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1 المقاتلون األجانب العائدون:
 تجريمهم أم إعادة دمجهم؟

هل هو تهديٌد غري مسبوق؟

رت األمــم املتحــدة أنَّ مــا ال يقــل عــن 22,000  يف أبريــل 2015، قــدَّ
مقاتــل أجنبــي مــن 100 دولــة قــد انضمــوا إىل الجهــاد يف ســوريا 
والعــراق، مبــن فيهــم حــوايل 4,000 مقاتــل مــن أوروبــا الغربيــة.2 
ــإن  ــراٍد غــري مســجلني، ف ــامل وجــود أف ــار احت ــا باالعتب ــو أخذن ول
ــوريا  ــت س ــد أثبت ــل. وق ــرب إىل 30,000 مقات ــيكون أق ــدد س الع
عــىل وجــه الخصــوص أنهــا أهــم بلــٍد جــاذٍب “وحاشــٍد لإلســالميني 
والجهاديــني خــالل الســنوات العــرشة أو العرشيــن املاضيــة... 
يفــوق عــدد األفــراد مــن أوروبــا الذيــن يتــم حشــدهم عــن عــدد 
األشــخاص الذيــن ُحشــدوا خــالل جميــع الرصاعــات األجنبيــة 
ــة  ــن املاضي ــنوات العرشي ــدى الس ــىل م ــبت ع ــي نش ــرى الت األخ

ــة”.3  مجتمع

يختلــف املقاتلــون األجانــب عــن املرتزقــة، الذيــن يقاتلــون يف 
ــا.  ــالً خاص ــة متوي ــاٍت ممول ــاٍت أو هيئ ــن حكوم ــة ع ــارج نياب الخ
وهــم، وفقــاً لتعريــف ديفيــد ماليــت، “ليســوا مــن مواطنــي 
دول الــرصاع وينضمــون إىل التمــرد أثنــاء الرصاعــات األهليــة”. 
ــذ العصــور  ــب دوراً يف الرصاعــات من ــون األجان ــد لعــب املقاتل وق
القدميــة.4 غــري أن أعدادهــم ومعــدل تدفقهــم إىل ســوريا والعــراق 
منــذ العــام 2011 مل يســبق لــه مثيــل يف التاريــخ الحديــث. وأقــرب 
ــد  ــاين ض ــاد األفغ ــاء الجه ــل أثن ــا حص ــو م ــك ه ــادل ذل يشء يع
االتحــاد الســوفيايت، الــذي اجتــذب حــوايْل 20,000 مقاتــل أجنبــي 
عــىل مــدى 12 عامــاً )1992-1980(.5 ومــع تصاعــد حــدة الــرصاع 
الســوري، ازداد إجــاميل تدفــق املقاتلــني األجانــب مــن 700 - 1,400 

يف منتصــف العــام 2012، إىل 6,000 مقاتــل يف أغســطس 2013، 
حتــى بلــغ عددهــم بحســب التقديــرات 22,000 مقاتــل يف أوائــل 
العــام 6.2015 كــام ويســافر املقاتلــون األجانــب عــىل نحــٍو متزايــد 
برفقــة آخريــن ممــن يقومــون بتأديــة أدوار “مدنيــة” ضمــن ســياٍق 

جهــادي، مبــن فيهــم نســاٌء وأطفــال.

ــب، إذ  ــني األجان لقــد شــهدت دول املنطقــة أكــر تنقــالٍت للمقاتل
ــني مــن تونــس 3,000، ومــن الســعودية 2,500،  ــغ عــدد املقاتل بل
ــراق.  ــوريا والع ــال يف س ــافروا للقت ــم س ــن األردن 1,500، وكله وم
ــدة  ــهدت ع ــني )1 و2(، ش ــمني البياني ــح يف الرس ــو موض ــام ه وك
دول أوروبيــة غربيــة أيضــاً تدفقــات ملحوظــة إىل الخــارج، مبــا يف 
ــدة وأملانيــا )700  ــل(، واململكــة املتح ذلــك فرنســا )1,550 مقات
مقاتــل لــكل منهــام(. وأشــار مســؤولون يف االســتخبارات ، مل تُذكــر 
أســامؤهم، يف أبريــل 2015، أّن عــدد املقاتلــني الريطانيــني كان 
ــل.7  ــوايل 1,600 مقات ــري، أي ح ــك بكث ــن ذل ــر م ــح أك ــىل األرج ع
وقــد شــهدت الــدول األوروبيــة األصغــر معــدالٍت مرتفعــة باملقارنــة 
ــون(، والســويد  ــل يف امللي ــكا )39 مقات ــل بلجي ــدد الســكان، مث بع
)31(، والرنويــج )28( والدمنــارك )27(. وعــىل النقيــض مــن ذلــك، مل 
يســافر مــن الواليــات املتحــدة البعيــدة ســوى حــوايل 200 أمريــي 

ــون شــخص.8 ــكل ملي فقــط - أي بنســبة 0,6 ل

وبالرغــم مــن هــذا التبايــن يف األرقــام، فــإنَّ حجــم قضيــة املقاتلــني 
ــتوى  ــىل مس ــدويل ع ــع ال ــرياً للمجتم ــاً خط ــل تحدي ــب ميث األجان
ــا عــىل وجــه الخصــوص، مــن املرجــح أن  السياســات. ففــي أوروب
يشــّكل الــدور الناشــط للمئــات أو اآلالف مــن املواطنــني يف الجهــاد 
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1 تشارلز ليسرت، زميٌل زائر يف مركز بروكنجز الدوحة، ومؤلف الكتاب الذي سيصدر قريباً بعنوان:

The Syrian Jihad: Al-Qaeda, the Islamic State and the Evolution of an Insurgency. يشكر تشارلز ليسرت كل من ريتشارد باريت، وآرون 
زيلني، وتوماس هيجهامر، وبيرت نيومان، وبيرت نيرس عىل األبحاث والدراسات التي قاموا بها حول ظاهرة املقاتلني األجانب والتي أثرت إىل حِد كبري عىل 

هذه الورقة. ويود أيضاً أن يشكر خراء مكافحة التطرف وإعادة دمج املقاتلني األجانب اآلخرين الذين تحدث اليهم إلمتام هذه الورقة. أخرياً، يعرب 
املؤلف عن امتنانه لفريق عمل مركز بروكنجز الدوحة، ويخص بالذكر سلامن شيخ، مدير املركز؛ سلطان بركات، مدير األبحاث، باإلضافة إىل فيتوريا 

فيدرتيش، باحثة مساعدة أوىل، التي قدمت مالحظاتها التحريرية البناءة حرصاً منها عىل املحافظة عىل وضوح الورقة ودقتها.
2 مايكل نيكوالس، “Syria, Iraq a ‘finishing school’ for foreign fighters: U.N. report”، رويرتز، 31 مارس 2015، 

http://www.reuters.com/article/2015/03/31/us-mideast-crisis-islamic-state-un- idUSKBN0MR2NP20150331؛ بيرت نيومن، 
“Foreign fighter total in Syria/Iraq now exceeds 20,000; surpasses Afghanistan conflict in 1980s”، املركز الدويل لدراسة التطرف، 26 

http://icsr.info/2015/01/foreign-fighter-total-syriairaq-now-exceeds-20000-surpasses-afghanistan-conflict-1980s/ ،2015 يناير
3 إيال فاي، At least 500 Europeans fighting with Syria rebels, study finds, stoking radicalization fears ،CBS News ،30 أبريل 2013، 

http://www.cbsnews.com/news/at-least-500-europeans-fighting-with-syria-rebels-study-finds-stoking-radicalization-fears/
4 ديفيد ماليت، Foreign Fighters: Transnational Identity in Civil Conflicts، )نيويورك، مطبعة جامعة أوكسفورد، 2013(، 9.

5 توماس هيجهامر، “The Rise of Muslim Foreign Fighters: Islam and the Globalization of Jihad”، إنرتناشيونال سكيوريتي 35، رقم 3 

)شتاء 2010/11(:61.
Dealing with European Foreign Fighters in Syria: Governance Challenges & Legal Im- “ ،6 إدون بكر، وكرستوف بولسن، وإيفا إنتنمن

plications”، ورقة بحثية، املركز الدويل ملكافحة اإلرهاب، ديسمر 2013،
 http://www.icct.nl/download/file/ICCT-Bakker-Paulussen-Entenmann-Dealing-With-European-Foreign-Fighters-in-Syria.pdf 

7 ريتشارد كرباج، “Twice as many UK jihadists as police though, officials say”، ذا صنداي تاميز، 19 أبريل 2015،

http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/uk_news/National/Terrorism/article1546017.ece 
8 أُجريت الحسابات باستخدام بيانات الرسم البياين.
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املســلح يف ســوريا والعــراق “تهديــداً أمنيــاً كبــرياً”.9 ويف هــذا 
ــب،  ــني األجان ــة املقاتل ــون يف قضي ــراء مختص ــرتح خ ــياق، اق الس
تطيــل مشــكلة  “ســوريا ســوف  أن  تومــاس هيجهامــر،  مثــل 
ــوع  ــراً أن وق ــاً”، معت ــدة 20 عام ــا مل ــادي يف أوروب ــاب الجه اإلره
هجــوم مــن قبــل أحــد املقاتلــني األجانــب العائديــن أمــراً “ال مفــر 

ــا”.10 ــه تقريب من

ــر  ــة” – بحســب وصــف وزي ــة املوقوت ــت هــذه “القنبل لقــد رضب
الداخليــة الفرنــي مانويــل فالــس لهــذه القضيــة، أوروبــا يــوم 24 
مايــو 2014، عندمــا أقــدم املقاتــل الفرنــي العائــد، مهــدي منــويش، 
عــىل قتــل أربعــة أشــخاص يف املتحــف اليهــودي يف بروكســل. لقــد 
أمــى منــويش عامــاً واحــداً يقاتــل يف ســوريا إىل جانــب مســلحني 
ــاد  ــا.11 وع ــه إىل أوروب ــل عودت ــالمية قب ــة اإلس ــٍة بالدول ــىل صل ع
ــا إىل فرنســا، بعــد  مقاتــل فرنــي الجنســية اســمه إبراهيــم بودين
ــة اإلســالمية يف ســوريا، عــن  ــب الدول ــال إىل جان أن شــارك يف القت
طريــق اليونــان يف ينايــر 2014، واعتقــل رساً يف شــهر فرايــر يف 
منطقــة كــوت دازور الفرنســية حينــام كان يخطــط لشــن هجــوٍم 
باســتعامل مــواد شــديدة االنفجــار بحســب التقاريــر.12 ويُشــار إىل 
ــة األخــرى التــي تــورط فيهــا عــدٌد  العديــد مــن املؤامــرات املامثل
مــن املقاتلــني العائديــن والتــي تــم كشــفها وإحباطهــا يف الغــرب.

ورغــم أن هــذا التهديــد املحتمــل الــذي ميثلــه املقاتلــون العائــدون 
ــد  ــديدة. لق ــة ش ــه مبالغ ــغ في ــب أاّل يُبال ــل، فيج ــٌي بالفع حقيق

ــة -  ــاٍت تاريخي ــة املســتندة عــىل بيان أشــارت التحليــالت اإلحصائي
كتلــك التــي يقدمهــا هيجهامــر إىل أن مــا ال يزيــد عــن 11 باملئــة 
ــاً عقــب  ــداً إرهابي ــن ســوف يشــكلون تهدي ــني العائدي مــن املقاتل
ــدوث  ــدل ح ــر: “إن مع ــول هيجهام ــم.13 ويق ــم إىل أوطانه عودته
ارتــدادات ســلبية يتفــاوت بشــكٍل كبــري بــني الرصاعــات، لذلــك ال 
ــل  ــة مث ــىل حــاالٍت فردي ــات ع ــم متوســطات الرصاع ــا تعمي ميكنن
ــة الــرصاع الســوري إىل  ــة لحال ســوريا”، كــام تشــري دراســاته األولي
ــد  ــن ق ــني العائدي ــن املقاتل ــن كل 200-300 م ــط م ــداً فق أن واح

ــداً.14 شــكل تهدي

وبالتــايل، فعندمــا تقــول املخابــرات الفرنســية إّن 266 مقاتــالً 
أجنبيــاً قــد عــادوا مــن ســوريا والعــراق، ميكــن أن يختلــف تقييــم 
التهديــد بشــكٍل كبــري.15 ولــو اســتندنا إىل نســبة 11 باملئــة، املذكورة 
ــإن  ــددة، ف ــري مح ــات غ ــن رصاع ــلبية م ــدادات الس ــاله، لالرت أع
266 مــن املقاتلــني العائديــن ميكــن أن يرتتــب عليهــم 29 تهديــداً 
ــورية  ــة الس ــول الحال ــر ح ــل هيجهام ــتناداً إىل تحلي ــالً. واس محتم
بصــورٍة محــددة، قــد يــؤدي هــذا العــدد إىل تهديــٍد واحــد فقــط.

وعليــه، فــإن الســؤال التــايل يطــرح نفســه: هــل الجهــاد يف ســوريا 
والعــراق ميثــل حالــة فريــدة مــن نوعهــا؟ وهــل ســيعود هــذا العدد 
مــن املقاتلــني األجانــب إىل بالدهــم؟ وإذا مــا عــادوا بالفعــل، فهــل 
سيشــكلون تهديــدا؟ بالتأكيــد، إن الدافــع األيديولوجــي للمشــاركة 
يف الجهــاد يف ســوريا هــو دافــع قــوًي. فعــىل ســبيل املثــال، يؤمــن 

9 مجلس االتحاد األورويب، The challenge of foreign fighters and the EU’s response“،9”، أكتوبر 2014،

/http://www.consilium.europa.eu/en/policies/pdf/factsheet_foreign-fighters_en_pdf 
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العديــد مــن الجهاديــني أّن النبــي عيــى بــن مريــم ســوف يعــود 
إىل األرض عنــد املنــارة البيضــاء يف املســجد األمــوي بدمشــق قبــل 

نهايــة العــامل.16

ــأ النبــي  ــٍث آخــٍر حيــث تنب كذلــك وجــد جهاديــون تفســرياً لحدي
محمــد أن ثالثــة جيــوش ســتظهر يف آخــر الزمــن؛ جيــش يف الشــام، 
وجيــش يف اليمــن، وجيــش يف العــراق. وعندمــا ســأل أحــد الصحابة 
النبــي محمــد أن يختــار لــه جيشــاً يك ينضــّم إليــه لــو عــاش لــريى 
ذاك اليــوم – كــام يزعــم العديــد مــن الجهاديــني –، فقــال لــه النبــي 

أن يذهــب إىل الشــام فهــي خــرية أرض اللــه.17

ــني  ــا أن املقاتل ــدو ممكن ــوريا، يب ــتمر يف س ــرصاع مس ــا أن ال وطامل
ممــن لهــم دوافــع أيديولوجيــة ســيظلون أكــر التزامــا بالبقــاء مــن 
ــط  ــم للتخطي ــن عودته ــدالً م ــاحات، ب ــك الس ــال يف تل ــل القت أج
ــك، فــإن وحشــية الــرصاع الناشــب  لهجــامٍت يف بالدهــم. ومــع ذل
واســتمرار العــداوات بــني املجموعــات االســالمية املقاتلــة قــد 
أوجــدت شــعوراً بخيبــة األمــل لديهــم، مــام يجعــل العــودة 

ــض. ــبة للبع ــوالً بالنس ــيناريو معق س

ــل  وبالرغــم مــن عــدم حــدوث أي هجــوٍم إرهــايب ناجــح مــن قب
املقاتلــني األجانــب الذيــن شــاركوا يف الــرصاع خــالل الســنوات 
2003-2011 يف العــراق، إاّل ان معــدل تدفــق املقاتلــني الالحــق 
إىل ســوريا رفــع مــن التهديــد املحتمــل.18 فاشــرتاك مقاتــل أجنبــي 
واحــد ضمــن خليــة إرهابيــة يزيــد، إحصائيــاً، مــن احتــامل تنفيــذ 
هجــوم ناجــح والتســبب يف الوفيــات - وهــي ظاهــرة تعــرف باســم 

ــم”.19 ــري املحــارب القدي “تأث

ــا  ــام م ــى اآلن عــىل إله ــة اإلســالمية حت  ويف حــني اعتمــدت الدول
يُســمى بـــ “الذئــاب املنفــردة” لتنفيــذ هجــامٍت “محليــة”، تشــري 
التقاريــر إىل أّن القاعــدة قــد حاولــت إنشــاء البنيــة التحتيــة 
الداخليــة لذلــك يف ســوريا -والتــي أطلقــت عليهــا الواليــات املتحدة 
اســم “جامعــة خراســان”، مــن أجــل تنســيق املؤامــرات ضــد 
ــة  ــة األمريكي ــارات الجوي ــتهداف الغ ــرب.20 إّن اس ــداٍف يف الغ أه
ــد  ــرر ق ــكٍل متك ــوريا بش ــدة يف س ــم القاع ــة لتنظي ــداف تابع أله
ــع  ــل م ــألة التعام ــل مس ــام يجع ــط، م ــذه الخط ــل ه ــّجع مث يش

ــر. ــر فأك ــاً أك ــراً ملح ــب أم ــني األجان ــودة املقاتل ع

مــع عــودة املقاتلــني األجانــب إىل ديارهــم، ينتقــل عبء املســؤولية 
إىل حكومــة البلــد الــذي يعــودون إليــه لتحديــد االســتجابات األكــر 
فعاليــة لهــذه املســألة. فمــن الناحيــة املثاليــة، ســيتم التعامــل مــع 
ــري  ــة تش ــالت اإلحصائي ــع أن التحلي ــة. وم ــة خاص ــٍد كحال كل عائ
ــري  ــن غ ــن م ــب العائدي ــني األجان ــن املقاتل ــرية م ــة كب إىل أن أغلبي
ــة  ــم القضي ــة، إال أن حج ــا عدواني ــم نواي ــون لديه ــح أن تك املرّج
املتعلقــة بالــرصاع يف ســوريا قــد شــجع عــىل تكويــن ردَّ فعــٍل 
ــٌح بشــكل خــاص  ــك صحي ــع املشــكلة. وكان ذل ــل م ــي للتعام أمن
يف أوروبــا، حيــث يبــدو التهديــد املحتمــل أكــر مــام هــو عليــه يف 

ــدا وأســرتاليا. ــات املتحــدة وكن ــدول األبعــد كالوالي ال

وعمومــاً، لقــد تبنــت الــدول الغربيــة أســاليب للتعامــل مــع 
ــب إىل نوعــني: “متشــددة” أو  ــب تنقســم يف الغال ــني األجان املقاتل
“ليراليــة”. ومحليــاً، ميكــن أن ترتتــب عــىل هــذا الخلــل يف السياســة 
تداعيــات خطــرية، خاصــة عندمــا يتجاهــل تحقيــق األهــداف 
ــل،  ــة األج ــرى طويل ــا األخ ــب القضاي ــدى القري ــىل امل ــة ع األمني

البيانات مأخوذة من أرقام ومصادر حكومية، وقد ورد ذكرها يف كٍل من: املركز الدويل لدراسة التطرف، األمم املتحدة، دي فيلت، مجموعة صوفان، ذا صنداي تاميز، لو موند، 

ذي لوكال )الرنويج(.
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مثــل االندمــاج االجتامعــي، والتامســك املجتمعــي، والعالقــات بــني 
الدولــة واملواطــن. ويف حــني أن للسياســة املتشــددة )التجريــم( أو 
الليراليــة )إعــادة التأهيــل وإعــادة الدمــج( مزاياهــا وعيوبهــا، إال 
أنــه ال بــد أن تكــون الــدول قــادرة عــىل مــزج كال األســلوبني ضمــن 

ــدة. ــر شــموالً إلدارة هــذه املســألة املعق اســرتاتيجيات أك

مواجهة التهديدات )السياسات املتشددة(

إن عــودة املقاتلــني األجانــب ممــن يحملــون نوايــا عدائيــة ميكــن 
أن تشــكل تهديــدات أمنيــة متباينــة، مبــا يف ذلــك إعطــاء تعليــامت 
لتنفيــذ أعــامل إرهابيــة أو تنســيق خطــط منظمــة يف هــذا املجــال، 
أو حتــى تنفيــذ هجــامٍت فرديــة مــن النــوع املســمى بـــ “الذئــب 
ــم  ــة أو تقدي ــة املحلي ــىل الشــبكات املتطرف ــري ع ــرد”، أو التأث املنف

الدعــم لهــا.

كــام أن مــن املحتمــل أن يعــاين املقاتلــون األجانــب العائــدون 
ــرف باضطــراب مــا بعــد الصدمــة، مثــل عــدم  أعراضــاً نفســية تُع
ــؤ الســلويك، وعــدم االســتقرار العاطفــي، فضــال  القــدرة عــىل التنب
ــم إىل التشــكيك يف  ــؤدي به ــد “ي ــذي ق ــوي” ال ــرر املعن عــن “ال
الصــورة األخالقيــة املنطبعــة يف ذهنهــم بشــأن العــامل ... ويجعلهــم 

ــع”.21 ــل املجتم ــن قب ــة م ــم للخيان يشــعرون بتعرضه

 إن التهديــدات املحتملــة وأعــداد املقاتلــني األجانــب غــري املســبوقة 
قــد شــجعت العديــد مــن الــدول الغربيــة عــىل تبنــي اســرتاتيجيات 
متشــددة تهــدف إىل مواجهــة التهديــدات بصــورٍة مبــارشة. فاملعدل 
ــني إىل  ــفر األوروبي ــهولة س ــارج وس ــات إىل الخ ــتثنايئ للتدفق االس
ســوريا – )غالبــاً مــن خــالل اســتغالل نظــام الشــنغن للســفر غــري 
ــري للشــكوك( وضعــا أمــام أجهــزة االســتخبارات  ــارش وغــري املث املب
اإلقليميــة والدوليــة تحديــاٍت ال ميكــن التغلــب عليهــا يف مــا 
يتعلــق بتحديــد هويــة جميــع املقاتلــني األجانــب. ولتوضيــح هــذا 
التحــدي، أعلــن االنرتبــول يف أواخــر شــهر مايــو 2015 أنــه قــد تــم 
ــر  ــل أك ــم ال ميث ــب، وهــو رق ــني األجان ــن املقاتل ــد 4,000 م تحدي
ــرات لعــدد هــؤالء املقاتلــني.22  ــة مــن إجــاميل التقدي مــن 18 باملئ
ــة”  ــة واملحاكم ــق سياســات “املالحق ــن تطبي ــل م ــر جع هــذا األم

ــار األســهل واملفضــل. ــز الخي ــع دون متيي الشــاملة للجمي

يف معظــم أنحــاء أوروبــا الغربيــة، أدخلــت الحكومــات ترشيعــاٍت 
تتعلــق باإلرهــاب أكــر قمعــاً، وذلــك ملواجهــة التطــرف والتعامــل 
ــب.  ــني األجان ــودة املقاتل ــذي تشــكله ع ــل ال ــد املحتم ــع التهدي م
وتشــمل هــذه الترشيعــات تعزيــز صالحيــات النيابــة العامــة، 

وتوســيع نطــاق تدابــري تســليم األفــراد إىل بلدانهــم األصليــة، 
وإلغــاء وثائــق الســفر، وزيــادة صالحيــات االســتخبارات للمراقبــة، 
إىل جانــب تجريــم الســفر إىل مناطــق الــرصاع الخارجيــة. وشــملت 
ــا  ــدا وأملاني ــدة وهولن ــة املتح ــاً يف اململك ــدة حديث ــري املعتم التداب
والنمســا وفرنســا، وأماكــن أخــرى، التعامــل مــع املقاتلــني األجانــب 
كقضيــٍة أمنيــة - ســواء يف مــا يتعلــق باملغــادرة إىل الخــارج أو 
العــودة. وتُعــد االســتجابة الريطانيــة يف هــذا الشــأن مثــاالً مناســباً 

بشــكٍل خــاص.

ــية  ــون الجنس ــن قان ــادة 40 م ــح امل ــدة، تتي ــة املتح ــي اململك فف
الريطانيــة لســنة 1981 للســلطات منــذ وقــت وعــىل نطــاق 
ــني ذوي  ــن املواطن ــفر م ــوازات الس ــحب ج ــة س ــدود إمكاني مح
الجنســية املزدوجــة. ويف ظــل ظــروف معينــة مبهمــة، ميكــن لهــذا 
اإلجــراء أن يجعــل املــرء بــال جنســية، إذا كان ذلــك اإلجــراء “يــؤدي 
لخدمــة الصالــح العــام”. وعــالوة عــىل ذلــك، فــإن االمتيــاز امللــي 
ــفر  ــوازات الس ــح ج ــض من ــات رف ــة صالحي ــر الداخلي ــوض وزي يف
أو ســحبها، عندمــا يُعتــر ذلــك محققــاً للمصلحــة الوطنيــة. ومنــذ 
االرتفــاع الكبــري واملفاجــئ ألعــداد املقاتلــني األجانــب الوافديــن إىل 
ســوريا بــدءاً مــن العــام 2013، تــم اســتخدام هــذا االمتيــاز امللــي 
29 مــرة.23 وعــالوة عــىل ذلــك، فــإن املــادة 66 مــن قانــون الهجــرة 
الجديــد لســنة 2014 جعلــت مــن املمكــن مــن الناحيــة القانونيــة 
ــام  ــم القي ــت عليه ــية إذا ثب ــي الجنس ــني إىل عدمي ــل مواطن تحوي
ــة تدعــو إىل  ــاك “أســباب معقول بأنشــطٍة “ذات رضر خطــري” وهن

ــأن بوســعهم اكتســاب جنســية أخــرى”.24 االعتقــاد ب

ــب  ــني األجان ــدد املقاتل ــاع ع ــه ارتف ــتمّر في ــذي اس ــت ال ويف الوق
الوافديــن خــالل العــام 2014، وضعــت الحكومــة الريطانيــة قانــون 
مكافحــة اإلرهــاب واألمــن، الــذي حصــل عــىل موافقــة ملكيــة يف 
12 فرايــر 2015. ومــن بــني أمــور أخــرى، يســعى القانــون إىل 
“تعطيــل قــدرة النــاس عــىل الســفر إىل الخــارج للمشــاركة يف 
ــا  ــدة”.25 أم ــة املتح ــودة إىل اململك ــم الع ــن ث ــة وم ــامل إرهابي أع
ــت،  ــكل مؤق ــفر بش ــوازات الس ــز ج ــمح بحج ــون 2015، فيس قان
حيــث ميكــن مبوجبــه حجــز جــوازات ووثائــق الســفر ملــدة 14 يوما 
ــة للمملكــة املتحــدة  مــن مزدوجــي الجنســية يف املنافــذ الحدودي
عنــد االشــتباه بأنشــطة تتعلــق باإلرهــاب. وميكــن متديــد الحجــز 
إىل 30 يومــاً بعــد ذلــك عــن طريــق طلــب للمحكمــة. مــن ناحيــة 
أخــرى، تــّم طــرح أوامــر االســتثناء املؤقــت للمواطنــني الريطابيــني 
ليــس إال. وتســمح هــذه األوامــر للســلطات بإلغــاء جــوازات الســفر 
ووضــع االرهابيــني املشــتبه بهــم فــوراً عــىل قوائــم املمنوعــني مــن 

21 راشيل برجز وتانيا سلفرمان، “Western Foreign Fighters: Innovations in Responding to the Threat”، معهد الحوار االسرتاتيجي، 12 نوفمر 

.http://www.strategicdialogue.org/ISDJ2784_Western_foreign_fighters_V7_WEB.pdf ،37-39 ،2014
 ،”Statement before the United Nations Security Council Ministerial Briefing on Foreign Terrorist Fighters“ ،22 جورجن ستوك

)خطاب، مقر األمم املتحدة، نيويورك، الواليات املتحدة، 29 مايو 2015(.
23 ترييزا ماي، “On counter-terrorism”، )خطاب، املعهد امللي للخدمات املتحدة ، وايتهول، لندن، 24 نوفمر 2014(.

24 ميالين جوار، “Deprivation of British citizenship and withdrawal of passport facilities”، مكتبة مجلس العموم الريطاين، 30 يناير 2015، 

http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06820
Counter-Terrorism and Security Act 2015“ 25”، اململكة املتحدة، وزارة الداخلية، 12 فراير ،2015،

http://services.parliament.uk/bills/2014-15/counterterrorismandsecurity.html 



5 المقاتلون األجانب العائدون:
 تجريمهم أم إعادة دمجهم؟

ــة  ــراء كمحاول ــذا اإلج ــدو ه ــاً.26 ويب ــاً ودولي ــوي محلي ــفر الج الس
لبســط الســيطرة عــىل الرعايــا الريطانيــني املوجوديــن خــارج 
ــر االســتثناء  ــم مبوجــب أم ــن ينبغــي عليه ــة املتحــدة، الذي اململك
ــن  ــىل إذٍن م ــول ع ــني - الحص ــدة عام ــىل م ــم ع ــرص غيابه - يقت

ــودة إىل ديارهــم. ــة بالع الحكوم

إن هــذه السياســات املتشــددة والقمعيــة تثبــط إىل حــّد كبــري 
املقاتلــني األجانــب الســاخطني الذيــن يريــدون العــودة إىل ديارهــم. 
ــك  ــىل ذل ــني ع ــني الريطاني ــد املقاتل ــق أح ــياق، علَّ ــذا الس ويف ه
قائــالً: “ لقــد انقلــب الجهــاد كلــه رأســا عــىل عقــب ]بالنســبة يل[... 
ــك”.27  ــل ذل ــن أج ــا مل آِت م ــلمني - وأن ــون املس ــلمون يقاتل فاملس
ــًة  ــع غاي ــي واق ــل األجنب ــه املقات ــذي يشــعر ب إن هــذا االســتياء ال
يف األهميــة. وقــال الرئيــس الســابق ملســجد بريكســتون يف لنــدن، 
ــذ منتصــف  ــذ التطــرف من ــذي يركــز عــىل نب ــد الحــق بكــر، ال عب
العقــد األول مــن القــرن الحــايل :“أنــا أعــرف بعــض األفــراد الذيــن 
عــادوا وكانــوا قــد شــاركوا يف القتــال أو انخرطــوا يف خاليــا إرهابيــة”. 
وأردف بكــر قائــالً بــإرصار: “إن مــدة إقامتهــم يف الخــارج وأعــامل 
ــاس  ــدي الن ــب بأي ــم تُرتك ــهدها بعضه ــي ش ــم الت ــف والظل العن
الذيــن كانــوا يدعمــون، جعلتهــم يراجعــون معنــى العدالــة يف 
ــة  ــك املتطرف ــات املعاكســة لتل ــدأوا يفهمــون الرواي بلدانهــم ... وب
ــى”.  ــات معن ــح لهــذه الرواي ــت لديهــم يف األصــل. وأصب ــي كان الت
وأضــاف قائــالً: “إن غالبيتهــم قــد عــاد يف وقــت الحــق واندمــج يف 

املجتمــع مــرة أخــرى”.28

مـن شـأن هـذه السياسـات أيضـاً أن تقلّـل مـن احتـامل قيـام أفراد 
عائـالت املقاتلـني األجانـب بالتحـدث إىل السـلطات، خشـية تجريم 
أقاربهـم وإدانتهـم. وميكـن أن يكـون هـذا صحيحـاً بشـكٍل خـاص 
عندمـا تقـوض السياسـات املتشـددة مصداقيـة املجالـس والهيئـات 
املحليـة داخـل املجتمعـات املعرضـة للخطـر. ويف العـام 2009، عىل 
سـبيل املثال، قالت مجلّة ذي إيكونوميسـت عىل موقعها االلكرتوين 
“سـممت  قـد  اإلرهـاب  ملكافحـة  الريطانيـة  االسـرتاتيجية  إن 
العالقـات بـني الحكومـة املركزية واملجالس املحليـة... والبعض يقول 
إنـه يجـري إرغـام املجالـس عىل تنفيـذ برامـج “مجتمـع” إال أنها يف 

الحقيقـة أعـامل رشطيـة واسـتخباراتية ممّوهـة إىل حـدٍّ كبـري”.29

ــو تــم قبــول طلــب مقاتــل أجنبــي للعــودة اىل بــالده يف  وحتــى ل
ــبوهة  ــطة مش ــابقة يف أنش ــاركته الس ــإن مش ــدة، ف ــة املتح اململك
تجعلــه مرشــحاً للخضــوع إىل إجــراءات التحقيــق ومنــع اإلرهــاب 
ــر 2012،  ــهر يناي ــراءات يف ش ــذه اإلج ــت ه ــد وضع )TPims(. لق
ــلطات  ــد الس ــن تج ــراد الذي ــىل األف ــاً ع ــا عموم ــري تنفيذه ويج
نفســها غــري قــادرة عــىل توجيــه تهمــة إليهــم أو ترحيلهــم لعــدم 
ومنــع  التحقيــق  بإجــراءات  العمــل  ويســتمر  األدلــة.  كفايــة 
اإلرهــاب لفــرتة عامــني، وهــي “تشــمل وضــع عالمــات إلكرتونيــة، 
ــن  ــاد ع ــة، واالبتع ــة إىل الرشط ــورٍة منتظم ــر بص ــم التقاري وتقدي
أماكــن معينــة ومحــددة بإحــكام، واملنــع مــن الســفر إىل الخــارج. 
ويجــب أن يظــل املشــتبه بــه مقيــامً يف بيتــه وأالَّ يغــادره ليــالً، رمبــا 
ملــدة تصــل إىل 10 ســاعات”.30 ولكــن هــذه اإلجــراءات منقوصــة 
وميكــن خرقهــا. وعــالوة عــىل ذلــك، فــإن دورهــا يف توليــد الســخط 
داخــل املجتمــع اإلســالمي قــد جــرى تأكيــده عــىل نطــاٍق واســع.31

ومــن أجــل تقييــد حرية ســفر املقاتلــني األجانــب املحتملــني، ركّزت 
دول أوروبيــة أخــرى بشــكٍل مامثــل عــىل تقييــد اســتخدام وثائــق 
ــدا  ــظ هولن ــا. وتحتف ــن أصحابه ــحبها م ــخصية أو س ــفر الش الس
بالحــق القانــوين يف ســحب الجنســية مــن املدانــني اإلرهابيــني 
ثنائيــي الجنســية، يف حــني تحتفــظ الحكومــة األملانيــة بالقــدرة عىل 
مصــادرة وثائــق الســفر مــن أي نــوع، إذا مــا جــرى االشــتباه بفــرٍد 
يف أنــه يشــّكل تهديــداً لألمــن القومــي.32 وعــالوة عــىل ذلــك، فــإن 
ــقاط  ــامح بإس ــاٍت للس ــع ترشيع ــدرس وض ــرتالية ت ــة األس الحكوم
الجنســية عــن ذوي الجنســية املزدوجــة املتورطــني يف أنشــطة 
ــٍة  ــىل صل ــم ع ــن ه ــا، مم ــن مواطنيه ــأن 100 م ــامً ب ــة، عل إرهابي
بالرصاعــات يف ســوريا والعــراق، قــد أُلغيــت جــوازات ســفرهم منــذ 

ــام 33.2011 الع

أمــا يف الواليــات املتحــدة، فقــد جــرى تقديــم اقــرتاح إللغــاء نظــام 
اإلعفــاء مــن التأشــريات، ألنــه يتيــح حاليــاً للمقاتلــني األجانــب مــن 
ــام  ــل النظ ــرية.34 ويف ظ ــدون تأش ــكا ب ــفر إىل أمري ــني الس األوروبي
الحــايل، يعتمــد األمــن الداخــي األمريــي بشــكٍل كبــري عــىل قاعــدة 
بيانــات هويــات اإلرهابيــني التي تتوّســع باســتمرار، وقاعــدة بيانات 
فحــص اإلرهابيــني، وأنظمــة قوائــم املمنوعــني مــن الســفر الجــوي. 

Factsheet – Temporary Passport Seizure“ 26”، قانون مكافحة اإلرهاب واألمن، وزارة الداخلية، 3 ديسمر 2014.

https://www.gov.uk/government/publications/factsheet-temporary-passport-seizure 
27 جريف وايت، “Westerners fighting in Syria disillusioned with Islamic State but can’t go home”، واشنطن بوست، 12 سبتمر 2014، 

https://www.washingtonpost.com/world/europe/westerners-fighting-in-syria-disillusioned-with-islamic-state-but-cant-go-
home/2014/09/11/cdadc12c-2c27-47c4-8258-b053e45c0852_story.html

28 مقابلة أجراها املؤلف مع عبد الحق بكر ، مارس 2015.

http://www.economist.com/node/13186100 ،2009 ذي ايكونوميست، 26 فراير ،”How the government lost the plot“ 29

http://www.bbc.com/news/uk-24803069 ،2013 4 نوفمر ،BBC ،”Q&A: TPims explained“ 30

 http://www.bbc.com/news/uk-24868258 ،2013 8 نوفمر ،BBC  ،”Mohammed Ahmed Mohamed ‘breached TPims before“ 31

Addressing the Foreign Terrorist Fighters Phenomenon from a European Union Perspective“ 32”، املركز العاملي حول األمن التعاوين، األمن 

http://www.globalcenter.org/wp-content/uploads/2014/12/Dec2014_ ،2014 الجامعي اإلنساين، املركز الدويل ملكافحة اإلرهاب - الهاي، ديسمر
EU-FTFS_GCCS_HSC_ICCT.pdf,11

http://www.bbc.com/news/world-australia-31579804 ،2015 23 فراير ،BBC ،”Australia to toughen citizenship laws to combat“ 33

34 برايان مايكل جنكنز، “When Jihadis Come Marching Home”، راند، 19 نوفمر 2014،

.http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE100/PE130-1/RAND_PE130-1.pdf، 2 
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ــو  ــي والعض ــن األمري ــع املواط ــلت يف من ــذه فش ــى ه ــن حت ولك
ــو صالحــة، مــن العــودة مــن  ــري محمــد أب ــم القاعــدة، من يف تنظي
ــة يف  ــة انتحاري ــذه عملي ــل تنفي ــدة قب ــات املتح ــوريا إىل الوالي س

محافظــة إدلــب الســورية يف شــهر مايــو 35.2014

ورغــم أن عــدد األمريكيــني الذيــن ســافروا إىل ســوريا والعــراق أقــل 
مــن عــدد األوروبيــني، إال أّن مشــكلة تحديــد الهويــة تبقــى قامئــة، 
إىل جانــب جمــع األدلــة امللزمــة قانونيــاً حــول النشــاط اإلرهــايب. 
ــدة يف  ــات املتح ــه الوالي ــذي أصدرت ــاد ال ــون الحي ــني أن قان ويف ح
العــام 1794 - الــذي مينــع األمريكيــني مــن االنخــراط يف عمليــاٍت 
ــة  ــات املتحــدة يف حال ــة الوالي مســلحة ضــد دوٍل ال تكــون حكوم
ــي  ــىل مواطن ــة ع ــة التقني ــن الناحي ــر م ــد يحظّ ــا - ق ــرٍب معه ح
ــذا  ــأن ه ــامً ب ــراق، عل ــوريا والع ــال يف س ــدة القت ــات املتح الوالي
يتناقــض مــع الواقــع األخالقــي لدعــم الحكومــة األمريكيــة املعلــن 

ــورة يف ســوريا. للث

وعــىل مســتوى داخــي أوســع نطاقــاً، قامــت الســلطات األوروبيــة 
ــىل  ــل ع ــا تعم ــتبه يف أنه ــي يش ــالمية الت ــامت االس ــر املنظ بحظ
ــاب.  ــق باإلره ــات تتعل ــراق لغاي ــوريا والع ــفر إىل س ــهيل الس تس
ــم”  ــة ابراهي ــم “مل ــك حظــر تنظي ــىل ذل ــارزة ع ــة الب ــن األمثل وم
يف أملانيــا يف العــام 2012، ومجموعــة “الحاجــة إىل الخالفــة” يف 
اململكــة املتحــدة يف العــام 2014، وتنظيــم “الرشيعــة لبلجيــكا” يف 

ــام 2015. ــكا يف الع بلجي

ويف نطــاق مكافحــة متويــل اإلرهــاب، ُوضعــت قيــود أكــر تشــدداً 
غــري  واملنظــامت  اإلســالمية  الخرييــة  الجمعيــات  عمــل  عــىل 
الحكوميــة وعــىل أنشــطتها املاليــة. وكان هــذا اإلجــراء بدايــة 
لتقييــد األنشــطة املرشوعــة وإبعــاد مجموعــات مــن املجتمــع 
اإلســالمي التــي كان ميكــن أن تكــون رشيــكاً قيــامً يف مكافحــة 
التطــرف.36 وعــالوة عــىل ذلــك، مــن املرجــح أن ذلــك قــد حــدَّ مــن 
ــاءة  ــامل بن ــام بأع ــلمني للقي ــبان املس ــام الش ــة أم ــاحة املتاح املس

ــني. ــوريني املحتاج ــاعدة الس ــل مس ــن أج م

وباإلضافــة إىل ذلــك، وعــىل مســتوى دويل، فــإن “التوصيــة الثامنــة” 
لفريــق العمــل املكــّون مــن 36 عضــواً، واملعنــي باإلجــراءات 
املاليــة قــد “وضــع معايــري عاليــة بشــكٍل غــري متناســب بخصــوص 

الشــفافية والتقاريــر املاليــة” عــىل املنظــامت غــري الحكوميــة 
والجهــات الفاعلــة يف املجتمــع املــدين التــي يُنظــر إليهــا عــىل أنهــا 
“عرضــة لالخــرتاق وتســلل اإلرهابيــني” مــن دون “أي أدلــٍة دامغــة 

توضح الحاجة إىل مثل هذا االستهداف العام”.37 

كــام أدت األهميــة التــي اكتســبها اإلنرتنــت ووســائل التواصــل 
االجتامعيــة يف تســهيل نــرش التطــرف وتجنيــد اإلرهابيني إىل ســوريا 
ــة  ــة الحري ــار قضي ــام أث ــة، م ــة املحلي ــديد املراقب ــراق إىل تش والع
ــس  ــل رئي ــن قب ــر 2015 م ــر يف يناي ــب تحذي ــن. وعق ــل األم مقاب
ــة  ــاك حاج ــأن هن ــاين )MI5( ب ــي الريط ــرات الداخ ــاز املخاب جه
ــني،  ــاالت اإلرهابي ــة اتص ــة” ملراقب ــدرات القوي ــن “الق ــد م إىل مزي
ــز نطــاق  ــريون بتعزي ــد كام ــوزراء الريطــاين ديفي ــس ال ــد رئي تعّه
الوطنيــة  االنتخابــات  يف  فــوزه  حالــة  يف  اإللكرتونيــة  املراقبــة 
للمملكــة املتحــدة يف مايــو 38.2015 وأثــار تعهــد كامــريون إدانــاٍت 
غاضبــة مــن عــدٍد مــن أبــرز الهيئــات اإلســالمية يف بريطانيــا. األمــر 
الــذي يأكّــد مــرّة أخــرى العالقــة املشــحونة بــني سياســات مكافحــة 

ــالمي. ــع اإلس ــاب واملجتم اإلره

ــه  ــدو أن ــث يب ــا، حي ــة اآلن يف فرنس ــذه العالق ــار ه ــن اختب وميك
ســيتم اعتــامد قوانــني مراقبــة صارمــه وذات طبيعــه عدائيــة 
ــني حــث  ــني أمــور أخــرى، ستشــمل هــذه القوان ــدة. فمــن ب جدي
ــتعامل  ــتخبارات باس ــات االس ــامح لهيئ ــىل الس ــت ع رشكات اإلنرتن
أجهــزة تســجيل معقــدة لتســجيل جميــع البيانــات الفوقيــة )التــي 
تتعلــق بجمــع بيانــات أخــرى( واملعلومــات املتبادلــة عــن طريــق 

ــا.39 ــرتوين يف كل فرنس ــد اإللك ــف والري الهات

وعــىل الرغــم مــن اســتحالة القيــاس، فمــن املرجــح أن الترشيعــات 
املتشــددة والتــي تركــز عــىل الجانــب األمنــي قــد منعــت بشــكل 
ــني األجانــب  ــة متعلقــة باملقاتل ــدات محتمل ــارش وردعــت تهدي مب
عــىل املــدى الفــوري، وبخاصــة مــن خــالل جعــل عــودة املقاتلــني 
ــاً. ولكــن، مــن املحتمــل أيضــاً أن  األجانــب إىل ديارهــم أمــراً صعب
ــب  ــني األجان ــودة املقاتل ــت ع ــد ردع ــددة ق ــرتاتيجيات املتش االس
ــتخباراتية ال  ــادر اس ــّكلوا مص ــن أن يش ــن ميك ــن مم ــري الخطري غ
تقــدر بثمــن أو أدوات لنــزع الرشعيــة عــن منظــامت إرهابيــة 
مثــل القاعــدة والدولــة اإلســالمية. كذلــك، ال يوجــد دليــل عــىل أن 
السياســات املتشــددة أبطــأت معــدالت ســفر املقاتلــني األجانــب إىل 
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7 المقاتلون األجانب العائدون:
 تجريمهم أم إعادة دمجهم؟

الخــارج، مــع خمســة بريطانيــني يســافرون إىل ســوريا أســبوعياً يف 
ــل 40.2015 شــهر أبري

واألهــم مــن ذلــك، ترشعــن هــذه السياســات التلميــح بــأن املقاتلني 
األجانــب مذنبــون دومــاً، من غــري أي تقديــر لدوافعهــم أو ظروفهم 
ــابق إلدارة  ــر الس ــت، املدي ــارد باري ــدث ريتش ــد تح ــة. وق الفردي
مكافحــة اإلرهــاب بجهــاز االســتخبارات الرسيــة )MI6( يف اململكــة 
ــادة  ــن واجــب السياســيني كق ــه مل ــالً: “إن ــن هــذا قائ املتحــدة، ع
الحفــاظ عــىل القيــم التــي يقــوم عليهــا املجتمــع وتعزيزهــا. ومــن 
ــري  ــة التعب ــد حري ــاراً يقي ــاب انتص ــي اإلره ــول أن تعط ــري املقب غ
ــن  ــة... ل ــة علني ــة عادل ــل، والحــق يف محاكم ــة التنق ــا، وحري لدين
ــه  ــا، وجاذبيت ــة وحده ــري األمني ــالل التداب ــن خ ــاب م ــزم اإلره يُه
ــارات  ــل خي ــة تجع ــري هادف ــا بتداب ــم خفضه ــم ويت يجــب أن تُفه

أخــرى أكــر جاذبيــة”.41

إعادة التوجيه والدمج )السياسات الليربالية(

ضمــن توجــه أوســع مــن التدابــري املشــددة التــي تركــز عــىل 
األمــن، اعتمــدت بعــض الحكومــات توجهــات ليراليــة يف التعامــل 
مــع املقاتلــني األجانــب العائديــن. ويف حــني أنــه ال بــد للمقاتلــني 
العائديــن أن ميثلــوا أمــام العدالــة إذا ثبــت بالدليــل الواضــح أنهــم 
ــة  ــم إىل منظم ــوا الدع ــع أو قدم ــوا م ــوا أو قاتل ــوا أو تدرب انضم
ــة  ــة الحديث ــة الدميقراطي ــن يف الدول ــورة، “فاملواط ــة محظ إرهابي
الفرصــة إلعــادة  القانــون... يجــب أن يُعطــى  التــي يحكمهــا 
التأهيــل والدمــج يف املجتمــع”، بحســب بريبــني بريتلســن، أســتاذ 
ــارة أخــرى،  ــارك.42 وبعب ــة آرهــوس يف الدمن ــم النفــس يف جامع عل
هــؤالء األفــراد لديهــم الحــق يف أن “يُعــاد توجيههــم” بعيــداً عــن 

ــة. ــطة املرشوع ــن األنش ــد م ــو املزي ــابق نح ــارهم الس مس

ومــن أجــل أن يكــون هــذا النهــج فعــاالً، ال بــد مــن إجــراء عمليــة 
تقييــم فرديــة لــكل واحــد مــن املقاتلــني األجانــب العائديــن يُفهــم 
مــن خاللهــا الدوافــع للمغــادرة والعــودة. ففــي حــني قــد يكــون 
بعضهــم قــد ســعوا، عــىل وجــه التحديــد، إىل االنضــامم إىل تنظيــم 
القاعــدة أو الدولــة اإلســالمية، قــد يكــون آخــرون قــد ســعوا لحامية 
املدنيــني مــن القمــع أو االنضــامم إىل مجتمــع إســالمي يتصورنــه يف 
أذهانهــم. وقــد يكــون بعضهــم اآلخــر قــد ســافر بدافــع املغامــرة 

بــكل بســاطة، يف حــني ميكــن أن يكــون قــد ســافر آخــرون لتقديــم 
املســاعدة اإلنســانية، قبــل أن يجــدوا أنفســهم يف صفــوف املقاتلني. 
ــل  ــة أم ــني بخيب ــض املقاتل ــعر بع ــع األويل، سيش ــام كان الداف ومه
ــايل،  ــخصية، وبالت ــم الش ــه أو خرته ــرصاع أو ديناميكيات ــبب ال بس
يقــررون االنشــقاق والعــودة إىل الوطــن، وغالبــاً مــا يضعهــم هــذا 

القرار يف خطر كبري. 

ــادة  ــة إع ــظ بإمكاني ــن يحتف ــض العائدي ــإن بع ــك، ف ــة لذل ونتيج
تتطلــب حالتــه  الغــريب، والبعــض اآلخــر  املجتمــع  الدمــج يف 
إعــادة التأهيــل والرعايــة النفســية. وقبــل كل يشء، ال ينبغــي 
ــرٌف  ــخٌص متط ــه ش ــىل أنّ ــد ع ــٍل عائ ــة كل مقات ــرورة معامل بال
مــدى الحيــاة، بــل كعضــو يُحتمــل أن تكــون لــه قيمــة يف مجتمــع 
ــٌر تــرسب مــن وحــدة العلــوم  موطنــه األصــي. وكــام أوضــح تقري
ــا  ــد م ــم أبع ــام 2008، “إنه ــة لـــ )MI5( يف الع ــلوكية التابع الس
ــني يف  ــن املتورط ــري م ــدٌد كب ــي، فع ــب الدين ــن التعص ــون ع يكون
اإلرهــاب ال ميارســون دينهــم بشــكٍل منتظــم. والكثــري منهــم يفتقــر 
إىل املعرفــة والثقافــة الدينيــة... بــل ميكــن اعتبارهــم مــن املبتدئــني 
دينيــاً”.43 ويف الوقــت نفســه، وصــف عــامل األنروبولوجيــا، ســكوت 
ــل  ــل، وال عم ــعرون باملل ــم: “يش ــب بأنه ــني األجان ــران، املقاتل أت
منتظــم لهــم، أو يحملــون مؤهــالٍت عاليــة ومرتاحــون )شــباب أو 
نســاء(، والجهــاد ميثــل املســاواة بنظرهــم كفرصــة عمــٍل متســاوية 
للجميــع، مــع عوامــل أخــرى مثــرية ومجيــدة ورائعــة”.44 ونتيجــة 
لذلــك، مــن فــإن الهويــة الدينيــة املســتنرية واألكــر شــموالً ميكــن 
ــف،45 يف  ــرف العني ــام التط ــامً أم ــا حاس ــون عائق ــع أن تك يف الواق
ــزود  ــن أن ي ــب ميك ــني األجان ــع املقاتل ــر لدواف ــامً أك ــني أن فه ح
الســلطات بــاألدوات الالزمــة لـــ “إعــادة توجيــه” العائديــن بعيــداً 

ــف. عــن التطــرف العني

ــاء صــدر يف نوفمــر 2013 عــن شــبكة  ــر بالثن ووفقــا إلعــالٍن جدي
الــة للتعامــل مــع  التوعيــة ضــد التطــرف ، فــإن انتهــاج سياســة فعَّ
ــن ســيتطلب إجــراء “حــوار ومشــاركة  ــب العائدي ــني األجان املقاتل
مــع مجموعــة واســعة مــن الجهــات الفاعلــة، بــدءاً مــن املســتوى 
الجــزيئ إىل الــكي، كأفــراد العائلــة )املبارشيــن أو األبعــد(، وأفــراد 
ــة  ــلطات املحلي ــني والس ــن واملعلم ــال الدي ــه ورج ــع وقادت املجتم
والرشطــة وأجهــزة املخابــرات”.46 ال بــد أن يتضمــن مثل هــذا النهج 

40 ريتشارد كريباج، “Twice as many UK jihadists as police thought, officials say”، ذا صنداي تاميز، 19 أبريل 2015،

http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/uk_news/National/Terrorism/article1546017.ece
41 مقابلة أجراها املؤلف مع ريتشارد باريت، مارس 2015.

42 مقابلة أجراها املؤلف مع بريبني بريتلسن، مارس 2015.

43 أالن ترافس،“MI5 report challenges views on terrorism in Britain” ، ذا جارديان،  20 أغسطس 2008،

http://www.theguardian.com/uk/2008/aug/20/uksecurity.terrorism1
44 بيرت ستانرز، “The politics of religious fashion and fascism”، ذا مريمر، 15 سبتمر 2014،

http://murmur.dk/articles/the-politics-of-religious-fashion-and-fascism.87.html 
45 املرجع نفسه.

 ”The RAN Declaration of Good Practices for Engagement with Foreign Fighters for Prevention Outreach, Rehabilitation and 46

“Reintegration، شبكة التعريف بالتطرف، نوفمر 2013،
 http://www.icct.nl/download/file/RAN-Declaration-Good-Practices-for-Engagement-with-Foreign-Fighters.pdf 
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ــني  ــة مكثفــة ودقيقــة للتعامــل مــع املقاتل املتعــدد املحــاور عملي
األجانــب العائديــن ضمــن بيئــة مــن التعــاون والشــفافية.47

لــن يكــون مــن الــروري أن تســتغرق هــذه العمليــة قــدراً كبــرياً 
ــة عــىل املســتوى  ــة التحتي مــن الوقــت لتطويرهــا، حيــث أن البني
املحــي موجــودة أصــالً داخــل املجالــس البلديــة والجامعــات 
ــة،  ــل األولي ــة التعام ــل مرحل ــالمية لتمث ــامت اإلس ــة واملنظ املحلي
وذلــك بالتنســيق مــع الســلطات املحليــة. ويف هــذا الســياق، يقــرتح 

ــد الحــق بكــر، املوجــود يف اململكــة املتحــدة، مــا يــي: عب

ــة  ــامت الفعال ــة للمنظ ــهيل أولي ــة تس إن عملي
ــا  ــذه القضاي ــة ه ــة ملعالج ــا املصداقي ــي له الت
األصــي  فالعمــل  األمــام.  إىل  الطريــق  هــي 
لوحــدة االتصــال باملســلمني تتبــادر إىل الذهــن، 
ــة  ــب رشط ــن جان ــدة م ــادرة رائ ــا مب باعتباره
لنــدن، التــي اتصلــت باملجتمعــات اإلســالمية و... 
ــك  اكتســبت عنــرص الثقــة، إذ ســّهلت عمــل تل
املجتمعــات، مــع االعــرتاف بخرتهــا وســجلها 

ــا.48 ــذه القضاي ــة ه ــل يف معالج الحاف

ويف حــني أن زيــادة االهتــامم مبكافحــة التطــرف العنيــف هــو 
عالمــة إيجابيــة - ال ســيام تركيــز قــرار مجلــس األمــن الــدويل 2178 
عــىل رضورة متكــني الفاعلــني املحليــني للعمــل عــىل نــزع التطــرف 
- ال يــزال الفكــر الليــرايل يصــارع ضــد الروايــة األمنيــة الســائدة.

وعــالوة عــىل ذلــك، فــإن مكافحــة التطــرف العنيــف والرتكيــز عــىل 
الروايــات املضــادة ليســت بالــرورة األولويــة األكــر أهميــة، كــام 
أن الحكومــات الغربيــة ال تتمتــع باملصداقيــة لتــويل قيادتــه. وقــد 
ــالمي  ــع اإلس ــن املجتم ــون ضم ــون ومحرتم ــاء محافظ ــون أعض يك
املحــي للمقاتلــني األجانــب أفضــل الوســطاء لتنفيــذ إعــادة الدمــج 
ــدي  ــن ملرش ــدور املعل ــح ال ــل. ويوض ــادة التأهي ــع وإع يف املجتم
هــذه  صموئيــل،  ســليامن  مثــل  الريطــاين،  “القنــاة”  برنامــج 

ــة.49 اإلمكاني

لقــد أعطــت دولتــان األولويــة الســرتاتيجيات إرشاك وإعــادة تأهيــل 
وإعــادة دمــج املقاتلــني األجانــب العائديــن. ففــي مدينــة آرهــوس، 
ثــاين أكــر مدينــة يف الدمنــارك، انخرطــت الرشطــة واملجلــس 
الوطنيــة  الحكوميــة  غــري  املنظــامت  مــع  بالتنســيق  البلــدي، 
ــات اإلســالمية،  ــع املجتمع ــاك، عــىل نطــاٍق واســع م ــة هن واملحلي

ملنــع املقاتلــني األجانــب مــن املغــادرة مــن خــالل “برنامــج الوقايــة 
ــج  ــالل “برنام ــن خ ــودة م ــىل الع ــن ع ــجيع اآلخري ــرة” وتش املبك
الخــروج”. ويف حــني أن الدمنــارك ســوف تعتقــل وتحاكــم املقاتلــني 
ــوف  ــا س ــاب، إال أنه ــاركتهم يف اإلره ــت مش ــن تثب ــن الذي العائدي
تقــّدم املســاعدة لآلخريــن وتعمــل عــىل تأمــني فــرص العمــل 
والســكن والتعليــم واإلرشــاد النفــي لهــم. ال ترمــي هــذه الرامــج 
ــة. ــري عنيف ــت غ ــا دام ــدة اإلســالمية املحافظــة م ــري العقي إىل تغي

إن األســتاذ بريتلســن، الــذي يُنظــر ألبحاثــه يف “علــم النفــس 
لـــ “منــوذج  والحيــاة” عــىل نطــاٍق واســع باعتبارهــا األســاس 
آرهــوس”، مقتنــع بقيمــة هــذا التوجــه. ويقــول يف هــذا الســياق: 
“لقــد أثبــت عمــي بشــأن التطــرف العنيــف... أن املتطرفــني 
ــة  ــم معالج ــة أن يت ــم، رشيط ــرف منه ــزع التط ــن ن ــني ميك العنيف
مخاوفهــم الكــرى املتعلقــة بحيــاة كرميــة وذات مغزى، عىل أســاس 
ــم  ــن متكينه ــالً ع ــي، فض ــايف واملجتمع ــي والثق ــاج االجتامع االندم
مــن املهــارات األساســية لحيــاة اإلنســان” .ويقــول بريتلســن إّن مــن 
شــأن توفــري هــذه الفــرص للمقاتلــني األجانــب الســاخطني أن يكــون 
ــم اىل بالدهــم، “يظــل  ــة.. بعــد عودته ــة الحق ــريات إيجابي ــه تأث ل
هــؤالء الشــبان عــىل تواصــل مــع أقرانهــم يف مناطــق القتــال، 

ــن”.50 ــودة إىل الوط ــن الع ــن املمك ــه م ــم أن ويبلغونه

يف العــام 2013، شــهد مســجد جرمهوجفــج يف مدينــة آرهــوس 
مغــادرة 22 مــن أتباعــه للجهــاد يف ســوريا، يف حــني مل يســافر ســوى 
8 أشــخاص فقــط مــن ســكان املدينــة يف تلــك الســنة. وبعــد اتصــال 
فريــق التوعيــة يف آرهــوس بقيــادة املســجد، مل يغــادر ســوى عضــو 
واحــد مــن املســجد يف العــام 51.2014 ومــن بــني ســكان آرهــوس 
الـــ 33 الذيــن غــادروا إىل ســوريا والعــراق منــذ العــام 2011، عــاد 
ــم  ــب أٌي منه ــارين. ومل يرتك ــلطات واملستش ــن الس ــري م 16 بتيس
ــادوا  ــون اآلن أو ع ــم يعمل ــرية، ومعظمه ــم خط ــك جرائ ــد ذل بع

للدراســة.52

 )HAYAT( ”وكذلـك يف أملانيـا، هنـاك مـرشوع يعـرف باسـم “حيـاة
يُنفـذ بالرشاكـة مـع املكتـب االتحـادي للهجـرة والالجئـني منـذ يناير 
العائديـن.  2012، وذلـك لعمـل تقييـم فـردي للمقاتلـني األجانـب 
وعندمـا يكـون ذلـك ممكنـاً، يتم توجيههـم من خالل عملية اإلرشـاد 
وإعـادة الدمـج يف برلـني وأملانيـا الرشقيـة. وتؤكد مستشـارة املرشوع، 
جوليـا بـرزك، أنـه “علينـا أن نفـرّق بـني أنـواع العائديـن، ونـدرك أن 
زّجهـم جميعـاً يف السـجن قـد يعـزز يف الواقـع مـن التطـرف. فنحـن 

بحاجـة إىل فتـح بعـض األبـواب مـن أجـل تأمـني مخـارج”.53

47 املرجع نفسه.

48 مقابلة أجراها املؤلف مع بكر.

49 بن فرجسون وبيرت ووكر، “Talking and Walking – UK mentors steer young people away from radicalization”، ذا جارديان، 4 فراير 

 http://www.theguardian.com/world/2015/feb/05/uk-mentors-steer-youth-away-from-radicalisation ،2015
50 مقابلة أجراها املؤلف مع بريتلسن.

.”Talking and Walking“ ،51 فريجسون ووكر

52 مقابلة أجراها املؤلف مع هننج مولز )مجلس آرهوس( ، مايو 2015.

53 جوليا برزك، “Returning from the IS – Experiences from the counseling service HAYAT-Germany”، سرشهيتس بولتيك-بلج، 20 مارس 2015، 

 http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2015/03/20/returning-from-the-is-experiences-from-the-counseling-service-hayat-germany/



9 المقاتلون األجانب العائدون:
 تجريمهم أم إعادة دمجهم؟

ــة  ــة ثالثي ــىل عملي ــاة” ع ــرشوع “حي ــي مل ــوذج املنهج ــز النم يركّ
الجوانــب لنــزٍع التطــرف مــن شــأنها أن تشــّجع عــىل إعــادة دمــج 

ــع: ــة يف املجتم تدريجي

الجانــب العقائــدي: نــزع الرشعيــة وإبطــال خطــاب . 1
الجامعــة الجهاديــة وتشــجيع املقاتلــني األجانــب 

ــم. ــع ماضيه ــح م عــىل التصال

ــب يف . 2 ــني األجان ــب العمــي: مســاعدة املقاتل الجان
العثــور عــىل عمــٍل أو تعليــم أو تدريــب، وعــىل 

ــم. ــكن له ــاد س إيج

الجانــب العاطفــي: معالجــة االحتياجــات العاطفيــة . 3
ــاء  ــم وإنش ــل عائالته ــن قب ــم م ــدوا الدع ــي يج ل

ــة.54 ــة بديل ــة اجتامعي مرجعي

ــرف  ــال التط ــل يف مج ــىل العم ــاة” ع ــرشوع “حي ــدأ م ــذ أن ب ومن
ــة. ويف حــني أن معظــم  اإلســالمي، متــت معالجــة حــوايل 130 حال
املقاتلــني كانــوا مــن الرجــال، إال أن األغلبيــة أبلغت عنهــم قريباتهم، 
ــه املــرأة يف  مــام يؤكــد عــىل الــدور الحاســم الــذي ميكــن أن تلعب
ــف -  ــدد العني ــؤدي إىل التش ــن أن ي ــه م ــرف ومنع ــف التط كش
ــوس”.  ــوذج آره ــاة” و“من ــرشوع “حي ــن م ــده كل م ــو دور أك وه
ــه “درع”  ــاة” نفســه بشــكل واضــح كأن كــام يطــرح مــرشوع “حي
واٍق بــني املقاتلــني األجانــب وأرسهــم مــن جانــب والســلطات 

ــب آخــر.55 ــن جان ــة م الحكومي

ــة  ــة األملاني ــة الجنائي ــر نظــام العدال ويف الوقــت نفســه، لقــد أظه
ــنك  ــاين، كرش ــة األمل ــن حال ــح م ــام يتض ــاهل، ك ــض التس ــاً بع أيض
ــه إىل  ــد عودت ــالمية. فبع ــة اإلس ــابق يف الدول ــو الس ــا، العض بريش
ــاة  ــهد “معان ــد أن ش ــة” بع ــل وصدم ــة أم ــاً “بخيب ــن مصاب الوط
ــنوات  ــن 10 س ــه م ــجن علي ــة الس ــض عقوب ــم تخفي ــة”، ت رهيب
ــاء  ــي وإعط ــرتاف علن ــل اع ــهر، يف مقاب ــعة أش ــنوات وتس إىل 3 س
معلومــات اســتخبارية عــن هيــكل القيــادة يف الدولــة اإلســالمية.56 
ــاس  ــايض توم ــق الق ــه”، علَّ ــتقبله كل ــري مس ــد تدم ــن ال نري “نح

ــة.57 ــذه القضي ــرأس ه ــذي ت ــيجبيل ال س

ــا  ــني تبنت ــني اللت ــني الوحيدت ــا هــام الدولت ــارك وأملاني ليســت الدمن
هيئة التنســيق  تلتقــي  بلجيــكا،  ففــي  الليــرايل.  النهــج  هــذا 
ــن  ــامً لــه م ــري تقيي ــد وتج ــٍل عائ ــكل مقات ــر ب وتحليل املخاط
أجــل تحديــد املســؤولية الجنائيــة الخاصــة بــه أو إمكانيــة إعــادة 
الدمــج. ويف الواقــع، تــرشف اســرتاتيجية مكافحــة التطــرف الوطنيــة 
يف بلجيــكا عــىل أكــر مــن 20 فرقــة عمــل متعــددة األطــراف عــىل 
الصعيــد الوطنــي وذلــك لتنســيق التدخــالت وإعــادة دمــج األفــراد 
ــىل  ــز ع ــذي يرك ــج ال ــن النه ــم م ــىل الرغ ــر.58 وع املعرضــني للخط
ــاة” )Channel( يف  ــج  “القن ــظ برنام ــام األول، يحاف ــن يف املق األم
اململكــة املتحــدة عــىل أســلوب متعــدد األطــراف، وذلــك لتحديــد 
أولئــك املعرضــني لخطــر التطــرف ووضــع خطــط الدعــم املناســبة 
لحاميتهــم. ومــع ذلــك، يفتقــر الرنامــج حاليــاً إىل ســلطة واضحــة 
للتعامــل مــع املقاتلــني األجانــب العائديــن، كــام يؤكــد عبــد الحــق 
بكــر أنــه “مل يعــد هنــاك أي منظــامت شــعبية ذات ســمعة طيبــة 
ــل  ــع التموي ــخيص أو قط ــرار ش ــبب ق ــا بس ــل، إم ــرط بالعم تنخ

ــي[”.59 ]الحكوم

ــة،  ــن الحالي ــب العائدي ــني األجان ــة املقاتل وبالنظــر إىل حجــم قضي
يبــدو مــن املنطقــي أن نعــرتف بالقيمــة املحتملــة لألســاليب 
الليراليــة التــي تهــدف إىل إعــادة توجيــه املتطرفــني العنيفــني 
ــىل  ــد ع ــامد الزائ ــن، إن االعت ــريب. ولك ــع الغ ــم يف املجتم ودمجه
ــأن  ــورة. ف ــىل خط ــوي ع ــل ينط ــج والتأهي ــادة الدم ــات إع سياس
نظامــاً كهــذا ميكــن “التحايــل” عليــه، مــام يســمح للمقاتلــني 
األجانــب أصحــاب النوايــا العدائيــة بالتســلل عر الشــبكة. وســيظل 
ــم،  ــون أوطانه ــادر املقاتل ــا يغ ــول إن عندم ــك يق ــد ذل البعــض بع
ــٍر ال  ــب أي خط ــل تجن ــن أج ــارج م ــم يف الخ ــل إبقائه ــن األفض م

ــه. ــزوم ل ل

إن الحكومــات الغربيــة، نظــراً لتدخلهــا املحــدود يف الشــؤون 
الدينيــة، ســوف تــرتدد يف متكــني اإلســالميني املحافظــني يف الداخــل 
للعمــل كرديــف أيديولوجــي مــوازن للحــركات اإلســالمية العنيفــة. 
ولكــن، تبقــى حجــة رشعيــة بــأن الفــارق األيديولوجــي بــني 
الســلفية “املهادنــة” والســلفية “العنيفــة” بســيط للغايــة، بحيــث 
أن األوىل - عنــد البعــض - قــد توفــر املــرر الــالزم لألهــداف التــي 
تتبناهــا األخــرية، مبــا يف ذلــك مجموعــات مثــل الدولــة اإلســالمية.

Family Counselling to counter foreign fighters – Experiences from the German HAYAT Program“ 54”، حياة، مارس 2015.

55 كريس فاالنس، Syria: Can UK learn from deradicalization scheme?“، BBC”، األخبار، 9 أغسطس 2014،

http://www.bbc.com/news/uk-28686930
BBC ،”Germany jails Islamic State jihadist Kreshnik Berisha“ 65، األخبار، 5 ديسمر 2014،

  http://www.bbc.com/news/world-europe-30344625
57 بن نايت، “German ISIS suspect offered shorter jail term in return for information”، ذا جارديان، 15 سبتمر 2014،

 http://www.theguardian.com/world/2014/sep/15/german-isis-suspect-shorter-jail-term-information 
Foreign Fighters: An Overview of Responses in Eleven Countries“ 58”، مركز الدراسات األمنية، مارس 2014،

 http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/Foreign_Fighters_2014.pdf، الصفحات 7-8.
59   مقابلة أجراها املؤلف مع بكر.
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ــل  ــالً بالفع ــراً محتم ــون خط ــن ميثل ــب العائدي ــني األجان إن املقاتل
عــىل األمــن القومــي للــدول الغربيــة، رغــم أن أقليــة فقــط منهــم 
كانــوا فعــالً كذلــك يف املــايض. ال بــد مــن مالحقــة ومحاكمــة جميــع 
ــاالً  ــوا أفع ــه ارتكب ــَت أنه ــن يَثبُ ــن مم ــب العائدي ــني األجان املقاتل
ــلحة  ــتخدام أس ــة، أو اس ــة إرهابي ــامء إىل منظم ــة - كاالنت إجرامي
الدمــار الشــامل، أو املشــاركة يف القتــل وجرائــم الحــرب والجرائــم 
ــب  ــن، يج ــة.60 ولك ــرصاع األجنبي ــق ال ــانية - يف مناط ــد اإلنس ض
ــجون،  ــرف يف الس ــول التط ــة ح ــة الصارخ ــدي للحقيق ــاً التص أيض
وذلــك مــن خــالل مشــاريع مثــل برنامــج “Ibaana” الــذي أعّدتــه 
اململكــة املتحــدة.61 وعــالوة عــىل ذلــك، ال بــد أن يتــم تقديــر قيمــة 
التعبــري عــن النــدم واألســف واالعــرتاف بحقيقــة األعــامل الجهاديــة 

ــد الســلطات مبعلومــات اســتخباراتية. ــك تزوي املســلحة، وكذل

الرئيســية  بــد أن تُعطــى األولويــة  عــىل املســتوى املحــي، ال 
لتعزيــز قــدرات االســتخبارات الفرديــة عــىل مســتوى الدولــة، 
بهــدف تحديــد تدفقــات املقاتلــني األجانــب املغادريــن برسعــة. إن 
معرفــة مــن هــم بالضبــط الذيــن غــادروا البــالد ســوف تحــدد إىل 
ــىل  ــادرة ع ــة ق ــة الحــدود املحلي ــون مراقب ــدى يجــب أن تك أي م
كشــف عودتهــم وتقييــم الخطــر الــذي ميثلونــه. يف حــني أن هــذا 
ال يــزال مــن أهــم مســؤوليات الرشطــة، ومراقبــة الحــدود، وأجهــزة 
االســتخبارات، إال أّن القيمــة الكامنــة لعائــالت املقاتلــني األجانــب يف 

ــة حاســمة. ــات تبقــى ذات أهمي ــة جمــع املعلوم عملي

ومــع ذلــك، يف البلــدان التــي عــادة مــا تفضــل اتبــاع النهــج 
ــد  ــارت العدي ــرف، اخت ــة والتط ــع الراديكالي ــل م ــدد للتعام املتش
مــن األرس عــدم إبــالغ الســلطات عــن مغــادرة أقاربهــم. إن متكــني 
األرس - وخاصــة النســاء - وتشــجيع الســلطات املحليــة عــىل العمــل 
ــن واملجتمــع  ــة ورجــال الدي ــات املحلي ــع الجامع ــق م بشــكٍل وثي
املــدين ميكــن أن يســاعد يف تعزيــز أوارص الثقــة، التــي هــي 
ــام  ــة. ك ــر فعالي ــورٍة أك ــات بص ــادل املعلوم ــامن تب ــة لض رضوري
أنــه ال بــد مــن الحــّد مــن الــدور املهيمــن بشــكٍل علنــي للجهــات 
الحكوميــة واألمنيــة يف مثــل هــذه العمليــات - ال ســيام يف التواصــل 

ــرف. ــر التط ــة لخط ــات املعرض ــع املجتمع م

الوطنيــة  الحكومــات  تعمــل  مــا  نــادراً  ذلــك،  عــىل  وعــالوة 
والســلطات البلديــة بفائــض مــن املــوارد. ال بــد لتوزيع املســؤوليات 
واملهــام املتعلقــة بالكشــف، والتحقيــق، والحــوار، واملشــاركة، 
وإعــادة التأهيــل والدمــج، مــا بــني القطاعــات الحكوميــة )الوطنيــة 
واإلقليميــة واملحليــة( وغــري الحكوميــة )املنظــامت غــري الحكوميــة 
ــعة  ــدرة موّس ــر ق ــدين( أن يوفّ ــع امل ــامت املجتم ــة ومنظ والديني
للتعامــل مــع قضايــا املقاتلــني األجانــب. ويف هــذا الســياق، يقــول 
عبــد الحــق بكــر إنــه “يجــب عــىل الحكومــة والهيئــات املرتبطــة 
بهــا االعــرتاف أنهــا تفتقــر إىل املعرفــة والخــرة... للتعامــل مــع هذه 
القضايــا والتهديــدات الخطــرية وأن العمــل الفعــال والتغيــري الالحق 
ال ميكــن أن يتحققــا إالَّ مــن قلــب املجتمعــات نفســها التــي هــي 

ــدات”.62 مصــدر هــذه التهدي

وبالتــايل، فــإن تصميــم سياســة مكافحــة اإلرهــاب ومكافحــة 
التطــرف املحــي يجــب أالَّ ترُتجــم إىل حالــة تجريــم وإدانــة شــاملة 
للجميــع دون متييــز. فالسياســات املتشــددة، كإلغــاء جــواز الســفر 
واملراقبــة األمنيــة املكثفــة للمجتمعــات اإلســالمية، ال تــؤدي إالَّ إىل 
ــتغاللها.  ــون إىل اس ــعى املتطرف ــي يس ــة الت ــة الضحي ــيخ عقلي ترس
وبــدالً مــن ذلــك، يجــب متكــني الجهــات الفاعلــة غــري الحكوميــة 
ــراد واملجتمعــات املعرضــة للخطــر. وال  ــة للتعامــل مــع األف املحلي
ينبغــي بالــرورة أن يُنظــر إىل العقيــدة اإلســالمية املحافظــة بأنهــا 
ــة أن  ــن للســلفية املهادن ــزع التطــرف، ولكــن ميك ــع ن ــارض م تتع
متثــل عالجــاً فعــاالً للجهــاد العنيــف.63 وكــام يشــري ريتشــارد 
باريــت، “الوهابيــة أو الســلفية ال تــؤدي بالــرورة إىل العنــف. مــن 
الصعــب تغيــري معتقــدات النــاس، ولكــن رمبــا مــن األســهل تغيــري 
ســلوكهم”.64 وميكــن للســلطات حتــى أن تعكــس مــا يســمى “تأثــري 
املحــارب القديــم” وأن تســتخدم املقاتلــني العائديــن املصابــني 

ــن مــن التطــرف. ــة أمــل للعمــل عــىل تخليــص اآلخري بخيب

ــدويل، فينبغــي عــىل جميــع الــدول املتأثــرة  أمــا عــىل املســتوى ال
بظاهــرة املقاتلــني األجانــب - أكــر مــن 100 دولــة - مواصلــة 
تحســني تبــادل املعلومــات ودمــج قواعــد البيانــات املتعلقــة 

60 إن تعريف أسلحة الدمار الشامل يف إطار القوانني املحلية للعديد من البلدان هو أوسع بكثري من املواد التقليدية: الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية 

والنووية. فعىل سبيل املثال، مبوجب الفصل 113B من قانون الواليات املتحدة، إن استخدام “أي قنبلة متفجرة، حارقة، أو من الغاز السام - )1( قذيفة، 
)2( قنبلة يدوية، )3( صاروخ له حشوة دافعة ألكر من أربع أونصات، )4 ( صاروخ له شحنة متفجرة أو حارقة أكر من ربع اونصة، )5( لغم، أو )6( 

أي جهاز مامثل، من قبل مواطن أمريي مقيم يف الخارج ميكن أن يُعرف بأنه من أسلحة الدمار الشامل. وقد استخدمت هذه الفقرة لتوجيه االتهام إىل 
إيريك هارون، وهو مقاتل أمريي اتُهم بعد عودته إىل الواليات املتحدة باستخدام سالح للدمار الشامل - يف حالته، قذيفة صاروخية.

61 بالنسبة للمملكة املتحدة، راجع: سيام كوتيشا، Warning over Islamist radicalization in England’s prisons“، BBC”، أخبار، 7 أبريل 2015، 

 ”French prisons, long hotbeds of radical Islam, get ،بالنسبة لفرنسا، راجع: مايكل برينباوم http://www.bbc.com/news/uk-32194671
https://www.washingtonpost.com/world/europe/paris-killers-radi-،2015 واشنطن بوست، 28 يناير ،new security after Paris attack“

calized-in-prison-now-leaders-want-to-fix-that-problem/2015/01/28/52271e28-a307-11e4-91fc-7dff95a14458_story.html بالنسبة 
ألملانيا، راجع: “ Prisons: centers of radicalization” دويتشه فيله، 15 يناير 2015،

 http://www.dw.com/en/prisons-centers-of-radicalization/a-18192520?maca=en-rss-en-all-1573-xml-atom.
62 مقابلة أجراها املؤلف مع بكر.

63 راجع “?Is Quietist Salafism the Antidote to ISIS”، مدونة مركز، معهد بروكنجز، مارس-أبريل 2015،

  http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/2015/03/13-rethinking-islamism-quietist-salafis.
64 مقابلة أجراها املؤلف مع باريت.
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باملقاتلــني واإلرهــاب. وقــد تحســنت هــذه األمــور بشــكل ملحــوظ 
منــذ العــام 2011، مــع العمــل ذي الصلــة الــذي قــام بــه كٌل مــن 
ــدى  ــق املنت ــاب )GCTF(، وفري ــة اإلره ــي ملكافح ــدى العامل املنت
العمــل  وفرقــة  األجانــب،  اإلرهابيــني  املقاتلــني  عــىل  العامــل 
املعنيــة بالتنفيــذ يف مكافحــة اإلرهــاب، والصنــدوق العاملــي إلرشاك 
 )RAN(ــف بالتطــرف ــة، ومــرشوع شــبكة التعري ــع واملرون املجتم
املدعــوم مــن قبــل االتحــاد األورويب، وهــي كلهــا جهــاٌت تســتحق 
ــذي ســعى  ــدويل 2178 ال ــن ال ــس األم ــرار مجل ــاء. كــام وأّن ق الثن
أيضــاً إىل وضــع نهــٍج أكــر شــمولية ملواجهــة التطــرف هــو خطــوة 

ــح. ــاه الصحي يف االتج

ــباب  ــات لألس ــدد التخصص ــل ومتع ــم أفض ــن فه ــد م ــن، ال ب ولك
والدوافــع وعوامــل الدفــع والجــذب، مــن أجــل فهــم ديناميكيــات 
التطــرف وتجنيــد املقاتلــني األجانــب بشــكل أفضــل. كــام وأّن قيــام 
مبــادرات مكافحــة التطــرف العنيــف )CVE( بتطويــر خطــاب 
ــع‘  ــاً، ولكــن عوامــل ’الدف ــٌر مهــم حق ــو أم أيديولوجــي مضــاد له
املتعلقــة باالعتبــارات املحليــة هــي باألهميــة نفســها. فالجامعــات 
ــامت  ــاح همه ــتغلت بنج ــالمية، اس ــة اإلس ــل الدول ــة، مث املتطرف
بــأن تكــون  الســخط، والتوتــرات بــني الطوائــف، واإلحســاس 
ــذه  ــل ه ــرب. إن مث ــلمة يف الغ ــات املس ــدى املجتمع ــة ل الضحي

ــا  ــاط حــول قضاي ــك الغضــب واإلحب ــة، وكذل ــات املحلي الديناميكي
ــىل  ــار ع ــذ يف االعتب ــب أن تُؤخ ــة، يج ــة الخارجي ــق بالسياس تتعل

ــرف. ــة التط ــر يف مكافح ــد النظ ــاواة عن ــدم املس ق

ويف نهايــة املطــاف، ال متثــل قضيــة املقاتلــني األجانــب تهديــداً أمنيــاً 
عــىل املــدى القريــب فحســب، بل أيضــاً تحديــاً عىل املــدى الطويل. 
إن وقــف تدفقــات املقاتلــني إىل الخــارج أمــٌر بالــغ األهميــة، ولكــن 
التعامــل مــع العائديــن قــد يكــون عنــرصاً حاســامً يف تحقيــق هــذا 
الهــدف. إّن مكافحــة التطــرف وتجنيــد املقاتلــني ليســا إال معركــة 
قيــم بشــكٍل أســايس. فــال يجــب عــىل الحكومــات - واملجتمعــات - 
الغربيــة أن تعتــر أّن املقاتلــني األجانــب العائديــن هــم متشــابهون 
وال أن تعاملهــم بنفــس الطريقــة. وميكــن القــول إن الخطــر األكــر 
إلحاحــاً اليــوم عــىل أمــن الــدول الغربيــة يتمثــل يف الهجــامت التــي 
ينفذهــا أفــراٌد يف الداخــل ممــن يعملــون بصفــة انفراديــة، والتــي 
ال تحتــاج إىل خــرة مقاتــل أجنبــي أو تدريــب عســكري، بــل مجــرد 
العــزم عــىل القتــل وزرع الرعــب. إّن اعتــامد أســاليب أكــر مالمئــة 
وفعاليــة للتعامــل مــع قضيــة املقاتلــني األجانــب، سيســاهم بشــكل 
أو بآخــر يف تثبيــط مثــل هــذه التهديــدات املحليــة التــي ال ميكــن 

التنبــؤ بهــا ومنــع ظهورهــا.



تأسس مركز بروكنجز الدوحة، التابع ملعهد بروكنجز يف واشنطن العاصمة، يف العام 2008. ويُعتر املركز نافذة املعهد يف املنطقة ويقّدم بحوثاً 

وتحليالت مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.  

إرشاك  عىل  مركّزاً  والدولية،  اإلقليمية  السياسة  نقاشات  تتناول  ميدانية  وأبحاث  مشاريع  بتقديم  املركز  يلتزم  مهمته،  لتحقيق  منه  وسعياً 

شخصيات بارزة حكومية وإعالمية وأكادميية ورجال أعامل وممثلني عن املجتمع املدين، بشأن أربعة مجاالت أساسية:

العالقات الدولية يف الرشق األوسط، مع الرتكيز عىل أهميّة العالقات بني دول املنطقة وكذلك العالقات بني الرشق     )I(

األوسط والواليات املتحدة وآسيا.   

الرصاعات والتحوالت بعد الرصاعات، مبا يف ذلك مسألة األمن وعمليات السالم وإعادة اإلعامر.  )II(

االسرتاتيجيات االقتصادية واملالية يف دول الرشق األوسط، مبا يف ذلك الجغرافيا السياسية واقتصاديات الطاقة.  )III(

الحكم واإلصالح املؤسسايت، مبا يف ذلك الدمقرطة والعالقات بني الدول واملواطنني.   )VI(

يشّجع مركز بروكنجز الدوحة، الذي يفتح املجال أمام كافة وجهات النظر مهام اختلفت، عىل التبادل القيّم لآلراء بني منطقة الرشق األوسط 

الفعاليات، مبا يف ذلك موائد  من  كبرياً  العامل ونظّم عدداً  الخراء من مختلف دول  املركز عرشات  استضاف  تأسيسه،  منذ  الدويل.  واملجتمع 

مستديرة ضّمت شخصيات رفيعة املستوى، وندوات السياسة، ومنتدى بروكنجز الدوحة للطاقة الذي يُعقد سنوياً. وباإلضافة إىل ذلك، قام املركز 

بنرش سلسلة من موجزات السياسة واألوراق التحليلية.
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