
ّي الجهادّي إلى ُقْمُقمه: كيف  إعادُة الِجنِّ
 نتصّدى للتهديد اإلرهابي المستمر؟                              

معهد بروكنغز 
 )Brookings(  

أيار/مايو 2019

ت
ـــا

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

مــــ
جـــ

ـــر
ـــــ

ـــــ
ت

إيال تسير كوهين
ترجمة: لينا جبور 



مؤسسٌة بحثيٌة مستقّلة تأّسست عام 2015، مقّرها مدينة دمشق، ُتعنى بالسياسات العاّمة 
والشؤون اإلقليمية والدولية، وقضايا العلوم السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية 
وتطبيقّيًا(،  )نظرّيًا،  الّشامل  المعرفّي  بالمعنى  وذلك  واألمنية،  والعسكرية  والقانونية 
السياسات  على  وتركيزها  المستقبلية/االستشرافية،  بالدراسات  عنايتها  إلى  باإلضافة 
والقضايا الّراهنة، ومتابعة فاعلي السياسة المحلية واإلقليمية والدولية، على أساس الّنقد 

والتقييم، واستقصاء التداعيات المحتملة والبدائل والخيارات الممكنة حيالها.

جميع حقوق النشر محفوظة © 2019

مداد ...

سورية - دمشق - مزة فيالت غربية - خلف بناء االتصاالت - شارع تشيلي - بناء الحالق 85

www.dcrs.sy

info@dcrs.sy



   

ّي الجهادّي إلى  ِ
ّ
 الِجن

ُ
ى للتهديد اإلرهابي املستمر؟إعادة

ّ
مه: كيف نتصد

ُ
ْمق

ُ
ق  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مركز دمشق لألبحاث والدراسات

 ِمداد

مه: كيف نتصّدى للتهديد اإلرهابي املستمر؟
ُ
ْمق

ُ
ّي الجهادّي إلى ق ِ

ّ
 الِجن

ُ
 إعادة

 (Brookings)معهد بروكنغز 

 2019أيار/مايو 

 إيال تسير كوهين

  لينا جبور  ترجمة:



   

ّي الجهادّي إلى  ِ
ّ
 الِجن

ُ
ى للتهديد اإلرهابي املستمر؟إعادة

ّ
مه: كيف نتصد

ُ
ْمق

ُ
ق  2 

 

 

 

 

 

مه: كيف 
ُ
ْمق

ُ
ّي الجهادّي إلى ق ِ

ّ
 الِجن

ُ
نتصّدى للتهديد إعادة

 اإلرهابي املستمر؟

 (Brookings)معهد بروكنغز  

 2019أيار/مايو 

 إيال تسير كوهين

  لينا جبور  ترجمة:

  

                                                             
 Eyal Tsir Cohen, “Pushing the jihadist genie back into the bottle: How to counter the ongoing terrorist 

threat”, Brookings Institution, May 2019. https://www.brookings.edu/research/pushing-the-jihadist-genie-

back-into-the-bottle-how-to-counter-the-ongoing-terrorist-threat/  
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https://www.brookings.edu/research/pushing-the-jihadist-genie-back-into-the-bottle-how-to-counter-the-ongoing-terrorist-threat/


   

ّي الجهادّي إلى  ِ
ّ
 الِجن

ُ
ى للتهديد اإلرهابي املستمر؟إعادة

ّ
مه: كيف نتصد

ُ
ْمق

ُ
ق  3 

 

 امللخص التنفيذي

 على جميعالجهادي   اإلرهاب أن   ،ة األخيرةأظهرت الهجمات اإلرهابي  
ً
 خطرا

ً
  ينبغي أن ُيعد  تهديدا

 حتى اآلنأنحاء العالم 
ً
 على ، وتحديدا

 
 "الدولة اإلسالمية" تنظيم رق األوسط. في حين أن  استقرار الش

ة التي غزت العديد من البلدان. لعقيدة الجهادي  يقِض على ا، إال أن هذا لم فقَد أراض ي "الخالفة"

والراديكالية وإلهام أتباعه لتنفيذ الهجمات التلقائية واملخطط  والحكماملناورة " داعش"واصل يس

 حدى السلطات في جميع أنحاء العالم.يت يدلها بشكل ج

 ملحة مختصرة عن املنظمات الجهادية كما نعرفها اليوم، مع التركيزتقد  
ً
 م هذه الورقة أوال

 أساس
ً
  ،ة للتهديد اإلرهابيالرئيس العناصرصف ت ثم. "داعش"على  ا

ً
على البيانات التجريبية  اعتمادا

التطور  ، وتبين هذه الورقةالتي تم جمعها من الهجمات اإلرهابية على مدى السنوات األربع املاضية

 . بعد ذلك، تقترح استراتيجي  "داعش"عمل املستمر ألسلوب 
ً
تحدد اإلطار األساس و  على عدة آفاق، ة

 بل.الذي يجب أن تتبناه الدولة اليقظة ملواجهة التحدي املق

ها في كثير من األحيان ة، فإن  ة العاجلة والفوري  يات اإلرهابي  تحد  لهذه الالبلدان  تتصدىينما ب

السياسة والتخطيط طويل األجل. يجب على الحكومات مقاومة هذا النهج  مشكالت تتجاهل

 التفاعلي  
 
 من ذلكتعتمد ، و نهج قاتل وغير ناجعه ، الذي يمكن أن يثبت أن

ً
استراتيجية شاملة  ،بدال

  تمنع اإلرهاب الجهادي في مراحل مختلفة:
ً
 فالتطر   منع منبدءا

ً
 .تحرك هجومي إلى إحباط أي ، وصوال

من أجل رسم  لنظر فيهاالحكومات يجب على ا استراتيجيةخمسة أبعاد د هذا التقرير يحد  

بما في ذلك –ذه األبعاد من ه يوفر هذا التقرير لكل  . لإلرهاب الجهادي   تهااستجابوإعداد طريقة 

 الستراتيجية –ع واالستخبارات واإلنفاذ والدفاعالتعليم والتشري
ً
على املستوى الوطني.  ناجحة إطارا

 ال يصف التقرير سياسة محددة أو يوفر 
ً
 مفصال

ً
 موحدا

ً
ملشاكل، ولكنه يمنح ايناسب جميع حال

نهج  الثغرات املوجودة فيأو الغائبة النقاط  بواسطتها تحديدصانعي السياسة األدوات التي يمكن 

 بالدهم ملكافحة اإلرهاب.

مع الجهود الوطنية إلقامة عالقة إيجابية مع املجتمعات اإلسالمية البعد التعليمي سيتعامل 

 في البلدان اإلسالمية. وغياب الحوكمةاملحلية والحاجة إلى معالجة مشكلة التطرف 
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إيجاد التوازن الصحيح بين الحقوق الديمقراطية  من أجل الكفاح يالتشريعالبعد يتناول س

التهديدات الناشئة  ن  إ ، إذحاسم   السالمة العامة من ناحية أخرى، وهو سؤال   وضرورةمن ناحية 

عين تتحدى مفاهيم الشكل الذي ينبغي أن تبدو عليه الديمقراطية اآلمنة. سيتعين على املشر  

 قط تفسير القوانين الحالية.وليس ف ،املبدعين وضع أطر قانونية جديدة

لجهات املراقبة  ةإنذار" فعال منظومةالتحدي املتمثل في بناء " البعد االستخباري د سيحد  

، ما يوفر القدرة على التحذير من أي هجوم وشيك. بشكل مستمر الفاعلة اإلرهابية والبنية التحتية

مكن أن تواجه التي يتحديات النمو  ستمريبشكل أكثر سرية، س وبتطور أساليب عمل اإلرهابيين

 أعمال االستخبارات.

منهجية لعملية بإدارة  ذلك بسرعة للتنبه بالقدرة على االستجابة إلنفاذاطريقة  تعلقت

 نظر  ،ى الصعيدين املحلي والدوليالتكامل والتعاون بين أجهزة األمن واملخابرات، عل
ً
عملية تعزيز ألن  ا

 ملنع وقوع أي هجوم.املختلفة وتتعاون التقاطع، حيث تتجمع القدرات مركز مكافحة اإلرهاب هي 

 أخير 
ً
اعتماد األخير. عندما تفشل جميع التدابير السابقة، يجب لخيار هو ا الدفاع، ا

التكنولوجيا واإلجراءات والبروتوكوالت واإلجراءات الوقائية للحفاظ على سالمة النقل واستخدام 

 والطيران والتجمعات العامة.

 عن ذلك احتواؤه.اإلرهاب الجهادي   القضاء علىفي النهاية، ال يمكن 
ً
فهو  ، وإنما يمكن بدال

األساسية للحياة اليومية.  ومالمسة األنشطةحياة املاليين في جميع أنحاء العالم  في ستمر في التأثيرسي

الحكومات  فمدى تكيي، سيعتمدان على االستجابةومع ذلك، فإن تأثير اإلرهاب، والقدرة على 

بثبات، بحيث تتمكن من باستراتيجية شاملة وطويلة األجل و  اتالتحدي وطريقة مواجهة هذه

 .)كما يمسك املصارع بقرون الثور ويثبته( ووقفهالسيطرة عليه 
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 املقدمة

 على  ، كانت األعالم ترفرف2019مارس آذار/ 19في 
ً
املباني العامة في هولندا.  اري و صمنكسة

في اليوم السابق في مدينة أوترخت الهولندية املساملة على ترامواي الطلقات النارية و هجوم ال ُيعد

  بأن   بمثابة تذكير قوي  
ً
 كبير  اإلرهاب الجهادي ال يزال يمثل تهديدا

ً
 ا

ً
 .وشيكا

 كان ساعات تم اعتقال اإلرهابي.  7بعد مطاردة مكثفة استمرت 
ً
للغاية، كما هو  الجاني متوقعا

، ومجرم معروف له سجل قوي   من الحاالت األخرى: مسلح مهاجر لديه ميل ديني   الحال في العديد

  19امرأة تبلغ من العمر  الثالث،إجرامي. تم التعرف على الضحايا الهولنديين 
ً
عملت في حانة،  عاما

  49ومدربة في ناد لكرة القدم للشباب تبلغ من العمر 
ً
 يبلغ من العمر عاما

ً
  28، ورجال

ً
من مدينة  عاما

بجروح  سنة 74و 20وأصيب ثالثة آخرون تتراوح أعمارهم بين  أوترخت وال يعرف عنه سوى القليل.

 طالق النار. لقد ضرب اإلرهاب الجهادي مرة أخرى في قلب أوروبا.نتيجة إل  خطيرة

 250أودت ستة انفجارات متزامنة بحياة أكثر من  ،2019أبريل نيسان/ 21في سريالنكا، في 

 
ً
ألكثر هو الهجوم ااحتفاالت عيد الفصح، لفتاك أثناء هذا الهجوم ايكون . من املحتمل أن شخصا

 "الدولة اإلسالمية"ن بتنظيم و ن أجانب مرتبطو مقاتلقام بتنفيذه  الذي على اإلطالقدموية 

الهجمات قدرة اإلرهابيين على تنفيذ مثل هذه إن  الخالفة"، ""ما بعد تسمى  مرحلةفي  .1()داعش

 أي حكومة في مواجهة هذا التحدي  فشُل وُيعد  لها.ال يستطيع أي مجتمع تحم   بنجاح القاتلة
ً
ال  أمرا

 يغتفر.

وساق على حياة ماليين الناس حول العالم في السنوات األخيرة.  ي  اإلرهاب سيطر الفكر

طرق إلى الثقافات، أطاح حكومات، وتفي  أثركما اقتصادات، رسم احتجاجات ضخمة إلى الشوارع، و 

 
 
التي يمكن ر بعض الباحثين من ردود الفعل املحتملة أنشطة أساسية للغاية في الحياة اليومية. حذ

 إلى هزائمهما في اآلونة، "القاعدة"و "داعشأن يبديها "
ً
 األخيرة على الحدود السورية العراقية. نظرا

                                                             
1 Daniel Byman, “The Attacks in Sri Lanka and the Threat of Foreign Fighters,” Brookings Institution, April 

23, 2019, https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/04/23/the-attacks-in-sri-lanka-and- 

the-threat-of-foreign-fighters/ . 

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/04/23/the-attacks-in-sri-lanka-and-%20the-threat-of-foreign-fighters/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/04/23/the-attacks-in-sri-lanka-and-%20the-threat-of-foreign-fighters/
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لعقيدة الجهادية التي غزت ا يحد منلم  "الخالفة" ةالتراجع األخير في رؤي أن  ويقوم الجدل على 

ب وص الكثير من العقول والبلدان حول العالم، ويُ 
ُّ
، من وجهة نظري  .2حذرباملعركة القادمة ى بترق

 
ً
 في الصراع الجهادي إلى بدايته ككيان إرهابي. ستشهد املعركة القادمة تحوال

ستكشف أو  ،التهديد اإلرهابي   سيتخذهمااللذين الهيئة صف الشكل و بو ، ةفي هذه الورقأقوم 

ل  ل ال  فع   مسألة كيف ينبغي لألمة االستعداد لذلك. ال يوجد نهج   يناسب الجميع في مكافحة مفص 

ألي  مفصلة جاهزةلذلك، فإن االستجابة املقترحة في هذه الورقة ليست وصفة سياسية اإلرهاب. 

 من ذلك، إطار  تقترح هالكن بلد.
ً
 بدال

ً
  ا

ً
يجب على أي دولة  مؤلفة من عدة مستوياتية الستراتيج واسعا

 .ينتظرناشامل، إذا كانت تسعى إلى مواجهة التحدي الذي ال يزال  أن تتبناها بشكلمتيقظة 

  

                                                             
2 Daniel Byman, “What Comes After ISIS?”, Foreign Policy, February 22, 2019,  

https://foreignpolicy. com/2019/02/22/isiss-success-was-also-its-undoing-syria-sdf-islamic-state/. 
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 مع من نتعامل؟(  (ISIS 2.0النسخة الثانية من "داعش" 

السلفية الجهادية، إال  يديولوجيتهاإويشاركها " القاعدةهو من نتاج "أن تنظيم "داعش"  رغم

ف  املجتمعات مكنت من تقوية مثل ظاهرة فريدة من نوعها ته يأن في جميع أنحاء  املسلمة بشكل مزي 

ة  ،العالم   لفشل الحكومات وعدم نجاح حلولها االقتصادي 
  فوري 

م هذا التنظيم نفسه كحل  كما يقد 

 .ملشكالت مجتمعاتها

مشاعر حالية وتاريخية من الظلم والقمع والفشل املستمر للعديد من دول  "داعش" يشعلُ 

 ِ
 العوامل حافز تبدو هذه . "الربيع العربي"مشاكلها في الحكم في أعقاب ثورة  املنطقة في حل 

ً
 ا

ً
 قويا

ه يديولوجية منافسةإاألنظمة االستبدادية وغياب أي االمتعاض من ، باإلضافة إلى لتنظيمل
 
، وهذا كل

 جذاب"داعش" يبدو  جعل
ً
  ا

ً
للتطبيق على حد سواء بالنسبة للسكان الذين يتعاملون مع انهيار  وقابال

 .3النظام الناجم عن الفساد وانعدام األمن

ما يتعلق بغزو األراض ي  في مقاربته في "القاعدة"عن تنظيم  "الدولة اإلسالمية"يختلف تنظيم 

مناطق  عدة شن هجمات في عن طريق "الخالفة"من  ومفهومه للحاجة امللحة لتعزيز الجانب الثوري

من  "القاعدة"تنظيم " و الدولة اإلسالمية"قاتل تنظيم تجغرافية في وقت واحد. على هذه الخلفية، ي

 الجهاد السلفي في العالم.على أجل الهيمنة 

 ،على جبهات متعددة يناور تنظيم هجين متعدد األوجه  صعود أعاله إلىملذكورة أدت الظروف ا

في قلب  "داعش"ويعتزم االستيالء على األراض ي والسيطرة عليها. منذ وقت ليس ببعيد، كان تنظيم 

 ةسوري
ً
 المركزية وعاملية يتمتع بالقيادة الديناميكية واملرونة والقدرة على  أكثر. أصبح اآلن، كيانا

 التكيف.

 والعراق  ةاألخير في سوري هتراجع خلق
ً
 السيطرة أكثر مركزية للقيادة و  نظاما

ً
لية استقالمعطيا

 ه" لوالياتأكثر "
ً
 "شداع"، يحتفظ ةة في العراق وسوريخسائره اإلقليمي   رغم. في الواقع، املنتشرة عامليا

ومصر وليبيا والجزائر واليمن  ةاملعلنة في العراق وسوري "الواليات"، بما في ذلك عاملي   بوجود  

 والسعودية ونيجيريا وأفغانستان وباكستان وشمال القوقاز.

                                                             
3 Shadi Hamid, Vanda Felbab-Brown, and Harold Trinkunas, “When Terrorists and Criminals Govern Better 

than Governments,” The Atlantic, April 4, 2018, https://www.theatlantic.com/international/ 

archive/2018/04/terrorism-governance-religion/556817/. 
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،  عالوة على ذلك،
ً
 كبيرا

ً
تركيا واملغرب ذ هجمات في كل   من نف  حيث يجتذب التنظيم تعاطفا

ِ بش  –من الذئاب املنفردة– وقام املتعاطفون معه وتونس والفلبين ولبنان وبنغالديش وإندونيسيا.
ن 

 .فرنسا وبلجيكا وأملانيا واململكة املتحدة :مثل ،دول غربيةعدة هجمات في 

والعراق، وعلى حقول  ةعلى ثلث سوري "داعش"سيطر  ،2014، بحلول نهاية عام ة قوتهفي ذرو 

  .4ماليين شخص بميزانية سنوية تتجاوز مليار دوالر 8 نحوالنفط والبنية التحتية، وسيطر على حياة 

على الشعوب التي يحكمها باستخدام مزيج من اإلرهاب والتخويف،  " سيطرتهداعشيفرض "

 
ً
مع السلطات املحلية. التنسيق ، و والشبكات االجتماعية، والبنية التحتية املدنية املوجودة مسبقا

 يديولوجي يفرض اإل إكيان وك
ً
إلى االستيالء على  يديولوجية السلفية الصارمة بوحشية، يسعى أيضا

 .5د على نطاق وطنياملوار 

 "داعش" يزال ال 
ً
  نشطا

ً
  للغاية ومنتشرا

 
د الطبيعة الديناميكية في العالم االفتراض ي. تول

 دراما إلنجازاته
ً
لغرس وإدامة الحماس الثوري بين بعض شرائح املجتمع اإلسالمي في  ، وتشكل أساسا

 الشرق األوسط والعالم. أخير 
ً
جميع أنحاء في هجمات بارزة يطلق بنى تحتية لإلرهاب و  يؤسس، ا

 العالم، إما 
ً
 لألوامر أو ملهما

ً
را
التكيف، وهو بارع قدرته على بالصبر و  "داعش". يتمتع بصفته مصد 

 
ً
 .6في الطريق الطويل إلى النصرعابرة  مرحلة بحسبانهفي وصف فشله  جدا

 ؟علينا خشيتهما الذي 

ل داعشعلينا النظر إلى " يزال ينبغيال 
 
 " كونه يشك

ً
  تهديدا

ً
ه ، بالنظر إلى الخطر الذي يمثلكبيرا

 .على كل بلد وعلى االستقرار األوسع في الشرق األوسط

 
ً
  20ين زال هناك ما باألمن التابع لألمم املتحدة، ما لتقرير مجلس وفقا

ً
  30 –ألفا

ً
من مقاتلي ألفا

من أوروبا الغربية إلى  آالف 5سافر أكثر من . 7، بمن فيهم اآلالف من األجانبةفي سوري "داعش"

                                                             
4 Gerges A. Fawaz, ISIS: A History (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2017). 
5 Daniel Byman, Al Qaeda, the Islamic State, and the Global Jihadist Movement: What Everyone Needs 

to Know (New York: Oxford University Press, 2015). 
6 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. 
7 U.N. Security Council, Twenty-second report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team 

submitted pursuant to resolution 2368 (2017) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals 

and entities, S/2018/705, (July 27, 2018), https://undocs.org/S/2018/705. 

https://undocs.org/S/2018/705
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منها  41 تكلل هجوم في أوروبا، 100، كان الجهاديون مسؤولين عن أكثر من 2014، ومنذ عام ةسوري

 .8بالنجاح

وتشويه  "داعش"جب أن تتضمن أي خطة استراتيجية للتصدي لإلرهاب من هذا النوع هزيمة ي

  الهزائمَ  صحيح  أن   سمعته.
َ
على إظهار  تبقى القدرةفي ساحة املعركة، ولكن  حيوي   أمر   العسكرية

. الهدف األخير مهم في إضعاف هماألمر األ –يمانه زعزعة صدقيته وهشاشة إو  ضرب التنظيمقابلية 

 ببساطة،دعمه الشعبي وقدرته على إلهام أتباعه، وتشويه سمعته في النهاية.  خفضمعنويات قواته، و 

قدم الطاعة و  جحة "رائعة"منظمة نا "داعش"يجب أال يكون تنظيم 
ُ
 .االوالء لهت

ل املقاتلون ، فمن املحتمل أن يحو  لقصدها "خالفة"إذا نظرنا إلى املستقبل، وبدون وجود 

في بلدانهم األصلية. وبينما يواصل املقاتلون األجانب  أخرى  األجانب املحتملون انتباههم إلى أهداف

 أكثربحرية النشطاء املحليون  يتمتعالقانون، استنزاف وإعياء جهود مؤسسات إنفاذ  لعائدون ا

 للتحرك.

تهديد، بما في ألشكال الباإلضافة إلى ذلك، يجب علينا أن ننظر في احتمال تطوير أبعاد جديدة 

 "داعش". ذلك الهجمات اإللكترونية واحتمال وقوع أسلحة كيميائية في أيدي

الجديد وطريقة عمله ونظام  هلمركز ثق– نظيمتلللذلك، يمثل تحديد الطبيعة املنهجية 

  –بشكل مستمرالذخائر والتمويل  نقلالقيادة والتحكم، والقدرة على 
ً
  تحديا

ً
لجهود املبذولة ل رئيسا

 للطابع الفريد الذي طوره "داعش" كاستراتيجيةنظر وهذا صحيح على وجه الخصوص للتصدي له. 
ً
 ا

 واحد ملموس. عالوة على ذلك، فإن هذاككيان التعامل معه اآلخرين على  تقويض قدرةمحسوبة ل

 
ً
 األمر ُيَعدُّ صحيحا

ً
د قفي جميع أنحاء العالم  القانون  نفاذإمعظم وكاالت االستخبارات و  ألن   ،أيضا

ي للتهديدات املتزايدة والشكل شرت مواردها بشكل كبير للغاية لعدة سنوات، في محاولة للتصد  ن

. من املرجح أن تعاني هذه الوكاالت من تعب مكافحة الديناميكي الذي اتخذه اإلرهاب الجهادي  

 .باهظ   يتطلب دفع ثمن  اإلرهاب، الذي 

                                                             
8 Peter Neumann, “ISIS and Terrorism in Europe: What Next?” International Center for the Study of 

Radicalization, February 16, 2018, https://icsr.info/2018/02/16/isis-terrorism-europe-next/. 

https://icsr.info/2018/02/16/isis-terrorism-europe-next/
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د اإلسالمي على من التشد   أربع موجات رئيسة، كانت هناك جيسون بيركوصف هذا، وبحِد  

وفي في البلدان ذات األغلبية املسلمة  جلت باشتداد العنفمدى السنوات الخمسين املاضية، ت

النمط الشائع الذي أظهرته هذه كانت مرحلة هذا الهجمات االستراتيجية في الغرب.  من سلسلة

 املوجات 
ً
  ، ثم يأتيالبطيءالنمو مغفلة من مرحلة

 
  كبير يجلب حدث

 
  تهديدا

 
يستدعي " "جديدا

 زلنا نحتفل في أذهاننا بالنصر ما. بينما 9تراجعمرحلة الوبعدها تبدأ ، لصراعمرحلة من اثم ، االنتباه

يأخذ  قد ألنه ه،تهديدإغفال ، يجب علينا التأكد من عدم كان يستولي عليها "داعش" اطَق الستعادة من

 
ً
 جديد شكال

ً
 .ا

نظرة عامة بأثر رجعي على النشاط  بإلقاء "داعش"يمكن اكتساب رؤى إضافية حول مكافحة 

أن السنوات األربع املاضية. ُيظهر التحليل  األوروبي طوالاإلرهابي الذي قام به في دول االتحاد 

 ه.ستخدم الفوض ى كتكتيك، مع عدم وجود قاسم مشترك قوي بين هجماتالتنظيم ي

 "داعش" 
ُ
  63وأسفر . في أوروبا، 2017 – 2015 ذروته بينوصل نشاط

ً
 347عن نفذهم  هجوما

 و
ً

  1558قتيال
ً
جميع الهجمات اإلرهابية  من %11ال تشكل سوى  63ن الهجمات الـ في حين أو. جريحا

من الوفيات اإلرهابية في  %98ها( التي وقعت في أوروبا، فإن )االنفصالية واليسارية واليمينية وغير 

في إلحاق أضرار جسيمة بحياة  "داعش"أوروبا كانت نتيجة للهجمات الجهادية، ما يدل على فعالية 

 .10املدنيين

                                                             
9  Jason Burke, “Rise and fall of ISIS: Its dream of a caliphate is over, so what now?” The Guardian, October 

21, 2017, https://www.theguardian.com/world/2017/oct/21/isis-caliphate-islamic-state-raqqa- iraq-

islamist. 
10  “European Union Terrorism Situation and Trend Reports 2015,” (The Hague: Europol, 2015), https:// 

www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend- 

report-2015;  “European Union Terrorism Situation and Trend Reports 2016,” (The Hague: Europol, 2016), 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-

and- trend-report-te-sat-2016; “European Union Terrorism Situation and Trend Reports 2017,” (The 

Hague: Europol, 2017), https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-

situation- and-trend-report-te-sat-2017; “European Union Terrorism Situation and Trend Reports 2018,” 

(The Hague: Europol, 2018), https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-

union- terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018. 
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 "داعش" بعد االتحاد األوروبي. ولم تضع هزيمة إلى ما 2018اإلرهاب الجهادي في عام  انتقل

 لقدرة 
ً
 التنظيم العسكرية واإلقليمية حدا

ً
ر قام فقط بتغييمن ذلك،  على أداء األعمال اإلرهابية. بدال

ومع  األرض،خسائر كبيرة على  د "داعش"تكب ،2017. بحلول نهاية عام أهدافه املستهدفة ومواقعها

 فيقد ضاع. ومع ذلك،  "الخالفة"كان من الواضح أن حلم  أكتوبر،/تشرين األول  20سقوط الرقة في 

  33، عانى االتحاد األوروبي من 2017عام 
ً
  هجوما

ً
  إرهابيا

ً
حبط أو اكتمل(، ما أسفر عن  جهاديا

ُ
 62)أ

 
ً

  819وقتيال
ً
 .جريحا

  16، تم تسجيل 2018ومع ذلك، في عام 
ً
فقط في االتحاد األوروبي، حيث تم اإلبالغ عن  هجوما

  50 ونحو حالة وفاة 15
ً
 به قارنةويختلف األمر إذا قمنا بم. جريحا

ً
 ،خارج االتحاد األوروبي ذلك قياسا

هجمات  سبع م تسجيل ما مجموعهت ،11، خارج االتحاد األوروبي2017عام . في صورة مختلفة إذ نرى 

 28أسفرت عن مقتل  –دا وماليفي روسيا والباقي في أستراليا وكن ثنتانوافي الواليات املتحدة  اثنتان–

 
ً
الهجمات خارج االتحاد األوروبي، حيث تم عدد كانت هناك زيادة كبيرة في  ،2018. في عام شخصا

  20تسجيل ما ال يقل عن 
ً
  65عن مقتل أكثر من  واأسفر  هجوما

ً
. التفسير املحتمل لهذه شخصا

مكافحة اإلرهاب في أوروبا، قام نحو  ، مع وجود سياسة أكثر قوة2018م البيانات هو أنه في عا

النقطة املهمة هنا هي . خارج االتحاد األوروبي وذلك باستهداف مواقع للغرببتغيير أهدافه،  "داعش"

ويقوم بضرب  ،، كان اإلرهاب الجهادي على قيد الحياة2017في عام  "داعشدحر " رغم مزاعمأنه 

أكثر من ضعف عدد الهجمات  بلغت هذه الهجمات، و 2018في عام  مرتبطة به أهداف للغرب أو

 .2017والوفيات خارج االتحاد األوروبي مقارنة بعام 

 .تلك األهداف باستثناء نقاط ضعف "داعش"أهداف هجمات قواسم مشتركة بين ال توجد 

الهجمات، وال مبرر يمكن استخدامه للتنبؤ بها. كانت  تنفيذ لتوقيتلم تكن هناك أهمية رمزية 

 
ً
  األهداف مزيجا

ً
املؤسسات الحكومية واملواقع الدينية والكيانات املعادية لإلسالم مثل:  ،متنوعا

  "داعش"واملنافذ اإلعالمية وغيرها من األهداف املدنية. كان 
ً
الهدف  للغاية في اختيار أهدافه. كان مرنا

 عمل إر األساس ألي 
ً
إحداث أكبر قدر ممكن من هو على رأس أولويات اختيار األهداف، و  هابي دائما

                                                             
11 Not counting attacks in Middle East countries, Libya, Somalia, Nigeria, Afghanistan, and Pakistan. The 

author contends that excluding countries that suffer regularly from internal conflicts, ethnic clashes, and 

local warfare, would serve better the purpose of distilling the phenomena of international global terrorism 

that is exported by jihadist groups as a strategy.  
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  تشكل هذهجودة". الأو " عما يرمز له الهدفالضرر والخسائر بغض النظر 
ً
 صعبا

ً
االستراتيجية تحديا

ألنه من املستحيل تطبيقية في مكافحة اإلرهاب،  استراتيجيةي وكالة استخباراتية للغاية بالنسبة أل 

 ليضرب. الخصم يخطط  رفة أينمع

مس املؤامرات الجهادية في أوروبا قد تورط فيها إرهابيون كانوا  التهديد من الداخل:
ُ
أقل من خ

 وكان ثلثا املهاجمين  ،ةمقاتلين في سوري
ً
الذين خططوا  من الذئاب املنفردة، أي من األشخاص تقريبا

. خطط ونفذ الجناة هذه 12املطارق أو السكاكين أو املركبات :مثل ،الستخدام أسلحة غير معقدة

 اإلرهابيين املحليين(.هم من  أيفي البلدان التي يعيشون فيها ) األعمال اإلرهابية

 يسلط هذا الضوء على التهديد املحتمل في 
ً
هؤالء الجناة لديهم معرفة  إلى أن   املستقبل، نظرا

ِ  بإمكانية لكمسبقة باملنطقة والبنية التحتية، وكذ
 يقدمون الدعمرين الذين الوصول إلى امليس 

َعدُّ . لهم اللوجستي الضروري 
ُ
مجتمعات املسلمين الساخطين الذين يعيشون في الغرب هي أرض ت

أكثر  ع وجود قيادة مركزية أضعف، من املرجح أن يكون النشاط اإلرهابيُّ وم. "داعش" ـخصبة ل

 
ً
 المركزية أيضا

ً
ام ق وبعد تقهقره،. دفة القيادة واملبادرة الخاليا املحلية التي تتولى من قبل ، مدفوعا

 ب، "داعش"
 
 من  بلدانها في املنفردة باأتباعه على تنفيذ املزيد من هجمات الذئ حِث

ً
األصلية، بدال

للهجوم  االجتماعي أساليَب السفر إلى مناطق النزاع. حددت الدعوات للعمل عبر وسائل التواصل 

  نية تم اختبارهاضد أهداف مد
ً
 في مناطق النزاع. مسبقا

أوروبا قام بها أحداث من خلفيات اجتماعية  ساذجة بسيطة فيكانت هناك أنشطة إرهابية 

واقتصادية متدنية، ما يشير إلى أن استراتيجية مكافحة اإلرهاب ال يمكن أن تركز فقط على إحباط 

 
ً
امليالة نحو عمق في املجتمعات األ  االجتماعيفي قضايا الرفاه  اإلرهاب، ولكن يجب أن تفكر أيضا

 لنشاط اإلرهابي.ا

 ال يعمل 
ً
ِ  اإلرهابيون وحدهم. غالبا

أو  وافقون رون على دراية بخطط املهاجمين ويما يكون امليس 

. رغم أن معظمهم نفذوا هجماتهم بمفردهم أو في مجموعات صغيرة، إال أن يساعدون على تنفيذها

روا جهودهم. لقد تمكن الجهاديون من على دراية بئتهم كانوا العديد من األشخاص في بي خططهم ويس 

وإنفاذ وكاالت االستخبارات  مات دون أن تكشفهمدون إثارة الشكوك والتحضير لهجنشر التطرف 

ِ القانون 
مشاركة أقارب الجناة في التخطيط للهجمات وتنفيذها  رين، فإن  . عندما يتعلق األمر بامليس 

                                                             
12 “European Union Terrorism Situation and Trend Reports 2018.”  
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ً
االستخباراتية لألقارب قادرة على توفير إنذار  املراقبةللمستقبل يجب تعلمه. قد تكون  تمثل درسا

 مبكر بشأن الخطط اإلرهابية، ويمكن أن يؤدي استجواب األقارب إلى معلومات مهمة.

 األوروبيةفي معظم البلدان  "داعش"أكثر من نصف مجندي  العالقة بين اإلرهاب والجريمة:

 فيالجناة  يتجمعإجرامية. سوابق هم من أصحاب 
ً
املهاجرين من املسلمين  أحياء املحتملون غالبا

الذين  نيسلماملاألحداث  من وكان املجرمون على وجه التحديد ترتفع فيها معدالت الجريمة، حيث

في الحياة  محيطهم. إنهم يتخلون عن نشاطهم اإلجرامي السابق حسبللتطرف اإلسالمي  يتجهون 

ة  وصولهم إلى موارد من عالم الجريمة. ومن املثير لالهتمام،إمكانية لجهاد، مستخدمين لصالح ا املدني 

وا في قواعد لم يظهر  2016-2015 األمد الواقع بينأن العديد من مرتكبي الهجمات الكبرى في 

 وهناك حاالت، ةالذين قاتلوا في سوري بصالته مع األشخاص عدد قليل منهمقد ُعرف  البيانات، وكان

 قراراتساعدت الجناة على اتخاذ قد سورية اإلنترنت باملقاتلين الجهاديين في العراق أو عبر ال اتص

 اللجوء إلى اإلرهاب في بلدانهم األصلية.

 
ً
املستمرة والبطيئة إلى تحسين قدرات  املقاتلين األجانب ، ستؤدي عودةوباملض ي قدما

" على الجهاديين كافية "إلضفاء الطابع املنهي  املحلية. يمكن أن تكون أعدادهم لتجمعات املتطرفة ا

لتكتيكات والتكنولوجيا املتقدمة. ذكرت الدول األعضاء في االتحاد واستخدامهم لاألوروبيين املحليين 

الين ،لقدرة القتالية والتشغيليةباإلى أوروبا ون العائد يتمتعقد ه األوروبي أن  إلى كونهم مي 
ً
 إضافة

 .13في تجنيد وتطرف اآلخرين قدوة ويشاركون بمثابة  وقد يكونون  م.للعنف الشديد عند عودته

استخدام اإلنترنت ووسائل اإلعالم وحتى ألعاب الكمبيوتر لالتصال  يتطلب اقبة:ر تحدي امل

 
ً
، "الخالفة"والتحليل. مع نهاية حلم  ملراقبةمن ا بين اإلرهابيين دون الحاجة لالتصال الجسدي مزيدا

 مسار  "داعش"من املتوقع أن يتبنى 
ً
  ا

ً
لة ينتقل من التمرد العلني إلى حرب غير متماثإذ يمكن أن ، مختلفا

 ينتشر بشكل شبكات الخاليا النائمة هي خصم  وتكون سرية. 
ً
منهجي لتقويض  شديد املراوغة

 من استخدام الشبكات االجتماعي   يلجؤوناالستقرار وتشويه سمعة الدول التي 
ً
ة السائدة إليها. بدال

 ى الزوايا األكثر "داعش" إلسيتم دفع نشطاء  ،WhatsAppأو  Twitterمثل 
ً
 على الويب. وتشملُ ظلمة

التي لم تدرج  املستترة واملزيد من تطبيقات املراسلة Telegramهذه تطبيقات املراسلة الخاصة مثل 

 بعد في قائمة املراقبة.

                                                             
13  Ibid., 27. 
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ً
ليس فقط من  "الخالفة"دان التهديد. لقد كان فقمتعلقة بأخبار سارة  ومع ذلك، هناك أيضا

 ال ظهر. لقد "داعش" ـلبمثابة صفعة  قوية  حيث األراض ي، 
ً
والقى "برودة" في تنظيم بأنه أكثر ضعفا

وهذا . 14املسلمون املتطرفون  يتطلع إليها مرئية   إسالمية   إقليمية   قوة  ُينظر إليه ك د  عُ يَ الوالء له، ولم 

  يسيئُ 
ً
مركز قيادة ومراقبة لعملياته اإلرهابية يعدُّ  والعمل من مالذقدراته على التجنيد إلى  أيضا

أصبحت . عالوة على ذلك، جذب وإعداد عمل إرهابي متكاملعلى  "داعش"قدرة  وضعفتالدولية. 

ة وكاالت مكافحة اإلرهاب في جميع أنحاء العالم،   وبخاص 
ً
على هذا  للرد   في أوروبا، أكثر استعدادا

في بعض  ن التعاون الدولي  . وقد تحس  2015التحدي منذ الهجمات اإلرهابية املروعة التي وقعت في عام 

 التشريعالتعاون و أصبح  حيثيتم تبادل املعلومات االستخباراتية بشكل روتيني أكثر، إذ األبعاد، 

 أكثر  وإنفاذ القانون 
ً
، من ةان غير اإلسالميوأصبحت البلد ،. لقد انخفض عدد الهجماتتشديدا

 من حيث الناحية التجريبية، 
ً
 اإلرهاب الجهادي.أكثر أمانا

ل " ال يزال
 
 داعشيشك

ً
ا  حقيقي 

ً
رغم النكسات التي عانى منها في بالد الشام. اآلن  ،للغرب " تهديدا

 " سيطرته داعشفقد "بعد أن 
 
ي ه سيعتمد على األرجح على اإلرهاب على األرض، فإن لتعبئة  املدو 

سيزيد هذا من دوافعه لتنفيذ هجمات رفيعة املستوى، . و 15تطرف املسلمين في جميع أنحاء العالمو 

أو وسائل النقل األخرى. لسوء الحظ، في ضوء  بما في ذلك املزيد من الهجمات على الطيران املدني  

 وعش" ن"داعي. يمثل هذه التهديدات، ال يتم عمل ما يكفي في الوقت الحالي ملواجهة هذا التحد  
ً
  ا

ً
 فريدا

املناورة والحكم والتطرف وإلهام أتباعه التنظيم واصل يتم مواجهته من قبل. ستلم الذي من التهديد 

  التي التلقائية واملخطط لها بشكل جيدالعشوائية وكذلك لتنفيذ كل من الهجمات 
ً
تشكل تحديا

 في الشرق األوسط. وتهدد استقرار الدول املجاورة ،كاالت مكافحة اإلرهاب واملخابراتلو 

 بشأن ذلك؟ يجب أن نفعلماذا 

 
ً
ما يتم استبدال الروتين العادي التخاذ القرارات املتعلقة باألمن القومي عن طريق  غالبا

التحديات اإلرهابية، فمن مع  البلدان تتعاملاتخاذ القرارات املتعلقة باألزمات. بينما باتجاه ندفاع اال 

السياسة، والرصد املستمر للمعلومات الجديدة، والتخطيط طويل  مشكالت املرجح أن تتجاهل

 من ذلك، يتم توجيه 
ً
ة الكبيرةاألجل. بدال للتغلب على تهديد وشيك أو هجوم إرهابي يتم تنفيذه  القو 

                                                             

14 Daniel Byman, “The Good News About Terrorism,” The New York Times, December 28, 2018, https:// 

www.nytimes.com/2018/12/28/opinion/sunday/islamic-state-terrorism-europe.html. 

15 Jason Burke, “Rise and fall of ISIS: Its dream of a caliphate is over, so what now?”  

https://www.nytimes.com/2018/12/28/opinion/sunday/islamic-state-terrorism-europe.html
https://www.nytimes.com/2018/12/28/opinion/sunday/islamic-state-terrorism-europe.html
https://www.nytimes.com/2018/12/28/opinion/sunday/islamic-state-terrorism-europe.html
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خطة شاملة يمكن أن  حساب يجوب الشوارع. هذا النهج التفاعلي له األسبقية علىمنفرد أو ذئب 

 رهاب من النهاية إلى النهاية. أصبحت وكاالت مكافحة اإلرهاب واألمن تحديات اإل تتعامل مع 
ً
تقريبا

   تاحةمر 
تعقيدات العالقات الدولية وحقائق السياسة ه في ما، فإن في العمل في هذا الوضع، وإلى حد 

 .16إدارة األزمة هذهال مفر  من اللجوء إلى طريقة الداخلية والبيروقراطية 

استراتيجية شاملة وطويلة األجل تمنع الطرق الطارئة واعتماد يجب على الحكومات مقاومة 

اإلرهاب الجهادي في مراحل مختلفة: من التطرف إلى إحباط هجوم مخطط له. وبدون وجود 

 الحكومات. تقل  الفرص أمامطبقة، استراتيجية شاملة مُ 

، يجب على الحكومات إلرهاب الجهادي  التي يمثلها ا طرق االستجابة للتحدياتعند صياغة 

 بما في ذلك–املبينة أدناه. في كل مجال من مجاالت التركيز  االستراتيجيةالغربية أن تنظر في األبعاد 

ال يحاول هذا التقرير وصف  –الدفاعو  القوانين التعليم والتشريعات واالستخبارات وإنفاذ

تحديد الثغرات املوجودة بوساطتها سياسة محددة، بل يعطي صانعي السياسات األدوات التي يمكن 

 اإلرهاب.في مكافحة في نهج بلدانهم 

  

                                                             
16  Glenn Hastedt, “Intelligence and U.S. Foreign Policy: How to Measure Success?”, International Journal of 

Intelligence and Counterintelligence, no. 1 (1991): 49-62. 
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 التعليم

تتعلق املبادرات التعليمية ملكافحة اإلرهاب بقدرة الغرب على التواصل مع املجتمعات 

اء العالم، وإقامة عالقة مثمرة معهم، وتشجيعهم على رفض االتجاه الحالي اإلسالمية في جميع أنح

الذي  نوع الخطاب اإلسالمي  تترفع فوق نحو الجهاد. يجب أن يكون هناك حوار بين املجتمعات التي 

يجب على املجتمعات كشفه على حقيقته. تحتاج املجتمعات إلى تسخير غالبية  الذيو  "داعش"ينشره 

تطلبت السكان اإلسالميين وتشجيعهم على تمثيل الروح الحقيقية لإلسالم في جميع أنحاء العالم. 

الجزء األكبر من موارد إنفاذ القانون واملخابرات  رهاب الجهادي في السنوات األخيرةاإل  مكافحة

مستوى تهديده. ومع ذلك، يجب على السلطات املحلية التأكد من أن هذا ال يأتي على  بالنظر إلى

 حساب تخصيص موارد من نوع آخر في أي مكان آخر.

،
ً
 ال حصرا

ً
ى دول عديدة، تمثيال ملقاتلين وعائالتهم، اعودة" السماح ب "عدم سياسة في حين تتبن 

 من الشباب عديمي 
ً

التفكير على وبالجنسية يكره الدول التي رفضته. فإن هذا يخلق على األرجح جيال

املدى الطويل، يجب على الحكومات اتخاذ تدابير اجتماعية للتخفيف من التهديد املحتمل للمقاتلين 

التي باإلضافة إلى ذلك، يجب على صانعي السياسة االنتباه إلى عملية التطرف  .العائدين وعائالتهم

تعافي تجنيد و التنظيم و الالسجون كمكان إلعادة  "داعش"يستخدم . 17ون في السج من املمكن حدوثها

بمجرد أن  عدائيةواملجرمين العاديين ردة فعل " داعش". قد يخلق السجن املختلط لنشطاء عناصره

 السجن عقوبةيقض ي هؤالء السجناء أحكامهم وينضمون مرة أخرى إلى املجتمع. كان متوسط 

                                                             
17 Understanding the changing tactics of the so-called Islamic State,” NATO Review,       April 15, 2016, 

https://www.nato.int/docu/review/2016/Also-in-2016/tactics-isil-fighters-goal/EN/index.htm; Bennett Clifford, 

“Radicalization in Custody: Towards Data-Driven Terrorism Prevention in the United States Federal Correctional 

System,” (Washington, DC: George Washington University, November 2018),  https:// 

extremism.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2191/f/Prisons%20Policy%20Paper.pdf ; Cara Tabachnick, “Europe’s 

Prisons, Already Hotbeds of Radicalization,  Are Filling Up With ISIS Recruits,” World Politics Review, September 

25, 2018, https://www.worldpoliticsreview.com/articles/26082/europe-s-prisons- already-hotbeds-of-

radicalization-are-filling-up-with-isis-recruits. 

 

https://www.nato.int/docu/review/2016/Also-in-2016/tactics-isil-fighters-goal/EN/index.htm
https://
https://
https://extremism.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2191/f/Prisons%20Policy%20Paper.pdf
https://www.worldpoliticsreview.com/articles/26082/europe-s-prisons-already-hotbeds-of-radicalization-are-filling-up-with-isis-recruits
https://www.worldpoliticsreview.com/articles/26082/europe-s-prisons-already-hotbeds-of-radicalization-are-filling-up-with-isis-recruits
https://www.worldpoliticsreview.com/articles/26082/europe-s-prisons-already-hotbeds-of-radicalization-are-filling-up-with-isis-recruits
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 إبعاد فإن لذلك سنوات، خمس 2017 عام في األوروبي التحادا في اإلرهابية للجرائم بالنسبة

 .18تأخير مواجهة هذا التحدي مجرد هو اإلرهابيين

القتال بحلول الوقت الذي قد يتم فيه  ي سن  أطفال املقاتلين فبعض  صبحعالوة على ذلك، سي

التأهيل وإعادة ، ما يجعل إعادة لتنظيمدماء جديدة إلى ا ينقلوا ويمكن أن ،إطالق سراح والديهم

جامعات لإلرهاب"، إال أنها " تلعب دور املؤسسات العقابية  اإلدماج عملية حرجة مستمرة. في حين أن  

يدور حول  يجب أن يمكن أن تكون بمثابة بيوت للدراسة للتعليم اإليجابي. ومع ذلك، فإن التعليم

 ألي حملة عسكرية. االهتمام لىيو قبل أن معالجة القوى الكامنة وراء التطرف العنيف في كل بلد، 

 
 
تقوم رق األوسط، إلى ظهور جماعات متطرفة محلية أدت النزاعات األهلية املستمرة في الش

 عن خدمات القانون والنظام للسكان املحليين مقابل دعم ،العام ر األمنيتوفب
ً
هؤالء السكان  فضال

 .لهم

 أعمالالقاعدة، وليس فقط الحكم والتعليم على مستوى الذي يواجه  التحدييكون و 

الصومال ومالي واليمن  :مثل ،مكافحة اإلرهاب. يجب على الغرب معالجة هذه القضايا في بلدان املنشأ

ة؛ ذلك املحليوالتجمعات ونيجيريا والعراق، والتنافس مع الجماعات الجهادية على مستوى املجتمع 

هتمؤسسات تعليمية وتوفير األمن في املناطق الريفية والحضرية. وكما  بإنشاء   كاثرين زيمرمان نب 

ه 
 
  إلى أن

 »وبحق 
ً
، ينبغي على الواليات املتحدة وشركائها التركيز لبيئاتمن التركيز على اإلرهابيين وا بدال

 سلطةتآكل  حسيسم. و 19ةعلى كسر الروابط بين الجماعات السلفية الجهادية واملجتمعات املحلي

وليس كسلطة  ،تعامل معهم كإرهابيينالبحكومات للالجهاديين على مجتمعاتهم وبلدانهم األصلية 

 .20«يةسياسية محل

  

                                                             
18  European Union Terrorism Situation and Trend Reports 2018,” 20.  
19 Katherine Zimmerman, “Trump Doubles Down on Failed Counterterror Policy,” Wall Street Journal, February 18, 

2019,  https://www.wsj.com/articles/trump-doubles-down-on-failed-counterterror-policy-11550519273. 

20 Ibid. 

https://www.wsj.com/articles/trump-doubles-down-on-failed-counterterror-
https://www.wsj.com/articles/trump-doubles-down-on-failed-counterterror-
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 التشريع

الصحيح بين روح الديمقراطية  الذي يخلق التوازن  إلرهابل املناسب تشريعسنُّ ال يجب

ة امللحةاألمنالحاجة و  ع. حتى في البلدان ي 
ُ
الحريات الشخصية مقدسة، يجب  دُّ الديمقراطية حيث ت

 الحفاظ على الحياة. يجب أن يوفر التشريع العمود الفقري الصلب الستخدام مفهومأن يسود 

من أجل القبض على اإلرهابيين املحتملين واستجوابهم، حتى في  السريع وفع  االستخبارات بشكل 

رجل "يطرحها وجود الحاالت املعينة. إن التحديات التي  حالة عدم وجود تهم جنائية ملموسة في بعض

 " )من الداخل
ً
 ال حصرا

ً
، أحد أعضاء طاقم الطائرة الذين تم تجنيدهم من قبل خلية إرهابية( تمثيال

جبر الدول الغربية على تعديل تشريعاتها
ُ
 أجل منإنفاذ القانون لسلطات ووكاالت ا ذلك بتمكين ؛ت

التوتر بين لم يكن  .واملراقبة الفورية، وتسهيل طرق الوصول إجراء االستجوابات والتحقيقات 

أخرى على هذه الشدة الحفاظ على السالمة العامة من ناحية وحماية الحقوق الفردية من ناحية 

 .من قبل

ي تم نشرها مثنى الت بينما يحاول املقاتلون األجانب العودة إلى ديارهم، بما في ذلك قضية هدى

 
ً
. تتمثل العقبة الرئيسة أمام مواجهة " في الصعودداعش"التحديات القانونية إلرهاب  تزداد، 21كثيرا

. ما مدى نشاط الفرد املنتسب "داعش"في  لتحديد العضويةقانوني  معيارهذا التحدي في عدم وجود 

  د  علكي يُ  "الدولة اإلسالمية"إلى تنظيم 
ً
 ؟ إلى جانب أولئك اإرهابيا

ً
في القتال، هناك  لذين شاركوا فعليا

كيف ينبغي التعامل مع هؤالء األفراد بطريقة . املدني  "داعش" الكثير ممن شاركوا بنشاط في جهاز 

الغربية؟ هل يجب مقاضاتهم لقيامهم "بواجبات مدنية"؟ ماذا عن  املوانئقانونية بمجرد وصولهم إلى 

ولكن أجبروا على  وافي سن مبكرة ثم تراجع واتطوع لذينوأولئك ااألطفال الذين ولدوا في الخالفة؟ 

 البقاء؟

اع القرار هذه كلها أسئلة  ال يريدون أن تتفاقم  واكان إذا معالجتها بسرعةقانونية ينبغي على صن 

املشرعون بسرعة إلغالق الثغرات القانونية التي يمكن  تحركوتنمو هذه القضايا. لذلك، يجب أن ي

                                                             
21 Deirdre Shesgreen and Kim Hjelmgaard, “Should Hoda Muthana be allowed to return from ISIS for trial in the 

U.S.? Trump says no,” USA Today,  April 6, 2019, https://www.usatoday.com/story/news/ 

world/2019/04/06/isis-member-hoda-muthana-wants-to-return-to-the-u-s-trump-says-no/3226428002/. 

  

https://www.usatoday.com/story/news/world/2019/04/06/isis-member-hoda-muthana-wants-to-return-to-the-u-s-trump-says-no/3226428002/
https://www.usatoday.com/story/news/world/2019/04/06/isis-member-hoda-muthana-wants-to-return-to-the-u-s-trump-says-no/3226428002/
https://www.usatoday.com/story/news/world/2019/04/06/isis-member-hoda-muthana-wants-to-return-to-the-u-s-trump-says-no/3226428002/
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رون. تتطلب مواجهة هذه الحاالت أكثر من مجرد تفسير تنفيذ القوانين أن يستغلها  اإلرهابيون وامليس 

الحالية. وكما قال الخبير القانوني بنيامين ويتس، فإن هذا يستلزم وضع أطر قانونية جديدة، وإعادة 

لهم، ب السلطات ألفراد معينين واحتجازهم واستجوابهم واعتقاالتفكير في أسئلة حول سبب تعقُّ 

إن ومع ذلك، هناك عوائق محتملة كبيرة في صياغة تشريعات مكافحة اإلرهاب. . 22وتحت أي سلطة

اإلدارة غير القادرة على اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة قد ال تكون قادرة على حماية مواطنيها من 

  
   هجوم إرهابي 

من  لحد  وشيك. من ناحية أخرى، قد تستخدم الحكومة اإلرهاب كذريعة ل كارثي 

 الحريات الشخصية.

 
ً
 هاما

ً
 ألنه في كثير من الحاالت، كان أفراد األسرة أو األصدقاء ،في التشريع يمثل الردع عامال

 
ً
 دةاب املنفر . حتى الذئعنهم لسلطاتا ملنعهم أو إبالغ املقربون على علم بنوايا الجناة ولم يفعلوا شيئا

. ة قد تثير الشكوك قبل تنفيذ عملياتها اإلرهابيةتقوم بتصرفات غريب إلى بعض املساعدة أو تحتاج

، فإن اتخاذ تدابير ضد التي حولها. وبالتاليائرة عنها في هذه املرحلة من قبل الديجب اإلبالغ لذلك 

 ِ
على  يوفر لنا القدرةتأثير  مثمر  رين من الجماعات الجهادية يمكن أن يكون له املتعاونين أو امليس 

واتخاذ عليه أخذها بالحسبان، أخرى في عقل الجاني املحتمل  اعتباراتإدخال هم عن طريق ردع

 من التركيز فقط على األفراد أنفسهم. على وجه التحديد، 
ً
خطوات ضد محيط اإلرهابيين، بدال

إنشاء إطار قانوني يسمح بمحاكمة األشخاص الذين كانوا على علم بالهجوم اإلرهابي ذلك يستلزم 

 لكنهم اختاروا عدم اإلبالغ عنه.و  ،الذي يلوح في األفق

  

                                                             
22 Benjamin Wittes, Law and the Long War: The Future of Justice in the Age of Terror (Westminster, MD: 

Penguin Group, 2008). 



   

ّي الجهادّي إلى  ِ
ّ
 الِجن

ُ
ى للتهديد اإلرهابي املستمر؟إعادة

ّ
مه: كيف نتصد

ُ
ْمق

ُ
ق  20 

 

 االستخبارات

نشاط مخطط له، سواء تم  بالتحذير من احتمال حدوث فعالةالستخبارات تقوم شبكات اال 

أو خاليا محلية. قد تكون املراقبة املستمرة للشبكات  منفردةتنفيذه بواسطة شبكات أو ذئاب 

التكنولوجيا والتعاون الدولي الوثيق، بناًء على أهداف مشتركة وقوائم املراقبة  بوساطة ،االجتماعية

 املشتركة، ذات قيمة كبيرة لتحقيق هذه الغاية. 
ً
 ال حصرا

ً
يجب على وكاالت االستخبارات  فتمثيال

ةأو  ة)سواء البشريجديدة تلتقط املؤشرات تطوير مؤشرات وأجهزة استشعار  ألي  (اإللكتروني 

أن  رغمإنتاج املتفجرات. في أو أي مواد يمكن استخدامها  ،شراء األدوية أو املنظفات :ثلم ،نشاط

 أبسط،تنفيذها بوسائل  تم 2018 – 2017 األمد الواقع بين غالبية الهجمات التي وقعت في أوروبا في 

جماعية  على إحداث خسائر هاإلرهابيين بسبب قدرتلدى اسالح املفضل الإال أن املتفجرات ال تزال 

  . 23اإلعالموتحريك وسائل  تأثيرالو 
ُ
  "داعش"مرة األولى منذ صعود للاألملانية  اعتقلت الشرطة

ً
ا إرهابي 

 
ً
ا   29يبلغ من العمر تونسي 

ً
 ار غاز ال إنتاج قام بعاما

ً
هجوم إرهابي. تم  لتنفيذ يسين في املنزل استعدادا

اإلرهابيين الجهاديين باألسلحة الكيميائية االهتمام املتزايد بين تدل على  اكتشاف مؤشرات

في  الفواعل الذئاب املفردة عبر الرسائل والبرامج التعليمية املرسلة إلى 2017والبيولوجية في عام 

 أوروبا.

أكثر كفاءة وسرية في اتصاالتها. من  اإلرهابية هذا، وباتباع أساليبها الخاصة ستصبح املنظمات

  تستخدمو  املظلمة لإلنترنتايا إلى الزو تتراجع أن  لاملحتم
ً
  طرقا

ً
للتواصل، مع استخدام  أكثر تعقيدا

اللغات التي لم تتقنها معظم وكاالت االستخبارات الغربية. سيصبح الكشف املبكر عن وسائل 

 
ً
  وأساليب االتصال أمرا

ً
الستراتيجية مكافحة اإلرهاب الفعالة. إن برامج املراقبة التقليدية  حيويا

هاتفية والرسائل النصية لن تغطي بالضرورة االتصاالت بين اإلرهابيين املتآمرين. للمحادثات ال

قدرة على الكشف ال االجتماعية،في عصر املراسلة الفورية والشبكات  االتصاالت،تتطلب تغطية 

 والتدخل عند استيفاء شروط قانونية معينة. 
ً
، تتمثل الخطوة في االتجاه الصحيح في القدرة فمثال

، )سجل بيانات موقع ما( Sensorvault، تسمى  Googleبحث عن معلومات من قاعدة بيانات على ال

                                                             
23 “European Union Terrorism Situation and Trend Reports 2018,” 12. 
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حيث يتم الوصول إلى مجموعة من سجالت املواقع التفصيلية ملئات ماليين األجهزة في جميع أنحاء 

 .24العالم بواسطة وكاالت إنفاذ القانون 

بفعالية  أداء دورهافي الواليات املتحدة، حول قدرات وكاالت االستخبارات على تدور الشكوك 

يسمح لوكالة األمن القومي  الذي 2015قرار التخلي عن قانون الحرية لعام  مع مرور الوقت. إن  

بتحليل سجالت املكاملات الهاتفية والرسائل النصية املحلية لألمريكيين، سوف يدخل حيز التنفيذ 

دخل هذا. 201925ديسمبر كانون الثاني/ 25 في
ُ
سبتمبر أيلول/ 11أعقاب هجمات  البرنامج في لقد أ

عندما وضعت إدارة جورج دبليو بوش برنامج مراقبة يتضمن مجموعة كبيرة من سجالت املكاملات 

لم يقدم البرنامج أي إشارات تدل وتساعد على إحباط هجمات الهاتفية املحلية لألمريكيين. في حين 

 -عبر االتصاالت املحتملة  فرز للتصفحاالستخبارات عن املبادرة كأداة  حددة، دافع مسؤولوم

ربما كان من املحتمل كشف سبتمبر، فأيلول/ 11واقترحوا أنه لو كان قد تم تنفيذها قبل أحداث 

 ." قبل وقوعهاالقاعدة"تنظيم مخطط 

التوتر بين املخاوف املتعلقة بالخصوصية  ملعالجةتواجه وكاالت االستخبارات مشكلة مزدوجة 

 الناس أي تسامح مع اإلرهاب، وال يمكنهم قبول  ال يقبل واألمن، تتمثل في اإلحصاءات والذاكرة العامة.

،  أنه أمر ال مفر منه. ومع ذلك، عندما تحدث الهجمات،
ً
بما يكفي ال تبقى في ذاكره العامة طويال

كاالت تكون و مة لتقليل فرص حدوث هجوم ناجح آخر. و التغيرات طويلة األجل الالز لقبول 

 
ً
األولوية يتناس ى الناس ويعطون عن منع هذه الهجمات، حتى عندما  االستخبارات مسؤولة تماما

بإيجاد إبرة في كومة قش.  الذي يواجه االستخباراتالتحدي ال يتعلق . )الخصوصية( لقضايا أخرى 

، سهمو در  في الجهاديون  جد   األمر يتعلق بمعرفة الفرق بين اإلبر والقش. لقد
ً
وسائل وعززوا  كثيرا

 على العمل بسرية.قدراتهم التواصل الخاصة بهم و 

                                                             
24 Jennifer Valentino-DeVries, “Tracking Phones, Google Is a Dragnet for the Police,” The New York Times, April 13, 

2019, https://www.nytimes.com/interactive/2019/04/13/us/google-location-tracking- police.html. 

25 Charlie Savage, “Disputed N.S.A. Phone Program Is Shut Down, Aide Says,” The New York Times, March 4, 2019, 

https://www.nytimes.com/2019/03/04/us/politics/nsa-phone-records-program-shut- down.html. 

 

https://www.nytimes.com/interactive/2019/04/13/us/google-location-tracking-police.html
https://www.nytimes.com/interactive/2019/04/13/us/google-location-tracking-police.html
https://www.nytimes.com/2019/03/04/us/politics/nsa-phone-records-program-shut-down.html
https://www.nytimes.com/2019/03/04/us/politics/nsa-phone-records-program-shut-down.html
https://www.nytimes.com/2019/03/04/us/politics/nsa-phone-records-program-shut-down.html
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ويكون لديها ، تلك قشالكومة  إلى داخلوكاالت االستخبارات دخل أن ت يجب ملكافحة هذا األمر

ين الذين املتطرفو  املؤشرات املثيرة للشكقواعد البيانات الكبيرة، للكشف عن  لوصول إلىإمكانية ا

لديها فهم قوي ويكون يجب على وكاالت االستخبارات دراسة البيانات ذلك هم ولف. يعملون من بعيد

  حسبانهملا ينبغي 
ً
  طبيعيا

ً
زين . من املنطقي أن نفترض أنه مع زيادة القدرات على تخوليس تهديدا

ومعالجة وتحليل البيانات الضخمة، بالتزامن مع التعلم اآللي وتقنيات الذكاء االصطناعي، ستتمكن 

  القانون  نفاذإوكاالت االستخبارات و 
ً
 من استخدام مصادر البيانات الشاملة بشكل أكثر تركيزا

 
ً
 الحريات الشخصية. في ما يخص وفعالية، وبطريقة أكثر توازنا
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 القانون فرض وإنفاذ 

على توفير استجابة سريعة وفعالة للتنبيه. معرفة حالة  أو تطبيق القانون بالقدرة يتعلق إنفاذ

. يتطلب فعالية استجابتها مدىحسب إنفاذ القانون  يتم تقييم وكاالتالتأهب ليست كافية، حيث 

 
ً
  تطبيق مكافحة اإلرهاب تكامال

ً
، املطلوبة باالعتقاالتداخل وعبر البلدان للقيام  الكيانات،بين  قويا

أو الرد على سيناريوهات الرهائن، أو إدارة األزمة بفعالية. يتطلب األمر على املستوى التكتيكي، وجود 

، ومراقبة الحدود، وسلطات الهجرة، (SWAT)وفرق التدخل السريع فرق احترافية من قوات شرطة 

. على املدى يلوح باألفق مل إرهابيومعظمهم من ضباط املخابرات الذين يعملون بالتنسيق لوقف ع

 مكافحة اإلرهاب. تحت وطأة الوكاالت املهنية ترزح أنهناك خطر  الطويل،

، التي شهدت انتشار مواردها بشكل القوانين وكاالت إنفاذ السنوات، أرهقت 2015منذ عام 

للغاية أثناء محاولتها مواجهة تحد  هائل. وفي الوقت نفسه، فإن االستراتيجية الجهادية تدور  هزيل

 "داعش" ـحول الصبر والبقاء على قيد الحياة للقتال في يوم آخر. يجب معالجة البنية التحتية ل

 بالتنظيم أنه يودعمها اللوجستي بشكل منتظم حتى لو بدا 
ً
التي تمت  األخرى  القضاياكافح. مقارنة

 بإمكانية يتمتع الجمهور  إذ، أقل سريةتحدي فرض القانون  يبدو أن ،الورقةمناقشتها في هذه 

نقطة  إنفاذ القانون  وصول إلى مزيد من املعلومات حول هذا املوضوع. من الناحية العملية، يعد  ال

تقاطع أين وكيف تقع كل مكان و  االستراتيجيةتقاطع رئيسة في عملية مكافحة اإلرهاب. إنها قلب 

 التكامل. هااسمفي لعبة األشياء 

 القانون  إنفاذاملستوى االستراتيجي، يتطلب  علىهذا، و 
ً
املعلومات  تبادلالتعاون و  أيضا

  الهيئاتومعرفة شركائك )أي الوكاالت الشقيقة و 
ً
  األجنبية( وفهما

ً
 لتدميرلكيفية التعاون  مشتركا

 س على أساالبنية التحتية لإلرهاب 
ً
نقاذ وسلطات إوفرق  بوجود نظام قانوني   منظم. إنه يتعلق أيضا

  و مراقبة الحدود وقوات الشرطة املحلية وحتى قادة املجتمع املحلي. 
 كبير ألسباب مختلفة. هذا تحد 

،التعاون مع بعضها من الذي قد ينشأ  التوتر معالجةيجب على الوكاالت 
ً
وحماية  بعضا

املصادر واألساليب الخاصة بكل منها. ال يمكن أن تأتي العالقات التعاونية الوثيقة، على أنها ضرورية 

  عليهاومثمرة، على حساب هذه األصول االستراتيجية. يجب 
ً
  أيضا

 
مختلف الجهات الفاعلة  حث

 .املعتمداملعنية على االتفاق على نموذج القيادة والسيطرة 
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من  حياة اإلنسان يأخذ القرار عندما يتطلب األمر حمايةالقرارات ومن الذي كيف يتم اتخاذ 

 الخطر املباشر 
ً
  على حساب مصدر حيوي؟ هناك أيضا

بين التعاون بشكل منتظم والتعاون  كبير   فرق 

  وشيك  وقت في 
هدف واحد، من نحو  القدرة على توجيه جميع املوارد شكلت .حدوث عمل  إرهابي 

ثقافات مختلفة، ومناطق جغرافية متباينة، ووسائل منظمات من مختلفة، و تخصصات مهنية 

 مهمة، اتصال منفصلة 
ً
 مستمر  تحديا

ً
 مكافحة اإلرهاب. تواجه عملية ا
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 الدفاع

فاع واألساليب الوقائية والتقنيات  األمنيةنظمة األ إنه يستلزم  إذ ،املالذ األخير ُيَعدُّ الد 

ة املتقدمة، في املطارات ومحطات القطارات والتجمعات الجماهيرية. يمكن أن يكون وجود  وبخاص 

  بشكل علني في الجنود أو ضباط الشرطة
ً
القدرة على تحقيق  تقويض من أجلاملواقع الحساسة فعاال

  تتطلب التيالسياق العوامل املتصاعدة الناشئة في هذا أحد هجوم إرهابي واسع النطاق. 
ً
من  مزيدا

 .26على أمن الطيران املدني حول العالم "داعش"االهتمام هو التحدي الخطير الذي يفرضه 

" بتعليم الدولة اإلسالمية"باإلضافة إلى الهجمات اإلرهابية املنظمة واملخططة، يقوم تنظيم 

 يرهجمات إرهابية، ما يوسع دائرة اإلرهابيين املحتملين بشكل كب التطرف وجعلهم ينفذون األفراد 

 ، ملتض
ً
 ال حصرا

ً
يشكل  موظفي الطيران مثل امليكانيكيين والحمالين وطواقم الطيران. هذا ،تمثيال

 أمام
ً
على جمع املعلومات االستخباراتية الالزمة إلحباط الهجمات والتأكد من سالمة  القدرة تحديا

 حركة نقل الركاب والبضائع.

  ،أو طائرة حتى هجوم فاشل( على مطار وأهجوم ناجح ) كل  يسبب 
ً
تتجاوز خسائر  أضرارا

 بحسب جودة أضعف حلقاتهاألرواح البشرية. 
ً
فإذا كان أمُن مطار  ،يعد أمن املطارات الدولية جيدا

 ما 
ً
، ضعيفا

ً
لطيران الدولي. تتطلب على ا نفسه بلعلى ليس فقط  في نقطة معينة، فهذا يشكُل تهديدا

 
ُ
 مشددة حملةإطالَق  للمعالجةنسب قابلة دد إلى املههذه املشكلة بنجاح وتقليل الخطر  معالجة

 محترفة تعتمد على التعاون الدولي، يدعمها صناع السياسات وتدعمها وكاالت األمن.

  

                                                             

26 Danny Shenar, “The Illusion of Aviation Security in Light of Current Terror Threats,” International Institute for 

Counter-Terrorism, May 15, 2018, https://www.ict.org.il/Article/2248/Illusion_of_Aviation_ Security#gsc.tab=0. 
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 الخالصة

الهدف هو لكن يبقى منع حدوث عمل إرهابي. مفصل وجاهز يستطيع ال يوجد تدبير واحد 

  جهةبينما من ، جهةمن هذا تقليل احتمالية وقوع هجوم، 
ً
تقليل الضرر  أخرى، من الضروري أيضا

العالم الوحيد الذي يمكننا تصوره اليوم هو عالم  الناجم عن أي هجوم يتم تنفيذه. لذلك، فإن  

 من القضاء عليه.
ً
 يمكن فيه احتواء اإلرهاب بدال

دها حرب استنزاف مستمرة أنه ستكون هناك اآلن حالة مزمنة من الصراع تحد   بعضهم يزعم

. مهما كان األمر، يجب على صانعي القرار واملهنيين أن يرتقوا بعد تترتب عليها آثار كاملة لمومنسقة 

 الحراسة.مستوى وأن يرفعوا  ،وأن يكونوا يقظين ،إلى مستوى التحدي
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