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 حالة اإلرهاب واتجاهاته
في االتحاد األوروبي 2020م

اإلرهاب  )حالة  السنوي:  تقريرها  »يوروبول«  األوروبية  الشرطة  وكالُة  أصدرت 
رصًدا  ًنا  متضمِّ 2007م،  عام  منذ  إصداره  على  دأبت  الذي  2020م(،  واجتاهاته 
وحتليًل للتهديدات اإلرهابية التي واجهتها دوُل االحتاد األوروبي يف عام 2019م، 
يف  واجلرحى  القتلى  أعداد  انخفاض  عن  التقريُر  وكشف  عة.  املتوقَّ واجتاهاتها 
العمليات اإلرهابية يف دول االحتاد األوروبي؛ إذ ُقتل عشرة أشخاص وأصيب 27 
عدُد  وتراجع  2018م.  عام  جريًحا  و46  قتيًل   13 بـ  مقارنة  2019م،  عام  بجروح 
دول  دولة من   13 119 -يف  إلى  2018م  129 هجوًما عام  اإلرهابية من  الهَجمات 
االحتاد األوروبي- عام 2019م. وتراجع عدُد املعتقلني يف قضايا اإلرهاب من 1056 

معتقًل عام 2018م إلى 1004 معتقلني عام 2019م. 
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أسباب االنخفاض
عدد  ويف  اإلرهابية،  الهَجمات  عدد  يف  االنخفاُض  يرجع 
الضحايا، إلى االنخفاض املستمر للهَجمات اإلرهابية الِعرقية 
عام  هجوًما   57 الهَجمات  هذه  عدُد  بلغ  إذ  واالنفصالية؛ 
عام  و137 يف  2018م،  عام  83 هجوًما يف  بـ  مقارنًة  2019م، 
د التقرير األوروبي أن اإلرهاب  2017م. وعلى الرغم من ذلك أكَّ
ا يف ظلِّ العدد  يف دول االحتاد األوروبي ال يزال خطًرا مستمّرً
ة  لطات املختصَّ الكبير من الهَجمات اإلرهابية التي جنحت السُّ
14 هجوًما  بلغت  يف دول االحتاد األوروبي يف إحباطها، وقد 

عام 2019م، بعد أن كانت 16 هجوًما يف عام 2018م.
أن  املتوافرة،  واإلحصاءات  البيانات  ضوء  يف  التقرير  د  وأكَّ
اليميني  واإلرهاب  الديني  اإلرهاب  من  لكلٍّ  املستمر  التهديد 
يات صعبٌة أمام دول االحتاد  املتطرف، يبنيِّ بوضوح أن التحدِّ
األوروبي، وأن هناك الكثيَر مما يجب فعله؛ فإن تدهور الهياكل 
التنظيم،  على  يقِض  لم  اإلرهابي،  داعش  لتنظيم  التنظيمية 
فظاهرةُ الذئاب املنفردة، واخلليا الصغيرة »أسماها التقرير 
ًيا لدول  ظاهرةَ التطرف الذاتي«، تَُعدُّ خطًرا كبيًرا وتهديًدا جدِّ
االحتاد، وهي غيُر مرتبطة تنظيمّيًا وإدارّيًا بتنظيم داعش، وقد 
ية، ودون انتظار أوامر القيادة،  دعاها قادةُ التنظيم للعمل بحرِّ
اإلنترنت  العصرية؛  التقنية  وسائل  توظيف  من  مستفيدًة 
تنظيم  زعيم  مقتل  إعلن  على  وتعليًقا  التواصل.  وشبكات 
داعش اإلرهابي أبي بكر البغدادي عام 2019م، رأت كثيٌر من 
الدول األوروبية أن التغيير يف القيادة لن يغيَِّر كثيًرا من تهديد 

التنظيم لدول أوروبا على املدى القصير.
مناطق  يف  الوضع  تأثير  استمرار  صراحًة  التقريُر  وأوضح 
االحتاد  دول  يف  اإلرهاب  وضع  يف  أوروبا  خارج  الصراع 
األوروبي، ففي الوقت الذي خسر فيه تنظيُم داعش اإلرهابي 
ية  العمل يف جماعات سرِّ إلى  انتقل  آخَر موقع له يف سوريا، 
قة يف العراق وسوريا  دة، تنتشر يف مناطَق شاسعة ومتفرِّ متمرِّ

والشرق األوسط وإفريقيا وآسيا. 
واستمرَّ حاُل اإلرهاب الِعرقي أو االنفصالي على ما كان عليه 
يف السنوات السابقة؛ فزاد عدُد الهَجمات الِعرقية واالنفصالية 
يف دول االحتاد األوروبي على عدد الهَجمات اإلرهابية األخرى 
 57 الِعرقيون بشنِّ  أو  2019م، فقد قام االنفصاليون  يف عام 
21 هجوًما فقط،  اإلرهابية  الهَجمات  بلغت  هجوًما، يف حني 
هَجمات،   6 اليسار  وهَجمات   ،26 املتطرف  اليمني  وهَجمات 
وهو ما يجعل اجلماعاِت االنفصاليَة الِعرقية أكبَر اجلماعات 

اإلرهابية يف أوروبا.

محاكمة المتهمين باإلرهاب
عى عليهم يف اثنتي عشرة دولًة أوروبية  بلغ عدُد املتَّهمني املدَّ
ئ متَّهٌم  521 متَّهًما، صدرت أحكاُم إدانة بحقِّ 520 منهم، وبُرِّ
فرنسا  اإلدانة يف  أحكام  من  األكبُر  العدد  وكان  فقط.  واحد 
)105 ُمدانني(، وإسبانيا )97 ُمداًنا(، وبلجيكا )91 ُمداًنا(، وإن 
كثيًرا من األفراد املدانني باإلرهاب يف عام 2019م سبق إدانتُهم 
الرتكابهم عمليات إرهابية، أو جرائَم أخرى، يف الدولة نفسها 

من الدول األعضاء يف االحتاد األوروبي أو يف اخلارج. 

وعلى ِغرار السنوات القليلة املاضية، فإن غالبية اإلدانات يف 
الدول األعضاء يف االحتاد األوروبي )362 حالة إدانة( تتعلَّق 
باإلرهاب الديني، ومعظُمها مرتبط باجلماعات اإلرهابية التي 
كانت تنشط يف سوريا يف ذلك الوقت وارتكبت جرائَم مروِّعة، 
الشام،  أحرار  داعش، وحركة  )تنظيم  ى  يسمَّ ما  رأسها  وعلى 
وجنود الشام(، فضًل عن جهات أخرى مرتبطة بحركة طالبان 

أو بحركة شباب املجاهدين. 

وا إلى  ر الذين انضمُّ وَشِملَت كثيٌر من احملاكمات النساَء والُقصَّ
تنظيم داعش اإلرهابي يف كلٍّ من العراق وسوريا. وأبرز التَُّهم 
ومتجيد  اإلرهابيني،  جتنيد  يف  املشاركُة  هي:  إليهم  املوجهة 
على  والتحريض  إرهابية،  أعمال  بارتكاب  والتهديد  اإلرهاب، 
اإلرهاب، والتدريب الذاتي ألغراض إرهابية، ومتويل اإلرهاب، 
وإهانة ضحايا اإلرهاب. فضًل عن تَُهم بارتكاب أعمال إرهابية، 
رات، وحيازتها، واستخدامها، واستخدام غيرها  وتصنيع املتفجِّ

من األسلحة، وتزوير الوثائق، والسرقة، وجرائَم أخرى. 

لة باإلرهاب القومي  التقرير، فإن اإلداناِت ذاَت الصِّ وبحَسب 
الِعرقي واالنفصالي جاءت يف املرتبة الثانية من حيُث احلجم 
»ثاني أكبر املجموعات«، وأغلب هذه اإلدانات كان يف إسبانيا؛ 

بسبب جرائَم مرتبطة مبنظمة »إيتا ETA« االنفصالية.

اإلرهاب يف  جرائم  عن  الصادرة  جن  السَّ عقوبة  متوسُط  أما 
االحتاد األوروبي عام 2019م، فبلغ ستَّ سنوات، أي أقلَّ بسنة 
املتوسط  2018م، علًما أن هذا  واحدة مما كان عليه يف عام 
أدنى  وكان  2016-2017م.  عامي  يف  سنوات  خمَس  بلغ  كان 
جن أمرت به احملاكُم يف الدول األعضاء يف االحتاد  ُحكم بالسَّ
األوروبي عام 2019م هو شهر واحد، يف حني بلغت أعلى عقوبة 
اجلرائم  يف  األحكام  بعض  أن  ويُذكر  احلياة.  مدى  جن  بالسَّ
وبعض  عليهم،  عى  املدَّ بعض  على  غيابّيًا  صدرت  اإلرهابية 
قابلة  غيَر  نهائية  كانت  2019م  عام  صدرت  التي  األحكام 

مت استئنافاٌت بوجه أحكام أخرى.  للنقض، وُقدِّ
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األعضاء  الدول  أمرت احملاكُم يف  جن  السَّ إلى عقوبة  إضافة 
أخرى،  تدابيَر  أو  بعقوبات  2019م  عام  األوروبي  االحتاد  يف 
والعقوبات  العقلية،  ة  الصحَّ مؤسسات  يف  العلجاِت  َشِملَت 
املالية، وخدمَة املجتمع، والقيود املفروضة على ممارسة بعض 
دة كالتعليم، وحظَر  احلقوق املدنية، أو العمل يف ِقطاعات محدَّ
دة عند  ة اختبار محدَّ السفر، والطرد من األراضي الوطنية، ومدَّ
اإلفراج، ومصادرةَ األصول. ويف بعض احلاالت ُحرم األشخاص 
املدانون بارتكاب جرائَم إرهابية من جنسية الدولة العضو يف 
االحتاد األوروبي التي أدانتهم، أو أدرجتهم يف قواعد البيانات 

القضائية الوطنية ملرتكبي اجلرائم اإلرهابية.

المهاجمون وأسلحتهم
ترى الدوُل األعضاء يف االحتاد األوروبي أن التهديد اإلرهابي 
على  اليميني  واإلرهاب  الديني  اإلرهاب  من  املتأتَِّي  األكبر 
خليا  أو  منفردة،  مؤثِّرة  جهات  من  ينبع  اخلصوص،  وجه 
ى  تتلقَّ أن  دون  نفسها  ِتلقاء  من  العنف  بأعمال  تقوم  صغيرة، 
األرقام،  على  وبناًء  كبيرة.  منظمات  من  توجيهاٍت  أو  أوامَر 
ضٌة  فإن املؤامراِت التي يشارك فيها كثيٌر من املشتبَه بهم معرَّ
القانون، وذلك  إنفاذ  ِقبَل برامج  على نحٍو كبير لإلحباط من 

يعملون  الذين  األفراُد  لها  ر  يُحضِّ التي  الهَجمات  على خلف 
اإلرهابية  الدعاية  وحترِّض  املنفردة«.  »الذئاب  مبفردهم 
واليمينية املتطرفة األفراَد على ارتكاب أعمال عنف على نحو 
. وتُتيح العقيدة اليمينية املتطرفة املتمثِّلة يف »املقاومة  مستقلٍّ
دون  هَجمات  الرتكاب  العنيفة  للجهات  ًغا  مسوِّ قيادة«،  بل 
املتطرفة يف  اليمينية  التنظيماُت  وحتتفل  جماعة،  من  توجيه 
يسني«  اإلنترنت مبرتكبي الهَجمات املنفردين، وتصفهم بـ »القدِّ
أو »الشهداء من أجل القضية«، وهي أوصاٌف أرادت من ورائها 
بالتصرفات  القيام  على  اآلخرين  حتريض  التنظيماُت  تلك 

العنفية املماثلة. 
ضا املؤيِّدين  أما تنظيما داعش والقاعدة اإلرهابيان، فلطاملا حرَّ
قام  البدايات  يف  فردية.  هَجمات  شنِّ  على  األفراد  من  لهما 
تنظيُم داعش بتجنيد املهاجمني احملتَملني من بُعد، وتوجيههم، 
التنظيم  حثَّ  معهم،  التواصل  قُدرات  انخفاض  بسبب  ولكن 
الدعم  ع  توقُّ دون  العمل،  على  معه  واملتعاطفني  له  املؤيِّدين 
مها تنظيم  والتوجيه من القيادة والقادة. وكانت املكافأة التي قدَّ
الدولة لهم هي إعلُن املهاجمني بعد وفاتهم )جنوًدا لداعش(. 
كما  »شهيًدا«  املرء  يصبح  أن  احتماَل  فإن  ذلك،  إلى  إضافة 

يُرّوج، يَُعدُّ بل ريب حافًزا إضافّيًا.
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عدد الهَجمات واالعتقاالت يف بلدان االحتاد األوروبي عام 2019م
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أما األسلحُة املستخَدمة يف شنِّ الهَجمات اإلرهابية، ففي عام 
رات فيما يقُرب من نصف الهَجمات  2019م استُخدمت املتفجِّ
ل  اإلرهابية، واستُخدم يف النصف اآلخر أسلحة بُدائية، ويسجَّ
التفجير أحبَطتها  التي استخدمت  الهَجمات اإلرهابية  أن كلَّ 
لطات قبل أن تقع. وعلى خلف ما كان عام 2018م، فقد  السُّ
أبلغت الدوُل األعضاء يف االحتاد األوروبي عدَم وقوع حوادَث 
وإشعاعية  وبيولوجية  كيميائية  موادُّ  فيها  تُستخَدم  إرهابية 

ونووية يف عام 2019م.

أما بشأن الَعلقة بني اجلرمية املنظمة واإلرهاب، فإن التقرير 
)بني  بينهما  منهجية  َعلقة  وجود  على  قليلة  األدلَّة  أن  يذكر 
اجلرمية واإلرهاب(. إن كّلً من املجرمني واإلرهابيني يوجدون 
دة، داخل الهياكل األسرية نفِسها، أو يف  شة محدَّ يف مناطَق مهمَّ
جون. واملجال هناك ُمتاح حلصول اتصاالت أو تعاون قائم  السُّ
وَن احلذر  على املصالح املشتركة. وقد لوحظ أن املجرمني يتوخَّ
أنشطتهم  إلى  االنتباه  بلفت  بهم  املشتبَه  اإلرهابيني  قيام  من 
جناء  السُّ التي يعيش فيها  جون  السُّ اإلجرامية. ومع ذلك فإن 
املتطرفون اإلرهابيون واملجرمون مًعا هي مصدر قلق وخوف 
ون من أهمِّ املستهَدفني  لطات؛ ذلك أن املجرمني املَهرة يَُعدُّ للسُّ
قد  املقابل  ويف  اإلرهابية،  اجلماعات  هذه  لصالح  للتجنيد 

التطهير  بوعد  اإلرهاب  إلى  املَهرة  املجرمون  هؤالء  ينجذُب 
والغفران من الذنوب واآلثام.  

تمويل اإلرهاب
أكثر الهَجمات اإلرهابية التي نُفِّذت عام 2019م قام بها، إما 
أفراٌد أو خليا صغيرة، وهذه الهَجمات وأمثالها ال حتتاج إلى 
الصغيرة  األفراُد واخلليا  كبيرة. فاإلرهابيون  مالية  إمكانات 
إنهم ال يحتاجون إلى صيانة  لديهم متطلَّبات مالية محدودة؛ 
ِبنية حتتية، وتكاليُفهم التشغيلية منخفضة، وال سيَّما الهَجماِت 
املقصورة على أساليب عمل يسيرة، مثل الطعن بالسكاكني، أو 

الدعس باملركبات.

هو  ما  منها  مختلفة؛  اإلرهابية  الهَجمات  متويل  مصادر  إن 
الحظت  وقد  مشروعة.  غير  مصادُر  أو  مشروعة،  مصادُر 
حكومُة بلجيكا أن اخلليا يف أوروبا متوِّل نفسها جزئّيًا بواسطة 
اجلرائم الصغيرة، مثل: السرقة واالبتزاز. ويف أيرلندا قامت 
تقليدّيًا؛  نفسها  بتمويل   )DR( ة  املنشقَّ اجلمهورية  اجلماعاُت 
بواسطة األنشطة اإلجرامية والتهريب. وتَُعدُّ التبرُّعات مصدًرا 
األوروبي،  االحتاد  دول  يف  اإلرهاب  متويل  مصادر  من  آخَر 
اليمينيون  إذ استمر  املتطرف؛  اليمني  لدى  التمويل  وال سيَّما 
املتطرفون يف استخدام مزيج من األساليب التقليدية واملبتَكرة 
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رسوم  جمُع  أبرزها  ومن  2019م.  عام  يف  أنشطتهم  لتمويل 
وجمع  األعضاء،  من  املتطرفة  اليمني  جماعات  يف  العضوية 
التبرُّعات من املؤيِّدين واملتعاطفني، عبر احلسابات املصرفية 
املوادِّ  بإنتاج  نادًرا  أو  املوسيقية،  احلَفلت  أثناء  يف  نقًدا، 
امللبَس  تبيع  اإلنترنت  يف  متاجُر  وهناك  وتوزيعها.  الدعائية 
تَُعدُّ  وشعاراته،  املتطرف  اليمني  رسومات  على  حتتوي  التي 
ذكَرته  ما  على   ،Blood & Honor لـمنظمة  متويل  مصدَر 

احلكومة البلجيكية.

دول  اإلرهاب يف  االفتراضية عملياِت متويل  الُعملت  ر  وتيسِّ
استخداُم  ميكن  أنه  بلجيكا  الحظت  فقد  األوروبي،  االحتاد 
ات تداول »اإلنترنت املظلم  هذه الُعملت يف الشراء على منصَّ
Darknet« غير املشروعة، كشراء مستندات أو تذاكر طيران 

مزيَّفة، التي تَُعدُّ منوذجيًة للجهات املؤثِّرة املعزولة، أو اخلليا 
ية القائمة. الصغيرة التي تفتقر إلى االتصاالت يف األسواق املادِّ

إليها  ل  فتُحوَّ أوروبا،  خارج  الناشطة  اإلرهابية  املنظمات  أما 
لة يف أوروبا بطرق مختلفة، ومن أشهر الطرق  األمواُل املـُحصَّ
وهياكل  املصرفية،  احلواالُت  اإلرهابيون  يستخدمها  التي 

الشركات، واملعاملت التجارية، والتحويلت املالية. ويُشتبَه يف 
قيام منظمة حزب اهلل اإلرهابية، التي أدرَج االحتاد األوروبي 
بتهريبها  يُشتبَه  املنظمات اإلرهابية،  العسكري ضمن  جناَحها 
التجارة  وراء  ي  والتخفِّ األموال،  وغسل  رات،  واملخدِّ األملاس 
النظام  بواسطة  لبنان  إلى  املال  رأس  بإرسال  وذلك  الشائعة، 
املصريف، أو النقل املادِّي للنقد عبر الطيران التجاري. وتواجه 
إلى  ه  توجَّ لة  احملصَّ األموال  أن  إثبات  يف  صعوبًة  التحقيقاُت 

اجلناح العسكري للتنظيم. 

ويشير التقريُر إلى انخفاٍض واضح يف عمليات متويل اجلماعات 
السابقة،  بالسنوات  مقارنًة  2019م،  عام  أوروبا  خارج  اإلرهابية 
إلى  األموال  فرص حتويل  تراجع  إلى  األرجح  على  ذلك  ويرجع 
تنظيم داعش اإلرهابي. ومع ذلك، فإن ُسبل احلصول على األموال 
حتت غطاء األعمال التجارية أو املؤسسات اخليرية املشروعة، أو 
بحَملت جمع األموال وحتويلها إلى اجلماعات اإلرهابية، منتشرةٌ 

على نطاق واسع يف املجتمعات املتطرفة يف أوروبا. 

يف  الصراع  مناطق  يف  األجانب  اإلرهابيون  املقاتلون  واستمرَّ 
محاوالتهم التماَس الدعم املالي من أشخاص يف أوروبا؛ لغرض 

عدد الهَجمات اإلرهابية يف االحتاد األوروبي 
حَسب تصنيف اإلرهاب بني عاَمي 2017-2019م
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اإلنفاق على أعمالهم، أو لترتيب عودتهم إلى دول االحتاد. ويف 
حتويُل  فيهما  جرى  حالتني  عن  إسبانيا  أخبرت  الصدد  هذا 
أمواٍل لتمويل عودة املقاتلني اإلرهابيني األجانب وأسرهم إلى 
أوروبا. ففي احلالة األولى: قبَضت قوات األمن اإلسبانية يف 
مايو 2019م على مواطن سوري يبلغ من العمر 43 عاًما للشتباه 
يف كونه عضًوا يف اجلهاز املالي لتنظيم داعش اإلرهابي، يقوم 
إلى  اإلرهابيني  مع  املتعاطفني  من  ُجمعت  التي  األموال  بنقل 
سوريا. ويف احلالة الثانية: ُقبض على مواطن إسباني من أصل 
عراقي يبلغ من العمر 71 عاًما يف نوفمبر 2019م، بتهمة إرسال 
أموال لضمان عودة اإلرهابيني من مناطق الصراع إلى أوروبا، 
نوا من  والتواصل مع وسطاء تنظيم داعش اإلرهابي الذين متكَّ
العربية  الدول  يها من عدد غير قليل من  وتلقِّ إرسال األموال 

واألوروبية بواسطة احلواالت املصرفية. 
جلمع  2019م؛  عام  حصلت  مبادرات  إلى  هولندا  وأشارت 
ة الرسائل الفورية »تيليجرام Telegram«؛  التبرُّعات على منصَّ
وأطفالهم،  اإلرهابي  داعش  تنظيم  من  مقاتلني  قريباِت  لدعم 
سوريا  قوات  تديُرها  اعتقال  معسكرات  يف  يعيشون  الذين 
والحظت  2019م.  عام  سوريا  يف  )قسد(  الدميقراطية 
ظلَّت  وسوريا  العراق  يف  اإلرهابية  اجلماعاِت  أن  الدمنارك 
يف  املقيمني  األفراد  من  اإلرهاب  لتمويل  األساسي  َي  املتلقِّ
الدمنارك. ومع ذلك انخفض حجُم التمويل مقارنًة بالسنوات 
فرص  تدنِّي  إلى  يرجع  االنخفاَض  هذا  أن  ح  ويُرجَّ السابقة، 
اإلرهابي، يف ضوء خسارة  داعش  تنظيم  إلى  األموال  حتويل 
األفراد  من  نسبّيًا  الصغير  العدد  وإلى  لألراضي،  داعش 
يزالون يف مناطق الصراع، والذين تربطهم َعلقات  الذين ال 
بالدمنارك. ويصل التقريُر يف هذا اجلانب إلى نتيجة ُمفادها 
إلى  ميًل  أقلَّ  بالضرورة  ليسوا  الدمنارك  يف  األشخاص  أن 

دة يف اخلارج. ومييِّز التقرير  متويل اجلماعات اإلرهابية املتشدِّ
ومتويل  الكبرى،  اإلرهابية  والهياكل  املنظمات  متويل  بني 
حتتاج  األولى  أن  فيرى  الصغيرة،  واخلليا  املنفردة  الذئاب 
إلى مبالَغ مالية طائلة؛ إلعداد الهَجمات اإلرهابية وارتكابها، 
وللحفاظ على البنية التحتية، والتجنيد، والدعاية، والتشغيل، 
والتعويضات  والرواتب،  والتلقني،  »التدريب  القُدرات  وبناء 
 املالية لألقارب، واخِلْدمات اللوجستية«، أما الثانية فهي أقل

متويًل وتكلفة.

ساحات المواجهة االفتراضية
تراجع أثُر اإلعلم الرسمي لتنظيم داعش اإلرهابي، من حيُث 
احلجم واحملتوى واألثر وسرعة االستجابة، بعد خسارة معظم 
ة  اخلاصَّ العمل  وِفَرق  اإلعلمي،  اإلنتاج  ومنشآت  األراضي، 
لم  املركزي  اإلعلمي  داعش  إنتاج  فإن  ذلك  ومع  بالتنظيم. 
يختِف متاًما. ويتألف اجلزء األكبر منه من النَشرات الرسمية، 
وتقاريَر  اإلخبارية«  »أعماق  وكالة  من  قصيرة  مزاعَم  من 
ن تنظيم داعش من نشر رسالته  رة. إضافة إلى ذلك متكَّ مصوَّ
اإلخبارية باللغة العربية »النبأ« على نحو واسع أسبوعّيًا على 
ت تصريحاُت القيادة، وال سيَّما تصريحاِت  مدار العام. واستمرَّ
ث باسمه، حتت شعار  زعيم التنظيم أبي بكر البغدادي واملتحدِّ

شركة »الفرقان لإلنتاج اإلعلمي«. 

الرسالتان  ذلك  ومن  داعش،  دعاية  ُعنيت  2019م  عام  يف 
بالرواية  وسبتمبر،  أبريل  يف  البغدادي  بكر  ألبي  الصوتيَّتان 
القائلة: »إن االنتكاسات ال تدلُّ على الهزمية«، و»إن اهلل يكافئ 
َمن يظلُّ ملتزًما، وال سيَّما يف أوقات الضعف واحمِلَن«. ويلحظ 
ات  وِمنصَّ االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  أن  التقريُر 
احملتوى  فنشُر  ة،  مهمَّ أخرى  أهداٌف  له  املختلفة  اإلنترنت 
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على  والتحريض  اإلرهابية،  املنظمات  ومتجيد  اإلرهابي، 
ارتكاب األعمال اإلرهابية، مسائُل تناولتها احملاكم الوطنية يف 
قضايا  2019م يف  عام  يف  األوروبي  للحتاد  األعضاء  الدول 

تتعلَّق باإلرهابيني على نحو خاص.

العنيفون،  والفوضويون واملتطرفون  اليساريون  أما اإلرهابيون 
لة لزيادة الوعي وأنشطة الدعاية  فقد ظلَّ اإلنترنت األداةَ املفضَّ
اإلرهابية  اليساريَة  اجلماعاِت  أن  ولوحظ  لديهم.  والتجنيد 
واملتطرفة تُظهر مستًوى عالًيا من الوعي األمني؛ إذ يستخدم 
رة«  اة »مشفَّ أفرادها هواتَف محمولة »نظيفة«، وتطبيقات ُمعمَّ
املتطرفني  أن  التشيك  حكومة  وذكرت  والتواصل.  للتصال 
ة،  اخلاصَّ التحتية  بنيتهم  يستخدمون  والفوضويني  اليساريني 
إن  ويُقال:   .Noblogsو  ،Espivو  ،Riseup.net مثل: 
بعض املجموعات تتبنَّى عمًدا أساليب بُدائية، فتتجنَّب جميع 
السيارات،  استخداَم  وكذلك  الهاتف،  أو  احلاسوب  اتصاالت 
أما  حتركاتهم.  يف   )GPS( العاملي  املواقع  حتديد  نظام  أو 
اليمينيون فيستخدمون اإلنترنت يف عمليات التسويق والترويج 
والتلميح؛  خريَّة  السُّ يف  يستخدمونه  كما  املتطرف،  خلطابهم 
للتلعب باخلصوم السياسيني، ولتجنُّب املسؤولية الشخصية 

عن خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

مناطق الصراع
ظلَّ عدُد العائدين من مناطق الصراع إلى دول االحتاد األوروبي 
ا يف عام 2019م، وقد كان للقيود املفروضة على  منخفًضا جّدً
السفر من مناطق النزاع يف البلدان املجاورة وإليها أثٌر كبير يف 
قدرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب على العودة دون مساعدة من 
لطات الوطنية. على سبيل املثال: عاد يف عام 2019م ستُة  السُّ
لطات  بالغني إلى هولندا، وجميعهم أبلغوا عن أنفسهم لدى السُّ
الهولندية، ثم جرى بعد ذلك  الدبلوماسية  يف تركيا والهيئات 
الرغم  اعتقالهم جميًعا يف مطار »شيفول« بأمستردام. وعلى 
القانون  إنفاذ  سلطات  وتدابير  املراقبة  إجراءات  ية  ِجدِّ من 
ة بالعائدين يف الدول األعضاء يف االحتاد األوروبي، لم  اخلاصَّ
مينع ذلك بلجيكا أن تُعرَب عن مخاوفها بشأن تهديد العائدين 
الذين لم يُكتَشفوا؛ إذ ميكن أن يسلَك العائدون من سوريا طرًقا 
الشرعية،  غير  الهجرة  قنوات  على  باالعتماد  متوقعة،  غير 
ي إلى  رة، وذلك مما يُتيح الدخول السرِّ وباستخدام وثائَق مزوَّ

ِمنَطقة »شنغن«. 

املنهجي  االستخدام  على  أدلَّة  هناك  ليس  ُذكر  ما  كلِّ  ومع 
املنظمات اإلرهابية، ويبدو أن  ِقبَل  النظامية من  للهجرة غير 

رين هو املكاسب املالية. وجتُدر اإلشارة  الدافع الرئيَس للميسِّ
تنظيم  إلى  ني  املنضمِّ األجانب  اإلرهابيني  املقاتلني  أن  إلى 
دتهم املنظماُت اإلرهابية  داعش وغيره من التنظيمات قد جرَّ
من وثائق ُهويَّتهم األصلية، ووَضعت جميع الوثائق التي ُجمعت 
داعش  عملء  إلرسال  استخداُمه  ميكن  مشترك  صندوق  يف 

إلى أوروبا.

ر مصدَر قلق آخَر يعترف  ويَُعدُّ موضوع النساء العائدات والُقصَّ
من  فكثيٌر  األوروبي؛  االحتاد  األعضاء يف  الدول  من  عدٌد  به 
د زوجات  النساء اللواتي سافرَن إلى مناطق النزاع لم يكنَّ مجرَّ
وأمهات، ونظًرا الختلف التشريعات الوطنية، جرت مقاضاة 
يف  داعش  لتنظيم  الدعم  تقدمي  مثل  جرائَم  على  منهنَّ  كثيٌر 

بعض الدول األوروبية.

اإلرهاب الِعرقي واالنفصالي
استمر انخفاض عدد الهَجمات التي يشنُّها اإلرهابيون الِعرقيون 
واالنفصاليون للعام الثاني على التوالي، من 83 يف عام 2018م 
إلى 57 يف عام 2019م. وعلى ِغرار السنوات السابقة، أخبرت 
ستُّ دول أعضاٍء يف االحتاد األوروبي عن 48 عملية اعتقال، 
معظُمها يف إسبانيا )25(، وفرنسا )13(، واململكة املتحدة )10( 
يزل  ولم  اعتقال.  عملية   30 املاضي  العام  يف  كانت  أن  بعد 
أيرلندا  تهديًدا حقيقّيًا يف  يُعد  األيرلندي  اجليُش اجلمهوري 
الشمالية. وبقي النشاُط اإلرهابي االنفصالي يف إسبانيا عند 
الرغم من مزاعم  وعلى  2019م،  مستويات منخفضة يف عام 
لطات  جماعة »إيتا« االنفصالية بشأن نزع السلح، اكتشفت السُّ

رات لها. مخبََأين لألسلحة واملتفجِّ

االحتاد  أراضي  استخدام  الُكردستاني  العمال  حزُب  وواصل 
الدعم  وأنشطة  األموال  وجمع  والتجنيد،  للدعاية  األوروبي 
اللوجستي. وأُلقَي القبض على أعضاٍء يُشتبَه يف انتمائهم إلى 
حركة منور حترير تاميل )إيلم( يف أملانيا بتهمة ارتكاب جرائَم 

جنائية خِطرة يف سريلنكا.

اإلرهاب اليميني واليساري
ا كان عليه  ارتفع عدُد هَجمات اليمني املتطرف يف أوروبا عمَّ
أُبلغ عن ستِّ هَجمات إرهابية اكتملت أو  يف عام 2018م؛ إذ 
املتطرفني  من  مجموعات  على  وُقبض  2019م.  عام  أُحبطت 
األعضاء  الدول  يف  عنف  أعمال  ارتكاب  يعتزمون  اليمينيني 
منهم يف  كثيٌر  وتواصل  2019م.  عام  األوروبي يف  االحتاد  يف 
كثيًرا  أن  ويُذكر  اإلنترنت.  بواسطة  مغلقة  ة  خاصَّ مجموعات 
من الدول األوروبية قد أفادت بظهور مجموعات ميينية شبه 
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التهديد  من  ان  السكَّ الدولة عن حماية  ة عجز  بُحجَّ عسكرية 
ر من اإلسلم والهجرة.  املتصوَّ

ومنتديات  الويب  مواقَع  اليمينيون  املتطرفون  ويستخدم 
النقاش على اإلنترنت ومواقع األخبار الزائفة؛ لنشر عقائدهم 
املبذولة  اجلهود  من  الرغم  وعلى  لها.  والترويج  وأفكارهم، 
الكتشاف محتوى دعاوى التفوُّق األبيض وحذف ذلك احملتوى، 
ات وسائل التواصل االجتماعي الرئيسة من العوامل  تظلُّ ِمنصَّ

ة النتشار التطرف اليميني يف أوروبا. املهمَّ

أما اإلرهاُب اليساري فقد أخبرت الدول األعضاء يف االحتاد 
عام  وأناركية  يسارية  إرهابية  هجمة   26 وقوع  عن  األوروبي 
2019م، وصلت إلى مستوى عاَمي 2016 و2017م، بعد انخفاٍض 
وإيطاليا  اليونان  الهَجمات يف  ووقَعت جميع  2018م.  عام  يف 
االعتقاالت يف صفوف اجلماعات  ارتفع عدُد  وقد  وإسبانيا. 
 34 السابقة؛  بالسنوات  مقارنًة  ملحوظ  نحو  على  اليسارية 
معتقًل يف عام 2018م، مقابل 36 معتقًل يف عام 2017م، ليبلَغ 
غالبيُة  وارتبطت  2019م.  عام  يف  معتقًل   111 املعتقلني  عدد 
األمن  ات  قوَّ مع  واملواجهات  العنيفة  باملظاهرات  االعتقاالت 
اليساريون  املتطرفون  يزال  ال  ذلك  إلى  إضافة  إيطاليا.  يف 
والفوضويون العنيفون تهديًدا حقيقّيًا للنظام العام يف عدٍد من 
ان األكراد  الدول األعضاء يف االحتاد األوروبي، وظلَّ دعم السكَّ
اليساريني  املتطرفني  أن  ويُعتَقد  رئيًسا،  موضوًعا  سوريا  يف 
املسلَّحة  اجلماعات  إلى  للنضمام  سافروا  والفوضويني 

الكردية املقاتلة يف شمال شرقي سوريا.

اإلرهاب الديني
شهدت بلداُن االحتاد األوروبي عام 2019م وقوَع سبع هَجمات 
واستطاعت  اجلهادي«،  »الديني/  باإلرهاب  يُعرف  ما  ذها  نفَّ
سلطاُت إنفاذ القانون إحباَط أربعَة عشر هجوًما، أسفرت عن 
قتل 10 أشخاص، أي أقلَّ من عدد قتلى هَجمات عام 2018م 
الذي بلغ 13 قتيًل. أما ما يتعلَّق بقدرة رجال إنفاذ القانون على 
إحباط هذا النوع من الهَجمات اإلرهابية، فيميِّز التقرير بني 
إحباط هَجمات يف مرحلة اإلعداد لها، وبني إحباط هَجمات 
ووقائع  مناذَج  التقرير  ويعرض  تنفيذها.  مرحلة  يف  أخرى 
ألقت  2019م،  فبراير من عام  السياق؛ ففي  حصلت يف هذا 
 48 العمر  من  يبلغ  رجل  على  القبَض  الهولندية  األمن  قواُت 
عاًما للشتباه يف إعداده لعمل إرهابي، وُوجد بحوزته سلٌح 
ناري وذخيرة، ويُعتَقد أنه من مؤيِّدي تنظيم داعش اإلرهابي. 
 20 العمر  من  يبلغان  رجلني  على  ُقبض  نوفمبر  من   25 ويف 

و34 عاًما، من اجلنسية الهولندية واإليرانية على التوالي، يف 
ان  يستعدَّ كانا  أنهما  يف  للشتباه  )هولندا(؛  والهاي  زوترمير 
ي تدريب على  طان لتلقِّ لهجوم وشيك، وكان املشتبَه بهما يخطِّ
ترات  السُّ باستخدام  هجوم  وتنفيذ  الناسفة،  العبوات  إعداد 

خة، يف شهر ديسمبر بهولندا. االنتحارية، والسيارات املفخَّ
االحتاد  دول  اإلرهابية يف  األنشطة  هذه  مستوى  تفاوت  وقد 
النمسا  املثال: الحظت  2019م، فعلى سبيل  األوروبي يف عام 
على  وذلك  اإلرهابية،  لألنشطة  واضًحا  انخفاًضا  هناك  أن 
الرغم من اعتقال 43 شخًصا بتَُهم اإلرهاب الديني، لكن ليس 
رات على انخفاض النشاط اإلرهابي يف  هناك يف املقابل مؤشِّ
زيادًة يف عدد  إسبانيا  إذ الحظت  االحتاد؛  داخل  أخرى  دول 
كة بلغت سبع خليا يف 2019م، مقارنًة  اخلليا اإلرهابية املفكَّ
ط  متوسِّ يف  زيادًة  الحظت  وكذلك  2018م،  يف  خليا  بخمس 

عدد األفراد املوقوفني.
البُدائية  األسلحة  باستخدام  الهَجمات  غالبية  نُفِّذت  وقد 
»الذئاب  مبفردهم  أشخاص  بواسطة  النارية،  واألسلحة 
املنفردة«، وليس من ِقبَل جماعات إرهابية. غير أن هؤالء غالًبا 
ما يحتفظون بَعلقات يف شبكات فضفاضة، أو خليا صغيرة 
املجموعات  أو  األفراد  بعض  أن  لوحظ  فقد  منظمة؛  غير 
وأُخبرت  اإلنترنت.  على  الذاتي  بالتطرف  يقومون  الصغيرة 
اإلرهابية،  إلى اجلماعات  لطات عن محاولتني للنضمام  السُّ
عام  أحبطتهما  األوروبي  االحتاد  يف  األعضاء  الدول  لكنَّ 
2019م، وأُبلغ عن عدد قليل من األفراد الذين عادوا من مناطق 

النزاع، وال ميكن استبعاُد عودة آخرين لم يُكتَشفوا. 
التأثير يف  أوروبا يف  الوضع يف مناطق الصراع خارج  استمرَّ 
وضع اإلرهاب يف أوروبا، فقد ظلَّ املئات من املواطنني األوروبيني 
مرتبطني بتنظيم داعش اإلرهابي يف العراق وسوريا. ويتألف 
مشهُد اإلرهاب الديني يف أوروبا من شبكات غير متصل بعُضها 
ببعض، وتهِدُف األنشطة التي ينخرط فيها األفراُد والشبكات 
اإلرهابية يف الغالب إلى تسهيل اإلرهاب، على نحو مباشر أو 
غير مباشر، بواسطة التمويل والتجنيد. وهذه الشبكاُت تفتقر 
إلى خطة إستراتيجية مشتركة وواضحة. وهناك عدٌد قليل من 
وعدٌد  الفريدة،  املتميِّزة  الشخصيات  أصحاب  املؤثِّرين  القادة 
ُملِهمة،  دافعة  قوًة  ون  يَُعدُّ الذين  األشخاص  محدود فقط من 
رت  وقدَّ أنفسهم.  توجيه  إعادة  على  شتَّى  عوامُل  أجبرتهم 
يف  اإلرهابيني  والقاعدة  داعش  تنظيَمي  دعم  أن  الدمنارك 
األوساط املتطرفة انخفَض يف عام 2019م انخفاًضا ملحوًظا.

املقاتلني  ِقبَل  من  قليلة  محاوالٌت  هناك  كانت  العام  ذلك  ويف 
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مناطق  إلى  للسفر  األوروبي  االحتاد  يف  األجانب  اإلرهابيني 
من  كلٌّ  أكَّدت  وقد  اليوروبول،  جهاز  بها  أُخبر  التي  النزاع 
هذا  يأتي  منهما.  كلٌّ  أُحبطت  واحدة،  حالًة  وإسبانيا  النمسا 
على ِغرار انخفاض أعداد اإلرهابيني املسافرين من أوروبا منذ 
ابتني للراغبني  عام 2016م. ولم يُعد العراق وسوريا وجهتنَي جذَّ
يف االنضمام إلى تنظيَمي داعش أو القاعدة اإلرهابيني. وقد 
أدَّت الهزمية العسكرية التي حلقت بتنظيم داعش إلى تقليص 
»جيوب«  مواقع  إلى  شاسعة،  مساحات  على  التنظيم  سيطرة 
املقاتلني  ِقبَل  من  إليها  الوصول  يصُعب  األراضي  من  صغيرة 
نقٌص  هناك  ذلك  عن  فضًل  احملتَملني.  األجانب  اإلرهابيني 
كثيًرا من  السابق  التي دعمت يف  التحتية  والبنية  التمويل  يف 
االنتقال  كانوا يرغبون يف  الذين  املقاتلني اإلرهابيني األجانب 

إلى مناطق النزاع. 

ص الختامي الملخَّ
صدر هذا التقريُر عن منظمة أوروبية حكومية أمنية شرطية، 
فاتسم  لعملها،  االحترايف  التقني  الطابَع  محتواه  أظهر  وقد 
ث بلغة األرقام  ة واألمانة إلى حدٍّ كبير، وحتدَّ باملوضوعية والدقَّ
على  معتمًدا  يات،  والتحدِّ املخاطر  د  فحدَّ هي،  كما  والبيانات 
باملنهَجني  مستعيًنا  واألمنية،  القضائية  والوقائع  املجَريات 
تقريٌر  باختصار  إنه  أساسي.  نحو  على  واملقاِرن  اإلحصائي 

د.  إحصائي مجرَّ

لكنَّ هذا التقرير، كما التقاريُر السنوية السابقة الصادرة منذ 
عام 2007م، لم يبحث يف أسباب ومرجعيَّات وتفسيرات تغيُّر 
األرقام زيادةً، أو نقصاًنا، أو حتى ثباًتا، سنًة بعد سنة؛ فهل يعوُد 
ذلك إلى النطاق الوظيفي للجهة التي أصدرته »يوروبول«؟ لكن 
حتى هذا النطاُق ال يُعتَقد أنه مينع أو يَحوُل دون اإلشارة، على 
األقل، إلى هذه األسباب والعوامل. طبًعا ليس املطلوُب أن يرصَد 
يه  التقرير أو يعرض أو يبحث يف أسباب اإلرهاب وعوامل تفشِّ
رات  مؤشِّ إال  هي  ما  املطاف  نهاية  يف  األرقام  لكنَّ  وانتشاره، 

حلقائَق اجتماعية وسياسية وأمنية، محلِّية وإقليمية وَدولية. 

االحتاد  دول  إجنازات  كلَّ  أرجَع  املعنى  هذا  َوفق  والتقرير 
الديني  اإلرهاب  مخاطر  من  احلدِّ  يف  وجناحاتها  األوروبي 

أحسنت  التي  التدابير  إلى  وغيرها،  واالنفصالي  والِعرقي 
سلطاُت إنفاذ القانون اعتمادها. ورمبا يصحُّ ذلك يف العموم، 
البواعث  يف  اإلرهابية  والتنظيمات  اجلماعات  اختلف  لكنَّ 
ي التفسير  واألهداف والقضايا الكبرى، يضع األرقام أمام حتدِّ
واالستنتاج، وتقدمي املخَرجات أو التوصيات الواجب اعتماُدها؛ 

للحدِّ أكثَر وأكثر من مخاطر اإلرهاب بكلِّ صنوفه وأنواعه.
واملسألة الثانية التي كان من املمكن أن جتعَل تقرير عام 2020م 
أكثر شمواًل وإفادة، هي إلقاءُ الضوء على مدى استفادة بعض 
اجلماعات اإلرهابية من جتاِرب عمل بعضها اآلخر ووسائله، 
من  االنفصالي  القومي  اإلرهاُب  استفاد  مثًل  حدٍّ  أيِّ  فإلى 
لدى  االستقطاب  أو  التجنيد  وإستراتيجيات  عمل  أساليب 
تنظيُم  وانتهجها  التي رسمها  تلك  الديني، وال سيَّما  اإلرهاب 
بإرهاب  يوَصف  اليميني  اإلرهاُب  كان  َّا  وملـ اإلرهابي؟  داعش 
ابن البلد، هل قام اإلرهاُب الديني برصد طرق عمله ودراستها، 
واإلفادة منها؟ إن اهتمام التقرير بجانب اإلنترنت كونه اجلانب 
بِنَسب  ولو  اإلرهابية  التنظيمات  تناولته جميُع  الذي  املشترك 
متفاوتة، ال ميكن أن يعنَي أن التقرير قام بعمله يف هذا اإلطار. 
باستطاعته  بعضها،  عرضنا  التي  األرقام  كلَّ  م  قدَّ تقريًرا  إن 
التنظيمات  بني  املتباَدلة  االستفادة  مكامن  يف  أكثَر  الغوُص 
ُمقتضاه، فتستفيَد دول االحتاد  ليبنَي على الشيء  اإلرهابية؛ 
األوروبي من جهوده يف التعديلت التي ميكن أن تُدخلَها على 
خططها اإلستراتيجية الوطنية يف محاربة اإلرهاب بكلِّ أنواعه.
أما املسألة الثالثة األخيرة التي كان من املهمِّ أن يُعنى التقرير 
بني  والقضائي  األمني  التعاون  طبيعة  يف  فتتجلَّى  بإبرازها 
يف  التعاون  هذا  وأثر  األوروبي،  االحتاد  يف  األعضاء  الدول 
ا عرُض أُطر  احلدِّ من الهَجمات اإلرهابية؛ بل كان من املهم جّدً
التعاون بني االحتاد األوروبي وحتليلها بوصفه منظمًة إقليمية، 
مع الدول األعضاء فيه من جهة، واملنظمات اإلقليمية والدول 
أخرى،  جهة  من  اإلرهاب  مكافحة  مجال  يف  األوروبية  غير 
وتأثير مثل هذا التعاون، إيجاًبا أو سلًبا، يف الواقع اإلرهابي يف 
أوروبا؛ ألن إستراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب 
د األطراف يف جهود  قد أكَّدت أهميَة التعاون الثنائي أو متعدِّ

مواجهة اإلرهاب.
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