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الجاني المنفرد

ــذي يقــوم  ــب املنفــرد: هــو املجــرم ال ــرف بالذئ اجلانــي املنفــرد أو مــا يُع
بأعمــال عنــٍف مســتقّلً عــن أيِّ توجيــه مــن جماعــة أو منظمــة إرهابيــة، 
ًيــا خطــًرا ألجهــزة األمــن وإنفــاذ القانــون يف جميــع أنحــاء  وميثِّــل حتدِّ
العالــم. وعلــى أن هــذا النــوَع مــن اجلرائــم اســتُخدم منــذ مئــات الســنني، 
إال أنــه ال يــزال مصــدَر قلــق شــديد، وال ســيَّما يف املناطــق التــي تتواصــل 
ــرد  ــي املنف ــدو أن إرهــاب اجلان ــراد. ويب ــردة« باطِّ ــات »املنف ــا الهجم فيه
ســيبقى مصــدًرا للتهديــد قائًمــا مــا دامــت اجلماعــاُت الفكريــة العنيفــة 
ذهــا  واملنظمــات اإلرهابيــة تعتمــد إلــى حــدٍّ كبيــر علــى الهَجمــات التــي ينفِّ
ُــلِهمون«، فضــًل عــن األفــراد  هــؤالء اجلنــاةُ املنفــردون؛ إذ تــرى أنهــم »مـ
الذيــن يــَرون يف العنــف وســيلًة لتحقيــق أهــداٍف فكريــة عبــر التعبئــة 

املســتقلة والدفــع باجتــاه العنــف. 
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في الواليات المتحدة
الواليــات  يف  فتــًكا  األكثــر  املنفــرد«  »اجلانــي  هَجمــات  تَُعــدُّ 
املتحــدة، يف حــني ال تــزال الهَجمــات اجلماعيــة األكثــر فتــًكا 
يف أرجــاء العالــم. وقــد أصــدر »مركــز تقييــم تهديــد الســلوك« 
 2019 FBI يف نوفمبــر  التابــُع ملكتــب التحقيقــات االحتــادي 
ــا  ــم، مبيًِّن ــوَع مــن اجلرائ ــَي الــذي يرُصــد هــذا الن ــره احمللِّ تقري
أن عــدد الهَجمــات التــي وقعــت يف الواليــات املتحــدة بــني عامــي 

1972 و2015 بلغــت 52 هجوًمــا. 

ــف  ــف، بتوظي ــة مــن اإلرهــاب والعن ــى بالوقاي ــز يُعن وهــذا املرك
م ملكتــب  تطبيقــات الدعــم الســلوكي، والبحــث، والتدريــب. ويقــدِّ
التحقيقــات االحتــادي ِخْدمــات التحقيــق يف قضايــا اإلرهــاب، 
وتقييــم التهديــدات اإلرهابيــة، ودعــم وكاالت إنفــاذ القانــون 
ــادات  ــى مســتوى القي ــي واالحتــادي، وعل ــى املســتويني احمللِّ عل
التهديــدات.  وإدارة  العنــف  مــن  الوقايــة  بهــدف  املجتمعيــة، 
ويشــارك املركــز يف الدراســات التــي يجريهــا املركــز الوطنــي 
ــَرف باســم  لتحليــل اجلرميــة العنيفــة، الــذي يكــوِّن معــه مــا يُع
هــا أكادمييــة  »مجموعــة االســتجابة للحــوادث احلرجــة«، ومقرُّ
بواليــة   Quantico كوانتيكــو  يف  االحتــادي  التحقيــق  مكتــب 

فرجينيــا. 

ــاة  ــات عــن اجُلن ــل مجموعــًة مــن البيان ــر بالتحلي ــاول التقري  تن
انية، والتوجهــات الفكريــة،  املنفرديــن، منهــا املعلومــاُت الســكَّ
واجلــداول الزمنيــة للتطــرف. ودرس ماضــَي اجلنــاة، وســلوكهم 
ضــوا  العــامَّ قبــل تنفيــذ الهَجمــات، وأهــمَّ األحــداث التــي تعرَّ
ــى اإلرهــاب. ورصــد مواقــف  لهــا يف حياتهــم قبــل جنوحهــم إل
ة« الذيــن رمبــا يكونــون أفــراًدا مــن أســرة اجلانــي أو مــن  »املــارَّ
فــات املريبــة، أو  أقرانــه، وقــد يلحظــون عليــه بعــض التصرُّ
يكونــون أفــراًدا عاديــني مــن املجتمــع، قــد شــهدوا تلــك الهَجمات 
ــوا مــن اإلبــلغ. ــم يتمكن مصادفــة، وآثــروا الصمــت، أو أنهــم ل

واكتفــى التقريــر بتضمــني احلــاالت التــي حــاول فيهــا جنــاةٌ 
منفــردون تنفيــَذ عمــل إرهابــي، أو نفــذوه فعــًل، لهــدف سياســي 
د، علــى أن تكــون داخــل الواليــات  أو عقائــدي أو اجتماعــي محــدَّ
حركــة  إلــى  املنتســبني  اجلنــاة  حــاالت  واســتبعد  املتحــدة. 
ــى مســاعدًة مــن آخريــن  متطرفــة أو منظمــة إرهابيــة، أو مــن تلقَّ

يف مرحلــة مــا يف أثنــاء التخطيــط أو تنفيــذ الهَجمــات؛ ألن مــن 
خصائــص اإلرهــاب املنفــرد أن اجلانــَي املتطــرف يكــون منفــرًدا 

ــذ.  يف التخطيــط واإلعــداد والتنفي

ــد التقريــر صعوبــة التنبُّــؤ بحــوادث إرهــاب اجلانــي املنفــرد،  وأكَّ
لــم يكــن مســتحيًل، إال أن البحــوث الســابقة واخلبــرات  إن 
ت أن مــن املمكــن تفاديــه باملعرفــة املبكــرة بســلوك  العمليــة أقــرَّ
ــى  ــر، إضافــة إل ــاة، وهــي مــن أهــداف هــذا التقري هــؤالء اجلن
تعزيــز الوعــي عنــد الشــهود، ودعــم جهــود أجهــزة إنفــاذ القانــون 
يقــول  صــات.  التخصُّ متعــددة  التهديــد  تقييــم  ومجموعــات 
يف  االحتــادي،  التحقيقــات  مكتــب  مديــر  وراي،  كريســتوفر 
التقريــر: »تتعــزز جهــود الوقايــة إلــى حــدٍّ كبيــر باملعرفــة املبكــرة، 

بالســلوكيات املشــبوهة املريبــة، واإلبــلغ عنهــا«.

إلــى ثلثــة أقســام،  80 صفحــة، وهــو ينقســم  التقريــر  بلــغ 
اإلرهابيــة  والهَجمــات  املنفــردون،  اإلرهابيــون  اجلنــاة  هــي: 
التقريــر  اعتمــد  وقــد  ة«.  »املــارَّ أو  والشــهود  ذوهــا،  نفَّ التــي 
ــات حــاالت مكتــب التحقيقــات االحتــادي، وتقاريــر  علــى ملفَّ
الشــرطة، وســجلت االعتقــال، والبحــوث األكادمييــة، والتقاريــر 

اإلعلميــة، واملقابــلت مــع أشــخاص يعرفــون اجلنــاة.

مقدمة التقرير
أو  املنفــرد،  اجلانــي  تعريــَف  متــه  مقدِّ يف  التقريــر  تنــاول 
ًيــا خطــًرا، موضًحــا أن  »اإلرهابــي املنفــرد«، الــذي يَُعــدُّ حتدِّ
اخلــلف ال يــزال قائًمــا يف تصنيــف األعمــال العنيفــة التــي 
تقــع حتــت اســم )اإلرهــاب(، وأن مكتــب التحقيقــات االحتــادي 
يطالــب باســتمرار بتعريــف واضــح ومتَّفــق عليــه لإلرهــاب. 

 ويــرى جــون واميــان، رئيــُس مركــز تقييــم التهديــدات الســلوكية 
بجامعــة BAU: »أنــه ال بــدَّ مــن إجــراء حتليــل أكثــر شــمواًل 
لألفــراد املعنيــني، وملجموعــة واســعٍة مــن العوامــل التــي تدفعهــم 
إلــى اســتخداِم العنــف لتحقيــِق أهدافهــم أو حــلِّ قضاياهــم 
الشــخصية، يف ظــلِّ عــدم وجــود قائمــة مرجعيــة للعناصــر التــي 
َد مــا إذا كان الشــخص  ميكــن أليِّ شــخص اســتخدامها، ليحــدِّ

ــًدا أم ال«. ــل تهدي ميث

ويضيــف واميــان: »هنــاك كثيــٌر مــن املعلومــات التــي تدعــم احلاجَة 
ــه،  ــة وكيفيت ــدات احملتَمل ــلغ عــن التهدي ــت اإلب ــة توقي ــى معرف إل
ــات  ــون فقــط؛ إذ تُظهــر البيان ــي وكاالت إنفــاذ القان وهــذا ال يعن
أن األصدقــاء وعائــلت املهاجمــني هــم األكثــر قــدرًة علــى مراقبــة 
دة، وإن وضــع هــذه  أفعالهــم التــي مــن احملتَمــل أن تكــون مهــدِّ

أن  غيــر  املنفــرد،  اجلانــي  إرهــاب  بحــوادث  ــؤ  التنبُّ يصُعــب 
ذلــك ليــس مســتحيًل، فمــن املمكــن تفاديــه باملعرفــة املبكــرة 

اجلنــاة.  هــؤالء  بســلوك 
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ــد  ــاج مــن املشــاهدين مــن بعي األفعــال يف ســياقها الصحيــح يحت
أن يدركــوا أن التاريــخ أثبــت أنــه مــن األفضــل إثــارة املخــاوف يف 
حــال ظهورهــا بــداًل مــن جتاهلهــا.. إن لــكلِّ شــخٍص وهيئــٍة - 
ـي،  مــن الوالــد واألخ والزميــل، إلــى أجهــزة إنفــاذ القانــون احمللِـّ
ــة العقليــة - وظيفــًة تســاعدنا علــى منــع هــذه  ومستشــاري الصحَّ
األعمــال، وإن إنشــاء مجموعــاٍت مــن األشــخاص القادريــن علــى 

تقييــم التهديــدات، وإدارتهــا بطريقــة مناســبة، أمــٌر أساســي«.

يف  اجلمهــور  وظيفــَة  د  حــدَّ التقريــر  بــأن  واميــان  ويختــم   
احلمايــة والوقايــة مــن اجلنــاة املنفرديــن، وأنــه »علينــا أن نبحــث 
عــن ردود فعــٍل تتجــاوز مشــاهدةَ شــخٍص مــا يتــرك حقيبتــه يف 
مــكان مــا دون أن نحــرك ســاكًنا، وأال ننتظــر حتــى يغــادر هــذا 
الشــخص لنتعقبــه، أي بعــد فــوات األوان! نحــن بحاجــة إلــى 
اإلبــلغ عــن هــذه األشــياء، وتفــادي املخاطــر يف وقــٍت مبكــر«. 

بــني  التعــاون والتنســيق  التقريــر بتحســني مســتوى  ويطالــب 
أجهــزة إنفــاذ القانــون وأصحــاب املصلحــة يف املجتمــع، لكــي 
ــا،  ــل وقوعه ــا قب ي له ــات والتصــدِّ ــُد هــذه الهَجم يتســنَّى حتدي
ويــرى أن إرهــاب اجلانــي املنفــرد ال يقتصــر علــى ديــن أو ثقافــة 
د، إذ َشــِمَل التقريــر هَجمــات إرهابيــة  أو انتمــاء سياســيٍّ محــدَّ
ــذوا  شــنَّها جنــاةٌ منفــردون تطرفــوا داخــل الواليــات املتحــدة، ونفَّ
هَجماتهــم علــى أهــداف يف الواليــات املتحــدة نفســها. وكذلــك 
ــة إلــى ماضــي اجلنــاة وأســرهم، وعــن  م التقريــر حملــًة عامَّ قــدَّ
خصائصهــم الســلوكية، والشــبكات االجتماعيــة احمليطــة بهــم، 
وتطرفهــم وتخطيطهــم للهجــوم، وصــواًل إلــى إفــادات الشــهود. 
ــذوا هــذه الهَجمــات العنيفــة خدمــًة  واتضــح أن ُجلَّهــم لــم ينفِّ

دة أو لســبٍب واضــح! ألفــكاٍر محــدَّ

أجزاء التقرير

الجزء األول: الجناة والخصائُص »الديموغرافية«

اختلًفــا  التقريــر  يف  واخلمســون  االثنــان  اجلنــاة  يختلــف 
انية »الدميوغرافيــة« مثــل:  واســًعا مــن حيــث اخلصائــُص الســكَّ
والتعليــم،  االجتماعيــة،  واحلالــة  والِعــرق،  والعمــر،  اجلنــس، 

علــى مــا ســيأتي. 

يف  باســتمرار  البــارز  الدميوغــرايفَّ  االجتــاه  لعــل  اجلنــس: 
ــاة،  ــة اجلن ــي املنفــرد، هــو ذكوري ــدى اإلرهاب ــف ل دراســات العن
فــإن جميــع اجلنــاة كانــوا مــن الرجــال، مــع أن مــن املمكــن 
للنســاء القيــام بأعمــال عنــف مســتهَدفة، إال أنــه لــم يكــن بــني 

امــرأة. اجلنــاة املنفرديــن أيُّ 

العمــر: بيَّنــت عيِّنــات الدراســة التــي َشــِملَها التقريــر أن أغلــب 
ــا.  املهاجمــني 21% منهــم راوحــت أعمارهــم بــني 30 و34 عاًم
وكان عمــر أصغــر إرهابــي ُمــدَرج يف التقريــر 15 عاًمــا، يف حــني 

بلــغ األكبــر ســّنًا 88 عاًمــا.

الِعــرق: أظهــرت النتائــج أن 90% مــن اجلنــاة ولــدوا يف الواليــات 
املتحــدة، وأن 8% منهــم مواطنــون متجنســون. وأن 65% مــن 
الِبيــض القوقــاز، يف حــني ســائر اجلنــاة 35% ينتمــون إلــى 
ــة: 13% مــن الشــرق األوســط، و%8  خمــس مجموعــات ِعرقي
ــود، و8% مــن ِعــرٍق هجــني، و4% مــن اآلســيويني، و%2  مــن السُّ

مــن أصــول إســبانية.

احلالــة االجتماعيــة: أغلــب اجلنــاة 73% منهــم لــم يكــن لديهــم 
ــوا متزوِّجــني؛  ــم يكون يف وقــت الهجــوم أيُّ ارتبــاط عاطفــي، ول

اجلناة واخلصائُص 
»الدميوغرافية«

اآلخرون االعتداءات اإلرهابية

أجزاء التقرير
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اب، و23% مطلِّقــون، و2% أرامــل،و%2  إذ إن 48% منهــم ُعــزَّ
حالتهــم االجتماعيــة غيــر معروفــة. و4% فقــط لديهــم َعلقــة، 
ن املتزوجــون مــا نســبته 21%. ولــدى ســبعة عشــر  يف حــني كــوَّ
مــن اجلنــاة أي مــا نســبته 33% أطفــال، منهــم ســتة فقــط ثبــت 
أن أطفالهــم كانــوا حتــت رعايتهــم يف أثنــاء العــام قبــل شــنِّ 
االعتــداء اإلرهابــي. أمــا األحــَد عشــَر الباقــون فلــم يكــن لديهــم 

ــر. أيُّ تواصــل مــع أطفالهــم الُقصَّ

التعليــم: أغلــب اجلنــاة 75% منهــم أكملــوا دراســتهم اجلامعيــة، 
أو علــى األقــل الكليــة املتوســطة، و37% منهــم حصلــوا علــى 
ــا.  ًب البكالوريــوس أو درجــة أعلــى، و12% كانــوا ال يزالــون طلَّ

العمــل: أكثــر مــن نصــف اجلنــاة 54% منهــم لــم يكــن لديهم عمل 
يف وقــت الهجــوم، وثلثــة منهــم فقــط 6% كانــوا متقاعديــن، 
ــان 4% عاطــلن عــن العمــل بســبب عجــز، وتســعَة عشــر  واثن
منهــم 37% لديهــم اكتفــاء ذاتــي مالّيًــا، وخمســة عشــر %29 
يعتمــدون مالّيًــا علــى األســرة، وكان املصــدر املالــي الرئيــس غيــَر 

واضــح ألحــَد عشــر مــن اجلنــاة، أي مــا نســبته %21.

االنتمــاء الدينــي: 26 جانًيــا مــن اجلنــاة ُعــرف أنهــم متدينــون، 
 %35 أي  جنــاة   9 مســيحيون،   %50 أي  جانًيــا   13 منهــم: 
مســلمون، وجــاٍن واحــد أي 4% يهــودي، و3 جنــاة أي 12% لهــم 

ــي.  ــاء دين ــم أي انتم ــس لديه ــة أخــرى، أو لي ــاءات ديني انتم

اخلدمــة العســكرية: بلــغ عــدُد اجلنــاة الذيــن خدمــوا يف اجليــش 
تســعَة عشــر 37%، خمســة منهــم 26% شــاركوا يف مناطــق 
القتــال، وخمســة حاولــوا االنضمــام إلــى اجليــش لكــن ُرفضــوا 

ألســباب مجهولــة.

الســوابق اجلنائيــة: أغلــب اجلنــاة أي 70% منهــم اعتُقلــوا مــرة 
علــى األقــل قبــل آخــر هجــوم ارتكبــوه، و37 منهــم أي أكثــر مــن 
النصــف 52% ســبق أن اعتُقلــوا، وأمضــى 51% منهــم مــدًة يف 
منشــأة إصلحيــة، ومــا ال يقــل عــن 15 مــن اجلنــاة أي %29 
ــا  ُقبــض عليهــم يف جرميــة عنــف أو أكثــر، وأكثــر مــن 30 جانًي

أي 58% ســبق لهــم أن شــاركوا يف أعمــال عنــف. 

بإصابتهــم   %25 املخالفــني  ربــع  ص  ُشــخِّ النفســية:  ــة  الصحَّ
ــل  ــا قب ــة م ــات النفســية يف مرحل ــر مــن االضطراب ــوع أو أكث بن
ــاب،  ــل: االكتئ ــزاج؛ مث ــات امل ــت اضطراب ــداء. وكان ــذ االعت تنفي
واالضطــراب الثنائــي القطــب، األكثــَر شــيوًعا وفــق التشــخيص، 
ومــن  الشــخصية.  كانفصــام  ِذهانيــة  اضطرابــات  تلهــا 
ــف، واالنتبــاه.  صت: اضطرابــات التكيُّ االضطرابــات التــي ُشــخِّ

ظهــرت   %35 أي  حالــة   18 أن  اشــتُبه يف  العقليــة:  ــة  الصحَّ
عليهــم أعــراُض مــرض عقلــي أو أكثــر، دون تشــخيص رســمي، 
املوجوديــن  األشــخاص  بعــض  أن  إلــى  البيانــات  تشــير  لكــن 
ضمــن دائــرة اجلنــاة الحظــوا أفعــااًل أو أعراًضــا ميكــن أن تكــون 

ــة.  ــوط عقلي ــى ضغ ــًة عل علم

الفكــر االنتحــاري: كشــَف 21 مــن اجلنــاة أي 40% قبــل تنفيــذ 
االعتــداء، عــن تفكيــٍر انتحــاري، وتبــنيَّ أن ثلثــة منهــم حاولــوا 
االنتحــار يف مــرات ســابقة، وأن ســبعة مــن واحــد وعشــرين أي 
33% لديهــم تاريــخ مــع محاولــة االنتحــار، وقــد قَضــوا يف أثنــاء 

تنفيذهــم االعتــداء. يف حــني هنــاك 13 مــن أصــل 20 أي %65 
مــن الذيــن لقــوا حتَفهــم يف أثنــاء ارتــكاب الهجــوم، لــم يكــن 

لديهــم تاريــٌخ معــروف مــع محاولــة االنتحــار.

رات: أظهــر مــا ال يقــل عــن 26 من اجلناة أي %50  تعاطــي املخــدِّ
ــذ  رات يف وقــٍت ســابق لتنفي ــاول املخــدِّ ــى تن منهــم علمــاٍت عل
االعتــداء، منهــم َمــن تنــاول »املاريجوانــا«، يف حــني اســتخدم 
رات. أمــا  نصفهــم تقريًبــا أي 52% أنواًعــا أخــرى مــن املخــدِّ
رة  الذيــن يعانــون أمراًضــا نفســية فقــد أدمنــوا العقاقيــر املخــدِّ

رات. قبــل تنــاول املخــدِّ

ل فيهــا الفــرد مــن  ف: التطــرف هــو العمليــة التــي يتحــوَّ التطــرُّ
االعتقــاد غيــر العنيــف إلــى االعتقــاد املقــرِّ بالعنــف، والداعــي 
ًغا، للتأثيــر  إلــى اســتخدامه بوصفــه إجــراء ضرورّيًــا ومســوَّ
ــة أو سياســية. وليــس مــن الســهل  وإحــداث تغييــرات اجتماعي
متييــُز اخلطــوات التــي تقــود الفــرد إلــى التطــرف؛ ألن التطــرف 
يهــا  ليــس عمليــًة خطيــة جامــدة؛ بــل هــو عمليــة شــخصية يُغذِّ
كلُّ فــرد بطريقتــه اخلاصــة، وبوســائَل شــتَّى، تعتمــد علــى فكــره 
وخبراتــه وآرائــه، وكذلــك تختلــف مــن حيــث طريقــُة حدوثهــا، إذ 

ُــفضية إلــى التطــرف.  د املســارات املـ تتعــدَّ

ــٍر  ــى العنــف، ميكــن يف كثي ــا إل ــؤدي دائًم ومــع أن التطــرف ال ي
مــن األحيــان ملحظــُة علماِتــه يف تصريحــات اجلناة، ســواء يف 
محادثاتهــم مــع اآلخريــن، أو فيمــا يكتبونــه يف مواقــع التواصــل 
د وقــت  واملنشــورات. ومــن الصعــب وضــُع جــدول زمنــي يحــدِّ

شــخٍص  مشــاهدَة  تتجــاوز  فعــٍل  ردود  عــن  نبحــث  أن  علينــا 
مــا يتــرك حقيبتــه يف مــكان مــا دون أن نحــرك ســاكًنا! نحــن 
بحاجــة إلــى اإلبــلغ عــن هــذه األشــياء، وتفــادي املخاطــر يف 

وقــٍت مبكــر.
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الجاني المنفرد

تطــرف الفــرد، وقــرار دخولــه يف العنــف، مــع أن البيانــات تشــير 
إلــى أن أغلــب اجلنــاة تبنَّــوا معتقــداٍت فكريــًة قبــل تنفيذهــم 

الهجــوم بســنوات. 

أمــا حــاالت التطــرف الســريع فتَُعــدُّ اســتثناًء ال يُقــاس عليــه، إذ 
نــادًرا مــا ينتظــم الشــخُص يف املمارســات العنيفــة لســبب واحــد؛ 
بــل يكــون ذلــك يف الغالــب نتيجــًة لتراكــم القضايــا االجتماعيــة 

واالضطرابــات النفســية التــي تُؤثــر يف اجلانــي.

الجزء الثاني: االعتداءات اإلرهابية

ت إلــى وقوع َوَفيات،  ــذ 33 جانًيــا منفــرًدا مــن 52، هَجمــات أدَّ نفَّ
ــب  ــات، وأُصي ــم يف هــذه الهَجم ــي 258 شــخًصا حتَفه ــد لق فق
شــخصياٍت  األساســية  األهــداُف  نــت  وتضمَّ شــخًصا.   982
بــارزًة، منهــم 17% موظفــون يف احلكومــة االحتاديــة، و%15 
مشــرفون يف وكاالت تنفيــذ القانــون، و12% نشــطاء يف املراكــز 
الدينيــة، و10% مرافقــون يف الِقطــاع الطبــي، و8% مــن الِقطــاع 
اخلــاص، و6% أفــراد مــن منظمــات أو مجموعــات محــددة، 

و19% أهــداف أخــرى.

نشــوء  مــع  يبــدأ  للهجــوم  التخطيــط  واإلعــداد:  التخطيــط 
ــذه. ويشــتمل  ــرار بتنفي ــى حــني اتخــاذ الق ــه، إل ــام ب ــرة القي فك
باختيــار  تبــدأ  مســتويات،  علــى  العنــف  ألعمــال  التخطيــط 
الهــدف، وحتديــد طريقــة الهجــوم، لتصــل إلــى أكثــر املســتويات 
صعوبــة مثــل: اإلعــداد الشــامل، والتنفيــذ الدقيــق، واملراقبــة 

الدائمــة.

وتُراعــى يف اختيــار الهــدف، االعتبــاراُت الفكريــة يف املقــام 
األول، فقــد اختــار 38 مــن اجلنــاة أي 73% علــى ســبيل املثــال، 
ــادةَ  ــا؛ كأن يســتهدفوا عي ــي يتبنَّونه ــكار الت ــق األف ــم وف أهداَفه
أمــراض نســاء بغــرض وقــف اإلجهــاض، واختــار 42% منهــم 

ــم.  ــاه وســائل اإلعــلم إليه ــم جلــذب انتب أهدافه

طريقــة الهجــوم: كانــت األســلحة الناريــة أكثــر أنــواع األســلحة 
شــيوًعا بــني اجلنــاة؛ إذ اســتخدمها 35 جانًيــا أي 67%، وبلغــت 
ــة 69%، يف  ــا بطريقــة شــرعية قانوني ــوا عليه ــن حصل نســبة َم
حــني 19% حصلــوا عليهــا بطــرق غيــر شــرعية، واقتــرض %15 
منهــم الســلح الــذي اســتخدموه، وســرق 12% ســلح اجلرميــة، 

ــرات.  واســتخدم 14 جانًيــا أي 27% املتفجِّ

الجزء الثالث: اآلخرون 

نــادًرا مــا كان اجلانــي املنفــرد معــزواًل متاًمــا عــن اآلخريــن؛ إذ 
ــاء واألمهــات  ــب مــع أفــراد أســرهم )اآلب ــاةُ يف الغال يتفاعــل اجلن
وأقرانهــم  واألعمــام(  واألخــوال  واألبنــاء،  واألزواج  واإلخــوة، 
ــى  ــارف، وزمــلء الدراســة، وزمــلء العمــل(، حت ــاء واملع )األصدق
مــع الغربــاء، عبــر مجموعــة متنوعــة مــن األُطــر االجتماعيــة، 
ة«  ســواء علــى اإلنترنــت، أو بالتواصــل املباشــر. أمــا مصطلــح »املــارَّ
ًدا،  محــدَّ حدًثــا  شــهدوا  الذيــن  األفــراد  يف  تقليدّيًــا  فينحصــر 
ــد  ــم التهدي ــنَّ بعــض املتخصصــني يف مكافحــة اإلرهــاب وتقيي لك
ة، ليشــمل كلَّ َمــن يشــهد  يســتخدمون أحياًنــا تعريًفــا موســًعا للمــارَّ

بعــض التصرفــات أو التصريحــات ذات الصلــة أو يلحظهــا.

استنتاجات
ــن التصرفات املتعلقــة باجلناة قبل تنفيــذ االعتداءات،  يَخلـُـص التقريــر بعــد تقــدمي مجموعــة مــن البيانــات الضافيــة التــي تتضمَّ
ــف  دة مــن العوامــل ميكــن أن تكــون الســبَب يف انتظــام الفــرد يف العن ــٌل واحــد أو مجموعــٌة محــدَّ ــاك عام ــه ليــس هن ــى أن إل
ــد  املســتهدف، وأن القــدرة علــى اتخــاذ القــرار باســتخدام العنــف لتعزيــز أفــكاٍر مــا وحتديــد هــدف بعينــه، تتأثــر مبزيــج معقَّ
مــن الدوافــع الشــخصية، والضغــوط الداخليــة، والتأثيــرات اخلارجيــة، ومســتويات القــدرة، والفــرص الســانحة. إضافــة إلــى 
ذلــك، فــإن اجلنــاة لــم يكونــوا معزولــني متاًمــا عــن محيطهــم، إذ هــم يعيشــون بــني عائلتهــم وجيرانهــم وأقرانهــم وزملئهــم، 

ويرتبطــون بَعلقــات مــع جهــات اتصــال أخــرى، عبــر مواقــع اإلنترنــت ووســائل التواصــل االجتماعــي. 

صــات نهًجــا لتقييــم التهديــدات احملتملــة وتخفيفهــا. ولقنــوات  نــات أكبــر التخصُّ ومُتثِّــل أجهــزةُ إنفــاذ القانــون أحــَد مكوِّ
ــى  ــة القائمــة عل ــدات الفكري ــٌر مهــمٌّ يف إدارة التهدي ــة أث ــة اخلاصَّ ــر احلكومي التواصــل االجتماعــي والشــركاء واملنظمــات غي
ــع  ــون واملجتم ــاذ القان ــني وكاالت إنف ــاوَن املســتمرَّ ب ــة والبحــث، والتع ــرات العملي ــَر اخلب ــُم تضاف ــا يُحتِّ ــا، م ــم وتخفيفه املظال
ــقة إلدارة التهديــدات، وفــك ارتبــاط األفــراد مــن املســارات العنيفــة، واحلــدِّ مــن مخاطــر  للتعــاون وتنشــيط خطــط منسَّ

الهَجمــات اإلرهابيــة يف املســتقبل.
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ــد التقريــُر وجــوَد قنــوات نِشــطة للوصــول إلــى املعلومــات التــي تدعــم احلاجــة إلــى معرفــة اإلجابــة عــن هــذا الســؤال: متــى  ويؤكِّ
ميكــن اإلبــلُغ عــن التهديــدات احملتَملــة وكيــف؟ ويتعلــق ذلــك بــكلِّ الذيــن يلحظــون تصرفــات ُمريبــة؛ إذ عليهــم أن يحاولــوا 
ــي  ــني، وإتاحــة األدوات الت ــن« احملتمل ــف »اآلخري ــَة تثقي ــة أهمي ــرةُ العملي ــدت البحــوُث واخلب ــد أكَّ ــا الحظــوه. وق ــلغ عمَّ اإلب
ــون والســلطات  ــاذ القان ــني املســؤولني عــن إنف ــد الَعلقــات ب ــلغ ملعاجلــة مخاوفهــم. ويؤكــد أيًضــا أن توطي نهــم مــن اإلب متكِّ
ة« الذيــن قــد يلحظــون  دون يف اإلبــلغ عــن التهديــدات، و«املــارَّ املجتمعيــة، يشــجع هــؤالء »اآلخريــن« أو الشــهود الذيــن قــد يتــردَّ

بعــض التصرفــات املريبــة، علــى التواصــل، ملــا لذلــك مــن فوائــَد ال حصــَر لهــا.

م  ــر التــي مــن شــأنها أن تســاعَد علــى إعــداد تقاريــَر تقــدِّ ويقتــرح التقريــر يف هــذا الســياق املكافــآت احملتملــة لإلبــلغ املبكِّ
ــن مــن كســب الوقــت لتفــادي األعمــال اإلرهابيــة واتخــاذ جميــع اإلجــراءات الوقائيــة  ي، ومتكِّ ــا لتعزيــز جهــود التصــدِّ عمــًل مهّمً

قبــل أي هجــوم محتمــل.

ــى املعلومــات، إذ يســتطيع  ــات والوصــول إل ــى كشــف البيان ــون هــي وحَدهــا القــادرة عل وهــذا ال يعنــي أن أجهــزة إنفــاذ القان
بــون لشــنِّ هَجمــات،  وا عمــًل جوهرّيًــا ملراقبــة َمــن يتأهَّ ة أن يــؤدُّ »آخــرون« أيًضــا، مــن أهــٍل وأقــراٍن وزمــلِء عمــل ومــارَّ
ــد خلطــر وشــيك. فهــم الذيــن لديهــم القــدرة قبــل غيرهــم، علــى وضــع هــذه  وملحظــة التصرفــات املريبــة التــي يُحتَمــل أن متهِّ
التصرفــات يف ســياقها الصحيــح واإلبــلغ عنهــا. ويجــب إقنــاُع هــؤالء »اآلخريــن« بــأن التاريــخ أثبــت أنــه مــن األفضــل مواجهــُة 

املخــاوف عنــد ظهورهــا، بــداًل مــن جتاهلهــا وانتظــار حــدوث األســوأ. 

ويصــل التقريــر إلــى قناعــة هــي أن إدارة التهديــدات بطريقــة نشــطة، والتعــاون والتنســيق بــني مختِلــف اجلهــات املعنيــة، قــد 
ــة  ــون وغيرهــا مــن اجلهــات صاحب ــادل املعلومــات، والتواصــل املســتمرِّ بــني أجهــزة إنفــاذ القان ــة املطــاف بتب تعــززت يف نهاي
ــة العقليــة، ثــم املراقبــة الدوريــة،  املصلحــة غيــر التقليديــة، مثــل: ِقطاعــات اخِلْدمــات االجتماعيــة، واملــرور والشــرطة، والصحَّ

واإلفــراج املشــروط.
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