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 واقع اإلرهاب واتجاهاته
في دول االتحاد األوروبي 2021م

األوروبي،  لالحتاد  التابعُة  )يوروبول(  األوروبية  القانون  تطبيق  وكالُة  أصدرت 
2021م  األوروبي  االحتاد  بلدان  يف  واجتاهاته  اإلرهاب  )واقع  السنويَّ  تقريَرها 
 .Terrorism Situation and Trend Report 2021 (TE-SAT)
وضَع  بالتفصيل  ورصَد  باإلرهاب،  املتعلِّقة  والتطوُّرات  األحداث  التقريُر  ل  سجَّ
اإلرهاب والهَجمات اإلرهابية واالعتقاالت يف االحتاد األوروبي يف عام 2020م، 
ية والكيفية. م لُصنَّاع القرار مالمَح الظاهرة اإلرهابية يف أوروبا بجوانبها الكمِّ وقدَّ
إرهابّيًا  57 هجوًما  أبلغت عن  األوروبي  االحتاد  أعضاء  من  دول  أنَّ ستَّ  مبيًِّنا 
ناجًحا أو فاشاًل أو ُمخِفًقا يف عام 2020م، وأن 21 شخًصا يف تلك الهَجمات ُقتل، 

مقارنًة بعام 2019م الذي شهد 119 هجمة، ُقتل فيها عَشرة أشخاص. 
وأُبلغ عن 449 حالة اعتقال لالشتباه بارتكاب جرائَم إرهابية يف الدول األعضاء 
يف االحتاد األوروبي يف عام 2020م، يف حني أبلَغت اململكة املتحدة عن 185 حالة 
ْقم أقلُّ بكثير مما كان عليه يف عام 2019م  اعتقال ذاَت صلة باإلرهاب. وهذا الرَّ
)1004 حاالت اعتقال، منها 281 يف اململكة املتحدة(. ومن غير الواضح ما إذا كان 
هذا يشيُر إلى انخفاض النشاط اإلرهابي، أو أنه ناجٌت عن التغييرات يف القُدرات 

ة يف أثناء جائحة كوفيد 19. لطات العامَّ التشغيلية للسُّ
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ح اإلرهاب المسلَّ
داعش  تنظيم  ميارسه  الذي  املسلَّح  اإلرهاب  التقريُر  تناول 
أفكارها  يعتنقون  الذين  أو  املشابهة،  التنظيمات  من  غيره  أو 
دول  ثالُث  شهَدت  2020م  عام  ويف  منها.  بإلهام  فون  ويتصرَّ
وأملانيا،  وفرنسا،  النمسا،  هي:  األوروبي  االحتاد  يف  أعضاٍء 
عشرة هَجمات من إرهاب هذه اجلماعات، أسفرت عن مقتل 
أربُع  وأُحبَطت  شخًصا،   47 من  أكثَر  وإصابة  شخًصا   12
هَجمات يف بلجيكا وفرنسا وأملانيا. ويف اململكة املتحدة نُفِّذت 
وتعرَّضت  للهجوم،  طان  وأُحبَط مخطَّ إرهابية،  هَجمات  ثالُث 
سويسرا لهجومني. وهذا يعني أنَّ عدد الهَجمات الناجحة يف 
عام  املتحدة( يف  واململكة  األوروبي وسويسرا  )االحتاد  أوروبا 

2020م، كان أكثر من ِضعف ما كان عليه يف عام 2019م.

وكان النوُع األكثر شيوًعا من تلك الهَجمات يف االحتاد األوروبي 
ة  وسويسرا واململكة املتحدة، هو االعتداءاُت يف األماكن العامَّ
الدعس  أو  الطعن  أو  النار  بإطالق  املدنيني  تستهدف  التي 
بني  أعماُرهم  تتراوح  ذكوًرا  املهاجمني  جميُع  وكان  مبركبات، 

18 و33 عاًما. 

فقد  والداتهم؛  مكان  أو  اإلرهابيني  أَُسر  هات  توجُّ واختلفت 
أربَع هَجمات  األوروبي  االحتاد  يحملون جنسية  أفراٌد  ارتكب 
األوروبي  االحتاد  إلى  هَجمات  خمس  مرتكبو  ودخل  ناجحة، 
بصفة طالبي جلوء أو مهاجرين غير شرعيِّني، وارتكب جميَع 
منفردة(.  )ذئاب  مبفردهم  فوا  تصرَّ أفراٌد  الناجحة  الهَجمات 
عام  يف  عليهم  ُقبَض  الذين  بهم  املشتبَه  من  عدًدا  أنَّ  وتبنيَّ 
جماعات  أتباع  مع  اإلنترنت  عبر  اتصاالٍت  أجَروا  2020م، 

إرهابية خارج االحتاد األوروبي.

يف  لالشتباه  ذكور؛  منهم   %87 شخًصا،   254 اعتُقل  كذلك 
ارتكابهم جرائَم أو االنتماء إلى جماعة إرهابية، أو نشر دعاية 
اإلرهاب  تسهيل  أو  إرهابية،  ألعمال  التحضير  أو  إرهابية، 
يف  لالشتباه  االعتقاالت  إجماليُّ  انخفَض  وبذلك  ومتويله. 
من  بأكثَر  األوروبي  االحتاد  يف  األعضاء  الدول  يف  اإلرهاب 

النصف مقارنًة بالسنوات السابقة.

وال تزال الدوُل األعضاء يف االحتاد األوروبي قلقًة من التجنيد 
جناء املفَرج عنهم من  جون، ومن التهديد الصادر عن السُّ يف السُّ
مؤيِّدي داعش والقاعدة. ففي خمسة حوادَث إرهابية )يف النمسا 
وأملانيا واململكة املتحدة( وقعت يف عام 2020م، شارك مهاجمون 
بني  اإلجرام  إلى  العودة  ل  معدَّ لكنَّ  جون،  السُّ من  عنهم  ُمفَرٌج 

احملكومني باإلرهاب يف أوروبا ال يزال منخفًضا نسبّيًا.

الشبكات  بواسطة  وداعش  القاعدة  التجنيد يف  استُخدم  وقد 
أو  رة،  املشفَّ الرسائل  ِخْدمات  عبر  سيَّما  وال  اإلنترنت،  عبر 
بواسطة الَعالقات خارج اإلنترنت، مثل الَعالقات مع األصدقاء 
مت دعايُة داعش  أو أفراد العائلة. وكما يف السنوات السابقة قدَّ
ًفا  متطرِّ محتًوى  األوروبي،  االحتاد  خارج  وغيرهما،  والقاعدة 
نت  تضمَّ أوروبا،  يف  ومناصريهم  ألعضائهم  اإلنترنت  عبر 
التحريَض على الهَجمات الفردية يف الدول الغربية. ومع ذلك 
انخفَضت الدعايُة التي تنتجها وسائُل اإلعالم الرسمية لتنظيم 

داعش كثيًرا يف مقدارها ونوعها عام 2020م. 
له  العسكرية  النجاحات  على  دعاياته  يف  التنظيم  د  وشدَّ
سيطرته  استمرار  إلثبات  محاولة  يف  والعراق،  سوريا  خارج 
َسراح ُسجناَء  وأنصاره إطالَق  وناشد مقاتليه  األراضي،  على 
مسلمني، ومنهم املوجودون يف أوروبا، ودعا إلى هَجمات الذئاب 
املنفردة، وسعى يف إعادة إنشاء شبكاته على اإلنترنت بعد إزالة 
ته على تطبيق )تليغرام( يف نوفمبر 2019م. واستمرَّ تنظيم  ِمنصَّ
القاعدة يف احلفاظ على حضور دعايته على اإلنترنت يف عام 
األحداث  على  للتعليق  اإلعالمية  وسائله  باستخدام  2020م؛ 

اجلارية، وتأكيده علًنا الَعالقَة بني فروعه اإلقليمية.
داعش  مؤيِّدي  سفر  محاوالت  من  ا  جّدً قليل  عدد  عن  وأُبلغ 
والقاعدة وأشباههما، إلى مناطق النزاع يف عام 2020م، وعن 
عودة 20% إلى 50% من جميع املسافرين إلى العراق وسوريا 
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وباء  انتشار  السفر بسبب  قيوُد  أثَّرت  النزاع. وقد  بداية  منذ 
األجانب  اإلرهابيني  املقاتلني  عودة  يف   ،)19 )كوفيد  كورونا 
(FTFs) إلى أوروبا. ومع ذلك، أُبلَغ عن عدد قليل من العائدين 

إلى الدول األعضاء يف االحتاد األوروبي. 

إرهاب اليمين المتطرف
أربَع هَجمات  األوروبي  دول أعضاٍء يف االحتاد  ثالُث  شهَدت 
ذها اليمنُي املتطرف، أسفر هجوٌم واحد منها عن  إرهابية نفَّ
أخرى،  هجمة  أحبَطت  التي  أملانيا  يف  أشخاص  تسعة  مقتل 
وكان ثالثٌة من اجلناة األربعة )بينهم امرأة( من مواطني الدولة 

ط له. التي وقع فيها الهجوم أو ُخطِّ

واعتُقل 34 شخًصا يف ثماني دول أعضاء يف االحتاد األوروبي 
لالشتباه يف تورُّطهم يف نشاط إرهابي مييني، أو بتَُهم االنتماء 
له،  التحضير  أو  لهجوم  التخطيط  أو  إرهابية،  جماعة  إلى 
وبلغ  الذكور،  من  بهم  املشتبَه  أغلُب  وكان  أسلحة.  حيازة  أو 
ط أعمارهم 38 سنة، وهم من مواطني الدولة التي ُقبَض  متوسِّ

عليهم فيها.

وقت  ًرا  ُقصَّ كانوا  بهم  املشتبَه  من  عدًدا  أنَّ  للقلق  املثير  ومن 
اإلنترنت  عبر  مبجتمعات  مرتبطني  معظُمهم  وكان  االعتقال، 
مفهوم  وتتبنَّى  العنَف،  تروِّج  التنظيم  من  متفاوتة  بدرجات 

»املقاومة بال قيادة«. 

إنشاء مجموعات غير  اليميني يف  التطرف واإلرهاب  واستمرَّ 
متجانسة من ذوي العقائد واألهداف السياسية، بدًءا من عناصر 
املنفردين املرتبطني باملجتمعات املتطرفة عبر اإلنترنت، وانتهاًء 
باملنظمات الهَرمية. وجنحت كثيٌر من بلدان االحتاد األوروبي يف 
تفكيك اجلماعات العنيفة للنازيني اجلُدد واملتفوِّقني الِبيض، أو 
ن يدعون إلى مهاجمة اليهود أو املسلمني، وتدمير  حظرها، ممَّ
على  قائمة  جديدة  مجتمعات  وإنشاء  الدميقراطي،  النظام 
لت بعُض هذه اجلماعات أنشطتها باتِّباع  عقيدة عنصرية. وموَّ

رات. اُر باملخدِّ وسائَل إجرامية، ومنها االجتِّ

على  اليمينيني  املتطرفني  قدرة  من  تزيُد  التي  العوامل  ومن 
على  واحلصوُل  القتالي،  التدريُب  عنف،  أعمال  ارتكاب 
ون كثيًرا بالتدريبات ِشبه العسكرية، التي  األسلحة، وهم يهتمُّ
ميارسونها أحياًنا خارج االحتاد األوروبي، وال سيَّما يف روسيا.

املتطرفني  والبيئية  املناخية  باألَزمات  العامُّ  الوعُي  ودفع 
اليمينيني إلى الترويج الكبير لوجهات النظر الفاشية البيئية، 
انية والهجرة، وإخفاق  التي تَعزو هذه األَزمات إلى الزيادة السكَّ
األنظمة الدميقراطية يف معاجلتها. وكثيًرا ما استخدموا ألعاب 

)الفيديو( يف عام 2020م؛ لنشر دعاياتهم املتطرفة واإلرهابية، 
وا يف استخدام مجموعات شتَّى  وال سيَّما بني الشباب، واستمرُّ
االجتماعي،  التواُصل  ووسائل  اإلنترنت،  على  ات  امِلنصَّ من 

وِخْدمات املراسلة.

اإلرهاب اليساري والفوضوي 
املنســوبة  املؤامــرات  ومعظــُم  الهَجمــات،  جميــُع  وقعــت 
يف  )األناركيــة(  والفوضويــة  اليســارية  اجلماعــات  إلــى 
 إيطاليــا، وأحبطــت فرنســا هجمــًة واحــدة مــن هــذا النــوع.

االعتقاالتالهجمات
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ــرر باملمتلكات  ويف معظــم احلــاالت أحلَقــت هــذه الهَجمــاُت الضَّ
ــة )مثــل املؤسســات املاليــة واملبانــي احلكومية(. ــة والعامَّ اخلاصَّ

اليساري  باإلرهاب  املتعلِّقة  االعتقاالت  عدُد  وانخفض 
والفوضوي إلى أكثَر من النصف، مقارنًة بعام 2019م، فبلغ 52 
معتقاًل فقط، ويرجع ذلك إلى انخفاض االعتقاالت يف إيطاليا 

)24 معتقاًل يف عام 2020م، مقارنًة بنحو 98 يف عام 2019م(. 
ا كان عليه يف عام 2018م، الذي شهد  ومع ذلك ظلَّ أعلى ممَّ
َعت اعتقاالُت املشتبَه بهم من إرهابيي اليسار  34 اعتقااًل. وتوزَّ
واليونان )14معتقاًل(، وفرنسا )11  إيطاليا )24 معتقاًل(،  بني 
معتقاًل(، وإسبانيا )معتقالن( والبرتغال )معتقل واحد(. وكان 
سنة   40 أعمارهم  ط  متوسِّ وبلغ  ذكوًرا،  املوقوفني  من   %70

للرجال و34 سنة للنساء.

واستمرَّ التطرُف اليساري والفوضوي يف تهديد النظام العامِّ يف 
ت شبكُة  عدد من الدول األعضاء يف االحتاد األوروبي، واستمرَّ
اإلنترنت الوسيلَة الرئيسة لإلرهابيني اليساريني والفوضويني، 
يف إعالن مسؤوليتهم عن الهَجمات ونشر الدعايات والتجنيد.

ون في أيرلندا الشمالية وإسبانيا المنشقُّ
مالية  يف عام 2020م ظلَّ التهديُد الذي تتعرَّض له أيرلندا الشَّ
كما  )شديد(،  درجة  عند  ة،  املنشقَّ اجلمهورية  اجلماعات  من 
ا يعني أنَّ الهجوم محتَمل  َدته اململكة املتحدة من قبُل، ممَّ حدَّ
ا. وجند عدًدا من املجموعات الناشطة، التي كانت تتبنَّى  جّدً
أعقاب  يف  تطوَّرت  قد  لبريطانيا،  معاديًة  ومشاعَر  أفكاًرا 
اتفاقية اجلمعة العظيمة يف عام 1998م، وإنَّ التهديد احلالي 
ينبُع أساًسا من مجموعتني من تلك املجموعات هما: اجليش 
اجلمهوري  واجليش   ،(NIRA) اجلديد  األيرلندي  اجلمهوري 
التي  احلكومية  القيود  أنَّ  ومع   .(CIRA( املستمرُّ  األيرلندي 
يف  أثٌر  لها  كان  كورونا  وباء  الحتواء  2020م  عام  شهدها 
العودة  يف  بدأت  قد  نراها  املجموعات،  هذه  أنشطة  قمع 
نت  وتضمَّ العمليات.  يف  النشاط  من  السابقة  مستوياتها  إلى 
صغيرة،  ناسفة  ُعبوات  أو  نارية  أسلحة  استخدام  هَجماتهم 
كما استخدموا أجهزًة أكبر حجًما وأكثر تدميًرا مثل الُعبوات 

الناسفة احملمولة على السيارات والقذائف.

كلٍّ  يف  ة  املنشقَّ اجلمهورية  اجلماعات  دعُم  يُحَصر  ويكاد 
أو  بالتمويل  الدعِم  سيَّما  وال  مالية،  الشَّ وأيرلندا  أيرلندا  من 
حالّيًا  اإلرهابية  أعمالهم  وحتظى  األسلحة.  على  باحلصول 
ولية؛ بسبب قضية احلدود  باهتمام أكبَر يف وسائل اإلعالم الدَّ

األيرلندية، بعد خروج اململكة املتحدة من االحتاد األوروبي. 

يف  العنيف  االنفصالي  النشاط  يف  زيادًة  إسبانيا  وشهدت 
دَعوات  من  الرغم  على  السابق،  بالعام  مقارنًة  2020م،  عام 
اجلماعات االنفصالية إلى مبادرات بديلة غير عنيفة، بدا أنَّ 
ذوا عدًدا  بعَض االنفصاليني مدفوعون بروايات أكثَر عنًفا، فنفَّ
ا يُظهر حتوُّاًل إلى أساليَب أكثر ُعدوانية  من أعمال العنف، ممَّ

24 24
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االعتقاالتالهجمات

إيطاليا

فــرنســا

البرتغال إسبانيا

اليونان

استهداف الجناة للبنية التحتية لالتصاالت
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انفصاليُّون  مسلَّحون  ذ  ونفَّ اإلسباني.  االنفصالي  املشهد  يف 
لدعم  معظُمها  َذ  نُفِّ إرهابية،  أنها  على  ُصنَِّفت  هَجمات  تسع 

سجناء منظمة )إيتا( املضربني عن الطعام. 
اإلسباني  الباسك  إقليم  يف  االنفصاليُة  )إيتا(  منظمة  وظلَّت 
خاملًة عام 2020م، ولم ترتكب أيَّ هَجمات إرهابية منذ عام 
2009م. وعلى الرغم من إعالن حلِّ املنظمة ونزع سالحها يف 
عام 2018م، فقد اكتُشَفت ثالثُة مخابئ أسلحة تابعة لها يف عام 
رات مبختِلف أنواعها، واعتُقل 12  2020م، حوت أسلحًة ومتفجِّ
شخًصا بتَُهٍم تتعلَّق باإلرهاب االنفصالي يف إسبانيا، كان منهم 
اغتيال  يف  بالتورُّط  متهمة  وهي  املنظمة  يف  األعضاء  إحدى 
االنتماء  بتَُهِم  آخرين  أعضاٍء  وثالثة  2001م،  عام  سياسي يف 
رات ألغراض إرهابية. إلى منظمة إرهابية )إيتا(، وحيازة متفجِّ

ال الُكردستاني حزب العمَّ
على  هَجمات  شنِّ  جتنَُّب  الكردستاني  ال  العمَّ حزُب  واصَل 
غير  احلشد  يف  ناشًطا  ظلَّ  لكنَّه  األوروبي،  االحتاد  أراضي 
تركيا  يف  لعناصره  واخِلْدمي  املالي  الدعم  لتوفير  العنيف؛ 
مثل  قانوًنا،  بها  معتَرًفا  ِكياناٍت  مستخدًما  املجاورة،  والدول 

اجلمعيات الُكردية.
وأفاد عدٌد من الدول األوروبية أنَّ جلائحة كورونا أثًرا سيًِّئا يف 
ع  ال الُكردستاني، بسبب قيود السفر والتجمُّ نشاط حزب العمَّ
عات،  ت من أنشطة احلزب يف االحتجاج وجمع التبرُّ التي حدَّ
واالحتجاج  أهدافه  لترويج  م مظاهراٍت  ينظِّ كان احلزب  فقد 
والسياسات  سوريا،  يف  التركية  العسكرية  الت  التدخُّ على 
املتعلِّقة بالقضية الُكردية. ومعظُم هذه النشاطات كانت ِسلمية، 
املواجهات  بسبب  عنيفة؛  شغب  أعماَل  ن  تضمَّ بعَضها  أنَّ  إال 
وهولندا،  النمسا،  وأبلَغت  األتراك.  القوميني  املتظاهرين  مع 
حزب  أعضاء  بني  وقَعت  اضطراباٍت  أن  املثال،  سبيل  على 
ال الُكردستاني وجماعة الذئاب الرمادية التركية يف أثناء  العمَّ

ال الكردستاني أو بعدها. نشاطات حزب العمَّ
وسافر عدٌد من أفراد احلزب من أوروبا إلى سوريا والعراق 
ات الُكردية، وأبلغت بلجيكا عن سفر تسعة  لالنضمام إلى القوَّ
سوريا  يف  الصراع  إلى  لالنضمام  كردي  أصل  من  بلجيكيني 
عاد  الكردستاني،  ال  العمَّ حزب  جتنيد  شبكات  عبر  والعراق 
خمسٌة منهم وُقتل واحد، وُحكم على رجل يف اململكة املتحدة 
ة عام حلضوره معسكرات تدريب احلزب يف العراق. جن مدَّ بالسَّ

إرهاب برعاية الدولة 
إضافًة إلى األعمال اإلرهابية التي يرتكبها املتطرفون احمللِّيون 
الدوُل األعضاء يف  أعربت  اإلرهابية األجنبية،  التنظيماُت  أو 
االحتاد األوروبي أيًضا عن قلقها بشأن الهَجمات اإلرهابية يف 

االحتاد األوروبي، التي تُرتَكب نيابًة عن احلكومات األجنبية. 
وميكن ملثل هذه األعمال أن تزيَد االضطرابات بني املجتمعات 
الِعرقية والوطنية املختلفة يف االحتاد األوروبي. وكشفت أملانيا 
املعارضني  على  أجنبية  دول  استخبارات  أجهزة  س  جتسُّ عن 
هذه  أنَّ  األخيرة  السنوات  االغتياالُت يف  وأظهرت  أملانيا،  يف 

َي إلى أعمال إرهابية ترعاها الدولة. األنشطة ميكن أن تؤدِّ
واستهدفت االغتياالُت ومحاوالت االغتيال مواطنني روًسا من 
أصل شيشاني يف عدد من الدول األعضاء يف االحتاد األوروبي 
يف السنوات األخيرة. ويف أواخر يناير 2020م، ُعثر على منشقٍّ 
شيشاني مقتواًل يف فندق مبدينة ليل يف فرنسا. ويف 4 يوليو 
فيينا  من  بالقرب  شيشاني  أصل  من  مواطٌن  ُقتل  2020م، 
العامُّ االحتادي  عي  املدَّ ه  وجَّ 2019م،  بالنمسا. ويف أغسطس 
األملاني اتهاًما إلى مواطن روسي بقتل مواطن جورجي من أصل 
شيشاني يف برلني، وجاء يف االتهام أنَّ اجلرمية ارتُكبَت نيابًة 

عن وكاالت حكومية يف االحتاد الروسي.
تنفيُذ  إليهم  يُطلَب  قد  أوروبا  يف  بنشطاَء  إيراُن  واحتفظت 
هَجمات إرهابية، فقد اعتقلت النمسا مواطًنا إيرانّيًا يف أكتوبر 
2020م؛ لالشتباه يف انتمائه إلى َفيلَق القدس التابع للحرس 
الثوري اإليراني. ويف بلجيكا ُحكم على دبلوماسي إيراني وثالثة 
عاًما   20 إلى  تصل  ًة  مدَّ جن  بالسَّ إيراني  أصل  من  بلجيكيني 
للمعارضة  اجتماع  الهجوَم على  2021م؛ حملاولتهم  فبراير  يف 

اإليرانية بالقرب من باريس.
اللبناني  2020م، حظرت أملانيا أنشطَة حزب اهلل  ويف أبريل 
اإلرهابي املدعوم من إيران، ويف يونيو من العام نفسه اعتُقَل 

لبنانيٌّ يف النمسا لالشتباه يف انتمائه إلى احلزب.

كورونا واإلرهاب 
ال يزال من الصعب تقومُي أثر جائحة كورونا يف وضع اإلرهاب 
االعتقاالت  يف  امللحوظ  االنخفاُض  كان  وإذا  2020م،  عام 
ذلك  يف  األوروبي  االحتاد  يف  اإلرهاب  أنواع  بجميع  املرتبطِة 
عزُو  الصعب  من  يزاُل  ال  فإنه  اجلائحة،  بآثار  ِصلة  ذا  العام 
التغيُّرات يف النشاط اإلرهابي أو يف االستجابة له إلى اجلائحة، 
ومع ذلك ارتبطت بعُض أعمال العنف والتهديدات بوضوح بتلك 
اجلائحة، من ذلك إحدى الهَجمات اليمينية املتطرفة املُخِفقة 
يف بلجيكا، نشأت عن معارضة إجراءات احلكومة بشأن وباء 
التهديد  بتُهمة  مواطًنا  التشيكية  احلكومُة  واعتقلت  كورونا، 

بشنِّ هجوم إرهابي إذا لم تُفتَح املطاعُم واحلانات.

كورونا،  ملكافحة  ة  العامَّ احلياة  على  املفروضة  للقيود  ونظًرا 
كبيًرا  عدًدا  تُوقع  إرهابية  هَجمات  ارتكاب  فرُص  تراجعت 
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مثل:  نة  األهداف غير احملصَّ من  كثير  الضحايا؛ إلغالق  من 
املتاحف، والكنائس، واملالعب، أو حصر الوصول إليها بأعداد 

قليلة من الناس. 
إلى  الوباء  ملكافحة  لطات  السُّ اتخذتها  التي  اإلجراءات  وأدَّت 
تقييد  وإلى  2020م،  عام  يف  ولية  الدَّ الرحالت  انخفاض 
ًتا، وحدَّ الوباء من فرص اللقاءات  ل اإلرهابيني مؤقَّ حرية تنقُّ
املباِشرة بني املتطرفني واإلرهابيني. يف حني أدَّت األزمُة إلى 
زيادة التواُصل عبر اإلنترنت بني اإلرهابيني، ورمبا أدَّت زيادةُ 
األوقات التي يقضيها الناُس يف استعمال اإلنترنت أياَم احَلْجر 
إلى زيادة تعرُّضهم لدعايات اإلرهابيني، ولوحظ أنَّ الوباء زاد 
من األنشطة اليمينية العابرة للحدود عبر اإلنترنت، حني كان 

االتصال الشخصيُّ بينهم مقيًَّدا.
هات الفكرية  وحاول اإلرهابيون واملتطرفون من مختِلف التوجُّ
ر تنظيم داعش  تأطيَر وباء كورونا مبا يتفق ورؤاهم، فقد صوَّ
أتباعه  وحرَّض  بأعدائه،  نزل  اهلل  من  عقاٌب  أنه  على  الوباء 
على شنِّ هَجمات لالستفادة من الضعف الكبير لدول التحالف 
البلدان  يف  الوباء  انتشار  القاعدةُ  رت  وفسَّ له.  املناهضة 
عن  الناس  تخلِّي  على  أنه عالمٌة  على  املسلمة  األغلبية  ذات 
اإلسالم الصحيح، وناشدت املسلمني أن يسَعوا إلى رحمة اهلل 
بتحرير األسرى املسلمني، وإعالة احملتاجني، ودعم اجلماعات 
لدعم خطاباتهم  الوباء  اليمينيون  املتطرفون  واستغلَّ  املقاتلة. 
السامية، واخلطاب  تتميَّز مبعاداة  التي  املؤامرة  نظريات  عن 
اليساريون  املتطرفون  وأدخل  واإلسالم.  للهجرة  املناهض 
والفوضويون انتقاداٍت لإلجراءات احلكومية ملكافحة الوباء يف 

خطابهم املتطرف.
بشأن  قلقها  األوروبي  االحتاد  يف  األعضاء  الدوُل  وأظهرت 
فهناك  الفردي،  املستوى  على  للوباء  احملتَملة  األمنية  اآلثار 

الوباء ميكن أن يكون  أنَّ الوضع الذي أحدثه  خطٌر يتمثَّل يف 
عامَل ضغط إضافّيًا لألفراد املتطرفني الذين لديهم مشكالٌت 
املنفردة  الذئاب  من  األفراُد  يلجأ  وقد  العقلية.  ة  الصحَّ يف 
ا كانوا سيفعلون يف ظلِّ ظروف  إلى العنف يف وقٍت أقرَب ممَّ
الذاتي:  التطرف  تُسهم يف  التي قد  الوباء  آثار  مختلفة. ومن 
الُعزلة االجتماعية عن األسرة واألصدقاء الناجتُة عن القيود 
ل األشخاص، وانخفاُض األمان الوظيفي،  تة على حرية تنقُّ املؤقَّ
والصعوباُت املالية الالحقة، وعدُم الرضا عن تدابير مكافحة 

الوباء، وزيادةُ مقدار املعلومات املضلِّلة عبر اإلنترنت.

وعموًما أسهم الوباءُ وما أعقبه من أَزمات اقتصادية واجتماعية، 
َد  تشدُّ سبَّب  ا  ممَّ املجتمعات،  يف  االستقطاب  درجة  رفع  يف 
التعبير عن عدم الرضا االجتماعي، وأوجد  املواقف، وازدياَد 
جماهيَر  إلى  للوصول  املتطرفة  للجماعات  ُفرًصا  املناُخ  هذا 

خارج الدوائر التقليدية الداعمة لها.

أسلحة الهَجمات اإلرهابية 
وقعت معظُم العمليات اإلرهابية يف عام 2020م بوسائَل يسيرة 
د، واستُخدَمت  ُمتاحة، من طعن ودعس بالسيَّارات وحرق متعمَّ
األسلحُة النارية يف الهجوم اإلرهابي اليميني يف )هاناو( بأملانيا 

يف 19 فبراير، والهجوم اإلرهابي يف فيينا يف 2 نوفمبر.

نع  الصُّ محلِّيُة  راُت  املتفجِّ تزال  ال  السابقة،  السنوات  يف  وكما 
ارتباطها  يف  املشتبَه  اإلرهابية  العمليات  معظم  يف  تُستخَدم 
بتنظيَمي داعش والقاعدة وما شابههما يف عام 2020م، ولم يُعد 
رات.  ثالثي أكسيد األسيتون (TATP) هو النوَع السائَد من املتفجِّ
لة يف عام 2020م على استخدام  واشتملت طريقُة العمل املفضَّ
خلطات منخفضة االنفجار يف ظلِّ لوائح االحتاد األوروبي التي 
تقيِّد نقَل النوع األول (TATP) أو شراءه. ومع ذلك لوحَظ أنه 
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رات من بعض الدول  جرت محاوالٌت للحصول على هذه املتفجِّ
األعضاء يف االحتاد األوروبي من املتاجر اإللكترونية.

رة التي استخدمها إرهابيُّو داعش والقاعدة  وكانت املوادُّ املتفجِّ
نع، وإما مختِلطة  ونظراؤهما يف عام 2020م، إما محلِّيَة الصُّ
)مثل: نترات البوتاسيوم، ومسحوق األملنيوم، والكبريت(، وإما 
األلعاب  )مثل:  بسهولة  متاحة  جتارية  ِسلَع  من  ُمستخلَصة 
رة  املتفجِّ األجهزة  معظُم  كانت  لذلك  واخلراطيش(؛  النارية، 
أو  بُدائي،  أُنبوب  شكل  مة يف  ُمصمَّ عليها  ُعثَر  التي  املرجَتلة 

قنابل )طناجر الضغط(.
رات  للمتفجِّ اليميني  اإلرهاب  استخدام  مستوى  يرتفع  ولم 
تزال أساليبُه  2019م، وال  ا كان عليه يف عام  يف هَجماته عمَّ
اإلحراق،  عمليَّات  على  تعتمد  اإلرهابية  هَجماته  تنفيذ  يف 
ُعبوات  أو  يسيرة،  مرجَتلة  حارقة  بأجهزة  التفجير  وهَجمات 
بعُض  وأظهرت  بسهولة.  متاحٍة  موادَّ  من  مصنوعة  ناسفة 
وقادرين  ني  مهتمِّ يزالون  ال  اليمينيني  اإلرهابيني  أنَّ  احلوادث 
رات أكثَر تعقيًدا، مثل ثالثي أكسيد األسيتون  على تصنيع متفجِّ

والنيتروجليسرين.
السنوات  يف  كما  املتطرفة،  اليسارية  اجلماعاُت  واستخدمت 
القابلة  الغازات  أو  بالسوائل  َمألى  ناسفًة  ُعبواٍت  السابقة، 
املتاحة  رة  املتفجِّ باملوادِّ  َمألى  ناسفًة  ُعبواٍت  أو  لالشتعال، 
بسهولة، مثل خليط األلعاب النارية. وأطلَقت كثيًرا من حَمالت 
خة يف عام 2020م، كانت غالبيَّتها ُعبواٍت ناسفًة  الطرود املفخَّ
نع، تعمل بالبطاريات ومخبَّأة يف ُعبوات بريدية أو  بُدائية الصُّ

زة بِشحنات حارقة أو منخفضة االنفجار. ظروف، ومجهَّ
إرهابية  أيِّ هَجمات  2020م كسابقه تسجيَل  عاُم  ولم يشهد 
نووية،  أو  إشعاعية  أو  بيولوجية  أو  كيميائية  موادَّ  باستخدام 
اختُتَمت  ذلك  ومع  األوروبي.  باالحتاد  األعضاء  الدول  يف 
محاكماُت القضايا التي تنطوي على استخدام املوادِّ الكيميائية 
والبيولوجية واإلشعاعية والنووية يف عام 2020م، أو التي كانت 
ُحكم على  املثال:  التقرير. على سبيل  كتابة هذا  وقت  جاريًة 
ة  مدَّ جن  بالسَّ 2018م  عام  األملانية  الريسني  مؤامرة  مرتكبَي 
10 سنوات و8 سنوات، على التوالي. ويف حاالت أخرى اعتُقَل 
مشتبَه بهم بعد أن أظهروا نيَّة شراء موادَّ كيميائية أو بيولوجية 

.(Dark Web) أو نووية عبر الشبكة املظلمة

اإلرهاب والجريمة
املجرمني  بني  املنهجي  التعاون  على  األدلَّة  من  قليٌل  هناك 
اشتراك  من  الرغم  على  األوروبي،  االحتاد  يف  واإلرهابيني 
الطرفني يف اتِّباع وسائَل غير قانونية للوصول إلى أهدافهم. 

واملتطرفني  املنظمة  اجلرمية  جماعات  بني  تداخٌل  ولوحَظ 
ار  واالجتِّ األسلحة  بشراء  يتعلَّق  فيما  سيَّما  وال  اليمينيني، 
عضًوا   16 إسبانيا  اعتقلت  2020م  يناير  ففي  رات.  باملخدِّ
رات  ار باملخدِّ يف الفرع اإلسباني ملنظمة َدولية مرتبطة باالجتِّ
واالستغالل اجلنسي للمرأة، تستخدم املنظمُة العائدات لتمويل 
أنشطة أعضائها يف اجلماعات اليمينية العنيفة، ومنهم مثيرو 
َكت يف  غب يف كرة القدم واجلماعات النازية اجلديدة. وفكَّ الشَّ
يتاجر باألسلحة ويبيعها لشبكات  2020م تنظيًما  أواخر عام 
رات يف جنوبيِّ إسبانيا، وكان من املوقوفني مواطٌن  تهريب املخدِّ

أملاني على ِصلة بشبكات اليمني املتطرف والنازيني اجلُدد.
تربط  التي  الَعالقة  تبدو  مالية  الشَّ وأيرلندا  أيرلندا  ويف 
املنظمة  اجلرمية  وجماعاِت  ة  املنشقَّ اجلمهوريَة  اجلماعاِت 
بجمع  األيرلندية  اجلماعات  فقياُم  راسخة.  املنظمة  وغير 
السجائر،  وتهريب  باألسلحة،  ار  واالجتِّ باالبتزاز،  التبرُّعات 

مني. واخلمور، والَوقود، ثبَّت َعالقاتها باملجرمني املنظَّ

وكثيًرا ما يُحجم املجرمون الساعون إلى الربح عن التعاون مع 
لطات إلى أنشطتهم. وعلى  اإلرهابيني؛ لتجنُّب لفت انتباه السُّ
خالف ذلك لوحَظ أنَّ األفراد الذين ينتمون إلى شبكات إرهابية 
راٌت  لديهم ِصالٌت شخصية باجلرمية غير املنظمة. وهناك مؤشِّ
والقاعدة وأشباههما مُتوَّل جزئّيًا بواسطة  أنَّ أنشطة داعش 
رات،  باملخدِّ ار  واالجتِّ واالبتزاز،  السرقُة،  منها:  أخرى،  جرائَم 
ار بالبَشر، ولوحظ هذا االجتاه بوضوح  وغسل األموال، واالجتِّ
عات الشيشانية واألفغانية وغربيَّ البلقان. ويف  بني أفراد التجمُّ
العني يف تيسير اإلرهاب  بعض احلاالت لوحظ أنَّ األفراد الضَّ

رًة ومبالَغ صغيرًة من األموال. موا وثائَق مزوَّ قدَّ

تمويل اإلرهاب
يعتمد  إذ  كبيًرا؛  اختالًفا  اإلرهاب  متويل  مصادُر  تختلف 
ويختلف  املشروعة،  وغير  املشروعة  األموال  على  اإلرهابيون 
اإلرهابية  الهَجمات  متويل  عن  اإلرهابية  التنظيمات  متويُل 
التي يرتكبها إرهابيون أفراٌد أو مجموعاٌت صغيرة. وغالًبا ما 
تتَّبع الهَجماُت التي تشنُّها جهاٌت منفردة أو مجموعاٌت صغيرة 
لها اجلناةُ  أساليَب سهلًة ال تتطلَّب إنفاًقا كبيًرا، ومن ثَمَّ قد ميوِّ
ذاتّيًا. وتصبح احتياجاُت التمويل أكبَر يف احلاالت التي ينوي 
أو  رات  واملتفجِّ النارية  األسلحة  استخداَم  اإلرهابيون  فيها 

غيرها من أدوات الهجوم األكثر تعقيًدا.

لتلبية  ماليٍّ  إلى دعم  واإلرهابية  املتطرفة  التنظيماُت  وحتتاج 
والتجنيد،  التحتية،  البنية  على  احلفاظ  مثل:  احتياجاتها، 
هذه  لبعض  وميكُن  التشغيلية.  القُدرات  وتعزيز  والدعاية، 
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األنشطة؛  لتمويل  أعضائها  على  االعتماُد  التنظيمات 
والسويد،  فنلندا  يف  العنيفة  املتطرفة  اليمينية  فالتنظيماُت 
متوِّل أنشطتها الرئيسة بواسطة رسوم العضوية والتبرُّعات من 
اليمينيَة  أنَّ اجلماعاِت  بولندا  وأنصارها. والحظت  أعضائها 
ة القانونية  املتطرفة متوِّل أنشطتها باألعمال التجارية اخلاصَّ
األنشطُة  أما  إسهاماتهم.  إلى  إضافة  األعضاء،  يُديرها  التي 
تكون  ما  فعادًة  العنيفني،  اليساريني  للمتطرفني  اإلجرامية 
ى  ا يسمَّ غيَر مكلفة، وتأتي املوارُد املالية الرئيسة للشبكات ممَّ

األحزاَب الداعمة.

اجلماعات  أنشطة  لتمويل  أوروبا  يف  األموال  جُتَمع  كذلك 
اإلرهابية خارجها بواسطة مصادَر قانونية، مثل: جمع األموال، 
رات. وقد  ار باملخدِّ والتبرُّعات. وأخرى غير قانونية، مثل: االجتِّ
ذكرت أيرلندا 17 حالَة اعتقال يف عام 2020م متعلِّقًة بتمويل 

إرهاب داعش أو القاعدة أو غيرهما.
يف  احملتَجزين  واألطفال  النساء  لدعم  تبرُّعات  جمُع  وُرصَد 
شمال  يف  وعائالتهم  السابقني  داعش  ألعضاء  مخيَّماٍت 
عاوى  الدَّ من  قلياًل  عدًدا  سويسرا  ورفعت  سوريا.  شرقيِّ 
عائالت  أفراَد  نت  تضمَّ اإلرهاب،  بتمويل  املتعلِّقة  اجلنائية 
املسافرين الذين أرسلوا دعًما مالّيًا ألقاربهم يف مناطق النزاع. 
لة إلى ِمنَطقة النزاع يف  وأشارت السويد إلى أنَّ األموال احملوَّ
األفراد  دعم  إلى  األول  املقام  يف  تهِدُف  كانت  2020م،  عام 
جون. ورمبا يكون هذا النوُع  احملتَجزين يف املعسكرات أو السُّ
من التمويل قانونّيًا يف السويد، ولكنَّ هناك مخاوَف من أنه قد 
يُسهم إسهاًما غيَر مباشر يف مساعدة األفراد السويديني الذين 
لديهم خبرة يف الصراع والقتال على العودة إلى السويد أو إلى 
بلد ثالث. والحظت إسبانيا أنَّ املقاتلني اإلرهابيني األجانب يف 
وا أموااًل للعودة إلى أوروبا، واعتقلت سبعَة  مناطق الصراع، تلقَّ
بتنظيم  مرتبطني  إرهابيني  مقاتلني  مساعدة  بتُهمة  أشخاص 

داعش يف مناطق الصراع.
التبرُّعات  جمع   (PKK) الُكردستاني  ال  العمَّ حزُب  وواصل 
بوسائَل قانونية وغير قانونية يف أوروبا، وَشِمَل ذلك حَمالت 
مة  عات، واالبتزاز، وأنشطة اجلرمية املنظَّ جمع األموال والتبرُّ
ال  العمَّ حزب  أفراد  من  عدًدا  أملانيا  واعتقلت  األخرى. 
التبرُّعات  جمع  حَمالت  تنسيق  يف  ملشاركتهم  الكردستاني 
خارجها  اإلرهابيني  إلى  أوروبا  من  األمواُل  ل  وحُتوَّ السنوية. 
املصريف  والنظام  املصريف،  والتحويل  النقل  شركات  بواسطة 
غير الرسمي املعروف باسم احلوالة، وشركات التحويل املالي 

مثل )موني جرام( و)ويسترن يونيون(. 

طرق  استخدام  إساءة  على  تنطوي  التي  احلاالت  عدُد  وظلَّ 
رة، منخفًضا يف عام  الدفع اجلديدة، وال سيَّما الُعمالت املشفَّ
رة  املشفَّ الُعملة  استخدام  إمكانيُة  َدت  تأكَّ ذلك  ومع  2020م. 
يف متويل اإلرهاب يف أغسطس 2020م، عندما أعلنت ِوزارةُ 
أكثر من 300 حساب من حسابات  العدل األمريكية مصادرةَ 

رة التي استُخدَمت يف حَمالت متويل إرهابية. الُعملة املشفَّ

محاكمات وإدانات 
أنهت بلداُن االحتاد األوروبي وبريطانيا محاكماٍت انتهت بنحو 
لت فرنسا وأملانيا وبلجيكا  422 ُحكًما باإلدانة أو البراءة، وسجَّ
إرهابية يف عام  النهائية يف جرائَم  أعلى عدد من احملاكمات 

2020م )155 و67 و52 على التوالي(. 
أبلَغت عنها  التي  2020م،  والبراءات يف عام  وبعُض اإلدانات 
اآلخر  وبعُضها  نهائية،  األوروبي،  االحتاد  يف  األعضاء  الدوُل 
ِقبَل  من  عون  الطُّ لتقدمي  النهائي؛  القضائي  احلكَم  ينتظر 
ة عقوبة  ُط مدَّ االدِّعاء أو محامي الدفاع أو كليهما. وبلغ متوسِّ
الدول  محاكُم  أصدرتها  التي  اإلرهابية  اجلرائم  على  جن  السَّ
ا  أعلى ممَّ وهو  ثماني سنوات،  األوروبي  االحتاد  األعضاء يف 
كانت عليه يف عام 2019م )ست سنوات(، وكانت أقصر عقوبة 

جن مدى احلياة. ثالثة أشهر، وأطولها السَّ
وكان غالُب اإلدانات والبراءات )314( على ِصلة بإرهاب داعش 
وارتبطت نسبٌة  اإلرهابية،  التنظيمات  والقاعدة وغيرهما من 
تنظيم  وأنشطة  سوريا،  يف  بالنزاع  تتعلَّق  بجرائَم  منها  كبيرة 
لت  وسجَّ األخرى،  اإلرهابية  والتنظيمات  اإلرهابية  داعش 
فرنسا أكبَر عدد من اإلدانات والبراءات املتعلِّقة بإرهاب هذه 

التنظيمات )143(، تالها بلجيكا )51( ثم أملانيا )35(.
لليسار  اإلرهابية  اجلرائم  يف  والبراءات  اإلداناُت  وكانت 
هو  وكما  األوروبي.  االحتاد  يف  نوع  أكبر  ثانَي  والفوضويني 
أكبُر عدد من  إسبانيا  السابقة، صدر يف  السنوات  احلاُل يف 
اإلدانات والبراءات الرتكاب جرائم إرهاب انفصالية، ونظرت 
تتعلَّق  قضايا  وهولندا  وأملانيا،  وفرنسا،  التشيك،  يف  محاكُم 

بجرائَم مرتبطٍة مبنظمات إرهابية انفصالية. 
2020م  اليميني عام  وارتفع عدُد اإلدانات يف جرائم اإلرهاب 
إلى 11 إدانة، مقارنًة بستِّ إدانات عام 2019م. وكانت املشاركُة 
التدريب  أو  اإلرهاب،  متويل  أو  إرهابية،  جماعة  أنشطة  يف 
التي  شيوًعا  األكثر  اإلرهابية  اجلرائم  من  إرهابية،  ألغراض 
نشر  جرائُم  بعدها  وجاءت  2020م،  عام  يف  احملاكُم  نظرتها 
والتجنيد،  اإلرهاب،  على  والتحريض  اإلرهابية،  الدعاية 
والتواطؤ يف التحضير للجرائم اإلرهابية وتسهيلها. وكان بعُض 
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واقع اإلرهاب واتجاهاته في دول االتحاد األوروبي 2021م

األشخاص الذين َمثَلُوا بني يَدي احملكمة بتَُهٍم تتعلَّق باإلرهاب يف 
عام 2020م، قد ُحكموا سابًقا بجرائَم إرهابية أو جرائَم أُخرى 

يف الدولة نفِسها العضو يف االحتاد األوروبي أو يف مكان آخر.

السفر ألغراض إرهابية 
الذين  األوروبيني  األجانب  اإلرهابيني  املقاتلني  عدُد  ر  يُقدَّ
خمسة  بنحو  والعراق  سوريا  راع يف  الصِّ ِمنَطقة  إلى  سافروا 
اإلرهابيني  للمقاتلني  اإلجمالي  احلجم  أنَّ  وبدا  مقاتل.  آالف 
ثابًتا  يزال  ال  2020م،  عام  يف  األوروبي  االحتاد  يف  األجانب 
نسبّيًا عند )78(، ليس بسبب القيود التي أحدثها وباءُ كورونا 
فحسب، ولكن نتيجة تقليص الِبنى التحتية الداعمة للجماعات 

اإلرهابية يف سوريا والعراق أيًضا.
ويف أثناء إعداد هذا التقرير، كان من املستحيل حتديُد األرقام 
االحتاد  يف  األجانب  اإلرهابيني  للمقاتلني  النهائية  اإلجمالية 
ُق من وضعهم  األوروبي؛ إذ يصُعب على الدول األعضاء التحقُّ
نت بعُض الدول من تقدمي بعض أرقام  أو موقعهم. ومع ذلك متكَّ
والعائدين  اإلجمالية  )األعداد  األجانب  اإلرهابيني  املقاتلني 
دت فرنسا، وهي إحدى الدول  واحملتَجزين والقتلى(، فقد حدَّ
 1451 األجانب،  اإلرهابيني  املقاتلني  أكبَر عدد من  التي تضمُّ 
أكثر،  أو  سنة   13 أعمارهم  تبلغ  أجنبّيًا،  أو  فرنسّيًا  مواطًنا 
2020م  نهاية عام  2012م. ويف  سافروا من فرنسا منذ عام 
معتقلون يف سوريا  مقيًما  أو  فرنسّيًا  مواطًنا   254 منهم  كان 

والعراق )84 رجاًل، و137 امرأة، و33 قاصًرا(.
وعلمت أملانيا بوجود أكثَر من 1070 فرًدا أملانّيًا سافروا إلى العراق 
أو سوريا، انضمَّ قرابُة نصفهم إلى تنظيم داعش أو اجلماعات 
يف  وشاركوا  األخرى،  اإلرهابية  اجلماعات  أو  للقاعدة  التابعة 
الذين سافروا  أو دعمهم بطرق أخرى. وأكثُر من نصف  قتالهم 
يحملون اجلنسية األملانية، وربُعهم من النساء، وعاد ثلثُهم، ولقي 

260 شخًصا منهم مصرَعُهم يف العراق أو سوريا. ولم يسافر أيٌّ 
من املقاتلني اإلرهابيني األجانب إلى مناطق النزاع من إيطاليا 
انضمَّ  2011م  عام  ومنذ  فقط.  واحٌد  وعاد  2020م،  عام  يف 
إلى  بإيطاليا  ِصالٌت  لهم  أنثى(،  و14  ذكًرا   132( فرًدا   146
اجلماعات املسلَّحة يف سوريا والعراق، مات منهم 53 شخًصا، 
وظلَّ مصيُر 61 منهم مجهواًل، وعاد 32 منهم إلى أوروبا )10 
ة  حت هولندا أنَّ أرقامها اخلاصَّ منهم حالّيًا يف إيطاليا(. وصرَّ
فقد  2020م،  عام  عملّيًا يف  تتغيَّر  لم  اإلرهابيني  باملسافرين 
سافر ما يقُرب من 305 أفراد إلى سوريا والعراق، ُقتل نحو 

100 منهم، وعاد 60 إلى هولندا. 
حت بلجيكا أنَّ 288 مقاتاًل بلجيكّيًا من املقاتلني اإلرهابيني  وصرَّ
منذ  العراقي  أو  السوري  الصراع  ِمنطقة  يف  كانوا  األجانب 
منهم،  عدًدا  أنَّ  ويُعتَقد  2019م.  عام  يف  الباغوز  سقوط 
2020م،  عام  أواخر  حتَفهم حتى  لُقوا  الرجال،  من  معظُمهم 
دت النمسا  ويُحتَمل أن يكون 134 منهم ال يزالون أحياًء. وحدَّ
ن كانوا يعتزمون السفر  334 فرًدا )257 رجاًل و77 امرأة(، ممَّ
إلى مناطق النزاع أو سافروا إليها أو عادوا منها، بينهم 104 

أفراد ال يزالون يف ِمنطقة الصراع، و95 عادوا إلى النمسا.
األطفال  من  ومجموعًة  بالغ،   100 قرابة  أنَّ  السويد  ر  وتقدِّ
بعَضهم  وأنَّ  املجاورة،  املناطق  أو  النزاع  مناطق  يزالون يف  ال 
اعتُقلوا. ولم يكن لدى السويد أيُّ معلومات عام 2020م تشير 
إلى سفر أيِّ فرٍد إلى ِمنطقة نزاع، لكن كان لديها عدٌد قليل 
رت الدمنارك أنَّ ما ال يقلُّ عن 159 شخًصا  من العائدين. وقدَّ
سافروا منها إلى سوريا أو العراق لالنضمام إلى املسلَّحني منذ 
صيف 2012م، وحتى إعداد هذا التقرير، كان نصُفهم تقريًبا 
قد عاد إلى الدمنارك أو إلى دول أوروبية أخرى، ولقَي ثلثُهم 

مصَرعهم يف ِمنطقة النزاع.

2018* 2019* 2020
*

520

664

422

البيانات بما في ذلك المملكة المتحدة

عدد اإلدانات والبراءات في جرائم إرهابية في 2018 و 2019 و 2020 ، بحسب تقرير يوروجست
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