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انتهاكاً  متثِّل  ا  ألنَّ عندها،  الوقوف  تستحق  اليت  الظواهر  من  األطفال  جتنيد  ظاهرة  تُعدُّ 
صارخاً حلقوق تلك الشرحية من اجملتمع؛ خلطورة استخدامهم يف التأثري على اخلصوم أثناء القتال، 
إذ تلجأ اجلماعات اإلرهابية اىل استخدام األطفال يف احلروب بصورة غري أخالقية وغري إنسانية، 
فضاًل عن األخطار النامجة عن اللجوء إىل وسائل العنف والقسوة؛ عرب التأثري يف سلوكيات اجليل 

اجلديد للمجتمع.
فالطفل َوْفقاً ملا عرَّفته منظمة األمم املتحدة، هو كلُّ كائٍن بشريٍّ مل يتجاوز الثامنة عشر 
من عمره ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املطبَّق عليه )1(، ويُقصُد ابلتجنيد اسم، 
ومصدره )َجنََّد(، أي: أعلن عن جتنيد اجلنود االحتياطيي، ومن َثَّ مجعهم ملواجهة حرب أو كارثة، 
هم جنوداً، وهيَّأهم  و)َجنََّد( فعل، أي: مبعىن جينِّد جتنيداً فهو ُمنِّد، أي: جند اجلنود، أي: صريَّ

لذلك العمل)2(.
والتجنيد له مفهوم أوسع يف اجملاالت التطبيقية يف أغلب دول العامل اليت عانت من ويالت 
النزاعات املسلحة، وذلك عرب جتميع املواطني وحتشيدهم واستقطاهبم، أي: مبعىًن آخر العمل على 
استخدام الناس استخداماً قسرايً؛ هبدف االنضمام وااللتحاق ابجملموعات اإلرهابية/ بغض النظر 
مادايً  إعدادهم وتدريبهم  اجملموعات، وذلك عن طريق  تلك  تؤمن هبا  اليت  األهداف  عن طبيعة 

ومعنوايً )3(.
والطفل اجملند هو أيُّ شخٍص مل يبلغ الثامنة عشر عاماً، ويكون عضواً يف قوة مسلحة أو 
مموعة مسلحة نظامية أم غري نظامية ويقوم مبهام قتالية أو غريها مثل: الطباخ، واحلمال، واملراسل، 
وغريها من اخلدمات، وكل َمن يرافق مموعات ال تُعدُّ ضمن أفراد أسرته، ويضم كذلك الفتيات 

الالئي يُوظَّْفَن ألغراض جنسية، والزواج القسري منهنَّ)4(.
وينتشر التجنيد اإلجباري لفئة األطفال ضمن اجملموعات املسلحة يف النزاعات الداخلية، 

ظاهرة تجنيد األطفال في النزاعات الدولية

* أكادميي وابحث يف الشأن السياسي.

محمد كريم الخاقانيّ*
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وكذلك يف املناطق اليت تشهد ارتفاعاً يف جرائم االختطاف، وجُينَّد األطفال بقصد تعويض املقاتلي 
يف  جدد  مقاتلي  تشكيل  يعين  وهذا  اإلرهابية،  للمجموعات  املتكّرِرة  اهلزائم  نتيجة  املعارك؛  يف 
احلروب، واستخدامهم يف العمليات العسكرية وهو ما يعطي نتائج أسرع، وتكون ذات أتثري كبري 

جداً)5(.
ومن هنا أصبحت ظاهرة جتنيد األطفال يف النزاعات املسلحة شائعة يف اجملتمعات اليت تفتقر 
إىل الوعي حبقوق تلك الشرحية، وهو ما تعاين منه اجملتمعات اليت اخنرطت يف صراعات داخلية فيما 
بينها، إذ تُعدُّ رؤية األطفال يف املعارك والزج هبم يف أتونا، مشهداً طبيعياً إلدامة أمدها، وحتت 
مسميات كثرية كما حدث يف عراق ما قبل عام ٢٠٠٣، فاختذت أمساء الطالئع، وأشبال صدام، 

وأشبال يوم النخوة وغريها من املسميات اليت أُْطِلقت عليها)6(.
جتنيد  يف  اإلرهايب  داعش  تنظيم  ومنها  اإلرهابية  اجملموعات  إسرتاتيجية  إنَّ  القول  وميكن 
هم يف املعارك تعويضاً عن اخلسائر يف املقاتلي الذين قُِتلوا يف املعارك، غري واضحة  األطفال وزجِّ
ومعلومة بصورة دقيقة، ولكن ميكن االستدالل على بعض مؤشرات تلك اإلسرتاتيجية عرب حتليل 
الغالب  ففي  ذويهم،  أو عن طريق  أنفسهم  الضحااي  اإلعالم عرب  تناولتها وسائل  اليت  األوضاع 
تدين  عن  فضاًل  صعبة،  اجتماعية  أوضاعاً  تعيش  أو  فقرية،  بيئة   من  األطفال  هؤالء  ينحدر 
املزري  املعطيات والواقع االجتماعي  َثَّ يكون األطفال -ويف ظل تلك  مستوايت معيشتها ومن 
اإلرهابية؛  للجماعات  ومناسبة  خصبة  بيئة  يكونون  َثَّ  ومن  سهاًل،  صيداً  فيه-  يعيشون  الذي 
تتناسب  ال  أعمال  فُيْسَتغلُّون يف  لديهم،  العاملة  القوة  يشكلون  إذ  بصفوفهم،  االلتحاق  لغرض 
مطلقاً وبنيتهم اجلسمانية وقابلياهتم، ومن تلك األعمال واخلدمات اليت ُيكلَّفوَن هبا أثناء املعارك من 
املراسلي واحلراس وغريها من األعمال اليت تتطلَّب شروطاً ومواصفات ال يتمتَّع هبم هؤالء األطفال، 

وكذلك اشرتاكهم يف املعارك اشرتاكاً فعلياً)7(.
وكان ملس األمن قد أصدر قراره )1612( يف عام 2005)8(، واخلاص بتشكيل فريق 
آللية  َوْفقاً  الدائمي يف اجمللس  العشرة غري  الدائمي واألعضاء  من )15( عضواً ميثِّلون األعضاء 
جديدة تتضمن استعراض تقرير آلية الرصد واإلبالغ، إذ تعاجل تلك اآللية االنتهاكات اجلسيمة اليت 
ترتكب ضد األطفال يف حاالت الصراع املسلح، وال سيَّما النزاعات الداخلية، ومن أبرز ما تعاجله 

تلك اآللية)9(:
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قتل األطفال أو تشويههم.. 1
جتنيد األطفال واستخدامهم بوصفهم جنوداً يف املعارك عرب الزج هبم فيها.. 2
مهامجة املدارس واملستشفيات وغريها من املؤسسات احليوية.. 3
اختطاف األطفال وقطع املساعدات عنهم. . 4

وقد أصدر ملس األمن عديداً من القرارات املتعلقة بتلك احلالة، ومنها القرار )2170( 
يف 14/8/2014)10(، وإبمجاع أعضائه اخلمسة عشر، واستناداً ألحكام الفصل السابع من 
ميثاق األمم املتحدة واخلاص ابألعمال اليت تـَُتخذ يف حاالت السلم واألمن الدوليي واإلخالل به، 
ووقوع العدوان، وكذلك استنكاره الشديد لالستخدام غري القانوين لتجنيد األطفال يف مناطق تقع 

حتت سيطرة اجملموعات اإلرهابية)11(.
ولذا؛ فإنَّ ملس األمن يدعو الدول إىل تنفيذ التزاماهتا جتاه محاية املدنيي عرب أتكيد قراراته 
املتعلِّقة مبنع االنتهاكات والتجاوزات اليت ترتكبها تلك اجملموعات اإلرهابية ضد األفراد املدنيي 
وابخلصوص فئة األطفال والنساء من أي صورة من الصور العنف ضدهم والعمل على وقف مجيع 

األعمال الوحشية واإلرهابية اليت تتناىف مع القيم اإلنسانية اليت تقوم هبا)12(.
ابلنزاعات  أتثراً  اجملتمع  فئات  أكثر  من  هم  األطفال  أنَّ  عموماً  به  سلَّم 

ُ
امل من  فإنَّه  وعليه 

املسلحة ويعود ذلك لعجزهم عن الدفاع عن أنفسهم، إذ تشكِّل املميزات اليت يتمتَّع هبا األطفال 
للتجنيد عند اجملموعات املسلحة، وذلك نظراً لصغر سنِّهم، وقلَّة إدراكهم، يسهل  مصدراً رئيساً 
استمالة األطفال، وزجهم يف  تعمد اجلماعات اإلرهابية إىل  التغرير ابلطفل وغسل دماغه، ولذا 
االنتحارية  اهلجمات  وتنفيذ  املتفجرات،  وزرع  التجسس،  مثل:  خطرة  أبعمال  والقيام  احلروب 
وأوضاعهم  هلم،  احلاضنة  وبيئتهم  هبم  اليت حتيط  االجتماعية  املشاكل  فضاًل عن  أحياانً)13(،   
َثَّ  فريسة سهلة هلم، ومن  ممَّا جيعلهم  واحلرمان  والفقر،  ابلعوز،  تتمثَّل  واليت  الصعبة،  االقتصادية 
تنفيذ أفكارهم وتوجهاهتم ومبا حيقِّق لتلك اجملموعات املسلحة غاايهتا، فيكون استعداد األطفال يف 
هذه احلالة كبرياً جداً لتقبُّل األفكار اليت تؤمن هبا، ومن َثَّ تصبح عملية تلقي األفكار من قبلهم 
لألطفال أكثر سهولة، وذلك عرب احلديث عن البطوالت والظهور مبظهر الرجولة والصفات اليت 
جيب أن يكونوا عليها، وعن طريق ذلك ُتْطبع تلك األفكار يف خميلتهم ويسعون إىل تطبيقها على 

أرض الواقع واملتمثلة ابملعارك)14(.
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