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يواجه العائدون الروس من مناطق تنظيم داعش خيارين؛ أولهما السجن بموجب المادة 205.5 من القانون الجنائي 
الروسي، وثانيهما ما صار يطلق عليه »التجربة الشيشانية« التي دمجت العائدين مجتمعيًا، وفقًا لما يوثق التحقيق

الروس أمام خياري السجن 
أو »التجربة الشيشانية«

عودة داعش
موسكو - رامي القليوبي

يــصــّر رب األســـرة الــروســي بافيل 
ــلــــى وصــــــــف قــــــرار  كـــــــــاراولـــــــــوف عــ
القضاء العسكري الروسي بإدانة 
ــا بــاالنــضــمــام إلــى  ــوفـ ــاراولـ ابــنــتــه فــــارفــــارا كـ
»االســتــعــراضــي«،  تنظيم داعـــش اإلرهــابــي بـــ
حتى بعد مرور عامني على الحكم الصادر في 
31 أكتوبر/ تشرين األول من عام 2015، عن 
 
ً
العسكرية، قائال دائــرة موسكو في املحكمة 
فارفارا  بسجن  »الحكم  الجديد«:  »العربي  لـ
أربعة أعوام ونصف العام يغلق باب العودة 
أمــام آالف املــواطــنــني الـــروس املــوجــوديــن في 
سورية والعراق، بداًل من العمل على عودتهم 

وإعادة اندماجهم«.

تجارب الروس في داعش
ذاع صـــيـــت طـــالـــبـــة الـــســـنـــة الـــثـــانـــيـــة بــكــلــيــة 
ــو، فـــــارفـــــارا  ــكــ الـــفـــلـــســـفـــة فـــــي جـــامـــعـــة مــــوســ
بــعــد محاولتها   ،2015 عـــام  فــي  كـــاراولـــوفـــا، 
ــل إلـــى ســوريــة عــبــر تــركــيــا خــلــســة من 

ّ
الــتــســل

االلتحاق بشاب  أجــل  من  والديها،  علم  دون 
بواسطة شبكة  عليه  تعّرفت  األصــل  تــتــاري 
وبعد  االجتماعي،  للتواصل  »فكونتاكتي« 
تــوقــيــفــهــا عــلــى الــــحــــدود الــتــركــيــة الــســوريــة 
ضمن مجموعة مــن األشــخــاص فــي يونيو/ 
حزيران 2015، بمن فيهم سكان من الشيشان 
ــان،  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ وداغـــــســـــتـــــان ومـــــــن مــــواطــــنــــي أذربـ
وإعادتها إلى روسيا، جرى حبسها وإقامة 
الروسية  التحقيق  لجنة  دعــوى جنائية من 
»بدر«  في جماعة  املشاركة  »محاولة  بتهمة 
فــروع »داعــــش«؛ املتخصصة  التي تعد أحــد 
فــي إعـــداد االنــتــحــاريــني، قبل أن يصدر حكم 
الدرجة األولى بحقها، تاله آخر أيده وصدر 

عن املحكمة العليا الروسية. 
ــالـــت املــحــكــمــة فـــي حــيــثــيــات حــكــمــهــا إن  وقـ
 ،1995 عام  في  املولودة  إيفانوفا  ألكسندرا 
»فارفارا« الذي غّيرته  وهو االسم الجديد لـ
ملنع االهتمام املفرط من قبل اإلعالم، »كانت 
تقيم في موسكو، وكونها من أنصار تنظيم 
»الــــدولــــة اإلســـالمـــيـــة« قــــــّررت اإلقـــــــدام على 
محاولة املشاركة في التنظيم املحظور، مع 
إدراكها أن ذلك قد يؤثر سلبًا على مصالح 
روسيا االتحادية«، وقالت مصادر قضائية 
أن فارفارا تعاني من اضطراب عقلي شبيه 
ــا أّدى إلــى  ــو مـ بــانــفــصــام الــشــخــصــيــة، وهــ
تخفيف الحكم بحقها. ويلخص كاراولوف 

حتى مارس/ آذار 2016، فيما يقدر الخبير 
ــلـــشـــؤون الـــدولـــيـــة  فــــي املـــجـــلـــس الــــروســــي لـ
الراديكالية،  الحركات  في شؤون  والباحث 
أنــطــون مـــارداســـوف، عــدد مــواطــنــي روسيا 
الذين  السابقة  السوفييتية  والجمهوريات 
قاتلوا في صفوف »داعش« منذ عام 2012، 

»نحو عشرة آالف«.  بـ
ويـــوضـــح مـــــارداســـــوف، فـــي إفــــــادة خــاصــة 
»العربي الجديد«، أن ما بني ألفني وثالثة  لـ
آالف منهم مــن مــواطــنــي روســـيـــا، فــي حني 
األغلبية  ذات  الجمهوريات  مــن  أغلبهم  أن 

املسلمة في شمال القوقاز.
ــام الـــــــروس إلـــى  ــمـ وال تــقــتــصــر دوافـــــــع انـــضـ
»داعش« على تلك األيديولوجية أو العاطفية، 
إذ انــضــم ضــابــط الــجــيــش الــســابــق دينيس 
ــي لــعــدم  ــابــ ــى الــتــنــظــيــم اإلرهــ خــيــســامــوف إلــ
تحمله ضغوطًا نفسية تعرض لها من قبل 
محّصلي الديون، إثر عجزه عن سداد أقساط 
ــا كــشــفــتــه الــتــحــقــيــقــات في  ــق مـ ســـيـــارتـــه، وفــ
القبض عليه في طريق عودته  بعد  قضيته 
إلـــى روســـيـــا، بــعــد إيــقــاف ضــبــاط الـــجـــوازات 

األتراك له بسبب حمله أوراقًا مزورة. 

ال طريق للعودة
ــــدء تــدخــلــهــا الـــعـــســـكـــري املـــبـــاشـــر فــي  عـــنـــد بـ
سورية في 30 سبتمبر/ أيلول 2015، أعلنت 
فــي ســوريــة سيكون لها  العملية  أن  روســيــا 
»طابع استباقي« قبل عــودة آالف املسلحني 
املستقلة  الــدول  من مواطني روسيا ورابطة 
إلـــــى األراضـــــــــي الــــروســــيــــة، غـــيـــر أن أنـــطـــون 
له 

ّ
ــل مـــن الــخــطــر الــــذي يمث

ّ
مــــارداســــوف يــقــل

: »صــحــيــح أن 
ً
الـــعـــائـــدون مـــن ســـوريـــة، قـــائـــال

تضخيمًا  هناك  ولكن  عودتهم،  خطر  هناك 
»داعــش«  بـــ لــه، إذ إن أســمــاء أغلب امللتحقني 
معروفة لدى األمن، ما يعني أنه سيتم إلقاء 
نقطة  إلــى  وصولهم  بمجرد  عليهم  القبض 

الحدود الروسية«.
تــكــون  أن  ــــي  ــــروسـ الـ الـــخـــبـــيـــر  يــســتــبــعــد  وال 
ــة فــــي مــرحــلــة  ــيــ ــروســ األجـــــهـــــزة الــــخــــاصــــة الــ
ـــت الــنــظــر عـــن عــشــرات 

ّ
مـــن املــــراحــــل قـــد غـــض

املتطرفني ممن هــربــوا إلــى ســوريــة والــعــراق 
لــلــحــد مـــن املــخــاطــر أثـــنـــاء األلـــعـــاب األوملــبــيــة 

الشتوية في عام 2014. 
الجنائي  القانون  مــن   205.5 املـــادة  وتنص 
ــي عـــلـــى أن »املــــشــــاركــــة فــــي مــنــظــمــة  ــروســ الــ
إرهــابــيــة، وفقًا لقوانني روســيــا االتــحــاديــة، 
ــدة بـــني 10 و20  يــعــاقــب عــلــيــهــا بــالــســجــن ملـ
ــام  ــاب الــــعــــودة أمـ ــا يــغــلــق بــ عــــامــــًا«. وهــــو مـ
الراغبني في الهروب من أهوال الحرب، كما 
يقول كــاراولــوف الــذي التقى أثناء وجــوده 
في تركيا إلعادة ابنته إلى موسكو مع عدد 
مــن سورية  العائدين  روســيــا  مواطني  مــن 
ــدوا أنــفــســهــم فــي مــأزق  والـــعـــراق الــذيــن وجــ
في  الجنائية  املــالحــقــة  مــن  بسبب خــوفــهــم 
إلى سورية  : »عند وصولهم 

ً
قائال وطنهم، 

ــــؤالء مـــا هـــي ظـــروف  أو الـــعـــراق اكــتــشــف هـ
الـــحـــرب، وبــــأي حــــال مـــن األحــــــوال ال يمكن 
ــة فـــي روســـيـــا،  ــنـ مــقــارنــتــهــا بـــالـــظـــروف اآلمـ
فـــرغـــبـــوا فـــي الــــعــــودة، ولـــكـــن الـــبـــاب مغلق 
بــانــتــظــارهــم. بعضهم مــراهــقــون  والــســجــن 
هربوا من بيتهم نكاية في والديهم، ولكن 
بــاب منزله مفتوحًا  أن يجد  املــراهــق يجب 
للعودة«. ويرى كاراولوف أنه »يجب توفير 

مـــنـــابـــر ملــــن خــــاضــــوا مـــثـــل هـــــذه الـــتـــجـــارب 
بــــأم عــيــونــهــم، وهــم  الـــحـــرب  ورأوا أهــــــوال 
األصــلــح لــــدور الــتــوعــيــة«. ويــنــصــح أولــيــاء 
األمــور بالتحّدث مع أبنائهم في املواضيع 
تأثير  بــصــراحــة حتى ال يقعوا تحت  كــافــة 
املتطرفني، ويتابع: »على اآلباء واألمهات أن 
في  املراهقة  فــي ســن  أبنائهم  مــع  يتحّدثوا 
األمـــور الشخصية،  كــافــة، بما فيها  األمـــور 
ثير 

ُ
لــكــن مـــن دون فـــرض الــرقــابــة الــتــي ست

رفــضــهــم. إذا كـــان الــشــبــاب يــقــضــون أوقــاتــًا 
االجتماعية  التواصل  شبكات  على  طويلة 
وأصـــبـــحـــوا مــنــغــلــقــني عــلــى أنــفــســهــم، فــهــذا 

يدعو للقلق«.
بالتجربة  فارفارا  العائدة  والــد  ويستشهد 
الــشــيــشــانــيــة إلعــــادة انـــدمـــاج الــعــائــديــن من 
صــــفــــوف »داعـــــــــش« وتـــوظـــيـــفـــهـــم لــتــعــريــف 
بالتنظيمات  االلــتــحــاق  بــمــخــاطــر  الــشــبــاب 
ب 

ّ
ــيـــة، مــعــتــبــرًا أن »كــــل حــالــة تتطل اإلرهـــابـ

اهتمامًا وتفهمًا ونهجًا هيكليًا من الدولة، 
وال يمكن تدارك األمر بالعقوبات وحدها«.

عودة األطفال والشباب الشيشانيين
مــنــذ نــهــايــة أغــســطــس/ آب املـــاضـــي، تمّكنت 
 من 

ً
السلطات الشيشانية من إعادة 15 طفال

الـــعـــراق، بــعــد أن قــضــى آبــاؤهــم مــمــن تــأثــروا 
بـــه، ويـــقـــّدر إجمالي  بفكر داعـــش والــتــحــقــوا 
عـــدد األطـــفـــال الــــروس الــعــائــديــن مــن الــعــراق 
ــول  ــن أصــ  وطـــفـــلـــة، أغـــلـــبـــهـــم مــ

ً
بـــــ 350 طـــفـــال

الناطق  شيشانية وداغستانية، كما يوضح 
كريموف،  علوي  الشيشاني،  الرئيس  باسم 
بينما  تربيتهم،  ــون 

ّ
يــتــول األيــتــام  أقــربــاء  أن 

تمكن 99 في املائة من الشباب العائدين من 
االندماج في الحياة اليومية من جديد.

»الــعــربــي  ويـــقـــول كـــريـــمـــوف، فـــي تــصــريــح لـــ
إمــــا يستقبلهم  األطـــفـــال  »هـــــؤالء  الـــجـــديـــد«: 

أجدادهم وجداتهم وإما أقرباء آخرون«.
وتصّدرت قضية أيتام عناصر داعش الروس 
عــنــاويــن اإلعــــالم الــروســي بــعــد بــث قــنــاة »أر 
تي«، املوجهة إلى الخارج، تقريرًا حول أبناء 
العراق  فــي  لأليتام  دار  فــي  مواطني روســيــا 
وما عاشوه من أهوال الحرب وفقدان آبائهم 

في املوصل.
لكن ماذا عن أوضــاع العائدين من الشباب 
الـــبـــالـــغـــني، يــضــيــف كـــريـــمـــوف، مــجــيــبــًا عن 
السؤال: »تمّكن 99 في املائة من العائدين من 
االندماج في الحياة اليومية، إذ عملنا على 
ي التعليم والتكّيف 

ّ
توفير إمكانات لهم لتلق

لكن  فــي جــرائــم جنائية.  لــم يتورطوا  طاملا 
حتى املــثــول أمــام القضاء بعد الــعــودة كان 
أفضل لهم مــن املــوت تحت الــقــصــف«، ومن 
ــة، الــشــاب  بـــني هــــؤالء الــعــائــديــن مـــن ســـوريـ
الــشــيــشــانــي، ســعــيــد مــجــايــف، الــــذي قضى 
نــصــف عــــام فـــي صـــفـــوف »داعــــــــش«، وبــعــد 
عــودتــه أصــبــح ضيفًا دائــمــًا فــي التلفزيون 
الشيشاني واملدارس والجامعات واملساجد 
لتوعية الشباب بخطورة التنظيم، وهو ما 
يراه رئيس قسم البحوث في معهد »حوار 
ماالشينكو،  أليكسي  الــدولــي،  الحضارات« 
: »يتم بذل جهود كبيرة 

ً
أمرًا إيجابيًا، قائال

عند عودة الروس من مناطق »داعش«، على 
مستوى العائالت والسلطة على حد سواء، 
وأسفرت تلك الجهود في الشيشان عن عدم 

تكرار محاوالت هؤالء الشباب للهروب«.

ــع تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــش«  ــ ــارب الـــــــــروس مـ ــ ــجــ ــ »تــ
اإلرهــابــي فــي ثــالث مــراحــل عاشتها ابنته، 
: »يبدأ األمر بالتجنيد عبر اإلنترنت؛ 

ً
قائال

وهــو املــرحــلــة الــطــولــى، ثــم جمع املتعلقات 
الشخصية والسفر، وأخيرًا اكتشاف حقيقة 
ما يجري على األرض والخوف من العودة 

إلى وطنهم لعلمهم أنه سيتم سجنهم«.
ــارا عــلــى ســيــر الــتــحــقــيــق  ــارفــ ــد فــ ــ ويــعــلــق والـ
: »بــعــد عـــودتـــهـــا، تــعــاونــت 

ً
ونــتــائــجــه، قـــائـــال

ابــنــتــي مـــع جـــهـــات الــتــحــقــيــق، ولـــكـــن لـــم تتم 
مراعاة ذلك، وحتى لم يتم السماح بمشاركة 
ــاز األمــــــن الـــفـــدرالـــي،  ــهـ ــبــــراء مــــن خــــــارج جـ خــ
املطاف  نهاية  فــي  استعراضي  حكم  وصـــدر 
إلصدار إنذار ملن يفكر في مجرد الهروب إلى 

سورية«.
ــــوف لــلــمــصــيــر الــــذي  ــاراولــ ــ ولـــــم يــســتــســلــم كــ
واجـــهـــتـــه ابـــنـــتـــه، بـــل طــعــن فـــي الــحــكــم أمـــام 
 في 

ً
املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، آمال

ــراءات واإلفــــــراج عــنــهــا خــالل  ــ ــ اســتــكــمــال اإلجـ
نــصــف عـــام أو عـــام، أو صـــدور عــفــو رئــاســي 

عنها.
ــــروف ســجــن ابــنــتــه فـــي إصــالحــيــة  ــــول ظـ وحـ
ــراج عنها،  ــ »فـــولـــوغـــدا« وأحــالمــهــا بــعــد اإلفــ
أو  مخيمًا  ليس  السجن  »بــالــطــبــع،  يضيف: 
مــصــيــفــًا، ولـــكـــن فــــارفــــارا بــشــخــصــهــا تــالقــي 
مــعــامــلــة جــيــدة إلـــى حـــد كــبــيــر، ربــمــا إلدراك 
له.  تعرضت  الــذي  الظلم  بالسجن  العاملني 
»سينيرغيا«  بجامعة  االلــتــحــاق  لها  تسنى 
لـــدراســـة الــقــانــون بــنــظــام الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد، 
النشاط  فــي  معرفتها  بتوظيف  تحلم  وهــي 
التنظيمات  لــلــدفــاع عــن ضــحــايــا  الــحــقــوقــي 
ــدة«  ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ ــ ــل »داعـــــــــــــش« و»ال ــثــ ــة مــ ــ ــيــ ــ ــابــ ــ اإلرهــ

وغيرهما«.
ويــصــف كــــاراولــــوف شــخــصــيــة ابــنــتــه بأنها 
مــتــعــاطــفــة مـــع اآلخــــريــــن، وســبــق لــهــا الــعــمــل 
بمنظمة معنية بحقوق الحيوانات، وتعلمت 
لــغــة اإلشـــــارات لــلــتــواصــل مــع الــصــم والــبــكــم، 
في  املـــريـــرة  تجربتها  تــســاعــدهــا  أن  متمنيًا 

نشاطها الحقوقي في املستقبل.
وتعد فارفارا كاراولوفا واحدة من بني 3417 
التحقوا بتنظيم الدولة اإلسالمية، بحسب 
ما وثقته دراسة أجرتها مجموعة »سوفان« 
األمــيــركــيــة لــالســتــشــارات األمــنــيــة وكشفت 
عنها فــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول املــاضــي، 
وتــعــد روســيــا مــن بــني الـــدول األولـــى عامليًا 
»داعش«، بحسب  من حيث عدد امللتحقني بـ
ــدت أعـــــــداد املــلــتــحــقــني  ــ ــتـــي رصــ ــة الـ ــ ــــدراسـ الـ

3417 روسيًا 
وروسية التحقوا 

بتنظيم داعش 
اإلرهابي

السجن بين 10 
و20 عامًا عقوبة 

االنضمام إلى 
التنظيم
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فارفارا تعّرفت إلى داعشي وحاولت االنضمام إليه في سورية )تاس(


