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حت�صني الأطفال واليافعني من الإرهاب والفكر املتطرف
(ورقة �سيا�ساتية مقرتحة ملعاجلة �آثار داع�ش)
د .أمحد قاسم مفنت *
توطئة مفتاحية:
مثة ثالثة جماالت وعناوين إطارية عامة ميكنها -إذا أحسنّا استثمارها -أن تقدم لنا حلوالً
انجعة وجناحات حقيقية يف مواجهة التطرف سلوكاً وممارسةً وثقافةً ،وهذه اجملاالت تتعامل مع ثقافة
التطرف اليت تسبقه من جانب ،ومن جانب آخر متثل معاجلات إلزالة آاثر العنف والتطرف ،اليت
ميكننا إمجاهلا على النحو اآليت:
اجملال األول :من الواضح أن جانباً من الثقافة الدينية اليت يتم نشرها يف بعض املدارس
واملؤسسات الدينية وبعض األوساط األكادميية ترسخ وعي امتالك فئة أو طائفة حقيقة اإلسالم،
وأهنا وحدها اليت تستطيع أن تستنبط األحكام الشرعية الصحيحة للوصول إىل الشريعة الصحيحة
أو الدين احلق ،وذلك يتطلب إشاعة ثقافة دينية منفتحة ومتساحمة من شأهنا السماح ابلتعددية
وقبول اآلخر سواء أكان رأايً أم فرداً أم جمتمعاً أم ديناً أم ثقافة ،وأن تعزز فرص فهم أفضل للدين
والشريعة وأحكامها.
اجملال الثاين :إشاعة ثقافة جمتمعية مدنية ودميقراطية ،فحيثما تضعف هذه الثقافة تزدهر
ثقافة العنف والتطرف أبشكاهلا املختلفة :الدينية والعرقية والفئوية واجلهوية .وتلك مسؤولية «تربوية
وأكادميية وفكرية وإعالمية» ابلدرجة األساس ،لذا توجب أن يرعاها جهد وطين تؤسس له الدولة
أبركاهنا الرمسية واملدنية كافة -وتعمل السلطة التنفيذية على حتقيقها بصورة مؤسسية -مشروعاً
متكامالً متضافراً ،أيخذ صفة االستمرارية والدميومة ،ال صفة الظرفية املؤقتة.
اجملال الثالث :أتصيل قيم التسامح والتعددية وثقافة احرتام حقوق االنسان وقبول اآلخر
وترسيخها من خالل املؤسسات املعنية ابلتوجيه والرتبية ،مما يتطلب أن أتخذ وزارات الرتبية والتعليم
العايل والبحث العلمي دورمها يف هذا اجملال ،فضالً عن األوقاف ،ووزارة الشباب والرايضة،

* تدريسي حماضر يف كلية اآلداب  -جامعة بغداد.
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واملؤسسات اإلعالمية ،إذ تقع على عاتقها مسؤو ٍ
ليات جسام يف هذا املنحى.
املعطى النظري لسياسات الوقاية “بلحاظ امليدان”
تنطلق الدراسة احلالية يف بعدها النظري من مفاهيم الوقاية وعدم الوقوع يف اجلرمية أو
ممارستها ،وهتدف يف منطلقاهتا األساسية أيضاً إىل املشاركة يف الوصول إىل آليات تساعد يف احليلولة
من دون حدوث الفعل اإلرهايب على مستوى املكافحة ورفضه على مستوى الوقاية ،وتطرح كذلك
رؤاي ملعاجلة اآلاثر املرتتبة على ممارسته ،على صعيد األفراد املتورطني به ،والسيما أطفال داعش.
وتقوم األمناط النظرية املعاصرة يف جمال الوقاية من اجلرمية على منطني أساسيني ،مها:
أوالً :الوقاية االجتماعية:
يف هذا النوع من الوقاية يتم الرتكيز على العوامل االجتماعية واالقتصادية املفرزة للجرمية
واإلرهاب وكيفية معاجلتها عن طريق التعليم ،والتثقيف ،وتوفري العمل ،والسكن ،وملء أوقات الفراغ
لألطفال واليافعني والشباب ،فضالً عن التنشئة االجتماعية السليمة ،والتواصل االجتماعي ضمن
شبكة عالقات متوافقة يف بيئة اجتماعية داعمة ومعززة ،وغريها من برامج اجتماعية موجهة.
اثنياً :الوقاية املوقفية:
ويف هذا النوع من الوقاية تنصب اجلهود الوقائية على فئات اجتماعية معرضة للوقوع يف
اجلرمية (كاألطفال واليافعني والشباب) إلندفاعهم ولقلة خرباهتم االجتماعية ،أو يتم الرتكيز فيها
على مناطق جغرافية معينة كتلك اليت تكثر اجلرمية يف أوساطها من قبيل املناطق املتوترة أمنياً ،أو
اخلاضعة لسيطرة اجلماعات اإلرهابية ،أو اليت تضعف فيها سلطة القانون ،أو يتم الرتكيز وقائياً على
بعض األمناط اإلجرامية املرتفعة يف اجملتمع كما يف حاالت التجنيد والتدريب القتايل على التفخيخ
واألحزمة الناسفة واالنتحاريني؛ لتُدرس ،ومن مث تُقدم الربامج واألنشطة ملعاجلتها والتحصني من
الوقوع فيها استباقياً.
ولوضع التصورات السابقة يف شكل مثلث هرمي ميكن قراءته على حن ٍو واضح ،ومي ّكننا من
1
فهم فكرة املعطى النظرية بنحو أفضل ،سيجري عرضه على النحو اآليت:
 -1د .عبد هللا بن عبد العزيز اليوسف (إعداد)« ،دور املدرسة يف مقاومة اإلرهاب والعنف والتطرف» ،ص ،7-6 :موقع محلة
السكينة ،شوهد بتأريخ  ،2017/10/27الساعة العاشرة صباحاً ،على الرابط اإللكرتوين:
http://www.assakina.com/files/books/book87.pdf
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وحلدوث السلوك اإلجرامي واالرهايب فال بد من أن تتوافر يف الشخص اإلرادة ملمارسة
السلوك اإلجرامي ،على أن هذه اإلرادة ال تكفي وحدها إلفراز سلوك خارج عن القانون ما مل تتوافر
الفرصة واملقدرة لشخص ما ليتمكن من تنفيذ اجلرمية.
فعلى سبيل املثال لتكون اإلرادة اإلجرامية لدى الشخص ملمارسة سلوك اإلرهاب املصحوب
ابلعنف فال بد من أفكار تغذي هذا السلوك لدى الشخص حىت يصبح مستعداً وقابالً لتلقي
األفكار اليت تصور له فساد اآلخرين ،وأنه حيمل احلقيقة املطلقة وحده؛ فهذا الفكر املتطرف يشكل
العقلية اإلجرامية لدى األفراد املمارسني للسلوك االحنرايف املتمثل يف اإلرهاب جبميع صوره وأشكاله،
هذا التشكل للسلوك اإلجرامي ينطلق من حمور تشكل اإلرادة اإلجرامية اليت يرمز هلا ابحلرف (أ)
يف مثلث السلوك اإلجرامي ،حيث إن األفكار اإلرهابية تتشكل لدى األشخاص الذين لديهم
االستعداد لتقبلها فتتكون لديهم اإلرادة اإلجرامية ملمارسة السلوك اإلجرامي ويصبحون جاهزين
ملمارسة ذلك السلوك مىت ما توافرت لديهم الفرصة واملقدرة اللتني متثالن (ابءً وجيماً) يف مثلث
السلوك اإلجرامي .وابلتأكيد األمر يكون أوثق وأيسر مع األطفال واملراهقني كون عميلة تطويعهم
وإقناعهم وخداعهم تكون أسهل وأقل تعقيداً مما يكون عليه احلال مع البالغني.
وبذا فإن الشخص املمارس للسلوك اإلجرامي ينبغي أن تتوافر لديه معتقدات معينة هتيئ
له إرادة السلوك اإلجرامي ،فضالً عن ضرورة إجياد الفرصة املناسبة إلحداث السلوك التدمريي،
واملقدرة من خالل ضعف الرقابة األمنية وتوافر متفجرات للتدمري أو غريها من ممارسات سلوكية
هتدف إىل التدمري ونشر الذعر واخلوف لدى أفراد اجملتمع؛ وهبذا يكون السلوك اإلجرامي املتمثل يف
العنف واإلرهاب والتطرف نتاج لتوافر العوامل الثالثة املربزة يف مثلث السلوك اإلجرامي( :اإلرادة،
املقدرة ،الفرصة).
و نستنتج من ذلك أن جهود املكافحة تبقى يف جمملها مرتكزة على تقليل الفرص ملمارسة
السلوك اإلجرامي لدى األشخاص وتقليل فرص املقدرة على ممارسة السلوك اإلجرامي املتمركزة
حول (ابء وجيم) ،أما جهود الوقاية على مستوى (أ) فهي مرحلة أكثر تطوراً ،إذ إهنا جيب أن
تنطلق من اجلهود الرامية إىل تقزمي اإلرادة اإلجرامية لدى األشخاص حبيث ال يتمكنون من
ممارسة السلوك اإلجرامي ،من خالل وسائط التنشئة االجتماعية السليمة وتوفري الرفاهية اليت جتعل
األشخاص ال يفكرون أو يرغبون مبمارسة السلوك اإلجرامي حىت يف حال توافرت الفرصة واملقدرة
لديهم ملمارسة مثل هذا السلوك.
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وتنطلق جهود الوقاية املنطلقة من رفض اإلرادة اإلجرامية يف جمملها من الربامج التنموية اليت
هتدف إىل رفاهية املواطن يف الدرجة األوىل ،وجتعل إرادته يف ممارسة السلوك املنحرف قليلة -إن
مل تكن معدومة -وال ميكن الوصول إىل جهود الوقاية االجتماعية إال من خالل أداء مجيع أنساق
اجملتمع تكاملياً لواجباهتا االجتماعية الرامية إلحداث االستقرار يف اجملتمع عموماً.
إن جهود الوقاية جيب أن تتصدى هلا مؤسسات اجملتمع املختلفة ومنها املؤسسات الرتبوية
واإلعالمية ومؤسسات اجملتمع املدين ،اليت ستؤدي مبجملها عمالً مهماً وابرزاً يف رفض اإلرادة
اإلجرامية لدى األطفال واليافعني ومنعهم من ممارسة سلوك العنف والتطرف ،إذ إن رفض السلوك
اإلجرامي جيب أن ينطلق من حمور الوقاية واملقصود به وجود دوافع داخلية لدى األفراد متنعهم من
ممارسة سلوك العنف والتدمري يف اجملتمع عن طريق وسائط التنشئة االجتماعية املختلفة اليت من أمهها
األسرة واملدرسة ودورمها يف مقاومة اإلرهاب ،والعنف ،والتطرف.
األسباب االجتماعية لربوز ظاهرة اإلرهاب والعنف والتطرف
(التأثري املباشر وغري املباشر على األطفال واليافعني)
ينطلق الفكر املتطرف لدى األفراد من ثالث مراحل أساسية ،متثل مبجملها نتاجاً خللل يف
وسائط التنشئة االجتماعية ،وتعد ضرورية لتشكل الفكر املنحرف ،إذ تنطلق غالباً من اآليت:
1 .1أصحاب األفكار املتطرفة (بعض من األهل ،اجلريان ،األصدقاء ،شخصيات مؤثرة،
بوصفهم البيئة االجتماعية اليت تنشأ الطفل وتشكل شخصيته) لديهم رغبة جاحمة يف
إقصاء اآلخر ،فهم الوحيدون القادرون -حسب رؤيتهم -على فهم احلقائق واألمور.
وامتالك احلقائق الزائفة هذا سيمرر للصغار واليافعني كوهنم يف طور النمو والتشكل
ويتلقفوهنا على أهنا صادقة وصحيحة.
2 .2أصحاب األفكار املتطرفة لديهم أحادية يف النظر فاحلقائق لديهم ليس هلا إال وجه واحد
وطريق احلياة ليس له إال مسار واحد .ومن يتأثر هبم من الصغار واليافعني ويتخذهم
قدوة سيسلك سلوكهم ويرى بعينهم ويعتقد مبعتقدهم ،فلسان حاهلم يقول“ :أان على
صواب وخمالفي قطعاً خمطئ ،يستحق الفناء؛ ليعم الصواب واخلري».
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3 .3حيمل أصحاب الفكر املتطرف توجهات عقدية وفكرية تؤكد ما لديهم من قناعات وال
يرغبون يف التنازل عنها ،وإهنم غري مستعدين للتخلي عنها أو مناقشة اآلخرين فيها.
4 .4يشري التحليل االجتماعي املتعمق ملمارسة العنف والتطرف إىل أن هناك خصائص
مشرتكة جتمع هؤالء األطفال واليافعني الذين حيملون الفكر املتطرف واملتسم بروح
2
التدمري والتخريب وهذه اخلصائص ميكن التحدث عنها على النحو اآليت:
أ .القابلية لإلحياء ،فامللحوظ عليهم أهنم استقوا كثرياً من املعلومات من بعض األشخاص املؤثرين
دينياً ،ومن دون مناقشة أو متحيص وإمنا أخذوها مسلمات غري قابلة للنقاش.
فتلك القابلية على اإلحياء ضرورية لتشكيل إرادة السلوك اإلجرامي لدى األطفال واليافعني على
مستوى املمارسة.
ب .حداثة السن ،إذ إهنم صغار يف السن ،ومن املعلوم أن صغار السن هم أكثر رغبة يف املغامرة
وأكثر استعداداً للخروج عن نواميس اجملتمع من الكبار والبالغني.
ت .املرور ابلتجربة العنفية ،من خالل املشاهدة واحلضور يف موقع احلدث العنفي كنوع من التهيئة
النفسية واالجتماعية لتقبل العنف واإلرهاب.
ختتص ابملقدرة على ممارسة السلوك اإلجرامي.
ث .التدريب العسكري املكثف ،وهذه النقطة ُّ
ج .غسيل الدماغ ،واملرور بدروس أيديولوجية ذات حمتوايت معنوية هتدف إىل إقصاء اآلخرين
وتكفريهم واستباحة دمائهم لشرعنة اإلرهاب والقتل ضدهم.
ح .التطرف على املستوايت الثالثة:
1 .1املستوى العقلي أو املعريف واملتمثل يف انعدام القدرة على التأمل والتفكري (ن ّفذ وال تناقش).
2 .2املستوى الوجداين واملتمثل ابالندفاعية يف السلوك( ،الطاقة االنفعالية عالية لدى األطفال
واليافعني فيجب استغالهلا).
3 .3املستوى السلوكي واملتمثل يف ممارسة العنف ضد اآلخرين( ،آمنت مبا نقول ،ونعتقد ،وتدربت،
 -2د .عبد هللا بن عبد العزيز اليوسف (إعداد) ،مصدر سابق ،ص.8 :
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وعرفت عدوك فافعل).
فهناك عوامل قد هتيّئ حلدوث الفرصة الساحنة للسلوك اإلرهايب ،ومن بينها ما أييت:

1 .1تردي الظروف االقتصادية واالجتماعية ألسر األطفال.

2 .2قيام أمناط من السلوك املشاهبة يف بقاع أخرى من العامل يتم تداوله بشكل يومي يف
وسائل اإلعالم ويطلع عليها األطفال واليافعني وحتفزهم على العنف وتربر له.
3 .3عدم وجود منافذ للحوار ،والعيش يف بيئات أحادية الفكر والتوجه مما يولد التطرف.
4 .4القناعة ابستحالة تغيري الواقع أبي وسيلة أخرى سلمية ،أي إقناع األطفال واليافعني أبن
الواقع سيّئ وال ميكن تغيريه إال ابلعنف واإلرهاب.
5 .5وجود رموز فكرية �تُنَ ِظّر للسلوك املنحرف وتقنع األطفال واليافعني أبفكارها.

6 .6سيطرة اجلماعات اإلرهابية على مناطق معينة ،وإخضاع سكاهنا ابلقوة لتوجهاهتم
وعقائدهم وممارساهتم.
يف واقع داعش وتداعياته ،يعد األطفال الفئة األكثر تعرضاً ملمارسات اجلماعات املتطرفة
من بني الفئات السكانية األخرى ،إذ ميارس التنظيم سياسات مقصودة مع األطفال؛ لتعميق جذور
العنف وترسيخ أيديولوجيته الراديكالية وليكون األطفال إرثه لألمد البعيد.
أثرت ممارسات داعش اإلرهايب سلباً على نفسية األفراد عموماً يف املناطق اخلاضعة لسيطرهتم،
وعلى حنو خاص على األطفال ،إذ اختفت مشاهد طوابري التالميذ والطلبة وألوان مالبسهم الزاهية
وهم يذهبون إىل املدارس ،وفرض التنظيم مناهج تعليمية تتوافق مع عقائدهم وتوجهاهتم ،وأُجربوا
املعلمني على اخلضوع لدورات يف املنهاج وطرائق التدريس اليت تؤدي مبجملها لتنشئة جيل أطلقوا
عليه تسمية (أشبال اخلالفة) ،إذ جعلوا التعليم مقتصراً على الذكور فقط ،وأخذوا يعلموهنم فنون
القتال ومحل السالح ،وقطع الرؤوس ،وكيفية القيام بعمليات انتحارية ،وإن عمليات القتل الوحشية
وممارسة العنف جعلت بعض األطفال يتأثرون هبا وحياولون تقليدها ،وتسببت لبعضهم اآلخر
اب ٍ
بنوابت فزٍع واضطر ٍ
نتيجة للصدمة.3

 -3آسيا إمساعيل ،األطفال هم األكثر تضرراً من ممارسات داعش ،شوهد بتأريخ  ،2017/6/5الساعة العاشرة صباحاً على الرابط
اإللكرتوين.http://www.hawarnews.com :
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تعرض األطفال يف املناطق اخلاضعة لسيطرة داعش إىل أسوأ بيئة معيشية ،نتيجة للصدمات
ّ
النفسية احلادة والتكرارة الناجتة عن انتشار العنف واحلرب والنزوح ،فضالً عن اإلمهال املدرسي
واحلرمان والفقر ،وتكون مثل تلك الظروف القاسية واملؤملة مدمرًة لبنية الدماغ العضوية والوظيفية؛
ألن الدماغ يف مرحلة الطفولة مير أبهم مراحل تكوينه ،إذ تؤدي الصدمات إىل التوتر واخلوف واهللع
لدى األطفال ،وميثل ذلك خطراً ابلغ األمهية على صحتهم النفسية والبايولوجية ،ويصاحبه غالباً
تغيريات فيزولوجية يف اجلسم ،تنتج عنها تغيرُّ ات كيميائية يف الدماغ ،ختلق بيئة سامة خلالاي الدماغ،
وتؤثر هذه البيئة السامة على وظائف تلك اخلالاي ،فضالً عن أتثريها على بناء وهيكلية الدماغ؛
وبسبب تلك التغيريات سينشأ الصغار بقدرات ذهنية ضعيفة ،وقصور يف التعليم ،وابحتمالية عالية
لإلصابة ابألمراض النفسية ،مثل الكآبة ،وأمراض القلق مبختلف أنواعها ،وكبت املشاعر داخلياً،
أو االنفعال الشديد والغضب والعدائية ،فضالً عن ممارسة العادات الضارة مثل التدخني وتعاطي
املخدرات.4
أساليب تنظيم داعش يف كسب األطفال لالخنراط ضمن صفوف مقاتليه:

5

عمد التنظيم إىل مماسة أساليب مقصودة ممنهجة ومتنوعة لكسب األطفال وضمه لصفوفه
لعل من أمها ما أييت:
 1 .1استغالل األطفال واملراهقني من أبناء األسر الفقرية مقابل دفع األموال وإغراء ذويهم
ابملكاسب مقابل راتب شهري تراوح بني ( )500-300دوالر شهرايً ،فضالً عن
حماولة كسبهم عرب التأثري الفكري والعقائدي القناعهم ابلقتال إىل جانب مسلحيه.
تربر التشدد والعنف والقتال ،فضالًعن مناهج دراسية
 2 .2إعداد مناهج دراسية دينية ّ
خاصة ابحلرب ،والقتل ،والتفخيخ ،والذبح ،وكيفية االنتحار ،جرى العمل عليها يف
مدارس املناطق اخلاضعة للتنظيم.
 3 .3توزيع األلعاب واهلدااي ذات الطابع العنفي على األطفال بعد اجتيازهم لدورات أو
 -4أ .م .د .مجان مكي كبة“ ،أطفال احلرب وما حيمله املستقبل :القنبلة املوقوتة» ،جملة حوار الفكر ،العدد ( ،40بغداد -املعهد
العراقي حلوار الفكر ،حزيران  ،)2017ص.106-105 :
 -5عمر علي ،داعش جيند االطفال يف املوصل ،نشر على موقع رووداو بتأريخ  ،2015/8/22شوهد بتأريخ 2018/1/15
الساعة السادسة مساءً ،على الرابط اإللكرتوين:
220820152/http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq
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دروس ختدم فكر التنظيم ودميومته وسيطرته.
 4 .4إخضاعهم لتدريبات عسكرية مكثفة ومبعسكرات خاصة احتوت على صنوف القتال
احلي واالغتياالت ،ولعل من أبرز معسكرات تدريب األطفال هي (أشبال العز ،الرقة،
الطبقة ،الزرقاوي ،األشبال ،الطالئع).
5 .5يعتمد داعش يف جتنيده لألطفال على برامج الرتغيب اليت هتيّئ لألطفال أنشطة
ترفيهية واجتماعية يفتقدون هلا يف ظل األوضاع املزرية اليت يعيشوهنا يف كنفه ،إذ قدموا
للمراهقني فرصة للتعبري عن ذواهتم من خالل االرتباط بتنظيم قوي عسكرايً ،حيث
ميكن هلم أن يشعروا ابلسلطة وحتقيق الذات؛ كوهنم ميارسون أفعال وممارسات يؤديها
البالغون.
6 .6أجرى التنظيم بعمليات مرحلية وحبسب الفئات العمرية لألطفال لتطويعهم وكسبهم
وترويضهم لكسر حاجز اخلوف ،والسيما أولئك الذين ترتاوح أعمارهم بني 12-6
سنة ،إذ عمد التنظيم إىل زجهم يف خدمات الدعم اللوجسيت ملقاتليه ،من قبيل نقل
الذخرية ،وإعداد الطعام ،وإصالح العتاد واآلليات وتنظيفهما ،فيما يشارك آخرون يف
أعمال احلراسة والدورايت واحلواجز ،ليتدربوا عن قرب وليتعرفوا على احلياة العسكرية
وطبيعة فعالياهتا ليصبحوا فيما بعد مقاتلني متمرسني.
7 .7عرض مشاهد العنف اليت يمُ ارسها التنظيم على األطفال ،وتشجيعهم على ممارستها،
واملشاركة فيها.
 8 .8أظهرت كل التسجيالت والصور اليت بثّها التنظيم ألعمال اإلعدام والذبح والصلب
اليت مارسها يف املناطق اليت يُسيطر عليها وجود األطفال يف الصفوف األمامية ،وأظهرت
قيام األطفال حبمل الكامريات واهلواتف احملمولة لتصوير املشاهد.
دربُوا على تنفيذ العمليات
9 .9خطف األطفال وإجبارهم على االلتحاق مبعسكر التدريب ليُ َّ
االنتحارية ،إذ خيضع األطفال للتدريب يف معسكرات معزولة ومغلقة ،ينعزل األطفال
عن ذويهم ،وتقطع االتصاالت هبم ،وخيضعون لدورات تدريبية مكثفة وعنيفة ،تتضمن
نشاطات قائمة على معرفة فنون القتال ،واستخدام السالح ،وإعداد املفخخات،
واملتفجرات ،والتدريب على العمليات االنتحارية .ويعمل التنظيم على مساومة األطفال
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داخل املعسكرات على عوائلهم ابالغتصاب أو القتل.
1010منح األطفال حظوة بني أقراهنم من األطفال من خالل محل السالح ،ولبس الزي
العسكري ،ومصاحبتهم لبعض قيادات التنظيم ،ومحل الراايت ،واالستماع إىل األانشيد
احلماسية ،فضالً عن منح بعضهم ألقاابًكتلك اليت تطلق على قيادات التنظيم مثل لقب
أيب القعقاع وأيب طلحة ،وغريها.
1111نشر الطائفية وكراهية اآلخر وأحقية قتله والتنكيل به ،كون انضمامهم إىل التنظيم
جزءاً من دفاعهم عن الدين واملذهب الذي يعتقده التنظيم بوصفه الدين احلق والواجب
اتباعه من دون سواه.
1212إعادة تفسري اآلايت القرآنية من قبل التنظيم لألطفال بطريقة ختدم سياساته،
والرتكيز على ابب “اجلهاد” من دون سواه.
1313أخذ البيعة من األطفال عرب طقس منظم جيري يف العلن من خالل ترديد عبارات
وشعارات فقهية وشرعية ابللغة العربية الفصحى اليت ال يفهم مضموهنا غالباً األطفال،
بيد أهنا تقوم على مضامني االستعداد للتضحية واملوت من أجل قيام الدولة املزعومة
ونشر عقائدها ،ويُعرض ذلك الطقس بطرق حمببة لألطفال وتدعوهم للتفاؤل.
1414استخدام األطفال يف عملية التجسس ومجع املعلومات يف بعض املناطق ،والسيما
مناطق سكناهم كوهنم ال يثريون الشكوك.
1515طباعة كتيبات وقصص ختدم أفكار التنظيم محل بعضها عنوان “دور األخت يف
اجلهاد» ،تتضمن حث النساء قراءة قصص اجلهاد على األطفال حينما خيلدون للنوم،
وتشجيعهم على ممارسة ألعاب الرماية؛ لتحسني قدرهتم على التصويب.
1616اعتمد التنظيم أسلوب «جهاد العائالت» ملقاتليه األجانب؛ لضمان الوالء الكلي
من قبل تلك العوائل ازاء التنظيم ،إذ أفرز اعتماد ذلك األسلوب شدة تلك العوائل يف
القتال ومحاسهم املفرط .فإىل جانب الدافع «العقائدي» فإن التنظيم أخذ يدفع رواتب
ومستحقات ممتازة لتلك العوائل ال تقل عن ( )600دوالر شهرايً للشخص الواحد
كحد أدىن مع امتيازات أخرى من «الغنائم» ،وتكاليف الزواج ،والسكن ،والزعامة؛
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

وهبذا أصبحت عوائل املقاتلني األجانب ينعمون حبياة مرفهة مقارنة ابآلخرين.
منذ دخول داعش وتناميه يف العراق ،ركز التنظيم يف إظهار األطفال وبنحو ابرز يف دعاايته،
فاألطفال ال ميثلون قيمة دعائية لداعش فحسب ،بل إهنم أشخاص سيتم تنشئتهم ليصبحوا
متشددين أيضاً ،وميتلكون القدرة على القتل والقتال ،وهي ظاهرة تتطلب دراسة معمقمة لوصف
الطرائق املتنوعة اليت استخدمها التنظيم لتجنيد األطفال يف أحناء خمتلفة من العامل وحتديدها .وبعد
حتليل دقيق لوسائل داعش الدعائية ،وما نشر يف وسائل التواصل االجتماعي ومقابالت أجريت
مع األطفال اهلاربني من التنظيم ،فضالً عن املقابالت اليت أجريت مع بعض الذين ألقي القبض
عليهم ،وأجريت معهم مقابالت من قبل صحفيني وابحثني وعمال إغاثة ،نشرت فيما بعد على
مواقع التواصل االجتماعي والفضائيات والصحف؛ وهبذا أصبحت لدينا اآلن مادة واسعة متكننا
من حتليل أمنوذج التوظيف والتدريب املستخدم من قبل داعش لتجنيد األطفال وكسبهم لصفوفه.
يقسم أطفال داعش بنحو عام مخس فئات ،هي:
•أبناء املقاتلني األجانب (أسر منتمية للتنظيم).
•أبناء املقاتلني احملليني (أسر منتمية للتنظيم).
•جمهولو النسب واأليتام الذين وجدوا طريقهم إىل دور األيتام اليت يسيطر عليها التنظيم.
•اجملندون قسراً رغماً عنهم وعن ذويهم.
•املتطوعون إبرادهتم للعمل مع التنظيم من دون رغبة ذويهم.
وترجع النسب املتزايدة لكسب األطفال إىل التنظيم غالباً إىل عمليات االستمالة والرتغيب
الناجحة اليت استخدمها داعش ،حيث اجتهد التنظيم ليغرس يف األطفال روح االلتزام والصداقة
احلميمية .وهذا النمط خيتلف عن جتنيد األطفال يف العديد من األماكن األخرى من العامل اليت
شهدت تواجداً للجماعات اإلرهابية ،والسيما يف الدول األفريقية ،حيث إن األطفال الذين يعدون
للقتال يكونون أيتاماً يف الغالب ،ويف العموم ،ليس لديهم آابء أحياء ،فهم إما خمتطفون وإما مرتوكون
من قبل القائمني على رعايتهم ،وتقوم املليشيات اإلرهابية ابحتضاهنم اجتماعياً لتشكل معهم
عالقات وثيقة تعوض فقدان أسرهم ،وابلنتيجة استبدال أسرهم ابلتنظيم بوصفه اجلهة الراعية هلم.
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وقد وصل املئات من األطفال األجانب إىل العراق وسوراي قادمني من دول خمتلفة من
أورواب ،والشرق األوسط ،وجنوب آسيا .ويف حلظة وصوهلم سجلوا إبحدى املدارس الدينية املنتشرة
يف املناطق اليت كان يسيطر عليها التنظيم ،اثنتان منها خصصت لتلبية احتياجات املتحدثني ابللغة
اإلجنليزية .ومتثل تلك املدارس جانباً واحداً من اسرتاتيجية داعش لتحويل األطفال من جمرد مارة إىل
مقاتلني حمرتفني ابلكامل ،وبنح ٍو منهجي ومؤسسي قائم على مرور األطفال بست مراحل خمتلفة
تتمثل ابآليت :التنشئة االجتماعية ،والتعليم ،واالختيار ،والقهر ،والتخصص ،والتمركز .ولغرض
6
عرض على حن ٍو تفصيلي:
توضيحها ستُ ُ
 .1التنشئة االجتماعية:
يعلّ ُم تنظيم داعش يف البداية األطفال عن طريق التنشئة االجتماعية التدرجيية وليس عن
طريق التلقني ،إذ ميتلك التنظيم عدداً من الطرق للوصول إىل ذلك ،ولكن األكثر وضوحاً من بينها
يكون ابملناسبات العامة اليت هتدف إىل رفع مستوى الوعي بشأن الفرص اليت ميكن لداعش تقدميها
ومنحها للمتعاونني معه أو املنضوين حتت إدارته .وجتذب بعض من تلك االجتماعات والتجمهرات
يف كثري من األحيان -األطفال من خالل تقدمي لعب جمانية وحلوى جملرد تواجدهم يف مكانالتظاهر .وميكن لألطفال يف هذه األحداث املساعدة من خالل التلويح براايت داعش السود أو
حىت جمرد احلضور ،ومع ذلك جيرى تكرميهم ومنحهم اهلدااي .فمثل هذه اإلغراءات تعمل مبنزلة نوع
من أنواع اجلذب؛ حبيث يؤدي تكرارها إىل تعود األطفال على اخلروج ملعرفة املزيد حول احلياة حتت
ظل التنظيم والتعاطف معه واإلميان به.
شجع األطفال روتينياً على حضور اإلعدامات العلنية.
من جانب آخر ويف السياق نفسه ،يُ َّ
يف البدء تعرض عليهم أفالم اإلعدامات ،وابلتدريج يتم إحضارهم يف الفعاليات احلية .إن تعود
األطفال على مشاهدة مثل هذا العقاب البدين ،سيؤدي إىل استيعاهبم هلذا العنف وع ّدها شيئاً
طبيعياً ،وسيؤدي ابلنتيجة إىل ممارسته ،أو أبقل تقدير �تََقبّل ممارسته.
تظهر أشرطة الفيديو الدعائية لداعش ،وقوف األطفال بعناية أمام الكامريا ،ويُدربون على
كيفية التصرف يف مثل تلك املمارسات ،ويف بعض احلاالت ،يتم الثناء على األطفال احلاضرين
الشاهرين للسالح ،أو الرافعني للرؤوس املقطوعة لضحااي داعش .ويتعلم األطفال عموماً ،وأبناء
 -6ميا بلوم« ،أشبال اخلالفة – أطفال داعش» ،حصاد البيان ،العدد  ،2بغداد -مركز البيان للدراسات والتخطيط ،آب ،2015
ص.168 -161 :
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املقاتلني األجانب واحملليني على وجه اخلصوص ،أن املشاركة واحلضور يف مثل هكذا مناسبات
تتضمن منح مكافآت.
 .2التعليم ،والقهر ،واالختيار:
«احضر ،وألق التحية فقط ،شاه ْد
بعد حضور األطفال يف مناسبات واجتماعات متعددة
ْ
وتعلّم» ،فإن اخلطوة املقبلة يف التلقني حتدث من خالل زجهم يف برامج التعليم اجملاين ومبناهج خاصة
معدة من قبل داعش؛ إذ فرض التنظيم سيطرته على العديد من املدارس واملساجد .وعلى الرغم
من أن العديد من معلمي املدارس األصلية بقوا يف مواقعهم ،لكن عليهم تدريس مناهج أعدت من
قبل التنظيم تقدم لتالميذ ذكور (فقط) مفصولني عن اجلنس اآلخر متاماً ،ويتضمن ذلك املنهج
شروحات للتدريب على األسلحة ودروس فقهية للتكييف األيديولوجي املتشدد .وال يبدو للمشاهد
اخلارجي وللوهلة األوىل أن احلضور إىل املدارس شيء إلزامي لألطفال وذويهم ،ولكن الكثري من
اآلابء يرسلون أطفاهلم من دون إكراه (أسر املقاتلني األجانب واحملليني املنتمني للتنظيم) ،ويف عدد
قليل من احلاالت تلقى األهل الذين رفضوا االمتثال للتنظيم هتديدات بشأن ذلك (األسر غري
الراغبة ابالنتماء للتنظيم).
يف تلك املدارس ،يتعلم األطفال منهجياً أيديولوجية داعش؛ مما جيعلهم أقرب إىل بعضهم
بعضاً ،وكذلك ألعضاء التنظيم الذين يعملون على اكتشاف األطفال ذوي املوهبة الكافية ليتم
زجهم فيما بعد يف أحد معسكرات التدريب املخصصة للجماعة لكسب صفة «شبل» من أشبال
اخلالفة وجيشها املرتقب.
ينظر التنظيم إىل األطفال ابعتبارهم أدوات للدفاع عنه؛ مما جيعل التعليم مبهاراته املعهودة
شيئاً غري ضروري ،فهم غري مهتمني يف خلق توافق أيديولوجي لألطفال ،أو وضع مواد تساعد على
اكتساهبم معارف متنوعة ،والشيء الوحيد الذي حيتاجونه هو إعداد أشخاص مؤهلني للقتال ،وهذا
ما ندعوه خباصية (القهر) أو أحادية التوجيه ،وإلزامية التنفيذ.
يولّد االنضمام لداعش شعوراً ابلفخر ،واهليبة ،واملنافسة داخل األطفال املنتمني إليه «
أشبال اخلالفة» ،ليكون كل طفل مؤهالً للتدريب العسكري أيضاً .ويُ ُّ
عد التالميذ األصغر سناً يف
البداية وكتطوير مرحلي للعمل كجواسيس وتشجيعهم على املراقبة واالطالع على أفراد األسرة أو
اجلريان الذين ينتقدون داعش أو ينتهكون أحد قوانني الشريعة اليت يعتقدها التنظيم ،ويعرف هؤالء
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اجملندون الصغار أن القيام بعمل جيد سيزيد من فرصهم للدخول يف معسكر تدريب األشبال؛
فإذا جنحوا بذلك واجتازوا املرحلة فإهنم سيخضعون لعملية منهجية ومنظمة لتطويرهم ،اليت تنطوي
على التلقني والتدريب البدين .وابملرحلة هذه يقلد األطفال أدوار الكبار ،حيث يرتدون زايً مشاهباً
ويتعلمون اللغة اليت يتدواهلا الكبار ،ويدرسون مواصفات «األعداء (الكفار)» وعن األسباب اليت
توجب قتلهم واستئصاهلم.
صمم داعش عملية منهجية لتخريج شباب مسلح كفوء ،يتبىن حقاًكل تعاليم التنظيم ويؤمن
هبا؛ حبيث يشهد األشبال اجملندون -مثل غريهم من األطفال يف املناطق اليت تسيطر عليها داعش-
عمليات اإلعدام ،والرجم ،وقطع الرؤوس ،بيد أن هؤالء األشبال يتحولون من رؤية اإلعدام إىل
مرافقة السجناء والضحااي إىل مذاحبهم ،ويف بعض احلاالت يوزع األشبال السكاكني للبالغني قبل
قطع رؤوس احملاكمني ،وأخرياً -ويف العديد من احلاالت -ينفذ هؤالء األشبال عمليات اإلعدام
أبنفسهم ،ويعد هذا هو االختيار النهائي واألكثر تطرفاً إلثبات الوالء داخل التنظيم.
 .3التخصص والتمركز:
اقتصرت املراحل السابقة على فعاليات وأدوار متعددة ومتداخلة مجاعية الطابع ،يقوم هبا
لكن املرحلة احلالية يعمد فيها التنظيم على جعل األطفال
األطفال من أشبال داعش عموماًَّ ،
ينجزون مهام متخصصة على وفقا ما أظهروه خالل التدريب واملعايشة والدرس ،ليتم -بناءً على
عي بعضهم يف نقاط التفتيش أو يؤدون
ذلك -تصنيفهم وأكتشاف استعداداهتم ومواهبهم ،حيث يُ نَّ
مهام احلراسة الشخصية للقادة ،أو يرتدون حزاماً انسفاً ،حىت لو مل يكونوا انتحاريني فعليني ،إذ
جيري عرب ذلك فحص رابطة جأشهم واعتيادهم على محل احلزام الناسف ليستخدموا بعد ذلك
انتحاريني فعليني ،وهذا ما نطلق عليه خاصية (التخصص) .وينشر األطفال الذين يبدون االستعداد
للتواصل واحلاصلني على فهم أعمق لأليديولوجية الداعشية كمجندين مدربني ومشرفني على أطفال
آخرين ،حيث يعتمدون يف هذا على اللغة املشرتكة واخلاصة ابلفئة العمرية (لألطفال) كأداة تسمح
هلم بتجنيد أطفال آخرين وكسبهم لداعش.
إن جتنيد األطفال ال حي ّفز البالغني على العمل مع التنظيم وخيلق هلم حتدايً فقط ،إال أنه
يساعد أيضاً يف إغراء مزيد من األطفال ويدفعهم إىل االنضمام للتنظيم مع وعود احلصول على
مكانة ومكافآت من املسلحني البالغني واجلمهور العام على حد سواء.
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ويطلب من األشبال املتخرجني حديثاً التجوال يف املدينة علناً ابلزي الكامل املخصص
للمقاتلني ،مع محلهم ألسلحة متعددة لإلشارة إىل قوهتم وانضباطهم من جانب ،ومن جانب آخر
إلظهار العنف الرمزي الذي يساعد يف نشر اخلوف والرهبة يف قلوب معارضي التنظيم .ويطلب
منهم أيضاً استعراض بعض الفنون القتالية يف الساحات العامة ،حيث يقوم خالهلا األشبال حبركات
وفعاليات بينما يتلقون خالهلا الضرب من القادة الكبار كنوع من أنواع إظهار قدراهتم القتالية
وحتملهم ،ويرافقهم غالباً يف تلك الفعاليات العشرات من األطفال األصغر سناً الذين تبدو عليهم
كرر تلك الفعاليات مع كل دورة من اخلرجيني األشبال لكسب
عالمات االستغراب واإلعجاب .وتُ ّ
مزيد من األطفال اجلدد الراغبني ابلتجندين ضمن صفوف األشبال ،وهذا ما نطلق عليه خاصية
(التمركز) أي متركز التنظيم ومتدده.
لقد طور داعش منهجية خاصة فاقت ما جرى اعتماده سابقاً من قبل اجلماعات اإلرهابية
لكسب اجملندين؛ لبقاء التنظيم واستمرارية قوته أكرب قدر ممكن ،إذ إن األولوية الألوىل للمنظمات
اإلرهابية هو البقاء على قيد احلياة ،ولذلك فإن ضمان االستمرارية وطول العمر للجماعة الرئيسة
من خالل زجها بدماء جديدة دورايً ،ويعد ذلك األمر املفتاح الرئيس لتحقيق ذلك الغرض.
وقد عمل داعش أيضاً على تطوير بنية تقوم على مبادئ التجنيد اليت جتمع بني التدريب البدين
والعسكري املكثفني ،مع مستوايت عميقة من التلقني والتأهيل النفسي واالجتماعي والعقائدي،
اليت تتواجد بندرة حىت يف جتنيد اإلرهابني الكبار؛ لذا ميكننا القول :إن داعش -على وفق املراحل
الست اليت عُرضت آنفاً -قد جنح مبقدار كبري يف تصمم عملية منهجية ال لتخريج آالت حربية
فحسب ،بل لتخريج شباب مسلح كفوء يتبىن حقاً كل تعاليم التنظيم.
ولغرض إعادة أتهيل ودمج أوالئك األطفال احملررين من داعش ،سيتطلب األمر إعداد برانمج
مركبة ومتعددة وذات مستوى ٍ
عال من التنسيق واإلبداع ملختلف االختصاصات لتحقيق ذلك .من
بينها معاجلة الصدمات النفسية ،والتشوهات يف العالقات األسرية واالجتماعية ،وسيحتاج األطفال
أيضاً إلعادة أتهيل تعليمي؛ حىت يتمكنوا من نسيان التشويه يف العقيدة اإلسالمية ،وإعادة تلقي
ملختلف املعارف والعلوم ،فضالً عن التدريب املهين .وقد يعاين هؤالء األطفال من مشكالت يف
التنشئة االجتماعية حيث تتزايد احتمالية افتقارهم للقدرة على التعاطف والتواصل .وستؤدي أسر
األطفال دوراً إجيابياً أو سلبياً يف إعادة دمج أبنائهم وأتهيلهم؛ لذلك سيكون من الضروري فصل
بعض األطفال عن أعضاء األسرة ،والسيما السلبيني منهم ،مما سيجعل التطبيع والعودة إىل احلياة
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الطبيعية أكثر حتدايً ،يف حني أن هذا سوف يكون معقداً ومربكاً ابلتأكيد؛ لذا تعمل الدراسة
احلالية يف خمرجاهتا على اقرتاح بعض من تلك السياسات والربامج.
حاالت منظورة ملشكالت تتطلب العالج:
1 .1األطفال املولودون عن زواج األجانب (من املنتمني لداعش) يف العراق والذين فقدوا
ذويهم .ما املوقف القانوين من األطفال (األيتام أو جمهويل النسب) املولدين ألبوين
أجانب؟
2 .2األطفال املولودون لزوج أجنيب وأم عراقية أو العكس (من املنتمني لداعش) يف العراق
والذين فقدو ذويهم.
3 .3يوجد ما يقرب من ( )3000طفل مت إعدادهم ليكونوا قوات خنبة تقاتل يف صفوف
داعش وحتت برانمج مكثف محل عنوان (كيف تكون جماهداً يف سبيل هللا؟) .قتل
بعضهم خالل املعارك وما يزال أغلبهم أحياء بعد حترير مدهنم.
4 .4ينبغي التعامل مع األطفال فيما خيص برامج التأهيل النفسي واالجتماعي على وفق
املراحل العمرية ،وعلى النحو اآليت -13 ،12-7 ،6-1( :أقل من  ،)18ومن
جانب آخر ينبغي تصنيفهم من حيث مستوى اشرتاكهم يف أعمال عنفية على ثالثة
مستوايت ،وعلى النحو اآليت( :شاهد أعمال عنف ومل يشارك فيها ،شارك يف أعمال
عنف ومل ينفذها بنفسه ،نفذ أعمال عنف وقتل بنفسه).
وبناءً على ما تقدم ،ينبغي أن تكون خمرجات الدراسة احلالية مبنزلة خطة سياساتية أتخذ
أثرها للتنفيذ ال هبّة آنية؛ ذلك ألن مقصدها ليس مواجهة تنظيم معني أو مشكلة آنية ،إمنا
تسعى إىل نشر فكر سليم متوازن يضمن جمتمعاً آمناً متماسكاً أمام األخطار احملدقة ،حصيناً أمام
التحدايت املختلفة ،تشارك فيها املؤسسات املعنية كافة رمسياً وشعبياً ،وفيما أييت توضيح ملقرتحات
أطر عمل جمموعة من تلك املؤسسات وأدوارها ،فضالً عن مصفوفة سياسات ملختلف مؤسسات
الدولة وإجراءاهتا التنفيذية ،واليت ميكننا إمجاهلا على النحو اآليت:
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احملور األول( :التوصيات ذات التأثري املباشر على األطفال واليافعني):
 1 .1مراجعة املناهج املدرسية والسيما مناهج الرتبية اإلسالمية ،واللغة العربية ،والتأريخ،
والرتبية الوطنية ،والثقافة العامة؛ لرتسيخ الصورة املعتدلة للدين اإلسالمي والرتكيز يف
معاين االعتدال والوسطية والقيم اإلنسانية العليا مثل العدالة ،والتسامح ،واحملبة ،وقبول
اآلخر املختلف ،مع الرتكيز على مناهج املرحلة االبتدائية والثانوية وعلى حن ٍو خاص.
 2 .2تطوير العالقة اليت تربط الطفل ابملدرسة وحتسينها؛ لتحقيق نتائج تربوية أفضل ،ووضع
التدابري الالزمة ملعاجلة ظاهرة التسرب املدرسي بتطبيق أحكام القانون وابلتشارك مع
اجلهات املعنية ،وتطوير التشريعات لتجاوز الثغرات هبذا الشأن ،فضالً عن توجيه الدعم
املايل للعوائل الفقرية لتمكينها من تسجيل أبنائها يف املدارس.
خيص برامج األنشطة الال صفية
 3 .3تفعيل الرقابة على املدارس األهلية واخلاصة ،فيما ُّ
املرافقة للمنهاج ،والتأكد من انسجامها مع فلسفة الرتبية والتعليم العراقية ذات القيم
الوسطية واملعتدلة.
 4 .4توسيع مظلة األنشطة الرتبوية والرتكيزعلى ثقافة العمل التطوعي ورعاية املبدعني
واملبتكرين؛ لتشمل أكرب عدد من التالميذ والطلبة ،والسيما يف املرحلتني االبتدائية
والثانوية ،وذلك لتقليص السلوك العدواين والعنفي لدى األطفال ،كي يعيشوا آمنني.
 5 .5إعداد برامج وأنشطة نظرية وعملية علمية وترفيهية تتبناها وزارة الرتبية وإبشراف منظمة
اليونيسيف وتنسيقها ودعمها ،لغرض إعادة أتهيل وتطوير التالميذ والطلبة الذين مكثوا
مع داعش أو خضعوا ملناطق سيطرهتم وتعلموا يف مدارسهم.
 6 .6طبع كراسات تعليمية على شكل قصص وحكاايت أطفال وايفعني وبرسوم تصويرية
وكريكاتريية؛ لتدريب التالميذ عليها يف أوقات الدوام ويف العطل الصيفية ،فضالً عن
توزيعها جماانً على األهايل يف املناطق احملررة ،تقوم على تعزيز الثقة والتسامح لدى
األطفال ،تتبناها دار ثقافة الطفل يف وزارة الثقافة االحتادية.
 7 .7اعتماد أساليب التعليم من خالل اللعب والرتفية كأسلوب إلعادة التأهيل والتطوير
وإزالت اآلاثر الناجتة عن ممارسات اإلرهابيني على األطفال والتالميذ ،والسيما املعنفني
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منهم ،فضالً عن األطفال الذين خضعوا لفعل ارهايب وإجرامي .وذلك لتحقيق السعادة
لألطفال ،ومتكينهم من االستمتاع ابللعب ،استناداً إىل املادة اخلاصة ابألطفال يف
اتفاقية جنيف “حق الطفل ابللعب».
 8 .8تطوير معارف معلمي الرتبية اإلسالمية ومعلماهتا وإخضاعهم لدورات تدريبية يف جمال
املناظرات الشرعية وكشف احنراف الفكر املتطرف والتكفريي املنحرف عن مبادئ الدين
اإلسالمي وقيمها ،وتدريبهم على عرض املقارانت بني األداين اليت تركز يف التماثل
والتشابه بينها ،والرتكيز على السمات األخالقية العامة والسلوكيات القائمة على التعاون
والتسامح.
 9 .9أن تشدد وزارة التجارة وجمالس احملافظات ووزارة الداخلية عمليات منح الرتاخيص
لألسلحة والذخائر وحمال بيعها ،ووضع التدابري ملنع استرياد املفرقعات النارية واأللعاب
الشبيهة ابألسلحة ،ومنع بيعها ومصادرة املتوافر منها يف األسواق.
 1010أن أتخذ وزارة الشباب والرايضة على عاتقها -وابلتعاون مع وزاريت الرتبية
والعمل والشؤون االجتماعية -إعداد خطط وبرامج وأنشطة تن ّفذ على حن ٍو خاص يف
املناطق اليت شهدت عنفاً وعمليات عسكرية وتوتراً أمنياً ،فضالً عن املناطق احملررة من
اإلرهاب اليت تتمثل مبخيمات كشفية ،ومسابقات لألطفال واليافعني ،ودورات تدريبة
وترفهية لكسب الفئات العمرية املستهدفة وإعادة أتهيلهم نفسياً واجتماعياً.
 1111أن تنتج وزارة الثقافة وشبكة اإلعالم العراقي رسائل إعالمية متنوعة -قصصاً
قصرية ،أفالماًكارتونية أطفال ،مسرحيات أطفال ،رسوماً تنبذ العنف واالرهاب ،برامج
إذاعية -وبثها عرب وسائل إعالم متعددة (مرئية ،ومسموعة ،ومقروءة ،وإلكرتونية)،
فضالً عن بثها يف املدارس وابحات للعب األطفال واليافعني .توضح حجم الرفض
الشعيب للتطرف والغلو والتكفري ،ويكون ذلك يف وقت مالئم حىت يتسىن الوصول إىل
أكرب شرحية من الفئة املستهدفة.
1212أن توسع شبكة االعالم العراقية -ابلتعاون مع الفضائيات العراقية األخرى-
مساحة التغطية اإلعالمية لألنشطة الشبابية والرتفيهية واملسابقات اليت جتذب اليافعني
واألطفال للمساعدة يف زايدة الوعي ابلتسامح والتنوع ونبذ الغلو والتطرف.
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 1313إصدار تعليمات من وزارة الرتبية تتضمن وجوب تعيني ابحث نفسي وابحث
اجتماعي يف كل مدرسة من مدارس املناطق احلررة (كمرحلة أوىل ،تعمم فيما بعد
على مجيع مدارس العرق)؛ لتقدمي النصح واإلرشاد والتوجية والرعاية للطلبة والتالميذ
وذويهم ،وتفعيل دور الرقابة التخصصية يف النواحي النفسية واالجتماعية.
احملور الثاين( :التوصيات ذات التأثري غري املباشر على األطفال واليافعني):
 1 .1إعداد سياسة وطنية ملعاجلة آاثر اإلرهاب والفكر املتطرف على األطفال ،تتبناها
مستشارية األمن الوطين ومبشاركة اجلهات ذات العالقة ،على أن تتضمن حماور
تفصيلية ملختلف الوزارات واهليئات والتشكيالت لتمكنها من القيام بدورها النهضوي
ومسؤولياهتا التوعوية واإلجرائية التنفيذية.
 2 .2إعداد برانمج تدرييب أتهيلي يستهدف االرتقاء ابألئمة والوعاظ العاملني يف املساجد
على مستوى الوقفني ،والسيما العاملني منهم يف املناطق احملررة أو اليت شهدت موجات
عنف وحتريض وتطرف ،على أن يعتمد يف هذه التدريبات منهج احلوار وقبول الرأي
اآلخر ،ويتوىل إدارهتا أساتذة كفوئني من املتخصصني والقادرين يف جمال الشريعة وغريها
من االختصاصات الرتبوية ،واالجتماعية ،والنفسية ،ممن حيظون ابحرتام قطاعات
اجملتمع وتقديرهم والقادرين على إحداث التغيري املنشود لتحصني املتدربني من التأثر
ابلفكر املتطرف والتكفريي ،ووضع برامج وخطط أتهيلية تدريبية يشارك فيها العاملون
يف املساجد من غري املؤهلني شرعياً لتبصريهم بسماحة اإلسالم ووسطيته واعتداله ومبا
يضمن حتصينهم من االنزالق يف مهاوي الغلو والتطرف.
موجهة لذوي األطفال (األب ،األم)،
 3 .3ضرورة عمل املنظمات احمللية والدولية على برامج ّ
املعرضني ملشاهد العنف بصورة عامة،
من أجل توعيتهم بكيفية التعامل مع األطفال ّ
واألطفال الذين شاركوا يف جرائم داعش على حن ٍو خاص.
 4 .4أن يتبىن الوقفني (السين والشيعي) توجيه األئمة واخلطباء -بعد أتهيلهم -للتحدث
إىل الناس ،عرب عظاهتم وخطبهم ولقاءاهتم ،حول خطورة األفكار املتطرفة وانعكاساهتا
السلبية على الدين واجملتمع واألمة.
 5 .5توسيع قاعدة االستفادة من ذوي اخلربات العلمية والوعظية من مالكات اجلامعات
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والقوات املسلحة واملرجعيات الدينية ،والقضاة ،ومستشارية األمن الوطين ،والرتبية
والتعليم ،وشبكة اإلعالم ،واألدابء والشعراء ،والفنانني ،مبا يضمن املشاركة يف عملية
وعظية متكاملة تكرس الفكر الوسطي وحتارب الغلو والتطرف.
 6 .6تكثيف اجلهود وتشكيل جلنة عليا يرأسها عضو من األمانة العامة جمللس الوزراء
وعضوية ممثلني عن اجلهات ذات العالقة لوضع اخلطط الالزمة لنشر الفكر املستنري،
وبيان صورة اإلسالم بوسطية واعتدال والسيما يف املناطق اليت تشهد متدداً للفكر
املتطرف.
 7 .7أن تعمل وزارة الرتبية على وضع معايري تستهدف استقطاب املعلمني غري املتطرفني
وانتقاءهم وتعيينهم وتقييم أدائهم دورايً.
 8 .8أن تعمل وزارة الرتبية على وضع خطة تدرجيية الستبعاد املعلمني واملوظفني من
أصحاب الفكر املتطرف واعتماد االستشارات األمنية يف التعيينات اجلديدة واستبعاد
املتطرفني من جلان أتليف املناهج ،وبنحو خاص يف املناطق احملررة من اإلرهاب.
 9 .9أن تعمل دائرة شؤون العشائر يف وزارة الداخلية على تفعيل دور الوجهاء والشخصيات
املؤثرة عشائرايً يف احملافظات ملواجهة الفكر التكفريي ،وضمان أتييدهم إلجراءات
الدولة ضد هذا الفكر وأتباعه واملروجني له.
 1010توظيف املنتدايت واللقاءات الثقافية والتجمعات الطالبية واألايم العلمية
والنشرات االعالمية واالذاعات اجلامعية ،وغريها يف اجلامعات والكليات؛ ملناهضة
التطرف والفكر التكفريي.
 1111تفعيل دور الوعي النسائي ووضع اخلطط والربامج الالزمة لكسر حالة اجلمود
بتفعيل برامج توعوية نسوية تؤثر إجيابياً يف توجهاهتن ،وعلى حن ٍو خاص لليافعات
واملراهقات.
 1212أن تراقب وزارة الثقافة -ابلتعاون مع وزاريت الدفاع والداخلية -املؤلفات
واملصنفات اليت حترض على التطرف والعنف ومنع دخوهلا وتداوهلا وبيعها.
 1313أن تتابع احلكومات احمللية يف احملافظات احملررة املكتوابت والشعارات والرسومات
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على اجلدران يف األماكن العامة اليت تشري إىل تنظيم داعش أو أي من رموزه والعمل
على إزالتها من مجيع املناطق ،ورصد مؤيديها ،وتشخيصهم ،واختاذ املقتضى اإلداري
والقانوين بشأهنم.
 1414تعزيز مشاركة املؤسسات املعنية -حكومات حملية ،القوات األمنية بتنوعها -يف
تنفيذ اخلطط واالسرتاتيجيات والربامج األمنية مبا يراعي خصوصية كل حمافظة.
 1515أن تقوم وزارة التعليم العايل بتشجيع طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئات
التدريس على اعداد حبوث يف موضوع التطرف والفكر التكفريي وكيفية معاجلة آاثره
وتداعياته.
 1616أن تتخذ وزارة االتصاالت واجلهات املعنية األخرى التدابري الالزمة ملراقبة حمتوى
وسائل التواصل االجتماعي الذي يشتمل على أي نصوص أو كتاابت أو رسومات أو
تروج للتطرف والفكر التفكريي ،أو تؤيده ،أو
رموز أو خرائط ،وغريها ،من تلك اليت ّ
تدافع عنه.
 1717أن تؤكد وزارة االتصاالت واجلهات املعنية األخرى ضرورة تصويب أوضاع
شرائح اهلواتف احملمولة بربطها أبمساء مستخدميها الفعليني وتوثيقها ،وعدم صرف أي
بطاقات مسبقة الدفع أو خطوط جديدة من دون توثيق ،وحجب اخلدمة عن اخلطوط
غري املوثقة.
 1818على وزارة االتصاالت واجلهات املعنية األخرى التشديد يف بيع بطاقات اهلواتف
احملمولة وخطوط اإلنرتنت لألجانب ،وحصرها مبن حيوزون على إقامات عمل وتصاريح
سارية املفعول ،وبطاقات جلوء.
 1919أن تقيّد وزارة االتصاالت واجلهات املعنية األخرى حرية الوصول إىل املعلومات
احلساسة وتقيّد كذلك االطالع عليها يف شركات االتصاالت ،والتدقيق األمين على
العاملني فيها.
 2020أن تربط وزارة االتصاالت واجلهات املعنية األخرى بربط مجيع الوزارات والدوائر
واملؤسسات احلكومية على الشبكة احلكومية اآلمنة.
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تطور شبكة اإلعالم العراقي والفضائيات العراقية األخرى رسائل اتصالية
 2121أن ّ
تعكس دور القوات املسلحة العراقية ومبختلف تشكيالهتا يف جماالت حفظ السالم على
املستوى احمللي للمحافظة ،واستقبال النازحني الفارين من مناطق الصراعات املسلحة،
وتقدمي اخلدمات الصحية واإلغاثية يف املناطق غري املستقرة ،وإبراز دورها يف إعادة
اإلعمار ،وإزالة األلغام واملفخخات من الطرق والبناايت واجلسور؛ لزايدة التفاعل
االجتماعي معها ولتقبل عناصرها وأتييدهم ودعمهم.
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