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المقاتلون اإلرهابيون األجانب

ٌ
دليل لمعاهد التدريب القضائي في
الشرق األوسط وشمالي إفريقيا

لفت تنظي ُم داعش اإلرهابي االنتباه إلى خطر ظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب،
والسلم
التي سبقت ظهو َر داعشَّ ،
لكن التنظيم اإلرهابي جعل منها تهدي ًدا لألمن ِّ
الدوليني .ففي ذُروة صعود التنظيم يف العراق وسوريا ،وبحلول عام 2015م ،سافر
َّ
أكثر من  120دولة إلى البلدين؛ لالنضمام
ما يقرب من أربعني ألف شخص من َ
إلى صفوف داعش.
اخلاصة بتنظيم داعش  53ألف اسمُ ،جمعت
وتتضمن قاعدةُ بيانات اإلنتربول
َّ
َّ
من ساحات القتال يف العراق وسوريا .و َوفقًا لتقديرات التحالف العاملي لهزمية
داعش ،كان هناك أق ُّل من ألف إرهابي من التنظيم يف ِم َ
نطقة عمليات التحالف يف
مختلف
نهاية عام 2017م ،وإذا كانت دول ُة داعش املزعومة قد انقضت ،فإن األمر
ٌ
ً
ومصر وليبيا،
ناشطا يف عدد من البلدان؛ كاليمن
لدى التنظيم الذي ال يزال
َ
وبلدان ِم َ
نطقة الساحل يف إفريقيا وغيرها.
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تهديدات وأخطار

تشير بحوثٌ إلى أن نحو  14,900فرد من املقاتلني اإلرهابيني
وبعضهم هربوا متن ِّكرين يف
األجانب غادروا العراق وسوريا،
ُ
أثناء عمليات اإلجالء من بعض املدن ،ولن يسعى ك ُّل هؤالء إلى
العودة إلى بلدانهم األصلية؛ خوفًا من إجراءات وكاالت إنفاذ

القانون ،أو بسبب سقوط جنس َّياتهم ،أو خضوعهم لعقوبات
أخرى ،وقد يبحثون عن مالذات يف بلدان أخرى ،ليتم َّكنوا من
تعزيز ق ُدرات اجلماعات اإلرهابية احمللِّية.
ولكن كيف تتعام ُل بلدان ِم َ
نطقة الشرق األوسط وشمالي

التقرير الذي أصدره
إفريقيا مع هذا اخلطر الداهم؟ هذا
ُ
املعني باملخ ِّدرات واجلرمية ،يق ِّدم لبلدان
مكتب األمم املتحدة،
ُّ
ً
ا ِمل َ
دليل ملعاهد التدريب القضائي؛ للتعامل األمثل مع
نطقة
التقرير حتليل ظاهرة
املقاتلني اإلرهابيني العائدين .وتناول
ُ
املقاتلني اإلرهابيني األجانب ،وحتليل اإلطار القانوني ملعاجلة
والدولي ،وعرض أفضل
هذه الظاهرة على املستويني اإلقليمي َّ
املمارسات لنجاح التحقيق عبر اإلنترنت يف جرائم املقاتلني

اإلرهابيني األجانب.

ومن التهديدات الرئيسة التي تواجه الواليات القضائية يف
ِم َ
نطقة الشرق األوسط وشمالي إفريقيا ،عودةُ املقاتلني

بعض
اإلرهابيني األجانب إلى بلدانهم األصلية .وتق ِّدر
ُ
الدراسات أن قُرابة  15ألف شخص من بلدان ا ِمل َ
نطقة سافروا

إلى العراق وسوريا بني نهاية 2012م و2017م ،بلغ عد ُد
وتتعرض دول ا ِمل َ
أيضا
النساء واألطفال نحو  %35منهم،
نطقة ً
َّ
جراء
لتهديدات اإلرهابيني العائدين ،فقد عانت كثي ًرا من َّ
هجماتهم اإلرهابية.
َ

وعندما فق َد تنظيم داعش السيطرةَ على األراضي التي استولى
حتذيرات ُمفادها أن البلدان
عليها يف سوريا والعراق ،صدرت
ٌ

تستعد لطوفان
األصلية للمقاتلني اإلرهابيني األجانب يجب أن
َّ

لكن عدد املقاتلني العائدين وإن كان مقلقًا،
من العائدين منهمَّ ،
ُقدر نسب ُة املقاتلني اإلرهابيني
أق ُّل بكثير مما كان متوق ًعا .وت َّ
األجانب الذين عادوا إلى ديارهم أو انتقلوا إلى دولة ثالثة

وقدر فري ٌق من األمم املتحدة يف نوفمبر 2017م،
بنحو َّ .%30
اخلاصة بتسع وسبعني دولة ،أن نحو سبعة
بحسب األرقام
َّ
َ
آالف إرهابي من املقاتلني األجانب لقُوا حتفهم يف ساحات
املعارك ،يف حني ترك  14,900مقاتل مناطق النزاع ،منهم
ً
مقاتل مسجونون حال ّيًا أي بنسبة  %36فقط ،وعاد
5395

ً
مقاتل ،أي بنسبة  ،%46دون اخلضوع لنظام
منهم 6837

العدالة اجلنائية.
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واملقاتلون اإلرهابيون األجانب بال شك خطر استثنائي على
ا ِمل َ
نطقة؛ ملا لديهم من خبرات قتالية ،وما تلقَّونه من تدريبات

على التعامل مع األسلحة واملتفجرات .وأه ُّم من ذلك أن مصير
ً
تفاوت كبير بني العدد
مجهول ،فهناك
كثيرين منهم ال يزال
ٌ
اإلجمالي لهؤالء وعدد من جرى إحصاؤهم ضمن القتلى ،أو

احملتجزين ،أو العائدين ،أو املنتقلني.
َ

لماذا يعودون؟

تتن َّوع دواف ُع املقاتلني اإلرهابيني األجانب للعودة إلى بلدانهم،
بعضهم خيب َة أمل بسبب عقائد التطرف العنيفة ،أو
فقد يعاني ُ

التنظيمات اإلرهابية،
احلياة يف األراضي التي تسيطر عليها
ُ
ورمبا يعود آخرون سع ًيا وراء ل ِّم شملهم مع أ ُ َسرهم ،أو حتسني
لشن
الظروف االجتماعية واالقتصادية ،وهناك قلَّة منهم تعود ِّ
وثمة تنبيه على ضرورة
هجمات ونشر اإلرهاب يف ربوع الوطنَّ .
التمييز بني املقاتلني األجانب الذين سافروا إلى العراق وسوريا
ألغراض إرهابية ،وأولئك الذين سافروا ألغراض أخرى.

فإن أعدا ًدا من العائدين غادروا سوريا قبل أن يعلن داعش

خالفته املزعومة عام 2014م ،وكان ملعظم هؤالء العائدين
من مقاتلي (املوجة األولى) دواف ُع مختلفة للسفر إلى اخلارج،

مثل التص ِّدي للنظام السوري ،أو تقدمي املساعدات اإلنسانية
للشعب السوري.

أي من املقاتلني
وعلى ِّ
التنبؤ بر ِّد فعل ٍّ
أي حال ،ليس من السهل ُّ

العائدين مع مرور الوقت جتاه جترِ بتهم يف اخلارج ،أو لطريقة
خضعوا لتقومي نفسي وأمني
استقبالهم يف أوطانهم ،حتى لو َ
ُ
الظروف مرة أخرى للبحث عن حلول عنيفة
قوي ،فقد تدفعهم

ملشكالتهم ،وال س َّيما إن عادوا إلى الظروف السابقة نفسها.

اخلطاب السياسي للعائدين من املقاتلني اإلرهابيني
وقد اهت َّم
ُ

األجانب باملخاطر األمنية التي قد تنتج عنهم ،ففي حاالت
ليست بالقليلة دعا تنظي ُم داعش العائدين ملهاجمة أهداف يف

بلدانهم األصلية؛ للحفاظ على االسم العاملي للتنظيم اإلرهابي.
ويُعتقَد أن العائدين من املقاتلني اإلرهابيني األجانب سيكونون

لعدة أسباب أبر ُزها :أن العائدين قد يحتفظون
خط ًرا كبي ًرا؛ َّ
بشبكة ال َعالقات التي أقاموها مع إرهابيني آخرين يف أثناء
الشبكات تسمح لإلرهابيني بتجميع
نشاطهم يف اخلارج ،وتلك
ُ
لهجمات واسعة النطاق ،وإتاحة الفرص ملقاتلي داعش
املوارد َ

لتوجيه النشطاء يف اخلارج.

ِّ
املؤشرات
الفحص التجريبي يؤ ِّكد تلك املخاوف ،فمن
ويبدو أن
َ

املعروفة يف العمليات اإلرهابية املنفَّذة يف بلدان الشرق األوسط
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وشمالي إفريقيا ،وجو ُد اتصال فعلي بني داعش واجلناة
هجمات
املنفِّذين .فقد انتهت دراس ٌة أُجريت على نحو َ 510

تلقَّوا تدري ًبا على القتال العنيف ،أو ارتكبوا جرائ َم عنيفة .وبعد

أي نشاط متطرف .وتذكر
العودة انسحب ُ
بعضهم متا ًما من ِّ
بعض التقارير أن مشاركة املقاتلني اإلرهابيني األجانب السابقني
ُ

شنَّها تنظي ُم داعش اإلرهابي خارج سوريا والعراق ،حتى 31
من أكتوبر 2017م ،إلى أن املقاتلني اإلرهابيني األجانب شاركوا

كانت مشارك ًة فاعلة يف اجلهود املبذولة ملنع التطرف العنيف.

خارج بلدانهم األصلية.

اإلرهابيني األجانب على أنهم مهاجمون إرهابيون محتملون.

الهجمات ،منها  87هجو ًما نفَّذوها
يف أكثر من  %25من تلك
َ

ً
وفضل عن مشاركة املقاتلني اإلرهابيني األجانب املباشرة يف

وعلى هذا ،ليس من الالئق معامل ُة جميع العائدين من املقاتلني

هجمات من ِق َبل املقاتلني
تصنيف التهديد
وميكن
ُ
ِّ
بشن َ
اإلرهابيني األجانب بأنه شدي ُد التأثير ومنخفض االحتمال.
الهجمات التي نُفِّذت
وتكشف البحوث أن  %18فقط من
َ

نوع جديد من
الهجمات اإلرهابية ،فإنهم أسهموا يف ابتكار ٍ
َ
ِّ
(مخططني
املوجهة من
أساليب العمل اإلرهابية ،وهو َ
الهجمات َّ
ِ
االتصاالت اآلمن َة لتوجيه املهاجمني
افتراضيني) يستخدمون

يف الغرب ،بني يونيو 2014م ويونيو 2017م ،كانت على يد

عدم املبالغة يف تقدير التهديد األمني للعائدين
ومع ذلك ،يجب ُ

مقاتلني من اإلرهابيني األجانب املعروفني .ومع ذلك تكاد تكون
الهجمات فت ًكا؛ إذ أودى الهجوم
الهج ُ
مات التي نفَّذوها من أكثر َ
َ

من بُعد.

أقرته الشرطة األوروبية
من املقاتلني األجانب .فوفقًا ملا َّ
تعرض لها االحتاد األوروبي
(اليوروبول) ،فإن
َ
الهجمات التي َّ
ارتكبها إرهابيون محلِّيون لم يسافروا إلى اخلارج لالنضمام
صت دراس ٌة أجرتها خدم ُة
إلى اجلماعات اإلرهابية .وخل َ َ

البحوث البرملانية األوروبية إلى أن غالبية العائدين من املقاتلني
لهجمات إرهابية
اإلرهابيني األجانب رمبا ال يعتزمون التخطيط َ
عند عودتهم ،فقد ُرص َد عد ٌد قليل ج ًّدا من احلاالت الفعلية

هجمات يف أوروبا.
لعودة املقاتلني األجانب بن َّية ِّ
شن َ

ومن هنا ميكن القو ُل إن العائدين من املقاتلني اإلرهابيني
السمات نفسها ،فلم يسافروا جمي ًعا
األجانب ال يشتركون يف ِّ

إلى مناطق النزاع بن َّية االنخراط يف أعمال عنف إرهابية .وقد
ِ
النساء واألطفال الصغار ،قد
بعض العائدين ،وال س َّيما
ال يكون ُ

الواحد بنحو ً 35
قتيل.

ويف ِم َ
مات
نطقة الشرق األوسط وشمالي إفريقيا ،تدعم
الهج ُ
َ
مي فريق األمم املتحدة لتهديد املقاتلني
اإلرهابية احمللِّية تقو َ
اإلرهابيني األجانب يف ا ِمل َ
نطقة بأنه «تهديد شديد» .وال يزال

لسلطات ا ِمل َ
نطقة يف اكتشاف ن َّيات العائدين
التح ِّدي
الرئيس ُ
ُ
من املقاتلني اإلرهابيني األجانب ومتابعتهم.

اإلطار القانوني
على املستوى الدولي اعتُمدت  19اتفاقية وقرا ًرا؛ للتص ِّدي
ٍ
موضوعات مختلف ًة
لإلرهاب يف الستني سن ًة املاضية ،تناولت
تتعلَّق باإلرهاب ،مثل :قمع متويل اإلرهاب ،واإلرهاب املتصل

بالنقل ،واإلرهاب النووي واإلشعاعي ،واحتجاز الرهائن ،وقمع
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قرارات مجلس األمن التابع
التفجيرات اإلرهابية .وتستكمل
ُ
لألمم املتحدة ،الصادرة يف شأن منع اإلرهاب ومكافحته ،هذه
الدولية .وتُنشئ مجتمع ًة التزامات الدول األعضاء
الصكوكَ َّ
ُّ
تظهر يف
الدولي ،التي يجب أن
نص عليها القانون َّ
التي َّ
َ
التشريعات الوطنية ،وأن تُنفَّذ بدقة .ويسترشد تنفي ُذ هذه
االتفاقيات والقرارات باإلرشادات التي تق ِّدمها سياس ُة األمم

نهجي العدالة اجلنائية ،وتدابير
وتعتمد هذه اخلطة على
َ
احلوكمة ،ويعزِّز ٌّ
كل منهما اآلخر؛ إذ يدعو نه ُج العدالة اجلنائية
الدو َل األعضاء إلى صياغة مجموعة من اجلرائم اجلنائية

وتطبيقها على ممارسات التطرف العنيف واإلرهاب ،ويُستخ َدم

نهج احلوكمة يف منع التطرف العنيف؛ باحل ِّد من الظروف
املؤ ِّدية إلى التطرف املـُفضي إلى اإلرهاب ،فقد يص ُعب ح ُّل

املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب ،إلى جانب قرارات اجلمعية
العامة لألمم املتحدة .ويف اجلرائم املتعلِّقة باملقاتلني اإلرهابيني
الدولي ،وسياق ِم َ
نطقة الشرق األوسط
األجانب يف السياق َّ

أسباب جذرية للتطرف العنيف ،بنهج العدالة اجلنائية؛ ألن
ٌ
األسباب لها طابع نظامي ،وليست منسوب ًة إلى فرد أو
هذه
َ

 1373لعام 2001م ،ورقم  2178لعام 2014م ،ورقم  2396لعام
2017م .ويُ َع ُّد أولها هو األشم َل بني هذه القرارات ،وينبغي

وتقوم اجلمعية العا َّمة لألمم املتحدة مبراجعة خطتها ملكافحة
اإلرهاب وحتديثها َّ
لتستجيب لألولويات املتغ ِّيرة.
كل عامني؛
َ

تبرز قرارات مجلس األمن ،وهي :القرار رقم
وشمالي إفريقياُ ،

تفسير القرارات الالحقة وفهمها يف ضوئه ،وهو القرار الذي
ُ
الهجمات اإلرهابية على الواليات املتحدة
اعتُمد يف أعقاب
َ
الصكوك
يف  11سبتمبر 2001م ،وهو الدافع إلى سلسلة ُّ
ِ
تستهد ُ
ف التطرف العنيف واإلرهاب .ووضع
الدولية التي
َّ
القرار رقم  2178تعريفًا للمقاتلني اإلرهابيني األجانب ،ودعا

املشكالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،التي هي

جماعة بعينها.

وقد أجرت اجلمعي ُة املراجعة السادسة لهذه اإلستراتيجية
يومي  26و 27من يونيو عام 2018م ،وأفضت تلك املراجع ُة
إلى اعتماد قرار اجلمعية رقم  72/ 284املتعلِّق مبخاطر إعادة
القرار الدول األعضاء
املقاتلني اإلرهابيني األجانب ،ودعا
ُ
الدولي واإلقليمي والثنائي؛
إلى تعزيز التعاون على الصعيد َّ

الدول األعضاء إلى تعزيز ُسبل التص ِّدي لهمَ ،وف َق ثالث فئات

بسبل منها :تعزي ُز
ملواجهة تهديد املقاتلني اإلرهابيني األجانبُ ،
تبادل معلومات العمليات يف الوقت املناسب ،وتعزيز الدعم

العائدين من مناطق النزاع ،على خالف القرار رقم  2178الذي

الدولية
المبادئ التوجيهية َّ

من اإلجراءات هي :القوانني اجلنائية ،واجلزاءات ،والتدابير
الوقائية .واهت َّم القرار رقم  2396مبخاطر املقاتلني اإلرهابيني
اهت َّم باملقاتلني اإلرهابيني األجانب امل َّتجهني إلى اخلارج.

ُخ َّطة عالمية

االستخباراتي ،وأنشطة بناء الق ُدرات.

الدولية ،وقرارات مجلس األمن،
إضاف ًة إلى االتفاقيات َّ
وقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،وخطة األمم املتحدة

اعتمدت اجلمعي ُة العا َّمة لألمم املتحدة يف الثامن من سبتمبر
عام 2006م ،خُ ط ًة إستراتيجية ملعاجلة ظاهرة املقاتلني

ملواجهة املقاتلني اإلرهابيني األجانب ،على

األعضاء ،بخالف قرارات مجلس األمن املعت َمدة حتت الفصل
السابع من ميثاق األمم املتحدة ،تُ َع ُّد ص ًّكا عامل ّيًا غير مسبوق

استجابتها لتهديد املقاتلني اإلرهابيني األجانب العائدين.

يتضمن
اإلستراتيجية ملكافحة اإلرهاب،
َّ

اإلطار القانوني
ُ
الدولي،
املستوى َّ
وأوضحت أفض َل

اإلرهابيني األجانب ،ومع أنها ليست ملزم ًة قانو ًنا للدول

مهمة،
َ
الصكوك التي َّ
بعض ُّ
قدمت توصيات َّ
املمارسات ،وح َّثت الدو َل األعضاء على إقرارها؛ لتعزيز

والدولية يف مكافحة
لتعزيز اجلهود الوطنية واإلقليمية
َّ
اإلرهاب؛ إذ اتفقت جمي ُع الدول األعضاء ،ألول مرة ،باعتماد

الصكوك:
ومن أه ِّم هذه ُّ

تلك اخلطة ،وفق نهج مشترك ملكافحة اإلرهاب ،يقوم على
أسس رئيسة ،هي:
أربعة ُ

1 .معاجلة الظروف املؤ ِّدية إلى انتشار اإلرهاب.
2 .منع اإلرهاب ومكافحته.
3 .بناء ق ُدرات الدول على منع اإلرهاب ،وتعزيز جهود منظمة
األمم املتحدة يف هذا الشأن.

4 .ضمان احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون.
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مذكرة الهايَ -م َّراكُ ش
وهي مبادرةٌ أطلقها ٌّ
كل من املغرب وهولندا عام 2014م ،يف
إطار املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهابِ ،
تهد ُ
ف إلى اجلمع

بني صانعي السياسات واملمارسني ،من مجموعة واسعة من
البلدان؛ لتبا ُدل الدروس املستفادة ،واملمارسات اجل ِّيدة؛ يف
سبيل التص ِّدي للتهديد الذي يفرضه املقاتلون اإلرهابيون
توجه احلكومات
األجانب.
َّ
وحددت املذ ِّكرة  19ممارسة ج ِّيدة ِّ
اخلاصة بالتص ِّدي لتهديد املقاتلني اإلرهابيني
لوضع سياساتها
َّ

المقاتلون اإلرهابيون األجانب

األجانب .ويف عام 2015م أ ُ
تضمن
ضيف ملح ٌق لهذه املذ ِّكرة،
َ
َّ
اهتمت باملقاتلني اإلرهابيني األجانب العائدين.
سبع توصيات
َّ
مبادئ مالطا
الدولي
وهي مبادرةٌ مشتركة بني مركز هداية لألبحاث ،واملعهد َّ
وتضمنت  22مبدأً؛
للعدالة وسيادة القانونُ .ق ِّدمت عام 2016م
َّ
إلرشاد الدول األعضاء يف سياساتها وبرامجها الساعية إلى

إعادة دمج املقاتلني اإلرهابيني األجانب العائدين.
مبادئ مدريد التوجيهية

خاص للجنة مكافحة اإلرهاب
وهي مبادرةٌ نتجت عن اجتماع
ٍّ

التابعة ملجلس األمن ،استضافته حكوم ُة إسبانيا يف مدريد

يومي  27و 28من يوليو 2015م .صدر عن االجتماع  35مبدأً

توجيه ّيًا يف وثيقته النهائية التي اعتمدها مجلس األمن يف
ديسمبر من العام نفسه.

وتندرج هذه املبادئ ضمن ثالثة موضوعات:
الكشف عن حتريض املقاتلني اإلرهابيني األجانب
1 .
ُ
وجتنيدهم ،وتيسير أنشطتهم ،والتص ِّدي لها ،واحل ِّد منها.

بسبل ش َّتى ،منها:
2 .من ُع سفر املقاتلني اإلرهابيني األجانب ُ
التدابير التنفيذية ،واستخدام نظام املعلومات السابقة
ُ
عن الر َّكاب ،والتدابير الرامية إلى تعزيز أمن احلدود.

الدولي،
3 .التجرمي واملالحقة القضائية للعائدين ،والتعاون َّ
وإعادة تأهيل العائدين ،وإعادة دمجهم.

ومع هزمية تنظيم داعش اإلرهابي ،حت َّول انتباهُ مجلس األمن

إلى التهديد املستم ِّر الذي تفرضه عودةُ املقاتلني اإلرهابيني
األجانب العائدين ،وطلب يف قراره رقم  2396عام 2017م
من جلنة مكافحة اإلرهاب مراجع َة مبادئ مدريد التوجيهية

يف ضوء اخلطر الذي يفرضه املقاتلون اإلرهابيون األجانب
خاص للَّجنة يف  13ديسمبر 2018م
العائدون .وأسفر اجتما ٌع
ٌّ

يف والية نيويورك ،عن صياغة ملحق ملبادئ مدريد التوجيهية
تضمن  17ممارسة ج ِّيدة إضافية تساعد الدو َل
لعام 2015م،
َّ
األعضاء يف جهودها لالستجابة إلى ظاهرة املقاتلني اإلرهابيني

األجانب العائدين.

اإلطار اإلقليمي

يف ِم َ
نطقة الشرق األوسط وشمالي إفريقيا ،يرتبط اإلطار
القانوني ملكافحة اإلرهاب ،الذي ط َّورته ٌّ
كل من جامعة

الدول العربية ،ومنظمة التعاون اإلسالمي ،بقض َّية مواجهة
أقرت جامع ُة الدول العربية
املقاتلني اإلرهابيني األجانب .وقد َّ

َّ
الصك األساسي امللزم يف التص ِّدي لإلرهاب ،وهو االتفاقي ُة
العربية ملكافحة اإلرهاب ،يف  22من أبريل 1998م ،ودخلت
وأقرت اجلامعة عد ًدا
يف ح ِّيز التنفيذ بتاريخ  7مايو 1999م.
َّ
قمة جامعة الدول العربية السادسة
من التوصيات يف أثناء َّ

مصر عام 2015م ،وكان من تلك
والعشرين ،التي انعق َدت يف
َ
التوصيات إنشاءُ قوة عسكرية مشتركة ملواجهة التح ِّديات التي

اجلماعات اإلرهابية املتطرفة ،واملقاتلون اإلرهابيون
تفرضها
ُ
األجانب العائدون.
أما منظم ُة التعاون اإلسالمي ،فقد أصدرت مد َّون َة قواعد

الدولي،
السلوك للدول األعضاء يف مكافحة اإلرهاب َّ
واعتمدتها عام 1994م ،ثم اعتمدت معاهدةَ منظمة املؤمتر
الدولي يف عام 1999م ،ودخلت يف
اإلسالمي ملكافحة اإلرهاب َّ

ح ِّيز التنفيذ يف  7نوفمبر 2002م.

وتتس ُم هذه املعاهدة ببعض املزايا ،منها أن املا َّدة الثانية استثنت

األشخاص املشاركني فيما تع ُّده
من نطاق أحكام املعاهدة
َ
مشروعا لتقرير املصير .واعترافًا بالتح ِّديات
كفاحا مسلَّ ًحا
ً
ً
التي عرقلت معاهدةَ 1999م ،أبدت املنظم ُة يف عام 2016م

ن َّيتها للنظر يف اقتراح قواع َد إضافية ،وحتديث بعض أحكام
املعاهدة لتعزيز مستويات التعاون احلالية.

التحقيق اإللكتروني ومصادره

التدريب على التحقيق اإللكتروني ،وجمع األدلَّة
أصبح
ُ
احلاسوبية ،من أولو َّيات التحقيق مع املقاتلني اإلرهابيني

األجانب ،ومالحقتهم قضائ ّيًا .وأصبحت احلواسيب والهواتف
احملمولة واإلنترنت جز ًءا من التحقيقات احلديثة يف قضايا
أي منها يف ارتكاب جرمية،
اإلرهاب ،فمن املمكن
استخدام ٍّ
ُ
أي منها على أدلَّة جرمية ،وميكن أن تكون
وميكن أن
َ
يحتوي ٌّ
أهدافًا للجرمية.

وتُ َع ُّد اجلرائم التي تنطوي على أدلَّة إلكترونية حت ِّد ًيا فري ًدا
من نوعه للمش ِّرعني ،واحملقِّقني ،وأعضاء النيابة العا َّمة،
ومبجرد القبض على املشت َبه بهم ،تعتمد
والقضاة املعن ِّيني.
َّ
الدعاوى القضائية على استخدام األدلَّة اإللكترونية،
أغلب َّ
ُ

ومنشورات وسائل التواصل االجتماعي،
بيانات املوقع،
ومنها
ُ
ُ
َّ
وسجلت
النصية ،ورسائل البريد اإللكتروني،
والرسائ ُل
ِّ

مكاملات الهاتف اخللَوي.

ٍ
أنشطة
وتتطلَّب جمي ُع القضايا العابرة للحدود ،التي تنطوي على
إرهابية ،أو غسلِ أموال ،أد َّل ًة محفوظ ًة يف خوادم مق ِّدمي خدمة
لكن تلك القضايا تزداد تعقي ًدا بسبب االختالفات
اإلنترنتَّ ،
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الكبيرة بني البلدان يف ُ
األطر القانونية ،واإلجراءات الداخلية،

السعودية  23,72مليون مستخدم ،ويف العراق  22,03مليون

إلى تبايُن ممارسات مق ِّدمي خدمة اإلنترنت ،ومستوى تعاونهم

مليون مستخدم ،ويف األردن  5,755مليون مستخدم.

واإلدارات احلكومية املعن َّية ،والصالحيات ،واخلبرات ،إضافة

مستخدم ،ويف املغرب  18,33مليون مستخدم ،ويف تونس 7,445

عند تلقِّيهم طلبات البيانات من ُسلطات إنفاذ القانون.

ِ
السلبية ،ومشكالت حماية
وعق َب نشر كثير من الدعايات َّ
البيانات ،ألغى فيسبوك مح ِّرك البحث البياني ،مما ص َّعب

وتزداد أهمي ُة القدرة على إجراء حتقيقات إلكترونية؛ ألنها

أصبحت عنص ًرا أساس ّيًا يف جميع املالحقات القضائية.
ونظ ًرا الختالف اإلطار الزمني الحتفاظ مق ِّدمي خدمة
اإلنترنت ببيانات املشتركني ،على احملقِّقني أن يسارعوا إلى

تقدمي طلب رسمي ملق ِّدم اخلدمة؛ حلفظ البيانات املعن َّية إلى
حني إصدار املذ ِّكرة أو التصريح أو األمر القضائي الذي يسمح
الس َّ
ُّب
جلت .وإحدى املراحل األولى للتحقيقات تعق ُ
باستخراج ِّ
وتتبعها؛ ملعرفة بيانات
عناوين قواعد (بروتوكول) اإلنترنت
ُّ

البحث بح ِّرية عن مستخدمي املوقع عند توافُر البريد
اإللكتروني أو رقم الهاتف فقط ،إال أنه ميك ُن باستخدام مح ِّرك

بحث فيسبوك وح َده الوصول إلى عدد كبير من املعلومات.
الشخص الذي تبحث عنه قد حظر نفسه عن
حتى إن كان
ُ
َّ
يظل العثور عليه ممكنًا بالبحث يف
الرؤية العا َّمةُ ،يكن أن
العثور على الشخص كذلك بالبحث يف
قائمة األهل ،وميكن
ُ
املخصصة للصفحة ،كما
لغة الترميز املستخدمة يف الوثائق
َّ
بعض أدوات اإلنترنت بالبحث عن الصور وحتديد املكان
تسمح ُ

مق ِّدم خدمة اإلنترنت ،وحتديد ُهو َّية الشخص املسؤول الذي
يستخدم ذلك اجلهاز.

الذي التُقطت فيه.

ويف التحقيقات اجلنائية ،عاد ًة ما يكون عنوان بروتوكول
َ
تربط اجلرمية
اإلنترنت هو املعلوم َة الوحيدة التي من شأنها أن

ويف عام 2020م زاد عد ُد مستخدمي موقع تويتر على 330
مليون مستخدم شهر ّيًا يف العالم ،ويتر َّدد نحو  %42منهم

لتعويض هذا العجز ،قد تُسفر عن نتائ َج خطرة ته ِّدد حتقيقات

وميكن ع ُّد تويتر طريق ًة إلرسال رسائل الهاتف القصيرة ،ولكن

بالفرد ،ولكن بسبب محدودية عدد عناوين اإلصدار الرابع
من بروتوكول اإلنترنت ،يستخدم مق ِّدمو خدمة اإلنترنت تقن َّي ًة
إنفاذ القانون ،وذلك مبشاركة عنوان بروتوكول اإلنترنت الواحد
مع آالف من املشتركني يف الوقت نفسه ،مما قد يجع ُل حتديد

ً
مستحيل.
املشتركني األفراد

مجانية للمحقِّقني ،يج ُدر وضعها
وهناك
ُ
أدوات بحث إلكترونية َّ
يف احلُسبان عند الشروع يف جمع املعلومات االستخباراتية

مفتوحة املصدر ،مثل :إنتل تكنيكس (،)Intel Techniques
ونت بوت كامب ( ،)Net Boot Campوريسيرش كلينيك
ً
فضل عن إطار عمل املعلومات
(،)Research Clinic

َّ
مخط ًطا بيان ّيًا يساعد
االستخبارية املفتوحة املصدر ،الذي يق ِّدم
املجانية ،وكذلك
على جمع املعلومات من األدوات أو املصادر َّ
دليل 2018م ملصادر املعلومات االستخباراتية املفتوحة املصدر،
الذي يق ِّدم قائم ًة شاملة من األدوات التي تساعد احملقِّقني على

املنصة يوم ّيًا ،وبلغ عد ُد احلسابات على تويتر التي تعمل
إلى
َّ
ملصلحة تنظيم داعش ،نحو  46ألف حساب عام 2015م.
على اإلنترنت ،مما يجعل عملية البحث يف هذا العدد الضخم
مهمة شاقة ج ًّدا ،إال أن شركة تويتر
من الرسائل واالتصاالت َّ
ٍ
إرشادات للمحقِّقني يف اإلجراءات امل َّتبعة للحصول على
تق ِّدم

فهمه عند إجراء حتقيقات بواسطة
تسجيالت .وأول ما يجب ُ
عدة
تويتر ،هو أن نتائج البحث على هذا املوقع
مقسمة إلى َّ
َّ
أقسام ،ومن املمكن التبدي ُل بني الفئات اآلتية داخل التطبيق

نفسه :األشخاص ،والصور ،والتغريدات ،ومقاطع الفيديو.

مجا ًنا ملساعدة
وهناك عد ٌد من األدوات اإللكترونية املتاحة َّ
احملقِّقني على تويتر ،منها :جيوسوشيال فوت برينت
( ،)Geosocial Footprintوتويت بيفر (،)TweetBeaver

ونود إكس إل ( )NodeXLالذي يُ َع ُّد أدا ًة مفيدة لتنزيل
البيانات الضخمة على تويتر ،وحتليلها ،وبرنامج مالتيغو

التواصل االجتماعي.
استكشاف املعلومات املتوافرة على وسائل
ُ

( )Maltegoأحد أشهر األدوات املستخدمة على نطاق واسع

يع ُّد الفيسبوك من أشهر مواقع التواصل االجتماعي يف العالم،

األدلَّ ة التي ينبغي جمعها

فيسبوك وتويتر

فقد بلغ عد ُد مستخدميه يف يونيو 2020م أكثر من  2,224مليار
مستخدم .ويف ِم َ
نطقة الشرق األوسط وشمالي إفريقيا ،بلغ عد ُد
مستخدميه يف مصر  42,4مليون مستخدم ،ويف اململكة العربية
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للتحقيقات اإللكترونية.

أي معلومات أُنشئت أو
إلكترونيا:
املعلومات املخزَّ نة
تتضمن َّ
َّ
ًّ
الرقْمية ،ومن أمثلتهاِ :ملفَّات
خُ زِّنت أو استُخدمت مع التقنية َّ

النصية.
معاجلة الكالم ،ورسائل البريد اإللكتروني ،والرسائل ِّ

المقاتلون اإلرهابيون األجانب

املعلومات والبيانات
قصد بها
ُ
األدلَّة اإللكترونية احلاسوبية :يُ َ
التي لها قيم ٌة يف التحقيقات ،ومخزَّنة يف احلاسوب ،أو ميكن

نقلها بواسطته ،ولهذا السبب هي أدلَّة كامنة بالطريقة نفسها
البصمات أو احلمض النووي ً
دليل كامنًا.
التي تُ َع ُّد بها
َ

الر ْقمية :ميكن تصنيفُها إلى معلومات وبيانات ذات
األدلَّة َّ
مرسلة إليه،
قيمة يف التحقيق ،مخزَّنة يف جهاز إلكتروني ،أو
َ
أو نُقلت بواسطته ،ويلزم وجو ُد هذه األدلَّة إذا استُحو َذ على

بيانات أو أجهزة إلكترونية.

مواقـع الشـبكة ِ
أي
وملفَّ ـات تعريـف االرتبـاط :تُخـزَّن ُّ
معلومـات ُمتاحـة علـى اإلنترنـت يف النظـام احلاسـوبي ،لذلـك

ميكـن اسـترجا ُعها بالتحليـل اجلنائـي لألجهـزة .ولكـن قد تكون
تغييـر محتواها أو
بعـض هـذه املعلومـات متقلِّبـة ،ومـن ثَـ َّم ميكن
ُ
ُ
وفحصهـا .يف مثـل
حـدد موقـع تلـك األجهـزة
حذفهـا ،قبـل أن يُ َّ
ُ
ُ
التقـاط األدلَّـة مباشـر ًة مـن اإلنترنـت،
هـذه احلـاالت رمبـا يلـزم

احلـي مـع املشـت َبه بـه ،أو بالتقـاط محتـوى
يف أثنـاء التفاعـل
ِّ
حـي.
موقـع شـبكي ٍّ
ومبجرد التقاط موقع شبكي أو جمع محتواه ،يتم َّكن احمل ِّق ُق من
َّ

واملعامالت والصور ،ومحفوظات اإلنترنت ،وهي من األمثلة

على املعلومات التي ميكن جم ُعها من األجهزة اإللكترونية،
واستخدامها على أنها أدلَّة ُمجدية .وحتتفظ املواقع اإللكترونية
ِ
بسج َّلت عناوين بروتوكول اإلنترنت ،فموقع البريد اإللكتروني
ً Google Gmail
مثل ،يحتفظ ِ
بسج َّلت أصحاب احلسابات،

وعنوان بروتوكول اإلنترنت األصلي الذي ُس ِّجل احلساب
ِ
وتستخد ُم األجهزة احملمولة ،واحلواسيب احملمولة،
منه.
واحلواسيب املكتبية ،أنظم َة النسخ االحتياطي عبر اإلنترنت،

(السحابة احلاسوبية).
املعروفة باسم َّ

وتُتيح األنظمة املستندة إلى السحابة احلاسوبية ،لباحثي
النصية ،والصور
األدلَّة اجلنائية ،إمكاني َة الوصول إلى الرسائل ِّ

محدد ،واالحتفاظ مبا يبلغ  1000إلى 1500
املأخوذة من هاتف َّ
املرسلة من ذلك الهاتف ،واملتسلَّمة
النصية
من آخر الرسائل
ِّ
َ
ٍ
معلومات عن األماكن
منه .وتخزِّن كثير من األجهزة احملمولة
املدة
التي رمبا انتقل إليها اجلهاز ،مع بعض املعلومات عن َّ
صاحب الهاتف يف ك ِّل مكان .وللحصول
الزمنية التي قضاها
ُ
الباحث اجلنائي إلى آخر
على هذه املعلومات ،ميكن أن يص َل
ُ
مئتي موقع خلَوي وصل إليها اجلها ُز احملمول.

الوصول إلى معلومات قد تكون مفيد ًة يف التحقيق .وينبغي أن
يض َع احملقِّق يف ُحسبانه استخدام ِملفَّات تعريف االرتباط ،وهي

ويف ك ِّل األحوال ،إن التحقيق واملالحقة القضائية يف القضايا

محدد أو مبوقع شبكي،
اخلاصة بعميل
كم َّية قليلة من البيانات
َّ
َّ
وميكن الوصو ُل إليها عبر خادم الويب أو حاسوب العميل.

اإلملام بجميع املتطلَّبات القانونية،
لتطبيق هذه املهارات ،وينبغي
ُ

ومصممة حلمل
ملفات صغيرة ُمخزَّنة يف حاسوب املستخدم،
َّ

سج َّلت اإلنترنت :وهي وثائ ُق احلاسوب ،ورسائل البريد
ِ
النصية القصيرة ،والرسائل الفورية،
اإللكتروني ،والرسائل
ِّ

تتضمن أدلَّة َرقْم َّية ،يحتاجان إلى مهارات حتقيق جنائية
التي
َّ
ً
فضل عن توافُر اخلبرة واملعرفة والتجرِ بة الالزمة
خاصة،
َّ
واإلجراءات التي تتصل بقَبول األدلَّة وقواعدها على املستويني
احمللِّي والعاملي .وميكن للمحقِّقني الرجو ُع إلى وثيقة مكتب
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املعني باملخ ِّدرات واجلرمية ،املعنونة باسم:
األمم املتحدة،
ِّ
«إرشادات أساسية للمحقِّقني وأعضاء النيابة العا َّمة لطلب

بيانات /أدلَّة إلكترونيةَ /رقْم َّية من واليات قضائية أجنبية»،
تتضمن عد ًدا من املمارسات اجليدة.
التي
َّ

جمع األدلَّ ة اإللكترونية

أح ُد التح ِّديات الرئيسة من منظور العدالة اجلنائية :جم ُع
األدلَّة اإللكترونية ،وقَبولها يف اإلجراءات اجلنائية ،ولذلك
ينبغي دو ًما اتخا ُذ االحتياطات عند جمع تلك األدلَّة ،وحفظها،
ً
حفاظا على سالمتها .ومن املمارسات اجل ِّيدة يف هذا
ونقلها؛
الصدد:
َّ

🔸
🔸

🔸جم ُع األجهزة وغيرها من املوا ِّد بعد تأمني مسرح اجلرمية،
السلطة القانونية التي تسمح مبصادرة األدلَّة.
مع وجود ُّ

تصوير مسرح اجلرمية أو تسجيله بالفيديو ،قبل
🔸
ُ
أي أدلَّة
استخراج ِّ
أي شيء ،وكذا جمي ُع املك ِّونات ،شامل ًة َّ
أي نشاط على احلاسوب
يف املوقع ،والتقاط صور لتوثيق ِّ
أي معلومات تظهر على الشاشة.
أو األجهزة ،وتسجيل ِّ
تخطيطي
رسم
رسم
ٌ
ويف حال عدم توافر آلة تصوير ،يُ َ
ٌّ

ُسمى املناف ُذ واألسالك (الكابالت) ،للتم ُّكن من
للنظام ،وت َّ

🔸

إعادة بناء النظام يف وقت الحق.

🔸
🔸

أي نشاط على احلاسوب أو املك ِّونات أو األجهزة؛
🔸توثي ُق ِّ
أي معلومات تظهر على الشاشة؛
بالتقاط صورة ،وتسجيل ِّ
الرقْمية يف أثناء جمعها.
ملنع حدوث ِّ
أي تغيير يف األدلَّة َّ

🔸وض ُع أربعة مبادئَ يف احلُسبان ،يف أثناء هذه املرحلة من
التحقيق ،وهي:

وكاالت إنفاذ القانون ،أو ِ
الفرق
ألي إجراء تتخذه
1 .ال ينبغي ِّ
ُ
التابعة لها ،إحداثُ تغيير يف بيانات أجهزة احلاسوب ،أو

وسائط التخزين التي قد تعتمد عليها احملكمة الحقًا.

شخص ما ضرورةَ الوصول
2 .يف الظروف التي يرى فيها
ٌ
إلى البيانات األصلية احملفوظة يف أجهزة احلاسوب أو
مؤه ًل
وسائط التخزين ،يجب أن يكو َن هذا الشخص
َّ
للقيام بذلك ،وأن يتم َّكن من تقدمي أدلَّة تشرح مدى صلة

أفعاله بالقضية ،وما لها من آثار.

أي ِ
آخر جلميع
سج ٍّل
3 .ينبغي إنشاءُ مسار تدقيق ،أو ِّ
َ
العمليات املنفَّذة على األدلَّة اإللكترونية احلاسوبية،
ٍ
ٍّ
مستقل
لطرف ثالث
السما ُح
وحفظ تلك األدلَّة .وينبغي َّ
بفحص هذه العمليات ،والوصول إلى النتيجة نفسها.

الشخص املسؤول عن التحقيق املسؤولي َة الكاملة
يتحمل
ُ
َّ 4 .
عن ضمان االلتزام التا ِّم بالقانون.

التحليل الجنائي للبيانات

🔸استخرا ُج أجهزة الشحن والكابالت واألجهزة الطرفية
واألدلَّة ذات الصلة ،إلى جانب ناقالت البيانات ،والهواتف

التعام ُل مع األدلَّة من أه ِّم جوانب التحاليل اجلنائية احلاسوبية

الصور اإللكترونية.

مجرد (سحب القابس) للخروج باجلهاز من
األدلَّة التح ُّول من
َّ

الصلبة اخلارجية ،وإطارات
احملمولة ،ومح ِّركات األقراص ُّ
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التي يزداد استخدا ُمها .ومن أحدث التح ُّوالت يف التعامل مع

المقاتلون اإلرهابيون األجانب

املوقع ،وهي اخلطوة األولى يف جمع األدلَّة ،إلى اعتماد مناه َج
للحصول على أدلَّة مباشرة من احلاسوب الشخصي للمشت َبه به.

ال يُدرك مستخدمو احلاسوب أن بعض ِ
اخل ْدمات تكون يف
وضع التشغيل يف أثناء استخدامهم له؛ فهي تعمل دون معرفة

يتجاهل نه ُج (سحب القابس) التقليدي الك ِّميات الضخمة من
البيانات املتقلِّبة املخزَّنة يف الذاكرة التي ميكن فق ُدها ،ولذلك

يز ِّود احملقِّقني مبعلومات عن األجهزة الطرفية املرتبطة بجهاز

وصى باالستعانة بخبير
إذا كان
ٌ
حاسوب ما يف وضع التشغيل ،يُ َ

يف التحاليل اجلنائية احلاسوبية؛ ألن إيقاف تشغيل احلاسوب
قد يؤ ِّدي إلى ِفقدان األدلَّة املتعلِّقة بالنشاط اإلجرامي .أما إذا
احلاسوب يف وضع التشغيل ،ولكنَّه يقوم بتشغيل برنامج
كان
ُ
مد ِّمر يتولَّى حذف املعلومات أو إزالتها أو مسحها ،فيجب
فص ُل الطاقة عن احلاسوب على الفور؛ للحفاظ على ما تبقَّى
يف اجلهاز.

املسجلة قد
املستخدم ،ولذلك فإن اكتشاف برامج التشغيل
َّ

املشتبَه به.

وينبغي على احملقِّق أال يحاو َل تشغيل جهاز محمول مغلق؛

بل إن أمكن عليه نزع ُم َّدخرته (بطاريته) ،فالهاتف املغلق
ُ
ِ
وسج ِّل
يحتفظ مبعلومات عن موقع برج الهاتف اخللَوي،
ً
فضل عن ذلك ،إذا َّ
ظل اجلهاز يف وضع التشغيل،
املكاملات،
أو شُ غِّل ،فقد تُد َّمر األدلَّة احملفوظة عليه باستخدام أوامر
بعض الهواتف
التح ُّكم من بُعد ،دون معرفة احملقِّق .وهناك
ُ

وأ َّدت سرعة تغ ُّير بيئة احلوسبة إلى بروز حت ِّديات تفرض

التحديثات
التي تنفِّذ التحديثات تلقائ ّيًا ،وقد تع ِّرض تلك
ُ
بيانات الهاتف للخطر؛ لذا كانت إزال ُة املـ ُ َّدخرة (البطارية)
التصر َ
ف األمثل.
هي
ُّ

أجهزة َوحدة التخزين الناقلة ،ثم ُت َّول إلى الوضع االفتراضي

الهاتف احملمول يف وضع التشغيل ،فينبغي قد َر
أما إذا كان
ُ
مدة ممكنة ،وعلى
اإلمكان ،إبقاؤه يف هذا الوضع أطو َل َّ
ُ
االحتفاظ مبجموعة من الشواحن املناسبة ملخت ِلف
احملقِّق

الرقْمية ،فقد
احلاج َة إلى إحداث التغيير يف جمع األدلَّة َّ
َ
وسائط قابلة لإلزالة ،مثل
تثبيت التطبيقات من
أصبح ممكنًا
ُ
أي أثر على القُرص
يف ذاكرة الوصول العشوائي ،دون ترك ِّ
الضارة بتمامها يف
أيضا وجو ُد البرامج
الثابت ،وأصبح ممكنًا ً
َّ

أي أثر لوجودها على القرص
ذاكرة الوصول العشوائي ،دون ِّ
الثابت .وميكن للمستخدمني تشغي ُل امللفَّات أو األقسام املشفَّرة

املخفية ،أو الس ِّرية ،يف مساحة القرص الثابت؛ إلخفاء األدلَّة.

أيضا محاول ُة إلغاء قُفل
أنواع األجهزة ضمن أدواته .وعليه ً
ُ
ضبط اجلهاز يف وضع (الطيران)،
الشاشة إن أمكن ،وينبغي
أي نظام
لوقف اتصاله بشبكة (الواي فاي) ،أو البلوتوث ،أو ِّ
اتصال آخر.

إخفاء مساراته،
ِّحات الويب املعروفة للمستخدم
وأتاحت متصف ُ
َ
َ
ِ
اخلاصة بنشاطه عند إغالق املتصفِّح.
السج ِّل
وحذف ملفَّات
َّ

الهاتف احملمول يف وضع التشغيل ،وكانت شاشته
وأما إذا كان
ُ

ويف مواجهة التح ِّديات السابقة ،رمبا يُتيح حفظ البيانات
مهمة،
املتقلِّبة وحتليلها السبي َل الوحيد للعثور على أدلَّة
َّ
وقف تشغيل اجلهاز .وغال ًبا
لن تكون متاحة يف العادة إذا أ ُ َ

أن يزي َد ذلك من حجم األدلَّة املتاحة يف السحابة احلاسوبية.

مغلقة ،فإن توصيله مبصدر طاقة سيُجبره غال ًبا على املزامنة
املفترض
السحابة احلاسوبية يف قيد التشغيل ،ومن
َ
مع ِخ ْدمات َّ
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