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كبيرا مــن اإلره ــاب يفوق مــا تواجهه
أور َّبــا تـهــديـ ًـدا ً
تواجه ُ
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة م ـنــه ،وهـ ــذا م ــا يـفـ ِّـســر حت ـ ُّـو َل
تأمل ومراجعة ،فالتهديد العالمي
إلى وقفة ُّ
 theاإلرهــاب
مكافحة
لألخيرة عن
إستراتيجية الدفاع الوطني
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dead
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1972من
التوجس
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the
'Bloody
Sunday'.
ً Januaryوى له
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اإلرهابية
وعدد املقاتلني واجلماعات
،2001Boui
سبتمبر
منذ
على اإلنترنت،
إرهــابـيــة ،وف ــرض رقــابــة على امل ــوا ِّد املتطرفة
النشطة يف جميع أنحاء العالم وصل إلى مستويات عالية
ومعاقبة شركات التقنية التي تُخفق يف إزالة املوا ِّد املتطرفة،
قريبة من الذروة منذ عام  ،1980وهذا يشير إلى أن التهديد
وحتسني التعاون االستخباراتي ،وغير ذلك.
الهجمات الناجحة
العاملي ال يزال كبي ًرا .ومن ثَم فإن نُدرة
َ
على الواليات املتحدة أخي ًرا يف الداخل أو اخلارج ،تلك التي
األور ِّبي في أميركا
أثر اإلرهاب
ُ
توجهها جماعات مثل داعش والقاعدة ،قد تكون مؤقتة.
ِ
التهديدات احلالي َة يف أو ُر َّبــا لها آثا ٌر عديدة يف
وال شك أن
ثانيا ،تبقى برامج فك االرتباط صعب َة التطبيق والقياس.
ً
تلخيصها يف البنود اآلتية:
الواليات املتحدة ،ميكن
ُ
فقد حتولت العديد من احلكومات األو ُر ِّبــيــة عن استخدام
أولً ،الـتـهــديــد اإلره ــاب ــي يف أو ُر َّب ـ ــا َيـضـ َ
مصطلح (نــزع الــتــطــرف) الــذي يتطلَّب تغيير فكر الفرد
ـطـ ُّـر األمــريـكـيــن إلــى
التهديد اإلرهابي في أوربا يضطر األمريكيين

الهجمات التي تشنُّها
تأمل ومراجعة .فإن خطر
إجراء وقفة ُّ
َ
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ومعتقداته ،إلى مصطلح (فك االرتباط) الذي يتضمن إبعاد

الفرد عن أي نشاط عنيف أو غير قانوني .ويجب على صانعي
ٍ
مشابه،
ـول
السياسة يف الــواليــات املتحدة التفكير يف حتـ ٍ
واالهتمام باملساعدة على فصل األفراد عن التطرف والعنف.
إن الواليات املتحدة تفتقر إلى خُ طة (إستراتيجية) منهجية
لفك االرتــبــاط ،ويجب أن تتطل َع إلــى احلكومات األو ُر ِّبــيــة
لإلفادة من خبراتها يف هذا الصدد.

ً
ثالثا ،ينبغي أن يكون يف ظهور الشبكات اليمينية العنيفة
حتذير للواليات املتحدة ،فعلى سبيل
يف أو ُر َّبــا ألسباب ش َّتى
ٌ
ٍ
تهديدات مييني ًة كهجوم مسجد
املثال :واجهت اململكة املتحدة
فينسبري بارك ( )Finsburyيف يونيو  2017ويونيو .2018

القبض على عشرة أفــراد من
وألقت السلطات الفرنسية
َ
ُ
وجندي متقاعدان ،بتهمة
ضابط شرطة
متطريف اليمني ،فيهم
ٌّ
التآمر ملهاجمة املسلمني .ويبدو أن تهديد إرهاب املتطرفني
اليمينيني العنيفني يف الواليات املتحدة يف ازديــاد؛ إذ ارتفع
الهجمات اإلرهابية لليمني املتطرف يف الواليات املتحدة
عدد
َ
على مــدار العِ قد املاضي ،وتضاعف أربــع مــرات بني عامي
 2016و.2017
واستخدم املتطرفون اليمينيون يف أميركا وأو ُر َّبــا اإلنترنت
ووسائل التواصل االجتماعي لنشر دعايتهم وتنسيق أعمالهم
بفاعلية أكبر .ويُ َع ُّد املتطرفون البيض املناهضون للحكومة
مصد َر قلق مستمر يف أميركا ،كجماعات امليليشيات التي
هجمات على احلكومة ،وقوات إنفاذ القانون
خططت لشنِّ َ
واألهداف العِ رقية والدينية .وكذلك مت ِّثل اجلماعات اليسارية
ِ
اجلماعات اليميني َة املتطرفة أفضل
العنيفة تهدي ًدا ،مع أن
تسليحا وأكبر حج ًما منها.
ً

رابعًا ،على الرغم من اخلطاب املناهض للهجرة الذي تبنَّاه
املـتـطــرفــون اليمينيون ،لم تواجه أو ُر َّب ــا مشكل ًة كبيرة من
الالجئني أو طالبي اللجوء الوافدين حدي ًثا تتعلق بالتطرف
والهجمات اإلرهابية
العنيف واإلرهاب .وإن معظم املؤامرات
َ
هناك خطط لها ونفذها مواطنون أو ُر ِّبيون .أما يف أميركا فإن
عدد اإلرهابيني من الالجئني أو طالبي اللجوء ضئيل ،وبلغت
نسبة الالجئني اجل ُدد الذين قد يشكلون تهدي ًدا إرهاب ًّيا ما
بني عامي  2002وَّ 2015
أقل من  ،% 0.0003وهي نسبة ال

تكاد تُذكر يف اإلحصاء.

لقد كان َّ
للجئني وال يزال أث ٌر ظاهر وحاسم يف ضمان الرخاء
ً
فضل عن أن
االقتصادي والتنوع الثقايف يف الواليات املتحدة،
تهديد الالجئني املستقرين لألمن الوطني منخفض .وعمل ًّيا
لم يشارك أي من الالجئني املستقرين يف املؤامرات اإلرهابية
الكبرى منذ أحداث  11سبتمبر .ومع ذلك يتع َّرض الالجئون
أور َّب ــا والواليات
وطالبو اللجوء للتهديد
َّ
بشدة يف كـ ٍّل من ُ
املتحدة!
لم تواجه أوربا مشكلة كبيرة من الالجئين أو

طالبي اللجوء تتعلق باإلرهاب ،وكان أقل من
 %0.0003من الالجئين القادمين إلى الواليات

إرهابيا ،ومع ذلك
تهديدا
المتحدة يشكلون
ًّ
ً
يتعرض الالجئون وطالبو اللجوء للتهديد بشدة

في كل من أوربا والواليات المتحدة!

أور َّبا وأميركا
مخاطر اإلرهاب بين ُ
يف ضــوء هــذه التطــورات ،طــرح هــذا التقريــر ثالثــة أســئلة
رئيســةً .
أول ،مــا طبيعــ ُة التهديــد اإلرهابــي ألو ُر َّبــا ،وكيــف
تط ـ َّور مــع مــرور الوقــت؟ ثان ًيــا ،كيــف اســتجابت احلكومــات
األو ُر ِّبيــة؟ ثال ًثــا ،مــا اآلثــا ُر املترتبــة علــى الواليــات املتحــدة؟
مزيجــا مــن
ولإلجابــة عــن هــذه األســئلة اســتخدم املؤلفــون
ً
املعلومــات النوعيــة والكميــة ،وقامــوا بجمــع مئــات الوثائــق
وحتليلهــا ،ومــن ذلــك الكتابــات والبيانــات واملذكــرات الداخليــة
لتنظي َمــي داعــش والقاعــدة ،وغيرهمــا مــن التنظيمــات
اإلرهابيــة .ونهضــوا بفحــص وثائــ َق أساســية لكثيــر مــن
احلكومــات األو ُر ِّبيــة وهيئــات االحتــاد األو ُر ِّبــي .وجمعــوا
معلومــات مــن مصــاد َر مختلفــة ،مثــل وكالــة اليوروبــول
( ،)Europolوقاعــدة بيانــات اإلرهــاب العامليــة يف جامعــة
ماريالنــد ،ومركــز جــن لإلرهــاب والتمــرد ،وغيرهــا.
وأجــرى املؤلفــون مقابــات مــع عشــرات اخلبــراء واملســؤولني
احلكوميــن مــن أملانيــا وبلجيــكا وإســبانيا وهولنــدا وبولنــدا
ودول أو ُر ِّبيــة أخــرى.

أور َّبا
من الجيش الجمهوري اإليرلندي إلى تنظيم داعش ،تطور التهديد اإلرهابي في ُ
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 يف باريــس أســفرت1995 اإلســامية املســلحة تفجيــرات عــامleft-wing
groups like the Italian Brigate Rosse
has been a rise in extreme right-wing violence,
ٍ Revolutionary
.وأفــرا ًدا
املتطــرف
. آخريــن157byـرح
ــخاصfrom
 أش8 2016
(عــن قتــلRed Brigades) and the
Greekمجموعــات
with numbers increasing
43وجـ
percent
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كهجمــات مدريد
َ ،الهجمــات مــن النــوع الكبير
َ حتولــت

وبرغــم النشــاط اإلرهابــي الواضــح يف أو ُر َّبــا يف الســبعينيات
الهجمــــــات ذات اإلصابــــــات اجلماعيــة
َ  إ َّال أن،والثمانينيــات

 اســتخدم،هجمــات يســيرة
َ  إلــى2005  ولنــدن2004

FIGURE 2.1

Number of Fatalitites per Year1
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كانــت نــادرة .ويف أعقــاب انهيــار االحتــاد الســوفييتي مطلــع
تســعينيات القــرن املاضــي ،الــذي كان مصــد َر إلهــام فكــري
وثقــايف للكثيــر مــن اجلماعــات اليســارية ،وتوقيــع اتفاقيــة
ســام اجلمعــة العظيمــة يف عــام  1998يف إيرلنــدا َّ
الشــمالية،
الهجمــات اإلرهابية
بــدأ عــدد الضحايــا وال َو َفيــات الناجمــة عن َ
يف أو ُر َّبــا باالنخفــاض ج ـ ًّدا بحلــول منتصــف التســعينيات.
ثــم بعــد هجمــات  11ســبتمبر  2001يف الواليــات املتحــدة
األمريكيــة ارتفعــت أعــداد الضحايــا يف أو ُر َّبــا بســبب هجومــن
رئيســن ،أحدهمــا هجــوم مدريــد يف  11مــارس  2004الــذي
جريحــا ،وهــو أكبــر عدد من اإلصابات
خلَّــف  191قتيـ ًـا و1755
ً
َ
واآلخــر هجــوم لنــدن
يف أو ُر َّبــا منــذ احلــرب العامليــة الثانيــة.
شــخصا ،فيهــم
يف  7يوليــو  2005الــذي أدى إلــى قتــل 56
ً
االنتحاريــون األربعــة منفــذو الهجــوم ،وجــرح أكثــر مــن 700
شــخص ،وقــد وقــع الهجــوم مــع أن املخابــرات البريطانيــة
كانــت حــذرت مــن هجــوم وشــيك ،وحــددت جلنــة االســتخبارات
املشــتركة محطــة متــرو أنفــاق لنــدن هد ًفــا محتمـ ًـا.
ويف تقريــر صــدر يف مايــو  2005عــن مركــز حتليــل اإلرهــاب
املشــترك ( )JTACالتابــع لالســتخبارات البريطانيــة ()MI5
واملســؤول عــن تقييــم التهديــدات اإلرهابيــة ،خلَــص إلــى أن
«تهديــد تنظيــم القاعــدة لــم ينتــه ،وأن األحــداث يف العــراق
attacks carried out by a lone right-wing extremist
 andاملتحـ
theاململكــة
islandــة يف
ـطة اإلرهابي
 Examplesمــن
حافــز ملجموعــة
ـدة»in.
Oslo
األنشـ of
Utoya.
of
violent
right-wing
factionsأنinclude
the
علــى اململكــة
 groupsخطــ ًرا
«التهديــد األكثــر
 MI5 likeمــن
وحــذرت
Identitäre Bewegung Deutschland (IBD, Identitarian
املتحــدة واملصالــح البريطانيــة يف اخلــارج يأتــي مــن تنظيــم
Movement Germany) and supporters of the Reich
املرتبطــة بــه».
Firstــبكات
ـدة والش
;Citizen ideology in Germany
Britain
القاعـin
the
United Kingdom; the Generace Identity (Generation
of Identity) movement and the Pro-Vlast movement
in the Czech Republic; Soldiers
تنظيم of
;Odin in Belgium
داعش
صعود
and the Blood & Honour organization in Portugal. 21

أدى ظهــور تنظيــم داعــش يف عــام  2014إلــى دخــول أوربــا

اجلماعــات املســلحة ،ومــع عــودة مــا يصــل إلــى  1500شــخص
منهــم إلــى أو ُر َّبــا ،ارتفــع عــدد الهجمــات املخفقــة والناجحــة يف
أو ُر َّبــا مــن هجومــن عــام  ،2014إلــى  17هجو ًمــا عــام  ،2015ثم
 13هجو ًمــا عــام  ،2016و 33هجو ًمــا عــام  ،2017منهــا كثيــر من
الهجمــات الكبــرى مثــل :هجمــات ينايــر  2015علــى صحيفــة
َ
شــارلي إيبــدو وأهــداف أخــرى يف باريــس؛ وهجمــات نوفمبــر
 2015علــى مســرح باتــاكالن ،وهجمــات مــارس  2016علــى
مطــار بروكســل ومحطــة متــرو يف بروكســل ببلجيــكا ،وهجــوم
ديســمبر  2016علــى ســوق عيــد امليــاد يف برلــن بأملانيــا.

التطرف اليميني
صعود
ُّ
تواجــه أو ُر َّبــا تهديـ ًدا مــن اجلماعــات اليمينيــة املتطرفــة التــي
هجماتهــا مــن  9هجمــات يف عــام  2013إلــى 21
ارتفــع عــدد َ
هجو ًمــا يف عــام  ،2016و 30هجو ًمــا يف عــام  2017الــذي
شــهد أكبــر عــدد مــن الهجمــات اليمينيــة يف أو ُر َّبــا منــذ عــام
 ،1994ولــم تن ـ ُج دولــة واحــدة عضــو يف االحتــاد األو ُر ِّبــي مــن
التأثــر علــى نحـ ٍـو مــا بالتطــرف العنيــف مــن اليمــن.
وتنتشــر اجلماعــات اليمينيــة العنيفــة يف عــدد مــن البلــدان

األو ُر ِّبيــة مثــل فصائــل حــــركة املوحـــدين
الرايــخ
 ،Bewegung Deutschlandومؤيــدي أيديولوجيــة
Extreme Right-Wing Attacks in Europe
Identitäre IBD

FIGURE 2.3

(2012–2017)21
هجمات اليمني املتطرف فيما بني عامي  2012و 2017
35
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25
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ُ َّ
Europe
also faces a threat from extreme left-wing
ethno-nationalistمدينــة
groupsوبعــد اجتيــاح التنظيــم
andاإلرهــاب.
individuals.ـرة مــن
مرحلــة خطيـ
and
Left-wing
include
Federazioneالعـthe
امل َ ِ
groupsمــن أهدافــه
 2014جعــل
ـراق عــام
Anarchiثانــي أكبــر مــدنوصــل
10
ca Informale / Fronte Rivoluzionario Internazionale
اإلســتراتيجية توســي َع ســيطرته علــى األراضــي ،والتخطيــط
(FAI / FRI, Informal Anarchist Federation / Interna5
يقــرب مــن
ذلــك ،ارحتــل مــا
ومبــوازاة
الغــرب.
للهجمــات يف
tional
Revolutionary
Front),
Organosi
Epanastatikis
Aftoamynas
(Revolutionary
Self-Defence
وبخاصــة بلجيــكا
االحتــاد األو ُر ِّبــي
Organiفــرد مــن دول5000
zation), and Omada Laikon Agoniston (Group of
2012
2013
2014
2015
2016
2017
وأملانيــا وفرنســا واململكــة املتحــدة إلــى العــراق وســوريا؛ لدعــم
Popular Fighters). Most left-wing terrorism in EuاملصدرFrom the IRA to the Islamic State: The Evolving Terrorism Threat in Europe :
rope has been based in Greece, Italy, and Spain.
Ethno-nationalist groups include dissident Republiplots. In September 2018, for example, police and can organizations in Northern Ireland like the new
intelligence officials in the Netherlands disrupted a IRA, Óglaigh na hÉireann (ONH), the Continuity IRA
أور َّبا
التهديد
terroristتطور
تنظيم داعش،
“Theإلى
اإليرلندي
الجمهوري
الجيش
من
في ُ
(CIRA),
and Arm
Na Poblachta
(ANP).22
major
اإلرهابيplot
to conduct
several
attacks.
suspects were looking for AK-47s, handguns, hand
grenades, bomb belts, and the building materials
15
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ســيتيزن ( )Reich Citizenيف أملانيـــــا ،وبريطانيــــا ً
أول
( )First Britainيف اململكــة املتحــدة ،وحركــة هويــة اجليــل
( )Generation of Identityوحركة ( )Pro-Vlastيف جمهورية
التشــيك ،وجنــود أوديــن ( )Soldiers of Odinيف بلجيــكا،
ومنظمــة الــدم والشــرف ( )Blood & Honourيف البرتغــال.
ونفــذ املتطرفــون اليمينيــون هجمــات مع َّقــدة ،ففــي عــام 2011
لقــي  77فــر ًدا حتفهــم يف سلســلة هجمــات شــنَّها متطــرف
ميينــي يف أوســلو وجزيــرة أوتويــا.
وتواجــه أو ُر َّبــا ً
أيضــا تهديـ ًدا مــن جماعــات اليســار واجلماعات
العِ رقيــة القوميــة املتطرفــة ،كاحتــاد األناركيــن غيــر الرســمي،
الدوليــة .ويــكاد ينحصــر معظــم اإلرهــاب
واجلبهــة الثوريــة َّ
اليســاري األو ُر ِّبــي يف اليونــان وإيطاليــا وإســبانيا.

األهداف والوسائل
الهجمــات اليســيرة
تطــورت وســائل اإلرهــاب وأصبحــت
َ

لإلرهابيــن مؤثــر ًة علــى نحــو مــا يف أو ُر َّبــا؛ كتلــك التــي تســتخدم
األســلحة البيضــاء مثــل الســكاكني أو الســيوف أو الفــؤوس،
واألجهــزة احلارقــة واألســلحة الناريــة ،وقــد اســتُخدمت

هجمــات املتطرفــن عــام .2017
املركبــات سـ ً
ـاحا يف  % 11مــن َ

ومــع شــيوع هــذه الهجمــات اليســيرة وازديادهــا إن آثارهــا
ليســت بالكبيــرة؛ إذ إنهــا ال تقتــل إال أعــدا ًدا قليلــة مــن النــاس،
وكان هجــوم نيــس الــذي وقــع يف يوليــو  2016وأودى بحيــاة 87
ـخصا اســتثنا ًء؛ ألنــه نُ ِّفــذ باســتخدام شــاحنة وزنهــا  19ط ًّنــا
شـ ً
دع َســت املدنيــن يف احتفــال بيــوم الباســتيل .وغال ًبــا مــا تكــون
َ
الهجمــات املعقَّــدة التــي يشــارك فيهــا عــدد مــن اإلرهابيــن
َ
ً
مســلحني بأجهــزة متفجــرة وبنــادق أكثــر فتــكا .علــى ســبيل
املثــال :أدى هجــوم يوليــو  2005يف لنــدن إلــى مقتــل 56
شــخصا ،وهجــوم نوفمبــر  2015يف باريــس إلــى مقتــل 130
ً
ـخصا.
شـ ً

األور ِّبية لمكافحة اإلرهاب
االستجابة
ُ
اعتمــدت احلكومــات األو ُر ِّبيــة يف الســنوات األخيــرة سياس ـ ًة
حــا َّدة واســتباقية يف اســتهداف اإلرهابيــن ووســائل جتنيدهــم،
وبــات جــز ًءا مــن التحــدي الــذي تواجهــه احلكومــات هــو
معاجلــة الوســائل التــي ميكــن لألفــراد عبرهــا الوصــو ُل إلــى
دعايــات اإلرهابيــن وســردياتهم علــى اإلنترنــت .وعندمــا
قامــت شــركات التقنيــة الغربيــة باتخــاذ إجــراءات صارمــة
نصاتهــا ،وغــرف
بحــقِّ قنــوات التنظيمــات اإلرهابيــة ومِ َّ
احملادثــة ،وقنــوات املراســلة اخلاصــة بهــم ،حتولــت تلــك

عدد هجمات اإلرهابيني يف دول االحتاد األو ُر ِّبي

أ .تفجيرات		

393

		
ب .أسلحة نارية

103

		
ج .موا ُّد حارقة

504

			
دِ .عراك

88

		
هـ .استخدام مركبات

14

و .استخدام موا َّد كيماوية

3

			
ز .أخرى

معدات
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التنظيمــات إلــى منصــات أخــرى ،قــد يكــون مــن الصعــب علــى
مســؤولي مكافحــة اإلرهــاب األو ُر ِّبيــن اختراقهــا.
وتؤكــد التجرِ بــة األو ُر ِّبيــة أنــه مــن املرجــح أن يظــل اإلنترنــت
ووســائل التواصــل االجتماعــي أدا ًة رئيســة للتنظيمــات
املتطرفــة للتجنيــد وجمــع األمــوال وممارســة األنشــطة
اإلرهابيــة األخــرى ،وتثيــر ســهولة الوصــول إلــى املعلومــات
عبــر اإلنترنــت القلـقَ؛ ألنهــا تتيــح تطر ًفــا أســرع مــن الســابق،
وســيكون اإلرهابيــون قادريــن علــى االســتفادة مــن التطــورات
يف تقنيــات االتصــال التجاريــة ،يف حــن انتقــل آخــرون إلــى
شــبكة الويــب املظلمــة.
إن تطــور التقنيــة التجاريــة وانتشــار مِنصَّات اإلنترنت ووســائل
ـب
التواصــل االجتماعــي ،يتطلَّــب مــن احلكومــات الغربيــة تدريـ َ
املوظفــن احلكوميــن باســتمرار ،وتوظيــف خبــراء من شــركات
التقانــة واألوســاط األكادمييــة ،وحتديــث القوانــن ،والعمــل مــع
القطــاع اخلــاص .ويجــب مســاءلة الشــركات التــي ال ميكنهــا
إزالــة احملتــوى الداعــم لإلرهــاب بفاعليــة ،عبــر الوســائل
القانونيــة.
وخصوصــا فرنســا واململكــة
وقــد كانــت احلكومــات األو ُر ِّبيــة،
ً
املتحــدة ،متشــدد ًة يف مكافحــة الفكــر املتطــرف ،ومارســت
ً
ضغطــا كبيــ ًرا علــى شــركات التواصــل االجتماعــي إلزالــة
احملتــوى املــر ِّوج لإلرهــاب أو الفكــر املتطــرف أو الداعــم لهمــا،
فضـ ًـا عــن احملتــوى الــذي ينتهــك شــروط ِخ ْدمــات الشــركات.
وزادت احلكومــات األو ُر ِّبيــة جهودهــا يف مكافحــة اإلرهــاب،
وال ســ َّيما عمليــات املراقبــة وجمــع املعلومــات االســتخبارية،
والتعامــل مــع رجــال الديــن املتطرفــن بحــزم أشــد .وأوصــت
جلنـ ٌة خاصــة يف البرملــان األو ُر ِّبــي بــأن تتخــذ الــدول األعضــاء
إجــراءات مثــل« :إغــاق أماكــن العبــادة ،وحظــر اجلمعيــات
التــي ال تلتــزم بقيــم االحتــاد األو ُر ِّبــي وحتــرض علــى جرائــم
اإلرهــاب أو العنــف أو التمييــز أو الكراهيــة ،وحظــر وإزالــة
جميــع الكتــب الدينيــة التــي حتــرض علــى أعمــال العنــف
واإلرهــاب ،وإزالــة هــذه األدبيــات مــن املنصــات واملتاجــر
علــى اإلنترنــت ،والعمــل ضــد القنــوات التلفازيــة الفضائيــة
التــي تنشــر خطــاب الكراهيــة» .وباتــت الرقابــة علــى املــواد
املتطرفــة علــى (اإلنترنــت) اآلن شــائعة ،وقلَّلــت كثيــ ًرا مــن

توافــر الدعايــة للجماعــات اإلرهابيــة ،حيــث يفــرض قانــون
االحتــاد األو ُر ِّبــي اجلديــد غرامــات علــى شــركات (اإلنترنــت)
التــي تتقاعــس عــن إزالــة املــواد املتطرفــة يف غضــون 60
دقيقــة مــن نشــرها.
وأولَــت  29دولــة أو ُر ِّبيــة ً
أيضــا برامــ َج نــزع التطــرف وفــك
االرتبــاط يف الداخــل ،مزيــ َد عنايــة واهتمــام ،وارتفــع عــدد
عمليــات االعتقــال ،وهــذا يؤكــد ازديــاد التهديــد وجنــاح
االســتخبارات.
برغم التحديات التي يصنعها التطرف العنيف

مقعدا
واإلرهاب اتخذت مكافحة اإلرهاب
ً

خلفيا في التسلسل الهرمي للمصالح األمنية
ًّ
القومية للواليات المتحدة.

تراجع مواجهة اإلرهاب في أميركا
برغــم حتديــات التطــرف العنيــف واإلرهــاب اتخــذت مكافحــة
اإلرهــاب مقعـ ًدا خلف ًّيــا يف التسلســل الهرمــي للمصالح األمنية
القوميــة للواليــات املتحــدة األميركيــة لألســباب اآلتية:
ً
أول) حــدث انخفــاض نســبي يف عــدد الهجمــات اإلرهابيــة يف
الواليــات املتحــدة مقارن ـ ًة بعددهــا يف أو ُر َّبــا .علــى ســبيل املثــال
منــذ ينايــر  2017لــم يكــن هنــاك غيــر هجــوم إرهابــي رئيــس
واحــد ن َّفــذه متطــرف متأثــر بدعايــة داعــش يف الواليــات املتحدة؛
إذ صــدم ســيفولو ســايبوف يف  31أكتوبــر  ،2017بســيارته راكبــي
دراجــات ومشــا ًة علــى طــول نهــر هدســون يف مدينــة نيويــورك،
وأســفر ذلــك عــن مقتــل  8أشــخاص وإصابــة عشــرات آخريــن.
إضافــة إلــى إحبــاط الكثيــر مــن املخططــات اإلرهابيــة.
ثان ًيــا) يــرى بعــض مســؤولي احلكومــة األمريكيــة أنه قد ُســحق
تنظيــم داعــش بعــد أن فقــد أراضيَــه يف العراق وســوريا.
ً
ثالثــا) حــ َّول قــادة الواليــات املتحــدة عنايتهــم مــن مكافحــة
اإلرهــاب والتنظيمــات اإلرهابيــة إلــى التنافــس علــى النفــوذ
مــع دول مثــل الصــن وروســيا وإيــران وكوريــا الشــمالية.
وتشــير إســتراتيجية الدفــاع الوطنــي لــوزارة الدفــاع األمريكيــة

أور َّبا
من الجيش الجمهوري اإليرلندي إلى تنظيم داعش ،تطور التهديد اإلرهابي في ُ
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إلــى أن الشــاغل الرئيــس لألمــن القومــي األمريكــي أصبــح
املنافســة اإلســتراتيجية بــن الــدول ،وليــس اإلرهــاب.
ال يــزال تهديــد اجلماعــات اإلرهابيــة كبيــ ًرا يف أو ُر َّبــا ،علــى
مــا الحــظ أنــدرو باركــر ،املديــر العــام جلهــاز االســتخبارات
البريطانــي ( ،)MI5فــإن «أو ُر َّبــا تواجــه تهديـ ًدا إرهاب ًّيــا َدول ًّيــا
مكث ًفــا ال هــوادة فيــه ومتعــدد األبعــاد .وال يــزال تنظيــم داعــش
األكثــر تهديـ ًدا ،فضـ ًـا عــن أن القاعــدة واجلماعــات اإلرهابيــة

أخيـ ًرا ،هنــاك تاريــخ طويــل مــن التعــاون بــن الواليــات املتحــدة
وأو ُر َّبــا يف مجــال مكافحــة اإلرهــاب ،ويحتــاج هــذا التعــاون

إلــى االســتمرار .علــى ســبيل املثــال ،تعــاون مكتــب التحقيقــات

الفيدراليــة األمريكــي ( )FBIمــع االســتخبارات البريطانيــة

( )MI5منــذ مــدة طويلــة ضــد اجليــش اجلمهــوري اإليرلنــدي

للح ـ ِّد مــن جمــع األمــوال وغيرهــا مــن األنشــطة يف الواليــات

املتحــدة ،واســتمرت أجهــزة االســتخبارات والــوكاالت املختصــة
يف أو ُر َّبــا والواليــات املتحــدة يف التعــاون بعــد احلــرب البــاردة.

األخــرى لــم تختــف .ومــن املرجــح أن يظــل التهديــد اإلرهابــي
ألو ُر َّبــا قائ ًمــا يف املســتقبل املنظــور ،إذ تواجــه الــدول األو ُر ِّبيــة
تهديــ ًدا مــن أفــراد متطرفــن ،مــن ذلــك عائــات املقاتلــن
األجانــب واألفــراد املفــرج عنهــم مــن الســجون ،وأولئــك الذيــن
يتحولــون إلــى العنــف عبــر اإلنترنــت».

مــن قدرتهــا علــى مكافحــة اإلرهــاب إقليم ًّيــا ،ولذلــك ســتحتاج

كبيرا في
ال يزال تهديد الجماعات اإلرهابية
ً

املعلومــات االســتخباراتية ،وبنــاء قــدرات الشــركاء احملليــن.

وملَّــا كان اجليــش األمريكــي يتجــه إلــى حتويــل أولوياتــه مــن

الدوليــة ،فإن ســحب واشــنطن
مكافحــة اإلرهــاب إلــى املنافســة َّ

لقواتهــا مــن الشــرق األوســط وجنوبـ ِّـي آســيا وإفريقيــا ،ســيقلل

واشــنطن إلــى العمــل أكثــر مــع احللفــاء لتعويــض ذلــك ،بجمــع

أوربا ،ومن المرجح أن يظل ذلك التهديد

وتُعــد الــدول األو ُر ِّبيــة أكثــ َر حلفــاء الواليــات املتحــدة ثقــة
وكفايــة ،ولــن ينجــح التص ـدِّي لشــبكات اإلرهــاب املتنوعــة يف

الذين يتحولون إلى العنف عبر اإلنترنت.

دون تعــاون َدولــي وثيــق ،فقــد أصبــح التعــاون األمريكــي األو ُر ِّبي
أي وقــت مضــى.
ملكافحــة اإلرهــاب اآلن أكث ـ َر أهمي ـ ًة مــن ِّ

قائما في المستقبل المنظور ،إذ تواجه الدول
ً

تهديدا من أفراد متطرفين ،أولئك
األوربية
ً
ُ

مناطــق متعــددة مثــل أو ُر َّبــا وإفريقيــا والشــرق األوســط وآســيا

المؤلفون

سيث جي جونز Seth G. Jones

والدوليــة
الدولــي يف مركــز الدراســات اإلســتراتيجية َّ
مديــر مشــروع التهديــدات العابــرة للحــدود ،وكبيــر مستشــاري برنامــج األمــن َّ
الدوليــة املتقدمــة بجامعــة جونــز هوبكنــز ( )SAISومركــز الدفــاع واألمــن الوطنــي ()CHDS
( )CSISيــد ِّرس يف كليــة الدراســات َّ
الدولــي لسياســات
يف كليــة الدراســات العليــا البحريــة األمريكيــة .قبــل انضمامــه إلــى  ،CSISكان الدكتــور جونــز مدي ـ َر املركــز َّ
األمــن والدفــاع يف مؤسســة . RAND

بوريس توكاس Boris Toucas

والدولية يف واشنطن العاصمة.
زميل زائر يف برنامج أو ُر َّبا يف مركز الدراسات اإلستراتيجية َّ

ماكسويل ب .ماركوسين Maxwell B. Markusen

والدوليــة يف
املديــر املســاعد والزميــل املشــارك يف مشــروع التهديــدات العابــرة للحــدود يف مركــز الدراســات اإلســتراتيجية َّ
واشــنطن العاصمــة.
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