
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولي المجتمع   شهد  والتجنيد لالستغالل األطفال ضتعر   في كبيًرا ازدياًدا الماضية القليلة السنوات في الدَّ

نت واإلرهابية، المتطرفة الجماعات أيدي على ولية التقارير من كثير   وبيَّ  للقلق. المثيرة الظاهرة هذه جوانب   الدَّ

ل من واستغاللهم األطفال تجنيد ظاهرة   المقال   هذا يناقش  والمنظمات العنيفة المتطرفة الجماعات ِقب 

 .الظاهرة هذه وراء تقف التي والذرائع اإلجرامية، والدوافع الِعرقية، أو لدينيةا والعوامل اإلرهابية،

 مكان كل   في استغالل

ت اإلرهابية حرام بوكو جماعة أن أممية تقارير   ذكرت د  ت جنَّ  بين نيجيريا، في تقريًبا طفل آالف ثمانية   واستغلَّ

ت م.2018و 2009 عامي ه م2015 عام في المتحدة األمم   ورصد  ق حالة 275 نحو وحد  دهم بأطفال تتعلَّ  جنَّ

دت الصومالية الشباب حركة أن أممي تقرير   ذكر الصومال وفي سوريا. في اإلرهابي داعش تنظيم    جنَّ

ت  جمهورية في اإلرهابية الجماعات واستغلت م.2018 عام في فتاة 72و طفاًل  2228 إلى يصل ما واستغلَّ

م اليمن وفي طفاًل. 1049 الديمقراطية الكونغو جمهورية وفي طفاًل، 291 الوسطى إفريقيا  المنتدى تقدَّ

 المتحدة، لألمم التابع اإلنسان، حقوق لمجلس واألربعين الثانية الدورة في اإلنسان لحقوق األوروبي العربي

رة   جنيف، السويسرية العاصمة في م2020 مايو في انعقدت التي  حةالمسلَّ  الجماعات تجنيد   تكشف   بمذكِّ

قة   تزال وال البالد. في يمني طفل ألف 23 لنحو ل اإلفريقي الساحل ِمنط   في لألطفال متواصاًل  تجنيًدا تسجِّ

ت اإلرهابية. التنظيمات ق   في طفاًل، 150 مقتل   UNICEF( يونيسيف )للطفولة المتحدة األمم منظمة   ووثَّ

 . م2019 عام من األول النصف

ب نشئت التي اإليرانية )الباسيج( منظمة   تقوم األوسط، شرقال لمعهد بحثية ورقة   وبحس  ة بعد أ   وجيزة مدَّ

ت الخمينية، الثورة اندالع من لطة وخضع   المقاتلين بتجنيِد  م،2007 عام في الثوري للحرس الرسمية للس 

فق   وتدريبهم. الثوري الحرس في أطفال وبينهم  المواطنين إلى إضافةً  فإنه األمريكية، الخزانة ِوزارة موقع وو 

د اإليرانيين،  لواء إلى لالنضمام عاًما، 14 أعمارهم تتجاوز ال أطفال   وفيهم أيًضا، أفغاًنا مهاجرين )الباسيج( تجنِّ

حة قتالية جماعة وهي )فاطميون(، د سوريا. في اإليراني الثوري الحرس لسيطرة خاضعة مسلَّ  في آخرين وتجنِّ

 الثوري الحرس لهيمنة أيًضا يخضعون باكستانيين مواطنين تضم   التي اليةالقت الجماعة تلك )زينبيون(، لواء

 . سوريا في اإليراني

ة التفتيش إدارة تقرير   ولفت ات أن إلى )بنتاغون(، األمريكية الدفاع ِوزارة في العامَّ  الديمقراطية سوريا قوَّ

سًرا اعتقالهم بعد صفوفها، في األطفال تجنيد   تواصل كا(، كا بي ك/ ب )ي حزب عليها يهمين التي  من ق 

مات  . سوريا شرقي شمال في الالجئين مخيَّ

 للمركز السابق والمدير المؤسس والتطرف، اإلرهاب في مختص باحث

 األردن. الفكري، التطرف لمكافحة األردني

 العظامات عارف محمد د.

  واستغاللهم األطفال تجنيد

 اإلرهابية المنظمات إستراتيجيات في



 

 

 األطفال تجنيد دوافع

 الفكر نقاء سوى يحملون ال الذين الصغار، األطفال استقطاب إلى واإلرهابية المتطرفة المنظمات   تسعى

 قلوبهم، في العنف بِّ وح عقولهم، في وقدسيته القتال حتمية وزرع مشاعرهم، لتأجيج الِفطرة؛ وبراءة

لوا نق   اإلرهابية الجماعات وتستغل   معاركهم. في مطيعة قتل   أداة   ويصيروا القتال، ساحات إلى بعد   فيما لي 

ل ألنه واليافعين؛ األطفال بول وأرجى أطوع   فهم ومقاومتهم؛ رفضهم احتمال ويقل   تلقينهم، يسه   عقيدة لق 

ب الكراهية، ْسل لعمليات والخضوع نف،الع برامج على والتدر  ة؛ المعسكرات في األدمغة غ   بمشاهدة الخاصَّ

رة، والقتل اإلعدام مقاطع هم المصوَّ ت مما اإلرهابية، العمليات تنفيذ على وحثِّ  العدوان   نفوسهم في يثبِّ

 . انتحارية بشرية قنابل   إلى وتحويلهم األوامر، تنفيذ في وانصياًعا والء أكثر   ويجعلهم والوحشية،

بهات، إثارةً  أقل   األطفال أن عن فضاًل  هذا ي ما غالًبا واستغاللهم للش  ات تنفيذ إلى يؤدِّ  لفت دون المهمَّ

 فإن اإلرهابية؛ التنظيمات لدى األطفال فئة من االستفادة في أثًرا االقتصادي للجانب فإن وكذلك لألنظار.

 .والرجال الشباب أجر من بكثير أقل   الصغار أجر

هم الهدايا، كتوزيع مختلفة؛ بوسائل   باألطفال التغرير   يويجر مات إلى وضمِّ  لهم والسماح الدعوية، المخيَّ

ف وقد بها. واللعب األسلحة باستخدام خط  دون األطفال ي  جنَّ د وكذلك ذويهم، علم دون وي  جنَّ  كبيرة أعداد   ت 

د وال الشوارع، أطفال أو األيتام األطفال من  مواقع بواسطة األطفال تجنيد في اإلرهابية المنظمات   تتردَّ

ل ومواقع اإلنترنت  التسلية عن فيها بحثهم عبر سهاًل  صيًدا فيها األطفال يكون التي االجتماعي، التواص 

ل واالستكشاف  .  اآلخرين مع والتواص 

ع بة؛م وخطابات وِعرقية ودينية وفكرية عقيدية بأسباب واإلرهابية المتطرفة المنظمات   وتتذرَّ  لتسويغ تعصِّ

ى التجنيد وبعد لألطفال. واستغاللها تجنيدها هم اإلرهابية المنظمات   هذه تتولَّ  القتال، على وتدريبهم تعليم 

فعات تخريج ويجري دون ما وغالًبا عاًما، 16 أعمارهم تتجاوز ال للقتال جاهزة الفتيان من د  جنَّ  مجموعات في ي 

ل على قدرتهمل الجواسيس؛ أو االنتحارية، العناصر ي التنق  ات في أو األرض، على الطرق ومعرفة والتخفِّ  المهمَّ

عاة مثل والمساندة، الداعمة  .والمراقبين الس 

  الخالفة وأشبال داعش

ة التنظيمية الحالة في دة، الممتدَّ  داعش تنظيم   استخدمه الذي الخالفة( )أشبال مصطلح   يظهر والمعقَّ

ح للعناصر اإلرهابي،  أن إلى المتحدة لألمم تقارير   وأشارت عديدة. وسائل عبر واالستقطاب للتجنيد ةالمرشَّ

د فقد لهم؛ واستغالاًل  لألطفال تجنيًدا األكثر هو اإلرهابي داعش تنظيم ها سوريا في جنَّ  آالف أربعة وحد 

ة ظهوره بداية منذ طفل  .م2014 عام أغسطس نهاية السورية بالرقَّ

افين، جواسيس   فالاألط داعش تنظيم   استخدم  من وجعل واأللغام، القنابل زرع في واستخدمهم وكشَّ

رين مقاتلين بعضهم رة المقاطع   وأظهرت انتحاريين. ومفجِّ  يقطعون صغاًرا أطفااًل  للتنظيم الدعائية المصوَّ

جناء. على النار   ويطلقون الرؤوس، نهم األطفال هؤالء بعض   الس  وال   أفكاره داعش تنظيم   لقَّ  في أعوام، ط 

د التي الدورات عق  ةً  معسكرات   لهم وأعدَّ  الغرض، لهذا ت  نع القتال، على للتدريب خاصَّ رات وص   .المتفجِّ



 

 

عضلة تزال وال ما وال هذا، يومنا حتى قائمةً  الخالفة( )أشبال م   األطفال من كبيرة أعداد   وجود مع سيَّ

زين ة   مراكز   في المحتج  وى؛ في العراق في أو الهول(، م)مخيَّ  مثل سوريا، في مكتظَّ  نيومان" "بيتر ذكر فقد ِنين 

ولي المركز مدير    أتباع من 13000 عن يقل   ال ما أن لندن: في كوليدج كينجز جامعة في التطرف لدراسة الدَّ

زون األجانب داعش  محتجز طفل 1400 العراق في يوجد كما وطفل. امرأة 12000 منهم سوريا، في محتج 

ة لكنَّ  هناك.  بعض إعادة في نجحت وفرنسا، وإندونيسيا وكازاخستان وكوسوفا روسيا منها دول، عدَّ

لت حين في مواطنيها.  في أو أقاربهم، مع ووضعهم المتطرفين، اآلباء عن األطفال فصل   أخرى بلدان   فضَّ

ور ضانة د  ي، أو الح  هم يعني ذلك أن إال التبنِّ هاتهم؛ عن فصل  هات ترفض ما وغالًبا أمَّ  عن االنفصال األمَّ

 . أوالدهنَّ 

ى فيما المولودين األطفال خضوع   األردن مثل البلدان بعض   طلبت وقد سمَّ  الحمض الختبار الخالفة( )دولة بـ ي 

بهم، إلثبات )DNA( النووي تهم، إثبات ثم نس  ة وطنهم. إلى العودة قبل جنسيَّ مَّ  تونس، مثل أخرى دول   وث 

ت فًقا وليبيا، سوريا في امرأة 100و تونسي طفل 200 عن يقل   ال ما تاركةً  مواطنيها، إعادة رفض   لمنظمة و 

 .ووتش( رايتس )هيومن اإلنسان حقوق

  كوني جوزيف أسطورة

ا، قة شهدت تاريخيًّ نها التي أوغندا شمال ِمنط  م الرموز في الغارق   األتشولي شعب يقط   الروحية، والِقي 

ع وىو واألشباح باألرواح والمشب  ة، الق  د؛ حركات من كثير ظهور   الخفيَّ س( الروح )حركة أبرزها: من التمر  د   الق 

ستها التي س جسدها أن زعمت امرأة   وهي م،1985 عام لوكينا" "أليس أسَّ تلوا الذين اإليطاليين أحد روح   تلبَّ  ق 

رات   لديها وأن األولى، العالمية الحرب في رعان ثم ضى.المر عالج على كالقدرة خارقًة؛ قد   تأسيس   أعلنت ما س 

س( الروح )حركة ت التي القد  ا اعتقاًدا تبنَّ فاده عامًّ د األتشولي شعب أن م  هدَّ  على المحافظة وأن بالزوال، م 

ب بقائه  والرفض الصدَّ  الحركة   هذه لقيت أن أسرع   ما لكن األتشولي، من طبيعية غير خارقة قوة تأسيس تتطلَّ

 . م1987 عام

 اسم عليها أطلق التي م،1988 عام حركته لتأسيس كوني" "جوزيف لـ الملهم   وغيرها، الحركة   هذه كانت وقد

 بالمسيحية تؤمن فتارةً  )كوني(؛ لمعتقدات تبًعا ومعتقداتها الحركة أفكار   وتأرجحت للمقاومة(، الربِّ  )جيش

ل العموم وعلى أخرى. دينية مناسك   تمارس وتارةً  والشعوذة، السحر وترفض مثِّ ا مزيًجا الحركة ت   من توفيقيًّ

ف عي األوغندي، بالنظام لإلطاحة وتسعى المسيحية، واألصولية األشولية والقومية التصو   تقيم   أنها وتدَّ

س الكتاب وأحكام األتشولية، تقاليد أساس على )ثيوقراطية( دولة ها ورد التي العشر والوصايا المقدَّ  في ذكر 

ا اآلن فةمصنَّ  والحركة األناجيل،  .إرهابية منظمة أنها على عالميًّ

عى ث وأنه النبوة، )كوني( وادَّ ، باسم يتحدَّ قه من وجد حين وفي األرواح! تزوره روحي وسيط   وأنه الربِّ  يصدِّ

بعه، د   آخرون يراه ويتَّ اب، مشعوذ   مجرَّ بية من مجموعةً  يقود كذَّ بين، الصِّ  تناقضات بين ويجمع والمتعصِّ

ف لية الكراهية وقسوة المخضرم، العصابات رجل وتفكير لديني،ا التصو  شة القب   الرغم وعلى للدماء. المتعطِّ

ولية الجهود من ا اليوم حتى يزال ال به، لإلمساك واإلقليمية الدَّ ض وقد طليًقا. حرًّ  للمقاومة( الربِّ  )جيش تعرَّ

رة، والهزائم االنشقاقات، من كثير إلى ه المتكرِّ مات شنَّ  يواصل ذلك مع لكنَّ  القرى، في المدنيين على الهج 

 جنوب ودولتي الوسطى، إفريقيا وجمهورية الديمقراطية، الكونغو لجمهورية الحدودية المناطق في

( )جيش أن ومع والسودان. السودان د   ال الربِّ ع  ا تهديًدا اليوم ي   له التابعة   الخاليا تزال ال وخِطًرا، رئيًسا عسكريًّ



 

 

ن م2019 عام ففي األطفال. بخطف قوتها تدعم المناطق، من كثير في والمنتشرة دون تمكَّ  المتمرِّ

 .األطفال عشرات   بينهم شخًصا، 222 نحو اختطاف من اإلرهابيون

ف م2012 عام وفي ق فيلم في األوغندي( الربِّ  )جيش العالم في الماليين   عر   مئة   تجاوزت مشاهدات   حقَّ

دين األطفال ظاهرة   يتناول ، Children Invisibleالربحية غير األمريكية المنظمة   أنجزته مليون، ل من المجنَّ  ِقب 

ه للمقاومة( الربِّ  )جيش  .والمجازر الحروب زعماء أشهر أحد   كوني، جوزيف وزعيم 

 مقتل عن مسؤول   للمقاومة( الربِّ  )جيش أن إلى فيه ذهبت تقريًرا المتحدة األمم نشرت م2013 مايو وفي

 بين ما واسترقاق اختطاف عن ومسؤول   األخيرة، والعشرين الخمس السنوات في شخص ألف مئة من ثر  أك

 الربِّ  جيش عناصر من 80% نحو أن المصادر بعض   )تذكر منهم الذكور لتجنيد طفل؛ ألف ومئة ألًفا 60

فون(، أطفال هم األوغندي، ا. منهم اإلناث الستغالل أو مختط   نحو أن أيًضا المتحدة األمم تقرير   ويذكر جنسيًّ

وا المواطنين من المليون ونصف مليونين ر   ليعيشوا األوغندي؛ الربِّ  جيش بطش من هرًبا النزوح إلى اضط 

مات، في ولية اإلنسانية المساعدات على معتمدين المخيَّ  .الدَّ

 ما وغالًبا والتطرف. راهيةالك خطاب   وتلقينهم وإكراههم، األطفال، تجنيد في ناشًطا الربِّ  جيش   يزال وال

دون حيث القرى، من األطفال اختطاف   يكون جنَّ رات مع لكن بوحشية. ي   الضغوط وازدياد الجديدة، التطو 

ل حدث للمقاومة، الربِّ  جيش عنف من للحدِّ  العسكرية؛ كت التي الدينية الرواية في تحو   على الحركة   بها تمسَّ

ل لقد الماضية. العقود مدار ه كوني جوزيف تحوَّ  القتل دافع إلى الربِّ  باسم القتل عقيدة من الهاربون ورفاق 

 . الحياة قيد على البقاء أجل من اإلجرامي؛

طون منهم كثيرين فإن ذلك ومع ذلك، يفعلون قد اآلخرين لكنَّ  االستسالم، في )كوني( يرغب ال قد  محب 

فًقا ألنهم بذلك؛ القيام من وخائفون  يذهبون! أين أو منازلهم أماكن   يعرفون يعودوا لم ين،المنشقِّ  لروايات و 

ان انتقام من آخرون يخشى بل يين السكَّ  .الوطنية والعسكرية المدنية القوات أو المحلِّ

وق مميتة قوةً  الربِّ  جيش   يبقى الحالي، الوقت وفي ع   انتشار ولعلَّ  واالستقرار. األمن تحقيق نحو السعي   ت 

بقي الوسطى، إفريقيا وجمهورية السودان، جنوب من وأجزاء   الكونغو، جمهورية غابات في الربِّ  جيش ان ي   سكَّ

قهم دائم، خوف   حالة في الدول هذه ة ويعرقل عليها، يعيشون التي الزراعة ِحرفة ممارسة عن ويعوِّ  بقيَّ

ضون ففي الحياتية. أنشطتهم ض تقريًبا الماضيتين السنتين غ   إلعاقات المناطق هذه في الغذاء إنتاج تعرَّ

د   قبل   من كانت وقد كبرى، ع  ة بمنزلة ت  قة الرئيسة الخبز سلَّ  .السودان كجنوب لِمنط 

 الختام

و المجتمع تراخي ظلِّ  في  واستغاللهم األطفال تجنيد ظاهرة   أن يبدو ال الجذرية، الحلول تقديم عن ليالدَّ

ل من ة ألنها قريًبا؛ ستنتهي الصراع وأطراف واإلرهابية المتطرفة المنظمات ِقب  ا. الصراع   دام ما مستمرَّ  مستمرًّ

دواني الفكر تثبيت وإن ب والوحشي الع  ةً  نهم اجتثاثه محاولة   سيجعل الطفل، لدى المتعصِّ ا، صعبة مهمَّ  جدًّ

ب  إال يتربَّ  لم اإلرهابيين من جديد جيل انتظار في العالم   يجعل مما بالقصير، ليس وقًتا تأهيله إعادة   وستتطلَّ

 يشهده مما خطًرا أشد   هو واإلرهاب العنف من مستًوى وعلى بالجثث، والتنكيل الرؤوس، قطع مشاهِد  على
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