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"تونس: مساعدة ضئیلة السترجاع أطفال مقاتلي "داعش
طفل محتجزون في معسكرات وسجون بائسة في لیبیا وسوریا والعراق 200

(تونس) – قالت "ھیومن رایتس ووتش" الیوم إن المسؤولین التونسیین یتقاعسون في إعادة أطفال تونسیین محتجزین دون تُھم في
معسكرات وسجون أجنبیة لعائالت أعضاء تنظیم "الدولة اإلسالمیة" (المعروف أیضا بـ "داعش") إلى تونس. أغلب ھؤالء األطفال

محتجزون مع أمھاتھم، لكن 6 على األقل منھم یتامى.

قالت أمھات األطفال، في مكالمات ورسائل نادرة مع عائالتھن، إنھن یعشن في زنزانات مكتظة في لیبیا أو في معسكرات تتكون من
خیام شمال شرق سوریا، ویعانین من نقص حاد في الغذاء واللباس والدواء. قال شخصان یعیشان في تونس إن األمھات قلن لھما إن

بعض النساء واألطفال – لم یُحددا عددھم – تعرضوا للضرب على ید المحققین، وأحیانا بشكل متكرر، في سجن "الجویة" في مصراتة
بلیبیا، وإن بعض المحتجزین، ومنھم أطفال، یعانون من انطواء حاد ویرغبون في االنتحار.

قالت لیتا تایلر، باحثة أولى مختصة في اإلرھاب ومكافحة اإلرھاب في ھیومن رایتس ووتش: "المخاوف األمنیة المشروعة ال تبّرر
تخلي الحكومات عن األطفال ومواطنین اخرین محتجزین في معسكرات وسجون بائسة في الخارج. ھناك أطفال تونسیون عالقون في

ھذه المعسكرات بال تعلیم وال مستقبل، وال أمل لھم في الخروج من ھناك وحكومتھم لم تُقّدم أي مساعدة تُذكر".

في دیسمبر/كانون األول 2018، قابلت ھیومن رایتس ووتش أقارب لـ 13 امرأة و35 طفال محتجزین في لیبیا وسوریا، وكذلك
مسؤولین حكومیین، نشطاء حقوقیین، محامین، صحفیین، دیبلوماسیین غربیین، وممثلین عن "األمم المتحدة". وفي یولیو/تموز

وسبتمبر/أیلول 2018، زارت ھیومن رایتس ووتش 3 معسكرات شمال شرق سوریا خاضعة للسلطات الكردیة المدعومة من الوالیات المتحدة، یُحتجز فیھا نساء وأطفال تونسیون ومن جنسیات أخرى لھم صالت بأعضاء
داعش.

رغم أن تونس لیست البلد الوحید المتقاعس عن مساعدة ھؤالء النساء واألطفال العالقین على العودة إلى دیارھم، وأن الكثیر من الدول األخرى لھا موارد أكبر بكثیر، إال أن تونس لھا واحدة من أكبر المجموعات في ھذه
المعسكرات. بحسب ما قالتھ وزارة المرأة واألسرة والطفولة التونسیة لـ ھیومن رایتس ووتش، یوجد حوالي 200 طفل و100 امرأة زعموا أنھم تونسیین، وھم محتجزون في الخارج دون تھم لفترات بلغت العامین بصفتھم

من عائالت أعضاء داعش، أغلبھم في سوریا ولیبیا المجاورة وبعضھم في العراق. الكثیر من األطفال لم تتجاوز أعمارھم 6 سنوات، ولذلك عودتھم إلى تونس مع أمھاتھم ستكون في مصلحتھم.

على الدول األخرى المساعدة أیضا على إعادة األطفال العالقین في العراق ولیبیا وسوریا، بعد أن التحق آباؤھم وأمھاتھم بالجماعة المسلحة المتطرفة. أغلب األطفال األصغر سنا ُولدوا في مناطق تحت سیطرة داعش أو
اتى بھم أھلھم إلى ھناك.

جمیع األقارب الذین قابلناھم تقریبا قالوا إنھم لم یستلموا ردودا على الرسائل والوثائق التي أرسلوھا إلى وزارة الشؤون الخارجیة ورئیس الجمھوریة ومسؤولین آخرین یلتمسون منھم مساعدة النساء واألطفال على العودة
إلى دیارھم. قال حمدة العویني، الذي لھ ابنة وزوجة ابن و4 أحفاد محتجزین في مخیم عین عیسى شمال شرق سوریا: "قصدناھم جمیعا، لكن ال أحد استجاب لنا".

قالت احدى األمھات المحتجزات في سجن لیبي في رسالة إلى أحد أقاربھا في 2018، اطّلعت علیھا ھیومن رایتس ووتش: "با� علیكم أنقذوا األطفال من الدمار. إنھم یُفلتون من بین أیدینا [عاطفیا]".

طلبت سلطات شمال شرق سوریا ولیبیا من الدول األصلیة استرجاع النساء واألطفال، وقالت إنھا ال تخطط لمحاكمتھم. حاكم العراق أجانب بالغین وأطفاال لم یتجاوزوا 9 سنوات بسبب صالتھم بداعش – بإجراءات غالبا
ما ال تستجیب لمعاییر المحاكمة العادلة – لكنھ طلب أیضا من الدول استرجاع أطفالھا. أعادت 9 دول على األقل حوالي 200 طفل وامرأة محتجزین في العراق ولیبیا وشمال شرق سوریا، باعتماد طرق مختلفة، وھو ما

یبرز أن األمر ممكن.

في رّد كتابي على طلبات اإلدالء بتعلیق، قالت وزارة الشؤون الخارجیة التونسیة: "تولي تونس أھمیة خاصة" لحاالت األطفال المحتجزین في إطار "إیمانھا الراسخ بحقوق اإلنسان". لكنھا ساعدت حتى الیوم على
استرجاع 3 أطفال فقط من لیبیا. في ینایر/كانون الثاني، أفادت تقاریر أن تونس وافقت أیضا على إعادة 6 یتامى یعیشون في مأوى تابع لـ "الھالل األحمر" بلیبیا في منتصف فبرایر/شباط.

كما قالت وزارة الشؤون الخارجیة في رّدھا إن الحكومة لن ترفض استقبال محتجزین لھم جنسیة مثبتة، مشیرة إلى أن الدستور التونسي یحظر إنكار الجنسیة أو سحبھا أو منع المواطنین من العودة. رغم أن ھیومن رایتس
ووتش لم تجد أي أدلة على رفض تونس استقبال مواطنیھا على الحدود، إال أن أغلب المحتجزین أو كلھم لیس أمامھم أي طریقة لمغادرة المعسكرات والسجون الموصدة للوصول إلى القنصلیات والحدود التونسیة إال بتدخل

من الحكومة، ألن بعضھا یبعد مئات الكیلومترات وموجودة على الطرف اآلخر من مناطق النزاع.

ینّص القانون الدولي لحقوق اإلنسان على حق كل شخص في الجنسیة، وعدم حرمان أّي كان من جنسیتھ تعسفا. تتحمل الدول مسؤولیة عدم حرمان األطفال من ھذا الحق. ھذا االلتزام یشمل األطفال المولودین في الخارج
من أب أو أم من مواطنیھا، وإال فسیصیرون عدیمي الجنسیة. قالت "لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان" إن الدول ملزمة بضمان منح الجنسیة للطفل عدیم الجنسیة "في أسرع وقت ممكن".

قالت ھیومن رایتس ووتش إنھ على الدول مثل تونس ضمان استرجاع مواطنیھا األطفال المحتجزین في الخارج فقط ألنھم من أبناء وبنات أعضاء مزعومین أو مؤكدین في داعش بشكل سریع وآمن، ما لم یكونوا یخشون
تعرضھم إلى سوء المعاملة عند العودة. وإن كانت األمھات محتجزات دون تھم، فال یجب استرجاع األطفال دونھن ما لم تتوفر أدلة على أن الفصل بینھم یخدم مصالح الطفل الفضلى.
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إن كانت تونس والدول األصلیة األخرى تعتبر األمھات خطرا أمنیا، فبإمكانھا التدقیق فیھن أمنیا أو، عند االقتضاء، مراقبتھن أو محاكمتھن عند عودتھن مع احترام معاییر المحاكمة العادلة. لكن علیھا أال تتدخل في حق كل
شخص في دخول البالد التي یحمل جنسیتھا والعودة إلیھا. األطفال الذین لھم أمھات یقضین عقوبات سجنیة في بالدھن سیحظون بتواصل أفضل معھن مقارنة باألمھات المحتجزات في الخارج.

عند عودتھم، یجب توفیر خدمات إعادة تأھیل وإعادة ادماج لھؤالء المواطنین. یجب معاملة األطفال في المقام األول على أنھم ضحایا، وال یجب محاكمتھم بسبب صالتھم بجماعات مثل داعش ما لم تتوفر أدلة على تورطھم
في أعمال عنیفة. یجب أن یكون احتجاز األطفال إجراء استثنائي وأخیر وألقصر فترة ممكنة كما تنص على ذلك معاییر قضاء األحداث. على المانحین إعطاء األولویة لمساعدة الدول مثل تونس من أجل ضمان قدرتھا على

فحص العائدین أمنیا وإعادة إدماجھم.

قالت تایلر: "ھؤالء األطفال وأمھاتھم عاجزون عن مغادرة المعسكرات والسجون المغلقة والعودة إلى بالدھم بمفردھم. إّن تركھم یواجھون مصیرھم في معسكرات وسجون أجنبیة سیضاعف معاناتھم وقد یفاقم شعورھم
بالظلم".

أطفال عالقون في الخارج

ھناك نحو 2000 طفل و1000 امرأة من 46 جنسیة محتجزون في سجون العراق ولیبیا و3 معسكرات شمال شرق سوریا – روج، عین عیسى، والھول – بسبب صالتھم العائلیة بأعضاء داعش أو بمشتبھین باالنتماء إلیھ.
بحسب أبحاث أجرتھا ھیومن رایتس ووتش، أغلب ھؤالء لم توجھ لھم تُھم بارتكاب أي جرائم. لكن معظم الدول تقاعست في مساعدتھم على العودة إلى دیارھم، زاعمة أنھم قد یشكلون خطرا أمنیا أو أن التثبت من جنسیاتھم

قد یكون صعبا. العدید من أزواج النساء وآباء األطفال إما مسجونون أو مختفون أو متوفون.

قُبض على أغلب النساء واألطفال المحتجزین أو سلموا أنفسھم مع انسحاب داعش من سرت في لیبیا، في دیسمبر/كانون األول 2016؛ الموصل في العراق، في یولیو/تموز 2017؛ والرقة في سوریا، في أكتوبر/تشرین
األول 2017.

كما تتقاعس عشرات الدول األخرى التي لھا موارد مالیة أفضل من تونس – التي تعاني من ضائقة اقتصادیة – عن استرجاع زوجات وأبناء أعضاء داعش. قالت الحكومة البلجیكیة في دیسمبر/كانون األول إنھا ستستأنف
أمرا صادرا عن محكمة بإعادة 6 أطفال ووالدتیھما من معسكر الھول.

تّم نقل أكثر 200 امرأة وطفل إلى خارج السجون والمعسكرات حتى اآلن، أغلبھم أعیدوا إلى دیارھم في روسیا، كازخستان، أوزباكستان، اندونیسیا، مصر، والسودان. في المقابل، لم تسترجع ألمانیا وفرنسا والوالیات
المتحدة إال عددا قلیال من ھؤالء. قالت فرنسا في أكتوبر/تشرین األول 2018 إنھا قد تسترجع عددا إضافیا من األطفال من شمال شرق سوریا، وفي ینایر/كانون الثاني قالت إنھا ستستقبل أعضاء داعش الفرنسیین إن تم

ترحیلھم أو عادوا بطریقة ما، ولكنھا ستحاكمھم. في ینایر/كانون الثاني، تم إطالق سراح طفلین من ترینداد من معسكر روج في عملیة إنقاذ ساھم فیھا روجر ووترز، أحد مؤسسي فرقة "بینك فلوید" لموسیقى الروك.

تونسیون في معسكرات وسجون

قالت السلطات التونسیة إن عدد مواطنیھا الذین التحقوا بداعش في الخارج ناھز الثالثة آالف. قال دیبلوماسیان غربیان لـ ھیومن رایتس ووتش إنھما یعتقدان أن العدد الفعلي أكبر من ذلك بكثیر، حیث بلغ عدد التونسیین
الذین سافروا إلى سوریا حوالي 6,500، والذین سافروا إلى لیبیا بین 1,000 و1,500. في كلتا الحالتین، تُعتبر ھذه النسبة واحدة من أعلى النسب في العالم مقارنة بعدد السكان. أفادت تقاریر أن العدد یشمل حوالي 1,000

امرأة، رغم عدم توفر معلومات عن نسب الملتحقات بداعش والمرافقات ألزواجھن.

تشیر التقدیرات أیضا إلى أن تونس لھا واحدة من أعلى النسب ضمن عناصر داعش الذین سلموا أنفسھم أو عادوا إلى بلدانھم بأنفسھم، وعددھم حوالي 900 بحسب مسؤولین حكومیین. قال دیبلوماسیان غربیان لـ ھیومن
رایتس ووتش إنھما یعتقدان أن العدد یقارب 1,500.

أعلنت تونس حالة الطوارئ منذ 2015، عندما بدأ داعش وجماعات مسلحة متطرفة أخرى في شّن ھجمات جماعیة ضّد مدنیین وأھداف أمنیة. أفادت تقاریر أن منفّذي ھجوَمي "متحف باردو" بالعاصمة والمنتجع السیاحي
بسوسة في 2015، وھما من أبرز ھجمات داعش، تدربوا في لیبیا. كما فّجرت انتحاریة نفسھا وسط تونس العاصمة في أكتوبر/تشرین األول فأصابت 26 شخصا، أغلبھم من الشرطة، وكانت قد بایعت داعش دون أن

تسافر للخارج.

في 2016، اقترح الرئیس الباجي قائد السبسي عفوا على مقاتلي داعش العائدین وعائالتھم، لكنھ تراجع عنھ بسرعة بعد تعلیقات إعالمیة سلبیة واحتجاجات في الشوارع.

سمحت تونس فقط باسترجاع 3 أطفال كانوا محتجزین في سجن لعائالت أعضاء داعش في لیبیا، بحسب مسؤولین حكومیین وأقارب لألطفال ونشطاء حقوقیین. ذكرت وسائل إعالم لیبیة أن السلطات التونسیة قالت إنھا
ستسترجع 6 یتامى بعد أن دعت "جمعیة الھالل األحمر بمصراتة"، التي تعتني باألطفال، تونس في 17 ینایر/كانون الثاني إلى إعادتھم في غضون شھر واحد.

قال مسؤولون في وزارة المرأة واألسرة والطفولة التونسیة إنھ یوجد حوالي 100 امرأة و200 طفل محتجزون في الخارج بصفتھم من عائالت أعضاء داعش، لكنھم أحالوا ھیومن رایتس ووتش إلى وزارتي الخارجیة
والداخلیة للحصول على أعداد ونسب دقیقة. لم ترّد كال الوزارتین على طلبات ھیومن رایتس ووتش للحصول على معطیات.

قامت "جمعیة إنقاذ التونسیین العالقین بالخارج" غیر الحكومیة بجمع معلومات عن 116 محتجزا تونسیا – 93 طفال و23 امرأة – قالت إن أكثر من نصفھم في لیبیا، وقرابة ثلثھم في سوریا، والبقیة في العراق وتركیا
وأماكن أخرى. حوالي نصف األطفال الذین تتعقبھم ھذه الجمعیة لم یتجاوزوا العامین، وأربعة أخماسھم دون السادسة.

تحدید جنسیات المحتجزین قد یكون معقدا. رغم أنھ یُمكن تمریر الجنسیة التونسیة من قبل األب واألم، إال أن العدید من المحتجزین، ال سیما األطفال الذین ولدوا في مناطق كانت تحت سیطرة داعش، لیس لدیھم أدلة تثبت
ھویتھم، وربما لھم جنسیة ثانیة إن كان أحد الوالدین أجنبیا. قطعت العدید من الدول عالقاتھا الدیبلوماسیة مع سوریا، ومنھا تونس، والتحالف الكردي الذي یسیطر على معسكرات شمال شرق سوریا لیس حكومة معترف

بھا دولیا. وفي لیبیا، توجد حكومتان تتنازعان الشرعیة، والسجون التي تحتجز النساء واألطفال تقع تحت سیطرة میلیشیات مختلفة.

في ما بدا أنھ مسعى السترجاع أطفال محتجزین في لیبیا، زارت بعثة رسمیة تونسیة في أبریل/نیسان 2017 ممثلین عن حكومة الوفاق الوطني المعترف بھا دولیا في طرابلس. قال 3 مسؤولین حكومیین تونسیین لـ ھیومن
رایتس ووتش إن البعثة جلبت معھا أدوات لفحص الحمض النووي للمساعدة في تحدید ھویات األطفال، لكنھا لم تستخدمھا بسبب عدم اتفاق السلطات اللیبیة والتونسیة على شروط نقلھم.

قال المسؤولون إن حكومة الوفاق الوطني كانت ترید أن یسترجع التونسیون النساء واألطفال وما ال یقل عن 80 جثة في المشرحة قالت إنھا لمقاتلین تونسیین مع داعش، لكن السلطات التونسیة كانت ترغب فقط في
استرجاع األطفال كخطوة أولى، خشیة أن تشكل أمھاتھم خطرا أمنیا أكبر. ھناك واحدة من بین األمھات المحتجزات في لیبیا ُعلم أنھا وافقت على االنفصال عن أبنائھا التونسیین.

اتھم محمد بن رجب، رئیس جمعیة انقاذ التونسیین العالقین بالخارج، السلطات التونسیة بالتشبث بإعادة األطفال أوال كخدعة لعدم إعادة أي امرأة. قال: "الحكومة التونسیة ال ترغب في إعادة األطفال أو أمھاتھم".

في محاولة یائسة إلیجاد حل، دفعت 4 عائالت تونسیة لمحام لیبي مبلغ 2,000 دینار لیبي (1,440 دوالر أمریكي) عن كل طفل إلخراج 5 أطفال من لیبیا، لكن المحامي تمكن فقط من المساعدة في إطالق سراح طفلین
شقیقین، سمحت لھما السلطات التونسیة بالعودة في نوفمبر/تشرین الثاني.

https://thedefensepost.com/2018/07/04/iraq-urges-repatriation-foreign-isis-children/
https://www.aljazeera.com/news/2018/02/stranded-libya-isil-tunisian-women-children-180228163426561.html
https://www.npr.org/2018/12/07/671520315/foreign-wives-and-children-of-isis-are-held-in-syria-with-uncertain-future
https://www.nytimes.com/2018/07/04/world/middleeast/islamic-state-families-syria.html
https://www.reuters.com/article/us-tunisia-strike/tunisian-union-calls-new-nationwide-strike-to-press-wage-demands-idUSKCN1PD0BI
https://uk.reuters.com/article/uk-mideast-security-belgium-syria/belgium-to-appeal-against-order-to-repatriate-islamic-state-families-idUKKCN1OT0HG
https://www.france24.com/en/20190210-russia-repatriates-27-children-iraq
https://thedefensepost.com/2019/01/09/kazakhstan-evacuates-30-children-of-isis-fighters-from-syria/
http://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/301220181
https://www.nytimes.com/2018/07/04/world/middleeast/islamic-state-families-syria.html
https://www.icrc.org/en/document/libya-egypt-two-years-twelve-children-reunited-their-families
https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/world/syria/isis-prisoners/?utm_term=.b429df617f15
https://aawsat.com/english/home/article/1163386/germany-receives-first-child-isis-militants
https://www.thenational.ae/world/europe/france-plans-to-repatriate-children-of-militant-fighters-in-syria-1.783710
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/american-woman-who-lived-under-isis-charged-with-lying-to-fbi/
https://www.thenational.ae/world/europe/france-plans-to-repatriate-children-of-militant-fighters-in-syria-1.783710
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/01/29/djihadistes-francais-detenus-en-syrie-paris-etudie-toutes-les-options-y-compris-le-rapatriement_5416229_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2019/jan/22/at-last-i-can-sleep-brothers-kidnapped-by-isis-reunited-with-mother-in-syria
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/two-of-her-daughters-joined-isis-now-shes-trying-to-save-her-two-younger-girls/2016/05/25/700ea478-1d1e-11e6-82c2-a7dcb313287d_story.html?utm_term=.67fcbc26b6e7
http://www.aljazeera.com/news/2015/07/tunisia-hotel-attacker-trained-libya-150701031714529.html
https://www.aljazeera.com/news/2016/03/horror-fresh-year-tunisia-museum-attack-160314115053039.html
https://www.bbc.com/news/world-africa-33304897
https://www.thenational.ae/world/mena/tunis-bomber-had-sworn-allegiance-to-isis-minister-says-1.793717
https://www.enca.com/africa/tunisians-protest-against-return-of-jihadists
https://www.alaraby.co.uk/society/2019/1/28/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.maghrebvoices.com/a/476197.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/01/tunisia-ennahda-restore-ties-syria-regime-arab-league.html
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وصف تقریر أصدره "مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان" في أبریل/نیسان سجن معیتیقة بطرابلس وسجن الجویة في مصراتة بـ "مراكز معروفة بتفشي ظاھرة التعذیب وغیرھا من االنتھاكات
والتجاوزات ضد حقوق اإلنسان"، بما فیھا انتھاكات ضّد النساء واألطفال. لم یتطرق التقریر إلى المحتجزین الذین لھم صالت بأعضاء داعش. بحسب أقارب ونشطاء حقوقیین وصحفیین، یوجد في سجني معیتیقة والجویة

ما ال یقل عن 53 تونسیا: 29 طفال و24 امرأة.

لم ترد السلطات اللیبیة على طلبات جدیدة قدمتھا باحثة في ھیومن رایتس ووتش لزیارة سجن معیتیقة، الذي تدیره "قوة الردع الخاصة" المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني ومقرھا طرابلس، وسجن الجویة، الذي تدیره
نظریا الشرطة القضائیة التابعة لحكومة الوفاق الوطني. كما ُمنعت ھیومن رایتس ووتش في سبتمبر/أیلول 2018 من الوصول إلى ملجأ تدیره جمعیة الھالل األحمر بمصراتة.

روایات العائالت

أغلب أفراد العائالت الذین تحدثوا إلى ھیومن رایتس ووتش في تونس قالوا إن قریباتھم تم تجنیدھن بالخداع أو إغراؤھن أو إجبارھن من قبل أزواجھن، لكن آخرین قالوا إنھن ذھبن بمحض إرادتھن.

لیس في وسع ھیومن رایتس ووتش تقییم دوافع ھؤالء النساء. ذكرت دراسات حول مسألة التجنید، اإلكراه والرغبة في الحفاظ على وحدة األسرة كأسباب دفعت النساء إلى االلتحاق بداعش في الخارج، لكنھا أشارت أیضا
إلى عوامل أخرى مثل الدوافع اإلیدیولوجیة والبحث عن المغامرة. الحظت القرارات الملزمة ومبادئ األمم المتحدة حول تعامل الدول مع جماعات مثل داعش أن النساء واألطفال الذین لھم صالت بالمتطرفین المسلحین قد

یكونون جناة أو مساندین أو ضحایا لإلرھاب.

قالت حمیدة حمود متحدثة عن زوجة ابنھا األمیة، المحتجزة حالیا مع أطفالھا األربعة في معسكر عین عیسى: "كانت مطیعة جدا". كما قال أقارب آخرون إن اثنتین من النسوة ُكّن عرائس في سّن الطفولة عندما غادرتا مع
زوجیھما إلى سوریا.

قالت زھرة الحامي إن 4 قریبات لھا، محتجزات اآلن مع 5 أطفال في معسكر روج، غادرن مع أزواجھن أو التحقن بھم في سوریا في 2015 حفاظا على وحدة أسرھن. قالت: "بعد 45 یوما، اتصلن بنا وقُلن 'نرید العودة'،
لكن حراس الحدود األتراك منعوھن من الخروج من سوریا".

بصرف النظر عن دوافع النساء، قال أقارب في تونس إن األطفال العالقین في الخارج ُجلبوا إلى مناطق داعش من قبل آبائھم وأمھاتھم، أو ُولدوا ھناك. قال منصف العابدي إن شقیقتھ وحیدة وزوجھا التونسي كانا یعمالن
في وظائف عادیة عندما انتقال إلى لیبیا في 2013. ولكن بعد سنتین، التحق زوجھا بداعش. اتصلت وحیدة بالعائلة باكیة، ومتلھفة للعودة إلى تونس مع ابنھا براء، لكنھا قالت إن زوجھا ھددھا 'إن أنت ذھبت، ابني سیبقى

معي'.

في 2016، أثناء اشتباكات بین جماعات مسلحة في مدینة صبراتة الساحلیة، قُتل والد براء واخترقت رصاصة ظھر براء وخرجت من بطنھ. براء (4 أعوام) خضع إلى 5 عملیات ویحتاج إلى عملیة إضافیة ال یمكن
اجراؤھا في لیبیا، بحسب العابدي.

براء ووحیدة محتجزان معا في سجن معیتیقة. لّمت قوة الردع الخاصة شملھما بعد أن أمضى براء 4 أشھر في مستشفى. نشرت المیلیشیا فیدیو للّم الشمل ظھرت فیھ وحیدة تبكي بشكل ھستیري، وبراء الذي كان طفال یحبو
ینظر في خوف وذھول. سألتھم وحیدة "ھل أستطیع ضّمھ أرجوكم؟" كان ھذا واحدا من عدة فیدیوھات نشرتھا قوة الردع الخاصة وحكومة الوفاق الوطني حول نساء وأطفال تونسیین محتجزین یبدو أنھم یلقون باللوم على

تونس بسبب انسداد أفق عودتھم.

قال العابدي إنھ طالب السلطات التونسیة بشكل متكرر بالسماح لبراء بالعودة. قال: "ھو مجّرد طفل صغیر، فلماذا یُعاقب على جرائم والده؟"

الوصف الذي قّدمھ األقارب لظروف العیش البائسة في المعسكرات الثالثة في شمال شرق سوریا كان متسقا مع نتائج توصلت إلیھا ھیومن رایتس ووتش حول ھذه المواقع في 2018، حیث تحتجز "قوات سوریا
الدیمقراطیة" ما یصل إلى 1,750 امرأة وطفل أجانب، منھم 150 تونسیا على األقل. قالت محتجزات لـ ھیومن رایتس ووتش أثناء زیارات في 2018 إن الرعایة الصحیة المتخصصة واألدویة والغذاء، بما في ذلك حلیب

الرضع، نادرة، وإن برامج المشورة وإعادة التأھیل غائبة تماما. بعض النسوة قُلن إن المحققین، وھن نسوة أیضا في العادة، یضربھن أثناء التحقیق األولي معھن في مرافق االحتجاز، قبل نقلھن إلى المعسكرات.

 األوضاع في معسكر الھول "حرجة" وأفادت تقاریر عن وفاة ما ال یقل عن 29 طفال ومولودا جدیدا في المعسكر أو في الطریق إلیھ منذ أوائل دیسمبر/كانون األول، وبشكل أساسي بسبب انخفاض الحرارة، بحسب منظمة
الصحة العالمیة.

قالت برنیة المثلوثي إن حفیدھا (7 سنوات) قال باكیا في دیسمبر/كانون األول "أنا جائع، أنا جائع"، عندما كانت تتحدث عبر الھاتف مع زوجة ابنھا وأحفادھا الثالثة في معسكر الھول. كما قالت إن عاصفة رملیة ھبّت على
المكان منذ شھرین، فدمرت الخیمة التي تأوي العائلة، وإن األطفال ال یستطیعون فعل شيء لتمضیة الوقت سوى "اللعب بالتراب والحجارة".

شھیبة الغانمي، التي زارت زوجة ابنھا وحفیدیھا في سجن الجویة في 2018 قالت: "كان الطفالن وأمھما جائعین، ووجوھھم شاحبة. قالت األم إنھم على قید الحیاة ألنھم یأكلون المعكرونة المطبوخة في الماء. أعطیت قطعة
حلوى وكعكة ألحمد، فلم یعرف ما ھي. لقد أكل الحلوى بغالفھا الخارجي".

قال أقارب تونسیون إن معسكرات شمال سوریا وسجون لیبیا تبیع أیضا الغذاء بأسعار باھظة جدا، والعائالت ال تستطیع دائما ارسال المال.

قال بعض األقارب لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ باإلضافة إلى براء العالق في لیبیا، یوجد طفالن آخران عالقان في سوریا یحتاجان إلى عملیات جراحیة: أحدھما (10 سنوات) قد تشّوه وجھھ بعد انفجار عبوة غاز في خیمة
في معسكر روج، واآلخر (4 سنوات) یعیش مع أمھ في مخیم للنازحین السوریین في عزیز، ویحمل ثقبا في جمجمتھ بسبب ھجوم تفجیري. والد ھذا الطفل تونسي وھو متوفي.

األطفال العائدون

قالت وزارة الخارجیة في رّدھا الكتابي إنھا تأكدت أن "عددا" من األطفال تونسیون عبر تحلیل الحمض النووي، وھي بصدد إعادة تأھیلھم، دون مزید من التفاصیل. قال نشطاء حقوقیون وأقارب ومسؤولون حكومیون
آخرون إنھم یعلمون بعودة 3 أطفال فقط.

أحد ھؤالء یُدعى تمیم (4 سنوات)، وھو یتیم تصّدر عناوین األخبار عندما أعادتھ السلطات من لیبیا في 2017. قُتل والدا تمیم في فبرایر/شباط 2016 أثناء غارات جویة أمریكیة وقتال أرضي في صبراتة. قال جده فوزي
الطرابلسي إنھ ذھب إلى لیبیا 4 مرات محاوال استرجاعھ، قبل أن تسمح لھ السلطات التونسیة بذلك.

في شھره األول في تونس، وضعت السلطات تمیم في قسم خاص باألیتام وذوي االحتیاجات الخاصة بأحد المستشفیات. قال جده إنھ تلقى رعایة طبیة ونفسیة لمدة شھر ھناك، لكنھ لم یحصل على أي شيء آخر بعدھا.

قال أقارب لـ ھیومن رایتس ووتش إن الطفلین اآلخرین اللذین عادا إلى تونس ھما صبي (10 سنوات) وطفلة (7 سنوات) بقیت أمھما محتجزة في مصراتة، ویحصالن على مساعدة من معالج نفسي عینتھ الدولة. قال
األقارب إن األطفال الثالثة تأقلموا على ما یبدو مع الحیاة في تونس.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/AbuseBehindBarsArbitraryUnlawful_AR.pdf
https://wb-iisg.com/docs/from-daesh-to-diaspora-tracing-the-women-and-minors-of-islamic-state/
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/tunisian-foreign-fighters-in-iraq-and-syria
https://undocs.org/ar/S/RES/2396(2017)
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2018/12/2018-Addendum-to-the-2015-Madrid-Guiding-Principles_as_adopted.pdf
https://www.facebook.com/RATTA.TN/videos/1672765536068818/
https://www.facebook.com/Formidable2015/videos/636477103352994/
https://www.npr.org/2018/12/07/671520315/foreign-wives-and-children-of-isis-are-held-in-syria-with-uncertain-future
http://www.emro.who.int/syr/syria-news/who-concerned-over-critical-health-situation-in-al-hol-camp-al-hasakeh.html
https://www.nbcnews.com/storyline/isis-terror/fighter-jets-target-libya-s-sabratha-40-killed-official-n521506


2/12/2019 "تونس: مساعدة ضئیلة السترجاع أطفال مقاتلي "داعش

https://www.hrw.org/print/327358 4/6

قالت وزارة الخارجیة إن الحكومة أیضا بصدد تطویر مجموعة من برامج الوقایة واعادة التأھیل وإعادة اإلدماج لمواجھة التطرف المسلح. قال دیبلوماسیون غربیون إن أغلب ھذه البرامج مازالت في مرحلة التخطیط ألن
تونس تعاني من سجون مكتظة وأزمة اقتصادیة واضطرابات سیاسیة.

قالت وزارة الخارجیة إن تونس "تعمل على إعادة تأھیل وادماج المقاتلین االرھابیین األجانب وعائالتھم" بما یتماشى مع قرارات "مجلس األمن الدولي التابع لألمم المتحدة"، مثل القرار رقم 2396 لسنة 2017. یؤكد ھذا
القرار الملزم على حاجة األطفال إلى إعادة االدماج وإعادة التأھیل في أسرع وقت.

جمیع األقارب الذین قابلتھم ھیومن رایتس ووتش في تونس قالوا إنھم یعتقدون أن الطریقة األمثل لمساعدة األطفال على التعافي من تجربة االحتجاز والعیش في ظل داعش ھي استرجاعھم وأمھاتھم من قبل السلطات
التونسیة.

قال محمد الكیالني متحدثا عن ابنتھ وطفلیھا التوأمین (عامین): "مازالت ترضعھما، وال یستطیعون االنفصال". ابنتھ محتجزة مع 4 أطفال في معسكر روج. أضاف: "األطفال أبریاء ولم یفعلوا شیئا خاطئا. إن ارتكبت
ابنتي أي جرائم، فاتركوھا تعود وحاكموھا في بالدھا". 
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