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المقاتلون اإلرهابيون العائدون
إلى مصر والمغرب وتونس

بأكثر من
قدر عد ُد املسافرين من أوروبا وشمال إفريقيا للقتال يف سوريا والعراق
يُ َّ
َ
عشرة آالف مقاتل على األقل ،وبلغ نصيب شمال إفريقيا من املقاتلني اإلرهابيني
انضموا إلى اجلماعات
األجانب املغادرين للقتال هناك أكثر من خمسة آالف مقاتل،
ُّ
اإلرهابية يف سوريا والعراق منذ عام 2012م ،ويضاف إليهم قُرابة ألفي مقاتل
ذهبوا إلى ليبيا( .جاء معظمهم من تونس ،ذهب قُرابة  3000مقاتل إلى العراق
ً
مقاتل إلى بالد
او سوريا ،وقُرابة  1500مقاتل إلى ليبيا .وذهب من املغرب 1664
الشام ،ونحو  300مقاتل إلى ليبيا ،وذهب من مصر نحو  600مقاتل) ،وذلك َوفقًا
لتقديرات أجهزة املخابرات .هذه األعدا ُد من املجنَّدين قد ال تكون كبيرة ،ولكنَّها
أي جتنيد سابق ،مبا يف ذلك األعدا ُد التي واجهت السوفييت يف أفغانستان
أكبر من ِّ
يف الثمانينيات امليالدية.
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خطر وحقيقي
تهديد ِ

باتت عودةُ هؤالء املقاتلني األجانب تهدي ًدا ِ
خط ًرا يف السنوات
تعرضت ٌّ
لهجمات
كل من مصر وتونس َ
القليلة املاضية ،فقد َّ
إرهابية ارتكبها أو شارك فيها عائدون من سوريا وليبيا ،ويف
الوقت نفسه قام املغرب بتفكيك ٍ
كثير من الشبكات اإلرهابية التي

تض ُّم عائدين من مناطق الصراع .وهؤالء املتطرفون العائدون إن
لم يكونوا تهدي ًدا ِ
مباش ًرا فإنهم على األقل ميكن أن يساعدوا يف
نقل املهارات العسكرية القتالية إلى إرهابيني محلِّيني.

الدولية تقري ًرا عن هذه الظاهرة،
أصدرت مجموعة إيجمونت َّ

بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور األملانية ،بعنوان« :العائدون
إلى املغرب :مقارنة سياسات إعادة املقاتلني اإلرهابيني األجانب
علمي ض َّم
التقرير فري ٌق
أعد
إلى مصر واملغرب وتونس» ،وقد َّ
َ
ٌّ
وحرره
خبراء
سبعة باحثني
ِّ
َ
متخصصني يف مكافحة اإلرهابَّ ،
امللكي لل َعالقات
«توماس رينارد» زمي ُل معهد إيغمونت ،املعهد
ِّ

والتجنيد ال تزال موجودة محل ًّيا؛ لذلك قد يتراجع العائدون
السجن عن االرتباط بالتنظيمات اإلرهابية،
الذين يغادرون ِّ
لكنَّهم قد يؤدون دو ًرا يف تطرف اآلخرين.

جهود االتحاد األوروبي
جنا ُح بلدان شمال إفريقيا أو إخفاقُها يف احل ِّد من تهديد
آثار واضحة على أمن
العائدين على املدى الطويل ،ستكون له ٌ
ومصر
أوروبا؛ إذ ميكن للمقاتلني اإلرهابيني يف املغرب العربي
َ
ِّ
هجمات على املصالح األوروبية يف املنطقة،
أن
يخططوا ِّ
لشن َ
أو على األراضي األوروبية مباشرة .ويف ظ ِّل الروابط التاريخية

بني شمال إفريقيا وجاليات الشَّ تات يف أوروبا متت ُّد الروابط
ألكثر من ِعق َدين.
بني اإلرهابيني يف شمال إفريقيا وأوروبا
َ
وقد ِ
نشط املقاتلون من املغرب الكبير يف جميع أنحاء أوروبا يف
كثير من املقاتلني األوروبيني األجانب
الدعاية والتجنيد ،وكان
ٌ

انضموا إلى داعش من أصول مغاربية أو تونسية.
الذين
ُّ

التطرف ومحاربة
املتخصص يف مكافحة
الدولية يف بروكسل،
َّ
ِّ
ُّ

يف فبراير عام 2015م أصدر االحتاد األوروبي إحدى الوثائق

أكدت الدراس ُة أن جميع البلدان على بينة من التحدي الذي
تدابير للتعامل
يش ّكله املقاتلون اإلرهابيون العائدون ،واتخذت
َ
معهم ،على اختالف نطاق التح ِّدي بني ٍ
بلد وآخر ،واختالف

تأكي َد التواصل واملشاركة مع دول اجلوار ،وال سيما يف الشرق

اإلرهاب يف بلجيكا وأوروبا.

تضمنت
التوجيهية جلهوده اخلارجية يف مكافحة اإلرهاب،
َّ
األوسط وشمال إفريقيا؛ ملواجهة تهديد املقاتلني اإلرهابيني
األجانب .وضاعف االحتا ُد األوروبي إسهاماته املالي َة يف

القُدرة على التعامل معه بفاعلية .على سبيل املثال تتعامل
تونس مع قُرابة ألف عائد ،يف حني لدى املغرب ما يزيد ً
قليل

مكافحة اإلرهاب اخلارجي لتصل إلى  274مليون يورو بني
عامي 2017-2015م ،خُ َّصت ِمنطقة الشرق األوسط وشمال

ومن جميع الدول التي شَ ِملَتها الدراس ُة يف هذا التقرير كان

خبراء يف محاربة
وعي
املغرب) على خُ طط عمل مشتركةَّ ،
َ
اإلرهاب ضمن بعثاته يف هذه الدول.

مبصر غير معروفة،
اخلاصة
على مئتي عائد فقط ،واألرقام
َّ
َ
وعدة مئات.
ولكن من
املرجح أنها تراوح بني مئة َّ
َّ

األكثر تط ُّو ًرا يف التعامل مع املقاتلني اإلرهابيني العائدين؛
املغرب
َ

التدابير القانونية املناسبة ،ونفَّذ برام َج نزع التطرف يف
إذ اتخذ
َ
السجون ،ويعمل على مبادرات أخرى مع املتطرفني السابقني.
ُّ

وال تزال جمي ُع بلدان املغرب العربي تطمح إلى بناء نهج شامل

تدابير من املقاضاة إلى االحتجاز
للتعامل مع العائدين ،يشمل
َ
وإعادة الدمج .ويف انتظار تأسيس نهج شامل على املدى
الطويل ،يشمل برام َج طموح ًة للوقاية والدمج ،يعود حت ِّدي

املقاتلني العائدين للظهور يف ثوب جديد ،كما فعل بانتظام
منذ منتصف الثمانينيات .كما تشترك دو ُل شمال إفريقيا يف

نهج يعتمد كثي ًرا على األمن حملاربة اإلرهاب ،ومعاجلة عودة
املقاتلني ،دون اتِّباع نهج شامل إلعادة التأهيل والدمج للعائدين،
بالرغم من أنه قد جرى تطوير القليل من برامج منع التطرف
العنيف ومحاربته ( ،)P / CVEمما يعني أن البيئة للتطرف
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بأكثر من  %20منها .واتَّفق مع دول املنطقة (باستثناء
إفريقيا
َ

الصلة على
ودعم االحتا ُد األوروبي عد ًدا من املبادرات ذات ِّ
املستوى اإلقليمي ،وال س َّيما يف مجاالت التدريب وبناء
وشجع على استخدام أدوات اإلنتربول واليوروبول،
القدرات،
َّ
وقواعد بياناتهما ملواجهة تهديد عودة املقاتلني اإلرهابيني،

وتفاوض على اتفاقيات تعاون مع جميع بلدان املغرب العربي
انفتاحا على
األكثر
تونس الدولة
(باستثناء ليبيا) .ورمبا تكون
ً
َ
ُ
التعاون مع االحتاد األوروبي يف املنطقة ،وقد تلقَّت دع ًما كبي ًرا

من أجل تطوير نظامها القضائي وسجونها.

ويف اإلجمال زادت جهو ُد االحتاد األوروبي املتعلِّقة مبعاجلة
حت ِّدي عودة املقاتلني األجانب يف املنطقة ،لكنَّها ال تزال
ٌ
اعتراف بضرورة
قياس آثارها ،وهناك
متواضع ًة ومن الصعب
ُ
عسير يف ضوء نقص األدوات
القيام باملزيد ،ولكن يبدو أن ذلك
ٌ
ً
فضل عن عدم وجود نهج أكثر
املالية لالحتاد األوروبي،

المقاتلون اإلرهابيون العائدون إلى مصر والمغرب وتونس

ً
شمول ،وسياسات اجتماعية وقائية أقوى ملواجهة اإلرهاب

واملقاتلني األجانب.

مصر ومواجهة اإلرهابيين

ِ
َّ
تهديد
سجل ُت احملاكم أن القضاء املصري على ب ِّينة من
تُظهر
عودة املقاتلني اإلرهابيني األجانب ( ،)FTFSوعلى الرغم من ذلك

تن ُدر القوانني والبرامج أو السياسات التي تتعامل مع هذه القضية؛
إذ تبرز احلاجة إلى إيجاد قانون مستق ٍّل لتجرمي جماعات القتال

اإلرهابية األجنبية .حيث حت ِّدد املا َّدة  86من قانون العقوبات
ِ
العقوبات التي تصل إلى القتل لألفراد الذين ثبَت عملهم
املصري
مع منظمات أجنبية الرتكاب جرائ َم إرهابية يف مصر ،واألشغال
انضموا إليهم.
الشاقَّة للمصريني الذين تعاونوا معهم ،أو
ُّ

مصر إجراءات السفر؛ لوقف تدفُّق
شددت
ويف عام 2014م َّ
ُ
وفرضت على
األفراد بغرض االنضمام إلى التنظيمات اإلرهابية،
َ

أعمارهم بني  18و 40سنة احلصو َل على
املواطنني الذين تُراوح
ُ
السلطات قبل السفر إلى تركيا أو العراق أو سوريا .ويف
موافقة ُّ
فبراير 2018م أعلن اجليش املصري حمل ًة عسكرية باسم «عملية
بحسب ما ذكره املتح ِّدث الرسمي
َسيناء 2018م الشاملة» ،س َعت َ

باسم اجليش ،ملواجهة اإلرهاب واألنشطة اإلجرامية األخرى.
ُ
اجليش أنه قتل أكثر من  400شخص ،واعتقل أكثر من
وأفاد
ألفني آخرين يف هذه احلملة ،وقد نُشر القلي ُل من املعلومات عن
ُهو َّية هؤالء القتلى أو املقبوض عليهم ،واجلرائم املنسوبة إليهم،
تدربوا يف اخلارج.
سواء كانت لهم ِص ٌ
الت مبنظمات إرهابية ،أو َّ

يتطلَّب التص ِّدي لتهديد عودة املقاتلني اإلرهابيني األجانب
على نحو ٍ
كاف ومناسب يف مصر إصال َح التشريعات احلالية
ملكافحة اإلرهاب؛ لتوحيد القوانني والسماح باستخدامها
الستهداف أعلى التهديدات على وجه التحديد بعد التخلُّص
من الصياغات غير الدقيقة.

تونس ومالحقة العائدين
لطات التونسية أن عودة املقاتلني اإلرهابيني األجانب
الس ُ
ترى ُّ

تدربوا يف
تهدي ٌد لألمن ،ومن ذلك هجومان نفَّذهما أفرا ٌد َّ
الهجوم على املتحف الوطني يف
املعسكرات الليبية ،أولهما
ُ

سائحا وتونس َّيني اثنني،
مارس 2015م ،وأ َّدى إلى مقتل 20
ً
وإصابة  50آخرين .وثانيهما إطال ُق النار على أحد الشواطئ
يف مدينة سوسة يف يونيو 2015م ،وأ َّدى إلى قتل  ،38وجرح
شخصا.
39
ً

ويف  7مارس 2016م حاول مقاتلو داعش غز َو بلدة بن غيردين

احلدودية التونسية؛ بتنشيط اخلاليا النائمة التي انض َّم إليها
ً
تخطيطا ُمحك ًما
عناصر التنظيم القادمون من ليبيا .وأظهر الهجوم
ُ
يجمع بني االعتداء على ق َّوات األمن والتواصل اإلستراتيجي مع
الس َّكان احمللِّيني .وعلى الرغم من إخفاق اإلرهابيني يف االستيالء

على املدينة ع َّززَت الواقع ُة إدراكَ التونسيني أن أنشطة املقاتلني
الهجمات التي
األجانب أش ُّد خط ًرا من اإلرهابيني احمللِّيني ،وأن َ
أشخاص ذوو خبرات أجنبية تكون أكثر فت ًكا من تلك التي
ينفِّذها
ٌ
ينفِّذها إرهابيون محلِّيون.
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وقد قوبل برنام ُج وِ زارة الداخلية للتعامل مع العائدين من
سمى «التوبة واملغفرة والقانون» بج َدل
املقاتلني التونسيني املـ ُ َّ
واسع ،فوزارة الداخلية قالت :إن البرنامج سب َق تطبيقُه يف
طبق على الذين لم تتل َّوث
بلدان مثل اجلزائر وإيطاليا ،وأنه سيُ َّ
وزير اخلارجية :إن احلكومة لن
أيديهم بالدماء .يف حني قال
ُ
الرئيس نفسه يف قلب
تواف َق على العفو عن العائدين .ووجد
ُ
التونسي يضمن حقَّ العودة
هذا اجلدال ،فأعلن أن الدستور
َّ
لكل التونسيني ،ثم أعلن أن قانون التوبة للعائدين لم يكن ِخيا ًرا.
ويف يناير 2017م أطلق مجموع ٌة من املواطنني التونسيني حمل ًة
لرفض عودة اإلرهابيني الذين قاتلوا يف سوريا وليبيا والعراق،
رفضه قانو َن
للعمال التونسيني ()UGTT
َ
وأعلن االحتاد العام َّ
توبة اإلرهابيني.
املواقف عدم ذهاب النقاش االجتماعي بشأن
وكشفت هذه
ُ
دمج املقاتلني العائدين ألبع َد من املالحقة القضائية ،وأن تونس
ليست جاهزة مبا فيه الكفاية من حيث املوار ُد واالستخبارات
لوضع تصنيف للمقاتلني األجانب العائدين ،ووضع سياسات
موجهة ملعاجلة العائدين على أساس ك ِّل حالة على ِحدة.
َّ

تونس التح ِّد َي الصعب،
ومع عودة املقاتلني التونسيني ،تواجه
ُ
ولذا فقد سنَّت قانو ًنا جدي ًدا ملكافحة اإلرهاب يف يوليو عام
ً
أكثر
بديل عن قانون عام 2003م،
2015م،
َ
وفرضت عقوبات َ
صرامة على اإلرهابيني املـُدانني تصل إلى اإلعدام ،وتتراوح
األعما ُل اإلرهابية التي يشملها هذا القانو ُن بني الترويج لإلرهاب
يف وسائل التواصل االجتماعي وتسهيل العمليات اإلرهابية أو
تونس وأماكن أخرى.
متويلها أو تنفيذها ،أو جتنيد اإلرهابيني يف
َ
كثير من القادة السياسيني َعالني ًة إلى محاكمة العائدين
ودعا ٌ
باحل ِّد األقصى من العقوبات الواردة يف هذا القانون ،وقد ُحكم
على كثير من اإلرهابيني بالقتل منذ صدور القانون.
َ
خلطر ظاهرة املقاتلني األجانب وكثرة أعدادهم فإن
ونظ ًرا
القبض عليهم جمي ًعا ،أو إبقاءهم حتت املراقبة عند عودتهم،
َ
ي َع ُّد استخدا ًما غير فاعل للموارد ،مع تذ ُّكر أن العائدين ليسوا
جمي ًعا ميثلون تهدي ًدا.

ً
تتضمن
شمول،
وهناك حاجة إلى خطط بعيدة املدى أكثر
َّ
تدابير اجتماعي ًة واقتصادية وسياسية ودينية وتعليمية
َ
وثقافية؛ ملعاجلة حت ِّدي املقاتلني اإلرهابيني العائدين .ولهذا
الغرض أعلنت اإلستراتيجي ُة الوطنية ملكافحة اإلرهاب التي
مجلس األمن القومي التونسي عام 2016م تغيي ًرا
اعتم َدها
ُ
تنص على أن مكافحة
يف االجتاه الالزم ملعاجلة املشكلة؛ ألنها ُّ
نهجا متع ِّدد اجلوانب ،ويبدو أن
التطرف واإلرهاب تتطلَّب ً
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إجماعا على أن هذا التح ِّد َي يتطلَّب معاجل َة األسباب
هناك
ً
اجلذرية للتطرف ،وتعزيز قدرة ق َّوات األمن على توقُّع التهديد،
واالستجابة له يف ٍآن واحد.

وعالج
مخاوف
المغرب
ُ
ٌ

ملكافحة اإلرهاب أولوي ٌة أمنية ظاهرة يف اخلطاب املغربي
الرسمي ،وقد جتلَّت يف خطة إستراتيجية متع ِّددة اجلوانب،

مؤسسات أمنية واستخباراتية قوية .واكتسبت قضي ُة
تُديرها
ٌ
العائدين أهمي ًة أكبر يف السنوات األخيرة بالنظر إلى حجمها

غير املسبوق ،ومع ذلك يُتعا َمل معها يف اإلطار العام حملاربة
محدد.
اإلرهاب ،وليس لها برنام ٌج
َّ

وتضمن النه ُج األمني والقانوني يف املغرب إنشاء خُ طة جديدة
َّ
ملكافحة اإلرهاب ،وتعزيز األجهزة األمنية ،والتفكيك ِ
النشط

املركزي
واملستمر للخاليا اإلرهابية املشتبَه بها .وأُنشئ املكتب
ُّ
للتحقيق القضائي ( )BCIJعام 2015م ،الذي يُشار إليه غال ًبا
باسم «مكتب التحقيقات الفيدرالي املغربي» ،وهو مسؤو ٌل عن
مكافحة اإلرهاب ،وتهريب األسلحة واخلطف.

وقد نُقل عن رئيسه عبد احلق اخل َّيام قولُه« :إن املغرب ال
ني يف حملته الصارمة على املقاتلني األجانب العائدين الذين
يل ُ

السلطات املغربية اعتقلت
ُّ
انضموا إلى صفوف داعش ،وإن ُّ
وقدمتهم إلى العدالة».
أكثر من مئتني من املشت َبه بهم منهمَّ ،
املغرب يف تعزيز
ويف سياق املعركة على اإلرهاب استثمر
ُ
أجهزة مخابراته ،وكانت أجهزةُ األمن املغربية تعمل يف البداية

باالستعانة بشبكة من املخبرين ذوي اخلبرة يف الكشف عن

التطرف ،وحصلت على تقن َّيات مراقبة جماعية ،وعمليات
البحث على اإلنترنت.
قدمها املخبرون ومسؤولو األمن
وقد ساعدت
ُ
املعلومات التي َّ
وبحسب السلطات
على كشف اخلاليا اإلرهابية املشتبَه بها.
َ
شخصا ما
املغربية فقد ُف ِّككت  168خلية إرهابية ،واعتُقل 2963
ً
بني 2017-2001م ،منها  44خلية ذات صلة مباشرة بداعش.

مهما للمعلومات
وكانت أجهزةُ املخابرات املغربية مصد ًرا
ًّ
االستخبارية املتعلِّقة بالشبكات اإلرهابية العابرة حلدود كثير

من الدول الغربية ،ومنها إسبانيا وفرنسا .و َوفقًا ملا ذكره جان

ميشيل املدير العام السابق للشرطة الفرنسية ملكافحة اإلرهاب

املخابرات املغربية أث ًرا كبي ًرا يف
قدمتها
ُ
فإن للمعلومات التي َّ
منسق هجوم نوفمبر 2015م يف باريس .وجت ُدر
القبض على ِّ
اإلشارة إلى أن املغرب يتعاون مع عدد من البلدان األوروبية يف

مكافحة اإلرهاب.

المقاتلون اإلرهابيون العائدون إلى مصر والمغرب وتونس

ناجحا؛ إذ لم تشهد
قد يكون النه ُج املغربي حملاربة اإلرهاب
ً
هجمات إرهابية منذ عام 2011م حتى ديسمبر 2018م،
البال ُد َ

إال أنه ال يزال يح ِّركه األمن ،مع القليل من الوقاية .إذ إن
برنامج املصاحلة القائم بحاجة إلى برامج للتأهيل أو إلعادة
الدمج ،وكذلك برامج ملعاجلة قض َّية العائدين ،وال س َّيما الذين

يُتعا َمل معهم مثل جميع اإلرهابيني اآلخرين ،مع أنهم كانوا يف
وتدربوا على استخدام األسلحة ،وكانوا
حرب مناط َق ساخنة،
َّ
جز ًءا من شبكات أكبر ،وهذا ما يؤ ِّكد حاجتهم إلى برامج تأهيل

مختلفة عن سائر اإلرهابيني.

مات اإلرهابية يف الدول األوروبية إلى زيادة
وقد دفعت
الهج ُ
َ
مخاطر عودة املقاتلني اإلرهابيني؛ إذ جلأ عد ٌد من أعضاء

االحتاد األوروبي إلى سحب اجلنس َّية من املتو ِّرطني يف اجلرائم
اإلرهابية ،وعلى مدى السنوات األربع املاضيةُ ،طرد عد ٌد من

املغاربة من أوروبا ،بعد اتهامهم باألنشطة اإلرهابية .وبالنظر
إلى أعداد املقاتلني اإلرهابيني أو األفراد املتطرفني يف أوروبا

الدوليني اآلخرين دع ُم اجلهود الرامية إلى
األوروبي والشركاء َّ

خفض التفاوت االجتماعي واالقتصادي يف املغرب ،بوصف

ذلك جز ًءا من معاجلة التطرف.

الطريق إلى األمام

ً
فضل عن الشفافية يتطلَّب صن ُع السياسات اجل ِّيدة ملواجهة
كثير من
حت ِّدي العائدين قد ًرا من التواضع ،فقد ط َّورت
ٌ
ٍ
سياسات للتعامل مع عودة
احلكومات يف جميع أنحاء العالم

املقاتلني األجانب على مدار السنوات القليلة املاضية ،وال س َّيما

القارة األوروبية .ومع ذلك تُدرك جميع احلكومات أنه
يف دول
َّ
يجب التعام ُل مع هذه السياسات والبرامج بحذَر ،فلم تُق َّوم
َجدواها بعد ،وال يزال اجلمي ُع يتعلَّمون من العمل ،وهم على
األرجح يرتكبون أخطا ًء َطوا َل الوقت .إضافة إلى ذلك ليس

أي
هناك نه ٌج واحد يناسب اجلميع ،ومن غير الواضح إلى ِّ
تكرار بعض املمارسات اجل ِّيدة التي ُط ِّورت يف
م ًدى ميكن
ُ
مدينة أو بلد أو دولة أخرى .وعلى الرغم من ذلك ُح ِّددت

الذين يحملون اجلنسية املغربية ،يُتوقَّع أن يزدا َد حجم هذه
قوي بني االحتاد
الظاهرة ،وهذا ما يؤ ِّكد احلاجة إلى تعاون ٍّ
األوروبي واملغرب.

مبادئُ توجيهي ٌة أوس ُع للتعامل مع العائدين ،وال س َّيما داخل
األمم املتحدة واملنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب واالحتاد

هجمات إرهابية،
املغرب
لقد جنح
ً
ُ
جناحا ظاه ًرا يف منع َ
واحلصول على معلومات استخبارية كانت مفيد ًة محل ًّيا و َدول ًّيا،
ومع ذلك ال تزال جهو ُده يف مكافحة اإلرهاب مق َّيدة يف إطار

حكومات دول املغرب.
ومنها بال ريب
ُ

النهج األمني الذي ميكن أن يتعزز مبعاجلة حقيقية للتح ِّديات
االجتماعية واالقتصادية واإلدارية .ويجب على االحتاد

تنظر فيه احلكومات،
يستحق أن
وبعض هذه املبادئ
األوروبي،
ُّ
ُ
َ

وبنا ًء على نتائج هذا التقرير من الواضح أن هناك حاج ًة إلى
تطوير سياسات أفض َل للتعامل مع املقاتلني اإلرهابيني العائدين.

وميكن لبلدان شمال إفريقيا أن تستله َم املبادئ التوجيه َّية من
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جلنة مكافحة اإلرهاب يف األمم املتحدة ( )UNCTCللتعامل
مهم ٌة
مع هذه الظاهرة مبنهج َّية شاملة .إن التدابير األمنية َّ

لكن
لتحديد العائدين ومراقبتهم ومحاكمتهم على نحو صحيحَّ ،
ِ
السياسات القائم َة على التدابير األمنية فقط ستُخفق حت ًما.

حقيقي كبير يف كثير
حتد
أما مشكل ُة التطرف يف السجون فهي ٍّ
ٌّ
من البلدان ،وال س َّيما يف بعض البلدان التي شَ ِملَتها هذه الدراسة،

وسيضيف العائدون مزي ًدا من الضغط على هذا التح ِّدي .وإذا
كان َسج ُن اإلرهابيني يُ َع ُّد نهاي َة الدورة القضائية يف املعاجلة،
فإنه يجب أن يكو َن بداي ًة لدورة أخرى يف إعادة التأهيل وإعادة
الدمج ،وقد بدأت هذه البرام ُج يف اآلونة األخيرة يف املغرب .إن
لكن
أكثر من جتميد املشكلة أطو َل َّ
مدة ممكنةَّ ،
السجن ال يعني َ
َّ
آجل ،ولذلك ينبغي أن ِ
عاجل أم ً
ً
يهد َف
فرج عنهم
اإلرهابيني سيُ َ
النهج الفاعل ملعاجلة قض َّية العائدين إلى تقليل فرص إعادة
ارتكابهم للجرائم بعد اإلفراج عنهم ،بزيادة فرص إعادة دمجهم،
السجن وملا بعدها.
وهذا يحتاج إلى برام َج َّ
معدة ملرحلة َّ

وهناك حاج ٌة إلى توسيع نطاق مكافحة اإلرهاب ،واملزيد من

االستثمار يف برامج الوقاية املجتمعية ،ومعاجلة البيئة التي

تؤ ِّدي إلى التطرف .ومع عودة املقاتلني األجانب يف املجتمع،
وارتفاع مخاطر انخراطهم يف أنشطة عنيفة ،تزيد احلاج ُة إلى
مثل هذه البرامج.

اخلاصة ،وتقدمي الدعم
مستعدة لتبادل خبراتها
إن أوروبا
َّ
َّ
لدول شمال إفريقيا ،وميكن أن يكو َن املزيد من التعاون بني
القضاء واألجهزة األمنية مفي ًدا ٍّ
لكل من دول أوروبا وشمال

إفريقيا .وبينما ال تزال الدو ُل األوروبية تتعلَّم بواسطة
استخالص بعض الدروس من السنوات
املمارسة ،ميكن ح ّقًا
ُ
أيضا التعلُّم
الست املاضية من التجارِ ب ،وميكن لألوروبيني ً
ِّ

¨العمل على إعادة تأهيل العائدين ودمجهم ابتداء من
السجن فعل ًّيا إلى جتميد املشكلة
ِّ
السجن :قد يؤ ِّدي َّ
جدي نف ًعا
الناشئة عن العائدين َّ
عدة سنوات ،ولكنَّه لن يُ َ
بعض العائدين يغادرون السجون ً
فعل
على املدى الطويلُ .
يف املغرب العربي ومصر مع القليل من الدعم ،لكن يجب

اتِّبا ُع نهج فاعل مع العائدين؛ بهدف احل ِّد من فرص
عودتهم إلى التطرف.
وترويضها:
¨معاجلة البيئة املواتية للتطرف العنيف
ُ
مخاطر
فمع عودة املقاتلني األجانب تلو ُح يف األفق غال ًبا
ُ
األسباب
عودتهم إلى أعمالهم السابقة ،وال س َّيما إذا كانت
ُ
الرئيسة للتطرف باقي ًة دون عالج .وليس من الواضح إلى
مقدار اجلهد املبذول يف برامج الوقاية ،ولكن من
اآلن
ُ
الواضح أنها ليست كافية.

والدوليني :إذ إن
¨إقامة اتصاالت مع الشركاء اإلقليميني َّ
احلصو َل على أكبر قدر ممكن من املعلومات عن مقاتلي
احملتجزين يتطلَّب غير قليل من التعاون،
شمال إفريقيا
َ

املعلومات واألدلَّة التي جم َعتها السلطات
وقد تكون
ُ
العراقي ُة مفيد ًة يف تغذية قواعد البيانات الوطنية
والدولية (اإلنتربول ،واليوروبول) ،فاحلصو ُل على مزيد
َّ

من املعلومات عن هؤالء املقاتلني يَ ُعوق حتركاتهم ويُضعف
خططهم املستقبلية.
¨تشجيع تطوير إستراتيجيات شاملة من قِ َبل االحتاد
األوروبي :إن التعامل مع عودة املقاتلني األجانب والتطرف

العنيف يحتاج إلى تطوير دائم للخطط واإلستراتيجيات،

بد من دعم املغرب وتونس اللذَين يسيران يف االجتاه
وال َّ

الصحيح ،لتطوير برام َج وقائية اجتماعية أقوى وأجدى
يف منع التطرف العنيف ومحاربته.

من املبادرات اإلقليمية ،وال س َّيما من برامج نزع التطرف يف
السجون املغربية.
ُّ

¨زيادة دعم االحتاد األوروبي :إصالح ِ
القطاع األمني يف

البيئة التي قد تُفضي إلى التطرف يف شمال إفريقيا ،بدعم

بإدارات العدالة والسجون ،وتأكيد أهم َّية االمتثال ملعايير

ويجب على األوروبيني تشجي ُع املبادرات التي ِ
تهد ُ
ف إلى معاجلة

منطقة املغرب العربي ال يزال بحاجة إلى دعم ،مع العناية

التنمية االجتماعية واالقتصادية ،وتعزيز التعليم ،وتأييد سيادة

حقوق اإلنسان.

القانون ،وأه ُّم من ذلك وض ُع سياسات شاملة لتكامل اجلهود
اإلقليمية يف محاربة اإلرهاب.

أبرز التوصيات

¨تطوير استجابة أكثر منهج َّية للعائدين :إذ ينبغي
أن تكو َن الدول قادر ًة على اكتشاف املقاتلني العائدين
ومراقبتهم ومالحقتهم ،وإعادة تأهيلهم ودمجهم.
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¨زيادة الدعم لبرامج التنمية :تقويض البيئة املواتية
للتطرف العنيف ال تكون إال بتعزيز التنمية االقتصادية،
خاصة.
والدمج االجتماعي ،يف املناطق املتأ ِّثرة بالتطرف
َّ

¨زيادة دعم منظمات املجتمع املدني النشطة :إن لهذه
واضحا يف منع التطرف العنيف ومحاربته
املنظمات أث ًرا
ً
على املستوى احمللِّي.

المقاتلون اإلرهابيون العائدون إلى مصر والمغرب وتونس

¨تشجيع تبادل املمارسات اجل ِّيدة بني أوروبا وشمال إفريقيا:
يف التعامل مع عودة املقاتلني األجانب والتطرف العنيف،
حددت شبك ُة التوعية بالتطرف ( )RANاملم َّولة من االحتاد
َّ
األوروبي عد ًدا من املمارسات اجل ِّيدة التي ميكن أن تكو َن
مصد َر إلهام للمنطقة.

¨دعم مزيد من التعاون وتبادل املعلومات بني جهات
محاربة اإلرهاب :إذ إن مكافحة التطرف العنيف ومنعه يف
صنَّاع السياسات واملعنيني
شمال إفريقيا يتطلَّبان اجتماع ُ
يف املنطقة؛ لتطوير ممارساتهم اجل ِّيدة املستوحاة من
السياق احمللِّي.

المؤلفون
توماس رينارد
الدولية يف بروكسل .تُعنى بحوثه بعودة املقاتلني األجانب ،والتطرف يف
زميل بحوث أ َّول يف معهد إيغمونت ،املعهد امللَكي لل َعالقات َّ
أعد بحو ًثا للمديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب التابعة لألمم املتحدة ( ،)CTEDوملجلس األمن التابع لألمم املتحدة ،واملنتدى
السجونَّ .
ُّ
العاملي ملكافحة اإلرهاب ( ،)GCTFوشارك يف جلَسات استماع للبرملان األوروبي ،ومجلس الشيوخ الفرنسي.
رئيسا ملكتب مركز التعاون العاملي ملكافحة اإلرهاب يف بروكسل ،ومحلِّ ًل يف مركز دراسات اإلرهاب واالستخبارات ( )CETISيف
عمل
ً
أكبر قاعدة بيانات
الواليات املتحدة ،وأسه َم يف تطوير قاعدة بيانات اإلرهاب العاملي ( )GTDالتي تستضيفُها جامعة ماريالند ،وهي ُ
يف العالم عن احلوادث اإلرهابية.
آمنة بنت مصطفى بن عرب
وعضو يف برنامج «اخلطاب
أستاذة يف جامعة صفاقس ،وزميل ٌة غير مقيمة يف املعهد التونسي للدراسات اإلستراتيجية (،)ITES
ٌ
املتوسطي عن األمن اإلقليمي» التابع ملركز جورج مارشال األوروبي للدراسات األمنية.
ِّ
كاتيا كنزا برادة
باحثة مشارك ٌة يف املركز العربي للبحث العلمي والدراسات اإلنسانية ،ال ِّرباط املغرب .حاصل ٌة على درجة املاجستير من كلية غرونوبل
إلدارة األعمال.
جيل دي كيرشوف
منسق مكافحة اإلرهاب يف االحتاد األوروبي.
ِّ
كريستيان هون
منسق مكافحة اإلرهاب يف االحتاد األوروبي.
كبيرة مستشاري ِّ
أليسون مكمانوس
والدولية من جامعة
مديرة البحوث يف معهد التحرير لسياسة الشرق األوسط .حاصل ٌة على درجة ماجستير يف الدراسات العاملية َّ
الدولية من جامعة تافتس الفرنسية.
كاليفورنيا سانتا باربرا ،وشهادة البكالوريوس يف ال َعالقات َّ
سابينا فولكنر
رئيسة فريق مبادرة أجندة  2030يف مؤسسة كونراد اديناور اخليرية يف برلني ( ،)KASوعملت رئيس ًة لبرنامج املؤسسة «حوار سياسات
ورأست برنام َج املؤسسة يف البوسنة والهرسك بني عامي  2009و2014م.
التنمية متع ِّددة اجلنسيات» يف بروكسل حتى مارس 2019م،
َ
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