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شكر
هناك العديد من األفراد واملؤسسات اذلين أسهموا يف هذا اتلقرير .وحنن ممتنون لساكي
روبرتس ىلع املساعدة ابلحثية ،وكذلك خلرييج كينغز آدام أيليل واكفيش بيسيسوار وجويليت
ديروو والسه نيلسن وماكسيميليان روف.

ونود أن نشكر ً
أيضا يورغن شتوربك املدير املؤسس للرشطة األوروبية ،وبهنام ت .سعيد

املحلل دلى وحدة املخابرات املحلية بمدينة هامبورغ ،ولك هؤالء اذلين شاركوا يف املقابالت ولم
ً
وأخريا للمستشارية األملانية دلعمها ودورها يف إعداد هذا اتلقرير.
يودوا ذكر أسمائهم.
إن اآلراء الواردة يف هذا اتلقرير ،وكذلك األخطاء ،تعرب عن املؤلفني وحدهم.

مقدمة

لاً
«يف بعض األحيان ،يبنـي األشخاص ذوو املاضـي األسوأ مستقب أفضل»
ملصق داعيئ للجماعة اجلهادية الربيطانية راية اتلوحيد(((.
يف صباح األربعاء  31من أغسطس  ،2016اقرتب رشطيان من شخص مشتبه به أنه تاجر
خمدرات يف ضاحية كريستينا ،ويه ضاحية بديلة يف العاصمة ادلنماركية كوبنهاجن .بدون
حتذير ،سحب الرجل مسدسه وأخذ يطلق انلار ىلع الرشطيني ثم أخذ يهرب .جرح الرشطيان
وأحد العابرين( .أصيب أحد الرشطيني جبراح خطرية برصاصة يف رأسه) تم تعقب املشتبه به
إال أنه تويف بسبب اجلراح اتلـي أصيب بها يف إطالق انلريان((( .اكن اسمه ميشا هودجيتش
ً
 ،Mesa Hodzicوهو دنماريك بوسين يبلغ من العمر ً 25
اعما ،واكن معروفا دلى الرشطة كتاجر
خمدرات.
بعد يومني أعلن تنظيم ادلولة اإلسالمية((( املعروف بـداعش مسئويلته عن أفعال
ً
ً
ً
هودجيتش
واضحا؛ ألم يعن اجلهاديون
تضاربا
زاعما أنه من جنود اخلالفة((( .يف ابلداية بدا هذا
أنهم متدينون ويمتنعون عن املخدرات واجلرائم «العادية»؟ ثم اتضح أن هودجيتش لم يكن
تاجر خمدرات رفيع املستوى فقط ،بل ً
أيضا عضو يف تنظيم سليف ،رَّ
عب عن تعاطفه مع ادلولة
((( “Western Foreign Fighters in Syria”, The International Center for the Study of Radicalisation (ICSR),
http://icsr.info/projects/western-foreign-fighters-syria
((( Astrid Ildor, “Mesa Hodzics liv vidner om en forrået løbebane”, Berlingske, www.b.dk/nationalt/mesa-
hodzics-liv-vidner-om-en-forraaet-loebebane

ً
ً
مثيـرا للخالف منذ أن بدأ استخدامه الشائع يف أواخر التسعينيات .وتتمثل إحدى
دائما ما اعترب مصطلح جهادي /اجلهادية
(((
الشاكوى املتكررة بشأنه يف أنه يربط بغري إنصاف ما بني املفهوم ادلينـي «اجلهاد» باألفعال اإلرهابية أو العنف املتطرف.
وتلحقيق أغراض هذه ادلراسة من املهم اتلميزي بني «اجلهادية» ،ويه أيديولوجيا ثورية حديثة ،و«اجلهاد» ،كمفهوم إساليم يعنـي
«بذل اجلهد» ،اذلي يشري إىل أشاكل اجلهد املدفوع ًّ
دينيا اكفة ،سواء اكنت روحانية أم شخصية أم سياسية أم عسكرية .ويف
احلقيقة ،فإن اذلين يقطعون وحدهم بتطابق اجلهادية واجلهاد هم «املعادون لإلسالم» (اذلين يريدون تصوير اإلسالم باعتباره
ً
عنيفا بطبيعته) واجلهاديون أنفسهم ،انظر:

Thomas Hegghammer, “Jihadi-Salafis or Revolutionaries? On Religion and Politics in the Study of
Militant Islamism”, Global Salafism: Islam’s New Religious Movement, edited by Roel Meijer (London:
Hurst, 2009): 244-266; John L. Esposito, Unholy War: Terror in the Name of Islam (Oxford: Oxford
University Press, 2003): 26-28.

((( “IS-nyhedsbureau: Mistænkt Christiania-skudmand var IS-soldat”, Berlingske, www.b.dk/nationalt/is-
nyhedsbureau-mistaenkt-christiania-skudmand-var-is-soldat
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ً
 وبدال من أن تكون حاتله موضع تضارب أصبحت.((( وظهر يف فيديوهاتها ادلاعئية،اإلسالمية
ً
ً
ًّ
إرهابيا؟
جمرما؟ أو
 فهل اكن هودجيتش.(((تبيانا ملدى تداخل اخلطوط بني اجلريمة واتلطرف
ً أو االثنني
معا؟

 لقد أعلنت الرشطة.اعت إىل جهادي
ٍ ليس هودجيتش احلالة الوحيدة اتلـي يتحول فيها جمرم

 من املقاتلني األجانب األملان اذلين تمكنت من مجع معلومات669 االحتادية األملانية أنه من بني
 فيما أدين اثللث ابلايق،((( من اكن دليهم سجالت رشطية قبل سفرهم إىل سوريا،اكفية عنهم
ً  فقد قال، أما املديع العام ابللجييك.(((بتهم إجرامية
أيضا إن نصف اجلهاديني يف بدله اكن دليهم
» من اجلهاديني٪60  وأخربنا مسئولون من الرنويج وهونلدا أن «ىلع األقل.(((سجالت إجرامية
ً
 لقد اكن هذا السبب اذلي دفع آالن غرينيارد.((1(يف بدلانهم اكنوا متورطني سابقا يف اجلريمة
.((1(» قائد رشطة بروكسل االحتادية لوصف داعش بأنها «نوع من العصابة الكربىAlain Grignard

ًّ ربما ال تكون هذه الظاهرة جديدة
 أشارت اجلرائد الفرنسية، فيف منتصف التسعينيات.لكيا

إىل عنارص اجلماعة اإلسالمية املقاتلة ىلع أنهم «إرهابيو عصابات»؛ ألن الكثري منهم قد اخنرط
 جمرمني2004  اكن مرتكبـو اهلجمات ىلع قطارات مدريد يف العام، وباملثل.((1(يف عصابات حملية
: انظر،((( كما تم اإلعالن عنه من خالل

“Jihadists Claim Christiania Shooter Was ‘Soldier of ISIS’”, The Local, www.thelocal.dk/20160902/amaqclaim-christiania-shooter-was-soldier-of-isis

ُ
.((( من املثري أن واكلة أنباء تنظيم ادلولة اإلسالمية لم تعلن عن أفعال هودجيتش إال بعد أن أعلن عن وفاته
Bundeskriminalamt (BKA), Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) and Hessisches Informations-und (((
Kompetenzzentrum gegen Extremismus (HKE), Analyse der Radikalisierungshintergründe und-verläufe der
Personen, die aus islamistischer Motivation aus Deutschland in Richtung Syrien oder Irak ausgereist sind
(Weisbaden: Köln Berlin, 2016): 17.

Christophe Lamfalussy, “Un djihadiste belge sur deux a un passé de délinquant”, La Libre. be, www.lalibre. (((
be/actu/belgique/un-djihadiste-belge-sur-deux-a-un-passe-de-delinquant-55ccbd7635708aa43782a1e6
United Nations Analytical Support and Sanctions Monitoring Team, Analysis and Recommendations with (((
Regard to the Global Threat from Foreign Terrorist Fighters, S/2015/358 (New York: United Nations.
Security Council, 2015): 11, online e-book, www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2015/06/N1508457_
EN.pdf
Interviews with Dutch and Norwegian Police Officers (1-2 September 2016). ((1(

Paul Cruickshank, “A View from the CT Foxhole: An Interview with Alain Grignard, Brussels Federal ((1(
Police”, CTC Sentinel 8, no. 8 (August 2015).
Lia Brynjar and KjØk Ashild, Islamist Insurgencies, Diasporic Support Networks, and their Host States: ((1(
The Case of the Algerian GIA in Europe 1993-2000, FFI/Rapport-2001/03789 (Kjeller: Norwegian
Defence Research Establishment, 2001): 28.
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سابقني ومولوا العملية من خالل جتارة املخدرات( .((1ومن ثم ،لم يكن االندماج بني اإلرهاب
واجلريمة بال سوابق .ال يمكننا تقديم إحصائيات موثوقة عن املقدار اذلي ارتفعت به أسهم
ً
واضحا أن دورهم أصبح أكرث ً
بروزا
«رجال العصابات» [يف اتلنظيمات اإلرهابية] .ومع ذلك ،يبدو

ً
ووضوحا وأهمية فيما يتعلق بالطرق اتلـي تعمل بها تنظيمات مثل ادلولة اإلسالمية ،وتؤطر بها
رساتلها .باإلضافة إىل هذا ،فإننا نعتقد أن الروابط اإلرهابية اإلجرامية ،سواء اكنت لكية أم ال ،لم
اكف ،وأن دالالتها السياسية والعملية َّ
ملـا تفهم بعد.
تبحث ىلع حنو ٍ
ليس اهلدف من هذا اتلقرير اتلعبري عن هذه الروابط ًّ
كميا ،ولكن وصف طبيعتها وآيلاتها

وفهم ما تعنيه بالنسبة إىل اتلهديد اإلرهايب والطرق اتلـي جيب مواجهتها بها .فكيف تيرس
الزنعة اإلجرامية اتلحول إىل الراديكايلة وعمليات اتلجنيد؟ وما ادلور اذلي تؤديه السجون؟
وهل يمتلك املجرمون مهارات جتعلهم أكرث كفاءة كإرهابيني؟ كيف يؤثر اتلاليق بني اجلريمة
واإلرهاب يف تمويل اهلجمات اإلرهابية؟
يك نساعد ىلع اإلجابة عن هذه األسئلة ،مجع فريق متعدد اللغات من مركز دراسات
ًّ
ًّ
شخصـيا جلهاديني أوروبيني هلم تواريخ
الراديكايلة قاعدة بيانات مشلكة مكونة من  79ملفا
إجرامية .وىلع حد علمنا ،فهذه يه أول قاعدة بيانات تركز ىلع املجرمني اذلين أصبحوا جهاديني
يف الفرتة اتلايلة لعام  .2011ومن خالل حتليل مساراتهم ودوافعهم وأفعاهلم ،كنا قادرين ىلع
اتلأكد من العوامل واآليلات الرئيسة اتلـي حتدد الروابط اإلجرامية اإلرهابية يف سياق اخلطر
اجلهادي احلايل.

(“Madrid Bombers Financed Operation with Drug Sales, Spain Says”, USA Today, https://usatoday30. ((1
usatoday.com/news/world/2004-04-14-spain-attack-drugs_x.htm
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حجة ادلراسة وبنيتها
االستنتاجات واضحة .فاتلاليق بني األوساط اإلرهابية واإلجرامية  -الرابطة اإلجرامية
اإلرهابية  -اجلديدة أمر حقييق ،وهل دالالت عميقة ىلع الطريقة اتلـي يعمل بها اجلهاديون
يف أوروبا .فللمرة األوىل ،يوجد تماثل اكمل بني تنظيمات مثل ادلولة اإلسالمية ،ىلع الرغم
من اسمها ،عندما أسقطت أي تظاهر باالخنراط يف اخلطاب العقدي اجلاد؛ واألشخاص
ًّ
جوهريا عن اخلالص من خالل العنف والقوة وابلأس.
املنجذبني للرسالة املعادية للثقافة
لاً
بد من اجلامعات وأوساط الطلبة ادلينيني ،تأخذ ادلولة اإلسالمية وخلفاؤها بازدياد

يف ابلحث عن املجندين يف اجليتوهات األوروبية والسجون ،وكذلك بني األوروبيني يف
ً
الرشائح املتدنية ،وبني هؤالء اذلين اكنوا منخرطني سابقا يف العنف واألعمال غري املرشوعة.
ويمكن هلؤالء اذلين يتحولون إىل جزء من اثلقافة اجلهادية املعادية أن يستخدموا املهارات
اإلجرامية ألغراض إرهابية.
نتيجة هذا ،أصبحت مواجهة اإلرهاب أكرث من أي وقت مضـى قضية اجتماعية تزتامن مع
وجود «اجليتوهات» والطبقات اإلسالمية املتدنية يف املدن األوروبية الكبرية .وجيب توجيه مزيد
من االهتمام إىل السجون ومواجهة «املخدرات» واجلريمة املنظمة .كذلك فمناطق العزلة ادلويلة،
مثل الفصل بني ماكفحة اجلريمة واألعراف وماكفحة اإلرهاب ،يف حاجة إىل حتليل .ومع تداخل
األوساط اإلجرامية واإلرهابية ،أصبحت احلرب ضد اجلريمة مسألة أمن قويم.
يتبع اتلقرير ابلنية اتلايلة .فيرشح أول فصلني من ادلراسة عالقتها بادلراسات السابقة،
وكذلك املناهج اتلـي استخدمت يف بناء قاعدة ابليانات؛ أما الفصول األربعة اتلايلة اتلـي تتعامل
مع املناطق اتلـي نعتقد أن اندماج األوساط اإلرهابية واإلجرامية فيها هل تداعيات ىلع اخلطر
اإلرهايب ،فمثل )1( :الراديكايلة واتلجنيد ،و( )2والسجون ،و( )3نقل املهارات ،و( )4تمويل
اهلجمات .ويف هذا الفصل األخري ،نقوم ببناء سلسلة مفاهيمية وتوصيات عملية
عن الكيفية اتلـي حتتاج بها مناهج اتلعامل مع ماكفحة اجلريمة واإلرهاب والروابط بني
االثنني إىل تغيري.
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 الرابطة اإلجرامية اإلرهابية-1

 فقد ظهر يف بداية التسعينيات بعد انهيار.ليس مفهوم الرابطة اإلجرامية اإلرهابية جبديد

 فيف وسط اتلحوالت اجليوبوتليكية واتساع مدى.االحتاد السوفييت وميالد عرص املعلومات
 أخذ الفاعلون من غري ادلول يف تكييف طريقة عملهم اإلجرامية من،اتلحوالت اجلديدة
 يف أثناء صعود بابلو إسكوبار واحتادات املخدرات، ويف بداية اثلمانينيات.أجل حتقيق أهدافهم
 وجتادلوا حول،»Narco-terrorism  حاول ابلاحثون أن يعرفوا «إرهاب املخدرات،الكولومبية
 ويف السنوات األكرث.((1(ما إذا اكن يمثل حالة حقيقية تلداخل اخلطوط اإلجرامية واإلرهابية
 استخدم مصطلح اتلمرد اإلجرايم املسلح» لوصف الكيفية اتلـي تمثل بها املنظمات،حداثة
.((1(اإلجرامية تهديدات أمنية اسرتاتيجية بالنسبة إىل ادلول
ًّ  فليس،باإلضافة إىل هذا
رسا أن حركة طابلان يف بعض األحيان تعتمد ىلع إنتاج اهلريوين
يف أفغانستان؛ وأن حزب اهلل قد استثمر يف صناعة املخدرات غري املرشوعة منذ اثلمانينيات؛
وأن جممواعت مثل اجليش اجلمهوري األيرنلدي قد تورطت يف تهريب ابلرتول والسجائر وغش
.((1(السلع االستهالكية
 بل، فإن املفهوم فشل يف اجتذاب ابلاحثني بما يكيف،وىلع الرغم من لك هذه اتلطورات
ً
 ومن بني أوجه القصور اتلـي ساقها هؤالء. ًتعميما واتساعا
إن بعضهم رفضه باعتباره أكرث
John T. Picarelli, “Osama bin Corleone? Vito the Jackal? Framing Threat Convergence through an ((1(
Examination of Transnational Organized Crime and International Terrorism”, Terrorism and Political
Violence 24, no. 2, Intersections of Crime and Terror (March 2012): 183; Sylvia M. Longmire and
Lt. John P. Longmire, “Redefining Terrorism: Why Mexican Drug Trafficking Is More Than Just Organized
Crime”, Journal of Strategic Security 1, no. 1 (November 2008): 35-51.
John P. Sullivan, “Criminal Insurgency: Narcocultura, Social Banditry, and Information Operations”, ((1(
Small Wars Journal (3 December 2012): 1-13. Sullivan uses Los Zetas of Mexico as an example of a
Criminal Insurgency.
Ron Moreau, “Taliban’s New Role of Afghanistan’s New Drug Mafia”, Newsweek, www.newsweek. ((1(
com/2013/06/12/talibans-new-role-afghanistans-drug-mafia-237524.html; Matthew Levitt, “Iranian
State Sponsorship of Terror: Threatening U.S. Security, Global Stability, and Regional Peace”,
The Washington Institute, www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/iranian-state-sponsorshipof-terror-threatening-u.s.-security-global-stabil; Matthew Levitt, “Hizbullah Narco-Terrorism: A Growing
Cross-Border Threat”, The Washington Institute, www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/
hizbullah-narco-terrorism-a-growing-cross-border-threat; “Want to Know What the IRA Is Now? It’s a
Trust Fund”, The Irish News, www.irishnews.com/paywall/tsb/irishnews/irishnews/irishnews//opinion/
columnists/2015/08/27/news/want-to-know-what-is-the-ira-now-it-s-a-trust-fund-241482/content.html
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االفرتاضات اتلـي تذهب إىل أن اتلنظيمات اإلرهابية واإلجرامية تعمل ككيانات متجانسة
ومرتاتبة ،وأن ادلوافع اإلرهابية واإلجرامية متبادلة اتلنايف .وباإلضافة إىل هذا ،ما زالت بعض
دراسات اإلرهاب حتافظ ىلع فكرة أن اإلرهابيني هم أفراد مثقفون جيدو اتلعليم قادمون من
الطبقات العليا واملتوسطة .ومن ثم ،فإن تداخلهم األوساط ادلنيا أو اإلجرامية ال بد أن يكون
ً
ً
مستبعدا.
أمرا

مفهوما ًّ
ً
هاما للغاية ،بيد أن طبيعته وآيلاته
من وجهة نظرنا ،تعد الرابطة اإلجرامية اإلرهابية

خمتلفة عن الطريقة اتلقليدية اتلـي نظر إيله بها .فما الحظناه يف حالة املجندين اجلهاديني
ً
اندماجا بني املجرمني واإلرهابيني باعتبارهم تنظيمات ،ولكن اندماج شباكتهم
يف أوروبا ليس
لاً
وبيئاتهم أو أوساطهم االجتماعية .بعبارة أخرى ،فبد من أن تكون املنظمات إما إجرامية

وإما إرهابية ،أصبحت تلك املنظمات جتند أتباعها من نفس اخلزان البرشي بما
ً
(اغبلا ما تكون غري مقصودة) ،هلا تداعياتها ىلع الكيفية اتلـي
يصنع تضافرات وتداخالت

يتحول بها األفراد إىل الراديكايلة ويعملون من خالهلا .وهو ما ندعوه بالرابطة اإلجرامية
اإلرهابية اجلديدة.

اجلمااعت يف مقابل الشباكت
تعد تمارا مااكرينكو

Tamara Makarenko

أحد رواد مفهوم الرابطة اإلجرامية اإلرهابية

ابلارزين .ويف ورقتها عن «استمرارية اجلريمة  -اإلرهاب» ،حتدد مااكرينكو ثالث مناطق يف هذه
الرابطة ،يه :اتلعاون واتلاليق واتلحول .يف نهاية هذا اخلط ،تتعاون املنظمات اإلرهابية مع تلك
اإلجرامية ،إما بطريقة حمدودة ،وإما من خالل حتالفات قائمة ىلع نقل األموال ،وإما من خالل
ائتالفات مركبة .وبالقرب من منتصف اخلط ،يشري اتلاليق بني تلك املنظمات إىل تبنـي املهام

اتلـي تنتيم إىل املنظمات األخرى؛ ثم تتحول إىل منظمات إجرامية إرهابية هجينة ،يستغل لك

منها اتلكتياكت اإلرهابية واإلجرامية يك خيدم دوافعه .ويف انلهاية ،يقع اتلحول يف نهاية اخلط
األخرى ،وفيه تتحول املنظمة إىل انلوع اآلخر مع وجود حتول يف ادلافع(.((1

(Tamara Makarenko, “The Crime-Terror Continuum: Tracing the Interplay between Transnational ((1
Organized Crime and Terrorism”, Global Crime 6, no. 1 (February 2004): 129-145.
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باملثل ،درست لويز شييل

Louise Shelley

وجون بياكريليل

John Picarelli

الكيفية اتلـي

يتبنـى بها اإلرهابيون الطرق اإلجرامية .ووجدا أنه يف أغلب احلاالت يتبنـى اإلرهابيون هذه
األنشطة ألسباب تكتيكية( .((1ويدعم ستيفن هوتشنسون  Steven Hutchinsonوبات أومايل

 Pat O’Malleyهذا االداعء ،ويشريان إىل أن أي تعاون من هذا انلوع هو امللجأ األخري( .((1وفيما
يتفقان ىلع أن اإلرهابيني ايلوم سيختارون اإلفادة من أي فرصة غري مرشوعة .فهما يذهبان إىل
أن معظم تلك اجلمااعت ال تمتلك طموحات اسرتاتيجية أو متعلقة بإدارة املرشواعت .ومن ثم،
فإن العالقات الرمزية أو اتلحالفات طويلة املدى بني تلك اجلمااعت أمر غري مرجح.
ال تعكس هذه األعمال الكيفية اتلـي تغريت بها بنـى وعمليات اتلحول إىل الراديكايلة
واتلجنيد داخل املنظمات اإلرهابية .ال تعمل تنظيمات مثل القاعدة أو ادلولة اإلسالمية باعتبارها
منظمات تعمل من أىلع إىل أسفل ًّ
لكيا يف شلك خاليا منترشة ومستقبل تقوم ببناء اسرتاتيجيات
وتكتياكت ال تتوافق بالرضورة مع هؤالء اذلين يوجدون يف موقع القيادة .لقد أخفقت األدبيات
اتلقليدية يف إدراك هذا ،ومن ثم ليس دليها إال القليل تلقوهل عن اندماج األوساط اإلجرامية
واإلرهابية يف أماكن مثل ضوايح باريس وبروكسل.

األيديولوجيا يف مقابل املاكسب
أحد املفاهيم اخلاطئة األخرى اتلـي حدت من مساحة ابلحث هو ثنائية «األيديولوجيا
يف مقابل الربح»؛ أي فبينما تسىع املنظمات اإلجرامية إىل حتقيق األرباح ،تسىع اجلمااعت
اإلرهابية إىل حتقيق أهداف أيديولوجية( .((2لوقت طويل ،أطلقت هذه اثلنائية استنتاجات مفادها
أن اجلمااعت اإلسالمية أو اجلهادية لن يكون بمقدورها االخنراط يف األنشطة اإلجرامية
باعتبارها تتعارض مع أهدافها األيديولوجية( .((2وكما قالت دانيال بوف المونياك

Daniella

(Louise I. Shelley and John T. Picarelli, “Methods and Motives: Exploring Links between Transnational ((1
Organized Crime and International Terrorism”, Trends in Organized Crime 9, no 2 (December 2005):
52-67.
(Steven Hutchinson and Pat O’Malley, “A Crime - Terror Nexus? Thinking on Some of the Links between ((1
Terrorism and Criminality”, Studies in Conflict Terrorism 30, no. 12 (December 2007): 1096.
(Santiago Ballina, “The Crime-Terror Continuum Revisited: A Model for the Study of Hybrid Criminal ((2
Organisations”, Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism 6, no. 2 (2011): 121-124.
(Hutchinson and O’Malley, “Crime-Terror Nexus?”: 1095-1106; Chris Dishman, “Terrorism, Crime, and ((2
Transformation”, Studies in Conflict and Terrorism 24, no. 1 (January 2001): 43-58.
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ًّ
تارخييا مرتدد يف القيام بأي شـيء عدا اتلفكري
« Bov-LaMonicaيظهر ابلحث أن املجتمع ادلويل
يف اخنراط القاعدة يف اجلريمة املنظمة»(.((2

ًّ
نسبيا فقط أخذ ابلاحثون يف إاعدة دراسة املدى اذلي يصل إيله أتباع
منذ فرتة حديثة

القاعدة يف األسواق اإلجرامية .ىلع سبيل املثال ،استنتج صامويل آرونسن
ً
أن أهداف القاعدة يف املغرب اإلساليم ،وهو تنظيم اشرتك سابقا يف تهريب السجائر وغش
Samuel Aronson

السلع منذ تأسيسه ،تتبدل من اإلجرام إىل األيديولوجيا( .((2ومع ذلك ،يبدو كريس ديشمان وغريه
من املدافعني ابلارزين عن الرابطة اإلجرامية اإلرهابية مرتددين يف قبول أن تلك اجلمااعت،
والشباكت املختلفة بداخلها ،يمكن أن تسىع وراء أهداف متنوعة .يقول ديشمان بنفسه،
«ال يسري كبار جتار املخدرات والقادة اثلوريون ىلع السبيل نفسه حنو انلجاح»(.((2

األغنياء يف مقابل الفقراء
اكن أحد أهم عوائق عمل باحثـي اإلرهاب يف دراستهم لالندماج بني اجلريمة واإلرهاب

هو احلكمة السائدة بأن اإلرهابيني ليسوا فقراء أو غري متعلمني ،بل إنهم ينتمون إىل أوساط
اغبلا ،إن لم يكن ً
الطبقات الوسطى والعليا ،اتلـي ً
أبدا ،ال تنخرط يف «اجلرائم الصغرى».

يعود أصل هذا املفهوم إىل بدايات اثلمانينيات عندما اكتشف سعد ادلين إبراهيم اعلم
االجتماع املرصي أن نسبة اعيلة من املسجونني اإلسالميني يف مرص اكنوا مهندسني أو أطباء

قادمني من اعئالت ميسورة( .((2وتوصل مارك سيغمان

Marc Segeman

عميل املخابرات

املركزية األمريكية اذلي حتول إىل أكادييم إىل استنتاجات مشابهة يف بداية العقد األول من
ًّ
األلفية؛ حيث إنه من بني  172ملفا يف عينة ألعضاء القاعدة ،فإن أقل من ثلثهم من الطبقة

ادلنيا ،وحيمل  ٪40منهم شهادات جامعية( .((2وتناسب حقيقة أن أسامة بن الدن زعيم اتلنظيم

(Daniella Bove-LaMonica, “Al-Qaeda and Drug Trafficking, a Dangerous Partnership”, Mic, https://mic. ((2
com/articles/504/al-qaeda-and-drug-trafficking-a-dangerous-partnership#.CGDl1AvKQ
(Samuel L. Aronson, “AQIM’s Threat to Western Interests in the Sahel”, CTC Sentinel 7, no. 4 (April 2014): 9. ((2
(Dishman, “Terrorism, Crime, and Transformation”: 45. ((2

(Saad Edin Ibrahim, “Anatomy of Egypt’s Militant Islamic Groups: Methodological Note and Preliminary ((2
Findings”, International Journal of Middle East Studies 12, no. 4 (December 1980): 423-453.
(Marc Sageman, Understanding Terror Networks (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004): 89. ((2
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لفرتة طويلة وأن العديد من منفذي هجمات  9/11اكنوا طلبة جامعيني بال تاريخ إجرايم،
هذه الرواية.

لاً

نتيجة هلذا ،وىلع الرغم من احلجج املزتايدة اتلـي تؤكد العكس ،أظهر ابلاحثون قلي

من االهتمام باندماج األوساط اإلرهابية واإلجرامية .وباستثناء السجون اتلـي طاملا اعتربت
ً
أسسا تلفريخ اإلرهاب ،اكن أغلب ابلاحثني ىلع رضاء مع تكرار مفهوم فكرة «إرهاب الطبقة
الوسطى» ،وأرصوا ىلع اتلداخل بني األوساط اإلرهابية واإلجرامية «بالغية» أكرث منها «نظامية»؛
أو رفضوا ًّ
لكيا فكرة أن اإلرهاب يتداخل ،يف بعض احلاالت ،مع أي عوامل اجتماعية أو اقتصادية
أو ساكنية باعتبارها فكرة «عقيمة»؛ مكررين نفس الشعارات املكررة اتلـي تذهب إىل أنه ال
يوجد جانب شخصـي واحد ألي إرهايب(.((2
تمثلت تداعيات هذا الفشل يف إعمال اخليال يف أن االندماج بني األوساط اإلجرامية
واإلرهابية تم إغفاهل ىلع حنو واسع .فيف الوقت اذلي اكن فيه االندماج بني األوساط اإلجرامية
ًّ
حقيقيا ،لم يظهر إال عدد ضئيل من ابلاحثني ،حتـى اآلن ،االهتمام َّ
أي اهتمام به.
واإلرهابية
إسهاما ًّ
ً
هاما يف تعزيز فهمنا للعالقات اإلجرامية
وهلذا ،فنحن ىلع ثقة أن تقريرنا هذا سيمثل

اإلرهابية.

 -2قاعدة ابليانات

تتمثل القاعدة اإلمربيقية هلذا اتلقرير يف قاعدة بيانات حتتوي ىلع ملفات شخصية لـ79
ً لاً
ًّ
مسحا ممث للجهاديني
أوروبيا هلم تواريخ إجرامية ،يف حني إن هذه القاعدة ليست
جهاديًّا
«أعضاء العصابات» (وال ينبيغ هل أن يقدم ىلع هذا انلحو) .فقد قدم املادة األصلية لآليلات
واتلطورات املختلفة اتلـي سيتم وصفها يف الفصول القادمة .ويف هذا الفصل ،نرشح ما اذلي
حتويه قاعدة ابليانات والكيفية اتلـي تمت بها عملية مجع وترمزي ابليانات .يتبع هذا جدول يضم

( ((2انظر ىلع سبيل املثال:

Jonathan A. Rae, “Will It Ever Be Possible to Profile the Terrorist”, Journal of Terrorism Research 3, no. 2
(2012): 64-72.
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نظرة مبسطة عن املدخالت والفئات اتلـي تم ترمزيها .ويتبع هذا جدول (انظر اجلدول رقم )1
بمراجعة مبسطة للك املدخالت والفئات اتلـي تعرب عنها.

املنهج
اكن اهلدف الرئيس من ادلراسة احلصول ىلع أفاكر حول املوجة احلايلة

(((2

من اجلهاديني

األوروبيني .ونتيجة هلذا ،اشتملت قاعدة بياناتنا فقط ىلع األفراد اذلين ( )1سافروا أو حاولوا
السفر إىل «جبهات قتال» أجنبية و/أو اكنوا منخرطني يف اجلهاد بأوروبا؛ و( )2اكن هلم تاريخ
إجرايم سابق ىلع دخوهلم معرتك اتلطرف؛ و( )3اكنوا نشطاء كجهاديني يف أي وقت عقب بدء
هذه املوجة يف العام .2011
تم مجع ابليانات بني شهري مارس ويويلو  ،2016من خالل فريق متعدد اللغات قوامه عدد
من طلبة ادلراسات العليا جبامعة كينجز كودلج بلندن؛ وهم آدم آالي واكفيش بيساور وجويليت
ديرو والسيه نيلسن وماكسيميليان روف .وألسباب متعلقة باملوارد والوقت جرى الرتكزي ىلع
ابلدلان األوروبية اتلـي تأثرت بشدة بهذه املوجة ،من خالل استخدام تقديرات لعدد من
اجلهاديني األجانب كمتغري وكيل( .((2ونتيجة هلذا ،تضم هذه القاعدة (ً )79
اسما جلهاديني؛ من
بلجياك ( ،)13وادلنمارك ( ،)11وفرنسا ( ،)13وأملانيا ( ،)15وهونلدا ( ،)11واململكة املتحدة (.)16
مجعت لك ابليانات من مصادر مفتوحة مثل اجلرائد واملقاالت ووثائق املحاكم واتلقارير
احلكومية .وبعد أن حصلنا ىلع اإلذن األخاليق الالزم( ،((3أجرينا سلسلة من املقابالت مع عدد
من املسئولني احلايلني والسابقني يف ماكفحة اإلرهاب؛ من أجل تقييم آثار انلتائج اتلـي توصلنا
ًّ
رضوريا ألن املعلومات املتعلقة
إيلها ،وللتحقق من مدخالت قاعدة ابليانات .لقد أصبح هذا
(Peter R. Neumann, Radicalized: New Jihadists and the Threat against the West (London: I.B. Tauris, 2016). ((2

(Peter R. Neumann, “Foreign Fighter Total in Syria/Iraq Now Exceeds 20,000: Surpasses Afghanistan ((2
Conflict in the 1980s”, International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR), http://icsr.info/2015/01/
foreign-fighter-total-syriairaq-now-exceeds-20000-surpasses-afghanistan-conflict-1980s; The Soufan Group,
Foreign Fighters: An Updated Assessment of the Flow of Foreign Fighters into Syria and Iraq
_(New York, 2015): 7-10, online e-book, http://soufangroup.com/wp-content/uploads/2015/12/TSG
ForeignFightersUpdate_FINAL3.pdf
(“Ethical Approval”, King’s College London, https://www.kcl.ac.uk/ioppn/research/office/research/ethics/ ((3
index.aspx
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باتلواريخ اإلجرامية إما غري معروفة وإما غري مكتملة وإما رسية وإما مستعصية ىلع ابلحث
وإما يف طور التشلك .وباإلضافة إىل هذا ،يمكن للمعلومات املتداولة يف اإلعالم أن تعكس
اتلحزيات الصحافية؛ حبيث حتظى اتلواريخ اإلجرامية «اتلـي تستحق العناوين الرئيسة» باالنتباه
شبه الاكمل ،يف الوقت اذلي تهمل فيه احلاالت األخرى ،اتلـي قد تكون أكرث أهمية .وملنع هذه
ً
شخصا حكمنا ىلع مساراتهم أنها غري مكتملة
احلاالت من تشويه الصورة اللكية ،قمنا حبذف 30
ً
انضباطا.
بما سمح نلا بالقيام بتقييم أكرث

تعلقت املشلكة األخرى باملجمواعت املتجانسة اتلـي اكن ألعضائها مسارات إرهابية
لاً
لاً
(أو إجرامية) متطابقة تقريبًا .ىلع أن ال تسىع هذه ادلراسة أن تكون تمثي اكم للجهاديني
األوروبيني .فقد كنا ىلع ويع باحلاجة إىل اإلبقاء ىلع اتلوازن وجتنب اتلمثيالت الزائدة ىلع احلد،
ومن ثم قمنا حبذف مخسة أشخاص من املجموعة املتماثلة ملدينة ديلفت اهلونلدية(.((3

اتلـرميـز
سيطرت ىلع عملية الرتمزي حالة من تويخ احلذر .بدأت العملية من خالل الفحص اإلمربييق
خلمس حاالت ،طلب من أعضاء الفريق ابلحثـي بناء متغريات هلا .وبعد نقاش ،تم مجع
هذه املتغريات ً
معا ،يف الوقت اذلي حذف غريها لكونها متماثلة أو متكررة .نتيجة هذا حصلنا

ً
متغريا حاولت أن تعرب عن ثالثة جوانب رئيسة للملف الشخصـي لألفراد أو مساراتها:
ىلع 30
( )1املعلومات ابلبليوجرافية ،و( )2االخنراط يف احلركة اجلهادية ،و( )3اتلاريخ اإلجرايم.
روجعت قرارات الرتمزي من جانب ابلاحث الرئيس (راجان برصة) ،وحكم عليها من
قبل باحث رئيس آخر يف حال إن استمر اخلالف .لم ترث معظم القضايا اخلالفية والصعوبات
بسبب املعلومات ابلبليوجرافية اخلاصة باألفراد ،ولكن بسبب توارخيهم اإلجرامية أو اإلرهابية.
ىلع سبيل املثال ،ال يعنـي سفر األفراد إىل سوريا أو العراق بالرضورة أنهم حتولوا إىل مقاتلني
أجانب .فيف أول اعمني من احلرب األهلية السورية ،سافر الكثريون من أجل العمل كأطباء
(Andreas Kouwenhoven, ”Daar waren we dan, in het gezegende land”, Nrc.nl, www.nrc.nl/nieuws/2014/07/05/ ((3
daar-waren-we-dan-in-het-gezegende-land-1398422-a216815
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أو عمال يف أنشطة إاغثية .ونتيجة هلذا ،حبثنا ،يف لك حالة ،عن دالئل وجود نيات للقتال ،وأدخل
فقط األفراد اذلين يمكن إثبات هذا عليهم دون شك منطيق.

ً
ً
متورطا يف اتلخطيط لعمل إرهايب عددا من األسئلة
باملثل ،تثري مسألة ما إذا اكن الشخص

والصعوبات .ىلع سبيل املثال ،وجد دلى خليل إبراهيم دي من أملانيا قنبلة أنبوبية فعالة يف قبو
مزنهل ،إىل جانب ذخرية رصاص  9مليمرتات وأجزاء من بندقية  3Gاهلجومية .وقد الحظت
ً
مراقبة الرشطة أنه اكن موجودا بالقرب من طريق خمطط لسباق ادلراجات يف مدينة أوبريوسيل
ً
ًّ
أساسيا
األملانية( .((3كذلك اشرتى خليل ثالثة لرتات من بريوكسيد اهليدروجني اذلي يعد مكونا
يف مادة  TATPشديدة االنفجار من متجر لألدوات .وقد رشح أنه احتاج إىل تلك املواد من أجل
تنظيف مزنهل من بركة مياه ،ىلع الرغم من عدم وجود برك( .((3قبض ىلع خليل دي قبل سباق
ادلراجات ،وبقيت تفاصيل املخطط غري معروفة.
من أجل تقييم املايض اإلجرايم لألفراد ،قمنا برتمزي الوقت اذلي قضوه يف السجن (وعدد
مرات احتجازهم)؛ ومرات اإلدانة اجلنائية واتلعامل مع األسلحة انلارية ،وأنواع اجلريمة مثل
اجلريمة العنيفة (اتلعدي والرسقة) ،أو اجلرائم الصغرية (اتلعدي ىلع املمتلاكت والرسقة)،
واالجتار يف املخدرات ،واتلهريب وجرائم ذوي ايلاقات ابليضاء (ىلع سبيل املثال ،انتحال اهلوية
والزتوير املايل).
اكنت هذه الفئات واسعة بما يكيف للتغلب ىلع حمدودية ابليانات ،اتلـي ً
اغبلا ال تسمح ببناء
ً
شخصا
فئات فرعية .ىلع سبيل املثال ،من املمكن للمصادر املفتوحة [مثل اجلرائد] أن تكشف أن
ما متورط يف جتارة املخدرات دون أن توضح دوره ىلع حنو حمدد (كمدمن أو تاجر) .وباملثل ،عندما
ً
ً
فنادرا ما تكشف عن ماهية
شخصا ما قام بتهريب السلع املرسوقة،
تذكر املصادر املفتوحة أن

تلك السلع .نتيجة هلذا ،اكن من الصعب حتليل نطاق احلالة اإلجرامية داخل فئات بعينها ،كما لم
يكن ممكنًا إاعدة بناء اتلواريخ ىلع اخلط الزمنـي يف لك احلاالت؛ وهو ما جعل من العسري حتديد

ما إذا استمرت هذه احلاالت أو توقفت أو تصاعدت خالل حتول الراديكايلة.

(Hannelore Crolly, Thorsten Jungholt and Florian Flade, “Der entscheidende Fehler des ((3
verhinderten Attentäters”, Welt, www.welt.de/politik/deutschland/article140377459/Der-entscheidendeFehler-des-verhinderten-Attentaeters.html

( ((3املرجع السابق.
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انلتائج
ال تظهر نتيجة موحدة من العينة موضع ادلراسة ،وإن اكن من املمكن اتلوصل إىل األنماط

األساسية اتلـي تشلكها .لك األشخاص املكونني للعينة ذكور واغبليتهم العظىم من الشباب؛
ًّ
اعما عند جتنيده ،ويبلغ أصغرهم  16تقريبًا؛ أما املتوسط فهو ً 25
سنا يبلغ ً 38
اعما.
وأكربهم
والنسبة العليا من املتحولني ( )٪22-19تتماشـى مع تقديرات املتحولني يف أوساط املقاتلني
األجانب من االحتاد األورويب(.((3

ً
شخصا ،انتقل اثللثان ( ٪67من العينة) أو حاولوا االنتقال إىل سوريا كمقاتلني
من بني 79

أجانب .ويعد الكثري من هؤالء يف عداد نسبة  ٪38من اذلين تورطوا يف خمططات إرهابية
يف ادلاخل ،كذلك أدين  ٪9بتهم متعلقة باإلرهاب دون أن يسافروا أو يشاركوا يف عمليات حمددة.
ختتلف شدة احلالة اإلجرامية من مرتكبـي اجلريمة الواحدة إىل معتادي اإلجرام إىل ممتهنـي
اإلجرام .ومع األخذ يف االعتبار عمر هؤالء املتورطني يف اإلجرام ،فمن املحتمل أن الكثريين منهم
يف بداية تشكيل حياة مهنية إجرامية .وباإلضافة إىل هذا ،فإن األغلبية العظمـى من املجرمني
املحليني منخفضو املستوى ،يف حني يمارس القليلون منهم اإلجرام ىلع املستويني الوطنـي
والعابر للحدود .بالرغم من أن األغلبية اكنت من املتورطني يف اجلريمة اتلافهة بنسبة  ،٪68فإن
شيوع اتلواريخ العنيفة بني العينة ( )٪65أمر ملحوظ ،خاصة عند اتلفكري أننا نفرس حالة من
يمارسون العنف يف مقابل من هم معرضون هل.

دورا ًّ
تؤدي السجون ً
هاما ،مع تعرض أغلبية أعضاء العينة (ىلع األقل  )٪57لالحتجاز ىلع
األقل ملرة واحدة .ولكنا ثقة أن  14حالة ٪18( ،من املجموع اليلك أو  ٪31من جمموع من قضوا وقتًا

يف السجن) ،قد اعتنقوا اجلهادية يف السجن ،وإن اكن معظمهم قد استمر (أو كثف من) حتوهلم
إىل الراديكايلة بعد أن أطلق رساحه .وىلع حنو هام ،تورط ثمانية من هؤالء األفراد يف خمططات
حملية؛ وهو ما يعنـي أنهم ممثلون ىلع حنو كبري بني هؤالء املتورطني يف املخططات املحلية.
(Bibi van Ginkel and Eva Entenmann, eds., “The Foreign Fighters Phenomenon in the European Union: ((3
Profiles, Threats and Policies”, International Centre for Counter-Terrorism – The Hague 7, no. 2 (April
2016): 52, online e-article, www.icct.nl/wp-content/uploads/2016/03/ICCT-Report_Foreign-FightersPhenomenon-in-the-EU_1-April-2016_including-AnnexesLinks.pdf
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اكن لـ ٪30من أعضاء العينة خربات يف اتلعامل مع األسلحة انلارية ،وتورط نصف هؤالء
يف املخططات اإلرهابية املحلية .وىلع انلقيض من هذا ،بدا أن «جرائم ايلاقات ابليضاء» أمر
هامشـي؛ حيث تورط  ٪6من العينة إما يف عمليات رسقة هوية ،وإما تزوير بطاقات االئتمان.
(ومن املحتمل أن تكون النسبة احلقيقية أىلع من ذلك؛ بسبب صعوبة احلصول ىلع بيانات حول
اجلرائم اتلـي تقع حتت تلك الفئة).

اكن مجع هذه ابليانات ً
معا طريقة جيدة من أجل احلصول ىلع نظرة منضبطة حول اخلربات

املختلفة وأنواع اتلاريخ اإلجرايم والسائدة يف أوساط اجلهاديني األوروبيني .واألهم أن هذه
الطريقة قد أنتجت معينًا من املعلومات ودراسات احلالة اتلـي تم بناء انلظرات اتلحليلية يف
الفصول القادمة عليها.
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 -3اتلحول إىل الراديكايلة واتلجنيد

ً
اكن حشد املقاتلني األجانب للقتال يف الرصاع السوري فائقا للغاية .فعىل مدار مخس سنوات،

ارحتل قرابة  5000أورويب إىل الرشق األوسط لالتلحاق جبمااعت جهادية يف سوريا مثل تنظيم
ادلولة اإلسالمية وجبهة انلرصة .لم يستقطب أي رصاع آخر اخنرط فيه اجلهاديون من قبل مثل
هذا العدد .وباإلضافة إىل هذا ،هناك عدد غري معروف من «املؤيدين داخل بدلانهم» اذلين ً
اغبلا
ما ينتمون إىل نفس األوساط اجلهادية اتلـي يتم جتنيد املقاتلني األجانب منها ،لكن هؤالء قرروا
ابلقاء يف بدلانهم األصلية(.((3
قام لك من «املؤيدين داخل بدلانهم» و«العائدين» بدور بارز يف سلسلة من اهلجمات اإلرهابية
ً
اتلـي وقعت يف أوروبا منذ اعم  .2014تضم لكتا املجموعتني أعدادا متفاوتة من األشخاص ذوي
ً
وإحلاحا – فيما
«اتلواريخ اإلجرامية» (انظر املقدمة) .ومن ثم ،يعد أحد األسئلة األكرث أهمية –
يتعلق بالرابطة اإلجرامية اإلرهابية هو الكيفية اتلـي تسهم بها اتلواريخ اإلجرامية يف عمليات
اتلحول إىل الراديكايلة .وتتعلق تلك املسألة بالظروف واخلربات والرسديات والشباكت
الشخصية وغريها من العوامل اتلـي ترشح اخنراط األفراد يف اتلطرف وحشدهم يف ممارسة
العنف(.((3
تقدم السري واملسارات يف قاعدة بياناتنا بعض اإلجابات األويلة .وتشري إىل أن الرسدية
اجلهادية ،اتلـي يعرب عنها بوضوح تنظيم ادلولة اإلسالمية ،متسقة للغاية مع االحتياجات
والغايات للمجرمني ىلع حنو مثري لدلهشة ،كما يمكن أن تستخدم للقبول والتسرت ىلع
االخنراط ادلائم يف اجلريمة .ومن بني األفراد املوجودين يف قاعدة ابليانات ،هناك حاالت يكون
ً
مربرا ومرشعاً للنشاط اإلجرايم املستمر .وهناك حاالت مغايرة ،يعمل
فيها اتلحول إىل اجلهادية
فيها اتلحول إىل الراديكايلة كأداة لـ «اتلكفري» عن «خطايا» املاضـي.
(Neumann, “Foreign Fighter Total in Syria/Iraq Now Exceeds 20,000”; The Souphan Group, Foreign ((3
Fighters: 7-10; Joseph A. Carter, Shiraz Maher and Peter R. Neumann, Greenbirds: Measuring Importance
and Influence in Syrian Foreign Fighter Networks (London: International Centre for the Study of
Radicalisation and Political Violence, 2014), online e-book, http://icsr.info/wp-content/uploads/2014/04/
ICSR-Report-Greenbirds-Measuring-Importance-and-Infleunce-in-Syrian-Foreign-Fighter-Networks.pdf

( ((3لالطالع ىلع مناقشة للتعريفات ،انظر:

Peter R. Neumann, “The Trouble with Radicalization”, International Affairs 89, no. 4 (Jul 2013): 873-893.
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وبالرغم من أن تبين اجلمااعت اجلهادية اسرتاتيجية متعمدة للتواصل مع املجرمني أمر غري
جمزوم به ،فقد وجدنا أدلة قويلة ىلع أن القائمني ىلع اتلجنيد يؤطرون مساعيهم يك تناسب
احتياجات األشخاص ذوي اتلواريخ اإلجرامية ،ولكن ال يوجد ديلل منضبط يوضح مدى جناح
مثل هذه املسايع .ويف غياب مثل هذه األدلة ،فإن اتلفسري األكرث احتمايلة  -وأكرث معقويلة -
للعدد الكبري جلهاديـي «العصابات» يظل هو اندماج األوساط اجلهادية واإلجرامية .فلك من
ً
واغبلا من نفس األماكن.
املجرمني واجلهاديني يتم جتنيدهم من نفس القطااعت الساكنية،

الرسدية اخلالصية

لاً

فيما يزيد ىلع عرش شخصيات يف قاعدة بياناتنا ،وجدنا ديل

ىلع ما نطلق عليه

«الرسدية اخلالصية» .هؤالء األشخاص قد تعرضوا إىل ما أطلق عليه كوينتني فيكتورفيتس
«االستهالل اإلدرايك»؛ وهو حدث صادم أو أزمة شخصية تدفع األفراد إىل إاعدة تقييم جممل
لاً
حياتهم ،ويصبحون أكرث قبو للتغري الراديكايل يف قيمهم وسلوكهم( .((3ويف حاتلنا هذه ،أدرك
هؤالء مدى الرضر اذلي حيمله سلوكهم اإلجرايم ،ويسعون إىل إحداث قطيعة مع ماضيهم
ً
واتلعويض عن «خطاياهم» .قدم هذا منطقا تلوجههم حنو ادلين ،وبرر اخنراطهم يف اتلنظيمات
اجلهادية.

لاً
يمكن تفسري سيع هؤالء وراء اخلالص يف اجلهادية ،بد من أي شلك آخر سائد ومعتاد

لدلين أو الروحانية ،باتلطابق القوي بني االحتياجات والرسديات .بكلمات أخرى ،قدم االخنراط
يف اجلهاد اخلالص من اجلريمة ،يف حني يرضـي االحتياجات والرغبات الشخصية اتلـي قادتهم
إيله .كمثل العصابات اإلجرامية اتلـي اعتادوا االنضمام إيلها ،تقدم اتلنظيمات اجلهادية إيلهم
القوة والعنف واملغامرة واملستوى العايل من األدرينالني ،وليس ىلع األقل ً
ً
شعورا باتلمرد
أيضا
وبالعداء للمؤسسة .جعل هذا «القفزة» من اإلجرام إىل اإلرهاب أصغر مما يتصور ،خاصة مع
اتلفكري يف أن تنظيم ادلولة اإلسالمية ،وىلع العكس من القاعدة ،ال يتطلب لالنضمام إيله
لاً
تعلما ًّ
ًّ
ً
دينيا ،وقلي ما اهتم اتلنظيم بتعقيدات اخلطاب العقدي .بالنسبة إىل
عمليا معرفة أو
املجرمني ذوي الضمري املذنب ،ادلولة اإلسالمية يه اخليار األفضل.
(Quintan Wiktorowicz, Radical Islam Rising: Muslim Extremism in the West (Lanham, MD: Rowman and ((3
Littlefield, 2005): 20.
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من بني األمثلة ابلارزة عبد الرزاق بن عريب ،واملعروف ًّ
حمليا باسم  Big Aبيج إيه ،وهو جمرم
اعت من كوبنهاجن قرر أن يتحول إىل اجلهادية بعد شفاء أخيه من الرسطان .عند رشح أسباب
ٍ

حتوهل إىل مقاتل أجنبـي ،رساعن ما أشار ابن عريب إىل ماضيه اإلجرايم حيث قال :ليس من اجليد
أن أصيل فقط وأنا أمحل لك هذه اخلطايا (انظر دراسة احلالة رقم  .)1استخدم آخرون تربيرات
مماثلة ،ىلع سبيل املثال حتول عيل املنسيف وهو بريطاين سوري من غرب نلدن إىل اجلهادية بعد أن
شارك يف اعتداء ىلع رجل مسن بما أدى إىل قضائه فرتة طويلة يف السجن .عندما أخرب املنسيف
صديقه عن رحلته إىل سوريا كمقاتل أجنبـي ،قال «أريد أن أقوم بشـيء جيد ولو ملرة واحدة،
شـيء نيق»( .((3ويه تقريبًا اللكمات اتلـي استخدمها رضا نضالة وهو مراهق هونلدي اغدر

موطنه يف يلدن إىل بروكسل بعد أن ابزته زمالؤه املجرمون .لقد اكن زمالؤه اجلدد جهاديني؛
ً
رسيعا بأن حتوهل إىل «مقاتل أجنبـي» هو سبيله للخالص من خطايا املاضـي .قال نضالة
فأقنعوه
ً
ً
أخريا أنا ىلع الطريق القويم»(.((3
وأخريا سأقوم بأمر جيد،
لوادله «انظر يا أيب ،سأذهب إىل املسجد،

دراسة احلالة  :1عبد الرزاق بن عريب «بيج إيه»

ً
جماهدا
يف أغسطس  ،2012سافر عبد الرزاق بن عريب «بيج إيه» من ادلنمارك إىل تركيا يقاتل

ضد احلكومة السورية .وصل ابن عريب إىل أنطاكيا حيث انطلق منها إىل سوريا .وبعد أن تم
تهريبه عرب احلدود ،أخذ إىل بيت آمن .قال ابن عريب ُم ً
عربا عن نيته يف القتال« :أتمىن أن يغفر
اهلل نلا ما جنينا؛ فقد ارتكبت العديد من املحرمات يف موطنـي»(.((4
لاً
ً
امتلك ابن عريب تارخيا طوي من اإلجرام حيث أدين يف مرات عديدة باالبزتاز
وتهريب املخدرات ،وقضـى فرتات حكم عديدة يف السجن( .((4انـخـرط ابن عريب املولود
يف العام  ،1973إىل جانب أخيه الصغري  -املعروف بـ «يلتل إيه»  -يف األوساط اإلجرامية
(Luke Harding, “From Acton to Aleppo: How One British Muslim’s Quest to Syria Ended in Death” ((3
The Guardian, www.theguardian.com/world/2013/may/31/acton-aleppo-briton-syria-death
(الحظ أن تقارير موت املنسيف يف مايو  2013لم تكن صحيحة).
(“The Making of an Islamic State Terrorist”, Brenda Stoter Boscolo, www.brendastoter.nl/the-making-of- ((3
an-islamic-state-terrorist

(“European Jihadi: The Danish Gangster Who Joined the Syrian Frontline”, The Guardian, www. ((4
theguardian.com/world/video/2014/jul/07/european-jihadi-danish-gangster-joined-syrian-frontline-video

( ((4املرجع السابق.
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ً
وكثريا ما حتدثت الرشطة
يف يح بلجارسجاديه  Blågårdsgadeبكوبنهاجن منذ سن صغرية.
مع الوادلين حول املتاعب اليت يثريها األخوان الصغريان .يف سن اخلامسة عرشة ،أدين «بيج إيه»
َّ
بالطعن ،وبعد اعمني أطلق الرصاص ىلع رجل شخص هدد أخاه( .((4وكرجل يافعُ ،عد أحد زعماء
َّ
ًّ
رسميا
عصابة  Blågårds Pladsيف نوريبو  Nørrebroبادلنمارك ،وىلع الرغم من أنه لم يتول منصبًا
[يف العصابة] ،فإنه اعش حياة مرفهة من عوائدها(.((4

ُ
اندفع ابن عريب إىل الراديكايلة بسبب استهالل إدرايك وقع هل بعد أن شيف أخوه من الرسطان،
فقطع ً
وعدا باتلخيل عن أسايلبه اإلجرامية ،وأن يعود إىل اهلل لشفائه أخاه:
«ال أعرف ما اذلي سيحدث .ربما سأموت هناك .وما جدوى ذلك؟ ألن بعض انلاس ،كما
ً
تعرف ،قضوا ىلع يدي .إنها مشلكة كبرية عندما أقابل اهلل .ذلا عيل أن أحاول أن أصنع فرقا.
إننـي أفكر يف يوم القيامة .ولكن ىلع األقل سيكون بإماكين القول إين حاولت وقمت بما
يمكن فعله»(.((4
ىلع الرغم أن ما حرك رغبة ابن عريب يف اخلالص هو حمنة شخصية ،فليس من الواضح
بالضبط ما اذلي جعله يعد أن األفعال غري العنيفة غري مالئمة يف سعيه إىل اتلكفري عن ذنوبه.
من املمكن أن تكون الشباكت الراديكايلة يه ما بلور وصاعد من «رسديته اخلالصية
ادلاخلية» .وهذا ما أدى إىل جعله يفضل األعمال العنيفة ىلع تلك غري العنيفة .وباملثل ،ربما
اكن ملفهوم اجلهاد نفسه جاذبية حقيقية دلى ابن عريب ،مع افرتاض وعده بالشهادة وباخلالص
الفوري من خطاياه السابقة.
شارك ابن عريب ملرة واحدة يف القتال ىلع اجلبهة األمامية ضد القوات احلكومية ،ولم حيتج
ابن عريب أي تعليمات خبصوص استخدام بندقية

AK-47

«الكالشينكوف» .إال أن فائدته

احلكومية بدأت يف الظهور مع عودته إىل ادلنمارك؛ إذ هرب ابن عريب الكثري من اإلمدادات إىل
أصدقائه املجاهدين يف سوريا ،كما اكن ً
قادرا ىلع مجع قرابة  55ألف دوالر من خالل صالته

(Natascha Rée Mikkelsen, “Historien om ‘Store A’”, Berlingske, www.b.dk/bander/historien-om-store ((4

( ((4املرجع السابق.

(“European Jihadi: The Danish Gangster Who Joined the Syrian Frontline”. ((4
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اإلجرامية ،واشرتى ثالث حافالت صغرية حمملة باملعدات العسكرية واإلمدادات الطبية ،وسافر
ًّ
برا عرب تركيا يك يوصلها إىل [سوريا](.((4

رشعنة اجلريمة

ً
مصدرا للخالص ،تشري العديد من حاالتنا أنها
يف الوقت اذلي تكون فيه الرسدية اجلهادية
قد تكون ً
أيضا مرشعاً للجريمة .ليس هذا باجلديد .أوىح أنور العوليق ،ادلاعية الراديكايل
اذلي أسهم يف تأسيس املجلة اإللكرتونية لقاعدة الشباب األوروبيني الصغار ،وحرضهم ىلع
ً
مرارا بأن
أن يكونوا جهاديني «ذئابًا منفردة» يف أواخر العقد األول من األلفية ،وأخرب أتباعه
«رسقة عدوكم» ليست فقط جائزة بل واجبة يف بعض األحيان ،وأن املسلمني ليسوا «مقيدين
بعهود املواطنة» ،وأن أي جهد دلعم اجلهاد ،سواء اكن من خالل رسقة أم قتل الكفار ،ال يمكن
إدانته طاملا حيدث يف «دار احلرب» (انظر الفصل السابع)(.((4
يعتمد تنظيم ادلولة اإلسالمية ىلع املنطق نفسه ،فيما عدا أن املوجة احلايلة من اتلعبئة
اجلهادية قد وفرت لك أنواع األتباع القادرين ىلع حتويل فتوى العوليق إىل أمر واقع .تقدم قاعدة
بياناتنا العديد من احلاالت اتلـي أدى فيها مثل هذا اتلربير ً
دورا ،ونعتقد أن هذه اإلماكنية [اتلـي
يؤسس هلا هذا املنطق] سزتداد أهمية يف املستقبل؛ إذ إنها تقدم للمجرمني فرصة «للخالص» دون
أن تطلب أي تغيري يف السلوك.
املثال األبرز ىلع تلك احلالة هو ادلائرة اتلـي تشلكت حول خادل الزرقاين .ودل الزرقاين يف
لاً
ً
املغرب اعم  ،1973وانتقل إىل بلجياك عندما اكن مراهقا ،وجنـى أموا من عمله الصغري كمجرم.
وبعد حتوهل إىل الراديكايلة ،استخدم مهاراته اإلجرامية (واكريزمته امللموسة) يف جتنيد الشباب،
وأغلبهم ذوو خلفية مغربية ،كمقاتلني جهاديني .وىلع وجه اخلصوص ،شجعهم ىلع ارتكاب
ً
الرسقة وأعمال السطو( ،((4اتلـي بررها ىلع أساس دينـي .طبقا لرواية أحد الشهود يف حماكمته،
( ((4املرجع السابق.
(Thomas Joscelyn, “Anwar al Awlaki: Jihadists Should Steal from Disbelievers”, Long War Journal, ((4
www.longwarjournal.org/archives/2011/01/anwar_al_awlaki_jiha.php

(Patrick J. McDonnell, “‘Papa Noel’, The Militant Recruiter in Brussels Who Groomed Young Men for ((4
Violence”, Los Angeles Times, www.latimes.com/world/europe/la-fg-belgium-recruiter-20160328-story.html
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أخرب الزرقاين جمنديه «الرسقة من الكفار جيزيها اهلل»( .((4ووزعت األموال املرسوقة ىلع املجموعة،
واستخدمت يف تمويل سفرهم إىل سوريا؛ ما أكسب الزرقاين لقب «بابا نويل»(.((4
قبل القبض عليه اعم  ،2014أصبح الزرقاين شخصية بالغة اتلأثري يف املشهد اجلهادي بربوكسل،
لاً
لاً
ًّ
واكن مسئو عن جتنيد وحشد ما يصل إىل  72مقات
أجنبيا( .((5اكن أحد أتباع الزرقاين املحميني
عبد احلميد أبا عود ،وهو منسق رئيس يف الشبكة اتلـي خططت هلجمات باريس يف نوفمرب ،2015
وهجمات بروكسل يف مارس  .2016أكرث من أي مثال آخر ،توضح اهليالك اتلنظيمية اتلـي بناها
الزرقاين االندماج شبه الاكمل بني األوساط اجلهادية واإلجرامية يف بلجياك؛ وهو ما يساعد ىلع
رشح ملاذا أنتج ذلك ابلدل الصغري قرابة  500جهادي يف أربع سنوات فقط.

اتلجنيد

هل يعنـي هذا أن املجرمني يتم استهدافهم أو جتنيدهم ً
عمدا من قبل املتطرفني؟ ادليلل ىلع

هذا غري متماسك .يف حقيقة األمر ،يتسم حجم الربوباجندا اتلـي تستهدف املجرمني ىلع وجه
اتلحديد بانلدرة النسبية .تعد شبكة راية اتلوحيد اتلـي تضم اجلهاديني الربيطانيني يف سوريا،
واتلـي انضمت إىل تنظيم ادلولة اعم  ،2014يه املجموعة الوحيدة اتلـي اتبعت هذا اتلكتيك .ىلع
سبيل املثال ،تم إهداء أحد فيديوهات الشبكة إىل «لك إخوتنا اذلين يسألوننا انلصح عن كيفية
ترك (حياة العصابات) خلفهم والعيش يف اجلهاد» .وبينما يرتدي أحدهم قناعاً وحيشو بندقيته
لاً
ايلدوية بالرصاص ،خيطب قائ :
«يف احلقيقة لككم اغرقون يف اخلطيئة؛ ألنكم تعرفون يف أعماقكم ما تفعلونه ،وأنكم ال
تتغريون .أين أنتم عندما يذحبون أطفانلا وآباءنا؟

(Andrew Higgins and Kimiko De Freytas Tamura, “A Brussels Mentor Who Taught ‘Gangster Islam’ to ((4
the Young and Angry”, New York Times, www.nytimes.com/2016/04/12/world/europe/a-brussels-mentorwho-taught-gangster-islam-to-the-young-and-angry.html
(Pieter Van Ostaeyen, “Belgian Radical Networks and the Road to the Brussels Attacks”, CTC Sentinel 9, ((4
no. 6 (Jun 2016): 7-11.
(Pieter Van Ostaeyen and Guy Van Vlierden, “Belgian Fighters in Syria and Iraq: A Closer Look at the ((5
Converts”, Bellingcat, www.bellingcat.com/news/mena/2017/05/11/belgian-fighters-syria-iraq-closerlook-converts/
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َ
ففيم تتباهون؟ وأنتم تعيشون حياة العصابات املداعة ،وتستمعون إىل ستايلس يب
ً
مجيعا إىل أرض
[مغنـي راب أمريكي] يف غرف نومكم أو يف زنازين السجن ...أدعوكم

Styles P

اجلهاد»(.((5

استخدمت احلملة ً
أيضا شعار «يف بعض األحيان ،يبنـي األشخاص ذوو املاضـي األسوأ
لاً
مستقب أفضل» ،إىل جانب نصوص ترشح سبب أن «اجلهاد تطهري مهما اكنت اخلطايا اتلـي
حتملها ،فاألعمال الصاحلة ليست مطلوبة قبله»( .((5من غري املعروف مدى تأثري أنواع اتلجنيد
اذلي تتبناه شبكة راية اتلوحيد ىلع اإلنرتنت ،مع األخذ يف االعتبار أن لك املؤيدين اذلين مجعنا

معلومات حوهلم لم يتم جتنيدهم من خالل الربوباجندا اإللكرتونية ،بل من خالل شباكت
األصدقاء(.((5
تقدم اجلماعة السلفية ادلنماركية

Kaldit til Islam

لاً
«نداء اإلسالم» مثا آخر( .((5قامت

اجلماعة بكتابة خطابني إىل أعضاء بعض أفراد العصابات املسجونني يف كوبنهاجن؛ حيث
استهدفت ضمائرهم املذنبة وشجعتهم ىلع العودة إىل اإلسالم .كذلك نرشت صفحة اجلماعة ىلع
الفيسبوك تواصلها مع السجناء ،وذكرت أن املسلمني السجناء «قد حادوا عن طريق الصواب ،ذلا
فكرنا يف أن نرسل هلم خطابات تذكرهم باهلل .فيف انلهاية ،دليهم الكثري من الوقت للقراءة»(.((5
مرة أخرى ،فبينما يظل من غري املعروف مدى تأثري هذه الطريقة (لم تشهد اجلماعة أيًّا من
ً
املجندين ذوي السوابق اإلجرامية وهو يسافر إىل سوريا) ،فيه تمثل طريقا مستجدة يف اتلواصل

مع السجناء.

(« ((5فيديو راية اتلوحيد». Liveleak, www.liveleak.com/view?i=9e3_1397571049# ،

(Aris Roussinos, “Behead First, Ask Questions Later: The Disturbing Social Media of British Jihadists”, ((5
Vice News, https://news.vice.com/article/behead-first-ask-questions-later-the-disturbing-social-mediaof-british-jihadists

( ((5للتعرف ىلع حدود دور الربوباجندا اجلهادية يف اتلجنيد ،انظر:

Charlie Winter, The Virtual ‘Caliphate’: Understanding Islamic State’s Propaganda Strategy, foreword by
Hars Rafiq ([London]: Quilliam, 2015): 35, online e-book, www.stratcomcoe.org/download/file/fid/2589

( ((5ليس دلى طارق نفسه سجل إجرايم ،ىلع عكس الكثريين يف مجاعة نداء اإلسالم ،اذلين تم تضمينهم يف العينة.
(Simon Bendtsen, Mette Dahlgaard and Kasper Krogh, “Fængslede muslimer skal have brev fra ekstreme ((5
Islamister”, Berlingske, www.b.dk/nationalt/faengslede-muslimer-skal-have-brev-fra-ekstreme-islamister
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 -4السجون

ملدة ما يقارب العقد ،اكنت السجون األوروبية موضع االهتمام باعتبارها األماكن اتلـي

يقع فيها اتلحول حنو الراديكايلة وعمليات اتلجنيد ،ويف بعض األحوال اتلخطيط العمليايت(.((5
إن السبب الرئيس لألهمية الكربى اتلـي أصبحت عليها السجون هو أنه ىلع العكس من
اتلنظيمات القومية االنفصايلة ،مثل اجليش اجلمهوري األيرنلدي أو تنظيم وطن وحرية ابلاسك
املعروف بـ«إيتا» ،واتلـي تعد مقاتليها سجناء «سياسيني» ،ومن ثم ال شأن هلم باملجرمني العاديني
مثل القتلة واللصوص واملغتصبني ،يرى اجلهاديون أن السجون أماكن هامة يمكن من خالهلا
ً
كثريا ما يتحدث أبو قتادة اذلي
نرش أيديولوجيتهم وجتنيد أعضاء جدد .ىلع سبيل املثال ،اكن
اكن يشار إيله بأنه «سفري أسامة بن الدن يف أوروبا» ،عن رؤيته لإلشارات الربانية يف السجون
الربيطانية حيث اكن «الشبان يعتنقون اإلسالم .ويتعلمون العربية والرشيعة يف عدد قليل من
الشهور»(.((5
تبدو حقيقة األهمية اتلـي تمثلها السجون ملن هلم تواريخ إجرامية جلية .لقد تعرض ٪57
من األشخاص املسجلني يف قاعدة ابليانات أي ( 45من أصل  )79إىل اتلوقيف قبل حتوهلم إىل
الراديكايلة بفرتة ترتاوح من شهر إىل عرش سنوات؛ بسبب جنايات متنوعة ترتاوح من اجلرائم
اهلينة إىل العنيفة .واألكرث أهمية أن  ٪31من هؤالء (أي  14من  )45حتولوا إىل الراديكايلة
يف السجون ،وإن اكنت عملية اتلحول إىل الراديكايلة بالنسبة إىل األغلبية منهم قد استمرت
وتصاعدت بعد إطالق رساحهم .ومع األخذ يف االعتبار اتلصاعد األخري يف عدد االعتقاالت
ً
رسيعا لإلرهابيني املدانني يف االحتجاز ،فمن
واإلدانات املتعلقة باإلرهاب ،والعدد املزتايد
املحتمل أن تكون السجون أكرث أهمية ،وال أقل أهمية ،باعتبارها مراكز جلذب احلركة اجلهادية.
تؤكد احلاالت الواردة يف قاعدة بياناتنا الطرق املختلفة اتلـي تعيل من أهمية السجون
لاً
يف اتلحول إىل الراديكايلة .أو  :أنها أماكن قابلة للتأثري ،قد جيد فيها اجلهاديون الكثري من
(Peter R. Neumann, Prisons and Terrorism: Radicalisation and De-radicalisation in 15 Countries ((5
(London: The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR); National
Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START), 2010), online e-book, http://
icsr.info/wp-content/uploads/2012/10/1277699166PrisonsandTerrorismRadicalisationandDeradicalisatio
nin15Countries.pdf

( ((5املرجع السابق.25 :
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«الشباب الصغار والغاضبني» ذوي اتلاريخ اإلجرايم ،اذلين قد يكونون قد تعرضوا بلدايات
إدراكية ،ومستعدين للتجنيد واتلحول إىل الراديكايلة .وثانيًا :جتمع السجون ما بني اإلرهابيني

واملجرمني بما يصنع من ثم ً
ً
وأخريا :ال تمنح السجون من يقضون
فرصا للتعاون و«نقل املهارات».
فرتة أحاكمهم الكثري من الفرص يك يعاد دجمهم يف املجتمع ويصبحوا مواطنني منتجني.

القابلية للتأثر
بالنسبة إىل كثري من الزنالء اجلدد ،يعد السجن أزمة شخصية تثري العديد من التساؤالت
حول حياتهم يف الوقت الواسع اذلي يقضونه يف ابلحث عن معنـى هلا .لقد فصلوا عن أرسهم
وأصدقائهم املقربني واملجتمع بأرسه ،حىت وجدوا أنفسهم يف بيئة ً
اغبلا ما تكون معادية وغري
مألوفة وقبلية بطبيعتها؛ حيث تسود االنقسامات ىلع خطوط دينية وإثنية .ببساطة ،السجون يه
ًّ
نفسيا وماديًّا تلجريب «االستهالالت اإلدراكية» ،اتلـي
أماكن يكون نزالؤها أكرث عرضة
تتمثل يف اإلرادة والغربة يف تعريف أنفسهم بأفاكر واعتقادات وتنظيمات اجتماعية جديدة(.((5
للسبب نفسه ،يرى القائمون ىلع اتلجنيد من اجلهاديني السجون مواضع فرصة .ففيها ال
يكون الزنالء معرضني لالستهالالت اإلدراكية ،بما جيعلهم مستقبلني لألفاكر اجلهادية ،بل
يميلون ً
جزءا من قطااعت ساكنية تسىع اتلنظيمات اجلهادية ً
أيضا إىل أن يكونوا ً
دائما إىل جذبها،
مثل الشباب الصغار ذوي اخللفيات املسلمة غري املتآلفني مع دينهم ،لكنهم يتسمون باالندفاع
لاً
واثلقة والرغبة يف املخاطرة؛ واكنوا قد خاضوا رصاعاً ضد ادلولة ومؤسساتها القائمة( .((5وبد من
ً
أن يكون ماضيهم اإلجرايم اعئقا أمامهم ،أزال هذا املاضـي حساسيتهم من خرق القانون أو
ممارسة العنف ،وربما قد زودهم بمهارات يمكن استخدامها يف العمليات اإلرهابية .باختصار،
بالنسبة إىل اجلهاديني ،فالسجون «أماكن تفريخ» مثايلة.
نالت املشلكة االعرتاف ،إال أن القليل قد بُذل حللها (انظر ىلع سبيل املثال دراسة احلالة
رقم ( .))2إحدى الصعوبات الرئيسة اليت تواجه سلطات السجون تتمثل يف اتلميزي بني احلوار
( ((5املرجع السابق.26 :
(Andrew Silke, “Holy Warriors: Exploring the Psychological Processes of Jihadi Radicalization”, European ((5
Journal of Criminology 5, no. 1 (January 2008): 107.
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ادلينـي واحلوار الراديكايل .قد تقود االستهالالت اإلدراكية العديد من الزنالء إىل السيع وراء
ً
انتشارا
إجابات روحانية ،وباتلبعية يتحول عدد معترب منهم إىل اإلسالم اذلي أصبح أكرث األديان

وراء جدران السجون [األوروبية] .ويف كثري من األماكن ،جيد القائمون ىلع السجون صعوبة يف
«حتديد اإلشارات» واتلميزي بني اتلحول ادلينـي (الرشيع) واتلحول إىل الراديكايلة (اتلـي من
املمكن أن تكون إشاكيلة) ،خاصة أن اإلشارات اخلارجية قد تكون متماثلة ،أو ربما متطابقة.
باإلضافة إىل هذا ،لم تتمكن نظم السجون يف حل املعضلة الواقعة بني عزل اإلرهابيني املدانني

(وهو ما حيمل خماطرة تكوين أو إاعدة تكون هيلك «قيادة وحتكم» إرهايب داخل السجن)،
أو دجمهم مع املجرمني «العاديني» (وهو ما يقدم هلؤالء املتطرفني ً
فرصا لالقرتاب من املجندين

املحتملني)(.((6
لاً
إمجا  ،ربما تكون اجلهود املقصودة الستهداف املجرمني ،سواء من خالل الربوباجندا أم من
خالل اللقاءات املبارشة ً
وجها لوجه أكرث حمدودية مما نتوقع ،فإن القليل معروف عن جناحها .من
ً
ً
(اغبلا ما يكون
وجهة نظرنا ،يشري هذا إىل أن اتلواصل ليس طبقا نلظام ،لكنه ينتج عن اتلاليق
غري مقصود) بني األوساط والرسديات اتلـي تنتج الرابطة [اإلجرامية اإلرهابية] اجلديدة.

دراسة احلالة  :2هاري سارفو
رحل هاري سارفو ،وهو من مدينة بريمن شمال أملانيا إىل تركيا يف إبريل  ،2015جبواز سفر أحد

أصدقائه ،ثم استخدم بعد ذلك مهربني لعبور احلدود الرتكية السورية( . ((6اتلحق سارفو باتلدريب
ضمن تنظيم ادلولة اإلسالمية ،وعرض عليه القيام بدور ضمن جهاز رشطة اتلنظيم ،لكنه اتلحق

يف انلهاية بالقوات اخلاصة .وىلع الرغم من أن سارفو يرص أنه لم حيارب يف معارك اتلنظيم أو يعدم
ً
أحدا ،فإنه يظهر يف أحد رشائط اتلنظيم ادلاعئية وهو يرفع ً
علما أسود ،كذلك تم تصويره وهو
يصنع ً
فيلما إلحدى عمليات اإلعدام يف تدمر(.((6
(Neumann, Prisons and Terrorism: 13-21, 25-34. ((6

(Jörg Diehl et al., “Back from the ‘Caliphate’: Returnee Says IS Recruiting for Terror Attacks in Germany”, ((6
Der Spiegel, http://www.spiegel.de/international/world/german-jihadist-returns-from-syria-and-givestestimony-a-1067764.html

(Harald Doornbos and Jenan Moussa, “Present at the Creation: The Never-Told-Before Story of ((6
the Meeting that Led to the Creation of ISIS, as Explained by an Islamic State Insider”, Foreign Policy,
http:///foreignpolicy.com/2016/08/16/present-at-the-creation
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من الواضح أن إحباط سارفو قد ازداد جتاه اتلنظيم بسبب معاملته ملجنديه والشقة املتسعة
بني الواقع والربوباجندا( .((6تمكن سارفو ،اذلي عقد انلية ىلع الرحيل ،من اهلروب من اتلنظيم
عرب احلدود الرتكية ً
سريا ىلع القدمني .ومنذ عودته إىل أملانيا ،تم احتجازه بتهم اإلرهاب حيث
يتعاون مع السلطات(.((6
بدأت رحلة سارفو حنو اتلطرف من السجن .فقد حكم عليه بسنتني مشددتني بتهمة
الرسقة؛ فيف العام  ،2010رسق سارفو وزمالؤه مبلغ  23.500يورو من حمل جتاري كبري( .((6وقبل
أسابيع قليلة فقط من سفره إىل سوريا ،قىض سارفو مدته يف السجن ثم نرش صورة هل ىلع انستجرام،
وعليها تعليقه« :أتذكر اهلل سبحانه وتعاىل ،وأقرأ القرآن ،وأقيم الصلوات ،وهذا جعلنـي أحتمل
فرتة العقوبة بالسجن يف أملانيا .لقد جعلتنـي هذه الفرتة أقرب إىل خاليق»(.((6
تؤكد رواية سارفو عن اتلحول إىل الراديكايلة أهمية االعتقاد ،إال أنها تليغ دور االختالط
االجتمايع املبارش مع املتطرفني املعروفني .ويف الواقع اتلىق سارفو يف السجن برينيه مارك سيباك،
وهو جهادي أملاين حكم عليه بعقوبات ىلع تهم متعلقة باإلرهاب .تواصل سيباك مع سارفو
يف األسبوع األول من سجنه ،وأقنعه أن اإلسالم اذلي يمارسه خاطئ .وأعطاه كتبًا سلفية وجلس
لاً
ًّ
يوميا تلدارسها والعمل عليها ،ما جعل سارفو منفع بادلين اجلديد اذلي اكن يكتشفه.
معه
ً
لقد قال للمحققني الحقا «رشحت تلك الكتب لك شـيء يل ...لقد اكنت دقيقة ومبارشة...
وفكرت أنه وياللعجب لم أعرف أيًّا من تلك األمور من قبل؛ فلم يكن دلي أي معرفة [قبل
لقاء سيباك]»(.((6
أدى هذا إىل مالحظة سلطـات السجـن اتلغيـرات يف سلـوك سارفـو .فإن ترصفاته فـور
عضـوا ً
ً
دائمـا
خروــجـه من السجــن تؤكد أهمية اآليلــات االجتماعيـة .فقد أصبح سارفـو
(Lizzie Dearden, “Former Isis Militant Reveals Reality of ‘Staged’ Propaganda Videos and Brutal Life ((6
Under the ‘Islamic State’”, The Independent, www.independent.co.uk/news/world/middle-east/formerisis-militant-harry-sarfo-uk-reveals-reality-of-staged-propaganda-videos-and-brutal-life-a6982831.html
(Jörg Diehl et al., “Back from the ‘Caliphate’”. ((6

( ((6املرجع السابق.

(Black_Bilal (Harry Sarfo), “’black_bilal’ #TBT Remembering Allah swt”, Instagram, www.instagram. ((6
com/p/ydHvQgqRxA/

(Generalbundesanwalt, Vernehmungsprotokoll der Beschuldigten vernehmung vom 15. Dezember 2015. ((6
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يف مجعية (« Islamischer Kultur und Familienverein (IKFمجعية اثلقافة واألرسة اإلسالمية»؛
ً
شخصا
ويه تنظيم متطرف صغري يف ضوايح بريمن كجزء من جمموعة أرسلت يف انلهاية 27
إىل سوريا.

التشبيك

إذا لم يعزل املتطرفون ًّ
لكيا عن بقية نزالء السجن ،وهو أمر -كما ذكر من قبل -ليس ممكنًا

وال ينصح به يف لك األحوال ،فإن بيئة السجون دليها اإلماكنية يك تؤسس للرابطة بني اإلرهابيني
ِّ
واملجرمني ،وهو ما يمكن من تدفق املعلومات واألشخاص واملهارات بني اجلانبني .إن يف هذا
فائدة أعظم للمتطرفني منها للمجرمني .فال يصبح دلى هؤالء فرص احلصول ىلع مستهدفني
للتحول إىل الراديكايلة فقط ،بل يمتلكون ً
أيضا القدرة ىلع استخدام مهارات املجرمني
وروابطهم غري الرشعية ،وهو ما يسهل احلصول ىلع الوثائق املزورة واألسلحة واألموال والسلع
واألماكن اآلمنة (انظر الفصل رقم  .)6تصبح السجون مواقع يمكن فيها لألوساط اإلجرامية
واإلرهابية أن تندمج أكرث من أي ماكن آخر باخلارج؛ كما يصبح دليها اإلماكنية إلنتاج إرهابيني،
دليهم املزيد من املهارات واألدوات.
املثال األهم ىلع هذا هو رشيف كواشـي وآميدي كوبليايل ومجال بغال .اتلىق كواشـي
وكوبليايل للمرة األوىل يف سجن فلوري مريجوي بالقرب من باريس اعم  ،2007وبنيا صداقتهما
بعد قضاء سبعة أشهر يف اجلناح نفسه( .((6حظي كوبليايل بتاريخ حافل من الرسقات املسلحة،
وسجن بتهمة الرسقة والقبول ببضائع مرسوقة واستخدام لوائح أرقام مزورة( .((6أما كواشـي،
ًّ
ً
احتياطيا يف انتظار املحاكمة ىلع حماوتله السفر إىل العراق يك يصبح
حمبوسا
فاكن يف ذاك الوقت
لاً
ًّ
أجنبيا يف العام  .((7( 2005يف السجن ،ليق اثلنايئ ،أحدهما جمرم اعدي واآلخر متطرف،
مقات
لاً
راعية وحتو إىل الراديكايلة ىلع يد مجال بغال وهو أحد القائمني ىلع اتلجنيد يف القاعدة(.((7
(Angelique Chrisafis, “Charlie Hebdo Attackers: Born, Raised and Radicalised in Paris”, The Guardian, ((6
www.theguardian.com/world/2015/jan/12/-sp-charlie-hebdo-attackers-kids-france-radicalised-paris

( ((6املرجع السابق.

(Scott Bronstein, “Chérif and Said Kouachi: Their Path to Terror”, CNN, https://edition.cnn.com/2015/01/13/ ((7
world/kouachi-brothers-radicalization/index.html

(Chrisafis, “Charlie Hebdo Attackers”. ((7
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بعبارة أخرى ،سمح السجن تللك الشبكة ابلدائية بأن تتأسس؛ ويه الشبكة اتلـي وصلت ذروة
ً
شخصا.
نشاطها بالرتتيب هلجمات باريس يف يناير  2015حيث قتل 17
وىلع الرغم من هذا ،استغرق األمر أكرث من ثماين سنوات منذ لقائهما يك يتحراك جتاه العنف
اإلرهايب .يف تلك األثناء ،دفعهما العديد من األحداث إىل حتوهلما الراديكايل .لقد ظال مواظبني
ىلع اللقاء مع مجال بغال بعد إطالق رساحهما(((7؛ وتورطا يف عملية تهريب ألحد السجناء
اجلهاديني يف اعم  ،2010وتضمنت العملية ختزين أسلحة وذخائر(((7؛ وسافر رشيف كواشـي مع
ًّ
شخصيا يف اعم  ،2011وتلقيا تدريبًا يف أحد معسكرات
أخيه سعيد إىل ايلمن واتلقيا بأنور العوليق
تنظيم القاعدة يف اجلزيرة العربية( .((7باختصار ،اكنت تلك األحداث اتلـي شهدها هؤالء فيما
بعد إطالق رساحهم يف أهمية تلك اتلـي شهدوها يف السجن.

ما بعد إطالق الرساح
يف لك احلاالت ذات الصلة يف عينتنا ،لم تنته عمليات اتلحول الراديكايلة اتلـي بدأت
يف السجون هناك .بل األكرث من ذلك ،فهناك أربع شخصيات ،تم «تصنيفهم» باعتبارهم
جير تعقبهم بعد ذلك من قِبل الرشطة أو أجهزة
«راديكايلني» من قِبل سلطات السجن ،إال أنه لم ِ
املخابرات .املثال األقوى ىلع ذلك هو مهدي نموش ،وهو مواطن فرنسـي قتل أربعة أشخاص يف
املتحف ايلهودي بربوكسل يف مايو  .2014وىلع الرغم من أن نموش قد صنف ىلع أنه «راديكايل»
من قِبل سلطات السجن ،فإنه جنح يف السفر إىل سوريا بعد ثالثة أسابيع من إطالق رساحه(.((7

(“Ce que l’on sait sur la radicalisation des frères Kouachi”, Le Monde.fr, www.lemonde.fr/societe/ ((7
article/2015/01/09/ce-que-l-on-sait-sur-la-radicalisation-des-freres-kouachi_4552422_3224.html
(Emeline Cazi et al., “Terrorisme : La fratrie Kouachi, de la petite délinquance au djihad”, Le Temps, ((7
www.letemps.ch/monde/fratrie-kouachi-petite-delinquance-djihad
(Yara Bayoumy and Mohammad Ghobary,”Both Brothers behind Paris Attack Had Weapons Training ((7
in Yemen: Sources”, Reuters, www.reuters.com/article/us-france-shooting-yemen/both-brothers-behindparis-attack-had-weapons-training-in-yemen-sources-idUSKBN0KK0F620150111

( ((7عند عودته إىل أوروبا ،قام بقتل أربعة أشخاص عند املتحف ايلهودي بربوكسل ،انظر:

Scott Sayare,“Suspect Held in Jewish Museum Killings”, The New York Times, www.nytimes.
com/2014/06/02/world/europe/suspect-arrested-in-jewish-museum-killings-in-belgium.html
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تضايه هذه احلالة يف األهمية حالة عمر احلسني ،اذلي قتل شخصني خالل إطالق نريان
يف مركز ثقايف ومعبد يهودي يف كوبنهاجن يف فرباير  .2015اتلحق احلسني وهو مراهق بعصابة
بروثاس يف يح ميوإنريباركن  Mjølnerparkenبكوبنهاجن ،وتورط يف عمليات سطو وخمدرات
ً
شخصا ىلع منت قطار يف اعتداء اكن من
وجرائم صغرية( .((7ويف نوفمرب  ،2013طعن احلسني
الواضح أنه غري مربر .وبعد شهرين من فراره أليق القبض عليه( .((7وبعد أن حكم عليه بقضاء
اعمني يف السجن( ،((7حتدث احلسني علنًا وبشلك متكرر عن رغبته يف القتال يف سوريا ،بما دفع
السلطات إىل تصنيفه ىلع أنه من املحتمل حتوهل إىل الراديكايلة( .((7وخالل فرتة سجنه ،أبلغ عنه
ثالث مرات ،إال أنه لم يتم اتلحقيق يف أي بالغ من تلك ابلالاغت(.((8
عندما أطلق رساح احلسني ،لم يكن دليه القدرة ىلع احلصول ىلع فرتة إيقاف عقوبة؛ ألنه
ً
ًّ
خاضعا إلطالق الرساح املرشوط .ظهر احلسني اذلي اكن بال مأوى وبال عمل يف
نظريا
اكن

ً
أحد مراكز اتلوظيف املحلية؛ حيث طلب ماكنا يقيم فيه ووظيفة يقوم بها( .((8لم يكن مركز
ُ
لاً
ً
اتلوظيف ً
موعدا باجتماع آخر؛ وبد من القدوم ،نفذ هجومه،
قادرا ىلع تلبية طلبه ،وأعطي
بعد أسبوعني فقط من إطالق رساحه.

يوضح حتول احلسني الرسيع إىل الراديكايلة كيف أصبحت إماكنية اتلاليق بني اخللفيات
اإلجرامية وادلوافع اجلهادية يف اغية اخلطورة .لقد حتولت السجون إىل أماكن يتقارب فيها
السوطان أيما تقارب ،وتزيد احتمايلة اتضاح لك الظواهر واآليلات االجتماعية اتلـي أشري

(Cecilie Lund Kristiansen, “Overblik: Det ved vi om gerningsmandens 22-årige liv”, Politiken, ((7
https://politiken.dk/indland/fokus_danmark/fokus_terror/art5566491/Overblik-Det-ved-vi-omgerningsmandens-22-%C3%A5rige-liv

( ((7املرجع السابق.

(Emma Toft, “Baggrund: Her er hvad vi ved om Omar Abdel Hamid El-Hussein”, DR, www.dr.dk/ ((7
nyheder/indland/baggrund-her-er-hvad-vi-ved-om-omar-abdel-hamid-el-hussein

(Morten Frish, Mette dahlgaard and Kasper Kildgaard Sørenson, “Omar ville til Syrien for at kæmpe”, BT ((7
NYheder, www.bt.dk/tech/omar-ville-til-syrien-for-at-kaempe
(Simon Andersen and Thomas Foght, “Pet: Omar Havde Planer om at Flygte Efter Terror-Angreb”, BT ((8
NYheder, www.bt.dk/danmark/pet-omar-havde-planer-om-at-flygte-efter-terror-angreb
(Eva Jung and Mette Dahlgaard “Omar El-Hussein bad kommunen om hjælp kort før terrorangreb”, ((8
Berlingske, www.b.dk/nationalt/omar-el-hussein-bad-kommunen-om-hjaelp-kort-foer-terrorangreb
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إيلها يف هذا اتلقرير .مع تزايد أعداد اإلرهابيني اذلين حيكم عليهم ويودعون يف السجون ،من
ً
اتضاحا.
املحتمل أن تكون هذه املشكالت أكرث

 -5نقل املهارات

ً
إزاعجا يف الرابطة اإلرهابية اإلجرامية اجلديدة يه إماكنية
إن أحد اجلوانب األكرث

نقل «املهارات اإلجرامية» إىل اإلرهابيني .ولطاملا جتاهلت األدبيات األكاديمية حول رابطة
وكثريا ما قيل إن اتلنظيمات اإلرهابية ً
ً
دائما ما تسىع إىل تعويض
اإلجرام  -اإلرهاب هذه الظاهرة.
لاً
العجز يف مهاراتها اتلدريبية من خالل اتلعاون مع اجلريمة املنظمة .لو اكن هذا مستحي أو نظر
إيله ىلع أنه عمل حمفوف باملخاطر ،لاكنت تلك اتلنظيمات ستسىع إىل تطوير تلك املهارات
ً
اتلدريبية(ً .((8
عمدا أم ال؛ ألن هذا
نادرا ما جيري تناول تورط املجرمني ،سواء جرى جتنيدهم
يتفادى انلقاش حول اتلعاون ما بني اتلنظيمات اإلرهابية واإلجرامية.
يف نظرنا ،يتجاهل هذا الفهم للرابطة اإلجرامية اإلرهابية القيمة املمكنة اتلـي يمثلها
األفراد ذوو املاضـي اإلجرايم بالنسبة إىل اجلمااعت اإلرهابية ،والكيفية اتلـي يزيد بها اندماج
ً
تدمريا .ويف
األوساط اإلرهابية واإلجرامية من قدرة اجلمااعت اإلرهابية ىلع تنفيذ عمليات أكرث
ماض إجرايم أن يطورها.
احلقيقة هناك العديد من املهارات اتلـي من املمكن ألي إرهايب ذي ٍ

فاملجرمون دليهم خربات يف اتلعامل مع تطبيق القانون ،واألكرث أهمية أنهم قد يكونون قادرين
ىلع اتلعرف ىلع حدود قوة الرشطة .ويتسم املجرمون باالبتاكر ً
ً
واغبلا ما يمتلكون القدرة
أيضا،
ىلع اتلحكم يف أعصابهم واتلعامل مع الضغط.

ً
وبعيدا عن هذا ،هناك العديد من القضايا اتلـي تقدم قاعدة بياناتنا ديللاً عليها؛ أولاً ً :
اغبلا
ما يكون األفراد ذوو املاضـي اإلجرايم قادرين ىلع الوصول إىل األسلحة؛ وثانيًا :مثل هؤالء
بارعون يف ابلقاء حتت رادار املراقبة مع اتلخطيط خلدمات دعم رسية؛ وثاثلًا :ختفض خربتهم
وألفتهم مع العنف من احلاجز (انلفسـي) بينهم وبني اتلورط يف اجلريمة.
(Makarenko, “The Crime-Terror Continuum“: 33. ((8
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األسلحة
من نافلة القول إنه ليست لك اهلجمات اإلرهابية حباجة إىل أسلحة نارية .فطاملا شجع
تنظيم ادلولة اإلسالمية مؤيديه ىلع استخدام املواد ايلومية .قال املتحدث الراحل باسم اتلنظيم
أبو حممد العدناين يف خطاب شهري «إذا لم جتد رصاصة ،فحطم رأس [الاكفر] حبجر ،أو اذحبه
ألق به من ماكن مرتفع ،أو اخنقه ،أو سممه»( .((8اتضحت املذحبة
بسكني ،أو ادعسه بسيارتك ،أو ِ

اهلائلة اتلـي قد تسببها هذه اتلعليمات يف مدينة نيس الفرنسية يف يويلو  ،2016عندما قتل 85
ً
شخصا مهاجم اندفع بشاحنة يف وسط الزحام .ومع ذلك ،يبىق للبنادق والقنابل دور بارز يف
العمليات اجلهادية ،وللبنادق ىلع وجه اخلصوص شيوع أكرث.
يف بداية اعم  ،2013حذر تقرير خمابرات دنماريك من أن اتلحاق عدد كبري من املجرمني
باتلنظيمات اإلرهابية قد يؤدي إىل انتشار األسلحة انلارية يف أوساط اإلرهابيني املحتملني(.((8

بعد اعمني من هذا اتلقرير ،حتققت تلك املخاوف .ما بني اهلجومني الذلين شنهما عمر احلسني
بابلندقية (انظر الفصل السابق) ،ذهب احلسني إىل ضاحية ميلونيباركن حيث ختلص من بندقية
 M95اتلـي رسقها من أحد املنازل واستخدمها يف اهلجوم األول( .((8ثم زار مقىه لإلنرتنت حيث
تقابل مع زمالئه السابقني يف العصابة ،واذلين زودوه باذلخائر اتلـي استخدمها يف اهلجوم اتلايل.
ًّ
باختصار ،لوال املاضـي اإلجرايم للحسني ،لوجد أنه من الصعب جدا ،وربما من املستحيل ،أن
حيظى باألدوات اتلـي نفذ بها هجوميه.

ً
األمر نفسه ينطبق ىلع أميدي كويلبايل .وفقا تلاجر السالح اذلي باعه األسلحة ،فإن

معضلة «املكسب يف مقابل األيديولوجيا» اكنت موضع جدل كبري؛ فهو لم يعرف أن كويلبايل
ًّ
إرهابيا .فعند مشاهدته اتلقارير اإلعالمية ،ذهب هذا اتلاجر من تلقاء نفسه إىل الرشطة
اكن
(Abu Muhammad Al-Adnani Ash Shami, Indeed Your Lord Is Ever Watchful (n.p., 2014), online e-book, ((8
https://scholarship.tricolib.brynmawr.edu/bitstream/handle/10066/16495/ADN20140922.pdf
(Center for Terror Analyse, Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien (Odense, Denmark: ((8
Center for Terror Analyse (CTA), 2013): 3, online e-book, www.pet.dk/Nyheder/2013/~/media/CTA/201
31124SyrienUKLASSENDENDpdf.ashx
(Niels Vedersø Øestergaard, “Terrortiltalt hjalp Omar El-Hussein”, Berlingske, www.b.dk/nationalt/ ((8
terrortiltalt-hjalp-omar-el-hussein; Michala Rask Mikkelsen, “Riffel fra terrorangreb blev stjålet
under hjemmerøveri”, Berlingske, www.b.dk/nationalt/riffel-fra-terrorangreb-blev-stjaalet-under hjemmeroeveriيعرف طراز ابلندقية RK 95 TP
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واعرتف بإمداد كويلبايل بمسدسات رشاشة من نوعية سكوربيون ومطلق صواريخ ،وبندقيات
[ AK-47كالشنكوف] ،استخدمها األخوان كواشـي يف هجومهما( .((8اعتقد هذا اتلاجر أن تلك
اهلجمات ستدل الرشطة ىلع طريقه يف لك األحوال .ويف احلقيقة ،لو اكن قد عرف بنيات كويلبايل
ً
احلقيقية ،لربما اكن مرتددا يف توفري تلك األسلحة.
لقد اعرتف تنظيم ادلولة اإلسالمية نفسه بقيمة األعضاء العاملني اذلين يظهرون مثل
املجرمني «العاديني» .ألىق عدد يويلو  2015من جملة اتلنظيم انلاطقة بالفرنسية واملعروفة
ً
بـ«دار اإلسالم» الضوء ىلع تعليمات احلصول ىلع األسلحة ،اتلـي نصح العاملون وفقا هلا بإخفاء
مظاهر اتلدين اخلاريج وتبنـي «مظهر الفتـى القادم من املدينة» ،اذلي يسىع إىل «ارتكاب
جريمة رسقة بقوة السالح»( .((8وكما اتضح ،اكنت هذه انلصيحة غري رضورية ،حيث تناسب
عديد من مؤيدي اتلنظيم مثل احلسني وكويلبايل مع هذا الشلك ىلع حنو ممتاز.

ابلقاء «حتت الرادار»
باإلضافة إىل احلصول ىلع األسلحة ،هناك عمليات نقل ذات قيمة بالنسبة إىل اتلنظيمات
اإلرهابية .ويتضمن هذا ىلع سبيل املثال استخدام الوثائق املزورة والولوج إىل املنازل اآلمنة
ِّ
اتلـي تمكن اإلرهابيني من جتنب السلطات؛ ومن ثم تزايد احتمايلة تدبري خمططات تتحول
إىل هجمات ناجحة .بعبارة مبسطة ،يسهل احلصول ىلع مهارات إجرامية من بقاء اإلرهابيني
«حتت الرادار».
ما يهم يف هذا الصدد ليس قدرات حمددة قد يمتلكها املجرمون السابقون أنفسهم (وربما ال
يمتلكونها) ،بل قدرتهم ىلع اتلوصل إىل الشباكت (اإلجرامية) اتلـي من املمكن أن يتحركوا من
ًّ
مزنيلا( .حتتوي
خالهلا .ىلع سبيل املثال ،من الصعب ىلع اإلرهابيني أن يقوموا بعمليات الزتوير

(“Charlie Hebdo : Un Carolo se rend à la police prétendant avoir eu des contacts avec Coulibaly”, Le Vif, ((8
www.levif.be/actualite/belgique/charlie-hebdo-un-carolo-se-rend-a-la-police-pretendant-avoir-eu-descontacts-avec-coulibaly/article-normal-361299.html
(“Les règles de sécurité : Les règles de sécurité que tout musulman qui agit pour la religion doit respecter”, ((8
Dar Al-Islam, no. 5 (Chawwal 1436 H): 33, online e-article, https://azelin.files.wordpress.com/2015/07/
the-islamic-state-e2809cdc481r-al-islc481m-magazine-522.pdf
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قاعدة بياناتنا ىلع ثالثة جمرمني فقط استخدموا هويات ،سرُ قت قبل حتوهلم إىل الراديكايلة)(.((8
يف املقابل من املحتمل أن تكل هذه الشباكت اإلرهابية تلك القدرة إىل األشخاص املعروفني
بكونهم خرباء فيها ،واتلـي من املؤكد وجودهم فيها يف األوساط اإلجرامية.
ً
وفقا هلاري سارفو (انظر الفصل السابق) ،فإن تنظيم ادلولة يعرف هذا .أخرب سارفو
لاً
الصحافيني أنه بد من ابلحث عن مزورين ،اكن اتلنظيم حياول أن يزيد من املجرمني السابقني
«ذوي الصالت باجلريمة املنظمة ،واذلين يعرفون كيفية تزوير اهلويات الشخصية( .»((8ويف حالة

الشبكة اتلـي نفذت عملية باريس يف نوفمرب  2015وبروكسل مارس  ،2016جنحت هذه الطريقة

بوضوح (انظر احلالة ادلراسية رقم  .)3وفيها ،كما يف حاالت أخرى ،لم يتشلك نقل املهارات من
عمليات تزوير ،بل من الوصول إىل شباكت إجرامية اكنت يف موضع احلصول ىلع وثائق مزورة.

دراسة احلالة  :3شبكة باريس -بروكسل
قبل شهر واحد من هجوم نوفمرب  2015بباريس ،اكنت الرشطة ابللجيكية حتقق يف عمليات

تزوير ىلع نطاق واسع بربوكسل .اكتشف املحققون يف ضاحية سان جيل  Saint-Gillesمصنع

تزوير متقدم قام باستخراج مئات بطاقات اهلوية املزورة ورخص القيادة وبطاقات اتلأمني

االجتمايع .اكنت مستلزمات هذه الشقة اكملة بوجود طابعة رسيعة وحواسب وطوابع بلطاقات
اهلوية واملئات من أفراخ الطباعة واألفالم السابلة هلويات مزورة .ومن بني هذه األفالم

السابلة اكنت بطاقات اهلوية املزيفة اتلـي تم استخراجها من أجل خلية نفذت هجمات باريس

يف نوفمرب  2015ويف بروكسل مارس .((9( 2016

ً
ويف أعقاب هجمات باريس فقط ،وعندما اكن أحد منظميها وهو صالح عبد السالم مالحقا،

زار املحققون موقع عمليات الزتوير مرة أخرى واكتشفوا عالقته باإلرهاب .وكما اتضح ،فقد

(Brahim Abdeslam (fraud/stealing IDs), Aria Ladjevardi (passport forgery) and Mohammed ((8
Merah (passport forgery).i
(Rukmini Callimachi, “How a Secretive Branch of ISIS Built a Global Network of Killers”, The New York Times, ((8
www.nytimes.com/2016/08/04/world/middleeast/isis-german-recruit-interview.html

(Maïa de la Baume and Giulia Paravicini, “Inside the Brussels Flat Where Terrorists Scored Fake IDs”, ((9
Politico, www.politico.eu/article/brussels-attacks-terrorists-fake-ids-identification/
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استخدمت الشبكة وثائق مزيفة يف اتلخطيط للهجمات من أجل نقل األموال بني بدلان خمتلفة
وتلأجري السيارات ،واألهم من هذا من أجل الوصول إىل منازل آمنة(.((9

ً
ىلع سبيل املثال ،استخدم أحد املهامجني وهو خادل الربقاوي هوية مزيفة متخذا اسم إبراهيم

معروف تلأجري شقة يف يح شارلروا Charleroi؛ حيث استخدمها ىلع األقل مرتني يف أثناء
اتلخطيط للعملية( .((9واستخدمت شقة أخرى يف يح شاربيك

Schaerbeek

كمصنع تلصنيع

القنابل وتلصنيع متفجرات من مادة  TATPواألحزمة انلاسفة يف هجمات باريس؛ وذلك حتت
االسم املستعار فرناندو اكستيلو(.((9
وحتـى بعد اهلجمات ،ومع خماطرة أعظم ،استمرت الشبكة ىلع نفس منوال العمل حيث
استأجرت شقة أخرى يف يح شاربيك ،واكنت بمثابة مصنع قنابل تلصنيع حقائب

TATP

املتفجرة( .((9استخدم إبراهيم الربقاوي ،وهو أخو خادل عند توقيع عقد اإلجيار هوية بلجيكية
ً
ً
ً
مستعارا
شعرا
مزورة متخذا االسم الربتغايل ميغيل دو سناتوس ،وأكمل الزتوير بارتدائه
ونظارات(.((9
لاً
بد من أن يتحولوا إىل مزورين ،استخدمت شبكة باريس -بروكسل عالقاتها داخل الوسط
اإلجرايم للتواصل مع املزورين اذلين يتعاملون مع مهريب البرش .اكنت هذه يه الطريقة اتلـي
تعرفوا بها ىلع مجال ادلين أويل؛ وهو جزائري قام بإدارة عملية الزتوير يف سان جيل .لم تكن
ثنائية «األيديولوجيا يف مقابل الربح» اتلـي ً
دائما ما يتم تناوهلا بانلقاش يف األدبيات (انظر الفصل
ً
اثلاين) اعئقا أمام هذا .يف احلقيقة ،ال يوجد ديلل ىلع أن أويل اكن ىلع علم بنياتهم احلقيقية ،أو

(Lori Hinnant, “Piecing Together Salah Abdeslam’s Itinerary in Paris Attacks”, Alive, www.columbusalive. ((9
com/article/20151210/NEWS/151219959
(“Ibrahim and Khalid el-Bakraoui: From Bank Robbers to Brussels Bombers”, The New York Times, ((9
www.nytimes.com/2016/03/25/world/europe/expanding-portraits-of-brussels-bombers-ibrahim-andkhalid-el-bakraoui.html
(Michael Wolgelenter, “ISIS Militant Returned to Belgium before Paris Attacks”, The New York Times, ((9
www.nytimes.com/2016/01/14/world/europe/belgium-paris-attacks-safe-houses.html
(Pedro Moreira, “Terrorista de Bruxelas usou nome português para arrendar apartamento” tvi 24, ((9
www.tvi24.iol.pt/geral/31-03-2016/terrorista-de-bruxelas-usou-nome-portugues-para-arrendarapartamento
(Ibrahim El Bakraoui usou um documento belga falso”, tvi 24, www.tvi24.iol.pt/videos/internacional/ ((9
ibrahim-el-bakraoui-usou-um-documento-belga-falso/56fd8d190cf2288d448c2640

46

تاريخ إجرايم ومستقبل إرهايب

اجلهاديون األوروبيون والرابطة اإلرهابية اإلجرامية اجلديدة

ًّ
مهتما بهم .يف املقابل ،من املحتمل أنهم بدوا كأنهم زبائن اعديون من الوسط اإلجرايم.
أنه اكن
ً
وكما قال املحقق ابللجييك يف قضية أويل «لقد اكن أويل مزور وثائق حمرتفا ،اغيته األساسية مجع
ما أمكن من املال»(.((9

األلفة مع العنف
تكتمل هذه املهارات اللوجستية والعملية بمهارة أخرى غري ملموسة؛ ويه مهارة األلفة مع
ً
العنف .اخنرط  ٪65يف قاعدة بياناتنا يف اجلرائم العنيفة .وترتفع هذه النسبة إىل  ٪80بني  30فردا
اكنوا متورطني يف اتلخطيط لعمليات حملية.

وال يعنـي هذا بالرضورة أن املجرمني املحليني يستخدمون أنواع العنف نفسها اتلـي
يمارسها اإلرهابيون .فاإلرهايب اذلي يستخدم سكينًا ال يرتابط ً
دائما مع الشخص اذلي يستخدم
سكينًا كمجرم .إن ما نذهب إيله هو أن االخنراط يف العنف ىلع حنو متكرر وروتينـي يمكن
أن خيفض من احلاجز انلفسـي أمام اتلحول إىل االخنراط يف العنف كإرهايب .بعبارة أخرى،

بالنسبة إىل الشخص املتآلف مع استخدام العنف وأزيلت حساسيته من استخدامه ،فستكون

القفزة من اتلطرف اإلدرايك إىل اتلطرف العنيف أصغر ،ومن ثم ستصبح عملية اتلجنيد أرسع

وأقل صعوبة.

من العسري تقديم ادليلل ىلع هذا الرأي بناء ىلع املسارات الفردية وحدها ،مع األخذ

يف االعتبار اتلأثريات املمكنة اتلـي قد تؤدي بشخص ما إىل االخنراط يف اإلرهاب .بيد أن

قاعدة بياناتنا تظهر أن مرحلة احلراك  -ويه تلك الفرتة الزمنية بني االتلحاق باالنضمام إىل
ً
اجلماعة اإلرهابية واالخنراط يف العنف  -ومن بني  30فردا منخرطني يف اتلخطيط لعمليات
ًّ
حمليا ،ويف حاالت فائقةً ،
اغبلا ما تكون أقل من أربعة أشهر أو أسابيع قليلة .باإلضافة إىل هذا،
ً
بينما ال يوجد استخدام متبادل للعنف ،فإن االستخدام اإلرهايب للعنف طاملا اكن أكرث عنفا
من االستخدام اإلجرايم للعنف .تؤكد هذه االستنتاجات أن األلفة بالعنف اإلجرايم تنتج
ً
إرهابيني ليسوا فقط أكرث تقلبًا ،بل أكرث عنفا.
(Baume and Paravicini, “Inside the Brussels Flat”. ((9
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تبني حالة حممد مرح ،اذلي قتل سبعة أشخاص من بينهم ثالثة أطفال يهود بالقرب

من مدينته تولوز يف مارس  ،2012تواريخ العنف املتطرف اتلـي قد جند أمثلة هلا يف قاعدة

بياناتنا .قتل مرح بعد  30دقيقة من االشتباك مع الرشطة حيث أخربهم أنه ندم ىلع «عدم
إيقاع ضحايا آخرين»( .((9اكنت هذه نهاية حياة اتسمت باالعتياد ىلع العنف؛ فقد قضـى

مرح فرتتني يف السجن وحصل ىلع  18إدانة بأعمال االعتداء والرسقة وانلهب( .((9ويف
لاً
فرتة مراهقة مرح أبلغ عنه ىلع األقل مخس عرشة مرة الرتكابه أعما عنيفة ،ووصف
ً
حائزا ىلع «تاريخ عنيف من املشكالت الطفويلة والسلوكية»( .((9استمر هذا
باعتباره
يف مرحلة انلضوج ،فيف اعم  ،2006رضب عمه يف وجهه بمطفأة حريق عندما طلب منه الكف عن
إصداره ضوضاء بعجلته الرباعية( .((10ويف اعم  ،2010تسبب يف إصابة إحدى الفتيات بالعىم بعد
ًّ
إرهابيا يف باكستان
أن هامجها( .((10ويف الوقت اذلي حتول فيه مرح إىل الراديكايلة وتلىق تدريبًا
يف اعم  ،2011لم يكن أحدهم حباجة إىل إقناعه باستخدام العنف.
عند قيام مرح بهجماته ،بدا أن حتوهل من أعمال اجلريمة الصغرية إىل اإلرهاب غري معتاد
حتـى إن جريدة نيويورك تايمز أطلقت ىلع حياته «أحجية مريرة»( .((10ولكن يف احلقيقة ،اكن
مرح حالة إنذار عما سيأيت؛ فبينما رأت األجيال السابقة من اإلرهابيني أن العنف وسيلة لغاية
ً
أشخاصا مثل مرح رأوا فيه اغية يف حد ذاته.
سياسية ،فإن

(“Mohamed Merah: Who Was Toulouse Gunman?”, BBC News, http://www.bbc.com/news/world- ((9
europe-17456541
(Cyril Camu, “Mohamed Merah, de cas social à idole du jihad”, Les Inrockuptibles, https://www.lesinrocks. ((9
com/2015/06/17/actualite/mohamed-merah-de-cas-social-a-idole-du-jihad-11754707/; Virginie Andre
and Shandon Harris-Hogan, “Mohamed Merah: From Petty Criminal to Neojihadist”, Politics, Religion
and Ideology 14, no. 2 (2013): 307-319.
(“Mohamed Merah: Who Was Toulouse Gunman?” ((9

(Camu, “Mohamed Merah, de cas social à idole du jihad”. ((10

(John Rosenthal, “Merah: The ‘Untold Story’ of a French Jihadist Icon”, World Affairs, www.worldaffairsjournal. ((10
org/article/merah-%E2%80%98untold-story%E2%80%99-french-jihadist-icon
(Dan Bilefsky, “Toulouse Killer’s Path to Radicalism a Bitter Puzzle”, The New York Times, www.nytimes. ((10
&com/2012/03/30/world/europe/toulouse-killers-path-a-bitter-puzzle.html?mtrref=www.google.com.eg
gwh=F776C77DAF22B3A36DF802111E8FE077&gwt=pay
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 -6اتلمويل

إذا قبلنا بأن اتلواريخ اإلجرامية تيرس الوصول إىل األسلحة ،وتساعد ىلع الوثائق املزورة،

وتؤدي إىل األلفة مع العنف ،فال ينبيغ نلا أن نتفاجأ من قدرتها ىلع تمويل اإلرهاب .يندر
الفحص اإلمربييق املتمعن هلذه الظاهرة ىلع حنو مدهش ،وإن اكنت دراستان أخريتان عملتا
ىلع وضع قوائم تمويل األنشطة اجلهادية يف أوروبا .يركز تقرير أعده ماجنوس نورماك وماجنوس
رانسرتوب ىلع الكيفية اتلـي مول بها املقاتلون األجانب سفرهم إىل سوريا .وباإلضافة إىل القروض
واتلرباعت الفردية والزتوير املرصيف وتزوير األعمال ،فهناك تأكد دلور اجلرائم الصغرية(.((10
ً
خمططا جهاديًّا يف الفرتة ما بني اعيم  1994و .2013فعىل الرغم
تناولت إمييل أوفتدال تمويل 40
من أن ثالثة أرباع هذه العمليات قد تم تمويلها عرب مصادر مرشوعة( ،((10فإن أوفتدال توضح
ادلور اهلام اذلي أدته العمليات اإلجرامية يف اتلمويل ،فقد اعتمدت  ٪40من تلك املخططات ىلع
دخول اجلريمة( .((10ويف احلقيقة فإن أكرث تلك املخططات ختريبًا جرى تمويله من مصادر غري
مرشوعة ،بما يف ذلك هجمات حممد مرح يف تولوز (انظر الفصل السابق).
يذهب هذا الفصل إىل أن اتلمويل من خالل اجلريمة سيصبح األداة األكرث أهمية .وتتكون
حجتنا من ثالث أفاكر مرتابطة .األوىل :ال حتتاج األغلبية العظىم من اهلجمات اإلرهابية إىل
مبالغ طائلة من األموال ،أو أنها تعتمد ىلع سخاء قيادة تنظيم ادلولة اإلسالمية .سواء اكنت
تلك اهلجمات ىلع نطاق مصغر أم معقدة ،فإن تنظيم ادلولة وغريه من اجلمااعت اجلهادية ،يعمد
كجزء من اسرتاتيجية أوسع إىل اإلبقاء ىلع القليل من احلواجز املايلة ،بما جيعل لك أتباعه سواء
اكنوا أغنياء أم فقراء قادرين ىلع االخنراط .واثلانية :ال يرتضـي اجلهاديون اإلجرام من أجل
احلصول ىلع األموال فقط ،بل يرون فيه ً
أيضا سبيل أيديولوجية سليمة من أجل شن «اجلهاد»
يف «دار احلرب» .ومع األخذ يف االعتبار العدد املزتايد من اإلرهابيني ذوي املاضـي اإلجرايم،
(Magnus Normark and Magnus Ranstorp, Understanding Terrorist Finance: Modus Operandi and ((10
National CTF Regimes, SEDU Designation 46/2015 (Stockholm: Swedish Defence University, 2015),
_online e-book, www.fi.se/contentassets/1944bde9037c4fba89d1f48f9bba6dd7/understanding_terrorist
finance_160315.pdf
(Emilie Oftedal, The Financing of Jihadi Terrorist Cells in Europe, FFI Report 2014/02234 (Kjeller: ((10
Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), 2015): 3, 26, online e-book, www.ffi.no/no/Rapporter/14-02234.pdf

( ((10املرجع السابق.19 :
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فلن يكون تمويل اهلجمات من خالل العمليات اإلجرامية ممكنًا ومرشوعاً فقط ،بل سيصبح
اخليار األول .والفكرة األخرية ،هناك ديلل ىلع أنه من بني احلاالت اتلـي حتتويها قاعدة بياناتنا
من يستمر يف القيام بما هو مألوف دليه؛ وهو ما يعنـي أن اتلمويل اإلرهايب من خالل الوسائل
اإلجرامية سيكون أكرث أهمية مع تزايد أعداد اإلرهابيني من ذوي اتلواريخ اإلجرامية.

االسرتاتيجية
إدارة تنظيم إرهايب عملية ملكفة .اكن دلى اتلنظيمات اإلرهابية ذات اتلكوين الرتاتبـي مثل
إيتا واجليش اجلمهوري األيرنلدي ماليني ادلوالرات اتلـي تنفقها ىلع أنشطة واسعة انلطاق ال
تضم رشاء األسلحة والعمليات العسكرية فقط ،ولكن ً
أيضا الرواتب ومعسكرات اتلدريب
ومعاشات اعئالت عنارص اتلنظيم القتىل أو املسجونني( .((10كذلك فاتلنظيمات اإلرهابية اتلـي
حتولت إىل جيوش متمردة أو أشباه دول  -مثل ادلولة اإلسالمية يف سوريا والعراق ،ومنظمة
الشباب يف الصومال أو حزب اهلل يف بلنان  -فقد حتولت إىل حكومات فعلية تنفق ىلع لك
شـيء من املدارس إىل ابلنية اتلحتية .ومن ثم ،قد يكون من الصحيح أن تنظيم ادلولة هو
اجلماعة اإلرهابية «األكرث ثراء» يف العالم( ،((10بيد أن سيطرتها ىلع انلاس واألرض تشري إىل أنه
من املحتمل أن تتلكف الكثري.
بيد أن لك هذا ليس هل داللة ىلع تمويل اهلجمات اإلرهابية يف الغرب ،اتلـي ً
اغبلا ما اكنت
منفصلة ومستقلة عن املزيانيات املركزية تلنظيمات مثل القاعدة وادلولة اإلسالمية .يف احلقيقة،
ملا يزيد ىلع عقد ،طاملا شجعت اتلنظيمات اإلرهابية أتباعها الغربيني ىلع اتلمويل اذلايت،
يف الوقت اذلي دعمت فيه أنواع هجمات تتسم باخنفاض اتلاكيلف وسهولة اتلنفيذ .يف بداية
العقد األول من األلفية اثلانية ،أعلن االسرتاتييج الرئيس يف القاعدة أبو مصعب السوري فكرة
«اجلهاد الفردي»؛ وفيها يقوم األفراد أو اخلاليا الصغرية جبمع املال وتنفيذ العمليات «باستقالل
( ((10انظر ىلع سبيل املثال:

John Horgan and Max Taylor, “Playing the Green Card: Financing the Provisional IRA: Part 1”, Terrorism
and Political Violence 11, no. 2 (1999); Andrew Silke, “In Defense of the Realm: Financing Loyalist
Terrorism in Northern Ireland - Part 1: Extortion and Blackmail”, Studies in Conflict and Terrorism 21,
no. 4 (1998): 331-361.

(Mike Rudin, “The Making of…World’s Richest Terror Army”, BBC Two, www.bbc.co.uk/programmes/ ((10
articles/2N5d5JSJc33R8HCgpg7ctz1/the-making-of-worlds-richest-terror-army
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اكمل بعضها عن بعض»( .((10ومع نهاية العقد ،قدمت جملة أنور العوليق إنسباير تعليمات ملا
أصبح يعرف «جهاد املصدر املفتوح »Open Source Jihad؛ فقدمت نصائح لقرائها عن كيفية
«صناعة قنبلة يف مطبخ الوادلة»(.((10
ً
استثناء يف هذا الصدد؛ فيف الوقت اذلي بذل فيه موارد ضخمة يف إدارة
وليس تنظيم ادلولة
ً
«ادلولة» يف سوريا والعراق ،فقد دعم أيضا بناء الشباكت املفككة واخلاليا انلائمة واهلجمات
«منخفضة اتلاكيلف» بني مؤيديه يف اخلارج .انعكس هذا يف حتليل أوفتدال اذلي استخلص
أن  %90من املخططات اجلهادية يف أوروبا قد ضمت عنرص «اتلمويل اذلايت» يف الوقت اذلي يتم
تمويل نصفها تقريبًا ًّ
ذاتيا.
يكمن سبب جناح هذه االسرتاتيجية إىل هذا احلد اذلي وصلت إيله يف أن األنشطة اجلهادية
يف أوروبا ليست ملكفة .فلن يتطلب حتول املرء إىل مقاتل أجنيب إال رشاء بطاقة سفر إىل تركيا.
وقد يتلكف رشاء بندقية كالشينكوف أقل من  2000دوالر أمريكي ،وسيتلكف املسدس أقل من
هذا( ،((11كما أن تكايلف رشاء سكني أو استئجار دراجة ال تذكر .لقد وجدت دراسة أوفتدال
أن ثالثة أرباع املخططات اجلهادية يف أوروبا ما بني اعيم  1994و 2003قد تكلفت أقل من 9000
دوالر( .((11رصح وزير املايلة الفرنسـي أن هجمات باريس يف نوفمرب  2015قد جرى تمويلها
بـ «مبلغ لم يتجاوز  30ألف دوالر»( .((11ال تتطلب هذه املبالغ ً
دائما مصادر تمويل خارجية أو
عمليات مجع أموال خمصصة؛ حيث يمكن مجعها من خالل املمتلاكت واملدخرات الشخصية
واملصادر الرشعية ،مثل العمل أو القروض أو األنشطة اإلجرامية صغرية انلطاق ،اتلـي اعتاد
اإلرهابيون ذوو اتلاريخ اإلجرايم ممارستها لكسب أرزاقهم.

( ((10مقتطفات من كتاب السوري «دعوة إىل املقاومة اإلسالمية العاملية» ،وقد أعيد إنتاجها يف إعالم «املالحم» ،انظر:

Abu Mus’ab El Suri, “The Jihadi Experiences: The Military Theory of Open Fronts”, Inspire, no. 4
(Winter 2010): 31, online e-article, https://azelin.files.wordpress.com/2011/01/inspire-magazine-4.pdf

( ((10األعداد املختلفة من «املالحم» يف جملة إنسباير ،انظر:

(Mihcael Stothard, “France Seeks New Powers to Monitor Terror Suspects’ Bank Accounts”, Financial ((11
Times, www.ft.com/content/fdfcccbc-91e4-11e5-94e6-c5413829caa5
(Oftedal, The Financing of Jihadi Terrorist: 26. ((11

(“Paris Terrorists Needed Just €30,000 for Assault”, The Local, www.thelocal.fr/20151203/paris-attackers- ((11
needed-just-30000-euros-for-assault-france
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األيديولوجيا
بالنسبة إىل اإلرهابيني املحتملني ،فلن يكون من الرضوري اتلحول إىل اجلريمة يك يتحملوا
تكايلف السفر إىل تركيا (الضئيلة ًّ
نسبيا) أو تمويل اهلجمات اإلرهابية .إال أنه من املثري للعجب

أن اتلنظيمات اإلرهابية ً
اغبلا ما تشجع أتباعها ىلع هذا.

يتعلق هذا بالفكرة األيديولوجية القائلة بأن الرسقة من «الكفار» ليست فقط غري حمرمة،
بل ال يمكن إدانتها .فالرسقة أو أي شلك آخر من اجلريمة معادل لـ«غنيمة احلرب» .وكما ذكر
يف الفصل الرابع ،برر العوليق هذه الفكرة يف فتواه «حكم سلب الكفار»؛ إذ أجاز ارتكاب
اجلريمة من أجل «اجلهاد»« ،سواء بالقوة أم بالرسقة أم الغش»( .((11وتمادى العوليق بالقول إن
العيش بالغنائم مفضل ىلع تليق الرواتب؛ وهو ما يتضمن دفع رضائب هلؤالء الكفار ،ومن ثم
تمويل حروبهم وظلمهم للعالم اإلساليم(.((11
يتفق تنظيم ادلولة اإلسالمية مع هذا الرأي ،وحوهل إىل نصيحة عملية حيث أخرب عنارصه
باستخدام الوثائق املزورة من أجل احلصول ىلع األموال الفورية .تقول جملة اتلنظيم انلاطقة
بالفرنسية «دار اإلسالم»( :إذا اكن ممكنًا) ،جيب عليك أن حتصل ىلع وثائق مزيفة من أجل
احلصول ىلع غنائم سهلة ،مثل فتح حساب بنيك أو ادلفع بشياكت داخل املجتمعات املتساهلة»
[تمت إضافة اتلأكيد]( .((11لقد اعترب بعض اجلهاديني أن تورطهم يف اجلريمة فريضة دينية ،وأنها
أبعد ما تكون عن اخلطيئة.
من بني األفراد املوجودين يف قاعدة بياناتنا ،تعرفنا إىل ثالث حاالت بررت اجلريمة بوضوح
ً
بروزا يه شبكة خادل الزرقاين؛ حيث شجع أبوها الرويح الزرقاين
بمفاهيم دينية .احلالة األكرث
أتباعه املغاربة الصغار ىلع الرسقة من «الكفار» بقوهل إن هذا الفعل جائز من أجل اجلهاد (انظر
الفصل الرابع) .واكن رضا كركيت ،هو اعئد فرنسـي قبض عليه يف مارس  2016يف أثناء ختطيطه

(Anwar Al Awlaki, “The Ruling on Dispossessing the Disbelievers Wealth in Dar Al-Harb”, Inspire, ((11
no. 4 (Winter 2010): 59-60, online e-article, https://azelin.files.wordpress.com/2011/01/inspire-magazine-4.pdf

( ((11املرجع السابق.60 :

(“Les règles de sécurité”: 33. ((11
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هلجوم إرهايب  -يعيش ىلع الغنيمة من خالل رسقة املجوهرات( .((11وحاول رجل فرنسـي آخر،
قام بزتوير بيانات راتب من أجل فتح حساب بنيك ،رشح أفعاهل بالقول «إنها غنائم احلرب ،ويه
حالل ،أال ترى؟»(.((11

دراسة احلالة  :4آميدي كويلبايل واألخوان كواشـي
يف اعم  ،2008أجرت صحيفة «لوموند» الفرنسية لقاء مع سجناء يف فلوري  -مريويج حول
ظروفهم داخل ذلك السجن سـيئ السمعة .قال أحد الزنالء:
«إن السجن هو إحدى أفضل مدارس اجلريمة اللعينة .فيف نفس املمر ،تتقابل مع الكورسيكيني
وابلاسكيني واملسلمني واللصوص وجتار املخدرات الصغار واملهربني الكبار والقتلة .وهناك تتعلم
من سنوات خرباتهم»(.((11
اكن هذا السجني هو آميدي كويلبايل اذلي اعتقل بتهمة تليق بضائع مرسوقة واملتاجرة يف
املخدرات والرسقة .ويف فلوري  -موريج ،بدأ باالختالط باملتطرفني ،ووجهه مجال بغال ،وهو أحد
القائمني ىلع اتلجنيد يف القاعدة ( ،((11كذلك سيقوم بتكوين صداقة مع رشيف كواشـي اذلي
قىض معه سبعة أشهر يف نفس اجلناح.
عند إطالق رساحه ،استمر كويلبايل يف االرتباط بكل من األوساط املتطرفة واإلجرامية،
وشجعه معلمه بغال ىلع هذا؛ فقدم هل ً
رخصا فكرية الرتكاب اجلريمة من أجل اجلهاد( .((12سيقوم
كويلبايل بتنفيذ سلسلة من اهلجمات اإلرهابية يف يناير  2015ستودي حبياة مخسة أشخاص ،وتنتيه

بأزمة رهائن يف سوق للكوشري ايلهودي .بدا أن هذه اهلجمات قد نسقها األخوان كواشـي الذلان
ً
شخصا يف ماكتب جملة شاريل إبدو.
قتال 12
(Philippe Engels, “Projet d’attentat déjoué : Reda Kriket, au coeur d’un énorme réseau de recrutement ((11
djihadiste”, Mariann, www.marianne.net/monde/projet-dattentat-dejoue-reda-kriket-au-coeur-dunenorme-reseau-de-recrutement-djihadiste
(Guillaume Gendron, “Le crédit à la consommation, bon plan des jihadistes”, Libération, www.liberation ((11
fr/societe/2015/01/16/le-credit-a-la-consommation-bon-plan-des-jihadistes_1181998
(Luc Bronner, “Amedy Coulibaly : La prison, c’est la putain de meilleure école de la criminalité”, Le ((11
Monde, www.lemonde.fr/societe/article/2015/01/13/amedy-coulibaly-la-prison-c-est-la-putain-de-meilleureecole-de-la-criminalite_4555233_3224.html
(Chrisafis, “Charlie Hebdo Attackers”. ((11

(Gendron, “Le crédit à la consommation, bon plan des jihadistes”. ((12
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اكنت مصادر تمويل هذه العمليات خمتلطة .فقد تلىق األخوان كواشـي يف ابلداية ما يعادل

مبلغ  15ألف دوالر من تنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية بعد رحلة قاما بها يف اعم  2011إىل
ايلمن ،وإن اكن املرجح أن هذا املال قد أنفق قبل وقوع هجمات شاريل إبدو( .((12وربما األكرث

أهمية هو أن سعيد كواشـي قد اخنرط يف عمليات تزييف؛ فقد اكن يستورد أحذية نايكي

املقدلة من الصني .أبلغ أن األموال املجنية من هذه العملية قد أنفقت يف رشاء أسلحة جرى
استخدامها يف هجمات يويلو  .((12( 2015اكتشفت مصلحة اجلمارك الفرنسية هذه العملية يف اعم

2013؛ وهو ما أدى إىل تغريم كواشـي .بيد أن عالقاته األوسع  -واغيته انلهائية من العملية  -لم
جتر االستجابة إىل الطلبات املتكررة اتلـي قدمها جهاز املخابرات
تكتشف قط؛ وذلك ألنه لم ِ

ادلاخلية الفرنسـي دلعمه [يف تعقب املتطرفني]؛ ىلع الرغم من أن الزتييف وسيلة تمويل راسخة
دلى اتلنظيمات اإلرهابية عرب العالم(.((12

من ناحية أخرى ،اكن آميدي كويلبايل يبيع املخدرات قبل شهر واحد من اهلجمات ،باإلضافة
ً
إىل امتالكه ديونا يف الشارع تقدر بـ 30ألف دوالر( .((12ومن املالحظ أنه هو وزوجته قد مجعا
لاً
أموا عن طريق مصدرين للقروض العائلية 6000 ،دوالر من نظام كوفيدي  Cofidisيف ديسمرب

 ،2014و 27ألف دوالر من نظام فينانكو  Financoيف سبتمرب  .((12( 2014قد استخدمت قروض

فينانكو يف رشاء سيارة جرى استبدال أسلحة بها(.((12

(Eric Schmitt, Mark Mazzetti and Rukmini Callimachi, “Disputed Claims Over Qaeda Role in Paris ((12
Attacks”, The New York Times, www.nytimes.com/2015/01/15/world/europe/al-qaeda-in-the-arabianpeninsula-charlie-hebdo.html?mtrref=www.google.com.eg&gwh=294474CA0D3935A62E8CDBD04B
185C9D&gwt=pay&assetType=nyt_now
(Katrin Bennhold and Eric Schmitt, “Gaps in France’s Surveillance Are Clear; Solutions Aren’t”, The ((12
New York Times, www.nytimes.com/2015/02/18/world/gaps-in-surveillance-are-clear-solutions-arent.
html?mtrref=www.google.com.eg&gwh=9F847C253712DCA913193EDE00AE3FA5&gwt=pay

( ((12املرجع السابق.

(Paris Attacks: Investigators Turn up New Leads”, BBC News, www.bbc.com/news/world-“ ((12
europe-30832444; “J-12 jours avant “Charlie” et l’Hyper Cacher : Récit d’un effroyable compte à
rebours”, L’Obs, www.nouvelobs.com/charlie-hebdo/20150224.OBS3299/j-12-jours-avant-charlie-et-lhyper-cacher-recit-d-un-effroyable-compte-a-rebours.html

( ((12املرجع السابق.

(Delphine Vialanet, “Coulibaly : Une voiture achetée à Bordeaux échangée contre des armes”, ((12
Franceinfos.3, https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/bordeaux-metropole/bordeaux/
coulibaly-voiture-achetee-bordeaux-echangee-contre-armes-635744.html
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ىلع الرغم من أن كويلبايل قد قدم هوية سليمة عند طلبه قرض كوفيدي ،فإنه استخدم
وصل راتب مزيف حيتوي ىلع دخل يقدر بـ 2.978دوالر يف رشكة تسىم ناكسوس  .Naxosربما
لاً
اكن القيام بفحص رسيع كفي بإثارة الشكوك .فالسجالت املتاحة علنًا تظهر أن ناكسوس
ليس دليها موظفون ،وأن رقم اهلاتف اذلي قدمه كويلبايل مرفوع من اخلدمة .وتقريبًا يف الوقت
اذلي حصل فيه كويلبايل ىلع قرض كوفيدي ،حاول ً
أيضا احلصول ىلع قرض من نظام كريديبار

ً ،
أيضا بوضع رشكة ناكسوس كمحل عمله .ويف هذا الوقت ،جرى اتلواصل مع رشكة
Credipar
ً
تيلسيته  Telciteويه الرشكة األم نلاكسوس ،وأكدت أن كويلبايل ليس موظفا دليها .فلو جرى
تشغيل نظام التسليف يف تلك املرة ،تلمت اإلشارة إىل حماولة كويلبايل ،وجلرى حتذير بقية
الرشاكت ،وربما أدى األمر إىل حتقيق(.((12

االستمرارية

تكمن الصعوبة األساسية يف تعقب اجلريمة كوسيلة تلمويل اإلرهاب يف أنها ال تتضمن ً
تغريا
ً
فغابلا ما يستمر األفراد ذوو اتلواريخ اإلجرامية فيما اكنوا
يف السلوك بل تغري يف الغاية فقط.
يقومون به يف حياتهم السابقة ،إال أن العوائد اتلـي جينونها تستخدم يف تمويل اهلجمات اإلرهابية
أو السفر إىل سوريا .نتيجة هلذا ،يصبح من الصعب اتلميزي بني األموال اتلـي مجعت من أجل
اإلرهاب من األموال اتلـي أنفقت ىلع أغراض دنيوية ًّ
لكيا .ىلع سبيل املثال ،باع سعيد كواشـي
لاً
ً
سلعا مزيفة ،وتلىق أموا من تنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية ،واخنرط يف عمليات نصب
مرصفية وعمليات رسقة (انظر دراسة احلالة رقم )4؛ ىلع أن ليس بعض تلك األموال قد استخدم
يف تمويل هجمات إبدو ،يف حني استخدم بعضها اآلخر؛ فكيف يمكن اتلميزي بني هذا وذاك؟
وهل فرق كواشـي ،يف باهل ،بني مسارات األموال املختلفة؟ جيعل امزتاج األوساط اإلجرامية
واإلرهابية ،مع وجود عمليات إرهابية ذاتية اتلمويل ،من الصعب اإلبقاء ىلع األفاكر اتلقليدية

(“Amedy Coulibaly avait contracté un prêt de 6000 € qui aurait pu financer ses attentats”, La Voix du ((12
Nord, www.lavoixdunord.fr/archive/recup/france-monde/amedy-coulibaly-avait-contracte-un-pret-de6000-qui-ia0b0n2599793; Gendron, “Le crédit à la consommation, bon plan des jihadistes”; “Amedy
Coulibaly avait contracté un prêt de 6000 €”.
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لاً
حول تمويل اإلرهاب ،بد من الربط بني اتلحويالت املايلة أو مسارات ادلخول يف اإلرهاب،
وقد يكون من األجدى الرتكزي ىلع األفراد وخلفياتهم وتوارخيهم املايلة.
تتضح صحة هذا من خالل األفراد اذلين تضمهم قاعدة بياناتنا ،حيث ً
اغبلا ما تعكس طرق
مجع أمواهلم يف اإلرهاب توارخيهم اإلجرامية .حتـى قبل أن يتحول كواشـي إىل اإلرهاب ،اكن
يكسب رزقه من اتلجارة يف السلع املزيفة؛ واستمر يف القيام بهذا تلمويل هجماته .ينطبق هذا
املنطق نفسه ىلع اجلهادي الربيطاين شكري اخللييف ،اذلي أدين يف العديد من الرسقات ،ومول
رحالته إىل سوريا بالقيام بمزيد من الرسقات( .((12وباملثل ،عملت جمموعة من املقاتلني األجانب
الالحقني يف أعمال ابلناء ،ومولوا رحلتهم من خالل بيع انلحاس اذلي رسقوه من موقع ابلناء(.((12
ً
يف لك تلك احلاالت ،لم يكن الرابط املشرتك مصدر تمويل حمددا (سواء اكن عملية تزييف أم
حناس أم الرسقات) ولكن االتساق الفردي .إذا اكن جهاديو ايلوم جمرمني سابقني ،فيجب أال
ندهش من الطريقة اتلـي يمولون بها «جهادهم».

(Duncan Gardham, “The Al Qaeda Fanatic from Britain Who Funded Jihad Trip to Syria by Mugging ((12
Londoners with a Taser”, Mail Online, www.dailymail.co.uk/news/article-2516137/The-Al-Qaedafanatic-Britain-funded-jihad-trip-Syria-mugging-Londoners-Taser.html
(Simon Kremer, Eike Lüthje and Carsten Janz, “Die Säulen des Islamismus im Norden”, NDR.de, ((12
www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Die-Saeulen-des-Islamismus-im-Norden,islamisten174.html
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 -7اتلوصيات

كما أوضح هذا اتلقرير ،فإن الكثري من جهاديـي ايلوم لم يعودوا من مثقيف الطبقة الوسطى،
بل هم جمرمون صغار وأعضاء عصابات سابقون ،قضوا وقتًا يف السجن ،وقد أدينوا بارتكاب
جرائم عنيفة .عرب أوروبا ،امزتجت األوساط اإلجرامية واإلرهابية بما أنتج رابطة إجرامية
إرهابية ،سىع هذا اتلقرير إىل وصف مظاهرها وتداعياتها املتنوعة.
إن وجود هذه الرابطة واآليلات املرتبطة بها جيب أن يدفع ابلاحثني واملحللني وصناع السياسة
إىل إاعدة اتلفكري يف األفاكر الراسخة حول الكيفية اتلـي جيب أن يواجه بها اإلرهاب واجلريمة
واتلحول إىل الراديكايلة .يف اجلزء اتلايل ،نقدم جمموعة من اتلوصيات ،اتلـي قد تكون مفيدة
يف اتلعامل مع عواقب الظاهرة.

إاعدة اتلفكري يف الراديكايلة
العديد من االفرتاضات حول اتلحول إىل الراديكايلة يف حاجة إىل إاعدة تفكري .ال تتعلق
تلك االفرتاضات فقط باألشخاص املعرضني إىل اجلهادية واألماكن اتلـي يمكن أن يوجدوا
فيها ،بل ً
أيضا بسلوكهم .تناقض الشخصيات املوجودة يف قاعدة بياناتنا االعتقاد بأن االخنراط
يف اتلطرف يتناسب مع السلوك ادلينـي .فقد اعتاد الكثري منهم ىلع تدخني السجائر ورشب
الكحول أو تعايط املخدرات .راىع اآلخرون من ناحية أخرى القواعد ادلينية لكنهم استمروا
ً
يف االخنراط يف اجلريمة .ببساطة ،ليست اتلقوى ضمانا النتهاء السلوك اإلجرايم ،يف حني ال يعوق
اتلرصف مثل «رجال العصابات» االخنراط يف اإلرهاب.
باملثل ،يبدو أن الوقت اذلي يقضيه املتطرفون يف اتلحرك حنو الفعل قد تضاءل .فالكثري من
األفراد يف قاعدة بياناتنا لم يكونوا حباجة إىل اتلآلف مع العنف؛ إذ إن دليهم تواريخ إجرامية.
مانعا هلم لالخنراط يف اإلرهاب ،بل ً
ولم يكن ارتكاب أعمال عنف ً
أيضا اكن ً
أمرا تقبلوه
لاً
ً
شهورا ،ويف بعض احلاالت أسابيع ،يك يتحول هؤالء إىل
بإجيابية .وبد من أعوام ،استغرق األمر
مقاتلني أجانب ،أو جيهزوا هلجمات حملية.
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وضع خريطة للرابطة اإلجرامية اإلرهابية

ً
جيدا تتعقب لك
من أكرث املوارد تطلبًا هو بناء قاعدة بيانات شاملة ومبحوثة

مسارات اتلفاعل اإلجرايم  -اإلرهايب .فمع اقتصار األمر ىلع شذرات تارخيية والقليل من
ادلراسات -كتلك اتلـي بني أيدينا ،واتلـي جتمع بيانات يمكن إحصاؤها ًّ
كميا  -من العسري
اتلعرف ىلع اجتاهات اجلريمة  -اإلرهاب ،وتصوير شبكة اتلفاعالت ،خاصة ىلع املستوى
املتجاوز للحدود .سيساعد تطوير مثل هذه اإلماكنية ىلع تعزيز وزيادة اتلحليل املقارن
للحاالت؛ فعىل سبيل املثال سيعمق هذا من فهمنا للتمايزات اجلغرافية للك رابطة إجرامية -
إرهابية ،وكيف تساعدنا ىلع طبيعة وآيلات هذا اخلطر.

ً
وبعيدا عن هذا اجلانب ابلنيوي ،تزداد أهمية اتلحقيق من املصفوفة املعقدة للعنارص

املؤثرة  -االجتماعية واإلجرامية  -يف عملية اتلحول إىل الراديكايلة ،واليت جتيب عن أسئلة من
قبيل :كيف يتمكن اجلهاديون من حل اتلناقض بني ارتكاب اجلرائم والسلوك غري اإلساليم
واعتقاداتهم األيديولوجية؟ وهل املجرمون وحدهم هم من يتحولون إىل إرهابيني؟ وهل يمكن
لإلرهابيني أن يتحولوا إىل جمرمني؟ هل يمكن أن يكون هناك تكوين نفسـي حمدد للمجرمني
السابقني اذلين يتحولون إىل اإلرهاب؟
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ً
سجـون أكـثـر أمـانـا
كما أوضحت هذه ادلراسة ،فإن السجون تشبه العالم املصغر للرابطة اإلجرامية  -اإلرهابية
حيث تقع عمليات اتلحول إىل الراديكايلة واتلجنيد والتشبيك حتـى بناء املخططات اإلرهابية.
ومع ازدياد أعداد االعتقاالت واإلدانات املتعلقة باإلرهاب ،فمن غري املحتمل أن تتضاءل أهمية
السجون .ولضمان عدم حتول السجون إىل حواضن تسهل من اتلحول إىل الراديكايلة أو بناء
املخططات اإلرهابية ،نوصـي ببذل جهود مكثفة يك تتحول السجون إىل أماكن آمنة أو أكرث
ً
أمانا جتاه املخاطر املتعلقة بالرابطة اإلجرامية  -اإلرهابية اجلديدة.
ً
بناء ىلع تقرير أصدره املركز ادلويل دلراسة الراديكايلة اعم  2010حول السجون واتلحول
إىل الراديكايلة( ،((13يتضمن هذا:
• اتلأكد من أن السجون املوجودة داخل نظام السجون بها موظفون أفاضل ،وال تعاين من
االزدحام الشديد.
• تدريب مسئويل السجون ىلع األمور املتعلقة باتلحول إىل الراديكايلة واإلرهاب ،وبذلك
يكونون قادرين ىلع قراءة اإلشارات املبكرة؛ واتلميزي بني اتلحول ادلينـي واتلحول العنيف
إىل الراديكايلة.
• تكليف ضباط أمن متخصصني بالسجون؛ لإلبقاء ىلع قنوات تواصل مبارشة مع أجهزة
األمن.
• توفري أئمة السجون املعتدلني؛ حبيث ال يكون دلى املتطرفني الفرصة مللء «الفراغ الرويح»
واستغالل االستهالالت اإلدراكية.
• إتاحة خدمة تقويم السلوك بموارد معقولة للفهم واتلعامل مع حتدي إاعدة إدماج املجرمني
اذلين حيتمل حتوهلم إىل الراديكايلة.

(Neumann, Prisons and Terrorism. ((13
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استهداف لك مسـارات اتلمويـل
طاملا ركزت جهود ماكفحة تمويل اإلرهاب ىلع انلظام املايل العاليم -ولم حتقق إال نتائج
هزيلة .توضح اتللكفة الضئيلة للهجمات إىل جانب امزتاج األوساط اإلجرامية واإلرهابية أكرث
من أي وقت مضـى أن الرتكزي ىلع اتلحويالت املايلة ليس اكفيًا ،وأنه من الرضوري تبنـي منهج
يتعامل مع لك مسارات اتلمويل .تتمثل توصيتنا يف أن مواجهة تمويل اإلرهاب جيب توسيعها
لتشمل مواجهة لك مصادر اتلمويل املمكنة ،بما يف ذلك اجلرائم الصغرية وضيقة انلطاق ،مثل
توزيع املخدرات والرسقات واألسالب واملتاجرة يف السلع املزيفة؛ مثل املالبس والسااعت
واحلقائب والعطور والسجائر واألجهزة واأللعاب اإللكرتونية.
إن يف القيام بهذا فوائد مجة؛ فهو يواجه تمويل اهلجمات اإلرهابية ،ويـحـد من اجلرائم
«العادية» ،ويمكن أجهزة إنفاذ القانون من تفعيل ما يعرف بـ«طريقة آل اكبوين» ،وهو ما يشري
إىل توجيه تهم أقل ضد األفراد يف حال يصعب إثبات ضلوعهم يف اإلرهاب( .((13لقد أوضحت
عمدة مقاطعة مويلنبييك؛ اليت اعش فيها عدد من منفذي هجمات باريس وبروكسل ،بدقة هذه
الفكرة عندما قالت «إن الراديكايلة تتغذى ىلع أشاكل اإلجرام األخرى ،وهو ما يمثل طريقة
للتعامل مع اإلرهاب من خالل استهداف أشاكل اجلريمة الصغرى»(.((13

تشـارك املعلومـات
يف الوقت اذلي تداخلت فيه اخلطوط الفاصلة بني اإلرهاب واجلريمة «العادية» ،فإن األجهزة
املعنية يف حاجة إىل أن تعيل من كفاءتها يف مشاركة املعلومات املرتبطة خالل األقسام و«احلقول»
املختلفة .لقد قدم هذا اتلقرير العديد من األمثلة اتلـي أخفقت فيها أجهزة ماكفحة اإلرهاب
يف اتلرصف ً
بناء ىلع حتذيرات قدمتها إدارات السجون أو اجلمارك أو الرشطة .ومن ثم ،يصبح من
الرضوري ىلع األجهزة احلكومية أن تراجع قنوات ونظم تبادل املعلومات القائمة ،وأن تتجاوز
فكرة الرشااكت «اتلقليدية» ،وأن جتري تغريات موائمة للطبيعة اجلديدة ومتعددة األبعاد للتهديد.
( ((13آل اكبوين هو اسم رجل عصابات أمريكي شهري ،أدين يف انلهاية جبرائم متعلقة بالرضائب.
(Nikolaj Nielsen, “Molenbeek Mayor Opens New Front on Extremism”, Euobserver, https://euobserver. ((13
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ً
وفقا يلورغن شتوربك  ،Juergen Storbeckاملدير املؤسس للرشطة األوروبية «يوروبول»
لاً
ًّ
إلزاميا للمعلومات حول
جيب أن يتضمن هذا بناء قواعد بيانات وتدريبات مشرتكة ،وتباد
مواضع املخاطرة (ىلع سبيل املثال ،اتلحوالت أو الرحالت املثرية للريبة) وكذلك بناء نظام حتذير
مبكر( .((13هناك اقرتاح آخر يتعلق بإدماج قواعد بيانات اإلجرام واإلرهاب ،وأن يتم الرجوع إيلها
بشلك مشرتك وىلع حنو دوري ،وأن تغذى ببيانات الوقت احلقييق وباألدلة الرقمية( .((13وحيثما
سمحت قوانني اخلصوصية واحلريات املدنية ،يمكن أن تصمم قواعد ابليانات هذه بمعلومات
دالة من أجهزة غري أمنية مثل السلطات املحلية أو ربما القطاع اخلاص (انظر ابلند اتلايل)،
باإلضافة إىل االنتفاع باتلكنولوجيا من أجل إدارة وبناء معنـى من مصادر املعلومات املتفرقة.

بناء تـحـالفـات ــجـديـدة
فيما يتجاوز مشاركة ابليانات ،يتمثل أحد اتلحديات يف تشكيل حتالفات جديدة بني رشاكء
لم يعتادوا ىلع العمل ً
معا .من وجهة نظرنا ،يتطلب امزتاج األوساط اإلرهابية واإلجرامية تفكيك
حالة العزلة املؤسسية اتلـي تمنع املؤسسات واألجهزة املعنية من بناء رشااكت فعالة .يتطلب
حتقيق هذا بناء القيادة واإلرادة يف اتلغلب ىلع العوائق اثلقافية والسياسية(.((13
• ما بني األجهزة

كما ذكر أعاله ،لم تعد ماكفحة اجلريمة وماكفحة اإلرهاب منفصلتني ًّ
لكيا؛ وهو ما

يعنـي أن تلك املؤسسات املسئولة عن حماربة اإلرهاب وتلك امللكفة بماكفحة اجلريمة
ً
تنظيما عما هو عليه احلال.
يف حاجة إىل اتلعاون ىلع حنو أكرث
إن أجهزة املخابرات وإنفاذ القانون وجاميع الرضائب ،وسلطات السجون يف حاجة إىل
مأسسة الروابط فيما بينها ،وإىل تطوير قنوات اتلواصل ومشاركة املعلومات وكذلك القيام ببناء
منظم لرأس املال البرشي؛ ىلع سبيل املثال من خالل عمليات اتلبادل واتلدريبات ،واتلمرينات
(Interview with Jürgen Storbeck (15 July 2016). ((13

(Egmont Institute Conference (26 September 2016). ((13

(Interview with British Counter-Terrorism Official (25 July 2016). ((13
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املشرتكة ،وعمليات املحااكة اتلـي من شأنها أن تعزز اثلقة واتلعاون املتبادل .قد تكون «مراكز
االندماج» و«فرق اجلريمة املتقاطعة» مفيدة يف تسهيل تدفق املعلومات ،وضمان أن اتلعاون
ً
سيصبح راسخا بعمق يف لك أجهزة احلكومة املعنية.
• ما بني احلكومة والسلطات املحلية واملجتمع املدين

ً
إن األجهزة األمنية يف حاجة إىل جتاوز ما خيصها .فالعديد من اجلرائم هلا جذور حملية ،وأحيانا

يكون مرتكبوها معروفني يف املجتمعات الصغرية اليت تقع فيها تلك اجلرائم .إحدى الغايات
الرئيسة هلذا يه بناء ويع بالصالت املمكنة بني اجلرائم «العادية» وتمويل اإلرهاب ،واملساعدة
ىلع حشد الساكن املحليني يف سبيل منعها .ىلع سبيل املثال ،من املمكن أن يتم هذا من خالل
اإلعالن واتلواصل املستهدف ،أو الضبط املجتميع.
يساوي هذا يف األهمية إقامة العالقات مع السلطات املحلية اتلـي من املؤكد معرفتها
باملجتمعات املحلية وآيلاتها وعالقاتها أكرث من أجهزة إنفاذ القانون وواكالت املخابرات.
ىلع العكس من هذا ،قد تساعد أجهزة املخابرات ىلع اتلعامل مع االضطرابات واملظالم املحلية،
وأن تبنـي عالقات إجيابية مع قادة املجتمعات املحلية.
• الرشااكت املحلية والعامة

تتمثل إحدى األدوات القيمة ً
أيضا يف الرشااكت العامة  -اخلاصة .فاألعمال اخلاصة تتأثر

بالعديد من اجلرائم الـتـي جرى وصفها يف هذا اتلقرير .فباإلضافة إىل رغبة [رجال األعمال]
يف الظهور كـمواطنني صاحلني ،فإن دليهم مصالح جتارية يف مواجهة عمليات اتلهريب والزتييف
ً
واغبلا ما جيمع هؤالء ويمتلكون
واملتاجرة يف السلع املغشوشة ،وانتهاك حقوق امللكية الفكرية.
معلومات من املمكن أن تكون مفيدة ألجهزة إنفاذ القانون.
ومع ذلك ،وىلع انلقيض من املجاالت األخرى اتلـي قدم اتلقرير توصيات تهمها ،فهناك ًّ
حايلا
فهم أو ويع قليل يف أوساط املسئولني وصناع السياسة األوروبيني بطبيعة الرشااكت العامة -
اخلاصة أو كيفية عملها .ففيما عدا محاية ابلنية اتلحتية األساسية واتلعامل مع املصارف
ورشاكت االتصاالت ،جتد العديد من األجهزة األمنية أنه من الصعب تصور تعاونها مع الرشاكت
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اخلاصة ،أو فهم ادلور اذلي قد تقوم به يف ماكفحة اجلريمة أو اإلرهاب .ىلع األقل هناك عدة أمثلة
أو ممارسات أفضل يمكن القيام بها يف هذا الصدد(.((13
نتيجة هلذا ،جيب أن تكون اخلطوة األوىل يف سبيل استكشاف وجود إماكنية هلذا اتلعاون
يه إجراء تقييم وحتليل معمق للرشاكت العامة  -اخلاصة القائمة ًّ
فعليا يف أوروبا وغريها .ونوصـي
يف هذا الصدد بإجراء مقابالت وورش عمل جتمع أصحاب املصالح من الطرفني ،أي احلكومات
والرشاكت اخلاصة ،وذلك من أجل الوصول إىل فهم أفضل ملصاحلهم واحتياجاتهم ومساهماتهم
املحتملة .ومن ثم ،من املمكن أن يكون هذا قاعدة تلطوير وتصعيد اتلعاون .وسيوفر
القيام بهذا العديد من الفرص ملناقشة اتلحديات والعوائق مثل قضايا الرسية اتلجارية والعامة.
يف حال جناح هذه اخلطوة ،سيكون بإماكن هذه الرشااكت أن تصري قنوات مفيدة تلبادل
بعض املمارسات أو تنسيق جهود نرش الويع وتطوير اتلنظيم اذلايت .وقد تكون مفيدة ً
أيضا
يف التشبيك عرب قطااعت خمتلفة وتطوير اإلدماج املجتميع انلاجح .واألكرث أهمية من هذا ،أنها
ستدفع بفئة جديدة ً
تماما من الفاعلني يف مواجهة خطر متسارع يف تغريه.

(Workshop at FBINAA Conference (27 September 2016). ((13
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