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 مقدمة 

ملواجهة عودة    ،�� الوقت املناسب   ،يمكن االستفادة م��امتسقة ومتماسكة    �س�� العديد من ا�ح�ومات إ�� تطو�ر سياساٍت 

اإلرهابي�ن األجانب املقاتل�ن  إ��    ،وأفراد عائال��م  ،اآلالف من  م��م  العديد  انضم  العراق وسور�ا، حيث   �� الن�اع  من مناطق 

 ا�جماعات ا�جهادية، ال سيما تنظيم داعش. 

الصدد،   هذا  مدَّ ��  مع  مقابالت  املؤلفون  وألبان    عام�ن   ع�نأجرى  و�وسني�ن  وسو�دي�ن  وهولندي�ن  فر�سي�ن  وقضاة 

ة حاكم وم  ،عن الصعو�ات املرتبطة بتبادل املعلومات  �جمع معلوماٍت ،  2021و�ونيو    2019، �� الف��ة ب�ن د�سم��  و�وسوفي�ن

األجانب اإلرهابي�ن  أجر   املقاتل�ن  العائدات. كما  ممارس�  مقابالٍت   واوالنساء  التطرفمجال  ��    نمع   ، تھالعنيف وم�افح  منع 

السابق�ن داعش  مقات��  تأهيل    عرفةمل  ،ومع  إعادة   �� ا�حالية  األجانباالتجاهات  اإلرهابي�ن  إدماجه  ،املقاتل�ن   م، و�عادة 

 .�م�اوطأإ��  مو�عاد��

الصومال. أجرى  ب�� مقد�شو،    2020�ستند هذا التقر�ر أيًضا إ�� البحوث امليدانية ال�ي أجراها اثنان من املؤلف�ن �� ف��اير  

 عن ممث�� م�افحة   املؤلفان مقابالٍت 
ً

التا�ع لوزارة األمن الداخ��، فضال مع قادة برنامج إعادة تأهيل املنشق�ن �� الصومال 

الع   ،اإلرهاب التطرف  وم�افحتھومنع  والنساء   ،نيف  الوط�ي،  األمن  و�الة  وممث��  مقد�شو،  وعمدة  الرئيس  مكتب  من 

املنشقات عن حركة الشباب، فرع القاعدة �� الصومال، والشيوخ، وقادة ا�جتمع ا�ح��، والزعماء الديني�ن، واأل�اديمي�ن،  

وأ  اإل�سان،  حقوق  مجال   �� والناشط�ن  واملشرع�ن،  وا�حام�ن،  من  والقضاة،  وغ��هم  املد�ي،  ا�جتمع  منظمات  عضاء 

 .املمارس�ن �� مجال منع التطرف العنيف وم�افحتھ

  هم و�عادة تأهيلاملقاتل�ن األجانب العائدين عن ا�جماعات املتطرفة  ع�� الرغم من السمات العديدة املم��ة ل��امج فك ارتباط  

إدماج واملستمرة،    همو�عادة  النشطة  الصراع  بيئات  ذلك بما  ��  األبحاث    ��  من  املكتسبة  البحثية  الرؤى  فإن  الصومال، 

 للتنفيذ الناجح ملثل هذه ال��امج.الالزمة إثراء العناصر الرئيسة �سهم �� امليدانية 
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 منع انت�اس��م و  نقاش �شأن إطالق سراح ال�جناء املتطرف�ن العنيف�ن

التا�ع   جهادي    100، من املقرر إطالق سراح أك�� من  (و�الة تطبيق القانون األور�ية)  ليورو�ول لوفًقا ملركز م�افحة اإلرهاب 

الف  ال�جون  مختلف  من  بحلول  ي مدان  املتحدة  الواليات   �� املتوقع 20231عام  درالية  اإلفراج  اق��اب  ومع  �شعر  ع��م  .   ،

واحتمال معاودة    ،و�عادة إدماجهم  ،العديد من مسؤو�� م�افحة اإلرهاب و�نفاذ القانون بالقلق إزاء اإلفراج عن هؤالء األفراد 

  .2اإلجرام

أحداث أو  ب�ن ا�جرم�ن املرتبط�ن ب  ممارسة األعمال العنيفة واإلرهاب �ش�� البحوث ا�حديثة إ�� أن ا�خاوف من العودة إ��  

من املدان�ن ا�جهادي�ن ��    557  عدد�� امللفات القانونية ل  أساس من ال�حة. و�� بحٍث ي�ون لها  اإلرهاب قد ال  قضايا تتعلق ب

متتالية من    ا فقط من املتشددين سيظلون �شط�ن ع�� موجاٍت ا صغ��ً ب�جي�ا منذ التسعينيات، وجد �عض املؤلف�ن أن "عددً 

انخفاض معدالت العودة إ�� اإلجرام  وقد �ش��  و�ظلون مصدر قلق رئيس للشرطة وأجهزة االستخبارات.    ،التشدد ا�جهادي

 .3"أجهزة األمن الب�جيكية إ�� نجاح  لباحثون ه االذي وجد 

ح�ن   اهتماٍم   تع�نيأنھ  و��  إيالء  وم�افحتھ  العنيف  التطرف  منع  ممار�ىي  معاودة    ع��  ملعدل  ��  االنوثيق  اإلجرام، خراط 

مهم ع�� نجاح ال��نامج، يجب عل��م أيًضا االع��اف باملفاهيم ا�خاطئة السائدة حول استخدام مصط�ح العودة إ��    كمؤشرٍ 

 اإلجرام وفائدتھ كمقياس لل��ديد �� استخالص استنتاجات عامة.

املرة الثانية، أي عند أفضل �� التنكر �� أعمالهم ��    -من جميع األنواع-  ع�� سبيل املثال، يمكن أن ي�ون العديد من ا�جناة

ا  
ً
رتكب العديد من ا�جرائم دون الكشف ع��ا، ولم يجد علماء ا�جر�مة واملمارسون �عد طرق

ُ
اإلفراج ع��م. عالوة ع�� ذلك، ت

فّعالة لتحديد ارت�اب جر�مة. وثمة متغ�� آخر هو أن ا�خاوف �شأن معاودة اإلجرام قد ت�ون أك�� انتشاًرا �� �عض الدول  

نظًرا ألن �عض الشب�ات ا�جهادية أك��    ؛ول أخرى. ففي العديد من البلدان األورو�ية، قد ت�ون ا�خاوف أك�� حدةمقارنة بد

وهو أمر غ�� �حيح بالضرورة �� حالة    -وهو �� حد ذاتھ عامل خطر محتمل �� إطالق سراح اإلرهابي�ن املدان�ن-  تطوًرا هناك

  .4الواليات املتحدة

وهنا  العودة إ�� اإلجرام.  ب  النقاش املتعلقم�افحة اإلرهاب ��  إنفاذ القانون و يجب ع�� املرء أيًضا أن �ع��ف بأ�عاد سياسات  

املق��حة ا�حلول  أحد  مس�ى-  �ساعد  غ��  ألجل  التعسفي  عدٍد   -االحتجاز  توضيح  �عر�ف   ��  كيفية  حول  األسئلة  من  كب�� 

 الديمقراطية.  ول ھ أو تصوره، ولكن مثل هذه السياسة غ�� ممكنة �� الد وتأث��ه أو فهم ،العودة إ�� اإلجرام

إ��    ،ببساطة  ،تكمن املسألة الرئيسة �� كيفية تقييم فعالية برنامج إعادة تأهيل املتطرف�ن. ومن شأن ارتفاع معدل العودة 

اإلجرام أن �ش�� إ�� فشل ال��نامج، ولكن العكس ليس �حيًحا بالضرورة: فمن ا�خطأ القول بأن معدالت العودة املنخفضة  

 
1 Lorenzo Vidino and Bennett Clifford, “A Review of Transatlantic Best Practices for Countering Radicalization in 
Prisons and Terrorist Recidivism”, EUROPOL, April 2019, 
https://extremism.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2191/f/ECTC%20Transatlantic%20Practices.pdf  
2 “Worldwide hundreds of convicted terrorists to be released from prison by 2023,” Counterterrorism News: For 
and About The Balkans, May 2020. 
3 Thomas Renard. (2020). “Overblown: Exploring the gap between the fear of recidivism and the evidence,” 
Combating Terrorism Center, available at https://ctc.usma.edu/overblown-exploring-the-gap-between-the-fear-of-
terrorist-recidivism-and-the-evidence/ 
4 First author discussion with a Belgian law enforcement officer. May 2020. 

https://extremism.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2191/f/ECTC%20Transatlantic%20Practices.pdf
https://extremism.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2191/f/ECTC%20Transatlantic%20Practices.pdf
https://extremism.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2191/f/ECTC%20Transatlantic%20Practices.pdf
https://ctc.usma.edu/overblown-exploring-the-gap-between-the-fear-of-terrorist-recidivism-and-the-evidence/
https://extremism.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2191/f/ECTC%20Transatlantic%20Practices.pdf
https://ctc.usma.edu/overblown-exploring-the-gap-between-the-fear-of-terrorist-recidivism-and-the-evidence/
https://ctc.usma.edu/overblown-exploring-the-gap-between-the-fear-of-terrorist-recidivism-and-the-evidence/
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ة التأهيل ال�ي �س��دف األفراد "ذوي ا�خاطر املنخفضة"  �ش�� إ�� النجاح. فع�� سبيل املثال، من املتوقع أن تؤدي جهود إعاد 

  .5إ�� انخفاض معدالت معاودة اإلجرام، �غض النظر عن ال��نامج املقدم

�� البلقان ملاذا يمكن أن ي�ون وصف �عض ال��امج ذات املؤسسات اإلصالحية    ى حدإأو�ح ضابط �عمل ��  �� هذا الصدد،  

 جاحات مضللة:معدالت العودة املنخفضة بأ��ا ن

واأليديولوجية  الدينية  القناعات  ذوي  أي  ا�خطورة'؛  'منخف�ىي  ال�جناء  حالة   �� التأهيل  إعادة  برنامج  نجح  "لقد 

ال��نامج   �� تطوعوا  لقد  [داعش].  [ال��نامج].    ماا  متأكًد   لسُت   .الضعيفة  إليھ  بحاجة  �انوا  ال�جناء أما  إذا  حالة   ��

ا�" الصعب  فرة"،  و خطمرتف��  داعش] عند  بذلك   القول من  [مثل  اإلرهابية  ا�جماعات  دعم  إ��  �عضهم  ، حيث عاد 

 .6اإلفراج ع��م"

   استخدم �عض ال��امج أفرادً �باختصار،  
ُّ
إن مشارك��م �� ال��نامج ��  ف  ، و�التا��؛  اعمليً ال�لمة  ب�ل مع�ى    وا عن التطرِف تخل

 ارتباطهم بالتطرف.   ا، لفّكِ سببً   تنتيجة، وليس 

 املسألة ال�ي ال تقل  
ً
إ�� الساحة مؤخرً اًح و وضك��  ا�خداع األ��    أهمية مثل عثمان خان، املوا��    ا �عد حاالٍت . وقد ظهر هذا 

اثن�ن من   املوت  طعن ح�ى  الذي  مالذين �شرفون عليھ  لداعش  م��  العنيف  ركز  التطرف  ب  �� حفٍل �افحة  إعادة  لالحتفال 

إ�� ممارسة �شاٍط �نتطرفامل  تأهيل أنفسهم  ف��ا األفراد  ال�ي ال �عود  ا�حاالت   �� عنيف، يمكن أن تنخفض معدالت   . وح�ى 

�عد ف��ة اإلبالغ املطلو�ة، ع�� سبيل املثال، ��  الذين يتم إشراكهم  األفراد  كتشف أمر  لم يُ معاودة اإلجرام �ش�ل مضلل إذا  

 . 7متطرفة لعب أدوار لوجستية �� جماعٍة 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
5 irst and fourth author interview with Mohamed Ali, DRP Program Director, Mogadishu, Somalia. February 2020  
6 Ref 
7 Ibid. 



 

6 
 

 

 و�عادة التأهيل و�عادة اإلدماج طمناقشة فك االرتبا

 

ل األسئلة املتعلقة بما إذا �ان ينب�� ع�� ال��نامج إعطاء األولو�ة لفّكِ 
ّ
جزًءا    همتأهيلإعادة  برامج  ع��  املتطرف�ن  ارتباط    �ش�

الفكرة القائلة بأن ا�ح�ومات تحتاج إ�� االختيار ب�ن  . إن  8ش ا�حا�� املتعلق باملقاتل�ن اإلرهابي�ن األجانباكب�ً�ا من جوهر النق 

�ل��ما �ش�ٍل -  االثن�ن إ�� تحقيق  ينب�� أن ��دف  أ��ا ال  أن    -تلقائي  أو  إ��  إذ �ش�� �عض األبحاث  يمكن أن �سبب إش�الية. 

دون �غي��   ،� املواقفقف. وع�� العكس من ذلك، يمكن أن يحدث �غي�� �ا�� املو   التغي�� السلو�ي يمكن أن يحدث دون �غي��ٍ 

   سلو�ي.

نعوا من ترك ا�جماعات املتطرفة أو الذين ال يوافقون ع�� أساليب العنف ال�ي �ستخدمها جماعة إن روايات األفراد الذين ُم 

املثال، شاركت امرأة عائدة من   قد ت�ون بمثابة تفس�� ألولئك الذين �غ��ون سلوكهم دون �غي�� املعتقد. فع�� سبيِل  ،إرهابية

ض ف��ا رجال و�ساء لل��ديد بالقتل أو الضرب ح�ى  حاالت �عرّ   مع مؤلفي هذ التقر�راألرا�ىي ال�ي �سيطر عل��ا حركة الشباب  

ا�جماع الفرار من  العم�� السلو�ي عن    فراد ذلك ردع األ   ة. و�� ح�ن أنَّ املوت �عد محاول��م  مثل    فإن،  ترك ا�جماعةباملع�ى 

 .9�� املواقف ضد حركة الشباب وأيديولوجي��ا هذه األحداث �انت بمثابة نقاط انطالق لتحوالٍت 

امل  �� التغ��ات  رؤ�ة  �دون    اتعتقدو�مكن  امل   غي��اٍت حدوث  اإلرهابي�ن  سلوك  طر�قٍة ��ك��  أي  �عرفون  ال  الذين  أخرى   �ن، 

ا�حياةمل إ��  .  واصلة  حاجة  هناك  أن  املدى  االرتباط  فك  كما  طو�لة�و   ،للمتطرف�نالطو�ل  ع��  لف��ة  تأهيلهم  لتجنب   عادة 

ا إلعادة  ا�حتملة  إ��  10نخراطهم ا�خاطر  البحوث  �ش��  املثال،  سبيل  ع��  إندونيسيا،  حالة  ففي  عاودوا  ألفراد    حاالٍت . 

 .11اتيات والثمانينيالسبعين ��   لصراع �� أفغا�ستان امتطرف عنيف �عد سنوات من مشارك��م األولية ��  �� �شاٍط  االنخراط

زة  ّف ح مالعائدين كعوامل  املقاتل�ن اإلرهاب�ن األجانب  البلقان ع�� أدوار  دول  إنفاذ القانون ��    سؤولو شدد م إضافة إ�� ذلك،  

. وأشار مسؤول بوس�ي �� مجال م�افحة عاودة االنخراط �� األ�شطة اإلرهابيةللعودة إ�� اإلجرام، أو عوامل خطر محتملة مل 

سراحھ أطلق  �ج�ن  ب�ن  االتصال  باحتمال  املرتبط  ا�خطر  إ��  العراق  ،اإلرهاب  إ��  سافروا  الذين  ولك��م   وأولئك  وسور�ا 

 تمكنوا من ال��رب من أجهزة األمن لدى عود��م.

�سبب معتقدا��م األيديولوجية أو الدينية، يجب النظر ��    ،ح�ى �� ا�حاالت ال�ي ال ينضم ف��ا األفراد إ�� ا�جماعات اإلرهابية

لفّكِ  التعليمبتلك ا�جماعات من خالل وسائل    املتطرف�ن  ارتباط  اتخاذ تداب��  النف�ىيو   ،(مثل  إ�� ذلك) و�  ،العالج  عادة  وما 

 
8 As cited in Alastair Reed, Jeanine de Roy van Zuijdewijn and Edwin Baker. (2015). “Pathways of foreign fighters: 
Policy options and their (un) intended consequences,” ICCT, available at http://www.icct.nl/download/file/ICCT-
Reed-De-Roy-Van-Zuijdewijn-Bakker-Pathways-Of-Foreign-Fighters-Policy-Options-And-Their-Un-Intended-
Consequences-April2015(1).pdf 
9 First and fourth author focus group interview with al Shabaab women defector. Samadoon Institute, Mogadishu, 
Somalia. February 2020.  
10 Sylvene See. (2018). “Returning foreign terrorist fighters: A catalyst for recidivism among disengaged terrorists,” 
Counter Terrorist Trends and Analysis 10 (6), 7-15. 
https://www.jstor.org/stable/26435161?seq=9#metadata_info_tab_contents 
11 Ibid. 

https://eeradicalization.com/afghanistan-report-three-jihads-us-withdrawal-and-delusions-oved-lobel/
https://eeradicalization.com/afghanistan-report-three-jihads-us-withdrawal-and-delusions-oved-lobel/
https://eeradicalization.com/afghanistan-report-three-jihads-us-withdrawal-and-delusions-oved-lobel/
https://www.jstor.org/stable/26435161?seq=9#metadata_info_tab_contents
http://www.icct.nl/download/file/ICCT-Reed-De-Roy-Van-Zuijdewijn-Bakker-Pathways-Of-Foreign-Fighters-Policy-Options-And-Their-Un-Intended-Consequences-April2015(1).pdf
http://www.icct.nl/download/file/ICCT-Reed-De-Roy-Van-Zuijdewijn-Bakker-Pathways-Of-Foreign-Fighters-Policy-Options-And-Their-Un-Intended-Consequences-April2015(1).pdf
http://www.icct.nl/download/file/ICCT-Reed-De-Roy-Van-Zuijdewijn-Bakker-Pathways-Of-Foreign-Fighters-Policy-Options-And-Their-Un-Intended-Consequences-April2015(1).pdf
https://www.jstor.org/stable/26435161?seq=9#metadata_info_tab_contents
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وسائل    همتأهيل خالل  األئمةمن  يلق��ا  ال�ي  الدينية  ا�حاضرات  املدنية  ،(مثل  ت�ون    ،واملشاركة  أن  يجب  كما  ذلك).  إ��  وما 

التأهيل ملساعدة األ فك االرتباط جزءً أساليب   إعادة  يتجزأ من عملية  التخ�� عن ا�حفزات  افر ا ال   �� السابقة والعالقات  د 

حيا�� بأسلوب  املرتبطة  أن  .  12املتطرف  مالسامة  األفراد كما  لهؤالء  بالنسبة  األهمية  بالغ  أمر  االرتباط  فك  جهود  �عظيم 

إ�� ميولهم املتطرفة،   ةدو عالعتماد أسلوب حياة جديد. ومن املرجح أن يؤدي التفاعل مع التأث��ات السابقة إ��  إلقناعهم با

رضة  ي�ونون ف��ا أقل عُ   ،مؤلم. و�تع�ن تقديم املساعدة �� خلق حياة جديدة  أمربنية تحتية اجتماعية �املة    تركوال شك أن  

 مرة أخرى إ�� عالقا��م وعادا��م القديمة. عودةلل

املدان، واألهم  حية ال�ي ترصد اإلرها�ي  صال اإل عمليات املراقبة    تطو�رترك��ها نحو    الدول لت �عض  تحقيًقا لهذا الهدف، حوّ 

املتطرفة العنيفة. فهولندا، ع�� سبيل املثال، �عتمد ع��   ممن ذلك أ��ا تحاول معا�جة عوامل الدفع وا�جذب املرتبطة بميوله

جاهًد  �س��  الذي  السلوك  ملراقبة  ا�حا��  مجتمٍع برنامجها  �عز�ز  إ��  أمنً   ا  اإلرهابي�ن.  أك��  سراح  إطالق  �عد  هذه  تألف  تا 

ات ال�ي  عقو�اإلشراف ع�� ال  إ���دف  �ون). و شدد (اإلرهابيون واملتطرفون واملت   TERمن فر�ق متخصص �عرف باسم  الوحدة  

 
ً

  .13عند اإلفراج ع��م همو�عادة تأهيل ،اإلرهابي�ن املدان�ن   عن توف�� خيارات بديلة إلعادة إدماجتفرضها ا�حاكم، فضال

املراقبة واإلفراج أهمية   برامج  فّعالة ومصممة �ش�ٍل وجود  تدرك  تأهيل  إعادة  التخفيف من  بحيث  خاص    خطة  إ��  �س�� 

نقاط الضعف ال�ي �سببت �� تحول الفرد إ�� التطرف �� املقام األول. إن اتباع ن�ج واحد يناسب ا�جميع ال يؤدي إ�� النجاح،  

إ�� اهتمام يحتاجون  ن  �ن املدان� اإلرهابيذلك أن  وقد بدأت العديد من ال��امج �� االبتعاد عن نموذج موحد إلعادة التأهيل.  

ا�جذر�ة  و�رشاد  األسباب  تحديد  ع��  �عمالن  السابق.    ،متخصص�ن  السلوك   اس��اتيجياٍت ال��امج    تطور لذا،  ومحفزات 

من خطة العالج ا�خاصة    كجزٍء   -�� ��اية املطاف-  هاذنّفِ ثم ت  ، فالتكيّ مساعدة األفراد ع��  و   ، قليل نقاط الضعفة لت نوعمت

األفراد  14��ا هؤالء  تزو�د  إن  فعّ .  للتنفيذ  ،الةباس��اتيجيات  املدى    أمٌر   ،للتكيف  ،وقابلة  ع��  النجاح  لتعز�ز  األهمية  بالغ 

ف��ة   �عد  معا�املراقبةالطو�ل  و�دون  � ج.  أن  األرجح  من  وصارمة،  مكثفة  القديمة  عودة  أساليبھ  إ��  املدان  ألن   ؛اإلرها�ي 

 شكالت امل
ُ
 حل ع�� النحو ال�ا��. األساسية قد ال ت

 ما ي�ونون قد  قد ت�ون عملية إعادة اإلدماج صعبة بالنسبة لبعض املقاتل�ن اإلرهابي�ن األجانب،  
ً
قضوا سنوات  أل��م غالبا

أن   املرجح  ومن  القضبان.  خلف  ا�حياة  ع��  واعتادوا  ال�جن   �� عقوًدا،  ح�ى  أو  قد  عدة،  وسائل    ت ظهر ت�ون  من  العديد 

خالل هذا اإلطار الزم�ي، وكث�� م��ا، إذا أ�ىيء استخدامھ، يمكن أن    ،وغ��ها من التطورات ا�جتمعية  ،التكنولوجيا ا�حديثة

السابقة التوجهات  إ��  للعودة  إضافية  موارد  السابق�ن  للمتطرف�ن  ا�جتم��    .15يوفر  التقدم  ع��  امل��تبة  اآلثار  إ��  و�النظر 

ا  من  استغالل  كجزء  ز�ادة  عدم  ضمان  بم�ان  األهمية  من  فإن  لالختبار،  التوج��ية  واملبادئ  لألح�ام  املوارد  املتطرف�ن  هذه 

�� ذلك قدرات  ما�جديدة عند اإلفراج ع�� بما  بإعادة اإلدماج،  املتعلقة  العناصر  �� مختلف  تنظر  أن  ا�حاكم  . و�جب ع�� 

 . مراقبتھاإلفراج عن الفرد و ثار امل��تبة عن اآلاملراقبة املصممة للتخفيف من  

 
12 Ibid 
13 Ibid. 
14 “Worldwide hundreds of convicted terrorists to be released from prison by 2023,” Counterterrorism News: For 
and About The Balkans, May 2020. 
15 Ibid. 
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و�بدو أن �عض الدول �س�� إ�� مبادرات إعادة التأهيل و�عادة اإلدماج ال�ي تحقق توازًنا �حيًحا �� طر�قة تحديد السمات  

لإلسال  السائد  التفس��  توف��  (مثل  والدين  األيديولوجية  ع��  املفرط  ال��ك��  وتجنب  فرد،  ل�ل  الفر�دة  وتوف��  النفسية  م)، 

السلس االجتما��  االنتقال  لضمان  العمل  التا�عون    ،فرص  النفس  علماء  اع��ف  ا�حاالت،  �عض  و��  اإلدماج.  و�عادة 

التأهيل  ،ل�ح�ومات و�عادة  اإلدماج  إعادة  أخذ  ب  ، وأخصائيو  الزو أهمية  م   جةدور  عند  االعتبار  تحظى    ةجا�ع��  التطرف. 

متطرفة أو عنيفة �عد عود��ن من سور�ا والعراق، �� �عض ا�حاالت أك�� من أزواجهن،    النساء الال�ي يواصلن إظهار ميوٍل 

بالقوة والفعاليةرغب��ن    محاولة إرضاءباهتمام خاص من خالل   الشعور  ا�حلية.    ،��  �� أسرهن ومجتمعا��ن  �ان و والعمل 

ال تحديد  املهم  با�خاطر    ةاملناسب  طر�قةمن  ا�حفوف  السلوك  النساء  لتوجيھ  هؤالء  األ   ن ��ودعو ملثل  استكشاف  شياء إ�� 

الشعور  دفع الرجل عندما يتعلق األمر بالبحث عن  ت. و�النظر إ�� أن املرأة مدفوعة بنفس الدوافع ال�ي  املتاحة أمامهن  البناءة

والفعالية ممار�ىي  بالقوة  فإن  العنيف    منع ،  ألسرهن، حتھ  وم�افالتطرف  االقتصادية  الفرص  لتوف��  النساء  مع  �عملون 

تعز�ز  والتسامح االجتما�� ب�ن أفراد ا�جتمع، و�يجاد سبل ل  ،واملساعدة �� رعاية أطفالهن، وتحس�ن إحساسهن بالشمولية

   .16عائلية، إ�خ.) للمساعدة �� توجيھ حيا��مال�خصية، الدينية، ال(ع�� سبيل املثال، معتقدا��ن 

إ�� �عض    ،وزارة الداخلية �� �وسوفوالتا�ع لو�عادة إدماج األفراد املتطرف�ن    ، التطرف العنيفأشار ممثلون من قسم منع  

ا�ح�ومة،   ضد  التمرد  دعم  أو  لداعش  املؤ�دة  املشاعر  إظهار  يواصلون  الذين  األفراد  وسائل   سيما  الحاالت  منصات  ع�� 

علماء   فإنال�امل"، وهو ليس بالضرورة الهدف،  ب"  إعادة تأهيل املتطرف�ن ��    التواصل االجتما��. وع�� الرغم من �شككهم

استخدام  االنتباه و �جذب  امليل النف�ىي  يتأ�ى نتيجة  النفس الذين يتعاملون مع مثل هذه ا�حاالت �عت��ون مثل هذا السلوك  

أو عندما    ةقتصاديالاملثال، لفشلها �� تلبية املطالب الغة التمرد بمثابة بيان مبالغ فيھ عن االستياء من ا�ح�ومة (ع�� سبيل  

باإلهمال). (مثل    �شعرون  الرئيسة  الدينية  والكيانات  ال�خصيات  مع  العمل   �� األفراد  هؤالء  رغبة  السلطات  فسرت  وقد 

عدة نحو التعا��  ا�جمعية اإلسالمية �� �وسوفو) �� الدولة، نظًرا لعزوفهم عن القيام بذلك �� املا�ىي، ع�� أ��ا مؤشرات وا

ا. وأوصت السلطات �� البلقان أيضً 
ً
ا �عدم التفاعل املباشر مع هؤالء  و�عادة التأهيل، ح�ى و�ن �ان خطا��م ال يزال متطرف

والتأهيل.   اإلدماج  إعادة  جهود   �� تدخل  أي  لتجنب  السلطاتو األفراد  جزئيً   تلقي  والباحث�ن  باللوم  اإلعالم  وسائل  ع��  ا 

الستغال �غرض  وال�حفي�ن  لألفراد  ال�خصية  الضعف  نقاط  األحيان،  من  كث��   �� وصفوا  كما  والت�خيم لهم،    اإلثارة 

 لكتابا��م.من القراء ��ديد داعش، أو كسب قاعدة اإلعالمي من  

بالضرورة  يحد  األمر الذي  ،  وجًها لوجھ  تجدر اإلشارة إ�� أن جائحة �ورونا جعلت من الصعب االلتقاء بالعائدين من داعش

. ومع  من األمور وما إ�� ذلك    ،إشارات الوجھ و�غمات الصوت  ف��ا  توفرت   الفمثل هذه الظروف    للباحث:  من القدرة التفس��ية

هم مال س ا، بل أعر�وا عن عدم اك��ا��م أو استمن ب�ن الذين تمت مقابل��م، يبدو أن �عضهم لم يتم إصالحھ أيديولوجيً فذلك،  

 منذ عود��م من سور�ا.  ،ة تأهيلهم و�عادة إدماجهمما يتعلق بنتائج إعاد في

 قال أحد العائدين من داعش �� البلقان: قد ف�� هذا اإلطار، 

�غ��ُت  أ��ىى    "لقد  أن  أر�د  بما�ىّي.  يتعلق  فيما  وقٍت املكث�ً�ا  أقرب   �� معاملة   ،ممكن  ا�ىي  بكيفية  يتعلق  وفيما 

ع��   أث�ي  لن  بذلك.  يخ��وكم  أن  لهم  أترك  التأهيل،  إعادة  بمسألة  األمر  يتعلق  عندما  لنا  ا�ح�ومي�ن  املسؤول�ن 

 
16 First author interview with the Head of Kosovo’s Division for Prevention and Reintegration of Radicalized 
Individuals and a psychologist staff member within the Ministry of Interior, August 2020, Prishtina, Kosovo.  
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إ�� أ�خاص مثلك �� املا�ىي [باحث�ن ووسائل إعالم]، أ�حقت الضرر �عائل�ي. لن   عملهم ولن أدينھ. عندما تحدثُت 

 .17أسمح بحدوث ذلك �عد اآلن"

 ورًدا ع�� الثناء ع�� جهودهم والنجاح املستمر �� طر�ق إعادة التأهيل، أجاب أحد العائدين من داعش:  

س�� �� االتجاه ال�حيح، ر�ما ليس هذا هو االتجاه  أ�� ال�جن. فيما يتعلق بقولك إن�ي    بَك   "�� بلدي، التحدث بحر�ة س��جُّ 

أنا   الذي  الوحيد  االتجاه  لكنھ  حيا�ي"  ،باتباعھ  ملزمٌ ال�حيح،   �� السالم  أر�د  كنت  فر�دةو .  18إذا  نظر  وجهة  هذه  تكن    لم 

 .لألفراد الذين تمت مقابل��م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
17 First author interview ISIS returnee the Balkans, August 2020. 
18 Ibid. 
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 العام االدعاءوجهة نظر سلطات  العودة إ�� الوطن والنساء املسافرات إ�� داعش: 

 

 هم ، و�عادة دمجحاكم��م ، وماس��اتي��  مواطن��ا �ش�ٍل   ستعادة ا   حول طرق �عد ا��يار خالفة داعش، تصارعت دول البلقان  

   72امرأة و   32، أعيد أر�عة رجال و 2019�� ا�جتمع. �� أبر�ل  
ً

. وقد احتجز املقاتلون األجانب الذ�ور األر�عة  19 من سور�اطفال

إ�� �وسوفو بال�جن ملدة أقصاها    ،�عد وصولهم    �عهدت . و�� اآلونة األخ��ة،  20سنوات  5.5وأدين ثالثة م��م، وحكم عل��م 

  .21إ�� أوطا��مبالفعل، أو أعاد��م  ،املز�د من النساء واألطفال من ا�خيمات السور�ةباستعادة �وسوفو ومقدونيا وألبانيا 

ل    و�� ح�ن ِ
ّ
ِ املالحقة القضائية عنصًرا حاسًما ��  �ش�

ّ
أك�� ع��    ز �ش�ٍل عملية اإلعادة إ�� الوطن، فإن �عض بلدان البلقان ترك

األفراد  هؤالء  تأهيل  تم   ،إعادة  الذين  واألطفال  النساء  تخضع  ال  عادة  املثال،  سبيل  ع��  �وسوفو،  ففي  إدماجهم.  و�عادة 

كما هو ا�حال مع نظرا��م من الرجال، ر�ما �سبب درجات    ،االستجواب واملالحقة القضائيةمن    الدرجة ذا��ااستعاد��م إ��  

ا�ج��ية اإلقامة  قيد  وضعوا  أ��م  غ��  الذنب.  من  إ  ،متفاوتة  ��ٌم ووجهت  املطاف  ��اية   �� إ��    ل��م  وُ�نظر  باإلرهاب.  تتعلق 

 .22كثفة ملعا�جة الصدمات النفسية واالغ��ابمإعادة تأهيل يتطلبون األطفال �� املقام األول ع�� أ��م �حايا 

السور�ة ا�خيمات  داخل  واألطفال  النساء  م�ان  تحديد  تواجھ  ال�ي  الصعو�ات  إ��  �وسوفو  سلطات  وتحديد    ،وأشارت 

. ومع ذلك، فيما يتعلق باستعداد بريشتينا لقبول  23كعقبة أمام إعادة املز�د من املواطن�ن ال�وسوفي�ن إ�� أوطا��م  ،هو���م

ووضع ن�ج أك�� استباقية، نجد أ��ا تختلف كث�ً�ا عن الكث�� من وجهات نظر بقية أورو�ا. وال   ،املسؤولية عن أفعال مواطن��ا

كث��ة أن تتحمل مسؤولية استعادة املواطن�ن الذين �ش�لون مخاطر ع�� األمن القومي. والواقع أن �عض البلدان    تر�د دوٌل 

ملن  اإلرهابي�ن األجانب  املقاتل�ن  ا�جنسية من  بمقاضا��األورو�ية �حبت  ديارهم و/أو سمحت  إ��  العودة  من قبل    معهم من 

 ، ح�ى عندما ت�ون تلك السلطات جهات فاعلة غ�� ح�ومية. همالسلطات ا�حلية ال�ي تحتجز 

وروسيا   ومقدونيا  الشيشان   �� ملواطن��ا  النشطة  اإلعادة   �� املشاركة  األخرى  الدول  ب�ن  من  �وسوفو،  إ��  باإلضافة 

بدأ24والبوسنة كما   . ِ
ّ
يمث ما  وهو  أوطا��م،  إ��  األجانب  املقاتل�ن  إعادة   �� وأوز�كستان  وطاجيكستان  �ازاخستان    ت 

ً
تحوال ل 

 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 See for example: https://www.thenationalnews.com/mena/syria/2021/08/01/albania-to-repatriate-women-
and-children-from-syrias-al-hol-
camp/#:~:text=Aug%201%2C%202021%20Albania%20is%20repatriating%20five%20Albanian,who%20joined%20ISI
S%20fighters%20in%20Syria%20and%20Iraq; and https://abcnews.go.com/International/wireStory/kosovo-
repatriates-11-citizens-syria-78915694 
22 Ibid; First author interviews with P/CVE professionals in the Balkans, July-August 2020.  
23 First author interview with the Head of Kosovo’s Prevention and Rehabilitation Department within the Internal 
Affairs, August 2020, Prishtina, Kosovo. 
24 Hoffman A., & Furlan, M. (2020, March). “Challenges posed by returning foreign fighters.” Program on 
Extremism – The George Washington University. Retrieved from 
https://extremism.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2191/f/Challenges%20Posed%20by%20Returning%20Foreign%20Fi
ghters.pdf 

https://www.thenationalnews.com/mena/syria/2021/08/01/albania-to-repatriate-women-and-children-from-syrias-al-hol-camp/#:%7E:text=Aug%201%2C%202021%20Albania%20is%20repatriating%20five%20Albanian,who%20joined%20ISIS%20fighters%20in%20Syria%20and%20Iraq
https://www.thenationalnews.com/mena/syria/2021/08/01/albania-to-repatriate-women-and-children-from-syrias-al-hol-camp/#:%7E:text=Aug%201%2C%202021%20Albania%20is%20repatriating%20five%20Albanian,who%20joined%20ISIS%20fighters%20in%20Syria%20and%20Iraq
https://www.thenationalnews.com/mena/syria/2021/08/01/albania-to-repatriate-women-and-children-from-syrias-al-hol-camp/#:%7E:text=Aug%201%2C%202021%20Albania%20is%20repatriating%20five%20Albanian,who%20joined%20ISIS%20fighters%20in%20Syria%20and%20Iraq
https://www.thenationalnews.com/mena/syria/2021/08/01/albania-to-repatriate-women-and-children-from-syrias-al-hol-camp/#:%7E:text=Aug%201%2C%202021%20Albania%20is%20repatriating%20five%20Albanian,who%20joined%20ISIS%20fighters%20in%20Syria%20and%20Iraq
https://abcnews.go.com/International/wireStory/kosovo-repatriates-11-citizens-syria-78915694
https://abcnews.go.com/International/wireStory/kosovo-repatriates-11-citizens-syria-78915694
https://extremism.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2191/f/Challenges%20Posed%20by%20Returning%20Foreign%20Fighters.pdf
https://extremism.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2191/f/Challenges%20Posed%20by%20Returning%20Foreign%20Fighters.pdf
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نظاٍم  تقليدًيا ع��  اعتمدت  ال�ي  الوسطى،  آسيا   ملنطقة 
ً

يتألف من قوان�ن صارمة  هائال ألولئك    ،ومحاكمات جنائية  ،عقا�ي 

   املتورط�ن �� اإلرهاب.

   ن أن �سميھ املرءُ وقد اختارت �عض الدول ما يمك
�

 حال
ً
  وسط

ُ
�شارك ��    بحق عودة املقاتل�ن األجانب، ولك��ا ال  ا: ف�ي �ع��ف

 اعإل جهود �شطة ل
ً
 �� أيدي املقاتل�ن األجانب أنفسهم. األخ��ة مسؤولية   دة إ�� الوطن، تاركة

 
ً
خاص �� حالة املسافرات إ�� العراق وسور�ا. وكث�ً�ا ما    �ش�ٍل   وقد أصبحت الصعو�ات املرتبطة باملالحقات القضائية وا�حة

ال يمكن اعتبارهن مذنبات عن عمد، بل فقط باألفعال ال�ي  ف، ال يمتلكن حر�ة اتخاذ القرار، و�التا��  تا�عاتيوصفن بأ��ن  

املظلومية مًعا تمثل    ارتكبت. و�� ح�ن أن مسألة حر�ة اتخاذ القرار النسائية ال تزال موضع جدل، فإن نقص األدلة ورواية

  .25عندما يتعلق األمر بالنساء العائدات ، تحديات للمدع�ن العام�ن

 و�� هذا الصدد، قال أحد املدع�ن العام�ن �� البلقان: 

املسؤولية، أ" وتحملت  تابت  قد  ما  سيدة  أن  وحقيقة  ا�حكم.  إصدار  أثناء  مخفًفا  ا 
ً
ظرف بالذنب  االع��اف  عت�� 

وليس لد��ا �جل جنائي سابق، وحقيقة أ��ا ندمت �شدة ع�� خرق القانون   ،مجرمة ألول مرةوحقيقة أ��ا �عت��  

طفل قاصر، �� �لها أمور تؤخذ  ل  أمبارت�ا��ا ا�جر�مة ا�جنائية، وحقيقة أ��ا أرملة، من خلفية محرومة اقتصادًيا، و 

 �� االعتبار. 

�انت   �اا أ��ا إرهابية. و�� ح�ن أ�رسميً   ةعلنإ�� ا�جماعة املا  قد انضمت طوعً   تلك السيدة  مشدد، اعت��نا أن  وكظرٍف 

��ا ذكرت أ��ا لم تكن ع��  فإسي�ون لها تأث�� �� العالم ا�خار�� [سور�ا]،    ، واع��فت بأن أفعالها (أي السفر)  ، �عرف

حاولت العودة،    وأ��ا ال تر�د أن تنفصل عن زوجها. و�مجرد وصولها إ�� سور�ا،  ، وقت سفرها  ،علم بالوضع �� سور�ا

 لك��ا لم �ستطع، وعندما أتيحت لها الفرصة لالستسالم [للقوات الكردية]، استسلمت. 

السيدة ع�� حكٍم  تلك  يتم  حصلت  لن  بال�جن ملدة عام�ن،  ترتكب أي  تنفيذ  مشروط وطو�ل األجل  ه شر�طة أال 

أ كما  املقبلة.  الثالث  السنوات   �� جنائية  الت  حيلجر�مة  طب عالج  لتلقي  الدى  أي  أو  نف�ىي  ملدة    ي ستشار يب  آخر 

 .26سنت�ن وستة أشهر

البلقان  تحدث  عالوة ع�� ذلك،    �� العام�ن  املدع�ن  الالعديد من  للمالحق املتحديات  عن  القضائية �سبب نقص    اتستمرة 

األدلة القابلة للمقاضاة، مش��ين إ�� ا�حاجة إ�� تبادل أفضل للمعلومات والتوجيھ لتحقيق أق�ىى قدر من سلطات التحقيق  

ال   ،املقاتل�ن اإلرهابي�ن األجانبواالدعاء فيما يتعلق ب الفر�دة    عراقيلوالنساء املسافرات إ�� سور�ا والعراق. وفيما ي�� �عض 

 ا:قضائيً  ة مرتكب��ال دون التحقيق �� هذه القضايا ومالحقال�ي تحو 

   ش.أي الدور الذي قاموا بھ، إن وجد، �� داع؛ "صعو�ات �� ا�حصول ع�� األدلة الالزمة -1

من مكتب التحقيقات الفيدرا�� لتحديد الدور    العتماد ع�� أدلٍة إ�� ا  ،وسلطات التحقيق  ،ن�ن العام� اضطرار املدع -2

 ا�حتمل واملهام داخل داعش.  

 
25 Anne Speckhard and Ardian Shajkovci. (2017). “Beware the women of ISIS: There are many, and may be more 
dangerous than the men,” The Daily Beast, available at https://www.thedailybeast.com/beware-the-women-of-
isis-there-are-many-and-they-may-be-more-dangerous-than-the-men 
26 Kosovo prosecutor interview in charge of the case. May 2020. 

https://www.thedailybeast.com/beware-the-women-of-isis-there-are-many-and-they-may-be-more-dangerous-than-the-men
https://www.thedailybeast.com/beware-the-women-of-isis-there-are-many-and-they-may-be-more-dangerous-than-the-men
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�� األرا�ىي ال�ي �سيطر    نخالل إقام��و من ا�حاالت]    �انت النساء، �عد عود��ن، أمهات ألطفال قاصر�ن... [و�� كث��ٍ  -3

ً�ا ما تؤثر هذه ا�حقيقة ع��  طفل�ن أو ثالثة أطفال. وكث�  نمرت�ن أو ثالث مرات، و�التا�� أنج�   نعل��ا داعش، تزوج

 
ُ
 د�� عليھ �� اإلجراءات ا�جنائية، وهو أمر أسهل من االحتجاز. قرار املد�� العام بطلب تداب�� لضمان وجود امل

ا�ج��ية   -4 نظرً مفضلة  اإلقامة  الّق للنساء،  األطفال  لرعاية  [متخصصة]  مؤسسات  وجود  لعدم  غياب  ا  و��  صر. 

ا ما تطلب ا�حكمة تدب�� . وكث��ً للعيش معهملألطفال أحد الوالدين    توفر أن ي  العادةت  قد جرَ الرعاية املؤسسية، ف

 وتقبلھ وتفرضھ.  ،اإلقامة ا�ج��ية 

 وال يلع�ن دورً   ،أزواجهن بن فقط  لتحق عادة إ�� أن النساء ي  �ي يتم ا�حصول عل��ا�ش�� األدلة ال -5
ً
ا داخل الهيا�ل  ا �شط

واملؤسسة    لداعش  [اإلدار�ة] العسكر�ة 
ً
مأزق يمثل  ما  قضائيً ،  ا�جنائية  ا  ا�جر�مة  معرفة  عدم  بمع�ى  يمكن  ا  ال�ي 

 إل��ن.   هاتوج��

ا�حاكمة،   -6 وأثناء  ا�حكمة،   �� اال��ام  لوائح  تقديم   �بمجرد 
ً
ظرف �عت��  ما  وهو  بالذنب،  النساء  مخفًف ع��ف  أثناء ا  ا 

  .27مرحلة إصدار ا�حكم"

 

النحو،   هذا  التدخليوع��   �� الدول  من  العديد  بنشاط   ، ��دد  أوطا��ن  إ��  النساء  ال�ي نظرً   ؛و�عادة  والقيود  للتحديات  ا 

  .28أثناء املالحقة القضائية هاتواجه

ا ما يجادلون  املمارس�ن غالبً   فإن،  ع�� أساس ا�جنس  اتح��ً قد �عت��  لعائدين من داعش  انوع جنس  وفق  املعاملة  أن  و�� ح�ن  

ا ما ي�ون من  �ا الرجال والنساء �� تمرد داعش. ومع ذلك، غالبً يقوم �ا لألدوار ا�ختلفة ال�ي  نظرً   ؛الن�ج ضروري بأن مثل هذا  

قابلة للتعميم ب�ن الرجال والنساء   الفروق بطر�قٍة   ظهرا �� البيانات املتاحة ال�ي تن هناك نقصً إالصعب تنفيذ ذلك، حيث  

  ، الرجال الذين شار�وا �� القتال داخل داعش  عنأدلة  لصعب جًدا ا�حصول ع��  من اكما أنھ  .  29الذين انضموا إ�� داعش

ألن التنظيم أبقى هذه املعلومات سر�ة للغاية، ما �ع�ي أنھ ال    ؛حكم داعش ال يزال يكتنفھ الغموض  ما فعلتھ النساء �� ظّلِ و 

 إن وجد.  ،ذكروثق يُ ميوجد دليل 

للقلق، مع وجود أسئلة    لمو�ذا �انت محاكمات النساء العائدات صعبة، فإن مقاضاة النساء الال�ي     مهمة�عدن أك�� إثارة 

ال. إذا �انت الدولة العضو �س�� إ�� املالحقة القضائية،  حول اإلجراءات القانونية الواجبة، واملعاملة العادلة، والتمثيل الفعّ 

ة ا�حاكمات مسأل�� الوطن ح�ى يتمكن الفرد من حضور جلسة استماع عادلة. ومع ذلك، فإن  دة إاعفعل��ا واجب ضمان اإل 

لتجر�د الفرد من ا�جنسية ح�ى ال يتمكن من العودة. و�� هذا السياق، يجب    ،اس��اتيجيةذات أهمية  ا ما ت�ون  الغيابية غالبً 

"العضو�ة": فا� �� نطاق مصط�ح  النظر  �� الحدد إعادة  النساء �جرد  ات الفضفاضة  بإدانة  للمحاكم  وقت ا�حاضر �سمح 

وثمة مسار آخر للمحاكمة    .30اإلكراه  األخذ �� االعتبار مسألةصل��ن بمقات�� داعش املزعوم�ن، وتميل هذه القوان�ن إ�� عدم  

 
27 Kosovo and Bosnian prosecutor interview. July 2020. Kosovo and Bosnia (Zoom call). 
28 “CTED analytical brief: the prosecution of ISIL-associated women.” (n.d.). Counterterrorism Committee Executive 
Directorate – CTED. Retrieved from https://www.un.org/sc/ctc/wp-
content/uploads/2020/07/CTED_Analytical_Brief_The_Prosecution_of_ISIL-associated_Women.pdf 
29 Ibid. 
30 Ibid. 

https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2020/07/CTED_Analytical_Brief_The_Prosecution_of_ISIL-associated_Women.pdf
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2020/07/CTED_Analytical_Brief_The_Prosecution_of_ISIL-associated_Women.pdf
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الرعاية. و�م إهمالهن واجب  أطفالهن �سبب  ا�خالفة مع  إ�� أرض  الال�ي دخلن  النساء  إ��  املوجهة  ال��م  أن  هو  اف��اض  كن 

 إ�� منطقة حرب
ً

�� معظم ا�حاالت ال ت�ون لم يقمن بواج��ن �� الرعاية إ�� أق�ىى حد، ولكن    ،النساء الال�ي اصطح�ن أطفاال

ذلك،   ع��  وعالوة  موجودة.  الوالدين  فشل  ع��  امللموسة  إ��  فاألدلة  �ش��  وهذا  مماثلة.  جرائم  ع��  عموًما  اآلباء  يحاكم  ال 

 يحتاج إ�� تقييم.  أمرجنسا�ي، وهو  تح��ٍ احتمال وجود 

األح�ام إصدار  ممارسات  تكييف  فرد   ،ينب��  �ل  مع  تتناسب  حيث    مراجع��او   ،بحيث  حدة،  ع��  حالة  �ل  أساس  ن  إع�� 

 
ً
ا ب�ن الرجال والنساء. و�مكن أن ت�ون كث�� من النساء مجرمات ألول مرة، وال �شاركن  ا كب��ً مستوى املشاركة يختلف اختالف

عمٍل مب أي   �� كنَّ   اشرة  بل  العنف،  أعمال  املسؤوال   من  مستوى  أداء  عن    توحدهن  تقييم  ينب��  كما  املن�لية.  الواجبات 

النساء داخل داعش  ذلك أن  ا�خالفة.  أرض  إ��    نا�حالية، والظروف ا�حيطة برحل��  ن، ومشارك��نا�خاطر ع�� أساس �جله

. و�� ح�ن  عدم القدرة ع�� املغادرة� البقاء �سبب مطالب أزواجهن أو مجرد  وقد يج��ن ع�   ،ا بمحض إراد��ن دائًم ال �شاركن  

محدودة،   داعش  إ��  املسافرات  مقاضاة  تقييده  ف�انت  تم  قد  املتاحة  اإلدماج  و�عادة  التأهيل  إعادة  برامج  إ��  الوصول  إن 

 ا.أيضً 

و�حتجن إ�� خدمات    ،قن ذلكقهؤالء النساء �ستحوع�� الرغم من أن معدالت املالحقة القضائية قد ت�ون منخفضة، فإن  

ن.  أقلمه�� ا�جتمع �عد ف��ة ت  اتناجح  واتإعادة التأهيل �خفض معدل معاودة اإلجرام وز�ادة فرصهن �� أن يصبحن عض

عد من اإلعادة  أل��ا تمتد إ�� ما هو أ�   ؛ملسافرات إ�� داعشباة  تعلقينب�� إيالء املز�د من االهتمام للقضايا والقيود املوعليھ،  

الوطن إ��  التأهيل  ،النشطة  حاجة    ، و�عادة  وهناك  اإلدماج.  أال  ةماّس و�عادة  ن�ج  للتباع  داخل اال عدالة  فضل  نتقالية 

 حسب �ل حالةقاضاة امل و  ات��اماالا�جتمعات ا�حلية �سمح بتوجيھ 
ً

 . 31إلصالح عن خدمات ا، فضال

 

  

 
31 Ibid. 
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 أوطا��مالنقاش املتعلق بإعادة األطفال إ�� 

 

ال يزال األطفال معرض�ن ل�خطر عن الفئات  فع�� الرغم من ا�جهود النشطة ال�ي بذلت مؤخًرا إلعادة الالجئ�ن إ�� ديارهم،  

 أل��م �شملون فئات عدة:   ؛األخرى. و�جب تصنيف األطفال �� ا�خيمات السور�ة

  أطفال رضع إ�� أرا�ىي داعش.وهم األطفال الذين أخذهم آباؤهم   

 .األطفال الذين ولدوا �� أرض ا�خالفة �سبب ز�جات النساء من مقات�� داعش   

 ور�ما التلق�ن ا�جهادي.  ،و�ان لد��م �عض الو�� ��ا ، وا ا�حربصر األطفال األك�� سًنا الذين عا 

 ومع ذلك، فإن هذه القائمة ليست شاملة.

مثل الهول �� شمال   يزال هؤالء األطفال �عيشون �� مخيماٍت ال  ف،  32ع�� الرغم من املناشدات الدولية ملعا�جة هذه القضية

التعليم. و  القليل من  الرس�ي، وال يحصلون اآلن إال ع��  التعليم  القليل من  يتلقوا سوى  لم  �م  �التا�� فإ�سور�ا، ومعظمهم 

   ا�خيمات الكما أن  .  ��يمن عليھ مؤ�دو داعش العنيفون ُعرضة لإلساءة والتلق�ن الدي�ي �� وضع اجتما��  
ُ
جيد:    دار �ش�ٍل ت

قد يتجولون �سهولة من قسم من ا�خيم إ�� آخر، تخلوا عن داعش  فأبناء اآلباء ح�ى الذين ليسوا موال�ن لداعش أو الذين  

 طرفة.ألف�ار املت لقح ما قد يؤدي إ�� تال

من خالل ��ر���م من ا�خيمات إ�� مواقع  للتطرف  هؤالء األطفال  تحو�ل  ا  حاول عمًد ية إ�� أن داعش  حديثو�ش�� التقار�ر ا�

لألطفال    -وغ��ه من ا�جهادي�ن-  . و�ش�� تقار�ر أخرى إ�� استمالة داعش33الشرقية  ال�حراء السور�ة��    التا�عة لھتدر�ب  ال

ا�خيمات و 34داخل  التقار�ر،  الصعب جًد �ان من    ل�ن .  من حقيقة هذه  التأكد  �عد،  فإ�ا  تكن �حيحة  لم  و�ذا  �ا معقولة، 

   .اكذلك قر�بً  تصبح فإ��ا يمكن أن 

من ا�حاالت من قبل أمها��م. ع��    األمر الذي ال يقل عن ذلك أهمية هو أن األطفال ما يزالون يخضعون لالستغالل �� كث��ٍ 

م�ان األطفال داخل ا�خيمات، ع�� الرغم من املعلومات االستخباراتية وقوائم   سبيل املثال، غالًبا ما تخفق الدول �� تحديد

 �� 
ً

 إ�� الوطن.  ماحتمال إعاد�� �عظيمالت�جيل ال�ي تمتلكها قوات سور�ا الديمقراطية. وكث�ً�ا ما تخفي األمهات أطفالهن أمال

 

  

 
32 See U.S. veto on FTF repatriation, prosecution, available at https://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2020/09/us-veto-unsc-resolution-foreign-terrorists-repatriation.html  
33 Jeff Seldin. (2021). “Islamic State group smuggling boys to desert training camps,” VoA, available at 
https://www.voanews.com/middle-east/islamic-state-group-smuggling-boys-desert-training-camps  
34 First author accounts in the Syrian camps; first author interview with the Head of Kosovo’s Division for 
Prevention and Reintegration of Radicalized Individuals within the Ministry of Interior, August 2020, Prishtina, 
Kosovo. 

https://www.washingtonpost.com/world/2021/09/19/syria-isis-al-hol-camp/
https://www.voanews.com/middle-east/islamic-state-group-smuggling-boys-desert-training-camps
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/09/us-veto-unsc-resolution-foreign-terrorists-repatriation.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/09/us-veto-unsc-resolution-foreign-terrorists-repatriation.html
https://www.voanews.com/middle-east/islamic-state-group-smuggling-boys-desert-training-camps
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 ا�خالصة 

 

إ��   ا�ح�ومات  من  العديد  املناسب  سياسات    تطو�رِ �س��  الوقت   �� ومتماسكة  ا�حتملة،   / عودة  ملواجهةمتسقة    العودة 

ف��ا هذه    نجحوأفراد أسرهم من مناطق الن�اع �� العراق وسور�ا. وح�ى �� ا�حاالت ال�ي تاملقاتل�ن اإلرهابي�ن األجانب  من    آلالٍف 

اواات، فإ��ا ع�� وشك أن تاسيسال
ً
نصف    ارإطالق سراح العديد من ا�جرم�ن املتطرف�ن املدان�ن ع�� مدنتيجة    جھ ضغوط

 العقد القادم. 

ل    ال تزال ِ
ّ
إ�� الوطن  �ش� النساء واألطفال  التحديات  قضية  مسألة إعادة  م�حة �ش�ل خاص. وال تزال ردود ا�ح�ومات ع�� 

آنًف  أورو�ا، ع�� وجھ  املذ�ورة  و��  �� ذلك  ا متباينة ومتنوعة.  بما  العائدون،  الذي �ش�لھ  ا�حتمل  ال��ديد  يمثل  ا�خصوص، 

عند اإلفراج ع��م، جوهر النقاش األم�ي، حيث يحظى ا�خطاب املتعلق بإعادة التأهيل و�عادة اإلدماج، إ�� جانب مجهودات  

باهتماٍم  الوظيفية،  ال��امج  من  قليل  وعدد  الفردية  الت  ا�خ��اء   �� النظر  و�جري  بكث��.  القضائية،  أقل  واملالحقات  جر�م 

 ا باعتبارهما جزءً 
ً

 ، باالق��ان مع جهود أخرى إلعادة اإلدماج و�عادة التأهيل. 35من "االستجابات الشاملة للعائدين"أصيال

داعش من قبل غالبية الدول الغر�ية قد  انتما��م لعملية إعادة املشتبھ ب  فإنورغم الضغوط املتكررة ملعا�جة هذه املسألة،  

الصعو�ات   �سبب  تكتنفتوقفت  مع    ال�ي  بالتعامل  خاصة  وطنية  قوان�ن  وجود  عدم  أن  ذلك  ا�حلية.  القضائية  املالحقة 

وعدم كفاية تنفيذها؛ وغياب التعاون القانو�ي ب�ن ا�ح�ومات وقوات   ،قضايا اإلرهاب؛ والثغرات �� قوان�ن اإلرهاب الوطنية

مخاوف أن يتم إصدار أح�ام مخففة للغاية ع�� العائدين من داعش، أو ال يتم إصدار أح�ام    ث��، ي36�ا الديمقراطيةسور 

 عل��م ع�� اإلطالق، ومن ثم سيتواجدون ع�� أرا�ىي دولهم األصلية، ما �ش�ل مخاطر أمنية. 

ل �� اإلعادة النشطة  وختاًما،  املبادرة  البلقان زمام  األشهر األخ��ة.    خاللإ�� الوطن، خاصة  واألطفال  للنساء  قد أخذت دول 

،  امساعدة ا�جمهور ع�� رؤ���من  ن  و ملمارسامكن  �ذا ما تإلعادة التأهيل و�عادة االندماج ع�� ما يرام، و   ادهو جه  تو�ذا ما سار 

تأث��  تأن  من املمكن  ف إ�� إحداث  ا وتنسيًقا    إ�� حلوٍل   قود تأورو�ية أخرى، و   دوٍل ��    تتا���ؤدي 
ً
املقاتل�ن  لقضية  أك�� ا�ساق

 . اإلرهابي�ن األجانب

 

 

 
35 European Parliament. (2018). “The return of foreign fighters to EU soil,” available at https://wb-iisg.com/wp-
content/uploads/bp-attachments/5634/EPRS_STU2018621811_EN-1.pdf 
36 Ardian Shajkovci and Allison McDowell-Smith. (2021). “The prosecution challenges of travelers to the Islamic 
State,” IPI Global Observatory, available at https://theglobalobservatory.org/2021/06/the-prosecution-challenges-of-
travelers-to-the-islamic-state/ 

https://wb-iisg.com/wp-content/uploads/bp-attachments/5634/EPRS_STU2018621811_EN-1.pdf
https://wb-iisg.com/wp-content/uploads/bp-attachments/5634/EPRS_STU2018621811_EN-1.pdf
https://theglobalobservatory.org/2021/06/the-prosecution-challenges-of-travelers-to-the-islamic-state/
https://theglobalobservatory.org/2021/06/the-prosecution-challenges-of-travelers-to-the-islamic-state/

