
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دة الخِطرة الظواهر من  في العرب المقاتلين ظاهرة   العربي العالم في األمنية األجهزة   تواجه التي والمعقَّ

ة مشكلة أيًضا وهي بلدانهم. إلى وعودتهم األجنبية، الدول ر في آخذة   أمنيَّ ر التطوُّ  واستمرار بسرعة والتغيُّ

د نحو   على ماس وال واستقرارها، العربية الدول أمن يهدِّ لة آثارها يَّ حة الصراعات تأجيج في المحتم   المسلَّ

طط سياسات وضع على القرار صنع وجهات   األمنية األجهزة تعِكف   لذلك إرهابية. ظاهرة إلى وتحولها  وخ 

ب مما مخاطرها، لمواجهة أمنية ة البحثية المراكز من يتطلَّ اتها مع التعامل   الظاهرة بدراسة المهتمَّ دَّ  مستج 

 ويتناول معها. التعامل وخيارات وآثارها وأسبابها الظاهرة طبيعة تشخيص أجل من البحثية؛ جهودها وزيادة

م القضية، هذه المقال   راتها الظاهرة مع التعامل لكيفية توصيات ويقدِّ  األوكرانية. الروسية الحرب بعد وتطوُّ

 المقاتلين استقطاب

ضيِّ  بعد رابة م   االستعانة إلى الدولتان اتجهت بينهما، الحرب ونشوب أوكرانيا، على الروسي الغزو على شهر ق 

قة من أجانب   بمقاتلين  أكبر استقطاب في الجانبان وتنافس لهما. المجاورة والدول األوسط، الشرق ِمنط 

حة الجماعات من عدد   د الحرب. ساحة في للدخول والمرتزقة المسلَّ ولية   تقارير   وتؤكِّ وات ازدياد   د   الدع 

فارات في واإلعالنات ما وال الخارج، في األوكرانية السِّ  اإلفريقية الدول وبعض إفريقيا شمالي دول في سيَّ

خرى، عين بانضمام مطالبةً  األ   .القتال في للمشاركة متطوِّ

تها، عنيي ال ذلك فإن األعداد، لتلك دقيقة تقديرات   لنا تتوافر لم ولئن ة قلَّ مَّ ط من حالة وث   في التخبُّ

 كتيبة إنشاء   روسيا أعلنت فقد الجانبان، استقطبهم الذين األجانب المقاتلين أعداد عن الواردة المعلومات

ه األوسط، الشرق منطقة من أجانب   مقاتلين تضمُّ   اجتماع في «بوتين فالديمير» الروسي الرئيس   ووجَّ

 دعم في الراغبين األفراد استقطاب إلى م،2022 مارس من عشر لحاديا في الروسي األمن لمجلس

 أوكرانيا، إلى مرتزق ألف قرابة موسكو إرسال إلى استخباراتية تقارير   وأشارت أوكرانيا. شرقيَّ  االنفصاليين

 ًسامتحمِّ  كان إذا الغرب أن «شويغو سيرغي» الروسي الدفاع وزير   وذكر الحرب. في للمشاركة آخرين وتجنيد

ع ألف   16 لديها موسكو فإن مرتزقة، تجنيد في كييف لدعم  جاهزون وإفريقيا األوسط الشرق في متطوِّ

ت «فاغنر» شركة   أن تقارير   أفادت وقد المعارك. في للمشاركة ْقل  ط سوريا من المرتزقة من آالًفا ن   ووس 

 . إفريقيا

ولية كتيبة ين  تكو «زيلينسكي فولوديمير» األوكراني الرئيس   أعلن فيما عين د   قرابة تضمُّ  الخارج من للمتطوِّ

ع ألف   عشرين بين المرتزقة من متطوِّ ة العمليات لمواجهة تدريب؛ أحسن   مدرَّ  وأفادت الروس. للمرتزقة الخاصَّ

 «التنف» قاعدة في للقتال وإعدادهم داعش، تنظيم من عناصر   أوكرانيا بتجنيد روسية استخباراتية تقارير  

 مصر واإلرهاب، األمن قضايا في حثبا

 بشير حمدي د.

 العائدين مع للتعامل عربية أمنية إستراتيجية نحو

 أوكرانيا من



 

 

لوا كي المتحدة؛ للواليات الخاضعة ةالسوري رس  ات صفوف في للقتال ي   ذا» صحيفة وذكرت األوكرانية. القوَّ

ا 115 إعالن   النيجيرية «غارديان ا 36و نيجيريًّ ات قتال إلى انضمامهم سنغاليًّ  .  الروسية القوَّ

  المقاتلين طبيعة

ولية رصد   تقارير   تشير  مقاتلين عن فضاًل  وأوكرانيا، روسيا من كل   جانب إلى الشيشان من مقاتلين انخراط إلى د 

 المنتشرة «فاغنر» شركة على كبيًرا اعتماًدا موسكو وتعتمد واإلفريقية. العربية والدول األوروبية الدول من

عين المرتزقة الستقطاب بالعالم؛ الصراع مناطق في  الشركة   تمتلك المثال: سبيل على األجانب. والمتطوِّ

 م،2018 منذ الوسطى إفريقيا في «فاغنر» من عنصر ألفي قرابة   يجتمع حيث إفريقية، دولةً  23 يف مكاتب  

 االنتشار عن فضاًل  ،«موبتي»و «سيكاسو» مناطق في مالي في عنصر آالف ثمانية نحو ينتشر حين في

ح  .فاسو وبوركينا وموزمبيق نيجيريا في المسلَّ

دت  الماضي؛ يناير في الوسطى إفريقيا دولة من مرتزق آالف أربعة من أكثر بنقل «فاغنر» قيام   التقارير   وأكَّ

ات للقيام  على للسيطرة تمهيًدا ؛«زيلينسكي» األوكراني الرئيس   رأسهم وعلى أوكرانيين، لقادة   اغتيال بمهمَّ

 .كييف العاصمة

ات من المرتزقة استقطاب على الجانبين حرص والالفت    في وجوده استغلَّ  وسيالر فالجانب   مختلفة؛ جنسيَّ

ب   اإلفريقية، الدول وبعض وليبيا سوريا  في القتال ساحة إلى االنضمام في المناطق تلك في المقاتلين ورغَّ

دُّ  أوكرانيا. ع  ة األدوات إحدى االجتماعي التواصل وسائل وت   اعتمدت وقد المرتزقة، استقطاب في المهمَّ

 وتستعمل وتجنيدهم. األفراد استقطاب في الوسائل هذه على وداعش كالقاعدة اإلرهابية التنظيمات  

 «بروفيشينالس سايلنت» التوظيف موقع   نشر وقد الشأن، هذا في أيًضا التواصل مواقع األمنية الشركات  

ة يجيدون سابقين جنوًدا فيه يطلب إعالًنا ا للسفر لغات عدَّ غرية مالية مكافآت مقابل أوكرانيا، إلى سرًّ  .م 

ف ات األجانب   المقاتلين الباحثين ض  بع ويصنِّ ب أوكرانيا، في الروسية للقوَّ اتهم بحس  هاتهم جنسيَّ  وتوجُّ

ب منهم الكبرى الفئة وإن السابقة. العسكرية وخبراتهم السياسية لطات بحس   مزدِوجي من األوكرانية السُّ

ات حاملي من أي الجنسية، هم غربية، دول جنسيَّ  إلى الفئة هذه أفراد عدد صلوي أوكرانية، أصول من ولكنَّ

هم آباؤهم انتظم   كما الروس قتال في ينتظمون ألًفا، 66 نحو  الحروب في السوفييت قتال في وأجداد 

 وتأكيد الوطني، االستقالل في الرغبة عن فضاًل  تاريخية، عائلية ألسباب يعود شخصي فالدافع   لذا السابقة؛

عون ال وهؤالء المترامية. األطراف ذات العمالقة روسيا بجوار أوكرانيا سيادة  استثنائية؛ قتالية بخبرات يتمتَّ

ن يشتغلون كانوا بل هم العلمي، التحصيل من متفاوتة درجات على وهم مدنية، بمه  عون ولكنَّ  بحماسة يتمتَّ

 .األوكرانية الدولة وسيادة الوطنية القضية لخدمة كبيرة

  الظاهرة وصف

ب األوكرانية الروسية الحرب من العائدين ةظاهر مواجهة أن في شك   من ما  دقيًقا؛ ووصًفا اهتماًما تتطلَّ

رت التي الظروف طبيعة ودراسة  :الظروف هذه ومن األجانب، المقاتلين ظاهرة   فيها تطوَّ

د لم إذ ؛األجانب المقاتلين ظاهرة ونموُّ  الهجينة الحروب   (1  تشهد التي التقليدية صورتها على الحروب تع 

ين؛ جيشين بين ات  مواجه  النظامية غير والجيوش النظامية الجيوش النخراط ساحةً  أصبحت بل نظاميَّ

م ومن سواء، حد   على ى ما أو الحديثة الحروب من النوع بهذا األجانب المقاتلين ظاهرة   ترتبط ث   يسمَّ



 

 

 المرتزقة هرةوظا اإلرهابية الظاهرة إنتاج إعادة في الحروب   هذه أسهمت وقد الهجينة. بالحروب

ة العسكرية الشركات وإسهام  .الحروب هذه في الخاصَّ

ولية أطراف انخراط   (2  حرب   أنها على األزمة وصف   يمكن ال إذ األوكرانية؛ الروسية الحرب في مختلفة د 

 سياقها عن بعيًدا ودراستها المقاتلين ظاهرة فصل   يمكن وال وأوكرانيا، روسيا هما فقط دولتين بين

ولي التنافس ارتفاع نتاج هي األوكرانية الروسية الحرب أن فالواقع العام؛  وبين وحلفائها روسيا بين الدَّ

 األوروبية الدول أن ومع األوكراني. الموقف بقوة تدعم التي األوروبية والدول المتحدة الواليات

 الحرب   تاستنكر فقد روسيا مواجهة في المباشر العسكري التدخل   رفضت المتحدة والواليات

مت  للمرتزقة األوكرانية الحكومة لتجنيد الخفيِّ  الدعم مع ألوكرانيا، العسكرية مساعداتها وقدَّ

 .أيًضا األجانب للمقاتلين الروسي والتجنيد التعبئة عمليات مواجهة في األجانب، والمقاتلين

 عسكرية أدوات   على بةوالمتحار المتنافسة األطراف   تعتمد إذ نظامية؛ غير عسكرية أدوات توظيف   (3

ة العسكرية الشركاِت  تشمل مختلفة، عين والمرتزقة الخاصَّ  األصولية والتنظيمات والمتطوِّ

عين العصابات أفراد من قدر أكبر استقطاب   المتحاربة األطراف   وتحاول والمتطرفة.  للقتال، والمتطوِّ

مةال دولهم من الخروج في طمًعا أو المال، أجل من يحاربون الذين  إلى الخبراء بعض   ويشير . متأزِّ

 من فصائل   تنخرط المثال: سبيل وعلى الحرب، هذه في لالنخراط التنظيمات هذه دوافع اختالف

 سبيل على الروسي النفوذ لمواجهة األوكرانيين؛ صفوف في للقتال سوريا في اإلرهابي داعش تنظيم

مات من االنتقام ه التنظيم نية  ب أضعفت التي الروسية العسكرية الهج   وكذلك سوريا، في ونفوذ 

حة فصائل   أعلنت  .موسكو من انتقاًما األوكرانية الكتيبة إلى االنضمام   الشيشان في مسلَّ

كِلفةً  باتت التقليدية الحرب فإن األجانب؛ بالمقاتلين االستعانة   (4  أطراف   تعمل لذلك األطراف، لجميع م 

ة، والشركات بالمرتزقة باالستعانة والبشرية؛ االقتصادية التكِلفة تخفيض على الحرب  ِغرار وعلى الخاصَّ

بدي روسيا ات جانب إلى للقتال األجانب المقاتلين لتوافد حماسةً  الغربية الحكومات   ت   األوكرانية، القوَّ

لفة المباشرة المواجهة لتفادي  انخراط   لتشمل نطاقها؛ اتساع حال في الحرب لهذه الباهظة والك 

 . ألوكرانيا دعمها إظهار في الغربية الدول رغبة عن فضاًل  روبية،أو جيوش

  المحتملة التهديدات

ر ولي؛ اإلقليمي األمن على أوكرانيا من العائدين المقاتلين خطر من المراقبون يحذِّ  العائدين أزمة فبعد والدَّ

 تهديد   هذا وفي أوكرانيا. من للعائدين جديدة موجة   تبدأ وسوريا، والعراق أفغانستان في الصراع مناطق من

نه ما على العربي، لألمن مباشر وغير مباشر  :هنا ها نبيِّ

 ى المباشر، التهديد  النزاعات مناطق وإلى العربية، الدول إلى والمرتزقة المقاتلين عودة في ويتجلَّ

حة، رة،متط أسلحة عن فضاًل  عالية، قتالية بخبرات يعودون فهم وسوريا، ليبيا مثل: المسلَّ  وغنائم وِّ

ا حرب؛  وإعادة العربية، للدول األمني االستقرار وتهديد جديد، من الصراعات تأجيج على يساعد ممَّ

ها التنظيمات هذه باستغالل اإلرهابية؛ الظاهرة إنتاج د مرتزقة تجنيد في الميداني وجود  هم جد   وضمِّ

 .صفوفها إلى للقتال

 ى المباشر، غير التهديد حة الصراعات مناطق إلى ليس المقاتلين هؤالء عودة في ويتجلَّ  في المسلَّ

ما وال مجاورة، مناطق   إلى وإنما العربية، المنطقة قة سيَّ  اإلفريقي. القرن أو اإلفريقي الساحل ِمنط 

 األحمر، البحر ألمن تهديًدا اإلفريقي القرن ِمنطقة إلى المقاتلين عودة في إن المثال: سبيل على



 

 

 الشباب حركة مثل اإلرهابية الحركات لسيطرة وتعزيًزا المنطقة، في اإلرهابية ظاهرةال إلنتاج وإعادةً 

ا اليمن إلى المقاتلين هؤالء انتقال حال في المخاطر   وتزداد إفريقيا. شرقي داعش أو الصومالية  ممَّ

لهب  .أكثر هناك الصراع ي 

  العربية الخيارات

حة عاتالصرا في االنخراط بعد العائدين أزمة   تظلُّ  ا المسلَّ د كبيرة مشكلةً  خارجيًّ  واالستقرار األمن تهدِّ

ين، ح صراع أو حرب كلِّ  وبعد اإلقليميَّ ها األمنية األجهزة تجد   مسلَّ  إعادة   عليها تفرض جديدة، أزمة أمام نفس 

م السياق هذا وفي والمواجهة. التعامل ِخيارات دراسة ثم المحتملة، مخاطرها تقويم  السابقة التجاِرب   تقدِّ

نت فقد الظاهرة؛ هذه مع للتعامل وِعبًرا دروًسا  األفراد، لهؤالء قانوني إطار وضع من الدول بعض   تمكَّ

ًدا دمجهم إلعادة برامج   وصياغة ت دول   وهناك وتثقيفهم. تبصيرهم بعد المجتمع في مجدَّ  في أخفق 

ْصم من وحمايتهم احتوائهم ا المجتمعي، الو  خرى؛ إرهابية تنظيمات إلى جديد من لالنضمام دفعهم ممَّ  أ 

 . قبل ذي من شراسةً  أكثر   ليصبحوا

ها األمنية المعالجة على االعتماد ترك   هنا ونقترح  على االعتماد   يجب وإنما الظاهرة، مواجهة في وحد 

ن أن على الظاهرة، مواجهة في شاملة سياسة فق للتعامل إستراتيجية خطةً  تتضمَّ  :اآلتية اإلجراءات و 

ك (1 ا؛ والقانوني الدبلوماسي التحرُّ وليًّ ك   أن أي: د   داخل الدبلوماسي المستوى على العربية الدول   تتحرَّ

مات المتحدة األمم ولية؛ اإلقليمية والمنظَّ  في األجانب والمقاتلين بالمرتزقة االستعانة لتجريم والدَّ

نه لما الحروب؛ ولي اإلقليمي لألمن تهديد من ذلك يتضمَّ  الدول   أن تأكيد مع سواء. حد   على والدَّ

ن في أو بعيدةً  ليست الظاهرة لهذه الراعية    حرب جريمة   بالمرتزقة االستعانة وأن مخاطرها، من مأم 

 .الراعية الدول على رادعة عقوبات تطبيق   تستوجب

ة ؛واإلقليمي العربي المستوى على األمني التنسيق   (2 مَّ  الدول بين ليس أمني تنسيق إلى حاجة   فث 

 حدود   في العربية الدول مع تشترك الدول   فهذه الجوار. دول وبين بينها ولكن فحسب؛ العربية

ا سياسية،  المناطق على السيطرة لضمان معها؛ والتعاون التفاهم   العربية الدول على يوجب ممَّ

حة النزاعات ومناطق أوكرانيا من العائدين يمنع نحو   على الحدودية  الحدود، راقاخت من المسلَّ

 .المنطقة دول بين السياسية الخالفات واستغالل

 بظاهرة الوعي نشر في اإلعالمية جهودها من العربية الدول   تزيد أن يجب إذ الداخلية؛ المواجهة   (3

 تحسين في العربية الحكومات جهود   تستمرَّ  وأن تدعمها، التي الخارجية والجهات األجانب المقاتلين

شة، فئاتلل االقتصادي الوضع  للنزاعات عربية حلول عن والبحث الالجئين، لظاهرة حلول ووضع المهمَّ

حة  والمشايخ والدعاة للعلماء يكون أن وينبغي العائدين. ظاهرة من للحدِّ  العربي؛ العالم في المسلَّ

صين  .للظاهرة اإلعالمية المواجهة في قوي إسهام   الشرعية، الدراسات في والمتخصِّ

 ختامية توصية

حة، الصراعات من العائدين ظاهرة مكافحة في العربي التعاون تعزيز بضرورة المقالة   هذه توصي  ووضع المسلَّ

ستدامة إستراتيجية وخطط وسياسات حلول ع من التي الظاهرة هذه مع للتعامل م  ها المتوقَّ  استمرار 

ر نتيجة   وذلك المستقبل؛ في وتكرارها  أيًضا توصي كما والهجينة. الحديثة بالحرو طبيعة في المستمرِّ  التطوُّ

 واألجهزة المبادرات بمختِلف والملحقة التابعة اإلرهاب مكافحة هيئات أو إدارات تطوير في النظر بضرورة



 

 

صين تضمَّ  أن على واإلقليمية، العربية األمنية صات جميع من وخبراء   متخصِّ  واألمنية العسكرية التخصُّ

 في وفاعلة شاملة إجراءات التخاذ القرار؛ لصانع حلول ووضع توصيات   لتقديم ؛والثقافية والدينية والسياسية

حة. الصراعات مناطق من العائدين ظاهرة مواجهة  المسلَّ


