
حول

 واقع اإلرهــــاب وتوجهــاته
في دول االتحاد األوروبي 2018

2
ــة
ـــــــ
ــــي
ـــــــ
ولـ
د

ـــــــر
يـــــ

ـار
قـــ
ت

)EUROPOL تقرير أعدته وكالة الشرطة األوروبية )يور وبول





 واقع اإلرهــــاب وتوجهــاته
في دول االتحاد األوروبي 2018
)EUROPOL تقرير أعدته وكالة الشرطة األوروبية )يور وبول

2
ــة
ــــــ
ــيـ
ـــــــ
ولـــ

د
ـــــــر

يـــــ
ـار
قـــ
ت



تتطلــب مكافحــة اإلرهــاب تبــادًل جيــًدا للمعلومــات والبيانــات 
الدقيقــة، وهــذا هــو الســبب يف إصــدار هــذا التقرير ســنوًيا منذ 
عــام 2007، فهــو يوفــر للبرملــان األوروبــي وجميــع احلكومــات 
الوطنيــة وقــوات الشــرطة مســًحا وحتليــًا دقيًقــا لإلرهــاب، 
متضمًنــا أحــدث املعلومــات، ليــس فقــط عــن أنــواع اجلماعــات 
إســتراتيجية  التغيــر يف  عــن  أيًضــا  بــل  املختلفــة،  اإلرهابيــة 

ــي. ــل لهــذه اجلماعــات يف الحتــاد األوروب وأســاليب التموي

يقــدم التقريــر األخيــر لعــام 2018 حملــة عامــة عــن طبيعــة 
عــام  يف  األوروبــي  الحتــاد  واجهــه  الــذي  اإلرهــاب  وحجــم 
2017. وعلــى الرغــم مــن أن غالبيــة الــدول األعضــاء لــم تشــهد 
أي هجمــات إرهابيــة خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر، فــإن 
املعانــاة اإلنســانية والتهديــد مــن الهجمــات ل يــزال مرتفعــا. يف 
هــذا التقريــر، لــن جتــد فقــط معلومــات حــول عــدد الهجمــات 
عــدد  أيضــا  ولكــن   ،2017 عــام  يف  وقعــت  التــي  اإلرهابيــة 

العتقــالت واإلدانــات يف جرائــم اإلرهــاب. 

يرصــد التقريــر أن الحتــاد األوروبــي يواجــه خمســة أنــواع 
)اجلهاديــة(  وهــي:  اإلرهابيــة،  املجموعــات  مــن  مختلفــة 
والفوضويــة،  واليســارية  والنفصاليــة،  والعرقية-القوميــة 
ــة واحــدة.  ــل مــن أجــل قضي ــي تقات ــة واملجموعــات الت واليميني
جتــاوزت الهجمــات اإلرهابيــة العرقية-القوميــة والنفصاليــة 
يف عــام 2017 عــدد الهجمــات التــي ينفذهــا )اجلهاديــون(، 
ــا مــا تنجــم عمــا أســماه  لكــن عمليــات القتــل واإلصابــات غالًب
التقريــر "هجمــات اجلهاديــن". نظــًرا ملــدى الهتمــام واألهميــة 
التــي تولــى لهــذا النــوع مــن اإلرهــاب. ولذلــك ركــز التقريــر علــى 

ــن اإلرهــاب.  ــوع م هــذا الن

ل شــك أن هزميــة تنظيــم داعــش إجنــاز عاملــي، لكــن التهديــد 
الــذي يشــكله واجلماعــات األخــرى املشــابهة لــه يتجــاوز املناطــق 
التــي كانــت تســيطر عليهــا يف العــراق وســورية، فقــد روجــت 
كل مــن القاعــدة وتنظيــم داعــش يف عــام 2017 تعليمــات حــول 
كيفيــة تنفيــذ الهجمــات ضــد املواطنــن الذيــن يعيشــون يف 
الغــرب. كمــا توجــه الدعايــة اإللكترونيــة للتنظيمــات اإلرهابيــة 
دعــوة صريحــة للمتعاطفــن لســتخدام أدلــة "ســهلة التطبيــق" 
لتنفيــذ هجــوم كيميائــي أو بيولوجــي أو إشــعاعي أو نــووي علــى 
نطــاق ضيــق داخــل مجتمعاتهــم. وعلــى الرغــم مــن عــدم إبــاغ 
أي دولــة مــن الــدول األعضــاء يف الحتــاد األوروبــي عــن أي 
هجمــات كيميائيــة أو بيولوجيــة أو إشــعاعية أو نوويــة مخطــط 
لهــا أو مت إحباطهــا، فــإن الدعايــة عبــر اإلنترنــت التــي حتــرض 
علــى هــذه الهجمــات آخــذة يف ازديــاد. يف عــام 2017، أُلقــي 
القبــض علــى مــا مجموعــه 705 أشــخاص يف 18 دولــة عضــًوا 
يف الحتــاد األوروبــي لاشــتباه يف تورطهــم يف أنشــطة إرهابيــة 
أو عضويــة يف جماعــات إرهابيــة. أمــا البــاد التــي ُســجل فيهــا 
اعتقلــت373  التــي  فرنســا  فهــي:  العتقــال  معــدلت  أعلــى 
شــخًصا، وإســبانيا 78 شــخًصا وأملانيــا 52 شــخًصا، وبلجيــكا 
50 شــخًصا، والنمســا 46 شــخًصا. وعلــى الرغــم مــن أن هنــاك 
انخفاًضــا طفيًفــا عــن املعــدل املســجل يف عــام 2016، الــذي 
بلــغ 718 حالــة اعتقــال- فــإن القلــق يــزداد مــن عــودة املقاتلــن 
األجانــب واملتعاطفــن الــذي يعيشــون داخــل املجتمعات املعرضة 
ــؤدون دور الذئــاب املنفــردة التــي تســتمر  ملخاطــر اإلرهــاب، وي
يف حصــد أرواح األبريــاء. يبــرز ترويــج اجلماعــات اإلرهابيــة 
للهجمــات غيــر املكلفــة إســتراتيجية جديــدة جتعــل األنشــطة 
ــد  ــام املتعاطفــن وتزي ــى نطــاق واســع أم ــة ميســرة عل اإلرهابي
مــن مخاطــر اإلرهــاب. صحيــح أن التنظيمــات اإلرهابيــة متيــل 
ــات واســعة،  ــى هجم ــؤدي إل ــي ت ــى اســتخدام املتفجــرات الت إل
وبالتالــي إلــى عــدد أكبــر مــن الوفيــات، واســتجابة عاطفيــة 
قويــة، وتغطيــة إعاميــة أكبــر؛ لكــن احلاجــة إلــى احلفــاظ علــى 
وجودهــا وتعزيــز مصداقيتهــا دفــع هــذه اجلماعــات إلى تشــجيع 
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انخفض عدد المقبوض عليهم بتهم التورط في 
أعمال إرهابية أو االنتماء لتنظيمات إرهابية في 
دول االتحاد األوروبي من 718 شخًصا عام 2016 
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اســتخدام الســيارات والســكاكن كأســلحة فاعلــة وميســرة. لقــد 
زادت الدعــوات التــي حتــرض علــى هــذه اإلســتراتيجية وتــروج 
لهــا علــى شــبكة اإلنترنــت، علــى الرغــم مــن ضعــف وتقلــص 

مناطــق اجلماعــات يف العــراق وســورية.

ويظهــر الدليــل علــى هــذا التهديــد مــن خــال العتــراف أن 
معظــم الهجمــات اإلرهابيــة ترتكــب يف األســاس مــن جانــب 
ــي املنشــأ  ــا محل ــوا فكــًرا متطرًف إرهابيــن محليــن، مّمــن حمل
دون احلاجــة للســفر إلــى اخلــارج. هــؤلء األفــراد املعرضــون 
خلطــر اإلرهــاب ُولــدوا يف دول الحتــاد األوروبــي، أو عاشــوا 
يف كنفــه طــوال حياتهــم، ويف معظــم احلــالت لديهــم بالفعــل 
ســجل جنائــي بخــاف انتمائهــم اإلرهابــي. وقــد اتبــع هــؤلء 
اإلرهابيــون ثاثــة أمنــاط رئيســة يف هجماتهــم اإلرهابيــة، هــي: 
1( القتــل العشــوائي، 2( الهجمــات التــي تســتهدف منــط احليــاة 
الغربيــة، 3( الهجمــات ضــد رمــوز الســلطة. وتســعى اجلماعــات 

اإلرهابيــة إلــى اســتقطاب العناصــر املنفــردة مــن املتعاطفــن 
علــى أمــل أن يخفــوا خططهــم ونّياتهــم عــن احمليطــن بهــم 
الذيــن قــد يختلفــون معهــم أو مينعــون أنشــطة العنــف لديهــم. 
وتعدهــم أدوات فعالــة للهجــوم وأقــل احتمــاًل إلحبــاط عملياتهم 

ــة. مــن جانــب الســلطات احمللي

خطر المقاتلين األجانب
ــون األجانــب العائــدون مــن املناطــق الســاخنة أحــد  يعــد املقاتل
مصــادر التهديــد اإلرهابــي يف املســتقبل، فقــد قــدر الحتــاد 
األوروبــي إجمالــي عــدد األشــخاص الذيــن يعتقــد أنهــم ســافروا 
إلــى مناطــق النــزاع مثــل العــراق وســورية بنحــو 5000 شــخص. 
ويعتقــد الحتــاد األوروبــي أن 2500 منهــم فقــط قــد قاتلــوا 
ــم داعــش، وعــاد 1500، بينمــا لقــى 1000 منهــم  ــح تنظي لصال
مصرعهــم بالفعــل يف القتــال. وشــكلت كل مــن بلجيــكا وأملانيــا 
وفرنســا واململكــة املتحــدة املصــادر الرئيســة للمقاتلــن األجانــب 
الحتــاد  وخــارج  األوســط  الشــرق  إلــى  يســافرون  الذيــن 
األوروبــي. وعلــى الرغــم مــن أن عــدد املغادريــن والعائديــن مــن 
دول الحتــاد األوروبــي كان أقــل بكثيــر ممــا كان متوقًعــا يف 
عــام 2017 بســبب الوضــع العســكري، فــإن دوًل مثــل املجــر 
تولــي اهتماًمــا بالعائديــن الذيــن يدخلــون إلــى البــاد مبســاعدة 

التهديد  إنجاز عالمي، لكن  هزيمة تنظيم داعش 
له  المشابهة  األخرى  والتنظيمات  يشكله  الذي 
يتجاوز المناطق التي كانوا يسيطرون عليها في 

العراق وسورية
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جماعــات اجلرميــة املنظمــة التــي تشــارك يف الهجــرة غيــر 
القانونيــة. قــد يتمتــع هــؤلء املقاتلــون األجانــب مبســتويات 
مختلفــة مــن اخلبــرة علــى صعيــد العمليــات وأســاليب القتــال، 
ورمبــا قــد جــرى جتريدهــم مــن إنســانيتهم، ويســعون إلــى نشــر 
الفكــر املتطــرف داخــل املجتمعــات وبــن األفــراد املعرضــن 
خلطــر اإلرهــاب. وبغــض النظــر عــن أماكــن وجودهــم ســواء 
كانــوا متغلغلــن داخــل املجتمــع أو يف الســجن، فــإن دول الحتــاد 
األوروبــي تواجــه خطــًرا وهــو أن يــؤدي هــؤلء العائــدون دور 
القــدوة، وحلقــة الوصــل للتجنيــد، وجمــع التبرعــات، وارتــكاب 
هجمــات إرهابيــة، أو إرســاء أســس خايــا إرهابيــة محليــة. 
ــًرا، فضــًا عــن  ــًدا كبي ــي بــا شــك تهدي يشــكل اإلرهــاب احملل
اخلــوف مــن العائديــن الــذي يزيــد مــن تفاقــم األوضــاع الهشــة 
آســيا  وجنــوب  إفريقيــا  ويف  األوروبــي،  الحتــاد  القائمــة يف 
وجنــوب شــرقها. ومــع تزايــد عــدد املقاتلــن املطروديــن مــن 
ــة  ــر خصوب ــة أكث ــون نحــو أرضي ــم يتجه ــراق وســورية، فإنه الع
للتجنيــد يف املناطــق احمليطــة، يف دول مثــل أفغانســتان وليبيــا.

معضلة تمويل اإلرهاب
لقــد أثبتــت التحقيقــات التــي أجريــت يف عــام 2017، حــول 
عمليــات متويــل اإلرهــاب، أن تلــك العمليــات متعمقــة، فقــد 
مت الكشــف عــن وجــود شــبكة كبيــرة مــن املواطنــن اللبنانيــن 
ــن يقدمــون خدمــات غســيل األمــوال جلماعــات اجلرميــة  الذي
املنظمــة مقابــل حصــة أو نســبة مــن أرباحهــم لتمويــل أنشــطة 
جنــاح حــزب اهلل اللبنانــي. وســاعد حتقيــق آخــر أُجــرَي يف 
الحتــاد األوروبــي يف تعزيــز فهــم أقــوى لعــدد املقاتلــن األجانــب 
الذيــن يعيشــون ويعملــون يف مناطــق النــزاع يف الشــرق األوســط 
ــر مــن  ــة أكث ــا. وتبــن مــن خــال مراقب والعــراق وســورية وليبي
5000 عمليــة حتويــل مالــي لنحــو 2000 شــخص مرســل مــن 
الحتــاد األوروبــي إلــى 1000 شــخص متلــٍق، أن إجمالــي هــذه 
احلــوالت جتــاوز مليونــي يــورو علــى يــد شــبكة مــن الوســطاء 
وجامعــي األمــوال الذيــن يعملــون مــع العائــات التــي ترســل 
الدعــم املالــي للمقاتلــن األجانــب يف مناطــق النــزاع. لــم يؤكــد 
هــذا التحقيــق وجــود مقاتلــن أجانــب مشــتبه بهــم فحســب، 
بــل ســاعد أيًضــا يف التعــرف علــى املتعاطفــن مــع اإلرهــاب 

ــر املعروفــن.  ــه غي ومؤيدي

الكبيــرة، وحساســيتها،  الشــتات بأهميتهــا  تتســم مجتمعــات 
ناهيــك عــن هشاشــتها أمــام األنشــطة املتعلقــة بالصراعــات 
الدائــرة يف بلدانهــم األصليــة. إذ حُتشــد مشــاعر التعاطــف 
جتــاه هــذه املجتمعــات، وتنظــم حمــات جمــع التبرعــات علــى 
مواقــع الويــب ويف املســاجد، ويف بعــض احلــالت جتري عمليات 
غســيل األمــوال مــن خــال املنظمــات غيــر الربحيــة حتــت ســتار 
األنشــطة اإلنســانية. ويجــري الحتــاد األوروبــي العديــد مــن 
التحقيقــات التــي تتــدرج برامجهــا يف درجــة تعقيدهــا، مــن أجــل 

تتبــع األمــوال القابلــة للتعقــب عبــر احلــدود الدوليــة.

لقــد تصــدرت العمــات الفتراضيــة والبيتكويــن املناقشــات 
املتعلقــة مبنظمــات اجلرميــة املنظمــة. وبــات هــذه النــوع مــن 
ســهولة  بســبب  شــعبية  واكتســب  جيــًدا  معروًفــا  العمــات 
احلصــول عليهــا، وســرية الهويــة، واملعامــات اآلمنــة، فضــًا 
ــة الســريعة  ــل الدولي ــات التحوي ــة املنخفضــة وعملي عــن التكلف
جــًدا. ولكــن ل يوجــد مــا يوحــي بــأن اجلماعــات اإلرهابيــة 
املوجــودة داخــل الحتــاد األوروبــي قــد اســتفادت مــن هــذه 
بهــا  تطــورت  التــي  نفســها  بالســرعة  تطــورت  أو  اآلليــة، 
جماعــات اجلرميــة املنظمــة، ورغــم ذلــك فــإن الحتــاد األوروبــي 
ملتــزم باتبــاع أســاليب لوضــع العمــات الفتراضيــة وعاقتهــا 

باجلرميــة ضمــن إســتراتيجياتها ملكافحــة اإلرهــاب.

محـــــــاصـــــــرة اإلرهـــــــاب فـــي الفضـــــاء 
اإللكتــــروني

أحــرز الحتــاد األوروبــي تقدًمــا كبيــًرا يف التصــدي حملتــوى 

وســائل التواصــل الجتماعــي الــذي يُســتخدم يف نشــر الدعايــة 
املتطرفــة وجتنيــد اإلرهابيــن ومنــع مــن املواقــع الرئيســة مثــل 
فيســبوك ويوتيــوب وتويتــر. وقــد أدت إجــراءات إنفــاذ القانــون 
وجتــرمي احلمــات الدعائيــة اإلرهابيــة احملليــة إلــى انخفــاض 

بلغ عدد األشخاص الذين سافروا من أوروبا إلى 
5 آالف شخص. عاد منهم  مناطق النزاع حوالي 

1500، و لقى 1000 مصرعهم في القتال. 
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لكــن  الســائدة؛  للتطبيقــات  اإلرهابيــن  اســتخدام  إســاءة  يف 
مواقــع وتطبيقــات وســائل التواصــل الجتماعــي الناشــئة مــا 
زالــت لقمــة ســائغة أمــام وســائل اصطياد اجلماعــات اإلرهابية. 
ــي  ــة والبشــرية امللحوظــة الت ــى الرغــم مــن اخلســائر املادي وعل
طالــت البنيــة التحتيــة اإلعاميــة لتنظيــم داعــش، إل أنهــا لــم 
متنــع التنظيــم مــن إعــادة جتميــع عناصــره وإعــادة توطينهــا. 
وقــد أظهــر التنظيــم اإلرهابــي دلئــل علــى ترويجــه حلملــة 
واســعة النطــاق عبــر اإلنترنــت يف محاولــة للحفــاظ علــى وجــوده 
ــزال يشــكل أداة  ــت ل ي ــد أن اإلنترن ــا يؤك ــه، وهــو م ومصداقيت
رئيســة للمنظمــات اإلرهابيــة لتنفيــذ أنشــطتها عانيــة، وهنــاك 

ــق مــن أن اإلرهابيــن يفكــرون بشــن هجمــات إلكترونيــة. قل

تشــويه  علــى  اإللكترونيــة  اإلرهابيــة  الهجمــات  اقتصــرت 
صفحــات الويــب واختــراق مواقــع التواصــل الجتماعــي، وليــس 
هنــاك مــا يشــير إلــى أن التنظيمــات اإلرهابيــة قــد وجــدت 
طريقــة لتدميــر البنيــة التحتيــة اإللكترونيــة ألي دولــة مــن دول 
الحتــاد األوروبــي، وميكــن أن تُعــزى حالــة انعــدام الهجمــات 
اإللكترونيــة إلــى غيــاب القــدرات الفنيــة لــدى تلــك التنظيمــات، 
ول تــزال املخاطــر يف هــذا الصــدد منخفضــة نســبًيا، إل أن 
بعــض الدراســات تشــير إلــى أن اجلماعــات اإلرهابيــة قــد تفكــر 
يف شــراء أصحــاب القــدرات العاملــن يف األســواق اإلجراميــة 

ــر قدراتهــم اخلاصــة  ــدًل مــن تطوي ب

وكالة الشرطة األوروبية “يور وبول”
هــي وكالــة تطبيــق القانــون األوروبيــة. هدفهــا الرئيــس حفــظ 
األمــن يف أوروبــا، ومقرهــا الرئيــس يف مدينــة لهــاي الهولنديــة، 
الحتــاد  يف  عضــًوا  دولــة  وعشــرين  لثمانــي  دعًمــا  وتقــدم 
الســيبرانية  واجلرميــة  اإلرهــاب  علــى  حربهــا  يف  األوروبــي 

وغيرهــا مــن أشــكال اجلرميــة اخلطيــرة واملنظمــة.

اإلرهابية  الجماعات  بأن  يوحي  ما  يوجد  ال 
الموجودة داخل االتحاد األوروبي قد استفادت 

من العمالت االفتراضية 
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االتحـــاد  فـــي دول  اإلرهـــاب  توجهـــات 
األوروبـــي

ــات 	  ــر الهجمـ ــادة يف تواتـ ــرة زيـ ــنوات األخيـ ــهدت السـ شـ
يف  وانخفاًضـــا  األوروبـــي،  الحتـــاد  دول  يف  اإلرهابيـــة 

وتنفيذهـــا.  تعقيـــد إعدادهـــا 
ــون اتبعـــت	  ــا اإلرهابيـ ــام بهـ ــرة التـــي قـ ــات األخيـ  الهجمـ

ثاثة أمناط: 
القتـــل العشـــوائي )لنـــدن، مـــارس ويونيـــو 2017، وبرشـــلونة، 

)2017 أغســـطس 
ـــو  ـــة )مانشســـتر، ماي ـــاة الغربي ـــوز منـــط احلي ـــى رم ـــات عل هجم

)2017
يونيـــو  فبرايـــر،  )باريـــس،  الســـلطة  رمـــوز  علـــى  الهجمـــات 

 .)2017 وأغســـطس 
الحتـــاد  جديـــدة يف  هجمـــات  وقـــوع  جـــدا  احملتمـــل  ومـــن 
األوروبـــي مـــن قبـــل إرهابيـــن وفـــق أحـــد هـــذه األمنـــاط أو 

مزيـــج منهـــا.
ــل إرهابيـــن محليـــن يف 	  ــن قبـ ــات مـ ــذ الهجمـ ــم تنفيـ يتـ

بلـــد إقامتهـــم، ولـــدوا يف الحتـــاد األوروبـــي أو عاشـــوا 
ــى  ــام إلـ ــافروا لانضمـ ــم، دون أن يسـ ــم حياتهـ ــه معظـ فيـ
ـــون للشـــرطة،  ـــة يف اخلـــارج. ورمبـــا معروف جماعـــة إرهابي
ولكـــن ليـــس بســـبب أنشـــطة إرهابيـــة لهـــم، وغالًبـــا مـــا ل 
يكـــون لديهـــم روابـــط مـــع داعـــش أو أي تنظيمـــات إرهابيـــة 

أخـــرى.
يفضلـــون 	  اإلرهابيـــن  أن  األخيـــرة  الهجمـــات  أثبتـــت 

مثـــل  األخـــرى  األهـــداف  مـــن  بـــدًل  النـــاس  مهاجمـــة 
اإلضـــرار باملبانـــي أو الشـــركات التـــي تثيـــر اســـتجابة 

عاطفيـــة أقـــل ممـــا يثيـــره قتـــل النـــاس. 
قـــد يعمـــل اإلرهابيـــون يف مجموعـــات، لكـــن غالًبـــا مـــا يتـــم 	 

ــل يف  ــم بالكامـ ــون بيئتهـ ــم يبقـ ــم، إذ أنهـ ــفهم مبفردهـ كشـ
الظـــام حـــول نواياهـــم قبـــل الهجـــوم، ورغـــم ذلـــك فقـــد 
يكـــون لديهـــم أصدقـــاء أو أقـــارب يف بيئتهـــم ممـــن يعرفـــون 
نواياهـــم، أو يتعاطفـــون معهـــم، أو يســـهلون مهمتهـــم، أو 

يســـاعدونهم يف اإلعـــداد للهجـــوم.
انخفـــض عـــدد األفـــراد الذيـــن يســـافرون إلـــى مناطـــق 	 

ـــى اجلماعـــات  ـــراق أو ســـوريا؛ لانضمـــام إل ـــزاع يف الع الن
اإلرهابيـــة بشـــكل كبيـــر منـــذ عـــام 2015. وكان عـــدد 

العائديـــن منخفًضـــا يف عـــام 2017.

ل تـــزال الدعايـــة والتواصـــل عبـــر اإلنترنـــت، وعبر وســـائل 	 
ــات  ــب التنظيمـ ــن جانـ ــتمرة مـ ــي مسـ ــل الجتماعـ التواصـ
اإلرهابيـــة؛ للوصـــول إلـــى جماهيـــر الحتـــاد األوروبـــي؛ مـــن 

ـــوال.  ـــع األم ـــد وجم أجـــل التجني

تأثـــرت قـــدرات داعـــش علـــى إنتـــاج مـــواد دعايـــة جديـــدة 	 
بشـــدة، لكنهـــا تواصـــل نشـــر رســـالتها إلـــى جمهـــور واســـع، 
مـــن خـــال إعـــادة توزيـــع املـــواد القدميـــة علـــى نحـــو 

ــدة. ــائل جديـ ــد بوسـ متزايـ

الطموحـــن 	  لإلرهابيـــن  واجلزئيـــة  القليلـــة  املعـــارف 
جتعلهـــم عرضـــة للتأثيـــر والتاعـــب مـــن قبـــل أولئـــك 
الذيـــن يســـتخدمون النصـــوص الدينيـــة بشـــكل انتقائـــي؛ 

لتتناســـب مـــع إيديولوجيـــة عنيفـــة.

قـــد يـــؤدي تدهـــور الهيـــكل التنظيمـــي لداعـــش إلـــى تقليـــل 	 
ــد  ــى تهديـ ــر علـ ــد ل يؤثـ ــك قـ ــن ذلـ ــم، لكـ ــة التنظيـ جاذبيـ
داعـــش  أعضـــاء  يســـتمر  أن  املرجـــح  فمـــن  اإلرهـــاب، 
الســـاخطن واملتعاطفـــن معهـــم - مبـــن فيهـــم أولئـــك 
التمســـك  يف   - األوروبـــي  الحتـــاد  دول  يف  املقيمـــون 
مبعتقداتهـــم، ورمبـــا يتـــم جذبهـــم لانضمـــام إلـــى جماعـــات 
أخـــرى كالقاعـــدة التـــي ل تـــزال لعبـــا قوًيـــا وتشـــجع 

بنشـــاط الهجمـــات اإلرهابيـــة يف الحتـــاد األوروبـــي. 

ل تـــزال الهجمـــات اإلرهابيـــة القوميـــة والنفصاليـــة تفـــوق 	 
العنيفـــون  التـــي ينفذهـــا املتطرفـــون  الهجمـــات  بكثيـــر 

ــرى. ــع أخـ ــات أو دوافـ ــن أي إيديولوجيـ ــتوحاة مـ واملسـ

يتســـع طيـــف التطـــرف اليمينـــي العنيـــف يف بلـــدان التحـــاد 	 
األوروبـــي، مدفـــوع جزئيـــا باملخـــاوف مـــن تآمـــر املجتمـــع 

ـــى الهجـــرة. ـــه عل وقلق

ل يوجـــد دليـــل علـــى اســـتخدام اإلرهابيـــن ألســـلحة 	 
ـــة يف الحتـــاد  ـــة أو إشـــعاعية أو نووي ـــة أو بيولوجي كيميائي
واألدوات  الناريـــة  واألســـلحة  فاملتفجـــرات  األوروبـــي، 
األســـلحة  هـــي  واملركبـــات،  الســـكاكن  مثـــل  األخـــرى، 
املفضلـــة التـــي نفـــذوا بهـــا هجماتهـــم األخيـــرة، وهـــي-
،باســـتثناء األجهـــزة املتفجـــرة – ل تتطلـــب الكثيـــر مـــن 
يف  لســـتخدامها  اخلاصـــة  املهـــارات  أو  الســـتعدادات 

اإلرهابيـــة. الهجمـــات 
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