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 األطفال جتنيد ظاهرة من للحد وحلول مقرتحات
 األعالم وسائل عرب

 م.م سحر خليل إسماعيل    مجيدم.م. باسمة عبود 
 معهــد اعداد المدربين التقنيين/ طىالجامعة التقنية الوس

 المستخمص:
ف متجنيد األطفاؿ تيدؼ ىذه الدراسة الى أيجاد الحموؿ والمقترحات  لمحد مف ظاىرة            

خالؿ وسائؿ األعالـ )االنترنت( حيث  تجمُع شبكة اإلنترنت بيف الّصفات المكتوبة والمسموعة 
اإلرىابية لمسيطرة  والمرئّية واإللكترونّية ، وتعتبر مف اسيؿ الوسائؿ التي تستخدميا الجماعات

ر عمى عقوؿ األطفاؿ وتجنيدىـ مف خالؿ ىذه الوسيمة وتحفزىـ وتحمسيـ وتستحث فييـ الدو 
أىمية البحث الحالية مف أىمية الموضوع  واتساع دائرتو  وتأتي الوطني والديني والجيادي ،

باعتبار أف ظاىرة تجنيد األطفاؿ ظاىرة خطيرة جدا تعرض حياة األطفاؿ الى المخاطر الشديدة 
 ، كالقتؿ او االصابة او التشويو او التعرض الى مواقؼ تؤثر عمى نموىـ البدني والنفسي 

لمحد مف  مف  حموؿ  ومقترحات  سيوفره ما خالؿ مف البحث ىذا مثؿ مف االسػتفادة كفويم
والحموؿ  االستنتاجات مقسـ الى ثالث مباحث مف ضمنياظاىرة  تجنيد األطفاؿ ، البحث 

 والمقترحات لمحد مف ىذه الظاىرة  . 
Abstract: 

This study aims to find solutions and proposals to reduce the 

phenomenon of child recruitment through the Internet. The Internet 

combines the written, audio, visual and electronic features. It is one of 

the easiest methods used by terrorist groups to control the minds of 

children and recruit them through this method. Including the role of 

national, religious and jihad, and the importance of the current research 

of the importance of the subject and the breadth of his circle as the 

phenomenon of child recruitment is a very serious phenomenon that 

exposed the lives of children to serious risks such as death, injury or 

mutilation or exposure to Attitudes that affect their physical and 
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psychological development, and can benefit from such research through 

the solutions and proposals to reduce the phenomenon of child 

recruitment, the research is divided into three sections, including 

conclusions, solutions and proposals to reduce this phenomenon. 
 
 
         : INTRODUCTIONلمقدمةا
 متاحة الوسيمة اإلعالمية المتفوقة عمى باقي وسائؿ األعالـ باعتبارىا أداة   أصبح اإلنترنت  

 الدعاية لنشر األىمية بالغة أداة ، ورخيصة وآمنة توّفر لإلرىابييف أساليب متنوعة لمتواصؿ
صدار اإلرىابية حسب ما أدلت بو الدراسػػػػػػة  ، بر االنترنتاالطفاؿ  ع  إلى والتعميمات األوامر وا 

 مف الساحقة األغمبّية الجامعو  األنطونية  في لبناف بالتعاوف مع وزارة التربية أفّ  التي قامت بيا 

 وال المضموف ، لناحية ال أىالييـ ، قبؿ مف اإلنترنت عمى رقابة ألي  يتعرضوف األطفاؿ ال 
 صورا يتبادلوف أو يتمقوف األطفاؿ  ىؤالء مف ددوع  اإلنترنت استخداـ ساعات لناحية

 يتبادلوف غرباء  مع وتواصؿ اتصاؿ عمى أغمبيـ أفّ  كما ، والتطّرؼ بالعنؼ متعمقة وفيديوىػػػػػات
  .خاصة معمومات معيـ

ض تعر  وخطر كبير ييدد اإلنسانية بكؿ معانيياكارثة إنسانية ظاىرة تجنيد األطفاؿ           
رار ػػيضاؼ الى ذلؾ االضممخاطر الشديدة كالقتؿ او اإلصابة أو التشػػػويو و لحياة األطفاؿ 

والتعرض لمواقػػؼ   تمرةػػػػػرض ليا االطفاؿ جراء الحروب والصراعات المسػػػاالخرى التي يتع
 التي الدراسات ندرة ومعمذىمة ومخيفو ترافقيـ طوؿ العمر وتؤثر عمى نموىـ البدني والنفسي ، 

الرغـ مف وجود العديد مف المقاالت  والدراسات المبعثرة  ػػػػػػاؿ تجنيد األطفاؿ ، عمىفي مج  تقدـ
إال الموضػػػع إال انو ال يوجد بحوث عممية أو رسػائؿ كتبت بيذا المجاؿ عمى الرغـ مف خطورة 

وتجميع ما ندر ، مما حاز اىتماـ الباحثاف لمبحػػث بالمقػػػاالت المتوفرة عمى المواقع اإللكترونية 
ما متوفػػػػر مف  كتابات بصدد ىذا الموضع مف الكتب العممية والمجالت الدوريات وصياغتػػيا 

 كبحث عممي ، يمكف االستفادة مف المقترحات والحمػػػػوؿ لمحد مف ىذه  
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المعوقات والمشػػػػكالت التي تواجو عدـ  عمى رؼػػػػلمتع الدراسة ىذه جاءتالظاىرة الخطيرة ،
ع محؿ الدراسػػػػة وتحميؿ  العقػػػبات التي تحوؿ دوف  تطبيقيا و ات صارمة بشػػػػأف الموضاتخاذ قرار 

 وؿ لمقضاء عمى مثؿ  ىذه العقبات ووضع المقترحات والحم

 
 المبحث االوؿ

 Research Methodology منيجية البحث
              

  في الواردة المفاىيـوصؼ  عمى يعتمد الذي التحميمي الوصفي المنيج أعتمد الباحثاف 
  وتحميميا الدراسة موضوع  حوؿ المعمومات مف قدر أكبر بجمع دقيقا ،  عمميا وصفا الدراسة
 عف لبحث وذلؾ ا ىذا المبحث إلى تحديد مسار ، ييدؼمفيدة  عممية بنتائج لمخروج دقيقا تحميال
 عف حدوده ضاًل كمة وأىداؼ وأىمية ، فػػمف توضيح لمشػػػمنيجيتو والتي تتضعرض  طريؽ

 ومصادر جمع البيانات وكما يأتي:
 

 : Research Problemمشكمة البحث  ٔ-ٔ

 الطفؿ بحقػػػوؽ المعنية اليونيسيؼ ومنظمة وقوانينو  وىيئاتو بمنظماتو الدولي يجتيد المجتمع
  مجرميف التي إلى وتحويميـ والطفولة البراءة لمحد مف ىذه ظاىرة  تجنيد األطفاؿ  وقتؿ

 إال انيا تواجو تحديات منيا  ليس بمقدورىـ :  األوسط ، الشرؽ في تنتشر
 االرىابية. التنظيمات سيطرة تحت الواقعيف االطفاؿ ليؤالء مساعدة أية تقديـ-ٔ

 توفير بيئة أمنو وسميمة لممدارس بعيدة عف النازحيف والجماعات المسمحة.-ٕ

ذه ظاىرة سوؼ تتفاقـ المشكمة إال انو إذا لـ نجد الحموؿ لمحد مف ىرغـ ىذه التحديات 
وتخرج مف دائرة الشرؽ األوسط وشعوبو الى العالـ بأسره  وسيدفعوف ثمنا أكبر خاصة 

الصاروخ .  جاءت ىذه الدراسة لتقديـ الحموؿ  بسرعة العالـ في ينتشر اإلرىاب واف
لألطفاؿ ، اما بالنسبة  االرىابية التنظيمات سيطرة الوقػػػائية  لعدـ وقوع االطفاؿ تحت

قبضتيا  مف تحررىـ بعد مساعدة اال أية الواقعيف تحت سيطرتيـ   ليس بمقدورىـ تقديـ
. 
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 :Research Importanceأىمية البحث  ٕ-ٔ
  ،ندرة الدراسات  العربية التي تناولت الموضوع خالؿ تبرز أىمية البحث مف   

ػػػػػاكا لحقػػػوؽ الطفولة الذي يشػػكؿ انتي ويكسب البحث أىميتو مف خطورة الموضوع 
وقد يسػػػاىـ والبراءة واآلثار الخطيرة مف جراء انتشار ىذه الظاىر دوف الحد منيا ، 

ية ػػحتياجات النفسية االلآات وبرامج محددة موجية نحو تمبية ػياسػػػتحسيف س البحث في
 ية لألطفاؿ ػػػواالجتماع

الجمعيات الميتمة بشػػػؤوف  أيضا اسة مف ىذه الدر تفيد ػػػسيكما   ، المتأثريف بالحرب
حماية ورعاية األطفػػػػػػاؿ  ومنظمات الدفاع عف األطفاؿ لإلطالع عمى نقاط الضعؼ 

 والقوة  التي قد تفػػػػيدىـ بوضع حموؿ لمحد مف ىذه الظاىرة الخطيرة .
وتكمف أىمية ىذه الدراسػػػػة كونيا تأتي في وضع حساس  ودقيػػػؽ مف خالؿ       

 لظروؼ  ا
التي تعاني منيا غالبية الدوؿ العربية وما تعرضت  االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

 لو مف  
  وحموؿ لمحد منيا . الخروج بمقترحات يمكفكما انتياكات لمحريات والحقوؽ ، 

  : Objectives Researchأىداؼ البحث  ٖ-ٔ

 يسعى البحث الى تحقيؽ األىداؼ التالية :
 األطفاؿ حماية كيفية حوؿ الرعاية ومقّدمي واإلرشاد لألىؿ  لوعيتقديـ ا -ٔ

 أناليف.

 المتطّرفة .  الجماعات قبؿ مف بالتجنيد  تواجييـ التي  المخاطر طبيعة معرفة -ٕ
 ظاىرة  تجنيد األطفاؿ . انتشارالمترتبة عمى  اآلثار -ٖ
 تجنيد األطفاؿ  وتقميصيا . محاربة وسائؿ -ٗ
 .والحد منيا  جريمة تجنيد األطفاؿلمقترحات  لمكافحة وضع الحموؿ وا -٘
 

 : Research Toolsأدوات البحث   ٗ-ٔ
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ري ونظػػػرًا لندرة الدراسات العربية والبحوث بيؿ أغناء الجانب النظػػفي س           
المقاالت تـ االعتماد في عممية جمع البيانات والمعمومات عمى العممية بالموضوع  

ذات صمة بموضوع جنبية والمقاالت المترجمة وما متوفر مف بحوث والبحوث  األ
 خدمات الشبكة العالمية لممعموماتاالستعانة برغـ ندرتيا ب البحث

 
 المبحث الثاني

 Theoretical framework for search االطار النظري لمبحث: 
 

 الموضوع  تـ التطرؽ إلىلبحث وتطبيقاتيا سيمف اجؿ بمورة المفاىيـ والمتغيرات وأبعاد ا      
 مف 
 

 -خالؿ الفقرات االتية :
 
 Terminology of studyمصطمحات البحث   ٔ-ٕ

سيعرض الباحثاف بعض التعريفات ألىـ المصطمحات التي وردت في البحث )الطفؿ ،       
 حقوؽ الطفؿ ، االنترنت ، اإلرىاب (

 إنساف كؿ) بأنَّو الطفؿِ  تعريؼَ  الطفؿ قوؽلح الدوليَّة االتفاقيَّة ... اعتمدتChildتعريؼ الطفؿ 
 المنطبؽ القانوف بموجب ذلؾ قبؿ الرشد سف يبمغ لـ ما عشرة الثامنة يتجاوز لـ

 :االنترنت( ٕٚٔٓ)جابر،(.عميو
 لمرحمة بعد يصؿ لـ الذي والّتكويف الخمقة ُمكتمؿ اإلنساف بأنَّو الّطفؿ النفس عمماء ُيعرِّؼ

 عقميَّة وُممّيزاتٍ  قدراتٍ  مف الفرد ذلؾ امتمؾ ميما البموغ ، الماتُ ع عميو َتظير ولـ الّنضج ،
 فييا يكوف التي الجنينية لممرحمة يتطرقوا لـ النفس ، عمماء بأف نرى وىنا وعاطفّية ، وسموكّية

 (  ٙٔ، ص  ٕ٘ٔٓ شني ،) .اإلسالمي  الديف بو أخذ ااألتجاه وىذا أمو ، بطف الطفؿ في
ف ايقاؼ مثؿ ىذه الدوافع يمك ال لذا ،أإلنساف  عند غريزية خاصية وافالعديرى فرويد أف 

التي يتخذىا السموؾ العدواني مالـ يتـ  الطبيعية الصيغة أإلرىاب ىو فأ العدوانية مف النمو ،
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طريؽ مف اسرتو عف  الصغر منذ أإلنساف  ايمميتع التيأعاقتو مف قبؿ القوى الكامنة الضابطة 
  (Bron,1977;53)ة ، الطفؿ تنشئو صحيح ةتنشئ

مصطمح "الطفؿ ألجندي معتمٌد بشكؿ واسع  ولذلؾ ، ....Child soldierالطفؿ الجندي  
فسوؼ يستخدـ ىنا لإلشارة إلى الشخص الذي لـ يبمغ بعد الثامنة عشر مف عمره والذي التحؽ 

في  بالجماعات المسمحة النظامية أو غير النظامية بأي صفة أو وظيفة كانت خال أنو عضو
أسرة. وبالتالي فيذا المصطمح ال يدؿ عمى مف يحمموف السالح فقط بؿ يشمؿ أيضًا عمى 
الطباخيف ، والحّماليف ، والمراسميف ، وىؤالء المرافقيف لممجموعات المسمحة ، بمف فييـ الفتيات 

 ، األنترنت ( ٕٙٔٓالمجندات كخميالت أو بغاية الزواج القسري. )عبداهلل ،
 

دوف سف الثامنة  انسانية مقدمة لألطفاؿ  حقوؽ ىي…  ghts of the Child Riحقوؽ الطفؿ 
 التي الخاّصػػػة احتياجاتيـ مف ضمنيا  أساسية وخاصة بالّطفؿ ، أنسانّية حقوؽ وىي  عشر ،
 أنترنت (،  ٕٚٔٓ) فيمي ،. ودعميـ تطويرىـ وأىمّية وَضِعفػِيـ ، أعمارىـ ، مع تتناسب

 
 األطفاؿ لجميع كريمة حياة لتأمػػػػػيف الالزمة األساسػّية الحقوؽ مف عدداً  تشمؿ الّطفؿ  حقوؽ ىـّ أ

 العيش في الحّؽ  لمطّػػػػػفؿ الوجود حؽّ  الحياة )حؽ الحياة مجاالت مختمؼ في حقوؽ العالـ حوؿ
 حؽّ  ،تفػػػػػريؽ  دوف جميعيػػػػػػـ لألطفاؿ جّيد تعميـ عمى والحصوؿ الّتعميـ حؽّ  والدتو ، لحظػػػػة منذ

  لمّطفػػػػؿ الغذاء
 الّصحة حؽّ  كّميا ، الّظروؼ في وُمستمرّ  يوميّ  بشػػػكؿ وكاؼٍ  صحيّ  طعاـٍ  عمى الحصوؿ

 الّطفؿ صّحة عمى لمحفاظ الالـز والتطعػػػػػيـ الصحّية الخدمات جميع عمى الحصوؿ لمّطفؿ
 مف خالية ونظيفػة نقّية مياه عمى الحصػوؿَ  المياه في الّطفؿ حؽّ  والنفسّية ، العقمّية الجسػػدّية ،

 بوصفو بوجوده االعتراؼ لمّطفؿ اليوّية لمّطفؿ ، حؽّ   أمراض تنقؿ قد التي والحشرات التمّوث
  التمتُّع لمّطفؿ الحرّية حؽّ  وجػػود، وذا ُمستِقاّلً  كياناً 
 

 صّحتو وحماية ًا ،جسديّ  حمايتو لمطّػػػػػػفؿ الحماية كّميا ، حؽّ  لمبالغيف الُمعطاة الُحرّيات بأنواع
 ، أنترنت( ٕٚٔٓأجتماعيًا .)دبور ، حقوقو، وحمايتو نفسّيًا وعقمّيًا ،وحمايتو وحماية  ونمّوه ،
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 وتجمعُ  العالـ ، في اإلعالـ وسائؿ أحدث مف اإلنترنت شبكة ..... ُتعدّ   Internetاإلنترنت 

 اإلعالـ عالـ في كبيرةً  ثورةً  ثتأحد واإللكترونّية ، والمرئّية والمسموعة المكتوبة الّصفات بيف
واحد  فضاءٍ  تحت كّمو العالـ ربط في وساعدت العالـ ، كؿّ  في الكبير النتشاره نتيجةً  واالّتصاؿ

 في اإلعالـ وسائؿ أفضؿ جعِميا في كّمو ىذا وساىـ واألفكار الثقافات لتبادؿ المجاؿ أتاح مّما ،
 ، انترنت( ٕٚٔٓبادي ،)الع .تواصميـ  وتحقيؽ والجماعات األفراد ربط

.... بالمفيـو العاـ أستخدـ في المجتمعات القديمة مثؿ اليونانية ، ىو كؿ  Terrorismاإلرىاب 
حركة مف الجسد تفزع األخريف ، أما األرىاب كمصطمح لغوي بأنو وصؼ يطمؽ عمى الذيف 

 (  ٖٕٚ، ص  ٕٚٔٓوآخروف ،   ييممكػػػػوف سػػػبؿ العنؼ  .)عبدا لميد
استعماؿ العنؼ دوف تقدير أو تمييز بيدؼ  وبأن( :ٕٕٓٓالوي )الفت فوعر رىاب النفسي أما األ

تحطيـ كؿ مقاومة وذلؾ بإنزاؿ الرعب في النفوس والقضاء عمى الكائنات ، وتدمير الممتمكات 
رىاقيا واستعماؿ بشكؿ منسؽ لتخويؼ النفوس  واستعماؿ العنؼ بشكؿ منسؽ لتخويؼ النفوس وا 

رىاقيا واسػ  ( ٕٗ: ٕٕٓٓػػتعماؿ جثث الضحايا لزرع اليأس في قموب األحياء )الفتالوي ،وا 
( : أستعماؿ القوة أو التيديد بيا ألضعاؼ المعنويات  وتعمد الترىيب ٕٔٔٓوعرفو الحجامي )
 (٘ٗ: ٕٔٔٓوالقير )الحجامي ،

 :  Recruitment of children and religionsتجنيد األطفاؿ واألدياف السماوية  ٕ-ٕ
 الشػػػريعة ، والنزاعات الحروب في عف تجنيد األطفاؿ واستخداميـ  ينيى االسالمي الديف     

 وخوض بالجيش االلتحاؽ مف ومنعيـ الحروب أثناء األطفاؿ حماية عمى شددت اإلسالمية
في السنو  ليـ ، التعرض بعدـ وقضت الحروب في األطفاؿ قتؿ عف الحروب ونيت غمار

 في واألطفػػػاؿ النساء قتؿ عف صريحاً  نيياً  – وسمـ عميو اهلل صمى - النبي نيػػى النبوية قد
 قتموا أف إلى القتػػؿ بيـ أقواـ بمػػػغ باؿ ما : "وسػػػػػمـ  عميو اهلل صمى النبي ، قاؿ حيث الحروب ،
  "ذرية  تقتموا ال أال ذرية ، تقتموا ال أال الذرية ،

 
 َعَمى َلْيَس :"  تعالى فقولو عف تجنيد األطفاؿ الكريـ ينيى ، القرآف إنترنت (، أ ٕٚٓٓ)زغموؿ ،
َعَفاءِ   َما َوَرُسوِلوِ  ِلمَّوِ  َنَصُحوا ِإَذا َحَرجٌ  ُيْنِفُقوفَ  َما َيِجُدوفَ  ال الَِّذيفَ  َعَمى َوال اْلَمْرَضى َعَمى َوال الضُّ
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 اهلل أف عمى دالة ( فاآليةٜٔ،اآلية التوبة ورةس )"َرِحيـٌ  َغُفورٌ  َوالمَّوُ  َسِبيؿٍ  ِمفْ  اْلُمْحِسػػػػِنيفَ  َعَمى
 عمى حث المسيحي ، والديف األطفاؿ فييـ يدخؿ تكميؼ الضعفاء بالجياد الضعفاء نفى تعالى

عطائيـ حماية  األطفاؿ  . والمحبة والتراحـ التسامح  وتعميميـ والمحبة والرعاية االىػػػػػػتماـ وا 
 أحكاـ ليـ فأقر لألطفاؿ عظمى عناية اإلسالـ ػػػػػىأول لقد،  ( ، االنترنت ٕٙٔٓ)السييؿ ،
 فترة وأثناء ، الوالدة قبؿ الجوانب فمنيا حقوؽ متعػػػػددة حقوؽ وىي  خاصة وحقوقا مخصوصة

 غير األطفاؿ أف الشريعة في البموغ ، فاألصؿ مرحمة إلى الوضع بعد ثـ ، والوالدة الحمؿ
 عمييا أقدمت التي الممارسػػػات بعض وأف تبعا وال ةأصال ال اإلسالـ في الجياد بأحكاـ مخاطبيف

  لمقاصػػد مخالؼ ومعاركيا حروبيا في األطفاؿ تجنيد مف اإلرىابية التنظيمات بعض
 

 .السماوية األدياف حؽ في نكراء جريمة ويعتبر ونصوصيا ، وأحكاميا الشريعة
 
 :Child recruitment and law  والقانوف تجنيد األطفاؿ  ٖ-ٕ 
المحكمة ،  ، لمقتاؿ  سنة ٘ٔ دوف األطفاؿ القانوف الدولي اإلنساني يحظر  تجنيد        

 الجنائية الدولية 
حقػػػػػوؽ ة بأنو جريمة حرب ،  ويعمف قانوف تعمف قانوف تجنيد األطفاؿ دوف الخامسة عشر 

خداـ في األعماؿ اإلنساف سف الثامنة عشرة الحد القانوني األدنى لمعمر ، بالنسبة لمتجنيد واالست
 األطفاؿ وتستخِدـ تجنِّد التي النزاع أطراؼ تضػػػػػاؼ، انترنت( ،  ٕٙٔٓالحربية  . )موسى ،

، االنترنت( ،  ٕٙٔٓ)السييؿ ،  .سنويا يصدرىا التي العػػػػػار قائمة في العاـ األميف بواسطة
 يرى الباحثاف أف  النصوص القانونيػػة ال 

 معظـ في القانونية النصوص الطفؿ ، تركز حمايةوال تساىـ في  تقدـ أي تصور بشأف الوقاية

فريسة بعد تحررىـ مف قبضة   يقعوف الذيف لألطفاؿ العالجية االجػػػػػػراءات عمى الحػػاالت
 المجموعات اإلرىابية 

 حظر لضماف وفعالة فورية تدابير ، فتطبيؽ ىذه النصوص القانونية يحتاج الى القوة واتخاذ

  واستئصاؿ
  سبيؿ . عمى األطفاؿ عمؿ أشكاؿ أسوأ
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 : Methods of recruiting childrenأساليب تجنيد األطفاؿ   : ٗ-ٕ 
  : األطفاؿ تجنيد في اأساليب تنوعت

غراء األىالي بإرساؿ أطفاليـ مقابؿ الماؿ اعتماد  -ٔ   . سياسة التجويع وا 

غراءىـ بتوزيع ال -ٕ  باستخداـالسماح ليـ يدايا عمييـ و دعوة األطفاؿ الى المخيمات وا 
 ، انترنت( ٕٕٔٓ.)السييؿ ، أسمحتيـ والمعب بيا

 ، انترنت(ٕٙٔٓ. )حميجو ، دوف عمـ األىالي خطؼ األطفاؿ وتجنيدىـ  -ٖ

 .تجنيد االطفاؿ األيتاـ أو أطفاؿ الشوارع  -ٗ

 . تجنيد االطفاؿ عف طريؽ االنترنت ومواقع التواصؿ االجتماعي -٘

  ويقوموف األلعاب ، إحدى في افتراضية إلكترونية ارؾاإللكترونية مع عف طريؽ األلعاب  -ٙ

 التنقؿ ويسيؿ المباشرة ، المراقبة عيوف عف بعيداً  العالـ ، ذلؾ في والتواصؿ بالتخطيط
 بينيا .

إرساؿ األطفاؿ أو حتى البالغيف الذيف يعانوف مف إعاقة ذىنية وىـ يحمموف قنابؿ دوف  -ٚ
 عمميـ 

 . إلى األسواؽ ونقاط التفتيش قبؿ أف يتـ تفجيرىـ عف بعد      

 القتؿ وتعميميـ مسمومة بأفكار وتغذيتيـ عبر المدارس التعميميةاألطفاؿ  دمغة أغسيؿ   -ٛ
     بطرؽ

 .يـ قنابؿ موقوتة تنجي وجو المجتمع العالميعممما يجالبشري ، العقؿ يقبميا ال بشعة       
  ؿ تجنيد األطفاأسباب :  ٘-ٕ  

المسّمحة  النزاع في الضموع عمى األطفاؿ تحفز التي األساسية أف اسباب الدوافع            
 كثيرة ومتنوعة نذكر منيا :
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يمكف أف يكوف الفقر عاماًل دافعًا وميمًا لاللتحاؽ بالقوات والجماعات المسمحة.  :الفقر -1
محة فيـ بذلؾ يضمنوف وجبة بة لبعض األطفاؿ الذيف ينضموف إلى الجماعات المسػػػػػوبالنس

ذاء وىو أيضًا السبب في أف بعض اآلباء يقّدموف أطفاليـ إلى الحركة ذات ػػػػواحدة مف الغ
 االستفادة في دوراً  االقتصػػػػػادي الجانب ويمعب ،الصمة أماًل في أنيـ سينالوف الغذاء والمأوى

 األكبر مف تكمفة أقؿّ  ستخداميـيكوف أ حيث االرىابية ، التنظيمات لدى األطػػػػػفاؿ فئة مف
 .،أنترنت( ٕ٘ٔٓالكمالي ،سنا  )

 

وتجنيدىـ مف األسر الفراغ في الوقت والعاطفة : ليس كؿ األطفاؿ التي تـ استدراجيـ  -2
فيناؾ اسر غنية وذات مراكز اجتماعية معروفو ولكف يقع اطػػػػفاليا في مصػػػػػػيدة الفقػػػػػيرة 

استخداـ المواقع االلكترونية المنتمية الى ىابية عف طريؽ االنتماء الى المنظمات اإلر 
ويقضوف معظـ وقتيػػـ بيا وخاصة  التنظيمات اإلرىابية مف قبؿ األطفاؿ لمتسمية والمعب

والتي قد  اإلرىابي دوف مراقبة اولياء األمور التنظيـ إلى المنتمية األلعاب االلكترونية 
 ، انترنت(ٕٙٔٓ)السييؿ ،ؼ حركات متطرفة .تستدرجيـ الى مخاطر واالنجػػػػػراؼ خم

 

يمثؿ كذلؾ عاماًل رئيسيًا باعتبار أف اليوية الَقَبمية أو الدينية المرتبطة بفكرة  : االنتقاـدافع  -3
مف المحتمؿ أف تكوف قوة دافعة لتعبئة مجتمعات محمية بأسرىا بمف في ذلؾ التمييز 

ائيـ ويرقبوف أخواتيـ وىّف يتعرضف أطفاليا. وعندما يشيد األطفاؿ مصرع أو إذالؿ آب
إف المراىقيف يسيؿ تجنيدىـ  ، لالغتصاب فربما يقرروف االلتحاؽ مدفوعيف بشعور باالنتقاـ

.)تاج السر ،  " خاصة في لحظات المعاناة أو اليأس لفقد أحبائيـ انتحارية في مياـ "
 ، أنترنت(ٕٚٔٓ

وىذا سف وفئة بيف الشباب  ٛٔ-ٓٔع :اف تجنيد األطفاؿ تسػػتخدـ ما بيف سف االندفا -4
تجعؿ كثير مف االطفاؿ متحمسػػػيف يندفعوف الغتناء السالح ولجمب  الماؿ والطػػػػفولة  

كما أف  .وىـ االسيؿ مف حيث التأثػػػير العقائدي عمييـ الظيور ولمحصوؿ عمى نوع مف 
 ع،ىـ دفاعًا عف المجتمفاؿ تطمب إلييـ أسرىـ ومجتمعاتيـ أف يقوموا بدور ػػػػػػػكثيرًا مف األط

)السييؿ سنو  سيمة مف حيث التأثير العقائدي عمييا . . ٛٔوىذه الفئات العمرية دوف سف الػ
 ، انترنت(ٕٙٔٓ،
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 سوؽ في طويمة لساعات بيوتيـ عف ابتعدوا الذيف األطفاؿ تجنيدالتفكؾ األسري : يتـ  -5
 ألي تسمح نفسية بفجوة أصبحواف ، العائمة ودؼء األسري الجو فقدوا األطفاؿ ىؤالء ، العمؿ
 (ٗ،ص ٖٕٓٓ.)حسف ، معاناتيـ باقتحاـ متسمؿ

 عمى الواقعة اإلنترنت جرائـ مع لمتعامؿ عدـ االىتماـ مف قبؿ الدولة بتوفير ما يمي : آلية -6
عدـ توفر جياز قضائي متخصص بجرائـ االنترنت  الواقعة عمى  األطفاؿ ،عدـ األطفاؿ ، 

 شركات وحماية األطفاؿ ،عدـ التعاوف مف قبؿ الدولة معتخصيص موازنة عامو لدعـ 
المالئـ عف طريؽ توقيع البروتوكوالت  غير المحتوى مف لمحدّ  المعمومات تكنولوجيا

 ،االنترنت( ٕٕٔٓ.)السييؿ ،

 في الضموع عمى األطفاؿ تحفز التي األساسػػػػػية الدوافع فيـ في ثغرات ىناؾ  تزؿ لـ       
 الحيمولة إلى يؤّدي بما المتعمِّؽ البحث مف المزيد إلى يحتاج أمر وىذا المسّمح ؛ النزاع
 .لو والتصّدي األطفاؿ تجنيد دوف
 

  أثار وسائؿ األعالـ عمى  األطفاؿ ٙ-ٕ 
 الطفؿ ثقافة عمى  المرئية %  في المشػػػػاىدٓٗبنسبة  تأثيرىناؾ  الدراسات  أكدت             

سارعت  المتبقية ، يمثالف النسبة  مجتمعيف والمجتمع يرافوالج والمدرسة األسرة وأف  ،
الوسائؿ لما ليا مف أثار طاغية في األطفاؿ والشػػػباب   تمؾ باستخداـ جاىدة المنظمات اإلرىابية 

فكانت  المريضة ، أفكارىا يعتػػنؽ ليا مواؿٍ  جيؿ تأسػػيس تضمف واستقطابيـ في صفوفيا حتى
التأثير  في الناعمة القوى أىمية أدركت الحديثة كما اإلعالمية ائطالوسػػ أكثر وعيًا في أىمية

 ،انترنت( ٕ٘ٔٓ)الغامدي،.
 تحرير في ينجحوف منيـ الكثيريف أفّ  ال إ األطفاؿ ، يؤذي أّف العنؼ مف الرغـ وعمى       

 فيو  الطفولة مف المتبقية في الفترة معنى وذات سعيدة حياة عيش وفي العنؼ تأثيرات مف أنفسيـ

 أوضاعيـ ، ويتفّيموف ليـ ييتّموف أشخاص ودعـ مساعدة عمى الحصوؿ بعد ، الرشد سنوات

 .الخاّصة مواردىـ استخداـ وعمى فرصة
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 : االستنتاجات والتوصياتثالث لمبحث الا
يتـ في ىذا المبحث تناوؿ االستنتاجات المستنبطة مف اإلطار النظري لمدراسة والتي       
 وئيا ضفي 

 لالستفادة مف نتائج الدراسة.وضمف فقرتيف والمقترحات  ديـ مجموعة مف التوصياتسيتـ تق
:- 

 :  CONCLUSIONاالستنتاجات ٔ-ٖ
 :ىـ أسباب انتشار الرشوة بيف أفراد المجتمعات  أف يرى الباحثاف أ

اآلباء واألميات  تقع عمى عاتؽ   جريمة تجنيد األطفاؿ عبر وسػػػػػائؿ األعالـ وقوع -ٔ
 يجعميـ  الرعاية ومقّدمي األىؿ قمة وعي أبنائيـ مراقبة عف يغفموف ألنيـ ، والمجتمع

يتنقموف بيف المواقع الخطرة في االنترنت التي تحثيـ عمى حمؿ السالح وتستحث بيـ 
 المجتمع اف كما االطفاؿ ورفاىية لنمو الطبيعية البيئة االسػػػػػػػرة تعتبر ىذا الفعؿ ،

ومراقبتيا وتقنيف  المواقع  ليذه ضوابط وضع عمى رتوقد عدـ مسػػػػئولية يتحمؿ
 .استخداميا 

المجنديف األطفاؿ ليس كميـ مف األسر الفقػػػيرة  ومحدودة الدخؿ ىناؾ أطفاؿ مف أسػػػر   -ٕ
ولكف  الفراغ في الوقت والفراغ في  ومثقفة ومعروفو ذات دخوؿ مرتفعو ،غنية 

التفكؾ األسري أو عدـ االىتماـ بشػػػػػخصيـ  العاطػػػػفة وخاصة األطفاؿ الذي يعانوف مف 
 مراقبة عدـ خطػػػػر يكمف ىنا بسيولة ,ومف ادمغتيـ غسؿ مف قبؿ أولياء أمورىـ فيتـ

المواقع التي تتسػػػػػػػمؿ الى األطػػػػفاؿ عبر العاب الكترونية  ىذه في وحسػػػػاباتيـ األطفاؿ
 قبؿ مف أو األطفاؿ تجنيد افحةمك عف المسؤولة الجيات مف سواء عمى االنترنت ،

   . أنفسيـ األىالي

المضػػػػػموف ،حيث  أـ الكـ ناحية مف سواءً  العربية ، األطػػػػػفاؿ بقنوات عدـ  االىتماـ  -ٖ
 األطفاؿ في الطػػاغي الحديثة وأثرىا اإلعػػػػالمية الوسػػػػائط الدراسات عمى أىميةأكدت 

قوي  مواؿٍ  جيؿ تأسيس تضمف حتى ئؿالوسا تمؾ وحثت عمى استخداـ  والشباب ،
 ومتماسؾ  ويحمؿ 
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 الوالء لوطنو .
قصور بالمناىج التربوية وعدـ وجود آلية لمتعامؿ مع جرائـ  االنترنت الواقعو عمى   -ٗ

 .مف قبؿ االىؿ األطفاؿ  

 

 : Recommendations and proposalsالتوصيات والمقترحات : ٕ-ٖ
 الرشوة:لمقضاء عمى التالية مقترحات اف باليوصي الباحث

واإلعالمية بذؿ قصارى جيدىـ  واالجتماعية والدينية التعميمية عمى المؤسسات -ٔ
 مف ابنائيف لحماية األسرية الروابط بيف األباء واألميات  تقويةلنشر الوعي 
 الذي الُعقوؿ غسؿِ  مف اطفاليـ وتحصيف مرعبة ظروؼ في لمعمؿ االضطرار

 مف وغيرىا االلكترونية األلعاب وعبر الجتماعيا التواصؿ شػػػػػبكات عبر يجري
 الوسائؿ.

 ترفييية  بنشػاطات وقتيـ واألوالد ، و مؿء وتقوية أواصػر المودة بيف األىؿ  -ٕ
 وتعميميـ أماميـ ، اليامة المواضيع وطرح معيـ األفكار ومناقشةوثقافية 
دخاؿ  اإلرىابية . المنظػػػمات تسبقيـ أف قبؿ قموبيـ إلى األخالقية التعاليـ وا 

قبؿ   تقنيف استخداـ المواقع االلكترونية  المنتمية الى التنظػػػػػػػيمات اإلرىابية مف  -ٖ
فسيـ، أن األىالي قبؿ مف أو األطفاؿ تجنيد مكافحة عف المسؤولة الجيات

التي يعكؼ عمى  اإلرىػػػابي التنظيـ إلى المنتميةوخاصة األلعاب االلكترونية
 بكثرة ويقضوف اوقات كبيرة دوف مراقبة اولياء األمور ، رفع اسػػػػتعماليا االطفاؿ

 األطفاؿ لحماية الضرورية والقوانيف الخطط لوضع وطني صػػػػعيد عمى الوعي
 .التطرؼ خطر وخصوصاً  المخاطر ، كافة مف اوناليف

 

 مخاطر وسائؿ األعالـ  المختمفة حوؿ حوؿ  مكثفة  توعية حمالت تنظيـ  -ٗ
 يواجييا أولياء األمور لممخاطر التي طريؽ توعية عف،  األطفاؿ سالمة
 المخاطر ،وتعميميـ تمؾ تذليؿ لكيفّية وتقديـ حموؿ اإلنترنت ، عمى أطفاليـ
 األطفاؿ تدريبية وتوعية ونشاطات عمؿ ورش طريؽ عف الحماية طرؽ
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 الشباب يواجيونيا ، وتوعية قد التي المخاطر مف المدارس في والمراىقيف
 لكيفّية حموؿ وتقديـ ، بديمة إيجابية طرؽ الختيار لممخػاطر عرضة األكثر
  .اإلنترنت الستخداـ اإليجابية الطرؽ حوؿ التوعية ،ورفع المخاطر تمؾ تذليؿ

 
 السميـ اسػػػػػػػتخدامو وضرورات اإلنترنت مخاطر تواكب جػػديدة تربوية مناىج إعداد -٘

 ضمنيا : ومف األطفاؿ عمى لواقعةا اإلنترنت جرائـ مع لمتعامؿ آلية وتطوير. واآلمف

 .لممساعدة متخصص ومركز ساخف خط-أ
 . األطفاؿ عمى الواقعة اإلنترنت بجرائـ متخّصص قضائي جياز تكميؼ-ب 

 األطفاؿ. حماية خطوات لدعـ العامة الموازنة في بند تخصيص -ث   

 صعيد عمى التشريعية والييئات والوزارات الخدمات مزودي بيف التنسيؽ تفعيؿ -ت   
 مسودة عمى لمعمؿ المصمحة ، أصحاب كافة مف فريؽ مشترؾ خالؿ تشكيؿ مف  وطني
 . األطفاؿ لحماية االتصاالت وزارة تعتمدىا سياسة

 حقوؽ حوؿ لرفع التوعية وسائؿ اإلعالـ في واسعة مساحات Wi-Fi توفير -ث  
  عمى األطفاؿ
 عبر أي أذى مباشر  عف التبميغ مىع واألوالد األىؿ وتشجيع حمايتيـ ، وسبؿ اإلنترنت
 . االجتماعي التواصؿ وسائؿ مف المدفوعة الشكاوى وسائؿ

 

 :المصادر 

 لقرأف الكريـ 

 عمى الموقع االلكتروني،  مقالة  غسيؿ األدمغة: ( ٕٙٔٓأبو ريشو ، زليخة  ، ) -ٔ

eslghad.com/articl www.ahttp:/ 
األرىاب النفسي وعالقتو بتغير السموؾ والضبط  ( :ٕٔٔٓالحجامي ، ناىض موسى ) -ٕ

 ، أطروحة دكتوراه غير منشورة جامعة بغداد. االمعرفي

http://www.alghad.com/articles
http://www.alghad.com/articles
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 و لمنشر السحاب دار االبناء، مشكالت و االسرة( :ٖٕٓٓ،) المعطي عبد مصطفى، حسف -ٖ
 ٔ ط ، القاىرة ،التوزيع

التوحيد  مجمة في، مقاؿ منشور  ة أسبابيا وعالجياالرشو : ( ٕٙٔٓالدؽ ، صالح نجيب )- -ٗ
 http://www.alukah.net/sharia/0/104646عمى موقع  األلكتروني ،

القرآف في  ودور المسمـ المجتمع في الرشوة أثر ( :ٕٓٔٓ، بشير حميد عبد ) دليميال -٘
     www.adelamer.com/vb/showthread.php?25044التعامؿ معيا . 

 عمى الموقع االلكتروني .،  تجنيد األطفاؿ جريمة أنسانية (:ٕٙٔٓسارة )السييؿ ،   -٘
w.rudaw.net/arabic/opinion/080820163http://ww        

 ( : أنواع وسائؿ األعالـ ، عمى الموقع األلكتروني ٕٚٔٓالعبادي ، كفاية )-ٙ
http://www.mawdoo3.com 

،  المجمد األوؿ وسمـ عميو اهلل صمى الرسوؿ وصايا : (ٜٔٛٔالعفيفي ، طو عبداهلل  )-ٚ
 ، القاىرة ،دار التراث العربي . ٓٔ-ٔجزء

  عمى الموقع االلكتروني    ،  الطفؿ واألعالـ( : ٕٙٔٓالغامدي ،ماجد بف جعفر )-ٛ

 http://www.saaid.net 
ار ،د العاـ ليو الد وفالقان في سةراد ليو الد أإلرىاب :( ٕٕٓٓف)حسي ييؿس ، الويالفت-ٜ

 بغداد. ٔالشؤوف الثقافية العامة ،ط
 عمى الموقع االلكتروني، الفقر يدفع أطفاؿ اليمف الى التجنيد(، ٕ٘ٔٓالكمالي ، فاروؽ )-ٓٔ

،ممخص رسالة ماجستير  كمية الحقوؽ  الرشوة أسابيا وسبؿ مكافحتيا(: ٕٔٔٓحمادة، عمي)
 ،جامعو حمب ،سورية

 عمى الموقع االلكتروني، طفاؿ األسباب والدوافع (: تجنيد األٕٚٔٓتاج السر، سماح  ،)-ٔٔ

=10376id&show=action?php.news/com.khartoumcenter://http 
 -حموؿ أسباب تعريؼ -الرشوة وظاىرة وقضية جريمة: (ٕٙٓٓالرحمف) عبد تيشوري، -ٕٔ
  اإللكتروني. الموقع عمى منشور مقاؿ

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=64649 

http://www.alukah.net/sharia/0/104646
http://www.adelamer.com/vb/showthread.php?25044
http://www.rudaw.net/arabic/opinion/080820163
http://www.rudaw.net/arabic/opinion/080820163
http://www.mawdoo3.com/
http://www.mawdoo3.com/
http://www.saaid.net/
http://khartoumcenter.com/news.php?action=show&id=10376
http://khartoumcenter.com/news.php?action=show&id=10376
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=64649
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، مجمة الوطف ،  عمى الموقع  خطؼ األطفاؿ( :  ٕٙٔٓحميجو ،محمد منار ) -ٖٔ
 األلكتروني

      http://alwatan.sy/archives/44237  
  ، عمى الموقع االلكتروني     تعريؼ الطفؿ( : ٕٚٔٓجابر ، االء ) -ٗٔ

http://www.mawdoo3.com / تعريؼ الطفؿ 

 (:منيج البحث التربوي ، دارٜٜٓٔداود،عزيز حنا ،عبد الرحمف ، أنور حسيف ) -٘ٔ
 الحكمة ، بغداد.

 مقالة مترجمو عمى الموقع اإللكتروني  ، الطفؿ حقوؽ أىـ ىي ما(: ٕٚٔٓدبور ،أحمد )-ٙٔ

rights-https://www.humanium.org/en/child  
 ٜ،ج النبوي الشريؼموسوعة أطراؼ الحديث (: ٕٚٓٓزغموؿ ،محمد السعيد بسيوني، ) -ٚٔ

 https://www.rewity.com/forum/t1632.htmlعمى الموقع األلكتروني  . 

. (طرؽ المكافحة  -الرشوة كظاىرة اجرامية ) األسباب  ( :ٕٓٔٓ،)برىاف جالؿ ،شعباف -ٛٔ
topic-http://burhanshaban.hooxs.com/t25 

، رسالة ماجستير كمية الحقوؽ  الحماية  الدولية لحقوؽ الطفؿ(: ٕ٘ٔٓ ميمود ) ،شني-ٜٔ
 .والعمـو السياسية ، جامعو محمد خيصر

الدليؿ التجريبي لمتعامؿ مع حقوؽ األطفاؿ )األطفاؿ ( : ٕٙٔٓ، أنطواف ) عبدا هلل-ٕٓ
  //www.childprotectsyria.org https(، عمى الموقع االلكتروني  . لجنودا

اإلرىاب االلكتروني لداعش (: ٕٚٔٓ، زىراء وعدناف ،باف وفالح،حسف )يعبدا لميد-ٕٔ
تنموية ،  ت، مجمة أشراقاحتيا وتجنيد األطفاؿ عف طريؽ وسائؿ االتصاؿ الرقمية وطرؽ مكاف

 . ٛالعدد 

،  ٖٖ( ، الفساد كعواممو وسبؿ  التصدي لو، دراسات عربية ، ـ ٜٜٚٔعايش ،حسني ،)-ٕٕ
 ٔٔع.

لمنشر  السحاب دار االبناء مشكالت االسرة و ( ٖٕٓٓمصطفى ،) المعطي ، حسف عبد-ٖٕ
  ٔط ، القاىرة والتوزيع ،

http://alwatan.sy/archives/44237
http://www.mawdoo3.com/
http://www.mawdoo3.com/
https://www.humanium.org/en/child-rights
https://www.humanium.org/en/child-rights
https://www.rewity.com/forum/t1632.html
http://burhanshaban.hooxs.com/t25-topic
http://burhanshaban.hooxs.com/t25-topic
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 وؽ الطفؿ عمى الموقع االلكتروني ( : تعريؼ حقٕٚٔٓفيمي ، ىادي ) -ٕٗ

 http://www.mawdoo3.com تعريؼ حقوؽ الطفؿ /

 ( ، نحو نيضة جديدة لميسار في العالـ العربي ، بيروت ٕٗٔٓكريـ مروه )-ٕ٘

www.daralsaqi.com   
عمى الموقع  ( :جريمة الرشوة في القانوف العراقي منشورٕٙٔٓمد ميدي )مصطفى،مح -ٕٙ

  aliraq.net/threads/95214-www.dorar األلكتروني 

 ،عماف.ة وعمـ النفس ،دار المسيرة( : القياس والتقويـ في التربيٕٓٓٓممحـ ، سامي محمد)-ٕٚ

  ، عمى الموقع االلكتروني     أطفالنا يتحولوف الى جنود( :ٕٙٔٓموسى ، رائدا ،)-ٕٛ
 http://www.raseef22.com 
ٕٜ-  Adebisi [a], . J. F(2013) :Canadian Social Science ,Vol. 9, 

No. 1,   

  

30--Baron ,A(1977): Human aggression .newYork;Plenum,press 
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