
منظور تحليلي
رؤى خب�ي بشأن قضايا السياسات الآنية C O R P O R A T I O N

عندما يس�ي الجهاديون عائدون إىل أوطانهم. 
ي الذي يشكله المقاتلون الغربيون العائدون من سوريا والعراق.  رها�ب التهديد الإ

)Brian Michael Jenkins ز )بريان مايكل جنكي�ز

ن الذين تسللوا ع ن الغربي�ي ىل الرغم من عدم وضوح أعداد المقاتل�ي

ي كٍل من سوريا والعراق إلّ أن مسؤوىلي 
لالنضمام إىل جبهات الجهاد �ن

ن إنــمــّـا  ن يعتقدون أن مثل أولئك المقاتل�ي رهاب الأمريكي�ي مكافحة الإ

. فالبعض سوف يُقتلون  يشكلون تهديداً واضحـًا وقائمـًا لالأمن الأمريكي

ق الأوسط، أمــّـا البعض الآخــر  ي ال�ش
أثناء القتال، والبعض سوف يختار البقاء �ن

فسوف يعود للوطن أك�ش تطرفـاً وعزماً عىل مواصلة مــا بدأه من حمالت عنف. كما 

ي سوريا والعراق إنــمــّـا يزيد أيضاً من المخزون المتاح أمام مخططي 
أن تواجدهم �ن

رهابية من جوازات سفر غربية و"وجوه غربية جديدة" يمكنهم حشدها  العمليات الإ

لتـنـفـيــذ عمليات إرهابية ضـّد الغرب. 

ي سوريا؟ تش�ي التقديرات إىل أن مــا 
ف الذين ذهبوا للقتال �ف كم عـــدد الأمريكي�ي

يصل إىل 15,000 من الأجانب قـّد سافروا إىل سوريا والعراق للقتال ضـّد الحكومة هناك 

ين الأول  ي الدول الغربية.1 فاعتباراً من ت�ش
ي ذلك مــا يربو عىل 2,000 من مواط�ن

بما �ن

ي رصد 20 أمريكياً قـّد حاولوا أو تمكنوا بالفعل من الذهاب إىل 
2014، تم بشكل عل�ن

ي القتال الدائر هناك. )لالطالع عىل قائمة بالأسماء ومزيد من 
سوريا أو العراق والمشاركة �ن

. إذ تش�ي مصادر بالمخابرات  ّ التفاصيل، انظر الملحق.( وهذا بالتأكيد ليس العدد الُكـىلي

. فـقـّد رّصح السيد )جيمس  ن الأمريكية إىل أنه تم رصد نحو 100 أو أك�ش من الأمريكي�ي

ي مقابلة أجريت يوم 
، �ن كومي James Comey(، مدير مكتب التحقيقات الفيدراىلي

ين الأول 2014، بأن المكتب قـّد تمكن من تحديد هوية "مــا يقدر بنحو  الخامس من ت�ش

ي القتال 
ن �ن رهابي�ي ن الذين كانوا يشاركون ضمن صفوف الإ اث�ن ع�ش شخصاً" من الأمريكي�ي

ين ممن يـألفون نمط التقارير  ي سوريا )كومي، 2014(. ولـقـّد جاء تعليقه مفاجئاً للكث�ي
�ن

الستخباراتية إلّ أنه ُربــّـمــَــا كان يش�ي بدقة إىل فئة محددة بدقة من الأشخاص الذين 

ي صفوف جماعات إرهابية 
كان من المعروف وقت إدلئه بهذا الترصيح أنهم يقاتلون �ن

ي سوريا. إلّ أنه لو كان لنا أن نحتسب جميع الذين حاولوا أو ذهبوا بالفعل إىل 
معينة �ن

سوريا أو العراق لالنضمام لتشكيالت الثوار المختلفة هناك، والذين تم القبض عىل 

ي القتال، وعاد بعضهم 
البعض منهم عــنـد مغادرته البالد، ولقي البعض منهم مرصعه �ن

اً.  ّ كث�ي الآخــر إىل وطنه، لزاد العدد الُكـىلي

ن الذين سبق لهم  ي التعامل مع الأمريكي�ي
ة سابقة �ن وتمتلك الوليات المتحدة خ�ب

التوجه إىل جبهات جهادية أخـرى. وبعيداً عن أولئك الذين ذهبوا أو حاولوا الذهاب إىل 
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سوريا منذ عام 2012، ومن المعروف أن نحو 100 أمريكي كانوا عىل صلة أو حاولوا 

ها من  ي أفغانستان وباكستان والصومال واليمن وغ�ي
التصال بالجماعات الجهادية �ن

ن عامي 2000 و 2014. وتاريخهم يوفر بعض  ة مــا ب�ي بقاع الأرض الأخـرى خالل الف�ت

ات عن التهديد الذي يشكله أولئك الذين يذهبون إىل سوريا والعراق. وتمتلك  المؤ�ش

ن العائدين من جبهات جهادية. وقـّد تجاهلت  ي التعامل مع المقاتل�ي
ة �ن أوروبا أيضاً الخ�ب

 . النقاشات الحالية ذلك الأمر إىل حـّد كب�ي

ن قـّد تختلف عن الفئات  ن الجهادي�ي  ومن المؤكد أن الفئة الحالية من المتطوع�ي

السابقة من حيث مستوى تمسكهم بالفكر الجهادي وانجذابهم إىل العنف المطلق 

ي يكونوا قـّد اكتسبوها. فـقـّد 
كدافع للتطوع، فضالً عن مستوى المهارات العسكرية ال�ت

ي سوريا والعراق كأحد الأمور 
ورد ذكر اكتساب مهارات صنع القنابل والمهارات القتالية �ن

ي تدعو إىل القلق بشكل خاص، غ�ي أنه ل يجب المبالغة بشأن أهمية المهارات 
ال�ت

رهابية. فبالكاد كان لأّي من منفذي هجمات الحادي ع�ش  ي تنفيذ الهجمات الإ
القتالية �ن

 Nidal ة قتالية. كذلك فإن الرائد )نضال حسن ي الوليات المتحدة أي خ�ب
من أيلول �ن

ي الوليات 
ي ترعرع �ن ، وهــو إرها�ب ي الجيش الأمريكي

ن �ن Hassan(، أحـد الأطباء النفسي�ي

ي قاعدة )فورت هود 
المتحدة وكان قـّد أطلق النار عىل 44 من زمالئه من الجنود �ن

Fort Hood( بولية تكساس مما أسفر عن مرصع 13 منهم، حيث لم يكن لديه 

ي حوادث إطالق النار  ة قتالية أو تدريب عىل القتال )وكذلك حال أغلب مرتك�ب أي خ�ب

ء الأك�ش أهمية هنا فهو التدريب  ي
ي الوليات المتحدة الأمريكية(. أمــّـا ال�ش

الجماعية �ن

العمىلي عىل صنع العبوات الناسفة. 

ي تم 
مــا الذي يمكن عمله للحـّد من هذا التهديد؟ هناك عـــدد من التداب�ي ال�ت

ق  ن لمنطقة ال�ش ن الغربي�ي ي الخارج لوقف تدفق المتطوع�ي
تنفيذها أو دراسة تنفيذها هنا و�ن

ي 
الأوسط ومنع عودتهم منها. وتشمل تلك التداب�ي حشد الجاليات الإسالمية للمشاركة �ن

ن جديدة تجرّم ح�ت محاولة  ، وتمرير قوان�ي ن الجهود المبذولة للحـّد من تجنيد الجهادي�ي

النضمام للجماعات الجهادية، وإلغاء جوازات سفر أولئك الذين يغادرون إىل الخارج 

ي القتال، وإقناع دول خط المواجهة، مثل تركيا، بمنع عبورهم من وإىل سوريا 
للمشاركة �ن

ن العائدين.  اض المقاتل�ي ن التعاون وتنسيق الجهود الستخباراتية لرصد واع�ت والعراق، وتحس�ي

وقـّد جرّمت الوليات المتحدة الأمريكية بالفعل تقديم الدعم المادي لأّي 

منظمة إرهابية بما يشمل النضمام أو ح�ت محاولة النضمام لمثل هذه المنظمات. وعىل 

ي إيقاف جوازات السفر الأمريكية لدواعي الأمن 
الرغم من أن السلطة التنفيذية لديها الحـّق �ن

ي ذلك لمنع 
دارة متشددة �ن القومي، إلّ أنه ليس من الواضح إىل أي مدى سوف تكون الإ

ي الوليات المتحدة الأمريكية الذين يسافرون إىل الخارج من العودة إىل البالد، وهــي 
مواط�ن

ي الوليات المتحدة الأمريكية إىل 
ي أوروبا. ومع ذلك، فـقـّد دعا البعض �ن

فكرة تم طرحها �ن

ة الذي يسمح لحامىلي جوازات السفر الأوروبية وجوازات سفر  عفاء من التأش�ي وقف برنامج الإ

ة.  ي الوليات المتحدة بدون تأش�ي
بعض البلدان الأخـرى بدخول أرا�ن

. فالبعض  ول يزال موضوع مدى كفاية تلك التداب�ي من عدمه مثار جدل كب�ي

سالمية" عىل الفور، فإنها سوف تتمدد وتهاجم  يرى أنه مــا لم يتم سحق "الدولة الإ

ي عقر دارهم ل محالة. ويذهب أنصار هذا الرأي إىل أن الجهود 
ن �ن الأمريكي�ي

رهابية الجديدة.  الستخباراتية لن تكفي لإجهاض الهجمات الإ

وري اتخاذ إجراء عسكري للحيلولة دون وقوع هجمات إرهابية  هل من ال�ف

ن العائدين هــو أحـد الأولويات  ف العائدين؟ إن رصد المقاتل�ي عىل أيدي المقاتل�ي

ي كٍل من أوروبا والوليات المتحدة الأمريكية إلّ أن العتماد عىل جهود 
الستخباراتية �ن

اض عودتهم وحدها قـّد يكون أمـراً محفوفـاً بالمخاطر. 2 ومع ازدياد عـــدد  إع�ت

ن الذين يغادرون إىل سوريا والعراق، ذهب البعض إىل القول بأنه من  ن الغربي�ي المتطوع�ي

ن لمالذات آمنة من المؤكد ل  وري القيام بعمل عسكري يحول دون إنشاء الجهادي�ي الرصن

ز العائدين هــو من االأولويات االستخباراتية  إن رصد المقاتل�ي

اض  ي كٍل من أوروبا والواليات المتحدة لكن االعتماد عىل اع�ت
�ز

طريقهم وحده قـّد يكون أمـراً محفوفاً بالمخاطر. 
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ي المستقبل. ولـقـّد جاء 
رهابية �ن محالة أنها قـّد تتحول إىل قواعد لنطالق العمليات الإ

ي صيف عام 2014 وإعالن قيام "الدولة 
التمدد الجهادي المفاجئ إىل شمال العراق �ن

رهاب. مما دفع الوليات  أ جديدة لالإ سالمية" هناك ليؤكد المخاوف من نشوء مخا�ب الإ

ي آب 2014، 
ي العراق �ن

ن �ن بات جوية ضـّد قوات الجهادي�ي المتحدة الأمريكية إىل شن رصن

حيث بدأت حملة القصف كجهود من ناحية إنسانية بحتة للحيلولة دون وقوع 

 . ن ي فرّت هاربة أمام تقدم قوات الجهادي�ي
المزيد من المجازر بحـّق الأقليات الدينية ال�ت

ي أيلول، اتسع نطاق تلك الجهود لتتحول إىل جهود دولية شاركت فيها دول عربية 
و�ن

" القوة الجهادية الأك�ش وحشية  ي النهاية تدم�ي
وغربية عىل السواء هدفت إىل "دحض، و�ن

ي العراق والشام، وبوجه عام دحض وتدم�ي 
سالمية �ن ي الدولة الإ

والأ�ع نمواً المتمثلة �ن

ي سوريا والعراق. والنجاح 
ي تقاتل من أجل إقامة دولة إسالمية �ن

جميع المجموعات ال�ت

ي هذه المهمة من شأنه القضاء عىل أك�ب تهديد لأمن المنطقة برمتها. وعىل كـُـلِّ 
�ن

ن  ي المستقبل عىل أيدي الرعايا الغربي�ي
الأحوال، فـقـّد جاء خطر وقوع هجمات إرهابية �ن

ي سوريا والعراق كذريعة رئيسية للتحرك 
ن �ن ي صفوف الجهادي�ي

الذين يقاتلون الآن �ن

ي كسب تأييد الرأي العام. 3 وعىل الرغم من أنه يبدو 
العسكري، كما كان عامالً رئيسياً �ن

أن بدء التحرك العسكري قـّد حسم الجدل بشأن استخدام القوة العسكرية، إلّ أن 

البعض يعتقد أن الحملة الجوية الحالية ليست كافية وأنها يجب أن تكون مصحوبة 

بتدخل قوات برية ح�ت تكون فــعــّـالة. 

ين إىل أن  إلّ أن هناك آخــرون يعارضون وصف التهديد عىل هذا النحو، مش�ي

ي سوريا والعراق هــو 
ي صفوف الجماعات الجهادية �ن

ن الذين يقاتلون �ن عـــدد الأمريكي�ي

اً، بل  عـــدد صغ�ي للغاية، كما أن عـــدد المحتمل رجوعهم هــو أصغر من ذلك كث�ي

أن عـــدد الذين يعودون دون اكتشافهم هــو عدد أصغر من ذلك أيضاً. وعىل كـُـلِّ 

ن أجانب.  ورة وجود مقاتل�ي رهابية ل تتطلب بالرصن الأحوال، فكما رأينا فإن الهجمات الإ

ي سيؤدي  ويضيف معارضو التحرك العسكري أيضاً أن التدخل العسكري الأجن�ب

. ففي الوقت الراهن يتدفق المقاتلون من الغرب إىل  ي رها�ب فقط إىل استثارة النتقام الإ

ي 
ن �ن ن المقيم�ي ض�ي ن المف�ت ي خفض تعداد المحارب�ي

ي �ن ق وهــو مــا له تأث�ي إيجا�ب ال�ش

أوروبا والوليات المتحدة الأمريكية. ويمكن أن يؤدي التدخل العسكري إىل عكس اتجاه 

ن لالنتقام. وكنتيجة للقصف،  ن المتعطش�ي ن الغربي�ي هذا التدفق وانتشار المتطوع�ي

ي 
ها من الجماعات الجهادية الأخـرى �ن ي العراق وسوريا وغ�ي

سالمية �ن صارت الدولة الإ

سوريا والعراق تنظر إىل الوليات المتحدة باعتبارها خصمها الرئي�ي والعائق الأساسي 

أمام تحقيق أهدافها. لذا من المتوقع أن يقوموا بهجوم مضاد. كما قـّد يدفع التدخل 

ن الآخــرين سواء خارج أو داخل الوليات المتحدة إىل  العسكري الأمريكي أيضاً الجهادي�ي

تـنـفـيــذ هجمات إرهابية. 

 ، ن الي�ي ، والس�ت ن ن – الأوروبي�ي ن الغربي�ي ومن الواضح أن الكم الهائل من المتطوع�ي

ي كٍل من سوريا والعراق إنــمــّـا 
ن – الذين انضموا إىل الجبهات الجهادية �ن والأمريكي�ي

يمثلون مستوى خطر جديد يُضاف إىل المخاوف الأمنية المتصاعدة منذ الهجمات 

ي الحادي ع�ش من أيلول عام 2001. ومن أجل فهم طبيعة مثل هذا 
رهابية �ن الإ

الخطر المضاف بصورة أفضل، يبدأ هذا التقرير باستعراض لنشوء وتطور التهديد 

ي منذ هجمات الحادي ع�ش من أيلول ثـُـمَّ ينتقل لتناول المخاوف الحالية  رها�ب الإ

رهابية المحتملة. ثـُـمَّ  ي ذلك بعض السيناريوهات الإ
ن العائدين، بما �ن بشان المقاتل�ي

ي 
ن �ن ض�ي ن المف�ت ة الوليات المتحدة مع المحارب�ي ي استعراض خ�ب

يستمر التقرير �ن

ي النضمام إىل الجبهات الجهادية بالخارج وترصفاتهم 
ي ممن حاولوا أو نجحوا �ن

الما�ن

عــنـد عودتهم لوطنهم، مع مقارنتهم بحفنة من أولئك الذين غادروا مؤخراً إىل 

ن التجارب الأمريكية  سوريا والعراق. ثـُـمَّ ينتقل التقرير بـعــد ذلك لعقد المقارنة ب�ي

(. ثـُـمَّ نختتم بمناقشة لما يمكن  ة )حيث تواجه أوروبا مشكلة أك�ب والأوروبية الأخ�ي

عمله للتصدي لمثل هذا التهديد.4

فعىل الرغم من أنه يبدو أن بدء العمل العسكري قـّد حسم 

الجدل بشأن استخدام القوة العسكرية إالّ أن البعض يرى أن 

ـالة  ـّ الحملة الجوية الحالية ليست كافية وأنها لكي تصبح فــعـ

يجب أن تكون مصحوبة بن�ش قوات بّرية عىل االأرض. 
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ورة لأحداث جارية بالفعل. لهذا ننبه القارئ سلفـاً بما  د بالرصن وهــو تـقـيـيـم مـُـعـقــَـّ

 . ن ي تعكس الحذر وعدم اليق�ي
ة ال�ت ط والستثناء والستدراك الوف�ي سوف يصادفه من عبارات ال�ش

ي مصحوبـاً بتنبيه، وكـُـّل سطر ختام تعلوه عالمة إيضاح نجمية الشكل. 
فكـُـّل استنتاج يأ�ت

نشوء وتطور التهديد

رهابية العالمية  ن مع تطور الحملة الإ رهابية عىل مـّر السن�ي ت تصورات التهديدات الإ تغ�ي

المستوحاة من فكر الجهاد العنيف الذي يتبناه تنظيم القاعدة. ففي الأيام الحماسية 

ة هجمات الحادي ع�ش من أيلول، ركزت المخاوف عىل إمكانية وقوع  ي أعقبت مبا�ش
ال�ت

رهابية الموجهة مركزيـاً والأوسع نطاقــاً – أي تكرارات الحادي ع�ش من  الهجمات الإ

أيلول الجديدة. فـقـّد ساور البعض القلق بشأن إمكانية أن يكون تنظيم القاعدة قـّد 

تمكن بالفعل من ت�يب جيش كامل من "الخاليا النائمة" إىل داخل الوليات المتحدة – 

ي رسائل )أسامة بن 
ي �ن

كاحتياطي خفّي جاهز لأن يتم تنشيطه من خالل تعليمات مشفرة تأ�ت

لدن Osama bin Laden( الدورية للجمهور. لكن ثـَـبـُـَت أنه لم يكن هناك أي جيش 

ي البالد 
من الخاليا النائمة عىل الرغم من أن العديد من عنارص القاعدة كانوا موجودين �ن

بالفعل، ولكن بالنظر إىل أن خاطفي الطائرات خالل هجمات الحادي ع�ش من أيلول كانوا 

ي الوليات المتحدة يراقبون الإجراءات الأمنية ويرتادون مدارس تعليم 
قـّد امضوا شهوراً �ن

ان، ويعدون لهجومهم، ل يجوز القول بأن مثل هذا القلق كان غ�ي منطقي.5  الط�ي

ثـُـمَّ أن كالً من محاولة تخريب إحـدى الطائرات المتجهة إىل الوليات المتحدة 

ي وقت لحق من عام 2001، 
الأمريكية عىل يدي مـن عــُـرف باسم "مـُفجـِّر الحذاء" �ن

ي قام بها من عــُـرف باسم " مـُفجـِّر المالبس الداخلية" بعدها بثمانية 
والمحاولة المماثلة ال�ت

ن الذين  ن النتحاري�ي أعوام، إنــمــّـا قـّد زادت من احتدام المخاوف بشأن فرادى المهاجم�ي

ن بعبوات ناسفة متطورة يمكنها الإفالت من أجهزة  رهابي�ي يزودهم صانعي القنابل من الإ

ي الهواتف المحمولة 
ة إىل زيادة التدقيق �ن الكشف عن المتفجرات. كذلك تش�ي الدعوات الأخ�ي

ي بعض المطارات إىل استمرار هذا القلق. 
ونية الأخـرى �ن لك�ت ها من الأجهزة الإ وغ�ي

ة  ي تقودها الوليات المتحدة الأمريكية ضـّد تنظيم القاعدة إىل بع�ش
وقـّد أدت الحملة ال�ت

معسكراته التدريبية، ومطاردة جموعه إىل خارج أفغانستان، والقضاء عىل قياداته، بينما أدت 

ن أجهزة  الجهود الستخباراتية الأمريكية المكثفة، ومستوى التعاون الدوىلي غ�ي المسبوق مــا ب�ي

ي جميع أنحاء العالم، إىل جعل بيئة العمل المحيطة 
المخابرات ومنظمات إنفاذ القانون �ن

بتنظيم القاعدة بيئة أك�ش عدائية. وبحلول عام 2006، لم يعد تنظيم القاعدة قادراً عىل شّن 

رهاب، لم تتمكن مع ذلك من أن  ي الغرب. غ�ي أن حملة مكافحة الإ
ي كب�ي �ن أي هجوم إرها�ب

اتيجيته  ي الجهادي إىل تغي�ي هيكله واس�ت رها�ب توهن عزيمة تنظيم القاعدة. بل عمد التنظيم الإ

ليتس�ن له مواجهة الظروف الجديدة. وأصبح التنظيم يتحىل بمزيد من الالمركزية، وأصبح أك�ش 

اعتمـاداً عىل مــا يتس�ن له حشده أو عىل مــا يلهم به الآخــرين ليفعلوه. 

ي اليمن، هــو من 
ي شبه الجزيرة العربية، التابع لتنظيم القاعدة �ن

وكان تنظيم القاعدة �ن

ي الأعوام 2009 و2010 و2012 لتخريب الطائرات التجارية 
يقف وراء المحاولت المتكررة �ن

المتجهة إىل الوليات المتحدة الأمريكية. كما أن )أنور العولقي Anwar al-Awlaki(، وهــو 

ي شبه الجزيرة العربية ومن مواليد الوليات المتحدة الأمريكية 
أحـد قادة تنظيم القاعدة �ن

ن الذين  ن الأمريكي�ي رهابي�ي ي تطرف عـــدد من الإ
الفارين إىل اليمن، قـّد لعب دوراً رئيسياً �ن

ي الوليات المتحدة الأمريكية بمن فيهم المدعو )نضال حسن(. كما أطلق 
نشأوا وترعرعوا �ن

ي شبه الجزيرة العربية مجلة "إنسباير Inspire" وهــي مجلة خادعة تصدر 
تنظيم القاعدة �ن

. وكان  ن ن المحلي�ي رهابي�ي ل مصدر إلهام وتوجيه لالإ نت تــُـمـَـثـِـّ ن�ت ية عىل الإ ن نجل�ي باللغة الإ

مؤسس مجلة "إنسباير Inspire" هــو )سم�ي خان Samir Khan(، وهــو شاب سعودي 

ي الوليات المتحدة.6 
نشأ وترعرع �ن

رهاب بالتبعية من إطالق الهجمات الموجهة  وهكذا تحول اهتمام حملة مكافحة الإ

ن الذين ترص  ن المحلي�ي رهابي�ي مركزيـاً إىل مكافحة جهود تنظيم القاعدة المكثفة لتجنيد الإ

وبحلول عام 2006، لم يعد تنظيم القاعدة قادراً عىل شّن 

رهاب،  ي الغرب. غ�ي أن حملة مكافحة االإ
ي كب�ي �ز أي هجوم إرها�ب

لم تتمكن مع ذلك من أن توهن عزيمة تنظيم القاعدة.
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ي واشنطن عىل تسميتهم "بالذئاب المنفردة". وعىل 
عالم مثلما يرص البعض �ن وسائل الإ

ي كان تنظيم القاعدة يقوم بها ع�ب 
كـُـلِّ الأحوال، لم تنجح عمليات الستقطاب ال�ت

ن  ض�ي ن المف�ت ي حشد عـــدد ضئيل للغاية من المحارب�ي
ي الوليات المتحدة سوى �ن

نت �ن ن�ت الإ

الذين ثـَـبـُـَت كون أن معظمهم ل يتمتعون بمستوى عاٍل من الخطورة عىل الإطالق 

ي بعض الأحيان مصدر تهديد. وعىل الرغم من أن الجماعات التابعة لتنظيم 
وإن ظلوا �ن

ي كٍل من اليمن وشمال أفريقيا قـّد ظلت نشطة، إلّ أن نشاط قيادتهم المركزية 
القاعدة �ن

ء.  قـّد تضاءل إىل مجرد التحريض، ويبدو أن ذلك كان له مردود سي

فـقـّد منحت الثورات العربية لتنظيم القاعدة متنفسـاً جديداً – وفرصة ليؤسس 

ق الأوسط، ول سيما  ي جميع أنحاء شمال أفريقيا وال�ش
لنفسه من جديد موطئ قدم �ن

ي سوريا حيث انضمت الجبهات الجديدة للقاعدة تحت لواء التمرد ضـّد حكومة )بشار 
�ن

ن من  ي استقطاب المتطوع�ي
الأسد Bashir al-Assad(.7 و�عان مــا بدأ هذا التمرد �ن

ي 
ن الذين ذهبوا للقتال �ن البلدان الأخـرى، مما آثـار مخاوف بشأن عودة أولئك المتطوع�ي

ي نهاية المطاف. 
سوريا إىل أوطانهم مرة أخـرى �ن

القلق الحالي

ن 12,000 إىل 15,000  تش�ي التقديرات بحلول منتصف عام 2014 إىل أن مــا ب�ي

ي سوريا أغلبهم تم اجتذابه إىل 
ي قـّد انضموا إىل الجماعات المتمردة �ن مقاتل أجن�ب

سالمية  فروع تنظيم القاعدة. ومع ذلك، فالبعض منهم قـّد انضم لتنظيم "الدولة الإ

ي 
سالمية �ن ي العراق والشام" المنافس لتنظيم القاعدة.8 فإعالن تنظيم "الدولة الإ

�ن

ن  ي إثارة موجة من الحماسة ب�ي
سالمية مؤخراً قـّد تسبب �ن العراق والشام" إقامة الدولة الإ

ي جميع أنحاء العالم وصار التنظيم يستقطب المزيد 
ن �ن صفوف المتشددين السلفي�ي

ّ قـّد  من المجندين الأجانب. فـقـّد أورد أحدث تقارير الأمم المتحدة أن الرقم الُكـىلي

.)2014 ،"Ackerman بلغ 15,000 )انظر "آكرمان

ن  ن إنــمــّـا يأتون من البلدان العربية، إلّ أنهم يضمون ب�ي ومعظم المتطوع�ي

اليا، والوليات المتحدة الأمريكية من الممكن  صفوفهم أيضاً أشخاص من أوروبا، واس�ت

ات إىل  ن بضع ع�ش ي أي مكان مــا ب�ي
. ويضم المقاتلون الغربيون �ن ن أن يكونوا جهادي�ي

 ،"Goldman وجولدمان Horowitz ن مــا يربو عىل 100 أمريكي )انظر "هوروي�ت

شانت Merchant"، 2014(. والأعداد مراوغة كما هــو الحال دائمـاً.  2014؛ و"م�ي

اً عن  ي سوريا والعراق الآن كث�ي
ن �ن ن الغربي�ي فبوجه عام، تزيد أعداد المتطوع�ي

ي 
ي �ن

ي أفغانستان إبـّان الحرب ضـّد الحتالل السوفي�ت
ي كانت عليها �ن

أعدادهم ال�ت

ي لها. ومع ذلك،  ثيو�ب ي أعقاب الغزو الإ
ي الصومال �ن

ين أو �ن الثمانينيات من القرن الع�ش

ن الذين غادروا البالد  ن هناك ليس أك�ب من العدد الإجماىلي لالأمريكي�ي فعدد الأمريكي�ي

لالنضمام لمختلف الجبهات الجهادية منذ هجمات الحادي ع�ش من أيلول. 

ن جيالً جديداً  ن فإن كـُـّل جبهة جديدة تؤمـِـّ اتيجي�ي اء الجهاد الس�ت ومن منظور خ�ب

، بما يضمن استمرار حركة الجهاد العالمي المستوحاة من فكر تنظيم القاعدة  ن من المقاتل�ي

ن  بال انقطاع. وهذا بدوره يث�ي مخاوف أمنية لدى الحكومات الغربية. فبعض المقاتل�ي

ن مما  ن ومحنك�ي ن مدرب�ي ي نهاية المطاف إىل أوطانهم وقـّد صاروا محارب�ي
سوف يعودون �ن

 . ن يزيد من احتمال التخطيط لمؤامرات إرهابية جديدة وزيادة مستوى كفاءة المهاجم�ي

ي الغالب ظاهرة عفوية أك�ش من كونها نتاج 
ن إىل سوريا �ن ن الغربي�ي وتبدو هجرة المتطوع�ي

ن الوافدين من البلدان الغربية  جهود تجنيد منظمة. وينطبق هذا بشكل خاص عىل المتطوع�ي

ي سوريا والعراق من خالل الأخبار ووسائل التواصل الجتماع. 
ن لس�ي الرصاعات �ن المتابع�ي

ي العراق والشام 
فزعماء مختلف جبهات القتال، بمن فيهم زعيم تنظيم الدولة الإسالمية �ن

)أبو بكر البغدادي Abu Bakr al-Baghdadi(، يصدرون الترصيحات والدعوات لستقطاب 

ن الموجودين  ن الغربي�ي ي من المتطوع�ي
ن الأجانب. إلّ أن أغلب التجنيد إنــمــّـا يأ�ت المتطوع�ي

ي من قنوات المعلومات الرسمية من تلك الجبهات. إذ يوفر أولئك 
ي البالد أك�ش مما يأ�ت

مسبقاً �ن

ي سوريا والعراق 
ز �ز ز الغربي�ي فبوجه عام، تزيد أعداد المتطوع�ي

ان  ـّ ي أفغانستان إب
ي كانت عليها �ز

اً عن أعدادهم ال�ت االآن كث�ي

ي الثمانينيات من القرن 
ي �ز

الحرب ضـّد االحتالل السوفي�ت

ي لها. ثيو�ب ي أعقاب الغزو االإ
ي الصومال �ز

ين أو �ز الع�ش
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، من خالل وسائل التواصل الجتماعي، معلومات تفصيلية حول مــا يحدث عىل  ن المتطوع�ي

الأرض ويوثقون تجاربهم الشخصية، ويحثون الآخــرين عىل النضمام إليهم، ويوفرون لهم 

ن مع الحركة الجهادية من  معلومات مفيدة حول كيفية الوصول إىل هناك. كما أن المتعاطف�ي

ن  نت إلّ أنهم ليسوا متورط�ي ن�ت ذوي النفوذ يقدمون لهم الدعم الروحي والتعزيز النف�ي ع�ب الإ

ن إىل جبهة القتال. وهذا تطور معتمد عىل التكنولوجيا يضعف من  ي تسهيل مرور المتطوع�ي
�ن

ن يقوي من دور التصالت الفردية. ومع ذلك، فـقـّد  ي ح�ي
دور اتصالت السلطات المركزية �ن

ي بدايته. 
ظهرت أدلة عىل وجود تسهيالت أك�ش تنظيمـاً، عىل الرغم من أن ذلك يبدو �ن

ون  . إذ يسافر المتطوعون الغربيون إىل تركيا ثـُـمَّ يع�ب ودخول سوريا ليس بالأمر العس�ي

ي يسيطر عليها المتمردون. ولم تفعل 
ة إىل المدن السورية ال�ت ن مبا�ش حدودها الجنوبية متجه�ي

ء يـُـذكر لوقف تدفق مثل أولئك  ي
ي تعهدت بإسقاط نظام )بشار الأسد(، أي سش

تركيا، ال�ت

ي دون ترتيبات 
ين منهم يأ�ت . وقـّد يكون لدى المسافرين بعض الأفضليات إلّ أن الكث�ي ن المتطوع�ي

مسبقة مع أي من الجماعات. وينصح الجهاديون الموجودون بالفعل داخل سوريا المسافرين 

ين  إليها بعدم الوفود إىل البالد دون وجود اتصالت مسبقة، غ�ي أن التقارير تش�ي إىل أن الكث�ي

كية الحدودية أو البلدات السورية ع�ب الحدود  إنــمــّـا يوطدون اتصالتهم عــنـد البلدات ال�ت

ن الوافدين  ن للمجموعات الجهادية فرائسهم من ب�ي ة، حيث يتصيد عنارص الرصد التابع�ي مبا�ش

ن من مختلف المجموعات أن  الجدد. ويبدو الحصول عىل العضوية أمـراً ميسوراً، ويجوز للمقاتل�ي

ي معركة واحدة مما يجعل تبديل المجموعات أمـراً ممكنـاً. 
يشاركوا �ن

ن جبهات التمرد السورية نمت قوة جبهة الجيش السوري الحـّر الأك�ش علمانية من  ومن ب�ي

ي البداية. كما تضخمت أعداده بمن انضم 
خالل حالت النشقاق عن الجيش السوري النظامي �ن

ن من سوريا والبلدان العربية المجاورة. إلّ أنه لم يجتذب  ن المتطوع�ي إىل صفوفه من المقاتل�ي

ن إلّ  ن الغربي�ي ي أعداد المقاتل�ي
نايد الملحوظ �ن ي ال�ت

. ولم يأ�ت ن ن الغربي�ي سوى القليل من المقاتل�ي

بـعــد أن استولت الجماعات الجهادية عىل الساحة و�عان مــا صار يتم النظر إليها عىل أنها 

اسة، مما يش�ي إىل أن الفكر الجهادي والتطلع إىل المغامرة كانا عامىلي  ن الأك�ش �ش تضم المقاتل�ي

ى، كجبهة  . وكانت الجغرافيا عامل آخــر. فأغلب الجبهات الجهادية الك�ب ن الجذب الرئيسي�ي

ن  ن المحلي�ي ي العراق والشام، قـّد امتالأت صفوفها بالمتطوع�ي
النـرُصة وتنظيم الدولة الإسالمية �ن

، ويعزى ذلك جزئيـاً إىل حقيقة  ن ن الغربي�ي والأجانب عىل السواء، بمن فيهم الكث�ي من المتطوع�ي

ي تسيطر عىل البلدات الواقعة عىل الحدود مع تركيا. 
أن هذه المجموعات هــي ال�ت

ي البداية تجاه التمرد خفوتاً ملحوظاً، 
ن شهد الحماس الذي أبداه الغرب �ن ي ح�ي

و�ن

ي 
كانت الجماعات الجهادية تعّول عىل استمرار الدعم الماىلي من جهات مانحة خاصة �ن

ممالك الخليج. وعمالً عىل اجتذاب الرعاة الأجانب، أظهرت الجماعات المقاتلة نفسها 

ن من المجموعات  ي صورة جماعات إسالمية محافظة. وأدى ذلك إىل نزوح المقاتل�ي
�ن

الأك�ش علمانية إىل الجماعات الجهادية حيث المال والسالح. وكان تنظيم الدولة 

ي العراق والشام يختلف عن الجماعات الجهادية الأخـرى من حيث أن 
سالمية �ن الإ

ي استوىل عليها خالل القتال 
ي من سيطرته عىل حقول النفط ال�ت

معظم إيراداته كانت تأ�ت

وعمليات النهب المنظمة. وهذا جعله أقل اعتمـاداً عىل الدعم الخارجي. 

ي العراق والشام، التنظيم الجهادي الأك�ش تطرف 
ويتفاخر تنظيم الدولة الإسالمية �ن

ن الأجانب  ي اجتذبت إىل صفوفه أك�ش المتطوع�ي
ي ال�ت

أيدولوجياً، بعرض مشاهد العنف الوح�ش

ي المستقبل 
ة أيضـاً عىل سلوك التنظيم �ن ميالً للعنف. وُربــّـمــَــا يؤثر وجودهم بأعداد كب�ي

ن يحاول  ي القرارات. ففي ح�ي
– فأصحاب الأيديولوجيات يحكمون، لكن السفاحون يؤثرون �ن

ي أعلن خضوعها للدولة الإسالمية بشكل أك�ش 
تنظيم الدولة جاهداً أن يحكم المناطق ال�ت

عدامات الجماعية وقطع الرؤوس، وعمليات الَصـلـْب  منهجية، نجده لم يتخىل عن نهج الإ

ي نفوس خصومه وجذب أعضاء جدد إليه. 
ي يستخدمها لبث الرعب �ن

ال�ت

ن للدماء، ممن ل يبدو أن  ن الأجانب المتعطش�ي وانضواء عـــدد كب�ي من المقاتل�ي

ي أي مجتمع سلمي، تحت لواء تنظيم الدولة سوف تكون له 
لهم أي مستقبل يـُـذكر �ن

سالمية أن تتمتع  ي أنه ل يمكن أبداً للدولة الإ
عواقبه عىل المدى الطويل. وهــو مــا يع�ن

ز جبهات التمرد السورية نمت جبهة الجيش السوري  ومن ب�ي

ي البداية من خالل حاالت االنشقاق عن 
الحـّر االأك�ش علمانية �ز

الجيش السوري النظامي. 
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بالستقرار. فالسفاحون إمــّـا أن يتم القضاء عليهم أو يجدوا لأنفسهم ميادين قتل 

ي مناطق أخرى. 
سالمية أو �ن جديدة عىل حدود الدولة الإ

الدوافع وراء السفر إل الخارج

ن من البلدان الأخـرى إىل سوريا والعراق لأسباب عديدة. فُربــّـمــَــا  يتوجه المتطوع�ي

نسانية – وخصوصاً  ي تقديم المساعدات الإ
يكون دافع البعض منهم هــو الرغبة �ن

ي تشنها الحكومة السورية ضـّد التمرد. وُربــّـمــَــا يكون 
لضحايا الحملة الوحشية ال�ت

ه من التنظيمات الجهادية الأخـرى  هذا الدافع قـّد تضاءل مع هيمنة تنظيم الدولة وغ�ي

ن الآخــرين اسم "السيـّاح  عىل المقاومة. ويجوز أن يـُطلق ععىل بعض المتطوع�ي

ون الحدود ويدخلون إىل سوريا إلّ أنهم يبقون بعيدين عن  الجهادييون" – فهم يع�ب

ي الوطن 
القتال ويلتقطون صوراً تذكارية شخصية ويتفاخرون بها أمام أصدقاءهم �ن

ع�ب وسائل التواصل الجتماعي. ومرة أخـرى يجوز أن يكون هذا الدافع قـّد تضاءل مع 

احتدام ِشـّدة القتال وسيطرة تنظيم الدولة عىل معظم البلدات الحدودية. 

ن الآن هــو التأثر بالفكر الجهادي  ومن المرجح أن يكون دافع أك�ش المتطوع�ي

وفرصة العيش فيما يرونه بمثابة دار خالفة إسالمية أصيلة. إذ تش�ي المعلومات الأولية 

. وهناك  ن ن الغربي�ي إىل أنه يبدو أن هذا الدافع هــو الذي يحرك معظم المتطوع�ي

ي يوفرها تنظيم الدولة. كما أوفدت 
آخــرين قـّد اجتذبتهم فرص العنف المطلق ال�ت

ي البلدان الأخـرى أعضاءها إىل سوريا والعراق للحصول عىل 
الجبهات الجهادية �ن

ي رصاعاتهم المستقبلية. 
ة القتالية ولإجراء اتصالت يمكن أن تفيدهم �ن التدريب والخ�ب

ن نراجع مبكراً  وتلك أسباب متنوعة. ويتبدى لنا نفس هذا القدر من التنوع ح�ي

ي الوليات المتحدة الأمريكية منذ هجمات الحادي ع�ش 
جميع أولئك الذين اعـُتقلوا �ن

من أيلول بتهم تـنـفـيــذ أو التخطيط لتـنـفـيــذ هجمات بالنيابة عن فكر تنظيم 

ي ذلك محاولت 
رهابية الجهادية، بما �ن القاعدة أو تقديم الدعم المادي للتنظيمات الإ

ات  ي الخارج. فـقـّد أبدى أولئك الذين تم اعتقالهم تعب�ي
النضمام للجبهات الجهادية �ن

، وقبول فكر الجهاد المسلح الذي يعتنقه تنظيم القاعدة  ي
يمان الدي�ن تنم عن الإ

ن عىل كـُـّل مسلم، وتصميم عىل الدفاع عن بلدانهم الأصلية  والتمسك به كفرض ع�ي

ضـّد الغزاة الأجانب أو الدفاع عن الإسالم ككل ضـّد عدوان الكـُفـّار أو النتقام من 

ي كث�ي من الحالت كان من المستطاع استنباط 
ي يشنها كـُفـّار الغرب. و�ن

الهجمات ال�ت

ي نضال ملحمي، والتعطش 
ي المشاركة �ن

وجود دوافع غ�ي معلنة تشمل الرغبة �ن

ن  ي إثبات المرء لذاته كمحارب. ويبدو أن الدافع لدى بعض الجهادي�ي
للمغامرة، والرغبة �ن

ن Jenkins"، 2011(. كما برزت  ي الصداقة الحميمة )انظر: "جينك�ن
ن يتمثل �ن ض�ي المف�ت

ين منهم  . ويمكن وصف الكث�ي ي
هم الذاتية�ت ي س�ي

الأزمات الشخصية أيضاً بشكل واضح �ن

بأنهم غ�ي أسوياء. والبعض منهم كان ساخطـاً عىل حياته بشكل واضح. وباستثناء 

ن  أولئك الذين يستجيبون للجاذبية الرصيحة للعنف المطلق، ل يبدو أن المتطوع�ي

ن  اً عن المتطوع�ي ن الذين يلتحقون بصفوف تنظيم الدولة يختلفون كثكث�ي الحالي�ي

الأوائل من حيث الدوافع. 

فالأشخاص يلتحقون بعالم الجهاد العنيف لأسباب شخصية. وقـّد عاد الصوماليون 

. ولقيت تلك القضية بعض  ن ، أعدائهم التاريخي�ي ن ثيوبي�ي إىل وطنهم الصومال لقتال الغزاة الإ

ل استثناًء أيضـاً. فليس هناك  الدعم من جانب جاليات الشتات الصومالية. بل كانت تــُـمـَـثـِـّ

ي أمريكا تشجع الحشد. لكنه النشاط الّ�ي الذي غالباً 
من دليل عىل أن الجاليات الإسالمية �ن

كة. فالمتطوعون  ي نقاشات مع الأصدقاء من ذوي الميول المش�ت
نت أو �ن ن�ت مــا يبدأ عىل الإ

ء مــا، عادة مــا يحاولون منعهم من المغادرة.  ي
ي سش

ن تشتبه عائالتهم �ن يخفون نواياهم. وح�ي

ي ينطبق أيضـاً 
ي الما�ن

ن �ن ض�ي ن المف�ت ويصاب الأصدقاء بالدهشة. فما انطبق عىل المحارب�ي

ن الذين يرحلون الآن إىل سوريا والعراق.  عىل المحارب�ي

ي العودة إىل بلدانهم الأصلية. 
ن الأجانب ليس لديهم النية �ن فبعض المتطوع�ي

ون  وقـّد يحلم بعضهم الآخــر بفتح جبهات جهادية جديدة حال عودتهم. والكث�ي

ات قتالية وأيضـاً تعطش لسفك الدماء.  منهم سوف يكتسب مهارات عسكرية وخ�ب

ز االآن هــو التأثر  ومن المرجح أن يكون دافع أك�ش المتطوع�ي

بالفكر الجهادي وفرصة العيش فيما يرونه بمثابة دار خالفة 

إسالمية أصيلة.
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ر نفسياً  وسوف يعود بعضهم وقـّد تحرر من الوهم. وقـّد يكون الكث�ي منهم قـّد ترصن

فه.  من جّراء مــا شاهده واق�ت

أهمية وجود نطاق محمي

ي بيئات معادية يجب عليهم 
رهابيون ملزمون بالعمل تحت الأرض �ن عادًة مــا يكون الإ

ضوا أنهم تحت المراقبة، ويجب عليهم أن يحتفظوا بوظائفهم العادية من  فيها أن يف�ت

ي أي أحـد 
ة، ول يمكنهم الثقة �ن ي مجموعات صغ�ي

أجل البقاء، ول يمكنهم اللتقاء إلّ �ن

وا الشكوك،  يصادفونه، ول يستطيعون الوصول بسهولة إىل المتفجرات دون أن يث�ي

وبالقطع ل يمكنهم التدرب عىل تفج�ي القنابل.

ن بدافع الخوف  ي المالذات الآمنة ل يصبحون معزول�ي
ن �ن رهابي�ي ومع ذلك فإن الإ

ونية ل  لك�ت والرتياب وبوسعهم اللتقاء والتواصل بحرية عىل الرغم من أن وسائل التصال الإ

ي يمكن فيها للوليات 
ي البلدان ال�ت

تزال تشكل خطورة خصوصـاً للقادة المرصودة هوياتهم �ن

المتحدة استخدام الطائرات بدون طيـّار أو تـنـفـيــذ عمليات خاصة. ويبقى المتسللون 

ي المالذات الآمنة، إلّ أنه ل يكون هناك سوى عـــدد قليل من 
يشكلون تهديداً ح�ت �ن

ن لالنقضاض وتـنـفـيــذ  ي الجوار متأهب�ي
ن �ن ن ول يوجد عمالء فدرالي�ي ين المحتمل�ي المخ�ب

ن إطالق النار واكتساب وممارسة مهارات صنع القنابل.  رهابي�ي عمليات العتقال. وبوسع الإ

ن أن يجتمعوا سويـاً  رهابي�ي ة من الإ ولعل أهم منافع المالذات الآمنة أن بمقدور أعداد كب�ي

ي العمليات الالحقة. 
نامهم وينشئوا صالت تكون نافعة لهم �ن ليعززوا من ال�ت

ي تقع حاليـاً تحت سيطرة فروع تنظيم 
ي ال�ت

وعىل الرغم من أن مساحات الأرا�ن

ي سوريا والعراق ل تزال عـُـرضـَـة للهجوم، إلّ أنها توفر قدراً من السالمة 
القاعدة �ن

ن الوحيدين  . ومع ذلك فإن سوريا والعراق ليستا المالذين الآمن�ي ن ن الجهادي�ي رهابي�ي لالإ

ي توفر لهم 
ن عدداً من المالذات ال�ت رهابي�ي . فالرصاعات المستمرة تمنح الإ ن للجهادي�ي

ي كث�ي من أجزاء الصومال، وأجزاء من اليمن، ومنطقة القبائل 
درجات متفاوتة من السالمة �ن

ن  ي كانت جميعها معاقل للجهادي�ي
ي باكستان، وأجزاء من أفغانستان والجزائر، وال�ت

�ن

لسنوات عديدة. وبالإضافة إىل ذلك، فـقـّد تحولت لـيـبـيا، وأجزاء من منطقة )الساحل 

يا إىل مالذات إرهابية وعرة جديدة. لكن هناك عـــدد أك�ب بكث�ي  Sahel( وشمال نيج�ي

ي كٍل من سوريا والعراق. 
ن الأجانب �ن من المقاتل�ي

ي العراق أن 
ويرى المؤيدون للتدخل العسكري المبا�ش للوليات المتحدة �ن

عىل الوليات المتحدة تدم�ي تنظيم الدولة قبل أن يتمكن الجهاديون من "تدعيم" 

ي العديد من الأمور المختلفة. فـقـّد 
معاقلهم الجديدة. وهذا "التدعيم" قـّد يع�ن

ن أن ينظموا أنفسهم بصورة أفضل وأن  ي أنه سوف يكون بوسع الجهادي�ي
يع�ن

ي أنه مع مرور الوقت سوف 
ي استولوا عليها مؤخًرا. أو قـّد يع�ن

ي ال�ت
يستمسكوا بالأرا�ن

ي غزة. 
ن مواقعهم العسكرية مثلما فعلت حركة حماس �ن رهابيون بتحص�ي يقوم الإ

ن وراءهم فـقـط  ي القضاء عىل الأقليات من السكان أو طردهم مخلف�ي
أو قـّد يع�ن

ي نهاية المطاف لمشاركتهم 
ن أن بوسعهم استمالتهم �ن أولئك الذين يحسب الجهادي�ي

ايد  ن ن سوف يفرضون سلطانهم عىل نحو م�ت ي أيضاً أن الجهادي�ي
تعصبهم. أو قـّد يع�ن

ي 
اً مــا أثار ردود فعل سلبية �ن ، عىل الرغم من أن ذلك كث�ي ن عىل السكان المحلي�ي

ي أن الجماعات الجهادية سوف تكتسب مظاهر الدولة ذات 
. أو قـّد يع�ن ي

الما�ن

ي سوف يكون من الأصعب مهاجمتها، عىل الرغم من أن ذلك لم يوفر 
السيادة، وال�ت

ي أفغانستان. 
حماية تـُذكر لحكومة طالبان �ن

ي تث�ي مخاوف الحكومات الغربية
رهابية ال�ت السيناريوهات الإ

ي سوريا والعراق عــّدة تهديدات 
يشكل المقاتلون الغربيون العائدون الذين تدربوا �ن

مختلفة. فالسيناريو الأك�ش إثارة للمخاوف هــو السيناريو المشابه لهجمات الحادي ع�ش 

ي البداية للقتال 
ن الذين ذهبوا �ن ن الغربي�ي من أيلول الذي تعود فيه مجموعة من المتطوع�ي

ي تقع حاليـاً تحت 
ي ال�ت

وعىل الرغم من أن مساحات االأرا�ز

ـة  ـَ ـرض ـُ ي سوريا والعراق ال تزال ع
سيطرة فروع تنظيم القاعدة �ز

. ز ز الجهادي�ي رهابي�ي للهجوم، إالّ أنها توفر قدراً من السالمة لالإ
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ي 
ى �ن ن لتـنـفـيــذ عملية إرهابية ك�ب ن ومدعوم�ي ي سوريا أو العراق إىل أوطانهم مدرب�ي

�ن

ذن بالقيام بهجمة  ي تنظيم القاعدة الإ
الغرب. ففي عام 2009، أصدر المسؤولون �ن

ن سبق لهم الذهاب إىل باكستان  ض أن يقوم بتنفيذها ثالثة أمريكي�ي إرهابية كان يف�ت

ي أفغانستان. حيث قام تنظيم القاعدة بإمداد نجيب هللا زازي 
لالنضمام لحركة طالبان �ن

)Najibullah Zazi( قائد المجموعة بالسالح وتوجيهات صنع القنابل من أجل الهجوم 

ر له النجاح لكان سيظل أد�ن بفارق كب�ي من مستوى هجمات الحادي  الذي لو كان قــُدِّ

ي 
ع�ش من أيلول. وعــنـد عودته إىل الوليات المتحدة قام )زازي( ببناء العبوات الناسفة ال�ت

ي هجوم انتحاري عىل قطارات أنفاق مدينة نيويورك. غ�ي أنه تم 
نم استخدامها �ن كان يع�ت

 . ن ض�ي ن المف�ت الكشف عن خيوط المؤامرة وإدانة ثالثة من المهاجم�ي

ي سيناريو "مفجر الحذاء"، والذي 
وأحد الأشكال الأخـرى للتهديد المحتمل تتمثل �ن

نهم للقيام بمهمة انتحارية تستهدف  يتم فيه انتقاء واحداً أو أك�ش من الأفراد وتجه�ي

ان بسبب احتمالية وجود جهد  ة حول أمن الط�ي الغرب. وقـّد جاءت المخاوف الأخ�ي

ي سوريا لتـنـفـيــذ 
ن �ن ن لتنظيم القاعدة والجهادي�ي ن صانعي القنابل المنتم�ي ك ب�ي مش�ت

ي 
ن من ولية فلوريدا �ن ن الأمريكي�ي عمليـات انتحارية. ففي الواقع، قام أحـد المتطوع�ي

ي سوريا باسم "جبهة النـرُصة" التابعة لتنظيم 
شهر آيار 2014 بتنفيذ عملية انتحارية �ن

ي ذلك البلد. 
القاعدة �ن

ن للقيام بعمليات انتحارية،  وقـّد اثبت هذا الهجوم أنه يمكن تجنيد الأمريكي�ي

ن "جبهة النـرُصة" عىل الرصاع  إلّ أنه كان موجهـاً صوب هدف سوري، مما يعكس ترك�ي

ن تظل القيادة المركزية لتنظيم القاعدة مستمسكة بمهاجمة الوليات  ي ح�ي
، �ن المحىلي

ها من البلدان الغربية الأخـرى. ولضمان بقاء "العدو البعيد" لتنظيم  المتحدة وغ�ي

، أوفد تنظيم القاعدة مجموعة  القاعدة، وفقاً لفكر الجماعة، هــو الهدف الرئي�ي

ي 
ي تنظيم القاعدة �ن

ن �ن )خـُراسان Khorasan(، وهــي خلية من قدامى المحارب�ي

ن بمهمة رصد وتجنيد العنارص الغربية من أجل  أفغانستان وباكستان، إىل سوريا مكلف�ي

اتيجية ضـّد الغرب. وقامت المجموعة بتأسيس محل تجاري  رهابية الس�ت بات الإ الرصن

ي تسيطر عليها "جبهة النـرُصة". وكان الخوف من أن تستغل القاعدة 
ي المنطقة ال�ت

لها �ن

ن كردة فعل عىل قيام الوليات المتحدة الأمريكية بقصف  ن الغربي�ي تدفق المقاتل�ي

ي شهر أيلول. وكان القصف موجهـاً إىل قيادة جماعة )خـُراسان(، إلّ 
جماعة )خـُراسان( �ن

أن التقارير الالحقة أظهرت أنهم ل يزالون أحراراً طلقاء بـعــد الهجوم. وظلوا مصدر 

ي الوليات المتحدة. 
قلق كب�ي لصناع القرار �ن

ي 
ي وقعت �ن

ات النتحارية ال�ت ي التفج�ي
ويتمثل النوع الثالث من السيناريوهات �ن

ن من قتل 52 شخصـًا وجرح  ي تمكن فيها أربعة انتحاري�ي
ي 7 تموز 2005 وال�ت

لندن �ن

ن قـّد تلقى تدريباً  أك�ش من 700 شخص آخــرين. وكان واحداً عىل الأقل من المهاجم�ي

ي باكستان. ويبدو هذا تهديداً ممكناً له سوابق عديدة. وقـّد أشارت التقارير 
إرهابياً �ن

ن يشعرون بالقلق الآن من أن مــا يصل إىل 50 شخصـاً  يطاني�ي ن ال�ب إىل أن المسؤول�ي

من أولئك الذين عادوا من سوريا والعراق إنــمــّـا يخططون لمزيد من الهجمات عىل 

هذا المستوى. فعىل خالف "مفجر الحذاء" أو "مفجر المالبس الداخلية"، لم يكن 

ـِـبـَـل مدربيهم بعبوات ناسفة. فأحد  مدبري هجمات السابع من تموز مجهزين من ق

ن تم تزويده بالتعليمات وتم تركه يقوم بالتخطيط للهجمات وتنفيذها بنفسه.  المهاجم�ي

ن  يطانية قلقة من أن عـــدداً من المقاتل�ي كما أشارت التقارير إىل أن السلطات ال�ب

الذين عادوا لأوطانهم إنــمــّـا يخططون لتكرار مثل تلك الهجمات. بينما يخ�ش بعض 

رهابية منخفضة المستوى إلّ أنهم يشعرون بالقلق  ن من زيادة الهجمات الإ الأوروبي�ي

رهابية الأك�ش طموحاً. أيضـاً بشأن المحاولت الإ

ي الهجمات الفردية 
رهابية الأك�ش ترجيحاً تتمثل �ن وهكذا فإن السيناريوهات الإ

، أو القيام  ن ي عىل المدني�ي
ي صورة عمليات إطالق النار العشوا�أ

منخفضة المستوى �ن

 ، ن بهجمات عىل من يرتدون الزّي العسكري، أو مراكز التجنيد، أو عائالت العسكري�ي

رهابيون  ب الإ وكان هذا هــو مــا وجه تنظيم الدولة الدعوة للقيام به. وقـّد رصن

ان بسبب احتمالية  ة حول أمن الط�ي وقـّد جاءت المخاوف االأخ�ي

ز لتنظيم القاعدة  ز صانعي القنابل المنتم�ي ك ب�ي وجود جهد مش�ت

ي سوريا لتـنـفـيــذ عمليـات انتحارية.
ز �ز والجهادي�ي
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ح تنظيم الدولة عىل  المحليون بالفعل أمثلة عىل ذلك. وكانت الأسلحة متوفرة بسهولة. واق�ت

ي حالة عدم توافر الأسلحة، أن يستخدموا مركباتهم نفسها كسالح. 
الأفراد �ن

ومن الأمثلة عىل ذلك السيناريو مــا تم شنه من هجمات مؤخراً عىل العنارص 

ي كٍل من كندا والوليات المتحدة عىل الرغم من أن تلك الهجمات قـّد 
النظامية �ن

ن عائدين من سوريا أو  ن سابق�ي ن جهادي�ي نفذها إرهابيون محليون وليس محارب�ي

طاً أساسياً لصدم شخص بسيارة أو إطالق النار  ة القتالية ل تعد �ش العراق. فالخ�ب

ف عــنـد أحـد النصب التذكارية الـعـامـّـة، أو مهاجمة رجال  عىل أحـد حرس ال�ش

طة باستخدام أحـد الفؤوس.  ال�ش

ي مدينة )لكاوانا 
كذلك قـّد يكون هناك سيناريوهات مستقبلية مماثلة لما حدث �ن

ي البداية للجهاد المسلح ثـُـمَّ انتابهم 
Lackawanna( حيث تم استقطاب الأفراد �ن

الخوف أو الملل من جّراء تجربتهم فتسللوا بمنتهى البساطة عائدين إىل وطنهم 

ي أي مخطط 
ن الختباء هناك. وبالرغم من أنهم ُربــّـمــَــا ل يقحمون أنفسهم �ن محاول�ي

، إلّ أنه ح�ت وإن كان بالمستطاع مراقبتهم، فـقـّد تقرر السلطات عدم قبول  ي إرها�ب

كهم ُمطلقي ال�اح.  مخاطرة السماح ب�ت

ي نهاية المطاف، سواء عادوا لينفذوا هجمات إرهابية أم 
فالمقاتلون العائدون �ن

ي الشارع. 
ن والمصداقية لدى الناس �ن ل، إنــمــّـا قـّد عادوا وقـّد حازوا هيبة المحارب�ي

ق الأوسط ويمكنهم  ن آخــرين للذهاب إىل منطقة ال�ش وهم قادرون عىل تجنيد مقاتل�ي

حشد مــا حولهم من الجماعات ذات الميول المشابهة. 

ة أمريكا ح�ت اليوم خ�ب

العائدون من أفغانستان وباكستان واليمن 

ن الذين عادوا إىل الوليات المتحدة  ن من الأمريكي�ي ح�ت الآن لم يتم رصد سوى اثن�ي

ي سوريا والعراق. أحدهما تم إلقاء 
ن من الجبهات الجهادية الجديدة �ن الأمريكية قادم�ي

ة  ي بـعــد ف�ت
ي وقت لحق، إلّ أنه تو�ن

فراج عنه �ن القبض عليه بـعــد عودته ثـُـمَّ تم الإ

ة جّراء تناوله جرعة زائدة من المخدرات حسبما أشارت التقارير. أمــّـا الآخــر فلم  ن وج�ي

ة )ولم يكن عىل مــا يبدو معروفاً لدى  ن ة وج�ي ي الوليات المتحدة سوى لف�ت
يلبث �ن

ي عملية انتحارية هناك. 
السلطات ( قبل عودته إىل سوريا وتفج�ي نفسه �ن

وعىل كـُـلِّ الأحوال، فمنذ هجمات الحادي ع�ش من أيلول عاد الأمريكيون من 

ي كٍل من أفغانستان وباكستان 
رهابية �ن الجبهات الجهادية أو معسكرات التدريب الإ

ي المناقشات الحالية 
ة إىل حـّد كب�ي �ن واليمن والصومال. وقـّد تم تجاهل هذه الخ�ب

حول التهديد الذي يشكله أولئك العائدون من سوريا والعراق. فعىل الرغم من أن 

ّ لأولئك العائدون هــو عـــدد صغ�ي إلّ أن تاريخهم ل يزال يكشف عن  العدد الُكـىلي

ي المستقبل. 
بعض الستقراءات بشأن تلك الظاهرة والتهديد المحتمل �ن

 ،2014 الأول  ين  ت�ش وح�ت  أيلول  من  ع�ش  الحادي  ن  ب�ي مــا  ة  الف�ت ففي 

قامة  الإ بطاقات  حائزي  أو  ن  الأمريكي�ي ن  المواطن�ي من   124 السلطات  رصدت 

للحصول  سعياً  أو  الجهادية  للجبهات  لالنضمام  الخارج  إىل  غادروا  الذين  الدائمة 

الخاصة  والتفاصيل  أسمائهم  عىل  )لالطالع  رهابية  الإ المجموعات  من  تدريب  عىل 

من  ع�ش  الحادي  قبل  بذلك  منهم  القليل  قام  وقـّد  الملحق(.  إىل  انظر  بهم 

فالأعداد   – آخــرون  هناك  كان  وُربــّـمــَــا   . لحقـاً رصدهم  تم  لكن  أيلول 

للقتال  غادروا  للذين  الدقيق  العدد  بشأن  الشكوك  بعض  هناك  يزال  ول  مراوغة، 

أربعة  الصومال،  إىل  الذهاب  حاول  قـّد  شخصاً   34 أن  نعلم  فنحن  الصومال.  ي 
�ن

تم  ن  ح�ي ي 
�ن الأمريكية،  المتحدة  الوليات  مغادرة  قبل  عليهم  القبض  تم  منهم 

الفرار.  من  تمكنوا  آخــرين   28 ويتبقى  الخارج،  ي 
�ن آخــرين  ن  اثن�ي عىل  القبض 

ز العائدين، سواء عادوا لينفذوا هجمات إرهابية  إن المقاتل�ي

ز والمصداقية لدى  أم ال، قـّد عادوا وقـّد حازوا هيبة المحارب�ي

ز آخــرين للذهاب  العامة. وهم قادرون عىل تجنيد مقاتل�ي

ق االأوسط ويمكنهم حشد مــا حولهم من  إىل منطقة ال�ش

الجماعات ذات الميول المشابهة.



11

غادروا  قـّد  ن  الأمريكي�ي من   40 من  أك�ش  بأن  تفيد  المصادر  فبعض  ذلك  ومع 

الصومال.  ي 
�ن للقتال 

ن بـعــد تحديد هوياتهم وذلك  ن المحتمل�ي ن من الجهادي�ي وقـّد تم إلقاء القبض عىل أربع�ي

ي الوليات المتحدة )وهناك واحد آخــر كان قـّد التحق بإحدى الجماعات 
قبل مغادرتهم أرا�ن

بالخارج ثـُـمَّ عاد وتم القبض عليه قبل أن يتمكن من المغادرة للمرة الثانية(؛ وتمكن 80 من 

ي 
بينهم )بالإضافة إىل الشخص الذي ذهب ثـُـمَّ عاد( من التواصل مع الجماعات الجهادية �ن

ن لكن لم  ي مناطق ينشط فيها الجهادي�ي
ن آخــرين قـّد امضوا بعض الوقت �ن الخارج. وهناك اثن�ي

يكن معروفــاً ارتباطهم بأّي جماعات. ولم يعد منهم سوى 35 فـقـط إىل الوليات المتحدة. 

ن العائدين كالً من )كارلوس بليدسو Carlos Bledsoe( و )تامرلن تسارنايف  )وكان من ب�ي

Tamerlan Tsarnaev( اللذان كانا قـّد غادرا إىل الخارج، ولكن ليس هناك من دليل عىل 

ي الخارج – 
ون منهم قـّد قتلوا بينما هـّم �ن اتصالهما بأّي جماعات جهادية(. وهناك أربع وع�ش

ن نتيجة لخالفات  بات الجوية الأمريكية، واثن�ي ن نتيجة للرصن ات انتحارية، واثن�ي ي تفج�ي
ستة منهم �ن

رهابية. وأفادت التقارير أن الآخــرين قـّد قتلوا أو ببساطة لقوا حتفهم.  ن الجماعات الإ داخلية ب�ي

ي الخارج، ثالثة منهم تم تسليمهم إىل 
وتم إلقاء القبض عىل أحـد ع�ش آخــرين بينما هـّم �ن

الوليات المتحدة حيث تمت محاكمتهم هناك. ول يزال هناك أحـد ع�ش منهم مطلقي ال�اح. 

ن الـ37 الذين ذهبوا أو حاولوا الذهاب إىل باكستان قـّد  ون من ب�ي وهناك اثنان وع�ش

سعوا للحصول عىل التدريب؛ و34 ذهبوا أو حاولوا الذهاب إىل الصومال؛ و20 إىل سوريا؛ 

و17 إىل أفغانستان؛ و11 إىل اليمن. أمــّـا البقية فـقـّد ذهبوا إىل موريتانيا، أو المملكة العربية 

ي النضمام إىل تنظيم القاعدة 
السعودية، أو إىل بلدان أخـرى. وهناك اثنان وأربعون رغبوا �ن

ي النضمام إىل حركة "الشباب" الصومالية، 
أو أي من الجماعات التابعة له، و34 رغبوا �ن

ي ع�ش 
ي النضمام إىل جماعة "لشكر طيبة" الباكستانية. وهناك اث�ن

وثمانية انضموا أو رغبوا �ن

نموا النضمام إىل "جبهة النـرُصة"، وأربعة آخــرون سعوا لالنضمام لحركة "طالبان"  اع�ت

الأفغانية. وكان البعض عىل استعداد لالنضمام لأّي مجموعة جهادية. 

ي 
وتوضح الأشكال من "1" إىل "6" تلك الأعداد. يوضح الشكل "1" أن 70 �ن

ن الذين تتوافر معلومات المواطنة الخاصة بهم هـّم  ض�ي ن المف�ت المائة من الجهادي�ي

ن بحكم المولد. وهذا يش�ي  ن أمريكي�ي من رعايا الوليات المتحدة وأغلبهم مواطن�ي

ي 
ن �ن ي أمريكا ليست مدفوعة بفئات من المهاجرين غ�ي المندمج�ي

ن �ن إىل أن مشكلة الجهادي�ي

ن أعضاء الجالية الصومالية. ويوضح  المجتمع، عىل الرغم من ظهور بعض المشكالت فيما ب�ي

ي المائة من الذين يغادرون إىل الخارج لالنضمام للجبهات الجهادية 
الشكل "2" أن نحو 21 �ن

ي أجريت حول الأشخاص 
سالم. وهذا يتفق مع الدراسات السابقة ال�ت هـّم ممن بدلوا دينهم لالإ

ي 
الذين يقدمون الدعم المادي للجماعات الجهادية بالخارج أو الذين تأثروا بالفكر الجهادي �ن

التخطيط لهجمات إرهابية داخل الوليات المتحدة. فإذا استبعدنا أولئك الذين اتجهوا إىل 

ي المائة من أولئك الذين تتوافر المعلومات عنهم هـّم ممن بدلوا دينهم 
سوريا، نجد أن 18 �ن

ي المائة من أولئك الذين غادروا للقتال 
ة جـًدا، لكن 50 �ن سالم. ول تزال الأعداد صغ�ي لالإ

سالم. ويوضح الشكل "3"  ي السنوات الثالث الماضية هـّم ممن بدلوا دينهم لالإ
ي سوريا �ن

�ن

ف المسافرين للخارج  ض�ي ف المف�ت الشكل "1". وضع مواطنة الجهادي�ي

ن غ�ي معلوم�ي
وغ�ي ذلك

)22 شخص(

 %18

 مواطنون أمريكيون 
)بكيفية غ�ي معلومة(

)9 أشخاص(

%7

 مواطنون حاصلون
مريكية  

أ
عىل الجنسية ال

)29 شخص(

%23

 مواطنون أمريكيوا
صل والميالد 

أ
ال

)49 شخص(

%40

قامة  حائزو  الإ
القانونية الدائمة ،
)15 شخص(

%12
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ن إىل سوريا بشكل  أن باكستان كانت الوجهة المفضلة يليها الصومال مع تزايد عـــدد الذاهب�ي

مون  ن ن كانوا يع�ت ض�ي ن المف�ت متسارع منذ عام 2012. ويوضح الشكل "4" أن معظم الجهادي�ي

ي سوريا. وكانت 
ي �ن

النضمام إىل تنظيم القاعدة أو إحـدى الجماعات التابعة له بخالف تلك ال�ت

ي مجموعة مفضلة تابعة لتنظيم القاعدة. ومع ذلك، أصبح 
حركة "الشباب" الصومالية هــي ثا�ن

ي العراق والشام الآن هــو المجموعة المفضلة. ويوضح الشكل "5" 
سالمية �ن تنظيم الدولة الإ

أن أغلب أولئك الذين حاولوا مغادرة البالد لاللتحاق بإحدى المجموعات الجهادية قـّد تم إلقاء 

ي نهاية المطاف 
ي المائة ممن فّروا من العتقال �ن

ي الطريق. وعاد 40 �ن
القبض عليهم وهم �ن

باستثناء أولئك الُمطلقي ال�اح منهم. وتم إلقاء القبض عىل كـُـّل أولئك الذين عادوا )وقـُـتل 

ت أفضليات وجهات  طة(. ويوضح الشكل "6" كيف تغ�ي طالق النار مع ال�ش ي تبادل لإ
احدهم �ن

المغادرة مع مرور الوقت. فح�ت عام 2001، كانت أفغانستان هــي الوجهة الرئيسية حيث 

كان المتطوعون يغادرون لالنضمام لتنظيم القاعدة أو حركة "طالبان" )أو حركة "المجاهدين" 

ين(. وجاء هذا التغي�ي مع إطاحة الوليات المتحدة الأمريكية  ي الثمانينيات من القرن الع�ش
�ن

ي وقعت 
بحكومة "طالبان"، فأصبحت باكستان هــي الوجهة المفضلة. ثـُـمَّ أدت الأحداث ال�ت

ي عامي 2007 و2008. ثـُـمَّ بدأ هذا 
ي الصومال إىل جعلها هــي الوجهة المفضلة �ن

�ن

ن  ي سوريا تستقطب المقاتل�ي
التفضيل يتضاءل عام 2009. ثـُـمَّ بدأت الحرب الأهلية �ن

ة من 2013 إىل 2014. ي الف�ت
ي عام 2012، مع تزايد أعدادهم �ن

الأجانب �ن

فالشكل "2". بدل دينه لالإسالم  ض�ي ف المف�ت الشكل "3". الوجهات المقصودة للجهادي�ي

 غ�ي معلوم
)13 شخص(

%10

 المعروفون ممن
سالم  بدلوا دينهم لالإ

)26 شخص( 

%21

ضون   مسلمون مف�ت
بحكم الميالد )85 شخص( 

%69

ن الأجانب.  ملحوظة: الأعداد المذكورة هــي أعداد المتطوع�ي

RAND PE130-2

 غ�ي ذلك
)5 أشخاص( 

%4

 الصومال
)34 شخص(

%27

 باكستان
)37 شخص( 

%30

 أفغانستان
)18 شخص(

%14

 سوريا
)20 شخص( 

%16

 اليمن
)11 شخص( 

%9

 . ن ملحوظة: مجموع الأعداد هــو 125 لأن هناك شخص ذهب لسوريا مرت�ي
ن إىل سوريا بشكل متسارع منذ عام 2012. ن الذاهب�ي ض�ي ن المف�ت ارتفع عـــدد الجهادي�ي

RAND PE130-3
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ن أولئك الذين يغادرون إىل الخارج بـُـغية تلقي  ن مــا ب�ي ن الأوروبي�ي ن بعض المحلل�ي ويم�ي

ن صعب  ي القتال. وهــو تمي�ي
التدريب والعودة وأولئك الذين يذهبون إىل الخارج لالنخراط �ن

حيث أن الدوافع ليست دائمـًا واضحة، فبعض الذين يغادرون إىل الخارج بقصد القتال قـّد 

ي أوطانهم مثلما 
يتم اختيارهم بدلً من ذلك لتلقي تدريبات إرهابية وتـنـفـيــذ عمليات إرهابية �ن

كان الحال مع مجموعة كانت قـّد غادرت ألمانيا للتوجه إىل أفغانستان لكن تم بعدئذ تجنيدهم 

ي بعض الحالت يكون الهدف بوضوح هــو تلقي 
ليقودوا هجمات الحادي ع�ش من أيلول. لكن �ن

ن أن  ي ح�ي
ي القتال، �ن

ن قـّد غادروا إىل الخارج لالنخراط �ن التدريب. ويبدو أن 82 من الأمريكي�ي

ن فلم تكن واضحة.  30 أمريكيـاً رغبوا أو تلقوا التدريب فـقـط؛ أمــّـا نية الباق�ي

رهابية فيما بـعــد أحداث  ن الهجمات الإ ي تحف�ي
ي الخارج كان عامالً مهماً �ن

ول يبدو أن التدريب �ن

ن عائداً. لكن تسعة  ين من الثالث وثالث�ي الحادي ع�ش من أيلول لأنه �عان مــا ألقي القبض عىل الكث�ي

ي وقوع هجمات إرهابية 
ن الذين قاتلوا أو تلقوا تدريبـاً تم اتهامهم بالتخطيط أو التسبب �ن من الأمريكي�ي

بـعــد عودتهم إىل الوليات المتحدة )وهم: )خوسيه باديال José Padilla(، و)أيمن فارس 

Iyman Faris(، و)عىل صالح كحلة المري Ali Saleh Kahlah al-Marri(، و)دانيال بويد 

 ،)Najibullah Zazi (، و)نجيب زازيHamid Hayat (، و)حميد حياةDaniel Boyd

 ،)Zarein Ahmedzay (، و)زارين أحمدزايAdis Medunjanin ن و)أديس ميدونيان�ي

و)فيصل شاه زاد Faisal Shazad((. وقـّد تمت إدانة كالً من )باديال( و)فارس( و)المري( 

ف  ض�ي ف المف�ت الشكل "4". أفضليات المجموعات لدى الجهادي�ي

 جماعة
 "لشكر طيبة"
)8 أشخاص(

%6

ي الخارج 
الشكل "5". مص�ي أولئك الذين انضموا أو حاولوا النضمام للجبهات الجهادية �ف

 غ�ي ذلك
)20 شخص( 

%17

 "جبهة النـرُصة"
 أو  جماعات أخـرى تابعة
 لتنظيم القاعدة �ني  سوريا

)4 أشخاص(

%3

 تنظيم القاعدة أو  الجماعات 
المختلفة التابعة له )42 شخص(

%34

 حركة "الشباب"
)34 شخص(

%27

ي العراق
 تنظيم الدولة الإسالمية �ن

والشام )12 شخص(

%10

 حركة "طالبان"
)4 أشخاص(

%3

ملحوظة: عىل الرغم من انخفاض النسبة المبينة هنا إلّ أن تنظيم الدولة هــو الآن المجموعة 
 . ن ض�ي ن المف�ت المفضلة لدى الجهادي�ي

RAND PE130-4

 اعتقلوا بـعــد الرجوع 
)بالإضافة إىل 1 تم قتله(. 

)33 شخص(

%27

 تم قتلهم بالخارج
)24 شخص(

%20

تم اعتقالهم 
 بالخارج

)13 شخص( 

%10 

 اعتقلوا بمعرفة السلطات
مريكية  قبل المغادرة

أ
 ال

)41 شخص(.

%33

 مـُطلقي ال�اح
)13 شخص(

%10

RAND PE130-5
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ي 
رهابية �ن بانتمائهم لتنظيم القاعدة وانتقائهم أهدافاً معينة لشن موجة ثانية من الهجمات الإ

ي تخطيطهم. فـقـّد 
أعقاب أحداث الحادي ع�ش من أيلول. وهم لم يقطعوا شوطـاً طويالً �ن

ي صفوف حركة "المجاهدين"، وذلك عام 
ألقي القبض عىل )بويد(، الذي سبق له أن حارب �ن

ي الوليات المتحدة إلّ أن هذا التآمر لم يتجاوز 
2009 بتهمة التآمر لشن هجمات إرهابية �ن

. أمــّـا  ي مهدها عىل الأك�ش
حـّد أنشطة الستطالع. أمــّـا مؤامرة )حياة( فـقـّد كانت ل تزال �ن

ي مؤامرتهم 
ًا �ن ( و)أحمدزاي( فـقـّد كانوا قـّد قطعوا شوطـاً كب�ي ن كالً من )زازي( و)ميدونيان�ي

ن ألقي القبض عليهم. ولم  ي نيويورك ح�ي
ي قطارات الأنفاق �ن

ات انتحارية �ن لتـنـفـيــذ تفج�ي

رهابية سوى واحد فـقـط من العائدين – هــو )شاه زاد( –  يتمكن من تـنـفـيــذ هجمته الإ

مفجر ميدان "تايمز سكوير" – إلّ أن هجمته باءت بالفشل. 

ي الوليات المتحدة الأمريكية 
ي تم شنها �ن

رهابية القاتلة ال�ت واثنتان من الهجمات الإ

ي 
ي الخارج مما يجوز أن يكون قـّد أسهم �ن

قام بها الأفراد ممن امضوا بعض الوقت �ن

استمرار فكرهم المتطرف، إلّ أنه ليس معروف عنهم أنهم قـّد تواصلوا مع أي جماعة إرهابية 

ف بمرور الوقت ض�ي ف المف�ت الشكل "6". الوجهات المقصودة للجهادي�ي

RAND PE130-6

 1980s
    to 2001  )To Oct(
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ي الخارج. أمــّـا )كارلوس بليدسو( الذي أم�ن بعض الوقت 
ي بينما هـّم �ن أو تلقوا أي تدريب إرها�ب

ي وقت لحق عىل أحـد مكاتب 
ي اليمن فـقـّد عاد إىل الوليات المتحدة حيث قام بإطالق النار �ن

�ن

ي مدينة )ليتل روك Little Rock( بولية أركنساس الأمريكية مما أسفر 
التجنيد التابعة للجيش �ن

ي روسيا وعاد 
ن أم�ن )تامرلن تسارنايف( بعض الوقت �ن ي ح�ي

عن مرصع أحـد الجنود وجرح آخــر. �ن

ي قتل ثالثة 
لينفذ مع أخيه تفج�ي عام 2013 خالل فعاليات ماراثون بوسطن. وتسببت قنبلتيهما �ن

طة.  أشخاص وإصابة 264 آخــرين. وخالل هروبهما تمكن الأخوين أيضـاً من قتل أحـد ضباط ال�ش

ي الوليات المتحدة منذ أحداث الحادي ع�ش من أيلول هــي 
رهابية دموية �ن وكانت أك�ش الهجمات الإ

 Nidal ي قام بتنفيذها )نضال حسن
ي قاعدة )فورت هود Fort Hood( ال�ت

حادثة إطالق النار �ن

نت. ن�ت ن هــي من خالل شبكة الإ رهابي�ي Hassan( الذي كانت صلته الوحيدة مع الإ

ن  أ من الداخل، نجد أن الجهادي�ي رهاب الناسش وبوضع ذلك ضمن السياق الأوسع لظاهرة الإ

ي الوليات المتحدة منذ أحداث الحادي 
ن قـّد دبروا أك�ش من 40 مؤامرة لشّن هجمات إرهابية �ن المحلي�ي

ع�ش من أيلول اكتشفت السلطات وأوقفت 39 مؤامرة منها بعضها من خالل عمليات ّ�ية. وكانت 

ة أو التدريب  سبعة من تلك المؤامرات تضم مــا ل يقل عن فرد واحد سبق وأن تلقى نوعاً من الخ�ب

ن وأسفرت عن وفيات قـّد  ن محلي�ي ي شنها جهادي�ي
ي الخارج. وكانت الهجمات الثالث الوحيدة ال�ت

ي �ن رها�ب الإ

ي الخارج. ومع ذلك فإن محاولة 
قام بتنفيذها أفراد غ�ي معروف عنهم تلقيهم لأّي تدريبات إرهابية �ن

التفج�ي ومؤامرة التفج�ي الأك�ش خطورة إنــمــّـا قـّد شارك فيها أفراد تلقوا تدريباً بالخارج. 

ن إىل أن مثل  ن المحلي�ي ي يدبرها الجهادي�ي
رهابية ال�ت ويش�ي عدد المؤامرات الإ

ي سوريا من 
ـِغـَّض النظر عـمـّـا يدور �ن ل مشكلة ب تلك المؤامرات سوف تظل تــُـمـَـثـِـّ

 . ن رهابي�ي ي بالخارج يجوز أن يزيد من المهارات الأساسية لالإ رها�ب أحداث، وأن التدريب الإ

ي يدبرها الجهاديون المحليون، يستمر تنظيم 
رهابية ال�ت وبالإضافة إىل المؤامرات الإ

ي استهدافهم للوليات المتحدة بـعــد أحداث 
ي الخارج �ن

القاعدة والجماعات التابعة له �ن

الحادي ع�ش من أيلول. ففي عام 2001، قام التنظيم بتجنيد "مفجر الحذاء" لتدم�ي 

إحـدى الطائرات المتجهة إىل الوليات المتحدة.  وقـّد علمت السلطات بأمر محاولة فاشلة 

ي قطارات أنفاق مدينة نيويورك، هذه الخطة أعيد 
عام 2003 لن�ش مواد كيميائية قاتلة �ن

ي نيويورك، وخطة أخـرى حاولت شن 
محاولة إحياؤها عام 2004 لتفج�ي المراكز المالية �ن

ي عام 2006 حاولت زرع متفجرات سائلة 
، ومؤامرة �ن ي هجمات إرهابية عىل الساحل الغر�ب

ي 
ان متجهة إىل الوليات المتحدة، وتم اكتشاف أمر مؤامرة أخـرى �ن ن رحالت ط�ي عىل م�ت

عام 2006 لتفج�ي نفق قطارات الأنفاق تحت نهر )هدسون Hudson(، وكذلك محاولة 

عام 2009 لتدم�ي إحـدى الطائرات المتجهة إىل الوليات المتحدة بواسطة "مفجر المالبس 

ي عام 2010 لتفج�ي إحـدى رحالت الشحن الجوي المتجهة إىل 
الداخلية"، ومحاولة أخـرى �ن

ان الأمريكية. ي عام 2012 لتفج�ي خطوط الط�ي
الوليات المتحدة، وأمر مؤامرة �ن

العائدون من الصومال.

، إلّ أن 15  ن ض�ي ن المف�ت عىل الرغم من أن باكستان كانت وجهة المقصد لعدد 37 من الجهادي�ي

منهم قـّد تم إلقاء القبض عليهم قبل مغادرتهم الوليات المتحدة، وتم إلقاء القبض عىل 

ي الباكستانية. وكان هناك ثمانية 
خمس أشخاص من شمال ولية فرجينيا فور وصولهم إىل الأرا�ن

ين أمريكياً قـّد غادروا إىل الصومال – أك�ش من أي بلد آخــر.  وتم إلقاء القبض عىل ستة  وع�ش

ن الآخــرين بالخارج(.  ي الوليات المتحدة والثن�ي
ي طريقهم إىل هناك )أربعة منهم �ن

آخــرين وهم �ن

ن من أصول صومالية وقـّد  ن الذين غادروا إىل الصومال هـّم من الأمريكي�ي وكان معظم المتطوع�ي

ة  ي الآونة الأخ�ي
ن �ن ن الصومالي�ي ة من الالجئ�ي ي ولية مينيسوتا، حيث توجد جالية كب�ي

تم تجنيدهم �ن

ين  .  كما أنها جالية مضطربة، كان الكث�ي من ذوي التصالت الوثيقة المستمرة مع وطنهم الأصىلي

.   وكان عـــدد من أولئك الذين  ي المجتمع الأمريكي
ي الندماج �ن

ي من صعوبات �ن
من شبابها يعا�ن

ي عصابات الشوارع، وكان لبعضهم سجالت جنائية.
ذهبوا إىل الصومال أعضاء �ن

ي الصومال عام 2007 المشاعر 
وقـّد أثـار غزو إثيوبيا، العدو التاريخي، لأرا�ن

.  وكانت المشاعر المحلية  المحلية واحتشدت الجاليات الصومالية لدعم وطنها الأصىلي

ي صف أولئك الذين يقاتلون الغزاة.  وكانت القضية الصومالية هــي 
بطبيعة الحال �ن

ي كان فيها مــا يشبه محاولة الحشد المنظم موحد المسار.  
القضية الوحيدة ال�ت

ن  ن من أصول صومالية منخرط�ي وبالإضافة إىل أنشطة التجنيد، كان عـــدد من الأمريكي�ي

ها من أشكال الدعم الأخـرى.  عات وغ�ي ي جمع الت�ب
�ن
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ي كان يرويها 
نعة القومية، والعالقات العشائرية، وقصص الحرب ال�ت وبدا أن أهمية ال�ن

ي حروب الصومال الأوىل، بالنسبة للمؤيدين للصومال، كانت 
ن الذين شاركوا �ن قدامى المحارب�ي

ي 
أك�ب مما للفكر الجهادي من أهمية، عىل الأقل بالنسبة لأولئك الذين سافروا إىل الصومال �ن

أواخر عام 2007 وأوائل عام 2008. )لم تعلن الوليات المتحدة حركة "الشباب" كتنظيم 

ين الأول 2008(. ومع ذلك، ُربــّـمــَــا كان الفكر الجهادي هــو الحافز  ي ح�ت ت�ش إرها�ب

ن وأولئك الذين لم  ن الالحق�ي الرئي�ي للبعض، وذلك حتما الحافز بالنسبة لأولئك المتطوع�ي

 Omar يكونوا من أصول صومالية.  فهذا الفكر الجهادي بالقطع قـّد دفع )عـُـمـَـر همامي

Hammami( الذي سافر من ولية ألباما إىل الصومال ليصبح المتحدث الرسمي النشط 

ناع داخل الحركة.  لحركة "الشباب" إىل أن أشارت التقارير إىل مرصعه نتيجة ل�ن

ي 
ن للصومال يحاولون النخراط �ن ن الداعم�ي ن الأربع والثالث�ي وكان جميع المتطوع�ي

ي 
ي أي مكان آخــر. ويتضح ذلك �ن

القتال وليس الحصول عىل تدريب لتـنـفـيــذ عمليات �ن

ي الوصول إىل هناك. وكان الأمريكيون الموجودون 
ين الذين نجحوا �ن مص�ي الثمانية والع�ش

ن الستة الذين قـُـتلوا بالخارج وهم ينفذون  ن الأمريكي�ي ي الصومال يمثلون خمسة من ب�ي
�ن

ن  ات انتحارية. وإجمالً، فإن 15 من أصل 22 أمريكي قـُـتلوا بالخارج )باستثناء الثن�ي تفج�ي

ي الصومال. 
ي اليمن( إنــمــّـا قـّد لقوا حتفهم �ن

بات الجوية الأمريكية �ن الذين قتلتهم الرصن

ويـُعتقد أن تسعة من أولئك الذين تمكنوا من الوصول إىل الصومال هـّم مطلقي ال�اح 

ين، حيث  ن الثمانية وع�ش بالخارج. ولم يعد إىل الوليات المتحدة سوى أربعة فـقـط من ب�ي

ي لحق.  ي أي نشاط إرها�ب
اختبئوا هناك إىل أن تم إلقاء القبض عليهم. ولم يتورط أي منهم �ن

وعىل الرغم من أن تنظيم القاعدة قـّد شجع حركة "الشباب" عىل مهاجمة 

الوليات المتحدة، وأن الوليات المتحدة قـّد قامت بتنفيذ عمليات عسكرية ضـّد 

قادة الحركة، إلّ أن انتباه الحركة ظل مركزاً عىل نضالها المحىلي وقامت بتوسيع نطاق 

ن  ن واللت�ي عملياتها إىل مــا وراء حدود الصومال داخل كالً من أوغندا وكينيا المجاورت�ي

ي تساعد 
ي الصومال كجزء من بعثة التحاد الأفريقي ال�ت

كانتا قـّد قامتا بن�ش قوات لهما �ن

ي رصاعها ضـّد حركة "الشباب". 
الحكومة الصومالية �ن

وانزعجت الجالية الصومالية الأمريكية من اختفاء شبابها، فعملت مع السلطات 

بشكل نشط لوقف تجنيدهم. ولم يغادر إىل الصومال سوى عـــدد قليل فـقـط من 

ن من أصول صومالية منذ عام 2009، ولم يسافر أحـد منذ عام 2012. الأمريكي�ي

ن المغادرين إىل  ي نستخلصها من التجربة الصومالية بشأن المتطوع�ي
فما هــي الدروس ال�ت

ي قرارات المغادرين إىل سوريا. فليس هناك 
سوريا والعراق؟ يبدو أن للدوافع الجهادية ثقل أك�ب �ن

ن من أصول سورية وأغلبهم  من دليل ععىل وجود عملية تجنيد تستهدف بشكل خاص الأمريكي�ي

ن أو اليهود. وعىل الرغم من أنه قـّد يكون هناك تعاطف كب�ي تجاه معاناة الشعب  من المسيحي�ي

. فأولئك  ن ي سوريا، إلّ أنه ليس هناك من دليل عىل دعم الجالية السورية للجهادي�ي
ّ �ن ي

الس�ن

، هـّم ذاهبون هناك للقتال  ن ن الصومالي�ي المغادرون إىل سوريا أو العراق، مثلهم مثل المتطوع�ي

ي كث�ي من القتىل وقليل من العائدين. فالمتطوعون الصوماليون القلة الذين عادوا 
وهــو مــا يع�ن

ي سوريا 
لم يجلبوا الحرب معهم.  والإجابة عىل السؤال حول مــا إذا كان المقاتلون الغربيون �ن

والعراق سوف يتبعون نفس النمط أم ل هــو رهٌن بالظروف.

ي سوريا. 
ف �ف ف الأمريكي�ي المتطوع�ي

ي صفوف الجماعات الجهادية 
ن الذين يقاتلون �ن ل أحـد يعرف عىل وجه الدقة عـــدد الأمريكي�ي

ي حالة حركة دائمة وليس من الواضح دائمـاً مــا تحتويه 
ي سوريا أو العراق.  فالأعداد هــي �ن

�ن

ن الذين غادروا أو حاولوا  التقديرات.  ففي حزيران 2014 تراوحت تقديرات أعداد الأمريكي�ي

ن "حفنة قليلة" من الأشخاص إىل 20 شخص )انظر: "هوزنبول  المغادرة إىل سوريا مــا ب�ي

ن  ّ يبلغ مــا ب�ي ي آب 2014، أشارت التقديرات إىل أن العدد الُكـىلي
Hosenball"، 2014(. و�ن

 ،" ن 70 إىل 100 شخص )انظر: "فيديو جديد لتنظيم الدولة وهــو يقوم بتجنيد الغربي�ي

ز الذين يقاتلون  ال أحـد يعرف عىل وجه الدقة عـــدد االأمريكي�ي

ي سوريا أو العراق. فاالأعداد 
ي صفوف الجماعات الجهادية �ز

�ز

ي حالة حركة دائمة وليس من الواضح دائمـاً مــا 
هــي �ز

تحتويه التقديرات.
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2014؛ وانظر "التمان Altman"، 2014(. وبحلول أيلول ارتفعت التقديرات إىل 130 

ي صفوف الجماعات الجهادية فضالً 
شخص. وقـّد شملت تلك التقديرات أولئك الذين كانوا �ن

ي صفوف التشكيالت المتمردة الأخـرى مثل الجيش السوري الحـّر. 
عمن كانوا �ن

وكان عـــدد أولئك الذين انضموا إىل صفوف "جبهة النـرُصة" وتنظيم الدولة مجرد جزء 

ي 
ن "حفنة قليلة" إىل اث�ن صغ�ي من تلك التقديرات. وهكذا تراوحت التقديرات مرة أخـرى مــا ب�ي

ين الأول 2014  ي الخامس من ت�ش
ي معرض رده عىل سؤال طـُرح عليه �ن

ع�ش أو نحو ذلك. و�ن

" ذكر السيد )جيمس  ن رهابي�ي ي صفوف الإ
ي سوريا �ن

ن الذين كانوا "يقاتلون �ن بشأن عـــدد الأمريكي�ي

ي ع�ش أو نحو ذلك". وقـّد 
ي نطاق "اث�ن

" أن الرقم يقع �ن كومي(، مدير مكتب التحقيقات الفيدراىلي

أضاف أن هوياتهم معروفة لدى مكتب التحقيقات الفيدراىلي )انظر "كومي"، 2014(. وكان 

ي حديث سابق له أنه كان يش�ي فـقـط إىل أولئك الذين يـُـعتقد أنهم 
السيد )كومي( قـّد أوضح �ن

ي طريقهم إىل هناك، أو 
ي سوريا، وليس الآخــرين الذين تم اعتقالهم وهم �ن

يقاتلون حاليـاً �ن

الذين ذهبوا إىل هناك ولقوا حتفهم خالل القتال، أو الذين عادوا وألقي القبض عليهم.9

ي تم جمعها من أجل هذا التقرير إىل أن 20 من الـ124 
وتش�ي المعلومات ال�ت

أمريكي المرصودة هوياتهم ممن غادروا أو حاولوا المغادرة إىل الخارج لاللتحاق بجبهات 

ي بعض الحالت إىل 
ن إنــمــّـا قـّد ذهبوا أو حاولوا الذهاب إىل سوريا، و�ن الجهادي�ي

العراق – وهــو عـــدد أقل من أن يسمح لنا باستخالص أي استنتاجات قاطعة. وكانت 

ة  ة أفراد خططوا وحاولوا الذهاب إىل هناك، وع�ش الحكومة قـّد ألقت القبض عىل ع�ش

آخــرين قـّد ذهبوا بالفعل. ويبدو أن فكر تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة كان هــو 

ي إحـدى الجماعات 
ن عضًوا �ن الدافع المحرك لمعظمهم. فـقـّد كان أحـد المتطوع�ي

المتمردة غ�ي الجهادية، لكنه ادعى أنه وسط بلبلة المعركة انتهى به المطاف بـعــد 

نم النضمام  ين يع�ت ة ضمن صفوف "جبهة النـرُصة". وكان أحـد أولئك الع�ش ن ة وج�ي ف�ت

ي سوريا. وكان تسعة من أصل السبعة ع�ش الذين تتوافر عنهم المعلومات 
لحزب هللا �ن

)باستثناء ذلك الذي أراد النضمام إىل حزب هللا( من الذين بدلوا دينهم لالإسالم. 

ة الذين تمكنوا من الوصول إىل سوريا، عاد واحد فـقـط إىل الوليات  ن الع�ش ومن ب�ي

ي 
نة لكنه عاد بـعــد ذلك إىل سوريا مرة أخـرى وقتل نفسه �ن ة وج�ي المتحدة بـعــد ف�ت

يط  تفج�ي انتحاري أمرته به "جبهة النـرُصة". ففي رسالة موجهة إىل أمريكا ومسجلة عىل �ش

فيديو قبل العملية، قام النتحاري بحرق جواز سفره الأمريكي محذراً وهــو يقول "نحن 

آتون إليكم" )انظر: "فاج�ن Wagner"، 2014(. وهناك خمسة آخــرون، من بينهم إمرأة 

ي صفوف إحـدى الجماعات المرتبطة بتنظيم 
، قـّد لقوا حتفهم أثناء القتال �ن ن أو امرأت�ي

القاعدة. وهناك آخــر قـّد عاد إىل الوليات المتحدة حيث تم إلقاء القبض عليه بتهمة 

ي الوليات 
، وليس بتهمة التخطيط لشن هجمات �ن ي تقديم المساعدة لتنظيم جهادي إرها�ب

دعاء انهارت برمتها عندما اتضح أن المدعى عليه لم  المتحدة الأمريكية. إلّ أن قضية الإ

ي بـعــد ذلك بوقت 
ي الواقع إىل أي مجموعة جهادية. ولكنه تو�ن

يسبق له أبداً أن انضم �ن

، ُربــّـمــَــا بسبب جرعة زائدة من المخدرات. وظل ثالثة من أولئك المعروفة  قص�ي

هوياتهم علنـاً مطلقي ال�اح إىل جانب آخــرين لم يتم التعرف عىل هوياتهم. 

ين ليوضح العديد من الأمور. فالأعداد ل تزال  ي تاريخ أولئك الأفراد الع�ش
ويأ�ت

ي 
ن قـّد حاولوا، أو نجحوا، �ن ة. ولكن عىل فرض أن 100 أو نحو ذلك من الأمريكي�ي صغ�ي

ّ لمدة أربع سنوات )2011 – 2014(  الذهاب إىل سوريا أو العراق، نجد أن العدد الُكـىلي

ن الذين انضموا أو حاولوا النضمام لجبهات  ّ لالأمريكي�ي سوف يعادل تقريبـاً العـدد الُكـىلي

ي الأعداد عىل الرغم من 
ي الخارج منذ عام 2001. وهذه زيادة مفاجئة �ن

جهادية أخـرى �ن

ن المسافرين إىل سوريا من أوروبا.  ي أعداد المقاتل�ي
أنها ل تكاد تـُذكر بالمقارنة بالزيادة �ن

ي صفوف تنظيم الدولة إنــمــّـا تزيد من خطورة 
ن يقاتلون �ن وحقيقة وجود أمريكي�ي

. فأي عملية إرهابية ناجحة ل تحتاج إلّ إىل عـــدد قليل من  ي الحاىلي رها�ب التهديد الإ

الأفراد الذين يتمتعون بالكفاءة والعزيمة. ومع ذلك، فـقـّد يبدو هذا التهديد مشكلة 

خاضعة للسيطرة أمام سلطات إنفاذ القانون سواء المحلية أو الفيدرالية. فبعض أولئك 

ـا  ـّ ي صفوف تنظيم الدولة إنــمـ
ز يقاتلون �ز وحقيقة وجود أمريكي�ي

. فأي عملية إرهابية  ي الحاىلي رها�ب تزيد من خطورة التهديد االإ

ناجحة ال تحتاج إالّ إىل عـــدد قليل من االأفراد الذين يتمتعون 

بالكفاءة والعزيمة.
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الذين ذهبوا إىل سوريا ُربــّـمــَــا يلقون حتفهم أثناء القتال؛ والبعض الآخــر قـّد ل 

ي العودة. والسلطات تعرف هويات الكث�ي منهم. 
يرغب �ن

ن الذين يقاتلون  ز الفكر الجهادي بشكل سائد باعتباره الدافع المحفز لالأمريكي�ي وي�ب

ضمن صفوف تنظيم الدولة، كما هــو الحال مع معظم أولئك الذين يذهبون إىل 

الجبهات الجهادية الأخـرى. ومع ذلك، فإن تسعة من أصل 18 ممن يمكن تحديد 

ي هذا اختالف. 
هوياتهم بالفعل هـّم من الذين بدلوا دينهم لالإسالم. و�ن

ي سوريا فـقـط هـّم 
ي صفوف تنظيم الدولة �ن

ن للقتال �ن ين فرداً الساع�ي فنصف الع�ش

من العرب أومن جنوب آسيـا، مما يؤكد عدم كفاية أي خلفية تتعلق بالعرق أو الوطن الأصىلي 

ن العائدين. كما أن قدرة أحـد العائدين عىل الرجوع إىل الوليات  كوسيلة لتحديد هوية المقاتل�ي

ضه السلطات هــو أمر مث�ي للقلق أيضـًا.  المتحدة ومن ثـَـمَّ مغادرتها للمرة الثانية دون أن تع�ت

ن أنه ليس هناك من دليل عىل المزاعم القائلة بأن تنظيم الدولة قـّد تمكن بالفعل من  ي ح�ي
و�ن

ون ببساطة  ت�يب جيش كامل من الخاليا النائمة، نجد أن مقاتىلي تنظيم الدولة إنــمــّـا يع�ب

الحدود مع المكسيك، أو أن بعضهم قـّد تمكن بالفعل من الدخول إىل الوليات المتحدة وعليه 

اقها. لذا ليس من المستحيل أن يعود الأفراد خفية.  فإن حدود أمريكا يسهل اخ�ت

ن من المرجح أن يخضعوا للمحاكمة عىل الرغم من أن  ن الأمريكي�ي فجميع المتطوع�ي

ي محاولتها تصنيف وفرز أي المجموعات 
السلطات قـّد تواجه بعض التحديات القانونية �ن

ي خدم المقاتل العائد ضمن صفوفها – فهــي ليست جميعها مجموعات 
ي سوريا هــي ال�ت

�ن

ي الميدان هناك تـُصنف عىل أنها تنظيمات إرهابية – 
جهادية؛ وليست كـُـّل المجموعات �ن

ي سوريا للقتال ضـّد تنظيم الدولة، والحكومة الأمريكية تدعم 
ن موجودين �ن فبعض المتطوع�ي

ن  ن الذين يقاتلون ضـّد حكومة )الأسد(، إلّ أنها ل تؤيد تجنيد مقاتل�ي المتمردين غ�ي الجهادي�ي

ي 
ن الحياد ال�ت ي إىل قوان�ي

ن من أجل هذا النشاط. لذا فإنه قـّد يتم الحتكام بشكل انتقا�أ أمريكي�ي

ي صفوف قوات أجنبية. 
ن الخدمة �ن تحظر عىل الأمريكي�ي

رهابية، نجد أن  ن تركز الحكومة بشكل مفهوم عىل الجماعات الإ ففي ح�ي

متطوعي حزب هللا )والمصنف تنظيماً إرهابيـاً محظوراً شّن العديد من الهجمات عىل 

أهداف غربية(، أو متطوعي الميليشيات الآخــرين المرتقب تحديد هوياتهم لحقـاً، 

ن فيما يغلب الظن أنه سوف يكون رصاع طويل جداً، قـّد يعودون ولديهم  والمنخرط�ي

ات والمهارات والدوافع المحتملة لشن هجمات عىل الوليات المتحدة.  نفس الخ�ب

ة أوروبا مع العائدين من سوريا.  خ�ب

ن إىل سوريا منذ بداية  ن من أوروبا متجه�ي ن عــّدة مئات إىل عــّدة آلف من المقاتل�ي سافر مــا ب�ي

ي أجريت عام 2013 فإن أغلبهم 
النتفاضة السورية عام 2011. ووفـقـــاً لإحدى الدراسات ال�ت

ي المائة تليها فرنسا ثـُـمَّ ألمانيا فالسويد وبلجيكا؛ ومع 
يأتون من المملكة المتحدة بنسبة 18 �ن

ي قاعدة البيانات خاصتهم كان دون 
ذلك، يعتقد مؤلفي تلك الدراسة بأن تمثيل فرنسا وبلجيكا �ن

ي تمثيل السويد )انظر: "كارتر 
ي الوقت الذي كانت فيه نفس قاعدة البيانات تبالغ �ن

المستوى �ن

Carter، وماهر Maher، ونيومان Neumann"، 2014(. أمــّـا الدراسات الأخـرى حول 

ن فـقـّد رصدت فرنسا بصفتها المصدر الأك�ب لهم تليها المملكة  ن الأجانب من الأوروبي�ي المقاتل�ي

المتحدة ثـُـمَّ بلجيكا فألمانيا فهولندا. 

ن تش�ي إىل أن أغلبهم من الذكور من ذوي  يطاني�ي ن ال�ب وهناك دراسة حول المقاتل�ي

هم  ينات من العمر وأك�ش ي الع�ش
ق آسيـا ممن هـّم �ن ي تنتمي إىل جنوب �ش

ثنية ال�ت الأصول الإ

ي كٍل 
ي فيختلف عىل الأرجح �ن

. أمــّـا التكوين الديموغرا�ن من طالب وخريجي التعليم العاىلي

ي تلك البلدان. 
من فرنسا وألمانيا بسبب تركيبة المجتمعات المسلمة المحلية �ن

ن إىل  يطاني�ي ن الأجانب ال�ب ي المائة من المقاتل�ي
وقـّد انضم مــا يقرب من 55 �ن

ي المائة منهم انضم إىل 
ن أن 15 �ن ي ح�ي

ي العراق والشام �ن
سالمّية �ن تنظيم الدولة الإ

ه من الجماعات  "جبهة النـرُصة". بينما انضم إىل "الجيش السوري الحـّر" أو إىل غ�ي

ي المائة فـقـط منهم. أمــّـا انتماءات النسبة الباقية منهم والبالغة 
الأخـرى نسبة 2 �ن

ي 
ي المائة فليست معروفة. وهناك دراسة أخـرى تش�ي إىل أن مــا يصل إىل 80 �ن

29 �ن

المائة منهم قـّد انضوى تحت لواء تنظيم الدولة. 

ز من أوروبا  ز عــّدة مئات إىل عــّدة آالف من المقاتل�ي سافر مــا ب�ي

ز إىل سوريا منذ بداية االنتفاضة السورية عام 2011. متجه�ي
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ي العديد من النواحي. فعىل الرغم من أن 
وتجربة ألمانيا هــي تجربة مشابهة �ن

ي قـّد 
الأرقام ليست دقيقة إلّ أن السلطات الألمانية تعتقد بأن مــا يقرب من 400 ألما�ن

ن عاد 100 آخرون حيث  ي ح�ي
ن منهم قـّد قـُـتل �ن ي سوريا.10 إن أربعي�ن

غادروا للقتال �ن

ة القتالية. أمــّـا الآخــرون فـقـّد ذهبوا إىل هناك  ي المائة منهم بعض الخ�ب
يمتلك 25 �ن

نسانية أو لتقديم الدعم لمختلف المجموعات. وأغلب أولئك  لتقديم المساعدات الإ

ي صفوف الجماعات السلفية 
ن �ن ن ثانوي�ي ة قتالية قـّد خدموا كمقاتل�ي الذين يمتلكون خ�ب

. وتم تكليف آخــرين منهم بأدوار  ن أو الجهادية. وتحول سبعة منهم إىل انتحاري�ي

ي وظائف فنية. 
المساندة والدعاية. إلّ أن أيّاً منهم لم يتقلد أدوار القيادة أو يخدم �ن

ن سـّن المراهقة إىل  اوح مــا ب�ي ن الألمان كانت ت�ت وعىل الرغم من أن أعمار المتطوع�ي

ن 20 إىل 25 عاماً  اوح مــا ب�ي ن الألمان النمطية كانت ت�ت سـّن الأربعينات إلّ أن أعمار المتطوع�ي

ي وظائف مؤقتة أو 
ي ألمانيا يعملون �ن

وتحصيلهم العلمي ل يتعدى الشهادة الثانوية. وكانوا �ن

ي ظل طالق 
. وكان لديهم مــا وصفته السلطات "بخلفيات اجتماعية سيئة" �ن ن كانوا متدرب�ي

الوالدين وغياب الآباء. وكان بعضهم ممن بدلوا دينهم لالإسالم. وكان الكث�ي منهم جزءاً من 

ن بشكل  ي يندمج فيها مغنوا الراب الراديكالي�ي
إحـدى الثقافات الفرعية لفـّن موسيقى البوب ال�ت

ن عىل أنهم "مضطهدين". وقـّد  . حيث يتم تصوير المسلم�ي ن ن السلفي�ي مبهم مع المتطرف�ي

ي ظل 
، ودعم الجهاد والحياة �ن ن سافر المتطوعون الألمان إىل سوريا لنـرُصة إخوانهم المسلم�ي

الخالفة، والسعي إىل الصداقة الوطيدة والمغامرة واكتساب الهيبة.11

ن  ي المقام الأول من أوروبا الغربية، ذهب مــا ب�ي
وبالإضافة إىل أولئك الذين يأتون �ن

ي سوريا. بعضهم هـّم 
هم من أهل القوقاز للقتال �ن ن وغ�ي 800 إىل 1,500 من الشيشاني�ي

ي حرب الشيشان ممن تقطعت بهم السـُبـُـل خارج 
ة �ن ن من ذوي الخ�ب من قدامى المحارب�ي

الشيشان إىل جانب آخــرين من الفارين إىل القوقاز. وبعضهم من شباب الشيشان الذين 

مـا النمسا وبلجيكا وبولندا.  ِـّ ق الأوسط ل سيــ ي أوروبا وال�ش
جاءوا من جاليات المهجر �ن

ة سابقة بالقتال، وبعضهم من شيشان جورجيا.  وليست لديهم خ�ب

دين (. وهم غالبـاً  ن ) م�ش والكث�ي منهم "بال مأوى" بالمع�ن المجازي – أي نازح�ي

ي الشيشان ليس لديهم  ن عن العمل وفقراء وليس لهم من هدف. وقدامى محار�ب عاطل�ي

ي 
ي نهاية المطاف �ن

ي سوريا من أجل أن يقاتلوا �ن
مــا يخ�وه. فهم يقاتلون ويتدربون �ن

ي المقام الأول من خالل رسائل بعث بها لهم أصدقاؤهم 
روسيا. فـقـّد تم تجنيدهم �ن

ي 
ع�ب شبكات التواصل الجتماعي. وكانت عوامل الستقطاب الرئيسية فيها تتمثل �ن

ف، والعزّة.  الرجولة، وحمل السالح، وأخالق المحارب، والكرامة، وال�ش

ي صفوف القوات 
ن من أوروبا الغربية الذين ينخرطون �ن وعىل خالف المتطوع�ي

ي وحداتهم العسكرية الخاصة 
ن الشيشان غالبـًا مــا يخدمون �ن الجهادية، نجد المتطوع�ي

ة القتالية – بعض منهم كانوا  ن من ذوي الخ�ب بهم وبقيادة خاصة بهم من قدامى المحارب�ي

. ولم يكونوا ليحملوا السالح ضـّد إخوانهم المجاهدين.  ي الجيش الروسي
ضباط صف �ن

ن من سوريا، عىل  ن قـّد عادوا إىل أوروبا قادم�ي ويـُـعتقد أن عــّدة مئات من المقاتل�ي

يطانية أن نحو  الرغم من أن الرقم الدقيق ل يزال غ�ي معلوم. وتعتقد السلطات ال�ب

اً. وبالنظر إىل قرب سوريا  ي قـّد عادوا إليها – وهــو عـــدد يبدو كب�ي
250 جهادي بريطا�ن

 ، ن ن الجهت�ي ددين ب�ي ن الم�ت وسهولة السفر إليها يبدو أن لأوروبا أيضـًا الكث�ي من الجهادي�ي

أي الأفراد الذين يسافرون ذهابـاً وإياباً إىل ومن سوريا. وح�ت الآن لم يتسبب أولئك 

رهاب إلّ أن السلطات تشعر بالقلق. فـقـّد قام أحـد  ي موجة من الإ
الجهاديون العائدون �ن

ي أحـد المتاحف 
ن بتنفيذ هجوم بإطالق النار أودى بحياة أربعة قتىل �ن العائدين الفرنسي�ي

ي فرنسا كان يـُـعتقد أنه يتأهب لشن هجوم 
ن تم اعتقال آخــر �ن ي ح�ي

ي بلجيكا. �ن
اليهودية �ن

يطانيون من أن  . ووفـقـــاً لأحد التقارير العلنية المنشورة، يخ�ش المسؤولون ال�ب ي إرها�ب

ن العائدين من سوريا هي بصدد التخطيط  يطاني�ي ن ال�ب مجموعة مكونة من 50 من الجهادي�ي

لشن هجمات إرهابية )انظر: "هيوز Hughes"، 2014؛ و"مالك Malik وجاردهام 

Gardham"، 2014(. وقـّد ألقت السلطات الألمانية القبض عىل عــّدة أشخاص 

آخــرين لكن ل يـُـعتقد أنهم كانوا يخططون بشكل نشط لشن أي هجمات.

ي سوريا والعراق 
ويش�ي التاريخ إىل أن أولئك الذين يقاتلون االآن �ز

زايداً عــنـد عودتهم. سوف يشكلون تهديداً م�ت
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ي سوريا والعراق سوف يشكلون تهديداً 
ويش�ي التاريخ إىل أن أولئك الذين يقاتلون الآن �ن

 Thomas ي أجراها الباحث )توماس هيجهامر
ايداً عــنـد عودتهم. وتخلص الدراسة ال�ت ن م�ت

ي القتال ضمن جبهات 
ن الذين شاركوا �ن ن الغربي�ي ي تركز عىل المتطوع�ي

Hegghammer(، وال�ت

ن  ن عامي 1990 و 2010، إىل أن واحد من كـُـّل أربعة جهادي�ي ة مــا ب�ي ي الف�ت
ن �ن الجهادي�ي

ة أجنبية بالخارج. وتخلص تلك الدراسة أيضـًا إىل أن حواىلي  ي الغرب كانت لديه خ�ب
ن �ن إرهابي�ي

ي هذه الحالت السابقة[ قـّد عاد لشن هجمات 
ن أجانب ]�ن "واحد فـقـط من كـُـّل تسعة مقاتل�ي

ن  ي ضمناً أنه لو أن هناك 2,000 من المقاتل�ي
ي الغرب" )انظر: "هيجهامر"، 2013(. وهذا يع�ن

�ن

ي كٍل من سوريا والعراق، فإن أك�ش من 200 منهم 
ن قـّد التحقوا بالجبهات الجهادية �ن الأوروبي�ي

ي مخططات إرهابية لحقة. 
ي نهاية المطاف ضالعاً �ن

سوف يصبح �ن

 Jeanine de Roy ن دي روي زويجديويجن لكن الباحثة الهولندية )جان�ي

ي تلك الستنتاجات. حيث تدعي بأن النسبة هــي أقل من ذلك 
Zuijdewijn( تطعن �ن

ي الغرب سبق له وأن حارب مع أو 
ي �ن بكث�ي – وأن واحداً فـقـط من كـُـّل 11 جهادي إرها�ب

ي الخارج )انظر: " دي روي زويجديويجن"، 2014(. 
تلقى تدريبـاً من الجماعات الجهادية �ن

ي حصلت عليها تلك الباحثة توضح أيضـًا أن خمس مخططات إرهابية 
ولكن البيانات ال�ت

ي أوروبا قـّد "ضمت مــا ل يقل عن فرد واحد يمكن تصنيفه عىل أنه 
من أصل 26 مخطط �ن

ن الذين  ن أن ثمانية مخططات  كانت ترتبط بأحد الأفراد الغربي�ي ي ح�ي
ي حقيقي، �ن مقاتل أجن�ب

ي نصف 
رهابية". بعبارة أخـرى برزت تجربة الخارج �ن سافروا إىل أحـد معسكرات التدريب الإ

ن  عـــدد المخططات. لكن الباحثة تش�ي إىل أن أغلب المتآمرين لم يكونوا من المقاتل�ي

ن أجانب. الأجانب وإنــمــّـا أفراداً يمكن تصنيفهم عىل أفضل تقدير كمتدرب�ي

ويجوز أن تواجه أوروبا نوعاً مختلفاً من التهديد. فإعالن تنظيم الدولة إقامة 

ي جميع أنحاء العالم. 
ن �ن سالمي�ي ن الإ سالمية قـّد أثار موجة من الحماسة ب�ي الدولة الإ

. فوفـقـــاً لأحد استطالعات الرأي العام  ي اً من الدعم الشع�ب وجلب للتنظيم قدراً كب�ي

ي ألمانيا عن وجهة نظر 
ي المائة ممن شملهم الستطالع �ن

ي أجريت مؤخراً أعرب 2 �ن
ال�ت

ي حالة المملكة المتحدة وارتفعت 
ي المائة �ن

ي تنظيم الدولة. وبلغت النسبة 7 �ن
ايجابية �ن

ن الفئة  ي المائة فيما ب�ي
ي حالة فرنسا. وزادت النسبة إىل 3 �ن

ي المائة �ن
ن إىل 16 �ن بشكل مم�ي

ي المائة 
ي المملكة المتحدة، و27 �ن

ي المائة �ن
ي ألمانيا، و4 �ن

العمرية من 18 إىل 24 عاماً �ن

ي فرنسا )انظر: "في�ش Fisher"، 2014(. وتعكس هذه الأرقام، عىل الأقل جزئيـاً، 
�ن

سالمية المهاجرة. وقـّد شجع إعالن قيام الدولة  مشاعر غضب شباب الجاليات الإ

ي أوروبا عىل أن يعلنوا دويالتهم الخاصة حيث يقوم 
ن �ن سالمية أيضـًا بعض المتطرف�ي الإ

سالمية.  يعة الإ أعضاء اللجان الأهلية بفرض ال�ش

ي كٍل من ألمانيا، والمملكة 
ن المتطرف �ن ايد قوة جماعات اليم�ي ن ي الوقت نفسه، ت�ت

و�ن

المتحدة، وفرنسا وأماكن أخـرى. وهذه الجماعات تعارض الهجرة وتشعر بالستياء الشديد من 

ي يتم منحها لمختلف الجاليات المهاجرة. فالجماعات المتطرفة 
المتيازات الخاصة ال�ت

ن واليهود عىل السواء.  تتسم بمعاداة المسلم�ي

وقـّد يجد المقاتلون الجهاديون العائدون إىل أوروبا استقبالً مواتياً أك�ش لدى 

ن  سالمي�ي ي أوروبا ويمكن لهم أن يستغلوا تطلعات الإ
الجاليات المهاجرة المهمشة �ن

الموجودة هناك مسبقاً. إذ يمكنهم بسهولة أن يكونوا عوامل محفزة لمقاومة سلطات 

ن  ي الغالب أن يث�ي رّد فعل عنيف من جانب اليم�ي
الدولة. وهذا بالقطع من شأنه �ن

ن  المتطرف مما يمكن أن يؤدي إىل سيناريوهات بشعة. وهذا يجعل مسألة عودة المقاتل�ي

الأجانب مشكلة اجتماعية بقدر مــا هــي تحدي أمام سلطات إنفاذ القانون. 

ف السابقة ي سوريا والعراق عن أفواج المتطوع�ي
ف �ف ف الغربي�ي أوجه اختالف المقاتل�ي

ن للذهاب للقتال  ن الغربي�ي ي دفعت عـــدد كب�ي جداً من المتطوع�ي
أحـد الأسباب ال�ت

مـا قدوماً من أوروبا. ومع  ِـّ ي أنه من السهل الوصول إىل هناك ل سيــ
ي سوريا تتمثل �ن

�ن

وقـّد يجد المقاتلون الجهاديون العائدون إىل أوروبا استقباالً 

ي أوروبا ويمكن 
مواتياً أك�ش لدى الجاليات المهاجرة المهمشة �ز

ز الموجودة هناك أصالً. سالمي�ي لهم أن يستغلوا تطلعات االإ
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ام أقوى مما  ن اع يش�ي إىل أن لديهم مستوى ال�ت ن ذلك، فإن شـّدهم الرحال إىل منطقة ال�ن

ي الوطن. فـقـّد رأى المتطوعون الغربيون الذاهبون 
لدى أشقائهم ممن فضلوا البقاء �ن

ي التسعينيات من 
ين، أو إىل البوسنة �ن ي الثمانينيات من القرن الع�ش

إىل أفغانستان �ن

نفس القرن، أنهم ذاهبون إىل هناك للدفاع عن الإسالم ضـّد القوات السوفيتية أو 

 . ّ . أمــّـا الآن، فتتضح نوايا وفكر تنظيم القاعدة بشكل جىلي ي ي الرص�ب
التطه�ي العر�ت

ي إسقاط طاغية 
ن ُربــّـمــَــا قـّد ذهبوا إىل سوريا للمساعدة �ن فبعض أفواج المتطوع�ي

ة ذاهبون إىل هناك بسبب المشاعر  ي الآونة الأخ�ي
ن �ن ، ولكن يبدو أن المتطوع�ي حق�ي

الجهادية. فاللتحاق بإحدى الجبهات الجهادية بالخارج معناه اللتحاق بحرب عىل 

ي البلدان الغربية. وذلك يؤكد وجود 
الغرب؛ وعالوة عىل ذلك فهــو يعت�ب جريمة �ن

ي الوطن. 
ام أيديولوجي واستعداد لقبول خطر التعرض للمالحقة �ن ن ال�ت

ي 
وقـّد تحدث المراقبون عـمـّـا أسموه "الجهادي الجذاب jihadist cool"، �ن

إشارة إىل أن غواية النضمام إىل إحـدى الجبهات الجهادية قـّد اكتسبت جاذبية تجاوزت 

ي أو القناعة الأيديولوجية. فالأعداد منخفضة للغاية، والدليل هــو 
حـّد الواجب الدي�ن

ات عىل أن الجهاد العنيف إنــمــّـا يتغلغل إىل الثقافة  دليل سطحي، إلّ أن هناك مؤ�ش

اً عن  الشعبية، وأنه ُربــّـمــَــا يتجاوز حدود التعاليم الدينية والأيديولوجية ليصبح تعب�ي

ي 
رفض أوسع للمجتمع المعارص ومقاومًة لما هــو قائم من مؤسساته. إلّ أن ذلك قـّد يع�ن

ي نهاية المطاف إىل مجرد فيديو لموسيقى الراب وصيحة 
أيضـًا أن الجهاد قـّد يتقلص �ن

ر.  مالبس خاصة – مجرد بدعة أخـرى من بدع ثقافة الشباب المتقلبة �يعة التغيـُـّ

فأولئك الذين يتمكنون من الوصول إىل سوريا يؤرّخون لتجربتهم ع�ب شبكات التواصل 

الجتماعي. وغالبـاً مــا تنطوي رسائلهم عىل تهديدات تحّد ضـد أوطانهم، عىل الرغم من أن 

ي نفس الوقت الذي يطلق 
حاً. فالفرد الذي يفصح عن هويته �ن بعض ذلك ل يكون إلّ تبجـُـّ

ي قـّد يتسلل بها عائداً إىل 
فيه تهديدات إرهابية هــو شخص مشوش الفكر بشأن الكيفية ال�ت

ن نمط تفك�ي واضح.  وطنه لتـنـفـيــذ مثل هذه التهديدات. بالطبع ل يــُبدي جميع الجهادي�ي

رهابية  ي دول الغرب بشأن تزايد المهارات الإ
ي �ن

ويساور القلق مسؤوىلي الأمن الوط�ن

اً. ويش�ي الباحث )هيجهامر( إىل  ة العملية من شأنها أن تـُحدث فارقـاً كب�ي ويرون أن الخ�ب

ي الخارج إنــمــّـا يميلون إىل تـنـفـيــذ 
ة �ن ة قتالية مبا�ش أن "الأفراد الذين تلقوا تدريباً وخ�ب

ة" )انظر:  هجمات أشّد فتكاً مقارنًة بهجمات من لم يتلقوا مثل هذا التدريب وهذه الخ�ب

"هيجهامر"، 2013(. ومع ذلك فالأدلة هنا ملتبسة. وتذهب الباحثة )دي روي فان 

ي مؤامرات 
ن �ن ي المائة من الأشخاص الضالع�ي

ي دراستها بأن أقل من 12 �ن
زويجديويجن( �ن

 . ن ن غربي�ي ن أو متدرب�ي أسفرت عن وقوع إصابات أو وفيات يمكن تصنيفهم عىل أنهم مقاتل�ي

ي أي 
ن �ن ن فـقـط من المشارك�ي ن قـّد يكون ذلك صحيحاً، نجد أن واحداً أو اثن�ي ي ح�ي

و�ن

ن الأربعة الذين  رهابي�ي ي يجب أن يكونوا أكفاء من الناحية الفنية. فاثنان من الإ مخطط إرها�ب

ي 
ي السابع من تموز 2005 كانوا قـّد تلقوا تدريبـًا �ن

ات لندن الدامية �ن قاموا بتنفيذ تفج�ي

ي الوليات المتحدة فـقـّد كان )زازي( هــو صانع القنابل الوحيد، أمــّـا 
الخارج. أمــّـا �ن

ن قطارات الأنفاق. وبطبيعة الحال  ن فـقـط لتفج�ي العبوات عىل م�ت رفيقيه فكانا مطلوب�ي

ي صنعها )شاه زاد(، الذي 
فإن تلقي التدريب بالخارج ل يضمن توافر الكفاءة. فالقنبلة ال�ت

ي صنعها )تسارنايف(، 
ن أن القنبلة ال�ت ي ح�ي

ي باكستان، لم تعمل، �ن
كان قـّد تلقى تدريباً �ن

الذي لم يتلق مثل هذا التدريب، قـّد أفلحت. 

ة قتالية  ن خ�ب ن الغربي�ي ي سوريا والعراق سوف تمنح المتطوع�ي
وتمضية الوقت �ن

مــا كان لهم أن يحصلوا عليها خالفـاً لذلك. وهناك ميل لدى الجماعات الجهادية 

ن أو وقوداً  ن الأجانب ممن يتمتعون بحماسة شديدة ليكونوا انتحاري�ي لستخدام المقاتل�ي

ي القتال. ولكن إذا تم ترقيتهم لأعىل من مستوى 
هم حتفه �ن للحرب حيث يلقى أك�ش

ن أن يكتسبوا  ن الغربي�ي جنود المشاة الذين يمكن التضحية بهم، يمكن للمتطوع�ي

ن  رهابي�ي ي أغلب مخططات الإ
المهارات العملية والقيادية الأساسية، والمفتقدة بوضوح �ن

ن المشهودة ح�ت الآن. ويجوز أن يكون بعض العائدين قـّد اكتسبوا بعض  المحلي�ي

ي 
ي بناء العبوات الناسفة المرتجلة، ويمكنهم استخدامه �ن

التدريب عىل رأس العمل �ن

رهابية مستقبالً.  الأنشطة الإ

ي الوقت الراهن يذهب المتطوعون الغربيون إىل سوريا والعراق، 
�ز

وعدد ضئيل جـداً منهم يعود لوطنه.
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؟  ف مــا الذي من شأنه أن يعكس اتجاه تدفق الجهادي�ي

ي الوقت الراهن يذهب المتطوعون الغربيون إىل سوريا والعراق، وعدد ضئيل جـداً 
�ن

ي 
ي البداية ينبع من أنه بمجرد أن ينتهي القتال �ن

منهم يعود لوطنه. وكان الخوف �ن

طاحة بنظام )الأسد( عىل الأرجح، سوف يعود المتطوعون لأوطانهم  سوريا، مع الإ

ي كٍل من سوريا والعراق سوف يستمر 
. إلّ أن القتال �ن ن م�ي ن مخرصن وقـّد صاروا محارب�ي

ق. فإذا مــا  عىل الأرجح، مما يبقي عىل اتجاه تدفق المجاهدين من الغرب إىل ال�ش

ي سوريا والعراق، فإن المتوقع 
تناقصت، لأّي سبب من الأسباب، فرص استمرار القتال �ن

بدايًة أن ينتقل أولئك الذين كانوا قـّد انجذبوا للعنف إىل جبهات أخـرى أو أن يعودوا 

ي المستقبل المنظور.
لبالدهم. ول يبدو ذلك مرجحاً �ن

لـقـّد كانت حسابات )أسامة بن لدن Osama bin Laden( ترى أن من شأن 

بات إرهابية طموحة للغاية عىل الوليات المتحدة الأمريكية أن يخدم المصالح  القيام برصن

ي الوليات 
ي شن هجوم مبا�ش عىل أرا�ن

اتيجية لتنظيم القاعدة، وقـّد بلغ ذلك أوجه �ن الس�ت

ي الحادي ع�ش من أيلول. وعىل الرغم من عبارات التهديد، ل يبدو أن لدى زعماء 
المتحدة �ن

ر ليجلبوا عىل أنفسهم تدخالً عسكرياً خارجياً.  ي سوريا أو العراق أي م�ب
ن سواء �ن الجهادي�ي

ي 
ي لحقـاً، لكن �ن

ي مهاجمة الغرب يمكن أن يأ�ت
فتـنـفـيــذ أولويات تنظيم القاعدة المتمثلة �ن

ي سوريا والعراق مشغولة بقتال قوات الحكومة 
ن �ن المستقبل القريب تظل أيدي الجهادي�ي

المحلية وقتال بعضهم البعض. لـقـّد أرست لغة التهديد أوراق اعتماد الدولة الإسالمية، 

، واجتذبت المجندين، لكن زعيم تنظيم الدولة  ن ي صفوف المقاتل�ي
وأرضت المتشددين �ن

ي بناء الدولة الإسالمية. وإثارة هجمات عسكرية 
ن لكي يأتوا ويساعدوا �ن دعا الأطباء والمهندس�ي

أجنبية يبدو مناقضاً لتلك الغاية. 

وقـّد تؤدي الحملة العسكرية ضـّد تنظيم الدولة إىل تغي�ي تلك الحسابات 

ة عىل الغرب. والبعض يقول أن  راً لشن هجمات مبا�ش اتيجية وتعطي التنظيم م�ب الس�ت

ذلك أمٌر ل مفّر منه عىل كـُـلِّ الأحوال. ويزعمون بأن فكرة الجهاد العالمي لدى تنظيم 

القاعدة تعت�ب بمثابة الحمض النووي لدى كـُـّل الجماعات الجهادية وأنهم سوف 

ي نهاية المطاف. 
ينشطون جـمـيــعـــاً عىل الساحة العالمية �ن

ي شبه الجزيرة العربية قـّد حاول عــّدة مرات أن 
والأدلة هنا ملتبسة. فتنظيم القاعدة �ن

يقوم بشن هجمات إرهابية عىل الوليات المتحدة. وظّن )أسامة بن لدن( أن بمقدور حركة 

ي شّن مثل هذه الهجمات. 
ن �ن ن أمريكي�ي "الشباب" الصومالية أن تستغل مــا لديها من مقاتل�ي

رهابية فيما وراء  ومع ذلك، فعىل الرغم من أن الحركة قـّد قامت بتنفيذ بعض العمليات الإ

ي ساهمت بجنود 
حدود الصومال، إلّ أنها لم تكن إلّ فـي أفريقيا فـقـط، وضد البلدان ال�ت

ي بالد المغرب الإسالمي فـقـّد 
ي الصومال. أمــّـا تنظيم القاعدة �ن

ضمن قوات الأمم المتحدة �ن

نه عىل توسيع نطاق عملياته إىل البلدان الأفريقية المجاورة. أمــّـا قدامى المحاربون  ظل ترك�ي

ي أفغانستان فـقـّد قاموا بمهاجمة 
الآخــرون من معسكرات التدريب التابعة لتنظيم القاعدة �ن

ي العراق، السلف السابق لتنظيم 
ي بلدانهم الأصلية. أمــّـا الدولة الإسالمية �ن

أهداف أجنبية �ن

الدولة، فـقـّد حاربت القوات الأمريكية أثناء الحتالل الأمريكي للعراق وقامت بشن هجمات 

ي أوروبا أو الوليات المتحدة. ويصعب القول مــا إذا كان ذلك 
ي الأردن، ولكن ليس �ن

إرهابية �ن

ة أخـرى.  حـَـّ اتيجي أم أولويات مـُـلـِـّ يعكس ضبط نفس اس�ت

ـِغـَّض النظر عـمـّـا يقوم  ن يصعب السيطرة عليها. فب فتجمعات المتعصب�ي

ن العائدين أو المتشددين الذين ل يزالون ضمن  به القادة من حسابات فإن المقاتل�ي

الصفوف قـّد يقومون بشّن هجمات بمبادرات شخصية منهم. وقـّد يكون القصد 

ي البداية أن 
من ذلك إثارة رّد عسكري ووقوع مواجهة عالمية ُربــّـمــَــا رغب القادة �ن

ؤوا منها بسهولة.  يتفادوها إلّ أنهم ل يستطيعون أن يت�ب

ن عىل  اتيجية: هل يتع�ي وقـّد أدى هذا الوضع إىل النقاش السابق حول الس�ت

ي سوريا والعراق الآن للحيلولة دون توحدهم 
ن �ن الوليات المتحدة أن تهاجم الجهادي�ي

رهاب ويقومون بشن هجمات  ي نهاية المطاف مالجئ لالإ
اض أنهم قـّد ينشئون �ن عىل اف�ت

ز  ـا يقوم به القادة من حسابات فإن المقاتل�ي ـّ ـَّض النظر عـم غ ـِ فب

العائدين أو المتشددين الذين ال يزالون ضمن الصفوف قـّد 

يقومون بشّن هجمات بمبادرات شخصية منهم. 
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ي الوقت 
ن عىل الوليات المتحدة أن تتجنب التدخل �ن إرهابية عىل الغرب؟ أم هل يتع�ي

الراهن، اعتقاداً بأن تلك الجماعات سوف تظل منشغلة محلياً وسوف ينال منها الضعف 

ـِـبـَـل الحكومة المحلية، أو أنهم سوف  ي نهاية المطاف بفعل الهجمات المضادة من ق
�ن

ن للثورة ضدهم، أو أنهم سوف يقضون عىل بعضهم البعض  يدفعون السكان المحلي�ي

ي نزاعات داخلية؟ 
�ن

ي آب 2014. وعىل الرغم من أن حملة 
وانتهى الجدل مع بدء القصف الأمريكي �ن

ن الفارين  ن الأيزيدي�ي ي البداية إىل منع وقوع مذبحة لالجئ�ي
القصف الجوي كانت تهدف �ن

من مجزرة شبه مؤكدة مع زحف مقاتىلي تنظيم الدولة، إلّ أن الحملة �عان مــا توسعت 

ي العراق. وتم توسيع الجهود 
اتيجية معينة �ن لمنع استحواذ تنظيم الدولة عىل أهداف اس�ت

قليمية والخارجية  العسكرية أك�ش من ذلك من خالل إنشاء تحالف دوىلي من القوى الإ

ي النضمام إىل حملة القصف مع توف�ي المساعدات العسكرية لحكومة العراق. 
الراغبة �ن

ي 
" تنظيم الدولة الإسالمية �ن ي النهاية تدم�ي

وكان هدف هذه الحملة هــو "دحر، و�ن

العراق والشام. وبدأت الطائرات الأمريكية، جنبـاً إىل جنب مع طائرات العديد من أعضاء 

ي أيلول 2014. 
ي سوريا �ن

ي قصف أهداف تابعة لتنظيم الدولة �ن
التحالف، �ن

مــا الذي يمكن فعله للتعامل مع التهديد؟ 

ن  ليس هناك من هجرة جماعية إىل سوريا. وكما يتضح من المناقشة السابقة، ففي ح�ي

تتسم تقديرات أعداد أولئك الذين يـُـعتقد أنهم قـّد غادروا إىل سوريا أو العراق بأنها 

ايد مع استمرار الرصاع، نجد أن  ن ن أن تلك الأعداد سوف ت�ت ي ح�ي
تقديرات منقوصة، و�ن

اً من 100 – وليس مئات، وليس  ، ح�ت الآن، يحتمل أن يكون أقل كث�ي ّ العدد الُكـىلي

آلف. ولن يعود جميعهم. وأولئك الذين سوف يعودون لن يكونوا جـمـيــعــاً قـّد 

ي الخارج. فبعضهم سوف يعود وقـّد تحرر من 
ات مفيدة بينما هـّم �ن اكتسبوا خ�ب

هم سوف يتم إلقاء القبض  رهاب. وأك�ش ي الإ
ي النخراط �ن

الوهم، ولم تعد لديه رغبة �ن

ن العائدين من سوريا والعراق سوف يزيدون  عليه عىل الفور. وخالصة القول أن المقاتل�ي

ي الذي نحن بصدد مواجهته بالفعل، إلّ أنهم سوف يشكلون  رها�ب من خطورة التهديد الإ

 . ن ي حدود مــا هــو موجود من موارد وقوان�ي
خطراً يمكن السيطرة عليه �ن

من ناحية أخـرى، ل يمكن التغافل عن التهديد الذي يشكله أولئك المقاتلون العائدون. 

ن الذين سافروا إىل سوريا إنــمــّـا يخلق مشكالت إضافية. فالتدخل  فالعدد الكب�ي من الأوروبي�ي

العسكري ضـّد تنظيم الدولة قـّد وفر دافعـاً لالنتقام من جانب تنظيم الدولة أو من جانب 

ن العائدين عىل الفور. وبعضهم قـّد يعود  الأفراد وحدهم. ولن يتم الكشف عن المقاتل�ي

ن من الأفراد من  ات مفيدة – من بينها الكفاءة. والأمر ل يحتاج لأك�ش من فرد واحد أو اثن�ي بخ�ب

ذوي العزيمة لشن هجمة إرهابية دامية. مــا الذي يمكن فعله أك�ش من ذلك؟ 

أطلقت الحكومة الفيدرالية الأمريكية، بالتعاون مع السلطات المحلية ومنظمات 

، مبادرة جديدة تهدف إىل الحـّد من التطرف وإىل رصد أولئك الذين ل يمكن  المجتمع المحىلي

ي ومدمر للذات. وهناك الكث�ي مما يمكن البناء عليه. فالأعداد  إثناءهم عن اتباع نهج تخري�ب

ة لأولئك الذين يغادرون الوليات المتحدة لاللتحاق بالجبهات الجهادية بالخارج أو  الصغ�ي

ي الوليات المتحدة إنــمــّـا تش�ي إىل أن تأييد الفكر الجهادي 
يخططون لشّن هجمات إرهابية �ن

ي أن هناك حالت تدخل 
ن هــو تأييد محدود. وليس من شك �ن ن الأمريكي�ي ن المسلم�ي فيما ب�ي

ن  غ�ي مبلغ عنها من قبل أفراد العائلة والأصدقاء الذين اقنعوا أو منعوا بعض الجهادي�ي

رهابية أو أولئك الذين  ن من اتخاذ أي خطوة. والمعلومات بشأن المخططات الإ المحتمل�ي

ي من الجاليات نفسها. 
ي الخارج إنــمــّـا تأ�ت

ن �ن يخططون لالنضمام إىل الجهادي�ي

أمــّـا رصد شبكات التجنيد المنظمة فمن شأنه أن يوفر مصدراً كب�ي القيمة 

ن المغادرين إىل الجبهات الجهادية وُربــّـمــَــا عن  للمعلومات الستخباراتية عن المتطوع�ي

ن  أولئك العائدين من هناك. ويبدو قرار المغادرة إىل الخارج، بالنسبة لمعظم الجهادي�ي

، قراراً فردياً. فبعيداً عن التجربة الصومالية، ليس هناك من دليل عىل عملية  ن الأمريكي�ي

ـا رصد شبكات التجنيد المنظمة فمن شأنه أن يوفر مصدراً  ـّ أمـ

ز المغادرين  كب�ي القيمة للمعلومات االستخباراتية عن المتطوع�ي

ــا عن أولئك العائدين من هناك. ـَ ـمـ ـّ إىل الجبهات الجهادية وُربـ
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ي الوليات المتحدة أو وجود تأييد لذلك من الجالية الإسالمية. فالتطرف 
تجنيد منظمة �ن

ي الوليات المتحدة ل يعكس سوى ظروف ودوافع شخصية. فالمسافرون 
ي �ن

والتجنيد الذا�ت

ي الوقت الراهن إىل 
يشقون طريقهم بأنفسهم إىل الصومال، أو باكستان، أو اليمن، أو �ن

سوريا والعراق. وهذا يزيد من التحدي أمام الستخبارات. 

فالنضمام إىل إحـدى الجبهات الجهادية بالخارج قـّد يـُبقي المرء طويال خارج 

البالد – لشهور بل وح�ت لسنوات. وتقادم الزمن وحده ل يجب أن يؤدي إىل إغالق 

القضايا ح�ت ل يصبح المواطن، محط الهتمام والمعروف الهوية، غ�ي خاضع للفحص 

الدقيق بـعــد عودته إىل الوليات المتحدة ولو بعد شهور أو سنوات. ويمكن بذل الجهود 

ة طويلة يمكن لها أن تجعل  لوضع قائمة بسمات أخـرى غ�ي البقاء خارج البالد لف�ت

هم. والتدقيق  سلطات الهجرة تتفحص بمزيد من العناية بعض الأفراد العائدين دون غ�ي

ي فئات بعينها من الأفراد من شأنه حتماً أن يث�ي المخاوف بشأن التنميط، إلّ أن 
الزائد �ن

ي يلزم إيجاد هذه الأسس. 
ـِّق استخبارا�ت هناك ش

ق الأوسط وجنوب غرب آسيـا  ي ال�ش
ي منطق�ت

فالمصادر الستخباراتية الأمريكية �ن

ي تعارض 
ي سوريا ال�ت

ي الظالم تدريجيـاً. فليس هناك من وجود عسكري أمريكي �ن
تغرق �ن

ي العراق؛ 
حكومتها الوليات المتحدة؛ ولم يعد هناك من وجود عسكري أمريكي كب�ي �ن

وهاهم الجنود الأمريكيون يعودون من أفغانستان إىل وطنهم، مما ينهي عملياً من الجهود 

ن عن المشهد يزيد من صعوبة تجنيد  ي تصاحب التدخل. وغياب الأمريكي�ي
الستخباراتية ال�ت

ية محلية. ونتيجة للتطورات السياسية، لم يعد بمقدور الوليات المتحدة أن  موارد ب�ش

ي من عـــدد 
ي الما�ن

ي الذي كانت تتلقاه �ن
تتوقع تلقي نفس النوع من الدعم الستخبارا�ت

ي المنطقة من بينها مـصــر والعراق وباكستان. والحاجة إىل معلومات 
من الحكومات �ن

ي 
استخباراتية دقيقة من أجل دعم حملة القصف الحالية ون�ش بعض القوات الأمريكية �ن

ي جهود مكافحة تنظيم الدولة يجوز أن تؤدي تدريجياً 
ن والمساعدة �ن العراق لزيادة التأم�ي

إىل فتح بعض المصادر الجديدة، إلّ أن ذلك سوف يستغرق بعض الوقت. 

رهابية  ي الكشف عن المخططات الإ
فالجهود الستخباراتية المحلية قـّد أثبتت فعاليتها �ن

قرار بما يشكله المقاتلون المجاهدون العائدون من تهديد  . وتم الإ ن ن الأمريكي�ي للجهادي�ي

ووضعه كأحد الأولويات الستخباراتية. كما يعرب المسؤولون الستخباراتيون الأمريكيون عن 

ي دوىلي كب�ي عىل غرار  ي أنهم الآن أك�ش قدرة عىل الكشف عن أي مخطط إرها�ب
مزيد من الثقة �ن

ي تنطوي 
أحداث الحادي ع�ش من أيلول. أمــّـا الكشف عن الهجمات الأصغر نطاقــاً وال�ت

ة فـهــو أك�ش صعوبة، عىل الرغم من أن سجل التعامل مع مثل هذه  عىل مخططات صغ�ي

عجاب. وهذه ليست مشكلة جديدة.  الحالت هــو أيضـًا سجل مث�ي لالإ

امج الستخبارات المحلية تتعرض حاليـاً للتضييق. وهذا، جزئياً، بسبب الشعور  ف�ب

ي السابق. ففي واقع الأمر، كان 
ايد بالأمان، مما يساعد عىل عودة الأمور لما كانت عليه �ن ن الم�ت

للفت الأنظار إىل التهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب العائدون لأوطانهم انتقاداته حيث 

انيات أو توف�ي  ن تم وصفه بأنه ليس سوى متاجرة خبيثة بالتهديدات بهدف الحفاظ عىل الم�ي

بقاء عىل الإجراءات الأمنية القمعية. واستمرار الكشف عن العمليات الستخباراتية  ذريعة لالإ

ي الوقت نفسه، لم يتخىل الأمريكيون عن تطلعاتهم بأن 
يعزز من هذه النظرة السلبية. و�ن

ي تصور 
رهابية. كما أن مقاطع الفيديو ال�ت تتمكن السلطات من منع وقوع جميع الهجمات الإ

ي موجة من القلق 
ي سوريا والعراق قـّد تسببت �ن

ي يرتكبها الجهاديون �ن
جرائم القتل البشعة ال�ت

والغضب، تحولت إىل تأييد للجهود الرامية إىل ضمان أن ل تقع مثل هذه الأحداث هنا. 

والحفاظ عىل القدرة عىل رصد ومنع أي مؤامرات إرهابية ضـّد الغرب إنــمــّـا 

ة عن  ي الآونة الأخ�ي
يتطلب تعاوناً دولياً مستمراً. وهنا مرة أخـرى، نجد أن الكشف �ن

بعض الأنشطة الستخباراتية الأمريكية بالخارج قـّد أدى إىل توتر العالقات وتعقيد 

مساعي التعاون. ومن المأمول أن تفهم معظم الحكومات أن الحيلولة دون وقوع 

بقاء عىل أوارص التعاون الهش  هجمات إرهابية هــو مسألة مصلحة متبادلة، لكن الإ

ن أجهزة الستخبارات سوف يتطلب بعض جهود الإصالح وبناء الثقة. ومرة  مــا ب�ي

أخـرى جاء التمدد ال�يع لتنظيم الدولة داخل العراق، مصحوبـاً بالصور المروعة 

امج االستخبارات المحلية تتعرض حاليـاً لالعتداء. وهذا،  ف�ب

زايداً باالأمن، مما يساعد عىل عودة  جزئياً، يعكس شعوراً م�ت

ي السابق.
االأمور لما كانت عليه �ز
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ي ارتكبها التنظيم، ليـُذكر 
ه من الفظائع الأخـرى ال�ت عدام الجماعي وغ�ي لعمليات الإ

ي 
. كما أن كالً من انتشار الجماعات السلفية والجهادية �ن ي رها�ب العالم بطبيعة العدو الإ

ن الأجانب إىل الجبهات الجهادية  ق الأوسط، وتدفق المقاتل�ي جميع أنحاء أفريقيا وال�ش

سالمية" من تأث�ي أجج مشاعر العنارص  عالن إقامة "الدولة الإ ي سوريا والعراق، وما لإ
�ن

ي جميع أنحاء العالم، هــي جميعاً أمور تؤكد أيضـًا عىل 
الجهادية المحبطة والخاملة �ن

 . ورة التعاون الدوىلي رصن

ن الأجانب إىل كٍل  فسوف تركز الجهود الستخباراتية عىل الحـّد من تدفق المتطوع�ي

من سوريا والعراق، وعىل رصد أولئك الذين ذهبوا إىل هناك بالفعل، واعتقال أو مراقبة 

ن كشفت السلطات الأمريكية عن وجود جهود  ي عام 2008، ح�ي
من عاد منهم. و�ن

ن من ذوي الأصول الصومالية، قاموا بتنبيه الجاليات الصومالية  منظمة لتجنيد الأمريكي�ي

. ول تزال هذه الجهود مستمرة. 12 والحملة  ن إىل المشكلة مما حـّد من تدفق المتطوع�ي

ي تضم وكالت 
ن أفراد الجاليات الصومالية، وال�ت الهادفة للحـّد من نشاط التجنيد فيما ب�ي

ي الجاليات 
ي يساعد بعضها البعض، وأعضاء �ن

طة المحلية ال�ت فيدرالية، وإدارات ال�ش

المحلية، إنــمــّـا تستحق الدراسة عن كثب للخروج بدروس مستفادة. 

نم بنهج إنفاذ القانون. وبوسع  ن العائدين تل�ت ي تعاملها مع المقاتل�ي
والوليات المتحدة �ن

نمون النضمام إىل المجموعات الجهادية وهــي  وزارة العدل الآن اعتقال أولئك الذين يع�ت

ي اعتقالهم ومحاكمتهم كلهم تقريباً، باستثناء بعض الذين سيتم تركهم ليكونوا جزءاً 
ترغب �ن

ة  ي الآونة الأخ�ي
من العمليات الستخباراتية. أمــّـا كالً من فرنسا والمملكة المتحدة فـقـّد قامتا �ن

ي بتسهيل مالحقة أولئك الذين يغادرون إىل الخارج للقتال، إلّ أن 
يعات تق�ن بتمرير ت�ش

ن العائدين من سوريا والعراق هــو أمر  ن يرون أن مالحقة جميع المقاتل�ي الكث�ي من الأوروبي�ي

ن  غ�ي عمىلي وصعب من الناحية السياسية )انظر: "هيجهامر"، 2013(. فهم يرون أنه يتع�ي

ي ذلك المالحقة 
ن عىل وضع تداب�ي لوقف تدفق المجندين إىل الجبهات الجهادية، بما �ن ك�ي ال�ت

ن عىل التجنيد، مع مقاضاة فـقـط أولئك العائدين الذين ارتكبوا  القضائية للوسطاء والقائم�ي

ك الباب مفتوحـاً  وعة. وبحسب هذا الرأي، يجب عىل المجتمع أن ي�ت أعمال عنف غ�ي م�ش

ي الخارج. 
ي العودة بعدما تحرروا من الوهم بفضل تجربتهم �ن

أمام أولئك الذين يرغبون �ن

كز الجهود عىل إزالة نزعة التطرف وإعادة الندماج. )بالنظر إىل الوحشية  لهذا يجب أن ت�ت

 .) ي
نسا�ن الممنهجة لتنظيم الدولة، يمكن للمرء أن يضيف هنا إعادة إضفاء الطابع الإ

. أولً، أنه من الصعب للغاية توثيق أفعال أولئك  ن ن اثنت�ي وهذا النهج يث�ي مشكلت�ي

الذين سافروا إىل سوريا أو العراق مــا لم يقوموا هـّم أنفسهم بتوثيق أنشطتهم من 

خالل شبكات التواصل الجتماعي، مثلما يفعل الكث�ي منهم، وثانياً، أنه سوف يكون من 

الصعب للغاية تـقـيـيـم ومعرفة أّي من العائدين يشكل تهديداً إرهابيـاً وأيهم ليس 

ن العائدين الذين يتم تركهم مطلقي ال�اح  كذلك. وسوف يكون لزامـاً مراقبة المقاتل�ي

 ، ن مراقبة لصيقة، وهــو مــا يمكن، بالنظر إىل الأعداد المتوقعة من العائدين الأوروبي�ي

ل عبء مراقبة كب�ي عىل عاتق السلطات الستخباراتية. فكما أشارت الدراسة  أن يــُـمـَـثـِـّ

ي أجراها ممؤخراً الباحث )ريتشارد باريت Richard Barrett( فإن "الموارد الوطنية 
ال�ت

ي معظم البلدان ل تكفي لمراقبة أك�ش من مجرد حفنة قليلة من أولئك العائدين" 
�ن

)انظر: "باريت"، 2014(. ويجوز أن تستمر مراقبة مثل أولئك الأفراد لشهور أو ح�ت 

ن العائدين عىل  ن أم ل القبض عىل المقاتل�ي لسنوات. ول تزال مسألة مــا إذا كان يتع�ي

ي أوروبا. 
الفور أو التعامل معهم بشكل أك�ش انتقائية مثار جدل محتدم �ن

ي الوليات المتحدة فإن التعامل مع العائدين سوف يكون مسؤولية كالً من 
أمــّـا �ن

ة من العائدين  سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية عىل السواء. فالأعداد الكب�ي

ن عىل سلطات إنفاذ  . لذا يتع�ي يمكن أن تنهك بسهولة موارد مكتب التحقيقات الفيدراىلي

ي تحمل هذا العبء. فعىل الرغم من أن "فرق العمل 
ن المحلية أن تساهم �ن القوان�ي

رهابية،  ي المخططات الإ
ي التحقيق �ن

رهاب" قـّد عملت بشكل جيد �ن كة لمكافحة الإ المش�ت

ـِلـْم  طة المحلية عىل ع إلّ أن المشكالت تصاعدت مع قدوم العائدين. إذ لم تكن ال�ش

ي باكستان. فـقـّد قام 
بعودة )شاه زاد( إىل ولية "كونيتيكت" بـعــد إقامته الطويلة �ن

ي ساحة ميدان "تايمز سكوير". 
بـعــد عودته بثالثة أشهر بمحاولة تفج�ي سيارة ملغومة �ن

زم بنهج  ز العائدين تل�ت ي تعاملها مع المقاتل�ي
والواليات المتحدة �ز

إنفاذ القانون. 
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، بناءاً عىل نصيحة  طة "بوسطن" تعلم أن مكتب التحقيقات الفيدراىلي ولم تكن إدارة �ش

روسية، كان قـّد استجوب )تسارنايف( )عىل الرغم من أن المستجوبون قـّد خلصوا إىل 

ي ذلك الوقت(، كما لم تكن السلطات المحلية 
ي �ن ي أي نشاط إرها�ب

أنه لم يكن ضالعاً �ن

تعلم بأنه كان قـّد غادر إىل روسيا ثـُـمَّ عاد ثانية. ثـُـمَّ قام هــو وأخيه، بعدها بتسعة 

أشهر، بتفج�ي عبوات ناسفة عــنـد خط النهاية لماراثون بوسطن. لذا سوف يكون عىل 

ن أن يراجعوا بروتوكولت التعاون بينهم، وتحديداً  ن المحلي�ي طة والمسؤول�ي هيئة ال�ش

ن العائدين. وهذا سوف يتطلب مشاركة حقيقية  من حيث انطباقها عىل مراقبة المقاتل�ي

طة المحلية.  طة الولية وال�ش تسمح باستفادة أك�ش فعالية من �ش

ويبدو القانون الأمريكي الحاىلي كافيـاً – فتقديم الدعم المادي إىل أي تنظيم 

ي ذلك النضمام أو محاولة النضمام إىل أي جماعة إرهابية، هــو بالفعل 
، بما �ن ي إرها�ب

ن أعداء،  ن العادين كأنهم مقاتل�ي جريمة يعاقب عليها القانون. وبدل من معاملة المقاتل�ي

ي التعامل معهم من خالل المحاكم العادية حيث يحظون بمحاكمات 
يمكن الستمرار �ن

ناجحة. ومع ذلك، فكما أسلفنا، فـقـّد يكون من الصعوبة تحديد الطرف الذي ُربــّـمــَــا 

يكون المقاتل العائد قـّد حارب إىل جانبه. 

ن  ن الأمريكي�ي ن أو المقيم�ي ي تجرّم انخراط المواطن�ي
ن الحياد الأمريكية، وال�ت فقوان�ي

ي حالة حرب معها، إنــمــّـا قـّد 
ي القتال ضـّد أي حكومة ل تكون الوليات المتحدة �ن

�ن

ن الذين انضموا إىل جماعات مسلحة  ي مالحقة الأمريكي�ي
سبق وأن تم استخدامها �ن

ن لم تكن مثل تلك الجماعات مصنفة كتنظيمات إرهابية. وتتسم  بالخارج، ح�ت ح�ي

ي تجرّم النضمام إىل 
ن العادية ال�ت ن الحياد تلك بأنها أوسع نطاقـاً من القوان�ي قوان�ي

التنظيمات المصنفة إرهابية أو تقديم أي دعم مادي آخــر لها. وعىل الرغم من تلك 

ي 
ي تريد استخدامها �ن

المرونة، قـّد تحتاج الوليات المتحدة إىل مراجعة الطريقة ال�ت

ن العائدين من سوريا أو العراق ممن لم يلتحقوا بأي تنظيمات  التعامل مع الأمريكي�ي

ن تدعم الوليات  إرهابية محظورة. فالمالحقة القضائية قـّد تصبح أمـراً محرجاً ح�ي

ي حالة حرب مع بلد 
المتحدة إحـدى الثورات لكن دون أن تكون بصفة رسمية �ن

الثورة. 

والجهاديون العائدون أنفسهم قـّد يكونوا مصادر معلومات استخباراتية عالية 

ي صفوفها ويمكنهم أن 
ي خدموا �ن

القيمة. فبوسعهم تقديم معلومات عن الجماعات ال�ت

يساعدوا عىل تحديد هويات الأجانب الآخــرين الذين انضموا إليهم. هذه المصداقية 

ن  ض�ي ن المف�ت يمكن أيضـاً أن تجعلهم أشبه بالمغناطيس الذي يستقطب المحارب�ي

ين  ن العائدين كمخ�ب ي تنطوي عىل تجنيد الجهادي�ي
مستقبالً. والعمليات الستخباراتية ال�ت

ي 
ن �ن ، مثلها مثل العمليات الّ�ية الرامية لكشف هوية المجندين الراغب�ي ن استخباراتي�ي

مة بشأن الآخــرين  رهابية بالخارج، يمكن أن توفر معلومات قيـِـّ النضمام للتنظيمات الإ

ن للذهاب إىل الخارج أو لشن هجمات إرهابية داخل الوليات المتحدة. كما أن  الساع�ي

ين من شأنه أن  ن العائدين كانوا يعملون كمخ�ب الكشف للـعـامـّـة عن أن بعض المقاتل�ي

 . ن ن العائدين داخل أوساط المتطرف�ي ي عزل المقاتل�ي
ي �ن يكون له أثره اليجا�ب

اتيجية الستخبارات  ومن شأن مثل هذه الجهود أن تث�ي تساؤلت بشأن اس�ت

ي مكافحة 
والمالحقة القضائية. فهل من الأفضل لخدمة جهود الوليات المتحدة �ن

ن العائدين، ومن ثـَـمَّ إخراجهم من المشهد  رهاب القيام بعمليات اعتقال للمقاتل�ي الإ

مع تثبيط همة الآخــرين من الذهاب أو العودة، أم اتباع نهج أك�ش مرونة يتم فيه 

ن العائدين الذين  التعامل بقدر أك�ب من التساهل وتقديم يـّد المساعدة إىل الجهادي�ي

ي ذلك 
يكشفون عن هوياتهم عىل وجه ال�عة ويبدون تعاوناً مع السلطات – بما �ن

ي السابق مع بعض الحالت؟
توف�ي حماية للشهود، مثلما حدث �ن

والجهاديون العائدون أنفسهم قـّد يكونوا مصادر معلومات 

استخباراتية عالية القيمة. فبوسعهم تقديم معلومات عن 

ي صفوفها ويمكنهم أن يساعدوا عىل 
ي خدموا �ز

الجماعات ال�ت

تحديد هويات االأجانب االآخــرين الذين انضموا إليهم.
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 . ك�ب السؤال الأ

وري أم ل القيام بتدخل عسكري أمريكي طموح  السؤال الأك�ب هــو مــا إذا كان من الرصن

ي العراق وسوريا. يقول البعض أن العتماد بشكل كىلي عىل قدرة الجهود الستخباراتية 
�ن

ي 
ن العائدين من سوريا قبل وصولهم إىل الوليات المتحدة أو �ن ي رصد هويات المقاتل�ي

�ن

ن وصولهم إىل الوليات المتحدة  رهابية خالل الوقت الممتد مــا ب�ي تتبع مخططاتهم الإ

ة. حيث يعتقد أولئك الذين يؤيدون هذا  وتنفيذهم لأّي هجوم، ليس إلّ مخاطرة كب�ي

اتيجية شديدة الخطورة وبأن الوليات  ْفة هــي اس�ت اتيجية الدفاعية الرصَّ الرأي بأن الس�ت

ي كٍل من العراق وسوريا، وأن تعمل عىل 
المتحدة يجب أن تهاجم قيادة تنظيم الدولة �ن

تعطيل مــا لديه من مراكز للقيادة والسيطرة، وتشتيت مقاتليه، وتدم�ي قدرته عىل العمل. 

اتيجية التقدمية أن الحملة الجوية الحالية لن تكون كافية.  ويرى مؤيدو هذه الس�ت

ي حـّد ذاتها، لن تكون كافية لشل حركة تنظيم 
بات الجوية المحدودة، �ن فالرصن

ي المستقبل القريب. فالحملة الجوية تجعل من 
الدولة فلن يكون ذلك بالقطع �ن

الوليات المتحدة العائق الرئي�ي أمام تحقيق تنظيم الدولة لأهدافه مما يزيد من 

دوافع التنظيم لستهداف الوليات المتحدة بشّن هجمات إرهابية عليها. وما لم يتم 

سالمية عىل وجه ال�عة، وهذا سوف يستلزم ن�ش قوات بّرية، فسوف  تدم�ي الدولة الإ

تشكل تهديداً سواء عىل المدى القريب أو المدى البعيد. 

ي 
ي �ن

ض أن يع�ن فوضع "قدم عىل الأرض" كما تقول العبارة الدارجة، إنــمــّـا يـُف�ت

ة من القوات القتالية الأمريكية التقليدية. وهذا ليس المقصد الوحيد  الغالب أعداداً كب�ي

بات الجوية  ن لتنسيق الرصن ورة. فذلك قـّد يأخذ شكل إرسال مستشارين ومراقب�ي بالرصن

ي يوفرها العراق، أو 
ية ال�ت ّ بشكل أفضل، أو إرسال قوات خاصة تعمل مع الوحدات ال�ب

ن الأكراد، أو غ�ي ذلك من الموارد الأخـرى.  المقاتل�ي

ي مستهلها. وتش�ي التقارير الأولية إىل أن هناك المئات من 
فالحملة الجوية ل تزال �ن

مقاتىلي تنظيم الدولة قـّد لقوا حتفهم، غ�ي أن التنظيم ل يزال يكثف هجماته العسكرية 

ي كٍل من سوريا والعراق. ومن غ�ي الواضح كيف سوف يقوم قادته بتقييم الوضع وكيف 
�ن

ي 
سوف تكون رّدة فعلهم. فبوسع تنظيم الدولة أن يهاجم بشكل مبا�ش أهدافـاً أمريكية �ن

محاولة منه لستفزاز الوليات المتحدة لتن�ش قوات مقاتلة عىل الأرض. حيث يتم تصوير 

ن�ش هذه القوات عىل أنه اعتداء عىل الإسالم نفسه ودعوة إىل المعركة النهائية. 

أو يمكن لتنظيم الدولة أن يقرر أن بوسعه تجاوز محنة الحملة الجوية والنجاة 

ي يسيطر عليها 
ن من سكان المدن ال�ت ن صفوف المدن�ي منها، وأن يخفي عنارصه ب�ي

ي شّن 
ن ومستمراً �ن ة من غ�ي المقاتل�ي التنظيم الآن، مستدرجـاً خصومه لقتل أعداد كب�ي

ي النهاية عىل وجود بحكم الواقع للدولة 
اف طويلة ضـّد أعدائه ليحصل �ن ن حملة است�ن

سالمية. ففي كـُـّل الأحوال، تمكنت حركة "طالبان"، بعدما طاردتها القوات الأمريكية  الإ

ي أفغانستان عام 2001، وعىل الرغم من الضغط العسكري المستمر الذي تعرضت 
�ن

، من البقاء وإعادة  ية التابعة لحلف شمال الأطل�ي ـِـبـَـل القوات الجوية وال�ب له من ق

ي انتظار انسحاب آخــر 
ي جميع أنحاء البالد �ن

ي معاقل لها �ن
التمركز بشكل تدريجي �ن

الوحدات القتالية التابعة للوليات المتحدة. من ثـَـمَّ فإن رّد فعل تنظيم الدولة سوف 

ي تثبيط همة أعضاء التحالف الدوىلي عن مواصلة حملتهم مع تجنب 
ي التدرج �ن

يتمثل �ن

ي جلب انتقام شامل عىل نفسه. 
التسبب �ن

ا مــا كان قرار تنظيم الدولة، فإن التاريخ يش�ي إىل أن التدخل العسكري  ًـّ وأيـ

ن ويجوز أن يحرض عىل شّن  ي الخارج يمكن أن يحفز عىل تجنيد الجهادي�ي
الأمريكي �ن

ة، سواء أتت  . وأّي هجمة إرهابية كب�ي ن ن الأمريكي�ي رهابي�ي مزيد من الهجمات عىل أيدي الإ

ي سوريا والعراق، من 
بأمر من تنظيم الدولة أو كعاقبة من عواقب الأحداث الجارية �ن

 . شأنها أن تعزز من حجج التصعيد الأمريكي



28

الملحق

الأمريكيون الذين غادروا لالنضمام إل الجبهات الجهادية بالخارج. 

قامة القانونية الدائمة  )عىل صالح كحلة المري Ali Salah Kahlah al-Marri( )38(، أحـد حائزي الإ

ي باكستان. وقـّد عاد 
ي الوليات المتحدة، وقـّد ارتاد أحـد معسكرات التدريب التابعة لتنظيم القاعدة �ف

�ف

إىل الوليات المتحدة وتم إلقاء القبض عليه عام 2001. وقـّد تم تغي�ي تصنيفه إىل "مقاتل عدو" عام 

ن تمت إعادته إىل نظام المحكمة الفيدرالية  ي السجن العسكري ح�ت عام 2009، ح�ي
2003، وتم إبقاؤه �ن

ف  ، عىل الرغم من أنه قـّد اع�ت ي لمحاكمته. وتمت إدانته عام 2009 بتهمة تقديم دعم مادي لتنظيم إرها�ب

رهابية لتتبع  بأن تنظيم القاعدة كان قـّد أرسله إىل الوليات المتحدة للتخطيط لشن مزيد من الهجمات الإ

ي اليوم السابق للحادي ع�ش من 
هجمات الحادي ع�ش من أيلول. وكان قـّد وصل إىل الوليات المتحدة �ن

ء.  ي
ي للتخطيط لأّي سش

ي كانون الأول 2001، لذا لم يكن لديه الوقت الكا�ن
أيلول وتم إلقاء القبض عليه �ن

أحـد  ارتاد  وقـّد  سالم،  لالإ دينهم  بدلوا  الذين  أحـد  وهــو   ،)32(  )José Padilla باديال  )خوسيه 

ي 
ي وقت مــا من خريف عام 2000. و�ن

ي أفغانستان �ن
معسكرات التدريب التابعة لتنظيم القاعدة �ن

ن لتنظيم القاعدة بتدريب )باديال( وإعادة إرساله  ن التابع�ي أوائل عام 2002، قام أحـد كبار المخطط�ي

من  نزوله  فور  )باديال(  احتجاز  وتم  غاز.  ات  بتفج�ي الشاهقة  ي 
المبا�ن ليستهدف  المتحدة  الوليات  إىل 

ي وقت لحق بتهمة التخطيط لمهاجمة الرعايا 
ي آيار 2002. وتمت إدانته �ن

ي شيكاغـو �ن
باب الطائرة �ن

ي كان مكلفاً بتنفيذها داخل الوليات المتحدة. 
ن بالخارج. ول تش�ي لئحة اتهامه إىل المهمة ال�ت الأمريكي�ي

سالم، وقـّد سافر   )جون والكر ليندا John Walker Lindh( )20(، وهــو من الذين بدلوا دينهم لالإ

. وتم  ي قتالها ضـّد قوات التحالف الشماىلي
ي أوائل عام 2001 لمساعدة حركة "طالبان" �ن

إىل أفغانستان �ن

أ�ه عام 2002. وأقــّر بأنه مذنب بتهمة مساعدة "حركة طالبان" وتنظيم القاعدة وبحمل متفجرات 

ـَِم عليه بالسجن لمدة 20 عامـاً.  وحـُك

طاهر  ف  و)ياس�ي  ،)25(  )Yahya Goba جوبا  و)يح�ي   ،)26(  )Sahim Alwar الوعر  )سهيم 

 )Shafal Mosed 25(، و)شافال موسيد( )Faysal Galab 24(، و)فيصل غالب( )Yasein Taher

ي من مدينة )لكاوانا( بولية نيويورك، وجميعهم من مواليد الوليات 
)23(، وهم أمريكيون من أصل يم�ن

المتحدة، بالإضافة إىل )مختار البكري Mukhtar al-Bakri( )21(، مواطن حاصل عىل الجنسية الأمريكية، 

وكانوا قـّد سافروا إىل أحـد معسكرات التدريب التابعة لتنظيم القاعدة قبل أحداث الحادي ع�ش من أيلول. 

ي 
ن �ن وقـّد عاد الستة إىل الوليات المتحدة وقـّد تحرروا من الوهم بـعــد تجربتهم بالخارج. ولم يكونوا ضالع�ي

ي أحـد 
أي مخططات إرهابية لكن تم إلقاء القبض عليهم عام 2002 وتمت إدانتهم بتهمة تلقي تدريبات �ن

المعسكرات التابعة لتنظيم القاعدة.

 )Jeffery Leon Battle 31(، و)جيفري ليون باتل( )Patrice Lumumba Ford باتريس لومومبا فورد(

بالل إبراهيم  و)أحمد   ،)Muhammad Ibrahim Bilal بالل  إبراهيم  و)محمد   ،)31( 

فضالً  والجنسية؛  الأصل  ي  الأمريك�ي ن  المواطن�ي من  جميعهم   ،)22(  )Ahmed Ibrahim Bilal

الجنسية  حاصل عىل  ي 
أرد�ن أصل  من  مواطن  عن )ماهر هواش Maher Hawash( )38(، وهــو 

ي الأصل ومن حائزي 
الأمريكية؛ و)حابس عبد هللا الصعوب Habis Abdulla al Saoub( )37( أرد�ن

ي الوليات المتحدة، وكانوا يعرفون باسم "مجموعة بورتالند السبعة" وقـّد تم 
قامة القانونية الدائمة �ن الإ

إلقاء القبض عليهم وإدانتهم بمحاولة النضمام لتنظيم القاعدة وحركة طالبان. وكانت المجموعة قـّد 

ن لكنهم مــا لبثوا أن عادوا. وقـّد عاد الجميع إىل الوليات المتحدة باستثناء )الصعوب(. حيث  سافرت إىل الص�ي

تمكن )الصعوب( من مواصلة طريقه إىل باكستان والنضمام إىل القاعدة. وقـّد أوردت التقارير أنه قـُـتل عام 

ي عام 2006.
2003 عىل أيدي القوات الباكستانية. أمــّـا )لويس Lewis( فـقـّد أطلق �احه من السجن �ن

)أنور العولقي Anwar al-Awlaki(، )40(، مواطن أمريكي الأصل والجنسية، كان قـّد سافر إىل اليمن عام 

ي عام 2011. 
ي بالد المغرب. وقتله صاروخ أمريكي �ن

ي وقت لحق بتنظيم القاعدة �ن
2002 حيث التحق هناك �ن

)عدنان قول ش�ي الشكري جمعة Adnan Gulshair el Shukrijumah( )27( والذي كان قـّد 

ي 
تم إصدار مذكرة اعتقال بحقه عام 2003، وهــو مشتبه فيه بتهمة التآمر لشن هجمات إرهابية �ن

ي مرحلة مــا قـّد فّر هارباً من البالد ويـُـعتقد حاليـاً أنه قـّد صار مسؤول رفيع 
الوليات المتحدة. وكان �ن

ي باكستان. 
ي تنظيم القاعدة، وعىل الأرجح �ن

المستوى �ن

من  عاد  وقـّد  الأمريكية،  الجنسية  عىل  حاصل  مواطن  وهــو   ،)34(  )Iyman Faris فارس  )أيمن 

باكستان عام 2000 ثـُـمَّ سافر بـعــد ذلك إىل أفغانستان بصحبة صديق له اتضح أنه كان من عنارص 

ي أحـد المعسكرات التابعة لتنظيم القاعدة هناك بأسامة بن لدن، 
تنظيم القاعدة. ثـُـمَّ التقى )فارس( �ن

ي عام 2002، وبينما كان ل 
حيث قام ببعض البحوث من أجله. ثـُـمَّ عاد إىل الوليات المتحدة و�ن

ي استهدف عرقلة مس�ي أحـد القطارات  ي مخطط إرها�ب
يزال يعمل وفق توجيهات تنظيم القاعدة، تورط �ن

امن. وتم تكليف )فارس( باستطالع  ن ي توقيت م�ت
ي نيويورك �ن

( �ن ن ي واشنطن العاصمة وتفج�ي ج� )بروكل�ي
�ن

ي عام 2003، 
ي يمكن بها تـنـفـيــذ عملية تدم�ي الج�. وقـّد اعتقله العمالء الفيدراليون �ن

الكيفية ال�ت

وأشارت التقارير إىل تمكنهم من إقناعه بأن يكون عميالً مزدوجاً، إلّ أنه تمت محاكمته لحقـاً وأدين بتهمة 

ي مؤامرة إرهابية. 
ي والضلوع �ن تقديم الدعم إىل تنظيم إرها�ب
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)راندل تود روير Randall Todd Royer( )39(، مواطن أمريكي الأصل والجنسية، و)محمد العتيق 

المتحدة،  الوليات  ي 
�ن الدائمة  القانونية  قامة  الإ حائزي  من  وهــو   )30(  )Muhammed Aatique

والجنسية،  الأصل  أمريكي  مواطن   ،)31(  )Seifullah Chapman تشابمان  هللا   و)سيُف 

و)خواجة محمود حسن Khwaja Mahmood Hasan( )27(، وهــو مواطن حاصل عىل الجنسية 

تم إلقاء القبض عليهم عام 2003 كجزء من "خلية  من ضمن 11 شخصـاً  الأمريكية، وكانوا جميعاً 

ي باكستان 
ن �ن فرجينيا الشمالية العنقودية". وكانوا قـّد تلقوا تدريبـاً لمدة أربعة أيام عىل أيدي الجهادي�ي

ن أن السبعة الآخــرين الذين كان قـّد تم إلقاء القبض عليهم كانوا يحاولون السفر  ي ح�ي
عام 2002، �ن

 Ali Asad للخارج لالنضمام إىل جماعة "لشكر طيبة" الباكستانية. وكان من بينهم )عىل أسعد تشانديا

ي بن خلـّة Sabri Benkhala( )27(، مواطن أمريكي  ي باكستان؛ و)ص�ب
Chandia( )26( من مواط�ن

، و)دونالد  ي
الأصل والجنسية؛ و)إبراهيم الحمدي Ibrahim al-Hamdi( )25(، وهــو مواطن يميم�ن

أحمد خان  و)مسعود  والجنسية؛  الأصل  أمريكي  مواطن   ،)30(  )Donald T. Surratt سورات  ي 
�ت

Massoud Ahmad Khan( )33(، مواطن حاصل عىل الجنسية الأمريكية؛ و)حمـّاد عبد الرحيم 

 Yong Ki كوون  كي  و)يونج  والجنسية؛  الميالد  أمريكي  مواطن  وهــو   ،)34(  )Abdur-Raheem

ي التخطيط لشن أي 
ن �ن Kwon( )27( مواطن حاصل عىل الجنسية الأمريكية. وهم لم يكونوا ضالع�ي

هجمات داخل الوليات المتحدة. 

)احمد عـُـمـَـر أبو عىلي Ahmed Omar Abu Ali( )22(، مواطن أمريكي الأصل والجنسية، وكان قـّد 

رهاب. ثـُـمَّ  تم القبض عليه عام 2003 بواسطة السلطات السعودية بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالإ

ي التخطيط لغتيال الرئيس 
ي وقت لحق إىل الوليات المتحدة وأدين بتهمة مساعدة تنظيم القاعدة �ن

عاد �ن

.)George W. Bush الأمريكي )جورج دابليو بوش

)آدم يحي جدهان Adam Yahiye Gdhan( )26( وكان قـّد سافر للخارج عام 2004 لالنضمام 

ن باسم تنظيم القاعدة.  ن الرسمي�ي ي باكستان ثـُـمَّ أصبح لحقـاً واحداً من المتحدث�ي
إىل تنظيم القاعدة �ن

والجنسية،  الأصل  أمريكي  مواطن  وهــو   ،)32(  )Mahmud Faruq Brent )محمود فاروق برنت 

ي نيويورك بتهمة التخطيط لمساعدة جماعات 
ن تم إلقاء القبض عليهم �ن ن ثالثة متهم�ي وكان واحداً من ب�ي

ي باكستان وتم 
إرهابية بالخارج. و كان قـّد ارتاد أحـد معسكرات التدريب التابعة لجماعة "لشكر طيبة" �ن

ي أي مخططات 
ي الخارج. وبـعــد عودته، لم يكن ضالعـاً �ن

رهاب �ن اعتقاله عام 2005 بتهمة مساعدة الإ

لشن هجمات إرهابية داخل الوليات المتحدة. 

أحـد  ارتاد  قـّد  وكان  الأمريكية،  الجنسية  عىل  حاصل  مواطن   )22(  )Hamid Hayat حياة  )حميد 

عام  ي 
�ن عودته  عــنـد  اعتقاله  تم  قـّد  وكان  باكستان.  ي 

�ن القاعدة  لتنظيم  التابعة  التدريب  معسكرات 

2005، وأدين بتهمة التخطيط لشن هجمات إرهابية داخل الوليات المتحدة، عىل الرغم من أنه لم 

يكن هناك أي دليل عىل وجود مخطط بعينه. 

)دانيال مالدونادو Daniel Maldonado( )27(، مواطن أمريكي الأصل والجنسية ومن الذين بدلوا 

ي الصومال عام 2006. وقـّد تم اعتقاله بواسطة 
دينهم لالإسالم، وكان قـّد انضم إىل حركة "الشباب" �ن

 . ي ي أجن�ب القوات المسلحة الكينية ثـُـمَّ عاد إىل الوليات المتحدة حيث تمت إدانته بتهمة مساعدة تنظيم إرها�ب

زا  )كوباي ديالو وليامز Kobie Diallo Williams( )33(، مواطن أمريكي الأصل والجنسية؛ و)عدنان بابار م�ي

ته،  ي بقي بالوليات المتحدة بـعــد انقضاء صالحية تأش�ي
Adnan Babar Mirza( )29(، مواطن باكستا�ن

وتم اعتقالهما عام 2006 بتهمة التخطيط لالنضمام لحركة "طالبان" لقتال القوات الأمريكية بالخارج.

ت Ruben Shumpert( )26(، مواطن أمريكي الأصل والجنسية وهو من الذين بدلوا  )روبن شوم�ب

سالم، وكان قـّد سافر إىل الصومال لالنضمام لحركة "الشباب" عام 2006. وأفادت التقارير  دينهم لالإ

بأنه قـّد قـُـتل هناك عام 2008. 

)عـُـمـَـر همـّامي Omar Hammami( )23(، وهــو مواطن أمريكي الأصل والجنسية، وكان قـّد سافر 

إىل الصومال وانضم إىل حركة "الشباب" عام 2007. ثـُـمَّ أصبح متحدثاً رسمياً للحركة لكن تم اغتياله 

ن الفصائل.  لحقاً عىل أيدي أعضاء آخــرين ضمن حركة "الشباب" نتيجة نزاع داخىلي ب�ي

، وكان قـّد غادر إىل  )ضاهر جوري Dahir Gure( )السـّن غ�ي معلوم(، وهــو أمريكي من أصل صوماىلي

ن من ذوي الأصول الصومالية  ين الأول 2007 كجزء من المجموعة الأوىل من الأمريكي�ي ي ت�ش
الصومال �ن

ي الصومال. 
ي الخارج وأفادت التقارير بأنه قـّد لقي حتفه �ن

ممن غادروا ولية "مينيسوتا" الأمريكية للقتال �ن

ي الوليات 
قامة القانونية الدائمة �ن )خالد محمود أبش�ي Khalid Mohamud Abshir( )27(، من حائزي الإ

ن من ذوي الأصول الصومالية ممن سافروا من ولية  المتحدة، وكان ضمن صفوف المجموعة الأوىل من الأمريكي�ي

ي الصومال. 
ي أواخر عام 2007. وهــو ل يزال مطلق ال�اح �ن

"مينيسوتا" الأمريكية إىل الصومال �ن

ي الوليات 
قامة القانونية الدائمة �ن )أحمد عىلي عـُـمـَـر Ahmed Ali Omar( )24(، وهــو من حائزي الإ

ن من ذوي الأصول الصومالية ممن سافروا من  المتحدة، وكان ضمن صفوف المجموعة الأوىل من الأمريكي�ي

ي الصومال.
ي أواخر عام 2007. وهــو ل يزال مطلق ال�اح �ن

ولية "مينيسوتا" الأمريكية إىل الصومال �ن

)صالح عثمان احمد Salah Osman Ahmed( )27(، وهــو مواطن حاصل عىل الجنسية الأمريكية، 

ن من ذوي الأصول الصومالية ممن سافروا من ولية  وكان ضمن صفوف المجموعة الأوىل من الأمريكي�ي

ي أواخر عام 2007. وكان قـّد عاد إىل الوليات المتحدة قبل أن 
"مينيسوتا" الأمريكية إىل الصومال �ن

ي أي مخططات 
تعلن الحكومة الأمريكية حركة "الشباب" الصومالية كمجموعة إرهابية. وهــو لم يتورط �ن

ف لحقاً بأنه مذنب بتقديم دعم مادي لجماعة  إرهابية بـعــد ذلك داخل الوليات المتحدة، لكنه اع�ت

إرهابية وحـُكم عليه بالسجن لمدة ثالث سنوات. 
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)عبد الفتاح يوسف عيىس Abdifatah Yusuf Isse( )23(، وكان ضمن صفوف المجموعة الأوىل من 

ي أواخر 
ن من ذوي الأصول الصومالية ممن سافروا من ولية "مينيسوتا" الأمريكية إىل الصومال �ن الأمريكي�ي

ي أي مخططات إرهابية، لكنه 
إىل الوليات المتحدة وهــو لم يتورط �ن عام 2007، ثـُـمَّ عاد لحقـاً 

ف لحقاً بأنه مذنب بتقديم دعم مادي لجماعة إرهابية وحـُكم عليه بالسجن لمدة ثالث سنوات.  اع�ت

)كمال سعيد حسن Kamal Said Hassan( )24(، مواطن حاصل عىل الجنسية الأمريكية، وكان 

ولية  من  سافروا  ممن  الصومالية  الأصول  ذوي  من  ن  الأمريكي�ي من  الأوىل  المجموعة  صفوف  ضمن 

ي صفوف حركة "الشباب" ح�ت عام 
ي كانون الأول 2007. ومكث �ن

"مينيسوتا" الأمريكية إىل الصومال �ن

ي أي مخططات إرهابية بـعــد عودته إىل الوليات المتحدة، 
2008. وعىل الرغم من أنه لم يكن ضالعاً �ن

إلّ أنه ظل يتبع أوامر الحركة وحـُـكم عليه عام 2013 بالسجن لمدة ع�ش سنوات. 

ي جماعة "لكاوانا"، وكان قـّد انضم إىل تنظيم 
)جابر البنا Jaber Elbaneh( )41(، وهــو عضو �ن

ي اليمن إلّ أنه سّلم 
ي اليمن. ولكنه فـّر من السجن �ن

ي وقت لحق �ن
القاعدة ثـُـمَّ تم إلقاء القبض عليه �ن

نفسه لحقاً إىل السلطات اليمنية عام 2007 وحـُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. 

قامة القانونية الدائمة  )محمود سعيد عـُـمـَـر Muhamud Said Omar( )38(، وهــو من حائزي الإ

ن من ذوي الأصول الصومالية  ي الوليات المتحدة، وكان ضمن صفوف المجموعة الثانية من الأمريكي�ي
�ن

ي 2008، حيث انضم إىل حركة 
ي كانون الثا�ن

ممن سافروا من ولية "مينيسوتا" الأمريكية إىل الصومال �ن

ي الصومال لكنه عاد إىل الوليات المتحدة ليقوم بتجنيد الآخــرين 
"الشباب". وهــو لم يتدرب أو يقاتل �ن

ي هولندا وتسليمه إىل الوليات المتحدة 
ومساعدتهم عىل الذهاب إىل الصومال. وتم إلقاء القبض عليه �ن

حيث تمت إدانته عام 2012 وحـُكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً. 

الوليات  ي 
�ن الدائمة  القانونية  قامة  الإ حائزي  من  وهــو   ،)29(  )Zakaria Maruf )زكريا معروف 

ن من ذوي الأصول الصومالية ممن سافروا  المتحدة، وكان ضمن صفوف المجموعة الثانية من الأمريكي�ي

"الشباب"  حركة  إىل  انضم  وقـّد  عام 2008  أوائل  ي 
�ن الصومال  إىل  الأمريكية  "مينيسوتا"  ولية  من 

الصومالية ويـُـعتقد أنه قـُـتل عام 2009. 

غادر  قـّد  وكان  معلوم(،  غ�ي  )السـّن   )Omar Mohamed Mahamud محمود محمد  )عـُـمـَـر 

مدينة "سياتل" الأمريكية لالنضمام لحركة "الشباب" الصومالية عام 2009. وقـّد أفادت التقارير أنه 

ي أيلول 2009. 
ي العاصمة الصومالية "مقديشيو" �ن

ي تفج�ي انتحاري �ن
ي �ن

قـّد تو�ن

)عبد الرشيد عىلي عـُـمـَـر Abdirashid Ali Omar( )19(، وكان ضمن صفوف المجموعة الثانية من 

ي عام 
ن من ذوي الأصول الصومالية ممن سافروا من ولية "مينيسوتا" الأمريكية إىل الصومال �ن الأمريكي�ي

2008، ويـُـعتقد أنه قـّد قـُـتل عام 2010. 

)محمد عبد هللا حسن Mohamed Abdullah Hassan( )22(، وكان ضمن صفوف المجموعة الثانية 

ي عام 
ن من ذوي الأصول الصومالية ممن سافروا من ولية "مينيسوتا" الأمريكية إىل الصومال �ن من الأمريكي�ي

ي سـّن الثامنة ع�ش عام 2009 ويـُـعتقد أنه ل يزال مطلق ال�اح. 
2008، وقـّد تمت إدانته وهــو �ن

ي 
�ن الدائمة  القانونية  قامة  الإ حائزي  من  وهــو   ،)17(  )Mustafa Ali Salat )مصطفى عىلي صالت 

الصومالية  الأصول  ذوي  من  ن  الأمريكي�ي من  الثانية  المجموعة  صفوف  ضمن  وكان  المتحدة،  الوليات 

ي آب عام 2008. وتمت إدانته عام 2009 
ممن سافروا من ولية "مينيسوتا" الأمريكية إىل الصومال �ن

ويـُـعتقد أنه ل يزال مـُطلق ال�اح. 

)برهان إبراهيم حسن Burhan Ibrahim Hassan( )17(، وكان ضمن صفوف المجموعة الثانية 

ي 
ن من ذوي الأصول الصومالية ممن سافروا من ولية "مينيسوتا" الأمريكية إىل الصومال �ن من الأمريكي�ي

عام 2008، وتفيد التقارير بأن حركة "الشباب" قـّد قامت بإعدامه. 

قامة القانونية الدائمة  )محمود عىل حسن Mohamoud Ali Hassan( )18(، وهــو من حائزي الإ

ن من ذوي الأصول الصومالية  ي الوليات المتحدة، وكان ضمن صفوف المجموعة الثانية من الأمريكي�ي
�ن

قـُـتل  قـّد  أنه  ويـُـعتقد  عام 2008.  ي 
�ن الصومال  إىل  الأمريكية  "مينيسوتا"  ولية  من  سافروا  ممن 

عام 2009.

الجنسية  عىل  حاصل  مواطن  وهــو   ،)21(  )Abdislan Hussein Ali عىلي  ف  حس�ي السالم  )عبد 

ن من ذوي الأصول الصومالية ممن سافروا  الأمريكية، وكان ضمن صفوف المجموعة الثانية من الأمريكي�ي

ي تفج�ي 
ي عام 2008. وتفيد التقارير بأنه قـّد قـُـتل �ن

من ولية "مينيسوتا" الأمريكية إىل الصومال �ن

ي الصومال عام 2011. 
انتحاري �ن

ذوي  من  ن  الأمريكي�ي من  الثانية  المجموعة  صفوف  ضمن  وكان   ،)20(  )Jamal Bana البنا )جمال 

ي عام 2008، ويـُـعتقد 
الأصول الصومالية ممن سافروا من ولية "مينيسوتا" الأمريكية إىل الصومال �ن

أنه قـّد قـُـتل عام 2009. 

)تروي كاستيجار Tory Kastigar( )27(، وهــو مواطن أمريكي الميالد والجنسية وهو من الذين بدلوا 

ي عام 2008. ويـُـعتقد 
سالم، وكان قـّد سافر من ولية "مينيسوتا" الأمريكية إىل الصومال �ن دينهم لالإ

أنه قـّد قـُـتل عام 2009.

 

)أبيكار عكار عىلي عبدي Abikar akar Ali Abdi( )19(، وكان ضمن صفوف المجموعة الثانية من 

ي عام 
ن من ذوي الأصول الصومالية ممن سافروا من ولية "مينيسوتا" الأمريكية إىل الصومال �ن الأمريكي�ي

ي عام 2010 ول يزال مـُطلق ال�اح. 
2008. وقـّد أدين �ن
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)كريستوفر بول Christopher Paul( )43(، وهــو مواطن أمريكي الأصل والجنسية ممن بدلوا دينهم 

ي 
ي كٍل من أفغانستان وباكستان �ن

ي معسكرات التدريب التابعة لتنظيم القاعدة �ن
لالإسالم، وقـّد تلقى تعليمه �ن

ن عىل شّن هجمات  رهابي�ي ي تدريب الإ
ين. ومن هناك ذهب إىل ألمانيا حيث ساعد �ن التسعينيات من القرن الع�ش

ي أوروبا. ثـُـمَّ عاد إىل الوليات المتحدة عام 2002 حيث تم إلقاء القبض عليه وإدانته 
عىل أهداف أمريكية �ن

ي أوروبا والوليات المتحدة. 
بتهمة التخطيط لشن هجمات إرهابية ضـّد أهداف أمريكية �ن

)براينت نيل فيناس Bryant Neal Vinas( )26(، وهــو مواطن أمريكي الأصل والجنسية وممن 

سالم ، وكان قـّد سافر إىل باكستان عام 2007 وانضم إىل تنظيم القاعدة. وقـّد  بدلوا دينهم لالإ

إلقاء  تم  حيث  المتحدة  الوليات  إىل  عاد  أن  لبث  مــا  ثـُـمَّ  الباكستانية  القوات  أيدي  ي 
�ن اً  أس�ي وقع 

ن لتنظيم القاعدة أهدافاً  ن التابع�ي ح ععىل المخطط�ي القبض عليه. وقـّد أقــّر لحقاً بأنه كان قـّد اق�ت

داخل الوليات المتحدة. 

، وكان قـّد سافر إىل  يف موبىلي Sharif Mobley( )26(، وهــو مواطن أمريكي من أصل صوماىلي )�ش

اليمن عام 2008 لالنضمام إىل تنظيم القاعدة أو إىل حركة "الشباب" الصومالية. وقـّد تم إلقاء القبض 

عليه بمعرفة السلطات اليمنية. 

 Abdulhakim Mujahid ( ]أو )عبد الحكيم مجاهد محمدCarlos Bledsoe كارلوس بليدسو(

سالم، وكان قـّد سافر  Muhammad([ )23(، مواطن أمريكي الأصل والجنسية وممن بدلوا دينهم لالإ

ي عام 
ي عام 2007 لدراسة الإسالم. وقـّد تم إلقاء القبض عليه بمعرفة السلطات اليمنية �ن

إىل اليمن �ن

ي أحـد مراكز التجنيد 
ي عام 2009، قام بإطالق النار �ن

2008 وتم ترحيله إىل الوليات المتحدة. و�ن

ي مدينة )ليتل روك( بولية أركنساس الأمريكية مما أسفر عن قتل رجل واحد وإصابة 
التابعة للجيش �ن

ي اليمن قـّد زادت من تطرفه الشخ�ي المتواصل، وعىل الرغم 
شخص آخــر. وُربــّـمــَــا كانت إقامته �ن

ي أعقاب القبض عليه بأنه كان أحـد عنارص تنظيم القاعدة، إلّ أنه لم يكن عضواً 
من زعمه هــو نفسه �ن

ي اليمن. 
ي أثناء وجوده �ن ي التنظيم فعالً ولم يتلق أي تدريب عسكري أو إرها�ب

�ن

دينهم  بدلوا  وممن  والجنسية  الأصل  أمريكي  مواطن  وهــو   ،)39(  )Daniel Boyd بويد  )دانيال 

القرن  من  الثمانينيات  أواخر  أفغانستان  ي 
�ن السوفيتية  القوات  ضـّد  القتال  ي 

�ن شارك  وقـّد  سالم،  لالإ

ين. ثـُـمَّ عاد إىل الوليات المتحدة وتم إلقاء القبض عليه عام 2009 مع ستة أعضاء آخــرين  الع�ش

ضمن مــا عــُـرف باسم "خلية كارولينا الشمالية العنقودية". وأفادت التقارير أنه كان يستطلع قاعدة 

ي محتمل.  ي بلدة )كوانتيكو Quantico( من أجل شّن هجوم إرها�ب
"سالح مشاة البحرية" �ن

)بيتيم كازيو Betim Kaziu( )21(، وهــو مواطن أمريكي الأصل والجنسية، وكان قـّد سافر إىل مـصــر 

ي عام 2009 وتم 
وبلدان أخـرى أثناء محاولته النضمام إىل تنظيم القاعدة. وتم إلقاء القبض عليه �ن

تسليمه إىل الوليات المتحدة حيث خضع للمحاكمة بتهمة تقديم الدعم لجماعة إرهابية. 

ي الوليات 
قامة القانونية الدائمة �ن )نجيب هللا زازي Najibullah Zazi( )25(، وهــو من حائزي الإ

الجنسية  عىل  حاصل  مواطن  وهــو   ،)24(  )Adis Medunjanin ف  ميدونيان�ي و)أديس  المتحدة؛ 

الجنسية  عىل  حاصل  مواطن  وهــو   ،)25(  )Zarein Ahmedzay احمدزاي  و)زارين  الأمريكية؛ 

ي عام 2008، حيث تلقوا تدريبات وتوجيهات بشن هجمة 
الأمريكية، وكانوا قـّد سافروا إىل باكستان �ن

ي قطارات أنفاق نيويورك، 
ات انتحارية �ن إرهابية داخل الوليات المتحدة. وقـّد خططوا لتـنـفـيــذ تفج�ي

وقام )زازي( بصنع القنبلة. وتم إلقاء القبض عىل المتآمرين الثالثة حيث حـُكم عليهم بالسجن مدى 

الحياة. 

)دافيد هيدلي David Headley( )49(، وهــو مواطن أمريكي الأصل والجنسية، وكان قـّد قام بعدة 

اف جماعة "لشكر  ن عامي 2002 و2005 لتلقي التدريب تحت إ�ش ة مــا ب�ي ي الف�ت
رحالت إىل باكستان �ن

مدينة  ي 
�ن أهداف  باستطالع  طيبة"،  "لشكر  جماعة  عنارص  أحـد  بصفته  قام،  وقـّد  الباكستانية.  طيبة" 

ي التخطيط لشن أّي 
�ن أنه لم يكن ضالعاً  ي هاجمتها الجماعة عام 2008، إلّ 

"مومباي" الهندية وال�ت

ي هجمات 
هجمات داخل الوليات المتحدة. وقـّد اعتقلته السلطات الأمريكية عام 2009 لضلوعه �ن

ي وقت لحق. 
"مومباي" ثـُـمَّ تمت إدانته �ن

الأمريكية؛  الجنسية  عىل  حاصل  ي 
باكستا�ن مواطن  وهــو   ،)25(  )Umar Farooq فاروق  )عـُـمـَـر 

و)رامي زمزان Ramy Zamzan( )22(، وهــو مواطن مرصي حاصل عىل الجنسية الأمريكية؛ و)وقار 

ي حاصل عىل الجنسية الأمريكية؛ 
حسن خان Waqar Hassan Khan( )22(، وهــو مواطن باكستا�ن

عىل  حاصل  ي  اري�ت مواطن  وهــو   ،)20(  )Ahmad Abdullah Mimi ميمي  هللا  عبد  و)أحمد 

ي حاصل  الجنسية الأمريكية؛ و)أمان حسن يم�ي Aman Hassan Yemer( )18(، وهــو مواطن إثيو�ب

عىل الجنسية الأمريكية، وجميعهم مسلمون أمريكيون من ولية فرجينيا أطلق عليهم اسم "باكستان 

ي  ي 2009 بتهمة محاولة الحصول عىل تدريب إرها�ب
ين الثا�ن ي ت�ش

ي باكستان �ن
خمسة"، وتم اعتقالهم �ن

ي باكستان. وحـُكم عليهم بالسجن لمدة ع�ش سنوات. 
والتخطيط لشن هجمات إرهابية �ن

عىل  حاصل  مواطن  وهــو   ،)30(  )Cabdulaahi Ahmed Faarax فاراكس  احمد  )كابدوهلل 

الصومالية  الأصول  ذوي  من  ن  الأمريكي�ي من  الأوىل  المجموعة  صفوف  ضمن  وكان  الأمريكية،  الجنسية 

ي عام 2007. ثـُـمَّ عاد إىل الوليات المتحدة 
ممن سافروا من ولية "مينيسوتا" الأمريكية إىل الصومال �ن

حيث  عام 2009  الصومال  إىل  هارباً  فـّر  الفيدراىلي  التحقيقات  مكتب  ـِـبـَـل  ق من  استجوابه  وبـعــد 

ي تفج�ي انتحاري عام 2011. 
أفادت التقارير بأنه قـّد فّجر نفسه �ن

ف عيىسي Abdiweli Yassin Isse( )25(، وكان ضمن صفوف المجموعة الثالثة من  )عبد الولي ياس�ي

ي عام 
ن من ذوي الأصول الصومالية ممن سافروا من ولية "مينيسوتا" الأمريكية إىل الصومال �ن الأمريكي�ي

ي الوليات المتحدة عام 2010 ويـُـعتقد أنه مــا يزال مـُطلق ال�اح. 
2009، وقـّد تمت إدانته �ن
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)فيصل شاه زاد Faisal Shazad( )30(، وهــو مواطن أمريكي حاصل عىل الجنسية، وكان قـّد سافر 

ي عام 2009 حيث تلقى تدريباً عىل أيدي حركة "تحريك طالبان" الباكستانية. ثـُـمَّ عاد إىل 
إىل باكستان �ن

ي ساحة ميدان "تايمز سكوير" بمدينة نيويورك 
الوليات المتحدة للتخطيط لشن هجوم بسيارة ملغومة �ن

عام 2010. غ�ي أن قنبلته لم تنفجر وتم إلقاء القبض عليه وحـُكم عليه بالسجن مدى الحياة. 

)وسام الحنفي Wesam el-Hanafi( )33(، وهــو مواطن أمريكي الأصل والجنسية؛ و)صابرهان 

الية، وكانا  ن الأمريكية والس�ت حسنوف Sabirhan Hasanoff( )34( وهــو مواطن يحمل الجنسيت�ي

ي عام 2010 حيث قدما مساعدة تقنية لتنظيم القاعدة. وعندما عادا إىل الوليات 
قـّد سافرا إىل اليمن �ن

 . ي المتحدة تم إلقاء القبض عليهما بتهمة تقديم دعم مادي لتنظيم إرها�ب

الأصل  أمريكي  مواطن  وهــو   ،)20(  )Mohamed Mahmood Alessa )محمد محمود العيىس 

والجنسية؛ و)كارلوس ادواردو ألمونت Carlos Eduardo Almonte( )24(، وهــو مواطن حاصل 

ي عام 2010 بينما هما 
سالم، وقـّد ألقي القبض عليهما �ن عىل الجنسية الأمريكية وممن بدلوا دينهم لالإ

ي طريقهما إىل الصومال حيث كانا يخططا لالنضمام لحركة "الشباب".
�ن

 )باري وال�ت بوجول البن Barry Walter Bujol, Jr.( )29(، وهــو مواطن أمريكي الأصل والجنسية 

ي عام 2010 بينما كان يحاول مغادرة الوليات 
سالم، وقـّد تم إلقاء القبض عليه �ن وممن بدلوا دينهم لالإ

المتحدة والسفر إىل اليمن حيث كان من المتوقع أن ينضم إىل تنظيم القاعدة. 

 )سم�ي خان Samir Khan( )24(، وهــو مواطن حاصل عىل الجنسية الأمريكية وكان يدير موقعـاً 

ي عام 
ي اليمن �ن

ي عام 2009 ثـُـمَّ ظهر �ن
قـّد غادر الوليات المتحدة �ن نت، وكان  ن�ت عىل الإ جهادياً 

ي الغرب لشن هجمات 
نت مخصصة لتجنيد الشباب �ن ن�ت ونية ع�ب الإ 2010 حيث بدأ بن�ش مجلة الك�ت

ي عام 2011. 
بة صاروخية أمريكية �ن إرهابية. وقـّد لقي حتفه خالل رصن

بدلوا  وممن  والجنسية  الأصل  أمريكي  مواطن  وهــو   ،)20(  )Zachary Chesser تشيرس )زخاري   

ي طريقه إىل الصومال حيث كان 
ي عام 2010 وهــو �ن

سالم، وكان قـّد ألقي القبض عليه �ن دينهم لالإ

نم النضمام لحركة "الشباب".  يع�ت

)شاكر م�ي Shaker Masri( )29(، وهــو مواطن أمريكي الأصل والجنسية، وكان قـّد ألقي القبض 

ي أفغانستان أو حركة 
ي عام 2010 قبيل مغادرته الوليات المتحدة لالنضمام لتنظيم القاعدة �ن

عليه �ن

ي الصومال. 
"الشباب" �ن

وان مصطفى Jehad Serwan Mostafa( )31(، وهــو مواطن أمريكي الأصل والجنسية،  )جهاد س�ي

ي الصومال 
ي عام 2005 وأفادت التقارير أنه انضم لحركة "الشباب" �ن

وكان قـّد غادر الوليات المتحدة �ن

ي عام 2010 إلّ أنه 
ي الوليات المتحدة �ن

ن عامي 2008 و2009. وقـّد تمت إدانته �ن ة مــا ب�ي ي الف�ت
�ن

يـُـعتقد أنه ل يزال مـُطلق ال�اح. 

 )عبد الحميد شحاتة Abdel Hamed Shehadeh( )23(، وهــو مواطن أمريكي الأصل والجنسية، 

ي أفغانستان. 
ي طريقه لالنضمام لحركة "طالبان" �ن

ي عام 2010 وهــو �ن
وكان قـّد ألقي القبض عليه �ن

وا أحمد Shirwa Ahmed( )26(، وهــو مواطن حاصل عىل الجنسية الأمريكية، وكان ضمن صفوف  )ش�ي

ن من ذوي الأصول الصومالية ممن سافروا من ولية "مينيسوتا" الأمريكية إىل  المجموعة الأوىل من الأمريكي�ي

ي عام 2011. 
ي الصومال �ن

ي عملية انتحارية �ن
الصومال لالنضمام لحركة "الشباب". وقـّد قام بتفج�ي نفسه �ن

)فرح محمد بيليدي Farah Mohamed Beledi( )26(، وكان ضمن صفوف المجموعة الثالثة من 

ن من ذوي الأصول الصومالية ممن سافروا من ولية "مينيسوتا" الأمريكية إىل الصومال عام  الأمريكي�ي

ي عام 2011. 
ي الصومال �ن

ي عملية انتحارية �ن
2009، وقـّد قام بتفج�ي نفسه �ن

ي 
قامة القانونية الدائمة �ن )اجرون حسباجرامي Agron Hasbajrami( )27(، وهــو من حائزي الإ

لإحدى  لالنضمام  طريقه  ي 
�ن وهــو  عام 2011  ي 

�ن عليه  القبض  ألقي  قـّد  وكان  المتحدة،  الوليات 

ي باكستان. 
الجماعات الجهادية �ن

ف عىلي Abdisalan Hussein Ali( )21(، وهــو مواطن أمريكي وكان ضمن صفوف  )عبد السالم حس�ي

ن من ذوي الأصول الصومالية ممن سافروا من ولية "مينيسوتا" الأمريكية  المجموعة الثانية من الأمريكي�ي

ي عام 2011.
ي الصومال �ن

ي عملية انتحارية �ن
إىل الصومال عام 2008. وقـّد قام بتفج�ي نفسه �ن

)كريج براكسمان Craig Braxman( )السـّن غ�ي معلوم(، وهــو من مدينة )لوريل Laurel( بولية 

ي طريقه إىل الصومال 
ي كينيا بينما هــو �ن

"ماريالند" الأمريكية، وقـّد ألقي القبض عليه عام 2012 �ن

نم النضمام لحركة "الشباب".  حيث كان يع�ت

)محمد جوليد عثمان Mohamed Guled Osman( )19(، وكان ضمن صفوف المجموعة الرابعة 

الصومال  إىل  الأمريكية  "مينيسوتا"  ولية  من  سافروا  ممن  الصومالية  الأصول  ذوي  من  ن  الأمريكي�ي من 

ي عام 2012، ول يزال مـُطلق ال�اح. 
لالنضمام لحركة "الشباب" �ن
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ن  )عـُـمـَـر عىل فرح Omar Ali Farah( )21(، وكان ضمن صفوف المجموعة الرابعة من الأمريكي�ي

ي عام 2012 
من ذوي الأصول الصومالية ممن سافروا من ولية "مينيسوتا" الأمريكية إىل الصومال �ن

لالنضمام لحركة "الشباب"، ول يزال مـُطلق ال�اح. 

)محمد عبد الرحمن أبو خـُض�ي Mohammad Abdul Rahman Abukhdair( )25(؛ و)راندي 

ي 
لمار ويلسون Randy Lamar Wilson( )25(، وقـّد ألقي القبض عليهما عام 2012 وهما �ن

نمان النضمام إىل إحـدى المجموعات الجهادية.  طريقهما إىل موريتانيا حيث كانا يع�ت

)سـُهيل عـُـمـَـر كب�ي Sohiel Omar Kabir( )34(، وهــو مواطن حاصل عىل الجنسية الأمريكية؛ 

الوليات  ي 
�ن الدائمة  القانونية  قامة  الإ حائزي  من  وهــو   ،)23(  )Ralph Deleon ديليون  و)رالف 

 )Miguel Alejandro Santana Vidriales فيدرياليس  سانتانا  أليخاندرو  و)ميجيل  المتحدة؛ 

جوجالي  دافيد  ف  و)آريف�ي المتحدة؛  الوليات  ي 
�ن الدائمة  القانونية  قامة  الإ حائزي  من  وهــو  )21(؛ 

، وكانوا جـمـيــعـــاً أعضاء فيما ُسمّي "مجموعة  Arifeen David Gojali( )21(، وهــو مواطن أمريكي

ي طريقهم إىل 
ي عام 2012 وهم �ن

ريفرسايد الأربعة Riverside Four"، وقـّد ألقي القبض عليهم �ن

أفغانستان لالنضمام إىل تنظيم القاعدة أو حركة "طالبان". 

ي 
ن الأوزبك الذين يعيشون �ن  )جمشيد موهتاروف Jamshid Muhtarov( )36(، وهــو أحـد الالجئ�ي

الوليات المتحدة، وقـّد ألقي القبض عليه عام 2012 بتهمة التخطيط للسفر إىل باكستان لالنضمام إىل 

ي أوزبكستان. 
ي تقاتل ضـّد الحكومة العلمانية �ن

جماعة "إتحاد الجهاد الإسالمي" وهــي إحـدى المجموعات ال�ت

ي الوليات 
قامة القانونية الدائمة �ن )تامرلن تسارنايف Tamerlan Tsarnaev( )26(، وهــو من حائزي الإ

المتحدة وكان قـّد سافر إىل روسيا عام 2012. ثـُـمَّ مــا لبث أن عاد إىل الوليات المتحدة حيث قام برفقة أخيه 

ي الوليات المتحدة، بشن هجوم بقنبلة 
قامة القانونية الدائمة �ن )جوهر Dzhokar(، وهــو أيضـًا من حائزي الإ

عىل خط نهاية ماراثون بوسطن لعام 2013 مما أسفر عن مرصع ثالثة أشخاص وإصابة 264 آخــرون. وتمكن 

طة،  ي تبادل لإطالق النار مع ال�ش
ي بوسطن. ولقي )تامرلن( حتفه �ن

طة �ن الأخوان لحقـاً من قتل أحـد ضباط ال�ش

ي الهجوم. وعىل الرغم من أن السلطات الروسية قـّد حذرت 
أمــّـا )جوهر( فيخضع حالياً للمحاكمة عن دوره �ن

ي روسيا، إلّ أنه ليس هناك 
مكتب التحقيقات الفيدراىلي أن )تامرلن( يخطط لالنضمام لإحدى الجماعات الجهادية �ن

ي أثناء وجوده هناك.  من دليل عىل أنه قـّد تلقى أي تدريب إرها�ب

)شيلتون توماس بيل Shelton Thomas Bell( )19(، وهــو مواطن أمريكي الأصل والجنسية، وقـّد ألقي 

ي طريقهما إىل اليمن. حيث كان )بيل( 
ّ حدث مجهول الهوية وهما �ن ي ي الأردن برفقة ص�ب

القبض عليه �ن

ي شبه الجزيرة العربية وتم ترحيله إىل الوليات المتحدة حيث 
يخطط لالنضمام إىل تنظيم القاعدة �ن

ي تموز 2013 تهمة تقديم دعم مادي لجماعة إرهابية. 
ُوجهت له �ن

دينهم  بدلوا  وممن  والجنسية  الأصل  أمريكي  مواطن  وهــو   ،)30(  )Eric Harroun هارون )اريك 

ي عام 2013 لالنضمام إىل فصيل من فصائل متمردي "الجيش 
سالم، وكان قـّد سافر إىل سوريا �ن لالإ

السوري الحـّر". وقـّد انفصل عن مجموعته أثناء تبادل لإطالق النار فالتقطته "جبهة النـرُصة" وضمته إىل 

ي 
صفوفها لمدة شهر تقريباً. ثـُـمَّ عاد بـعــد ذلك إىل الوليات المتحدة حيث تم إلقاء القبض عليه �ن

. وأقــّر بأنه مذنب بتهمة أقل وحـُكم عليه بالحبس  ي ي أجن�ب آذار 2013 بتهمة النضمام لتنظيم إرها�ب

ي عام 2014 عىل مــا يبدو بسبب جرعة زائدة من المخدرات. 
ي السجن. وتو�ن

ي قضاها �ن
بالمدة ال�ت

ف مانسفيلد Nicole Lynn Mansfield( )33(، وهــي مواطنة أمريكية وممن بدلوا دينهم  )نيكول ل�ي

ي آيار 2013 أول إمرأة تفيد التقارير بأنها لقيت مرصعها وهــي تقاتل إىل 
سالم، وقـّد أصبحت �ن لالإ

ي سوريا. 
ن بتنظيم القاعدة �ن جانب قوات المتمردين المرتبط�ي

)أم�ي فاروق إبراهيم Amir Farouk Ibrahim( )32(، و هــو مواطن أمريكي الأصل والجنسية، وقـّد 

ي تموز 2013 بينما هــو يقاتل ضمن صفوف تنظيم الدولة. 
ي سوريا �ن

أفادت التقارير بأنه قـّد قـُـتل �ن

ة عن هذا الأمريكي الذي  )أبو ُدجامة الأمريكي Abu Dujama al Amriki(. ول تتوافر معلومات كث�ي

من الواضح أنه يستخدم اسماً حركياً معناه أبو ُدجامة الأمريكي الأصل. وكان قـّد غادر الوليات المتحدة 

متوجها إىل سوريا حيث التحق بصفوف تنظيم الدولة وأفادت التقارير بأنه قـّد قـُـتل عام 2013. 

عاصمة   )St. Paul باول )سانت  مدينة  من   )22(  )Ahmed Mohamed Isse أحمد محمد عيىس(

ولية "مينيسوتا"؛ و)عبد الفتاح عثمان كيناديد Abdifatah Osman Keenadiid( )24( من مدينة 

 )27( )Mustafa Noorudiin ( بولية "مينيسوتا"؛ و)مصطفى نور الدينMinneapolis مينيابولس(

ن منفذي الهجوم عىل  وري"، وكانوا جـمـيــعـــاً من ب�ي ن ي Kansas City( بولية "م�ي
من مدينة )كانساس سي�ت

ي وفـقـــاً لرسالة بثتها حركة  و�ب ي العاصمة الكينية ن�ي
المركز التجاري )ويست جيت مول Westgate Mall( �ن

ي ولية "مينيسوتا" 
"الشباب" ع�ب شبكة التواصل الجتماعي "توي�ت Twitter". غ�ي أن أعضاء الجالية الصومالية �ن

ن بهذه الأسماء  ن أن الأسماء مزيفة وأنه ليس هناك من أشخاص معروف�ي قـّد نفوا ادعاء حركة "الشباب"، قائل�ي

ضمن الجالية. ول تزال القضية لم تـُـحّل بـعــد. )وهذه الأسماء ليست مدرجة ضمن الحسابات الإحصائية(. 

 ،)25( )Marcos Alonso Zea 18(؛ و)ماركوس ألونسو زيا( )Justin Kaliebe ي ف كالي�ب )جوست�ي

ي طريقهما إىل اليمن 
ين الأول 2013 وهما �ن ي ت�ش

وكالهما مواطنان أمريكيان، وقـّد ألقي القبض عليهما �ن

حيث كانا يزعمان أنهما يخططان لالنضمام لتنظيم القاعدة. 
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)سينه فينه نغو نغوين Sinh Vinh Ngo Nguyen( )24(، وهــو مواطن أمريكي ممن بدلوا دينهم 

ين الأول 2013 بتهمة التخطيط للذهاب إىل باكستان لالنضمام  ي ت�ش
سالم، وقـّد ألقي القبض عليه �ن لالإ

ي سوريا 
ة إىل قوات المتمردين �ن ن ة وج�ي ي عام 2012 �عان مــا انضم بـعــد ف�ت

لتنظيم القاعدة. و�ن

وهــو يتباهى بأنه قـّد قتل شخصاً أثناء وجوده هناك. وقال أنه قـّد حاول النضمام إىل تنظيم القاعدة 

ي سوريا لكن التنظيم لم يقبله. 
بينما كان �ن

، وكان  )من�ي محمد أبو صالحة Moner Mohammad Abusalha( )22(، وهــو مواطن أمريكي

ي عام 2012 حيث التحق بجبهة النـرُصة التابعة لتنظيم القاعدة هناك. و�عان 
قـّد سافر إىل سوريا �ن

ي آيار 
ة إىل الوليات المتحدة، ثـُـمَّ مــا لبث أن غادر البالد مرة أخـرى. و�ن ن ة وج�ي مــا عاد بـعــد ف�ت

ي سوريا. 
2014 أفادت التقارير بأنه قـّد أصبح أول أمريكي يقوم بتفج�ي انتحاري �ن

 Avin Marsalis براون  مارساليس  ف  و)أف�ي  )21(  )Akba Jihad Jordan )عقبة جهاد جوردان 

ي آذار 2014 بينما 
سالم، وقـّد ألقي القبض عليهما �ن Brown( )21(، وكليهما ممن بدلوا دينهم لالإ

ي طريقهما إىل سوريا حيث كانا يخططان لالنضمام لإحدى الجماعات الجهادية هناك. 
هما �ن

الأصل  أمريكي  مواطن  وهــو   ،)20(  )Nicholas Michael Teausant تيوسانت مايكل  )نيكولس 

طريقه  ي 
�ن وهــو   2014 آذار  ي 

�ن عليه  القبض  ألقي  وقـّد  سالم،  لالإ دينهم  بدلوا  وممن  والجنسية 

ي 
�ن السابق  بضلوعه  للسلطات  ف  اع�ت عليه  القبض  إلقاء  وبـعــد  سوريا.  ي 

�ن الدولة  لتنظيم  لالنضمام 

مخططات لشن هجمات إرهابية داخل الوليات المتحدة. 

عىل  حاصل  مواطن  وهــو   ،)22(  )Mohammad Hassan Hamdan حمدان  حسن  )محمد 

ي طريقه إىل سوريا حيث كان يخطط 
ي آذار 2014 وهــو �ن

الجنسية الأمريكية، وقـّد ألقي القبض عليه �ن

لالنضمام لتنظيم "حزُب هللا".

)مايكل تود ولف Michael Todd Wolfe( )23(، وهــو مواطن أمريكي الأصل والجنسية، وقـّد ألقي 

ي سوريا.
ي حزيران 2014 بتهمة التخطيط لالنضمام لتنظيم الدولة �ن

القبض عليه �ن

ف خان Rahatul Ashikin Khan( )23(، وهــو مواطن حاصل عىل الجنسية الأمريكية،  )راحة العاشق�ي

ي الصومال. 
ي حزيران 2014 بتهمة التخطيط لالنضمام لحركة "الشباب" �ن

وقـّد ألقي القبض عليه �ن

)شارون مورين كونىلي Sharon Maureen Conley( )19(، وهــي مواطنة أمريكية الأصل والجنسية 

ي تموز 2014 بتهمة التخطيط للسفر إىل سوريا 
سالم، وقـّد ألقي القبض عليها �ن وممن بدلوا دينهم لالإ

نم النضمام لتنظيم الدولة هناك.  حيث كانت تع�ت

)آدم دندش Adam Dandach( ]أو )فادي فادي دندش Fadi Fadi Dandach([ )20(، وهــو 

ي 
ي تموز 2014 وهــو �ن

ي ولية كاليفورنيا �ن
مواطن أمريكي الأصل والجنسية، وقـّد ألقي القبض عليه �ن

نم النضمام لتنظيم الدولة هناك.  طريقه إىل سوريا حيث كان يع�ت

، وقـّد ألقي القبض عليه  )دونالد راي مورجان Donald Ray Morgan( )44(، وهــو مواطن أمريكي

تيبه لبيع الأسلحة  ي آب 2014 لدى عودته من لبنان. وتتعلق التهم الموجه إليه ب�ت
ي مدينة نيويورك �ن

�ن

ي لبنان، لكن مــا لفت انتباه السلطات إليه كانت تغريداته عىل شبكة التواصل الجتماعي 
بينما كان �ن

ي كان يتعهد فيها بالولء لتنظيم الدولة. 
" ال�ت "توي�ت

ي 2013 
ين الثا�ن ي ت�ش

)بسيط جاويد شيخ Basit Javed Sheikh( )29(، وقـّد ألقي القبض عليه �ن

إىل تركيا حيث كان يخطط لعبور الحدود والدخول إىل سوريا  قبيل مغادرته الوليات المتحدة متجهاً 

 . ي لالنضمام إىل "جبهة النـرُصة". وقـّد ُوجهت له تهمة تقديم دعم مادي لتنظيم إرها�ب

، وقـّد  )عبد الرحمن محمد Abdirahmaan Muhamed( )29(، و هــو أمريكي من أصل صوماىلي

ي 
ي ولية "مينيسوتا" لالنضمام إىل تنظيم الدولة ويـُـعتقد أنه قـّد لقي حتفه أثناء القتال �ن

غادر موطنه �ن

ي النصف الأول من عام 2014. 
ي وقت مــا �ن

سوريا �ن

ف Douglas McArthur McCain( )33( وقـّد غادر إىل سوريا لالنضمام  )دوجالس ماك أرثر ماك�ي

ي آب 2014 أفادت التقارير بأنه قـّد لقي مرصعه أثناء القتال. 
ي أوائل عام 2014. و�ن

لتنظيم الدولة �ن

ن الأمريكية والسورية، وكان  )احمد أبو سمرة Ahmad Abousamra( )32( والذي يحمل الجنسيت�ي

ي ولية "ماساتشوستس" الأمريكية. ويـُـقال أنه كان يسعى للحصول 
ي فرنسا إلّ أنه نشأ وترعرع �ن

قـّد ولد �ن

ي عام 2009، ُوجهت له تهمة تقديم 
عىل تدريب عسكري خالل رحالته إىل كٍل من اليمن وباكستان. و�ن

مكتب  " لدى  ن "أبرز المطلوب�ي لئحة  إىل  إضافته  تمت  عام 2013  ي 
القاعدة، و�ن لتنظيم  مادي  دعم 

ي سوريا حيث يقوم بتنسيق وسائل 
ي أيلول 2014، أفادت التقارير أنه موجود �ن

. و�ن التحقيقات الفيدراىلي

التواصل الجتماعي لصالح تنظيم الدولة. 

ة  كث�ي معلومات  تتوافر  ول   )Abu Abdurahman al-Trinidadi ينيدادي  ال�ت الرحمن  عبد  )أبو 

"ترينيداد  جزيرة  من  أنه  إىل  يش�ي  والذي  ينيدادي(  )ال�ت يستخدم االسم الحركي  الذي  الشخص  هذا  عن 

يط فيديو  ي �ش
ين الأول 2014 �ن ي ت�ش

Trinidad" أو أنه قـّد أم�ن بعض الوقت بها. ثـُـمَّ ظهر �ن

 . مصور لتنظيم الدولة عرّف فيه نفسه عىل أنه مقاتل أمريكي
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مالحظات: 

ي سوريا. 
ن فضالً عن أعضاء تنظيم "حزُب هللا" الذين يقاتلون �ن ن 10,000 إىل 12,000. وهذه الأرقام الُكـلّية تشمل العراقي�ي اوح التقديرات الأخـرى مــا ب�ي ن الأجانب إىل سوريا" )2014(. وت�ت 1 "تدفق المقاتل�ي

ي الملحق أسماء وتفاصيل الأشخاص البالغ عددهم 114 شخصاً ممن تم رصدهم 
ن الذين انضموا أو حاولوا النضمام إىل الجبهات الجهادية بالخارج. ونورد �ن 2 من الصعب بشكل ملحوظ تحديد هويات جميع الأمريكي�ي

ي بالخارج، ولكننا مع ذلك ل نزعم أن تلك القائمة هــي قائمة كاملة.  منذ أحداث الحادي ع�ش من أيلول وهم يسعون لالنضمام للجماعات الجهادية، أو عىل الأقل للحصول عىل تدريب إرها�ب

ي العراق وسوريا، قال الرئيس "أوباما Obama": "تعتقد الأجهزة الستخباراتية لدينا بأن الآلف من الأجانب – بمن فيهم 
بات جوية ضـّد تنظيم الدولة �ن ي 11 أيلول 2014، الذي يعلن فيه توجيه رصن

ي خطابه إىل الأمة �ن
3 �ن

، أن يعودوا إىل أوطانهم ويقوموا بشن هجمات دامية".  ن ن ومتمرس�ي ي سوريا والعراق، وقـّد يحاول أولئك المقاتلون، بعدما صاروا مدرب�ي
ن – قـّد انضموا إليهم �ن ن وبعض من الأمريكي�ي أوروبي�ي

 ,)2014( ”2014c(; ”Air Campaign Is Just Getting off the Ground ,2014b ,2014a( Jenkins :ق الأوسط. انظر ي ال�ش
4 هذا المنشور هــو جزء من سلسلة تعمل عىل تحليل ديناميكيات الرصاعات الحالية �ن

.)2014( ”?What Could U.S. Boots on the Ground Do in Iraq and Syria“ و ;)2014( ”?What Are ISIL’s Options Now“

ن وليس خاليا  ن ناشط�ي ي يخطط التنظيم لشن هجماته بها، لكن هؤلء كانوا مخطط�ي
ي من شأنها أن تف� سبب عدم إنشاء خاليا نائمة. فـقـّد أرسل تنظيم القاعدة عنارصه إىل البلدان ال�ت

5 هناك العديد من العوامل ال�ت

ن منهم كان قليال للغاية، إىل  ي شبكات جهادية أوسع، لكن عـــدد الغربي�ي
ن استطاعوا ذلك، وقـّد أصبح بعضهم أعضاء �ن ي أفغانستان وخريجي معسكراته التدريبية إىل أوطانهم ح�ي

ي القتال �ن نائمة. وقـّد عاد قدامى محار�ب

أ جماعات جديدة من الصفر. كذلك ُربــّـمــَــا لم يكن هناك سوى وقت قليل لخلق  ـِوضاً عن أن ين�ش . ول يزال تنظيم القاعدة يميل لأن ينّسب إليه الجماعات المحلية التأسيس ع ن جانب حفنة قليلة فـقـط من الأمريكي�ي

ي عام 1998 وهــو مــا أعقبه عمليات إرهابية 
ن �ن ة عىل الأمريكي�ي ي ليدعو إىل شّن هجمات مبا�ش

عمل ّ�ي تحت الأرض. )فـقـّد أعلن أسامة بن لدن( الحرب عىل الوليات المتحدة عام 1996. ثـُـمَّ جاء ترصيحه الثا�ن

ي عامي 1998 و 2000. وبحلول ذلك الوقت، كان التخطيط يجري عىل قدم وساق لشن هجمات الحادي ع�ش من أيلول. ولكان من شأن محاولت تجنيد أتباع داخل الوليات المتحدة، أو ت�يب عنارص من 
ى �ن ك�ب

ي العملية المخطط لها، أن يث�ي انتباه السلطات الأمنية الأمريكية ويهدد بكشف مخطط الحادي ع�ش من أيلول برمته. 
ن �ن تنظيم القاعدة إليها بخالف أولئك الضالع�ي

ي عام 2011. 
بات الجوية الأمريكية �ن 6 إن كالً من )أنور العولقي( و)سم�ي خان( قتلتهما الرصن

.)2014b ,2014a ,2012 ,2011( Jenkins :7 لالطالع عىل استعراض أك�ش تفصيالً للمالحظات المرصودة عىل المسار الذي اتبعه تنظيم القاعدة انظر

ي أن يهيمن عىل منطقة الشام 
ن فإن السم يش�ي إىل طموح التنظيم �ن ي كلتا الحالت�ي

ي العراق وسوريا". و�ن
سالمية �ن ي الكث�ي من التحليالت باسم تنظيم "الدولة الإ

ي العراق والشام" �ن
سالمية �ن 8 كذلك يظهر تنظيم "الدولة الإ

ن وإ�ائيل وجزء من جنوب غرب تركيا.  ي تضم كالً من العراق وسوريا ولبنان وفلسط�ي
ى ال�ت الجغرافية أو منطقة سوريا الك�ب

ي الأشخاص الذين ذهبوا وعادوا، والأشخاص الذي حاولوا الذهاب ومنعنا عودتهم، والأشخاص 
ن استخدم عدًدا أك�ب من 100، فهذا يع�ن ي سوريا" )2014(. ويقول )كومي Comey(: "ح�ي

9 "نحو 12 أمريكياًكي يقاتلون �ن

الذين ذهبوا واستقروا هناك".

: ألمانيا "400"؛ وفرنسا "400"؛ والمملكة المتحدة "350"؛ وبلجيكا "200"؛ وهولندا "90"؛ وأسبانيا "75"؛ والسويد "65"؛  ن هــو عىل النحو التاىلي 10 تش�ي تقديرات أجهزة المخابرات الأمريكية إىل أن عـــدد الأوروبي�ي

ويج "40"؛ والنمسا "30"؛ وايرلندا "30"؛ وايطاليا "25"؛ وفنلندا "10" – بإجماىلي يصل إىل "1,770". لكن تحليال آخــر لصحيفة )واشنطن بوست Washington Post( يعطي أرقاماً مختلفة بعض  والدانمرك "55"؛ وال�ن

ء: المملكة المتحدة "488"؛ وبلجيكا "296"؛ وألمانيا "240"؛ وهولندا "152"؛ وألبانيا "148"؛ وفرنسا "112"؛ واسبانيا "95"؛ والدانمرك "84"؛ والسويد "80"؛ والنمسا "60"؛ والبوسنة "60"؛ وايطاليا "50"؛ وايرلندا  ي
ال�ش

اليا، و"130" من الوليات المتحدة، و"70" من كندا مما يزيد من  ويج "10" – بإجماىلي يصل إىل "1,921". وبالإضافة إىل ذلك، فوفـقـــاً لمصادر الصحيفة كان هناك "250" شخص من اس�ت "26"؛ وفنلندا "20"؛ وال�ن

ن الأجانب إىل سوريا"، 2014(. ن إىل "2,371" )"تدفق المقاتل�ي ن الغربي�ي إجماىلي المقاتل�ي

ي ألمانيا. 
ي "معهد السياسة الأمنية" بجامعة "كييل Kiel" �ن

ن �ن ي أيلول 2014 مع باحث�ي
11 مصدر هذه المالحظات هــو مناقشات خاصة جرت �ن

.)2014( " ي رها�ب 12 "سلطات إنفاذ القانون بولية مينيسوتا تساعد الجالية الصومالية عىل مكافحة التطرف، والتجنيد الإ
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عن المؤلف 

بينها: من  رهاب،  بالإ تتعلق  موضوعات  تتناول  ي 
ال�ت والمقالت  والتقارير  الكتب  من  للعديد  ومؤلف   "RAND" مؤسسة  رئيس  مستشاري  كبار  أحـد  هــو   )Brian Michael Jenkins ف  جنكي�ف مايكل   )بريان 

عىل  سنوات  ع�ش  مرور  ذكرى  وبمناسبة   ."RAND" مؤسسة  لدى  السياسية"  العلوم  "قسم  رئيس  منصب  السابق  ي 
�ن يشغل  وكان   .“Will Terrorists Go Nuclear?“ )2008 ,Prometheus Books(

ي كتابه:
اتيجية المستقبلية. وتم استعراض تلك الجهود �ن ن جهود مؤسسة "RAND" لتـقـيـيـم ردود أفعال السياسة الأمريكية وتقديم رأي مدروس حول الس�ت " بتدش�ي ن هجمات الحادي ع�ش من أيلول، قام "جنكي�ن

 The Long Shadow of 11/9: America’s Response to Terrorism )Brian Michael Jenkins and John Paul Godges, eds., 2011(.

ي جمهورية الدومنيكان 
ي الفرقة السابعة للقوات الخاصة �ن

ن عن خدماته �ن ي القوات الخاصة. وتم تقليده وسام قدامي المحارب�ي
" جندي مظالت ونقيب �ن ن ، أصبح "جنكي�ن ي سالح المشاة الأمريكي

ن كان ضابطاً مكلفاً �ن وح�ي

 ." ي فيتنام. ثـُـمَّ عاد إىل فيتنام كعضو ضمن "مجموعة التخطيط طويل الأمد" ونال أعىل جائزة عن خدماته من "إدارة الجيش الأمريكي
ومع الفرقة الخامسة للقوات الخاصة أثناء خدمته �ن

ة من عام 1999 إىل عام 2000، شغل منصب مستشار "اللجنة الوطنية  ي الف�ت
ان". و�ن " ضمن "لجنة البيت الأبيض لأمن وسالمة الط�ي ن ن "جنكي�ن ي عام 1996، قام الرئيس الأمريكي )كلينتون Clinton( بتعي�ي

و�ن

ي عام 2000 تم تعيينه ضمن "المجلس الستشاري للمراقب الماىلي العام للوليات المتحدة". وهــو باحث مشارك لدى معهد "مينيتا Mineta" للنقل، حيث يقوم بإدارة البحوث المستمرة 
رهاب"، و�ن لمكافحة الإ

رهابية.  ي ضـّد الهجمات الإ حول حماية النقل ال�ب
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ن السياسات وعملية اتخاذ القرار من خالل البحث والتحليل. تركز مؤسسة  إن مؤسسة "RAND" مؤسسة غ�ي ربحية تساعد عىل تحس�ي
"RAND" عىل القضايا الأك�ش أهمية مثل الصحة، والتعليم، والأمن القومي، والشؤون الدولية، والقانون والأعمال التجارية، والبيئة، 
وما إىل ذلك.   وبصفتها مؤسسة حيادية، تعمل مؤسسة "RAND" بصفة مستقلة بعيداً عن الضغوط السياسية والتجارية. حيث 
ي تواجه 

ة ال�ت َـّ حـ ة بشأن التحديات المـُـلـِـّ ي التوصل إىل قرارات مستن�ي
ن �ن ِّع�ي

نعمل عىل خدمة الصالح العام من خالل مساعدة المـُـ�ش
ورة آراء عمالء ورعاة الأبحاث الذين يتعاملون معها.   هــي عالمة  البالد.  ل تعكس منشورات مؤسسة RAND بالرصن

تجارية مسجلة.
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حول هذا المنظور التحليلي

ي سوريا أو العراق؛ وما الذي يمكن فعله للحـّد من مثل هذا التهديد، وما إذا كان 
ي القتال �ف

يسعى هذا المنظور التحليلي إىل دراسة نطاق التهديد الذي يشكله المقاتلون الغربيون الذين يعودون إىل ديارهم بـعــد مشاركتهم �ف

وري اتخاذ إجراء عسكري لمكافحة مثل هذا التهديد أم ال.  من ال�ف

ي مؤسسة "RAND"، كالً من )ويليام يونج William Young(، المدير السابق لعمليات جمع المعلومات االستخباراتية لدى مكتب "الخدمة الوطنية الّ�ية"، 
وأود أن أعرب عن خالص تقديري لما قدمه لنا الزمالء �ف  

احات مفيدة.  وقـّد انتفع هذا  طة مدينة نيويورك، من مراجعات رسمية مدروسة واق�ت ي �ش
رهاب �ف ي موسكو ونائب مفوض مكافحة االإ

ي �ف
و)ريتشارد داداريو Richard Daddario(، المدعي الفيدراىلي السابق والملحق القانو�ف

ي مؤسسة "RAND"، كالً من )سيث جونز Seth Jones(، مدير مركز سياسات الدفاع واالأمن الدوىلي التابع لمؤسسة "RAND"، و)أندرو ليبمان Andrew Liepman( الذي عمل 
التقرير أيضاً مما قدمه لنا الزمالء �ف

رهاب، من تعليقات إضافية أخـرى مفيدة.  ي لمكافحة االإ
ي وكالة المخابرات المركزية ونائب سابق لمدير المركز الوط�ف

كضابط �ف

ي مدين للسيدة )جانيت ديالند Janet DeLand( لما قدمته لنا من تحرير ممتاز للنص. 
وكما هــو الحال دائمـاً تجد�ف  

 .)Michael Rich ورئيسها )مايكل ريتش "RAND" ي المستقل دون الدعم الذي قدمته لنا مؤسسة
ولم يكن ليتس�ف لنا مواصلة هذا النهج البح�ش  
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