
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج والتدمير والتخريب   القتل وتستبيح   فساًدا، األرض في اإلرهابية الجماعات   تسعى ج  دات واهية، بح  عتق   وم 

 اإلرهابية التنظيمات أبرز أحد داعش تنظيم   الجماعات: هذه ومن قاعدتها. وتوسيع نفوذها، لبسط باطلة؛

ةً  وأكثرها ماته وتمتد   وسوريا، والعراق نأفغانستا في المنتشر القاعدة وتنظيم   وفتًكا، وحشيَّ  إفريقيا إلى هج 

د الذي األكبر الخطر الصومالية الشباب وحركة العالم. من أخرى وأنحاء   وأوروبا  الجوار، ودول الصومال أمن   يهدِّ

 الجنسي. والعنف واالضطهاد والقتل الخطف جرائم ارتكاب في تمادت التي نيجيريا، في حرام بوكو وجماعة

فة اإلسالم ةنصر وجماعة قة في التنظيمات أخطر ضمن المصنَّ  تحالف أكبر   تضم   كونها اإلفريقي؛ الساحل ِمنط 

 العالم. أرجاء في المنتشرة األخرى الجماعات مئات عن فضاًل  القاعدة، لتنظيم موال  

 والحاضر الماضي بين

د، واألعضاء الموالين من عدد أكبر لضمِّ  وسائل   عن تبحث   وهي الجماعات هذه نشأة منذ  وإعدادهم الجد 

ا ا ماديًّ ة نهاية فمع أنشطتها. في واالنخراط بمصالحها، والقيام لخدمتها، ومعنويًّ  التجنيد   كان الثانية األلفيَّ

ق الطلبة ومعسكرات والجامعات والمدارس المساجد على يعتمد افة، وِفر   على يعتمد وأغلبها الكشَّ

القات لة، وسائل   مع لوجه، وجًها والتفاعل الشخصية، الع   السمعية، واألشرطة المنشورات، مثل: مكمِّ

ابة أحاديث   في الدينية، العاطفة إثارة على للشباب استمالتها في تعتمد التي البصرية؛ واألشرطة  جذَّ

ثين  . مشاهير ومتحدِّ

رت لوسائل  ا تلك أن غير ا؛ كثيًرا تطوَّ ات ظهور بعد حاليًّ  ومواقع اإلنترنت، وشبكات االصطناعي، الذكاء تقنيَّ

ل  التنظيمات، هذه أبناء من األجيال لدى وأخطرها الوسائل أهمَّ  التواصل مواقع   فباتت االجتماعي. التواص 

 أعضاء إلى االنضمام على شجيعهموت بأفكارها، وإقناعهم الشباب، من عدد أكبر استدراج في عليها وتعتمد

يدان في التنظيم عد. من دعمهم أو القتال، م   قادتها بين للتواصل أيًضا اإلرهابية الجماعات   وتستخدمها ب 

ما وال وعناصرها، ع لها، الواسع الجغرافي االنتشار ظلِّ  في سيَّ فين األفراد وتوز   أنحاء في بالتجنيد المستهد 

قة األخبار تحديث عن فضاًل  العالم، رة والمقاطع والخطب البيانات وبثِّ  بأنشطتها، المتعلِّ  والتسجيالت المصوَّ

 وقصص الفيديو كألعاب والمراهقين، الفتيان انتباه تسترعي التي والموادِّ  خطابها، تدعم التي الصوتية

نشر ذلك وبموازاة واألناشيد. األطفال ض رسائل   ت  ج العنف، على تحرِّ روِّ  لينتهي   اإلرهابية، األعمال ارتكاب   وت 

فين ببعض األمر برز صفوفها. إلى واالنضمام المتطرفة بالعناصر المباشر االتصال إلى المستهد   استخدام   وي 

ااًل، سالًحا أصبحت حتى واسع، نحو   على االجتماعي التواصل ووسائل اإلنترنت لشبكة اإلرهابية الجماعات  فعَّ

 . واستقرارها أمنها يدوتهد الدول، اختراق به تستطيع

ل  اإلرهاب لمحاربة العسكري إلسالميا التحالف في الكويت دولة ممثِّ

اف الركن العميد  الجطيلي ناصر نوَّ

 وسائل في التجنيد وطرق اإلرهابية الجماعات

 االجتماعي التواصل



 

 

زات   كثيرة مميِّ

زات إلى التجنيد عمليات في االجتماعي التواصل لوسائل المرتفع االستخدام   ويرجع  فقد بها، تمتاز التي المميِّ

قلةً  أحدثت جرى إذ العمليات؛ تلك في ن  . عالمي نطاق على ت  جد   الدول، بين والحدود بالحواجز تعترف ال فهي م 

جري   أن العالم من مكان أيِّ  في لتنظيما عضو وبإمكان نشئ   أو نومه، غرفة في وهو ما شخص   مع حواًرا ي   ي 

رف   نون كثيرين أشخاًصا تضم   حوار غ  ًرا مقطًعا ينشر   أو مختلفة، بلدان في يقط  ه مصوَّ  ماليين   ليشاهد 

 . واحد وقت في األشخاص

ي ميزة   الوسائل هذه وتتيح   ية؛ التخفِّ ب الدولة، أعين عن ما حد   إلى بعيدة   فهي والسرِّ  عليها السيطرة وتصع 

ل من نشئ   أن للفرد ويمكن األمنية، األجهزة ِقب  ، باسم حساًبا ي  رات العودة يمكنه إغالقه وحال   وهمي   بعش 

 الجمهور، من كبيرة وأعداد مختلفة فئات إلى ووصولها المفتوحة، طبيعتها عن فضاًل  األخرى. الحسابات

صل محمول هاتف أو حاسوب   من أكثر   إلى تحتاج ال إذ استخدامها؛ وسهولة تكِلفتها، اضوانخف  بشبكة متَّ

 .باإلنترنت

مة التواصل وسائل أشهر ومن نشئ ما وغالًبا ويوتيوب. وتويتر، فيسبوك، التجنيد: عمليات في المستخد   ت 

ةً  حسابات   اإلرهابية التنظيمات ا؛ معها المتوافقين الجتذاب موعات  ومج المواقع، هذه على لها خاصَّ  إذ فكريًّ

هم تحاول م واحدة، بقضية ربط   تمتلك المثال: سبيل على استقطابهم. ليسهل   مشترك؛ وهدف متماثلة، وِقي 

ه األمر وينطبق المشتركين، آالف   يتابعه تويتر على حساًبا النيجيرية «حرام بوكو» جماعة  حركة» على ذات 

 . الصومال في «الشباب

نشئ  من الموادِّ  حذف حال   الستخدامها شهرًة؛ األقلِّ  التواصل وسائل على أخرى حسابات   الجماعات   هذه وت 

ل حات مديري ِقب  ون داعش تنظيم عناصر   ويبحث تويتر. أو فسيبوك صف   عن اإللكترونية بالدعاية المعني 

 وترويج الختراقها متابعًة؛ المشاهير كثرأ وعن تداواًل، األكثر والموضوعات النشيطة، )الهاشتاجات( الوسوم

 .فيها التجنيد إلى والدعوة دعايتها

 وحقائق   أرقام  

ات تشير شرت إحصائيَّ  ما وهو االجتماعي، التواصل شبكات يستخدمون شخص مليار 4.48 نحو أن إلى حديًثا ن 

ان من 56% يعادل ة وفي األرض، سكَّ  مليون 520 نحو نضمَّ ا م2021 ويوليو م2020 يوليو بين ما المدَّ

ا جديد، مستخِدم ون جديد مستخدم مليون 1.4 نحو أن يعني ممَّ ا ينضم  ب الوسائل. هذه إلى يوميًّ  وبحس 

 هذه أن شكَّ  وال المحمولة. أجهزتهم من إليها يصلون التواصل وسائل مستخدمي من 91% فإن التقرير

 التواصل بوسائل اإلرهابية الجماعات الهتمام قوي   دافع التواصل وسائل على المنتشرة الضخمة الحشود  

 . التجنيد عمليات في االجتماعي

اق   يكن لم اإلرهابي داعش تنظيم أن ومع  على وحضوًرا نشاًطا األكثر   يبقى الوسائل، هذه استخدام إلى السبَّ

اتها؛  فيسبوك في حسابات إدارة على قادرة   واالحتراف، الخبرة من عالية درجة   على إلكترونية ِفرق   فلديه ِمنصَّ

ات المعرفة أدواِت  يمتلك وهو فاعل، نحو   على ويوتيوب وتويتر ه التي والتقنيَّ ن   العالم هذا اختراق من تمكِّ

ا الشباب وابتزاز االفتراضي، ا عاطفيًّ يًّ هم ومادِّ شير إليه. لضمِّ ات وت   إلى المنتسبين من 80% أن إلى اإلحصائيَّ



 

 

دوا داعش تنظيم نِّ ر أعداًدا وأن االجتماعي، التواصل وسائل اسطةبو ج  ون باآلالف تقدَّ  التنظيم إلى ينضم 

ا الت بواسطة سنويًّ  . اإللكترونية التجنيد حم 

ا الغريب ومن ر الجماعات بعض أن حقًّ ح إعالنات   األحيان بعض في تنش   انتحارية، عناصر   إلى حاجتها عن فيها تصرِّ

علن كانت لو كما  للشباب مدخاًل  الدينية العواطف مستخدمةً  الخارجية! أو الدفاع ِوزارة في رةً شاغ وظائف   ت 

هم فهي والمراهقين،  سبيل في واالستشهاد الله، شرع وإقامة الخالفة، أرض عن والدفاع الجهاد على تحث 

ة. والفوز الله،  عمارهمأل المالئم اإللكتروني بالمحتوى الشباب اإلرهابية الجماعات   وتستهدف بالجنَّ

ا األسري. محيطه عن وعزله واحد بمستخِدم االنفراد ثم وطموحاتهم،  إلى الحسابات هذه بعض دفع ممَّ

 حساب ألف 125 نحو أغلق   فقد م،2015 عام منتصف في تويتر موقع فعل كما المتطرف، المحتوى حذف

ع شجِّ د اإلرهابية األعمال على ت   .األفراد وتهدِّ

  اإللكترونية األلعاب

ما وال األتباع، لتجنيد أيًضا اإللكترونية األلعاب اإلرهابية الجماعات   تستغل   االجتماعي التواصل وسائل ومع  سيَّ

ًبا وأقل   تعقيًدا، أكثر   فهي والمراهقين، األطفاِل  ل من تعق  ظهر األمنية. الجهات ِقب   أن الحديثة الدراسات وت 

دمن أطفال عشرة كلِّ  من واحًدا ر ب،األلعا هذه ي  ا بها، ويتأثَّ حدث   أن يمكن ممَّ له عنيفة، نوازع   فيه ي   إلى تحوِّ

دواني شخص  . بالعنف حافل اإللكترونية األلعاب وتاريخ   للمجتمع، مبغض ع 

 بعيًدا األلعاب، هذه ممارسة في أوقاتهم أغلب   ويقضون المجتمع، يعتزلون ما غالًبا األطفال هؤالء من وكثير  

رعان الجماعات، لهذه سهلة فريسةً  يصبحون والحياتية؛ العملية خبرتهم لضعفو األسرة. رقابة عن  ما وس 

ذ ب إليهم تنف  ر عقولهم، لتخرِّ  للذات. وتأكيًدا للمتعة، مصدًرا العنف من تجعل إذ ومستقبلهم؛ حاضرهم وتدمِّ

ر نتيجة   المآسي بعض   وقعت وقد  .العنيف السلوك وازدياد األلعاب بهذه التأث 

س صحيفة  » وكشفت ا نموذًجا الكويتية «القب  تها النوع، هذا من التجنيد عمليات إلحدى واقعيًّ  أطفال   ضحيَّ

ر كويتيون رِّ  في )أحداث( فتيان ستة على القبض   الدولة أمن جهاز   ألقى فقد األلعاب، هذه بواسطة بهم غ 

ودرت داعش، تنظيم مع تواصل على كانوا م2020 عام ديسمبر ة   وص   مع مراسالت على تحتوي اسيب  حو عدَّ

هم اعترف التحقيق وفي اإلرهابي. التنظيم  اإللكترونية األلعاب إحدى عبر معه تواصل شخًصا بأن أحد 

د الشهيرة،  التواصل وسائل عبر معه تواصل أسبوع مرور وبعد اللعبة، هذه في فريقه إلى االنضمام وتعمَّ

ث االجتماعي،  الفكر هذا باعتناق أقنعه حتى الدينية، العاطفة ستغالًّ م الداعشي، الفكر عن معه وتحدَّ

ة غرفته في داعش تنظيم أعالم بوضع وطالبه المنحرف، رسل أن على أسرته، بمنزل الخاصَّ ا دعًما له ي   ماليًّ

ا ة لتجنيد سخيًّ  .أصدقائه بقيَّ

م وما ط خطر من اأبنائن على حفاًظا والحذر؛ الِحيطة إلى ويدعو القلق، يثير ريب بال تقدَّ باع التور   هذه باتِّ

صين بهؤالء تبصيرهم ويجب وأفكارهم. بآرائهم االقتناع أو الجماعات،  السليم، بالفكر وتحصينهم بهم، المتربِّ

ضون حين الوالدين إبالغ أهمية مع بل كل وإغالق االستغالل، هذا لمثل يتعرَّ  الجماعات هذه وصول أمام الس 

 .فيهم والتأثير النشء، إلى

 



 

 

 ختاًما

ما وال صفوفها، في العناصر من مزيد لتجنيد التواصل وسائل استخدام في اإلرهابية الجماعات   نجحت  سيَّ

ي   وإن االهتمام. وعدم بالتهميش يضيقون الذين والمراهقين الشباب فئات  يسير   أن يجب الخطر لهذا التصدِّ

 : اتجاهين في

ي أولهما:  اإلرهابية، محتوياتها ومنع حساباتها، بحذف االجتماعي، لتواصلا وسائل على الجماعات لهذه التصدِّ

لة أمنية ِفرق إعداد مع األهداف. هذه تحقيق على تساعد التي التشريعات وإصدار ا؛ تأهياًل  مؤهَّ  إعالميًّ

نها رة واضحة رسائل   صياغة من يمكِّ ها التي األكاذيب مواجهة تستطيع وصادقة، ومؤثِّ  الجماعات مواقع تبث 

 . اإلرهابية

 النفسية بالجوانب بالعناية التنظيمات؛ هذه مصيدة في الوقوع من والمراهقين الشباب على الحفاظ   ثانيهما:

م، العنف وممارسة التطرف نحو تدفع التي واالجتماعية والثقافية فات وتقويم المنظَّ  السلوكية التصر 

رة؛ مراحل   في التطرف في للمنخرطين طال من لمنعهم مبكِّ قني الوعي ونشر الجماعات، هذه في تور   التِّ

ثلى التعامل بوسائل  لها، اآلمن االستخدام على الشباب وتدريب االجتماعي، التواصل مواقع مع الم 

 منهم. انتباه دون له فريسةً  يقعوا أن يمكن وكيف اإللكتروني، اإلرهاب خطر   وتعريفهم


