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عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، مهمته 
الرئيسة -فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة 
واخلارجية اليت ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام، ويسعى املركز إىل إجراء 

حتليل مستقّل، وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلْي السياسي واألكادميي.
قياساً ابألمهية اليت حيظى هبا العراق إقليمياً ودولياً، والتطورات املتالحقة اليت يشهدها البلد 
واملنطقة كانت أغلب التحليالت واملتابعات اليت حتاول مالحقة األحداث والقضااي يف العراق تفتقر 
إىل القدرة على التفكري خارج إطار األسلوب السائد والقوالب اليت حّددت النظرة إىل العراق خالل 
العقود املاضية؛ هلذا السبب فإن املركز يسعى إىل تقدمي وجهات نظر جديدة تعتمد املوضوعية، 
واحليادية، واملصداقية، واإلبداع، ويوّجُه املركُز أنشطَتُه يف البحث والتحليل للتحدايت اليت تواجه 
العراق ومنطقة الشرق األوسط بتقدمِي بصائَر وأفكاٍر لصانعي القرار عن املقرتابت الناجعة ملعاجلتها 

على املديني القصري والطويل.
ويقدم املركز وجهات نظر قائمة على مبادئ املوضوعية واألصالة واإلبداع لقضااي الصراع 
عرب حتليالت، وأعمال ميدانية، وإقامة صالت مع مؤسسات متنوعة يف الشرق األوسط؛ من أجل 
مقاربة قضااي العراق اليت ختصُّ ويقدم املركز وجهات نظر قائمة على مبادئ املوضوعية واألصالة 
متنوعة  مؤسسات  مع  وإقامة صالت  ميدانية،  وأعمال  حتليالت،  عرب  الصراع  لقضااي  واإلبداع 
واجملتمع،  واالقتصاد،  السياسة،  ختصُّ  اليت  العراق  قضااي  مقاربة  أجل  من  األوسط؛  الشرق  يف 

والسياسات النفطية والزراعية، والعالقات الدولية، والتعليم.
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تقدمي

»احلرب أم كل األشياء«

هريقليطس

الدموي، رافق نشأة  للعنف  أنَّه اتريخ  العراق أن يذهب مع من يرى  لتاريخ  املتتبع  يكاد 
احلضارات األوىل يف وادي الرافدين، فكانت احلروب والعنف املرافق هلا مسة لكل عصر، واترخياً 

لكل دولة عراقية. 

ولكن، ينقص مذهب أغلب هؤالء أمراً ابلغ األمهية، يتعلق ابستقصاء أسباب هذا العنف 
املرافق حلياة اإلنسان يف العراق، وأهو عنصر أصيل كما يزعم بعضهم أم طارئ أولدته الظروف 
اليت تظافرت وأنتجت تفاعالهتا إنساانً عراقياً متوتر قابل للتحول إىل عنصر عنيف حينما تتاح له 
بيئته، وتشكل سجاايه، وتوجه سلوكه  الظروف، فاإلنسان ال يولد سيئاً ابجلينات، بل تصطنعه 

سلباً وإجياابً. 

من  واحدة  يناقش  ـالذي  الكتاب  هذا  تقدمي  املناسب  من  سيكون  األساس،  هذا  على 
املشاكل العراقيةـ ابلعودة إىل جذور تلك املشكلة، بعض من جذورها على األقل، يف رؤية جمملة، 
تتقصى العنصر األهم يف كبح مجاح العنف اإلنساين، نعين: الدولة، بكل مركزيتها، وخصوصاً لدى 
اإلنسان العراقي، وما جلبه اهتزازها، واختالل االستقرار السياسي من مشاكل قادت إىل بروز بىن 

ما قبل الدولة، اليت حتمل يف ذاكرهتا ما يكفي من عوامل العنف. 

ومن املهم هنا اإلشارة إىل تشابك املشاكل العراقية مبستوايت معقدة، أفقياً وعمودايً، حىت 
الباحث من اجلهد يف عمله،  بلغ  التعامل مع كل مشكلة على حدة، مهما  يغدو من الصعب 
فدراسة ظاهرة معينة يتطلب العودة إىل جذور اترخيية بعيدة، ومستوايت متعددة من التحليل، ومتثِّل 
مشكلة هذا الكتاب خري دليل على هذا الرأي، فمشكلة أطفال داعش يف النهاية ليست سوى 

مظهر ملشكلة أعمق غوراً. 
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ويف السياق نفسه، كما سنالحظه يف منت هذا الكتاب، ميكن التمهيد ابلقول إنَّ نقطة 
البداية يف حتليل هذه املشكلة ستكون األسرة، وكبلد شرقي، أتخذ العائلة مكاانً مهماً يف اجملتمع 
العراقي، وهي أول نواقل القيم يف عملية التنشئة -بوصفها العملية اليت يُتناقل مبقتضاها القيم عرب 
األجيال- ومن البديهي أنَّ أيَّ مشكلة تواجه البلد على املستوى العام سيكون هلا انعكاسات على 

الركن األول يف اجملتمع، وهي األسرة. 

فإنَّه تشكِّل حلقة من  املتطرف،  أطفال داعش ابلفكر  فيه مشكلة  ترتبط  الذي  وابلقدر 
منذ  الفرد،  على  وانعكست سلباً  العراقية،  األسرة  اليت مرَّت هبا  االنتكاسات  سلسلة طويلة من 

طفولته، وهو ينشأ يف بيئة مضطربة. 

اتريخ مضطرب

مع االضطراب السياسي الذي رافق عمر الدولة العراقية احلديثة منذ أتسيسها، فإنَّ هناك 
استقراراً نسبياً حافظ عليه اجملتمع العراقي متثَّل يف متاسك األسرة، وما يرتتَّب على التماسك من قيم 
أخرى، مثل حفظ اجلرية، والعالقات العشائرية املتواشجة، ويف غضون ذلك، ومع عدم االستقرار 
االقتصادي وتراوح البلد بني الفقر والصعود التنموي التدرجيي يف العقد األخري من النظام امللكي، 
وصواًل إىل الفورات النفطية، فقد طوَّر اجملتمع العراقي »ملزماً وظيفيًا« متثَّل ابلتكاتف االجتماعي 
حلصر آاثر الفقر، ويف بؤرة ذلك التكاتف كانت األسرة، فإذا مات الفرد قام حمله أخوته، أو أخوة 
زوجته، يتكفلون ابألطفال تربية وتنشئة، يف ظل قبول طبيعي للواجب األسري، وامتثال للمسؤولية 

اليت يضعها اجملتمع على ذوي امليت جتاه أبنائه وزوجته. 

تدرجيياً، ومع دخول العراق دوامة احلروب العبثية، سواًء مع قتال األكراد، وصواًل إىل احلرب 
اقتصادية، بدأت األسر تواجه مشاكل  العراقية اإليرانية، وما تالها من حروب وحصار وكوارث 
التفكك، هتشم الروابط املتينة اليت كانت تضمن دميومة عملية التنشئة، فاحلروب مبا حتمله من طابع 
اخلوف من اجملهول، وعدم االستقرار، وغموض املستقبل، قادت إىل أن يعيد العراقي ترتيب أولوايته 
األسرية، فإذا فقد شقيقه حياته يف احلرب، سيفكر أنَّه قد يلحق به، وما لديه من فائض مايل فإنَّ 
ن احلصار  أطفاله أوىل به؛ ألنَّ احلرب جمهولة املآل، وال يضمن أحد فيها حياته، وتفاقم األمر إابَّ
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االقتصادي على العراق، مبا جعل األسر تعيش يف دوامة من اهلموم االقتصادية، فككت قدرهتا 
على التكافل، وهشمت تباعاً القيم اليت طاملا سندت االستقرار االجتماعي. 

مث جاءت حلظة الصدمة عام 2003، والقتال الطائفي، لتظهر كل املشاكل اليت عانتها 
األجيال اليت ولدت ونشأت يف ظل احلروب واحلصار، يف ظل اضطراب سياسي، وصراع مكبوت 
حوَّل العراقيني إىل إثنيات تتحنيَّ الفرصة لالنفجار، واحلقيقة أنَّ ربط العنف الذي انفجر بعد العام 
2003 بعامل واحد، طائفي أو سياسي أو غريه لن يكون دقيقاً ابملطلق، بل هو -مرة أخرى- 
مزيج معقد من املشاكل املتشابكة، اليت خلقت إنساانً عراقياً جاهزاً ملمارسة العنف، ونقله كقيمة 

عرب عملية التنشئة إىل األطفال. 

يتطلَّب فهم ظاهرة داعش، وما خلفته من كوارث ومنها أطفال اخلالفة، مقاربًة من ثالثة 
لنا داعش، ببعدها االجتماعي، والفكرية، والسياسية،  مستوايت، تفاعلت فيما بينها، وأنتجت 

واالقتصادية، وميكن أن نتلمس معامل هذه األبعاد الثالثة يف السطور اآلتية. 

اجلذور الدينية للعنف والتنشئة يف العراق

بطبيعة احلال، تستند كثري من القيم اليت تكون عماد عملية التنشئة يف العراق على الدين، 
الدين اإلسالمي بتمثالته املذهبية املختلفة، وابلقدر الذي حتمله القواعد الدينية من عمومية، وما 
يتيح مساحة كبرية لالجتهاد، مبا يالءم  الدينية، ممَّا  الفروع عن األصول  له عملية اشتقاق  تقود 
وحاجة املسلم الفعلية، إال أنَّ األمر يف غاية التعقيد يف الوقت نفسه، وهذه العمومية سالح حبدين، 
املاضي، مبا قد  لتجربة  قابلة لالجتهاد والتجدد، وأكثر خضوعاً  يقود إىل أصولية غري  ميكن أن 

تتضمنه من عنف ودموية. 

عن أي عنف ودموية نتحدث؟

إىل  الدولة اإلسالمية  الراشدة، وحتوُّل  اخلالفة  بعصر  ما اصطلح على تسميته  انتهاء  بعد 
إمرباطورية حتكمها أسر ابلتتابع، مستندة على النص الديين، كسردية أساس للدولة، حنت الدولة 
اإلسالمية جتاه التصرف مثل أي إمرباطورية قدمية، ختضع فيها القاعدة القانونية -الفقهية يف احلالة 
اإلسالمية- إىل مزاج السلطان، الذي كان حيرص على أن يوقعها أبكثر الطرائق شدة، لضمان 
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الطاعة عرب اخلوف، أن يكون األمري مهاابً أفضل من أن يكون حمبوابً بتعبري )نيكوال ميكيافيلي(، 
خصوصاً أنَّ جتربة »األمري الورع« اإلسالمية انتهت مبقتل أهم مثالني هلا، اخلليفة عمر بن اخلطاب، 

واإلمام علي بن أيب طالب. 

سريعاً،  توسُّعاً  الدولة  وتوسع  السلطان،  مزاج  إىل  املشرع/الفقيه  خضوع  ومع  ابلنتيجة، 
والصالحيات الكبرية اليت منحت للقادة العسكريني، وهم ماضون يف توسعة الدولة ضمن ما مسُِّي 
بـ)الفتوح اإلسالمية(، فإنَّ عنفاً اترخيياً كان مفهوماً يف سياقه اإللزامي قد تسلَّل إىل املدونة القانونية/ 
الفقهية، وصار فيما بعد -ومبرور الدول والسنني- تشريعاً مقدساً، ال ميكن خمالفته، أو االجتهاد 

قباله. 

السياسية،  اخلالف  هذا  وتبعات  الديين،  النص  بشأن  اخلالف  شهد  آخر،  جانب  من 
وتفسري آلية اختيار »خليفة املسلمني« جداًل حاداً، تضمَّن تكفرياً، وإخراجاً عن امللة بني األطراف 
للخالفة  االنصياع  القبائل  بدأت جذوره مع رفض بعض  األول لإلسالم،  الصدر  منذ  املتنازعة، 
عقب وفاة النيب، ومقتل اخلليفة عثمان، مث حركة اخلوارج ومقتل اإلمام علي، وصواًل إىل مقتل اإلمام 
احلسني، وما تاله من ثورات متعاقبة آلل علي، والقراء، وغريهم، كل هذه املعارك الداخلية الدموية 

ا كانت تستند يف أتويلها للقتال على نصوص شرعية عمومية، قابلة لألخذ والرد، واجلدل.  إمنَّ

آخر املطاف، فإنَّ »عنفاً مقدسًا« ابت يتبلور ضمن النص الديين، وينتظر الوقت املناسب 
ليظهر نفسه، سعياً خلف فرض قواعده بوصفها قواعد السماء، وشريعة هللا، ولعل أكثر سنواته 
ظهوراً كانت حني تكون الدولة قوية، وثرية، فيكون امللك مغنماً كبرياً، وهي فكرة حباجة ملزيد من 

البحث والتقصي. 

ومبالحظة أنَّ أغلب معارك اخلالفات اإلسالمية حدثت يف العراق، سواًء تلك اليت استخدمت 
فيها السيوف وسالت الدماء، أم تلك املعارك الفكرية اليت ولَّدت حجاجاً طائفياً مل ينقض أواره 
ا  لليوم، ونشأت يف غضونا مدارس فكرية، ومذاهب خمتلفة، صمد بعضها واضمحل اآلخر، فإنَّ
ابجململ تسربت إىل الثقافة االجتماعية يف العراق، وصارت عناصر كامنة تتمظهر بطرائق خمتلفة. 

من  تقلق  متوترة،  عراقية  شخصية  ظهور  على  املتطّرِفة  البيئة  ساعدت  آخر،  جانب  من 
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فيضان النهرين أوان احلصاد، مث صارت تقلق من جفاف النهرين، يف ظل عدم تبلور اهلوية الوطنية 
منذ ظهور الدولة العراقية احلديثة، وقاد اضطراب الريف إىل هجرات مستمرة إىل املدينة، هجرات 
أبرزت تناقضات أكثر عمقاً بني املهاجرين وسكان املدن، ممَّا راكم نوعاً من التوتر القابل للتحول 

إىل عنف. 

واحلقيقة أنَّ نظام صدام حسني قد انتبه إىل هذا التناقض بني الريف واملدينة والتوتر احلاصل 
بني أفراد اجلماعتني، ويف ظل أنَّ املدينة احلاضن األول لألفكار السياسية، واملعارضة منها بصورة 
خاصة، ممَّا يشكِّل خطراً مستدمياً على النظام القمعي، فإنَّه حرص على أن يكون عناصر األجهزة 
األمنية من أبناء األرايف القريبة للمدن، أو املهاجرين ممَّن تركوا األرض والزرع حنو املدينة، ويف الوقت 
الذي فشل أهل املدن يف استيعاب هؤالء املهاجرين -وهنا يثار جداًل آخر عن وجود املدنية بصورة 
قوية قادر على االستيعاب يف العراق- واحتقروا هؤالء املهاجرين، فكان انضمامهم إىل األجهزة 
األمنية عامل فخر شخصي، وسلطة قمعية على من »احتقروهم« ليمتزج هذا ابحلرص على احلفاظ 
على النظام، النظام الذي جعلهم أسياداً يف املدن، وولَّد يف داخلهم عنفاً كامناً كان يتفجر عرب 
سطوته  فقد  الذي  األمين  العنصر  ذلك  ليتحول  املعارض،  وتعذب  املواطن،  تقمع  رمسية  آليات 
بعد حل األجهزة األمنية عام 2003 إىل شخص ال قيمة له، بل مطارد، ممَّا سهَّل انضمامه إىل 

التنظيمات املتطرفة بصورة تلقائية، وهو ما جتلى يف عناصر داعش جتلياً واضحاً. 

إنَّ غياب فكرة الدولة الدائم لصاحل من يهيمن على النظام السياسي يف العراق، الذي متظهر 
عرب نظم سلطوية مل ختُل من الطائفية، أو أنظمة عسكرية هيمنت عليها غلظة العسكر، وجهلهم 
إبدارة الدولة يف أقل الظروف، أو التجاذابت السياسية، بطريقة تنازلية كانت معها الدولة تتوارى 
تدرجيياً، مرة لصاحل ضباط اجليش بعد العام 1958، أو لصاحل احلزب بعد العام 1968، مث الفرد 
مع صعود صدام حسني إىل السلطة، وصواًل إىل انيار نظامه عام 2003، كانت الدولة تضمحل، 
مث ضعف حىت النظام السياسي الذي طاملا هيمن عليها، مبا أعجزها عن القيام بوظيفة األمن مبعناه 
الشامل، ممَّا قاد إىل أن تقوم بىن ما قبل الدولة بوظيفة األمن، يف ظل اخلالف الكبري على صورة 
النظام السياسي بعد العام 2003، ومن جيدر أن يهيمن عليه، وتبلور اخلالفات يف صراع مسلح 
كانت احلركات التكفريية العنيفة غطائه الشرعي، وسرديته االجتماعية، املستندة على اتريخ طويل 

من اخلالفات الدموية. 
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على هذا، نستطيع أن نفهم أنَّ العنف الدموي الذي انفجر بعد العام 2003، وأخذ يتبلور 
يف نزاعات طائفية -عرب بىن ما قبل الدولة- مل يكن وليد حلظته، بل كان سليل اضطراب اترخيي 
طويل، انتقلت متثالته عرب األجيال َوْفق عملية التنشئة، اليت تبدأ عرب األسرة، ومجاعات األقران، 
عرب األب املتوتر، احلامل ملرياث االضطراب التارخيي هذا، املتهيئ ألن حيوله إىل عنف عند الضرورة، 

خصوصاً إذا كان مربراً عرب غطاء شرعي، فتنتقل القيم املؤدية إىل العنف جياًل فجيل. 

من جانب آخر، »فإنَّ افرتاض وجود تراث ديين عنيف لوحده يشكِّل دافعاً للعنف املنظم 
عرب مجاعات دينية راديكالية ال يفسر ملاذا مل يظهر هذا العنف الديين هبذه الطريقة يف القرن املاضي 
حىت منتصف الستينيات تقريباً، مع وجود ما يربر -دينيًا- انبثاقه ذلك الوقت، والواقع أنَّ األمر 
يرتبط بدرجة كبرية ابلرتاجع احلضاري، بضعف بنية التعليم، وتنامي السخط االجتماعي، والسخط 
السياسي من احلكومات احمللية والنظم الغربية، وسنجد هناك من الباحثني َمن يؤكِّد هذا، فضاًل 
منها  للتربير  أقرب  تبدو  وحتليالهتم  الراديكالية  األيديولوجيات  مع  منسجمني  يبدون  عن كتَّاب 

للتفسري«)1(. 

انقشُت  التطهريية«  والفردانية  الديين  املوروث  بني  »االنتحاريون:  عنوان  دراسة محلت  يف 
فرضية اجلانب النفسي املؤدية إىل العنف، ومع التسليم أبنَّ دوافع االنتحاريني -بوصف العمليات 
إيقاعها، لكن »دوافع االنتحاريني تكون  العنف- هلا جذر ديين يربر  االنتحارية ذروة متظهرات 
الذاتية والدينية، وختضع ملتغريات عديدة بعضها  العوامل  تعقيداً، وترتكز على جمموعة من  أكثر 
اقتصادي، واآلخر سوسيولوجي، وابجململ ابلطبيعة البشرية املعقدة امليالة إىل العنف واألاننية كما 

يفرتض توماس هوبز«)2(. 

1.على سبيل املثال هناك من محَّل احلضارة الغربية ودوهلا املسؤولية التامة عن انبثاق هذه التنظيمات، عرب طريقة تعاملها مع قضااي 
املنطقة ومشاكلها السياسية، ينظر: بكر العطار، “5 أسباب تدفع الشباب إىل االنضمام إىل داعش وأخواهتا، على موقع )األمة( 
على الرابط: http://is. gd/3ecXdV وإن مل يعدم من يؤيد هذا التوجه من الباحثني املستقلني، ولكن عرب حماول فهم أثر 
تلك السياسات الغربية، وليس اختاذ موقف منها، مبالحظة املوقف الغريب من الصراع العريب اإلسرائيلي والسياسات غري املتوازنة يف 
هذا اجلانب، ينظر مثاًل: مها حيي، اجلاذبية القاتلة: مخسة أسباب النضمام الشباب إىل داعش، مركز كارنيغي للشرق األوسط على 

 .http://carnegie-mec. org/publications/?fa=57251  :الرابط
2. علي عبداهلادي املعموري، االنتحاريون بني املوروث الديين والفردانية التطهرية، جملة اغرتاب، العدد الثالث، أاير 2017. 



19

أطفـال داعـش: إرث النــزاع وعتـمـة املستـقبل

ويف الدراسة نفسها، وجدُت أن تضمن العقيدة لفكرة )اجلنة( ال يعين ابلضرورة أنَّ العقيدة 
األخروي  والعقاب  الثواب  مفهوم  استخدم  فاإلسالم  الفكرة وحسب،  هذه  على  مرتكزة  برمتها 
املرتتبان على اخليارات الشخصية -أتسيساً على أنَّ اإلنسان ميتلك خياره ويتحمَّل مسؤولية أفعاله 
مبفهوم قرآين صريح)3(- وبناء على مبدأ التكامل وتعاضد األفعال مع بعضها فإنَّ اإلسالم وعرب 
الثواب والعقاب وما يرتتب عليهما من جنة وحور عني، أو انر مستعرة قد راعى اجلانب املادي من 
حياة اإلنسان، بعد أن غطى اجلانب الروحي أبطر فكرية أخرى، يضيق املقام عن نقاشها ضمن 

هذه الورقة)4(. 

وميكن القول إنَّ اجلانب املادي يصبُّ يف مالحظة احلاجات األساسية اليت يريدها اإلنسان، 
ومينح بدياًل ألكثر ما يتعبه يف احلياة الدنيا، اإلنسان املضطر للعمل والكفاح لكي يعيش، حيصل على 
غذائه بصعوبة ابلغة، ويسعى إىل تكوين أسرة، يبحث عن املرأة كما تبحث املرأة عن الرجل، وهذه 
هي األساسيات املادية اليت غطتها منحة )اجلنة(، اليت حيصل عليها اإلنسان يف حال التزم بقوانني 
نظرائها وبيئتها االجتماعية، حتضرياً  توازنا مع حيوات  الدنيوية، وتضمن  تنظم حياته  اليت  السماء 

للحياة األخروية اليت تكون حصاداً ملا أجنزه اإلنسان يف حياته من عمل حسن يف احلياة الدنيا. 

وحىت مسألة التضحية ابلنفس، اليت تبدو وسيلة سهلة للدخول إىل اجلنة عرب مفهوم الشهادة، 
ا يف حقيقتها الطريقة األكثر  ا بدورها ليست بتلك السهولة اليت قد تبدو عليها إطالقاً، بل إنَّ فإنَّ
قسوة للحصول على اجلائزة الكربى، وإن كانت السبيل األقصر واألسرع، وهي ابلضرورة حتتاج 
إىل عقيدة راسخة واثبتة مسبقاً، ممَّا يعيدان إىل اجلانب الروحي الذي صنعته العقيدة اإلسالمية)5(. 

هم  وهل  العراقيني،  عند  »التدين«  مفهوم  عند  نتوقف  أن  الضروري  من  سيكون  وهنا، 
متدينون فعاًل ابملعىن الشرعي؟ مبعىن: الورع عن احملارم؟

يقول الواقع العراقي أنَّ اإلجابة بنعم ستكون غري دقيقة ابملطلق. 
3. هناك عديد من الشواهد القرآنية الدالة على هذا املعىن، منها قوله تعاىل: ))يـَْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتااتً لِّيـَُرْوا َأْعَماهَلُْم* َفَمن يـَْعَمْل 

ِمثـَْقاَل َذرٍَّة َخرْياً يـََرُه* َوَمن يـَْعَمْل ِمثـَْقاَل َذرٍَّة َشرّاً يـََرُه(()الزلزلة/6-8(. 
4. حول هذا املوضوع حتديداً، ميكن الرجوع إىل د. عبداجلبار الرفاعّي، الدين والظمأ األنطولوجي، )بغداد: مركز دراسات فلسفة 

الدين، 2016(. 
السياسي  التيار  اتباع  لدى  التطرف  ثقافة  وأتصيل  )اجلهاد(  فكرة  ))دور  صاحل،  علي  نبيل  ينظر:  الشهادة  مفهوم  حول   .5

اإلسالمي((، يف اجلهاد، الشهادة، الشهيد )ملف حبثي( )الرابط: مؤسسة مؤمنون بال حدود، 2015(، ص15 وما يليها. 



20

مركز البيان للدراسات والتخطيط

إذ يذهب الدارسون إىل أنَّ أغلب العراقيني مل يكونوا يف يوم من األايم مبجملهم على درجة 
عالية من الورع، ستجد اختالفات كثرية يف العادات وااللتزام ابحلجاب -مثاًل- بني الريف واملدينة، 
مدن ذات طابع ديين مثل النجف، أو كربالء، أو األعظمية، أو الكاظمية، أو املوصل حىت كانت على 

الدوام أكثر تشدداً دينياً من عموم األرايف العراقية اجملاورة هلا أو القريبة منها واملتفقة معها مذهبياً.

ويبدو أنَّ )تدين العراقيني( لو صح التعبري هو تدين بديل عن األيديولوجية، تدين عقائدي 
بني اخلالق واملخلوق كما  ارتباطه ابلدين بوصفه خياراً شخصياً  ارتبط ابهلوية أكثر من  وجودي 
ذهب إليه الدكتور علي الوردي يف عديد من دراساته، ومنها كتابه )وعَّاظ السالطني(، وزادت 
مركزية الدين اهلوايتية، وتعمقت معها أزمة )اهلوية الدينية( بوترية متصاعدة يف عمر الدولة العراقية 
احلديثة اليت قامت عام )1921(، خصوصاً بعد أن تعرقل ثبات مشروع امللك فيصل األول ببناء 
هوية وطنية بعد وفاته، وما تال رحيله املبكر من اضطراابت سياسية، وتدخل اجليش يف السياسة مع 

انقالب بكر صدقي)6(، وهو ما أشران إليها يف سياق احلديث عن الدولة يف العراق. 

العراقية  الدولة  قيام  الدين من دور يف  القول اإلشارة إىل ما قام به رجال  ولعل من انفلة 
أنَّه اختلف معهم يف بعض املراحل حد الصدام ممَّا  احلديثة، ودعمهم للملك فيصل األول، مع 

استفاضت املصادر التارخيية يف ذكره)7(. 
على أي حال سنجد أنَّ للدين دوراً مركزايً يف حياة العراقيني، وتشكيل رأيهم اجلمعي جتاه 
السياسة وكل شيء آخر، يتساوى يف ذلك )الورِع( واملتأدجل، والحظ الدارسون يف السنوات اليت 
أعقبت العام )2003( كيف كان للمرجعية الدينية، والتيارات الدينية األخرى أن تكون وسيلة 
التعبري األكرب عن التوجهات العراقية، توجهات مال بعضها إىل جعل الدين والطائفة هوية بديلة 
عن اهلوية الوطنية اجلامعة، وهو ما قاد ابلنتيجة إىل اختالل موقع الدولة يف الوعي اجلمعي والفردي 
على حدٍّ سواء، وانعكس على األداء السياسي، وآليات تشكيل الرأي العام انتخابياً، وإن كان من 
الواجب أالَّ نغفَل عن أنَّ املرجعية العليا يف النجف تبنت خطاابً مؤيداً للدولة متجاوزة اخلطاب 
الطائفي مع موقعها الديين، وأنَّ املرجع األعلى، سواًء عرب ما صدر عن مكتبه من بياانت، أم ما 
قاله عرب ممثلوه كان على الدوام مع دولة مدنية، وهو أمر يستحق التوقف عنده طوياًل، أن يدعو 
6. علي عبداهلادي املعموري، سياسة األمن الوطين يف العراق، )بريوت: الدار العربية للعلوم انشرون، 2016(، ص106-108. 
7. انظر للتفصيل: د. عبدالستار شنني اجلنايب، اتريخ النجف السياسي 1941-1921، )بغداد: مكتبة الذاكرة، 2010(، 

ص88 وما يليها. 
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رأس املؤسسة الدينية إىل دولة مدنية، تراعي القيم اجلمعية مبا تتضمنه من موجهات دينية لكنها 
ليست دولة رجال دين وال دولة دينية)8(. 

ويف  أنَّه  أم  ابلضرورة،  اجلمعي  الوعي  يشكل  َمن  هو  مبفرده  الدين  أنَّ  هذا  أيعين  ولكن 
مواقف كثرية كان املوقف الديين انعكاساً لفهم اجملتمع للدين أكثر من أنَّ الدين هو صانع املوقف 

االجتماعي السياسي وما قد يرتتب عليه من عنف؟

ال ميكن اجلزم بذلك، وهنا جيب أن نسوق النقط اآلتية:

إنَّ عملية فهم النصوص الدينية اليت تضمنها الدين اإلسالمي، وعلى سبيل سواء إذا متت .  
من قبل رجال الدين أو على املستوى اجلمعي ستخرج بنتائج غري متشاهبة، فاإلسالم الذي أخضع 
ن توسُّع دولته، مل يقِض عليها متاماً، بل مسح هلا أبن تعيد إنتاج نفسها  احلضارات القدمية لتعاليمه إابَّ
عرب التسرب إىل نصوصه الدينية، على األقل حكمت عملية فهم تلك النصوص، وفسرهتا مبعيارها 
احلضاري املوروث من اترخيها وذاكرهتا، فضاًل عن هيمنة مزاج احلاكم والقدرة اليت امتلكها لدرجة 
الزامه الفقهاء أبن يطوعوا النص املقدس للضرورة الدنيوية، إذ إنَّ النصوص املؤسسة اليت استند هلا 
الفقهاء يف العصر العباسي ليحللوا الفلسفة، بل ميارسونا، بدفع من احلاكم العباسي يف عصر قوة 
ن ترهُّل الدولة وضعفها إىل حترمي الفلسفة، وإحراق  العباسيني، هي ذات النصوص اليت قادت إابَّ
ح هذا أنَّ التطرُّف الديين ال يقف عند حد النص، قدر ما يتعلق  كتب املتفلسفني ومطاردهتم، يوضِّ

ر ذلك النص بتجربتها اخلاصة)9(.  بصريورة اترخيية تفسِّ
عدا ذلك، فإنَّ احلاضنة األساسية للتطرف تبدو يف كثري من البلدان العربية مالزمة للتجمعات .  

ح كيف ينشأ التفاعل بني النصوص الدينية والعوامل االقتصادية ابجتاه  السكانية الفقرية، ممَّا يوضِّ
العنف، وهذه التجمعات الفقرية ترتبط ابلفشل التنموي بطرائق خمتلفة، فهي ُتشري إىل ظاهرة تريُّف 
املدن، اليت ترتبط بفشل التنمية يف الريف، مث العجز عن متدين هؤالء النازحني من األرايف، عرب 
فشل التعليم يف إدارة عملية تنشئة سليمة ألبناء هؤالء، واخنراطهم يف سوق العمل الشاق مبكراً، 

العارف  )بريوت:  منوذجاً،  السيستاين  السيد   . الدولة.  وبناء  الديين  النص  سلطة  سلمان،  السيد  نزار  حيدر  د.  للتفصيل:   .8
والنظرايت  السياسي  اإلسالم  أطروحات  ))بني  العراق:  يف  والدولة  الدين  املعموري،  علي  مع:  وقارن   ،)2015 للمطبوعات، 

https://is. gd/VLSqBs :البديلة((، على موقع فكر أونالين على الرابط
9.ينظر للتفصيل: إبراهيم غرايبة، التطرف الديين ليس سوى جزء يسري من حالة دينية راسخة وعميقة، مؤسسة مؤمنون بال حدود، 

http://is. gd/oDCIFO :على الرابط
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ويف ظل األزمات النفسية املرتتبة على ذلك، فإنَّ دور الدعاة الدينني املتطرفني سيكون أول ملجأ 
يذهب إليه هؤالء الشباب)10(. 

أمَّا الدولة، ونظامها السياسي، فتبدو أدوارها مزدوجة، تؤثر بطرائق عديدة، فتبينِّ السلطة .  
السياسية ملذهب معني، وفرض شروطه، وتفسرياته على املختلف سيولد ردود فعل معاكسة تدفع 
إيديولوجياً إىل العنف، فضاًل عن ذلك، فإنَّ السلطة السياسية حىت لو اختذت صبغة غري دينية، 
واملشاركة  االجتماعية  العدالة  وتعّزِز  املواطنني،  قوانني تضمن حقوق  منظومة  بناء  فإنَّ فشلها يف 
السياسية فإنَّ تراكم ذلك سوف يقود إىل االضطراابت، وضعف سلطان الدولة، مث بزوغ قوى حملية 
تقوم مقامها، وما دام الدين يشكِّل ركناً أساسياً يف القيم االجتماعية، فإنَّ تلك التنظيمات ستكون 
متعلقة به بطريقة أو أبخرى، وسيتعزَّز السخط من الدولة فضاًل عن السلطة السياسية ويتمظهر يف 

ِصَدام مسلَّح ضمن تنظيمات عقائدية)11(. 

إنَّ فشل الدولة يف إدارة الصراع االجتماعي، وإجياد تسوايت للمطالب املتناقضة لن يكون 
بديله إال ظهور احلركات املسلحة، وانضمام الشباب هلا بدوافع قد ال يكون الدين ركنها األساس 
بقدر ما تكون املطالب السياسية والدوافع الطائفية املؤسسة سياسياً هي حمفزها األساس، وهو ما 
جتلى بطريقة أو أبخرى بتطور االحتجاجات السنية يف العراق إىل سقوط احملافظات السنية أبيدي 

تنظيم داعش، وبزوغ جنم الفصائل الشيعية املسلحة جتاهها)12(. 

جديدة  وظائف  توفري  على  القدرة  وضعف  العمل،  فرص  انعدام  فإنَّ  ذلك،  عن  فضاًل 
لألعداد اليت تدخل سوق العمل سنوايً قاد الشباب ابجتاهني حمددين للعمل، أمَّا االخنراط يف القوى 
األمنية احلكومية اليت بدأت تتضخَّم على حساب املؤسسات األخرى، أو االجتاه حنو التنظيمات 
الراديكالية، اليت أصبح لبعضها يف بغداد استقاللية اتمة عن الدولة، وتفرض ضرائبها على املواطنني 
املواطنني، يف ظل فشل  املوصل جتاه  القاعدة متارسه يف  ما كانت  نفوذها، وهو عني  مناطق  يف 

األجهزة األمنية يف الدولة أو تواطِئها مع هذه التنظيمات. 

10. د. كرمي حممد محزة، مشكلة الفقر وانعكاساهتا االجتماعية يف العراق )بغداد: بيت احلكمة، 2011(، ص ص26 و74 
و77، وانظر د. مهدي احلافظ، التنمية البشرية أفكار ومعاجلات جديدة )بغداد: بيت احلكمة، 2012(، ص30. 

11. مها حيّي، اجلاذبية القاتلة: مخسة أسباب النضمام الشباب إىل داعش. . . مصدر ذُِكَر سابقاً. 
12. ينظر هنا للتفصيل: علي املعموري، “داعش واملوصل” خلفية األحداث، القاهرة، منتدى البدائل العريب 2014. 
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مقاربة عرب املنظور العراقي

إنَّ ما سبق ذكره من أسباب، وكيفية تفاعلها أغفل بعرضه اجململ اخلصوصية املتعلقة بكل 
إقليم أو دولة بنفسها، إنَّ من املهم حقاً مالحظة الصريورة التارخيية وذاكرة املكان وأثرها يف تكوين 
اجملتمع، وخلق حمفزاته ودوافعه، ويف سبيل تقدمي مالحظة مبدئية عن اخلصوصية العراقية، وجتليها 

طبقياً، ال بدَّ من التطرُّق إىل نقطتني أساسيتني، مها:

عنف املكان.  

ابلعودة إىل ما افتتحنا به هذه السطور، نعيد اإلشارة إىل أنَّ املتتبع للتاريخ العراقي سيالحظ 
أنَّ هذه األرض كانت على الدوام مسرحاً لالضطراابت واحلروب، كنتيجة طبيعية لتنوع ثرواهتا، 
القدمية واحلديثة، ممَّا استمر منذ بداية احلضارة على هذه األرض، مروراً بدخول املسلمني للعراق وتركز 
حروب ما اصطلح على تسميته اترخيياً ابلفتنة على األراضي العراقية، وصواًل إىل العصر احلديث 
والصدامات  الدموية،  العسكرية  واالنقالابت  العراق  اليت شهدها  واالضطراابت  املدمرة  واحلروب 
املسلحة حىت اليوم، وهو ما ترك بطبيعة احلال أثره على طبيعة الفرد العراقي واستسهاله للحلول 

العنيفة الدموية. 
إنَّ الصراعات السياسية تلك، ومدخالهتا املذهبية/الدينية ظهرت كعنف هواييت مرتكز على 
فشل الدولة يف بناء هوية جامعة مث ضعفها التام الذي قاد إىل ظهور التنظيمات البديلة عن الدولة، 

اليت مل تتح أمام الشباب العراقي إال أن ينضم هلا حلفظ نفسه، أو استدامة معيشته)13(. 
كما أنَّ عواقب الصدامات املسلحة وما تركه قتالها خلفهم من أيتام ِبال معيل مهد إلنتاج 
جيل عنيف من بينهم، وأخذت املشكلة ابلتنامي بعد )2003(، وارتفاع عدد الضحااي، الذي 
ووقوداً  اإلرهابية،  واملنظمات  اإلجرامية،  للعصاابت  مضموانً  هدفاً  وأرامل-  -أيتاماً  أسرهم  صريَّ 
جاهزاً إلشعال احلرائق يف العراق، إذ جاء يف تقرير صادر عن وزارة حقوق اإلنسان العراقية أنَّ: 
))من بني )669( حدث أودعوا دور )مالحظة األحداث( يف دائرة إصالح األحداث العراقية فإنَّ 
)239( هم ممَّن اهتموا بقضااي اإلرهاب فيما كان عدد )153( اهتموا عن جرائم قتل و)101( 

13. ينظر للتفصيل: ابقر ايسني، اتريخ العنف الدموي يف العراق، )دمشق، بدون انشر، 2014، ط2(. 
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عن جرائم سرقة و)50( عن جرائم التسليب )12( عن جرائم اخلطف فيما سجل )87( عن 
جرائم خمتلفة أخرى(()14(. 

وهو ما تعزز ابلفشل التنموي، سياسياً واقتصادايً واجتماعياً. 

العوامل الطبقية.  

إنَّ تفاعل ما سبق من مدخالت سلبية سواًء أكانت دينية، أم اقتصادية، أم سياسية كان 
هامشية، وجمموعات  مدن  سبَّبت ظهور  طبقية  العراقي،  للمجتمع  طبقي  فرز  عملية  ينصهر يف 
تقف أدىن هرم اجملتمع العراقي، طبقات متتد أفقياً يف ظل فرز عمودي ديين/طائفي وعرقي، كنتيجة 
مباشرة لسلوكيات النخبة احلاكمة اليت عززت بطرائق متعددة انقسام اجملتمع العراقي إىل طبقات. 

أفقياً، مارست ذات طائفيتها مع موازيها  اليت تتشابه ظروفها  الطبقات  والغريب أنَّ هذه 
الطبقي الطائفي، فاملسحوقني الشيعة هم جنود التنظيمات الراديكالية الشيعية اليت حتارب التنظيمات 

الراديكالية السنية، اليت يشكِّل املسحوقني السنة جنودها األساس. 

ا ترتبط  كما أنَّ سلوك السلطة السياسية مل يكن لوحده من عزَّز تلك الطبقية وعمقها، إذ إنَّ
مبا سبق اإلشارة إليه من ظاهرة تريف املدن، فموجات اهلجرة الكبرية إىل املدن قوبلت من أهل 
املدن بتحقري ابلغ، وظهرت ألفاظ عنصرية ابختالف املدن العراقية موجهة للمهاجرين، حمدثة هوة 

نفسية عميقة بني الوافدين وقدامى السكان. 

14. أثر اإلرهاب على حقوق اإلنسان يف العراق لعام 2008، )بغداد: وزارة حقوق اإلنسان العراقية، 2009(، ص30. 
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الدولة: القاتل والقتيل

لعلَّ املوضع ضيِّق لتتبع انيار فكرة الدولة قبل ترسخها يف العراق، لكن من املهم اإلشارة 
إىل أنَّ انيارها سبق العام 2003 بكثري، ممَّا تتبعته عدد من الدراسات)15(، وحلظة نيسان 2003 
كانت حلظة انفالت اإلثنيات يف التعبري عن مشكلتها مع الدولة، ما تالها مل يكن أكثر من تنويع 
على عدم ترسخ تلك الفكرة، والتنازع بشأن احتكار الفضاء العام، ممَّا عرقل االتفاق على فكرة 
الدولة جمدداً، ابالنسياق مع فكرة )هوبز( اليت تقوم على أساس التنازل عن مساحة من احلرايت 
لصاحل هذا التنظيم، لكي تتحقِّق فكرة احلماية املرتكزة على حب اإلنسان لنفسه، ورغبته ابلعيش، 
مل تتم هذه الفكرة -التنازل- بعد 2003 فعلياً، وبدا وكأنَّ كلَّ إثنية يف العراق حتاول أن تقيم 
لنفسها واحدة من بىن ما قبل الدولة توازي وجود الدولة العراقية الشكلي، غري املتحقق)16(، مرتكزة 

على هوايهتا الفرعية، وانتمائها اإلثين. 

اختلف عن مسار  لنفسها مساراً   1958 املتعاقبة منذ  السياسية  األنظمة  ولقد اختطت 
احلقبة امللكية ضمن السعي لبناء هوية وطنية عراقية، ففي الوقت الذي عمد النظام امللكي فيه إىل 
حماولة طمأنة اهلوايت الفرعية، وصهرها طوعاً يف هوية وطنية جامعة حترتم احلدود اخلاصة لكل هوية 

فرعية ضمن جهد اختذ من التدرج سبياًل إىل التمدُّن)17(. 

عهد  من  اختلفت  أخرى  بطرائق  الفرعية  اهلوايت  مع  تعاملت  اجلمهورية  األنظمة  ولكن 
مجهوري إىل آخر، ويف الغالب أنَّ هذه الطرائق كانت تتماهى مع الضراوة العسكرية اليت هيمنت 
على العهود املتتالية للسلطة السياسية يف العراق اجلمهوري، فبدا تعامل هذه السلطات مع اهلوايت 
الفرعية متحداً بطرائق اثبتة قد ختتلف يف التفاصيل بني عهد وآخر، لكنَّها تتوحَّد يف جهد إلغاء 
اهلوايت الفرعية ابلقوة، خصوصاً مبالحظة اخلوف املصاحب لألنظمة االنقالبية من تكرار التجربة 
15. ينظر مثاًل علي عبداهلادي املعموري، »اجليش والفصائل غري النظامية يف العراق: جدل الدولة والبديل اإلثين«، عمران، العدد 

22، اجمللد السادس، خريف 2017، ص117. 
16. ينظر مثاًل علي عبداهلادي املعموري، »اجليش والفصائل غري النظامية يف العراق: جدل الدولة والبديل اإلثين«، عمران، العدد 

22، اجمللد السادس، خريف 2017، ص136. 
17.ينظر هبذا الشأن املذكرة اليت كتبها امللك فيصل األول قبيل وفاته، وتطرق هبا إىل مسألة اهلوية الوطنية، وبنّي أن ))البالد العراقية 
هي من مجلة البلدان اليت ينقصها أهم عنصر من عناصر احلياة االجتماعية، ذلك هو الوحدة الفكرية وامللية والدينية(( وتطرق إىل 
احللول اليت يريد اتباعها لتطويق هذه املشكلة، انظر السيد عبد الرزاق احلسين، اتريخ العراق السياسي احلديث، ج1 )بريوت: 

الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع، 2008( ط7، ص9. 
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معها، فتعمد إىل ابتكار قيمها اخلاصة، لتزج اجملتمع هبا قسراً. 

ففي العهد اجلمهوري األول، حاولت السلطة السياسية القفز على اهلوايت الفرعية، والزج 
ابجملتمع مباشرة يف القوانني احلديثة، متجاهلة قوة األعراف الدينية، ممَّا اصطدم مبعارضة الزعماء 
الدينيني واجلمهور من خلفهم، ولعل من أوضح معامل هذا االصطدام هو ما جرى حول قانون 

األحوال الشخصية ذي الرقم )188( للعام 1959. 

مث تطور األمر الحقاً حنو مسعى إلغاء اهلوايت الفرعية لصاحل اهلوية القومية، دون انفصال 
هذا املسعى عن ميول طائفية يف املدة الزمنية اليت أعقبت 1963. 

الدولة  النظام السياسي، وضعفت صورة  تنامى الشعور ابلغضب جتاه  وكنتيجة هلذا، فقد 
يف الذات اجلمعية العراقية، على مستوى اهلوايت الفرعية بطبيعة احلال، ما قاد الزدهار األفكار 
املذهبية،  أو  الدينية  للهوية  السياسية  السلطة  استالب  مبحاولة  للشعور  املتشددة كنتيجة  الدينية 
وتنامى الشعور ابلغنب السياسي القائم على أسس قومية، أو طائفية، أو مناطقية، وحزبية، وهو ما 
جتلَّت تداعياته بصورة واضحة بعد احنسار السلطة املطلقة بعد العام 2003، إذ تفجَّرت تناقضات 
اهلوايت الفرعية ودخل البلد يف حرب قائمة على أسس طائفية مغلفة بدوافع سياسية، ولكن األمر 
يف النهاية مل يكن يف حقيقته سوى انعكاس ملشكلة اهلوية الوطنية املهتزة وانبثاق اهلوايت الفرعية 

ابلضد منها. 

ميكن هلذا االختالل، وعدم االتفاق بشأن فكرة الدولة أن يصمد أمام أخطار متعددة يف بلد 
مضطرب كالعراق، لكنَّه سيتعرَّى أمام أول خطر وجودي يهدِّده، ممَّا بدا واضحاً مع ظهور تنظيم 

داعش وسيطرته على مساحة جغرافية واسعة من األراضي العراقية. 

وإذا تطرَّقنا إىل ما يتعلَّق بفكرة الدولة، وعدم االتفاق عليها، فإنَّ النتيجة لذلك أن يولد 
نظام سياسي مشوَّه، فاالختالف بشأن الدولة، وضعف مركزيتها يف اهلوية الوطنية قاد ألن تكون 
صورة النظام السياسي املنبثقة عن اتفاق املكوانت اإلثنية مضطربة قائمة على اخلوف والتوجُّس 
ا أطراف متنازعة على  لدرجة جعلت األحزاب السياسية املسامهة يف العملية السياسية تتصرف وكأنَّ

ا متثِّل مكوانت خمتلفة ضمن النظام)18(.  النظام أكثر من أنَّ

18. عادل عبداملهدي، أزمة العراق. . غياب املشروع الوطين، )بغداد: ملتقى حبر العلوم للحوار )2(، 2012(، ص11. 
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وقاد هذا السلوك السياسي املضطرب؛ وحماولة السيطرة على النظام السياسي؛ إىل اهتزاز بنية 
األجهزة األمنية اليت هي ذراع الدولة ووسيلتها لتأكيد تفردها ابإلكراه الشرعي)19(. 

وأهم معامل االختالل املؤسسي تتضح فيما يلي:

ـ اهلاجس اإلثين واآلليات الدميقراطية. 

تنقل األحزاب  أن  إىل  تداعيات ومشاكل سياسية  إليه من  اإلشارة  ُسِبَقِت  ما  قاَد جممل 
السياسية هواجسها اهلوايتية إىل اآللية الدميقراطية يف تداول السلطة وهي االنتخاابت، فصممت 
النظم االنتخابية بطريقة حاول اجلميع فيها أالَّ يدَع ألحد إمكانية اختاذ قرار ابألغلبية، وهو ما 
انعكس على العمل الربملاين يف العراق، مبا جعل الربملان مقربة للقوانني، وعّطل عمل السلطات 
التنفيذية مبا يقود إىل القول إنَّ مشكلة الربملان العراقي مشكلة ال تتعلق آبلية عمل الربملان بقدر ما 
هي مشكلة انبعة من خارجه، وحلها على ما يبدو غري ممكن حتت قبة الربملان العراقي نفسه)20(. 

ـ السلطتان التنفيذية والتشريعية: بني النصوص القانونية والتمدُّد السياسي

تتمحور املشكلة يف هذه الفقرة حول العالقة بني جملس النواب وجملس الوزراء، وسلطة رئيس 
جملس الوزراء وصالحياته جتاه السلطة التشريعية، فقد منح الدستور العراقي هلذا املنصب صالحيات 
واسعة، ومع أنَّ هناك َمن يرى أنَّ الصالحيات تلك ُمِنَحت جمللس الوزراء جمتمعاً، وليس لشخص 
رئيس جملس الوزراء إال أنَّ هذا ال يعين الواقع املطبَّق بتمامه، وال ميكن يف هذه العجالة اإلشارة إىل 
تفصيالت نصوص القوانني املتعلقة بصالحيات كل من السلطة التنفيذية والتشريعية وميكن الرجوع 

إىل دراسات تناولت هذا املوضوع ابلتفصيل)21(. 

النصوص  يف  وردت  اليت  ابلطريقة  يكون  ال  قد  الفعلي  التطبيق  إنَّ  القول  ميكن  ولكن 
القانونية، فقد أبرز الواقع السياسي قدرة رئيس جملس الوزراء على أن يتوسع ابستخدام صالحياته 
مستثمراً اخلالفات السياسية، فهناك مشاكل داخل كل فرع منهما حبد نفسه -فضاًل عن املشاكل 

19. علي عبداهلادي املعموري، أثر التدخالت السياسية على املؤسسة األمنية. . ، مصدر ذُِكَر سابقاً. 
20.ينظر: علي عبداهلادي املعموري، سياسة األمن الوطين يف العراق، )بريوت: الدار العربية للعلوم انشرون، 2016(، ص316. 
21.ينظر للتفاصيل: د. علي يوسف الشكري، ))رئيس جملس الوزراء يف العراق. . رئيس يف نظام برملاين أم خمتلف؟(( يف كتاب: 

دراسات حول الدستور العراقي، )بغداد: مؤسسة آفاق للدراسات واألحباث والعراقية، 2008(، ص361. 
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بني السلطتني التنفيذية والتشريعية- ومشاكل تعود بدرجة كبرية إىل مشكلة اإلمجاع الوطين غري 
بدرجة كبرية)22(  والرقابة  العامة  السياسة  صنع  آليات  تقيد  اليت  التوافقية  والدميقراطية  املتحقِّق، 
وقد لوحظت إمكانية متدد سلطة رئيس الوزراء وقدرته على الذهاب بعيداً يف صالحياته يف ظل 

اخلالفات السياسية العميقة وهو ما أشارت إليه عدد من القوى السياسية)23(. 

فضاًل عن أنَّ هناك َمن يؤكِّد عدم منح النصوص الدستورية العراقية رئيس الوزراء بشخصه 
الصالحيات اليت متنح عادة لرئيس الوزراء يف النظم الربملانية، وأنَّ الصالحيات الواسعة اليت ذكرها 

الدستور انصرفت إىل جملس الوزراء وليس لرئيسه)24(. 

وعلى أي حال سنالحظ أنَّ عدم التوافق انعكس على عملية إعداد املقرتحات ومشاريع 
القوانني اليت خضعت للرؤى املتناقضة ملمثلي املكوانت، وهو خضوع على حساب املشاكل العامة، 
األغلبية،  تقوم على مبدأ  اليت  الدميقراطي  النظام  التشريعية يف  العملية  املساس بروح  مبا أدى إىل 
َوْفق  الربملان  قاعة  خارج  تكون  صياغته  صارت  التشريعي  القرار  أنَّ  حىت  التوافقية،  إىل  وحوهلا 

التسوايت السياسية ال َوْفق النقاش الربملاين يف كثري من األحيان)25(. 

وتقودان هذه النقطة -حتديداً إىل أنَّ املشاكل السياسية، والوالءات احلزبية، ضمن ما يؤشره 
الباحثون من ضعف للتعاون بني احلكومة والربملان، فضاًل عن انعدام الثقة بني الكتل، ستنعكس 
أيضاً على الدور الرقايب الذي متارسه السلطتني على بعضهما، خصوصاً يف حماسبة املقصرين)26(. 

وال بدَّ من اإلشارة إىل أمر مهم، وهو أنَّ الصراع السياسي وضعف األداء املؤسسي قاد 
ابلضرورة إىل حدوث فشل تنموي، واعتماد العراق على مورد واحد لتمويل النشاط االقتصادي 
وهو النفط، وهو ما قاد بدوره أيضاً إىل ارتفاع مستوايت الفساد اليت تتالزم عادة مع االقتصاد 

22.املصدر نفسه، ص98. 
23.عادل عبداملهدي، أزمة العراق. . غياب املشروع الوطين، )بغداد: ملتقى حبر العلوم للحوار )2(، 2012(، ص14، 17. 

24. د. علي يوسف الشكري، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص361. 
25. د. لبنان هاتف الشامي، ))إدارة الدولة العراقية يف ظل النظام الدميقراطي التوافقي((، يف: العراق وبناء املستقبل. . الرؤى 
واآلفاق، ملخصات ندوة كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين 25/ أاير/2011، )بغداد: كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، 

2011(، ص2، و3. 
26. د. لبنان هاتف الشامي، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص3، و د. قاسم حممد عبيد، ود. علي حممد علوان. . . ، مصدر ذُِكَر 

سابقاً، ص98. 
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ا من أهم التحدايت  الريعي، ولضيق اجملال تكتفي الدراسة ابإلشارة إىل هذه املشكلة مع أتكيد أنَّ
اليت تواجه الدولة يف سبيل استقرار األمن العراقي)27(. 

حزيران 2014، تعرية احلقائق

إنَّ افرتاض )فيرب( بشأن احتكار اإلكراه الشرعي، وبقدر ما يستند على شرعية الرضا العام، 
فإنَّه يتضمن جبوهره مفهوم اإلكراه القائم على القوة، وإن كانت شرعية، القوة اليت حتتاج برهنة على 
وجودها، عرب القوانني واألجهزة املنفذة للقوانني، أمنية وعسكرية، كل مبيكانيزم خاص به، حيدِّد 

ح مساره)28(.  دوره ويوضِّ

ويف حالة عدم قدرة هذه األجهزة على أداء ما انتدبت ألجله، وفشلها يف حتقيق واجبها، 
فإنَّ انيارها حتت ضغط مفاجئ سيقود إىل انبثاق قوى ما قبل الدولة ألداء واجب احلماية هذا، 
احلماية أبكثر صورها قدماً، احلماية املادية املرتبطة ابألمن اجلسدي َوْفق مفهومه القدمي، ال َوْفق 

مفهوم األمن الوطين الشامل احلديث، وهو ما جتلى يف حزيران 2014 يف العراق. 

برهَن انيار القوى األمنية أمام أعداد قليلة من تنظيم داعش أنَّ قدرة الدولة على احتكار 
اإلكراه الشرعي غري موجودة، وأنَّ واجبها بتوفري األمن غري متحقق، مبا يعين انيار العقيدة األمنية 
والسياسية والعسكرية هلا، ووقوفها حائرة أمام هذه االنيار الذي كاد أن أييت حىت على املؤسسات 
املهتزة املوجودة ضمن الدولة العراقية، وكشف موقف اجلماعات العراقية من هذه الفكرة، ومن جتليها 

املتجسد يف النظام السياسي ومؤسساته. 

والدليل األبرز على ذلك هو ما تال احلدث الكبري عقب انيار املوصل وغريها من املدن 
العراقية بعد صدور فتوى اجلهاد الكفائي، فقد طلب املرجع األعلى من املواطنني االنضمام إىل 
يدينون مبذهب  القائمون عليها ممَّن  الدولة، وإن كان  املسبقة جتاه  الفكرة  األمنية، ولكن  القوى 
النظامية،  القوى  عن  بعيداً  آخر،  سبيل  سلوك  إىل  العراقيني  قادت  إذ  نفسه،  الفتوى  صاحب 

لتشكيل فصائل متثِّل قوى ما قبل الدولة. 

27. للتفصيل: علي عبداهلادي املعموري، سياسة األمن الوطين. . ، مصدر ذُِكَر سابقاً ص324. 
28.ينظر مثاًل علي عبداهلادي املعموري، »أثر التدخالت السياسية على املؤسسة األمنية والعسكرية العراقية«، يف أثر التدخالت 

السياسية على املؤسسة األمنية والعسكرية يف العراق، )بغداد: مركز النهرين للدراسات اإلسرتاتيجية، 2017( ص8. 
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نعم، قد يكون للفساد الذي ضرب األجهزة األمنية دور مهم يف ذلك، وهو يرتبط أيضاً 
ابنيار العقيدة العسكرية جتاه الدولة، ويرتبط أيضاً ابلعوامل اإلقليمية والسياسات اخلارجية، لكن 
من  اجملتمع  مبوقف  تتعلَّق  داخلية  ثغرة  على  االرتكاز  دون  فعااًل  عماًل  يعمالن  العاملني ال  كال 

األجهزة األمنية النظامية. 

التطوع ضمن صفوف األجهزة األمنية، تشكلت فصائل جديدة تطلب  هلذا، وبداًل من 
األمر وقتاً طوياًل قبل إجياد تكييف قانوين لوجودها، واثر بشأنه جدل كبري بوصفها قوى حراسة 

إثنية أكثر ممَّا هي قوى وطنية، بغض النظر عن هدف احلماية الذي يشمل اجلميع. 

ن عمليات حترير املدن من تنظيم داعش أنَّ هناك ثالث توجهات سيطرت على  وُيالحظ إابَّ
الشارع العراقي:

قوى  بوصفها  الشعيب  احلشد  اسم  حتت  الحقاً  جتمَّعت  اليت  الفصائل  مع  تعامل  األول: 
مسلحة إثنية تشكل خطراً وجودايً على وجوده اإلثين كما تشكِّل داعش خطراً على حياته، فتوجَّه 

حنو دعم اجليش، وحتديداً جهاز مكافحة اإلرهاب. 

الثاين: قررت جمموعة أخرى أن تنظم هلم مشكلة احلشد العشائري الذي أوجد صيغة من 
التفاهم املصلحي مع احلشد الشعيب. 

الثالث: موقف اجملتمع الذي ُشكَِّل احلشد من بني أبنائه، بوصفه البديل الصحيح عن القوى 
األمنية اليت وصفت ابلفاسدة من بني قادة احلشد أنفسهم. 

تتعلَّق ابملوقف من  للدولة فكرة غري ظاهرة،  املمثلة  النظامية  القوى  املوقف من  يبنيِّ هذا 
الدولة، ابالتفاق على صورها وحدودها وصالحياهتا، ممَّا ينعكس بدوره على الثقة بقدرهتا على 
احلماية، مبا يقود آخر األمر إىل البحث عن وسائل أخرى حلماية وجودها، وإجياد بديل من قوى 
ما قبل الدولة ألداء هذا الواجب، ممَّا سيعين اختالل السالم، وذهاب جهود املصاحلة الوطنية عبثاً. 

عن هذا الكتاب

يف سياق ما ذكرانه، أييت هذا الكتاب جبهد من أستاذيِن أملعينِي يف جمال ختصُِّصهما، تكاماًل 
يف تناول واحد من متظهرات العنف يف العراق، ومسارب استدامته، عرب حتليل مأزق جتنيد األطفال 
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يف تنظيم داعش، الذين يسميهم التنظيم )أشبال اخلالفة(، ويصطلح آخرون على تسميتهم أبطفال 
داعش. 

واملسؤولية  املفخَّخة  بـ)الطفولة  املوسوم  حبثه  يف  مصطفى  ايسني  عدانن  الدكتور  يناقش 
ه السلوك العنيف املتجلِّي عرب  اجملتمعية. . إرث النزاع ومأزق اإلخضاع( طبيعَة الفكر الذي يوجِّ
»ذات  الداروينية  هبيمنة  اليوم،  عامل  مضامني  تشكل  اليت  ابلقيم  ارتباطه  ويتفحَّص  »اإلرهاب«، 
املضمون االستئصايل« بتعبريه، رابطاً نشأة الفكر املتطرِّف ابلوحشية الرأمسالية وما تنتجه من قيم 
ت الربح القيمة األهم، واليت أولدت بيئة حاضنة للتطرُّف، إذ  العوملة اليت هشَّمت احلدود، وصريَّ

ع على العنف واجلرمية والعدوان.  تشجِّ

املستوى  واخنفاض  التعليم،  تدهور  من  تتضمنه  وما  العراق،  يف  التنمية  تراجع  ظل  ويف 
من  من شرحية  اإلرهابية  والعمليات  احلروب،  أفرزته  وما  االقتصادية،  القدرات  وتراجع  املعيشي، 
املهشمني اجتماعياً، تتضمن األرامل واأليتام واملعاقني، فضاًل عن النزوح والتهجري القسري، اليت 
تتفاعل فيما بينها منذرة بتهيئة قنابل بشرية موقوتة، تشكل رافداً للجرمية، واجلماعات املتطرفة، مبا 

يسهم يف تصاعد مستوايت التطرُّف املؤدِّي إىل العنف. 

يربط الباحث بني إفرازات جمتمع املخاطر الذي يهيمن على اجملتمع اإلنساين اليوم، وبني 
عملية »صناعة اإلرهايب« ويف الوقت الذي ينتهي فيه إىل أنَّ »اإلرهاب« فعل قصدي، وليس فعاًل 
عابراً حيدث ابلصدفة، ومع أنَّه يربطه ابلعنف بصورة أكيدة عرب مقاربة »التطرُّف العنيف« فإنَّه 
-ولطبيعة املقاربة املنهجية عرب علم االجتماع- مل يتوسَّع يف تلمُّس اجلذر الفكري/الديين للتطرُّف، 
لدى  تثري  الوسطي(  الديين  الوعي  )تنمية  توصية  فإنَّ  الدراسة  قدمتها  اليت  املقرتحات  يف  وحىت 

الباحثني كما لدى صناع السياسات العامة إشكاالت أكرب وأكثر تعقيداً. 

لنا أن نسأل هنا، ما الفكر الديين الوسطي؟ وهل هناك اتفاق ومسلَّمات متعارف عليها 
بني املذاهب اإلسالمية املختلفة متكِّن من كبح مجاح األفكار الدينية املتطّرِفة؟ وما معيار التطرف؟ 

أهو عام أم خمصَّص من مجاعة جتاه أخرى؟

جيعل االلتباس يف النصوص الدينية بني املذاهب اإلسالمية مضامني العنف فيها خاضعة 
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للتأويل، وقابلة ألن تكون جوهرانية أو سطحية، خمصصة جتاه مذهب دون آخر أحياانً، وجتاه 
اجلميع يف أحيان أخرى. 

كما أنَّ النص الديين خاضع أيضاً إىل القيم االجتماعية غري الدينية، على سبيل املثال، ويف 
السنوات اليت نشط تنظيم القاعدة فيها يف العراق، مل تسجل حاالت االغتصاب، أو قتل النساء، 
أو السيب اليت مارسها تنظيم داعش، فما الكابح الذي منع القاعدة من تطبيق )القاعدة الشرعية( 
اليت رأى تنظيم داعش تطبيقها فيما خيص السيب واالغتصاب وقتل النساء؟ مع أنَّ اجلذر الفكري/ 
الديين يفرتض أن يكون واحداً بغض النظر عن اختالف وجهات النظر بشأن قتال العدو القريب 

والبعيد بني التنظيمني. 

لقد كان الكابح األساس للقاعدة هو القيم العشائرية، وقد كان أغلب أعضاء تنظيم القاعدة 
يف العراق من أبناء العشائر العراقية، وكانوا ابلغني عام 2003، ولعل الدافع األكرب هلم لالنضمام 
ومدركني  أقلية،  األجانب كانوا  من  القاعدة  وقيادات  عقائدايً،  وليس  سياسياً  القاعدة كان  إىل 
حلساسية أن يثريوا مشاعر رجاهلم العراقيني العشائرية، ممَّا اختلف اختالفاً كبرياً مع تنظيم داعش. 

املتطرِّف خصوصاً،  السلفي  التثقيف ابلفكر  أتسس تنظيم داعش بعد سنوات طوال من 
وبعد إخفاقات سياسية كبرية رافقت مرحلة إعادة أتسيس الدولة العراقية بعد العام 2003، كثري 
من مقاتليه نشأوا يف بيئة متوترة ومضطربة، مل تشهد التداخل العشائري الذي نشأ ضمنه مقاتلو 
األجنبية  التنظيم  لقيادات  وخضوعهم  أعمق،  اجلهادية  ابلسلفية  أتثرهم  وكان  العراقيني،  القاعدة 

أكثر، مبا قاد إىل الدموية اليت اتسم هبا تنظيم داعش، وقتله للنساء وسبيهن. 

ح هذه املفارقة جانباً من التعقيد الذي يكتنف استقصاء اجلذور الدينية للعنف، ويعقد  توضِّ
بدوره احلديث عن فكر ديين وسطي، ال يعرف من حيمله، أو من اجلهة اليت تشرف على جعله 

النمط السائد للتدين يف اجملتمع العراقي. 

وبعد اإلطار النظري الذي أماط الباحث لثامه عن مشكالت التنمية املؤدية إىل مجلة من 
الظواهر ومنها ما حدث بعد احتالل داعش لبعض احملافظات العراقية، جاء البحث الثاين الذي 
كتبته الدكتورة أمساء مجيل، الذي ركَّز على القضية األساسية اليت يناقشها الكتاب واملتعلقة أبطفال 
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من نظرية الوصم االجتماعي، اليت تتصل ابلسياق  داعش. وينطلق حبث الدكتورة أمساء انطالقاً 
املختلف الذي أشران إليه، املتعلق ابختالف آليات عمل تنظيم داعش عن تنظيم القاعدة. 

حرص التنظيم على وجود مصاهرات واسعة بني عناصره األجانب، وبني اجملتمع احمللي الذي 
خضع لسيطرته، وشجَّع عناصره على كثافة اإلجناب، إىل الدرجة اليت ميكن القول إنَّه ال توجد 
إحصائيات بعدد األطفال املولودين من زجيات داعش، أو نتيجة العنف واالستعباد اجلنسي الذي 
مارسه التنظيم ضد النساء، واألمر يف تزايد مبعرفة أنَّ خميمات َعْزل أسر التنظيم تدير نفسها بنفسها، 
يف طليعتها )خميم اهلول( الذي يشهد والدات مستمرة، وعزلة اتمة عن العامل، وخضوع األطفال 
والنساء إىل العنصر النسوي يف التنظيم، إذ هنَّ حريصات على تطبيق التعليمات املتشددة للتنظيم. 

ويف الوقت الذي ميكن أن نتفق فيه مع الباحثة فيما خيص ضعف الدولة، وعدم قدرهتا على 
حتقيق إجراءات العدالة االجتماعية عقب معارك التحرير يف ظل البيئة العشائرية اليت تسيطر عليها 
عقلية الثأر، ومع اإلقرار أبنَّ الوصم الذي انقشته الباحثة بتوسُّع، وأكَّدت أنَّه سوف ينتقل جتاه 
أطفال داعش عرب األجيال، إال أنَّ املشكلة األخرى اليت تواجه الدولة فيما يتعلق أبطفال التنظيم 
متتد إىل انحية أكثر حرجاً، تتصل مبا ذكرانه عمَّن يـُْفرَتض أن ميثِّل )اإلسالم الوسطي( الذي حتدَّث 

عنه الدكتور عدانن ايسني مصطفى يف دراسته. 

يريد  اجلانب، ال  فيه مركَّب ومعقَّد يف هذا  نفسها  العراقية  الذي وجدت احلكومة  املأزق 
من  معينة  نسخة  لرتويج  أو  للمناصحة  مبادرة  نفسه كصاحب  يضع  أن  شيعي«  وزراء  »رئيس 
اإلسالم يف اجملتمع السين، حتت ظل ذاكرة ما تزال متوترة طائفياً، ويف خضم تقسيم سياسي طائفي، 
وبني  وبينهم  أنفسهم،  السياسيني  األقطاب  بني  السين  اجملتمع  تسيُّد  على  داخلي  نزاع  ظل  ويف 
املؤسسات الدينية، اليت مل تستطع إىل اآلن أن تطوِّر نفسها لقرار مستقل، وخضعت لتجاذابت 
سياسية متوترة، وطبقت عليها سياسة احملاصصة، اليت انعكست ابلضرورة على دراسة العلوم الدينية 
اليت مل تعد تنتج طلبة مؤهلني، مشبعني برتاث املدرسة الفقهية العراقية القابل للحوار، املتصاحلة مع 
التصوف، مبا فاقم من أزمة الدعوة، كيف ميكن لسلفي متشدد أن يقوم مبناصحة سلفي مثله، 
أو كيف يستطيع رجل دين غري مؤهل بصورة جيدة أن يتعامل مع عناصر التنظيم املؤهلني فقهياً 

بطريقة ال توجد لدى طلبة العلوم الدينية يف املؤسسات الدينية الرمسية يف العراق؟
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ارتبطوا ابلتنظيم  النساء واألطفال ممَّن  اليت تواجه  املأساة اإلنسانية  من جانب آخر، ومع 
طوعاً أو كرها، إال أنَّ الدولة، ونظامها السياسي ابلنتيجة خاضعني لتعقيدات أكرب، تتعلَّق ابجملتمع 
العشائري الذي ساند الدولة، وفقد يف سبيل ذلك أبناَءه قتاًل وهتجرياً، هذا اجملتمع غري قادر على 
املساحمة يف الوقت احلاضر، ممَّا جيعل عزل أسر داعش هو الطريق األكثر إاتحة أمام الدولة -ضعيفة 
القدرات- العاجزة عن بناء منظومة مصاحلة حقيقية يف ظل تناقضات اإلثنيات العراقية عمودايً، 

وانعكاسات ذلك األفقية، كما هو بديهي. 

ومع أنَّ الدين له مركزيته، ومؤسساته االجتماعية عميقة اجلذور، لكن ميكن القول إنَّه ال مير 
إال عرب بنية املؤسسات التقليدية يف اجملتمع، مؤسسات ما قبل الدولة، وأوهلا العشرية، وأنَّ الدين 
بقدر ما يتخذ مكاانً علوايً يف اجملتمع العراقي، لكنَّه آخر األمر خاضع للمزاج العراقي والتفسريات 

االجتماعية احملايثة للدين، وملا تريد للدين أن ينهض به من دور)29(. 

واملتتبع للتاريخ االجتماعي يف العراق سيالحظ أنَّ العشائر نضت بدوٍر استثنائي يف اتريخ 
العراق احلديث، ومع شهود العهد اجلمهوري األول تراجعاً يف دورها، لكنَّها عادت وازدهرت يف 
العهود الالحقة بدرجات متفاوتة، ولكن االنفجار اهلواييت العنيف بعد )2003( أعاد هلا دورها 
ضمن عالقة معقدة بينها وبني املؤسسة الدينية، فال هي انزاحت لصاحلها، وال هي اليت وقفت 
العشائر  أنَّ  إال  تفرُّدها  الدولة وضرورة  مع  الدوام  على  األعلى  املرجع  وقوف  ومع  منها،  ابلضد 
ضخَّمت دورها حىت يف املدن، وفرضت قيمها على املدنيني، نتيجة لضعف الدولة وعدم قدرهتا 
على إثبات حقها ابلتفرد ابإلكراه الشرعي)30(، دور العشائر هذا كان يقود إىل مشاكل أكرب حني 
تضعف الدولة، بل إنَّه أجرب بعضها يف أحيان كثرية على سلوك دموي عنيف، مثل حالة عشرية 

)آل متيوت( يف حمافظة نينوى. 

قطنت هذه العشرية الصغرية يف احملافظة قرب مضارب قبيلة ضخمة وقوية، هي قبيلة )َشَّر(، 
ولكي حيموا أنفسهم، كان )البو متيوت( على الدوام ينخرطون يف اجليش واألجهزة األمنية قبل العام 
والعنف((، يف:  والسلوك  الراديكالية. . مالحظات حول احلضارة  العريب واحلركات  ))الشباب  املعموري،  29. علي عبداهلادي 
الشباب ومجاعات العنف. . رؤى شبابية، تقدير عمرو الشوبكي، حترير حممد العجايت )القاهرة: مؤسسة روزا لوكسمبورغ، منتدى 

البدائل العريب، 2015(، ص103. 
30.د. أمحد عبدهللا انهي، ))الدور السياسي للعشائر العراقية بعد عام 2003. . دراسة حتليلية((، قضااي سياسية، بغداد، العددان 

28-27 )2012(، ص69، 71. 
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2003، وبعدها، ومع ظهور صور الدولة اليت حتدثنا عنه مسبقاً، انضم كثري من أفراد العشرية إىل 
تنظيم القاعدة، مث تنظيم داعش، ابلنهاية مأزق الدولة واحلماية قادهم إىل مأزق أكرب، وتعقيدات 

أكثر حرجاً. 

سيفرض هذا التعقيد نفسه على احلكومة، وسيجعل الدولة من مَثَّ عاجزة عن إجياد حل 
يُرضي العشائر اليت ساندهتا، ويتدارك يف الوقت نفسه اخلطر الكامن يف إمهال األطفال املرتبطني 

بداعش، فضاًل عن املسؤولية اإلنسانية جتاههم. 

املقدمة، ميكن أن  آخر األمر، ميكن أن نذكر مقرتحات تدور حول ما انقشناه يف هذه 
هذه  حوهلا  تتمحور  اليت  األساس  والفكرة  الكتاب،  دراستا  قدَّمتها  اليت  التوصيات  إىل  تضاف 
التوصيات هي بيسر إعادة الثقة ابلدولة، وترسيخ حضورها اإلجيايب يف حياة املواطن، وهي توصيات 

انقشناها يف مواضع أخرى كثرية، لعلَّ يف تكرارها أمل وفائدة، لعلَّ من أمهها:

وإعادة .   السياسي،  النظام  أولوايت  أول  هو  الوطنية  الذات  ترميم  ابجتاه  العمل  يكون  قد 
الثقة ابلدولة لرتسيخ اهلوية الوطنية العراقية، وحتقيق هذا، وترميم الذات الوطنية يرتبط بدرجة كبرية 

ابستعادة الدولة ملوقعها يف وجدان الفرد، ودورها يف حياته، وهنا ميكن أن نقرتح ما يلي:
ترسيخ قوة القانون، يُثبت أنَّ الدولة هي احملتكر الوحيد لإلكراه، وهبذا السبيل جيب أتكيد  .أ
ما يلي:

منع أي بنية اجتماعية من إيقاع أي حكم أو إكراه ملزم لإلفراد، وأمامنا سبيلني:

األول: جيب احلد من الوجود العسكري يف املدن -مجيع القوى املسلحة-، ومهما كانت 
أدوارها عظيمة يف حفظ الناس والدفاع عن العراق فإن يفرتض أن جيعلها أكثر حرصاً على الدولة. 

اآلخر: جيب منع اخلصومات العشائرية واحلد من ممارسة القبائل لدور الدولة، خصوصاً يف 
احلواضر واملدن، وهنا ميكن البدء بسلسة إجراءات إدارية وأمنية، أوهلا رفع املساندة احلكومية اليت 
متنح شيوخ العشائر أمهية استثنائية يف اجملتمع، والثاين إيقاع العقوبة على كل َمن يقوم بعدوان على 
أساس عشائري وجترميهم، ومنع االحتكام إىل العشائر والعفو عن القاتل يف حاالت القتل العمد 

وغريها. 
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ابالرتباط مع ما سبق، إذ ال بدَّ من االلتفات إىل ضرورة اإلصالح القضائي، وميكن أن نقرتح 
سبيلني يف هذا الشأن، ويف طليعة ما يتعلق ابإلصالح القضائي هنا نذكر وجوب البدء بربانمج 
املقصلة التشريعية، إذ إنَّ القوانني العراقية تعاين من ترهُّل تشريعي عمره أكثر من نصف قرن، لدرجة 

أنَّ البنك الدويل صنَّف فعالية القوانني العراقية بدرجة متدنية ال تتجاوز )20%(. 

وقد وقَّع العراق اتفاقية مع )USAID( هبذا الشأن وميكن تفعيلها. 

إصالح النظام التعليمي وتركيز دوره بوصفه أحد أهم نواقل القيم يف عملية التنشئة، اليت تُعدُّ 
الركن األساس يف استقرار اهلوية الوطنية يف الوعي اجلمعي. 

إنَّ من أهم روافد استقرار اهلوية الوطنية هو قدرة الدولة على إثبات حضورها اإلجيايب يف 
حياة األفراد، ومن أهم معامل هذا احلضور هو توفري اخلدمات، والبنية التحتية املتعلقة ابلكهرابء واملاء 

والطرق، والقطاع الصحي وسالمة البيئة. 
لعلَّ من أهم ما يتعلق ابلعقد االجتماعي السياسي هو التوافق على الدستور، مبا يستوجب  .أ

ابلِفْقرَات  البدء  املمكن  من  لكن  وإن كان صعباً،  الطريق  وهذا  النافذ،  العراقي  الدستور  تعديل 
الدستورية املتفق على ضرورة تعديلها بني القوى السياسية. 

العقوابت  .أ وتشديد  الرقابية،  األجهزة  وتعزيز  للنزاهة،  الوطنية  اإلسرتاتيجية  بتطبيق  البدء 
القانونية على من خيالف األمانة يف القطاع العام. 

ال بدَّ من البدء إبصالح إداري شامل، يستهدف صورة إدارة الدولة وروح اإلدارة يف الوقت .  
نفسه، وإصالح بقدر ما يشمل صورة العالقة اإلدارية بني املركز واحملافظات فإنَّه يشمل أيضاً معايري 

املتصدين لإلدارة، وميكن هنا اقرتاح ما يلي:

احلدود  أتكيد  مع  احملافظات،  شؤون  يف  اإلدارية  الالمركزية  ابجتاه  أكثر  التحرُّك  األول: 
الفاصلة بني الصالحيات السيادية وصالحيات اإلدارات احمللية؛ ألنَّه سيكون من اجملدي يف عملية 
الطريق  التفرد واالستبداد، ولكن هذا  يدرأ خماوف  مبا  احمللية  الثقة لإلدارات  أن متنح  الدولة  بناء 
حمفوف أبخطار أن يستلم اإلدارات أشخاص على أسس احلزبية واملناطقية أكثر من أنَّه يستند إىل 
الكفاءة واخلربة، وال متيل الدراسة إىل إاتحة أمر شاغلي املناصب اإلدارية الكبرية إىل اختيار جمالس 

احملافظات على األقل يف الوقت احلاضر. 
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احلكومة  بربانمج  والشروع  الزائدة  اإلدارية  احللقات  لتقليل  تنموي  بربانمج  البدء  الثاين: 
اإللكرتونية، وهو الطريق األسلم واألكثر أتثرياً يف الوقت احلاضر وتوصي الدراسة ابعتماده ابالستفادة 

من التجارب الدولية يف هذا املضمار. 

دعم اإلنتاج الزراعي احمللي مبا خيفف االعتماد على النفط، وال بدَّ أن يرافق ذلك برانمج .  
رقابة حكومي قوي، وإاتحة الفرصة لالستثمار األجنيب يف الزراعة ومحاية املستثمرين من الفساد. 

مينع فرض  مبا  االقتصادي  اجملال  الدولية يف  العراق  مرتبط ابتفاقيات  الطريق  أنَّ هذا  ومع 
سياسة محاية لكن ميكن تقدمي حوافز وامتيازات لإلنتاج احمللي مثل األولوية يف العقود احلكومية 

واإلعفاء الضرييب. 

أهم خطوة يف عملية التمييز بني وظائف األمن والدفاع، ونقرتح ما يلي:.  

األول: تقوية أجهزة األمن الداخلي وتقانتها، وخصوصاً جهاز األمن الوطين الذي ما يزال 
معلَّقاً من الناحية القانونية، إذ ال بدَّ من سن قانون للجهاز ورفع معايري اختيار أعضائه، ورفده 
ابملختربات واخلرباء يف األدلة اجلنائية، ومنحه الصالحيات الكافية ملمارسة عمله كما هو احلال مع 

األجهزة املناظرة له دولياً. 

الثاين: أتسيس أكادميية لألمن الوطين، مبا ميكنه جذب الشباب من اخلرجيني ممَّن مل يستوعبهم 
سوق العمل إىل األجهزة األمنية مبا يعّزِز األمن الوطين. 

الثالث: سحب اجليش من الشوارع؛ ألنَّ وظيفته هي الدفاع اخلارجي ورفد الروح املعنوية 
اجلمعية ابلقوة، وليس الوقوف يف سيطرات تسبِّب النقمة على اجليش. 

العمل ابجتاه إجناز إسرتاتيجية جديدة لألمن الوطين العراقي، ومراجعة اإلسرتاتيجيات الوطنية .  
الوطنية  واإلسرتاتيجية  الوطنية،  التنمية  مثل خطة   )2003( بعد  العراقية  احلكومات  أجنزهتا  اليت 
للرتبية والتعليم العايل يف العراق، وهي خطط مرَّت سنوات العمل املقررة هبا دون أن توضع موضع 

التطبيق مطلقاً. 
أهم اقرتاح يف سبيل تعزيز مكانة الدولة جمتمعياً، ونذكره كأمر ال بدَّ منه هو البدء مببادرة .  
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وطنية حقيقية للسكن، متكن كل أسرة عراقية من السكن يف بيت، أو أن تدفع أقساطه بيسر َوْفق 
القدرة املالية لكل أسرة، وتوفري السكن هو األساس يف خفض نصف العبء االقتصادي عن أغلب 

األسر العراقية. 

ويف اخلتام، ميكن القول إنَّ العراق الذي ابتكر فكرة الدولة، وكوَّن أول الدول يف التاريخ؛ 
ال يصلح حاله ِبال دولة، ومن أفضل ما جاء يف هذا السياق هو قول املفكر املغريب إدريس هاين: 
أزمة العراق األساسية هي يف احنسار الدولة، ثالثة أرابع مشاكل العراق بسبب اهتزاز الدولة، إن 

ُوِجَدت الدولة، فإنَّ هذه املشاكل سُتَحلُّ تلقائياً، والربع الباقي ابلسياسات العامة. 

وهو دقيق فيما قاله إىل آخر حد. 
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املقدمة

مع أنَّ العامل قد متكََّن بعد احلرب العاملية الثانية من بناء منظومة من املعايري اليت حتدِّد ساحات 
احلروب وشروط املشاركة فيها، ويف إجياد آليات حلماية املدنيني من خماطرها، كما جنح يف بناء 
منظومة حلقوق اإلنسان تسندها مؤسسات دولية مثل: )األمم املتحدة– واحملكمة اجلنائية الدولية– 
ومفوضية األمن اإلنساين– ووكاالت حقوق اإلنسان- واألمم املتحدة للمرأة. . . . إخل ( غري أنَّ 
التهديد اإلرهايب ما زال انفذاً وما زالِت انتهاكات حقوق اإلنسان جتري على قدٍم وساق. لقد كان 
ابملآسي، )حرابن عامليتان، وحروب مناطقية وأهلية، واحتالالت  املاضي –أيضًا– مزدمحاً  القرن 
وحصارات( فما مالمح قرننا اجلديد؟ كيف نقرأ أحدااثً مثل: تفجريات نيويورك وإفريقيا، وتفجري 
وإيقاعات  القبطية،  والكنائس  النجاة،  واليمن، وكنيسة  مايل  وتفجريات  احلرمني يف سامراء،  قبة 
اجلرائم اليومية يف سوراي ومصر والعراق ولبنان. . . إخل، إذ من املهم أن نسأل: ما طبيعة الفكر 

ه السلوك اإلرهايب، وما طبيعة هذا السلوك؟  الذي يوجِّ

املضمون  ذات  االجتماعية  الداروينية  عامل  أيضاً  هو  ابخلوف.  مهدَّد  عامل  اليوم  عامل  إنَّ 
االستئصايل. عامل الرأمسالية املتوحشة، وتفكُّك النظم الشمولية، وانيار احلدود، وتفكُّك اجملتمعات 
إىل مجاعات، عامل أصبح فيه الفقر معوملاً والسوق حاكماً، وكل ذلك يشكِّل البيئة اليت ينمو فيها 

ع على العنف واجلرمية والعدوان.  الفكر املتطرِّف. . . والذي يشجِّ

لقيم  جدايً  حتدايً  تشكِّل  األخرية-  السنوات  -يف  اإلرهابية  التنظيمات  أصبحت  وقد 
الدميقراطية وكرامة اإلنسان، وقد حتمل العراق كلفة ظاهرة على أمنه اإلنساين واقتصاده، وحتوَّلت 
قضية مكافحة اإلرهاب إىل قضية وطنية -جمتمعية. فاإلرهاب ال مالمَح له وال ديَن أو جنسية. إنَّه 

عدو لإلنسانية ومكافحته واجب اجلميع. 

الطفولة المفخخة والمسؤولية المجتمعية
أرث النزاع ومأزق اإلخضاع

د. عدنان ياسين مصطفى *

*  أستاذ علم اجتماع التنمية/ جامعة بغداد.
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لعل من حقائق األمور اإلشارة إىل أنَّ السنوات اليت أعقبت احتالل التنظيمات اإلرهابية 
لعدٍد من احملافظات عام 2014، قد أسهمت بتفكٍُّك يف البىن والوظائف والعالقات القيمية يف 
املناطق اليت أتثَّرت ابلنزاع، بعد أن تعرَّض العراقيون بسبب األزمات اليت مرُّوا هبا )احلروب واحلصار 
والتحدايت.  املشكالت  من  تكريس جمموعة  إىل  أدَّت  متواصلة  نفسية  إىل ضغوط  واالحتالل( 
ويتمثَّل هذا الوضع يف العنف الذي يهدِّد حياة العراقيني فضاًل عن املشكالت االقتصادية املتمثِّلة 
ابلبطالة والفقر، وضعف أداء املؤسسات، وغياب الشعور ابألمان نتيجة الوضع األمين غري املستقر. 

ُيشرُي تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام 2016 إىل املخاطر اجلدية وحيذِّر من أن الصراع 
املسلَّح يُعدُّ مصدراً رئيساً لتدمري النسيج االجتماعي للمنطقة العربية ويتسبب يف خسائر كبرية يف 
األرواح ليس فقط بني املتحاربني، بل وبصورة متزايدة بني املدنيني أيضاً. فالصراعات اليوم جيري 
توضيحها بقليٍل من احلقيقة اليت هي عليها، وأنَّ املدنيني -ومن ضمنهم األطفال- يدفعون الثمن 
بعيداً عن ساحات القتال، ومقابل كل شخص يُقتل مباشرة ابلعنف املسلح، يسقط ما بني 3 
كما  التغذية.  وسوء  الطبية  واملضاعفات  ابألمراض،  مباشرة  غري  بطريقة  آخرين  شخص  و15 
تتداخل الصراعات أيضاً مع التنمية االقتصادية بتدمريها املوارد اإلنتاجية االقتصادية، ورأس املال 

والعمل، خاصة ضمن أقاليم البلدان اليت جيري فيها القتال.   

إذ تستنزف الصراعات املوارد بصورة رئيسة عن طريق اإلنفاق العسكري العايل بتعدُّد مناطق 
الصراع ورَّث منافسات احلرب الباردة وِحدَّة األنظمة السياسية يف إجراءاهتا الدفاعية. بضعة أقطار 
الضخم  العسكري  وتتميز ابإلنفاق  العسكري  االستعداد  العامل يف  عربية هي من بني أكرب دول 
وجتنيد نسبة كبرية من السكان. ويف الوقت الذي جتين فيه البلدان املنتجة للسالح أرابحاً من جتارة 
االستثمار  العربية يضيع فرصها يف  للبلدان  العسكري  اإلنفاق  فإنَّ  منه،  اقتصادها  تعّزِز  السالح 

االقتصادي والبناء االجتماعي31. 

ولعلَّ أبرز املشكالت النامجة عن هذا التدهور هي ارتفاع نسب الفئات اهلشَّة )األرامل، 
واأليتام، واملعوقني، وغريهم(، وحاالت النزوح والتهجري القسري ملئات اآلالف من األسر داخل 

31.UNDP, Arab Human Development Report 2016: Youth and the prospects for 
human development in changing reality, Figure 1. 7, 



41

أطفـال داعـش: إرث النــزاع وعتـمـة املستـقبل

العراق وخارجه، وعدم وجود سياسة متكاملة ملعاجلة املشكالت، وارتفاع معدالت التسرُّب بني 
الطالب، وارتفاع مستوايت االحنراف واجلرمية.  شكلت هذه املتغريات هتديداً خطرياً لألمن اإلنساين 

وتوالد متواصل للمشكالت وافتقار لإلرادة االجتماعية وألدوات التعامل من أجل معاجلتها. 

التحوالت  يف  املهمة  املتغريات  أحد  الطفولة  قضية  شكَّلت  التطورات،  هذه  ضوء  ويف 
اجملتمعية، بعد سلسلة من األزمات، تركت آاثراً مباشرة وغري مباشرة على املؤسَّسة األسرية وعلى 
الطفولة خصوصاً. فاألزمات إىل جانب العوامل الثقافية واالجتماعية، فضاًل عن القصور يف تعليم 
نطاق  تقلص  عوامل  كلها  املكتسبة،  املهارات  وضاءله  واملعريف  العلمي  مستواها  وتديّنِ  األسرة، 
األعمال املتاحة أمام اآلابء واألمهات، وتضعف قدرة األسر على املنافسة يف ميدان العمل الرمسي 
خارج املنزل واحلصول على وظائف تليب احتياجات األسرة، وحتقِّق هلا املكانة االجتماعية الالئقة، 
هتميشهم  يف  وتسهم  ظروفهم  وتعقِّد  معاانهتم  من  فتزيد  األطفال  أوضاع  على  سلباً  ينعكس  ممَّا 

واستبعادهم عن دائرة االهتمام والرعاية. 

وعلى خلفية هذه األحداث، وبداًل من تدعيم بنية األسرة وتعزيزها، تنتشر اليوم أمناط أسرية 
يبَق منها سوى  اليت مل  املؤقتة واألسرة  األم وأبنائها فقط، واألسرة  املكونة من  غريبة مثل األسرة 
األطفال لوفاة أبويهما بسبب احلروب واالحتالل وما رافقهما من دمار وما جنم عنها من مشاكل 
للطبيعة  وانتهاكاً  اإلنساين  الضمري  يف  ثقوابً  متثِّل  واليت  االجتماعي،  النسيج  على  بظالهلا  ألقت 

البشرية. 

وحينما نتحدَّث عن هذه التطورات ختطر يف ابلنا املأساة اليت ترتكها ظروف النزوح واحتالل 
املناطق وما يصاحبها من عنف، إذ تقود إىل نتائج خطرية على سلوكيات اإلنسان داخل اجملتمع، 
وتساهم يف تالشي اإلميان ابملثل العليا والفضيلة والصدق واإلخالص. إذ تربز أمناطاً خمتلفة بروزاً 
للسكان  العقلية  الصحة  املظاهر على  تلك  تؤثر  السلوكية واجلرائم، كما  االحنرافات  من  واضحاً 
وخصوصاً األطفال، إذ يقعون حتت ضغوط وتيارات خمتلفة رمبا تقود إىل عواقب وخيمة تدفعها 

األجيال الالحقة. 
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منع  برامج  إعالم  العراق عرب حتسني  يف  اجملتمعية  املمارسة  تشهده  الذي  التطوُّر  أنَّ  ومع 
التطرف العنيف، إال أنَّ األنظمة واألدوات املطلوبة لفهم درجة مالَءمة نج منع التطرف العنيف 

وأثر مداخالته يف السياقات اجملتمعية املختلفة مل أتخذ مدايهتا احلقيقة حىت اآلن. 

 األهداف: 

لعلَّ اهلدف الرئيس يف الرتكيز على هذه املوضوعات هو املساعدة يف توفري وثيقة حية 
للمعنيني ورامسي السياسات والشركاء يف ميادين العمل كافة، والذين يعملون على برامج تركِّز 
تركيزاً خاصاً على منع التطرُّف العنيف أو حتتوي على عناصر هلا صلة مبنع التطرُّف، وتسهيل 
عمليات اإلدماج االجتماعي. إذ تعتمد هذه األدبيات والورش على أتكيد املمارسات الفضلى 
لألطفال املعرضني، وتطوير مسارات املراقبة، والتقومي يف سياقات جمتمعية معقَّدة، ظلت تعاين 
من أزمات النزاع ملدة غري قليلة وصواًل إىل إطالق برامج تكييف وأتهيل ملنع التطرف العنيف 

واإلرهاب. 

ا سيظلُّ على هذا احلال ملدَّة من الزمن، وأنَّ كلَّ ذلك يعين  وال يراودان أي شكٍّ أبنَّ األمر رمبَّ
-ابختصار- أنَّ علينا أن جند حلواًل ملشكالت وحتدايت كبرية تواجه الطفولة يف املناطق املتأثرة 
ابلنزاع، كانت البىن التقليدية يف جمتمعاتنا جتد لبعض منها حلواًل مناسبة. ونتيجة لذلك فإنَّ كثرياً 
من األطفال الذين كان ابإلمكان إنقاذ حياهتم، وأن ينعموا مبزيد من الصحة والتعليم واخلدمات 
ابتوا أكثر من أي وقت مضى عرضًة لتهديدات آنية ومستقبلية. كذلك يتكشَّف عن أزمات ما 
بعد احلرب أتثريات سالبة يتوقع أن تستمرَّ ملدَّة طويلة يف األفراد واجملتمعات، وذلك هو ما يُعرف 
  .»post-traumatic stress disorders« مبصطلح »اضطراابت ضغوط ما بعد الصدمة
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أواًل- مفاهيم مدخلية وأطرها: 

    :)Risk( 1. املخاطرة

يقول »أولريش بيك« يف كتابه جمتمع املخاطرة إنَّ يف احلداثة املتقدِّمة يرتافق إنتاج الثروات 
سنوات  منذ  العام  الرأي  تقلق  اليت صارت  للمخاطر  االجتماعي  اإلنتاج  مع  نسقياً  االجتماعي 
التعرُّض للمخاطر مل تعد حمدودة مبكان ظهورها أي: يف  واختذت طابعاً جديداً. إذ إنَّ إمكانية 

املصنع. 

األخطار  إنَّ  أشكاهلا.  ويف كل  األرض  هذه  على  للحياة  هتديداً  املخاطر  أصبحِت  لقد 
املرتبطة بقوى اإلنتاج الكيميائي والذري الشديد التطور قد قضت على املبادئ واملقوالت اليت كنَّا 
نفكِّر فيها حىت اآلن ونعيش وسطها: )الزمان، واملكان، والعمل، وأوقات الفراغ، والدولة( إذ إنَّ 

تلك املخاطر تبقى يف أكثر األوقات غري مرئية. 

إنَّ جمتمع املخاطرة هو جمتمع الكارثة)32(. وأنَّ سلوك املخاطرة ليس خاصاً بتقنني الصناعة 
النووية؛ ألنَّه سلوك جنده عند قائد السيارة الذي يقود حتت وطأة املخدِّر أو من يستهلك مواد 
كيماوية، أو يف املنتجات املعدَّلة وراثياً. لقد جاءت كلمة )خماطرة( من اللغة اإلسبانية أو الربتغالية 

ا كانت تستعمل للتعبري عن اإلحبار يف مياه مل يبحر فيها أحد من قبل.  وأنَّ

اخلطر  مفهوم  عن  خيتلف  املخاطرة  مفهوم  أنَّ  غدنز«  »أنتوين  االجتماع  عامل  ويعتقد 
)Danger(. املخاطرة تشري إىل اخلطر املقدر بوعي فيما يتعلق ابالحتماالت املستقبلية. 
وهو واسع االستعمال يف اجملتمعات ذات التوجُّه املستقبلي. املخاطرة تتطلَّب جمتمعاً يسعى سعياً 
فعَّااًل للتخلُّص من ماضيه وهذه هي امليزة الرئيسة حلضارة اجملتمعات الصناعية احلديثة. لقد كانت 
املخاطرة متصلة دائماً ابحلداثة. وهذه املخاطرة على نوعني: خارجية آنية من اخلارج أو من ثوابت 
لقد كان اهلجوم على برجي  للمعرفة)33(.  اليت أوجدها تطويران  التقاليد والطبيعة. ومصطنعة وهي 
نيويورك، وعلى سفارات أمريكا يف أفريقيا– نوعاً من املخاطرة املضاعفة كما أنَّ التهديد ابستخدام 

املواد الكيماوية يف األنفاق هو منوذج آخر. 

32. أولريش بيك – جمتمع املخاطرة – ترمجة جورج كتوره – بريوت – املكتبة الشرقية – 2009 – ص44 – ص47. 
33. أنتوين غدنز – عامل جامح – ترمجة عباس كاظم، بريوت – املركز الثقايف العريب – 2003 – ص49-50. 
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اإلرهايب إنساٌن ُيْصَنع
• العنف عند اإلنسان ميكانزم حتكمه ظروف وشروط مسبقة ودوافع وحوافز قائمة، 	

وخرائط ذهنية متحكمة. 
• هذه العوامل تلعب دوراً حامساً يف دفع أفراد ومجاعات إىل ممارسة العنف بصورة ال 	

عقالنية. 
• أنتج هذا السلوك ما أصبح يُعرف بـ»جمتمع املخاطرة Risk Society« َوْفق تعبري 	

العامل األملاين “أولريش بيك”. 

 :)Terrorism (2. اإلرهاب

تندرج يف خانة  األفعال  متعددة من  )إرهايب( صوراً  تدمريي. وختتزن كلمة  فعل  اإلرهاب 
اخلوف الشديد الذي يصل حد الرعب. ولعلَّ هذه الكلمة صارت أشد ارتباطاً بسلوكيات املليشيات 
واجلماعة املسلحة اليت تستخدم العنف املنظَّم شديد القسوة ضد املناوئني هلا. أقدم تعريف لإلرهاب 

ورد يف القاموس الفرنسي عام )1215م( وهو:
ف للقوة، والعمل املوجَّه ضد خصم أو إرغامه على القيام بعمل ضد  )االستخدام املتعسِّ
إرادته ابستخدام القوة والتخويف ضد اآلخرين بقصد السيطرة عليهم بواسطة املوت والتدمري أو 

اإلخضاع واهلزمية( )34(. 

اإلرهاب تعبري متطرِّف عن الكراهية الشديدة والرغبة يف إيذاء اآلخر إىل حدِّ استئصاله أو 
السيطرة عليه. ولذلك فإنَّ بني اإلرهاب والعنف دائرًة مشاركًة واضحًة فهما مفرداتن متوازيتان مع 
بعضهما إىل حدٍّ جيعل الساحة املشرتكة بينهما تؤكِّد لنا أنَّ العنف حيتوي اإلرهاب واإلرهاب من 
صور العنف وأحد أشكاله وكالمها ُمداانِن دينياً وقانونياً يف كل العصور وعلى مدى األزمان)35(. 

ويرى آخرون أنَّ اإلرهاب هو: )العنف املخطَّط مسبقاً؛ لتحقيق أهداف سياسية، ولقتل 
األبرايء واملدنيني( غري أنَّ ُكتـَيِّباً للجيش األمريكي يعرِّف اإلرهاب أنَّه االستخدام احملسوب للعنف، 
أو للتهديد ابلعنف؛ بغية حتقيق أهداف سياسية، أو دينية، أو أيديولوجية من حيث اجلوهر وذلك 

34. امحد علي اخلفاجي – احلركات اإلسالمية املعاصرة والعنف – بغداد – 2011 )بدون جهة الطبع( ص29. 
35. أمحد علي اخلفاجي - مصدر سابق – ص29. 



45

أطفـال داعـش: إرث النــزاع وعتـمـة املستـقبل

الرتكيز على عنصر  املذكورين هو  التعريفني  التهويل واإلكراه، أو بث اخلوف( وجوهر  عن طريق 
استخدام القوة والعنف؛ لتحقيق األهداف املختلفة، كما أنَّ العنصر اآلخر الذي يتفرَّع من األول 
يتمثَّل بقتل األبرايء من الناس أمَّا هبدف إابدهتم أو إجبارهم على قَبول ما يريدون حتقيقه)36(. وميكن 

أن نضيف ملا تقدَّم:

	 .إنَّ اإلرهاب فعل قصدي، وليس فعل عابر، حيدث صدفًة

	 إنَّ اإلرهاب الذي نتناوله يف هذه الدراسة، هو الوجه السلوكي ملنهج فكري أو أيديولوجيا
تنطوي على تفسري للفعل وتربيره. 

	   .خيتلف اإلرهايب عن اجملرم االعتيادي يف أنَّه ال ينتظر يف الغالب مكافأًة ماديًة على سلوكه 

تتمثَّل  العامل،  تواجه  جديدة  مضاعفة  أخطار  عن  االجتماع  علماء  من  حتدَّث كثري  لقد 
البشري واالجتماعي. ويؤكِّد ما تعرَّضت له  املادية ورأمساله  ابإلرهاب وتستنزف كثرياً من موارده 
املصاحل العراقية، إذ إنَّ اإلرهاب قد ضاعف من املخاطر اليت تتعرَّض هلا اجملتمعات اإلنسانية ال 
ا زرعوا كثرياً  سيَّما أنَّ بعض الذين قاتلوا ويقاتلون اليوم مع اجلماعات اإلرهابية يف العراق وسوراي رمبَّ
من األفكار املتطرفة عند النْشِء اجلديد، وهؤالِء يف املناطق املتأثرة ابلنزاع سيعودون إىل جمتمعاهتم 
م تلقُّوا تدريباً كافياً  بوصفهم مواطنني وسوف يتعاملون مع السلطات بوصفها معادية، ال سيَّما أنَّ

وخربًة قتاليًة جيِّدة. 

ال ميكن للتنمية احلقة أن تتحقََّق إال يف ظل استتاب األمن، ولن يتحقق األمن إال بتطبيق 
منهج تنموي قائم على العدل وتعميم ثقافة التسامح واحلوار، ولن يتحقق ذلك إال بوجود نظم 
وآليات حتقق: إنسانية اإلنسان، واحرتام حقوقه يف العمل وحرية التعبري، وهذا هو املنهج السليم 
لتجنُّب اإلرهاب، وحتقيق الرخاء االقتصادي. تبدأ مواجهة اإلرهاب ابلقضاء على الظلم والفقر 
وحتقيق العدالة االجتماعية واملساواة بني أبناء الشعب، واإلقرار حبقوق اإلنسان، واالستقرار املادي، 

واألمن، والشعور ابالستقالل. 

36.حامد سامل الزايدي )الفريق الركن( مقاتلة اإلرهاب يف العراق – احلرب اجلديدة – بغداد – دار اجلواهري 2013 – ص10 
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 : )Violence (3. العنف

تعرِّف »اليونسكو« التطرُّف العنيف على أنَّه »معتقدات وأفعال يقوم هبا أشخاص يدعمون 
العنف أو يستخدمونه؛ لتحقيق أهداف أيديولوجية أو دينية أو سياسية«37. وغالباً يظهر التطرُّف 
العنيف بوصفه حتدايً متصاعداً يف كثرٍي من البلدان، ويف مجيع املناطق والثقافات واجملتمعات اإلنسانية. 

  ُتْظِهُر معطيات الواقع مبا ال يقبل الشك أنَّنا حباجة إىل وقفة جادة وصادقة من قبل كل 
العراق أي عمليات إرهابية متنوعة  السياسية والعلمية واجملتمعية، ومبا يسهم يف جتنيب  األطراف 
اخلاسر فيها هو اجملتمع العراقي الذي بدء يعي حجم هذه املخاطر، وهو اليوم يدعم قواته املسلحة 
يف حماربة اإلرهاب يف صفحاته املختلفة، ومبا يضمن العزة والكرامة للمواطن العراقي. وهذا يتطلب 
الثقة  وتعزيز  املعلومات،  وتوفري  األمنية،  القوات  مع  التعاون  بتعزيز  تبدأ  األرض،  على  إجراءات 

املتبادلة؛ لكيال تعطى فرصة إلعادة دورة العنف يف اجملتمع. 

4. »األطفال«: تعين اإلنسان الذي يقل عمره عن 18 عاماً، َوفقاً للمادة 1 من اتفاقية 
حقوق الطفل الصادرة عام 1989. وغالباً ما يـَُتعامُل مع الشباب يف واثئق السياسة يف جمال منع 

العنف والتطرف. 
5.  التجنيد: ُيشري إىل التجنيد اإلجباري، أو القسري، أو الطوعي، أو جتنيد األطفال يف أي 
جمال من جماالت القوات املسلحة، أو اجلماعات املسلحة، أو اجلماعات اإلرهابية، أو املتطرفة العنيفة.

6. االستغالل: ُيشري مصطلح »استغالل« إىل استخدام الطفل يف العمل أو يف أنشطة 
تصب يف صاحل اآلخرين وعلى حساب صحة الطفل البدنية، والعقلية، ومنوه، وتعليمه. ويشمل 
االستغالل، على سبيل املثال ال احلصر، استغالل األطفال يف البغاء، أو غريه من أشكال االستغالل 
اجلنسي، أو السخرة، أو اخلدمات، مبا يف ذلك ارتكاب اجلرمية أو العبودية أو املمارسات اليت تشبه 
ر املصطلح إىل االستفادة من هشاشة الطفل وافتقاره إىل عناصر القوة واملكانة اليت  العبودية. ويؤشِّ

توفِّر له فرصة الدفاع عن نفسه38. 

37.Gabril El- Kili, Mobilizing Education to prevent Violent Extremism, 
UNESCO, 2019. 
38. UNODC, Handbook on Child Recruited and Exploited by Terrorist and 
Violent Extremist Groups, Vienna, 2017, p. 7.  
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اثنيًا- ملاذا االهتمام ابلطفولة؟: 

   لقد ابت من املسلَّم به اليوم أنَّ الثروة احلقيقية ألية أمة هي أانسها، وأنَّ الغاية من التنمية
قة. فالطفولة مرحلة من مراحل النمو،  هو هتيئة بيئة متكِّن الناس من التمتُّع حبياة صحية وطويلة خالَّ
 وأنَّ االهتمام املبكِّر هلا هي مفتاح مفصلي يؤثِّر على املراحل الالحقة يف جوانب عديدة، أبرزها
 جماالت التنمية وبرامج الفقر، وحتديداً يف اجملاالت املعرفية والصحية، والتغذية، واحلماية االجتماعية.

 االهتمام ابلطفولة يف العراق أييت من:

ا ُتشكل أكثر 1.  تشكِّل الطفولة يف العراق كغريها من البلدان النامية حنو نصف السكَّان، كما أنَّ
فقرائها. 

تشكِّل الطفولة نقطَة االرتكاز األساسية يف عمليات االستثمار يف رأمسال البشري، وهي الوسيلة 2. 
الرئيسة اليت ميكن عن طريقها التخفيف من الفقر والتهميش اللذيِن يعاين منهما األطفال. 

للنشاطات 3.  عرضة  اتركينهم  للتنمية،  احلالية  االسرتاتيجيات  يف  صوات  لألطفال  تظهر  ال 
ا تسهم يف زايدة االهتمام عند ُصنَّاع القرار،  االقتصادية والسياسية املمزقة، تلك العوامل رمبَّ

وعموم الناس ملعاجلة املشكالت والتحدايت املستقبلية. 

ا يشكِّلون قنبلًة زمنيًة  ا ميثِّل األطفال يف هذه املناطق فرصًة كبريًة لإلدماج اجملتمعي، ورمبَّ رمبَّ
كامنًة يف اإلسرتاتيجيات التنموية احلالية. تقتضي الضرورات األساسية لبناء اجملتمع وجود منهٍج 
متماسٍك ورصنٍي للعمل يف ميدان األطفال، ال سيَّما أنَّ اجملتمع العراقي واجه ظروفاً استثنائية مأزومة 
أدَّت إىل تدهور أحوال املعيشة وإىل إفقارهم وارتفاع مساحات التهميش. وقد نتج عنها خسائر 

بشرية ومادية كبرية جداً. 

ُيشري األطفال املقاتلني عموماً إىل األطفال األكثر عرضة للصدمات اليت تؤدي ظروف حياهتم 
إىل نتائج سلبية يف حياهتم مقارنة أبقرانم. على الصعيد العملي ميكننا القول إنَّ هؤالء األطفال 
هم األكثر عرضة للسقوط والتصدُّع خالل تطبيق برامج احلياة اليومية املنتظمة. وحلماية هؤالء من 
السقوط من اآلاثر السلبية، فإنَّ اجلهود ينبغي أن تتضافَر إلعطاء اهتمام خاص واستهداف دقيق 
العقبات واملشكالت اليت تقف حجر عثرة أمام  الفئات، إمَّا بتكريس جهود خاصة إلزالة  هلذه 
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مشاركتهم الفاعلة واملتساوية يف املشاريع والربامج املصممة خلدمة مجيع األطفال، وإمَّا بربامج خاصة 
معدة لتلبية احتياجات تلك الشرائح. 

للتنمية  هائاًل  هتديداً  الطويل  املدى  على  معاجلات جدية  ِبال  الطفولة  هذه  استمرار  ميثِّل 
البشرية، يُعيق فعاًل جهود السياسات االجتماعية املستقبلية. كما تستمر الصراعات العنيفة واملوارد 
غري الكافية، ونقص التنسيق والسياسات الضعيفة يف إبطاء مسرية تقدُّم التنمية، واحلد من عمليات 
النهوض. وهلذا جيب أن ننظر إىل توسيع اخليارات املتاحة لألطفال، ومكافحة آاثر الصدمة على 

ما جهدان مرتابطان ينبغي أن يدعما بعضهما بعضاً.  أنَّ

-َوْفقاً  واستغالهلم  األطفال  جتنيد  تشكِّل  إذا  الظاهرة،  االختالفات  عن  النظر  وبغض    
للقانوين الدول- من قبل اجلماعات اإلرهابية والعنيفة املتطرفة خطراً جسيماً ومنطاً من أمناط العنف 
ضد األطفال. ومع أنَّ اختالف طبيعة العنف وخطورته ضد هؤالء األطفال من حالة إىل أخرى إال 
أنَّ اآلاثر قصرية وطويلة األجل على كل من األطفال واجملتمع شديدة وقاسية، وميكن لنتائج العنف 
أن تكون مدِّمرًة. وقد يؤدِّي قبل كل شيء إىل املوت املبكِّر. لكن حىت هؤالء األطفال الذين ينجون 
من هذه احملن جيب أن يعاملوا ابهتمام مع الندوب اجلسدية والعاطفية اليت ترتكها عمليات التجنيد. 

ا متتدُّ أيضاً إىل قدرهتم    ويف الواقع، ال تقتصر أخطار العنف على صحتهم فحسب، وإمنَّ
على التعلُّم والنمو حىت مراحل البلوغ اليت ميكن أن ختلق أصداًء على مستوى العائالت واجملتمعات. 
الوصم  تعرضهم حلالة من  اإلرهابية  األطفال ابجملموعات  ارتباط هؤالء  يؤدِّي  عالوة على ذلك، 
وخطر داهم يهددهم من الوقوع ضحية للعنف الذي ترتكبه اجملتمعات ضدهم، إىل جانب إنفاذ 
القانون بعد عودهتم أو تسرحيهم أو اعتقاهلم، إذ أصبحت هذه الظاهرة وعواقبها مصدر قلق رئيس 

للدول واجملتمعات اإلنسانية مجيعاً. 

 وتبقى احلاجة ملِّحة إىل معاجلة هذه الظاهرة سريعاً عرب سلسلة من اجلهود املنسقة، بعد أن 
اْعرُتَِف هبا دولياً بوصفها أولويًة تتحمَّل الدول املسؤولية الرئيسة عن اختاذ مجيع التدابري ملنع اإلرهاب 
ومتدده ومكافحته. يف الوقت نفسه، تتحمَّل الدول املسؤولية الرئيسة حبماية األطفال من العنف، 
التجنيد واالستغالل من قبل اإلرهابيني واجلماعات  العنف مثل  مبا يف ذلك األمناط اخلطرية من 

املتطرفة العنيفة. 
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شكل )1( يبني األطفال يف أوضاع النزاع

األيتام
orphans

األطفال املعوقون
Disabled children األطفال العاملون

Children labored

األطفال املتأثرون ابلنزاع

املشردون
vagrants

أطفال الشوارع
street children

املقاتلون األطفال ومأزق العنف:

يقع جتنيد األطفال من قبل اجلماعات اإلرهابية والعنيفة املتطرفة يف مجيع بلدان العامل، وال 
الظروف اليت  النظر عن  أيضاً. وبغض  النزاع املسلح  النزاع املسلح وعند غياب  سيَّما يف أوضاع 
حتدث فيها هذه املمارسات، غالباً ما يؤدِّي التجنيد إىل استغالل األطفال وإيذائهم. وال يراودان 
أدىن شك أنَّ جتنيد األطفال من قبل اجلماعات املسلحة له اتريخ طويل، غري أنَّ جتنيد األطفال 
من قبل اجلماعات اإلرهابية والعنيفة املتطرفة متثِّل ظاهرًة أكثر حداثة، وشهدت تطورات ملحوظة 

يف العقد املاضي. 

 جعلت حتدايت البيئة اليومية اليت تعرَّضت هلا مدن العراق األطفال يعيشون فيها وسط 
معمعة القتال املميت بني أطراف متعددة، ويعيشون يف مناخ من اخلوف واخلطر، ويف عديٍد من 
ا ال حوَل هلا وال قوة، فتتأزَّم مشاعر الغضب يف صدور أفرادها لعدم  املمارسات تشعر األسر أبنَّ
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وكيفية  إليه  اقتيدوا  الذي  واملكان  أحياانً،  األبناء  أو  اآلابء  اختطاف  أو  اعتقال  سبب  معرفتها 
يتعرَّض هلا األطفال ويتحدَّثون عن شعورهم ابخلوف  االتصال هبم. هذه املخاوف واإلحباطات 
والرعب من اجملهول، ومن مظاهر إطالق النار اليومي ابلقرب من مدارسهم وبيوهتم وعن حوادث 
وشائعات خطف األطفال من أجل الفدية. وقد أظهرت عديد من الدراسات امليدانية أنَّ انعدام 
األمن كان التهديد الرئيس حلياة األطفال. إىل جانب ما قد يتعرَّض له األطفال من أخطار االعتقال 

والسجن والقتل، ممَّا يؤثِّر على جمرايت حياهتم وحياة أسرهم. 

 يف ظروف احلروب واألزمات وبعدها يعاين عديد من األطفال ظروف انفصال عن عوائلهم، 
ويـُتـْرَكون يف أغلب األحيان عند أقارهبم حني هجرة ذويهم أو وفاهتم أو ينفصلون عنهم قسرايً أثناء 

القتال أو الفوضى والتهجري القسري. 

  وهبذه املتغريات املذكورة آنفاً، يكون األطفال الذين جُينَّدون وُيْستغلوَن ِمن قبل اجلماعات 
للعنف  ضحااي  يكونون  ما  غالباً  إذ  متعددة.  مستوايت  على  للعنف  ضحااي  املتطرفة  اإلرهابية 
الشديد أثناء ارتباطهم ابجملموعات اإلرهابية؛ واليت تشمل أساليب التوظيف املتوحشة، واالستعباد، 
واالستغالل اجلنسي، والتعرض للخوف والقلق املستمر فضاًل عن التلقني النفسي وضغطه. وغالباً 
القتال. ويف الوقت نفسه، وبسبب صغر أعمارهم وقدراهتم  أثناء  ما ُيصاب كثري منهم أو ميوت 
ميكن  كما  جنَّدهتم،  اليت  اإلرهابية  للمجموعات  أدوات خطرية  يصبحون  قد  احملدودة،  النفسية 
استخدام األطفال يف ارتكاب جرائم جنائية واقتصادية، مبا يف ذلك بعض أعمال اإلرهاب أو جرائم 

احلرب ضد اإلنسانية. 
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شكل )2( العوامل اليت تقود إىل التطرف العنيف واإلرهاب 

اإليذاء/الضحااي

  عوامل اجلذب                                        عوامل الدفع  

 
 
. للقيام بعمليات انتحارية،  اإلرهابية مل تتورَّع عن جتنيد األطفالولعل من املهم اإلشارة هنا إىل أنَّ اجلماعات    

وميكن أن نفرتض أنَّ هناك بيئة ذات خصائص معينة ،  إذ إنَّ شخصية األطفال البدَّ أن تدرس مبوضوعية ودقَّة
وقد ،  والتعليمأو التفكُّك األسري ونقص فرص العمل  ،  بيئة قد تتميَّز ابلفقر واحلرمان .  تنتج هذه الشخصية

مقبوالً  سلوكاً  العنف  اليت جعلت  ابلصراعات  متيز  اتريخ  ذات  البيئة  تلك  فإنَّ .  تكون  النفسية  الناحية  ومن 
والرغبة يف االنتقام وُتشري دراسات علم النفس والطب . اإلرهايب قد يكون ممَّن يشعرون ابالضطهاد واإلحباط

 . مريضة تعان من اعتالالٍت وإشكاالٍت صحية النفسي إىل أنَّ الشخصية املتطر ِّفة هي شخصية
 
الظواهر السلوكية لإلرهايب يف قبوله لفكرة املوت )انتحاراً( ومن املعلوم أنَّ اختيار االنتحار   - أحد أهم-تتمثَّل    

الذات  لتدمري  أسلوابً  متعد ِّدة  13بوصفه  معاَن  حيمل  قد  اآلخرين  لتدمري  عوامل ختتلف ،  أو  ينجم عن  وقد 
إذ حيدث أنَّه يف قلب ،  جانباً مهماً من السلوك االنتحاري قد يرجع إىل عامل احملاكاة  وأنَّ ،  ف احلاالتابختال

جمموعة اجتماعية واحدة ختضع مجيع عناصرها إىل أتثري سبب واحد أو حزمة من األسباب املتشاهبة ينشأ بني 
احملاكاة إىل أتثري عدد   إذ ُتشريُ ،  يما بينهمخمتلف وجداهنا نوع من التسوية يشعر مجيعهم مبقتضاها ابلتوحُّد ف

فاحملاكاة تدفع الفرد إىل أن .  وعرب االحتاد فيما بينهم حتدث حالة جديدة،  من األشخاص على بعضهم بعضاً 
 

إنهرء حيرته بقكل إ ادل وفي تجقيت يختر   بنفسه أل أنه تصرف متعمد مق قبل شخص   إلى بأنه  يرم الفرد بفعل يؤدل   االنتحر :يعرف   -13
مق   %(   90) مليجن يعرنجن مق اضطرابرت نفسيج وعقليج وأن أكثر مق  (450) وبحسب إحصرءات األمم المتحد  فأن فنرك . حيرته مر إلنهرء 

ترتبط  االنتحر   ين  ( 1000) أن حجالي  .  االضطرابرتبتل     حرالت  )  شخص  فج  العرلمي  والرقم  يجم  ول  )    5.  12تحرون  لكل  ( شخص 
 .  8ص  –  2012  –  2011  –(    20  –  19العدد )   –مروز أبق إد يس الحلي    – بيروت   –التقرير الفقهي  :  ( مق السكرن ) ينظر   100,000

:الشعور بــ
الظلم
التمييز

التهميش
الحرمان

:االستعانة بـ
أيديولوجيا أصولية
نظرية المؤامرة
مهام دينية
رؤية طوبائية

 ولعل من املهم اإلشارة هنا إىل أنَّ اجلماعات اإلرهابية مل تتورَّع عن جتنيد األطفال، للقيام 
بعمليات انتحارية. إذ إنَّ شخصية األطفال البدَّ أن تدرس مبوضوعية ودقَّة، وميكن أن نفرتض أنَّ 
هناك بيئة ذات خصائص معينة تنتج هذه الشخصية. بيئة قد تتميَّز ابلفقر واحلرمان، أو التفكُّك 
اليت  ابلصراعات  متيز  اتريخ  ذات  البيئة  تلك  تكون  وقد  والتعليم،  العمل  فرص  ونقص  األسري 
جعلت العنف سلوكاً مقبواًل. ومن الناحية النفسية فإنَّ اإلرهايب قد يكون ممَّن يشعرون ابالضطهاد 
واإلحباط. والرغبة يف االنتقام وُتشري دراسات علم النفس والطب النفسي إىل أنَّ الشخصية املتطّرِفة 

هي شخصية مريضة تعاين من اعتالالٍت وإشكاالٍت صحية. 

 تتمثَّل -أحد أهم- الظواهر السلوكية لإلرهايب يف قبوله لفكرة املوت )انتحاراً( ومن املعلوم

معايَن  حيمل  قد  اآلخرين  لتدمري  أو  الذات   لتدمري  أسلوابً  بوصفه  االنتحار  اختيار  أنَّ   
متعدِّدة، وقد ينجم عن عوامل ختتلف ابختالف احلاالت، وأنَّ جانباً مهماً من السلوك االنتحاري 
قد يرجع إىل عامل احملاكاة، إذ حيدث أنَّه يف قلب جمموعة اجتماعية واحدة ختضع مجيع عناصرها 
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إىل أتثري سبب واحد أو حزمة من األسباب املتشاهبة ينشأ بني خمتلف وجدانا نوع من التسوية 
يشعر مجيعهم مبقتضاها ابلتوحُّد فيما بينهم، إذ ُتشرُي احملاكاة إىل أتثري عدد من األشخاص على 
الفرد إىل أن يضع  بينهم حتدث حالة جديدة. فاحملاكاة تدفع  فيما  بعضهم بعضاً، وعرب االحتاد 
نفسه يف موضع االنسجام مع اجملتمع الذي يشكِّل جزءاً منه، وإىل أن يتبىنَّ طريقة التفكري والعمل 

العامتني من حوله. 

الذين  مقدِّمتهم  ويف  ابلنزاع  املتأثرة  املناطق  يف  ابألطفال  احمليطة  املأساوية  الظروف  إنَّ   
اخنرطوا يف التنظيمات اإلرهابية إن مل تؤخذ بنظر االعتبار فإنَّ الكلفة االجتماعية ستكون ابهظًة 
يف املستقبل، ورمبا تسهم يف إاثرة العنف والتمرُّد على القانون، فاألطفال الذين ينشؤون ويرتعرعون 
العقبات والضغوط  التكامل واالندماج يف مواجهة  خارج أسرهم وجمتمعهم احمللي أقل قدرة على 
االجتماعية يف ممارساهتا السلوكية وأقل قدرة على رؤيتهم ملصاحلهم يف إطار احملافظة على النظام 
ا يندفعون لتشكيل جماميع ينخرطون عن طريقها يف جماميع مسلحة  االقتصادي والسياسي. وهنا رمبَّ

أو عصاابت يف املناطق احلضرية أو قطاع طرق يف املناطق الريفية. 

 ولطاملا ننظر هنا إىل قضية التأهيل واإلدماج اجملتمعي من أجل السالم، فإنَّ أهدافنا هنا ال 
تقتصر على حتديد مقرتحات أو أرقام أو موازانت حمددة.  بل من املفيد أن نستكشَف مبزيد من 
التفصيل احلاجة إىل التفكري اجتماعياً ونفسياً وإسرتاتيجياً ابلدعم املادي والفين واإلنساين؛ لبناء 
السالم يف ظروف ما بعد الصراع. وهذا ينطوي على عملية خلق طرائق جديدة للتفكري يف جمال 
بناء  التحوُّل من الصراع والعسكرة حنو  العمل، واملسؤوليات، وااللتزام اإلسرتاتيجي لتعظيم آفاق 

السالم واالستقرار الدائم. وكل من هذه املسارات تستحق اهتماماً خاصاً. 
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 ديناميات النوع االجتماعي وجتنيد املقاتلني
أظهرت البحوث والدراسات حول آاثر النوع االجتماعي للنزاع العنيف يف سوراي، وكذلك ديناميات 
النوع االجتماعي للتجنيد يف اجملموعات املسلحة أنَّ التوقعات اجملتمعية للرجال بوصفهم محاة ومعيلني 

لألسرة جتعل الرجال والفتيان أكثر عرضة لالنضمام إىل اجلماعات املسلحة يف سوراي. 

ويف البيئة اجملتمعية لالجئني السوريني، يالحظ أنَّ هشاشة الرجال مل تعِط القدر املناسب من االهتمام 
نَّ األضعف.  الذي حتظى به النساء والفتيات، الذين مييلون إىل النظر إليهنَّ من الناحية النظرية على أنَّ

إنَّ استكشاف ديناميات تفاعل الرجولة مع العوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية األخرى جتعل 
ا تقدِّم حتلياًل أدق للنوع  االنضمام إىل مجاعة مسلحة بوصفها مربراً أو ضرورة ال مفرَّ منه، فضاًل عن أنَّ
االجتماعي الذي يؤثِّر بدوره على الطريقة اليت ُتَصمَُّم الربامج والسياسات والتواصل يف الوقت نفسه 

مع الرجال والنساء. 

Source: Khattabm L. , and Myrttinen, H. , ”Most of the 
men want to leave“. , Armed groups, Displacement, and the 
gendered webs of vulnerability in Syria. London: international 
Alert, 2017. 

ل مناطق النزاع املسلح معدَّالت عالية لَوفَيات األطفال، فالنزاعات  إىل جانب ذلك تسجِّ
عموماً تؤدِّي إىل حتطيم وانيار شبكات التواصل االجتماعي، ويف هذه األجواء غالباً ما تعطَّل فرص 

العمل وتتالشى اآلمال ويسود اإلحباط بني األطفال. 

 بسبب هذا الرتدِّي واالنيار للخدمات واألمان وفرص العمل، يفرض مناخاً من القلق جيعل 
احلاجة للتدخل مطلباً مهماً لقيام املنظمات غري احلكومية الدولية واحمللية لتأمني احلد األدىن من 

االحتياجات لألطفال األيتام لتاليف الكوارث الكربى. 

وطنهم  داخل  واملشردين  األيتام  من  الفقرية  األسر  أطفال  سيَّما  وال  ماثاًل  اخلطر  ويظل   
الذين يقطنون ويعيشون حياة تشرُّد يف املباين املهجرة اليت كانت تعود يف السابق للقوات املسلحة 
واحلكومة، فضاًل عن ذلك يتعرَّض األطفال اجلندون بصورة متزايدة ملخاطر األسلحة؛ ألنَّ عديداً 
يبيعون واألعتدة  الذين  انعدام األمن أو تصاعد نسبة األطفال  من األسر تقوم ابلتسلُّح يف ظل 

احلربية علناً يف الشارع. 
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 مناذج من جتارب دولية يف مواجهة التطرف:

  تقدُّم جتارب الدول اليت تعرَّضت للتطرُّف واإلرهاب خالصات ثرية من الرؤى واملمارسات 
التونسية  التجربة  لنا  التجارب ما تقدِّمه  العنف املتطرف. ولعلَّ أبرز تلك  الوقاية من  امليدانية يف 
ابعتمادها »النهج املوحَّد« يف إسرتاتيجيات الوقاية من العنف املتطرِّف؛ إذ ضمن هذا النهج يف 
اإلسرتاتيجية الوطنية 2021-2016 ملكافحة التطرُّف واإلرهاب واليت استندت على أربعة أركان: 
الوقاية؛ واحلماية؛ واالدعاء واالستجابة. إذ ركَّز على ركن الوقاية ركناً خاصاً على مواجهة األسباب 
متكني  لإلسرتاتيجية  املوحَّد  النهج  يعين  عموماً،  هلا.  االستجابة  وسبل  املتطرِّف  للعنف  اجلذرية 
املؤسسات املالية من االستجابة للعنف املتطرِّف، ال سيَّما ما يتعلَّق بغسيل األموال؛ وتشريع قانون 
العمل واالجتماعات؛  املؤمترات وورش  اجملتمع عن طريق  داخل  الوعي  اإلرهاب وزايدة  مكافحة 
املستضعفة  التكامل االقتصادي ومتكني »اجملتمعات  املدين؛  الوزارات واجملتمع  فيما بني  والتنسيق 
»اهلشَّة«؛ فضاًل عن تقدمي الدعم جملموعة واسعة من أصحاب املصلحة فيما يتعلَّق بربامج الوقاية 

من التطرُّف اخلاصة هبم، من بني أمور أخرى. 

التطرُّف  مواجهة  يف  اجملتمعي  للصمود  منوذجاً  واألردنية  اللبنانية  التجربة  لنا  تقدِّم  كما   
والتجنيد عن طريق منظمات تعّزِز صمود األفراد واجملتمعات احمللية )منوذج املدن القوية(، إذ تشكَّلت 
يف إطارها شبكات الوقاية اجملتمعية اليت تقودها البلدايت، يف لبنان واألردن. ففي عام 2016، 
أُنشئت ست شبكات للوقاية اجملتمعية يف مجيع أحناء لبنان واألردن هبدف خلق الثقة وزايدة الوعي 
فيما  املختلفة  واألنشطة  والربامج  السياسات  وتنسيق  والتجنيد  املتطرِّف  العنف  حول مشكالت 

يتعلَّق ابألسباب واملخاطر النامجة عن التطرُّف وتداعياهتا على األمن اإلنساين للمجتمع.

  بينما ركَّزِت التجربة املغربية وعلى نطاق واسع جمموعة من الربامج املتاحة يف البالد واليت 
ساعدت على تعزيز فرص التسامح واحلوار عرب برامج تعليمية هادفة. إذ عملت وزارة التعليم مع 
برانمج األمم املتحدة اإلمنائي والرابطة احملمدية للعلماء بتنظيم برامج وحوارات تعّزِز املواطنة والرتبية 
املدنية والتسامح. إذ يُعدُّ التعليم أمراً مهماً ابلنسبة للوقاية من العنف املتطرف واحلد من عمليات 
التجنيد، يف ظل العوملة اليت ال ترحم الفقراء وال مكان فيها إال لألقوايء، وآتكل األدوار التقليدية 
لألسرة يف عديٍد من اجملاالت، وزايدة أتثري العوامل اخلارجية وتكنولوجيا االتصال اليت ميكن أن تؤثر 
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على تنشئة األطفال. لقد ركَّزت التجربة املغربية على التعليم وإرساء أسس التعليم والتدريب على 
التفكري النقدي وحتويل الطلبة من راٍع للسلوك االمتثايل يف اجملتمع إىل بناء اإلنسان الناقد املفكر. 
لقِد استغرق هذا األمر بعض الوقت ال سيَّما يف ظلِّ تغيري املناهج املدرسية وإرساء مدرسة املواطنة. 

اخلربات يف  تبادل  أمهية  املغربية  اململكة  السجون يف  إبدارة  اإلدماج  إعادة  جتربة  تظهر    
وإمَّا  املشكلة  من  تكون جزءاً  أن  إمَّا  فالسجون  السجون.  املتطرف يف  العنف  من  الوقاية  جمال 
 ،2016 عام  االستباقي. يف  والنهج  املدروس  اخليار  اعتماد  على  يعتمد  وهذا  احلل،  من  جزءاً 
أُْنِشَئ قسم خاص ملراقبة السجناء اإلرهابيني. وأظهرت التجربة أنَّ خلط مرتكيب اجلرائم اإلرهابية 
مع مرتكيب اجلرائم أخرى ميكن أن يؤدِّي إىل تطرُّف أكرب، وليس خفضاً لنسب املتطرفني. ونتيجًة 
هلذه املعطيات ُفِصَل اآلن املدانني جبرائم إرهابية عن اآلخرين. أمَّا ضبَّاط السجن فُيَدرَّبون تدريباً 
خاصاً على كيفية إدارهتا ؛ فضاًل عن إجراءات تدريبية للسجناء من قبل أئمة اجلوامع. ويف عام 
2017 تبنَِّت اململكة املغربية، تطوير برانمج تدرييب جديد بعنوان »املصاحلة مع الذات واملصاحلة 
مع اجملتمع«، ركَّز تركيزاً خاصاً على فهم النصوص الدينية، وكذلك احلقوق واملسؤوليات املدنية؛ 
وتقدمي الدعم النفسي وبناء القدرات )مبا يف ذلك التدريب املهين( للسماح للجناة أبداء أدوار تنموية 
يف اجملتمع عند إعادة إدماجهم. كما يُقدَّم الدعم للسجناء مينحهم فرصة القيام أبعماهلم التجارية 

اخلاصة عند االنتهاء من الربانمج.

 وعموماً، تؤكِّد التجارب احمللية والدولية أمهية الرتكيز على املشاركة الفعَّالة جلميع أصحاب 
املصلحة عن طريق اتباِع نج جمتمعي متكامل العملية، جيب التغلُّب على بعض التحدايت، مبا يف 
ذلك ربط اجلوانب الثالثة )اجملتمعية، والفردية، والبنيوية( ملواجهة التطرُّف، فضاًل عن ربط املستوايت 
الدولية والوطنية ابحمللية؛ وضمان مناهج وسياسات تراعي الفوارق بني اجلنسني. مع ضرورة مراجعة 
وتلبية  واالتصاالت؛  لإلعالم  اسرتاتيجية  وجود  وضمان  الوطنية؛  العمل  برامج  واستدامة  فاعلية 

احتياجات الضحااي ابلتوازي مع إعادة التأهيل واإلدماج ال سيَّما لألطفال املقاتلني. 
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شكل )3( مشكالت االطفال اجملندين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :من يعانونالمجنَّدين  األطفال

 أمراض، إصابات، إعاقات
األطفال وصدمات نفسية تواجه 

 المقاتلين

ثقيلة على العائلة والمجتمع  أعباء-
  .المحلي

انفصال عن البيئة العائلية -  

 االجتماعي األمان تشبكا نهيارا-
دو المصالح المتنافسة تعدُّ  

  نبذ وتريب اجتماعي

محدودية الفرص وفقر صحي 
 طبيعي وعقلي 

 

 تسرب من المدارس-
 هدر معرفي -
 فقدان المستقبل-

 حرمان نفسي وعاطفي -

 حرمان وظروف تنشئة سيئة فضلا -
 إعطاءعدم جوع/ووال الفقر عن

  للتعليم والصحة األولوية

العنععايععة والرعععايععة في ضععععععععع   
  المؤسسية البنىمجال 

والتفكك األسري  ميتال  

 ضغوط نفسية اجتماعية 

والتهميش الفقر  

 زيادة االعتلل والوفيات 

  انسداد آفاق االندماج في المجتمع-
  األطفالتقلص الخيارات المتاحة أمام -
 ةونفسية فقيرتنمية اجتماعية -

دينالمحيطة بحياة األطفال ال مشكلتن البي   ي   (3) شكل   مجنَّ
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اثلثًا-األطفال اجملنَّدين لألعمال اإلرهابية: التدخُّل من أجل التمكني 

يقول عامل االجتماع الفرنسي »آالن تورين«: إنَّ حياة اجملتمعات، حىت أوفرها غىًن وأشدها 
تعقيداً وأكثرها حصانًة تبقى مهددة ابخلوف والعنف واحلرب ومن مَثَّ ينبغي إعطاء األولوية للحذر 
على الثقة. ويقول الفيلسوف الفرنسي »جان بودراير«: اإلرهاب كالفريوس ماثل يف كل مكان، 
إنَّه رعب مقابل رعب. وأنَّه كامن يف لبِّ الثقافة اليت حتاربه. جيب أن خنضع حلقيقة أنَّ نوعاً ما 
جديد من اإلرهاب قد ُوِلَد أخرياً. إنَّه منط جديد من الفعل الذي يلعب اللعبة، ويتقن قواعدها؛ 

لكي يزعزع سياقها )39(. 

يؤكِّد املتحدِّث ابسم اليونيسيف أنَّ: )فقدان األمن والاليقني جعل من النشاطات االقتصادية 
تتقزَّم، وشبكات األمان االجتماعي تنهار، يف حني تعمَّقت معدالت البطالة والفقر يف اجملتمع. 
يتسوَّلون يف  أو  العمل  ميدان  اخنرطوا يف  والشباب  األطفال  من  فإنَّ كثرياً  الظروف،  حتت هذه 
الشوارع أو ينخرطوَن يف خمتلف األعمال املتوفرة، وغالباً ما تكون حتت ظروف مضنية وقاسية من 

أجل أتمني لقمة العيش ألسرهم(. 

وليس من ابب املبالغة القول إنَّ هذه االحنرافات ومظاهر التطرُّف ظاهرة متسُّ العامل وجتد 
هلا مكاانً يف املناطق اهلشَّة. وأنَّ التنسيق يف مواجهة هذه الظواهر املعقدة مهم جداً إلدراك أبعادها 

وحتليل داعياهتا وعواقبها. 

وقد أثبتِت التجارب الدولية أنَّ التعامل مع التطرُّف َوْفق مسارات استباقية أجنح وأجدى 
. ذلك  من التعقُّب فيما بعد، ال سيَّما حني يبدو على األفراد يف هذه املنطقة الرمادية مظاهر تغريُّ
أنَّ املعاجلة القضائية ال تكفي لسرب أغوار هذه القضية املعقَّدة، لذا فإنَّ التدخُّل االستباقي وسرب 
أغوار البيئة املعرفية املشوَّهة اليت تغذَّى منها هؤالء األطفال يوفِّر مساحة مهمة الحتواء املشكلة 
ودرء خماطرها. فاإلرهاب يبدأ ابلعقول مث يتطوَّر إىل مظهر من مظاهر السلوك، وهو ما يتطلَّب 
ربط اجلهاز املفاهيمي الذي يستخدمه املتطرِّف وتفكيك اخلارطة القيمية اليت يرتكز عليها؛ أي: 

39. جان بودراير وآخرون – ذهنية اإلرهاب: ملاذا يقاتلون مبوهتم؟ – ترمجة بسام حجار – الدار البيضاء – املركز الثقايف العريب – 
2003 – صفحات عدَّة. وانظر أيضا بودراير وادغار موران – عنف العامل – ترمجة عزيز توما – سوراي – دار احلوار – 2005 

– ص43 وما بعدها. 
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جوانب  إىل  للوصول  اهلالمية(  )صياغته  والسياسي  الثقايف  سياقه  يف  التطرُّف  وتفكيك  مواجهة 
توفيقية درءاً للمخاطر. وهنا ينبغي أن نركِّز على مقاربة وقائية جمتمعية شاملة يشارك فيها اجلميع، 

تعتمد خطوات منهجية ملواجهة أسباب التطرُّف يف مقدمتها: 

1. بناء إسرتاتيجية االلتزام: 

  يرتبط االلتزام اإلسرتاتيجي بفهم مستوايت التعقيد والطبيعة طويلة األجل للنزاع من أجل 
التأهيل واإلدماج لبناء املسار احلقيقي للسالم. يف ضوء ذلك، جيب بذل اجلهود لتعزيز فهم أعمق 
التعقيدات  لتحويل  متعددة  وأنشطة  وظائف  يتطلُّب  بذلك،  واملرتبط  للصراع،  األوسع  للتطوِّر 
التجارب  من  انطالقاً  والثقة.  واحلوار  للتفاعل  واحة  إىل  الطويل  املدى  على  الصراع  وإشكاليات 
أنَّ  يبدو  أمدها،  يطول  الذي  الصراع  من حاالت  عديٍد  الواقع يف  أرض  على  اخلاصة  اجملتمعية 
مشكالت أتمني دعم اقتصادي كبري لصنع السالم وأتهيل اجملتمع من القضااي األساسية احملدَّدة 
هلذا املسار. ويبدو أنَّ الظهور واملبادرة يف تبين اجلهود املبذولة لنزع فتيل األزمة أو االستعادة املبادرة 
هذا حني جتذب  األحيان، حيدث  أكثر  للغاية. ويف  واضحة  تكون  أن  بدَّ  السالم ال  أجل  من 
إىل  والوصول  الرمسية  السالم  حماداثت  حنو  تتقدَّم  حني  اجلمهور  انتباه  التمهيدية«  »املفاوضات 
االتفاقات. ويف كثرٍي من األحيان يصعب أتمني األموال حينما يكون الغرض منها متويل اإلجراءات 
أبرز هذه  يُوقَّع عليه. ولعلَّ  أن  االتفاق مبجرد  تنفيذ  أو لدعم  قبل ظهور األزمة  املتخذة  الوقائية 
ا هي األكثر »فعالية من حيث  املصاحلة- ورمبَّ الصراع، واحلفاظ على  الفعاليات نشاطان -منع 

رة للصراع حينما يطول أمده.  الكلف« واحلفاظ على ما تبقَّى نتيجة اآلاثر املدمِّ

 كما يبدو من السهل توليد األموال للمبادرات الرمسية، وال سيما تلك اليت تنطوي على 
البنية  بناء  املدى،  متوسطة  مبادرات  عاٍل.  مستًوى  على  الفاعلة  للجهات  ومبادرات  نشاطات 

التحتية، واملشاريع الشعبية إلعادة جذب متويل كبري. 

تـَُتاح لدعم خيارات حفظ السالم وأتمني    أخرياً، يبدو أن مزيداً من األموال ال بدَّ أن 
اللوجستيات، ومع أنَّ حقيقة مثل هذه العمليات ليس عندها القدرة الكامنة لبناء فرص السالم 
وتعزيزه. كما يبدو من الصعب تصميم النهج األكثر ترجيحاً وفاعلية وأتثري إجيايب وتنفيذه وتقييمه 
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وهي تلك املوجَّهة حنو بناء العالقات وتصاحل. ومع ذلك، يبدو أنَّ هذه هي األقل فهماً وتطوراً. 

  من هنا فإنَّ املبدأ التوجيهي لتخصيص املبادرات واألموال الالزمة هو ذلك الذي ُتطبَّق 
فيه املوارد بطريقة إسرتاتيجية؛ لتحقيق احلد األقصى من عمليات التغيري بعد النزاعات اليت يطول 
أمدها. كما أنَّ قبول هذا املبدأ يستلزم قبول إطار مرجعي طويل األجل؛ الذي ِمن شأنه أن يعّزِز 
الوعي بكيفية استخدام األموال بوصفها استثمارات استباقية، وليس فقط كردِّ فعٍل إلدارة األزمات؛ 

وسيعّزِز هذا االلتزام عناصر بناء السالم والقدرة على خلق فرص التفاهم والتوفيق بني اخلصوم. 

2. تعزيز املسؤولية املشرتكة: 

 من اخلطوات األساسية يف تطوير املوارد واإلمكاانت لتأهيل اجملتمع وبناء السالم هو توليد 
شعور واسع النطاق ابملسؤولية املشرتكة عند عدٍد كبرٍي من أبناء اجملتمع، ال سيَّما عند حتديد البعد 
املنهجي للصراع املعاصر. وعلى املستوى العاملي، ال بدَّ من إجياد آليات لتحديد املسؤولية واملساءلة 
ا ميكن فرض منٍط ما ِمن الضرائب  عن الصلة بني الربح من بيع األسلحة وتكرار الصراع املسلح. رمبَّ
على أولئك الذين ينتجون األسلحة ويَبيعونا؛ واألموال اليت مجُِعْت ميكن أن تستخدَم للمساعدة 
للتعامل مع استخدام األسلحة وتفاقم مشكالت  يف حتمُّل األعباء والكلف االجتماعية واملادية 
فهم  احلكومية  املنظمات غري  ينبغي جملتمع  املباشرة، كذلك  االستجابة  مستوى  وعلى  التطرُّف. 
مسؤوليتها من منظور نظامي أكرب. وهذه املسارات وثيقة الصلة ابلطريقة اليت يتبعها اجملتمع الدويل 
يف استجابته للكوارث البشرية الكربى اليت تقر بوجودها أكثر للحروب والصراعات الطويلة األمد، 
كما هو احلال يف العديد من الصراعات يف القرن األفريقي. وهنا حنن حباجة للسعي إىل فهم أفضٍل 

للعالقة بني العناصر لتأمني استجابة جمتمع املنظمات غري احلكومية ملثل هذه احلاالت. 

3. البناء املرتكز على ثقافة السالم: 

انسجاماً مع احلاجة املستمرة لتطوير بيئة السالم ودعمها، فإنَّ احلاجة ملحَّة للبناء النابع من 
اخلصوصية ابستثمار املوارد الثقافية والسياقات اجملتمعية من أجل إحالل األمن والسالم والتغلُّب 
على مجيع االختالالت املوجودة يف املكان. وإلجناز هذا يتطلَّب من بني أمور أخرى اعتماد اجملتمع 
على مبادرات وسياقات جديدة، تتجاوز وصف اإلجاابت وطرائق التعامل مع الصراع، والرتكيز 
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على األقل وقدر املستطاع ابلرتكيز على اكتشاف ومتكني املوارد وطرائق التعامل، ابستثمار آليات 
بناء السالم املوجودة يف السياق اجملتمعي. 

 ميكن ذكر أمثلة كثرية يف هذا السياق، من الصومال عندان مثال استثنائي لنساء يعملَن 
العشائرية  املؤمترات  لعقد  الطريق  مهَّدوا  العشائر،  بني  التواصل  بناء  إعادة  يف  رائداٍت  بوصفهنَّ 
-تسرتشد شيوخ وتدليك من قبل الشعراء -الذي أدَّى إىل اتفاقات سالم حملية وإقليمية. ومن 
موزامبيق مثال آخر للتجربة املمولة من اليونيسيف »سريك السالم«، الذي ُبيِنَ على الفنون التقليدية 
واملوسيقى والدراما، الذي استهدف دمج األطفال على مستوى القرية يف حل النزاعات عرب تقدمي 

سلسلة من أنشطة بناء السالم. 

اهلدف العام للمواجهة:

اهلدف هو خلق إدراك عند املشاركني بقضية األطفال املقاتلني ودراسة استخدام أسلوب إعادة 
الدمج االجتماعي يف مواجهة التحدايت اليت تعرتض حظر التجنيد وإعادة التأهيل االجتماعي/ أو 

إعادة دمج األطفال يف عائالهتم وجمتمعاهتم. 

مفاهيم أساسية:

1- إنَّ العوامل وراء إشراك األطفال وجتنيدهم يف النـزاعات املسلحة قضية معقدة. 

2- يشكِّل جتنيد القاصرين أو إشراكهم يف النـزاعات املسلحة انتهاكاً حلقوقهم. 

3- تشكِّل اتفاقية حقوق الطفل إطاراً لتقدير املضاعفات وحتديد األفعال الواجب القيام 
هبا. 

4- جيب معرفة أنَّ األطفال معرَّضوَن خلطر التجنيد واالنضمام للمجموعات اإلرهابية وال 
بد من اختاذ إجراءات وقائية حتول دون ذلك. 

5- إن منع التجنيد العسكري وسط األطفال واملراهقني الالجئني أمٌر ممكن. 

6- االلتزام ابلقوانني الوطنية والدولية جيب التحقُّق منه ومراقبته. 
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7- جيب عند وضع احللول أخذ العوامل االجتماعية والسياسية والثقافية بعني االعتبار. 

8- التسريح هو اخلطوة األوىل حنو إعادة الطفل إىل احلياة الطبيعية. 

التجنيد  ملقاومة  مواقفهم  وتعزيز  وتقويتهم  وجمتمعاهتم  وعائالهتم  األطفال  تنبيه  جيب   -9
والوصول إىل التسريح. 

نقط تعليم أساسية: 

• ُتظهُر التجارب أنَّ طريقة تطوير اجملتمع املتكامل هي أفضل ما يناسب الوفاء حباجات 	
األطفال. 

• ُتشكِّل إعادة التأهيل والتمكني اخلطوات الرئيسة لالندماج االجتماعي. 	

• تطبيق بوادر قابلة للدعم؛ لتعبئة اجملتمعات والعائالت حول قضااي األطفال من القضااي 	
املهمَّة. 

• إشراك اجملتمعات هبذه العمليات ليس اختصاراً لالندماج االجتماعي، بل ال بد من توفري 	
الوقت لفهم مواقف الناس حيال األطفال. 

إدارة أخطار التطرف: 

 قدَّمِت الشبكة الدولية املعنية ابلصراع واهلشاشة إطاراً عاماً إلدارة هذا امللف استخدمت 
فيه ثالثة أصناف من املخاطر، وهي على النحو اآليت:

• أخطار البيئية اجملتمعية والفرص: 	

 تتضمَّن املخاطر البيئية والفرص النتائج السلبية أو اإلجيابية اليت قد تنشأ يف بيئة/ أو سياق 
، واليت قد يكون هلا أتثري )مؤقَّت أو دائم( على مجيع الربامج واملؤسسات. يتضمن  جمتمعي معنيَّ
اجملال البيئي تقليدايً املواقف والتوجهات يف بلد أو منطقة ما، ورمبا ترتبط مبجاالت التخطيط للربامج 
والسياسات املعنية هبذا الشأن. ويف عامل يزداد تعقيداً، من املهم -أيضًا- النظر يف ديناميكية البيئة 

اإلقليمية والدولية اليت قد تؤثِّر على برامج الوقاية من العنف املتطرِّف أيضاً. 
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• أخطار إعداد الربامج والفرص وتنفيذمها:	

 تنقسم أخطار الربامج على فئتني رئيستني: األوىل: فشل برامج الوقاية من التطرُّف يف حتقيق 
أهدافها، واليت قد تكون نتيجة لـ)املخاطر البيئية( »املشار إليها آنفًا«؛ تقومي غري دقيق ملا جيب 
القيام به؛ وفشل يف نظام اإلدارة والتشغيل؛ وفشل يف التخطيط والتنسيق؛ أو اإلفراط يف الطموح. 
األخرى: احتمالية تسبُّب برامج الوقاية من العنف املتطرف إبحلاق األذى ابلبيئة اخلارجية و / أو 
ابملستفيدين أنفسهم، الذين تسعى الربامج إىل تقدمي املساعدة أو احلماية هلم. ومن املهم دائماً النظر 
إىل اآلاثر اإلجيابية والسلبية اليت قد حتدثها عمليات ضخ املساعدات / املوارد يف البيئات اهلشة على 

اجملتمعات املستهدفة )أهداف الربانمج واملؤسسات(. 

• املخاطر املؤسسية والفرص	

املنظمة  املؤسسة/  تصميم  عمليات  تواجه  اليت  التحدايت  إىل  املؤسسية  املخاطر  ُتشري    
وتنفيذها لربامج الوقاية من العنف املتطرِّف و/ أو املاحنني والشركاء. تلك املخاطر تشمل: أخطار 
اإلساءة للسمعة؛ التمويل؛ واإلدماج؛ وأمن األشخاص؛ وأصحاب املصلحة والشركاء؛ واملخاطر 
التشغيلية األخرى. أمَّا املنظمات الدولية مثل الربانمج اإلمنائي لألمم املتحدة )UNDP( فيمكنها 

أن تنتج عن التأثريات املؤسسية، وتنفيذ برامج يف أماكن أخرى من املنطقة أو العامل. 

 وال شكَّ يف أنَّ أحد أهم جوانب إدارة املخاطر اليت جيب مراعاهتا هو أتثري التفاعل بني 
الفئات  هذه  بني  املتبادل  االعتماد  -أو  هذا  التفاعل  أتثري  والرباجمية.  واملؤسسية  البيئية  املخاطر 
والربامج  املؤسسية  املخاطر  بني  نسبية  مفاضلة  هناك  أنَّ  يظهر ابستمرار  املخاطر-  من  املختلفة 
املنفذة، وبيئة األخطار اجملتمعية األوسع. فعلى سبيل املثال، إذا كانت اسرتاتيجية إدارة املخاطر 
اخلاصة ابملشروع هتدف إىل تقليل حجم أتثري الربانمج؛ فإنَّ املخاطر املرتبطة به ميكن أن ينجَم عنها 
ا املخاطر املنبثقة عن البيئة احمليطة قد ترتفع. هذه املوازنة تؤكِّد احلاجة  تقليل أتثريها على البيئة، أو رمبَّ

إىل برانمج تقومي متكامل للعالقة املتفاعلة بني البيئة والربامج املنفذة. 
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شكل ) 4 ( يبنيِّ العالقة املتفاعلة بني أخطار البيئة اجملتمعية، واملؤسسية والربامج املنفذة 

إذا كانت اسرتاتيجية إدارة املخاطر اخلاصة ابملشروع ،  فعلى سبيل املثال.  اجملتمعية األوسع   خطار األ
ن ينجَم عنها تقليل أتثريها على هتدف إىل تقليل حجم أتثري الربانمج؛ فإنَّ املخاطر املرتبطة به ميكن أ 

ا املخاطر املنبثقة عن البيئة احمليطة قد ترتفع ،  البيئة هذه املوازنة تؤك ِّد احلاجة إىل برانمج تقومي .  أو رمبَّ
 . متكامل للعالقة املتفاعلة بني البيئة والربامج املنفذة

 واملؤسسية والربامج املنفذة ،  البيئة اجملتمعية  أخطار( يبنيِِ العالقة املتفاعلة بني    4شكل )  

 
 
 وهي على النحو اآليت: ،  يتطلَّب سياسات تنموية للتخفيف من معاانة األطفال  
 
من شأهنا أن ترك ِّز على   االهتمام املباشر ابألطفال عن طريق استهداف سياسات ووضع برامج خاصة  -1

الذين يعانون من   وال سيَّما من ،  والفرص االقتصادية واالجتماعية هلم وتعزيز حقوقهم  املعيشة والقدرات 
 . متييز وإقصاء

 
 .  المتييز"ال يف اخللف: إقرار مبادئ املساواة و" ماألمام وعدم تركه  ووضعهم يف، إعطاء األولوية هلم -2

الوقاية من العنف 
المتطرف

تأثير عدم اليقين على 
أهداف البرامج 

والسياسات

تأثير عدم اليقين على األهداف المؤسسية،
بما في ذلك السمعة ونزاهة الموظفين 

وأصحاب المصلحة والشركاء 
تأثير عدم اليقين الذي ينشأ في سياق 

مجتمعي معين، من المهم النظر وبصورة 
متزايدة في الديناميات المحلية واإلقليمية 

والعالمية

 يتطلَّب سياسات تنموية للتخفيف من معاانة األطفال، وهي على النحو اآليت:

االهتمام املباشر ابألطفال عن طريق استهداف سياسات ووضع برامج خاصة من شأنا أن 1. 
تركِّز على املعيشة والقدرات والفرص االقتصادية واالجتماعية هلم وتعزيز حقوقهم، وال سيَّما 

من الذين يعانون من متييز وإقصاء. 

إعطاء األولوية هلم، ووضعهم يف األمام وعدم تركهم يف اخللف: إقرار مبادئ املساواة و»الالمتييز«. 2. 

العناية بكلِّ األطفال، وتعزيز شؤون البقاء، واحلماية والنمو والتنمية يف جماالت الصحة، فضاًل 3. 
عن التغذية السليمة اليت تشكِّل القاعدة األساسية للتنمية البشرية. 

إاتحة فرص التعليم واحلماية من احلروب. 4. 

محاية األطفال من اإليذاء واالستغالل. 5. 

االستماع إىل األطفال وتعزيز مشاركتهم. 6. 
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وإذا ما أخذان بنظر االعتبار املصاعب والتحدايت املستمرة اليت تواجهها األسرة العراقية، فمن 
املتوقع أن يستمرَّ األطفال يف املستقبل القريب بشعور الضغط النفسي واالقتصادي واالجتماعي 
من دون ظهور جهود حثيثة من املعنيني ابألمر بتوفري جمموعة من ظروف وخيارات احلياة اإلجيابية 
لألطفال. ومن هنا فإنَّ املخاطر ستكون أمامهم جسيمة، وغالباً ما حتول من دون الرتكيز اإلجيايب 
على مستقبلهم. فالعجز عن استيعاب األطفال والشباب وأتطريهم يف احلياة العامة، وانسداد آفاق 
النخبة، فإنَّ الضغوط سوف تدفع بعضهم إىل الوقوع يف مصيدة االحنراف،  االندماج يف جمتمع 
وخصوصاً حينما توصد أمام الشباب من أبناء الشرائح الفقرية فرص النجاح يف إجياد الفرصة اليت 

حتقِّق هلم املكانة واهليبة، فإنَّ الضغوط سوف تدفعهم ِبال هوادة إىل طريق »الالعودة«. 

مناطق التدخـل حلماية األطفال:

ال شكَّ يف أنَّ التعامل حبذر وحساسية تشكِّل احلجر األساس لفهم آليات التدخُّل وتوظيف 
جمموعة املوارد اليت ميكن أن تساعد يف التأثري على البيئة. ويساعد املعنيني ابلشأن التنموي أيضاً 
على التفكري يف كيفية احلد من اآلاثر السلبية للتطرُّف والعنف على الطفولة وتعظيم فرص الربامج 
العواقب  من  مبعاجلة كل  للمعنيني  يسمح  وهو  املرجُّوة.  النتائج  حتقيق  إىل  لتؤدِّي  والسياسات؛ 
املقصودة وغري املقصودة وتقوميها؛ وفهم كيفية تفاعل املشروع مع التطرُّف العنيف وحمرِّكات النزاع 

على نطاق واسع. 

  كما ينبغي أن تكون مجيع املشاركات يف املناطق املتضررة من خطر اإلرهاب أو املناطق 
اليت أتثرت ابلنزاع ذات حساسية للنزاع، إذ ُيشكِّل هذا جزءاً من املبادئ األساسية »لعدم إحلاق 
)القضاة، واإلعالميون، واحلقوقيون، والباحثون، وغريهم(  املعنيني  الضرر« واليت جيب على مجيع 
التوافق عليها. وتتعلَّق عملية وضع الربامج ذات احلساسية للنزاع -سواًء كنت تعمل حول النزاع أم 
يف النزاع أم بنشاط يتعلَّق ابلنزاع بكيفية ضمان أالَّ يؤدَِّي تدخلُّك إىل تفاقم اجلذور و/أو العوامل 
املرتبطة هبا عن قرب أو يؤدي إىل إشعال فتيل النزاع القائمة أو املستجدة ودوافعها. وبغض النظر 
عمَّا إذا كنت تسعى إىل تقليل مستوايت النزاع أم ال فعليك أن تتأكَّد من أنَّك ال تقوم بزايدة 

حدته. 
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 تستخدم التحليالت اليت حتاول دعم برامج التكيف يف إطار التخفيف من التطرُّف العنيف 
هذا التحليل ابنتظام بوصفه جزءاً من العرض، كما ميكن أن تساعد هذه التحليالت يف دعم برامج 
التكييف. وتعدُّ املرونة يف البيئات اهلشة عاماًل رئيساً ملنع التطرُّف العنيف، فضاًل عن أنا تشكِّل 

جزءاً أساسياً من الربامج الفعَّالة يف بيئات الصراع. 

شكل )5( يبنيِّ فهم العالقة بني عوامل التطرُّف العنيف الفردية واالجتماعية والبنيوية

 
 
 
 
موعة مناطق للتدخل من أجل أتهيل الطفولة وهي مبثابة املفاتيح الرئيسة خللق البيئة التمكينية  ميكن حتديد جم  

فبعد حتديد مناطق التدخل حلماية األطفال ينبغي حتديد ما القضااي اليت تتطلَّب التدخُّل .  املستدامة لألطفال 
 . املدىوبعيدة  ، ومتوسطة،  واملعاجلة َوْفق أولوايت وخطط اسرتاتيجية قصرية

 
الرتكيز  ينبغي  اليت  الرئيسة  واملداخل  القضااي 

  عليها:
 . مدخل القضااي اإلنسانية -1
 . العدالة واإلصالح -2
 . النزوح والتهجري القسري -3
 . احلرب واإلرهاب -4

هل ،  القضاايمث حتديد من هم املعنيون يف هذه  
 هي:
 . احلكومة الوطنية -1
 . اجملتمع احمللي -2
 . اجملتمع الدويل -3
 . اجملتمع املدن -4

لعوامل الفرديةا : 

افز، واملظالم  افع، والحو الدو
اقف، والتصورات والعوامل  واملو

يوية النفسية، واالستجابة للعوامل البن
عور وتشمل هذه العوامل الش. واملجتمعية

باالنتماء وعوامل الهوية

:العوامل االجتماعية

وتشمل العالقات بين العوائل 
بما )والعالقات مع القران واملجتمعات 

في ذلك العالقات بين الجيال وبين 
واملشاركة في اتخاذ ( الرجال والنساء

تلك تتضمن العالقات بين الناس. القرار
والجماعات على املستويات اللمحلية 

والوطنية 

:املؤسسية/ لعوامل البنائيةا

تتضمن أسباب النزاع ومصادر 
ة الصمود بضمنها النظم االجتماعي

من تلك تتض. والثقافية والسياسية
رف دور املؤسسات في الوقاية من التط

ة في العنيف، مثل دور الهيئات املكلف
الوقاية من العنف املتطرف، أو دور 

الفساد الذي يلعبه الفساد في 
مؤسسات الدولة 

 ميكن حتديد جمموعة مناطق للتدخل من أجل أتهيل الطفولة وهي مبثابة املفاتيح الرئيسة 
خللق البيئة التمكينية املستدامة لألطفال. فبعد حتديد مناطق التدخل حلماية األطفال ينبغي حتديد 
ما القضااي اليت تتطلَّب التدخُّل واملعاجلة َوْفق أولوايت وخطط اسرتاتيجية قصرية، ومتوسطة، وبعيدة 

املدى. 
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ينبغي  اليت  الرئيسة  واملداخل  القضااي 
الرتكيز عليها: 

مدخل القضااي اإلنسانية. . 1
العدالة واإلصالح. . 2
النزوح والتهجري القسري. . 3
احلرب واإلرهاب. . 4
التأهيل واإلدماج. . 5
األمن واالستخدام. . 6

التأثريات اإلنسانية للعقوابت. 

مث حتديد من هم املعنيون يف هذه القضااي، هل 
هي:

احلكومة الوطنية. . 1
اجملتمع احمللي. . 2
اجملتمع الدويل. . 3
اجملتمع املدين. . 4
القطاع اخلاص. . 5
اإلعالم. . 6

وعلى خلفية كل هذه التطورات جند أنَّه ال ميكن حتقيق االستدامة االجتماعية إال عن طريق 
احلد من التدهور الذي يواجه األطفال وسائر الفئات املهمَّشة يف العراق. فالتحدايت واملعوقات 
اليت هتدِّد تلك الفئات تشكِّل خطراً رئيساً على االستقرار وعقبة أمام مزيد من التنمية االجتماعية 

واالقتصادية يف كل مكان. 

  أتيت الدعوة لبناء القدرات بوصفها حموراً رئيساً إلعادة اإلعمار يف العراق يف وقت أصبحت 
األمور ضاغطة، وابتت تُعدُّ من أولوايت اخليار التنموي. من هنا فإنَّ التوصيات التالية اخلاصة يف 

هذا اجملال تسلِّط الضوء على بعض القضااي اليت حتتاج إىل عناية يف هذه املرحلة:

إعطاء األطفال املقاتلني واملتورطني اهتماماً استثنائياً عن طريق أتطريهم يف احلياة العامة. فعلى . 1
الرغم ممَّا اتسمت به بيئة ما بعد التحرير من الشكوك املستمرة حول مستقبل املنطقة، يتعنيَّ 
وضع حاجات األطفال وحقوقهم على رأس برانمج العمل التنموي، وأن حتظى هذه احلاجات 
ابألولوية يف مجيع ما يبذل من اجلهود التنموية، وفق ما اتفق عليه قادة العامل يف الدورة اخلاصة 

لألمم املتحدة حول األطفال، اليت بعثت من جديد االلتزام العاملي حبقوق الطفل. 

احلد من استغالل األطفال املقاتلني، وإناء جتنيدهم يف األعمال املسلحة. . 2
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خلق البيئة التمكينية اليت توفر احلماية لألطفال على املستوايت كافة، ابتداًء من األسرة ووصواًل . 3
إىل مستوى التشريع الوطين. 

انطالقاً من أهداف التنمية املستدامة اليت تقوم على تشجيع التنمية البشرية عن طريق وضع . 4
موازانت عامة شفافة، وإجراء مشاورات واسعة النطاق على خمتلف األصعدة، ينبغي تشجيع 
احللول احمللية والتخطيط التشاركي من أجل التنمية، مع االستفادة من جتارب البلدان األخرى 

اليت مرَّت ابلظروف واملشاكل نفسها. 

مراقبة انتهاكات حقوق األطفال يف مناطق الصراع واإلبالغ عنها، مبا يف ذلك مجع املعلومات . 5
املوثوق هبا حول األطفال املنخرطني يف النشاطات املسلحة واألطفال اآلخرين املتأثرين ابحلروب. 

تنشيط الوعي أبمهية التعليم لألطفال وعلى املستوايت كافة )األسرة، واملدرسة، واجملتمع احمللي(. . 6

والفقراء، . 7 الريفية  واجملتمعات  الفتيات  فيها  مبن  للمخاطر،  املعرَّضة  اجلماعات  إىل  الوصول 
ومكافحة التهميش، وإزالة االحتقاانت وتشجيع اإلدماج االجتماعي الفعال. 

تطوير نظم بياانت وطنية وقواعدها شاملًة احلاالت كافة، )العقلية، أو احلركية، أو احلسية، أو . 8
الصحية( وإجراء الدراسات واإلحصاءات الشاملة لألطفال ودراسة املسببات ووضع الربامج 

والسياسات الالزمة. 

إسهام مؤسسات اجملتمع الرمسية، ومنظمات اجملتمع املدين يف متكني هؤالء األطفال من القيام . 9
بواجباهتم ومسؤولياهتم، والعناية أبسرهم بوصفها الوحدة األساسية األوىل املسؤولة عن تنشئة 
األطفال؛ لكي ينموا ويشبُّوا يف بيئة أسرية آمنة ومستقرة، والعمل ابستمرار على جتسيم مبدأ 
املسؤولية األساسية واملشرتكة يف تربية الطفل وتلبية خمتلف حاجاته يف النماء على أفضل وجه. 

تبقى احلاجة قائمة لتوفري منصة وطنية جلميع املهتمني يف أرجاء الوطن لسرب أغوار هذه . 10
املعضلة أببعادها وتداعياهتا على الفرد واألسرة واجملتمع. 
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اتباع منهجية ذات حساسية للنزاع: 

 ال شكَّ يف أنَّ التطرُّف ليس ظاهرة جديدة، حاولِت احلكومات التصدي هلا عن طريق 
احللول األمنية والعسكرية، لكن أثبتت التجربة أنَّ هذه احللول الجتثاث الظاهرة غري كافية، بل 
على العكس أدَّت بعض التدخالت األمنية اليت جرت خارج إطار حكم القانون إىل تفاقم هذه 

الظاهرة. لذلك جيب احلذر عند احللول األمنية فقط. 

   شكل )6( يبني العالقة بني التطرُّف واإلرهاب

 

 

 

 

 

 

اعتمدت  أفريقيا،  يف  العنيف  التطرف  حول  ميدانياً  حبثاً  املتحدة  األمم  منظمة  أجرت   
التطرف ووصوهلم إىل نقطة  لقاءات مع متطرفني سابقني حول أسباب توجههم إىل  على إجراء 
أنَّ  أدلوا آبرائهم  أغلبهم ممَّن  العنف، حيث ذكر  االنضمام منظمات  أدَّت إىل  اليت  »الالعودة« 
التدخالت األمنية هي اليت دفعتهم إىل االنضمام هلذه التنظيمات، إذ شاهدوا كيف يعامل أحد 

أصدقاَءهم أو أقرابَءهم. 

 وهنا نقول إنَّنا جيب أن نعطي األمهية لكيفية التعامل مع هذه الظاهرة. وهنا نقول بوصفنا 
خمتصني وأكادمييني إنَّ هلذه الظاهرة أسباب تكمن أساساً يف العملية التنموية )سياسية، واقتصادية، 
واجتماعية، وثقافية، وأيديولوجية(. وإذا أردان أن نتصدَّى فعاًل فيجب علينا أن تكون الوقاية عرب 

تدخالت تنموية يف اجملاالت اليت نعمل هبا. 
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جيب أن تكون مجيع املشاركات اليت يف املناطق املعرضة خلطر النزاع أو املناطق اليت خرجت 
حديثاً من النزاع ذات حساسية للنزاع، إذ ُيشكِّل هذا جزءاً من املبادئ األساسية »لعدم إحلاق 
الضرر« واليت جيب على مجيع املمارسني التوافق عليها. تتعلَّق عملية وضع الربامج ذات احلساسية 
للنزاع -سواًء كنَت تعمل حول النزاع أو يف النزاع أو بنشاط يتعلق ابلنزاع بكيفية ضمان أالَّ يؤدَِّي 
التدخل إىل تفاقم اجلذور و/أو العوامل املرتبطة هبا عن قرب أو يؤدي إىل إشعال فتيل النزاعات 
القائمة أو املستجدة. وبغض النظر عمَّا إذا كنَت تسعى إىل تقليل مستوايت النزاع أم ال، ال بدَّ 

من التأكُّد أبنَّنا ال نقوم بزايدة حدته. 

هذه املساعي تـُْعَرض ألخذ الدروس والِعرَب، واإلحاطة أببعاد املشكلة للوقاية من التطرف 
والعنف والتصدِّي هلما. تعتمد الدروس املستخلصة عن طريق تطبيق الربامج واآلليات املؤسساتية 

)تنظيمية-استشارية( على مقاربة وقائية جمتمعية شاملة. 

 وال بد من اإلشارة هنا إىل أنَّ أهداف التنمية املستدامة يف أجندة 2030 توفِّر إطاراً مناسباً 
للعمل املشرتك على معاجلة حتدايت التنمية، وتنمية تطلعات الشعوب يف السالم واالستقرار والرفاه. 

التعليم بوصفه حموراً رئيساً ملواجهة التطرف: 

لعلَّ السؤال الرئيس الذي يُعرض هنا: ماذا ميكن أن يفعل التعليم للتخفيف من مشكلة 
التطرُّف العنيف؟ وما دوره يف عامٍل يتغري إبيقاٍع غري مسبوق؟

اإلجابة هنا: يعلم اجلميع أنَّ املدارس وحدها ال تستطيع حلَّ مجيع املشكالت اخلاصة هبذه 
الظاهرة، والتعليم وحده ال يكفي. 

 إذ يف الواقع، قد يكون املتطرفون العنيفون حاصلني على درجة عالية من التعليم )املهندسون 
أو األطباء، وينتمون إىل جمتمعات متقدمة اقتصادايً واجتماعياً وتكنولوجياً، وقد يعيشون يف بيئات 
مساملة(؛ أو كما يف بعض مناطق العامل، وقد تُعدُّ »مستوايت التعليم املنخفضة« حمركاً رئيساً هلذا 

الفكر أو السلوك املتطرِّف. 
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 والتطرُّف العنيف َوْفق هذا املسار يتحدَّى مناهجنا التعليمية. وهنا حنن حباجة إىل إعادة 
التفكري:

• ملاذا نعلم ونتعلم؟ وما الغرض النهائي من التعليم؟	
•  ماذا نعلم ونتعلم؟ احملتوى الرئيس للتعليم. 	
•  كيف ندرس ونتعلم؟ ما طبيعة املناهج الرتبوية؟	
•  أين نقوم ابلتدريس؟ أيف الصفوف الدراسية أم عرب »األنرتنت« أم خارج املدرسة؟	

ميكن للتعليم أن يولَِّد املظامل، وأن يكون نقطة دخول رئيسة ملنع العنف املتطرِّف، ألنَّ:

• املدارس هي أماكن التنشئة االجتماعية. 	
• للمعلمني أتثري كبري على الطالب. 	
• الشباب -عمومًا- أكثر عرضة الستالم الرسائل املتطّرِفة العنيفة والتأثُّر ابلدعاية. 	

ما دور التعليم؟

	 املتطرفة اإليديولوجيات  على  الصعب  من  جتعل  اليت  التمكينية  والبيئة  الظروف  خلق 
العنيفة أن تتكاثر. 

	 .تطوير املناعة عند املتعلم وتعزيزها من التأثُّر ابلرسائل املؤدية للعنف املتطرِّف
	 .ميكن أن يسهم التعليم يف الوقاية طويلة املدى من العنف املتطرِّف

قوتني  بفضل  يتحقَّق  نظام-  -أّي  عادة  النظام  سيادة  أنَّ  إىل  اإلشارة  هنا  يفوتنا  وال    
متضافرتني: قوة العقاب )ملن خيالفه)، وقوة التشرُّب )لالنضواء إليه). أمَّا قوة العقاب فتمارسها قوى 
الضبط ال سيَّما الرمسية، استناداً إىل القانون. وأمَّا قوة التشرُّب فتحصل عرب التنشئة االجتماعية، 
وهي أشد عمقاً، وأكثر أماانً واستدامًة، وأقل تكلفًة يف املدى البعيد. وتكون التنشئة يف مؤسسات 
عديدة؛ أبرزها األسرة، واملؤسسات التعليمية، ومنها املدرسة اليت تتميَّز عرب مراحلها التعليمية اليت 
تتعاقب بزايدة متصاعدة لدورها يف التغيري االجتماعي. غري أنَّ دور التنشئة يف علمية التغيري يف 
مدارسنا اليوم، تطغى عليها التنشئة االمتثالية على التنشئة النقدية، وهو ما حيتاج إىل إعادة نظر 

جوهرية يف مناهجنا ووسائلنا الرتبوية والتعليمية. 
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اجلهود الدولية يف منع التطرُّف العنيف: 

• قرار اجمللس التنفيذي لليونسكو EX / 46 197 ِبَعدِّ التعليم أداًة رئيسًة ملنع التطرُّف 	
العنيف. 
• قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن مراجعة اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة 	

 .) )A / RES / 70/291( (اإلرهاب
• املواطنة 	 تعليم  ملشاركة  2030إطاراً  املستدامة  التنمية  أهداف  من  الرابع  اهلدف  يوفر 

العاملية)GCED(، وإطاراً عاماً للعمل والوقاية من العنف املتطرِّف، والذي يشمل تعزيزاً لفرص 
السالم ومتكيناً للموارد البشرية. 

تعبئة التعليم للوقاية من العنف املتطرِّف:

  التعليم هو أساس احلياة، والبد من الرتكيز على إعادة التفكري يف كيف حنقق الوقاية من 
التطرف بواسطة التعليم؟ وملاذا؟ وماذا نعلم الشباب؟ وهنا ال بدَّ من الرتكيز على جمموعة واسعة من 
الربامج اليت ميكن أن تساعد على تعزيز فرص احلوار والتسامح. كما تتطلب اجلهود التنموية تعزيز 
قيم املواطنة والرتبية املدنية والتسامح. يُعدُّ التعليم أمراً مهماً للوقاية من العنف املتطرف، ال سيَّما 
بعد احنسار دور األسرة يف عديد من السياقات االجتماعية، وتنامي التأثريات النامجة عن العوامل 
اخلارجية اليت ميكن أن تؤثِّر على خمتلف جوانب حياة األطفال. إذ حيتاج األطفال -ابستمرار- إىل 
تدريب التفكري النقدي وتنميته حىت يتمكنوا من املشاركة بصورة فعَّالة وصحيحة، ويتعاملوا تعاماًل 
نقدايً مع املعلومات. ومع ذلك، فإنَّ مسار العمل قد يستغرق وقتاً طوياًل لتغيري املناهج الدراسية، 
ومن املهم استخدام كلٍّ من التعليم الرمسي وغري الرمسي بوصفهما نقط دخول لتأمني الوقاية من 

العنف املتطرِّف. 

 يوفِّر تعليم املواطنة العاملية )GCED( اليوم إطاراً عاماً ملشاركة املنظمات الدولية واإلقليمية 
يف منع التطرُّف العنيف عن طريق تعليم الوقاية من العنف املتطرِّف. ويهدف هذا املسار إىل متكني 
املتعلمني من االضطالع أبدوار تنموية فعَّالة؛ ملواجهة التحدايت العاملية وتقدمي احللول هلا، وأن 

يصبحوا يف الوقت نفسه مسامهني نشيطني يف عامل أكثر سلماً، وتساحماً، وشواًل، وأمناً. 
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1. اجلوانب اإلدراكية:
• للرتابط 	 تعزيز  مع  والعاملية،  والوطنية  احمللية  للقضااي  والفهم  املعرفة  املتعلمون  يكتسب 

والتكامل املتبادل بني خمتلف البلدان والسكان. 
• يُطوِّر املتعلمون مهارات التحليل والتفكري النقدي. 	

2. اجلوانب االجتماعية-العاطفية: 
• ابلقيم 	 واملشاركة  مشرتكة،  إنسانية  منظومات  إىل  للمتعلمني  االنتماء  مشاعر  تطوير 

واملسؤوليات القائمة على أساس مبادئ حقوق اإلنسان. 
• تطوير اجتاهات املتعلمني وتعزيز حاالت التعاطف والتضامن املبين على إقرار االختالفات 	

والتنوع للمجتمعات اإلنسانية. 
3. اجلوانب السلوكية:

• ضرورة أن يعمل املتعلمون بفعالية ومسؤولية على الصعيدين احمللي والوطين من أجل 	
عامل أكثر سالماً واستدامة. 

• تطوير الدوافع والرغبات عند املتعلمني من أجل اختاذ اإلجراءات الضرورية الالزمة. 	

واملواطنة  املعرفة  جمتمع  بناء  يف  تساهم  اليت  املكوانت  أهم  أحد  التعليمية  املؤسسة  تُعدُّ   
والدميقراطية والتنمية املستدامة وأتهيل الناشئة لالندماج يف اجملتمع عرب متكينهم جملموعة من املهارات 
احلياتية والسلوكيات املدنية الفعَّالة وذلك عن طريق برامج ومناهج تستهدف ترسيخ قيم املواطنة 

والسلوك املدين وحقوق اإلنسان. 

 والرتبية على السلوك املدين -هنا- ال بد أن جتَد امتدادها الطبيعي والعلمي يف العالقات 
والفضاءات الرتبوية، سواًء داخل الفصول الدراسية أم يف احمليط املباشر للمؤسسات التعليمية، إذ 
يتعنيَّ أن ُتشكِّل احلياة املدرسية واجلامعية مثااًل حياً لسلوك املواطن املسؤول ومنوذجاً الحرتام النظام 

والقانون، وجتسيداً للممارسة الدميقراطية وفضاء لتنمية األنشطة الثقافية والرايضية واإلبداعية. 

  ويف هذا املسار ال بد من جعل الرؤى االسرتاتيجية للرتبية والتكوين –الرتبية على قيم 
الدميقراطية واملواطنة الفاعلة وفضائل السلوك املدين والنهوض ابملساواة وحماربة كل أشكال التمييز-

خياراً اسرتاتيجياً ال حميد عنه. 
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 وأتسيساً على ما تقدَّم فإنَّ الدعوات ملحة بضرورة إرساء مدرسة عراقية جديدة هتدف 
إىل حتقيق جمموعة من الوظائف واألدوار األساسية أبرزها: )التنشئة االجتماعية، والرتبية على القيم 
يف بعديها الوطين والعاملي، والتعليم، والتعلُّم، والتثقيف(. وكذا التكوين والتأطري والبحث واالبتكار 

والتأهيل، وتيسري االندماج االجتماعي والثقايف. وهذا يتطلب بناء مواطٍن: 

• متحلٍّ بقيم املواطنة وفضائل السلوك املدين، متشبِّع ابملساواة والتسامح واحرتام احلق يف 	
االختالف. 
• عارف ابلتزاماته الوطنية ومبسؤولياته جتاه نفسه وأسرته وجمتمعه. 	
• يسهم يف احلياة الدميقراطية والتنموية لوطنه. 	
• منفتح على غريِه وعلى العصر بقيمه الكونية. 	

 شكل )7( تعبئة التعليم للوقاية من العنف املتطرِّف
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  ومن أجل بلوغ هذه الغاايت جيب:

  توفري فضاءات مدرسية من شأنا جتسيد املمارسات الدميقراطية واملدنية وتنميتها داخل 
املؤسسات التعليمية والتكوينية من قبيل: 

• تعزيز مراكز االتصاالت للتالميذ والطلبة واملتدربني. 	
• الفعلية يف تدبري 	 النزاعات والتوترات، ومتكني املتعلمني من املشاركة  إرساء آليات لفض 

احلياة املدرسية. 
• توفري بيئة متكينية تسهم يف تسريع عمليات التأهيل واإلدماج يف اجملتمع. 	

حدَّدِت اليونيسكو مخس حمطات رئيسة )على مستوى األفراد أو املؤسسات( يف إطار 
خطة للوقاية املتكاملة: 

        شكل )8( احملطات الرئيسة للوقاية من أخطار اإلرهاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

سياسات فاعلة للشمول 
والتنوع

مفاهيم تربوية تعزز 
الصمود والمنعة

توفير بيئة داعمة وآمنة 
في المدرسة

تدابير احترازية 
للمتعلمين في أوقات 

المخاطر

تعاون الشركاء
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شكل )9( تعبئة التعليم ملنع العنف املتطرف: خطوات عملية 

 

 

 

 ( تعبئة التعليم ملنع العنف املتطرف: خطوات عملية 9شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

لتعليمدعم اإلستراتيجية الوطنية للوقاية من العنف في مجال ا•
جية تعاون وثيق بين األطراف الفاعلة في تطبيق إستراتي•

الوقاية من العنف
تطوير الدعم المستمر لتطوير إستراتيجية الوقاية من العنف، و•

الخطط والبرامج الواقعية للوقاية من العنف

إصالح المناهج التعليمية•
تقديم الدعم الفني لتطوير المناهج وإصالحها•
وضع مفردات جديدة للمناهج المناهضة للعنف•

:تمكين المعلم•
تطوير المواد التربوية لتخريج معلم مقتدر متفان  •
مناهج تستند على مفاهيم دولية•
ة من العنف دورات تدريبية تمكينية لتطبيق استراتيجية الوقاي•

المتطرف

اعتماد سياسة دعم الحوار•
مؤتمرات وندوات وورش عمل•
سياسة الحوار وتبادل الرأي•
بناء الثقة•
اعداد البحوث والدراسات•

: سياسات الحوار
مؤتمرات وطنية 
ومحلية تمكين 

المعلم
تمكين المعلم

دعم 
اإلستراتيجيات 
الوطنية للوقاية 
من العنف 
المتطرف

تطوير المناهج 
وسياسات 
الوقاية من 

العنف

شكل )10( مداخل املقاربة الرتبوية للوقاية من التطرف العنيف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مداخل املقاربة الرتبوية للوقاية من التطرف العنيف 10شكل )

 

 
 

  

المقاربة 
ةالتربوي

المناهج 
والبرامج

الحياة 
المدرسية

الفاعلون 
األساسيون

التعاون 
الدولي
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 شكل )11( يبني اخلطوات املنتظرة للتعامل مع األفكار املتطرفة
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   شكل )12( يبني دور وحدات التواصل االجتماعي يف مواجهة التطرُّف

خالصة للوقاية من التطرف واإلرهاب:

األطفال  من  مزيداً  التطرَّف جيذب  فكر  أنَّ  إليها  اإلشارة  اليت ميكن  األساسية  القضية    
تلك  وأنَّ  واالستبعاد.  واحلرمان  الفقر  مشكالت  من  يعانون  الذين  أولئك  سيَّما  وال  والشباب 
التمويل والدعم حىت من  املتطرفة، رمبا تتسع لتصبح شبكات عاملية جتد ما يكفي من  احلركات 

جانب بعض اجلهات اليت تدعي رفضها والتنديد هبا. 

  ينبغي عدم التغاضي عن حقيقة أن هذه اجلماعات تستفيد إىل أقصى حد من منتجات 
احلداثة. ويف مواجهة التكنولوجيا املتطورة اليت يستخدمونا استخداماً ماهراً. 

هل من سبيل للخروج من املأزق؟

 ما مطلوب اليوم هو إعالن احلرب الشاملة على التطرُّف، وليس مبجّرِد إعالن العنف على 
العنف أو ما يسمى احلرب على اإلرهاب، بل هناك حاجة ملرجعية فكرية مضادة تقوم على أساس 
للرفاه تناهض  تنمية منتجة  التعارف والتسامح بني األفراد واجلماعات جتد مصداقيتها يف  قاعدة 
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للخربة  تبادل  على  ويقوم  اإلرهاب،  منابع  جيفِّف  حقيقي  تعاون  عن  فضاًل  واالستبعاد.  الفقر 
واملعلومة والرأي لتخفيف الصدمات ودرء املخاطر وصواًل لبناء املنعة. 

رة للتطرُّف، هو مقتضى    وال شكَّ يف أنَّ أول مقتًضى من مقتضيات التصدي للدينامية املدمِّ
الفهم القائم على تفكيك الوقائع وتشبيك متفرقها، وحتليل اخلطاابت وفرز أمناطها، ومجع املعطيات 
مبتطلبات  الشامل  الوعي  من  إطار  احللول يف  مقرتحات  ببعض  اخلروج  حملاولة  أنواعها  وتصنيف 

السياق اجملتمعي. 

تنطلق أوىل استحضار العمل من فهم مجيع القضااي اجملتمعية واملخاطر احملدقة عرب اآليت:

	 .تنفيذ برامج وسياسات تنموية تعاجل مشكالت األطفال وبلورة سبل املعاجلة لتجاوزها
	 .إناء ملف النازحني واملهجرين قسراً من مناطقهم ومحايتهم
	 .تعزيز األدوار التنموية للمؤسسات العاملة يف هذه اجملاالت، وتعزيز قدرات أهلها
	 .بلورة مشاريع تنموية حضارية فاعلة تستقطب أذرع وطاقات الشباب، والسعي إىل متكينهم
	 التصدي احلازم للتطرُّف عرب التعليم الفاعل، واإلعالم، ومؤسسات اجملتمع املدين، والتنمية

البشرية الفاعلة. 
	 .بناء الكفاءات واملؤسسات القادرة مباشرة على تبين هذه املشاريع
	 ،وغسلها للعقول  تقريب  إسرتاتيجيات  وإطالق  املعتدلة،  املتزنة  األصيلة  املضامني  بلورة 

لتضميد اجلراح واالنتقال إىل التنمية البشرية. 
	 تنمية الوعي الديين الوسطي: على املؤسسات الرتبوية واإلعالمية والدينية والتعليمية وغريها

َههم إىل البحث  اليت تـَْغِرُس يف أذهان األطفال التعمُّق يف الفقه اإلسالمي والوعي الديين، وأن توجِّ
يف العلوم. 
	 واملفكرين العلماء  الثقة يف  بعث  بدَّ من  إذ ال  والعلماء:  املربني  الثقة يف  إحياء  وجوب 

واملربني خاصة الذين يتصدون للفتوى وللدعوة يف الوسائل اإلعالمية املختلفة، فلعلَّ إحياء روح 
احملبة واملودة يسهم يف حمو هذه الفجوة اليت ترسبت على األزمان ألسباب عديدة. 

	 إعادة النظر يف بناء مضامني املناهيج الدراسية: إعادة صياغة مناهج الدراسة يف املؤسسات
التعليمية، وتضمينها من القيم الرتبوية ومبا يتصدى لظاهريت اإلرهاب والتطرف انطالقاً من قيمنا 
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الروحية والوطنية، وملِء الناشئة هبا. 
	 أن الواجب  فإنَّ من  للمراقبة  مواقع »األنرتنت« ال ختضع  إذا كانت  األطفال:  حتصني 

حُيصََّن الشباب للتعامل معها تعاماًل إجيابياً َوْفق ما يتطلبه احلال الراهن درءاً هلم من مزالق التطرُّف 
واإلرهاب. 
	 ترشيد املشهد اإلعالمي: ضرورة إعادة النظر فيما يقدَّم من برامج وأعمال درامية على

شاشة التلفزة مبا يساير القيم احلضارية جملتمعنا. 
 

شكل )13( مقارابت تنموية للوقاية من التطرف العنيف
 

 

  

 

 

 

 

المقاربة األمنية
تمكين العاملين في السجون من -1

الكشف المبكر على األفراد المتطرفين
تعزيز الجهود الضبطية والعمل -2

االستخباري االستباقي للكشف عن 
المتطرفين

المقاربة الدينية
تأهيل المؤسسات الدينية -1

وتحسين ظروف عملها
حث العلماء على الخطاب المعتدل -2

وتأهيل األئمة
تجديد الخطاب وتحسين أداء -3

المؤسسات الدينية

المقاربة االجتماعية
إطالق المبادرة الوطنية للتنمية -1

المستدامة
تعزيز المؤهالت العلمية والبشرية-2
إقامة مشاريع مدرة للدخل-3

تحسين فرص الوصول إلى الخدمات -4
األساسية والمهنية والمهارات في مختلف 

المجاالت

المقاربة القضائية
تحديث األطر المؤسساتية -1

والقانونية للتكيف مع ظواهر األرهاب 
ف والتطرُّ

إجراء تعديالت قانونية للحد من -2
استخدام تكنولوجيا المعلومات في 
الترويج والدعاية لألفكار المتطرفة

لمقاربة التربويةا
مراجعة المناهج والمقررات -1

ن الدراسية المتعلقة بالتربية الدينية ع
:طريق ثالثة مداخل

المناهج والبرامج-أ
الحياة المدرسية-ب

الفاعلون-ج
التعاون الدولي-د
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 جدول ) 1 ( ُخُطوات التمكني ودعم بناء القدرات

تطوير رأس املال البشريتطوير اخلطط االحتادية واحمللية

الشباب: التدريب املهين  TVET التمكني وبناء القدرات
املرأة: التمكني –التعليم/ الصحة

ضحااي اإلرهاب: شوهلم ابلرعاية واالهتمام والتمكني

األطفال اجملندين: إعادة التأهيل واإلدماج/ الوقاية يف السجون
التدريب والتوجيه يف جمال حقوق اإلنسان

  وِلما تقدَّم يقتضي لزاماً -ملواكبة واستيعاب، وأتطري كل ذلك- مراجعة البعد اإلعالمي، وتشجيع 
والتمكني  األصالة  لقيم  وحاملة  مربية  حملية  ثقافية  ومنتجات  بديلة،  وبناء  تثقيف  برامج  إنتاج 

اإلجيابية، ومراجعة مناهج إنتاج الرتبية والتعليم وبلورة آلياهتا يف املناطق املتأثرة ابلنزاع. 

 وعلى صعيد آخر، يتطلب منهج املواجهة النظر إىل قضية التشبُّع مببادئ املواطنة وحقوق 
اإلنسان وقيمهما وإمناء املواقف اإلجيابية جتاه الذات واجتاه اآلخر:

شكل )14( منهج نشر مبادئ ثقافة املواطنة

 

إذ ،  وبصورة مبكرة،  يتطلَّب اإلدراك الواعي واالهتمام بشأن مستقبل هؤالء األطفال منَّا أن نتحرََّك اآلن 
ولكن ال ينبغي أن يشك ِّل عدم يقيننا .  يشك ِّل نوعاً من التأمني ضد خسائر من احملتمل أن تكون كبرية جداً 

ذريعًة   املرجح  أو  احملدد  توقيتها  أو  اخلسائر  هذه  مثل  هذه   لكيالالحتمالية  للتأمني ضد  يلزم  ما  نتخذ كل 
كما نعلم أنَّ الضرر الذي يسب ِّبه إمهال هذه الشرحية ال ،  فنحن نعلم أنَّ هناك خطراً حمتمالً وممكناً .  اإلمكاانت

وإنَّه يزداد مع كل يوم نتهاون فيه عن اختاذ اخلطوات الالزمة لتقليص .  رور وقت طويلميكن عكسه قبل م 
 . مساحة الصعوابت اليت تواجهها واحلد من املخاطر اليت هتددها

 
من العنف   وأخرياا ميكن القول إنَّ هناك مخسة مبادئ أساسية تشكِِل ابكورة العمل الرئيس للوقاية

 : املتطرف
، بل يف جتارب الناس وإدراكهم للظلم،  تتجذر حمركات التطرُّف العنيف يف بيئة الفقر لوحدها: ال  األول

 . اليت تؤثر ابلنتيجة يف كرامتهم اإلنسانية
يف الوقت الذي تظهر املعطيات امليدانية أنَّ التطرُّف أضحى ظاهرة عاملية تبقى الدوافع القوية   الثاين:

 . يتطلَّب مناهج وبرامج منبثقة من السياقات اجملتمعية  ممَّا،  كامنة يف البيئات احمللية
لألنساق   الثالث: املعقدة  الطبيعة  ُتدرك  وحينما  للمجتمعات  التحتية  الوجود  مستوايت  تُفهم  حينما 

 . والنظم االجتماعية وقابليتها على التكيف وفق مدايت طويلة األجل تُ ْبىن الثقة أساساً 

نشر ثقافة المواطنة وحقوق اإلنسان والنهوض بها 
فكراً وممارسةً 

العمل على جعل فضاء المؤسسة مجاالً لكل أشكال التغيير 
المسؤول، من أجل تنمية سلوك المواظبة

ممارسة التفكير 
النقدي

حفز المتعلمين على االسهام في بلورة 
المعاني السامية للمسؤولية واالنضباط 
وروح التعاون والتضامن، وذلك بارساء 

أسس التفاهم واالحترام ونبذ العنف 

المشاركة الفاعلة 
واالنخراط اإليجابي في 
الحياة المدرسية وفي 
النشاط المحلي والوطني

االعتماد على 
الوسائل 

السلمية في 
حل النزاعات 
ونبذ العنف 



81

أطفـال داعـش: إرث النــزاع وعتـمـة املستـقبل

يتطلَّب اإلدراك الواعي واالهتمام بشأن مستقبل هؤالء األطفال منَّا أن نتحرََّك اآلن، وبصورة 
مبكرة، إذ يشكِّل نوعاً من التأمني ضد خسائر من احملتمل أن تكون كبرية جداً. ولكن ال ينبغي 
أن يشكِّل عدم يقيننا الحتمالية مثل هذه اخلسائر أو توقيتها احملدد أو املرجح ذريعًة لكيال نتخذ 
كل ما يلزم للتأمني ضد هذه اإلمكاانت. فنحن نعلم أنَّ هناك خطراً حمتماًل وممكناً، كما نعلم 
أنَّ الضرر الذي يسبِّبه إمهال هذه الشرحية ال ميكن عكسه قبل مرور وقت طويل. وإنَّه يزداد مع 
كل يوم نتهاون فيه عن اختاذ اخلطوات الالزمة لتقليص مساحة الصعوابت اليت تواجهها واحلد من 

املخاطر اليت هتددها. 

وأخرياً ميكن القول إنَّ هناك مخسة مبادئ أساسية تشكِّل ابكورة العمل الرئيس للوقاية 
من العنف املتطرف: 

الناس  بل يف جتارب  لوحدها،  الفقر  بيئة  العنيف يف  التطرُّف  تتجذر حمركات  األول: ال 
وإدراكهم للظلم، اليت تؤثر ابلنتيجة يف كرامتهم اإلنسانية. 

تبقى  عاملية  ظاهرة  أضحى  التطرُّف  أنَّ  امليدانية  املعطيات  تظهر  الذي  الوقت  الثاين: يف 
الدوافع القوية كامنة يف البيئات احمللية، ممَّا يتطلَّب مناهج وبرامج منبثقة من السياقات اجملتمعية. 

الثالث: حينما تُفهم مستوايت الوجود التحتية للمجتمعات وحينما ُتدرك الطبيعة املعقدة 
لألنساق والنظم االجتماعية وقابليتها على التكيف وفق مدايت طويلة األجل تـُْبىن الثقة أساساً. 

الرابع: من األمهية مبكان الرتويج لرواايت السالم واألمل يف اجملتمعات املتأثرة ابلنزاع، مبا يف ذلك 
تعزيز الذاكرة اجلمعية واالهتمام ابلرموز الوطنية واالجتماعية عن طريق االحتفال بـ »األبطال احملليني«. 

اخلامس واألخري: يكرب األطفال أغلبهم ويرتعرعون يف بيئات الصراع املشحونة، وهي بيئات 
خضعوا هلا جرباً ال خياراً، ممَّا شكَّل اجلزء األكرب من ذاكرهتم وفهمهم لبيئتهم واحتياجاهتم وهوايهتم، 
مع احلد من خياراهتم أيضاً. وأتسيساً على ما تقدَّم ينبغي أن تكون برامج بناء السالم شاملة، مع 
اتباع نج تنموي تشاركي ينظر إىل »الرؤية الكلية للمجتمع« بداًل من الرتكيز على األفراد »املعرضني 
أساسية من  قبول واستكشاف جوانب  الشباب على  أجل مساعدة  لوحدهم، من  للمخاطر » 

هوايهتم يف بيئاهتم العنيفة. 
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 املقدمة

لعل واحدة من أخطر اآلاثر املرتتبة على النزاعات هي مشكلة األطفال املولودين يف ِخَضمِّ 
النزاع ويف مناطق النزاع. 

أطفال  أو  احلروب(  )أطفال  تسمية  النزاع  نتيجة  املولودين  األطفال  على  يُطلق  ما  عادة 
النزاعات. لإلشارة إىل األطفال املوصومني ابلعار بسبب قيام أمهاهتم ابالرتباط بعالقة مع العدو أو 
األطفال الذين ُولدوا نتيجة حوادث العنف اجلنسي املرتبطة ابلصراعات. يف العراق أيخذ املفهوم 
التنظيم املتطرف  الذين ولدوا آلابء منتمني أو ُيشتبه ابنتمائهم إىل  أوسع، ليشمل األطفال  بعداً 
م أبناء العدو، وتالحقهم وصمة  املكىن »داعش«، إذ يَتعامل اجملتمع وينظر إىل هذه الفئة على أنَّ

االرتباط ابجلماعات اإلرهابية. 

التطرُّف  جبماعات  املرتبطني  مع  التعامل  بكيفية  تتعلَّق  قوانني  أو  سياسات  للعراق  ليس 
العنيف حاله حال كثرٍي من البلدان؛ ممَّا جعل من هذه الفئات هدفاً لإلساءة والتمييز وعمليات 
االنتقام من قبل اجملتمعات احمللية، وهو ما سيشكِّل مظامل جديدة ستثري حتماً موجات مستقبلية 

من التطرُّف العنيف40. 

تُعدُّ قضية األطفال املولودين نتيجة العنف اجلنسي واألطفال الذين ولدوا آلابء من »داعش« 
يف العراق قضية شائكة ومعقَّدة، فثمَّة رفض وعدم تقبُّل رمسي وجمتمعي ابنتظار هؤالء األطفال، إذ 
يُعدُّوَن مصدَر خطٍر وهتديد أمين بداًل من عدِِّهم ضحااي. إىل جانب ذلك فإنَّ القوانني النافذة يف 
العراق ليست مرنة، ومل تدمج هذه الفئة من األطفال يف التشريعات، ممَّا يعرضهم خلطر انعدام اجلنسية. 

40. الربانمج اإلمنائي لألمم املتحدة والشبكة الدولية لعمل اجملتمع املدين: نساء غري مرئيات/ األبعاد اجلندرية للعودة، وإعادة التأهيل 
وإعادة االدماج بعد التطرُّف. 2019. ص 27  .

منظور تحليلي لوضع األطفال الموصومين
 باالرتباط بداعش

د. أسماء جميل *

*  ابحثة واكادميية يف جامعة بغداد.
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املوقف العدائي الذي يبديه اجملتمع جتاه أطفال احلرب وخصوصاً األطفال املرتبطني بداعش 
ا على اجملتمع أبسره. وهذه اآلاثر  له تداعيات وآاثر واسعة النطاق ليس على األطفال فحسب وإمنَّ
ا تتنقل من جيل إىل جيل مثل الوصمة والفقر والصدمة  ال ترافق الطفل مدى حياته فقط، وإمنَّ

ومشاكل اهلوية. 

حتاول الدراسة احلالية أن تسلِّط الضوء على وضع األطفال املولودين نتيجة العنف اجلنسي، 
واألطفال املولودين آلابء من داعش يف العراق والتعرُّف على أهم التحدايت اليت تواجه إعادة دجمهم 
يف اجملتمع، والكشف عن املواقف واملمارسات جتاه هذه الفئة من األطفال وحتديد االستجابة احلالية 

والكشف عن الفجوات يف هذه االستجابة. 

العنيف  التطرُّف  جبماعات  املرتبطني  األطفال  حنو  اجملتمع  فعل  ردود  على  الدراسة  تُركِّز 
وأمهاهتم وأثر ردود األفعال هذه يف إعادة إنتاج التطرُّف العنيف. 

تستند الورقة على املنطلقات األساسية لنظرية الوصم اليت َوجَّهِت االهتمام إىل اجملتمع وأثره 
يف خلق شخصية اجملرم. وخالفاً لعديٍد من حبوث الوصم اليت تُركِّز على تصوُّرات األفراد املوصومني، 
اإلقصاء  مصادر  تتقصَّى  أن  حتاول  احلالية  الدراسة  فإنَّ  تفاعالهتم  على  الوصمة  أتثريات  وعلى 
االجتماعي وردة فعل اجملتمع الذي أنتج الوصمة، أي: الرتكيز على َمن يصدر الوصم عنهم، وليس 

َمن يصدر حبقهم. 

مربرات الدراسة

من املؤسف أنَّ الدراسات اليت تعاجل آاثر النزاع والعنف املبين على النوع االجتماعي، مل 
تتطرَّق لألطفال الذين ُولدوا نتيجة للنزاع مبن فيهم األطفال املولودين عن محل انتج عن اغتصاٍب 
إال يف حاالت اندرة، يف حني تؤكد األدلة املتزايدة حجم املشكالت االجتماعية والنفسية اليت يعاين 
منها هؤالء األطفال والناجتة ابلدرجة األساسية عن التمييز واإلقصاء االجتماعي ووصمة العار اليت 

تالحقهم وتتنقل عرب األجيال. 

ترتكز أهم التحدايت اليت يواجهها أطفال احلرب، وكما بينتها التجارب يف مجيع اجملتمعات 
اليت خاضت صراعات ونزاعات داخلية، ابلتهميش االجتماعي واالقتصادي، إذ يعاين جلهم من 
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الفقر، واحلرمان من التعليم والفرص اليت تساعدهم يف حتقيق أي جناح أو تغيري إجيايب يف حياهتم. 
ُوِلُدوا إثر  م  الناجتة عن أنَّ العار  كما تالحق هؤالء األطفال الوصمة وهي على شكلني، وصمة 
اغتصاب أمهاهتم، ووصمة االرتباط ابجلماعات اإلرهابية. كما يعاين هؤالء األطفال من مشكالت 

اهلوية واالنتماء االجتماعي ومن عدم تقبُّل اجملتمع. 

وتكشف البياانت اليت صدرت عن منظمات يف »رواندا« أنَّ )أطفال القتلة( -كما يطلق 
العنف األسري من أقارهبم، وأنَّ حياهتم  عليهم- يعيشون يف فقر ويواجهون معدالت أعلى من 
ُدمَِّرت ابلكامل. وكثري من األطفال الذين ُوِلُدوا نتيجة عمليات االغتصاب اليت تعرَّضت هلا النساء 

يف البوسنة قد قُِتُلوا على يِد أمهاهتم. 

يواجه أغلب األطفال -يف العراق- الذين ُوِلُدوا يف احلرب آلابء من »داعش« هتديدات 
ابالنتقام41. ويعانون من صعوابت وحتدايت جتعلهم غري قادرين على مواصلة حياة كرمية، مع انعدام 

أي فرصة هلم للنجاح يف حياهتم. 

ومن انحية الصحة والنمو لن يكون هلؤالء األطفال فرصة يف النمو اجلسمي والنفسي والعقلي 
السليم. مع وجود سيل من األدلة اليت تُثبُت أنَّ الضغوط النفسية والتجارب الصادمة اليت تتعرَّض هلا 
األمهات تؤثِّر سلباً على النمو البيولوجي والفسيولوجي للطفل42. وإنَّ الوضع النفسي واملشكالت 
النفسية لألمهات الاليت يواجهن ظروف صعبة سيعيق النمو االجتماعي ألطفال احلرب ويزيد من 

خطر إصابتهم مبشكالت صحية ونفسية )ال سيَّما يف ظل الظروف القاسية اليت يعيشون هبا(. 

 وقد أثبتِت الدراسات أنَّ األمهات الاليت يواجهَن ضغوطاً نفسيًة واجتماعيًة حادة غالباً ما 
يفتقرَن إىل الطاقة والدفاعية، ويظهرَن عواطف فاترة اجتاه أطفاهلن. ومن احملتمل جداً أن تنقل هؤالِء 
األمهات أعراض الصدمة إىل أطفاهلنَّ، إذ أكَّدِت الدراسات أنَّ األطفال يظهرون أعراض الصدمة 
من دون أن يتعرَّضوا إىل جتارب صادمة، وأنَّ هذه األعراض قِد انتقلت إليهم عرب عالقتهم أبمهاهتم، 

41. السومرية نيوز: الغارداين: أطفال داعش االيتام يتعرضون لتهديدات هبجمات انتقامية. موقع السومرية نيوز. نشر يف 27متوز 
2017

/https://www. alsumaria. tv/news/211128
42. نورا سفيان وآخرون: الصحة النفسية والعنف القائم على النوع االجتماعي )دليل تدرييب( منظمة الصحة وحقوق اإلنسان 

2014. ص 131
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فاخلوف يف عني األم؛ سبَّب الصدمة لألطفال وخصوصاً الرضَّع43. 

ا متتدُّ لتشمل  ال تقتصر اآلاثر والتداعيات ملشكلة أطفال احلروب على الطفل فقط، وإمنَّ
اجملتمع، فاملواقف العدائية الرافضة، وعدم تقبُّل اجملتمع ألطفال احلرب وأمهاهتم وسياسات اإلقصاء 
والعزل من شأنا أن تؤدِّي إىل خلِق فئٍة مهمَّشٍة ومعزولٍة وموصومة، ووجود مثل هذه الفئة سيكون 
مصدر هتديٍد ألمن اجملتمع واستقراره، إذ سيؤدِّي الشعور ابلظلم إىل تصاعد مشاعر العداء والكراهية 

جتاه اجملتمع والرغبة يف االنتقام، وسيعيد إنتاج التطرُّف واستمرار دوامة العنف. 

املنهجية

تعتمُد الدراسة على حتليل الوضع44، إذ يساعد مثل هذا التحليل يف فهم مشكلة األطفال 
املولودين نتيجة النزاع، وتشخيص التحدايت اليت تواجه وصوهلم إىل احلقوق ضمن سياقها الواسع. 
الوصول إىل  القدرة على  املولودين آلابء من »داعش«، وذلك لعدم  التحليل على األطفال  ركَّز 
األطفال املولودين نتيجة االغتصاب وأمهاهتم؛ حلسَّاسيَّة املوضوع، ووجود األطفال يف أماكن غري 
معروفة. كما ركَّز على األطفال املتواجدين داخل املخيمات؛ بسبب الضغوطات األمنية اليت حتول 
دون إمكانية إجراء املقابالت مع األمهات ومقدمي الرعاية يف القرى اليت مل جتَل منها العوائل اليت 

على صلة مفرتضة بـ»داعش«، ومجيع املعلومات عن هذه الفئة مستمدَّة من مقدمي اخلدمات. 

ُأجرَي التحليل يف املدَّة املمتدة من شهر أيلول 2018 ولغاية كانون الثاين 2019. ويف 
املناطق اليت خضعت لسيطرة »داعش«، )األنبار، وصالح الدين، وكركوك، واملوصل(. 

شلت أدوات الدراسة: )مراجعة التقارير الدولية، والسياسات الوطنية وخططها، فضاًل عن 
الواثئق اليت أصدرهتا العشائر حول العوائل اليت على صلة مفرتضة بـ»داعش«، والبياانت والفتاوى 
الدينية يف العراق، والتعليمات والقرارات اليت صدرت عن  اليت صدرت عن املؤسسات واهليئات 
اجلهات الرمسية(، وقد ُدجِمَِت املعلومات والبياانت املستقاة من هذه املراجعة يف هيكلية التحليل. 

43. املصدر السابق نفسه
املولودين من االغتصاب  املنسَّق من أجل االستجابة الحتياجات األطفال  )العمل  من مشروع  احلالية جزءاً  الدراسة  44. متثل 
وأمهاهتم). الذي نفذته كل من اليونيسيف وبعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق )يوانمي( ويهدف إىل حتسني استجابة احلكومة 

واملنظمات غري احلكومية ودعم العمل املستمر مع الوزارات ذات الصلة لتعزيز قدرهتا على دعم الناجني.
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كما ُأْجرِيْت )76( مقابلة استهدفت موظفي منظمات األمم املتحدة العاملة يف العراق، 
ومقدمي اخلدمات من العاملني والعامالت يف املنظمات غري احلكومية الدولية واحمللية، كما شلت 

ممثلي/ات املؤسسات الرمسية ذات العالقة وأصحاب املصلحة احلكوميني وأصحاب املعرفة. 

وُعِقَدت )6( مناقشات جملموعات الرتكيز مع األمهات، وُعِقَدت )5( مناقشات مجاعية 
مركَّزة مع مقدمي اخلدمات يف كلٍّ من )األنبار، وصالح الدين، وخميمات جنوب املوصل، وخميم 

داقوق(. 

فضاًل عن نتائج )5( جلسات طاولة مستديرة ضمَّت قادة ووجهاء عشائر ونشطاء مدنيني 
من كل من )صالح الدين، واألنبار، ودايىل، واملوصل، وجمموعة من القادة احملليني اإليزيديني(. 

يتبىنَّ التحليل النهج القائم على احلقوق الذي يستند على املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، 
وموجَّه إىل تعزيز هذه احلقوق ومحايتها. 

املشكلة وأبعادها )السياق العام(

)تنظيم  نفسها  تطلق على  متطرفة  إىل مجاعة  ينتمون  مقاتلون  اجتاح   2014 يف حزيران 
أحكموا  أن  بعد  عراقية  حمافظة  أكرب  اثين  املوصل،  مدينة  بـ)داعش(  وتكىنَّ  اإلسالمية(  الدولة 
سيطرهتم على مدينة الفلوجة يف كانون الثاين من العام نفسه، مث اجتهوا جنوابً للسيطرة على أجزاء 

من حمافظة صالح الدين ودايىل واألنبار وكركوك45. 

تشكَّل هذا التنظيم على أنقاض تنظيم )قاعدة اجلهاد اإلسالمي يف بالد الرافدين( الذي 
نشط يف العراق بعد العام 2003 بوصفه مجاعة مسلحة معارضة قادت سلسلة هجمات ضد 
القوات األمريكية، ورموز الدولة ومؤسساهتا، غري أنَّ أتثريها ضعف وتالشى تقريباً يف العام 2007 
بعد أن كثَّفِت القوات األمريكية عملياهتا ضد قياداهتا وعناصرها وتشكيل قوة من املقاتلني قوامها 

شيوخ العشائر ورجاهلا يف اجملتمعات اليت ظهر فيها التنظيم واملعروفة ابسم )الصحوة(46. 

45. منظمة هيومن رايتس ووتشش: عدالة منقوصة. احملاسبة على جرائم داعش يف العراق )تقرير(. 2017. ص3
https://www. hrw. org/sites/default/files/report_pdf/iraq1217ar_web. pdf

46.  الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان ومنظمة كينات للتوثيق: العراق اجلرائم اجلنسية واجلنسانية املرتكبة ضد اجملتمع اإليزيدي: دور 
املقاتلني األجانب يف تنظيم “داعش”. 2018. ص 6
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العام  يف  نشاطه  واستأنف  وبناءها  واإلدارية  العسكرية  قدراته  هيكلة  الدولة  تنظيم  أعاد 
العراق، ووقف دعم الصحوات وحتوَّلِت  القوات األمريكية من  2011/ 2012 بعد انسحاب 
املناطق اخلارجة عن سيطرة الدولة يف سوراي إىل ساحة للتنظيمات اجلهادية )احمللية واألجنبية(47 
ُيضاف عليها أزمة النظام السياسي العراقي الذي تشكَّل بعد العام 2003، ونجه التمييزي48. 

أسفر إعالن التنظيم املتطرف عن إقامته للخالفة اإلسالمية يف حزيران 2014 عن تشكيل 
حتالف دويل تقوده الوالايت املتحدة للتصدِّي هلذا التنظيم49، واستطاعت القوات العراقية مدعومة 
ابلتحالف الدويل انتزاع املناطق اليت سيطر عليها »داعش« بعد قتال دام أشهر ِعدَّة. انتهى إبعالن 

رئيس الوزراء حيدر العبادي يف كانون األول من العام 2017 النصر على التنظيم رمسياً. 

العسكرية  والعمليات  املتطرِّف  التنظيم  مارسها  اليت  القتل  وعمليات  االنتهاكات  تسبَّبِت 
النتزاع املناطق من سيطرته مبوت اآلالف من السكان املدنيني، فيما خلَّفت سياسات الرتهيب اليت 
اعتمدها يف إدارته للمناطق اليت سيطر عليها لضمان امتثال السكان لقوانينه وجتربة النزوح والتشرد 

ملن فرَّ منهم ذاكرة مثقلة ابألمل50. 

واالستجابة الحتياجات  املاضي،  انتهاكات  مع  للتعامل  أيَّة خطة  احلكومة  عند  تكن  مل 
االنتصاف  مبحاولة  وضحاايه  »داعش«  سياسات  من  املتضررين  قيام  إىل  أدَّى  ممَّا  الضحااي، 
ألنفسهم أبنفسهم، فشهدت املدن والنواحي اليت كانت خاضعة لسيطرة داعش علميات حرق 

47. عزمي بشارة: تنظيم الدولة اإلسالمية املكىن بـ»داعش«، اجلزء األول. إطار عام ومسامهة نقدية يف فهم الظاهرة. املركز العريب 
لألحباث ودراسة السياسات. الدوحة 2017. ص188

48. حيدر سعيد: الطريق إىل سقوط املوصل. يف كتاب تنظيم الدولة اإلسالمية املكىن بـ»داعش«، اجلزء الثاين: التشكل واخلطاب 
واملمارسة. املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات. الدوحة 2017. من ص -168 178

49. لينا اخلطيب: إسرتاتيجية تنظيم الدولة اإلسالمية: ابقية وتتمدد. معهد كارينجي للشرق األوسط. 2015
  https://carnegie-mec. org/2015/06/29/ar-pub-60542

50.  َوْفق تقديرات وزارة الصحة للعام 2016 فإنَّ عدد القتلى جرَّاء سيطرة تنظيم داعش يف عموم املناطق قد جتاوز )18802( 
شخص فيما وصل عدد اجلرحى إىل )36245( مصاب. كما أدت العمليات العسكرية إىل موت اآلالف من السكان املدنيني 
وَوْفق اعرتاف قوات التحالف فإن طائراته قتلت ابخلطأ يف املوصل وحدها )624( مدين على األقل، فيما ذكر رئيس الوزراء العراقي 
يف بيان له أنَّ ما يقرب من )1260( مدين قُِتلوا على األقل أثناء معركة حترير املوصل وقدرت املصادر عدد القتلى من الطائفة 
اإليزيدية الذين قضوا على يد “داعش” ما بني )2000( إىل )2500( شخصاً، أمَّا عدد املختطفني فتصل إىل )6417( بينهم 

)3547( امرأة واجهَن االسرتقاق اجلنسي واالستعباد. 
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للمنازل وتدمريها، وطرد وإخالء قسري وهتديدات ابلقتل، واعتداءات ضد عوائل اهتمت بدعهما 
لتنظيم »داعش«. 

الزواج واالستعباد اجلنسي

وحتديداً  املناطق،  هذه  يف  املتمركزة  والدينية  العرقية  املكوانت  »داعش«  تنظيم  استهدف 
يف مدينة املوصل من مسيحني وتركمان شيعة وإيزيديني، وشهد أبناء هذه املكوانت سلسلًة من 
االنتهاكات اليت هتدف إىل إفراغ املناطق اليت سيطر عليها داعش من املكوانت العرقية والدينية وكان 

من أخطرها العنف اجلنسي ضد النساء اإليزيدايت. 

يف آب 2014 استوىل مسلحو التنظيم على منطقة سنجار يف محلة اعتمدها التنظيم حملو 
الداينة اإليزيدية واختطف عدد كبري من اإليزيديني الذين يرتكزون يف هذه املنطقة وقتل عدد من 
الرجال وأجرب آخرون على اعتناق اإلسالم حتت طائلة القتل، فيما ُفِصَلِت النساء والفتيات، وجرى 

بيعهن أو تقدميهن كهدااي ملقاتلي الدولة اإلسالمية أو أجربَن على الزواج منهم51. 

اعرتف التنظيم أبنَّ َأْسَر واسرتقاَق النساء واألطفال اإليزيدين هو إعادة ‘حياء ملمارسة السيب 
)أْسر النساء واسرتقاقهنَّ(، وعدُّهنَّ غنائم حرب؛ ألننَّ مشركات52. 

امتدت سيطرة »داعش« على عديٍد من املدن والقرى العراقية زهاء ثالث سنوات، أُْبرَِمْت 
خالهلا اآللف من عقود الزواج بني نساء عراقيات ومقاتلي التنظيم، سواًء كانوا أجانب أم عراقيني، 
وعديد من هذه الزجيات جرت ابإلكراه. وحرص التنظيم على أن يعقد الزواج داخل حماكم شرعية 
أسَّسها هلذا الغرض، إذ أنشَأ يف املوصل وحدها 7 حماكم موزَّعة على أحناء متعددة من احملافظة، 

وخصَّص هلا قضاة عرب وأجانب. 

أَْوىَل التنظيم أمهيًة كبريًة للزواج، وإجناب الذرية، حبيث شكَّال إسرتاتيجية ومنهجاً حاول عن 
طريقه حتقيق أهداف تنظيمية تتجاوز إشباع الغرائز، أو بناء أسرة، أو العمل مبا أوصى به اإلسالم. 

51. منظمة العفو الدولية: الفرار من اجلحيم، التعذيب والعبودية اجلنسية يف األسر لدى الدولة اإلسالمية يف العراق األمانة العامة 
ملنظمة العفو الدولية: اململكة املتحدة 2014. 

52. الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان ومنظمة كينات للتوثيق: العراق اجلرائم اجلنسية واجلنسانية املرتكبة ضد اجملتمع اإليزيدي: دور 
املقاتلني األجانب يف تنظيم »داعش«. 2018. ص 12



90

مركز البيان للدراسات والتخطيط

واألجانب  منهم  احملليني  املقاتلني  جذب  التنظيم  إليها  سعى  اليت  األهداف  أهم  ومن   
واستقطاهبم، وزايدة قدرته يف التجنيد. وتعزيز سياسته بعيدة املدى والرامية إلدامة وجوده وضمان 
اجلنسي  االستعباد  ينطبق على  ما  وأيدولوجيته. وهو  مبفاهيمه  املؤمنني  املقاتلني  جيل جديد من 
للنساء من الطائفة اإليزيدية، إذ أعلن التنظيم يف منشوراته أنَّ الغاية من السيب تكمن يف زايدة عدد 
مقاتليه عن طريق والدة النسوة الاليت ُسِبنَي ألطفاٍل يكربون حتت حكم التنظيم، وينتشرون للقتال 

من أجل حتقيق رسالته53. 

استعان التنظيم -لتحقيق ذلك- وَوْفق تقرير األمني العام لألمم املتحدة حول العنف اجلنسي 
يف النزاع ابألدوية والعالجات اهلرمونية للتسريع يف نضج الفتيات جسدايً؛ الستغالهلنَّ جنسياً ويف 

إجناب ذرية54. 

كما استخدم داعش العنف اجلنسي واسرتقاق النساء لزايدة إيراداته عن طريق أموال الفدية 
اليت منحت مقابل األسريات اإليزيدايت55∗. 

من سياسات  تغيريات دميوغرافية وبوصفه جزءاً  اجلنسي إلحداث  والعنف  الزواج  واعتمد 
ا أسلحة بيولوجية، وَوْفق  اإلابدة اجلماعية للطائفة اإليزيدية، إِذ استعملت أجساد النساء كما لو أنَّ
وصف تقرير األمني العام لألمم املتحدة لتغيري الرتكيبة السكانية للمنطقة ولتدمري الداينة اإليزيدية. 

وأتيت أمهية الزواج واملصاهرة وإجناب الذرية يف فكر التنظيم وممارساته حبسب الباحث حممد 
ابو رمان من اعتقاده أبمهية أنساق القرابة وعالقات املصاهرة يف أتسيس جمتمع جهادي متماسك؛ 
لذلك تبنت هذه اجلماعة مسألة تعدُّد الزوجات ومالت معظم قياداته إىل الزواج أبكثر من امرأة. 

َع عن طريق منح  وقِد ارتفعت معدالت الزواج املتعدِّد خاصة بني مسلحي التنظيم، وُشجِّ
املكافآت املالية أو األاثث وأجزاء من الغنائم56. ويف هذا السياق وظَّف تنظيم داعش عالقات 

53. املصدر السابق
54. تقرير األمني العام لألمم املتحدة حول العنف اجلنسي يف النزاعات نيسان2016 

55. يشري تقرير االمني العام لألمم املتحدة حول العنف اجلنسي اثناء النزاعات ان هذه املدفوعات بلغت 45-35 مليون دوالر 
خالل عام 2015 كما مت دفع 850 الف دوالر مقابل االفراج عن 200 من اإليزيديني. تقرير األمني العام لألمم املتحدة حول 

العنف اجلنسي يف النزاعات نيسان2016 ∗ 
56. نريوز استاتيك: صعود تنظيم “الدولة االسالمية “ يف العراق اخللفيات واملمارسات يف كتاب تنظيم الدولة اإلسالمية املكىن 

بـ»داعش«، اجلزء الثاين: التشكل واخلطاب واملمارسة. املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات. الدوحة 2017. ص 123
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الزواج لتوطيد صالته وعالقاته ابجملتمعات احمللية، فأوىل اهتماماً خاصاً بتزويج مقاتليه من فتيات 
اتبعات هلذه اجملتمعات، ويفسر وجهاء العشائر هذا التوجه يف أنَّه حماولة الستدراج إخواننَّ وأهلهنَّ 

لالخنراط يف التنظيم. 

اآلالف  اجلنسية  والعبودية  الزواج  بعالقات  التنظيم  أبداه  الذي  املتزايد  االهتمام  عن  نتَج 
من األطفال ليضافوا إىل أعداد األطفال املولودين لرجال اخنرطوا يف تنظيم داعش قبل ظهور هذا 

التنظيم. 

حجم املشكلة

ال توجد إحصائيات حول عدد األطفال املولودين عن الزجيات اليت حدثت أثناء سيطرة 
داعش أو الذين ولدوا نتيجة العنف اجلنسي. ومع ذلك قدرت إحدى املراكز البحثية عدد النساء 
فيما أحصت   .201657 العام  امرأة يف  ألف   )31( بـ  اخلالفة  بدولة  ما يسمى  داخل  احلوامل 
ُلوا من قبل تنظيم الدولة اإلسالمية  املفوضية العليا لالجئني التابعة لألمم املتحدة )800( رضيع ُسجِّ

يف املناطق اخلاضعة لسيطرته58. 

وإذا اعتمدان على عدد املقاتلني فقط من العراقيني يف صفوف داعش يضاف إليهم العاملني 
يف مؤسساته املختلفة واملروجني واملبايعني فإنَّ عدد املتضررين من األطفال سيكون كبرياً جدًا59. 

وُتظهُر آخر قائمة حمدَّثة حلجم النازحني أنَّ عدد األطفال يف املخيمات اليت نزحت إليها 
العوائل املرتبطة بـ»داعش« بعد أن طُرِدوا من مناطقهم ومل ُيْسَمح هلم ابلعودة يف جنوب املوصل 

فقط يتجاوز )99246( طفاًل ونسبة كبرية منهم ُولدوا آلابء من »داعش«. 

57. زهراء الغليمي: أين ذهب األطفال الذين أجنبهم مقاتلو داعش ابالغتصاب. موقع ساسة 19 اذار 2018. 
 /https://www. sasapost. com/isis-children

58. بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق: تعزيز ومحاية حقوق ضحااي العنف اجلنسي الذين وقعوا يف أسر »داعش« أو يف املناطق 
اليت سيطر عليها »داعش«. 22اب 2017 

59. تبني قوائم صرف األجور )الكفاالت( اليت كان يستلمها أعضاء التنظيم واليت عثر على نسخ إلكرتونية منها بعد حترير املوصل 
)قوائم إلكرتونية معدة بنظام األكسل ختص الرواتب املدفوعة ملقاتلي التنظيم يف والية دجلة أطلعت الباحثة على نسخة منها( أبنَّ 

عدد املقاتلني أو العاملني يف صفوف “داعش” كما جاءت تسميتهم يف القوائم عدا مدينة املوصل يصل إىل )53735(. 
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وُتشري إحصائية غري رمسية نقاًل عن مصادر حكومية ظهرت مؤخراً أنَّ ما يُقارب )280( 
ألف شخص معظمهم من النساء واألطفال يرتبطون بصلة مفرتضة بتنظيم داعش يواجهون خطر 

العزل واالحتجاز وتعليق حياهتم إىل أمد غري معروف)60(. 

ومن الصعب متييز األطفال الذين ولدوا إثر االغتصاب، إذ ال توجد إحصائيات عن عدد 
دراسة  أنَّ  غري  اإليزيدايت.  النساء  له  تعرضت  الذي  اجلنسي  للعنف  نتيجة  املولودين  األطفال 
النساء  نسبة  أنَّ  إىل  أشارت  اإليزيدايت  السبااي  حول  االجتماع  قسم  اآلداب  إىل كلية  ُقدِّمت 
بلغ  له قد  الذي تعرضَن  للعنف اجلنسي  نتيجة  الاليت محلَن وأجننَب أطفااًل  والفتيات اإليزيدايت 
%6 من جمموع العينة البالغة 111 امرأة وفتاة تعرضت لألسر. وجل هذه النسبة تركت أطفاهلا 

عند عودهتا61. 

أمَّا األطفال املولدين نتيجة لالستغالل اجلنسي الذي تعرضت له النساء فعادة ما يـُْرَموَن. 
ورمي األطفال املولودين نتيجة العنف اجلنسي عند والهتم هي استجابة شائعة يف السياق الثقايف 
العراقي بوصفها وسيلة للتخلص من وصمة العار، إذ ُيرتَُك األطفال املولودين خارج إطار الزوجية 
للمرأة  الذي ميكن  احملرَّم  الفعل  دلياًل على حادث  يلتقطه؛ ألنَّ وجوَدهم يشكِّل  أو ملن  للموت 
إخفاءه. وَوْفق مدير دائرة محاية األسرة فقد ُعِثَر على 8 أطفال أحياء يف صالح الدين ودايىل خالل 
السنة املاضية مع عدم وجود أي معلومات عن حاالت اغتصاب أُبِْلَغ عنها يف هاتني احملافظتني. 
62 فيما أظهرت مسؤولة جلنة املرأة يف ديوان حمافظة نينوى خالل مقابلة أجريت معها صوراً لعدد 

من األطفال الذين وجدوا يف أكياس أو صناديق مرميني يف الطرقات ويف مناطق تبعد مبسافة عن 
املخيمات، كما أكَّد مقدِّمو اخلدمات يف املنظمات العاملة يف املخيمات على حوادث متكررة ُعِثَر 
فيها على أطفال حديثي الوالدة يف احلمامات ويف مكبات النفاايت، ويف الطريق العام املؤدي إىل 
م ُوِلُدوا  املخيَّم، وغالباً ما يكونوا ميتني. وعادة ما يستنتج من رمي األطفال هبذه الطريقة على أنَّ

نتيجة حوادث اغتصاب أو استغالل جنسي تتعرَّض له النساء داخل املخيمات. 

60. نقاًل عن هيومن رايتس ووتش العراق: حبس العائالت ذات العالقة املزعومة بـ»داعش” غري قانوين، 2019. 
https://www. hrw. org/ar/news/2019/05/07/329899 

العراق. رسالة ماجستري غري  العائدات يف  61. ران جاسم حممد محزة: السبااي دراسة اجتماعية ميدانية لإليزيدايت املختطفات 
منشورة مقدمة إىل كلية اآلداب جامعة بغداد 2018

62. العميد علي هادي مدير دائرة محاية األسرة يف وزارة الداخلية خالل حلقة نقاشية عقدت يف مجعية األمل يف 12 متوز 2019
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من هم أطفال احلرب الذين خلفتهم سيطرة »داعش«؟!

أطفال  الدراسة ميكن حتديد  املستهدفة يف هذه  الفئات  تقدَّم ولغرض حصر  ما  يف ضوء 
م األطفال املولودون نتيجة العنف اجلنسي الذي تعرضت له أعداد  احلرب يف العراق وتعريفهم أبنَّ
)غري معروفة( من النساء يف مناطق النزاع يف العراق، أو الذين ُوِلُدوا نتيجة إجبار أمهاهتم على الزواج 
من عناصر داعش، أو نتيجة اضطرار أمهاهتم ابختاذ إسرتاتيجيات أتقلم سلبية )إبقامة عالقة خارج 

إطار الزواج( حتت ضغط الظروف املعيشية اليت رافقت حالة النزاع. 

سيشمل املصطلح أيضاً األطفال الذين ُوِلُدوا عن زواج عناصر »داعش« من نساء عراقيات 
أو أجنبيات. وهناك ما يربر شوهلم هبذا املصطلح، إذ سيرتتَّب على الطريقة اليت ينظر هبا ويتعامل 
هبا اجملتمع مع هؤالء األطفال اآلاثر والنتائج املرتتبة على األطفال الذين ولدوا نتيجة العنف اجلنسي 
نفسها. وتالحق الفئتني الوصمة االجتماعية، سواًء وصمة االرتباط ابجلماعات اإلرهابية والوصمة 
م أطفال )غري شرعيني( طاملا ال يـُْعتـََرُف بعقود زواج أمهاهتم، وال يسمح هلم ابحلصول  الناجتة يف أنَّ

على هوية أحوال مدنية ومعرضني خلطر انعدام اجلنسية. 

يتوزع األطفال املولودون نتيجة النزاع على أربع فئات أساسية: 

الفئة األوىل: األطفال الذين ُوِلُدوا نتيجة االغتصاب. 

الفئة الثانية: األطفال املولدين من أبويني غري عراقيني ينتمون لـ»داعش« )األطفال األجانب(. 

الفئة الثالثة: األطفال الذين ُوِلُدوا آلابء من »داعش« عراقيني وأجانب. 

الفئة الرابعة: تشمل األطفال الذين ُوِلُدوا خارج إطار الزواج واألطفال الذين متتنع أمهاهتم 
عن تسجيلهم خوفاً من املالحقات األمنية واألطفال الذين فـََقَدوا واثئقهم نتيجة للحرب. 

هؤالء األطفال يتوزعون على أماكن خمتلفة، ولكن ميكن تصنيفهم تبعاً ألماكن وجودهم 
إىل قسمني: 

القسم األول: يعيش رفقة أهله سواًء كانت األم أم أهلها أ أهل األب. وقد يكونوا ضمن 
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خميمات خاصة ابحتجاز عوائل »داعش« أو موجودين يف قراهم، ومل خُيَْلوا منها. أو رفقة أمهاهتم 
املعتقالت يف السجون

 والقسم اآلخر: ِمن األطفال َمن هو فاقد للرعاية األسرية، وُوِجُدوا مرتوكني لوحدهم، إمَّا 
بسبب موت األبوين وإمَّا بسبب اعتقال األم، ويتوزعون يف دور الدولة لأليتام أو يف خميمات خاصة 

ابحتجاز عوائل »داعش«. 

املقاربة النظرية 

وأثر  النزاع،  ِخَضمِّ  املولودين يف  األطفال  اجملتمع حنو  فعل  ردود  حتليل  الدراسة يف  تعتمد 
املواقف االجتماعية يف وصول هذه الفئة من األطفال إىل حقوقهم على املنطلقات األساسية لنظرية 

الوصم. 

املوصومني  والنساء  األطفال  لوضعية  حتليلي  منظور  لتطوير  األنسب  النموذج  الوصم  يُعدُّ 
يتعامل اجملتمع معهم والتأثريات احملتملة للوصمة، لسببني:  املتطرفة، وكيف  ابالرتباط ابجلماعات 
األول، ألنَّ وصمة العار ومواقف اجملتمع ظهرت بوصفها التحدي األول الذي يواجه جهود إعادة 
التحدي األول أمام حتقيق السلم املستدام،  بـ»داعش«، وميكن أن تكون  املرتبطة  العوائل  ادماج 
املوصوم، وإىل  إزاء  فعله  اجملتمع وردود  االهتمام من اجملرم وأفعاله إىل  الوصم حيوِّل  واآلخر، ألنَّ 
العمليات االجتماعية اليت تقود إىل وصم األفراد من مَثَّ تغيري نظرهتم عن أنفسهم ونظرة اآلخرين 
هلم63، ومن مثَّ فهي منوذج مالئم أيضاً لوصف ما يقع على هذه الفئة من حتامل ومتييز ورفض وإبعاد 

وطمس للهوية. 

63. عبد هللا سامل عبد هللا الدراوشة: املعرفة والوصم االجتماعي واجتاهات طلبة اجلامعة االردنية حنو املصابني مبرضى اإليدز. رسالة 
دكتوراه يف علم االجتماع مقدمة اىل كلية اآلداب جامعة مؤتة 2010. ص15
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الوصم/ داللة املفهوم وأنواعه وأسبابه

تتنوَّع استعماالت مفهوم الوصم وتتعدَّد تعاريفه وتفسرياته وذلك بسبب توظيف املفهوم يف 
ظروف خمتلفة وغري متشاهبة ولكل من هذه الظروف خصائصه وفرادته، وهو ما اضطرَّ الباحثني إىل 
إجياد طرائق متعدِّدة لتعريف الوصم من جهة اثنية فإنَّ هذا املفهوم يتعدَّد وخيتلف َوْفق احلقول املعرفية 
اليت تتناوله يف مقدمتها علم النفس االجتماعي، وعلم اإلجرام، وعلم االجتماع، واألنثروبولوجيا. 

ُتشري الوصمة إىل العملية اليت تنسب فيها اآلاثم واألخطاء الدالة على االحنطاط اخللقي إىل 
ا  أشخاص يف اجملتمع فتصفهم بصفات سلبية جتلب هلم العار64، ويعرِّف »جوفمان« الوصمة أبنَّ
الصفة اليت جتعل الفرد خمتلفاً عن اآلخرين ويُقوَُّم يف عقولنا من شخص كامل واعتياديٍّ إىل شخص 

ملوٍَّث وخصم65. 

كما يُعرَّف الوصم أبنَّه إطالق صفات غري مرغوب فيها وإلصاقها على حنو جيرَّد املوصوم 
من التقبُّل االجتماعي وجيعل منه آخر خمتلف عن مجاعة »النحن«66. 

االستياء  عن  تعبرياً  بوصفها  ابلفرد  تلصق  سلبية  ذهنية  ا صورة  أبنَّ أيضاً  الوصمة  وُعّرَِفِت 
يف  السائدة  واملبادئ  القيم  عن  وخارج  سوي،  غري  سلوك  اقرتافه  نتيجة  الفرد  هلذا  واالستهجان 
اجملتمع، ويوصم الشخص حينما ُتطلُق عليه نعوت مث يصنَّف يف جمموعة حتمل الصفات والسمات 

نفسها ما يؤدِّي إىل فقدانه منزلته ومكانته االجتماعية وإىل التمييز ضده يف كافة التعامالت67. 

مثة أنواع خمتلفة من الوصم وقد حدَّد »جوفمان« وهو أبرز من تناول هذا املفهوم ثالثة أنواع 
أوهلا الوصمة املتعلقة ابلعيوب اجلسدية اليت تتعلق ابلتشوهات اجلسدية. والوصمة املتعلقة ابلعيوب 
ا ترتبط ابلطريقة ايل يوجد فيها  يف الشخصية اليت ترتبط عادة بصفات األفراد وهوايهتم، مبعىن أنَّ
64. شرقي رحيمة: الوصم االجتماعي للمرأة املطلقة )حتليل سوسيو أنثروبولوجي( جملة الباحث يف العلوم االنسانية واالجتماعية 

العدد32جانفي 2018 اجلزائر. ص175
65. ذايب البداينة: تطوير مقياس للوصم االجتماعي للمصابني مبرضى اإليدز. جملة جامعة الشارقة للعلوم االنسانية واالجتماعية. 

اجمللد 9 عدد 2. يونيو2012. ص48
https://www. moso3a-shamela. com/2019/06/blog-post_364. html 66.املوسوعة املعرفة الشاملة

67.  فرج عودة يوسف احلو: الوصمة وعالقتها أبعراض االضطراب النفسي لدى زوجات عمالء االحتالل يف قطاع غزة. رسالة 
ماجستري يف الصحة النفسية مقدمة اىل كلية الرتبية. اجلامعة االسالمية بغزة. 2015. ص29
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العقلي. والوصمة  التخلُّف  السجون، ومصحات املخدرات ومراكز  ما ختصُّ نزالء  الفرد، وغالباً 
العشائرية واليت ترتبط ابلتقييم السليب لألفراد بناًء على انتماءاهتم العرقية أو اإلثنية والعشائرية68. 

غري أنَّ الوصمة اليت يعاين منها األطفال والنساء املرتبطات بـ»داعش« ال تنتمي إىل هذه 
التصنيفات، وهي أقرب إىل ما يسمَّى بوصمة الرتابط )stegmati correlation( مبعىن أنَّ 
وليس  موصوم،  إىل شخص  انتساهبم  بسبب  االجتماعي  الوصم  »داعش« خيتربون  أسر  أعضاء 
اهلوية  استالب  من  األشخاص  هؤالء  مثل  ويعاين  ذاتية،  خصائص  بوجود  إحساسهم  بسبب 
م يشرتكون مع أشخاٍص موصومني ابلنسب69. وقد وجد األطفال  )Identite spolje(؛ ألنَّ
والنساء املرتبطني بداعش أنفسهم يف وضعية مبهمة ومتناقضة يف اجملتمع، فـَُهم أسوايء، ومل يتورطوا 
يف أعمال التنظيم، وغري مسؤولني عن اجلرائم واالنتهاكات اليت ارتكبها عناصر »داعش« لكنَّهم يف 

الوقت نفسه خمتلفني عن اآلخرين )األسوايء( وُجّرِدوا من أهلية القبول االجتماعي. 

للوصم وظيفة اجتماعية فهو يساعد على بلورة نقمة اجملتمع وغضبه ضد َمن خيالف قواعده 
وقِد انعكس ذلك واضحاً يف موقف اجملتمعات احمللية العدائية من األسر اليت انتمى أحد أفرادها إىل 
التنظيم. يف سياق غياب أي خطة حكومية للتعامل مع انتهاكات املاضي واالستجابة الحتياجات 

ضحااي »داعش«. 

ومن وظائف الوصم أيضاً أنَّه يعمل مبثابة الرادع هبدف حتقيق التوافق يف املستقبل مع القاعدة 
القانونية فهو نوع من العقوبة يوجهها اجملتمع ضد األشخاص حينما خيالفون قواعده وهو ال يقل 
أمهية عن العقوابت اليت يفرضها القانون ويف كثري من األحيان ُيصدر معها ويالزمها ويستمر حىت 

بعد تنفيذ العقوبة القانونية 70. 

غري أنَّ ما جيب أن نتوقف عليه هنا هو أنَّ هذه العقوبة أي: الوصم غري رادعة فهي تتعارض 
احلقد  يُِثرُي  ممَّا  اجملتمع،  وبني  بينه  التفاعل  تدمري  إىل  وتؤدِّي  املوصوم  الشخص  تكيُّف  إعادة  مع 

68. ذايب البداينة: مصدر سابق. ص 58
69. فؤاد أعراب: التدبري الطيب واألسري لوصم التوحد يف مدينة القنيطرة املغربية من اإلنكار إىل االعرتاف. جملة عمران العدد31/8. 

شتاء 2020. ص 35
70.. عامر العورااتين: الوصم االجتماعي حرية مع وقف التنفيذ موقع الرأي. نشر بتاريخ 9/2/2020.

https://alrai. com/article/10523003/ %B0 
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والعداوة عنده، وَوْفق »جورج ميد« فإنَّ املبالغة يف هذه العقوبة واالجتاه العدائي الذي يبديه اجملتمع 
وغياب املساندة االجتماعية سيؤدي إىل مزيد من االحنراف ال بل إنَّ ردة فعل اجملتمع غالباً ما تفضي 
إىل تقوية السلوك املنحرف وليس إىل اختزاله، وستؤدي اجلزاءات والعقوابت إىل ما يسمَّى االحنراف 
الثاين 71. وأكَّد »هوارد بيكر« يف كتابه )الغرابء( ما ذهب إليه جورج ميد حينما يعرِّف ردة فعل 
وتعريفات  وألقاب  اجملرم عن طريق وضع عالمات  تصنع  اجتماعية  أبنَّه عملية  الوصم  أو  اجملتمع 

تلصقها اجلماعة ابلفرد املخالف لقواعد السلوك خلدمة أغراض اجلماعة وحتقيق أهدافها 72. 

سريورة الوصم )كيف حيدث الوصم(؟

املتحدة  الوالايت  يف  وحتديداً  املاضي  القرن  من  الثاين  النصف  يف  الوصم  نظرية  ظهرت 
ع أسباب ظهورها إىل عوامل اجتماعية فضاًل عن اهلمِّ األكادميي تتمثَّل  األمريكية وهناك َمن يرجِّ
دفعت  اليت  املدنية  احلركات  وتنامي  العنصرية  الفصل  وسياسات  املساواة  وعدم  العرقي  ابلتمييز 
ابلباحثني واملفكرين يف أمريكا إىل حتويل االهتمام من اجملرم وبيئته وحميطه ورفاقه إىل دور السلطة 
وإساءة استخدام القوة ضد بعض اجلماعات خاصة العرقية الفقرية. إذ أشارت األفكار األولية هلذه 
النظرية إىل أنَّ الذين ميلكون القوة يف اجملتمع يستخدمون أتثريهم يف توجيه القانون اجلنائي ملنافعهم 

اخلاصة يف حني تواجه احنرافات الطبقة الفقرية بعقوابت شديدة73. 

ر عالقة الوصم ابجلرمية إىل أنَّ وصم األشخاص هو الذي  تذهب النظرايت احلديثة اليت تفسِّ
خيلق شخصية اجملرم، إذ حتتوي عملية صنع اجملرم على عناصر أوهلا وضع عالمات وألقاب وتعريفات 
نقوم إبلصاقها ابلشخص فيبدأ النظر إىل نفسه عن طريق اآلخرين، ويستجيب لآلخرين، وهكذا 
تتشكَّل شخصية اجملرم74. وِطبقاً هلذه احلقائق فإنَّ وصم األطفال بــ»الدواعش« ورفض قبلوهم على 

أساس هذا الوصف سيحوهلم إىل »دواعش« فعاًل. 

71. فرج عودة يوسف احلو: الوصمة وعالقتها أبعراض االضطراب النفسي لدى زوجات عمالء االحتالل يف قطاع غزة. مصدر 
سابق. ص 14

72. عامر العورااتين: مصدر سابق. 
73. شرقي رحيمة: الوصم االجتماعي للمرأة املطلقة )حتليل سوسيو أنثروبولوجي( جملة الباحث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

العدد32جانفي 2018 اجلزائر. ص175
74. حممد غازي صبار: مفهوم الذات لدى جمهويل النسب املودعني يف دور الدولة وعالقتها ابلوصم االجتماعي. رسالة ماجستري 

غري منشورة مقدمة إىل كلية اآلداب جامعة بغداد 2000. 
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أمَّا كيف حيدث الوصم فيذهب »هوارد بيكر« إىل أنَّ املضمون األساسي هلذه العملية يرتكَّز 
على التأثريات املهمة اليت حيدثها إلصاق صفة االحنراف أو أي صفة سلبية أخرى أبفراد معينني، 
وكيف يُنظر إىل هؤالء األفراد من قبل سائر اجملتمع، وكيف ينظرون هم إىل أنفسهم. غالباً ما يكون 
رد فعل اجملتمع جتاه املوصومني وما يصاحبه من مواقف واجتاهات سلبية حنوهم سواًء كانت فردية 
أو رمسية معرباً عن االستنكار والرفض االجتماعي والنبذ االجتماعي هلم وألسرهم بصفة خاصة 
ممَّا يفرض عليهم نوعاً من العزلة 75. والوصمة اجلنائية َوْفق »بيكر« ترتبط ارتباطاً وثيقاً ابلسلوك 

اإلجرامي وتوجد بردود فعلها يف مجيع اجملتمعات. 

بوصفه  ومناقشته  الذات  مفهوم  على  تركيزها  طريق  عن  الوصم  الرمزية  التفاعلية  فسَّرت 
مرادف للدوافع اليت تدفع السلوك76. تتشكَّل الذات بوساطة التفاعل االجتماعي عن طريق تبين 
االجتاهات اليت يكِّونا اآلخرون الذين يدخل معهم املرء يف عملية التفاعل77، وأعطى هذا املنظور 
حلكم اآلخرين أمهية كبرية يف تشكيل الشعور ابلذات فالفرد على َوْفقهم يتبىنَّ اجتاهات اآلخرين 
وآرائهم حنوه، والتسليم هبا بوصفها صورة لذاته، وتعتمد رؤيتنا لذاتنا على حنو مباشر على التقوميات 

واألحكام اليت نتصوَّر أنَّ اآلخرين حيملونا عنَّا. 

يصنع  واإلنسان  اإلنسان  يصنع  اجملتمع  النظرية »إنَّ  روَّاد هذه  أهم  أحد  ويؤكِّد »كويل« 
اجملتمع«78وَوْفق هذه الفكرة فإنَّ الذات واجملتمع يعمالن سواًي على تعريف أحدمها لآلخر، وإنَّ 
أحدمها مرجع لآلخر فاجملتمع ميثِّل املرآة اليت تنعكس عليها ذواتنا, وان إدراكنا لذواتنا يتشكل عن 
طريق رؤية اآلخرين لنا ويف الوقت نفسه فإنَّ الذات متثِّل مصدراً لألفكار االجتماعية ويف داخلها 
نتخيَّل اجملتمع، ولكي يدعم هذه العالقة بني الذات واجملتمع قدَّم »كويل« مفهوم املرآة العاكسة 
للذات Looking Glass Self الذي يُعدُّ من أهم إسهاماته يف جمال مفهوم الذات، وفيه يؤكِّد 
على الطبيعة االجتماعية للذات وأتثري األحكام واالنطباعات اليت حيملها اآلخرون اجتاه الشخص 

75. عبد هللا سامل عبد هللا الدراوشة: املعرفة والوصم االجتماعي واجتاهات طلبة اجلامعة االردنية حنو املصابني مبرضى اإليدز. مصدر 
سابق. ص16

76.حممد علي حممد: رواد علم االجتماع )اإلسكندرية: اهليئة املصرية العامة للكتاب 1976( ص 375. 
77. ارفنج زايتلن: النظرية املعاصرة يف علم االجتماع، ترمجة: حممد عودة وآخرون، الكويت: دار السالسل، 1989. ص173

78. حممد علي حممد: مصدر سابق. ص 318. 
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يف تشكيل صورته عن ذاته، وكيف أنَّ شعور الفرد حول نفسه ما هو إال انعكاس ألفكار اآلخرين 
حوهلا79. 

وحدَّد »جونز وفارينا وهاستورف وماركوس وميللر« الوصم عن طريق مرحلتني، األوىل: هي 
عزل الفرد عن اآلخرين وربطه خبصائص غري مرغوبة. واملرحلة األخرى: هي جتنُّب الناس للوصم بعد 
ربطه ابخلصائص غري املرغوبة ولصق املعاين السلبية والصور النمطية مث جتنبُّه أي: املوصوم من األهل 

واألقارب واألصدقاء جتنباً لتعميم الوصم80. 

ولغرض فهم كيفية حدوث الوصم وضع »بروس لينك، وجو فيال« منوذجاً للعملية اليت تنتج 
وضعية »الالتكافؤ« يف القوة املميزة للوصم. وحيدث الوصم َوفق كالمهما حينما تتضافر عدد من 

املكوانت أو العناصر وعدَّها شرطاً أساسياً حلدوث الوصم. 

املكوِّن األول: التمايز والتصنيف وحُتَدَّد االختالفات العملية يف مجاعة حمددة وومسها. مبعىن 
حتديد أو اصطفاء الفروق ووضع عالمة عليها أو وضع األفراد فوارق بينهم على َوْفق االختالفات 

احملدَّدة اجتماعيًا81

فيها،  مرغوب  غري  خبصائص  املوصومني  األشخاص  تربط  قناعات  سيادة  الثاين:  املكوِّن 
وبصور منطية سلبية. وهو ما ينتج حكماً منطياً. 

املكوِّن الثالث: هو عزل األشخاص املعرَّضني للحكم اجلاهز داخل فئات خمتلفة عن اجملموعة 
املهيمنة أو الواصمة، فيصبحون آخر خمتلف عن مجاعة )النحن(. 

املكوِّن الرابع: تعرُّض األفراد إىل العزل، وفقدان املكانة والتمييز، وما يرتتب على ذلك من 
عواقب تتمثَّل ابلتفاوت االجتماعي وعدم التكافؤ. 

املكوِّن اخلامس: توقف الوصم حبيازة قوة اجتماعية واقتصادية تسمح بتعريف االختالف 
79. حممد علي حممد: مصدر سابق. ص 318. 

80. نقاًل عن: فرج عودة يوسف: الوصمة وعالقتها أبعراض االضطراب النفسي لدى زوجات عمالء االحتالل يف قطاع غزة. 
مصدر سابق. ص29

81. فؤاد اعراب: مصدر سابق. ص34. 
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والفوارق وبناء صور منطية وعزل األشخاص. 82إذن، توجد الوصمة حينما تتظافر معاً عناصر الوسم 
والتنميط والعزل وفقدان املكانة والتمييز يف وضع قوة يسمح بذلك83

ميكانزميات الوصمة /أتثري الوصمة على املوصوم

أكان  سواًء  متييزية  وسلوكيات  عواقب  من  ويرافقها  يتبعها  ملا  كبريًة  معضلًة  الوصمة  متثِّل 
التمييز فردايً أم بنيوايً، ممَّا جيعل املوصومون حمرومني من كل فرص احلياة، مثل: العمل والعالقات 
وصم  ان  مستمرة84ذلك  ورطة  إىل  تكون  ما  أقرب  فهي  النفسي  والتوازن  والسكن  االجتماعية 
األشخاص وتنميطهم تدفع مبَن قام ابلوصم إىل تبينِّ ممارسات متييزية ضد األشخاص، مثل: رفض 

تشغيلهم وإسكانم، وهو ما جيعل اجملموعة املوصومة تعاين من احلرمان مبستوايته املختلفة 85

أمثلة من امليدان: يؤكِّد مقدمو اخلدمات أنَّ هؤالء األطفال يتعرضون للوصم والتمييز 
داخل املدارس. وأنَّ عديداً من العوائل يف منطقة القائم غرب األنبار اضطرت إىل النزوح إىل 
مناطق النازحني يف الرمادي لكي يتمكن أبناءهم من االستمرار يف دراستهم بعد رفض مديري 

املدارس قبول أطفاهلم، والطريقة التميزية اليت عاملوهم هبا ووصمهم بــ)أبناء داعش(86. 

ميثل احلرمان من فرص العيش كافَّة مبا يف ذلك احلرمان من التعليم والصحة والسكن والعمل 
وحىت الزواج أحد أهم العواقب املرتتبة على الوصم وينتج احلرمان عن فقدان املكانة االجتماعية 
يقلِّل من مكانته وحيط من شأنه يف عني  اجتماعياً  املوصوم خبصائص سلبية وغري مقبولة  فربط 
الواصم. ويف الوقت نفسه ترتك املكانة املنخفضة وختلق تفاواتت اجتماعية يف خمتلف السياقات 
االجتماعية. فضاًل عن ذلك ميثِّل التمييز سواًء الفردي أم البنيوي سبباً آخر حلالة احلرمان اليت يعاين 

منها املوصومني. 87

82. بروس ج. لينك وجو ك. فيالن: مفهمة الوصمة. ترمجة اثئر ديب: جملة عمران العدد31/8 شتاء 2020. ص 157
83. املصدر السابق: ص159
84. املصدر السابق: ص162
85. املصدر السابق:ص161

86.جمموعة نقاش منظمة بروين الرمادي  
87. بروس ج. لينك وجو ك. فيالن: ص152
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وترتك الوصمة مشكالت تتعلَّق ابهلوية، فالوصم اجملتمعي يؤدِّي ابملوصوم إىل دمج الوصم 
وتكوين ما يُعرف ابلوصمة الذاتية أي: إنَّه يبدأ ينظر لنفسه كما ينظر هلا اآلخرين ويكون مضطراً 
وملزماً بَقبول اهلوايت املفروضة عليه من اآلخرين، وهذا جيعله يف النهاية منخرطاً بتعريفات اآلخرين 
له88. ويف السياق نفسه، تشكِّل الوصمة هتديداً خطرياً هلوية )األان الشخصي( اليت متثِّل جوهر 
الذات ويستمد الفرد احرتامها عن طريق حكم اآلخرين عليه، وعلى أفعاله إذا كان إجيابياً. أمَّا يف 
حاالت الوصم فإنَّ هذا احلكم يكون سلبياً ابلضرورة وهو ما سيشكِّل هتديداً لكلِّ اإلرث الذي 

اختزلته »األان« يف داخله واستبداله مبسميات مرفوضة وغري مقبولة89 جتعله يشعر ابلوضاعة. 

من جهة أخرى غالباً ما تكون ردة فعل اجملتمع جتاه املوصومني وما يصاحبها من مواقف 
ة عن االستنكار االجتماعي ورفضه هلم، وألسرهم وهو ما يفرض عليهم  واجتاهات سلبية حنوهم معربِّ
عزلة اجتماعية90. وتدفع العزلة االجتماعية والرفض اجملتمعي ابلفئة املوصومة اليت تبين ثقافة فرعية 
متنحهم التربير لالخنراط أبي عمل عدائي هروابً من حياة العزلة اليت فرضتها الوصمة91. وغالباً ما 
يؤدِّي وصم األشخاص إىل جعلهم مغرتبني عن اجملتمع الذي يعيشون فيه ومرفوضني منه ما جيعلهم 
يعانون نقصاً يف التوازن النفسي واالجتماعي. وطبقاً هلذه احلقائق فإنَّ وصم األفراد بـ»الدواعش« 

ورفض قبلوهم على أساس هذا الوصف سيحوِّهلم إىل »دواعش« فعاًل. 

التمييز الفردي/ اجملتمعي والتمييز البنيوي لألطفال املوصومني ابالرتباط بداعش

إجراءات  ابختاذ  »داعش«  سيطرة  من  انتزعت  اليت  املناطق  يف  احمللية  اجملتمعات  تورطِت 
تنطوي على التمييز املعلن ضد األطفال املولودين عن محل انتج عن عنف جنسي )كما هو احلال 
ألطفال النساء اإليزيدايت( واألطفال الذين تربطهم صلة مفرتضة بعناصر التنظيم، والذين ُوِلُدوا 
آلابء من داعش. وتبنت هذه اجملتمعات سلسلة من اإلجراءات العشائرية )غري الرمسية( واملمارسات 
املؤسسية )الرمسية( اليت تعكس متييزاً بنيوايً يُفضي إىل حرمان األطفال من فرص االندماج االجتماعي 
وحيول دون مشاركتهم يف جمتمعاهتم، وخفض مكانتهم االجتماعية وحرمانم من فرص العيش مثل: 

)التعليم، والصحة، والسكن(. 
88. فؤاد اعراب: مصدر سابق. ص35

89. فرج عودة يوسف: مصدر سابق. ص39
90. املصدر السابق. ص17
91. املصدر السابق. ص13
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التحامل والتمييز ضد أطفال املوصومني ابالرتباط بـ»داعش« 

واجه األطفال املولودون نتيجة النزاع مشكالت كبرية يف تقبُّل اجملتمع هلم وعكسِت املواقف 
حتاماًل ورفضاً اجتماعياً ورمسياً إزاء هذه الفئة من األطفال. ويبدو األمر أصعب فيما يتعلَّق ابألطفال 
العنف  اجملتمع مع ضحااي  أظهره  الذي  التعاطف  فمع  االغتصاب،  املولدين عن محل انتج عن 
اجلنسي املرتبط ابلنزاعات وترحيب اجملتمع اإليزيدي ابلنساء العائدات من أسر »داعش« وضمان 

عودة آمنة هلن. غري أنَّ املوقف من أطفاهلنَّ كان خمتلفاً متاماً، ويعربِّ عن رفض وعدم تقبِّل. 

يعزو رجاالت العشائر أسباب هذا الرفض إىل جمهولية نسبهم، إذ يشكِّل النسب أي صلة 
اإلنسان أببيه، ومن مث أجداده قضية جوهرية يف املنظومة العشائرية، تعتمد عليها مكانة الشخص 

وقوته وموقعه يف تراتب السلطة. 

وَوْفق املنظومة التشريعية اإلسالمية ال ميكن للطفل أن يلتحق أببيه وُيسجَّل ابمسه إال إذا 
كان الطفل مولوداً عن زواج شرعي. أمَّا األبناء الذين يولدون خارج إطار الزواج مبَن فيهم املولودون 
عن االغتصاب، فال ميكن منحهم نسباً حىت إن تزوَّج اجلاين من الضحية، وحيرم النسب من زواج 

مشبوه حىت إن كان غري خمالف للقانون92.  

يقول أحد شيوخ عشائر دايىل: )ال نستطيع أن نتقبَّل طفاًل نسبه غري معروف، أو طفاًل 
ارتكب والده جرائم. وجمهول النسب ال يورث حسب الشريعة، وإذا أراد أن يتزوَّج امرأة ال أحد 

يقبله زوجاً البنته(93. 

 األطفال املولودون خارج إطار الزوجية مبن فيهم املولودين عن االغتصاب، إذ يُطلق عليهم 
م مدنسون  )أوالد زان( أي: األوالد املولودون عن عالقات حمرَّمة، ويُنظر إىل هؤالء األطفال على أنَّ

م ُوِلُدوا نتيجة فعل حرَّمه هللا ومنعته القيم والعادات االجتماعية.  وغري طاهرين؛ ألنَّ

92. بسام خضر الشطي: أمهية النسب يف اإلسالم. موقع الفرقان مايس 2014
https://www. al-forqan. net/articles/3709. html

93. جلسات الطاولة املستديرة اليت عقدهتا بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق مع القادة احملليني والناشطني املدنيني واليت عقدت 
يف بغداد من 17-15 تشرين الثاين 2018
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إقصاء األطفال املولودين عن العنف اجلنسي وموقف اجملتمع اإليزيدي

يشكِّل اإلقصاء أو اإلبعاد أحد أخطر صور التمييز الذي تعرضت له هذه الفئة من االطفال 
اذ مل يسمِح اجملتمع اإليزيدي بعودة أي امرأة وبصحبتها طفل ولدته أثناء أسرها من عناصر داعش، 
وهناك تعقيدات كبرية جتعل من تقبُّل األطفال املولودين نتيجة العنف اجلنسي عملية صعبة للغاية. 

ويف مقدِّمتها طبيعة الداينة اإليزيدية، واليت ال ميكن االنتماء إليها أو اعتناقها إال إذا كان 
الشخص مولود عن أٍب وأمٍّ إيزيدينِي94. 

نتيجة  العقبة األساسية أمام تقبُّل األطفال املولودين  الناشطون اإليزيديون أنَّ  فيما يدَّعي 
العنف اجلنسي الذي تعرَّضت له اإليزيدايت تتمثَّل ابلتشريعات العراقية، اليت إذا ما ُعدَِّل عليها فإنَّ 

استعداد اجملتمع اإليزيدي لتقبُّل هؤالء األطفال سيكون أكرب95

وال تساعد القوانني النافذة األطفال يف هذه احلالة، فالطفل املولود نتيجة للعنف اجلنسي يُعدُّ 
َوْفق التشريعات العراقية جمهول النسب، وُيسجَُّل على أنَّه مسلم حىت إن كانت األم غري مسلمة96. 
وهو ما يعدُّه اإليزيديون انتهاكاً خلصوصية اجملتمع غري املسلم، وصورة من صور اإلكراه يف الدين 

يشبه ما فعله هبم داعش حينما أجرب النساء والرجال اإليزيدين على اعتناق الدين اإلسالمي. 

كما تنص التشريعات العراقية على تغيري إجباري لداينة األطفال القاصرين يف حالة إسالم 
أحد األبوين إذ جاء يف املادة 21 من قانون األحوال املدنية العراقية ذي العدد 65 لسنة 1974 

)يتبع األوالد القاصرين يف الدين من اعتنق الدين اإلسالمي من األبوين(97. 

94. جلسات الطاولة املستديرة اليت عقدهتا بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق مع القادة احملليني والناشطني املدنيني اإليزيدين واليت 
عقدت يف أربيل يف تشرين الثاين 2018

95. مقابلة مع الكاتب والناشط املدين اإليزيدي خضر الدوملي أجرهتا الباحثة يف آب 2018 
96. يعترب اختيار الدين اإلسالمي واجلنسية العراقية جملهول النسب الزام قانوين حبكم املادة )32/2( من قانون االحوال املدنية 
واملادة )45( من قانون رعاية االحداث واملادة )20/اثنياً( من قانون البطاقة الوطنية ويوضح القاضي سامل رضوان السبب انه يكمن 
يف البيئة اليت وجد فيها ذلك الشخص فالن العراق ذو أغلبية إسالمية فالفرض القائم انه عراقي ومسلم إال أن ثبت العكس. ابستثناء 
إذا كان معلوم األب وجمهول األم فان داينته تكون تبعاً ألبيه بنظر: سامل رضوان االحكام التنظيمية جملهول النسب يف القانون العراقي 

حبث غري منشور من أرشيف الدكتورة بشرى العبيدي
97. سعود مصطو جنم وخضر الدوملي: رؤية إيزيدية جمتمعية وحقوقية لقضية األطفال املولودين لنساء إيزيدايت يف مدَّة بقائهن 

بقبضة التنظيم )مسودة دراسة معدة للنشر، من أرشيف خضر الدوملي(. 
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ل مسلماً سيؤدي ذلك إىل أسلمة  وهذا يعين من وجهة نظر اإليزيدين أنَّ الطفل إذا ما ُسجِّ
والدته وأخوته القاصرين، وهو ما يشكِّل هتديداً خطرياً للهوية اإليزيدية الدينية ولوجودهم. 

وهناك خماوف من أنَّ ادماج األطفال يف اجملتمع اإليزيدي قد يكون سبباً إلاثرة مشكالت 
هبؤالء  البيولوجي  األب  أهل  مطالبة  مصدرها  اإليزيدي،  للمجتمع  مستقبلية  وصراعات  جديدة 
انشطون  ويدَّعي  اإليزيدين.  جديدة ضد  إابدة  محلة  الرتكاب  ذريعة  ذلك  يكون  وقد  األطفال 
م أجربوا النساء على إجهاض  إيزيديون أنَّ رسائل هتديد قد وصلت فعاًل للمجتمع اإليزيدي؛ ألنَّ
أجنتهنَّ من أزواجهنَّ املسلمني، وتطالب بعضها مبعرفة مصري األطفال واجلهة اليت سلِّموا إليها98. 

ارتباط هوية الطفل املولود نتيجة االغتصاب هبوية العدو. جعلت اإليزيدين يرفضون رفضاً 
قاطعاً تسميتهم ابألطفال املولودين نتيجة العنف اجلنسي ويسمونم بداًل من ذلك )أطفال داعش( 
م أبناء املقاتلني الذين ارتكبوا جمازر حبق اإليزيدين، ويعدُّون احتضان طفل ألب  ويُنظر هلم على أنَّ
شرَّد اإليزيدين وقتلهم، مبن فيهم أفراد من عائلة األم نفسها وصمة عار على اجملتمع اإليزيدي وصورة 
م ما زالوا يعيشون يف املخيمات اليت نزحوا إليها بعيداً عن  من صور اإلذالل واإلهانة، خصوصاً وأنَّ

مناطقهم. ومل جتِر فيه أي حماسبة أو مساَءلة للجناة. 

 يف 24نيسان من العام 2019 أصدر اجمللس الروحاين اإليزيدي األعلى بياانً يقضي بقبول 
األطفال مع أمهاهتم اإليزيدايت يف حماولة إلرجاع مجيع النساء املختطفات والاليت اخرتن البقاء 
مع أطفاهلن ومل يعدَن اىل جمتمعهن. وقد أاثر البيان اعرتاضات وجدل واسع يف اجملتمع اإليزيدي 
ممَّا اضطرَّ اجمللس الروحاين إىل الرتاجع عن القرار وأصدر بياانً توضيحياً بعد ثالثة أايم يبنيِّ فيه أنَّ 
املقصود ابألطفال اإليزيديني املولودين من أبويني إيزيديني وليس األطفال املولودين نتيجة إجبار 

النساء على الزواج من عناصر »داعش«99. 

إبعاد األطفال املوصومني ابالرتباط بداعش وترحيلهم

تبىن شيوخ العشائر ووجهاؤها مواثيَق واتفاقات عشائرية، تدعو إىل طرد العائالت اليت هلا 

98. مقابلة مع الناشط دولفيان حسون مدير رابطة التآخي وقوِطعِت املعلومات يف مقابلة خضر الدوملي يف أربيل آب 2018. 
99. اجمللس الروحاين اإليزيدي األعلى: وثيقة صادرة يف 24-4-2019. 
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صلة مفرتضة بـ»داعش«، ومنعها من العودة إىل مناطقها، وتعامل مع النساء واألطفال بوصفهم 
القسري  املتمثِّل ابإلخالء  العقاب  عليهم  ويسري  التنظيم.  عناصر  ارتكبه  الذي  اجلرم  شركاء يف 

والطرد. 

القوَّات  أفراد  ُتدار من قبل قادهتا، ومبساعدة من  شكلت عشائر اجلبور يف املوصل جلاانً 
األمنية؛ لتحديد هوية العوائل اليت انتمى أفرادها لتنظيم »داعش«، ومصادرة مستمسكاهتا الثبوتية، 
ملمثلي  العشائري  االتفاق  مناطقها. وتضمَّن  نقلها إىل خميمات خارج  أو  مَثَّ إخالئها قسراً  ومن 
املرتبطة  لألسر  ابإلخالء  حكماً   2016 آذار  يف  أقرَّ  الذي  نينوى،  حمافظة  يف  الكربى  القبائل 
بـ»داعش«، ونقل ممتلكاهتا إىل الضحااي بوصفها وسيلًة لتعويض األضرار. وكان املوقف الرافض 
ُوقَِّع من قبل عشائر  القرار الذي  لقبول األطفال املولودين آلابء من »داعش« أكثر وضوحاً يف 
السبعاوّي، إِذ اشرتطْت على الزوجة اليت انتمى زوجها للتنظيم بعد الزواج أن تتخلَّى عن أطفاهلا 
خاصة الذكور إذا ما أرادت العودة إىل أهلها، وعندما فرضت )اجللوة العشائرية(، أي: الطرد على 

كل عائلة أتوي طفاًل ألٍب من »داعش«100. 

هيأت هذه القرارات واالتفاقيات العشائرية اىل عزل األطفال املرتبطني بـ»داعش« وأمهاهتم 
يف خميماٍت خاصة، وقادت اىل تعميم قناعات وحكماً منطياً يقضي خبطورة هؤالء األطفال على 
م يشكلون )اآلخر( املختلف عن مجاعة )النحن( وتوجهت ممارسات اجملتمع إىل فصل  اجملتمع، وأنَّ
مجاعة )اهلُم( عن مجاعة )النحن( ومتثل هذه العملية أحد املكوانت األساسية يف عملية الوصم، مث 
م يشكِّلون هتديداً للمجتمع، فقرار إبعادهم من مناطقهم ُيربَُّر على أنَّه حلماية  بدأ يُنظُر هلم على أنَّ
انتاج التطرف. ما سهَّل عملية تنميطهم وربطهم بصور منطية سلبية، وإصدار  اجملتمع من إعادة 
م مصدر خطر وهتديد؛ وأبنم حيملون فكر آابئهم ما يسمح يف  أحكام سريعة عنهم، متثَّلت أبنَّ
املستقبل القريب بعودة العقيدة التكفريية واجلهادية إىل مناطقهم، وأثريت املخاوف من أنَّ هؤالء 
األطفال سيطالبون ابلثأر آلابئهم حينما يكربون101. ومثل هذه التصوُّرات اليت جتّرِد املوصومني من 
إنسانيتهم ستجعل كل عمل عدواين ضدهم مربر ومقبول. ومن هذا املنظور ميكن تفسري األعمال 
100. بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق )2017(: تقرير عن محاية املدنيني يف سياق عمليات نينوى واستعادة مدينة املوصل. 
101. جلسات الطاولة املستديرة اليت عقدهتا بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق ابلشراكة مع اليونيسيف مع القادة العشائريني 

والناشطني املدنيني من املناطق اليت خضعت لسيطرة »داعش«. واليت ُعِقَدت يف بغداد يف تشرين الثاين 2018
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االنتقامية اليت طالت النساء واألطفال املرتبطني بـ»داعش«، واليت متثلت ابحلرق والتدمري ملنازهلم 
وقراهم وترحيلهم من دون أن تكون هناك ضرورات عسكرية. )102( رافقها عمليات قتل، وهتديد 
ابلقتل واختفاء قسري، واحتجاز يف خميمات خاصة، وتقييد حركتها، ومصادرة ممتلكاهتا، وحجب 
الواثئق املدنية عنها، وغريها من املمارسات تنتمي إىل منظومة الثأر ودائرته، واليت تنظر إىل قتل 
ا وصمة عار تستدعي فعاًل مجاعياً إلعادة اهليبة واملكانة جلماعة  شخص من أفراد العشرية على أنَّ
املقتول، وال هتدف إىل القصاص من اجلاين فحسب، بل متتد إىل عائلته وعشريته أحياانً؛ لقطع 
السبيل أمام مطالبة مجاعته ذوي القرىب ابلثأر عن طريق إضعافهم، ونزع كلِّ مصادر القوة عنهم مبا 
ر الرفض وعدم التقبُّل لألطفال الذكور  يفقدهم القدرة على الثأر واالنتقام يف املستقبل. وهو ما يفسِّ
املولودين آلابء من »داعش« حىت يف احلاالت اليت مسَُِح فيها لألمهات ابلعودة إىل عائلتها إذا كانت 
غري متورطة يف أعمال التنظيم، إذ عليها يف هذه احلالة أن تتخلَّى عن أبنائها الذكور؛ ألنَّ الذكور 

هم َمن سيطالبون ابلثأر، وهم أدواته. 

حدَّدِت اجملتمعات احمللية األطفال املرتبطني بـ»داعش« بوصفهم مجاعة موصومة، استناداً 
إىل رابطة الدم اليت تربط هؤالء األطفال بعناصر »داعش« واعتمدت عملية حتديد االختالفات أو 
م  م أطفال العدو )أبناء الدواعش( من دون النظر إليهم على أنَّ الفروقات على تبسيط مفرط أبنَّ
غري مسؤولني عن اختيار آابئهم ومن مَثَّ فهم غري مسؤولني عمَّا قام به اآلابء من انتهاكات. ويؤكد 
النقاش اليت أجريت معهم أنَّ من الصعب تقبُّل األطفال  شيوخ العشائر ووجهاؤها يف جلسات 

املولودين آلابء من داعش103. 

)ال ميكن للعشائر أن تقبل ابن الداعشي ال نستطيع أن حنميه، أو نعطيه إىل أسرة بديلة؛ 
ألنَّه ال أحد يتقبَّل أبناء داعش(ـ 

املرتبطني  والنساء  األطفال  لتقبُّل  الرافضة  املواقف  أنَّ  ووجهاؤها  العشائر  شيوخ  يدعِّي 
بـ»داعش« قد تراجعِت اآلن، وأنَّ املوقف اجملتمعي من عودهتم أصبح أقل ِحدَّة يف الوقت احلايل. 
غري أنَّ إعادة النساء واألطفال إىل مناطقهم ال يعين تقبُّلهم، وإعادة ادماجهم يف اجملتمع وتوفري 

102. بعثة االمم املتحدة ملساعدة العراق: تقرير عن محاية املدنيني يف سياق عمليات نينوى واستعادة مدينة املوصل، 2017. 
103. جلسات طاولة مستديرة نظمتها بعثة االمم املتحدة ملساعدة العراق واليونيسيف وشاركت الباحثة يف تيسريها مع القادة 
العشائريني والناشطني املدنيني من املناطق اليت خضت لسيطرة داعش. واليت عقدت يف بغداد من 17-15 تشرين الثاين 2018. 
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احلماية التقليدية هلم، بقدر ما يعين بداية لصورٍة أخرى من صور التمييز والوصم واإلقصاء. ويؤكِّد 
أحد شيوخ »البو عسَّاف« احدى عشائر االنبار ان عشريته جمربة على إخراج النساء واالطفال 
املرتبطني بداعش من املخيمات وإعادهتنُّ إىل مناطقهم، وان هذا القرار اختذ على مضٍض ومبرارة، 

وستظل هذه العوائل متهمة وموصومة104. 

جتنـب تعميم الوصم واخلوف منه

يتجاوزه  ا  وإمنَّ املوصوم،  الشخص  عند  يتوقف  أنَّه ال  هو  الوصم  أخطر خصائص  إحدى 
ليشمل األصدقاء واألقارب واألسرة املمتدة، خاصة يف اجملتمعات العشائرية فالوصم يُعمَُّم ويلحق 
ابلعشرية أبسرها بسبب ما تتسم به من توحُّد يف اهلوية، فاالفتخار للجميع والعيب للجميع105 
كما هو معروف، وقد كان اخلوف من تعميم الوصم وحماولة جتنُّبه واحداً من أهم الدوافع يف إصدار 
العشائر مواثيق وقرارات تنص على ترحيل وإجالء العوائل املرتبطة بـ»داعش«، وتلغي االعرتاف هبم 

وترفع احلماية عنهم. 

يقول أحد وجهاء عشائر صالح الدين: »إنَّ الشيوخ يف مشكلة ال يستطيعون أن يفعلوا 
م إذا فعلوا ذلك قد يُتهمون أبنم يتعاطفون مع  شيئاً إلعادة األطفال وأمهاهتم إىل مناطقهم؛ ألنَّ
داعش، خصوصاً وأنَّ مجيع العائدين إىل صالح الدين متهمون ابلتواطؤ مع داعش ومعرَّضني خلطر 

االعتقال«. 

كان لتعميم الوصم تداعيات أكثر خطورة بعد ان دفع وأجرب األسر املمتدة )األهل( ألن 
تتخلَّى عن مسؤوليتها يف رعاية األطفال وأمهاهتم، وإعالن الرباءة منهم يف الكثري من االحيان، مما 
جرد األطفال والنساء املوصومني ابالرتباط بداعش من مصادر احلماية التقليدية أو احلماية غري 
رمسية. إذ جرِت العادة يف العراق على أن تتحمَّل األسرة املمتدة )والد األب، أو األم وأخوهتم( 
مسؤولية مشرتكة عن األطفال حينما يفقدون والديهم أو أحدمها(. وتشكِّل هذه املسؤولية املفروضة 
اليت  الرمسية  التقليدية أو غري  القرابة أحد أهم مصادر احلماية  امتدت درجة  على األقارب مهما 
تضمن املساعدة والرعاية للفئات الضعيفة ومبا يساهم يف درِء أو تقليل املخاطر الناجتة عن الفقر أو 

104. املصدر السابق نفسه
105. ذايب البداينة: مصدر سابق. ص 59. 
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االستبعاد االجتماعي، أو فقدان املعيل )الزوج( أو فقدان األبوين. ومع أنَّ نظام احلماية التقليدية ال 
يضمن ضرورًة أفضل املمارسات لصاحل حقوق الطفل غري أنَّه ميكن أن يعمل على تعويض النقص 
وسد الفجوات يف احلماية الرمسية اليت تقدمها الدولة واليت غالباً ما تعجز عن توفري تغطية شاملة 

لالحتياجات أو تستبعد بعض الفئات اليت ينبغي شوهلا106. 

وعموماً مل تتمكَّن العائلة املمتدة وأنظمة احلماية التقليدية وغري الرمسية من اإليفاء مبسؤوليتها 
للوصم، وما يرتتَّب عليه من خفض يف املكانة  إزاء األطفال املولودين آلابء من »داعش« جتنُّباً 
واملمارسات التمييزية )اليت قد تصل إىل حدِّ الرتحيل من املنطقة أو التهديد ابلقتل(، وهو ما أدَّى 
إىل نسف منظومة احلماية التقليدية اليت تشتمل عليها البنية العشائرية والقبلية يف العراق وانيارها. 
فاخلوف من إلصاق وصمة الداعشية ابلعائلة واملالحقات األمنية أدَّت إىل ختلِّي كثرٍي من العوائل 
املمتدة عن دورها يف تقدمي الدعم والرعاية لبناهتا املتزوجات من رجال ُيشتبه ابنتمائهم لـ»داعش«. 

تقول »مسرية« اليت تعيش يف خميم املدرج وهلا )6( أطفال من زوجها األول الذي انتمى 
لـ»داعش« وطفل سابع من زوجها الثاين الذي تزوجته بعد مقتل األول ليقوم إبعالتها وأطفاهلا: 
أ مينِّ أهل الزوج أيضاً؛ لكيال  أ مين أهلي خوفاً على إخويت من أن يطاهلم العقاب، وقد تربَّ )لقد تربَّ

يُطردوا من منطقة سكناهم(. 

من  ألب  طفل  أيوي  من  على كل  العشائرية  االتفاقيات  فرضتها  اليت  العقوابت  دفعت 
»داعش« إىل ختلِّي كثري من العوائل املمتدة عن مسؤوليتها يف رعاية األطفال األيتام الذين ميتُّون هلم 

بصلة القرابة والذين مات آابؤهم يف املعارك، أِو اْعُتِقلوا بتهمة االنتماء لـ»داعش«. 

ومعظم مقدِّمي الرعاية لألطفال املنفصلني عن ذويهم هم من اجلدَّات واألجداد كبار السن 
الذين مت استبعادهم اىل املخيمات. وهذا ال ينفي أن تكون هناك عوائل مسحت هلا ظروفها املادية 
وعدم تورطها مع التنظيم أن تقدِّم الرعاية ألحفادها وأمهاهتم ومعظمهم ممَّن مل خُيَْلوا إىل املخيمات، 
وبقوا يف مناطقهم؛ بسبب ظروف خمتلفة. كما أنَّ اإلجراءات املتبعة مع عوائل التنظيم ختتلف من 

منطقة إىل أخرى، ممَّا مسح لبعض العوائل ابستقبال بناهتا ورعاية أحفادها. 

106. حسن لطيف كاظم. نظام احلماية االجتماعية يف العراق حتليل أصحاب املنفعة. مؤسسة فريدريش آيربت. مكتب عمان 
2017. ص16-17
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ب بعض العوائل بعودة بناهتا غري أنَّ شروط االحتجاز يف خميِّم »الشهامة« مثاًل  كما ترحِّ
متنع النساء من العودة إىل عوائلهنِّ. 

ا  )تقول يسرى وهي أم لثالثة أطفال وحمتجزة يف خميَّم الشهامة منذ سنة ومخسة أشهر إنَّ
قامت إبجراءات عدم املمانعة وأعلنت الرباءة من زوجها وقام أخيها بكفالتها وأهلها يريدون عودهتا 

إليهم غري أنَّ سلطة االحتجاز يف املخيم مل ـسمح هلا بذلك(. 

آمنة )6 سنوات( وأمحد )4 سنوات( وعائشة )3سنوات( هم إخوة ألٍب منتٍم لـ»داعش«، 
وقُِتَل أثناء العمليات العسكرية، قبل )6( أشهر من هذه املقابلة، أي: يف شهر شباط من العام 
2018. اضطرِت األم إىل أن ترتكهم، وتلتحق أبسرهتا يف احلوجية، بعد أن أجربهتا العائلة على 
مغادرة املخيَّم، والتخلِّي عن أطفاهلا )محاية هلا من االنتهاكات اليت تطال النساء داخل املخيمات(. 

مل تتمكن األم من اصطحاب أطفاهلا معها، فاحلشد الشعيب واحلشد العشائري أصدرا قراراً 
يسمح لزوجة َمن انتمى لـ»داعش« ابلعودة إىل أهله )إذا كانت غري منتمية لداعش(، ومُيَْنع عودة 

أطفاهلا آلابء من »داعش« وخصوصاً الذكور. 

اليت  ليلتحقوا أبسرته  املخيَّم؛  )أخو األب( رعايتهم، وإخراجهم من  األطفال  حاول عمُّ 
تسكن يف قرية »صدرية« التابعة لقضاء الشرقاط، وبعد يومني من استالمهم، تعرَّض العم إىل 
هتديد ابلقتل، ونسف منزله ابلقنابل اليدوية وقطع راتبه، يف حالة احتفظ ابألطفال، فالقرارات 
اليت أصدرها احلشد العشائري متنع إيواء أيِّ طفٍل ألٍب انتمى لـ»داعش«، ممَّا اضطرَّ العم إىل أن 
يُعيدهم إىل املخيَّم، وتسليمهم إىل زوجة عمِّهم )أخيه اآلخر( الذي يرتبط بـ»داعش« اليت تسكن 
املدرج، وبقي األطفال حتت رعايتها خلمسة أشهر قبل أن تطردهم، وترتكهم مشرَّدين  يف خميم 

داخل خميم املدرج. إذ تعرَّضوا بعدها إىل سوء املعاملة والتعنيف. 

تقول زوجة العم إنَّ لديها )7( أطفال، وال تستطيع رعاية أطفال ثالثة معهم، فهي تفقد 
السيطرة على هذا العدد من األطفال. 

مبلغ  مقابل  الستة،  أطفاهلا  مع  رعايِتهم  أمَر  بصلة-  هلم  متتُّ  -ال  ابملخيم  امرأة  تولَِّت 
)150( ألف دينار عراقي يقوم بدفعها العم هلا شهرايً. 
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وساعدت إدارة املخيم يف إعطاء هذه املرأة املساعدات الغذائية والعينية اليت تقدَّم )لكلِّ 
ضحية( لتشجيعها على رعاية األطفال. 

األطفال يف وضع نفسي سيِّئ جرَّاء العنف الذي تعرَّضوا له، فهم يعانون من التبوِّل الليلي، 
والطفل األصغر ذو الثالث سنوات ال يستطيع الكالم حىت اآلن. 

التمييز البنيوي

ينشأ احلرمان من فرص احلياة الضرورية وما ينتج عنه من فقدان للمكانة اليت ستؤدِّي إىل 
أشكال ملموسة من عدم املساواة يف سياق التفاعالت االجتماعية ينشأ عن ممارسات مؤسسية 
مرتاكمة تعمل على حرمان اجملموعات املوصومة )النساء واألطفال املرتبطني بداعش( عن طريق 

وضع احلواجز اليت حتول دون مشاركتهم واندماجهم يف احلياة االجتماعية107

سرتكز الدراسة على أهم مظاهر التمييز البنيوي اليت رصدهتا الدراسة امليدانية:

1. قرارات رمسية لرتحيل العوائل املرتبطة بـ»داعش«

على املستوى الرمسي أصدرت جمالس احملافظات يف كلٍّ من املوصل واألنبار وصالح الدين 
املناطق وترحيلهم إىل خميمات  للتنظيم من هذه  أفرادها  انتمى أحد  اليت  العائالت  قرارات أببعاد 

خاصة وعدم السماح هلم ابلعودة إىل مناطقهم108. 

األعمال  من  العوائل  هذه  محاية  هو  اإلبعاد  من  اهلدف  أبنَّ  احمللية  احلكومات  أعلنِت 
االنتقامية اليت قد تطاهلا حتماً يف ظل ضعف قدرة اجلهات األمنية املسؤولة يف احملافظات عن توفري 

احلماية الالزمة هلم. 

غري أنَّ تصرحيات املسؤولني تكشف بوضوح عن رؤية غري متقبِّلة لألطفال )أبناء الدواعش( 
املتطرفني، وخُتِْلي مسؤوليتها من محايتهم. وعدَّ  القادم من  ا ترى فيهم اجليل  كما يسمونم؛ ألنَّ
م التهديد األكرب الذي تواجهه احملافظة، وعربَّ  جملس حمافظة األنبار )األطفال آلابء من داعش( أبنَّ

107. )عمران ص153(
108. هيومن رايتس ووتش: العراق هتجري عوائل داعش املشتبه هبا واحتجازهم بقرار حملي املوقع الرمسي للمنظمة. آذار 2017. 

https://www. hrw. org/ar/news/2017/03/05/300796
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اجمللس عن خماوفه من أن يسلك األطفال الطريق نفسه الذي سلكه آابؤهم109. 

2. مقرتح الحتجاز العوائل يف جممـعات خارج املدن

يف مطلع عام 2019 قدَّمت جلنة متابعة املصاحلة الوطنية وتنفيذها يف العراق التابعة جمللس 
العوائل يف  احتجاز  تتضمَّن  بـ»داعش«  املرتبطة  العوائل  مع  للتعامل  يشمل خطة  اقرتاحاً  الوزراء 
جممَّعات سكنية خارج املدن، وعدم السماح هلا مبغادرة اجملمَّعات إال يف حالة تلقِّي خدمة طبية 
على أن يوفِّر ديوان الوقف السين برامج إلزامية إلزالة التطرُّف، وال يوجد إطار زمين حمدد لإلفراج عن 
هذه العوائل، ولن يسمح هلا ابحلصول على الواثئق املدنية وغريها من الواثئق إال بعد منحها املوافقة 
على مغادرة اجملمَّع. وهو ما تعدُّه املنظمات الدولية احتجازاً تعسفياً طاملا يتضمن عدم توجيه هتم 
هلم ابرتكاب جرمية حمدَّدة وينتهك »القانون الدويل اإلنساين« الذي يعدُّ التشريد القسري للمدنيني 
ألسباب غري عسكرية جرمية حرب، ومينع احتجاز األطفال إال كتدبري أخري وألقصر مدَّة زمنية)110(. 

3. القصاصة األمنية

 وهي استمارة موقعة من ستة دوائر أمنية تُثبُت عدم ارتباط العائلة أبحد أفراد التنظيم املدوَّنة 
أمساؤهم يف قوائم وسجالت إلكرتونية، ولن تزوَّد كل عائلة هلا صلة مفرتضة أبحد أفراد التنظيم هبذه 
البطاقة، وقد أصبحت هذه البطاقة أهم وثيقة يف املناطق اليت كانت خاضعة لسيطرة داعش، وعدم 
احلصول عليها يعين عدم القدرة على مراجعة الدوائر الرمسية أو ترويج أيَّة معاملة أو احلصول على 

املساعدات اإلنسانية، وهذا يعين ضمناً احلرمان من الوصول إىل اخلدمات واحلقوق. 

4. الرباءة

من اإلجراءات اليت فرضت على العوائل اليت يشتبه انتماء أحد أفرادها لـ»داعش« هي إعالن 
الرباءة من أقارهبم املنتمني لـ»داعش«، ويقتضي إعالن الرباءة أن تتوجَّه املرأة إىل مركز الشرطة وتقدِّم 
109. ا نص تصريح عضو اللجنة األمنية يف جملس حمافظة األنبار أمحد الطيار: عائالت داعش مشكلة املدن احملررة يف العراق. 

http://www. irakna. com/2017/08/13 شبكة عراقنا اإلخبارية. 13آب 2017. متاح يف
 https://zahma. 2017 أيضاً: فاطمة لطفي: »نسل الشيطان« أطفال داعش املنسيون يف املوصل، موقع زمحة. 26توز

/cairolive. com
110.هيومن رايتس ووتش العراق: حبس العائالت ذات العالقة املزعومة بداعش غري قانوين، 2019. 

https://www. hrw. org/ar/news/2019/05/07/329899
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بالغاً وإثبااتٍت وشهوداً على تورِّط زوجها أو قريبها أبعمال »داعش« اإلرهابية، وحُتتِّم هذه الوثيقة 
احلصول على الطالق من الزوج املشتبه ابنتمائه لـ»داعش«. 

الوصول إىل اخلدمات، وخصوصاً يف احلصول على  أمام  آخر  الرباءة حتدايً  أصبح إعالن 
الواثئق املدنية، مع أنَّه قد يكون إجراء أو خمرج مناسب أو وحيد للتمكُّن من املضي واالندماج 
ابجملتمع. إذ وضعت بعض دوائر األحوال املدنية وثيقة الرباءة شرطاً الستحصال الواثئق املدنية يف 
الوقت الذي لن تتمكَّن فيه عديد من النساء املعيالت الاليت هلن صلة مفرتضة بعناصر »داعش« 
املستمسكات  )فقدان  بسبب عدم وجود مستمسكات  الرباءة؛  إعالن  وثيقة  على  احلصول  من 
شهود  إجياد  على  القدرة  وعدم  منه(  تتربَّأ  الذي  ابلشخص  وعالقتها  امسها  تثبت  اليت  الضرورية 

يشهدون معها أنَّ الزوج أو االبن متورِّط أبعمال داعش اإلجرامية. 

فضاًل عن رفض عديٍد من النساء التقدُّم بطلب إعالن الرباءة من أزواجهنَّ وخصوصاً َمن مل 
تشهد واقعة مقتل زوجها. أو زوجات املعتقلني، إذ إنَّ هذا يعين -من وجهة نظرهنَّ- إثبات التهمة 
عليه، وتشديد العقوبة املتخذة حبقه وبسبب اخلوف من تعرضهنَّ النتقام الزوج اهلارب وعائلته. يف 
حني ترى أخرايت يف الرباءة انقطاع نائي لعالقتها ابلزوج املشتبه ابنتمائه لـ»داعش« وفقدانا لكلِّ 
حقوقها )إذا كان هنالك إرث ألطفاله أو غريها( خصوصاً َمن مل يثبت تورُّطه أبيِّ عمٍل إجرامي. 

من جهة اثنية ال تُعدُّ الرباءة إجراء معرتف به العديد من املناطق، فهي معتمدة يف كركوك، 
االعرتاَف  ترفض  الدين  استئناف صالح  اإلجراء، لكن حمكمة  تنفِّذ هذا  املوصل  بدأت  ومؤخَّراً 
بقانونية الرباءة، وتعدُّه إجراًء عرفياً عشائرايً ال قيمَة قانونية له. كما عدَّها القانونيون يف حمكمة 
الرمادي إجراًء لتسهيل عودة العوائل املشتبه ابنتماء أحد أفرداها لـ»داعش« ملناطقها وال ختدم كثرياً 

يف جمال استخراج الواثئق املدنية. 

انتمى  اليت  العوائل  على  والعشائرية  الرمسية  اجلهات  فرضته  الذي  الرباءة  إعالن  سيساهم 
أحد أفرادها للتنظيم يف قطع مجيع الروابط العائلية وصلة القرابة لعوائل »داعش«، واليت متثِّل رأس 
مال اجتماعي، وخصوصاً يف جمتمع كالعراق، وسيعاين من أتثريها األطفال الذين ُوِلُدوا آلابء من 
»داعش« خصوصاً. إذ يعين ذلك عدم قدرة هؤالء األطفال من العيش حتت رعاية أسرهم املمتدة 

ومحايتها طول حياهتم. 
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5. الوصم يف الواثئق الصادرة للعوائل املرتبطة بـ»داعش«. 

تقتضي اإلجراءات املتبعة يف املؤسسات العراقية أنَّه يف حالة فقدان الزوج فإنَّ ِمن حقِّ الزوجة 
اجلديدة  التعليمات  فقدانه، وَوفق  بعد ثالث سنوات من اتريخ  أو أحد ذويه طلب حجَّة وفاة 
قـُلِّصِت املدَّة الزمنية إىل سنتني من اتريخ اإلبالغ عن فقدان الزوج، إذ يُعدُّ بعدها الشخص املفقود 

 . متوفًّ

صدرت حجَّة وفاة ألحد األشخاص املشتبه ابنتمائهم لـ»داعش« يف »هيت« بعد مرور 
سنتني على اإلبالغ عن فقدانه، غري أنَّ حجة الوفاة ُكِتَب فيها )املتوفَّ داعشي( ويف حمكمة تكريت 
ُيكتب على حجَّة الوفاة أبنَّ املتوفَّ ينتمي لعصاابت »داعش«، ويعدُّ هذا اإلجراء غري جائز من 
الناحية القانونية، إذ ال توجد يف اتريخ احملاكم العراقية سابقة من هذا النوع، كما أنَّه يعين تصنيف 
املتوفَّ ضمن عناصر »داعش« وإثبات التهمة عليه من دون حماكمة، ومن دون أن يكون له فرصه 
إلثبات براءته، وهو من انحية اجتماعية يشكِّل وصمة ستعرِّض ذوي املتوفَّ وأطفاله إىل الوصم 
والتمييز، خصوصاً أنَّ حجَّة الوفاة إحدى الواثئق املهمة واملطلوبة يف املعامالت الرمسية كافَّة، ووجود 

هذه العبارة يعين أنَّ الوصم لعائلته وأطفاله سيستمرُّ معهم مدى احلياة. 

إحدى أخطر املمارسات املؤسَّسية الرمسية اليت تعكس متييزاً بنيوايً، هي احلرمان من الواثئق 
املدنية. 

6. احلرمان من الواثئق املدنية )االغتيال املعنوي( 

خلق تعرُّض األطفال للوصم حتدايٍت وصعوابٍت كربى يف حصول األطفال املولودين آلابء 
التسجيل واحلصول على هوية  املدنية. فهناك تعقيدات يف إجراءات  الواثئق  من »داعش« على 
أحوال مدنية. ممَّا سيرتك األطفال وأمهاهتم أمام مشاكل مجَّة، إذ سينعدم الرابط القانوين بينهم وبني 
الدولة. وسيرتتَّب على ذلك حرمانم من حقوق املواطنة، ومن مَثَّ ال يكون هلؤالء األطفال فرصة 
يف التعليم والرعاية الصحية واإلرث، وسيصبحون من الناحية االجتماعية أطفااًل غري شرعيِّني، مما 
يعزز من النبذ االجتماعي والوصمة االجتماعية. كما سيرتتَّب على انعدام اجلنسية عدم التوثيق 
والتسجيل ألجيال طويلة، فالشخص الفاقد اجلنسية ينقل وضعه القانوين ألوالده ومنهم إىل أوالدهم 
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ممَّا يعين زايدة -َوْفق متوالية هندسية- ملشكلة عدميي اجلنسية يف العراق. 

أوقفت دوائر األحوال املدنية املسؤولة عن استخراج الواثئق، ومجَّدِت السجل املدين لكلِّ 
الواثئق  استخراج  فيها  مبا  املعامالت  مجيع  وختضع  »داعش«.  لتنظيم  أفرادها  أحد  ينتمي  عائلٍة 
للتدقيق األمين، فإذا ظهر أنَّ الطفل ألٍب من »داعش« أو حىت له عم أو أخ انتمى للتنظيم ال 
تروَّج له معاملة. ممَّا يعين أنَّ آالف األطفال سيصبحون غري مسجَّلني، وليس هلم أي وجود رمسي 

يف سجِّالت الدولة. 

ال توجد إحصاءات دقيقة وشاملة لعدد األطفال غري املسجلني، أو الذين ال ميلكون هوية 
أحوال مدنية. غري أنَّ املالحظة امليدانية كشفْت عن أعداٍد كبرية من األطفال املولودين يف مدَّة 
اليت تعكس  رات  املؤشِّ النزاع ال ميتلكون واثئق. وهناك عديد من  سيطرة »داعش«، ويف مناطق 

حجم املشكلة. 

 )UMS( الدولية  الطبية  اهليئة  منظمة  أحصت  الرمادي  حمافظة  يف  القائم  قضاء  ففي 
)550( طفاًل غري مسجَّلني وال ميلكون أوراق ثبوتية، بعضهم ميتلكون واثئق صادرًة من »داعش«، 
وال يشمل هذا العدد األطفال املرتبطني بـ »داعش« ذلك ان املنظمة مل تنظم ملفات الستخراج 

الواثئق أو تقدمي أي خدمة هلم. 

القيارة وثَّقت منظمة)WOR(  )3400( طفل غري مسجٍَّل،  ويف خميِّم »جدعة« يف 
وُأِحيَلْت ملفَّاهتم إىل املنظمات اليت تقدِّم املساعدات القانونية، غري أنَّ هذه املنظمات مل تستطع 

أن تستحصل واثئق هلم. 

املوصل  جنوب  القيارة  منطقة  يف  »املدرَّج«  خميَّم  يف  املسجَّلني  غري  األطفال  عدد  وبلغ 
)400( طفل، َوْفق إحصائية قدَّمتها إدارة املخيَّم )DRC(، غري أنَّ مقدمي اخلدمات شكَّكوا 
من  يتمكَّنوا  مل  والذين  فقط،  املدرسة  بعمر  الذين  األطفال  عدد  أنَّ  على  وأكَّدوا  األرقام،  هبذه 
االلتحاق ابملدرسة إال بعد تقدمي األم تعهداً خطياً يلزمها بتقدمي )هوية األحوال للطفل يف ناية 

العام الدراسي( يتجاوز األلف طفل. 

األنبار )956( طفل من دون واثئق يف كلٍّ من غرب  احملبَّة والسالم يف  ووثَّقت منظمة 
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األنبار وخيم )الكيلو 18( الذي نُِقَلِت العائالت منه إىل خميَّم »احلبانية«. 

الواثئق  بـ»داعش« من احلصول على  املرتبطني  قرار مينع األطفال  أو  قانون  مل يصدر أي 
القانونية عن متابعة إجراءات  املدنية. ومع ذلك توقفت كثري من املنظمات اليت تقدِّم اخلدمات 
استخراج الواثئق لألطفال املولودين نتيجة النزاع ويف مناطق النزاع، واملولودين آلابء من »داعش« 
خصوصاً. ويؤكِّد بعض احملامني على أنَّ األم جملرَّد قوهِلا إنَّ والَد الطفل متهم ابنتمائه لـ»داعش« 

تتوقَّف مجيع اإلجراءات. 

وراء حجب  الدوافع  أو  لألسباب  تفسري  تقدمي  العالقة  ذات  اجلهات  من  أيٌّ  تستطع  مل 
الواثئق، وجتميد السجل املدين لألطفال الذين ُوِلُدوا وهلم أقارب ُيشتبه ابنتمائهم لـ»داعش«. وَوْفق 
ضبَّاٍط يف مديرية اجلنسية ومقدِّمي خدمات قانونية فإنَّ قرارا يقضي حبضور األب )مل ُيَشْر إىل رقمه 
أو جهة إصداره( أصبح شرطاً للحصول على بيان الوالدة أو هوية أحوال مدنية ألفراد العائلة هو 
الذي جيعل من إصدار هوايت لكل طفل فقد والده سواًء أكان من املشتبه ابنتمائه لـ»داعش« أم 
كان أحد ضحااي »داعش«، وهذه قضية معقَّدة للغاية. ممَّا يؤكِّد وجود ميٍل للحكومات احمللية إىل 

عدم تسجيل األطفال املولودين آلابء من »داعش«؛ بسبب هويتهم السياسية. 

 حتدايت الوصول إىل الواثئق الضرورية 

األطفال الذين ُولدوا آلابء يشتبه ابنتمائهم لـ»داعش« أغلبهم ال ميلكون بيان والدة، ممَّا 
الوالدة  فشهادة  املدنية،  األحوال  أو حصوله على هوية  الطفل  إثبات نسب  استحالة  عنه  ينتج 
املسجَّلة رمسياً تُعدُّ ضمانًة تكفل للطفل التمتُّع ابحلقوق املنصوص عليها يف القوانني الوطنية كافَّة، 
ومن ضمنها حق اكتساب اجلنسية. وكشفِت املقابالت اليت ُأجريت مع مقدِّمي اخلدمات والضبَّاط 
العاملني يف الدوائر ذات العالقة وشهادات األمهات عن جمموعة من األسباب اليت أعاقت حصول 

أطفاهلم على بيان الوالدة، ومن هذه األسباب ما يلي: 

عدم اعرتاف السلطات العراقية ابلواثئق الصادرة عن »داعش«، فهنالك عديد من الزجيات اليت . 1
ُعِقَدت يف حماكم شرعية أسَّسها »داعش« هلذا الغرض، كما أنَّ هنالك عديد من الوالدات 
لت وُأْصِدَرت بياانت والدة هلا من قبل هذا التنظيم، وقد وثَّق مكتب املفوضية السامية  ُسجِّ
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لت والدهتم من قبل »داعش«، غري أنَّ  حلقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة )800( طفل ُسجِّ
كثرياً من األهايل قاموا إبتالفها أو إخفائها، فوجود هذه الواثئق يعرِّضهم للمسؤولية القانونية يف 
بعض املناطق. وهذه الواثئق ال تساعد كثرياً يف إصدار هوية أحوال مدنية للطفل ما مل تعرتف 

احلكومة هبا، وهو ما يهدِّد األطفال ويعرِّضهم خلطر انعدام اجلنسية. 

بيان . 2 النزاع حضوَر األِب؛ إلصدار  اليت شهدت  املناطق  املستشفيات يف كثرٍي من  اشرتطت 
»داعش«،  لعناصر  املنتمني  من  األب  أنَّ  افرتضت  حضوره  عدم  حالة  ويف  للطفل،  والدة 
م  وامتنعت عن إصدار هذا البيان. ففي مستشفى كركوك ُحِجَزِت األم وطفلها املولود ثالثة أايَّ
ا ِبال واثئق واألب غري موجود، ومل يـُْفرَْج عنهما إال بعد تدخٍُّل من منظمة  يف املستشفى؛ ألنَّ

الصليب األمحر. 

اضطرِت احلوامل ومعظمهنَّ فتيات صغريات إىل اإلجناب داخل اخليم جتنُّباً لالعتقاالت، . 3  
وهناك خيم للوالدة غري رمسية داخل املخيمات. ويف هذه احلالة ال تستطيع األم أن حتصل على 

وثيقة تثبت اتريخ والدة الطفل. 

يف الرطبة غرب األنبار حينما حتدث والدة يف املستشفى تسلِّم األم وصاًل إلصدار بيان الوالدة . 4
لغرض  األمن؛  مكتب  إىل  وتُرَسل  جُتَمع  الوصوالت  هذه  املستشفى  يف  اإلحصاء  قسم  من 
ختمها فإذا ثبت أنَّ اسم األب موجود يف قوائم املطلوبني ال خُيتم الوصل وال ُيصدر للطفل 

بيان والدة. 

هناك جلان من دائرة األحوال املدنية تزور املخيمات كلَّ أسبوعني؛ لتثبيت الوالدات اجلديدة . 5
وتسجيلها، ويف بعض االحيان يتأخَّر حضور هذه اللجان، ممَّا جيعل إجراءات التسجيل أكثر 

تعقيداً. ويصبح على ذوي الطفل التوجُّه للمحكمة الستخراج حجَّة والدة. 

عدم تسجيل الوالدة يعرض األطفال املولودين آلابء من »داعش« خلطر انعدام اجلنسية؛ 
ألنَّه يرتكهم من دون إثبات ملكان والدهتم ولعالقاهتم أبهلهم وغريها من الواثئق الضرورية إلثبات 
الوالدة وعدم  واقعة  على  يوم   )40( من  أكثر  مرور  بسبب  السارية،  القوانني  جنسيتهم مبوجب 
نسب  إثبات  دعوى  إقامة  الطفل  ذوي  أو  األم  على  سيكون  الرمسية  السجالت  يف  تسجيلها 
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تتمكَّن  ومل  النافذة.  العراقية  القوانني  َوْفق  شخصية  األحوال  حمكمة  من  والدة  حجَّة  الستخراج 
األمهات واملنظمات اليت تقدِّم خدمات املساعدة القانونية من احلصول على حجة والدة لألطفال 
الوالدة عدم  احلصول على حجة  تواجه  اليت  التحدايت  بني  من  املولودين آلابء من »داعش«. 
امتالك العديد من العوائل للواثئق املطلوبة للمباشرة برفع دعوى إثبات نسب، إمَّا بسبب مصادرهتا 
خالل  وفقدانا  حرقها  بسبب  وإمَّا  املخيمات،  إدارة  قبل  من  مصادرهتا  وإمَّا  التفتيش  نقط  يف 
ن سيطرة داعش، وإمَّا أنَّ العائلة  القصف وعمليات النزوح، وإمَّا أنَّ الواثئق وعقد الزواج صدر إابَّ
احلالة على  بـ»داعش«. ويف هذه  بتهمة االرتباط  األمنية  املالحقة  من  أو أخفتها؛ خوفاً  أتلفتها 

الراغبني ابستخراج هوية أحوال مدنية للطفل أن يتوجَّهوا الستخراج واثئقهم أواًل. 

ويشكِّل اإلبالغ عقبًة أخرى أمام إجراءات احلصول على الواثئق فمن شروط استحصال 
الواثئق ابالغ الزوج رمسيا ويف حالة عدم القدرة على الوصول اىل أماكن وجود الزوج يصبح من 
الصعوبة جداً على األم االستمرار إبجراءات استخراج حجة الوالدة، ويف هذه احلالة، وَوْفق احملامني، 
على األم أن تنتظر ثالث سنوات من اتريخ تبليغها عن فقدان الزوج. لتتمكَّن من املباشرة إبجراءات 
احلصول على الواثئق. أو أن ترفع دعوى ضد الزوج أو أهله )يف حالة عدم وجود الزوج(؛ إلثبات 
نسب الطفل، إلصدار حجة والدة، واملشكلة أنَّ كثرياً من النساء ال يعرْفَن مكان أهل الزوج، إمَّا 
روا إىل جهة ال تعرفها األم، وإمَّا أنَّ مجيع الذكور من أفراد أسرة  بسبب تركهم ألماكنهم وإمَّا ُهجِّ
األب هم ِمن املشتبه ابنتمائهم لـ»داعش«، وال يعرف مصريهم. ويف بعض احلاالت يكونون قد 

تربَّأوا من زوجة االبن وأطفاهلا. 

ويُعدُّ إجياد شهود يشهدون أمام القاضي على واقعة الزواج أو واقعة الوالدة أو واقعة الوفاة 
شرطاً الستيفاء إجراءات احلصول على حجَّة الوالدة مشكلة أخرى فعديد من األمَّهات الاليت 
قوبِلَن ال يستطْعَن إقناع أحد أن يقدِّم شهادة أمام احملكمة ألشخاص انتمى أحد أفراد عائلته لتنظيم 

»داعش«. 

ومن بني أهم العوائق أمام استخراج هذه الواثئق أتيت مسألة عدم توفُّر املال. فمفاحتة مجيع 
اجلهات حتتاج إىل أموال طائلة ال متلكها األم اليت تعيش يف املخيم ِبال معيل وِبال عمل وِبال مورد 

مايل. 
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على طالب اهلوية أن أييت بصورة قيد من دائرة األحوال املدنية يف املنطقة اليت كان يسكن فيها 
قبل إجالئه. وكثريين لن يتمكَّنوا من احلصول على صورة القيد ألسباب سرتد يف الصفحات التالية. 

ا  تعقيداً؛ ألنَّ أكثر  عملية  فهي  العراقية  اجلنسية  أو شهادة  على جواز سفر  احلصول  أمَّا 
تشرتط وجود األب وتثبيت بصمة أصابعه، أو وجود حجة وصاية لألم وهو ما ال ميكن احلصول 
عليه إالَّ بعد إثبات وفاة الزوج واستخراج حجَّة وفاة له، وهي عملية شبه مستحيلة، إذ متنع اجلهات 
األمنية استخراج حجَّة وفاة لشخص ُيشتبه ابنتمائه لـ»داعش«، ومن غري املمكن احلصول على 

ختمها يف الوقت احلايل.  

ويؤكِّد القضاة يف حماكم الرمادي وصالح الدين وجود تعليمات متنع إصدار حجَّة الوصاية 
والغرض من هذا املنع هو احلد من فرص هروب العوائل املشتبه ابنتماء أحد أفرادها لـ»داعش«، 
وخصوصاً الزوجة واألبناء وااللتحاق أبزواجهن. ومل تصدر يف تكريت سوى حجة وصاية واحدة 

فقط منذ حترير املنطقة وحىت إعداد هذا التقرير. 

كما مل تصدر عن حمكمة الرمادي أي حجة والدة أو شهادة وفاة لعوائل يشتبه ابنتماء أحد 
أفرادها لـ»داعش« وأكَّد العاملون يف حمكمة الرمادي عدم ورود أي دعوى أو قضية إلصدار قسَّام 
الشرعي أو حجة وصاية ال توجد معامالت منجزة من هذا النوع. بسبب العقبات األمنية اليت حتول 
دون استيفاء شروط هذه الدعاوى ووصوهلا إىل احملاكم. وإنَّ هناك سبع جهات أمنية على املرأة أن 
حتصل على موافقتها وختمها للتمكُّن من املضي إبجراءات دعاوى احلجر والقيمومة وحجة وغريها. 

 املؤشـر األمين العقبة األساسية أمام استخراج الواثئق 

يشكِّل احلصول على موافقة اجلهات األمنية واحداً من أهم التحدايت اليت تواجه إجراءات 
احلصول على الواثئق لكّل َمن له صلة مفرتضة أبفراد التنظيم، بعد أن أصبحت مفاحتة اجلهات 
األمنية واحلصول على ختمها هو أول إجراء يتخذ قبل الرتويج ألية معاملة، إذ ُتَدقَّق أمساء طاليب 
الواثئق، فإذا تبنيَّ أنَّ أحد أفراد عائلته ضمن املطلوبني )يف احلاسبة اخلاصة ابملعلومات( لن ختتَم 

املعاملة، ولن تروَّج، وتتوقَّف مجيع اإلجراءات اخلاصة ابلواثئق. 

ال توجد ضوابط أو معايري حتدِّد املشمولني ابملنع من احلصول على اخلتم األمين أو الواثئق، 
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لـ»داعش« أم ميتدُّ ليشمل أقاربه من  انتمى والده  وفيما إذا كان املنع يقتصر على الطفل الذي 
ه.  ه، أو خاله، أو ابن عمِّ الدرجة الثانية مثل: عمِّ

وَوْفق احملامون يف املنظمات اليت تقدِّم خدمات قانونية، فإنَّ قرار املنع خيضع الجتهادات 
الضباط املسؤولني، إذ قد ميتنع الضابط عن ختم االستمارة؛ ألنَّ عمَّ الطفل أو أحد أقاربه من 
الدرجة الثانية ُيشتبه ابنتمائه لـ»داعش«، وبذلك قد يكون االبتزاز هو الدافع وراء قرار عدم اخلتم. 

النساء  تعرُّض عديد من  املنظمات عن  إحدى  االجتماعيات يف  الباحثات  أكَّدِت  كما 
املعيالت الاليت يرتبطَن بصلة مفرتضة بعناصر »داعش« إىل االبتزاز واملساومات للحصول على 

واثئق مدنية ألطفاهلن. 

قرار من وزارة الداخلية يسمح مبنح الواثئق املدنية ويستثين املطلوبني للعدالة 

أكَّد الضبَّاط يف مديرايت األحوال املدنية يف كلٍّ من الرمادي وصالح الدين بعدم وجود أيٍَّة 
عقبة أو عائق أو قرار مينع حصول األطفال آلابء من »داعش« على الواثئق. وذكر مدير البطاقة 
الوطنية يف الرمادي أبنَّ املديرية جهة تنفيذية تقوم إبصدار الواثئق أليِّ شخص حىت إن كان ذا صلة 
أبحد أفراد تنظيم »داعش«. كما أكَّد ضبَّاط آخرون يف مديرية األحوال املدنية يف صالح الدين 
أبنَّ قراراً صدر بعد حترير املناطق مل يشريوا إىل رقمه أو جهة إصداره، مينع إصدار الواثئق لعائلة َمن 
ُيشتبه ابنتمائهم لـ»داعش«، أمَّا اآلن فِمن حقِّ أيِّ طفٍل عنده بيان والدة أن حيصل على البطاقة 
الوطنية استناداً إىل قرار وزارة الداخلية الذي يستثين األشخاص املطلوبني واملدوَّنة أمساؤهم يف قوائم 

إلكرتونية من احلصول على الواثئق. 

وبناًء على هذا التعميم، خُتتم مجيع طلبات احلصول على الواثئق، وَوْفق املسؤول عن حاسبة 
الواثئق  الرمادي فإنَّ مجيع استمارات طلب احلصول على  املدنية يف  اإلجرام يف مديرية األحوال 
للعوائل املشتبه ابنتماء أحد أفرادها لتنظيم »داعش« قد ُخِتَمت ما عدا املطلوبني للقضاء منهم. 

مع مرور أكثر من عام ونصف على صدور هذا التعميم، غري أنَّ أاّيً من املنظمات اليت تقدِّم 
أقارهبم  يشتبه ابنتماء  الذين  استخراج واثئق لألطفال  تتمكَّن من  مل  القانونية  املساعدة  خدمات 
لـ»داعش«، ويشكِّك احملامون العاملون يف هذه املنظمات بسالمة تطبيق هذا التعميم، وأبدوا عدم 
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ثقتهم مبصداقية اجلهات املسؤولة يف استثناء األطفال املولودين آلابء من »داعش« من شرط التدقيق 
األمين مؤكِّدين أبنَّ هذه اجلهات جتتهد يف قراراهتا من دون العودة إىل القوانني والتعليمات. 

وأكَّد حمامون يف جلنة اإلنقاذ الدولية يف الرمادي أنَّ املنظمة مل تتمكَّن من املساعدة يف إصدار 
واثئق لألطفال الذين يشتبه ابنتماء آابئهم لـ»داعش«. وإنَّ آخر دعوة إلصدار حجة والدة تولتها 
القاضي صورة قيد  إذ توقَّفِت اإلجراءات بعد أن طلب  املقابلة،  املنظمة كانت قبل شهرين من 
ل العائلة، ومل تتمكَِّن املنظمة من احلصول على صورة القيد؛ ألنَّ والد الطفل يشتبه ابنتمائه  لسجِّ

لـ»داعش«. 

التعميم اخلاص إبعفاء طالب اجلنسية من العوائل اليت ألحد أفرادها صلة مفرتضة بتنظيم 
»داعش« من التدقيق األمين مع أمهيته، لكنَّه غري قادر على إزالة العقبات أمام حصول األطفال 

على الواثئق املدنية، ألسباٍب عديدة، هي: 

1- لن يستفيد من هذا التعميم إال َمن ميتلك أوراق ثبوتية كاملة، تتضمَّن عقد زواج من 
احملكمة، وبيان والدة الطفل، وواثئق األب واألم حديثة، ومؤشَّر فيها احلالة الزوجية أو الطالق 
ومن النادر جداً أن تتوفَّر هذه املستمسكات، فعقد الزواج يف معظم احلاالت إمَّا صادر عن تنظيم 
»داعش« أو هو )عقد عرب( أي: عقد زواج خارج احملكمة، ويف هذه احلالة تؤشَّر جنسية األم 
ا ما تزال ابكراً وغري متزوجة. كما أنَّ مستمسكات األب يف الغالب مفقودة، أمَّا بيان الوالدة  أنَّ
فهو يف أغلب األحيان إمَّا صادر عن تنظيم »داعش« وإمَّا غري موجود، ممَّا يعين أنَّ هناك حاجة 

إلصدار حجة والدة. 

2- كل هذه املستمسكات ال ميكن املباشرة ابستصدارها من دون استخراج صورة قيد 
)واستخراج صورة قيد ميثِّل عقبًة كربى يف حمافظة صالح الدين والرمادي( إذ ال ميكن استخراجه 
من دون اخلتم األمين. وتنكر مديرية اجلنسية وجود أي تعقيدات ابستخراج صورة القيد، وتدَّعي 
أنَّ املشكلة هي عدم تعاملها مع املنظمات أو احملامني، وتشرتط حضور الشخص طالب صورة 

القيد بنفسه. 

3- خوف األمهات من املالحقات األمنية أو املعاملة املسيئة هلا إذا ما حاولت الذهاب 
َرت منها.  إىل دائرة األحوال املدنية يف املناطق اليت ُهجِّ
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4- وجود هذه الدوائر يف مناطق أو حمافظات أخرى غري احملافظة أو املخيم الذي يسكن 
فيه الطفل. 

5- عدم توفر املال. 

6- التشديدات األمنية اليت تفرض عدم خروج النساء أو األسر الذين هلم صلة مفرتضة 
بتنظيم »داعش« إال برفقة مأمور )حارس( ويف بعض املناطق مثل كركوك ال يسمح هلذه العوائل 
ابملغادرة إال بعد تقدمي كفيل يضمن عودهتم. ويف خميمات املوصل ال يوجد هذا اإلجراء غري أنَّ 

م من دون مستمسكات.  احملتجزين يف املخيمات ال يستطيعون مغادرة املخيَّم؛ ألنَّ

 مقاومة الوصم )ممارسات األمهات اإليزيدايت للتخلُّص من الوصم(
تبنَِّت األمهات اإليزيدايت وُفِرَض عليهنَّ يف أغلب األحيان إسرتاتيجيات خمتلفة لتجنُّب 
الوصم وملواجهة آاثره وميكن متييز فئتني من اإلسرتاتيجيات أو املمارسات، ركَّزِت الفئة األوىل 
على رفض األطفال والتخلِّي عنهم؛ جتنُّباً للوصم يف حني تركِّز األخرى على قدرة النساء على 
االحتفاظ أبطفاهلا يف إطار ثقافة اجتماعية ترفض استقباهلنَّ وبرفقتهنَّ أطفاهلنَّ املولودين من 

عناصر »داعش«. 

أواًل: النساء اإليزيدايت العائدات وهنَّ حوامل إىل جمتمعهنَّ 

النساء الاليت ُعدَن إىل جمتمعهنَّ وهنَّ حوامل جرَّاء العنف اجلنسي واإلجبار على الزواج من 
عناصر التنظيم اضطرْرَن إىل إجهاض أجنتهنَّ حني عودهتنَّ، وأحياان قبل وصوهلنَّ إىل أهلهن111َّ. 
وتكشف الدراسة اليت أجريت يف جامعة بغداد حول النساء العائدات من األسر أنَّ )47( 
امرأة من عينة الدراسة البالغة )200( انجية قد أفدَن أبننَّ أصبحَن حوامَل جرَّاء العنف اجلنسي، 
وأنَّ )37( منهنَّ قد أجهضَن األجنة إجهاضاً متعمَّداً يف الشهور األوىل من احلمل، فيما مل تكشِف 

العشر نساء الاليت مل جيهضَن عن مصري مواليدهن112َّ. 

وتؤكِّد املقابالت اليت ُأجريت مع انشطني وشهود عيان من اجملتمع اإليزيدي أنَّ الفتيات اللوايت 

111. مقابلة مع الناشطة احلقوقية سوزان حوسو أجرهتا الباحثة يف آب 2018. 
112. تبارك اثئر حيىي النصار: مصدر سابق. 



122

مركز البيان للدراسات والتخطيط

وضعَن مواليدهنَّ بعد وصوهلنَّ إىل جمتمعهنَّ، قِد اضطررَن إىل التخلِّي عنهم بعد والدهتم مباشرة. 

وتذكر إحدى الناجيات أنَّ أهلها أخذوا الطفل بعد والدته مباشرة وقبل أن تتمكََّن من أن 
تراه وتدَّعي أبنَّ أهلها قد ابعوا الطفل المرأة كانت مهمتها شراء أطفال الناجيات اإليزيدايت113. 

ويقول أحد الناشطني احلقوقيني أنَّ إحدى املستشفيات يف دهوك كانت حتتفظ ابألطفال 
املولودين، وتتعاون مع منظمات تستلم هؤالء األطفال114. 

وهناك عدد من احلاالت اليت استطاعت فيها األم أن حتتفظ مبولودها خصوصاً َمن كانت 
متزوجة من رجل إيزيدي قبل أسرها، إذ ُتسجِّل املولود ابسم الزوج. 

ا استطاعت أن تقنع عدداً من األزواج بتسجيل األطفال  تؤكِّد انشطة حقوقية إيزيدية أنَّ
املولودين عن حوادِث العنف اجلنسي أبمسائهم؛ لتتمكَّن أمهاهتم من االحتفاظ هبم، وأنَّه يف إحدى 
احلاالت اليت كان فيها زوج الناجية متوفَّ استطاعت أن تقنع أَخ الزوج ابلشهادة أمام احملكمة أنَّ 
. وأنَّ مجيع األطفال الذين  الطفل املولود نتيجة االستعباد اجلنسي هو ابن الزوج اإليزيدي املتوفَّ
اإلجراء ال تستطيع  اللجوء، ومثل هذا  بلدان  إىل  قد سافروا مع عوائلهم  األزواج  لوا أبمساء  ُسجِّ
االستفادة منه إال النساء املتزوجات من إيزيديني، وأنَّ من الصعب جداً إقناع األزواج بتقبُّل طفل 
ليس من صلبه، ويف أغلب األحيان ال يتقبُّل الزوج، وال يقبل رعاية طفل مل ينجبه هو إال يف احلاالت 

اليت توفرت فيه للعائلة فرصة اللجوء والسفر إىل بلد آخر. 

اثنياً: التخلِّي عن األطفال والعودة إىل اجملتمع

مل يسمح للنساء والفتيات الاليت تعرضَن لالستعباد اجلنسي من قبل »داعش« ابالحتفاظ 
أبطفاهلنَّ حني عودهتنَّ إىل جمتمعهنَّ بعد حتريرهنَّ. ورفض اجملتمع اإليزيدي استقبال أطفال الناجيات 

من العنف115. 

113. مقابلة مع »حال« إحدى الناجيات اإليزيدايت أجرهتا الباحثة يف آب 2018 يف أربيل. 
114. مقابلة مع دوليفان حسون. 

115. بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق)يوانمي(: تعزيز ومحاية حقوق ضحااي العنف اجلنسي. 2017. مصدر سابق، ص2
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الذين  اإليزيدين  إعادة  املسؤولة عن  اجلهة  اإليزيدين  املختطفني  عند مكتب شؤون  وكان 
اْخُتِطفوا، تعليمات بشأن تفريق النساء عن أطفاهلنَّ قبل عودهتن116َّ. 

نَّ مل يكنَّ  نَّ تركَن أطفاهلنَّ مع عناصر »داعش«، وأنَّ الناجيات أنَّ فيما ادعت عدد من 
م غري شرعيني،  نَّ ال يشعْرَن ابألمومة اجتاه األطفال؛ ألنَّ راغبات ابالحتفاظ ابألطفال أصاًل؛ ألنَّ

وألنَّ الزواج الذي نتج عنه هؤالء األطفال هو زواج ابإلكراه، ومن مَثَّ فهو اغتصاب117. 

أثناء عمليات حترير املوصل.  عديد من األمهات تركَن أطفاهلنَّ حني عودهتنَّ إىل أهلهنَّ 
وتولت جلنة استقبال الناجيات قضية استالم األطفال، وإيداعهم يف دور الدولة، وَوْفق عضو اللجنة 
العليا للتعايش والسلم اجملتمعي، فإنَّ )80( طفل اْسُتِلموا وأُوِدُعوا يف دور الدولة يف بغداد، وأنَّ 
)4( منهم عادت أمهاهتم السرتجاعهم مرة أخرى مع ناية العمليات العسكرية الستعادة مدينة 

املوصل118. 

وعديد منهم ُمِنحوا لعوائل بديلة َوْفقاً لنظام الضم الشبيه بنظام التبين، وَوْفقاً لقرارات حمكمة 
األحداث يف املوصل على شرط أن تكون العائلة الضامة من سكنة مدينة املوصل. أمَّا األطفال 
دائرة  ووجهت  األمانة،  سبيل  على  عليهم  أُبقَي  فقد  بغداد  يف  لأليتام  الدولة  دور  يف  املودعني 
االحتياجات اخلاصة يف وزارة العمل يف بغداد بعدم عرض أي طفل ألمٍّ إيزيدية للضم؛ لكي تتمكَّن 

أمهاهتم من التواصل معهم حلني إجياد فرصة للمِّ شلهم أبمهاهتم119. 

التخلِّي عن  الزود يف سوراي إىل  الرقة ودير  نقلَن إىل  الناجيات الاليت  واضطرت عدد من 
أطفاهلنَّ حني عودهتنَّ إىل العراق، ورصدت اليونيسيف عدداً من األطفال حتت رعاية منظمة حملية 
يف مدينة قامشلي على احلدود السورية أو يعيشون مع عوائل غري عوائلهم، وعند اليونيسيف خماوف 

116. مقابلة مع الناشط املدين دولفان حسون رئيس رابطة التآخي والتضامن اإليزيدي أجرهتا الباحثة يف كانون الثاين 2019 
117. يف دراسة أكادميية أجريت حول النساء اإليزيدايت العائدات من أسر داعش تبني أبنَّ مجيع املبحواثت الاليت أجننَب أطفااًل 
نتيجة للعنف اجلنسي من مقاتلي »داعش« قد ختلن عن أطفاهلن وتركنهم مع عناصر »داعش«، وأوضحت األمهات ونسبتهن 
نَّ ختلصَن من األطفال ينظر: ران جاسم حممد محزة: السبااي دراسة اجتماعية  %6 من جمموع العينة البالغة 111 انجية إيزيدية أنَّ

ميدانية لإليزيدايت املختطفات العائدات يف العراق. رسالة ماجستري غري منشورة مقدمة إىل كلية اآلداب جامعة بغداد 2018
118.عضو جلنة التعايش والسلم اجملتمعي أجرهتا الباحثة يف أيلول 2018 املقابلة مع الدكتورة بشرى العبيدّي

119.دائرة ذوي االحتياجات اخلاصة يف وزارة العمل أجرهتا الباحثة يف كانون األول 2010 مقابلة مع عبري اجلليّب مدير عام 
الدائرة. 
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ار هبؤالء األطفال، وقد نُِقَل بعضهم إىل تركيا120.  من عمليات االجتِّ

 تركت بعض األمهات أطفاهلنَّ مع عائلة األب البايولوجي )الزوج املقاتل من عناصر داعش( 
وعدد غري قليل منهنَّ ما زلَن على تواصل معهم، وقد يعدَن ليلتحقَن أبطفاهلن121َّ. 

تقول حال: )تركْت أخيت أطفاهلا الذين ولدهتم من أحد مقاتلي »داعش« عند أهل األب، 
وسلَّمت نفسها للجيش أثناء العمليات العسكرية النتزاع املوصل من سيطرة »داعش«(. 

اثلثًا: البقاء مع األطفال ورفض العودة إىل اجملتمع اإليزيدّي

يف املقابل مل تتمكن عديد من النساء الاليت تعرضَن لالستعباد اجلنسي أن يرتكَن أطفاهلنَّ 
العودة إىل اجملتمع اإليزيدّي، وال توجد معلومات موثقة عن  التخلِّي عنهم، بل واخرتَن عدم  أو 
أوضاعهنَّ أو اجلهة اليت توجهَن هلا أو أماكن وجودهنَّ. غري أنَّ اإلحصائيات الصادرة عن جهات 
رمسية إيزيدية تفيد بعدم عودة )1636( امرأة وفتاة، ما زلَن خمتطفات، وعدد كبري منهنَّ لن يتمكَن 

من العودة؛ بسبب عدم تقبُّل اجملتمع اإليزيدّي ألطفاهلنَّ. 

التابع لرائسة وزراء حكومة إقليم كوردستان،  وسجَّل مكتب شؤون املختطفني اإليزيديني 
)7( حاالت لناجيات إيزيدايت مع أطفاهلنَّ موجودات يف نينوى واملناطق احمليطة هبا، ويرفضَن 
العودة ما مل يتقبَّل جمتمعهنَّ عودة أطفاهلنَّ معهن122َّ. فيما أكَّد مسؤول جلنة استقبال الناجيات 
اإليزيدايت على أنَّه صادف أثناء عمله يف استالم الناجيات اإليزيدايت أثناء عمليات حترير املوصل 
النساء  أنَّ  وأكَّد على  أو طفالن،  ابلعودة، وملعظمهنَّ طفل  يرغنَب  مل  امرأة   )10-15( بني  ما 
اإليزيدايت الاليت قرَّرَن االحتفاظ أبطفاهلن قِد انتشرَن يف أماكن متفرقة )غري معلنة(، وأحياانً يُعثُر 
عليهنَّ يف املخيمات اليت احتجزت فيها عوائل »داعش«، أو خارج املخيمات يف بغداد مثاًل، ُعِثَر 
على اثنني من الناجيات اإليزيدايت مع أطفاهلنَّ، إحداهنَّ يف مدينة الشعب، واألخرى يف مدينة 

الشعلة، ومل توضَّح الظروف اليت وصلت فيها الناجيتان إىل بغداد، أو ما مصريهن123َّ. 
120. مقابلة مع اختصاصي محاية الطفولة يف منظمة اليونيسيف مكتب بغداد، أجرت الباحثة يف متوز 2018 

121. مقابلة مع دوليفان حسون، أشار رئيس رابطة التآخي والتضامن اإليزيدي أجرهتا الباحثة يف كانون الثاين 2019 
122. خريي بوززاين مسؤول مكتب شؤون املختطفني اإليزيدين يف مداخلة له خالل جلسة حوارية حول املصري القانوين لألطفال 

املولودين آلابء من »داعش« ُعِقَدت يف أربيل يف تشرين الثاين من العام 2018 
123. مقابلة مع مسري عضو جلنة استقبال الناجيات اإليزيدايت أجرهتا الباحثة يف أيلول 2018  
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وقد ذكر انشط مدين أنَّ هناك )17( امرأة إيزيدية على صلة بعوائلهنَّ اإليزيدينَّ موجودات 
يف سوراي اآلن، وبعضهنَّ مع جبهة النصرة، وال يردَن العودة إىل جمتمعهنَّ اإليزيدي بسبب أطفاهلنَّ. 

وال ميكن الوصول إىل احلجم احلقيقي لعدد النساء الاليت تعرضَن لالستعباد اجلنسي، وقرَّرَن 
البقاء مع أطفاهلنَّ، بسبب عدم إعالننَّ عن مكان وجودهنَّ. 

رابعاً: عودة لاللتحاق ابألطفال املتخلَّى عنهم

استعادهتم  أو  عنهم  للبحث  العودة  اآلن  أطفاهلن  اللوايت ختلنَي عن  من  قسم كبري  حياوُل 
ووثقت الدراسة احلالية حلالتني على األقل حتاول فيها األمهات ضم أطفاهلا الذين سلمتهم يف وقت 
سابق، وكانت الطفلة األوىل مودعة يف دار الدولة يف بغداد، فيما أُْعِطَي طفل احلالة األخرى للضم 

يف مدينة املوصل. 

ورصدت بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق )18( حالة على األقل لناجيات تركَن أطفاهلنَّ 
عند مجاعة مسلحة مناوئة لـ»داعش« وهم )يب كا كا( -يتمركزون يف مدينة سنجار-، وحياولَن اآلن 

االنضمام إليهم، ومل تستطِع البعثة أن حتدِّد عدد األطفال الذين تُرُِكوا مع هذه اجلماعة124. 

كما أشار رئيس رابطة التآخي والتضامن اإليزيدي أنَّ الرابطة تعمل على )8( حاالت حالياً 
لناجيات إيزيدايت يرغنَب ابلعودة لضمِّ أطفاهلنَّ إليهنَّ، وأنَّ هناك منظمة سهَّلت لقاء األمهات 

أبطفاهلنَّ، واستطاعت دمج ثالث انجيات أبطفاهلنَّ. 

مل يكن عند )أ. م. ن( خيار آخر غري التخلي عن طفلها الذي ولدته من زواجها أبحد 
عناصر »داعش«، والعودة إىل أهلها، بعد أن رفض اجملتمع اإليزيدي تقبُّل األطفال الذين ُوِلُدوا 
نتيجة العنف اجلنسي الذي تعرَّضت له النساء اإليزيدايت. ومع أنَّ )أ. م. ن( كانت متزوجة قبل 
أسرها من رجل إيزيدي، وعندها منه ثالثة أطفال، لكنَّها مل تتمكَّن من حتمُّل فكرة ختليها عن 
طفلها الذي ولدته من أٍب »داعشي«، وابتعادها عنه، وبعد معاانة استمرت ألشهر؛ هربت )أ. 
م. ن( من جمتمعها وعائلتها اليت تسكن يف إحدى خميمات اإليزيديني يف دهوك. وعادت للموصل 

للبحث عن طفلها يف آب 2018. 
124. يف اجتماع مع ممثلية اليونيسيف واالستشارية أمساء مجيل وعايد: منسقة العنف اجلنسي يف اليوانمي عقد يف شباط 2019 

يف مبىن اليونيسيف يف أربيل 
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 توجهت )أ. م. ن( إىل املرأة اليت استلمت منها الطفل، واليت أصبحت مسؤولة جلنة املرأة 
ا  يف ديوان حمافظة نينوى. غري أنَّ

مل تتمكن من رؤية طفلها، أو الوصول إليه بعد أن ُسلَِّم إىل عائلة بديلة من مدينة املوصل 
مبوجب قرار ضمِّ صادٍر عن القضاء، وهو نظام يشبه نظام التبين، إذ يـُْعَطى الطفل لعائلة ضامَّة 
ترعاه، وبعد )6( أشهر، وإذا ما ثبت أنَّ العائلة مؤهَّلة وقادرة على تنشئته، يصبح الطفل ابناً هلذه 
العائلة، ومينح لقب ربِّ العائلة الضامَّة ونسبه؛ َوْفقاً لقانون رعاية األحداث لسنة 1983. ال 
ميكن لألم استعادة طفلها ما مل ترفع دعوى إىل حمكمة األحداث إلثبات أنَّ الطفل ابنها، ويف هذه 
احلالة ُيصدر القاضي قراراً إبجراء فحص )DNA(، ولكي جتري فحص )DNA( عليها أن 
تتوجَّه إىل العاصمة بغداد؛ لعدم توفِّر هذا الفحص يف أيِّ مكان آخر. ليس لدى العائلة الضامَّة 
أي معلومات عن األم اليت تطالب ابستعادة طفلها، وترفض املنظمة غري احلكومية اليت تولت 

إجراءات التبين من املوصل تزويدها بعنوان العائلة اليت أخذت الطفل. 

كما يرفض املوظف املسؤول عن التبين يف حمكمة األحداث إعطاء األم أي معلومات عن 
طفلها، ويبلغها أن ليس من حقِّها استعادة الطفل بعد تسليمه لعائلة ضامَّة بقرار من احملكمة. 

خامساً: رمي األطفال املولودين نتيجة االستغالل اجلنسي واملولودين خارج إطار الزواج

يـُْرَموَن.  أمَّا األطفال املولودون نتيجة لالستغالل اجلنسي الذي تتعرَّض له النساء، فعادة ما 
ورمي األطفال املولودين نتيجة العنف اجلنسي حني والدهتم تعد وسيلًة للتخلُّص من وصمة العار، إذ 
يرتك األطفال املولودين خارج إطار الزوجية للموت أو ملن يلتقطه، فوجودهم ُيشكِّل دلياًل على حادث 
الفعل احملرَّم الذي ميكن للمرأة إخفاءه. وَوْفق مدير دائرة محاية األسرة فقد ُعِثَر على )8( أطفال أحياء 
يف صالح الدين ودايىل خالل السنة املاضية. فيما أظهرت مسؤولة جلنة املرأة يف ديوان حمافظة نينوى 
صوراً لعدٍد من األطفال الذين ُوِجُدوا يف أكياس أو صناديق مرميني يف الطرقات، ويف مناطق تبعد 
مبسافة عن املخيمات، كما أكَّد مقدمو اخلدمات يف املنظمات العاملة يف املخيمات على حوادث 
متكّرِرة يـُْعثُر فيها على أطفال حديثي الوالدة يف املراحيض، ويف مكبَّات النفاايت، ويف الطريق العام 
م  املؤدي إىل املخيم، وغالباً ما يكونوا ميتني. وعادة ما ُيستنتج من رمي األطفال هبذه الطريقة على أنَّ

ولدوا نتيجة حوادث اغتصاب أو استغالل جنسي تتعرَّض له النساء داخل املخيمات. 
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آاثر مرتتبة عن الوصم: حتدايت سبل العيش والوصول إىل اخلدمات 

يعاين املوصومون من ضروب خمتلفة من احلرمان وهو أحد أخطر العواقب املرتتبة عن الوصم. 
ويشمل احلرمان حمدودية فرص احلياة، مثل العمل والعالقات االجتماعية والسكن والوصول إىل 

اخلدمات األساسية مثل: التعليم، والصحة، والوصول إىل العدالة. 

حياول هذا الفصل أن يقدِّم صورة عن التحدايت اليت تواجه األطفال املوصومني ابالرتباط 
بـ»داعش« يف الوصول إىل اخلدمات. يقتصر حتليل اخلدمات يف هذا التقرير على اخلدمات املقدَّمة 
ا أتوي األطفال والنساء املرتبطني بـ»داعش«. وقد اْعُتِمَد يف  داخل املخيمات اليت يتفق على أنَّ
ذلك على مقدِّمي اخلدمات، وعلى إدارات املخيمات يف حتديد املخيمات املشمولة هبذا التحليل 
وعددها )14( خميماً. 125 وقد واجه التحليل صعوابت كبرية يف رصد الوصول إىل اخلدمات خارج 
املخيمات ويف املناطق اليت بقيت فيها العوائل املشتبه ابرتباط أحد أفرادها بـ»داعش« من دون أن 
خُيَْلوا. وَوْفق املقابالت اليت ُأجريت مع العاملني يف املنظمات ال يوجد أي خدمات تقدَّم لألطفال 
املولودين آلابء من »داعش« خارج املخيمات يف منطقة غرب األنبار فهناك قيود كبرية متنع وصول 
املنظمات ومقدِّمي اخلدمات إىل هذه القرى. فيما طلبت عدد من املنظمات الدولية واحمللية من 
موظفيها عدم الوصول إىل هذه العوائل حفاظاً على سالمتهم. ومع وجود منظمات تقدِّم خدمات 
احلماية لألطفال يف املناطق اليت خضعت لسيطرة »داعش« خارج املخيَّم يف احلوجية واملوصل إال 

أنَّ مقدِّمي اخلدمات غري متأكدين من وصول هذه الفئات عينها إىل اخلدمة. 

حتدِّايت سبل العيش

بـ»داعش« وأمهاهتم بعض  املوصومني ابالرتباط  املتخذة ضد األطفال  رافقت اإلجراءات 
املخيمات وصول  على  املشرفة  احمللية  السلطات  ومنع  التموينية  البطاقة  منها حجب  املمارسات 
املساعدات أو أتخري وصوهلا، ومصادرة الواثئق مبا فيها بطاقات صرف التقاعد، وفقدان االصول 
واملمتلكات. وعملياً ال متتلك اجلماعات املوصومة ابالرتباط بـ»داعش« أي مصدر للعيش، وقد 
125. من املهم مالحظة أنَّ هذا التقرير ال يقدِّم حصراً دقيقاً للخدمات املوجودة بسبب التغيريات املستمرة فعديد من املنظمات 
انتهت براجمها ابنتهاء مدَّة العقد والتمويل، كما أنَّ منظمات جديدة ابشرت عملها أثناء مدَّة إعداد التقرير، ومل تستطع خرائط 

اخلدمات اليت اعتمد أعداد التقرير عليها أن تواكب هذه التغريات. 
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خلقت هذه املمارسات حتدايت أمام سبل عيش الفئة املوصومة يف الوصول إىل ما يكفي من الغذاء 
وأتمني قوت األطفال. 

ومع عدم وصول املساعدات اإلنسانية وصواًل منتظماً، وعدم كفايتها جلأِت األمهات إىل 
اختاذ إسرتاتيجيات خمتلفة لتأمني وجبات الغذاء ألطفاهلنَّ، بعض هذه اإلسرتاتيجيات سلبية مثل: 

التسوُّل واملساومة على اجلنس مقابل الغذاء. 

من  جزء  بيع  إىل  التنظيم  أبعضاء  بصلة  يرتبطَن  الاليت  املعيالت  األمهات  معظم  تلجأ 
املساعدات املقدَّمة من املنظمات لتأمني احلاجيات األخرى اليت حيتاجها األطفال. وتقوم أمهات 
أخرايت بشراء املساعدات الغذائية والعينية اليت تعرضها قريناهتن للبيع، وتعود وتبيعها مرة أخرى 
خارج املخيم عن طريق وسطاء يف الغالب لتحصل على هامش يسري من الربح، وأصبح هذا النوع 
من التبادل عمل شبه اثبت وفَّر وضعاً أفضل لبعض النساء. وتقوم بعض األمهات برعاية أطفال 
مفصولني عن ذويهم ال ميتُّوَن هلنَّ بصلة، مقابل السلة الغذائية اليت تقدَّم هلؤالء األطفال أو مقابل 
مبلغ مايل تدفعه العائلة املمتدة )أهل األب عادة( مقابل رعايتها لألطفال. ويضطر بعضهنَّ إىل 
اخلروج من املخيمات للتسوُّل، ويتعرَّض كثري منهنَّ لالستغالل اجلنسي مقابل مبالغ زهيدة. وتعتمد 

بعض األمهات على عمل أطفاهلا الصغار أو تسوهلم لتأمني وجبات الغذاء للعائلة. 

املتزوجات من  األرامل  لبناهتن  لزجيات جديدة  ترتيبات  إجياد  حتاول األمهات األكرب سناً 
عناصر »داعش« )األمهات الصغريات( تضمن هلنَّ اخلروج من املخيم وهي طريقة للحماية. غري 
ا تزيد من خطر انفصال األطفال عن ذويهم، وعديد من األمهات ال يعرتفَن بزواج بناهتنَّ من  أنَّ

عناصر »داعش« طاملا أنَّ هذا الزواج مل يثبت أبوراق رمسية )إنكار الزواج(. 

الوصول إىل التعليم

قامت وزارة الرتبية بدعم من اليونيسيف والوكاالت الدولية األخرى يف إنشاء مدرسة واحدة 
على األقل يف كل خميَّم غري أنَّ وصول األطفال إىل التعليم ونسبة التحاقهم ابملدارس منخفضة جداً، 
وواحد من أهم األسباب هو عدم قدرة املدارس املوجودة حالياً على استيعاب األعداد املتزايدة من 
األطفال داخل املخيمات، فمع أنَّ هذه املدارس تعمل بثالث نوابت عمل يومياً، وبعضها مقسمة 
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على أايم األسبوع، ثالثة أايم للذكور، وثالثة لإلانث، غري أنَّ أقلَّ من )%50( من األطفال بعمر 
املدرسة يتلقون التعليم النظامي داخل املخيمات، وتشري بعض التقديرات أنَّ )3( من كلِّ أربعة 

أطفال داخل املخيمات هم خارج املدرسة126. 

الرتبية يف  وزارة  وتتلكَّأ  التعليمية،  اهليئات  قلة  من  املخيمات  داخل  املدارس  وتعاين مجيع 
إرسال معلمني للعمل يف املدارس داخل املخيمات حبجة عدم وجود هيئات كافية، ممَّا خلق فجوًة 
كبريًة يف تقدمي هذه اخلدمة، ففي مدرسة خميم الشهامة يف صالح الدين هناك حاجة خلمسة عشر 
معلماً ملدرسة الذكور، ومخس عشرة معلمًة ملدرسة البنات، مل ترسل وزارة الرتبية سوى ستة معلمني، 
ومل يباشر العمل منهم سوى أربعة فقط. كما تعاين هذه املدارس من نقص حاد يف القرطاسية 

والكتب واللوازم املدرسية األخرى. 
ويقتصر التعليم يف معظم املخيمات على املرحلة االبتدائية ومن النادر وجود مدارس متوسطة 

أو اثنوية داخل املخيمات وإن ُوِجدت فهي للبنني، وليس للبنات. 

املتوسطة واإلعدادية  االلتحاق ابملدارس  وال يستطيع معظم األطفال آلابء من »داعش« 
حلاملها  تسمح  اليت  األمنية  البطاقة  على  عدم حصوهلم  بسبب  املخيمات  خارج  فقط  املوجودة 

ابخلروج من املخيم. رصدت هذه احلاالت يف خميم الشهامة يف حمافظة صالح الدين. 

التعليم  على  احلصول  يف  كربى  حتدايٍت  »داعش«  من  آلابء  املولودون  األطفال  ويواجه 
النظامي، وغالبيتهم غري ملتحقني ابملدرسة مع أمهية التعليم يف ظروف األزمة اليت يعيشونا ملا يوفره 

من أمن واستقرار ومحاية. 

وتشكِّل الواثئق املدنية واحدًة من أهم التحدايت أمام وصول هذه الفئة من األطفال إىل 
التعليم، وَوْفق النظام التعليمي املتَّبع يف العراق ال ميكن للطفل االلتحاق ابملدارس ما مل يكن مسجَّاًل 
وحيمل أوراق ثبوتية )هوية األحوال املدنية( تثبت امسه واتريخ ميالده. مسحت إدارات املدارس يف 
بعض املخيمات مثل خميم العامرية يف األنبار وخميم جدعه )5( وخميم محام العليل لألطفال غري 
املسجلني اباللتحاق ابملدرسة ولكن كمستمعني )وليس كطلبة مسجلني يف سجالت املدرسة( غري 
126. أمساء مجيل رشيد وأركان سعيد خطاب. األوضاع االجتماعية والرتبوية والنفسية للنازحات. منشور يف وقائع املؤمتر الدويل 
الثالث »الالجئون يف الشرق األوسط« الذي أقامه مركز دراسات الالجئني والنازحني واهلجرة القسرية يف جامعة الريموك يف األردن 

 .2018
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أنَّ املشكلة هي ان حضورهم كمستمعني ال يسمح هلم احلصول على شهادة اجتياز املرحلة الدراسية 
م لن يتمكنوا من االلتحاق ابالمتحاانت الوزارية حينما يصلون إىل مرحلة  من املدرسة، كما أنَّ
التعليمي املعمول به يف العراق والذي يسمى )البكلوراي(،  النظام  ابتدائي( َوْفق  منتهية )السادس 
وهو ما يكفي إلحباط جهودهم وأملهم يف احلصول على الشهادة أو االنتقال إىل املراحل الدراسية 

الالحقة )املتوسطة واإلعدادية(. 

فيه  يسمح   )2018-2019( لعام  الدراسي  العام  مطلع  يف  قراراً  الرتبية  وزارة  أصدرت 
لألطفال غري املسجلني )الذين ال ميلكون واثئق مدنية اباللتحاق ابملدرسة( مقابل تعهُّد مقدِّمي 
الرعاية )األمهات( بتقدمي هذه الواثئق إلدارة املدرسة قبل ناية العام الدراسي، وقد ساعد هذا القرار 
يف التحاق املئات من األطفال آلابء من »داعش« وممَّن ال ميتلكون الواثئق والعودة إىل املدرسة، 
ففي املدرسة اليت أنشأهتا اليونيسيف يف خميم املدرج يؤكِّد مقدِّمي اخلدمات أن أكثر من ألف طفل 

التحق ابملدرسة نتيجة هلذا القرار. 

كما مسحت إدارة املدرسة يف خميم ليالن يف كركوك وخميم الكرامة يف صالح الدين لألطفال 
غري املسجلني اباللتحاق ابملدرسة مقابل تعهٍُّد خطيٍّ بتقدمي واثئق األطفال. ومع ذلك مل يكن 
هذا القرار كافياً لضمان حصول مجيع األطفال بعمر املدرسة على التعليم فمن بني )7000( طفل 
يف خميم املدرج بعمر املدرسة مل يلتحق ابملدرسة االبتدائية اليت افتتحت هذا العام سوى )1700( 
بتقدمي  يلزمهم  أوليائهم  تعهُّد خطي من  التحقوا ابملدارس مقابل  الذين  أنَّ األطفال  طفل. كما 
الواثئق قبل ناية العام الدراسي احلايل مهدَّدين مبغادرة املدرسة لعدم قدرة األهايل على احلصول على 
هوية األحوال املدنية ألطفاهلم يف الوقت احملدد. من جهة أخرى مل تلتزم مجيع إدارات املدارس بقبول 
األطفال غري املسجلني، فاملدرسة االبتدائية يف خميم جدعة )6( ومدرسة خميم محام العليل )2( ال 
تقبل األطفال غري املسجلني. كما أنَّ القرار جاء متأخراً بعد ما يقرب )5( سنوات على النزوح 
وسنتني بعد حترير املناطق، وجتاوز كثري من األطفال السن القانونية لاللتحاق ابملرحلة االبتدائية، 
ممَّا جيعلهم حباجة إىل ما يسمَّى مبدارس التعليم املسرَّع، وقد افـْتُِتحت مدرسة للتعليم املسرَّع يف خميم 

جدعة هذا العام، ولكنَّها ليست متاحة يف مجيع املخيمات. 

ويُعدُّ األطفال األكرب عمراً الذين جتاوزوا السن القانونية لاللتحاق ابملدارس االبتدائية مشكلًة 
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حبد نفسها، فمعظمهم مل يلتحق ابلتعليم أصاًل بسبب الثقافة السائدة يف القرى اليت نزحوا منها، 
واليت ال تعطي أولوية لتعليم األطفال أواًل، وبسبب عدم وجود واثئق مدنية هلم أصالُ بسبب طبيعة 
عقد زواج آابئهم الديين )خارج احملكمة(، أمَّا َمن كان ملتحقاً منهم يف املدرسة فتدَّعي األهايل أنَّ 
م )أبناء داعش( ممَّا حيول  إدارات املدارس يف مناطقهم اليت نزحوا منها متتنع عن تزويدهم بواثئق ألنَّ
دون قدرهتم على االلتحاق ابملدارس التعليم املسرَّع -إن ُوِجَدت- اليت تشرتط على الطالب إحضار 

وثيقة من مدرسته تثبت املرحلة الدراسية اليت كان فيها. 
وميثِّل موقف مقدِّمي الرعاية وأولياء أمورهم من التعليم عقبة أخرى أمام عودة األطفال إىل 
املدارس ففي ظل ظروف النزوح واألوضاع املعيشية الصعبة اليت ترزح حتتها النساء املعيالت ألسرهنَّ 
الاليت على صلة مفرتضة بـ»داعش« ال يشكِّل التعليم أولوية. وتشكِّل ظروف النزوح واحدة من 
أهم العوامل اليت تقف وراء عدم االهتمام ابلتعليم127. وقد تباينت مواقف النساء األمهات الاليت 
بتنظيم »داعش« من تعليم أطفاهلنَّ، بعضهنَّ ال جيدَن يف تعليم األطفال  يرتبطَن بصلة مفرتضة 
أولوية، وتدفعهنَّ صعوابت املعيشة إىل تفضيل عمل أطفاهلنَّ الذكور -خصوصًا- بداًل من التعلُّم، 
فيما أبدت أخرايت حرصاً شديداً على تعليم األطفال عكسته أعداد األطفال غري املسجَّلني الذين 

التحقوا ابملدرسة مقابل تعهُّد األم إبحضار واثئقهم128. 

كما أشار مقدِّمو اخلدمات إىل أنَّ مديرية الرتبية يف قضاء القائم بدأت تتعامل ابلقصاصة 
 )TDH( األمنية وهناك عائلتان على األقل من سكنة هذه املنطقة طلبت املساعدة من منظمة
اإليطالية تواجه صعوبة يف إعادة أطفاهلم إىل املدارس بسبب عدم تزويدهم بقصاصة أمنية لالشتباه 

بتورط أفرادها ابلتنظيم املتطرف »داعش«.
املساواة مع  قدم  التعليم على  اإلعاقة من احلصول على  برامج ميكِّن ذوي  يوجد أي  وال 
اآلخرين، وال حتصل هذه الفئة على الدعم الالزم لتيسري حصوهلم على التعليم. خلق عدم ذهاب 
املدارس مشكالت كربى عند هؤالء األطفال، فهناك وقت فراغ كبري )ال تستطيع  األطفال إىل 
127. ففي دراسة سابقة عن أوضاع النساء النازحات تبني أنَّ %12 فقط من عينة الدراسة عندهنَّ أطفال بعمر املدرسة قد 
التحق مجيع أطفاهلا ابلدراسة و%15 التحق بعضهم وكانت هناك تباينات واضحة بني األطفال َوْفق اجلنس فنسبة التحاق الذكور 
كان أكرب من نسبة التحاق اإلانث، أمَّا األسباب فقد أشارت %54 من عينة الدراسة إىل ظروف النزوح ينظر: أمساء مجيل رشيد 

وأركان سعيد خطاب. األوضاع االجتماعية والرتبوية والنفسية للنازحات 
128. كما أكَّد مقدِّمو اخلدمات يف خميَّم عامرية الفلوجة أنَّ التعليم ال يشكِّل أولوية عند العوائل اليت ارتبط أحد أفرادها بـ»داعش« 

بسبب الضغوط املعيشية والظروف اليت يعيشونا داخل املخيمات. 
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برامج املساحات الصديقة للطفل معاجلته(. كما أنَّ حياة املخيم وظروفه أدَّت إىل انتشار بعض 
املشكالت مثل: )التحرُّش اجلنسي بني األطفال أنفسهم، والتدخني(. 

املدراس  مديرو  حياد  عدم  التعليم،  إىل  ابلوصول  يتعلق  فيما  اليت رصدت  التحدايت  أبرز 
والتعامل التمييزي ضد الطلبة آلابء منتمني لـ»داعش«، وعدم تعاون إدارات املدارس داخل املخيمات، 
وإصرارها على أن يكون للطالب وثيقة من مدرسته اليت درس فيها قبل اإلجالء والرتحيل. يف الوقت 
الذي يصعب على عديد من العائالت إحضار وثيقة املدرسية اليت تثبت املرحلة الدراسية اليت وصل 
إليها الطفل إمَّا بسبب اخلوف من التهديدات األمنية اليت قد تطاهلم إذا ما حاولوا الذهاب إىل 
القدرة  قيود االحتجاز، وعدم  مناطقهم أصاًل؛ بسبب  الوصول إىل  أو عدم قدرهتم إىل  مناطقهم 
على مغادرة املخيم، أو بسبب امتناع إدارات املدارس عن تزويدهم هبذه الوثيقة بسبب انتماء آابئهم 
لـ»داعش«. فضاًل عن الظروف املعيشية الصعبة اليت تعاين منها النساء املعيالت الاليت يرتبطن بصلة 

أبفراد التنظيم اليت تدفعهن إىل تشغيل أطفاهلن بداًل من الذهاب إىل املدرسة. 

من التحدايت االخرى وجود نقص حاد يف عدد املعلمني ووزارة الرتبية تتلكأ حبجة ان ليس 
لديها ما يكفي لتخصيص معلمني، مما خلق فدوة كبرية. كما ان املدارس لكافة املراحل ال تتوفر 

يف مجيع املخيمات. 

التعليم غري الرمسي وغري النظامي والتدريب

 )SCF( واملساحات الصديقة للطفل )MPCC( تُوفِّر املراكز اجملتمعية متعددة األغراض 
أنشطًة تعليميًة مثل: دروس حمو األمية، ودروس تقوية، والتعليم املؤقت الذي يوازي التعليم الرمسي 
من دون أن يقدِّم شهادة للطالب، وغري معرتف به من قبل وزارة الرتبية، غري أنَّ هذه األنشطة 
والربامج ال تغطِّي االحتياجات داخل املخيمات، وهناك حاجة إىل مراكز متعددة، ومن السهل 
الوصول هلا من قبل األطفال الساكنني يف األطراف البعيدة من املخيم، كما أنَّ مقدِّمي اخلدمات 

غري متأكدين من األطفال آلابء من »داعش« قادرين على الوصول إىل هذه اخلدمات. 

طويلة حلني حصول  االنقطاع  فرتات  تكون  ما  وغالباً  مستمرة،  الربامج غري  هذه  ومعظم 
املنظمة أو الربانمج على التمويل ليستأنف من جديد اتركاً فجوة كربى يف هذه اخلدمة داخل املخيم. 
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وتفتقر غالبية املخيمات اليت خضعت لتحليل الوضع إىل برامج التدريب املهين واملهارات 
املدرة للدخل، للشباب واليافعني فوق سن )14( سنة، مع أمهيتها يف دعم سبل املعيشة، وتوسيع 

خيارات التخطيط للرعاية الالحقة وخصوصاً لألطفال املنفصلني عن ذويهم وغري املصحوبني. 

نفَّذت منظمة )TDH( اإليطالية مشروع التدريب املهين يف خميم جدعة )6( شل الشباب 
من عمر )16 - 24( وتضمن التدريب على مهنة احلالقة، وصباغة الدور، واحلاسوب. ومع ذلك 
فإنَّ هناك حاجة ملراكز أخرى تقدِّم هذه اخلدمة. كما أنَّ هناك حاجة ملشاريع تتبع عملية التدريب 
مثل املنح الصغرية أو مشاريع سبل العيش ليتمكَّن املراهقون الذين تلقَّوا تدريباً من االستفادة من 

التدريب وابلقدر الذي يؤدِّي إىل زايدة القدرة على الصمود سواًء على مستوى الفرد أم األسرة. 

اخلدمات الصحية
توفِّر وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية األولية جماانً ولساكين املخيمات كافَّة، فضاًل 
عن اخلدمات الصحية اليت تقدمها املنظمات الدولية واحمللية واليت تكون على صورة عيادات اثبتة 
أو وحدات متنقلة، غري أنَّه ال توجد معايري لتقييم جودة اخلدمات الصحية املقدَّمة داخل املخيمات 

َوْفق اعرتاف وزارة الصحة129. 

ويشكو ساكنو املخيمات من ضعف هذه اخلدمات، وعدم توفُّر األدوية، ويدَّعي سكَّان 
خميم املدرج أبنَّ عمليات معاجلة األسنان تـُْعَمل من ختدير بسبب نقص هذه املادة داخل املركز 

الصحي، كما ال يوجد أطباء خمتصون مثل طبيب للعيون داخل املخيمات. 

وتشمل اخلدمات الصحية داخل املخيمات على رعاية ما قبل الوالدة ويف بعض املخيمات 
هناك صاالت والدة تشرف عليها وزارة الصحة برعاية صندوق األمم املتحدة للسكان. 

ومع ذلك ال تتوجَّه عديد من احلوامل ومعظمهنَّ طفالت صغريات السن إىل هذه الصاالت 
لَن اإلجناب يف خيم والدٍة بعضها غري  أو إىل مستشفيات الوالدة، خوفاً من املالحقة األمنية، ويفضِّ
رمسي وبطريقة سرية جتنُّباً لالعتقال أو االحتجاز أو لكيال يُتعرَّف على هوية األب خصوصاً بعد أن 

اْحُتِجَزت أكثر من حالة يف مستشفى كركوك. 

129. تقرير ممثل وزارة الصحة يف جلنة الدعم الفين لتنفيذ البيان املشرتك الدكتور حممد جرب بوصفه التقرير الشهري لوزارة الصحة 
اخلاص ابخلدمات الوقائية والعالجية للنازحني نوفمرب وديسمرب 2018 



134

مركز البيان للدراسات والتخطيط

ويؤكِّد مقدمو اخلدمات يف خميم املدرج على أنَّ هناك خيم والدة )غري رمسية( تديرها امرأة 
غري جمازة من وزارة الصحة كانت تتوجه إليها النساء احلوامل املرتبطات بـ»داعش« يف بداية نزوحهنَّ 
ويلدَن عندها سراً، وكثري من املواليد تُوُفوا على يدي هذه القابلة، كما تلجأ إىل هذه اخليمة النساء 

الاليت محلَن خارج إطار الزواج مبن فيهنَّ ضحااي العنف اجلنسي لغرض اإلجهاض. 

وخيضع مجيع األطفال داخل املخيم إىل محالت التطعيم وفق الربانمج واملواعيد اليت تضعها 
وزارة الصحة. وال يشرتط وجود بيان والدة أو هوية أحوال مدنية للطفل للحصول على هذه اخلدمة 
إذ يقوم املركز الصحي بتزويد األم بكارت التلقيح، كما يقوم املركز الصحي إبحالة األطفال إىل 
اخلدمات الصحية املتخصصة ابلنسبة لألطفال الذين يعانون من مشكالت صحية، أو من إعاقة 

أثناء الوالدة، واألخرية ال تطلُّب أي واثئق مقابل هذه اخلدمات. 

أمَّا فيما يتعلق ابحلصول على اخلدمات الطبية املتخصصة وحاالت الطوارئ فيواجه األطفال 
إىل  اخلاصة ابإلحالة  التدخالت  فثمَّة فجوات عديدة يف  بـ»داعش« مشكالت كبرية،  املرتبطني 
اخلدمات املختصة أو إلنقاذ حياة األطفال املصابني والذين هم حباجة إىل عمليات جراحية طارئة، 
يف مقدمتها وجود ضعف واضح يف نظام اإلحالة، فمع توفُّر سيارات اإلسعاف يف بعض املخيمات 
التقرير  اعرتف  وقِد  املناسب،  الوقت  الصحية يف  اخلدمة  إىل  الطفل  الصعب وصول  أنَّه من  إال 
 2018 نوفمرب  للفرتة من  للنازحني  الوقائية والعالجية  الصحة اخلاص ابخلدمات  لوزارة  الشهري 
وحىت ديسمرب 2018 أبنَّ هناك ضعفاً واضحاً يف نظام اإلحالة بسبب حمدودية سيارات اإلسعاف 
أو قلتها، وعدم وجود تكامل يف العمل بني املراكز الصحية واملستشفيات وقلة اهليئات املدرَّبة130. 

وال يستطيع األطفال املولودون آلابء من »داعش« من احلصول على التدخالت الالزمة عند 
اإلصابة أو يف حاالت الطوارئ بسبب نظام االحتجاز الذي خيضعون له داخل املخيمات، والذي 
خيتلف على َوْفق السلطات اليت تديرها، ففي خميم ليالن وداقوق يتطلب اخلروج من املخيم للنساء 
واألطفال املرتبطني بـ»داعش« إحضار كفيل من سكنة املخيم يضمن عودة املرأة فيما لو أرادت 
الذهاب إىل املستشفى ليتلقَّى طفلها العالج، وإجياد مثل هذا الكفيل صعب جداً على النساء 

املرتبطات بـ»داعش« واحملتجزات داخل املخيمات. 

130. تقرير ممثل وزارة الصحة يف جلنة الدعم الفين لتنفيذ البيان املشرتك الدكتور حممد جرب كالتقرير الشهري لوزارة الصحة اخلاص 
ابخلدمات الوقائية والعالجية للنازحني نوفمرب وديسمرب 2018
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كما حيتاج الوصول إىل املستشفى إىل أجور نقل تصل يف كركوك مثاًل إىل )20( ألف دينار 
عراقي، ومثل هذا املبلغ ال يتوفَّر للنساء املعيالت الاليت يرتبطَن بصلة مفرتضة أبعضاء تنظيم »داعش«. 

وتسبَّبت اخلدمة الصحية املختصة يف وصم األطفال والنساء املرتبطني بـ»داعش« وحتديد 
هوايهتم يف خميمات أخرى، إذ ال ُيسمح للنساء يف خميم الشهامة يف صالح الدين مبغادرة املخيم إال 
برفقة مأمور من حرس املخيم، ممَّا يؤدِّي إىل وصم النساء واألطفال عند إحالتهم للخدمة الصحية 
م من عناصر »داعش« وترفض عديد من األمهات تلقِّي اخلدمة اليت ُأحيل إليها  وتصنيفهم على أنَّ
طفلها خوفاً من نظرة اآلخرين، وهناك حالة واحدة على األقل ُرِصَدت يف خميم الشهامة كان يعاين 
فيها الطفل البالغ )4( أشهر من سوء تغذية حاد، وقد أحالته إحدى املنظمات إىل )ردهة التغذية( 
اليت افتتحتها اليونيسيف يف منطقة القادسية خارج املخيم. غري أنَّ األم رفضت أخذ طفلها إىل هذه 

الردهة جتنُّباً للوصم الناتج عن وجود شرطي مرافق هلا. 

يوجد  إذ ال  اجلراحية ضعيفة  والعمليات  املصابني  إلنقاذ  الالزمة  التدخالت  فإنَّ  وعموماً 
جهات تتكفَّل بعالج احلاالت الطارئة بطريقة منتظمة ومنهجية وقليلة هي املنظمات اليت عندها 
ن حيتاج إىل عمليات جراحية، ويعتمد مقدمو اخلدمات 

َ
التمويل الكايف لتغطية تكاليف العالج مل

اليت  اجلراحية  العمليات  تكاليف  لتأمني  احملسنني  ومن  ومعارفهم  أقارهبم  من  التربعات  على مجع 
حيتاجها األطفال احتياجاً طارائً. على سبيل املثال تقوم »منظمة حباء« يف خميم محام العليل وهي 

ا األخرى تعتمد على التربعات.  منظمة حملية ابلتكفُّل إبجراء عمليات جراحية لألطفال غري أنَّ

هناك مشكلة تواجه األطفال آلابء من »داعش« فيما خيص تلقي اخلدمات الصحية. إذ ال 
يستطيع هؤالء األطفال وغري مسموح ألمهاهتم الدخول إلقليم كوردستان إلجراء عملية جراحية، 
وقد اُِعيَد ثالثة أطفال كانوا يعانون من إصاابت يف العيون وحباجة إىل عمليات ال ميكن توفريها 
صة، بسبب ارتباطهم بـ»داعش«، ومع أنَّ السلطات يف  إال يف مستشفيات إقليم كوردستان املتخصِّ
حدود اإلقليم )السيطرات( ال تبحث عادة يف هوية األطفال أو واثئقهم غري أنَّ األمهات املرافقات 

ألطفاهلنَّ مينعَن من الدخول حال ظهور اسم أحد أقارهبنَّ أو أزواجهنَّ يف احلاسبة األمنية. 

مع وجود منظمات خاصة لرعاية املعوقني داخل املخيمات إال أنَّ مقدِّمي اخلدمات يؤكِّدون 
وجود نقص واضح يف خدمات إعادة أتهيل األطفال املعوقني أو عمليات كشف العوق وتشخيصه. 
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حالة آية

تعرَّضت »آية« البالغة من العمر )8( سنوات لكسر يف إصبعها أثناء لعبها يف خميم داقوق 
يف كركوك. ومع وجود خدمات الرعاية الصحية األولية داخل املخيم، فضاًل عن جود مركز صحي 
ا ال تستطيع أن تقدِّم خدمات لألطفال يف حاالت الطوارئ،  تديره منظمة غري حكومية، إالَّ أنَّ

وحاالت اإلصابة، ممَّا يستدعي إحالتها إىل مستشفى داقوق لتلقِّي العالج. 

ها من املخيم  أمِّ ا ال تستطيع اخلروج مع  بـ»داعش«، فإنَّ ابنة لرجل مرتبط  وألنَّ »آية« 
لتلقِّي العالج، إالَّ إذا استطاعت األم إحضار كفيل من داخل املخيم يضمن أمام سلطات املخيم 
عودة املرأة وطفلتها وعدم هروهبم. وإجياد مثل هذا الكفيل أمر صعب للغاية. استطاعِت األم 
-بعد جهٍد كبري- أن جتد كفياًل، وخترج إىل مستشفى داقوق لتلقِّي العالج، ويف املستشفى ُخيَِّط 

اإلصبع املكسور وشبه املقطوع، وُلفَّ ابلضمادات، وعادت »آية« مع والدهتا إىل املخيَّم. 

أدَّى إمهال اجلرح، وعدم تلقي العالج املناسب يف الوقت املناسب إىل تورُّم اجلرح، واسوداد 
اإلصبع وتسمُّمه. 

مل تتمكن األم من إحضار كفيل للخروج من املخيم بعد )10( أايم من احلادث، كما 
أنَّ الوصول إىل مستشفى كركوك حيتاج إىل ما ال يقل عن )20( ألف دينار عراقي، وهو مبلغ 
ال تستطيع »أم آية« أتمينه، بقيت »آية« من دون عالج إىل أن تدخلت إحدى اجلمعيات اليت 

تعمل يف املخيم، وأخرجتها إىل املستشفى؛ وهناك ُقِطَع إصبعها. 

الوصول إىل العدالة

مع توفُّر خدمة املساعدة القانونية اليت تقدِّم االستشارات والتمثيل القانوين يف مجيع املخيمات 
ا عجزت عن مساعدة األمهات واألطفال املرتبطني بـ»داعش« عجزاً كبرياً. إذ مل تعمل  تقريباً إال أنَّ
على تقدمي املساعدة للنساء الاليت مل يثبت تورُّط أزواجهن أبعمال »داعش«، وال يوجد ما يربِّر 
احتجازهنَّ يف املخيم. كما مل تساعد يف توفري املعلومات الكافية جلميع النساء داخل املخيمات 
حول اخليارات القانونية والدعم املتاح الذي ميكن أن تقدِّمه ففي خميم الشهامة مثاًل تتحدَّث إحدى 
النساء عن عدم قدرهتا على دفع أجور احملامي والبالغة مليون دينار عراقي للحصول على الطالق 
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من زوجها املرتبط ابلتنظيم، والذي ميكنها من املباشرة إبجراءات استخراج الواثئق ألطفاهلا الثالثة، 
علماً أنَّ هناك )4( منظمات تقدِّم خدمات املساعدة القانونية يف هذا املخيم. 

وعموماً، ال ميكن لألطفال والنساء املرتبطني بـ»داعش« احلصول على خدمات املساعدة 
تقدِّم  اليت  املنظمات  يف  حمامني  وَوْفق  إليها،  الوصول  أو  املخيمات  يف  املدنية  والواثئق  القانونية 
خدمات قانونية فإنَّ منظماهتم ال تستطيع تقدمي كثري يف كلِّ ما يتعلَّق بقضااي اإلرهاب. إذ ال ميكن 
تقدمي متثيل قانوين لألطفال الذين على نزاع مع القانون حينما تطلب أمهاهتم هذه اخلدمة كما ال 

ميكن للمنظمات تقدمي خدمات لألطفال املصاحبني ألمهاهتم يف السجون.  

وقد توقفت عدد من املنظمات اليت تقدِّم اخلدمات القانونية عن متابعة إجراءات استخراج 
الواثئق لألطفال املولودين نتيجة النزاع ويف مناطق النزاع، وخصوصاً املولودون آلابء من »داعش«. 
احمللية  السلطات  مجَّدت  أن  بعد  »داعش«  من  آلابء  األطفال  ملفات  يستلم  مل  منهم  وعديد 
ر األمين واحلصول على موافقة  السجالت املدنية للعوائل اليت انتمى أفرادها للتنظيم. ويشكِّل املؤشِّ
اجلهات األمنية واحداً من أهم التحدايت اليت تواجه إجراءات احلصول على الواثئق لكل َمن له 
صلة مفرتضة أبفراد التنظيم، أو ترويج أيَّة معاملة حول أي قضية يف املناطق اليت كانت خاضعة 
لسيطرة بعد أن أصبحت مفاحتة اجلهات األمنية واحلصول على ختمها هو أول إجراء يتخذ قبل 

الرتويج ألية معاملة. 

تنفِّذ اليونيسيف ابلشراكة مع منظمة غري حكومية حملية برانمج جديد يف مخس حمافظات 
يف العراق يهدف إىل املساعدة يف احلصول على الواثئق املدنية لألطفال الذين ُوِلُدوا نتيجة للعنف 
وُأْصِدَرت  أشهر   )6( قبل  الربانمج  هذا  بدأ  وقد  فقط،  االغتصاب  على  يقتصر  وال  اجلنسي، 
)135( هوية أحوال مدنية لألطفال ضمن هذه الفئة َوْفق ما أفاده ممثِّل اليونيسيف املسؤول عن 

هذا الربانمج. 
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السياسات واخلطط وقضااي محاية األطفال يف العراق

مع التقدُّم البطيء جلهة وضع السياسات واخلطط لرفع مستوى محاية األطفال يف العراق، 
غري أنَّ محاية الطفل متثِّل احللقة األضعف نظراً الفتقار الوزارات واملؤسسات املعنية للقدرات واملوارد 
املتزايدة ورصدها واالستجابة هلا، فضاًل عن عدم قدرهتا على تقدمي  الكافية ملراقبة االحتياجات 

خدمات جديدة استناداً إىل التجارب واملمارسات الناجحة يف أحناء أخرى من العامل131. 

وقِد اعرتفت وثيقة سياسة محاية الطفل بوجود ضعف يف آليات الوقاية وضعف يف التنسيق 
بني اآلليات املوجودة وغياب االستجابة الشاملة حلماية الطفل يف حاالت سوء املعاملة، وأكَّدت 
على افتقاِر نظام احلماية احلايل إىل تشريعات تتوافق مع املعايري الدولية كما تفتقر إىل آليات لتنفيذ 

هذه التشريعات إبمكانا أن تساهم يف احلماية132. 

ال ميكن حتسني االستجابة لألطفال املولودين نتيجة النزاع ما مل تكن هناك إسرتاتيجيات 
وسياسات وقوانني داعمة ومؤسسات تعمل بكفاءة وعاملني مدربني ومتمكنني. 

مستقبلية  أهدافاً  ووضع  اآلليات  من  عدداً  وأنشأ  اخلطط،  من  جمموعة  العراق  تبىنَّ  لقد 
طموحة من شأنا أن ترفع مستوى محاية األطفال. ونفَّذِت احلكومة عدداً من املبادرات لالستجابة 
الحتياجات النساء من ضحااي العنف اجلنسي املرتبط ابلنزاع. غري أنَّ نتائج هذه اخلطط وجماالت 

تطبيقها ظلت حمدودة. 

تبنتها  اليت  واملبادرات  والتدابري  واخلطط  السياسات  فحص  التحليل  من  اجلزء  هذا  حياول 
احلكومة املتعلقة حبماية النساء الناجيات من العنف اجلنسي واألطفال وتقييمها. 

8. 1. 1 وثيقة السياسة الوطنية حلماية الطفل، تعزيز البيئة الوطنية حلماية الطفل. 

طوَّرِت احلكومة العراقية وبدعم من املنظمات الدولية وثيقًة سياسًة عامًة قائمًة على األدلة 
ملعاجلة قضااي محاية األطفال يف العراق. وهتدف هذه الوثيقة إىل محاية مجيع األطفال من العنف 

131. 2008. ص83 هيئة األمم املتحدة لرعاية الطفولة )يونيسيف(: االرتقاء بوضع الطفل يف العراق دراسة حتليلية لوضع املرأة 
والطفل يف العراق

132. هيئة رعاية الطفولة يف العراق: وثيقة السياسة الوطنية حلماية الطفل/ تعزيز البيئة الوطنية حلماية الطفل. ص5. 
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واإلساءة واالستغالل واإلمهال يف الظروف اخلاصة، وعلى امتداد سلسلة احلماية، بدءاً من الوقاية 
إىل إعادة التأهيل والدمج مبا يف ذلك دعم األطفال ضمن أسرهم وجمتمعهم. وكان من املؤمَّل هلذه 
السياسة أن ُتْسِفَر عن نظام حقوقي وطين حلماية الطفل هدفه منع جتنيد األطفال املهدَّدين ومحايتهم 
وإعادة أتهيلهم مع إيالء اهتمام خاص ابلفئات الضعف. سعت السياسة إىل حتقيق مثانية نتائج 
رئيسة خالل العشر سنوات األوىل القادمة. النتيجة األوىل محاية األطفال يف إطار تشريعي يضمن 
حقوقهم ويليبِّ احتياجاهتم تلبيًة كلية، ومبا ينسجم مع املعايري الدولية. أمَّا النتيجة الثانية فتضمن 
العيش اآلمن لألطفال ضمن أسر وجمتمعات داعمة، تعّزِز محاية حقوقهم وضمان منوهم لتحقيق 

أقصى إمكانياهتم. 

وأولت السياسة أمهية خاصة ابألطفال املولودين نتيجة النزاع واملتأثرين به، إذ سعت النتيجة 
ابلنزاع  واملتأثرين  املتضررين  لألطفال  وداعمة  آمنة  عيش  بيئة  ضمان  على  التأكيد  إىل  السادسة 
والنزوح القسري، ضمن أسرهم واجملتمعات اليت يعيشون فيها وحدَّدت لتحقيق هذه النتيجة أهدافاً 
املعنية،  واجلهات  الوزارات  مع مجيع  يرتبط  األزمة،  داخل خلية  فريق  بتشكيل  متثَّلت  إسرتاتيجيًة 
ويكون مسؤواًل عن ضمان محاية الطفل، ووضع برامج واضحة ومنسَّقة يف مجيع القطاعات من أجل 
االستجابة للطوارئ وضمان محاية األطفال أثناء النزاع أو النزوح؛ ومحاية األطفال من االستغالل 
للمشاركة يف النزاع املسلح، ودعم الذين ختلصوا من »داعش« أو أفرجت عنهم القوات واجلماعات 
املسلحة؛ وأخرياً، وقاية األطفال والشباب من االخنراط يف النزاعات املسلحة. ووضعت السياسة 
جمموعة الربامج واألنشطة لتحقيق هذا اهلدف كما حددت أدوار اجلهات ذات الصلة ومسؤولياهتا. 

أعلنت هيئة رعاية الطفولة يف متوز 2018 عن مباشرة الوزارات بتنفيذ السياسة ضمن اخلطة 
املوحدة )133(، غري أنَّ املشكلة هي األعمال والربامج اليت مل يواكبها تتبُّع وتقييم، مع إعالن هيئة 

رعاية الطفولة أنَّ فريق التطبيق مكلٌَّف برفع تقارير كل ثالثة أشهر ولعامني. 

الواثئق املدنية بوصفه  ومل تتطرَّق االسرتاتيجية إىل قضية تسجيل األطفال وحصوهلم على 
هدفاً إسرتاتيجياً ممَّا يعين أنَّ األهداف مل حتدَّد استناداً إىل مؤشرات واقعية، وَوْفقاً للتحدايت اليت 
يواجهها األطفال املتأثرين ابلنزاع ويف مقدمتها احلصول على الواثئق. والسياسة مع أمهيتها إالَّ أنَّ 

تنفيذ ما جاء فيها ليس مضموانً. 
133، http://www. molsa. gov. iq/index. php?name=News&file=article&sid=7485
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8. 1. 2 خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار جملس األمن لألمم املتحدة )1325( يف 
العراق وخطة الطوارئ التنفيذية لعام 2015 اخلاصة ابلنساء النازحات واملتأثرات ابلنزاع يف 

إطار اخلطة الوطنية لتنفيذ القرار نفسه. 

أقرَِّت اخلطة الوطنية لتنفيذ قرار جملس األمن )1325( اخلاص حبماية املرأة خالل النزاعات، 
ودور املرأة يف بناء السلم يف نيسان 2014. دفعت ظروف النزاعات املسلحة اليت شهدها العراق 
النزاعات إىل إعداد خطة  النساء جرَّاء هذه  اليت تعرضت هلا  النازحني واالنتهاكات  وزايدة عدد 
طوارئ لتنفيذ القرار )1325(. ُصمَِّمت خطة الطوارئ ملواجهة احتياجات النساء يف مناطق النزاع 

والنازحات ومحايتهنَّ. وتستند اخلطة على ثالث ركائز رئيسة: 

الركيزة األوىل: احلماية، وتشمل أربعة أهداف تصبُّ يف جماالت مراعاة احتياجات النساء، 
وتتبىنَّ  العنف،  من  الناجيات  النازحات  حلماية  حمدَّدة،  آليات  ووضع  النازحني،  خميمات  وتقييم 
سياسات وإجراءات استثنائية تضمن إعادة النساء املختطفات واملفقودات أثناء النزاع والعمليات 
العسكرية وإجراء حتقيقات سريعة واستحداث هيئات تنظر يف شكاوى النازحات وإنصاف الضحااي 

ومحايتهم، ومعاقبة مرتكيب العنف. 

الركيزة الثانية: الوقاية، وتشمل زايدة وعي اجملتمعات املضيفة للنازحني، وزايدة وعي القوات 
األمنية ومقِّدمي اخلدمات مبفهوم النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان والتعايش السلمي. 

جمتمعاهتنَّ  يف  النشاطات  تنفيذ  يف  النساء  إشراك  إىل  وهتدف  املشاركة،  الثالثة:  الركيزة 
وإدارهتا، وإشراكهنَّ يف مفاوضات حفظ السالم ومبادراته، واملشاركة يف إعادة إعمار مناطقهنَّ. 

مل تتطرَِّق اخلطة إىل األطفال املولودين نتيجة العنف اجلنسي املرتبط ابلنزاع يف العراق. غري 
أنَّ جهوداً تـُْبَذل اآلن لتعديل هذه اخلطة وحتديثها، ومن املؤمَّل أن يُْدَمَج األطفال املولودين نتيجة 
العنف اجلنسي واألطفال آلابء من »داعش« ضمن اخلطة املعدَّلة بعد أن أجرت جلنة الدعم الفين 
لتنفيذ القرار )1325( التابعة جمللس الوزراء وبدعم من هيئة األمم املتحدة للمرأة جلسة استشارية 
حول املصري القانوين للنساء واألطفال املولودين آلابء من »داعش« يف )23( أيلول أعقبه عقد 

مؤمتر موسَّع حول القضية نفسها يف كانون الثاين من العام نفسه. 
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 اخلطتان اإلرشادية والتنفيذية لدعم النساء الناجيات واحملرَّرات من بطش »داعش«134. 

 رفعت دائرة شؤون املواطنني والعالقات العامة وفرقة العمليات يف األمانة العامة جمللس الوزارة 
خطًة تنفيذيًة لدعم النساء الناجيات من العنف اجلنسي الذي ارتكبه »داعش«. هدفت اخلطة 
إىل: )حتديد االحتياجات، وتوفري جمموعة من التوصيات لصانعي القرار وواضعي السياسات، وتوفري 
أداة عملية تضمن تلبية احتياجات الناجيات(. تضمَّنِت اخلطة )12( توصية، شلت تقدمي الدعم 
املادي والقانوين للنساء الناجيات، ومتكينهنَّ من أجل التغلُّب على احلاجز النفسي الذي مينعهنَّ 
من اإلبالغ عن العنف، وتقدمي الدعم النفسي عن طريق برامج التأهيل النفسي واجلسدي واجملتمعي 
إىل جانب املتابعة الصحية وتنشيط نظام اإلحالة. وختصيص منازل آمنة للنساء الناجيات اللوايت 

حتررَن من »داعش«، ممَّن ليس عندهم مأوى.   

اعرتفِت اخلطة ابألطفال املولودين نتيجة العنف اجلنسي، وأوصت يف الفقرة )5( بتخصيص 
منازل جديدة أو دور إليواء األطفال املولودين وتربيتهم، والذين سيولدون نتيجة االغتصاب أو 
الزواج القسري يف حالة ختلِّي األم عنهم، من أجل ضمان كرامتهم اإلنسانية، وتقدمي الدعم النفسي 
لألطفال. وجاء ضمن التوصية )5( أيضاً إصدار أو توجيه إبصدار هوايت أحوال مدنية لألطفال 
للدستور العراقي والقوانني النافذة غري أنَّ إصدار الواثئق َوْفقاً  املولودين عن العنف اجلنسي َوْفقاً 
هلذه املادة ال ختدم النساء من الطائفة اإليزيدية وأطفاهلنَّ بسبب التعقيدات املرتبطة بتسجيل الطفل 
من أٍب غري معروف على أنَّه جمهول النسب )لقيط( ومسلم، ممَّا يعوق وحيدُّ من إمكانية دجمه مع 
األم يف اجملتمع اإليزيدي، وكان من املفروض اإليعاز أو التوجيه بتعديل تشريع خاص واستحداثه 

بتسجيل هذه الفئة من األطفال. 

حدَّدِت اخلطة وحصرت الفئة املستهدفة اإليزيدايت احملرَّرات من قبضة »داعش«. ومن مَثَّ 
ال ميكن للنساء الاليت تعرضَن للعنف اجلنسي من املكوانت األخرى مبا فيها املكون السين والنساء 
الاليت تعرضَن لالستغالل اجلنسي من قبل األطراف األخرى للصراع من االستفادة من احلماية اليت 

تقدِّمها هذه اخلطة

134. العنوان األصلي: ورقة عمل مسودة مشروع قرار واخلطتني اإلرشادية والتنفيذية لدعم النساء الناجيات واحملررات من بطش 
»داعش«. مع مالحظة ان هذه اخلطة مل يصادق عليها. 
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العنف اجلنسي املرتبط ابلنزاعات  البيان املشرتك بشأن منع  تنفيذ  8. 1. 4 خطة   
والتصدي له بني احلكومة العراقية واألمم املتحدة آذار 2018

من أجل ضمان تلبية االلتزامات وتنفيذها واليت نصَّ عليها البيان املشرتك135 الذي وقَّعته 
أيلول  املرتبط ابلنزاع والتصدي يف  العنف اجلنسي  املتحدة بشأن منع  العراقية مع األمم  احلكومة 
2016، أعدَّت خطة تنفيذية يستغرق تنفيذ أنشطتها مدة )8( أشهر ابتداًء من اتريخ إقرارها، 
وتبقى سارية املفعول حىت التنفيذ الكامل لبنودها. أُِعدَِّت اخلطة عرب عملية تشاورية على املستويني 
الوطين واحمللي ومبشاركة الوزارات احلكومية، واألمم املتحدة، ومنظمات دولية، وحملية. وقد ُوِضَعْت 

جمموعة من املؤشرات لقياس التقدُّم املنجز يف تنفيذ هذه األولوايت. 

وحدَّدِت اخلطة -فيما يتعلَّق بدعم إصالحات تشريعية- )4( خطوات أو نتائج من املتوقع 
العنف اجلنسي، وإصدار  املتعلِّقة ابملساءلة عن  الوطنية  التشريعات  تتمثَّل ابستعراض  العمل هبا؛ 
تشريعات وتعليمات ختصُّ توفري املأوى للناجيات من العنف اجلنسي. كما أشارِت اخلطة بوضوح 
العنف  على جرائم  تقتصر  ومل  العسكرية،  القوات  املرتكبة من جانب  اجلنسي  العنف  إىل جرائم 
إىل  ودعت  األخرى.  الدينية  واألقليات  اإليزيدايت  النساء  »داعش« ضد  ارتكبها  اليت  اجلنسي 
ضرورة تنقيح القوانني العسكرية لضمان املالحقة يف اجلرائم اجلنسي املرتكب من جانب القوات 

العسكرية. 

كما أشارت اخلطة يف اجملال نفسه، أي: تعديل التشريعات إىل تقدمي الواثئق القانونية )غري 
135. حدد البيان ست جماالت ذات أولوية:

للنازحني . 1 الواثئق  توفري  وتيسري  هلا  والتصدي  اجلنسي  العنف  احلماية من جرائم  لتعزيز  تشريعية وسياسية   دعم إصالحات 
وعودهتم وإعادة إدماجهم. 

ضمان املساءلة يف جرائم العنف اجلنسي. . 2
ضمان توفري اخلدمات ودعم سبل كسب العيش والتعويض للناجني ولألطفال الذين ولدوا نتيجة جلرائم االغتصاب. . 3
إشراك شيوخ العشائر والزعماء الدينيني واجملتمع املدين والنساء املدافعات عن حقوق اإلنسان يف منع جرائم العنف اجلنسي . 4

وتيسري عودة الناجني وإعادة إدماجهم. 
التأكد من أنَّ االعتبارات املتعلقة ابلعنف اجلنسي تنعكس انعكاساً كافياً يف عمل جهاز مكافحة اإلرهاب العراقي، مبا يف . 5

ذلك تعزيز دور املرأة يف جهود مكافحة اإلرهاب. 
املتصلة ابلنزاعات، مبا يف ذلك إشراك وسائل اإلعالم ومحالت . 6 العنف اجلنسي  املرتبطة جبرائم  املعرفة  الوعي وتعميق  زايدة 

التوعية العامة. 
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ذات الوصمة( للناجيات من العنف اجلنسي وألطفاهلنَّ املولودين نتيجة االغتصاب. 

ودعِت اخلطة يف إطار حتقيق ما جاء يف جمال األولوية الثالث اخلاص بتوفري اخلدمات وجرب 
الضرر للناجيات واألطفال املولودين نتيجة االغتصاب إىل حصول مجيع الناجني من العنف اجلنسي 
على الدعم االجتماعي والصحي على املدى الطويل، وتوسيع نطاق برامج التمكني االقتصادي 
وسبل العيش، وحصول الناجيات من العنف اجلنسي على تعويضات جرب الضرر، ومل تتطرَّق اخلطة 
ضمن هذا اجملال إىل األنشطة اليت تتعلَّق ابألطفال املولودين نتيجة االغتصاب والذين أشار هلم 
ر لقياس التقدُّم احملرز يف تقدمي اخلدمات هلذه الفئة. وهذا يعين  اجملال بوضوح، ومل يوضع أي مؤشِّ
َن وضع  تركيز اخلطة على األمهات ابفرتاضات خاطئة مفادها تدفُّق املنافع على األطفال اذا ما ُحسِّ

األمهات. 

للعنف  املتعرضات  النساء  بعض  يستثين  متييزي  ذات طابع  إشارات  اخلطة  كما تضمنت 
اجلنسي ويعزهلنَّ من إجراءات احلماية والتصدي للعنف؛ حينما حدَّدِت الفئات املشمولة إبجراءات 
تنفيذ جمال األولوية )4( اخلاصة إبشراك شيوخ العشائر ورجال الدين وأنشطته ملنع جرائم العنف 
بشأن  ونشرها  دينية  توجيهات  إصدار  إىل  أشارت  إذ  الناجيات.  ادماج  عودة  وتسهيل  اجلنسي 
إعادة ادماج النساء والفتيات من الشيعة وأطفاهلنَّ املولودين نتيجة االغتصاب مبا يف ذلك الشيعة 
املسيحيني  أوضاع  وتقييم  اإليزيدايت  الناجيات  من  يُولدون  الذين  األطفال  وادماج  الرتكمان، 

والصابئة املندائيني والشبك. 

ومثل هذا التحديد ُيضعف قدرة النساء الاليت تعرضَن للعنف -من دون متييز- من احلصول 
على حقوقهنَّ وشوهلنَّ ابحلماية، كما ال يعطي أي فرصة للنساء املرتبطات بـ»داعش« اإلفادة من 
هذه اإلجراءات. ومن جهة أخرى فإنَّ مثل هذا التمييز يضرُّ جبهود املصاحلة الوطنية ويعمِّق الشرخ 

بني املكوانت االجتماعية. 

جمموعة الدعم الفين لتنفيذ خطة البيان املشرتك 

 )18( ممثلني عن  2018 وتضمُّ  املشرتك يف حزيران  البيان  بناًء على  ست  ُأسِّ آلية  وهي 
جهة حكومية ما بني وزارة وهيئات مستقلة، وتشرف عليها وتقودها املنسقة رفيعة املستوى للعنف 
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اجلنسي الغرض من تشكيلها هو اإلشراف على تنفيذ خطة البيان املشرتك والرصد ورفع التقارير 
بشأن التقدُّم احملَرز. من مهامها، تعزيز التعاون بني الوزارات واجلهات احلكومية حول تنفيذ البيان 

املشرتك، وحتديد التحدايت والعقبات واقرتاح توصيات للجهات املعنية. 

مل تتمكن اجملموعة من اإليفاء بعقد اجتماعات شهرية. كما مل تنظِّم لقاءات )من املفرتض 
أن تكون فصلية( مع زعماء القبائل ورجال الدين، ومنظمات اجملتمع املدين. أمَّا التقارير اليت رفعتها 
فال تعكس مؤشرات مهمة فيما يتعلق ابلتصدي للعنف املبين على النوع االجتماعي وخاصة العنف 

اجلنسي. 

سامهت السياسات واخلطط يف تعزيز جمموعة من املبادرات، لعلَّ أمهها ما يتعلق بتعويض 
َلِت الناجيات بقانون رقم )20(  ضحااي العنف اجلنسي من اإليزيدايت، ودعم سبل العيش، إذ شُِ
اخلاص بتعويضات ضحااي العمليات واألخطاء العسكرية واإلرهابية )2009، املعدلة 2015( 
َلَن هبذه التعويضات. كما شلت  وَوْفق الدكتورة بشرى العبيدّي فإنَّ ما يقرب من األلف انجية شُِ
املرأة يف وزارة  َوْفق مديرة دائرة محاية  الرعاية االجتماعية وهناك )829( انجية  الناجيات براتب 

العمل تستلم راتباً شهراًي136. 

كذلك افـْتُِتَح املالذ اآلمن للناجيات من العنف املبين على النوع االجتماعي مبا فيه الناجيات 
إجراءات  وتطوير   .2018 آذار  االجتماعية يف  والشؤون  العمل  لوزارة  اتبع  اجلنسي  العنف  من 
تشغيل موحدة إلدارة املالذ. غري أنَّ هذا املالذ مل يستقبل أي انجية لعدم وجود قانون يسمح إبحالة 

الناجيات إىل هذا املالذ. ومل يباشر بتقدمي خدماته تقدمياً فعلياً إال يف شباط 2019. 
 مشروع قانون الناجيات اإليزيدايت137∗

نصَّ مشروع القانون الذي أُرسل إىل جملس النواب بتاريخ 2019-3-28 على أتسيس 
مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات، يكون مقرُّها يف حمافظة نينوى، تتوىلَّ إحصاء بياانت الناجيات 
فرص  وإجياد  إليوائهنَّ،  املالئم  والسكن  اآلمن،  املالذ  وتوفري  الالزمة،  الرعاية  وتقدمي  وإعدادها، 

136.مداخلة قدمتها مديرة دائرة احلماية االجتماعية خالل اجتماع اجملوعة الوزارية الفنية جمموعة الدعم الفين اجتماع جلنة الدعم 
الفين لتنفيذ خطة البيان املشرتك الذي ُعِقَد يف بغداد يف 9-10 2018-

137.∗ أقر القانون من قبل رئيس اجلمهورية يف اذار 2021
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التحصيل العلمي للناجيات وأبنائهنَّ وأتمني فرص العمل والتشغيل، وفتح مراكز وعيادات صحية 
ملعاجلتهنَّ وأتهيلهنَّ من الناحية النفسية واالجتماعية واملهنية. كما تعاجل املديرية األوضاع القانونية 
للقانون. ومنح مشروع القانون للناجية املشمولة  لألطفال املولودين من األمهات الناجيات َوفقاً 
أبحكام هذا القانون راتباً شهرايً ال يقل عن ضعف احلد األدىن للراتب التقاعدي املنصوص عليه 
يف قانون التقاعد املوحد رقم )9( لسنة 2014، فضاًل عن منحها قطعة أرض سكنية. وأجاز 
مشروع القانون للناجيات العودة إىل الدراسة استثناء من شرط العمر. وختصيص يوم وطين إلحياء 
ذكرى اختطاف اإليزيدايت. كما نصَّ املشروع على عدم شول مرتكيب جرمية اختطاف اإليزيدايت 

بقانون العفو. وعدُّ ما تعرضت له اإليزيدايت جرائم إابدة مجاعية. 

جلنة استحصال اهلوايت لألطفال األيتام واملشرَّدين. 

تشكَّلت هذه اللجنة يف العام 2014 وتتألَّف من ممثلي قطاعات ِعدَّة، تشمل وزارة العمل، 
وشبكة  الصحة،  ووزارة  اجملتمعية،  والشرطة  املدنية،  األحوال  ومديرية  القاصرين،  رعاية  ومديرية 

اإلعالم العراقية. 

تنحصر مهمتها يف استخراج هوية األحوال املدنية لألطفال املشردين املودعني يف املؤسسات 
لتشمل  اللجنة  أعمال  توسعت  النساء. مث  واملرافقني ألمهاهتم يف سجن  الدولة  احلكومية، ودور 

سكنة العشوائيات والفئات اهلشَّة يف اجملتمع. 

فيهم  مبَن  »داعش«  من  آلابء  املولودين  لألطفال  الواثئق  استخراج  على  اللجنة  تعمِل  مل 
تنظيم  املولودين آلابء من  الدولة كما مل تعمل على استحصال واثئق لألطفال  املودعني يف دور 

القاعدة منذ عام 2007. 

ويف حالة عدم وجود واثئق تثبت واقعة الزواج أو هوية األب وهي حالة شائعة للحاالت اليت 
ترد إىل اللجنة فإنَّ الطفل ُيسجَّل على أنَّه جمهول نسب، مع إمكانية إثبات واقعة الزواج واحلصول 

على واثئق األبوين اليت تتطلب إجراءات طويلة لكنَّها ليست مستحيلة. 

ال توجد أيَّة عالمات متييزية يف الواثئق الصادرة جملهويل النسب، غري أنَّ هؤالء األطفال الذين 
سيكربون الحقاً يصنَّفون ويوصمون يف سجل القيد أو السجل املدين إذ تُرفق األوليات اليت تثبت 
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عدم وجود نسب هلذا الطفل، ويكتب يف سجل القيد عراقي مسلم وفق املادة )3ب( من قانون 
اجلنسية رقم )26( لسنة 2006. وهذا يعين أنَّ وصم لقيط أو غري شرعي سريافق الطفل عند كربه 

يف مجيع اإلجراءات مثل: السفر، والزواج، والتوظيف، وتسجيل األبناء. 

ومع األمهية البالغة لوضع هذه اخلطط يف جماالت احلماية من العنف اجلنسي ومحاية األطفال 
معرفتهم  وضمان  احلق  أصحاب  وصول  لضمان  غري كافية  اختَُِذت  اليت  التدابري  أنَّ  إال  وتبنيها 
حبقوقهم، كما أنَّ التدابري املتخذة مل تكن كافية لتوفري احلماية لكل من األطفال املولودين نتيجة 
اخلاصة حبماية  اإلسرتاتيجية  األهداف  تدمج  اجلنسي واألطفال آلابء من »داعش«. ومل  العنف 

الطفل يف التشريعات العراقية. 

كما تفتقد هذه اخلطط والسياسات إىل ما وصفته سياسة محاية الطفل االرتباط ابجملتمع، 
وهذا يؤدِّي إىل اخنفاض مستوى الوعي املتعلق حبقوق الطفل واحلماية واالنتهاكات والقوانني ودور 

اخلدمات ودور مقدميها138. 

اخلامتة

قرار حكومي  ابنتظار  املخيمات  تعيش يف  عائلة   )440000( من  أكثر  هناك  تزال  ما 
يسمح هلا ابلعودة إىل مناطقها139، وقسم كبري من هذه العوائل متهمة ابرتباطها بـ»داعش«. لن 
تتمكَّم غالبية النساء من العودة، إمَّا بسبب مصادرة ممتلكاهتا ومل يبَق هلا مكان تذهب إليه وإمَّا 
بسبب اخلوف على َمن تبقَّى من أبنائها من أن يطاهلم االنتقام أو بسبب رفض سلطات االحتجاز 

داخل املخيمات السماح هلا ابلعودة. 
تعدُّ احلكومة قرار طرد النساء واألطفال املرتبطني بـ»داعش« ومنعهم من العودة إىل مناطقهم 
قراراً اجتماعياً وليس قراراً حكوميًا140، أي: إنَّ اجملتمعات هي اليت ترفض التعايش مع العوائل اليت 
األطفال  من محاية  مسؤوليتها  ختلي  أن  احلكومة  حتاول  وبذلك  بـ»داعش«،  مفرتضة  على صلة 

138. هيئة رعاية الطفولة يف العراق: وثيقة السياسة الوطنية حلماية الطفل، تعزيز البيئة الوطنية حلماية الطفل. ص5
139. مداخلة مدير عام الدائرة اإلدارية واملالية يف وزارة اهلجرة واملهجرين نظام علي كاكا قدَّمها يف املؤمتر الذي نظمته منظمة 
متكني املرأة وجلنة الدعم الفين لتنفيذ القرار 1325 التابعة جمللس الوزراء حول املصري القانوين للنساء واألطفال املولودين آلابء من 

»داعش« والذي أُقيم يف بغداد يف 22 كانون الثاين 2019.
140.مداخلة رئيس اخللية النفسية يف مستشارية األمن الوطين السيد سعيد اجلياشي قدَّمها يف املؤمتر املذكور سابقاً. 
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والنساء وضمان عودة آمنة هلم. 
واألطفال  االغتصاب  نتيجة  املولودين  األطفال  ملشكلة  القانونية  واملعاجلات  احللول  تتناثر 
آلابء من »داعش« بني متون قوانني متعددة ومن الضروري مجع هذه القوانني واستخالص قانون 
جديد منها يعاجل مشكلة تسجيل هذه الفئة141 على أن يراعي عدم تسجيل الطفل جمهول األب 

على أنَّه مسلم يف حالة كانِت األم غري مسلمة. 
عقود الزواج اليت صدرت عن تنظيم داعش من املمكن عدِّها عقود زواج خارج احملكمة أسوة 
ابلعقد )الديين( ومن مث املباشرة إبجراءات تصديقها يف حماكم األحوال الشخصية َوْفقاً لإلجراءات 
املتبعة يف تصديق الزواج اخلارجي، وسيساهم هذا اإلجراء يف تسهيل إثبات نسب عدد كبري من 
األطفال الذين ُوِلُدوا خالل النزاع، ويضمن حصوهلم على الواثئق املدنية، إال أنَّ رفض اجلهات 

احلكومية االعرتاف ابلواثئق الصادرة من تنظيم »داعش« جيعل األمر أعقد. 

مع اجلهود اليت تبذهلا املنظمات غري احلكومية لالستجابة الحتياجات األطفال يف املناطق 
اليت شهدت النزاع مبا فيها املخيمات إال أنَّ مبدأ عدم التمييز الذي تتبناه املنظمات العاملة يف 
مناطق وجود هذه الفئات قد أضعف من عمليات املتابعة اليت تضمن حصول األطفال املولودين 

آلابء من »داعش« على الدعم املطلوب والوصول إىل اخلدمة. 

هناك احتياجات هلذه الفئة تستدعي تدخالت خاصة لالستجابة هلا. إال أنَّ هذه التدخالت 
أنَّ هناك ضحااي لـ»داعش« يعيشون  ميكن أن تؤدي إىل مزيد من الوصم واالستبعاد. خصوصاً 
أحياانً يف املكان نفسه الذي يعيش فيه األطفال آلابء من »داعش«، ويعانون من نقص كبري يف 
اخلدمات. وإنَّ حصر التدخالت ابألطفال آلابء من »داعش« وأمهاهتم وحرمان األطفال آلابء 
حتليل  إجراء  الضروري  من  فإنَّ  لذلك  جمتمعية.  توترات  يثري  أن  ميكن  »داعش«  يد  على  قضوا 
للمخاطر املختلفة للتأثريات السلبية غري املقصودة يف التدخالت املخطط هلا، لتاليف األضرار اليت 

قد تؤدِّي هلا التدخالت اخلاصة ابلفئة املستهدفة. 

 ومثَّة تباين يف مستوى اخلدمات ونوعيتها اليت تقدِّمها املنظمات الدولية، وبني ما تقدِّمه 
ا تفتقر للموارد  املنظمات احمللية، فمع امتالك األخرية للخربة واملعرفة ابلسياق احمللي واحلماس إال أنَّ

141. مداخلة القاضي بدرالدين استشاري وجلنة الدعم الفين لتنفيذ القرار 1325 قدمها يف املؤمتر املذكور سابقاً . 
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البشرية املدربة واملؤهلة على إدارة الربامج اخلاصة حبماية الطفل142 وتوجيهها، وقد يكون لضعف 
التمويل وافتقار القدرة على االستعانة خبرباء دوليني يف هذا اجملال آثر يف نوعية وجودة اخلدمة. ممَّا 
يستدعي الرتكيز على بناء قابليات العاملني يف املنظمات احمللية وادماجهم يف عملية قيادة تنسيق 

جهود محاية األطفال. 

142. حىت يف احلاالت اليت تكون هناك شراكة بني املنظمات احمللية والدولية فقد لوحظ وجود ضعف يف قدرات العاملني ويف جودة 
اخلدمات املقدمة وقد صادف أن أجريت مقابالت مع مقدِّمي خدمات ال علَم هلم ابخلدمات املقدَّمة يف املخيمات اليت يعملون 

فيها، وال حيتفظون خبرائط للخدمة اخلاصة هبذه املخيمات.









يكاد املتتبع لتاريخ العراق أن يذهب مع من يرى أنَّه اتريخ للعنف الدموي، رافق 
الرافدين، فكانت احلروب والعنف املرافق هلا مسة لكل  نشأة احلضارات األوىل يف وادي 

عصر، واترخياً لكل دولة عراقية. 

ولكن، ينقص مذهب أغلب هؤالء أمراً ابلغ األمهية، يتعلق ابستقصاء أسباب هذا 
أم طارئ  يزعم بعضهم  العراق، وأهو عنصر أصيل كما  اإلنسان يف  املرافق حلياة  العنف 
إىل  للتحول  قابل  متوتر  عراقياً  إنساانً  تفاعالهتا  وأنتجت  تظافرت  اليت  الظروف  أولدته 
عنصر عنيف حينما تتاح له الظروف، فاإلنسان ال يولد سيئاً ابجلينات، بل تصطنعه بيئته، 

وتشكل سجاايه، وتوجه سلوكه سلباً وإجياابً. 

على هذا األساس، سيكون من املناسب تقدمي هذا الكتاب ـالذي يناقش واحدة 
من املشاكل العراقيةـ ابلعودة إىل جذور تلك املشكلة، بعض من جذورها على األقل، يف 
بكل  الدولة،  نعين:  اإلنساين،  العنف  األهم يف كبح مجاح  العنصر  تتقصى  رؤية جمملة، 
مركزيتها، وخصوصاً لدى اإلنسان العراقي، وما جلبه اهتزازها، واختالل االستقرار السياسي 
من مشاكل قادت إىل بروز بىن ما قبل الدولة، اليت حتمل يف ذاكرهتا ما يكفي من عوامل 

العنف. 

ومن املهم هنا اإلشارة إىل تشابك املشاكل العراقية مبستوايت معقدة، أفقياً وعمودايً، 
حىت يغدو من الصعب التعامل مع كل مشكلة على حدة، مهما بلغ الباحث من اجلهد 
يف عمله، فدراسة ظاهرة معينة يتطلب العودة إىل جذور اترخيية بعيدة، ومستوايت متعددة 
من التحليل، ومتثِّل مشكلة هذا الكتاب خري دليل على هذا الرأي، فمشكلة أطفال داعش 

يف النهاية ليست سوى مظهر ملشكلة أعمق غوراً. 


