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ّ امللخص ّالتنفيذي 

معظم األراض ي التي كانت قد استولت عليها في العراق وسورية،  ة" فقدت"الدولة اإلسالمي   رغم أن  ُيالحظ 

 هذا التقرير مجموعة بيانات يبي ن .بعيدة عن الهزيمةمتزايد  تنتشر على نحو  الحركة السلفية الجهادية  إال أن  

 د عدة اتجاهات:، ويحد  8102إلى  0821املجموعات واملقاتلين من  عن

 8102عام  انخفض عدد السلفيين الجهاديين في   
، 8102 عددهم في عام مقارنة بارتفاع؛ ذلك ما إلى حد 

 لكنه ال يزال قريب
 
. ومن املنظور التاريخي، وصلت التقديرات العالية 0821منذ عام ياته مستو أعلى من  ا

 .8/00عندما وقعت هجمات  8110من عام  %871نسبة أكبر من إلى  8102للمقاتلين في 

 سيا أعلى نسبة من املقاتلين. وهناك مناطق آشمال أفريقيا وجنوب منطقة الشرق األوسط و  تضم

 سيا تحتوي على أعداد أقل. آأخرى مثل جنوب شرق 

 (، أفغانستان بين ) 71.331و 05.231تركز أكبر عدد من هؤالء املقاتلين في سورية بين )ي
 
 87111مقاتال

 5031(، ونيجيريا )بين 03.111و 01.111(، والعراق )بين 58.301و 07.811(، باكستان بين )20.121و

 (.2811و

  يماثل عددها ما و  ،/ مجموعة سلفية جهادية عبر العالم27/ يبلغ نحو كان يوجد عدد 8102في العام

 %021. وهذا يمثل زيادة تصل إلى 0821، وهي املستويات األعلى منذ عام 8102وصلت إليه في العام 

 . 8102إلى  8110في عدد املجموعات من 

 غير "الدولة اإلسالمية" والقاعدة وفروعهما املباشرة.  00، كان هنالك 8102 في 
 
مجموعة أخرى تقريبا

 من كل   %27باكستان وحركة "عسكر طيبة" نحو -وتمثل هذه املجموعات بما فيها حركة طالبان

 املجموعات.

 سورية والعراق من إلى استمرار وجود مستويات عالية من العنف فيلهجمات اإلرهابية تشير بيانات ا 

 ةالجهادي ةجماعات السلفيالقبل 
 
 ناطق مثلمفي هذه البلدان و  كبير   عنف  وجود  إلى جنب مع ، جنبا

ماعة ج قبل من )غرب أفريقيا( الساحلوفي يمارسه تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية،  ،اليمن

في و ،دولة اإلسالمية" غرب أفريقياو"ال ،اإلسالم واملسلمين، وفي نيجيريا مجموعة بوكو حرام ةنصر 

 والصومال من قبل حركة الشباب. ،طالبان وغيرها من الجماعات ِقَبِل  أفغانستان من

 

كبيرة من املقاتلين السلفيين والجهاديين املتحالفين الذين  اتهناك مجموع تشير هذه النتائج إلى أن  

 كل  معلى استخدام العنف لتحقيق أهدافهاستعداد وقدرة لديهم 
ُ
هذه الجماعات لشن هجمات ضد  . ال يخطط

 اهتمامات محلية فقط.إذ إن  لدى بعضها الدول الغربية. من الواليات املتحدة أو غيرها 

، إال أن   هذا، ورغم انخفاض
 
خطر اإلرهاب كان أعلى في  عدد الهجمات األخيرة في الواليات املتحدة نسبيا

 051)الذي أسفر عن مقتل  8103وقع في باريس في تشرين الثاني/نوفمبر أوروبا. ومثال على ذلك الهجوم الذي 
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 وإصابة 
 
(، وهجوم نيس في تموز/يوليو  522شخصا

 
(، وتفجير 050 وإصابة 22)الذي أودى بحياة  8102شخصا

 8107بجروح(، وهجوم جسر لندن في حزيران/يونيو  058 وإصابة 88)الذي أودى بحياة  8107مانشستر في مايو 

وأصيب أكثر  80)الذي أودى بحياة  8107هجوم برشلونة في آب/أغسطس و (، 02وجرح  2لذي أودى بحياة )ا

(. كما قام 03أشخاص وأصيَب  0كاركاسون وتريبي )التي قتل فيها  8102مارس آذار/ وهجمات فرنسا(، 031من 

 املؤامرات اإلرهابية الكبرى.عدد من املسؤولون األوروبيون بإحباط 

ن لش" على وشك التنفيذ" من إحباط خطط  هولندا تمكنت ، على سبيل املثال، 8102ل/ سبتمبر وفي أيلو 

  
، وألقت القبض على سبعة من املشتبه بهم ممن استلهموا من "الدولة على عدة مواقع كبير   لهجوم إرهابي 

سيارات ال :ات بسيطة، مثلمتزايد تكتيك على نحو   الهجمات اإلرهابية في الغربتلك [. فقد اعتمدت 0اإلسالمية"]

املستخدمة لقتل املشاة ]الدهس[، واألجهزة املتفجرة البدائية، والسكاكين، والسيوف، واألسلحة الصغيرة، 

 واألشياء الحادة مثل املطارق.

 على نحو   لجهاديينا السلفيينيتوزع وجود 
 
، توابعهاو على أربعة أنواع: "الدولة اإلسالمية"  ال مركزي   عامليا

قاعدة والفروع التابعة لها، والجماعات السلفية الجهادية والحليفة األخرى، والشبكات واألفراد املستلهمة وال

نت على الغرب من النوع األخير
ُ

الشبكات املستلهمة واألفراد. باإلضافة إلى  – منها. تأتي معظم الهجمات التي ش

بريين ك بين الحركتينذلك، هناك تنافس كبير بين هذه الفئات وداخلها، بما في ذل
ُ
مية" : "الدولة اإلسال الك

 . وتشتد املنافسة بينهما"القاعدة"و
 
 ليبيا وسورية واليمن وأفغانستان. :مثل ،في ساحات القتال ، تحديدا

 
 
ذلك كو  فردي   على نحو  يتنقل املقاتلون  الفئات. إذداخل وبين هذه كبيران  تنقلو  سربت هناك أيضا

 لعوامل معينة مثل تغير القادة وفعاليتهم وتقلبات الدعم الخارجي  ،الشبكاتأنصارهم بين الجماعات أو 
 
تبعا

املرن  وفي ضوء النشاط والتغيرات في بسط السيطرة على األراض ي. في العديد من البلدان، مثل سورية وليبيا،

 لتسليط الضوء على الشبكات  لهذه الفئات،
 
 من تالجهاديتبدو الحاجة أكثر نجاعة

 
 .حليل تركيبهاة بدال

ّ تطورات تستحق
 
 املراقبة مستقبال

ّ
 
ح ، أوال ت إرهابية نظماومللجهاديين ا لتكنولوجيا التجارية السريع فرصة للسلفييناأن يتيح تطور ُيرج 

في مجاالت رئيسة مثل: الطائرات بدون طيار )وخاصة الطائرات  إجرامية لتحسين قدراتهمؤسسات ملأخرى و 

، والذكاء االصطناعي، واالتصاالت املشفرة، ةدمات وسائل التواصل االجتماعياملسلحة بدون طيار(، وخ

 ل.، وأسلحة الدمار الشاماإلنترنت عبراإلنترنت املظلمة، والقدرات الهجومية وشبكات والعمالت االفتراضية، 

جمع لدعاية، و في ا ات واألنظمة املتطورةهذه املنص  شأنه أن يدفع بالجماعات الجهادية الستغالل  من وهذا األمر 

 الهجمات.وتنظيم األموال، وتجنيد أعضاء جدد، وإجراء حمالت التضليل، وتخطيط 

ّ
 
، يحتاج صانعو السياسة إلى فهم أفضل للعوامل السياسية وغيرها من العوامل التي سمحت ثانيا

ماسية واإلنمائية لجماعات مثل "الدولة اإلسالمية" و"القاعدة" بتثبيت موطئ قدمها، وتركيز الجهود الدبلو 

 من "ةني"الس   ت املظالُم أفضل. ففي العراق، على سبيل املثال، كان على نحو األمريكية على معالجة ذلك 
 
 سببا
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 مهما

 
 تحسين  لعناصر أهم أسباب عدم االستقرار ومصدرا

 
"الدولة اإلسالمية". وفي ليبيا، من الضروري جدا

 الجهادية على املدى الطويل. ماعات السلفيةمن أجل تقويض الج ،الحكم الوطني واملحلي  

،
 
  ثالثا

ُ
 فريقيا وجنوب آسيا والشرق األوسطأاملتحدة والدول الغربية األخرى في الواليات  قد تخدم منهجية

، في وقت قامت فيه واشنطن بتحويل أولويات األمن القومي من عليهموتكون بمثابة نعمة  ،السلفيين الجهاديين

ى الدول التي تهددها مثل روسيا والصين. إن قرار الواليات املتحدة بسحب معظم قوات مكافحة اإلرهاب إل

 
 
فريقيا أباملخاطر. في حين أن القوات الفرنسية ال تزال نشطة في  مكافحة اإلرهاب من أفريقيا سيكون محفوفا

ظهر سحاب األمريكي لتالفرنكوفونية، قد تتمكن الجماعات السلفية الجهادية من االستفادة من االنفي الدول 

 في عدة مناطق مثل منطقة الساحل وشمال 
 
فريقيا. باإلضافة إلى ذلك، قد يؤدي الوضع أفريقيا وغرب أمجددا

الجهادي في جنوب آسيا. إن انتصار طالبان العسكري في -املتدهور في أفغانستان إلى عودة النشاط السلفي  

ا كبير على الواليات املتحدة، وهذ الجهاديون على أنه انتصار  أفغانستان، إذا حدث، سوف ينظر إليه السلفيون 

 لإللهام ولتجنيد عناصر و  0828من أفغانستان عام  تيالسوفيي كبير االنسحاب يشبه إلى حد  
 
الذي كان مصدرا

 "القاعدة".

رئيس أمريكي االبتعاد بطريقة ما عن مكافحة اإلرهاب،  سبتمبر، حاول كل   00منذ أن وقعت أحداث 

، رغم أن خطر اإلرهاب قد ينتهي وهذا ال يختلف عما يحدث اليوم. يجب أن يفهم األمريكيون أن اإلرهاب لن

. بأولويات أمنهاعلى الواليات املتحدة االهتمام جب ولكن ييتقدم ويتراجع بمرور الوقت.   القومي 

للتعامل  هموموارد بالد هماملسؤولين األمريكيين اهتمامال يمثل التحدي بالنسبة للواليات بسبب تكريس 

ة تهديدات شرعية للواليات املتحد تمثلوالتي  روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية :مثل دولتهم، مع خصوم

الخطأ إعالن النصر على اإلرهاب بسرعة كبيرة، وبالنتيجة، تحويل الكثير من من كان  وقدفي الداخل والخارج. 

 عن الجماعات اإلرهابية املوارد والكثير من االهتمام بعيد
 
 التي ال يزال ا

 
.على نحو   تهديدها قائما  كبير 
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ّمقدمة -الفصل األوّل

ى خالفة "الدولة اإلسالمية" في العراق  حاجة ملحة لتقييم الوضع  وسورية، وجودُيالحظ مع انهيار ما تسم 

تراتيجية راتيجية األمريكية، مثل: اسالجهادية. وتشير وثائق االست–ور املستقبلي للجماعات السلفيةالراهن والتط

، إلى أن الواليات املتحدة "هزمت إرهابيي "دولة العراق والشام اإلسالمية" "داعش"، في ساحات  األمن القومي 

د جزء غير سري من استراتيجية الدفاع 0املعارك في سورية والعراق، وستواصل مالحقتهم حتى يتم تدميرهم" . حد 

 من ا
 
لتركيز على مكافحة اإلرهاب ضد "القاعدة" و"الدولة اإلسالمية" إلى منافسة أمنية واقتصادية الوطني انتقاال

 .8مع دول، مثل: الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية

. وكما خلص 5بأن تنظيم "القاعدة" في حالة تدهور كبيرة السياسة والخبراءوقد جادل بعض صانعي 

 »سورية، إلى اآلتي:  أحد التقييمات لجهود "القاعدة" في
 
ا  وجودي 

 
لقد واجهت فرص تنظيم القاعدة للنجاح تحديا

في السنوات األخيرة. واآلن، يقف ادعاء "القاعدة" أنها تقوم بإدارة أي فرع سوري  على أضعف قواعده، إن ُوجد، 

 
 
 .0«أصال

ي وجون فينر مسألة أن  ويجادل خبراء آخرون بأن  التهديد اإلرهابي  ال يكاد يذكر. ويناقش روبرت مال

جا هذا التهديد.  السياسة في الواليات املتحدة و"ثقافة عسكرة مكافحة اإلرهاب" التي ترعاها واشنطن قد رو 

الواليات املتحدة وجدت نفسها منخرطة في مواجهة ال نهاية لها مع مجموعة من الجماعات »هي أن  والنتيجة

األمن القومي الذي ينتهي به األمر إلى تضخيم املخاوف ذاتها التي  ، وأصبحت البالد "أسيرة لنموذج«املسلحة

ّ.5ُولدت منها

ال »، بأن التهديد اإلرهابي للواليات املتحدة مبالغ فيه، وأنه جون مولروقد جادل مشككون آخرون، مثل 

 إرهابيون في الواليات املتحدة، ويمتلك القليل منهم الوسائل أو التوجه للهجو 
 
. ويؤكد 2«م من الخارجيوجد تقريبا

، أنه قد كان عدد األشخاص الذين قتلوا على أيدي إرهابيين خارج مناطق الحرب بعد مولر، على سبيل املثال

ّ.7أيلول/سبتمبر أقل من عدد األشخاص الذين غرقوا في أحواض االستحمام في الواليات املتحدة 00

ص مسح قام به خبراء السياسة الخارجية عا
ُ
، خل

 
 The، أجرته مجلة الشؤون الخارجية )8102م وأخيرا

Foreign Affairs من املستجيبين يعتقدون أن السياسة الخارجية األمريكية ركزت أكثر من الالزم على  %37( أن

(غير موافقة على ذلك. %55( كانت حيادية أو )%01مكافحة اإلرهاب على مدى العقد املاض ي، بنسب أصغر )

ّا أن الواليات املتحدة ركزت أكثر من الالزم على مكافحة اإلرهاب مداخالت وفق اآلتي:وقدم أولئك الذين اعتقدو 

فرضت الواليات املتحدة على نفسها تكاليف فرص ال »س ي كريستين فير، جامعة جورجتاون:  قال

تحص ى في السعي لتحقيق أهداف خاسرة على حساب التكلفة املحدودة التي هي على استعداد لدفعها. لقد 

 من تعزيزه ... كفىقو 
 
ّ«. ض هذا أمننا بدال
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ركز الجيش األمريكي  على عمليات مكافحة اإلرهاب، وتدريب : »وقالت مارا كارلين، جامعة جونز هوبكنز

  معين على طول نطاق النزاع، وهو احتمال مبالغ فيه، وإن كان أقل بكثير، من 
وتطوير قوته من أجل تحد 

ّ«.ن الُقوى العظمى مثل الصينالتحدي الذي يشكله املنافسون م

 في حين أن  هناك »قال: جون ميرشيمر، جامعة شيكاغو أما 
 
، فإن  خطورة هذا  بالتأكيد تهديدا

 
ا إرهابي 

ّ.«يجعل الواليات املتحدة تنتهج سياسات تؤدي إلى تفاقم املشكلة كبير، ماالتهديد مبالغ فيها إلى حد  

تركيز الواليات املتحدة على مكافحة اإلرهاب قد جاء على  ن  بأ»: نغزبروكوجادل توماس رايت، معهد 

ة. كان هناك تحول مفاهيمي متواضع في  ة، وروسيا والصين بخاص  حساب سياستها تجاه القوى الكبرى بعام 

 .2«اآلونة األخيرة، ولكن ال يزال هناك طريق طويل يجب أن نقطعه

 من ناحية أخرى، يزعم بعض املحللين أن "الدولة اإل 
 
سالمية" يمكن أن تظهر من جديد إذا تمكنت فعليا

ّ.8من العمل في الخفاء، وتعزيز الطائفية، واالستفادة من املظالم املحلية، وشن  تمرد في دول مثل العراق وسورية

"القاعدة" قد قامت بتعديل عالمتها التجارية، وحاولت إخفاء روابطها مع الشركات  يجادل آخرون بأن  

والحد  من العنف ضد املدنيين، وأقامت عالقات وثيقة مع الجماعات املحلية، من أجل الظهور  التابعة لها،

 
 
ة عامليا ، غير مبالية باألجندة الجهادي 

 
ّ. 01والتركيز محليا

َص أحد التقييمات إلى أنه 
ُ
في الوقت الذي تصدرت "الدولة اإلسالمية" فيه عناوين األخبار، وشغلت »وخل

ّ. 00«ني على مدى السنوات األربع املاضية، كانت "القاعدة" تعيد بناء نفسها بهدوءمسؤولي األمن الوط

ة إليضاح املعالم املتطورة  مع كل وجهات النظر املختلفة هذه، كيف يمكن تقديم صياغة منطقي 

ّلإلرهاب؟

هاتهم املستقبلية.  وكما  التقرير بماض يُيعنى هذا  مجموعات  ثيطرح ثال وحاضر السلفين الجهاديين وتوج 

ّمن األسئلة:

ّ
 
، وهيكلها التنظيمي، ما أهدافها: كيف يمكن توصيف الحركة الجهادية العاملية اليوم؟ أوال

ّالجغرافية للمجموعات الرئيسة؟  وما املواقعواستراتيجياتها، وتكتيكاتها، وحجمها، وقدراتها، 

ّ
 
، فيثانيا

 
ظل مجاالت التكنولوجية الجديدة  : كيف يمكن أن تتطور معالم السلفية الجهادية مستقبال

ّهذه، مثل: وسائل التواصل االجتماعي، الذكاء االصطناعي، الطائرات بدون طيار، واالتصاالت املشفرة؟ 

ّ
 
ة للواليات املتحدة؟ وبنهاية ثالثا : وبناء على أجوبة األسئلة السابقة، ما أهم االستدالالت السياسي 

 في ضوء انتقال إدارة
 
سبتمبر على مكافحة اإلرهاب ضد /أيلول  00ترامب من التركيز بعد  املطاف، تحديدا

جماعات الفواعل ما دون الدول، مثل: "القاعدة" و"الدولة اإلسالمية" إلى التركيز على املنافسة بين خصوم 



   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  9 

 

آلن ا املنافسة االستراتيجية بين الدول، وليس اإلرهاب، هي»الدولة. وكما تشير استراتيجية الدفاع الوطني، فإن 

. وليس على اإلرهاب والجماعات اإلرهابية مثل "القاعدة" 08«الشاغل الرئيس لألمن القومي للواليات املتحدة

ّو"الدولة اإلسالمية".

وقد اعتمد هذا التقرير على مجموعة من التفاصيل واملعلومات النوعية والكمية، وعلى رحالت ميدانية 

ّ إلى غرب أفريقيا والشرق األوسط وأوروبا.

قام فريق البحث بتجميع وتحليل آالف الوثائق األولية، بما  لإلجابة عن املجموعة األولى من األسئلة،

في ذلك كتابات وبيانات ومذكرات داخلية لتنظيم "الدولة اإلسالمية" وتنظيم "القاعدة" وغيرهما من التنظيمات 

ّالسلفية الجهادية.

في  (Harmony Database)من مواقع مثل قاعدة بيانات كما فحص فريق البحث وثائق املصادر الرئيسة 

. باإلضافة إلى ذلك، قام فريق البحث  (Intelligence Group)05على موقع مركز مكافحة اإلرهاب في ويست بوينت

ببناء مجموعة بيانات تضمنت معلومات عن مثل هذه املتغيرات. وحول عدد الجماعات السلفية الجهادية وعدد 

 املقاتلين وع
 
بيانات من مصادر متعددة مثل  استخدامدد الهجمات وموقع الجماعات واملقاتلين. وقد تم أيضا

قاعدة البيانات العاملية لإلرهاب في جامعة ماريالند، ومركز جينز للدراسات الخاصة باإلرهاب والشؤون الدفاعية 

ّ.D)(ACLE 00 وعلى بيانات املركز األوروبي لتحليل الصراع املسلح واألزمات

، حلل فريق البحث التطورات التجارية وغيرها في مجاالت ولإلجابة عن املجموعة الثانية من األسئلة

مثل تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، والذكاء االصطناعي، والتشفير، والعمالت االفتراضية، إمكانيات شن 

ّاالستفادة منها واستخدامها.  نيمكن لإلرهابييمع التركيز على املجاالت التي  اإلنترنتهجوم عن طريق 

، فحص فريق البحث استراتيجية الواليات املتحدة ووثائق املجموعة الثالثة من األسئلة لإلجابة عن

مكافحة اإلرهاب. جمع الفريق معلومات من مقابالت مع مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين من الواليات 

ّ.يه وخبراء في هذا املجالاملتحدة والدول الحليفة وأعضاء الكونغرس وموظف

ّتعاريف

نييركز التقرير على جزء معين من اإلسالم " الجماعات السلفية الجهادية  املتطرف يتألف من "السُّ

 بأنه جهادي سلفي، بناء  على معيارين: واألفراد االنفصاليين
 
ّأ. فهو يصف مجموعة بأنها جهادية أو فردا

 
، تؤكد وال

ّثالسلف، بمعنى األسالف املتدينين.  أي إسالمالعودة إلى اإلسالم "النقي"،  املجموعة أو الفرد على أهمية
 
، انيا

ّ.03تعتقد املجموعة أو الفرد أن الجهاد العنفي  هو فرض )واجب شخص ي ديني(

املهام التي يفرض على كل مسلم تنفيذها، مثل الزكاة )الصدقة(، والحج )الحج إلى  "فرض عين"يعد  

ّ. 02وات اليومية(، والصوم )الصيام في رمضان(، والشهادة )أن محمد رسول هللا(مكة(، والصالة )الصل
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 من ذلك، واجب جماعي 
 
في ظل ظروف  )فرض كفاية(وال ُيَعد  الجهاد من هذه األركان الخمسة. وهو، بدال

اء الجالية "كفاية" هي فعل ملِزم للمجتمع اإلسالمي على نحو  جماعي. ومع ذلك، إذا قام بعض أعض معينة. الـ

، فال يتوجب على املسلمين اآلخرين  املسلمة بأداء ، )على سبيل املثال القيام بهواجب الجهاد على نحو  كاف 

ّ.07الصالة التي يؤدونها في دفن املوتى(

 
 
، أو فرضا

 
 فرديا

 
، أكد أيمن الظواهري 02ومع ذلك، يعد  معظم السلفيين الجهاديين الجهاد العنفي  واجبا

. وركز هذا التقرير على الجماعات واألفراد السلفيين الجهاديين لعدة 08ى السلفية والجهاد املسلحوآخرون عل

ّأسباب:

ّ
 
 للواليات املتحدة وحلفائها، ألن معظم الجماعات السلفية الجهادية تعد  أمريكا أوال

 
، أنها تمثل تهديدا

 .
 
ّعدوا

ّ
 
عداد لقتل مدنيين بطرق  تجنبتها الجماعات ، العديد من الجماعات السلفية الجهادية على استثانيا

 يريد اإلرهابيون الكثير من الجمهور، وليس»في السبعينيات:  بريان جينكنزاإلرهابية على مدى التاريخ. كتب 

، وُعدلت هذه العبارة فيما بعد مع ظهور منظمات مثل "القاعدة" التي أرادت الكثير من الجمهور «الكثير من املوتى

. إن الجهاديين السلفيين على استعداد لقتل أعداد كبيرة من املدنيين الذين يرون 81لكثير من املوتى]ليعتبر[ وا

ّأنهم مرتدون، بما في ذلك   املسلمون، ما يجعل القدرة على التدمير باستهتار بالغة الحدة والخطورة.

ّ
 
ولكي نكون واضحين، فإن معظم إن  "الدولة اإلسالمية" والقاعدة هما تنظيمان سلفيان جهاديان. ، ثالثا

 فيالجماعات السلفية الجهادية ليست أعضاء أو 
 
 إن   أيتنظيم "الدولة اإلسالمية" أو تنظيم "القاعدة" ) فروعا

"البيعة" "للدولة اإلسالمية" أو قادة "القاعدة"(. ومع ذلك، فإن  الكثيرين كانوا على  يحلفوا يمينقادتهم لم 

 أنهم أو حتى-قاعدة"، أو "الدولة اإلسالمية"، أو أفرعها التابعة عندما يناسبهم ذلك استعداد للتعاون مع "ال

ّ. 80استلهموا من أيديولوجيتهم

، فإن هذا التحليل ال يتفحص جميع الجماعات اإلسالمية )تلك املنظمات التي تحاول بناء "دولة وبالتالي

ن املسلمين، وهي حركة اجتماعية إسالمية أنشأها ، وال يحلل، على سبيل املثال، جماعة اإلخوا88إسالمية"(

صل هللا )رغم أن الفالعالم اإلسالمي حسن البنا. وال يركز التقرير على الجماعات "الشيعية" املسلحة، مثل حزب 

ّ.الرابع يسلط الضوء على استخدام حزب هللا للتكنولوجيات واألنظمة مثل الطائرات بدون طيار(

 للواليات املتحدة وحلفائها ومصالحها في الخارج. لكن وجهات النظر  تشكل بعض هذه املجموعات
 
تهديدا

 على خالف مع–الدينية لهذه الجماعات اإلرهابية تختلف عن 
 
السلفيين الجهاديين. ومع ذلك، فإن  –وغالبا

ن ة ماآلثار السياسية املحددة في نهاية هذا التقرير قابلة للتطبيق على نطاق واسع على مجموعات واسع

ّ. 85الجماعات اإلرهابية واملتمردين، وليس فقط على السلفيين الجهاديين
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ومع ذلك، هناك استثناء واحد. يتضمن هذا التقرير بيانات عن الجماعات املتطرفة الديوباندية، خاصة 

يوباندية دتلك التي تنتمي إلى حركة طالبان األفغانية التي طورت عالقتها مع الجماعات السلفية الجهادية. وال

Deobandism  في ديوباند، الهند، شمال  0227هي مدرسة فكرية يأتي اسمها من مدرسة دار العلوم في عام

 يسعى إلى محاكاة حياة وزمن النبي محمد. وهو ينص على أن يكون التزاُم املسلم 
 
 سلفيا

 
دلهي. وتتبع نموذجا

  األساس والَءه لدينه،
 
.في حين يأتي الوالء للوطن دائما

 
ّثانويا

كما يعتقد بعض الديوبانديين أن  لديهم الحق املقدس والواجب في إعالن الجهاد لحماية املسلمين في أي 

بلد. باإلضافة إلى ذلك، أقامت بعض الجماعات السلفية الجهادية مثل "القاعدة" عالقات وثيقة مع جماعات 

ّديوباندية مثل حركة طالبان األفغانية.

الظواهري اليمين لقادة حركة طالبان، وسلطوا الضوء " مثل أسامة بن الدن وأيمن أقسم قادة "القاعدة

، هبة 8102يونيو /على روابطهم معها. في حزيران
 
ن حديثا ، على سبيل املثال، بايع الظواهري زعيم طالبان املعي 

بصفتي  أنا»رسالة صوتية:  هللا أخوندزاده، بعد وفاة املال أختر محمد منصور الذي كان يسبقه. قال الظواهري في

أمير دولة قاعدة الجهاد، أبايعكم بالوالء، وتجديد نهج الشيخ أسامة، رحمه هللا، في دعوة األمة اإلسالمية في 

ّ.80«والتعهد بالوالء له أمير املؤمنينجميع أنحاء العالم ]مجتمع املسلمين[ لدعم 

ّموجز التقرير

املشهد  االتجاهات الرئيسة في الفصل الثانيإضافية. يتناول  وتنقسم بقية هذا التقرير إلى أربعة فصول 

ي ، مثل عدد الجماعات واملقاتلين. -السلف  يقوم بتقييم وضع القاعدة و"الدولة  الفصل الثالثالجهادي  العالمي 

تفيد سالعديد من املجاالت التي قد ي الفصل الرابعاإلسالمية" واملجموعات املتحالفة واألفراد والشبكات. يفسر 

كاء ، والذالتواصل االجتماعي  منها السلفيون الجهاديون في املستقبل، مثل الطائرات بدون طيار، ووسائل 

املظلمة، والقدرات الرقمية  اإلنترنتاالصطناعي، واالتصاالت املشفرة، والعمالت االفتراضية، وشبكات 

ت   السياسية التي يمكن أن تستفيد منه يوضح الفصل الخامس االستدالال  الهجومية، وأسلحة الدمار الشامل.

ّالواليات املتحدة.
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ّ االنتشار نمو -الفصل الثاني
 
ا ّجغرافي 

ّتطور املشهد

 إلى الفصل هذا في التحليل يشير. 0الجهادي-السلفي املشهد في السائدة االتجاهات الفصل هذا يدرس

 الجماعاُت  ر من العنف تمارسه هذهالجهاديين وحجم كبي السلفيين من كبيرة مجموعة هناك يزال ال أنه

 .العالم أنحاء جميع السلفيون الجهاديون في والشباُب 

هات عدد في يبحث األول  :أقسام أربعة يقسم هذا الفصل إلى  نذم األعداد تلك املجموعات ويتناول توج 

 النطاق الثالث الفصلويقيم . 0821 عام منذ الجهاديين السلفيين املقاتلين عدد الثاني القسم يحلل. 0821 عام

 لجهادية.ا السلفية االتجاهات حول  موجزة استنتاجات الرابع ويقدم القسم. الجهادي  -السلفي   للنشاط الجغرافي

ّعدد املجموعات

 ،8102 عام إلى 0821 عام من وحلفائها الجهادية السلفية الجماعات عن بيانات مجموعة بتجميع قمنا

 بتحديد قمنا األول، الفصل في موضح هو كما .8عام كل تعمل التي طةالنش املجموعات عدد مجموع ثم ومن

 السلف أي إسالم ،"النقي" اإلسالم إلى العودة أهمية على يشدد( 0: )جهادية من حيث املعايير سلفية مجموعة

 من املسلمين، من أجيال ثالثة أول )
 
 هو الجهاد العنفي   أن الجماعة تؤمن( 8)و ،(والصحابة محمد النبي بدءا

ّديني. واجب

كما شملنا في هذه املجموعات مجموعة الديوباندي املتطرفة، مثل الطالبان األفغان، التي طورت عالقتها 

 في نشطة كانت التي املجموعات عدد تمثل (Y) املحور  على بيانات نقطة كل. مع الجماعات السلفية الجهادية

 ماك املاضية، األربعين السنوات مدى على مستوى  علىأ في هو النشطة للمجموعات الحالي العدد. السنة تلك

 عبد مثل األجانب تدفق املقاتلين شهد الذي 0821 عام منذ مهم االكتشاف هذا (.8.0الشكل ) في موضح هو

 ناملجاهدي ودعم ت،السوفييملحاربة  وأفغانستان باكستان إلى- الظواهري  وأيمن الدن وأسامة بن- عزام هللا

 .5األفغان

 التسعينيات املجموعات في عدد في طفيفة زيادة هناك كان (،8.0الشكل ) في حسب ما هو موضحهذا، و 

 املجموعات معظم تركزت. الخط البياني على منحدر 8100في عام  كبيرة بدأت قفزة ولكن ،8111 وفي عام

 ثلم العربي" لربيع"ا من املتضررة البلدان في سيما وال وأفريقيا،. األوسط الشرق  في 8100 عام في الجديدة

 من العديد في الحكومات إضعاف في ،8100 عام في بدأت التي االنتفاضات هذه وقد أسهمت. وليبيا سورية

ّ.0السلفيون الجهاديون  استخدمها التي الدول 
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1220ّ-2802 من الجهاديين واملجموعات الحليفة مجموعات السلفيين عدد( 1.2) الشكل

 

 
 

 

ه وبحلول عام 
 
، كانت مناطق الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا تضم أعلى عدد 8102كما أن

 مرتفعة – من هذه املجموعات
 
وشهدت مناطق سورية وليبيا وأفغانستان والباكستان على وجه الخصوص نسبا

 
 
 دفاعو"كتائب ال. سورية في الشام" و"أحرار اإلسالمية"، "الدولة "هيئة التحرير"، املجموعات ومن هذه. جدا

 ان،باكست وحركة طالبان. ليبيا في بنغازي" ثوار شورى "مجلسو الليبية، اإلسالمية" و"الدولة عن بنغازي"،

 "شكر طيبة" أو "عسكر طيبة" فيو الهندية، القارة شبه في و"القاعدة" في خراسان، اإلسالمية" و"الدولة

 منحنى تغير  استواء يكون  قد البيانات، هذه على بناء   .وباكستان أفغانستان
 
 .عوامل عدة عن األعداد ناتجا

ّ
 
 ،8102-8100 عامي بين. الجتذاب السلفيين الجهاديين كبيرة جديدة قتال ساحة هناك تكن لم ،أوال

 مستعرة، واجهت التي البلدان في املجموعات عدد في ارتفاع حدث املثال، سبيل على
 
 ليبياو  سورية مثل حروبا

  األسد م الرئيسنظا واجه سورية، في. والعراق
 
  تمردا

 
 .8100 عام في بدأ متزايدا

 دةاملتح واململكة املتحدة الواليات تحت قيادة–( الناتو) األطلس ي شمال حلف دول  أطاحت ليبيا، في

  بعد فيما أصبحت التي القذافي، معمر بحكومة –وفرنسا
 
 حبتس العراق، في. الجهادية السلفية للجماعات مالذا

 مباغتة خاطفة واجهت سنوات، أربع وبعد ،8100 عام في البالد من العسكرية واتهاق املتحدة الواليات
 
 من حربا

ذب لجاألخيرة  اآلونة في كبيرة جديدة حروب هناك تكن لم .معها املتحالفة والقوات اإلسالمية" "الدولة قبل

 . والحليفة الجهادية السلفية الجماعات من كبيرة أعداد



   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  14 

 

ّ
 
  شهدت وسورية، العراق مثل الرئيسة، القتال ساحات من لعديدا أن املرجح من ،ثانيا

 
 ددع في انخفاضا

األراض ي بمساعدة حلفاء  استطاعت بنجاح استعادة املحلية الحكومات ألن   الجهادية، السلفية الجماعات

 .خارجيين بعد أن كانت قد استولت عليها هذه الجماعات

ّاملقاتلين عدد

 عن بيانات مجموعة بتجميع قمنا والحلفاء، الجهاديين السلفيين يناملقاتل عدد تقدير لنتمكن من

 العدد تحديد نحاول  لم. عام كل يعملون  الذين النشطين املقاتلين عدد جمعنا ثم 8102 إلى 0821 من املقاتلين

اعدات مس قدموا الذين موثوقة عن األفراد تقديرات أي نجد لم ألننا الجهاديين، املؤيدين للسلفيين من األوسع

  أو جزئي   لوجستية على نحو  
 
 املقاتلين يزال حصر عدد ال. أخرى  مساعدات مساعدات استخباراتية أو أو تمويال

  يمثل الجهاديين السلفيين
 
ّ.تحديا

 مدار على كبير أعدادها على نحو تختلف أن ويمكن ألعدادها، عامة بأي تقديرات املجموعات ال تصرح

 الكبيرة تالتقلبا بسبب ملقاتليها؛ دقيقة تقديرات املجموعات بعض لدى يكون  ال قد الواقع، في. املجموعة حياة

 إلى درمص من املقاتلين أعداد عن املعلومات تختلف ذلك، إلى باإلضافة. البيروقراطية والتحديات األرقام في

ّ.آخر

 املتحالفين قاتلينوامل السلفيين الجهاديين لعدد ومنخفضة عالية تقديرات بتضمين قمنا ذلك، على بناء  

: ثلم واملنخفضة، العالية التقديرات لحساب املصادر من مجموعة استخدمنا. السنة في هذا التقرير مدار على

 جينز للدراسات مركز بيانات وقاعدة ،(START)/ميرالند/ املتخصص بدراسات اإلرهاب ومكافحته  مركز والية

 ،(FTOs) قائمة" األجنبية األمريكية للتنظيمات اإلرهابية يةوقائمة الخارج ومكافحة اإلرهاب،االستخباراتية 

 87 العقوبات، الصادر ورصد التحليلي   الدعم لفريق والعشرين الثاني التقرير" مثل) املتحدة وتقارير األمم

 املتحدة الواليات من خبراء ومقابالت مع ستانفورد، من جامعة املسلحة خرائط املنظمات ،("8102 تموز/يوليو

 والقيام البيانات، مصادر أساس دراسة الدول على في االختالفات بين املوازنة حاولنا . لقد3حكومات أخرى و 

 مناوقد استخد. الحكوميين وغير الحكوميين الخبراء مع مقابالت وإجراء املناطق، هذه ملعظم ميدانية بزيارات

 صفوف بين ما مكان موجودة في عام كل   في الفعلية األرقام أن   مع افتراض واملنخفضة العالية التقديرات

ّ.املتطرفين

 بعد 8102 عام في وحلفائهم بالتراجع والجهاديين السلفيين املقاتلين عدد بدأ ،(1.1) الشكل يوضح وكما

  851و ألف 011 بين ما– 8102 عام في املقاتلين عدد وصل ذلك، ومع. 8100 عام في بدأ كبير ارتفاع
 
 هو –ألفا

 مسبوقة يرغ مجموعة هناك يزال ال أنه إلى البيانات هذه املاضية. تشير سنة األربعين في لتقديراتا أعلى بين من

 يبقى .ض ياألرا على اإلسالمية" "الدولة سيطرة تراجع مع حتى املتحالفين، والجهاديين السلفيين املقاتلين من

ّاملقاتلين.  من عدد أكبر تحتوي على التي آسيا هي املناطق وجنوب أفريقيا وشمال األوسط الشرق 

ّ
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 هي في أعلى مستوياتها على مدى الـ  (1.1الشكل )
 
ّسنة املاضية 42عدد املجموعات الناشطة حاليا

ّ

 
 

 

 لسلفيينا املقاتلين من عدد أكبر تحتوي على التي وباكستان هي الدول  وأفغانستان وليبيا وتعد  سورية

 ،(تانباكس" )باكستان طالبان تحريك"و ،(أفغانستان" )البانط"و ،(سورية" )الشام تحرير"وتمثل . الجهاديين

وال يختلف الوضع بالنسبة  البلدان. هذه في املجموعات أكبر "داعش" (وسورية العراق) اإلسالمية" و"الدولة

 قتال ساحة وجود عدم مثل: لعوامل، الجهادية، حيث انخفضت أعدادها نتيجة السلفية الجماعات لعدد

ة ضد مجموعاتو  كبيرة، جديدة وسورية  العراق في اإلسالمية" "الدولة مثل أخرى، تحقيق نجاحات عسكري 

 ."داعش"

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 والعنف الجغرافي النطاق

 لفيون الس املقاتلون  يوجد فيها التي املناطق بتحديد قمنا السلفيين الجهاديين، لتوضع بالنسبة

 أفريقيا وشمال األوسط الشرق  منطقة فإن ،(1.6) الشكل يوضح وكما. العالم أنحاء جميع في والجهاديون 

 املقاتلين أكبر من من عدد بها يوجد التي الكبرى هي املناطق الصحراء جنوب وأفريقيا آسيا ووسط وجنوب

 .املقاتلين من أقل أعداد التي تحتوي على –الهادئ واملحيط آسيا وشرق  أوروبا مثل– األخرى  املناطق

ّ

ّالجهاديين حسب املناطق لين السلفييناملقات( توزع 1.6الشكل )
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 يريش. األعداد التقديرية للجماعات السلفية الجهادية والحليفة في عدة دول رئيسة (1.4الشكل )ويبين 

 التحرير جبهة من جزء هي التي" )الشام أحرار" و" اإلسالمية الدولة"و" التحرير حياة" مثل جماعات وجود

 من لكبيرا العدد يتسبب أفغانستان، في .في الجداوّل التقديرات أعلى األرجح على لديها سورية أن إلى( الوطني

راسان اإلسالمية" في "الدولة مثل مجموعات من املقاتلين من أقل وأعداد طالبان مقاتلي
ُ
 بهش في و"القاعدة" خ

 من ليناملقات من كبير عدد كستانبا في يوجد كما. التقديرات أعلى ثاني على البالد حصول  في الهندية القارة

 مثل– البلدان من العديد. مع "داعش" العراق يتبعها ،"طيبة عسكر"و باكستان طالبان حركة مثل مجموعات

  أصغر أرقام لديها –والفلبين واليمن مالي
 
 .نسبيا

ّ

ّمعينة دوّل السلفيين الجهاديين في للمقاتلين املقدرة األرقام( 1.4) الشكل
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 ال ت
 
، ويبين أزال مستويات العنف كبيرة جدا

 
ع "الدولة اإلسالمية"  (1.5الشكل )يضا مواقع توض 

. ويشير إلى استمرار 8102-8102و"القاعدة" وتمركزهما في أجزاء من أفريقيا والشرق األوسط وجنوب آسيا من 

في الجزيرة العربية، وفي العنف في سورية والعراق، وكذلك في جنوب غرب اليمن الناتج عن نشاط "القاعدة" 

وسط مالي بفعل "جماعة نصرة اإلسالم واملسلمين"، وفي نيجيريا من قبل ممارسات "بوكوحرام" و"الدولة 

 اإلسالمية" في غرب أفريقيا، وفي الصومال وشرق كينيا بفعل "حركة الشباب".

ّ

1220ّ-1223خريطة نشاط "الدولة اإلسالمية" و"القاعدة" العنيف في ( 1.5) الشكل

 

 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّالنتائج

ةالس والجماعات املقاتلين من كبيرة   أعداد   وجود إلى الفصل هذا في جمعها تم التي البيانات تشيُر   لفي 

ة  عن ما حد   إلى 8102 عام في العالم أنحاء جميع في الجهاديين-السلفيين املقاتلين عدد انخفض. الجهادي 

 أمريكية وحمالت جديدة قتال ساحات غياب إلى الطفيف نخفاضاال  يرجع وقد. 8102 عام في الذروة مستويات

 انوباكست وأفغانستان سورية مثل دول  في الجهادية السلفية الجماعات ضد اإلرهاب مكافحة وحمالت ناجحة

 يبعث على القلق.  –ألف مقاتل 162 إلى تصل التي قد– تظل أعداد املقاتلين ذلك، ومع. والعراق
 
ّموضوعا

 لها مستوى  أعلى 8102 عام في العالم أنحاء جميع في تعمل التي الجهادية السلفية عاتالجما عدد بلغ

 ثم ارتفع( مجموعة 23)إلى  8107 عام في طفيف بشكل انخفض ثم. (مجموعة 37)وصلت إلى  اإلطالق على

 على ستوياتهام أعلى إلى أخرى  مرة األرقام هذه ارتفعت ،8102 ومثل عام(. مجموعة 27)إلى  8102 في أخرى  مرة

  الجهاديون يقتلون  السلفيون  اليزال ذلك، إلى باإلضافة. اإلطالق
 
 في يسوبشكل رئ ،األشخاص من كبيرة أعدادا

  املتحدة الواليات أن إلى االتجاهات هذه وتشير. الغرب في وليس" شبه عدوة" بلدان
 
 يف ستستمر أخرى  ودوال

 .املنظور  املستقبلالجهاديين في  السلفيين من كبيرة مجموعة مواجهة

ّ  
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ّوالشبكات األخرّى واملجموعات والقاعدة، اإلسالمية، الدولة -الفصل الثالث

ومناطق  اإلسالمية" "الدولة: أنواع أربعة بين العالم مستوى  يتوزع االمتداُد السلفي  الجهادي  على

 األفرادو  والشبكات والحليفة، اديةالجه السلفية الجماعات من وغيرها لها، التابعة والفروع "القاعدة" امتدادها،

 .منها املستلهمة

 املذكراتو  والبيانات الكتابات ذلك في بما الوثائق األولية، آالف مصادر وتحليل بجمِع  البحث فريق قام

 تمنشورا الوثائق هذه وشملت. الجهاديين السلفيين من ذلك وغير و"القاعدة" اإلسالمية" "للدولة الداخلية

 ادرمص من تابعة "للدولة اإلسالمية"[، وتصريحات إلكترونيةو"رومية" ]مجالت  باير" و"دابق""انس مثل رسمية

 ووثائق "أعماق" اإلخبارية؛ ووكالة "القاعدة لتنظيم التابعة اإلعالمية "سحاب" مؤسسة مثل رسمية إخبارية

 .0رى أخ ومصادر بوينت ويست في اإلرهاب مكافحة مركز بيانات قاعدة من املصدر األساس

ّ. األقل على بارزين اتجاهين على الفصل الضوء في هذا يسلط التحليل
 
 بين كبيرة منافسة هناك ،أوال

بريين الحركتين بين ذلك في بما وداخلها، الفئات
ُ
 ة على نحواملنافس وتشتد ".القاعدة"و" اإلسالمية الدولة: "الك

 .نوأفغانستا واليمن وسورية ليبيا مثل القتال، ساحات في خاص  

ّ
 
 . الفئات هذه وبين داخل تسرب وتنقل كبيران هناك ،ثانيا

 
 ينب واملؤيدون  املقاتلون  ينتقل ما غالبا

 عمالد وتقلبات ومدى فعاليتهم، القادة، في التغييرات مثل الشبكات. ويعود ذلك لعدة عوامل أو املجموعات

 البلدان، نم العديد في الجهادي   للنشاط ةاملتغير  الطبيعة تشير. األراض ي على السيطرة في والتغيرات الخارجي،

  أنه إلى وليبيا، سورية مثل
 
 كثرأ وشبكات جهادية أخرى  تجمعات على الضوء تسليط املفيد من يكون  ما غالبا

 .الرسمية املجموعات في حصرها من

 "اإلسالمية الدولة"

، عراقال في األراض ي التي كانت تسيطر عليها لكل اإلسالمية" "الدولة خسارة رغم
 
 أن الإ وسورية تقريبا

 .اوآسي وأوروبا إفريقيا إلى األوسط الشرق  من تمتد شاملة إسالمية "خالفة" إقامة هو للحركة الهدف األساس

 إلى تطبيق إلى اإلسالمية" "الدولة تنظيم يهدف
 
 القانون  وأ للشريعة، املتطرف التفسير الحكم استنادا

 إلى الهياك اإلسالمي،
 
ة" بموجب تعمل التي الحكومية لوليس استنادا  . 8"القوانين الوضعي 

، رأسكم ارفعوا: »البغدادي في قوله بكر ووضح أبو
 
 ة"،و"خالف "دولة" لديكم –هللا ببركة– اليوم عاليا

، وغير العربي   الرجل فيها يكون  دولة إنها. وقيادتكم وحقوقكم، وقوتكم، كرامتكم، ستعيد لكم  لرجلا العربي 

  هم والغربي   الشرقي   األسود، جلوالر  األبيض
 
 اختيار يكون  اإلسالمية"، "الدولة لقادة بالنسبة. 5«إخوة جميعا

 وهو آخر، ش يء أي دين ثم اإلسالم، وهو هللا، دين هناك. فقط ديانتان هناك الواقع، في: »على ِحَدته فرد كل

 .0«الكفر
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 مناطق عبر العمليات بمواصلةاإلسالمية" سمحت لها  "الدولة حول  الخصائص من العديد هناك

 كوماتوالح املتحدة الواليات قبل من املستمر واستهدافها رغم خسارتها ملعظم أراضيها في املنطقة متعددة،

 األخرى. 

 ،
 
  "للدولة التنظيمي الهيكل ُيعدأوال

 
ا  استقالليةب املحلية املحافظات تتمتع. ما حد   إلى اإلسالمية ال مركزي 

 .والعراق سورية في رغَم النكسات العمل بمواصلة لها اليومية، ما يسمح لياتالعم لتشغيل كبيرة

 ات،والي أو رسمية، محافظات اإلسالمية" "الدولة أنشأت وسورية، العراق في مراكز "داعش" إلى باإلضافة

 والجزائر (،8100) السعودية العربية واململكة (،8100) ومصر (،8100) وليبيا (،8100 عام) اليمن مثل بلدان في

أقسمت  التي( 8103) ونيجيريا ،(8103) وباكستان وأفغانستان ،(8103) والنيجر (،2015وفي القوقاز ) ،(8100)

  وافق . وقبَل البغدادي بدوره بيعتهم،3البغدادي اإلسالمية" "الدولة على الوالء لزعيم
 
ا  وفي. 2تعهداته على رسمي 

 مية" التياإلسال  "الدولة وثائق توضح. الرسمي   الوالية نظام بتعديل المية"اإلس "الدولة تنظيم قام األخيرة، اآلونة

النظرة  ةبترجم قادتها قام كيف وسورية العراق في واملدنيون  العراقية والقوات األمريكية القوات عليها استولت

 تنظيمية بنية "داعش" قادة طور  املثال، سبيل على العراقية، املوصل مدينة في. 7عملي واقع إلى الدينية

 ولكن ن،املحليي للسكان –والتعليم الصحية والرعاية والكهرباء املاء مثل– الخدمات توفير حاولوا. بيروقراطية

 .لإلسالم املتطرف التفسير شعار تحت

ّ
 
، ما يضمن الذاتي   باالكتفاء اإلسالمية" "الدولة أقاليم تتمتع ،ثانيا في  بيرك عدم حاجتها لتمويل املالي 

يمول "داعش" عملياته في املحافظات بشكل محلي، ذلك من الضرائب . وسورية العراق في ها األساسيةمناطق

كما تقوم "الدولة اإلسالمية" في غرب أفريقيا  .2وعمليات االبتزاز وغيرها من مصادر إيرادات التهريب واالختطاف

، سرقة الحيوانات، الزكا  .8ة، الخطف والتجارةبتمويل عملياتها عن طريق االبتزاز املحلي 

جمع "داعش" األموال في سورية والعراق، عن طريق فرض ضرائب على املنتوجات الزراعية مثل القمح 

 والبضائع التي تباع في األسواق، وكذلك على مرور املواد على الطرقات، وعلى الشركات وعلى العائالت.  

 8111ائب على املنازل وصلت إلى ففي بعض املناطق العراقية، على سبيل املثال، تم فرض ضر 

أمبيرات من  01الشهر لكل / دوالر( 2آالف دينار )نحو  01دوالر( مقابل جمع القمامة، و 8دينار/الشهر )أقل من 

 العمل، من النساء معظم "داعش" في األخالق شرطة منعت لقد . 01آالف دينار مقابل مياه البلدية 01الكهرباء، و

  الخالفات تسوية تتم أن املفترض من كان أنه بما) يةالقانون الدوائر وأغلقت
 
 وُمنع ،(وحده هللا لقانون  وفقا

رمت النساء ومالبس النساء، وُحدد طول  الحالقة، من الرجال
ُ
 بشكل أنفسهن بتغطية يقمن لم الالتي وغ

رت صحيح،
 
 .املوسيقى وعزف الورق، ولعب الحمام، وتربية الحواجب، تشذيب مثل: األفعال، من مجموعة وُحظ

نة.  بانتزاع ممتلكات السكان غير الس 
 
 وقام "داعش" أيضا
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 بعنوان 
 
ة" كما أصدر "داعش" دليال  صفحة يشرح فيه أنه سيقوم 87يتألف من "خالفة على منهاج النبو 

ة واليزيديين، واملسيحيين، الشيعة،» من كل ممتلكات بمصادرة صيري   من ةباشر م صادر قانوني أمر على بناء   والن 

 .00«العدل وزارة

 ،
 
أقام "داعش" "خالفة افتراضية" عبر الدول والبالد للتواصل بواسطة وسائل التواصل االجتماعية ثالثا

رة. وسمح هذا التطور ملناطق "الدولة اإلسالمية" وشبكاتها واألفراد املستلهمين منها بتبادل  واالتصاالت املشف 

 وتجنيد العناصر وتبادل التكتيكات عن بعد فيما بينهم. املعلومات واإلسهام في نشر الدعاية، 

 اإلقليم أو األراض ي إلى حكم هذا، ومع تقلص وتراجع سيطرته على األراض ي، انتقل قادة "داعش" من

 ئلوسا على والتواصل والتجنيد األموال وجمع الدعاية في واالنخراط األجل طويل أيديولوجي أعمال جدول  وضع

ندا؛ ذلك حسب ما هي البروباغ اإلسالمية" إن ما يحدد تحر ك "الدولة. 08األخرى  واملنتديات ةاالجتماعي اإلعالم

 يقف في طريقها وما يدعمها. 

. قيأخال وغير فاسد الذي نعته زعماء "الدولة اإلسالمية" بأنه أهمية يكون الغرب هو الخصم األكثر ربما

 سمحت العلمانية الليبرالية مجتمعاتكم ألن نكرهكم نحن» ،(دابق) مطبوعاتها في املقاالت إحدى أوضحت وكما

ردف املقالة وت «. بها سمح التي األشياء من الكثير فيه تحظرون الذي الوقت في هللا يحظرها التي ذاتها باألشياء

 ول ار الكح، والسماح بانتش"املثليين حقوق " تقبل وحتى دعم إلى العلمانية لقد قادت الليبرالية» نفسها بالقول:

 لرذائلوا الخطايا هذه يدينون  الذين أولئك من السخرية على الناس وتشجيع والربا، واملقامرة والزنا واملخدرات

 .05«القذرة

لرئيس ا الجهادي   السلفي   املنافس "القاعدة"، تنظيم اإلسالمية" "الدولة قادة انتقد الغرب، إلى باإلضافة

همون  لها،  الجهادية، غير الجماعات مع اإلسالم( بسبب التعاون  عن التخلي أو) بالردة بحسبان أن  أعضاءه مت 

  "الشيعة"، استهداف في والفشل القومية، القضايا ودعم
 
.  00نوإيرا باكستان مثل حكومات مع والتعاون أحيانا

جادل . وي03«الجهاد والرياء وادعاءات النفاق هللا لعن»وبحسب ما جاء في إحدى مقاالت "الدولة اإلسالمية": 

  قادتها بأنه يجب على املجموعات
 
  .مؤمن غير كل ضد حرب شن   املسلمة حقا

 
 .  02فالتعاون معه غير مسموح أبدا

 لتوحدا فإن سورية، في "القاعدة" تنظيم وكما تلخص إحدى مقاالت "الدولة اإلسالمية": بالنسبة لحلفاء

انتقد  .07«والحقيقة[ هللا وحدانية مبدأ] لدينيبسبب الخالف ا أكثر أهمية من االنقسام والثورة القومية على

  أفغانستان، في وحلفاءه تنظيم القاعدة أعضاء قادة "الدولة اإلسالمية"
 
إلعالء علم  طالبان، حركة تحديدا

  :القومية على راية اإلسالم

يها طالبان عناصر مع أعلنت "القاعدة" ،"خراسان" في  ذبتك براء،وال الوالء تجاه واملقاومة للقومية تبن 

ى إلى املنحرفة إعالناتها إسناد بسبب األمة على
 
تها مع عمر، وتباهت املال املتوف خو 

ُ
 يعبدون  لذينا أولئك] بوقاحة بأ

  03اإلسالم عن املرتدون ] و"الرافضة" هللا غير
 
 [."الشيعة" تحديدا
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م واالنسحاب إال منالتي ال تأخذ أوامرها بالتق كشمير في القومية الفصائل حلفاء هم الهند، وفي  د 

 لديمقراطيةا العملية الليبية التي شاركت في الفصائل حلفاء هم أفريقيا، شمال في. املرتد الباكستاني الجيش

 .02"اإلسالم" باسم

 بكر أبو .  نظر08جهادية مجموعة سلفية من أي عداوة للشيعة هي األكثر اإلسالمية" "الدولة تعد  

ن م مسلم كل إلى ندائي أوجه: »ضدهم العنيف الجهاد وشجع على هم مرتدين،بصفت "الشيعة" البغدادي إلى

  وأدعوهم للهجرة إلينا، العالم، أنحاء جميع في والرجال الشباب
 
 رمةاملك مكة من محمد النبي هجرة إلى ]استنادا

 جماعة اإلسالمية" دولة"ال قادة انتقد كما. 81الجهاد " وأداء اإلسالم "دولة أركان ، لتوطيد[املنورة املدينة إلى

 اتاالنتخاب في املشاركة ذلك في بما– املزعومة الخطايا من العديد بسبب "اإلخوان"، أو املسلمين"، "اإلخوان

 .80الديمقراطية

ّ
 
 يوضح. واإلرهاب العصابات حرب إلى التقليدية من الحرب متزايد بشكل اإلسالمية" انتقلت "الدولة ،رابعا

وسورية  العراق كان. عام كانت تنمو كل والتي حسب املناطق، 8107 إلى 8100 من هاعمليات عدد( 6.2لشكل)ا

 دولة"ال– األخرى  املناطق من رغم نشاطها في العديد هما املنطقتان الرئيستان اللتان شهدتا العنف األشد،

 راسانخ اإلسالمية" في و"الدولة سيناء، اإلسالمية" في "الدولة نيجيريا، في حرام وبوكو إفريقيا غرب اإلسالمية"

 دض الهجمات وتوجيه إلهام في اإلسالمية" "الدولة تستمر أن املرجح من ذلك، ومع. وباكستان أفغانستان في

 لةقنب لزرع كبرى  مؤامرة في اإلسالمية" بـ "الدولة مرتبطون  أفراد ، تورط8107 عام املثال، في سبيل وعلى. الغرب

 .أستراليا سيدني، تغادر اد وهيلطيران االتح تابعة طائرة متن على

 املناطق حسب 1227 إلى 1224 من الدولة اإلسالمية"" عمليات عدد (6.2)الشكل
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 نوباكستا وأفغانستان ومصر ليبيا: مناطق عدة في اإلسالمية" "الدولة نشاط القسم هذا باقي يوجز

  اإلسالمية" "الدولة تقيم واقع،امل هذه إلى باإلضافة. الكبرى  والصحراء أفريقيا وغرب
 
 أو رةمباش عالقات أيضا

 السعودية العربية واململكة واليمن الصومال مثل: دول، في وأفراد وشبكات مجموعات مع مباشرة غير

 .85وتركيا والفلبين وإندونيسيا

 ليبيا اإلسالمية" في "الدولة

 بدع نجم وسيم وفاة بعد املنصب هذا تولى الذي النجدي، القادر اإلسالمية في ليبيا عبد الدولة يقود

وقد عاد مقاتلون . 83درنة مثل مناطق في 8100 عام في املجموعة ظهور  بدأ. 80أمريكية جوية غارة في الزبيدي زيد

 .للشباب" اإلسالمي   الشورى "مجلس إلنشاء ليبيا إلى سورية شمال في البتار لواء من

 يف للفصل إسالمية محاكم بإنشاء وتعهدوا ،"استبدادي   حكم" أنها على العامة قاموا برفض املؤسسات

 .87ةاملدين في بدوريات للمقاتلين بالقيام والسماح املوانئ في املسلحين بنشر املجموعة . قامت82القضايا

 كرب بالوالء ألبي الجماعة تعهدت سورية، في اإلسالمية" "الدولة من مبعوثون  بها قام زيارة أعقاب في

،  "الدولة مقاتلو احتلها املناطق التي أولى إحدى وفي. 82اإلسالمية" في ليبيا "الدولة وأصبح اسمها البغدادي 

بل توزيع ق" قام عناصر املجموعة بتدمير الكحول و"مواد السحر –حوض سرت النوفلية في– ليبيا في اإلسالمية"

 مشورات الدعوة. 

 يقىاملوس أن بحجة والسجائر، املدمجة األقراص نيةعال  ليبيا اإلسالمية" "الدولة تنظيم أحرق  درنة، في

مات  "الدولة قادة لم يقم كوادر ذات خبرة، إلى بحاجة كانت املجموعة أن بما ولكن. 88والتدخين من املحر 

رطة املحليين الحكوميين بإعدام املسؤولين اإلسالمية"
 

 . وضباط الش
 
 التوبة لالعما معظم كان على ذلك، من بدال

 إلى 8103 من في املدة ذروتها في. الجديدة اإلدارة من أجل االحتفاظ بعملهم في "الخالفة" واحتضان د،املسج في

  أكثر املجموعة كانت ،8102
 
ة، وحوَل  شمال في نشاطا ة وبنغازي  وطرابلس سرت ليبيا بعام   .51ودرنه بخاص 

 أدت إلى نزوحها إلى كبيرة، ميةإقلي انتكاسات "الدولة اإلسالمية" في ليبيا واجهت ،8102 عام بعد لكن

  
 50ليبيا شمال من كبير حد 

 
 داخل بشكل . تقلصت سيطرتها إقليميا

 
ولكن ما تزال تحتفظ  البلد، محدودة جدا

  حرية خاليا "الدولة اإلسالمية" ببعض
 
 نوبيةالليبية الج الصحراء في كبير حد   إلى تعزيزها ويتم الحركة محليا

 .خارجية وشاركوا فيها بعمليات اإلسالمية" في ليبيا "الدولة راداألف بعض . ارتبط58والوسطى

 يبيابـ "الدولة اإلسالمية" في ل يبدو ما على مرتبط بفرد اتصال على عابدي سلمان كان املثال، سبيل على

  88 قتل قبل
 
 وهو أنيس 55 8107أيار/مايو  88 في املتحدة اململكة مانشستر، في غراندي أريانا حفل في شخصا

تل ،8102ديسمبر /أول  كانون  في برلين في امليالد عيد سوق  إلى شاحنة قاد الذي عامري،
ُ
، 08 ق

 
 وُجرَح  شخصا

ى يدع ليبيا في اإلسالمية" لـ "الدولة تابع ناشط مع اتصال على كان أنه وُيزعم آخرين، خمسين من يقرب ما

 .34ماهر
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 وبنيتها الهشة الليبية األهلية الحرب أن إال ،8102 عام في ذروتها بلوغها منذ املجموعة نشاط تباطؤ رغم

 اتليناملق تدفق على األدلة بعض مع وجود خسائرها، اإلسالمية" بعد لعودة ظهور "الدولة محتملة تمثالن فرصة

ل ما تزا»ويقول مسؤول في القيادة األمريكية في ليبيا بأنه . 53وسورية العراق في األساسية "الخالفة" منطقة من

 على القوات املحلية وعلى أهداف غربية"الد
 
، وتشكل خطرا . 52«ولة اإلسالمية" في ليبيا تزعزع األمن الداخلي 

تمتلك "الدولة اإلسالمية" اليوم خاليا في شمال وحول سرت والجفرة، وحول غرب طرابلس، مسراطة وسبراطة، 

 . 57وفي الجنوب حول الغات والعوين، وفي الشرق حول أجدابيا ودرنة

ّفي سيناء "الدولة اإلسالمية"

 عقابأ في القيادة تولى الذي املصري، أسامة باسم أبي أكثر املعروف العيسوي، محمد يقودها في سيناء

 في52 8102 آب/أغسطس في األنصاري  دعاء وفاة أبي
 
 الجزيرة سينا، شبه. سيناء شمال . تنشط املجموعة غالبا

 بالسيطرة تمتعت وقد
 
 .زويد الشيخ بلدة مثل األراض ي من غيرةص أجزاء على سابقا

، في على اإلسالمية" "الدولة تنظيم يحافظ كما  ذلك، ومع. 58مصر في النيل وادي وجود نشاطه العملي 

 تيرتهاو  وتباطأت املاضيين، العامين مدار على األراض ي على السيطرة في صادمة انتكاسات املجموعة واجهت فقد

 في البالد  8100تشرين الثاني/نوفمبر وفي . 01كبير بشكل التشغيلية
 
نفذ عناصرها الهجوم اإلرهابي األكثر فداحة

. ونفذت كذلك عدة هجمات حول 00في منطقة بير العبد في سيناء املسلمين الصوفيينأشخاص من  513وقتلوا 

ياو ية من ضمنها تفجيران في الوقت نفسه في اإلسكندر  سيناء، وكانالقاهرة واإلسكندرية وشبه جزيرة   طنطا أد 

 يوم أحد الشعنينة في نيسان/أبريل  03إلى مقتل نحو 
 
 . 08 8107شخصا

هذا، واألكثر من ذلك قامت "الدولة اإلسالمية في سيناء بإسقاط طائرة ركاب كانت متجهة من شرم 

 راك 880الشيخ إلى سان بيترسبيرغ، في روسيا، بواسطة متفجرات أدت لقتل جميع ركابها وكان عددهم 
 
 . 05با

 لياتالداخلي فيما بينها ومن العم واالقتتال املحلية، القبائل مع تحالفاتها تآكل من عانت املجموعة لكن،

 القوات شنت املثال، سبيل على ،8102 عام في. اإلسرائيلية الجوية والضربات سيناء في املصرية العسكرية

 "الدولة تزال ال ذلك، ومع. املقدس ي جعفر و أبووه الجماعة، قادة أحد وقتلت" 8102 سيناء عملية" املصرية

  تشكل سيناء في اإلسالمية"
 
   على والعسكرية املدنية لألهداف تهديدا

 لهجماتا سُتصعد أنها من محذرة سواء، حد 

ة مفيدة سيناء في الجبلية التضاريس . إن03«وغيرهم السياح من والصليبيين املرتدين» على  الحركة بالنسبة لحري 

 غير قةعال الذين لديهم سيناء شمال سكان من الجزء الكبير يشكلون  الذين البدو والعرب لفلسطينيينإلى ا

 .الحكومة مع مستقرة

 "الدولة اإلسالمية" في خراسان

راسان اإلسالمية" "الدولة تتكون 
ُ
 يةاألفغان طالبان حركة في سابقين أعضاء من األول  املقام في في خ

راسان،" والية" األرض اسم هذه اإلسالمية" على "الدولة قادة أطلق . وقد02الباكستانية طالبان وحركة
ُ
 إشارة" خ

 . 07وباكستان وأفغانستان الوسطى وآسيا إيران من أجزاء شملت التي التاريخية املنطقة إلى
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 ناملقاتلي من العديد للقاء باكستان إلى ممثلين سورية في "داعش" تنظيم أرسل ،8100 عام أواخر في

، الوقت نفسه وفي. "حركة طالبان" زعماء بعض ذلك في بما حليين،امل
 
 انيون بتلقيالباكست املسؤولون  بدأ تقريبا

 حافظ وافق. الفيدرالية لإلدارة الخاضعة القبلية املناطق في اإلسالمية" مؤيدة لـ "الدولة منشورات عن تقارير

 تنظيم في آسيا جنوب فرع قائد يصبح أن لىع طالبان، حركة أوركازي، لفرع السابق الرئيس خان، سعيد

 ةحرك عن انشق الذي هلمند، إقليم من أليزاي قبيلة من وهو خادم، الرؤوف عبد نائبه كان. اإلسالمية" "الدولة

 . 02األفغانية طالبان

للتين ا وخادم شبكتي سعيد استخدام هو اإلسالمية" "الدولة تنظيم لحملة الرئيسة املكونات أحد وكان

ن
ُ
  سعيد كانت شبكة. أفغانستان وجنوب شرّق في املقاتلين شئتا من أجل تجنيدأ

 
 تطوير في خاص بشكل مفيدة

 كونار لمث) األفغانية الحدود من القريبة واملناطق الباكستانية القبلية املناطق في اإلسالمية" وجود "الدولة

(. 8100 عام في الباكستانية العسكرية العمليات بعد الباكستانية طالبان نشطاء بعض فر حيث ونانجارهار،

 بدورها شبكة خادم كانت
 
 وفي انباكست في بلوشستان إقليم في اإلسالمية" "الدولة شبكة تطوير في مفيدة

 .08وزابول  وفرح هلمند مثل والغربية، الجنوبية األفغانية املقاطعات

. قةاملنط في هجمات شن تواصل نهاأ إال واألفغانية، األمريكية القوات قبل من رغم استهداف املجموعة

 وأحد 8102 آب/أغسطس في أوركازي  سيد أبو وهو خوسمان اإلسالمية" "الدولة زعيم املتحدة الواليات قتلت

 في الحسيب عبد القائد املتحدة الواليات قتلت ذلك، وقبل. 31 8107 تموز/يوليو في سيد، وهو أبو أسالفه،

 . 30 8102ليو تموز/يو  في وسلفه 8107 نيسان/أبريل

 قاطعاتامل املثال، سبيل على وباكستان، أفغانستان بين الحدود طول  على رئيس بشكل املجموعة تعمل

 وتيرة تباطأت بينما. 38وباكستان أفغانستان من أخرى  مناطق في خاليا وجود نانغارهار، رغم ملقاطعة الجنوبية

راسان اإلسالمية" في "الدولة
ُ
 نيسان/أبريل 88ففي . 35شن هجمات معقدة  اصلتو  فإنها ،8107 عام من خ

  اإلسالمية" "الدولة نشطاء نفذ املثال، سبيل على ،8102
 
  هجوما

 
 ابول،ك أحد مرافق التسجيل في في انتحاريا

  21 بحياة أودى والذي
 
  شخصا

 
 مخابرات منشأة على مزدوج انتحاري  هجوم بتنظيم املجموعة قامت كما. تقريبا

  31 من أكثر مقتل عن أسفر نفسه، ما الشهر في أفغانية
 
 "الدولة نفذت ،8102 تموز/يوليو وفي. 30شخصا

راسان اإلسالمية"
ُ
  في خ

 
  تفجيرا

 
ا   082 مقتل عن بلوشستان، أسفر في انتخابية مسيرة استهدف انتحاري 

 
 .33شخصا

 أفريقيا غرب في اإلسالمية" "الدولة

" "الدولة تنظيم يقود  أحيا جماعته إلى يشار الذي البرناوي، مصعب أبو أفريقيا غرب في اإلسالمي 
 
 باسم نا

  إليها ُيشار منفصلة كتلة على محمد شكوي  بكر أبو ويشرف". البرناوي  فصيل"
 
 . 32"بـفصيل الشكوي  أحيانا

بوكو حرام بالوالء "للدولة اإلسالمية"، وغيرت -، تعهدت الجماعة السلفية الجهادية8103في آذار /مارس 

  والعراق سورية في "داعش" قادة أيد ،8102 عام الدولة اإلسالمية" في غرب أفريقيا. وفياسمها إلى "
 
 انقساما

 صدر في نشرة إخبارية ،8102 في آب/أغسطس. البرناوي  لصالح شكوي  ضد وانحازوا التنظيم، حصل داخل
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ي وأيدت الالعنف ف شكوي  عن انفصلت التي" البارنا" صحيفة مع مقابلة اإلسالمية" "الدولة تابعة لتنظيم

 لـ انتقاده سياق وفي. املسلمين املدنيين العالقة مع
 
 برناوي ال ذكر لعدم ضرورة العنف، ودعمه "شكوي" ضمنيا

.  37«الفعل هذا من بريئة وهي اإلسالم، إلى ينتمون  الذين الناس جموع استهداف اإلسالمية" َحرمت الدولة»" أن

 . 32النيجيرية والدولة املسيحيين استهداف على ستركز املجموعة البرناوي أن أوضح ثم

– 8103 مارس من آذار/ هجوم 011 من أكثر عن مسؤولة أفريقيا غرب اإلسالمية" في "الدولة كانت

  تلك من %73 وقعت نسبة. العام ذلك نهاية حتى –املبايعة شهر
 
 هجمات ونفذت. نيجيريا في الهجمات تقريبا

 تنظيم وقام حدودية، مناطق في نيجيريا خارج الهجمات معظم وكانت. 38روالنيج وتشاد الكاميرون في أخرى 

  أفريقيا في غرب اإلسالمية" "الدولة
 
  57 مقتل عن أسفرت تشاد نجامينا، في قنبلة بتفجير أيضا

 
 في شخصا

 من سيطرتها،. 8103 حزيران/يونيو
 
 كبيرا

 
، إال أن املجموعة فقدت جزءا

 
 سكريةالع العمليات بدء بعد إقليميا

. وكاميرون نيجيريا بين الحدود طول  على مندرة جبال إلى قواتها وتراجعت ،8102 عام في والحليفة النيجيرية

جري  نهاولك نيجيريا، شمال في بورنو والية في أساس بشكل أفريقيا في غرب اإلسالمية" "الدولة تعمل واليوم،
ُ
 ت

 
 
 غابات فيو الجنوبية بورنو والية في عملياته معظم وي شك بكر فصيل أبي يشن. والنيجر تشاد في عمليات أيضا

 .21سامبيسا

 اإلسالمية" في الصحراء الكبرّى "الدولة

 دولة"ال لـ بالوالء تعهد الذي الصحراوي، وليد أبو عدنان الكبرى  الصحراء في اإلسالمية" "الدولة يتزعم

 اإلسالمية" "الدولة لتنظيم املركزية القيادة لتوقب ،8102 تشرين األول/أكتوبر في. 8103 في أيار/مايو اإلسالمية"

ى"القاعدة فرع قائَد  الصحراوي  وليد كان أبو. الصحراويين تعهد  ي حركةكان ف ذلك، وقبل "املرابطين"، بـ " املسم 

ة ما تزال تحتفظ ببعض .والجهاد الوحدة  اليم في الحدودية املنطقة في الحركة حرية ورغم أن  الدولة اإلسالمي 

 الكبرى. األراض ي في الصحراء على تسيطر فاسو، إال أنها ال وبوركينا لنيجروا

 وعلى نحو منتظم باستهداف ميليشيات الطوارق والجنود لفرنسيين،
 
لدرك وقوات ا تقوم املجموعة عادة

 أكتوبر/ول األ  تشرين 0 في وقع الذي الكمين هو هجماتها أبرز  أحد وكان. وقوات األمن في بوركينا فاسو النيجيرية،

 عن رتأسف والتي بالنيجر، تونغو تونغو من بالقرب والنيجر املتحدة الواليات بين مشتركة دورية ضد ،8107

 عام في التشغيلية عملها زادت "الدولة اإلسالمية" وتيرة. 28نيجيريين جنود وخمسة أمريكيين جنود أربعة مقتل

على  الحال هو كما 8102 عام من األول  النصف يف الهجمات عدد أضعاف أربعة من يقرب ما بمعدل ،8102

، األساسيين املجموعة أعضاء عدد يزال . ال25 8107 مدى
 
 ويينالقر  استمالة منتظم بشكل تحاول  أنها رغم صغيرا

  .20"املظالم من وغيرها عرقية ولديهم "مظالم "الدولة اإلسالمية" إيديولوجية من املتعاطفين مع املحليين

ّالقاعدة

 ارالكب األعضاء بعض وجود مع وأفغانستان، باكستان في موجودة كبير حد   إلى" القاعدة" قيادة التز  ما

 دول ال من والعديد والصومال وسورية اليمن في فروع ولديها كذلك. املصري  ومحمد العدل سيف مثل إيران، في
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 هدفت وهي". اإلسالمية الخالفة" ولةد إقامة إلى" القاعدة" قادة يسعى ،"اإلسالمية الدولة" يماثل بشكل. األخرى 

( عيدالب العدو) وحلفائها املتحدة الواليات ومكافحة( القريب العدو) األوسط الشرق  في الحكومات إسقاط إلى

 واالستمرار رغم سمحت لها بالحركة تطورات بعدة اليوم" القاعدة" تتميز. 23هذه الحكومات يدعمون  الذين

ّ.لها فائهاوحل املتحدة الواليات استهداف

،
 
ة، التمرد حركات إلى االنضمام على" القاعدة" قادة ركز أوال   املحلي 

 
 في .االستيالء عليها محاولة من بدال

د األفغانية،" طالبان" حركة مع الحالة هي كما الحاالت، بعض - املحلية للجماعات بالوالء" القاعدة" قادة تعه 

 بذلب" القاعدة" قامت ذلك، إلى " باإلضافةاإلسالمية الدولة" تنظيم تحاشاها القادة املحليون في خطوة وهي

كان نظر في للمكان منتمية لتبدو مكثف جهد . اسمهم لون يحم ال محليين بوساطة موظفين والعمل املحليين الس 

طلق التي–" النصرة جبهة" السابق السوري   بفرعها ارتباطها إخفاء" القاعدة" حاولت
ُ
 –"لدعما جبهة" اسم عليها أ

 أن إلى– "النصرة جبهة" لـ الالحقة الترتيب إعادة عمليات إن. برغباتهم ويهتم للسوريين ينتمي بشكل لتظهر

 حاالت يف. االستراتيجية هذه على آخر برهان هي-" الشام تحرير حركة" و" الشام فتح جبهة" إلى تسميتها وصلت

 رعيةالف والقبائل املحلية، القبائل مع –الزيجاتحتى عن طريق – وطيدة عالقات" القاعدة" مقاتلو أنشأ أخرى،

 ةجماع خالل من اليمن في الجنوبية والعشائر القبائل مع" القاعدة" عالقات ذلك على األمثلة ومن. والعشائر

ة ودارود وإسحاق وباكستان؛ أفغانستان في الباشتون  وقبائل". الشريعة أنصار"  يف أخرى  وعشائر والحوي 

 مل كما[ السنية] القبائل مع واحدة كقبيلة نحن» العربية، الجزيرة في" القاعدة" قادة أحد قال وكما. الصومال

 . اآلن" القاعدة" لسنا نحن. قبل من يحدث
 
ني الجيش نحن معا ّ. 22«الس 

،
 
دة" القاعدة" كانت ثانيا  قادة معظم عكس على الوقت نفسه، في األعداء من الكثير محاربة في مترد 

، أوضح وكما". ميةاإلسال  الدولة"  التي يةوالهندوس والسيخية املسيحية املجتمعات في التدخل تجنبوا» الظواهري 

  االعتداء هذا على املناسب الرد يكون  أن فيجب تجاوز، هناك كان وإذا. املسلمة األراض ي في تعيش
 
. 27«كافيا

 قد الجماعات من غيرها أو رقيةع أو دينية جماعات كانت هي إذا األساسية القضية إن للظواهري، بالنسبة

ت
 
 يرفعوا لم الذين أولئك استهداف أو تجنبوا على وجه العموم قتال[ »ويكمل". ]القاعدة" ضد هجمات شن

ى عل األول  املقام في التركيز على وحافظوا القبيل، هذا من عدائي عمل أي في يساعدوا أو ولم ضدنا السالح

  امتد التحفظ هذا أن وأوضح. «املحليين وكالئه على ذلك وبعد الصليبي التحالف مواجهة
 
 نللمسلمي أيضا

 " تصبح أن في" القاعدة" محاولة إن ذلك، إلى باإلضافة. 22والصوفيين الشيعة مثل اآلخرين،
 
  بديال

 
 لـ" معتدال

 كانسال تعليم نحو تدريجي نهج على مؤكدة الشرعية، ممارساتها صرامة من تخفف أنها رأت" اإلسالمية الدولة"

، الحكم طرق  املحليين " لقاعدةا" زعيم قارن . الشريعة من املتطرفة النسخة لتطبيق االندفاع وليس اإلسالمي 

: والوضع مالي مواطني بين اإلسالمي املغرب بالد في
 
  أردناها إذا» قائال

 
 عالمال هذا في قدميها على تقف أن حقا

 وندعمها ونساعدها بيدها نأخذ وأن ،من أعبائها خففن أن يجب االنقضاض، ينتظرون الذين باألعداء املليء

  «تقف أن إلى
 
 حاول . 71«القصوى  بالسرعة الشريعة تطبيق خالل من" خاطئة سياسات" في االنخراط من بدال

 ماك ومؤثرة ذكية تكن لم أنها رغم األخرى، واملنتديات االجتماعية اإلعالم وسائل من االستفادة" القاعدة" قادة
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 الرئيس، اإلعالمي ذراعها عبر معلومات" القاعدة" أصدرت ذلك، ومع. الفنية الناحية من" اإلسالمية الدولة" هي

 اتمنص من وغيرها فيميو، موشن، ديلي يوتيوب، على الفيديو مقاطع وتضمنت اإلعالمية، سحاب" "مؤسسة

 مواقع على وإعالنات وتويتر، وفيسبوك تليغرام مثل االجتماعية التواصل وسائل منتديات على ورسائل الفيديو،

 ولشركات(. الفرنسية اإلعالمية الكفاح وحدة مثل) الغرب في" القاعدة" لـ مؤيدة إعالمية ووحدات اإلنترنيت،

، إعالمية أسلحة" القاعدة"
 
 املالحم" و"مؤسسة ،"الشباب" لحركة التابعة لألنباء "شهادة" وكالة مثل أيضا

ّ.يةالعرب الجزيرة شبه في اإلعالمية،

:
 
 لوالياتا حول  العالم أنحاء جميع في املسلمين تثقيف املهمة األهداف من ،"القاعدة" لقادة بالنسبة ثالثا

ق. املتحدة الواليات ملحاربة املسلمين إلهام إلى باإلضافة الحليفة، واألنظمة املتحدة
 
 املبادئ" يف الظواهري  وعل

 بما ةاألم في الوعي خلق إلى يهدف هو ندا(،)البروباغ الِدعائي بالعمل يتعلق فيما": »للجهاد العامة التوجيهية

 الحكم أن معنىب هللا، وحدانية للتوحيد، الحقيقي املعنى وتوضيح العداء الصليبي، يشكله الذي بالتهديد يتعلق

ة أهمية على والتأكيد وحده، هلل والسيادة ّ.70«املسلمين أراض ي جميع ووحدة اإلسالم على القائمة األخو 

،
 
  العدو القريبة، حكومات من بالقرب القتال على" القاعدة" ركزت رابعا

 
 املعادية الحكومات من بدال

 الياتأن الو  يعتقدون  "القاعدة" قادة فإن ذلك، ومع. الحالي الوقت في األقل على– املتحدة الواليات مثل البعيدة

،. الرئيس العدو املتحدة هي
 
 من لعديدا في األمريكية القوات تكبيل إلى تهدف" ةالقاعد" أن هذا يعني استراتيجيا

 ري الظواه أوضح وكما. آخرين حكوميين ومسؤولين األمريكيين الجنود قتل طريق عن وزيادة خسائرها البلدان

 يتالسوفيياالتحاد  مصير تواجه بحيث املوت، حتى واستنزافها إرهاقها هو أمريكا استهداف الهدف من إن»

 ضيناأرا على قبضتها فإن لذلك، واملالية. ونتيجة والبشرية العسكرية خسائرها وطأة تحت وتنهار السابق

  بالسقوط حلفاؤها وسيبدأ ستضعف،
 
ّ.78«اآلخر تلو واحدا

 تحدةامل الواليات ضد عمليات تنفيذ إلى" القاعدة" زالت تهدف ما التكتيكية والعمليات، الناحية ومن

  يستهدف العسكري   العمل إن  » الظواهري  اعترف ماك الخارج، األخرى في الغربية والدول 
 
 الكفر رئيس أوال

  إسرائيل، وحليفتها أمريكا ،(الدولي)
 
 فإن ذلك، ومع. 75«بالدنا يحكمون  الذين املحليين حلفاءها ويستهدف ثانيا

" عدةالقا" هجمات عدد (6.1الشكل ) يوضح. املحلية األنظمة على الحاضر الوقت في يتركز" القاعدة" عنف

هات من العديد هناك. الخارج في لها التابعة األفرع قبل التي تم تنفيذها من  كانت بدء، ذي بادئ. العامة التوج 

. باشرم القتال بشكل في لها التابعة األفرع انخرطت حيث والصومال، سورية في خاص بشكل نشطة" القاعدة"

. يةاألعمال القتال بمعظم للقيام" طالبان" مثل حلفاء على" القاعدة" اعتمدت أفغانستان، مثل أخرى، بلدان في

،
 
ة في ما حد   إلى" القاعدة" عنف تراجع ثانيا ،. والجزائر اليمن مثل بلدان، عد 

 
 العنف مستويات تزال ال ثالثا

 عام طيلة أي في الهجمات من عدد بأكبر" القاعدة" قامت ،8107 عام ففي. عالية" القاعدة" لـ اإلجمالية

 بـ رسمي غير أو رسمي بشكل مرتبطة مجموعات أعمال العنف هذه معظم نفذت. املاضية الخمس السنوات

 هيئة" مثل سورية، في الجماعات قبل من العنف يزداد أن املرجح من كان. وسورية الصومال في" القاعدة"
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 مع .بالدال من غربيةال والشمالية الغربية األجزاء في للدولة العسكري  التقدم ضد صراعاتهم بسبب ،"التحرير

 من تعود أن" القاعدة" حاولت أخرى، ومواقع وسورية العراق في خطيرة لتحديات" اإلسالمية الدولة" مواجهة

ّ.جديد

74ّ 1227 – 1223( الهجمات التي نفذتها أفرع القاعدة 6.1الشكل )

 

 

ّ"القاعدة" لتنظيم تابعة –تزال ما أو كانت –ّاملجموعات التي

 نظيمت اإلسالمي، املغرب بالد في" القاعدة" تنظيم ،"واملسلمين اإلسالم نصر جماعة" ،"التحرير هيئة"

 ذهه إلى باإلضافة". الشباب" وحركة العربية، الجزيرة شبه في" القاعدة"و الهندية القارة شبه في" القاعدة"

 ثلم دول  في وأفراد وشبكات مجموعات مع مباشرة وغير مباشرة عالقات" القاعدة" للـ فإن لها، التابعة األفرع

 قمناط في خاليا" القاعدة" لدى املثال، سبيل على ليبيا، ففي  .73 ومصر وروسيا وميانمار وبنغالدش وليبيا تركيا

ّ.72وأجدابيا وبنغازي  درنة مثل

ّالشام" تحرير "هيئة"/النصرة جبهة"

 " الشام تحرير هيئة" يقود
 
  وكان" النصرة جبهة" لـ السابق القائد الجوالني، محمد حاليا

 
 ما مقرب يوما

 
 ا

فت وقد. البغدادي من أبي بكر  نهاأ على" الشام تحرير هيئة" األخيرة اآلونة في األمريكية الخارجية وزارة صن 

 وجود رغم. 77"القاعدة" لـ الرئيس بالقائد املجموعة عالقة حول  كبيرة نقاشات القاعدة"، رغم وجود" لـ تابعة

  األرجح على هناك ، إال أن"القاعدة" و" الشام تحرير هيئة" بين– ملحوظة توترات
 
 تتوضع. 72للتقارب فرصا

  "الشام تحرير هيئة"
 
 ودرعا وحماة حلب محافظات في وجود عملي لها مع السورية، إدلب محافظة في أساسا

 القيادة من التنصل مثل انتكاسات، عدة من ،8102 عام في" الشام تحرير هيئة" عانت. سورية في ودمشق
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 الرئيسين، القادة واغتياالت املحلي، الدعم وتعثر لألراض ي، النطاق واسع وفقدان ،"القاعدة" لـ املركزية

  وفرت ،"النصرة جبهة" أن سلفها، إال ورغم تركيزها املحلي،. صفوفها في كبيرة وانشقاقات
 
 الذين طينللناش مالذا

ّ.الشريخ إبراهيم هللا عبد حسنامل وعبد الفضلي محسن مثل الغرب، في لهجمات خططوا

 الشامي، همام أبي مثل ،"الشام تحرير هيئة" عن انشقوا الذين املتشددين األفراد من مجموعة شكلت

 كما". القاعدة" مع وثيقة عالقات له الذي كان ،"الدين حراس" تنظيم وهي ،8102 عام في جديدة مجموعة

 ،"الشام ببالد الفرقان أنصار جماعة" مثل ،"القاعدة" ملتنظي تابعة سورية في أخرى  مجموعات هناك كانت

 الجهاد خالل من...  الخالفة إحياء" بـ وامللتزمة" القاعدة" تنظيم في املحاربين قدامى من مؤلفة كانت التي

ّ.21والتحضير"

 ل  لح املجموعة على تركيا ضغطت لقد. مؤكد غير" الشام تحرير هيئة" ويمكن استشراف أن  مستقبل

 حظوا،ال  قد" الشام تحرير هيئة" قادة أن رغم تركيا، قبل من املدعوم للمعارضة أكبر لتحالف واالنضمام سهانف

  املجموعة تواجه كما. 20"للنقاش قابلة غير الشام" تحرير لـ "هيئة التنظيمي بالهيكل املتعلقة األمور " أن  
 
 هجوما

،. إدلب في اروسي ذلك في بما وحلفائها،" الدولة السورية" قبل من
 
 هيئة" لـ املنافسين من العديد هناك وأخيرا

 جموعاتم تضم التي" )سورية في الوطني التحرير جبهة" ذلك في بما السورية، "املعارضة" قبل من" الشام تحرير

ّ"(.الزنكي الدين نور "وحركة  ،"الشام صقور " و ،"األحرار جيش" و ،"الشام أحرار" مثل

ّ(جنام) سلمين"وامل اإلسالم نصر "جماعة

 يف الطوارق  ثورة في قديم زعيم وهو غالي، آغ إياد ،"الدين أنصار" لـ السابق الزعيم املجموعة هذه يقود

  املعروف) عكاشة جمال للجماعة اآلخرين البارزين األعضاء بين ومن. مالي
 
 ميراأل  ،(الحمة أبو يحيى باسم أيضا

"  سابق لحركة أمير بلمختار، مختار. اإلسالمي املغرب الدب في" القاعدة" تنظيم في الصحراء لفرع السابق

 الغالب السودان" في لتحرير الوطنية "الحركة تعمل. 28"الدين أنصار" لـ السابق األمير كوفة، ومحمد ؛رابطون"

  تقوم ولكنها مالي، في
 
  صرحت وقد. فاسو وبوركينا النيجر في بعمليات أيضا

 
 ،فرنسا وه الرئيس عدوها بأن علنا

 على هجوم بتنفيذ املنظمة قامت. 52اإلسالمي العالم من الجزء هذا في للمسلمين التاريخي العدو كانت التي

بت كما. 8102 مارس/آذار 5 في فاسو بوركينا واغادوغو، في الفرنسية السفارة
 
  رت

 
 8102 أبريل/نيسان في هجوما

 ملفخخةا والسيارات الصغيرة واألسلحة الهاون  فبقذائ مالي في تمبكتو في املتحدة واألمم لفرنسا قاعدة على

 تقوم التي الفرنسية القوات قبل من متزايدة لضغوط" جنام" تعرض ورغم . 20 فرنسيين جنود سبعة وأصابت

 أنحاء جميع في هجمات شن" جنام" تواصل ،"بارخان" عملية من كجزء بشكل روتيني خاصة جوية بعمليات

ّ.23الساحل

ّ(AQIM) اإلسالمي املغرب بالد في" القاعدة" تنظيم

 وهو درودكال )أبو مصعب عبد الودود(، املالك عبد اإلسالمي   املغرب بالد في" القاعدة" تنظيم يقود

 تصنيع في الواسعة بخبرته املعروف" والقتال للدعوة السلفية الجماعة" في وقائد طويلة مدة منذ عضو
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، األكثر املجموعة تعد. املتفجرات
 
 تاري نشاطا

 
ا  رغم لجزائر،ا في واملدنيين والعسكريين الشرطة استهداف في ،خي 

 بتنفيذ
 
 بالد في "القاعدة تنظيم" قام كما. العاج وساحل والنيجر ومالي تونس مثل دول  في عمليات قيامها أيضا

 يعيطبال الغاز في حقول  ذلك في بما الجنسيات، متعددة الشركات ضد هجمات بشن   وفصائله اإلسالمي املغرب

 املغرب بالد في" القاعدة" أصدرت. 22النرويجية  أويل وستات بتروليوم بريتيش لشركة التابعة النفطية واملنشآت

  اإلسالمي
 
وعلى رأسها – الغربية واملؤسسات الشركات جميع مقاطعة" لـ األفراد يدعو 8102 عام في تصريحا

 لحيطةألخذ ا" املؤسسات هذه حذرت كما". موريتانيا إلى ليبيا من اإلسالمي، املغرب في التي تعمل –الفرنسية

 نصف من يقرب ما اإلسالمي املغرب بالد في" القاعدة" تنظيم نفذ. 27لها املتوقع الهول  نفسها لتجنب ش يء كل في

 تنظيم يشكل ذلك، ومع. 22كبير حد   ذلك إلى" جنام"وتصدرت  8107 عام بداية منذ الهجمات من دزينة

 م" القاعدة"
 
 على بالدخطرا

 
 في باعهاوأت تونس في" نافع بن عقبة" كتيبتها خالل من اإلسالمي املغرب ستقبليا

ّ.28الجزائر

ّ(AQIS) الهندية الجزيرة شبه في "القاعدة"

 ارد مدرسة في درس وخطيب قديم عالم وهو عمر، عاصم الهندية القارة شبه في" القاعدة" تنظيم يقود

 من. 80"بأكملها الهندية القارة شبه" في عملي بشكل على وجودها املجموعة رصوتح. 81الهند ديوبند، في العلوم

 البحرية بسفن للتحكم 8100 في الباكستانية البحرية أفراد استخدام محاولتها هي السيئة هجماتها أكثر

ة البحرية السفن ضد الباكستانية  شبه في" القاعدة" دعمت أفغانستان، في. 88كراتش ي في والهندية األمريكي 

  القتال" بـ األفغانية،" طالبان" حركة الهندية القارة
 
 استراتيجية تخفي قد. 85"اإلمارة مجاهدي مع بكتف كتفا

  أكثر مقاتليها أن يبدو حيث اليومي، هذه نشاطها" طالبان" بدعم
 
 ةاألفغاني التمرد جماعات دعم في انخراطا

 الدفاعو  اإلسالمية، أفغانستان إمارة تعزيز" الرئيس فهاهد يبقى. النطاق واسعة بهجمات القيام من سري  بشكل

ّ. 80"فيها االستقرار وتحقيق عنها،

ّ(AQAP) العرب جزيرة في "القاعدة" تنظيم

  العربية الجزيرة شبه في "القاعدة" تنظيم يقود
 
. جماعةلل السابق العسكري  القائد الريمي، قاسم حاليا

تل الذي الوحيش ي، اصرن وفاة بعد أعلى كزعيم الريمي تعيين تم
ُ
 عام يف طيار بدون  بطائرة أمريكية غارة في ق

 جهزةاأل  ضد عمليات بانتظام وتنفذ الشرقي، وجنوبه اليمن جنوب في بنشاط اآلن املجموعة وتتمتع. 8103

 شبه في" القاعدة" تنظيم زج. واإلمارات السعودية من املدعومة األمن وقوات الحوثيين وقوافل اليمنية، األمنية

 صول للح املحلية الجماعات من متنوعة مجموعة مع ويعمل يمنية قبلية فصائل داخل بنفسه العربية الجزيرة

 من إخراجه تم عندما خطيرة نكسة العربية الجزيرة شبه في" القاعدة" تنظيم واجه ،8102 عام في. الدعم على

ّ.83راتالدوال  بماليين تقدر إيرادات من وُحِرم اليمنية، املكال مدينة

، العربية، الجزيرة في" القاعدة" تنظيم احتفظ لقد
 
ا  كانون  في .النشطة الخارجية العمليات بقدرات تاريخي 

" القاعدة" عناصر أحد العولقي، أنور  مع يعمل كان الذي املطلب، عبد فاروق عمر حاول  ،8118 ديسمبر/األول 
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 835 الرحلة يف نورثويست طيران لشركة تابعة ائرةط متن على الصنع بدائية ناسفة عبوة على تفجير اليمن، في

 ومع. تنفجر لم لكنها الداخلية مالبسه في القنبلة ُزِرعت وقد. ميشيغان ديترويت، إلى هولندا أمستردام، من

 األجهزةو  التكنولوجيا كل أنواع اخترق " قد املطلب عبد بأن العربية الجزيرة شبه في" القاعدة" قادة تفاخر ذلك،

د ، ما"العالم مطارات في األمنية والحواجز واملتطورة ةالحديث . 82"ةوالدولي األمريكية االستخبارات أسطورة" بد 

 الواليات سفراء وكذلك املتحدة، الواليات إلى متجهة أخرى  طيران شركات استهداف املجموعة حاولت كما

ّ.87اليمن إلى وبريطانيا املتحدة

ع
 
 ملا سيأتي، ُيتوق

 
 حدأ الحظ وكما. تحديات العربية الجزيرة شبه في" القاعدة" تواجه أن واستشرافا

 من ةالحمل هذه لخطر املسلمين إدراك وعدم املوارد، في ونقص القدرات، في نقص" من التنظيم يعاني قادتها،

تل كما .82"املجاهدين ألهداف اإلعالم وسائل وتشويه األعداء
ُ
 لقنابلا صانع مثل– ميدانيون  وقادة بارزون  قادة ق

 الحكم فإن ذلك، ومع. 88للمجموعة الخارجية العمليات وتيرة وتباطأت –8107 عام في العسيري  إبراهيم

 تزال ال تيال عملياتها بقاعدة املجموعة تحتفظ لكي كافية تكون  قد األهلية الدموية والحرب اليمن في الضعيف

ين وبيضاء ومأرب شبوة محافظات من أجزاء وفي املكال مدينة مثل مناطق في قوية  في" دةالقاع" تمتلك كما. وأب 

 صواريخ لمث) املتعددة الصواريخ وقاذفات اليدوية، املتفجرة األجهزة مثل كبيرة، إمكانات العربية الجزيرة شبه

-ZU مثل) للطائرات مضادة أوتوماتيكية وقاذفات ،(-SAو SA-7 مثل) جو-أرض وصواريخ ،(بي-وغراد 80 إم بي

ّ.011للدبابات مضادة وصواريخ للمشاة، اآللية القتالية واملركبات لهاون،ا وقذائف ،(23

ّالشباب" "حركة

 وفاة بعد ،8100 سبتمبر/أيلول  3 في العام القائد منصب تولى الذي عمر، أحمد" الشباب" حركة يقود

، في املجموعة، تعمل. أمريكية جوية بغارة غودان عبدي
 
  هارغم وجود الصومال، وجنوب وسط أساسا

 
 في أيضا

 عثةب مثل املحلية، القوات على" الشباب" حركة هجمات ركزت. كينيا مثل املجاورة الدول  وفي الصومال شمال

 اسيةاألس الشباب" تكتيكات "حركة وشملت. الصومالية األمن وقوات( أميسوم) الصومال في األفريقي االتحاد

 نبلةق بتفجير" الشباب" حركة نشطاء أحد قام ثال،امل سبيل على. والكمائن واالغتياالت القصف على عمليات

و الجوية الخطوط لشركة تابعة رحلة على محمولة
 
 فبراير/شباط 8 في جيبوتي إلى مقديشو من متجهة كانت دال

 كينيا في املدنية األهداف من وغيرها التسوق  ومراكز الجامعات" الشباب" حركة استهدفت . كما010 8102

 مقديشو في مفخخة شاحنة بتفجير" الشباب "حركة عناصر أحد قام ،8107 أكتوبر/األول  تشرين في. والصومال

 يونيو/حزيران في. 018الجماعة تاريخ في هجوم أخطر يمثل ما وهو شخص، 511 يقرب ما مقتل عن أسفرت

 " الشباب" حركة دبرت ،8102
 
 للقوات تابع أمريكي عسكري  مقتل عن أسفر بالصومال، جامامي في كمينا

 " الشباب "حركة من متشددون  قتل سبقه، الذي العام وفي. 015الخاصة
 
 كايل األمريكية، البحرية في جنديا

 الجنوبية األجزاء في ذلك في بما– الصومال في وفعالة قوية حكومة غياب إن. 010مقديشو  غرب ميليكن،

ّ.املنظور  لاملستقب في للبالد تهديد تشكيل في ستستمر" الشباب" حركة أن إلى يشير –الصومال من والوسطى
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ّ

ّ

ّ

ّأخرّى مجموعات

 أو" دةالقاع" تنظيم لخليفة بالوالء تتعهد لم جماعات هي" الجهاديين" السلفيين من التالية الفئة إن  

 لديها أن أو العنيف،" الجهاد"و تكون هذه الجماعات ملتزمة بالسلفية أن لكن إما". اإلسالمية الدولة"

 ذهه تبقى". اإلسالمية الدولة" أو" القاعدة" مع مباشر غير أو مباشر وتتعاون بشكل متوافقة، إيديولوجيات

 عملياتل" القاعدة" تنظيم أو" اإلسالمية الدولة" مع تعمل قد ولكنها الخاصة، أهدافها وتتابع مستقلة الجماعات

 ةاملتحالف" الجهادية" ةالسلفي الجماعات من كبير عدد هناك. مصالحها تتالقى عندما محددة تدريب أغراض أو

 غير أخرى  مجموعة 00 يقرب ما هناك كان ،8102 عام في. أخرى  ومواقع وأفريقيا األوسط والشرق  آسيا في

. املجموعات جميع من % 27 من يقرب ما هذا. لها التابعة واألفرع ،"القاعدة" وتنظيم ،"اإلسالمية الدولة" تنظيم

 قبل. %22 نحو وفروعها" القاعدة" و" اإلسالمية الدولة" غير من موعاتملج املئوية النسبة بلغت ،8103 عام في

ة الجماعات شكلت ،8101 عام في" العربي   الربيع" ة" السلفي   ما وفروعها،" القاعدة" بخالف ،82 الـ" الجهادي 

 لـ نيالرسمي املنتسبين من" الجهادية" السلفية الجماعات معظم تكن لم. املجموعات جميع من %81 يقرب من

  للجماعات املئوية النسبة ارتفاع رغم ،"اإلسالمية الدولة" أو" القاعدة"
 
ا  أو" يةاإلسالم الدولة" لـ املنتسبة رسمي 

ّ.8101 عام منذ "القاعدة"

 في ةاملنتسب غير املجموعات هذه من عدد دمج" العربي   الربيع" أعقاب في" القاعدة" استراتيجية تضمنت

  "القاعدة" قيادة بذلت .العالمي   أعمالها جدول 
 
  جهدا

 
 يف" الجهادية" السلفية للجماعات انتمائها إلخفاء منسقا

 البداية يف الدن بن أسامة نصح املثال، سبيل على. املنظمات هذه في الدولي   التدقيق لتجنب العالم أنحاء جميع

 للقيادة والئها إعالن تجنب" الشباب" حركة
 
رو  ،"القاعدة" لـ املركزية صراحة

 
 جماعة أعلنت إذا أنه من حذ

 الظواهري  أيمن حاول  وقد. 013"تصعيد العداء ضدها إلى سيؤدي ذلك فإن   للعلن، وخروجها مبايعتها" "الشباب"

 " القاعدة" تنظيم عمل كما". القاعدة" بتنظيم" النصرة جبهة" صالت إخفاء
 
 "الشريعة أنصار" جماعة مع أيضا

 ومن. الرسمية فروعها عدد يظهره مما أوسع" القاعدة" لـ العاملية البصمة كون ت قد وهكذا،. 012وليبيا تونس في

  الجماعات أكثر بين
 
. ة"طيب و"عسكر باكستان،" طالبان" وحركة أفغانستان،" طالبان"و ،"الشام أحرار" نفوذا

 ،"ميةاإلسال  الدولة" أو" القاعدة" "لخليفة" بالوالء تتعهد لم التي األخرى  املجموعات من العديد هناك أن حين في

ّ.أهمية األكثر املجموعات بعض تمثل املجموعات هذه فإن

ّ"للتحرير الوطنية الجبهة"/ "الشام أحرار"حركة 

 " الشام أحرار"مجموعة  يرأس
 
  وكانت بشار، علي جابر حاليا

 
 املجموعات وأقوى  أكبر من واحدة تقليديا

 من يةسور  تحرير" إلى تسعى وهي. التركيز وطنية جهادية-يةسلف أجندة تؤيد" الشام أحرار. "املعارضة السورية
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 طبقون وي املسؤولية، يتحملون  الناس لجعل الشورى"" باستخدام حكم الرئيس األسد ومن" األجانب املتسللين

 السوري، الكثيرة في الصراع ومن بين األجزاء. 017"هللا قوانين فوق  يوجد أحد ال أو ش يء يوجد ال لذلك العدالة،

 صفوفها أعضاء داخل أنها تؤوي كما". النصرة جبهة" سورية، في" القاعدة" فرع مع مباشرة" الشام أحرار" لتعم

 رارأح" داخل السوري   خالد الكبير أبا املسؤول الظواهري، وضع أيمن املثال، سبيل على". القاعدة" تنظيم من

  طةنش الجماعة كانت. 012"النصرة جبهة" مع عالقتها لتحسين" الشام
 
 سورية، في الشرقية املحافظات في تاريخيا

ّ.وحلب إدلب محافظتي في معزولة اآلن أنها رغم

 جبهة" اسم تحت" الزنكي الدين نور  حركة" اإلسالمية الجماعة مع" الشام أحرار" تحالفت ،8102 عام في

 بدعم ،"الوطني يرالتحر  جبهة" مع" السورية التحرير جبهة" اندمجت ،8102 أغسطس في". السورية التحرير

  تركيا، من
 
السوري  للجيش العسكري  الهجوم يؤدي قد. 018"الشام صقور " و" األحرار جيش" مع جنب إلى جنبا

 ثحدو  احتمال معها، املتحالفة املنظمات تزيد أن ومن املرجح". الشام أحرار" إضعاف إلى سورية غرب شمال في

ّ.السوريين دينصفوف املتمر  على األقل بين االنشقاق من املزيد

ّأفغانستان "طالبان"

 محمد املال قاد إنشائها، من فقط عامين بعد. 0880 عام في ديوباندي كمنظمة" طالبان" حركة تأسست

 ت،الوق بمرور. كابول  على للسيطرة –قندهار جنوب في الطالب من صغيرة بمجموعة بدأت التي– الحركة عمر

 حركة سمحت". القاعدة" في آخرين وأعضاء الدن بن أسامة مع قةوثي عالقات" طالبان" قادة من العديد أقام

" القاعدة" املطاف نهاية في أطلقت والتي أفغانستان، في تدريب معسكرات بتشغيل" القاعدة" لتنظيم" طالبان"

 اعندم 8110 عام" طالبان" بـ املتحدة الواليات وأطاحت. 001املتحدة الواليات في سبتمبر/أيلول  00 منها هجمات

 " طالبان" حركة تشن   الحين، ذلك ومنذ. 00/8 ومرتكبي هجمات الدن بن أسامة تسليم الجماعة رفضت
 
 تمردا

 هدفت أخوندزادة، هللا هبة بقيادة اليوم" طالبان" إن. املتحدة الواليات قبل من املدعومة األفغانية الحكومة ضد

 ،"لشرعيةا غير" األفغانية بالحكومة واإلطاحة غانستان،أف من األخرى  األجنبية والقوات املتحدة الواليات طرد إلى

 .أفغانستان في الريفية املناطق على للسيطرة طالبان وسعت. 000أفغانستان في" إسالمية إمارة" تأسيس وإعادة

 عالقةال هذه على األمثلة أحد إن. الهندية القارة شبه في" القاعدة"و " الرئيسالقاعدة" فرع مع بعالقة واحتفظت

 املستقبل، في. 008أخوندزادة هللا هبة ذلك في بما املتعاقبين،" طالبان" قادة مبايعة" القاعدة" تنظيم قرار هو

 كما. نفسها تكوين إعادة على" القاعدة" ستساعد املعركة في ساحة" طالبان" حركة نجاحات أن املؤكد من

ّ:إلى أنه 8102 لعام املتحدة األمم تقرير خلص

 حاولةم في املحلية، البيئة مع يتكيف إنه. آسيا جنوب في وجوده على يحافظ" القاعدة" تنظيم يزال ال»

 ". طالبان" مع وثيق بشكل مرتبط وهو. املحلية واملجتمعات املحلية الصراعات في نفسه لزج
 
 الدول  حدىإل  ووفقا

  يشكل" اإلسالمية الدولة" تنظيم أن رغم األعضاء،
 
، تهديدا

 
 وى األق املجموعة" هو" اعدةالق" تنظيم فإن فوريا

 
 
  يشكل ويظل" فكريا

 
 منب األساسيين،" القاعدة" أعضاء بعض أن   األنباء وأفادت«. الطويل املدى على تهديدا

ّ.وباكستان أفغانستان بين الحدودية املناطق في موجودون  الدن، بن وحمزة الظواهري  أيمن فيهم
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ّباكستان" طالبان" حركة

ة منظمة بمثابة هي ستانباك" طالبان" حركة إن  
 
 متشددة" إسالمية" مجموعات تحتها توحدت ِمظل

 في وبدأت "القاعدة"، مع روابط باكستان" طالبان" طورت نشأتها، ومنذ. 8117 ديسمبر/األول  كانون  في مختلفة

ي  إلى باثفايندر من نوع نيسان سيارته زاد شاه فيصل قاد ،8101 عام في. لتنفيذ عملياتها وتكتيكاتها أهدافها تبن 

 لكنها لصنع،ا محلية قنبلة تفجير زاد شاه حاول . باملتفجرات مليئة كانت التي نيويورك، مدينة في التايمز ساحة

 أقام ،8101 عام بحلول . 000وزيرستان شمال في باكستان" طالبان" حركة معسكر في تدريبه تم وقد. تعطلت

 مع ملع عالقة حسين وقاري  محسود هللا حكيم مثل: رونية،اإللكت" طالبان" حركة في الرئيسون  باكستان قادة

ِ أبي والزعيم الليبي، الرحمن عبد عطية" القاعدة" في العمليات رئيس
 لياتالعم وقائد الليبي، يحيى الديني 

 انيةالباكست" طالبان" حركة قادة بعض بأن أمريكي استخباراتي تقييم واعترف. كشميري  إلياس العسكرية

ي في ويتزايدون  الرسالة، هذهل يستجيبون "  قادة استفاد .003للغرب املعادية وأجندتها" القاعدة" خطاب تبن 

 ابل،املق في. باكستان في القبلية محسود لها في منطقة كمالذ آلمن باكستان" طالبان" حركة من" القاعدة"

 تنفيذو  القنابل صنع ات وفيفي مجال التدريب واملتفجر " القاعدة" خبرة من باكستان" طالبان" حركة استفادت

 لشن تعاونوا حاالت، بضع وفي. األموال لجمع العاملية اإلرهابية عالقتها إلى باإلضافة الهجمات،
 
 ماتهج معا

 زعيمها وفاة ذلك في بما إضافية، نكسات من املجموعة عانت ،8102 عام وفي. 002باكستان مدن في إرهابية

ّ.محسود والي بنور  هللا فضل استبدال وتم. االنشقاقات من واملزيد هللا، فضل املال األخير

ّطيبة" "عسكر

مناهض  ومقاتل سابق أستاذ وهو سعيد، حافظ قبل من باكستان في الثمانينيات في تأسست

 أصولية ةمنظم هي" طيبة عسكر" وجماعة وباكستان، السعودية العربية اململكة في تعليمه تلقى ،تللسوفيي

 ىإل كشمير كل وإعادة العنف وسائل عبر الهند قبل من عليها املسيطر كشمير رلتحري مكرسة" إسالمية"

 " طيبة عسكر"فرضت  ،8110 سبتمبر/أيلول  00 بعد. باكستان
 
  حضورا

 
 األموال جمع على ركز قوة أكثر عامليا

 لحديثا أهل مدرسة إلى" طيبة عسكر" أعضاء ينتسب. األحيان بعض في بعمليات والقيام والترويج الخارج، في

 قامت ،طويلة منذ مدة". القاعدة" لقادة السلفية النظر وجهات تشبه صارمة ُسنية طائفة وهي اإلسالمي، للفكر

 األسلحةو  باملال" طيبة عسكر" جماعة بتزويد الداخلية، االستخبارات مديرية الباكستانية، االستخبارات وكالة

 تطو " طيبة عسكر" هجمات أكثر إحدى ونفذت. والتدريب
 
 هجمات متشددون  شن عندما ،8112 عام في را

  07 من أكثر مقتل عن ما أسفر واألجانب، الهندوس استهدفت مومباي عبر منسقة
 
. 007املئات وإصابة شخصا

ر   بعد .أفغانستان في السوفيات ضد الحرب إلى تعود قوية رابطة" القاعدة" و" طيبة عسكر" مسؤولي بعض طو 

 مقاتلي طيبة عسكر مسؤولي بعض وساعد املتحدة، الواليات قبل من دعومامل ،"طالبان" بنظام اإلطاحة

 قوات اعتقلت املثال، سبيل على 8118 مارس/آذار في. 8118و 8110 عامي في باكستان إلى الفارين" القاعدة"

 أباد فيصل في" طيبة عسكر" لـ مخبأ في "القاعدة" نشطاء أحد زبيدة أبا والباكستانية األمريكية األمن

 هم" طيبة عسكر" نشطاء من ثالثة أصوَل  األمريكية الخزانة وزارة جمدت ،8102 يوليو/تموز  في. 002باكستان
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 املجموعة هذه لدعم األموال وتوزيع ونقل جمع" بسبب" الدخيل الرحمن عبد"و" الجبار عبد" و" حسن حميد"

 نيودلهي بين املستمرة والتوترات كستانيةالبا الحكومة من الدعم استمرار ومع. 008"رواتبها وتمويل اإلرهابية

ّ.ونشطة كبيرة مسلحة جماعة" طيبة عسكر" جماعة ستظل كشمير، حول  أباد وإسالم

ّواألفراد املستلهمة الشبكات

 الدولة"و" القاعدة" أيديولوجية تحركهم الذين واألفراد الرسمية غير الشبكات هي األخيرة الفئة إن  

. ةمجموع اسم أو واضحة تنظيمية بنية لديهم ليس. حقيقية كمجموعات نظمينم ليسوا ولكنهم" اإلسالمية

 من يستوحون  لكنهم ،"اإلسالمية الدولة" أو" القاعدة" تنظيم قادة مع معدومة أو قليلة اتصاالت هناك

 قوالعرا ةوسوري أفغانستان في للمسلمين امللحوظ االضطهاد من غاضبون  وهم الجهادية السلفية األيديولوجية

 بدون و . األوسط الشرق  في الحليفة وأنظمته الغرب بكراهية مدفوعين يكونوا أن إلى يميلون  إنهم. أخرى  ودول 

. ياناألح بعض في قاتلة تكون  أن يمكن أنها هواة، رغم عن عبارة تكون  أن إلى الشبكات هذه تميل مباشر، دعم

ّ.مستلهمة وشبكات أفراد هم الغرب في" الجهادية" السلفية املؤامرات يحيك ممن العديد إن

 في. مستلهمة 8107 عام في" اإلسالميين" املتطرفين حوادث كانت املثال، سبيل على ،املتحدة اململكة في

 ةمشا معبر إلى رياضية سيارة اإلسالم، اعتنق والذي بريطانيا، في املولود مسعود، خالد قاد مارس،/آذار 88

 من السكاكين املستخدمة  مسعود أخذ ثم. أشخاص ثالثة لمقت عن أسفر لندن، ما في وست منستر جسر
 
زوجا

 مايو،/أيار 88 في. البرملان خارج مقتله إلى أدى باملر، ما كيث الشرطة ضابط وطعن سيارته من في أعمال النحت،

  88 وقتل أرينا مانشستر بهو في يدوي  جهاز بتفجير بريطانيا في املولود عابدي سلمان قام
 
 نهمم 01 كان. شخصا

  عابدي عاد وقد. العشرين سن دون 
 
 ،(بريطاني) بت خورام– رجال ثالثة قام يونيو،/حزيران 5 في. ليبيا من مؤخرا

 عن رأسف ما لندن، لتصطدم في جسر شاحنة بقيادة –(ومغربي إيطالي) زغبه ويوسف ،(مغربي) رضوان ورشيد

 03 في. الكبيرة السكاكين خدامباست آخرين أشخاص 2 وقتلوا الشاحنة من قفزوا ثم. شخصين مقتل

  02 العمر من يبلغ حسن أحمد يدعى عراقي لجوء طالب قام سبتمبر،/أيلول 
 
 باستخدام قنبلة بتفجير عاما

 توتم .لندن في األنفاق ملترو غرين بارسونز محطة في خط قطار متن على( TATP) األسيتات ثالثي تريسبتوكسيد

  ثالثين معالجة
 
 الهجمات من العديد على نفسه الش يء وينطبق. 081أخرى  اباتوإص الحروق بسبب شخصا

 8107 يونيو/حزيران ستوكهولم، في 8107 أبريل/نيسان برلين، في 8102 ديسمبر/األول  كانون  مثل في األخرى،

 وكالة أوجزت وكما. برشلونة في 8107 أغسطس/وآب باريس، في أخرى  مرة 8107 أغسطس/آب باريس، في

 قد أوروبا في األخيرة الهجمات" فإن ،8102 عام في Europol القانون  إنفاذ مجال في لتعاون ل األوروبي االتحاد

كبت،
ُ
ة استلهموا من الدعاي ربما ولكنهم نزاع، منطقة في يكونوا لم وحيدين أفراد قبل من رئيس، بشكل ارت

  الرواية املتطرفة، أو/اإلرهابية و
 
ّ. 080"عالملا في كل الناجحين اآلخرين األشخاص عن فضال

ّ

ّ
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ّ

ّ

ّ

ّالخالصة

 دولة"ال: أنواع أربعة األطراف من العالمي  مترامي الجهادي  -السلفي   يتألف املشهد الفصل، هذا يبرز كما

 لة؛الص ذات األخرى  والجماعات الجهادية السلفية الجماعات وتوابعها؛ اإلسالمية" واملدن التابعة لها، القاعدة"

 لضعيفةا الحكومات مثل– املستقبلية التحديات بعض الخامس الفصل الجسيع. األفراد من مستلهمة وشبكات

 عودةوال باالستمرار والشبكات الجماعات لهذه تسمح قد والتي –وآسيا األوسط والشرق  أفريقيا من أجزاء في

ّ.الفصل هذا تحليل من األقل على إضافية نتائج هناك ثالث. األرجح على

،
 
ركتين الح بين ذلك في بما املجموعات السلفية الجهادية وداخلها، اتفئ بين كبيرة منافسة هناك أوال

بريين
ُ
  تصادمتا فقد. و"القاعدة" "اإلسالمية" الدولة: الك

 
  مرارا

 
 لىع وتنافستا األيديولوجيات، حول  وتكرارا

 تبكتشا أفغانستان، في. اآلخرون منها يعاني التي والخسائر الضعف نقاط من االستفادة وحاولتا املجندين،

راسان اإلسالمية" في "الدولة مقاتلي مع "القاعدة"، بتنظيم عالقة لها التي "طالبان"، حركة
ُ
 الشرقية املناطق في خ

 مثل تالالق ساحات في خاص بشكل الجهاديين قوية السلفيين بين املنافسة كانت لقد. البالد من والجنوبية

 تخلق الحكومات .088"أمنية معضلة" إلى والنظام القانون  انهيار حيث تحول  وأفغانستان، واليمن وسورية ليبيا

الفوض ى، تعتمد فيها الفواعل املحلية على نفسها من أجل الحفاظ  من البلدان، حالة هذه في املنهارة أو الضعيفة

يد أن تكون موضع تهد الخطوات لهذه يمكن على األمن. وبالتالي عليها الحفاظ وربما زيادة قدراتها العسكرية.

الثقة،  وعدم العداء، الخاصة، ما يؤدي إلى خلق يقومون بدورهم ببناء قدراتهم الذين بالنسبة لآلخرين،

 إقامة في األمد طويلة الرغبة تتشارك قد والشبكات املجموعات من العديد أن حين في. 085واستحواذ األسلحة

حول عدة  صدامات كبيرة هناك كان مة،األ  بين الوحدة أهمية على التأكيد وربما اإلسالمية، "الخالفة" دولة

 حاياالض الشيعة، دور  اآلخرين، املسلمين طرد املوارد، على السيطرة والنفوذ، القيادة ترتيبات مثل قضايا

ّ.البعيد العدو أو القريب العدو على التركيز ومدى املدنيين،

،
 
 ما ينتقل امل. وداخلها الفئات هذه كبير بين تسرب هناك ثانيا

 
 قاتلون غالبا

 
ا ، أ واملسؤولون، فردي 

 
ا و جماعي 

بين املجموعات والشبكات؛ ذلك بفعل عدة عوامل مثل تغيرات وفعالية القادة، وتقلبات الدعم الخارجي، 

 ديينالجها بين املستمر التنقل يشير هي املثال األفضل، حيث سورية وتغيرات السيطرة على األرض. وتعد

 لتغيير استعداد على كانوا الذين الجهاديين من مجموعة وجود إلى يدة،جد مجموعات وإنشاء واالنشقاقات

 حالةو  الخارجية، واملساعدات الشعبي، والدعم القادة، بسبب تغيير القائمة، التنظيمية وهياكلهم انتماءاتهم

 صنيفت األسهل من أنه يجدون  واملحللين السياسة صانعي أن   حين في. بسرعة تتطور  والتي- املحلية الحروب

 إلى النظر مامله من أنه إلى تشير الجهادي للمشهد املتغيرة الطبيعة فإن الجماعات، حسب واملتمردين اإلرهابيين

ّ.080الصغيرة املتطورة الشبكات



   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  39 

 

،
 
 كساتالن بعض رغم. هي بعيدة عن ذلك بل الجهادية، السلفية والشبكات الجماعات هزيمة تتم لم ثالثا

 وأفريقيا طاألوس الشرق  في هجمات تخطيط وتنفيذ في والشبكات املجموعات تستمر الكبيرة التي تعاني منها،

 "الدولة تنظيم أن» إلى املتحدة األمم تقييم خلص ،8102 عام وفي. الشمالية وأمريكا وأستراليا وأوروبا وآسيا

 بين السكان أخرى  مرة الذوبان" من تمكنوا مقاتليه من العديد وأن ،8102 عام أوائل في احتشد "اإلسالمية

 يمتنظ على ذلك ينطبق«. املجاورة الدول  بعض في أختبأ آخرونحين قد يكون  في هناك، والبقاء املحليين

ّ".السورية العربية الجمهورية في مرونته" "أظهر الذي "القاعدة"،

 ومالوالص ليمنا في[ اإلسالمية" "الدولة] من أقوى  تظل لها التابعة وأفرعها القاعدة"»"أن  التقرير وتابع

 انأفغانست في اإلرهابية الجماعات من وغيرها طالبان" "حركة مع تحالفها أن حين في إفريقيا، غرب من وأجزاء

، رغم يزال ال
 
 .083«عداوة توابع "الدولة اإلسالمية" املحليين ثابتا

ّ  
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 التطورات املستقبلية -الفصل الرابع

 أخرى  رهابيةإ منظمات جانب إلى– الجهاديين للسلفيين رصةف التجارية للتكنولوجيا السريع التطور  يوفر

  السلفيين جميَع  إن املثال، سبيل على. قدراتهم لتحسين –إجرامية ومؤسسات
 
 دافعينامل من الجهاديين وكثيرا

 وراتالتط هذه. وأفغانستان وليبيا وسورية العراق مثل القتال ساحات في حتى ذكية، هواتف يمتلكون  عنهم

 أيض مفيدة
 
 املركباتو  عبر اإلنترنت الهجمات ضد وتحسين قدراتها الدفاعية لتطوير تستخدمها التي للحكومات ا

 لوسائل يناإلرهابي استخدام ومراقبة عمليات هجومية عبر اإلنترنت، وتنفيذ املشفرة، االتصاالت واختراق اآللية،

 .موالاأل  ونقل منصات التواصل االجتماعي من وغيرها االجتماعية اإلعالم

. طيار ن بدو  املسلحة الطائرات ذلك في بما طيار، بدون  منها الطائرات: الفصل بثمانية مجاالت يهتم هذا

ات االفتراضية، الشبك والعمالت املشفرة االتصاالت االصطناعي؛ الذكاء االجتماعية، التواصل وسائل خدمات

 .الشامل الدمار وأسلحة املظلمة، شن هجمات عبر اإلنترنت

لقائمة غير شمولية، بل تمثل أهم املجاالت البارزة التي يمكن لشبكات الجماعات السلفية الجهادية هذه ا

 واستخدامها في تسهيل الدعاية، وجمع التمويل وتجنيد أعضاء جدد وتنفيذ حمالت 
 
أن تعتمد عليها مستقبال

اط لوجيا التجارية، وتقيم النشتظليل، وشن  الهجمات. ولتوضيح هذه التطورات، قمنا بتحليل اتجاهات التكنو 

 وما ال يمكن. واإلرهابيالجهادي السلفي 
 
 ، وما يمكن أن يكون ممكنا

ّالطائرات بدون طيار

 وأ اآللية، املركبات متزايد بشكل املاض ي، العقد مدى على الجهادية السلفية الجماعات استخدمت

 األهداف إلى االستخبارية املعلومات جمع من املهام من متنوعة لتنفيذ مجموعة ،"طيار بدون  الطائرات"

 للعمليات يةواملال البشرية التكلفة من تقلل –البحرية أو الجوية أو البرية سواء– طيار بدون  فالطائرات. الضاربة

  رخيصة تكون  أن ويمكن العسكرية،
 
 ا بواسطةتصنيعه يتم أن حتى ويمكن بسهولة، إليها الوصول  ويمكن نسبيا

 اراتاالستخب مثل عدة مجاالت، في طيار بدون  طائرات الحكومية وغير الحكومية الجهات تخدمتس. قادرين أفراد

 الفاعلة الجهات استخدمت ،0واالستهداف املراقبة إلى باإلضافة قريب جوي  دعم ؛(ISR) واالستطالع واملراقبة

ّ.األموال وجمع املجندين جذب ذلك في بما الدعاية، ألغراض طيار بدون  صور طائرات دون الدول  من

 أن املرجح ومن طيار، بدون  طائرات اإلسالمية" و"الدولة "القاعدة" مثل إرهابية جماعات استخدمت

م» :راي كريستوفر الفدرالي التحقيقات مكتب مدير قال وكما. املستقبل في قدراتها تعزيز في تستمر  مكتب يقِي 

 لتوافر أنه( FBI) الفيدرالي التحقيقات
 
 آليات للتحقق من هذه املركبات، وجود عدم فإن جزئة،الت متاجر نظرا

 [طيار بدون  الطائرات أنظمة] استخدام سيتم الخارج، في املسبق واالستخدام العامة، االستخدام وسهولة

ّ. 8«التجمعات في األسواق مثل ضعيف، هدف ضد املتحدة الواليات في هجوم لتسهيل
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هي  طيار بدون  الطائرات تكنولوجيا مجال في ن الدول من دو  الرائدة الفاعلة الجهات إحدى تكن لم

 استطالع طائرة هللا حزب نشر ،8110 عام في. "الشيعية" هللا حزب جماعة هي بل سلفية جهادية، منظمة

 طائرات هللا حزب استخدم ،8108 عام في. 5اإلسرائيلي  الجوي  املجال في 0- مرصاد طراز من طيار بدون  إيرانية

 و"الدولة ثم قامت "القاعدة". 0اإلسرائيلية األراض ي داخل اإلسرائيلي النووية األسلحة برنامج عةملراج طيار بدون 

 
 
  07 ملدة بالسجن فردوس رضوان على ُحكم ،8108 تشرين الثاني/نوفمبر في. اإلسالمية" باستخدامها أيضا

 
 عاما

 والكابتول  البنتاغون  ضد إرهابي هجومل والتخطيط "القاعدة" لتنظيم دعمه بسبب األمريكي الفيدرالي السجن في

ّ.3بعد باملتفجرات وتعمل بالتحكم عن مليئة نفاثة أكثر أو واحدة طائرة باستخدام األمريكي

 جوية استطالعية لقاعدة الطبقة الجوية في سورية، 8102في عام 
 
، نشرت "الدولة اإلسالمية" صورا

 
 
 بريا

 
جوية من معرفة ووعي "الدولة اإلسالمية" للوضع قبل . لم تحسن هذه اللقطات ال2وشنت بعدها هجوما

 وظفتها لخدمتها. ولهذه
 
قطات ل بنشر متكرر  بشكل اإلسالمية" "الدولة قامت الغاية، الهجوم فقط، بل أيضا

 قامت كما. االجتماعية اإلعالم حساباتها الخاصة على وسائل على طيار بدون  التقطت بواسطة طائرات

 على طيار بدون  لقطات لطائرات بنشر األقص ى"، و"جند الشام" "أحرار مثل ،سورية في أخرى  مجموعات

ّ.االجتماعي   التواصل منصات

 عندما طيار بدون  مسلحة طائرات تستخدم من دون الدول  جماعة أول  هللا حزب أصبح ،8100 عام في

  شنت
 
 مقاتلي من 81 قتلم عن ما أسفر سورية، في "القاعدة" لتنظيم التابعة النصرة" "جبهة على هجوما

عل فتج القصيرة ذات املدارج سورية في الجوية القواعد من العديد إلى الوصول  هللا حزب يستطيع. 7الجماعة

 لقواعدا هذه إن توافر. طيار بدون  بالنسبة لطائرات مثالية ولكنها ]املدارج[ قصفها، الطائرات من الصعب على

 نابلالق مثل متطورة متفجرات تطلق أن يمكن والتي يرانيون،إ يملكها التي هللا حزب طائرات يجعل الجوية

ّ.خطورة أكثر العنقودية،

، 8107استخدام الطائرات بدون طيار. ففي عام  مجال كما قامت "الدولة اإلسالمية" بخطوات واسعة في

   011 – 21 بين ماشنت "الدولة اإلسالمية" على سبيل املثال، 
ت بال طيار بواسطة طائراوأكثر  هجوم  شهري 

  
 لجندي في "قوات سوريا الديمقراطية" . 2من العراق وسورية مسلحة في كل 

 
ثالث  أو تدور هنا طائرتان »ووفقا

 تقومان باستهداف خطوطنا اللوجستية ومستودعات الذخيرة. -قرب الرقة-كل يوم 
ُ
، صفنا ثالث مرات حتى اآلنق

ّ. 8«مرة. يفعلون ذلك كل يوم 02إلى  30بحلول نهاية اليوم، سيستهدفوننا من و هذا الصباح. 

دون بشراء طائرات ب "الدولة اإلسالمية"أدى التسويق التجاري لتكنولوجيا الطائرات بدون طيار إلى قيام 

ّوببتر.كطيار رخيصة مثل الكواد

 .البدائية القنابل أنابيب باستخدام العدو قوات على اإلسالمية" قنابل صغيرة "الدولة رمى تنظيم

 اإلسالمية" "الدولة قامت .  كما01ت القوات العراقية الطائرات القاذفة خالل عمليات تحرير املوصلوأسقط

، بأجهزة عليها الحصول  تم التي طيار بدون  الطائرات بتزويد
 
 والهبوط يراتوالكام وحملتها بالقنابل متفجرة تجاريا
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 ماعند. العراق أربيل، في اإلسالمية" "للدولة بعةتا طيار بدون  طائرة هبطت ،8107 عام في. 00العدو أراض ي في بها

ّ. 08آخرين ناثني وإصابة اثنين مقتل عن أسفر ما الطائرة، انفجرت للتحقيق، والفرنسية الكردية القوات اقتربت

 ن كانو  في. بتصنيعها من دون الدول  الفاعلة الجهات بدأت طيار، بدون  الطائرات شراء إلى باإلضافة

  حماس ، نشرت8100 ديسمبر/األول 
 
 كما. 05غزة قطاع في الصنع محلية طيار بدون  طائرات أنها زعمت ملا صورا

  العراقية القوات كشفت
 
 طائرات يحتوي على 8107 يونيو في اإلسالمية" "الدولة في طيار بدون  للطائرات مصنعا

  طيار بدون 
 
عة جزئيا ّ.00مصن 

 قد  استخدامها أن يبدو الناشئة، مع تطور هذه القدرة
 
 التي املجموعات بإمكان يزال ال. بدأ ينمو أيضا

 ركةح مثل الجماعات، بعض حاولت. التقنية هذه من االستفادة طيار بدون  الطائرات قدرات اآلن حتى تملك ال

 يوضح .طيار بدون  الطائرات االختراق بواسطة هذه األفغانية"، طالبان و"حركة الفلسطينية اإلسالمي" "الجهاد

 .طيار بدون  الطائرات برامج مع –"الشيعية" الجماعات ذلك في بما– اإلرهابية الجماعات عضب (4.1الشكل )

قد تجعل بعض التطورات هذه الطائرات فتاكة بشكل أكبر ومن السهل الحصول عليها من قبل املجموعات 

ّالسلفية الجهادية والفواعل ما دون الدول في املستقبل.

  

ّ(4.1الشكل )

 

 

 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ



   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  43 

 

 02 لىإ للمستهلكين مبيعاتها تصل أن املتوقع من. طيار بدون  الطائرات تسويق هو زيادة تطور األول:ال

 
 
 . 03 8181 عام بحلول  مليونا

طيار أنها  بدون  الطائرات لهذه أخرى، وجماعات هللا وحزب اإلسالمية" "الدولة لقد أثبت استخدام

 ليديةالتق عملها مناطق خارج الطائرات هذه نشر إلى اتاملجموع تسعى قد. أسلحة تتحول إلى أن ويمكن رخيصة

 تحت طيار بدون  سياس ي بإطالق طائرة متظاهر قام ،8105 عام في. الخارجية العمليات في استخدامها واحتمال

 شوهدت ،8100 عام في. 02تحطمها قبل مايزيير توماس الدفاع ووزير ميركل أنجيال األملانية املستشارة أقدام

 نيكوالس الفنزويلي الرئيس نجا ،8102 عام في. 07الفرنسية النووية الطاقة محطات فوق  طيار بدون  تطائرا عدة

 .02موقعه إلى وصولهما قبل مسلحتين طائرتين تفجير بعد خطابه إلقاء أثناء اغتيال مادورو من محاولة

 ضبع أن رغم بعاد،األ ثالثية الطباعة ]قوالب املجسمات[ تقنيات في تطورات هناك ،التطور الثاني

 مكنت. الجهادية السلفية الجماعات لبعض تكون متطورة بشكل كبير بالنسبة أن يمكن التكنولوجيا هذه

 طور . الجاهزة الغيار قطع باستخدام األبعاد ثالثية طيار بدون  تركيب طائرة من فرجينيا جامعة في الباحثون 

 وكما. ساعة 80 من أقل في تجميعها وبناؤها يمكن األبعاد ثالثية طيار بدون  طائرة شيفيلد جامعة في املهندسون 

  التقارير أحد خلص
 
 ما دون الدول  فاعلة مجموعة استحوذت إذا: »شيفيلد إلى أنه جامعة تجربة إلى استنادا

 دوالر 8711 قدرها بتكلفة الشهر / 511و اليوم طائرات/01 طباعة فيمكنها قوالب مجسمة، 01و املخطط على

 .08«القوالب تكلفة ىإل باإلضافة

 التي طيار بدون  الطائرات من مجموعة هو" السرب" إن. سرب الطائرات بدون طيار هو :الثالث التطوّر

  ولكن واحد، وقت في إطالقها يتم
 
ل بها يتحكم ما غالبا

 
 زيادة طيار بدون  الطائرات لهذه يمكن. واحد بشري  مشغ

  تعمل أن ويمكن ما، حد   إلى قدرتها الفتاكة خالل الهجوم زيادة أو املراقبة
 
 بشكل على ِحَدِتهاكل واحدة  أيضا

 .81مستقل
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12( مثال عن استخدام املجموعات اإلرهابية لبرامج الطائرات بدون طيار 4.1الشكل )

 
 

على نحو   طيار بدون  الجوية الفواعل من دون الدول هذه املركبات استخدمت حين في :التطور الرابع

التي يمكن التحكم بها عن  املركبات من أخرى  أنواع على تحصل أن الجهادية السلفية تللجماعا يمكن رئيس،

. ماتهج شن أو املعلومات لجمع طيار بدون  الطائرات هذه استخدام يمكن. والبحرية البرية املركبات مثل- بعد

 يعمل بالت8107في كانون الثاني/يناير 
 
حكم عن بعد لضرب سفينة ، استخدم املتمردون الحوثيون في اليمن قاربا

. إن هذه اإلمكانيات 85. ومن الواضح أن حماس قد بدأت بتطوير أسلحة بحرية88سعودية في البحر األحمر

 تكون  أن عام، بشكل املرجح املتطورة تسمح للجماعات بضرب أهداف بحرية مثل السفن بطرق جديدة. من

 وزيادة تك،الف على قدرتها للسلفيين الجهاديين بسببجذابة  –والبحرية والبرية الجوية– طيار بدون  الطائرات

 األهداف.  إلى إمكانية الوصول 

ّ
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 خدمات وسائل التواصل االجتماعية

 وسائل استخدام في ملحوظ بشكل الجهاديون  السلفيون  نجح املاضية، العديدة السنوات مدى على

 الجتماعيةا اإلعالم وسائل أهمية على التأكيد يف فعالية أكثر اإلسالمية" "الدولة تنظيم كان. االجتماعية اإلعالم

 إن...  الجنود من أهمية أكثر اإلعالم مستخدمي وسائل» فإن   عنها، املنشقين أحد أشار وكما. واستخدامها

لديهم القدرة لتشجيع الذين في الداخل على القتال، ولديهم . أفضل سيارات لديهم. أعلى الشهرية مكاسبهم

، استخدمت منظمات سلفية أخرى مثل 80«ب املزيد من املجندين إلى "الدولة اإلسالمية"القدرة لتجنيد وجل

 والتخويف، التوظيف، والتطرف، مثل األغراض، من واسعة ملجموعة"القاعدة" وسائل التواصل االجتماعية 

 .والعامة األعضاء إلى والرسائل والتمويل،

 إعالمية قادته حملة صمم ،8100 عام في راقالع اإلسالمية" "داعش" "الدولة تنظيم دخل عندما

اشتاغ ه تحت الحملة هذه بتنظيم قاموا. الذكية على الهواتف تطبيق مع لقضيتهم، كاملة للترويج اجتماعية

  ممكن  )#(AllEyesOnISIS)كل العيون على "داعش"(  )#(
وذلك من أجل الترويج لقضيتهم بأقص ى حد 

ن أحد التقييمات أنه  اءات املتاحة.اإلمكانيات واإلجر  وباستخدام أقص ى وسرعان ما تمكن الهاشتاغ )جميع »وبي 

  األكثر العالمة العيون على "داعش"( من تحقيق أهدافه على اإلنترنت. وأصبحت
 
 اللغةب توتير موقع على انتشارا

 اإلسالمية الدولة قامت كما. 83«األوسط الشرق  أنحاء جميع في املستخدمين ماليين شاشات وملئت العربية،

ت بتنشيط
 

 يةاإليديولوج نجاحاتها لبث و"رومية" اإلسالم" و"دار "دابق" مثل أسماء تحمل التي الرقمية املجال

 للخدمات التي تقدمها "الدولة اإلسالمية"، وظروف . املعركة ساحة وانتصاراتها في
 
ت صورا

 
تعرض هذه املجال

الت ُملهمة تدعو األفراد للهجرة إلى "دولة الخالفة". وحاولت املعيشة املثالية وكأنها املدينة الفاضلة، ومقا

. ""القاعدة" من خالل مجلتها  املجموعتين مجموعة  واستخدمت كلتاإنسباير" )إلهام( تجنيد مجندين ُجدد 

متنوعة من وسائل التواصل االجتماعية األخرى لتجنيد األفراد، مثل مقاطع فيديو عالية الجودة تصور املقاتلين 

 ، والخطابات الصوتية لقياداتهما.ي معسكرات التدريب، وصور للطائرات بدون طيار وهي تشن الهجماتف

  الجهادية السلفية الشبكات استخدمت كما
 
 طيطللتخ أو للتشجيع االجتماعية التواصل وسائل أيضا

 األوزبكي ناملواط تلهماس املثال، سبيل على. العمليات تنفيذ كيفية األفراد إلى يرشد وقدمت محتوى  للهجمات،

 عام في أشخاص 2 ودهس نيويورك مدينة في الناس من باتجاه حشد شاحنته قاد الذي سايبوف، سيفولو

قيق التح وجد. هاتفه على عليها العثور  "للدولة اإلسالمية" تم دعائي مقطع فيديو 81استلهم طريقته من  ،8107

 على "داعش" وضعها التي اتبع بشكل تام، التعليماتنيويورك أن سايبوف قد  شرطة دائرة الذي قامت به

 . 82قنواته االجتماعية

لهام" "إ" إنسباير" مجلة نشرته مقال في التعليمات املنشورة تسارنايف األخوان اتبع ذلك، على عالوة

 .87 8105عام  بوسطن تنفيذ تفجيرات أجل من ،"أمك مطبخ في قنبلة اصنع" بعنوان
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 وكما. ماتالهج لتسهيل الجغرافية واإلحداثيات الخرائط لنشر الفيسبوك بيالي في الشبكات استخدمت

 الضوئية كم من اإلشارة 02يقع املدرج على مسافة : »لي نرجس باملقبض يمسك كان الذي املستخدمين أحد قال

 . 82«أدناه ورةالص في مرفقة اإلحداثيات. ملم 051 عيار من بمدفعية استهدافه يمكن أنه يعني الربيع، ما وادي في

 لتخويف االجتماعية التواصل وسائل الجهادية السلفية الشبكات استخدمت ذلك، إلى باإلضافة

 بعض يف. العلني واإلعدام الرؤوس وقطع للتفجيرات فوتوغرافية وصور  الفيديو مقاطع نشر خالل من الخصوم

  الحاالت استخدموها
 
لون  طلب. التمويل ألغراض أيضا  لوسائ منصات عبر املال الجهاديون  السلفيون  املمو 

 باعهاألت وأوعزت منظمات الشبكات أنشأت أخرى، حاالت وفي. التبرع على األفراد وشجعوا التواصل االجتماعية

 .األموال بتحويل

 أتباعه من األموال جمع "القاعدة" مع عالقات له كويتي مواطن حاول  ،8107 كانون الثاني/ديسمبر في

 الجهادية السلفية الشبكات استخدمت النهاية، وفي. 88إنستغرام موقع على شخص ليون م 0.7 عددهم البالغ

 االستراتيجية، القرارات بشأن املستجدات بآخر متابعيها لتزويد التواصل االجتماعية وسائل منصات

 حركة" مثل هجوم– املعركة ساحة وتحديثات التي تنطوي تحتها، األخرى  املجموعات واالنتصارات التي تحققها

 سلفيةال الجماعات لقد استخدمت عام، بشكل. كينيا الشباب" على السوق التجاري في وست غيت في نيروبي،

 .التواصل االجتماعية خدمات من أنواع عدة الجهادية

 (Twitter) التوتير

 يد،نعمليات التج وتسهيل ،من قياداته رسائل إلرسال" توتير" اإلسالمية" موقع "الدولة تنظيم استخدم

 من أكثر" اإلسالمية الدولة" لدى كان املثال، سبيل على. 51البعض بعضهم مع والتواصل الخصوم، وتخويف

 يف إزالتها قبل اإلسالمية" "الدولة في املعلومات هيئة بمثابة وكانوا متابع لصفحة "االلتزام"، ألف 31

 على. العراقيين والسوريين الستدراج مكرسة محلية صفحات عدة على املجموعة احتوت كما .50يونيو/حزيران

 08111 ديالى نحو ملحافظة كان حين في متابع، ألف 31األنبار ونينوى  محافظات لصفحات كان املثال، سبيل

 .58واحد ملوقع متابع

 ملةح خلقت املثال، سبيل على. اإلسالمية" "الدولة ألنشطة دعمهم بإظهار لألفراد "تويتر" يسمح كما

 في وظيفة ألف 88 –اإلسالمية" "للدولة الدعم تحشد جماعة وهي– اإلسالمية" "الدولة دعمل مسلم املليار

 تدوين في فعالية أكثر  Twitterأصبح .33 ( .AllEyesOnISIS #هاشتاغ ) إطالق بعد فقط أيام أربعة غضون 

 جهاديون وال اإلسالمية" "الدولة انتقلت لذلك، الخبيث على مواقع اإلنترنت. ونتيجة واملحتوى  الجهادية الدعاية

 تويتر.  على على وجودهم الحفاظ مع ، دياسبورا والتلغرام،فرنديكامثل  مختلفة، منصات إلى اآلخرون

ّ

ّ



   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  47 

 

ّ

 (Friendica) فرنديكا

 اإلسالمية"، "الدولة لدعاية للترويج مكرسة مجموعة وهي ،"البتار إعالم" أعلنت ،8100 تموز /يوليو في

 ممنك ونطلب مؤقت بشكل تويتر على النشر عن التوقف قررا الحياة ومركز ماالعتصام لإلعال  مؤسسة» أن

 .34«على فرينديكا الرسمية إلى الصفحات املتابعة نشر روابط

– فرينديكا على جديدة صفحات ثالث اإلسالمية" أنشأ تنظيم "الدولة اإلعالن، من قصير وقت بعد

 وصفت .لالنتقال إلى تلك املنصة تويتر على متابعيه وشجع –موزعة اجتماعية لشبكة املصدر مفتوح برنامج

التعليقات  غير امللحوظة وتبادل باملشاركات» يسمح الذي االجتماعية التواصل وسائط منبر نفسها بأنها فرينديكا

 وتطبيق ،App. netإلى تويتر، و (" والنشر القراءة) االتجاه ثنائية" و ،"املختلفة الشبكات عقد عبر حتى عن بعد،

GNU ،53الخدمات من وغيرها االجتماعي. 

 اإلسالمية"، "الدولة تصريحات لقيادة تطبيق فرينديكاعلى  "اإلسالمية الدولة" حسابات تضمنت

 زترك اإلسالمية" للدولة تابعة" إعالمية جماعة وهي الحياة"، "صحيفة نشرت. الدينية والقراءات والخطابات،

 لى هذهع األوروبية باللغات الدعائية اللغات من وغيرها للغة اإلنكليزيةبا فيديو مقاطع الغربيين، تجنيد على

 لىإ ألمد قصير املجموعة انتقلت تعطيلها، أو اإلسالمية" "الدولة بـ املرتبطة الحسابات إغالق ومع. 52املنصة

 .57دياسبورا وكويتر مثل أخرى  منصات

 (Telegram) تلغرام

 إلسالمية"ا "الدولة قامت. السلفيين الجهاديين من للكثير املختار أصبح تلغرام التطبيق ،8103 عام منذ

نت ضد حساباتها على تويتر. الحملة بعد باالنتقال
ُ

 بإزالة Twitter موقع قام ،8102و 8103 عامي بين التي ش

 اص،خ كلبش بالتواصل لألعضاء تسمح والتي املشفرة، تقنيتها إلى باإلضافة. 25باإلرهاب مرتبط حساب ألف 521

 مستويات باستخدام السلفيين للجهاديين يسمح وباختصار،. العامة القنوات آالف على Telegram يحتوي 

 .واحد مكان في العام، إلى الخاص القطاع من متعددة، اتصاالت

 يحتوي . أمد محدد بعد الدائم باالختفاء للرسائل يسمح التدمير ذاتي بموزع Telegram يتميز كما

  يل من الحواجز للدخول القل على التطبيق
 
 أي الصعب منع من تجعل ويتبع سياسات األخرى، بالخدمات مقارنة

 . من استخدام التطبيق فرد
 
 تحافظ .58إلى توتير وفاسبوك تنتقل ثم Telegram في املعلومات تبدأ ما غالبا

 الهندية القارة شبه يف و"القاعدة" وحماس، هللا، وحزب اإلسالمية"، و"الدولة التحرير"، "هيئة مثل مجموعات

 .Telegram على الخاصة قنواتهم على
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 منصات جديدة لها لبث رسائلها. وقد ال تكون هذه 
 
قد تتخذ املجموعات السلفية الجهادية مستقبال

 غير مواقع في (servers)مخدمات  مع– تدور حولها قد ولكن املنصات غربية مثل التويتر ويوتيوب وفيسبوك،

 .واالستخبارات واملراقبة القانون  وكاالت تطبيق من للتهرب –معروفة

 بجنو  في الذكية العاملية واإلقليمية التي تعتمد على الهواتف املئوية النسبة (4.4الشكل ) يوضح

 أن يظهر .الكاريبي البحر ومنطقة األوسط والشرق  الالتينية وأمريكا آسيا في أفريقيا وجنوب الكبرى  الصحراء

 نم كبيرة على أعداد منها ويحتوي العديد الناشئة، األسواق في األرجح على متاحة ستصبح الذكية الهواتف

 .السلفيين الجهاديين

ّ

 ءالصحرا جنوب في الذكية الهواتف على تعتمد التي واإلقليمية العاملية املئوية النسبة( 4.4) الشكل

ّالكاريبي البحر ةومنطق األوسط والشرّق الالتينية وأمريكا آسيا وجنوب أفريقيا في الكبرّى

 

 
 

 

، فإن زيادة وفرة األجهزة »ويخلص واحد من التقييمات إلى أنه: 
 
ال تزال القدرة على تحمل التكاليف عائقا

املحمولة، وازدهار األسواق الناشئة الثانوية، وظهور خطط لتمويل األجهزة لتجعل من السهل الوصول إليها 

 جنوب أفريقيا في املتنقلة متوافرة االتصاالت من %72 تكون  قد ،3818 عام . بحلول 01وامتالك الهواتف الذكية

 وفي. األوسط الشرق  في %77.0و آسيا جنوب في %75.3 جانب إلى الذكية، عن طريق الهواتف الكبرى  الصحراء
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 نترنتاإل  وشبكة الذكية الهواتف إلى الوصول  الجهاديين من السلفيين معظم يتمكن أن املحتمل من أنه حين

 .مؤيديهم معظم م وكذلكاليو 

 

ّ

 االصطناعي الذكاء

  االصطناعي الذكاء يقدم
 
 تقبل،املس في استغالله إلى الجهادية السلفية الشبكات تسعى قد آخر مجاال

 املعقدة اتالتطبيق ملتابعة الالزمة واملوارد التكنولوجي التطور  إلى تفتقر قد والشبكات الجماعات بعض أن رغم

 . اآللي للتعلم

 " بأن8102كوتس في "التقييم العالمي للخطر  دان املتحدة الوطنية في الواليات املخابرات مديرأشار 

 سعىت التي األنظمة يشمل الذي الكمبيوتر علوم من خالل مجال– واسع نطاق على االصطناعي الذكاء انتشار»

 يؤدي أن جحاملر  من –املتراكمة رفةاملع على بناء   القرارات واتخاذ التعلم بوساطة صفات الوعي البشري  تقليد إلى

 نأ يمكن املثال، سبيل على الحالية، اآللة تعلم تقنية» أن البيان وأضاف«. جديدة وطنية أمنية مخاوف إلى

 الصطناعيةصور األقمار ا تحليل مثل العمالية بشكل كبير األنشطة في اآللي تسمح بمستويات عليا من التشغيل

 . 08«نتوالتصدي للهجمات عبر اإلنتر 

  بذلك، للقيام .05الذكي البشرّي السلوك محاكاة على اآللة قدرة هو االصطناعي الذكاء
 
 ينطوي  ما غالبا

  االستجابة وتحديد املوقف بتقييم تقوم التي الخوارزميات استخدام هذا على
 
 أدلة وى س هناك يكن لم. تلقائيا

 –الحاضر الوقت في األقل على– االصطناعي الذكاء جربت قد الجهادية السلفية الشبكات أن على محدودة

 املتحدة اململكة سلطات ألقت ،8102األول/ديسمبر  كانون  في. االهتمام على األمثلة بعض هناك كانت ولكن

 قنابلبال لهجوم   للتخطيط –صالح وفرهد ستار سامي آندي– العراقيين اللجوء طالبي من اثنين على القبض

 سائقين عمال على بدون  وأجهزة سيارات باستخدام املتحدة وقاما اململكة في "اإلسالمية مستلهم  من "الدولة

ق وقد. واختبارها بنائها
 
 إيجاد يه الوحيدة محاولتي: »بقوله عليه القبض إلقاء قبيل بوك الفيس على صالح عل

 . 00«بقي البرنامج فقط يرام ما على ش يء كل. سائق بدون  بسيارات استشهادية عملية لتنفيذ طريقة

 لفاعلةا والجهات الدولية، اإلجرامية والشبكات القراصنة، فيها يستخدم قد التي الطرق  من العديد هناك

 أحد خلص وكما. أغراض شريرة أجل من االصطناعي الذكاء –الجهاديون السلفيون  ذلك في بما– األخرى 

 قدف للعامة، ومتاحة املصدر توحةمف هي املتطورة االصطناعي الذكاء مشاريع من العديد أن بما: »التقديرات

 إليه توصلت ما أحدث مثل جيدة تكون  تكاد مؤقتة قاتلة مستقلة أسلحة أنظمة بناء املمكن من يكون 

 .03وبجزء من التكلفة«. التكنولوجيا

  نوقش وكما
 
 تاملركبا استخدام أو تطوير إلى الجهاديون  السلفيون  يسعى قد الفصل، هذا في سابقا

 جموعةمل القيادة ذاتية املركبات استخدام يمكن. الجوية أو البحرية أو األرضية– االصطناعية ةاملؤتمت اآللية
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 لتيا السيارات استخدام الجهادية السلفية للجماعات يمكن املثال، سبيل على. الخبيثة األغراض من متنوعة

 في فرنسا نيس، يف وقع الذي الهجوم مثل– السيارات على هجمات شن في االصطناعي الذكاء تستخدم

 السلفية للشبكات يمكن .46محملة على املركبات متفجرة أجهزة تستخدم التي والعمليات –8102 يوليو/تموز 

 .طيار بدون  سرب الطائرات تقنيات تتبنى أن الجهادية

، ذكرنا كما
 
 أنظمة عدة بإرسال يقوم فرد أو على مجموعة طيار بدون  الطائرات ينطوي سرب من سابقا

 اتاملجموعات من الطائر  لهذه يمكن. نشرها بمجرد مستقل بشكل بالعمل لها بدون سائق بشري تسمح صغيرة

 . 07و"تكنولوجية والوصول للهدف" تفادي العوائق مثل مهام إجراء

. 02قد تحاول الشبكات السلفية الجهادية استخدام الهندسة االجتماعية القائمة على الذكاء االصطناعي

 يمكن استخد
 
. على طريقة الشركات التي تقدم 08نترنتردشة لتعزيز عملية التطرف عبر اإل ام روبوتات الدمثال

 تعزيزل املمارسات الدعم عن طريق روبوتات الدردشة، يمكن أن تقوم املجموعات السلفية الجهادية بتقليد هذه

  .بكثير وموارد قليلة أقل عمل مع أوسع جمهور  إلى والوصول  التجنيد تدابير

 الذكاء ألنظمة ستسمح املتعددة والوسائط اآللية إن اللغة املؤتمتة»التقارير:  أحد يخلص وكما

 على بالحصول  للمجموعات السماح»و ،«لها عرضة األكثر األشخاص تستهدف رسائل بإنشاء االصطناعي

، من املناسب الوقت في بدقة املناسبة الرسالة
 
 للشبكات . يمكن31«تحقيق الهدف األقص ى املرجو منها أجل تماما

  الجهادية السلفية
 
، وسائل استخدام أيضا موثوقة  اتصال وانتحال أسماء جهات مدعمة بالذكاء االصطناعي 

مشبوهة  وروابط/  إلكتروني بريد رسائل/  مواقع إنشاء" اإللكتروني باسمها و بالبريد وإرسال رسائل

 30«مخصصة
 
 افواالختط االبتزاز ذلك في بما أكبر، أهداف استخدام كل هذه التقنيات لتحقيق . ويمكن أيضا

 . 38أخرى  وتدابير

 املشفرة االتصاالت

تطور بشكل م بنشاط للقيام اإلرهابية للجماعات فرصة املشفرة، االتصاالت مثل التشفير، تقنيات تتيح

 على مرتوستس الكشف لتجنب املاض ي في التقنيات هذه املشروعة غير الفاعلة الجهات استغلت وقد. متزايد

 .املستقبل في بذلك القيام في األرجح

 سالوإر  تخزين لألفراد يمكن. الرموّز فك أو الكتابة فن هو التشفير. التقنيات التشفير هذه يدعم

: وظائف عدة لىع التشفير يشتمل. وقراءه البيانات معالجته املستهدفين للمعنيين فقط يمكن نموذج في البيانات

 عدم ؛(املتلقي هوية يضمن) املصادقة ؛(الرسالة قراءة يمكنه فقط املقصود الشخص أن تضمن) الخصوصية

 مفاتيح يرتشف بها يتم التي الطريقة) املفاتيح وتبادل ؛(بالفعل الرسالة تم أن إرسال املرسل يتأكد)اإلنكار 

 (.واملستقبل املرسل بين التشفير
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   نص   تشفير يتم
   مشفرة غير بيانات أو عادي 

، وتحويلة لنص   نص   يف أخرى  مرة تشفيره فك يتم مشفر 

 مفتاح التشفير العمومي، هو. املستخدم التشفير مخطط نوع على املشفر النص   وفك تشفير يعتمد. عادي  

  إعطاؤهما يتم التواصل، طرفان يريد عندما. الرسائل ألمان تشفير أساس   نظام
 
  مفتاحا

 
  خاصا

 
 عا ومفتاحا

 
. ما

 مرئي   العام ويكون املفتاح
 
 شخص. ألي ا

، برقم   العام، واملفتاح الخاص يرتبط املفتاح
 
ا  ملرسلا يوجه سرية، رسالة إلرسال. أساس  مشترك رياضي 

 وحده قياملتل أن بما. الرسالة لتشفير االستقبال لجهاز العام املفتاح باستخدام االستقبال، جهاز إلى رسالة

 تبادل لىإ واملستقبل املرِسل يحتاج ال. الرسالة فتح طفق يمكنه فإنه الخاص، مفتاحه إلى الوصول  حق لديه

 .للتوزيع وسيط على االعتماد إلى يحتاجان وال املفاتيح،

  في وحلفاؤها املتحدة الواليات حكومة سعت
 
 ارجخ للحفاظ على مفتاح التشفير العمومي البداية جاهدة

باإلمكان  يعد لم الشخص ي، الكمبيوتر ظهور  ولكن مع. 0872 عام في" ذخيرة" أنه على وتصنيفه العام، النطاق

 مفتاح اليوم،. 0882 عام في التجارة مراقبة قائمة إلى نقله وتم السيطرة، تحت التشفير العام إبقاء مفتاح

 .مكان كل في موجود التشفير العام

رة االتصاالت منصات تستخدم . خاص بشكل االتصال على القدرة الطرفين التشفير ملنح تقنية املشف 

. مشفرة ادثةمح اختراق القانون، تنفيذ وكاالت ذلك في بما ثالثة، أطراف على الصعب من التشفير تقنيات تجعل

 
 
   إرسالها من فبدال

 – األرقام من طويلة هي رسائل على شكل سلسلة املشفرة الرسائل فإن عادي، كنص 
ُ
 عرفت

 لرسالة،ا تشفير إلغاء بمجرد. االستقبال هازج بواسطة إال تشفيرها فك يمكن ال والتي –الرسالة خالصة باسم

 .أخرى  مرة قفلها يمكن ال

 ووكاالت القانون  تطبيق لوكاالت بالنسبة ملحوظة مشكلة املشفرة الرسائل خدمات تشكل

 املشروعة غير املنظمات قبل من املشفرة االتصاالت خدمات استخدام يزداد أن املرجح . من35االستخبارات

 طبيقاتت الجهادية السلفية الشبكات استخدمت. التجارية التكنولوجيا تحسن مع والخارجي   الداخلي   للتواصل

 ..Signal و  Surespot و WhatsApp و Telegram مثل مشفرة اتصاالت

  التطبيقات هذه توفر
 
ت بتصنيع قام التي الشركات من العديد قاومت لقد املرسل للمستقبل.  من تشفيرا

مكن" أمامية أبواب" أو" خلفية أبواب" إلنشاء الحكومات مع التعاون  هذه التطبيقات
ُ
 نم الحكومية الوكاالت ت

  .محتوى الرسائل إلى الوصول 

 تطبيقات جانب ، إلىChatSecure و Kik و Wickrاألخرى  املشفرة االتصاالت تطبيقات وتتضمن

 من. اآل  لالتصال ُمجدية كوسيلة املشفرة اإللكتروني البريد خدمات املراسلة،

 ن املتطرفين. فاإلرهابيو  بين شعبية تكتسب املثال، سبيل على ،Protonmail اإللكتروني البريد إن  خدمة

 املظلم أو الشبكات املظلمة.  الويب منصات خالل من واضح بشكل التواصل على قادرون
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ة على استخدام الجماعات عديدة أمثلة هناك ة السلفي  ة والجماعات الجهادي   منصات األخرى  اإلرهابي 

ى تشفير أداة "القاعدة" أصدرت ،8117 عام في. املشفرة االتصاالت  من تطويرها تم التي املجاهدين، أسرار تسم 

ثة نسخة الحق وقت في "القاعدة" أصدرت. "القاعدة" عناصر تنظيم كبار أحد املوريتاني، يونس قبل  نم محد 

 في نشطاء مع العربية للتواصل شبه الجزيرة في 8118 لعاما في العولقي الشيخ أنور  استخدمه الذي البرنامج،

 .30الغرب

 أسرار باستخدام اتصاالتهم بتشفير ،8101 عام في ذلك بعد أملانيا في بالقاعدة املرتبطون  املشغلون  قام

 "الدولة تنظيم أعضاء أحُد  وهو حسين، كان جنيد ،8103و 8100 بين الواقعة في املدة . وباملثل،33املجاهدين

، "الفيلق" اسم FBI الفيدرالي التحقيقات مكتب عليها أطلق مجموعة في وعضو   وبريطاني  الجنسية اإلسالمية"

 
 
 لتطبيق  ُمستخدما

 
 .للرسائل املشفرة Surespotمفرطا

زوَد املتعاطفين مع "الدولة اإلسالمية" في اململكة املتحدة بنصائح لصنع القنابل وشجعهم على القيام 

 .البعض بعضهم مع للتواصل التشفير 8103 في تشرين الثاني/نوفمبر باريس هجمات منفذو استخدم. 32بهجمات

 أصدرت ،8103 آب/أغسطس في  .37تم العثور على خدمات الوتس أب والتلغرام على هواتف املشتبهين

  اإلسالمية" "الدولة
 
 سلطت والتي ،"اإلسالم دار" الفرنسية مجلتها "أمن املعلومات" في بعنوان صفحة 03 من دليال

 شبكةب االتصال كيفية يقوم هذا الدليل بتعليم املستخدمين للمجموعة، اآلمنة االتصاالت أهمية على الضوء

Tor  32أخرى  وظائف وأداء اإللكتروني البريد رسائل اإلنترنت وتشفير ومواقع عناوين إلخفاء. 

 املستقبل: في املتابعة تستحق توجهات عدة هناك

 ّ
 
 مستويات توفر مشفرة اتصاالت منصات الجهادية السلفية الشبكات تستخدم أن املرجح من ،أوال

تطلب  لتيا املشفرة االتصاالت تقوم باستخدام تطبيقات قد. واملجهولة والخاصة الفورية االتصاالت من عالية

 )املستخدم  تقديم أقل كمية ممكنة من املعلومات عن
 
 يادةلز "( نات الوصفيةالبيا" باسم إليها يشار ما غالبا

 .اإلرهاب مكافحة جهود تعقيد

  الجهاديين للسلفيين يمكن
 
 شيف تستخدم التي املشفرة الرسائل منصات من االستفادة أيضا

َ
 مصدر   رة

  
 تاالستخبارا وكاالت قيام عدم من والتأكد املنصة، وراء الكامن الكود فحص العامة بإمكان أنه هذا ويعني. عام 

 سرية. بوابات  بإدخال

،
 
من املرجح أن يحاول السلفيون الجهاديون تقليد وتحسين التقنيات واألساليب التي تستخدمها  ثانيا

الدوليون بفك  مراسالت  آي وشركاؤه، قام اإلف بي 8102وفي آذار/مارس . 38املنظمات اإلجرامية عبر الحدود

 آمنة اتصاالت تقوم بتوفير ،Phantom Secureمعروفة باسم فانتوم ساكيور  كندا في مقرها إجرامية مؤسسة

 .املجرمين من وغيرهم املستوى  رفيعي مخدرات ملهربي
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 النصية، والرسائل االتصال، مثل– النموذجية الوظائف جميع وأزالت ذكية، املجموعة هواتف اشترت

ر إلكتروني بريد نظام وقامت بتثبيت –املواقع تحديد ونظام واإلنترنت،  التواصل من فواتاله تتمكن بحيث مشف 

  معين هاتف على املوجودة البيانات تدمير يتم. 21البعض بعضها مع
 
 روقد. مالكه على القبض تم إذا تلقائيا

 يتراوح الذين (Phantom Secure) سيكيور  فانتوم مستخدمي معظم أن (FBI) الفيدرالي التحقيقات مكتب

، 81إلى  آالف 01 من عددهم
 
 املتحدة الواليات في للحدود العابرة اإلجرامية ملنظماتا قادة كبار من كانوا ألفا

 استخدام في نجحت للحدود العابرة اإلجرامية أن املنظمات، Phantom Secureوكما توضح . أخرى  وبلدان

 خصي مصمم برنامج بناء خالل من باالتصال والسماح القانون  تطبيق من للتهرب التكنولوجي التقدم
 
 صا

 النامية.  الفقيرة لدول ا في السرية للعمليات

ّ
 
رة غير مبنية في الغرب ،ثالثا  تاستطاع إذا. من املرجح أن يستخدم اإلرهابيون منصات تشغيل مشف 

 يسعى أن املرجح فمن ،WhatsApp مثل الشهيرة املنصات على املوجودة الرسائل إلى الوصول  االتصال وكاالت

 ذلك في ماب- اإلدارة ضعيفة مواقع في عليها والحفاظ تاجهاإن يتم مشفرة اتصاالت منصات إنشاء إلى اإلرهابيون 

 .والساحل أفريقيا وشرق  أفريقيا وشمال األوسط الشرق 

ّ
 
 ياتالبرمج كود ألن   ومشفرة، بها خاصة اتصال منصات بناء الجهادية السلفية للشبكات يمكن ،رابعا

 رامجهمب إلنشاء هذا البرنامج رمز استخدام لإلرهابيين يمكن. العام املجال في واسع نطاق على متاح للتشفير

  ويمكنهم. يريدونها التي التشفير ميزات باستخدام الخاصة
 
 جراميةاإل  الجماعات من الخاصة برامجهم شراء أيضا

 .بأنفسهم البرامج بناء أو املنظمة

 االفتراضية العمالت

 أو قلهان ويمكن للدفع كوسيلة فراداأل  قبل من املقبولة للقيمة رقمي تمثيل هي االفتراضية العملةإن  

  تداولها أو تخزينها
 
 دون  المالع حول  املال لرأس الفوري شبه باالنتقال االفتراضية العمالت تسمح. إلكترونيا

فهي توفر تحويالت مالية بشكل أرخص وأسرع، ومن املمكن . البنوك مثل التقليدية املالية املؤسسات استخدام

 .
 
 أن تكون أكثر آمنا

 على مبنية ألنها( البنوك أحد مثل) مركزية سلطة ، بدون Bitcoinافتراضية عديدة مثل  مل عمالتتع

 لعمالتا باستخدام. الكمبيوتر أجهزة عبر تنتشر مغلقة، وتدور في حلقة العام، تتبع سجل الحسابات تحتية بنية

 البياناتب التالعب عدم وضمان ل؛املرس هوية تأمين: لغرضين األول  املقام في التشفير ُيستخدم االفتراضية،

 .السابقة املعامالت صحة من الشبكة على كمبيوتر جهاز كل يتحقق. للمعامالت السابقة

د قاعدة قي 
ُ
 للتحقق كالبنو  مثل مؤسسات إلى الحاجة وتلغي للعامة االحتيال، واملتاحة املشتركة البيانات ت

م العديد من العمالت االفتراضي   .املعامالت من ة،يقد  ة بخاص  ة، والعمالت ذات الشيفرات النقدي   اءإخف ة بعام 

الل من فقط واملتلقي املرسل التحقق من ويتم معاملة، كل تشفر. واملتلقي املرسل من كل   هوية
ُ
 من سلسلة خ

 .األرقام
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 وشراء التبرعات، على للحصول  التشفير عمليات تستخدم أن الجهادية السلفية للجماعات يمكن

  األموال وتحريك املظلمة، الويب شبكة خالل من األسلحة
 
 هناك» األمريكية، للحكومة تقرير خلص وكما. عامليا

 األموال لتحويل االفتراضيةالعمالت  (VCs) هذه الجديدة الدفع أنظمة تستخدم إرهابية جماعات لوجود إمكانية

 . 20«املتحدة الواليات خارج املوجودين وداعميها اإلرهابية الجماعات إلى املتحدة الواليات في

ة الجماعات قبل من االفتراضية العمالت استخدام كان لقد ة السلفي   الجماعات من وغيرها الجهادي 

ة ، اإلرهابي 
 
 .28االستثناءات بعض هناك ولكن محدودا

 إرهابية من قبل الواليات املجاهدين"، وهو مصنف كمنظمة شورى "ملجلس اإلعالمي   الجناح قام

 رموز ) QR برموز  تويتر على على شكل رسوم معلوماتية مواد بنشر اإلسالمية"، "الدولة قيادتها دعمت املتحدة،

 .Bitcoin25 بعنوان العملة مرتبطة( الذكية الهواتف بواسطة قراءتها يمكن األبعاد ثنائية شريطية

 إرسال مية"اإلسال  "الدولة مؤيدي من" الرقة أحمد أبو" اسمه شخص طلب اإلنترنت، على رسالة في

ة" "الدولة تنظيم يتمكن كي البيتكوين باستخدام األموال  ملف . وفي20"الخالفة" توسيع مواصلة من اإلسالمي 

PDF  ة الدولة مؤيدي أحد أوضح وورد، مدونة على منشور ة اإلسالمي   . 23البيتكوين استخدام كيفي 

 أشارت وكما. اإلسالمية للدولة“ املادي الدعم بتقديم فرجينيا، والية من مراهق أمين، شكري  علي اُتهم

 حول  تعليمات قدم ، Twitter @ ireek- iwitnessمقال على استخدم الذي ،"أمين" فإن األمريكية، العدل وزارة

ل تسهي إلى باإلضافة إلى "داعش"، تأمين األموال إلخفاء عملية افتراضية، عملة وهي ،Bitcoin استخدام كيفية

 . 22"داعش" مع سورية للقتال إلى سفر مؤيدي "داعش"

 البيتكوين األوسط الشرق  في املقيمون  اإلسالميون  املتشددون  استخدم ،8107 يناير/الثاني كانون  في

 طاقم طلب ،8102 وفي حزيران/يونيو. 27إندونيسيا في األنشطة لتمويل PayPal مثل املباشر الدفع وخدمات

 وتوفير ومونيرو، بيتكوين عمالت مشفرة خالل من اإلسهامات" Kybernetiq" األملانية الجهادية املجلة في التحرير

 . 22مشفرة االتصال معلومات

 ل كبيرةالهوية بشك إمكانية إخفاء تقدم التي االفتراضية العمالت استخدام السلفيين للجهاديين يمكن

 كل في األطراف هوية إلى رتشي Bitcoin مثل الشائعة االفتراضية العمالت أن ورغم . البيانات إخفاء خالل من

 ملعامالتا وسجل أرصدة تتبع يمكن لذلك، ونتيجة. قائمة سوداء على تسجيلها يتم نفسها املعاملة فإن معاملة،

 لىع تحتوي  افتراضية عمالت على الحصول  إلى اإلرهابيون  يسعى قد ذلك، ومع. للمستخدم Bitcoin عنوان إلى

  تقوم بل ما، عنوان وراء فقط الهوية تخفي ال رقمية محافظ
 
 تتبع نيمك ال بحيث نفسها العملية بتمويه أيضا

 .التحويل تاريخ

 سعون ي ممن وغيرهم السلفيين الجهاديين البيانات، والقدرة على إخفاء اإلضافي املستوى  قد يجذب هذا

 و Bitfinex و Binance مثل– املالية البيانات تبادل عمليات من مجموعة هناك. أكبر هويتهم بشكل إخفاء إلى
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BTC-e و Changelly و KuCoin و HitBTC– يسمح ما محدودة من قبل الحكومة، مراقبة يتم العمل فيها مع 

 األموال تبادل عمليات أهم على الضوء (4.5الشكل) يسلط. متزايد بشكل مجهولة صفقات بإبرام للمستخدمين

  تلقيها، تم التي
 
 غير مشروعة عملة محافظ من األموال تبعتت التي جورنال ستريت وول لتحقيقات وفقا

من  –Zcash و Monero مثل– العمالت املشفرة من الصعب تتبع ومراقبة بعض ذلك، إلى باإلضافة. 28محتملة

 شفالك عدم قوية وخصائص تؤمن خصوصية للمستخدمين توفر االستخبارات، ألنها وكاالت و قبل القانون 

اتهم  . 71عن ُهوي 

 من ضمن الخيارات جاذبية أقل االفتراضية العمالت تجعل التي األسباب من ديدالع هناك ذلك، ومع

 الجهادية: السلفية األساسية بالنسبة للشبكات السلع أو الورقية

ّ
 
ة تفتقر ،أوال  أو راضيةافت عمالت لنشر الالزمة التقنية والقدرات املهارات إلى اإلرهابية الشبكات غالبي 

  أكثر– حتى
 
ة عديدة أن   إلى ذلك ويرجع. الصفر من افتراضية عملة لتطوير –تحديا  يف تعمل جماعات إرهابي 

 .الحديثة فيها واالتصاالت التقنية أدوات وضعف تغلغل التحتية، البنية ضعف من تعاني مناطق

72ّ( أعلى نسبة غسيل أموال تم تنفيذها عن طريق التحويالت املشفرة4.5الشكل )
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،
 
  ثانيا

 
 األقل ىعل– غير محببة ما يجعلها منخفضة، الجديدة العمالت في املستخدمين ثقة تكون  ما غالبا

 الفتراضيةا العمالت قد تتراجع قلة الثقة والشك في ولكن. االفتراضية العمالت مثل خيارات لتجربة –البداية في

 .87بها السكان معرفة تزايد مع

ّ
 
 رقميةال العمالت من وغيرها البيتكوين ملةع وفقدت. الضغط تحت االفتراضية األزمات أصبحت ،ثالثا

 .75جعل احتمالية استخدامها أقل ، ما8107 عام في ارتفاعها بعد 8102 عام في قيمتها من 17%

 الشبكات املظلمة

عرف لتيوا ،السطحية" "الشبكة األولى الطبقة على يطلق. عدة طبقات من العاملية الويب شبكة تتكون 
ُ
 ت

 
 
 من هفي البحث الويب  متاح  للعامة، ويمكن من وهي جزء  " السطحية الشبكة" تمثل حالواض الويب باسم أيضا

 . Google مثل املعروفة التقليدية البحث محركات خالل

  وتشكل "العميقة الشبكة" التالية الطبقة تسمى
 
 نظمةأ بواسطة فهرستها يمكن ال اإلنترنت من جزءا

 تمادالع البيانات هذه الطبقة بعض تتطلب قد .الويب وقعم فهرسة عدم أسباب تختلف. التقليدية البحث

 الخدمات بعض مثل محتوى  الطبقة هذه تستضيف. قصد عن اآلخرين ربط إلغاء يتم وقد الدخول، تسجيل

ة  .فقط العضوية بيانات وقواعد الطبية والسجالت اإلنترنت عبر املصرفي 

  مثلت وهي ".املظلمة الشبكة" هي الويب من الثالثة الطبقة
 
 تطلبوت قصد، عن مخفية الويب من أقساما

 
 
 خصوصية وحماية لتوفير املظلمة الويب شبكة تصميم تم. I2P أو Tor مثل للتنقل، محددة برمجية ُحزما

لشبكة ا على املظلمة الويب شبكة إلى الدخول  نقاط على العثور  يمكن. التشفير تقنية خالل من ملستخدميها

 .70العميقة الويب شبكة من العامة أكثر متناول  في املظلمة يبالو  شبكة يجعل السطحية، ما

و أ البائعين منالعديد فهي تستضيف  .األسواق من نوعين من عام، بشكل املظلمة تتألف الشبكة

دين"،  وعرض تعليقات ويقومون بجمع تقييمات الهوية، عن دون الكشف يقدمون الخدمات للمشاركين "املور 

موضع ثقة بالنسبة ملستخدميها حيث تقدم  Cryptomarketsكون هذه األسواق املشفرة ما ت عادة. 73العمالء

 والحكم الضمان خدمة
 
 ثالثا

 
عرض السلع على  إنشاء موقع يتم أخرى، ناحية ومن. 72املنازعات في بصفتها طرفا

 طرفال خدمات ون سلعه مباشرة للزبائن د ويقوم ببيع. وحده البائع وعرض مبيعات هذا الستضافة نحو  فردي  

 .cryptomarkets77 في املقدمة الثالث

ة الوظائف بعض املظلمة أنه لدى الشبكة رغم ها والفعالة، الشرعي   الجهات من العديد اجتذبت إال أن 

ن. 72مخفي   بشكل قانونية غير بأنشطة للقيام وسيلة توفر ألنها املشروعة، غير الفاعلة  الويب مواقع تتضم 

 باحيةاإل  واملواد املسروقة، واملعلومات، االئتمان بطاقة مثل املستهلك وبيانات واألسلحة املخدرات املظلمة

 .القانونية غير األنشطة من وغيرها القرصنة، وخدمات لألطفال،
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ة املظلمة الويب شبكة توفر  جمعو  والدعاية االتصاالت ذلك في بما اإلرهابية، األنشطة من لعدد منص 

 وكالة تقرير في وجاء. 78املشروعة غير األخرى  والسلع األسلحة واقتناء التشفير، اتعملي خالل من التبرعات

 تالجماعا فيه تستخدم الذي رغم أن املدى»اليوروبول:  أو القانون، إنفاذ مجال في للتعاون  األوروبي   االتحاد

  املتطرفة
 
، شن   في اإلنترنت تقنيات حاليا

 
ن م الجريمة وخدمات أدوات غير أن توافر الهجمات ما يزال محدودا

  يوفر على الشبكة،( النارية األسلحة ذلك في بما) املشروعة غير وكذلك السلع خالل اإلنترنت،
 
 لتغيير بيرةك فرصا

 . 21«الوضع هذا

 بعد. املظلم لإلنترنت اإلرهابيين استخدام مدى املادية على األدلة من متزايدة مجموعة توجد هناك

 اإللكتروني، "إصدارات" موقع سيقوم بنقل أنه اإلسالمية" "الدولة تنظيم أعلن ،8103 عام باريس هجمات

 مواقع لىع املتزايد الضغط بسبب املظلمة الويب شبكة إلى الدعائية للتنظيم، يقوم بأرشفة املؤلفات الذي

 بندقية باستخدام أملانيا ميونخ، في أشخاص عدة مهاجم قتل ،8102 . وفي تموز/يوليو20السطحية الويب

  .28 املظلمة على الويب اشتراها

ما  والفواعل اإلرهابيين أن من املتحدة األمم في السالح قسم نزع رئيس حذر ،8107 حزيران/يونيو في

  املظلمة الويب شبكة يستخدمون  كانوا دون الدول 
 
 .25وتوزيعها الشامل الدمار أسلحة لصنع أدوات عن بحثا

 . على20املظلمة الويب على محدودة خارجية اتصاالت 8105 عام يون فيأجرى اإلرهاب ذلك، إلى باإلضافة

رة االتصاالت املتحدة الواليات اعترضت املثال، سبيل  روناص الظواهري  أيمن "القاعدة" زعيم بين املشف 

  . الوقت ذلك في العربية الجزيرة شبه في "القاعدة" قائد الوحيش ي،
َ

شف
ُ
  واكت

 
 برع حدث االتصال هذا أن الحقا

، هذا كان". الويب املظلمة"
 
 Tor لمث على تطبيقات ُمستضافة دردشة غرف الويب املظلم يوفر موقع ألن ممكنا

،Onion- Chat و The Hub ، مثل الشخصية املراسلة أدوات إلى باإلضافة Ricochet و Tor Messenger. 

 في ون القان أزال. الحكومات قبل من املظلمة للشبكة والجنائي   اإلرهابي   االستخدام رصد ومراقبة تم وقد

 مديره لىع القبض وألقى ،الحرير طريق املشروعة آنذاك، غير للسلع اإلنترنت عبر سوق  املتحدة أكبر الواليات

 استخدم كيف األمريكية العدل وزارة حددت ،8107 مايوأيار/ . في23عامين تحقيق قانوني  دام بعد 8105 عام في

 العالم. أنحاء جميع في النارية األسلحة ير على الويب املظلمة لبيعأسواق التشف رجال أربعة

 أكثر بشحن املجموعة قامت ،"Worldwide Arms" و" CherryFlavor" املستعارة مثل األسماء باستخدام

 يوليوتموز/ 81 . فيMarket Reloaded (BMR Blackو) Utopia 22على مواقع شراؤها تم سالح قطعة 31 من

 Hansaو AlphaBay اإلنترنت، على جنائيين سوقين أكبر االستيالء على عن األمريكية العدل وزارة تأعلن ،8107

Market. 



   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  58 

 

 الكيميائية واملواد املشروعة غير قائمة للعقاقير ألف 831 من أكثر هناك كان الوقت، هذا وبحلول 

 والسلع الوصول، وأجهزة املزورة،و  املسروقة التعريف لوثائق قائمة ألف 011 من ، وأكثر AlphaBayفي السامة

 . 27الواالحتي ،وأدوات قرصنة الكومبيوتر النارية واألسلحة األخرى، القرصنة وأدوات الضارة والبرامج املقلدة،

 شراءل املظلمة الويب شبكة اإلرهابيين من وغيرهم السلفيون  الجهاديون  يستخدم قد املستقبل، في

 لجهاديةا السلفية الدعاية محفوظات القنابل، وتخزين وإبراز تصنيع مواد وأ األسلحة مثل املشروعة، غير السلع

 والسلع واآلثار املخدرات بيع خالل من التبرعات لجمع مشاريع واتباع تبادلها؛ يمكن التي األخرى  التجنيد ومواد

  اإلرهابيون  يبدأ أن يمكن. األخرى 
 
 ملظلمة،الويب ا نصاتأنظمة م عبر العملة االفتراضية تحويل عمليات في أيضا

ل قاب املظلمة الويب شبكة خالل من والبضاعة املال رأس إن تحويل ونقل. لضمان املزيد من الحماية واألمان

 .للعكس واإلعادة

ل اإلرهابيون   الويب شبكة خالل من الخارج في األفراد إللهام األسلحة أو األموال رؤوس نقل قد يسه 

،. املظلمة
 
 وماتاملعل مثل الفنية، املعلومات إلى للوصول  املظلمة الويب شبكة ستخداميقومون با قد وأخيرا

 .والبيولوجية الكيميائية األسلحة أو طيار بدون  طائرات لبناء الالزمة

 شن هجمات عبر اإلنترنت  قدرات

  مكلفة غير وسيلة الهجومية عبر النت تعد  العمليات
 
 زعةمزع بأنشطة تمكن اإلرهابيين من القيام نسبيا

 يةالسلف للمجموعات التكنولوجي التطور  في كبير اختالف هناك يكون  أن املرجح من أنه رغم لالستقرار،

 اتالعملي فإن الحالية، قدراتها إلى بالنظر» األمريكية، االستخبارية التقييمات أحد خلص وكما. الجهادية

شخصية وحرمان  معلومات كشف إلى ستؤدي األرجح على اإلرهابية الجماعات بها تقوم التي اإللكترونية

 . 22سيئ من الخدمة بشكل املحمية الشبكات

. 28املتحدة الواليات في املهمة املعلومات أنظمة ملهاجمة مؤيديها على املواقع الهجومية "القاعدة" دعت

 لغالاست وحاولت الناشئة، اإلنترنت تقنيات من" حماس" و" اإلسالمية الدولة" مثل مجموعات استفادت كما

 .اإلنترنت نشاط وتعطيل املعلومات لجمع الضعيفة األنظمة

  اإلسالمية" تنظيم "الدولة كان لقد
 
 امق الهجومية عبر اإلنترنت. فقد العمليات في خاص بشكل بارعا

 ة"،اإلسالمي مباشر لصالح "الدولة غير أو مباشر بشكل إلكترونية عمليات بإجراء القراصنة فرق  من العديد

جيوش الخالفة".  و"أبناء "وحدة األمن كالشينكوف"، الشبح"، "الخالفة قسم الخالفة" الهجومي، "جيش مثل

. قاد حسين البريطاني 8102توحدت هذه املجموعات لتشكل "الخالفة اإللكترونية الهجومية" في نيسان/أبريل 

 بغارة طائرة بدون طيار، هذه املجموعات
 
تل الحقا

ُ
. وما بين كانون األول/ديسمبر 81الذي سافر إلى سورية ثم ق

هجوم الحرمان من "للدولة اإلسالمية" عن طريق  تم تجريب حسابين مواليين، 8107وكانون الثاني/يناير  8102

. وقد ادعت جيوش الخالفة اإللكترونية املوحدة تنفيذ سبع هجمات حرمان من الخدمة في (DDoS) 80الخدمة

 .8108كانون أول/ديسمبر 
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 اسم عليها أطلق والتي الحرمان من الخدمة، هجوم لتنظيم "داعش" مؤيدة أخرى  مجموعة أطلقت

"جيوش  شبكة أعلنت كما. 88والتعليمية واالقتصادية العسكرية لألهداف األولوية وأعطت ،"مدفع الخالفة"

 ةبالحكوم الخاصة الويب مواقع تعطيل ذلك في بما األخرى، العمليات عن الخالفة املوحدة" مسؤوليتها

 عمقط إلى املحلية باملدرسة الخاصة الويب صفحات عن يبحثون  الذين األشخاص توجيه إعادة األمريكية،

 لحكومةا مواقع وتشويه وتويتر، فيسبوك حسابات من مئات باختراق ويقومون  اإلسالمية"، "الدولة يدعم فيديو

 .85آسيا في املواقع مئات وتعطيل اإلندونيسية،

ي الت املحمولة الهواتف حماس اخترقت. اإلنترنت على قدراتها بتحسين أخرى  إرهابية مجموعات قامت

 عن ةحساس معلومات بجمع لهم سمح ما العالم، كأس في املواعدة وتطبيقات الجنود اإلسرائيليون  يستخدمها

 هواتف في خبيثة رموز  بوضع التطبيقات هذه سمحت وقد. غزة قطاع حول  اإلسرائيلية العسكرية القواعد

ن كية،ذ
 
 الخاصة اإللكتروني البريد وعناوين الهواتف وأرقام الصور  إلى الوصول  من حماس األمر الذي مك

 . 80الحدود على املقربة من اإلسرائيليين بالجنود

 فيون السل الجهاديون  يحاول  قد. املستقبلية الهجومية اإللكترونية األنشطة يزداد تطور  أن املرجح من

 على اتاملنتدي استخدام السلفيين للجهاديين يمكن كما. للعامة متاحة مصادر من صنةالقر  أدوات وتنزيل شراء

 التي ملدمرةا القراصنة تكنولوجيا أن كما. القرصنة مهارات ولتحسين للتدريب العميقة كأرضية اإلنترنت شبكة

 ،8107 مارس/آذار  في. رنتاإلنت على قدراتها في بناء اإلرهابية الجماعات األرجح على ستساعد العامة إلى تسربت

 ملف 8111 من يقرب ما على تحتوي  ،(7فولت ) اسم عليها أطلق الوثائق، من سلسلة ويكيليكس موقع نشر

 ستكون  األمنية التسريبات من األنواع هذه. 83 اإللكترونية للمخابرات CIA مركز وقدرات أنشطة لتفاصيل

 السلفيون. ذلك الجهاديون  في بما الدولة، وخصوم واملجرمين لإلرهابيين مفيدة

 الشامل الدمار أسلحة

 وحتى بل واإلشعاعية؛ والكيميائية البيولوجية باألسلحة مهتمة الجهادية السلفية الشبكات كانت لطاملا

 تم حين في بأنه 8102 عام في أوباما باراك األمريكي الرئيس جادل. بعضها إنتاج الصعب من كان مهما- النووية

 واستخدامه نووي سالح على إرهابية جماعة حصول  خطر» فإن الشامل، الدمار أسلحة تأمين في تقدم إحراز

 .82«العالمي   التهديدات على األمن أكبر أحد[ يبقى]

 الجزيرة هشب في "القاعدة" تنظيم قام. أهمية أكثر والبيولوجية الكيميائية التهديدات تكون  قد ذلك، ومع

 السم نم لتصنيع كميات» نبات الخروع حبوب من كبيرة حصل على كمياتو  الريسين، وجمع بتصنيع العربية

في  أو  التسوق، مراكز مثل معزولة، أماكن في تفجيرها حاول  ثم صغيرة، متفجرات حول  ولفها سرية، بطريقة

 العربية الجزيرة في "القاعدة" الصادرة عن "إلهام" مجلة مقاالت إحدى . شملت87«أنفاق مترو محطة مطار أو

 م
 

 ةأسلح تطوير" على" الكيمياء أو املجهرية األحياء علم في علمية درجات على الحاصلين اإلخوة" داخلة تحث
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 بوتتطل الكيميائي   متناول  عن بعيدة ليست األعصاب غاز مثل الغازات السامة» بأن   ، ويتباهون "شامل دمار

 . 82«بسيطة معدات

 ا،بأملاني كولونيا، في حمامي هللا سيف على القبض األملانية السلطات ألقت ،8102 يونيو/حزيران في

 عليماتت باستخدام الريسين مادة بنجاح التونس ي الرجل وأنتج. الريسين مادة من مكونات بشراء قيامه بسبب

 وقد. 88الحق هجوم في املادة الستخدام يخطط وكان اإلسالمية" "الدولة تنظيم قبل من اإلنترنت على منشورة

 . 011القنابل مكونات تدخل في صنع إلى باإلضافة القاتلة، السامة املادة من ملغ 20.5 خز ن 

 كيفية حول  نصيحة قدم فيديو شريط اإلسالمية" بـ "الدولة مرتبطة مجموعة أصدرت ،8102 عام في

 ىالغرب والحصول على أقص  وما هي أفضل األماكن لنشر البكتريا في البكتيريا من معينة أشكال على الحصول 

 .010ثير لهاتأ

 ث،الثال ألن كاليد ويليام على القبض الفيدرالي التحقيقات مكتب ألقى ،8102 أكتوبرتشرين األول/ في

 زارةو  مسؤولي كبار إلى مظاريف أرسل زعم أنه اوتا، والية في يعيشون  الذين القدامى املحاربين أحد قدامى وهو

 .018مادة الريسين الخام على تحتوي  الدفاع

تسلط خطته  ذلك مع ولكن "القاعدة"، تنظيم أو اإلسالمية" ما فعله ألن "الدولة وراء دافعال يكن لم

  .هذا النوع من الهجوم خطر على الضوء هذه

 أو الشامل الدمار أسلحة أنواع بعض تكمن التحديات في إمكانية الحصول على الجهود، هذه رغم

 أمام املحدودة كنولوجيةالت والتقنيات النووية املواد توافر ويظل. تطويرها
 
 لحالا هو مثلما التنمية، عائقا

 إلى الفواعل من الدول.  بالنسبة

 سبيل على ،8103 عام في. إشعاعية أو نووية مواد   لشراء وإجرامية إرهابية محاوالت هناك كانت ولكن

 إلى املادة هذه بيع ل حاو  "267 السيزيوم" مهربي أحد باعتقال( FBI) الفيدرالي التحقيقات مكتب قام املثال،

 التحقيقات ملكتب سري  مخبر أنه بعد فيما تبين والذي مولدوفا، في اإلسالمية" "الدولة أعضاء أحد

 الذي املخصب اليورانيوم( FBI) الفيدرالي التحقيقات مكتب من آخر مخبر اشترى  ،8105 عام في. 015الفيدرالية

 .010وفامولد في مهرب ُملوثة من قنبلة في استخدامه يمكن

 ،8100 عام في. بيولوجية أسلحة على الحصول  في رغبتها عن اإلسالمية" "الدولة مثل جماعات أعربت

خالله  من ُيوعز كان اإلسالمية"، "الدولة على الب توب لتنظيم السوريون  حصل "املتمردون" املثال، سبيل على

تضمن الكمبيوتر املحمول الخاص باملتمردين و . البيولوجية األسلحة واستخدام إعداد في العاملة العناصر إلى

. وعالوة على ذلك 013تعليمات السالمة لتطوير امليكروبات من أجل حماية فنيي "داعش" من التعرض لها

ة مثل "الدولة اإلسالمية" و"القاعدة" األسلحة الكيميائية . وقامت 012استخدمت الجماعات السلفية الجهادي 

 ع الكلور. بتنفيذ هجمات بغاز الخردل م
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 استخدمت قد[ اإلسالمية الدولة] أن نقدر نحن» األمريكية، االستخبارية التقييمات أحد خلص وكما

 . 017«وسورية العراق في عديدة أخرى  هجمات في الكيماوية األسلحة
 
ا  الخارجية وزارتا أدانت ذلك، على رد 

 . 012الكيميائية األسلحة ي برامجف املتورطين اإلسالمية" "الدولة أعضاء بعض األمريكية والخزانة

صين ضد طيار بدون  غارات بطائرات وأطلق غارات، األمريكي الجيش شن ذلك، إلى باإلضافة  املتخص 

 الكيميائية لحةاألس إنتاج منشأة في السابق في يعمل كان الذي ماثيو، أبي مثل اإلسالمية"، "الدولة في الكيميائيين

 . 018حسين لصدام التابعة

 يادةز  إلى امليكانيكية والهندسة واألدوية املواد علوم مثل هذه الصناعات في التحديث جهود ديتؤ  قد

 . الشامل الدمار بأسلحة االهتمام
 
 بدء التقنية، االتجاهات من متنوعة مجموعة» التقييمات، فإن   ألحد وفقا

 
 ا

من ض إنتاجها وإعادة السريعة، وليةاأل  النماذج إلى التحول األساسية حجم املواد املصنعة وأنظمة تصغير من

. 001«املالش الدمار أسلحة إنتاج تسهل أن األبعاد ثالثية للطباعة يمكن. املثال سبيل على- املحدودة التكلفة

 ]جهود التحديث[. 

، املض ي أجل ومن
 
 يرغ والبيولوجية الكيميائية برصد األسواق أن تقوم الحكومات املهم من سيكون  قدما

الذاتي الخاص  دليل االستخدام وإزالة لتحديد Facebook و Microsoft مثل شركات مع تعمل وأن املشروعة،

 بأسلحة الدمار الشامل.

 

 
 

 

ّاالستنتاجات
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 املوادو  التكنولوجيا من االستفادة في األخرى  اإلرهابية والجماعات الجهادية السلفية الجماعات تستمر

 في. عينالتاب وإلهام والتجنيد، والتواصل، والتنظيم، الدعاية، ونشر الهجمات، شن   في التطور  سريعة التجارية

ات لتنفيذ هجم قدرتها تحسين على الشبكات تعمل أن املرجح من طيار، بدون  الطائرات مثل املجاالت، بعض

 .املسلحة والبرية والبحرية الجوية املركبات بواسطة

 مثل- ون حمالتهم بدائية ولكنها مدمرة، رغم ذلكربما تك اإللكترونية، الهجمات مثل أخرى، مجاالت في

 ساعدت أوسع، نطاق وعلى. الويب مواقع ضد الحرمان من الخدمة هجمات وتنظيم الويب مواقع تعطيل

 األستاذ ،هيبل فوّن إريك وصفه ما ودعم اإلرهابية، والتكتيكات العمليات تحسين على التكنولوجية التطورات

 . 000"توفير بيانات االبتكار للجميع" بـ وجياللتكنول ماساتشوستس معهد في

 لكمبيوترا برامج جودة تحسن بسبب –االبتكار في تستمر أن املرجح ومن– والشبكات املجموعات ابتكرت

 رنتاإلنت من ومعلومات االستخدام، سهلة أدوات إلى الوصول  وتحسين قدرة التجارية، والتكنولوجيا واألجهزة،

 .أخرى  ومصادر

 وتجنيد األموال، وجمع الدعاية، إلجراء التقليدية الوسائل استخدام املجموعات معظم لستواص كما

 .الهجمات وارتكاب جدد، أعضاء

 قدراتال تطوير في االستمرار الخاص والقطاع للحكومات املهم من ستجعل املستقبلية التطورات هذه

 تاالتصاال  واختراق مل بالتحكم عن بعد،املركبات التي تع من والحماية اإللكترونية، الهجمات ضد للدفاع

رة،  جمعو  االفتراضية، للعمالت اإلرهابيين استخدام ومراقبة اإلنترنت، عبر هجومية بعمليات والقيام املشف 

 .املنصات من وغيرها االجتماعية التواصل لوسائل اإلرهابيين حول استخدام معلومات
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ّاالستدالالت -الخامس الفصل

ّ

ّهجمات التي نفذتها املجموعات الجهادية / كل سنة(: ال5.2الشكل )

 

 

  حين في
 
 لتتمكن من منافسة مواردها توازن  بإعادة املتحدة الواليات مثل دول  تقوم أن املعقول  من هأن

  يزال ال اإلرهاب خطر فإن   وإيران، الشمالية وكوريا وروسيا الصين مثل الدولة خصوم
 
 ولة"الد ُتهزم لم. ملحوظا

 من كبيرة وجود مجموعة –األرجح على وسيستمر– هناك أن ذلك، من واألهم. "القاعدة" تنظيم وال ة"اإلسالمي

ل العالم أنحاء جميع في السلفيين الجهاديين
 
ا تشك  .وحلفائها الغربية للدول  تهديد 

أنه من املرجح استمرار تهديد السلفيين  األوّل يؤكد القسم .أقسام ثالثة إلى الفصل هذا وينقسم

ط. لجهاديينا
 
قلل أو– تزيد قد عوامل عدة على الضوء الثاني القسم ُيسل

ُ
 تشمل وهي. اإلرهاب تهديد من –ت

 ساحات من الغربية العسكرية القوات انسحاب مثل أخرى  وعوامل املستمرة واملظالم الضعيفة الحكومات

م الجزءُ . العربي" "الربيع من أخرى  جولة أو الرئيسة املعارك .  الثالث ويقد 
 
 مختصرا

 
ّموجزا

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّالتهديد استمرار

ل على سيظل اإلرهاب خطر أن   على قوية أدلة هناك
 
، ويشك

 
 في األرجح موجودا

 
ّ.ر املنظو  املستقبل خطرا

ّ:العاملي ّ اإلرهاب

  يظل أن املحتمل ومن العالم أنحاء جميع في مرتفع اإلرهابي النشاط
 
 انخفض .ور املنظ املستقبل في مرتفعا

 في يزال ال لكنه ،8100 عام في الذروة مستويات عن طفيف بشكل اإلرهاب عن أعمال الناجمة ياتالوف عدد

ّ.الذروة من قريبة مستويات

 في تزال ال التي اإلرهاب، حوادث بالنسبة لعدد انخفاض مماثل هناك
 
ّ. 0الذروة شبه مستويات أيضا

 هاترتكب الهجمات هذه لكن وأفغانستان، العراق مثل دول  في اإلرهاب عن الناجمة الوفيات معظم تحدث

  تستهدف التي و"القاعدة"، اإلسالمية" "الدولة مثل جماعات
 
ّ.الخارج في وقواتها املتحدة الواليات أيضا

  اإلرهاب تهديد كان الغرب، في
 
 في عاون للت األوروبي االتحاد وكالة وخلصت. أوروبا في خاص بشكل مرتفعا

 ملزيدا تسبب» والتي أوروبا، في« الجهادية الهجمات وتيرة في زيادة هناك» أن   إلى 8102 عام في تنفيذ القانون  مجال

ّ.8«أخرى  إرهابية هجمات أي من أكثر واإلصابات الوفيات من

  اإلرهابيين تكتيكات اختلفت
 
، اختالفا

 
 املتفجرة هزةواألج املارة، لقتل املستخدمة السيارات وشملت كبيرا

ّ.5املطارق  مثل الحادة غير واألشياء الصغيرة، واألسلحة السيوف،و  والسكاكين، البدائية،

ّ:الجهاديوّن السلفيوّن

ة الجماعات من التهديد سيظل ة- السلفي  ي اإلسالمية و"الدولة "القاعدة" تنظيم مثل الجهادي  ِ
 ِجد 

 
 خطرا

 
ا

 
 
 .3أيضا

ة الجماعات عدد يبلغ ة- السلفي  ّ. 0821 عام منذ مسجل مستوى  أعلى اليوم الجهادي 

 مما الجهادية السلفية الجماعات عدد أضعاف نحو ثالثة اليوم هناك منظور  واضح، في ذلك ولوضع

ّ .8110 سبتمبرأيلول/ من عشر الحادي هجمات وقعت عندما عليه كانت

 أعلى من 8102 في العالم أنحاء جميع في وحلفائهم والجهاديين السلفيين املقاتلين من عددُ  يزال ال

 أوروبا من األجانب املقاتلين من اآلالف عشرات هناك يزال ال ذلك، إلى . وباإلضافة2 0820 عام منذ التقديرات

ّ.والعراق سورية في الشمالية وأمريكا وآسيا وأفريقيا

  محتجزون وهم سورية في دولة 31 من منهم ألف نحو احتجاز تم
 
"قوات سوريا  قبل من حاليا

 هؤالء بعض سراح إطالق تم وقد. 7سورية في عيس ى عين مثل منشآت في األكراد يقودها التي الديمقراطية"

ّ.املستقبل في اآلخرين إطالق يتم أن املحتمل من املقاتلين؛
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ملحاكمة لبالدهم من أجل ا املعتقلين الذين يحملون جنسياتها في إعادة املقاتلين الدول  من الكثير ال يرغب

 الشيخ شافعيال هما: كوباني في محتجزان البريطانيين السجناء من ثنينا أن   يزعم املثال، سبيل فعلى. القضائية

باسم  يهماإل يشار كان .الغربيين الرهائن تعذيب في املتورطين اإلسالمية" "الدولة أعضاء من كوتي، وأليكساندا

 إلى تهمعادإ ورفضت جنسيتهم من بتجريدهم البريطانية الحكومة قامت .بسبب لهجتهم البريطانية" البيتلز"

ّ.املتحدة اململكة

 عداماإل  عقوبة فرض إلى السعي عدم األمريكية الحكومة من املتحدة اململكة طلبت ذلك، إلى باإلضافة

  مدنية، محكمة في االثنين بمقاضاة املتحدة الواليات تقوم أن على وأصرت ضدهم،
 
جن س إلى نقلهم من بدال

ّ.2بكوبا غوانتنامو خليج في املتحدة للواليات

  املتحدة الواليات أن إلى التوجهات هذه تشير
 
 من كبيرة مجموعات مواجهة في ستستمر أخرى  ودوال

ّاملنظور. املستقبل الجهاديين في السلفيين

ة مقاتلين تضم املجموعة لألرض، اإلسالمية" "الدولة خسارة هذا، ورغم ة، في عد    قارات بعام 
 
 وأعدادا

ة العراق في كبيرة ّ. 8وسورية بخاص 

ة استخباراته شبكة تأسيس "داعش" تنظيم أعاد العراق، يف  ألنبارا مثل املحافظات من أجزاء في السري 

  نفذ كما الدين، وصالح وكركوك وديالى
 
  عددا

 
 بائلالق وشيوخ الحكوميين املسؤولين ضد الهجمات من متزايدا

ّ. 01للكهرباء التحتية والبنية النفط أنابيب خطوط مثل. التحتية واستهدف البنية القرى  ورؤساء

راسان في والية نفذت "الدولة اإلسالمية"
ُ
  خ

 
   في الهجمات من عددا

 في بما وباكستان، أفغانستان من كل 

  038 بحياة أودى الذي الباكستاني بلوشستان إقليم في 8102/يوليو تموز  هجمات ذلك
 
ّ.00األقل على شخصا

 سورية، جنوب السويداء محافظة في الهجمات نم سلسلة "داعش" تنظيم شن   ،8102 تموز/يوليو في

ة التفجيرات من مزيج خالل من شخص 811 من أكثر مقتل عن أسفر ما ّ.08والغارات االنتحاري 

 "القاعدة" عناصر ركز وقد. 05واليمن والصومال سورية مثل دول  في بمقاتلين القاعدة تحتفظ كما

ة التمرد ركاتح إلى االنضمام على الظواهري  أيمن الزعيم بقيادة   املحلي 
 
ّ.االستيالء عليها محاولة من بدال

 للجماعات بالوالء القاعدة قادة تعهد األفغانية، طالبان حركة مع الحال هو كما الحاالت، بعض في

 مثل العدو حكومات من بالقرب القتال على ومواردها طاقتها "القاعدة" ركزت ذلك، إلى باإلضافة. املحلية

  الحكومة السورية،
 
ّ.الراهن الوقت في املتحدة الواليات مثل املعادية الحكومات من بدال

ون  "القاعدة" قادة لكن  ارجيةخ بعمليات القيام في يرغبون  زالوا وما الرئيس، العدو املتحدة الواليات يعد 

ة والدول  املتحدة الواليات ضد ّ.األخرى  الغربي 
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ّ:املتحدة تهديد على الوالياتال

  املتحدة تهديد السلفيين الجهاديين للواليات مستوى  يظل أن املرجح من
 
 حقيقاتالت مكتب لدى. كبيرا

 الواليات في والية كل في اإلسالمية" "الدولة املستلهمين من قائمة حول األفراد تحقيقات( FBI) الفيدرالي

ّ. 00املتحدة

باسم  8107 السنة في دةاملتح الواليات في أفراد 001باعتقال ( FBI) الفيدرالي التحقيقات مكتب قام

 في 21 من وأكثر الدولي اإلرهاب
 
ّ. 03 8102 شخصا

 نيويورك، تكساس، مينيسوتا، أريزونا، كاليفورنيا، مثل واليات في األعلى االعتقاالت وكان عدد

ّ. 02وفلوريدا

 لىع أسباب ذلك لثالثة خاص؛ بشكل صعبة املتحدة الواليات في اإلرهاب مكافحة تحقيقات أصبحت

ّ:قلاأل

تجنيد  يتم ولم الجهادية، السلفية األيديولوجيا وحيدة تستلهم منفواعل  هم املتطرفين من إن  العديد

 يتحدثون  ال وهم. اإلسالمية" "الدولة أو "القاعدة" مثل جماعات في معروفين أعضاء قبل هؤالء املتطرفين من

 طرفيناملت مع االجتماعات في أو اإللكتروني، البريد رسائل في أو الخلوية، الهواتف على خططهم عن بالضرورة

ّ.املعروفين

 مين،دائ مقيمين أو أمريكيين مواطنين كانوا املوقوفين من العظمى الغالبية فإن ذلك، إلى باإلضافة

ّ.07لجوء طالبي أو الجئين وليسوا

، مواطن وهو اإلرهابية، املخططات يقود أحد بيتس ناثانيال كان ديمتريوس  اولةبمح تهامها تم أمريكي 

 واستكشاف كليفالند في 8102 حزيران/يوليو 0 لهجوم خطط أن بعد واعُتقل ."للقاعدة" مادي   دعم تقديم

ّاملدنيين.  أعداد من لقتل املواقع

عيد ) تموز/يوليو من الرابع في[ األميركيين] يهز   أن شأنه من ش يء في أفكر أن أحاول » دون بيتس: وكما

ّ.02«يوليو 0 موكب تفجير قنبلة في ،[ما] تفجير الصميم؟ سيضربهم في الذي ما.. . االستقالل األميركي(

 في للمشاركة والعراق سورية إلى أمريكي 811 من أكثر سافر ،8100 عام منذ ذلك، إلى باإلضافة

ّ .املتحدة الواليات إلى منهم بعدها من هناك التي لم يعد الكثير الصراعات،

 لوالياتا في مشيجان، بوالية ديربورن من مصيبلي إبراهيم مثل ميركيين،األ  من قليل عدد مقاضاة تمت

ّ.حيال موضوع اإلرهاب للغاية قلقين األميركيون  يزال وال. 08املتحدة
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فاع ، حيث تصدر8102 لعام الوطني   املسح الضوء على نتائج( 5.1الشكل) ويسلط  اإلرهاب ضد الد 

 يعد  بعض .81الصحية والرعاية واالقتصاد التعليم مثل أخرى  اياقض تاله األمريكيين، بين القصوى  األولوية

ّ.80غير مطلعة أو عقالنية املشككين أن املخاوف العامة من اإلرهاب هي مشاعر غير

1220ّ( اإلرهاب واألولويات السياسية األخرى بالنسبة للواليات املتحدة في عام 5.1الشكل )

ّ

 
 

 وسائل وأعضاء األمريكيين، السياسيين القادة من العديد أن   يه الحقيقة»أكد أحد التحليالت:  وكما

  يلعبون  واألكاديميين واالستشاريين، اإلعالم،
 
 دورا

 
ا  . التهديد من الحد   في سوي 

 
 صفهو  يمكن ما ويشكلون معا

  الذي– اإلرهاب ملكافحة صناعي   بمجمع
 
ي بدوره عمدا

 
مجموعة من  متنوعة، وألسباب أم عن غير عمد، يغذ

 .88الفعل رد في املخاوف واملبالغة

  أن حقيقة النظرة تتجاهل هذه ذلك، ومع
 
 تقوم أن املرجح غير من إيران وحتى وروسيا الصين مثل دوال

ة كبيرة بهجمات  بعمليات مالقيا على قدرتها إذ إن. املنظور  املستقبل في األقل على املتحدة، الواليات في فعلي 

  تشكل األنشطة من غيرهاو  املعلومات، وحرب اإلنترنت،
 
 يمسؤول بحسب تحذير املتحدة، للواليات تهديدا
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 كانت إال أنه من غير مهما– إيران أو الشمالية، وكوريا وروسيا، الصين، مع والحرب .85األمريكية املخابرات

 ةوالني القدرة "اإلسالمية و"الدولة "القاعدة" مثل بينما تمتلك الجماعات اإلرهابية .80مدمرة أنها ستكون  املرجح

 .املتحدة الواليات في مدنية أهداف ضد هجمات شن على

 التهديد في تؤثر أن يمكن التي العوامل

 تقلل أو تزيد أن العوامل من األقل على مجموعات لثالث يمكن القادمة، العديدة السنوات مدى على

 مثل: متنوعة وعوامل ملظالم،ا واستمرار ضعف سيطرة الدول على اإلدارات، تشمل وهي. اإلرهاب خطر من

ة القوات انسحاب " "الربيع من أخرى  جولة أو الرئيسة املعارك ساحات من الغربي   .العربي 

 : ضعف وتراجع سيطرة الدول على اإلدارات

 "،اإلسالمية "الدولة مثل الجماعات بعض أضعفت قد الحليفة والحكومات املتحدة الواليات أن   حين في

عد  املناطق التي تفتقد س. كاف   بشكل لها التصدي يتم لم األساسية التي األسباب من ولكن هناك العديد
ُ
يطرة ت

من املحتمل أن تشكل الدول  .الجهادية السلفية فيها من أخصب املناطق التي تجتذب الجماعات الحكومات

الة ذات الهشة   مؤسسات الحكم الضعيفة أو غير الفع 
 
 للجماعات مالذا

 
 . 82واملتمردة ةاإلرهابي آمنا

زة البلدان غير ممولة هذه في الدولة أمن قوات تكون  قد  الناحية من كفؤة غير جيد، بشكل وغير مجه 

، ومنقسمة وفاسدة، التنظيمية،
 
ا  .87لياملح املستوى  على األحداث ولديها وعي وإدراك محدود ملا يدور من سياسي 

 كبهايرت التي األخرّى العنيفة واألنشطة رهابيةاإّل الهجمات: الضوء على قضيتين (5.6الشكل ) ويسلط

 النزاع تبيانا موقع من بيانات على بناء  ) ومقاطعاتها لها التابعة والفروع اإلسالمية" و"الدولة "القاعدة"، تنظيم

 في الحكم إدارة حول  الدولي البنك مؤشرات على بناء  ) الحكومة وعلى فعالية "(؛ACLED" املسلحة واألحداث

 اقالعر  مثل– لها التابعة والفروع اإلسالمية" و"الدولة بـ "القاعدة" تأثرت التي الدول  معظم أن يظهر(. العالم

ها أو تقترب الحكومة في تقع نسبة فعالية –والصومال ونيجيريا ومالي وليبيا وغامبيا وأفغانستان واليمن وسورية

 .العالم أنحاء فقط بالنسبة لجميع %01من 

 
 
 مثل األخرى، الحكم مؤشرات حسب العالم بلدان ما بين جميع % 01 في أدنى من يقع معظمها أيضا

 82الفساد  مكافحة
 
 سينتهي كيف رؤية الصعب من ضعف فعالية سيطرة الدولة، مؤشرات إلى . واستنادا

 .املنظور  املستقبل في والتمرد اإلرهاب

 

ّ

ّ

ّ

ّ
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1227ّ( فعالية سيطرة الحكومات والنشاط اإلرهابي 5.6الشكل )

 

 
 

ّ:املظالم

 على األنظمة مساعدة هو والحلفاء املتحدة الواليات سياسة في املهمة العناصر أحد يكون  أن يجب

 قبل من هاب التالعب تم التي املظالم من وغيرها والطائفية االقتصادية املظالم مع فعالية أكثر بشكل التعامل

ّ.ى األخر  الجهادية السلفية والجماعات اإلسالمية" "الدولة

 من الخطابات الدينية يستخدموا من ذوي الشخصيات املؤثرة )الكاريزما( أن للقادة يمكن
 
 أو أنواعا

د، لتنظيم حافز إلى املشاعر لتحويل غيرها ، أعضاء   يستقطب أن يمكن الذي التمر 
 
 ؤالءه تنشيط ويعيد جددا

  فيون الجهاديون السل القادة ينظر ش يء، كل   بعد. معهم للتضامن استعداد على هم الذين
 
هم أنفس إلى عموما

 ظالمامل على الضوء لتسليط فعالة سياسية حملة إلى القادة يحتاج بذلك، للقيام. تغيير عوامل بحسبانهم

ّ.الصراع في باملشاركة املحليين السكان مناسب إلقناع وخطاب

 ريقة حكمهمكيف ستكون ط وشرح مضاد، سرد وتقديم الحالية، الحكومات شجب الحملة هذه تتطلب

 التي العوامل من وغيرها السياسية العوامل فهم إلى السياسات صانعو يحتاج. السلطة إلى يصلون  عندما

 لجتهامعا على والتنموية الدبلوماسية الجهود تركيز ثم ومن لها، قدم موطئ بحجز اإلسالمية" لـ "الدولة سمحت

ّ.أفضل بشكل
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نة" لعربكانت مظالم ا املثال، سبيل على ،العراق في  "الدولة لقيام هي سبب رئيسة شكوى  "الس 

 العراق في دةاملتح الواليات تهتم سياسة أن لذلك يجب. األخرى  واملحافظات األنبار في بغزواتها األخيرة اإلسالمية"

نية" العربية للمظالم مباشر بشكل تتصدى بحيث العراقية للحكومة مصالحة خطة بتنفيذ ةالج "الس  ّ.ماعي 

  بشكل أفضل الحكم ُيعد   ،انستانأفغ في
 
  وأقل فسادا

 
  أمرا

 
ي مهما  طعةاإلسالمية" في مقا لـ "الدولة للتصد 

راسان،
ُ
 من ضمن أولويات تكون  أن يجب. الجماعات من وغيرها الهندية، القارة شبه في و"القاعدة" ولطالبان، خ

 الحكومة مع العمل على األمريكية الجهود من خالل تركيز أفغانستان، في أهمية سياسة واشنطن واألكثر

 األمريكيين للدبلوماسيين يمكن. 8108 الرئاسية االنتخابات ودعم الحكم لتحسين السياسية والنخب األفغانية

  يلعبوا أن
 
  دورا

 
، اإلصالح بشأن وسط حل   إلى للتوصل املساعدة في مهما  ملاليةا املساعدات وتقديم االنتخابي 

ة انتخابات إجراء يمكن حتى الفني   والدعم   ونزيهة حر 
 
ّ.نسبيا

ّ:أخرّى عوامل

 "الدولة –تراجع أو– صعود عوامل في عدة تؤثر قد واملظالم، ضعف سيطرة الحكومات إلى باإلضافة

ّ.السلفية الجهادية والشبكات الجماعات من وغيرها و"القاعدة"، اإلسالمية"،

،
 
ة القوات من غيرها أو املتحدة الواليات انسحاب إن أوال  العمليات قوات وخاصة- الغربية العسكري 

 السلفية الجماعات ظهور  عودة في يسهم قد الجهادية السلفية القتال ساحات من- والقوى الجوية الخاصة

 وأ العراق أو سورية أو أفغانستان من أخرى  غربية قوات أو املتحدة الواليات انسحاب األمثلة تشمل. الجهادية

 اتالجماع ضد وليبيا اليمن مثل: بلدان، في ضربات املتحدة الواليات شنت كما. مالالصو  أو النيجر أو مالي

 يمتنظ ضد اختبار بمثابة محدودة، كانت مهما الدول، هذه في األمريكية اإلجراءات كانت. الجهادية السلفية

ّ.األخرى  اإلرهابية واملنظمات اإلسالمية" و"الدولة "القاعدة"

 في التسعينيات وأوائل الثمانينيات أواخر في أفغانستان من والسوفيات دةاملتح الواليات أسهم خروج

 في 8100 عام في العراق من املتحدة الواليات انسحاب كما تسبب. "طالبان" و"القاعدة" وصعود البالد تدهور 

 أن ملتوقعا من. املنطقة أنحاء جميع في املتطرفة اإليديولوجيا وانتشار "داعش" وصعود "القاعدة" ظهور  عودة

 عاتالجما املشتركة، استهداف الخاصة العمليات قيادة مثل من األهم بالنسبة للمؤسسات األمريكية يكون 

ّ.روسياو  الصين إلى املتحدة للواليات القومي األمن أولويات تحول  مع العالم أنحاء جميع في الجهادية السلفية

،
 
" "الربيع من أخرى  جولة تسمح قد ثانيا قوية بت العربي العالم في أكثر أو واحدة حكومة نهيارا أو العربي 

 لدانالب بعض في االستقرار عدم إن. السلفيين الجهاديين من غيره أو "القاعدة" تنظيم أو اإلسالمية" "الدولة

 وأ سورية مثل) أخرى  بلدان في املستمرة الحرب أو( مصر أو وتونس السعودية العربية واململكة األردن مثل)

ّ.رئيسة مالذات الجهادية السلفية للجماعات يوفر أن يمكن( الصومال أو ليبيا أو العراق أو انأفغانست
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،
 
ة الحكومات اضطهاد على الضوء تسلط التي األحداث تزيد أن يمكن ثالثا  مكانيةإ من للمسلمين الغربي 

ة السلفية الجماعات عودة  املوسم الثاني دقيقة 21 يكياألمر  التلفزيوني البرنامج فجر ،8110 عام في. الجهادي 

ّ.غريب" "أبو سجن في األمريكيين الجنود قبل من العراقيين السجناء وإهانة معاملة سوء على تنطوي  قصة

ة، املواقع على بدون رقابة غريب أبو صور  ظهرت  يمكن. التجنيد ألغراض استخدامها وتم الجهادي 

 للواليات يمكن ذلك، إلى باإلضافة. للدعاية هاديةالج السلفية الجماعات قبل من مماثلة فظائع استخدام

 محلية سياسات وتطبيق أراضيها على إرهابي   لهجوم مفرط بشكل تستجيب أن األخرى  الغربية الدول  أو املتحدة

 من زيدي أن التطور  هذا ملثل ويمكن". اإلسالم ضد الحرب" مفهوم وتخلق واسع، نطاق على املسلمين تستهدف

 .الجهادية السلفية ماعاتالج وتجنيد تطرف

ّالخالصة

 إذ طيلة. ما بشكل اإلرهاب مكافحة عن االبتعاد سبتمبرأيلول/ 00 منذ أمريكي رئيس كل   حاول  لقد

 رهاب،باإل  متقطع بشكل مهتمين األمريكيين املسؤولين معظم كان بوش، دبليو جورج إدارة من األولى السنة

ق االستخباراتية بالرغم من التقارير
ُ
ية اإلنذار حول وقوع عمليات إرهاب كان»تينيت،  جورج تعبير حد   على. لقةامل

 
 
 جدا

 
ص تقرير لجنة 88كبيرا

ُ
ّأيلول/سبتمبر إلى رأي ُمجمل مفاده:  00. ولكن في نهاية املطاف، خل

  املحلية تتحرك الوكاالت لم
 
 للتهديد أبدا

ًّ
 طةخ لديها يكن ولم توجه معين، لديها يكن لم. استجابة

نة النقل أنظمة تكن لم. مضبوطة الحدود تكن لم. سيسللتأ نحو  موجهة اإللكترونية املراقبة تكن لم. ُمحص 

 مكتب هودج لزيادة وال على املستوى املحلي   الدولة مستوى  على القانون  تطبيق تنظيم يتم لم. املحلي التهديد

 داخل عميقة مؤسسية إخفاقات ون اإلرهابي لقد استغل. الجمهور  تحذير يتم لم. الفيدرالي   التحقيقات

ّ.51حكومتنا

، صممت، حملة منصة على ملنصبه أوباما باراك الرئيس رشح ذلك، وبعد
 
 تحدةامل الواليات إلخراج جزئيا

 األمريكية القوات انسحاب على أوباما الرئيس أشرف ،8100 عام في. والعراق أفغانستان مثل دول  في الحروب من

 8100 عام في هناك إلى األمريكية الحرب، ولكنه عاد وأصدر األوامر بعودة القوات" نهاية" وأعلن العراق، من

ّ.50العراق وشمال غرب إلى اإلسالمية" "الدولة انتقال بعد

 صومالوال وباكستان أفغانستان في اإلرهابيين ضد األمريكية الطائرات هجمات أوباما الرئيس كما وسع

" هزمت" املتحدة الواليات بأن املسؤولين من وغيره ترامب دونالد سالرئي جادل. وليبيا والعراق واليمن

 من األمريكية اإلرهاب مكافحة قوات بسحب وهددت ،8102 عام بحلول  اإلسالمية" "الدولة" استأصلت"و

تقدم  يكون  قد اإلرهاب خطر أن رغم لن ينتهي، اإلرهاب أن اآلن يفهموا أن األميركيين على ينبغي. 58سورية

خارج الواليات  دولة 72 في اإلرهاب مكافحة بأنشطة األمريكي الجيش يقوم أن املفاجئ من. الوقت بمرور وتراجع

ّ.قتالية فقط مهمات هي األنشطة هذه من القليل فإن ذلك، ومع. املتحدة



   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  72 

 

األمريكي  إحدى  العسكري   النشاط يشمل. الشريكة الدول  قدرات لبناء إن  غالبية الجهود الخارجية هي

 ونشر ،(دول  7) طيار بدون  بطائرات جوية بضربات القيام: 72 الـ البلدان تلك في قضايا التالية على األقلال

 مكافحة على الشركاء قدرات وبناء ،(دولة 00) بها االحتفاظ أو عسكرية قواعد وبناء ،(دولة 03) قتالية قوات

ّ.55(دولة 32) اإلجراءات من وغيرها اإلرهاب

، منه أكثر فن   هو قوميال األمن تطوير إن
 
 من مجموعة بين من األولويات تحديد محاولة عند ذلك علما

 جانب من الكتلة من التخلص أن امليزان على بأوزان اختباره عند ثانوية مدرسة في طالب يجد. املهمة القضايا

  كبيرة كتلة إضافة أو– كبيرة بسرعة واحد
 
ّ.زن امليزانتوا فقدان إلى سيؤدي –اآلخر الجانب إلى جدا

  التوازن  يحدث أن يجب الواقع، في
 
ا  ال. ليوما عالم في املتحدة للواليات القومي األمن أولويات بين تدريجي 

 الصينو  روسيا مثل: الدولة، خصوم مع للتعامل االهتمام يكرسون  األمريكيين املسؤولين أن في التحدي يتمثل

ّ.والخارج الداخل في املتحدة للواليات قائمة يداتتهد والتي هي دول تشكل. الشمالية وكوريا وإيران

 
 
 الكثير تحويل ثم– كبيرة بسرعة اإلرهاب ضد النصر إعالن الخطأ الفادح ذلك، سيكون من من بدال

  في الوقت الذي ال يزال فيه التهديد االهتمام من الكثير وإلقاء املوارد من
 
 قوات نم كبير عدد انسحاب إن. كبيرا

خبراء و  والدبلوماسيين التنمية وخبراء االستخبارات، وموارد املخابرات، وعناصر األمريكية، الخاصة العمليات

د آسيا وجنوب األوسط والشرق  أفريقيا في الرئيسة من املناطق اإلرهاب مكافحة
 
  سيول

 
ّ.بهيمكن تجن ال خطرا
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ّاملالحق

 الجهادية واملجموعات املتحالفة-املجموعات السلفية

 

ّاسم املجموعة
قاعدة 

 السنوات املنطقة عملياتها

 عزام عبد هللاكتائب 
اململكة 

 السعودية

الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا

حتى الوقت  –2009

 الحالي

ّكتائب عبد هللا عزام

 )كتائب يوسف العييري(
 لبنان

الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا

حتى الوقت  –2009ّ

 الحالي

ّمجموعة أبي سياف

 )"الدولة اإلسالمية"(
 شرق آسيا والباسيفيك الفلبيين

حتى الوقت  –1991ّ

 الحالي

 اإلسالميعدن أبين الجيش 

(AAIA) 
 اليمن

الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا
1994–2003 

 تنزانيا أهل الكهف

 

شبه الصحراء 

 األفريقية

حتى الوقت  –1223ّ

 الحالي

 سورية م"أحرار الشا"
الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا

لوقت حتى ا –1222ّ

 الحالي

 حركة االتحاد اإلسالمي
الصومال، 

 أثيوبيا

شبه الصحراء 

 األفريقية
1994-2002 

 جنوب ووسط أسيا الباكستان "القاعدة"قلب 
حتى الوقت  –1988ّ

 الحالي

القاعدة في إقليم أتشيه 

ّ
 
باسم تنظيم  )املعروف أيضا

 "القاعدة" في إندونيسيا(

 2012–2009 شرق آسيا والباسيفيك إندونيسيا

ّالجزيرةّشبهّفيّالقاعدة

 العربية
 اليمن

الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا

حتى الوقت  –2009ّ

 الحالي

القاعدة في شبه الجزيرة 

 العربية

اململكة 

 السعودية

الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا
2002–2009 

القاعدة في شبه القارة 

 الهندية

أفغانستان 

 والباكستان
 جنوب ووسط آسيا

تى الوقت ح –2014ّ

 الحالي
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 اإلسالميّاملغربّفيّالقاعدة
الجزائر، تونس 

 وليبيا

الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا

حتى الوقت  –1998ّ

 الحالي

 التكفير والهجرة
 ، غزة"إسرائيل"

 سيناء-مصر

الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا

حتى الوقت  –2011ّ

 الحالي

 (مختار باملختار)ّامللثموّن
مالي، ليبيا 

 والجزائر

شبه الصحراء 

 األفريقية
2012–2013 

 إيرانّأنصار الفرقان
الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا

حتى الوقت  –1226ّ

 الحالي

 مالي أنصار الدين
شبه الصحراء 

 األفريقية
2011–2017 

 العراق أنصار اإلسالم
الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا
2001–2014 

تحالف إعادة تحرير 

حاكم امل اتحاد-الصومال 

 (ARS / UIC) اإلسالمية

الصومال، 

 أرتيريا

شبه الصحراء 

 األفريقية
2006–2009 

 مصر مصر-الشريعةأنصار 
الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا

حتى الوقت  –1221ّ

 الحالي

 ليبيا ليبيا-أنصار الشريعة 
الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا

حتى الوقت ّ-1221

 الحالي

 مالي مالي-أنصار الشريعة 
ه الصحراء شب

 األفريقية
2012–2013 

 تونس تونس-أنصار الشريعة 
الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا

حتى الوقت  –1222ّ

 الحالي

Ansar Bayt al-Maqdis مصر 
الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا
2011–2014 

 سورية أنصار التوحيد
الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا

حتى الوقت -1227

 الحالي

 نيجيريا بوجاأنصار زكزاكي وأ
شبه الصحراء 

 األفريقية

حتى الوقت  –1221ّ

 الحالي

 لبنان أسباط األنصار
الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا

حتى الوقت  –2884ّ

 الحالي

ّنغباّاإلسالميةّالحريةّمقاتلو

 سامرّو
 شرق آسيا والباسيفيك الفلبين

حتى الوقت  –1222ّ

 الحالي

 ليبيا شركات دفاع بنغازّي
وشمال  الشرق األوسط

 أفريقيا

حتى الوقت  –1223ّ

 الحالي
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 بنغازّيّثوارّشورىّمجلس

(BRSC) 
 ليبيا

الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا

حتى الوقت ّ-1224

 الحالي

 ليبيا فيلق البتار
الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا

حتى الوقت  –1226ّ

 الحالي

ّجمهورية الشيشان إيشكريا

 )فصيل باساييف(

-روسيا 

 الشيشان
 2007–1994 وروبا وأوراسياأ

ّدرناّمجاهدينّشورىّمجلس

(DMSC) 
 ليبيا

الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا
 الوقت الحاليّ–1224ّ

حركة تركستان الشرقية 

ّاإلسالمية

 ()حركة تركستان اإلسالمي

 الوقت الحاليّ–2800ّ شرق آسيا والباسيفيك الصين زنغ يانغ

 مصر الجهاد اإلسالمي املصرّي
األوسط وشمال الشرق 

 أفريقيا
1978–2001 

 سورية الفيلق األخضر
الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا
2013–2014 

 جنوب ووسط أسيا الباكستان شبكة حقاني
حتى الوقت  –2884ّ

 الحالي

 Sub-Saharan Africa الصومال الشباب
حتى الوقت  –1221ّ

 الحالي

 ليبيا حركة الشهداء اإلسالميين
ال الشرق األوسط وشم

 أفريقيا
1996–2007 

 سورية هيئة تحرير الشام
الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا

تى الوقت ح –1227ّ

 الحالي

 الصومال حزب هللا اإلسالمي
شبه الصحراء 

 األفريقية
2009–2010 

 إمارة القوقاز
-روسيا 

 الشيشان
 الوقت الحالي –1227ّ أوروبا وأوراسيا

 املجاهدوّن-اإلسالميةالدولة 

 ّنالهنديّو
 جنوب ووسط آسيا الهند

حتى الوقت  –1225ّ

 الحالي

اتحاد الجهاد اإلسالمي 

)املعروف باسم جماعة 

الجهاد اإلسالمي( )مرتبط 

 بحركة طالبان(

أوزبكستان 

 وأفغانستان
 جنوب ووسط أسيا

حتى الوقت  –1221ّ

 الحالي

ّفيّاإلسالميةّالحركة

 (IMU) أوزباكستان

أوزباكستان، 

 قرغيزستان
 ط أسياجنوب ووس

حتى الوقت  –2880ّ

 الحالي
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ّالدولة اإلسالمية في الجزائر

 باسم جند 
 
)املعروفة سابقا

 الخالفة(

 الجزائر
الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا

حتى الوقت  –1224ّ

 الحالي

 جنوب ووسط أسيا بنغالدش الدولة اإلسالمية بنغالديش
حتى الوقت  –1223ّ

 الحالي

ّإقليمّفيّاإلسالميةّالدولة

 لقوقازا

روسيا، 

 الشيشان
 وسط آسيا

حتى الوقت  –1225ّ

 الحالي

ّشرّقّفيّاإلسالميةّالدولة

 أفريقيا

الصومال، 

كينيا، أوغندة، 

 تنزانيا

شبه الصحراء 

 األفريقية

 

حتى الوقت  1223

 الحالي

ّالصحراءّفيّاإلسالميةّالدولة

 الكبرّى

مالي، بوركينو 

 فاسو، النيجر

شبه الصحراء 

 األفريقية

حتى الوقت  1225

 الحالي

ّإقليمّفيّاإلسالميةّالدولة

راسان
ُ
 خ

أفغانستان، 

 الباكستان
 جنوب ووسط أسيا

حتى الوقت  1225

 الحالي

 ليبيا الدولة اإلسالمية في ليبيا
الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا

حتى الوقت  1224

 الحالي

ّالعراقّفيّاإلسالميةّالدولة

 "داعش"ّسورية
 العراق وسورية

األوسط وشمال  الشرق 

 أفريقيا

حتى الوقت  1224

 الحالي

ّن،الفلبيّفيّاإلسالميةّالدولة

 الخالفةّأنصار
 شرق آسيا والباسيفيك الفلبين

حتى الوقت  1224

 الحالي

الدولة اإلسالمية في 

 السعودية
 السعودية

الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا

حتى الوقت  1224

 الحالي

ّسيناءّفيّاإلسالميةّالدولة

ّّاملقدسّبيتّصارأن)
 
 (سابقا

 مصر
الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا

حتى الوقت 1224ّ

 الحالي

ّغربّفيّاإلسالميةّالدولة

ّأفريقيا

ّ(برونوّيّفصيل)

 

نيجيريا، 

النيجر، 

 الكامرون وتشاد

شبه الصحارى 

 األفريقية

حتى الوقت  –1225ّ

 الحالي

ّبوكوحرام

 شيكاو(ّفصيل)

نيجيريا، 

النيجر، 

 الكامرون وتشاد

شبه الصحراء 

 األفريقية

حتى الوقت 1226ّ

 الحالي

 اليمن الدولة اإلسالمية في اليمن
الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا

حتى الوقت 1224ّ

 الحالي

 سورية جبهة أنصار الدين
الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا

حتى الوقت  –1224ّ

 الحالي
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 سورية جبهة النصرة
الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا
2011–2017 

 اإلسالمّجيش

 غزة-والجهادّالتوحيدّفيلق

 فلسطين

 غزة املحتلة،

 سيناء مصر،

الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا

حتى الوقت  –1225ّ

 الحالي

 سورية جيش املهاجرين واألنصار
الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا
2012–2015 

 (JaU)األمة جيش 
فلسطين 

 املحتلة، غزة

الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا

حتى الوقت  1227

 الحالي

 سورية الشامّبالدّفيّمحمدّجيش
الشرق األوسط 

 وشمال أفريقيا
2013–2016 

 جيش محمد
، جامو الهند

 وكشمير
 جنوب ووسط آسيا

حتى الوقت  1222

 الحالي

 جنوب ووسط آسيا الباكستان جمعة األحرار
حتى الوقت   2014

 الحالي

 سياجنوب ووسط آ طاجاكستان جمعة النصر هلل
حتى الوقت 1222ّ

 الحالي

ّاإلسالمّنصرّجمعة

 (JNIM)واملسلمين

 أفريقيا غرب

 مالي الجزائر،

 ،تشاد ،النيجر

 فاسو بوركينو

شبه الصحراء 

 األفريقية

حتى الوقت  1227

 الحالي

 سورية جيش اإلسالم
الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا

حتى الوقت  1222

 الحالي

 سورية جيش األحرار
وشمال  الشرق األوسط

 أفريقيا

حتى الوقت  1223

 الحالي

 إيران جيش العدل
الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا

حتى الوقت  1226

 الحالي

 شرق آسيا والباسيفيك إندونيسيا (JAT) جمعة أنصار التوحيد
حتى الوقت  1220

 الحالي

 الجمعة اإلسالمية

 إندونيسيا

 ماليزيا

 الفلبين

 سنغافورة

 شرق آسيا والباسيفيك
حتى الوقت 2886

 الحالي

 جنوب ووسط أسيا الباكستان جند هللا
حتى الوقت  1226

 الحالي
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 جند األقص ى

 سورية، لبنان،

فلسطين 

 غزة، املحتلة

 أفغانستان(

الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا
2013–2017 

 سورية جند الشام
الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا
1999–2008 

 إيران جند هللا
ال الشرق األوسط وشم

 أفريقيا
2003–2011 

خليفة اإلسالم مينداناو 

 (Maute)كيم، أو مجموعة 
 شرق آسيا والباسيفيك الفلبين

حتى الوقت  1226

 الحالي

 عسكر جنجوّي
 الباكستان

 بلوشستان
 جنوب ووسط أسيا

حتى الوقت  2883

 الحالي

 عسكر طيبة
الباكستان، 

 كشمير
 جنوب ووسط أسيا

حتى الوقت  2882

 الحالي

املجموعة الليبية اإلسالمية 

 املقاتلة
 ليبيا

الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا
1995–2011 

ّعنّاملنشق)ّاألقص ىّلواء

 (األقص ىّجيش
 سورية

الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا

حتى الوقت  1227

 الحالي

 سورية لواء الحق
الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا
2012–2014 

 سورية لواء التوحيد
ط وشمال الشرق األوس

 أفريقيا
2012–2014 

 املجموعة اإلسالمية املغربية
املغرب وغرب 

 أوروبا

الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا

حتى الوقت  2880

 الحالي

ّفيّوالجهادّالتوحيدّحركة

 أفريقياّغرب
 مالي

شبه الصحراء 

 األفريقية
2011–2013 

 مصر شبكة محمد جمال
الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا
2011–2013 

جلس شورى املجاهدين في م

 ضواحي القدس

فلسطين 

 غزة،- املحتلة

 سيناء-مصر

الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا

حتى الوقت  1222

 الحالي

 الدفاع عن اإلسالم العاملي

جمهورية كونغو 

الديمقراطية، 

 وأوغندة

شبه الصحراء 

 األفريقية

حتى الوقت  1223

 الحالي
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ّعلىّالجهاديوّنّالسلفيوّن

 قيماملستّالصراط
 املغرب

الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا
1995–2012 

 أفغانستان طالبان أفغانستان
South and Central 

Asia 

حتى الوقت  2884

 الحالي

 سورية تنظيم حراس الدين
الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا

حتى الوقت  1220

 الحالي

 العراق التوحيد والجهاد
الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا
1998–2004 

 جنوب ووسط أسيا الباكستان حركة طالبان الباكستان
حتى الوقت  1227

 الحالي

مجموعة املقاتلين التونسيين 

(TCG) 

تونس وغرب 

 أوروبا

الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا
2000–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  81 

 

ّاملراجع

ّمراجع امللخص التنفيذي

1.  “‘Major Terrorist Attack’ Foiled in Netherlands, 7 Arrested: Prosecutor,” Agence France Press, 

September 27, 2017, https://www.afp.com/en/news/23/major-terrorist-attack-foiled-netherlands-7-

arrested-prosecutor-doc-19i8ed2. 

ّ

ّالفصل األوّلع مراج

 

1. White House, National Security Strategy of the United States (Washington, DC: White 

House, December 2017), 1. 

2. Department of Defense, Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United 

States of America (Washington, DC: U.S. Department of Defense, January 2018), 1. 

3. On assessments that outline al-Qaeda’s problems in Syria see, for example, Daniel L. Byman, 

“An Al-Qa’ida Setback in Syria?” Lawfare, December 6, 2017; Charles Lister, “How al-Qa’ida 

Lost Control of its Syrian Affiliate: The Inside Story,” CTC Sentinel, February 2018, 1-8. 

4. Lister, “How al-Qa’ida Lost Control of its Syrian Affiliate,” 1. 

5. Robert Malley and Jon Finer, “The Long Shadow of 9/11: How Counterterrorism Warps U.S. 

Foreign Policy,” Foreign Affairs 97, No. 4 (July/August 2018): 60. 

6. John Mueller, “Is there Still A Terrorist Threat? The Myth of the Omnipresent Enemy,” Foreign 

Affairs 85, No. 5 (September/October 2006): 2. Also see, for example, John Mueller and 

Mark G. Stewart, Chasing Ghosts: The Policing of Terrorism (New York: Oxford University 

Press, 2016). 

7. John and Mark G. Stewart. “Balancing the Risks, Benefits, and Costs of Homeland Security,” 

Homeland Security Affairs 7, No. 16 (August 2011): 8–9. For a contrary view see Jeffrey 

Goldberg, “A False Comparison Between Terror Deaths and Bathtub Deaths,” The Atlantic, 

September 2, 2011, https://www.theatlantic.com/national/archive/2011/09/a-false-

comparison-between-terror-deaths-and-bathtub-deaths/244457/. 

8. “Has U.S. Foreign Policy Been Too Focused on Counterterrorism,” Foreign Affairs, June 14, 

2018, https://www.foreignaffairs.com/ask-the-experts/2018-06-14/has-us-foreign-policy-

been-too-focused-counterterrorism. 

http://www.afp.com/en/news/23/major-terrorist-attack-foiled-netherlands-7-arrested-prosecutor-doc-19i8ed2
http://www.afp.com/en/news/23/major-terrorist-attack-foiled-netherlands-7-arrested-prosecutor-doc-19i8ed2
https://www.theatlantic.com/national/archive/2011/09/a-false-comparison-between-terror-deaths-and-bathtub-deaths/244457/
https://www.theatlantic.com/national/archive/2011/09/a-false-comparison-between-terror-deaths-and-bathtub-deaths/244457/
https://www.foreignaffairs.com/ask-the-experts/2018-06-14/has-us-foreign-policy-been-too-focused-counterterrorism
https://www.foreignaffairs.com/ask-the-experts/2018-06-14/has-us-foreign-policy-been-too-focused-counterterrorism


   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  81 

 

9. See, for example, Daniel Byman, “What Happens When ISIS Goes Underground?” National 

Interest, December 22, 2017, https://nationalinterest.org/feature/what-happens-when-

isis-goes-underground-23774 ; Hassan Hassan, “ISIS Is Ready for a Resurgence,” The 

Atlantic, August 26, 2018, 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/08/baghdadi-recording-iraq-

syria-terrorism/568471/ ; Colin P. Clarke, “How ISIS Is Transforming,” Foreign Affairs, 

September 25, 2017, https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2017-09-

25/how-isis-transforming . 

10. See, for example, Bruce Hoffman, “Al-Qaeda’s Resurrection,” Council on Foreign Relations, 

March 6, 2018; Katherine Zimmerman, “Al Qaeda’s Strengthening in the Shadows,” 

American Enterprise Institute, July 13, 2017; Jennifer Cafarella, “The Persistent Threat: Al 

Qaeda’s Evolution and Resilience,” Institute for the Study of War, July 13, 2017; Bruce 

Hoffman, “Al Qaeda: Quietly and Patiently Rebuilding,” The Cipher Brief, December 30, 

2016; Daveed Gartenstein-Ross and Nathaniel Barr, “How Al-Qaeda Survived the Islamic 

State Challenge,” The Hudson Institute, March 1, 2017; and Ali Soufan, “The Resurgent 

Threat of al Qaeda,” Wall Street Journal, April 21, 2017. 

11. Hoffman, “Al-Qaeda’s Resurrection” 

12. Department of Defense, Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United 

States of America, 1. 

13. Combating Terrorism Center at West Point, Harmony Program 

(https://ctc.usma.edu/harmony-program); SITE Intelligence Group 

(https://ent.siteintelgroup.com/). 

14. University of Maryland, Global Terrorism Database (https://www.start.umd.edu/gtd); Jane’s 

Terrorism and Insurgency Centre (https://ihsmarkit.com/products/janes-terrorism-

insurgency-intelligence-centre.html); Armed Conflict Location and Event Data Project 

(https://www.acleddata.com/about-acled). Also see the Uppsala Conflict Data Program 

(UCDP) at the Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University, and the 

Centre for the Study of Civil War at the Peace Research Institute Oslo (PRIO) 

(https://www.prio.org/Data/Armed-Conflict/UCDP-PRIO/). 

15. See, for example, bin Laden’s fatwa published in the London newspaper Al-Quds al-‘Arabi in 

February 1998, which noted that “to kill Americans is a personal duty for all Muslims.” The 

https://nationalinterest.org/feature/what-happens-when-isis-goes-underground-23774
https://nationalinterest.org/feature/what-happens-when-isis-goes-underground-23774
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/08/baghdadi-recording-iraq-syria-terrorism/568471/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/08/baghdadi-recording-iraq-syria-terrorism/568471/
http://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2017-09-25/how-isis-transforming
http://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2017-09-25/how-isis-transforming
https://ctc.usma.edu/harmony-program
https://ent.siteintelgroup.com/
https://www.start.umd.edu/gtd
https://ihsmarkit.com/products/janes-terrorism-insurgency-intelligence-centre.html
https://ihsmarkit.com/products/janes-terrorism-insurgency-intelligence-centre.html
https://www.acleddata.com/about-acled
https://www.prio.org/Data/Armed-Conflict/UCDP-PRIO/


   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  82 

 

text can be found at: http://www.pbs.org/newshour/updates/military/jan-

june98/fatwa_1998.html. 

16. On Sayyid Qutb’s interpretation of armed jihad as a duty, see Sayyid Qutb, Ma’alim fi al-

Tariq [Milestones], Reprint Edition (New Delhi: Islamic Book Service, 2007). 

17. This paragraph draws extensively from Seth G. Jones, A Persistent Threat: The Evolution of 

Al Qa’ida and Other Salafi Jihadists (Santa Monica, CA: RAND, 2014). 

18. Gilles Kepel, Muslim Extremism in Egypt: The Prophet and the Pharaoh, translated by John 

Rothschild, (Berkeley, Calif.: University of California Press, 1993); Olivier Roy, Globalized 

Islam: The Search for a New Ummah (New York: Columbia University Press, 2004): 41. 

19. On the term Salafi-jihadists see, for example, Assaf Moghadam, “Motives for Martyrdom: Al-

Qaeda, Salafi Jihad, and the Spread of Suicide Attacks,” International Security 33, No. 3 

(Winter 2008/2009): 46–78; Moghadam, “The Salafi-Jihad as a Religious Ideology,” CTC 

Sentinel 1, No. 3 (February 2008): 14–16. Also see Alain Grignard, “La littérature politique 

du GIA, des origines à Djamal Zitoun - Esquisse d’une analyse,” in F. Dassetto, ed., Facettes 

de l’Islam belge (Louvain-la-Neuve: Academia-Bruylant, 2001). 

20. Brian M. Jenkins, Will Terrorists go Nuclear? (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 1975), 

5. 

21. This paragraph draws extensively from Jones, A Persistent Threat. 

22. On “Islamism” see, for example, Olivier Roy, Globalized Islam (2004), 2. 

23. This paragraph draws extensively from Jones, A Persistent Threat. 

24. Ayman al-Zawahiri, “We March Forth on the Covenant,” As-Sahab Media Foundation, 

Released in June 2016. See “Al-Qaeda Leader Ayman al-Zawahiri Pledges to New Afghan 

Taliban Chief,” SITE Intelligence Group, June 11, 2016. 

 

ّالفصل الثانيمراجع 

 

1. University of Maryland, Global Terrorism Database (https://www.start.umd.edu/gtd); Jane’s 

Terrorism and Insurgency Centre (https://ihsmarkit.com/products/janes-terrorism-

insurgency-intelligence-centre.html). Also see the Armed Conflict Location and Event Data 

Project (https://www.acleddata.com/about-acled). Also see the Uppsala Conflict Data 

Program (UCDP) at the Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University, and 

http://www.pbs.org/newshour/updates/military/jan-june98/fatwa_1998.html
http://www.pbs.org/newshour/updates/military/jan-june98/fatwa_1998.html
https://www.start.umd.edu/gtd
https://ihsmarkit.com/products/janes-terrorism-insurgency-intelligence-centre.html
https://ihsmarkit.com/products/janes-terrorism-insurgency-intelligence-centre.html
https://www.acleddata.com/about-acled


   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  83 

 

the Centre for the Study of Civil War at the Peace Research Institute Oslo (PRIO) 

(https://www.prio.org/Data/Armed-Conflict/UCDP-PRIO/). 

2. We built on previously published data in Seth G. Jones, A Persistent Threat: The Evolution of 

Al Qa’ida and Other Salafi Jihadists (Santa Monica, CA: RAND, 2014). 

3. See, for example, Thomas Hegghammer, “The Rise of Muslim Foreign Fighters,” 

International Security 35, no. 3 (Winter 2010/2011): 53–94. 

4. Jones, A Persistent Threat. 

5. Jones, A Persistent Threat. 

6. Jones, A Persistent Threat. 

7. Jones, A Persistent Threat. 

ّالفصل الثالثمراجع 

 

1. See, for example, documents from the Combating Terrorism Center at West Point, Harmony 

Program (https://ctc.usma.edu/harmony-program) and SITE Intelligence Group 

(https://ent.siteintelgroup.com). On other sources of information, see, for example, the ISIS 

Files from the New York Times 

(https://www.nytimes.com/interactive/2018/04/04/world/middleeast/isis-documents-

mosul-iraq.html) and documents from Aymenn Jawad Al-Tamimi 

(http://www.aymennjawad.org/). 

2. “The Laws of Allah or the Laws of Men,” Dabiq, no. 10 (1436 Ramadan): 50–64. 

3. Abu Bakr al-Husayni al-Qurashi al-Baghdadi, “Khilafah Declared,” Dabiq, no. 1 (1435 

Ramadan): 7. 

4. “Kill the Imams of Kufr in the West,” Dabiq, no. 14 (1437 Rajab): 8. 

5. This paragraph draws extensively from Seth G. Jones, A Persistent Threat: The Evolution of 

Al Qa’ida and Other Salafi Jihadists (Santa Monica, CA: RAND, 2014). 

6. See, for example, “Islamic State Operations,” Dabiq, no. 14 (1437 Rajab): 20–25; “Islamic 

State Operations,” Dabiq, no. 15 (1437 Shawwal): 40–45; “A Selection of Military 

Operations Across the Islamic State,” Dabiq, no. 10 (1436 Shawwal): 28–30. 

7. See, for example, documents from the Combating Terrorism Center at West Point, Harmony 

Program (https://ctc.usma.edu/harmony-program) and SITE Intelligence Group 

(https://ent.siteintelgroup.com). On other sources of information, see, for example, the ISIS 

https://www.prio.org/Data/Armed-Conflict/UCDP-PRIO/
https://ctc.usma.edu/harmony-program
https://ent.siteintelgroup.com/
https://www.nytimes.com/interactive/2018/04/04/world/middleeast/isis-documents-mosul-iraq.html
https://www.nytimes.com/interactive/2018/04/04/world/middleeast/isis-documents-mosul-iraq.html
http://www.aymennjawad.org/
https://ctc.usma.edu/harmony-program
https://ent.siteintelgroup.com/


   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  84 

 

Files from the New York Times 

(https://www.nytimes.com/interactive/2018/04/04/world/middleeast/isis-documents-

mosul-iraq.html) and documents from Aymenn Jawad Al-Tamimi 

(http://www.aymennjawad.org/). 

8. European Parliament, The Financing of the “Islamic State” in Iraq and Syria (ISIS) (Brussels: 

Directorate-Genreal for External Policies, European Parliament, September 2017); Colin P. 

Clarke, Kimberly Jackson, Patrick B. Johnston, Eric Robinson, and Howard J. Shatz, Financial 

Futures of the Islamic State of Iraq and the Levant: Findings from a RAND Corporation 

Workshop (Santa Monica, CA: RAND, 2017). 

9. Financial Action Task Force, Terrorist Financing in West and Central Africa (Paris: Financial 

Action Task Force, October 2016); Lauren Ploch Blanchard and Katia T. Cavigelli, Boko 

Haram and the Islamic State’s West Africa Province (Washington, DC: Congressional 

Research Service, June 28, 2018). 

10. See the ISIS Files from the New York Times  

(https://www.nytimes.com/interactive/2018/04/04/world/middleeast/isis-documents-

mosul-iraq.html). 

 املرجع نفسه. .00

12. On the Islamic State’s educational activity, see, for instance, reports from the interrogation 

of Islamic State leader Abu Zaid al-Iraqi. Joby Warrick and Souad Mekhennet, “New Clues 

Bolster Belief that ISIS Leaders is Still Alive—and Busy with a Chilling New Mission,” 

Washington Post, May 19, 2018. 

13. “Why We Hate You and Why We Fight You,” Dabiq, no. 15 (1437 Shawwal): 32. Also see, for 

example, “The Fitrah of Mankind and the Near-Extinction of the Western Woman,” Dabiq, 

no. 15 (1437 Shawwal): 20; “Foreword,” Dabiq, no. 15 (1437 Shawwal): 4–5. 

14. “The Allies of Al-Qa’dah in Sham: Part III,” Dabiq, no. 10 (1436 Ramadan): 6–13. Also see 

Abu Jarir ash-Shamali, “Al Qa’idah of Waziristan: A Testimony from Within,” Dabiq, no. 6 

(1436 Rabi’ al-Awwal): 40–55. 

15. “The Allies of Al-Qa’dah in Sham: Part III,” 13. Also see “The Allies of Al-Qa’idah in Sham: Part 

II,” Dabiq, no. 9 (1436 Sha’ban): 6. 

16. “The Allies of Al-Qa’idah in Sham,” Dabiq, no. 8 (1436 Jumada al-Akhirah): 11; “The Allies of 

Al-Qa’idah in Sham: Part II,” 7. 

https://www.nytimes.com/interactive/2018/04/04/world/middleeast/isis-documents-mosul-iraq.html
https://www.nytimes.com/interactive/2018/04/04/world/middleeast/isis-documents-mosul-iraq.html
http://www.aymennjawad.org/
https://www.nytimes.com/interactive/2018/04/04/world/middleeast/isis-documents-mosul-iraq.html
https://www.nytimes.com/interactive/2018/04/04/world/middleeast/isis-documents-mosul-iraq.html


   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  85 

 

17. “The Allies of Al-Qa’idah in Sham: Part II,” 7. 

18.  “The Allies of Al-Qa’idah in Yemen,” Dabiq, no. 12 (1437 Safar): 5. Also see Abu Jarir ash-

Shamali, “Al-Qa’idah of Waziristan: A Testimony from Within,” Dabiq, no. 6 (1436 Rabi’ al-

Awwal): 44-45. 

19. Islamic State scholars have criticized al-Qaeda and its leaders, including Ayman al-Zawahiri, 

for not conducting aggressive, violent jihad against Shi’a. See, for example, Abu Maysarah 

ash-Shami, “The Qaidah of Adh-Dhawahiri, Al-Harari, and An-Nadhari,” Dabiq, no. 6 (1436 

Rabi’ al-Awwal): 16–25. 

20. See, for example, Abu Bakr Al-Baghdadi, “Allah Will Not Allow Except that His Light Should 

Be Perfected,” Fursan Al- Balagh Media, July 2012. 

21. “The Murtadd Brotherhood,” Dabiq, no. 14 (1437 Rajab): 28–43. 

22. The data are from the Global Terrorism Database at http://www.start.umd.edu/gtd/.  

23. See, for example, Daniel L. Byman, “Where Will the Islamic State Go Next?” Lawfare, June 22, 

2018, https://www.lawfareblog.com/where-will-islamic-state-go-next. 

24. See, for example, “IS Official In Libya Boasts of Increasing Number of Foreign Fighters in 

Interview with IS’ Al-Naba Newspaper,” SITE Intelligence Group, March 9, 2016, 

https://ent.siteintelgroup.com/Jihadist-News/is-official-in-libya-boasts-of-increasing-

number-of-foreign-fighters-in-interview-with-is-al-naba-newspaper.html. 

25. Frederic M. Wehrey, “The Struggle for Security in Eastern Libya,” (Washington, DC: Carnegie 

Endowment for International Peace, 2012), 12, http://bit.ly/2ug00E9. 

26. Islamic Youth Shura Council (IYSC), “Bayān Mā Yusama Majlis Shūra Shabāb Al-Islām 

Bimadīnat Dernah Al-Hamdullah Wahad,” Facebook, April 2014, 

https://www.facebook.com/pg/downtownlibya/photos/?tab=album&album_id=6323132

33490841  

27. The Maghrebi Note (TMN), “ISIS in Libya: The Origins of ISIS in Libya and Its Methodology,” 

2015, https://themaghrebinote.files.wordpress.com/2015/03/isis-and-its-origins-in-libya-

themaghrebinote.pdf ; Taqi Ashalwi, ‘anāsir Majlis Shūrā Shabāb Al-Āslām Tuqīm Hawājiz 

Wa Niqāt Taftīsh Fā Dernah (Youtube, 2014), https://www.youtube.com/watch?v=MPIFi-

aJwj5c&feature=youtube. 

28. Frederic Wehrey and Ala’ Alrababa’h, “Rising Out of Chaos: The Islamic State in Libya,” 

Carnegie Middle East Center, March 5, 2015, http://carnegie-

http://www.start.umd.edu/gtd/
https://www.lawfareblog.com/where-will-islamic-state-go-next
https://ent.siteintelgroup.com/Jihadist-News/is-official-in-libya-boasts-of-increasing-number-of-foreign-fighters-in-interview-with-is-al-naba-newspaper.html
https://ent.siteintelgroup.com/Jihadist-News/is-official-in-libya-boasts-of-increasing-number-of-foreign-fighters-in-interview-with-is-al-naba-newspaper.html
http://bit.ly/2ug00E9
https://www.facebook.com/pg/downtownlibya/photos/?tab=album&album_id=632313233490841
https://www.facebook.com/pg/downtownlibya/photos/?tab=album&album_id=632313233490841
https://themaghrebinote.files.wordpress.com/2015/03/isis-and-its-origins-in-libya-themaghrebinote.pdf
https://themaghrebinote.files.wordpress.com/2015/03/isis-and-its-origins-in-libya-themaghrebinote.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MPIFiaJwj5c&feature=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=MPIFiaJwj5c&feature=youtube
http://carnegie-mec.org/diwan/59268?lang=en


   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  86 

 

mec.org/diwan/59268?lang=en ; Nathaniel Barr and David Greenberg, “Libya’s Political 

Turmoil Allows Islamic State to Thrive,” Terrorism Monitor 14, no. 7 (2016), 

https://jamestown.org/program/libyas-political-turmoil-allows-islamic-state-to-thrive/. 

29. Islamic State (IS), “Oh People of Islām in Libya, Upon You with the Group” (Wilāyat al-

Barqah, 2016), http://jihadology.net/page/8/?s=libya . 

30. The CSIS Transnational Threats Project compiled data from the Armed Conflict Location and 

Event Data Project (ACLED) that looked at Islamic State activity in Libya. 

31. See, for example, U.S. Department of State, “Chapter 6. Foreign Terrorist Organizations,” 

https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2016/272238.htm . 

32. See, for example, Aaron Zelin, “The Others: Foreign Fighters in Libya,” Washington Institute 

for Near East Policy,” January 2018, http://www.washingtoninstitute.org/policy-

analysis/view/the-others-foreign-fighters-in-libya-and-the-islamic-state ; Tom Wescott, 

“Islamic State in Libya: Fighters are regrouping in the lawless desert,” Middle East Eye, August 

3, 2018, http://www.middleeasteye.net/news/islamic-state-libya-regroup-lawless-desert-

GNA-oil-battle-sirte-1812019376 ; Frederic Wehrey and Wolfram Lacher, “Libya After ISIS: 

How Trump Can Prevent the Next War,” Foreign Affairs, February 22, 2017, 

https://www.foreignaffairs.com/articles/libya/2017-02-22/libya-after-isis. 

33. See, for example, David Anderson, “Attacks in London and Manchester: Independent 

Assessment of MI5 and Police Internal Reviews” (December 2017), 16, 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachmen

t_data/file/664682/Attacks_in_London_and_Manchester_Open_Report.pdf . Note that 

Anderson writes: “Salman Abedi was again opened as an SOI in October 2015, on the basis 

of his supposed contact with a Daesh figure in Libya, but he was closed as an SOI on the 

same day when it transpired that any contact was not direct.” Emphasis added. 

34. “Germany Searches for IS Member Behind Anis Amri’s Berlin Truck Attack,” Deutsche Welle, 

July 5, 2018, https://www.dw.com/en/germany-searches-for-is-member-behind-anis-

amris-berlin-truck-attack/a-44547830 . 

35. See, for example, Eric Schmitt, “Thousands of ISIS Fighters Flee in Syria, Many to Fight 

Another Day,” New York Times, February 4, 2018, 

https://www.nytimes.com/2018/02/04/world/middleeast/isis-syria-al-qaeda.html. 

http://carnegie-mec.org/diwan/59268?lang=en
https://jamestown.org/program/libyas-political-turmoil-allows-islamic-state-to-thrive/
http://jihadology.net/page/8/?s=libya
https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2016/272238.htm
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-others-foreign-fighters-in-libya-and-the-islamic-state
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-others-foreign-fighters-in-libya-and-the-islamic-state
http://www.middleeasteye.net/news/islamic-state-libya-regroup-lawless-desert-GNA-oil-battle-sirte-1812019376
http://www.middleeasteye.net/news/islamic-state-libya-regroup-lawless-desert-GNA-oil-battle-sirte-1812019376
https://www.foreignaffairs.com/articles/libya/2017-02-22/libya-after-isis
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/664682/Attacks_in_London_and_Manchester_Open_Report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/664682/Attacks_in_London_and_Manchester_Open_Report.pdf
https://www.dw.com/en/germany-searches-for-is-member-behind-anis-amris-berlin-truck-attack/a-44547830
https://www.dw.com/en/germany-searches-for-is-member-behind-anis-amris-berlin-truck-attack/a-44547830
https://www.nytimes.com/2018/02/04/world/middleeast/isis-syria-al-qaeda.html


   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  87 

 

36. See, for example, Jared Malsin, “U.S. Airstrike Kills Four Islamic State Members in Libya,” Wall 

Street Journal, June 7, 2018, https://www.wsj.com/articles/four-islamic-state-members-

killed-in-u-s-airstrike-1528380208. 

37. United Nations Security Council, Letter dated 16 July 2018 from the Chair of the Security 

Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) 

concerning Islamic State in Iraq and the Levant (Da’esh), Al-Qaida and associated 

individuals, groups, undertakings and entities addressed to the President of the Security 

Council (New York: United Nations, July 27, 2018), 10–11. 

38. See, for example, “State Department Terrorist Designations of Hashem Safieddine and 

Muhammad al-Isawi,” U.S. Department of State, 

https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/05/270982.htm.  

39. See, for example, U.S. Department of State, “Chapter 6. Foreign Terrorist Organizations,” 

https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2016/272238.html  

للتهديدات العابرة للحدود بتجميع بيانات من موقع النزاع املسلح ومشروع بيانات األحداث  CSISقام مشروع  .01

(ACLED )ولقياس النشاط واإليقاع التشغيلي، نظرت مشاريع . الذي نظر في نشاط دولة مصر اإلسالمية

املعركة التي تكسب : في أنواع األحداث التالية املتعلقة بكل مجموعة CSISلحدود التي وضعتها التهديدات العابرة ل

فيها الحكومة األرض، واملعركة التي ال يوجد فيها تغيير إقليمي، واملعركة التي يأخذ فيها املمثل غير الحكومي 

 .مكاسب أو إنشاء مقر أو قاعدة، والعنف ضد املدنيين، والعنف النائي

41. See, for example, Declan Walsh and Nour Youssef, “Militants Kill 305 at Sufi Mosque in 

Egypt’s Deadliest Terrorist Attack,” New York Times, November 24, 2017, 

https://www.nytimes.com/2017/11/24/world/middleeast/mosque-attack-egypt.html  

42. See, for example, “Deadly blasts hit Coptic churches in Tanta, Alexandria,” Al Jazeera, April 9, 

2017, https://www.aljazeera.com/news/2016/11/explosion-hits-egypt-tanta-

161127070517863.html  

43. “Foreword,” Dabiq, no. 12 (1437 Safar): 3. 

44. See, for example, Zvi Mazel, “ISIS in Sinai: Battered, weakened but still dangerous,” Jerusalem 

Post, January 15, 2018, https://www.jpost.com/Middle-East/ISIS-Threat/ISIS-in-Sinai-

Battered-weakened-but-still-dangerous-536746 ; David D. Kirkpatrick, “Secret Alliance: 

Israel Carries Out Airstrikes in Egypt, With Cairo’s O.K.,” New York Times, February 3, 2018. 

45. See, for example, “Amidst Egyptian Offensive in Sinai, ISIS Warns Fighters in Egypt are 

Seeking to Escalate Attacks on Christians, Tourists, and Others,” SITE Intelligence Group, 

https://www.wsj.com/articles/four-islamic-state-members-killed-in-u-s-airstrike-1528380208
https://www.wsj.com/articles/four-islamic-state-members-killed-in-u-s-airstrike-1528380208
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/05/270982.htm
https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2016/272238.html
https://www.nytimes.com/2017/11/24/world/middleeast/mosque-attack-egypt.html
https://www.aljazeera.com/news/2016/11/explosion-hits-egypt-tanta-161127070517863.html
https://www.aljazeera.com/news/2016/11/explosion-hits-egypt-tanta-161127070517863.html
https://www.jpost.com/Middle-East/ISIS-Threat/ISIS-in-Sinai-Battered-weakened-but-still-dangerous-536746
https://www.jpost.com/Middle-East/ISIS-Threat/ISIS-in-Sinai-Battered-weakened-but-still-dangerous-536746


   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  88 

 

https://ent.siteintelgroup.com/Periodicals/amidst-egyptian-offensive-in-sinai-is-warns-

fighters-in-egypt-are-seeking-to-escalate-attacks-on-christians-tourists-and-others.html ; 

“IS’ Sinai Province Threatens Upcoming Egyptian Presidential Election, Showcases Recent 

Attacks in Video,” https://ent.siteintelgroup.com/Multimedia/is-sinai-province-threatens-

upcoming-egyptian-presidential-election-showcases-recent-attacks-in-video.html . 

46. See, for example, Yaroslav Trofimov, “Faraway ISIS Branches Grow as ‘Caliphate’ Fades in 

Syria and Iraq,” Wall Street Journal, May 17, 2018, https://www.wsj.com/articles/faraway-

isis-branches-grow-as-caliphate-fades-in-syria-and-iraq-1526558401  

47. Khorasan comes from the Persian language and means “where the sun arrives from.” 

48. On the background of early Islamic State leaders in Afghanistan and Pakistan, see, for 

example, “‘IS Khorasan’ Chief Dies in Afghan Drone Strike,” Dawn (Pakistan), July 12, 2015, 

and Farhan Zahid, “Islamic State in Afghanistan Ready to Capitalize on Mullah Omar’s 

Death,” Terrorism Monitor 13, no. 18 (September 3, 2015). 

49. Borhan Osman, “The Shadows of ‘Islamic State’ in Afghanistan: What Threat Does it Hold?” 

Afghanistan Analysts Network website, February 12, 2015; Borhan Osman, “The Islamic 

State in ‘Khorasan’: How It Began and Where it Stands Now in Nangarhar,” Afghanistan 

Analysts Network website, July 27, 2016. 

50. See, for example, Ryan Browne and Eli Watkins, “U.S. Confirms Death of ISIS Leader in 

Afghanistan,” CNN, September 3, 2018, https://www.cnn.com/2018/09/02/politics/isis-

leader-killed-afghanistan/index.html ; “Statement by Chief Pentagon Spokesperson Dana 

W. White on death of ISIS-K Leader in Afghanistan,” U.S. Department of Defense, July 14, 

2017, https:// www.defense.gov/News/News-Releases/News-Release-

View/Article/1248198/statement-by-chief-pentagon-spokesperson-dana-w-white-on-

death-of-isis-k-leader/. 

51. “IS’ Khorasan Province Threatens Revenge for Killing of Deputy Leader in U.S. Airstrike in 

Afghanistan,” SITE Intelligence Group, March 17, 2015, 

https://ent.siteintelgroup.com/Multimedia/is-khorasan-province-threatens-revenge-for-

killing-of-deputy-leader-in-u-s-airstrike-in-afghanistan.html. 

52. See, for example, Michael Phillips, “Green Berets Brace for Islamic State Offensive in 

Afghanistan,” Wall Street Journal, May 15, 2018, https://www.wsj.com/articles/green-

berets-brace-for-islamic-state-offensive-in-afghanistan-1526412307; Najim Rahim and 

https://ent.siteintelgroup.com/Periodicals/amidst-egyptian-offensive-in-sinai-is-warns-fighters-in-egypt-are-seeking-to-escalate-attacks-on-christians-tourists-and-others.html
https://ent.siteintelgroup.com/Periodicals/amidst-egyptian-offensive-in-sinai-is-warns-fighters-in-egypt-are-seeking-to-escalate-attacks-on-christians-tourists-and-others.html
https://ent.siteintelgroup.com/Multimedia/is-sinai-province-threatens-upcoming-egyptian-presidential-election-showcases-recent-attacks-in-video.html
https://ent.siteintelgroup.com/Multimedia/is-sinai-province-threatens-upcoming-egyptian-presidential-election-showcases-recent-attacks-in-video.html
https://www.wsj.com/articles/faraway-isis-branches-grow-as-caliphate-fades-in-syria-and-iraq-1526558401
https://www.wsj.com/articles/faraway-isis-branches-grow-as-caliphate-fades-in-syria-and-iraq-1526558401
https://www.cnn.com/2018/09/02/politics/isis-leader-killed-afghanistan/index.html
https://www.cnn.com/2018/09/02/politics/isis-leader-killed-afghanistan/index.html
http://www.defense.gov/News/News-Releases/News-Release-View/Article/1248198/statement-by-chief-pentagon-spokesperson-dana-w-white-on-death-of-isis-k-leader/
http://www.defense.gov/News/News-Releases/News-Release-View/Article/1248198/statement-by-chief-pentagon-spokesperson-dana-w-white-on-death-of-isis-k-leader/
http://www.defense.gov/News/News-Releases/News-Release-View/Article/1248198/statement-by-chief-pentagon-spokesperson-dana-w-white-on-death-of-isis-k-leader/
https://ent.siteintelgroup.com/Multimedia/is-khorasan-province-threatens-revenge-for-killing-of-deputy-leader-in-u-s-airstrike-in-afghanistan.html
https://ent.siteintelgroup.com/Multimedia/is-khorasan-province-threatens-revenge-for-killing-of-deputy-leader-in-u-s-airstrike-in-afghanistan.html
https://www.wsj.com/articles/green-berets-brace-for-islamic-state-offensive-in-afghanistan-1526412307
https://www.wsj.com/articles/green-berets-brace-for-islamic-state-offensive-in-afghanistan-1526412307


   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  89 

 

Rod Nordland, “Taliban Surge Routs ISIS in Northern Afghanistan,” New York Times, August 

1, 2018, https://www.nytimes.com/2018/08/01/world/asia/afghanistan-taliban-

isis.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimesworld. 

للتهديدات العابرة للحدود بتجميع بيانات من موقع النزاع املسلح ومشروع بيانات األحداث  CSISقام مشروع  .35

(ACLED )ولقياس النشاط واإليقاع التشغيلي، نظرت مشاريع . الذي نظر في نشاط خراسان الدولة اإلسالمية

املعركة التي : ألحداث التالية املتعلقة بكل مجموعةفي أنواع ا CSISالتهديدات العابرة للحدود التي وضعتها 

تكسب فيها الحكومة األرض، واملعركة التي ال يوجد فيها تغيير إقليمي، واملعركة التي يأخذ فيها املمثل غير 

 .الحكومي مكاسب أو إنشاء مقر أو قاعدة، والعنف ضد املدنيين، والعنف النائي

54. See, for example, “IS’ Khorasan Province Claims 110 Casualties in Coordinated Suicide 

Bombings at Afghan Intel HQ in Kabul,” SITE Intelligence Group, April 30, 2018, 

https://ent.siteintelgroup.com/Statements/is-khorasan-province-claims-110-casualties-in-

coordinated-suicide-bombings-at-afghan-intel-hq-in-kabul.html . 

55. Salman Masood, “Death Toll in Pakistan Suicide Bombing Rises to 128,” New York Times, 

July 14, 2018, https://www.nytimes.com/2018/07/14/world/asia/pakistan-suicide-

bombing-election.html. 

56. For a useful history of jihadist activity in Nigeria see Alexander Thurston, Boko Haram: The 

History of an African Jihadist Movement (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2018); 

and Jacob Zenn, ed., Boko Haram Beyond the Headlines: Analyses of Africa’s Enduring 

Insurgency (West Point, NY: Combating Terrorism Center, United States Military Academy, 

May 2018).  

57. Islamic State, “Wali Gharb Ifriqiya: Al-Shaykh Abu Mus’ab al-Barnawi,” Al-Naba’ 41, (August 

2016): 9, https://azelin.files.wordpress.com/2016/08/the-islamic-state-e2809cal-

nabacc84_-newsletter-4122.pdf  

58. See, for example, Thurston, Boko Haram, 276–278. 

مارس  0من . ، غير مؤرخةجامعة ماريالند في هذه األرقام مستمدة من بيانات قاعدة بيانات اإلرهاب العالمي .38

من . هجمات في البلدان األربعة ذات االهتمام 012، نفذت بوكو حرام حتى نهاية هذا العام التقويمي 8103

 .في الكاميرون 35و، في تشاد 82، في النيجر 82، كانوا في نيجيريا 888، هؤالء

60. On internal developments with the Islamic State West Africa, see “Cutting Out the Tumour 

from the Khawarij of Shekau by the Allegiance Pledge of the People of Nobility,” written by 

the two brothers, the sons of Sheikh Abu Yusuf al-Barnawi, 1439 AH/2018 CE, 

http://www.aymennjawad.org/21467/the-islamic-state-west-africa-province-vs-abu. 

https://www.nytimes.com/2018/08/01/world/asia/afghanistan-taliban-isis.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimesworld
https://www.nytimes.com/2018/08/01/world/asia/afghanistan-taliban-isis.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimesworld
https://ent.siteintelgroup.com/Statements/is-khorasan-province-claims-110-casualties-in-coordinated-suicide-bombings-at-afghan-intel-hq-in-kabul.html
https://ent.siteintelgroup.com/Statements/is-khorasan-province-claims-110-casualties-in-coordinated-suicide-bombings-at-afghan-intel-hq-in-kabul.html
https://www.nytimes.com/2018/07/14/world/asia/pakistan-suicide-bombing-election.html
https://www.nytimes.com/2018/07/14/world/asia/pakistan-suicide-bombing-election.html
https://azelin.files.wordpress.com/2016/08/the-islamic-state-e2809cal-nabacc84_-newsletter-4122.pdf
https://azelin.files.wordpress.com/2016/08/the-islamic-state-e2809cal-nabacc84_-newsletter-4122.pdf
http://www.aymennjawad.org/21467/the-islamic-state-west-africa-province-vs-abu


   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  91 

 

61. See, for example, U.S. Department of State, “State Department Terrorist Designations of ISIS 

in the Greater Sahara (ISIS-GS) and Adnan Abu Walid al-Sahrawi,” May 16, 2018, 

https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/05/282168.htm. 

62. See, for example, U.S. Department of State, “State Department Terrorist Designations of ISIS 

in the Greater Sahara (ISIS-GS) and Adnan Abu Walid al-Sahrawi.” 

للتهديدات العابرة للحدود بتجميع بيانات من موقع النزاع املسلح وموقع بيانات األحداث  CSISقام مشروع  .25

(ACLED )نظرت  ،التشغيليولقياس النشاط واإليقاع . الذي نظر في نشاط الدولة اإلسالمية الكبرى الصحراوية

املعركة : في أنواع األحداث التالية املتعلقة بكل مجموعة CSISمشاريع التهديدات العابرة للحدود التي وضعتها 

يها املمثل املعركة التي يأخذ ف إقليمي،واملعركة التي ال يوجد فيها تغيير  األرض،التي تحصل فيها الحكومة على 

 .والعنف النائي املدنيين،والعنف ضد  قاعدة،غير الحكومي مكاسب أو إنشاء مقر أو 

64. Josh Campbell, “The Islamic State ‘Presence’ in the Sahel is More Complicated Than its 

Affiliates Suggest,” CFR, June 1, 2018, https://www.cfr.org/blog/islamic-state-presence-

sahel-more-complicated-affiliates-suggest. 

65. On the establishment of a caliphate see, for example, Ayman al-Zawahiri, “General 

Guidelines for Jihad,” As-Sahab Media, 1434; Abu Bakr Naji, The Management of Savagery: 

The Most Critical Stage Through Which the Ummah Will Pass, Translated and Published by 

the John M. Olin Institute for Strategic Studies at Harvard University, May 23, 2006. 

66. Quoted in International Crisis Group, Yemen’s Al-Qaeda: Expanding the Base, Middle East 

Report no. 174 (Brussels: International Crisis Group, February 2, 2017), 14. 

67. Ayman al-Zawahiri, “General Guidelines for Jihad,” (As-Sahab Media, 1434), 4. 

 3املرجع نفسه .  .22

 0املرجع نفسه .  .28

70. Rukmini Callimachi, “In Timbuktu, Al-Qaeda Left Behind a Manifesto,” Associated Press, 

February 14, 2013; Charles Lister, “Jihadi Rivalry: The Islamic State Challenges al-Qaeda,” 

Brookings Doha Center, January 2016, https://www.brookings.edu/wp-

content/uploads/2016/07/en-jihadi-rivalry-2.pdf 

71. Ayman al-Zawahiri, “General Guidelines for Jihad,” (As-Sahab Media, 1434), 2. 

 0. املرجع نفسه .78

 0. املرجع نفسه .75

74. The data are from the Global Terrorism Database at http://www.start.umd.edu/gtd/. 

75. See, for example, Bruce Hoffman, “Al-Qaeda’s Resurrection.” 

https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/05/282168.htm
https://www.cfr.org/blog/islamic-state-presence-sahel-more-complicated-affiliates-suggest
https://www.cfr.org/blog/islamic-state-presence-sahel-more-complicated-affiliates-suggest
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/en-jihadi-rivalry-2.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/en-jihadi-rivalry-2.pdf
http://www.start.umd.edu/gtd/


   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  91 

 

من رئيس لجنة مجلس األمن عمال بالقرارات  8102يوليو /تموز  02، رسالة مؤرخة مجلس أمن األمم املتحدة .72

، القاعدة (داعش)بشأن الدولة اإلسالمية في العراق والشام ( 8103) 8835و( 8100) 0828و( 0888) 0827

 .00، بها املوجهة إلى رئيس مجلس األمنواألفراد واملجموعات واملشاريع والكيانات املرتبطة 

 

77. See, for example, “Amendments to the Terrorist Designations of al-Nusrah Front,” U.S. 

Department of State, May 31, 2018, 

https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/05/282880.html . 

78. See, for example, Seth Jones et al., “Al Qaeda’s Struggling Campaign in Syria,” CSIS, April 4, 

2018, https://www.csis.org/analysis/al-qaedas-struggling-campaign-syria . 

 املرجع نفسه. .78

80. Statement by Jama’at Ansar Furqan bi Bilad al-Sham, posted on Twitter, October 9, 2017. See 

“Ansar al Furqan In the Land of al-Sham Announces Establishment, Opposition to IS and 

Multi-National Agreements,” SITE Intelligence Group, October 11, 2017. 

81. Al-Jazeera interview with Hay’at Tahrir al-Sham’s head of political affairs: 

https://twitter.com/azelin/sta-

tus/1002178040905043968?ref_src=twcamp%5Eshare%7Ctwsrc%5Eios%7Ctwgr%5Eco

m.microsoft.Office.Outlook.compose-

shareextension%7Ctwcon%5E7100%7Ctwterm%5E0. 

82. See, for example, Heni Nsaibia, “Jihadists in the Sahel Region Formalize Merger,” Jihadology, 

https://jihadology.net/?s=jnim. 

83. See, for example, “AQAP–affiliated Newspaper Interviews Leader of Newly-Formed AQIM 

Branch in Mali,” SITE Intelligence Group, April 6, 2017, 

https://ent.siteintelgroup.com/Statements/aqap-affiliated-newspaper-interviews-leader-

of-newly-formed-aqim-branch-in-mali.html. 

84. See, for example, “Burkina Faso attack: French embassy targeted in Ouagadougou,” BBC, 

March 2, 2018, https://www.bbc.com/news/world-africa-43257453 ; “Militants in U.N. 

disguise explode car bombs, rockets at Mali bases, Reuters, April 14, 2018, 

https://www.reuters.com/article/us-mali-security/militants-in-u-n-disguise-explode-car-

bombs-rockets-at-mali-bases-idUSKBN1HL1BX  

رة للحدود بتجميع البيانات من موقع النزاع املسلح وموقع بيانات األحداث للتهديدات العاب CSISقام مشروع  .23

(ACLED ) الذي قام بدراسة نشاطJNIM .نظرت مشاريع التهديدات ولقياس النشاط واإليقاع التشغيلي ،

https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/05/282880.html
https://www.csis.org/analysis/al-qaedas-struggling-campaign-syria
https://twitter.com/azelin/status/1002178040905043968?ref_src=twcamp%5Eshare%7Ctwsrc%5Eios%7Ctwgr%5Ecom.microsoft.Office.Outlook.compose-shareextension%7Ctwcon%5E7100%7Ctwterm%5E0
https://twitter.com/azelin/status/1002178040905043968?ref_src=twcamp%5Eshare%7Ctwsrc%5Eios%7Ctwgr%5Ecom.microsoft.Office.Outlook.compose-shareextension%7Ctwcon%5E7100%7Ctwterm%5E0
https://twitter.com/azelin/status/1002178040905043968?ref_src=twcamp%5Eshare%7Ctwsrc%5Eios%7Ctwgr%5Ecom.microsoft.Office.Outlook.compose-shareextension%7Ctwcon%5E7100%7Ctwterm%5E0
https://twitter.com/azelin/status/1002178040905043968?ref_src=twcamp%5Eshare%7Ctwsrc%5Eios%7Ctwgr%5Ecom.microsoft.Office.Outlook.compose-shareextension%7Ctwcon%5E7100%7Ctwterm%5E0
https://jihadology.net/?s=jnim
https://ent.siteintelgroup.com/Statements/aqap-affiliated-newspaper-interviews-leader-of-newly-formed-aqim-branch-in-mali.html
https://ent.siteintelgroup.com/Statements/aqap-affiliated-newspaper-interviews-leader-of-newly-formed-aqim-branch-in-mali.html
https://www.bbc.com/news/world-africa-43257453
https://www.reuters.com/article/us-mali-security/militants-in-u-n-disguise-explode-car-bombs-rockets-at-mali-bases-idUSKBN1HL1BX
https://www.reuters.com/article/us-mali-security/militants-in-u-n-disguise-explode-car-bombs-rockets-at-mali-bases-idUSKBN1HL1BX


   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  92 

 

ها يكة التي تكسب فاملعر : في أنواع األحداث التالية املتعلقة بكل مجموعة CSISالعابرة للحدود التي وضعتها 

مي مكاسب و ، واملعركة التي يأخذ فيها املمثل غير الحكالتي ال يوجد فيها تغيير إقليمي ، واملعركةالحكومة األرض

 .، والعنف النائيأو إنشاء مقر أو قاعدة، والعنف ضد املدنيين

86. See, for example, Clifford Krauss, “BP and Statoil Pull Employees from Algeria Gas Fields 

After Attack,” New York Times, March 21, 2016, 

https://www.nytimes.com/2016/03/22/business/energy-environment/bp-and-statoil-

pull-employees-from-algeria-gas-fields-after-attack.html.  

87. See, for example, “AQIM Threatens Western Companies in North Africa and Sahel, Calls 

Muslims to Boycott,” SITE Intelligence Group, May 8, 2018, 

https://ent.siteintelgroup.com/Statements/aqim-threatens-western-companies-in-north-

africa-and-sahel-calls-muslims-to-boycott.html. 

للتهديدات العابرة للحدود بتجميع بيانات من موقع النزاع املسلح ومشروع بيانات األحداث  CSISع قام مشرو  .22

(ACLED )نظرت . الذي نظر في نشاط القاعدة في بالد املغرب اإلسالمي ، ولقياس النشاط واإليقاع التشغيلي 

املعركة : الية املتعلقة بكل مجموعةفي أنواع األحداث الت CSISمشاريع التهديدات العابرة للحدود التي وضعتها 

، واملعركة التي يأخذ فيها املمثل غير  التي تكسب فيها الحكومة األرض، واملعركة التي ال يوجد فيها تغيير إقليمي 

 .الحكومي مكاسب أو إنشاء مقر أو قاعدة، والعنف ضد املدنيين، والعنف النائي

89. See, for example, “AQIM Claims Killing 5 Algerian Soldiers in Bomb Blast in Tebessa,” SITE 

Intelligence Group, February 18, 2018, https://ent.siteintelgroup.com/Statements/aqim-

claims-killing-5-algerian-soldiers-in-bomb-blast-in-tebessa.html. 

90. See, for example, U.S. Department of the Treasury, “Counter Terrorism Designations and 

Removals,” June 20, 2016, https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-

Enforcement/Pages/20160630.aspx . 

91. See, for example, “AQIS Spokesman Clarifies Scope of Its Jihad as Entire Indian 

Subcontinent,” SITE Intelligence Group, September 9, 2014, 

https://ent.siteintelgroup.com/Jihadist-News/aqis-spokesman-clarifies-scope-of-its-jihad-

as-entire-indian-subcontinent.html 

92. See, for example, “AQIS Clarifies Targets of Karachi Naval Yard Attack As U.S., Indian 

Navies,” SITE Intelligence Group, September 30, 2014, 

https://ent.siteintelgroup.com/Jihadist-News/aqis-clarifies-targets-of-karachi-naval-yard-

attack-as-u-s-indian-navies.html 

https://www.nytimes.com/2016/03/22/business/energy-environment/bp-and-statoil-pull-employees-from-algeria-gas-fields-after-attack.html
https://www.nytimes.com/2016/03/22/business/energy-environment/bp-and-statoil-pull-employees-from-algeria-gas-fields-after-attack.html
https://ent.siteintelgroup.com/Statements/aqim-threatens-western-companies-in-north-africa-and-sahel-calls-muslims-to-boycott.html
https://ent.siteintelgroup.com/Statements/aqim-threatens-western-companies-in-north-africa-and-sahel-calls-muslims-to-boycott.html
https://ent.siteintelgroup.com/Statements/aqim-claims-killing-5-algerian-soldiers-in-bomb-blast-in-tebessa.html
https://ent.siteintelgroup.com/Statements/aqim-claims-killing-5-algerian-soldiers-in-bomb-blast-in-tebessa.html
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20160630.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20160630.aspx
https://ent.siteintelgroup.com/Jihadist-News/aqis-spokesman-clarifies-scope-of-its-jihad-as-entire-indian-subcontinent.html
https://ent.siteintelgroup.com/Jihadist-News/aqis-spokesman-clarifies-scope-of-its-jihad-as-entire-indian-subcontinent.html
https://ent.siteintelgroup.com/Jihadist-News/aqis-clarifies-targets-of-karachi-naval-yard-attack-as-u-s-indian-navies.html
https://ent.siteintelgroup.com/Jihadist-News/aqis-clarifies-targets-of-karachi-naval-yard-attack-as-u-s-indian-navies.html


   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  93 

 

93. See, for example, “Code of Conduct: Al Qaeda in the Subcontinent,” (As-Sahab Media 

Subcontinent, Shawal 1438 AH), https://azelin.files.wordpress.com/2017/06/al-

qacc84_idah-in-the-indian-subcontinent-22code-of-conduct22-en.pdf. 

 املرجع نفسه. .94

95. See, for example, U.S. Department of State, “Country Reports on Terrorism 2016,” 

https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2016/. 

96. “AQAP Claims Failed Airplane Strike,” SITE Intelligence Group, December 28, 2009, 

https://ent.siteintelgroup.com/Jihadist-News/aqap-claims-failed-airplane-strike.html. 

97. See, for example, U.S. Department of State, “Country Reports on Terrorism 2016.” 

98. “AQAP Publishes Interview with Official Regarding Military Situation on Fighters, Yemeni 

Public Perception of U.S. Forces,” SITE Intelligence Group, June 20, 2018, 

https://ent.siteintelgroup.com/Statements/aqap-publishes-interview-with-official-

regarding-military-situation-of-fighters-yemeni-public-perception-of-u-s-forces.html. 

للتهديدات العابرة للحدود بتجميع بيانات من موقع النزاع املسلح ومشروع بيانات األحداث  CSISقام مشروع  .88

(ACLED ) الذي نظر في نشاطAQAP . ولقياس النشاط واإليقاع التشغيلي، نظرت مشاريع التهديدات العابرة

املعركة التي تكسب فيها الحكومة : في أنواع األحداث التالية املتعلقة بكل مجموعة CSISللحدود التي وضعتها 

، واملعركة التي يأخذ فيها املمثل غير الحكومي مكاسب أو إنشاء  األرض، واملعركة التي ال يوجد فيها تغيير إقليمي 

 .مقر أو قاعدة، والعنف ضد املدنيين، والعنف النائي

100. United Nations Security Council, Letter dated 16 July 2018 from the Chair of the 

Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 

(2015) concerning Islamic State in Iraq and the Levant (Da’esh), Al-Qaida and associated 

individuals, groups, undertakings and entities addressed to the President of the Security 

Council, 9–10. 

101. See, for example, Seth G. Jones, Andrew Liepman, and Nathan Chandler, 

Counterterrorism and Counterinsurgency in Somalia: Assessing the Campaign Against al 

Shabaab (Santa Monica, CA: RAND, 2016); Robyn Kriel and Paul Cruickshank, “Source: 

‘Sophisticated’ laptop bomb on Somali plane got through X-ray machine,” CNN, February 

12, 2016, https://www.cnn.com/2016/02/11/africa/somalia-plane-bomb/index.html  

102. See, for example, Jason Burke, “Mogadishu bombing: al-Shabaab behind deadly 

blast, officials say,” Guardian, October 16, 017, 

https://azelin.files.wordpress.com/2017/06/al-qacc84_idah-in-the-indian-subcontinent-22code-of-conduct22-en.pdf
https://azelin.files.wordpress.com/2017/06/al-qacc84_idah-in-the-indian-subcontinent-22code-of-conduct22-en.pdf
https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2016/
https://ent.siteintelgroup.com/Jihadist-News/aqap-claims-failed-airplane-strike.html
https://ent.siteintelgroup.com/Statements/aqap-publishes-interview-with-official-regarding-military-situation-of-fighters-yemeni-public-perception-of-u-s-forces.html
https://ent.siteintelgroup.com/Statements/aqap-publishes-interview-with-official-regarding-military-situation-of-fighters-yemeni-public-perception-of-u-s-forces.html
https://www.cnn.com/2016/02/11/africa/somalia-plane-bomb/index.html


   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  94 

 

https://www.theguardian.com/world/2017/oct/16/mogadishu-bombing-al-shabaab-

behind-deadly-blast-officials-say  

103. Thomas Gibbons-Neff and Helene Cooper, “1 U.S. Soldier Is Killed and 4 Are 

Wounded in Somalia Firefight,” New York Times, June 8, 2018, 

https://www.nytimes.com/2018/06/08/world/africa/american-soldier-killed-somalia-

.html. 

104. Helene Cooper et al, “Navy SEAL Killed in Somalia in First U.S. Combat Death There 

Since 1993,” New York Times, May 5, 2017, 

https://www.nytimes.com/2017/05/05/world/africa/navy-seal-killed-in-raid-against-

islamic-militants-in-somalia.html. 

105. See, for example, “Letter from Usama Bin Laden to Mukhtar Abu al Zubayr,” CTC 

Westpoint, https://ctc.usma.edu/v2/wp-content/uploads/2013/10/Letter-from-Usama-

Bin-Laden-to-Mukhtar-Abu-al-Zubayr-Trnaslation.pdf  

106. See, for example, Seth Jones et al., “Al Qaeda’s Struggling Campaign in Syria.” 

107. See, for example, “Ahrar al-Sham General Commander Calls for Unity Among Rebel 

Groups and Civilians, Pledges to Defeat Enemies and Free Syria,” SITE Intelligence Group, 

December 1, 2016, https://ent.siteintelgroup.com/Multimedia/ahrar-al-sham-general-

commander-calls-for-unity-among-rebel-groups-and-civilians-pledges-to-defeat-enemies-

and-free-syria.html  

108. See, for example, Thomas Joscelyn, “Syrian rebel leader was bin Laden’s courier, 

now Zawahiri’s representative,” FDD, December 17, 2013, 

https://www.longwarjournal.org/archives/2013/12/aq_courier_rebel_leader_zawahiri.ph

p 

109. See, for example, Charles Lister, “The Urgency of Idlib, The Impending Regime 

Offensive and the Delicate Balance in Syria’s Northwest,” War on the Rocks, August 3, 2018, 

https://warontherocks.com/2018/08/the-urgency-of-idlib-the-impending-regime-

offensive-and-the-delicate-balance-in-syrias-northwest  

110. A good primary source on the Taliban is Alex Strick van Linschoten and Felix Kuehn, 

eds., The Taliban Reader: War, Islam and Politics in Their Own Words (New York: Oxford 

University Press, 2018). Also see Abdul Salam Zaeef, My Life with the Taliban (New York: 

Columbia University Press, 2012). 

https://www.theguardian.com/world/2017/oct/16/mogadishu-bombing-al-shabaab-behind-deadly-blast-officials-say
https://www.theguardian.com/world/2017/oct/16/mogadishu-bombing-al-shabaab-behind-deadly-blast-officials-say
https://www.nytimes.com/2018/06/08/world/africa/american-soldier-killed-somalia-.html
https://www.nytimes.com/2018/06/08/world/africa/american-soldier-killed-somalia-.html
https://www.nytimes.com/2017/05/05/world/africa/navy-seal-killed-in-raid-against-islamic-militants-in-somalia.html
https://www.nytimes.com/2017/05/05/world/africa/navy-seal-killed-in-raid-against-islamic-militants-in-somalia.html
https://ctc.usma.edu/v2/wp-content/uploads/2013/10/Letter-from-Usama-Bin-Laden-to-Mukhtar-Abu-al-Zubayr-Trnaslation.pdf
https://ctc.usma.edu/v2/wp-content/uploads/2013/10/Letter-from-Usama-Bin-Laden-to-Mukhtar-Abu-al-Zubayr-Trnaslation.pdf
https://ent.siteintelgroup.com/Multimedia/ahrar-al-sham-general-commander-calls-for-unity-among-rebel-groups-and-civilians-pledges-to-defeat-enemies-and-free-syria.html
https://ent.siteintelgroup.com/Multimedia/ahrar-al-sham-general-commander-calls-for-unity-among-rebel-groups-and-civilians-pledges-to-defeat-enemies-and-free-syria.html
https://ent.siteintelgroup.com/Multimedia/ahrar-al-sham-general-commander-calls-for-unity-among-rebel-groups-and-civilians-pledges-to-defeat-enemies-and-free-syria.html
https://www.longwarjournal.org/archives/2013/12/aq_courier_rebel_leader_zawahiri.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2013/12/aq_courier_rebel_leader_zawahiri.php
https://warontherocks.com/2018/08/the-urgency-of-idlib-the-impending-regime-offensive-and-the-delicate-balance-in-syrias-northwest
https://warontherocks.com/2018/08/the-urgency-of-idlib-the-impending-regime-offensive-and-the-delicate-balance-in-syrias-northwest


   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  95 

 

111. See, for example, “Afghan Taliban Confirms Death of Leader in Drone Strike, 

Announces Successor,” SITE Intelligence Group, May 25, 2016, 

https://ent.siteintelgroup.com/Statements/afghan-taliban-confirms-death-of-leader-in-

drone-strike-announces-successor.html. 

112. Ayman al-Zawahiri, “We March Forth on the Covenant.” See “Al-Qaeda Leader 

Ayman al-Zawahiri Pledges to New Afghan Taliban Chief.” 

  8102يوليو / تموز  02مجلس أمن األمم املتحدة، رسالة مؤرخة  .005
 
من رئيس لجنة مجلس األمن عمال

، (داعش)ي العراق والشام بشأن الدولة اإلسالمية ف( 8103) 8835و ( 8100)  0828و( 0888) 0827بالقرارات 

 .03القاعدة واألفراد واملجموعات واملشاريع والكيانات املرتبطة بها املوجهة إلى رئيس مجلس األمن، 

114. See, for example, United States of America v. Faisal Shahzad, United States District 

Court, Southern District of New York, Government’s Memorandum in Connection with the 

Sentencing of Faisal Shahzad, Document 13, Case 1:10-cr-00541- MGC, September 29, 

2010. 

115. LTG Ronald L. Burgess, World Wide Threat Assessment (Washington, DC: Defense 

Intelligence Agency, March 10, 2011). 

116. Michael E. Leiter, Director of the National Counterterrorism Center, “Understanding 

the Homeland Threat Landscape – Considerations for the 112th Congress,” (Hearing before 

the House Committee on Homeland Security, February 9, 2011); Leiter, “Nine Years after 

9/11: Confronting the Terrorist Threat to the Homeland,” (Hearing before the U.S. Senate 

Homeland Security and Government Affairs Committee, September 22, 2010). 

117. See, for example, “Al-Yaqeen Analyzes Mumbai Attacks,” SITE Intelligence Group, 

January 8, 2009, https://ent.siteintelgroup.com/Jihadist-News/site-intel-group-1-8-09-

yaqeen-mumbai-invasion-analysis.html. 

118. Verbatim Transcript of Combatant Status Review Tribunal Hearing for ISN 10016, 

Zayn al Abidin Muhammad Husayn [Abu Zubaydah], March 19, 2007. 

119. U.S. Department of the Treasury, Treasury Issues Sanctions against Lashkar-e 

Tayyiba Financial Facilitators (Washington, DC: U.S. Department of the Treasury, July 31, 

2018). 

120. Anderson, “Attacks in London and Manchester.” 

121. Europol, European Union Terrorism Situation and Trend Report (The Hague: 

European Union Agency for Law Enforcement Cooperation, 2018), 27. Emphasis added. 

https://ent.siteintelgroup.com/Statements/afghan-taliban-confirms-death-of-leader-in-drone-strike-announces-successor.html
https://ent.siteintelgroup.com/Statements/afghan-taliban-confirms-death-of-leader-in-drone-strike-announces-successor.html
https://ent.siteintelgroup.com/Jihadist-News/site-intel-group-1-8-09-yaqeen-mumbai-invasion-analysis.html
https://ent.siteintelgroup.com/Jihadist-News/site-intel-group-1-8-09-yaqeen-mumbai-invasion-analysis.html


   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  96 

 

122. On the security dilemma and internal war see Barry R. Posen, “The Security 

Dilemma and Ethnic Conflict,” Survival 35, no. 1 (1993): 27–47; David A. Lake and Donald 

Rothchild, eds., The International Spread of Ethnic Conflict (Princeton, NJ: Princeton 

University Press, 1998). 

د ، إذ إن  الخطوات التي تتخذها املجموعة لزيادة أمانها قد تتسبب في ردو عضلة"م"هذا الوضع هو  .085

 فعل يمكن أن تجعلها أقل أمان
 
 .في النهاية ا

124. On the rebranding in Syria see Seth G. Jones, Charles Vallee, and Maxwell B. 

Markusen, Al Qaeda’s Struggling Campaign in Syria: Past, Present, and Future (Washington, 

DC: Center for Strategic and International Studies, April 2018); Charles Lister, “How Al-

Qa’ida Lost Control of Its Syrian Affiliate: The Inside Story,” 1–8. 

125. United Nations Security Council, Letter dated 16 July 2018 from the Chair of the 

Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 

(2015) concerning Islamic State in Iraq and the Levant (Da’esh), Al-Qaida and associated 

individuals, groups, undertakings and entities addressed to the President of the Security 

Council, 3. 

 

 الرابع الفصل

1. Unmanned Systems Integrated Roadmap (Washington, DC: U.S. Department of Defense, 

2013) https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/DOD-USRM-2013.pdf . 

 

2. Statement of Christopher A. Wray, Director, Federal Bureau of Investigation, Testimony 

Before the Committee on Homeland Security and Government Affairs, United States Senate, 

October 10, 2018, p. 8, https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Testimony-Wray-

2018-10-10.pdf. Emphasis added 

3. Avery Plaw and Elizabeth Santoro, “Hezbollah’s Drone Program Sets Precedents for Non-

State Actors,” Jamestown Foundation, November 10, 2017, 

https://jamestown.org/program/hezbollahs-drone-program-sets-precedents-non-state-

actors/. 

4. Avery Plaw and Elizabeth Santoro, “Hezbollah’s Drone Program Sets Precedents for Non-

State Actors” 

https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/DOD-USRM-2013.pdf
https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Testimony-Wray-2018-10-10.pdf
https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Testimony-Wray-2018-10-10.pdf
https://jamestown.org/program/hezbollahs-drone-program-sets-precedents-non-state-actors/
https://jamestown.org/program/hezbollahs-drone-program-sets-precedents-non-state-actors/


   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  97 

 

5. Statement of Christopher A. Wray, Director, Federal Bureau of Investigation, Testimony 

Before the Committee on Homeland Security and Government Affairs, United States Senate, 

October 10, 2018, p. 8, https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Testimony-Wray-

2018-10-10.pdf  

6. Steven Stalinsky and R. Sosnow, “A Decade Of Jihadi Organizations’ Use Of Drones—From 

Early Experiments By Hezbollah, Hamas, And Al-Qaeda To Emerging National Security Crisis 

For The West As ISIS Launches First Attack Drones,” MEMRI, February 21, 2017, 

https://www.memri.org/reports/decade-jihadi-organizations-use-drones-%E2%80%93-

early-experiments-hizbullah-hamas-and-al-qaeda#ISIS%20Anchor. 

7. Avery Plaw and Elizabeth Santoro, “Hezbollah’s Drone Program Sets Precedents for Non-

State Actors” 

8. See, for example, Don Rassler, The Islamic State and Drones: Supply, Scale, and Future 

Threats (West Point, NY: Combatting Terrorist Center at West Point, United States Military 

Academy, July 2018). 

9. “Exclusive: IS Group’s Armoured Drones Attack from the Skies in Battle For Raqqa,” 

France24, June 26, 2017. 

10. Jeff Schogol, “ISIS using small drones to drop bombs on Iraqis,” Military Times, January 11, 

2017, https://www.militarytimes.com/news/your-military/2017/01/11/isis-using-small-

drones-to-drop-bombs-on-iraqis/. 

 

11. Steven Stalinsky and R. Sosnow, “A Decade Of Jihadi Organizations’ Use Of Drones—From 

Early Experiments By Hezbollah, Hamas, And Al-Qaeda To Emerging National Security Crisis 

For The West As ISIS Launches First Attack Drones.” 

12. Nathalie Guibert, “Irak : Paris confirme qu’un drone piégé a blessé deux membres des forces 

spéciales françaises à Erbil,” Lemonde, October 12, 2016, https://www.lemonde.fr/proche-

orient/article/2016/10/11/irak-deux-commandos-francais-gravement-blesses-a-erbil-par-

un-drone-piege_5011751_3218.html#meter_toaster. 

13. Anshel Pfeffer, “The Future Drone Warfare Lab,” Haaretz, January 27, 2018, 

https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/new-dawn-for-drone-warfare-in-

gaza-1.5762275. 

https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Testimony-Wray-2018-10-10.pdf
https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Testimony-Wray-2018-10-10.pdf
https://www.memri.org/reports/decade-jihadi-organizations-use-drones-%E2%80%93-early-experiments-hizbullah-hamas-and-al-qaeda#ISIS%20Anchor
https://www.memri.org/reports/decade-jihadi-organizations-use-drones-%E2%80%93-early-experiments-hizbullah-hamas-and-al-qaeda#ISIS%20Anchor
https://www.militarytimes.com/news/your-military/2017/01/11/isis-using-small-drones-to-drop-bombs-on-iraqis/
https://www.militarytimes.com/news/your-military/2017/01/11/isis-using-small-drones-to-drop-bombs-on-iraqis/
https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/10/11/irak-deux-commandos-francais-gravement-blesses-a-erbil-par-un-drone-piege_5011751_3218.html#meter_toaster
https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/10/11/irak-deux-commandos-francais-gravement-blesses-a-erbil-par-un-drone-piege_5011751_3218.html#meter_toaster
https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/10/11/irak-deux-commandos-francais-gravement-blesses-a-erbil-par-un-drone-piege_5011751_3218.html#meter_toaster
https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/new-dawn-for-drone-warfare-in-gaza-1.5762275
https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/new-dawn-for-drone-warfare-in-gaza-1.5762275


   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  98 

 

14. “Inside the ISIS drone factory: Seized Mosul warehouse reveals the jihadis’ crude 

reconnaissance planes and deadly four-wheeled robot bombs,” Daily Mail, June 30, 2017, 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4655420/ISIS-drone-factory-seized-Iraqi-forces-

Mosul.html. 

15. Natasha Bajema and Diane DiEullis, “Peril and Promise: Emerging Technologies and WMD,” 

National Defense University, October 12, 2016, 

http://wmdcenter.ndu.edu/Publications/Publication-View/Article/1181150/peril-and-

promise-emerging-technologies-and-wmd/. 

 املرجع نفسه. .02

 املرجع نفسه. .07

18. Scott Smith, Venezuela detains 6 in failed drone attack aimed at Maduro,” Washington Post, 

August 5, 2018, https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/venezuelan-

government-drone-strikes-targeted-maduro/2018/08/04/01034d9a-9846-11e8-818b-

e9b7348cd87d_story.html?noredirect=on&utm_term=.444c54ac5b0a  

19. Natasha Bajema and Diane DiEullis, “Peril and Promise: Emerging Technologies and WMD.” 

 املرجع نفسه. .81

 البيانات واملعلومات لهذا الرقم تأتي من تقديرات املؤلف .80

22. Christopher P. Cavas, “New Houthi weapon emerges: a drone boat,” DefenseNews, February 

19, 2017, https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/idex/2017/02/19/new-

houthi-weapon-emerges-a-drone-boat/. 

 

23. Judah Ari Gross, “IDF says it targeted ‘advanced’ Hamas naval capabilities in Gaza airstrikes,” 

Times of Israel, May 30, 2018, https://www.timesofisrael.com/idf-says-it-targeted-hamas-

submarine-drones-in-gaza-airstrikes/. 

24. Greg Miller and Souad Mekhennet, “Inside the surreal world of the Islamic State’s 

propaganda machine,” Washington Post, November 20, 2015, 

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/inside-the-islamic-states-

propaganda-machine/2015/11/20/051e997a-8ce6-11e5-acff-

673ae92ddd2b_story.html?utm_term=.e92f675db9a2/ 

25. P.W. Singer and Emerson T. Brooking, LikeWar: The Weaponization of Social Media (New 

York: Houghton Mifflin Harcourt, 2018), 5. 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4655420/ISIS-drone-factory-seized-Iraqi-forces-Mosul.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4655420/ISIS-drone-factory-seized-Iraqi-forces-Mosul.html
http://wmdcenter.ndu.edu/Publications/Publication-View/Article/1181150/peril-and-promise-emerging-technologies-and-wmd/
http://wmdcenter.ndu.edu/Publications/Publication-View/Article/1181150/peril-and-promise-emerging-technologies-and-wmd/
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/venezuelan-government-drone-strikes-targeted-maduro/2018/08/04/01034d9a-9846-11e8-818b-e9b7348cd87d_story.html?noredirect=on&utm_term=.444c54ac5b0a
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/venezuelan-government-drone-strikes-targeted-maduro/2018/08/04/01034d9a-9846-11e8-818b-e9b7348cd87d_story.html?noredirect=on&utm_term=.444c54ac5b0a
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/venezuelan-government-drone-strikes-targeted-maduro/2018/08/04/01034d9a-9846-11e8-818b-e9b7348cd87d_story.html?noredirect=on&utm_term=.444c54ac5b0a
https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/idex/2017/02/19/new-houthi-weapon-emerges-a-drone-boat/
https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/idex/2017/02/19/new-houthi-weapon-emerges-a-drone-boat/
https://www.timesofisrael.com/idf-says-it-targeted-hamas-submarine-drones-in-gaza-airstrikes/
https://www.timesofisrael.com/idf-says-it-targeted-hamas-submarine-drones-in-gaza-airstrikes/
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/inside-the-islamic-states-propaganda-machine/2015/11/20/051e997a-8ce6-11e5-acff-673ae92ddd2b_story.html?utm_term=.e92f675db9a2/
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/inside-the-islamic-states-propaganda-machine/2015/11/20/051e997a-8ce6-11e5-acff-673ae92ddd2b_story.html?utm_term=.e92f675db9a2/
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/inside-the-islamic-states-propaganda-machine/2015/11/20/051e997a-8ce6-11e5-acff-673ae92ddd2b_story.html?utm_term=.e92f675db9a2/


   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  99 

 

26. David Patrikarakos, “Social Media Networks Are the Handmaiden to Dangerous 

Propaganda,” Time, November 2, 2017, http://time.com/5008076/nyc-terror-attack-isis-

facebook-russia/. 

واشنطن )8105أبريل  03ملخص غير مبوب ملعلومات املناولة واملشاركة قبل التفجيرات ماراثون بوسطن  .87

 81، (8100، أبريل مكتب مدير االستخبارات الوطنية: مةالعاص

. https://www.oig.dhs.gov/assets/Mgmt/2014/OIG_Bos_Marathon_Bom_Rev_Apr14.pdf 

28. Declan Walsh and Suliman Ali Zway, “A Facebook War: Libyans Battle on the Streets and 

on Screens,” New York Times, September 4, 2018, 

https://www.nytimes.com/2018/09/04/world/middleeast/libya-facebook.html. 

29. Stacey Yuen, “It’s not just Russia—terror financiers are also using social media 

propaganda,” CNBC, December 18, 2017, https://www.cnbc.com/2017/12/18/social-

media-propaganda-terror-financiers-operate-on-internet.html. 

30. J.M. Berger and Jonathon Morgan, “The ISIS Twitter Census,” Brookings, March 2015, 

https://www.brookings.edu/wp-

content/uploads/2016/06/isis_twitter_census_berger_morgan.pdf  

31. Rita Katz, “Follow ISIS on Twitter: A Special Report on the Use of Social Media by Jihadists,” 

SITE, http://news.siteintelgroup.com/blog/index.php/component/content/article/21-

jihad/4395-follow-isis-on-twitter?Itemid=122. 

 املرجع نفسه. .58

 املرجع نفسه. .55

 

34. Rita Katz, “IS: From Twitter.com to Friendica.edu,” SITE, July 17, 2014, 

http://news.siteintelgroup.com/blog/index.php/categories/jihad/entry/210-is-from-

twitter-com-to-friendica-eu . 

35. See, for example, Friendica’s homepage, accessible at: https://friendi.ca/. 

36. Rita Katz, “IS: From Twitter.com to Friendica.edu” 

37. “Islamic State Tries Diaspora and Quitter as Social Media Alternatives,” SITE, July 22, 2014, 

http://news.siteintelgroup.com/blog/index.php/categories/jihad/entry/213-islamic-state-

tries-diaspora-and-quitter-as-social-media-alternatives . 

http://time.com/5008076/nyc-terror-attack-isis-facebook-russia/
http://time.com/5008076/nyc-terror-attack-isis-facebook-russia/
https://www.oig.dhs.gov/assets/Mgmt/2014/OIG_Bos_Marathon_Bom_Rev_Apr14.pdf
https://www.nytimes.com/2018/09/04/world/middleeast/libya-facebook.html
https://www.cnbc.com/2017/12/18/social-media-propaganda-terror-financiers-operate-on-internet.html
https://www.cnbc.com/2017/12/18/social-media-propaganda-terror-financiers-operate-on-internet.html
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/isis_twitter_census_berger_morgan.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/isis_twitter_census_berger_morgan.pdf
http://news.siteintelgroup.com/blog/index.php/component/content/article/21-jihad/4395-follow-isis-on-twitter?Itemid=122
http://news.siteintelgroup.com/blog/index.php/component/content/article/21-jihad/4395-follow-isis-on-twitter?Itemid=122
http://news.siteintelgroup.com/blog/index.php/categories/jihad/entry/210-is-from-twitter-com-to-friendica-eu
http://news.siteintelgroup.com/blog/index.php/categories/jihad/entry/210-is-from-twitter-com-to-friendica-eu
https://friendi.ca/
http://news.siteintelgroup.com/blog/index.php/categories/jihad/entry/213-islamic-state-tries-diaspora-and-quitter-as-social-media-alternatives
http://news.siteintelgroup.com/blog/index.php/categories/jihad/entry/213-islamic-state-tries-diaspora-and-quitter-as-social-media-alternatives


   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  111 

 

38. Katie Benner, “Twitter Suspends 235,000 More Accounts Over Extremism,” New York 

Times, August 18, 2016, https://www.nytimes.com/2016/08/19/technology/twitter-

suspends-accounts-extremism.html . 

39. See, for example, the Counter Extremism Project’s page “Terrorists on Telegram,” 

https://www.counterextremism.com/terrorists-on-telegram . 

40. Belinda Baah and Nika Naghavi, Beyond the Basics: How Smartphones Will Drive Future 

Opportunities for the Mobile Money Industry (London: GSMA, 2018), 5. 

41. Baah and Naghavi, Beyond the Basics, 5. 

42. Daniel R. Coats, Worldwide Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community 

(Washington, DC: Office of the Director of National Intelligence, March 2018), 

https://www.dni.gov/files/documents/Newsroom/Testimonies/2018-ATA---Unclassified-

SSCI.pdf. 

43. See, for example, Merriam-Webster’s definition for “Artificial Intelligence” at 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/artificial%20intelligence/. 

44. “Pair Accused of Driverless Car Bomb Plot,” Times (London), September 5, 2018, 

https://www.thetimes.co.uk/article/chesterfield-jihadists-in-driverless-car-bomb-plot-

xltcgcql9. 

45. Chris Meserole, “Wars of none: AI, big data, and the future of insurgency,” Brookings, July 2, 

2018, https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/07/02/wars-of-none-ai-

big-data-and-the-future-of-insurgency  

 

46. “The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation,” 

February 2018, https://img1.wsimg.com/blobby/go/3d82daa4-97fe-4096-9c6b-

376b92c619de/downloads/1c6q2kc4v_50335.pdf  

47. “Counter-Unmanned Aircraft System (CUAS) Capability for Battalion-and-Below 

Operations,” The National Academics of Sciences, Engineering, Medicine, 

https://www.nap.edu/catalog/24747/counter-unmanned-aircraft-system-cuas-capability-

for-battalion-and-below-operations. 

48. John Markoff, “As Artificial Intelligence Evolves, So Does Its Criminal Potential,” New York 

Times, October 23, 2016, https://www.nytimes.com/2016/10/24/technology/artificial-

intelligence-evolves-with-its-criminal-potential.html ; Daveed Gartenstein-Ross, “Terrorists 

https://www.nytimes.com/2016/08/19/technology/twitter-suspends-accounts-extremism.html
https://www.nytimes.com/2016/08/19/technology/twitter-suspends-accounts-extremism.html
https://www.counterextremism.com/terrorists-on-telegram
https://www.dni.gov/files/documents/Newsroom/Testimonies/2018-ATA---Unclassified-SSCI.pdf
https://www.dni.gov/files/documents/Newsroom/Testimonies/2018-ATA---Unclassified-SSCI.pdf
https://www.merriam-webster.com/dictionary/artificial%20intelligence/
https://www.thetimes.co.uk/article/chesterfield-jihadists-in-driverless-car-bomb-plot-xltcgcql9
https://www.thetimes.co.uk/article/chesterfield-jihadists-in-driverless-car-bomb-plot-xltcgcql9
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/07/02/wars-of-none-ai-big-data-and-the-future-of-insurgency
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/07/02/wars-of-none-ai-big-data-and-the-future-of-insurgency
https://img1.wsimg.com/blobby/go/3d82daa4-97fe-4096-9c6b-376b92c619de/downloads/1c6q2kc4v_50335.pdf
https://img1.wsimg.com/blobby/go/3d82daa4-97fe-4096-9c6b-376b92c619de/downloads/1c6q2kc4v_50335.pdf
https://www.nap.edu/catalog/24747/counter-unmanned-aircraft-system-cuas-capability-for-battalion-and-below-operations
https://www.nap.edu/catalog/24747/counter-unmanned-aircraft-system-cuas-capability-for-battalion-and-below-operations
https://www.nytimes.com/2016/10/24/technology/artificial-intelligence-evolves-with-its-criminal-potential.html
https://www.nytimes.com/2016/10/24/technology/artificial-intelligence-evolves-with-its-criminal-potential.html


   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  111 

 

Are Going to Use Artificial Intelligence,” Defense One, May 3, 2018, 

https://www.defenseone.com/ideas/2018/05/terrorists-are-going-use-

artificialintelligence/147944/?oref=DefenseOneTCO . 

49. Daveed Gartenstein-Ross, “Terrorists Are Going to Use Artificial Intelligence.” 

50. “The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation.” 

 املرجع نفسه. .30

52. Daveed Gartenstein-Ross, “Terrorists Are Going to Use Artificial Intelligence.” 

53. See, for example, “Going Dark” on the FBI’s Operational Technology page, which can be 

found at https://www.fbi.gov/services/operational-technology/going-dark . 

54. “Jihadi software promises secure Web contacts,” Reuters, January 18, 2008, 

https://www.reuters.com/article/us-internet-islamists-software-

idUSL1885793320080118 ; Robert Graham, “How Terrorists Use Encryption,” CTC 

Sentinel, June 2016, https://ctc.usma.edu/app/uploads/2016/06/CTC-

SENTINEL_Vol9Iss614.pdf. 

55. Paul Cruickshank, “Did NSA leaks help al Qaeda?” CNN, June 25, 2013, 

http://security.blogs.cnn.com/2013/06/25/did-nsa-leaks-help-al-qaeda/. 

56. Alexander Meleagrou-Hitchens and Seamus Hughes, “The Threat to the United States from 

the Islamic State’s Virtual Entrepreneurs,” CTC Sentinel 10, no. 3 (March 2017): 1–8. 

57. Lesley Stahl, “The Encryption Debate,” CBS, March 13, 2016, 

https://www.cbsnews.com/news/60-minutes-encryption-debate-lesley-stahl/ ; Michael 

Birnbaum et al., “Paris attack planners used encrypted apps, investigators believe,” 

Washington Post, December 17, 2015, 

https://www.washingtonpost.com/world/europe/paris-attack-planners-used-encrypted-

apps-investigators-believe /2015/12/17/e798d288-a4de-11e5-8318-

bd8caed8c588_story.html ?noredirect=on&utm_term=.4a874f8eb058; Robert Graham, 

“How Terrorists Use Encryption,” CTC Sentinel, June 2016, 

https://ctc.usma.edu/app/uploads/2016/06/CTC-SENTINEL_Vol9Iss614.pdf . 

58. See, for example, “Issue 9 of French-language ISIS magazine ‘Dar al-Islam’ Offers 

Operational Advice For Informational Security,” MEMRI, May 4, 2016, 

http://cjlab.memri.org/lab-projects/tracking-jihadi-terrorist-use-of-social-media/issue-9-

https://www.defenseone.com/ideas/2018/05/terrorists-are-going-use-artificialintelligence/147944/?oref=DefenseOneTCO
https://www.defenseone.com/ideas/2018/05/terrorists-are-going-use-artificialintelligence/147944/?oref=DefenseOneTCO
https://www.fbi.gov/services/operational-technology/going-dark
https://www.reuters.com/article/us-internet-islamists-software-idUSL1885793320080118
https://www.reuters.com/article/us-internet-islamists-software-idUSL1885793320080118
https://ctc.usma.edu/app/uploads/2016/06/CTC-SENTINEL_Vol9Iss614.pdf
https://ctc.usma.edu/app/uploads/2016/06/CTC-SENTINEL_Vol9Iss614.pdf
http://security.blogs.cnn.com/2013/06/25/did-nsa-leaks-help-al-qaeda/
https://www.cbsnews.com/news/60-minutes-encryption-debate-lesley-stahl/
https://www.washingtonpost.com/world/europe/paris-attack-planners-used-encrypted-apps-investigators-believe%20/2015/12/17/e798d288-a4de-11e5-8318-bd8caed8c588_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/europe/paris-attack-planners-used-encrypted-apps-investigators-believe%20/2015/12/17/e798d288-a4de-11e5-8318-bd8caed8c588_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/europe/paris-attack-planners-used-encrypted-apps-investigators-believe%20/2015/12/17/e798d288-a4de-11e5-8318-bd8caed8c588_story.html
https://ctc.usma.edu/app/uploads/2016/06/CTC-SENTINEL_Vol9Iss614.pdf
http://cjlab.memri.org/lab-projects/tracking-jihadi-terrorist-use-of-social-media/issue-9-of-french-language-isis-magazine-dar-al-islam-offers-operational-advice-for-information-security/


   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  112 

 

of-french-language-isis-magazine-dar-al-islam-offers-operational-advice-for-information-

security/ ; Robert Graham, “How Terrorists Use Encryption.” 

59. See, for example, “International Criminal Communication Service Dismanled,” FBI, March 

16, 2018, https://www.fbi.gov/news/stories/phantom-secure-takedown-031618 . 

 رجع نفسه.امل .21

61. Adam Szubin, National Terrorist Financing Risk Assessment 2015 (Washington, DC: U.S. 

Department of the Treasury, June 2015), https://www.treasury.gov/resource-

center/terrorist-illicitfinance/Documents/National%20Terrorist%20Financ-

ing%20Risk%20Assessment%20%E2%80%93%2006-12-2015.pdf. 

62. See, for example, Joshua Baron, Angela O’Mahony, David Manheim, and Cynthia Dion-

Schwarz, National Implications of Virtual Currency: Examining the Potential for Non-state 

Actor Deployment (Santa Monica, CA: RAND, 2015). 

63. Yaya Fanusie, “The New Frontier in Terror Fundraising: Bitcoin,” Cipher Brief, August 24, 

2016, https://www.thecipherbrief.com/column/private-sector/the-new-frontier-in-terror-

fundraising-bitcoin ; Zachary K. Goldman et al., “Terrorist Use of Virtual Currencies,” Center 

for a New American Security, May 2017, https://www.lawandsecurity.org/wp-

content/uploads/2017/05/CLSCNASReport-TerroristFinancing-Final.pdf . 

64. Adam Taylor, “The Islamic State (or someone pretending to be it) is trying to raise funds 

using Bitcoin,” Washington Post, June 9, 2015, 

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/06/09/the-islamic-state-

or-someone-pretending-to-be-it-is-trying-to-raise-funds-using-

bitcoin/?utm_term=.23e861fc8949. 

 

65. Tom Cheshire, “Global Jihad ‘Could Be Funded With Bitcoin,’” Skynews, July 7, 2018, 

https://news.sky.com/story/global-jihad-could-be-funded-with-bitcoin-10397720 ; Rob 

Wile, “Supporter of Extremist Group ISIS Explains How Bitcoin Could Be Used to Fund 

Jihad,” Business Insider, July 8, 2014, http://www.businessinsider.com/isis-supporter-

outlines-how-to-support-terror-group-with-bitcoin-2014-7 ; A translation of the original 

document can be found here: https://www.scribd.com/doc/233035817/btcedit-

21?campaign=SkimbitLtd&ad_group=35871X943606X5777e726826c23c365c4e98d1d0

b852f&keyword=660149026&source=hp_affiliate&medium=affiliate 

http://cjlab.memri.org/lab-projects/tracking-jihadi-terrorist-use-of-social-media/issue-9-of-french-language-isis-magazine-dar-al-islam-offers-operational-advice-for-information-security/
http://cjlab.memri.org/lab-projects/tracking-jihadi-terrorist-use-of-social-media/issue-9-of-french-language-isis-magazine-dar-al-islam-offers-operational-advice-for-information-security/
https://www.fbi.gov/news/stories/phantom-secure-takedown-031618
https://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicitfinance/Documents/National%20Terrorist%20Financing%20Risk%20Assessment%20%E2%80%93%2006-12-2015.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicitfinance/Documents/National%20Terrorist%20Financing%20Risk%20Assessment%20%E2%80%93%2006-12-2015.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicitfinance/Documents/National%20Terrorist%20Financing%20Risk%20Assessment%20%E2%80%93%2006-12-2015.pdf
https://www.thecipherbrief.com/column/private-sector/the-new-frontier-in-terror-fundraising-bitcoin
https://www.thecipherbrief.com/column/private-sector/the-new-frontier-in-terror-fundraising-bitcoin
https://www.lawandsecurity.org/wp-content/uploads/2017/05/CLSCNASReport-TerroristFinancing-Final.pdf
https://www.lawandsecurity.org/wp-content/uploads/2017/05/CLSCNASReport-TerroristFinancing-Final.pdf
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/06/09/the-islamic-state-or-someone-pretending-to-be-it-is-trying-to-raise-funds-using-bitcoin/?utm_term=.23e861fc8949
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/06/09/the-islamic-state-or-someone-pretending-to-be-it-is-trying-to-raise-funds-using-bitcoin/?utm_term=.23e861fc8949
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/06/09/the-islamic-state-or-someone-pretending-to-be-it-is-trying-to-raise-funds-using-bitcoin/?utm_term=.23e861fc8949
https://news.sky.com/story/global-jihad-could-be-funded-with-bitcoin-10397720
http://www.businessinsider.com/isis-supporter-outlines-how-to-support-terror-group-with-bitcoin-2014-7
http://www.businessinsider.com/isis-supporter-outlines-how-to-support-terror-group-with-bitcoin-2014-7
https://www.scribd.com/doc/233035817/btcedit-21?campaign=SkimbitLtd&ad_group=35871X943606X5777e726826c23c365c4e98d1d0b852f&keyword=660149026&source=hp_affiliate&medium=affiliate
https://www.scribd.com/doc/233035817/btcedit-21?campaign=SkimbitLtd&ad_group=35871X943606X5777e726826c23c365c4e98d1d0b852f&keyword=660149026&source=hp_affiliate&medium=affiliate
https://www.scribd.com/doc/233035817/btcedit-21?campaign=SkimbitLtd&ad_group=35871X943606X5777e726826c23c365c4e98d1d0b852f&keyword=660149026&source=hp_affiliate&medium=affiliate


   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  113 

 

66. “Virginia Teen Pleads Guilty to Providing Material Support to ISIL,” Department of Justice, 

June 11, 2015, https://www.justice.gov/opa/pr/virginia-teen-pleads-guilty-providing-

material-support-isil 

67. Resty Woro Yuinar, “Bitcoin, PayPal Used to Finance Terrorism, Indonesian Agency Says,” 

Wall Street Journal, January 10, 2017, https://www.wsj.com/articles/bitcoin-paypal-used-

to-finance-terrorism-indonesian-agency-says-1483964198. 

68. SITE Intelligence Group. June, 2018, https://ent.siteintelgroup.com/Dark-Web-and-Cyber-

Security/echoing-ramadan-request-german-jihadi-magazine-staff-asks-for-bitcoin-

donations-for-eid.html 

69. Justin Scheck and Shane Shifflett, “How Dirty Money Disappears Into the Black Hole of 

Cryptocurrency,” Wall Street Journal, September 28, 2018, 

https://www.wsj.com/articles/how-dirty-money-disappears-into-the-black-hole-of-

cryptocurrency-1538149743. 

70. Aaron Stanley, “U.S. Secret Service: Action Needed to Address Anonymous 

Cryptocurrencies,” Forbes, June 20, 2018, 

https://www.forbes.com/sites/astanley/2018/06/20/u-s-secret-service-action-needed-to-

address-anonymous-cryptocurrencies/#130bb9ed3ca1. 

71. Scheck and Shifflett, “How Dirty Money Disappears Into the Black Hole of 

Cryptocurrency.” 

72. Baron, National Implications of Virtual Currency, 29–31. 

 

73. The drop was from January 2018 to August 2018. Steven Russolillo, Paul Vigna, and Akane 

Otani, “Cryptocurrency Market Plumbs New Depths in 2018,” Wall Street Journal, August 

14, 2018, https://www.wsj.com/articles/cryptocurrency-market-plumbs-new-depths-in-

2018-1534241274?mod=article_inline . On challenges with cryptocurrencies, also see 

Steven Russolillo, “Crypto Meets Wall Street as Bitcoin Mining Giant Bitmain Files for IPO,” 

Wall Street Journal, September 27, 2018, https://www.wsj.com/articles/crypto-meets-

wall-street-as-bitcoin-mining-giant-bitmain-files-for-ipo-1538031646?mod=-

searchresults&page=1&pos=1. 

74. Lillian Ablon, et al., Markets for Cybercrime Tools and Stolen Data: Hackers’ Bazaar (Santa 

Monica, CA: RAND, 2014). 

https://www.justice.gov/opa/pr/virginia-teen-pleads-guilty-providing-material-support-isil
https://www.justice.gov/opa/pr/virginia-teen-pleads-guilty-providing-material-support-isil
https://www.wsj.com/articles/bitcoin-paypal-used-to-finance-terrorism-indonesian-agency-says-1483964198
https://www.wsj.com/articles/bitcoin-paypal-used-to-finance-terrorism-indonesian-agency-says-1483964198
https://ent.siteintelgroup.com/Dark-Web-and-Cyber-Security/echoing-ramadan-request-german-jihadi-magazine-staff-asks-for-bitcoin-donations-for-eid.html
https://ent.siteintelgroup.com/Dark-Web-and-Cyber-Security/echoing-ramadan-request-german-jihadi-magazine-staff-asks-for-bitcoin-donations-for-eid.html
https://ent.siteintelgroup.com/Dark-Web-and-Cyber-Security/echoing-ramadan-request-german-jihadi-magazine-staff-asks-for-bitcoin-donations-for-eid.html
https://www.wsj.com/articles/how-dirty-money-disappears-into-the-black-hole-of-cryptocurrency-1538149743
https://www.wsj.com/articles/how-dirty-money-disappears-into-the-black-hole-of-cryptocurrency-1538149743
https://www.forbes.com/sites/astanley/2018/06/20/u-s-secret-service-action-needed-to-address-anonymous-cryptocurrencies/#130bb9ed3ca1
https://www.forbes.com/sites/astanley/2018/06/20/u-s-secret-service-action-needed-to-address-anonymous-cryptocurrencies/#130bb9ed3ca1
https://www.wsj.com/articles/cryptocurrency-market-plumbs-new-depths-in-2018-1534241274?mod=article_inline
https://www.wsj.com/articles/cryptocurrency-market-plumbs-new-depths-in-2018-1534241274?mod=article_inline
https://www.wsj.com/articles/crypto-meets-wall-street-as-bitcoin-mining-giant-bitmain-files-for-ipo-1538031646?mod=searchresults&page=1&pos=1
https://www.wsj.com/articles/crypto-meets-wall-street-as-bitcoin-mining-giant-bitmain-files-for-ipo-1538031646?mod=searchresults&page=1&pos=1
https://www.wsj.com/articles/crypto-meets-wall-street-as-bitcoin-mining-giant-bitmain-files-for-ipo-1538031646?mod=searchresults&page=1&pos=1


   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  114 

 

75. Barrat, M.J, and Aldrige, J. “Everything You Always Wanted to Know About Cryptomarkets,” 

International Journal of Drug Policy. 2016. https://www.ijdp.org/article/S0955-

3959(16)30227-4/pdf . 

 املرجع نفسه. .72

77. Paoli, Giacomo et, all. “Behind the Curtain: The Illicit Trade of Firearms, Explosives, and 

Ammunition on the Dark Web,” RAND Corporation, 2017. 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2091.html 

78. Examples include: journalists using the dark web to protect their source or share files; allow 

dissidents to bypass censorship where access to Internet is curtailed, etc. 

79. “Internet Organised Crime Threat Assessment,” Europol, 2016, 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-

crime-threat-assessment-iocta-2016. 

 املرجع نفسه. .21

81. “IS Shifts Propaganda Archive to the Dark Web,” SITE, November 18, 2015, 

http://news.siteintelgroup.com/blog/index.php/categories/jihad/entry/406-is-shifts-

propaganda-archive-to-the-dark-web 

82. Rozina Sabur and David Millward, “Munich shopping centre shooting: everything we know 

on Sunday morning,” Telegraph, July 24, 2016, 

https://www.telegraph.co.uk/news/2016/07/22/munich-shopping-mall-shooting-

everything-we-know-so-far/. 

 

83. See, for example, the United Nation’s Security Council’s report on non-proliferation of 

weapons of mass destruction available at: 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/s_pv_7985.pdf 

84.  “Internet Organised Crime Threat Assessment.”  

85. “What’s Next for Law Enforcement in Disrupting Dark Markets,” CSIS, July 25, 2017, 

https://www.csis.org/blogs/technology-policy-blog/whats-next-law-enforcement-

disrupting-dark-markets 

https://www.ijdp.org/article/S0955-3959(16)30227-4/pdf
https://www.ijdp.org/article/S0955-3959(16)30227-4/pdf
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2091.html
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2016
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2016
http://news.siteintelgroup.com/blog/index.php/categories/jihad/entry/406-is-shifts-propaganda-archive-to-the-dark-web
http://news.siteintelgroup.com/blog/index.php/categories/jihad/entry/406-is-shifts-propaganda-archive-to-the-dark-web
https://www.telegraph.co.uk/news/2016/07/22/munich-shopping-mall-shooting-everything-we-know-so-far/
https://www.telegraph.co.uk/news/2016/07/22/munich-shopping-mall-shooting-everything-we-know-so-far/
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_pv_7985.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_pv_7985.pdf
https://www.csis.org/blogs/technology-policy-blog/whats-next-law-enforcement-disrupting-dark-markets
https://www.csis.org/blogs/technology-policy-blog/whats-next-law-enforcement-disrupting-dark-markets


   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  115 

 

86. “Gun traffickers arrested for allegedly using the Dark Net to export guns across the world,” 

Department of Justice, May 31, 2017, https://www.justice.gov/usao-ndga/pr/gun-

traffickers-arrested-allegedly-using-dark-web-export-guns-across-world.  

87. Department of Justice “AlphaBay, the Largest Online ‘Dark Market,’ Shut Down,” July 20, 

2017, https://www.justice.gov/opa/pr/alphabay-largest-online-dark-market-shut-down 

88. Daniel R. Coats, Worldwide Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community, 6. 

89. ‘Electronic Jihad Video,” Al-Shaba, 2011, 

https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/video/AlShabab%20Cyber%20VIdeo2.wmv  

90. Hamid, Nafees. “The British Hacker Who Became the Islamic State’s Chief Terror 

Cybercoach: A Profile of Juanid Hussain,” Combating Terrorism Center at West Point 11, 

no. 4 (April 2018), https://ctc.usma.edu/british-hacker-became-islamic-states-chief-terror-

cybercoach-profile-junaid-hussain/. 

91. Wolf, Ken. “Cyber Jihadis Dabble in DDoS: Assessing the Threat,” Flashoint, July 2017, 

https://www.flashpointintel.com/blog/cyber-jihadists-ddos 

92. Wolf, Ken. “Cyber Jihadis Dabble in DDoS: Assessing the Threat” 

93. See, for example, Manchester, Julia. “Kasich’s Website Hacked to Show Pro-ISIS Message,” 

The Hill, June 2017. http://thehill.com/policy/cybersecurity/339395-kasichs-website-

hacked-with-what-appears-to-be-pro-isis-messages ; See also “Pro-IS Hacking Group 

Defaces Government Websites of Several U.S. States with Threats Towards President 

Trump,” Site Intelligence Group, June 2017. https://ent.siteintelgroup.com/Dark-Web-and-

Cyber-Security/pro-is-hacking-group-defaces-government-websites-of-several-u-s-states-

with-threats-towards-president-trump.html ; Associated Press. “School Websites Hacked to 

Show Pro-Islamic State Message,” Boston Globe, November 2017. 

https://www.bostonglobe.com/news/nation/2017/11/07/school-websites-hacked-show-

pro-islamic-state-message/ACab7E1CCLgyvFTjO5l3DM/story.html ; “IS-Linked Group 

Purports Hacking 664 Facebook and Twitter Accounts Over Four Months,” SITE 

Intelligence Group, April 2018. https://ent.siteintelgroup.com/Dark-Web-and-Cyber-

Security/is-linked-group-purports-hacking-664-facebook-and-twitter-accounts-over-four-

months.html ; “UCC Claims Defacement of Indonesian Gov’t Websites, DDoS Attacks, 

Hacking Facebook Accounts,” SITE Intelligence Group, June 2018. 

https://ent.siteintelgroup.com/Dark-Web-and-Cyber-Security/ucc-claims-defacement-of-

https://www.justice.gov/usao-ndga/pr/gun-traffickers-arrested-allegedly-using-dark-web-export-guns-across-world
https://www.justice.gov/usao-ndga/pr/gun-traffickers-arrested-allegedly-using-dark-web-export-guns-across-world
https://www.justice.gov/opa/pr/alphabay-largest-online-dark-market-shut-down
https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/video/AlShabab%20Cyber%20VIdeo2.wmv
https://ctc.usma.edu/british-hacker-became-islamic-states-chief-terror-cybercoach-profile-junaid-hussain/
https://ctc.usma.edu/british-hacker-became-islamic-states-chief-terror-cybercoach-profile-junaid-hussain/
https://www.flashpointintel.com/blog/cyber-jihadists-ddos
http://thehill.com/policy/cybersecurity/339395-kasichs-website-hacked-with-what-appears-to-be-pro-isis-messages
http://thehill.com/policy/cybersecurity/339395-kasichs-website-hacked-with-what-appears-to-be-pro-isis-messages
https://ent.siteintelgroup.com/Dark-Web-and-Cyber-Security/pro-is-hacking-group-defaces-government-websites-of-several-u-s-states-with-threats-towards-president-trump.html
https://ent.siteintelgroup.com/Dark-Web-and-Cyber-Security/pro-is-hacking-group-defaces-government-websites-of-several-u-s-states-with-threats-towards-president-trump.html
https://ent.siteintelgroup.com/Dark-Web-and-Cyber-Security/pro-is-hacking-group-defaces-government-websites-of-several-u-s-states-with-threats-towards-president-trump.html
https://www.bostonglobe.com/news/nation/2017/11/07/school-websites-hacked-show-pro-islamic-state-message/ACab7E1CCLgyvFTjO5l3DM/story.html
https://www.bostonglobe.com/news/nation/2017/11/07/school-websites-hacked-show-pro-islamic-state-message/ACab7E1CCLgyvFTjO5l3DM/story.html
https://ent.siteintelgroup.com/Dark-Web-and-Cyber-Security/is-linked-group-purports-hacking-664-facebook-and-twitter-accounts-over-four-months.html
https://ent.siteintelgroup.com/Dark-Web-and-Cyber-Security/is-linked-group-purports-hacking-664-facebook-and-twitter-accounts-over-four-months.html
https://ent.siteintelgroup.com/Dark-Web-and-Cyber-Security/is-linked-group-purports-hacking-664-facebook-and-twitter-accounts-over-four-months.html
https://ent.siteintelgroup.com/Dark-Web-and-Cyber-Security/ucc-claims-defacement-of-indonesian-gov-t-websites-ddos-attacks-hacking-facebook-accounts.html


   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  116 

 

indonesian-gov-t-websites-ddos-attacks-hacking-facebook-accounts.html ; “UCC Claims 

Website Defacements, DDoS Attacks, Hacking Social Media Accounts,” SITE Intelligence 

Group, July 2018. https://ent.siteintelgroup.com/Dark-Web-and-Cyber-Security/ucc-

claims-website-defacements-ddos-attacks-hacking-social-media-accounts.html . 

94. Kubovich, Yaniv. “Hamas Cyber Ops Spied on Hundreds of Israeli Soldiers Using Fake 

World Cup, Dating Apps,” Haaretz, July 2018. https://www.haaretz.com/israel-

news/hamas-cyber-ops-spied-on-israeli-soldiers-using-fake-world-cup-app-1.6241773 

95. Shane, Scott etc. all. “Wikileaks Releases Trove of Alleged C.I.A. Hacking Documents,” New 

York Times, March 2017. 

https://www.nytimes.com/2017/03/07/world/europe/wikileaks-cia-hacking.html. 

96. The White House, Office of the Press Secretary, “Remarks by President Obama and Prime 

Minister Rutte at Opening Session of the Nuclear Security Summit,” April 1, 2016, 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/04/01/remarks-president-

obama-and-prime-minister-rutte-opening-session-nuclear . 

97. Eric Schmitt and Thom Shanker, “Qaeda Trying to Harness Toxin forBombs, U.S. Officials 

Fear,” New York Times, August 12, 2011, 

https://www.nytimes.com/2011/08/13/world/middleeast/13terror.html?mtrref=undefin

ed&mtrref=undefined. 

98. Yahya Ibrahim, “Tips for our Brothers in the United Snakes of America,” Inspire, no. 2, (Fall 

1431 (2010): 57. 

99. Frank Jordans, “Tip from public helped Germany foil ricin attack plot,” Chicago Tribune, 

June 20, 2018, http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-germany-ricin-plot-

20180620-story.html ; “German prosecutors arrest man over alleged ricin attack plot,” The 

Guardian, June 14, 2018, https://www.theguardian.com/world/2018/jun/14/german-

prosecutors-arrest-man-over-plot-to-launch-ricin-attack. 

100. “German prosecutors arrest man over alleged ricin attack plot.” Also see Stephen 

Hummel, “The Islamic State and WMD: Assessing the Future Threat,” CTC Sentinel, January 

2016, https://ctc.usma.edu/the-islamic-state-and-wmd-assessing-the-future-threat/. 

101. See, for example, “IS-Linked Group Urges Lone Wolves Use Biological Weapons in 

Western Countries,” SITE, July 20, 2018, https://ent.siteintelgroup.com/Community-

https://ent.siteintelgroup.com/Dark-Web-and-Cyber-Security/ucc-claims-defacement-of-indonesian-gov-t-websites-ddos-attacks-hacking-facebook-accounts.html
https://ent.siteintelgroup.com/Dark-Web-and-Cyber-Security/ucc-claims-website-defacements-ddos-attacks-hacking-social-media-accounts.html
https://ent.siteintelgroup.com/Dark-Web-and-Cyber-Security/ucc-claims-website-defacements-ddos-attacks-hacking-social-media-accounts.html
https://www.haaretz.com/israel-news/hamas-cyber-ops-spied-on-israeli-soldiers-using-fake-world-cup-app-1.6241773
https://www.haaretz.com/israel-news/hamas-cyber-ops-spied-on-israeli-soldiers-using-fake-world-cup-app-1.6241773
https://www.nytimes.com/2017/03/07/world/europe/wikileaks-cia-hacking.html
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/04/01/remarks-president-obama-and-prime-minister-rutte-opening-session-nuclear
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/04/01/remarks-president-obama-and-prime-minister-rutte-opening-session-nuclear
https://www.nytimes.com/2011/08/13/world/middleeast/13terror.html?mtrref=undefined&mtrref=undefined
https://www.nytimes.com/2011/08/13/world/middleeast/13terror.html?mtrref=undefined&mtrref=undefined
http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-germany-ricin-plot-20180620-story.html
http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-germany-ricin-plot-20180620-story.html
https://www.theguardian.com/world/2018/jun/14/german-prosecutors-arrest-man-over-plot-to-launch-ricin-attack
https://www.theguardian.com/world/2018/jun/14/german-prosecutors-arrest-man-over-plot-to-launch-ricin-attack
https://ctc.usma.edu/the-islamic-state-and-wmd-assessing-the-future-threat/
https://ent.siteintelgroup.com/Community-Alert/is-linked-group-urges-lone-wolves-use-biological-weapons-in-western-countries.html


   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  117 

 

Alert/is-linked-group-urges-lone-wolves-use-biological-weapons-in-western-

countries.html. 

102. Dave Philipps, “FBI Arrests Utah Man in Ricin Scare at Pengaton,” New York Times, 

October 3, 2018, https://www.nytimes.com/2018/10/03/us/pentagon-ricin-utah.html . 

103. Kathy Gilsinan, “Why Moldova May Be the Scariest Country on Earth,” Atlantic, October 

8, 2015, https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/10/moldova-nuclear-

weapons-isis/409456/ . 

 املرجع نفسه. .010

105. Stephen Hummel, “The Islamic State and WMD: Assessing the Future Threat.” 

106. David Smith et al., “Head of Isis chemical weapons program captured by US in Iraq last 

month,” The Guardian, March 9, 2016, 

https://www.theguardian.com/world/2016/mar/09/isis-chemical-weapons-leader-

captured-iraq-us-special-forces. 

107. Daniel R. Coats, Worldwide Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community, 8. 

108. Thomas Joscelyn, “US designates 2 Islamic State leaders tied to chemical weapons,” FDD, 

June 12, 2017, https://www.longwarjournal.org/archives/2017/06/us-designates-2-

islamic-state-leaders-tied-to-chemical-weapons.php  

109. Thomas Joscelyn, “US designates 2 Islamic State leaders tied to chemical weapons”; 

David Smith et al., “Head of Isis chemical weapons program captured by US in Iraq last 

month”; “ISIL Chemical Weapons Expert Killed in Coalition Airstrike,” U.S. Central 

Command, January 31, 2015, http://www.centcom.mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/News-

Article-View/Article/884941/isil-chemical-weapons-expert-killed-in-coalition-airstrike/ . 

 

110. Gary Ackerman and Michelle Jacome, “WMD Terrorism, The Once and Future Threat,” 

PRISM 7, no. 3 (May 15, 2018), 

http://cco.ndu.edu/Portals/96/Documents/prism/prism7_3/180515_Ackerman_PCP.pdf?

ver=2018-05-18-174850-983. 

111. Eric von Hippel, Democratizing Innovation (Cambridge, MA: MIT Press, 2005). 

 

ّ

https://ent.siteintelgroup.com/Community-Alert/is-linked-group-urges-lone-wolves-use-biological-weapons-in-western-countries.html
https://ent.siteintelgroup.com/Community-Alert/is-linked-group-urges-lone-wolves-use-biological-weapons-in-western-countries.html
https://www.nytimes.com/2018/10/03/us/pentagon-ricin-utah.html
https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/10/moldova-nuclear-weapons-isis/409456/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/10/moldova-nuclear-weapons-isis/409456/
https://www.theguardian.com/world/2016/mar/09/isis-chemical-weapons-leader-captured-iraq-us-special-forces
https://www.theguardian.com/world/2016/mar/09/isis-chemical-weapons-leader-captured-iraq-us-special-forces
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/06/us-designates-2-islamic-state-leaders-tied-to-chemical-weapons.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/06/us-designates-2-islamic-state-leaders-tied-to-chemical-weapons.php
http://www.centcom.mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/News-Article-View/Article/884941/isil-chemical-weapons-expert-killed-in-coalition-airstrike/
http://www.centcom.mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/News-Article-View/Article/884941/isil-chemical-weapons-expert-killed-in-coalition-airstrike/
http://cco.ndu.edu/Portals/96/Documents/prism/prism7_3/180515_Ackerman_PCP.pdf?ver=2018-05-18-174850-983
http://cco.ndu.edu/Portals/96/Documents/prism/prism7_3/180515_Ackerman_PCP.pdf?ver=2018-05-18-174850-983


   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  118 

 

ّالفصل الخامس

 

1. Global Terrorism Database, downloaded in July 2018. 

2.   Europol, European Union Terrorism Situation and Trend Report 2018, 5. 

3.   Europol, European Union Terrorism Situation and Trend Report 2018, 24. 

4. The data are from the Global Terrorism Database at   http://www.start.umd.edu/gtd/ . 

، يؤكد الفرد أو املجموعة على أهمية العودة . لسلفية الجهادية على أساس معيارينيحدد هذا التقرير ا .3
 
أوال

، تعتقد املجموعة أن الجهاد العنيف هو . ، األسالف املتدينين، أي اإلسالم السلف"النقي"إلى اإلسالم 
 
ثانيا

 (.واجب ديني شخص ي" )فرض"

ينفذها  التي الجهادية–ن مجموعة البيانات السلفيةديين مويأتي عدد الجماعات واملقاتلين السلفيين الجها .2

 .للتهديدات العابرة للحدود الوطنية CSISجهاز 

7. Charlie Savage, “As ISIS Fighters Fill Prisons in Syria, Their Home Nations Look Away,” New York 

Times, July 19, 2018, https://www.nytimes.com/2018/07/18/world/middleeast/islamic-state-

detainees-syria-prisons.html . 

8. See, for example, Lizzie Dearden, “ISIS ‘Beatles’ Militants Captured in Syria Accuse Government of 

Breaking Law by Removing British Citizenship,” Independent (UK), March 30, 2018, 

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/isis-beatles-captured-syria-interview-

law-british-citizenship-kotey-elsheikh-hostages-a8282186.html ; Adam Goldman, Eric Schmitt, 

and Charlie Savage, “Britain Presses U.S. to Avoid Death Penalty for ISIS Suspects,” New York Times, 

February 28, 2018, https://www.nytimes.com/2018/02/28/us/politics/britain-death-penalty-

isis.html. 

للتهديدات العابرة  CSISوع وتأتي هذه املعلومات من مجموعة البيانات السلفية الجهادية التي ينفذها مشر  .8

مقاتلين لتنظيم الدولة  83،281مقاتال وارتفاع  08،233منخفضة من  CSISوتشمل تقديرات . للحدود الوطنية

 .اإلسالمية

See, for example, Liz Sly and Mustafa Salim, “ISIS Is Making a Comeback in Iraq Just Months after 

Baghdad Declared Victory,” Washington Post, July 17, 2018, 

https://www.washingtonpost.com/world/isis-is-making-a-comeback-in-iraq-less-than- a-year-

after-baghdad-declared-victory/2018/07/17/9aac54a6-892c-11e8-9d59-

dccc2c0cabcf_story.html?noredirect=on&utm_ term=.283696e52248. 

http://www.start.umd.edu/gtd/%20.
http://www.nytimes.com/2018/07/18/world/middleeast/islamic-state-detainees-syria-prisons.html
http://www.nytimes.com/2018/07/18/world/middleeast/islamic-state-detainees-syria-prisons.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/
http://www.nytimes.com/2018/02/28/us/politics/britain-death-penalty-isis.html
http://www.nytimes.com/2018/02/28/us/politics/britain-death-penalty-isis.html
http://www.washingtonpost.com/world/isis-is-making-a-comeback-in-iraq-less-than-
http://www.washingtonpost.com/world/isis-is-making-a-comeback-in-iraq-less-than-


   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  119 

 

10. Syed Ali Shah, “Mastung Bombing,” Dawn (Pakistan), July 13, 2018, 

https://www.dawn.com/news/1419812. 

11. Ben Hubbard, “ISIS Bombings Shatter Quiet in Southern Syria, Killing More Than 200 People,” 

New York Times, July 25, 2018, https://www.nytimes.com/2018/07/25/world/middleeast/isis-

bombings-syria.html.   

للتهديدات العابرة  CSISشروع وتأتي هذه املعلومات من مجموعة البيانات السلفية الجهادية التي ينفذها م .08

الحظ أننا . مقاتل للقاعدة 50811مقاتل وأعلى من  80،131قرابة  CSISتشمل تقديرات . للحدود الوطنية

نعن ت. ليست تابعة رسمية لتنظيم القاعدة الحالي،في الوقت  والتي، "،تحرير الشام" قمنا بتضمين أرقام من

، ليست تابعة رسمية لتنظيم ، والتي، في الوقت الحالي"الشام تحرير "الحظ أننا قمنا بتضمين أرقام من 

فيما  .، فإننا نقدر أن هناك إمكانية إعادة تنظيم مع القيادة املركزية للقاعدة في املستقبلومع ذلك. القاعدة

ا بروس هوفمانيتعلق بأرقام القا  ".قيامة القاعدة"، عدة، انظر أيض 

13. Author interview with senior U.S. government official, October 2018. Also, see Statement of 

Christopher A. Wray, Director, Federal Bureau of Investigation, Testimony before the Committee on 

the Judiciary, U.S. House of Representatives, December 7, 2017, 

https://judiciary.house.gov/hearing/oversight-federal-bureau-investigation-2017 /. 

14. Author interview with senior U.S. government official, October 2018. 

15. GWU Extremism Tracker, available at: 

https://extremism.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2191/f/Jun2018_Update_IS%20in%20America.p

df  

16. See, for example, Brian Michael Jenkins, The Origins of America’s Jihadists (Santa Monica, CA: 

RAND, 2017); Lorenzo Vidino and Seamus Hughes, ISIS in America: From Retweets to Raqqa 

(Washington, DC: George Washington University, Program on Extremism, December 2015). 

17. Ohio Man Arrested for Attempting to Assist a Foreign Terrorist Organization with Homeland Attack 

Plot (Washington, DC: U.S. Department of Justice, July 2018), 

https://www.justice.gov/opa/pr/ohio-man-arrested-attempting-assist-foreign-terrorist-

organization-homeland-attack-plot. 

18. Rukmini Callimachi, Eric Schmitt, and Charlie Savage, “American Accused of Being ISIS Fighter in 

Syria Faces Prosecution in U.S.,” New York Times, July 19, 2018, 

https://www.nytimes.com/2018/07/19/world/middleeast/islamic-state-us-detainee.html. 

http://www.dawn.com/news/1419812
http://www.dawn.com/news/1419812
http://www.nytimes.com/2018/07/25/world/middleeast/isis-bombings-syria.html
http://www.nytimes.com/2018/07/25/world/middleeast/isis-bombings-syria.html
https://judiciary.house.gov/hearing/oversight-federal-bureau-investigation-2017%20/
https://extremism.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2191/f/Jun2018_Update_IS%20in%20America.pdf
https://extremism.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2191/f/Jun2018_Update_IS%20in%20America.pdf
https://www.justice.gov/opa/pr/ohio-man-arrested-attempting-assist-foreign-terrorist-organization-homeland-attack-plot
https://www.justice.gov/opa/pr/ohio-man-arrested-attempting-assist-foreign-terrorist-organization-homeland-attack-plot
https://www.nytimes.com/2018/07/19/world/middleeast/islamic-state-us-detainee.html


   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  111 

 

ألبحاث، بيو ل: واشنطن العاصمة)لسياسة العامة مركز بيو لألبحاث، تراجع القضايا االقتصادية بين أولويات ا .08

 على سبيل املثال، أظهر استطالع للرأي أجرته. بعض االستطالعات لديها نتائج مختلفة طفيفة. 8، (8102يناير 

  %87أن  8102مارس آذار/مؤسسة جالوب في 
 
 أو مهما

 
 خطيرا

 
ون اإلرهاب الدولي تهديدا في )من األمريكيين يعد 

كوريا "انظر جيم نورمان، . الهجرة %71وللصين  %23ولكوريا الشمالية  %82، مقارنة بـ (هممقابل غير م

 8102مارس آذار/ 3، جالوب، "الشمالية، تهديدات اإلرهاب السيبراني إلى الواليات املتحدة

threats.aspx-top-berterrorismcy-korea-https://news.gallup.com/poll/228437/north 

20. On skeptics see, for example, John Mueller and Mark G. Stewart, “Why Are Americans Still So Afraid 

of Islamist Terrorism?” Washington Post, March 23, 2018, 

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/03/23/why-are-americans-

still-so-afraid-of-islamic-terrorism/?noredirect=on&utm_term=.c68900af47a3 ; Malley and Finer, 

“The Long Shadow of 9/11,” 58-69. 

21. Malley and Finer, “The Long Shadow of 9/11,” 62. 

22. See, for example, Daniel R. Coats, Worldwide Threat Assessment of the U.S Intelligence Community 

(Washington, DC: Office of the Director of National Intelligence, March 2018). 

23. See, for example, David C. Gompert, Astrid Stuth Cevallos, and Cristina L. Garafola, War with China: 

Thinking Through the Unthinkable (Santa Monica, CA: RAND, 2016); Malcolm Chalmers, Preparing 

for War in Korea, Whitehall Report 4–17 (London, RUSI, September 2017). 

24. Pew Research Center, Economic Issues Decline Among Public’s Policy Priorities, 10. 

25. On the Ann Hironaka, Neverending Wars: The International Community, Weak States, and the 

Perpetuation of Civil War (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2005); James D. Fearon and 

David D. Laitin, “Ethnicity, Insurgency, and Civil War,” American Political Science Review 97, no. 1 

(February 2003): 75-90. On the importance of building institutions, see Roland Paris, At War’s End: 

Building Peace After Civil Conflict (New York: Cambridge University Press, 2004). 

26. Daniel L. Byman, “Friends Like These: Counterinsurgency and the War on Terrorism,” International 

Security 31, no. 2 (Fall 2006): 79–115; Byman, Going to War with the Allies You Have: Allies, 

Counterinsurgency, and the War on Terrorism (Carlisle, Pa.: U.S. Army War College, November 

2005). 

27. World Bank, Worldwide Governance Indicators Data Set, available at: 

http://info.worldbank.org/governance/WGI/#home. 

https://news.gallup.com/poll/228437/north-korea-cyberterrorism-top-threats.aspx
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/03/23/why-are-americans-still-so-afraid-of-islamic-terrorism/?noredirect=on&utm_term=.c68900af47a3
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/03/23/why-are-americans-still-so-afraid-of-islamic-terrorism/?noredirect=on&utm_term=.c68900af47a3
http://info.worldbank.org/governance/WGI/#home


   

ّ ة الجماعات تهديد نمو  ةالجهاديّ  السلفيَّ  111 

 

28. The National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, The 9/11 Commission 

Report (New York: W.W. Norton, 2004), 259. 

 املرجع نفسه .88

، مالحظات على سبيل املثال، البيت األبيض ، انظر  الحرب في العراق" نهاية"س أوباما على حول تعليقات الرئي .30

الرئيس والسيدة األولى في نهاية الحرب في العراق، فورت براغ، نورث كاروالينا، 00 كانون األول /ديسمبر 8100، 

https://obamawhitehouse.archives. gov/the-press-office/2011/12/14/remarks-president-and-

first-lady-end-war-iraq. 

31. On “crushed,” see, for example, White House, National Security Strategy of the United States of 

America (Washington, DC: White House, December 2017): 1. On “eradicated” see President 

Donald J. Trump, interview with Sean Hannity, Fox News, July 17, 2018, 

https://www.youtube.com/watch?v=XfS2n21Cnpo . On withdrawing from Syria, see President 

Donald Trump press conference, April 3, 2018, transcript available at: 

http://www.cnn.com/TRANSCRIPTS/1804/03/cnr.05.html. 

32. Stephanie Savell and Maria Ji, Current United States Counterterror War Locations, January 2018, 

http://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/Current%20US%20Counterterror

%20War%20Locations_Costs%20of%20War%20Project%20Map.pdf . 

 

https://obamawhitehouse.archives/
https://obamawhitehouse.archives/
https://www.youtube.com/watch?v=XfS2n21Cnpo
http://www.cnn.com/TRANSCRIPTS/1804/03/cnr.05.html
http://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/Current%20US%20Counterterror%20War%20Locations_Costs%20of%20War%20Project%20Map.pdf
http://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/Current%20US%20Counterterror%20War%20Locations_Costs%20of%20War%20Project%20Map.pdf


سورية - دمشق - مزة فيالت غربية - خلف بناء االتصاالت - شارع تشيلي - بناء الحالق85

D a m a s c u s  -  s y r i a
Te l :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 7 6
F a x :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 3 1

w w w. d c r s . s y

i n f o @ d c r s . s y


