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 نبذة مختصرة

وكذلك أفراد  ،الخارجظل اآلالف من املقاتلين األجانب الذين انضموا إلى صفوف "داعش" من 

أسرهم محتجزين من قبل "قوات سوريا الديمقراطية" املدعومة من الواليات املتحدة بعد تدمير 

الحملة الجهادية املستمرة في الشرق األوسط  فيالتنظيم. سوف يؤثر ما سيحدث لهؤالء املحتجزين 

، والعداء الشعبي  ، لكن القيود القانونية، والخوف من اإلرهاب، وقوات األمنوراءهوما 
ً
املتعبة أصال

أدى إلى تعقيد  ،الواسع النطاق تجاه املسلمين بشكل عام، الذي ازداد بسبب سلوك "داعش" الهمجي

، الذي يعكس آراء املؤلف الشخصية، ريتقر المناقشات ما يجب القيام به بعد ذلك. يتناول هذا 

احنات السياسية والتفكير بالتمني. قد ال ثمانية خيارات ويهدف إلى تجاوز النقاش إلى ما وراء املش

. الحلول قابلة للتحقيق. ولكن تأخير الحل  أفضل تكون 
ً
 خطيرا

ً
 إلى ما ال نهاية يمكن أن يكون أمرا

قوات سوريا "لـ في سورية، استسلم اآلالف من مقاتلي التنظيم  داعش"مع سقوط آخر معاقل "

 من ميليشيات كردية الديمقراطية"، وهي قوة شبه عسكرية تدعمها الو 
ً
اليات املتحدة تتألف أساسا

إلى جانب عدد من التشكيالت العربية األصغر. لقد نمت األعداد بسرعة بعد تدفق الالجئين الذين 

 فروا بعد سقوط آخر املدن التي كان يحتجزها "داعش" واستسالم املزيد من املقاتلين أو أسرهم.

 
ً
املعسكر  ، ملسؤولي األمم املتحدة، يضم مخيم الهول تبقى األعداد والفئات غير ثابتة. وفقا

، ما يقدر بنحو 2019أبريل /نيسان 18يا الديمقراطية"، لغاية الرئيس الذي تسيطر عليه "قوات سور 

% 42وسوريون % 43. منهم 1منهم في غضون املئة يوم املاضية 000.65شخص، وصل  000.75

 .2% من املجموع الكلي66% من النساء واألطفال؛ يمثل األطفال وحدهم 90% أجانب. 15و ،عراقيون 

 
ً
بثمانية آالف   2019لتقرير واحد، احتفظت "قوات سوريا الديمقراطية" في آذار/مارس  وفقا

)ُسمح للسوريين املجندين في  نبي.مقاتل أج 1000، من بينهم 3مقاتل من تنظيم "داعش" في سجونها

                                                           
1 “‘Foreign children’ in overwhelmed Syrian camp need urgent international help, says top UN official,” UN 

News, April 18, 2019.  
2 Ibid. 
3 Ben Hubbard, “In a Crowded Syrian Tent Camp, the Women and Children of ISIS Wait in Limbo,” New 

York Times, March 29, 2019. 
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 .4("قوات سوريا الديمقراطية" أو تم إرسالهم إلى بيوتهم إلى جانب جهة القتالبتغير داعش" صفوف "

قوات سوريا "، زعمت 2019فبراير شباط/ 18يستمر عدد املقاتلين األجانب في التغيير. في 

 . لكن6مقاتل 1000الرقم هو  إن   :. وقال مصدر آخر5مقاتل أجنبي 800أنها احتجزت  "الديمقراطية

أبريل إلى أن عدد املقاتلين األجانب املشتبه فيهم قد نيسان/مارس و صدرت في آذار/تشير تقارير أخرى 

 .8اآلالف من زوجاتهم وأطفالهم إلى ، باإلضافة7أو أكثر 2000يكون 

 غير  عكست
ً
حيث يتم فرز الالجئين ، مستقر  التغيرات في املجموع الكلي  لهذه األعداد وضعا

األطفال في معسكر الهول، ويموت بعضهم. يحاول بعض املقاتلين األجانب إخفاء واملحتجزين. يولد 

 
ً
. ال يزال "داعش"املنطقة عقب زوال التي تعم فوض ى ال هويتهم. لكن يعكس عدم وضوح األرقام أيضا

 .9ما تسبب بمخاطر، مستقر   غير   الوضُع 

 في ال يفعله حيال هؤالء املقاتلين األجانب وعائالتهم يمكن أن يؤثر ما العالم أوما يفعله  إن  

االستقرار املستقبلي للمنطقة والبلدان التي جاء منها املتطوعون األجانب. هل ستسترشد السياسات 

 أو بحسابات املخاطر؟السابقة  ]املقاتلين[ وعودة استعادةبأمثلة 

استعادتها وإعادتها إلى الحظيرة؟ التائهة ويجب  اماألغنمثل هل املقاتلون األجانب وعائالتهم 

؟ هل جرهم آباء وأزواج حدود البالديستحقون أن يتم طردهم ونفيهم إلى األبد خارج انتهازيون هل هم 

دوامة الجهاديين بأوهام املراهقين الرومانسية واملغامرة؟ هل هم الجالدون أغوتهم  متعصبون أم

على االنتقام عازمون  غير نادمينمتعصبون لى جرائمهم؟ هل هم والقتلة الذين يجب معاقبتهم ع

                                                           
4 lal Zainedine, “Where are ISIS Fighters Following Its Military Defeat?” Chatham House: The Royal Institute 

of International Affairs, November 2018. 

5 “How many IS foreign fighters are left in Iraq and Syria,” BBC, February 20, 2019. 
6 Natan Sachs, Nathan Sales, and Daniel Byman, “After the Caliphate: A Global Approach to Defeating ISIS,” 

Brookings Institution, April 30, 2019. 
7 Nancy A. Youssef and Gordon Lubold, “U.S.-Backed Forces Are Holding 2,000 Suspected ISIS Fighters in 

Syria,” Wall Street Journal, March 5, 2019; Ryan Browne and Jennifer Hansler, “US officials say more than 

2,000 suspected foreign ISIS fighters being held in Syria,” CNN, April 17, 2019. 
8 Hubbard. 
9 A vivid description of conditions in the SDF temporary prisons and the complex attitudes of the detainees 

is provided in Robin Wright, “The Dangerous Dregs of ISIS,” New Yorker, April 16, 2019. 
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في ثني اآلخرين  املهتمون هزيمتهم؟ هل هم األشرار أم الضحايا؟ اإلرهابيون املستقبليون أم الحلفاء ل

ون بعيدينهل يمكن أن يخضعوا إلعادة التأهيل أم عن اتباع طريقهم؟   ؟عن اإلصالح ُيعد 

هذه السيناريوهات. إن فرز دوافعهم للسفر إلى  كل   "داعش" لـ شمل الحطام البشري يربما 

، ومواقفهم الحالية "داعش"وتجربة العيش في ظل حكم  "داعش"وأدوارهم في صفوف  ةسوري

معرفة نواياهم على  تمكنسوف يساعد في إصدار األحكام. ولكن هل ، واستعدادهم الواضح للتكفير

 وجه اليقين؟

لدينا توقعات بأن تعمل كل » 2019مايو أيار/ 8و في يمايك بومب األمريكي  ح وزير الخارجية صر  

وزير الداخلية إال أن  .10هم أمٌر ضروري احتجاز  مواصلةأن  نعتقدو  ،دولة الستعادة مقاتليها األجانب

منع عودة البريطانيين الذين سافروا لالنضمام إلى ب لن يتردد»البريطاني ساجد جافيد تعهد بأنه 

 .11«"داعش"

نب األجقال قائد سابق للجيش البريطاني، الجنرال لورد دانيت، إنه يجب إعادة املقاتلين ا

التحقيق يجب أن ُيحتجزوا أثناء » .من مسؤوليتها إلى اململكة املتحدة ألنهمة في سوري نالبريطانيي

سجنوا إذا يُ و ، وإذا كانت هناك أدلة كافية ضد أي منهم ... يجب أن يخضعوا للمحاكمة العادلة معهم

 
ً
أن نعاملهم بنزاهة  كان هذا هو الش يء الصحيح الذي ينبغي فعله. لكنني أعتقد أنه من املهم أيضا

  نريهموعدالة و 
ً
 من الرحمة أيضا

ً
 كبيرةألن ... الطريقة التي نتعامل بها معهم قد يكون لها أهمية  قليال

ة نظر اآلخرينمن  يوافقون سؤولو األمن اآلخرون الذين م. وُيضيف 12«إلى مجتمعنا أجل تحديد كيفي 

 ال يريدون رؤيتهم  ،إعادة املقاتلين األجانب من بلدانهم والتحقيق معهمعلى ضرورة 
ً
أنهم شخصيا

 .13يعودون 

، والقانون املحلي والدولي، واحتمال املالحقة ةالحزبي اتاملواقف العامة، والسياسإن  

رغم أنها على اإلنسانية ) ملخاوفالسالمة العامة، واالقضائية الناجحة، واملخاطر املحتملة على 

                                                           
10 “U.S. Expects Every Country to Take Back Foreign Fighters: Pompeo,” Reuters, May 8, 2019. 
11 “Shamima Begum: IS teen’s return to UK ‘could be prevented,’” BBC, February 15, 2019.  
12 Rowena Mason, “Trump is right, UK must take back ISIS fighters–ex-British army chief,” Guardian, 

February 17, 2019. 
13 Author interviews, personal conversations, and correspondence, European and NATO officials in Europe, 

March-April 2019. 
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القرارات السياسية وتعقدها. لقد عالجت بعض البلدان هذه  فيتؤثر جميعها  ،(األغلب قلق ثانوي  

، ولكن ال توجد حتى اآلن استراتيجية أو خطة لهذا املوضوع القضية بالفعل بطريقة مخصصة

 شاملة.

 يتمثل التحدي في إنشاء نهج شامل 
ً
للظروف الفردية  للتعامل مع عدد كبير من األفراد وفقا

  ذلك بحل  . تومع الكثير من املجهوال 
ً
للقانون، وتقديم اإلرهابيين إلى  كل قضية في عملية شفافة وفقا

، يمكن للواليات املتحدة "الدولة اإلسالمية"مساعدة أولئك الذين يقعون ضحية إرهاب و العدالة 

 ليس اعش" "دوحلفائها تصوير هزيمة 
ً
  بصفته انتصارا

ً
بما ينتج عنه من سياسات ، لكن عسكريا

 إلرهاب.ناجحة ملكافحة ا

في إيجابيات وسلبيات الخيارات املختلفة التي تم طرحها للتعامل مع  تقريراليبحث هذا 

تدابير  تجاهنقل النقاش على أمل املقاتلين األجانب وعائالتهم. الغرض منه هو إثارة التعليقات، 

إلى أنه ال يوجد حل واحد  لتقريراخلص يللنقاش امللموس.  ةصلب قاعدةتوفير  عن طريقماتية براغ

واضح، ولكن هناك بعض اإلجراءات الفورية التي يمكن أن تحسن الوضع كخطوة أولى، ومع ذلك، 

 . 14املشكلة ات هذهتعقيدحجم من املهم أن نقدر 

  

                                                           
14 The author would like to thank Richard C. Daddario, Karen J. Greenberg, and Daphne Richemond-Barak 

for their helpful comments, especially on matters of law, and David A. Lubarsky for his careful and 

thoughtful review. 
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 مجموعة متنوعة من السكان

مجموعة متنوعة من السكان. يبدو أن سكان " بسوريا الديمقراطية قوات"معسكرات تزدحم 

"داعش" ومن املناطق املدن والقرويين النازحين الذين تمكنوا من الفرار من املدن التي سيطر عليها 

أقرب إلى الالجئين الحقيقيين. يمكن وصف الكثير منهم بأنهم ضحايا  القريبة من جبهات املعارك، هم

من  من بينهمكثيرون ، ولكن كما في الحروب السابقة، ربما كان آخرون القاس ياحتالل "داعش" 

بوحشية أي مقاومة  لقد عاقب "داعش"–تحت وطأة اإلكراه  وال شك في أن  بعضهم تعاون تعاونين. امل

يديولوجية الجهاديين أو استفادوا من وجودها. ال يزال بإ اآلخر ربما آمن بعضهملكن  –لحكمه

 تعقيد وضعيزيد ال وهذافي مكان ما في الوسط،  اآلخر بعضهم
ً
 .ا

دون  الذين أولئك مع التعامل يمكن  ال لكن الحالية، القنوات خالل من حقيقيين الجئين ُيع 

بملء إرادتهم  مؤيدين أو مقاتلين كانوا الذين أولئك التدقيق للتحقق من بعض يتطلب هذا يزال

 غير ثابتة األرقام. وليس هذا باألمر السهل األبرياء، املارة من كانوا الذين أولئك عن لتمييزهم

 .غامضة واالنقسامات

  ساندوا الذين سيوفر أولئك
ً
ا  األرض، البنية الداعمة ملواصلة حكم عندما "داعش" فعلي 

 ممكنة تكون  ال معه قد واملتعاونين "داعش" ضحايا بين الفصل محاولة لكن السري، القتال

  تثير التي األسئلة كما أن  أحد .سهلة تكون  لن وبالتأكيد
ً
  قلقا

ً
"داعش" غير  أنصار كان إذا ما هو فوريا

 خطير؟ أمٌر  "داعش" من التنصل هل. املخيمات داخل اآلخرين املقيمين يرهبون  املعروفين قد

 مصممين مقتنعين، الجهاديين بعض يظل   أن املفترض من. أنفسهم املقاتلين مواقف تختلف

 يرغبون  ال فقد تجربتهم، من أملهم خاب الذين اآلخرون، أما. أمكن إن املسلح الكفاح مواصلة على

 .وعيش حياة طبيعية ديارهم إلى العودة في سوى 

  أنفسهم املقاتلين عائالت تضم
ً
 "داعش" مقاتلي وأرامل زوجات تمثل. متنوعة مجموعة أيضا

. من صعوبة أكثر مشكلة حضر  بعضهن املقاتلين من عدة نواح 
ُ
 سافرت. أزواجهن قبل من سورية إلى أ

  سورية إلى أخريات
ً
  ومواقفهن لذلك تختلف تجاربهن. الجهاديين األزواج عن بحثا

ً
  اختالفا

ً
عانى . كبيرا

جانيهن رغم في مدة األسر املستمرة، تزوجن. الرهيبة املحن بعضهن وار   تبادلهن تم. اختالف س 
كج 

ة، أو تل عندما جدد لشركاء تخصيصهن تم للمتعة الجنسي 
ُ
 .أزواجهن السابقون  ق
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 لإليديولوجية منزلية أدوار ُحصرت أدور معظم النساء في
ً
لكن أصبح . السلفية بحتة وفقا

االت ناشطات بعضهن  "الدولة فرضت تطبيق حكم التي الخاصة الوحدات في مشاركات فع 

 .15املستعبدات تاليزيديا ذلك في بما األخريات، النساء معاملة إساءة في وشاركن اإلسالمية"،

 امللتزمات املتعصبات إلى نفسية بصدمات املصابات الضحايا عن اإليديولوجي التزامهن يختلف

 ما يشكل – يتواصلن معهم الذين األطفال من وغيرهم أطفالهن بتلقين سيقمن اللواتي
ً
مصدرا

 للتطرف
ً
 في إرهابي هجوم تنفيذ جميعها اإلناث من خلية حاولت ،2016 عام في. والعنف مستمرا

نة من النساء أخرى  خلية على القبض تم .16فرنسا  اململكة في إرهابي لهجوم فقط كانت تخطط مكو 

. (الذهاب في الرغبة األقل أبدت رغم أن واحدة منهن على سورية، إلى منهن أي يسافر لم). 17املتحدة

قس ي هذه قد
ُ
 .املرأة تجاه الحوادث املواقف ت

  األطفال يشكل
ً
   أكبر وربما هذا أكبر، تحديا

 لديهم ليس الصغار واألطفال الرضع. للجميع تحد 

  قد أن رغم أبرياء، يجب حسبانهم. لإليديولوجيات تقدير
ً
 االستشارة منهم إلى يحتاج األكبر سنا

موهن واملعالجة،
 
 إلى ما شاهدوه وعانوه وتعل

ً
د   .التدريب ومعسكرات "داعش" مدارس في ظرا  القانون  ع 

، ، األطفال   الدولي 
ً
 بسبب الخصوص وجه على يتغير بدأ الرأي هذا لكن جناة، وليسوا ضحايا تقليديا

  األطفال جندت قد النظامية غير العسكرية التشكيالت من وغيره "داعش" تنظيم أن كيف
ً
 في عمدا

. الضحايا املقطوعة رؤوس يرفعون  السجناء أو بإعدام األطفال بالتظاهر . يقوم18حمالتها العنيفة

  كانت ولكنها الدعاية، ألغراض تنظيمها تم استثنائية أحداث مجرد هذه تكن لم
ً
 ُممنهج جهد من جزءا

 .القادمة األجيال بين الوحشية لغرس

كر
ُ
  أرسل "داعش" تنظيم أن ذ

ً
  أعمارهم تتجاوز  ال أطفاال

ً
 معسكرات إلى الثالثة عشرة عاما

 يرتدون  زرقاء وعيون  أشقر بشعر" كافرة" ودمى كبيرة سكاكين بتوزيع املدربون  قام حيث التدريب

                                                           
15 Daved Gartenstein-Ross, Vivian Hagerty, and Logan MacNair, “The Emigrant Sisters Return: The Growing 

Role of the Islamic State’s Women,” War on the Rocks, April 2, 2018. 
16 Robin Simcox, “The 2016 French Female Attack Cell: A Case Study,” CTC Sentinel 11:6 (2018). 
17 Nadia Khomami, “How London teenager plotted attacks with all-female terror cell,” Guardian, June 4, 

2018. 
18 Colleen McCue, Joseph T. Massengill, Dorothy Milbrandt, John Gaughan, and Meghan Cumpston, “The 

Islamic State Long Game: A Tripartite Analysis of Youth Radicalization and Indoctrination,” CTC Sentinel 

10:8 (2017). 
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 تعليم تم ثم(. "داعش" قبل الذين تم قطع رؤوسهم من الغربيين الرهائن مثل) برتقالية مالبس

 بال التجربة هذه . ستؤثر19الدمى لتقطيع صحيح بشكل بسكاكينهم اإلمساك كيفية الصغار الطالب

  وظروف مختلفة معايير مع التكيف على قدرتهم سيما ال والعاطفية، العقلية سالمتهم في شك
ً
 .تماما

  

                                                           
19 "In an Islamic State training camp, children told: Behead the doll,” Chicago Tribune, July 19, 2015; Omar 

Abdullah, “ISIS Teaches Children How to Behead in Training Camps,” ABC News, September 6, 2014.  
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 اتخاذ إجراء أمٌر ضروري 

 الحقيقيين الضحايا مساعدة الضروري  من بذلك، التي قد تواجهنا للقيام الصعوبات رغم

 – بالجهاديين ملتزمين زالوا ما الذين والفصل بينهم وبين أولئك
ً

 إلى الفرار من ومنعهم –ونساءً  رجاال

 أجيال تجنيد أو إرهابية هجمات ارتكاب عن وإبعادهم منازلهم إلى إعادتهم أو جديدة جهادية جبهات

 على تؤكد 2019 في نيسان/أبريل سريالنكا في والفنادق الكنائس تفجيرات إن. املقاتلين من جديدة

إال أن  احتلتها "داعش"، التي األراض ي استعادة تم. الجهادية اإليديولوجيا وانتشار صدى استمرار

 .الجهادية السلسلة قطع يتم حتى تنتهي ولن تنته بعد لم املنازلة

 أكثر يومين خالل قتلت التي الهجمات من ذ "داعش" سلسلةنف   ،2019 أواخر نيسان/أبريل في

 على تزيد القدرة .20الصمود على التنظيم قدرة على يدل ما السورية، وامليليشيات الجنود من 60 من

من  جماعة استطاعت ،2013 عام في. جماعية قتل عمليات حدوث خطر من كبيرة هجمات تنفيذ

 على متزامنة هجمات عن طريق شن قادتها، كبار من عدد بينهم سجين، 500 تحرير أتباع "داعش"

  العربية الجزيرة شبه في "القاعدة" تنظيم هاجم ،2015 وعام ،21العراق في سجنين
ً
 اليمن، في سجنا

الديمقراطية" في  سوريا "قوات لدى اآلن املعتقلون  يكون  أن يجب .22سجين 300 وتمكن من تحرير

 .مكان آمن

 
ً
أصول كل جبهة جهادية جديدة في نزاع سابق، وهي  ترتبط. أطول يعود ألمد  تهديٌد  هناك أيضا

زو املقاتلون األجانب الذين انضموا إلى املقاومة األفغانية ضد الغ قام بدورها تروج للجهاد القادم.

ملشاركة في الحروب في البوسنة والشيشان وأفغانستان في التسعينيات. بافي الثمانينيات  تيالسوفيي

ليعودوا قدامى املحاربين في عمليات القاعدة في أفغانستان في التسعينيات من القرن املاض ي تفرق 

من إندونيسيا إلى املغرب في أوائل العقد األول من القرن امتدت حمالت إرهابية جهادية  وأطلقوا

                                                           
20 “Dozens of Regime Forces Killed in ISIS Attacks in Syria,” Asharq al-Awsat, April 20, 2019. 
21 Suadad al-Salhy, “Al Qaeda says it freed 500 inmates in Iraq jail-break,” Reuters, July 23, 2013. Although 

the headline says “al Qaeda,” the group that carried out the jail-break was the Islamic State, then still an al-

Qa`ida affiliate. See also Aki Peritz, “The Great Iraqi Jail Break,” Foreign Policy, June 28, 2014. 
22 Peter Salisbury, “Al-Qaeda militants free as many as 300 in Yemen prison break,” Financial Times, April 2, 

2015. 
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املاض ي، بينما انضم آخرون إلى التمرد العراقي في أعقاب االحتالل الذي قادته الواليات املتحدة عام 

 "الدولة اإلسالمية".ما بعد  ما أصبح فينواة  واشكليل 2003

الف من املقاتلين األجانب، تذاب عشرات اآل"داعش" من حيث قدرته على اجيختلف تنظيم 

لدراسة  بمن فيهم اآلالف من املتطوعين من الدول الغربية. أفادت دراسة أجراها املركز الدولي  

 و 41، انضم 2018يونيو حزيران/أنه بحلول  (ز في لندنغفي كلية كين  (ICSRالتطرف 
ً
 490ألفا

 
ً
% منهم، 13)تشكل النساء . 23ةفي كل من العراق وسوريدولة لتنظيم "داعش"  80من  شخصا

 ليس بالضرورة أن تتضمن الحقيقة بدقة. هذه أرقام دقيقة، لكن  %(. 12والقاصرون 

أخرى من وسط  %20من املتطوعين مع  %45ل الشرق األوسط وشمال إفريقيا قدمت دو 

من أوروبا الشرقية، بما في ذلك العديد من  %17وجنوب شرق آسيا. جاء أكثر من  شرق و وجنوب 

ةأخرى من أوروبا الغربية، % 14 توقاز الروس ي؛ جاءالق فرنسا وأملانيا واململكة املتحدة  وبخاص 

 %2من القادمين من دول أوروبا الغربية. وجاء أقل من  %70، والتي شكلت مجتمعة أكثر من وبلجيكا

 .aاوأستراليا ونيوزيلند األميركتينمن 

 
ً
  272، جاء ICSRلدراسة  وفقا

ً
 300من الواليات املتحدة. تصل التقديرات العامة إلى  مسافرا

  الرقم لكن كان هذا ،شخص
ً
 تضمن أولئك الذين حاولوا السفر إلى سوري رقما

ً
ولكن تم ة، شامال

أو فشلوا في االتصال بمجموعة ة، اعتراضهم قبل املغادرة أو تم القبض عليهم قبل وصولهم إلى سوري

قبل مغادرة الواليات املتحدة. ربما ال يزال هناك ما يصل  %41 نحواض . تم اعتر واأو غيروا رأيهم وعاد

  40إلى 
ً
  مسافرا

ً
، سنوات 10جهادية مختلفة حتى قبل  ، بمن فيهم أولئك الذين سافروا إلى جبهاتطليقا

 .24قد ماتواولكن ربما يكون الكثير من أولئك املفقودين 

                                                           
23 Joana Cook and Gina Vale, From Daesh to ‘Diaspora’: Tracing the Women and Minors of the Islamic State 

(London: International Centre for the Study of Radicalization, 2018). Although it is difficult to obtain 

reliable figures, the number cited by Cook and Vale is close to the “40,000 plus” figure offered in the most 

recent United Nations Monitoring Team report: “Twenty-Third Report of the Analytical Support and 

Sanctions Monitoring Team … concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, 

undertakings and entities,” United Nations, December 27, 2018. 
24 Brian Michael Jenkins, A Group Portrait of America’s Jihadists, Part Two: Comparing Jihadist Travelers 

Going Abroad with Domestic Plotters (Santa Monica, CA: The RAND Corporation, forthcoming). 
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 في سوري 41.490بين من  دراسة التطرف أنهتفيد دراسة املركز الدولي ل
ً
 أجنبيا

ً
 عاد، ةمقاتال

 5.904 أصل ( من%30)أو  1765األصلي، بما في ذلك ( قد عادوا إلى بلدهم %18 نحو)أو  7.366

 من أوروبا الغربية
ً
حظت الدول ال »، 2018تقرير األمم املتحدة لعام . وفي 25الذين غادروا أصال

لم تظهر بعد من العراق والجمهورية العربية السورية الجئين األعضاء أن تدفقات العائدين وال

  الغالبية العظمى ممن غادروا منطقة النزاع بنجاحعادت ، ولكن خروجها بشكل فعلي
ً
إلى ديارهم بدال

الدول أو على األقل لديها فكرة جيدة عن عدد  تعرفومع ذلك، في حين  .26من االنتقال إلى مكان آخر

سيكون لديهم بالضرورة أنه دوا إلى بالدهم، إال أنه ليس من الواضح املقاتلين األجانب الذين عا

 معلومات كاملة عن املقاتلين األجانب الذين تمكنوا من الهرب واالنتقال إلى جبهات جهادية أخرى. تم

 
ً
  ،2018أغسطس آب/تقرير األمم املتحدة في  نشر، أيضا

ً
 إلى أرقام مذكورة سابقا

ً
لن . لذلك، استنادا

 ."داعش"نهاية  تهاأليام األخيرة للصراع الحاد الذي شهداألرقام  هذه عكست

. هي فقط احتمالية عدد املقاتلين األجانب الذين ال يزالون طلقاءل التقديرات التقريبيةتظل 

 
ً
 معدل التناقص في عدد مقاتليقد يبلغ ، الذي يعتمد على أكبر نسب من املعلوماتللتقييم  وفقا

ما إذا كانوا أ .27على قيد الحياةمنهم ما زالوا   000.25الثلث، ما يترك أكثر من  نحو األجانب  "داعش"

تلوا، وأن  فهذا ال يزالون ناشطين
ُ
أمر آخر. على افتراض أن ما يقرب من ثلث املقاتلين األوروبيين قد ق

حياة، مقاتل غربي قد بقوا على قيد ال 2000قد عادوا بالفعل، فيمكن افتراض أن أكثر من  %30 نحو

  
 تهذه استقراءات من التقديرات وليس من األميركيين واألستراليين، لكن  باإلضافة إلى عدد  إضافي 

 معاركفي  وقعتحصيلة موثوقة. هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن معدالت اإلصابات التي 

 الناجون.يكون ذهب األخيرة أو أين قد  "داعش

أي  اعتداء، سواء األخيرة ضد  اقلهمن خسائر فادحة حيث دافع عن مع "داعش"عانى تنظيم 

 
ً
ا ، أم أرضي 

ً
ا "داعش"  إلى مناصب قيادية، فقد تعامل ارتقواأن بعض املقاتلين األجانب  رغم. أكان جوي 

 نافقون األجانب على أنهم مقاتليه  مع العديد من
ً
ومعروفين بارزة  ، وكان أولئك الذين لعبوا أدوارا

                                                           
25 Cook and Vale. 
26 “Seventh report of the Secretary-General on the threat posed by ISIL (Da’esh) to international peace and 

security and the range of United Nations efforts in support of Member States in countering the threat,” 

United Nations Security Council, August 16, 2018, p. 6. 
27 Paul Cruickshank, “A View from the CT Foxhole: Edmund Fitton-Brown, Coordinator, ISIL (Daesh)/ Al-

Qaida/Taliban Monitoring Team, United Nations” CTC Sentinel 12:4 (2019). 
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  جيدبشكل 
ً
  هدفا

ً
 – "داعش"للتحالف الذي تقوده الواليات املتحدة الذي يقاتل  أوليا

ُ
تل عدد منهم ق

أو  ةإلى تشكيالت املتمردين األخرى في سوريانتقل بعضهم بدون طيار. قد يكون  الطائرات في ضربات

و السورية . تم القبض على آخرين من قبل القوات العراقية أةخارج سوري "الدولة اإلسالمية"جبهات 

املقاتلين األجانب السابقين في السجن أو مختبئين في  بعض. قد يكون "قوات سوريا الديمقراطية"أو 

 تركيا. يجب افتراض أن 
ً
في يقبعون الهرب من السلطات و واستطاعوا ربما نجوا  بعض املقاتلين أيضا

 .حسابهمولن يتم في عداد املفقودين  ويمكن ببساطة حسبان بعضهم اآلخراملنزل. 

حمقى  أنهم على اإلسالمية" "الدولة إلى سافروا الذين أولئك من العديد تصوير املغري  من

 .متطرفي الغد يصبحوا أن فيمكن بمفردهم، تركناهم إذا لكن. مصائبهم يستحقون  وهم األمس،

صت
ُ
 على كمقاتلين شاركوا الذين حول املقاتلين الغربيين السابقة الدراسات إحدى خل

  أن   إلى 2010 و 1990 عامي بين الجهادية الجبهات
ً
 لشن   عاد أجانب مقاتلين تسعة كل بين من واحدا

  أن الحقة دراسة وأظهرت .28الغرب في هجوم
ً
  11 كل من واحدا

ً
  إرهابيا

ً
  قاتل الغرب في جهاديا

ً
 سابقا

  تلقى أو رتبة في
ً
  الدراسة هذه أظهرت ذلك، ومع .29الخارج في الجهادية الجماعات من تدريبا

ً
 أنه أيضا

  هنالك خمس منها تضم» أوروبا، في إرهابية مؤامرة 26 بين من
ً
  فردا

ً
 تصنيفه يمكن األقل على واحدا

 أن ثماني حين في( صفوفها في للقتال جهادية جماعة إلى أي، انضم) حقيقي أجنبي مقاتل أنه على

 أشارت وكما وهكذا، .30«إرهابي تدريب معسكر إلى ذهب غربي كان قد صلة بفرد لها كان...  مؤامرات

 ، رغم31لقد تم التخطيط لنصف هذه املؤامرات من قبل أشخاص لديهم تجربة في الخارج الدراسة،

 على تصنيفهم يمكن الذين األفراد بل السابقين، األجانب من املقاتلين يكونوا لم املتآمرين معظم أن

                                                           
28 [28] Thomas Hegghammer, “The Rise of Muslim Foreign Fighters: Islam and the Globalization of Jihad,” 

International Security 35:3 (Winter 2010/2011): pp. 53-94; Thomas Hegghammer, “Should I Stay or Should 

I Go? Explaining Variation in Western Jihadists’ Choice Between Domestic and Foreign Fighting,” American 

Political Science Review (February 2013): pp. 1-15. See also Brian Michael Jenkins, When Jihadis Come 

Marching Home: The Terrorist Threat Posed by Westerners Returning from Syria and Iraq (Santa Monica, 

CA: The RAND Corporation, 2014). 
29 [29] Jeanine de Roy van Zuijdewijn, “Fearing the Western Foreign Fighter: The Connection Between 

Fighting the Defensive Jihad and Terrorist Activity in the West,” master’s thesis, University of Utrecht, the 

Netherlands, January 2014. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
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 التدريب على للحصول  الخارج إلى بالتحديد سافروا الذين األفراد أي أجانب، كمتدربين وجه أفضل

 .في أوطانهم إرهابية مخططات لتنفيذ املمكنة واملساعدة

 
ً
  281 بين فمن نفسه، املؤلف ألبحاث هذا، ووفقا

ً
 السفر حاولوا أو الخارج إلى سافروا شخصا

 ملؤامرات تدريب على الحصول  أو الجهاديين جبهات إلى لالنضمام املتحدة الواليات من الخارج إلى

 وجهتهم إلى وصلوا –10 كل من واحد– يوجد شخص  ،2018 أكتوبر 28 و 9/11 بين الوطن في إرهابية

 وقام املتحدة، الواليات في إرهابية مؤامرة في للمشاركة وعادوا جهادية، بمجموعة مرتبطين األجنبية،

 في 2010 عام في سيارة تفجير حاول  الذيهو  شهزاد، فيصل كان .32bإرهابي بهجوم منهم واحد

ة صلة على كانوا الذين أولئك من %18 عاد ذلك، ومع. سكوير تايمز نيويورك  جهادية بجماعة فعلي 

 واآلن. 2010 عام قبل باستثناء واحدة املؤامرات هذه جميع وقعت. إرهابية مؤامرة في للمشاركة

  أكثر السلطات أصبحت
ً
ها . العودة محاولتهم أثناء أو خروجهم أثناء األجانب املسافرين العتراض تنبُّ

  تفصيله سيتم كما
ً
 مؤامرة في 2011 عام بعد املسافرين من فقط واحد شارك ،تقريرال في الحقا

  اإلسالمية" "الدولة تنظيم من العائدين يقبع جميع. عودتهم بعد املتحدة الواليات في إرهابية
ً
 تقريبا

 .33السجن في املتحدة الواليات إلى

 الهجمات ذلك في بما– 2016و 2015 عامي في وفرنسا بلجيكا في الدموية اإلرهابية الحملة إن  

، 130 خلفت والتي ،2015 نوفمبرتشرين الثاني/ في باريس في اإلرهابية
ً
 في بروكسل وفي قتيال

  32 فيها قتل والتي ،2016 آذار/مارس
ً
 الجهاديين من القادم املتزايد التهديد على تؤكد –آخر شخصا

فذت. سورية من العائدين
ُ
 مواطن وهو أبا عود، الحميد عبد حول  تدور  شبكة بواسطة الحملة هذه ن

 الغرض أن ويبدو .2013 عام في 34 "داعش" إلى لالنضمام سورية إلى سافر مغربي أصل من بلجيكي

 البلجيكيين القادمين من األجانب املقاتلين تجنيد ولكن سورية، في القتال ليس "أبا عود" األساس لـ

  كان. الوطن إلى اإلرهابية بعد العودة لتنفيذ العمليات والفرنسيين
ً
  أيضا

ً
 دعم من االستفادة على قادرا

، مخابئ، وفروا لقد. الوطن في ظلوا الذين املتطرفين الكونفدراليين
ً
ا  لوجستي 

ً
 وأسلحة، ودعما

                                                           
32 Jenkins, A Group Portrait of America’s Jihadists. 
33 Ibid. 
34 Brian Michael Jenkins and Jean-Francois Clair, Trains, Concert Halls, Airports, and Restaurants—All Soft 

Targets: What the Terrorist Campaign in France and Belgium Tells Us about the Future of Jihadist Terrorism 

in Europe (San Jose, CA: Mineta Transportation Institute, 2016). See also Jean-Charles Brisard and Kevin 

Jackson, “The Islamic State’s External Operations and the French-Belgian Nexus,” CTC Sentinel 9:11 (2016). 
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 عالم من جاؤوا أبا عود كونفدراليي من العديد. سورية عادوا من أبا عود الذين لجماعة وتعزيزات

 مهارات أضافوا هذا، إلى. وتشغيلها النارية األسلحة على الحصول  كيفية وعرفوا اإلجرامي الجريمة

 املوت الوطن، في ظلوا الذين بأولئك مقارنة سورية. يتقبل العائدون، في تعلموها التي القنابل صنع

  االنتحارية التفجيرات جميع ونفذوا. خاطر طيب عن
ً
 األحيان، من كثير في حشروا وقاتلوا عندما تقريبا

 .35 املوت حتى

  أبا عودشبكة  حسبان إذا كان ينبغي أما
ً
جديد  على بعد   ظاهرة فريدة ملرة واحدة أو مؤشرا

تظل مسألة تخمين. استمر أبو بكر البغدادي في حث أتباعه على تنفيذ  ، فإن  هذه املسألةللتهديد

 يعودواتدفق من املقاتلين األجانب الذين يمكن أن  "داعش"هجمات في الغرب، ومع ذلك، لم يعد لدى 

في  "داعش"من  املستلهمةهجمات في أوروبا أو الواليات املتحدة. استمرت الهجمات اإلرهابية  لشن  

، وقد تم تنفيذ 201636-2015منذ سنوات الذروة من  رغم انخفاض وتيرتهايات املتحدة أوروبا والوال 

مثل  –ةوإن كانت ال تزال مميت–تكتيكات بدائية بشكل منفرد بالعديد من هذه من قبل مرتكبيها 

 . Cالتدريبلزم تستصدمات السيارات والطعنات، والتي ال 

، والتي راح 2019أبريل نيسان/ في سريالنكا فيومع ذلك، فإن الهجمات اإلرهابية التي وقعت 

  250ضحيتها أكثر من 
ً
الدولة "، أثبتت مرة أخرى على األقل أن الحملة اإلرهابية التي ترتكبها شخصا

تستمر على املستوى العاملي. وبحسب ما ورد سافر واحد من املفجرين على األقل إلى  "اإلسالمية

 ةسوري
ً
السريالنكية  لقد اكتسب منفذو التفجيراتألحد كبار مسؤولي الشرطة السريالنكية،  ، ووفقا

. إذا تم تأكيد هذه التقارير، فستؤكد على التهديد الذي يمثله 37"داعش"مهاراتهم الفنية من 

 وليست اإلحصائيات هي التي تحرك املفاهيم العامة للتهديد، وبالتالي اإلرهابية ن. إن املشاهد  و العائد

 قرارات القادة السياسيين. فيتؤثر 

 إعادة املتطوعين الجهاديين األسرى ليست  إن  
ً
 إنسانيا

ً
الهدف طويل األجل  بل تخدم ؛التزاما

بسهولة مرة أخرى. يجب إعادة األجانب  صعودهااملتمثل في هزيمة املؤسسة الجهادية وضمان عدم 

                                                           
35 Ibid. 
36 “Twenty-Third Report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team,” pp. 13-14. 
37 Niharika Mandhano, Rob Taylor, and Saeed Shah, “Sri Lanka Bomber Trained in Syria with Islamic State,” 

Wall Street Journal, April 29, 2019. See also Sudha Ramachandran, “Sri Lankan Suicide Bombings: Islamic 

State’s Deadly Input,” Terrorism Monitor 17:9 (2019) citing an unnamed senior Sri Lankan police official. 
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 سجنهم ومحاكمتهم أو من سورية
ً
وضعهم  في كل حالة، فيجب على األقل ؛ إذا لم يكن ذلك ممكنا

 . يجب أال يكون هناك أوهام بأن املهمة ستكون سهلة أو واضحة.ةراقبتحت امل

يجب تحقيق العدالة. يجب محاكمة مرتكبي األعمال الوحشية على جرائمهم، بما في ذلك 

ن. في الوقت نفسه، يعد ياألمريكيوهذا يشمل  القتل الجماعي وخطف الرهائن وقطع رؤوسهم،

 األسرى 
ً
 قادر مصدرا

ً
 محتمال

ً
ة– "الدولة اإلسالمية"على تقديم معلومات حول  ا عمليات  وبخاص 

 و . dواألدلة الالزمة ملحاكمات أخرى  –التجنيد
ً
،يمكن تجنيدهم أيضا

ً
في جهود إلثناء  ، إن تابوا فعال

. ومع ذلك، ال يمكن توقع اتهممحاكم في الشباب عن تكرار أخطائهم. سوف تؤثر درجة التعاون 

أثناء  يختلطون فهم  ة،حتى يتم إبعادهم عن ظروفهم الحالية في سوريصادق تعاونهم الكامل بشكل 

املتصلبين الذين ما زالوا يستطيعون تهديد أولئك الذين  املتشددينفي معسكرات، مع  وجودهم

، .قضيةيخونون ال
ً
ومخاوفهم  ،ةفي سوري تركواأن يُ  طاملا أنهم يخشون  ولكن يظل تعاونهم محدودا

 .املتعلقة بإمكانية نجاتهم

 أخير 
ً
طرق تطبيق العدالة التي اتبعها  ال ينبغي تفويتها. على عكس لتوجبه رسالة، هذه فرصة ا

عمليات اإلعدام الجماعية وقطع الرؤوس والصلب، يمكن للواليات املتحدة ودول أخرى من  "داعش"

ظهر قيمها. "داعش"ل في التحالف الدولي الذي يقات
ُ
 أن ت

 38؟فما الخيارات املتاحة، من الضروري اتخاذ إجراء إذا كان 

  

                                                           
38 An excellent paper published in March 2019, after work on this essay began, looked at five options. This 

discussion examines eight. See Tanya Mehra and Christophe Paulussen, The Repatriation of Foreign 

Fighters and Their Families: Options, Obligations, Morality and Long-Term Thinking, International Centre 

for Counter-Terrorism, The Hague, March 6, 2019. 
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 الخيارات

 إطالق سراحهم

يجب بحكم القانون اإلنساني الدولي، إطالق سراح أسرى الحرب وإعادتهم إلى أوطانهم دون 

تأخير بعد انتهاء القتال. )لن ينطبق هذا على من ارتكبوا جرائم حرب.( ومع ذلك، بالنسبة ألنواع أخرى 

ة النزاع. باإلفراج عنهم في نهاي –ولكن ال يفرض–من املحتجزين، فإن  القانون الدولي يوص ي فقط 

ة، فقط عندما ال تعود  يشترط القانون إطالق سراح األشخاص املأسورين نتيجة لألعمال العدائي 

 .39األسباب التي تستدعي اعتقالهم موجودة، في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء القتال

لكن هل انتهت األعمال العدائية؟ رغم أنه تم احتواء التمرد األوسع في سورية والعراق 

دة األراض ي التي استولى عليها "داعش" في البداية، إال أن قادته والعديد من مقاتليه ما زالوا واستعا

لقاء. وأجبروا على العودة للعمل بشكل  سري، فقد عادوا إلى القرى التي قيل إنهم شكلوا فيها خاليا 
ُ
ط

ر القسري في وفي الوقت نفسه، يواصل "داعش" ممارسة قدر من التأثي .40ستواصل الكفاح املسلح

املناطق التي فقدها؛ وتواصل مواقع تنظيم "الدولة اإلسالمية" تعزيز كفاحها املسلح العاملي في 

الخارج؛ يستمر األفراد في شن  هجمات باسم "الدولة اإلسالمية"؛ وتواصل جبهات تنظيم "الدولة 

 .fاإلسالمية" القتال في عدد من البلدان خارج سورية

دولة اإلسالمية" األجانب بالفعل استعدادهم ملغادرة بلدان إقامتهم "ال لقد أبدى مقاتلو

ونه حملة عاملية. لن يميل هؤالء  والسفر إلى منطقة النزاع للمشاركة في الجهاد املسلح، الذي يعد 

إلى االندماج في السكان املحليين  –من الغرب املقاتلون  موبخاصة لن يميل منه–املقاتلون األجانب 

والبقاء على قيد الحياة كمقاتلين في الخفاء. يمكنهم، مع ذلك، إعادة االنتشار إلى جبهة أخرى. لقد 

كانت هذه سمة من سمات تاريخ الجهاد العاملي، حيث يهاجر املقاتلون من ساحة معركة إلى ساحة 

 .gينتهي لسنوات عديدةمعركة أخرى. لم ينته الصراع العاملي وربما لن 

                                                           
39 Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, Geneva, August 12, 1949, 

articles 132 and 133. 
40 Charles Lister, “Trump Says ISIS Is Defeated. Reality Says Otherwise,” Politico, March 18, 2019. 
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. فمجرد إطالق سراحهم سيكون 41هدد الرئيس ترامب بإطالق سراح معتقلي تنظيم "داعش"

 عن غضب محسوب إلقناع الدول 
ً
. يبدو أن تهديد الرئيس ترامب كان تعبيرا

ً
 واقعيا

ً
 وليس خيارا

ً
خطيرا

 األوروبية باستعادة مواطنيها.

لديهم القدرة على احتجاز املحتجزين إلى أجل غير وقد حذر املسؤولون األكراد من أنه ليس 

وفي الوقت نفسه، أعلن الرئيس ترامب رحيل القوات األمريكية من سورية. رغم أن  .42مسمى

 إلى أن القوة املتبقية ستبقى، إال أن هناك حالة من عدم اليقين 
ً
املسؤولين األمريكيين أشاروا الحقا

"قوات سوريا  يشير االنسحاب إلى انخفاض الدعم األمريكي لـ . قد43بشأن استمرار االلتزام األمريكي

، فقد يكون نتيجة 
ً
 همال غير مقصود.إالديمقراطية". في حين أن إطالق سراح املحتجزين ليس خيارا

 "تجريدهم من جنسيتهم وتركهم في "الصحراء

 في أوروبا، املنقسمة تجاه قبول أعداد كبيرة من الالجئين 
ً
 واسعا

ً
القت هذه الفكرة رضا

واملهاجرين من الشرق األوسط وأفريقيا. فكرة إعادة األشخاص الذين ُينظر إليهم على أنهم جهاديون 

مخلصون، ال تحظى بشعبية، وألنه على وجه الخصوص، هناك شك في إمكانية مقاضاتهم أو 

ة عليهم. إذا لم يتم وضعهم في السجن، فسيتمكنون من السفر بحرية في جميع أنحاء منطقة السيطر 

 كبيرة من 
ً
شنغن في أوروبا، ما يخلق مشاكل أمنية محتملة حتى بالنسبة للبلدان التي لم ترسل أعدادا

 مشكلة في مراقبة من هم بالفعل تحت قيد املر 
ً
 اقبة.املتطوعين إلى سورية. تواجه أوروبا حاليا

يحظى تجريد األفراد من جنسيتهم وتركهم في سورية بقبول  ذي جاذبية سياسية وعاطفية. 

، فرغم أن مجرد سحب جنسية أولئك الذين ارتكبوا فظائع وحشية كاد  أن يكون 
ً
يبدو األمر صعبا

 من العدالة. كما أنه يقلل من املجازفة املحتملة بالنسبة للقادة السياسيين، بأن العائد سيهرب من

ثم يقوم بهجوم إرهابي. بينما يمكن الفصل والتحقق في وضع  –أو يقض ي عقوبة قصيرة–العدالة 

معظم العائدين بشكل صحيح، لكن إذا استمر واحد منهم في تنفيذ هجوم إرهابي، فسيكون ذلك 

                                                           
41 Donald J. Trump, “The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take 

back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. 

The alternative is not a good one in that we will be forces to release them,” Twitter, February 16, 2019. 
42 Zaheena Rasheed and Farad Najjar, “Burden of victory: What should happen to European ISIL 

prisoners?” Al Jazeera, February 18, 2019. 
43Corey Dickstein, “Votel: No timeline for U.S. troop withdrawal from Syria as ISIS caliphate nears end,” 

Stars and Stripes, March 7, 2019.  
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ً
 كارثة سياسية لكل من يدعم مقترح إعادتهم إلى الوطن. يبقى امليُل نحو تركهم والتخلي عنهم أمرا

 أكثر. 
ً
 مستحبا

يثير تجريدهم من الجنسية خطر اإلفراج عن معتقلي "داعش" أو هروبهم، ما يؤدي لخلق 

ة أقل. إذا تسلل بعض  تهديدات جديدة محتملة. لكنه ربما ينطوي مثل هذا النهج على مخاطر سياسي 

ن يقدمه السياسيون قدامى   محاربي "داعش" في املستقبل إلى بالدهم وقتلوا الناس، فهذا أمر يمكن أ

أو أمن الحدود، وليس مسؤولية أولئك الذين أجبروهم على  على أنه بسبب فشل مسؤولي املخابرات

 البقاء في الخارج. أما بالنسبة لدور الذين تم تجريدهم من جنسيتهم، املحتمل في الجهاد العاملي، فهم

عد مسؤولية حكومتهم. )وإذا هاجروا إلى مقاتلون مجهولون، ولم يعودوا من رعايا البلد، وبالتالي لم ت

 جبهات جهادية أخرى، فمن املحتمل أن يتم قتل املزيد منهم(.

الذي أقرته الدول امللتزمة بمكافحة  األساسهذه حسابات مثيرة للسخرية تتناقض مع املبدأ 

 للسلم واألمن الدوليين وليس هناك حل  أحادي الجان
ً
ب. لذلك، اإلرهاب: أن اإلرهاب يشكل تهديدا

فترض تجريد الجنسية أن اإلرهابي سوف يختفي إذا لم  وافق املجتمع الدولي على التعاون في قمعه. ي 

، يمكن أن يتعارض تجريدهم 
ً
الجنسية مع  منيعد هو مشكلتنا، بل هو مشكلة دولة أخرى. أخيرا

 .44القانون الدولي

روبي ال يمنع ولكن سيجعل من ومن الناحية العملية، فإن عدم وجود جواز سفر أمريكي أو أو 

البالد، ذلك أن  الضوابط الحدودية أصبحت الصعب على األفراد غير الطبيعيين التسلل إلى هذه 

 في حالة من الحماقة، هناك اآلن أفراد تائبون،
ً
. لكنه قد يختلط أيضا

ً
من املحتمل أن  أكثر تطورا

 مب
ً
ن دأ التعاون الدولي ضد اإلرهاب، من منظور األميشعروا باملرارة ويعودوا للتطرف. إذا وضعنا جانبا

القومي البحت، فإن الحكم هو إذا كان الخطر الذي يشكله املقاتلون العائدون إلى الوطن أكبر من 

 من الجهاديين الذين ال جذور لهم. العائدون الخطر الذي يمثله السكان 

ر  واسع النطاق. العديد من حاالت نزع الجنسية األخيرة عناوين الصحف، ما أ تصد 
ً
ثار جدال

، جردت الحكومة البريطانية شيماء بيغوم من جنسيتها، وهي فتاة سافرت إلى 2019فبراير في شباط/

 عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها وأرادت العودة إلى اململكة املتحدة مع 2015سورية في عام 

                                                           
44 The author is indebted to Daphne Richemond-Barak for the thoughts in this paragraph. Author 

correspondence, February 2019. 
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 هناك. )توفيت املولودة بعد ثالثة أسابيع من والدتها في املخيم(: منعت وزارة  45طفلها املولود
ً
حديثا

األولوية هي سالمة وأمن بريطانيا واألشخاص »الداخلية عودتها، التي صرح املتحدث باسمها أن 

أي  حرمانلى لديه القدرة ع»ومن أجل حماية البالد، فإن وزير الداخلية «. الذين يعيشون هناك

 لوزارة الداخلية، فإن والدي بيغوم 46«شخص من جنسيته وذلك لن يجعله عديم الجنسية
ً
. )وفقا

وقد تم طعن القرار في  .من بنغالديش ويمكنها التقدم بطلب لذلك البلد للحصول على تلك الجنسية(

 املحكمة.

، أن هدى مثنى 2019اير في شباط/فبر في تصريح مشابه مثير  للجدل، أعلنت الواليات املتحدة 

وترغب اآلن في العودة إلى ديارها مع أطفالها، لم تكن  2015وهي شابة أخرى سافرت إلى سورية في عام 

 مواطنة أمريكية
ً
، وكان والدها في البالد في ذلك الوقت بجواز يمنيين. فهي ولدت من والدين 47أبدا

 من الحصول الج
ً
نسية. وهذه التقنية املتبعة معروضة سفر دبلوماس ي، وذلك يستبعدها تلقائيا

 أمام املحكمة
ً
. لسوء الحظ، أصبحت مثنى الحالة املمثلة لهذه القضية في الواليات املتحدة، iحاليا

 من النقاش الحزبي الداخلي. يبدو أن اإلجراءات األمريكية في قضية مثنى تقوض وأصبح 
ً
وضعها جزءا

دُّ الحالتاناطنيها. ومع ذلك، دعوة الرئيس ترامب للدول األخرى إلعادة مو  ع 
ُ
البريطانية واألمريكية  ت

رغم أن اململكة املتحدة قامت بتجريد آخرين من جنسيتهم. يبقى إلغاء الجنسية له  استثنائيتين،

 قابلية تطبيق محدودة وفعالية محدودة.

أيلول/سبتمبر لتورطهم  11إن  غالبية الجهاديين في الواليات املتحدة الذين تم تحديدهم منذ 

، 48في هجمات إرهابية أو مؤامرات في الواليات املتحدة أو للسفر إلى الجبهات الجهادية في الخارج

معلومات عن جنسيتهم( هم من مواليد الواليات املتحدة ويحملون جنسيتها التي يكفلها  تتوافر)الذين 

الذين سافروا أو حاولوا السفر من  الدستور وال يمكن إلغاؤها. وينطبق الش يء نفسه على أولئك

                                                           
45 “Shamima Begum: IS teenager’s baby son has died, SDF confirms,” BBC, March 8, 2019. 
46 Kevin Rawlinson and Vikram Dodd, “Shmina Begum: ISIS Briton faces move to revoke citizenship,” 

Guardian, February 19, 2019. 
47 Dara Lind, “The fight over whether ISIS recruit Hoda Muthana is a US citizen explained,” Vox, February 

22, 2019. 
48 Brian Michael Jenkins, The Origins of America’s Jihadists (Santa Monica, CA: The RAND Corporation, 

2017). 
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. ومع ذلك، يمكن تجريد املواطنين األمريكيين املتجنسين من جنسيتهم، 49الواليات املتحدة إلى سورية

ما يتركهم يحملون جنسية بلدهم األصلي. هذا أمر نادر الحدوث، ولكنه حدث في حالة مجرمي الحرب 

 .jوبعض اإلرهابيين األحدث 50النازيين

 عن تجريد األ 
ً
فراد من جنسيتهم يعمل في كال االتجاهين. تتخلى الدول التي تفعل ذلك أيضا

قدرتها على التدخل إذا انتهى املطاف باحتجاز رعاياها السابقين في ظل ظروف غير إنسانية أو 

التعرض للتعذيب أو اإلعدام. من السهل أن نقول: إن الحكومات لم تعد تتحمل أية مسؤوليات أو 

ن مصير مواطنيها غير املتجنسين، ولكنها ستحتاج إلى دم بارد وبرودة أعصاب للحفاظ مخاوف بشأ

 على هذا القرار. يمكن للمرء بسهولة تصور فضائح سياسية في املستقبل.

اقية  تسليمهم إلى الحكومة السورية أو العر

، يجوز حارب تنظيم "داعش" الحكومة السورية وسيطر على األراض ي في العراق وسورية. لذلك

املطالبة بتطبيق السلطة القضائية على املتطوعين األجانب الذين انضموا إلى  الحكومتين ألي من

 "داعش". إنهم مذنبون بارتكاب جرائم في كال البلدين.

"، شريطة أن يسدد أعضاء التحالف الذي عرض العراق محاكمة املعتقلين من تنظيم "داعش

قدر التكلفة التقديرية للمحاكمات بنحو 
ُ
تقوده الواليات املتحدة تكاليف اإلجراءات واالحتجاز. ت

 .51دوالر ملياري 

 على عدة مئات من مقاتلي "داعش"، بمن 
ً
لقد جرب العراق بالفعل محاكمتهم وأصدر أحكاما

 2019ان، في يناير وزير خارجية فرنسا، جان إيف لو دري صرح .k 52فيهم عدد صغير من األوروبيين

                                                           
49 Jenkins, A Group Portrait of America’s Jihadists. 
50 As one example of numerous cases, see “Detroit-Area Man Who Shot Jews While Serving as Nazi 

Policeman Ordered Removed from the United States,” Justice News, U.S. Department of Justice, February 9, 

2011. 
51 “Iraq offers to try ISIS adherents if coalition pays millions in court costs,” Defense Post, April 10, 2019. 
52 Josie Ensor, “Iraq offers to try ISIL prisoners held in Syria for multi-billion pound fee,” Telegraph, April 10, 

2019. 



   

 في سورية
ً
 22 خيارات للتعامل مع مقاتلي "داعش" األجانب املحتجزين حاليا

 

يناير أن مقاتلي "داعش" وزوجاتهم أعداء لفرنسا ويجب أن يواجهوا العدالة في سورية كانون الثاني/

 من سورية إلى العراق حيث ينتظرون املحاكمة53أو العراق
ً
د  أنه تم نقل اثني عشر مواطنا ر   .54. و 

 وتغيرت بمرور الوقت. منذ اإلدالء ببيانه في الواقع، إن السياسة ا
ً
لفرنسية أكثر تعقيدا

إننا ندرس كل الخيارات ملنع هؤالء األفراد الذين يحتمل أن يكونوا خطرين »السابق، قال لو دريان 

من الهرب أو التشتت ... إذا قررت القوات التي تحتجز هؤالء املقاتلين الفرنسيين ترحيلهم إلى فرنسا، 

وبعبارة أخرى، قد يعودون، لكنهم سيواجهون  55«مهم على الفور إلى السلطات القضائيةفسيتم تسلي

، قال لو دريان إن النساء الفرنسيات الالتي انضممن 2019 ملحاكمة. ومع ذلك، في أواخر آذار/مارسا

حو هؤالء النساء هن" مقاتالت "ويجب" أن ُيعاملن على هذا الن»إلى "داعش" لن ُيسمح لهن بالعودة: 

 .56«"..." ال توجد إمكانية تقبل عودة هؤالء النساء

 من القضايا القانونية. يسمح  هذا، وبصرف
ً
النظر عن التكاليف، يثير العرض العراقي عددا

العراق بتطبيق عقوبة اإلعدام التي تعارضها أوروبا. في إحدى الحاالت املبلغ عنها، ُحكم على أحد 

باإلعدام في العراق، لكن تم تخفيف ذلك إلى السجن مدى الحياة بعد أعضاء "داعش" من األوروبيين 

 .57االستئناف

وبينما يضمن الدستور العراقي الحق في محاكمة عادلة ويحظر التعذيب أو املعاملة املهينة، 

د  فإن النظام القضائي العراقي    على تقديم الضمانات الالزمة. ال يمكن  يع 
ً
 ولن يكون قادرا

ً
ضعيفا

 أو إساءة معاملتهم في الخارج، ولكن هل 
ً
للدول حماية مواطنيها الذين يتم إلقاء القبض عليهم تعسفا

يمكنها املشاركة بنشاط في ترتيب يضع مواطنيها في مستوى أقل من العدالة واملعاملة؟ هل ستكون 

 من ذلك، هل يمكن للبلدان التي تجرد مقاتلي "داعش" من جنسيتها املتابعة املستم
ً
رة مطلوبة؟ بدال

 ملعاملة رعاياها السابقين؟ ربما يمكنهم، إذا حصلوا على ضمانات مكتوبة وقدموا 
ً
أن تضع شروطا

 الدعم املالي في املقابل. ومع ذلك، يمكن للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن تتدخل ملنع البلدان

                                                           
53 Richard Lough and Caroline Pailliez, “France snubs Trump’s appeal to repatriate IS fighters en masse, for 

now,” Reuters, February 18, 2019. 
54 Ensor.  
55 James McAuley and Michael Birnbaum, “France to take back ISIS fighters, reversing policy in wake of U.S. 

withdrawal from Syria,” Washington Post, February 1, 2019. 
56 “French Foreign Minister: DAESH women will not be allowed back,” ANF News, April 1, 2019. 
57 “German ‘IS’ jihadi spared death sentence in Iraq,” Deutsche Welle, April 24, 2018. 
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األوروبية من املشاركة في مخططات تشتمل حتى على األشخاص مزدوجي الجنسية الذين يتم 

 إيداعهم في سجون البلدان ذات سجالت حقوق اإلنسان السيئة.

. يحظر القانون 58وتمثل سورية حالة أسوأ. لقد تم اتهام الحكومة بالفعل بارتكاب جرائم حرب

وطانهم إذا تعرضوا للتعذيب أو املعاملة القاسية أو املهينة. الدولي اإلنساني إعادة املحتجزين إلى أ

سينطبق على تسليم السجناء إلى الحكومات التي من املحتمل أن تس يء  نفسهيبدو أن املبدأ القانوني  

معاملتهم. يمكن للمرء أن يتصور فضائح سياسية مستقبلية في البلدان التي ُيحتجز رعاياها في 

 السجون السورية.

 وا لألكراد كي يحتجزوهم ألجل غير مسمىادفع

تفي "قوات سوريا الديمقراطية" نفسها )قوة شبه عسكرية( بهذا الغرض. إن سلطتها القانونية 

. لم تعرب السلطات السياسية الكردية عن اهتمامها بتحمل املسؤولية عن 
ً
غير معترف بها دوليا

، وهناك معارضة ألي ش يء قد يمنحهم  األسرى. وعلى أي حال، ال توجد دولة كردية معترف بها
ً
دوليا

غطاء السيادة. بالتأكيد ستعارض تركيا أي ترتيب يضفي الطابع الرسمي على الترتيبات الدولية مع 

 مسألة ما إذا كانت الدول املساهمة ستتحمل 
ً
األكراد. كما هو الحال مع العراق وسورية، هناك أيضا

 واملصير النهائي لهؤالء املحتجزين.بالتالي بعض املسؤولية عن ظروف األسر 

 ليكسبيبدو هذا في أفضل 
ً
 مؤقتا

ً
املجتمع الدولي الوقت للوصول لطريقة  األحوال تدبيرا

 
ً
منسقة. ومع ذلك، فمن السهل تصور ما ُينظر إليه في البداية كتدبير مؤقت يفي بالغرض، نظرا

 الستمرار التقاعس الدولي، ليصبح سمة دائمة للمشهد.

افقة اقبتهم مو  الدول بشكل فردي على إعادة مواطنيها والتحقيق معهم ومقاضاتهم أو مر

 للقوانين تفض  
ً
ل الواليات املتحدة والعديد من الدول األوروبية هذه السياسة. ولكن نظرا

الحالية، قد ال تتمكن جميع الدول األوروبية من مقاضاة من سافروا لالنضمام إلى "داعش" بنجاح. 

األمريكي بموجب بند الدعم املادي، حتى محاولة االنضمام إلى منظمة إرهابية أجنبية  يحظر القانون 

. يجوز لفرنسا أن تحاكم املقاتلين األجانب العائدين 
ً
 مشابها

ً
محددة. اعتمدت اململكة املتحدة قانونا

هذه  ملشاركتهم في مجموعة تشكلت لغرض اإلعداد لعمل إرهابي. لكن تفتقر الدول األخرى إلى مثل

                                                           
58 Syria war: Lawyers submit first war crimes cases against Assad,” BBC, March 7, 2019. See also Anne 

Barnard, “Inside Syria’s Secret Torture Prisons: How Bashar al-Assad Crushed Dissent,” New York Times, 

May 11, 2019. 
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القوانين وتجادل بأنه حتى لو تغيرت هذه القوانين اآلن، فال يمكن جعل هذا القانون بأثر رجعي. يطلب 

 يمنع االنضمام إلى  بعضهم
ً
 رسميا

ً
مجموعة معينة ملقاضاة من يقومون بذلك. يحتاج بعضهم تصريحا

اف أو القتل. وقد يكون من اآلخر إلى دليل على املشاركة الفعلية في جرائم إرهابية محددة مثل االختط

حظر استخدام األدلة املكتسبة من خالل عمليات  يعوق  الصعب الحصول هذا الدليل. وكذلك،

االستخبارات مثل املراقبة اإللكترونية املحاكمات في عدد من الدول األوروبية. لذلك يصعب تلبية 

 متطلبات قاعة املحكمة العادية في مناطق النزاع.

ييمات مختلفة حول احتمال أن يشارك املقاتلون العائدون إلى أوروبا في قدم املحللون تق

هجمات إرهابية في بالدهم بعد عودتهم. تميل التقديرات السابقة إلى أن تكون أعلى بسبب حقيقة أنه 

شملت األعداد القليلة من املسافرين الجهاديين العديد ممن ذهبوا إلى الخارج للحصول على تدريب 

 بعضهمت اإلرهابية في الوطن على وجه التحديد. في األيام األولى للحرب "األهلية"، سافر على الهجما

 مع تصاعد الصراع، بينما انجرف آخرون في 
ً
إلى سورية لتقديم املساعدة اإلنسانية وعادوا مبكرا

الخارج القتال، وانتهى بهم املطاف في تشكيالت املتمردين. زاد عدد األوروبيين الذين يسافرون إلى 

زيادة حادة، لكن  2012الجهادية( بعد عام  " )وغيره من التنظيماتداعشلالنضمام إلى تنظيم "

 العديد ممن أرادوا العيش تحت ظل "الخالفة" التي أنشأتها "الدولة اإلسالمية". 
ً
الهجرة شملت أيضا

 إنه مجتمع مختلط للغاية.

من املبكر للغاية إصدار حكم بشأن شخص إلى أوروبا، فقد يكون  1700رغم عودة أكثر من 

نواياهم بحمل الجهاد املسلح إلى الوطن. ذهب بعض هؤالء إلى سورية في وقت مبكر من الصراع 

. في اململكة املتحدة، تم تقييم نسبة كبيرة من هؤالء املسافرين األوائل بحلول أوائل عام 
ً
وعادوا مبكرا

. كما كثفت أجهزة االستخبارات m 59من القوميعلى أنهم لم يعودوا يشكلون مصدر قلق لأل  2019

 األوروبية وأجهزة إنفاذ القانون أنشطتها ملنع مثل هذه الهجمات. من ناحية أخرى، فإن الظروف التي

تطرف اآلالف من املواطنين األوروبيين واملقيمين في أوروبا لم تتغير بشكل جذري. سيكون أولئك أدت ل

على ترك "داعش" وراءهم، تحت ضغط من املتطرفين اآلخرين  الذين عادوا بخيبة أمل، مصممين

 لالنضمام مرة أخرى.

                                                           
59 “Shamima Begum: How do countries deal with people returning from IS?” BBC, February 15, 2019. 
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 في الواليات املتحدة. لوحظ قيام واحد فقط من بين األفراد الـ 
ً
الذين  281يختلف الوضع تماما

أنهم ذهبوا إلى الخارج للحصول على تدريب إرهابي أو قتال في صفوف  على أساسحددهم املؤلف 

هجوم  بعد عودته. وتم ، فيصل شهزاد( بتنفيذ 2010، )محاولة تفجير ميدان التايمز جماعة جهادية

 في الخارج وربما أسهم ذلك في
ً
–تطرفهم  تنفيذ هجومين إرهابيين مميتين من قبل أفراد أمضوا وقتا

لكن  –تامرالن تسارنايف 2013مطلق النار في ليتل روك كارلوس بليدسو ومهاجم تفجيرات بوسطن 

 .تلقوا أي تدريب إرهابي في الخارجم معرفة إذا كان لهم صلة بأي جماعة إرهابية أو لم تت

من إجمالي املسافرين من الواليات املتحدة في مؤامرات إرهابية بعد عودتهم، ولكن % 10شارك 

، لم يشارك سوى عائد واحد من سورية في مؤامرة إرهابية الحقة في الواليات 
ً
املتحدة. كما ذكرنا سابقا

. 2014في عام  n60خدم كمقاتل أجنبي مع جبهة النصرة -عبد الرحمن شيخ محمود  -الشخص املعني 

 بعد عودتهم من سورية أو بعد على  تم إلقاء القبض
ً
 .61وجيزة مدةجميع العائدين اآلخرين تقريبا

وبا قصيرة حتى إذا تمت إدانتهم بارتكاب جرائم ذات صلة باإلرهاب، فإن أحكام السجن في أور 

مقارنة باألحكام الطويلة التي صدرت في الواليات املتحدة، والتي قد ينظر إليها الكثير من األوروبيين 

 ما يقض ي املدانون في أوروبا أحكامهم 
ً
على أنها شكل مروع وغير مرغوب فيه من االضطهاد، ونادرا

. وقد 62ي السجون األوروبيةكاملة. قد تزيد مدة السجن من التطرف. يمثل التطرف مشكلة خطيرة ف

يكثف املقاتلون األجانب العائدون املسجونون من تشددهم وقد يعملون على تطرف اآلخرين. إن 

 على جهود 
ً
 إضافيا

ً
 وأولئك الذين أمضوا محكوميتاهم سيشكل عبئا

ً
مراقبة األشخاص عموما

 للشك واملخاطر، لم تقب
ً
. نظرا

ً
 مكافحة اإلرهاب املجهدة واملشتتة أصال

ً
 ل سوى قلة من الدول رسميا

. ومعظم املسافرين قد عادوا من oاستعادة مواطنيها املحتجزين لدى " قوات سوريا الديمقراطية"

 تلقاء نفسهم إلى بالدهم.

 

 

                                                           
60 “Columbus Man Sentenced for Providing Material Support to Terrorists, Making False Statements to 

Authorities,” United States Attorney’s Office: Southern District of Ohio, U.S. Department of Justice, January 

22, 2018. 
61 Jenkins, A Group Portrait of America’s Jihadists. 
62 “Twenty-Third Report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team.” 
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 أو إنشاء محكمة دولية جديدة (ICC) استخدام املحكمة الجنائية الدولية

املتحدة لفرز املحتجزين في الوقت اقترح األكراد إنشاء محكمة دولية تحت رعاية األمم 

. يوجد العديد من التعقيدات. في حين أن 64. وقد أيدت بلجيكا هذه الفكرة، رغم التحفظات63الحالي

فقد تعاملت  –دا ويوغوسالفيا والعراقوروان غنورمبر –هناك سابقة دولية كبيرة للمحاكم الخاصة 

دة الجماعية والقتل الجماعي والتطهير العرقي اإلبا–كل هذه مع هؤالء املتهمين بارتكاب جرائم حرب 

"القاعدة" منظمتين إرهابيتين، فإن تنظيم "داعش" و تعد  وتعذيب السجناء. رغم أن األمم املتحدة 

" أو تقديم قدر من الدعم قد ال يصل في حد ذاته إلى مستوى جريمة مجرد االنضمام إلى "داعش

نشئت في عام 
ُ
الحرب. قد تكون هناك حاجة للتجريم الفردي. تتعامل املحكمة الخاصة بلبنان، التي أ

عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني، لجريمة اإلرهاب، وهو أمر مهم ألنها املحكمة الدولية  2009

مقتل رئيس الوزراء  اللبناني –إنشاؤها للتعامل بشكل صريح مع أعمال اإلرهاب الوحيدة التي تم 

سابقة بالنسبة للمحاكم من أجل محاكمة أولئك الذين قاتلوا من  حسبانها. لذلك، يمكن 65السابق

أجل "الدولة اإلسالمية" أو ساندوها دون الحاجة بالضرورة إلى إثبات جرائم الحرب أو الجرائم ضد 

 ة.اإلنساني

 عدوانيون من املتوقع أن يعلن املجتمع الدولي أن جميع أعضاء املنظمات املصنفة إرهابية هم 

عالي البحار والنخاسين قبل أوهو تصنيف ينطبق على القراصنة في  –أعداٌء لإلنسانية–بطبعهم 

 قرون مضت. لذلك هم دون حماية القانون ويمكن التعامل معهم من قبل أي دولة. كان أقرب ش يء

مشابه حدث في العصر الحديث هو استمرار مالحقة مجرمي الحرب النازيين ومحاكمتهم حتى على 

مستوى الحراس العاديين في معسكرات االعتقال. )وهذا يتطلب اتفاقية دولية جديدة، والتي ربما ال 

 يمكن القيام بها في الوقت املناسب لتطبيقها على املعتقلين في سورية(.

القانونية هناك األمور العملية. تتعامل املحكمة الجنائية الدولية مع القضايا  املسألة ما وراء

الفردية رفيعة املستوى التي تشمل املسؤولين عن الفظائع الجماعية. يمكن تقديم قادة "داعش" إلى 

                                                           
63 Sarah El Deeb, “U.S.-backed Kurds want international tribunal for ISIS detainees,” Military Times, March 

25, 2019. 
64 Wladimir van Wilgenburg, “Belgian government supports international prosecution for ISIS fighters,” 

Kurdistan24, February 21, 2019. 
65 The author is grateful to Daphne Richemond-Barak for drawing his attention to this and other legal 

precedents. 
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ه إلى أن 2015املحكمة الجنائية الدولية، لكن املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أشار في عام 

رغم أن بعض املقاتلين األجانب شاركوا في جرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب، إال أن من كان يقود 

 في املعاهدة املنشئة 
ً
"داعش" في املقام األول هم مواطنون من العراق وسورية. )ال يعد أي منهما طرفا

هم أمام املحكمة كانت للمحكمة الدولية( ، وبالتالي فإن فرص التحقيق مع مقاتلي "داعش" ومحاسبت

 من 66محدودة
ً
. وتضع املحكمة الجنائية الدولية عادة، مسؤولية جرائم الحرب على القيادة بدال

 ما تستغرق إجراءات املقاضاة في املحكمة الجنائية 
ً
التركيز على الجنود. باإلضافة إلى ذلك، غالبا

 من األشخاص.الدولية سنوات، ومن الناحية املؤسسية، لم تحاكم املحكمة عدد
ً
 كبيرا

ً
 ا

عالوة على ذلك، ال تدعم جميع الدول املحكمة الجنائية الدولية. الواليات املتحدة ليست 

، وألغت في نيسان/أبريل 
ً
، تأشيرة املدعي العام رئيس املحكمة الجنائية، الدولية ألنه فكر 2019عضوا

 .67نستان بتهم جرائم حرب محتملةفي محاكمة األفراد العسكريين األمريكيين الذين خدموا في أفغا

إنشاء محكمة االتحاد األوروبي للتعامل مع القضايا األوروبية وهي قيد  عنهناك فكرة 

السويد، على سبيل املثال، إلى فكرة إنشاء محكمة دولية أو على مستوى أوروبا مع  املناقشة. تطرقت

.  عدم وجود إجماع في اآلراء إال أن . 68مجلس االتحاد األوروبي
ً
 سياسيا

ً
حول هذه القضية يشكل تحديا

ال تدعم كل الدول األوروبية إعادة أولئك الذين ذهبوا لالنضمام إلى "داعش" أو العيش في الخالفة 

املزعومة التي أوجدتها. إن إعادتهم إلى األماكن التي قد يتحركون فيها بشكل فوري أو عبر الحدود يمثل 

 للجميع. قد ال يتمكن معار 
ً
ضو إعادتهم إلى الوطن من منع بعض الدول بشكل  فردي من إعادة تهديدا

 مواطنيها، ولكن يمكنهم رفض دعم جهود اإلعادة إلى الوطن على نطاق أوروبا.

                                                           
66 “Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, on the alleged crimes 

committed by ISIS,” International Criminal Court website, April 8, 2015. See also Katherine Brown, 

“Returning Foreign Fighters–what are the ethical and practical responsibilities,” University of Birmingham 

website, July 2018. 
67 Marlise Simons and Megan Specia, “U.S. Revokes Visa of I.C.C. Pursuing Afghan War Crimes,” New York 

Times, April 5, 2019. 
68 Rachel Kennedy, “What is Europe’s approach to repatriating ISIS members? Euronews answers,” Euronews, 

March 7, 2019. See also “Sweden calls for international tribunal to bring ISIS fighters to justice,” Local 

(Sweden’s news in English), March 7, 2019. 
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ال توجد محكمة دولية تستطيع حل  مشكلة أين يمكن احتجاز املدانين ما لم تتفق كل دولة 

 على تولي رعاياها واملحافظة عليهم. لكن هل
ً
من املشروع أن ُيحتجز املواطنون في سجون بلد  مسبقا

 بدون أن تحاكمهم في محاكمها وبموجب قوانينها الخاصة؟

 تدخل الواليات املتحدة بدون حق لوضع يدها على املحتجزين كمحاولة أخيرة واحتجازهم

.يبقى "داعش" بموجب القانون 
ً
ا  أجنبي 

ً
ا  إرهابي 

ً
 دة تحالقادت الواليات املتح األمريكي، تنظيما

ً
فا

 لتدميره. ال تزال القوات العسكرية األمريكية منتشرة في جميع أنحاء إفريقيا والشرق األوسط 
ً
دوليا

وآسيا، وتساعد الحكومات املحلية في قتالها ضد التنظيم والقيام بعمليات خاصة. يعد مسؤولو 

 إرهابي
ً
. لدى الواليات املاملخابرات األمريكية أن تنظيم "الدولة اإلسالمية" يمثل تهديدا

ً
 مستمرا

ً
تحدة ا

 الوسائل للقيام بذلك.
ً
 دافع كبير لضمان أال يفلت املعتقلون. ولديها أيضا

قال املسؤولون األمريكيون: إن املقاتلين األجانب الذين ال يمكن إعادتهم إلى بالدهم يمكن 

حتجز جهاديون أجانب إحضارهم إلى السجن العسكري األمريكي في خليج غوانتانامو في كوبا حيث يُ 

، طلب الرئيس ترامب من 2018. وخالل خطابه في اتحاد الواليات لعام 2002آخرون منذ عام 

ع الواليات املتحدة بجميع الصالحيات »الكونغرس  أن يضمن في الحرب ضد "داعش" و"القاعدة"، تمتُّ

حث  69«غوانتاناموآلن خليج الالزمة الحتجاز اإلرهابيين ... وفي العديد من الحاالت سيكون مصيرهم ا

 في سورية إلى غوانتنامو
ً
. وقال املتحدث 70الرئيس ترامب على إرسال مقاتلي "داعش" املعتقلين حاليا

 عن إعادة األسرى »باسم البنتاغون بخصوص سياسة املعتقلين 
ً
ال يزال سجن غوانتنامو بديال

 . 71«املحتجزين اآلن لدى "قوات سورية الديمقراطية

 بين املعنيين بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان، التي  ستثير مثل
ً
هذه الخطوة بال شك احتجاجا

 لها بالنسبة للعديد من األوروبيين. )لكن إذا كان هذا االحتجاج سيكون أكبر 
ً
في أصبح غوانتنامو رمزا

                                                           
69 Scott Neuman, “Trump Signs Order to Keep Prison at Guantanamo Bay Open,” NPR: The Two-Way, 

January 31, 2018. 
70 “Senators Urge President Trump to Send ISIS Fighters to Guantanamo Bay,” press release from the Office 

of Tom Cotton, January 22, 2019. 
71 Carol Rosenberg, “U.S.: Guantanamo still an option for ISIS captives in Syria who can’t go home,” 

McClatchy, February 6, 2019. 
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 من غوانتانام حال
ً
و تم تسليم املحتجزين لقضاء بعض الوقت في السجون العراقية أو السورية بدال

 غير واضح(.
ً
 يبقى أمرا

 أحكامهاكانت املحاكم العسكرية في غوانتنامو بطيئة للغاية؛ في الواقع، تم إسقاط عدد من 

في نيسان/أبريل  q. رغم أنه تم عكس بعض قرارات املحاكمpمن قبل املحاكم الفيدرالية األمريكية

بناًء على تضارب املصالح الخفية للقاض ي العسكري، إال أنه تمت إعاقة املالحقات القضائية  2019

 بسبب حقيقة أن الكثير من األدلة الالزمة للمالحقة القضائية تم الحصول عليها بما يسميه 
ً
عموما

ها كثيرون   بعضهم "أساليب استجواب مسبقة" ويعد 
ً
لى عيحصل املتهمون . ال يمكن أن r72تعذيبا

ة الشاغرة في غوانتنامو،  محاكمات عادلة، ولن يتم إطالق سراحهم. قد يكون هناك ما يكفي من األسر 

 إضافة عدد صغير من املعتقلين إلى 
ً
  40لكن سيكون من الصعب سياسيا

ً
الذين ما زالوا في  73معتقال

. وهوغوانتانامو، على الصعيد املحلي، 
ً
 أمٌر غير مقبول دوليا

خيل أن تتولى الواليات املتحدة رعاية مئات املقاتلين األجانب. سوف تستحوذ من الصعب أن نت

، ما يزيد من احتمال االحتجاز إلى أجل غير مسمى دون مقاضاة 
ً
على العملية القضائية املتصلبة أصال

ومحاكمة وتدمير صورة العدالة املقدمة. وقد علمت الواليات املتحدة أنها بمجرد أن تقبل الوصاية، 

الصعب للغاية إقناع الدول األخرى باستعادة رعاياها، الذين قد يتم تجريد بعضهم من  من

 .74جنسيتهم

 بمقاضاة اإلرهابيين األجانب في محاكم الواليات املتحدة 
ً
يسمح القانون األمريكي أيضا

النظامية، والتي ستكون لها شرعية دولية أكبر. من املفترض أن هذا سيشمل فقط املعتقلين ذوي 

القادة وأولئك الذين شاركوا في جرائم إرهابية ضد مواطنين أمريكيين في الخارج. –القيمة العالية 

 سيكون تقدي
ً
 ذا شعبية سياسيا

ً
م الذين شاركوا في اختطاف وقتل مواطنين أمريكيين في سورية أمرا

الواليات املتحدة، ولكن عارضه آخرون ممن يفضلون إرسالهم إلى غوانتنامو ألسباب  لدى بعضهم في

 متنوعة. فال شك أن القضية ستكون مسيسة للغاية.

                                                           
72 “Guantanamo by the Numbers,” Human Rights First, October 10, 2018. 
73 Ibid. 
74 Arun Rath, “Trump Inherits Guantanamo’s Remaining Detainees,” NPR, January 19, 2017. 
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 مسؤوليةلذلك نصح بالفعل بعض الخبراء القانونيين األمريكيين بعدم تحمل الواليات املتحدة 

ل هذه الرغبة الضغط على الحكومات . ويمكن أن يقلل التعبير عن مث75مقاضاة محتجزي "داعش"

 األوروبية إلعادة مقاتليها إلى وطنهم ومقاضاتهم.

  

                                                           
75 Benjamin R. Farley, “Shifted Burdens: The U.S. as Detainer of Last Resort,” Just Security, February 26, 2019. 
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 تبجح وتشويش

  األمر هذا
ً
. وهو يصف الوضع الحالي. تثير التحذيرات ه سياسة مفترضة، ولكنليس خيارا

  التنسيق الدولييظل ، لكن والتهديدات القلق  
ً
للغاية. تقوم كل دولة بعملها الخاص، حيث  معقدا

بينما يعد آخرون بمحاكمة أو  ؛من جنسيتهمة بتجريد أولئك الذين ذهبوا إلى سوري بعضهميقوم 

 محاولة إعادة تأهيل أو تجاهل املشكلة.

حدد االتحاد األوروبي ذلك على أنه مسألة ذات أولوية وقدم مجموعة من التدابير القانونية 

ة االتحاد األوروبي واألفراد على التعامل مع املقاتلين األجانب العائدين، لكن هذه عملية لزيادة قدر 

 لن يحرك أحٌد . ندرك أن هذه ظروف خاصة وعاجلة ويجب عدم التسامح معها. سوف 76بطيئة
ً
 ساكنا

 ما لم يكن هناك حادث كبير يسلط الضوء على الخطر أو الكارثة اإلنسانية التي تستدعي االهتمام

 الدولي.

 تواجه الواليات املتحدة أعداد
ً
أقل بكثير من العائدين املحتملين ولديها مجال أوسع في  ا

 
ً
بعض األفراد البارزين، إما القادة أو أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد  مقاضاتهم. قد يكون هناك أيضا

.
ً
 األمريكيين، والذين ترغب الواليات املتحدة في إعادتهم ومالحقتهم قضائيا

 من األمور ذات األهمية الخاصة للواليات املتحدة، هذا، و 
ً
، مقاضاة ما تبقى من "البيتلز" مثال

وهي خلية مكونة من أربعة مقاتلين أجانب بريطانيين متورطين في تعذيب وقطع رؤوس الرهائن –

من األمريكيين واثنين من الرهائن  ما يشمل اثنين، بما في ذلك "داعش"الغربيين املحتجزين لدى 

 
ُ
 تل واحد من األربعة في غارة جوية أمريكية. تم القبض على آخر وهو في السجن في تركيا.البريطانيين. ق

  كما يوجد
ً
. وافقت الحكومة البريطانية، "قوات سوريا الديمقراطية"من قبل  اثنان محتجزان حاليا

ن إلى اململكة املتحدة وتجريدهما من جنسيتهما، على التي لم تكن ترغب في رؤية الرجلين عائدي

القضائية في الواليات املتحدة من خالل تبادل األدلة التي جمعتها بشأن تهما مالحقفي ساعدة امل

اإلعدام عقوبة  أفعالهما. وقد فعلت ذلك دون الحصول على الضمانات املعتادة بعدم مواجهة االثنين

                                                           
76 “The return of foreign fighters to EU soil: Ex-post evaluation,” European Parliamentary Research Service, 

May 2018. 
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 عترضت والدة أحدهما على هذا الترتيب في املحكمة، لكن ُرفض طلبها فيأو إرسالهما إلى غوانتنامو. ا

 .77ينايركانون الثاني/

  

                                                           
77 Adam Forrest, “High Court rejects challenge over UK sharing evidence about suspected Isis ‘Beatles’ 

terrorists with US,” Independent, January 18, 2019. 
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 االستنتاجات

قد تشكل مراجعة جميع الخيارات الحلول املفضلة مجدية،  قد ال تكون و ال يوجد حل واضح، 

 .
ً
، وقد تشير إلى بعض املسارات للمض ي قدما

ً
مجرد ترك املقاتلين األجانب  بعض األفكار املحبطة سلفا

 
ً
 ليس خيار أحرارا

ً
 مناسبةاملواطنة هو استجابة غير  هم منالهروب. تجريدهم من . يجب منعا

عدد محدود فقط من الحاالت. إن دفع األكراد الحتجاز  تطبيقها في، وعلى أي حال، يمكن ةوعكسي

 طويل ا
ً
 ةألجل. تسليمهم بالجملة إلى سورياملعتقلين هو إجراء محتمل على املدى القصير، وليس حال

والعراق سيخلق مشاكل أخرى. املحكمة الجنائية الدولية ليست املكان املناسب. إن إنشاء محكمة 

 هعدم رفضيجب دولية جديدة هو احتمال 
ً
للغاية ومن املحتمل أن يستغرق  ، ولكن قد يكون معقدا

. ولألسباب نفسها، فإن
ً
 –مة رسمية متعددة الجنسيات أي محك تشكيل األمر وقًتا طويال

ً
، مثال

  –محكمة أوروبية
ً
غير مرجح. على األرجح، سيتم التعامل مع هذه القضية على املستوى  يبدو أمرا

 سيخلص إلى مزيج من القرارات منوهذا  .تاملنهجيا ه سيتم تقبل العديد منما يعني أن ،الوطني

، واإلجراءات األمريكية األحادية الجانب التي تستهدف والتخبط غير املنسقاإلعادة إلى الوطن، 

 األمريكيين 
ً
 قليال

ً
 من املعتقلين اآلخرين املحددين. وعددا

 تفعيل بعض منهجيات العملالفوض ى، كما هو الحال مع معظم األشياء، يمكن  تعمفي حين 

مكن . يفي العمل خاذهيجب إجراء عملية جرد للمحتجزين وتصنيفهم كإجراء أول يجب اتهذا املزيج. في 

، ورغبتهم في العودة، واستعدادهم بحسب الدور الذي لعبوه في "داعش"تصنيف املقاتلين األجانب 

 على النساء.نفسها  املعايير تنطبقملواجهة املحاكمة أو حتى االعتراف بجرائمهم ومساعدة السلطات. 

الفصل بينهما  . قد يكون صعوبة غيرمع طفل ص ةتائبالم غير وستشكل األ نقاذ االطفال. إيجب  بينما

 
ً
 و ال مفر منه في بعض الحاالت،  أمرا

ً
 مدانا

ً
يتم إرساله إلى مثل أن يكون األب/األم الوحيد مجرما

  سياسةهو الالسجن، لكن ال يمكن أن يكون ذلك 
ً
. يجب اتخاذ هذه القرارات املتبعة في الحاالت كافة

 على أساس كل حالة على حدة.

املحاكم الدولية، يجب أن يكون من املمكن وضع ترتيب متعدد  من غير املمكن إنشاء إذا كان

 "الديمقراطية اقوات سوري". يمكن أن يتم ذلك في األراض ي التي تسيطر عليها لتحقيقالجنسيات ل

  حسبانهاوينبغي  "داعش"التي شاركت في حملة التحالف ضد  نفسها تحت رعاية الحكومات
ً
عنصرا

 في
ً
 مهمتها. أساسا
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 الفرز واملقابالت واالحتجاز واملقاضاة

 يجب اتخاذ كل  إجراء من بين هذه اإلجراءات على حدته، 
 
املقاتلين والعائالت من أجل  ُز ر  ف

العودة واملحاكمة وإمكانية الحبس أو إعادة التأهيل والعودة إلى املجتمع، وإجراء املقابالت معهم 

 ، إذ لكل  منهاأو زيادة فهمنا لجاذبية الجهاد والعقلية والشبكاتألغراض جمع املعلومات االستخبارية 

 أهداف مختلفة. يجب أن تتضمن عملية إجراء املقابالت عدة عناصر، لكل منها أهدافه الخاصة.

، ولكن . ولن يكون هنا أي بصيص أملصعباأل  همةامللتزمين امل عزل الجهاديينتمثل عملية 

 مع مرور الوقت. عند تقييم درجة وهي ظالل قابلة لالنتشار، يهاااللتزام والتشدد علظالل  تطغى

الحماس األولي عدم االعتماد على حجم  االلتزام بالقضية املتطرفة، قد يكون من الضروري  استمرارية

شعر ي. ربما كان ةإلى سوري في البداياتذهبوا عندما الذي أبداه املسافرون عندما كانوا يخططون أو 

القاسية التي رأوها مقارنة بما كانوا القواعد والقوانين بخيبة أمل إن لم يشعروا بالصدمة من  بعضهم

يتخيلون عندما ذهبوا ألول مرة. في الوقت نفسه، قد يكون هؤالء الذين رافقوا األزواج أو غيرهم من 

ال يبدي بعضهم ما يز  هلويبقى السؤال أو العراق. ة وجودهم في سوري تطرفوا في مدةأفراد األسرة 

 املحتملين في املخيمات؟ "داعش"أو الخوف من مخبري وممثلي  املشاعر الجهادية بسبب الوالء

 استعداد حكومات املقاتلين األجانب  يختلفكما 
ً
 . إنلقبول املجازفة بإعادة مواطنيها أيضا

عزز امليل الطبيعي ن ستو العائد تورط بها الهجمات اإلرهابية املاضية والحديثة التي تاريخ استعراض

عند عودة املواطنين إلى الوطن، األمر الذي قد يرقى إلى عدم  الرتكاب أخطاء من ناحية أخذ الحيطة

 .بين جميع العائدين والتعامل معهم بالسوية نفسها الرغبة في التمييز

املتوافرة تقييم قدرة الحكومات املحلية على محاكمة األفراد على أساس األدلة وسُيشكل 

 في ع
ً
 آخر مهما

ً
وسائل  األفراد عن طريق تجنيدب "داعش" مقاتلي عدد منيقوم هذا التحقيق نصرا

 على نطاق واسع، ما يعني أن هناك  التواصل االجتماعي  
ً
  حجما

ً
التي ُيحتمل أن من املعلومات  كبيرا

 على تجريم أنفسهم 
ً
ةفي وسائل التواصل االجتماعي قبل وأثناء تكون دليال التي قضاها املسافرون  املد 

، وقد يكون من الصعب ربط طلق املقاتلون على أنفسهم أسماء خاصة بالحرب. ومع ذلك، يةفي سوري

. وسيكون جمع املعلومات 78بأفراد محددين بشكل قانوني الفعلية لهذه األسماءالهويات 

                                                           
78 Paul Cruickshank, “A View from the CT Foxhole: Peter Edge, ICE Acting Deputy Director, and Wil van 

Gemert, Europol Deputy Director,” CTC Sentinel 10:1 (2017). 
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كن استخدامها في ، وسيهدف جزء منه إلى جمع األدلة التي يم، هو اإلجراء املطلوباالستخبارية

منافذ  إغالق  ملنافذ وا جنيدالت طرق معلومات استخبارية حول  جمُع ، إذ سيسهُل املالحقة القضائية

 في املستقبل. التجنيد هذه وخطوط اإلمداد باملجندين

، فإن وجود املئات من املحتجزين وأفراد األسرة في مكان االستباقيباإلضافة إلى هذا التحقيق 

. والثقافة املتفرعة عنهااء مقابالت أوسع تهدف إلى زيادة فهم العقليات الجهادية واحد سيتيح إجر 

 جزء حسبانه هذا أمر طوعي وال يجب
ً
من التحقيق القانوني. يجب بذل جهد ملقابلة كل فرد، وليس  ا

من  إلى في املخيمات من التعرف بسهولة"داعش" املقيمين فقط الراغبين في التحدث، ملنع جواسيس 

 املقابلة. يمكن اتخاذ خطوات أخرى في التي يقضونها  املدة ن أن يتعاون ببساطة عن طريق طول يمك

 حول هذا املوضوع. لبناء حاجز من السرية

 املقابالت، واملهاراتاملتدربين إلجراء  يجب إجراء تقييم مبدئي لتقييم املوارد املطلوبة، وعدد

ن الغرض مزمنية محددة.  في مدةنة ملعالجة هؤالء األفراد اللغوية، والبنية التحتية املادية في بيئة آم

فرز السكان، وليس املحاكمات. يجب مشاركة املعلومات التي تم جمعها أثناء عملية هو  املقابالت هذه

 
ً
  الفرز بسهولة بين الدول املعنية وفقا

ً
، وليس بروتوكوالت لتبادل للقواعد املتفق عليها محليا

سيحول ذلك دون  . ينبغي في الوقت نفسه، تحسين الظروف في املخيمات.املعلومات االستخبارية

أن البؤس غير الضروري واألزمات اإلنسانية املحتملة ويحسن البيئة إلجراء املقابالت. يمكن  هيمنة

 بدعم من قوات التحالف. األمن   "قوات سوريا الديمقراطية"توفر 

إلى بلدانهم األصلية  إعادتهمالناس من املخيمات و هو إخراج التدقيق للفرز الهدف من هذا إن  

 
ً
 أو إعادة دمجهم في املجتمع وفقا

ً
 يلغيللخطط الوطنية املعمول بها. لن  حيث يمكن محاكمتهم رسميا

شكلة ، املإعادة املقاتلين األجانب ووضعهم في السجن أو وضعهم تحت نوع آخر من الضوابط

 أ–حتملة امل
ً
ا  إرهابي 

ً
 لكونهم تهديدا

ً
 للتطرف في املستقبل. و مصدرا

– دول أوروبية عديدةالتطرف وإعادة الدمج املزيد من االهتمام. وضعت مسألة إزالة ستحق ت

أو إزالة برامج للوقاية من التطرف  –هولندا والسويد واململكة املتحدةالدانمارك وفرنسا وأملانيا و 

 التطرف
ً
هذه الدول  في البداية وال تزال تكافح توقعتهمن الذي  ، لكن القضايا املعنية أكثر تعقيدا
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من  ناجع أفضلقد عملت بشكل ملنهجيات واملسارات املتبعة يبدو أن بعض ا الجهود.هذه  لتحسين

 . 79وكل اإلجراءات قائمةغيرها. 

 لمن املحتمل أن يكون العائدون من سوري
ً
لرفض املجتمعي واالنتقام املحتمل في ة موضعا

قدرتهم على العمل  تعوق  اآلخر قد عانى من صدمة عقلية شديدة قد بعضهم املستقبل. قد يكون 

 . إنه جهد طويل األجل.80بشكل طبيعي في املجتمع

، ال  إلعادة مقاتلي "داعش" إلى دولهم األصليةتواجه أي جهود 
ً
 من حبسهم عداًء استثنائيا

ً
بدال

  حدةفي أوروبا والواليات املت لسائداملناخ السياس ي اظل سيما في 
ً
الدولة تاريخ أفعال ". إن حاليا

الفظيعة، والخوف من اإلرهاب الذي تؤكده الهجمات املستمرة، ورهاب اإلسالم،  "اإلسالمية

تعامل الحكومات الغربية مع هذه القضية. ية كيفتحدد واملشاعر املتزايدة املناهضة للهجرة، سوف 

مخاطر سياسية. هذا  وتتطلب نالسياسيي بملعب يمكن لبرامج إزالة التطرف أن تصبح بسهولة كرات

ال يعني أن أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وغيرها ال يمكنهم تطوير برامج مناسبة لبيئاتهم 

 االجتماعية والسياسية.

مع التزام الحكومة واملشاركة املجتمعية، يمكن للبرامج التي تهدف إلى إزالة التطرف أن تساعد 

ف اإلرهابي وليس القضاء عليه. لقد استثمر البريطانيون بكثافة في برامج من خطر العن في الحد  

التدخل الوقائي وإزالة التطرف التي يقودها املجتمع املحلي على املستوى الفردي، ويمكنهم تحقيق 

. ويشمل ذلك ة" ألولئك العائدين من سوريمنضبطةاململكة املتحدة "عودة  تدير. 81قدر من النجاح

                                                           
79 For a comparative survey of de-radicalization programs, see Rohan Gunaratna and Sabariah Hussin eds., 

Deradicalisation and Terrorist Rehabilitation: A Framework for Policy-Making and Implementation 

(Abingdon, U.K.: Routledge, 2018) and Rohan Gunaratna and Sabariah Hussin, International Case Studies of 

Terrorist Rehabilitation (Abingdon, U.K.: Routledge, 2018). 
80 Sabariah Binte Mohamed Hussin, “Deradicalisation and Rehabilitation: Way Forward for Returnees,” RSIS 

Commentaries, April 8, 2019. 
81 Paul Cruickshank, “An Interview with: Usman Raja,” CTC Sentinel 8:7 (2015); Paul Cruickshank, “A View 

from the CT Foxhole: Dr. Angela Misra, Co-Founder, The Unity Initiative,” CTC Sentinel 10:10 (2017); Paul 

Cruickshank, “A View from the CT Foxhole: Shaun Greenough, Case Strategy and Mentor Supervisor, The 

Unity Initiative,” CTC Sentinel 12:2 (2019). 
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االستبعاد املؤقتة" )الضوابط داخل البلد(، والتحقيقات الجنائية،  قراراتدام "استخاحتمال 

  .82شخص 400 ـعاد بالفعل ما يقدر بلقد وإعادة التأهيل وإعادة االندماج في املجتمع. 

العنف، فسوف اإلمداد ب طرق  قطعيمكن أن يوافق الجميع على أنه إذا لم يمكن تغيير البيئة و 

الدولة "يستمر إنتاج اإلرهابيين الجهاديين. لن تؤدي عودة املئات من قدامى املحاربين في تنظيم 

إال إلى تفاقم املشكلة. من ، السجن املمكنة مدة بخالف تدخل الحق، مع عدم وجود "اإلسالمية

العائدين ما بعد السجن. مج إزالة التطرف أو الجهود األخرى إلعادة تأهيل االضروري وجود نوع من بر 

ء منهاقد يكون من املفيد معرفة املزيد عن مسارات الحياة التي جذبت املسافرين إلى سوري د  ، ة والب 

ه إليه  ملقابالت أثناء وجود اقضايا يمكن البحث فيها وفائدة إجراء  من تقريرالوهذا يؤكد ما نب 

 " في املخيمات.ى سر السكان األ "

 
ً
استكشاف الفرص التكتيكية التي قد يوفرها العائدون. يميل مجتمع  قد يكون من املفيد أيضا

 
ً
، ولكن مكافحة اإلرهاب إلى التركيز بشكل حصري على أولئك الذين قد ال يزالون يشكلون تهديدا

 
ً
بعض األشخاص الذين قد يتم تحويلهم إلى أصول  بالنظر إلى األرقام، يجب أن يكون هناك أيضا

، لكن الهدف هو مهٌم  أمٌر  تطبيق العدالةاألفراد عن متابعة مسارهم. إن  يمكن أن تساعد في تثبيط

حل الصراع املسلح، وهذا يتطلب التفكير بشكل استراتيجي وإبداعي الستغالل الفرص التي توفرها 

 الظروف الحالية.

، ونتيجة لذلك، تم اعتقال عدد ةفي العراق وسوري احتلها "داعش"استعادة األراض ي التي  تتم

  هكبير من مقاتلي
ُ
مستمر. كيف يمكن  "داعش"شكله ي. لكن التهديد الذي هسر وأنصاره وأفراد أ

، وليس مجرد "الدولة اإلسالمية"استخدام املعتقلين الحاليين كمورد في الكفاح العاملي املستمر ضد 

 تهديد أو عبء؟ ما هي مخاطر املحاولة مقابل مخاطر عدم املحاولة؟

. تساعد 83يطلبون العودةفرنسا وبلجيكا بعض املقابالت مع من إحراز تقدم. أجرت  تم

ضرورية لتحسين احتماالت  تعد   الواليات املتحدة البلدان على تطبيق القوانين واإلجراءات التي

                                                           
82 Rumyana van Ark, British Citizenship Revoked, Bangladeshi Citizenship Uncertain–What Next for 

Shamima Begum (The Hague: International Centre for Counter-Terrorism, March 11, 2019). 
83 Kennedy. 
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 85ملحتجزينأخذ بصمات ايتم  .84املالحقة القضائية
ً
مع تعزيز  ، ما سيساعد في منعهم من السفر دوليا

بالتطرف، وهي منظمة أوروبية تضم ممارسين في جميع  ةوعيتشبكة ال صدرتأتقنية مراقبة الحدود. 

 ملساعدة الحكومات واملجتمع املدني  
ً
 .86على "إعادة التنشئة االجتماعية" للعائدين أنحاء أوروبا، دليال

، "قوات سوريا الديمقراطية"الجهود مفككة ويبدو أن التقدم بطيء. استعادت تبقى لكن 

تشرين ، في ةفي سوري " "داعش"الدولة اإلسالمية"الرقة، عاصمة مدينة املتحدة،  بدعم من الواليات

وأمر بسحب  2018ديسمبر كانون األول/ في "داعش". أعلن الرئيس ترامب هزيمة 2017أكتوبر األول/

مارس آذار/، في ةفي سوري "داعش"جميع القوات األمريكية. سقطت باغوز، آخر بلدة تحت سيطرة 

2019. 

هي نصر.  2014عليها في عام  واستعادة األراض ي التي سيطر "داعش"من الواضح أن هزيمة 

دماء وكلفت ال، القتال فيها صعب ،مدمرة للغاية كثر من أربع سنواتأل متدتاالتي حملة اللقد كانت 

الجهد الحال في جميع الحروب، مع خسائر فادحة بين املدنيين واملقاتلين. قلل  هو، كما والثروات

اإلنجاز العسكري بسهولة  كان من املمكن أن يفشل هذاالعسكري بشكل كبير من التهديد اإلرهابي. 

 لو لم يتعامل بشكل جيد مع ما أنجزه
ُ
ما يشمل مقاتلين تل اآلالف من الجهاديين. بما في ذلك . ق

أن التحدي كبير  وعائالتهم رهن االحتجاز. رغم "داعش"، ال يزال اآلالف من مقاتلي ومؤيدين نشطين

وال يمكن تجاهل املخاطر، يجب أال ُيسمح للمحتجزين اآلن بأن يصبحوا الجيل القادم من اإلرهابيين 

 الفشل في إعادة دمجهم أو إبعادهم عن املجتمع.بسبب 

  

                                                           
84 Nathan A. Sales, Acting Under Secretary for Civilian Security, Democracy, and Human Rights, “After the 

Caliphate: A New Global Approach To Defeating ISIS,” U.S. Department of State, April 30, 2019. 
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April 18, 2019. 
86 Marije Meines, Merel Molenkamp, Omar Ramadan, and Magnus Ranstorp, RAN Manual—Responses to 
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ً
 :. انظر أيضا

Brian Michael Jenkins, The Origins of America’s Jihadists (Santa Monica, CA: The RAND 

Corporation, 2017).  

[d كانت هناك جهود مكثفة إلجراء املقابالت التي تركز على املقاتلين واملدنيين األملان أثناء الحرب ]

مقابلة  2400 نحو RANDالعاملية الثانية وبعدها مباشرة. خالل حرب فيتنام، أجرت مؤسسة 

مع أسرى الفيتكونغ واملعتقلين الفيتناميين الشماليين، واملنشقين الذين غادروا الجيش 

، والالجئين من مناطق القتال، وغيرهم ممن لديهم 
ً
الفيتنامي أو الجيش الفيتنامي الشمالي طوعا

دراية بعمليات الفيتكونغ وقوات شمال فيتنام. إذا وضعنا املعارضة املفهومة والواسعة النطاق 

، فقد قدمت تقاري
ً
ر هذه لحرب فيتنام والفشل النهائي للجهود األمريكية في جنوب فيتنام جانبا

 بشكل غير عادي للمعلومات حول االضطرابات السياسية والعسكرية 
ً
 غنيا

ً
املقابالت مصدرا

وفيتكونغ وجيش شمال فيتنام والحياة الريفية الفيتنامية. في رأي املؤلف، لو تم إيالء اهتمام 

رت التوقعات السياسية للواليات املتحدة واستراتيجيتها العسكري ة. إن أكبر لهذه املادة، لغي 

الهدف من ذكر الدراسة هنا هو بالتأكيد عدم إيقاظ الخالفات القديمة أو اإلعالن عن حرب 

وليس –فيتنام كمثال يجب محاكاته، بل لإلشارة إلى إجراء مقابالت واسعة النطاق ومتعمقة 

االستجواب فقط للحصول على معلومات استخباراتية عملية أو مقابالت موجزة لتقييم الخطر 

https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE251.html
https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE251.html
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، وال سيما  –حاكمة املحتملةاملأو 
ً
ي إلى فهم أعمق لخصم ما يزال كبيرا لنهج الذي ليمكن أن تؤد 

ينضم به اآلالف من الشباب والشابات إلى مؤسسة ال تحرض على العنف فحسب، وإنما تعلن 

عن فظائعها. كانت املشاريع التي تهدف إلى إجراء مقابالت مع اإلرهابيين قليلة ومتواضعة في 

 ، ولكن مع ذلك أنتجت رؤى قيمة وذات صلة بالسياسات.نطاقها

[e  كانت هناك تقارير تفيد بأن ] يتعرضن للتهديد من قبل املزيد من » بعض النساء في املخيمات

زوجات مسلحين من روسيا وشمال أفريقيا من مقاتلي "داعش"، الذين قالوا إنهن كن  يحاولن 

 «. داخل املخيم "داعش"تطبيق قواعد 

” Jane Arraf, “Misery Grows At Syrian Camp Holding ISIS Family Members,” NPR, May 

23, 2019. 

[f ح أحدث خريطة للعراق أعدها معهد  معزولة للهجمات املستمرة من [ توض 
ً
دراسة الحرب جيوبا

 قبل "داعش" ومناطق دعم كبيرة في شمال وغرب العراق وفي جنوب وشرق سورية.

ISIS Operating Areas: April 16, 2019,” Institute for the Study of War. 

[g للمادة 
ً
من ناحية من اتفاقية جنيف الرابعة "يتعين على أطراف النزاع،  132[ مع ذلك، ووفقا

، السعي خالل األعمال القتالية إلبرام اتفاقات لإلفراج عنهم أو، إعادتهم إلى الوطن أو أخرى 

لد محايد لفئات معينة من األسرى، وال سيما األطفال العودة إلى أماكن اإلقامة، أو اإلقامة في ب

والنساء الحوامل واألمهات مع األطفال والصغار، والجرحى واملرض ى، واألسرى الذين تم 

ةاحتجازهم   طويلة" مد 

[h ] أعلن الرئيس ترامب أنه سيتم سحب جميع القوات األمريكية من 2018في كانون األول/ديسمبر ،

وزير الدفاع جيمس ماتيس إلى االستقالة. ومع ذلك، في شباط/فبراير  سورية، وهو قرار دفع

 جندي سيبقون. 200، أعلن البيت األبيض أن 2019

Dion Nissenbaum and Nancy A. Youssef, “U.S. Military Now Planning to Leave as Many 

as 1,000 Troops in Syria,” Wall Street Journal, March 17, 2019. 

، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قالوا إن ما يصل 2019آذار/مارس  17في 

فى رئيس هيئة األركان املشتركة الجنرال جوزيف دانفورد جندي قد يبقون في سورية. ن 1000إلى 

https://www.npr.org/2019/05/23/726075657/misery-grows-at-syrian-camp-holding-isis-family-members
https://www.npr.org/2019/05/23/726075657/misery-grows-at-syrian-camp-holding-isis-family-members
http://iswresearch.blogspot.com/2019/04/isis-resurgence-update-april-16-2019.html
https://www.wsj.com/articles/u-s-military-now-preparing-to-leave-as-many-as-1-000-troops-in-syria-11552853378
https://www.wsj.com/articles/u-s-military-now-preparing-to-leave-as-many-as-1-000-troops-in-syria-11552853378
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التقرير الذي يقول إن االنسحاب املخطط لشهر شباط/فبراير قد تغير، لكنه أضاف أن التخطيط 

 استمر.

“U.S. denies plans to leave 1,000 troops in Syria,” Defense Post, March 18, 2019. 

 

[iلقد ]  ت على جواز سفر
 
عارض املحامون الذين يمثلون مثنى حال والدها وقت والدتها؛ لقد حصل

 أمريكي مرتين.

Jonathan Shaub, “Hoda Muthana and Shamima Begum: Citizenship and Expatriation 

in the U.S. and U.K.,” Lawfare, February 25, 2019. 

[jفي ]  السابقة  ، تم تجريد مواطن أمريكي الجنسية من جنسيته إلخفائه إدانته2019نيسان/أبريل

 في إسرائيل بمشاركته في هجوم إرهابي.

“Man convicted of bombing Israeli bus loses U.S. citizenship,” Associated Press, April 

26, 2019. 

، سعت وزارة العدل األمريكية إلى إلغاء جنسية إيمان فارس، وهي ناشطة من تنظيم 2017في عام 

دينت في عام 
ُ
عت وزارة العدل أن فارس أدلت  2003القاعدة أ بالتخطيط لتدمير جسر بروكلين. اد 

 بتصريحات كاذبة عندما تقدمت بطلب للحصول على الجنسية.

 Robert Chesney, “DOJ Sues to Revoke the Citizenship of Convicted al Qaeda 

Operative Iyman Faris (A Naturalized Citizen),” Lawfare, March 20, 2017.  

 ، حكم قاض  فيدرالي ضد الحكومة.2018في تموز/يوليو 

“Judge rejects US efforts to strip citizenship from terrorist jailed in Illinois,” Associated 

Press, July 21, 2018.  

أيلول/سبتمبر، تم تقديم عدد  11سجنها. منذ أحداث  مدة مر القضية بينما تكمل فارستست

 من مشاريع القوانين إلى الكونغرس بهدف تجريد اإلرهابيين من جنسيتهم.

James H. Martin, “Terrorism-Related Loss of Citizenship–A Policy Review,” master’s 

thesis, Naval Postgraduate School, Monterey, California, September 2016. 

https://thedefensepost.com/2019/03/18/us-dunford-denies-1000-troops-syria/
https://www.lawfareblog.com/hoda-muthana-and-shamima-begum-citizenship-and-expatriation-us-and-uk
https://www.lawfareblog.com/hoda-muthana-and-shamima-begum-citizenship-and-expatriation-us-and-uk
https://apnews.com/fcc479d98d894b5f9cc21dae0b34b641
https://apnews.com/fcc479d98d894b5f9cc21dae0b34b641
https://www.lawfareblog.com/doj-sues-revoke-citizenship-convicted-al-qaeda-operative-iyman-faris-naturalized-citizen
https://www.lawfareblog.com/doj-sues-revoke-citizenship-convicted-al-qaeda-operative-iyman-faris-naturalized-citizen
https://www.lawfareblog.com/doj-sues-revoke-citizenship-convicted-al-qaeda-operative-iyman-faris-naturalized-citizen
https://apnews.com/27486280a8c441b6880965cd38761819
https://apnews.com/27486280a8c441b6880965cd38761819
https://core.ac.uk/download/pdf/81222385.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/81222385.pdf
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[k ،ومواطنة أملانية واحدة على األقل إلى السلطات العراقية 
ً
 فرنسيا

ً
[ تم تسليم اثني عشر مواطنا

 بموافقة البلدان األصلية حسبما ورد.

[l وفًقا ]شخص من االتحاد األوروبي قد سافروا إلى مناطق  5000 نحو لليوروبول، ُيعتقد أن هناك

قد عادوا إلى  1500، كان يعتقد أن حوالي 2017الصراع في سورية والعراق. بحلول أواخر عام 

تلوا. 1000عتقد أن ديارهم؛ ويُ 
ُ
 قد ق

“TESAT-2018: European Union Terrorism Situation and Trend Report,” Europol, 2018. 

 

[m ]نحو 
ً
 تمت محاكمتهم. %10نحو مواطن بريطاني سافروا إلى سورية.  400 عاد مثال

“UK Nationals Returning from Syria,” They Work for You, UK House of Commons, 

All Commons debates on 18 February 2019. 

[n سافر عبد الرحمن محمود إلى سور ] قصيرة كعضو في  وحارب مدةحيث تدرب  2014ية في عام

جبهة النصرة، التابعة لتنظيم القاعدة في سورية. عاد إلى الواليات املتحدة في حزيران/يونيو 

ط 2014
 
 مقاتل أجنبي "جهادي". كان قد خط

ً
، بعد وقت قصير من مقتل شقيقه، وهو أيضا

غيرهم من املسؤولين الحكوميين، لكن للحصول على أسلحة لشن  هجمات على ضباط الجيش و 

 مكتب التحقيقات الفيدرالية ألقى القبض عليه قبل أن يتمكن من تطوير خططه.

[o قبلت كوسوفو عودة ]بمساعدة  ةمن املقاتلين وأفراد األسر الذين تم نقلهم من سوري 110

 أمريكية.

Fatos Bytyci, “Kosovo brings back fighters, families of jihadists from Syria,” Reuters, 

April 19, 2019. 

 وبحسب ما ورد، عاد بعض املقاتلين األجانب الهولنديين بمساعدة الحكومة.

Bruce Bawer, “Dealing with Europe’s ISIS Returnees,” FrontPage, February 20, 2019. 

 أعلنت فرنسا مؤخر 
ً
 يالفرنسيين املحتجزين حال "الجهاديين" أنها ستعيد ا

ً
  في املعسكرات السورية.ا

James McAuley and Michael Birnbaum, “France to take back ISIS fighters, reversing 

policy in wake of U.S. withdrawal from Syria,” Washington Post, February 1, 2019. 

[p في عام ]نقضت املحكمة العليا في الواليات املتحدة إدانة أحد املحتجزين على أساس أن 2012 ،

فه املزعوم. انظر  دين بها لم تكن جريمة وقت تصر 
ُ
 الجريمة التي أ

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018
https://www.theyworkforyou.com/debates/?id=2019-02-18c.1193.0
https://www.theyworkforyou.com/debates/?id=2019-02-18c.1193.0
https://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKCN1RW007
https://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKCN1RW007
https://www.frontpagemag.com/fpm/272907/dealing-europes-isis-returnees-bruce-bawer
https://www.washingtonpost.com/world/europe/france-to-take-back-isis-fighters-reversing-policy-in-wake-of-us-withdrawal-from-syria/2019/02/01/5d3de5a8-2648-11e9-b5b4-1d18dfb7b084_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/europe/france-to-take-back-isis-fighters-reversing-policy-in-wake-of-us-withdrawal-from-syria/2019/02/01/5d3de5a8-2648-11e9-b5b4-1d18dfb7b084_story.html
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Josh Gerstein, “Court overturns conviction of bin Laden driver,” Politico, October 16, 

2012. 

، ألغت محكمة استئناف فيدرالية إدانة العقل املدبر املزعوم لتفجير املدمرة األمريكية 2019في أبريل 

القضية قد كشف أنه كان يبحث عن وظيفة في الحكومة على أساس أن القاض ي في  2000كول في عام 

ز".  القاض ي قانون "استبعاد االنطباع النابع من التحي 
 
 الفيدرالية أثناء ترؤس املحاكمة، وبالتالي أحدث

Missy Ryan, “In a setback for Guantanamo, court throws out years of rulings in USS Cole 

case,” Washington Post, April 16, 2019. 

[q ألغت محكمة االستئناف األمريكية ]مقاطعة كولومبيا سنتين من قرارات قاض ي املحكمة ب

 ترأس اإلجراءات في قضية تفجير املدمرة األمريكية. الذي العسكرية

Charles Gallmaeter, “Federal appeals court vacates more than two years of decisions by  

military judge overseeing the USS Cole bombing case,” Jurist, April 17, 2019. 

 

[rمن بين املحتجزين البا ] 780لغ عددهم  
ً
فرج عن  معتقال

ُ
 دون توجيه  731في غوانتانامو، أ

ً
شخصا

زينتهم إليهم، وتوفي تسعة بينما كانوا  ج  يزالون رهن االحتجاز، من بينهم ثمانية  ال 41و، ُمحت 

 
ٌ
  أدانتهم اللجان العسكرية. ثالث

ُ
بط  لغي  من هذه اإلدانات قد أ

ُ
 ت وأ

 
بشكل أخرى  إدانات ت ثالثل

 ين.تاثن تينإدان الذي أبقى على األمرجزئي، 

 

https://www.politico.com/blogs/under-the-radar/2012/10/court-overturns-conviction-of-bin-laden-driver-138572
https://www.politico.com/blogs/under-the-radar/2012/10/court-overturns-conviction-of-bin-laden-driver-138572
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/in-a-setback-for-guantanamo-court-throws-out-years-of-rulings-in-uss-cole-case/2019/04/16/6c63e052-606b-11e9-bfad-36a7eb36cb60_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/in-a-setback-for-guantanamo-court-throws-out-years-of-rulings-in-uss-cole-case/2019/04/16/6c63e052-606b-11e9-bfad-36a7eb36cb60_story.html
https://www.jurist.org/news/2019/04/federal-appeals-court-vacates-more-than-two-years-of-decisions-by-military-judge-overseeing-uss-cole-bombing-case/
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