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المقاتلون اإلرهابيون العائدون إلى مصر والمغرب وتونس

ر عدُد املسافرين من أوروبا وشمال إفريقيا للقتال يف سوريا والعراق بأكثَر من  يُقدَّ
عشرة آالف مقاتل على األقل، وبلغ نصيب شمال إفريقيا من املقاتلني اإلرهابيني 
وا إلى اجلماعات  األجانب املغادرين للقتال هناك أكثر من خمسة آالف مقاتل، انضمُّ
مقاتل  ألفي  ُقرابة  إليهم  ويضاف  2012م،  عام  منذ  والعراق  سوريا  اإلرهابية يف 
العراق  3000 مقاتل إلى  ُقرابة  ذهبوا إلى ليبيا. )جاء معظمهم من تونس، ذهب 
او سوريا، وُقرابة 1500 مقاتل إلى ليبيا. وذهب من املغرب 1664 مقاتاًل إلى بالد 
الشام، ونحو 300 مقاتل إلى ليبيا، وذهب من مصر نحو 600 مقاتل(، وذلك َوفًقا 
لتقديرات أجهزة املخابرات. هذه األعداُد من املجنَّدين قد ال تكون كبيرة، ولكنَّها 
أكبر من أيِّ جتنيد سابق، مبا يف ذلك األعداُد التي واجهت السوفييت يف أفغانستان 

يف الثمانينيات امليالدية.
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تهديد خِطر وحقيقي
باتت عودةُ هؤالء املقاتلني األجانب تهديًدا خِطًرا يف السنوات 
لهَجمات  وتونس  مصر  من  كلٌّ  تعرَّضت  فقد  املاضية،  القليلة 
إرهابية ارتكبها أو شارك فيها عائدون من سوريا وليبيا، ويف 
الوقت نفسه قام املغرب بتفكيك كثيٍر من الشبكات اإلرهابية التي 
تضمُّ عائدين من مناطق الصراع. وهؤالء املتطرفون العائدون إن 
لم يكونوا تهديًدا مباِشًرا فإنهم على األقل ميكن أن يساعدوا يف 

نقل املهارات العسكرية القتالية إلى إرهابيني محلِّيني. 

ولية تقريًرا عن هذه الظاهرة،  أصدرت مجموعة إيجمونت الدَّ
بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور األملانية، بعنوان: »العائدون 
إلى املغرب: مقارنة سياسات إعادة املقاتلني اإلرهابيني األجانب 
إلى مصر واملغرب وتونس«،  وقد أعدَّ التقريَر فريٌق علميٌّ ضمَّ 
ره  صني يف مكافحة اإلرهاب، وحرَّ سبعة باحثني خبراَء متخصِّ
»توماس رينارد« زميُل معهد إيغمونت، املعهد امللكيِّ للَعالقات 
ص يف مكافحة التطرُّف ومحاربة  ولية يف بروكسل، املتخصِّ الدَّ

اإلرهاب يف بلجيكا وأوروبا. 

أكدت الدراسُة أن جميع البلدان على بينة من التحدي الذي 
يشّكله  املقاتلون اإلرهابيون العائدون، واتخذت تدابيَر للتعامل 
واختالف  وآخر،  بلٍد  بني  ي  التحدِّ نطاق  اختالف  على  معهم، 
تتعامل  املثال  سبيل  على  بفاعلية.  معه  التعامل  على  الُقدرة 
تونس مع ُقرابة ألف عائد، يف حني لدى املغرب ما يزيد قلياًل 
ة مبصَر غير معروفة،  على مئتي عائد فقط، واألرقام اخلاصَّ

ة مئات.  ح أنها تراوح بني مئة وعدَّ ولكن من املرجَّ

كان  التقرير  هذا  الدراسُة يف  َشِملَتها  التي  الدول  جميع  ومن 
املغرب األكثَر تطوًُّرا يف التعامل مع املقاتلني اإلرهابيني العائدين؛ 
ذ برامَج نزع التطرف يف  إذ اتخذ التدابيَر القانونية املناسبة، ونفَّ

جون، ويعمل على مبادرات أخرى مع املتطرفني السابقني.  السُّ

وال تزال جميُع بلدان املغرب العربي تطمح إلى بناء نهج شامل 
للتعامل مع العائدين، يشمل تدابيَر من املقاضاة إلى االحتجاز 
املدى  على  شامل  نهج  تأسيس  انتظار  ويف  الدمج.  وإعادة 
ي  حتدِّ يعود  والدمج،  للوقاية  طموحًة  برامَج  يشمل  الطويل، 
بانتظام  فعل  كما  جديد،  ثوب  يف  للظهور  العائدين  املقاتلني 
منذ منتصف الثمانينيات. كما تشترك دوُل شمال إفريقيا يف 
نهج يعتمد كثيًرا 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 
للتطرف  البيئة  أن  يعني  مما   ،)P / CVE( ومحاربته  العنيف 

العائدون  يتراجع  لذلك قد  تزال موجودة محلّيًا؛  والتجنيد ال 
اإلرهابية،  بالتنظيمات  االرتباط  عن  جن  السِّ يغادرون  الذين 

لكنَّهم قد يؤدون دوًرا يف تطرف اآلخرين.

جهود االتحاد األوروبي
تهديد  من  احلدِّ  يف  إخفاُقها  أو  إفريقيا  شمال  بلدان  جناُح 
العائدين على املدى الطويل، ستكون له آثاٌر واضحة على أمن 
أوروبا؛ إذ ميكن للمقاتلني اإلرهابيني يف املغرب العربي ومصَر 
طوا لشنِّ هَجمات على املصالح األوروبية يف املنطقة،  أن يخطِّ
أو على األراضي األوروبية مباشرة. ويف ظلِّ الروابط التاريخية 
تات يف أوروبا متتدُّ الروابط  بني شمال إفريقيا وجاليات الشَّ
ِعقَدين.  من  ألكثَر  وأوروبا  إفريقيا  شمال  يف  اإلرهابيني  بني 
وقد نِشط املقاتلون من املغرب الكبير يف جميع أنحاء أوروبا يف 
الدعاية والتجنيد، وكان كثيٌر من املقاتلني األوروبيني األجانب 

وا إلى داعش من أصول مغاربية أو تونسية.  الذين انضمُّ

يف فبراير عام 2015م أصدر االحتاد األوروبي إحدى الوثائق 
نت  تضمَّ اإلرهاب،  مكافحة  يف  اخلارجية  جلهوده  التوجيهية 
تأكيَد التواصل واملشاركة مع دول اجلوار، وال سيما يف الشرق 
اإلرهابيني  املقاتلني  تهديد  ملواجهة  إفريقيا؛  وشمال  األوسط 
يف  املاليَة  إسهاماته  األوروبي  االحتاُد  وضاعف  األجانب. 
بني  يورو  مليون   274 إلى  لتصل  اخلارجي  اإلرهاب  مكافحة 
الشرق األوسط وشمال  ِمنطقة  ت  2015-2017م، ُخصَّ عامي 
إفريقيا بأكثَر من 20% منها. واتَّفق مع دول املنطقة )باستثناء 
محاربة  يف  خبراَء  وعنيَّ  مشتركة،  عمل  ُخطط  على  املغرب( 

اإلرهاب ضمن بعثاته يف هذه الدول. 

على  لة  الصِّ ذات  املبادرات  من  عدًدا  األوروبي  االحتاُد  ودعم 
وبناء  التدريب  مجاالت  يف  سيَّما  وال  اإلقليمي،  املستوى 
واليوروبول،  اإلنتربول  أدوات  ع على استخدام  القدرات، وشجَّ
اإلرهابيني،  املقاتلني  عودة  تهديد  ملواجهة  بياناتهما  وقواعد 
وتفاوض على اتفاقيات تعاون مع جميع بلدان املغرب العربي 
)باستثناء ليبيا(. ورمبا تكون تونُس الدولة األكثَر انفتاًحا على 
ت دعًما كبيًرا  التعاون مع االحتاد األوروبي يف املنطقة، وقد تلقَّ

من أجل تطوير نظامها القضائي وسجونها.

 ويف اإلجمال زادت جهوُد االحتاد األوروبي املتعلِّقة مبعاجلة 
تزال  ال  لكنَّها  املنطقة،  يف  األجانب  املقاتلني  عودة  ي  حتدِّ
متواضعًة ومن الصعب قياُس آثارها، وهناك اعتراٌف بضرورة 
القيام باملزيد، ولكن يبدو أن ذلك عسيٌر يف ضوء نقص األدوات 
أكثر  نهج  وجود  عدم  عن  فضاًل  األوروبي،  لالحتاد  املالية 
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اإلرهاب  ملواجهة  أقوى  وقائية  اجتماعية  وسياسات  شمواًل، 
واملقاتلني األجانب.

مصر ومواجهة اإلرهابيين
تهديِد  بيِّنة من  املصري على  القضاء  أن  ُت احملاكم  تُظهر سجالَّ
عودة املقاتلني اإلرهابيني األجانب )FTFS(، وعلى الرغم من ذلك 
تنُدر القوانني  والبرامج أو السياسات التي تتعامل مع هذه القضية؛ 
إذ تبرز احلاجة إلى إيجاد قانون مستقلٍّ لتجرمي جماعات القتال 
العقوبات  قانون  من   86 ة  املادَّ د  حتدِّ حيث  األجنبية.  اإلرهابية 
املصري العقوباِت التي تصل إلى القتل لألفراد الذين ثبَت عملهم 
مع منظمات أجنبية الرتكاب جرائَم إرهابية يف مصر، واألشغال 

وا إليهم.  ة للمصريني الذين تعاونوا معهم، أو انضمُّ الشاقَّ

ق  تدفُّ لوقف  السفر؛  إجراءات  مصُر  دت  شدَّ 2014م  عام  ويف 
األفراد بغرض االنضمام إلى التنظيمات اإلرهابية، وفرَضت على 
املواطنني الذين تُراوح أعماُرهم بني 18 و40 سنة احلصوَل على 
لطات قبل السفر إلى تركيا أو العراق أو سوريا. ويف  موافقة السُّ
فبراير 2018م أعلن اجليش املصري حملًة عسكرية باسم »عملية 
ث الرسمي  َسيناء 2018م الشاملة«، سَعت بحَسب ما ذكره املتحدِّ
األخرى.  اإلجرامية  واألنشطة  اإلرهاب  ملواجهة  اجليش،  باسم 
وأفاد اجليُش أنه قتل أكثر من 400 شخص، واعتقل أكثر من 
ألفني آخرين يف هذه احلملة، وقد نُشر القليُل من املعلومات عن 
ُهويَّة هؤالء القتلى أو املقبوض عليهم، واجلرائم املنسوبة إليهم، 
بوا يف اخلارج. سواء كانت لهم ِصالٌت مبنظمات إرهابية، أو تدرَّ

األجانب  اإلرهابيني  املقاتلني  عودة  لتهديد  ي  التصدِّ يتطلَّب 
على نحو كاٍف ومناسب يف مصر إصالَح التشريعات احلالية 
باستخدامها  والسماح  القوانني  لتوحيد  اإلرهاب؛  ملكافحة 
التخلُّص  التحديد بعد  التهديدات على وجه  الستهداف أعلى 

من الصياغات غير الدقيقة. 

تونس ومالحقة العائدين
لطاُت التونسية أن عودة املقاتلني اإلرهابيني األجانب  ترى السُّ
يف  بوا  تدرَّ أفراٌد  ذهما  نفَّ هجومان  ذلك  ومن  لألمن،  تهديٌد 
يف  الوطني  املتحف  على  الهجوُم  أولهما  الليبية،  املعسكرات 
اثنني،  وتونسيَّني  سائًحا   20 مقتل  إلى  ى  وأدَّ 2015م،  مارس 
وإصابة 50 آخرين. وثانيهما إطالُق النار على أحد الشواطئ 
38، وجرح  إلى قتل  ى  وأدَّ 2015م،  يونيو  يف مدينة سوسة يف 

39 شخًصا. 

ويف 7 مارس 2016م حاول مقاتلو داعش غزَو بلدة بن غيردين 
إليها  انضمَّ  التي  النائمة  اخلاليا  بتنشيط  التونسية؛  احلدودية 
عناصُر التنظيم القادمون من ليبيا. وأظهر الهجوم تخطيًطا ُمحكًما 
ات األمن والتواصل اإلستراتيجي مع  يجمع بني االعتداء على قوَّ
ان احمللِّيني. وعلى الرغم من إخفاق اإلرهابيني يف االستيالء  السكَّ
َزت الواقعُة إدراَك التونسيني أن أنشطة املقاتلني  على املدينة عزَّ
األجانب أشدُّ خطًرا من اإلرهابيني احمللِّيني، وأن الهَجمات التي 
ذها أشخاٌص ذوو خبرات أجنبية تكون أكثر فتًكا من تلك التي  ينفِّ

ذها إرهابيون محلِّيون.  ينفِّ
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من  العائدين  مع  للتعامل  الداخلية  ِوزارة  برنامُج  قوبل  وقد 
بجَدل  والقانون«  واملغفرة  »التوبة  ى  املـُسمَّ التونسيني  املقاتلني 
يف  تطبيُقه  سبَق  البرنامج  إن  قالت:  الداخلية  فوزارة  واسع، 
بلدان مثل اجلزائر وإيطاليا، وأنه سيُطبَّق على الذين لم تتلوَّث 
أيديهم بالدماء. يف حني قال وزيُر اخلارجية: إن احلكومة لن 
توافَق على العفو عن العائدين. ووجد الرئيُس نفسه يف قلب 
العودة  التونسيَّ يضمن حقَّ  هذا اجلدال، فأعلن أن الدستور 
لكل التونسيني، ثم أعلن أن قانون التوبة للعائدين لم يكن ِخياًرا. 
ويف يناير 2017م أطلق مجموعٌة من املواطنني التونسيني حملًة 
لرفض عودة اإلرهابيني الذين قاتلوا يف سوريا وليبيا والعراق، 
)UGTT( رفَضه قانوَن  التونسيني  ال  للعمَّ العام  وأعلن االحتاد 

توبة اإلرهابيني. 
بشأن  االجتماعي  النقاش  ذهاب  عدم  املواقُف  هذه  وكشفت 
دمج املقاتلني العائدين ألبعَد من املالحقة القضائية، وأن تونس 
ليست جاهزة مبا فيه الكفاية من حيث املوارُد واالستخبارات 
ووضع سياسات  العائدين،  األجانب  للمقاتلني  تصنيف  لوضع 

هة ملعاجلة العائدين على أساس كلِّ حالة على ِحدة.  موجَّ
َي الصعب،  ومع عودة املقاتلني التونسيني، تواجه تونُس التحدِّ
يوليو عام  اإلرهاب يف  قانوًنا جديًدا ملكافحة  فقد سنَّت  ولذا 
2015م، بدياًل عن قانون عام 2003م، وفرَضت عقوبات أكثَر 
وتتراوح  اإلعدام،  إلى  تصل  املـُدانني  اإلرهابيني  على  صرامة 
األعماُل اإلرهابية التي يشملها هذا القانوُن بني الترويج لإلرهاب 
يف وسائل التواصل االجتماعي وتسهيل العمليات اإلرهابية أو 
متويلها أو تنفيذها، أو جتنيد اإلرهابيني يف تونَس وأماكن أخرى. 
ودعا كثيٌر من القادة السياسيني َعالنيًة إلى محاكمة العائدين 
باحلدِّ األقصى من العقوبات الواردة يف هذا القانون، وقد ُحكم 

على كثير من اإلرهابيني بالقتل منذ صدور القانون. 
فإن  أعدادهم  وكثرة  األجانب  املقاتلني  ظاهرة  خلَطر  ونظًرا 
القبَض عليهم جميًعا، أو إبقاءهم حتت املراقبة عند عودتهم، 
يَعدُّ استخداًما غير فاعل للموارد، مع تذكُّر أن العائدين ليسوا 

جميًعا ميثلون تهديًدا. 

ن  تتضمَّ شمواًل،  أكثر  املدى  بعيدة  خطط  إلى  حاجة  وهناك 
وتعليمية  ودينية  وسياسية  واقتصادية  اجتماعيًة  تدابيَر 
ولهذا  العائدين.  اإلرهابيني  املقاتلني  ي  ملعاجلة حتدِّ وثقافية؛ 
التي  اإلرهاب  ملكافحة  الوطنية  اإلستراتيجيُة  أعلنت  الغرض 
تغييًرا  2016م  عام  التونسي  القومي  األمن  مجلُس  اعتمَدها 
يف االجتاه الالزم ملعاجلة املشكلة؛ ألنها تنصُّ على أن مكافحة 
أن  ويبدو  اجلوانب،  د  متعدِّ نهًجا  تتطلَّب  واإلرهاب  التطرف 

َي يتطلَّب معاجلَة األسباب  هناك إجماًعا على أن هذا التحدِّ
ع التهديد،  ات األمن على توقُّ اجلذرية للتطرف، وتعزيز قدرة قوَّ

واالستجابة له يف آٍن واحد. 

المغرب مخاوُف وعالٌج
املغربي  اخلطاب  يف  ظاهرة  أمنية  أولويٌة  اإلرهاب  ملكافحة 
اجلوانب،  دة  متعدِّ إستراتيجية  وقد جتلَّت يف خطة  الرسمي، 
تُديرها مؤسساٌت أمنية واستخباراتية قوية. واكتسبت قضيُة 
العائدين أهميًة أكبر يف السنوات األخيرة بالنظر إلى حجمها 
العام حملاربة  يُتعاَمل معها يف اإلطار  غير املسبوق، ومع ذلك 

د.  اإلرهاب، وليس لها برنامٌج محدَّ

ن النهُج األمني والقانوني يف املغرب إنشاء ُخطة جديدة  وتضمَّ
النِشط  والتفكيك  األمنية،  األجهزة  وتعزيز  اإلرهاب،  ملكافحة 
واملستمر للخاليا اإلرهابية املشتبَه بها. وأُنشئ املكتب املركزيُّ 
للتحقيق القضائي )BCIJ( عام 2015م، الذي يُشار إليه غالًبا 
باسم »مكتب التحقيقات الفيدرالي املغربي«، وهو مسؤوٌل عن 

مكافحة اإلرهاب، وتهريب األسلحة واخلطف.

ال  املغرب  »إن  قولُه:  اخليَّام  احلق  عبد  رئيسه  عن  نُقل  وقد 
يلنُي يف حملته الصارمة على املقاتلني األجانب العائدين الذين 
اعتقلت  املغربية  لطات  السُّ وإن  داعش،  صفوف  إلى  وا  انضمُّ

متهم إلى العدالة«.  أكثر من مئتني من املشتبَه بهم منهم، وقدَّ

تعزيز  يف  املغرُب  استثمر  اإلرهاب  على  املعركة  سياق  ويف 
أجهزة مخابراته، وكانت أجهزةُ األمن املغربية تعمل يف البداية 
عن  الكشف  يف  اخلبرة  ذوي  املخبرين  من  بشبكة  باالستعانة 
وعمليات  جماعية،  مراقبة  تقنيَّات  على  وحصلت  التطرف، 

البحث على اإلنترنت.

األمن  ومسؤولو  املخبرون  مها  قدَّ التي  املعلوماُت  وقد ساعدت 
السلطات  وبحَسب  بها.  املشتبَه  اإلرهابية  اخلاليا  على كشف 
كت 168 خلية إرهابية، واعتُقل 2963 شخًصا ما  املغربية فقد ُفكِّ
بني 2001-2017م، منها 44 خلية ذات صلة مباشرة بداعش.  

للمعلومات  ا  مهّمً مصدًرا  املغربية  املخابرات  أجهزةُ  وكانت 
االستخبارية املتعلِّقة بالشبكات اإلرهابية العابرة حلدود كثير 
من الدول الغربية، ومنها إسبانيا وفرنسا. وَوفًقا ملا ذكره جان 
ميشيل املدير العام السابق للشرطة الفرنسية ملكافحة اإلرهاب 
متها املخابراُت املغربية أثًرا كبيًرا يف  فإن للمعلومات التي قدَّ
باريس. وجتُدر  2015م يف  نوفمبر  ق هجوم  القبض على منسِّ
اإلشارة إلى أن املغرب يتعاون مع عدد من البلدان األوروبية يف 

مكافحة اإلرهاب.
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النهُج املغربي حملاربة اإلرهاب ناجًحا؛ إذ لم تشهد  قد يكون 
البالُد هَجمات إرهابية منذ عام 2011م حتى ديسمبر 2018م، 
إن  إذ  الوقاية.  من  القليل  مع  األمن،  كه  يحرِّ يزال  ال  أنه  إال 
برنامج املصاحلة القائم بحاجة إلى برامج للتأهيل أو إلعادة 
الدمج، وكذلك برامج ملعاجلة قضيَّة العائدين، وال سيَّما الذين 
يُتعاَمل معهم مثل جميع اإلرهابيني اآلخرين، مع أنهم كانوا يف 
بوا على استخدام األسلحة، وكانوا  حرب مناطَق ساخنة، وتدرَّ
جزًءا من شبكات أكبر، وهذا ما يؤكِّد حاجتهم إلى برامج تأهيل 

مختلفة عن سائر اإلرهابيني. 
زيادة  إلى  األوروبية  الدول  اإلرهابية يف  الهَجماُت  وقد دفعت 
أعضاء  من  عدٌد  جلأ  إذ  اإلرهابيني؛  املقاتلني  عودة  مخاطر 
االحتاد األوروبي إلى سحب اجلنسيَّة من املتورِّطني يف اجلرائم 
اإلرهابية، وعلى مدى السنوات األربع املاضية، ُطرد عدٌد من 
املغاربة من أوروبا، بعد اتهامهم باألنشطة اإلرهابية. وبالنظر 
إلى أعداد املقاتلني اإلرهابيني أو األفراد املتطرفني يف أوروبا 
هذه  حجم  يزداَد  أن  ع  يُتوقَّ املغربية،  اجلنسية  يحملون  الذين 
إلى تعاون قويٍّ بني االحتاد  الظاهرة، وهذا ما يؤكِّد احلاجة 

األوروبي واملغرب. 
إرهابية،  هَجمات  منع  يف  ظاهًرا  جناًحا  املغرُب  جنح  لقد 
واحلصول على معلومات استخبارية كانت مفيدًة محلّيًا وَدولّيًا، 
ومع ذلك ال تزال جهوُده يف مكافحة اإلرهاب مقيَّدة يف إطار 
يات  النهج األمني الذي ميكن أن يتعزز مبعاجلة حقيقية للتحدِّ
االحتاد  على  ويجب  واإلدارية.  واالقتصادية  االجتماعية 

وليني اآلخرين دعُم اجلهود الرامية إلى  األوروبي والشركاء الدَّ
بوصف  املغرب،  يف  واالقتصادي  االجتماعي  التفاوت  خفض 

ذلك جزًءا من معاجلة التطرف. 

الطريق إلى األمام
السياسات اجليِّدة ملواجهة  يتطلَّب صنُع  الشفافية  فضاًل عن 
من  كثيٌر  طوَّرت  فقد  التواضع،  من  قدًرا  العائدين  ي  حتدِّ
للتعامل مع عودة  العالم سياساٍت  أنحاء  احلكومات يف جميع 
املقاتلني األجانب على مدار السنوات القليلة املاضية، وال سيَّما 
ة األوروبية. ومع ذلك تُدرك جميع احلكومات أنه  يف دول القارَّ
م  تُقوَّ فلم  بحَذر،  والبرامج  السياسات  هذه  مع  التعامُل  يجب 
العمل، وهم على  يتعلَّمون من  َجدواها بعد، وال يزال اجلميُع 
ليس  ذلك  إلى  إضافة  الوقت.  َطواَل  أخطاًء  يرتكبون  األرجح 
أيِّ  إلى  الواضح  غير  ومن  اجلميع،  يناسب  واحد  نهٌج  هناك 
يف  ُطوِّرت  التي  اجليِّدة  املمارسات  بعض  تكراُر  ميكن  مًدى 
دت  ُحدِّ ذلك  من  الرغم  وعلى  أخرى.  دولة  أو  بلد  أو  مدينة 
داخل  سيَّما  وال  العائدين،  مع  للتعامل  أوسُع  توجيهيٌة  مبادُئ 
واالحتاد  اإلرهاب  ملكافحة  العاملي  واملنتدى  املتحدة  األمم 
األوروبي، وبعُض هذه املبادئ يستحقُّ أن تنظَر فيه احلكومات، 

ومنها بال ريب حكوماُت دول املغرب. 

وبناًء على نتائج هذا التقرير من الواضح أن هناك حاجًة إلى 
تطوير سياسات أفضَل للتعامل مع املقاتلني اإلرهابيني العائدين. 
وميكن لبلدان شمال إفريقيا أن تستلهَم املبادئ التوجيهيَّة من 



6

للتعامل   )UNCTC( املتحدة  األمم  يف  اإلرهاب  مكافحة  جلنة 
ٌة  مهمَّ األمنية  التدابير  إن  الظاهرة مبنهجيَّة شاملة.  هذه  مع 
لتحديد العائدين ومراقبتهم ومحاكمتهم على نحو صحيح، لكنَّ 
السياساِت القائمَة على التدابير األمنية فقط ستُخفق حتًما. 

أما مشكلُة التطرف يف السجون فهي حتدٍّ حقيقيٌّ كبير يف كثير 
من البلدان، وال سيَّما يف بعض البلدان التي َشِملَتها هذه الدراسة، 
ي. وإذا  وسيضيف العائدون مزيًدا من الضغط على هذا التحدِّ
كان َسجُن اإلرهابيني يَُعدُّ نهايَة الدورة القضائية يف املعاجلة، 
فإنه يجب أن يكوَن بدايًة لدورة أخرى يف إعادة التأهيل وإعادة 
الدمج، وقد بدأت هذه البرامُج يف اآلونة األخيرة يف املغرب. إن 
ة ممكنة، لكنَّ  جن ال يعني أكثَر من جتميد املشكلة أطوَل مدَّ السَّ
اإلرهابيني سيُفَرج عنهم عاجاًل أم آجاًل، ولذلك ينبغي أن يهِدَف 
إعادة  تقليل فرص  إلى  العائدين  ملعاجلة قضيَّة  الفاعل  النهج 
ارتكابهم للجرائم بعد اإلفراج عنهم، بزيادة فرص إعادة دمجهم، 

جن وملا بعدها. ة ملرحلة السَّ وهذا يحتاج إلى برامَج معدَّ

وهناك حاجٌة إلى توسيع نطاق مكافحة اإلرهاب، واملزيد من 
التي  البيئة  ومعاجلة  املجتمعية،  الوقاية  برامج  يف  االستثمار 
املجتمع،  األجانب يف  املقاتلني  ومع عودة  التطرف.  إلى  تؤدِّي 
وارتفاع مخاطر انخراطهم يف أنشطة عنيفة، تزيد احلاجُة إلى 

مثل هذه البرامج.

الدعم  وتقدمي  ة،  اخلاصَّ خبراتها  لتبادل  ة  مستعدَّ أوروبا  إن 
بني  التعاون  من  املزيد  يكوَن  أن  وميكن  إفريقيا،  لدول شمال 
وشمال  أوروبا  دول  من  لكلٍّ  مفيًدا  األمنية  واألجهزة  القضاء 
بواسطة  تتعلَّم  األوروبية  الدوُل  تزال  ال  وبينما  إفريقيا. 
السنوات  الدروس من  ا استخالُص بعض  املمارسة، ميكن حّقً
التعلُّم  أيًضا  لألوروبيني  وميكن  التجاِرب،  من  املاضية  الستِّ 
من املبادرات اإلقليمية، وال سيَّما من برامج نزع التطرف يف 

جون املغربية.  السُّ

ويجب على األوروبيني تشجيُع املبادرات التي تهِدُف إلى معاجلة 
التطرف يف شمال إفريقيا، بدعم  إلى  التي قد تُفضي  البيئة 
التنمية االجتماعية واالقتصادية، وتعزيز التعليم، وتأييد سيادة 
القانون، وأهمُّ من ذلك وضُع سياسات شاملة لتكامل اجلهود 

اإلقليمية يف محاربة اإلرهاب. 

أبرز التوصيات
ينبغي  	 إذ  للعائدين:  ة  منهجيَّ أكثر  استجابة  تطوير 

العائدين  املقاتلني  اكتشاف  على  قادرًة  الدول  تكوَن  أن 
ومراقبتهم ومالحقتهم، وإعادة تأهيلهم ودمجهم. 

من  	 ابتداء  ودمجهم  العائدين  تأهيل  إعادة  على  العمل 
املشكلة  جتميد  إلى  فعلّيًا  جن  السَّ يؤدِّي  قد  جن:  السِّ
ة سنوات، ولكنَّه لن يُجدَي نفًعا  الناشئة عن العائدين عدَّ
على املدى الطويل. بعُض العائدين يغادرون السجون فعاًل 
يف املغرب العربي ومصر مع القليل من الدعم، لكن يجب 
فرص  من  احلدِّ  بهدف  العائدين؛  مع  فاعل  نهج  اتِّباُع 

عودتهم إلى التطرف. 

وترويُضها:  	 العنيف  للتطرف  املواتية  البيئة  معاجلة 
فمع عودة املقاتلني األجانب تلوُح يف األفق غالًبا مخاطُر 
عودتهم إلى أعمالهم السابقة، وال سيَّما إذا كانت األسباُب 
الرئيسة للتطرف باقيًة دون عالج. وليس من الواضح إلى 
من  ولكن  الوقاية،  برامج  يف  املبذول  اجلهد  مقداُر  اآلن 

الواضح أنها ليست كافية. 

وليني: إذ إن  	 إقامة اتصاالت مع الشركاء اإلقليميني والدَّ
احلصوَل على أكبر قدر ممكن من املعلومات عن مقاتلي 
التعاون،  شمال إفريقيا احملتَجزين يتطلَّب غير قليل من 
السلطات  جمَعتها  التي  واألدلَّة  املعلوماُت  تكون  وقد 
الوطنية  البيانات  قواعد  تغذية  يف  مفيدًة  العراقيُة 
مزيد  على  فاحلصوُل  واليوروبول(،  )اإلنتربول،  ولية  والدَّ
من املعلومات عن هؤالء املقاتلني يَُعوق حتركاتهم ويُضعف 

خططهم املستقبلية.

االحتاد  	 ِقَبل  من  شاملة  إستراتيجيات  تطوير  تشجيع 
األوروبي: إن التعامل مع عودة املقاتلني األجانب والتطرف 
العنيف يحتاج إلى تطوير دائم للخطط واإلستراتيجيات، 
وال بدَّ من دعم املغرب وتونس اللَذين يسيران يف االجتاه 
أقوى وأجدى  اجتماعية  وقائية  برامَج  لتطوير  الصحيح، 

يف منع التطرف العنيف ومحاربته. 

يف  	 األمني  الِقطاع  إصالح  األوروبي:  االحتاد  دعم  زيادة 
منطقة املغرب العربي ال يزال بحاجة إلى دعم، مع العناية 
بإدارات العدالة والسجون، وتأكيد أهميَّة االمتثال ملعايير 

حقوق اإلنسان.

املواتية  	 البيئة  تقويض  التنمية:  لبرامج  الدعم  زيادة 
للتطرف العنيف ال تكون إال بتعزيز التنمية االقتصادية، 
ة. والدمج االجتماعي، يف املناطق املتأثِّرة بالتطرف خاصَّ

لهذه  	 إن  النشطة:  املدني  املجتمع  منظمات  دعم  زيادة 
املنظمات أثًرا واضًحا يف منع التطرف العنيف ومحاربته 

على املستوى احمللِّي.
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دة بني أوروبا وشمال إفريقيا:  	 تشجيع تبادل املمارسات اجليِّ
العنيف،  والتطرف  األجانب  املقاتلني  عودة  مع  التعامل  يف 
لة من االحتاد  دت شبكُة التوعية بالتطرف )RAN( املموَّ حدَّ
التي ميكن أن تكوَن  األوروبي عدًدا من املمارسات اجليِّدة 

مصدَر إلهام للمنطقة. 

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

السياق احمللِّي.

المؤلفون 

توماس رينارد 
ولية يف بروكسل. تُعنى بحوثه بعودة املقاتلني األجانب، والتطرف يف  زميل بحوث أوَّل يف معهد إيغمونت، املعهد امللَكي للَعالقات الدَّ
جون. أعدَّ بحوًثا للمديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب التابعة لألمم املتحدة )CTED(، وملجلس األمن التابع لألمم املتحدة، واملنتدى  السُّ

العاملي ملكافحة اإلرهاب )GCTF(، وشارك يف جلَسات استماع للبرملان األوروبي، ومجلس الشيوخ الفرنسي. 
عمل رئيًسا ملكتب مركز التعاون العاملي ملكافحة اإلرهاب يف بروكسل، ومحلِّاًل يف مركز دراسات اإلرهاب واالستخبارات )CETIS( يف 
الواليات املتحدة، وأسهَم يف تطوير قاعدة بيانات اإلرهاب العاملي )GTD( التي تستضيُفها جامعة ماريالند، وهي أكبُر قاعدة بيانات 

يف العالم عن احلوادث اإلرهابية. 

آمنة بنت مصطفى بن عرب
)ITES(، وعضٌو يف برنامج »اخلطاب  للدراسات اإلستراتيجية  التونسي  املعهد  أستاذة يف جامعة صفاقس، وزميلٌة غير مقيمة يف 

طي عن األمن اإلقليمي« التابع ملركز جورج مارشال األوروبي للدراسات األمنية.  املتوسِّ

كاتيا كنزا برادة 
باط املغرب. حاصلٌة على درجة املاجستير من كلية غرونوبل  باحثة مشاركٌة يف املركز العربي للبحث العلمي والدراسات اإلنسانية، الرِّ

إلدارة األعمال. 

جيل دي كيرشوف 
ق مكافحة اإلرهاب يف االحتاد األوروبي.  منسِّ

كريستيان هون 
ق مكافحة اإلرهاب يف االحتاد األوروبي.  كبيرة مستشاري منسِّ

أليسون مكمانوس 
ولية من جامعة  مديرة البحوث يف معهد التحرير لسياسة الشرق األوسط. حاصلٌة على درجة ماجستير يف الدراسات العاملية والدَّ

ولية من جامعة تافتس الفرنسية.  كاليفورنيا سانتا باربرا، وشهادة البكالوريوس يف الَعالقات الدَّ

سابينا فولكنر 
رئيسة فريق مبادرة أجندة 2030 يف مؤسسة كونراد اديناور اخليرية يف برلني )KAS(، وعملت رئيسًة لبرنامج املؤسسة »حوار سياسات 
دة اجلنسيات« يف بروكسل حتى مارس 2019م، ورأَست برنامَج املؤسسة يف البوسنة والهرسك بني عامي 2009 و2014م. التنمية متعدِّ
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