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فيُشمالُشرقُسوريةُداعشَُتِركةالخطرُالقائمُمنُُ..المخيماتُوالسجوُنُوحتجُزمُ   

خلفُد.ُريبر  

مركزُالفراتُللدراساتباحثُفيُ  

ُمقدمة

ي تنظيم الدولة الف من محتجز يعج اآل ،شمال شرق سوريا منصغيرة جغرافية في بقعة 
رح لفاوالخوف والحزن و لم مشاعر مختلطة بين األ يحمل بداخلهبعضهم )داعش(،  سماميةاإل

مل األ يحمل بداخله مشاعر اآلخر . وبعضهمكضحايا أنفسهموجدوا هؤالء  والندم، والرهبة
ي الموصل والرقة نها مجرد نكسة، ودولتهم ستستمر رغم سقوطها فأيعتقدون و والرجاء واالنتقام، 
نما فكر سيتواصل في إمجرد مدن  تخر معاقله في الباغوز، فدولتهم ليسآودير الزور حتى 

 خرين. ماكن احتجازهم ويفرضوه على اآلأ

ُتمهيد

ُالجذورُوفريضةُالجهاد

ن جميعها أ إالبالرغم من اختماف التسميات والعناوين الدينية للجماعات المتشددة، 
ما كانت حد مهي مو  يديولوجكر األلفاتيار واحد وهو "التيار الجهادي" ف إلىتنتمي بجذورها 

 كر.لفانها استمرار وتمدد لهذا إال إو االنشقاقات التي تحصل فيها، أالشخصيات التي ترمز لها 

 إلىوارق يماحظ مدى قدرة افكار التنظيم لفاية، رغم يديولوجالجذور األ إلىوعند العودة 
 التطور واالستمرار.

لتنظيم القاعدة عام  عمان تنظيم "جماعة التوحيد والجهاد" انضمامهإ كانت البداية مع 
 .3002مريكي للعراق عام ك في المقاومة العراقية للغزو األ، وشار 9111

في العراق، وبعد  سيس تنظيم القاعدةأبو مصعب الزرقاوي تأعلن أ ، 3002وفي عام 
ن وجود يوب المصري قيادة التنظيم، وكاأبو أ، تولى 3002يونيو  7مريكية في أمقتله في غارة 

 لوجة وما حولها من مدن عراقية.لفارض محصورًا في عراق على األالقاعدة في ال
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في العراق، تحت  سماميةلدولة اإلسيس اأيوب المصري تأبو أعلن أ ، 3002وفي اكتوبر 
 بو عمر البغدادي.أمارة إ

بو عمر البغدادي أمارة بعد مقتل المصري و بو بكر البغدادي اإلأتولى  3090بريل أوفي 
 عراقية مشتركة استهدفت مقرهما. –مريكية أفي عملية 

ُ)دولةُالخالفة(المفروضُالواقعُُإلىيُديدديولو كرُاأللفامنُ

ن استراتيجيته الجديدة بدأت إال إية في طبيعة عمل التنظيم، يديولوجبالرغم من دور األ
وسورية، قامة الخمافة في العراق إموال والموارد والقوة، فكانت خرى، كحيازة األأأهداف نحو  تميل

 هي البداية الحقيقية لهذا التنظيم وغير معروف نهايته.

ح نفسه ليصبح ، بدأ تنظيم اسمامي متطرف باالنخراط مع القاعدة، وطر 3092منذ عام ُُ
ي من حقيقة يديولوجرص على تحويل هدف القاعدة األ، وح  إسماميةي جماعة القاعدة الحقيقية أل

 عضاء جدد.أ منه هدفًا لجذب متبرعين و  ما جعلواقع ُمعاش، م إلىة ُمفت ر ض  

عن دمج جبهة النصرة في  في العراق سماميةعلنت الدولة اإلأ ، 3092في ابريل و 
شام" الذي في العراق وال سماميةلة اإلو علن البغدادي وقتها االسم الجديد للتنظيم وهو "الدأ سوريا، و 

بتنظيم "داعش"، وتلتها السيطرة على عدة مدن عراقية من بينها مدينة  عمامياً إ  صبح معروفأ
 القائم على الحدود السورية.

لغاء الحدود بين إ"، و سماميةسيس "الخمافة اإلأن التنظيم تعلأ  3092يونيو  31وفي 
تها يسيطر على مساحة كبيرة من حيث كان داعش وق االراضي التي تقع تحت سيطرته،

ميل مربع في سوريا والعراق، تمتد من سواحل البحر  ألف 22كثر من أراضي، قدرت باأل
وهي مساحة تعادل مساحة المملكة المتحدة، وحكم مواطنين وصل  9المتوسط حتى جنوبي بغداد.
 إلى باإلضافة، أخرى  مهام أي دولةتعادل  لدولته هيكليةبوضع  أتعدادهم لسكان سويسرا، وبد

 راضي التي يسيطر عليها. ممايين الناس المقيمين في األعلى  واإلتاواتفرض للضرائب 

 
                                                           

 /  أة وإعمان الخمافة حتى مصارعة الموتالجيب األخير.. قصة داعش من النش  9

https://arabicpost.net/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D8%A9/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D8%A9/2019/03/22/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
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ُسقوطُدولةُالخالفة

نجازات العسكرية التي حققها التنظيم، عن تدخل دولي بقيادة المكاسب واإل تسفر أ
بفرض  )قوات سورية الديمقراطية( ، وبدأ بالتعاون مع قوات محليةتهالواليات المتحدة لمواجه

راضي التي ومنذ حينها بدأت تتقلص مساحة األ على البقاء والتمدد. للحد من قدرتهتحدي مباشر 
 التنظيم. هذا يسيطر عليها 

ثيرًا على مقاتلي ومريدي تنظيم الدولة أشد تواأل ،للعالم تميزاً كثر األ 3091عام  وكان
خر معقل له في آقدر، فمن الناحية الجغرافية خسر ني بخسائر ال تُ ، حيث مُ سماميةاإل

بو بكر البغدادي(. ولم يبقى أالمعنوية خسر رمز ومؤسس دولتهم )(، ومن الناحية )الباغوز
متطوع من  ألف 20مت لهأرض، بعدما "دولة" ال وجود لها على األ إلىلدولتهم سوى اسم يشير 

جنبي أمقاتل  9000ة من المراحل لحوالي حيث وصلت في مرحل ،التحقوا بهاحول العالم 
 3كل شهر.بها يلتحقون 

راضي السورية األ منخر جيب آالدولي  لفايا الديمقراطية والتحوباستعادة قوات سور 
بة الجماعة االرهابية ، كانت النهاية الرسمية لتجر سماميةالتي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة اإل

خر تقرير رفعه المفتش العام في آهذه كانت خماصة "دارة شؤون دولة. إفي  األمدالقصيرة 
 2الكونغرس حول "عملية العزم الصلب" . إلى البنتاغون 

ُاستمرارُفكرُالخالفة

 ذفي الشعار الذي تردد صداه من نماحظهبعيدة المدى للتنظيم،  هدافلفهم حقيقة األ
ن التنظيم ليس مجرد مساحة إد " وهذا يعطي حقيقة واحدة فقط، وهو " باقية وتتمد تأسيسه

 في االذهان ويتمدد. يستقرمشروع كجعله ينفوذ عالمي  لتأسيس فكر يسعى نماإو جغرافية، 

واقع الالمساحة الجغرافية و  ياستمرار فكر الخمافة هفاالختماف بين سقوط دولة الخمافة و 
والمنتمين  به ي بين الملتحقينيديولوجكر األلفا، لكن الرابط المشترك بينهما هو استمرار المفروض

                                                           
 وبقي خطرها« دولة داعش»سقوط الباغوز: رحلت  3
 

3 Fine, Glenn and others., Operation Inherent Resolve, Lead Inspector General 

Report to the United States Congress, July 1, 2019 to October 25, 2019.  

https://aawsat.com/home/article/1647906/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%AA-%C2%AB%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%C2%BB-%D9%88%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%87%D8%A7
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ما في إقد تتكرر عندما يتواجد قياديين  دولتهم من جديد عند أي فرصة تأسيس إلعادةله 
كر المتشدد. لفا ون حملي ون زاليعناصر ال ، و و متخفيين خارجها، وهيكلية موجودة مسبقاً أالسجون 

ثنيهم ين قتل خليفتهم لم إن الذهنية ال تزال موجودة، كما ، أل3091فالخمافة لديهم لم تنتهي عام 
بجعل الخمافة وراثية عند مقتل  9111عن المتابعة، وهو ما بدأت به هذه الجماعات منذ عام 

سيبقى داعش يمثل تهديدًا عالميًا رغم  لذا. 3030عام  نهجهم متابعةاآلن زعيمها ولم يثنيهم 
حياء دولتهم بشكل إعادة إ  يؤكد "ابو ابراهيم القرشي"لــ  ممبايعتهف اختفاء دولته في سوريا والعراق.

 ةُمفت ر ض  ستمر كخمافة تس ا )الخمافة(نهإال إمنتهية،  تهمريق الخاسر وخمافلفا نهمرغم أقوى أ
تواصل شن هجمات، ويشكل خطرًا كبيرًا، فالظروف التي انتجت داعش ما زالت موجودة، 

على حفز وتساعد خرى تُ أعوامل  إلى باإلضافةضعيفة، القتصادات االوضى، واالنقسامات، و لفاك
 ْخلف داعش.ظهور جماعة ت  

هم العوامل التي ستسهم في استمرارية تنظيم الدولة أ تحليل  إلىتهدف الدراسة  وهنا
شد أركته المنسية في شمال شرق سوريا رض، لكن ت  على األ نهائه وجودياً إ، بالرغم من سماميةاإل

 تهميشهم بهذا الشكل.خطورة من سابقيه، مما يمهد لخمافة جديدة، في ظل 

ُفيُشمالُشرقُسوريةُةم فَتَرضَُخالفةُُ.1

نما حمل إ، حقيقيةخر جيب له، لم يكن نهاية آعمان عن نهاية التنظيم بعد استعادة اإل
من افتقار التنظيم للقدرة على تنفيذ هجمات عسكرية  قلقة للغاية، فبالرغم  معه تفاصيل مثيرة ومُ 

نشطته المزعزعة أن إراضي لفترات طويلة من الزمن، فأو السيطرة على أواسعة النطاق، 
خذة في آوحرق المحاصيل"  يةلماستقرار، كعمليات "االغتياالت والكمائن والعمليات االنتحار 
" ال سماميةن "الدولة اإلإ، واثبات االزدياد، الهدف منها غرس الخوف وتقويض االستقرار المحلي

 2تزال باقية.

الف من وي اآلأفي شمال شرق سوريا، حيث تضم مخيمات ت عالوض وهذا ما يبدو عليه
حساسة ودقيقة، مقاتلين كانوا يتولون مهام  إلى باإلضافة .المقاتلين أطفالعائمات التنظيم، و 
ن ينشط أالديمقراطية، فمن غير المستغرب  قابعين في سجون قوات سوريا وقياديين، ومشرفين

                                                           
4 Fine, Glenn and others., op. cit., p. 2. 
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ة جديدة تخطط لها في عادة هيكلإ  إلى باإلضافةدد، جُ  عضاءأ التنظيم في هذه المخيمات بتجنيد 
ن، فهؤالء قدة يصعب حلها حتى اآلل عُ ك  السجون، في ظل صمت العالم حول مصيرهم، مما ش  

عماه سرعة تشكيل التنظيم أ . فكما لوحظ دولتهم تأسيسكثر مما كانوا عليه عند أيشكلون خطورة 
رصة لخروجه لفاار مهيأ من كافة النواحي، بانتظ كونهن اآل الوضع يختلف لكن وضع أسسه.و 

كثر من قبل، أوروح االنتقام غلبهم، الضغينة أ سرع مما كان عليه، حيث يحمل أ وانتشاره بشكل  
، لذا فهؤالء آخر إلى تنتقلالمهام ف .بكر البغدادي" ال ينهي التنظيم قتل زعيم التنظيم "ابومف

خر آ، وخاصة بعد مبايعة زعيم تهب رياحهاديد حالما الخمافة من ج إلعمانالمحتجزين مهيئين 
 ."ابو ابراهيم القرشي" وهو فور مقتل البغدادي

ُةم فَتَرضَُالمحتجزيُالتنظيمُعمادُالخالفةُ.2ُ

لدولي وقوات ا لفاراضي التي احتلها التنظيم من قبل التحبعد استعادة السيطرة على األ
خيمات التي تأوي عناصر على السجون والمخيرة تسيطر صبحت األأسوريا الديمقراطية، 

على المنطقة والقوات  وخطراً  صبح هؤالء المحتجزين عبئاً أنه ومع مرور وقت كافي أال إالتنظيم. 
انب في حممات جهادية، كما جذبوا جمن المقاتلين األ فغالبية الُمحتجزين المشرفة عليها.

م نفسه ومنهم من هربوا من من سل   منهم 0العيش في كنفها دون قتال. رغبواممن  شخاصاً أ
شرقه، نزواًل عند البلدات الممتدة في رات، والرقة لفامعاقلهم السابقة في سوريا، كمنبج في غرب 

ساسية للتنظيم، أور، والتي كانت لوقت طويل قاعدة رات بريف دير الز لفاعلى جانبي حوض 
السكان من عائمات ومئات  الفآالباغوز، والذي ضم  إلىوفي نهاية المطاف لجأ الجميع 

مام تقدم قوات سورية الديمقراطية، حيث قاتل عناصر أممن رفضوا رفع الراية البيضاء،  المقاتلين
شد المقاتلين أنفسهم. فهؤالء يعتبرون من أ خيرتهم، وعندها فقط خرجوا لتسليمالتنظيم حتى نفاذ ذ

 االمزعومة، وتمسكوا برايته مانهيار دولته صروا على والئهم حتى بعدأوالمريدين والًء للتنظيم، فقد 
  2جرائمه خمال سنوات حكمه في سوريا والعراق.ة رغم فظاع

عضوًا في العراق  90000و  92000بين يتراوح عددهم  اآلن المقاتلين من ما تبقىو 
، الجنودكبير من  بمخزون جنبي. لذا فما يزال التنظيم يحتفظ أمقاتل  2000 بينهم حوالي وريا،وس

                                                           
5 The risks of ignoring former ISIS women members /  

 /  «رأسه»وفقد «... دولته»خسر فيها التنظيم ما بقي من «داعش»هزيمة  3091سنة  2

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/the-risks-of-ignoring-former-isis-women-members/
https://aawsat.com/home/article/2057881/2019-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9-%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%C2%BB
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 فيدد عبر نشاطه وجذب مقاتلين جُ ، نشاطهم السابق إلىويحاول تعزيز هذه القوات للعودة 
في  والمخيمات السجون ما أ في الخارج، خماياهمن خمال  وسائل التواصل االجتماعي عالمياً 

على  يعملون  7عماميد من هؤالء الناشطين في مجال اإلتحتوي على العدفشمال شرق سوريا 
 خر.به بمعسكرات معزولة عن العالم اآلشأهذه المراكز  جعللالنفسي والخوف والترهيب،  التلقين

ة " جغرافية التنظيم، لكن الكم انتهاء معركة الباغوز، حُ ب نهإيمكن القول لذا  سم " ُعْقد 
ة  لوجودكفيل باإلجابة ، حررة قبلالمُ  الهائل من الخزان البشري الخارج منه وباقي المناطق ُعْقد 

، يتمثل ةُمفت ر ض  الكثر خطورة مما سبقتها وهي "محتجزي وخمايا التنظيم" عماد الخمافة أجديدة 
خيمات والسجون في ال مركزية، موزعة ما بين الم أجزاء إلىخطرها في تحول المجموعة الواحدة 

الرئيسية للتنظيم لم تعد تحدد، في ظل غياب قيادة مركزية.  هدافلذا فاأل .شمال شرق سوريا
هم يتم التخطيط أهدافرهابية ومواعيد ضرب فراد حرية التخطيط للعمليات اإلاأل لألعضاءفسيكون 

خمافتهم بعوامل  إلحياءمعسكرات  إلىالتي تحولت  0لها ضمن مجموعتهم في مكان احتجازهم.
 سنتناولها بالتفصيل.

ُةم فَتَرضَُسيسُللخالفةُالأقاعدةُتُإلىُلالحتجازمنُمركزُ)المخيمات(ُُ.3

لقائمين عليه، فالعدد الكبير ل عبء كبير على ا، شك  اتالكم الهائل من القادمين للمخيم
، فالمخيم سيصبح في هذه الحالة جديداً  رهابياً إ ل تهديداً عضاء التنظيم وعائماتهم، شك  أ من 

عائمات التنظيم  إلى فباإلضافة للتمركز الكثيف لهم. ية داعش نظراً يديولوجالمطبخ الجديد أل
رض، لذا سيشكلون ، عندما كانوا يحكمون على األسماميةهناك الكثير ممن ساندوا الدولة اإل

صل بين ضحايا التنظيم لفاهيكل الدعم لمواصلة القتال السري، لكن يبقى التخوف، من صعوبة 
  1بالغ الخطورة. مراً أخوف والرعب من التنصل منهم يشكل فالوالمتعاونين معهم، 

، يتمركز العديد من في شمال شرق سورية في المشهد الصحراوي لمخيمات اللجوءو 
و أالخمايا النائمة التي تحيط به وتتمركز داخله، فالخوف من شن هجوم لتحرير من بداخله، 

                                                           
7 Fine, Glenn and others., op. cit., p. 2. 
8 The risks of ignoring former ISIS women members /  
9 Jenkins, M., " Islamic State Foreign Fighters Detained in Syria: The Options ", CTC 

SENTINEL 12, 5 (2019), p. 12. 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/the-risks-of-ignoring-former-isis-women-members/
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 دارتهاالمنطقة وإالمجتمع بشكل عام وعلى  كثر خطورة علىمر األالهجوم من الداخل، يعتبر األ
 بشكل خاص.

 إلى تأسيسهيعود  ،على الحدود السورية العراقية، القريبة من بلدة الهول مخيمُالهول في
المتحدة  لألممته المفوضية السامية أنشأماجئين العراقيين، ل ، حيث كان مماذاً 9119العام 

مخيم هذا الدارة الذاتية ، افتتحت اإل3092نيسان وفي منتصف  .بالتنسيق مع الحكومة السورية
نسمة،  ألف 70حوالي يضم هذا المخيم  صبحوأ 90.ارين من مناطق سيطرة التنظيملفاالستقبال 

 جنسية مختلفة.  02جنبي من أ 99300ألف عراقي و  20منهم حوالي 

 3092نشأ في مارس أُ الذي  مخيمُعينُعيسىكم شمال الرقة، يتمركز  20وعلى بعد 
ويحتفظ بداخله على عوائل  99من غير السوريين 100نسمة، منهم  93100ويضم حوالي 

 ن النصر حليفهم.أيعتقدون بو ، بدولتهمممن يرغبون في تجديد هوسهم  سماميةلتنظيم الدولة اإل

ُروجبالقرب من مدينة ديريك )المالكية(، يوجد و  ئلة، عا 000، يضم حوالي مخيم
سيوية وبعض البلدان آوروبية و أعضاء تنظيم الدولة من جنسيات أ قيادات و يحتضن المخيم نساء و 

 اتمتمسك فريقية، وال يزلن  والمغرب وبعض الجنسيات األالعربية كالعراق والسعودية ومصر 
في  هن  أطفالمشاركة  حيان يمنعن  غلب األأ صحى، وفي لفاالعربية  بشريعة داعش ويتكلمن  

ُالحرام.لعاب الترفيهية بحجة األ

هذه  إلىهن من المعارك أطفالمع  النساءتلك خرج العديد من  عند انتهاء التنظيم،ف
كابوس باحتجازهن في  إلىغلبهن كالحلم، والذي تحول أ ثر الهزيمة على أالمخيمات، وكان 

ية دولتهن أيديولوجن على متابعة صرْ أفكارهن، أسيطرة قانون دولة الخمافة على لن المخيمات، لك
ن الخمافة ال أخيم بشكل خاص والعالم بشكل عام، جميع من في الم إلىرسالة  إليصال)داعش( 

 :كالتالي برزت معالمهاو تزال مستمرة رغم سقط الدولة )دولة الخمافة( 

 

 

                                                           
   تكشف واقعه باألرقام والمعطيات“ اآلن أخبار”مخيم الهول تحت المجهر: 10

11 Women and Children First: Repatriating the Westerners Affiliated with ISIS 

https://www.akhbaralaan.net/news/special-reports/2019/06/25/%d9%85%d8%ae%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%87%d8%b1-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%86-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%aa
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/208-women-and-children-first-repatriating-westerners-affiliated-isis
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 خالفةُفيُالمخيمات.3ُ.1ُ

بوضع قواعد تتعلق ه ، بدأ الكثير من عناصر 3091مارس  32بعد سقوط التنظيم في 
 باإلضافةتتلقى معلومات حول تحرك الحرس،  المرأة بالحياة الجديدة في المخيم، تكون القيادة 

نشاء هيكل إر، تمكن المتطرفون في المخيم من شهأسبعة الولفترة ال تتجاوز  .تقرير العقوبات إلى
 3090.93عمانها في يونيو إ عند  سماميةعقد، بنفس الصورة التي كانت عليها الخمافة اإلداخلي مُ 

 على: تعتمد

 عائمات مقاتلي التنظيم -أ

امل مقاتليها، ر أوعة في عدد من النواحي، كزوجات و تمثل عائمات التنظيم مجموعة متن
زواجهن أحضارهن مع إ نفسهم، فمنهن من تم  أكثر صعوبة من المقاتلين أحيث يشكلون مشكلة 

سوريا بحثًا عن ازواج جهاديين. لذا فتجاربهم ومواقفهم تختلف  إلى قدموامن  سوريا، ومنهن   إلى
هن أطفاللتلقين  النشاط المنزلي يقوم علىي فرضه التنظيم أيديولوج التزاموفقًا  كبيراً  اختمافاً 

نشطة من الوحدات الخاصة لمهام مختلفة أو  .خرين للميل نحو التطرف والعنفاآل أطفالو 
 92تعصبين ملتزمين.مُ  إلىصابين بصدمات نفسية يل الضحايا المُ لتحو  سماميةفرضتها الدولة اإل

 متشددات  وةنس -ب

ناث. لذا تباعها من اإلأعقول  علىيته المتطرفة بشكل خاص أيديولوجركز داعش في 
، لزرع الكراهية ضد مجتمعاتهن. فبعد هزيمته العسكرية، جنبياتالنساء وخاصة األبعض  م  ع  د  

ناث في ءه من اإلعضاأ لى الدعم في عملياته السرية على ع يبقى أمله الوحيد للحصول
، فبالرغم من 3092مرحلة التأسيس والنمو عام ممن كان لهن دور رئيسي في  92المخيمات.

لتعليم خرى كاأكبر في شؤون الدور األ ن  بْ ع  ل   غلبهن  أ ن أال إالمحدد في الجبهات كالقتال،  ن  دوره  
ن للنساء الدور كا كما .لإليراداتمين مصادر أت إلى باإلضافةرهابية، إوالتجنيد، وتنفيذ عمليات 

عبر وسائل  سماميةتنظيم الدولة اإل إلى لمانضمامبر في تحريض العديد من الشباب كاأل
منذ والدتهم  طفالتعليم األ دورها في إلى باإلضافةالتواصل االجتماعي، والوعد بالزواج منهم، 

                                                           
12 ISIS women impose their own caliphate in Syria’s Al Hol camp  / 
13 Jenkins, M., op. cit., p. 12. 
14 The risks of ignoring former ISIS women members /  

https://english.elpais.com/elpais/2019/10/25/inenglish/1571990542_345221.html
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/the-risks-of-ignoring-former-isis-women-members/
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على  لن  ص  ح   ت أسماء عديدة منهن  والقائمة على التطرف، وبرز  سماميةعلى تعاليم الدولة اإل
كبر في دعم وتأسيس تنظيم الدولة ثر األاأل ن  هُ لقاب شهيرة في القنوات والصحف العالمية، كان ل  أ

 مثل: سماميةاإل

رملة طلق عليها اسم "األأُ البريطانية" و "سكينة حسين" كما م حسين أالملقبة بــ " "ساليُ ونز"
 90انضمت للتنظيم 3092ة، وفي عام عازفة غيتار ومغنية بريطانيكانت البيضاء" في سورية، 

لداعش، لدورها في تدبير  انضممنشهر النساء البريطانيات الماتي أصبحت بعدها من أو 
لت في ت  نها قُ ألتجنيد في صفوف التنظيم، ويعتقد كونها داعية ل إلى باإلضافةرهابية المؤامرات اإل

 92مريكية في الرقة.أغارة 

ن فقدانها كان خسارة كبيرة إال إقليلة في ساحة القتال، " قيمة تكتيكية  ونزكان لــ "
ظهورها بالسماح وتحريضها معة سيئة في الصحافة نتيجة لجماعة التنظيم، فبعد اكتسابها سُ 

بية، كون قوتها جنعلى باقي النساء من الدول األ لتأثيرهاصبحت رمزًا لهذه الجماعة، أللقتل، 
وصف نفسها "بقائدة كتيبة  إلى باإلضافةمكانية وصولها للمجتمع البريطاني، إكانت تكمن بفكرة 
 97النساء الجهاديات"

المتشددات  مثالها مما يؤكد على أن النسوةكانت نموذج واحد فقط للكثير من أ "جونز"
على جذب وميل كل النساء المحتجزات  اآلن عملن  ي .الجماعات الجهاديةحركة رائدة بين  يعتبرن  

نموذج  ن  نهُ م   سست مجموعة صغيرةأالتي شهدت حالة فوضى،  األخيرة اآلونةفي المخيم. ففي 
 والبعدم سقوط الراية السوداء،  لقناعتهن   90في مخيمات شمال شرق سورية يحاكي دولة الخمافة

بالنصر  رن  ك  ف  يُ  ن  لْ ما ز   هن  ن  جْ حتى في داخل س   .بها ويتخفين خلفها لمن  فق، يحتلوح في األ تزال
كما إن احتجازهن في المخيمات لم ه والذبح والقطع والحسبة والرجم، قْ لف  اوالدولة والحكم والشريعة و 

فما زال التنظيم مسيطر على نصر دولتهم )دولة الخمافة / داعش( ب يمنعهن  من الحلم

                                                           
15 Sally Jones; Who was the, White Widowk? What we know about the Isis member 

reportedly killed in a US drone strike  / 
16 The risks of ignoring former ISIS women members /  
17 Sally Jones; Who was the, White Widowk? What we know about the Isis member 

reportedly killed in a US drone strike  / 
18 ISIS women impose their own caliphate in Syria’s Al Hol camp  / 

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/white-widow-sally-jones-killed-isis-uk-jihadi-us-drone-strike-syria-who-was-she-explainer-a7996521.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/white-widow-sally-jones-killed-isis-uk-jihadi-us-drone-strike-syria-who-was-she-explainer-a7996521.html
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/the-risks-of-ignoring-former-isis-women-members/
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/white-widow-sally-jones-killed-isis-uk-jihadi-us-drone-strike-syria-who-was-she-explainer-a7996521.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/white-widow-sally-jones-killed-isis-uk-jihadi-us-drone-strike-syria-who-was-she-explainer-a7996521.html
https://english.elpais.com/elpais/2019/10/25/inenglish/1571990542_345221.html
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خمافة المذكورة الواستمروا بااللتزام بقانون داعش والسيطرة على المخيمات كدولة  91فكارهن،أ
 عماه من خمال العمل على:أ 

  داخل المخيم اختيار خليفة

ختيار العنصر الرجال حرض النساء من عوائل التنظيم في المخيمات  إلى االفتقار
من المخيم، هؤالء النسوة أ عناصرحدى إو الخليفة، وبحسب أمير لتقوم مقام األ ن  زعيمة له

خفائه، فكل ليلة يتم إمين البغدادي و أسلوب عند تميرتهم بنفس األأو أمين خليفتهم أت يعملن  على
 .لتجنب اعتقالها مختلفة عن سابقتها ختارة( لتنام بخيمةنقل هذه المرأة )المُ 

ُاختيار القادة

يصبحوا ل وتأهيلهمكما كان يفعل البغدادي في معسكر بوكا بالعراق بتجنيد المتطرفين 
قادة  ن  بحصليُ  لتأهليهنجنبيات والمحليات ، بتعزيز دور األاتفي المخيم اءالنس قادة التنظيم، بدأ

 ن  بر تعلى المخيم، ويع ن سيطر  الماتي "الروسيات"في مقدمة هؤالء النساء  ويأتيالمهام.  ن  ويستلم
 30من االنتقام. خوفاً  ن  ديد من ساكني المخيم بالحديث عنهكثر خطورة، لدرجة رفض العاأل

منهن " الطبقة فكبيرًا في سيطرتهن على المخيمات،  لقت هؤالء المتشددات انطباعاً أوقد 
، واألمنيعمامي، بالعمل في الجهاز االداري واإل ن  دواره  أ" واخريات تباينت )القيادات( الحاكمة

 39ولوجستيين، ومجندين، ودعاة، وجهاديين.

 جيش داخل المخيمات تأسيس –ج 

رضية خصبة للدعوة نحو التطرف أمخيمات التي تأوي عناصر التنظيم لت الشك  
و أوامر و يطيعون األأ ناء لمانتقام ممن ال يلتحقون بهعمليات المؤامرة بين النس إلى باإلضافة

تنظيم في هذه المخيمات من فالعدد الهائل لموالي ال 33المزعومة.ممن خرج عن تعاليم الخمافة 

                                                           
  /نساء داعش: قنابل موقوتة قد تنفجر في أي وقت  19

20 ISIS women impose their own caliphate in Syria’s Al Hol camp /  
21 Women and Children First: Repatriating the Westerners Affiliated with ISIS /  
22 Contempt and violence spiral in al-Hol camp, where ISIS women dread regime’s 

return /  

https://m.annabaa.org/arabic/violenceandterror/18503
https://english.elpais.com/elpais/2019/10/25/inenglish/1571990542_345221.html
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/208-women-and-children-first-repatriating-westerners-affiliated-isis
https://thedefensepost.com/2019/11/25/syria-al-hol-isis-women/
https://thedefensepost.com/2019/11/25/syria-al-hol-isis-women/
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ية المتطرفة، يديولوججيش جديد يقوم على األ لتأسيسيكفي  يتلقون تقاليد التنظيم أطفالنساء و 
 32معسكر للجيش. إلىوتحويل المخيم من مخيم للنازحين 

ربعة أ إلىلوية داخل المخيم مقسمة أسس هؤالء النسوة أ ،منية المشددةوبالرغم من االجراءات األ
 :مهام وهي

داء أى الزي الديني كارتداء النقاب، و شراف علقوم على اإليلواء )الدوريات الدينية(  -
 الصماة.

 عملية مداهمة. ةيأل سايشاألستعد يخرين عندما بتحذير اآل ومرات(، يقخب  لواء )المُ  -
المحمات  كإحراقعدام وغيرها من العقوبات، حكام اإلأ ون لواء )الجمادين( ممن ينفذ -

 32وامر.حة. وضرب ممن ال يطيعون األسلالتجارية وجلب األ

ُ) يلُمدربُعلىُالوحشية(ُالتنظيم أطفال -د 

ية تقديرات أوخاصة الرضع والصغار فليس لديهم خطر طفال التحدي األيشكل األ
 سماميةمقاتلي الدولة اإلمع شاركوا عمدًا فقد ما المراهقين أبرياء، أية بعد، ويعتبرون أيديولوج

وغيرها من التكوينات العسكرية الغير نظامية، في حمماتهم العنيفة، حيث صورت مقاطع فيديو 
مور هذه األ .ملون رؤوس مقطوعة لضحاياو يحأجناء  يعدمون سأطفاالً ، سماميةلتنظيم الدولة اإل
نظمة نما جزء من استراتيجية مُ إتم تنظيمها بغرض الدعاية،  استثنائيةحداث ألم تكن مجرد 

ممن ال يتجاوز  طفالالف األآرسل تنظيم الدولة أجيال القادمة، وقد لغرس الوحشية بين األ
السكاكين، وتقطيع معسكرات التدريب حيث تم تدريبهم على استخدام  إلىعامًا  92عمارهم أ 

نها "دمى كافرة" يرتدين بدالت برتقالية، وهو الزي الذي يرتديه أشقر على أرؤوس دمى بشعر 
ثرًا على سلوكهم العقلي والعاطفي، وال سيما قدرتهم على أالمحتجزين لدى التنظيم، مما ترك 

  30.عن عالم الطفولة التكيف مع معايير مختلفة تماماً 

رسهم، وتلقوا التعليم ممن التحقوا بمدا سماميةتنظيم الدولة اإل أطفالالف من يوجد اآلو 
مهاتهم وجيرانهم، أممن يتلقون ذات التعليم من  طفالالكثير من األ إلى باإلضافة، تهييديولوجأل

                                                           
23 Fine, Glenn and others., op. cit., p. 5. 
24 ISIS women impose their own caliphate in Syria’s Al Hol camp  / 
25 Jenkins, M., op. cit., p. 12. 

https://english.elpais.com/elpais/2019/10/25/inenglish/1571990542_345221.html
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شد ممن كانوا من قبل من عناصر التنظيم، فهؤالء تشربوا أو  جديداً  فاالثنين باتوا يشكلون خطراً 
خرى ويمتد توسعه أن مستوى هذا التنظيم سيرتفع مرة إنتقام منذ الطفولة، ومن المؤكد العنف واال

على  ويشكل خطراً  32،من قبل كثر انتشاراً أقوى و أخارجها ليصبح  إلىمن داخل المخيمات 
كبر منهم من سورية نسبة األفبحسب البيانات تتراوح ال وعلى العالم عامةً  المنطقة بشكل خاص

 :مم المتحدةق وفق تقرير األوالعرا

 أسرة 39229نسمة او  72703، بلغ عدد سكان الهول وحدها حوالي 3091 مايو 31ففي 

 93دون سن ال  %20 طفالمن النساء واأل 19%

ُالجنسيات

 37 %90بلدان اخرى  %23سوريون  %22عراقيون 

 

ة منهم حوالي العالم خارج الخماف ن يعرفو  ال قاصر ممن ألف 20ويقدر العدد حوالي 
 من السوريين والعراقيين.جانب والباقي من األ 90200

لد عندهم مناطق للعب، والتعليم، والصحة، يو   إلى االفتقارن إما سبق ف إلى باإلضافة
في  طفالن السماح لحرية التنقل لهؤالء األأتزايد، مما يعكس في سلوكهم، كما العدائية بشكل م

ن من و الصغار ممن يتعلم طفالعرض األ، مما يُ تزايد العنف إلىقسام المخيم، يؤدي أجميع 
 وقد مهاتهمبتحريض من أُ  متشددين خرينآحاالت االعتداء من  إلىرفض التنظيم،  ممهاتهأ

كبر سنًا بتحريض أيدي صبية أ علىشهدت المخيمات تسجيل حاالت اغتصاب لفتيات صغيرات 
 .مهاتهمأمن 

في سن البلوغ. بكرة يجعل من الصعب التخلص منه لذا فالتعرض للتطرف في سن مُ 
تعاليم  اتشربو جيش من المتطرفين  لتأسيسخرين، كونها تعزز خطر من اآلأفيبقى حالة هؤالء 

                                                           
  تكشف واقعه باألرقام والمعطيات“ أخبار اآلن”مخيم الهول تحت المجهر: 26

27 Syria: Humantarian Response in Al Hol Camp, Situation Report No. 4 – as of 29 

May 2019  

https://www.akhbaralaan.net/news/special-reports/2019/06/25/%d9%85%d8%ae%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%87%d8%b1-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%86-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%aa
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Al%20Hol%20SitRep%20No.4_29May2019_FINAL.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Al%20Hol%20SitRep%20No.4_29May2019_FINAL.pdf
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اة التي تحصل نتيجة بالرغم من حاالت الوف يزداد معدده 30التنظيم، وتربوا على القسوة واالنتقام.
ص يبدو في خر، فمخيم الهول بشكل خاو لخروج بعضهم اآلأصحية،  ألسبابو أسوء التغذية 

ضعاف من سكان مدينة أكبر بعشرة أصبح أن عدد قاطني المخيم أحالة نمو مستمر لدرجة 
 31الهول نفسها والتي تبعد عنها كيلو متر واحد فقط.

ُ(السجوُن)محتجزيُُ.4

من  1000رجل، منهم حوالي  99000تحتوي السجون في شمال شرق سوريا حوالي 
العشرات  20خرى.أدولة  00رجل من  3000ن ( وحوالي السكان المحليين ) سوريين وعراقيي

مثل مصر  إسماميةلمانيا، ومن دول أل مثل بلجيكا وبريطانيا وفرنسا و وروبيون، من دو أمنهم 
 عاتق على تقع صعب من المخيمات،أ "زمةأ"المحتجزين  هؤالء وتعتبر قضية 29وتونس واليمن.

  23قوات سورية الديمقراطية.

ن، د أي خطة بديلة لمستقبلهم حتى اآلء المعتقلين هو عدم وجو الخطر الرئيسي لهؤال
 سباب منها:أمصدر خطر وقلق دائم للجميع لعدة وهو ما سيشكل 

ُةم فَتَرضَُللخالفةُالُالسجنُكفاصلُومركزُرئيسي.4ُ.1ُ

عادة تجميع صفوفه، ويعتبر إ ومنذ حينها وهو يحاول ني بها التنظيم، بعد الهزائم التي مُ 
خرى. ففي بداية ظهور داعش، حصلوا على أاصل والنقطة الرئيسية للظهور بقوة مرة لفاالسجن 

لين في الموصل، طماق سراح المعتقإوالمقاتلين من خمال فتح السجون و الكثير من القوة القتالية 
مضى وقتًا في معسكر أبو بكر البغدادي" أم. فزعيم التنظيم "ليهإالف من المقاتلين وقد انضم اآل

التنظيم بين المحتجزين، وهو ما  اعتقال تديره الواليات المتحدة، وداخل هذه المعسكرات نشأ فكرة
 سراحهم. إلطماق، لهذا نظموا حملة ودورهم السجناء بإمكانياتدركه قيادة التنظيم أ

                                                           
28 Women and Children First: Repatriating the Westerners Affiliated with ISIS /  
29 Fine, Glenn and others., op. cit., p. 8. 
30 Fine, Glenn and others., Ibid., p. 5. 
31 There Is No Plan B for ISIS Prisoners /  
32 Fine, Glenn and others., op. cit., p. 5. 

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/208-women-and-children-first-repatriating-westerners-affiliated-isis
https://www.nytimes.com/2019/10/13/us/politics/isis-prisoners-kurds.html
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المتحدة في شمال شرق سورية، فالواليات  تكرارها المرجح جداً هذه االستراتيجية من 
مراء ووزراء وشرعيين أُ  منهم كانوا خطرهموأ شهر قادة داعشأالسجون من  تحتجز في هذه

 : وعمليات قتل وتعذيب، منهم ومقاتلين وغيرهم ممن كانوا مسؤولين عن مهام حساسة

وهي  "فرقة البيتلز"بريطانيان ضمن فرقة معروفة بــ "،ُُالشيخُالشافعيكوتيُ"ُوُ"ُُندر"ُالكس
الرهائن، وجرائم الذبح  وذبحتعذيب وقطع للرؤوس. القتل و الخلية تابعة لتنظيم الدولة مهمتها 

الجماعي، وتم القبض على هذين االثنين من قبل قوات سورية الديمقراطية أما الباقي فقد قتلوا 
  22أثناء المعارك.

، (QSD) لدى قوات سوريا الديمقراطية (،معتقلبو عبيدة التركيأالمعروف بــ ) إلياسُآديددين:
 3097وهرب منها في شهر كانون االول عام  3092انضم إلى صفوف داعش في صيف عام 

 بسبب الخمافات والحرب األهلية حيث تم إلقاء القبض عليه من قبل قوات سوريا الديمقراطية
 (QSD)29-20لدى محاولته الهروب إلى تركيا ما بين  )راس العين( يهيعلى حدود سري كان 

والمسؤول فكار التنظيم وتحقيق الدعاية له، أبرز المسؤولين عن نشر أمن وهو  .كانون األول
 22عن المعسكرات الشرعية في والية الشام.

 نه ال يزال يعمل على نشر ودعاية تعاليمإعترافات هذا القيادي، من المؤكد من خمال ا 
نه لعب دور المؤثر القوي، لجذب العديد من المقاتلين له، أالتنظيم بين المحتجزين، خصوصًا 

 .فخطورة تواجده في سجون شمال شرق سورية ال يختلف عن خطره عندما كان في الخارج

 شهر )يانشودة األبو سفيان الشمري(، وصاحب األأ، الملقب بــ )"محمدُصالحُناهيُالشمرُي"
يعتبر من أوائل نصار التنظيم وباتوا يترنمون بها. أراس وينك( التي شاعت بين غالبية عاصب ال

، ثم التحق 3093السعوديين الذين انضموا لصفوف المجاهدين في سوريا منذ عام 
سورية عليه من قبل قوات  القبض اإلرهابي وكان من أبرز قياداته حتى تم داعش بتنظيم

زعيم  البغدادي الذين قابلوا أبو بكر ، كان من عناصر التنظيم القمائل3097نهاية الديمقراطية 

                                                           
33 There Is No Plan B for ISIS Prisoners  
  داعشي يؤكد في اعترافاته: عناصر التنظيم يصلون إلى تركيا حاملين رايات جبهة النصرة34

http://aman.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u062F%u0627%u0639%u0634&exp=16051
http://aman.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u062F%u0627%u0639%u0634&exp=16051
http://aman.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0642%u0628%u0636&exp=16051
http://aman.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0642%u0628%u0636&exp=16051
http://aman.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0628%u063A%u062F%u0627%u062F%u064A&exp=16051
http://aman.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0628%u063A%u062F%u0627%u062F%u064A&exp=16051
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2019/10/there-is-no-plan-b-for-isis-prisoners/600187/
داعشي%20يؤكد%20في%20اعترافاته:%20عناصر%20التنظيم%20يصلون%20إلى%20تركيا%20حاملين%20رايات%20جبهة%20النصرة
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ابق لداعش كما كان صديقا للقائد العسكري الس .في التنظيم عادياً  داعش مما يؤكد أنه ليس جندياً 
 3092.20عضوا في مجموعته بجيش المهاجرين واألنصار قبل العام و أبو عمر الشيشاني، 

يعتبر الشمري من العقول المدبرة لتنفيذ عمليات خارج جغرافية التنظيم في سورية 
تنفيذ عمليات داخل  الموجهة اليه،من بين التهم و  ،هالقوي على انصار  التأثيروالعراق، وصاحب 

 .؛ بهدف تنفيذ عمليات فيهاوبريطانيا فرنسا وألمانيا إلىالسعودية وإرسال عناصر من التنظيم 
يعمل على تحريض من في داخل ن أالسهل اثناء احتجازه في السجون شمال شرق سورية،  فمن

تحريض من و ، أو الهرب ، عند أي فرصة تسنح لهم للخروجالسجن معه لتنفيذ عمليات في دولهم
 في الخارج لتنفيذ عمليات.

 الف من المعتقلين فيالتركي والشمري( يوجد اآلالكوتي والشافي و ) إلى باإلضافة
شمال شرقي سورية ن السجون في إون مهام حساسة داخل التنظيم، أي السجون، كانوا يحمل
واالعمان ، في انتظار أي فرصة للخروج سماميةداري وشبكة كاملة للدولة اإلإتحتوي على جهاز 

طماق سراح بعض إيجية التنظيم، العمل على كبر. حيث تقتضي استراتأعن عودة التنظيم وبقوة 
قوي على الناس كما فعلوا في السجون العراقية، حيث تحول داعش  تأثيرمن لهم االشخاص م

يم وتشجيع الهجمات نما قام بتنظإراضي العراق وسوريا، و أحركة استولت ليس فقط على  إلى
  وروبا والواليات المتحدة.أاالرهابية في 

خرى غير مرتبطة أ ألسبابباقي السجون التي تأوي معتقلين يضًا من ويأتي الخطر أ
 22هم في صفوفه.ج  ز  طماق سراحهم كخطة ل  إ إلى، لذا سيسعى عناصر التنظيم باإلرهاب

ُدينموُداخلُالسجون(ُارهابيمحتجزينُ) يلُُأطفال.4ُ.2ُ

ُالتنظيم؟ ُزعيم ُاو ُلقائدك ُمخلصًا ُوكيفُتكون ُعدوك؟ ُتقتل انن االسؤ  -""كيف  فيما يوضح 
تنظيم الدولة، فقد علمهم التنظيم في البداية على االجابة على الجيل الذي بقي من ت ر كة ب يتعلق

 .، عبر عدة وسائلهذين السؤالين

                                                           
  قصة محمد الشمري.. صديق زعيم داعش الواقع تحت أيد "قسد" بالحسكة35
36 Intel officials say ISIS could regroup after U.S. 'betrayal' of Kurds in Syria /  

http://aman.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0648%u0628%u0631%u064A%u0637%u0627%u0646%u064A%u0627&exp=16051
http://aman.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0648%u0628%u0631%u064A%u0637%u0627%u0646%u064A%u0627&exp=16051
http://aman.dostor.org/16051
https://www.nbcnews.com/politics/national-security/intel-officials-say-isis-could-regroup-after-u-s-betrayal-n1064306
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 بالعمليات االنتحارية، مللقيا إلعدادهمعبر ثماث مدارس،  طفالعمد على تهيئة األ حيث
 :وهي

هابي، وزرع الكراهية في كر االر لفاكثر خطورة، لترسيخ األ (الدينية) األولى هي المدارس -
 .نفوسهم

 .ريبهم على فنون القتال بشكل علمي، تقوم على تد(القتالية)هي المدرسة الثانية  -
لقدرة على ذبح ضحاياهم دون ، لتهيئتهم فكريًا ونفسيًا ل(كريةلفا)المدرسة الثالثة هي   -

 27صبح شيئًا عاديًا.أراقة الدماء عندهم إن إو شفقة. فوفقًا لشهادة بعضهم أرحمة 

ممن يتراوح  طفالسوريا السجون الصغيرة اكتظت بالقاصرين واألوفي شمال شرق 
هم واعتقلوا في هذه السجون، حيث سوريا مع ذوي إلى، ممن قدموا عاماً  92و  1عمارهم بين أ 
قاصرًا من سوريا والعراق وروسيا  02السجون تضم حوالي هذه حدى إن إشارت بعض التقارير أ

 .مراهقاً  27حوالي خرى أخرى، فيما تضم سجون أودول 

في السجون والمخيمات خطرًا على العالم كونهم تلقوا  طفاليشكل هؤالء األ ألعماهووفقًا 
السجون،  أطفالشد خطورة هم مهاتهم ونساء التنظيم، واألأيدي أية على يديولوجتعاليم التنظيم األ

شارت أيضًا. حيث أت منتظمة، وتدربوا على التسليح كونهم تلقوا هذه التعليمات ضمن معسكرا
العديد من القاصرين  نأ، بدالئل تشير قوات سورية الديمقراطيةالعديد من التقارير الصادرة من 

 20و لجعلهم مقاتلين في المستقبل.أية، تحت مسمى "أشبال الخمافة" أيديولوج تقد تلقوا تدريبا
عددًا كبيرًا من  يضمالتابعة لتنظيم الدولة،  "جيش الدولة وجيش الخمافة وجيش عدنان"فكان 

شبال الخمافة"، يتم تعليمهم كيف ولماذا يقتلون الكفار، وترغيبهم في أتحت مسمى " طفالاأل
 21القتال.

 

 

                                                           
  !؟تقرير بالصور.. اإلرهابي الصغير "أطفال داعش" ضحايا أم جناة37

38 ‘What Is Going to Happen to Us?’ Inside ISIS Prison, Children Ask Their Fate/  
   !تقرير بالصور.. اإلرهابي الصغير "أطفال داعش" ضحايا أم جناة؟39

https://new.thebaghdadpost.com/ar/Story/33472/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A9
https://www.nytimes.com/2019/10/23/world/middleeast/what-is-going-to-happen-to-us-inside-isis-prison-children-ask-their-fate.html
https://new.thebaghdadpost.com/ar/Story/33472/تقرير-بالصور-الإرهابي-الصغير-أطفال-داعش-ضحايا-أم-جناة
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ُقضيةُالمحتجزينمنُُالمجتمعُالدوليُ.ُموقف5

ُُالتحديُاألصعب.5ُ.1ُ

لت قضية محتجزي التنظيم بالمخيمات والسجون  للمجتمع الدولي سواء  تحديًا كبيراً  شك 
ن ن هذه الحكومات فشلت حتى اآلإال إالمنطقة التي يعيشون فيها،  وأصلية من حكوماتهم األ

تحمل مسؤولياته تجاه في الوقت الذي يجب عليه  20موقف واضح حول مصيرهم. اتخاذفي 
 إلىدارة الذاتية، فاستعادة عناصر التنظيم اإل كاهل لقاء الثقل كله علىإ وعدمعناصر التنظيم، 

 ساسية لضبط ما تبقى منهم.، من الخطوات األتأهيلهمعادة إ واخضاعهم لمحاكمات عادلة و دولهم 
خطرًا  هم يمثلون  فبحسب تقديرهمموطنهم،  إلىعادة مواطنيها إ بية تسعى لعدم جنن الدول األإال إ

 29 نذكر منها: -فتباينت المواقف والردود حيال هذه المسألة على مجتمعاتهم، 

ُ.ُعجزُوتهّربُأوروبي5ُ.2ُ

هاب الجهادي، كونها تعرضت لهجمات متكررة في ر سجل مؤلم حيال اإلبوروبا أ تحتفظ
ودت أ، والتي 3090داعش في باريس عام  هجمات إلى باإلضافةسبتمبر،  99فترة ما بعد 

تعامل مع المكافحة االرهاب، وتطوير سياسات ل إجراءاتهاشخص، فبدأت بتعزيز  920بحياة 
، ألوروبارض كان نعمة دمير المستمر لخمافة داعش على األن التإقلين االرهابيين. كما المعت

، وهو انخفاض حاد مقارنة اً شخص 92بلغ حوالي  3090فعدد الضحايا من االرهاب في عام 
  ما المتبقية منهم عناصراللكن ما تبقى من و  .ما يزيد عن المئةوالذي تسبب بمقتل  3090بعام 
وتحدي صعب ل معضلة في مخيمات وسجون شمال شرق سورية، األمر الذي شك   محتجزة تزال

 :بسبب لديهم

ُ)عقوباتُمخففة(ُلإلرهابُضعفُقضائيُأ.

ن إال إ، لةيمدة طو عناصر التنظيم  العتقال تسمح وروبا في تنفيذ عقوباتأترغب 
 على عكسلفترات قصيرة،  رهابالمتهمين بقضايا إحيان يحكم على كثير من األ قانونها في

، تقريباً  عاماً  90 باإلرهابالمرتبطة  لإلحكاميبلغ متوسط عقوبة السجن حيث الواليات المتحدة، 
                                                           

40 Women and Children First: Repatriating the Westerners Affiliated with ISIS /  
41 The risks of ignoring former ISIS women members /  

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/208-women-and-children-first-repatriating-westerners-affiliated-isis
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/the-risks-of-ignoring-former-isis-women-members/
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مر معق د أ لشباب ارتبطوا بالتنظيم ولهم سجل بالعنف والتطرف وروبا فالحكم القصيرأما في أ
 فإعادتهمكثر خطورة وتطرفًا. أللسجن وهم في سن مبكرة، يصبحون  ، فعند مغادرتهموخطير

 23تعتبر مجازفة. لألوروبيينبالنسبة 

وروبية، هو مقاضاة هؤالء لفترة من الدول األمفضلة للواليات المتحدة والعديد السياسة فال
ية منظمة أ إلىمحاولة االنضمام  تمنع حتى قوانين بإصداربادرت الواليات المتحدة لذا ة، لطوي

المقاتلين  محاكمة جازتأيضًا أ فرنساو  ملكة المتحدة قانونًا مشابهًا،اعتمدت الم كماارهابية، 
خرى تفتقر لمثل لكن بعض الدول األ .جانب لمشاركتهم ضمن مجموعة تشكلت لغرض ارهابياأل

رهابية مثل الخطف علية في الجرائم اإللفادلة قوية على المشاركة أ إلىهذه القوانين، فهي تحتاج 
عقوبات  إلىتؤدي  قد التي 22،دلةمن الصعب الحصول على مثل هذه األ القتل، وقد يكون  وأ

خمس سنوات فقط قبل  إلىن تتراوح عقوبة الجهادي بين ثماث أقصيرة بالسجن، حيث يمكن 
 22الشوارع. إلىودتهم ع

جانب العائدين خمس سنوات، وفي متوسط عقوبة السجن للمقاتلين األ في بلجيكا، كان
سنوات  0المانية تزوجت من مقاتل داعشي بالسجن لمدة  امرأة حكم على  3091يوليو 

 20يكشف عن ضعف قضائي. مما، النضمامها لمنظمة ارهابية

ُدلةغيابُاألب.ُ

 طول كقتلأنظيم التي يمكن مقاضاتهم لفترات كبر على عناصر التأتتوفر عقوبات 
تتوفر مجموعة من مصادر حة، قد دلة واضأن هذا يتطلب إال إالمدنيين وتعذيبهم واستعبادهم، 

 22سرة،فراد األأحد أو أو اصدقاء لهم أن بجرائم عنف كشهادة من الضحايا دلة، لربط المتهمياأل
ذي يتباهى فيها و دليل على وسائل التواصل االجتماعي بما في ذلك الصور والرسائل الأ

و وثائق لعضويتهم في أدلة من ساحة المعركة، أأو خرين، آو محاولة لتجنيد أالداعشي بالقتل، 
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سلحة، ومصادر صابع على األقراص الصلبة، وبصمات األاألو حمولة، الهواتف المكالتنظيم، 
تفرض قيود على استخدام  فألمانيادلة مقبولة، ذلك ليس جميع هذه األمخابراتية. لكن رغم 

 كدليل. االجتماعي منشورات التواصل

عقاب الغزو أ تحديات كبيرة، خاصة في رية يشكل دلة في شمال شرق سو ن جمع األأكما 
 بأدلةو تقديم بعضهم أدلة، أبية بالقلق من فرار عناصرها دون ورو تشعر الحكومات األو التركي، 
 27ناقصة.

، 3092في سبتمبر  3970المتحدة رقم  لألممبعد اعتماد قرار مجلس االمن التابع و 
جانب، فاصبح لدى معظم الدول المقاتلين األ لمحاكمةقوانين  بإصداروالذي طالب الدول 

و دعمها، فالسويد أجماعة ارهابية  إلىاالوروبية تشريعات تسمح بمقاضاة العائدين النتمائهم 
 االرهاب. ألغراض، يجرم السفر 3092عام  إدخالهعدلت قانون تم 

وروبي، في كيفية تعريف عضاء في االتحاد األكن االختماف الكبير بين الدول األل
وروبية لتسجيلها الرجال ة بهذه القوانين تدين المحاكم األفما تزال هناك سوابق قضائيالجرائم، 

في المناطق التي  لإلدانةدلة كافية أش، كما انه من غير المرجح تواجد كمقاتلين في وثائق داع
غير قتالية  دواراً أدوا أنهم قد أسرى بظيم، فادعاء العديد من الرجال األكان يسيطر عليها التن

 20دلة.عند افتقار األ االدعاءاتكثير من الحاالت يصعب دحض هذه و طهاة، في أكسائقين 

ُسجونُحاضنةُللتطرفج.ُ

الكثير من ن أوروبية، بحسب تحليلهم الدول األ من التحديات الرئيسية التي تتخوف منها
إال و القاعدة، أوالعراق، وليس لهم أي صلة بداعش سوريا  إلىممن لم يسافروا  لديهم المعتقلين

 المعتقلين من عناصر التنظيمعادة إ مسألة  يرون فهم لذا  يات.يديولوجاستلهموا هذه األ نهمإ
 ن. كما أخرى، قد تسبب في تحول كل من في السجن لمتطرفأقضايا ب نمع معتقلي هموزج  

 مر قبماً على عناصره فاذا كان األ من وعبئاً على األ بالغاً  خروج هؤالء مع المتطرفين يشكل خطراً 
يهم ن لدصبح اآلأحكمهم وخروجهم من السجن، انتهاء مدة  يتطلب مراقبة عناصر التنظيم بعد

                                                           
47 Dworkin, A., op. cit., pp. 8-9. 
48 Dworkin, A., Ibid p. 7 
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بالعناصر  تأثرهم، خشية باإلرهابخرى ال ترتبط أبقضايا  مراقبة من كانوا متهمينمهمة 
 شخصاً  200توقعون مغادرة يرنسي انهم لفاشار وزير العدل أد ثناء فترة الحكم، فقأالمتشددين 

كمجرمين عاديين، ففي هذه الحالة  200متهما بقضايا ارهاب و  00رنسية، منهم لفامن السجون 
التكلفة  إلى باإلضافةكبير لديهم.  شخصا كمتطرف، وهو ما يشكل تحد   200سيتم التعامل مع 

 21لمراقبتهم. الباهظة

ُاستطالعُشعبيُ)رفض(د.ُ

عادة عناصرها من التي تستند عليها معظم الدول األوروبية حول إ  مور االخرى من األ
جري استطماع عام في فرنسا لعودة مقاتليه من التنظيم، حيث أالتنظيم هو الرفض الشعبي، فقد 

  00.طفالعارضوا عودة األ %27، لعودة البالغين، و% 01عارض 

ُ.ُحلولُغيرُمجدية5ُ.3ُ

ُبقائهمُبعيداًُإ.5ُ.3ُ.1ُ

في شمال شرق سورية معضلة لدى  سماميةتنظيم الدولة اإل محتجزي سببت قضية 
لذا فقد المتحدة والدول االوروبية وغيرها، لكثرة عددهم، وخطورتهم، وصعوبة الحل.  تالواليا

  عبر: بعادهمإمكنهم من يمامهم ولم يجدوا سوى خيار أعبًا صبح الخيار صأ

ُتجريدُالجنسية

عودتهم بهروبه من كرة جاذبية سياسية وعاطفية، مما يقلل من مخاطر لفااكتسبت هذه 
و قضاء فترة قصيرة في السجن، فتجريدهم من الجنسية يفيد السياسيون في أي بلد أالعدالة 

كونهم  ال ترتبط بالدول التي كانوا مواطنيها باإلرهابأي عملية تتعلق  تصبحغربي، حيث 
مقاتلون مجهولون، ولم يعودوا من رعايا البلد، وبالتالي تخلي بقون ، لذا يُ هامجردين من جنسيت

 شخاص منهم:دة أعمام على هذه القضية نفذت على ع  اإل ط  وقد سل   09الحكومة مسؤولياتها عنهم.
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 اد عتثناء وصولها أ، و 3092التحقت بالتنظيم منذ عام ، صل يمنيأمريكية من أ"هدىُمثنى"ُ
هذه  سيحرقن   نهن  أبممن يحملون جوازات امريكية وبريطانية وكندية واسترالية،  اءمع عدد من النس

سنوات اعتقلت قوات سورية  2ما يقارب  وبعد. نليها بعد اآلإبحاجة  ن  سْ ل   ألنهن  الجوازات 
ع ت الهول. وهناكمخيم  إلى ُنق لت ثم اثناء محاولتها الهروب،"هدى مثنى"  الديمقراطية عودة ال س 

، بلسان جنسيتهانها حاصلة على أنكرت أخيرة األال ان إ، كونها مواطنة أمريكية لواليات المتحدةل
امريكي ولم يتم قبولها  بعدم حملها أي جواز ، مدعياً 3091فبراير  30ارجيتها بومبيو خوزير 

ال يمنح دة، والقانون في الواليات المتح يمنياً  والدها كان دبلوماسياً  أن جةساس الح  أللسفر، و 
ن بعض المحامين، أال إممن ولدوا في الواليات المتحدة، الدبلوماسيين  طفالألمريكية الجنسية األ

وضع دبلوماسي عندما ولدت هدى، حيث انتهت  يأوالد "هدى مثنى" لم يكن يتمتع بن أصرحوا ب
نسيتهم دارة ترامب بتجريد مواطنيها من جإسي قبل والدتها، مستنكرين سياسة خدمته كدبلوما

 03بصورة غير مشروعة.

ربع سنوات مع التنظيم، وحظيت أمضت أقبة بعروس داعش، شابة بريطانية، لالمُ "شاميماُبيغوم"ُ
ل كبير بشأنها في بريطانيا، حصل جد 02ظهر أي ندم بانضمامها للتنظيم.باهتمام عالمي، ولم تُ 

نها ال أخرون آر المملكة المتحدة، وحذ   إلىلعودتها  حصر العديد من الوزراء بعدم السماأحيث 
 00تجريدها من جنسيتها البريطانية. إلىمر الذي دفع السلطات األ 02تزال تشكل تهديدًا محتممًا.

، بالرغم البنغمادشية وتحمل الجنسية الجنسية نها مواطنة مزدوجةألغاء جنسيتها بحجة إحيث تم 
جراء غير قانوني إما يجعلها كشخص بدون جنسية، وهو ، مبأنها من مواطنيها خيرةاألمن نفي 

 02بموجب القانون الدولي.

ُُقرارُتجريدُالجنسيةُوعواقبهُخطورة

مريكيين، ال وروبيين واألتجريد أي شخص من جنسيته وخاصة األ من الناحية العملية
كثر أصبحت أن الضوابط الحدودية أصعب، خاصة أالبماد ولكن سيجعله  إلىيمنع من تسلله 
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للتنظيم،  النضمامهمو التائبين أمن النادمين  وامن جنسيتهم قد يكوندوا ر  هشاشة، فالعديد ممن جُ 
 هذه الحالة يصبح هؤالء المقاتلون ب، والعودة للتطرف باالستياءشعروا ن يألذا من المحتمل 

كثر خطورة من الذين يتم أي، نانتماء قانو  أيلكون ردوا من جنسيتهم وال يمممن جُ  وغيرهم
 07بلدانهم بشكل قانوني. إلىاستعادتهم 

ُاحتواءهمُفيُالمنطقةتحدياتُ.6ُُ

ُتأمينهمصعوبةُ.6ُ.1ُ

من في ، مدى خطورة األ3091كي في اكتوبر خيرة عند التوغل التر حداث األظهرت األأ
بالسيطرة على فاظ قوات سورية الديمقراطية تالمنطقة التي تأوي المعتقلين، على الرغم من اح

على الرغم ف 00.ر ميزان القوى ن قرار الواليات المتحدة باالنسحاب، غي  إال إالمخيمات والسجون، 
ال ان نشر مقاتليها إمين هذه المخيمات والسجون، أمن ت الديمقراطيةمن تمكن قوات سوريا 

ن ك  م  الهجمات التركية المتكررة عليها، مما قد يُ كحراس قد ال يستمر في الوقت الحالي، نتيجة 
 01وضى للمحاولة للهروب واستهداف هذه المخيمات والسجون.لفحالة  استغمالمقاتلي التنظيم 

ُنقصُالخدماتُديزيدُالعنف.6ُ.2ُ

عدم االستقرار ونقص الخدمات والرعاية الطبية في الملحق االجنبي للمخيمات والسجون، 
بعد يوم، واندالع مواجهات يومية ومنتظمة بين النساء  العنف، وتصاعده يوماً  تأجيج إلىيؤدي 

منية غاثة، حيث منعت المخاطر األين مسؤولي هذه المراكز وموظفي اإلمن المعتقلين وب
ة ئلكارثة انسانية، ملي صبحت المنطقة مسرحاً أغاثة من توفير الخدمات الكافية و مجموعات اإل

 يفتقرون للغذاء الكافي والماء النظيف.، سكانها ضباألمرا

رعاية الفمحدودية فرص الحصول على  طفالكبر على األاأل تأثيرهاهذه الظروف لها 
 طفالسهال الحاد بين األحاالت كثيرة من اإل عن غالهول بل  مخيم الصحية تلحق ضرر بهم، ففي 
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 اق واسع،طالكبد على ن والتهاب نتيجة سوء التغذية، كما تم االبماغ عن مرض السل والحصبة
 20الرئوي وانخفاض حرارة الجسم. االلتهابوحاالت وفاة كثيرة، ناجمة عن 

ُرضيجادُمحاكمُبدديلةُعلىُاأُلإصعوبةُ.6ُ.3ُ

ُفيُسوريةُوالعراق

لحكومتين المطالبة بالوالية القضائية على المتطوعين االجانب لمن الناحية القانونية يحق 
 راضيها.أكونهم مذنبون بجرائم ارتكبت على ، سماميةاإلالذين انضموا للدولة 

و أحظر التعذيب في محاكمة عادلة ويُ  يضمن الدستور العراقي والسوري الحق اوبينم
 وغير القضائي في هاتين الدولتين ضعيفن النظام أن الدول الغربية ترى إالمعاملة السيئة، ف

قادرًا على تأمين الضمانات المازمة، وبالتالي ال يمكن لهذه الدول التدخل لحماية مواطنيها ممن 
لعدم تمكنهم من التدخل في شكل العقوبة المقررة، كونها  باإلضافةو العراق، أا في سورية كمو حُ 

 حكامأصدار إساسية، من فيزيد من مخاوف دول المعتقلين األمقررة من حكومات معترفة، 
 29و تبرئتهم.أمخففة، 

ُفيُتركياُ

العواقب الكارثية لسياسة ترامب في سوريا، تركت انعكاسات خطيرة لمحتجزي التنظيم، 
نفعها،  فقراره باالنسحاب، وسماحه لتركيا بالتوغل مقابل التعامل مع معتقلي التنظيم، لم تجد  

طلق أُ لتنظيم وقتًا طويمًا لديها، حيث محتجزي ا يقض  التجارب التركية السابقة، لم  إلى استناداً ف
 جدي.ملذا فهذا سيناريو غير  ،صفوفها ضمنسراحهم، وباتوا يقاتلون 

ن خطة حراسة تركيا للمعتقلين، غير حكيمة، ومحفوفة بالمشاكل، كونها تفتقر أكما 
تراكم لقضائي التركي يعاني من ن النظام اأ إلى باإلضافةللقوانين الخاصة بوضع المقاتلين، 

ن لديها ال عقوبة السجكما أن  وغيرها. ،3092عام  االنقمابناجمة عن محاولة  ،قضايالاف آال
 و يدعمها.أنه عضو في منظمة ارهابية أذا ما ثبت على المتهم بإتزيد عن السبع سنوات 
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عين والقضاة، د  الف من المُ حت تركيا اآلاشل، سر  لفاخرى، بعد االنقماب أومن ناحية 
 ،ن القضاء غير كفؤأ يؤكدا كثر مسؤولي مكافحة االرهاب خبرة في البماد، وهو مأممن كانوا 

دلة حسب زعمهم، وتم القبض عليهم أديد من عناصر التنظيم لعدم وجود طلق سراح العأُ  فقد
 23.باإلرهابهم مرتبطة تُ ومحاكمتهم من جديد في بلدانهم ب  

ُقدةُانشاءُمحكمةُدوليةُعُ .6ُ.4ُ

 22محكمة دولية بإنشاءد العديد من الزعماء الغربيين اقتراح قوات سورية الديمقراطية ي  أ
من القومي في مجلس األ ودعاكرة، لفادت الحكومة البلجيكية هذه ي  أو سورية، حيث أفي العراق 

تقلتهم قوات سورية المحكمة الدولية بمقاضاة جميع المقاتلين االوروبيين الذين اعبلجيكا 
س المشكلة، خرى التي تواجه نفول األن يتم بالتشاور مع الدألديمقراطية والحكومة العراقية، و ا

دون سن العاشرة  طفالن يتم احتجاز المقاتلين االرهابيين في معسكرات المنطقة، واألأعلى 
كل واحد منهم  حالة ما ما فوق سن العاشرة سيتم تحليلأالوطن،  إلىيتلقون المساعدة للعودة 

 على حدا.

عناصر التنظيم المحتجزين لديها، لكسر  فكرة محاكمةوقد ايدت قوات سورية الديمقراطية 
شرعية تمكين عادة مواطنيها. فعدم إ ى العديد من الحكومات التي ترفض هذا الجمود والتردد لد

مدى طويل، يرى قادة قوات مين هؤالء المعتقلين على أوات وافتقارها للدعم اللوجستي لتهذه الق

                                                           
62 Nobody Has a Plan for ISIS Fighters Detained by Kurds in Syria/  

المحكمة الجنائية الدولية: ينظم عمل  المحكمة الجنائية الدولية نظاُم روما األساسي الذي يمنح المحكمة  22
(، وهي أن 92و 93اختصاصًا ووالية محددين ومعرفين. ويتسم نظام روما األساسي بسمة أساسية )المادتان 

( إذا قبلت الدولة 9دى الحاالت اآلتية: )المحكمة ال يجوز أن تمارس اختصاصها على الجرائم الدولية إال في إح
( أو إذا قبلت الدولة التي يكون الشخص المتهم 3التي ارُتكبت الجريمة في إقليمها اختصاص المحكمة، )

( أو إذا أحال مجلس األمن الحالة إلى المدعي العام متصرفًا 2اختصاص المحكمة، ) ارعاياهبالجريمة أحد 
 األمم المتحدة. بموجب الفصل السابع من ميثاق

وُيجري مكتب المدعي العام بالمحكمة أعمال تحقيق ومقاضاة مستقلة ونزيهة في جرائم اإلبادة الجماعية والجرائم 
ضد اإلنسانية وجرائم الحرب. وقد فتح مكتب المدعي العام تحقيقات في: أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، 

الوسطى، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومالي. وُيجري المكتب أيضًا  ودارفور بالسودان، وجمهورية أفريقيا
لية متصلة بالحاالت في أفغانستان، وكولومبيا، وجورجيا، وغينيا، وهندوراس، والعراق )االنتهاكات  دراسات أو 

 المزعومة على يد قوات المملكة المتحدة(، ونيجيريا، وفلسطين، وأوكرانيا.

https://theintercept.com/2019/10/17/syria-turkey-kurds-isis/
https://theintercept.com/2019/10/17/syria-turkey-kurds-isis/
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كون المماحقات القضائية 64ُمحكمة دولية لهم. إنشاءفضل الحلول هي أن إالديمقراطية، ة يسور 
مجتمع الذي ارتكبت فيه الجرائم، ثيرًا عندما ُتعقد داخل الأكثر تأن تكون أائم الدولية يمكن للجر 

رادة سياسية، وقدرة قوية في إديات قانونية وعملية، حيث يتطلب ن هذا الحل البديل يطرح تحأال إ
النظام القانوني، لذا تحتاج المحكمة الدولية لمفاوضات مكثفة ودعم واسع سياسيًا وماليًا لتحقيق 

20ُالنجاح.

من  أنه بالرغم 3090شار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في عام أوبحسب ما 
، كان يقودها سماميةال ان الدولة اإلإجرائم ضد االنسانية وجرائم حرب، جانب شاركوا في أوجود 

 التأسيسيةسورية والعراق )واالثنين ليس طرفان في المعاهدة  ن منول مواطنو في المقام األ
ات الوطنية. وال ول على عاتق السلط( وتقتضي المسؤولية في المقام األللمحكمة الجنائية الدولية

يجوز للمحكمة بموجب نظام روما نه أراضيها. غير أي اختصاص اقليمي على أمتع المحكمة بتت
ساسي ان تمارس االختصاص الشخصي على من يزعم ارتكابهم الجرائم من رعاية أي دولة األ

شخاص كثر األأعلى  حالياً  (مدتاعتُ ) نْ إلذا تقضي سياسة المحكمة  فقط. طرف في المعاهدة
ية آخرين دون الف المقاتلين اآلآئم حرب. أي القادة، وهو ما يترك ارتكاب جرامسؤولية عن 

 محاكمة وفق سياستها.

ولية لهذه الحالة محدود أساس االختصاص المازم لفتح دراسة أن أدعي ص المُ ل  وخ  
ل ناجعة، بُ بوجود حاجة ملحة للمساعدة في تحديد سُ األعضاء شعور الدول لكن في حال  .للغاية
من التابع و من مجلس األأ في المعاهدة( طرافغير األ) المعنية صدور قرار من الدول من ال بد
 22.نظامها األساسيمر مستقل كليًا عن أ وهذايقضي بمنح االختصاص للمحكمة المتحدة  لألمم

سنوات، ومن تستغرق المقاضاة في المحكمة الجنائية الدولية لكن ما يصعب األمر أن 
كرة في االتحاد لفان طرح أكما  شخاص.عدادًا كبيرة من األأ م المحكمة حاك  تُ  نلالناحية المؤسسية 

لذا ال توجد محكة دولية تحل مشكلة المعتقلين من  .اآلراءالتوافق في  إلىفتقر يوروبي األ
على تولي رعاياها، وبنفس الوقت  عناصر التنظيم في سوريا والعراق ما لم تتفق كل الدول مسبقاً 

                                                           
64 Belgian government supports international prosecution for ISIS fighters 
65 The Risks of Repatriating—Or Not—ISIS Foreign Fighters from the West  

بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بشأن الجرائم المزعومة التي ارتكبتها الدولة  22
  اإلسمامية في العراق والشام

https://www.kurdistan24.net/en/news/7197e86f-4223-47ec-9968-3606453166a1
https://georgetownsecuritystudiesreview.org/2019/04/10/the-risks-of-repatriating-or-not-isis-foreign-fighters-from-the-west/#_edn12
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=otp-stat-08-04-2015-1&ln=Arabic
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=otp-stat-08-04-2015-1&ln=Arabic
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حاكمون بمحاكمها وبموجب خر وال يُ آعية احتجاز مواطنين في سجون بلد المشرو من غير 
 27قوانينها الخاصة.

ُخالياُمتحررة.6ُ.5ُُ

وطانهم بعد أ إلىسرى الحرب واعادتهم أطماق سراح إيجب  بموجب القانون الدولي
ن إخرى، فأ ألسباباحتجز  لمنما بالنسبة أعدا الذين ارتكبوا جرائم حرب (، انتهاء القتال ) ما 

سباب التي ال هم في نهاية النزاع، عند غياب األعن باإلفراج - يوصي وال يفرض -القانون 
 تستدعي اعتقالهم.

احتواء خطر التطرف،  عمال العدائية، على الرغم منكن في سوريا والعراق لم تنتهي األل
ن قادتها والعديد من مقاتليها ما زالوا طليقين، واجبروا إال إراضي التي استولى عليها، واستعادة األ

لوا فيها خمايا لتواصل الكفاح المسلح، وفي القرى التي شك   إلىعلى العمل سريًا، حيث عادوا 
 الوقت نفسه يمارس التنظيم قدر من النفوذ القسري في المناطق التي فقدها. 

سوريا والعراق  إلىنب ممن قدموا جاينطبق بشكل خاص على المقاتلين األ هنا الحديث
تحت و كمقاتلين أالمحليين للبقاء على قيد الحياة للقتال كجهاديين، ولن يميلوا كما السكان 

خرى، وهي سمة للجهاد العالمي، حيث يهاجر أيمكنهم اعادة االنتشار في جبهات رض، األ
 20الصراع العالمي لسنوات.خرى، وبهذا الشكل لن ينتهي أ إلىالمقاتلون من ساحة المعركة 

ُخاتمةُوتوصيات

ال بد من القول ان الحقائق ال تقتصر على المجاممات أو األخبار السارة، في النهاية 
منظمة  تمجموعال تركهحقيقة  ال ُيخفيفاستعادة المدن وقتل رأس التنظيم )ابو بكر البغدادي( 

نهم "تركة سف يطوق الجميع، إ، مهمتها القتل والحرق، يبدون كحزام ناومستعدةوُممنهجة 
 ستبقى لعنة تلحق الجميع وتحصد األرواح وتحتل األراضيداعش"، من محتجزين وخمايا نائمة 

 تحت مسمى "الجهاد" ما لم يتحرك الجميع لحله من الجذور.

 
                                                           

67 Jenkins, M., op. cit., p. 18. 
68 Jenkins, M., op. cit., p. 15. 
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ها تحل جانب من ُعقدة وفي ظل هذا العجز ال يسعنا سوى تقديم بعض التوصيات عل  
 : وهي التنظيم ةك  ر  ت  

استقرار الوضع في شمال شرق سورية، فعدم االستقرار هناك يزيد من خطر فرار العديد من  -
لتنفيذهم لهجمات  باإلضافةعناصر التنظيم من مختلف الدول واالنضمام لجماعات جديدة، 

 وروبا.أو أوسط ما في الشرق األإجديدة وتجنيد العديد من العناصر 

هم والنازحين، مما يخفف من أطفالعوائل التنظيم و  لتأهيلفها رش عمل تثقيفية وتكثيايجاد و   -
 طابع العنف لديهم.

ل بُ و عدم ايجاد سُ أ الجنسية فإلغاءكثر خطورة، مور األالجنسية من األ بإلغاءالحلول المتعلقة  -
ليه، إ يلجؤون خر آ، لعدم وجود أي مكان عادة التطرفإ ة لدى هؤالء العناصر يشجعهم على بديل

. خرى أماكن أو جماعات متطرفة في أانضمامهم للتنظيم في سوريا امامهم هو  الوحيد فالسبيل
 صلي ومحاكمتهم. موطنهم األ إلىفضل اعادتهم لذا سيكون من األ

خطوة ضرورية لمنع ك، واالطفال اعضاء داعش السابقين، بمن فيهم النساء تأهيلعادة إ  -
لون مصدر خطر لبلدانهم شك  فتجاهلهم سيجعلهم يُ . للعنف من الظهور، ووضع حدالتطرف 

 وحتى المجتمعات المحلية في سورية مما سيزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

 مكانيةإلمل معهم ، العاالدارة الذاتيةزين لدى جعلى الحكومات ممن لديهم مواطنين محت -
ن يتم أ إلىمن وانساني، آء مرافق الحتجاز المعتقلين بشكل بنا، كليات عدالة مشروعةآتطوير 

 بشكل نهائي. بأمرهمالبت 

محاكمة عناصر التنظيم، في المناطق التي ارتكبوا فيها الجرائم، واكتساب شرعية محاكتهم  -
محكمة دولية  إلنشاءو السعي أ. ة الديمقراطية، والحكومة السوريةعبر التنسيق بين قوات سوري

م هذه المحكمة مختصين دوليين من لمقاضاة مرتكبي الجرائم وباقي المعتقلين، على ان تض
و جرائم أالجماعية وجرائم ضد االنسانية  باإلبادةن تشمل المحاكمة باقي المتهمين أعضائها، و أ 

 رهابية.قط المنتمين للجماعات اإلحرب، وليس ف
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راضي التي ألو المدانين، في اأفية العديد من الموقوفين و تصأوضع ترتيب يقوم على غربلة  -
ضد تنظيم  لفحاي حملة الت، وتكون تحت رعاية نفس الحكومات التي شاركت فُيحتجزون فيها

 ضروريًا في مهمتها. ، واعتبارها عنصراً سماميةالدولة اإل

بيئة  لخلقالبنية التحتية تحسين ربين، المقابمات، المتدــ )تقييم مبدئي لتقييم الموارد المطلوبة، ك -
 ة.ات االنسانية والنفسية المحتملزمسيمنع األ مما (فرز القاطنين ،سين ظروف المخيماتتح ،منةآ


