما  تظهر بن الدن جالسا  على األ
ليس فيه تشويق. أما أفالم تنظيم داعش فهي أكثر سرعة وأكثر جاذبية وتشويق وبعضها 
مصمم إلبهار صغار السن خاصة في الغرب وال تحتاج لفترات طويلة من التركيز. فهذا 

صية بأن الخاويضيف د. لورينزو  النوع من األفالم مصمم خصيصا  لجيل هواتف األي فون.
الثانية ألفالم تنظيم الدولة تكمن في قدرة التنظيم على تنويع الرسالة. فبعض األفالم مليئة 

م مين. وهناك بعض األفالبالعنف وتشبه األلعاب الرقمية وهي موجهة لهذه الفئة من المستخد
مثالي  مجتمعا  للمهتمين بالجوانب اإلنسانية التي تظهر صورلمتدينين أو إلى ااالموجهة إلى 

حول  أما بالنسبة للميزة الثالثة فتتمحور يسوده العدل والمساواة مستندا  على تشريعات دينية.
قدرة التنظيم على الوصول إلى فئات كثيرة من الجماهير والتواصل معهم عبر رسائل تصل 
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إلى هواتفهم بشكل مباشر، وليس كما كان زمن القاعدة حين كان من يريد معلومات عن 
ه: ويختم لورينزو حديثه بقوللقاعدة يحتاج إلى البحث عنها في المنتديات وغرف الدردشة. ا

 إننا في زمن الدعاية حيث تصلك الرسالة في أي مكان. واألهم من ذلك أن مجندي تنظيم
  وإغراقه بالرسائل التي تناسبه في محاولة للتأثير عليه.داعش يمكنهم تحديد ميول الشخص 

 تحليل المشكلة: : المبحث الثاني

إن المتابع لسعي تنظيم الدولة إلى استخدام األلعاب الرقمية في حمالته الدعائية قد يالحظ أن 
كيز على هذه ترتساعد في فهم األسباب التي تدفع التنظيم للقد أربعة عناصر أساسية معرفة 

أهم  ممارسته كأحدبرز مسألة تشرب العنف والرغبة في ت التجنيدية. الوسيلة في حمالته
ت في التنظيماسي تلك األلعاب وتجعلهم عرضة لالنخراط رالعناصر التي تؤثر في مما

العنصر الثاني يتمثل في إيمان التنظيم بأهمية التجنيد  اإلرهابية متى ما وصلتهم الرسالة.
مع  أفكار التنظيم ومعتقداته األطفال . حيث أن فلسفة التنظيم تنادي بأهمية إرضاعالمبكر

حليب أمه. وهناك عنصر ثالث يتعلق بسياسة داعش الدعائية التي يمكن أن يطلق عليها 
بحيث تبث الرسالة كما تلقى السنارة في الماء وال ينتظر منها صيد كل  "سياسة السنارة"

 نصر الرابع الذي قد يساعد في فهم تركيزاألسماك ولكنها ستصيد سمكة واحدة على األقل. الع
يد يتمثل في إدراك إعالميو التنظيم ناستغالل األلعاب الرقمية في التجعلى  تنظيم داعش

إمكانية استغالل األلعاب في سياقات خارج مجال الترفيه. فكما تستغل هذه األلعاب في 
 امجاالت تعليمية وإعالمية وتسويقية يمكن أن تستغل في التجنيد. وهذه النظرية يطلق عليه

وهي تركز على تحفيز الممارس على التفاعل مع  Gamification"نظرية التلعيب" 
  المستفيد بشكٍل أكبر.

 العنف واأللعابأولا: 

تلعب مشاهدة وممارسة العنف دورا  حاسما  في إغواء بعض الشباب ودفعهم لالنضمام إلى 
حول السعي  (Sky News)التنظيمات اإلرهابية. وفي تحقيق أجرته قناة سكاي اإلخبارية 

(. Omega, 2014إلى تعليل استخدام تنظيم داعش لأللعاب الرقمية كوسيلة تجنيد )أوميغا 
جاءت اإلجابة األكثر موضوعية من أحد المقبوض عليهم بتهمة االنخراط مع جماعات 
إرهابية ويدعى شاهد بت. حيث يفيد بأن األلعاب الرقمية فيها من العنف ما يجعلها مفيدة جدا  

 و تسعِ أ تجنيد المزيد من الشباب. ويتساءل إذا كان لديك طفل بعمر ثمانٍ لتنظيم داعش في 
يمارس لعبة عنيفة ويشاهد الرؤوس واألشالء تتطاير أمام عينه، فأي عقلية سيكتسبها  سنين

هذا الطفل؟ حيث يتم تجريده من إنسانيته وبالتالي تصبح مسألة الذهاب إلى سوريا للقتال 
ابي أمرا  يسيرا  شبيها بالذهاب إلى "ديزني الند" أثناء اإلجازة. بجانب تنظيم الدولة اإلره

بتوفير تلك األلعاب العنيفة جعل األمر بهذه الدرجة من السهولة. وهذا  ساهممن إن حيث 
التعليل ال يعجب حسين الباحث في مجال مكافحة اإلرهاب حيث يعتقد بعدم وجود عالقة بين 

واالنضمام إلى التنظيمات اإلرهابية بدليل أن هناك كثير من ممارسة األلعاب الرقمية العنيفة 
األشخاص يمارسون هذا النوع من األلعاب ولم ينخرطوا في أي تنظيمات إرهابية )أوميغا(. 

ما ذهب إليه حسين من إنه ليس هناك عالقة بين ممارسة األلعاب  (2014)تاسي  ويؤكد
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أرض الواقع ولو من خالل االنضمام إلى الرقمية العنيفة والرغبة في تجريب العنف على 
أدمنوا األلعاب العنيفة ولكنهم في  ا  الجماعات اإلرهابية. ويحتج تاسي بقوله إن هناك أشخاص

 الواقع ليس لديهم الرغبة في التعدي على ذبابة. 

وفي المقابل يرى كثير من الباحثين أن مشاهدة العنف في األفالم وممارسة األلعاب الرقمية 
ب مانا وسوانسنلهت وأفعال عدوانية في الذاكرة )أوالقابلية التلقائية لتبني سما تزيد

Uhlmanna and Swansonb, 2004 ويضيف الباحثان استنادا  لدراسة أجراها .)
ن زيادة القابلية لمفاهيم العنف في إ  Anderson and Dill م(2000) أندرسون ودل

األلعاب الرقمية لتتحول إلى سلوكيات عدوانية  الذاكرة تنقل بشكٍل جزئي تأثيرات ممارسة
الحقة، ومن ذلك على سبيل المثال نقل األصوات المزعجة الناتجة عن التفجيرات في إحدى 
األلعاب وتقليدها إزعاجا  لطالٍب آخرين. فالتعرض المتكرر للعنف في وسائل اإلعالم بشكٍل 

ص دائم مما يزيد من احتمالية تصرف الشخعام قد يجعل التفكير والفعل العدواني ممكنا  بشكل 
بطريقة عدوانية خاصة حين يستثار أو يحبط. ومن المهم هنا اإلشارة إلى مسألة االستثارة 

رغبة عن أشخاص تشربوا العنف ولديهم ال يبحث . حيث أن التنظيمالتي تنتهجها دعاية التنظيم
في ممارسته على أرض الواقع. فاستثارتهم بنصرة المظلومين أو االنضمام إلى دولة الخالفة 
للدفاع عنها ضد أعداء اإلسالم قد يؤدي إلى استجابة الشخص وتلبيته الدعوة سواء بالهجرة 

ورفاقه  Gentileaي جنتايل عمليات إرهاب فردية. ويتعجب بتنفيذإلى مناطق الصراع أو 
بقولهم إنه على الرغم من أن األلعاب الرقمية صممت في األساس ألغراض م( 2004)

ترفيهية أو تعليمية أو لتنمية روح المنافسة والتحدي لدى ممارسيها، إال إن معظمها يحتوي 
 على محتويات عدوانية. ويضيفون بأن إحدى الدراسات التي أجريت بغرض تحليل محتوى

من مشاهد األلعاب الرقمية تتضمن شيئا  من العنف،  %89هذه األلعاب أشارت إلى إن قرابة 
كما إن نصفها على األقل يحتوي على مشاهد شديدة العنف تجاه الشخصيات المقابلة في تلك 

 األلعاب.

بغرض التفسير  (GAM)اه "نموذج العدوانية العام" يبتطوير ما أسمأندرسون ودل وقد قام 
ظري للعالقة بين ممارسة األلعاب الرقمية العنيفة والعدوانية في الفهم واالنطباع والسلوك. الن

ويقوم هذا النموذج بتوصيف مراحل إجرائية متعددة يمكن من خاللها للشخصية العدوانية 
وممارسة اللعب العنيف أن تقود إلى السلوك العدواني من خالل التأثير على الحالة الداخلية 

التلقائية أو المتعمدة. ويشير أندرسون إلى إنه من  هوبالتالي قراراته وردود أفعالللشخص 
المهم التفريق بين تأثير ممارسة األلعاب العنيفة على الالعب الذي يستخدم هذه األلعاب لمدة 

الممارسة لوقت قصير تؤثر على كال ف على المدى الطويل. زمنية قصيرة وبين ممارسته لها
تغيرات المدخلة )الشخص والظرف( ويمكن أن تؤثر على الحال الداخلية الراهنة النوعين للم

إلى نمو  ،والتدريب بالتعلم، للشخص. ولكن الممارسة طويلة األمد لتلك األلعاب العنيفة تقود
وتعزيز العدوانية المرتبطة بالنسيج المعرفي للشخص. ويتضمن هذا النسيج المعرفي التوجس 

عال العدوانية تجاه اآلخرين، وتوقع تصرف اآلخرين بطريقة عدوانية، من األعداء، واألف
وكذلك اتخاذ مواقف إيجابية تجاه استخدام العنف كحل مناسب وفعال. وهذه السمات التي 

مجندو تنظيم داعش. فهؤالء األشخاص  هيكتسبها ممارسو هذه األلعاب هي ما يبحث عن
. همأهدافمؤيدون ألساليب التنظيمات اإلرهابية واستخداماتها للعنف المفرط للوصول إلى 
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ام إلى التنظيم بغرض ممارسة العنف الذي ألفوه من خالل العوالم ضماالنبوهذا قد يغريهم 
نظيم داعش كثيرا  ما االفتراضية وتطبيقه على األرض الواقع. ولهذا يالحظ أن دعاية ت

تخاطب ممارسي األلعاب بالقول "ما تقومون به من خالل األلعاب الرقمية، نحن نمارسه 
 على أرض الواقع".

بأن الغالبية العظمى من األبحاث التي أجراها م( 2013)ورفاقها  Granicترى غرانِك 
ر المحتمل بأن الضر علماء النفس ترجح التأثيرات السلبية لأللعاب الرقمية. وتضيف غرانِك

يتعلق بلجوء مستخدمي األلعاب إلى انتهاج سياسة العنف أو اإلدمان أو االكتئاب. وتستدرك 
غرانِك هنا بقولها: إننا نحترم كل تلك األبحاث ولكننا نؤكد على الحاجة إلى الوسطية هنا 

وء على الضوالتي ال تركز فقط على الجانب السلبي لأللعاب الرقمية ولكنها أيضا  تسلط 
إيجابياتها على الالعبين. والبد من اإلشارة هنا بأنه ليس هناك تعارض بين الفريقين من يرى 

حث أن هناك آالف األشخاص ممن اتسبب العنف ومن يرى أنها ال تقود إليه. ويرى الب ابأنه
بلية ايمارسون تلك األلعاب العنيفة ولم يتأثروا بها. ولكن بالمقابل هناك أشخاص لديهم الق

ر والرغبة العارمة في نقل تجربتهم إلى أرض الواقع. وهذا شبيه بما تقوم به المواقع للتأث
مجانية على اإلنترنت وبين اللحظة  اإلباحية على اإلنترنت. حيث يقدمون أفالما  إباحية

 ارسة الحقيقية وقد ينجحون في ذلك.مواألخرى ترى إعالنات تدعو للم

ا:   التعليم المبكر:ثانيا

تشجع التنظيمات اإلرهابية األمهات المتعاطفات معهم على تربية األطفال في سن مبكرة 
أن بل رِ دد  يذكر و. وافي التنظيم حين يكبر ليتشربوا محبة الفعل اإلرهابي واالنخراط

ه المعد خصيصا  ابكز عليه تنظيم داعش حين أصدر كتالرضيع هو أحد أهم ما ير "المجاهد"
ذنهل يقول وولتعليم األمهات الكيفية التي تمكنهم من أعداد مقاتلي تنظيم الدولة في المستقبل. 

Withnall  (2015 )الجهاد" ومما في إن تنظيم داعش أصدر كتيبا  بعنوان "دور األخوات م
 رصحفي بناء الدولة اإلسالمية المن خاللها جاء فيه أن أهم طريقة يمكن لألخوات اإلسهام 

ليهن ب على األمهات أن عاكيات مقاتلي التنظيم. ويؤكد الكتعلى تربية أطفالهم على حب سلو
همها أتربية أطفالهن بطريقة تخدم مستقبل الدولة من خالل اتباع بعض الخطوات والتي من 

رها ومشاهدة صور العنف التي يتم نش ،على اإلنترنت ميد الطفل على زيارة مواقع التنظيتعو
يجب أن تكون عن ن حكايات ما قبل النوم، وفقا  لبليزانس، (. كما أPleasance)بليزانس 

 األعمال البطولية والتضحيات التي يقوم بها مقاتلو التنظيم. أما األلعاب فيجب أن يعود الطفل
 وهذه التربية المبكرة ال على استخدام ألعاب المسدسات وما شابهها ليألفها في وقت مبكر.

تقتصر على األمهات فقط بل إن بعض مقاتلي التنظيم قد يصطحبون معهم بعض األطفال 
إلى ل رِ دد  ن واآلخر بحق الخصوم. ويشير بين الحي هاعند تنفيذ عمليات اإلعدام التي ينقذون

بـ"شبل داعش" هو طفل ظهر مع أبي سعد الداغستاني أثناء تنفيذ عملية إعدام إن ما يسمى 
 بحق اثنين من جنود المخابرات الروسية صورها التنظيم ونشرها في وسائل إعالمية مختلفة. 

وتسععععععععى التنظيمات اإلرهابية إلى مخاطبة األمهات إلعداد أطفالهن لينظموا إلى تنظيماتهم 

اإلرهابية حين يكبروا ويصدرون المجالت المتخصصة للنساء التي توجه مثل تلك الرسائل 

تسععمى حفيدات الخنسععاء جاء في و سععرية الصععمود اإلعالميةومن ذلك مجلة كانت تصععدرها 

http://www.independent.co.uk/author/adam-withnall
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اغرسن في أبنائكن حب الجهاد لة مطولة إلى األمهات ومما تضمنته: "العدد األول منها رسا

على نغمات القذائف ودوي المدافع وأزيز هم عودوو وميادين الفروسعععععية وسعععععاحات الوغى،

صعععععععفية، التي كانت  وفي العدد السعععععععادس من مجلة حفيدات ".الطائرات وهدير الدبابات

اء التنظيمات اإلرهابية على إحدى يثني أحد أعضعععع تصععععدرها مجموعة األنصععععار البريدية،

كنت أجلس بقرب ولديها الصعععععغيرين وكنا في النسعععععوة وطريقة تربيتها ألبنائها حيث يقول: 

ذلك البلد، قال أحدهما لآلخر بلكنته الطفولية الجميلة،  "طاغوت" شعععععععاهدواسعععععععيارة فكلما 

فالتنظيمات اإلرهابية ال تطالب  ".ظر إلى الطاغوت، "انوبوالء وبراء رضععععععوه مع الحليب

ضا  زرع بغض حكام المسلمين في نفوسهم في  بإرضاعهم العنف مع الحليب بل وتطالب أي

اركه غير من يشعععبصعععديق له  يعترفحوله فال  منكل لوقت مبكر لكي ينشعععأ ويكبر مبغض 

 كريةلعسعععا الخطة"  بعنوان مقالة وفي مشعععاعر العدوانية تجاه المجتمع الذي ولد وتربى فيه.

 نافه اطفال ولديك متزوجة كنتي إن: بقوله المرأة الكاتب يخاطب" جهادية أجيال لصعععععععناعة

 مع أرضعععععيهم أظفارهم نعومة منذ ورسععععوله هللا حب على أبنائك أنشععععئي. األهم المهمة تبدأ

 اصععععععععدارات على اطالعهم ومنها ذلك في األسععععععععاليب وتتعدد واهله الجهاد حب الحليب

 يف ويرسععععععخ يفهمون هم بل يفهمون ال صععععععغار الزالوا تقولي ال تطالعينها التي المجاهدين

 حبي دعيه المدرسععععة في الولد يبدأ حينو يجري. ما جذاب بأسععععلوب لهم بيني فقط ،مخيلتهم

 نشعععئيت ان طفلك مع تسعععتطيعين. ليحبها األسعععلحة صعععور مطالعة على أنشعععئيه الكالشعععنكوف

 والدفاعية، القتالية مداركه تنمي التي األلعاب له وتوفري البيت في صععغيرا تدريبيا معسععكرا

البريدية  األنصعععععععاركما قامت مجموعة  .1المحيطين من غيرك عليه يؤثر كي ال راقبيه ثم

 ان".وزيرست الأشب" بإنتاج فيلم موجه إلى األطفال بعنوان

ا   التجنيد بما يكفي الحاجة:: ثالثا

تسعى حمالت التنظيم الدعائية إلى إيصال الرسائل إلى أكبر عدد ممكن من المتلقين بهدف 
استقطاب ولو نسبة قليلة من المتلقين تكفي حاجة التنظيم من المقاتلين. واستنادا  لبرلمتر، فهذه 
الرسائل ال تغري الجميع ولكنها بالتأكيد ستجتذب أعداد محددة تكفي الرقم المستهدف من 

كثير من األطفال دون علم إلى برلمتر على إن تلك الرسائل تصل  ويشدداد المجندين. أعد
ذويهم. ويضيف بأن اآلباء يهمهم مع من يمضي أطفالهم الوقت خارج المنزل، ولكن كثير 
منهم ال يعلم مع من يمضي الطفل وقته في العالم الرقمي سواء في شبكات التواصل االجتماعي 

على إن تنظيم داعش لن يجد أي مLeJacq (2014 )ويشدد ليجاك  الرقمية.أو األلعاب 
تل وق ار على زمالئه في المدرسةصعوبة في تجنيد أشخاص مثل إرك هارس الذي أطلق الن

دف ون الهر. ويضيف بأن المهمة تبدو سهلة لتجنيد أولئك الذين يأكثر من عشرة أشخاص
ويتساءل إلى أي مدى ستصل هذه الرسائل وإلى أين الرئيسي من هذه الحياة يتمثل في القتل. 

ستنتهي سياسات التنظيم التجنيدية. ويختم ليجاك تساؤالته بقوله: كم من األطفال الذين يجدون 
متنفسا  لعدوانيتهم في لعبة "نداء الواجب" أو في الرياضة أو في موسيقى "الِهب ه ب" ربما 

هو الوسيلة لتحويل حياة العنف م داعش يقدمون على خطوة كارثية حين يرون أن تنظي
                                                           

م( وميكن الوصول إليها عرب هذا الرابط: 11/7/2011هـ )10/8/1432ة" كتبها من يسمي نفسه "جهاد األمة" بتاريخ اخلطة العسكرية لصناعة أجيال جهاديمقالة نشرت على الفيس بوك بعنوان " 1
http://goo.gl/lrbKhV 
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ام ع ،جدة محافظة فيوقد أجرى الباحث استطالعا  ميدانيا ،  االفتراضية إلى واقع ملموس.
األوالد  وأحد الوالدين أحد من تتألف منها واحدة كل أسرة مئة شمل م(،2008هـ )1429

الثانوية. وقد أشارت إحدى  أو المتوسطة المرحلتين إحدى في يدرسون ممن )ذكور وإناث(
ا وال أبنائهم عن الكثير يعرفون ال واألمهات اآلباء معظم أن نتائجه  نازلهمم داخل يفعلون عم 

 الو اآلباء واألمهات من لكثيرٍ  معلومة األوالد يشاهدها التي التلفزيونية القنوات نوعية فال
 عابواألل الجوالة الهواتف على ينطبق الشيء ونفس تصفحها يتم التي اإلنترنت مواقع

 الرقمية.

ا:   Gamification نظرية التلعيبرابعا

تعمل على دمج عناصر اللعب في حاالت ال تعد لعبا  في التلعيب أو اللوعبة تقنية جديدة 
محاولة لجذب الزبائن والطالب والمستخدمين الذين يؤدون مهام روتينية من خالل أنظمة 

 Skillicornكرن ي(. يقول سكلPrince, 2013محفزة كالمكافآت وغيرها )برنس 
ة بحيث ن تقنية فصاميبأن التلعيب مصطلح يمكن أن يكون تكتيك إقناعي وقد يكوم( 2015)

تقلص العالقة بين الفعل والنتيجة وهي تستحق أن تعد مظهر جديد للدعاية. ويضيف سكلكرن 
بأن اللوعبة تمثل صرخة أو موضة في عالم األعمال والتعليم كطريقة يمكن من خاللها زيادة 

وليس  افسة.التحفيز من خالل خلق قواعد محفزة كالمستويات المتفاوتة أو المكافآت أو المن
مفاجأ القول بأن مسؤولو الدعاية يتبنون هذه االستراتيجية لزيادة التحفيز في مجتمعاتهم خاصة 
حين تكون الفئة العظمى من المستهدفين في منطقة بعيدة كوجودهم في البلدان الغربية. ومن 

ظيم نخالل هذه النظرية يسعى تنظيم داعش إلى تحفيز األشخاص وحثهم على االلتحاق بالت
من خالل بعث رسائل تتضمن وعود بأجواء من المغامرات والتنافس وإهالك أعداء حقيقيين 

ي هناك بعض التفسيرات النفسية التي قد تفيد فو والتعامل مع أسلحة فتاكة على أرض الواقع.
فهم أسباب استجابة بعض الشباب وصغار السن لنداءات التنظيمات اإلرهابية ونداءات داعش 

جون هورغان، االخصائي النفسي من هذه التفسيرات ما يذكره وعلى وجه الخصوص. 
غبتهم ر مستغال  لشباب قدرة تنظيم داعش على تجنيد هؤالء اعن والباحث في مجال اإلرهاب، 

إيجاد طريقة لتلبية أي نداء يشعرهم بأنهم يفعلون شيئا  إيجابيا  ومفيدا  في حياتهم. ويضيف  في
ي جانب أخالق باإلضافة إلى الجانب النفسي، هناكهورغان بأن هذا العامل هو األكثر شيوعا . 

ه ورد الحق إلى أصحابقوي جدا  يكمن في أن ضحايا التجنيد يؤتون من باب نصرة المظلوم 
 (.Singal, 2014)سنغال 

 :الخاتمة

من الواضح أن تنظيم داعش يحاول استغالل األلعاب الرقمية من أجل الوصول إلى فئة 
بين البحث أن التنظيم لجأ إلى هذه الوسيلة ليس للتجنيد الشباب وصغار السن لتجنيدهم. وقد 

فقط بل أيضا كوسيلة تواصل بين أعضاء التنظيم. وأوضحت ورقة البحث أن التنظيم استخدم 
شيفراتها وتعديلها أو محاكاتها وصناعة أفالم على  بالتغلغل غير المشروع فيهذه التقنية 

التنظيم باستخدام منصات األلعاب للتواصل مع نفس الدرجة من الجودة. باإلضافة إلى قيام 
الالعبين من صغار السن في كل مكان. واألهم من ذلك كله استخدام منصات األلعاب الرقمية 

ته في حمالات ملموسة أن التنظيم قد حقق نجاحكوسيلة تراسل آمنة جدا . كما بينت الورقة 
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اقة ل في أيدي القائمين على التنظيم، إضوربما يعود السبب في ذلك إلى توافر األمواالدعائية، 
استخدامهم طرق ابتكارية ومتقدمة لبث رسائلهم. وقد حاول البحث تفسير هذه الظاهرة إلى 

من خالل بيان المنهجية التي اتبعها التنظيم باستخدام نظرية التلعيب التي تنمي روح المنافسة 
على أرض الواقع ما  رهابية ليطبقوامام إلى الجماعات اإللدى األشخاص وتدفعهم إلى االنض

مارسوه في العوالم االفتراضية. كما إن التنظيم سعى إلى استغالل الروح العدوانية لدى 
، موضحا  العالقة بين األلعاب تجييرها لخدمة أهدافهوعمل على ممارسي األلعاب العنيفة 

 لبحث محاولة تنظيم داعش. وقد الحظ االرقمية العنيفة والميل إلى العدوانية لدى الالعبين
إغراق وسائل التواصل المختلفة ومنها منصات األلعاب الرقمية برسالته الدعائية ليقين 
القائمين عليها أن استجابة نسبة ولو قليلة جدا  من مستخدمي تلك األلعاب ستوفر للتنظيم كل 

ود ار السن تعما يحتاجه من جنود. وفلسفة التنظيم في استخدام هذه األلعاب ومخاطبة صغ
بأهمية تربية األجيال القادمة على تشرب الفكر  ات التنظيمات اإلرهابية وإيمانهاإلى سياسي

العدوانية  وا على تشرب األفكاراإلرهابي منذ الصغر كي يلتحقوا بالتنظيم حين يكبروا وقد شب  
 اإلرهابية التي يمارسها التنظيم. 

حة اإلرهاب أن األطفال وصغار السن باتوا بمكاف من المهم أن يالحظ المعنيونفكله، ولهذا 
يخضعون للوسيلة الرقمية بمختلف أصنافها وكسب عقولهم وحمايتهم من الجماعات اإلرهابية 
يتطلب أن يولوا وسائل االتصاالت الرقمية قدرا  كبيرا  من حيز اهتمامهم. كما إنه من المهم 

وحثهم على التعاون مع رجال األمن توعية الشباب وصغار السن بخطورة تلك الجماعات 
تجنيد سواء وقعت عليهم أو على أي من أصدقائهم خاصة باللإلدالء بأي معلومات تتعلق 

وأنه من الصعب جدا  مراقبة جميع المنصات واستكشاف ما يدور فيها. واألهم من هذا كله 
التي يمارسها  التأكيد على أولياء األمور خاصة الوالدين بضرورة معرفة نوعية األلعاب

أطفالهم مع مالحظة تصرفاتهم. فالطفل الذي كان قبل عقد من الزمن قد يكون آمنا في غرفة 
رفته بقاءه في غنومه ربما يكون لهوه في الشارع في الوقت الراهن أكثر أمانا بالنسبة له من 

 .مع تلك األلعاب

 المراجع

لفكري، ا المجتمع أمن على واالتصال التقنية لوسائل السلبي التأثير في الفكري: ودوره م(، الفراغ2010الغفيلي، ف. )

 31-28) هـ15/4/1431-12 التطرف وفكر الفكر تطرف بين اإلرهاب المنورة، مؤتمر بالمدينة اإلسالمية الجامعة

هـ 10/4/1437تمت زيارته بتاريخ  gl/s63DCehttp://goo.متوافر على اإلنترنت من خالل الرابط:  (.م3/2010/

 م(.20/1/2016)

(، تقرير خاص: "أنشطة تنظيم داعش التجنيدية تحدث في شمال كاروالينا"، موقع إي بي سي نيوز، 2015إمرت، ج، )

 م(.7/1/2016هـ )27/3/1437ارته بتاريخ تمت زي http://goo.gl/7nRXJIمتوافر على اإلنترنت من خالل الرابط: 

م(، نموذج العدوانية العامة: نموذج إدراكي متكامل للعدوانية البشرية" مجلة 2002أندرسون، سي.، وبوشمان، ب. )

 .51-27، ص.ص.53المراجعة السنوية لعلم النفس، عدد

م(، "األلعاب الرقمية هي السبب في انضمام أعداد كبيرة من الشباب إلى تنظيم داعش"، موقع إنغوستر، 2014أوميغا، ج. )

 م(.16/1/2016هـ )6/4/1437تمت زيارته بتاريخ  http://goo.gl/YlTUCZمتوافر على اإلنترنت من خالل الرابط: 

م(، "التعرض لأللعاب الرقمية الغنيفية يزيد العدوانية التلقائية"، مجلة المراهقة، 2004إي. وسوانسنب، ج. )أوهلمانا، 

 .52-41، ص.ص.27عدد

http://goo.gl/s63DCe
http://goo.gl/7nRXJI
http://goo.gl/YlTUCZ
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م(، "عميد مركز البحث في كلية اإلعالم واالتصال يكتشف نجاحات مذهلة لتنظيم داعش في التجنيد من 2015برلمتر، د. )

موقع أدفانسد ريبورتنغ، متوافر على اإلنترنت من خالل الرابط:  خالل شبكات االتصال االجتماعي"،

http://goo.gl/kxwvqi  م(.7/1/2016هـ )27/3/1437تمت زيارته بتاريخ 

جامعة  .169-162، ص.ص.3، عدد10(، "التلعيب"، مجلة المصادر الرقمية في المكتبات الطبية، مجلد2013برنس، ج. )

 ميرلند، بالتيمور.

م(، "لعبة القاعدة الرقمية الغبية تثير الضحك وليس الخوف"، موقع فوربس، متوافر على اإلنترنت من 2013بك، م. )

 م(.23/1/2016هـ )13/4/1437تمت زيارته بتاريخ  http://goo.gl/0u4wZIخالل الرابط: 

"كيف تربي الجهادي الرضيع"، صحيفة ديلي ميل، متوافر على اإلنترنت من خالل الرابط: م(، 2014) بليزانس، سي.

http://goo.gl/k9kRXI  م(.16/1/2016هـ )6/4/1437تمت زيارته بتاريخ 

( في فيلم تجنيد جديد" موقع فوربس، متوافر على اإلنترنت 5م(، "تنظيم داعش يستخدم لعبة )جي تي إي2014تاسي، ب. )

 م(.4/1/2016هـ )24/3/1437تمت زيارته بتاريخ  http://goo.gl/PWnWj من خالل الرابط:

( للتخطيط لهجمات إرهابية" موقع فوربس، متوافر على 4يو داعش )باليستيشنم(، "كيف استخدم إرهاب2015تاسي، ب. )

 م(.19/12/2015هـ )8/3/1437تمت زيارته بتاريخ  http://goo.gl/ircsc0 اإلنترنت من خالل الرابط:

( لتجنيد األطفال وجر غير المحصنين فكريا  5برىم(، "تنظيم داعش يستخدم لعبة )سرقة السيارات الك2014ثرنهل، ت. )

تمت زيارته بتاريخ  http://goo.gl/QgRgKSإلى التطرف" ديلي ميل، متوافر على اإلنترنت من خالل الرابط: 

 م(.16/12/2015هـ )6/3/1437

م(، تأثير األلعاب الرقمية العنيفة على العادات العدوانية لدى 2004جنتايلي، د.، ولينتشب، ب.، وليندرس، ج.، والشا، د. )

 .22-5، ص.ص.27المراهقين، السلوك العدواني واألداء الدراسي" مجلة المراهقة، عدد

م(، "تنظيم الدولة اإلسالمية يجند باستخدام األلعاب الرقمية! وعلى أية حال فالواليات المتحدة قد سبقتها 2014دايفر، م. )

تمت زيارته بتاريخ  http://goo.gl/CeH54u ى ذلك" موقع فايس، متوافر على اإلنترنت من خالل الرابط:إل

 م(.19/12/2015هـ )8/3/1437

م(، "ألعاب تنظيم داعش الرقمية وكتب األطفال صارت تستخدم لتجنيد الجيل الثاني من المقاتلين"، 2015، ت، )دِرلد  

هـ 1/4/1437تمت زيارته بتاريخ  http://goo.gl/H7vrk1مدونة سورفايفل، متوافر على اإلنترنت من خالل الرابط: 

 م(.11/1/2016)

(، "تنظيم داعش يستخدم أنظمة األلعاب الرقمية وتطبيقات الرسائل الخاصة لتجنيد األعضاء"، موقع قناة 2015ر، ل. )س ت  

هـ 27/3/1437تمت زيارته بتاريخ  http://goo.gl/gNN8xaكانسس سيتي، متوافر على اإلنترنت من خالل الرابط: 

 م(.7/1/2016)

(، "تقييم تجريبي لدعايات تنظيم داعش، والقاعدة، وطالبان"، شبكة بحوث العلوم االجتماعية، متوافر 2015سكليكرن، د. )

 م(.17/1/2016هـ )7/4/1437تمت زيارته بتاريخ  http://goo.gl/L42roIعلى اإلنترنت من خالل الرابط: 

، "تنظيم داعش يقرصن األلعاب الرقمية الخاصة باعداء التنظيم ثم يجري عليها تغييرات لتجنيد م(2015سِمث، س. )

األطفال ليقتلوا الغربيين" صحيفة ذا كريستيان بوست، متوافر على اإلنترنت من خالل الرابط: 

http://goo.gl/qv7MG3  م(.7/1/2016هـ )27/3/3714تمت زيارته بتاريخ 

(، "لماذا تنظيم داعش مخيف جدا  وفعال في إغواء المجندين الجدد" مجلة نيويورك، متوافر على 2014سنغال، ج. )

 م(.9/1/2016هـ )29/3/1437تمت زيارته بتاريخ  http://goo.gl/np26Muاإلنترنت من خالل الرابط: 

م(، "لعب الحرب، كيف تستخدم الجيوش األلعاب الرقمية"، صحيفة ذا أتلنتك، متوافر على اإلنترنت من 2013)شابان، ح. 

 م(.19/12/2015هـ )8/3/1437تمت زيارته بتاريخ  http://goo.gl/iVpZgtخالل الرابط: 

جة إلى مزيد من المقاتلين"، مدونة ريزن، متوافر على اإلنترنت من م(، "يبدو أن تنظيم داعش بحا2014شاكفورد، س. )

 م(.1/1/2016هـ )21/3/1437تمت زيارته بتاريخ  https://goo.gl/LUYUnzخالل الرابط: 

http://goo.gl/kxwvqi
http://goo.gl/0u4wZI
http://goo.gl/k9kRXI
http://goo.gl/PWnWj
http://goo.gl/ircsc0
http://goo.gl/ircsc0
http://goo.gl/QgRgKS
http://goo.gl/CeH54u
http://goo.gl/H7vrk1
http://goo.gl/gNN8xa
http://goo.gl/L42roI
http://goo.gl/qv7MG3
http://goo.gl/np26Mu
http://goo.gl/iVpZgt
https://goo.gl/LUYUnz
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، 69مجلة عالم النفس األمريكي، مجلد م(، "إيجابيات ممارسة األلعاب الرقمية"،2013ك، آي.، ولوبل، أ.، وينغلز، ر. )غرانِ 

 .66-1، ص.ص.1عدد

(، "تنظيم داعش: نداء الواجب" صحيفة نيويوركر، متوافر على اإلنترنت من خالل الرابط: 2014كانغ، ج. ك. )

http://goo.gl/qYy5cq  م(.5/1/2016هـ )25/3/1437تمت زيارته بتاريخ 

(، "تنظيم داعش بجري تعديالت على ألعاب رقمية أمريكية بغرض إيجاد وسيلة تجنيد عنيفة ألعضاء 2015ن، )كورش، 

تمت زيارته بتاريخ  http://goo.gl/ANgCqLمحتملين"، صحيفة اندبندنت، متوافر على اإلنترنت من خالل الرابط: 

 (.م4/1/2016هـ )24/3/1437

(، "تنظيم داعش: تجنيد إرهابي لجيل اآلي فون"، موقع كي يو تي في، متوافر على اإلنترنت من 2015لوياكوني، س. )

 م(.7/1/2016هـ )27/3/1437تمت زيارته بتاريخ  http://goo.gl/Dv8SXZخالل الرابط: 

(، "يستخدم اإلرهابيون القناص رقم واحد لنشر رسالتهم"، موقع كوتاكو، متوافر على اإلنترنت من 2014ليجاك، ي. )

 م(.7/1/2016هـ )27/3/1437تمت زيارته بتاريخ  http://goo.gl/9Cb5GQخالل الرابط: 

جتماعية، داعش تستخدم صورا  ثقافية حديثة لنشر قيم بالية"، مركز بروكنغز م( "من خالل الشبكات اال2015ليساكا، ج. )

هـ 9/3/1437تمت زيارته بتاريخ  http://goo.gl/7HzsjMلألبحاث، متوافر على اإلنترنت من خالل الرابط: 

 م(.20/12/2015)

( للتجنيد ألنها أكثر أمانا  من تطبيق )واتس أب("، 4دم شبكة )باليستيشنم(، "تنظيم داعش يستخ2015ماك أتير، و. )

هـ 27/3/1437تمت زيارته بتاريخ  http://goo.gl/1g6xfuصحيفة ميترو، متوافر على اإلنترنت من خالل الرابط: 

 م(.7/1/2016)

( للتخطيط لهجمات باريس"، موقع فوكس نيوز، متوافر على 4)باليستيشن (، "تنظيم قد يكون استخدم2015نتسن، ك. )

 م(.17/1/2016هـ )7/4/1437تمت زيارته بتاريخ  http://goo.gl/3pA4uJاإلنترنت من خالل الرابط: 

يم داعش" صحيفة ديلي ميل، متوافر على م(، "اللعبة الرقمية التي تتيح لك اللعب كأحد جزاري تنظ2015هال، ج. )

 م(.11/1/2016هـ )1/4/1437تمت زيارته بتاريخ  http://goo.gl/9KQU5Oاإلنترنت من خالل الرابط: 

ل، متوافر (، "نداء الواجب: لماذا ينجح مجندو تنظيم داعش وبجدارة في الغرب"، صحيفة تاون هي2015هغبانكس، ف. )

 م(.2/1/2016هـ )22/3/1437تمت زيارته بتاريخ  http://goo.gl/NrXYvAعلى اإلنترنت من خالل الرابط: 

(، "الواليات المتحدة تغطي احتياجاتها من المجندين، ولكن ما هو الثمن؟" موقع كرستيان ساينز مونتر، 2009، ج. )هلمس

هـ 9/3/1437تمت زيارته بتاريخ  http://goo.gl/jEnWGy على اإلنترنت من خالل الرابط:متوافر 

 م(.19/12/2015)

م(، "تنظيم الدولة يحاكي لعبة "جي تي إي" لتجنيد مقاتلين شبان"، صحيفة التلغراف، متوافر على 2014واتسون، ل. )

 م(.14/1/2016هـ )4/4/1437تمت زيارته بتاريخ  http://goo.gl/5NZbIcابط: اإلنترنت من خالل الر

(، "كيف تربي الجهاديين الرضع"، صحيفة إنتدبندنت، متوافر على اإلنترنت من خالل الرابط: 2015وذنهل، أ. )

emrzMdhttp://goo.gl/  م(.16/1/2016هـ )6/4/1437تمت زيارته بتاريخ 

(، "تنظيم داعش يحاول تجنيد األطفال من خالل باستخدام ألعاب رقمية تتيح لهم لعب أدوار مقاتليه" 2015يابتشنغ، م. )

تمت زيارته بتاريخ  http://goo.gl/0Cdwmrصحيفة كرستيان اليوم، متوافر على اإلنترنت من خالل الرابط: 

 م(.7/1/2016هـ )27/3/1437
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