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 تقديم  

هزيمة "داعش" العسكرية وسقوط عاصمة الخالفة ، ضربة قاسمة للتنظيم االرهابي، لكن ذلك ال يعني بالضرورة أنها  يمثل إعالن  

 الهزيمة النهائية ،  وذلك بسبب وجود ثالثة تحديات أساسية عامة.

 ال تعني نهاية التحدي األمني للتنظيم،  
ً
بالعكس،  هناك دالئل ومؤشرات على التحدي األول هو: التحدي األمني : هزيمة التنظيم عسكريا

تغيير التنظيم الستراتيجيته، فهناك بعض القوات من بقايا مقاتلي التنظيم في نفس املناطق التي كان يتواجد بها ولم يتم القضاء عليهم  

 بعد ، وعلي االغلب أنهم تحولوا لخاليا نائمة. 

 التحدي الثاني:ما يعرف بـ "التحدي األيديولوجي" أو "الفكر 
ً
 وعقائديا

ً
مبنية على    ي": حيث يعتمد التنظيم على منظومة متشددة فكريا

ي  تقديم األدلة ملناصريها بتبرير أفعال "القتل والتهجير والسبي للنساء وغيرها من املمارسات املنافية للشرائع"؛ لذلك فان الحل يكمن ف

 يفتقر الي خطاب جديد ضمن مشروع وطني بديل.  املواجهة الفكرية ، وبالتالي فإن مواجهة تنظيم "داعش" بشكل فكري 

 للعديد من الدول العربية، 
ً
 حرجا

ً
 أمنيا

ً
التحدي الثالث: العائدون وأسرهم: يعد هذا امللف "العائدون من الدواعش للدولة" موضوعا

 ، يضاف ملشكلة املقاتلون العائدون من تنظيم داعش هو أسرهم ، كزوجاتهم  
ً
وأبنائهم وكيفية التعامل معهم ، حيث  واألوروبية تحديدا

 
ً
 .اختلفت سياسات الدول نحو هذه املجموعة او هذه الفئة بين من يقبل بعودتم أو من يرفض ذلك تماما

وعلى الرغم من غروب داعش من الساحة عسكرًيا ، فإن قوتها اإليديولوجية تظل قائمة، ويخش ى العديد من السياسيين واملحللين أن  

  - على الحدود العراقية والسورية  -خيمات الداعشية   امل الجهادية تهديًدا في منطقة الشرق األوسط وخارجها في ظل وجود  تظل الجماعة  

، كقنبلة موقوتة توجد بها العوائل الداعشية من أطفال ونساء من مختلف الجنسيات تحمل بداخلها بذور الفكر الجهادي املتطرف  

 ة و أشد قسوة. خطور  كنواة مليالد داعش جديد أكثر 

 حجم املشكلة 

في مارس   إلى مخيمات  اآل،    2019أعقب هزيمة داعش  نقلهم  تم  في مناطق شمالى سوريا  الف من األطفال واألرامل )عوائل داعش(، 

 ليبيا". والعراق أبرزها هي "الهول ومخيم حمام العليل والسالمية والجدعة وعين عيس ي، باإلضافة إلى مخيمات بمدينة صبراته في 

( ثالثة 13اثنان وتسعون ألفا )العراقيين والسوريين( ، ذلك باإلضافة الي الى )  92نساء( حوالى     – تقدر أعداد عوائل داعش )أطفال  

  )من األجانب( من جنسيات مختلفة ، وبذلك يبلغ مجموع عوائل املخيمات الداعشية  
ً
 مائة وأربع وعشرون ألفا . 124عشر ألفا

التى ال ليس   ات الداعشية في سوريا والعراق تحت إدارة السلطات الكردية )والتي تسمي قوات سوريا الديمقراطية(،تقع معظم املخيم 

 أن تساعدها عبر استعادة مواطنيها، بينما تقع
ً
 بها املوارد الكافية لضبط ومراقبة هذا العدد الكبير من الناس، وقد ناشدت الدول مرارا

 . الليبيةتحت سلطة الحكومة   املخيمات الداعشية في ليبيا
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ساءت األوضاع اإلنسانية داخل املخيمات وضعف معها الوضع األمني، ومع مجيء جائحة فيروس كورونا وإغالق الحدود الذي بدوره 

ة  قطع مسارات حيوية إليصال املساعدات إلى شمال شرقي سوريا، أصبحت األوضاع كما وصفتها األمم املتحدة " فظيعة" و"غير إنساني

 علي االطالق"، وبالطبع ال يخلو املخّيم من الحوادث األمنية الخطيرة.

ركوا سيتعرضون لالنتهاك والهالك، وهم مجموعة من األطفال اليتامي  املخيمات الداعشية    أكثر من نصف أعداديمثل األطفال  
ُ
، ولو ت

ون على أرضيات املخيم وأجسادهم غارقة في األوساخ ،  يرقد    ليس لديهم مأوي، وهم وال يذهبون للمدارس واليتلقون أي تعليم ، فقط 

 ؛ وكان ذلك   209توفي    2020وبعضهم يموتون من اإلسهال الحاد واألمراض الشبيهة باإلنفلونزا" ، وخالل عام   
ً
"سوء األحوال  جراء    طفال

 الشديد في الرعاية الطبية.الصحية واملعيشية"، باإلضافة الي نقص في األدوية واألغذية، وبالتالي النقص 

للهروب، املحاوالت  بعشرات  داعش  نساء  شبكات    قامت  تديرها  التي  الداعشية  املخيمات  تمويل  محاوالت  بريطانيات  نساء  يترأسن 

ن  مرتبطة بـ"داعش" عن طريق أنظمة التمويل غير التقليدية، مثل العمالت الرقمية وتطبيقات تحويل األموال باستخدام بتكوين وويستر 

يونيون إلرسال )االموال( إلى بلدان أخرى، ثم يصل املبلغ إلى تركيا قبل أن ينقل إلى سوريا ليتسلمه الشخص الذي يرسله للمخيمات 

 من  
ً
إقليم كردستان خصوصا الكردية،كما يعاني  املتواجد من قبل السلطات  الفراغ األمني  املال للمهربين ؛ مستغلين  من أجل دفع 

ألف دوالر   15، حيث تبلغ الرشاوي املقدمة للحراس األكراد حوالى     2019د والرشاوي بصورة كبيرة خالل عام  ارتفاع مستوي الفسا

تركيا  للسيدة الواحدة للهروب إلى تركيا أو إدلب ، ونجح املئات منهم في إلى مناطق املعارضة السورية املدعومة من تركيا ، وبالتالي ثم إلى 

 مستمر.نفسها،واملحاوالت في تزايد  

املعتقالت "الداعشيات" في املخيمات الداعشية ال تظهر عليهن عالمات الندم، بل واألدهي تحاول بعضهن تنشئة أطفالهن كـ "قنابل   

األوالد املوجودين ."جيل جديد من داعش!  لبناء  موقوتة بالزواج من  املهاجرات  النساء بقسم  ، هو قيام  ، إضافة وجود كارثة كبرى 

بلوغهم؛ ألن حسب فكرهم دولة داعش باقية، وهذه مأساة، يجسدون أطفال هؤالء النساء الفكر الديني املتطرف وفي   باملخيم بمجرد

االجتماعي شريط فيديو يكشف عن   التواصل  "قنابل موقوتة"، حيث ظهرفي وسائل  برامج ملكافحة ذلك سيمثلون  ظل عدم وجود 

"هللا   لـ"داعش" على مقربة عمود كهربائي في مخيم الهول ، وكان األطفال يهتفون   مجموعة من األطفال والنساء مجتمعين حول علم أسود

أكبر" ، كما نشر تنظيم داعش في وقت سابق ، مجموعة من األطفال وهم يطلقون النار على من وصفهم التنظيم بـ" الجواسيس"، وكان  

ر صحفية أنها عرضت قصة طفل في املخيم، يبلغ من العمر  من بينهم طفل بريطاني وآخرون من دول عربية مختلفة ، كما لفتت تقاري

سنة، ذلك الطفل ذبح صديقه الطفل مثله ألن والدته "املتطرفة" طلبت منه ذلك، ، هؤالء األطفال الذين يعرفون بأطفال الخالفة     16

 ا هم النواة لجماعات داعشية مستقبلية.يحملون  بذور الفكر "الجهادي املتطرف " املنتظرة في العالم خالل املرحلة القادمة؛ ليكونو 
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 الوضع الحالي في املخيمات الداعشية 

 السلطة واالدارة  وضع املخيم  اسم املخيم  الدولة 

 الهول  سوريا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الهول علي ما ال يقل عن   شخصا، هم:    62498يحتوي مخيم 

الجنسية العراقية"،  شخصا من   30694عائلة عراقية " 8286

تشمل    6270"و سورية  الجنسية    22626عائلة  من  شخصا 

من جنسيات    - شخص    9178أي    – السورية"، وبالنسبة للبقية  

 .عائلة 2677أوربية وآسيوية وإفريقية وغيرها ضمن 

واألطفال   واألرامل  الزوجات  علي   
ً
ايضا الهول  مخيم  يحتوي 

% من    80ثر من  أك   -وغيرهم من أفراد عائالت مقاتلي داعش  

عددهم   يبلغ  والذي  واألطفال.    62سكانها  النساء  من  ألًفا 

حوالي   ولكن   ، السوريين  أو  العراقيين  من   10000الغالبية 

دولة أخرى يقيمون في منطقة منفصلة مؤمنة    57شخص من  

داعش   أنصار  من  منهم  كثير  امللحق.  باسم  تعرف  للغاية 

 املتشددين. 

جميع السوريين على دفعات خالل  وتستعد إدارة املخيم إلخراج  

إال أن نحو   النظام    16األسابيع املقبلة،  منهم من مناطق  ألفا 

يتم   حيث  إلخراجهم،  كبيرا  عائقا  يشكل  ما  وهو  السوري، 

يتم   ال  كي  لهؤالء  لتأمين ضمانات  املتحدة  األمم  مع  التفاوض 

التعرض لهم ومالحقتهم من قبل أجهزة النظام األمنية، والسيما  

 .البيتهم الساحقة من عوائل عناصر تنظيم داعشبأن غ

مطلع    
ُ
لعوائل   30نحو    2020ومنذ هروب  ومحاولة  عملية 

من   بكثير  داعش  نساء  قامت  ،فقد  داعش  تنظيم  عناصر 

مناطق   إلى  املخيم  من  للهروب  بالعشرات  تقدر  املحاوالت 

 املعارضة السورية املدعومة من تركيا ثم إلى تركيا نفسها 

 السلطات الكردية  
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من بعضهن  أشهر،    هربت  بضعة  قبل  الشخصيات  كبار 

مستغلين ذلك الفراغ األمني والفساد االداري املوجود من قبل  

السلطات الكردية وتمكنت بعض النساء من الهرب بعد دفعهم 

 ملسؤولين وحراس." مبالغ مالية "رشاوى 

وشرطة   بهن  خاصة  محكمة  األجانب  )داعش(  نساء  شكلن 

في   بما  عقوبات،  بفرض  ويقومن  الالجئين  شرعية،  قتل  ذلك 

املخيم،   الجانب اآلخر من  العراقيين والنازحين السوريين على 

وحتى ال يتوانين عن قتل األطفال عندما يعصون أوامر املجلس  

 املشكل من قبل  

 .نساء التنظيم

بتشكيل مجموعة من األطفال أطلقوا عليها  تقوم  بعض النساء  

هؤالء   لتدريبهم،  ؛  الخالفة"  يتم  "أشبال  املتطرفين  األطفال 

تدريبهم على ذبح الدجاج واملاعز كممارسة لقطع رؤوس البشر  

 .وليصبحوا انتحاريين فيما بعد

املخيم   خارج  من  الجناة  معظم  مجئ  املؤسفة  الحوداث  من 

عليه محكمة   الذي حكمت  الشخص  ويقتلون   
ً
ليال ويتسللون 

 التنظيم في املخيم باإلعدام.

 من البلدان األصلية لعائالت مقاتلي طلبت اإلدارة الكردية   
ً
مرارا

تلقت   لكن  املحتجزين،  مواطنيها  جميع  استعادة  "داعش" 

استجابات قليلة من هذه الدول تكاد ال تذكر ، والجدير بالذكر  

 من النازحين،    60تحول مخيم الهول الذي يضم أكثر من  
ً
ألفا

معظمهم من النساء واألطفال، إلى مركز رئيس ي لشبكة داعش  

املالية، مما يساعد في نقل احتياطاته املالية التي تقدر بحوالي 

 .مئة مليون دوالر

 مخيم الروج   سوريا

 

 السلطات الكردية  شخص )أطفال ونساء(  1800
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املخيمات   بقية  من  أفضل  لكنها   ، صعبة  املعيشية  االوضاع 

 السورية ، هناك تخوف كبيرمن تفش ي فيروس كورونا . 

 عائلة من النساء واألطفال األجانب .  76االستجابة نقل تم 

نقل النساء   عائلة سيتم نقلهم ، حيث سيتم    395من إجمالي  

خالل   املتحدة  األمم  مع  التفاق  دفعات،وفقا  على  واألطفال 

 املرحلة املقبلة . 

 

 عين عيس ي   سوريا

 الحدود التركية 

 

 كيلو متر بالقرب من الحدود التركية   30يبعد حوالى 

حوالى   يضم  تنظيم    13،  عائالت  أفراد  بينهم   ، ألف شخص 

 )نساء وأطفال (. 

التنظيم   عناصر  من  عائالت  بين  ومعارك  صراعات  حدوث 

نازحين؛مما بإغالق    ومدنيين  قرارت  السلطات  اتخاذ  الى  أدي 

الكثير  ، هروب  الى جهات    من املخيم  العناصر االرهابية املدربة 

من   والغالبية   ، الكردي  األمني  الفراغ  ظل  ،في  معلومة  غير 

 العائالت ذهبت للمخيمات املجاورة.

 السلطات الكردية 

امرأة من أصول أجنبية محتجزة في السجون    2000يوجد به   مركز إيواء مصراتة  ليبيا 

 الليبية، من زوجات مقاتلي داعش.

م سرت  عام  كانت  من  داعش  لتنظيم  حتى    2015عقال 

عندما طردت القوات الليبية املدعومة بغارات جوية    2016عام

أميريكية التنظيم. وانضم مئات من املتشددين األجانب لتنظيم  

 .الدولة في سرت

نهاية   عند  اعُتقلوا  الذين  واألطفال  النساء  من  عشرات  وكان 

كان يتم قيادة الحملة  القتال محتجزين في مدينة مصراتة التي  

 .العسكرية في سرت منها

 الحكومة الليبية  
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ويضم هؤالء مواطنين من تونس ومصر والسودان والسنغال  

 وتشاد والنيجر. 

  العراق 

 

أعلنت الحكومة العراقية غلق ثالثة مخيمات بمحيط بغداد،  

 .ومخيما في كربالء إلى جنوب العاصمة، وآخر في ديالى في الشرق 

وتحاول الحكومة العراقية إنهاء املخيمات املوجودة بإراضيها ؛  

نظرا ملا تسببه لها من أزمات  ، لكن اآلزمة الحقيقية في تقبل  

 املجتمعات العراقية لبقايا تنظيم داعش )أطفال ونساء( . 

 

 حمام العليل   العراق 

 

 أسرة ترأسها امرأة.  1250أسرة ، حوالي   1881تتواجد به 

من   املحلية  كثيرا  مجتمعاتهم  زالت  ما  املخيمات  في  املقيمين 

 .تمنعهم من الرجوعلنهم محسبوين على تنظيم داعش

 5تم إغالقه ونقل معظم األسر الى الجدعة 

 السلطات الكردية 

 السالمية   العراق 

 

،    2021تم إغالقه ، وعودة النازحين إلى ديارهم في بداية عام  

 .5والبعض ذهب الى مخيم الجدعة 

 السلطات الكردية 

 1الجدعة العراق 

 

، مع عودة الكثير الى ديارهم  في نهاية    1تم إغالق مخيم الجدعة  

 .5، وتحول الكثيرين الى مخيم الجدعة 2020عام 

 السلطات الكردية 

جنوب    5الجدعة  العراق 

 املوصل 

من    8800 مجموعة  يضم    ) وأطفال  ونساء  رجال   ( شخص 

  ، العراقيين  ،  النازحين  العراقية  داعش  وأسر  عوائل  بخالف 

يعيش أوضاعا إنسانية صعبة للغاية ، إفتقاد متطلبات الحياة  

العراقية عن قرار إغالقه الن   الحكومة   ، تراجعت  األساسية 

بسبب   ديارهم  إلى  العودة  يستطيعون  ال  املخيم  في  العالقين 

 ارتباط معظم أفراد عائالتهم بتنظيم داعش 

 السلطات الكردية 

 وقف الدولي من القضية امل

 2019االمريكية   أميركيين من عوائل "داعش" للحكومة 8سلمت السلطات الكردية  الواليات املتحدة 
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أعضاء   عائالت  من  االطفال  من  وستة  أمريكيتين  سيدتين  بترحيل  االمريكية  السلطات  قامت 

 املتحدة.مشبوهين في تنظيم "الدولة اإلسالمية" )داعش( إلى الواليات  

دولية   االكراد   محكمة  إنشاء  أو  لديهم  املحتجزين  مواطنيها  باستعادة  املعنية  الدول  األكراد  يطالب 

 الدول األوروبية، تصر على عدم استعادة  
ً
ملحاكمة الجهاديين، إال أن معظم الدول، وخصوصا

 .مواطنيها

السوريين والعراقيين  إلى مدنهم في سياق  بدء السلطات الكردية إرسال مئات النساء واألطفال  

 جهود أكبر إلجالء السكان السوريين من مخيم الهول. 

تعتبر أول دولة طالبت باستعادة أطفال داعش الروسيين ، وصارت أول دولة بادرت إلى استعادة   روسيا

معسكر   أطفال  من  النووي  الحمض  عينات  مؤخرا  بعدما جمعت  العراق،  من  داعش"  "أيتام 

هول الذين ال تعرف جنسياتهم ألنهم ولدوا في سوريا أو أدخلوا إليها من قبل ذويهم عندما كانوا  ال

 في سن الرضاعة. 

 طفل وأفراد أسرهم.  1000وأعادت ما يقرب من 

اليتامى ،ونجحت الحكومة   النرويج  باألطفال  يتعلق  ما  في  إلى حل  التوصل  النرويجية  الخارجية  طالبت 

 ة أيتام نرويجيين إلى بلدهم النرويجية إرجاع خمس

داعش   فرنسا إلى  انضممن  اللواتي  النساء  تعتبر   ، داعش  عوائل  إعادة  الفرنسية  الحكومة  رفضت 

 مقاتالت يجب محاكمتهن حيث ارتكبن جرائمهن املزعومة، أي في دولتي سوريا أو العراق. 

نحو   انضم  حيث   ، داعش  في  أوربية  مجموعة  أكبر  الفرنسيون  فرنس ي    1700يشكل  مواطن 

 لصفوف تنظيم "داعش" اإلرهابي .

بنحو   داعش  عوائل  من  أوروبية   مجموعة  أكبر  الفرنسيون  يشكل  في    300كما  وطفل  امرأة 

 املخيمات. 

بعضهم   ولجأ   ، ذويهم   استعادة  في  املواطنين  اسر  رغبات  مع  الفرنسية  الحكومة  تجاوب  عدم 

 للقضاء . 

 من املخيمات الداعشية ، إال أنها ترفض اعادة   ط 30استعادت حكومة فرنسا حتى اآلن نحو 
ً
فال

 النساء والرجال. 

إعادة فرنسا   في  بمجهودات محدودة  الحكومة  الجنسية    10قامت  العالقين  ذوي  أطفال  من 

 عام.14الفرنسية من مخيمات شمال شرقي سوريا ، كما أعادت سبعة أطفال دونعمر 
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انت قريبة من املوت بسبب نقص الرعاية الطبية،  سنوات ك   7قامت الحكومة اعادة فتاة فرنسية  

إلى باريس لتلقي العالج املناسب، تاركة وراءها والدتها،   إال أن فرنسا أرسلت طائرة طبية نقلتها 

، وهو مخالف للقانون الدولي واألنساني .
ً
 وشقيقين وأختا

الجنسية التونسية إلى  طالبت الحكومة تسليم زوجات مقاتلي تنظيم داعش وأبنائهم من حملة   تونس 

 .تونس خالل األيام املقبلة، وذلك بعد االنتهاء من إجراءات التحقق من هوياتهم

اإلنسان    لحقوق  التونس ي  املرصد  من   أكد  أكثر  تنظيم    22تسليم  عناصر  زوجات  من  امرأة 

.   39داعش اإلرهابي املحتجزين بالسجون الليبية وحوالي 
ً
 طفال

الحكومة   الوطنية  حاولت  اللجنة  إشراف  تحت  واألم  األب  فاقدي  بعض  استعادة  التونسية 

ملكافحة اإلرهاب، باإلضافة إلى آخرين سلمهم الهالل األحمر الليبي للسلطات التونسية في بداية  

 السنة الجارية. 

طفل من أبناء مسلحي تنظيم    146طالب مرصد الحقوق والحريات في تونس، بإجالء أكثر من  

 .سيين، املوجودين في مخيمات سورية ومناطق ليبيةداعش التون

يوجد في مخيمات على الحدود التركية السورية التي تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية،  

 .آخرون في سجن بدولة ليبيا  36من العمر، فيما يقبع  13أطفال ال تتجاوز أعمارهم الـ 110

ا كّن زوجات ألفراد من تنظيم داعش اإلرهابي، برفقة  امرأة من غان  11قامت الحكومة بترحيل   غانا 

 أطفالهن. 

تخذ حاليا   الجزائر  
ُ
السلطات الجزائرية وافقت على استالم املتهمات، مشيرة إلى أن اإلجراءات القانونية ت

 .بهذا االمر

صفوف تنظيم  تمكنت الحكومة السودانية من استالم  أربعة أطفال سودانيين قتل آباءهم في   السودان 

 .داعش في مدينة سرت الليبية العام املاض ي ،وقام القنصل السوداني بإعادتهم إلى بلدهم

 طفل و امرأة. 100اعادة  تركيا 

 غير أن من املفزع القول ان هناك االالف من األترك أنضموا الى تنظيم داعش. 

قرار   املانيا   ، وهو  الهول بسوريا  من مخيم  الثالثة  أطفالها  مع  أم  باستعادة  برلين  في  حكمت محكمة 

 عكس رغبة الحكومة  األملانية  

 . رعاية أطفال داعش ذات األصول األملانية تطالب الكتل البرملانية  الحكومة األملانية،

https://www.dw.com/ar/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/a-49566853
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التطرف بين    ترفض الحكومة استعادة األطفال من املخيمات الداعشية ، معللة ذلك إن مستوى 

 األطفال واملراهقين مرتفع.

 ان أعمال العنف الفعلي واللفظي تزداد من هذه املجموعة. 

 

 من  مواطنيها من املخيمات السورية.  307أوزبكستان  اعادت دولة  أوزبكستان 

 من مواطنيها .  100عملت دولة اوزبكستان على إرجاع أكثر من 

 من عوائل داعش املوجودين في املخيمات السورية .   670كازخستاناستعادة حكومة دولة  كازاخستان 

طفل و امرأة ،كما أعادت بالتعاون مع روسيا  ما يقرب    100عملت دولة كازاخستان علي ارجاع  

 طفل وأفراد أسرهم.  1000من 

األكراد ،  تحاول الحكومة العراقية إعادة عوائل تظيم داعش، تفاوضت الحكومة العراقية مع   العراق 

وسط مخاوف من العراقيين املتواجدين في املخيم من مالحقة الحشد الشعبي واالنتقام منهم،  

 .خاصة أن البعض منهم ال يزالوا يحملون فكر تنظيم داعش

 يخضعون مراقبة مشددة من قبل القوات األمنية العراقية والحشد الشعبي لحين إعادة تأهيلهم. 

 كبيرة من اإل 
ً
 يزيديين الذين اختطفهم داعش خالل هجماته على مناطقهم أعادت أعدادا

الدولية،   املنظمات  بعض  مع  بالتنسيق  داعش  عائالت  نقل  بعملية  العراقية  السلطات  تقوم 

وسط رفض شعبي من سكان املنطقة من اإليزيديين واملسيحيين الذين تعرضوا للهالك الجماعي  

 على يد التنظيم . 

    26هناك   كندا 
ً
 عالقين في شمال شرق سوريا، معظمهم في السادسة أو أقل، ومن بينهم  طفال

ً
كنديا

( أميرة  تنظيم    4الطفلة  املعركة ضد  في  تال 
ُ
ق ثم  في سوريا  كنديين  ألبوين  والتي ولدت  سنوات( 

 .داعش ، يحاول عمها إحضارها إلى كندا، لكن الحكومة الكندية رفضت السماح بذلك

 ة أعادت طفل واحد في سبتمبراملاض ي. السلطات البريطاني بريطانيا 

املناطق    50و   هذه  إلى  ووصلوا  داعش،  لسيطرة  الخاضعة  املناطق  في  يقطنون  بريطانيا  طفال 

 برفقة ذويهم. 

ترفض حكومة بريطانيا إلى حد كبير إعادة البريطانيين البالغين الذين انضموا إلى داعش، لكنها 

 .أعادت عددا صغيرا من األطفال دون ذويهم
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حوالى  و  البريطانية  السياسة  أثار  أدانته    60تركت  أمر  وهو  سوريا،  في  عالقين  بريطانيا  طفال 

 .جماعات حقوقية، وتقول إن األطفال ال يجب أن يدفعوا ثمن قرارات ذويهم

 من مواطنيها .   738تمكنت الحكومة من اعادة  كوسوفو

وآخرين في السجون ،و ترفض مصر استعادة  يوجد نسبة من املصريين متواجدين في املخيم،   مصر

 االطفال والنساء من تنظيم داعش .

اكثر الدول التى يتنمي مواطنيها لتنظيم داعش ،ووسط األزمات الحادة التى تمر بها منذ اندالع   سوريا

تعتبر دولة سوريا غير قادرة على إيوائهم لديها وهناك مخاوف من هروبهم    2011الثورة السورية  

 ريا بسبب استمرار تدهور الوضع السياس ي والعام فيها.في سو 

 سوري غادروا مخيم الهول إلى دير الزور.  300وقام 

 

 

 موقف املنظمات من القضية 

 لتقديم املساعدات اإلنسانية 2014تواجدت في سوريا منذ العام  منظمة "ميرس ي كور 

عملياتها بتعليق  سوريا قامت  شرقي  شمال  في  في  الدوليين"  موظفيها  وترحيل 

 منطقة  

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون  

 اإلنسانية

الي   ،اضطرت  لكنها  سوريا  في  االنسانية  املساعدات  من  العديد  قدمت 

 االنسحاب وتعليق العمليات. 

 

  2019طاق العمليات اإلنسانية في مخيم الهول عام قامت بتوسيع ن منظمةاإلغاثة الدولية 

 عملت على توفيراإلحتياجات الصحية وإنشاء مستشفيات ميدانية إضافية . 

السورية   الحكومة  استعادة  من   
ً
خوفا ؛  الهول  معسكر  في  عملها  اوقفت 

 السيطرة على املنطقة. 

 حتى األن.  2018قامت بتوفير الغذاء للنساء واألطفال خالل الفترة من   برنامج األغذية العاملي 

https://ara.tv/bjcjr
https://ara.tv/bjcjr
https://ara.tv/bjcjr
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بوجود  ذاته  الوقت  في  معترفة  املنطقة  في  البرنامج  عمليات  تتوقف  ولم 

 اضطراباتكبيرة

 األمم املتحدة 

 

 2019االمم املتحدة 

 الشتوية واملالبس الغذائية غير املواد من مجموعة  18.000من  أكثر توزيع تم

 النازحين  على

 محافظات من شاحنة  29متن على القامشلي إلى اإلنسانية املساعدات نقل

 وخالل  .وطرطوس والقامشلي والالذقية وحمص دمشق

 شاحنة  125متن على القامشلي إلى البر طريق عن اإلنسانية اإلمدادات نقل تم

 .وطرطوس والالذقية وحمص ودمشق حلب محافظات من

نقلت  دير إلى البر طريق عن اإلنسانية اإلمدادات املتحدة األمم وكاالت كما 

 .والالذقية ودمشق حمص  محافظات من  شاحنة   28متن على  الزور

تعمل في مخيم الهول ، وتوزع سالل الطعام بشكل شهري، باإلضافة إلى املواد  

غير الغذائية مثل البطانيات واإلسفنجات ومدافئ "الكيروسين" لفصل الشتاء  

 واملراوح لفصل الصيف. 

 2020االمم املتحدة 

 يشمل الرعاية  بما الهول، مخيم  إلى الحيوية  املساعدات  من  مجموعة  تقديم

 وتوزيع بالشاحنات؛ املياه ونقل واإلنجابية؛ واألولية  ئة الطار الصحية

والنظافة  الغذائية  غير  واملواد اإليواء مساعدات   الشخصية؛ واألغذية 

 والحماية  والتغذية؛

 في األشهر  متزايد بشكل  للخطر األساسية  الخدمات بعض إلى الوصول  تعرض 

 الطارئة الصحية والرعاية تظمة املن  املياه إمدادات  ذلك ويتضمن األخيرة

مياه من املياه تزويد انقطاع مثل ألسباب  االحترازية والتدابير علوك محطة 

 بفيروس كورونا املستجد. املتعلقة

 

 الصحة، املعلومات، وإدارة اإلنسانية الشؤون وتنسيق األطفال، حماية منظمة يونيسف 

 العامة.  والنظافة الصحي والصرف املياه التغذية، 
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 تعرضت ثالثة مراكز طبية ومركبات تقّدم الرعاية الطبية ومدرسة للقصف.

إنهاء االحتجاز التعسفي؛  أوصت منظمة العفو الدولية السلطات الكردية على   منظمة العفو الدولية 

 باإلرهاب.   لضمان الحق في محاكمة عادلة لجميع املعتقلين بتهم تتعلق

النازحين     إلى  اإلنسانية  للمساعدات  االستعجال،  وجه  على  التمويل،  زيادة 

 لهؤالء النازحين بالفعل. داخليا في العراق لتلبية االحتياجات األساسية

تحذر من أن الظروف القاسية في مخيم الهول تيهئ املناخ املالئم لدفع هؤالء   األطفال" غير الحكوميةمنظمة "أنقذوا 

 األطفال عن طريق التطرف. 

 قامت بوضع حصص كافية من املساعدات الغذائية السريعة في حلب وإدلب  منظمة الصحة العاملية 

 قدمت مساعدات وإمدادات طبية  للمخيمات في سوريا والعراق. 

 تقدم تبرعات وإمدادات طبية.  منظمة أطباء بال حدود  

 منظمة الهالل األحمر الكردي  

 

.
ً
 تقدم تبرعات وإمدادات طبية ايضا

املفوضية السامية لألمم املتحدة  

 لشؤون الالجئين 

تقوم بعملية نقل العائالت من مخيم الهول إلى العراق، ليست باتفاق مع  

خالل جهات بالتنسيق مع القوات الكردية في الحكومة السورية، بل من 

 .سوريا

، الستقبال  2017مجهودات كبيرة قامت بها في توسيع مخيم عين عيس ى عام 

مزيد من السوريين النازحين من كل من الرقة ودير الزور،باالضافة الى تعزيز  

 املخيمات القريبة من الرقة. 

مخيمات عين عيس ى   ألف في 34بإيواء أكثر من  2017قامت املنظمة منذ 

 ومبروكة والعريشة والهول. 

قدمت املفوضية الدعم لتمكين األهالي  العائدين من الحصول على الوثائق  

 املدنية لضمان حقوقهم في الحصول على الخدمات األساسية. 

 اشتمل على املعدات الطبية وإمدادات الدواء  
ً
 إضافيا

ً
قدمت املفوضية دعما

 للمراكز الصحية . 
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فوضية بإنشاء مراكز للعبور على الحدود مع سوريا من أجل ضمان  تقوم امل

 حصول الالجئين الجدد والعائدين على املساعدة التي يحتاجون إليها

تقدم املفوضية املساعدة ألرامل الحرب في العراق، بما في ذلك الدعم  

 القانوني وإصدار الوثائق املفقودة.

واألمم  قدمت العديد من التوصيات ، دعت من خاللها  الحكومات املانحة  منظمة هيومن رايتس ووتش 

 املتحدة والوكاالت اإلنسانية إلى:  

 طالبت الدول استعادة مواطنيها من املخيمات السورية.   ▪

 تحسين ظروف املخّيمات من النواحي الصحية والطبية.  ▪

تنسيق استجابة عاملية وسريعة، تدعم حماية حقوق اإلنسان   ▪

 ية وتشمل عمليات اإلعادة إلى الوطن وإعادة التوطين. الدول

لجنة التحقيق املستقلة املعنية بملف  

 سوريا 

 :2021توصل تقرير لجنة التحقيق املستقلة املعنية بملف سوريا  مارس 

اإلنساني  ▪ الدولي  القانون  انتهاكات  أبشع  النزاع  أطراف  ارتكاب 

 إلنسان.  وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق ا

 من املرجح أن تشكل جرائم   ▪
ً
شملت هذه االنتهاكات والتجاوزات أفعاال

ضد اإلنسانية وجرائم حرب وجرائم دولية أخرى، بما في ذلك اإلبادة 

 الجماعية. 

 املعنية :   وطالب التقرير االطراف 

أسر   ▪ ودعم   ،
ً
تعسفا املحتجزين  عموم  سراح  إطالق  على  بالعمل 

 والناجين، وتقديم التعويضات للضحايا. الضحايا 

توفير الدعم النفس ي االجتماعي الشامل، وال سيما لألطفال وضحايا   ▪

املدنية   الوثائق  سجالت  وتوثيق  وحفظ  وتجميع  الجنس ي،  العنف 

هذه  تقود جميع  أن  وينبغي  واملمتلكات.  واألراض ي  السكن  وسجالت 

السوريين، مع تقديم املجتمع الدولي العمليات مجموعاٌت تمثيلية من  

 الدعم التقني املطلوب. 
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بالعديد من   2020معهد واشنطن لدراسات الشرق األدني أفاد تقرير  معهد واشنطن لدراسات الشرق األدني  

 التوصيات الهامة : 

أيدي   ▪ في  في سوريا ال تسقط  النفطية  التحتية  البنية  أن  التأكد من 

 تنظيم )الدولة اإلسالمية( 

منع املقاتلين من إعادة التجمع وسط تزايد هجمات تنظيم )داعش(  • ▪

 في دير الزور والحسكة 

في • ▪ األمن  على  )الدولة  الحفاظ  تنظيم  لـ  التابعة  االعتقال  مراكز 

 مقاتل.  10,000 ، التي ال تزال تحتجز ما يصل إلىاإلسالمية(

 قدم املركز الكردي للدراسات مجموعة من التوصيات :  املركز الكردي للدراسات  

 مساعدة الدول التي تسعى إلى منع عودة "داعش"  ▪

املساعدة في  تطوير برنامج إعادة التأهيل مع التركيز على البرامج    ▪

 التعليمية والنفسية التي تستهدف النساء واألطفال في املخيم. 

استمرار تقديم الدعم العسكري لجهود قوات سوريا الديمقراطية    ▪

في مواجهة "داعش" وتقديم الدعم املالي الالزم لها إلحكام سيطرتها  

 وفير الخدمات األساسية للقاطنين فيه على املخيم وت

 

 املوقف األمريكي من القضية  

الهدف االساس ي لالستراتيجية   يعد العربية ، وقد كانت مواجهته   املنطقة  التي ظهرت في  تنظيم داعش، أخطر التنظيمات اإلرهابية 

، ونجحت القوات  2014وقد أعلنت الواليات املتحدة األمريكية عن تشكيل تحالف دولي ملحاربة داعش عام  األمريكية  ضد اإلرهاب ،

، بدعم  2017االمريكية في تحقيق العديد من االنتصارات العسكرية على التنظيم ، كما قامت قوات سوريا الديمقراطية الكردية عام  

طويق مدينة الرقة واالستيالء عليها، وقد كانت "عاصمة" تنظيم الدولة اإلسالمية بحكم  من التحالف الدولي بقيادة الواليات املتحدة، بت

 الواقع، األمر الذي أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من املدينة وفرار آالف السكان. 

 نفذ التحالف الدولي بقيادة الواليات املتحدة استراتيجية شاملة ضد داعش ، بما في ذلك: 

 املقاتلين األجانب من وإلى العراق وسوريا وقف تدفق  •

 مواجهة رسائل داعش على وسائل التواصل االجتماعي  •

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-islamic-states-resurgence-in-the-covid-era-from-defeat-to-renewal-in-ir
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-islamic-states-resurgence-in-the-covid-era-from-defeat-to-renewal-in-ir
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-islamic-states-resurgence-in-the-covid-era-from-defeat-to-renewal-in-ir
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-islamic-states-resurgence-in-the-covid-era-from-defeat-to-renewal-in-ir
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 تعزيز األمن في السجون ومخيمات النازحين  •

 توفير االستقرار واملساعدات اإلنسانية للمناطق املحررة •

 على قادة داعش املختبئين واستهدافهم. كان الدور الرئيس ي للواليات املتحدة هو مساعدة قوات سوريا الديمقراطية في العثور 

منهم إلى داعش. خدم الكثير    53أمريكًيا إلى جماعة جهادية في العراق وسوريا ، انضم    64، انضم ما ال يقل عن    2017و    2011بين عامي  

 منهم في أدوار قتالية ، بينما عمل آخرون في اللوجستيات والتمويل وإدارة الدولة اإلسالمية.  

الباغوز وصار مصير االالف من النازحين من عوائل داعش ، أغلبهم مواطنون    سقط آخر معقل  لداعش في منطقة   2019  وخالل شهر

 سوريون وعراقيون، ومعهم آالف األجانب، معظمهم من النساء واألطفال، إلى احتجازهم في مخيمات تحت سيطرة السلطات الكردية 

 سوريا الديمقراطية أكثر من عشرة آالف شخص ُيشتبه في أنهم من مقاتلي الدولة اإلسالمية. ووفقا لتقارير االمم املتحدة سجنت قوات  

 السيطرة على منطقة ومدينة عفرين،  
ً
حققت قوات سوريا الديمقراطية مكاسب ضد تنظيم داعش في تلك الفترة، اال إنها فقدت أيضا

 ا تركيا. في أعقاب عملية غصن الزيتون، وهي عملية أخرى عبر الحدود شنته

 أن القوات األمريكية ستنسحب من املنطقة الحدودية بعد اتصال بين ترامب وأردوغان قبل بدء العملية التركية. 

سوريا   قوات  سجون  في  التنظيم  مسلحي  جميع  عن  مسؤولة  "ستكون  وحدها  تركيا  وأن  العملية  تدعم  لن  املتحدة  الواليات  أن 

 الديمقراطية". 

ريا ، لكننا لن نتخلى عن األكراد ، فهم أناس مميزون ومقاتلون رائعون. وباملثل ، عالقتنا مع تركيا وشريكنا  أكد  ترامب "ربما نغادر سو 

 في الناتو والتجارة جيدة جًدا". 

 تركيا بأن
ً
ه وصفت تقارير الخطوة األمريكية بأنها "كارثة" ، وفي ظل استغالل تركيا للوضع الراهن في سوريا ،أكد الرئيس ترامب، مهددا

 إذا ما قامت األخيرة بخطوة "غير مقبولة". 
ً
 سيقوم بتدمير االقتصاد التركي تماما

 لعبت قوات سوريا الديمقراطية دورا فعاال في ضد داعش في سوريا، لكن أمريكا تركهتم ملواجهة املوت خطأ كبير في مواجهة تركيا ". 

ذات   منبج  مدينة  على  السيطرة  من  تركيا  املتحدة  الواليات  على منعت  اإلصرار  تركيا  وتواصل   ، املاض ي  في  بالقوة  العربية  الغالبية 

 انسحاب قوات سوريا الديمقراطية منها وتسليمها إلى الجماعات املوالية لسوريا. 

، عقدت الواليات املتحدة عدة جوالت من املحادثات لتخفيف التوترات بين أصحاب املصلحة في شمال شرق سوريا،  2019منذ عام  

العربية واملناقشات الداخلية بين األكراد نحو الهدف النهائي املتمثل في التيسير نحو االنخراط في -ز على املناقشات الكردية  مع التركي

 محادثات بين تركيا واألكراد. 

مواطنيها املحتجزين  يطالب األكراد الدول املعنية باستعادة  ،  وفي ظل االوضاع السياسية الصعبة باملنطقة ووجود املخيمات الداعشية  

لديهم أو إنشاء محكمة دولية ملحاكمة الجهاديين، خاصة وأن نساء داعش األجانب في مخيم الهول يمثلن قنابل موقوتة ممّولة جيًدا  

 ."
ً
 كبيرا

ً
 ودوليا

ً
 محليا

ً
 وال يزلن يشكلن تهديدا
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الكردية الدول املعنية باستعادة مواطنيها التى دفعت السلطات  أو إنشاء محكمة دولية ملحاكمة    تعددت األسباب  املحتجزين لديهم 

   - الجهاديين، أبرزها :

 تحولت املخيمات الى مايشبه بؤر داعشية ، وتشكلت لجان الحسبة داخل املعسكرات ؛ ملعاقبة املخالفين للتنظيم . 

 دية .ألف )نساء وأطفال ( تفوق القدرات األمنية للسلطات الكر 80األعداد الكبيرة التى تقدر بنحو  

العمليات العسكرية التى تشنها تركيا تضعف من  قدرات األكراد األمنية في السيطرة على املخيمات الداعشية ، بعدما اضطرت لسحب  

 قواتها املكلفة بحراسة املخيم  ؛ ملواجهة  الهجمات التركية. 

 زيادة املخاوف من تزايد إصابة بفيروس كورونا داخل املخيمات . 

   -أن خطوة إخالء املخيمات الداعشية ستفرض تداعيات خطيرة على املستوى اإلقليمي والدولي ، لعل أبرزها : 

  -عودة القوات الداعشية والخاليا النائمة للسيطرة على املنطقة شمالي سوريا  
ً
بشكل كامل ، وقد بدأ اهتمام القوى الدولية    -تدريجيا

ن إخالء املخيمات الداعشية ،فقد أشارت تقارير وزارة الخارجية األملانية " مخيم الهول تحول  يتزايد بالعواقب التي يمكن أن تنجم ع 

 إلى مدرسة داعشية بامتياز". 

عناصر إرهابية ، واتضح ذلك بشكل كبير    إلىاستمرار األطفال داخل املعسكرات ، سوف يحولهم  ، كما أن  نشأة جيل جديد لداعش  

ن غالبية الدول، وبشكل خاص إعمليات القتل والعنف داخل املخيمات في سوريا والعراق ، ومع ذلك فخالل األونة األخيرة من تزايد  

 الدول األوروبية، تصر على عدم استعادة هؤالء املواطنين. 

ية  ، شن تنظيم الدولة اإلسالم  2019من الواضح ان داعش لم تنتهي ، فمنذ سقوط تنظيم داعش في سوريا وانهيار الخالفة في مارس 

 مئات الهجمات بشكل أساس ي بالقرب من الحدود العراقية . 

 
 2020هجمات داعش في سوريا والعراق 
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كانت في محافظة دير الزور في الشرق. ووقعت   2020هجمة في الربع الثالث من عام    131ما يقرب من نصف الهجمات البالغ عددها   

 باملئة من الهجمات في محافظة الرقة التي تضم العاصمة السابقة للخالفة في الشمال.  13

مريكية ، ، من دون الضغط العسكري املستمر ، يمكن أن يكتسب  حذر كينيث ماكنزير، قائد القيادة املركزية األ 2020وخالل أغسطس  

 تنظيم الدولة موطئ قدم "في فترة قصيرة نسبًيا".

، حذرت وزارة األمن الداخلي يمكن لهذه الجماعات أن تتكيف بسرعة وتعاود الظهور ، وسيواصل اإلرهابيون في الخارج    2020في أكتوبر  

رة األمريكية وأمن الحدود". واجهت الواليات املتحدة أيًضا احتمال شن ذئاب منفردة لهجمات  البحث عن نقاط الضعف في برامج الهج

 محلية مستوحاة من داعش.  

ـــرق األوســـط ، يمكن أن تؤدي عدة تطورات إلى زيادة اإلرهاب في أجزاء معينـــة مـــن العالم، ومع ســـحب الواليات املتحـــدة لقواتهـــا مـــن الش

 للقاعدة وداعش والجماعات التابعة لهمـــا القيام بدفعة جديدة للســـيطرة على أراض جديـــدة وزعزعة اســـتقرار البلدان واملناطق  يمكن

تحويـــل املوارد وإعادة فـــي    وتعتبـــر ســـوريا والعـــراق موطنا لجماعـــات جهاديـــة مرتبطـــة بالقاعـــدة وداعـــش، مع اســـتمرار الواليـــات املتحـــدة

 املحتمل   نشـــر القوات في مختلف املسارح، قـــد تكـــون هناك فـــرص أمـــام الجماعات اإلرهابيـــة واملتمردة لالســـتفادة من فراغ السلطة

وســـع من خالل الجماعات التابعة له، وتصب وحتـــى مـــع تدميـــر الخالفـــة املادية لداعـــش فـــي العراق وســـوريا، يســـتمر التنظيم في الت

،لتذكير الغـــرب بأنه حتى في الوقـــت الذي تتطلع فيه دول مثل الواليات   2021الترجيحات في أن تكثف هذه املجموعات عملياتها في عام  

 املتحدة إلى التركيز على منافسة القوى العظمى، فإن عمليات مكافحة اإلرهاب يجب أن تظل أولوية

 :وفي وقت تدرس فيه الواليات املتحدة خطواتها املقبلة في شمال شرق سوريا، عليها أن تركز بالتالي على اإلجراءات التالية

ال تزال الحرب تثبت أن األطراف التي تملك قوة عسكرية على األرض أو في الجو هي التي ستكون صانعة الحفاظ على النفوذ العسكري 

 القرار النهائي بشأن مصير سوريا. 

 لضمان االلتزام بأولوياتها املعا
ً
 قويا

ً
دية فالوجود العسكري األمريكي املحدود بل املدمر في شمال شرق البالد وجنوبها منح واشنطن نفوذا

يران واملناهضة لتنظيم داعش  وعلى املدى القريب، يجب على الواليات املتحدة االستمرار في مساعدة السلطات الكردية على القيام  إل 

 بما يلزم الحتواء تنظيم داعش 

ألنه الوحيد  تشجيع أردوغان على متابعة هذه املبادرة على أعلى املستويات،  على تركيا إلجراء محادثات مع األكراد السوريين الضغط

 القادر على إقناع الشعب التركي باستئناف املحادثات مع جماعة تابعة لـ "حزب العمال الكردستاني" .

 .ينبغي أن تواصل واشنطن جهودها الخاصة للمصالحة بين مختلف أصحاب املصلحة السوريين •

 بأكملها" التي تمثلها "عملية جنيف"وبناًء على ذلك، على الواليات املتحدة أن تبقى ملتزمة بمقاربة "سوريا  •

 على إدارة الرئيس بايدن تقديم الدعم الكافي إقليم كردستان العراق الذي لعب دوًرا أساسًيا في محاربة التهديدات الجهادية .  •

ا مهما .  •
ً
 على الواليات املتحدة مواصلة تقديم الدعم األمني إلى األكراد باعتبارهم شريك
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 املوقف التركي من القضية  

خالل الفترة الطويلة  قدمت أنقرة الدعم للمعارضة السورية على عدة مستويات وأبعاد ، ومعظم    2011منذ بداية الثورة السورية  

بعض مؤتمرات املعارضة ،  استضافت أكثر من مليوني الجئ سوري في إطار سياسة الباب املفتوح ، وعلى نطاق واسع. يعتقد أنها زودت  

الفصائل العسكرية بالسالح ، ال سيما مجموعات الجيش الحر في شمال سوريا والفصائل التركمانية ، رغم أن ذلك لم يكن مصرًحا 

 به.

املسألة الكردية "الوجه االخر" لتركيا؛ فمن خالل موقفها من االكراد نقف علي "حقيقة" السياسة فيها، وعلي بعض تحدياتها العميقة،  

 التهديد فيها، ونقاط القوة والضعف وهذا ما يفسر القول انها تكان تكون "كعب اخيل" السياسة في تركيا. وبعض مصادر 

، واستولت على األراض ي السورية بين  2019أطلقت القوات التركية بدعم من الجيش الوطني السوري عملية نبع السالم في شهرأكتوبر  

 تل أبيض ورأس العين على طول الحدود 

ملية العسكرية التركية شمال شرقي سوريا، ورسم طبيعة األرض على طاولة الحرب، والتكتيك الذي يقض ي بإبادة األكراد  وجاءت الع

 .من خالل دور كبير في تطوير اللعبة، كوسيلة لتحسين الصورة أمام العالم، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من انتقادات غربية وعربية

وتعتبر تركيا مقاتلي  انسحابها من شمال سوريا، لتفسح املجال ألردوغان لشن هجمة عسكرية على املنطقة،أعلنت الواليات املتحدة  

الوحدات الكردية "إرهابيين" وترى فيهم امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضدها على أراضيها منذ عقود، وتخش ى  

 .دودها، يمكن له أن يدعم النزعة االنفصالية لدى مواطنيها من األكرادأنقرة من إقامة أكراد سوريا حكما مستقال قرب ح

هابيين"، وهو الوصف الذي تعودت أنقرة إطالقه على املقاتلين  بأنها تأتي في سياق محاربة "اإلر  العملية العسكرية ويبرر أردوغان هذه

األكراد، والحكومة التركية ترغب في نقل الصراع بينها وبين األكراد إلى الداخل السوري، مستغلة الفراغ العسكري الذي أحدثه قرار  

ن هنا نفس النهج العنيف الذي وظفته  دونالد ترامب سحب القوات األمريكية من الشمال السوري، وتتبع حكومة رجب طيب أردوغا

 مرات ومرات ضد األكراد . 

عادت القضية إلى الواجهة بقوة بعد أن سيطرت قوات سوريا الديمقراطية )قسد( على الجيب األخير )الباغوز( الذي كان يسيطر عليه 

 . 2019تنظيم الدولة اإلسالمية في مارس 

وصل إلى اتفاق مع الجيش التركي لتسيير دوريات مشتركة في املنطقة الحدودية لتبديد وفي أغسطس املاض ي ، قال الجيش األمريكي إنه ت

 املخاوف األمنية التركية في إطار "آلية أمنية" يتفق عليها الطرفان. 

لها   يسمح  استراتيجي  لوضع  للتأسيس  الحدودية  املناطق  في  السيولة  وحالة  الوطني  الجيش  غياب  ظرف  أردوغان  حكومة  وتستغل 

املنظمات الكردية في بالض  الكردية في الشمال السوري وبين  التعاون بين الحركات  العسكري املستمر على األكراد، ويحول دون  غط 

 شرق وجنوب تركيا. 

https://www.france24.com/ar/20191005-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
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على الرغم من أن تركيا جزء من التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة ضد داعش ، إال أنها عارضت بشدة دعم واشنطن لقوات سوريا  

 ية وحاولت منعها من السيطرة على الحدود الشمالية لسوريا. الديمقراط

من الوضح ان العمليات التركية العسكرية ضد السلطات الكردية عملت على إضعاف السيطرة على املخيمات والسجون الداعشية  

 بصورة كبيرة ، وتعطي الفرصة لداعش إلعادة تنظيم صفوفه واسترجاع قوته . 

تيجي للمخيمات الداعشية، في املناطق الحدودية النائية، فرصة ذهبية "داعش" لنشر األفكار املتطرفة بين  فقد أعطي املوقع االسترا

العشائر العربية القاطنة في تلك املنطقة ، صار مخيم الهول نقطة تجّمع للمتشددين من مقاتلي داعش الذين تم أسرهم خالل املعارك  

 مع التنظيم.  

لتركي خالل الفترة املاضية في سوريا في خلق ظروف مواتية إلعادة إحياء التنظيم، حيث بدأت تركيا  كذلك ساهم التوغل العسكري ا

 توغلها في سوريا في أواخر العام املاض ي بهدف إنشاء "منطقة آمنة" على الحدود داخل أراض ي قوات سوريا الديمقراطية. 

رة إلى حد ما على مر السنين وكان ما يحركها بصفة أساسية الخشية من  أما على الجانب العراقي ظلت املصالح التركية في العراق مستق

تسييس محتمل ألكراد تركيا ، وتصب إقامة مزيد من القواعد العسكرية التركية وزيادة في عدد الجنود والقوات في الشمال العراقي في 

 .رأسها مواجهة االكراد في العراق وسوريااتجاه واحد هو تأمين ما تزعم تركيا أنها مصالحها االستراتيجية، ويأتي على 

من الضحايا املدنيين،  أن    500من عناصر حزب العمال الكردستاني إضافة إلى    3000خالل السنوات الخمس املاضية تم قتل أكثرمن  

 ثالثة أرباع العمليات العسكرية في شمال العراق باتت عمليات جوية بحتة فوق سماء اإلقليم الكردي .  

تركية  دأبت برية  إقليم  قوات  أراض ي  داخل  العراق بالتوغل،  من   كردستان  أكثر  باطوفه    10بعمق  منطقة  من  بالقرب  كيلومترات، 

التركي قصف جوي   البري  التوغل  ، وسبق  منطقة    8ومدفعي مكثف طال  الحدودية شمال محافظة دهوك  في  قرى كردية حدودية 

األمر الذي تسبب في نزوح عائالت من القرى، وإلحاق خسائر مادية بحقول  ،  العراق وتركيا حفتنين قرب الشريط الجبلي الفاصل بين

 .حزب العمال الكردستاني املزارعين في تلك القرى،في إطار ما سمي بعمليات "املخلب النمر"، التي تستهدف مواقع منسوبة إلى

منطقة   في  الديموغرافي  والتغيير  العرقي  التطهير  جرائم  بممارسة  التركي  الجيش  سوريا  في  األكراد  وكذلك  املتحدة  األمم  تقارير  تتهم 

"عفرين"، التي تسيطر عليها تركيا بواسطة قواتها وامليليشيات املتحالفة معها، التي اتهمها تقرير أممي قبل أسبوعين بممارسة "جرائم  

 الحرب" في عفرين، وسط تهديدات متكررة من أنقرة بشن عملية واسعة ضد األكراد في الشمال السوري. 

مسلحة متحالفة معها وطردت مقاتلي "تنظيم الدولة" من بلدة جرابلس الحدودية دعم الجيش التركي فصائل سورية    2016وفي عام  

املقاطعات  الكردية. وبهذا منعت تركيا األكراد من ربط   باتجاه منطقة عفرين 
ً
الديمقراطية غربا وأوقفت زحف مقاتلي قوات سوريا 

 الكردية الثالث من أقص ى شمال شرقي سوريا إلى أقص ى شمال غربي البالد. 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9&contentId=1353890
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&contentId=1353890
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82+%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7&contentId=1353890
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AD%D8%B2%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A&contentId=1353890
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 معابر ومنافذ عوائل داعش نحو املناطق التركية والسورية 

 

تركيا هي التي دفعت اإلرهابيين نحو الحدود السورية لضرب املؤسسات واإلنجازات التي حققها األكراد بشكل ديمقراطي في السنوات  

 الثماني املاضية 

 ال يقل عن مليون الجئ سوري مقيم في تركيا.   قرية في هذه املنطقة إلسكان ما 140مناطق و  10ويسعى أردوغان إلى بناء 

إلى شمال شرقي سوريا، أصبحت   املساعدات  الذي قطع مسارات حيوية إليصال  الحدود  فيروس كورونا وإغالق  ومع حلول جائحة 

، هو ما دعي لزيادة  
ً
محاوالت الهروب، الى  األوضاع كما وصفتها األمم املتحدة "فظيعة" و"غير إنسانية"باإلضافة إلى تضييق الخناق أمنيا

 إدلب، التى تعتبر آخر معاقل املعارضة في سوريا، بينما تمكنت أخريات من الهروب الوصول إلى تركيا.

وبعد هزيمة داعش، تكررت التقارير الغربية التي رصدت تحويل أموال من تركيا إلى عناصر داعش في سوريا بطرقة مختلفة، وبالفعل 

 .مؤسسات مالية في تركيا لتعاملها مع التنظيمجرى فرض عقوبات على  
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   .وبحسب الخزانة األمريكية، تتلقى فلول التنظيم في سوريا تدفقات نقدية من شركاء مقرهم في تركيا ومن مهربين في العراق

لطرف عن كثير من  أن لدى داعش شبكات مالية يستطيع الوصول إليها بكل سهولة في تركيا بفضل النظام التركي املالي، الذي يغض ا

 .عمليات تهريب األموال التي تتم على أراضيه للوصول إلى عناصر التنظيم في سوريا بشكل خاص

 مليون دوالر في تركيا .100وتلك املخيمات الداعشية في سوريا والعراق على تواصل مالي دائم مع تركيا ، تبلغ املدخرات الداعشية 

 من إعالن تركيا الحرب على قوات سوريا الديمقراطية  أن الهجوم التركي على املناطق الكردي
ً
ة  يرقى إلى "إعادة إحياء التنظيم" وأنه بدال

، فمن األفضل لها تأمين حدودها من جانبها وليس من الجانب السوري ، اضف إلى ذلك مسالة املال الداعش ي في تركيا لتقدم لنا مبررات  

 الهروب من املخيمات لالراض ي التركية . 

 قف اإليراني من القضية  املو 

 بعد سيطرته على عدة مناطق في سوريا والعراق، وارتكبت مذابح دموية ضد  
ً
هدد تنظيم  "داعش" منطقة الشرق األوسط كلها، خاصة

 املدنيين، ومن ثم فإن عدم مواجهته من دول املنطقة، السيما القوى املؤثرة فيها، سيكون بعواقب وخيمة. 

خطورة عليها بشكل أكبر من باقي الجماعات املتطرفة األخرى املوجودة على حدودها،   يمثل "داعش" اإلرهابي  أعتبرت إيران أن تنظيم  

فترة قصيرة،  املناطق خالل  من  العديد  على  الجغرافية  "داعش" وسيطرته  الذي أحرزه  التقدم  أهمها  من  أسباب  لعدة  ويرجع ذلك 

 عن عدائه للشيعة، ومحاولته الترويج   وتجنيده عشرات اآلالف من املقاتلين من كافة دول العالم، وتجميعه ألكبر 
ً
قدر من املوارد، فضال

 للشريعة، وهو ما دفع طهران في نهاية األمر إلى أن تغير من سياستها في العراق.
ً
 إلقامة دولة إسالمية وفقا

ستمرار تدخل الواليات زيادة خطر "داعش االرهابية" في العراق قد أجبر إيران على تغيير بعض مواقفها الثابتة، حيث كانت تدين با

 املتحدة في الشؤون اإلقليمية، غير أنها باتت تكتفي ببعض اإلدانات بهدف تقليل التهديد الذي تفرضه تنظيم "داعش".

مع اقتراب اكتمال شكل التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ملحاربة تنظيم "الدولة االسالمية" في العراق وسوريا تم استبعاد إيران،  

 الرئيس ي في املنطقة، من التحالف الدولي ملحاربة تنظيم داعش في كل من العراق وسوريا.   الالعب

وبالرغم من التصريحات األمريكية التي تستبعد التعاون العسكري مع إيران في الحرب على داعش، بقى الطرفان متفقان على أن داعش 

أن   إلى  ،  ويشار  املنطق  كبيرا على  يمثل خطرا  املسؤولين  بات  التي يصفها كبار  املتحدة،  الواليات  بدأت  هادئة عندما  بقيت  طهران 

 اإليرانيين عادة بـ"الشيطان األكبر"، في قصف مناطق داخل العراق . 

يرانية  عقب القضاء على داعش تحـــركت امليليشـــيات الشيعية بعيـــدا عن الدولة العراقية وأهدافها ّ وتنفذ أجندة مرتبطة باملصالح اإل 

إلـــى ســـحب قواتها و  املتحـــدة  الواليـــات ّ  لها دفع  التابعـــة  الشـــيعية  للميليشـــيات  اســـتخدامها  إيران من خالل  دبلوماســـييها من  وتحاول 

ملســـا حاجتها  وتؤكـــد  واشـــنطن ّ  مع  حيوية  تعتبرها  التـــي  بالعالقة  تتمســـك  العراق  حكومة  لكن  ضـــد العـــراق،  الدولـــي  التحالـــف  عدة 

 داعـــش، لضبط الوضـــع األمنـــي الذي مـــازال ّهشـــا بعد أكثر من ثالث ســـنوات على هزم التنظيم عسكريا
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االنقسامات في أوساط الجيش العراقي جعل امليليشيات الشيعية "قوات الحشد الشعبي" تسهم في إضعاف الجهود الرامية إلى محاربة  

 .   داعش

جندي في العراق ، ممـــا يوفر مزايا كبيـــرة لخصوم الواليات املتحدة. ففي العراق، تحركت    2500ومن املقرر تخفيض القوات األميركية إلى  

 إيران بالفعل لزيادة نفوذها من خالل دعم امليليشـــيات الشيعية املختلفة في جميع أنحاء البالد 

ية إليران التي تزداد اآلن هيمنتها على الساحتين السياسية واألمنية في العراق وسوريا أن دورها في البالد  تعتبر الجماعات امليليشيات املوال

 يجب أن يتصدى لدور الواليات املتحدة . 

عناصر املليشيات الذين سلحتهم إيران ودربتهم، وكذلك آالف املجندين الجدد الذين تطوعوا  من    اآلالفكذلك قامت إيران باستخدام  

لهذا الغرض، كما يقوم فيلق القدس اإليراني، بالتنسيق مع مليشيات حزب هللا اللبنانية ومليشيات الحشد الشعبي التابعة إليران لنقل  

للتنظيم   الحياة  إلعادة  إيراني  والذخائر ضمن مخطط  باألسلحة  وتزويدهم  العراق،  إلى  من سوريا  داعش  تنظيم  مسلحي  من  املئات 

 اإلرهابي.  

 

 قل املخيمات الداعشية من سوريا إلى داخل العراق مواقع ن

وسعت إيران مشاريعها في أكثر املناطق النائية واملحرومة في البالد، وال سيما في الريف حول حلب ودير الزور هذه املساهمات املالية 

 تسمح إليران بزيادة نفوذها في املجتمعات املهملة

لتنظيم داعش اإلرهابي في العراق، لتخزين األسلحة واملعدات مليليشيا فاطميون األفغانية في سوريا،  استخدام إيران أنفاقا كانت تابعة  

 .والتي تعد ثاني أكبر قوة إيرانية تتواجد في سوريا بعد حزب هللا
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م  السوري واستقطاب كما تواصل إيران ترسيخ نفوذها وتواجدها في األراض ي السورية، عبر التغلغل في املناطق الخاضعة لسيطرة النظا

 املسلحين املوالين للنظام واملدنيين، وتجنيدهم في صفوف املليشيات املوالية إليران 

أن التمدد اإليراني وصل إلى مدينتي القامشلي والحسكة، عبر قيام ميليشيا لواء فاطميون املوالية إليران بتجنيد عناصر الدفاع الوطني  

 ألف ليرة سورية للعنصر الواحد  350ا، مقابل رواتب شهرية تصل إلى نحو ومدنيين ضمن مناطق النظام في صفوفه

أغضب إيران وجود الجيوش األمريكية في كردستان ؛ لذا قامت الفصائل الشيعية بشن سلسلة من الهجمات الصاروخية على أراض ي  

إربيل، عاصمة كردستان، مستهدف أمطرت ميليشيا شيعية مدعومة من إيران "حكومة إقليم كردستان"و  من الصواريخ على 
ً

  وابال
ً
ة

 مطار املدينة الدولي الذي يضّم قاعدة أمريكية وعدًدا من األحياء املدنية.

ن املزيد  أ ن إيران ال تعتبر األكراد جماعه إرهابية، اال انها ال تعتبرهم حليفا لكنها تخش ي طهران من  أوفي أعقاب سقوط داعش ، وفي حين  

 مستقلة في تركيا والعراق. ة كرديمن الحكم الذاتي لألكراد السوريين قد يؤدي إلى إنشاء دول  

الى   وفي خطوة سياسية جديدة بدأت عمليات التقارب االيراني الكردي بتبادل الزيارات الرسمية على أعلى املستويات محاولة النفاذ 

ياق متصل  املخيمات الداعشية والسيطرة عليها  والسيطرة على األطفال من عوائل داعش لتجدنيهم ضمن القوات االيرانية ، وفي س

يا  أقامت إيران، برنامجا للتدريب القتالي لألطفال في املوصل، لتهيئتهم للقتال مستقبال مثلما يفعل تنظيم داعش اإلرهابي في العراق وسور 

 بتجنيده لألطفال 

، ويبدو أن تراجع  فالسياسة االيرانية تجاه األكراد تستهدف الحصول على املخيمات الداعشية ، معتمدة على سياسة العصا والجزرة    

 الواليات املتحدة في مساعدة حلفائها األكراد قد تكون باهظة الثمن في وقت الحق. 

 النتائج  

  ألف طفل عالق في مخيم الهول وحده ، إذا ماتركوا سيتعرضون لالنتهاك.   27هناك 

   القانون الدولي . رفض الدول إستعادة النساء الداعشات ، حيث  فصل األطفال عن أمهم بمايتنافي مع 

  طفل من   8000طفل عراقي و  19000طفل غير سوري في مخيم الهول ، بما في ذلك حوالي  27000تقطعت السبل بحوالي

 دول أخرى. 

   إن إحدى أبرز العقبات القانونية التي تمنع هؤالء األطفال من العودة إلى دولهم تكمن في أن فصل األطفال عن أمهاتهم

ملخيم يتناقض مع القانون اإلنساني الدولي، فيما رفضت كثير من الدول قطعيا استعادة "الدواعش"  املتواجدات في نفس ا 

 .املحتجزين

    بعض "الداعشيات" تنازلن عن حقوقهن األبوية بغية السماح ألطفالهن بالعودة إلى الحياة الطبيعية، غير أن األخريات

 .طفالهن جيال جديدا من كوادر "داعش"، وال يرغبن في عودتهم إلى دولهماللواتي يحتفظن بوالئهن للتنظيم اإلرهابي يعتبرن أ 

https://url.emailprotection.link/?bdzKQ0UQ8Ff5lgX8kk1PpTbAkM7g8KIqF7e021kB9jFvuFpHSBmTKGCbGvUGTkHP9_AbAAXwzDlZtoAZ_FUeQKBEpBgowbQcGnYTMxwZ2EVN27yE12MKA96hGIlLcNF5tfRMpXMjyoYea_D-6rP-TNyn-5eSej-MfoOXgxXnNdPw~
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   تسبب جائحة الفيروس كورونا في انخفاض عملية اإلعادة البطيئة بالفعل ، وتحجم دول كثيرة عن استعادة مواطنيها مثل

 فرنسا وبريطانيا .

  لألطفال املهددينأن هؤالء األطفال الذين تم إيواؤهم في مركز اإلحاطة النفسية املخصص. 

 كانوا على "درجة مقبولة من التكيف االجتماعي، والقدرة على االندماج، رغم أن البعض منهم عاش وضعيات صعبة". 

  ألف مدني ممن هربوا من املنطقة   400بعد سنوات من طرد مسلحي تنظيم الدولة اإلسالمية في شمال العراق اليزال نحو

 لعودة إلى ديارهم". عالقين وسط املجهول واليمكنهم ا

  .رعاية هؤالء األجانب مشكلة كبيرة لإلدارة الكردية ، وينبغي على البلدان استعادة مواطنيها وإعادة تأهيلهم 

 التوصيات  

   زيادة املساعدات بشكل فوري لجميع سكان مخّيم الهول، الواقع تحت سيطرة اإلدارة الكردية، الذي يحتجز اآلالف من

 "داعش".عائالت مقاتلي تنظيم 

   .مطالبة  الدول التي لها مواطنون محتجزون داخل املخيم على املساعدة في تأمين العودة إلى ديارهم إذا اختاروا القيام بذلك 

   للقانون، وحماية الحقوق األساسية للمحتجزين بموجب القانون الدولي، بما في ذلك 
ً
ضمان ممارسة االحتجاز وفقا

 املراجعة القضائية لالحتجاز. 

 الدولة تنظيم كنف تحت عاشوا الذين السوريين لألطفال  الدمج  برامج كثيفت. 

 عاجل بشكل املخيم في والتعليمي النفس ي الدعم خدمات نحو الجهود توجيه. 

  املدني املجتمع منظمات  قبل من املخيم في تحدث  التي االنتهاكات توثيق على العمل في االستمرار. 

    أن تكون اإلحاطة النفسية أليتام مسلحي التنظيمات اإلرهابية، في سن مبكرة ، "كلما تأخر إجالؤهم وتأهيلهم زاد خطر تبني

 .األطفال للفكر املتطرف، وتأثرهم بالبيئة الحاضنة لإلرهاب

 ء بمصطلح أطفال عاشوا  على املجتمع "االبتعاد عن وصمهم بأبناء الدواعش، ملا له من أثر سلبي على مسارهم، واالكتفا

 ."نزاعات مسلحة

 الحلول املطروحة للقضية  

 سحب عينات الحمض النووي من األطفال ألثبات جنسياتهم   ▪

( ، ثم إعادتهم   ▪
ً
 وفكريا

ً
في حالة التأكد من جنسية األطفال يتم تأهيل وتدريب األطفال في معسكرات دولية مؤهلة )نفسيا

 لبلدانهم . 

 مواطنيها على العودة وتوفير اإلجراءات الالزمة كافة لضمان حقوقهم كمواطنين ينتمون إلى تلك الدول. ضرورة مساعدة  ▪

 تحسين ظروف املخّيمات من النواحي الصحية والطبية.  ▪
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 تنسيق استجابة عاملية وسريعة، تدعم حماية حقوق اإلنسان الدولية وتشمل عمليات اإلعادة إلى الوطن وإعادة التوطين.  ▪

اقتصادية اجتماعية تستهدف الكرامة للمواطنين وتحسين حياتهم وفرصهم في التقدم االقتصادي واالجتماعي من   سياسات ▪

 خالل زيادة كفاءة التعليم والصحة والرعاية االجتماعية والعمل .

 تساؤالت مستقبلية تثيرها الدراسة  

 -وتثير الدراسة التساؤالت التالية :

ألف  102ألف سجين ) رجال ( ، 12طرة على الوضع اآلمنى باملنطقة في ظل وجود يلسمدي قدرة السلطة الكردية في ا •

 املخميات ) أطفال / نساء(.

 األسباب الحقيقية  للحكومة التركية في زيادة الضربات الجوية على املناطق الكردية في هذا التوقيت تحديدا .  •

الداعشي • املخيمات  على  السيطرة  في  االيرانية  امليلشيات  ،دور   
ً
وماديا  

ً
عسكريا داعش  تنظيم  ودعم  االيراني    ة  والتقارب 

 الداعش ي. 

 قائمة املراجع 

 2016مطبوعات منظمة العفو الدولية 

 2019الوطني ، العراق ما بعد داعش ،  نتائج االستطالع الوطني  الديمقراطي املعهد

 .2019، سوريا مارس  31السورية تقرير حالة  رقم  لألزمة )أوتشا(االنسانية الشؤون لتنسيق املتحدة األمم مكاتب

 2021تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية يناير 

 2019الهول ابريل  مخيم)أوتشا (االنسانية الشؤون لتنسيق املتحدة األمم تقرير مكتب 

 2020اإلنسانية  الشؤون لتنسيق املتحدة األمم مكتب

جولين بوجوان، داعش وفقدان الخالفة ، التفسير والتوقعات املستقبلية ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ، مركز الدراسات 

 . 2019الجامعة األردنية  االستراتيجية 

األمريكية   للوكالة اإللكتروني املوقع على الدولية  للتنمية  األمريكية للوكالة التابع الكوارث حاالت  في الخارجية األمريكية املساعدات مكتب

 الرابط  عبر الدولية للتنمية

work-we-crisis/where-times-/respondingconflict-and-crises-do/working-we-http://www.usaid.gov/what 

http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/responding-times-crisis/where-we-work
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