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 أفكار مفتاحية

بعدما فقد ما يسمى بالدولة اإلسالمية )داعش( املجال اإلقليمي للخالفة، بدأت الشكوك تتزايد حول مدى قدرة هذا 

على االستمرار ما دامت الظروف التي تعزز نموه ما تزال موجودة، على الرغم من أنه التنظيم أو املجموعات املشابهة له 

 لكثير من 
ً
سيكون من الصعب تقييم التهديد املحدد الذي يشكله املقاتلون األجانب والعائدون، الذين سيشكلون تحديا

 البلدان في السنوات القادمة.

ين األجانب منذ التقرير األخير ملجموعة صوفان في كانون األول/ديسمبر على الرغم من الزيادة اإلجمالية في عدد املقاتل

 تزامن مع فقدان داعش ألراضيه في كل من سوريا والعراق، ونفذت 2015
ً
، وصل تدفق املقاتلين إلى طريق مسدود تماما

 في عدد النساء واأل  2015الدول تدابير أفضل ملنع السفر. ومع ذلك شهد عام 
ً
 ملحوظا

ً
طفال األجانب الذين ارتفاعا

 يسافرون إلى إقليم داعش، أو األطفال الذين يولدون في الدولة اإلسالمية.

في الوقت الذي لم يشكل املقاتلون األجانب العائدون أي تهديد في إطار اإلرهاب في جميع أنحاء العالم، نالحظ أن عدد 

. وسوف يشكل جميع 
ً
 كان سبب عودتهم إلى ديارهم، درجة الهجمات املوجهة من قبل داعش يشهد ارتفاعا

ً
العائدين، أيا

 معينة من الخطر.

 هناك ما ال يقل عن 
ً
 عادوا إلى ديارهم. إضافة إلى األرقام املجهولة من بلدان أخرى،  33مواطن أو مقيم من  5.600حاليا

ً
بلدا

 أمام الكيانات األمنية والقانونية.
ً
 كبيرا

ً
 وهذا يمثل في حد ذاته تحديا

الدول طريقة ملعالجة مشكلة العائدين، خاصة أن معظمهم مسجونون أو مختفون عن األنظار، وستكون هناك لم تجد 

 .حاجة ملزيد من األبحاث وتبادل املعلومات لوضع استراتيجيات فعالة لتقييم التهديد ومعالجته

ضل الطرق إلعادة إدماج هؤالء تمثل النساء واألطفال العائدون مشكلة خاصة بالنسبة للدول، هناك ضرورة اعتماد أف

 السكان، وستكون آليات الصحة النفسية والدعم االجتماعي املناسبة ذات أهمية خاصة في حالة األطفال.
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 مقدمة:

، إلى أن الخوف من هجوم ما تسمى "بالدولة اإلسالمية" 2017آب/أغسطس  1توصل مسح قام به "مركز بيو"، نشر في 

 في ذلك مخاوف التهديدات املناخية؛ أي إن التهديد من داعش يحتل املرتبة األول
ً
ى في قائمة املخاوف العاملية، متجاوزا

ا يقلقهم تهديد سيؤثر على  مجموعة هامشية ومتناقصة مكونة من بضعة آالف من األعضاء يمكن أن يقلق الناس أكثر ممَّ

رهاب وعلى القدرة الخاصة لداعش على زرع الرعب. ولكن حياة الجميع في العالم في املستقبل القريب. هذا دليل على قوة اإل 

 
ً
 لسوء الحظ بأن تنظيم داعش أو شيئا

ً
على الرغم من أن الخوف من اإلرهاب ال يتناسب مع التهديد، فإن هناك شكوكا

 سيستمر رغم الحملة العاملية ضده. وال يمكن التنبؤ بشكل كبير بمسار اإلرهاب في عالم متغير، إال أن
ً
ه سيستمر في مماثال

 تحدي األمن الدولي لسنوات عديدة قادمة.

وحتى لو خسر التنظيم السيطرة على أراضيه فإن القلق مرتبط بقدرته على البقاء واالستمرار على املدى الطويل كمجموعة 

الناس لالنضمام وكفكرة ملهمة، على حد سواء، ويرجع ذلك إلى نجاح التنظيم في استقطاب املجندين األجانب. إذ لم يسارع 

 في أجزاء أخرى من العالم، سواء أأنشأ تنظيم الدولة والية رسمية 
ً
إليه في العراق وسوريا فحسب، بل قاموا بذلك أيضا

هناك أم ال. ويبدو أن العديد من املجندين األجانب قد انضموا إلى التنظيم كرد فعل على الظروف املحلية املستمرة 

الركود االجتماعي، ولكن باإلضافة إلى إمكانية تحسين الذات والتحرر من التمييز والظلم، والوحشية نتيجة سوء الحكم و 

 في داعش فرصة للوصول إلى أهدافهم وانتمائهم.
ً
 رأى كثيرون أيضا

 ملشاكل الهوية املعقدة في عالم معولم، فالقاعدة كذلك 
ً
داعش ليس املجموعة املتطرفة العنيفة الوحيدة التي قدمت حلوال

قامت بهذا. ولكن داعش استغل التداعيات العميقة لخيبة األمل في ظل السياسات التقليدية وعدم الثقة في مؤسسات 

الدولة، من خالل تعزيز بديل قوي لشعور القومية، وفرصة للوفاء الفردي من حيث املعنى والقيمة. وقد سمح ذلك للنطاق 

ما هو أبعد من تلك التي حصل عليها من قبل، على سبيل املثال في  الجغرافي بأن يتوسع من خالل مساحته وعناصره إلى

سيناء وجنوب شرق آسيا، وعلى األرجح داعش قادر على البقاء رغم انهيار جوهره املركزي. ولكن إلى أي مدى يرغب 

فقدوه؟ اإلجابة  املحاربون القدامى املتشردون في العراق وسوريا في إعادة تجميع صفوفهم وإعادة تجنيدهم واستعادة ما

 غير معروفة حتى اآلن.

أجنبي دخلوا إلى داعش  40.000هناك عامل رئيس ي يساهم في بقاء التنظيم وهو األعضاء الباقون على قيد الحياة، أكثر من 

وبعده. وعلى الرغم من وجود خالف بشأن التهديد الذي  2014دول قبل إعالن الخالفة في حزيران/يونيو  110من أكثر من 

يمثله املقاتلون األجانب العائدون إلى بلدان إقامتهم أو منشئهم، أو إلى بلدان أخرى يمرون بها، فإنه ال مفر من أن يظل  قد
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 بشكل "الجهاد" العنيف الذي يقوم عليه تنظيم القاعدة وتنظيم داعش داخل العالم اإلسالمي وخارجه، 
ً
البعض ملتزما

 كما فعلوا بعد الجهاد في أفغانس
ً
 تان.تماما

إذا تم اإلعالن عن موت أبو بكر البغدادي املدعو بـ"الخليفة" فقد يغير البعض والءهم إلى زعيم محلي أو إقليمي لتنظيم 

القاعدة أو جماعة تابعة لها، خاصة إذا تم استبدال أيمن الظواهري، الزعيم الحالي للقاعدة الذي طرد البغدادي منها في 

 داخل داعش؛ ، بشخصية أكثر حيوية و 2014عام 
ً
 جديدا

ً
ديناميكية مثل حمزة ابن أسامة بن الدن. أو قد يتبعون قائدا

ولكن ليس هناك مرشح واضح لتولي املسؤولية، وخاصة بالنظر إلى معايير النسب والتأهيل التي وضعت الختيار الخليفة. 

 بحيث ال تتولى القيادة، ولكنها 
ً
 لبعض العائدين، املحافظات اإلقليمية لوالية داعش صغيرة جدا

ً
 محليا

ً
ستمثل مركزا

والبعض اآلخر قد يتصرف بحرية أكبر بربط عالقات أوسع مع الرفاق السابقين أو مع املجندين الجدد، ومن الواضح أن 

 أي شخص يرغب في مواصلة القتال سيجد وسيلة للقيام بذلك.

، 2014ألجانب في سوريا، حزيران/يونيو تكمل هذه الورقة ورقتين سابقتين من قبل مجموعة صوفان: املقاتلون ا

، ويهدف العمل 2015تقييم حديث لتدفق املقاتلين األجانب إلى سوريا والعراق، كانون األول/ديسمبر  -واملقاتلون األجانب

 إلى توض
ً
يح إلى إضافة تفاصيل عن املقاتلين األجانب العائدين، وعدد الذين عادوا إلى ديارهم، ومدة قتالهم. ويهدف أيضا

الحاجة إلى إجراء مزيد من البحوث بشأن جميع جوانب ظاهرة املقاتلين األجانب، التي ال تستطيع الحكومات من دونها 

 تصميم وتنفيذ سياسة استجابات فعالة إزاء تلك الظاهرة.

 األرقام:

ضمام إلى الجماعات تمكنت الدول بمرور الوقت من إجراء تقديرات أدق ألعداد مواطنيها وسكانها الذين سافروا لالن

 فيما يخص الكشف عنها. وتحاول هذه 
ً
املتطرفة العنيفة في سوريا والعراق، ولكن في الوقت نفسه أصبح كثيرون أكثر حذرا

 في عدم الدقة؛ فقد ظلت بعض األرقام الرسمية مثيرة 
ً
الورقة جمع األرقام الحالية من مصادر موثوقة، ولكنها ستقع حتما

، وتم تعديل البعض اآلخر، مثل تونس وتركيا، 2015ير مجموعة صوفان في كانون األول/ديسمبر للدهشة منذ صدور تقر 

 حيث تمكنت الدول من إجراء عد أكثر دقة، ولكن معظم األرقام تصاعدت. 

على الرغم من أن التدفق تباطأ بشكل كبير عندما بدأت الدول ببذل مزيد من الجهود لوقف أنصار داعش عن مغادرة 

دولة  48أو منعهم من الوصول إلى وجهتهم، فإن املجموع الكلي منذ التقرير األخير قد زاد رغم أن األرقام متاحة من  دولهم

. 86فقط من أصل 
ً
 دولة تم فرزها سابقا
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وإضافة إلى التنقيحات املتراجعة لبعض الدول فإن هذا يمثل زيادة كبيرة؛ على الرغم من أن التدفق وصل إلى طريق مسدود 

 في الوقت الذي بدأ فيه داعش يخسر األراض ي ويتراجع في سوريا والعراق، فمن الواضح أن نداء داعش استمر في تم
ً
اما

إحداث صدى. إن الحدود الصلبة، والقتال الشرس، والتدمير البطيء واملطرد للوجود املادي للخالفة ربما أدى إلى توقف 

، وفي ظل هذه ا
ً
ألعداد غير املسبوقة لم تقبل الخالفة الهزيمة، على الرغم من فقدان ظاهرة املقاتلين األجانب مؤقتا

. وقد أدت دعايتها بالفعل إلى القضاء على سيطرتها اإلقليمية في سوريا 2017عاصمتها اإلدارية الرقة في تشرين األول/أكتوبر 

نصر، وتوعدت بمزيد من الهجمات في والعراق، لكن داعش اعتبرت أن الخسارة غير مهمة وأنها نكسة في رحلة مسبقة إلى ال

 الغرب.

٪ من 30، أن نحو 2017غادر العديد من األجانب ساحة املعركة. وقد قدرت شبكة الوعي املتطرف )ران(، في تموز/يوليو 

من سكان االتحاد األوروبي يعتقد أنهم ذهبوا إلى سوريا والعراق وعادوا إلى ديارهم. وكان العدد أقرب إلى  5.000نحو 

نصف في بعض الحاالت، على سبيل املثال في الدانمارك والسويد واململكة املتحدة. وقال الرئيس بوتين، في وقت سابق من ال

مقاتل أجنبي من روسيا والجمهوريات السوفييتية السابقة عادوا. ولم  9000٪ من 10العام نفسه، في شباط /فبراير، إن 

 من املقاتلين  تشهد بلدان أخرى، على سبيل املثال في جنوب
ً
 معينا

ً
 عددا

ً
شرق آسيا، تدفق العائدين فحسب، ولكن أيضا

 من العودة إلى ديارهم، سواء أكانوا ينصحون بذلك من قبل قادة 
ً
األجانب الذين يبدو أنهم اختاروا الذهاب إلى هناك بدال

 داعش أم ال.
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 أعلى أرقام املقاتلين األجانب الذين ذهبوا إلى سورية أو العراق

 

على الرغم من أن هذه الورقة تحاول تتبع األجانب الذين ذهبوا للقتال مع داعش في سوريا والعراق واملناطق األخرى، فهي 

 عن الواليات التي أنشئت لتوفير وجهات لألجانب املجندين. فعلى سبيل املثال نجا تنظيم الدولة اإلسالمية في 
ً
تبحث أيضا

ذب املجندين من البلدان املجاورة وكذلك من ليبيا نفسها. وتسمح حدود املنطقة ليبيا من فقدان أراضيه والساحل، وج

 القابلة لالنفجار للمقاتلين بالعودة إلى منازلهم، على سبيل املثال إلى السودان، والعودة مرة أخرى بحسب الرغبة.
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ريطانية الوالء لتنظيم داعش أعلنت مجموعة من أعضاء حركة الشباب بقيادة صومالي يحمل الجنسية الب وفي الصومال

، وعلى الرغم من عدم وجود أدلة كافية على التدفق الفوري للمجندين األجانب، فقد 2015في تشرين األول/أكتوبر 

يستقطب التنظيم الشباب الصوماليين املشتتين الذين أصبحوا قلقين من االشتباه بهم من قبل حركة الشباب املرتبطة 

الحال نفسه مقاتلو داعش من اليمن. وهناك مجموعة أخرى من مؤيدي داعش في شرقي أفريقيا  بتنظيم القاعدة، ويواجه

 مع داعش على استقطاب املجندين.
ً
 جذبت مجندين من كينيا والصومال وتنزانيا، وسوف تتنافس أيضا

 في أفغانستان في كانون الثاني/يناير  
ً
، وعلى الرغم من النكسات 2015أنشأ تنظيم الدولة اإلسالمية في آسيا الوسطى فرعا

 على البقاء ومواجهة هجمات من الجماعات 
ً
 واكتسب ما يكفي من األراض ي ليكون قادرا

ً
 كافيا

ً
املبكرة فقد حقق زخما

األفغانية وحلفائها. وأعلنت الحركة اإلسالمية ألوزبكستان دعمها لتنظيم الدولة املنافسة مثل حركة طالبان، ومن الحكومة 

، كما تعهد أعضاؤها بالوالء الرسمي للبغدادي في آب/أغسطس التالي. ومن املؤكد أن داعش خراسان 2014اإلسالمية 

يارات أكثر جاذبية وأريحية سيكسب أعضاء أجانب إضافيين، إذ يقدم داعش للمقاتلين من آسيا الوسطى وغربي الصين خ

 من محاولة الوصول إلى سوريا أو العراق، خاصة أن الخالفة هناك متخفية.

 املقاتلون األجانب بحسب املنطقة
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 أن يؤدي توسيع تنظيم الدولة إلى جنوب شرق آسيا إلى تجنيد املجندين اإلقليميين هناك، حيث ظهر 
ً
من املرجح أيضا

 ألعداد الرجال والنساء واألطفال املتطرفين مقاتلون أجانب في معركة 
ً
املاراوي في جنوبي الفلبين بقيادة تنظيم داعش، ونظرا

 للسلطات 
ً
 خطيرا

ً
في جنوب شرق آسيا، فإن جهود التجنيد النشطة من جانب تنظيم داعش في املنطقة ستشكل تحديا

 هناك.

COUNTRY 18 FFs 19 SENTBACK/STOP 
LISTED IN TURKEY20 

REMAIN RETURNED DATE 

Afghanistan 21    120 03/2017 

Albania 22 ~90    05/2017 

Algeria 23 170   87 01/2016 

Australia 24 >165 25  ~100 >40 05/2017 

Austria 26 296 31/153+51 27 ~150 90 12/2016 

Azerbaijan 28 >900 252/1,677   03/2017 

W. Balkans 29 ~900   250 08/2017 

Belgium 30 ~528 85 31/1,519 ~275 32 >123 33 10/2017 

Bosnia 34 248 35  ~115 46 12/2016 

Bulgaria 36 <10 21/77   09/2015 

Canada 37 ~185 38  ~90 ~60 01/2017 

Central Asia 39 >5,000   ~500 02/2017 

Denmark 40 >145 23/196 ~35 67 02/2017 

Egypt 41 ~600 150/-   01/2017 

EU 42 ~5,000 43  ~2,200 ~1,200 04/2016 

Finland 44 >80  ~43 ~43 02/2017 

France 45 1,910 254/2,622 ~700 46 302 47 08/2017 

Georgia 48 >200  >50 <50 49 04/2017 

Germany 50 >915 133/657 ~450 ~300 03/2017 

India 51 75 52 37 stopped   03/2017 

Indonesia 53 ~600 435/-54 384 55 <50 56 03/2017 

Israel 57 60   <10 08/2017 

Italy 58 110  57 59 13 10/2017 

Jordan ~3,000 60  ~900 61 >250 62 05/2017 

Kazakhstan 63 >500 -/1,914 120 64  04/2017 

Kosovo 65 317  138 66 117 67 04/2017 
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COUNTRY 18 FFs 19 SENTBACK/STOP 
LISTED IN TURKEY20 

REMAIN RETURNED DATE 

Kuwait 68 150    08/2016 

Kyrgyzstan 69 >500   >44 70 06/2016 

Libya 71 ~600    02/2017 

Macedonia 72 ~140    03/2016 

Malaysia 73 91  56 8 12/2016 

Morocco 74 1,660 183/2,831 929 75 236 76 10/2017 

Netherlands 77 280 22/520 <190 78 50 02/2017 

Norway 90 79  40 80 >30 81 09/2016 

Pakistan 82 >650    01/2016 

Russia 83 3,417 84 804/4,128  400 03/2016 

Saudi Arabia 85 3,244 141/7,523  760 11/2016 

Serbia 86 50    01/2017 

SE Asia 87 >1,000    10/2016 

Spain 88 204 21/325 129 30 07/2017 

Sudan 89 ~150  ~70 >2 90 08/2017 

Sri Lanka 91 32    11/2016 

Sweden 92 ~300 55/300 112 106 09/2016 

Switzerland 93 ~ 70   14 02/2017 

Tajikistan 94 1,300 308/2,651 >700 95 147 07/2016 

Trinidad 96 >130    02/2017 

Tunisia 97 2,926 -/4,605 98  >800 99 12/2016 

Turkey 100 ~1,500 <7,240 101 ~900  06/2016 

Turkmenistan 
102 

>400    01/2015 

Uighurs 103 ~1,200    04/2017 

UK ~850 106/1,172 ~400 ~425 02/2017 

USA 104 <129   7 09/2017 

Uzbekistan 105
 >1,500    05/2016 

 

أو ترحيلهم من، أو منعهم من الدخول  الذين تم إيقافهم في،-2الذين ذهبوا إلى سوريا أو العراق.  -1: املقاتلون األجانب الذين: 1الجدول 

 العائدون.  -4الذين ما زالوا يقاتلون. -3إلى، أو تم وضعهم على الئحة املراقبين من قبل تركيا. 
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 التهديد:

اية، أولئك الذين سافروا إلى سوريا هم أقل عرضة لرؤية أنفسهم إرهابيين محليين أكثر من املتعاطفين على األقل في البد

 من تدمير ش يء قديم. 
ً
مع تنظيم داعش الذين بقوا في منازلهم. ويبدو أن لديهم رغبة أقوى في االنضمام إلى ش يء جديد بدال

 في البداية. وأكد رئيس مركز مكافحة  ونتيجة لذلك أثبت العائدون حتى اآلن أنهم مشكلة أكثر
َ
ا كان متوقعا قابلية لإلدارة ممَّ

 106، أن 2017اإلرهاب الوطني في الواليات املتحدة األمريكية ني راسموسن، في حديثه أمام منتدى أسبن في تموز/يوليو 

ا كنا نتوقع، وأن املتوقع كان بقاءهم ودفاعهم عن الخالفة ، حتى لو كلفهم ذلك املوت أثناء قد عادوا والعدد أكثر ممَّ

 على تباطؤ معدل العائدين. 2017املحاولة. وفي أيلول/سبتمبر 
ً
 علقت السلطات الفرنسية أيضا

وسواء تم تشجيعهم أو توجيههم من قبل العائدين، فالتهديد اإلرهابي املحلي من أنصار داعش الذين لم يذهبوا إلى سوريا 

دعا أبو محمد العدناني، الناطق باسم داعش، جميع  2014ة. وفي سبتمبر/أيلول سوف يبقى حقيقة لعدة سنوات قادم

املؤيدين الذين لم يتمكنوا من االنضمام إلى الخالفة ملهاجمة العدو أينما كانوا، وبأي وسيلة، دون انتظار التعليمات. وبين 

؛  29هجمة إرهابية في  143هم نحو ، أجرى داعش أو أل2017وفبراير/شباط  2014إعالن الخالفة في حزيران/يونيو 
ً
بلدا

ا تسبب في وفاة أكثر من   من بلد ثالث لشن  2.000ممَّ
ً
شخص وإصابة كثيرين. وفي العديد من املرات أرسل داعش مجندا

 هجوم.

 حتى اآلن. ويقدر توماس هيغامر، وهو 
ً
باحث وكان تأثير املقاتلين األجانب العائدين أو مشاركتهم في هذه الهجمات محدودا

نرويجي، "أن املؤامرات التي اشترك فيها متعاطفون مع داعش، في السنة األولى من الخالفة، كانت أكثر من ضعف عدد 

املؤامرات التي ضمت مقاتلين أجانب عادوا من سوريا". لكن يبدو أن داعش منذ ذلك الحين أراد املزيد من السيطرة على 

ذي هاجم الناس في حفلة موسيقية في مانشستر اململكة املتحدة، في أيار/مايو مثل هذه الهجمات. سلمان عابدي، الرجل ال

، قد تمت مساعدته وتدريبه من أنصار الدولة اإلسالمية في ليبيا؛ واملجموعة التي اعُتقلت في أستراليا، في تموز/يوليو 2017

 مساعدة من داعش، بما في ذلك 2017
ً
إرسال مواد متفجرة من سوريا، أما من ، في محاولة إلسقاط طائرة قد تلقت أيضا

اتصلوا بتنظيم الدولة لشن هجوم فقد القوا التشجيع واملشورة، وحتى تعليمات مفصلة حول كيفية تحميل تعهدهم 

 بالوالء للخليفة واستخدامه بعد مقتلهم.

 وحرمانها من الوجود العلني بشكل متز 
ً
 أنه حتى مع تقلص الخالفة إقليميا

ً
ايد، فإن قيادتها ستلجأ إلى ومن املرجح جدا

مؤيديها في الخارج، بمن في ذلك العائدون، من أجل اإلبقاء على صيتها. ومن غير املرجح أن يمارس معظم العائدين أي ش يء 

في حياتهم وفي دولهم بقدر وشدة تعزيز خبرتهم كعضو في داعش، سواء كانوا يقاتلون على خط الجبهة أم ال. إذا عادوا مرة 

شعرون بأنهم بال جذور ويفتقرون إلى الهدف كما كانوا يفعلون قبل املغادرة، ومن غير املحتمل أن يتعودوا بسهولة أخرى سي
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على حياة "طبيعية"، وبينما يزيد تنظيم داعش حملته الخارجية، سواء من خالل العمل أو الدعاية، قد يكون العائدون 

 من الشبكة التي تجندهم، أو يطلبون املساعدة من الرفاق معرضين بشكل خاص لالتصال باألشخاص الذين كانوا 
ً
جزءا

 السابقين في األسلحة. ويبدو من املرجح أن ينمو تأثير العائدين ومشاركتهم مع ازدياد أعدادهم.

وقفوا في طريقهم إلى سوريا 
ُ
هناك مجموعة تقع خارج نطاق تعريف العائدين ولكنها قريبة منها، وتشمل األشخاص الذين أ

أو العراق، إما عن طريق سلطات بالدهم أو في بلد عبور. إن أعضاء هذه املجموعة سيكونون مشكلة خاصة؛ ألنهم كانوا 

 من 
ً
يرشحون أنفسهم لالنضمام إلى الخالفة لكنهم أحبطوا. سيكون لديهم كل االستعداد والحماس لتجنيد جديد ألن أيا

بيل الخالفة. الشعور بالفشل واالستياء اتجاه السلطات قد يؤديان إلى زيادة التجربتين لم تتحقق ال التجنيد وال املوت في س

احتمالية السعي بطرق أخرى لتحقيق األهداف. فقبل أن ينتقل إلى سوريا اشتكى محمد إموازي، املعروف باسم الجهادي 

 -جون، بمرارة أنه قد تم ترحيله من تنزانيا لالشتباه به 
ً
أنه كان في طريقه  -على أسس سليمة يبدو أن االشتباه كان قائما

لالنضمام إلى حركة الشباب في الصومال. ولربما تكون هذه التجربة قد زادت من رغبته في االنتقام العنيف. وباملثل منع أحد 

 من الذهاب إلى سوريا. 2015املهاجمين ملكاتب شارلي إيبدو في باريس في كانون الثاني/يناير 

 من منتصف حزيرا
ً
، قامت السلطات التركية، بعد إقناع دول أخرى بمساعدتها على رصد التدفق 2017ن/يونيو اعتبارا

 من  53.781املتزايد لألجانب الذين يمرون عبر تركيا إلى سوريا، بتسجيل أسماء 
ً
 تخش ى دولة إقامتهم من 146شخصا

ً
بلدا

 محاولة انضمامهم إلي داعش. وتتباين األسس التي أضيفت إليها أسماء إلى 
ً
القائمة التركية، ولكن األرقام تعطي مؤشرا

لكيفية نظر الحكومات إلى قوة نداء داعش. وعندما يقترن باألرقام الرسمية لألجانب الذين وصلوا بالفعل إلى منطقة النزاع، 

.
ً
 يصبح حجم التحدي الذي تواجهه املؤسسات األمنية والقانونية املكلفة بمكافحة التهديد اإلرهابي واضحا
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 53.781  
ً
 دولة 146-فردا

 

هناك مجموعة أخرى حذفت من أولئك الذين انضموا إلى داعش أو تم إيقافهم في طريقهم وهم أولئك الذين أرادوا 

االنضمام، ولكن ألسباب عديدة لم يغادروا دولهم. هؤالء هم الذين يرون أنفسهم كأعضاء في الخالفة وتعهدوا بالوالء 

 من االنضمام إلى قواته في العراق أو سوريا. ومن األمثلة على ذلك الهجوم للخليفة، ولكنهم سيطيعون 
ً
أمره بالهجوم بدال

 .2016على مخبز هولي أرتيسان في دكا ببنغالديش، وقتل كاهن في كنيسة في نورماندي في فرنسا، وكالهما نفذ في تموز/يوليو 

 على بناء الخالفة
ً
 أكثر وضوحا

ً
والدفاع عنها، أكثر من اتباع مثال القاعدة في التركيز على "العدو  كان تركيز قادة داعش دائما

البعيد". وشعار داعش الرسمي هو "باقية وتتمدد"، ولكن مفهوم "التمدد" انتقل من قبول الوالء من الواليات الجديدة، 

فأحبطت فرنسا، على سبيل إلى خلق مسارح جديدة للعمل. لقد شهدت أوروبا العديد من الهجمات وأكثر منها تم إحباطها. 

 بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 
ً
؛ وشهدت اململكة املتحدة، في فترة تسعة أسابيع بين 2017املثال، اثنا عشر هجوما

، ثالث محاوالت ناجحة وخمس محاوالت تم إحباطها؛ وعانت أملانيا من خمس هجمات 2017نيسان/أبريل وحزيران/يونيو 
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 السفر إلى الخارج، أو نجحوا في  250ملزيد منذ ذلك الحين. في الواليات املتحدة حاول أكثر من ، وشهدت ا2016في 
ً
أميركيا

نجحوا في السفر من الواليات  129من أصل  7السفر إلى أراض ي التنظيم للقتال داخل صفوفه. عاد من إقليم داعش و

، وجهت الواليات املتحدة تهمة إلى 
ً
  135املتحدة. وعموما

ً
إدانة بحلول  77 الرتكابهم جرائم إرهابية تتعلق بداعش، مع شخصا

 .2017آب/أغسطس 

استمر خطر اإلرهاب املحلي املستوحى من تنظيم داعش في أماكن أخرى. وقد تعرضت تركيا لضربة خاصة، حيث تعرضت 

 حتى تموز/يوليو  14ــ ل
ً
أستراليا ألربع هجمات . وتعرضت 2016هجمة إرهابية أخرى في عام  22، مع منع 2017هجوما

. وأفادت السلطات في شبه الجزيرة 2017مؤامرة إسالمية متطرفة في السنوات الثالث حتى آب/أغسطس  11وأحبطت 

وحده كانت هناك سبع هجمات على داعش  2016؛ وفي عام 2017محاولة حتى منتصف عام  30العربية بإحباط أكثر من 

. وباإلضافة إلى ذلك أظهر داعش أنه قادر في جنوب شرق آسيا، وأفادت ماليزيا بأن
ً
ها أحبطت ما مجموعه أربعة عشر هجوما

على شن هجمات في أفغانستان، وبنغالديش، وبلجيكا، وكندا، ومصر، وإندونيسيا، وإيران، واألردن، وكينيا، وليبيا، 

 وريا والعراق.وباكستان، والفلبين، وروسيا، والصومال، والسويد، واليمن، قام ببعضها عائدون من س

 العائدون:

أعداد املقاتلين األجانب وأولئك الذين ُيعتقد أنهم يريدون أن يصبحوا مقاتلين أجانب توضح حجم املشكلة، لكنها ال تقدم 

الكثير من املساعدة في مواجهة التحدي التالي: الكشف عن هوية أولئك الذين تركوا ما تسمى الخالفة، ومعرفة أين ذهبوا، 

الخطر الذي يشكلونه، واتخاذ أي إجراءات ممكنة لحماية الجمهور من األذى. ومع ذلك، فإن الحصول على كميات وتقييم 

 2017، وتلعفر في آب/أغسطس 2017كبيرة من البيانات بعد سقوط مراكز تنظيم داعش مثل املوصل في تموز/يوليو 

العديد من املقاتلين األجانب، وأدى بالفعل إلى تعطيل  ، ساعد على الكشف عن هويات2017والرقة في تشرين األول/أكتوبر 

 الخاليا املتصلة في بلدان ثالثة.

حافظ داعش، على غرار تنظيم القاعدة، على سجالت دقيقة عن عضويته وأوامره اإلدارية وانتشاره، وكان هناك جهد دولي 

جمع اإلنتربول  2017بحلول أيلول/سبتمبر كبير لجمع هذه املعلومات وتبادلها، خاصة تفاصيل حول أصول مقاتليه. و 

 شخص تأكد من انضمامهم إلى داعش، إلى جانب تفاصيل أخرى. 19000أسماء نحو 

 من املخاطر: )
ً
( أولئك الذين انسحبوا في وقت 1يندرج العائدون بشكل عام في خمس فئات، يعرض كل منها مستوى مختلفا

( أولئك الذين بقوا لفترة أطول، ولكنهم 2شكل خاص مع تنظيم داعش ؛ )مبكر أو بقوا ملدة قصيرة فقط، ولم يندمجوا ب

( أولئك الذين ليس لديهم أي شكوك حول دورهم أو تكتيكات داعش 3لم يوافقوا على كل ما يقوم به تنظيم داعش؛ )

؛ )
ً
 مع تن4واستراتيجيتها، ولكنهم قرروا املض ي قدما

ً
 تاما

ً
ظيم داعش، ولكنهم اضطروا إلى ( أولئك الذين كانوا ملتزمين التزاما
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( األشخاص الذين أرسلهم 5الخروج بسبب ظروف مثل فقدان األراض ي، أو القبض عليهم وإرسالهم إلى بلدانهم األصلية؛ )

 تنظيم الدولة إلى الخارج للقتال من أجل الخالفة في أماكن أخرى.

 :العائدون في وقت مبكر أو بعد إقامة قصيرة 

قصائية للعائدين، وإن كانت تغطي عينة صغيرة، إلى أن أولئك الذين غادروا قبل أن تبدأ الخالفة في تشير الدراسات االست

التراجع، فعلوا ذلك ألنهم لم يجدوا ما كانوا يبحثون عنه، ولم يحتفظوا بأي تعاطف يذكر مع املجموعة. ومن الواضح أنه 

فة مماثلة فعلوا ذلك مع نية فورية لتعلم كيفية أن تصبح ليس جميع من ذهبوا لالنضمام إلى تنظيم داعش أو منظمة عني

 من القتلة املتشددين الذين يصورون 
ً
؛ وقلة من أولئك الذين قرروا العودة قد يعتبرون أنفسهم واحدا

ً
 أو دوليا

ً
 محليا

ً
إرهابيا

أنفسهم في تلك الصورة في وسائل اإلعالم. غير أن البعض قد يشجعهم عبر تعبئة ألحاسيس خاطئة إلى أن يعيدوا إثبات 

 ويقرروا مواصلة الكفاح من قاعدة جديدة، حتى لو لم تكن مرتبطة بداعش.

على أي حال، سيكون من الصعب التنبؤ بكيفية رد فعل أي عائد مع مرور الوقت على تجربته في الخارج أو في دولته. وحتى 

م مرة أخرى إلى البحث عن حلول عنيفة ملشاكلهم، لو خضعوا للتقييم النفس ي والتحقيق الدقيق، فإن الظروف قد تقوده

خاصة إذا عادوا إلى نفس الظروف التي كانوا يعيشون فيها. وقد يعاني آخرون من تداعيات نفسية بسبب حياتهم مع داعش. 

ببساطة إن اإلرهاب عاطفي بقدر ما هو عقائدي، وحتى أولئك الذين عادوا بعد خيبة أملهم أو تأثرهم بما رأوه، أو ألنهم 

، قد ينظرون بمرور الوقت إلى الخالفة بشكل أكثر إيجابية ويلومون الغرباء على إخفاقاتها.
ً
 أو جسديا

ً
 استنفدوا عقليا

 العائدون في وقت الحق، ولكن مع خيبة أمل:

 تجاه املتدينين املتضامنين وعانت من تزايد الخالف ا
ً
لداخلي، بما عندما بدأت الخالفة تفقد الجاذبية أصبحت أكثر عنفا

في ذلك حول العقيدة، ومن املرجح أن العديد من املجندين اآلخرين بدأت الشكوك تتزايد لديهم. ولكن الشكوك حول 

القيادة، والتكتيكات، أو حتى االستراتيجية، ال تترجم بالضرورة إلى شكوك حول األهداف والغايات. وإلى حد ما كان يجب 

عش أن يدعموا فكرة الخالفة؛ وعلى النقيض من ذلك فمن املؤكد أن دوافعهم كانت على جميع املجندين األجانب في دا

 تشمل رفض البلد واملجتمع اللذين يقفان وراءهم.

حتى أولئك العائدون الذين شعروا بخيبة أمل بسبب تكتيكات قيادة داعش وأسلوبها فإنهم معجبون باألمراء "على أساس 

سالمية بحتة يديرها حكام ملتزمون تقوم على التنفيذ الكامل للشريعة اإلسالمية. وقد فردي"، وال يزالون يحلمون بدولة إ

 على الدماء والقتل من خالل 
ً
ال يزالون يعتقدون أن ذلك ال يمكن تحقيقه إال عن طريق العنف، وسيصبحون أكثر اعتيادا

املحاربين في حروب أخرى، فإن املقاتلين تجربتهم في القتال مع تنظيم داعش. وبغض النظر عن العدد القليل من قدامى 
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؛ وهذا ال يؤدي فقط إلى سلوك غير منضبط ال يمكن 
ً
األجانب شهدوا العنف على مستوى لم يكونوا مستعدين له تماما

 أكبر من التساهل إزاء العمل املتطرف.
ً
 قدرا

ً
 التنبؤ به، ولكنه سيخلق أيضا

 الذين عادوا متشبعين: 

ن إلى تنظيم داعش ألنهم ُجذبوا للصورة البطولية ملقاتليه التي قدمتها املجموعة، ويضاف إليها انضم العديد من املجندي

شعور املغامرة. ومن املرجح أن العائدين املبكرين غادروا ألنهم لم يكونوا مهيئين للعنف بمقدار أولئك الذين ينتمون إلى 

، أو انضموا إليها بمجرد أن بدأت 2015الخالفة في أوجها عام  هذه الفئة، وال سيما أولئك الذين بقوا في فترة كانت فيها

 لبقاء الدولة وتوسيعها. واألشخاص الذي يبحثون عن مغامرة 
ً
تعاني من النكسات. ففي ذلك الوقت أصبح العنف أساسيا

 عند العودة إلى دياره
ً
 أكثر تطرفا

ً
 م.يتبنون هذا الشكل املتطرف وينضمون إلى داعش، وقد يعتمدون طرقا

 البحث عن مسارح جديدة للجهاد حاملا يستريحون وينتعشون. ومن غير املحتمل أن يجدوا 
ً
قد يقرر هؤالء املجندون أيضا

كان مجندو تنظيم داعش واملقاتلون من العراق وسوريا ينضمون إلى معارك أخرى،  2017أي مكان يذهبون إليه. وفي عام 

يم داعش بدأ بمحاولة إنشاء قاعدة جديدة، كما في سيناء وأفغانستان وليبيا.  مثل مينداناو في الفلبين، حيث يبدو أن تنظ

، تم تحديد 2017فجثث املقاتلين التي وجدت في الفلبين خالل معركة السيطرة على بلدة املاراوي التي بدأت في مايو/أيار 

جنوب شرق آسيا. وتعتقد السلطات هويتها وأثبت انتماؤها لشبه الجزيرة العربية وكذلك إلى أماكن أخرى من جنوب و 

، انضموا إلى داعش في األشهر الستة األولى من عام  100األفغانية أن نحو 
ً
 .2017مقاتل ليسوا كلهم أفغانا

بض عليهم وأرسلوا إلى بالدهم:
ُ
 الذين أجبروا على الخروج أو ق

ربما كانوا مستعدين للموت من أجل القضية،  معظم أعضاء التنظيم الذين كانوا ال يزالون يقاتلون عندما انهارت الخالفة

والعديد منهم فعلوا، ولكن البعض اآلخر قد نجا، واستسلم آخرون. وكثير من هؤالء سيكونون أعضاء داعش املحليين 

 عن األنظار ويرتكبون هجمات إرهابية في 
ً
الذين سيتحركون في الوقت املناسب إذا استطاعوا، وسيتبعون قيادتهم بعيدا

ق وسوريا. ولكن بعض األجانب الذين يهربون أو يلقى القبض عليهم ثم يرحلون سيتحركون للقتال في أماكن أخرى. العرا

 وسوف ينضم البعض إلى جماعات عنيفة أخرى.

يبدو أن األشخاص الذين يغادرون الخالفة والذين ما زالوا يدعمون أهدافها وقيادتها قد تلقوا تعليمات، سواء من قبل 

أو األمراء، تتعلق بما سيجيبون إن سئلوا عن جنسيتهم وأنشطتهم عندما تصادفهم السلطات؛ من أجل تفادي  األصدقاء

 في 
ً
. وقد يكون من نجحوا مقاتلين فاعلين ومجندين، وفاعلين كبارا

ً
الترحيل إلى بلد يمكن اعتقالهم فيه. كحالة ماليزيا مثال

بين بداية اهتمام الشخص بداعش أو مجموعة مماثلة وارتكاب جريمة  الدوائر املتطرفة. وتشير األبحاث إلى أن الوقت

إرهابية في تقلص مستمر، وقد يشجع هؤالء العائدون امللتزمون هذا االتجاه بتشكيل خاليا، وتصعيد الهجمات، واملبالغة 
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ا يشجع املتعاطفين الذين لم يغادروا دولهم بسبب نقص الفرص أو الشجاعة  في تعظيم إنجازاتهم في سوريا والعراق؛ ممَّ

على اتخاذ إجراءات محلية. كما يمكنهم تقديم نصائح عملية حول كيفية شن هجوم، وشرح أهمية التعهد بالوالء للخليفة 

 إذا قرر القيام بالعمل اإلرهابي.

 الذين تم إرسالهم إلى بالدهم أو إلى مكان آخر من قبل داعش:

بتطوير وصيانة خلية من املقاتلين األجانب الذين يمكن أن يخططوا  2014عام  قام داعش منذ األيام األولى لتشكيله في 

لتنفيذ هجمات في الخارج. ويبدو أن املجندين الفرانكوفونيين من بلجيكا وفرنسا شكلوا النواة األولى لهذه الخلية، وكانوا 

. وكان هناك 2016روكسل في آذار/مارس وفي ب 2015مسؤولين عن الهجمات التي وقعت في باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 

 مصرعهم  45، عندما لقي 2016هجوم رئيس ي آخر قامت به هذه الفئة في مطار إسطنبول في حزيران/يونيو 
ً
شخصا

 باإلضافة إلى ثالثة مهاجمين من آسيا الوسطى من تنظيم الدولة.

ور الوقت سعى إلى تجنيد املقاتلين من جنسيات وبالنظر إلى تأثير هذه الهجمات الخارجية، فمن املحتمل أن داعش مع مر 

أخرى للتخطيط لهجمات مماثلة في أماكن أخرى. ومن املؤكد أن تنظيم داعش أبقى على برنامج الغربيين حتى عندما كان 

ام في أمس الحاجة إلى مقاتلين للدفاع عن الخالفة في العراق وسوريا. وادعى أحد مقاتلي داعش الذي تم القبض عليه في ع

أن التنظيم، في شباط /فبراير من ذلك العام، واصل منح املجندين األوروبيين خيار االنضمام إلى مجموعة تدريب  2017

 على مدى سبعة أشهر لتنفيذ هجمات إرهابية في الخارج.

، وبمعنى أدق، فإن هؤالء اإلرهابيين املدربين لن يتحولوا إلى مقاتلين يرسلون للعمل خارج الخالفة، لكنه
ً
م يتشابهون كثيرا

ويستخدمون نفس الطرق، ومن املرجح أن ينضموا إلى اآلخرين املوجودين خارج الخالفة. كما أنهم سيكونون أكثر قسوة 

 من العائدين. وتشير القوائم التي تم استعادتها في العراق في عام 
ً
 173إلى أنه في ذلك الوقت كان هناك  2017وتصميما

 من تنظيم داعش مس
ً
تعدين لتنفيذ تفجير انتحاري؛ وكان ستة منهم أوروبيين. بحلول ذلك الوقت كان مصيرهم عضوا

، وكذلك مكان وجودهم.
ً
 مجهوال

 النساء واألطفال:

هناك مجموعة فرعية من العائدين يصعب قياسها وتقييمها ومعالجتها هي النساء واألطفال الذين انضموا إلى تنظيم 

حق إلى دولهم أو أسروا وينتظرون الترحيل. ومن دون مزيد من البحث سيكون من الصعب "داعش"، ولكنهم عادوا في وقت ال 

 سلبيين.
ً
 الحكم على درجة التزامهم مع تنظيم داعش، ومصلحتهم في أن يصبحوا نشطين أكثر من يكونوا أنصارا
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ال. لكن مؤسس تنظيم الدولة، أبو كان الدور املركزي ألعضاء تنظيم الدولة من النساء هو تربية األطفال واالهتمام بالرج

مصعب الزرقاوي، كان لديه بعض التردد حول استخدام النساء االنتحاريات، على سبيل املثال، ومع مرور الوقت خفف 

داعش من قواعده، وقدم تفسيرات جديدة للظروف التي قد تستخدم فيها املرأة العنف ليس فقط لحماية نفسها وبيتها، 

 لحماية 
ً
 تشبه أي مدني آخر يهرب من حصار  2017املجتمع األوسع. وفي تموز/يوليو ولكن أيضا

ً
شوهدت امرأة تحمل طفال

 تقارير عن قيام النساء بدور القناصة.
ً
 املوصل، لكنها فجرت نفسها بالقرب من مجموعة من القوات العراقية. وهناك أيضا

أن التنظيم غير سياسته تجاه املرأة في القتال، يجب  وجادل بعض الخبراء بأن هذه القصص، واالقتراحات املصاحبة لها

على الرغم من الوعود الواردة في الوثيقة التأسيسية لـ"الخنساء" )وحدة الدعم النسائية في تنظيم الدولة(  معالجتها بحذر

ا قد اجتمعت لدى أن ظروف "الحاجة والتأييد" يمكن أن تدفع املرأة إلى الجهاد، فال يوجد دليل على أن هذه الشروط كله

 ملجموعة ذات قواعد اجتماعية صارمة ومتينة، تقوم على قراءة حرفية للكتاب الديني، أن 
ً
 جذريا

ً
املقاتالت. سيكون تغييرا

يسمح للنساء بتحدي الركيزة األساسية لخضوع النساء التي بنى عليها تنظيم داعش شهرته. ومع ذلك يجب افتراض أن 

 لذلك. وعلى أقل تقدير ادعت بعض عضوات  النساء اللواتي انضممن إلى
ً
تنظيم الدولة يعرفن ما يفعلن، وأن يعاملن وفقا

 شخص، أنهن شاركن في التعذيب وتمتعن بذلك. 600وحدة الخنساء النسائية في الرقة، والبالغ عددها أكثر من 

فر إلى سوريا، فإن معظمهن قد على الرغم من أن بعض النساء قد تعرضن للخداع أو اإلكراه من قبل أزواجهن في الس

ذهبن إلى هناك عن طيب خاطر، ربما لنفس أسباب الرجال. ربما تكون بعض النساء املجندات زوجات خاضعات ملجندين 

ذكور، ولكن من املرجح أن معظمهن كن يسعين نحو فرصة التحرر من التقاليد والعبودية. ووصف معهد تحليل السياسات 

د مشاركة وأهمية أنصار داعش من النساء في إندونيسيا، وقد شاركت بعضهن بالفعل في هجمات والنزاعات بجاكرتا تزاي

إلى سوريا، كما حاولت الكثيرات منهن االلتحاق بداعش. وعليه فمن املحتمل  100إرهابية. وكذلك فقد سافرت أكثر من 

.
ً
 إرهابيا

ً
 أن تشكل بعض العائدات خطرا

 
ً
أنهن مجندات ناجحات، وكما هو الحال مع الرجال فإن العائدات قد يشجعن أخريات على وقد أثبتت بعض النساء أيضا

؛ واحدة منهن كانت 2016ارتكاب جرائم إرهابية. وألقت السلطات الفرنسية القبض على ثالث نساء، في أيلول/سبتمبر 

وجيه العملية من قبل أعضاء داعش مجندة لدى داعش، تركت سيارة مفخخة بالقرب من كاتدرائية نوتردام في باريس. تم ت

. في أيلول/سبتمبر 2016نساء في تشرين األول/أكتوبر  10في سوريا. كما عطلت السلطات في املغرب مجموعة مماثلة من 

 ادعى تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم من قبل ثالث نساء على مركز للشرطة في كينيا. 2016

مؤسسة التراث إلى حدوث قفزة ملحوظة في مشاركة النساء في املؤامرات  الصادر عن 2017وقد أشار تقرير آب/أغسطس 

، كان هناك سبع عمليات 2017اإلرهابية في أوروبا خالل العامين السابقين، حيث وجد أنه في األشهر الخمسة حتى أيار/مايو 
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ل للسنة السابقة ولكنه زيادة في املئة من مجموع العمليات، تضمنت النساء، وهو رقم مماث 23إرهابية في أوروبا، أي 

 في املئة على التوالي. 5في املئة و 13عندما كانت األرقام ال تتجاوز  2015و 2014ملحوظة عن عامي 

 األطفال في أراض ي تنظيم الدولة من أوروبا الغربية

 

سنة يعد  15خص تجاوز أشار التقرير إلى نسبة مماثلة من الهجمات التي قام بها أطفال. وبحسب قوانين الخالفة فأي ش

، ولكن تم تدريب األطفال دون سن التاسعة على استخدام األسلحة وتعليمهم القتل. ومن عام 
ً
 بالغا

ً
إلى عام  2014شخصا

سنة كأشبال الخالفة.  15سنوات و 9صبي تتراوح أعمارهم بين  2000، يعتقد أن داعش قام بتجنيد وتدريب أكثر من 2016

، أفادت بعثة األمم املتحدة لتقديم املساعدة إلى العراق 2016ية لداعش بتاريخ آب/أغسطس وفي تقرير عن أعمال وحش

ومفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان بأن أحد الشهود قال إن تنظيم الدولة يدرب األطفال اإليزيديين 

 على استخدام األسلحة. 12والشيشان الذين ال تتجاوز أعمارهم 
ً
 عاما

 800في محافظة املوصل وحدها قد اختطف ما بين  2016مم املتحدة لحقوق اإلنسان يعتقد أنه في بداية عام مجلس األ 

 إلى عمليات غسل الدماغ، وفي  900و
ً
طفل، وتعرض من كانوا أكبر من العاشرة إلى التدريب العسكري واألصغر سنا
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طفل للتدريب  1000أن داعش قد جند أكثر من أفاد املرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان ب 2017حزيران/يونيو 

العسكري، على الرغم من أنه خارج نطاق هذه الوثيقة، نشر تنظيم داعش في غرب أفريقيا، املعروف باسم بوكو حرام، 

 إلى  434، 2017وتموز/يوليو  2011بين أبريل/نيسان 
ً
 خالل  247مفجرا

ً
 مختلفا

ً
. وكان  238هدفا

ً
 انتحاريا

ً
٪ من 56هجوما

 أو مراهقين. 81ؤالء املجندين من النساء، وه
ً
 على األقل أطفاال

COUNTRY TOTAL173 WOMEN CHILDREN 

Australia174 165 ~25 70 

Austria175 <300 17 40 

Belgium176 ~528 ~85 ~118177 

Bosnia178 148 60 81 

Canada179 ~185 ~35  

EU180 ~4,000 ~680  

France 1,910 ~320 460181 

Germany182 ~900 ~190 56183 

Indonesia ~600 113184 >100185
 

Italy186 110 6  

Kazakhstan187 ~500 >200 women and children 

Kyrgyzstan188 ~500  >130 

Kosovo189 ~300 44 27 

Malaysia190 91 12 17 

Morocco191 1,660 ~285 378 

Netherlands192 280 >90 >90 

Russia 3,417  >350193 

Spain 204 21194  

Sweden195 267 ~70 45196 

Switzerland ~70 7  

Tunisia197 ~3,000 ~100  

UK ~850 >100198 50199 

 : النساء واألطفال األجانب في أراض ي تنظيم الدولة2الجدول 

 الردود:

 خاصة فيما يتعلق بحوادث اإلرهاب املحلي 
ً
التي يقوم بها أشخاص معروفون لدى السلطات. رد فعل الجمهور كان حاسما

، أو ال يخضعون 
ً
يتساءل الجمهور ملاذا؛ إذا كان هؤالء األشخاص معروفين لدى السلطات، ملاذا ُسمح لهم بأن يكونوا أحرارا

د للمراقبة على مدار الساعة؟ ويوضح ذلك املشكلة األساسية في نجاح اإلرهاب الحديث: فالحكومات تتعرض لضغوط للح

 من أن يكون نتيجة لنشاط إجرامي مؤكد. ومن ثم فهم 
ً
من حريات شخص ألنه مشتبه به في احتمال ارتكاب جريمة، بدال

يتعرضون لضغوط لزيادة التدابير الوقائية على الرغم من أن هذه اإلجراءات من املرجح أن تثير القلق العام أكثر من نشر 

 الطمأنينة.
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ة، فإن املشكلة الحقيقية للسلطات تتمثل في ترتيب األهداف، وفي تحديد نوع النهج الذي ينبغي وبالنظر إلى األرقام املتداول

 على تنفيذ هجوم، فليس ذلك بالضرورة 
ً
اتباعه في كل حالة. وعندما يكون "الذئب املعروف"، أي املشتبه به في اإلرهاب، قادرا

تركز اهتمامها في أماكن أخرى. إن تخصيص املزيد من املوارد  ألن السلطات ال تولي أي اهتمام. فمن األرجح أنها قررت أن

 الجواب؛ يجب أن ينصب التركيز على الحد من التهديد الذي يمكن بلوغه في مستويات يمكن التحكم فيها 
ً
لألمن ليس دائما

 من زيادة قدرة الدولة على مراقبة مواطنيها، وهي سياسة قد تزيد في األرجح من اإلرهاب أكث
ً
 ر من تخفيضه.بدال

 في فئتين: الفئة األولى هي السجن، والعديد من الحكومات 
ً
انحصرت السياسات الحكومية في التعامل مع العائدين عموما

جرم الذهاب إلى الخارج لالنضمام إلى مجموعات مثل داعش. ولكن من الصعب إثبات ذلك؛ وال يؤدي الحبس إال إلى تأجيل 
ُ
ت

قت بمزيد من التطرف، أو تطرف زمالئه من السجناء. وتقوم سلطات السجون بتقسيم املشكلة، ويخاطر في نفس الو 

السجناء املدانين باإلرهاب وفصلهم عن السجناء العامين؛ ألن هناك خطر قيام السجين املتطرف بممارسة تأثير خبيث 

 يم
ً
كن حسابها بسهولة. وفي الوقت على زمالئه، أكثر من أن يصبح هو غير متطرف، وهذا يعتمد على متغيرات كثيرة جدا

، فمن املرجح أن تصلب وجهات نظرهم وتشكل روابط وثيقة.
ً
 نفسه، إذا تجمع املتطرفون معا

 بأنه إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج، على الرغم من أن معظم العائدين لم يندمجوا قط. ومن 
ً
يوصف النهج الثاني عموما

وقد تأخرت معظم الجهود املبکرة أو توقفت. حتى املحاوالت األخيرة، کما حدث الصعب تصمیم مثل هذه البرامج وتشغیلها، 

، قد فشلت. هذه البرامج یمکن أن تکون مکثفة للغایة، وقد تتعرض النتقادات بأن اإلرهابيين تتم 2017في فرنسا عام 

فعل أوجه تشابه كثيرة بين معاملتهم أفضل بكثير من املجرمين اآلخرين، وخاصة إذا أجريت خارج السجون. وهناك بال

 العوامل التي تقود األشخاص إلى الجماعات املتطرفة العنيفة والعوامل التي تقود إلى عصابات إجرامية أكثر تقليدية.

إن التعامل مع األطفال العائدين أصعب، ومع ذلك فقد ظهرت دراسات مهمة حول معاملة البالغين واألطفال على حد 

، خاصة تلك التي تثبت نجاحها سواء، أغلبها يتبنى تج
ً
ارب تطبيقية، ومن هنا قد يصبح تصميم البرامج وآليات املتابعة سهال

بشكل عام في فهم التهديد والحد منه، ومجموعة واسعة من األشخاص ينبغي أن تخضع لهذه التطبيقات. وسيكون التناسق 

 أساسية لجهود الحكومة. ومن املرجح أن تشارك  املؤسس ي، وثقافة تبادل املعلومات، ونظم الرصد والتقييم الفعال
ً
أمورا

 الجماعات املحلية على نحو متزايد في دعم الحكومة.

تعكس استجابة املجتمع ككل التحدي املجتمعي لإلرهاب والذي نجحت داعش في تشكيله، فقد تمكنت من هز مفاهيم 

لي بطريقة أكثر دراماتيكية من أي جماعة متمردة أو انفصالية الحدود الثابتة والسيادة الوطنية التي يقوم عليها النظام الدو 

سابقة. ومن غير املرجح أن تختفي مسائل الهوية وعدم الثقة على نطاق واسع في املؤسسات الحكومية والسياسية السائدة 

ى فلول تنظيم داعش التي استطاعت داعش استغاللها؛ أو حتى ظاهرة املقاتلين األجانب والعائدين، سواء كانوا ينضمون إل

 أو إلى جماعات جديدة أخرى.


