املقاتلون األجانب في الشرق األوسط:
جدل االستقطاب والتوظيف
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ـامية” وطــرده مــن معاقلــه الحضريــة امل ّ
رغــم اإلعــان عــن هزيمــة تنظيــم “الدولــة اإلسـ ّ
دينيــة
ّ ّ
فــي الع ـراق وســوريا ،إل أنــه ال ي ـزال الخــوف مــن هجمــات التنظيــم الخارجيــة يحتــل املرتبــة
األولــى فــي قائمــة املخــاوف العامليــة حســب مســح قــام بــه مركــز “بيــو” فــي  1آب /أغســطس
.2017
وقــد شــغلت مســألة املقاتليــن األجانــب ُّ
الســنة (الجهاديــون) الحكومــات الغربيــة والعربيــة
والعامليــة منــذ انــدالع الح ـراكات االحتجاجيــة الشــعبية الســلمية فــي ســورية منتصــف آذار/
مــارس  2011ثــم تحولهــا إلــى نـزاع عســكر ّي عنيــف بعــد عــدة شــهور ،وتنامــي تدفــق املقاتليــن
املتطوعيــن األجانــب مــن الجهادييــن .وخــال فتــرة وجيــزة ،تحولــت جبهــة ســوريا إلــى أكبــر
ً
ســاحة لجــذب للمقاتليــن األجانــب فــي التاريــخ املعاصــر .ونظـرا لخطــورة الظاهــرة وانعكاســاتها
علــى األمــن اإلقليمـ ّـي والدولـ ّـي ،فقــد انشــغلت املؤسســات الدوليــة ،كاألمــم املتحــدة وأجهــزة
ّ
االســتخبارات العامليــة ومراكــز األبحــاث الرسـ ّ
واألهليــة ،بتتبــع موضوعــة املقاتليــن
ـمية
ّ
الشامية ،ومعرفة
األجانب ،ومحاولة فهم أسرار جاذبية تنظيم الدولة ،وخصائص الجبهة
الظاهــرة علــى صعيــد األرقــام واإلحصــاءات ،والتعــرف علــى جنســيات املقاتليــن ،وتوجهاتهــم
ّ
ّ
والفكريــة ،ومالحقتهــم وتتبــع مصيرهــم ،وآليــات التعامــل معهــم مــن خــال
األيديولوجيــة
البرامــج التقليديــة العســكرية واألمنيــة ،وكيفيــة التعاطــي مــع العائديــن مــن خــال مقاربــات
ّ
الجنائيــة وبرامــج إعــادة التوجيــه والدمــج.
العدالــة

تضارب األرقام واإلحصاءات

ثمــة اختالفــات كبيــرة حــول أعــداد املقاتليــن األجانــب ّ
ممــن ذهــب للقتــال فــي ســوريا ،وأعــداد
ّ
القتلــى والعائديــن إلــى بلداتهــم أو الفاريــن إلــى ســاحات وبلــدان أخــرى .إل أن هنــاك شــبه
إجمــاع علــى أن جبهــة ســوريا تتفــوق علــى كافــة الجبهــات التــي تشــكلت كســاحات الجتــذاب
ً
املقاتليــن األجانــب ســابقا كأفغانســتان أو البوســنة أو الع ـراق؛ إذ يفــوق عــدد األف ـراد مــن
العامليــن العربــي واإلســامي ،ومــن أوروبــا الذيــن يتــم حشــدهم عــن عــدد األشــخاص الذيــن
ُحشــدوا خالل جميع الصراعات األجنبية األخرى التي نشــبت على مدى الســنوات العشــرين
املاضيــة مجتمعــة .ويختلــف املقاتلــون األجانــب عــن املرتزقــة ،الذيــن يقاتلــون فــي الخــارج نيابــة
ً
ً ًّ
خاصــا ،وهــم وفقــا لتعريــف ديفيــد ماليــت “ليســوا مــن
عــن حكومــات أو هيئــات ممولــة تمويــا
ّ
األهليــة”[ .]1ولذلــك ،ال تدخــل
مواطنــي دول الصـراع وينضمــون إلــى التمــرد أثنــاء الصراعــات

2

املليشــيات الشـ ّ
ـيعية علــى اختــاف جنســياتها -التــي يقودهــا الحــرس الثــوري اإليرانـ ّـي -وحــزب
هللا اللبنانـ ّـي ،فــي إطــار مســمى “املقاتليــن األجانــب” .وتختلــف التقدي ـرات كذلــك فــي تقديــر
أعدادهــا ،ويفــوق حجــم مشــاركتها فــي بعــض التقاريــر عــدد املقاتليــن األجانــب ّ
الســنة[.]2
مــع تنامــي الحــركات الجهاديــة فــي ســوريا بدايــة  2012وصعــود “جبهــة النصــرة”  2013وبــروز
ّ
اإلسالمية” في العراق وسوريا  ،2014تكاثرت التقارير والدراسات الصادرة
تنظيم “الدولة
عــن مؤسســات رسـ ّ
ـمية موثوقــة ومراكــز بحثيــة مرموقــة حــول املقاتليــن األجانــب .وعلــى
الرغــم مــن االختالفــات املتعلقــة بتقديــر أعــداد املقاتليــن فــي صفــوف الجماعــات الجهاديــة
ً
وجنســياتهم ،إال أن األرقــام متقاربــة نســبيا علــى صعيــد العــدد الكلـ ّـي ،مــع تضــارب شــديد فــي
ً
حجــم مشــاركة الــدول .وكانــت التقديـرات تتغيــر مــع مــرور الســنوات؛ نظـرا الســتمرار عمليــات
التطويــع واالســتقطاب ،لكنهــا اكتملــت بحلــول عــام  ،2018وقــد بلــغ عــدد املقاتليــن األجانــب
ّ
موثوقيــة قرابــة  40ألــف مقاتــل أجنبـ ّـي.
حســب التقاريــر البحثيــة واالســتخبارية األكثــر
فبحســب تقريــر مركــز “مجموعــة صوفــان” االستشــاري للشــؤون األمنيــة الــذي صــدر فــي
تشــرين ثانــي /أكتوبــر  ،2017فـ ّ
ـإن عددهــم أكثــر مــن  40ألــف أجنبـ ّـي مــن  110دولــة ،وقــد بلــغ
عدد العائدين إلى بلدانهم ما ال يقل عن  5600عنصر[ .]3وهي أرقام تتطابق مع التقديرات
األمريكية الصادرة في يوليو /تموز  .2017فبحسب نيكوالس راسموسن مدير املركز الوطني
األمريكــي ملكافحــة اإلرهــاب ،فــإن أجهــزة املخابـرات األمريكيــة قــدرت أن نحــو  40ألــف أجنبــي
انضمــوا للدولــة اإلســامية فــي ســوريا والع ـراق[ .]4وكانــت “مجموعــة صوفــان” قــد أصــدرت
ورقتيــن ســابقتين األولــى بعنــوان“ :املقاتلــون األجانــب فــي ســوريا” فــي حزيران/يونيــو ،2014
ً
وقــدرت عــدد املقاتليــن األجانــب ب ـ  12000مــن  81بلــدا ،والثانيــة بعنــوان“ :املقاتلــون األجانــب
تقييم حديث لتدفق املقاتلين األجانب إلى ســوريا والعراق” في كانون أول /ديســمبر ،2015وقــدرت العــدد ب ـ  27000مقاتــل أجنبــي مــن  86دولــة علــى األقــل[.]5
وكانــت تقديـرات الحكومــة األمريكيــة قــد أشــارت فــي  2014إلــى أن العــدد يتـراوح بيــن 20000
و ،31500وأشــارت التقديـرات الروســية إلــى وجــود أكثــر مــن ضعــف هــذا العــدد .وفــي مطلــع
عــام  ،2016ذكــر مديــر املخاب ـرات الوطنيــة جيمــس كالبــر للجنــة العالقــات الخارجيــة فــي
ً
مجلــس الشــيوخ قائــا“ :لقــد ســافر مــا ال يقــل عــن  38200مقاتــل أجنبــي ،منهــم  6900علــى
األقــل مــن الــدول الغربيــة إلــى ســوريا مــن  120دولــة منــذ انــدالع الن ـزاع فــي عــام .]6[”2012
تدعــم الوثائــق التــي نشــرتها صحيفــة “زمــان الوصــل” الســورية املعارضــة فــي  8آذار /مــارس
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 2016التقديـرات الســابقة؛ فالوثائــق املكونــة مــن  1736صفحــة ،والتــي قالــت إنهــا حصلــت
عليهــا مــن أحــد املنشــقين عــن “داعــش” ،تتضمــن كل وثيقــة “بيانــات مجاهــد” ،وهــي صــادرة
عــن هيئــة “اإلدارة العامــة للحــدود”[ ]7التابعــة لتنظيــم الدولــة والتــي يتولــى مســؤوليتها أبــو
محمــد الشــمالي واســمه الحقيقــي طـراد الجربــا .وقــد عرضــت الواليــات املتحــدة مكافــأة ماليــة
قدرهــا خمســة مالييــن دوالر ملــن يدلــي بمعلومــات تســاعد علــى تحديــد مكانــه .تســربت الوثائــق
إلــى جهــات عديــدة قامــت بدراســتها ،ومنهــا “مركــز مكافحــة اإلرهــاب” األمريكــي الــذي رجــح
صحتهــا ،وأكــد علــى أن ترويــس النمــاذج املعالجــة بوضــع عبــارة “الدولــة اإلســامية فــي العـراق
ً
والشــام” إشــارة لإلطــار الزمنــي الــذي تــم فيــه إنتــاج تلــك الوثائــق ،التــي كانــت عمومــا مــا بيــن
أوائــل عــام  2013وأواخــر عــام  ،2014وتمتــد تلــك الفتــرة الزمنيــة منــذ إعــان الخالفــة فــي
حزيـران  .2014فمــن الواضــح أنــه لــم يتــم تنقيــح القالــب بعــد تغييــر االســم فــي حزيـران 2014
ً
ليصبــح الدولــة اإلســامية ،وتوفــر الوثائــق معلومــات عــن حوالــي  31%تقريبــا مــن أولئــك
الذيــن دخلــوا منطقــة الن ـزاع فــي هــذا الوقــت[.]8
تطــور عمليــات الجــذب واالســتقطاب فــي صفــوف تنظيــم “الدولــة اإلســامية” و”جبهــة
النصــرة” والجماعــات الجهاديــة املختلفــة فــي الع ـراق وســوريا تيــرز عبــر املقارنــة مــع أبــرز
عمليتيــن لتطويــع املقاتليــن األجانــب حصلتــا فــي الســابق منــذ أن تحــول هــذا األمــر إلــى ظاهــرة
فــي ثمانينيــات القــرن املا�ضــي؛ إذ تتخطــى أعــداد املقاتليــن املجنديــن تلــك املســتويات إلــى حـ ٍّـد
كبيــر ،مــع اإلشــارة إلــى أن عمليــات التجنيــد األخيــرة حدثــت خــال فتــرة زمنيــة أقصــر بكثيــر.
فبيــن عامــي ُ ،1979-1992يعتقــد أن حوالــي  5000شــخص قــد غــادروا إلــى جبهــة أفغانســتان
للجهــاد ضــد الســوفييت .وخــال العقــد املا�ضــي فــي الفتــرة بيــن  ،2003-2007ذهــب حوالــي
 4000شــخص مــن األجانــب إلــى جبهــة الع ـراق للجهــاد ضــد االحتــال األمريكــي[.]9
لقــد كانــت عمليــة تطويــع املقاتليــن األجانــب فــي ســورية وتطورهــا خــال فتــرة وجيــزة لتصبــح
ً
أكبــر ســاحة الســتقطاب الجهادييــن العــرب واألجانــب الفتــة ،كمــا يشــير التقريــر الثالــث
لألمــم املتحــدة فــي شــباط /فبرايــر  2016إلــى أن قرابــة  30ألــف “مقاتــل أجنبــي” ينتشــرون فــي
الع ـراق وســوريا[ .]10لكــن التحــول الالفــت األكبــر تمثــل بمشــاركة امل ـرأة فــي الهجــرة وتبــدل
أدوارهــا الجهاديــة التاريخيــة .فبحســب جــون بــول البــورد ،رئيــس املديريــة التنفيذيــة للجنــة
األمــم املتحــدة ملحا بــة اإل هــاب ،فـ ّ
ـإن “القضيــة األولــى التــي أذهلــت املحلليــن فــي فريقــي هــي
ر ر
أن  550ام ـرأة أوروبيــة ســافرن إلــى مناطــق خاضعــة لتنظيــم الدولــة اإلســامية .وفــي بعــض
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الــدول تمثــل النســاء مــا بيــن عشــرين وثالثيــن فــي املئــة مــن املقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب ،كمــا
أن عــدد الفتيــات الصغيـرات الالتــي أقســمن بالــوالء لتنظيــم الدولــة علــى اإلنترنــت قــد از َ
داد
ً
أيضــا”[.]11
يعــود التضــارب فــي تقديـرات أعــداد املقاتليــن األجانــب فــي ســوريا ألســباب عديــدة؛ ومــن ّ
أهمهــا
ً
مبالغة بعض الدول في حجم الظاهرة الستثمارها سياسيا في التخويف من خطر “اإلرهاب”.
فقــد عمــدت روســيا إلــى إصــدار تقديـرات مبالغــة لتبريــر تدخلهــا واالحتفــاء بإنجازاتهــا .فأعلــن
رئيــس هيئــة األركان العامــة للقــوات املســلحة الروســية ،فاليــري غيراســيموف فــي  27كانــون
ً
أول /ديســمبر  ،2017أنــه تــم خــال العاميــن األخيريــن القضــاء علــى نحــو  60ألفــا مــن مســلحي
“داعــش” بســوريا ،بينهــم أكثــر مــن  2800مــن املنحدريــن مــن روســيا .وقــال غيراســيموف ّإن
ً
عــدد قــوات “داعــش” فــي ســوريا فــي  30أيلــول /ســبتمبر عــام  2015بلــغ نحــو  59ألفــا ،وإن
وحدات التنظيم تمكنت خالل العامين من تجنيد حوالي  10آالف[ .]12وال تقتصر املبالغة
ّ
األمريكية الجنرال ريموند
على الروس؛ فقد كشف قائد العمليات الخاصة في وزارة الدفاع
تومــاس فــي  15شــباط /فبرايــر  2017أن التحالــف الدولــي ملحاربــة “داعــش” قتــل أكثــر مــن 60
ألــف عنصــر مــن التنظيــم اإلرهابـ ّـي ،دون أن يحــدد عــدد املقاتليــن وجنســياتهم[.]13
لعـ ّـل أكثــر املبالغــات فــي تقديــر أعــداد املقاتليــن األجانــب فــي ســوريا هــي تلــك الصــادرة عــن
النظــام الســور ّي وحلفائــه ،وذلــك فــي ســياق التهويــل والترهيــب مــن ظاهــرة “اإلرهــاب” العابــر
للحــدود ،ولحشــد التأييــد لسياســاته القمعيــة وتبريــر األعمــال الوحشـ ّـية .فقــد زعمــت دراســة
أعدهــا الدكتــور جميــل شــاهين ،وهــو مــوال للنظــام الســور ّي ،ملركــز دراســات “فيريــل” فــي
أملانيــاّ ،أن مجمــوع املقاتليــن األجانــب مــن  93جنســية عامليــة ضــد الجيــش الســوري ،منــذ
نيســان /أبريــل  2011حتــى كانــون أول /ديســمبر  2015أكثــر مــن  360ألــف مقاتــل أجنبـ ّـي
ً
بالتنــاوب مــن الرجــال والنســاء ،قتــل منهــم  95ألفــا[.]14
ظاهــرة التضــارب فــي تقديــر أعــداد املقاتليــن األجانــب هــي األبــرز فــي الحالــة العربيــة؛ إذ
ً
تعمــد معظــم األنظمــة علــى تقديــم أرقــام متناقضــة ،حيــث تلجــأ إلــى التهويــل واملبالغــة حينــا
الســتجالب الدعــم والتعاطــف الدولــي والحصــول علــى التمويــات فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب.
ً
ً
وفــي الوقــت ذاتــه ،تقــدم أرقامــا مغايــرة أحيانــا للتقليــل مــن حجــم الظاهــرة وطمأنــة الجمهــور.
وتعتبــر الحالــة التونســية مثاليــة فــي هــذا الســياق .فقــد بلــغ عــدد التوانســة املوجوديــن ضمــن
صفــوف التنظيمــات املســلحة  2962عــاد منهــم  800وفــق تقريــر مجموعــة صوفــان األخيــر،
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بينمــا كانــت تقديراتهــا الســابقة تقــدر ب ـ  .6500وثمــة تضــارب شــديد فــي حقيقــة األرقــام فــي
الحالــة األر ّ
دنيــة وعــدد مــن ذهــب إلــى للقتــال إلــى جانــب التنظيمــات الجهاديــة .فحســب تقريــر
صــادر عــن مركــز أبحــاث الكونجــرس األمريكـ ّـي ،يوجــد  4000آالف أردنــي ،وحســب مجموعــة
صوفــان حوالــي  3244أردنـ ّـي ،بينمــا تتحــدث التقييمــات املحليــة شــبه الرســمية عــن 900
فقــط ،وبعضهــا يشــير إلــى حــدود  300فقــط[.]15
عمليــة الخلــط والتضــارب فــي مســألة املقاتليــن األجانــب فــي ســوريا ال تقتصــر علــى موضوعــة
األرقــام والتقدي ـرات؛ فمنــذ بــروز تنظيــم “الدولــة اإلســامية” عمــدت مختلــف الجهــات
الرسـ ّ
ـمية علــى التعامــل مــع كافــة املقاتليــن األجانــب باعتبارهــم مــن أعضــاء “داعــش” .بينمــا
انقســم هــؤالء املقاتلــون :حيــث انحــاز بعضهــم عقــب الخــاف بيــن تنظيــم الدولــة والنصــرة
إلــى أحــد الطرفيــن ،واختــار البعــض اآلخــر املحافظــة علــى اســتقالليته والبقــاء فــي جماعــات
وحــركات خاصــة بهــم .ومــن أبــرز الفصائــل الجهاديــة التــي شــكلها املقاتليــن العــرب واألجانــب:
جيــش املجاهديــن واألنصــار ،وهــي مجموعــة تشــكلت فــي مــارس/آذار  2013مــن وحــدات
جهاديــة عديــدة ،وتضــم املئــات مــن املقاتليــن األجانــب ،أغلبهــم مــن شــمال القوقــاز .وفــي
كانــون ثانــي /ينايــر  2014أعلــن عــن تأســيس “تحالــف املهاجريــن واألنصــار” الــذي يضــم إلــى
جانــب جنــد األق�صــى لــواء األمــة ولــواء الحــق فــي إدلــب ولــواء عمــر .ومــن أبــرز املجموعــات
ُ
الكتيبــة الخضـراء ،وصقــور العــز ،وشــام اإلســام ،ولــواء األمــة .وتعتبــر “جبهــة أنصــار الديــن”
التــي أعلــن عــن تأسيســها فــي  25تمــوز /يوليــو  2014مــن أكبــر الفصائــل الجهاديــة للمقاتليــن
العــرب والجانــب وتتكــون مــن ائتــاف يضــم أربعــة فصائــل وهــي :حركــة شــام اإلســام ،وجيــش
املهاجريــن واألنصــار ،وحركــة فجــر الشــام اإلســامية ،والكتيبــة الخض ـراء
ً
إذا كان التضــارب حــول أعــداد املقاتليــن األجانــب واقعــا ،فقــد تنامــت الشــكوك حــول
مصداقيتهــا بعــد اإلعــان عــن نهايــة العمليــات األساســية ضــد تنظيــم الدولــة اإلســامية .فقــد
جــاء فــي تغريــدة منشــورة علــى حســاب التحالــف الدولــي علــى “تويتــر” فــي  5كانــون أول /ديســمبر
ً
ّ
 2017أنــه وفــق التقدي ـرات الراهنــة ،فــإن أقــل مــن  3آالف عنصــر مــن داعــش حاليــا فــي
العـراق وســوريا[ .]16بينمــا تقــول روســيا إنهــم قرابــة  10آالف ،وتنســجم هــذه األرقــام مــع مــا
ً
قالــه نيكــوالس اسموســن مديــر املركــز الوطنــي األمريكـ ّـي ملكافحــة اإل هــاب بـ ّ
ـأن “كثيـرا مــن ،إن
ر
ر
لــم يكــن معظــم ،املقاتليــن األجانــب الذيــن وصلــوا إلــى منطقــة الصـراع ســينتهي بهــم املطــاف
بــأن يبقــوا ويقاتلــوا وربمــا يموتــون للحفــاظ علــى دولــة الخالفــة”[ .]17وهــو مــا يتناقــض مــع
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ً
تقدي ـرات ســابقة بــأن الكثيــر مــن املقاتليــن األجانــب ســيعودون إلــى ديارهــم ليمثلــوا تهديــدا
ً
ً
أمنيــا كبي ـرا.
تتناقــض ادعــاءات التحالــف بإعــداد مقاتلــي تنظيــم الدولــة مــع تصريحــات أوروبيــة عديــدة.
فبحســب وزيــر الخارجيــة الفرن�ســي جــان إيــف لــو دريــان ،فــي  8كانــون أول /ديســمبر ،2017
فــإن “نحــو  500شــخص فرن�ســي ال يزالــون فــي ســاحة القتــال بالعـراق وســوريا ويصعــب عليهــم
العــودة لفرنســا .ولكــن هــذا يتــرك حوالــي  500آخريــن ال يعــرف مصيرهــم أو مــكان تواجدهــم
وكثيــر منهــم لديهــم مهــارات قتاليــة”[ .]18وقــد دفعــت هــذه التناقضــات إلــى التشــكيك فــي
ً
مجمــل التقاريــر األمريكيــة واألوروبيــة ،فضــا عــن العربيــة الخاصــة باملقاتليــن األجانــب،
وذلــك بتضخيــم الظاهــرة لتحقيــق أهــداف سياســية واســتراتيجية تتعلــق بتبريــر التدخــات
الخارجيــة[ .]19والحقيقــة أن التقدي ـرات أقــرب إلــى الدقــة والحقيقــة ،لكــن االســتثمار
السيا�ســي فــي ملــف املقاتليــن األجانــب وغيــاب الشــفافية فــي مجمــل املســائل املتعلقــة بقضايــا
“اإلرهــاب” يضفــي دومـ ًـا املزيــد مــن الشــكوك ويعــزز ّ
نظريــة املؤامــرة.

جاذيبة االستقطاب لدى تنظيم ّ
ّ
ّ
اإلسالمية
الدولة
تعليل

ًّ
ً
وأيديولوجيــا
رغــم الحملــة الدوليــة الواســعة للتصــدي لتنظيــم “الدولــة اإلســامية” عســكريا
ًّ
وإعالميــا ،وتصنيفــه كحركــة “إرهابيــة” ،وكثافــة عمليــات التضييــق واملالحقــة والحصــار
ً
ألعضائــه ومناصريــه ،فضــا عــن أيديولوجيتــه العنيفــة واســتراتيجيته املتوحشــة وتكتيكاتــه
القتالية املرعبة ،وحكامته املتشددة ،إال أن التنظيم تفوق على سائر الحركات الراديكالية
الجهاديــة التاريخيــة علــى صعيــد الجاذبيــة األيديولوجيــة وعمليــات االســتقطاب والتجنيــد فــي
هياكلــه التنظيميــة.
نجــاح اســتراتيجية تنظيــم “الدولــة اإلسـ ّ
ـامية” الدعائيــة لنشــر رســالته األيديولوجيــة
وجاذبيتــه تســتند إلــى العمــل فــي بيئــة مــن األفــكار واملفاهيــم والســرديات املســاندة ،وهــو مــا
يشير إليه جاك إيلول بـ”ما قبل البروباغندا” .فبدون تلك البيئة“ ،ال يمكن للبروباغندا أن
ً
توجــد” ،فالنطــاق الكامــل لرســائلها الفكريــة السياسـ ّـية واســع جــدا ،باإلضافــة إلــى الوحشــية
ً
التــي ال تهتــم بالشــفقة والضحيــة واالنتمــاء والعســكرة وطبعــا التنبــؤ بالطوباويــة .ورغــم أن
ً
اســتثمار الجهاديــة عمومــا لبعــض عناصــر هــذا النطــاق ،إال أن الدولــة اإلســامية مختلفــة
باســتخدامها مــن النواحــي الكميــة والنوعيــة واالنتظــام ومعالجتهــا ببراعــة[.]20
وتتلخــص علــل جاذبيــة االســتقطاب والتجنيــد مــا قبــل دعايــة تنظيــم الدولــة بخمســة أســباب
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ًّ
ًّ
ً
ّ
ّ
واجتماعيا
واقتصاديا
العربية واإلســامية سياسـ ّـيا
القطرية
عميقة وهي :أوال :فشــل الدولة
ًّ
وثقافيــا ،وطبيعتهــا السياســية الدكتاتوريــة؛ وثانيــا :بــروز النزعــة الطائفيــة التــي أصبحــت
ً
ً
أحــد املفاهيــم الســائدة فــي مناطــق الص ـراع فــي املنطقــة وخصوصــا الع ـراق وســوريا؛ وثالثــا:
السياســات الغربيــة اإلمبرياليــة ،وخصوصــا االحتــال األمريكــي للع ـراق ،ودعــم األنظمــة
ً
الدكتاتورية ،ومســاندة االحتالل اإلسـرائيلي لفلســطين؛ ورابعا :االنقالب على الربيع العربي
الــذي أعــاد بنــاء األنظمــة االســتبدادية؛ وخامسـ ًـا :رمزيــة وطوبــى الخالفــة اإلسـ ّ
ـامية[.]21

قدرة تنظيم الدولة الدعائية على االستقطاب والتجنيد وجاذبيته األيديولوجية تستند إلى
ّ
شرعية اإلنجاز ،وتوافره على أيديولوجية دينية تتعلق بتمثيل اإلسالم السني ،وحرصه على
بنــاء دولــة تقــوم علــى مفهــوم الخالفــة وتطبيــق الشــريعة ،وتقديــم نفســه كمدافــع عــن الهويــة
الســنية ،وكقــوة مقاومــة ملواجهــة الهيمنــة الغربيــة ،وســهولة الســفر عــن طريــق تركيــا كونهــا
وجهة ســياحية مفضلة ،ووجود شــبكات دعم وإســناد محلية لديها خبرات واســعة ،وســهولة
التجنيــد عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي ،والصــدع واالنقســام الســني الشــيعي والتعاطــف
والتالحــم الهوياتــي الدينــي ،وجاذبيــة الجهــاد الشـ ّ
ـامي بحكــم الجغرافيــة الخالبــة واملدهشــة،
ّ
الديني-التاريخـ ّـي وارتبــاط الشــام باملالحــم والفتــن آخــر الزمان،وهاجــس فكــرة
وعامــل الجــذب
الخالفــة اإلسـ ّ
ـامية[.]22
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كل تلــك األســباب صحيحــة ،لكـ ّـن أحــد أهــم أســباب تدفــق املقاتليــن إلــى الســاحة الســورية
تتمثــل بسياســات دوليــة وإقليميــة ســهلت ودفعــت الشــباب لقتــال نظــام األســد ،األمــر الــذي
اســتثمره تنظيــم الدولــة فــي عمليــة االســتقطاب والتجنيــد بعــد الخــاف مــع تنظيــم القاعــدة.
وترتبط عمليات تطويع املقاتلين الكبرى من أفغانستان فالعراق إلى سوريا برغبة األنظمة
بإرســال الجهادييــن ألســبابها الخاصــة؛ وهــي أســباب ترتبــط مــع رغبــة ّ
دوليــة لتحقيــق مكاســب
اســتر ّ
اتيجية ،وتقــوم اآلليــات املتبعــة علــى جملــة مــن السياســات واإلج ـراءات ،وفــي مقدمتهــا
إصــدار فتــاوى وجــوب الجهــاد ،واإلف ـراج عــن املعتقليــن الجهادييــن ودفعهــم إلــى ســاحات
القتــال.
ً
لــم يشــهد ســوق الفتــاوى الجهاديــة رواجــا كمــا حــدث فــي الحالــة الســورية ،حيــث تحتفــظ
الذاكــرة بأرشــيف واســع مــن فتــاوى الجهــاد يصعــب حصــره؛ حيــث ينحصـ ُـر جــدل املفتيــن
فــي كــون الجهــاد فــي ســوريا يقــع فــي دائــرة الجهــاد العينــي أم الكفائــي .ويمكــن القــول ّإن تبــدل
الفتــاوى الرســمية وشــبه الرســمية مــن الدعــوة إلــى الجهــاد والنفيــر فــي ســوريا إلــى التحذيــر
والتنفيــر بــدأت مــع نضــوج الثــورة املضــادة علــى ثــورات الربيــع العربــي عقــب االنقــاب
العســكري فــي مصــر فــي الثالــث مــن تمــوز /يوليــو .2013
ً
كان ســوق فتــاوى الجهــاد فــي ســوريا قبــل االنقــاب مزده ـرا؛ فبيــان هيئــة كبــار العلمــاء فــي
الســعودية برئاســة عبــد العزيــز بــن عبــد هللا بــن محمــد آل الشــيخ بعنــوان “حــرب إبــادة فــي
ً
ســوريا” فــي  26حزيـران /يونيــو  ،2013كان واضحــا بالدعــوة إلــى الجهــاد فــي ســوريا .وفــي ذروة
األ مــة الســورية أصــدر  107مــن العلمــاء الســنة ً
بيانــا وفتــوى بشــأن أحــداث ســوريا فــي 7
ز
شــباط /فبرايــر  .2012واضــح فــي هــذا الســياق ،ومــن املوقعيــن إلــى جانــب الشــيخ القرضــاوي،
مفتــي مصــر د .علــي جمعــة ،ومعالــي الشــيخ عبــد هللا بــن بيــه مــن موريتانيــا ،وتتضمــن القائمــة
أشــهر علمــاء الســنة فــي العالــم العربــي.
وبلغــت فتــاوى الجهــاد فــي ســوريا ذروتهــا قبــل االنقــاب فــي مصــر .ففــي القاهــرة فــي يونيــو/
حزي ـران  ،2013دعــا املشــاركون فــي مؤتمــر “موقــف علمــاء األمــة مــن القضيــة الســورية” إلــى
وجــوب الجهــاد لنصــرة ســوريا بالنفــس واملــال والســاح ،معتبريــن أن مــا يجــري فــي أرض الشــام
مــن حــزب هللا وإيـران وروســيا والصيــن ،املعاونيــن للرئيــس الســوري بشــار األســد ،هــو “إعــان
حــرب علــى اإلســام واملســلمين” .وحضــر املؤتمــر الشــيخ يوســف القرضــاوي ،رئيــس “االتحــاد
العالمــي لعلمــاء املســلمين” ،والشــيخ محمــد العريفــي الداعيــة الســعودي ،والشــيخ محمــد
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حسان ،ولفيف من العلماء العرب واملصريين.

إلــى جانــب الهيئــات والروابــط واملؤتم ـرات الداعيــة إلــى الجهــاد فــي ســوريا ،يمكــن الرجــوع إلــى
مئــات الفتــاوى الفرديــة ألشــهر العلمــاء الســنة فــي العالــم العربــي؛ فالشــيخ صالــح اللحيــدان
ً
أفتــى بــأن“ :الســوريين مــن قاتــل منهــم حــزب الكافــر بشــار نصــرة لإلســام وقمعــا للباطــل
وإعــاء لديــن هللا فهــو مجاهــد فــي ســبيل هللا” .وأفتــى املفتــي الشــيخ عبــد العزيــز آل الشــيخ:
“بوجــوب نصــرة إخواننــا فــي ســوريا ودعــم الجيــش الحــر” .أمــا الشــيخ عبــد املحســن العبــاد،
فقال“ :الجهاد في سوريا ُيرجى أن يكون في سبيل هللا والتبرع لهم باملال والسالح من األعمال
الطيبة” .وأفتى بذلك الشــيخ عبد العزيز الراجحي ،والشــيخ صالح الفوزان ،والشــيخ صالح
اللحيــدان ،والشــيخ عبــد املحســن العبــاد البــدر[.]23
لــم تكــن الفتــاوى الجهاديــة معزولــة عــن الدعايــة اإلعالميــة الرســمية بالذهــاب للقتــال فــي
ســوريا ،حيــث بــات تحريــض الشــباب علــى القتــال فــي ســوريا مــادة أساســية فــي املحطــات
التلفزيونيــة العربيــة الرســمية وشــبه الرســمية ،كمــا ازدهــرت تصريحــات الساســة بضــرورة
نصرة الشــعب الســوري .وقد شــهدت معظم الدول العربية موجة من العفو عن املســاجين
اإلســاميين والجهادييــن ودفعهــم للذهــاب للقتــال فــي ســوريا .فمســألة العفــو عــن الســجناء
اجتاحــت العالــم العربــي بيــن  2011و ،2012وخصوصــا الجهادييــن ،وبحســب ديفيــد
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ً
هيرســت ،أطلقــت الســعودية س ـراح  1239ســجينا مــن املحكوميــن باإلعــدام -بمــن فــي ذلــك
متهمــون بجرائــم االغتصــاب والقتــل العمــد -شــريطة أن يتوجهــوا إلــى “الجهــاد فــي ســوريا”
حســب مذكــرة مؤرخــة فــي الســابع عشــر مــن أبريــل /نيســان  .]24[2012وقــد أصــدر الرئيــس
ً َّ ً
عامــا عــن كافــة الضالعيــن بجرائــم مرتكبــة قبــل تاريــخ  31أيــار/
الســور ّي بشــار األســد عفــوا
مايــو  ،2011حيــث شــمل العفــو “كل املوقوفيــن املنتميــن لتيــارات سياســية” ،وشــمل العفــو
عــن املعتقليــن املنتميــن إلــى جماعــة “اإلخــوان املســلمين” والجهادييــن ،حيــث اشــتهرت قصــة
ســجناء صيدنايــا ممــن سيشــكلون النــواة التأسيســية للجهاديــة الســورية ،ومنهــم زه ـران
ّ
علــوش ،قائــد لــواء اإلســام والــذي بويــع فيمــا بعــد كقائــد لـ”جيــش اإلســام”ّ ،
وحســان ّ
عبــود
قائــد “حركــة أح ـرار الشــام” ،وعي�ســى الشــيخ قائــد “لــواء صقــور اإلســام”.
وعلــى الرغــم مــن صعوبــة تك ـرار املوجــة الكبيــرة مــن تطويــع املقاتليــن األجانــب علــى املــدى
القريــب ،فــإن األســباب التــي أدت إلــى بــروز تنظيــم الدولــة اإلسـ ّ
ـامية وعــودة انبعــاث تنظيــم
القاعــدة ،وتدفــق الجهادييــن ال تـزال علــى حالهــا .فبحســب هــارون ي .زيليــن ،هنــاك خمســة
عوامــل أساســية ســاهمت فــي معــاودة ظهــور تنظيــم “الدولــة اإلســامية” عــام  ،2013وهــي:
انســحاب الواليــات املتحــدة مــن العـراق والضعــف املتــازم لقــوات األمــن العراقيــة ،ومشــاركة
التنظيــم املتواصلــة فــي أعمــال إجراميــة محليــة وقدرتــه علــى اســتغالل مظالــم العراقييــن
السـ ّـنة ضـ ّـد الحكومــة املركزيــة ذات الغالبيــة الشــيعية ،وعمليــات الهــروب الجماعيــة مــن
الســجون مــن ِق َبــل رفــاق تنظيــم “الدولــة اإلســامية فــي العـراق” ،وانــدالع الحــرب فــي ســوريا؛
ّ
األمــر الــذي حــث علــى تعبئــة غيــر مســبوقة للمقاتليــن األجانــب[.]25

مقاربات التعامل مع املقاتلين األجانب “العائدين”
هيمنــت بعــد هجمــات  11ســبتمبر املقاربــة العســكرية الصلبــة علــى منظــورات مكافحــة
اإلرهــاب ،وهــي مقاربــة تســتند إلــى اســتخدام القــوة وإضفــاء الشــرعية عليهــا .بينمــا ســادت
قبــل أحــداث ســبتمبر املقاربــات القانونيــة فــي التعامــل مــع ظاهــرة اإلرهــاب ،وهــي مقاربــة تؤكــد
ً
ً
علــى أهميــة فهــم األســباب الجذريــة لإلرهــاب؛ حيــث يصبــح الخيــار العســكري مــاذا أخي ـرا.
وعلــى الرغــم مــن كثــرة الحديــث عــن مقاربــات ناعمــة لنــزع التطــرف فــي التعامــل مــع املقاتليــن
األجانــب ،فــإن جهــود مكافحــة اإلرهــاب تعتمــد نموذجيــن :وهمــا نمــوذج العدالــة الجنائيــة،
ونمــوذج الحــرب .ويتفــق النموذجــان فــي اعتمادهمــا علــى احتــكار الدولــة الســتخدام العنــف،
حيــث تتحمــل الشــرطة املســؤولية الرئيســة فــي نمــوذج العدالــة الجنائيــة بمشــاركة مــن
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املحاكم والسجون ،ويتحمل الجيش املسؤولية الرئيسة في نموذج الحرب.
ً
ً
ً
ً
تبنــت معظــم الــدول نهجــا تجريميــا متشــددا فــي مواجهــة التهديــدات املحتملــة طبقــا لسياســات
“املالحقــة واملحاكمــة” الشــاملة للجميــع دون تمييــز .ففــي معظــم أنحــاء أوروبــا الغربيــة،
ً
ـريعات تتعلــق باإلرهــاب أكثــر قمعــا ،وذلــك ملواجهــة التطــرف والتعامــل
أدخلــت الحكومــات تشـ ٍ
مــع التهديــد املحتمــل الــذي تشــكله عــودة املقاتليــن األجانــب .وتشــمل هــذه التشــريعات تعزيــز
صالحيــات النيابــة العامــة ،وتوســيع نطــاق تدابيــر تســليم األف ـراد إلــى بلدانهــم األصليــة،
وإلغــاء وثائــق الســفر ،وزيــادة صالحيــات االســتخبارات للمراقبــة ،إلــى جانــب تجريــم الســفر
ً
إلــى مناطــق النـزاع الخارجيــة .وشــملت التدابيــر املعتمــدة حديثــا فــي اململكــة املتحــدة وهولنــدا
وأملانيــا والنمســا وفرنســا ،وأماكــن أخــرى ،التعامــل مــع املقاتليــن األجانــب كقضيـ ٍـة أمنيــة،
ســواء فيمــا يتعلــق باملغــادرة إلــى الخــارج أو العــودة .وتضمنــت اإلج ـراءات حظــر الجماعــات
واملنظمــات التــي يشـ َـتبه فــي كونهــا تســاعد فــي تســهيل تجنيــد املقاتليــن[ .]26كمــا توســعت
ّ
القمعيــة يمكنهــا
فعاليــة املراقبــة اإللكترونيــة األمنيــة لوســائل االتصــال ،لكــن االســتراتيجيات
أن توقــف عمليــات اإلرهابييــن بحســب لســتر ،إال أنهــا قــد تف�ضــي إلــى حركــة عكسـ ّـية بتغذيتهــا
للحنــق ،وخلــق مظالــم جديــدة ،وتســهيل االســتقطاب إلــى قضايــا جديــدة أو قضايــا أعيــد
إنعاشــها ،باإلضافــة إلــى مــا نتــج عــن الحــرب علــى اإلرهــاب ،مــن تــآكل حكــم القانــون والحريــات
املدنيــة للمواطنيــن وثقتهــم بالحكومــة[.]27
وفــي العالــم العربــي ،قامــت معظــم الــدول بتعديــل قوانيــن “اإلرهــاب” ،بحيــث أصبــح أكثــر
ً
تجريمــا بالتعامــل مــع املقاتليــن العائديــن .وأصبــح مصطلــح “اإلرهــاب” يشــمل حــركات
وجماعــات سياســية ،بــل وأصــدرت بعــض الــدول قوائــم للجماعــات اإلرهابيــة تضمنــت
مجموعــة كبيــرة غيــر مصنفــة كحــركات إرهابيــة ،وفــي مقدمتهــا جماعــة اإلخــوان املســلمين.
ففــي مصــر ُ
ص ِّنفــت جماعــة اإلخــوان املســلمين كحركــة إرهابيــة فــي  25كانــون أول /ديســمبر
 ،]28[2013كمــا قامــت الســعودية بضــم الجماعــة إلــى قائمــة املنظمــات اإلرهابيــة فــي  7آذار/
مــارس  ،]29[2014ثــم تبعتهــا اإلمــارات العربيــة املتحــدة فــي  15تشــرين ثانــي /نوفمبــر،2014
بوضعهــا علــى قائمــة التنظيمــات اإلر ّ
هابيــة[.]30
يبــرز مجلــس األمــن ،فــي ق ـراره  2178الصــادر عــام  2014الصلــة بيــن التطــرف العنيــف
ّ
واإلرهــاب ،ويشــدد علــى أهميــة تما�شــي التدابيــر املتخــذة مــع القواعــد الدوليــة ،ويســلم
بضــرورة املنــع ،ذلــك أن “التطــرف العنيــف الــذي يمكــن أن يف�ضــي إلــى “اإلرهــاب” يتطلــب
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بــذل جهــود جماعيــة ،بمــا فــي ذلــك منــع نشــر الفكــر املتطــرف بيــن األفـراد وتجنيدهــم وتعبئتهــم
ً
لينضمــوا إلــى الجماعــات اإلرهابيــة واملقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب” .ويؤكــد علــى أن ثمــة حاجــة
ً
ً
إلــى اتبــاع نهــج أكثــر شــموال ال يقتصــر علــى التدابيــر األمنيــة األساســية املتخــذة حاليــا ملكافحــة
اإلرهاب[.]31
ال تزال املقاربات الدولية تستند إلى معالجة قصيرة األمد من خالل نموذج الحرب والعدالة
الجنائيــة؛ فهــي تتعامــل مــع مســألة املقاتليــن األجانــب كإرهابييــن أو باعتبارهــم إرهابييــن
محتمليــن وفــق منطــق التجريــم ،مــع أن اإلحصــاءات تشــير إلــى أن أغلبيــة املقاتليــن األجانــب
العائديــن ال يتوفــرون علــى نوايــا عدائيــة؛ األمــر الــذي يتطلــب إعــادة النظــر باإلج ـراءات
األمنيــة والقانونيــة وتوســيع املقاربــة علــى املــدى البعيــد لتشــمل إج ـراءات أكثــر نجاعــة وفــق
ّ
منطــق السياســات الليبراليــة ،والتــي تتضمــن عمليــات االندمــاج االجتماعــي ،والتماســك
املجتمعــي ،والعالقــة بيــن الدولــة واملواطــن ،وفــق اســتراتيجية شــمولية تكامليــة .فبحســب
جيل دي كيرشوف ،يجب تقييم أي خطر قد يشكلوه على أساس كل حالة على حدة .فبينما
ً
ً
يحتمــل أن تنفــذ قلــة منهــم هجومــا إرهابيــا ،إال أن الكثيريــن قــد يكونــون مخذوليــن ويعانــون
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مــن االضطـراب مــا بعــد الصدمــة .ولربمــا يشــعر بعضهــم أنهــم قــد ّأدوا واجبهــم كمســلمين مــن
خــال دعــم “الربيــع العربــي” ويحتاجــون ببســاطة إلــى إعــادة االندمــاج فــي املجتمــع[.]32
علــى الرغــم مــن ســيادة املقاربــات العســكرية واألمنيــة الحكوميــة ،إال أن ثمــة قناعــة واســعة
بضرورة إشراك وتمكين املجتمعات املحلية في عمليات نزع التطرف العنيف؛ حيث يناضل
ً
أنصــار السياســات الليبراليــة اســتنادا إلــى قـرار مجلــس األمــن الدولــي  2178الــذي يؤكــد علــى
ضــرورة تمكيــن الفاعليــن املحلييــن للعمــل علــى نــزع التطــرف وإعــادة دمــج املقاتليــن األجانــب
العائديــن .ففــي مدينــة آرهــوس ،ثانــي أكبــر مدينــة فــي الدنمــارك ،انخرطــت الشــرطة واملجلــس
ـاق واســع
البلــدي ،بالتنســيق مــع املنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة واملحليــة هنــاك ،علــى نطـ ٍ
مــع املجتمعــات اإلسـ ّ
ـامية ،ملنــع املقاتليــن األجانــب مــن املغــادرة مــن خــال “برنامــج الوقايــة
املبكــرة” وتشــجيع اآلخريــن علــى العــودة مــن خــال “برنامــج الخــروج”[.]33
وبــرزت خــال الســنوات األخيــرة فــي أوروبــا مجموعــة مــن البرامــج التــي تقــوم علــى سياســة
االحتــواء وفــق مقاربــات غيــر تقليديــة تعتمــد علــى إعــادة التوجيــه وإدرارة االعتقــاد وعمليــات
اإلدماج في املجتمع ،حيث تبنت بعض الدول األوروبية برامج للتعامل مع العائدين من بؤر
ـدة بحيــث تتـراوح
الصراعــات والعناصــر املتطرفــة كحــاالت فرديــة يتــم دراســة كل منهــا علــى حـ ٍ
أســاليب التعامــل بيــن إعــادة التأهيــل الفكــري والرعايــة النفســية والدمــج املجتمعـ ّـي .وتتمثــل
أهــم برامــج الدمــج املجتمعــي فــي “نمــوذج أرهــوس” فــي الدنمــارك الــذي يقــوم علــى مشــاركة
األجهــزة األمنيــة مــع املجتمعــات املحليــة فــي دمــج املتطرفيــن مــن خــال توفيــر فــرص الســتكمال
الدراســة والعمــل وتيســيرات معيشــية ومهنيــة ومزايــا اجتماعيــة بهــدف دفعهــم لنبــذ التطــرف
والعنــف .أمــا “برنامــج حيــاة” فــي أملانيــا ،فيقــوم علــى التكامــل بيــن التأهيــل العقائــدي والفكــري
والنف�ســي بالتــوازي مــع التأهيــل الوظيفــي واملجتمعــي لدمــج املتطرفيــن فــي الحيــاة العامــة
ومعالجــة شــعورهم باالغتـراب املجتمعــي[ .]34وفــي أملانيــا ،ظهــر مشــروع مبتكــر آخــر يعــرف
باســم مشــروع “حيــاة” ،وينفــذ بالشـراكة مــع املكتــب االتحــادي للهجــرة والالجئيــن منــذ كانــون
ثانــي /ينايــر2012؛ وذلــك لعمــل تقييــم فــردي للمقاتليــن األجانــب العائديــن ،وعندمــا يكــون
ً
ذلــك ممكنــا ،يتــم توجيههــم مــن خــال عمليــة اإلرشــاد وإعــادة الدمــج.
ً
اســتراتيجيات وسياســات محاربــة اإلرهــاب ونــزع التطــرف العنيــف أكثــر تعقيــدا فــي العالــم
العربــي مــن نظيرتهــا فــي العالــم الغربــي ،وإذا كانــت نمــاذج نــزع التطــرف قــد حققــت نجاحــات
نســبية فــي الــدول الغربيــة ،فــإن هــذه النمــاذج مشــكوك بنجاعتهــا وفعاليتهــا فــي العالــم العربــي،
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وهــي ال تعــدو عــن كونهــا شـ ّ
ـكالنية تهــدف إلــى جلــب التعاطــف الدولــي والحصــول علــى تمويــات.
وتعتبــر تجربــة املناصحــة الفكريــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية بمثابــة أحــد النمــاذج
املرجعيــة لبرامــج مكافحــة التطــرف الفكــري علــى امتــداد اإلقليــم[ .]35وعلــى الرغــم مــن
اإلشــادة بالتجربــة الســعودية فــي مواجهــة التطــرف العنيــف ،إال أن بعــض الخب ـراء يشــكك
ً
فــي فعاليــة هــذه البرامــج ،وخصوصــا الحمــات الدعائيــة عبــر العالــم االفترا�ضــي وشــبكات
التواصــل .فبحســب ألبرتــو فرنانديــز ،فــإن حملــة “الســكينة” ،وغيرهــا لــم تتمكــن مــن مجــارة
الحمــات الدعايــة املنســقة واالحترافيــة لتنظيــم الدولــة اإلســامية-داعش ،ذلــك بأنهــا تســعى
ً
إلــى غــرس األيديولوجيــا الســعودية فــي األذهــان ،علمــا أن هــذه األيديولوجيــا تلتقــي فــي مجــاالت
مهمــة مــع أيديولوجيــا املتطرفيــن ،وبالتالــي تــر ّوج للــوالء لألهــداف الســعودية مــن دون أن يغــر
بالضــرورة مــن “نظــرة املتطرفيــن املســتقبلية”[.]36

خاتمة
إن تعثــر السياســات املتعلقــة بالتعامــل مــع ظاهــرة املقاتليــن األجانــب واضحــة للعيــان .وعلــى
ّ
الرغــم مــن كثــرة الحديــث عــن برامــج نــزع التطــرف الناعمــة ،إل أن املقاربــات العســكرية
واألمنيــة الصلبــة هــي املتبعــة ،وقــد تنامــت ظاهــرة املقاتليــن األجانــب بصــورة جليــة ،وأصبحــت
ّ
األيديولوجيــة الجهاديــة العامليــة أكثــر جاذبيــة وقــدرة علــى االســتقطاب والتجنيــد ،وباتــت
ّ
الجهاديــة تتصــدر املشــهد فــي بلــدان عديــدة ،وال يمكــن فصــل تنامــي ظاهــرة
الجماعــات
املقاتليــن األجانــب عــن أجنــدة دوليــة وإقليميــة ومحليــة .وال جــدال أن االعتمــاد علــى املقاربــة
األمنيــة العســكرية الصلبــة ،وإهمــال األســباب والشــروط والظــروف املوضوعيــة التــي أنتجــت
ً
الظاهــرة الجهاديــة عمومــا واملقاتلبــن األجانــب خصوصــا ،أدت إلــى نتائــج كارثيــة .وعلــى الرغــم
اإلمبرياليــة الخار ّ
ّ
جيــة،
مــن وجــود إجمــاع علــى أن الديكتاتوريــات الداخليــة ،والتدخــات
والصراعــات اإلقليميــة الطائفيــة ،املكرســة لتف�شــي الفســاد وغيــاب العدالــة واإلنصــاف
هــي الروافــع األساســية ألي عمليــة تطويــع للمقاتليــن ،إال أن السياســات الخاصــة بمحاريــة
اإلرهــاب تصــر علــى ربــط التطــرف العنيــف باالعتقــاد .وإذا كانــت املوجــة الحاليــة مــن تطويــع
املقاتليــن توشــك علــى األفــول ،فــإن توقــع موجــات جديــدة علــى املــدى املتوســط أمـ ٌـر ال مفـ ّـر
منــه.

الهوامش

[ ]1انظر :تشارلز ليستر،ا ملقاتلون األجانب العائدون :تجريمهم أم إعادة دمجهم؟ ،معهد بروكنجز،
الدوحة ،2015 ،ص  ،1على الرابط.
[ ]2ملزيد من التفصيل حول املليشيات الشيعية املتعددة الجنسيات التي تقاتل في سوريا إلى جانب
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النظــام الســوري بقيــادة الحــرس الثــوري ،انظــر :عبيــدة عامــر ،ملــف شــامل عــن امليليشــيات الشــيعية
املقاتلــة فــي ســوريا 20 ،ينايــر  ،2016نــون بوســت ،علــى الرابــط.
ومايــكل نايتــس ،فيلــق إيـران األجنبــي :دور امليليشــيات الشــيعية العراقيــة فــي ســوريا  27حزيران/يونيــو
 ،2013معهــد واشــنطن ،علــى الرابــط.
[ ]3انظــر :ريتشــارد رابيــت ،مــا بعــد الخالفــة :املقاتلــون األجانــب وتهديــد العائديــن ،مركــز صوفــان،
ترجمــة آمــال وشــنان ،مركــز إدراك للدراســات واالستشــارات ،علــى الرابــط.
[ ]4انظــر :مســؤول أمريكــي يرجــح بقــاء معظــم مقاتلــي داعــش األجانــب فــي ســوريا والعـراق ،موقــع dw
علــى الرابــط.
[ ]5انظــر :حكيــم خطيــب ،مــا عــدد املقاتليــن األجانــب فــي ســوريا؟ هافينغتــون بوســت عربــي ،علــى
الرابــط.
[ ]6انظــر :تيرنــس ـكـي كيلــي وجيمــس دوبنــز وبارب ـرا ســود ووبــن كــون ،معرفــة العــدو :فهــم الدولــة
ااإلســاملية واملبــادئ الالزمــة لهزيمتهــا ،مؤسســة رانــد ،ص  3علــى الرابــط.
[ ]7انظر“ :زمان الوصل” تخترق نواة التنظيم  ..كشــف حســاب بأكثر من  40جنســية جند “الدولة”
مواطنيــن منهــا ،زمــان الوصــل 8 ،آذار /مــارس  ،2016علــى الرابــط.
[ ]8انظــر :برايــن دودويــل ،دانيــال ميلتــون ،دون راســلير ،القــوة العاملــة العامليــة لــدى الخالفــة :نظــرة
مــن الداخــل علــى ســجل مقاتلــي الدولــة اإلســامية األجانــب ،ترجمــة ياســر البشــير وســامر ّ
الخيــر،
املركــز الوطنــي لألبحــاث واســتطالع ال ـرأي 5 ،تمــوز  ،2016علــى الرابــط.
ّ
[ ]9انظــر :هــارون ي .زيليــن ،املقاتلــون الســنة األجانــب فــي ســوريا :الخلفيــة والعوامــل املســهلة
واالســتجابات املختــارة ،علــى الرابــط.
[ ]10انظــر :تشــارلز ليســتر،املقاتلون األجانــب العائــدون :تجريمهــم أم إعــادة دمجهــم؟ ،معهــد
بروكنجــز ،الدوحــة ،2015 ،ص  ،1علــى الرابــط.
[ ]11انظــر :النســاء يمثلــن نحــو  30%مــن املقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب ،تقريــر دولــي ،مركــز أنبــاء األمــم
املتحــدة 26 ،فبرايــر  ،2016علــى الرابــط.
[ ]12انظر :الجيش الرو�ســي :قتلنا  60ألف “داع�شــي” في ســوريا وبقي  10آالف ،عربي  27 ،21كانون
أول /ديسمبر  ،2017على الرابط.
[ ]13انظر :قائد عسكري أمريكي :قتلنا  60ألف من “داعش” ،األناضول 15 ،شباط /فبراير ،2017
على الرابط.
[ ]14انظــر :الدكتــور جميــل شــاهين 360 ،ألــف مقاتــل أجنبــي يقاتلــون فــي ســورية ،مركــز “فيريــل  ،أن
علــى الرابــط.
[ ]15انظــر عــن التضــارب املذكــور 900 :أردنـ ًـي يقاتلــون مــع داعــش فــي العـراق وســورية ،جريــدة الحيـ ًـاة
اللندنيــة ،3-5-2017 ،وهــذا الرقــم كان نقــا عــن مســؤول كبيــر تحــدث عــن داعــش والقاعــدة معــا،
وكذلك األمر :مقابلة البي بي �سي مع رئيس هيئة األركان املشتركة األردنية ،محمود فريحات ،إذ أشار
إلــى ّأن عــدد األردنييــن فــي الخــارج يصــل إلــى  300فقــط ،انظــر :الرابــط ،وقــارن ذلــك ً بــ :ســماح بيبــرس4 ،
آالف داع�شــي أردنــي فــي ســورية والعـراق ،جريــدة الغــد اليوميــة ،2/4/2017 ،نقــا عــن دراســة صــادرة
عــن الكونغــرس األمير ـكـي ،امــا مؤسســة صوفــان املعروفــة فــي االستشــارات األمنيــة فقــدرت ًالعــدد بمــا
يزيــد علــى ألفــي مقاتــل ،انظــر :عــدد املقاتليــن األجانــب تضاعــف فــي ســورية خــال  16شــهرا ،البــي بــي
�ســي العربيــة ،9/12/2015 ،علــى الرابــط.
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[ ]16انظــر :التحالــف الدولــي :نحــو  3آالف مســلح مــن داعــش مــا يزالــون فــي ســوريا والع ـراق ،روســيا
اليــوم 5 ،كانــون أول /ديســمبر  ،2017علــى الرابــط.
[ ]17انظــر :مســؤول أمريكــي يرجــح بقــاء معظــم مقاتلــي داعــش األجانــب فــي ســوريا والع ـراق ،مرجــع
ســابق.
[ ]18انظــر :لودريــان :حوالــى  500جهــادي فرن�ســي مــا زالــوا فــي ســوريا والعـراق ،ســويس انفــو 8 ،كانــون
أول /ديســمبر  ،2017علــى الرابــط.
[ ]19انظــر :وائــل عصــام ،هــل تمــت املبالغــة فــي أعــداد املقاتليــن األجانــب فــي صفــوف تنظيم “الدولة”؟،
القدس العربي 7 ،نوفمبر  ،2017على الرابط.
[ ]20انظــر :شــارلي وينتــر ،الخالفــة االفتراضيــة :فهــم إســتراتيجية بروباغنــدا الدولــة اإلســامية،ترجمة
ياســر البشــير ،املركــز الوطنــي لألبحــاث واســتطالع الـرأي ،علــى الرابــط.
[ ]21انظر :مهى َ
يحي ،الجاذبية القاتلة :خمسة أسباب النضمام الشباب إلى داعش ،مركز كارنيجي
للشرق األوسط 7 ،تشرين ثاني /نوفمير 2014على الرابط.
[ ]22ملزيــد مــن التفصيــل ،انظــر حســن أبــو ّ
هنيــة ،جاذبيــة “الدولــة اإلســامية” :نظريــات االســتقطاب،
ضمــن :ســر الجاذبيــة :داعــش الدعايــة والتجنيــد ،مؤسســة فريدريــش إيبــرت ،مكتــب عمــان ،ص  17ـ
 ،27علــى الرابــط.
ّ
[ ]23انظــر :حســن أبــو هنيــة ،الســلطوية واإلرهــاب :أســواق الفتــاوى الجهاديــة ،عربــي  16 ،21يوليــو
 ،2017علــى الرابــط.
[ ]24انظــر :ديفيــد هيرســت مــاذا بعــد تعييــن محمــد بــن ســلمان؟ ،هافينغتــون بوســت عربــي/6 /22 ،
 ،2017علــى الرابــط.
َ
[ ]25انظــر :هــارون ي .زيليــن إعــادة النظــر فــي عــودة تنظيــم “الدولــة اإلســامية” بيــن العاميــن  2011و
 :2014درو ٌ
س للمســتقبل ،معهــد زاشــنطن 18 ،كانــون األول/ديســمبر  ،2017علــى الرابــط.
[ ]26قامــت الســلطات األوروبيــة بحظــر املنظمــات االســامية التــي يشــتبه بأنهــا تعمــل علــى تســهيل
الســفر إلــى ســوريا والعـراق لغايــات تتعلــق باإلرهــاب ،ومــن األمثلــة البــارزة علــى ذلــك حظــر تنظيــم “ملــة
ابراهيــم” فــي أملانيــا فــي العــام  ، 2012ومجموعــة “الحاجــة إلــى الخالفــة” فــي اململكــة املتحــدة فــي العــام
 ، 2014وتنظيــم “الشــريعة لبلجيكا”فــي بلجيــكا فــي العــام . 2015
[ ]27انظــر :تشــارلز ليســتر ،املقاتلــون األجانــب العائــدون :تجريمهــم أم إعــادة دمجهــم؟ ،مرجــع ســابق،
ص  3ـ .4
[ ]28انظر :الحكومة املصرية تعتبر اإلخوان جماعة “إرهابية” ،الجزيرة نت ،على الرابط.
[ ]29انظر :أول قائمة ســعودية للمنظمات اإلرهابية تشــمل اإلخوان والنصرة و”داعش” ،بي بي �ســي
عربــي ،علــى الرابط.
[ ]30انظر :اإلمارات تصم تنظيمات أبرزها اإلخوان بـ”اإلرهاب” ،الجزيرة نت ،على الرابط.
[ ]31انظــر :األمــم املتحــدة ،الجمعيــة العامــة ،ثقافــة الســام :اســتراتيجية األمــم املتحــدة العامليــة
ملكافحــة اإلرهــاب ،خطــة عمــل ملنــع التطــرف العنيــف ،تقريــر األميــن العــا ،األم ــم املتح ــدة/70 /674 ،
 ،Aعلــى الرابــط.
[ ]32اانظــر :جيــل دي كيرشــوف ،جيكــوب بندســغارد ،دوغ ســتون ،وماثيــو ليفيــت ،إعــادة تأهيــل
وإعــادة دمــج املقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب العائديــن إلــى بلدانهــم ،معهــد واشــنطن ،علــى الرابــط.
[ ]33انظر :تشارلز ليستر ،املقاتلون األجانب العائدون :تجريمهم أم إعادة دمجهم؟ ،مرجع سابق ،ص .8
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[ ]34انظــر :الخطــر املــزدوج :آليــات مواجهــة تهديــدات “العائديــن مــن بــؤر التطــرف” ،املركــز اإلقليمــي
للدراســات االســتراتيجية ،القاهــرة ،علــى الرابــط.
ّ
[ ]35ملزيــد مــن التفصيــل :انظــر :كريســتوفر بوشــيك ،االســتراتيجية الســعودية اللينــة فــي مكافحــة
اإلرهــاب :الوقايــة وإعــادة التأهيــل والنقاهــة ،أوراق كارنيغــي ،مؤسســة كارنيغــي للســام الدولــي ،برنامــج
الشــرق األوســط ،العــدد  ،97أيلــول /ســبتمبر  ،2008علــى الرابــط.
[ ]36انظــر :ألبرتــو فرنانديــز ،باقيــة وتتمــدد :مواجهــة شــبكات الدعايــة الخاصــة بداعــش ،معهــد
بروجنغــز ،أكتوبــر  ،2015علــى الرابــط.

فئة :شؤون سورية.
تاريخ النشر19-01-2018 :
رابط املادة :معهد العالم للدراسات.

مواد أخرى لـ حسن أبو هنية:
 بريسترويكا القاعدة من النصرة إلى الفتح -جبهة النصرة واملستقبل :جمود مرجح
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