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A number of violent incidents in 
2018 used modi operandi promoted 
by terrorists but were ultimately 
judged not to have been carried 
out by terrorists. For example, in 
August a car drove into pedestrians 
and cyclists and then crashed into 
a security barrier just outside the 
Houses of Parliament in London 
(UK). Three people were injured in 
the incident.  The case was originally 
regarded as terrorism due to the 
location, methodology and alleged 
targeting of civilians and police 
officers, but later assessed to be 
a criminal act without a terrorist 
motive. The driver was charged with 
attempted murder.

In 2018, as in previous years, the 
majority of EU Member States did not 
report any jihadist terrorist attacks. 
Nevertheless, these same EU Member 
States were aware of the potential 
threats emanating from the increase 
in numbers of adherents to jihadist 

ideology, the presence of extremist 
individuals with links to jihadist 
terrorist organisations, and the 
potential of returning FTFs from the 
conflict areas in Iraq and Syria.

Terrorist networks continue to be 
detected in Europe, including in 
prison. In October 2018, 25 inmates 
were identified in 17 different prisons 
all over Spain belonging to a jihadist 
network. The network was composed 
of prisoners with prior records for 
jihadist terrorism-related crimes 
and of inmates convicted of other 
criminal offences, who presumably 
became radicalised in prison. The 
members of the network ranged 
from one individual linked to the 
11 March 2004 attacks in Madrid 
to returned and frustrated foreign 
fighters, including converts. Italy 
reported that radicalisation in prisons 
remains a matter of concern. Inside 
the Italian prisons in 2018, there 
was reportedly a further increase 

in the number of prisoners showing 
support for IS. Threats to prison 
guards, provocations and disrespect 
to female prison staff and non-
observant Muslim prisoners were the 
most common ways to express such 
support.

IS was under intense pressure and, 
at the time of writing, had lost almost 
all of the territory it once controlled 
in Iraq and Syria. The group’s ability 
to direct external attacks against the 
West appears to be greatly reduced 
due to the consequent attrition of 
personnel and reduction in resources. 
However, despite the lack of capacity, 
the IS core maintains the intent to 
conduct such operations and might 
rely on former members, including 
those currently imprisoned, and 
sympathisers based in Europe.
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المقدمة
مخــاوف   2018 ســبتمبر   25 يف  الكونغــرس  أبحــاث  قدمتــه خدمــة  الــذي  التقريــر  يتنــاول 
الكونغــرس األمريكــي وإدارة الرئيــس ترامــب وكبــار خبــراء الدفــاع واالســتخبارات املتعلقــة 

الغربيــة. والــدول  الشــرق األوســط وآســيا  بتهديــدات داعــش يف 

 وُتظهــر رؤى اســتخباراتية حــول تطــور تنظيــم داعــش مــن )دولــة إســامية( منظمــة إلــى متــرد 
خفــي، تهديــًدا كبيــًرا لاســتقرار واملكاســب العســكرية التــي حققتهــا اجلهــود األمريكيــة يف 
العــراق وســوريا. وســيظل متــرد داعــش وإعــادة تنظيمــه ميثــل خطــرًا طاملــا أن أســباب املظالــم 

ومظاهــر الســخط واالســتياء تســود املنطقــة.

وعلــى الرغــم مــن أن تنظيــم داعــش قــد تكبــد خســائر إقليميــة كبيــرة يف العــراق وســوريا بســبب 
التدخــل األمريكــي والدولــي، فــإن التهديــد اإلرهابــي املوجــه ألوروبا والواليات املتحدة ال يزال 
كبيــرًا، ومــن ثــم فــإن تقريــر الكوجنــرس املقــدم - وملخصــه الــذي بــن أيدينــا- سيســتعرض 
إجــراءات احلكومــة األمريكيــة ومخاوفهــا مــن مغبــة مــا قــد يحــدث يف الســنوات القادمــة، 

وتطــرح خامتــة هــذا التقريــر أبعــادًا رئيســة ذات صلــة بالتحالــف وقيادتــه.
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والتهديـــدات  الموقـــف  تقييمـــات 
المتحـــدة:  بالواليـــات  المتعلقـــة 

لــم يعــد تنظيــم داعــش يســيطر علــى األراضــي يف شــمال 
العــراق وغربــه، ووســط ســوريا وشــرقها. فقــد عانــى مــن 
خســائر إقليميــة كبيــرة بســبب زيــادة العمليــات العســكرية 
للتحالــف الدولــي بقيــادة الواليــات املتحــدة والقــوات احمللية 
املدعومــة منهــا، وعلــى الرغــم مــن هــذه اخلســائر، فقــد 
أكــد مســؤولو وزارة الدفــاع األمريكيــة أن تنظيــم داعــش 
"يف وضــع جيــد ميّكنــه مــن إعــادة بنــاء نفســه والعمــل علــى 
إحيــاء دولــة اخلالفــة مــن جديــد". وتعتقد حكومــة الواليات 
املتحــدة أن التنظيــم يتابــع بنشــاط حمــالت متــرد تضــم مــا 
يقــدر بـــ 30.000 مقاتــل يف العــراق وســوريا واملنطقــة كلها. 

وعلــى الرغــم مــن أن املكاســب العســكرية الكبيــرة التــي 
ــة  ــوارده املالي ــع اســتنزاف م ــم، وم حتققــت بهزميــة التنظي
بــه،  اخلاصــة  واالتصــاالت  التجنيــد  تدفقــات  وعرقلــة 
ــادة تنظيــم داعــش  ــف أن قي ــدول أعضــاء التحال ــد ال تعتق

والكيانــات التنظيميــة الرئيســة ال تــزال ســليمة.

إن الطريقــة التــي ســيعمل بهــا التنظيــم وكيــف سيســتمر يف 
دعــم نفســه بنفســه ليســا واضحــن، ولكــن مــن الواضــح أن 
ــات العســكرية املســتمرة  ــا والعملي ــَي به ــي ُمن اخلســائر الت
دفعتــه إلــى العمــل يف اخلفــاء كشــبكة إرهابيــة. فقــد يكــون 
مقاتلــو داعــش خاملــن للحفــاظ علــى أنفســهم أو ألســباب 
إســتراتيجية، ولكــن التهديــد بإعــادة الظهــور وقــدرة داعــش 
علــى االعتمــاد علــى دعمهــم حقيقــي متامــاً. لقــد ازدادت 
الرســائل اإلعالميــة لتنظيــم داعــش يف عــام 2018، وهــي 
تركــز علــى تنفيــذ عمليــات يف العــراق وســوريا والغــرب مــن 
قبــل اجلماعــات التابعــة لــه واألفــراد املؤيديــن لــه. وقــد 
تناقــص أعــداد املقاتلــن األجانــب اجلــدد الذيــن يســافرون 
إلــى ســوريا والعــراق كثيــراً بســبب صعوبــة الســفر، لكــن 
اخلطــر الــذي يشــكله املقاتلــون العائــدون ال يــزال ماثــاًل 

ويهــدد أمــن الــدول الغربيــة.

 وهنــاك خطــر آخــر مرتبــط باالســتقرار واملنــاخ السياســي 
واالقتصــادي الــذي يعمــل فيــه تنظيــم داعــش. فقــد وفــرت 
ســوريا والعــراق ومناطــق أخــرى مرتعــاً خصبــاً لإلرهــاب. 

بيئــة  البلــدان يف توفيــر  ولســوء احلــظ، ستســتمر هــذه 
ميكنــه  التنظيــم  أن  طاملــا  واإلرهــاب،  للتمــرد  مواتيــة 
السياســي  واالســتياء  الداخليــة  الصراعــات  اســتغالل 

واملظالــم املهملــة.

ركــزت إســتراتيجية هزميــة تنظيــم داعــش يف ظــل إدارة 
احملليــن  الشــركاء  مــع  والعمــل  الشــراكة  علــى  أوبامــا 
املدعومــن مــن الواليــات املتحــدة، ومــن خاللهــم، كبديــل 
تبديــد  أو  األمريكيــة  العســكرية  القــوة  اســتخدام  عــن 
اســتثمارات املواطنــن ومــوارد البــالد. كمــا حافظــت إدارة 
ترامــب علــى نهــج الشــراكة باإلضافــة إلــى نشــر كــوادر 
عســكرية أمريكيــة مؤقتــاً يف العــراق وســوريا. وقــد أدت 
والعمليــات  املتحــدة  الواليــات  بقيــادة  التحالــف  جهــود 
الهجوميــة احملليــة مــن قبــل قــوات شــريكة إلــى اســتعادة 
معاقــل رئيســة للتنظيــم يف املوصــل بالعــراق والرقــة يف 

.2017 ســوريا يف عــام 

 واعتبــاراً مــن أغســطس 2018، أصبــح التنظيم محصوراً فى 
جيــوب صغيــرة يف شــرق ســوريا، وأصبــح مقاتلــوه املتحصنــن 
بالــغ  الفــرات األوســط مهدديــن بعمــٍل عســكرٍي  يف وادي 
األهميــة. وســتُبذل جهــود لتدريــب القــوات البريــة احملليــة 
لضمــان خلــو املنطقــة مــن تنظيــم داعــش واحليلولــة دون 
الكونغــرس  وســيقوم  جديــد.  مــن  واســتقراره  انبعاثــه 
األمريكــي وإدارة الرئيــس ترامــب مبراجعــة اخلطــط الراميــة 
إلــى مســاعدة قــوات الشــركاء لتحقيــق االســتقرار يف املناطــق 
ــة  ــالزم ملواصل ــل ال ــر التموي ــد مت توفي ــرة بالصــراع، وق املتأث
العمليــات العســكرية األمريكيــة، وتدريــب قــوات الشــركاء 

ــا. ــم داعــش وجتهيزه ــي تقــف يف وجــه تنظي الت

التصـــدي للهجمات العالميـــة اإلرهابية 
مـــن تنظيـــم "داعـــش"

اعتبــاًرا مــن فبرايــر 2018، شــّكل تهديــد اإلرهــاب احمللــي 
يف الواليــات املتحــدة، - مــع األخــذ يف احلســبان نطــاق 
وحجــم أتبــاع تنظيــم داعــش - أحــد أهــم التهديــدات التــي 
تعتــرف بهــا احلكومــة األمريكيــة، ويعمــل تنظيــم داعــش 
بهمــة ونشــاط علــى اســتغالل النصــوص الدينيــة لتنفيــذ 
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اآلونــة  ففــي  العنــف.  أســاليب  باســتخدام  فرديــة  هجمــات 
األخيــرة، يف أغســطس مــن عــام 2018، أشــاد زعيــم تنظيــم 
داعــش أبــو بكــر البغــدادي باإلرهابيــن احملليــن بغــض النظــر 
عــن انتماءاتهــم، وحــث اآلخريــن علــى أن يحــذوا حذوهــم يف 
لتشــتيت  التحــدي،  مــن  كنــوع  الغربيــة  الــدول  أنحــاء  جميــع 
الــدول األعضــاء يف التحالــف الــذي تقــوده الواليــات املتحــدة.

 وعلــى الرغــم مــن أن مــدى نفــوذ تنظيــم داعــش وقدرتــه علــى 
تنفيــذ الهجمــات داخــل الواليــات املتحــدة، أو دعمهــا، أمــر 
لــم يُبــت فيــه بعــد، إال أن مســؤولي االســتخبارات األمريكيــة 
يعتقــدون أن الهجمــات ال مفــر منهــا وأن التهديــدات قــد تســتمر 

لســنوات قادمــة.

والخيـــارات  األمريكيـــة  اإلســـتراتيجية 
الصلـــة ذات  والقضايـــا  السياســـية 

واصلــت إدارة الرئيــس ترامــب النهــج القائــم علــى الشــراكة 
حملاربــة تنظيــم داعــش، مــع ربــط العمليــات العســكرية ببرامــج 
العســكرية،  العاملــي جهــوده  التحالــف  وّحــد  كمــا  املســاعدة. 
ودعــم القــوات البريــة احملليــة، وجمــع املعلومــات االســتخبارية 
وتبادلهــا، وعمــل علــى محاربــة متويــل اإلرهــاب، واحلــد مــن 

تدفــق املقاتلــن األجانــب والقضــاء علــى قيــادة داعــش.

 ومــع حتقيــق مكاســب يف ســوريا والعــراق، فــإن إدارة الرئيــس 
ترامــب تواجــه هجمــات مســتمرة يف كال البلديــن، فالتحديــات 
ــة يف حتقيــق االســتقرار، وإعــادة اإلعمــار  ــة املــدى املتمثل طويل
عــودة  فقــط  تعنــي  ال  والسياســي  االقتصــادي  واالســتقرار 
تنظيــم داعــش للظهــور إلــى حيــز الوجــود مــن جديــد، بــل بقــاءه 
بشــكل دائــم يف املنطقــة. ويــرى اخلبــراء أن التنظيــم سيســتغل 
الثــورات الفاشــلة ضــد احلكومــة الســورية وتشــكيل املقاومــة 
األســد  لنظــام  االســتقرار  انعــدام  وســيكون  األســد،  ضــد 
القمعــي مدعــاًة إلضفــاء املزيــد مــن احليويــة وتوفيــر البيئــة 

ــرة أخــرى. ــم داعــش م ــة لتنظي الالزم

ــى النظــر يف السياســات  ــق الكونغــرس إل ــع هــذا القل  وقــد دف
التــي حتققــت ضــد تنظيــم  التــي ســتحافظ علــى املكاســب 
داعــش، مــن خــالل إدراك احلاجــة إلــى االســتقرار علــى املــدى 

الطويــل، واحلوكمــة الفعالــة وإعــادة البنــاء يف املناطــق التــي 
متــت اســتعادتها مــن قبضــة التنظيــم.

محاربـــة تنظيـــم داعـــش في المســـتويات 
المعقدة

يواجــه الكونغــرس واملســؤولون حتديــات معقــدة يف احلــرب ضد 
اإلرهــاب، وبالتحديــد ضــد تنظيــم داعــش يف الشــرق األوســط 

وإفريقيــا. وفيمــا يأتــي موجــز لالعتبــارات الــواردة لــكل بلــد:

العراق:

احلكومــة  قيــادة  العــام حتــت  األمــن  لقــوات  الدعــم  تقــدمي 
املركزيــة.

دعم القوات التابعة حلكومة إقليم كردستان.

وفًقــا  واإلقليميــة  السياســية  العــراق  وحــدة  علــى  احلفــاظ 
لدســتوره.

معاجلــة مواطــن الضعــف حملاربــة اإلرهاب كانعــدام التعاون بن 
أجهــزة األمــن، وأجهــزة إنفاذ القانون، وأجهزة االســتخبارات.

تدميــر الســجون ومحدوديــة قــدرة قــوات األمــن العراقيــة علــى 
منــع التهريــب عبــر احلــدود العراقيــة / الســورية.

سوريا:

ــر التفــاوض حــول الصــراع الســوري،  ــى تســوية عب التوصــل إل
جُتبــر الرئيــس األســد وأنصــاره علــى التخلــي عــن الســلطة، مــع 

احلفــاظ علــى املؤسســات والهيــاكل األمنيــة.

أثــار دعــم قــوات التحالــف الكرديــة يف شــمال ســوريا مخــاوف 
اجليــران وأقلــق العــرب علــى ســالمة األراضــي الســورية.

مصر ونيجيريا:

قــد تتعــارض شــراكات الواليــات املتحــدة حملاربــة اإلرهــاب مــع 
احلكومــات الوطنيــة والقــوات العســكرية مــع التزامــات الواليات 

املتحــدة بشــأن اإلصــالح السياســي وحقــوق اإلنســان.
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مُيكــن  شــركاء  أو  مصداقيــة  ذات  حكومــات  وجــود  عــدم 
حتديدهــم واالعتمــاد عليهــم يف احلــرب ضــد تنظيــم داعــش.

يتضمــن العمــل مــع شــركاء مختاريــن مجازفــة، من حيــث التأثير 
علــى النزاعــات السياســية وإثارتهــا بطــرق ال ميكــن التنبــؤ بها.

العمليـــات العســـكرية األمريكيـــة ضـــد 
تنظيـــم داعـــش

فيمــا يأتــي حملــة موجــزة عــن املشــاركة األمريكيــة يف عمليــات 
محاربــة اإلرهــاب ضــد تنظيــم داعــش:

العراق وسوريا:

تضمنت قوة املهام املشتركة - عملية "العزم الصلب" ما يأتي:

اســتخدام الطائــرات القتاليــة، وطائــرات التجســس املســلحة 
ــي  ــق مــن البحــر، والت ــي تطل ــروز الت ــخ ك ــار، وصواري ــدون طي ب

نَّفــذت أكثــر مــن 24.500 ضربــة ضــد تنظيــم داعــش.

برامج العراق وسوريا للتدريب والتزويد باملعدات.

ــن لتقــدمي املشــورة،  ــراء عســكرين أمريكي ــراق - نشــر خب الع
املعلومــات  وجمــع  العراقيــة،  القــوات  وتدريــب  واملســاعدة 
االســتخباراتية عــن تنظيــم داعــش- يف مــارس مــن عــام 2018 

- مت تدريــب 138.000 جنــدي عراقــي.

ســوريا - مت تدريــب املجموعــات التــي حتــارب تنظيــم داعــش، 
وتزويدهــم باملعــدات ومكافأتهــم لفعاليتهــم ضــد داعــش.

أفغانستان:

شملت عملية "حارس احلرية":

ركــزت مهمــة حلــف األطلســي املعروفــة باســم "مهمــة الدعــم 
احلازمــة" علــى التدريــب، وتقــدمي املشــورة، ومســاعدة قــوات 

األفغانيــة. احلكومــة 

زيــادة العمليــات القتاليــة مــن قبــل قــوات محاربــة اإلرهــاب 
األمريكيــة، جنبــاً إلــى جنــب مــع القــوات الشــريكة منــذ عــام 
2017 يف والية خراســان الواقعة حتت ســيطرة تنظيم "داعش".

ليبيا:

القيــادة العســكرية األميركيــة يف إفريقيــا "أقريكــم " وعمليــة 
"بــرق األوديســا"

ســاعد اجليــش األمريكــي املليشــيات احملليــة يف اســتعادة أراٍض 
مــن تنظيــم داعــش يف ليبيــا عــام 2016.

تنفيــذ الغــارات اجلويــة ونشــر أعــداد صغيــرة مــن األفــراد 
ــاء العالقــات مــع  العســكرين األمريكيــن جلمــع املعلومــات وبن

اجلماعــات املناهضــة لتنظيــم داعــش.

الفلبين:

 عملية احلرية الدائمة-الفلبن

أُطلقــت ملســاعدة القــوات املســلحة الفلبينيــة يف هزميــة تنظيــم 
داعــش وغيرهــا مــن اجلماعــات املتطرفــة يف جنــوب البــالد.

نشــر 250 مستشــاراً عســكرياً أمريكيــاً، مبــا يف ذلــك قــوات 
ــى  ــب واالستشــارات واملســاعدة عل ــات اخلاصــة والتدري العملي

املســتوى الثنائــي للقــوات املســلحة.

تباشير المستقبل 
دفعــت املخــاوف املتزايــدة مــن حتــول تنظيــم داعــش إلــى شــبكة 
إرهابيــة ســرية، ومخاطــر إعــادة ظهــوره الواليــات املتحــدة إلــى 
النظــر يف اســتمرار الدعــم والعمليــات العســكرية يف الشــرق 
األوســط وأفريقيــا وآســيا. وأثــارت املواقــف املعقــدة، واجلهــات 
الفاعلــة احملليــة املتنافســة يف هــذه البلــدان، حتديــات وأســئلة 

رئيســة حــول مواجهــة تنظيــم داعــش:

"كيــف ينبغــي أن تــوازن الواليــات املتحــدة بــن اســتخدام 	 
واالســتخباراتية  والعســكرية  الدبلوماســية  األســاليب 
ملختلــف  االســتجابة  يف  القانــون  وإنفــاذ  واالقتصاديــة 
ميكــن  كيــف  داعــش؟  بتنظيــم  املرتبطــة  التهديــدات 
للواليــات املتحــدة أن تدحــض بشــكل أفضــل أفــكار تنظيــم 
"داعــش" وحتــول دون االســتجابة لهــا؟ هــل يجــب علــى 
الواليــات املتحــدة إعطــاء األولويــة للحــرب ضــد تنظيــم 
داعــش أم للجهــود الراميــة إلــى دعــم االســتقرار يف ســوريا 
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والــدول األخــرى التــي تعمــل فيهــا قــوات التنظيــم، أم تتابــع 
عمليــات محاربــة التنظيــم وتعمــل علــى حتقيــق االســتقرار 

يف تلــك الــدول يف وقــت واحــد؟

كيف أثرت العمليات العســكرية التي جنحت يف اســتعادة 	 
األراضــي مــن تنظيــم داعــش علــى اخلطــر الــذي يشــكله 
العمليــات  تنفــذ  أن  يجــب  القــوات  هــي  مــا  التنظيــم؟ 
العســكرية وعمليــات محاربــة اإلرهــاب يف املســتقبل ضــد 
هــذا التنظيــم، ومــا هــو الدعــم أو التوجيــه الــذي يجــب أن 

ــة؟ تقدمــه احلكومــة األمريكي

مــا هــي أفضــل الترتيبات السياســية والعســكرية التي قد 	 
متنــع املتطرفــن مــن العــودة إلــى املناطــق التــي مت حتريرها 
منهــم، أو متنعهــم مــن أن يكتســبوا دعًمــا جديــًدا؟ مــا 
ــة لالســتقرار؟ مــن  ــي قــد تكــون مطلوب هــي املســاعدة الت

ســيقدمها وإلــى متــى، وبــأي شــروط؟

ما الذي ينبغي عمله ملعاجلة املخاطر القصيرة والطويلة 	 
يف  العائــدون  األجانــب  املقاتلــون  يشــكلها  التــي  األجــل 
العديــد مــن البلــدان؟ مــا هــي التحديــات الفريــدة التــي 
تواجههــا قضايــا املقاتلــن األجانــب يف أماكــن مختلفــة، 

ــات املتحــدة؟ ــج الوالي ــون نه ــاذا يجــب أن يك وم

هــل يعتمــد التقــدم الدائــم ضــد تنظيــم داعــش علــى 	 
للعــراق وســوريا وغيــر  الديناميكيــات السياســية  تغييــر 
ذلــك مــن املواقــع التــي اكتســب فيهــا التنظيــم مناصريــن؟ 
مــا هــو شــكل التهديــد الــذي ميثلــه تطــور تنظيــم داعــش 
علــى السياســة األمريكيــة جتــاه ســوريا والعــراق، وعلــى 
هنــاك،  املتحــدة  الواليــات  لشــركاء  املســاعدة  تقــدمي 
ــة جتــاه األشــخاص النازحــن  ــى السياســات األمريكي وعل

واالســتقرار؟

مــا تأثيــر املســاعدات األمريكيــة لقــوات األمــن احلكومية 	 
واجلهــات الفاعلــة يف النضــال ضــد تنظيــم داعــش يف 
ظــروف أمنيــة وسياســية أوســع ومــدى أطــول يف مختلــف 

البلــدان ذات االهتمــام؟

)CRS( خدمة أبحاث الكونغرس
حصريــة  خدمــات  وتقــدم  الكوجنــرس،  ملكتبــة  تابعــة  وكالــة 
للكونغــرس األمريكــي، كتحليــل السياســات والتحليــل القانونــي، 
واملوضوعــي  والســري  املوثــوق  بالتحليــل  منتجاتهــا  وتتســم، 
الكوجنــرس وألعضائــه  للجــان  تقــدم خدماتهــا   واحليــادي، 
بغــض النظــر عــن انتمائهــم احلزبــي. شــّكلت خدماتهــا مصــدراً 
قيمــاً ومحترمــاً يف "كابيتــول هيــل" ألكثــر مــن قــرن مــن الزمــان.

للمزيد من املعلومات:

https://www.loc.gov/crsinfo/about/
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