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واقــع اإلره ــاب واتجاهاته
في االتحاد األوروبـي 2019

ملخص تنفيذي
أصــدرت وكالــة الشــرطة األوروبيــة (يوروبــول) تقريرهــا الســنوي (حالــة اإلرهــاب واجتاهاتــه ،)2019
الــذي تصــدره منــذ عــام  ،2007متضمنـ ًا رصــد ًا وحتليـ ًا للتهديــدات اإلرهابيــة التــي واجههــا االحتــاد
األوروبــي يف عــام 2018م ،واجتاهاتهــا املتوقعــة.
كشــف التقريــر عــن انخفــاض أعــداد القتلــى واجلرحــى جــراء العمليــات اإلرهابيــة يف بلــدان االحتــاد
ـخصا عــام  2018مقارنــة ب ـ  62قتيـ ًا يف عــام ،2017
ـخصا وأصيــب  46شـ ً
األوروبــي حيــث قتــل  13شـ ً
كمــا تراجعــت أعــداد الهجمــات اإلرهابيــة مــن  205هجمــات عــام  2017إلــى  129هجومـ ًا عــام ،2018
فشــل منهــا  24هجومـ ًا ،وتراجــع عــدد املعتقلــن علــى خلفيــة اإلرهــاب والتطــرف ،مــن  1219معتقـ ًا
عام  2017إلى  1056معتق ًال عام  ،2018ورغم ذلك أكد التقرير أن اإلرهاب يف أوروبا ال يزال ي ّشــكل
ـتمرا يف ظــل العــدد الكبيــر مــن الهجمــات اإلرهابيــة التــي أحبطتهــا الســلطات األمنيــة
خطـ ًـرا مسـ ً
هجومــا ،منهــا  3هجمــات كان مــن املفتــرض أن يتــم اســتخدام األســلحة
األوروبيــة ،والتــي بلغــت 16
ً
الكيماويــة أو البيولوجيــة فيهــا.
وقــال التقريــر إن التهديــد الدائــم الــذي متثلــه اجلماعــات املتطرفــة مثــل داعــش والقاعــدة ،إلــى
جانــب تصاعــد عنــف اليمــن املتطــرف ،يظهــر بوضــوح أنــه ال يــزال هنــاك الكثيــر ممــا يجــب إجنــازه ال
ســيما يف التصــدي آلفــة احملتــوى اإلرهابــي املستشــري عبــر شــبكة اإلنترنــت .فعلــى الرغــم مــن تدهــور
الهيــاكل التنظيميــة لداعــش ،إال أن التنظيــم ال يــزال مــن بــن أهدافــه شــن هجمــات خــارج مناطــق
النــزاع ،ويحتمــل أن يســتخدم أعضــاءه الســابقني أو أفــراد ًا متأثريــن بدعاياتــه لتنفيــذ أعمــال
إرهابيــة يف أوروبــا ،وهنــاك خطــر مســتمر يتمثــل يف أن األفــراد ذوي اخللفيــة اإلجراميــة ،مبــن فيهــم
أولئــك املســجونون حال ًيــا ،معرضــون للتجنيــد مــن قبــل التنظيــم وقــد ينخرطــون يف اإلرهــاب.
وكمــا الحــظ التقريــر فــإن اإلرهــاب يف أوروبــا يتأثــر بالتطــورات خارجهــا ،حيــث توفــر املســاحات غيــر
فرصــا
اخلاضعــة للحكــم يف مناطــق النــزاع يف أفغانســتان وليبيــا ومنطقــة الســاحل وســوريا واليمــن ً
للجماعــات اإلرهابيــة للســيطرة علــى مناطــق ميكــن أن تتحــول فيمــا بعــد إلــى مــاذات آمنــة ،وقــد
ً
انخفاضــا كبيــر ًا يف أنشــطة داعــش ( )ISISيف عــدد مــن املناطــق خــارج االحتــاد
شــهد العــام 2018
األوروبــي األمــر الــذي يؤثــر إيجابيـ ًا علــى أوروبــا.
وكما كان احلال يف السنوات السابقة زاد عدد الهجمات اإلرهابية العرقية واالنفصالية يف االحتاد
األوروبــي علــى عــدد الهجمــات اإلرهابيــة األخــرى يف عــام  2018حيــث قــام االنفصاليــون أو القوميــون
العرقيــون بتنفيــذ أو الشــروع يف تنفيــذ  83هجومـ ًا ،مــا يجعلهــم أكبــر جماعــة إرهابيــة يف أوروبــا.
وكشــف التقريــر عــن زيــادة عمليــات القبــض علــى املتطرفــن اليمينيــن يف االحتــاد األوروبــي ،مــن
 20عــام  2017إلــى  44عــام  ،2018وهــو توجــه مســتمر منــذ عامــن ،حيــث تضاعفــت أعــداد املتطرفــن
اليمينيــن الذيــن ُألقــي القبــض عليهــم للعــام الثانــي علــى التوالــي.
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general overview

عدد الهجمات واملقبوض عليهم
يف بلدان االحتاد األوروبي 2018
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محاكمة المتهمين بالجرائم اإلرهابية

واقع اإلرهاب واتجاهاته فـي االتحاد األوروبـي 2019

ارتفع عدد املدعى عليهم باملشــاركة يف أنشــطة إرهابية
يف الدعــاوى املرفوعــة أمــام القضــاء يف بلــدان االحتــاد
األوروبي من  565شــخصاً عام  2017إلى  653شــخصاً
عــام  2018يف تهــم متعــددة مثــل :متجيــد اإلرهــاب،
وإهانــة ضحايــا اإلرهــاب ،والتجنيــد ،والتدريــب الذاتــي
ألغــراض إرهابيــة ،ومتويــل اإلرهــاب ،والســفر إلــى
مناطــق تســيطر عليهــا جماعــات إرهابيــة ،والتحريــض
علــى ارتــكاب أعمــال إرهابيــة ،ويف بعــض احلــاالت ،مت

رفــع تهــم اإلرهــاب بالتــوازي مــع تهــم ارتــكاب جرائــم
أخــرى ،مثــل حيــازة املتفجــرات أو األســلحة أو تصنيعهــا
أو تزويدهــا ،وتهريــب املهاجريــن ،واإلضــرار الشــديد
باملمتلــكات ،وتزويــر الوثائــق الرســمية.
وقــد بلــغ متوســط  عقوبــة الســجن علــى اجلرائــم
اإلرهابيــة يف االحتــاد األوروبــي ســبع ســنوات ،وهــو
أعلــى ممــا كان عليــه يف عامــي  2016و 2017إذ كان
خمــس ســنوات.

3

Convictions and
penalties
Number of individuals in concluded court proceedings for terrorist
offences in 2016, 2017 and 2018, as reported to Eurojust*.

عدد من حوكموا بتهم إرهابية يف االحتاد األوروبي بني عامي  2016و2018

653

580

565

2018

2016

2017

* The data for previous years corresponds to the data reported in the respective TE-SAT reports.

وكان منفذوهــا قادريــن علــى توفيــر األمــوال لهــا بطــرق مختلفة،
طبيعة منفذي الهجمات واألسلحة المستخدمة
ودون أن يتركــوا أي آثــار تــدل عليهــم ،وعندمــا تدعــو احلاجــة
مت تنفيــذ جميــع الهجمــات اإلرهابيــة بواســطة أفــراد يعملــون
as compared to 2017 (66) and 2016
In 2018, France was the Member State
In
2018,
17
EU
Member
thatخارجــي ،يتــم اســتخدام أســاليب متنوعــة بســيطة
متويــل
 the highestإلــى
numberــلطة.
املدنيــن ورمــوز الس
ـتهدفوا
inــردة) اسـ
someمنف
(ذئــاب
مبفردهــم
(53).
The practice
countries,
reported
a total
such as Belgium, France and the
of individuals
court
Statesاألمــوال
reportedاإلرهابيــة
جتمــع التنظيمــات
تعقيــ ًدا ،فقــد
 in concludedأو أكثــر
مرتكبــي اجلرميــة اإلرهابية
ويف كثيــر مــن األحيــان ظلــت دوافــع
Netherlands, to render sentences in
proceedings for terrorist offences
of 653
individuals
املهاجريــن،
وتهريــب
 (141),غيــر قانونيــة ،كاالبتــزاز،
أنشــطة
مــن
absentia
to
(120),غيــر
اإلرهابيــة
اجلماعــات
continuedـن أو
withـراد املتطرفـ
respectاألفـ
وعالقتهــم مــع
followed by Spain
the UK
defendants
who
were
believed
to
be in
who
were
convicted
or
)(115
and
Belgium
)(80
.
In
Greece,
ً
لكــن العديــد منهــا متــارس أعمــاال مشــروعة ال تثيــر الشــبهة
واضحة.
conflict zones or were claimed to have
ten individuals were tried more than
acquitted
عائداتهــا إلــى
 ofحتويــل
terroristيتــم
التجاريــة الصغيــرة ثــم
كاملشــاريع
died but were not officially declared
once
during the year in different
وأسـAsـلحة
الناريــة،
dead.ــلحة
ـتخدام األس
وقــد نُفــذت الهجمــات باسـ
8
Some individuals sentenced
terrorism
proceedings.
a
result,
the
offences
.
This
number
األغــراض اإلرهابيــة ،إضافــة إلــى االســتفادة مــن القــروض
for terrorist
offences
in 2018
بدائيــةhad
total number of verdicts
pronounced
للنظــر أن
الســكاكني) ،وامللفــت
(مثــل
بســهولة
متاحــة
higherـلis
than
األعمــال
خاللهــا لتمويـ
theـع مــن
االئتمــان التــي يتــم الدفـ
وأنظمــة
previously been convicted of terrorism
for terrorism-related
offences in 2018
التــي orمت إحباطهــا تضمنــت
العديــد مــن العمليــات اإلرهابيــة
other offences in the same Member
664.
numbers
reported
اإلرهابيــةwas،وال تــزالover
احلــواالت
األمــوال مثــل
أنظمــة حتويــل
or abroad.
وبيولوجيــة
Stateكيميائيــة
ومــواد
محاولــة إنتــاج متفجــرات
9
the defendants
who
the past two
Someمهمــة يف .
yearsـاب.
متويــل اإلرهـ
 ofأداة
املاليــة
appeared before courts
in
the
EU
واســتخدامها ،فقــد مت تعطيــل ثــاث عمليــات إرهابيــة كانــت
Member States were minors at
األنظمــة (املصرفيــة الســرية) هــي املصالــح املاليــة
إن جوهــر
ـعاعية
وإشـ
the time of trial and/or
when
تتضمــن محاولــة إنتــاج مــواد كيميائيــة وبيولوجيــةthe
Eurojust received contributions containing
information
on
terrorism-related
court
decisions
offences
were committed. The
ـفinبدرجــة
الشــخصية ،فهــي متتــاز بأنهــا قابلــة للتكيـ
والعالقــات
واســتخدامها يف عــام  2018يف االحتــاد األوروبــي.
2018 from the following EU Member States:
number of female defendants judged
Austria, Belgium, Bulgaria, Czechia, Denmark,
Finland,ــي قناة
االقتصاديــة ،وه
2018ظـinـروف النزاعــات والعقوبــات
ـرة مــع
كبيـ
France, Germany, Greece, Hungary,
(94) continued
to increase
األلعــاب
ويف مــوازاة ذلــك لوحــظ زيــادة اســتخدام محتويــات
Italy, Lithuania, the Netherlands, Slovenia, Spain,
اخلدمــات
ـة.
ـ
إرهابي
ـراض
ـ
ألغ
ـوال
ـ
األم
ـر
ـ
وتوفي
ـرك
ـ
للتح
ـبة
ـ
مناس
Sweden and the UK. If a verdict pronounced in
الناريــة التــي مت احلصــول عليهــا بشــكل قانونــي أو يف كثيــر
2018 was appealed and the appeal was concluded
The UK contribution includes proceedings on
before the
الربحof the year,،
نحوEurojust
reported
الســرية only
ـتخدامها من
وإمكانيةendاسـ
موجهة
املصرفية
offences under anti-terrorism legislation, as well
on the latest/final verdict.
مــن األحيــان بشــكل غيــر قانونــي يف الهجمــات اإلرهابيــة.
as other offences assessed to be terrorism-related.
Pleaseالرئيــس
referــدف
ـس اله
ـ
لي
ـه
ـ
ولكن
ـم،
ـ
مه
ـب
ـ
جان
ـة
ـ
اإلرهابي
التنظيمــات
to Annex 4 for additional information
Similar
to previous years, the UK data for 2018
on the numbers mentioned in this section.
ومــن أجــل احلــد مــن إســاءة اســتخدام األلعــاب الناريــة غيــر refers only to convictions.
لوجــود النظــام املالــي (الســري) .وقــد أظهــرت التحقيقــات يف
القانونيــة ،اســتهدفت عمليــات إنفــاذ القانــون يف عــام 2018
الــدول األوروبيــة أن قضايــا غســل األمــوال واالجتــار بالبشــر
مجموعــات اجلرميــة املنظمــة التــي تقــوم باإلنتــاج غيــر املشــروع
وتهريــب املهاجريــن ومتويــل اإلرهــاب مترابطــة .علــى ســبيل
لأللعــاب الناريــة وبيعهــا يف االحتــاد األوروبــي.
املثــال ،أبلغــت إيطاليــا عــن توقيــف أربعــة أفــراد يف عــام 2018
لالشــتباه بهــم يف حتويــل أمــوال إلــى ســوريا ،وهــي حتويــات
تمويل اإلرهاب
ماليــة ناشــئة عــن تبرعــات تلقائيــة ألفــراد ســوريني يعيشــون
احتاجــت غالبيــة األعمــال اإلرهابيــة التــي ارتكبت يف عام 2018
يف بلــدان أوروبيــة مختلفــة ،وعائــدات ناجتــة عــن تهريــب
يف أوروبــا إلــى احلــد األدنــى مــن التمويــل أو لــم تكــن بحاجــة
املهاجريــن مــن الشــرق األوســط إلــى شــمال أوروبــا ،كان جــزء
إليــه ،فقــد كانــت تلــك األعمــال بســيطة يف إعدادهــا وتنفيذهــا،
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مــن األمــوال يســتخدم لتمويــل منظمــة إرهابيــة تابعــة لتنظيــم
القاعــدة يف ســوريا.
كمــا يتــم اســتخدام كل مــن مواقــع الويــب العاديــة واملظلمــة
لطلــب التبرعــات عبــر اإلنترنــت ،مبــا يف ذلــك العمــات
االفتراضيــة ،ويبــدو أن عملــة (بيتكويــن) هــي األكثــر شــيوعاً يف
حمــات جمــع التبرعــات عبــر الشــبكة املظلمــة.

ساحات المواجهة االفتراضية

أدت هزميــة تنظيــم داعــش يف العــراق وســوريا إلــى تراجــع قدراتــه
الرقميــة عبــر شــبكات اإلنترنــت فقــد خســر العديــد مــن املنصــات
الرقميــة ،وتخلخــل متاســك ســردياته املطروحــة بســبب عجــز
التنظيــم عــن توحيــد مواقفــه األيديولوجيــة داخل ًيــا .ورغــم ذلــك
حافــظ التنظيــم اإلرهابــي علــى وجــوده يف اإلنترنــت إلــى حــد
كبيــر بفضــل شــبكات الدعــم غيــر الرســمية واملؤيــدة يف العالــم
االفتراضــي ،واســتمر كل مــن داعــش والقاعــدة يف البحــث عــن
فــرص جديــدة علــى اإلنترنــت لنشــر أفكارهمــا ودعاياتهمــا عبــر
اســتخدام منصــات بديلــة وتقنيــات مفتوحــة املصــدر.
وقــد ظلــت دعايــة تنظيــم داعــش اإلرهابيــة علــى اإلنترنــت
متطــورة مــن الناحيــة التقنيــة ،وبــدا منســوبوه علــى درايــة
بــأدوات االتصــال املشــفرة ،لكــن قدراتهــم وتقنياتهــم يف الهجــوم
الســيبراني كانــت بدائيــة .ولــم تظهــر أي جماعــة إرهابيــة
قــدرات ملموســة علــى تنفيــذ هجمــات إلكترونيــة فعالــة يف عــام
 ،2018لكــن تهديــد التطــرف العنيــف يســتمر يف الزيــادة عبــر
اإلنترنــت ،ويحتــاج االحتــاد األوروبــي أكثــر مــن أي وقــت مضــى
إلــى مواصلــة تدابيــره ملواجهــة ذلــك.

السفر إلى مناطق الصراع والعودة منها

اإلرهاب العرقي القومي واالنفصالي

انخفــض عــدد الهجمــات التــي يشــنها اإلرهابيــون اإلثنيــون
ً
انخفاضــا كبيــ ًرا مــن 137
واالنفصاليــون يف االحتــاد األوروبــي
هجومــاً يف عــام  2017إلــى  83هجومــاً يف عــام  .2018وكمــا
حــدث يف األعــوام الســابقة وقعــت الهجمــات اإلرهابيــة القوميــة
واالنفصاليــة يف فرنســا وإســبانيا واململكــة املتحــدة ،واســتمر
اجليــش اجلمهــوري يف تشــكيل تهديــد كبيــر يف أيرلنــدا الشــمالية،
وظــل النشــاط اإلرهابــي االنفصالــي يف إســبانيا عنــد مســتويات
منخفضــة ،واعتقلــت وكاالت إنفــاذ القانــون يف ســت دول أعضــاء
ـخصا بتهــم تتعلــق بالنشــاط اإلرهابــي
يف االحتــاد األوروبــي  30شـ ً
القومــي العرقــي واالنفصالــي.
ويف عــام  ،2018لــم يتــم اإلبــاغ عــن أي هجمــات إرهابيــة قــام
بهــا حــزب العمــال الكردســتاني يف االحتــاد األوروبــي .ورغــم
ذلــك ،أشــار عــدد مــن الــدول األعضــاء يف االحتــاد إلــى أن
احلــزب حافــظ علــى بنيتــه يف أوروبــا ،وقــدم الدعــم اللوجســتي
واملالــي للمقاتلــن األكــراد يف الشــرق األوســط ،ونفــذ أنشــطة
الدعايــة والتجنيــد .وقــد أدانــت محكمــة بلجيكيــة أربعــة
أشــخاص يف عــام  2018ملشــاركتهم يف نشــاطات حــزب العمــال
الكردســتاني الــذي تتهــم تركيــا نشــطاءه يف أوروبــا بالتــورط
يف أشــكال مختلفــة مــن اجلرميــة املنظمــة اخلطيــرة ،وخاصــة
يف تهريــب املخــدرات واملهاجريــن ،واالجتــار بالبشــر وغســل
األمــوال .وقــد أثــر الوضــع يف تركيــا وســوريا  -وخاصــة التدخــل

واقع اإلرهاب واتجاهاته فـي االتحاد األوروبـي 2019

كان عــدد املقاتلــن اإلرهابيــن األجانــب الذيــن يســافرون
أو يحاولــون الســفر إلــى مناطــق النــزاع يف ســوريا والعــراق
منخفض ـاً للغايــة يف عــام  ،2018لكــن مت اإلبــاغ عــن حــاالت
ســفر منخفضــة جــداً إلــى مناطــق أخــرى للصــراع ،وبــدالً مــن
محاولــة الســفر إلــى مناطــق النــزاع ،حتــول تركيــز مــا يســمى
الشــبكات اجلهاديــة يف دول االحتــاد األوروبــي نحــو القيــام
بأنشــطة داخــل دول االحتــاد األوروبــي أو خارجهــا.

ً
منخفضــا
وظــل عــدد األفــراد العائديــن إلــى االحتــاد األوروبــي
للغايــة ،حيــث بقــي املئــات مــن املواطنــن األوروبيــن رهــن
االحتجــاز يف العــراق وســوريا .ويُعتقــد أن جميــع الرجــال
وبعــض النســاء تلقــوا تدريبــات علــى األســلحة ،حيــث اكتســب
الرجــال ً
أيضــا جتربــة قتاليــة ،أمــا األطفــال القُصــر فهــم
ضحايــا تخشــى الــدول األعضــاء يف االحتــاد األوروبــي مــن
أنهــم تعرضــوا للتلقــن العقائــدي والتدريــب يف مناطــق داعــش
ً
محتمــا يف املســتقبل .ومــن
الســابقة ،وقــد يشــكلون تهديــ ًدا
ناحيــة أخــرى ليــس هنــاك مسـ ٍـاع منهجيــة مــن قبــل اإلرهابيــن
يف إســاءة اســتخدام املهاجريــن الذيــن يتدفقــون إلــى بلــدان
االحتــاد األوروبــي.

5

ethno-nationalist and separatist terrorism

55

عدد الهجمات التي نفذها اإلرهابيون الوطنيون
واالنفصاليون وعدد املقبوض عليهم منهم

اﳌﻘﺒﻮض ﻋﻠﻴﻬﻢ

اﻟﻬﺠﻤﺎت

168
154
137

99
84

83

67

65
30

2018

30

2017

التركــي يف عفريــن ،عــام  - 2018علــى النشــاط الكــردي يف
أوروبــا ،ورفــع عــدد فعالياتهــم االحتجاجيــة الســلمية التــي تخلل
بعضهــا اشــتباكات متقطعــة مــع األتــراك ،وزادت التوتــرات بــن
األكــراد واألتــراك يف االحتــاد األوروبــي والســيما يف أملانيــا،
Spainيف مــارس  ،2018لهجــوم
حيــث تعــرض مســجد يف الوفــن،
متعمــد ومت القبــض علــى ســتة أشــخاص مــن حــزب العمــال
الكردســتاني لالشــتباه بتورطهــم يف اجلرميــة .ووصفــت املواقــع
2
7
20
املرتبطــة بحــزب العمــال الهجــوم بأنــه عمــل انتقامــي لعفريــن.
وبصــورة عامــة منــت العالقــة بــن املنظمــات املتطرفــة اليســارية
واملنظمــات الكرديــة يف العديــد مــن الــدول األوروبيــة.

واليسارية
إرهاب الجماعات اليمينية
Netherlands

التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

علــى الرغــم مــن الزيــادة القصــوى للمشــاعر اليمينيــة يف جميــع
أنحــاء أوروبــا ،مت اإلبــاغ عــن هجــوم إرهابــي ميينــي واحــد فقط
2
1
يف االحتــاد األوروبــي يف عــام  2018يف إيطاليــا .وقــد ارتفــع
عــدد املقبــوض عليهــم مــن اليمينيــن املتطرفــن إلــى أكثــر مــن
ـخصا
الضعــف ،فارتفــع مــن  20شــخصاً عــام  2017إلــى  44شـ ً
عــام  2018يف كل مــن :التشــيك وفرنســا وأملانيــا وإيطاليــا
وهولنــدا لالشــتباه بارتكابهــم جرائــم أو محــاوالت ارتــكاب عمــل

6

2016

2014

2015

إرهابــي .ورغــم أن الغالبيــة العظمــى مــن نشــاطات جماعــات

اليمــن املتطــرف يف جميــع أنحــاء االحتــاد األوروبــي لــم يتخللهــا
اللجــوء إلــى العنــف ،إال أنهــا تســاعد يف ترســيخ منــاخ مــن
اخلــوف والعــداء ضــد األقليــات ،وكراهيــة األجانــب ،ومعــاداة

UK
ومناهضــة الهجــرة.
Franceــامية ،واإلســاموفوبيا
الس

وانخفــض عــدد الهجمــات اإلرهابيــة للجماعــات اليســارية

والفوضويــة (األناركيــة) Not
56
20
علــى التوالــي مــن 27
للعــام الثانــي
speciﬁed
هجومـاً عــام  2016إلــى  24هجومـاً عــام  ،2017ثــم  19هجومـاً

عــام  ،2018وانحصــر نشــاط تلــك اجلماعــات يف اليونــان

وإيطاليــا وإســبانيا ،ولــم يتــم رصــد اتصــال أو تنســيق بــن
الثالثــة ،رغــم تعبيــرات
اإلرهابيــن الفوضويــن يف البلــدان
Germany
Italy
التضامــن التــي يعلنونهــا علــى شــبكة اإلنترنــت التــي ظلــت
املنصــة الرئيســة ملطالــب تلــك اجلماعــات ودعاياتهــا وأفكارهــا.
2

وانخفــض عــدد املقبــوض عليهــم مــن تلــك اجلماعــات انخفاضـاً
طفيفـاً مــن  36شــخصاً عــام  2017إلــى  34شــخصاً عام ،2018

وبــرر الفوضويــون أعمالهــم العنيفــة باإلشــارة إلــى أنشــطة

الشــرطة والتضامــن مــع اإلرهابيــن املســجونني والقضايــا

السياســية واالجتماعيــة.
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اإلرهاب (الجهادي)

وقــد أســفرت تلــك الهجمــات عــن مقتــل  13شــخصاً وإصابــة
 46شــخصاً ،بينهــم  12فــرداً مــن ضبــاط الشــرط مــات ثالثــة
منهــم .وشــهدت فرنســا وهولنــدا واململكــة املتحــدة أكبــر عــدد
مــن الهجمــات ومــن املؤامــرات اإلرهابيــة احملبطــة.

2014

وقــد نُفــذت معظــم مــا يُســمى بالهجمـــــــــات (اجلهـــــــــــــــــادية)
باســتخدام الســكاكني واألســلحة الناريــة ،بينمــا مت إحبــاط
جميــع الهجمــات التــي تنطــوي علــى اســتخدام املتفجــرات .وقــد
مت تنفيــذ جميــع الهجمــات بواســطة أشــخاص مبفردهــم (ذئــاب
منفــردة) وليــس مــن قبــل جماعــات إرهابيــة ،غيــر أن هــؤالء
األفــراد غال ًبــا مــا يحتفظــون بعالقــات يف شــبكات فضفاضــة أو
يف مجموعــات صغيــرة غيــر منظمــة ،وقــد يتلقــون دع ًمــا ماد ًيــا
أو معنو ًيــا مــن أفــراد يشــاطرونهم التفكيــر نفســه.
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شــهدت بلــدان االحتــاد األوروبــي عــام  2018وقــوع ســبع هجمــات
ممــا يعــرف باإلرهــاب اجلهــادي ،وقعــت ثالثــة منهــا يف فرنســا،
واثنتان يف هولندا ،وواحدة يف بلجيكا وواحدة يف اململكة املتحدة؛
وفشــل هجــوم واحــد يف إســبانيا ،وأحبــط  16هجوم ـاً ،بإجمالــي
 24هجومــاً مقارنــة بـــ  33هجومــاً عــام  10( 2017هجمــات مت
تنفيذهــا ،و 12هجمــة فشــلت ،و 11هجمــة مت إحباطهــا).
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ـخصا لالشــتباه يف ارتكابهــم
وقــد مت إلقــاء القبــض علــى  511شـ ً
جرائــم متعلقــة مبــا يســمى اإلرهــاب اجلهــادي ،وجــرت معظــم
االعتقــاالت يف فرنســا واململكــة املتحــدة وبلجيــكا ،تليهــا هولنــدا

7

٣٩٥

الناشــئة عــن الزيــادة يف أعــداد املنتمــن إلــى مــا يســمى
األيديولوجيــة اجلهاديــة ،ووجــود أفــراد متطرفــن لهــم صــات
باملنظمــات اإلرهابيــة التــي تتبنــي هــذه األيديولوجيــة ،وإمكانيــة
إعــادة املقاتلــن مــن مناطــق الصــراع يف العــراق وســوريا.

وأملانيــا وإيطاليــا ،حيــث مت القبــض علــى أكثــر مــن نصــف
املشــتبه بهــم بتهمــة االشــتباه يف عضويتهــم يف جماعــة إرهابيــة،
واملشــاركة يف التخطيــط للهجمــات واالســتعداد لهــا.
وكان متوســط عمــر املهاجمــن  26عا ًمــا ،وكلهــم مــن الذكــور،
بينمــا كان متوســط عمــر األفــراد الذيــن اعتقلــوا بســبب جرائــم
إرهابيــة  32عا ًمــا 22% ،منهــم مــن النســاء ،بينمــا لــم تتجــاوز
نســبتهن  16%مــن املعتقلــن عــام .2017

وقــد اســتمر اكتشــاف الشــبكات اإلرهابيــة يف أوروبــا ،ففــي
أكتوبــر  2018مت الكشــف عــن شــبكة إرهابيــة يف إســبانيا
مكونــة مــن  25ســجيناً لهــم ســجالت ســابقة يف اجلرائــم
املرتبطــة باإلرهــاب وباملدانــن بجرائــم أخــرى .وذكــرت إيطاليــا
أن التطــرف يف ســجونها ال يــزال مصــدر قلــق يف عــام ،2018
نظــراً لزيــادة عــدد الســجناء الذيــن يظهــرون الدعــم لتنظيــم
داعــش الــذي فقــد كل األراضــي التــي ســيطر عليهــا ذات يــوم
يف العــراق وســوريا وتقلصــت قدرتــه علــى توجيــه الهجمــات
اخلارجيــة ضــد الغــرب إلــى حــد كبيــر بســبب االســتنزاف الــذي
تعــرض لــه يف األفــراد واملــوارد ،ورغــم ذلــك ال يــزال التنظيــم
يحتفــظ بنيتــه لتنفيــذ هجمــات إرهابيــة يف الغــرب باالعتمــاد
علــى أعضائــه الســابقني ،مبــن فيهــم املســجونون حال ًيــا
واملتعاطفــون معــه يف أوروبــا.

ويرجــع االنخفــاض يف عــدد الهجمــات اإلرهابيــة (اجلهاديــة)
التــي مت تنفيذهــا يف االحتــاد األوروبــي جزئيــاً إلــى عمليــات
فعالــة إلنفــاذ القانــون واالســتخبارات ،ويتضــح ذلــك مــن العــدد
الكبيــر نســب ًيا مــن الهجمــات الفاشــلة املبلــغ عنهــا .يف ســبتمبر
 ،2018علــى ســبيل املثــال ،جنحــت هولنــدا يف إحبــاط هجــوم
كبيــر خطــط لــه ســبعة رجــال ســبق القبــض علــى ثالثــة منهــم
حملاولتهــم الســفر إلــى اخلــارج كمقاتلــن إرهابيــن أجانــب.
ويف عــام  2018لــم تبلــغ غالبيــة الــدول األعضــاء يف االحتــاد
األوروبــي عــن أي هجمــات إرهابيــة (جهاديــة) نفذتهــا جماعات،
ورغــم ذلــك كانــت هــذه الــدول علــى درايــة بالتهديــدات احملتملــة

عدد املقبوض عليهم ممن يسمون باإلرهابيني اجلهاديني
بني عامي  2014و  2018يف بلدان االحتاد األوروبي
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