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 املدخل والسياق
داعش(، أعلنت قوات   / بعد سنوات من القتال الشديد ضد )تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام

 
 
. 20191في آذار/ مارس  ،يةرهابالرسمية للجماعة اإل  سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها األكراد الهزيمة

 ، وهيقائمةظلت  مشكلة أخرى  هناك    إنفمنها الخالفة،    تعلى الرغم من خسارة )داعش( لألرض التي أعلنو 

على وا تربّ هم )أشبال الخالفة( سّميكانت )داعش( تالذين . هؤالء األطفال 2(داعش)مصير أطفال مقاتلي 

 نوهم هذه األيديولوجية إّم لّق  الذينبينما ، التطرف
 
  ،تلواا ق

 
إلى  أو اختفوا في األرض. بالنظر ،سرواأو أ

لفت عانون صدمة نفسية عميقة الجذور.  ين هؤالء األطفال  إفستوى التلقين العقائدي الذي تعرضوا له،  م

 ا، ولكن ر  يخأالعالم  انتباه   ،بوين غربيينن أل و املولود ،(داعشى )لإ نينتسبامل أطفال  
 
إعادة مسألة  تهملأ

 هيل األطفال السوريين وإعادة دمجهم. أت

ليوضح هذه املوجز السياس ي أن إزالة الطابع السوري عن األطفال السوريين  
ّ
يجب و   ،أزمة إنسانية  تشك

 ليس ،ن تركز على هذه القضيةأغاثية نسان واملنظمات اإل على منظمات حقوق اإلو أن تكون أولوية دولية. 

ن هؤالء أل  -هّم األ هو و - اأيض  ، ولكن فحسب ي الذي يمكن أن يشكله هؤالء األطفالرهاببسبب التهديد اإل 

برامج فك االرتباط إلى  دماج االجتماعي و اإل إلى    ويحتاجون   ،رهابضحايا لل وا  كاننفسهم  أ  بشر، وهم  األطفال

 إعادة تركيز املوارد التي يجب و هيل االجتماعي. أديولوجي وإعادة التياأل 
 
 ،"رهابنفق في "الحرب على اإل ت

اقتالع األيديولوجيات  فيلة امللحة واملهملة. مثل هذا العمل في إعادة التأهيل سيساعد أة هذه املسجملعال

 . ةوالجيل املقبل في سوري)داعش(  وقطع العالقات بين ،العنفية

 (الدولة اإلسالمية)ظيم نألن ت ،إطار الجنود األطفالاألطفال املتطرفون، كظاهرة، مدرجون هنا في 

لحرب عن اة ناتجثار العلى الرغم من أن اآلو العنف. في لجعلهم يقاتلون ويتسببون  ،على التطرف أنشأهم

ن هذا التقرير يركز على التطرف املنهجي إفللقلق،  ان تظل مصدر  أوالعنف والصدمات النفسية يجب 

 بدء النقاش حول هذا املوضوع. إلى  الحاجةعلى و  ،ر لألطفالواملدّم 

 هل :(داعش)، هناك نقاشات حول األطفال الغربيين في املناطق التي كان يسيطر عليها ةخارج سوري

يستحقون أنهم  و  أنهم تهديدات محتملة للغرب،  أو ينبغي معاملتهم على  أصلية،  بلدانهم األ إلى    عادتهمإغي  بين

من  نفسه  لم يحظوا بالقدر  نن األطفال السورييأ  إال.  3(داعش)كثر امللتزمين بعقيدة  أنهم من بين  أب  تهامهما

تحاول هذه الورقة  .هيلهمأوإعادة ت حاربة التطرفملتلقينهم وتعليمهم الحاجة إلى االهتمام، على الرغم من 

غنائم ك الذين عوملوالألطفال السوريين )داعش(  من خالل إلقاء الضوء على معاملة ،هذا اإلهمال داركت

 
1 Khalid Adil, “While Fighting in Baghouz, ISIS Released in Its Media a Message of Defiance,” Islamio, 22, March 
2019, http://islamion.com/news/ , where one of its members is quoted says: “The Caliphate is remaining and 
expanding. It is not like a hotel when the service is bad,we leave it. 
2 Children are defi ned by the U.N. Convention on the Rights of the Child as human beings under 18: UNICEF, 
“The United Nations Convention on the Rights of the Child,” 1989, 
https://downloads.unicef.org.uk/wpcontent/uploads/2010/05/UNCRC_united_nations_convention_ 
on_the_rights_of_the_child.pdf?_ga=2.243465734.2097536339.1557390104-251897433.1557390104. 
3 Jessica Trisko Darden, “Shamima Begum: ISIS Bride or Committed Terrorist?,” AEIdeas, 19, February 2019, 
https://www.aei.org/publication/shamima-begum-isis-bride-or-committed-terrorist/. 
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ة بشأن يبتوصيات سياسالورقة ختم تو ، ألطفالى الإودراسة عملية التطرف وما يعنيه بالنسبة ، حرب

 هؤالء األطفال. إعادة تأهيلكيفية 

 

 لألطفال)داعش(  استخدام
ا اعام   16قبل ما إلى  (داعشظهور )يعود تاريخ  أبو مصعب "جماعة إلى  تعود جذورهاإذ  ،تقريب 

بعد ثالث سنوات، تم اإلعالن عن ا والحق  . 2003التي تأسست عام  (التوحيد والجهاد)، جماعة "الزرقاوي 

في سورية،   ة، بعد السيطرة على مساحات واسع2013. في عام  (الدولة اإلسالمية في العراق)جماعة باسم  ال

 و  (،سم )الدولة اإلسالمية في العراق والشامارفت املجموعة بع  
 
ا عرف صارت ت داعش(، وبدأت ) ـباختصار 

، سيطرت املجموعة على مدينتي املوصل 2014متزايد. في حزيران/ يونيو  على نحونتباه الدولي اال تلفت 

 ،األطفال اإلناثعلى )داعش(  ماستخديقتصر االعنفية، لم  ةحملتلك الخالل  ،وتكريت في شمال العراق

ا لالستعباد الجنس ي، ولكنها استخدمت . أدى استخدام األطفال رهابكأدوات لل  ،األطفال الذكور  أيض 

هؤالء   إزاءداعش[  إلى تنظيم  املجتمع الخارجي بالنسبة    املقصود:املجتمع الخارجي ]نظرة  في  ل  تحوّ إلى    كسالح

للعنف. إنه تكتيك   ةش مستعدو وحالنظر إليهم كإلى    ضحاياكونهم  من    ،إليهمرت النظرة  حيث تغيّ األطفال،  

 ترتبط جدل ذكيأساليب نهم وتلّق  ،االستجابةستهدف األطفال الضعفاء وسريعي حيث ت (داعش)لـ 

مجموعة تجنيدهم القتراف العنف. بشكل عام، يحصل األطفال على يتم لة وفي املحصّ  ،باأليديولوجية

و الضغط من قبل أالحوافز املالية،  منهاتنظيم الدولة اإلسالمية، إلى  متنوعة من الدوافع لالنضمام

مع ذلك، يمكن ، 4الوضع االجتماعي"بروز و الرغبة في أة، يسر أ تو الهروب من مشكال أ ،سرةو األ أ ،قراناأل

أظهرت  ا ماابتسامة على وجهه. غالب  مع ز الطفل على القيام بعملية انتحارية ن تحّف أيديولوجية وحدها لأل 

 "ءظهرها "الشهداأالتي مثل تلك  ،السعادة املفترضةإلى  الطامحين لمية لالنتحارييني( لقطات فداعش)

 هؤالء ل أن يحوّ )داعش(  يجريهل الدماغ الذي يأيديولوجية الجماعة، يمكن لغس نتسبين إلىاألطفال امل

 إلى  األطفال
ّ
لقأحدهم  أن درجةإلى  ،جأيديولوجيين سذ

 
 ]داعش[ املجموعة ةصلحمل ،حتى املوتبالفعل  ات

 . 5هالتي قتلت عمّ 

ية هي أن األطفال هم الضحايا. سواء في األسواق أو إرهاباآلثار املعتادة للعالقة بين األطفال ومنظمة 

األطفال في كثير من األحيان ضحية للعنف العشوائي الذي يرتكبه يقع ، الشوارع أو حتى في املساجد

 حيث أصبح ،عملية معقدةخالل من  تحويره تّم  ،على الرغم من أنه مأسوي ، يون. هذا االرتباطرهاباإل 

لتجريم  هفي نقد (هيومن رايتس ووتش)من  ،كما أشار جو بيكر، يون إرهابيصنف فيها األطفال على أنهم 

 داعش( / الدولة اإلسالمية)األطفال املرتبطون بتنظيم  يتعّرض. 6املحاكم الكرديةاألطفال من قبل بعض 

 
4 Human Rights Watch “‘Everyone Must Confess’ Abuses against Children Suspected of ISIS 
Affi liation in Iraq.” March 6, 2019. https://www.hrw.org/report/2019/03/06/everyone-mustconfess/abuses-
against-children-suspected-isis-affi liation-iraq. 
5 This is based on a true account involving people with whom the author is closely familiar. 
6 Human Rights Watch “‘Everyone Must Confess’ Abuses against Children Suspected of ISIS 
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 ،مقاتلين جهاديين  نوااك   همأنب  إذا اعترفوا  ،االحتجاز والتعذيب والسجنحاالت    من ضمنها  ،انتقامية  ملعاملة

 
 
 جبروا على ذلك.وإن هم أ

ا ةمهتم (داعش) تكان واستخدامهم في ساحة  ،بتجنيد األطفال السوريين وتدريبهم اخاص   اهتمام 

وكانتحاريين محتملين. نفذت املجموعة هذه اإلستراتيجية حتى في املناطق التي لم تسيطر عليها.  ،املعركة

 على    (داعش)  تعمل
 
. مليحهبتس   توقام  ،ةسوريإلى  للقدوم    بأكملها من العديد من الدول األجنبية  سر  إغراء أ

من أو  ،ضد إرادة آبائهم (داعش)إلى  انضمام القاصرينإلى  أدى التطرف عبر اإلنترنت، في بعض الحاالت

ا اسم "قنبلة موقوتة"،  دون علم آبائهم. إن عدد هؤالء األطفال طلق عليهم أحيان  لكن ،  معروف  غير  ،  الذين ي 

 .350007 بـ عدد املقاتلين األجانب مع )داعش( رقّد حيث ي  ، ن عشرات اآلالف في هذا املأزق إيمكننا القول 

تم استخدام األطفال في حيث    ،ألغراض سياسية  ةأول كيان يستخدم األطفال في سوري  (داعش)  تليس 

 ،وكذلك في الحرب األهلية التي بدأت بعد بضعة أشهر، 2011مارس آذار/ الثورة السورية التي بدأت في 

 )داعش( وجدت ، ذلكاملسرح. ومع إلى  (داعش)وجلبت 
 
ا الستغالل األطفال ط

 
 جذري ومنهجي. على نحورق

"جيل إلى  لهميحو وعملت على ت، ية على بلد مليء باألطفال لتجنيدهم في أجهزتهارهابعثرت الجماعة اإل 

أو مجندين كمهاجمين. من  9مستهدفين بهجمات أو مشردين  عن كونهمبغض النظر    ،من الضحايا 8ضائع"

. يمثل األطفال 1410ماليين سوري دون سن  8هناك ما يقرب من ، مليون نسمة 21بين عدد سكان يقدر بـ 

ا 30أعمارهم عن  من السكان تقّل  املئةفي  60حيث ، ةفي املئة من سكان سوري 36.4  .11عام 

 

 مشكلة عاملية
خاصة أن هؤالء ، هو مصدر قلق عاملي ةفي األطفال في سوري (داعش)به تطرف إن الضرر الذي سبّ 

 
 
 امواطن    41،490عندما لم تعد املجموعة تسيطر على األرض أو الناس. مع وجود    ،ركوا وحدهماألطفال قد ت

 
Affi liation in Iraq.” March 6, 2019. https://www.hrw.org/report/2019/03/06/everyone-mustconfess/abuses-
against-children-suspected-isis-affi liation-iraq. 
7 Tom Kington, “45,000 Children of Isis ‘are Ticking Time Bomb’,” The Sunday Times, May 8, 2019, 
https://www.thetimes.co.uk/article/45-000-children-of-isis-are-ticking-time-bomb-lp0nq9q2m. 
8 UNICEF, “No Lost Generation Protecting the Futures of Children Aff ected by the Crisis in 
Syria,” January, 2014, https://www.unicef.org/appeals/fi les/No_Lost_Generation_Strategic_Over 
view__January_2014.pdf. 
9 It is estimated that more than 2,500 children from more than 30 countries are living in three 
northeastern Syrian camps for displaced people from the last areas held by ISIS: Al Hol (at 
least 40,000 people), Ain Issa (12,000), and Roj (1,500). In these camps, children showed 
signs of psychological distress, due in part to the excessive violence these children have 
seen infl icted by ISIS and/or its opponents. 
10 0 It is estimated that more than 2,500 children from more than 30 countries are living in three 
northeastern Syrian camps for displaced people from the last areas held by ISIS: Al Hol (at 
least 40,000 people), Ain Issa (12,000), and Roj (1,500). In these camps, children showed 
signs of psychological distress, due in part to the excessive violence these children have 
seen infl icted by ISIS and/or its opponents. 
11 In the Arab world, 60 percent of the population is under the age of 30. 
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. وقد 12( من القاصريناملئةب  12)  4040  بـ  األطفال منهم،  ر عدديقّد ،  يعيشون في حكم )داعش(  دولة  80من  

تجريد األطفال من إنسانيتهم ومعاملتهم كجزء إلى    بعضها يؤدي ،  فعل متباينة  اتالخوف من تطرفهم ردأثار  

 )داعش(  من
 

 التطرف عنهم.أفكار من التركيز على إزالة  بدال

   175أثناء تعليقه على  في    ،أثار مدير وكالة االستخبارات واألمن الهولندية العامة
 

من بلده يعيشون   طفال

 عش(، تحت حكم )دا
 
تعرضهم إلى    بشأن الخطر الذي قد يشكله هؤالء األطفال على هولندا. وأشار  مخاوف

واملخاطر التي ينطوي عليها وضعهم في املدرسة دون ، حماسهم املحتمل تجاهه إلىو ، للعنف وتدريبهم عليه

 50امرأة و  145هناك  كان  ،  (داعش)إلى    انضموا  ابريطاني    850من بين    .13حل مشكالتهم النفسية والعاطفية

 
 

يديولوجي واملهارات العملية التي ربما حول االلتزام األ  ،. بدأت بالفعل مناقشات في اململكة املتحدة14طفال

.  ايشكلو  حول إمكانية أنو  ،اكتسبها هؤالء األطفال
 

ا محتمال  تهديد 

إال اإلرث.  ذلكأكثر من أولئك الذين يخشون  (داعش)هؤالء األطفال املولودون في الغرب يعانون إرث 

ما تحجب محنة  اغالب   داعش(، / تنظيم الدولة اإلسالمية) بـرتبطين الطبيعة الدولية ملسألة األطفال امل أن

ولكن ، أو اختيار آبائهم ،ختيارهم أنفسهمليس عن طريق ا )داعش(،هم تاألطفال السوريين الذين جند

يظل مصيرهم غير ، عاني الحربيية. في بلد رهابيعيشون في مناطق تحتلها املجموعة اإل كانوا ملجرد أنهم 

بينما قد ال يكون ، (داعش) بـمؤكد؛ قد يحتفظ بعض األطفال بدوافع أيديولوجية ملواصلة ارتباطهم 

 اإلطالق.لبعضهم أي عالقة باملجموعة ومعتقداتها على 

 

 هو جوهري ما هو إعادة التأهيل وملاذا 
 ،  رهابمثل اإل ،  التطرف

 
. قد يعني "التنشئة االجتماعية عريفهعلى األكاديميين أو الحكومات ت  ليس سهال

، أو 16زيادة استخدام العنف السياس يإلى  العملية التي تؤدي يعني "، أو 15رهابللتطرف الذي يتجلى في اإل 

 
12 Joana Cook and Vale Gina, “From Daesh to ‘Diaspora’: Tracing the Women and Minors of Islamic 
State”, International Centre for the Study of Radicalization, King’s College London, 2018, 
https://icsr.info/wp-content/uploads/2018/07/ICSR-Report-From-Daesh-to-‘Diaspora’-Tracing 
-the-Women-and-Minors-of-Islamic-State.pdf. 
13 Janene Pieters, “Some 175 Dutch Kids Isis Confl ict Area: Intelligence Agency,” NLTIMES.NL, 6, 
March 2018, https://nltimes.nl/2018/03/06/175-dutch-kids-isis-confl ict-area-intelligence-agency. 
14 Nadia Khomami, “Number of Women and Children Who Joined Isis ‘signifi cantly 
underestimated’,” The Guardian, 23, July 2018, https://www.theguardian.com/world/2018/jul/ 
23/number-of-women-and-children-joining-isis-signifi cantly-underestimated. 
15 Alex P. Schmid, “Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual 
Discussion and Literature Review,” International Centre for Counter Terrorism, March 2013. 
https://icct.nl/publication/radicalisation-de-radicalisation-counterradicalisation-a-conceptualdiscussion-and-
literature-review/ https://www.icct.nl/download/fi le/ICCT-Schmid-RadicalisationDe-Radicalisation-Counter-
Radicalisation-March-2013.pdf. 
16 Priska Daphi and Ander Felix, “Radicalization and Deradicalization in Transnational Social 
Movements: A Relative and Multi-level Model of Repertoire Change,” University of Frankfurt, 
Working Paper No. 1, 2016, https://dissidenz.net/wp-content/uploads/2013/03/wp1-2016-daphianderl.pdf 
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اتأييد  يعني   في حين يكون البديل ،  قناعة مفادها أن الوضع الراهن غير مقبول إلى    التغيير السياس ي "استناد 

ا بشكل ما للمتطرف ا متاح   . 17"املختلف جذري 

أقترح املفهوم التالي: العملية التي يحاول فيها األفراد ذوو اآلراء ، في ضوء املعاني املتباينة للتطرف

 العوامل وخلق  ،في اآلخرين ئهمغرس آرا ،أو االجتماعية املتطرفة ،أو الدينية ،السياسية
ّ
العاطفي أو  قتعل

قنواالعقلي الذي يقوم به األفراد الذين 
 
ا ل

 
ا لتوجيهات املتطرفينو  ،حديث بما في ذلك ، االستعداد للعمل وفق 

 في الوصول ملجموعات املتطرفة  كل اض ل. يركز هذا التعريف العملي على التعرّ رهاباستخدام العنف أو اإل 

وكيف يمكنهم  ،متطرفينكيف يصبح األطفال  ]للتعريف[ يشرح الجانب العالئقيإليجاد مجندين جدد. 

أفكارهم. األطفال من بنات  توليس ، لقنيهمالقائمة على األفكار املوجودة في رؤوس م رهابتبرير أعمال اإل 

عنف ضد إرادتهم. لم يعرفوا أن األفكار التي الفي أعمال  وتطرفوا، كانوا أبرياء)داعش(  الذين يستغلهم

ا،" أو منحرفة. متطرفةكانت " تبنوها وأنهم ، كان األطفال يؤمنون بتعاليم البالغين بأنهم يطيعون هللا أيض 

 مسلمون صالحون يعملون من أجل سلطة عادلة وشرعية.

 (داعش) تغفللم ، خالفة لجميع املسلمين بناءبقصد ، "دولة إسالمية"عملية إقامة ضمن سياق 

ا من إستراتيجية املجموعة، األطفال؛ في الواقع اللبنات األساسية ملا يسمى  ى حدإو  ،كان األطفال جزء 

 ،"تنظيم الدولة اإلسالمية"قوى إلى  الخالفة. كان الهدف النهائي من تطرف األطفال هو إضافة قوى بشرية

 لدفاع عن الخالفة.وضمان استعداد جيل أصغر ل

شوهد أطفال يلعبون في املياه ، 2014أغسطس آب/ تم بثها في ، (داعش)في مقابلة مع بعض أعضاء 

التي أصبحت عاصمة الخالفة. أعلن متحدث باسم ، الضحلة لنهر الفرات في مدينة الرقة السورية

نعتقد أن هذا الجيل من األطفال هو ، : "بالنسبة إليناةمن األطفال في سوري)داعش(  املجموعة ما يريده

كل هؤالء األطفال ، . اآلن"ن وحلفائهمارك ياألم :املرتدينو ار الكّف  حاربجيل الخالفة... إنه الجيل الذي سي

. 18من أجل الدولة اإلسالمية أن يقاتلواوهم يحبون ، ملديهم العقيدة الصادقة )اإليمان( املزروعة فيه

ا يشجعهم على محاربةتلقون تعاألطفال يكذلك نرى أن   .19ن"ا"الكفار" و"الروس" و"األميرك  ليم 

ا يحضرون  15أن األطفال دون سن  )داعش(    أوضح املتحدث الرسمي باسم  ،"معسكر الشريعة"  في  عام 

تدريب إلى  يمكنهم الذهاب، سنة 16لى عقيدتهم ودينهم. األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن إللتعرف 

أولئك الذين ، "بالطبع :من الجماعةقال عضو ، شاركوا في العملية العسكرية هلئل عندما س  و عسكري. 

ا  16تزيد أعمارهم عن    .20يمكنهم املشاركة في العمليات العسكرية"،  والذين كانوا في معسكرات تدريب، عام 

 
17 Alex Schmid, Radicalisation, “De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual 
Discussion and Literature Review.” 
18 “The Islamic State (Full Length),” posted by “VICE News,” 14, August 2014, www.youtube.com/ 
watch?v=AUjHb4C7b94&bpctr=1555232025. 
19 See above citation. 
20 “The Islamic State (Full Length).” 
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اأنهم تلقوا ت)داعش(    تثبت بعض االعترافات من األطفال الذين فروا من ا  دريب  لدرجة أن بعضهم   ،شديد 

. يصف أحد األطفال تجربته في هذه يينرهابلقنيهم اإل مإرضاء كانوا على استعداد للموت من أجل 

 . 21"أن أموت حتى لو كان عليّ  ،املعسكرات بأنها تركز على غرس الطاعة العمياء: "يجب أن أسمع وأطيع

والعسكري في مناطق واسعة من معسكرات للتدريب الديني )داعش(  أقامت، بعد تأسيس الخالفة

 تلكدون علم أسرهم أو موافقتهم. في مثل  من    اوأحيان  ،  ما زار األطفال هذه املخيمات  اوالعراق. وكثير    ةسوري

 ، "املعسكرات العسكرية الدينية"
ّ
 ،املقنعة كدين حقيقي)داعش(  م األطفال والبالغون أيديولوجيةتعل

 . 22تي ال هوادة فيها والتي "يحظر فيها كل ش يء ينحرف عنه"نسخة من الجهادية السلفية الصارمة ال

ما تدور االختبارات حول قتل غير   اوغالب  ،  مليئة بصور األسلحة)داعش(    الكتب املدرسية في معسكرات

من الطالب أن يحسبوا عدد الكفار واملرتدين الذين يمكنهم  طلب، ي  أحد اختبارات الرياضيات فياملؤمنين. 

الذي يعكس "التفكير ،  كان هذا التطرف  .23القناص عليهم"  منرصاصة   42"إطالق  إلى   إذا اضطروا  ،قتلهم

الذين لم يكونوا ، ن بعض اآلباءإحتى التي تتغير في أيام، يغمر عقول األطفال ، عطش للدماء"تاملتطرف وامل

 .24أطفالهم هذا النوع من التعليم املدرس يلتلقي  لم يكونوا مرتاحين، (داعش)ع متعاطفين م

العالم. عززت الكتب املدرسية واملواد إلى  هو تعزيز النظرة الثنائية )داعش(كان املكون الرئيس ملناهج 

ية رهاباملنظمة اإل هم" التي يطلق عليها أولئك الذين يقاتلون مقابل  التعليمية واملعلمين عقلية "نحن

ولكن ليس ضد  ،)داعش( وهو بالتأكيد ضد، . تم استخدام هذا العدو املتخيل25"التحالف الصليبي"

 . 26اإلخوة" تأثير فرقة" خلقلربط األطفال و ، األطفال أو اإلسالم

 

 ألطفال؟ى الإالتطرف بالنسبة إزالة ماذا يعني 
من أجل تحقيق هدف  ،تفسير شخص ي للعالمإلى  بل، واقع موضوعيإلى  يةرهابال تستند األنشطة اإل 

مثل ، يديولوجيالعنف القائم على التصور األ إلى  الدعوة)ف التطرّ  .27سياس ي واقتصادي واجتماعي معين

، مل املكونات الضرورية للتطرفتي. تش رهابد الطريق أمام السلوك اإل يمهّ   ا(مسلم    سشخص ألنه ليأي  قتل  

جتماعية اال ظروف البغض النظر عن ، آخرإلى  اإلرادة لنقل تلك املفاهيم األيديولوجية من عقل على

 
21 Evan Williams, “Children of ISIS,” PBS, November 23, 2015, www.pbs.org/wgbh/frontline/fi lm/ 
children-of-isis/. 
22 National Coordinator for Security and Counterterrorism (NCTV), and General Intelligence 
and Security Service (AIVD), “The Children of ISIS the Indoctrination of Minors in ISIS-held 
Territory,” April, 2017, https://english.nctv.nl/binaries/WEB_102525_The_Children_of_ISIS_tcm32- 
257646.pdf. 
23 Ali Al-Husseini, “Terror School: How Many Infidels Did You Kill Today?,” Translated by Karim 
Traboulsi, The New Arab, 7, March 2017, www.alaraby.co.uk/english/society/2017/3/7/terrorschool-how-
many-infidels-did-you-kill-today. 
24 Al-Husseini, “Terror School: How Many Infidels Did You Kill Today?.” 
25 NCTV and AIVD, “The Children of ISIS the Indoctrination of Minors in ISIS-held Territory,” 8. 
26 Mia Bloom, “How the Islamic State Recruits and Coerces Children,”  The Conversation, 24, August 2016, 
theconversation.com/how-the-islamic-state-recruits-and-coerces-children-64285. 
27 Martha Crenshaw, “The subjective reality of the terrorist: Ideological and psychological factors in terrorism,” 
In Current perspectives on international terrorism, (London: Palgrave Macmillan, 1988), 2. 
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 التطرف. إلى  يمكن أن تؤدي التي سياسية ال
 

وله ، ستقر وخطيرمغير في سورية الوضع السياس ي ، فمثال

  ال يسبب بالضرورة التطرف بين السكان.إال أنه ، األطفالعلى  أضرار

حول هم ضحايا لتفسيرات معينة  ةفإن األطفال في سوري، وحملته الدعائية)داعش(  حكمتحت 

طرق التفكير في اإلسالم والثورة السورية. من الناحية  ومن ذلك التفسيرات حول ، واقعهم االجتماعي

تالش ى يفلن    ؛الديمقراطية في الشرق األوسطرائدة  تصبح  أن  و   ،السالم الكامل  ما أريد لسوريةإذا  ،  النظرية

أن و ، )داعش(انتهاء  عن طريق إعالن ،ببساطة ]الذي تعرضوا له[ التلقين محوف أطفالها. ال يمكن تطرّ 

 الحرب قد انتهت.

توقع من األمهات امل، وباملثل وهن تنظيم الدولة اإلسالمية إلى  الالئي انضم بعضهن، تطرفاتال ي 

أوطانهن. إلى    عند العودة  ،ترك معتقداتهن عند الحدود،  وديمقراطيةن من دول غربية مساملة  ئوج  ،قاصرات

والقابلية ، مثل االغتراب، اجتماعية أو عقلية تيعاني مشكال بعضهن  كان ،داعشإلى  قبل االنضمام

التركيز فقط على بقائهم الجسدي ن أغير . 28و"االكتئاب الذهاني الناجم عن العقائد"، دين إلى لالنضمام

ا للقوهوتالتي تعرضوا لها وما  إهمال الصدمة  إلى    يؤدي قد   دراسة   129  لـ  ،منظمة الصحة العاملية  تقرير. وفق 

، بين األشخاص الذين عانوا العيوب أو غيرها من الخالفات في السنوات العشر السابقة، دولة 39في 

االكتئاب والقلق واإلجهاد الالحق لصدمة   (في املئة  22  ما نسبته)كل خمسة أشخاص    بين  واحد منعاني  يس

واضطرابات نفسية أخرى. أوضحت دراسة أن توفر خدمات الصحة النفسية والدعم النفس ي ،  ضطراباال 

أن تستجيب الحتياجات   ةيمكن لسوري،  مما يعني أنه حتى خالل الحرب،  آخذ في االزديادة  االجتماعي في سوري

 شعبها. 

 
ّ
. يجب سيطرةاملجموعة من ال تليز أحيث ؛ جماعة )داعش(األطفال من  الخطوة األولى إلنقاذ تخذات

واقتالع الدعم للعنف املقنع   ،أن تركز الخطوات التالية على معالجة العناصر املعرفية والسلوكية للتطرف

 . للدين لفهم الخالصباعالقة يكون للمعركة عندما ال  خلف الدين،

 

 الخاتمة 
التعليم. يتعين على إلى    الوصول من  و   ،ماليين األطفال من منازلهم وأحبائهم  ةلقد حرمت الحرب في سوري

أن يتخلصوا من كل و   ،هؤالء األطفال من الحربفي إخراج  سؤولية  املل  النزاع تحمّ هذا  أصحاب املصلحة في 

مثقلون )داعش( سلطة  تحتعاشوا األطفال السوريون الذين  تلك الذكريات الي ألحقت الضرر بهم.

ية. يجب أن تكون إعادة تأهيل هؤالء رهابباملجموعة اإل  -ضد إرادتهم-تمثلة في ارتباطهم مأساة إضافية مب

 ، األطفال أولوية إنسانية دولية
 

  ويجب اتخاذ إجراء عاجال
 

 .وليس آجال

. إن اعتراف الخضوع إلعاد التأهيللهم الحق في التطرف، )داعش(  لقنتهمالذين  ،األطفال السوريون 

 ،  بهذا الحقاملجتمع العاملي واألطفال أنفسهم  
 

من معاملتهم كمشاركين   يمكن أن يشكل مستقبل البلد. بدال

 
28 Bhui, Kamaldeep et al. “Is Violent Radicalisation Associated with Poverty, Migration, Poor Self-reported Health 
and Common Mental Disorders?.”  PloS one  vol. 9,3 e90718. 5 Mar. 2014, doi:10.1371/journal.pone.0090718. 
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 ،بيئة آمنة ورعاية ومشجعةإلى    عاملوا كبشر أبرياء بحاجةأن ي  إلى    يحتاج هؤالء األطفال،  رهابراغبين في اإل 

ا من مستقبل سوري  .)داعش( الجيل الضائع من يكونوا الو  ،املأمول  ةحتى يصبحوا جزء 

 

 التوصيات

 (داعشـ )تغيير النظرة إلى األطفال املرتبطين ب

لم يكن لديهم القدرة  حيث، وا معاملتهمؤ وأسا ،هؤالء األطفال فصائل أخرى و )داعش(  تاستخدم

، قوية بما يكفي. كانت الدعاية واملعتقدات املقدمة لهم عملية غسل الدماغ تلكاملعرفية على مقاومة مثل 

فإن معاملة األطفال كما لو ، لذا. (داعشيحص ى من البالغين قد تأثروا وانضموا إلى ) ال اأن عدد   إلى درجة

. الخطأ لضحيةا علىاللوم إلقاء هو  ،يةرهاببسبب ارتباطهم الوثيق مع الجماعة اإل  ،مخطئينكانوا  أنهم

جبر أطفال أعضاءو . يينإرهابوا وليس ،اإلرهابيين األطفال هم ضحايا تلقين ل على تحمّ )داعش(  يجب أال ي 

جماعات جهادية بأيدي  جعلهم بيادق  تشيطنة هؤالء األطفال سوصمة العار التي كانت خارج اختيارهم. إن  

 في كسر العالقة بين ،أخرى. يجب أن تبدأ حمالت التوعية واملنافذ اإلعالمية ووسائل التواصل االجتماعي

 وال ينبغيية،  رهابالجماعة اإل لم يدركوا أيديولوجيا  األطفال    ألن هؤالء  ،فوااألطفال الذين تطرّ بين  و )داعش(  

  اتهامهم بجرائم خارجة عن إرادتهم.

ا  و ؛  رهابال يوجد لدى األطفال دوافع فطرية لل ،  من الناحية النفسية ا منطقي  الم يتخذوا خيار   )استناد 

 ةسوري ومن ضمنه، ية. يحتاج املجتمع الدوليرهابالجماعات اإل إلى  املنفعة( لالنضمام -منطق التكلفة إلى 

ننجح في . لن تطرفينألطفال املعن احول كيفية تشكيل ونشر تصور أكثر دقة  ،رؤية واضحةإلى  ،نفسها

   سواليألنهم  ،  ةاملساعدإلى    ون اجتحيإال إذا اعتبرناهم ضحايا    إعادة التأهيل
 
 يين.إرهابأو مجرمين أو    اوحوش

 

 وليس الحرب، تعزيز التعليم 

الطفل الجندي بأنه "أي ، 2007ف مبادئ باريس بشأن إشراك األطفال في النزاع املسلح لعام تعرّ 

ا 18عمره عن  شخص يقّل  تم تجنيده أو استخدامه من قبل قوة مسلحة أو جماعة مسلحة بأي  ،عام 

ألن الجنود و .  29أو ألغراض جنسية"جواسيس،  الحمالين، أو  الطهاة، أو  القاتلين، أو  امل  سواء أكان من،  صفة

ا من األموال والجهود التي خصصت بالفعل للحرب ،  ةاألطفال جزء من الحرب في سوري فهم يستحقون جزء 

العديد من الالعبين الدوليين األموال على  صرفحيث ، . كان هناك استثمار كبير في الحربةسوريفي 

. واآلن بعد انتهاء ةواملشاركة في العمليات العسكرية املباشرة في سوري، وتوفير التدريب، الفصائل املختلفة

ا إعادة بناء إلى    إلعادة توجيه هذه الجهود واألموال  ،يتحمل هؤالء الالعبون مسؤولية أخالقية،  الحرب تقريب 

 
29 UNICEF,  “The Paris Principles and Guidelines on Children Associated with Armed Forces or Armed Groups,” 
February 2007, https://www.unicef.org/emerg/fi les/ParisPrinciples310107 English.pdf. 
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 وقف إطالق النار،. تؤكد مبادئ باريس على ضرورة قيام أصحاب املصلحة بدعم الخدمات املتعلقة بةسوري

 والتأكد من أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تمتثل اللتزاماتها بموجب القانون الدولي. 

في ت ثمينة من التعليم املناسب. يقال إن واحدة من كل أربع مدارس لقد فقد األطفال السوريون سنوا

املساعدة التعليمية. إلى  يحتاجون  ةمليون طفل داخل سوري 5.7سورية قد أغلقت بسبب الحرب. هناك 

لبلدان ى الإبالنسبة    ،على الرغم من أن تمويل خطط التعليم لجميع األطفال السوريين يجب أن يكون أولوية

 ضروري للغاية. أمر  )داعش(  إلى األطفال املنتسبين عادة تأهيلإن إف، ةجيب إلعادة بناء سوريالتي تست

 27أفادت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أن األموال املخصصة للجنود األطفال انخفضت من 

كلف ، 2017يونيو حزيران/  20. بحلول 201630مليون دوالر في عام  6.5إلى  ،2010مليون دوالر في عام 

. من املتوقع أن تكلف 31مليار دوالر 14.3واشنطن )داعش(  التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة ضد

 (الدولة اإلسالمية) ت . اآلن بعد أن فقد202032استمرت حتى عام ما إذا ، أخرى  تريليون دوالر 1.3الحرب 

 (الدولة اإلسالمية)يجب إعادة توجيه األموال نحو الجهود املبذولة لفصل األطفال عن عسكرة ، خالفتها

تأمين التمويل إلى  ة،انتعاش واستقرار سوريبواملعنيين وأيديولوجيتها وتطرفها. يحتاج أصحاب املصلحة 

تطرفين من الناحية ها طاقم عمل مدرب للقيام بمهمة إعادة تأهيل األطفال السوريين املفيإلنشاء مراكز 

 الفكرية والعاطفية. 

"من يفتح باب  :الذي شهد الحرب والنفي، فيكتور هوجوقال الكاتب الفرنس ي ، في القرن التاسع عشر

د يعأإذا  و  ،رهابن الحرب واأليديولوجية واإل و . يعيش األطفال املتطرفون في سج33يغلق السجن"،  املدرسة

 من هذه السجون. متحررينفسيكونون  ؛التعليمإلى  توجيه الجهود الكفيلة بالحرب

 

 ال
 
 األخرى   عادة التأهيلم من تجارب إتعل

حيث من املحتمل أن تكون ، ةربما يكون املجتمع الدولي قد بدأ بالفعل إدراك الواقع الجديد في سوري

عاد دمج . عندما ي  ة)تحت سيطرة النظام( هي املسؤولة عن سوري االحكومة الدائمة أو نسخة معدلة منه

. رهابف واإل يجب أن تكون حكومتها متوافقة مع املبادرات العاملية ملكافحة التطر ،  في املجتمع الدولي  ةسوري

التاريخية لكن يمكن للبلد أن يتعلم من التجارب  ،  ةسوريى  لإثقافة التطرف وإزالة التطرف جديدة بالنسبة  

والعاملية. إن التعاون بين املجتمع الدولي واملنظمات اإلنسانية والحكومة السورية ضروري للتعامل مع 

 النظام السياس ي السوري املستلم.بغض النظر عن ، ظاهرة التطرف

 
30 IISS,  De-Radicalising ISIS Child Soldiers, 2018, https://www.iiss.org/press/2018/acs-2018- launch. 
31  U.S. Department of Defense, “Mattis Comments on State of Defeat-ISIS Eff ort,” 27, June 2017, 
dod.defense.gov/OIR/. 
32  World Vision, “The Cost of Confl ict for Children fi ve years Of The Syria CRISIS,” 2016, https:// 
www.wvi.org/sites/default/fi les/The Cost of Confl ict for Children report - online version.pdf. 
33 Chorafas, Dimitris N. Education and Employment in the European Union: The Social Cost of Business. Farnham, 
Surrey: Gower, 2011. 6. 
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، ماليهود. عندما خلق هللا العال في كتبهم أن "الشيطان هو أب   1936تم تعليم األطفال األملان في عام 

ا املخلوق الشرير    ،الصينيون ،  الزنوج،  اخترع األجناس: الهنود مع وجود بعض .  34يدعى اليهودي"الذي  وأيض 

ا 18و 14خاصة أولئك الذين تراوح أعمارهم بين بو ، األطفال هتلر )الذين شاركوا في الحرب باسم ، عام 

]عملية تطهير  النازي هو الكانونازي كان الرد على ما حدث لألطفال خالل النظام ، شباب هتلر (يوجيند

هناك أمل بأن تتكرر النظرة غير  .35الكامل الذي حدث في أملانيا ما بعد الحرب املجتمع من كل ما هو نازي[

 ،في أملانيا في ذلك الوقت تي سادتعاداة السامية المل ، مثلما حصلألطفالل)داعش(  املقبولة حول تطرف

ا غير  ذلك أصبح  ثم ليس و ، ذات نتائج سريعة ، وليستإزالة التطرف ليست سهلة إن علميةمقبول.  الحق 

 مراكز ملثل هذه املهمة الشاقة. االحكومة السورية حالي  لدى 

اعتمدت ، 2016يوليو تموز/  1في  ،رهابالخامس لالستراتيجية العاملية ملكافحة اإل  مرتؤ خالل امل

تمت املوافقة عليه ،  288/ 60الذي اعتمد على قرار سابق )،  291/ 70الجمعية العامة لألمم املتحدة القرار  

بدعم وتعاون ومساعدة بين   ،رهابجماعية ضد اإل جهود  إلى    ( للتأكيد على الحاجة2006سبتمبر  أيلول/  في  

بمن فيهم ، يين األجانبرهابوتجنيد اإل  رهاب"منع التطرف في اإل إلى  291/ 70الدول األعضاء. دعا القرار 

احقيقي  املقاتلون األجانب. على الرغم من أن التهديد الذي يمكن أن يشكله 36ل"األطفا األطفال  إنف، تمام 

يبوا ن ين والسورييالسوري
 
واجه النظام ، . بسبب وحشيتهإعادة التأهيللتنفيذ برامج  قرارمن هذه القد غ

األطفال السوريين على أساس النزاعات لكن ال ينبغي إهمال ، السوري العديد من أشكال النقد والتعصب

يجب عليه أن ، النظام السوري إلى  السياسية. بغض النظر عن الطريقة التي ينظر بها املجتمع الدولي

ا عادة التأهيليتعاون مع دمشق بشأن جهود إ إدراك أن هذا إلى  من أجل األطفال. يحتاج النظام أيض 

 ويعني كقضية إنسانية.، التعاون غير سياس ي

ا أن تتبع خطوات الدول األخرى التي وضعت بالفعل سياسات إل  ةعلى سوري . على عادة التأهيلأيض 

 ،2002-1991بسبب الحرب األهلية  ،التي يراوح عدد األطفال الجنود فيها) سيراليون كانت ، سبيل املثال

لديها اللجنة الوطنية للتسريح ونزع السالح وإعادة اإلدماج. تمكنت اللجنة من  (10،000إلى  5000من 

  6774تسجيل أكثر من 
 

ا على األقل 130)داعش(  قتل نحي، أعلنت فرنساو . 37طفال تشرين في  ،شخص 

أسفرت هذه وقد    ،2016مايو  أيار/  في    تطرفوال  رهابملناهضة اإل   ةخطة عمل موحد  ،2015نوفمبر  الثاني/  

وتطوير مراكز إعادة اإلدماج وإعادة التأهيل ، "تحسين البحث في دوافع التطرفإلى  الخطة عن الدعوة

وبناء القدرة الوطنية على مواجهة ، وتأمين املواقع املعرضة للخطر بشكل أفضل، لألفراد املتطرفين

 
34 David Redles, Hitler’s Millennial Reich: Apocalyptic Belief and the Search for Salvation. (New York: New York 
University Press, 2008), 219. 
35 According to experts, there is a correlation between how eff ective denazifi cation has been and the degree 
of radicalization that emerged afterwards. 
36  UN, “ Resolution Adopted by the General Assembly,” 19, July 2016, https://www.un.org/ga/ 
search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/291. 
37  United States Department of State, “Child Soldiers Global Report 2008 – Sierra Leone,” 20, May 2008, 
https://www.refworld.org/docid/486cb12c2d.html. 
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خططت ، ه السياسة اإلستراتيجيةهذكجزء من  ،بعد افتتاح مركز إلعادة اإلدماج .38"يةرهابالهجمات اإل 

 رهابعترفت النمسا بمكافحة اإل ا.  39فرنسا لفتح مراكز أخرى في جميع مناطق البالد الرئيسية الثالثة عشر

كانت ، 2017نظمة األمن والتعاون في أوروبا لعام مل ثناء رئاسة بلجيكاأوالتطرف العنيف كأولوية رئيسية. و 

عند نقطة التطرف التخاذ اإلجراءات  ،األشخاصاملركزية ملكافحة التطرف هي تحديد  تهااستراتيج

لتطرف األثقل واألعمق الحكومة السورية في التعامل مع ا  تساعد. يمكن لهذه الجهود الدولية أن  40املناسبة

 
 
 .طفالمواطنيها من األ ا بين واألوسع نطاق

 

 أقرانهاو )داعش(    التركيز على اقتالع عقيدة

كجزء من حملة اإلطاحة بنظام األسد.  ،بفرض منهجي لأليديولوجيات الجهادية ةبدأ التطرف في سوري

إدامة معاناة األطفال إلى  أدت ةإن إساءة استخدام الدين من أجل تحقيق مكاسب سياسية في سوري

كان السبب الرئيس في تنفيذ مثل )داعش(  التوقف. على الرغم من أنإلى  واستغاللهم. يحتاج هذا التلقين

ما يسمى بالفصائل "اإلسالمية" التابعة إلى  التي تنتمي ةسورين الجماعات األخرى في فإ ،هذا التلقين

. يجب تفكيك كل هذه 41ف األطفال السوريينتطرّ  أمدتؤيد الخطاب الذي يمكن أن يطيل  ،للمعارضة

 عادة تأهيلينبغي تزويد مراكز إ، الفصائل وحرمانها من السيطرة على السكان السوريين. عالوة على ذلك

 (الدولة اإلسالمية)التعريف باملعلمين واملستشارين الذين يعرفون أيديولوجية تنظيم األطفال السوريين ب

ويواجهونهم من خالل شرح ،  لى التأثير القوي لهذه األيديولوجياتإويتعرفون  ،  والجماعات املتطرفة املماثلة

 تعاليم للسالم. ت منليس اكيف أنه

مثل فكرة ،  عن طريق أيديولوجيات متنكرة كجزء من اإلسالم رهابتم تنظيم انحراف األطفال تجاه اإل 

وفكرة أن أي ، (سلمين مرتدينأو الطرد )أو التنديد باملسلمين اآلخرين بوصفهم م، إقامة دولة إسالمية

جماعة دينية يمكن أن تعلن الجهاد ضد ما تسميه "أعداء هللا". كانت هذه بعض املفاهيم التي تسببت في 

حول ما هو إسالمي وما هو من صنع اإلنسان وغير إسالمي. إن إزالة هذا االلتباس إرباك األطفال 

 بالتعايش السلمي في مجتمعهم. امنح األطفال شعور  تاأليديولوجي س

ية والسماح بالتعليم رهابيديولوجية اإل قمع األ إلى  ،األسدنظام مثل  ،تميل األنظمة االستبدادية

من خالل التنسيق على برامج   ،ن يستثمر في الجانب املفيد من هذا النظامالعلماني. يمكن للمجتمع الدولي أ
 

38  United States Department of State, “Country Reports on Terrorism 2016 – France,” 19, July 
2017, https://www.refworld.org/docid/5981e43fa.html. 
39 Bureau of Counterterrorism and Countering Violent Extremism, “Country Reports on Terrorism 2016,” US 
Department of State, www.state.gov/j/ct/rls/crt/2016/272231.htm. 
40 Bureau of Counterterrorism and Countering Violent Extremism, “Country Reports on Terrorism 2016.” 
41 One of the early instances of indoctrinating children in Syria was performed by Jabhat alNusra, the al-Qaeda 
affi liate in Syria. In June 2013, a video of a child about 5-years-old was circulated by al-Nusra to promote their 
dogma. The child, who was carried on a man’s shoulder, was chanting a song full of bigotry and terrorist rhetoric: 
Our leader is Bin Laden … O you who terrorized America We destroyed America … With a civilian airplane The 
[World] Trade Center became a heap of sand O you Nusayri (Alawite) Police … Wait for us O Alawites We are 
coming to slaughter you … Unheeding any convention 
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ملحو تذكير  ةسيرحب النظام بأي دعو  ،. على األرجح(داعش) من مناصري إلعادة دمج األطفال املتطرفين 

األطفال من الضروري أن يتوقف النظام عن تسييس أن ب، بد من التذكير إال أنه اليديولوجية. هذه األ 

ما  التلقين بينتلقي على كما فعل مع النظام التعليمي السوري قبل الحرب. إن إجبار األطفال ، هموتلقين

ا. يجب أن ينصّب  ،يديولوجية السياسيةاأل و يسمى بأيديولوجية "إسالمية" 
 
تركيز تعليم  سيكون أكثر إرباك

 زيد من التلقين.إجبارهم على تبني م ال على، على إلغاء التطرف)داعش(  أطفال

 

 عن الكاتب

أسعد الصالح أستاذ مشارك بكلية هاميلتون لوجار للدراسات العاملية والدولية بجامعة إنديانا. حاصل 

على دكتوراه في األدب املقارن والدراسات الثقافية. يكمن اهتمامه الرئيس ي في الروايات التي توضح تقاطع 

كتاب "أصوات الربيع العربي: قصص شخصية من الثورات العربية" وله  ،  السياسيةاألدب العربي والثقافة  

 .(داعش)يركز بحثه الحالي على أيديولوجية و (. 2015، )مطبعة جامعة كولومبيا
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