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األطفال واإلرهاب

يق ِّدم كتاب (أسلحة صغيرة :األطفال واإلرهاب) رؤي ًة تأ ُّملية شاملة لألطفال
نضوين حتت راية اجلماعات اإلرهابية ،ويُسهم يف إيضاح قضية جتنيد
املـ ُ َ
األطفال يف املنظمات املتط ِّرفة العنيفة؛ إذ اجتهد مؤ ِّلفا الكتاب يف عرض
ٍ
مجموعة من دراسات احلالة ،مع العناية بحالة تنظيم داعش اإلرهابي
واستعراض القضايا الشائكة املرتبطة ٍّ
بكل من األطفال واإلرهاب ،مع

أيضا املصادر
مراجعة عميقة للبحوث السابقة يف هذا املجال .واستعرضا ً
األولية املو َّثقة بالصور ،وناقشا اآلثار املترتِّبة على النتائج املستخلَصة.
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إن تسليط الضوء على تنظيم داعش اإلرهابي ،واملقارنة بينه
القراء فه ًما أول ًّيا
وبني املنظمات اإلرهابية األخرى مينح
َّ
لوسائل جتنيد األطفال لديها ،ويُظهر جل ًّيا الفوارق بينها
َّ
ولعل تع ُّد َد
وبني اجلماعات املتطرفة األخرى على م ِّر الزمن.
ٍ
حتقيق
دراسات احلالة املتعلِّقة بهذه القضية يُسهم يف صياغة
شامل بشأن اإلرهاب واألطفال ،مرف ٍَق بوقائ َع متعلِّقة بفكر
املنظمات اإلرهابية.
ً
أساليب التجنيد واإلكراه التي
حتليل دقيقًا
وقد حلَّل املؤ ِّلفان
َ
يُر َّبى عليها األطفال يف كنَف داعش ،مش ِّد َدين على ضرورة إعداد
برام َج ُمجدية إلعادة تأهيلهم ودمجهم ،مبا يل ِّبي احتياجاتهم
اخلاصة بأعمارهم ،ومبا يُراعي الظروف االستثنائية التي
َّ
ترعرعوا فيها؛ بغي َة إعادة إحياء إحساسهم بذواتهم.
بعض التقارير األطفال املجنَّدين لدى داعش
وقد وصفت
ُ
الوصف ال ُعدواني جتاهلُه حقيق َة
عيب هذا
َ
بالقنابل املوقوتة ،ويَ ُ
تلقني املتطرفني عقائ َدهم لألطفال ،وسوء اإلدارة والتحليالت
الكتاب املفاهي َم اخلاطئة
ويدحض
املبنية على مجموعة وقائع.
ُ
ُ
اخلاصة مبوضوع األطفال
غير املو َّثقة بالبيانات التجريبية
َّ
َ
واإلرهاب ،ويق ِّدم دراس ًة جا َّدة للقضايا احلساسة.

على احملتوى وأهدافه ،وعلى جدوى البحوث يف مجال إعادة
الدمج والتوطني ،واملوضوعات الشاملة واألفكار املنتقَدة ،وأثر
العناية بأمثلة دراسة حالة تتعلَّق بتنظيم داعش اإلرهابي،
الفجوات املعرفية يف هذا املجال.
وسبل س ِّد
َ
ُ

فصول الكتاب

أما الفصل األول (ماه َّية الطفل) فيستعرض املفاهي َم املختلفة
ملرحلتَي الطفولة والبلوغ من وجهة نظر ثقافية وقانونية،
ويعرض للشبكات االجتماعية املستخ َدمة يف جتنيد األطفال،
وعوامل جذب األطفال إلى اجلماعات اإلرهابية.
نض ُوون
وأما الفصل الثاني (األطفال املجنَّدون ،واألطفال املـ ُ َ
يف اجلماعات اإلرهابية) فيح ِّدد الفوار َق بني األطفال اجلنود
واملهام
واألطفال املنضوين يف اجلماعات اإلرهابية ،والوظائف
َّ
اخلاصة بالعمليات
القيام بها ،مع العناية
التي ميكن لألطفال
َّ
ُ
والظروف احمليطة بتجنيدهم .ويق ِّدم دراس َة حالة عميق ًة
لعملية التنشئة االجتماعية لألطفال يف تنظيم داعش.
وأما الفصل الثالث (تعلُّم الكراهية :التنشئة االجتماعية
والتأثيرات الثقافية) فيُعنى باملوا ِّد التعليمية واألساليب
ويتضمن أمثل ًة حملتوى التطرف يف
املستخ َدمة لتلقني األطفال.
َّ
كتب األطفال املدرسية ،ويف دروس الفصول املدرسية ،وذلك
باعتماد مصاد َر أولية ،مثل الكتب املدرسية التي أصدرها
تنظيم داعش اإلرهابي.

مع أن النوع االجتماعي ليس محو َر الكتاب ،يعرض املؤ ِّلفان
وعالقتها باألطفال
َّ
عدة دراسات تتعلَّق بالديناميات اجلنسانية َ
ُ
مساعي تنظيم داعش جتني َد
ذلك
ل
م
ويش
العنيف،
والتطرف
َ
َ
يسمى دولة اخلالفة.
األطفال ،وإقناعهم باالنضمام إلى ما
َّ
التطرق إلى التحليالت اجلنسانية
ويؤ ِّكد هذا اإلثراء ضرورةَ
ُّ
عند اخلوض يف قضية األطفال واإلرهاب ،وهي عوام ُل جتب
مالحظتها بخصوص التدابير الناجحة املتَّخَ ذة إلعادة تأهيل
األطفال وإعادة دمجهم يف املجتمعات.

وأما الفصل الرابع (طرائق االنخراط :اإلكراه) فيهت ُّم بالعوامل
االجتماعية والنفسية لتجنيد األطفال ،ويُ ِ
وضح كيف تقوم
اجلماعات اإلرهابية بقهر العائالت والعبث بها ،فيُجري
ُ
مقارن ًة بني االستمالة اجلنسية االفتراسية وجتنيد اإلرهابيني،
ً
خطوطا عا َّمة ألساليب الوقاية.
ثم يستعرض

يتألَّف الكتاب من ثمانية فصول ،يتناول ٌّ
موضوعا
كل منها
ً
رئيسا واح ًدا ،مع شيء من التداخل يف موضوعاتها .ولعل
ً
َ
التخصصات
د
د
متع
نهج
على
املبنية
املوضوعات
هذه
تشابك
ِّ
ُّ
يُسهم يف إعداد دراسة غنية وشاملة .وتق ِّدم هذه املراجعة
موجزًا لك ِّل فصل من فصول الكتاب الثمانية ،ثم تعليقًا عا ًّما

وأما الفصل اخلامس (طرائق االنخراط :اإلجماع وثقافات
أثر روايات الشهادة واالستشهاد يف سبيل اهلل،
الشهادة) فيدرس َ
ويتضمن
وثقافتها يف األطفال الذين ينشؤون يف هذه البيئات.
َّ
حال َة جماعات أخرى ،مما يؤ ِّكد أن هذه الظاهرةَ ال تقتصر على
ت َّيار واحد أو عقيدة فكرية واحدة.
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وأما الفصل السادس ِ
(اخلبرات والتدريب ا ِمل َهني زمن اإلرهاب)
فيتحدث عن بعض املوضوعات املطروحة يف الفصل الثاني،
َّ
التوسع فيها لتشم َل ظروف األطفال بعد انخراطهم يف
مع
ُّ
اجلماعات املتطرفة العنيفة .ويستعرض دراس َة حالة التدريب
املهني يف داعش ،والعوام َل النفسية واالجتماعية والقَسرية
لتكوين ال ُهو َّية التجنيدية لألطفال املجنَّدين حدي ًثا.
وأما الفصل السابع (ترك اإلرهاب) ،والفصل الثامن (النهاية
أم بداي ٌة جديدة؟) فيُوردان ُسب َل إعادة تأهيل األطفال ودمجهم
يف املجتمع بعد ما لُقِّنوه من كراهية و ُعنف .ويق ِّدمان مقترحات
سياسية تتعلَّق بقضية العائدين من املخ َّيمات يف سوريا ،فإن
كثي ًرا منهم بال جنسية؛ لكون شهادات ميالدهم صادر ًة عن
تنظيم داعش اإلرهابي.

تعريف الطفولة

يف الفصل األول من الكتاب يناقش املؤ ِّلفان مشكل َة وضع فاصل
عمري بني املرحلتني (طفل) و(بالغ) ،واملفاهي َم املغلوطة عن
ارتباط محاسبة الفرد على أفعاله بال ُعمر فقط .ويب ِّينان مدى
والرشد بني املجتمعات
اختالف النظرة إلى مفهومي الطفولة ُّ
يتحدد هذا األمر
باختالف ثقافاتها ،ففي كثير من األحيان
َّ
تب ًعا للتغ ُّيرات اجلسدية ،وتأثير وجهات النظر عن اجلنس
يف مقاييس مرحلة البلوغ ،وعدم تسجيل املولود حني والدته؛
مما يص ِّعب معرف َة عمره احلقيقي .و َوفقًا لتعريف الطفولة يف
األنظمة القانونية املختلفة ،يذكر املؤلفان أن الكتاب يصنِّف

سن اخلامسة
األطفال َوفقًا لفئتني :األولى هم األطفال يف ِّ
عشرة وما دون ،والثانية هم األطفال يف سن السادسة عشرة
وما فوق ،وذلك اعتما ًدا على نتائج أبحاثهما يف مفهوم النُّضج
يف مخت ِلف الثقافات.
ثم يبحث املؤ ِّلفان يف أسباب استخدام اجلماعات اإلرهابية
لألطفال ،ومن ذلك تك ُّيفهم مع حاالت تدهور السلطة،
ِّ
الشك بهم
وقدرتهم على استقطاب أقرانهم ،واستغالل عدم
مهم ًة ما ،وعملهم يف مجال الدعاية السياسية.
عند تنفيذهم َّ
ثم يخوض الفصل يف موضوع شبكات التجنيد االجتماعية،
واملخصصة الستقطاب األطفال وض ِّمهم إلى هذه املنظمات.
َّ

ومن املوضوعات املثيرة لالهتمام يف هذا الصدد ا ِّدعاءُ بعض
سن
اجلماعات املسلَّحة عد َم جتنيد األشخاص الذين هم دون ِّ
 18عا ًما أو دون  16عا ًما ،كما يف حالة تنظيم داعش ،وذلك
ولكن األدلَّة تشير إلى خالف ذلك،
َوفقًا ال ِّدعاء العدناني.
َّ
املتأصل
فمن صور النفاق لديهم أنه على الرغم من فهمهم
ِّ
حلُرمة استغالل األطفال بهذه الطريقة ،فإنهم يحقِّقون من
مكاسب إستراتيجية ومنافع عملية .ويورد املؤلفان
استخدامهم
َ
ٍ
ووج َهتهم إلى تنفيذ
حاالت كثير ًة
َ
خدعت فيها طالبان األطفالَّ ،
هجماتُ ،مخبر ًة إياهم أن التفجير سيُمطرهم طعا ًما وزهو ًرا.
َ
ثم تناول الفصل بشمول عوام َل (الدفع) و(اجلذب) وراء
طرحا تفصيل ًّيا
قدم
انخراط األفراد يف األنشطة اإلرهابية ،ثم َّ
ً
لوسائل امتداد هذه العوامل لتشم َل األطفال .وأولى املؤلفان
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1 .أطفال املقاتلني احمللِّيني.

خاصا لتحديد جوانب التلقني النفسي لعملية التجنيد،
اهتما ًما
ًّ
مستشه َدين بتنظيم داعش اإلرهابي بوصفه حال ًة فريدة؛ إذ

2 .أطفال املقاتلني األجانب.

اخلجل من أنفسهم.

3 .األطفال احمللِّيني املـُتخلَّى عنهم.

يُستخ َدم فيها األطفا ُل حلمل البالغني الذين لم يشاركوا على

نضوون
األطفال المجنَّ دون
والم َ
ُ

هناك تداخ ٌل بني مفهو َمي األطفال اجلنود واألطفال املنض ِّمني

إلى املنظمات اإلرهابية ،ويُعنى الفصل الثاني بتحديد
االختالفات بني هاتني الفئتني ،فبعد استعراض تاريخي لوضع

األطفال املجنَّدين يف احلروب والنزاعات يف أرجاء العالم،
يح ِّدد املؤلفان أه َّم الفروق بني األطفال اجلنود واألطفال
املـُنضوين يف اجلماعات اإلرهابية (عمليات التجنيد الصغيرة)؛

كاملستوى التعليمي ،وأثر التعليم؛ إذ إن األطفال املجنَّدين غال ًبا

ال يتلقَّون أي تعليم من أي نوع (حتى التلقني العقائدي) ،يف حني
يتلقَّى األطفال املنضوون يف املنظمات اإلرهابية مجموع ًة من

الدورات التدريبية لضمان تلقينهم الفكري.

وتتناول دراس ُة احلالة األولية لهذا الفصل (التنشئة االجتماعية
عند داعش) ،وتصنِّف األطفا َل يف تنظيم داعش َوفقًا لنشأتهم
يف خمسة أصناف ،وهم:
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4 .األطفال املـُنتَزعون قَس ًرا من عائالتهم.
5 .األطفال املتط ِّوعون.
ويشرح املؤلفان غاي َة جتنيد ك ِّل فئة من هذه الفئات ،من جتنيد
أطفال محلِّيني آخرين ،إلى الترويج لتنظيم داعش باستخدام
ٍ
ِ
استخدام
دعاية يف املقاطع املص َّورة .ويعتمد
أدوات
األطفال
ُ
ك ِّل فئة من هذه الفئات على العمر واجلنسية واجلنس؛ فكان
ظهور أطفال املقاتلني األجانب يف الدعايات املص َّورة ،وإيكال
ُ
مهام أصعب لألطفال األكبر س ّنًا ،وحتدي ُد نوع األنشطة التي
َّ
ميكن للفتيات أو الفتيان املشاركة فيها أو عدم املشاركة .وتتن َّوع
املشاركة فيما بني االنخراط يف املعارك ،واملشاركة غير الرسمية
ٍ
واجبات أخرى قد يقوم بها
(الوظائف الداعمة) .وذكر املؤلفان
كالتجسس ،والتجنيد ،واملراسلة ،واالستكشاف.
األطفال؛
ُّ
حددها
ثم يناقش الفص ُل باستفاضة املجاالت اخلمسة التي َّ
املؤلفان للتمييز بني مفهو َمي األطفال املجنَّدين واألطفال يف
اجلماعات اإلرهابية ،وهذه املجاالت هي :وظيفة الوالدين،
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والسلطة ،وتعاطي املخ ِّدرات ،واالعتداءات ،ومدى توافر
ُّ
التعليم ،ووظائف األطفال يف اجلماعة ،ومدى مشاركة الفتيات
يف املعارك.

التلقين الفكري

مفهوم التعلُّم إلى الذهن االرتباطات اإليجابية،
قد يعيد
ُ
وزيادةَ فرص النجاح ومساراته باكتساب العلوم واملعارف .أما
اجلماعات اإلرهابية كتنظيم داعش ،فإن البرامج التعليمية
ُ
تُستخ َدم ألغراض أخرى ،فهي ت ُِع ُّد مناه َج لتلقني الطالب
ِ
ويوض ُح
خطاب التطرف وموا َّده ،ليستوعبوها حرف ًّيا.
الصغار
َ
املؤلفان يف هذا الفصل الثالث أنه يف حالة تنظيم داعش
اإلرهابي فإن احملتوى التعليمي يهت ُّم بالتطرف والعنف يف
جميع أركان اخلُطة التدريسية؛ ففي الرياضيات على سبيل
العد باستخدام صور أسلحة احلروب،
املثال :يتعلَّم األطفال
َّ
ُ
فالهدف هو طبع العنف يف أذهانهم ،وإزالة احلساسية جتاهه.
وعلى الرغم من أن وجود هذا احملتوى يف الكتب املدرسية
القراء
أمر صادم ،فإن املؤلفَني يذ ِّكران
َّ
للمرحلة االبتدائية ٌ
بالكتب املدرسية التي أصدرتها الوكال ُة األمريكية للتنمية
تضمنت
الدولية يف إ َّبان احلرب الباردة يف أفغانستان ،وقد
َّ
َّ
رسائ َل متطرفة تشجع املقاوم َة احمللِّية للروس السوفييت.
أما البالغون املنخرطون يف اجلماعات اإلرهابية فتشير

األبحاث إلى أنهم على مستويات أعلى من التعليم والثروة من
نظرائهم ،وهذا األمر ال ينطبق على األطفال؛ إذ يستشهد
املؤلفان ببحث "سابون" عن طالبان ،الذي انتهى إلى أن "جتنيد
ً
ارتباطا وثيقًا باحلصار االقتصادي"
األطفال واملراهقني يرتبط
يف باكستان.

االستغالل واإلكراه

أوج َه التشابه بني أساليب االستمالة
تناول هذا الفصل الرابع ُ
املستخ َدمة يف االستغالل اجلنسي لألطفال ،وجتنيد
التداخالت الرئيسة بني
وتتضمن
اجلماعات اإلرهابية لهم.
ُ
َّ
التحسس من العنف؛ بهدف جعل ما
هاتني العمليتني إزال َة
ُّ
غير طبيعي طبيع ًّيا ،وعزل الفرد عن محيطه االجتماعي
هو ُ
كالعائلة واألصدقاء ،والتحريض واالستمالة يف العاملـَني
الواقعي واالفتراضي ،وبناء الوفاق ،وفتح قنوات اتصال مع
املسته َدفني يف اإلنترنت .ويستشهد املؤلفان بنموذج "دافيد
فينكلهر" بشأن "الشروط األربعة السابقة املشتركة الستغالل
األطفال جنس ًّيا"؛ تلك التي تساعد على فهم كيفية استهداف
املتطرفني العنيفني لألطفال :الدافع ،والرغبة يف إساءة معاملة
األطفال واستغاللهم ،والتغلُّب على املوانع الداخلية واخلارجية،
والتغلُّب على ممانعة املسته َدف للعمل .وإن اإلرهابيني يختلفون
عن املتح ِّرشني باألطفال بأنهم ال يحاولون إخفاء أهدافهم.
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الضوء على
النص
وباعتماد داعش حال ًة للدراسة يسلط
ُّ
َ
كيفية مراعاة التنظيم اإلرهابي للعمر واجلنس واجلنسية عند
مطابقة القائمني على التجنيد مع مسته َدفيهم ،فقد يكون
لديهم مرجعية مشتركة أو متشابهة.
ثم يع ِّرج الفصل على تصنيف أربعة أنواع من احلوافز التي
يستخدمها القائمون على التجنيد الستغالل األطفال ،وهي:
املا ِّدية (النقدية ،والهدايا ،وغير ذلك) ،واألخالقية (السعي
لزرع الثقة بالنفس ،وال ِّدين ،وغير ذلك) ،والقمعية ،والنفسية.
واستعرض املؤلفان حاالت دراسة ٍّ
لكل من تنظيم داعش
اإلرهابي ،وجماعة منور حترير التاميل -إيالم ،وطالبان
باكستان؛ إلثبات اجلوانب النفسية لوسائل التشجيع.
ثم اقترح املؤلفان ُس ً
بل للوقاية ،وهي :معرفة العناصر
الشخصية للتجنيد ،وتثقيف اجلمهور بها ،والعناية بإزالة
التحسس ،وزيادة ُكلفة املشاركة مع تقليل الفائدة .واخلُالصة
ُّ
الرئيسة يف هذا الفصل هي أن البحوث واملوا َّد املتصلة
مهمة تساعد
باالعتداء اجلنسي على األطفال تق ِّدم رؤًى
َّ
على فهم آلية التجنيد اإلرهابي لألطفال واستغاللهم.
التخصصات ،وتعديل مناذج
ويُه ِّيئ اتباع نهج متع ِّدد
ُّ
األبحاث اخلاصة باالستغالل اجلنسي لألطفال لتجنيد
اإلرهابيني ،إطا ًرا ميكن به فه ُم اجلوانب النفسية واالجتماعية
لالستمالة التي يستخدمها القائمون على التجنيد لتحديد
املسته َدفني واستجالبهم.
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مفهوم الشهادة

بعد مراجعة شاملة لتاريخ الشهادة (االستشهاد) وصلتُها
بالعقائد املختلفة (كاملسيحية والبوذية) ،إضافة إلى صلتها
باملنظمات املتطرفة العنيفة (كتنظيم داعش ،وجماعة منور
حترير التاميل -إيالم ،واجليش اجلمهوري اإليرلندي) ،يذ ِّكر
القراء بـتقاليد الشهادة املتن ِّوعة يف السياق االجتماعي
املؤلفان َّ
قدمه "غامبيتا" بني العمل
والثقايف ،مستشه َدين بالتمييز الذي َّ
االستشهادي والعمل اإلرهابي .ففي احلالة األولى "يقتل الفر ُد
نوع من االحتجاج" ،ويف احلالة الثانية "يقتل
نفسه فقط ،يف ٍ
الفر ُد نفسه واآلخرين ،يف ٍ
عمل إرهابي".
وعرض هذا الفصل اخلامس كثي ًرا من دراسات احلالة
ألطفال زرع املتطرفون العنيفون "ثقافة االستشهاد" يف عقولهم
ونفوسهم ،وهي قائمة على التقديس األعمى للحياة اآلخرة،
تبي استعدا َد (الشهيد) لتنفيذ العملية
وتقدمي مقاط َع "فيديو" ِّ
(االستشهادية) ،واالحتفال باألطفال (الشهداء) ،وإحياء ذكرى
ُ
استهداف
ويتضمن
الهجوم و(شهداء) العمليات بعد تنفيذها.
َّ
األطفال دم َج التعاليم العنيفة بالفصول الدينية ،ووسائل
اإلعالم ،والتعليم واملجتمع.
بعض املقاطع املص َّورة لتنظيم داعش؛ إذ
ثم يصف املؤلفان
َ
يُجري (أشبال اخلالفة) القرع َة فيما بينهم لتحديد الشهيد
التالي! فيتلقَّى الفرد املختار دع ًما إيجاب ًّيا من أقرانه ،ويُبَ ُّث
احلدث على أنه فوز مبهج واحتفال عظيم .ويشرح املؤلفان

أسلحة صغيرة األطفال واإلرهاب

بحسب رأي علم نفس الطفل  -يثير
أن هذا النو َع من العنف -
َ
احلماسة ،ويؤ ِّدي إلى اندفاع األدرينالني ،وال ميلك األطفا ُل
ولكن
احلرية للموافقة على املشاركة يف مثل هذه العمليات،
َّ
اجلماعات تعطي االنطباع أنهم على أُهبة االستعداد دو ًما لها.

اإلرهابية املعاصرة ،وهي :عوال ُم مشحونة بجنون االرتياب ،ورؤية
وتوجه نحو جيل الشباب مع الرقابة الصارمة.
متشائمة للعالم،
ُّ
لسبل تطوير هذه اجلماعات
ويح ِّدد
ُّ
النص القواس َم املشتركة ُ
أعضاء ملتزمني داخل ًّيا من صفوف جيل الشباب ،بعالمات ال ُهو َّية
واإلكراه والعنف.

الكتاب فيما سبق شبكات التجنيد ،أما يف هذا الفصل
استعرض
ُ
السادس فاعتنى بالديناميات (ملاذا؟) و(كيف؟) .وهو يح ِّدد ً
أول
يتضمنه االنخراط يف اإلرهاب ،فإلى جانب األعمال العنيفة،
ما
َّ
وظائف غير عنيفة ،كوظائف املم ِّولني
املنظمات اإلرهابية
تتضمن
َ
ُ
َّ
والدعاة والقادة والقائمني على التجنيد ،وأشكال أخرى من
وظائف الدعم ِ
اخلدمي "اللوجستي" .إن طبيعة العمل الديناميكية
للبالغني واألطفال تعني أنهم قادرون على أداء كثير من الوظائف؛
غير قابلني
أما األطفا ُل فإنهم مبظاهرهم وأعمارهم التي جتعلهم َ
محددة.
عناصر مثاليني للقيام بأنشطة
للكشف يُ َع ُّدون
َّ
َ

ثم يُختتَم الفصل بدراسة حالة عن "التدريب املهني" ،كاشفًا
وسائ َل داعش يف املوازنة بني اإليجابيات والسلبيات؛ باملكافأة
والثناء والتفضيل ،والتوبيخ والتهديد والتعلُّم بالتكرار ،وصور
أخرى من العنف يف إطار أوسع من التنشئة االجتماعية لألطفال،
الست التي وضعها
تتضمن املراحل
وإعادة صياغة شخصياتهم،
َّ
َّ
"هورغان" للتنشئة االجتماعية لألطفال يف تنظيم داعش
اإلرهابيُ ،مرفق ًة مبساعدة بيانية ،مع ملخَّ ص لهذه العملية.
وتلك املراح ُل هي :اإلغواء ،والتعليم ،واالختيار ،واإلخضاع،
والتخصص ،والتمركز .وال ِ
يهد ُ
ف امللخص إلى إنشاء مسار
ُّ
معي ،ولكنَّه يصف بدلً
اجتماعي
محدد ي َّتبع خطوات َوف َق ترتيب َّ
َّ
من ذلك العناصر العا َّمة لعملية التنشئة االجتماعية التي يواجهها
األطفال .ويلخِّ ص املؤلفان الن َ
ِّقاط التي ميكن بدءُ إعداد أبحاث
أخرى عنها ،وأهمها حتدي ُد اجلوانب غير املعروفة املتبقية،
كنوع التدريب الذي يتلقَّاه األطفال ،وطبيعة اشتراك األطفال يف
ساحة املعركة.

الخبرات والتدريب

أيضا عن ديناميات النوع
وإلى جانب العمر،
يتحدث املؤلفان ً
َّ
منوذجا لدراسة احلالة؛
االجتماعي ،ويطرحان جماع َة بوكو حرام
ً
إذ تُختار الفتيات الصغيرات للقيام بأعمال التفجير االنتحاري.
الضوء على كيفية تأثير ٍّ
كل من اجلنس والعمر يف
ويسلِّط الفصل
َ
النتائج ،مع اإلشارة إلى أن أولئك القادرين على إجناب األطفال
ال تكلِّفهم اجلماعة أعما َل تفجير انتحارية ،ليكونوا مر ِّبني للجيل
الالحق .ثم يناقش الفصل "كيف يتعلَّم األطفال اإلرهاب" ،وبعد
مراجعة أدبيات علم نفس اجلماعة وصلته بعمليات التعلُّم ،يح ِّدد
املؤلفان "املوضوعات الرئيسة" املشتركة بني املنظمات والطوائف

ترك اإلرهاب

َّ
واجللد ليس باألمر السهل دو ًما ،وليس
إن التمييز بني الضحية
العمر وح َده ما يح ِّدد مكان الفرد بني احلالتني؛ إذ ميكن ٍّ
لكل من
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البالغني واألطفال أن يشغلوا كال املكانني يف وقت واحد .ولكن
يرى املؤلفان أن األطفال ضحية دو ًما ،حتى وإن شاركوا باألفعال
الضارة كاجلناة ،فهم مسته َدفون ومسخَّ رون إلثارة العنف خدم ًة
َّ
ألشخاص آخرين.

مير بها األطفال العائدون من تنظيم داعش،
االستثنائية التي ُّ
وال س َّيما مشكلة ِفقدان اجلنسية ألبناء املقاتلني األجانب ،الذين
َّ
سجلت ووثائ ُق ميالد صادرة عن التنظيم اإلرهابي .وقد
لديهم
يواجه األطفا ُل وصمة عار الرتباطهم بداعش؛ مما مي ِّثل عقب ًة
أخرى أمام إعادة قَبولهم يف املجتمع.

ويقر املؤلفان بعدم وجود إجابات دقيقة عن السؤال
األ َّولَني،
ُّ
القرب من الصراع هو املتغ ِّير األساسي
الثالث .ويذكران أن
َ
يف صياغة جتارِ ب األطفال جسد ًّيا ونفس ًّيا ،سواءٌ كان الطفل
مشار ًكا ،أو عض ًوا يف منظمة إرهابية ،أو يعيش يف منطقة نزاع.

اخلاصة
1 .مراعاة االحتياجات احمللِّية ،ومعاجلة الظروف
َّ
باملجتمع احمللِّي.

تختلف
أسباب انسحاب البالغني من اجلماعات اإلرهابية
إن
ُ
َ
باختالف ظروف ك ِّل فرد ،أما األطفا ُل
فأسباب انسحابهم ويكشف الفصل حقيق َة ضبابية املشهد ،وأن الوقت وح َده هو
ُ
عدة ثغرات معرفية يف ثالثة أسئلة :الذي سيح ِّدد مدى جناح برامج إعادة دمج األطفال العائدين
محدودة .ويذكر املؤلفان هنا َّ
اآلثار النفسية يف األطفال الذين شاركوا يف أعمال اإلرهاب؟
ما
احلكومات
امللحة إلى أن تل ِّب َي
وجدواها ،وهو يؤ ِّكد احلاجة
ُ
َ
َّ
ُ
اآلثار طويلة األمد النخراط األطفال يف العنف؟ وما مستوى االحتياجات الزائدة ِّ
وما
باطراد للعائدين إلى بلدانهم األصلية .ثم
ُ
التش ُّدد الذي وصل إليه األطفال؟
يُختَم الفصل بثمانية إجراءات عملية ميكن اتخاذُها ملنع العودة
ويسعى الفصل السابع إلى تقدمي رؤًى يف اإلجابة عن السؤالني إلى العنف:

ُراعــي برامــج إعــادة التأهيــل والدمــج
2 .ضــرورة أن ت
َ
النو َع االجتماعي.

وسع ًيا إلى تسهيل إعادة دمج األطفال املجنَّدين ،يستعرض
ناجحا
الفصل عقو ًدا من العمل على هذا األمر ،مؤ ِّك ًدا أن ما كان
ً
ناجحا وال ُمجد ًيا مع األطفال الذين
و ُمجد ًيا سابقًا قد ال يكون
ً
ُجنِّدوا يف تنظيم داعش .وما يزيد األمر تعقي ًدا َوفقًا للمؤلفَني هو
أن البلدان عمو ًما غير جاهزة لالستيعاب الفعلي لعدد األطفال
املاسة إلى مزيد من
العائدين ،ويؤ ِّكد التحليل اخلتامي احلاجة
َّ
البحث والتطوير للبرامج؛ لتكو َن جاهز ًة الستقبال العائدين.

5 .إنشاء املنظمات غير احلكومية ودعمها ،وتعزيز املعنيني
املستع ِّدين لتقدمي ِ
اخل ْدمات االجتماعية.

اقتراحات السياسة

أسر الطفل العائد ومجتمعه.
6 .االنخراط مع َ

يتابع املؤلفان نقاشَ هما بشأن إعادة التأهيل والدمج ،مع العناية
مبقترحات السياسة فيما يتعلَّق باألطفال العائدين من تنظيم
َ
داعش اإلرهابي .واعتما ًدا على موجز لقرارات األمم املتحدة
املتعلِّقة بخمس طرائ َق عملية مت ِّكن الشباب من اإلسهام البنَّاء يف
عما يجب
إرساء االستقرار والسالم يف بلدانهم ،يق ِّدم
ُّ
النص رؤًى َّ
أخذُه باحلُسبان مما يتعلَّق باألطفال القادمني من أراضي التنظيم
اإلرهابي .ويقترح املؤلفان خُ طو ًة أولى هي النظر بعناية يف نطاق
ِ
يتعرض لها األطفال
التأثيرات ،وال س َّيما
الطبيعة النفسية ،التي قد َّ
على يد تنظيم داعش اإلرهابي .واأله ُّم أن هذا الفصل الثامن
واألخير ِ
يوض ُح أن األطفال الذين عاشوا يف كنَف التنظيم اإلرهابي
ستكون لديهم مجموعة من التجارِ ب الفريدة ،مقارن ًة بأترابهم من
األطفال املنخرطني يف منظمات متطرفة عنيفة أخرى ،واألطفال
جراء ويالت احلرب.
الالجئني الذين عانَوا ً
أيضا َّ

التخصصات( .على سبيل
3 .استخدام ُسبل املعاجلة املتع ِّددة
ُّ
ٍ
أفراد من
املثال :تلك التي استُخدمت يف برامج دمج
ٍ
وأفراد طائفيني).
العصابات
4 .ضمان الشفافية والسياسات امل َّتسقة.

7 .تضمني احلوارين ال َعلماني وال ِّديني ،ومعاجلة الطبيعة
اخلاطئة للروايات املتطرفة.
مقياسا إلزالة التطرف.
8 .ال ميكن استخدام ال َعلمنة أو التغريب
ً
9 .االستثمار يف االقتصادات احمللِّية ،ويف البلدان اخلارجة
حدي ًثا من الصراعات.

الخالصة
ُ

ٍ
األوجه
دراسة شاملة ومتع ِّددة
كتاب (أسلحة صغيرة) على
يشتمل
ُ
ُ
لتجنيد األطفال ،وإشراكهم يف اجلماعات املتطرفة العنيفة،
وتطرق املؤلفان إلى مجموعة ش َّتى
وال س َّيما تنظيم داعش.
َّ
من املنظمات اإلرهابية مثل :منور حترير التاميل -إيالم ،وبوكو
حرام ،وطالبان ،والقاعدة ،والقوات املسلَّحة الثورية لكولومبيا،
والنازيني اجل ُدد ،واملقاتلني املاويني ،واجليش اجلمهوري اإليرلندي
اخلاصة
الدراسات العميقة
إن مناذج إعادة الدمج املط َّورة يف أعقاب النزاعات السابقة مفيدةٌ املؤقَّت ،ومجموعة بادر ماينهوف .أما
ُ
َّ
يوضح ضرورةَ فهم الظروف بتنظيم داعش فتهت ُّم بكيفية اختالفها عن غيرها من اجلماعات
حال ًّيا،
ولكن كتاب (أسلحة صغيرة) ِّ
َّ
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ذات الطبيعة الفكرية املماثلة؛ إذ إن حالة تنظيم داعش اإلرهابي
وامللحة إلى أن تقو َم الدول بوضع برام َج
تكشف عن احلاجة الزائدة
َّ
قادرة على إعادة دمج القاصرين عند عودتهم .و َوفقًا للمؤلفَني
التخصصات يل ِّبي
نهجا متع ِّد َد
فإن مبادرات كهذه يجب أن تتخ َذ ً
ُّ
مخت ِل َف االحتياجات االجتماعية والنفسية ،ووقائ َع احلياة اليومية؛
وذلك إلعادة التك ُّيف مع حياة جديدة بال عنف.

اخلوض يف التأثير النفسي للعنف مراجع ًة ألدبيات آثار
ويتضمن
ُ
َّ
الهجمات اإلرهابية يف الضحايا من أطفال وبالغني ،مما أ َّدى
َ
إلى تسليط الضوء على الضحايا ً
بدل من اجلناة واملشاركني يف
رها) .ويكشف املؤلفان عن التأثير النفسي
اإلرهاب
(طوعا أو َك ً
ً
للعنف يف الناس عمو ًما ،سواءٌ أكانوا على َعالقة بالعنف اإلرهابي
بإعالم مهم بأهمية ال َعالقة بني علم
البحث أشبه
أم ال .فهذا
ُ
ٍ
النفس والعنف؛ من أجل فهم أفض َل للموضوع.

يتحدث
اجلانب الذي
إن أح َد أهم جوانب الكتاب هو ذلك
َّ
ُ
والرشد ،والضحية واجلاني،
عن الفروق الدقيقة بني الطفولة ُّ
احلد الفاصل بني ك ِّل زوج من األزواج
واملجنِّد واملجنَّد؛ إذ إن
َّ
غير واضح املعالم.
الثالثة ُ

مثل" :نوع التدريب الذي يتلقَّاه األطفال لدى داعش" ،وأمناط
االشتباك التي يعيشها األطفا ُل يف ساحة املعركة ،وال َعالقة بني
الفقر وجتنيد اجلماعات اإلرهابية لألطفال يف املناطق احملاصرة
ومدة شغل األطفال لوظيفة ما يف املنظمة ،ونظرة
اقتصاد ًّياَّ ،
املجنَّدين املستقبليني واملجنَّدين الذين هم يف َطور التدريب إلى
املجنَّدين على األرض واالنتحاريني ،وأخي ًرا اآلثار طويلة األمد
لالنخراط يف األنشطة العنيفة وتأثيرها يف األطفال.

ويورد الكتاب يف الفصل الثاني العوام َل التي مت ِّيز األطفا َل
يتفرد بها
نضوين يف اجلماعات اإلرهابية ،مع إيراد وأخي ًرا جتدر اإلشارة إلى أن الكتاب َ
املجنَّدين من األطفال املـ ُ َ
أوض َح األمور التي َّ
ٍ
عدد من دراسات حالة بشأن األطفال املجنَّدين .وعلى الرغم من تنظيم داعش ،واألمور التي ليست ِحك ًرا عليه ،أي :األمور التي
تخص سائر املنظمات واجلماعات اإلرهابية ،من ذلك ً
مثل ما
أهمية هذا الفصل يف الوصول إلى فهم أعم َق للموضوع ،تؤ ِّكد
ُّ
دراسات احلالة عن األطفال املجنَّدين الواردة يف أقسام أخرى استعرضه من بيان السياق التاريخي ملفهوم الشهادة واالستشهاد
وتصدى املؤلفان للمفاهيم
التفاوت يف مدى االستجابة للص َدمات والتأثيرات لدى مخ ِتلف الديانات والثقافات.
َّ
من الكتاب
َ
ني مسألة التنشئة االستشراقية أو اجلوهرية اخلاطئة احملت َملة عن اإلسالم .وإن
النفسية للعنف .وكان من األفضل تضم ُ
وعالقة التطر َق إلى طرائق انتشار وسائل التجنيد والدعاية الفكرية
االجتماعية لألطفال يف كنَف تنظيم داعش اإلرهابيَ ،
األساليب ليست مقصور ًة على
القراء بأن هذه
آخر املتطرفة يذ ِّكر
األطفال بالبالغني ضمن املنظمات اإلرهابية ،يف فصل
َ
َّ
َ
محددة .ويؤ ِّكد أن دراسات احلالة
من الكتاب على ِحدة؛ وذلك لتجنُّب اخلروج كثي ًرا عن املوضوع عقيدة فكرية أو جماعة
َّ
املتنوعة مشترك ٌة يف ُحسبان ك ِّل اجلماعات املتطرفة العنيفة
األساسي الذي يناقشه الفصل.
تسعى إلى الترويج للعنف والكراهية.
أيضا تقدمي دراسة حالة ب ُعمق فيما يتعلَّق
وكان من املمكن ً
املهتمون بقضية جتنيد
الكتاب
هذا
اء
قر
ج
يخر
أن
َّع
ق
املتو
ومن
ُّ
َ َّ
بالتجنيد يف منظمة تستخدم األطفال املجنَّدين ،مما قد يوفِّر
الصلة ،وهي جتني ُد
أساسا مرجع ًيا للمقارنة املباشرة ومقارنة مجموعة من دراسات األطفال بفهم أعم َق للموضوعات ذات ِّ
ً
احلالة املختارة من كلتا الفئتني ،التي من شأنها أن جتع َل منوذج اإلرهابيني ،والدعاية املتطرفة ،والشباب والتطرف ،واآلثار
أكثر صلة بعنوان الفصل .فإن عنوا ًنا على ِغرار النفسية للعنف يف األطفال ،وإعادة تأهيل القاصرين ،وسياسة
تنظيم داعش
َ
وعالقة ذلك بتنظيم داعش اإلرهابي،
الوطن،
إلى
اإلعادة
َ
أكثر مالءمة للفصل السادس الذي
مهمات قتالية)
(فتيات يف َّ
ُ
فضل عن فرصة حتليل والديناميات االجتماعية لهذا التنظيم.
ً
يناقش "مسارات مختلفة لإلرهاب"
التجارِ ب اجلنسانية لدى تنظيم داعش.
ويق ِّدم الكتاب مقترحات ملوضوعات تُسهم يف تطوير البحث،

ويبي املؤلفان طرائ َق استغالل اجلماعات اإلرهابية لألطفال؛
ِّ
بتوضيح احلدود املب َهمة بني األزواج املذكورة آنفًا .وهناك
جوانب مهمة أخرى كاملناقشات عن التأثير النفسي للعنف
ُ
يتعرض لها
يف األطفال ،وتفاوت مستويات الص َدمات التي قد َّ
والتجمعات
الفر ُد يف املجموعة اعتما ًدا على جتارِ به الفردية،
ُّ
اإليجابية ملجموعاتهم السابقة التي قد تك َّون بعد ح ِّل جماعة
ما ،والعبث النفسي للقائمني على التجنيد ،وديناميات اإلكراه
وأوجه التشابه بني مناذج جتنيد اإلرهابيني ،وصور أخرى من
ُ
استغالل األطفال ،مثل أساليب االستمالة التي يستخدمها
املتح ِّرشون جنس ًّيا.

إن كتاب (أسلحة صغيرة) باختصار هو نقطة انطالق للباحثني
َّ
الفجوات املعرفية التي ذكرها املؤلفان .وهو
الساعني إلى معاجلة َ
أساسا إلى العاملني يف مجاالت إعادة التأهيل والدمج
موج ٌه
َّ
ً
ِ
يتضمن اقترا َح سياسات
بحث شامل
واخل ْدمات االجتماعية ،فهو
ٌ
َّ
هادفة وبنَّاءة.
ويجد صانعو السياسات يف الكتاب مور ًدا ثر ًّيا ميكن االعتما ُد
على بحوثه يف معاجلة القضايا املعقَّدة املتعلِّقة بإعادة التوطني.
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