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خال�سة الكتاب

يتاألف الكتاب من ف�صلني، حيث يناق�ش الف�صل الأول 
م�ص���كلة تتمثل يف متكن تنظيم الدولة »داع�ش« من اقتحام 
املن���ازل والو�ص���ول اإىل الأطف���ال يف غ���رف نومه���م، م���ن 
خالل حماولة التنظيم ا�ص���تغالل الألعاب الرقمية. ويركز 
الكتاب على ال�ص���تخدامات التي انتهجها تنظيم »داع�ش« 
و�صعيه ا�صتغالل هذه الو�صيلة لتحقيق عديد من الأهداف 
اأبرزها حماولته الو�ص���ول اإىل فئة ال�ص���باب و�صغار ال�صن 
لتجنيدهم. وق���د بني الكتاب اأن التنظي���م حقق جناحات 
ملمو�ص���ة يف حمالته الدعائية، ورمبا يعود ال�صبب يف ذلك 
اإىل توافر الأموال يف اأيدي القائمني على التنظيم، اإ�صافة 
اإىل ا�صتخدامهم طرق ابتكاري���ة ومتقدمة لبث ر�صائلهم. 
ويف الف�صل الثاين ي�صعى الكتاب اإىل تف�صري هذه الظاهرة 
م���ن خالل بيان املنهجية التي اتبعه���ا التنظيم با�صتخدام 
نظري���ة التلعيب التي تنمي روح املناف�ص���ة لدى الأ�صخا�ش 
وتدفعهم اإىل الن�صمام اإىل اجلماعات الإرهابية ليطبقوا 
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عل���ى اأر����ش الواقع م���ا مار�ص���وه يف الع���وامل الفرتا�صية. 
كما اإن التنظيم �صع���ى اإىل ا�صتغالل الروح العدوانية لدى 
ممار�ص���ي الألع���اب العنيف���ة وعمل عل���ى جتيريها خلدمة 
اأهدافه. وقد لحظ املوؤل���ف حماولة تنظيم داع�ش اإغراق 
و�صائ���ل التوا�صل املختلفة ومنها من�صات الألعاب الرقمية 
بر�صالته الدعائية ليقني القائمني عليها اأن ا�صتجابة ن�صبة 
ولو قليلة جدًا من م�صتخدمي تلك الألعاب �صتوفر للتنظيم 
كل م���ا يحتاجه من جنود. وفل�صف���ة التنظيم يف ا�صتخدام 
ه���ذه الألع���اب وخماطبة �صغ���ار ال�صن تع���ود اإىل �صيا�صية 
التنظيمات التي توؤمن باأهمية تربية الأجيال القادمة على 
ت�ص���رب الفكر الإرهابي منذ ال�صغر كي يلتحقوا بالتنظيم 

حني يكربوا.
 

د. فهد بن عبد العزيز الغفيلي
fahd@hahona.com
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مقدمة

اأ�صبحت الدعاية الإعالمي���ة التي ي�صتخدمها تنظيم 
داع����ش متقدمة ج���دًا وت���زداد تقدم���ًا ب�ص���كٍل مت�صاعد. 
وا�صتخدم���ت ه���ذه الدعاي���ة و�صائ���ل ات�ص���الت خمتلف���ة 
بغر����ش الو�ص���ول اإىل فئ���ات متباينة من املتلق���ني للتاأثري 
عليه���م وجتنيدهم. وتاأت���ي الألعاب الرقمي���ة كواحدة من 
اأه���م واأخر احليل التي جلاأ اإليها التنظيم بغر�ش الو�صول 
اإىل الأبري���اء م���ن �صغ���ار ال�ص���ن وال�صب���اب يف منازله���م 
وال�صع���ي لتنجيده���م. وبالتغلغ���ل يف تل���ك الألع���اب متكن 
التنظي���م من الت�صال مبا�ص���رة بالأ�صخا�ش امل�صتهدفني. 
فتنظي���م داع����ش جع���ل اأعم���ال العن���ف الت���ي ميار�صه���ا 
اأم���رًا جذاب���ًا خا�صة من خ���الل ت�صوير �صحاي���اه وكاأنهم 
ممثل���ني يف اأحد اأفالم هولي���وود. فالتنظيم ي�صتخدم هذه 
ال�صرتاتيجي���ة اجلدي���دة للتغرير بالأطف���ال واملراهقني. 
وبهذا الطريقة �صار التنظيم، رغم عمره الق�صري، واحدًا 
م���ن اأهم الظواهر يف ع���امل الت�صالت الرقمية يف الوقت 
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الراه���ن. وي�صري بع�ش الباحث���ني اإىل اإن حتليل احلمالت 
الدعائية الرقمية الت���ي يطلقها التنظيم منذ بدايات عام 
2014م توح���ي ب���اأن تنظيم داع����ش قد اأ�ص����ش لنوع جديد 
من الإرهاب. وهذا النوع م���ن الإرهاب ي�صتخدم الت�صويق 
وو�صائ���ل الت�ص���الت الرقمي���ة لي�ش جلعل العن���ف ماألوفًا 
اجتماعي���ًا ولكن جلعل العمل الإرهاب���ي عماًل مرغوبًا بني 
النا����ش. وكدليل على حتقيق الكثري من النجاحات يف هذا 
اجلانب، ت�صري تقديرات الأمم املتحدة اإىل اإن هناك اأكرث 
م���ن خم�صة وع�صرين األف مقاتل اأجنبي، ينتمون لأكرث من 
مئة بل���د، التحقوا بالتنظي���م. كما اإن هن���اك زيادة ت�صل 
اإىل 70% يف اأع���داد امللتحقني بالتنظيم مقارنة بني عامي 
1435ه���� )مار����ش 2014م( و1436ه���� )مار�ش 2015م( 
)لي�ص���اكا Lesaca،2015(. وميكن فه���م وتف�صري اأ�صباب 
ه���ذه الزي���ادة يف ح���ال و�صعت و�صائ���ل الت�ص���الت التي 
ي�صتخدمه���ا التنظيم، خا�ص���ة الألع���اب الرقمية، يف عني 
العتبار. فالتنظيم ي�صتخدم اأ�صاليب دعائية غري م�صبوقة 
يف هذا املجال مما جعل حمالته الدعائية يف غاية التقدم 

والتعقيد.   
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وي�صعى الكتاب اإىل ت�صليط ال�صوء على م�صكلة يف غاية 
اخلطورة تتمثل يف متكن التنظيم���ات التي متار�ش اأعماًل 
غ���ري م�صروعة ومنه���ا اجلماعات الإرهابي���ة، من اقتحام 
املن���ازل والو�ص���ول اإىل الأطفال يف غ���رف نومهم. ويركز 
الكتاب على ال�صتخدام���ات احلالية التي يقوم بها تنظيم 
الدولة الإ�صالمي���ة "داع�ش" و�صعيه اإىل ا�صتغالل الألعاب 
الرقمية لتحقيق عديد م���ن الأهداف. وي�صتعر�ش الكتاب 
منهجية التنظيم يف التعامل مع هذه الألعاب وير�صد اأربعة 
ط���رق �صعى تنظيم داع�ش اإىل ا�صتغ���الل الألعاب الرقمية 
خلدمتها. ثم يحاول الكتاب حتليل هذه امل�صكلة وتف�صريها 
من خالل اأربع تف�صريات ممكنة تبني اتباع التنظيم لطرق 
علمي���ة يف حمالته الدعائية وحماولت���ه تاأمني ما يحتاجه 
من اأع�صاء. ويختم الكتاب ببع�ش احللول املتاحة ملواجهة 
هذا املد الإعالمي الذي يتخذ من العنف و�صيلة له وي�صعى 
اإىل التغلغ���ل داخل املنازل يف حماول���ة ل�صطياد الأطفال 

و�صغار ال�صن يف غفلة من ذويهم.
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الف�سل الأول
استخدام األلعاب 

الرقمية في التجنيد
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الفصل األول
ا�ستخدام الألعاب الرقمية يف التجنيد

ت�صتخدم الألعاب الرقمية من قبل بع�ش اجلهات التي 
ت�صع���ى اإىل جتنيد جمموعات جديدة من ال�صباب كل يوم. 
وقد ا�صتخدم���ت الألعاب الرقمية منذ مدة طويلة من قبل 
جهات ر�صمية كاجلي�ش الأمريكي كما قام تنظيم القاعدة 
باإنتاج لعب���ة رقمية عام 1434ه���� )2013م(. ولكن كانت 
تل���ك اللعبة بح�صب و�ص���ف املخت�صني يف غاي���ة البدائية. 
وي�ص���ف بك Peck )2015م( �صوء ه���ذه اللعبة بقوله: اإن 
اأ�صام���ة بن لدن ل���و مل يكن قتل من قب���ل ملات من اخلجل 
ل���رداءة ه���ذا املنتج الذي اأ�ص���دره تنظيم���ه. وي�صيف بك 
باأن���ه يظهر اأن هذه اللعبة اأنتجها التنظيم يف مايل بعد اأن 
عجز عن جماراة الفرن�صيني. حيث مينح الالعب الفر�صة 
ل�صرب الطائرات الفرن�صية. اإل اإن اللعبة �صعيفة جدًا من 
حيث ال�صورة والإخراج. والغر�ش من اإنتاج اللعبة حماولة 
تنظي���م القاعدة هزمية الفرن�صي���ني يف العامل الفرتا�صي 
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بعد اأن عجز عن هزميته عل���ى اأر�ش مايل. ويعلق الكاتب 
عل���ى ذلك بقوله القاعدة تفعل بال�صبط ما فعلته الوليات 
املتح���دة الأمريكي���ة من قب���ل. فحني عج���زت اأمريكا عن 
هزمية الفيتناميني �صنعت رامبو الذي هزمهم يف الأفالم 
ال�صينمائية. ونف�ش ال�ص���يء بالن�صبة للقاعدة التي عجزت 
ع���ن تدمري الطائرات الفرن�صية ف�صنعت لعبة لفعل ذلك. 
ولك���ن اأتى تنظيم داع�ش ليعيد الك���رة �صاعيا اإىل حماكاة 
الألع���اب الرقمي���ة الأكرث �صهرة. ولكن تبق���ى هناك ثالثة 
اأ�صئلة رئي�صية ي�صعى الكتاب اإىل الإجابة عليها وهي: ملاذا 
حاول التنظيم اإنت���اج األعاب رقمية اأو اإنتاج اأفالمًا حتاكي 
تلك الألع���اب؟ ما هي الكيفية التي انتهجها تنظيم داع�ش 
لال�صتفادة من هذه التقنية؟ وهل جنح التنظيم يف ت�صنيع 
ما ي�صبو اإليه والو�صول اإىل الأهداف التي يريد من خالل 

ن�صر تلك الألعاب؟
ا�ستخدام الألعاب الرقمية للتجنيد من قبل جيو�ش 

عاملية:
ا�صتغالل الألع���اب الرقمية لأغرا����ش التجنيد لي�صت 
حيل���ة ابتدعه���ا تنظي���م داع����ش حي���ث �صبقه���م اإىل ذلك 
اجلي����ش الأمريك���ي. يذك���ر �صاب���ان Shaban )2013م( 
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باأن���ه ومن���ذ ال�صتين���ات امليالدية وحت���ى الت�صعين���ات كان 
اجلي����ش الأمريك���ي �صاح���ب ال�صب���ق يف متوي���ل وا�صتثمار 
ورعاي���ة �صناعة الألعاب الرقمي���ة واأن اأول درا�صة لتطوير 
لعب���ة رقمي���ة اأجراه���ا طال���ب درا�ص���ات علي���ا يف معه���د 
ما�صا�صو�صت�ش للتقني���ة كانت بتمويل كامل من البنتاغون. 
ويذكر كان���غ Kang )2014م( اأن اجلي�ش الأمريكي يروج 
حيث  للعبته الرقمية املعروفة با�صم "اجلي�ش الأمريكي". 
اأن هذه اللعبة ولأربعة عقود متوالية ما تزال تعر�ش ب�صكل 
جماين. وتعد هذه اللعبة واحدة من اأكرث الألعاب الرقمية 
حتمياًل من مواقع الإنرتنت يف وقتنا الراهن. حيث حملت 
اللعب���ة اأك���رث من )42( ملي���ون مرة حمققة رقم���ًا قيا�صيًا 
 .)2013 ،Diver م�صج���اًل يف مو�صوعة جيني����ش )دايف���ر
ولعب���ة "اجلي����ش الأمريكي" موجهة لتجني���د ال�صباب بني 
�صن )13-21( )هلم�ش Holmes، 2009(. ويذكر كانغ، 
وفق���ًا ل�صحيفة نيويورك تاميز، ب���اأن فريق التجنيد التابع 
للجي����ش الأمريك���ي ويف حماول���ة من���ه ل�صتقط���اب اأعداد 
اأكرب من ال�صباب ق���ام يف عام 1430ه� )2009م( باإن�صاء 
موق���ع يف اأح���د الأ�ص���واق يف مدينة فيالديلفي���ا. ويف ذلك 
املوق���ع ميكن لالأطف���ال ممار�ص���ة الألع���اب الرقمية ويتم 
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مراقبتهم ومن ثم اختي���ار من تظهر عليهم بوادر الرغبة 
يف النخ���راط يف العامل احلقيقي للقت���ال والتحدث معهم 
ع���ن كيف �صتكون احلياة يف القوات امل�صلحة. وعلى الرغم 
م���ن اأنه لي�ش هن���اك فرق يف اأ�صل���وب التجني���د والر�صالة 
املوجه���ة اإىل ال�صباب و�صغ���ار ال�صن بني اجلي�ش الأمريكي 
وتنظي���م داع�ش، اإل اإن كانغ يربر للجي�ش الأمريكي فعلته. 
حيث يقول كان���غ: اإن لعبة اجلي�ش الأمريكي هادفة وبناءة 
ول تق�صد ممار�ص���ة العنف ملجرد متجيد العنف ول متنح 
الالعبني قتل املارة ول الوقوف فوق جثث القتلى ول اإطالق 
الن���ار عليهم من اخل���الف. حيث جتت���ذب اللعبة ال�صباب 
م���ن خالل حتويل ممار�صي تلك اللعبة من جنود يف العامل 
الفرتا�ص���ي اإىل جن���ود حقيق���ني يف اجلي����ش الأمريك���ي. 
وعالوة عل���ى ذلك تدربهم على بع�ش الأعم���ال الإن�صانية 
من خالل القيام باأدوار جلنود يقدمون م�صاعدات اإن�صانية 
لأ�صخا����ش يف بلدان مزقتها احل���روب. ويوؤكد �صابان على 
اأن اجلي����ش الأمريك���ي ي�صع���ى لتحقيق ثالث���ة اأهداف من 
خالل الرتويج لألعابه الرقمية تتمثل يف التجنيد والتدريب 
واملعاجلات النف�صية خا�صة فيما ي�صمى ب�"ا�صطرابات ما 
بع���د ال�صدمة". ويقول دايفر �صواء اأعجبك اأم مل يعجبك 
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فلعب���ة اجلي�ش الأمريكي ت���وؤدي الغر�ش منها وب�صكل فعال 
جدًا. فبح�صب درا�صة اأجراها معهد ما�صا�صو�صت�ش للتقنية 
يف عام 1429ه� )2008م( فقد اأثرت هذه اللعبة بطريقة 
مل جتاريه���ا اأي و�صيل���ة اأخ���رى ول حت���ى جمي���ع الو�صائل 
جمتمع���ة يف ا�صتقط���اب ال�صب���اب لالنخ���راط يف اجلي�ش 
الأمريك���ي. وا�صتن���ادًا لهلم�ش ف���اإن هذه اللعب���ة مل تكتفي 
با�صتقط���اب ال�صب���اب للجي�ش فق���ط، بل اإنه���ا ولأول مرة 
منذ تاأ�صي�ش ق���وات املتطوعني يف عام 1393ه� )1973م( 
يتمكن اجلي�ش الأمريكي من حتقيق الأرقام امل�صتهدفة من 
املجندين. وبالطب���ع فالعامل الرئي�ص���ي يف ذلك يعود اإىل 
الن�صخ اجلديدة واملطورة من لعبة اجلي�ش الأمريكي والتي 
ا�صتطاعت ح���ل مع�صلة التجنيد الرئي�صية التي كان يعاين 
منها اجلي�ش. وي�صع���ى هلم�ش اإىل دح�ش حجج من يدعي 
ب���اأن �صبب ك���رثة املجندين تع���ود اإىل الأزم���ة القت�صادية 
الت���ي مرت بها البالد مما نت���ج عنه قلة الفر�ش الوظيفية 
وهو ما دفع ال�صباب اإىل النخراط يف اجلي�ش. حيث ي�صري 
هلم�ش اإىل اإن ارتفاع ن�صبة املجندين ل ميكن تف�صريها اإل 
من خالل فهم التقنيات وال�صيا�صات التي انتهجها اجلي�ش 

يف العقد الأخري. 
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منهجية تنظيم الدولة يف ا�ستغالل الألعاب الرقمية
�صع���ى تنظي���م الدول���ة اإىل ال�صتف���ادة م���ن الألع���اب 
الرقمية من خالل اأربع ط���رق رئي�صية. هذه الطرق تتمثل 
يف حماول���ة التنظي���م اإجراء بع�ش التعدي���الت على بع�ش 
 Grand( الألع���اب العاملية املعروفة كلعبة �صارق ال�صيارات
 Call( الواج���ب  ن���داء  Theft Auto – GTA(ولعب���ة 
of Duty( ولعب���ة اأرام���ا3 )AramaIII(. حي���ث يق���وم 
بع�ش اأع�ص���اء التنظيم اأو املتعاطفون مع���ه باإجراء بع�ش 
التعدي���الت الربجمية على اللعب���ة واإ�صافة �صعار التنظيم 
وبع�ش الأ�صوات كالتكب���ري واخللفيات الإن�صادية اخلا�صة 
بالتنظيم. طريق���ة تنظيم داع�ش الثانية يف ا�صتغالل هذه 
الألع���اب تتمث���ل يف حماولة التنظيم �صناع���ة اأفالم فيديو 
حتاك���ي طريقة اإخ���راج تل���ك الألعاب بهدف لف���ت اأنظار 
مدمني تلك الألعاب وا�صتقطابهم لالن�صمام اإىل التنظيم. 
الطريقة الثالثة تركز على ا�صتغالل التنظيم لتلك الألعاب 
بغر�ش ب���ث الر�صائل الدعائية اخلا�ص���ة بالتنظيم ودعوة 
ال�صب���اب و�صغ���ار ال�ص���ن وترغيبهم لاللتح���اق بالتنظيم. 
وهناك طريقة رابع���ة وت�صكل اأهمية بالغة للتنظيم، تتمثل 
يف توف���ري ه���ذه الألعاب و�صيل���ة ات�صال اآمنة ج���دًا لتبادل 
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الر�صائ���ل ب���ني اأع�ص���اء التنظيم. ول���كل واح���دة من هذه 
الطرائ���ق الأربع اأه���داف ي�صعى التنظي���م لتحقيقها ولكن 
يبق���ى التجنيد والتدريب هدفان اأ�صا�صي���ان ي�صعى تنظيم 

داع�ش لتحقيقهما.
اأوًل: اإج��راء بع���ش التعديالت على بع���ش الألعاب 

العاملية:
قام تنظيم الدولة باإجراء بع�ش التعديالت الربجمية 
عل���ى �صيف���رات اللعب���ة واأ�ص���اف اإليه���ا �ص���ورًا وخلفياٍت 
واأ�صوات���ًا خمتلف���ة. حي���ث مت ت�صميم ال�صي���ارات يف لعبة 
�صرقة ال�صي���ارات الكربى بطريقة جتذب �صغار ال�صن من 
امل�صرتكني يف اللعبة بالإ�صافة اإىل التكبريات التي يطلقها 
املهاجمون اأثناء اإطالق النار على افراد اجلي�ش الأمريكي 
)وات�ص���ون Watson، 2014(. ويذك���ر وات�ص���ون باأن �صعار 
 .)GTA( تنظي���م داع����ش يظه���ر بجان���ب �صع���ار اللعب���ة
وتعد ه���ذه اللعب���ة التي طورته���ا �صركة روك �صت���ار نورث 
الأ�صكتلندي���ة، )Rockstar North(، م���ن اأك���رث الألعاب 
الرقمية �صه���رة على م�صتوى العامل وقد بيع منها اأكرث من 
اأربع���ة وثالثني مليون ن�صخة )وات�صون(. و�صدرت الن�صخة 
اخلام�ص���ة منها، والتي اأعاد تنظيم داع�ش ت�صميم اأجزاء 
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منه���ا، يف �صهر �ص���وال 1434ه� )�صبتم���رب 2013م( حيث 
جتاوزت مبيعاتها ثمامنائ���ة مليون دولر )دايفر(. ويوؤكد 
�صاكفورد Shackford )2014م( ب���اأن اللعبة التي عدلها 
تنظيم داع�ش حتاك���ي متامًا لعبة �صرق���ة ال�صيارات حيث 
ميك���ن م�صاه���دة الالع���ب وهو ي�ص���رق ال�صي���ارات ويطلق 
النار. الف���رق الرئي�ش هنا، بح�صب �صاكفورد، اأن التنظيم 
ا�صتبدل الأ�ص���وات املو�صيقية بالأنا�صيد اخلا�صة بداع�ش. 
وميك���ن لالعب ممار�صة اللعب يف ه���ذا الأجواء اجلديدة 
وهو يرى علم التنظيم يرفرف يف اجلهة العليا من اللعبة. 
يق���ول �صِم���ث Smith )2015م( اإن تعدي���ل التنظيم للعبة 
�صرق���ة ال�صي���ارات مّكن الالعب���ني من القت���ال اإىل جانب 
اأع�صاء داع����ش مع منحهم القدرة عل���ى قتل رجال الأمن 
وتفج���ري عرب���ات اجلي����ش وه���م ي�صرخ���ون "اهلل اأكرب" 
بينما علم التنظي���م يرفرف يف اأعلى ال�صا�صة. ويوؤكد هال 
Hall )2015م( عل���ى اإن لعبة اأرام���ا3 التي تظهر مقاتلي 
تنظيم داع����ش وهم يقتلون رجال الأم���ن لي�صت من اإنتاج 
�صركة بوهيميا الت�صيكية املطورة للعبة. وي�صيف هال: باأن 
الهدف من ه���ذا التعديل حماولة التنظيم جتنيد ال�صباب 
و�صغ���ار ال�صن ممن لديهم القابلي���ة لالنخراط يف اأعمال 



21 تجربة تنظيم داعش يف استغالل األلعاب الرقمية      

العنف، ولهذا ال�صب���ب فاأع�صاء التنظيم مينحونها جمانًا 
لكل من يقر مبنا�صرة التنظيم وتاأييده.  

اأما لعبة اآرام���ا ال�صهرية والتي انتجت بوا�صطة �صركة 
بوهيمي���ا الت�صيكي���ة لتطوير الألعاب الرقمي���ة، فقد قامت 
ال�صرك���ة باإ�صافة تقنيات عالية ج���دًا ت�صعر الالعب وكاأنه 
يف معرك���ة حقيقية. ويف الن�صخة الثالثة من اللعبة اأدرجت 
ال�صركة خيارًا ميكن الالعبني من حماربة اأع�صاء التنظيم 
وقتلهم. ولكن املفاجاأة اأن جمموعة من منا�صري التنظيم 
متكنوا من التالعب ب�صيفرات اللعبة ومتكني الالعبني من 
القتال مل�صلحة تنظيم داع�ش �صد اجلي�ش ال�صوري وقوات 
الب�صمرك���ة الكردي���ة )كور����ش Kurch، 2015(. وي�صيف 
كور����ش باأن اأحد اأع�صاء منتدي���ات داع�ش جمهويل الهوية 
ذك���ر باأن���ه �صيقوم بن�ص���خ اللعبة وتوزيعها جمان���ًا على كل 
م���ن يظهر اأنه ي�صتخدم ا�صم اخلالف���ة الإ�صالمية. ويوؤكد 
كور�ش باأن���ه اإذا ا�صتطاع التنظيم انت���اج ن�صخة من اللعبة 
فاإنه���ا �صت�صتخ���دم لأغرا����ش التجنيد والتدري���ب. ويوؤكد 
ُددِرل Dodrill )2015م( باأن ال�صركة املطورة للعبة اأراما 
اأك���دت اأن الن�صخة الثالثة ا�صتملت على اإ�صافة �صخ�صيات 
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متثل اأع�صاء التنظيم الإرهابي ميكن لالعبني حماربتهم 
وقتله���م ولكن متك���ن جمموعة م���ن اأن�ص���ار التنظيم من 
ا�صتخ���دام اللعبة مبا يخدم م�صاحله���م. ويعلق هال على 
انتاج داع����ش ن�صختها اخلا�صة من �صرقة ال�صيارات والتي 
اأطلقت عليها "�صليل ال�صوارم" بقوله: عندما اأنتج الذراع 
الإعالم���ي لتنظيم داع�ش اإعالنًا ترويجي���ًا للعبة ُعد ذلك 
عمل �صخم جدًا، ولكنه مل يكن مفاجئًا لأن هذه اجلماعة 

اأ�صبحت بارعة يف جمال الت�صالت الرقمية.
ثانيًا: املحاكاة:

تنظي���م  اأن   )2015 ،Yapching( يابت�صن���غ ويذك���ر 
الدولة اأنتج فيلمًا دعائيًا م�صتفيدًا وحماكيًا اللعبة احلربية 
"نداء الواجب" )Call of Duty(. وقد ا�صتخدم تقنيات 
متنوعة كالكامريات عالية اجلودة التي تو�صع على روؤو�ش 
املحارب���ني، وبرامج ملونتاج ال�ص���وت وال�صورة. وقد متكن 
التنظيم من اإنتاج عدة اأفالم ذات تقنيات وم�صاهد �صبيهة 
 Perlmutter ب�صل�صل���ة اللعب���ة ال�صه���رية. وي�ص���ري برمل���رت
)2015م( اإىل اإن���ه ول�صم���ان ظهور ال�ص���ور ب�صكل متقن 
و�صبيه بال�صور التي تظهر يف اللعبة احلقيقية فاإن تنظيم 
 )GoPro( داع����ش يزود مقاتليه بكامريات من نوع غوبرو
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الت���ي تو�ص���ع عل���ى راأ����ش ال�صخ����ش وت�ص���ور كل الأ�صياء 
 Tassi الت���ي يراها والأعمال التي يقوم به���ا. ويوؤكد تا�صي
)2014م( على اأن تنظيم داع�ش متكن من �صهر الوح�صية 
املفرطة بالتقنيات العالية املتوافرة من خالل اإنتاج اأفالم 
فيديو ق�صرية حتاك���ي يف جودتها اأف�صل الألعاب الرقمية 
احلربي���ة. واأ�صبح التنظيم به���ذا اأخطر منظمة على وجه 
الأر����ش يف الوق���ت الراهن. حي���ث اأنتج التنظي���م اأفالمًا 
ت�ص���ور حز روؤو�ش رهائن اأمريكي���ني وبريطانيني وم�صاهد 
كثرية ل ميكن و�صف درج���ة وح�صيتها. ولكن يبقى الفيلم 
الذي انتجه التنظيم ومدته ثالث دقائق تقريبًا هو الأميز؛ 
حي���ث يظهر لقطات اأ�صلي���ة ولي�صت مقلدة من لعبة �صرقة 
ال�صي���ارات متك���ن التنظيم م���ن اإجراء بع����ش التعديالت 
عليه���ا واإع���ادة تركيبها لتوائ���م غايات التنظي���م. وكانت 
الغاي���ة الرئي�صي���ة من هذا العم���ل تتمثل بال�صع���ي لتجنيد 
ع�صاق هذه اللعبة العاملية. اأما الر�صالة فكانت تقول: "اإننا 

نفعل على اأر�ش الواقع ما تفعلونه يف اللعبة". 
ثالثًا: بث الر�سائل الدعائية اخلا�سة بالتنظيم:

وبالإ�صاف���ة اإىل ردود الأفع���ال الهائل���ة ملنت���ج داع�ش 
اجلديد، قام التنظيم بتدعيم ذلك و�صمان ن�صره للو�صول 
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اإىل اجلماه���ري يف كل م���كان باإن�ص���اء �صبك���ة �صخم���ة من 
املراكز الإعالمية ثالثة منها موجهة اإىل املتلقي يف خمتلف 
اأ�صقاع الأر����ش وهي: )الفرق���ان، والعت�صام، واحلياة( 
)لي�ص���اكا(. وت�صيف لي�صكا باأن بقي���ة املراكز موجهة اإىل 
مناط���ق يتواج���د فيها التنظيم بق���وة ك�صوري���ا والعراق اأو 
ي�صع���ى اإىل اإيجاد موطئ قدم له فيه���ا ومنها م�صر وليبيا 
واليمن وغ���رب اأفريقي���ا واأفغان�صت���ان. ويوؤك���د هغبانك�ش 
Hughbanks  )2015م( ب���اأن فري���ق التجنيد يف تنظيم 
داع�ش ي�صعون اإىل اإظهار اأنف�صهم مبظهر القريب جدًا من 
ال�صباب وذل���ك با�صتخدام �صب���كات التوا�صل الجتماعية 
وت�صوي���ر اأفعاله���م الوح�صي���ة وكاأنه���ا مغام���رة ميكن لأي 
�صخ����ش جتربته���ا. وي�صي���ف الكات���ب ب���اأن اأح���د اأع�صاء 
التنظيم ن�صر �صورة يف موقع ان�صتغرام Instagram للعبة 
ن���داء الواجب معلقًا عليها ب���اأن هذا نداء الواجب اخلا�ش 
بن���ا ولك���ن الفرق اأن الع���ودة اإىل احلي���اة )respawn( ل 
تك���ون يف ميدان املعركة كما هو احل���ال يف اللعبة ولكن يف 
اجلن���ة. وكلم���ة respawn هن���ا م�صطل���ح ي�صتخدم فقط 
يف الألع���اب الرقمية ويعني ع���ودة الالعب اإىل احلياة بعد 
امل���وت. وهذا يدل على اأن الفني���ني يف التنظيم على درجة 
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عالي���ة من الحرتافية لي�ش فق���ط يف تعديل الت�صاميم بل 
اأي�ص���ًا يف اختيار مف���ردات ذات دللت بالن�صبة لالعبني، 
ت�صعره���م وكاأن م�صم���م اللعب���ة واحٌد منه���م. وهذا يوؤكد 
م���ا ذكره هغبانك����ش باأن اأع�صاء التنظي���م يحاولون خداع 
املتلق���ي والتظاه���ر باأنهم ي�صاركونه نف����ش الهتمامات يف 
كل �صيء �ص���واء با�صتخدام �صب���كات التوا�صل اأو مبمار�صة 
الألع���اب الرقمية وحت���ى يف ا�صتخدام املف���ردات اخلا�صة 
باللعب���ة والت���ي لها وق���ع خا����ش بالن�صبة ملمار����ش اللعبة. 
وي�صي���ف هغبانك�ش اأن ر�صالة التنظيم املوجهة اإىل املتلقي 
الغرب���ي توؤكد عل���ى اأن املقاتلني الأجان���ب يح�صون بنف�ش 
احلقوق ويعاملون بنف�ش الطريقة التي يعامل بها املقاتلون 
املحليون. اأما بالن�صبة للن�صاء وهن هدف اأ�صا�صي للتنظيم 
فتقدم لهن الوع���ود مبعاملتهن بروح الأخ���وة والت�صامن. 
ولهذا ال�صب���ب خا�صة يلفت �صِمث الأنظ���ار اإىل اإن تنظيم 
داع�ش يركز يف ر�صالته على جتنيد الأفراد الذين ي�صعرون 
بن���وع من العزلة يف املجتمعات الغربي���ة. فر�صالة التنظيم 
حت���اول اإغ���راء الالعب باخل���روج من الع���امل الفرتا�صي 
يف الألعاب والعي�ش يف ع���امل الواقع احلقيقي. حيث ي�صري 
برمل���رت اأن اإحدى ر�صائل التنظي���م تخاطب ممار�ش اللعبة 
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وتطلب من���ه الن�صمام اإىل التنظيم فه���و قد جرب اللعب 
وعلي���ه اأن ياأتي لتجربة املعرك���ة احلقيقية. والتنظيم عند 
ح�ص���وره اإىل اأر�ش املعركة �صوف يوؤمن له م�صد�صا حقيقيًا 
ودبابة حقيق���ة ومدفعًا حقيقيًا والأهم اأن���ه �صيقتل اأعداء 
حقيقيني. ويوؤكد اأحد مقاتلي التنظيم لقناة )بي بي �صي( 
الربيطانية باأن حيات���ه بعد ان�صمامه اإىل التنظيم �صارت 
اأف�صل من قبل حني كان يكتفي مبمار�صة الألعاب الرقمية 

كلعبة نداء الواجب )كانغ(.
رابع��ًا: ا�ستخ��دام الألع��اب لأغرا���ش التوا�سل بني 

اأع�ساء التنظيم:
ت�ص���ري بع����ش التحقيق���ات ال�صرطي���ة اإىل اإن تنظي���م 
داع����ش ي�صتخدم الألع���اب الرقمية خا�ص���ة البالي�صتي�صن 
كو�صيل���ة للتوا�ص���ل ب���ني اأع�ص���اء التنظي���م. وكان وزي���ر 
الداخلي���ة البلجيكي جان جامبون ق���د حذر، قبل هجمات 
باري����ش، من اأن تنظيم داع����ش ي�صتخدم من�صات الألعاب 
الرقمي���ة للتوا�ص���ل ب���ني اأع�ص���اء التنظي���م والتخطي���ط 
 Tassi للقي���ام بهجم���ات اإرهابية. ويعلق على ذل���ك تا�صي
)2015م( بقول���ه: اإنه يف حال �صحت تل���ك التنبوؤات فاإنه 
من املهم تتب���ع ات�صالت تنظيم داع����ش وحماولة التغلغل 
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يف ا�صتخداماتهم لهذه املن�صات خا�صة "بالي�صتي�صن4". 
وي�صري نت�صن Knutsson )2015م( باأن التحقيقات التي 
اأعقبت هجم���ات باري�ش اأ�ص���ارت اإىل العث���ور على من�صة 
بالي�صتي�ص���ن4 يف �صقة اأحد املقبو����ش عليهم يف بروك�صل. 
وي�صي���ف نت�ص���ن باأن املن�ص���ة تتيح لالعب���ني التحدث اإىل 
بع����ش ولي�ش هناك �صعوبة يف التن�صت على ال�صبكة ولكن 
ال�صعوب���ة تكمن يف مراقب���ة ماليني املن�ص���ات. وفوق كل 
ه���ذه ال�صعوب���ات فاملن�صة تتي���ح لالعبني اإر�ص���ال ر�صائل 
م�صفرة ولكن مل يثبت جلهات التحقيق اأن اأع�صاء التنظيم 
ا�صتخدموها. وكان وزير ال�صتخبارات البلجيكية قد اأعلن 
العث���ور على قن���اة �صري���ة خم�ص�ص���ة للتجني���د ت�صتخدم 
 McAteer صبكة بالي�صتي�ص���ن )نت�صن(. ويوؤكد ماك اأتري�
)2015م( باأن تنظيم داع�ش ي�صتخدم البالي�صتي�صن لأنها 
اأك���رث اأمانًا م���ن معظم و�صائل الرتا�ص���ل الرقمية مبا فيها 

"الوات�ش اآب".
الأهداف والنتائج

ويهدف التنظي���م من اقتحام ع���امل الألعاب الرقمية 
رفع الروح املعنوية لأع�صائ���ه، بح�صب وات�صون، بالإ�صافة 
اإىل تدريب الأطفال وال�صب���اب على كيفية مواجهة الغرب 
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يف بلدانه���م والقي���ام بعملي���ات اإرهابية يف عق���ر دار تلك 
الدول���ة الت���ي تعادي دول���ة اخلالف���ة املزعوم���ة. وبغر�ش 
اإ�ص���راك اأكرب قدر من الأ�صخا����ش وجتنيدهم مل�صلحتها، 
توؤكد لي�صاكا اأن 40% م���ن اأفالم الإعدامات التي ين�صرها 
التنظي���م تظهر وب�ص���كل وا�ص���ح بع�ش املظاه���ر الثقافية 
ب�ص���كل مق�صود. والهدف من ه���ذا حماولة داع�ش حتويل 
�صحاي���ا الإره���اب ممن يت���م اإعدامه���م اإىل و�صيلة جذب 
فاعل���ة تن�صر عرب و�صائل الإعالم الغربية، بهدف الو�صول 
اإىل �صرائ���ح جماهريية اأكرب يف كاف���ة اأرجاء العامل وجعل 
الإرهاب اأكرث �صعبي���ة. وي�صري دايفر اإىل اأن هناك هدفني 
حمتمل���ني ل�صتخ���دام التنظيم هذه الألع���اب. حيث يكمن 
الهدف الأول يف اأن التنظيم يخاطب ممار�ش تلك الألعاب 
ب���اأن ممار�صت���ك للعبة �صرق���ة ال�صيارات مث���اًل، تدل على 
اأن���ك ت�صري يف الطريق لت�صبح اأح���د مقاتلي التنظيم. اأما 
الحتمالي���ة الأخرى فتتمث���ل يف اأن تنظي���م الدولة يحاول 
ا�صتغ���الل اللعبة الرقمي���ة الأكرث مبيعات عاملي���ًا لإي�صال 
ر�صالت���ه من خاللها، وهم على يق���ني اأن ر�صالتهم �صت�صل 
ب�صكٍل مبا�صر اإىل ماليني الالعبني. اأما كانغ فيالحظ باأن 
التنظي���م يف اأفالمه التجنيدية يركز عل���ى اإظهار نوع من 
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الأ�صلح���ة فقط كراجمات ال�صواري���خ، والألغام، والبنادق 
الهجومي���ة، وكاأنه���م يقولون: »يف ح���ال ان�صمام���ك اإلينا 

�صوف ت�صتخدم هذه الأ�صلحة«. 
وحتق���ق حم���الت التنظي���م الدعائية الت���ي ت�صتخدم 
الألعاب الرقمية و�صبكات التوا�صل للتنظيم ما يحتاجه من 
اأع�صاء �صواء من بل���دان العامل الإ�صالمي اأو من امل�صلمني 
يف بع����ش البل���دان الغربية. وت�صري بع����ش التقارير اإىل اإن 
تنظي���م داع�ش متكن من جتنيد قراب���ة )550( من اأملانيا 
وحده���ا. كما متكن التنظيم من جتنيد )600( مقاتل من 
بريطانيا ا�صتنادًا لتقديرات ر�صمية. وبالطبع بع�ش هوؤلء 
املقاتل���ني يع���ودون اإىل بلدانه���م حيث ع���اد )180( اأملاين 
و)300( بريطاين، وله���ذا فتنظيم داع�ش يحر�صهم على 
 )Lone Wolf( القيام بعمليات اإرهاب فردية اأو ما يعرف
بعمليات الذئب الوحيد )هغبانك�ش(. ويذكر هغبانك�ش باأنه 
ا�صتن���ادًا ملكتب التحقيقات الفي���درايل، فقد متكن تنظيم 
داع����ش من جتنيد اأطفال ل تتجاوز اأعمارهم خم�صة ع�صر 
عامًا يف داخل الوليات املتحدة الأمريكية. ونقاًل عن مدير 
وحدة مكافحة الإرهاب يف )اإف بي اآي( مايكل �صتينبا�ش 
حيث يقول باأنه ل ميكنه اجلزم 100% باأن الأطفال يف مثل 
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ه���ذا ال�صن مل يتمكنوا من الن�صمام اإىل التنظيم وال�صفر 
اإىل �صوريا. ويوؤكد برملرت اأن���ه بح�صب اإح�صائية بريطانية 
فاإن عدد امل�صلم���ني الربيطانيني امللتحقني بتنظيم داع�ش 
يف���وق عدده���م يف اجلي����ش الربيطاين. ويع���ود ال�صبب يف 
ذل���ك اإىل اإن التنظيم الإرهابي ي�صتخدم دعاية اأف�صل من 
تلك احلمالت الت�صويقية التي ي�صتخدمها اجلي�ش )اإمرت 
Emert، 2015(. وي�صيف اإمرت باأن هناك قرابة )250( 
اأمريكي قد التحقوا بتنظي���م داع�ش واأن اأعداد كبرية يتم 
تعبئته���م واإعدادهم لي�صبحوا متطرفني وذلك عن طريق 
اأفالم الفيديو والألعاب الرقمية وتويرت وغريها. واملح�صلة 
النهائي���ة �صتكون هجوم اإرهاب���ي �صبيه بذلك الذي وقع يف 
باري����ش. وامل�صكلة الأك���رب الآن اأن الأمن القومي الأمريكي 
ل يعلم عن اأعداد الذين ع���ادوا اإىل الوليات املتحدة بعد 
قتالهم يف �صفوف التنظي���م. وتعلل لي�صاكا قدرة التنظيم 
على جتنيد اأ�صخا�ش من بل���دان خمتلفة وباأعمار متفاوتة 
اإىل قيام التنظيم ببث ر�صائله بلغات حية خمتلفة. وت�صري 
بع����ش الإح�صائيات اإىل اإن التنظي���م اأطلق )120( حملة 
موجه���ة اإىل بل���دان غربي���ة 27% م���ن ه���ذه الر�صائل كان 
باللغ���ة الإجنليزي���ة، بينم���ا 15% باللغة الرو�صي���ة، و%13 



31 تجربة تنظيم داعش يف استغالل األلعاب الرقمية      

باللغة الفرن�صية، و3% باللغ���ة الأملانية. وتعلق لي�صاكا على 
ذل���ك بقولها: باأن���ه لأول مرة يف تاري���خ الب�صرية احلديث 
ي�صتطي���ع تنظيم اإرهابي الو�ص���ول مبا�صرة اإىل اجلماهري 
يف كل مكان ويتحدث اإليهم مبا�صرة وباللغة التي يفهمونها 

وبطريقة تنا�صب خلفيتهم الثقافية. 
���رترَ Sutter )2015م(، نق���اًل ع���ن املدي���ر  ويق���ول �صرَ
التنفيذي لإحدى �ص���ركات التقنية، يدعى رمزي حم�صن، 
ب���اأن هذا الكم الهائ���ل من الر�صائل وق���درة التنظيم على 
التوا�ص���ل تع���د مع�صلة ي�صع���ب احلد منها لأن���ه لي�ش من 
ال�صه���ل تعقب من�صات الألعاب الرقمية املرتبطة ب�صبكات 
الإنرتن���ت كالبالي�صتي�ص���ن والإك�ش بوك����ش. ويعلل حم�صن 
�صعوب���ة التعقب بقوله: اإن ه���ذه العملية حتتاج اإىل الكثري 
م���ن الوقت واملال للبحث يف الكم الهائل من البيانات التي 
ت�صتخدم يومي���ًا والتي تقا�ش بالترياباي���ت. ويعلق حم�صن 
على انت�صار ا�صتخ���دام الألعاب الرقمية لأغرا�ش خمتلفة 
بقوله: اإن ال�صيء العجيب يف ذلك اأن احلكومات ل تعلم اأن 
هذه احلقبة التي نعي�صها متكن خاللها اأ�صحاب الأن�صطة 
غري امل�صروعة من الدخول اإىل الإنرتنت وا�صتغالل الألعاب 
الرقمية. ولك���ن الأمر املثري لل�صخرية اأن هناك من ميكنه 
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ممار�صة لعبة رقمية كلعب���ة "نداء الواجب" والتي حتاكي 
احل���رب احلقيقية، وعل���ى الطرف الآخر جت���د اأ�صخا�ش 
ي�صتغل���ون كل ذلك لأهداف متعلقة بالتجنيد والتوا�صل مع 
اأولئك الالعبني. ويذكر �ُصرت باأنه قبل يوم واحد فقط من 
هجمات باري�ش يف �صهر �صفر 1437ه� )نوفمرب 2015م( 
والت���ي تبنتها تنظيم داع�ش، حت���دث مدير مكتب الحتاد 
الفي���درايل جيم�ش كوم���ي عن �صعوبة اإيق���اف املد العاملي 

للتنظيم.
ويعود النج���اح الذي حتققه احلم���الت الدعائية اإىل 
ق���درة التنظيم على تقدمي مادة حتاك���ي تلك التي تنتجها 
اأف�ص���ل �صركات �صناع���ة ال�صركات امل�صنع���ة لالأفالم مع 
قدرت���ه عل���ى تعديل وتكييف بع����ش الألع���اب ال�صهرية مبا 
يخ���دم اأه���داف التنظيم. وم���ن املهم القول ب���اأن عمليات 
الإنتاج تتطلب مع���دات وتقنيات باهظة الثمن. ولكن هذه 
ل متث���ل م�صكل���ة بالن�صبة لتنظي���م داع�ش ال���ذي ا�صتطاع 
ال�صتي���الء عل���ى جمموعة م���ن حق���ول النف���ط يف �صوريا 
والع���راق و�صار يبعها منه���ا مببالغ تكفي لت�صي���ري اأن�صطة 
التنظي���م. يذك���ر ثرنه���ل Thornhill )2014م( باأن اأحد 
ال�صوري���ني الذين عملوا يف اأحد مراكز التنظيم الإعالمية 
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اأف���اد باأن تنظيم داع�ش ميول دعايته ب�صكل جيد. وي�صيف 
التقن���ي ال�صوري ب���اأن التنظيم عر�ش علي���ه مبلغًا ي�صاوي 
ثالث���ة اأ�صعاف ما يتقا�ص���اه املوطن ال�ص���وري العادي وما 
اأده�ص���ه اأك���رث تل���ك املع���دات التقني���ة الت���ي و�صعت حتت 
ت�صرفه. مل تكن املع���دات ول مبلغ ال� 1500 دولر كمرتب 
�صهري وحدهم���ا م�صدر الإغراء، ب���ل اإن التنظيم اأعطاه 
منزًل و�صي���ارة حتت ت�صرفه على مدار الي���وم. وبالتاأكيد 
اأن الده�ص���ة �صتزول اإذا ُعلم اأن التنظيم يتحكم ب�صتة اآبار 
نف���ط �صوري���ة واأربعة اآبار نف���ط عراقية يبي���ع منها بطرق 
غري م�صروعة. بالإ�صاف���ة اإىل هذا فالتنظيم يح�صل على 
الأم���وال من الفدية التي يطالب بها ذوي املختطفني �صواء 
دول اأو اأف���راد. كم���ا يح�صل على املال ع���ن طريق ال�صطو 

امل�صلح والبتزاز )ثرنهل(. 
ويذك���ر لوياك���وين Loiaconi )2015م( نقاًل عن د. 
لورين���زو فيدينو، رئي�ش برنام���ج التطرف يف مركز الأمن 
الوطن���ي والرقم���ي يف جامعة وا�صنطن، ب���اأن هناك ثالثة 
جوان���ب رئي�صي���ة ت�صبب���ت يف جن���اح التنظي���م يف حمالته 
الدعائي���ة على �صب���كات التوا�صل الجتماع���ي ب�صكل عام 
وميزته ع���ن بقية التنظيم���ات الإرهابية الأخ���رى. امليزة 
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الأوىل تتمث���ل يف اأن الأف���الم الت���ي ينتجه���ا التنظيم اأكرث 
احرتافية من تلك الت���ي كان ينتجها تنظيم القاعدة زمن 
اأ�صامة ب���ن لدن. فتنظيم القاعدة كان ينتج اأفالمًا تظهر 
بن لدن جال�صًا على الأر�ش ويتحدث ملدة طويلة من الوقت 
ب�صكل لي�ش فيه ت�صويق. اأما اأفالم تنظيم داع�ش فهي اأكرث 
�صرع���ة واأكرث جاذبي���ة وت�صوي���ق وبع�صها م�صم���م لإبهار 
�صغ���ار ال�صن خا�ص���ة يف الغرب ول حتت���اج لفرتات طويلة 
م���ن الرتكيز. فه���ذا النوع من الأف���الم م�صمم خ�صي�صًا 
جليل هواتف الأي فون. وي�صيف د. لورينزو باأن اخلا�صية 
الثاني���ة لأف���الم تنظي���م الدولة تكم���ن يف ق���درة التنظيم 
على تنويع الر�صالة. فبع����ش الأفالم مليئة بالعنف وت�صبه 
الألعاب الرقمية وهي موجهة لهذه الفئة من امل�صتخدمني. 
وهناك بع�ش الأفالم املوجهة اإىل املتدينني اأو اإىل املهتمني 
باجلوانب الإن�صانية التي تظهر �صورًا ملجتمع مثايل ي�صوده 
العدل وامل�صاواة م�صتندًا على ت�صريعات دينية. اأما بالن�صبة 
للميزة الثالثة فتتمحور ح���ول قدرة التنظيم على الو�صول 
اإىل فئات كثرية من اجلماهري والتوا�صل معهم عرب ر�صائل 
ت�ص���ل اإىل هواتفهم ب�ص���كل مبا�صر، ولي����ش كما كان زمن 
القاعدة حني كان م���ن يريد معلومات عن القاعدة يحتاج 
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اإىل البح���ث عنه���ا يف املنتديات وغ���رف الدرد�صة. ويختم 
لورينزو حديثه بقوله: اإنن���ا يف زمن الدعاية حيث ت�صلك 
الر�صال���ة يف اأي مكان. والأهم من ذلك اأن جمندي تنظيم 
داع�ش ميكنهم حتديد ميول ال�صخ�ش واإغراقه بالر�صائل 

التي تنا�صبه يف حماولة للتاأثري عليه. 
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الف�سل الثاين
تحليل المشكلة
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الفصل الثاني
حتليل امل�سكلة

اإن املتاب���ع ل�صعي تنظيم الدولة اإىل ا�صتخدام الألعاب 
الرقمي���ة يف حمالته الدعائية قد يالحظ اأن معرفة اأربعة 
عنا�ص���ر اأ�صا�صي���ة قد ت�صاعد يف فه���م الأ�صباب التي تدفع 
التنظيم للرتكيز على هذه الو�صيلة يف حمالته التجنيدية. 
ت���ربز م�صاألة ت�ص���رب العنف والرغب���ة يف ممار�صته كاأحد 
اأه���م العنا�ص���ر الت���ي توؤث���ر يف ممار�ص���ي تل���ك الألع���اب 
وجتعله���م عر�ص���ة لالنخ���راط يف التنظيم���ات الإرهابية 
مت���ى ما و�صلتهم الر�صالة. العن�صر الثاين يتمثل يف اإميان 
التنظي���م باأهمية التجنيد املبكر. حيث اأن فل�صفة التنظيم 
تنادي باأهمية اإر�صاع الأطف���ال اأفكار التنظيم ومعتقداته 
م���ع حليب اأمه. وهناك عن�صر ثالث يتعلق ب�صيا�صة داع�ش 
الدعائي���ة التي ميكن اأن يطل���ق عليها »�صيا�ص���ة ال�صنارة« 
بحي���ث تبث الر�صالة كما تلق���ى ال�صنارة يف املاء ول ينتظر 
منه���ا �صي���د كل الأ�صم���اك ولكنها �صت�صي���د �صمكة واحدة 
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على الأقل. العن�صر الرابع الذي قد ي�صاعد يف فهم تركيز 
تنظيم داع�ش على ا�صتغ���الل الألعاب الرقمية يف التجنيد 
يتمث���ل يف اإدراك اإعالمي���و التنظي���م اإمكاني���ة ا�صتغ���الل 
الألع���اب يف �صياقات خ���ارج جمال الرتفي���ه. فكما ت�صتغل 
ه���ذه الألعاب يف جم���الت تعليمي���ة واإعالمي���ة وت�صويقية 
ميك���ن اأن ت�صتغل يف التجنيد. وه���ذه النظرية يطلق عليها 
»نظرية التلعي���ب« Gamification وهي تركز على حتفيز 

املمار�ش على التفاعل مع امل�صتفيد ب�صكٍل اأكرب. 
اأوًل: العنف والألعاب

تلع���ب م�صاه���دة وممار�ص���ة العن���ف دورًا حا�صم���ًا يف 
اإغ���واء بع�ش ال�صباب ودفعهم لالن�صم���ام اإىل التنظيمات 
الإرهابي���ة. ويف حتقي���ق اأجرت���ه قن���اة �ص���كاي الإخباري���ة 
)Sky News( ح���ول ال�صعي اإىل تعلي���ل ا�صتخدام تنظيم 
 ،Omega داع�ش لالألعاب الرقمية كو�صيلة جتنيد )اأوميغا
2014(. ج���اءت الإجاب���ة الأك���رث مو�صوعي���ة م���ن اأح���د 
املقبو����ش عليهم بتهم���ة النخراط مع جماع���ات اإرهابية 
ويدع���ى �صاهد بت. حيث يفيد ب���اأن الألعاب الرقمية فيها 
من العنف ما يجعلها مفيدة جدًا لتنظيم داع�ش يف جتنيد 
املزي���د من ال�صب���اب. ويت�صاءل اإذا كان لدي���ك طفل بعمر 
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ثم���اٍن اأو ت�صِع �صنني ميار�ش لعبة عنيف���ة وي�صاهد الروؤو�ش 
والأ�ص���الء تتطاير اأمام عينه، ف���اأي عقلية �صيكت�صبها هذا 
الطفل؟ حي���ث يتم جتريده من اإن�صانيت���ه وبالتايل ت�صبح 
م�صاأل���ة الذه���اب اإىل �صوريا للقتال بجان���ب تنظيم الدولة 
الإرهابي اأمرًا ي�صريًا �صبيه���ا بالذهاب اإىل "ديزين لند" 
اأثن���اء الإجازة. حي���ث اإن من �صاهم بتوف���ري تلك الألعاب 
العنيفة جعل الأمر بهذه الدرجة من ال�صهولة. وهذا التعليل 
ل يعج���ب ح�صني الباحث يف جمال مكافحة الإرهاب حيث 
يعتق���د بعدم وج���ود عالقة بني ممار�ص���ة الألعاب الرقمية 
العنيف���ة والن�صم���ام اإىل التنظيمات الإرهابي���ة بدليل اأن 
هناك كثري من الأ�صخا�ش ميار�صون هذا النوع من الألعاب 
ومل ينخرط���وا يف اأي تنظيمات اإرهابي���ة )اأوميغا(. ويوؤكد 
تا�ص���ي )2014( ما ذهب اإليه ح�صني م���ن اإنه لي�ش هناك 
عالقة بني ممار�صة الألع���اب الرقمية العنيفة والرغبة يف 
جتريب العنف على اأر����ش الواقع ولو من خالل الن�صمام 
اإىل اجلماع���ات الإرهابية. ويحتج تا�ص���ي بقوله اإن هناك 
اأ�صخا�ص���ًا اأدمنوا الألعاب العنيف���ة ولكنهم يف الواقع لي�ش 

لديهم الرغبة يف التعدي على ذبابة. 
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ويف املقاب���ل ي���رى كث���ري م���ن الباحث���ني اأن م�صاه���دة 
العن���ف يف الأف���الم وممار�ص���ة الألع���اب الرقمي���ة تزي���د 
القابلية التلقائية لتبني �صمات واأفعال عدوانية يف الذاكرة 
 ،Uhlmanna and Swansonb اأوهلمان���ا و�صوان�صن���ب(
2004(. وي�صي���ف الباحث���ان ا�صتن���ادًا لدرا�ص���ة اأجراه���ا 
اأندر�صون ودل )2000م( Anderson and Dill  اإن زيادة 
القابلي���ة ملفاهي���م العن���ف يف الذاكرة تنقل ب�ص���كٍل جزئي 
تاأثريات ممار�صة الألعاب الرقمي���ة لتتحول اإىل �صلوكيات 
عدوانية لحقة، ومن ذلك على �صبيل املثال نقل الأ�صوات 
املزعج���ة الناجت���ة ع���ن التفج���ريات يف اإح���دى الألع���اب 
وتقليدها اإزعاجًا لطالٍب اآخرين. فالتعر�ش املتكرر للعنف 
يف و�صائ���ل الإعالم ب�ص���كٍل عام قد يجع���ل التفكري والفعل 
الع���دواين ممكن���ًا ب�ص���كل دائم مم���ا يزيد م���ن احتمالية 
ت�صرف ال�صخ����ش بطريقة عدوانية خا�ص���ة حني ي�صتثار 
اأو يحب���ط. ومن امله���م هنا الإ�ص���ارة اإىل م�صاألة ال�صتثارة 
التي تنتهجها دعاية التنظيم. حيث اأن التنظيم يبحث عن 
اأ�صخا�ش ت�صربوا العنف ولديهم الرغبة يف ممار�صته على 
اأر�ش الواقع. فا�صتثارتهم بن�صرة املظلومني اأو الن�صمام 
اإىل دول���ة اخلالف���ة للدف���اع عنه���ا �ص���د اأع���داء الإ�صالم 
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ق���د ي���وؤدي اإىل ا�صتجابة ال�صخ����ش وتلبيته الدع���وة �صواء 
بالهج���رة اإىل مناطق ال�صراع اأو بتنفي���ذ عمليات اإرهاب 
فردي���ة. ويتعج���ب جنتايل���ي Gentilea ورفاقه )2004م( 
بقوله���م اإنه عل���ى الرغم من اأن الألع���اب الرقمية �صممت 
يف الأ�صا����ش لأغرا�ش ترفيهي���ة اأو تعليمي���ة اأو لتنمية روح 
املناف�صة والتحدي لدى ممار�صيها، اإل اإن معظمها يحتوي 
على حمتويات عدوانية. وي�صيف���ون باأن اإحدى الدرا�صات 
التي اأجري���ت بغر�ش حتليل حمتوى ه���ذه الألعاب اأ�صارت 
اإىل اإن قراب���ة 89% من م�صاهد الألع���اب الرقمية تت�صمن 
�صيئ���ًا م���ن العنف، كما اإن ن�صفها عل���ى الأقل يحتوي على 
م�صاهد �صديدة العنف جت���اه ال�صخ�صيات املقابلة يف تلك 

الألعاب.
وق���د قام اأندر�ص���ون ودل بتطوير م���ا اأ�صمياه "منوذج 
العدواني���ة الع���ام" )GAM( بغر����ش التف�ص���ري النظري 
للعالقة ب���ني ممار�صة الألعاب الرقمية العنيفة والعدوانية 
يف الفه���م والنطب���اع وال�صل���وك. ويق���وم ه���ذا النم���وذج 
بتو�صي���ف مراح���ل اإجرائي���ة متع���ددة ميكن م���ن خاللها 
لل�صخ�صية العدوانية وممار�صة اللعب العنيف اأن تقود اإىل 
ال�صل���وك العدواين من خالل التاأثري على احلالة الداخلية 
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لل�صخ����ش وبالت���ايل قرارات���ه وردود اأفعال���ه التلقائي���ة اأو 
املتعم���دة. وي�ص���ري اأندر�ص���ون اإىل اإن���ه من امله���م التفريق 
ب���ني تاأث���ري ممار�صة الألع���اب العنيفة عل���ى الالعب الذي 
ي�صتخدم ه���ذه الألعاب ملدة زمنية ق�صرية وبني ممار�صته 
لها على امل���دى الطويل. فاملمار�صة لوقت ق�صري توؤثر على 
كال النوع���ني للمتغ���ريات املدخلة )ال�صخ����ش والظرف( 
وميك���ن اأن توؤثر على احلال الداخلي���ة الراهنة لل�صخ�ش. 
ولك���ن املمار�صة طويلة الأمد لتلك الألع���اب العنيفة تقود، 
بالتعل���م والتدريب، اإىل من���و وتعزيز العدواني���ة املرتبطة 
بالن�صيج املع���ريف لل�صخ�ش. ويت�صمن هذا الن�صيج املعريف 
التوج�ش من الأعداء، والأفع���ال العدوانية جتاه الآخرين، 
وتوقع ت�صرف الآخري���ن بطريقة عدوانية، وكذلك اتخاذ 
مواق���ف اإيجابي���ة جت���اه ا�صتخ���دام العنف كح���ل منا�صب 
وفعال. وهذه ال�صمات التي يكت�صبها ممار�صو هذه الألعاب 
هي ما يبحث عنه جمندو تنظيم داع�ش. فهوؤلء الأ�صخا�ش 
موؤي���دون لأ�صاليب التنظيم���ات الإرهابي���ة وا�صتخداماتها 
للعن���ف املف���رط للو�صول اإىل اأهدافهم. وه���ذا قد يغريهم 
بالن�صم���ام اإىل التنظي���م بغر����ش ممار�ص���ة العنف الذي 
األف���وه من خالل العوامل الفرتا�صية وتطبيقه على الأر�ش 
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الواق���ع. ولهذا يالح���ظ اأن دعاية تنظي���م داع�ش كثريًا ما 
تخاط���ب ممار�ص���ي الألعاب بالق���ول "ما تقوم���ون به من 
خالل الألعاب الرقمية، نحن منار�صه على اأر�ش الواقع".

ترى غراِنك Granic ورفاقها )2013م( باأن الغالبية 
العظمى م���ن الأبحاث التي اأجراها علم���اء النف�ش ترجح 
التاأث���ريات ال�صلبي���ة لالألع���اب الرقمية. وت�صي���ف غراِنك 
باأن ال�صرر املحتمل يتعلق بلج���وء م�صتخدمي الألعاب اإىل 
انته���اج �صيا�صة العنف اأو الإدم���ان اأو الكتئاب. وت�صتدرك 
غراِنك هن���ا بقولها: اإننا نحرتم كل تل���ك الأبحاث ولكننا 
نوؤك���د على احلاجة اإىل الو�صطي���ة هنا والتي ل تركز فقط 
على اجلانب ال�صلبي لالألعاب الرقمية ولكنها اأي�صًا ت�صلط 
ال�صوء على اإيجابياتها عل���ى الالعبني. ولبد من الإ�صارة 
هنا باأنه لي�ش هن���اك تعار�ش بني الفريقني من يرى باأنها 
ت�صب���ب العنف وم���ن يرى اأنها ل تقود اإلي���ه. ويرى الباحث 
اأن هن���اك اآلف الأ�صخا����ش ممن ميار�ص���ون تلك الألعاب 
العنيف���ة ومل يتاأثروا به���ا. ولكن باملقابل هن���اك اأ�صخا�ش 
لديه���م القابلية للتاأثر والرغبة العارم���ة يف نقل جتربتهم 
اإىل اأر����ش الواقع. وهذا �صبيه مبا تقوم به املواقع الإباحية 
على الإنرتنت. حيث يقدم���ون اأفالمًا اإباحية جمانية على 
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الإنرتن���ت وب���ني اللحظ���ة والأخرى ت���رى اإعالن���ات تدعو 
للممار�صة احلقيقية وقد ينجحون يف ذلك.

ثانيًا: التعليم املبكر:
ت�صج���ع التنظيم���ات الإرهابي���ة الأمه���ات املتعاطفات 
معه���م على تربية الأطفال يف �ص���ن مبكرة ليت�صربوا حمبة 
الفعل الإرهابي والنخراط يف التنظيم حني يكربوا. ويذكر 
ُددِرل ب���اأن »املجاهد« الر�صيع ه���و اأحد اأهم ما يركز عليه 
تنظي���م داع�ش حني اأ�ص���در كتابه املعد خ�صي�ص���ًا لتعليم 
الأمه���ات الكيفية التي متكنهم من اأع���داد مقاتلي تنظيم 
الدولة يف امل�صتقب���ل. ويقول وذنهل Withnall  )2015م( 
اإن تنظي���م داع�ش اأ�ص���در كتيبًا بعن���وان »دور الأخوات يف 
اجله���اد« ومما جاء في���ه اأن اأهم طريقة ميك���ن لالأخوات 
الإ�صهام م���ن خاللها يف بناء الدول���ة الإ�صالمية احلر�ش 
على تربي���ة اأطفالهم على حب �صلوكيات مقاتلي التنظيم. 
ويوؤك���د الكت���اب على الأمه���ات اأن عليهن تربي���ة اأطفالهن 
بطريق���ة تخ���دم م�صتقب���ل الدولة م���ن خالل اتب���اع بع�ش 
اخلطوات والتي من اأهمها تعويد الطفل على زيارة مواقع 
التنظي���م على الإنرتنت، وم�صاهدة �ص���ور العنف التي يتم 
ن�صرها )بليزان����ش Pleasance(. كما اأن حكايات ما قبل 
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النوم، وفقًا لبليزان�ش، يجب اأن تكون عن الأعمال البطولية 
والت�صحي���ات التي يقوم بها مقاتل���و التنظيم. اأما الألعاب 
فيج���ب اأن يعود الطف���ل على ا�صتخدام األع���اب امل�صد�صات 
وم���ا �صابهها لياألفها يف وقت مبك���ر. وهذه الرتبية املبكرة 
ل تقت�صر على الأمهات فقط بل اإن بع�ش مقاتلي التنظيم 
ق���د ي�صطحبون معهم بع�ش الأطف���ال عند تنفيذ عمليات 
الإع���دام التي ينقذونها بني احلني والآخر بحق اخل�صوم. 
وي�ص���ري ُددِرل اإىل اإن م���ا ي�صمى ب�"�صب���ل داع�ش" هو طفل 
ظه���ر مع اأبي �صعد الداغ�صت���اين اأثناء تنفيذ عملية اإعدام 
بحق اثنني من جنود املخابرات الرو�صية �صورها التنظيم 

ون�صرها يف و�صائل اإعالمية خمتلفة. 
وت�صع���ى التنظيمات الإرهابي���ة اإىل خماطبة الأمهات 
لإعداد اأطفالهن لينظم���وا اإىل تنظيماتهم الإرهابية حني 
يكربوا وي�صدرون املجالت املتخ�ص�صة للن�صاء التي توجه 
مثل تلك الر�صائل ومن ذل���ك جملة كانت ت�صدرها �صرية 
ال�صم���ود الإعالمي���ة وت�صم���ى حفيدات اخلن�ص���اء جاء يف 
العدد الأول منها ر�صالة مطولة اإىل الأمهات ومما ت�صمنته: 
"اغر�ص���ن يف اأبنائك���ن حب اجله���اد وميادي���ن الفرو�صية 
و�صاح���ات الوغ���ى، وعودوهم على نغم���ات القذائف ودوي 



تجربة تنظيم داعش يف استغالل األلعاب الرقمية      48

املداف���ع واأزي���ز الطائرات وهدي���ر الدباب���ات«. ويف العدد 
ال�صاد�ش من جملة حفي���دات �صفية، التي كانت ت�صدرها 
جمموعة الأن�صار الربيدية، يثني اأحد اأع�صاء التنظيمات 
الإرهابي���ة عل���ى اإحدى الن�ص���وة وطريقة تربيته���ا لأبنائها 
حي���ث يقول: كنت اأجل�ش بقرب ولديها ال�صغريين وكنا يف 
�صيارة فكلم���ا �صاهدوا »طاغوت« ذلك البلد، قال اأحدهما 
لالآخر بلكنت���ه الطفولية اجلميلة، وبولء وبراء ر�صعوه مع 
احللي���ب، "انظر اإىل الطاغوت«. فالتنظيمات الإرهابية ل 
تطالب باإر�صاعه���م العنف مع احلليب ب���ل وتطالب اأي�صًا 
زرع بغ����ش حكام امل�صلم���ني يف نفو�صهم يف وقت مبكر لكي 
ين�ص���اأ ويكرب مبغ�ش لكل م���ن حوله فال يعرتف له ب�صديق 
غ���ري م���ن ي�صاركه م�صاع���ر العدوانية جت���اه املجتمع الذي 
ول���د وتربى في���ه. ويف مقالة بعن���وان » اخلط���ة الع�صكرية 
ل�صناع���ة اأجيال جهادي���ة« يخاطب الكاتب امل���راأة بقوله: 
اإن كنت���ي متزوجة ولديك اطفال فهن���ا تبداأ املهمة الأهم. 
اأن�صئي اأبنائك على حب اهلل ور�صوله منذ نعومة اأظفارهم 
اأر�صعيهم مع احلليب حب اجلهاد واهله وتتعدد الأ�صاليب 
يف ذل���ك ومنه���ا اطالعه���م عل���ى ا�ص���دارات املجاهدين 
الت���ي تطالعينها ل تقويل لزالوا �صغ���ار ل يفهمون بل هم 
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يفهم���ون وير�ص���خ يف خميلته���م، فقط بيني له���م باأ�صلوب 
ج���ذاب ما يج���ري. وحني يب���داأ الول���د يف املدر�ص���ة دعيه 
يح���ب الكال�صنك���وف اأن�صئيه على مطالعة �ص���ور الأ�صلحة 
ليحبها. ت�صتطيع���ني مع طفلك ان تن�صئي مع�صكرا تدريبيا 
�صغ���ريا يف البي���ت وتوفري له الألعاب الت���ي تنمي مداركه 
القتالي���ة والدفاعية، ثم راقبيه كي ل يوؤثر عليه غريك من 
املحيطني)1(. كما قامت جمموعة الأن�صار الربيدية باإنتاج 

فيلم موجه اإىل الأطفال بعنوان »اأ�صبال وزير�صتان«.
ثالثًا: التجنيد مبا يكفي احلاجة:

ت�صعى حمالت التنظيم الدعائية اإىل اإي�صال الر�صائل 
اإىل اأك���رب عدد ممكن م���ن املتلقني به���دف ا�صتقطاب ولو 
ن�صبة قليلة من املتلقني تكفي حاجة التنظيم من املقاتلني. 
وا�صتن���ادًا لربملرت، فهذه الر�صائ���ل ل تغري اجلميع ولكنها 
بالتاأكي���د �صتجتذب اأعداد حمددة تكفي الرقم امل�صتهدف 
م���ن اأعداد املجندين. وي�صدد برملرت على اإن تلك الر�صائل 

)1(  مقال���ة ن�صرت عل���ى الفي�ش بوك بعنوان "اخلط���ة الع�صكرية ل�صناعة 
اأجي���ال جهادي���ة" كتبه���ا م���ن ي�صم���ي نف�ص���ه "جه���اد الأم���ة" بتاريخ 
1432/8/10ه���� )2011/7/11م( وميك���ن الو�ص���ول اإليها عرب هذا 

http://goo.gl/lrbKhV :الرابط
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ت�صل اإىل كثري من الأطفال دون علم ذويهم. وي�صيف باأن 
الآباء يهمهم مع من مي�صي اأطفالهم الوقت خارج املنزل، 
ولك���ن كث���ري منهم ل يعل���م مع من مي�ص���ي الطفل وقته يف 
الع���امل الرقمي �ص���واء يف �صبكات التوا�ص���ل الجتماعي اأو 
الألعاب الرقمية. وي�صدد ليجاك LeJacq )2014م( على 
اإن تنظي���م داع�ش لن يج���د اأي �صعوبة يف جتنيد اأ�صخا�ش 
مثل اإرك هار�ش الذي اأطلق النار على زمالئه يف املدر�صة 
وقت���ل اأكرث من ع�صرة اأ�صخا����ش. وي�صيف باأن املهمة تبدو 
�صهلة لتجنيد اأولئك الذين يرون الهدف الرئي�صي من هذه 
احلياة يتمثل يف القتل. ويت�صاءل اإىل اأي مدى �صت�صل هذه 
الر�صائ���ل واإىل اأين �صتنتهي �صيا�صات التنظيم التجنيدية. 
ويخت���م ليج���اك ت�صاوؤلت���ه بقوله: كم م���ن الأطفال الذين 
يج���دون متنف�صًا لعدوانيتهم يف لعبة "نداء الواجب" اأو يف 
الريا�ص���ة اأو يف مو�صيقى "الِهب ُه���ب" رمبا يقدمون على 
خط���وة كارثي���ة حني ي���رون اأن تنظيم داع�ش ه���و الو�صيلة 
لتحويل حي���اة العنف الفرتا�صية اإىل واق���ع ملمو�ش. وقد 
اأج���رى الباح���ث ا�صتطالع���ًا ميداني���ًا، يف حمافظة جدة، 
ع���ام 1429ه� )2008م(، �صمل مئة اأ�صرة كل واحدة منها 
تتاأل���ف من اأح���د الوالدين واأح���د الأولد )ذك���ور واإناث( 
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مم���ن يدر�صون يف اإحدى املرحلت���ني املتو�صطة اأو الثانوية. 
وق���د اأ�صارت اإح���دى نتائجه اأن معظم الآب���اء والأمهات ل 
يعرفون الكثري عن اأبنائهم ول عّما يفعلون داخل منازلهم 
ف���ال نوعية القن���وات التلفزيوني���ة التي ي�صاهده���ا الأولد 
معلومة لكثرٍي من الآباء والأمهات ول مواقع الإنرتنت التي 
يت���م ت�صفحها ونف�ش ال�صيء ينطبق على الهواتف اجلوالة 

والألعاب الرقمية.
Gamification رابعًا: نظرية التلعيب

التلعي���ب اأو اللوعب���ة تقني���ة جدي���دة تعم���ل على دمج 
عنا�ص���ر اللع���ب يف ح���الت ل تعد لعب���ًا يف حماولة جلذب 
الزبائ���ن والط���الب وامل�صتخدم���ني الذي���ن ي���وؤدون مه���ام 
روتيني���ة م���ن خالل اأنظم���ة حمف���زة كاملكاف���اآت وغريها 
 Skillicorn 2013(. يقول �صكليك���رن ،Prince برن����ش(
)2015م( ب���اأن التلعي���ب م�صطلح ميك���ن اأن يكون تكتيك 
اإقناعي وق���د يكون تقنية ف�صامية بحي���ث تقل�ش العالقة 
ب���ني الفع���ل والنتيجة وه���ي ت�صتحق اأن تع���د مظهر جديد 
للدعاي���ة. وي�صي���ف �صكلكرن باأن اللوعبة متث���ل �صرخة اأو 
مو�صة يف عامل الأعمال والتعليم كطريقة ميكن من خاللها 
زيادة التحفي���ز من خالل خلق قواعد حمفزة كامل�صتويات 



تجربة تنظيم داعش يف استغالل األلعاب الرقمية      52

املتفاوت���ة اأو املكاف���اآت اأو املناف�ص���ة. ولي����ش مفاج���اأ القول 
ب���اأن م�صوؤولو الدعاي���ة يتبنون ه���ذه ال�صرتاتيجية لزيادة 
التحفي���ز يف جمتمعاتهم خا�صة ح���ني تكون الفئة العظمى 
م���ن امل�صتهدف���ني يف منطقة بعيدة كوجوده���م يف البلدان 
الغربي���ة. ومن خالل ه���ذه النظرية ي�صع���ى تنظيم داع�ش 
اإىل حتفيز الأ�صخا�ش وحثهم على اللتحاق بالتنظيم من 
خ���الل بعث ر�صائل تت�صم���ن وعود باأجواء م���ن املغامرات 
والتناف����ش واإه���الك اأعداء حقيقيني والتعام���ل مع اأ�صلحة 
فتاكة على اأر�ش الواقع. وهناك بع�ش التف�صريات النف�صية 
الت���ي ق���د تفيد يف فه���م اأ�صب���اب ا�صتجابة بع����ش ال�صباب 
و�صغ���ار ال�صن لن���داءات التنظيم���ات الإرهابي���ة ونداءات 
داع����ش عل���ى وجه اخل�صو����ش. ومن ه���ذه التف�صريات ما 
يذكره ج���ون هورغ���ان، الخ�صائي النف�ص���ي والباحث يف 
جمال الإرهاب، عن قدرة تنظيم داع�ش على جتنيد هوؤلء 
ال�صباب م�صتغاًل رغبته���م يف اإيجاد طريقة لتلبية اأي نداء 
ي�صعرهم باأنهم يفعلون �صيئ���ًا اإيجابيًا ومفيدًا يف حياتهم. 
وي�صي���ف هورغ���ان باأن ه���ذا العامل ه���و الأك���رث �صيوعًا. 
بالإ�صافة اإىل اجلانب النف�صي، هناك جانب اأخالقي قوي 
جدًا يكم���ن يف اأن �صحايا التجنيد يوؤت���ون من باب ن�صرة 
.)2014 ،Singal املظلوم ورد احلق اإىل اأ�صحابه )�صنغال
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اخلامتة

من الوا�صح اأن تنظيم داع�ش يحاول ا�صتغالل الألعاب 
الرقمي���ة من اأجل الو�صول اإىل فئ���ة ال�صباب و�صغار ال�صن 
لتجنيده���م. وق���د بني الكت���اب اأن التنظيم جل���اأ اإىل هذه 
الو�صيل���ة لي�ش للتجنيد فقط بل اأي�ص���ا كو�صيلة توا�صل بني 
اأع�ص���اء التنظي���م. وقد بني الكت���اب اأن التنظيم ا�صتخدم 
هذه التقنية بالتغلغل غ���ري امل�صروع يف �صيفراتها وتعديلها 
اأو حماكاتها و�صناعة اأفالم على نف�ش الدرجة من اجلودة. 
بالإ�صافة اإىل قيام التنظي���م با�صتخدام من�صات الألعاب 
للتوا�ص���ل م���ع الالعبني م���ن �صغ���ار ال�ص���ن يف كل مكان. 
والأهم من ذلك كله ا�صتخ���دام من�صات الألعاب الرقمية 
كو�صيل���ة ترا�صل اآمنة جدًا. كما بني الكتاب اأن التنظيم قد 
حقق جناحات ملمو�ص���ة يف حمالته الدعائية، ورمبا يعود 
ال�صبب يف ذل���ك اإىل توافر الأموال يف اأيدي القائمني على 
التنظيم، اإ�صاقة اإىل ا�صتخدامهم طرق ابتكارية ومتقدمة 
لبث ر�صائلهم. وقد حاولت تف�صري هذه الظاهرة من خالل 
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بي���ان املنهجية الت���ي اتبعه���ا التنظيم با�صتخ���دام نظرية 
التلعيب التي تنمي روح املناف�صة لدى الأ�صخا�ش وتدفعهم 
اإىل الن�صمام اإىل اجلماعات الإرهابية ليطبقوا على اأر�ش 
الواقع ما مار�صوه يف العوامل الفرتا�صية. كما اإن التنظيم 
�صعى اإىل ا�صتغالل الروح العدوانية لدى ممار�صي الألعاب 
العنيف���ة وعم���ل على جتيريه���ا خلدمة اأهداف���ه، مو�صحًا 
العالق���ة بني الألعاب الرقمية العنيفة وامليل اإىل العدوانية 
لدى الالعبني. وقد لحظت حماولة تنظيم داع�ش اإغراق 
و�صائ���ل التوا�صل املختلفة ومنها من�صات الألعاب الرقمية 
بر�صالت���ه الدعائي���ة ليق���ني القائم���ني عليه���ا اأن ا�صتجابة 
ن�صبة ول���و قليلة جدًا من م�صتخدمي تل���ك الألعاب �صتوفر 
للتنظي���م كل ما يحتاج���ه من جنود. وفل�صف���ة التنظيم يف 
ا�صتخدام ه���ذه الألعاب وخماطبة �صغ���ار ال�صن تعود اإىل 
�صيا�صي���ات التنظيم���ات الإرهابية واإميانه���ا باأهمية تربية 
الأجي���ال القادمة على ت�صرب الفكر الإرهابي منذ ال�صغر 
ك���ي يلتحقوا بالتنظيم حني يكربوا وق���د �صّبوا على ت�صرب 

الأفكار العدوانية الإرهابية التي ميار�صها التنظيم. 
وله���ذا كله، فمن املهم اأن يالح���ظ املعنيون مبكافحة 
الإرهاب اأن الأطفال و�صغار ال�صن باتوا يخ�صعون للو�صيلة 
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الرقمي���ة مبختل���ف اأ�صنافه���ا وك�صب عقوله���م وحمايتهم 
و�صائ���ل  يول���وا  اأن  يتطل���ب  الإرهابي���ة  اجلماع���ات  م���ن 
الت�صالت الرقمية قدرًا كب���ريًا من حيز اهتمامهم. كما 
اإن���ه من امله���م توعية ال�صباب و�صغ���ار ال�صن بخطورة تلك 
اجلماعات وحثه���م على التعاون مع رج���ال الأمن لالإدلء 
ب���اأي معلومات تتعلق بالتجنيد �ص���واء وقعت عليهم اأو على 
اأي م���ن اأ�صدقائهم خا�صة واأنه م���ن ال�صعب جدًا مراقبة 
جميع املن�صات وا�صتك�صاف ما يدور فيها. والأهم من هذا 
كله التاأكي���د على اأولياء الأمور خا�ص���ة الوالدين ب�صرورة 
معرفة نوعية الألعاب التي ميار�صها اأطفالهم مع مالحظة 
ت�صرفاته���م. فالطفل الذي كان قبل عق���د من الزمن قد 
يك���ون اآمن���ا يف غرفة نوم���ه رمبا يكون له���وه يف ال�صارع يف 
الوقت الراهن اأك���رث اأمانا بالن�صبة له من بقاءه يف غرفته 

مع تلك الألعاب.
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