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الجاني المنفرد
اجلانــي املنفــرد أو مــا يُعــرف بالذئــب املنفــرد :هــو املجــرم الــذي يقــوم
بأعمــال عنـ ٍـف مسـ ًّ
أي توجيــه مــن جماعــة أو منظمــة إرهابيــة،
ـتقل عــن ِّ
ومي ِّثــل حت ِّد ًيــا خطــ ًرا ألجهــزة األمــن وإنفــاذ القانــون يف جميــع أنحــاء
العالــم .وعلــى أن هــذا النــو َع مــن اجلرائــم اسـتُخدم منــذ مئــات الســنني،
إال أنــه ال يــزال مصــد َر قلــق شــديد ،وال سـ َّيما يف املناطــق التــي تتواصــل
فيهــا الهجمــات «املنفــردة» ِّ
باطــراد .ويبــدو أن إرهــاب اجلانــي املنفــرد
ـات الفكريــة العنيفــة
ســيبقى مصــد ًرا للتهديــد قائ ًمــا مــا دامــت اجلماعـ ُ
الهجمــات التــي ينفِّذهــا
واملنظمــات اإلرهابيــة تعتمــد إلــى حـ ٍّـد كبيــر علــى َ
هــؤالء اجلنــاةُ املنفــردون؛ إذ تــرى أنهــم «مــ ُـلهِ مون» ،فضـ ًـا عــن األفــراد
ٍ
أهــداف فكريــة عبــر التعبئــة
يــرون يف العنــف وســيل ًة لتحقيــق
الذيــن َ
املســتقلة والدفــع باجتــاه العنــف.
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في الواليات المتحدة
هجمــات «اجلانــي املنفــرد» األكثــر فتــ ًكا يف الواليــات
تُ َعــ ُّد َ
الهجمــات اجلماعيــة األكثــر فتــ ًكا
املتحــدة ،يف حــن ال تــزال
َ
يف أرجــاء العالــم .وقــد أصــدر «مركــز تقييــم تهديــد الســلوك»
التابــ ُع ملكتــب التحقيقــات االحتــادي  FBIيف نوفمبــر 2019
يرصــد هــذا النــو َع مــن اجلرائــم ،مب ِّي ًنــا
ـي الــذي ُ
تقريــره احمللِّـ َ
الهجمــات التــي وقعــت يف الواليــات املتحــدة بــن عامــي
أن عــدد َ
 1972و 2015بلغــت  52هجو ًمــا.
وهــذا املركــز يُعنــى بالوقايــة مــن اإلرهــاب والعنــف ،بتوظيــف
تطبيقــات الدعــم الســلوكي ،والبحــث ،والتدريــب .ويقـ ِّدم ملكتــب
التحقيقــات االحتــادي ِخ ْدمــات التحقيــق يف قضايــا اإلرهــاب،
وتقييــم التهديــدات اإلرهابيــة ،ودعــم وكاالت إنفــاذ القانــون
علــى املســتويني احمللِّــي واالحتــادي ،وعلــى مســتوى القيــادات
املجتمعيــة ،بهــدف الوقايــة مــن العنــف وإدارة التهديــدات.
ويشــارك املركــز يف الدراســات التــي يجريهــا املركــز الوطنــي
لتحليــل اجلرميــة العنيفــة ،الــذي يك ـ ِّون معــه مــا يُعـ َـرف باســم
ومقرهــا أكادمييــة
«مجموعــة االســتجابة للحــوادث احلرجــة»،
ُّ
مكتــب التحقيــق االحتــادي يف كوانتيكــو  Quanticoبواليــة
فرجينيــا.
التنبــؤ بحــوادث إرهــاب اجلانــي املنفــرد ،غيــر أن
يصعــب
ُ
ُّ
ً
ـتحيل ،فمــن املمكــن تفاديــه باملعرفــة املبكــرة
ذلــك ليــس مسـ
بســلوك هــؤالء اجلنــاة.

الهجمــات؛ ألن مــن
يف مرحلــة مــا يف أثنــاء التخطيــط أو تنفيــذ َ
ـي املتطــرف يكــون منفــر ًدا
خصائــص اإلرهــاب املنفــرد أن اجلانـ َ
يف التخطيــط واإلعــداد والتنفيــذ.
التنبــؤ بحــوادث إرهــاب اجلانــي املنفــرد،
وأ َّكــد التقريــر صعوبــة ُّ
ً
مســتحيل ،إال أن البحــوث الســابقة واخلبــرات
إن لــم يكــن
العمليــة أقـ َّـرت أن مــن املمكــن تفاديــه باملعرفــة املبكــرة بســلوك
هــؤالء اجلنــاة ،وهــي مــن أهــداف هــذا التقريــر ،إضافــة إلــى
تعزيــز الوعــي عنــد الشــهود ،ودعــم جهــود أجهــزة إنفــاذ القانــون
التخصصــات .يقــول
ومجموعــات تقييــم التهديــد متعــددة
ُّ
كريســتوفر وراي ،مديــر مكتــب التحقيقــات االحتــادي ،يف
التقريــر« :تتعــزز جهــود الوقايــة إلــى حـ ٍّـد كبيــر باملعرفــة املبكــرة،
بالســلوكيات املشــبوهة املريبــة ،واإلبــاغ عنهــا».
بلــغ التقريــر  80صفحــة ،وهــو ينقســم إلــى ثالثــة أقســام،
والهجمــات اإلرهابيــة
هــي :اجلنــاة اإلرهابيــون املنفــردون،
َ
«املــارة» .وقــد اعتمــد التقريــر
التــي نفَّذوهــا ،والشــهود أو
َّ
علــى ملفَّــات حــاالت مكتــب التحقيقــات االحتــادي ،وتقاريــر
الشــرطة ،وســجالت االعتقــال ،والبحــوث األكادمييــة ،والتقاريــر
اإلعالميــة ،واملقابــات مــع أشــخاص يعرفــون اجلنــاة.

مقدمة التقرير
تعريــف اجلانــي املنفــرد ،أو
تنــاول التقريــر يف مق ِّدمتــه
َ
موضحــا أن
«اإلرهابــي املنفــرد» ،الــذي يُ َعــ ُّد حت ِّد ًيــا خطــ ًرا،
ً
اخلــاف ال يــزال قائ ًمــا يف تصنيــف األعمــال العنيفــة التــي
تقــع حتــت اســم (اإلرهــاب) ،وأن مكتــب التحقيقــات االحتــادي
يطالــب باســتمرار بتعريــف واضــح وم َّتفــق عليــه لإلرهــاب.

تنــاول التقريــر بالتحليــل مجموع ـ ًة مــن البيانــات عــن اجلُنــاة
املعلومــات الســ َّكانية ،والتوجهــات الفكريــة،
املنفرديــن ،منهــا
ُ
ـي اجلنــاة ،وســلوكهم
واجلــداول الزمنيــة للتطــرف .ودرس ماضـ َ
تعرضــوا
العــام قبــل تنفيــذ
َ
َّ
الهجمــات ،وأهــ َّم األحــداث التــي َّ
لهــا يف حياتهــم قبــل جنوحهــم إلــى اإلرهــاب .ورصــد مواقــف
ـارة» الذيــن رمبــا يكونــون أفــرا ًدا مــن أســرة اجلانــي أو مــن
«املـ َّ
التصرفــات املريبــة ،أو
أقرانــه ،وقــد يالحظــون عليــه بعــض
ُّ
الهجمات
يكونــون أفــرا ًدا عاديــن مــن املجتمــع ،قــد شــهدوا تلــك َ
مصادفــة ،وآثــروا الصمــت ،أو أنهــم لــم يتمكنــوا مــن اإلبــاغ.

اســتخدام العنــف لتحقيــقِ أهدافهــم أو حــ ِّل قضاياهــم
إلــى
ِ
الشــخصية ،يف ظـ ِّل عــدم وجــود قائمــة مرجعيــة للعناصــر التــي
ألي شــخص اســتخدامها ،ليح ـ ِّد َد مــا إذا كان الشــخص
ميكــن ِّ
ميثــل تهدي ـ ًدا أم ال».

واكتفــى التقريــر بتضمــن احلــاالت التــي حــاول فيهــا جنــاةٌ
منفــردون تنفيـ َذ عمــل إرهابــي ،أو نفــذوه فعـ ًـا ،لهــدف سياســي
أو عقائــدي أو اجتماعــي محـ َّـدد ،علــى أن تكــون داخــل الواليــات
املتحــدة .واســتبعد حــاالت اجلنــاة املنتســبني إلــى حركــة
متطرفــة أو منظمــة إرهابيــة ،أو مــن تل َّقــى مســاعد ًة مــن آخريــن

ويضيــف واميــان« :هنــاك كثيـ ٌـر مــن املعلومــات التــي تدعــم احلاج َة
إلــى معرفــة توقيــت اإلبــاغ عــن التهديــدات احملت َملــة وكيفيتــه،
وهــذا ال يعنــي وكاالت إنفــاذ القانــون فقــط؛ إذ تُظهــر البيانــات
أن األصدقــاء وعائــات املهاجمــن هــم األكثــر قــدر ًة علــى مراقبــة
أفعالهــم التــي مــن احملت َمــل أن تكــون مهــ ِّددة ،وإن وضــع هــذه
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ـس مركــز تقييــم التهديــدات الســلوكية
ويــرى جــون واميــان ،رئيـ ُ
ً
شــمول
بــد مــن إجــراء حتليــل أكثــر
بجامعــة « :BAUأنــه ال َّ
لألفــراد املعنيــن ،وملجموعــة واسـ ٍ
ـعة مــن العوامــل التــي تدفعهــم
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أجزاء التقرير

واخلصائص
اجلناة
ُ
«الدميوغرافية»

االعتداءات اإلرهابية

األفعــال يف ســياقها الصحيــح يحتــاج مــن املشــاهدين مــن بعيــد
أن يدركــوا أن التاريــخ أثبــت أنــه مــن األفضــل إثــارة املخــاوف يف
ٍ
حــال ظهورهــا ً
ٍ
وهيئــة -
شــخص
بــدل مــن جتاهلهــا ..إن لــك ِّل
مــن الوالــد واألخ والزميــل ،إلــى أجهــزة إنفــاذ القانــون احمللِّــي،
الصحــة العقليــة  -وظيفـ ًة تســاعدنا علــى منــع هــذه
ومستشــاري
َّ
األعمــال ،وإن إنشــاء مجموعـ ٍ
ـات مــن األشــخاص القادريــن علــى
تقييــم التهديــدات ،وإدارتهــا بطريقــة مناســبة ،أمـ ٌـر أساســي».
حــدد وظيفــ َة اجلمهــور يف
ويختــم واميــان بــأن التقريــر
َّ
احلمايــة والوقايــة مــن اجلنــاة املنفرديــن ،وأنــه «علينــا أن نبحــث
عــن ردود فعـ ٍـل تتجــاوز مشــاهدةَ شـ ٍ
ـخص مــا يتــرك حقيبتــه يف
مــكان مــا دون أن نحــرك ســاكنًا ،وأال ننتظــر حتــى يغــادر هــذا
الشــخص لنتعقبــه ،أي بعــد فــوات األوان! نحــن بحاجــة إلــى
اإلبــاغ عــن هــذه األشــياء ،وتفــادي املخاطــر يف وقـ ٍـت مبكــر».
ويطالــب التقريــر بتحســن مســتوى التعــاون والتنســيق بــن
أجهــزة إنفــاذ القانــون وأصحــاب املصلحــة يف املجتمــع ،لكــي
الهجمــات والتص ـ ِّدي لهــا قبــل وقوعهــا،
يتس ـنَّى حتدي ـ ُد هــذه
َ
ويــرى أن إرهــاب اجلانــي املنفــرد ال يقتصــر علــى ديــن أو ثقافــة
هجمــات إرهابيــة
أو انتمــاء سياسـ ٍّـي محـ َّـدد ،إذ شَ ـ ِـم َل التقريــر َ
شـنَّها جنــاةٌ منفــردون تطرفــوا داخــل الواليــات املتحــدة ،ون َّفــذوا
هجماتهــم علــى أهــداف يف الواليــات املتحــدة نفســها .وكذلــك
َ
قـ َّـدم التقريــر حمل ـ ًة عا َّمــة إلــى ماضــي اجلنــاة وأســرهم ،وعــن
خصائصهــم الســلوكية ،والشــبكات االجتماعيــة احمليطــة بهــم،
وتطرفهــم وتخطيطهــم للهجــوم ،وصـ ً
ـول إلــى إفــادات الشــهود.
الهجمــات العنيفــة خدمــ ًة
واتضــح أن ُجلَّهــم لــم ينفِّــذوا هــذه
َ
ـكار محـ َّـددة أو لسـ ٍ
ألفـ ٍ
ـبب واضــح!

اآلخرون

أجزاء التقرير
والخصائص «الديموغرافية»
الجزء األول :الجناة
ُ
يختلــف اجلنــاة االثنــان واخلمســون يف التقريــر اختالفًــا
ـص السـ َّكانية «الدميوغرافيــة» مثــل:
واسـ ًعا مــن حيــث اخلصائـ ُ
اجلنــس ،والعمــرِ ،
والعــرق ،واحلالــة االجتماعيــة ،والتعليــم،
علــى مــا ســيأتي.
اجلنــس :لعــل االجتــاه الدميوغــرا َّ
يف البــارز باســتمرار يف
دراســات العنــف لــدى اإلرهابــي املنفــرد ،هــو ذكوريــة اجلنــاة،
فــإن جميــع اجلنــاة كانــوا مــن الرجــال ،مــع أن مــن املمكــن
للنســاء القيــام بأعمــال عنــف مســته َدفة ،إال أنــه لــم يكــن بــن
أي امــرأة.
اجلنــاة املنفرديــن ُّ
العمــر :ب َّينــت ع ِّينــات الدراســة التــي شَ ـ ِـملَها التقريــر أن أغلــب
املهاجمــن  %21منهــم راوحــت أعمارهــم بــن  30و 34عا ًمــا.
وكان عمــر أصغــر إرهابــي ُمــد َرج يف التقريــر  15عا ًمــا ،يف حــن
بلــغ األكبــر سـ ّنًا  88عا ًمــا.
ِ
العــرق :أظهــرت النتائــج أن  %90مــن اجلنــاة ولــدوا يف الواليــات
املتحــدة ،وأن  %8منهــم مواطنــون متجنســون .وأن  %65مــن
البِيــض القوقــاز ،يف حــن ســائر اجلنــاة  %35ينتمــون إلــى
خمــس مجموعــات ِعرقيــة %13 :مــن الشــرق األوســط ،و%8
الســود ،و %8مــن ِعـ ٍ
ـرق هجــن ،و %4مــن اآلســيويني ،و%2
مــن ُّ
مــن أصــول إســبانية.
احلالــة االجتماعيــة :أغلــب اجلنــاة  %73منهــم لــم يكــن لديهــم
أي ارتبــاط عاطفــي ،ولــم يكونــوا متز ِّوجــن؛
يف وقــت الهجــوم ُّ

3

إذ إن  %48منهــم ُعــزَّاب ،و %23مطلِّقــون،
حالتهــم االجتماعيــة غيــر معروفــة .و %4فقــط لديهــم َعالقــة،
يف حــن ك ـ َّون املتزوجــون مــا نســبته  .%21ولــدى ســبعة عشــر
مــن اجلنــاة أي مــا نســبته  %33أطفــال ،منهــم ســتة فقــط ثبــت
شــن
أن أطفالهــم كانــوا حتــت رعايتهــم يف أثنــاء العــام قبــل ِّ
االعتــداء اإلرهابــي .أمــا األحـ َد عشـ َـر الباقــون فلــم يكــن لديهــم
ُصــر.
ُّ
أي تواصــل مــع أطفالهــم الق َّ

و %2أرامــل،و%2

التعليــم :أغلــب اجلنــاة  %75منهــم أكملــوا دراســتهم اجلامعيــة،
أو علــى األقــل الكليــة املتوســطة ،و %37منهــم حصلــوا علــى
البكالوريــوس أو درجــة أعلــى ،و %12كانــوا ال يزالــون َّ
طل ًبــا.

الصحــة العقليــة :اشــتُبه يف أن  18حالــة أي  %35ظهــرت
َّ
ـراض مــرض عقلــي أو أكثــر ،دون تشــخيص رســمي،
عليهــم أعـ ُ
لكــن تشــير البيانــات إلــى أن بعــض األشــخاص املوجوديــن
ضمــن دائــرة اجلنــاة الحظــوا أفعـ ً
أعراضــا ميكــن أن تكــون
ـال أو
ً
عالم ـ ًة علــى ضغــوط عقليــة.

ـخص
علينــا أن نبحــث عــن ردود فعـ ٍـل تتجــاوز مشــاهد َة شـ ٍ
مــا يتــرك حقيبتــه يف مــكان مــا دون أن نحــرك ســاكنًا! نحــن
بحاجــة إلــى اإلبــاغ عــن هــذه األشــياء ،وتفــادي املخاطــر يف
وقـ ٍـت مبكــر.

العمــل :أكثــر مــن نصــف اجلنــاة  %54منهــم لــم يكــن لديهم عمل
يف وقــت الهجــوم ،وثالثــة منهــم فقــط  %6كانــوا متقاعديــن،
واثنــان  %4عاطــان عــن العمــل بســبب عجــز ،وتســع َة عشــر

االعتــداء ،عــن تفكيـ ٍـر انتحــاري ،وتبـ َّـن أن ثالثــة منهــم حاولــوا

%29

قضــوا يف أثنــاء
 %33لديهــم تاريــخ مــع محاولــة االنتحــار ،وقــد َ

منهــم  %37لديهــم اكتفــاء ذاتــي مال ًّيــا ،وخمســة عشــر
يعتمــدون مال ًّيــا علــى األســرة ،وكان املصــدر املالــي الرئيــس غيـ َـر
واضــح ألحـ َد عشــر مــن اجلنــاة ،أي مــا نســبته .%21

االنتمــاء الدينــي 26 :جان ًيــا مــن اجلنــاة ُعــرف أنهــم متدينــون،
منهــم 13 :جان ًيــا أي  %50مســيحيون 9 ،جنــاة أي %35
مســلمون ،وجـ ٍ
ـان واحــد أي  %4يهــودي ،و 3جنــاة أي  %12لهــم
انتمــاءات دينيــة أخــرى ،أو ليــس لديهــم أي انتمــاء دينــي.
اخلدمــة العســكرية :بلــغ عــد ُد اجلنــاة الذيــن خدمــوا يف اجليــش
تســع َة عشــر  ،%37خمســة منهــم  %26شــاركوا يف مناطــق
القتــال ،وخمســة حاولــوا االنضمــام إلــى اجليــش لكــن ُرفضــوا
ألســباب مجهولــة.
الســوابق اجلنائيــة :أغلــب اجلنــاة أي  %70منهــم اعتُقلــوا مــرة
علــى األقــل قبــل آخــر هجــوم ارتكبــوه ،و 37منهــم أي أكثــر مــن
النصــف  %52ســبق أن اعتُقلــوا ،وأمضــى  %51منهــم مــد ًة يف
منشــأة إصالحيــة ،ومــا ال يقــل عــن  15مــن اجلنــاة أي %29
قُبــض عليهــم يف جرميــة عنــف أو أكثــر ،وأكثــر مــن  30جان ًيــا
أي  %58ســبق لهــم أن شــاركوا يف أعمــال عنــف.
الصحــة النفســية :شُ ــخِّ ص ربــع املخالفــن  %25بإصابتهــم
َّ
بنــوع أو أكثــر مــن االضطرابــات النفســية يف مرحلــة مــا قبــل
تنفيــذ االعتــداء .وكانــت اضطرابــات املــزاج؛ مثــل :االكتئــاب،
ـيوعا وفــق التشــخيص،
واالضطــراب الثنائــي القطــب ،األكثـ َـر شـ ً
تالهــا اضطرابــات ِذهانيــة كانفصــام الشــخصية .ومــن
االضطرابــات التــي شُ ــخِّ صت :اضطرابــات التك ُّيــف ،واالنتبــاه.
4

ـف  21مــن اجلنــاة أي  %40قبــل تنفيــذ
الفكــر االنتحــاري :كشـ َ

االنتحــار يف مــرات ســابقة ،وأن ســبعة مــن واحــد وعشــرين أي

تنفيذهــم االعتــداء .يف حــن هنــاك  13مــن أصــل  20أي

%65

مــن الذيــن لقــوا حتفَهــم يف أثنــاء ارتــكاب الهجــوم ،لــم يكــن

لديهــم تاري ـ ٌخ معــروف مــع محاولــة االنتحــار.

تعاطــي املخـ ِّـدرات :أظهــر مــا ال يقــل عــن  26من اجلناة أي %50

منهــم عالمـ ٍ
ـات علــى تنــاول املخ ـ ِّدرات يف وقـ ٍـت ســابق لتنفيــذ
االعتــداء ،منهــم َمــن تنــاول «املاريجوانــا» ،يف حــن اســتخدم

أنواعــا أخــرى مــن املخــ ِّدرات .أمــا
نصفهــم تقري ًبــا أي %52
ً
أمراضــا نفســية فقــد أدمنــوا العقاقيــر املخ ـ ِّدرة
الذيــن يعانــون
ً

قبــل تنــاول املخ ـ ِّدرات.

التطـ ُّـرف :التطــرف هــو العمليــة التــي يتح ـ َّول فيهــا الفــرد مــن
االعتقــاد غيــر العنيــف إلــى االعتقــاد املق ـ ِّر بالعنــف ،والداعــي
إلــى اســتخدامه بوصفــه إجــراء ضرور ًّيــا ومســ َّو ًغا ،للتأثيــر
وإحــداث تغييــرات اجتماعيــة أو سياســية .وليــس مــن الســهل

متييـ ُز اخلطــوات التــي تقــود الفــرد إلــى التطــرف؛ ألن التطــرف
ليــس عملي ـ ًة خطيــة جامــدة؛ بــل هــو عمليــة شــخصية يُغ ِّذيهــا
ك ُّل فــرد بطريقتــه اخلاصــة ،وبوســائ َل شـ َّتى ،تعتمــد علــى فكــره
وخبراتــه وآرائــه ،وكذلــك تختلــف مــن حيــث طريقـ ُة حدوثهــا ،إذ
تتعـ َّـدد املســارات املــ ُـفضية إلــى التطــرف.

ومــع أن التطــرف ال يــؤدي دائ ًمــا إلــى العنــف ،ميكــن يف كثيـ ٍـر
مــن األحيــان مالحظـ ُة عالما ِتــه يف تصريحــات اجلناة ،ســواء يف
محادثاتهــم مــع اآلخريــن ،أو فيمــا يكتبونــه يف مواقــع التواصــل

واملنشــورات .ومــن الصعــب وضــ ُع جــدول زمنــي يحــ ِّدد وقــت

الجاني المنفرد

تطــرف الفــرد ،وقــرار دخولــه يف العنــف ،مــع أن البيانــات تشــير
ٍ
معتقــدات فكريــ ًة قبــل تنفيذهــم
إلــى أن أغلــب اجلنــاة تبنَّــوا

االعتبــارات الفكريــة يف املقــام
وتُراعــى يف اختيــار الهــدف،
ُ
األول ،فقــد اختــار  38مــن اجلنــاة أي  %73علــى ســبيل املثــال،

أمــا حــاالت التطــرف الســريع فتُ َعـ ُّد اســتثنا ًء ال يُقــاس عليــه ،إذ
ـخص يف املمارســات العنيفــة لســبب واحــد؛
نــاد ًرا مــا ينتظــم الشـ ُ
بــل يكــون ذلــك يف الغالــب نتيجـ ًة لتراكــم القضايــا االجتماعيــة
واالضطرابــات النفســية التــي تُؤثــر يف اجلانــي.

أمــراض نســاء بغــرض وقــف اإلجهــاض ،واختــار  %42منهــم

الهجــوم بســنوات.

أهدافَهــم وفــق األفــكار التــي يتبنَّونهــا؛ كأن يســتهدفوا عيــادةَ
أهدافهــم جلــذب انتبــاه وســائل اإلعــام إليهــم.

طريقــة الهجــوم :كانــت األســلحة الناريــة أكثــر أنــواع األســلحة

ـيوعا بــن اجلنــاة؛ إذ اســتخدمها  35جان ًيــا أي  ،%67وبلغــت
شـ ً

نســبة َمــن حصلــوا عليهــا بطريقــة شــرعية قانونيــة  ،%69يف

الجزء الثاني :االعتداءات اإلرهابية
هجمــات أ َّدت إلــى وقوع َوفَيات،
ن َّفــذ  33جان ًيــا منفــر ًدا مــن َ ،52
الهجمــات ،وأُصيــب
ـخصا حتفَهــم يف هــذه
فقــد لقــي  258شـ ً
َ
ٍ
ُ
شــخصيات
األهــداف األساســية
وتضمنــت
شــخصا.
982
ً
َّ
بــارزةً ،منهــم  %17موظفــون يف احلكومــة االحتاديــة ،و%15

مشــرفون يف وكاالت تنفيــذ القانــون ،و %12نشــطاء يف املراكــز
القطــاع الطبــي ،و %8مــن ِ
الدينيــة ،و %10مرافقــون يف ِ
القطــاع
اخلــاص ،و %6أفــراد مــن منظمــات أو مجموعــات محــددة،
و %19أهــداف أخــرى.
التخطيــط واإلعــداد :التخطيــط للهجــوم يبــدأ مــع نشــوء
فكــرة القيــام بــه ،إلــى حــن اتخــاذ القــرار بتنفيــذه .ويشــتمل
التخطيــط ألعمــال العنــف علــى مســتويات ،تبــدأ باختيــار
الهــدف ،وحتديــد طريقــة الهجــوم ،لتصــل إلــى أكثــر املســتويات
صعوبــة مثــل :اإلعــداد الشــامل ،والتنفيــذ الدقيــق ،واملراقبــة
الدائمــة.

حــن  %19حصلــوا عليهــا بطــرق غيــر شــرعية ،واقتــرض %15

منهــم الســاح الــذي اســتخدموه ،وســرق  %12ســاح اجلرميــة،

املتفجــرات.
واســتخدم  14جان ًيــا أي %27
ِّ
الجزء الثالث :اآلخرون

ً
معــزول متا ًمــا عــن اآلخريــن؛ إذ
نــاد ًرا مــا كان اجلانــي املنفــرد
يتفاعــل اجلنــاةُ يف الغالــب مــع أفــراد أســرهم (اآلبــاء واألمهــات
واإلخــوة ،واألزواج واألبنــاء ،واألخــوال واألعمــام) وأقرانهــم

(األصدقــاء واملعــارف ،وزمــاء الدراســة ،وزمــاء العمــل) ،حتــى
مــع الغربــاء ،عبــر مجموعــة متنوعــة مــن ُ
األطــر االجتماعيــة،

ـارة»
ســواء علــى اإلنترنــت ،أو بالتواصــل املباشــر .أمــا مصطلــح «املـ َّ
محــد ًدا،
فينحصــر تقليد ًّيــا يف األفــراد الذيــن شــهدوا حد ًثــا
َّ

لكـ َّـن بعــض املتخصصــن يف مكافحــة اإلرهــاب وتقييــم التهديــد
ـارة ،ليشــمل ك َّل َمــن يشــهد
يســتخدمون أحيا ًنــا تعري ًفــا موسـ ًعا للمـ َّ
بعــض التصرفــات أو التصريحــات ذات الصلــة أو يالحظهــا.

استنتاجات
تتضمــن التصرفات املتعلقــة باجلناة قبل تنفيــذ االعتداءات،
يَخلُــص التقريــر بعــد تقــدمي مجموعــة مــن البيانــات الضافيــة التــي
َّ
ـبب يف انتظــام الفــرد يف العنــف
إلــى أنــه ليــس هنــاك عام ـ ٌل واحــد أو مجموع ـ ٌة محـ َّـددة مــن العوامــل ميكــن أن تكــون السـ َ
املســتهدف ،وأن القــدرة علــى اتخــاذ القــرار باســتخدام العنــف لتعزيــز أفـ ٍ
ـكار مــا وحتديــد هــدف بعينــه ،تتأثــر مبزيــج مع َّقــد
مــن الدوافــع الشــخصية ،والضغــوط الداخليــة ،والتأثيــرات اخلارجيــة ،ومســتويات القــدرة ،والفــرص الســانحة .إضافــة إلــى
ذلــك ،فــإن اجلنــاة لــم يكونــوا معزولــن متا ًمــا عــن محيطهــم ،إذ هــم يعيشــون بــن عائالتهــم وجيرانهــم وأقرانهــم وزمالئهــم،
ويرتبطــون ب َعالقــات مــع جهــات اتصــال أخــرى ،عبــر مواقــع اإلنترنــت ووســائل التواصــل االجتماعــي.
ُ
نهجــا لتقييــم التهديــدات احملتملــة وتخفيفهــا .ولقنــوات
وت ِّثــل أجهــزةُ إنفــاذ القانــون أحــ َد مك ِّونــات أكبــر
التخصصــات ً
ُّ
اخلاصــة أثـ ٌـر مهـ ٌّـم يف إدارة التهديــدات الفكريــة القائمــة علــى
التواصــل االجتماعــي والشــركاء واملنظمــات غيــر احلكوميــة
َّ
ـتمر بــن وكاالت إنفــاذ القانــون واملجتمــع
املظالــم وتخفيفهــا ،مــا يُح ِّت ـ ُم تضافـ َـر اخلبــرات العمليــة والبحــث ،والتعــاو َن املسـ َّ
منســقة إلدارة التهديــدات ،وفــك ارتبــاط األفــراد مــن املســارات العنيفــة ،واحلــ ِّد مــن مخاطــر
للتعــاون وتنشــيط خطــط َّ
الهجمــات اإلرهابيــة يف املســتقبل.
َ

5

ويؤ ِّكــد التقريـ ُـر وجــو َد قنــوات ِ
نشــطة للوصــول إلــى املعلومــات التــي تدعــم احلاجــة إلــى معرفــة اإلجابــة عــن هــذا الســؤال :متــى
ميكــن اإلبــا ُغ عــن التهديــدات احملت َملــة وكيــف؟ ويتعلــق ذلــك بــك ِّل الذيــن يالحظــون تصرفــات ُمريبــة؛ إذ عليهــم أن يحاولــوا
عمــا الحظــوه .وقــد أ َّكــدت البحــوثُ واخلبــرةُ العمليــة أهمي ـ َة تثقيــف «اآلخريــن» احملتملــن ،وإتاحــة األدوات التــي
اإلبــاغ َّ
أيضــا أن توطيــد ال َعالقــات بــن املســؤولني عــن إنفــاذ القانــون والســلطات
مت ِّكنهــم مــن اإلبــاغ ملعاجلــة مخاوفهــم .ويؤكــد ً
ـارة» الذيــن قــد يالحظــون
املجتمعيــة ،يشــجع هــؤالء «اآلخريــن» أو الشــهود الذيــن قــد يتــر َّددون يف اإلبــاغ عــن التهديــدات ،و»املـ َّ
بعــض التصرفــات املريبــة ،علــى التواصــل ،ملــا لذلــك مــن فوائـ َد ال حصـ َـر لهــا.
ويقتــرح التقريــر يف هــذا الســياق املكافــآت احملتملــة لإلبــاغ املب ِّكــر التــي مــن شــأنها أن تســاع َد علــى إعــداد تقاريـ َـر تق ـ ِّدم
مهمــا لتعزيــز جهــود التصـ ِّدي ،ومت ِّكــن مــن كســب الوقــت لتفــادي األعمــال اإلرهابيــة واتخــاذ جميــع اإلجــراءات الوقائيــة
عمـ ًـا ًّ
قبــل أي هجــوم محتمــل.
وهــذا ال يعنــي أن أجهــزة إنفــاذ القانــون هــي وح َدهــا القــادرة علــى كشــف البيانــات والوصــول إلــى املعلومــات ،إذ يســتطيع
ِ
ً
ٍ
أيضــا ،مــن ٍ
هجمــات،
يتأهبــون
ومــارة أن يــؤ ُّدوا
وزمــاء عمــل
وأقــران
أهــل
«آخــرون» ً
ِّ
عمــا جوهر ًّيــا ملراقبــة َمــن َّ
لشــن َ
َّ
ومالحظــة التصرفــات املريبــة التــي يُحت َمــل أن مت ِّهــد خلطــر وشــيك .فهــم الذيــن لديهــم القــدرة قبــل غيرهــم ،علــى وضــع هــذه
التصرفــات يف ســياقها الصحيــح واإلبــاغ عنهــا .ويجــب إقنــا ُع هــؤالء «اآلخريــن» بــأن التاريــخ أثبــت أنــه مــن األفضــل مواجهـ ُة
املخــاوف عنــد ظهورهــا ،بـ ً
ـدل مــن جتاهلهــا وانتظــار حــدوث األســوأ.
ويصــل التقريــر إلــى قناعــة هــي أن إدارة التهديــدات بطريقــة نشــطة ،والتعــاون والتنســيق بــن مخت ِلــف اجلهــات املعنيــة ،قــد
تعــززت يف نهايــة املطــاف بتبــادل املعلومــات ،والتواصــل املســتم ِّر بــن أجهــزة إنفــاذ القانــون وغيرهــا مــن اجلهــات صاحبــة
املصلحــة غيــر التقليديــة ،مثــلِ :قطاعــات ِ
والصحــة العقليــة ،ثــم املراقبــة الدوريــة،
اخل ْدمــات االجتماعيــة ،واملــرور والشــرطة،
َّ
واإلفــراج املشــروط.
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