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  مقدمة

 
  ؛ الرئيسية  بأشكاله  الداخل  من  أوروبا  في  اإلرهاب   مصادر  الكتاب   يتناول

 هذا  أهمية  تأتي.  المتطرف  واليمين  ،المسلمين  اإلخوانو  ؛"الجهادية  الجماعات "

 اإلرهاب   مكافحة  ات لدراس  األوروبي  المركز  نع   يصدر  نهأ  في  ب الكتا

  الباحث أصدرها كتب  سلسلة ضمن اأيض   ويأتي ،اوهولند  ألمانيا يف واالستخبارات 

 .واألمن  اإلرهاب  حول محمد  جاسم

  من   أنواعها  بكل  "الجهادية"  المجموعات   الكتاب،  من  األول  الباب   تناول 

  الجماعات   حول  استقصائية  وبيانات   ت معلوما  الكتاب   وكشف  أوروبا،  داخل

  عمل   أساليب و  وسائل  من  يتعلق   ما  وكل  ...وأنشطة  قيادات و  مقرات،  :" الجهادية"

 .أوروبا داخل تنظيماتها حجم  وكذلك ،الجماعات  هذه

  وسلط  أوروبا،  في  السياسي  اإلسالم  مخاطر  الكتاب   من  الثاني  الباب   وتناول

  أوروبا   دول  أصدرتها  التي  شريعات والت  اإلجراءات   علىالضوء    اأيض    الكتاب 

 وحزب   اإلخوان  جماعة  ؛السياسي   اإلسالم  مخاطر  من  للحد   يألوروبا  واالتحاد 

 ا،دولي    وكذلك أوروبا  في  السياسي  اإلسالم  تراجع  عام  هو   ،2021  عام  وأعتبر  هللا،

  وصفتها   التي  السياسي  اإلسالم  مخاطر  تجاه  أوروبية   " صحوة"  إلى  ذلك  ويعود 

 . والقاعدة  داعش تنظيم من خطورة أكثر بأنها بارات االستخ  أجهزة

  برز أو  المتطرف،  اليمين  خارطة   ؛المتطرف  اليمين   تناول  ث،الثال  الباب 

  " هاديةالج"  للجماعات   موازية  باتت   التي  ومخاطره   الشعبوية،  واألحزاب   التيارات 

 . السياسي اإلسالمو  نو المسلم اإلخوان وكذلك

 النسيج  في  وجوده  خالل   من   ف المتطر  اليمين  خطورة  ص شخ    الكتاب 

 خالل  من  "الشرعنة"  على  الغالب   في  وحصل  أوروبا  في  والسياسي  االجتماعي

  تدعو   التي  السرية  التنظيمات   جانب   إلى  ومنظمات   حكومية  مؤسسات   في  وجوده

 .الحدود  خلف "التمترس"و  القومية الدولة إلى

  مكافحة   في   باأورو   وسياسات   والتطرف،  اإلرهاب   لواقع  تحليال    تضمن  الكتاب 

 وللسياسات   والتطرف،  اإلرهاب   لواقع  تقييم  مع  التطرف،  ومحاربة  اإلرهاب 

  لم   أوروبا  دول  زالت   ما  لكن  ا،نسبي    ناجحة  كانت   بأنها  الكتاب   ووصفها  األوروبية،

 .هللا وحزب   اإلخوان ؛السياسي اإلسالم ت جماعا من موقفها تحسم

  تناول   نهأ  واألهم  ،ا أوروب   داخل  من  والتطرف  اإلرهاب   الكتاب   تناول

 .حالة لكل المعالجة ووضع ،المستقبلية والقراءة بالتحليل المخاطر

 

 اإلخبارية  رؤية  شبكة من يصدر الكتاب
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 األول  الباب
 "الجهادية "  الجماعات

 
 والتحديات  المواجهة  سبل   - أوروبا في داعش

 التي  يدةالمتزا  التهديدات   من  واألوروبية  االستخبارية  األمنية  األجهزة  تحذر 

 أن   سيما  ال  اإلرهابية  للعمليات   -  المنفردة  الذئاب   -  المنفردون   المنفذون  يشكلها

 السلطات   وتستخدم،  تطوروال  والتنوع  بالتعقيد   يتسم  أوروبا   في  اإلرهابي  التهديد 

  مالحقة   أجل   من  ستباقية اال  واإلجراءات   التكتيكات   من  واسعة  مجموعة  األوروبية

 . اإلرهابية ات بالتنظيم  المرتبطة الخاليا

 أوروبا في داعش خاليا تفكيك
  مكونة   خلية  على  القبض   2021  يوليو  5  في  اإليطالية  شرطةال  ألقت   :ايطاليإ

  ( 42)   إلى  يورو  ألف  (30)  إجماليه  يبلغ  ما  تحويل  في  تورطوا  رجال  (4)  من

  وألمانيا   صربيا  بينها  دول،  في  اإلرهابية  للتنظيمات   األموال   عيجام  من  اشخص  

 . وروسيا تايالند و  وتركيا

  مكونة  خلية  تفكيك  2021  أبريل   27  في  الدنماركية  الشرطة  أكدت   :الدنمارك

 تعتمد   ،تمويله  أو"  داعش"  تنظيم  إلى  انتمائهم  في  يشتبه  اص أشخ   (6)  من

 إلى   ينتمون  أموال  لتحويل  كوسطاء  آخرين  (4)  استغل  شاب   على  المجموعة

 . أنشطة تمويل  2014 صيف في سوريا إلى بالسفر بعضهم وتورط ،داعش

 في  الشيشانية  الجالية  من  أشخاص   (7)   من  مكونة  شبكة  تفكيك  تم  :فرنسا

 التنظيمات   إلى  المالية  للتحويالت   شبكة  الخلية  أطلقت   2021  أبريل  24  في  فرنسا

"  إرهابية   منظمة  إلى  االنتماء"  بتهمة  ااحتجازهم  وتم   ،سوريا  في  اإلرهابية

  لتمويل   شبكة  2020  سبتمبر  في  رنسيةالف  السلطات   فككت ."  اإلرهاب   تمويل"و

  اتخاذ   وتم   المشفرة  العمالت   استخدام   عبر  سوريا  في  والقاعدة   داعش  تنظيمي

 . عليهم ض ب  ق   (30) أصل من خاص شأ  (8) ضد  قضائية إجراءات 

ل  خلية  تفكيك  2021  مارس  25  في   اإلسبانية  الشرطة   أعلنت   :إسبانيا  تمو 

  ألطفال   تبرعات   جمع  تتولى  خيرية  مةمنظ  غطاء  تحت   سوريا   داخل  القاعدة  تنظيم

 .أشخاص  (3) وأوقفت  يتامى

 خلية   2021  فبراير  11  في  والدنماركية  األلمانية  لشرطةا  فككت   :ألمانيا

  في   إرهابي  هجوم  لشن  يخططون  كانوا  أنهم  يشتبه  سوريين  أشقاء  (3)  من  مكونة

  منيوم األل  مسحوق  من  كيلوجرامات   (5)  بولندا  في  أحدهم  طلب   قد   وكان،  أوروبا
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  تم .  األلمانية  نهالت أ  سكسونيا  بوالية  روسالو  -ديساو  إلى  لتوريدها  والكبريت 

  على   تدريبية  جلسات   عدة  اإلرهابية  الخلية  نظمت   2020  أبريل  في  خلية  تفكيك

  لعمليات   والتحضير  الطالء  رشاشات   استخدام  على  والتدرب   القتال  أساليب 

  في   تستخدم  قد   مواد   على  الحصول  من   اإلرهابية  الخلية  تمكنت   كما،  عسكرية

 ضد   إرهابية  العتداءات   خططت   الخلية  أن  السلطات   وكشفت ،  المتفجرات   صناعة

 . أميركية عسكرية منشآت 

  هؤالء   أن  ،السياسي  اإلسالم  في  الفرنسي  الخبير"  روي  أوليفييه"  يرى

 معمقة   دراسة  دون  من،  "الجهاد   بعنف  لعونمو"  شباب   الغالب،  في  هم  الشباب،

 للخبير   بالنسبة ،  آبائهم  من  أفضل  مسلمين  يكونوا  أن  الشباب   هؤالء  أراد   للقرآن،

 تتبناه   الذي  الفكر  وهو  ي،و سالماإل  الفكر  على  قائمة  للشباب   ثورة  هناك  روي،

 دمجهم   تم  الذين  األفراد   الجناة  أن  الهجمات   وتظهر ،  وداعش  القاعدة  مثل   تنظيمات 

  وجه   على  كلونيش  والتفكير،  الرأي  نفس  لهم  أشخاص   من  مكونة  شبكات   في

 . األكبر التهديد  الخصوص 

 داعش - أوروبا في المنفردة الذئاب مخاطر
  حث   رعب  إيطاليا   ضد   تهديدات   اإللكترونية   مواقعه  على "  داعش"  تنظيم  نشر

  في "  داعش"  تنظيم  نشر  كما ،  2021  يوليو  11  في  إرهابية  أعمال  لتنفيذ   هأنصار

 الموت "  على  يحثهم  ،"المنفردة  الذئاب "  فيه  يدعو  مرئي   محتوى  2021  عام

  متاح   هو  بما  إرهابية  بعمليات   القيام  عبر  -  يدعي  كما  -"  بعزة  الموت "  أو"  د المجي

  نشرت .  ذلك   إلى  وما  والسيارات،  والمتفجرات   واألسلحة  السكاكين  مثل  أدوات   من

  وجود   إلى  خلص   اتقرير    2021  مارس  15  في  اإلسبانية"  الراثون"  صحيفة

 من   تعد   إسبانيا  أن  معتبرة  ،أوروبية  لدول  اإلرهابية  التنظيمات   باستهداف  توقعات 

 . داعش تنظيم رأسها وعلى الجماعات  لهذه الرئيسية األهداف

  في   (BND)  األلمانية  الخارجية  االستخبارات   وكالة  رئيس"  كال  برونو"  أكد 

  أوروبا   في  كبيرة  إرهابية  هجمات   وقوع  عدم  من  الرغم  على  نهأ  2021  يوليو  15

 إال   عقدين،  قبل  الغربية  البلدان  هزت   التي  الدامية  الهجمات   مثل  ةالمتحد   والواليات 

 عدد   ازداد   كما  البشر،  من  الكثير   حياة   وكلف  تطور   قد   ني ياإلسالم   إرهاب "  أن

  الوقت   ذلك  منذ   داعش  تنظيم  إن  :وأضاف ".  يشكلونه   الذي  والخطر  اإلرهابيين

  تنظيماته "   تنتشر  حيث   ؛ القاعدة  تنظيم  مثل"  مركزية  ال  شبكة"  إلى  تحول

 ". الفرعية 

  في   األوروبي  االتحاد   في  اإلرهاب   مكافحة  منسق"  كيرشوف  دي  جيل"  أكد 

 إلى   اإلرهابيين  إرسال  على  القدرة  لديه  يعد   لم"  داعش"   تنظيم  نأ  2021  يونيو  17

 ومع ".  الدولي  التحالف  اتخذها  التي  اإلجراءات "  بفضل"  األوروبية   األراضي

 خفضت   لقد "  :"كيرشوف   دي"  وأضاف"  معقد ا  يزال  ال  التهديد "  أن  من  حذر  ،ذلك
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 ".شكوك هناك تزال ال  لكن ،كبير بشكل ضعفها نقاط أوروبا

 في  إلرهاب ا  ومكافحة  لالستخبارات   الوطني  المنسق"  نونيز  لوران"    يقول

  وجود   اكتشاف  هو  المخاوف،  تلك  من  يزيد   ما  أن   2021  مارس  11  في  فرنسا

 طائرات   واستخدام  كيميائية،  أسلحة  لتصميم  داعش  تنظيم  لدى  واستعدادات   ميول

  ورغم ،  الفرنسية  األراضي  في  استخدامها  يتم  أن  من  مخاوف   وهناك،  طيار  بدون

  أنه   إال  صعب،  أمر  فرنسا  إلى  األسلحة  تلك  إدخال  بأن  الفرنسي  المسؤول  إقرار

 عام   في  ،مثال    حدث  كما  ا،قائم    يبقى  البيولوجية  السموم  استخدام  خطر  أن  اعتبر

  يحاول   كان  تونسي  على  القبض   الشرطة  ألقت   حيث   بألمانيا،   كولونيا  في  ،2018

 . بيولوجي سم إنتاج

 هجمات   تنفيذ   حتماليةا  من  2020  يونيو  29  في  البريطانية   السلطات  حذرت 

. أكثر  ضحاياها  ويكون  وعنيفة   سريعة  تكون  ما  عادة    التي  خاطفة،  إرهابية

 األخرى،  العامة  األماكنو  والمستشفيات   والمكاتب   المدارس  من  اعدد    تستهدف

"  فورونكوف  فالديمير"  أكد.  االستعداد   أهبة  على  يكونوا  أن  السكان  من  وطلبت 

 األمن   مجلس   أمام  اإلرهاب   مكافحة  لشؤون  حدةالمت  لألمم  العام  األمين  مساعد 

 التهديد   أن    يبدو  النزاع،  مناطق   خارج"  أن ه  2020  أغسطس  25  في  الدولي

  ، 19-كوفيد   تفش ي  من  للحد    خذةالمت    التدابير  أن    ويبد .  القصير   المدى  على  انخفض 

 مخاطر   من  قل لت   قد   الحركة،  على  المفروضة   والقيود   الحجر  إجراءات   مثل

 ".البلدان من العديد  في اإلرهابية الهجمات 

 داعش  - رهابيةإ عمليات لتنفيذ النفسية الضغوطات ثيرأت مدى
  من   إرهابية  عمليات   دةالمنفر  الذئاب   تنفيذ   في  النفسية   الضغوطات   تتسبب 

  ا عام    24  صومالي  طعن  المثال  سبيل  فعلى،  بالتنظيم  االرتباط  دون  نيداعشي   وحي

 ، األلمانية"  فيرتسبورغ"  مدينة   وسط  في  أشخاص   عدة  2021  يونيو  25  في

  ( 4و)   خطيرة،  بجروح  آخرين  (5)  وإصابة   نساء  (3)   مقتل  عن   العملية  وأسفرت 

 هناك  كانت   إذا   ما   العملية  منفذ   دوافع  في  نيةأللماا  السلطات   وحققت ،  طفيفة  بجروح

  على   مؤشرات   ثمة  األلمانية  األجهزة  انتباه  ولفت ،  الهجوم  وراء  جهادية  دافع  دوافع

"  فيدلر  سيباستيان"  أوضح  قد   وكان،  نفسية  مشكالت   سبب ب   نفسي  اضطراب   وجود 

  مرتكبي   من  %(35)  أن  ،"BDK"  األلمان  الجنائيين  المحققين  رابطة  رئيس

 . عقلية أمراض  من يعانون 2015و  2000 عامي  بين الفردية اءات االعتد 

 مواطنيها؟  ستعادةا أوروبا ترفض لماذا - األجانب المقاتلون

  في   داعش  بتنظيم  التحقوا  الذين  أوروبا  دول  مواطني  مع  التعامل  كيفية  تمثل

  الرعايا   استعادة  تسببت .  ةكبير  مشكلة  وأطفال  نساء  بينهم  ومن  الصراعات   مناطق

  في   االحتجاز  رهن  معظمهم  نإ   حيث   االتحاد،  دول  داخل   انقسام  في  وروبييناأل

  األطفال   من  عدد   باستعادة  فرنسا،  بينها  ،أوروبية  دول  اكتفت .  السورية  المخيمات 
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  الوقت  من  المزيد   كسب   إلى  أوروبية  دولة  كل  وتسعى،  الجهاديين  أبناء  من  اليتامى

 . رياسو من مواطنيها استعادة عملية رفض  أو لتأجيل

 داعش مقاتلي عدد
 إلى  انضموا  مقاتل  ألف  (40)  من  أكثر  أن  األوروبية  المفوضية  أحصت 

  في   وقتل  منهم،  %(30)  عاد ،  أوروبا  من  قدموا  منهم  (5000)  أن  يعتقد   ،التنظيم

  الخبيران "  كولسايت   ريك"و"  رينار  توماس"  أكد ،  %(10)   القتال  مناطق

  مارس   30  في  بروكسل  في"  إيغمونت "  بمعهد   المتشددين  بشؤون  البلجيكيان

  محتجزين   أوروبيين  متشددين  أبناء  من  طفل  (600)  من  أكثر  هناك  أن  ،2021

 الحسكة   مدينة  في  محتجزين  طفل  (400)  إلى  باإلضافة،  سوريا  شرقي  شمال

  قائمة   صدارة  في  فرنسا  وتأتي،  أوروبي  (1000)  حوالي  عددهم  ليصبح  السورية،

 . بلجيكيا ثم السويد  ثم هولندا ثم نياألما ثم األوروبيين المحتجزين هؤالء

 األجانب المقاتلين وعودة األوروبي االتحاد
  يوليو   3  في  اإلنسان  لحقوق   أوروبا  مجلس  مفوضة"  مياتوفيتش  دنيا"  دعت 

  والذين   سوريا  في  المعتقلين  مواطنيها  بعودة  للسماح  األعضاء  الدول  2021

  جميع   إخراج"  هي  لقةالمط  األلوية  أن  المفوضة  وأكدت ،  "داعش"  إلى  انضموا

  واعتبرت ،  "معهم  أمهاتهم  مع  إعادتهم  وضرورة  المخيمات   من  األجانب   األطفال

  االختصاص   ضمن  يدخلون  دولة  (47)  عددها  البالغ  المجلس  دول  مواطني  أن

 . خاص  بشكل  وبريطانيا فرنسا الخطوة تلك بشدة وعارضت  ،الدول لتلك القضائي

  بأن  ومحامون  حقوقية  ماعات وج  2021  يونيو  4  في  أمنيون  خبراء  يقر

ض   مشروعة  أمنية  مخاوف   تواجه   األوروبية  الحكومات  ، سياسية  لضغوط  وتتعر 

  إن    :يقولون   االستخبارات   ورجال  الحكومات   تلك  مسؤولي  من  امتزايد    اعدد    لكن  

  تلك   ويغذ ي  أكبر  بمخاطر  يأتي  والعراق  سوريا  في  أوروبيين  مواطنين  ترك

 . المقاتلين من بالمزيد  أوروبا تهدفتس   التي اإلرهابية الجماعات 

 المقاتلون  -  وأسرهم  داعش  لمقاتلي  األوروبية  الدول  استعادة   عدم  أسباب

 األجانب
  إدانتهم   مدى  حول  األوروبية  الدول  قلق  داعش  مقاتلي   إعادة  تثير  :قانونية

  في   بالغ    أمر    الصراعات   مناطق  من  والبراهين  األدلة  جمع  ألن  وخطورتهم

  والفحوصات   البيانات   توفير  إلى  األوروبية  الدول  تحتاج ،  يد والتعق   الصعوبة

 الدول  بعض   وتفتقر،  داعش  بتنظيم  التحقوا  الذين  هااورعاي   مقاتليها  عن  الجنائية

  باإلضافة ،  إلدانتهم  ةالجنائي  اإلجراءات   مع  للتعامل  قانونية   أليات   إلى  األوروبية

  مناطق   أو  أجنبية  دولة  في  قتالال  يعتبر  ال  األوروبية  الدول  من  قليال    اعدد    أن  إلى

 .جريمة ذاته حد  في الصراعات 

  تكلفة   له  األجانب   المقاتلين  استعادة  أن  األوروبية  الدول  بعض   ترى  :اقتصادية
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 التأهيل   إعادة  برامج  تكاليف  كذلك،  اأمني    ومراقبتهم  محاكمتهم  إجراءات   في  مادية

 . روبيةاألو المجتمعات  داخل اإلدماج وإعادة واالجتماعي النفسي

 المنتمين   األجانب   الرعايا  إعادة  األوروبية  الحكومات   بعض   تتجنب   :سياسية

  استثمار   من  المخاوف  تتصاعد   كما،  البرلمانية  أغلبيتها  خسارة  من  اخوف    لداعش

  المثال  سبيل فعلى، نفوذه توسيع  في األجانب  المقاتلين عودة لملف المتطرف اليمين

  ا أغلبيته  من  النرويجية  الحكومة  لشعبويا  اليميني"  التقدم "  حزب   انسحاب   حرم

" جهادي "  لزوجة  النرويج  سمحت   بعدما  وذلك  ،2020  يناير  20  في  البرلمانية

  لكنه   األم،  إعادة"  التقدم  حزب "   ورفض ،  سوريا  من  طفليها   مع  البالد   إلى  بالعودة

 .الطفلين إعادة يرفض  لم

  لمقاتلينا  عودة  من  أوروبا   في  األمنية  األجهزة  مخاوف  تتصاعد   :أمنية

،  إرهابية  هجمات   وتنفيذ   السالح   وحمل  القتال  على  تدربوا  أنهم  سيما  ال  األجانب 

 منظمة   إلى   لالنتماء  السجن  لعقوبة  األقصى  الحد   األوروبية   الدول  بعض   وهناك

 بضع   غضون  في  سراحهن  إطالق  يتم  أنه  يعني  مما  سنوات   خمس  هي  إرهابية

  المجتمعات   على  أمنية  طورة خ  يشكل  ما  بالفعل  عنهم  األفراج  تم  أو  سنوات 

 . األوروبية

 األجانب المقاتلون - المخيمات من وأسرهم داعش مقاتلي استعادة
  من   مواطنيها  من  طفال    2020  سبتمبر  16  في  البريطانية،   الحكومة  أعادت 

 يناير   13  في  فرنسا  أعادت .  نالبريطانيي   األطفال  عشرات   من  واحد   وهو  سوريا،

  حتى   أعادت   فرنسا  تكون  وبذلك  ،الفرنسيين  عشدا  أبناء   من  أطفال  (7)   2021

 . داعش أبناء من طفال   (35) مجموعه ما اآلن

 أحد   بتسليمها  2021  يناير  22  في  العراقية  كومةالح  األلمانية  السلطات   طالبت 

  أول   في  الدولي  المستوى  على  اإرهابي    المصنف  األلمان"  داعش"  تنظيم  عناصر

 واألطفال   النساء  بعض   بعودة  فقط  مانيةاألل  الحكومة  وسمحت ،  نوعها  من  قضية

 للمرة   2019  أغسطس  في  ألمانيا  تسلمت .  البالد   إلى"  داعش"  ـب  صلة  على  فقط

  في"  داعش "  مقاتلي  من  ألمان  أطفال  (4)  الكردية  الذاتية  دارةاإل  من  األولى

 . سوريا

 (3و)  طفال    (19)  استعادة  2021  مايو  13  في  الدنماركية  السلطات   اعتزمت 

ح ،  سوريا  شرق  شمال  في  وروج  الهول  مخيمي  في  يتواجدون  مأمهاته  من   وصر 

  في   اإلنساني  األمن  صعيد   على  األوضاع"  أن"  كوفود   يبي"  الخارجية  وزير

 الذي   الهول  مخيم  على  اخصوص    ينطبق  األمر  وهذا،  اتدهور    شهدت   المخيمات 

  يونيو  6  في  ةالكردي  اإلدارة  سل مت ".  الطبية   والرعاية  الغذائية   المواد   في  اشح    يشهد 

 ." داعش"  تنظيم عائالت  أفراد  من (4)  الهولندية السلطات  2021

  ألبناء   إعادة  عملية  أكبر   2021  يوليو  16  في  البلجيكية  طات السل  نظمت 
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  من   أمهات   (6و)  جهاديين  مقاتلين   أبناء  من  أطفال  (10)  عاد   حيث   ؛داعش  وأمهات 

  19  في  لشماليةا  ومقدونيا  سوفوكو  أعادت .  سوريا  شرق   شمال  في  روج  مخيم

  الحكومة   وأفادت ،  رجال  بينهم   سوريا   من  مواطنيهما  من  (34)   2021  يوليو

  بمحض   إدراجهم  فسيتم  ، الجرائم  على  دليل  على  العثور  يتم  لم  إذا"  :المقدونية

 ". اإلدماج وإعادة  التوطين وإعادة التأهيل إعادة عملية في إرادتهم

 األجانب  المقاتلين عودة بشأن قضائية أحكام
  بعودة  السماح  2021  مارس  26  في  ةالبريطاني  العليا  المحكمة  ضت رف

 21)  بيغوم  وجردت ."  داعش"  تنظيم  إلى  لالنضمام  سوريا  إلى  سافرت   بريطانية

  أول   وفي،  اأمني    اخطر    تشكل أنها  بدعوى 2019 عام  البريطانية  جنسيتها من  ا( عام  

  تنظيم  إلى انضمت  كانت  مرأةا على ديةسوي محكمة حكمت  السويد  إلى لـعائدة إدانة

 قضت .  معها  طفلها  الصطحابها   النفاذ   مع   سنوات   3  بالسجن  سوريا،  في "  داعش"

  تقديم   الهولندية  السلطات   على   يتوجب   بأنه  2019نوفمبر  12  في  هولندية  محكمة

 المخيمات   في  يتواجدون  هولندية   امرأة  (23)  من  طفال    (56)   الستعادة  مساعدات 

 .األمهات  عودة   قبول يتعين ال  نهإ :ةالمحكم وأَضافت   سوريا، شمال

 األجانب المقاتلون - موقوتة  قنبلة الهول مخيم
  مئات "  أن  إلى  ،2021  يوليو  3  في  األحمر،  للصليب   الدولية  اللجنة  نبهت 

  في   محتجزون  ا،عام    12  بعضهم  أعمار  تتجاوز  ال  فتيان  وغالبيتهم  األطفال،

  في "  برس  أسوشيتد "  أفادت ".  اطة ببس  إليها  ينتمون  ال  أماكن   وهي  للبالغين،  سجون

  على   األطفال  يتجول  حيث   للغاية  خطير  الهول  مخيم  في  الوضع  أن  2021  يونيو  3

 برايات   شبيهة  والرايات   الوهمية   فبالسيو  باللعب   ويقومون   الترابية،  الطرق

 . داعش تنظيم لمقاتلي  اتقليد   السوداء داعش

: 2021  مارس  4  في  البلجيكي   الوزراء  رئيس "  كرو  دي  ألكسندر"  ويقول

  داعش   أطفال   وضع  من  الدول  قلق  ىيتنام ".  الغد   إرهابيو   المخيمات   هذه  في  يوجد "

 للبعض   وبالنسبة  ،والكتابة  القراءة  يستطيعون  منهم  فقليل  السورية،  المخيمات   داخل

  ويزرعون   داعش  عن  دعاية  لهم  يقدمن  الالتي  األمهات   هو  الوحيد   التعليم  مصدر

  جيال    المخيمات   هذه  تخلق  بأن  المخاوف  وتزداد ،  فةالمتطر  األفكار  عقولهم  في

 . القتال على المخيمات  داخل تدريبهم  عبر  اإلرهابيين من اجديد  

 والسياسات القوانين - أوروبا في التطرفو اإلرهاب مكافحة

 اإلرهاب   لمكافحة  جديدة  وقوانين  تشريعات   سن  ادوم    األوروبية  الدول  تحاول

  مساعيها   من  األوروبي  االتحاد   دول  وكثفت   ،ةواإلرهابي  للتنظيمات   والتصدي

  الخارجية   حدودها  ىعل  الرقابة  وشددت   ،ومصادره  اإلرهاب   تمويل  منابع  لتجفيف

  الشرق  في  سيما  ال  الصراعات   مناطق  من  يينوروب األ  داعش  مقاتلي  تسلل  لمنع

 ال   التي  والتدابير  اإلجراءات   جميع  األوروبي  االتحاد   يتخذ   يزال  وال  ،األوسط
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 . أراضيه على واإلرهاب   التطرف من بمزيد   تسمح

 أوروبا  في التطرفو اإلرهاب لمكافحة الجديدة وانينالقو السياسات أبرز
  سياسات   لتمويل  مقترحات   (3)   2021  يونيو  15  في  األوروبي  االتحاد   اعتمد 

  تغطي   والتي  ،السنوات   متعددة  المالية  الميزانية  إطار  في  الداخلية،  الشؤون

  وتكثيف   الداخلي  األمن  صندوق  المقترحات   تعزز.  2027-2021  من  السنوات 

  وجرائم   والخطيرة  المنظمة  والجريمة  والتطرف  اإلرهاب   ألشكال  ردع  جهود 

 التي   الدول  مختلف  مع  التعاون   وتكثيف  المعلومات،  تبادل  تحسين  .اإلنترنت 

 .األوروبي االتحاد  بدول حدود  تربطها

 المنصات   على  مشددة  اود  قي   2021  أبريل  29  في  األوروبي  لمانالبر  فرض 

  المحتوى "  حذف  بشأن  األوروبي  االتحاد   في  2022  العام   لتطبيقها،  اإللكترونية

 الطابع   ذات "  الفيديو  ومقاطع  والصور  الرسائل  وإزالة  اإلنترنت   على  "اإلرهابي

 ألغراض   المنشور  المحتوى  على  االستثناءات   وتنطبق،  ساعة  خالل"  اإلرهابي

 االتحاد   في  الداخلية  الشؤون  مفوضة  وتقول،  بحثية  أو  ية فن  أو  صحافية  أو  تعليمية

  على  الصعب   من  سيجعل  التشريع  هذا  إن"  :جوهانسون  إيلفا"  األوروبي 

 على   والتحريض   ،اإلنترنت   عبر  للتجنيد   العنكبوتية  الشبكة   استغالل  اإلرهابيين

  دول   مستوى  على  وأما،  "اإلنترنت   عبر  فظائعهم  وتمجيد   ،اإلنترنت   عبر  الهجمات 

 : أوروبا

  2021  فبراير  16  في  كبيرة  غالبيةب  الفرنسية  الوطنية  الجمعية  أقرت   :فرنسا

 ومنع   اإلسالموي  التطرف  لمكافحة  "الجمهورية   مبادئ  يعزز"  قانون  مشروع

  الرقابة   وتشديد   ،األجنبية  التمويالت   ووقف  ،الدولة  أجهزة  داخل  المتطرفين  تغلغل

 . والثقافي ة الديني ة الجمعي ات  أنشطة على

  مكافحة   قانون  بشأن  تعديالت   2021  مايو  7  في  أللمانيا  البرلمان  أقر  :ألمانيا

 الشرطة   صالحيات   توسيع  خالل  من،  اإلنترنت   شبكة  على  والكراهية  التطرف

 .حاسمة إجراءات  التخاذ  األلماني والقضاء األلمانية

  إقامة   بريطانيا  2021  مارس  16  في  ة البريطاني  الحكومة  أعلنت   :بريطانيا

 واالستخبارات   الحكومة  ومسؤولي   الشرطي  الجهاز  يجمع  لألمن  اجديد    ار  مق

 الجهادية  للتهديدات   للتصدي  القضائي،  النظام  من  وعناصر  بالحكومة  ومسؤولين

 . المتطرفة واليمينية

 بحظر   2021  فبراير  في  دوكارم  دينيس  البلجيكي،  لنائب ا  طالب   :بلجيكا

  المؤسسة   فرع  مع  فرنسا  فعلت   بما  أسوة  بالده  في  لإلسالموفوبيا  المناهض   التجمع

 قاتل  مع  التعاطف  إلبدائه  التجمع   باريس  حظرت   إذ   ،(CCIF)  ب   والمعروفة  لديها

 أوروبا،  في  اإلخوان  بجماعة  التجمع  ويرتبط،  باتي  صموئيل   الفرنسي  المدرس

 طارق   وحضر  سبق  وقد   الغربية،  بالمنطقة  األفرع  المتعددة   مؤسساتها  أحد   فهو
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 بفرنسا   المؤسسة  غلق  إن  : البلجيكي   السياسي  ويقول  بها،  فعاليات ال  بعض   رمضان

  الجمعية   حل  بعد   أنه  مؤكد ا  البلجيكية،  للمجموعة  أصولها  بعض   تحول  إلى  أدى

 . هناك المشروع لدعم بروكسل  في بوثائق مواطنان  تقدم فقط أيام بثالثة

  ةالمتطرف  الجماعات   لحظر   جهودها  من  النمساوية  الحكومة  عززت   :النمسا

 يوليو   8  في  النمسا  في  الوطني  المجلس  أقر  وقد ،  لها  الممولين  ومالحقة  واإلرهابية

  وزير "  نيهمر  كارل"  ويقول،  والتطرف  اإلرهاب   لمكافحة  اجديد    اقانون    2021

  الحاضنة   البيئات   على  العقوبات   تغلظ   الجديدة  التشريعات   ن إ  : النمساوي  الداخلية

 الديني   والتشدد   الكراهية  خطاب   راقبةم  وكذلك  مراقبتهم  عملية  وتسهل  للتطرف

  السوار   وضع  على   البرلمان  ووافق،  األغراض   هذه  في  نترنت اإل  شبكة  واستغالل

  كذلك  ،باإلرهاب   المدانين  عن   المشروط  اإلفراج  حالة  في  الكاحل  في  اإللكتروني

 . الدينية الدوافع ذات   الجنائية بالجريمة االعتراف

  لمكافحة  جديد   قانون  ى عل 2021  يويون   13  في  السويسريون  صوت   :سويسرا

  مواجهة   في  أكبر  بسهولة  للتحرك  وسيلة   الشرطة  القانون  هذا  يمنحو   اإلرهاب،

  بشكل   مراقبتهم  على  قادرة  الشرطة  ستكون  القانون،  هذا  بفضل".  محتمل   إرهابي"

 سن   من  بدء    ،مقابالت   في  المشاركة  على  وإجبارهم  تحركاتهم   من  والحد   أفضل

  على   الجبرية   اإلقامة  فرض   يمكن  عشر   الخامسة   سن  من  اتبار  واع،  عشرة  الثانية

  اليساريون   المعارضون  ويرى،  المحكمة  بموافقة  أشهر،  تسعة  لمدة  به  المشتبه

  حقوق   تراث   ويعرض   اإلنسان  وحقوق  األساسية  الحقوق  يحترم  ال  أنه  للقانون

  وأن   ،نهاضما   سيتم  األساسية  الحقوق  أن  الحكومة  وتؤكد ،  للخطر  البالد   في  اإلنسان

، الناس  بعض   يشكله  الذي  التهديد   مواجهة  في  كافية  غير  التطرف  مكافحة  برامج

  ما   التهديد   فإن  أوروبا،  ضربت   التي  الجهادية  الهجمات   من  سويسرا  نجت  لو  وحتى

 طعن   عمليتا  حدثت   2020  في"  أنه  ذكرت   التي  السلطات   حسب "  ا مرتفع  "  زال

 ".انو ولوغ  مورجيس في  األرجح على إرهابية لدوافع

 التقييم
  داعش   تنظيم  ستراتيجيةا  تغيير  من  األوروبية  األمنية  هزةاألج  قلق  تصاعد 

 هجمات   لتنفيذ   الراهنة،  المتغيرات   مع  التأقلم  يحاول  أنه  سيما  ال  أوروبا  دول  تجاه

 تزداد و،  كورونا  جائحة  مواجهة  في  الدول  انشغال  وسط   فردي  بشكل  إرهابية

  لتنفيذ   أوروبا  أنحاء  شتى  في  اإلرهابية  ياالخال  تخطيط  استمرارية  من  المخاوف

 لتلك  المحدودة  والقدرات   مكانيات اإل  من  بالرغم  وواسعة،  معقدة  إرهابية  عمليات 

 .الخاليا

  بالغ   تعطيلها  أن  أوروبا  دول  مستوى  على  اإلرهابية  الخاليا  خطر  يكمن

 تأثير   أن  سيما  ال  كبير،  يخبار واست  أمني  جهد   إلى  ويحتاج ،  والتعقيد   الصعوبة

  متأثرين   األوروبي  الشباب   من  العديد   زال  وما  بعد   يتالشى  لم  يديولوجياأل  التنظيم
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لون  ورب ما  المتطرف  بالفكر   ي أ  في  إرهابية  هجمات   تنفذ   منفردة  ذئاب   إلى  يتحو 

 . منعها يمكن وال  بها  التكهن يمكن ال وقت 

 ه زم  داعش  تنظيم  أن  إلى  ةالصادر  األوروبية  االستخباراتية   التقارير  تشير

 الخطر   على  القضاء  يتم  ولم  قائمة،  زالت   ما  التنظيم  خطورة   لكن  األرض،  على

 على   رةكبي  إرهابية  هجمات   تنفيذ   على  داعش  متنظي  قدرات   ضعف  يعكس،  بعد 

 اتخذتها   التي  المشددة  والتدابير  اإلجراءات   نجاعة  وباريس  بروكسل  هجمات   غرار

 واستعدادات   ميول  بشأن  شكوك   هناك  تزال  ال   لكن،  األوروبية  الدول  من  العديد 

 .التنظيم فكر من مستوحاة وخاطفة  نوعية هجمات   تنظيم

  أنها   نجد   داعش  تنظيم  فكر  من  المستوحاة  اإلرهابية  العمليات   إلى  بالنظر

 مهمة   ورقة  ؛"المنفردة  الذئاب "  تظل  بالسكين  الطعن  هجمات   في  وتتمثل  محدودة

 في   االستخباري  الجهد   د اعتما  يينبغ  لذلك  وجوده،  إثبات   لمحاولة  داعش  لتنظيم

  قبل   الخاليا  بتفكيك  وقائيةو  ستباقيةا  عمليات   اعتماد   لخطرة،ا  العناصر  تتبع

 . امجتمعي   واإلرهاب   التطرف ومحاربة وقوعها،

  رعاياها   استعادة  لرفضها  االنتقادات   األوروبية  الحكومات   من  العديد   تواجه

  أطفال   عملية  ثارت وأ،  السورية  المخيمات   في   المحتجزين  والنساء  الرجال  من

  لقضية   ينظر  ففريق  األوروبية  الدول  داخل  حادة  انقسامات   يينوروباأل  داعش

، األطفال  استعادة  مسألة  لمقاربة   ويدعو  إنسانية  نظر  وجهة  من  األطفال  استعادة

 يشكلون  وأنهم  استعادتهم  من   ويتخوف  أمنية  نظر  وجهة  من  للملف  ينظر  وفريق

  على   يعلو  األوروبية  الدول  أمن  أن  ويعتبر  قاذ،اإلن  إلى  بحاجة  هناك  وليس  اخطر  

 .عداه ما

 منها   أسباب   عدة  في  األوروبيين  األجانب   المقاتلين  استعادة  مشكلة  تكمن

 ما   إذا"  موقوتة   قنابل"  وأسرهم  األجانب   المقاتلون  يشكل  أن  من  اخوف    األمنية

 أن  األوروبية  الدول  بعض   فتزعم  قانونية  معضلة  كذلك ،  بلدانهم  إلى  أعيدوا

  في   األدلة  نقص   بسبب   بنجاح  المقاتلين  مقاضاة  على  قادرة  تكون  ال  قد   المحاكم

  ومحاكمتهم   المقاتلين  استعادة  تكاليف  في  وتتمثل  االقتصادية  كذلك،  المعركة  ميدان

 . وتأهيلهم

  معظم   في  كبيرة  بشعبية   يحظى   ال  داعش  مقاتلي  عودة  أن  إلى  التقديرات   تشير

  تأهيل   إلعادة  اآلن  حتى  المبذولة  الجهود   أن  بيوناألورو   ويرى  ،األوروبية  الدول

، جعةمش نتائج عن تسفر لم  أوروبا أنحاء جميع في والمحتملين السابقين المتطرفين

  أن   المحتمل   فمن  وأسرهم  المقاتلين   استعادة  على   األوروبية  الدول  وافقت   وإذا

  سهال    دف اه  الحكومات   هذه  وستجعل   االنتخابية،  األصوات   من  الكثير   خسارة  تكلفها

 . ويةبالشع واألحزاب  المتطرفة اليمينية السياسية لألحزاب  انسبي  

  األدلة   لجمع  تفويض   مع  االقتضاء  حسب   والمحاكمة  الوطن  إلى  اإلعادة  يعد 
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  وإعادة   التأهيل  إعادة  كذلك،  بشهاداتهم  لإلدالء  الشهود   وإعادة  وتحديد   الجنائية

  المتورطين   وإخضاع  العنيف  فالتطر  نزع  برامج  لىإ   يعود   من  وإخضاع  اإلدماج

 عن   بعيد ا  وأسرهم  المقاتلين  إلبقاء  طريقة  أفضل  هي  للقضاء،  إرهابية  بعمليات 

 . والمخيمات  االحتجاز مراكز في اإلنسانية األزمة ومعالجة المعركة ساحة

  حصول   منع  واستطاعت   واإلرهاب، التطرف  مكافحة  في  انسبي    أوروبا  نجحت 

 ما  ذلك  مقابل  في  لكن،  المنفردة  الذئاب   عمليات   داع  ما  ،معقدة  إرهابية  عمليات 

 حسم وكذلك  الداخل،  من امحلي   التطرف بمحاربة النهوض  إلى تحتاج أوروبا زالت 

  يعني   ال   هذا  لكن  ،الصحيح  باالتجاه  أوروبا  أن  يعني  وهذا  األجانب،  المقاتلين  ملف

 .المتطرفة الجماعات  تستغلها أن يمكن ثغرات  وجود  عدم

 لمكافحة   األوروبي  االتحاد   لجهود   الرئيسية  الجوانب   أحد   هو  طرفالت  منع  إن

 تدخل   صميم  في  ت اإلنترن  على  التطرف  كان  يبراني،الس  الجانب   في،  اإلرهاب 

  ولكن   اإلرهابية،  للمواد   السريعة  اإلزالة  ضمان  يستهدف  الذي  األوروبي،  االتحاد 

 عندما   مساءلة  كثرأ  الرئيسية  اإلنترنت   منصات   لجعل  المستقبلية  الخطط  مع  اأيض  

  على   وعالوة،  اإلنترنت   عبر  والضار  القانوني  غير  المحتوى  بمكافحة  األمر  يتعلق

 معين  حد  إلى أسهمت  األوروبي واالتحاد  منفصلة األوروبية الدول جهود  فإن  ذلك،

  أن   يمكن  وشموال    ا تماسك    أكثر   امجتمع    أن   افتراض   على  الوقاية،  جهود   في   أيضا

  والتطرف   اإلرهاب   إلى  يؤدي  مما  المتطرفة  األيديولوجيات   انتشار  منع  في  يساعد 

  إلى   التوصل  لكيفية  صيغة  إيجاد   األوروبية  الدول  على  فإن  ذلك،  ومع.  العنيف

  للمنصات   القانونية  والمسؤوليات   التعبير  حرية  حدود   حول  مشترك  تفاهم

 األوروبي   االتحاد   في  األعضاء  الدول  على  ويجب .  الخدمات   ومقدمي  اإللكترونية

  خطاب   بشأن  الجنائية  قوانينها  تقريب   على  الطويل  المدى   على  العمل  مواصلة

  اإلرهاب   محتوى  حذف  بشأن  القادمة  الالئحة  تنفيذ   مراقبة  وجوب   مثل.  الكراهية

  في   اإلرهاب   التهامات   المتناسب   غير  االستخدام  ولتجنب .  كثب   عن  اإلنترنت   على

 لمكافحة   القانونية  األسس  عتوسي   المفيد   من  سيكون  للحدود،  العابرة  السياقات 

 . الكراهية وجرائم الكراهية خطاب 

  واالتحاد   األوروبية  الدول   بلغت   فقد   الجهود،  من  سنوات   من  الرغم  ىوعل

 المجتمع   يبذلها  التي  النطاق  الواسعة  بالجهود   يتعلق  فيما  هيكلية  احدود    األوروبي

 ال   األوروبي،  االتحاد   داخل  لذلك.  اإلرهابي  العنف  ومنع  التطرف  من  للحد   كله

  دور   حول  داخلية  مناقشات   إلى  البعض   بعضها   تجر  أن   األعضاء  للدول  ينبغي

  مستوى   على  ااستهداف    أكثر  جهود   بذل  يمكن  بل.  مجتمعاتها  في  والتكامل  الدين

 وإعادة  الوقاية  مثل  محددة،  مجاالت   في  إصالحية  حوافز  إليجاد   األوروبي  االتحاد 

  القانوني،   التنسيق  اختصاص   دون  وحتى.  ميةالقو  اإلصالحية  النظم  في  التأهيل

  على  للممارسات   أفضل  تعزيز  مجرد   من  أكثر  يفعل  أن  األوروبي  االتحاد   يستطيع
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 . واألمني والقانوني والسياسي االجتماعي المستوى

  اإلرهاب   مكافحة  وقوانين  تدابير  أن  هو  األوروبية،  الدول  بعض   في  يالحظ  ما

  ومراقبتها،   أوروبا  أنحاء  جميع  في   نصريةالع  الجماعات   متبعة  زيادة  إلى  أدت 

  لمكافحة   األوروبي  تحاد اال   وممارسات   سياسات   تطوير  أن  رأى  من  وهناك

 بالمجتمعات   المتعلقة  النمطية  والصور   التحيزات   إلى  استندت   التطرف   اإلرهاب 

  غير   بشكل  تأثرت   والدينية  العرقية  الجماعات   بعض   أن  كما  المحلية،  المسلمة

  .األساسية والحريات  للحقوق هاممارست في متناسب 
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  شكلو 2021 لعام وروباأ في التطرفو اإلرهاب

 2022 اإلرهاب
 

 والسويد  بريطانيا في اإلرهاب واقع 
  ذات  سواء  المتطرفة  الجماعات   من  متزايد ا  تهديد ا  والسويد   بريطانيا  تواجه

  األمنية   زةجهاأل  مخاوف  تتزايد   وباتت .  اإلسالموي  أو  المتطرف  اليميني  التوجه

. القادمة  الفترة   خالل   اإلرهابية  التهديدات   استمرار  بشأن  البلدين   في  واالستخباراتية

  مجاالت   الستهداف  البلدين  تواجهها   التي  السيبرانية  التهديدات   إلى  باإلضافة  ذلك

 تهديد   أخطر  يأتي  حيث   العلمية  والبحوث   والتكنولوجيا،  والسياسيين  االقتصاد   مثل

 .وإيران  والصين روسيا من بريطانياو  للسويد  سيبراني

 بريطانيا 

 اإلسالموي  التطرف واقع

  أنه   "كارلو  مونت "  لـ  اوفق    2021  مارس  16  في  البريطانية  الحكومة  ذكرت 

  أكثر   مجموعة  وجود   مع  ، القادم  العقد   خالل  كبير  تهديد   مصدر  اإلرهاب   سيبقى"

  تطوير   ومع  لتطرفا  لنشر  جديدة  ومصادر  ،والسياسية  المادية  األسباب   من   ا تنوع  

  أو   اكيماوي    اهجوم    إرهابية  جماعة  شن  من"  المراجعة  وحذرت ".  التخطيط  عمليات 

  ا تهديد    واجهت   بريطانيا  وإن".  2030  بحلول  اناجح    انووي    أو  اإشعاعي    أو  ابيولوجي  

 اليمين   من  اوأيض    اأساس    اإلسالميين   المتشددين  من  ومصالحها   لمواطنيها  كبيرا

 . وضويينوالف المتطرف

 2021 عام والسويد بريطانيا  في اإلرهاب مؤشر

  لتشريعات   البريطاني  المستقل  المراجع"  سي  كيو   هول  جوناثون"  حذر

 قضايا  وجود   من  2021  مارس  24  في"  Thenationalnews" لـ  وفقا  اإلرهاب 

  المدانون   اإلرهابيون  فمازال.  االرتباط  فك  خطط  بفعالية   يتعلق  فيما"  مهمة"

 في   طويلة  استراحات   أخذ   أو  الرأس   سماعات   ارتداء  أو   بالنوم"  اعمد  "   يتظاهرون

 . التطرف إزالة برامج في  المشاركة لتجنب  المرحاض 

  لـ   اوفق    بريطانية  دوريات   في  نشرت   واستخباراتية،  أمنية  تقارير  أشارت 

 داخل  اإلخوان  جماعة  تنامي  خطر  إلى  ،2021  مايو  10  في"  عربية   نيوز  سكاي"

  لنشاط   مسبوق  غير  تنامي  رصد   مع  خاصة  العام،  لألمن  اتهديد    يمثل  بما  البالد،

  اإلسالمية   والمؤسسات   الدعوية  المنصات   باستغالل  المتطرفة  أفكاره  لنشر  التنظيم

 . وإنساني خيري بغطاء قانونية مظلة تحت  تعمل التي

  وتحرض  اإلنترنت  على  الدعائية خطاباتها تنشر المتطرفة الجماعات  زالت  ما

 24  في"  Independent"لـ  اوفق    المثال   سبيل  فعلى  لكراهيةوا  العنف   على
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  أنجم "  الداعية  على  البريطانية  السلطات   فرضتها  قيود   رفع  بعد   2021أكتوبر 

 اإلنترنت   عبر  حمالت  عالنية"   تشودري"   نظم  ا،علن   بالحديث  مرتبطة"  تشودري 

 . باإلرهاب   إدانته من الرغم على والمتطرفين الكراهية دعاة لدعم

  التهديد   مستوى  من  2021  نوفمبر  15  في  البريطانية   السلطات   رفعت 

  ليفربول  في مستشفى أمام  أجرة سيارة انفجار غداة" شديد " إلى البالد  في اإلرهابي

  هجوم   وقوع  كبيرة   بدرجة  المرجح   من  أن  يعني  الذي  األمر  ،إنجلترا  بشمال

 . إرهابي

  نوفمبر   17  في"  Theguardian"لـ  وقف  اإلرهاب   مكافحة  شرطة  أكدت 

  التهديد   غالبية  فإن  األخيرة،  الهجمات   بعض   اللجوء  طالبو  نفذ   حين  في"  أن  2021

. المولد   بريطانيون  متطرفون  ويمثله  الداخل،  من  نابع  المتحدة  للمملكة  اإلرهابي

  رسمي   بشكل  2021  نوفمبر  26  في"  DW"لـ  وفقا  البريطانية  السلطات   وصنفت 

 جناحها   على  ذلك  في  تقتصر  ت كان  بعدما  اإلرهاب،  قائمة  في  حماس  حركة

  إرهابية   قدرات "  على  الحركة  بتوفر  ذلك   الداخلية  وزيرة   وبررت   العسكري،

 . السامية تعادي  حركة كونها وعلى"  كبيرة

 :بريطانيا في  المتطرفة سالمويةاإل الجماعات قائمة أبرز

 . الشريعة أنصار جماعة *

 . المقاتلة الليبية اإلسالمية الجماعة *

 . البريطانية اجرينالمه جماعة *

 .واإلصالح  النصح لجنة *

 . الصليبية الحمالت  ضد  مسلمون مجموعة *

 . المسلمين اإلخوان جماعة *

 . حماس حركة *

 اليميني  التطرف ومخاطر واقع

  السنوي   تقييمها  في  للعنصرية،  المناهضة  ،"الكراهية  ال  األمل "  منظمة   نشرت 

  يمينيتين   مجموعتين  أن"  عربية  نيوز  سكاي"  لـ  اوفق    2021  مارس  22  في

  الحزبية   الحركة"و"  البريطانية  اليد "  وهما   بريطانيا  في  طتينينش  متطرفتين

  ووجد .  للتجنيد "  رام غتيلي"  المراسلة  وتطبيق  ،"نستغرامإ"  تستخدمان  ،"الوطنية

  من   البريطاني  المتطرف  اليمين   انتقال  من   سرعت   كورونا،   جائحة  أن  التقرير

  القديمة،   التقليدية  المتطرفة  الجماعات   إن  المنظمة  ت وأكد .  اإلنترنت   إلى  الشوارع

  للترويج   بالتكنولوجيا  معرفته  يستغل  الذي  الشباب،  جيل  ركب   عن  تخلفت 

  التواصل   وسائل  عبر  الصوتية  والمحادثات   األلعاب   خالل  من  أليديولوجيته

 .المنزلي  التعليم وحتى اإلنترنت  عبر  األفالم ونوادي  االجتماعي

  إرهابية   منظمة  إلى  باالنتماء  بريطاني  شرطة  ضابط"  نامها   بنجامين"  أدين
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 اوفق    إنذار  سابق  دون  العاصمة  شرطة  من  طرده   وتم  ،جديدة  نازية

 إرهابية  لوثائق  حوزته   بسبب   أدين  إذ .  2021  أبريل  22  في"  Theguardian"لـ

 . ناسفة عبوات   وصنع بالسكاكين القتال عن  تفصيلية

  بأن   2021  يوليو  7  في"  ندبندنت إ"  ـل  اوفق    البريطانية   السلطات   أفادت 

  إرهابية   جرائم  ارتكابهم  في   لالشتباه  اعتقالهم  تم  الذين  األطفال  عدد   من  %(75)

  ( 21)  بين  من  أن  األرقام  وتظهر .  اليمين  أقصى  من  متطرفون   هم  بريطانيا،  في

 صلة   على  منهم  (15)  كان  اعتقالهم  جرى  عشر،  الثامنة   سن  دون  ما  اشخص  

 الباقين،   (6)  الـ  بالمراهقين  يتعلق  فيما  أما  البالد   في  المتطرف  اليمين  بإرهابيي

 ". جهاديون"  بينهم  من يوجد   أنه في عتقد 

  وفقا  المدينة  في  للسامية  المعادية  الهجمات  في  أضعاف  (4)  زيادة  لندن  سجلت 

  وتلقت .  األخيرة  الثالثة  بالسنوات   مقارنة  2021  يوليو  29  في"  France24"لـ

  أي   للسامية،  معادية  حادثة  (87)   مجموعه  بما  بالغات   2021  مايو  خالل  الشرطة

 كوميونيتي "  جمعية  وبحسب .  2021  أبريل  شهر  عن  حادثة  (65)  بزيادة

 عن   اإلبالغ  تم   فقد   السامية  معاداة  مكافحة  في  تنشط  التي"  تراست   سيكيوريتي

  بينها   من  2021  مايو  19و   8  بين   المتحدة  المملكة  أنحاء  سائر  في  حادثة   ( 116)

 منازل   على  الحجارة  وإلقاء  والمباني  الجدران  على  عنصرية  كتابات   ث حواد 

 . دينية رموز على واالعتداء سيارات  وحرق وتخريب 

  في "  اليوم  روسيا"ـل  اوفق    البريطانية  الداخلية  وزارة  عن  صادرة  بيانات   كشفت 

 في   الكراهية  جرائم  ضحايا   من  %(50)   من  يقرب   ما   أن  ،2021  أكتوبر  13

 حيث .  2021  مارس  في  المنتهي  العام  في  المسلمين  من  كانوا  وويلز  إنجلترا

  ( 2703)  بينها  من  وويلز،  إنجلترا  في  كراهية  جريمة  ( 124091)  الشرطة  سجلت 

  الدوافع   ذات   الكراهية  جرائم  ارتفاع   إلى  مشيرة   المسلمين،  ضد   كراهية   جريمة

 . جريمة ألف  (85) من أكثر إلى لتصل %(12)  بنسبة  العنصرية

 أي  المستهدفين  من  %(50)  من  أقل  كان  حيث   الجرائم،  ضحايا  انةدي  تحليل  تم

 اليهود   من  ااستهداف    األكثر  الثانية  المجموعة  وكانت .  مسلمون  منهم  (% 45)  نإ

 ". معلن دين أي الجرائم، من (% 16) تستهدف لم فيما %،(22)  نسبةب

  األشخاص   من  أكبر  عدد ا  أن  2021  نوفمبر  18  في  اإلحصائيات   وأظهرت  

  اإلسالميين   من   أكثر  المتطرف  اليمين  نظر  وجهات   بسبب   بريفينت   إلى   وني حال

 الرائد   الحكومة  برنامج  في  عنها  اإلبالغ  تم  حالة  (4915)   بين  فمن.  األولى  للمرة

  ( % 22و)  بها  مشتبه  متطرفة  يمينية  تقدات بمع  تتعلق  %( 25)  اإلرهاب،  لمكافحة

 .إسالموية بمعتقدات  تتعلق

 المتطرفة  اليمينية حزابواأل التيارات قائمة عرض

 . البريطانية اليد  *
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 . الوطنية الحزبية الحركة *

 . الوطني العمل جماعة *

* Base   The   

 .البريطاني االستقالل حزب  *

 . "أوال بريطانيا"  حركة *

 ."الشيطانية  التسعة المالئكة" جماعة *

 السيبرانية  التهديدات واقع

  يديرها "  إلكترونية  قوة"  اءإنش  عن"  جونسون   بوريس"  الوزراء  رئيس  أعلن

.  الرقمي  العالم  في  التهديدات   مع  للتعامل  التجسس  وكاالت   مع  باالشتراك  الجيش

 المقبل،  العقد   خالل  (3000)  إلى  األفراد   من  مئات   بضع  من  ينمو  أن  المتوقع  ومن

 وشنت .  مشتركة  وحدة  في  لبريطانيا  الهجومية  اإللكترونية  القدرات   وسيجمع

 في   مقاتليها  وإضعاف  داعش  أيديولوجية   لتقويض   سرية  ترونيةإلك  عملية   بريطانيا

 واستهداف  الهواتف  على  والتشويش   طيار  بدون  الطائرات   تعطيل  المعركة  ساحة

  فبراير   8  في"  Financial  Times"لـ  اوفق    اإلنترنت   عبر  الدعاية   لمنع   الخوادم

2021. 

  شبكة   عالم  (5  آي  )إم  العسكرية  االستخبارات   هيئة  في  الخامس  القسم  دخل

  أن   في   الرغبة  يعكس  ما  2021  أبريل  22  في "  swissinfo"لـ  وفقا "  إنستغرام"

 الشباب   مع  والتواصل  عمله  بشأن  شفافية  أكثر  البريطاني  مناأل  جهاز  يكون

  ملفات   عن  والكشف  األساطير  بعض   تبديد   الطريقة  هذه  عبر"  5  آي  إم"  ويعتزم

 .منشورة غير أرشيفية

  وكالة  في  الوطني  السيبراني  األمن  مركز  يسةرئ"  كاميرون  ليندي"  حذرت 

  يوليو   13  في"  إندبندنت "  لـ  اوفق    ،"كيو  أتش  سي  جي"  البريطانية  االستخبارات 

"  وسرقة   تخريب   بعمليات "   للقيام  الرقمية  التكنولوجيا  تستخدم   إيران  أن  من  2021

 والصين   روسيا  جانب   إلى  إيران،  وتعد .  بريطانية  ومنظمات   هيئات   تستهدف

  التي   اإللكترونية  والهجمات   القرصنة  لعمليات   ارئيس    امصدر    الشمالية  اوكوري

  خبراء   استهدفت   تجسس  عملية   عن  الكشف  تم  حيث   ؛ وحلفاءها  بريطانيا  تستهدف

 األبحاث   ومراكز  الجامعات   في  وخبراء  أكاديميين   من   األوسط،  الشرق  شؤون

 الثوري   رسالح  بمنظمة  مرتبطة   مجموعة  وقامت   .اإلعالم   ووسائل  والدراسات 

  لندن   جامعة  في  أكاديميين  بكونهم   أفرادها  تخفَّى  وكانت   إلكتروني،  بهجوم  اإليراني

  ا أيض    ومعروفة  ،"الجميلة  القطط"  تدعى  )ساواس(،  واألفريقية  الشرقية  للدراسات 

 ".35  تي بي أي"و"  الفوسفور" باسمي

 لـ   اق  وف  2021  نوفمبر  27  في  البريطاني  للجيش  العامة  األركان  هيئة  اعتبرت 

  مع   بالمقارنة  بريطانيا  على "  أكبر  اخطر    تمثل"  روسيا   أن  ،"اليوم  روسيا"
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 لـ   اوفق    البريطاني  الخارجية  االستخبارات   جهاز  وأكد   ..المتطرفة  التنظيمات 

  للقلق   ارئيسي    امصدر    تشكل  إيران  أن  2021  ديسمبر  1  في"  األوسط   الشرق"

 .لبالده

 

  لالستخبارات   بالنسبة  للقلق  ائيسي  ر  امصدر    وروسيا  وإيران  صينال  تشكل

  يمتلك   الصيني  االستخبارات   جهاز  أن  على  االستخبارات   وشددت .  البريطانية

. المتحدة  المملكة  ضد   النطاق  واسعة  التجسس  عمليات   ويواصل  كبيرة  قدرات 

 الذكاء   قطاع  إلتقان  كبرى  اجهود    ويبذلون  المال  يغدقون  بريطانيا  أعداء  وبات 

  يشك لها   التي  السيبرانية  التهديدات   وتعد   التركيبية  والبيولوجيا  والحوسبة  الصناعي،

 .اجد   سريع بشكل تزداد  المعادية والدول والمتطرفون  المجرمون

 2021 عام  -  وسويسرا فرنسا في اإلرهاب  مؤشر
 السويد

 اإلسالموي  التطرف واقع

 فالعني  التطرف  مكافحة  مركز  عن  نيابة  السويدية  الوطني  الدفاع  كلية  أعدت 

 فحصت   حيث .  2021  سبتمبر  7  في"  Thenationalnews"  لـ  اوفق    دراسة

 مع   يتواصلون  الذين  لإلرهابيين  أمثلة  وحددت   إرهابية  حالة  (19)  الدراسة

 وتستشهد .  الخارج  في  تدريب   معسكرات   يحضرون  ومنهم  األجانب   المتطرفين

  هجوم   في  آخرين   15  وجرح  أشخاص   خمسة  قتل  الذي  ،عقيلوف  رحمت   بقضية

 الجماعات   أن  من  الدراسة  وتحذر.  2017  عام  في  دروتنينغاتان  في  هابيإر

 بسبب   األجنبية   الدول  مع  روابطها   خالل  من"  تقويتها"   يمكن  السويد   في  المتطرفة

  إلى  الدراسة  أشارت   كما.  والتمويل  واأليديولوجيات   المشتركة   التكتيكية  المعرفة

 . المتطرفة األلمانية ات والجماع سكندنافيةاإل  المقاومة حركة بين الروابط

 المتطرف  اليمين ومخاطر واقع

  النساء  لدى  الفكرية  االتجاهات   تحليل  في  متخصصة  سويدية  دراسة  أشارت 

ه  على  السويديات   لدى  قابلية   وجود   إلى   البالد   في ف  نحو  التوج    العنفي   التطر 

  ن واليمي اليسار  دوائر  في  الناشطات   تشمل كمتوسط  %(15)   بنحو المختلفة  بأشكاله

.  2021  أبريل  20  في"  الجديد   العربي"  لـ  اوفق    اإلسالموية  والحركات   المتطرفَين

  السويدي   االستخبارات   جهاز  في  األمنية  األبحاث   وحدة  باهتمام   الدراسة  وحظيت 

  في   المعلومات   محللي  كبيرة  عن  السويدية"  بالدت   أفتون"  صحيفة  ونقلت ".  سابو"

  البيئات   تلك  إلى  النساء  انتساب "  أن    " هاغستروم  آن"  السويدي   االستخبارات   جهاز

فة   ورأت ".  إرادتهن    دون  من  أو  بهن    تحك م  خلفية  على  ادائم    يأتي  ال  المتطر 

 ". وإرهاب  خطيرة عنف أعمال الرتكاب   أكبر قابلية يبدينَ  النساء"  أن   هاغستروم

 : المتطرفة  اليمينية  الجماعات  أبرز
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 . الهوية *جماعة

 .الجديد  البديل *حزب 

 . NMR سكندنافيةاإل لمقاومةا *حركة

 السيبرانية  التهديدات

  مجال   في  وقدراتها  طموحاتها  تعزز  أوروبا  في  دولة  أحدث   السويد   أصبحت 

  وكاالت   الحكومة  كلفت   حيث   ؛المتزايدة  التهديدات   مواجهة  في  السيبراني  الدفاع

 في .  (NCSC)  السيبراني  لألمن  وطني  مركز  بإنشاء  الرئيسية  واألمن  الدفاع

 الشركات   استهدفت   التي  المستوى  رفيعة  اإللكترونية  الهجمات   من  سلسلة  أعقاب 

ا  NCSC  تشكيل   مجموعة  تضم.  2020  عام  في  الكبرى  السويدية   -Säpo)  أيض 

Säkerhetspolisen)  مكافحة  بأدوار  المكلفة  السويدية   القومي  األمن  وكالة 

 . العدل وزارة اختصاص  تحت  تعمل والتي  اإلرهاب  ومكافحة التجسس

 بالتكاليف  للوفاء  سويدية  كرونة  مليون  (440)  السويدية  الحكومة  صت خص

 المركز  يوفر.  2025  إلى  2021  من  الفترة  في  NCSC  لـ  المتوقعة  التشغيلية

ا  اإللكتروني   لألمن  الوطني   شبكات   لحماية  األمان  من   جديد ا  مستوى  أيض 

 تراق اخ   يحاولون  الذين  اإلنترنت   مجرمي   اختراق  من   المعلومات   تكنولوجيا

  سرية   معلومات   على  الحصول  أو  المعلومات   تكنولوجيا  أنظمة  تعطيل  أو  البيانات 

 .عالية قيمة وذات 

 والنمسا  ألمانيا  في والتطرف اإلرهاب
  من   رهابيةاإل  التهديدات   من  الحد    2021  العام  خالل  والنمسا  ألمانيا  استطاعت 

  خالل  من  متطرف،ال  اليميني  أو  اإلسالمي  التوجه  ذات   سواء  المتطرفة  الجماعات 

 وتشديد   أقرتهما  التي  اإلجراءات   كذلك  عات والتشري  القوانين  من  العديد   تشريع

 ال   المراقبة،  عملية  لوتسه  المتطرفة  للجماعات   الحاضنة  البيئات   على  العقوبات 

  هذه   في  نترنت اإل  شبكة  واستغالل  والتطرف  الكراهية  خطابات   مراقبة  سيما

  ن االبلد   تواجهها   التي  السيبرانية  دات التهدي  خطر  يزال   ال   فيما .  األغراض 

 . العلمية والبحوث  والتكنولوجيا، والسياسيين االقتصاد  مثل مجاالت  الستهداف

 ألمانيا

 اإلسالموي  التطرف واقع

  اإلسالميين   المتشددين  أعداد   تنامي  من  اقلق    األلمانية   األمنية   األجهزة   تواجه 

 بإمكانهم   والذين  المتطرفة،  والتنظيمات   للجماعات   والمنتمين  ،خطرين  المصنفين

 .االستباقية اإلجراءات  من الرغم على البالد  داخل إرهابية بعمليات   القيام

  المتطرفين   عدد   أن  هالدينفانغ،  توماس  الدستور  حماية  هيئة  رئيس  وكشف

  عدد   يبلغ  حيث   شخص،  ألفي   يبلغ  ألمانيا  في  خاص   بشكل   الخطيرين  اإلسالميين

  ا حالي    يبلغ  اإلسالمي  اإلرهاب   مجال  في"  ن الخطري  األشخاص "  بـ  يسمون  من
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ا  (90)  منهم  (،554)   المثال   سبيل  على  -  أوروبا  خارج  يعيشون  (136)  محتجز 

"  ( 527)  هناك  ذلك،  إلى  باإلضافة.  سوريا  شمال  في  المعارضة  معقل  إدلب   في

ا   الدعم   تقديم  يستطيعون  أنهم  السلطات   تعتقد   الذين  هم   وهؤالء  امعني    شخص 

  11  في"  DW"  لـ  اوفق    هابية، اإلر  لألعمال  الدعم  أشكال  من  غيره  أو  اللوجستي

 . 2021 سبتمبر

  السنوات   مدى  على  ألمانيا   في  السلفية   من"  الجهادية"  النسخة  انتشرت   لقد 

  وتظهر .  الرسمية  اإلسالمية  المؤسسات   لتأثير  اخطير    ا تحدي    وألقت   الماضية  الثالث 

  أغسطس   10  في  ادرةص"  Statista  Research  Department"  إحصائية

  ( 12150)  بلغ  2020  عام  ألمانيا  في  يعيشون  الذين  السلفيين   عدد   أن  لىإ  2021

 .2011 عام (380) بـ  مقارنة  

 : ألمانيا في المتطرفة اإلسالمية الجماعات

 . "غوروشمللي " الوطنية الرؤية جماعة *

 .اإلسالمية  الشريعة جماعة *

 . "الحق الدين" جماعة *

 . السلفية النشط اإلسالمي منظمة *

 . السرية" الجنة  إلى الدعوة"  منظمة *

 . األسير أنصار منظمة *

 . "والء   أبو"  شبكة *

 ."لوربيرغر  كتيبة *

 . اإلرهابية" فولفسبورغ" خلية *

   اليميني التطرف واقع

 ،2021  مارس  26  في  ألمانيا  في  االتحادي   العام  المدعي "  فرانك   بيتر"  حذ ر

  في   أنه  امؤكد    البالد،  في  الديمقراطي  للنظام  تهديد   برأك  هو  اليميني  التطرف  أن  من

  ما   ،اكثير    أوسع  أيديولوجية  قاعدة  اليميني  التطرف  حقق  الماضية  القالئل  السنوات 

 .الرايخ ومواطني  المؤامرة ونظريات   الكالسيكية النازية األيديولوجية بين

 يوم  نشرته  البالد   في  المتطرفة   السياسية  ات الحرك  عن  السنوي  تقريريها  وفي

 عدد   ارتفاع"  الدستور  لحماية   االتحادية  الهيئة"  أعلنت   ،2021  يونيو   15

  إلى   ووصل  %،8. 3  بنسبة   المتطرف  اليميني  للتيار  همؤ انتما  المحتمل   األشخاص 

  تصنفهم   األشخاص   هؤالء  من  اتقريب    % 40  أن  الهيئة  تقييم  في  وجاء.  (33300)

  أو   للعنف  داعمون  أو  لعنفل  مروجون  أو  بالعنف  يتسمون "   أنهم  على  الهيئة

 ". euronews" لـ اوفق  ".  للعنف مؤيدون

  في  األمن   قوات   بدأت   حساسية   ذات   جديدة  قضية  إلى  التقرير   ذات   ويشير

  خاصة  رةفق بتضمين المكتب  قام ذ إ اإلطالق، على األولى  للمرة اختراقها في البالد 
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 اأفراد    تضم"  رسمية  غير  شبكة"   عن  عبارة  وهو"  الجديد   اليمين"  بعنوان

 الدستور  تهدد "  يمينية   ثقافية  ثورة"   تغذي  لكنها  عنيفة  أعماال    تشن  ال  ومنظمات 

 . بالمائة واحدة ومنظمة الدولة لسياسةا البحوث  معهد  مثل األلماني،

 المراقبة   تحت   وضعها  أو  المنظمات   هذه  من  أي  حظر  يتم  لم  أنه  ورغم 

 لـ   تقرير  حسب   ،"هةمشبو   حاالت "  بارهاباعت   اجميع    وصفها  تم  لكن  السرية،

"DW  " وأذرعه  فكارهأ ألمانيا في الجديد  اليمين" :بعنوان". 

 : المتطرفة اليمينية حزابواأل التيارات قائمة

 . "كويردينكن" حركة *

 . "الجانب  التفكير" حركة *

 ."بيغيدا"  حركة *

 . 44  العاصفة لواء *

 . الشمال نسر *

 . الريخ مواطنو *

 . 18 كومبات  *

 . اإلرهابية لبيضاءا الذئاب  عصابة *

 .ألترميديا *

 . وذويهم  السجناء مساعدة منظمة *

 . األلماني البديل حزب  *

 .كومباكت  *

 . لمانيةاأل الهوية *

 . بالمائة واحد  *

 .الدولة لسياسة البحوث  معهد  *

 2021 عام ألمانيا في حظرها تم التي والجماعات الجمعيات

 ،2021 العام خالل واإلرهاب  التطرف محاربة في واسعة اجهود   ألمانيا بذلت 

  وضع   خالل  من  المتطرفة،  الجماعات   أنشطة  من  الحد   في  جيد   بشكل  ونجحت 

  يلي   فيما  حظرها،  تم  اآلخر  والبعض   المراقبة  تحت   والجمعيات   المنظمات   بعض 

 : أبرزها 

 أو"  44  العاصفة  لواء"  باسم  معروفة  متطرفة  يمينية  جماعة  ألمانيا  حظرت 

 ."الذئب  لواء"

  بناء   إعادة"  إلى  تهدف  بأنها  المجموعة  هذه  زيهوفر  الداخلية  وزير  واتهم

 . 2020 ديسمبر 3  في" DW" في جاء حسبما السابقة، النازية الدولة

  ألمانيا  في   حماس  حركة  ورموز   أعالم  استخدام  حظر   األلماني  البرلمان  أقر

 . العنف على والحث   المتطرف الخطاب  لتشجيع امنع   ،2021 يونيو  25 في



 - 23 - 

 إلى  توصلت   أن  بعد   جمعيات   (3)  حظر  عن  األلمانية  الداخلية  رةوزا  أعلنت 

  يتعارض   الجمعيات   هذه  نشاط  إن  الداخلية  وأكدت .  هللا  لحزب   أمواال    جمعت   أنها

 من   الناس"و"  لبنانية  ألمانية  عائلة"   هم  والجمعيات .  الشعوب   بين  التفافهم  فكرة  مع

 قد   وكانت   ،2021  مايو  19  في"  DW"لـ  اوفق  ".  السالم   أعط"و"  الناس  أجل

 اللبناني   هللا  حزب   حظر  تأكيد   2020  أبريل  30  في  األلمانية  الداخلية  وزارة  أعلنت 

 حظرت   الواليات   سائر  في  أنشطته  جميع  ومنع"  إرهابية  منظمة"  كـ  بالكامل

  في "  عربية   نيوز  سكاي"  لـ   اوفق    ،اللبناني"  هللا  حزب "  أنشطة  النمساوية  السلطات 

 . والعسكري  سياسيال  بجناحيه ،2021  مايو 14

 الشرق  صحيفة"  لـ  ا وفق  "  الدولية  أنصار"  منظمة  األلمانية  الحكومة  حظرت 

  تسع   مجموعه  )ما  لها  التابعة  المنظمات   من  والعديد   2021  مايو  5  في"  األوسط 

  دارمشتات   في  والمشورة  للمعلومات   الصومالية  اللجنة  سيما  وال  فرعية  منظمات 

  المنظمة   أن  إلى  الحظر  إرجاع   وتم   ("لب هي-آر  دبليو   دبليو"  ومنظمة  وهيسين،

 جبهة   اوتحديد    الخارج،  في  اإلرهابية  الجماعات   إلى  تحويلها  بنية  األموال  تجمع

 . الصومال في الشباب   وحركة سوريا، في النصرة

"  ألمانيا  أجل  من  البديل"  حزب   األلمانية  الداخلية  االستخبارات   وضعت 

  مما   ،2021  مارس  24  في  ،"وهة المشب  الحاالت "  الئحة  على  المتطرف  اليميني

  حتى   أو  اتصاالته  مراقبة  باإلمكان   وأصبح  الشرطة  مراقبة  تحت   أصبح  أنه  يعني

 ألمانيا  في اعار   المراقبة تحت  حزب  أي وضع ويشكل. صفوفه إلى مخبرين إدخال

 ". 24 فرانس" لـ اوفق   المتطرفة، للمجموعات  امبدئي   مخصص  ألنه

  الجماعة  تشيد   حيث .  السلفية  الجهادية  "برلين  توحيد "   جماعة  نشاط  حظر

"  الدولية  أنصار  منظمة"  د اليهو  لقتل  ودعت   اإلنترنت   على  "داعش"  تنظيم  بقتال

-mc"    لـ  ا وفق    ، برلين  بلدية  بمجلس  الداخلية  الشؤون  إدارة  أكدت   ألمانيا

doualiya "2021  فبراير 25 في. 

 السيبرانية  التهديدات واقع
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  أي   من  أعلى  ألمانيا  في  المعلومات   تكنولوجيا  ألمن  التهديد   مستويات   باتت 

  ، ااحتراف    أكثر  اإلنترنت   مجرمو  وأصبح السيبرانية  التهديدات   تزايد  مع  مضى  وقت 

  تكنولوجيا   أمن  حالة  لتقرير  اوفق    األحمر  اإلنذار  إلى  التهديد   مستويات   ووصلت 

 اوفق    (BSI)  المعلومات   ألمن  الفيدرالي  المكتب   نشره  الذي   2021  لعام  المعلومات 

 . 2021  أكتوبر 21 في" DW" لـ

  مليون   (144)  تحديد   تم   ،2021  ومايو  2020  مايو  بين  أن  التقرير  ي ظهر  إذ  

 نفس  في.  السابق  العام  من  نفسها  بالفترة  مقارنة  ٪22  قدرها  بزيادة  ،جديد   متغير

 .الفترة

 خالل  النمو  في  سيستمر  التهديد   أن"  سيهوفر  هورست "    الداخلية  وزير  ويعتقد 

  التحتية   والبنية  الطاقة  مثل  أساسية  مجاالت   في  خاصة  المقبلة  القليلة  سنوات ال

 اإلنترنت   مجرمي  تمنح  العالم  مستوى  على  الرقمنة  زيادة  بسبب   الصحية،  للرعاية

 . للهجوم الفرص  من المزيد 

 النمسا

 اإلسالموي  التطرف واقع

  ستة   في  النار  فتحوا  ببنادق   مسلحين  عدة  قام  حين  2020  نوفمبر  2  هجوم  بعد 

 مفتوحة   مواجهة  النمساوية،  السلطات   خاضت   فيينا،  العاصمة  بوسط  مختلفة  مواقع

. المتطرف  للفكر  الداعية  والجمعيات   المتشددة  والتنظيمات   اإلرهابية  الجماعات   مع

  بخاصة   تنشط  التي"  المسلمين  اإلخوان"  بجماعة  حملتها  النمساوية  الشرطة  وبدأت 

 .والمنظمات  الجمعيات  من العديد  على تسيطر  حيث  ؛وغراتس فيينا في

  في   التطرف،و  اإلرهاب   لمكافحة  جديد   قانون  النمسا  في  الوطني  المجلس  أقر

  التشريعات   تتيح"  نيهمر  كارل"    النمساوي  الداخلية  وزير  ووفق  ،2021  يوليو  8

  مراقبتهم   عملية  وتسهل  للمتطرفين  الحاضنة  البيئات   على  العقوبات   تغليظ  الجديدة

 هذه  في  نترنت اإل  شبكة  واستغالل  الديني  والتشدد   الكراهية  خطاب   مراقبة  وكذلك

 اإلرهابية   التنظيمات   نشاطات   لحظر  الدولة  جهود   تعزيز   يستهدف  األغراض،
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 . "نيوز سكاي" وردت أ حسبما مموليها، ومالحقة

 النمسا  في المتطرفة اإلسالمية الجماعات

 . اإلسالمية الدينية الت ربية أكاديمية *

 .المسلم النمساوي اب الشب منظمة *

 . جروس الملي جمعية *

 . العربية الدينية الجمعية *

 .للحضارات  سالمياإل مجمع *

 . النمسا يف اإلسالمية الثقافة رابطة *

 . المسلمين اإلخوان جماعة *

 اليميني  التطرف واقع

  اليمين   حكومة  تولي  منذ   النمسا،  في  ملموس  بشكل  العنصرية  نسب   تزايدت 

 . والالجئين  للمهاجرين معادية سياسات  واتباعها لحكم،ا مقاليد  المتطرف

  وزير "  كيكل  برت هر"  النمسا  في  المتطرف  اليميني"  الحرية "  حزب   اختار

  مناهضة   اوصور    خطابات   تستخدم  حمالت   وراء  كان  الذي  السابق  الداخلية

 حركة"  بـ   أشاد   ما  سرعان  والذي  ،2021  يونيو  7  في  الحزب   قيادة  يلتول  لإلسالم

 األوروبي   الشباب   تجنيد   على   الحدود   عبر  تعمل  متطرفة  حركة  وهي  ،"الهوية

 .واإلسالم  للمهاجرين المناوئ

  التطرف  حول  تحقيقاتها  خالل  النمساوية  الشرطة  صادرت   2021  يوليو  وفي

  على   النمساوية  الشرطة  ثرت ع  قد   وكانت .  والذخائر  األسلحة  من  امزيد    اليميني

  يعكس   ما".  وسطاأل  الشرق"  بحسب   ،2020ديسمبر   في  مداهمة  خالل  مثيلة  أسلحة

 االجتماعي   السلم  يهدد و  النمسا  في  الراديكالية  النزعات   تنامي  من  المخاوف

 . األوروبي والفضاء النمسا داخل المشترك والتعايش

 المتطرفة  اليمينية  واألحزاب التيارات 

  وأوروبا   النمسا  في  اخطر    المتطرف  اليمين  جماعات   أبرز  الهوية  حركة

 المتحدة،  الواليات   في  وحتى  أوروبا  عبر  ومترابطة  معقدة  شبكات   لها  إذا  اعموم  

..  مزدوج  تطرف  مواجهة  في  النمسا"  بعنوان"  العرب   صحيفة"   تقرير  بحسب 

 .2021  يوليو 13 في" ويميني سالميإ

  الحكومة   في  سيادية  وزارات   ثالث   اسابق    تولى  وقد   ،الحرية/األحرار  حزب 

 . والداخلية رجية،الخا الدفاع، هي االئتالفية

 2021 عام النمسا في حظرها تم التي والجماعات  الجمعيات 

 المتطرفة   الجماعات   ومكافحة  لتطرفا  لظاهرة  للتصدي  النمساوية  الحكومة  سعت 

  السياسي   بجناحيه  هللا  حزب   النمسا  فحظرت   ،الرقابة  تحت   ووضعهم  وعزلهم
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  ما   لحظر  األوروبي  االتحاد   سياسة  بذلك  متجاوزة  ،2021  مايو  14  في  والعسكري

 ".فقط  العسكرية الذراع اللبنانية اإلرهابية الجماعة" يسمى

 خوان اإل "  جماعة  ضد   العقوبات   توسيع  النمسا  أعلنت   2021  يوليو  8  في  ،اوالحق  

  : من  كل  لىإ  الرموز  استخدام  يحظر  بحيث   المتطرفة،  الجماعات   وبقية"  المسلمين

  وحزب  الرمادية،  والذئاب   ،وحماس  المسلمين،  واإلخوان  والقاعدة،  )داعش،

  الفاشية(   الكرواتية  أوستاشا  وحركة  ،هللا  لحزب   العسكري  والجناح  ،الكردي  العمال

 الجماعات   أنها  على  األوروبي  االتحاد   قبل  من  المدرجة  األخرى  الكيانات   وجميع

  جماعة   لحظر  2021  يوليو  13  في  النمساوي  البرلمان  وصل  حتى.  اإلرهابية

 .البالد  في سياسي عمل أي مارسة م من ومنعهم اإلخوان

 السيبرانية  التهديدات واقع

  جائحة   يعمل  كما  ،الجريمة  أشكال  لمختلف  خصبة  اأرض    يمثل  اإلنترنت   يزال  ال

COVID   باستمرار   امرتفع    اإلزالة  معدل  ويظل  اإللكترونية   الجرائم  تأجيج  على  -  

  تطور   عن  دراليالفي  الجنائية  الشرطة  مكتب   تقرير  في  جاء  كما  السبب،  هو  وهذا

  الجرائم   ارتفاع  التقرير  وسجل  ، 2021  أغسطس  11  في  اإلنترنت   على  الجريمة

  2019  عام  في  عنها  اإلبالغ  تم  جريمة  (28439)  من  أشكالها  بجميع  اإللكترونية

 .المائة في 26.3  بنسبة زيادة يمثل وهذا - 2020 عام في (35915) إلى

  وكالة   عن  الصادر"  2021  د التهدي  مشهد "  بعنوان  تقرير  أحدث   يؤكد   فيما

 عدد   أن  2021  كتوبرأ  في   (ENISA)  السيبراني  لألمن  األوروبي  االتحاد 

  المتجهات   حيث   من  فقط  ليس  ،الزيادة  في  سيستمر  السيبراني  مناأل  على  الهجمات 

  على   اأيض    COVID-19  جائحة  أثر.  تأثيرات   حيث   من  أيض ا  ولكن  ،واألعداد 

 . السيبراني األمن تهديدات  مشهد 

 2022  في  اإلرهاب وشكل سويسراو فرنسا في رهاباإل

 اإلرهاب   مكافحة  مجال  في  به  يستهان  ال  اشوط    األوروبية  الدول   معظم  قطعت 

  من   عدد   في  انسبي    إيجابية  النتائج   بدت   فيما  ،2021و   2020 عامي  خالل  والتطرف

  ولكن   أدنى،  بحد   وتوغله  انتشاره  منع  أو  الخطر  تحجيم  في  نجحت   التي  الدول

  تواجدها   وفرض   التمحور  إلعادة  التنظيمات   تلك  جانب   من  المستمرة  حاوالت الم

  تعقيد   في  كبير  بشكل  ساهم  مشروعة،  غير  وأخرى  قانونية  بعضها  طرق  باستغالل

 .المواجهة

   الجديدة والسياسات التشريعات خلفيات

 شهدت   التي  فرنسا  منها  الدول  من  عدد   في  اإلرهابية  العمليات   وتيرة  تنامي

  على   باتي  صمويل  الفرنسي  المدرس  ذبح  حادث   المثال  سبيل  على  منها  ئع،وقا  عدة

  من   أكتوبر  29  في  نيس  وحادث   ،2020  عام  أكتوبر  16  في  إسالموي  متطرف  يد 
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 . 2020 العام من نوفمبر  2 في النمسا في فيينا وهجمات   العام، نفس

 والذين  اإلرهابية   للتنظيمات   المنتمين  مواطنيها   أعداد   بشأن  األوروبية  الصدمة

  وجه   وعلى  األوروبية،  بالمفوضية   الخاصة  التقديرات   بحسب   اآلالف  اوتجاوز

  نترنت، اإل  خالل  من  سواء  مختلفة  بطرق  تجنديهم  تم  والذي   داعش،  تنظيم  التحديد 

 متطرفون   عليها  يسيطر  التي  والمساجد   المنظمات   طريق  عن  المباشر  التواصل  أو

 . األوروبية المدن قلب  في

  العشر   السنوات   خالل  الهجرة  تدفقات   زيادة  مع  بالتزامن   ةاألوروبي  الصحوة

 المجتمع   بنية  على  مباشرة  ديموغرافية  تأثيرات   من  ذلك  شكله  وما  الماضية،

  للمهاجرين   ومنظمات   متطرفة  تيارات   استغالل  ظل  في  خاصة  وأفكاره،  األوروبي

 للكثير   ار  نظ  المتطرفة،  األفكار  لتقبل  رخوة  كطبقة  اإلسالمية،  الجاليات   جانب   إلى

 . المادية اوأيض   والنفسية اإلنسانية العوامل من

  عام   منذ   العربية،   المنطقة  في  الحكم   من  السياسي  اإلسالم   تيارات   سقوط

  اإلرهاب   موجة  عن  فضال    إرهابية،  بتهم  لقيادتها  محاكمات   من  تبعه  وما  ،2013

 وتورط   الدول  من  وغيرهم  واليمن  وليبيا  مصر  منها  البلدان  بعض   اجتاحت   التي

 التفكير  إعادة إلى  شك بال األوروبية  الدول دفعت  لإلخوان، تابعة مسلحة أذرع فيها

  حسم   لحركتي  المتحدة  الواليات   تصنيف  بعد   خاصة    ،الجماعات   هذه  وضع  في

 عام   فبراير  من  األول  في  ة ياألمريك  اإلرهاب   قوائم  على  اإلخوانيتين  الثورة  ولواء

2018. 

 بعض   جانب   من  ضغط  كأداة  الالجئين  وكذلك  سيالسيا   اإلسالم  ورقة  استخدام

  لعبة   في  دورها  عن  للبحث   كبير،  بشكل  المجهر  تحت   وضعها   أوروبا،  على  الدول

 . األنظمة على  للتأثير والدفع  اإلقليمية التوازنات 

  غاية   بات   الذي  األمر  مناقشة  إلى  األوروبي  االتحاد   دفعت   األسباب   هذه  كل

  التوصل   وكان  األعضاء،  الدول  جميع  على  "موقوتة  قنبلة"  ويمثل  الخطورة  في

  كافة   ترعاها  2020  عام  في"  والتطرف  اإلرهاب   لمكافحة  شاملة  ةي ستراتيجا"  إلى

  أمني   تنسيق  وعلى  متواصلة  مواجهة  لبدء  األمثل  الحل  هو  األوروبية  الدول

  منابع  وتجفيف اإلرهاب  تطويق أساسي بشكل تستهدف مسبوق، غير واستخباراتي

 .األوروبية القارة في نتشارها ومنع تمويله

  به   سمحت   والتي  المواجهة   آليات   في  النسبي  التطور  من  وبالرغم 

 التيارات   ضد   العمليات   نطاق  توسيع  تستهدف  للجهود   مضافة  كآلية  االستراتيجية

  المرتبطة   المنظمات   إخراج  ثم  ومن  وقانوني،  حقوقي  هو   عما  وفصلها  المتطرفة

  باعتبارها   معها  والتعامل  للدولة   القانونية  مةالمنظو  إطار  خارج  التطرف  بشبهات 

 ". القانون عن خارج"و " خطر"

 والتطرف  رهاباإل  مكافحة تحديات
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 وتوغلت   وازدهرت   نمت   المتطرفة  بالتيارات   المرتبطة  المؤسسات   معظم  نإ

  التعامل   الصعب   ومن  القانون  غطاء  وتحت   الحريات   باستغالل  المجتمعات   تلك  في

 . تورطها وإثبات  األمد  طويلة مراقبة تحت  وضعها بعد   الإ ةمتهم ارهابباعت  معها

  يصعب   مشفرة   ومواقع  تكنولوجية   أدوات   باستخدام  عادة  تتم   التجنيد   أليات 

  كان   وبالتالي  السيبرانية،  التهديدات   من  اجزء    اعتباره  يمكن   فيما  ومراقبتها،  تتبعها

 .التطور ذلك مع تتواكب  للمواجهة طرق استحداث  الضروري من

  األوروبي   التعاطي  في  كنموذج  وسويسرا  فرنسا  على   الضوء  الدراسة  وتسلط

 إلى  اإلشارة  تجدر  الصدد   هذا  وفي  المتطرفة،  والتنظيمات   اإلرهاب   ظاهرة  مع

 المؤسسات   انتشار  بخريطة  األول  يرتبط  المواجهة،  عملية  في  رئيسيين  محورين

  ويتمثل   لها،عم  طبيعة  وفهم  الدول  هذه  في  المتطرف  الفكر  نشر   بؤر  تمثل  التي

  بخصوص   للمستقبل  احتماالت   من  عليه  سيترتب   وما  المواجهة،  مفهوم  في  الثاني

 .الظاهرة

 فرنسا 

  المتطرفة اإلسالموية الجماعات

 . العزة فرسان جماعة * 

 . لينيل مدينة خلية *

 . "UOIF"باريس  في اإلسالمية  المنظمات  اتحاد  *

 ."سنابل  اإلسالمي اإلخاء جمعية *

 . سلمونوم  فرنسيون * 

 . تلغرام تطبيق  مجموعة *

 .المسلمين الفرنسيين اتحاد  *

 . فرنسا يمسلم حزب  *

 .فرنسا يف الزهراء ـمركز *

 المتطرف  اليمين

  المعادي   تجاه اال   يذ   الوطنية  الجبهة   بحزب   ممثل  فرنسا،   في   المتطرف  اليمين 

  جان   ابقالس  قائدة  الحزب   شكل.  الفرنسية  العامة   الثقافة  يدعم  ال  ما   وكل  للمهاجرين

  الرئيس   مع  الفرنسية  االنتخابات   في  الثانية  المرتبة  احتل  الذي  وهو  لوبان  ماري

  لوالدها   اخلف    لوبان  مارين  الحالية  الفترة  في  الحزب   يترأس .  شيراك  جاك  السابق

" الجدد   النازيين"  :مثال  المنظمات   وكل  حزبها   لواء  تقود   وهي  الحزب،  مؤسس

  نمي .  أوسطية  والشرق  اإلسالمية  الثقافات   من  والمنحدرين  األجانب   لعداء  الداعية

  الفرنسي،   السياسي  المشهد   في  المتطرف  اليمين  ممثل  ،"الوطني   التجمع"  حزب 

  أن   في  طموحه  كبحت   اإلقليمية،  االنتخابات   في  قاسية  بهزيمة   2021  يونيو  28  في

  2022  الرئاسي  السباق  لخوض   ااستعداد    تاريخه،  في   مرة  ألول  منطقة  يحكم
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 . عالية  بمعنويات 

  لعزل   وسعوا  الخسارة،  هذه  ثقل  من  التقليل  حاولوا  الحزب   مسئولي  أن  ورغم 

  لها   تكون  أن  يستبعدون  ال  محللين  أن  إال   الرئاسية،  االنتخابات   عن  االنتخابات   هذه

 . 24 فرانس موقع نشره ما بحسب  عليها،  تداعيات 

 السيبراني  التهديد

  الجيش "  عليه  طلقي   فرنسا  في  القرصنة  بمكافحة  معنية  وحدة  نجحت 

 ضد   هجمات   صد   في  2020  سبتمبر  1"  إنتر  .فرانس"   إذاعة  لـ  اوفق  "  اإللكتروني 

 . العالم حول  كمبيوتر جهاز ألف (850)

  الروسي  األمن مجلس سكرتير" باتروشيف نيقوالي"  واتهم". BBC" لـ اوفق   

 بترقب   ،2019  أكتوبر  15  في  "اليوم  روسيا"  لـ  ا وفق    األجنبية  االستخبارات 

  . روسيا  في  للمعلومات   التحتية  البنى  على  ضخمة  إلكترونية  هجمات   لشن  الفرص 

  تطيح   باتت   السيبرانية  لهجمات وا  اإللكترونية  الحروب   نأ  إلى  التوقعات   وتشير

  بين   فأكثر  أكثر  تندلع  أن  المتوقع   ومن  ،العسكرية  تقليديةال  بالحروب   فأكثر  أكثر

 .الدول

 سويسرا 

  فةالمتطر اإلسالموية الجماعات

  م،1992  عام  وأسست   ،"كانتون"  مدينة  في  تقع   :" اإلسالمية  الجماعة"  -  1

 المساعدات   توفير  هو  لها  األساسي  والهدف  ،والتبرعات   على  تمويلها  في  وتعتمد 

  اإلسالمية   الجمعيات   مع  والتعاون  وأسرهم  أنفسهم  تجاه  بواجباتهم  للوفاء  لألعضاء

 . األخرى والهيئات 

 الشورى  مجلس  تأسس  :" السويسري  ياإلسالم  الشورى  مجلس"  -  2

  الذين   السويسريين  المثقفين  من  عدد   يد   على  2009  عام  السويسري  اإلسالمي

  لها   تعرض   مضايقات   أسماه  لما  التصدي  على  المجلس  وعمل   ،اإلسالم  اعتنقوا

 . سويسرا في المسلمون

  ، "لوزان"  مدينة  في  المركز   ويقع  :" للمسلمين  االجتماعية  الثقافة  مركز"  -  3

  الثقافي   الترويج  هو  المركز  ذلك  إلنشاء  األساسي  والغرض   م،2002  عام  أسسوت

 . الغرض  نفس لها أخرى مؤسسات  مع والتعاون والديني واالجتماعي

 إحدى  هي  م،2010  مطلع   أنشئت   :" والثقافي  االجتماعي  التأثير  مؤسسة  "ـ  4

 . واإلخوان الدعوة لدعاية تروج اإلخوانية المؤسسات 

  مدينة   في  م،1996  عام  تأسست   :"اإلسالمية   ات المنظم  رابطة"  -  5

  إسالمية   ومقبرة  إسالمي  مركز  بناء  هو  منها  األساسي  الهدف  وكان  K" زيورخ"

 . اإلسالمية المنظمات  بين التنسيق إلى تغيرت  ولكنها التأسيس، وقت 

 مدينة  في  م،1994  عام  تأسست   :"اإلسالمية   الجماعة  مؤسسة"  -  6
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  دعم   بخالف  السنوية  االشتراك  رسوم  على  د يعتم  الرسمي  تمويلها  ،"زيورخ"

 . الجمعية بها  تقوم التي المختلفة األنشطة وإيرادات   والتبرعات  الجمهور

   السيبراني التهديد

  مجال   في  امشترك    ابرنامج    بتدشي ن  بسويسرا  الفدراليان  التقنيان  المعهدان  قام

  ا تدريب    لطالب ا  ىيتلق  حيث   .2019  مارس  21  في"  swi"لـ  اوفق    السيبراني  األمن

  أمن   شركة"  Zscaler"  نوهت   المعلومات،  وتكنولوجيا  الحوسبة  مجال  في

 تهديدات   منسوب   أن    اإللكتروني،  الخداع  عمليات   مكافحة  في  متخصصة  سيبرانية

 وقفزت   كورونا،  تفشي  نتيجة  ،2020  بداية  منذ   اشهري    %(15)  ارتفع  القرصنة

.  2020  أبريل  12"  ندبندنت إ"  لـ  اوفق    ،أبريل  شهر  بدايات   مع   %(20)  إلى  النسبة

 استمرار  مع  ستستمر  السيبرانية  الهجمات   أن  السيبراني  األمن  مراقبو  ويتوقع

 تتخذ   لم  التي  والمنظمات   اعلمي    األضعف  الفئات   وستكون  ،19-كوفيد   جائحة

 .للهجمات  عرضة األكثر بياناتها لحماية المناسبة اإلجراءات 

 المتطرف  اليمين

  التطرف   ظاهرة  تنامى  مع  كبير،   إعالمي  باهتمام  ولياألص  التطرف  يحظى 

 للعمل  العليا  المدرسة  أعدتها  لدراسة  اوفق    وذلك  سويسرا،  في   واليميني  اليساري

 صفوف  في  التطرف  ظاهرة  تطور  عن  وزيورخ  فريبورج  مدينتي  في  االجتماعي

  تتراوح   وشابة  شاب ا  8317  مجموعه  ما  فيه  وشارك  نفدراليةوالك  في  الشباب 

ا  18و   17  بين  رهمأعما   ، هايموز   ساندرين  وقالت   كانتونات،  عشرة  من  عام 

  في   شاركت   التي   فريبورج،  في  االجتماعية  للدراسات   العالي  المعهد   في  األستاذة

  في   أكبر  بشكل  المشاركة  على   اقادر    الشباب   يكون  أن  يجب "   نهإ  :الدراسة  إعداد 

  ا، انتشار    األكثر  هو  اليساري  التطرف  أن  إلى  واإلشارة  الديمقراطية،  العملية

  المتطرفين   من  عتبارهما  يمكن  االستطالع  شملهم  الذين  الشباب   من  ٪7  وأن  خاصة  

  ضد   التخريبية  األعمال  مثل  العنف،  أعمال  معظم  يرتكبون  أنهم  ماك  اليساريين،

  يشكلون   اليمينيون  المتطرفون  الشباب   الدراسة  وفق  ،الجنسيات   متعددة  الشركات 

 . ٪7. 2 رفونالمتط اإلسالميون 5.9٪

 2022 في اإلرهابية  التهديدات مخاطر 

  خالل   التطرف  مكافحة  مجال  في  األوروبية  الجهود   نكران  أو  تجاوز   يمكن  ال

  لكن   والقانونية،  واألمنية  الفكرية  المستويات   مختلف  على  2021و  2020  العامين

 المجتمعات   على  أكبر  خطورة  تمثل  وربما  للتطور   وقابلة  قائمة  تزال  ال  المخاطر

 : اآلتية  لألسباب  األوروبية

 لحشد   شك  بال  األخيرة  ستدفع  المتطرفة  التنظيمات   مع  األوروبية  المواجهة

  الخاليا   طريق  عن  انتقامية  عمليات   في  ذلك  يتمثل  أن  ويمكن  والتصدي،  للرد   قواها

 .الخارج أو الداخل في األوروبية المصالح تستهدف قد  التي المسلحة
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 ستبدأ  2022  عام  في  المتوقعة  اإلرهابية  مليات الع   أن  إلى  التحذيرات   تشير

  خطتها   تعزيز  في  يةوروباأل   الدول  بدأت   لذلك   الميالد،  أعياد   مع  وبالتزامن  ،امبكر  

  داخل أخرى تنظيمات  أي  أو  ةالمنفرد  الذئاب  ينفذها قد  عمليات  أي لمواجهة األمنية

 . العام بداية احتفاالت  مع بالتزامن القارة

  ولتفادي  قانوني،  سياق  وفق  تحدث   أن  البد   تطرفةالم  المؤسسات   مواجهة

  من  مزيد   سن  األمر  يتطلب   المؤسسات   تلك  هئغطا  تحت   تأسست   الذي  اإلطار

 . المناورات  تلك لمواجهة والقوانين التشريعات 

  جديد،   من  التمحور  إعادة  في  داعش  تنظيم نجح  حال  في  أنه  إلى  اإلشارة  تجدر

  النوعي   التطور  بعد   خاصة    بالفعل،  حدث   قد  ذلك  أن  إلى  تشير  جميعها  والمعطيات 

  مرمى   في  اأيض    أوروبا  أن   يعني  وهذا  والعراق،  سوريا   داخل  العمليات   في

 . التنظيم هذا من ضراوة أكثر نسخة لمواجهة قواها تحشد   أن والبد  النيران،

  العمليات   وتيرة  خفض  من  كبير  بشكل  تمكنت  عام بوجه  األوروبية  اإلجراءات 

 بين   المتكامل  والتنسيق  التعاون  إطار  في  ثمارها  تؤتي  ادريجي  ت  وبدأت   اإلرهابية،

 ا مزيد    يحتاج  األمر  أن   إال  اإلسالموي،  التطرف  خطر  لمواجهة  يةوروب األ  الدول

 . األجانب  المقاتلين وعودة الجهادي السلفي التيار لمواجهة  والعمل  التعاون من

 بلجيكا و هولندا في والتطرف اإلرهاب
 هولندا

 الجاليات   عبر  انتشرت   الغالب   في"  الجهادية"  السلفية  ارات التي  نأ  يبدو

  -  السياسي   اإلسالم  جماعات   تكن  ولم.  فريقياإ  شمال  صول أ  من  خاصة    ،المسلمة

  في   تمركزهم   وتمثل  ،هولندا  في   التطرف  مشهد   عن   ابعيد    -  المسلمين  اإلخوان

  العام   األمنو  المخابرات   جهاز  مدير  أعلن  .وروتردام  أمستردام  لثم  الكبيرة  المدن

(AIVD)،  تم   قد   المسلم  للشباب   االجتماعية"  العزلة "  أن  2020  فبراير  10  في  

 ".الجهادية" السلفية" المتطرفة الجماعات  قبل من استثمارها

  يقرب   ما  ق تل   ،والعراق  سوريا  إلى  هولندي  مواطن  300  بنحو  يقدر  ما  سافر

  يقاتلون   الذين  ولندييناله  المواطنين   عدد   الهولندية  الحكومة  قدرت .  منهم  60  من

  المتطرفين   األفراد   بشأن  الحكومة  قلق  تزايد   وقد   ،160  بـ  والعراق  سوريا  في   حالي ا

  والذين   ،50  بنحو  حالي ا  عددهم   يقدر  والذين  ،العائدين  األجانب   والمقاتلين  امحلي  

 . هولندا في إرهابية  هجمات  تنفيذ  يمكنهم

 الذي  جوخ  فان  ثيو  المخرج  الباغتي  تميز  الهولندي  المجتمع  في  انشقاق  حدث 

ا  أنتج ا  فيلم    سلفي   يد   على  ق تل.  النساء  معاملة  اإلسالم  يسيء  كيف  يصور  قصير 

ا  الحدث   وكان  بويري  محمد   ي دعى  جهادي  لإلسالم  المناهض   للخطاب   حافز 

  إلسالم ل  بداية   بمثابة   كان  الذي  الحدث   هو   هذا  كان.  المجتمع  في  والمواقف
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 عام  حتى  اإلرهابي  الهجوم  تلت   التي  العقود   في  المجتمع  في  تغلغل  الذي  الراديكالي

  كيفية   على  دامغة  أدلة  قدم  Verwey-Jonker  معهد   من  تقرير  وظهر  ،2019

 . فيها والبحث  السلفية ظاهرة فهم إساءة

  أنهم   على  جزائرية  أو  مغربية  أصول  من  الهولنديين  بالمسلمين  االستشهاد   تم

 مال   ورأس  عرقي  كمجتمع  التماسك  إلى  افتقارهم  بسبب   للخطر  عرضة  أكثر

  الضعيفة   المجتمعات   هذه  على   االستيالء  من  السلفيون  المجندون  تمكن.  اجتماعي

 أجندة   لصالح  واإلسالموفوبيا  التمييز  تصورات   واستغالل  باالنتماء  شعور  عن بحث ا

  الوطني   المنسق  اعتبرها  والتي  هولندا  في  السلفية  الجماعات   .بهم  الخاصة  التجنيد 

 ما   وأنها  الهولندي،  القومي  لألمن  تهديد ا  تشكل  واإلرهاب   األمن  لمكافحة   ديالهولن

 هولندا؛  في  المسلمين  اإلخوان  جماعة  أما.  الجهاديين  الستقطاب   قاعدة  تعد   زالت 

  المدن   على  اإلخوان  ستراتيجيةا  وتركز  هولندا  داخل  سرية   خاليا  عبر  تعمل  فهي

 . وروتردام  أمستردام وخاصة الكبيرة،

 2021 لعام التطرفو اإلرهاب مكافحة قوانين

 التنفيذ   ي ظهر  حيث   ،القومي   األمن  قوة  عوامل  الوقائية  التدابير  مفهوم  يعتبر

  المحتملة   األخطار  توقعات   تصبح  أن  يمكن.  المحتملة  بالتهديدات   الوعي  زيادة

ا  عامال    اإلسالمية  المجتمعات   داخل  من  الناشئة  األجهزة   تصرفات   في  محفز 

  عام   منذ   اإلرهاب   مخاطر  لمكافحة   الوطنية   االستراتيجية   أكدت   ،تاليوبال.  األمنية

  أهمية   على  اإلرهاب،  مكافحة  -  الهولندية  ت استخباراال   وكاالت   قبل  من  2016

 رئيسية   هدافأ  خمسة  على  الضوء  تسليط  تم  اإلجراءات   هذه  مثل  في  المرونة

 منع   (2)  راقبة؛الم  خالل  من  المحتملة  هجمات ال  على  التعرف  :( 1)   الوقائي  للتدخل

 وقوع   حالة  في  األمثل  ستعداد اال  (4)  ؛والممتلكات   األفراد   حماية  (3)  المتطرفين؛

 . للمتطرفين  القانونية والمالحقة  الديمقراطية على الحفاظ (5) ؛هجوم

  2020  فبراير  10  في  ،(AIVD)  العام  واألمن  المخابرات   جهاز  مدير  أعلن

 المتطرفة  الجماعات  قبل من ستثمارها تم د ق  المسلم للشباب  االجتماعية" العزلة" أن

 وأساليب   وسائل"  الجهادية"  ةالسلفي   الجماعات   هذه  وتعتمد ".  الجهادية "  السلفية"

  تقديم   وأ "  دراسية"  حلقات   تشكيل  خالل  من  وذلك  ،مستقبال    تائجبن  لهم  تيأ تعمل  

 الهدف  لكن  دروسهم،  في  ومساعدتهم  اللغة  والقاصرين  الصغار  بتعليم  المساعدة

 لىإ  بعد   من  ايتحولو  لكي  الصغار   وتلقين"  أدمغة  غسل"   هو  الجماعات   لهذه  الحقيق

 . أوروبا في الديمقراطية نظمةلأل مناهضين

  فرصة "  بسبب   2013  عام  منذ "  كبير "  عند   هولندا  في  التهديد   مستوى  ظل

..  (NCTV)  اإلرهاب   ومكافحة  لألمن  الوطني  للمنسق  وفق ا  ،"للهجوم   حقيقية

 الهولنديين   المواطنين  ومنع  المحلي  التطرف  لمواجهة  إلجراءاتا  من  سلسلة   أقرت 

. الجهاد   في  المشاركة  بعد   هولندا  إلى  العودة  من  أو  أجانب   مقاتلين  يصبحوا  أن  من
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  لإلرهابيين   السفر  وجوازات   المواطنة  تقيد   صرامة  أكثر  تشريعات   الحكومة  سنت 

 . المعروفين والعائدين

 بلجيكا

  والمتابعة   اإلشراف  بقضية   يتعلق  فيما  اءاتهاإجر  البلجيكية  الحكومة  عززت 

  أو   لألئمة  بالنسبة  سواء  المحتمل  التطرف  لمحاربة  أمنية  تحقيقات   خالل  من

 شكك  فقد   األحداث   هذه  خضم  وفي  المساجد،  في  األجنبي  النفوذ   وضد   للمصلين

  المساجد   ببعض   الحكومة  اعترافات   في"  هومانس "  الفلمنكي  اإلقليمي  الوزير

  : بها معترف ا مسجد ا 87 هناك كان إذ  لوفين، في اإلحسان بمسجد  فاالعترا وسحب 

 فهناك  بعض   وحسب   بروكسل،  في  21و  فالندرز  في  27و   لونياأو  في  منها  39

 . بلجيكا في مسجد  300

  الحكومة   أوضاع  رسمي  تقرير  في  األمريكية  الخارجية  وزارة  ناقشت 

ا  د شه  2019  عام  أن  إلى  مشيرة  التطرف،  مواجهة   في  البلجيكية   لقدرة   تطوير 

 تنفيذ   نسب   تضاؤل  في  ظهر  ما  وهو  الملف  هذا  على  السيطرة  إحكام  على  الدولة

  الداخلية   بالقوانين  تتعلق  إشكالية  البالد   تواجه  حين  في  بالداخل،  اإلرهابية  العمليات 

  التحقق   يصعب   أسانيد   تطلب   التي  الحاالت   لبعض   وفق ا  اإلرهابيين  لمعاقبة  وإعاقتها

 . دقتها من

 والمعوقات الحماية أليات - بلجيكا في دماجاالن

  أطلقتها   والتي  ،2019  عام  في  بلجيكا   في  لإلمام   األولى  التدريبية  الدورة  بدأت 

  للجاليات   الممثلة  الرسمية  الهيئة   –  اإلسالمية   التنفيذية  السلطة  بمعية  لوفين   جامعة

  الهولندية   نباللغتي   الدورة  تقدم  إذ   الفيدرالية،  والحكومة  –  البالد   في  المسلمة

  وحين   الالهوتي،  التدريب   من  سنوات   4و   الجامعة  في  سنتين  مدة  والعربية،

 وقد   هذا  الفيدرالية،  الحكومة  من  شهادة  على  األئمة  يحصل  الخريجين  من  االنتهاء

 في   أخذت   التي  للجنة  البرلماني  التقرير  في  البداية  في  األئمة   تدريب   موضوع  أثير

  من   وتأمل  ،2016  مارس  في  وزافنتيم  بروكسل  في  اإلرهابية  الهجمات   اعتباراتها

  البلجيكيين   تطرف   من   كبير  بشكل  والحد   األجنبي  اإلسالمي  النفوذ   منع  ذلك  خالل

 .الخصوص  وجه  على المسلمين

 بلجيكا في المتطرف اليمين

  الغربية   أوروبا  في  المتطرف  اليمين  أن  البلجيكية  لالستخبارات   تقرير  كشف

  بأمر   بدأت   المتطرفة  مجموعاته  بعض   قيادات   أنو  أنشطته،  نمط  بتغيير  بدأ

 . قانونية غير أو قانونية بطرق  أسلحة وحيازة الرماية على  بالتدريب   عناصرها

  اليمين   أنصار  أن  إلى  التقرير  ولفت   بنيته  في  جذرية  تغييرات   إلى  باإلضافة

  بأن   التقرير  ونوه.  العنف  يتبنون  وأنهم  بالنازية،  إعجابهم  يخفون  ال  المتطرف

  اليمين   خطابات   من  صعدت   اإلنترنت   ومواقع  االجتماعي  التواصل   ائل وس
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 .جدد  مؤيدين وكسب  الدعاية في مهمة وسائط وباتت  المتطرف،

 بلجيكا في السياسي اإلسالم

  تتعلق   أمور  بسبب "  فرنسا  في  لإلسالموفوبيا   لمناهض ا  التجمع"  منظمة   حل   تم

  أخرى   مرة  المنظمة  ودت عا   الحل  بعد   الجمهورية،   قيم   ومعاداة  الكراهية  بنشر

 المناهض   التجمع"  هو  جديد   اسم  تحت   2021  فبراير  في  بروكسل  من  للظهور

 ". أوروبا  في لإلسالموفوبيا

  اإلخوان   تنظيم  أذرع  إحدى"  لإلسالموفوبيا   المناهض   التجمع"  ويعتبر

  بالمعادية   األوروبية  الحكومات   سياسات   المنظمة  تصف  ما  اوغالب  .  المسلمين

  من   يعتبر  والذي  األوروبية   للمجتمعات   موازي   مجتمع  إنشاء  ةلمحاول  لإلسالم

 . المجتمعي والتعايش االندماج عوائق

 التقييم

  مصادر  وجود   مع  2022  العام  خالل  كبير  تهديد   مصدر  اإلرهاب   سيبقى

  المتوقع   من  بات .  اإلرهابية  والمخططات   العمليات   وتطوير  التطرف  لنشر  ةجديد 

  قوانين   بين  الثغرات   لسد   جديدة  وقوانين  عات تشري  والسويد   بريطانيا  تشهد   أن

  المتطرفة   اإلسالموية  الجماعات   بأنشطة  يتعلق  فيما  واإلرهاب   الكراهية  جرائم

  عام   خالل  السياسي  اإلسالم  تيار  بأنشطة  يتعلق  فيما  إضافية  وإجراءات   وتدابير

 . والتطرف  اإلرهاب   لمكافحة  الشاملة  األوروبية  االستراتيجية  مع  بالتزامن  2022

  الممثلة   الكيانات   من  العديد   حظر  يتم  أن  2022  عام   خالل  كبيرة  احتمالية   توجد 

 . المسلمين اإلخوان تنظيم رأسهم وعلى السياسي اإلسالم لتيار والداعمة

  2022  عام   خالل  والسويدية  البريطانية  لألجهزة  األمني   التأهب   حالة  ستزداد 

  تعرضت  التي األخيرة الهجمات  بعد   سيما ال األمنية، لسياساتها الحكومتان وستشدد 

 باإلرهاب   المدانين  مراقبة  من  األمنية  واألجهزة  الشرطة  وستعزز  بريطانيا  لها

 .كبير قلق مصدر  وتعتبرهم ،المتطرفة بالجماعات  المرتبطين همعن المفرج

  بريطانيا   في  المتطرف  لليمين  اإلعالمية  والخطابات   الدعاية  إلى   بالنظر

  عام   خالل  امطرد    انمو    اليميني  التطرف  يشهد   أن  لالمحتم   من  أنه  نجد   والسويد 

  موجة   لتصاعد   احتمالية   هناك  أن  ونجد .  والمراهقين  األطفال  فئة  في  خاصة  2022

  والمراهقين   األطفال  فئة  بين  خاصة  51  عام  خالل  العنكبوتية  الشبكة  على  التطرف

  التي   يةالرئيس  األساليب   بعض   من  المتطرف  لليمين  المنتمين  تطوير  إلى  باإلضافة

 . المحتملين للمجندين المباشرة والرسائل الدعاية في يستخدمها

  انتشار   لمكافحة  متتالية   إغالق  عمليات   والسويد   بريطانيا  شهدت   حالة  في

  الشباب   إلى  اإلرهابيين   من   الرقمي  الوصول  سيسهل  ذلك  كورونا  فيروس

  بشكل   ةالمتطرف  اليمينية  الجماعات   تحاكي  أن  المتوقع  من  وبات .  واستقطابهم

  إرهابية   عمليات   لتنفيذ   اإلسالمويين   المتطرفين  وتكتيكات   أساليب   متزايد 
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 مواجهات   هناك  تكون  أن  يستبعد   وال.  المحتملين  المتطرفين  وتجنيد   واستقطاب 

 . اإلسالميين والمتطرفين المتطرف اليمين من المتطرفين بين مباشرة

  الحماية   أنظمة  يربتطو  والسويدية  البريطانية  الحكومة  تقوم  أن  المؤكد   من

  الستهداف   مواقعها  استخدام  المعادية  والدول  القراصنة  على  تصعب   التي  الرقمية

 .أخرى مواقع في وخبراء ودبلوماسيين وباحثين أكاديميين

  ومسئولين   والمخابرات   الشرطة  أجهزة  بين   التعاون  تعزيز  ينبغي  لذلك

  تأهيل   إلعادة  لتركيزل  وناجعة  فعالة  برامج  وإطالق.  ضائيالق  النظامو  بالحكومة

 التي   المخاطر  لتقليل  الصلة  ذات   واألنشطة  اإلرهاب   في  تورطوا  الذين  أولئك

 . يمثلونها

  اليقين   عدم  أوجه  من  العديد   هناك  يزال  ال  ،نهايته  من  2021  العام  اقتراب   مع

 . والنمسا ألمانيا على  رهابيةاإل بالتهديدات   يتعلق فيما

  المتشددة   والجماعات   داعش،  تنظيم  الياخ  تفكيك  يف  األلمانية  السلطات   نجحت 

  الخطرين   اإلسالميين  عدد   ينخفض   لم  المحتملين،  اإلرهابيين  ترحيل  مساعي  ورغم

  فيه   دعت   وقت   في  ،خطيرة  جرائم  ارتكابهم  امتوقع    بات   حيث .  ألمانيا  في  اأمني  

 مستقبال    يطرح  مما.  الصدد   بهذا  وقائية  إجراءات  إلى  األلمانية  االستخبارات 

  الجماعات   زالت   ما  .ألمانيا  يف  األمنية  السلطات   على   كبيرة  أمنية  ت تحديا

  يزال   وال  ألمانيا،  في  اتدريجي    انفوذه  توسع  ألمانيا  في  المتطرفة  اإلسالموية

 إحباط   من  ويتضح.  واالستقطاب   للتجنيد   األساسي  المصدر  هم  يونالجهاد   السلفيون

  على   دوافع  لديهم  المتطرفة  ت الجماعا  أن  اإلرهابية  للمخططات   األلمانية  األجهزة

 األجهزة  وتصف.  اإلرهابية  الهجمات   مؤشر  انخفاض   رغم  إرهابية،  هجمات   تنفيذ 

ا  األسرع  التيار  بأنه  ألمانيا  في  السلفي  المشهد   اتيةاالستخبار   مجموعة   في  نمو 

 .المتطرفة الجماعات  من واسعة

 المعيار  كان  الذي  ،اإلسالمي  اإلرهاب   مع  فقط  التعامل  ألمانيا  على  يتعين  ال

  العنف   مع  اأيض    ولكن  ،األخيرة  السنوات   في  األوروبية  األراضي  على  السائد 

 .المتصاعد  المتطرف اليميني

  التي   اإلسالموية   والجماعات   المتطرفة  اليمينية  الجماعات   فكي  بين  النمسا  تقع

  النمسا   في  ارسمي    اإلخوان  تنظيم  حظر  الرغم  يفعل.  المجتمعية  للقيم  اتهديد    تمثل

 في   ساهمت   صفوفها   في  وتجنيده  الشباب   استقطاب   خالل  من  السابقة  ممارسته  لكن

 .مواز مجتمع خلق

  جانب   في  سيما  ال  الحالية  القانونية  المنظومة  بتبني  والنمسا  ألمانيا  استمرت   إذا

  اليمينية   الجماعات   فإن  معينة،  أيديولوجيات   ذوي  لألشخاص   الممنوحة  الحريات 

 التعايش   بقيم  والتالعب   العنف  لممارسة  خصبة  اأرض    مستقبال    ستجد   المتطرفة

  المجتمعي   لألمن  التدريجي  التدمير  من  وستتمكن  أوروبا،  داخل  المتبادل  واالحترام
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 . األوروبي

  لخطاب   السلبية  التأثيرات   مواجهة  والنمساوية  لمانيةاأل  السلطات   على  يينبغ

 اإلنسان،   حقوق  ترامواح  الجيدة  والحكامة  الديمقراطية  قيم  ترسيخ  عبر  الشعبوية

 مواقع   ومراقبة  والالجئين،  بالمهاجرين  األمنية  والتحديات   لألزمات   حلول  وإيجاد 

 . للكراهية تدعو  يالت العنصرية التعليقات  وحذف ياالجتماع التواصل

  الوباء   صاحبت   التي  رانيةالسيب  التهديدات   خطورة  تزايد   على  2020  عام  دل ل

  والمؤسسات   الصناعية  والمنظمات   الحكومية  ت الوكاال  لتطال  والنمسا  ألمانيا  في

  والكبرى   والمتوسطة  الصغرى  والدول  والشركات   األفراد   وي ستهدف  الصحية،

  والمتاجرة   والقرصنة  االختراق  وسبل  الفدية  برمجيات   وت طور  تمييز،  دون

  الحكومية   الحماية  وجهود   ناحية،  من  المتاحة  الفرص   تعدد   ورغم.  وبيعها  بالبيانات 

  األكثر   هو  المستخدمين  بيانات   على  الصراع  يظل  ثانية،  ناحية  من  والدولية

 .ااحتدام  

  جهزة أ  استغلت   الداخل،  من  امجتمعي    التطرف  محاربة  على  هولندا  ركزت 

 آليات   وأنشأت   الهولندي،  العادي   المواطن  تعاون  االستخبارات   وكذلك  الشرطة

  و أ  لتطرف ا  حاالت   رصد   أجل   من  منطقته،  في  كال  المواطنين  مع  للتواصل

 تواجد   من  ناهيك  السكنية،  خاصة  هولندا  حياءأ  تدخل  التي  الغريبة  العناصر

 الكاميرات   منها  حمةد المز  الهولندية  الكبيرة  المدن  في  والبشرية  الفنية  المراقبة

 المعالجة  نهأب  فيوص  ما  وهذا  ،اإلجراءات   من  وغيرها  والبايومترية  الحرارية

  كثر أ  والمدرسة،  سرواأل  فراد األ  بين  ما   ونبالتعا  يأ  التطرف  محاربة  في  األفضل

 .هولندا أمن لىإ ميزة يعتبر وهذا األرض  على القوات  نشر من

  لترتيب   احتماليات   من  عنها  انبثق  وما  الحالية  الظروف  تفرض   بلجيكا  وفي

 االستعداد   بلجيكا  في  األمني  النظام  على  المنطقة  في  اإلخوان  جماعة  أوضاع

  التي   اإلشكاليات   معالجة  ضرورة  مع  المتطرفة،  ات للجماع  ضراوة  أكثر  لمواجهة

 . المطروحة  المخاطر مع الكامل التفاعل على السلطات  قدرة من تحد 
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  الجماعات أبرز - أوروبا داخل من التطرف محاربة

 والمعالجات المتطرفة
 

 المتطرفة للجماعات  الخارجي التمويل  تحديات   - ألمانيا 
  وأبرزها   السياسي   اإلسالم  جماعات   وليةود   قليميةإ  سياسية  طرافأ  ترعى 

  خطورة   ذلك  ويمثل  والهوية،  الفكر  متشابهة  تنظيمات   من   عنها  ينبثق  وما  اإلخوان

  ذات   وثقافية  دينية  لمؤسسات   الم حتضن  األلماني  النظام  وسالمة  أوروبا  أمن  على

 التركي   االتحاد   مثل  أردوغان  طيب   رجب   التركي  الرئيس  بحكومة  وثيق  ارتباط

 قائمة  إلى  المساجد   وتنضم  ،غوروش  ومللي  )ديتيب(  الدينية  للشؤون  مياإلسال

  جديدة  مساجد   تشييد   عبر  برلين  في  اختراقها  تركيا  تحاول   التي  الدينية  الكيانات 

 .عليها  القائمين األئمة ورعاية

 ألمانيا  في التطرف جمعيات تمويل

  يل تمو   عن  تكشف  )وثائق  بـ  المعنون  تقريره  في  نيوز  سكاي  موقع  كشف

  تمويل   تستخدم  نهاأ  2020  يوليو  27  في  ألمانيا(  في  ةمشبوه   قطرية  جمعيات 

 نحو   اإلخوان  مخطط  نشر  أجل  من  ألمانيا  في  اإلخوان  لجماعة  التابعة  المراكز

 . الخاصة ألجندتها وفق ا ديني حكم عبر العالم قيادة

  يورو   مليون  72  حوالي  أنفقت   الخيرية  قطر  جمعية  أن  إلى  التقرير  وأشار

  دعمت  كما  ألمانيا،  في  اإلخوان   لجماعة  تابع  ديني  ومركز  مسجد   140  ىعل

 ألف   300و   مليون  بحوالي  شتوتغارت   مدينة  في  لإلخوان  دينية  لجمعية  مشروع

 لغزو   الداعية  القرضاوي  يوسف  كتب   على  تعتمد   الجمعية  هذه  أن  إلى  الفتة  يورو،

 . منهجها إلى الدعوة في أساسية كمادة أوروبا

  300  ومنحت   لإلسالم،  ميونخ  منتدى  في  يورو  ألف  96  خيريةال  قطر  ودفعت 

  يورو   ألف  400  تقديم  جانب   إلى  بألمانيا،  مدينة  في  المساجد   ألحد   يورو  ألف

  جمعية   لصالح  يورو  ألف  400و  مليون  4  وإنفاق  برلين،  في  السالم  دار  لمسجد 

 فوعات المد   أن  إلى  أشار  الذي   نيوز  سكاي  لموقع  وفق ا  برلين،  العاصمة  في  دينية

 . 2016 في إنفاقهم وتم  يورو مليون 5 بلغت  المذكورة األربع للجهات 

  النهاية   في  يخدم  بما  ألمانيا   بداخل  اإلخوان  جماعة  نفوذ   في  تنامي ا  هذا  ويعد 

 يعرض   وكذلك  األوروبي  االتحاد   أمن  ويهدد   المنطقة  في  اأيدلوجي    الشركاء  مصالح

  بعض   من  والتمييز  الضطهاد ل  المتطرفة  للجماعات   المنتمين  غير  المسلمين

 . محتمل خطورة مصدر كونهم المواطنين

 التركية  االستخبارات ومواجهة  ألمانيا في اإلرهاب مكافحة 

  رجب   التركي  الرئيس  إن  2020  يونيو  في  اإلخبارية  نيوز  سكاي  شبكة  تقول
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وجت   بالبالد،  معارضيه  على  للتجسس  ألمانيا  مساجد   يستخدم  أردوغان  طيب   ور 

  حول   (ZDF)  تدعى  ألمانية   قناة  قدمته  استقصائي  تحقيق من  كجزء  مات المعلو  هذه

 . ببرلين  أردوغان نفوذ 

  16  في  يقعون  مسجد   900  إدارة   على  تشرف  )ديتيب(  أن  إلى  الشبكة  وتشير

  لهذه   األئمة  تعيين  عن  المسؤولة  هي  التركية  االستخبارات   وأن  بألمانيا،  والية

  من   تتم  التي  التجسس  عمليات   وأن  ألردوغان،  الداعمة  الشخصيات   من  المساجد 

  مباشر   بتعاون  تكون  )ديتيب(  تديرها  التي  الدينية  والمراكز  بالمساجد   العاملين  قبل

  وفق ا   ألمانيا،  في  للتجسس  بشبكة  العاملين  عدد   وبلغ  تركية،ال  االستخبارات   مع

 . شخص  8000 نحو االستقصائي، التحقيق لمعلومات 

  قبل   من  تهديدهم  جرى  ألردوغان  نلمعارضي  شهادات   إلى  التحقيق  ويلفت 

  األلمانية   السياسية  أعربت   كما  التركي،  الرئيس  انتقاد   في  االستمرار  حال  في  األئمة

  عن   داجدلين  سيفيم  بالبوندستاج،  اليسار  حزب   وعضوة  التركي  األصل  ات ذ 

  الحكومة   مطالبة  أردوغان،  لصالح  برلين  في  تدار  تجسس   شبكات   من  تخوفها

  تهديد   على  التركي  للرئيس  الم شجعة  السياسات   تجاه  ذرالح  بتوخي  األلمانية

 . المجتمع

 المتطرفة  الكيانات حظر

  تحولها ب   تشتبه  التي  الدينية   المواقع  ضد   وتقصي  تفتيش  حمالت   ألمانيا  تشن

 المصدر،  ومجهولة  خفية  لتمويالت   مشبوهة  عمليات   ةإدار   أو  للتطرف  نشر  لمركز

 مسجد   لمداهمة  شرطي  150  من  يةأمن  حملة  السلطات   شكلت   2020  أكتوبر  وفي

  انتشار   خالل   التبرع  عمليات   طالت   مالية   شبهات   في  للتحقيق  برلين  في   موالنا

  نشرته   لتقرير  وفق ا  يورو،  لفأ  70  نحو  المبالغ  قيمة  ووصلت   كورونا،  فيروس

 ..بأحذيتهم  برلين  مساجد   أقدم   مونيقتح  ألمانيا  اشرطي    150)   بعنوان  اليوم  روسيا

 . )!تدين وتركيا

  برلين   بالعاصمة  كروزبرج  بمنطقة  آخرين  متجرين  داهمت   األمنية  الحملة  نإ

 إلى   باإلضافة  الوثائق،  وبعض   يورو  7000  قيمته  بهما   مالي  مبلغ  وصادرت 

  المتجرين   هذين  على  القائمين  أن  السلطات   وتعتقد   أشخاص   ثالثة  احتجاز

  مشتركة   عملية  وأنها   موالنا،  بمسجد   بهم   بالمشتبه  عالقة  على   عليهم   والمقبوض 

 . كورونا بتبرعات  التالعب  خاللها جرى

  في   المشبوهة  والتمويالت   إيران  جمعيات   لملف  أمني   حسم   2020  العام  شهد 

 مسجد ا   30  الشرطة  داهمت   مايو  وفي  هللا،  حزب   لجماعة  برلين  حظر  بعد   البالد 

ا   يء الش  ذات   وهو  لبنان  في  الحزب   عناصر  إلى  األموال  جمع  بشبهة  دينية  ومركز 

 تابعة مساجد  إلى إضافة السلطات، قبل من غلقه قبل المصطفى مركز به اتهم ذيال

 .ودورتموند  ومونستر  برلين العاصمة في إليران
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ا   2021  فبراير  في  األلمانية  الحكومة  وأصدرت    الجهاد  جماعة  ضد   حظر 

 المتطرفة  البؤر  من  الجماعة  وتعد   برلين(،  )توحيد   بـ  والمعروفة  ببرلين  السلفية

 قوات   شنت   ذلك  خلفية  وعلى  المتطرفة،  واأليدلوجية  داعش  بتنظيم  عالقةال  ذات 

  عناصر   ضد   وبراندنبورغ  برلين  في  مداهمات   2021  فبراير  25  في  الشرطة

 .(DW) لشبكة وفق ا  بهم، مشتبه وجمعيات 

 الدينية  للمؤسسات الخارجي التمويل

  من  تحفظ ا  يا ألمان  في  والثقافية  الدينية  المؤسسات   تجاه   أردوغان  نفوذ   يتسبب 

  حزب   عن  األلمانية  النائبة  قالت   إذ   اإلعالمية،  والكيانات   األحزاب   بعض   قبل

  هي   أردوغان  من  المدعومة  الشبكة  إن  :2020 أكتوبر في  داجديلين،  سيفيم  اليسار،

  الدعم   تقديم  من  بدال    تفكيكها  الحكومة  على  ويجب   البالد   أمن  تهدد   متطرفة  شبكة

  التركي   اإلسالمي  لالتحاد   التركية  الحكومة  من  وعةالمدف  التمويالت   رافضة  لها،

  بعنوان  2020  نوفمبر  17  في نيوز سكاي شبكة نشرتها لتصريحات  وفق ا )ديتيب(،

 . (وجاسوسية إرهاب ..  الغرب  في األتراك )األئمة

  اإلنفاق   وجعل  للمساجد   الخارجي  التمويل  لوقف  اقتراحات   ألمانيا  تناقش

ا  الستغالل   منع ا  األلمان  غير  لتبرعات   الحاجة  دون  فقط  الداخل  أموال  على  مقتصر 

  الساسة  يراجع  ولذلك  التجسس،  أو  المتشددة  لوجيات واأليد   نشر  في  الدينية  المنابر

 .الخارجي التمويل من يحد  المساجد  لضريبة قانون مشروع

  ينس  المسيحي،  الديمقراطي  االتحاد   وعضو  األلماني  الصحة  وزير  ويقول

  كانت   إذاشرط  ب  يرتبط  أن  البد   الدينية  والجمعيات   للمساجد   الدعم  تقديم  إن  :شبان 

  عربي   مجتمع  أو  البالد   في  تركية  جالية  مجرد   أم  ألمانيا  من  اجزء    نفسها  تعتبر

 .للمساجد  الخارج تمويالت  منع في بالصرامة بالده مطالب ا منفصل،

 بالده  أن  من  لدوتشيه،  طبق ا  ،2020  نوفمبر  12  في  األلماني  الوزير  وحذر

  مع   التعامل  في  الخاطئة  السياسات   بسبب   اإلسالموية  لنمو   خصبة  أرض   صبحت أ

  جهات  من اعتمادهم وليس  بنفسها لألئمة برلين تدريب  ضرورة على وشدد الملف،

 . عدمه من األخرى األديان ازدراء أو العنصرية يؤيدون كانوا ما إذا لتتأكد  أخرى

 ألمانيا  في اإلرهاب مكافحة سياسات إلى تقييم

 The Institute of World Politics  الدولية  السياسات   معهد   وليق

 وتمويل   المساجد   استخدمت   تركيا  إن   :2021  يناير  في  دراسة  في  بواشنطن 

  لتأصيل   مدخل  هم  خاللها  من  المدربين  األئمة  وأن  بألمانيا،  للنفاذ   الدينية  المراكز

 ظل   في  منيواأل  المجتمعي  الترابط  على  سيؤثر  ما  برلين  في  التركية  الهوية

  تبني   إلى  األلمانية  الحكومة  تحتاج.  أردوغان  يقودها  مشبوهة  تجسس  عمليات 

  الدينية   والمراكز  بالمساجد   التركية  االستخبارات   نفوذ   لتقويض   حقيقي  برنامج

  السياسي   الضغط   أو  استقرارها  ضرب   اليسير  من  منطقة  إلى  البالد   تحول   لتفادي
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 . عليها

 

 الداخل  من  العنيف، لتطرفا مواجهة  استراتيجيات - فرنسا
ا   تحوال    شهدت   التي  األوروبية  الدول  من  فرنسا  تعد    تيار   مع  التعامل  في  كبير 

  ارتبط   وما  البالد   ضربت   التي   العنيفة  الهجمات   لسلسلة  كنتيجة  وذلك  ،اإلسالموية

  األمر   ،الكاريكاتيرية  للرسوم  الممنوحة  الحريات   حول  سياسية  خطابات   من  بها

 . باريس في الكراهية مشاعر  لتأجيج تركيا  سيما ال  المناوئة ولالد  استغلته الذي

 التطرف  لمواجهة واإلغالق الحظر
 في  أسهمت   2020  عام   بنهاية  فرنسا  ضربت   التي  المتوالية  الهجمات   إن

  باعتبارهم   اإلخوان   فيهم   بما  السياسي   اإلسالم  لجماعات   الفرنسية  النظرة   تطوير

 جمعيات   حظر  شملت   قرارات   في  تبلور  ما  ةالمتطرف  للجماعات   الرئيسية  الحاضنة

 . األخيرة فرنسا هجمات  منفذي مع تعاطف ا أبدت  مساجد  وإغالق  دينية

  اإلخوان من القريبة الجمعيات حظر :أوال
 التي  ياسين  الشيخ  جمعية  2020  أكتوبر  22  في  الفرنسية  الحكومة  حظرت 

  صفريوي   الحكيم  عبد   مديرها  مع  والتحقيق  حلها  وقررت   2004  في  تأسست 

  باتي   صموئيل  الفرنسي  المدرس  رقبة  وقطع  قتل  عملية  في  االشتراك  في  لتورطهم

  اعتراض   بعد   للشيشان   أصوله  تعود   شاب   مهاجر  يد   على   2020  أكتوبر  16  في

  في   اإلسالمي  للدين  مسيئة  كاريكاتير  صور  باتي  عرض   على  األمور  أولياء  بعض 

 .الدراسية الحصص  إحدى

  سكاي  لشبكة  وفق ا  اإلخوان،  جماعة  من  المقربة  ية الجمع  بأن  الحكومة  وتعتقد 

  وتنشر   الفرنسية  الجمهورية  قيم   مع   متوافقة  غير  أيدلوجية  نشر  على  تعتمد   نيوز،

 حل   قرار  بأن   أتال  غابريال  فرنسا،  حكومة  باسم   المتحدث   صرح  إذ   الكراهية،

 ووالد   صفريوي  اشترك  كما  للعنف  البعض   تبني  في  منهجها   إلدانة  جاء  الجمعية

  اإلنترنت   على   فيديو   مقاطع  عرض   في   المقتول  المدرس  بمدرسة  الطالبات   إحدى

 له   تعرض   فيما  مباشر  تأثير  لها  كان  المقاطع  هذه  وأن  باتي،  صموئيل  لمهاجمة

 .باتي

 السلفيين مساجد إغالق :ثانيًا
 في  بانتان  مسجد   بإغالق  بفرنسا   اإلداري   القضاء  من  حكم  المواجهة  شملت 

  صموئيل   قتل  في  أسهمت   لبيانات   بالترويج  التهامه  شهور  6  لمدة  باريس  العاصمة

  حين   في  االجتماعي،  التواصل  بمواقع  صفحته  على  بثها   فيديو  مقاطع  عبر  باتي

  فور   بالحادثة  ندد   أنه  مؤكد ا  القرار  على  حنيش  محمد   المسجد   مسؤول  اعترض 

 .المسجد  ضد  الصادر الحكم على  استئناف سيقدم وأنه وقوعها

  وزير   من  توجيه  بعد   مساجد   9  إغالق  2021  يناير  16  في  فرنسا  وأعلنت 
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  مبادئ   مع  تتنافى  قيم  لنشر  استخدامهم  عدم  من  للتأكد   مسجد ا  18  بمراقبة  الداخلية

  المساجد  إغالق  أن  تويتر  على  دارماتان  جيرالد   الداخلية  وزير  وكتب   فرنسا،

  نزعة ال  لمواجهة  ماكرون  إيمانويل  الرئيس  تعليمات   إطار  في  يأتي  التسعة

 . اإلسالموية الجماعات  بعض  لها يروج التي نفصاليةاال

 لتغريدات   وفق ا  المراقبة،  تحت   مسجد ا  76  وضع   شملت   الحكومة  إجراءات   إن

  بعض   ترحيل  السلطات   قررت   كما  اليوم،  روسيا  نقلتها   التي   الداخلية   وزير

  مع   تعاطف  أو  اإلسالموية  األفكار  مع  توافق ا  أبدوا  الذين  المهاجرين  من  المتطرفين

  الروابط   ذات   سيتي  بركة  جمعية  السلطات   حلت   كما  األخيرة،  الهجمات   تنفيذ 

  جماعة   من  القريبة  بفرنسا  اإلسالموفوبيا  ضد   التجمع  جمعية  وحلت   السلفية،

   .اإلخوان

   اإلسالموية والتيارات فرنسا مواجهة مدخالت أبرز
  البالد،   في  التطرف  منابع  لمواجهة  اتجاهات   عدة  الفرنسية  الحكومة  اتخذت 

  تترعرع   التي  القواعد   إلى  لتصل  بها  المشتبه  للكيانات   والحظر  اإلغالق  جاوزت ت

 الدول   الستخبارات   كمداخل  أو  جدد   عناصر  مستقطب ا  اإلسالموية   الجماعات   عليها

 .المجتمع استقرار يهددون عمالء لتوظيف

 الخارجي الدعم وإيقاف األئمة تدريب 
  في   الدينية  والجمعيات   اجد المس  على  السيطرة  أجل  من  لسنوات   تركيا  عملت 

 تتجه   فرنسا  نإف  ألمانيا  في  جمود   من  الملف  هذا  يعتري  ما  عكس  وعلى  أوروبا،

  على   سيطرتها  وتقويض   لمساجدها   أنقرة  اختراق  إليقاف  حاسمة  خطوات   نحو

 . الدينية الجمعيات  مناهج

  أي  ومنع  الخارج  من  األئمة  استقدام  وقف  2020  عام  بنهاية  باريس  وقررت 

  ومراجعة   األئمة  شؤون  إلدارة  جديدة  هيئة  وتشكيل  الملف،  مع  التعامل  من  دولة

  رؤساء   وقدم  متطرفة،  لوجيات وأليد   تبنيهم  عدم  من  للتأكد   ومناهجهم  أفكارهم

  الوطني   )المجلس  وهي  اإلدارة  هذه  لتأسيس  المطلوبة  الوثائق  الديانة  مجلس

 .والخطباء األئمة اعتماد  عن  مسؤوال   سيصبح والذي لألئمة(

 وجه  ماكرون  إيمانويل  أن  2020  نوفمبر  23  في  نيوز  سكاي  شبكة  نقلت و

 حد   لوضع  والدعاة  والخطباء  األئمة  لتدريب   اإلسالم  لعلوم   العلمي  المعهد   بإنشاء

ا  151  لديها  )ديانات(  بتركيا  الدينية  الشؤون  فرئاسة  الخارجية،  للتدخالت    في   إمام 

ا  120  ويوجد   أنقرة،  من  أجورهم  وت رسل  فرنسا  مساجد    من   30و  الجزائر  من  إمام 

  لهم  األخير هو 2024  عام  وسيكون األجانب  األئمة استقدام فرنسا وأنهت  المغرب،

 . فعلي ا المتواجدين فترات  إلنهاء

 الجمهورية  مبادئ احترام
 بأغلبية  2021  فبراير  16  في  الوطنية  الجمعية  في  فرنسا  نواب   اعتمد 

https://www.europarabct.com/%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d8%a7-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d9%88-%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d9%88/
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  إيمانويل   الرئيس  طرحه  ريةالجمهو  مبادئ  لتعزيز  قانون   مشروع   األصوات 

  لدستور   مخالفة  رؤى  لتبنيهم  لإلسالمويين  االنفصالية  النزعة  لمواجهة  ماكرون

  الوطنية   الجمعية  نواب   :)فرنسا   بـ  المعنون  24  فرانس  تقرير  وبحسب   البالد،

  348  أيد   ("االنفصالية   النزعات "  مكافحة  قانون  مشروع  أولى  قراءة  في  يقرون

 ".اإلرهاب  مكافحة" ؛القانون لمشروع  األولى القراءة نائب ا

 وتشديد   تمويلها  ومراقبة  الدينية  الجمعيات   على  الرقابة   على   القانون   ويعتمد 

  يهدف   كما  اإلنترنت،  شبكة  عبر  الكراهية  مضامين  لمحاصرة  المتبعة  اإلجراءات 

 فرص   ويقوض   والثقافية،  الدينية   والمراكز  للمساجد   الخارجية  التمويالت   وقف  إلى

  وتقول   لإلسالموية،  المعروفة  األوجه  ويكافح  الدولة  ألجهزة  لمتطرفينا  انتماء

  الدولة   بين  فصل  الذي  1905  قانون  مع  يتشابه  الجديد   القانون  نإ  :24  فرانس

 .فرنسا لعلمانية وأسس والكنيسة

  استجابة   عن  يعبر  القانون  مشروع  أن  دارمانان  جيرالد   الداخلية،  وزير  ويرى

 قائال    اإلسالموية  الجماعات   إليه  تهدف  الذي  المجتمعي  االنفصال  لمواجهة  حقيقية

  تطرف   من  تنشره  وما  اإلسالموية  إن  :الوطنية  الجمعية  مناقشات   افتتاحية  أثناء

 الفرنسي   المجلس  أمهل  قد   ماكرون   وكان المواطنين،  وهوية البالد   وحدة  على  يؤثر

  يتعامل   الذي  ريةالجمهو  ميثاق  لقبول  ايوم    15  2020  نوفمبر   في  اإلسالمية  للعقيدة

 . القانون لمشروع كتمهيد  سياسي تنظيم وليس كدين اإلسالم مع

 األمنية  األدوار
  المتطرفين   لمواجهة  األمنية  الحمالت   من  الفرنسية  الداخلية  وزارة  كثفت 

  من   والتأكد   التفتيش  أجل  من   اليوم  في  مداهمة  20  إلى  أحيان ا  تصل  وكانت 

  تضمنت   األمنية  الجهود   إن.  المراكزو  الدينية  للجمعيات   الصحيحة  المسارات 

  فيه   تسببت   الذي  القصور  بمعالجة  األوروبي  االتحاد   ماكرون  إيمانويل  مطالبة

 مراجعتها  إعادة  إلى  داعي ا  شنجن  باتفاقية  الملتزمة  الدول  بين  الحدودية  االمتيازات 

 .القارة في اإلرهابيين لتنقالت  تمنحها  التي السيولة لتقويض 

  مكافحة   -  اإلسالموية  مواجهة  في  الجديدة  الفرنسية  تالسياسا  إلى  تقييم

 اإلرهاب 
 وهنا  ،الداخل  على  الملف  وقصرت   الخارج  من  أئمة  استقدام  فرنسا  أوقفت 

 منذ   بالبالد   زراعتها  اإلخوان  جماعة  استطاعت   التي  المؤسسات   مشكلة  تظهر

  انية واإلنس   اإلسالمية  للعلوم  األوروبي  المعهد   المجال  هذا  في  وأبرزها  ،سنوات 

(IESH)  في   لشبهات   2020  أغسطس  في   للتحقيق  خضع  والذي  ،باريس  في  

 جميع   ستواجه  وهل  الحقيقية  المعالجات   حول  تساؤالت   يطرح  ما  التمويل،

 ".اإلرهاب  مكافحة"  .إغالق ا الجماعة مؤسسات 

 اإلرهاب  مكافحة إجراءات نتائج تقييم - بريطانيا
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 بداخلها   يتمتع  التي  األوروبي  د االتحا  دول  أبرز  من   كواحدة  بريطانيا  ت صنف

  وتعد   المنطقة،  دول  من  غيرها   في  يجدوه  ال  قد   االحتواء  من  بقدر  اإلسالمويين

  الدينية   المؤسسات   من  اعدد    تمتلك  إذ   ذلك،  في  األبرز  هي  اإلخوان  جماعة

  حقيقي   تدخل  دون  الجماعة  أجندة  لتحقيق  المملكة  أرجاء  بين  ينتشر  واالجتماعية

 .الدولة أجهزة من

  التي   الكبرى  اإلرهابية  العمليات   عودة  مع  للتعامل  نموذجين  لندن  وأظهرت 

  مستوى   البالد   رفعت   فيينا  النمسا   بعاصمة  لهجوم  داعش  تنفيذ   فبعد   أوروبا،  ضربت 

  ن أ ب  باتل  بريتي  الداخلية  وزيرة   وصرحت   خطير،  درجة  إلى  اإلرهابي  التهديد 

  العام   الرأي  على  يجب   وال  البالد   أمن  لضمان  اإلجراءات   كل  ستتخذ   السلطات 

  مراجعة   أو  جماعة  أي  حظر  نحو   السلطات   تتجه  لم  ذلك  ومع   ذلك،  في  التشكيك

  ومنها   البريطانية  اإلعالم  وسائل  وانتقدت   فرنسا،  فعلت   كما  الجمعيات   عمل

 . اإلسالموية  الجماعات  تجاه الدولة من الفاتر التعامل التايمز صحيفة

   بريطانيا  في المتطرفة الكيانات أبرز
 اإلخوان جماعة
 في  واالجتماعية  الدينية  الجمعيات   من  اكبير    اعدد    اإلخوان  جماعة  تمتلك

  دراسة   عنها  تقول  والتي  ،(MAB)  بريطانيا  في  اإلسالمية  الرابطة   أبرزهم  ،البالد 

عن    والصادرة  Understanding Islamism - Policy Exchange:  بعنوان 

 المتحدة،  المملكة  في  للجماعة  مركز  لتمث  الرابطة  هذه  إن  في  البريطانيالمركز  

 . المنطقة في اإلخوان لتنظيمات  كبرى شبكة بناء استطاعت  (MAB) وأن

  أجندة   لخدمة  يعمل  الرابطة   أعضاء  أحد   التكريتي  أنس  أن  الدراسة  تذكر

  رئيس   عنها  قال  والتي  ،قرطبة   مؤسسة  تأسيس  واستطاع  ،بريطانيا  في  اإلخوان

 ، ىالدعو   وليس   السياسي  للعمل  ة طمح  نهاإ  :ن كاميرو  ديفيد   األسبق  الوزراء

 موحد   لسلوك  أنشطته   تشير  إذ   ،نباإلخوا   لعالقته  التكريتي   نفي   الدراسة  وتستنكر 

  الصندوق   اإلخوان  مؤسسات   وتشمل   اإلخوان،  لجماعة  الدولي  التنظيم  مع

  في   المتحدة  الواليات   قبل  من   ا إرهابي    والمصنف   والتنمية   لإلغاثة  الفلسطيني 

2003. 

 التحرير  زبح 
 بشكل  التحرير  حزب   أنشطة  حظر  عن  اآلن  حتى   المتحدة  المملكة  تعجز

  الحزب  تمويالت   كتعليق  عليه   للتضييق  الخطوات   بعض   تتخذ   ولكنها  كامل،

 أنشطته   لتوجيه  إعالمية  إدارة  التحرير  حزب   ويمتلك  البالد،  في  دينية  لمدارس

  ويحرض   البريطانية  مةللحكو  معادية  خطابات   الحزب   ويوجه.  ببريطانيا  وأتباعه

  الذي   التحرير  حزب   ويعد  للمسلمين،  معادية  باعتبارها   البالد   كراهية  على عناصره

  أيدلوجية   تأثيرات   عبر  اإلخوان  أنتجها  فكرة  1953  في  النبهاني  الدين  تقي  أسسه
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 .موحدة

  بريطانيا   في  اإلسالموية  الجمعيات   تمويالت   على  وقطر  تركيا  سيطرة  إن

 مثل   طهران  من  ت دار  المملكة  في  دينية  مراكز  لديها  إيران   نإ   بل  الوحيدة  ليست 

  ومؤسسة   مانشستر،  في  اإلسالمي  والمركز  ،(ICE)  إنجلترا  في  اإلسالمي  المركز

 . علي  اإلمام

 اإلرهاب  ملف مع التعامل  يةوازدواج البرلمان
 وتراجع   باالزدواجية  اإلسالموية   الجماعات   لقضية  البريطانية  المعالجة  تتسم

  اإلخوان   جماعة  بحظر  نيابية  مطالبات   البالد   فيه  تشهد   الذي  الوقت   فذات   ة،الفاعلي 

 موالية   أخرى  جماعات   مع  يتساهلون  النواب   فإن   عناصرها  على   الرقابة   وتشديد 

 . اإلخوان مع التعاون في تاريخ لديهم آخرين نواب  على عطف ا وذلك لها،

  الحكومة  إلى  سؤاال    روزينديل  أندرو  المحافظين،  بحزب   النائب   وجه

ا  البالد،  في  اإلخوان  جماعة  أنشطة  انتشار  حول  البريطانية  وزيرة   من  مستفسر 

  ظل   في  المتزايدة  اإلخوان  أنشطة   نحو   الوزارة  تقييمات   عن  باتل  بريتي  الداخلية،

  لوزير   ومستجوب ا  كورونا،  فيروس  انتشار  عن  الناتج   االقتصادي  الركود 

 مسارات  على الدولي االقتصادي لتراجعا نتيجة تقييم عن راب  دومينيك الخارجية،

 . العالم حول اإلخوان تنظيم  يمارسها  التي التجنيد 

  تخوفه   عن  ،2020  أبريل  29  في  نيوز  لسكاي  تقرير  بحسب   النائب،  وأعلن

  نتيجة   كورونا  فيروس  من  اإلخوان  جماعة  عليها  تحصلت   التي  االستفادة  من

  االنشغال  استغالل  عن  فضال    األموال،  وجمع  التبرعات   في  الجائحة  استخدام

  قاعدتها   وتوسيع  بريطانيا  في  الجماعة  وجود   لتطوير  الجائحة  بظروف   الحكومي

  جماعة   تصنيف  بسرعة  البريطانية   الحكومة  روزينديل  أندرو  وطالب   الشعبية،

 .الدولي اإلرهاب  الئحة على  بها المرتبطة األخرى المتطرفة والجماعات  اإلخوان

 نهإف  اإلخوان  جماعة  بحظر  أعضائه  أحد   الب ط   كما  البريطاني  البرلمان

  إرهابية   كجماعة  المقاتلة   الليبية   الجماعة   تصنيف  بإلغاء  2019  نوفمبر  في  صوت 

 معمر  الراحل  الرئيس  ضد   تنشط  كانت   مسلحة  معارضة  بحركة  إياها  واصف ا

 قوية   عالقات   لديه  بلحاج  كريم عبد ال  الجماعة  مؤسس  أن  من  الرغم  على  القذافي،

  عشماوي   هشام اإلرهابي  مع   التحقيقات   في  بلحاج  اسم  ذكر   كما  اإلخوان،  تنظيم  مع

 . 2019  مايو 30 في العربية  لشبكة وفق ا وذلك بليبيا، عشماوي  ألنشطة كمنسق

  الوصول   حتى  اإلرهابي  الملف  مع  التعامل  في  البريطاني  التخبط  نتائج  اتسعت 

ا  هللا  سعد   خيري  المقاتلة  الليبية  الجماعة  عضو  تنفيذ   إلى   يونيو   20  في  هجوم 

 . اإلرهاب  الئحة من  الجماعة اسم رفع من شهور بعد  أي بريودانغ 2020

  اإلرهاب تمويل
ا  قطر  تلعب  ا  دور    اإلرهاب   تمويل  في  النقدية  المؤسسات   استغالل  في   خطير 
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  عن   2020  نوفمبر  11  في  الجارديان  صحيفة  وكشفت   األموال،  غسيل  وعمليات 

 شهود   ضد   ترهيب   لوجود   اإلرهاب   مكافحة  ةشرط  طلب   على  بناء  يجرى  تحقيق

 .الدوحة  بنك بها المتهم اإلرهاب  تمويل قضية في ومدعين

  الدوحة   بنك  ضد   بريطانيا  في  تعويض   دعوى  سوريين   الجئين  ثمانية  قدم

  مسؤولين   تدخل  بعد  فساد   شبهة   وجود   للسلطات   واتضح  النصرة،  جبهة  لتمويله

  إن   الشهود   محامي  ويقول  قضية،ال  في  والمدعين  الشهود   على  للتأثير  بقطر

  إطار   خارج  السرية  والمراقبة  والضغوط   الترهيب   شملت   القطرية  التدخالت 

 .الليل من متأخرة أوقات  في الشهود  لبيوت  مسلحين وإرسال القانون

  إن   :للجارديان  إيمرسون  لندن،  بشرطة  اإلرهاب   مكافحة  بقيادة  مسؤول  وقال

  أربعة   هناك  وإن  قطر،  دولة   من  بأوامر  ن فذت   الشهود   تلقاها  التي  التهديدات 

 المالي  الدعم  إن.  القطرية  التهديدات   تلك  نتيجة  الدعوى  من  انسحبوا  قد  أشخاص 

 5  في  فقط،  بداخلها  الموجودة  البنوك  عند   يتوقف  ال  اإلرهابية  للجماعات   القطري

ا  التايمز   صحيفة   نشرت   2019  أغسطس   القطري   الريان   مصرف  فرع  يتهم  تقرير 

 وجمعيات   لشخصيات   حسابات   عبر  اإلرهابية  الجماعات   بتمويل  ابريطاني   في

 . بالمتطرفين  صلة وعلى مشبوهة

 المتطرفة  الجماعات مواجهة في بريطانيا سياسة إلى تقييم
 الجماعات   النتشار  المناهضة  المتحدة  المملكة  سياسات   في  تأخر  يوجد 

  ماهية و  اإلسالموية  التنظيمات   نحو  الرؤى  في  خلط  جانب   إلى  المتطرفة،

 روابط   بشبهات   أحيان ا  يتورطون  بالبالد   السياسي  القرار  صناع  أن  كما  تحركاتها،

  المرونة   هذه  النعكاسات   دقيقة  غير  معالجات   وسط  الحركات   تلك  مع  مفهومة  غير

  يقتصر   ال  بريطانيا  في  المتطرفة  الجماعات   دائرة  نإ.  بالبالد   األمنية  الحالة  على

  أفرع   تمنح  اقتصادية  نتائج  إلى  تصل  بل  األمنية  األوضاع   على  انعكاساتها

ا بلندن لقطر المالية المؤسسات   . المتطرفة الجماعات  لتمويل ممر 

 والمعالجة اإلشكاليات ،التطرف محاربة - بلجيكا

  نفوذها   مد   في  الراغبة  التطرف  لجماعات   مهمة  أوروبية   محطة   بلجيكا   ت مثل

 بشأن   القائمة  االحتماالت   جدية   على  يبرهن  ما  وهو  اليورو،   منطقة  إدارة  بمعقل

  للتضييق   كمتنفس  أوروبا  في   خوانياإل  للتوسع  أعمق  بؤرة   لتكون  بروكسل  فرص 

 . الحالية المرحلة خالل فرنسا في الجماعة  تواجهه الذي األمني

 بلجيكا  في اإلخوان مؤسسات نفوذ
 (LMB) بلجيكا مسلمي رابطة 

  بأن   (European  Parliament)  األوروبي  للبرلمان  الرسمي  الموقع  يذكر

  عضو   هي  (Ligue  de  muslmans  de  belgigue)  باسم  المعروفة  الرابطة

  الرئيسي   الكيان  يمثل  والذي  أوروبا  في  اإلسالمية  المنظمات   اتحاد   في  فعال
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  مقرها   يقع  التي  الرابطة  أن  إلى  الموقع  ويشير.  العجوز  القارة  في  اإلخوان  لجماعة

ا دع  تتلقى  بروكسل  البلجيكية   العاصمة  في ا  مالي ا   م   من  وتحديد ا  قطر  من  كبير 

  مليون   عن  يزيد   بما  فقط  2014  في   للرابطة  تبرعت   التي   الخيرية  قطر  مؤسسة

ا   الرابطة  وتعد   للشباب،  الدين  بتقديم   تعنى  ثقافية  دينية  مؤسسة  وهي  يورو،   منبر 

 . رمضان طارق اإلخوان جماعة مؤسس لحفيد 

 (EFOMW) المسلمة للمرأة األوروبي المنتدى 
  أخوات   تجمع  التي  النسائية  للروابط  اإلخواني  الوجه  (EFOMW)  منتدى  يعد 

 مع   تعاون  بعالقات   ويشترك  بروكسل،  بالعاصمة  2006  في   تأسس  وقد   الجماعة،

  نسائية   مؤسسات   جانب   إلى  أوكرانيا،  في  اإلخوان  جماعة  تمثل  التي  الرائد   مؤسسة

 . أوروبا عبر أخرى

 (EMN) األوروبية اإلسالمية الشبكة 
  اإلخوان   جماعة  مؤسس  البنا  حسن  حفيد   يد   على  2005  في  الشبكة  تأسست 

  فرنسا،   في  النساء  من  عدد   ضد   اعتداء  بقضايا  حالي ا  المتهم   رمضان  طارق  وهو

 . بروكسل  البلجيكية العاصمة في اإلخوان مؤسسات  أبرز من الشبكة وتعد 

 بلجيكا  في اإلرهاب تمول 
  لدولة  واسع  نفوذ   يشمل  بروكسل  في  اإلخوانية  المؤسسات   شبكة  امتداد   إن

 في   األمريكية  news  fox  شبكة  كشفت   إذ   الجماعة،  لشبكة   الرئيسي  الممول  قطر

 في  سفرائها  استخدام  في  القطرية  الحكومة  استراتيجية  عن  2020  أغسطس  6

 .هللا حزب  وباألخص  اإلرهابية الجماعات  وتمويل لدعم بلجيكا

  مستعار   اسم  عليه  أطلقت   منيةاأل  للجهات   سابق  عميل  الشبكة  واستضافت 

  وتضيف   هللا،   حزب   لتمويل  معه  تواصلوا قطر  أمراء  بأن أكد   والذي جي( )جيسون

news fox  :  حزب   وجماعة  قطر  بين  تمويل   أنشطة  عن  وثائق  لديه  جيسون  نإ  

 . صحتها من القانونيين خبرائها عبر تحققت   الشبكة وأن 2017 منذ  هللا

ال  بروكسل،  يف  قطر  سفير  إن  : جي  جيسون  ويقول   بن   محمد   بن  رحمنعبد 

 صفقة  في  وصل  حلقة  ليكون  2019  يناير  في  جيسون  مع   تواصل  الخليفي   سليمان

  تسهيل   في  الخليفي  يعمل  كما  يورو،  750,000  بمبلغ  هللا  حزب   لتمويل  مشبوهة

  غير   بطرق  لبنان  وإدخالها  هللا  لحزب   واألسلحة  العسكرية  المعدات   شراء

 .مشروعة

  بلجيكا  في المتطرفة اإلخوان عياتجم بحظر مطالبات
  التضييق  حملة  مع   بالتزامن  بلجيكا  في  اإلسالموية  تنامي  من  المخاوف  تتزايد 

  بروكسل   ساسة  يتخوف   إذ   المتطرفة،  الجماعات   ضد   الفرنسية  الحكومة  تشنها  التي

  الذي   التراجع  عن  بديلة  كمحطة   بالدهم  في  اإلخوان  جماعة  شوكة  تعاظم  من

 . فرنسا في الجماعة مؤسسات  بعض  أصاب 
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  23  في  national  the  لموقع  وفق ا  دوكارم،  دينيس  البلجيكي،  النائب   طالب 

 فعلت   بما  أسوة  بالده  في  لإلسالموفوبيا   المناهض   التجمع  بحظر  2021  فبراير

  التجمع   باريس  حظرت   إذ   ،(CCIF)  بـ  والمعروفة  لديها  المؤسسة  فرع  مع  فرنسا

 .باتي  صموئيل فرنسيال المدرس قاتل مع التعاطف هئإلبدا

 المتعددة  مؤسساتها  أحد   فهو  أوروبا،  في  اإلخوان  بجماعة  التجمع  ويرتبط

  بها،   الفعاليات   بعض   رمضان  طارق  وحضر  سبق  وقد   الغربية،  بالمنطقة  األفرع

 أصولها   بعض   تحول   إلى  أدى  بفرنسا  المؤسسة  غلق  إن  :البلجيكي  السياسي  ويقول

  مواطنان   تقدم  فقط  أيام  بثالثة  الجمعية  حل  د بع  أنه  مؤكد ا  البلجيكية،  للمجموعة

 . هناك المشروع لدعم بروكسل  في بوثائق

  سريع   بشكل  بالمتطرفين  المرتبطة  الجماعات   حظر  بضرورة   دينيس  ويطالب 

  العدل   وزارة  دعا  كما  اإلسالموية،  للجماعات   منصة  إلى  البالد   تحول  لعدم

  نحو   فرنسا  في  المتطرفة  ات الجماع   أصول  تحول  لمنع  الالزم  اتخاذ   إلى  والداخلية

 .المتطرفة للجماعات  كمطمع بلجيكا

   بلجيكا في  التطرف لمواجهة األمنية التحديات
  جماعة أوضاع لترتيب  احتماليات  من عنها  انبثق وما  الحالية الظروف تفرض 

 ضراوة أكثر لمواجهة االستعداد  بلجيكا في األمني النظام على  المنطقة في اإلخوان

 السلطات   قدرة  من  تحد   التي  اإلشكاليات   معالجة   ضرورة  مع  طرفة،المت  للجماعات 

 . المطروحة المخاطر مع الكامل التفاعل على

  الحكومة   أوضاع  رسمي  تقرير  في  األمريكية  الخارجية  وزارة  ناقشت 

ا  شهد   2019  عام  أن  إلى  مشيرة  التطرف،  مواجهة   في  البلجيكية   لقدرة   تطوير 

 تنفيذ   نسب   تضاؤل  في  ظهر  ما  وهو  الملف  اهذ   على  السيطرة  إحكام  على  الدولة

  الداخلية   بالقوانين  تتعلق  إشكالية  البالد   تواجه  حين  في  بالداخل،  اإلرهابية  العمليات 

  التحقق   يصعب   أسانيد   تطلب   التي  الحاالت   لبعض   وفق ا  اإلرهابيين  لمعاقبة  وإعاقتها

 . دقتها من

  هو   المحلي  اإلرهاب   بأن  تعتقد   بلجيكا   أن  إلى  الخارجية  وزارة  تقرير  ويشير

  التي   الدول   من  بروكسل   تعد   كما  اإلسالموية،  الجماعات   ثم  أمنها  على  األخطر

  الحكومات   مع  المعلومات   وتتبادل  اإلرهاب   مكافحة  مجال  في  الدولي  بالتعاون  تهتم

 . المعنية

  عودة   ظل  في  التطرف  الستعادة  كبؤر  األوروبية  السجون  من  التخوفات   نإ

  مقلقة   إشكالية  تظل  األوسط   الشرق  في  لهم  الرئيسي  قلالمع   سقوط  بعد   الدواعش

  ببروكسل   Institute  Egmont  مركز  ذكر   إذ   بالبالد،  السياسية  الدراسات  لمراكز

  بعدم   الحكومة  قرار  أن  المتطرفين   الجناة   لملف  بلجيكا  إدارة  حول  دراسته  في

  سياسي،   ظرف  أي  تحت   يتغير   أن  المحتمل  من  الدواعش  من  مواطنيها  استقدام
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 والقاعدة   داعش  أنشطة  الستعادة  لبؤر  االحتجاز  أماكن  تتحول  قد   عليه  وبناء

 .بالبالد 

  في   الدواعش  بها  ويتواجد   األكراد   يديرها   التي  المخيمات   أن  إلى  المركز  ولفت 

  العناصر   بين  الروابط  لزيادة  فكري  تأطير  عمليات   بها  يحدث   سوريا  شرق  شمال

 مشددة  النسائية،  العناصر  ذلك  في  بما   ظيمي التن  بالتجنيد   االلتزام  وضمان   والتنظيم،

  ذات   حدوث   لعدم  إسالمويين  تشمل  التي  السجون  في  المراقبة  تدقيق  ضرورة  على

 . عودتهم  حالة في الدواعش احتضان  حين أو حالي ا بداخلها يءالش

   األمنية التحديات مقابل البلجيكية السياسات تقييم
  من   للحد   القانوني  التطبيق  في  مشاكل   عام  بشكل  األوروبية  الدول  تواجه 

 بغض   حبسهم  مدد   انتهاء  بعد   المتهمين  عن  اإلفراج  مواد   مثل  التطرف  انتشار

  االتحاد   قوانين  جانب   إلى  عدمه،  من  العنيفة  لألفكار  اعتناقهم  استمرارية  عن  النظر

  الحواجز   وتخطي  الدول  بين   للحركة  أوسع  مجاال    تعطي  والتي  ذاتها  األوروبي

  الدول   من  كغيرها  بروكسل  وتحتاج.  الجغرافية  الوجهات   ددةمتع  خاليا  لتشكيل

  المنظومة   ألطراف  شمولية  أكثر  لمواجهة  العقبات   هذه   اجتياز  إلى  األوروبية

  أو   اإلخوان  لجماعة  التابعة  المؤسسات   على  التضييق  أن  كما  بالمنطقة،  اإلرهابية

 تحول  حون  الجماعة  احتمالية  ظل  في  ضرورة  بات   قطر   من  تمويال    تتلقى  التي

 . بروكسل في أوسع

 مواجهتها  وسبل  التطرف نحو الشباب  ستقطابا إشكالية - هولندا
  خطابتهم   وتتميز  للجهاديين،  حاضنة  بيئة  أرضية  الهولندية  السلفية  أصبحت 

  امقتصر    هولندا  يف  المساجد   أئمة  دور  يعد   ولم  ،الكراهية  على  والحث   بالتطرف

 ي ف  المساجد   بعض   وأصبحت   ،الشباب   يد وتجن  الستقطاب   بل  الدينية،  الشعائر  على

 . للكراهية والترويج والتكفيري الجهادي الفكر ونشر إلنتاج ومراكز بؤر هولندا
 هولندا  في التطرف
 الوطني  الجهاز  مع  باالشتراك   الهولندية  االستخبارات   لوكالة  تقرير  كشف

  المدن  اخلد   كثيرة  أحياء   في  الجهاديين   السلفيين  أعداد   تزايد  عن  اإلرهاب،  لمكافحة

  بأساليب   هولندا  في  المتطرف  الفكر  نشر  على  يالجهاد   التيار  ويعمل  الهولندية،

  فيهم  ،اشخص   (220) من بأكثر   الجهاديين عدد   الهولندية السلطات  وقدَّرت  مختلفة،

 .امرأة (70)
  الصحة   لوزارة  التابع  االجتماعي  التخطيط"  مكتب   أعدها  دراسة  أفادت 

 جنسيات   من  شباب   أن  كشفت   ،2017  عام  يف  لنديةالهو"  االجتماعية  والرعاية

 الهولندي،   المجتمع  في  واالندماج  االنصهار،  في  كبيرة  مشاكل  من  يعانون  أجنبية

 للتنظيمات   اهدف    يجعلهم  الذي  الشيء  الحقوق،  جميع  لهم  تكفل  البالد   قوانين  أن  رغم

 .المجتمع عن االنعزال لىإ بهم ويدفع المتطرفة، اإلرهابية
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  مجموعة   مع  تتعامل  أنها  هولندا  في  الرئيسية  االستخبارات   لةوكا  أعلنت 

 من باعتبارهم وسوريا العراق في الصراع بمناطق الهولنديين األطفال من صغيرة

  على   اهولندي    طفال    (80)  وأن   عسكرية،  تدريبات   تلقوا  ألنهم  المسافرين  المتشددين

  كالهما  أو األبوين أحد  همصطحب ا وإما هناك ولدوا إما وهم المناطق، هذه في األقل

  12و  9  بين  أعمارهم  تتراوح  األطفال  من  %(20)  من  أقل  أن  إلى  وأشار  إليها،
 . سنة

  اإلرهاب   ومكافحة  لألمن  الوطني  هولندا  جهاز  في  المنسق  شوف   ديك   ويقول

  العسكرية   التنظيم  عمليات   مكافحة  في  زيادة  بسبب   اجد    ثرونأ متن  ني المتطرف  نإف

 عدد   في  زيادة  إلى  يؤدي  نأ  يمكن  هذا  نأ  لىإ  امشير    وسوريا،  العراق  في

  التقارير   من  عدد   يوجد   نه: إضافأو  ،األوروبي  االتحاد   دول  داخل  في  رهابييناإل

  مجموعة   أن  من  تحذر  األوروبي  االتحاد   في  االستخبارات   أجهزة  من  الواردة

  في   الفاخرة  والمنتجعات   والمدارس،  المستشفيات،  على   هجمات   لتنفيذ   تخطط

 .وإسبانيا  وإيطاليا نسافر

 المتطرفة  الجماعات خارطة … هولندا في العنيف لتطرفا

 المتطرفة   الجماعات   طرمخا  تنامي  من  المزيد   الهولندية  السلطات   تواجه

 تقرير   في  الهولندية  االستخبارات   وكالة  كشفت   حيث   .أراضيها  على  اإلسالموية

 السلفي   التيار  أن  اب اإلره  لمكافحة   الوطني  الجهاز  مع   باالشتراك  لها  رسمي

  في   الجهاديين  السلفيين   أعداد   تزايد   التقارير   وأكدت   .هولندا  في  يتغلغل  الجهادي

  وحذرت   .الهولندية  المدن  داخل  مختلفة  أصول  من  مسلمون  يقطنها  كثيرة  أحياء

 بهولندا،   الظاهرة  هذه  تنامي  من  محلية  صحافية  وتقارير  هولندية  استخبارية  جهات 

 بأساليب   هولندا  في  المتطرف  الفكر  نشر  على  يعمل  سلفيال  التيار  أن  مؤكدة

 . مختلفة

 هولندا  يف   المتطرفة الجماعات قائمة

  اإلخوان  بجماعة  مرتبط  وهو   الوالي  الدين  نور  أسسه  :اإلسالمي   نداء  حزب

  شمال   عن  مرة  وألول  2019  مارس  20  انتخابات   الحزب   خاض   المسلمين،

  شمال   منطقة  عن  المياه  ومجالس  ولنديةاله  المحافظات   مجالس  انتخابات   في  هولندا

  ومن   ،الهولندية  المحافظات   بكافة  اتدريجي    واالنتشار  التوسع   بهدف  وذلك  هولندا،

  تكفل  .روتردام بلدية في للسياسة مستشارة تعمل التي "عزوزي  عزة" قياداته أبرز

 النقاب   حظر  قانون  إطار  في  يورو،  (150)  وقدرها  المالية،   الغرامة  بدفع  الحزب 

 . العامة األماكن في بالكامل  الوجه تغطية يحظر الذي
 العمر   من  يبلغ  األصل  عراقي  شخص   المجموعة  قاد   :أرنهيم  مدينة  مجموعة

 بسبب   2018  العام  في  إدانته  سبقت   البالد  شرق  رنهيم أ  مدينة  من  اعام    34

 مهدت   .داعش  تنظيم  بها  يوجد   التي  الصراعات   مناطق   إلى  سفره  محاولة



 - 50 - 

 جانب   إلى  وكالشينكوف  ناسفة   أحزمة  باستخدام  إرهابي  هجوم  يذ لتنف   المجموعة

 مدن   في  (7)  الـ  ويسكن  مفخخة،   سيارة  وباستخدام  نفسه  التوقيت   في  آخر  هجوم

 . وهاوسن وروتردام  رنهيمأ

  ، "بويري  محمد "  يديرها  الشباب   المتطرفين  من  شبكة   هي  :"هوفتادكروب "

 في   غوخ  فان  ثيو  السينمائي  نتجالم  اغتال  الذي  مغربية  أصول  من  الهولندي  الشاب 

  ذي   الهولندي  الشباب   من  أعضائها  معظم  سلفية،  جهادية  خلية  هي  .2004  العام

 . الهاي مدينة في وتقع  األفريقية، الشمالية األصول
  " تيليغراف  دي"  لصحيفة  تقرير  أكد   :أمستردام  في  "التوحيد"  مسجد

  ينشطون   إرهابيين  حتضنا   أمستردام،   العاصمة  في  "التوحيد "  مسجد   أن  الهولندية،

  المساجد   لبعض   باإلضافة  .المتطرفة  الحركات   إلى  لالنضمام   الشباب   تجنيد   في

 التي   والشبكة  الهاي  في  " السن ة"  كمساجد   المتطرفة  السلفية   للتيارات   يتنتم  يالت

  في   "الفرقان   األوقاف/"  ومسجد   تيلبيرغ،  في  "سالم"  عائلة  حول  تتمحور

 . إيندهوفن
  إسالمية   مراكز  بعدة  اإلخوان   جماعة  ترتبط  :"مسلمينال  اإلخوان"  جماعة

  اإلسالمي   السالم   مركز  روتردام  في   وتشمل  .المباشرة  لسيطرتهم  خاضعة  ومساجد 

  يوسف   وسطية  إلى  اسمه  يشير  الذي  الوسطية،  ومركز   ؛(EIIC)  الثقافي

  في   االجتماعي  الثقافي  المركز  مؤسسة  اشترته  سابقة  مدرسة  ومبنى  القرضاوي؛

 . للجماعة والثقافية  االجتماعية الذراع وهي هولندا،
 اهولند أمن على المسلمين اإلخوان جماعة مخاطر
 الذي  التمويل  على  الضوء  البريطاني  "چورنال  إنڤيستيجيتيڤ  ذا"  موقع  سلط

  وقت   خالل  مكنها  الذي  األمر  ،الدوحة  سلطات   من  هولندا  في  اإلخوان  جماعة  تلقته

  ماليين   (5)  بقيمة  والهاي،  وروتردام  ردامأمست  في  عقارات   ( 4)  شراء  من  قصير

 السابق المحلل "ساندي رونالد " أجراه تحقيق خالل الموقع وذكر .األقل على يورو

  رد   أي  لديهم  يكن  لم  الهولندية  الحكومة  أن  الهولندية،  العسكرية   االستخبارات   لدى

 .اخارجي   الممولة األخرى المتطرفة والجماعات  اإلخوان جماعة دخول على فعل

  (AIVD)  الهولندية  المخابرات   أجرته  تحقيق  إلى  البريطاني  الموقع  وأشار

ا  تشكل  الطويل،  المدى  على  أنشطتهم،  أن  إلى  خلص    القانوني   النظام  على  خطر 

ا  بات   ،التالية  األعوام  خالل  أنه  وذكر  .البالد   في  الديمقراطي  تركيز   واضح 

  وأوضحت   .وروتردام  تردامأمس  وخاصة  الكبيرة،  المدن  على  اإلخوان  استراتيجية

  بسرية   يعملون  البالد   في  اإلخوان  جماعة  أعضاء  أن   الهولندية  االستخبارات 

 .مهمة بمناصب  باالضطالع لهم سمحت  االندماج، ويناهضون
 هولندا أمن على السلفية مخاطر
 تشكل   السلفية  أن  واإلرهاب   األمن  لمكافحة  الهولندي  الوطني  المنسق  صرح
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  تعد  زالت   ما  هولندا  في  السلفية   أن  اعتبر  حيث   الهولندي،  يالقوم  لألمن  اتهديد  

  الذين   السياسيين  السلفيين  في   يكمن  الخطر  وإن  .الجهاديين  الستقطاب   جذابة  قاعدة

  إلى   الهولندية  الدولة  تستطع  ولم  ،التسامح  وعدم  الكراهية  بكثير  اآلخر  مع  يتعاملون

 لمكافحة  الهولندي الوطني نسق الم ويقول .هولندا في السلفيين عدد  تحديد  اآلن ىحت

 معها   وتحصد   كبير  بنشاط  تشتغل  زالت  ما  السلفية  الماكينة  أن  واإلرهاب   األمن

 . هولندا في المسلم الشباب  من الكثير

 

 هولندا  في التطرف محاربة برامج
 (SMN)  ي المغرب  يالهولند   للتحالف  التطرف  محاربة  في   المساعدة  خط  قدم

  خط   ويقدم  التطرف،  من  للوقاية   شخص   (100ل)  المساعدة  2015  فبراير  يف

  من   وغيرها  المساجد   واألقارب،  لآلباء  والدعم  المشورة  يقدم  الجديد   المساعدة

 التدخل   أن  تقرير  وكشف  الكراهية،  وخطابات   المتطرف  الفكر  لمواجهة  المؤسسات 

  تالحظ   وعندما  ،هولندا  يف   ومكافحته  التطرف  منع  في  أساسيتين  أداتين  المبكرين

  ما،  شخص    لدى  تطرف  بوادر  الشباب   مع  المحليون  العاملون  أو  منظمات ال  إحدى

  االختصاصات   متعدد   فريق"  بـ  يسم ى  ما   ضمن  الشخص   هذا  وضع  مناقشة  تتم

 من   أفراد   المذكور  الحاالت  إدارة  فريق  إلى  ينضم  أن  الممكن  ومن  "الحاالت   إلدارة

  من   أو"  العقلية  للصحة  الهولندية  الجمعية"  ومن"  وحمايته   الطفل  رعاية  مجلس"

 . التأهيل إعادة مؤسسات 
  واإلرشاد   والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  لوزارة  التابعة"  السكينة  حملة"  تواصل

  المخصص "  المعرفة  نقل"   مشروع   من  جديدة  مراحل  تنفيذ   ،2018  فبراير  منذ 

  سيما   ال  والتطرف،  اإلرهاب   ومكافحة  معالجة  في  المعرفة   نقل  بهدف  لهولندا،

  حملة  مستشار  ينفذه  الذي  البرنامج،   أن  الحملة  عن  صادر  تقرير  فاد وأ  اإللكتروني،

عبد   الدكتور  عزيزعبد ال  بن  عبد هللا  الملك   جامعة  في  الرقمية  األدلة  وأستاذ   السكينة

  لقاءات   يحوي  والتواصل،  للثقافة  األوروبي  المنتدى  مع  بالتعاون  المرجان،  رزاقال

  التطرف   بملف  المعنية  واإلدارية   واألمنية  والعلمية  الفكرية  بالنخب   تعريفية

  واإلرهاب   التطرف  من  األبناء  حماية"  بعنوان  ومحاضرات   واإلرهاب،

  التطرف   من  الوقاية  في  وناشطة  عاملة  لمجموعات   تدريبية  ودورة  ،"لكتروني اإل

  للعلوم   آيندهوفن  جامعة  في   محاضرة  اأيض    البرنامج  ويتضمن.  واإلرهاب 

  اإلرهابي   العقل   مع  التعامل  وآليات   ونياإللكتر  اإلرهاب   عن  والتكنولوجيا

 . اإللكتروني
  وكاالت   سلطات   توسيع  2017سبتمبر  منذ   الهولندية  السلطات   أقرت 

  التواصل   ووسائل  اإللكترونية  االتصاالت   لمراقبة  الهولندية  االستخبارات 

  لمعالجة   مفصلة  ات إجراء  الهولندية  السلطات   واتخذت   ،اإلنترنت   على  يجتماعاال
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  ووسائل   نترنت اإل   منتديات   مراقبة  خالل  من  المسلمين  بين  الجهادية  ةالسلفي  ظاهرة

  المواقع   بإغالق  نترنت اإل  خدمات  لمقدمي  إشعارات   وإرسال  االجتماعي  التواصل

 . والعرقية  والمذهبية الدينية والكراهية العنف إلى وتدعو التطرف تنشر التي
 األئمة  وتأهيل المساجد تمويل منع

 مسجد   تمويل  تم  كيفية  حول  التحقيق  طلبت   لنداهو  في  مجالس   خمس  طلبت 

Enschede،   صحيفة  وذكرت  AD  المدنية،   الشؤون  :هي  المجالس  نأ  الهولندية  

CDA,  PvdA،  ChristenUnie  وEnschedeAnders، طلبت   حيث 

 . Diekman في مسجد  تمويل أموال حول تحقيق بقتح المجالس
  األئمة،  لتدريب "  إنهولند "    لمدرسة  ميزانية  الهولندية   الحكومة  رصدت 

  أول   وفشل  التطرف،  ومقاومة  الخارج  من  أئمة  استقدام  وقف إلى  المشروع  ويهدف

"  إنهولند "  العليا  المدرسة  قررت   أن  بعد   ،مساجد   أئمة  لتخريج  رسمي  مشروع

 . الطلبة وقلة  العالية التكلفة بسبب   البرنامج عنه التوقف

  عام   سيكون  2018  عام   منذ   جدد   طلبة  تسجيل  يتم  لم  أنه  المدرسة  وأوضحت 

"  إنهولند "  لمؤسسة  اإلداري  الرئيس  وقال  المدرسة،   في  لألئمة  دفعة  آخر  تخريج

  ا جد    باهظة  الدورات   هذه  مثل  تكلفة  إن  المساجد،  أئمة  تدريب   برنامج  إيقاف  على

 .العليا المدرسة تنظمها  متخصصة أخرى دورات  من غيرها  مع بالمقارنة
  في   دروس  ملتقدي  المغاربة  األئمة  من  بعدد   2015  يناير  يف  هولندا  استعانت 

 للتصدي   ذلكو  الهولنديين،  األئمة  تطوير  في  ةللمساهم  كذاو  للهولنديين،  المساجد 

  العربية   األصول  ذوي  الهولنديين  من  العديد  اتجاه  بعد   الديني،  التطرف  لظاهرة

  أورد و  ،"داعش "  تنظيم  إلى   وانضمامهم  التطرف  نحو   الخصوص   وجه  على

ا  (45)  استقبلت   أنها  يةالهولند   السلطات  وا  كي    امغربي    إمام    المساجد   في  ادروس    يقدم 

ول ذلكو الهولنديَّة، يف من مزيد   دون للحؤ    لالنضمام  المقاتل ين تجن يد  لشبكات  التوظ 

 . اإلرهابي"  داعش" تنظيم صفوف إلى
  األجانب   الدعاة"  نأ  الهولندية  نثربولوجيةاإل  الباحثة"  روكس   إنيكا"  وترى

  سريع   المسلم  للشباب   بكثير  جاذبية  كثرأ  كانوا  الحاد،  بتطرفه  خطابهم  تميز  الذين

  بهدف   هؤالء،  من  اتطرف    أكثر   مواقف  اعتماد   إلى  المحليين  ئمةاأل   دفع  ما  التأثر،

 ". ومريديهم  أتباعهم على الحفاظ
 خالل  من  التطرف  موجة  مواجهة  إلى  احثيث    اسعي    الهولندية  السلطات   ىتسع

 من   المسلم  يالهولند   الشباب   وحماية  ،يالهولند   المجتمع  داخل  وبرامج  مبادرات 

 مضاد   خطاب   وتطوير  ،الصحيح   اإلسالم  مبادئ  الشباب   تلقينو  محتمل  تطرف

 .المجال هذا في تعمل التي والهيئات  المنظمات  دعم خالل من اإلرهابية للدعاية
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  من هل - استعادتهم ومعضلة األجانب نيالمقاتل ملف

 أوروبا  دول قفموا في تغيير
 

   النمساو فرنسا مواقف  في تغيير من  هل  - جانباأل المقاتلون
  بشأن   متزايدة  اضغوط    الماضية  األشهر  مدار  على  األوروبية  القارة  واجهت 

 إلى  والعراق  سوريا  في  داعش  تنظيم  لصفوف  المنضمين  األجانب   المقاتلين  عودة

 عبر   المتفاقمة  األزمة  لمسار  جديدة  سيناريوهات   عدة  إلى  يدفع  ما  مواطنهم،

  األوروبي   المجلس  مفوضة  جددت   2021  أكتوبر  9  وفي  .الماضية  السنوات 

  األوروبي   االتحاد   في  األعضاء  الدول  دعوة  مياتوفيتش،  دينا  اإلنسان،  لحقوق

  في   المحتجزين  اإلرهابي،  داعش  تنظيم  عناصر  من  مواطنيها  بعودة  للسماح

 . اطيةالديمقر سورية قوات  لدى االحتجاز مخيمات 

  الجماعات   مع  يقاتلون  الذين  وعائالتهم   يونوروب األ  المقاتلون  ويشكل

  أوروبا،   دول  ىلد   اكبير    اأمني    اتهديد    والعراق  سوريا  في  المتطرفة  اإلسالموية

 يمية، والتعل  العمرية،  الفئات   من  متنوعة   مجموعات   من  اختيارهم  يتم   حيث 

 الحديث   يتوقف  ال  األخيرة،  اآلونة  في  قتصادية،الوا  واالجتماعية،  والمهنية،

 إلى   انضموا  الذين  المقاتلين  هؤالء  مصير  حول  أوروبا  دول  في  العام  والجدل

  مصيرهم   نإف  بلدهم،  إلى  العودة  في  المتطرفة  سالمويةاإل  الجماعات   تنظيمات 

  العام،   واألمن  واألخالق  القانون   بين  التوازن  تحقيق  في   خالف   نقطة  أكبر   يشكل

 . المقاتلين الءؤ ه عودة من وتردد  قلق في أوروبا دول تزال وال

  إال   المقاتلين،  عودة  خشية  األوروبية  الدول  لدى  الكبير  االنزعاج  من  وبالرغم

  تسعى   وربما  القانوني،  والتدقيق  الدراسة  قيد   سنوات،  منذ   مكانه  يبرح  لم  األمر  أن

  هم دمج  وإعادة  العائدين  لتأهيل  شاملة  تيجيةااستر  خطة  لصياغة  األوروبية  الدول

  ألنها   أراضيها  إلى  المتطرفين  بعودة  محتس  لن  أوروبا  أن   المؤكد   لكن  المجتمع،  في

 . "المقاتلين لتفريخ مراكز" إلى الحالة هذه في ستتحول

 والعراق  سوريا في األجانب المقاتلين عدد

  إلى   انضموا  مقاتل  ألف  40  من  أكثر  أن  األوروبية  المفوضية  قدرت 

 عاد .  أوروبا  من  قدموا  منهم  5000  أن  ويعتقد   المتطرفة،  سالميةاإل  الجماعات 

  -  كولسيت   وريك  رينارد   توماس  وأكد   .القتال  مناطق  في  ٪10  وقتل  ،منهم  30٪

  أنه   -  بروكسل  في  إيغمونت   معهد   في  المتطرفة  الشؤون  في  البلجيكيان  الخبيران

  محتجزين   وعائالتهم  األوروبيين  داعش  مقاتلي  من  طفل  600  من  أكثر  هناك  كان

 في   معتقل  طفل  400  إلى  إضافة  ،2021  مارس  30  في  سوريا  شرق  شمال  في

 أوروبي  ألف نحو عددهم وبلغ  ،السورية الحسكة مدينة
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  حوالي   أن  2019  يوليو  في  بسوريا،  المتحدة  األمم  لجنة  أعدتها  دراسة  قدرت 

  من   قادمين  إما  كانوا  والعراق  سوريا  في  أجنبي  مقاتل  5500  حوالي  أن  (5500)

 كشفت   كما  األوروبي،  االتحاد   مواطني  من  ألبوين  ولدوا  أو  ياألوروب   االتحاد 

 داعش  مقاتلي  من  عدد   أكبر  صدرت  التي  الدول  مراجعة  نأ  إعالمية  تقارير

  إعادة  في  مترددة  زالت  ما  نهاإف  ،أوروبا  في  وخاصة    عائالتهم،  وأفراد   األجانب 

  سيكون   طنهمو  إلى  األجانب   المقاتلين  إعادة  أن  تقد تع  أوروبا  دول  بعض .  مواطنيها

ا   إيغمونت   معهد   في  البارز  الباحث   ،رينارد   توماس  قول   حسب   ،اسياسي    انتحار 

  أيض ا   تزعم  األوروبية   الدول  إن  :رينارد   قال .  بلجيكا  في  الدولية  للعالقات   الملكي

  في   األدلة  نقص   بسبب   المقاتلين  مقاضاة  على  قادرة  تكون  ال  قد   الوطنية  المحاكم  أن

 .المعركة ميدان

  بشؤون   الخبيران   كولسايت،  وريك   رينار  توما  البلجيكيان   لباحثانا  وكشف

  المعتقلين   قائمة   رأس  على  فرنسا  تأتي  بروكسل   في  إيغمونت   بمعهد   المتشددين

  لداعش   اإلقليمي  االنهيار  فمنذ   وبلجيكا،  يد والسو   وهولندا  ألمانيا  تليها  ،األوروبيين

 داعش   إلى  ينتمون  أنهم  عتقد ي    الذين  واألطفال   النساء  آالف  احتجاز  تم  ،2019  في

 . للحياة ومهددة إنسانية غير ظروف في ،سوريا شرق  شمال اعتقال معسكرات  في

  بنحو   المعسكرات   في  حالي ا   المحتجزين  األوروبيين  واألطفال  النساء  عدد   ي قدر

 أكتوبر  29  المنشورة  دراستهما  ووفق  األطفال  من  640  من  وأكثر  امرأة  1000

  والسويد   وهولندا  وألمانيا  وبلجيكا   فرنسا  تعد   للمركز،  الدوريات   حدى إ  في  2020

  . المعتقلون هؤالء فيها نشأ  التي الرئيسية األوروبية الدول بين من المتحدة والمملكة

 أوروبا،   ومجلس  األوروبي،  واالتحاد   المتحدة،  لألمم  التابع   األمن  مجلس  دعا   فيما

  الطفل   حماية  وكاالت و   األمن  خبراء  بين   تتراوح   أخرى  فاعلة  جهات   عن   فضال  

  من   األطفال  مواطنيهم  إعادة  إلى  األوروبية  الدول  –  واألطفال  النساء  ألقارب 

 University  of  موقع  نشره   تقرير  عن  صادرة  دراسة  وقدرت .  المخيمات 

Birmingham  أوروبي   مواطن  5000  من   يقرب   ما  هناك  أن  ،2021  سنة  

  800  من  يقرب   ما  هممن  ،"أجانب   مقاتلين"  كـ  وسوريا  العراق  إلى  سافروا

 هذا  يشمل  وال.  اتقريب    % 20  واألطفال  النساء  تشكل  هؤالء،   بين  ومن.  بريطاني

 .أجانب  مقاتلين من وسوريا العراق في المولودين األطفال

 موقوتة  قنابل األطفال

  النسخة   يمثلون  ألنهم  موقوتة،  لـقنابل  أقرب  هم   المخيمات   في  األطفال

  نفسية   ودوافع  أسباب   ولديهم  دموية،  األكثر  ظيمالتن  من   اخطر    األكثر  المحتملة

 في  بالرغبة  شعورهم  عن  فضال    العنف،  لممارسة  عرضة  أكثر  تجعلهم  واجتماعية

  سوريا   في  يوجد   بأنه  اليونيسف  وت قد ر  .المعارك  في  قتلوا  الذين  لذويهم  الثأر

  12  عن   أعمارهم  تقل  ممن  ومعظمهم  أجنبي،   طفل  ألف  29  يقارب   ما  لوحدها
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  تسعة   من  أكثر  أصول  تعود   حين  في  العراق،  إلى  منهم  ألف  20  أصل  يعود و  سنة،

  من   آخرين  طفل  12000  أن  وي عتقد   آخر،  ابلد    60  حوالي   إلى  منهم  طفل  الفآ

  اليونسف   إلحصائيات   اوفق    العراق،  في  موجودون  األجانب   المقاتلين  أطفال

  بعنوان   نقال    2019  عام  يوليو  9  في  العربية  قناة  نشرته  الذي  التقرير  في  األخيرة،

 ". داعش  في هوية بدون طفل ألف 29 :اليونسف 

 األجانب   المقاتلين  أبناء  من  طفل  ألفي  من  أكثر  يعيش  اإلحصائيات،  وبحسب 

  الديمقراطية   سوريا  لقوات   تابعة  معسكرات   ثالثة  وفي  العراق،  في  سجون  داخل

  فيها   محرومين  صعبة،  ظروف  ظل    في  األطفال  هؤالء  يعيش  حيث   سوريا،  داخل

  أمهاتهم،   مع  األطفال  هؤالء  معظم  احتجز  وقد   األساسية،  الخدمات   أو  التعليم  من

  هيومان   منظمة  وتقول  .ق تلوا   أو  ني مفقود   أو  ني معتقل  إما  بائهمآ  من  كثير  بينما

  معظم   وترفض   تهم،  أي  إليهم   توجه  لم  األطفال  هؤالء  غالبية  إن  :ووتش  رايتس

  األطفال   بأن  ذلك  المسؤولين  ويبرر  تردادهم،الس  الدعوات   إليها  ينتمون  التي  الدول

 .جنسياتهم من التأكد  يمكن ال  أو ،اأمني   اتهديد    يشكلون قد  كهذه اظروف   عانوا الذين

  )ال  البدون  من  األطفال  هؤالء  يصبح  أن  خطر  من  المتحدة  األمم  وتحذر

  أو   دول  جنسيات   يمتلك  بعضهم  أن  من   الرغم   على  محددة(،  دولة   جنسية  يحملون

  هم   ممن  األطفال  جميع  ترحيل  إلى  الدولية  المنظمة  ودعت   بذلك،  المطالبة  كنهميم

  دمجهم   لضمان   األطفال  بحماية  مختص   برنامج   وتطوير   ،افور    18  ال  سن  دون

 رأسهم   وعلى  اخر  ؤم   أوروبا  دول  بعض   أعلنت   .األصلية  بلدانهم  في  كامل  بشكل

 العراق   من  العائدين  يهامواطن   مخاطر  لمواجهة  أمنية  إجراءات   عن  والسويد   فرنسا

 السنوات   في  أوروبا  استهدفت   التي  اإلرهابية  العمليات   منفذي  ومحاسبة  وسوريا،

 . الماضية

 2021 عام فرنسا إلى العائدين عدد

  في   باريس،  في  المحامين  نقابة  في  والعضو  المحامية"  دوسي  ماري"  أكدت 

  امرأة   100  ونحو  السادسة  سن  دون  طفل  200  نحو  هناك   أن  2021  سبتمبر  29

  سوريا،   من  طفال    30  حوالي  إعادة  تم  اآلن  حتى  وأنه  داعش،  مخيمات   في  فرنسية

 آباء  قدمها  طلبات   في  اإلنسان  لحقوق  ية وروباأل  المحكمة  تنظر   أن  المنتظر   ومن

  وهم   أطفاال    أنجبوا  حيث   سوريا  إلى  أزواجهن  مع  ذهبن  لزوجات   فرنسيون

  2021  عام  يناير  في  فرنسا  مةحكو  أعلنت   كما  .لالجئين  مخيمات   في  محتجزون

 بموافقة   سوريا،  شرقي  شمال   منطقة   من  فرنسيين،  أطفال  سبعة  استعادة  عن 

  أن   لها  بيان  في  الفرنسية  الخارجية  وذكرت   المنطقة،  تلك  في  المحلية  السلطات 

 القضائية  السلطات   إلى  سلموا   وطنهم  إلى  عودتهم  لدى  القاصرين  هؤالء

 . االجتماعية مات الخد  موظفي لرعاية اآلن ويخضعون

  هيدنهاوزن   مدينة  مجلس  وعضو  االندماج  مجلس  رئيس  خضر،  حسين  ىوير 
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  من   مواطنيها  إلعادة  قوية  رغبة  لديها  ألمانيا  رأسها  وعلى   أوروبا  أن  األلمانية،

  تدريجية   عودة  إلى  امشير    األوروبي،  واالتحاد   المتحدة  األمم  بواسطة  المقاتلين

  وبمعاونة   والعدل  الداخلية  وزارتي  من   صصة متخ  برامج  عبر  األجانب   للمقاتلين

 ".وليبيا   والعراق سوريا من العائدين لرصد  إنسانية مؤسسات 

 جانب األ المقاتلين عودة من األوروبي القلق

 سواء  األوروبي،  المجتمع  علي  كبيرة  مشكالت  األجانب   المقاتلين  عودة  تمثل

 سوف   حلول  يةأ و  صارم  يوجد   وال السياسة،  الناحية  من  أو  الموضوعية  الناحية  من

 اإلرهاب   مجال  في  باحث   :مارون   فرانشيسكو  ىوير   جزيئة،  حلول  تكون

  وفي   (ICCT)  الهاي  في  اإلرهاب   لمكافحة  الدولي  المركز  في  وباحث   والتطرف،

  على   القدرة"  أن  ميالنو  في   (ISPI)  الدولية   السياسية   للدراسات   اإليطالي  المعهد 

  الدول   بين  كبير  حد   إلى  متفاوتة   العائدين  األجانب   للمقاتلين   القضائية  المالحقة

 في  وجوده  أثناء  إجرامية  أعماال    ارتكب   قد  الفرد  أن  يثبت   أن  ي شترط  األوروبية،

 الجماهير  بين  بشعبية  الوطن  إلى  اإلعادة  تحظى  ال  نهأ  ىير  كما  العراق،  أو  سوريا

 . األوروبية

ا  ترتبط  جانب األ  المقاتلين  عودة  وأن  إلى   للعودة  سيةالسيا  بالمقاومة   كثير 

  إلعادة   واللوجستيات   الجهود   على   األموال  إنفاق   على  اعتراض   وهناك  الوطن،

  ى ير   اخير  أو  بلدانهم،  ضد   حرب ا  شنت   إرهابية  جماعة  إلى   انضموا  الذين  المواطنين

  االعتراض   واالقتصادية؛  السياسية   المخاوف  معظم  وراء  األمنية  المخاوف  تكمن

 في يكونوا أن بمجرد  أنه من يتأتى ديارهم  إلى لناسا هؤالء لجلب  المال إنفاق على

ا سيشكلون فإنهم الوطن  . المجتمع على خطر 

 األجانب؟  المقاتلين عودة من النمسا موقف ما

 وريك   رينارد   توماس  بروكسل  في  إيغمونت   بمعهد   البلجيكيان  الباحثان  وفق

  هو   داعش  نظيمبت   التحقوا  الذين   نمساال  في  األجانب   المقاتلين  معدل  فإن  كولسيت،

 في   األجانب   المقاتلون  كان.  الفرد   نصيب   حيث   من  أوروبا   في  األعلى  بين  من

  والبلقان،   وتركيا  الشيشان  من  المهاجرين  من  الثاني  الجيل   من  الغالب   في  النمسا

  من   فروا  قد   كانوا  المسلمين  اإلخوان  جماعة  من  الجئون  أبناء  اأيض    بينهم  كان  كما

  ، 2021  نوفمبر  11  يوم  كورتس،   سبستيان  مساويالن  المستشار  حذر  .بلدانهم

  أكثر   خطة  بوضع  أوروبا  امطالب    األجانب،  اإلرهابيين  خطر  من  األوروبي  االتحاد 

  أكثر   خطة  إلى  بحاجة"  أوروبا  إن  النمساوي  المستشار  وقال  .ذلك  لمواجهة  فاعلية

 حدود   حماية  أن  وأكد   أراضيها،  على  األجانب   المقاتلين  خطر  لمواجهة  فعالية

  تعزيز   إلى  اداعي    اإلرهاب،  مكافحة  إجراءات   من  اجزء    تكون  أن  البد   أوروبا

  اإلرهابيين   خطر  لمواجهة  األوروبي  االتحاد   دول  بين   االستخباراتي  التعاون

 .األجانب  والمقاتلين



 - 58 - 

  مع   حوار  في  كيكل،  هيربرت   النمساوي  الداخلية  وزير  وصف  جانبه  من

" داعش "  عناصر   ،2020  ايرفبر  23  في  نشر  النمساوية"  كرونة "  صحيفة

  بمحاكمتهم   ويطالب   عودتهم  ويرفض "  موقوتة   قنابل"  بأنهم   سوريا  في  المحتجزين

 سافروا   انمساوي    60  نحو  هناك "  إن  :كيكل  وقال  البالد،  إلى  إعادتهم  وعدم  هناك

 وقد   هناك،  محتجزون  واآلن  سوريا،  في  القتال  لمناطق  الماضية  السنوات   خالل

  واآلن   اإلرهابي،  التنظيم  صفوف  في  لسنوات   اتلواوق  طوعي،  بشكل  سافروا

 ". للتنظيم انضموا حينما  تدميرها يريدون  كانوا  التي للدولة العودة، يريدون

  المقاتلين   عودة  بشأن  اآلن  حتى  واضح  غير  النمساوية  الحكومة  موقف  ويبدو

  من   الشاملة  المواجهة  خطوات   تقف  فيما  الراهنة،  المعطيات   بحسب   األجانب،

  اإلخوان   تنظيم  ومنها  عام  بوجه   البالد   في  المتطرفة  التيارات   ضد   لحكومةا  جانب 

 الوقت   في  العائدين  أمر  لمعالجة  جهود   أي  أمام  عائق  وغيرهم،  والقاعدة  وداعش

 .الحالي

  الجنسية سحب تشريعات - لمانياأو هولندا في جانباأل المقاتلون

  معضلة   2019  رسما   في "  داعش"  نظيمت   هزيمة  منذ   وهولندا  ألمانيا  تواجه

  سوريا   في  االحتجاز  مخيمات   في  المتواجدين  وذويهم  األجانب   المقاتلين  ستعادةا

 األفراد   ستعيد   كانت   إذا  ما  األوروبية  الحكومات   معظم  تقرر  ومازالت .  والعراق

 المواطنين   إعادة  البعض   رفض  وقد   ،حدة  على  حالة  كل   أساس  على  أوطانهم  إلى

 .أمنية مخاوف على  بناء  

 الجنسية  قانون تعديلو األلمان األجانب ونالمقاتل

  2021  يوليو  13  في  األلمانية   الخارجية  االستخبارات   جهاز   تقديرات   خلصت 

  مضي   بعد   حتى  يتراجع،  لم"  داعش"و "  القاعدة"  تنظيما  يمثله  الذي  الخطر  أن  إلى

  الواليات   في  سبتمبر  من  عشر  الحادي  هجمات   على  اعام    20  من  يقرب   ما

  في   لدينا  ليس  :األلمانية   الخارجية  االستخبارات   جهاز  رئيس   برونو  ويقول.  المتحدة

  من   أكثر   أن  إلى  التقديرات   تشير".  األمان   صافرة  إلطالق  مدعاة   أي   الراهن  الوقت 

 10  في  "يورونيوز"   لـ  اوفق    ،"داعش"  تنظيم  إلى  انضموا  ألماني  مواطن  (1200)

 . 2021 أغسطس

  لـ   اوفق    الجنسية  قانون  تعديل  على  2019  عام  في   األلماني  البرلمان   وافق

  بين   يقاتلون  أشخاص   من  األلمانية   الجنسية  بسحب   التعديل  ويسمح".  نيوز  مهاجر"

  من   (28)  الفقرة  تنص و.  أخرى   جنسيات   ويحملون"  إرهابية   تنظيمات "   صفوف

  تطوع   حال  في  جنسيته،  يفقد   ألماني  شخص   أي  أن  على  األلمانية،  الجنسية  قانون

  تعديل   من  وبالرغم.  مواطنيها  من  هو  كان  أجنبية  لدولة  لحةالمس  القوات   خدمة  في

د  لم األلمانية السلطات  أن إال الجنسية قانون   حتى  جنسيتها من أجنبي مقاتل أي تجر 

 . اآلن
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  أن   ،2021  أكتوبر  7  في  األلماني  الخارجية  وزير"  ماس   وهايك "   وأعلن

  إلى   انضممن  نمم    نساء  (8)  سوريا  شرقي  شمال  من  ألمانيا  إلى  أعادت   حكومته

 ليسوا   األطفال"  نأ  بيان  في "  ماس"  وأكد .  طفال    (23و)   ،"داعش"  تنظيم  صفوف

  التي   األعمال  عن  الجزائي  القضاء  أمام  سيحاسبن  األمهات   وضعهم،  عن  مسؤولين

ضع منهن   كبير عدد  ارتكبنها،  . "ألمانيا إلى وصولهن    بعد  الحبس في و 

  دول   ستعادةاب  الدولي  العهد  اثيقومو  القانونية  األسس  -  األجانب  المقاتلون

 رعاياها  أوروبا

"  استيفاني "  لـ  اتهامات   2021  نوفمبر  2  في  األلماني  الفيدرالي  االدعاء  وجه

  في   زوجها  مع  قامت   ،"داعش"  إلى  االحق    ثم  ،"األقصى  جند "  منظمة  إلى  باالنتماء

  لدى   نهمااب  بتجنيد "  داعش"   من  تمويال    يتلقيان  كان  اللذان  الزوجان،  وقام.  الرقة

  ميونيخ  في  محكمة أصدرت . 2021 مارس في ألمانيا في  اعتقالها تم حيث  ؛التنظيم

 على   سنوات   10  لمدة  بالسجن  ا حكم    2021  أكتوبر  25  في "  يورونيوز   لـ  اوفق  

 العراق   في  يزيدية أ  فتاة  لتركها  ،)داعش(  تنظيم  في  سابق   وعضو   ألمانية  امرأة

 . العطش من تموت 

 الجنسية  تسحب وإجراءً  ولنديوناله األجانب المقاتلون

 عدد   (75)"  الدولية  كارلو   مونت "  لـ  اوفق    2021  يونيو  5  في  هولندا  تقد ر

 رجال    (15و)  مرأةا  (30)  إلى  باإلضافة  المخيمات   في  الموجودين  والفتيات   الفتية

 يحملون   األقل  على  طفال    (220)  من  جزء  هم  واألطفال  .األكراد   لدى  محتجزين

  %( 75)  بالدهم،  سلطات   وفق  المجاورة،  تركيا  أو  سوريا  في  ةالهولندي  الجنسية

. الهولندية  الجنسية  يحمالن  ألبوين  المنطقة  في  ولدوا  وقد   الرابعة  سن  دون  منهم

 التنسيق  وغياب العودة إشكالية - األجانب المقاتلون

 أفراد  من  أطفال،  (3و)   سيدة  هم  هولنديين  (4)  الكردية  السلطات   سل مت 

 هولندا   مبعوث   ضم    الذي  هولندا  من  دبلوماسي  وفد   إلى "  اعشد "  تنظيم  عائالت 

  القنصلية   للشؤون  الخارجية  وزارة  ومدير  بونت   دي  إميل  سوريا  إلى  الخاص 

" بونت   دي  إميل"  ويقول  .نيوفنهوس  يان  ديرك  والتأشيرات    قانونية   مهمة  هذه" 

 أصدرت   هولندية  محكمة  ألن   بها  القيام  حكومتي  قررت   للغاية  محددة  قنصلية

ا   قضت .  األحكام  بشأن  أخرى  تفاصيل  يذكر  ولم".  المحددة  القضايا  هذه  في  أحكام 

 بإعادة  ملزمة  ليست   السلطات   بأن  2021  يونيو  5  في  العام  هولندية  محكمة

  شمال   في  المحتجزين  أطفالهن  من  (56) و  هولندية  امرأة  (23)   من  مجموعة

 . الفردية للحاالت  استثناءات  هناك  ستكون إنه الخبراء قال. 2020  عام  في سوري

  االنخراط  أن  صريح  بشكل  تعتبر  التي  األوروبي  االتحاد   دول  من  هولندا  تعد 

  الخارج   في  األمد   طويلة  لإلقامة  ويمكن.  الجنسية  لسحب   سبب   إرهابية  أنشطة  في

  ينطبق   الذي  األمر  وهو  قسري  بشكل  الجنسية  من  الشخص   حرمان  عن  ت سفر  أن
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  خارج   البقاء  يكون  أن   ويمكن. أخرى  دولة   جنسية  على الشخص   حصل  ما  إذا  اأيض  

 . الجنسية سحب  وراء  اسبب   طويلة لفترات  األوروبي االتحاد  في دول تسع

  2021  مايو  1  في"  nltimesl"  نشرته  2020  ديسمبر  في  أجري  تقييم  ي ظهر

ا   (11)  فقد   كما.  الجنسية  لسحب   إجراء    (21)  بدأت   الهولندية  السلطات   أن   شخص 

 . جماال  إ الهولندية جنسيتهم

  ( 6)  جردت   عندما  قانوني   بشكل  تصرفت   أنها  الهولندية  السلطات   وتقول

 سوريا   إلى  سفرهم  بدعوى  الهولندية  الجنسية  من  مغربيين   هولنديين   مواطنين 

 مجلس  وأصدر.  رىأخ  إرهابية  وتنظيمات   جماعات   أو  داعش  تنظيم  إلى  لالنضمام

  لسحب   كافية  أسباب   واألمن   للعدل  السابق  الدولة  لوزير  إن  فيه  أعلن  احكم    الدولة

 . سنوات  عدة  منذ  الهولندية الجنسية

 2017  عامي  في  الهولندية  سفرهم  جوازات   والمرأتان  األربعة  الرجال   فقد  

  الثالثة   إدانة  تتم   لم.  إرهابية  جماعة   إلى  باالنضمام   اغيابي    منهم   (3)   وأدين.  2018و

  جهاز   من  رسمية  ريةاستخبا  تقارير  أساس   على  جنسيتهم  فقدوا  لكنهم  ،اآلخرين

  مشاركتهم   إثبات   من  الهولندية  السلطات   وتمكنت .  AIVD  الهولندي   المدني   األمن

  اإلذن   أعطى  والذي  ،2017  مارس  11  في  القانون  تعديل  بعد   المجموعات   هذه  في

  بإلغاء   للحكومة   القانون  يسمح  ال.  الصارم  اإلجراء  التخاذ   واألمن  العدل  لوزارة

ا.  الجنسية  عديم  الشخص   كت تر  إذا  الهولندية  الجنسية  الستة   األشخاص   ألن  نظر 

ا  هم  المعنيين  بشكل   الجنسية  من  التجريد   إجراء  تم  فقد   ،مغاربة  مواطنون  أيض 

 .الدولة مجلس قرره لما وفق ا ،قانوني

 بلجيكاو بريطانيا – جانباأل المقاتلون

  صفوف   في   األجانب   المقاتلين  مع   بالتعامل  أوروبا  خيارات   ملف  يزال  ال

 استمرار  مع  ،2021  العام  خالل  وروبياأل   االتحاد   في  جدال    األكثر  اعشد 

 مدار  على   اإلرهابي   للتنظيم  انضموا  الذين  مواطنيها  الستعادة  الدولية   الضغوط

  من   محذرين.  والعراق  سوريا  في  بمخيمات   متواجدين  زالوا  وما  الماضية  السنوات 

 .اإلرهابية لعمليات ا وتيرة وتصاعد  المناطق تلك في األمني الوضع خطورة

 في بما ،شخص  (60,000) عن يقل ال ما وجود  إلى المتاحة التقديرات  وتشير

 منذ   ،الهول  بوأ  مخيم  في  يعيش  األجانب   التنظيم  مقاتلي  أسر  من  (2500)  ذلك

  عام   الزور،  دير  فظةمحا  في   الباغوز  في  معاقلها  آخر  في   الجهادية  الجماعة  هزيمة

 . 2021 كتوبرأ في" BBC"  ريطانيةالب ذاعة اإل هيئة بحسب . 2019

  هامش   على  2021  رب تم بس   نهاية  اإنساني    نداء    أطلقت   المتحدة؛  األمم  وكانت 

  والعربية   الغربية  والحكومات   الدول  إلى  (،76)  بالدورة  العمومية  جمعيتها  أعمال

  االحتجاز   مراكز  في  األجانب   واألسر  األطفال  من  اآلالف  وضع  لمعالجة

 داخل   ومكتظة  مزرية  ظروف  في  يعيشون  زالوا  ما  الذين  المغلقة،  والمخيمات 
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 ( 2017)  2396  رقم  مناأل  مجلس  قرار  على  بناء  .  سوريا  شرقي  بشمال  المخيمات 

 العائدين   األجانب   اإلرهابيين  المقاتلين   كشف   على  األعضاء   الدول  يحث   الذي

 . معهم والتحقيق

 التحديات   من  امزيج    تطرح   وزوجاتهم  همؤ وأبنا  نوالمتطرف  أولئك  استعادة

  من   تخشى  التي  األوروبية،  للدول  بالنسبة  واالستخباراتية  واإلصالحية  القانونية

 يشكلوا   أن  يمكن  قتالية   خبرة  واكتسبوا  المتطرف  بالفكر  تشبعوا   الذين  مواطنيها

  الجهاديين   أبناء  هي  الدول  لتلك  بالنسبة  معضلة  وأكبر.  أمنها  على  اكبير    اخطر  

  من  مخاوف وسط المتطرف، الفكر على ئواونش    داعش وعنف جرائم عايشوا الذي

 . رهابيينإ لمشاريع المستقبل في تحولهم

  ا راديكالي    اطابع    وإدانتهم  هؤالء  عودة  تضفي  أن  الدول  تلك  تخشى  ناحية  فمن

  فيجهد   منفصل   بشكل  إسكانهم  نإ ف  أخرى  ناحية   ومن   السجن،   في  زمالئهم  على

 المحاكم   أمام  العائدين  إلدانة  ضمانات   د توج  ال  كما.  القانونية  والنظم  الموارد 

  ما   إلى   المماطلة  في   المحاكم  تلك  حرية  استغالل  في  لهم  فرص   توافر  مع  األوروبية

 وجود   عدم   بسبب   سراحهم،  إطالق  إلى  األوروبية  الحكومات   تضطر  وقد   نهاية،  ال

  عقبات   عن  ناهيك  ،"داعش"  مع  إقامتهم  فترة  خالل  األفراد   فعله  ما  على  أدلة

  تجيزه   ال  الذي  األمر"  قسد "   حكومي  غير  كيان  من  األسرى  استقبال  أمام  يةقانون

 .الدول تلك قوانين

 ذلك،  من  وبدال  .  المسألة  هذه  بشأن  جاد   دولي  توافق  يوجد   ال  اآلن،  وحتى

  الغفران   بين  تتراوح  والتي  والمتباينة  الخاصة  حلولها  مختلفة  بلدان  اعتمدت 

  بإعادة   وبلجيكا   وألمانيا  السويد   مثل  وروبيةاأل  الدول  بعض   تقوم  فبينما .  والعقاب 

 الدول  قائمة  في  هما  والتي  -  وبريطانيا  فرنسا  ترفض .  وأمهاتهم  األطفال  بعض 

 الداعشيين   المقاتلين  استعادة  -األجانب   للمقاتلين  ا تصدير    األكثر  األوروبية

 اءسو  العدالة،  أمام  يمثلوا  أن  جب أ"    أعداء"  باعتبارهم  ،اقاطع    ارفض    وزوجاتهم

 .العراق أو سوريا في

 األجانب المقاتلين عودة تجاه بريطانيا سياسة

  تنظيم   إلى  لالنضمام  والعراق  سوريا  إلى  بريطاني  (900)  حوالي  سافر

 ي حوال  لكن  ،الحين  ذلك   منذ   (450)   نحو  وعاد   هناك،  منهم  المئات   وقتل  داعش،

  أقل عدد  وهو البريطانية،  المحاكم في حوكموا فقط % 10 يقارب  ما أي منهم (40)

.  2021  فبراير"  تايمز  نيورك"  بحسب   وألمانيا  وفرنسا  بلجيكا  مثل  دول  من  بكثير

 إلى  األفراد   هؤالء  لتقديم  المطلوبة   األدلة  مستوى  بشأن  مخاوف  ذلك  أثار  وقد 

 .المحاكمة

 صادر   داعش(  إلى  بهم  )متاجرة  بعنوان"  ريبريف"  لمنظمة   تقرير  وبحسب 

  إلى   ،امرأة  (16)و  األقل  على  بريطانيين  الرج  (9)  فإن  ،2021  بريلأ  30  في



 - 62 - 

  في   سوريا  شرق   شمال  في  احالي    محتجزين  زالوا  ما  ،طفال    (35)   حوالي  جانب 

  2021  كتوبرأ  21  صادر  تقرير  في "  الطفولة  إنقاذ "  منظمة   أحصت   بينما.  سوريا

  من   فرارهم  بعد   سوريا  شرق  شمال  في  المحاصرين  البريطانيين   األطفال  عدد   أن

 . السابقة التقديرات  ضعف  يقارب  هذا. طفل. (60)  عن يزيد  داعش ةسيطر مناطق

  صادرة "  اإلندبندنت "  إلحصاءات   اوفق    اآلن،  حتى  قامت   البريطانية  الحكومة

  كان   خرهمآ).  سوريا  شرق  شمال  من  أطفال  سبعة  بإعادة  ،2021  نوفمبر  18  في

  جريفز هار   ناثانجو  لسوريا  الخاص   البريطاني  للمبعوث   يتامى  أطفال  3  تسليم

 في   الكردية  الذاتية  باإلدارة  يةالخارج  العالقات   دائرة  رئيس   مع  لقاء    أجرى  بعدما

 وحده،   أكتوبر  في  األخرى،  الدول  من  بكثير  أقل  عدد   وهو.  (2021  كتوبرأ  19

 . مشتركة عملية في امرأة (11)و  طفال   (37) والدنمارك  ألمانيا أعادت 

 السلطات   ترى  األجانب،  تليهامقا   مع  بريطانيا  تعامل  بإجراءات   يتعلق  فيما

 المكان   في  للمحاكمة  يخضعوا  أن  يجب   داعش  في  األجانب   المقاتلين  أن    البريطانية

  ولتفادي   المتحدةـ  المملكة  لىإ  عودتهم  مبدأ  رافضة  جريمتهم،   فيه  ارتكبوا  الذي

  وأي   السفر  وثائقو   الجنسية  من  حرمانهم  سياسة  انيةالبريط  الحكومة  انتهجت   ذلك،

 . الوطن إلى العودة أو ساعدةالم في حق

  جنسيتهم   سحب   تم  ممن  األقل  على  اشخص    (150)   من  أكثر  هناك  وعليه،

 تقرير   في  جاء  حسبما.  2014  عام  منذ "  العام  الصالح"  أجل  من  البريطانية

 وفق ا   ،إخبارهم  دون  داعش  أعضاء  جنسية  سحب   لبريطانيا  يمكن  ال"  االنتدبنت "

 . 2021 يوليو 30"  العليا المحكمة لقواعد 

  حكم   2021  فبراير  في  صدر  حيث   ،اقانوني    جدال    الجنسية  سحب   جراءإ  أثار

  متوجهة   البالد   غادرت   التي  بيغوم،  شميمة  بحق  العليا  البريطانية   المحكمة  أصدرته

  ا معتبر  .  المراهقة  سن  في  كانت   عندما  داعش  تنظيم  إلى  لالنضمام  سوريا  إلى

  ، إخطارها  يتم  لم  ألنها"  تأثير  أي  له  وليس   باطال  "   كان  البريطانية  جنسيتها  سحب 

 . بريطانية مواطنة تزال ال  وأنها

  داعش   من  أعضاء  قبل   من  أخرى  قانونية  اطعون    الحكم  يثير  أن  ولتجنب 

 الجنسية  )قانون  مشروع  البريطانية   الحكومة  تعمل  نفسه،  لإلجراء  خضعوا

  سحب   من  يةالداخل  وزارة يمك ن  بحيث   1981  لعام   الحالي  القانون   سيعدل  والحدود(

  من   يقول تكتيك  وهو".  الظروف  من  لمجموعة  اتبع    إخطاره  دون  ما  شخص   جنسية

 . االستئناف فرصة افعلي   يقطع  أن شأنه

  20 في  بيان  في  البريطانية  الداخلية  وزارة  قالت   القانون،  عمشرو   على  اوتعليق  

 ه تنفذ   للسلطات   حق  هو  مواتية  ألسباب   الجنسية  من  الحرمان  إن"  :2021  نوفمبر

  ضرر   على  سلوكهم  ينطوي  الذين  أو  المتحدة  للمملكة  تهديد ا  يشكلون  الذين  ضد 

 .أصيال   حق ا وليست " امتياز" هي البريطانية الجنسية نإ :مضيفة  ،"جد ا كبير
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  والمنظمات   النشطاء  بين  القلق،  المقترح  القانوني  والتغيير  االتجاه  هذا  أثار

  إن   يقولون  الذين  -  اإلندبندنت سب  بح  -  البريطانيين  والمشرعين   حكومية،ال  غير

  في   النسيان  طي  في   تركهم  من  بدال    مواطنيها،  مسؤولية  تتحمل  أن  يجب   بريطانيا

 .الخارج

  لـ  له  سابق  تصريح  في  ،إلوود   توبياس  السابق  الدفاع  وزير  ذلك  حول  يجادل

  لعودة   العودة  تهيئ  ربما  البريطانية  الحكومة  أن  2019  غسطسأ  في"  اإلندبندنت "

  داعش   سنرى"  :قائال    وحذر.  السورية  السجون  في  المقاتلين  ترك  خالل  من  داعش

 ".آخر يوم في للقتال صفوفهم  تجميع  يعيدون سوف... 2

 األجانب  المقاتلين عودة تجاه بلجيكا سياسة

  عام   منذ   سوريا  في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  إلى  بلجيكي  (400)  من  أكثر  انتمى

 عادوا  قد   األقل  على  اأجنبي    مقاتال    (125)   أن  ونلجيكيالب  المسؤولون  ويقدر.  2012

ا  (30)  من  أكثر  أدين  أو  حوكم.  البالد   إلى  بتهم   النزاع  منطقة  من  عائد ا  شخص 

.  2020  في"  counterextremism"   موقع  نشره  لتقرير  اوفق    باإلرهاب،  تتعلق

 سبق   منهن  (9)  المعسكرات   في  محتجزات   بلجيكية  امرأة  (15)  نحو  زالت   ما  فيما

 ونحو .  دولية  توقيف  لمذكرات   مستهدفات   (4و)   البلجيكية  المحاكم  قبل  من  إدانتهن

 . السورية المخيمات  في محتجزين اعام    12  سن دون طفال   (35)

 ،بلجيكا  في  األجانب  نيالمقاتل  مع  للتعامل  الحكومية  جراءاتباإل  يتعلق  وفيما

  إن   :يقولون  الذين  قيةالحقو  والجماعات   األمنيين  الخبراء  لنصائح  بلجيكا  استجابت 

 فان   فنسنت   البلجيكي  العدل  وزير  قال.  اأمان    األكثر  الخيار  هي  الوطن  إلى  اإلعادة

  في   (أطفالهن  من  27و  امرأة  13)  إعادة  عمليات   ستنظم  حكومته  إن  :كويكنبورن 

  يكتسب   داعش  تنظيم  أن  البالد   في  المخابرات   أجهزة  ذكرت   أن  بعد   ،أشهر  غضون

  إحضار   بأن"  واضحة  نصيحة"   تلقت   السلطات   إن  وقال .  المخيمات   في  السلطة

  29"  الحرة "  في  جاء  حسبما.  اأمان    األكثر  الخيار  هو  بلجيكا  إلى  واألطفال  النساء

 . 2021  مايو

 القضايا  تحليل  خالل  من   جانب األ  المقاتلين  عادةإ  في   البلجيكية  الحكومة  تنظر

 وفي .  المخيمات   في  الموجودات   األمهات   خاصة  ،حدة  على  حالة  كل  أساس  على

.  أمهات   وست   أطفال  عشرة  أعيد   ،2021  يوليو  17  في   مسبوقة،  غير  خطوة  

 السلطات   تنظ مها  التي  األكبر  وهي  سوريا  شرق  شمال  في  الروج  مخيم    من  قادمين

 منذ   أعيد   المجموع،  وفي.  2019  عام   اإلسالمية  الدولة  تنظيم  سقوط  منذ   البلجيكية

  29  في"  كارلو  مونت "  لـ  اوفق    بلجيكا،  إلى   اقاصر    ( 43و)   اراشد    ( 18)   2017  عام 

 2021يوليو 

 بذل  2021  مارس  في   تعهد   قد   كرو  دي  ألكسندر  الوزراء  رئيس  وكان

  ي بق  إذا  إنه  على  امؤكد    وطنهم،  إلى  البلجيكيين   األطفال  إلعادة  الجهود   قصارى
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  فقد  لذا.  الغد   وإرهابي   يصبحوا  أن  من  كبير  خطر  فهناك  الهول  مخيم  في  القاصرون

  الحد  تحديد   تم  حيث   ؛الوطن  إلى  األطفال  إعادة  لىإ  لألمن  الوطني  المجلس  وصىأ

 غير   إعالن  وهو  ،طفال    (50و  30)  بين  ما  القرار  يشمل  .اعام    12  بـ  للسن  األدنى

 . األوروبي االتحاد  داخل مسبوق

  2019  العام  الجنسية   سحب   جرى  فقد   الجنسية،  سحب   بإجراء  يتعلق  فيما  أما

  صفوف   ضمن  قتالهم  وبسبب  إرهاب،  قضايا   في  تورطهم  سبب ب  ،اشخص    (13)   من

  القضاء   كان  كما.  2020  مارس  15  في"  األوسط  الشرق"  الـ  ذكرت   كما  )داعش(،

  في   للمشاركة  سافروا  الذين  المقاتلين  من  (6)   عن  الجنسية   سقطأ  قد   البلجيكي

  أصول   من  وجميعهم  الصراعات،  مناطق  في  اإلرهابية  الجماعات   صفوف

  يناير   4  في "  األوسط  الشرق"  لـ  اوفق    ،مصيرهم  اآلن  حتى  معروف  يروغ  مغربية،

2020. 

 والبدائل الخيارات

  األصلية   بلدانهم  إلى  المقاتلين   هؤالء  عودة  وتحديات   صعوبات   ظل  في

  المقاتلين   ترك    الخيارات،  أول .  بروكسيل  طاولة  على  الخيارات   تتعدد   لمحاكمتهم،

  الثاني   الخيار.  تحتجزهم  دول  في  المحلية  السلطات   لتحاكمهم  وعائالتهم  األجانب 

 إما   األصلية،  دولهم  إلى  العودة  من  الفع    بشكل   األجانب   المقاتلين  منع   لىإ  يرتكز

 وجود   في   للطعن  التقنية  الحجج   باستخدام  أو  جنسيتهم   من  تجريدهم  طريق  من

  مع   العودة  في  األجانب   المقاتلين  بحق  االعتراف  الخيارات،  ثالث .  األولية  جنسيتهم

 الخيارات   ورابع.  الوطن  إلى  عودتهم  لتسهيل  النشطة  الدولية  الجهود   تجنب 

  وإخضاعهم   أوطانهم  إلى  فعال  بشكل  األجانب   المقاتلين  إعادة  في  يتمثل  وآخرها،

  بعد   اإلدماج  إعادة  أو  التأهيل  إعادة  أو  المراقبة  جهود   تكثيف  مع  فيها،  للمحاكمة

 عودتهم 

  ودعوة  ،"داعش"  تنظيم  بجرائم  خاص   تحقيق  المتحدة  األمم  طاولة  على  أما

  يبقى   هذا  الخيار  ،العائدين  األجانب   المقاتلين  مقاضاة  دولية  محكمة  إنشاء  لىإ

 .العدالة لتحقيق فعالة آلية   ليغدو  اسياسي   ادعم   يستدعي اواقع    سيدهتج. انظري    احتماال  

 دولية  محكمة  إنشاء  فكرة  طرحت   قد   سوريا  في  الكردية  الذاتية  اإلدارة  وكانت 

. للفكرة  أميركي  رفض   قابله  الذي  األمر  سيطرتها،  مناطق  في  ليحاكموا  خاصة،

  معتقلي   لمقاضاة"  دولية  محكمة "  إقامة  رفضه"  الدولي  التحالف"  أعلن  ذ إ  وأعاد 

  طرح   يتفق  فيما  )قسد(  الديمقراطية   سوريا  قوات   تحتجزهم  الذين  الدولة  تنظيم

 محكمة   إلنشاء  بلجيكا  خص وباأل  يةوب أور   دول  طرحتها  أفكار  مع  الذاتية  اإلدارة

 ستكون   الطرح  هذا  أن  الرغم  وعلى  سوري،  في  األجانب   لمحاكمة  خاصة  دولية

 تجهيزات   ويتطلب   ،امطلق    بالسهل  يكون  لن  الخبراء  بحسب   فهو  قانونية،  سابقة

  إنشاء   اوأيض    عملها،  آليات   وتحديد   للمحكمة،  مقار  اختيار  حيث   من  لوجستية
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  يتطلب  وقد .  المحكمة  هذه  ستقررها  التي  األحكام  تطبيق  ةوآلي  احتجاز،  مراكز

ا   توترات   يسبب   قد   ذلك  لكن  السوري،  النظام  إشراك  اأيض    دولية  محكمة  إنشاء   نظر 

 .النظام لشرعية صراحة   األخرى الدول لرفض 

  أوروبا   دول  ستعادةا  تحديات  -  داعش  صفوف  في  األجانب  المقاتلون

   لرعاياها

  األوروبيين  األجانب   المقاتلين   بآالف  السبل  تقطعت  "داعش  خالفة"  سقوط  منذ 

 في   مترددة  األوروبية  العواصم  كانت   ،اآلن  حتى.  والعراق  سوريا  في  وعائالتهم

  داعش   عليها  تسيطر  كانت   التي  األراضي  في  المولودين  واألطفال  مواطنيها  إعادة

  يكون   قد   جادة  خطوات   اتخاذ   عدم  أن  من  الخبراء  تحذير  من  الرغم  على  ،سابق ا

  والعراق   سوريا  في  أجنبي   5500  حوالي   يوجد .  الطويل  المدى  على  خطورة  أكثر

  حاد االت  مواطني   من  ألبوين  ولدوا  أو  27  األوروبي  االتحاد   من  قادمين  إما  كانوا

  األجانب   مقاتليها  إعادة  في  مترددة  أوروبا  تزال  ال"   :بعنوان  لدراسة  اوفق   األوروبي

 05  يوم  نكليزيةاإل  باللغة  الصادر  Euractiv  موقع"  أوطانهم  إلى  وعائالتهم

 . 2020 فبراير

  األجانب   داعش  مقاتلي من  عدد  أكبر"  صدرت "  التي  العشر  للدول  مراجعة  نإ

. مواطنيها  إعادة  في  مترددة  زالت  ما  نهاإف  أوروبا  في  وخاصة  ،عائالتهم  وأفراد 

  ، ا سياسي    اانتحار    سيكون  وطنهم  لىإ  اإلرهابيين  إعادة"  أن  تعتقد   أوروبا  دول  بعض 

 للعالقات   لكيالم  إيغمونت   معهد   في  البارز   الباحث   ،رينارد   توماس   قول  حسب 

  مقاتلي  إعادة  بعنوان  نكليزيةاإل  باللغة  المجلة  مجلة  لدراسة  اوفق    بلجيكا  في  الدولية

  الدول   إن  :رينارد   قال.  2021  أكتوبر  15  في  الصادر  أوطانهم   إلى  األجانب   داعش

ا  تزعم  األوروبية   المقاتلين   مقاضاة  على  قادرة  تكون  ال  قد   الوطنية  المحاكم  أن  أيض 

 .المعركة ميدان  في األدلة نقص  بسبب 

 ،داعش  إلى  انضموا  مقاتل  ألف  40  من  أكثر  أن  قدرت   األوروبية  المفوضية

  مناطق   في  ٪10  وقتل  ،منهم  ٪30  عاد .  أوروبا  من  قدموا  منهم  5000  أن  ويعتقد 

  الشؤون   في  البلجيكيان  الخبيران  ،لسيت كو  وريك  رينارد   توماس  وأكد .  القتال

 هناك   كان  ،2021  مارس  30  في  أنه  ،بروكسل  في  إيغمونت   معهد   في  المتطرفة

  شمال   في  محتجزين  وعائالتهم  األوروبيين  داعش  مقاتلي  من   طفل  600  من  أكثر

  وبلغ   ،السورية  الحسكة  مدينة  في  معتقل  طفل  400  إلى   إضافة.  سوريا  شرق

  أوطانهم   إلى  األجانب   داعش  قاتليم   إعادة  لدراسة  اوفق    أوروبي  ألف  نحو  دهمعد 

 .أعاله المذكورة

 وهولندا   مانياأل  تليها  ،األوروبيين  المعتقلين  قائمة  رأس  على  فرنسا  وتأتي

 آالف   احتجاز  تم  ،2019  في  لداعش  اإلقليمي  االنهيار  فمنذ   وبلجيكا،  والسويد 

  شمال   اعتقال  معسكرات   في   داعش  إلى  ينتمون  أنهم  ي عتقد   الذين  واألطفال  النساء
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  واألطفال   النساء  عدد   ي قدر.  للحياة  ومهددة  إنسانية  غير  ظروف  في  ،سوريا  شرق

  640  من  وأكثر  امرأة  1000  بنحو  المعسكرات   في  حالي ا  المحتجزين  األوروبيين

 .األطفال من

 الدول  بين  من  المتحدة  والمملكة  والسويد   وهولندا  وألمانيا  وبلجيكا  فرنسا  تعد 

 لألمم   التابع  األمن   مجلس  دعا.  المعتقلون  هؤالء  فيها  نشأ   التي  الرئيسية  وبيةاألور 

  أخرى   فاعلة  جهات   عن  فضال    ،أوروبا  ومجلس  ،األوروبي  واالتحاد   ،المتحدة

  الدول   -  واألطفال  النساء  ألقارب   الطفل   حماية  ووكاالت   األمن  خبراء  بين  تتراوح

 . مخيمات ال من األطفال مواطنيهم إعادة إلى األوروبية
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 القضائية للمالحقة  القانونية التعقيدات

 بشأن  دولية  اتفاقيات   على  ووقعتا  اإلعدام  عقوبة  تدعمان  ال  وهولندا  أوروبا  نإ

  المقاتلين   بمحاكمة  السماح  لصالح  السياسيين  من  العديد   جادل  فقد   ،اإلنسان  حقوق

  يتم   أن  ملالمحت  من   حيث   ؛ سوريا  أو  العراق  في  األسرى  والهولنديين  األوروبيين

  األطفال   هؤالء  تحميل  يمكن  ال  أنه   على  المعنيين  معظم  يتفق  وبينما.  إعدامهم

  التزام   عليها  الدولة  أن  يعني  هذا  كان  إذا  ما  مسألة  فإن  ، آبائهم  جرائم  عن  المسؤولية

 .مستمر خالف محل كان أوطانهم إلى  إعادتهم بمحاولة أخالقي

  قادرين   يكونوا  لن  بأنهم  األجانب،  المقاتلين  استعادة  معارضو  يجادل  ما  غالب ا

 حوادث   أن   صحيح.  والموارد   القدرات   نقص   بسبب   العائدين  مع   التعامل  على

 جيد ا   معروفين  كانوا  عائدين  شملت   األوروبية  األراضي  على  السابقة  اإلرهاب 

  وضعف   الوسائل  كفاية  عدم  بسبب   الرادار   عن  سقطوا  لكنهم  المخابرات   ألجهزة

 قوتها  قدرات   من  األوروبية  الدول  زادت  ، ذلك  مع.  األمنية   األجهزة  بين  التعاون

 تبادل   وحس نت   اإلرهاب   لمكافحة  ميزانياتهم  عززت   ،وهكذا  والصلبة  الناعمة

  العائدين   تجاه  األوروبي  االتحاد   وسياسات   ،الدول  وبين  الوكاالت   بين  المعلومات 

 وإعادة   تطرفال  نزع   في  الخبرة  وتراكموا   ،القضائية  المالحقة  وعززوا  ، البالغين

 من   لمزيد   معرضة  بيئة  في  األجانب   المقاتلين  ترك  من   فبدال  .  المتطرفين  تأهيل

  مكافحة   سياسات   ضمن  لرعاياها   أوروبا  دول  استعادة  ضروري  التطرف،

 . اإلرهاب 

  حول   ا قائم    زال  ما  والجدل  ،2019  عام   ثم  2017  عام  داعش  سقوط  منذ 

 الدول  إلى  دعوات   هناك  كانت   بينما.  والعراق  سوريا  في  األجانب   المقاتلين  استعادة

  رفضت  لقد .  قسد   قوات   لدى  المحتجزين  األجانب   المقاتلين  ءهؤال  إلعادة  األوروبية

  هناك   ،ذلك  من  بدال    األجانب،  مقاتليها  إعادة  اآلن  حتى  األوروبية  الدول  معظم

  األجانب   المقاتلين  لمنع  وسعها  في  ما  تفعل  األوروبية  الحكومات   أن  على  مؤشرات 

  الحرمان   سلطات   وسعت   التي  التشريعية  اإلصالحات   من  واالستفادة  ،العودة  من

  في   مماثل  وضع  لمنع  جديدة  إصالحات   في  الشروع  أو  ،األخيرة  السنوات   في

 . المستقبل

 سوريا  مخيمات في داعش لعائالت وتهريب هروب عمليات

 الهول   مخيم  في  داعش  وأطفال  لنساء  هروب   حاالت   من  عدد   عن  اإلبالغ  تم

  مارس   بين  هروب   محاولة  700  من  أكثر  منع  تم  فقد   ،الكردية  القوات   حسب وب

.  2019  أكتوبر  منذ   زادت   المحاوالت   هذه  أن   إلى  مشيرة  ،2020  وسبتمبر  2019

 المتزايدة  األهمية  على  الضوء  يسلط  االختراق  محاوالت   من  الكبير  العدد  وهذا

 .اربالفر النساء لهؤالء تسمح التي والتهريب  التمويل لشبكات 

  10000  بحوالي  ب   سوريا  مخيمات   من  الواحد   الشخص   تهريب   تكلفته  وتقدر
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  باللغة   صادرة  لدراسة  اوفق    ضرورية   باتت   المقاتلين  استعادة  نإف  لذا  ،دوالر

  تهريب   ومشاريع  الهول  مخيم   في  األمنية  االستخبارات   عودة  :بعنوان   اإلنكليزية

  في   المعنيين  ءالخبرا  .2020  أغسطس  04  في  JSTOR  منظمة  عن   ،البشر

  مناطق   من   وعائالتهم  األجانب   للمقاتلين  العاجلة  العودة  أن   تؤكد   اإلرهاب   مكافحة

 حقوق  لحالة  الدولي   القانون  مع   المتوافقة   الوحيدة  االستجابة  هي  وإعادتهم  النزاع

  هؤالء   تواجهها  التي  والخطيرة  التعقيد   المتزايدة  واألمنية  اإلنسانية  والحالة  اإلنسان

  أو   مخيمات   في  إنسانية  غير   ظروف  في  المحتجزون  واألطفال  رجالال  ،النساء

 هي   العودة   هذه.  والعراق  سوريا   شمال  في  أخرى  أماكن  في  أو  مكتظة  سجون

  2178  األمن  مجلس  لقراري  اإليجابي  التنفيذ   مستوى  إلى  ترقى  شاملة  استجابة

 .للدولة األجل طويلة األمنية المصالح وتراعي  (2017)  2396و  (2014)

  من "  موقوتة  قنبلة"  أنهم  على  داعش  صفوف  في  األطفال   تعريف  يتم  ما  لب ا غا

ا  األوروبية   األمن  أجهزة  قبل   االتحاد   في  اإلرهاب   مكافحة  منسق  قبل  من  وأيض 

ا  الدول   حذر  الذي  ،األوروبي   في   المحتجزين  لألطفال  المقلق  المصير  من  مؤخر 

 فعالة  عمليات   إلى  الوصول  نيةبإمكا  يتمتعون  ال  -  وأمهاتهم  -  هم  كانوا  إذا   العراق

 .التطرف وإزالة االرتباط لفك

 التقييم

 من  الالزمة  جراءات اإل  اتخاذ   ضرورة  ىعل   األوروبية  التشريعات   جميع  تنص 

  متطرفة،   جماعات   إلى  انضمامهم  بهم  المشتبه  العائدون  مواطنيها  مع  التحقيقات 

  انضمامهم   أو   اإلرهابية  العمليات   هذه  مثل  في   الءؤه   مشاركة  ثبوت   حال   وفي

  عن   الدفاع  في  حقهم  ضمان  مع  عادلة  محاكمة  إلى  تقديمهم   المتطرفة  للجماعات 

 . أنفسهم

 واإلعادة  للحماية  المتحدة  األمم  منظمة  قرتهاأ  التي  األساسية  بالمبادئ  العمل

 صالت   لهم  الذين  واألطفال  للنساء  اإلدماج  وإعادة  والتأهيل  والمحاكمة  الوطن  إلى

  األمم   عن  الصادرة   ءات االجز  قائمة  في  أسماؤها  المدرجة  ةاإلرهابي   بالجماعات 

  منظومة   تقدمه  الذي  الدعم  في   والتنسيق  االتساق  ضمان  إلى  تهدف  التي  ،"المتحدة

 قبل   من  الجنسية   سحب   .التحديات   هذه  مواجهة  في  األعضاء  للدول  المتحدة  األمم

  ولم   متطرفةال  للجماعات   انضمامهم  يثبت   الذين  مواطنيها  من  األوروبية  الدول

  مع   ،للمحاكمات   وتقديمهم  معهم  التحقيقات   وإجراء  استعادتهم   من  دولهم  تتمكن

  وإعادة   اعام    18  عن  أعمارهم  تقل  الذين  األجانب   األطفال  استعادة  ىعل  العمل

 .المجتمع  في ودمجهم  تأهيلهم

  بضرورة   األوروبية  الدول   تلزم  العجوز  القارة  في  لتشريعات وا  القوانين  باتت 

 يوجد   ال  أنه  نجد   األوروبية  المعايير  إلى  وبالنظر  وأسرهم،  األجانب   قاتليهام  إعادة

  سيما   ال  األوروبية  الحكومات   معظم  وتفكر.  العائدين  على   تطبيقه  يتم  ثابت   معيار
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  كل "  أساس  على  أراضيهم  إلى   وذويهم  األجانب   مقاتليها  إعادة  في  وألمانيا  هولندا

 . عودتهم  بشأن والقلق ألمنيةا المخاوف بعض  توجد   لكن ،"حدة على حالة

  أللمانيا  العودة  إلى"  داعش "  تنظيم  في   األجانب   المقاتلين  من  كثير  يسعى

  الدول   لسياسات   االنضمام  إلى  واأللمانية  الهولندية  السلطات   دفع  ما  وهولندا

  سافروا   الذين  ب األجان  مقاتليها  من  جنسيتها  سحب   إلى   تسعى  التي  األوروبية

  ية اإلرهاب   التنظيمات   راية  تحت   تالالق  في  ورطهمت  وثبت   الصراعات   لمناطق

  يتعلق   فيما  كبيرة  معضلة  واالجتماعية  واالقتصادية  القانونية  العوائق  تشكل

  عوائق   هناك  ألمانيا  ففي..  وذويهم  األجانب   المقاتلين  استعادة  ملف  مع  بالتعامل

  على   متصنيفه   رغم  العائدين   األجانب   المقاتلين  بعض   ومراقبة  تتبع   تمنع  قانونية 

 كوادر  لتعيين  الالزم  التمويل  توفير  في  االقتصادي  العائق   كذلك.  خطرون  أنهم

  التمويل   بتوفير  امرور  .  العائدين  ومراقبة  لتتبع  األلمانية  االستخبارات   في  إضافية

 . للعائدين االندماج وإعادة  التطرف نزع لبرامج الالزم

 مناطق  إلى  السفر  ترى  التي  األوروبي  االتحاد   دول  مقدمة  في  هولندا  تأتي

.  الجنسية  لسحب   اصريح   اسبب    متطرفة  تنظيمات  صفوف ضمن  والقتال  الصراعات 

 ثبت   ممن  األلمانية  الجنسية  بسحب   األلماني  البرلمان  أجراها  التي  التعديالت   تسمح

  تصدر   لم  لكن .  أخرى  جنسيات   ويحملون"  إرهابية  تنظيمات "  صفوف  في   التحاقهم

  األحكام   ىوتبق.  جنسيتها  من   أجنبي  مقاتل  أي  ريد بتج  ألمانيا  في  قضائية  أحكام

  متورطين ال  غير  سراح  وإطالق  سجن،  سنوات   5  إلى  3  بين  ما  تتراوح  القضائية

 .المجتمع في دمجهم إلعادة كمحاولة جرائم في

  وستضطر   ،يةوروب األ  للدول  ومؤرقة  قائمة  األجانب   األسرى  قضية  ستبقى

  المنتمين   مواطنيها  إلعادة  الممكنة   لولالح  عن  للبحث   مكرهة،  أم  راضية  الدول  هذه

 االتجاه  هذا  في  التحرك  عدم  نإ  ذ إ  المتبعة،  للقوانين  ا وفق    ومحاكمتهم  داعش،  إلى

  في   كانوا  لو  حتى"  جديدة  داعش"  لـ  خصبة  بيئة  في  المقاتلين  هؤالء  بقاء  يعني

 . احالي  " الديمقراطية سوريا قوات "  نسجو

  المقاتلين   إعادة  تحديد   تم  حيث   اومنطقي    اعملي    انهج    البلجيكية  السلطات   ت اتبع

 المرضى،  لألطفال  األولوية  وإعطاء  حدة،  على  حالة  كل  أساس  على  األجانب 

 . آبائهم دون وطنهم إلى  إعادتهم يمكن الذين واأليتام

 األجانب   المقاتلين  إلعادة  فعالة  إجراءات   باتخاذ   ملزمة  البريطانية  الحكومة

 العائدين،   خطورة  مستوى  تقييم   عبر  بريطانيا  إلى  والعراق  سوريا  في  المحتجزين

 . لمحاكمةا إلى وتقديمهم ،ةحد  على شخص  ولكل

  بلدانهم   إلى  إعادتهم  قبل  المعتقلين  لمحاكمة   دولية  محكمة  إنشاء  خيار  أن  يبدو

 لشرط  اتوفير    المطاف،  نهاية  في  نفسها  تفرض   وقد   ضرورية،  باتت   األصلية،

  يتناسب   اوخيار    واإلنسانية،  القانونية  المعايير  من   الالزم  للحد   اوضمان    العدالة،
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 على.  دول  عدة  من  المنحدرين  ولمعتقليه  للحدود،  العابر"  داعش "  تنظيم  وطبيعة

  أشد    هم  السجناء  أي  وتحديد   الفرز  بمهمة  تقوم  أن  المحكمة  تلك  بإمكان  األقل،

  االحتكام   نلك .  محاكمته  بعد   المجتمع   في  ودمجه  تأهيله،  إعادة  يمكن  وأيهم  ،اخطر  

  األسرى   مصير   تحدد   واضحة،  بخطة  المعنية   الدول  بتوافق  ارهن    يبقى   إليها

 .الداعشيين

  ومحاسبة   محاكمات   إلقامة   الالزم،  والفني  والقانوني  المالي  الدعم  األكراد   منح

  وسجنهم   جرائمهم  فيها   ارتكبوا  الذين  السورية  األراضي  على   داعش   عناصر

 . بعد  السوريون عليه يحصل لم ابي  غر  ادعم   يستلزم هذا  لكن. هناك

  لمواجهة   شاملة  ستراتيجيةا  لبناء"  ضرورة  هناك  أن    نعتقد   :ذلك  جانب   إلى

  منع   األول  :هي   مترابطة  برامج  ثالثة  من   تتكون  أن   على  ،"العنيف   التطرف

 المبكر   التدخل  على  يقوم  وقائي  والثالث   التأهيل،  إعادة  والثاني  الراديكالية،

 . العنيف التطرف في والمجتمعات  األفراد  اطانخر دون للحيلولة

  كافة   بين  وتضافر  واسعة  شراكة   إقامة  يمكن  ستراتيجية؛اال  هذه  خالل  ومن 

  دون   وما  الدولة،  فوق  وما  الدولة،  :الثالثة  المستويات   على   الفاعلة   األطراف

"  شبكة"  تواجه  أن  يمكن  التي  العالمية  العالقات  من  واسعة"  شبكة "  وبناء  الدولة،

  المقاتلون   بها  يتسبب   أن  يمكن  التي  واألخطار  اإلرهابية،  والمنظمات   عات الجما

 .العالمي والسلم ولألمن  لبالدهم األجانب  اإلرهابيون

 أظهرت   فقد   األبعاد،  متعددة  استجابات   ويتطلب   تحديات   اإلرهاب   يفرض 

  ال   القانون   لسيادة  األساسية  والمبادئ  وحمايتها  اإلنسان  حقوق   احترام  أن  التجربة

 حقوق  توفر.  فعال  بشكل  األمنية   للتهديدات   للتصدي  احيوي    شرط ا  بل  ا عائق    شكالني

ا  القانون  وسيادة  اإلنسان   التي  المحتملة  للتهديدات   للتصدي  الفعال  للعمل  اقوي    إطار 

 الهجمات   موجة  منذ .  باإلرهاب   تتعلق  ألغراض   يسافرون  الذين  األفراد   يشكلها

ا  األجانب   المقاتلون  أصبح  ،2015  عام أوروبا  في  اإلرهابية   مرغوب   غير  أشخاص 

 . فيهم

  داعش   عناصر  لعودة  الرافض   السياسي  الموقف  اتخذت   أوروبا  أن  يبدو

  األطفال   أن  من  الرغم  على  ،النساء  من  قليال    اعدد    سوى  أوروبا  تعيد   لم .  وعائالتهم

  أن   إلى  التقديرات   تشير .  أوروبا  إلى  قانوني  غير   بشكل  التسلل  من   تمكنوا  وغيرهم

  ويرى   األوروبية  الدول  معظم  في  كبيرة  بشعبية  تحظى  ال  داعش  مقاتلي  عودة

  السابقين   المتطرفين  تأهيل  إلعادة  اآلن  حتى  المبذولة  الجهود   أن  األوروبيون

 .مشجعة نتائج عن تسفر لم أوروبا أنحاء جميع في والمحتملين

 المحتمل  فمن  ،وعائالتهم  المقاتلين  استعادة  على  األوروبية   الدول  وافقت  إذا 

  هدف ا   وسيجعلهم   االنتخابية  األصوات   من  العديد   خسارة  الحكومات   ذلك  يكلف  أن

 .بويةوالشع  المتطرفة اليمينية السياسية لألحزاب  انسبي   سهال  
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  القانونية األسس  - أوروبا في األجانب المقاتلون 

 والتشريعات 
 

 العودة تحديات  - بلجيكا في األجانب المقاتلون
. للبالد   الرئيسي  التهديد   أنها  على  بلجيكا  إلى  األجانب   المقاتلين  عودة  لىإ  ي نظر

 مقبولة  غير  بلجيكا  ذلك  في  بما  األوروبية،  الدول  معظم  في  العودة  قضية  تزال  وال

  ين ي كيالبلج   األجانب   مقاتلينال  استعادة  عدم  مخاطر  تنامي  من  رغم ال  على .  اسياسي  

 .سوريا شمال في االحتجاز معسكرات  في وتركهم

 األجانب المقاتلون - البلجيكيين األجانب المقاتلين عديد

 حوالي  يزال  وال.  وسوريا  العراق  إلى  بلجيكي   مواطن  (400)  حوالي  سافر

 إلى  ابلجيكي    (125)  عاد   بينما   ،وسوريا  العراق  في  اأجنبي    مقاتال    ابلجيكي    (150)

  ا أجنبي    اإرهابي    مقاتال    ( 54) و  ابلجيكي    طفال    (69)  هناك  حصائيات لإل  اوفق  .  البالد 

  مقاتلين   محاكمة  تمت .  سوريا  شمال  في   محتجزين  امرأة(  34و   رجال    20)   ابالغ  

  في   يقاتلون  ابلجيكي    (20)  حوالي  أن  ورد   بينما  ،العراق  في  وسجنا  بلجيكيين

 . إدلب  في جهادية جماعات 

  باإلرهاب   صلة  على  معتقال    (220)   حوالي  هناك  ، البلجيكية  السجون  في  يوجد 

 باإلرهاب   والمدانين  العائدين  من  مسبوق  غير  عدد ا  العدد   هذا  ويشمل.  والتطرف

 ات السلط  تقييم  خلص .  المتطرفين  بالمجرمين  يسمون  ومن  الكراهية  وخطباء

  وظهرت .  2018  عام  السجون  في  العائدين  من  ٪(45)   حوالي  أن  إلى  البلجيكية

نعوا الذين المعتقلين من  (٪64)  كان بينما ،االرتباط فك عالمات  بعض  عليهم   من  م 

 أنه  إلى  خلص   كما.  2019  عام  في  ارتباط  فك  عملية  في  بالمثل  سوريا  إلى  السفر

 النساء  من  (٪90)  العائدين  من  (٪75)  أظهر  ،السجن  من  سراحهم  إطالق  منذ 

 .االرتباط فك عالمات "  ينجحوا ولم السفر حاولوا ن الذي " من ٪(73و) العائدات 

 التطرف  لدراسة  الدولي  المركز  لتقرير  المشاركة  المؤلفة  ،"فالي  جينا"  أكدت 

(ICSR)  الوطن  إلى  يعودون  الذين  المقاتلين  نأ"  2021  أبريل  5  في  2019  لعام ،  

ا   اأمني    تهديد ا"  يعتبرون   ،بمفردهم  أو  الحكومي  التدخل  طريق  عن  إما   للبلدان   كبير 

 ". عودتهم عند 

 األجانب  هايمقاتل لعودة البلجيكية الحكومة سياسة
 يوليو   16  في  البلجيكية  السلطات   نظمت   :البالغين  دون  األطفال  استعادة

 حيث .  2019 عام  التنظيم   سقوط   منذ   بلجيكيين جهاديين ألطفال  إعادة  عملية 2021
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  شمال   في"  روج "  مخيم  أمهات   (6و) "  داعش"  مقاتلي  أبناء  من  أطفال  (10)  غادر

  البلجيكية "  أوكام"  هيئة  تبرت واع .  بلجيكا  إلى  العودة  طريق  في  سوريا  شرقي

  هذه   في  يقطنون  كانوا  الذين  واألمهات   األطفال  أن  اإلرهابي،  التهديد   تحليل  المكلفة

  أسهل "  بشكل  تأمينه  يمكن  أمر  وهو  ،"دائمة  متابعة"   إلى  يحتاجون  المخيمات،

 . البلجيكية األراضي على" بكثير

أنه    "2021  سمار  4 في"  كرو  دي  ألكسندر"  البلجيكي  الوزراء  رئيس  صرح

  إنه   :قال  أوروبا  في  فريد ا  يعد   موقف  وفي  ".الغد   إرهابيو  المخيمات   هذه  في  يوجد 

  تتراوح   الذين  البلجيكيين  األطفال  جميع  إلعادة"  شيء  كل  يفعل"   ألن  مستعد 

 . حدة على كل األمهات  حاالت  معالجة مع ذلك دون وما  اعام    12  بين أعمارهم

 العودة   لألطفال   يمكن  أنه  ،2017  ديسمبر  في  البلجيكية  الحكومة  قررت 

  وفي .  البالغين  المقاتلين  ليس  ولكن  ،سنوات   (10)  من  أقل  عمرهم  كان  إذا  )بالتأكيد 

  مخيم   من  بذويهم  مصحوبين  غير  بلجيكيين  قاصرين  (6)  إعادة  تمت   ،2019  يونيو

  أكتوبر   وفي.  والكردية  البلجيكية   السلطات   بين  مباشرة  مفاوضات   بعد   الهول

  مخيم   في  المحتجزين  وطفليها  األم  بإعادة  ملزمة  بلجيكا  بأن  كمةمح  قضت   ،2019

 أم   إعادة  بلجيكا  من  نفسها  المحكمة   طلبت   ،2019  ديسمبر  وفي.  بالدهم  إلى  الروج

 عمليات   من  لمزيد   سابقة  األحكام   هذه  تشكل  أن  يمكن.  الهول  من  وطفلها  أخرى

  من   المزيد   سيجد   ،بأخرى  أو  بطريقة.  القريب   المستقبل  في  الوطن  إلى  اإلعادة

 . ال  أم الحكومة أرادتهم سواء ،بلجيكا إلى للعودة طريقة األجانب  المقاتلين

  2020  مارس  16  في  البلجيكي  الفيدرالي  االدعاء  مكتب   أكد   :الجنسية  إسقاط

  اعتادت   بروكسل،  محكمة  أمام  اغيابي    محاكمتها  جرت   أجنبية  أصول  من  سيدة  نأ

  أخرى  مرة  العودة  يف  ترغب   ال  أنها  إلى  ارةاإلش  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر

  آالف   ( 8)  مالية   وغرامة   سنوات   (5)   لمدة  بالسجن  حكم  ضدها  صدرو.  بلجيكا  إلى

 . إرهابية منظمة أنشطة في لمشاركتها عنها البلجيكية الجنسية وإسقاط يورو

 بلجيكية،   أخرى  سيدة  ،2020  مارس  في  اغيابي    بلجيكية  محكمة  عاقبت 

 أصدرت  2020 ديسمبر وفي. عنها البلجيكية الجنسية وإسقاط  ت سنوا (5)  بالسجن

 كما   داعشيات،  (3)  ضد   سنوات   (5)   بالسجن  احكم    الجنائية،  بروكسل  محكمة

  على   عليهن،  القبض   وسرعة  الثالث،   السيدات   عن  البلجيكية  الجنسية  إسقاط  قررت 

 إرهابية  جماعة أنشطة في المشاركة خلفية

  وهو   ،"كريم  أسامة"  البلجيكية  السلطات   تحتجز  :الجوار  دول  مع  تعاون

 2015  باريس  هجمات   في  مهم    العب    نهإ  حيث   ؛سوري  أصل  من  سويدي  مواطن

  ي حاكم   أن  المقرر  ومن.  العشرات   بحياة  أودت   التي  2016  بروكسل  وتفجيرات 

  في   محتجز  وهو  ،أخرى  أوروبية   هجمات   في  المزعوم  لدوره  المقبل  العام  كريم

  العامين   للمدعين  2020  العام   البلجيكية  السلطات   حت وسم.  2016  منذ   بلجيكا
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ا  لعب   أنه  المحققون  ويعتقد .  باستجوابه  الفرنسيين   اإلرهابية   الخلية  في  ارئيسي    دور 

ا (130)  ضحيتها راح التي باريس هجمات  وراء  تقف التي   التي  وبروكسل ،شخص 

ا   (32)   ضحيتها  راح  في  دمةالمستخ  الحقائب   اشترى  كريم  أن  في  يشتبه  .شخص 

 .بروكسل هجمات 

  األجانب المقاتلين الستعادة ضغوطات
  للعالقات  الملكي"  إيغمونت "  معهد   في  البارز  الباحث   ،"رينارد   توماس"  يقول

  فإن   ،األوروبيين  القادة  لبعض   بالنسبة"   :2021  أبريل  6  في  بلجيكا  في  الدولية

ا  ستكون  اإلرهابيين  إعادة   تزعم   األوروبية  لدولا  إن  : رينارد   وقال".  سياسي ا  انتحار 

ا   نقص   بسبب  بنجاح  المقاتلين  مقاضاة  على  قادرة  تكون  ال  قد   الوطن  محاكم  أن  أيض 

 عام  في  معالجتها  المتحدة  األمم  حاولت   مشكلة  هذه".  المعركة  ميدان  في  األدلة

 األدلة   لجمع  تفويض   مع  ،UNITAD  ،تحقيق  فريق  إنشاء  خالل  من  2018

  ، اآلن  حتى.  الوطن  محاكم  في  بشهاداتهم  لإلدالء  الشهود   وإعادة  وتحديد   الجنائية

 .بلدان  (10)  في تجربة (30) على أدلة يونيتاد  قدم

  األطفال   بإعادة  المعنية  الدول  إسراع  لضرورة  ا مؤخر    الدعوات   تصاعدت 

  مختلفة   ألسباب   وذلك  ،السورية  المخيمات   من"  داعش"   بتنظيم  المرتبطين  واألسر

  الظروف   على  عالوة  متطرفة،  أفكار  لتلقي  ةعرض   يكونون  قد   األطفال  أن  أهمها

 لجمعية  العامة  المديرة"  باو  دي  هايدي"  وحذرت .  فيها  احتجازهم  يقع  التي  الصعبة

  الجهاديين   أبناء  تلقين  خطر  مخاطر  من  2021  مارس  28  في "  فوكوس  تشايلد "

 . أوروبا إلى" يمكن  ما  بأسرع إعادتهم" وجوب  على مشددة التطرف، األجانب 

 قانونية  وخالفات العودة تدابير  - هولندا في األجانب المقاتلون
  وبدأت.  هولندا  في  للسلطات   شائكة  قضية  الهولنديين  المقاتلين  عودة  قضية  تعد 

  المخاطر   بشأن  مخاوفها  عن   عالنية  التعبير  في  يةالهولند   االستخبارات   أجهزة

  وكالة  تشعرو.  والعراق  سوريا  من  العائدين  الهولنديين  المقاتلين  عودة  عن  الناجمة

 المقاتلين   أن  من  بمخاطر  تتعلق   بمخاوف "  AIVD"   الهولندية  االستخبارات 

 . الهولندي القومي لألمن اداخلي   تهديد ا  يشكلون حيث  العائدين األجانب 

 الهولنديون األجانب المقاتلون

  ( 32و)  رجال  (104)   حوالي  ورياوس  العراق  في  األجانب   المقاتلين  عدد   بلغ

  ال   ما  سافر.  2021  مايو  في  الهولندية  االستخبارات   وكالة  AIVD  لـ  وفق ا.  امرأة

 منذ   أجانب   مقاتلين  ليصبحوا  والعراق  سوريا  إلى  هولندي  مواطن  (305)  عن  يقل

 األجانب   المقاتلين  هؤالء  من   (105)  من  أكثر  كان  ورد،  ما  وبحسب .  2012  عام

 إلى  إلحصائيات ا   وتشير  القتال،  في  الجهاديين  هؤالء  من  (105)   ق تلو.  اإلناث   من

 .هولندا إلى عادوا (65) أن

  االعتقال   معسكرات   في   سوريا  في  زالوا  ما  ( 110)  بين   من  (40)   أن  عتقد وي
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  لالنضمام   داعش  تركوا  فرد ا  (30)  حوالي  أن  ي عتقد   كما .  كردستان  أو  سوريا  في

 األجانب   المقاتلين  جانب   إلى .  المنطقة  في  األخرى  الجهادية  الجماعات   إلى

  يتم   أن  المحتمل  من  الهولندية  الجنسية  يحملون  طفال    (70)   من  أكثر  هناك  البالغين،

 . االعتقال معسكرات  في آبائهم جانب  إلى احتجازهم

  الجماعات   في  نشطين  زالوا  ما  الذين  آبائهم  مع  ا إضافي    طفال    (145)  يعيش

  الهولندية   السلطات   تشعر.  تركيا  أو  سوريا  غرب   شمال  أنحاء  جميع  في  الجهادية

 الذين   الهولنديين  األجانب   المقاتلين   أطفال  من  طفال    (145)  من  أكثر  أن  من  قلقبال

ا  يشكلون  قد   داعش  عليها  يسيطر  التي  األراضي  في  نشأوا   على   امستقبلي    خطر 

  حين   في  كليهما،  أو  الوالدين  أحد   قبل  من  هناك  إلى  اقسر    ن قلوا  ثلثهم  من  أقل .  البالد 

  لـ   وفق ا.  الرابعة  سن  تحت   معظمهم  عراق،وال  سوريا  مواليد   من  الغالبية  أن

AIVD،  عن   أعمارهم  تقل  الذين  داعش  مناطق  في  والقاصرين  ال فطاأل  تدريب   تم  

 . جهادية أيديولوجيات  باستخدام  المخ وغسيل األسلحة على سنوات  (9)

  غالبية   إن  ،(ICCT)  اإلرهاب   لمكافحة  الدولي  المركز  عن  تقرير  أشار

 اجتماعية   خلفيات   لديهم  25  سن  وتحت   ذكور  هم"  ديينالهولن  الجهاديين  المقاتلين

  2015  عام  أجريت   دراسة  وأظهرت .  المتوسطة  أو  الدنيا   الطبقة  من  واقتصادية

  األجانب   المقاتلين  من  %(60)  حوالي  أن  للشرطة  داخلية  بيانات   إلى  استناد ا

  بمشكالت   متشخيصه  تم  %( 43)  وحوالي   ،واجتماعية  نفسية  مشاكل  من  يعانون

 عقلي   مرض   أو  الشخصية  في  اضطراب   من  يعانون  %(6)  من  يقرب   ما.  سلوكية

  عامة   بين  منها  الجهاديين  لدى  شيوع ا  أكثر  العقلية  الصحة  مشاكل  أن  إلى  يشير  مما

 .الناس

 األجانب  المقاتلون - األجانب المقاتلين تجاه الهولندية السلطات سياسات

  تنظيم   لمقاتلي  أقارب   ( 4)  2021  يونيو  5  في  السورية  الكردية  القوات   سلمت 

.  بالدهم  إلى  إلعادتهم  هولنديين  دبلوماسيين  إلى  ،أطفال  (3)   بينهم  ،"داعش"

  في   البارز  والمسؤول"  بونت   دي"  إيميل  سوريا  إلى  الهولندي  المبعوث   برئاسة

 ". نيووينهويس  يان  ديرك" الخارجية  وزارة

  الهولندية،   نواألم  العدل  وزارة  باسم  المتحدثة  ،"بوستوموس  صوفيا  آنا"  تقول

  من   األشخاص   إلعادة"  عامة  سياسة"  لديها  ليس  البالد   إن  2021  يونيو  5  في

 واحد   استثناء  سوى  سابق ا  هناك  يكن  لم  إنه  وأضافت .  الحرب   مزقتها  التي  المناطق

" قاصرين  تضم  2019  عام   قضية  -  السياسة  لهذه   في   محكمة  إنشاء  نفضل. 

 ، بالفعل  جرت   قد "  المناقشات "  أن  إلى  وأشارت .  بهم  المشتبه  لمحاكمة"  المنطقة

 ". للغاية  أولية مرحلة... في زالت  ما" لكنها

  إعطاء   على  2017  مارس   في  الهولندية  الحكومة  صادقت   :الجنسية  تجريد

  بحقه   يصدر  لم  ولو  حتى  مواطن   من  الجنسية  بسحب   الهولندية   للسلطات   صالحية
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  يمكن   وال.  مختص   قاض   من   مراجعة  يتطلب   القرار  هذا   أن  إال  السابق،  في  حكم

 . جنسيتين يحملون أفراد  من  إال الهولندية الجنسية سحب 

 أن   بضرورة  2019  نوفمبر  11  في  الهاي  في  محكمة  ضت ق  :محاكمات

 )داعش(،   تنظيم  إلى  انضممن  اللواتي  النساء  أطفال  إعادة  في  بنشاط  هولندا  تساعد 

  امرأة   (23)  محامو  وكان.  سوريا  في  االعتقال  معسكرات   في  حالي ا  والمحتجزات 

  الدولة   بنتيجة(  )التزام  بإجبار  المحكمة  قبل  من  طالبوا  قد   الدولة  تنظيم  إلى  انضموا

 على   الهولندية  الحكومة  أعلنت   ،فرد ا  56  عددهم  البالغ  وأطفالهن  إعادتهن  على

 األمن   مصالح   مراعاة  في  أخفقت   المحكمة  إن   :وقالت .  الحكم  ستستأنف  أنها   الفور

  االستئناف   محكمة  ألغت   ،2019  نوفمبر   22  في.  لوماسيةالدب  واالعتبارات   القومي

 في   بالمساعدة  قانون ا  ملزمة  ليست   الواقع  في  الدولة  بأن  وقضت   السابق  القرار

 . أوطانهم إلى األطفال إعادة

 راب   مغني  بسجن  اغيابي    احكم    2018  أبريل  يف  هولندية  محكمة  حكمت 

  كما   داعش  إلى  لالنضمام  2013  في  سوريا  إلى  توجهه  بسبب   أعوام،  (6)  هولندي

  سوريا   من  عائدة  شابة  على   2017نوفمبر  يف  حكما  الهولندي  القضاء  أصدر

  من   الجنسية   سحب   وتم.  إرهابية  جرائم  الرتكاب  التخطيط  بتهمة سنتين  مدة  بالسجن 

  حكم   كما   2017  سبتمبر  يف  داعش   تنظيم  صفوف  في  بعضهم  قاتل   متطرفين  (4)

  ا ضاحك    لظهوره  السنة  ونصف  سنوات   (7)   بالسجن  هولندي   جهادي  مقاتل  على

 . يسبوكف على  الصورة ولمشاركته صليب   على مصلوب  رجل بجانب 

  أوطانهم   إلى  األجانب   المقاتلين  إعادة  موضوع  أن  ثبت   :حادة  انقسامات

 مسئولية   حول.  معقدة  أسئلة  نشأت .  قصدَّ ي    ال  بشكل  خالفية  قضية  ومحاكمتهم

  هذه   في  مقاتليها  أسر  رعاية  حول  ولالد   مسئولية  ومدى   مقاتليها  عن  الدولة

. األجانب   المقاتلين   جنسية  سحب   تجاه  الهولندية  السلطات   مسئولية  ومدى.  الحاالت 

  والصيحات   األخالقية  االعتبارات   بسبب  القانوني  النقاش  تصاعد   متزايد   نحو وعلى

  وتوضح .  المطروحة  القضايا  مع  التعامل  أجل  من  القانوني  اإلطار  بتعديل  المطالبة

  بالمسألة   المحيط  العاطفي  والغضب   األخالقي  الخالف  وكذلك  القانونية  خالفات ال

 .األجانب  المقاتلين عودة  مشكلة تعقيد  مدى

 مارستها  التي  الضغوط  على"  بايدن  جو"  األميركي  الرئيس  إدارة  حافظت 

  بلدانهم   إلى  إعادتهم  أن  ترى  حيث   األجانب،  المقاتلين  إعادة  بشأن  السابقة  اإلدارة

  األميركي   السفير  مساعد   وحذر.  داعش  تنظيم  تهديد   توسع   لتفادي"  خيار   أفضل"

  مخصص   األمن  مجلس  في  مؤتمر  خالل"  دولورنتيس   جيفري"  المتحدة  األمم  لدى

"  داعش"  لتنظيم  العالمي  التهديد "  بأن  2021  فبراير  12  في  اإلرهابي  للتهديد 

  الجهاديين   ودةع  وتشجيع".  مواطنيها   الدولية  األسرة  تستعد   لم  حال  في  سيزداد 

. اأيض    ترامب   دونالد   إدارة  سياسة  كانت   وسوريا  العراق  في  الموجودين  األجانب 
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  الراشدين   إلعادة  الرافضة  فرنسا  منها  أوروبية  دول  عدة  مقاربة  مع  وتتعارض 

 ويقبلون  فيها جرائم ارتكبوا بأنهم  يشتبه التي البلدان في محاكمتهم يجب  أنه باعتبار

  من   أكثر"  األميركي  الدبلوماسي  وقال.  بحالة  حالة  الدرس  بعد   األطفال  بعودة  فقط

  القرار   ببساطة  هي   الرعايا  إعادة  األمنية  الناحية   من   األفضل  الخيار  كونه

 ". الصائب 

 والتجريم القانونية النصوص  - سويسرا يف األجانب المقاتلون
  عودة   مشكلة  لمعالجة  ت واستراتيجيا  أهداف ا  السويسرية  الحكومة  حددت 

  المصالح   حساب   على  القومي  األمن  تحقيق  على  شددت   بحيث .  األجانب   لينالمقات

  أو   الهوية  لتحديد   شنغن  نظام  مثل  عملية   تدابير  اتخاذ   إلى  ودعت   الفردية،

  أن   من  الرغم  على.  ضوابط  دون  سويسرا  إلى  العائدين  دخول  لمنع  االعتقاالت 

  األجانب   لينللمقات  األصلية  الدول  باستمرار  دعت   الديمقراطية،   سوريا  قوات 

 . أوطانهم إلى إلعادتهم المأسورين

 األجانب المقاتلون - السويسرية  الحكومة موقف
  دولة   47  من  برلمانيين   من  المكونة  أوروبا،  لمجلس  البرلمانية  الجمعية  تبنت 

  في   األجانب   المقاتلون  (،2016)   2091  القرار  سويسرا،  ضمنها  من   أوروبية 

" داعش "  تنظيم  ارتكبها  التي   اإلرهابية  ات بالعملي  رفاعت  الذي  والعراق،  سوريا

  بموجب .  القانون  عليها  يعاقب   أخرى  خطيرة  وجرائم  جماعية  إبادة"  أنها  على

 ".  الدولي القانون

 دخول  تحظر  لن  بأنها  األخرى   األوروبية  الحكومات   كباقي  سويسرا  أعلنت 

  من   وغيرها  وتركيا  والعراق  كسوريا  الصراع  مناطق  من  العائدين  جهادييها

  يتيح   نشاط  أي  في  سويسرا  تشارك  ال  الق صر،  فئة  باستثناء.  البالد   إلى  لدخولا

  الحكومة   تدعوا  أخرى  جهة  ومن.  جهة  من  هذا  الوطن،   إلى  هؤالء  إعادة

 للمعايير  وفق ا  السويسريين  األجانب   للمقاتلين  الجنائية  المالحقة  لىإ  السويسرية

  حالة   أي  هناك  تكن  فلم  لكذ   ورغم.  الجرائم  فيها  وقعت   التي  الدول  في  الدولية

 االستراتيجيات   لهذه  العملي  التنفيذ   على   الضوء  تلقي  أن  شأنها  من   المتتبعين  حسب 

 . المنتهجة

 األعمال  حتى  السويسري  القانون  مشروع  بموجب "  اإلرهابي  النشاط"  يشمل

 من  الكثير  أكد   حيث   تعديله،  أو  الدستوري  النظام  على  التأثير  إلى  تهدف  التي

 المتحدة،   لألمم   التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس   قبل  من   جميع ا  تعيينهم   تم   نالذي  الخبراء

  الخوف،   نشر  على  تنطوي  عنيفة  حملة  أي  ليشمل  اإلرهاب   تعريف  توسيع  أن

 ".الدولية  المعايير وينتهك  الحالي السويسري المحلي القانون بكثير يتجاوز

 األجانب المقاتلون-القانونية النصوص
 أو   بالجرائم  الخاص   الفصل  في  ،2007. 311.0  يسريالسو  الجنائي  القانون
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  ي عامل   ال  بحيث   العقوبات   القاضي  يحدد .  الخارج  في  المرتكبة  األخرى  الجرائم

 ارتكاب   من  بدال    به  المعمول  القانون  بموجب   عليه  كان  مما  أكبر  بقسوة  الجاني

 .الفعل

 لحقوق   بية األورو   واالتفاقية  الدستوري  للقانون  األساسية  لمبادئ  بموجب   :أوال 

 نفس   عن  سويسرا  في  البالغ  صاحب   مقاضاة  الممكن  من  يعد   لم  ،10  اإلنسان

  للعقوبة   تعرض   قد   كان  حال  في  أو  نهائي؛  بحكم  الخارج  في  تبرئته  ت تم  إذا   الفعل،

 .الخارج في ضده بها المحكوم

  إال   يتعرض   ولم  الخارج  في  الفعل  لهذا  نتيجة  الجاني،  على  حكم  إذا  :ثانيا 

 الذي  الحكم  إلى  الجزء  هذا  القاضي  ينسب   ضده،  الصادرة   وبةالعق  من  لجزء

 الخارج   في  اجزئي    وتنفيذه  فرضه  تم  الذي  اإلجراء  كان   إذا  ما  ويقرر.  سيصدر

 .سويسرا في المفروضة العقوبة ضد  إليه االتهام توجيه  أو مقاضاته يجب 

 في  جريمة  أو  جريمة  يرتكب   شخص   أي  على  7  المادة   في  القانون  هذا  نطبقي

  عليها   المنصوص   الشروط  استيفاء  دون  ،"السويسريين  األجانب   المقاتلين"  لخارجا

ا  عليه  يعاقب  الفعل  كان  إذا  أو  ،6  أو  5  أو  4.  المادة  في   ارت كب   التي  الدولة  في  أيض 

 في   أو  جنائية،  قضائية  والية  ألي  يخضع  ال  الفعل  ارتكاب   مكان  كان  إذا  أو  فيها

 إذا  وضد .  الفعل  لهذا  نتيجة  سويسرا  ىإل  سليمهت  تم  أو  سويسرا  في  الجاني  كان  حال

  لم   ولكن  ،التسليم  إلى  الفعل  يؤدي  أن  السويسري،  القانون  بموجب   الممكن،  من  كان

 . الجاني تسليم يتم

  العائدين   أو  الراغبين  األجانب   المقاتلين  لمقاضاة  قانونية   أداة  سويسرا  أنشأت 

 والمنظمات   "داعش "و  عدةالقا   تنظيمي  حظر  بشأن  االتحادي  القانون"  اعتماد   مع

  قليلة،   حاالت   في  إال  اآلن  حتى   تنفذ   لم  أنها  رغم  ،2014  ديسمبر  في"  الصلة  ذات 

 معالجة   وتمت   هذا.  األخرى  األوروبية  الدول  من  أقل  جمل  عنها  ينتج  ما  وعادة

  خطة "  إطالق  خالل  من  أوسع   نطاق  وعلى  عام،  بشكل  الجهادي  التطرف  مشكلة

. 2017  عام  نهاية  بحلول"  العنيف  والتطرف  طرفالت  ومنع  لمواجهة  وطنية  عمل

 أقسام   إنشاء  ذلك  في  بما  إجراء،  26  من  الوطنية  العمل  خطة  تتألف  حيث 

  الصلة،   ذات   والمهن  اإلدارات   وتدريب   الكانتونات،  مستوى  على  متخصصة

  االجتماعي   اإلدماج  وإعادة  المحلية،  المدني  المجتمع  منظمات   مع  والتعاون

 . والكانتونية االتحادية لطات للس الوطني والتنسيق

 األجانب المقاتلون- أممية ضغوطات
  ،2021  أبريل  22  في  المتحدة  لألمم  التابعون  اإلنسان  حقوق  خبراء  أصدر

  14و   8  العمر  من  تبلغان  شقيقتين،   غير  أختين  إعادة  على   سويسرا  فيه  حث وا   بيان ا

ا  معهما  وان تقلت   وات سن  خمس  قبل  اختطفتهما  والدتهما  أن   ي زعم  سويسرا،  إلى  عام 

 . سوريا في داعش تنظيم  مناطق في للعيش
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دة  المناشدات   رغم  إعادة  سويسرا  تَرف ض   ة،الدولي  الهيئات   قبل  من  المتعَد  

حتَج  في  هذه  سياستها  وتعني.  أراضيها  إلى  السورية  المخيمات   من  البالغين  زينالم 

  أعمارهما   كنت  لم  حيث   مجهول،   لمصير    سويسريين  أطفال  سبعة  تركها  الواقع،

  عام   في  السويسرية  والدتهما  اصطحبتهما  عندما  أعوام،  والتسعة  األربعة  عن  تزيد 

  لوجهة   السفر  تذكرة  تكون  أن  المفترض   من  كان.  الخارج  في  عطلة  لقضاء  2016

  غير   األختين  اقتيدَت   جنيف،  في  منزلهما  إلى  العودة  من   وبدال    لكن،.  فقط  واحدة

  حيث   سوريا،  إلى  الوصول  قبل  وتركيا،  اليونان  إلى  ثم  إيطاليا،  إلى  الشقيقتين

 . ))داعش اإلرهابي اإلسالمية الدولة تنظيم إلى لالنضمام والدتهما َخطَّطت 

  والعراق سوريا في وعائالتهم األجانب المقاتلين ترك مخاطر 
 ال  ربما  أنه  إلى  األوروبية  البرلمانية  البحوث   خدمة  أجرتها  دراسة  خلصت 

  عند   إرهابية  لهجمات   التخطيط  األجانب   المقاتلين  من   ينالعائد   غالبية  تعتزم

 األجانب   المقاتلين  لعودة  الفعلية  الحاالت   من  جد ا   قليل  عدد   رصد   تم  حيث   عودتهم،

  يشتركون   ال  األجانب   المقاتلين  من  فالعائدين  بالتالي.  أوروبا   في  هجمات   شن  بنية

  األجانب   المقاتلين  من  العائدين  جميع  معاملة  الالئق  من  يكون  لن  المالمح،  نفس  في

  يعاني   فقد   بلدانهم،  إلى  األجانب   المقاتلين  عودة  دوافع  تتنوع.  ينمحتمل   كمهاجمين

  األراضي   في   الحياة  أو  العنيفة  التطرف  أيديولوجيات   بسبب   األمل  خيبة من  بعضهم 

 شملهم  لم  وراء  سعي ا  آخرون  يعود   وربما  المتطرفة،  المنظمات   عليها  تسيطر  التي

  شن   تعتزم  أقلية  وهناك  واالقتصادية،  االجتماعية  الظروف  تحسين  أو  أسرهم،  مع

 . الوطن أرض  على هجوم

  التقييم
  ليسوا   السجن  يدخلوا  لم  الذين  الصراعات   مناطق  من  البلجيكيون  نالعائدو

 ، القضايا  من  كثير  في  وسجنوا،  حوكموا  الذين  أولئك  من  اتطرف    أقل  بالضرورة

  المحاكم   في  إلدانتهم  كافية  أدلة  وجود   عدم  جرد لم   مقاضاتهم  تتم  لم  العائدين  فبعض 

 . البلجيكية األمنية األجهزة قبل من العائدين هؤالء مراقبة تتم وفقط البلجيكية،

  بلجيكا   إلى  العائدين  األجانب   المقاتلين  داعش  تنظيم  يحرض   أن  المحتمل  من

  يين البلجيك   بالعائدين  عالقاته  ربط  إعادة  داعش  يحاول  قد و.  مباشرة  هجمات   لشن

  إلى   البلجيكيون  العائدون   األجانب   المقاتلون   ينضم   وقد   ية،العنكبوت  الشبكة  خالل  من

  أو   الهجمات   لتنسيق  أوروبا  أنحاء  جميع  في  األخرى  المتطرفة   الجماعات   شبكات 

 .الصراعات  مناطق إلى جدد  مقالتين إرسال  أو المتطرفة األنشطة تمويل

  نب األجا  المقاتلين  عودة  لمعالجة  وإجراءات   سياسات   البلجيكية  الحكومة  تمتلك

 ، األجانب   المقاتلين  استعادة  سياسات   مثل  -  الضعف  نقاط  لكن  البالد،  إلى

  في   ئدينالعا   لبعض   مساحة  تترك  ،السجون  المراقبة  وأنظمة  القانونية   واإلجراءات 

 ، اإلعادة  بروكسل  سياسات   في  قصور  هناك  أن  كما.  المتطرف  أنشطتهم  مباشرة
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. وسوريا  العراق  في  السلطات   مع  البلجيكيين  الرعايا  تسليم   ات اتفاقي   لديهما  وليس

  القضائية   الوالية  في  ومحاكمتهم  األجانب   المقاتلين  احتجاز  يفضلون  ،ذلك  من  بدال  

 . إرهابية عمليات   فيها ارتكبوا التي

  إلى   األجانب   المقاتلين  إعادة   ضد   بروكسل  موقف  إن   البلجيكية  السلطات   تعتقد 

  بالمقاتلين   بالفعل  تعج  التي  السجون،  وأنظمة  محاكمهما  نع  الضغط  يزيل  البالد 

  المقاتلين   السياسات   هذه  تدفع  قد   ،ذلك  ومع.  باإلرهاب   المتعلقة  والقضايا  األجانب 

  والدول   بلجيكا   على  يجب .  قانوني  غير   بشكل  أوروبا  إلى   العودة  لمحاولة   األجانب 

  بشكل   األجانب   اتليهامق  إعادة  سياسات   إلنشاء  األولوية  إعطاء  األخرى  األوروبية

 برامج   وتطوير .  األجانب   المقاتلين  لمقاضاة  كافية  األدلة  كانت   إذا  ما   .فعالية  أكثر

 .التأهيل إعادة

  هو   هولندا  إلى  وذويهم  األجانب   المقاتلين  إعادة  بمسألة  الرئيسي  االعتبار  يتعلق

 ، لقوميا  األمن  على  العائدون  األجانب   المقاتلون  يشكله  قد  الذي  المحتمل  التهديد 

  ناحية   من.  الهولندية  السياسية  الطبقات   األحزاب   رأي  في  كبير  انقسام  إلى  أدى  مما

 ، السجن  وإيداعهم  المقاتلين  محاكمة   أمان ا   األكثر   من  بأنه  يجادل  من  هناك  أخرى،

  أن   الحجج  من  الخط  هذا  يقترح .  منهم  التطرف  نزع  وربما   مراقبتهم  يمكن  بحيث 

  نهاية   في  يشكل  وراءه  وما  األوسط   الشرق  في  لونيتجو  الهولنديين  الجهاديين  ترك

 . مراقبتهم أو عليهم للسيطرة طريقة توجد  ال حيث  ؛أكبر تهديد ا المطاف

  المشكالت   أكبر  من  الهولنديين  األجانب   المقاتلين  تورط  إثبات   موضوع  يعد 

  من   كثير  في  ،المتعلقة  الطعون  تعني  حيث .  الهولندية  السلطات   تواجهها  التي

  وليس   ،الصراعات   مناطق  في  أفراد   وجود   إثبات   فقط  العامة  للنيابة  كنيم  الحاالت 

 دليل  هناك  كان  وإذا.  إرهابية  إعمال  في  شاركوا  أو  ، إرهابية  منظمة  في  أعضاء

  تهم   توجيه  يمكن  حرب،  جرائم   على  دليل  أو  إرهابية،  منظمة  إلى  االنتماء  على

 .أشد  أحكام وإصدار ،إضافية

 األساس   هو  األجانب   المقاتلين  لمحاكمة  لنديةالهو  السلطات   عند   األمر  يعقد   وما

  القانون   أحكام  أن  حين  في.  اإلرهابية  للجرائم  محدد   قانوني  إطار  وغياب   القانوني
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 تكون   وقد   الحاالت،  بعض   في  اإلدانة  لضمان  كافية  تكون  قد   العادي  الجنائي

 .بالكامل القضية خطورة  تعكس  وال ،خفيفة العقوبات 

  أن   ويبدو  سيةحسا  أكثر  قضية  األسرى  األجانب   مقاتلينال  أطفال  مصير  يعتبر

  جرائم   عن  المسؤولية  األطفال  هؤالء  تحميل  يمكن  ال   أنه  :هولندي  اتفاق  هناك

 . وطنهم إلى إعادتهم بمحاولة أخالقي التزام عليها  الدولة وأن آبائهم،

  ا بأنه  هولندا  في  األجانب   المقاتلين  عودة  لتهديد   الحالية  االستجابة  وصف  يمكن

  في   الهولندية  الدولة  بدأت   ،أخرى  ناحية  من.  واإلنكار  االستعداد   من  مزيج

 باستعدادات   العامة  النيابة  قامت   وقد .  األجانب   للمقاتلين  محتملة  لعودة  االستعداد 

  من .  ديارهم  إلى  عودتهم  حال  في  المقاتلين  هؤالء  ومالحقة  الجنائي  للتحقيق  مكثفة

  ، المسؤولية  عن  التخلي   مستوى  حاليال  السياسي   الموقف  يعكس   أخرى،  ناحية

 . المقاتلين هؤالء لعودة

 الصريحة   القانونية  النصوص   رغم  2019  منذ   -  تتمسك  سويسرا  زالت   ما

 مناطق   من  السويسريين  المقاتلين  إلعادة  مجملها  في  يدةالمؤ   الحكومية  والمواقف

  االقتصار و  سوريا،  إلى  البالد   غادروا  الذين  البالغين  إعادة  عدم  بسياسة  -  الصراع

  لألمن   أن  باعتبار  حالة،  كل  دراسة  عقب   سويسرا  إلى  فقط   األطفال  إعادة  على  فقط

  بتنظيم "   ارتباطهم   في  المشتبه  األشخاص   عودة  على  قصوى  أولوية  القومي

  سويسريين   قاصرين  سبعة  يعيش  السويسرية،  المخابرات   تقدير  وبحسب "  داعش

 . احجم   األكبر الهول  ومخيم روج خيمم في

  لنظام   الخضوع  ودون  قانونية  غير  بطريقة  العائدين  من  األرقام  ههذ   تشكل

 يعكس   ما  وهذا  الدول،  بعض   لدى  القومي  األمن  على  افعلي    اخطر    الجنائية  العدالة

 متخوفة  زالت   ما  أنها  يبدو  والتي  ،"سويسرا"  ضمنها  من   أوروبا  دول  بعض   تردد 

 وكذا األمن مجلس  ارات لقر تبنيها رغم. الصراع أراضي من جهادييها استعادة من

  الملفات  من  العديد   حول  األوروبية  االنقسامات   ظل  وفي  أوروبية،  اتفاقيات 

  قلتهم   رغم  سوريا  في  رعاياها  لعودة  اتمام    رافضة  سويسرا  تبقى  الكبرى،  والقضايا
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 .األفراد  مصلحة حساب  على   األمنية مصلحتها وتقدم
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 العائدين  مع للتعامل أوروبا خيارات - األجانب المقاتلون
 العائدين مع للتعامل بلجيكا خيارات - األجانب المقاتلون

 من  عدد   أكبر  منها  غادر  التي  الرئيسية  األوروبية  الدول  بين  من  بلجيكا  تعد 

  تهديد ا   ون العائد   األجانب   المقاتلون  ويشكل.  داعش  إلى  لالنضمام  األجانب   المقاتلين

 للدول  ترك  في  الواضح  األوروبي   االتحاد   موقف  ظل  في  وجيرانها  لبلجيكا

 .األمر هذا مع للتعامل المناسب  القرار اتخاذ  األعضاء،

  - األجانب المقاتلون - داعش مقاتلي عديد
 الهول   مخيم  في  نصفهم  الكردية،  القوات   أيدي  في  ابلجيكي    21  أن  ي عتقد 

. 2021  مارس  11  في"  كارلو   مونت "  لـ  اوفق    روج  مخيم  في  اآلخر  والنصف

  من   الرغم  على  (،500)  بـ  البلجيكيين  المقاتلين  ددع  المتحدة  األمم  تقد ر  قد   وكانت 

 ويقدر .  2016  سبتمبر   في  (470)   بحوالي  الرقم  تقدر  الحكوميين  المسؤولين  أن

 . البالد  إلى عادوا قد  األقل على اأجنبي   مقاتال   (125)  أن لجيكيونالب المسؤولون

  تتعلق   بتهم  النزاع  قةمنط  من  عائد ا  شخص ا  (30)   من  أكثر  أدين  أو  حوكم

  وهناك .  2020  في"  counterextremism"   موقع  نشره  لتقرير  اوفق    باإلرهاب،

 في  قتل  وبعضهم  البالد،  خارج  احالي    يتواجدون  البلجيكيين  المتطرفين  من  (300)

 . 2020 نوفمبر 18 في اإليطالية" adnki" وكالة لـ وفقا ،المعارك

  سبق   منهن  (9)  المعسكرات   في  محتجزات   بلجيكية  امرأة  (13)  وهناك

 وهناك .  دولية  توقيف  لمذكرات   مستهدفات   (4و)  البلجيكية  المحاكم  قبل  من  إدانتهن

 ا وفق    ،المخيمات   في  يعيشون  اعام    12  سن  دون   طفال    (30)  نحو

 أن   أخرى  حكومية  تقديرات   وتشير ،2020  مارس  5  في"  thenationalnews"لـ

 . طفال   (30-50)  بين ما األطفال عدد 

  المقاتلون   -  األوروبيين  للمحتجزين  المتصدرة  الدول  قائمة  في  لجيكاب 

  - األجانب
  المتشددين   بشؤون  البلجيكيان  الخبيران"  كولسايت   ريك"و"  رينار  توما"  أكد 

  أبناء   من  طفل  (600)  من  أكثر  أن  دراستهما  في  بروكسل،  في"  إيغمونت "  بمعهد 

  شمال   األكراد   لسيطرة  ضعانيخ  مخيمين  في  احالي    محتجزين  أوروبيين،  متشددين

  األوروبي   االتحاد   مواطني  من  طفال  "  680و   610  بين   ما"  إن  ،سوريا  شرقي

 . سوريا شرق شمال في  والهول روج مخيمي في  أمهاتهم مع احالي   محتجزون

  متشددون   بينهم  بالغ،  (400)  حوالي  إلى  األطفال  هؤالء  أضيف  ما  وإذا

  ( 1000)  يحوال  المجموع  في  هناك  يصبح  السورية،  الحسكة  مدينة  في  معتقلون

  هؤالء   قائمة  الفرنسيون  ويتصدر  .والعراق  سوريا  بين  محتجزين  أوروبي

  ثم   الهولنديون  ثم  األلمان  العدد   حيث   من  الفرنسيين  ويلي  األوروبيين  المحتجزين
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 . 2021 أكتوبر 29 في" عربية  نيوز  سكاي" لـ اوفق    ،البلجيكيون ثم  السويديون

 األجانب مقاتليها  مع بلجيكا تتعامل كيف
  في   البلجيكية  الحكومة  تنظر  :حدة  على  حالة  كل  أساس  على  القضايا  تحليل

  أساس   على  قضاياهن  تحليل  ويتم   المخيمات،  في  الموجودات   األمهات   بعض   إعادة

 غير   خطوة    وفي.  2021  مارس   5  في"  يورنيوز"  لـ  وفق ا   حدة  على   حالة  كل

  مع "  داعش "  تنظيم   مقاتلي  أرامل  من  (3)   بروكسل  أعادت   قد   كانت   مسبوقة،

 السلطات   أعلنت   ما  وفق  الهول،  مخيم  من  تركيا  إلى  بالفرار   نجاحهم  بعد   أطفالهن

  2019  ديسمبر   في  البلجيكية  الحكومة   بروكسل  في  محكمة  أمرت .  البلجيكية

  لم   بلجيكا  لكن  ،البلجيكيين" داعش"  لمقاتلي  سوريا  في  ولدوا  أطفال  (10)  باسترداد 

 . 2021  مارس 5 في" euractiv" لـ اوفق    ،آلنا حتى تستردهم

  أبناء  إعادة  عن  البلجيكية  الحكومة  كشفت   :األطفال  إلعادة  األدنى  الحد  تحديد

  اإلجراء  هذا  عن  وأعلن.  سوريا   شرق  شمال  في  مخيم  من  مواطنيها  من  الجهاديين

  مخيم   في  القاصرون  بقي  إذا  إنه  قال  الذي"  كرو  دي  ألكسندر  الوزراء"  رئيس

"  كرو   دي"  وأضاف".  الغد   إرهابيي"  يصبحوا  أن  من  كبير  خطر  فهناك  الهول

 إلى  األطفال  إعادة  عملية  أكد   لألمن  الوطني  المجلس"  إن  البلجيكي  للبرلمان

  30)  بين  ما  القرار  يشمل  ".اعام    12  بـ  للسن  األدنى  الحد   تحديد   تم  حيث   ،الوطن

 . طفال   (50و

  المحكمة  من" كوهين  نيكوال" أكد  :الجديد  المحيط  مع  والتعايش  التعليم  توفير

  محايد  مكان في الفور على ونضعهم نأخذهم األطفال يعود  عندما"  :ببروكسل العليا

  الستقبال   المتخصصة  المستشفيات   في  المكان  يكون  ما   وغالب ا  ا،عائلي    مكان ا  ليس

  ي ف"  يورنيوز"  لـ  اوفق  "  الجديد   المحيط  مع  والتعايش  التعليم  توفير  أجل  من  األطفال

 . 2020 يوليو 6

  من   العائدين  من  اشخص    (37)  البلجيكية  السجون  في  يوجد   :الجنسية  سحب

 بسبب   ،اشخص    ( 13)   من  2019  العام  الجنسية   سحب   جرى  كما  القتال،  مناطق

 لـ  اق  وف   )داعش(،  صفوف  ضمن  قتالهم  وبسبب   إرهاب،  قضايا  في  تورطهم

 .2020 مارس 15 في" األوسط  الشرق"

 جماعة"  عناصر  من  ومعظمهم   (6)  عن  الجنسية  إسقاط   كيالبلجي  القضاء  قرر

  الجماعات   صفوف  في  للمشاركة  سافروا  الذين  المقاتلين  من  بلجيكا  في"  الشريعة

  معروف   وغير   مغربية،  أصول  من  وجميعهم  الصراعات،  مناطق  في  اإلرهابية 

 العمليات   في  منهم  عدد   مقتل  بشأن المعلومات   تضارب  ظل  في  مصيرهم  اآلن  حتى

 . 2020 يناير 4 في" األوسط الشرق" لـ اوفق    ،اليةالقت

  - األجانب المقاتلون -  البلجيكية للحكومة انتقادات
  نساء   باستعادة  -  األوروبي  واألكاديمي  الباحث   -"  رينارد   توماس"  طالب 
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  خيارات    ضحايا"   نباعتباره  أطفالهن  وخاصة  الهول  مخيم  في  يعشن  داعشيات 

ه  خطابه  في  عليهم  أطلقه  وصف  وهو  ،"لذويهم   سيئة   في   البلجيكية  للسلطات   الموج 

 مواطنين   استعادة  إلى  بالده،  سلطات   رينارد،  ودعا  .الجاري  الشهر  من  الثالث 

  سوريا   في "  داعش"  مع  القتال  في  شاركوا  وأن  لهم   سبق  البلجيكية  الجنسية   يحملون

 جديدة  فرصة  ستمنحهم  استعادتهم  أن  امعتبر    هناك،  أطفاال    وأنجبوا  واوتزوج

ف من للتخلص   . 2020 يوليو 10  في" نت  العربية" لـ اوفق   ،التطر 

 األجانب مقاتليها إلعادة بلجيكا لجهود تقييم
  إدانتهم   مدى  حول  البلجيكية   السلطات   قلق  األوروبيين  البالغين  إعادة  تثير

  إلعادتهم   بلجيكا  في  وأقاربهم  األمريكية  الضغوطات   مع  بالتزامن  وخطورتهم،

  القتال   إلى  الذهاب   يختاروا   ولم  بائهمآ  ذنب   نيحملو   ال  أنهم  بحجة  األطفال   وإعادة

 . داعش تنظيم  بجانب 

ا  البلجيكية   السلطات   اتبعت    ؛ األوروبيين  جيرانها  عن  اكثير    يختلف  ال  نهج 

 وإعطاء   حدة،  على   حالة  كل  أساس  على  األجانب   المقاتلين  إعادة  تحديد   تم  حيث 

 آبائهم  دون وطنهم إلى  إعادتهم يمكن نالذي واأليتام المرضى، لألطفال األولوية

 تشيلسي،  جامعة  من  ، "وديفيد   ودايمون  روي  دي  جانين"  لـ  دراسة  نشرت 

  رحلته   من  منهم   نجا  نمَ   إن  :الدراسة  تقول.  األجانب   المقاتلين   مسيرة  عن  تتحدث 

". أخرى  معارك  إلى  لنقلها  قدراته  وتطوير  مصادره  جمع"  إلى  سيتجه  األولى،

 إلى  جماعة  من  بل  معارك،  إلى  معارك  من  ليس  هؤالء  تنقل  كيفية  إلى  وأشارت 

" إيديولوجيا  قريبة  أخرى   داخل   عالقاته  شبكات   منهم  األول  الجيل  بنى  وبينما . 

 الجهادية الحركة على الحفاظ فكرة  إلى منهم الجديد  الجيل لجأ التدريب،  معسكرات 

 . 2020  يوليو 7 في " DW"لـ اوفق  ". العالمية

  ، وذويهم  المحتجزين  األجانب   مقاتليها  إعادة  البلجيكية  السلطات   على  ينبغي

  حتجاز اال  زكمرا  من  فرارهم  لتفادي  خيار  أفضل  يعتبر  بلجيكا  إلى  إعادتهم  ألن

  وال   األوروبية  الدول  إلى  داعش   تنظيم  تهديد   توسع  إلى  يؤدي  ما  تعقبهم  وصعوبة

 . بلجيكا سيما

 انب األج المقاتلين  معضلة.. بريطانيا في اإلرهاب مكافحة
  من  مسبوقة  غير  اأعداد    ،2011  عام  منذ   والعراق  سوريا  في  الصراع  شهد  

  بالمقاتلين   يسمى  ما  الجهادية،  ات المنظم  لدعم  المنطقة  إلى   يسافرون  الذين  الغربيين

  تكبدها   التي  واإلقليمية  المالية  الخسائر  ومع  ،2015  عام  فمنذ   ذلك،  ومع.  األجانب 

  ويعود   الغربية  أوروبا  للدول  األجانب   نالمقاتلي  أعداد   تتضاءل  داعش،  تنظيم

  األوروبية  الدول  من  العديد   تتصارع  لذلك،  ونتيجة.  األصلية  بلدانهم  إلى  الكثيرون

 عودة   عن  الناجمة  المحتملة  األمنية  التهديدات   إدارة  كيفية   حول"  بريطانيا"   بينها

 .أفضل نحو  على األجانب  المقاتلين
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 اإلرهاب  مكافحة - داعش صفوف في  البريطانيين المقاتلين أعداد

 األفراد   لتعقب   اصعب    يكون  أن  يمكن  أنه  وحقيقة  اط للنش  السرية  للطبيعة  انظر  

  صادر   محترم  تقرير  واسع  نطاق  على.  مؤقتة  واإلحصاءات   البرية،  الحدود   عبر

  بين   ما  هناك  أن  (ICSR)  السياسي  العنفو  التطرف  لدراسة  الدولي  كزالمر  عن

 مركز  تقرير  ويقدر  ،دولة  74  من  سوريا  يف  أجنبي  مقاتل  11000و  5000

(ICSR)   سوريا،   في  داعش  صفوف  في  األجانب   المقاتلين  خمس  من  يقرب   ما  أن  

-43)  دةالمتح  المملكة  من  المجندين  معظم  يأتي  حيث   ؛الغربية  أوروبا  دول  من  هم

 . األخرى  الغربية أوروبا دولو  (366

  اإلرهاب،  لمكافحة  وبياألور  االتحاد   منسق  تقديرات   فإن   المثال،  سبيل  فعلى

  األعضاء   الدول  من  سوريا  في  جانب األ   المقاتلين  عدد   حول  كيرشوف،  دي  جيل

 فترة  مدى  على  3000  من  أكثر  إلى  500  من  زادت   قد   األوروبي  االتحاد   في

  Institute  for  Strategic  أعده  تقرير  وفق  وذلك  الزمن،  من  انسبي    قصيرة

Dialogue 2020 سنة في . 

  ، 2021  سنة  University  of  Birmingham  موقع  نشره  آخر  تقرير  في

  كـ   وسوريا  العراق  إلى  سافروا  أوروبي  مواطن  5000  من  يقرب   ما  هناك  أن

  تشكل   هؤالء،  بين  ومن.  بريطاني  800  من  يقرب   ما   منهم  ،"أجانب   مقاتلين "

 العراق  في   المولودين  األطفال  هذا  يشمل   وال .  اتقريب    % 20  واألطفال   النساء

  كانوا   )إذا  للعودة  سعيهم  سبب   فهم   في  التحدي  ويتمثل.  أجانب   مقاتلين  من  وسوريا

 قد   كانوا  إذا  وما  بذلك،  القيام  حالة  في  اأمني    اخطر    يشكلون  كانوا  إذا  ماو  كذلك(،

 . ال أم جرائم أي ارتكبوا

  مكافحة   -  العراقو  سوريا  سجون  في  المحتجزين  انيينالبريط  داعش  مقاتلو

 اإلرهاب 

  رجال  10  مجموعة  من  األسماء  بعض   القاضي  عد د   كمات المحا  ىحد إ  خالل

  القوات   يد   على  سوريا  في  وي حتجزون  البريطانية  الجنسية  يحملون  امرأة  30و

  مارس   في  سقطت   التي  الخالفة  أي ام  آخر  خالل  معظمهم  على  وق بض .  الكردية

 داعش  أعضاء  يمث له  الذي  الخطير  األمني  التهديد   من   خوفها  وبسبب .  2019

.  المتحدة  المملكة  إلى  مواطنوها  يعود   أن  البريطانية  الحكومة  تريد   ال  ين،المزعوم

  من   إجماال    تتألف  التي  )قسد(  الديمقراطية  سوريا   قوات   تقول   المقابل،  في  لكن

 على  الحرب   في  المتحدة  والمملكة  المتحدة  الواليات   جانب   إلى  قاتلت   كردي ة  فصائل

"  عربية  ندبندت إ"  موقع  نشره  ما  وفق  لألبد،  احتجازهم  على  تقدر  لن  إن ها  داعش،

 .2020  فبراير 6 في

 األجانب مقاتليها مع  بريطانيا تعامل إجراءات

 البريطانية  الجنسية سحب -
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 أصل  من  البريطانية  الشابة  من  الجنسية  البريطانية  السلطات   سحبت 

  برفقة   2015  عام  سوريا  إلى   سافرت  قد  كانت   التي  بوغوم،   شميمة  بنغالديشي،

  حسب   أمنية  ألسباب   جاء  منها  الجنسية  بسحب   البريطاني  القرار.  اسةدر  زميلتي

  شي، يبنغالد   سفر  جواز  طلب   بمقدورها  أن ه  واعتبرت   البريطانية،  الحكومة  قول

  موقع   نشره  ما  حسب   الجنسية،  اأبد    تطلب   لم  الشابة  أن   أعلنت   بنغالدش  أن  غير

 .2020  فبراير 8 في" نت   العربية"

  بيغوم،   شميمة  رفعتها  دعوى  بريطانيا،  في  علياال  المحكمة  رفضت   قد   كانت 

  جنسيتها   سحب   على  لالستئناف  داعش،  عروس"  باسم   اإعالمي    تعرف  التي

  المحكمة   رئيس  وقال.  المملكة  إلى  العودة  يمكنها  ال  بيغوم  إن  :وتقول   البريطانية،

 ارتكبت   المتحدة  المملكة  في   االستئناف  محكمة  إن  : ريد   روبرت   اللورد   العليا،

  المتحدة   المملكة  إلى  بالعودة  لبيغوم  السماح  بضرورة  قضت   عندما"  أخطاء   بعةأر"

  شخص   900  حوالي  بين  من  إنه  اإلندبندنت،  صحيفة  وتقول.  استئنافها  لتنفيذ 

 حوالي   ق تل  ،2014  منذ   والعراق،  بسوريا  المعارك  في  لالنخراط  بريطانيا  غادروا

 فبراير   26  في"  الحرة  ةقنا"  موقع  ذكره  ما  حسب   ،ة المائ  في  40  وعاد   خمسهم

2021. 

 العراق و سوريا داخل المقاتلين محاكمة -

  بموجب   السوري،  الداخل  في  المحاكمة  ني البريطاني  داعش  مقاتلو  يواجه  قد 

 يقودها   والتي  السورية،  الديمقراطية  القوات   ميليشيات   عنها  أعلنت   جديدة  خطط

  في   للنظر  األجانب   السجناء  من  اآلالف  وتحتجز  البالد،  شرق  شمال  في  األكراد 

  الذين   البريطانيين  إن"  :البريطاني   الدفاع  وزير  ويقول.  همومحاكمت  أحوالهم

 : ا مضيف    ،"ا محلي    سيحاكمون  سوريا  في  عليهم  ض القب  وألقي   داعش  لتنظيم  انضموا

 مجلة"  موقع  ذكره  ما  وفق  وذلك".  اآلن  بعد   بريطانيا  من  اجزء    يكونوا  لن"  نهمإ

 . 2020  فبراير 8  في" لندن عرب 

 قاتلوا   الذين  مواطنيها  استقبال  رغبتها   عدم   على   تأكيدها  بريطانيا  اسابق    جددت 

 التي   البلدان  في  يحاكموا  أن  يجب   أنهم  بحجة  اإلرهابي"  داعش "  تنظيم  صفوف  في

  ألنهم "  والعراق  سوريا  في  العدالة  يواجهوا"   أن  يجب   وأنهم.  الجرائم  فيها  ارتكبوا

 . أراضيهم على  وليس البلدان هذه في الجرائم ارتكبوا

  هي   أولويتنا  إن"  :له  بيان   في  البريطانية  الخارجية  وزارة  باسم  متحدث   وأعلن

 أولئك   على  ويجب   هنا،  يعيشون  الذين  واألشخاص   المتحدة  المملكة  وأمن   سالمة

 على   العدالة  أمكن،  حيثما  يواجهوا،  أن  ساندوها  أو  )داعش(  أجل  من  قاتلوا  الذين

  قة المنط  في  تكون  ما  اغالب    والتي  مالءمة،  األكثر  ائيةالقض  الوالية  في  جرائمهم

  الروسية "  سبوتنيك  وكالة"   موقع  نشره  ما  وفق  ذلكو".  جرائمهم   فيها  ارتكبت   التي

 . 2020 نوفمبر 4 في
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 اإلرهاب  مكافحة- التوصيات

 : التالية  اإلجراءات  باتخاذ  ملزمة البريطانية الحكومة

  بريطانيا  إلى  والعراق  سوريا  يف  المحتجزين  األجانب   المقاتلين  إعادة  -

 .للمحاكمة

 على   شخص   ولكل  العائدين،  خطورة  لمستوى  تقييم  البريطانية  الحكومة  تقدم  -

 .حدة

  ملزمة   البريطانية  الحكومة  والتطرف،  اإلرهاب   مكافحة  سياسات   ضمن  -

  منها   العمل  في  األجانب   المقاتلين   دمج  إلعادة  ومساعدات   تدريب   برامج  بتفعيل

 . النفسي الدعم وتقديم  سكن على والحصول الدراسة وأ العمل فرص 

 األطفال  على  بالتعرف  ملزمة   البريطانية  السلطات   فإن  لألطفال  بالنسبة   -

  قبل   من   شامل  لتقييم  األطفال  إخضاع  مع  مؤقتة  رعاية  مراكز  إلى  ونقلهم  العائدين

 طفل  لكل  واالجتماعية  النفسية  الكفاءة  تحديد   يمكنهم  ومدربين  وممارسين  مختصين

لهم  الحتمال  الفردية  واحتياجاته   إلى   عودتهم  ثم  المتطرفة،  األفكار  اعتناق  إلى  تحو 

 . أسرهم

  دول   داخل  والتنسيق  والتعاون  المعلومات   تبادل  عامل  وتكثيف  اإلبقاء  -

  عناصر   ومتابعة  رصد   أجل  من  والعراق،  سوريا  في  خاصة  خارجها  أو  أوروبا

 . والعراق سوريا من شرعي غير بشكل  العائدين داعش

  الحكومة   تعاملت   يف كو  ؟ هم   أين   باألرقام،  -  فرنسا "  جهاديو"

 ؟ معهم  الفرنسية
  في   المحتجزين  عدد   حيث   من  األكبر  الكتلة  الفرنسيون  نالجهاديو  يشكل

  شأن   شأنها  نسيةالفر  السلطات   وتواجه.  األكراد   لدى  بسوريا  االحتجاز  مراكز

 انضموا   الذين  مواطنيها  مع  لتعاملا  كيفية  في  تتمثل  كبيرة  معضلة  األوروبية  الدول

 . "داعش" تنظيم إلى

  األجانب المقاتلون - الفرنسيين داعش مقاتلي عديد
  اإلرهاب   ومكافحة  لالستخبارات   الوطني  المنسق"  نونيز   لوران"  كشف

  أوروبا،   في  الجهاديين  من  عدد   أكبر  رحل  الذي  البلد   هي  فرنسا  نأ   الفرنسية

  عمرهم   يزيد   أشخاص   وهم.  2013و   2012  سنتي  خالل  ا شخص    (1450)  بحوالي 

  بوسائلهم   اأحيان    ،طفال    (130)  وحوالي  بالغ  (300)  حوالي   وعاد .  سنة  13  عن

 . فرنسا إلى ترحيلهم ثم تركيا في اعتقالهم تم  األحيان كل وفي الخاصة،

  وانتقل   المنطقة،  في  معتقلون  وهم  بالغ ا  (250)  من  يقرب   ما  على  القبض   ألقي

  حتفهم،   (700)  حوالي  ولقي.  وتركيا  العربي  المغرب   إلى  آخرين  عشرات   بضع

  في   يعيشون  يزالون  ما  ابالغ    (160)  أن  ويفترض .  مؤكد   شبه  بشكل  (400)  منهم

  وكتيبة   الشام  تحرير  وهيئة"  داعش "  تنظيم  بين  وانقسموا  سوريا،  غرب   شمال
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  لهم   وكان  فرنسا  من  ذهبوا  الذين  المقاتلون  أما.  الدين  حراس  تنظيم  وجماعة  ديابي

  عمليات   خالل  قتلوا  آخرين  أن  ويرجح  لهم  التصدي  تم  فقد   بارز،  قيادي  دور  

 . 2021  مارس 11 في " كارلو  مونت " لـ اوفق   ،قاسم ورشيد  كالين كاألخوين

 ،"داعش "  تنظيم  إلى  انضممن   قد  كنَّ   امرأة  (80)  نحو  الكردية  القوات   تحتجز

  فبراير   22  في"  24فرانس"  لـ  اوفق    بسوريا  معسكرات   في  طفل،  (200)  مع

  في "  األوسط  الشرق"  لـ  اوفق    ،أيتام  معظمهم  (35)  إعادة  اآلن  حتى  وتمت .  2021

  13  في"  swi"لـ   اوفق    فرنسية   جهادية  (13)  فرار  وتم.  2021  فبراير  22

  يناير   في  فرنسا  اعتداءات   منفذي  أحد   رفيقة  ،"بومدين  حياة"  بينهن  2021يناير

 األجانب  قاتلونالم .اإلرهاب  تحليل مركز وفق ،2015

  الفرنسيين "  داعش"  تنظيم   عناصر  عائالت   من  أطفال  (7)  فرنسا  أعادت 

  أعلنت   ما   وفق  سوريا،  شرق  شمال  في  الكردية  الذاتية  اإلدارة  من  تسلمتهم  بعدما

 آخر  وتعود .  2021  يناير  13  في"  وزيوروني "   عن  بيان،  في  الخارجية  وزارة

  وآخرون   يتامى  بينهم  أطفال،  (10)  حينها   وشملت   2020  يونيو  إلى  إعادة  عملية

 . عنهم  االنفصال الفرنسيات  أمهاتهم وافقت 

  األجانب المقاتلون -االحتجاز لمراكز فرنسية زيارات
  للمنطقة  االحتجاز  لمراكز  زيارة  ألوروبيينوا  الفرنسيين  النواب   من  عدد   بدأ

 1  في"  كارلو  مونت "  لـ  اوفق    ،السجون  هذه  في  األوضاع  على  االضطالع  بهدف

 ذلك  ويأتي.  فرنسي  نيابي  لوفد   نوعها  من  األولى  الزيارة  هذه  وتعد .  2020  مارس

  الفرنسية   الحكومة  الفرنسيين  السجناء  عائالت   من  لبعض   مطالبات   مع  بالتزامن

  المقاتلون   .الصعبة  احتجازهم  لظروف  انظر    فيها  ومحاكمتهم  بالدهم  إلى  إلعادتهم

 . األجانب 

 أنها   2021  يناير  13  في  الذاتية  اإلدارة  في  الخارجية  العالقات   هيئة  أوردت 

  في   واألزمات   الدعم  قسم  مدير"  شوفالييه  إيريك"  السفير   برئاسة  افرنسي    اوفد  

..  الصحي لوضعهم نتيجة"  األطفال تسليم جرى أنه إلى مشيرة ،الفرنسية الخارجية

 ".الطرفين  من توقيعها  تم رسمية تسليم وثيقة وفق

 أمهاتهم   مع الفرنسيين األطفال إعادةب فرنسية برلمانية مطالبات
  الفرنسية   السلطات   فيها  يطالبان  برسالتين  الفرنسي  البرلمان  في  نائبان  تقدم

  ويقول .  2021 مارس  1  في   السجون  هذه  من  أمهاتهم  مع   الفرنسيين   طفالاأل  بإعادة

 جندة أل  اوفق    طفالباأل  بالتضحية"   تقوم  الفرنسية  السلطات   إن    :" لوران  بيار"  النائب 

  وهناك ".  صورتهم   يؤذي  قد   بالدهم  لىإ  هؤالء  إعادة  إن  السلطات   باعتبار  انتخابية

 رجال  من  افرنسي    اجهادي    ( 150)  حوالي  إعادة  لرفضها  الفرنسية  للسلطات   انتقادات 

  تنظيم   في   أعضاء  فرنسا  تعتبرهم   والذين  فرنسا   لىإ  والعراق  سوريا  من  ونساء،

  تتم   الذين  األطفال  من  القليلة  األعداد   بسبب   ايض  أ  فرنسا  انتقاد   يتم  كما".  داعش"
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 . أهلهم موافقة على الحصول بعد   إعادتهم

 األجانب رعاياها عودة من فرنسا موقف
  الطعام   عن  اإضراب    سوريا   في  معسكرات   في  فرنسيات   نساء  (10)  بدأت 

  مع   عودتهن   لتنظيم"  الفرنسية   الحكومة   جانب   من "  المستمر  الرفض   على  ا احتجاج  

 ترفض   حيث   ؛2021  مارس  21  في"  كارلو  مونت "  لـ  اوفق    ،بالدهن  إلى"  أطفالهن

"  داعش "  تنظيم  مع  متواطئين  تعتبرهم  ونساء  رجال  إعادة  الفرنسية  السلطات 

 . األجانب  المقاتلون .هم حيث  محاكمتهم وتريد 

  لـ   اوفق  .  ذويهم  بموافقة  ارهن    تبقى  األطفال  عودة  أن  الفرنسية  السلطات   وأكدت 

"SWI  "على   حالة  كل  سياسة  سنوات   منذ   باريس  وتعتمد .  2012  نايري  13  في 

 لدى   القاصرين  بتسليم  الفرنسية  السلطات   وتقوم.  األطفال  بإعادة  يتعلق  فيما  حدة

 الخدمات   موظفي  لرعاية  ويخضعون  القضائية  السلطات   إلى  سافرن  إلى  عودتهم

 . 2021 يناير 13 في" اليوم روسيا" لـ اوفق   ة،االجتماعي 

  األجانب المقاتلون - الفرنسية الحكومة  إجراءات إلى تقييم
 تذكر   لم  واألطفال،  المحتجزات   عدد   حيث   من  األولى   المرتبة  فرنسا  تحتل

  هناك   أن  اعتبار  على  المعسكرات،  في  المعتقلين  الرجال  مصير  الفرنسية  السلطات 

 . استعادتهم عدم على  إجماع ا

" داعش "  تنظيم  أعضاء  إعادة  أن  اإلرهاب   قضايا  في  متخصصين  يعتبر

. رهابيةإ  اعتداءات   البالد   تجنب   نأ  يمكن  فيها  ومحاكمتهم  فرنسا  إلى  الفرنسيين

 البالد   دخولهم  من  أفضل  إشرافها  وتحت   الفرنسية  السلطات   خالل  من  فعودتهم

 . القومي مناأل على اوقع   كثرأ آثارها تكون شرعية غير بطريقة

 من   األجانب   رعاياها  ودةع  لملف  تسوية  إيجاد   في  الفرنسية  السلطات   تتخبط

  عودة   لعودة  العام  الرأي  تقبل  دم  أهمها  أسباب   لعدة  ذلك  ويرجع  االحتجاز  مراكز

 ضربت  التي اإلرهابية العمليات  بعد  سيما ال والصغار منهم الكبار سواء الجهاديين

 ستدفع   أنها  الفرنسية  السلطات   تعي  أخرى  جهة  ومن.  2015  عام  بداية  منذ   فرنسا

  تنادى   التي  لألصوات   رضخت   إذا  المتطرف  اليمين  قبل  من  اخصوص    اسياسي    اثمن  

 .الفرنسيين المقاتلين بعودة

 على   ومحاكمتهم  األجانب   مقاتليها  استعادة  الفرنسية  السلطات   على  ينبغي

 البعض   فرار  إلى  يؤدى  قد   االحتجاز  مراكز  في  همءبقا   ألن  الفرنسية  األراضي

  سوريا   في  يحدث   مثلما  وتنظيمات   هابيةإر  عمليات   ضمن  تدويرهم  يعني  ما   منهم،

 . ذويهم بجريرة  األطفال يؤخذ  وأال. والعراق  وليبيا

 ؟ القانوني وضعهم هو ماو آلن،ا هم أين" األلمان الجهاديون"

  عودة  هاجس  تعيش  األوروبية  العواصم  بقية  جانب   إلى  ألمانيا  زالت   ما

  ودول   ألمانيا   أمن  على  مباشر  اتهديد   ،ألمانيا  إلى  عودتهم   وتعتبر  األجانب،  المقاتلين
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  المقاتلين   عودة  برفض   ألمانيا  تدفع  التي  األسباب   برزأ   بين  من  كان  وهذا  أوروبا،

  الكثير   إلى  خضعت   أوروبا  دول  بقية  جانب   إلى  ألمانيا  كانت .  وعائالتهم  األجانب 

  نسان، اإل  حقوق  ومنظمات   المتحدة  مألموا  المتحدة،  الواليات   من  الضغوطات   من

 غير   لمانياأ  فعال    هل  :السؤال  يبرز  وهنا.  مقاتليها  باستعادة  موقفها   تغير  جلأ  من

 م أ   سياسي؟  موقف  نتيجة  تيأي  لماني،األ  الرفض   وهل  ؟ مقاتليها   ستعادةا  على  قادرة

  عودة   حول  لمانية،ألا  والمحاكم  لمانياأل  الدستور  عن   وماذا  قانونية؟  سباب أل

  ؟لمان األ "الدواعش"

 اليوم؟  عائالتهمو األلمان" الجهاديون" أين
 إلى  لالنضمام  وسوريا  العراق  إلى  ألماني  مواطن  1050  يقارب   ما  سافر

 إلى  معظمهم  عاد .  عادوا  قد   األماني    330  من  أكثر  أن  المعروف   من  ،داعش  تنظيم

  األلمان  المقاتلين من المئات  يزال وال  2015و  2014 عامي  بين موجات  في لمانياأ

  نشطين   زالوا  ما  األجانب   األلمان   المقاتلين  ثلث   ونحو  وسوريا   العراق  في  األجانب 

  200  إلى  يصل  ما  الكردية  القوات   تحتجز.  األمن  قوات   تحتجزهم  أو  المنطقة  في

 المركز  لتقرير  اوفق    سوريا  شرق  شمال  ومعسكرات   سجون  في  ألماني  مواطن

 . اليوم األجانب  األلمان المقاتلون أين بعنوان اإلرهاب  افحةلمك الدولي

  ربما   الهول  مخيم   داخل  من   الديمقراطية  سوريا   قوات   من   قاريرالت  كشفت  

  وتقدر .  سجونها  في  داعش  تنظيم  من  عنصر  ألف  12  بوجود   كثر،أ  تفاصيل

 60و   مرأةا  50  :لوحده   الهول  مخيم   في  داعش   عناصر  عدد   ن أب   لمانية،األ  الحكومة

  منذ   سوريا  لىإ  سافروا  الذين  لمانألا"  الجهاديين"  عدد   نأ  يذكر.  رجال    30و   طفال  

  يقدر   ما  أي  % 30  منهم  وعاد   % 10  منهم  قتل  شخص،  1050  ب   يقدر  2011  عام 

 . اتقريب   شخص  300 ب 

 وكالة  وذكرت .  العراق  أو  سوريا  أو  تركيا  في  محتجزون  اي  ألمان  95  وهناك

  منهم   33  ضد   نشطة  تحقيقات   أجرت   األلمانية  الشرطة  أن  أ(  ب   )د   األلمانية   األنباء

 من  العشرات   واجه  ،نفسه  الوقت   وفي.  قضية  26  ي ف  اعتقال  أوامر  وصدرت 

  الذين   أولئك  وحتى  ،طواعية  عودتهم  بعد   ألمانيا  في  محكمة  بالفعل  داعش  أعضاء

 شرطة  قبل  من  للمراقبة  عادة   يخضعون  فعلية  جرائم  على  دليل  ضدهم  يوجد   ال

  عن   لمانية األ  الشرطة  كشفت   ذلك  عدا  ما.  المحلية  المخابرات   وكاالت   أو  الوالية

 . لمانياأ لىإ قانوني غير  بشكل وعائالتهم لماناأل" الجهاديين" بعض  دةعو

 األجانب المقاتلين حول المعلومات وجمع للتحري" فينيكس" مركز
 يجمع   ،األردن  في  المشتركة   األمريكية  الخاصة  العمليات   قيادة  مركز

 مثال أ  أجل  من  قاتلوا  الذين  المقاتلين  عن  استخباراتية  معلومات "  فينيكس  غاالنت "

  تشمل .  األخرى  المتطرفة  والجماعات   IS)"  اإلسالمية  الدولة"  بـ  يسمى  ما

  األصابع   وبصمات  النووي  الحمض   وآثار والبيانات   الوثائق  الصلة  ذات   المعلومات 
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 . السابقة داعش معاقل  من استردادها تم التي

 األلمان" الجهاديين" لىإ القانوني الوضع
 محكمة،  في  العام،  المدعي   تب مك   خالل  من  لمانية األ  الحكومة   تعمل

  يتحقق   عمل،  فريق  رسالإ ب  اإلرهاب،  قضايا  في  المختصة  لمانيةاأل"  كارلسروه "

  لمانيا أ  كون  سرية،  مهمة  ضمن  تواجدهم،  ماكنأو  داعش  تنظيم  عناصر  وجود   من

 الداخلية   وزارة  جراءات إو  قوانين  وتقول.  سوريا  في  قنصلية  وأ  سفارة  لها  يوجد   ال

 من   ألمانيا(  )إلى  العودة  في  الحق  لهم  األلمان  المواطنين  ميعج  نإ"  :لمانيةاأل

 ". داعش  تنظيم  ضمن قتالهم في المشتبه أولئك فيهم بمن  المبدئية الناحية

  والشواهد   دلةاأل  جمع  على  العمل  الحاضر؟  الوقت   في  لمانياأ  عليه  تعمل  ما

 لىإ  خضاعهمإ  جلأ  من  والعراق،  سوريا  في  الموجودين  داعش  عناصر  لىإ

  هي "  القضائية  المعلومات "  تلك  على  لمانياأ  حصول  وبدون  عودتهم،  حال  لمحاكما

 . لمانيةاأل الحكومة قول حسب  ستعادتهما من تتمكن ال

 جانباأل المقاتلين عودة من ألمانيا تحذر لماذا
 تم  الذين  والمراهقين  األطفال  من  BfV  لمانيةاأل  الداخلية  االستخبارات   حذرت 

 من   ألمانيا  إلى  ويعودون  المتطرفة   الجماعات   قبل  من  لقينهموت  ااجتماعي    تكوينهم

  متطرفين   وكانوا  داعش  مدارس  في  دماغ  لغسيل  بعضهم  تعرض .  الحرب   مناطق

 تروج   اإلسالمية  الدولة  تنظيم  دعاية  إن  :األلماني  الداخلية  وزير  قال.  للغاية

  أنهم   ىعل  تصويرهم  ويتم  داعش،  تنظيم  مقاتلي  من  جديد   جيل"  أنهم  على  لألطفال

  ثان   كجيل  ونؤ وينش  عودتهم  عند   خطرين  يكونون  قد  أنهم   مضيف ا  ،"وعنيفون   قساة

 ". الجهاديين " من

 "األلمان الجهاديين" بين الخطرة العناصر تصنيف
 بهجمات   للقيام  استعدادهم  في  تشتبه   الذين  األفراد   األلمانية  السلطات   درجت أ

.  لمانية األ  باللغة  تسمية  حت ت "  للخطر   المعرضين"  يسمى  الذي  نحوال  على  إرهابية

(Gefährder)   ا  األلمانية  الفيدرالية  الشرطة  أدرجت  هذه   في  فرد ا  679  مؤخر 

  يعتبرون   آخرين  509  إرهابية،  عمليات   ينفذوا  نأ  المحتمل  وأ   الخطرة  الفئة

ا  هذا  يمثل".  خطورة   قلاأل  األشخاص " "  للخطر   المعرضين"  748  الـ  عن  انخفاض 

درجين  . 2019 مارس في الم 

  الحكومة   من  الصالحيات،  من  الكثير  حصلت   لمانية،األ  االستخبارات 

  استباقية   جراءات إ  اعتماد   من  يمكنها  خيرة،األ  الثالث   السنوات   خالل  والبرلمان

 لكترونية، اإل  للمراقبة  خضاعهمإ  بهم،  المشتبه  مراقبة  منها  تقليدية،  منيةأ  ووقائية

 .الذكية  والهواتف الكمبيوتر جهزةأ من المعلومات  قرصنة

  بوابة  2020  فبراير  في   ألمانيا   في  الجرائم   لمكافحة  االتحادية   الهيئة   دشنت 

". هسن "  بوالية  ،"هاناو"   مدينة  شهدته  الذي  الهجوم  عن  أدلة  لجمع  إلكترونية
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  بتحميل   للمواطنين  مناشدة  أصدرت   أنها  اإللكتروني  موقعها  على  الهيئة  وأوضحت 

 دون   الجريمة  مجريات   استجالء  أجل  من  الموقع  على  صور  أو  فيديو  مقاطع  أي

  رقم   على  باالتصال  اهاتفي    أدلة  أي  عن  اإلبالغ  اأيض    يمكن  أنه  مضيفة  ثغرات،

 . مجاني

 األلمان" الجهاديين" من الجنسية نزع
  صفوف   في  للقتال  يذهب   شخص   أي  على  يجب   ،2019  أغسطس  9  منذ 

 وألسباب .  لمانيةاأل  جنسيته  من  تجريده  يتوقع  أن  الخارج  في  المتطرفة  الجماعات 

  الجنسية   الفرد   يحمل  عندما  الجنسية  من  الحرمان  األلماني  القانون  يحظر  ،تاريخية

 : أسس   ثالثة  األلمانية  الحكومة  وتبن ت .  الجنسية  عديم  األمر  به  وينتهي  فقط  األلمانية

  يمكن   القتال  في  مستقبال    المشاركة  ويريد   الرشد   سن  ويبلغ  ثانية  جنسية  يحمل  فمن

  على   رجعي  مفعول  له  ليس   القانون  أن    كما.  األلمانية  الجنسية  يفقد   نأ   امبدئي  

 . داعش لصالح وقاتلوا احالي   المعتقلين المقاتلين

 ؟ "األلمان الجهاديين" مع  األلمانية السلطات تعاملت كيف
 من   جانب   على  ملف  كل  مراجعة  على  أوروبا  دول  جانب   لىإ  لمانياأ  تعمل

  المقاتلين   حول  المعلومات   جمع  تعتمد   لمانياأ  نأ  يعني  وهذا  خرى،األ  الملفات 

  لمانية األ  االستخبارات   تقارير.  والعراق  سوريا  خاصة    اعزالن  مناطق  في  جانب،األ

 سوريا  في  لمان،األ"  الجهاديين "  من  عدد   حول  المعلومات   بجمع  قامت   نهاأ  كدت أ

  لى إ  عودته  حال  خضاعهإ  يمكن  من  ضاعخأ  هو  الهدف  عودتهم،  وقبل  والعراق

 . انيالمأ

  سوريا   لىإ  سافر  من  يعاقب   ال  لمانياأل  القانون  نأ  بالذكر  الجدير  ومن

 عمليات   في   تورط  من   خضاعإ  بقدر"  داعش  خالفة"   ظل  في  وعاش  والعراق

 سنوات،   ثالث   عن  تقل  ال  لمانياأ  في  عقوبته  وتكون  حرب،  جرائم  وأ   قتل  :رهابيةإ

 العائدين   لمانياأ  تخضع  وال.  سنوات   رشع  لىإ  تصل  نأ   يمكن  الحاالت   بعض   وفي

 حرب،   جرائم  وأ  قتل  عمليات   في  تورطه  يثبت   ال  عندما  القضائية،  العقوبات   لىإ

  ن سيكونو   العائدين  كون   لماني،األ  المواطن  لدى  المخاوف  من  الكثير  يثير   ما  وهذا

 جهزةأ  مامأ  التحديات   وتكمن   .رهابيةإ  عمليات   ينفذوا   نأ  وممكن  طلقاء،

 البشرية   بالموارد   تتعلق  سباب أل  الطلقاء،  ائدينالع  ومتابعة  برصد   االستخبارات 

 . والفنية

  ملف "  بتجاهل"  خرىأ  أوروبية  وعواصم  لمانياأ  تستمر  نأ  ا،متوقع    بات 

 رغم   ،لمانياأل  الموقف  في  جديد   هناك  يكون  ال  وربما   جانب،األ  المقاتلين

  الموقف .  المتحدة  ممواأل  دولية   ومنظمات   حمراأل  الصليب   قبل  من  غوطات ضال

 خالقيةواأل  القانونية  التزاماتها  عن   تخلي  يعتبر  جانب،األ   المقاتلين  زاءإ  انيلماأل

  من   وغيرها  سوريا  في  جانب األ   المقاتلين  ترك  وأ  إبقاء  إن.  الدولي  التحالف  داخل
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  محاربة   في  ساسيةاأل  القواعد .  واإلرهاب   التطرف  زيادة  على  يعمل  القتال،  مناطق

 استعادة   بضرورة  خرىأ  ودول  ةوروبياأل  الدول  تلزم  رهاب واإل  التطرف

 . مواطنيها
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 في الخطرة والعناصر اإلرهابية العمليات تصنيف معايير

 أوروبا 
 

 ،األخير  العقد   خالل  اإلرهابية   الهجمات   من  سلسلة  ةاألوروبي   الدول  شهدت 

  لديهم   اإلرهابية  الهجمات   منفذي   أغلب   أن  األوروبية  الدول   استخبارات   وكشفت 

 دفع  ما  هذا.  ةاألوروبي  السجون   داخل  تطرف  نم  هممن  وأن  ،جنائي  سجل

 اإلرهاب   سجل  ربط   منها  كثير  وتدابير  إجراءات   اذ خت ا  إلى   األوروبية  الحكومات 

 . الجنائي بالسجل

   اإلرهاب تعريف

  ، أفعال  لىإ  أفكار  من  ليتحول  ،العنيف  التطرف  لىإ  ترجمة  هو  :اإلرهاب 

 وأ  سياسية  بدوافع  مجموعات   وأ  أفراد  ترهيب   لىإ  يهدف  عمل  يأ  هو  اإلرهاب 

  اتيجية استر  تقول  التطرف؟  عن  اإلرهاب   يختلف  كيف  لكن  ،عرقية  أو  لوجيةويد أ

 التطرف"  :التطرف  ضد   الثقافة   موقع  وفق  2015  لعام  البريطانية  التطرف  مكافحة

  الديمقراطية   ذلك  في  بما  ،األساسية  للقيم  النشطة  أو  الصريحة  المعارضة  هو

  والتسامح   المختلفة  والمعتقدات   األديان  واحترام  ةالفردي  والحرية  القانون  وسيادة

.  التطرف  نواعأ  من  نوع  حكومية  قوات  من  أفراد   قتل  إلى  الدعوات   وتعتبر".  معها

 متطرفة،   لوجيةويد أ  بدوافع  أفراد   أو  مجموعة  ترهيب   وأ  ،األعمال  رتكاب ا  إن

 . أفعال لى إ التطرف" ترجمة"  يعني

 جهة  قبل  من  كبير  عنف  فعل  ولةمحا  أو  مسبق ا  مخطط  عمل  يأ  هو  :اإلرهاب 

 أو   اجتماعية  أو  يديولوجيةأ  قضية  تعزيز  أجل  من  الدول  غير  من  أكثر  أو  فاعلة

  يمكن .  األسباب   لهذه  المتصورين  بالمعارضين  الضرر  إلحاق  أو  عرقية،  أو  دينية 

  الشامل  الدمار  أسلحة  استخدام  أو  التفجيرات   الجسيمة  العنف  أعمال  تشمل  أن

  والقنابل   الحرائق  وإشعال  ،النار   وإطالق  ،المستهدف  والقتل  ت واالغتياال  ،األخرى

. المسلح  السطو  ،الحاالت   بعض   وفي  ،الرهائن  أخذ   وحاالت   واالختطاف  ،الحارقة

  مرتكبوها   يكون  إرهابية  ألعمال  محاوالت   أو  أعمال  من   المحلي  اإلرهاب   يتكون

 عمالء   أو  أعضاء  اوليسو  الفعل  فيه  يقع  الذي  البلد   في  دائمين  مقيمين  أو  مواطنين

 . دولية  أو أجنبية إرهابية لمنظمات 

 أوروبا في اإلرهابية العمليات تصنيف  معايير

  على   إرهابية  غير  أم  إرهابية   كانت   إذا  ما  أوروبا  في  الهجمات   تصنيف  يرتكز

 الهجمات   من  العديد "  داعش"  تنظيم  تبنى  :االعتراف  معيار  أبرزها  معايير  عدة

  سان   الشمالية  وضاحيتها  2016  باريس  هجمات   هامن  يراألخ  العقد   خالل  اإلرهابية

 رهائن،  واحتجاز  انتحارية  وتفجيرات   جماعي  نار  إطالق   شملت   التي  دوني،
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 بروكسل   مطار  في  تفجيرات   سلسلة  كذلك"..  الباستيل  يوم"  دهس  عملية  وأيضا

 الهجوم"  داعش"  تبنى  ألمانيا  وفي.  2016  عام  في"  مالبيك "  القطارات   ومحطة

 2017  عام  بريطانيا  وفي.  برلين  األلمانية  بالعاصمة  الميالد   عيد   سوق  في  الدامي

  تفجير و  البرلمان  ساحة  في  وستمنستر  جسر  على  دهس  عملية  تبنيه  داعش  أعلن

 كذلك".  أرينا   مانشيتر"  إستاد   ضرب   البريطانية،  مانشستر  مدينة  في  انتحاري

 .لونةبرش مدينة  اإلسباني، كتالونيا إقليم عاصمة في هجمات  سلسلة

  في"  كيرشوف   دي  جيل"   األوروبي  االتحاد   في  اإلرهاب   مكافحة   منسق  يؤكد 

  اإلرهابيين   إرسال  على   القدرة  لديه   يعد   لم" "داعش"  تنظيم  ن أ  2021  يوليو  17

". الدولي  التحالف  اتخذها  التي  اإلجراءات "  بفضل"  األوروبية  األراضي  إلى

  ارتباط   دون  ،منعزلة  فاعلة  ات جه"  خالل  من  ذلك  في  بما"  معقد ا  يزال  ال  التهديد "

 ".بالمنظمة  مباشر

 أكتوبر  18  يف  األوروبي  االتحاد   أعلن  :إرهابية   وتنظيمات   لجماعات   نتماءاال

 تشرين  31  حتى  والقاعدة  داعش  تنظيمي   ضد   العقوبات   فرض   تمديده  2021

  داعش   تنظيمي  تستهدف  الحالية   ية التقييد   اإلجراءات "  أن   اموضح  .  2022  أكتوبر 

 ولطالما ".  بهما   المرتبطة  والكيانات   والشركات   والجماعات   واألشخاص   القاعدةو

ر  تقييدية  تدابير  اعتماد   من  تمك ن   أنه  ،2016  سبتمبر  منذ   األوروبي  االتحاد   كر 

 والمشاريع   والجماعات   واألشخاص   والقاعدة  داعش  تنظيمي   ضد   مستقل  بشكل

 . بهما  المرتبطة والكيانات 

  مستوى   على  اإلرهابية  ماعات جال  لتصنيف   معايير   األوروبي  االتحاد   يعتمد 

  األعمال   يحدد   (2016/1693  (CFSP)  المشترك  للموقف  اوفق    األعضاء  الدول

 دقيقة  معلومات   على  الحصول  عبر.  األغراض   لهذه  إرهابية  أعماال    تشكل  التي

ا  أن  إلى  تشير   أو   واالستخباراتية  األمنية  األجهزة  قبل  من  اتخاذه  تم  قد  قرار 

.  إرهابية   كجماعة  والكيانات   والجماعات   األشخاص   راجإلد   صةمخت  القضائية

  مرتبطة   أنها  على  المتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  حدد   التي  الجماعات   كذلك

  بتنفيذ   تقوم  جماعة  أو  فرد   فأي.  عليهم  عقوبات   بفرض   أمر  والذين  باإلرهاب 

 يتم  إرهابي  كتنظيم  إدراجها  تم  لجماعات   وتنتمي  التكتل  دول  داخل  إرهابية  هجمات 

 . إرهابية كعملية العملية تصنيف

  أنه   على  االعتداءات   تصنيف   في  األوروبية  الحكومات   تتردد   :الدوافع  معيار

  ومعلومات   بيانات   على  والحصول  التحقيقات   استكمال  حين  إلى  وتنتظر"  إرهابية "

 إفادات   بينها   من   إرهابية،  دوافع  بوجود   لالشتباه  دفعت   معايير  عدة  في  والبحث 

  منفذ   سجالت   على  والمحققون  دعاءاال  يبحث   كذلك  العملية  تنفيذ   أثناء  العيان  شهود 

 . استنتاجات  إلى  التوصل قبل الجنائية العملية

 الخطرة العناصر تصنيف  معايير
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  وجماعات   ألفراد   قوائم  أوروبا  في  واالستخباراتية  األمنية  األجهزة  تعد 

 فرنسا،  ففي  المثال  يلسب  فعلى  القومي  األمن  على  اخطر    يشكلون  أنهم  يفترض 

  الفرنسي   القومي  األمن  على  اخطر    يشكلون  أشخاص   أسماء"  سإ  قائمة"  الـ  تحتوي

  اسم   ألف   (400)نحو  حوالي   ضمت .  1969  العام  إلى  إنشائها  تاريخ  يعود 

  شرائح   جميع  من.  مختلفة  سياسية  وتوجهات   اجتماعية  فئات   على  يتوزعون

 القائمة  لهذه  وأضيف  المتشدد   اليسار  أو  المتطرف  اليمين  إلى  المنتمون  المجتمع

  على   اخطر    يشكلون  الذين  وكل  اديني    المتطرفون  وهي  جديدة  اجتماعية  شريحة

  يعني   ال  األمنية  األجهزة  قبل  من  القائمة  هذه   في  ما  شخص   وإدراج.  الوطني  األمن

  أي   تنفيذ   دون   للحيلولة  مكثف  بشكل  مراقبته  يعني  ما  بقدر  توقيفه،  وجوب   احتم  

  األمن   على  اخطر    يشكلون  أنهم  يرجح  ممن  ألف  (26)  حوالي.  اعتداء  أو  هجمة

  تتعلق   ألسباب   منهم  آالف  (10)".  أس  قائمة"  ضمن  احالي    هم  الفرنسي  القومي

  طريق   عن  أو  المتطرفة  المساجد   بعض   طريق  عن  سواء  الديني،  بالتطرف

 . السجون داخل أو اإلنترنت،

  أبرزها  المتطرفين  لدى  الخطر  لمعد   تصنيف  نظام  األلمانية  السلطات   طورت 

 أقسام(3)   إلى  الخطرين  خالله  من  ويقسم  -  داعش  رادار  -  (iTE)  نظام  تطوير

  ملحوظة   خطورة  األصفر،  باللون  معتدلة  خطورة  األحمر،  باللون  مرتفعة  خطورة

  ة، الخطور  تحديد   يتم  خالله  من  سؤاال  (73)   المقياس  يشمل.  البرتقالي  باللون

 : وأبرزها

 

 ا؟ عسكري   تدريب ا الشخص  ىتلق  هل ⦁
 المختلفة؟  الصراع مناطق بإحدى جهادية أنشطة في شارك هل ⦁
 العقلية؟  صحته سالمة درجة هي وما قبل؟ من االنتحار حاول هل ⦁
 والعنيف؟  العدواني للسلوك سجل يمتلك هل ⦁
 ال؟  أم بسالسة  القانون إنفاذ  سلطات  مع الشخص  يتعاون هل ⦁
 مرت؟  وكيف الفترة ت كان وكم  سجنه سبق هل ⦁

 اإلرهاب  بسجل الجنائي السجل ربط

 المعلومات   لجمع  اإلرهاب   لمكافحة  اأوروبي    اقضائي    سجال    يوروجست   أنشأت 

 االتحاد   في  األعضاء  الدول  جميع  من  اإلرهاب   لمكافحة  القضائية  اإلجراءات   حول

 ،محددة  ياقضا  لمعالجة  استراتيجيات   وتطوير .  المحتملة  الروابط  وتحديد   األوروبي 

  القضائي   التعاون  خالل  ومن.  أوروبا  إلى  األجانب   اإلرهابيين  المقاتلين  عودة  مثل

ا  الوطنية  للسلطات   يمكن  ،يوروجست   وبمساعدة   ضحايا   وحماية  دعم  ضمان  أيض 

  عام   منذ   ملزمة  األوروبي   االتحاد   دول  باتت .  حقوقهم  وضمان  اإلرهابية  األعمال

 باإلرهاب   المرتبطة  القضايا  لكل"  لبيانات ل  شنغن  نظام"  في  بالغ  بإدراج  2018
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 .الحدود  عند  اتهديد    يشك لون الذين األشخاص  بتوقيف للسماح

  إلى  خلص   ،أوروبا  في  الجهاديين  اإلرهابيين  عن  بحث ا  "باكر  إدوين"  أجرى

  2006  عام  دراسة  في  عيناتهم  أخذ   تم  الذين  اإلرهابيين  من   (25%)  حوالي  أن

  أي   من  عقوبة  يقضوا  لم  لكنهم   جرائم  منهم  عديد ال  ارتكب .  إجرامي  سجل  لديهم

  بشكل   ركزت   والتي  ،"جاكسون   هنري"  جمعية  أجرتها  حديثة  دراسة  وجدت .  نوع

 (30)  من  بأكثر  المرتبطين  أولئك  من  (22%)  أن  ،" داعش "  تنظيم  على  صارم

  إجرامي   سجل  لديهم  2015  وأغسطس  2014  يوليو  بين  الغرب   في  إرهابية  عملية

  أن   قبل  اإلجرام  من  مختلفة  أشكال  في  اإلرهابيين  من  العديد   تورط  يث ح.  سابق

 محمد "و   ،"كوليبالي  أحمد " و   ،"أباعود   الحميد   عبد "  ذلك  في  بما  ،جهاديين  يصبحوا

 ". بوهليل لحويج

 الخطرة العناصر فرز  كيفية

  وبريطانيا   وفرنسا  ألمانيا  ضمنها  من  األوروبية  القارة  دول  بعض   تسعى

  وفرز   اإلرهابية  العمليات   لتصنيف  فاعلية  أكثر  يرومعاي  آليات   إليجاد   جاهدة

 الدخول،   تحاول  من  أو  أراضيها   على  المتواجدة  تلك  سواء.  الخطرة  العناصر

 وقامت   وقائية  وتدابير  إجراءات   اتخذت   الدول  هذه  أن  إال  المهمة   صعوبة  ورغم

 أكثر   صالحيات   منح  وبالتالي.  المسألة  لحسم  جديدة  وتشريعات   قوانين  باستحداث 

 عن   المبكر  الكشف  في  تنجح  علها  االستخبارات   ووكاالت   األمن  ةألجهز  وسعوأ

 .مستقبال   متوقعة غير  نتيجة أية لتفادي الخطرين األشخاص 

 ألمانيا

  2019  منذ   أمني  ومحلل  ومترجم  مختص   وأكاديمي  محقق  500حوالي   يقوم

  منع   ومحاولة"  خطيرين "كـ  المصنفين  ومراقبة  اإلسالمويين  شؤون  في  بالتحقيق

 اإلرهاب "  باسم  حديث ا  إنشاؤه  تم  الذي  القسم  "كورنباخ  سفين"  يرأس.  الهجمات 

  المصنفين   عدد   يبلغ  حيث .  االتحادية  الجنائية  الشرطة  مكتب   في  "إسالموية  بدوافع

  رهن   منهم  90  ،اشخص    554  اإلسالموي  اإلرهاب   مجال  في  "خطيرين"  كـ

 . أوروبا خارج يعيشون 136و   االحتجاز

  بـ  يوصفون  ممن  اشخص    527  عن  كذلك  ألمانية  خباراتيةاست  تقارير  كشفت 

  وتعتقد   ،"الخطيرين "  األشخاص   من  المقربين  األشخاص   هم  هؤالء  ،"صلة   ذوي"

 ذلك   ويعني.  إرهابية  أعمال  وقوع   حالة  في  اللوجستي   الدعم   يقدمون  أنهم  السلطات 

  بـ  نةمقار الربع بنحو 2020 خالل في انخفض  ألمانيا في  الخطرة العناصر عدد  أن

2019. 

"  اخطر  "  امصنف    اشخص    679  هناك  أن  2020  في  االتحادية  الحكومة  ذكرت 

  المجموعة   من  مقدم  استفسار  طلب   على  للحكومة  رد  في  وذلك  دينية،  بدوافع

 في   اإلحصائيات   أحدث   وحسب ".  الليبرالي"  الحر  الديمقراطي  للحزب   البرلمانية
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  منذ   أضعاف  خمسة  ألمانيا في  نخطري  ي عتبرون  الذين  المتشددين   عدد   ارتفع  2021

 . األلمانية الداخلية وزارة وفق ا،شخص   615  حالي ا ليبلغ ،2013

  األلمانية   السلطات   تصنفهم  الذين  اإلسالمويين  بين  من  أن  رسمي  تقرير  أفاد 

  بعد   مجموعة  أكبر  كبير  ولحد   احالي    السوريون  يشكل  ،اأمني    خطيرون  أنهم  على

  ا خطر    كلونيش  بأنهم  المصنفين  اإلسالمويين  بين   فغاناأل   نسبة  أن  حين  في.  األلمان

 .انسبي   منخفضة ،محتمال  

  يديولوجية األ"  مجال  في  2021  يوليو  1  حتى  األلمانية  الشرطة  رصدت 

  الجنسية   يحملون  افرد    186  بينهم  من  ،اأمني    الخطيرين  من  افرد    330" ةالديني

  144  بين  السوريين  عدد   بلغ ي  كما.  أخرى  جنسية  معها  يحملون  أو  احصر    األلمانية

  العراقيون   يليهم  ،اأمني    خطيرون  أنهم  على  مصنفين  هممن   افرد    61  اأجنبي    اإسالموي  

  من   متطرفون  إسالميون  افرد    (11)و  ،افرد    (13)  روس  مواطنون  ثم  ا، فرد    (17)

 . جنسية بال  منهم 2و ،أفراد  8 جنسية  إلى التوصل يتم ولم. تركيا

 األلمانية  القوانين بموجب" طرةالخ العناصر" تصنيف

ا"  الشخص   ي عتبر  األلماني،  الفيدرالية  الشرطة   لقانون  وفق ا"  محتمال    خطر 

. القريب   المستقبل  في  كبرى  جرائم  سيرتكب   أنه  على"  واقعية  مؤشرات "  بتوفر

" ا إرهابي    تهديد ا"   يشكل  األجنبي  المواطن  أن  افتراض   يمكن   اإلقامة،  قانون  بموجب 

ا ترحيله ويتم" الحقائق  على  قائم وقعت  أساس على"  .ذلك عنه ثبت  إذا فور 

 فهناك  ،"خطرين  يكونوا  أن  يحتمل  الذين  األشخاص "  عن  النظر  بغض 

  التنبؤ   نفس  عليهم  ينطبق  األوسع،  بالمعنى  ومؤيدون  قادة   -  "صلة  ذوو  أشخاص "

 هناك   نيكو   أن  ي فترض   ال   بينما.  ال  أم  اإرهابي    تهديد ا  يشكلون  كانوا  إذا  ما  حول

"  المعني  الشخص "  مصطلح  ألن  سهال    ليس  بينهما  فالتمييز   الفئتين،  بين  تداخل

ا  يشمل ا  خطيرة،  جريمة  يرتكب   أن  يمكن  شخص   أي  أيض    شخص "  مثل  تمام 

ا يكون  أن يحتمل  ". خطير 

ا  (752)  ،2019  عام  أواخر  في  عرف "  خطرين   يكونوا  أن  يحتمل  شخص 

ا" 778و ا التعامل يكون إذ . يةالفيدرال للسلطات " ا معني   شخص    أساس  على  امبني   دائم 

ا  ويتضمن  األمنية  السلطات   من  تنبؤي  قرار ا  قدر    فيما   الواقعي  اليقين  عدم  من  كبير 

  مع   األحوال  كل  في  التعامل  يكون  وبالتالي.  المستقبلية  اإلرهابية  باألعمال  يتعلق

 . عنف أعمال الرتكاب   معينة احتماالت 

 ألمانيا  في للمخاطر عياريالم التقييم وأدوات  معايير

  الجنائية   الشرطة  مكتب   يستخدم   اليقين   عدم   حالة  من  الحد   إشكالية   لتجاوز 

 يكونوا   أن  المحتمل  للجناة  القواعد   على القائم  التحليل"  المخاطر   تقييم  أداة  الفيدرالية

 إجراء   من  ت مك  ن  إذن  األداة  هذه.  2017  عام  منذ "  الحادة  المخاطر  لتقييم  خطرين

  بعد .  والنوعي  الكمي  الحساب   بواسطة  بالشخص   مرتبط  للمخاطر  معياري  تقييم
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 من   مخاطر  لمقياس  األشخاص   هذا  المخاطر  تقييم  يخصص   ،2019  عام  تعديل

ا".  متوسط"و"  مرتفع "  :مرحلتين   تصنيف   تم  ،2019  أغسطس  19  من  اعتبار 

ا  497   عدم   حالة  بسبب .  (311)"  متوسطة "  أو  (186)"  عالية "   بمخاطر  إما  شخص 

  وال "  ما  لحد   حساسة"  تكون  بحيث   األداة  تصميم  تم  فقد   التنبؤ،  في  المتأصل  ليقينا

 أي   اتخاذ   إلى  عالية  مخاطر  ذو  شخص   أنه  على  الشخص   تصنيف  مجرد   يؤدي

ا  الشرطة  تجري   ،ذلك  من  بدال  .  تدابير   ثانية،   مرحلة  في  حدة  على  حالة   لكل  تقييم 

  ، "إسالمية  دوافع  على  بناء    لعملا  إلى  يميلون  الذين  أولئك  مخاطر  تحليل"  إطار  في

 . بانتظام التقييمات  هذه مراجعة  تتم .2020و  2017ي عام  بين تطويره  تم والذي

  إجراءات  ت تخذ   عليه  وبناء  .  األمنية  السلطات   لتقييم  خطر  عنصر  كل  يخضع

  تراقبه  الشرطة  بأن  إبالغه  يتم  الخطرة  العنصر  مع  التواصل   حالة  وفي.  مختلفة

 30  حتى  25  لـ  حاجة  هناك  فإن  المخابرات   جهاز  وحسب .  اجدي    الوضع  وتعتبر

  فيما   فمثال  .  متفرقة  حاالت   في   فقط  ت نفذ   هي  وبالتالي  ما  شخص   لمراقبة  شرطي

."  هـ  هللا  عبد "و .  المستمرة  المراقبة  عن  التخلي  تم  فقد   دريسدن   في  بالجاني  يتعلق

 عقوبته   ترةف  أمضى  الذي.  جريمته  ارتكاب   من  قصير  وقت   قبل  فقط  سراحه  أ طلق

 ولذلك   ا،وخطير    اراديكالي    ظل  الشاب   لكن.  الراديكالية  نبذ   برنامج  في  وشارك

  أمام   خفية  كاميرا  وضع  المخابرات   وجهاز.  الشرطة  أمام  المثول  ايومي    عليه  وجب 

 . شقته مدخل

 فرنسا 

 كما  والتطرف،  اإلرهاب   لمكافحة  فعالة  آليات   عن   باستمرار  فرنسا  تبحث 

  سعت  فقد   الهدف،  هذا  تحقيق  وبغية  بداخلها،  الخطرة  لعناصر ا  وتتبع  كشف  تحاول

  طعن   حادث   من  أيام  بعد   اإلرهاب،   منع  قوانين  تشديد   نحو  ،2021  أبريل  28  في

  الرئيس   ترأسه  اجتماع  وعقب .  باريس  من  بالقرب   مقتلها  عن  أسفر  شرطية

  ال   اإلسالمي  اإلرهاب   تهديد   أن  كاستكس،  جان  الوزراء  رئيس  أكد   "ماكرون"

  ليسوا   منفردون  ناةج  متزايد   بشكل يرتكبها  فالجرائم  ذلك  ورغم.  للغاية  امرتفع    ليزا

 .األمن ألجهزة  معروفين وغير منظمة إرهابية  شبكات  من جزء   بالضرورة

  قيد  والعدل   الداخلية  وزارتا  وضعته  الذي  القانون  مشروع   بأن  كاستكس  صرح

 استخدام  على  ةقدر  أكثر  االستخبارات   وكاالت   ستكون   وبموجبه  اإلعداد،

  نطاق   وتوسيع  اإلنترنت،  عبر  الخطرة  العناصر  وتعقب   لكشف  الخوارزميات 

  لوزير   ووفق ا.  اإلرهاب   جرائم   بسبب   السجن  في  كانوا  الذين  األشخاص   مراقبة

  في   فرد   100  من  أقل  على  اإلجراء  هذا  سينطبق  "موريتي  دوبوند   إريك"  العدل

 .الحاضر الوقت 

 القانون  أن  أشار  قد "  دارمانين   جيرالد "  سيالفرن  الداخلية  وزير  أن  يذكر

  يستخدمها   والتي  الجديدة،  التقنيات   مواكبة  على  األمنية   األجهزة  سيساعد 
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  بشكل   يتواصلون  المجرمين  من  العناصر  هؤالء  أن  على  امشدد    حالي ا،  اإلرهابيون

  أجهزة   وستكون  األرضية،  الخطوط  عبر  أو  النصية  الرسائل  خالل  من  أقل

  عبر   االتصاالت   اعتراض   على  تجريبي  أساس  على  قادرة  رنسيةالف  المخابرات 

 لكن   ،2025  يوليو  31  في   القانون  من  الجزء  هذا  ينتهي.  الصناعية  األقمار

ا  ستقدم  الحكومة  األقل   على  أشهر  ستة  قبل  اإلجراء  هذا  لتقييم  البرلمان  إلى  تقرير 

 . التاريخ هذا من

 القانونية  النصوص

 :أبرزها من التدابير من جملة افرنس  في الجديد القانون يقر

 أو  باألماكن  خاص   حماية  محيط  إنشاء  على  المحليين  المحافظين  قدرة  -

 . إرهابي لهجوم خاص  بشكل المعرضة األحداث 

  أو  لإلرهاب   الترويج  يتم   قد   أين  العبادة،  دور  إغالق  على  الحكومة  قدرة  -

  يمثلون   الذين  د ض  فردية  مراقبة  إجراءات   وضع  على  وكذا  التمييز،  أو  الكراهية

ا تهديد ا  .باإلرهاب  صلة له خطير 

 إنفاذ   لمسؤولي  أوامر  إصدار  القاضي  من  بإذن  المحليين  المحافظين  بإمكان  -

  لالعتقاد   جاد   سبب   هناك  يكون  عندما  مكان  أي  في  تفتيش  عمليات   بإجراء  القانون

 .المكان ذلك على يتردد  باإلرهاب  مشتبه ا بأن

  العناصر"  خانة  في  المصنفين  باإلرهاب   مدانونال  القانون   هذا  بموجب   يخضع 

  من   ومنعهم  اإلرهابيين  تأهيل  إلعادة  القضائية  لإلجراءات   خاص   بشكل  "الخطرة

  السجن،   فترة  نهاية  في  المحكمة  ستقررها  والتي  إذن  التدابير  هذه".  للجريمة  العودة

 القاضي،   مع  المقابالت   وحضور  معين،  مكان  في  اإلقامة  واجب   تشمل  أن  يمكن

 يجوز  ال  إذ   لخ،إ  ...التعليمية  أو  الصحية  أو  االجتماعية  الدعم  برامج  وحضور

  أكثر   أو  سنوات   5  لمدة  بالسجن  عليهم  المحكوم  لألفراد   إال  اإلجراءات   بهذه  األمر

 .باإلرهاب   تتعلق  أعمال بسبب 

 بريطانيا 

  ،2021  مايو   23  في  باتيل   بريتي   البريطانية  الداخلية  وزيرة  ذكرت   ما  وفق

 حيث   رقمي،  نظام  بوضع  إليها  الوافدين  على   الرقابة  البريطانية   حكومةال  شددت 

  ولفتت   ".2025  نهاية  بحلول  بالكامل  ارقمي    الحدود   عبور   لجعل  الحكومة  تهدف

  التقدم   عليهم  سيتعين  هجرة  وضع  أو  تأشيرة  بدون  القادمين  أن  إلى  الداخلية  وزارة

  مليون   30  في  النظر  وتوقعت .  اإلنترنت   عبر  سفر  تصريح  على  للحصول  بطلب 

 . اسنوي   سفر تصريح

  الموافقة   تمت   طلب   ماليين  5,4  من  أكثر  هناك  كان  ،2021  أبريل  نهاية  في

  األوروبي   االتحاد   مواطني  عدد   كان  فيما  الوزارة،  بحسب   منها،  ماليين  4,9  على

 الحكومة  قدمت   ،2021  مارس  وفي.  ماليين  3  بـ  اسابق    ي قدر  بريطانيا  في  المقيمين
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 لألفراد   متساوية  احقوق    يمنح  يعد   لم  الذي  اللجوء  لنظام  اإصالح    كذلك  طانيةالبري

 . قانوني غير  أو قانوني بشكل البالد  دخلوا الذين

ا (2021) الجديد  واألحكام اإلرهاب  مكافحة قانون ينهي  اإلفراج احتمالية تمام 

دان  شخص   أي  عن  المبكر   ضاء ق  على  وي جبرهم  خطيرة  إرهابية  جريمة  بارتكاب   م 

  إدانتهم   ثبتت   الذين  أولئك  مثل  -  المجرمين  أخطر.  السجن  في  بأكملها  عقوبتهم  فترة

  معرضة   كانت   أو  األرواح  قدت ف  حيث   تنفيذها،  أو  إرهابية   ألعمال  بالتحضير

ا  14  عن  يقل  ال  ما  يواجهون  -  للخطر ا   25  إلى  يصل  وما  السجن   في  عام    عام 

  اإلرهابيين   التشريع  اهذ   سيضع .  صرامة  أكثر  إشراف  مع  ،ترخيص   بموجب 

 األدوات   يعزز  كما  العام،  األمن   على  للحفاظ  أطول  لفترة  القضبان  وراء  الخطرين

  يشكلها   التي  المخاطر  إلدارة  األمنية  واألجهزة  اإلرهاب   مكافحة  لشرطة  المتاحة

 .الحجز خارج  بهم  تعنى الذين واألفراد   اإلرهابية الجرائم مرتكبو

  الشرطة  تقديم  وتسهيل  فيه  والتحقيق  إلرهاب ا  لمنع  أقوى  تدابير  يشمل  وهذا

 تلك   قائمة  توسيع  غرار  على .  اإلرهاب   قضايا  في  الخطيرة   الجرائم  منع  ألمر

 ات متطلب   تشغيل  وبالتالي.  باإلرهاب   مرتبطة  أنها  على  تصنيفها  يمكن  التي  الجرائم

 سي طلب   المجرمين  من  المزيد   أن  يعني  مما  -  المسجل  اإلرهابي  الجاني  إخطار

  ، ظروفهم  على  تطرأ  التي  التغييرات   حول  منتظمة  بتحديثات   الشرطة  تزويد   منهم

 .الخارج إلى للسفر يخططون  عندما أو الجديد  كالعنوان

 : يلي كما وهي  رئيسية تدابير القانون مشروع  يشمل

ا  14  من  الخطرين،  الجرائم  مرتكبي   على  الحكم  تمديد   -   إلى   يصل  وما  عام 

ا  25  . عام 

ا  يتلقون  الذين  المجرمين  أخطر  عن  مبكرال  اإلفراج  إنهاء  -   موسعة   أحكام 

 .التحديد 

ا 14  إلى   10  من   القصوى  العقوبة  زيادة  -   بما  اإلرهابية،  الجرائم  من  لعدد   عام 

 . محظورة منظمة  في العضوية ذلك في

ا  12  عن  تقل  ال  فترة  ضمان  -   جرائم  مرتكبي  لجميع  ترخيص   بموجب   شهر 

 كشف  جهاز  اختبارات   بإجراء  البالغين  خالفينالم  مطالبة  إلى  باإلضافة  اإلرهاب 

 . الكذب 

 للتأكد   باإلرهاب   مرتبطة  أنها  على  تصنيفها  يمكن  التي  الجرائم  نطاق  توسيع  -

  بمجرم   اإلخطار  لمتطلبات   الجناة  ويخضع  ،صرامة  أكثر  عقوبات   تحمل  أنها  من

 .اإلفراج بعد   مسجل إرهابي

  اإلرهاب   مكافحة  لشرطة  المتاحة  المخاطر  وإدارة  التعطيل  أدوات   تعزيز  -

  استخدام   ودعم  فيه  والتحقيق  اإلرهاب   منع  تدابير  تعزيز  خالل  من  األمن،  وجهاز

 .اإلرهاب  قضايا في  الخطيرة الجرائم منع أوامر
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 التطرف  من الوقاية برامج

 الوقاية  إلى  تهدف  ،جديدة  استراتيجيات   تبني  على  األوروبية  الحكومات   تعمل

 تشمل   وحمالت   وقائية  برامج  خالل  من  وذلك  لمختلفة،ا  بأشكاله  التطرف  الفكر  من

 إلى   األوروبية  الدول  حكومات   وتسعى.  بدايته  منذ   التطرف  ومنع  التأهيل  إعادة

  القطاعات   مختلف  في  العاملين  وتدريب   التطرف  من   الوقاية  برامج  تطوير

 .التطرف مكافحة مجال في والمؤسسات 

 ألمانيا في  التطرف من الوقاية برامج

  حيث .  2021  عام  في  يورو  مليون  162.5  التطرف  من  الوقاية  يزانيةم  بلغت 

  ما   وخصصت   التطرف  الوقاية  برامج  تمويل  على  2019  عام  في  ألمانيا   حافظت 

  بما   اإلرهاب،  أنواع  جميع  تستهدف  التي  للبرامج  دوالر  مليون  (255)  مجموعه

  وبرامج   ياإلسالمو  التطرف  من  للوقاية  استراتيجية  دوالر  مليون  (118)  ذلك  في

 . وعائالتهم األجانب  المقاتلين  بعودة تتعلق خاصة

 

 الواليات   خالل  من  ا محلي    تنفيذها  ويتم  فيدرالي ا،  البرامج   غالبية  تمويل   يتم

  والمدارس  المحلية  المجتمعات   على  البرامج  تركز.  الحكومية  غير  والمنظمات 

  خالل   من  طرفالت  وإزالة  للوقاية  خاص   اهتمام  إيالء  مع  الالجئين  دمج  ومراكز

 وقد   إلزامية  تقييم  متطلبات   لها  البرامج  هذه.  والسجون  الالجئين،  ودمج  اإلنترنت،

  بمكافحة   المتعلقة  البحوث   في  المشاركة  في  المحلية  البحثية  المؤسسات   بدأت 

  لمنع   تمويلها  ستواصل  أنها  الفيدرالية  الحكومة  أعلنت   قد   وكانت .  التطرف

  التطرف   من  الوقاية  برامج  أبرز  يلي  ماوفي  .2020  موازنة  خطة  في"  التطرف"

 ألمانيا  في

  البرلمان   داخل  برلمانية   مجموعة  عرضت   :الصالحيات   لتوسيع  برنامج

  وثيقة   بوصفه  نقاط  سبع  من  مكون  برنامج  2020  نوفمبر  9  في  األلماني

  هو   البرنامج  وثيقة  في  جاء  ما  وأبرز  واإلرهاب   التطرف  لمكافحة  استراتيجية

  التحقيق   صالحيات   نطاق  توسيع  األمن  على  اخطر    يمثلون  منل  رقابة  نظام  توسيع

  إمكانية   الدستور  لمكافحة  االتحادية   الهيئة  بينها  من  ، األمنية  باألجهزة  الخاصة

  وتحديد   الماسنجر  رسائل  تشفير   فك  لها  يتسنى  كي  االتصاالت   مصادر  مراقبة

 . الثغرات  من وخال   سريع  بشكل إرهابية شبكات  هوية

Live  Democracy  program:  يعد .  يورو  مليون  150.5  ميزانيته  تبلغ  

  واإلرهاب   التطرف  لمكافحة  الحكومة  استراتيجية  في  الزاوية  حجر  هو  البرنامج

  للديمقراطية   المناهضة  المواقف  تطور  منع  إلى  ويهدف.  الديمقراطية  وتعزيز

  يختص   التي  الموضوعات   وأبرز  ا،مبكر    التطرف   عملية  لمنع   ويسعى   والكراهية 

 والعداء  واإلسالموفوبيا  السامية،  معاداة  التنوع  وتشكيل  التمييز،  مناهضة  بها
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 خطاب   اليساري،  التطرف  اليميني،  التطرف  اإلسالموي  التطرف  للمسلمين،

 . اإلنترنت  على الكراهية

"Cohesion  through  Participation  programme":  البرنامج   يوفر 

  يتم   التي  والمبادرات   للبرامج  اسنوي    المستهدف  الدعم  من  يورو  مليون  (12)

 المناطق   إلى  الوصول  في  البرنامج  هذا  يساعد .  اإلقليمي  المستوى  على  إنشاؤها

 ن السابقي   البرنامجين  كال  يعد .  الخصوص   وجه  على  اهيكلي    الضعيفة  أو  الريفية

 أساسيتين   ركيزتين  المالية  مواردهما  تجعل  األجل  وطويلة  قوية  أدوات   عن  عبارة

 . الديمقراطية وتعزيز  التطرف منع حول الفيدرالية لحكومةا الستراتيجية

  في   ألمانيا  بغرب   "أوزنابروك"  مدينة  شهد   :باأللمانية   األئمة  تدريب   برنامج

  إلى   يصل  ما  بمشاركة  األلمانية،  باللغة  المسلمين  لألئمة  تدريب   أول  2021  أبريل

  كوليج   إسالم "  ية الرعا  بجمعية  عامين  لمدة  يستمر   الذي  التدريب   ويتم.  داعية  (30)

  البحث  ووزارة  الداخلية  وزارة   من  وبدعم  ،)األماني  في   اإلسالم  كلية (دويتشالند 

 إدارة   مجلس  رئيس  "بغيتش  إسناف"  يقول.  السفلى  ساكسونيا   والية  في  العلمي

 القادمين   األئمة   ألن  إضافي،  عرض   توفير   إلى  يهدف  الجمعية   تأسيس  إن  الجمعية،

". حياتنا   بسياق  تتعلق  ال  لمواضيع"    خطبهم  في  نيتعرضو  ما  اغالب    الخارج  من

 الغالب  في يمكنها ال اأيض    المسلمين للمهاجرين الجديدة األجيال أن بغيتش وأضاف

 . المائة في مائة بنسبة الوالدين موطن بلغة  خطبة فهم

  تم   التطرف  من  للوقاية"  المرشد "  برنامج  منها  أخرى  برامج  عدة  وتوجد 

  الراين   شمال  بوالية  المدن  من  العديد   في  استشارات   كزمرا  مع  بالتعاون  تطبيقه

  لمنع   الوطني  والبرنامج  المتشددين  مع"  المركز  الحوار "  برنامج.  ويستفاليا

 . 2017 عام في عليه الموافقة تمت  الذي (NPP) اإلسالموي التطرف

 فرنسا في  التطرف من الوقاية برامج

"  Stop  Jihadism"    هاحملت  فرنسا  أطلقت   :Stop Jihadism  الجهاد   أوقفوا

  في   اإلسالموي  التطرف  تهديد   لمواجهة   ،2015  يناير  أواخر  في"  الجهاد   أوقفوا"

  أنظمة   داخل  المتطرف  الفكر  لمكافحة  وقائية   برامج   فرنسا   اتخذت .  فرنسا  جميع

 وأعلنت   اإلرهاب   مكافحة  لوكاالت   إضافية  موارد   وخصصت   والسجون،  التعليم

 التطرف  لمكافحة  برامج   إنشاء   في  دوالر   يون مل  (45)  الستثمار  خطط  عن  فرنسا

  اإلجراءات   من  سلسلة  فرنسا  في  التعليم  وزارة  تبنت و.  البالد   أنحاء  جميع  في

  الحكومة   افتتحت   ،2016  سبتمبر  وفي.  الفرنسية  القيم   وتعزيز  التطرف  لمكافحة

ا  (12)  الفرنسية   من   جزء  وهذا.  البالد   أنحاء  جميع  في  التطرف  لمكافحة  مركز 

  في   فالس  مانويل  السابق  الوزراء   رئيس  أعلنها  دوالر  مليون  45.5  يمة بق  خطة

 .فرنسا  في المتطرفون يشكله الذي الخطر  لمواجهة 2016  مايو

  في   ،2015  يناير  هجمات   بعد   فرنسا  بدأت   :السجون   تنظيم  إلعادة  برنامج
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.  السجناء  باقي  عن  المتطرفين  السجناء  عزل  أجل  من  سجونها  نظام  تنظيم  إعادة

  الفرنسي   فرينز  سجن  في  2014  عام  أجريت   تجربة  إلى  استناد ا  -  البرنامج  تضمن

  ولكن.  اآلخرين  السجناء  عن  معزولة  وحدات   في  مع ا  المتطرفين   السجناء  تجميع  -

  تعميق  في  يساعد   هذا  أن   من  مخاوف  ظهور  بعد   البرنامج   ستنهي  أنها  فرنسا   أعلنت 

 . السجون داخل التطرف شبكات 

 

ف  منع  إلى   البرنامج  يهدف  :الفرنسية  طريقةال  على  أئمة  برنامج   وتفكيك   التطر 

ف،  الخطاب    إنشاء   كذلك.  مشتركة  دورة  خالل  من  الدين  رجال  وتدريب   المتطر 

ف،  الخطاب   تفكيك   عن  مسؤولة   وحدات   التعليمي   المستوى   من  والتحق ق  المتطر 

ة   تدريب   تأهيل  الدين  رجال  لدى   ووضع   لهم  اعتماد "  شهادات "  وتنظيم"  األئم 

ة  تدريب   وي تيح".  العزل  إلى  احترامه   عدم  يؤد ي  ميثاق"   آَخر   هدف  تحقيق  األئم 

  تركيا   من  إمام  (300)  مع  التعاون  إنهاء  في  يتمث ل  الفرنسي ة،  الحكومة  إلى  بالنسبة

 .والجزائر والمغرب 

 

  تأهيل   بإعادة  خاص   تدريبي   برنامج  هو  :المتشددين  تأهيل  إعادة  برنامج

  الفكر   باعتناق  متعلقة  جرائم  بسبب   قضائية  بعات لتت  الخاضعين  المتطرفين

  التقديرات   تشير  أشهر  3  إلى   2  من  تدوم  مراحل  (4)  عبر   البرنامج  يتم.  المتطرف

  جملية  بتكلفة شخص، (100) الـ قرابة منه استفاد  األولى عامه في البرنامج أن إلى

 : هي مراحل  واألربعة ،شخص  لكل يورو 3000  إلى 1000 من تبلغ

 .الحالة  تشخيص  :األولى  المرحلة ⦁
 . االندماج إعادة على  التشجيع :الثانية  المرحلة ⦁
 .المتطرف الخطاب  دحض  :الثالثة  المرحلة ⦁
 .للشخص  والمهني االجتماعي التأهيل إعادة :الرابعة المرحلة ⦁

 وسويسرا  بريطانيا في  التطرف من الوقاية برامج

  برنامج   عن  تقلمس  تقرير   لصدور  اموعد    البريطانية  الحكومة  حددت 

"PREVENT  "بالموعد   ي لتزم  لم  لكن.  المتحدة  المملكة  في  التطرف  لمكافحة  

 إلى  يقرب   لما  المراجعة  نتائج  تأخير  سيتم  أنه  يعني  بالموعد،  االلتزام  عدم.  النهائي

  فاعلية   حول  عدة  مخاوفو  استفهام  عالمات   ورسم  تساؤالت   كوهنا.  أعوام  (3)

 منع   على  قدرته  ومدى  منه  المرجوة  فاألهدا  لبلوغ  "PREVENT"  برنامج

  البريطاني   المحافظين  حزب   نائب   مقتل  بعد   خاصة  العنيف  التطرف  نحو   االنجرار

 األعمال  مفوضية"  لـ  السابق  الرئيس  "شوكروس   ويليام"   يتولى.  أميس  ديفيد   السير

 مراجعات   إجراء  تم  قد   وكان.  المراجعة  قيادة  Charity  Commission" الخيرية

 أول   تنحي  مع  وخالفات،  تأخيرات   شهدت   المراجعة  أن  إال  مستقل  كلبش  للبرنامج
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 " كاراليل " اللورد  المهمة تكليفه تم عليها مشرف

  الرئيس  ،"نوتينغهام   جامعة "  في  االجتماع  علم  أستاذ   هولموود   جون  أعرب 

 قلق "  عن   2021  أكتوبر  24  في"  بريفانت "  لبرنامج  الناس  مراجعة"  في  المشارك

  يمكن  أنه إلى أشارت  والتي ،"تايمز "  صحيفة إلى تسريبها تم لتيا النتائج من "بالغ

  صالحيات   MI5  (5  آي  أم )"  البريطانية  الداخلية  االستخبارات   جهاز"  إعطاء

 ". بريفانت " برنامج في المشمولة الحاالت  مع التعامل في أوسع

  في "  بريفانت "  برنامج  على  إحالة  (6287)  بين  من  (50%)  من  أكثر  كان

 أو  مستقرة  غير  أو  مختلطة  بأيديولوجيات   يعتقدون  ألفراد   2020  ارسم  حتى  العام

  من   مخاوف  خلفية  على  فجرى   اإلحاالت   عدد   من  (25%)  أما .  واضحة  غير

  وكانت .  اليميني  بالتطرف  يتعلق  كان  منها  (22%)  أن  حين  في  إسالموي،  تطرف

  فيهم   بمن  ل،أق  أو  اعام    (20)  أعمارهم  تبلغ   اوشباب    أطفاال    تتضمن  عمرية  فئة  أكبر

 إلى  إحالتهم  تمت   الذين  األفراد   بين  ومن.  سنة  15الـ  سن   دون  ما  طفال    (1559)

  بعد "  آخر  إجراء  أي  إلى  يحتاجون  ال"   (27%)  أن  تبين  ،"بريفانت "   برنامج

  واإلسكان   كالتعليم  أخرى،  خدمات   إلى  هؤالء  من  (50%)  ن قل  وقد   التقييم،

  لمكافحة   "تشانل"  مخطط  ونظر.  لبدي  دعم  على  للحصول  وذلك  العقلية،  والصحة

ضع  التي  اإلحاالت   من  (23%)  نحو  أوضاع  في  التطرف   مرشدين   مع  أصحابها  و 

  Intervention"  التدخل  خدمة  مقدمي"  صفة  عليهم   ت طلق  متخصصين

Providers 

  من   الوقاية  إلى  تهدف  وطنية  عمل  خطة  عن  السويسرية   الحكومة  كشفت 

ف  التشد د   إدماج  وإعادة  المبك ر،  اإلنذار  على  التدابير  ذهه  وتترك ز.  العنيف  والتطر 

نات   وتدريب   المخالفين،  سين  مثل  المحل ي   المجتمع  مكو   على   والمشرفين   المدر 

 إلى   يهدف  محاور  ثالثة  ذي  نهج  من  جزء    هذه  العمل  خطة  تعد  .  الرياضية  األنشطة

ف انتشار مكافحة  . سويسرا في العنيف التطر 

 األوروبي  االتحاد داخل هابباإلر  المعنية الخاصة اللجنة

ا  األوروبي  االتحاد   يلعب  ا  دور  ا  أكثر  دائم   في   هاب اإلر  مكافحة  في  طموح 

 عن   األساسية  المسؤولية  من   الرغم  على.  الدولية  يةاإلرهاب  التهديدات   مواجهة

  االتحاد   يوفر  ،األعضاء  الدول   عاتق  على  يقع  األمن  وضمان   الجريمة   مكافحة

. ظاهرة  حدود   بال  هذا  لمعالجة  ،المالي  الدعم  وكذلك  يق والتنس  التعاون  األوروبي

 الداخلي   واألمن  االستقرار  التنمية  بين  عالقة  هناك  نأ ب  االتحاد   يؤمن  شك  وبدون

 . األوروبي لالتحاد  رئيسية دعامة يشكل ما وهذا ،والخارجي

  ، السنين  مر  على  اإلرهاب   مكافحة  مجال  في  األوروبي  االتحاد   إنفاق  زاد  لقد 

  قبل   من  الدعم  وتعزيز الوطنية  القانون  إنفاذ   سلطات   بين  أفضل  تعاون  ذلكب  للسماح

  واالتحاد   اليوروبول  مثل  ،والعدالة  األمن  عن  المسؤولة  األوروبي  االتحاد   هيئات 



 - 106 - 

 التي  الجديدة  واألدوات   القواعد   من  العديد ."  ويوروجست   ليزا"  ومنصة  وبياألور 

  والعقوبات   الجرائم  تعريفات   ءمةموا  بين  تتراوح  األخيرة  السنوات   في  تبنيها  تم

  ومكافحة   الحدود   حماية  والبيانات   المعلومات   وتبادل  ،اإلرهابية  الجماعات   ضد 

 . النارية األسلحة وتنظيم  اإلرهاب  تمويل

 (TERR) باإلرهاب المعنية الخاصة اللجنة

  لعب  ،صعبة  مهمة  المختلفة   التدابير  وتقييم  تنفيذ   نإف  الجهود،  هذه  ورغم

ا ولكن ،التشريعات  تشكيل في فقط ليس نشط دور وروبياأل  البرلمان   تقييم  في أيض 

  المعنية   الخاصة  اللجنة  أنجزته  الذي  العمل  خالل  من  الموجودة   والثغرات   األدوات 

 . 2018 عام في (TERR) باإلرهاب 

  بعنوان   2021  يناير  في  اليوروبول"  من  نكليزيةاإل  باللغة  صادرة  لوثيقة  اووفق  

  ، البرلمان  توصيات   مع  ا تماشي    ،"اإلرهاب   مكافحة  لى إ  وبياألور   االتحاد   فهم"

 أعمال   جدول  قدم  نأ  بعد   الجديد،   األوروبي  البرلمان  حددها  التي  األولويات   وكذلك

 .2020  ديسمبر في اإلرهاب  لمكافحة األوروبية المفوضية

 مكافحة   على  العمل  سيركز  المستقبل  في  األوروبي  االتحاد   فإن  لذلك  اوتنفيذ  

  منها   والحد   التطرف  مكافحة  وكذلك  أفضل  بشكل  المحتملة  والتهديدات   ب اإلرها

 حماية   وأفضل  مرونة  أكثر  الحيوية  التحتية  البنى  جعل  خالل  من  ،الضعف  نقاط

  بوسائل   المعلومات   تبادل  زيادة  اأيض    المقبلة  التطورات   وتشمل.  العامة  لألماكن

  إمكانية   وكذلك  ،يوروبولال  والية   وتعزيز   ،الموجودة  األدوات   وتحديث   تنفيذ   أفضل

  من   ،األوروبي  االتحاد   مستوى  على  اإلرهابية  للجرائم  القضائية  والمالحقة التحقيق

ا إنشاؤه تم الذي األوروبي  العام المدعي مكتب  والية تمديد  المقترح خالل  . مؤخر 

 الديمقراطية  الهياكل تقويض

  ونشر   يةالديمقراط  الهياكل  لتقويض   فرصة  أي  المتطرفة   الجماعات   تستغل

  استغالل   المتطرفة  التنظيمات   حاولت   ،2020  عام  في.  المجتمع  واستقطاب   الخوف

 يحدد .  العامة  المؤسسات   في  الثقة  انعدام  وتفاقم  الكراهية  دعاية  لنشر  العالمي  الوباء

 حيث   ،2021  لعام  واتجاهاته  اإلرهاب   حالة  عن  الجديد   األوروبي  االتحاد   تقرير

  اإلرهابية   بالهجمات   المتعلقة  واالتجاهات   امواألرق  والحقائق  السمات   تضمن

 . 2020 عام  في األوروبي االتحاد  في واالعتقاالت 

  يزال   وال  األوروبي  لالتحاد   تهديد   أكبر  يمثل"  الجهادي "  اإلرهاب   يزال  ال

ا  ، وسوريا  العراق  في  نشط ا  داعش  تنظيم  يزال  وال.  الخارج  في  بالتطورات   متأثر 

  داعش   تعمل.  هجمات   شن  على  تحريضهمل  أوروبا  في  أنصاره  مع  يتواصل

  خاصة   تراجعه  وعدم  التنظيم  نجاح  صورة  على  الحفاظ  على  المتطرفة  والجماعات 

  األفراد   مئات   يزال  ال  بينما.  وأفغانستان  وسوريا  العراق  جانب   لىإ  إفريقيا  في

 خالل   أوروبا  إلى  جد ا   قليل  عدد   عاد   ،سوريا  في  االعتقال  معسكرات   في  محتجزين
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ا  اإلنترنت   عبر  المتطرفة  الجماعات   تلعب   2021و  2020  العام  في   متزايد ا  دور 

 . طيافهأو  أنواع بكل التطرف نشر

 والمعلومات  تكنولوجيا  ألنظمة  التشغيلية  لإلدارة  األوروبي  االتحاد  وكالة

   (Eu-LISA) والعدالة األمن في النطاق الواسعة

 البرلمان  من  1726/ 2018  األوروبي(  )االتحاد   الالئحة   بموجب   إنشاؤها  تم

 رقم   (EC)  المعدلة  والالئحة  2018  نوفمبر  14  في  والمجلس  األوروبي

  األوروبي   االتحاد   وكالة  أن  JHA  /  533/ 2007  المجلس  وقرار  2006/ 1987

  بين   المبرمة  التفاهم  لمذكرة  وفق ا  ،Eurojust  الجنائية  العدالة  مجال  في  للتعاون

Eurojust  و  eu-LISA  تعمل   :يلي   ما   على  االتفاق  تم  ،2017  سبتمبر  19  في  

  واالتحاد   يوروجست   بين  المشتركة   األنشطة   تفعيل  على  هذه  التعاون  خطة

 وهي   ،المشترك  االهتمام  ذات   المجاالت   في  2023-2021  للفترة  ليزا  األوروبي

 المعلومات   كنولوجيات  أنظمة  على  تمرين  بحاث؛أ  ؛ المعلومات   وأدوات   أنظمة

  والقانونية   واإلدارية  ستراتيجيةاال  ؛األعمال  واستمرارية  األمن  النطاق؛  واسعة

  يخضع .  السياسات   وتنسيق  واألحداث   التواصل  ؛الشخصية  البيانات   حماية  القضايا؛

 .للوكاالت  المتاحة الموارد و الصلة ذات  القانونية لألطر اونالتع خطة تنفيذ 

 يوروبول  األوروبية الشرطة وكالة  تفويض توسيع

 األوروبية  الشرطة  وكالة   تفويض   وسيعت  األوروبية  المفوضية  اقترحت 

  األوسع   الكتلة  ستراتيجيةا  من  كجزء  الخارجية  الحدود   ضوابط  وتعزيز  يوروبول

  حزمة   تقديم  تم  كذلك  2020ديسمبر  خالل  تقديمها  تم  والتي  ،اإلرهاب   لمكافحة

 بعد   األعضاء  الدول  لضغوط  استجابة  2021  لعام  الجديدة  اإلرهاب   مكافحة

 . والنمسا فرنسا في األخيرة اإلرهابية الهجمات 

  إدارتنا   تحديث   استكمال  األعضاء  الدول  على  يتعين"  :المفوضية  وقالت 

  طموح   مع  ،عليها  المتفق  الطريق  خرائط  ضمن  عاجل  بشكل  الخارجية  للحدود 

  شنغن   معلومات   نظام  لوائح  بموجب ".  العالم  في  الحدود   إلدارة  نظام  أحدث   تطوير

 تنبيهات   بإنشاء  بالفعل  مطالبة  الوطنية   السلطات   فإن  ،عامين  منذ   تطبيقها  تم  التي

  مع   المعلومات   مشاركة  إلى  األعضاء  الدول  وتحتاج"  اإلرهابية  بالجرائم"   تتعلق

 . اليوروبول

 العابرة  الجريمة  حول  البيانات   جمع  في  لليوروبول  الرئيسية  المهمة  وتتمثل

 االتحاد   لمحققي  احالي    ي سمح  ال.  لتحقيقاتها  الوطنية  للسلطات   وإتاحتها  للحدود 

  الوكاالت   من  طلبها  عليهم  يتعين   لكن  ،بأنفسهم  البيانات   هذه  بجمع  األوروبي 

  مزيد   إلى  حاجة  هناك  ،المحرز  التقدم  من  الرغم  على"  :المفوضية   وقالت .  الوطنية

  متزايدة   بميزانية  بياألورو  االتحاد   وكالة  لتعزيز  خطط  إلى  مشيرة  ،"العمل  من

  المقاتلين   بشأن   بها  خاصة  تنبيهات   إصدار  إمكانية   ذلك  في  بما  ،رأكب  وكفاءات 
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  إن   جوهانسون،  إيلفا  الداخلية  الشؤون  مفوضة  قالت   السياق  هذا  وفي.  األجانب 

  األوروبي   االتحاد   دول  لدعم  الحديثة  بالوسائل"  مزود ا  يكون  أن  يجب   اليوروبول

  ت شركا  من  الصلة  ذات  البيانات   عن  االستعالم  من  يتمكن  حتى"  تحقيقاتها  في

 .التحقيقات  إلجراء  مباشرة اإلنترنت 

 التقييم

 يمثل  مما  الحدود،  عبر  وتعمل  التنظيم  شديدة  اإلرهابية  الجماعات   أصبحت 

  اإلرهابية   العمليات   تشكل  اوأيض    ،األوروبية  الحكومية  للسلطات   متزايدة  تحديات 

  ع دف  ما.  الوطنية  للسلطات   اإضافي    اتحدي    "المنفرد   الذئاب "  لـ  المتوقعة  غير

  الخطرين   األشخاص   من  العديد   فيها  تدرج  ئمقوا  إلدراج  األوروبية  الحكومات 

 . إرهابية اعتداءات  وقوع دون للحيلولة

  أنحاء   جميع  في  إرهابية  هجمات   في  المتورطين  المهاجمين  من  العديد   أظهر

  تشير   ،السالم  عبد   صالح  ذلك  في  بما  ،العمليات   قبل   اإجرامي    نشاط ا  أوروبا

  خلفيات   لديهم  أوروبا  في  الجهاديين  األجانب   المقاتلين  غالبية  أن   إلى  التقديرات 

  وبعضهم   ،الصراعات   مناطق  إلى  السفر  قبل  جنائية  سجالت   ولديهم  ،إجرامية

 .جنائية  بإدانات  عليهم  محكوم

  األوروبي   التكتل  داخل  األعضاء  الدول  بين  الفعال  القضائي  التعاون  يعد 

  للتحقيقات   اتنسيق    هناك  أن  اواضح    بات   حيث   ؛اإلرهابية  الهجمات   لمنع  ضروري

  قضايا   من  متزايد   عدد   في   القضائي  التعاون   وتسهيل  القضائية  والمالحقات 

  لديهم   من  على  المراقبة  تشديد   األوروبية  األمنية  األجهزة  على  ينبغي.  اإلرهاب 

 األنشطة  بين الفصل عدم يجب  كذلك  ،اإلرهاب  قوائم لىع والمدرجين جنائي سجل

 . بهم  المشتبه بالمتطرفين أوروبية قائمة وجود   والجريمة،  اإلرهابية

  التقدم مواكبة على الجديدة القوانين بموجب  الفرنسية المخابرات  وكاالت  تعمل

  التصفح   وبيانات   اإلنترنت   اتصال  لفحص   الخوارزميات   باستخدام  التكنولوجي

  مان البرل  أجاز  الجديد،  القانون  هذا  ومع  ،محتمل  إرهابي  نشاط  أي  الكتشاف

 محتمل،  إرهابي  نشاط  أي  عن  للكشف  الخوارزميات   استخدام   دائم  بشكل  الفرنسي

  واألعمال   الجرائم  منحى  تطور   مسايرة  كان  بما  الضرورة  من  أصبح  فقد   وعليه

  لدى   عالية  تقنية  ومهارات   قدرات   يتطلب   الذي.  الفرنسي  المجتمع  في  اإلرهابية 

 .مدققة معلومات  على  بناء   الخطرة العناصر بفرز للقيام االستخبارات  أجهزة

  ألمانيا   إلى  الوافدة  الجاليات   عدد   يشكل  ال  قد   أنه  األلماني  للشأن  متتبعون  يرى

 الوحيد   السبب   يمثل  وال  ،الخطرة  اإلرهابية  العناصر  نسب   ارتفاع  في  اأساسي    ادور  

 مليون   46. 1  نحو  هناك  كان  لألجانب،  المركزي  السجل  فحسب .  تفسيرها  في

  ألمانيا   في  يعيشون   أفغاني  ألف  272  وحوالي  سوري  ألف  818  وحوالي   تركي،

  الخاصة   التحليلية  فاألدوات   آخر  جانب   ومن.  جانب   من  هذا  .2020 عام نهاية  حتى
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 إثبات   في  يفشل  معظمها  أن   إال  أهميتها،  رغم  ألمانيا  في  الخطرة  العناصر  بفرز

 .لتهديدات ا منع  في أساليبها وفعالية تنبؤاتها  بموثوقية  يتعلق فيما صحتها

ا"  الفرد   كان  إذا  بما  يتعلق  فيما  يئالتنب  اليقين  عدم  حالة  أن  يعتقد    يحتمل   شخص 

ا  يكون  أن   الحال   هو  كما  ،المحتمل  الفعل  تسبق  التي  الفترة  زادت   كلما  يزيد "  خطر 

 على  المتزايد   الشخصي  الطابع   إضفاء  فإن  ذلك  عن  فضال    الخطأ،  مخاطر  مع

 إلى  األحيان من كثير في يؤدي قد  المواطنين قوقح على التعدي ينظم الذي القانون

 . األلماني المجتمع  في المواطنين خصوصية من بالمزيد   التضحية

.  الوصول  قبل  تلقائية  أمنية   رقابة  بإجراء  بريطانيا  سنته  الذي  النظام  سيسمح

 تشديد   وكان  المتحدة،  المملكة  دخول  من  الخطرين  األجانب   المجرمين  منع  بهدف

  بين  التنقل حرية وأنهى تحقق الذي بريكست  مؤيدي أهداف أحد  عد ي   الهجرة شروط

  أية   لتفادي  مهمة  استباقية  خطوة  يمثل  إذن  وهو  األوروبي،  االتحاد   ودول  بريطانيا

 . متوقعة غير سيناريوهات 

 إلى  أوروبا  في  الشباب   من  المنضمين  أعداد   وتزايد   التطرف  انتشار  تنامي  دفع

  برامج   اعتماد   إلى  األوروبية  الحكومات   من  العديد   متطرفة  وتنظيمات   جماعات 

  من   األوروبية  الدول  طورت   كذلك.  التطرف  من  الشباب   هؤالء  لحماية  وقائية

 .التطرف منع بشأن  الوقائية برامجها

  أن   يمكن  التي  والسياسات   األدوات   أهمية  على  األوروبية   السلطات   شددت 

 االندماج   زيزوتع  المرونة،  تعزيز  مع  للتطرف،  الجذرية  األسباب   تعالج

  ومنع   المساواة،  عدم  معالجة  والتسامح،  المتبادل  التفاهم  وتعزيز  االجتماعي،

 .المجتمعات  أو  الجماعات  ووصم  تهميش

ا-  البرامج  هذه  مثل  نجاح  قياس  يصعب    يكاد   ولكن  علنية  إخفاقاتها  ألن  نظر 

  تحقق   ال  البرامج  هذه  بعض   أن  ونجد .  انتصاراتها  حصر   المستحيل  من  يكون

.  البرامج  تلك  بها  بدأت   التي  الفعالية  بنفس  ليس   بعضها  وأن.  منها  المرجو  حالنجا

  الكراهية   مشاعر  من  يزيد   ما  عادل  غير  بشكل  بعينها   فئة  تستهدف  وباتت 

 . والتطرف

  مع  بالتوازي"  الجهادي"  اإلرهاب   تحديات   يواجه  األوروبي  االتحاد   زال  ما

  الداخلية   األمنية  التهديدات   ورغم  ،السياسي  واإلسالم  المتطرف،  اليمين  اإلرهاب 

 .للحدود  عابر إرهاب  هناك زال فما لالتحاد،

 مع   لتتماشى  عمله،  وهيئات   كترونيةلإ  منصات   تطوير  على  االتحاد   يحرص 

 .الجديدة التحديات 

 تعريفات   ومواءمة  المعلومات   وتبادل  التعاون  تعزيز  على  االتحاد   يحرص 

 .والعقوبات  الجرائم

  مكافحة   ستراتيجيات ا و  سياسات   مراجعة  لىإ  رمستم   وبشكل  االتحاد   يعمل
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  بمكافحة   معنية  خاصة  لجنة  تسمية  خيراأو  الثغرات،  سد   أجل  من  اإلرهاب 

 . اإلرهاب 

 ب اإلرها  مكافحة  على  العمل  سيركز  المستقبل  في  األوروبي  االتحاد   إن

 .التطرف مكافحة وكذلك أفضل بشكل المحتملة والتهديدات 

ا   نترنت اإل  عبر  المتطرفة  الجماعات   تلعب    بكل   التطرف   نشر  في  متزايد ا  دور 

 . أطيافهو  أنواع

  ود الحد   ضوابط  وتعزيز يوروبول األوروبية  الشرطة  وكالة  تفويض   توسيع  إن

  المهمة   وتتمثل.  اإلرهاب   لمكافحة  األوسع  الكتلة  ستراتيجيةا  من  كجزء  الخارجية

 وإتاحتها  للحدود   العابرة  الجريمة   حول  البيانات   جمع  في  لليوروبول  الرئيسية

 لتحقيقاتها  الوطنية للسلطات 

 مكافحة  في  أكثر  اتقدم    األوروبي،  االتحاد   دول  تشهد   نأ  المرجح،  من

 من   االتحاد   دول  نإ  يأ  الداخل،  من  التطرف  من  أكثر  ربما  ا،تحديد    اإلرهاب 

.  المنفردة  الذئاب   غرار  على  وتبقى  معقدة،  إرهابية  عمليات   تشهد   نأ  المستبعد 

  الحدود  مسك  نإف  أوروبا،  داخل  امحلي    أصبح  التطرفو  رهاب اإل  نأ  ورغم

  ا هاجس    يبقى   الشنغن،  لفضاء  الداخلية  الحدود   وكذلك  األوروبي   لالتحاد   الخارجية

  الخارجية   الحدود   على   الرقابة  تعزيز  لىإ  يدفعها  ما  عضاء،األ  الدول  عند   اأمني  

 .والداخلية

 قاية الو لبرامج تقييم - فرنسا في  العنيف التطرف محاربة
 العنيف  التطرف نحو النزوح أسباب - فرنسا" جهاديو"

  يمكن   ال  اجتماعية  كظاهرة   الساحة  في  نفسه  التطرف  موضوع  يطرح

  لعملة   وجهين  يشكالن   واإلرهاب   التطرف   بات   إذ   خطورتها،  مدى  عن  التغاضي

  كشفت   فقد .  اإلرهاب   بظاهرة  وارتبط  إال  التطرف  مصطلح   ذكر  فأينما  واحدة،

  وغيرها   والتخريب   والعنف  الجريمة  معدل  في  مستمر  تزايد   عن  يثةالحد   الدراسات 

 تتصدر   والتي  فرنسا  في  باألخص   ية،وروباأل  المجتمعات   في  السلبية  المظاهر  من

  لمثل   محاربتها  تجاه  فرنسا  سياسة  يضع  الذي  األمر  أوروبا،   في  اإلرهاب   مؤشر

 تتصدر  لماذا  وه   هنا  نفسه  يطرح  الذي  فالسؤال  وانتقاد،  شك   محل  الظاهرة  لهذه

   ا؟أوروب في اإلرهاب  مؤشر فرنسا

 للتطرف  يديولوجيةاأل الجذور 
 من  الكثير  اتخاذ   نتيجة  ا حالي    اإلسالمية  لألمة  الموجهة  االتهامات   من  بالرغم

  من   الكثير  أن  إال  لها،  كشعار   اإلسالم  راية  واإلرهابية  المتطرفة  الجماعات 

 لتأويل   نتيجة  المتطرف  الفكر  من  نت عا   التاريخ  عبر  والدول  والحضارات   الديانات 

 هذه  لمصلحة  واستخدامها  الطبيعي  سياقها  عن  الدينية  النصوص   وتحريف

 . الجماعات 
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  بالتطرف   عالقة  له  ليس   كدين  اإلسالم  أن  يةالتاريخ  الرؤية  هذه  تبين

  عبر   واألمم  الحضارات   من   الكثير  في  المتطرف  الفكر  وجود   بدليل  واإلرهاب 

  النصوص   على  اإلرهابية  الجماعات   ارتكبتها  قد   عتداءات ا  هناك  نإ  بل  األزمنة،

 . باإلسالم  واإلرهاب  التطرف نربط  أن المنطق من ليس  نهأ أجد  وبالتالي الدينية،

  بمصطلح   البعض   يربطها  والتي  للتطرف  يديولوجيةاأل  الجذور  يخص   فيما  أما

  ـ ال  قرنال  من  الثاني  النصف  في  االستعماري  للسياق  تعود   فهي  -السياسي  اإلسالم-

 عبده  ومحمد   األفغاني  الدين  كجمال  إصالحيون   مفكرون  عاد   حين   ،الميالدي  19

سة  الدينية  للنصوص  َؤس    إعادة   بغية  والتكنولوجي،  العلمي   الغرب   تفوق  لمواجهة  الم 

  إسالمي   مشروع  نحو  توجيهه  إعادة  تمت   قد   أنه  غير.  اإلسالمي  التراث   تفسير

  دولة   عودة  إلى  دعا  الذي  رضا  د رشي  وجوهه  أبرز  من  للغرب،  مناهض   شامل

 في   مصر  في  تأسست   التي  المسلمين  اإلخوان  جماعة  اختارته  النهج  هذا  الخالفة،

  قاعدة   بمثابة   المؤرخون  يعتبرها  حيث   البنا،  حسن  يد   على  ،1928  مارس  22

 . م20 ال القرن في  المنطقة في ستظهر التي اإلسالمية  للجماعات  أساسية

  فرنسا في امجتمعي   التطرف نحو النزوح أسباب 
 من  حالة  يمثل  األمر  وهذا  باالنعزال  فرنسا  في   التطرف  ظاهرة  ترتبط

  منها   الكثير   يتركز   إذ   فرنسا،  في  المسلمة   الجاليات   تعيشها  االجتماعي  االغتراب 

 السكان  فيها  ويشك ل  الدراسة  عن  واالنقطاع  البطالة  فيها  تنتشر  هامشية  أحياء  في

  فأغلب   مغايرة  أخرى  زاوية  ومن  الفرنسية،  الثقافة  عن  منعزلة  مجموعات 

 فهم   اإلسالمية،  الثقافية  المراكز  وال  المساجد   أبناء  ليسوا   فرنسا  في  المتطرفين

  ماضيهم   مع  القطع  يحاولون  إذ   بالدين،  لها  عالقة  ال  ملفات   في  اقضائي    نومسبوق 

 ذلك ك  خاصة،  دوافع  منهم  كل  لدى  أن  تبي ن  مساراتهم  أن  كما  واإلرهاب،  بالتطرف

 في   الواقعة  هؤالء  بأصول  ترتبط  والتي  بالتهميش  اإلحساس  لقضية  اإلشارة  يمكن

 . الضواحي

   فرنسا اتجاه للمهاجرين االجتماعية التمثالت 
  المنحدرة  سيما  ال  المسلمة  الجاليات   تحملها  التي  النمطية  الصورة  أن  أجد 

  بالفكر   عالقة  لها  فرنسا  في  اعدد    األكثر  الفئة  وهي  العربي  المغرب   من  أصولها

  بلدانهم،   تعيشه  الذي  التخل ف  من  اكبير    اجزء    فرنسا   حملوني  فهم  ا،أحيان    المتطرف

 يجعل   مما  متعددة،  عربية  بلدان  في  الحكم  بأنظمة  القوية  عالقتها  الستمرار  خاصة

 الغرض   ممكنا   اأمر    واإلرهاب   التطرف  نحو  المغتربين  هؤالء  نزوح  إمكانية  من

 . االنتقام ربما منه

 وفرنسا  األم الوطن بين ما الهوية عن لبحثا 
  مرتبط   التطرف  نحو  النزوح   وراء  الحقيقي  السبب   أن  الخبراء  بعض   يرجح

  يجبر   مما  االندماج،  من  بدال    االستيعاب   على  القائمة  الهجرة  تجاه  فرنسا  بسياسة
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  تجاه   البتة  يتسامح  ال  الذي  الفرنسي  العلماني  التيار  في   االندماج  على  المسلمين

  في   األمن  وانعدام  بالغربة  الشعور  يفسر  قد   ما  وهذا  العلمانية،  غير  عتقدات الم

 . المسلمين من كبيرة فئة لدى الهوية

 بالمساجد المغلقة  والجلسات نترنتاإل عبر االستقطاب 
  اإلسالمية   الجهادية  بالدعاية   مليئة  نترنت اإل  شبكة  بأن  المحللين  أحد   يوضح

"  إرهابية  أعماال"  منها  ويستلهم  المواد   ههذ   إلى  يصل  أن   يريد   ومن.  المتطرفة

  من   نترنت اإل  ألن.  ذلك  دون  تحول  أن  السلطات   على  الصعب   ومن.  ذلك  فبإمكانه

  محمد   جاسم  االستخبارات   شؤون  في  الخبير   أن  حين   في .  حرة  شبكة  المبدأ  حيث 

  ستراتيجية اال  أن   فحسبه "  داعش   باسم  تتحرك  ذاتية   خاليا"  بـ   يسمى  ما   وجود   أكد 

 لدى  معروفين  غير  اأشخاص    يستقطب   أصبح  بل.  تغيرت   داعش  تنظيم  ناهايتب  التي

  ، "ذاتية  خاليا  شكل  على  يعملون  أمنية  سجالت   لهم  وليست   االستخباراتية  األجهزة

 . الذاتية اإلمكانيات  حسب  العملية وتوقيت  كيفية بنفسها تقرر

 ذئاب "  هابأن  إياها  اواصف  "  الذاتية  الخاليا "  هذه  خطورة  لمدى"  جاسم "  نبه  كما

  أرى ".  منعها  يمكن  وال  بـ)أعمالها(  التكهن  يمكن  وال  السيطرة   عن  خارجة  منفردة

 فاالستقطاب   ذلك  من  بالرغم  ولكن  يحدث،  ما  لتفسير   األقرب   هو  التحليل  هذا  أن

  هنا   قوله  يمكن  فما  الحاالت،  من  الكثير  في  نفيه  يمكن  وال  موجود   نترنت اإل   عبر

  كلما   التجنيد   في  جديدة  طرق  استحداث   على  تعمل  اإلرهابية   التنظيمات   أن  هو

 .أخرى وسائل عبر أو نترنت اإل  عبر ذلك كان سواء. ذلك األمر اقتضى

  يوم   األخضر  الضوء  األوروبي  البرلمان  منح  الوضع   هذا  مجابهة  وقصد 

  الرسائل   وإزالة  اإللكترونية  المنصات   على  الفرض   تتيح  لقيود   04/2021/ 28

  الطريق   يمهد   ما  ساعة،  خالل "  اإلرهابي  الطابع  ذات "  الفيديو  ومقاطع  والصور

ضة  وقالت .  األوروبي  االتحاد   في  المقبل  العام  لتطبيقها   في   الداخلي ة   الشؤون  مفو 

  على   الصعب   من  سيجعل  التشريع  هذا"   إن    جوهانسون  إيلفا  األوروبي  االت حاد 

  لى ع  والتحريض   اإلنترنت   عبر  للتجنيد   العنكبوتية  الشبكة   استغالل  اإلرهابيين

 .اإلنترنت  عبر  فظائعهم وتمجيد  عبرها الهجمات 

  شهر   منذ   المساجد   داخل  التطرف  لمنع  بإجراءات   الفرنسية  السلطات   قامت 

  المساجد   إغالق  إجراءات   اتخاذ   يتم  حيث   ؛التطرف  لمحاربة  2017  سبتمبر

 .اإلرهاب  ومحاربة الداخلي األمن قانون بموجب  والمراكز

 الخارج  من أئمة على دتعتم أوروبا في الخاصة المدارس 
  في   اإلسالمي  االنفصال  ضد   خطته  عن  2020  فبراير  18  في  ماكرون  أعلن

  ال  األمر  أن  كما  ما،  دين  وصم  األمر  من  المقصود   ليس  أنه  امؤكد    الفرنسية  األحياء

  تحرير   أولها  أساسية،  نقاط  أربع  من  مكونة  وهي".  اإلسالم  ضد   خطة"  بـ  يتعلق

  للتخلص   تسعى  فرنسا  أن  أعلن  كما.  األجنبية  رات التأثي  من  والمدارس  المساجد 
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 عدد   برفع   نفسه  الوقت   في  وطالب   أخرى،  دول  من  المبعوثين  األئمة  من   اتدريجي  

  تم   الذين  المساجد،  أئمة  من  كثير  فيها  يتواجد   حيث   فرنسا،  في  المدربين  األئمة

 بذلك  اساعي  .  منها  رواتبهم  ويتلقون  الجزائر  أو  تركيا  مثل  دول  من  استقدامهم

  في   ماكرون  أطلق  كما  ،مستقبال    صارم  بشكل  واألئمة  المساجد   تمويل  في  للتحكم

  عن   مسؤولة  تعد   والتي  ،" فرنسا  في  لإلسالم  اإلسالمية  الجمعية"  ،2019  يناير

  إلى   باإلضافة  الحالل،  المنتجات   ضريبة  مداخيل  وجمع  التبرعات   جمع   مراقبة

 .األئمة واستقدام تدريب 

 . فرنسا في بالتطرف سومةالمو الجماعات أبرز 
 .العزة فرسان جماعة ـ

 .لينيل مدينة خلية ـ

 ."UOIF" باريس في  اإلسالمية المنظمات اتحاد ـ

 . "سنابل اإلسالمي اإلخاء جمعية ـ

 . ومسلمون فرنسيون ـ

 . تلغرام تطبيق مجموعة ـ

 المسلمين الفرنسيين اتحاد ـ

 .فرنسا مسلمي حزب - 

 .فرنسا في الزهراء مركز ـ

  فرنسا في المتطرفين عدد حول عامة ائياتإحص
  أرقام   حسب   8132  حوالي   إلى   التطرف  قوائم   في   المدرجين  عدد   وصل

  حكيم "  فرنسا  في  باإلسالم  المختص   عرض   الشأن  هذا  في.  الفرنسية  الداخلية

 أن  على  ،"فرنسي  دين  اإلسالم"  مؤلف  وشدد   ،"فرنسا  إسالم"  لـ  رؤيته  "القروي

 التأويل،   وعصرنة  للنصوص   نقدية  قراءة  إلى   ويدعو  ، "ةاإلسالموي  ليس  اإلسالم "

  آالف   10  نحو  وجود   من  حذر  كما.  غربي  سياق  في  يعيشون  أشخاص   قبل  من

  يكون   أن   كنيم  بأنه  يظهروا  كي  للتحرك  فرنسا  مسلمي  ودعا   ،"محتمل  جهادي"

 . والغرب  اإلسالم  بين  مواجهة هناك ليس" وبأنه" ا وفرنسي   امسلم   الشخص 

  بجامعة   التطرف  لدراسة  الدولي  المركز  أجراها  دراسة  ووفق  آخر  جانب   من

  فيها   ساهم  2020/ 07/ 24  في   نشرت   أوروبية  دول  10  شملت   والتي  لندن  في  كينغ

  على   المدانين  المساجين  من  العدد   هذا  اسابق    يوجد   لم  أنه   أكدوا  معروفون،  خبراء

 أن  تحليالت ال  بينت   حيث ".  األلفية  بداية  منذ   باإلرهاب   مرتبطة  جرائم  خلفية

  إليه   توصلت   ما  وذلك  المتطرف،  اليمين  نشطاء  ومن   النساء   من  غالبتهم  المساجين 

  المساجين   إجمالي   من  % 82  الجهاديون   ويمثل.  2010  عام  نفسه  للمركز  دراسة

  من   549  المساجين  بثلثي  الدول  هذه  رأس  على  فرنسا  صنفت   حيث .  المعنيين

 . لخإ....136 وبلجيكا  238  ابريطاني ثم 329  إسبانيا تليها ،1405 إجمالي
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 التقييم
 التطرف   بظاهرة  عالقة  لها  والتي  المتداخلة  العوامل  من  الكثير  هناك  أن  أجد 

  القضاء   في  فشلت   قد   فرنسا  أن  على   تدل  المؤشرات   فكل  سواء،  حد   على   واإلرهاب 

  عرضة   األكثر  الدولة  وهي  اأوروب  في  اإلرهاب   مؤشر  تتصدر  أنها   بدليل  عليها،

 المتطرفة  الجماعات   من  معتبر   لعدد   احتضانها  نتيجة  هذا  رهابية،إلا  لالعتداءات 

 منذ   دقيق  بشكل  مراقبتها  بها   يجدر  كان  حيث   لها،  اشعار    اإلسالم  من  تتخذ   والتي

  من   غيرت   الجماعات   هذه  أن  ذلك  إلى  ضف  األصل،  في   احتضانها  عدم  أو  البداية

  الخاليا "  اسلف    ارأين  مثلما  األشخاص   تجند   وأصبحت   الهجومية  ستراتيجيتهاا

  با و وأور  الفرنسية  االستخبارات   أجهزة  أمام  احقيقي    اتحدي    يعتبر  ما  وهذا  ،"الذاتية

  إذن  تعد  وهي لذلك للترويج المساجد  منابر ستغلت ا فقد  آخر جانب  ومن عام، بشكل

  من   الكثير  في  واإلرهاب   التطرف  لتغذية  أساسية  دعامة  وشكلت   بل.  فاعلة  أداة

  ثالث  كطرف  واإلرهاب   التطرف  يشجب  الذي  اإلسالم دين  وضع  ا م  وهذا. األحيان

   واإلسالم واإلرهاب  التطرف -" المعادلة في

 جديدة  وتشريعات  مساعي   - فرنسا في اإلرهاب مكافحة
  نحو  ثابتة   بخطى  تسير  بالدهم  أن   الفرنسيين  عامة  لدى  األولى   للوهلة  يبدو  قد 

  وتحقيق   واإلرهاب   لتطرفا  لمحاربة  بإعدادها  قامت   التي  القوانين  تجسيد 

  مواد   من  يتخللها  ما  أن  بيد .  ظاهرها  في  الرنانة  الشعارات   من  وغيرها  االستقرار

 اإلرهاب   مكافحة  في  فاعليتها  مدى  في  يشككون  المختصين   يجعل  غامضة

  أبرزها   أخرى  ومدن  باريس  في  االحتجاجات   وتأتي.  واإلرهاب   التطرف  ومحاربة

  األمن "و  ،"الجمهورية  القيم  تعزيز"  انونيق  ضد   صارخ  فعل  كرد   وليون  مرسيليا

 بل  الشرطة  رجال  عن  اصور    ينشر  من  كل  يعاقب   الذي  األخير  هذا"  الشامل

 القوانين   هذه  فحوى  عن   نتساءل   أن  الطبيعي  فمن.  المراقبة  في  سلطاتهم  ويعزز

 المس  عدم  الوقت   نفس  وفي  واإلرهاب   التطرف  محاربة  على  قدرتها  مدى  وعن

 . الفرنسي المجتمع  أطياف لجميع الحريات  وتقييد  ةالديني  بالمعتقدات 

 " الجمهورية القيم تعزيز" قانون  مشروع
  القيم   تعزيز"  إلى"  اإلسالمية   االنعزالية"  من  القانون   هذا  اسم  تغيير  بعد 

  كشف   قد   كان  ماكرون  الرئيس  بأن  الفرنسية  الصحف  بعض   أشارت   ،"الجمهورية 

 التاريخ   أستاذ   اغتيال  بعد   2020  أكتوبر  شهر  في  للقانون  العريضة  الخطوط  عن

  أن   حينها  أرادت   فالسلطات   نيس،  مدينة   في  اإلرهابي  الهجوم   وبعد   باتي  صامويل

  تماسك   على  تنص   وإجراءات   ردعية  ترسانة  يتضمن  امتوازن    النص   هذا  يكون

  اللمسات   آخر  الفرنسية  الحكومة  وضعت   أن  بعد   جاء  ا طبع    هذا  الفرنسي،  المجتمع

  على   الرقابة  ويشدد   واإلرهاب   التطرف  محاربة  على  يعمل  الذي  القانون  على

 كل   وتجريم   اإلنترنت،  عبر  الكراهية  على  المحرضين  ومعاقبة  الجمعيات   تمويل
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 ألشخاص   مكانه  أو  هويته  كشف  في  تتسبب   شخص   حول  معلومات   يشارك  من

 .إيذاءه يريدون

  قية مصدا  مدى  حول  اكبير    جدال    يثير  ذاته  حد   في  التسمية  تغيير   أن  أجد 

 الرأي   تهدئة  سبيل  في  مرة  كل  في  الشعار  تغيير  تحاول  التي  الفرنسية  الحكومة

  والبروتستانت   الكاثوليك  من   مسؤولون  وقع  فقد   األزمة  لهذه   اوامتداد    العام،

 المشروع   هذا  يتسبب   أن   من  مخاوفهم  عن  فيها   عبروا  عريضة  على  واألرثوذكس

  إن   تقول  الداخلية  وزارة  ن لك  فرنسا،  في  الدينية  الحريات   على  التضييق  في

  يهدف   وإنما   الحريات،  تقليص   إلى  يهدف  وال  دينية  فئة  أي  يستهدف  ال  المشروع

  الجمهورية   قوانين  مع  تتناقض   التي  الحياة  أنماط  ومحاربة  الجمهورية  قيم  لتعزيز

 . وقيمها

 " الشامل األمن" قانون  مشروع
  أمام  28/ 04/ 2021  بتاريخ  دارمانان،  جيرالد   الفرنسي   الداخلية  وزير  قدم

 االستخبارات   حول  ابند    19  من  مؤلف  جديد   قانون  مشروع  الوزراء  مجلس

 مدينة   في  للشرطة  مركز  على  هجوما  البالد   شهدت   فيما  اإلرهاب،  ومكافحة

  النص   ويستند .  متطرف  يد   على  شرطية  خالله  قتلت   الباريسية،  بالضاحية   رامبوييه

  صياغتها   أعيدت   باألساس،  القائمة  رالتدابي  من  ترسانة  على   دارمانان  اقترحه  الذي

 . قانون في إرسائها أجل من

 اقتراح  عبر  تحقيقه  دارمانان   جيرالد   الفرنسي  الداخلية   وزير  يريد   ما  هذا

  التي   البالد   في  اإلرهاب   ومكافحة  األمنية  االستخبارات   حول  جديد   قانون  مشروع

  متطرفون   إسالميون   نفذها  مكثفة   اعتداءات   موجة   األخيرة  السنوات   في  شهدت 

  في   الجديد   القانون  هذا  محتوى  دارمانان  وعرض .  قتيال  260  من  أكثر  وأوقعت 

 . كاستكس جان لحكومة عادي  وزاري  اجتماع

  هذا   أن"  ديمانش  دو  جورنال  لو"  لصحيفة  حديث   في  الداخلية  وزير  أكد 

 إلى أدى الذي" اإلرهابي االعتداء  على كرد  يأت  ولم اللحظة، وليد   ليس" المشروع

  تعمل   كانت   الداخلية  وزارة  مصالح"  بالعكس  بل  رامبوييه،  بلدة  في  رطيةش  مقتل

 ".طويلة  شهور  منذ  تحضيره أجل من

 "الشامل األمن" قانون محتويات في قراءة
 كاملتين  سنتين إلى  اإلرهابيين مراقبة مدة تمديد 
 االستخبارات   قانون  أحكام  من  عدد "  تعزيز " و"  تحديث "   إلى  القانون  يهدف

  في   الصادر  هاب اإلر  ومكافحة  الداخلي  األمن  وقانون  2015  وليوي  في  الصادر

 تمديد   إمكانية  المشروع،  يتضمنها  التي  المواد   أبرز  بين  ومن  ،2017  األول  تشرين

 السجن   من  الخروج  بعد "  سنتين   حد   إلى"  الجبرية(  )اإلقامة  الفردية  المراقبة  تدابير

 3  بالسجن  أحكام  بحقهم  صدرت   الذين  لألشخاص   احالي    واحدة  سنة  مع  بالمقارنة
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 .اإلرهاب  بتهم النفاذ  مع تقدير أقل على سنوات 

 إذا "  السجن  من  الخارجين"  هؤالء  بحق   قضائية  تدابير   باتخاذ   النص   ويسمح

  مكان   في  إقامة  مقر  اتخاذ   بينها  من  فعلتهم،  بتكرار"  اكبير    اخطر  "  يطرحون  كانوا

 بعد   سنوات   خمس  لىإ  تصل  لفترة  وذلك  ،"صحية  رعاية"  لـ  الخضوع   أو  معين

  الجديد،  القانون  مشروع  يتضمنها   التي  األخرى  البنود   بين  ومن.  عقوبتهم  قضاء

  فيه   تنظم  مكان  في  الظهور  من  العام  األمن  على  اخطر    يمثل  شخص   أي  منع

 . إرهابي خطر إلى يتعرض  أن يمكن  تجمع أي في أو  رياضية أو ثقافية مظاهرة

 االستخبارات  مجال  في" الخوارزمية " تقنية استخدام
  تقنية   باستخدام  القانون  مشروع  يقترح  األمنية،  االستخبارات   مجال  في

  ومعالجة   اإلنترنت   يستخدم  من  لكل  بيانات   على   الحصول  بهدف"  الخوارزمية "

  يخططون   ومن  الديني  التطرف  نحو  األشخاص   ميوالت   كشف  بغية  البيانات   هذه

  االحتفاظ   مع.  اليومية  تهمايسلوك   متابعة  غرار  ىعل  عنيفة  أعمالب   للقيام  ربما

 التقنية   لهذه  المناهضين  على  اورد  .  سنوات   5  لمدة  األشخاص   وبيانات   بمعلومات 

 كل "  دارمانان  أجاب   الفرنسي،  المواطن  خصوصيات   في  تدخال    تعد   أنها  بحجة

  هي   بذلك  القيام  تستطيع  ال  الدولة  إذن  لماذا".  الخوارزمية "  تقنية  تستخدم  الشركات 

 . النقطة هذه حول  ما لحد  امنطقي   دارمانان رد   يعتبر حال أية على" أيضا؟ 

 إرهابية  المحتويات مشاهدي هوية كشف
  قطع   عملية  يظهر  فيديو  شريط  مرات   عدة  مثال    ما  شخص   شاهد   حال  في

  ذات  أخرى ومحتويات  االجتماعي التواصل مواقع على أو اإلنترنت  على الرؤوس

  أشخاص،   ثالثة  من   اإلذن  ستطلب   داخليال  لألمن  العامة  فالمديرية  إرهابي،  طابع 

  كشف   أجل  من  فرنسا،  في  والحريات   اآللي  لإلعالم  الوطنية  اللجنة  ممثل  بينهم  من

  بإحباط   للشرطة  سمحت   التقنية  هذه  مثل  أن  درمانان  وأنهى ".  الشخص   هذا  هوية

 . فرنسا في 2017 منذ  إرهابيين مخططين

 عن  للتعبير  جديدة  ات وتجمع   حاشدة  مظاهرات   فرنسا  شهدت   فقد   لذلك  نتيجة

  العامة   الحريات   عن   المدافعون  يعارضه  الذي  الشامل،  األمن  قانون  مشروع  رفض 

 المدن  في  األقل  على  مظاهرة  55  تنظيم  تم  أين  وغيرهم،  الصحفيين  ونقابات 

 أعمال   أو  األمن  وقوات   المحتجين   بين  مواجهات   أي  خاللها  تسجل  لم  الفرنسية،

  هذه   تهدف  حيث .  كبيرة  أمنية  تعزيزات   االحتجاجات   رافقت   حين  في  شغب،

  الشامل،   األمن  قانون  مشروع  من  24  المادة  إلغاء  إلى  السلطات   لدفع  االحتجاجات 

م التي  .إليهم اإلساءة بهدف األمن لرجال اصور   ينشر من كل تجر 

 التقييم
 أفراد  حماية  تحاول  فعال    الفرنسية  السلطات   أن  أجد   القانون  هذا  بموجب 

  حادثة   وقوع  قبل  له  التحضير  تم  القانون  مشروع  بأن  يحاتهاتصر  رغم  الشرطة،
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  الفرنسية   الصحافة  فحتى  ا؟ تناقض    هذا  يعد   أال  رامبوييه،  بلدة  في  الشرطية  مقتل

  االحتجاجات   حدة تزايد  فبعد  وحسب  هذا ليس اإلعالم، في حرياتها تقييد  من تخشى

 انتشار   من  للحد   هدفت  والتي  القانون،  نص   في  للجدل  المثيرة   المادة  صياغة  ستعاد 

 وتنتقد   انهائي    حذفها  إلى  الحقوقية  المنظمات   تسعى  إذ .  الشرطة  لعمليات   تسجيالت 

 .بالفيديو   الرقابة في التوسع مثل القانون؛ في أخرى انقاط  

  في "  سيرو  ماتيلد "  بأن  أرى  القانون  هذا  مشروع  حول  االنتقادات   أبرز  من

 احالي    يحدث  ما  كل  فسر  قد "  ماكرون   على  ينغلق  الشامل  األمن  قانون  فخ"  مقالها

  بقانون   وإنما  القانون  من  فقط   24  بالمادة  فقط  تتعلق  تعد   لم  المشكلة"  أشارت   حين

  فيها   بما  اتقريب    فرنسا  مدن  جميع  عمت   التي  المظاهرات   بعد   عامة  الشامل  األمن

 . باريس العاصمة

 األئمة  تكوين - فرنسا في المسلمون اإلخوان

  حول  2020  /10/ 02  بتاريخ  ماكرون  إيمانويل  فرنسيال  الرئيس  خطاب   ترك

 أفعال   وردود   انطباعات   فرنسا   في  السياسي  اإلسالم  وجماعات   المسلمين  وضعية

  اإلسالمي  الدين  لتعرض   واضحة   إشارة  الخطاب   هذا  ثنايا  في  جاء  حيث   كثيرة،

  دين ال  بين  خلط  بمثابة  المحللين  من  العديد   اعتبره  ما  وهذا  حادة،  ألزمة  العالم  حول

  إدارة  زادت   ذلك  خضم  وفي .  لها  واجهة  تتخذه  التي  الجماعات   مختلف  وبين

  في "  السياسي   اإلسالم "  تيار   لمواجهة  اإلجراءات   وتيرة   من  الفرنسي  الرئيس

 حل    قرار  إثر  بفرنسا  المسلمين  اإلخوان  جماعة"  تجاه  خاصة  والخارج،  الداخل

 . منها مقربة أخرى منظمات  وثالث  ،"لإلسالموفوبيا المناهض  التجمع"

 فرنسا  في األئمة تكوين
  في   مورفان  منطقة  في  نجد   بفرنسا  اإلسالمية  المعاهد   بعض   عن  موجزة  كنبذة

  رجال   بتدريب   تقوم  القليلة  اإلسالمية  العلوم  كليات   من  واحدة  للبالد   الشرقي  الوسط

  ماكرون   إيمانويل  الرئيس  ينوي  منهج  وفق  ،"الفرنسية   الطريقة  على"   مسلمين  دين

  حيث "  التطرف  لمكافحة  أساسية   فرنسا  في  الدراسة"  أن  فكرة  على  بناء    هتطوير

  في   الدراسة  عليه  فرنسا  في  سيعمل  الذي  اإلمام"  أن  العربي  المعهد   عميد   رأى

 ".السرب  خارج" من هم األجانب  األئمة أن امعتبر   ،"فرنسا

  والمغرب   تركيا  من"  معار "  إمام  300و  مسجد   2500  حوالي  ويضم

  ا إطار    الجمهورية  رئيس  يقترح  ألن  الوقت   حان  قد   أنه  إلى  أشار  اكم.  والجزائر

  ستحصل   التي  المعاهد   ضمن  من  معهده  يكون  أن  امتمني  "  األئمة  لتدريب   ارسمي  

 أكد   مثلما"  المعهد "  استقاللية"  على  العميد   يؤكد   ذلك،  أجل  ومن.  ترخيص   على

  من "  ببادرة"   1992  سنة  في  تأسس  أن  منذ   السياسة  بمجال  المعهد   خوض   عدم

  مسلمو "  إلى  اسمه  غير  الذي  هذا  واالتحاد   فرنسا،  في  اإلسالمية  المنظمات   اتحاد 

  الئحة   ضمن  السعودية  صنفتها  التي   المسلمين،  اإلخوان  جماعة  عن  منبثق  ،"فرنسا
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 ".اإلرهاب "

  ما   ،2020  يناير  في  ،(CFCM)"  اإلسالمية   للديانة  الفرنسي  المجلس  أقرَّ 

  الفرنسية   اإلسالمية  االتحادات   لممثلي  اإطار    يضع  الذي  ،"األئمة  ميثاق"  بـ  ي عرف

  الرئيس   من  طلب   على  بناء    ،"فرنسي  إسالم"  إلى  فرنسا  في  اإلسالم  لتحويل

  أن   يجب   الميثاق  هذا  فإن  الفرنسي،   الرئيس  رغبات   على  وبناء  .  ماكرون  إيمانويل

  وهو   ،(CNI)"  لألئمة  الوطني  المجلس"  بـ  ي عرف  ما  إنشاء  مع  بالتوازي   يسير

 مدى   وتعيين وشهاداتهم  األئمة  تدريب   عن المسؤولية  احصري    سي منح  الذي  المجلس

 . الميثاق مع اتجاهاتهم  وتوافق انصياعهم

  فقد   ،2020  سنة  في  فرنسا  خارج  من  األئمة  جلب   وقف  عملية  وبخصوص 

 من  المئات  بموجبها  يأتي كان  وتركيا والجزائر المغرب  مع اتفاقات  السلطات  أنهت 

  من   اإمام    151  نحو  يوجد   إذ .  المساجد   شؤون  على  للقيام  فرنسا  إلى  اسنوي    ةاألئم

 .المغرب  من 30و الجزائر، من ا إمام   120 يوجد   فيما تركيا،

  نحو   اإلسالمية  الديانة  مجلس  مع  باالتفاق  ماكرون  الرئيس  يتجه  المقابل،  في

  لدعاة وا  لألئمة  االعتمادات   منح  مهمته   تكون"  لألئمة  وطني  مجلس"  إنشاء

 . وتدريبهم

 " الجمهورية قيم ميثاق"
  بتاريخ   مقاالتها  إحدى  في  Andreas  Noll  األلمانية  الباحثة  أشارت 

  على   تراهن  األخيرة  هذه  بأن   فرنسا  في  المساجد   أئمة  تأهيل  حول  12/2020/ 09

  مثل   أخرى  دول  من  استقدامهم  ومنع  البالد،  داخل  مستقبال    األئمة  وتكوين  تأهيل

  اختيار   مسؤولية  سيتولى  الوطني "  األئمة  مجلس "و.  الجزائرو  والمغرب   تركيا

  ا يوم    14  ماكرون  يمانويلإ   الفرنسي  الرئيس  منح  حيث .  األئمة  وتكوين  وتأهيل

  وبموجبه ".  الجمهورية   قيم  ميثاق"  تبني   أجل   من  الفرنسي   اإلسالمي  للمجلس

  يشكل   فرنسا  في  اإلسالم  وأن   الجمهورية  بقيم  اإلسالمية  المنظمات   اتحاد   يعترف

  مجلس " إنشاء ي توقع كما. الخارج من التدخل نهاية ويعلن سياسية حركة وليس دينا

 .فرنسا في األئمة وتكوين  الختيار"  لألئمة وطني

  السياسة  بأن ،"عربية  نيوز سكاي" لـ  حديث  في فرنسا، أئمة مؤتمر رئيس أكد 

 تأخرها   رغم  اإلخوان،  وجماعة  المتطرفة  التيارات   مواجهة  في  الجديدة  الفرنسية

 اإلدارية،   اإلجراءات   بعض   عند   ستتوقف  أنها  أعتقد   ال   أنني  إال  عديدة،  بسنوات 

  وقطع   المجموعات   لهذه  المشبوهة  التمويالت   مكافحة  اتجاه  في  ستتواصل  وإنما

 . اتمام    لها األجنبية الوالءات 

  عن   الكنيسة  بفصل  الخاص   1905  عام  قانون  إلى  اإلمام  ي حيل  النتقاده،  وإبداء  

ل  من  التحرر  يضمن  والذي  العلمانية،  تبني  أو  دولة،ال   الشؤون   في  الدولة  تدخُّ

 لكن  الدينية،  الحرية  ضمان  واجب   فقط  ليس  الدولة  على  يتعين"  :نصه   ما  الدينية،
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 ". لمواطنيها  الدينية الشؤون في التدخل عن  االمتناع واجب  اأيض  

  شخصيات   وجدت   حال  في  بأنه  امؤكد    قلقه  ذاتها  القضية  بهذه  المعنيين  أحد   أبدا

 ، 1972  لعام بلفن كقانون بالقانون  معها التعامل فيمكن الكراهية على تحرض   دينية

 في   نفسه،  اإلسالم  نحو  بمشكلتها  االعتراف  الفرنسية  الحكومة  على  يتوجب   كما

 .اتمام   جائز غير إرهابية  أو انفصالية بأعمال اإلسالمي  الدين ربط أنَّ  حين

  في   وللتحكم  غير  ال  سياسية  أهداف  لتحقيق  جاء  قد   الميثاق  هذا  أن  يبدو

 فرنسية،   أم  عربية  أكانت   سواء  جنسياتهم  عن  النظر  بغض   فرنسا  في  المسلمين

  الرئاسية   االنتخابات   ظل  في   العام  الرأي  وإثارة  لتشتيت   محاولة  هي  وبالتالي

 حل  عن  الفرنسية  الحكومة  عجز  لتغطية  أخرى  جهة  ومن  ،2022  مايو  في  القادمة

 .العالقة الكبرى األزمات  بعض 

 للمساجد الخارجي التمويل وقف
 رئيسة  03/2021/ 25  يوم"  دارمانان   جيرالد "  الفرنسي  ةالداخلي  وزير  اتهم

  األراضي   على  أجنبي  تدخل  بتمويل"  فرنسا  شرق  ستراسبورغ  مدينة  بلدية

 خلفه   تقف  جامع  لبناء  مالية  مساهمة  تقديم  على  موافقتها  خلفية  على"  الفرنسية 

 في   ستراسبورغ  بلدية  رئيسة  نفت   ذلك  إثر  وعلى.  لتركيا  موالية  إسالمية  عيةجم

  الدولة   أجهزة  من  تحذير  أي  تلقت   قد   تكون   أن   ماكرون   إيمانويل   الرئيس  إلى  رسالة

  على   أجنبي  بتدخل  يتعلق  األمر  كان  إذا"  وتابعت .  المسجد   هذا  بخصوص 

 أن  الدولة  واجب   من  كلذل  والحكومة،  الدولة  يخص   أمر  فهذا  الفرنسية،  األراضي

 المنتخبين   المسؤولين  مع  بحوزتها  التي  المعلومات   تتشارك  وأن  مسؤولياتها  تتحمل

 ". المحليين 

 التقييم
 ما  ستراسبورغ  بلدية  رئيسة  به  أدلت   والذي  إليه  المشار  األخير  الرد   أن  أجد 

  رؤساء   جميع  مع  الحكومة  طرف  من  محكم  تنسيق  وجود   عدم  على  دليل  إال  هو

  الحكومة   تواصل  مدى  حول  عديدة  تساؤالت   يثير  ما  وهذا  فرنسا،  في  البلديات 

  رئيسة   الداخلية  وزير  يتهم  أن   المنطقي  من  فليس.  المحليين  المنتخبين  مع   الفرنسية 

 في   لتركيا  موالية  إسالمية  جمعية  من  مالي  دعم  بتقديم  بالسماح  ستراسبورغ  بلدية

  أن   بل  فحسب   هذا  ليس  ا،جد    اغريب    اأمر    يعتبر  هذا  للمعلومات   مشاركتها   عدم  ظل

"  سنوات   عشر  حوالي"  إلى  يعود   المسجد   بناء  مشروع  بأن  ذكرت   قد   البلدية  رئيسة

" ريس  روالن"  سلفها  بحضور"   2017  في  تم  األساس  الحجر  وضع  وأن

 ".البرلمانيين  من  وعدد  ماركس، لوك - جان" الدولة  ممثل" والمحافظ

** 

 الوقاية  برامج تقييم 

  بؤر  محاربة  في  نيتها عن  الفرنسية  السلطات   وأكدت   إال  ما  ناسبةم  تمر  تكاد   ال
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  للفكر   تروج  التي  الصالة  وأماكن   المساجد   بغلق  ذلك  كان  سواء  التطرف،

 أو   واإلرهاب   العنف  بنشر  عالقة  لها  مؤثرة  دينية   شخصيات   بمالحقة  أو  المتطرف

  التي   لوقائيةا  البرامج  فرغم  المتشددة،  التيارات   منابع  تجفيف  بعملية  عالقة  لها

 ا، نهائي    عليها  القضاء  تستطع  لم  أنها  إال  التطرف،  ظاهرة  لمحاربة  فرنسا  استحدثتها

 والتأهيل،  التطرف  نزع  برامج  فشل  سبب   عن  التساؤالت   من  العديد   يثير  ما  وهذا

  األقل   على  بإمكانها  فاعلة  سبال    تجد   أن  لفرنسا  يمكن  فهل  األساس  هذا  وعلى

 . الفرنسي المجتمع في المرضية هرةالظا هذه حدة من التخفيف

 التطرف  نزع برامج

 "أوروبا في الجهاديين دمج وإعادة التجنيد وإبطال التطرف إنهاء" برنامج

 لمجلس  تابعة  حقائق  تقصي   لجنة  أعدته  02/2017/ 22  في  نشر  تقرير  في

  في   التطرف  دائرة  من"  الجهاديين "  إلخراج  البرنامج  هذا  حول  الفرنسي  الشيوخ

  سياستها   تغيير  إلى  السلطات   داعية  بالفشل،  باء  البرنامج  أن  اللجنة  فادت أ  فرنسا،

 التطرف،  مكافحة  سياسة  ينتقد   اتقرير    وضعت   حيث .  المشكلة  هذه  لمواجهة  آنذاك

  سقوط   عن  أسفرت   2016و   2015  في  جهادية  اعتداءات   سلسلة  فرنسا  تلقي  ثرأ

 .قتيال   238

  كثيرة   انتقادات   وجهت   كما  ،"التطرف  إنهاء  تجارة"  بـ  البرنامج  هذا  صفو

  يستقبل   والذي  ،فرنسا  في  التطرف   لنزع  المفتوح  الوحيد   يعتبر  والذي  ،المركز  لهذا

  اتهام   بعد   امستهدف    المركز  كان  حيث   بفرنسا،  بونتورني  مدينة  في  فقط،  المتطوعين

  سوريا   إلى  التوجه  يف  يرغب   كان  جهادية  لشبكة  المنتمين  النزالء  أحد   وسجن

 إخراج  عملية  بأن  الفرنسية  الداخلية  وزارة  تأكيد   من  بالرغم  ا،حينه  والعراق

  تشرين   نهاية  حتى  سمحت   إذ   حقيقية  ظاهرة  تعتبر  التطرف  دائرة  من  الجهاديين

 . األمن وأجهزة  مجاني هاتفي  رقم عبر  حالة ألف 12  عن  باإلبالغ  ،2016 األول

"  بانباسا   إيستير"  البيئة  عن  المدافعة  الشيوخ  مجلس  عضو  انتقادات   أن  أجد 

 السجون   في  المتطرفين  المعتقلين  تجميع  بسياسة  تعلق  فيما   خاصة  -  البرنامج  حول

  همها   عديدة  جمعيات   وجود   بدليل  تسرعه،  مدى  أظهرت   والتي  ،محلها  في  كانت   -

 في   حقيقية  خبرة  لديها  تكون  أن  دون  حكومي  تمويل  على  الحصول  هو  الوحيد 

 ".المجال

  مشتبه   ه ؤوأعضا  اعشوائي    التطرف  يكافح  امركز    ئننش   أن  المعقول  غير  فمن

 هذا   معالم  ترسم  استباقية  خطة  إعداد   دون   من   إرهابية   بتنظيمات   تورطهم  في

 الوقت   من  الكثير   وأهدرت   بل  فاشلة  تجربة   كانت   أنها  أرى   العموم  على  المشروع،

  كما   والتي  الفرنسية،  السلطات   لدى  بالوضع  حقيقية  معرفة   وجود   عدم  على  تدل

 ما   وهذا  سواء،  حد   على  واإلرهاب   التطرف  ظاهرتي  خطورة  مدى  تدرك  لم  يبدو

 .اآلن لحد  األزمة احتواء في فرنسا فشل يعكس
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 بوردو  في  CAPRI  برنامج 

  في   CAPRI  برنامج   بوردو  في   الخبراء  من  وفريق  األئمة   أحد   تبنى

  عن   الناس  أمام  التحدث   في  اإلمام  دور  على  فقط  يقتصر  ال  والذي  2017. 03. 18

 مع  التعامل  على  مساعدتهم  إلى  يهدف  بل  ،"الحقيقي"  أو "  الصحيح"  الماإلس

 بوردو  في  المتطرفة  التوجهات   لمكافحة  سعى  والذي  ، "انتقادي  بموقف  الموضوع

  التطرف   لمكافحة  سبل  إليجاد   الساعية  الكبيرة   األوروبية   المدن   بين  من   تعد   والتي

 غضون  في  شهدت   التي  نسافر   إلى  بالنسبة  ملحة  قضية  وهذه  أوروبا،  في  المتنامي 

  متطرفين   لمقاتلين  امصدر    ابلد    وتعتبر  إرهابية،  اعتداءات   ثالثة  ونصف  سنة

 . باوأور  في أخرى ودول  وبريطانيا  بألمانيا  مقارنة

 التأهيل إعادة برامج

  ودعواته التطرف إلى النزوع مخاطر  من يُقل ِّص برنامج 

  شيوخ "  محترفين،  بأشخاص   تستعينان  وفرنسا  بريطانيا  من  كل    تستعين

  تخشى   حيث   العنيف،  لعملهم  المتطرفين  عودة  خطر  من  للحد "  دينيون  ومرشدون

  زمالئهم   لتحويل  الفرصة  منحهم   إلى  الدينيين  المتطرفين  سجن  يؤدي  أن  الحكومات 

 مبررين   مشروعهم،  نجاح  يدعون  الفرنسيين  أن  غير.  اأيض    التطرف  إلى  اآلخرين

 ا تعقيد    أشد   إجراءات   تطوير  من  مك نتهم  إلرهابيةا  الهجمات   مع  الكبيرة  تجربتهم  أن

  األشد   المتطرفين  عن  خطورة  األقل  السجناء  وإبعاد   وحجمها  المخاطر  لتعيين

 ا خطر    يشكلون  السجناء  هؤالء   أن  الشأن  بهذا  المعنيين  أحد   يشير  إذ .  راديكالية

  جيه تو"  بـ  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  لدعوات   االستجابة  في  يستمرون  ألنهم  كذلك،

 متطرفون   فيها  شن  والتي  السجون،  داخل  لو  حتى  ،" كنت  أينما  للعدو  الضربات

 .2016 عام منذ  ضباط، على  معظمها هجمات،  6 بالفعل

  إطالق  من  سنوات   3  بعد   إذ   فعال،  منهجهم  أن  باريس  في  نو لالمسؤو  يزعم

  بارتكاب   إدانة  أو  شبهة  في  له  الخاضعين  السجناء  من  أي  يتورط  لم  البرنامج،  هذا

  التطرف   مكافحة  فريق  رئيس  نائب   أكد  فقد   ذلك  على  زيادة.  أخرى  إرهابية  جريمة

  المعضلة   هذه  مع   للتعامل  اضطرت   فرنسا   أن  كما"  الخطر  نحتوي  نحن "   العنيف،

 . اإلرهاب  مع والمؤلمة الطويلة تجربتها بسبب 

 Groupe SOS Solidarités المكمل البرنامج 

  أعضاء   من  مجموعة  ق بل  من  تابعةللم  البرنامج  هذا  في  نوالمتطرف   يخضع

 يعمل  بحيث   أشهر،   بعدة  األسبوع   في  ساعة  20  إلى  3  بين  تتراوح  لمدد  الفريق،

 مخاطر  من  التقليص"  السابق  البرنامج  خالل  من  عنهم   المفرج  احتواء  على

  برنامج   في  باالنخراط  أوامر  لهم  صدرت   الذين  "ودعواته  التطرف  إلى  النزوع

  الحكومة   اختارته  الذي  البرنامج  وهو  ،Groupe  SOS  Solidarités  نظمته

  مغادرتهم   بعد   السجناء  بين  التطرف  إلى  النزوع  مكافحة  على  العمل  لمواصلة
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  بهدف   مثال  اللوفر،  متحف  في  اإلسالمية  الفنون  جناح  إلى  هؤالء  يؤخذ .  السجن

  مع   لقاءات   تبرمج  حيث ".  فرنسا  في  لإلسالم  امكان    هناك"   أن  على  التشديد 

  لبيان   للقرآن،  أخرى  تفسيرات   لهم  يقدمون  اإلسالمية،  الدراسات   في  متخصصين

 ". سياقاتها من ويخرجونها اآليات  يقتطعون"  المتطرفين أن كيف

 

 التقييم

  مقنعة   بنتائج  تأتي  لم  التطرف   من  والوقاية  يةيدولوجاأل   نزع  برامج  أن  يبدو

  هذه   مع  تتعامل  لم  الفرنسية  السلطات   أن  أرى.  فرنسا  في  الواقع  أرض   على

  التي   البرامج  بعض   وجود   حول  اسابق    رأينا  ما  بدليل  بداياتها  منذ   بصرامة  الظاهرة

  حقيقي   فهم  غياب   ظل  في  ا،كبير    اوقت    أضاعت   قد   فهي  وبالتالي  ،"اعشوائي    ت ئأنش

 حدوث   بعد   مباشرة   جديدة  برامج   وإطالق   ردعية   قوانين  سن  تقرر  فهي  يحدث،  لما

 مثل  الشائكة  األخرى  الملفات   من  للكثير  ااهتمام    تعر  ولم  اإلرهابية،  االعتداءات 

 . لخإ ...والعراق  سوريا من المقاتلين عودة

 دول  بباقي  مقارنة  التطرف  ظاهرة   من   الحد   في  بنجاحها  تشيد   فهي  ذلك  ورغم

  كل   في  وتفرعها  الظاهرة  هذه  تجذر  أن  أعتقد   لذا  عجزها،  لتغطية  اأوروب 

 أي  من  الفرنسية  السلطات   أربك  قد   السجون  داخل  حتى  اوخارجي    اداخلي    االتجاهات 

  الرئيس   يلقيها  التي  الخطابات   بعض   فإن  ذلك   إلى  ضف.  محاربتها  ستبدأ  جهة

  الكثير   في  إرهابية  هجمة  أو  مناسبة  أي  عقب   الجمهورية  مبادئ  عن  ادفاع    ماكرون

  الجرائم   الرتكاب   المسلمين  وسط  كثيرة  فئات   لدى  العداء  نسبة  من  تزيد   المرات   من

 . واعي ال فعل  كرد  للعواقب  تفكير  وند  من
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 لالتحاد جديدة  سياسات  - والتطرف اإلرهاب مكافحة

 األوروبي 
  

 المتطرفة  الجماعات حظر سياسات - أوروبا في اإلرهاب مكافحة

  إرهابية  كمنظمة  المنظمات   لتصنيف  معايير  عدة  األوروبي  االتحاد   يعتمد 

 سجل   بإعداد   .باالتحاد   المعنية   الجهات   تقوم  حيث   بها  المرتبطة  األصول  وتجميد 

  وأصول   أرصدة  وتجميد   إرهابية  وأنشطة  أعمال  في  المنخرطة  والمنظمات   لألفراد

 المنظمات   أو  األفراد   تورط  المعايير  تلك  أبرز  ومن.  المتورطة   واألفراد   الكيانات 

 وأنشطة   أعمال  في  وانخرطت   أجنبية  المنظمة  تكون   أن  اإلرهاب   تمويل  أو  برعاية

 .االتحاد  ألمن اتهديد   شكت  األعمال لكوت إرهابية،

 األوروبي  االتحاد - أوروبا في الرمادية الذئاب حظر 

 كجماعة"  الرمادية  الذئاب "  منظمة  بتصنيف  األوروبي   البرلمان  أوصى

  التركية   الجالية   من  وجزء    المنظمة  أعضاء  أن  إلى  السبب   وأرجع".  إرهابية "

ف  في   والضلوع  والكراهية  التمييز   رةإلثا  أنقرة  من  مباشرة  وأوامر  بدعم  يتصر 

  منظمة   أوروبية  دول  عدة  وحظرت .  االتحاد   دول  مستوى   على  العنف  أعمال

  إجراءات  أخرى  دول  اتخذت   كما.  إرهابية  أعمال  في  تورطها   بعد   الرمادية  الذئاب 

 . المثال سبيل  فعلى المنظمة تجاه صارمة

 الذئاب "  نظمةم  احظر    2020  نوفمبر  في  سيةالفرن  السلطات   فرضت   :فرنسا 

"  الرمادية   لذئاب ا"  منظمة  حل  2020  نوفمبر  5  في  باريس  وأعلنت "  الرمادية

 . ليون قرب  األرمينية اإلبادة لضحايا تكريمي نصب  تشويه بعد  القرار وأتى

  ليون   في  ثقافية  مساحة  2020  أبريل  في"  الرمادية  الذئاب "  من  عناصر  هاجم

  الذئاب "  من  أفراد   هاجم  كما.  د األكرا  من  أشخاص   (4)   إصابة  في  الهجوم  وتسبب 

 نصب   تحطيم  وتم  وحطموا  الفرنسية  األرمنية  الجالية  2020  أكتوبر  في"  الرمادية

  الذئاب"  من  أفراد   هاجم  2020  يوليو  وفي.  األرمنية  اإلبادة  إلى  تشير  تذكارية

 . فيينا النمساوية العاصمة  فيينا في لألكراد  مناصرين متظاهرين" الرمادية

 الرمادية  الذئاب   لمنظمة  المنتمين  عدد   األلمانية  االستخبارات   رتقد     :ألمانيا

  حظر   دراسة  على  2020  نوفمبر  18  في  األلماني  البرلمان  وصادق.  األف    (11بـ)

.  أخرى  وأحزاب   الخضر  وحزب   الحاكم  الحزب   ائتالف  من  مطالب   بعد   المنظمة

  نفوذ   لكسب   السياسية  األحزاب   من  التقرب   ألمانيا  في"  الرمادية  الذئاب "  تحاول

  في   التنظيم  أنشطة  تنامت .  ألمانيا  في  والسياسي  العام  الرأي   على  والتأثير  سياسي

 في   المحلية  والمجالس  البلدية  لالنتخابات   قياداته  وترشحت   ألمانيا  أنحاء  جميع

 ". فستفاليا الراين شمال"  بوالية 2020 سبتمبر
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 تطرف   وقائع  (4)  عن  الكشف  بعد   األلماني  الجيش  اختراق  التنظيم  استطاع

  24  في  الجريمة   لمكافحة  االتحادي   المكتب   ورصد "  الرمادية  الذئاب "  بـ  عالقة  لها

  طرف   من  ألمانيا  في   مقيمين  التركية  للحكومة  لمنتقدين  اتهديد    (24)  2021  مارس

  24  في"  كوبور  بوراك"  الهجرة   شؤون  في  الباحث   ويقول.  الرمادية  الذئاب   تنظيم

  ألمانيا   في  الرمادية  الذئاب   حظر  إن"  إيسن   غدويسبور "  جامعة  من  2021  مارس

 ألن   ككل،  ألمانيا  في  التركي  اليميني  التطرف   مشكلة  تحل  لن  لكنها  ملحة،  ضرورة

 ."الهواء في تختفي لن" الرمادية الذئاب 

  تنظيم  وشعارات   رموز  جميع  حظر  النمساوية  السلطات   قررت   :النمسا

  تزال   وال  صارم،  بشكل  يطبق  ال  القرار  لكن  ،2019  مارس  في  الرمادية  الذئاب 

 .النمسا في التنظيم وشعارات  رموز تستخدم
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 األوروبي  االتحاد- أوروبا في  هللا حزب حظر

  المنظمات   قائمة  على  هللا   لحزب   العسكري  الجناح  األوروبي  االتحاد   أدرج

  وإعاقة   هللا  لحزب   كريالعس  الجناح  أصول  بتجميد   2013  يوليو  في  اإلرهابية

  ضلوع   إلى  السبب   ويرجع".  العمل  على  قدرته  من  الحد   التاليوب  ،لألموال  جمعه

  األراضي   على  وقعت   إرهابية  هجمات   تنفيذ   في"  هللا  حزب "  لـ  العسكري  الجناح

.  2012  يوليو   18  في  إسرائيليين  (5)   بينهم  قتلى  (7)   أوقع  اعتداء  بعد   البلغارية

  شرقال  حليفة  دول  استقرار  لزعزعة  العسكري  الجناح  محاوالت   عن  فضال  

  إجراءات  دول  عدة  اتخذت   أوروبا  ودول  التكتل  دول  مستوى  وعلى.  األوسط

 . األوروبي لالتحاد  مشابهة

  هللا  حزب "  أنشطة  2021  مايو  14  في  النمساوية  السلطات   حظرت   :النمسا

  القانون   وكان.  والعسكري  السياسي  بجناحيه  إرهابية،  كمنظمة  وصنفته"  اللبناني

 . فقط" هللا  حزب " لـ العسكري احالجن السابق، في يحظر ذلك قبل

 السياسي   بجناحيه"  هللا  حزب "  البريطانية  الخزانة  وزارة  صنفت   :بريطانيا

  تجميد   وقررت   اإلرهاب،  مكافحة  قواعد   على  بناء  إرهابية،  كجماعة  والعسكري

 .2020  يناير 16 من ابدء   أرصدتها

 ات منظم   (3)  حظر  2021  فبراير  19  في  األلمانية  الحكومة  أعلنت   :ألمانيا

بة   أبريل   30  في  األلمانية  ليةالداخ  وزارة  أعلنت   قد  وكانت .  هللا  حزب   من  مقر 

  جميع   ومنع"  إرهابية   منظمة"  كـ  بالكامل  اللبناني  هللا  حزب   حظر  تأكيد   2020

 . الواليات  سائر في أنشطته

  المسلمين اإلخوان
 2021  مايو  6  في"  الدولية   أنصار"  جماعة  حظر  األلمانية  السلطات   أعلنت 

  في "  الشام   تحرير  هيئة"  كـ  إرهابية  منظمات   تمول  تمويل  في  تورطها  بسبب 

  البلجيكي   البرلماني  النائب   أكد   بلجيكا  في  أما".  الصومالية  لشباب ا  حركة"و  سوريا

  خطر "  أن  البلجيكي  البرلمان  في  اإلرهاب   مكافحة  لجنة   رئيس"  ميتسو   كون"

 وتنظيم   المتطرفة،  اإلسالموية  الجماعات   من  اأساس    النابعة   اإلرهابية  التهديدات 

  ا أخطار    تواجه   أوروبا  أن  واعتبر   بعد   ينته   لم   التحديد   وجه  على  المسلمين،  اإلخوان

".  السياسي  النسيج  في  وتغلغله  السياسي  اإلسالم  بتشكيل  يسمى  ما  إعادة  أهمها  عدة

  جماعة   حظر  إلعالن  تمهيد   إال  ماهي  الخطوات   هذه  أن  إلى  التقديرات   وتشير

 . أوروبية دول عدة  في" المسلمين اإلخوان"

 2021 في أوروبا في اإلرهاب مكافحة قوانين جهود أبرز

  مقترحات   (3)   األوروبي  2021  يونيو  15  في  األوروبي  االتحاد   اعتمد 

  والتي   السنوات   متعددة  المالية  الميزانية  إطار   في  الداخلية،  الشؤون   سياسات   لتمويل 

 الداخلي  األمن  صندوق  رحات المقت  تعزز.  2027-2021  من  السنوات   تغطي
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  والخطيرة   المنظمة  والجريمة  والتطرف  اإلرهاب   ألشكال  ردع  جهود   وتكثيف

 الدول   مختلف  مع  التعاون  وتكثيف  المعلومات،  تبادل  تحسين.  اإلنترنت   وجرائم

 . األوروبي االتحاد  بدول حدود  تربطها التي

 المنصات   على  مشددة  اقيود    2021  أبريل  29  في  األوروبي  رلمانالب  فرض 

  المحتوى "  حذف  بشأن  األوروبي  االتحاد   في  2022  العام  لتطبيقها.  اإللكترونية

 الطابع   ذات "  الفيديو  ومقاطع  والصور  الرسائل  وإزالة  اإلنترنت   على"  اإلرهابي

 ألغراض   المنشور  المحتوى  على  االستثناءات   وتنطبق.  ساعة  خالل"  اإلرهابي

 االتحاد   في  الداخلية  الشؤون  مفوضة  قولوت .  بحثية  أو  فنية  أو  صحافية  أو  تعليمية

 على   الصعب   من  سيجعل  التشريع  هذا"  إن"  جوهانسون  إيلفا"  األوروبي

  على   والتحريض   اإلنترنت   عبر  للتجنيد   العنكبوتية  الشبكة   استغالل  اإلرهابيين

  دول   مستوى  على  وأما".  اإلنترنت   عبر  فظائعهم  وتمجيد   اإلنترنت   عبر  الهجمات 

 . أوروبا

 فبراير   16  في  كبيرة  بغالبية  الفرنسية  الوطنية  الجمعية  رت أق  :فرنسا •

  اإلسالموي   التطرف  لمكافحة"  الجمهورية  مبادئ  يعزز"   قانون  مشروع  2021

  وتشديد   األجنبية  التمويالت   ووقف  الدولة  أجهزة  داخل  المتطرفين  تغلغل  ومنع

 . والثقافي ة الديني ة الجمعي ات  أنشطة على الرقابة

  قانون   على  تعديال    2021  مايو  7  في  األلماني  لمانالبر  أقر  :ألمانيا •

  بتوسيع   القانون  ويسمح  .اإلنترنت   شبكة  على  والكراهية  التطرف  مكافحة

 أي  ضد   احسم    وأكثر  اجد    كثيرة  إجراءات   التخاذ   والقضاء  الشرطة  صالحيات 

 . تحريض  أشكال

 إقامة   بريطانيا  2021  مارس  16  في  البريطانية  السلطات   أكدت   :بريطانيا •

  بالحكومة   ومسؤولين  والمخابرات   الشرطة  أجهزة  جمع  لألمن  اجديد    امقر  

 ف التطر  يشكلها   يتال  للتهديدات   للتصدي  القضائي،  النظام   من  وعناصر

 .اإلرهاب  البالد  على واليميني اإلسالموي

 األوروبي  االتحاد - التقييم 
  لتعقب   جديدة  وتشريعات   قوانين  سن  باستمرار  األوروبي  االتحاد   دول  تحاول

  اإلرهاب   وتمول  ترعى  التي  واإلرهابية  المتطرفة  والكيانات   التنظيمات   ومراقبة

 الشرق   في  سيما  ال  الصراعات   مناطق  في  أخرى  إرهابية  بتنظيمات   صالت   ولها

 واإلرهاب   التطرف  من  بمزيد   األوروبي  االتحاد   يسمح  أال  المتوقع  ومن.  األوسط

  ممثلة   كيانات   وجود   وسيمنع  رهابيةاإل  المنظمات   أمام  التراخي   وعدم  أراضيه  على

 .المتشددة للتيارات  داعمة أو

  وسيزيد   أنشطتها  اإلرهاب   قائمة  على"  الرمادية  الذئاب "  تنظيم  وضع  ينهي  لن

  ال "  الرمادية  الذئاب "  منظمة  أن  كون  ومراقبتهم،  أنصارها  تعقب   صعوبة  من
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.  ألوروبي ا  االتحاد   دول  داخل  رسمية   مكاتب   لها  وليس  قانوني  وضع  أي   تمتلك

 الذئاب "  حظر  يقتع   قانونية  عقوبات   أمامها  التحاد ا  داخل  الدول  بعض   وهناك

 ." الرمادية

  والتي  هللا  حزب   تجاه  األوروبي  االتحاد   سياسات   أوروبية  دول  عدة  تجاوزت 

  العسكري   جناحيه  بحظر  وقامت   السياسي  دون  يالعسكر  جناحه  حظر  تشمل

  يمارسه   وما  أوروبا  أمن  على   هللا  ب حز  يشكلها  التي  للتهديدات   انظر  .  والسياسي

 والجماعات   اإلرهاب   لمكافحة  إجراءاتها  من  أوروبا  عززت   إرهابية  أعمال  من

  تنظيم   تستهدف  استباقية  خطوات   هناك  تكون  أن  المتوقع  من  وبات   المتطرفة،

  تنظيم   لحظر  بلجيكا  في  برلمانية   مطالبات   بعد   سيما  ال"  المسلمين  اإلخوان"

  التنظيمات   رموز  حظر  تطبيق  تشديد   األوروبي  االتحاد   على  ينبغي  لذلك.  اإلخوان

 المنظمات   مراقبة  وتشديد .  صرامة  أكثر  بشكل  االتحاد   دول  داخل  اإلرهابية

 الديموقراطي  المناخ  الستغالل  يستخدمونها  التي  الحيل  لتفادي  واألفراد   الكيانات 

 . أوروبا داخل

 والتحديات ستراتيجيةاال  المصالح - وواشنطن  األوروبي االتحاد

 المتحدة  الواليات   بين  التحديات   نفس  ومواجهة  االستراتيجية  المصالح  تتقاسم

  والقضايا   واإلرهاب   التطرف  مكافحة  مجاالت   في  األوروبي  واالتحاد   األمريكية

 من   والكثير  قات العال  فتور  من  سنوات   وبعد .  المشترك  االهتمام  ذات   منيةاأل

  رسم  في الطرفان بدأ األوروبي، واالتحاد  ةاألمريكي المتحدة الواليات  بين األزمات 

  أجل   من  اجديد    اتأسيسي    اميثاق    ووضع  المتبادلة  الثقة  إلعادة   جديدة  طريق  خارطة

 .أقوى متحدة واليات   أجل ومن  أقوى أوروبا

 األوروبي  االتحاد - األطلسي يضفت  بين األمنية االتفاقات أبرز

 في"  الخصوصية   درع"  فاقيةبات  العمل  بدء  تم  :"الخصوصية   درع"  اتفاقية 

 من   المنقولة  الشخصية  البيانات   حماية  على  االتفاقية  ونصت   2016  أغسطس

  شكاوى   مع  للتعامل   هيئة  تشكيل  عبر  وذلك.  واشنطن  إلى  األوروبي  االتحاد 

  الخاصة   البيانات   على  يتجسسون  الذين  األميركيين  بشأن  األوروبي  التكتل  مواطني

 ضمانات   بتوفير  يتعلق  قرار  مشروع  األوروبي  انالبرلم  أعد   2017 عام وفي.  بهم

  األوروبي   القضاء  أبطل  2020  يوليو   16  وفي.  الشخصية  نات البيا   لحماية  كافية

  مخاطر   من  األمريكية  المراقبة  برامج  تمثله  ما  بسبب "  الخصوصية  درع"  اتفاق

 . المعطيات  هذه حماية على

  بالعاصمة  فنلندا  في  1992  عام  في  المعاهدة  إقرار  تم  :المفتوحة  األجواء

. بالمعاهدة  العمل  بدأ  2002  يناير  وفي.  دولة  (35)   االتفاقية  وتضم  هلسنكي

 الرحالت   من  محدد   عدد   بتنفيذ   فيها  عضو  بلد   لجيش  السماح   إلى  االتفاقية  وتهدف

  عام   وفي  .باألمر  إبالغه  بعيد   آخر  عضو  بلد   أجواء  في  المسلحة  غير  االستطالعية
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 الدفاعية،"  المفتوحة  األجواء"  معاهدة  من  ارسمي    حدةالمت  الواليات   2020  انسحبت 

 الدول  ومخاوف  قلق  أثار  ام  المعاهدة  من  روسيا  انسحبت   2021  يناير  15  فيو

 . األوروبية

 في"  برستالن   كورنتين"  الدولية  للعالقات   الفرنسي  المعهد   في  الباحث   ويرى

  الواليات  حلفاء ىعل ستكون لالنسحاب  الوحيدة السلبية النتائج" أن 2020  مايو 23

  المتوسطة   األرضية  الصواريخ  معاهدة  من  الخروج  سمح  وإن  لكن".  المتحدة

 المرة   هذه  يحصلوا  لن  فإنهم  ،مستقبال    ونشرها  أسلحة  بصناعة  لألمريكيين  المدى

 ."عمالنية  فائدة أي على"

-  أوروبا  ودول  األمريكية  المتحدة  الواليات  بين  والدفاعي  األمني  التعاون

 ألوروبي ا االتحاد

  لتعزيز   األوروبية  والمفوضية  األمريكية  المتحدة  للواليات   مشترك  بيان   أعرب 

  من   البالغ  القلق  عن  2021  يونيو   15  في  الشامل  الدمار  أسلحة  لمكافحة  اونالتع

 على  المشترك  البيان  وأكد .  النووي  االتفاق  بنود   تنتهك  التي  اإليرانية  الخطوات 

 البيان،   وأوضح  .الشامل  الدمار  أسلحة  شار النت  التصدي  أجل  من  قوة  بكل  العمل

  في  المشتركة  األهداف  لتحقيق  العقوبات   استخدام  بشأن  التعاون  تعزيز  مواصلة

 . واألمن الخارجية السياسة قضايا

  وألمانيا   وفرنسا  وبريطانيا  األمريكية  المتحدة  الواليات   خارجية  وزراء  بحث 

  مجاالت   في  والتعاون  انهمبلد   بين  العالقات   وتعميق  تعزيز   2021  فبراير  6  في

 . الوثيقة لألطلسي العابرة العالقات  إحياء"  والدفاع األمن

  والشبكات   التقنيات   أمن  مجال  في  بروكسل  في  ألبانيا  مع  واشنطن  عت وق

  (4G5G)   والخامس  الرابع  الجيل  اتصال  شبكات   تقنية  أمن  مجال  في  تفاهم  مذكرة

  16  في  النرويج  مع  مريكيةاأل  المتحدة  الواليات   وأبرمت .  2021  يونيو  14  في

 الثنائي،  األمني  التعاون  وتعزيز  الدفاعي  التعاون  لتعميق  اتفاقية  2021  أبريل

 . األطلسي عبر األمن وزيادة الناتو، عمليات  وتعزيز

  تفاهم   مذكرة  2020  سبتمبر   في  وقبرص   األمريكية  المتحدة  الواليات   ووقعت 

  التعاون   ويشمل.  الطرفين  ين ب   والعسكري  األمني  التعاون  وتكثيف  لتعزيز  بشأن

 بحيث   قبرص،  في   والموانئ  والبحري  البري  لألمن  مركز  بإنشاء  البلدين  بين

 وقعت   وراسو  وفي.  الحدود   أمن  مجاالت   في  الفني  الدعم   تقديم  المركز  يضمن

  16  في   البولندية  كومةحال   مع  ديدةج  دفاعي  تعاون  اتفاقية   األمريكية  السلطات 

 .بولندا إلى ألمانيا  من أمريكية قوات  ت نقل إلى تهدف  2020 أغسطس

 اإلرهاب  مكافحة  مجال في األمني التعاون

"   2021  فبراير  25  في  ستولتنبرغ  ينس  الناتو  لحلف  العام  األمين  أكد 

  التي   العدوانية  اإلجراءات   موجودة،  تزال  ال  الوباء  قبل  واجهناها  التي  التهديدات 
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  اإللكترونية   الهجمات   عن  فضال    وحشية  األكثر  اإلرهاب   وأشكال  روسيا،  تنتهجها

  ألي   يمكن  ال  لذلك.  المناخ  لتغير  األمنية  والتداعيات   ، الصين  وصعود   ،المتطورة

 أمريكا   وال  ،وحدها  أوروبا   ال  ،بمفردها  التحديات   هذه   مواجهة   قارة  أو  دولة

 . "الشمالية وأمريكا  أوروبا بين مشترك تعاون خالل  من ولكن ،بمفردها الشمالية

  الواليات   بين  اإلرهاب   مكافحة  مجال  في  األمني  التعاون  تعزيز  من  بالرغم

  الملف  هذا  في  عميقة  خالف  نقطة   توجد   لكن  األوروبي  واالتحاد   األمريكية  المتحدة

 إلى   األجانب   المقاتلين  إعادة  بشأن"  بايدن  جو"  األمريكي  الرئيس  ضغوطات   وهي

 ترفض   لتيا  بيةأورو   دول  لعدة  األمنية  ربات المقا  مع   تتعارض   والتي  أوروبا

 . فيها جرائم ارتكبوا بأنهم  يشتبه التي البلدان في  بمحاكمتهم وتطالب   إعادتهم

 في  األمريكية  المتحدة  والواليات   األوروبي  االتحاد   بين  التعاون  يزال  ال

  جرى   2018و   2016  عامي  بين   الفترة  ففي.  امستمر    وتمويله  اإلرهاب   مكافحة

 االتحاد   أراضي  على  اإلرهابية  بالهجمات   مرتبط  بعضها  حالة  (70)  في  التحقيق

 االتحاد   كثف.  وغيرهما  وبرشلونة  ستوكهولم  في  وقعت   التي   ذلك  في  بما   األوروبي 

 اإلرهاب،   تمويل  تتبع  برامج  في  المعنية  األجهزة  بين  األمني  التعاون  األوروبي

 . والمحاكمات  التحقيقات  في الستخدامها اإلرهابيين حول المعلومات  وتبادل

 أوروبا على مريكيأ تجسس

  2014  حتى  2012  من   رةالفت  يشمل  اتحقيق    الدنماركية،  اإلذاعة  هيئة  أجرت 

  األمريكية   األمن  وكالة  استخدام  إلى  أشار  أخرى  إعالمية  شبكات   مع   بالتعاون

  دول  في  كبار  مسؤولين  على  للتجسس  بالمعلومات   خاصة  ركيةادنم  كابالت 

 المستشارة "  ميركل  أنغيال"    منهم  ا( وألماني  وفرنسا  والنرويج   )السويد   أوروبية

  للخارجية،   اوزير    كان  وقتما  األلماني  الرئيس  "شتاينماير   فالتر  فرانك"و  األلمانية

  كشفت   2015  عام  وفي.  ألمانيا   في  السابق   المعارضة  زعيم"  شتاينبروك  بيير"  و

  نغيال أ"  األلمانية  المستشارة  على  األمريكية  القومي  األمن  وكالة  تنصت   عن

 .بها  المحيط والوسط "ميركل

  جامعة "  في  واألستاذ   االستخبارات   خبير "  فريس  فيغنر  توماس"    وصرح

  من   جديدة  قطع"  هو  عنه  الكشف   تم  ما  بأن  ،2021  مايو  31  في"  الدنمارك  جنوب 

 االستخبارات   بمساعدة  المتصلة  نفسها  الفضيحة   بالضبط  هذه"   وأضاف  ".اللغز

 ".سنوات  ضعب قبل التجسس على  ميركييناأل لمانيةاأل

-  وأوروبا  األمريكية   المتحدة   الواليات  بين  منياأل  التعاون  واقع   لىإ  تقييم

 األوروبي  االتحاد

  أمن   عن  األمريكية  المتحدة  للواليات   األمنية  ستراتيجيةاال  فصل  يمكن  ال  -

 والمخاطر   التهديدات   من  العديد   فهناك  األطلسي،  شمال  وحلف  األوروبي  االتحاد 

  الشامل   الدمار   أسلحة  وانتشار  اإلرهاب   مثل  األطلسي  ضفتي  أمن  تهدد   التي
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  بشكل   األمنية  المخاطر  تفاقم  لىإ  تؤدي  وجميعها  والهجرة  اإلقليمية  والصراعات 

 .أكبر

  بين   التاريخي  التعاون  لتعزيز  طريق  خارطة  رسم  في  األوروبي  االتحاد   بدأ  -

  األوروبية   المفوضية   وحددت .  بينهما  المتبادلة  الثقة  وإعادة  طلسي،األ  ضفتي 

 واألمني   الدفاعي  التعاون  تعزيز  مطلعها  في  الجديد،  للتعاون  عمل  مجاالت 

 االتحاد  يدرك لذلك . اإلرهاب  مكافحة مجال وفي والصين روسيا تهديدات  لمواجهة

  موسكو،   على   ممكن   ضغط  أشد    لممارسة  األطلسي   ضفتي  وحدة  أهمية  األوروبي 

 .وجورجيا  وكرانياأ من كل    في األمنية األوضاع تطورات  ظل في

  توجد   أنه  إال  طلسياأل  ضفتي  بين  الصف  لتوحيد   المساعي  هذه  مع  نجد   -

  المتحدة   والواليات   باأورو   دول  وبين  جهة  من  أوروبا  دول  بين  عميقة  خالفات 

 الواليات   عن  االتحاد   لدول  الدفاعية  االستقاللية  حول  أخرى  جهة  من  األمريكية

 أوروبية   دول  لعدة  األمنية  المقاربات   رض تعا  إلى  باإلضافة.  األمريكية  المتحدة

  فضال  .  إلعادتهم  المطالبة  المتحدة  والواليات   األجانب   مقاتليها  الستعادة  الرافضة

 الدفاعية   أوروبا  دول  ةيميزان  زيادة  بشأن  ينته  لم  والذي  القائم  القديم  الخالف  عن

  حلف   من  دول  (10)   سوى به تلتزم  لم  يالذ   %(2)  إلى  األطلسي  شمال  حلف  داخل

 .الناتو

  إعادة  في  األمريكية  المتحدة   والواليات   األوروبي  االتحاد   بين  المشكلة  تكمن  -

  على   األمريكية  القومي  األمن  وكالة  تجسس  فضائح  بعد   الطرفين  بين  المتبادلة  الثقة

 حماية   أجل  من  مليارات   الدوالرات   مليارات   أوروبية  دول  أنفقت .  أوروبيين  قادة

  خذ تت  مهما  نأ  ويبدو.  ألمريكا  التجسسية  األنشطة  على  والرد   وأفرادها  مؤسساتها

  إمكانيات   مع  والمحاكاة  التماشي   تستطيع  ال  فهي  جهود   من  األوروبية  الدول

 .واإلنترنت  الفضاء تجسس  مجال في خاصة األمريكية المتحدة الواليات  وقدرات 

 أوروبا  داخل نترنتاإل أمن في  ثغرات - سيبراني أمن

  الموجودة   والتقنيات   األساليب   جميع  والهاكرز  ت اإلنترن  مجرمو  يستخدم 

  والحيل   الخبيثة،  الروابط  لنشر  أمني  أو  سياسي  أو  اجتماعي  قلق  أي  من  لالستفادة

  ورائه   يقف  الذي  اإللكتروني   والتجسس   المضللة،  والمعلومات   اإللكترونية،

 المعلوماتي   لألمن  اتهديد  "  يشكل  أصبح  ما  وهذا  ألوروبا،  معادية  أطراف

  اإللكترونيين   والجواسيس  اإلنترنت   مجرمو  أصبح  أوروبا  وفي".  وبي األور 

  سوق   خلق  أجل  من"  أمني"  كموضوع  أوروبا  في  حدث   أو  أزمة  أي  يستغلون

 مكاسب   تحقيق  من  عامة  بصفة   اإلنترنت   ومجرمي  الهاكرز  شبكات   تََمكُّن  جديدة

 التضليل  لنشر   كهدف  األوروبي  المعلوماتي  األمن  وتهديد   جهة،  من   ربحية 

 . السياسية ومؤسساتها أوروبا داخل والمجتمعي  اإلعالمي

 نترنت اإل خوادم امتالك عدمو سيبرانية أمنية ثغرات.. أوروبا
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 اإللكترونية  الوحدة"  بناء   نيتها   عن  2019 عام  في األوروبية  المفوضية  أعلنت 

  2021  يونيو  24  وفي  األوروبي  االتحاد   لدول  السيبراني  األمن  لتعزيز"  المشتركة

  والتي "  المشتركة  اإللكترونية  الوحدة"  لبناء  بخطة  األوروبية،  المفوضية  م ت تقد 

ض    التكت ل  من  لدول  تتيح   الدول   من  المساعدة  طلبَ   إلكترونية  لهجمات   تتعر 

  االستجابة   فرق  خالل  من  وذلك  األوروبي،  االتحاد   من  وكذلك  األخرى  األعضاء

 المعلومات  لتأمين المناسب  لوقت ا في التدخل يمكنها التي السيبراني لألمن السريعة

 .الهجمات  وصد  

  لهجوم "  النمساوية  الخارجية   لوزارة  التابعة  الكمبيوتر   أنظمة  تعرضت 

  في   وجاء.  بيان  في  والداخلية  الخارجية  وزارتا  أعلنت   حسبما  ،"خطير  سيبراني

  األمر   يكون  أن  استبعاد   يمكن  ال  وطبيعته،  الهجوم  خطورة  إلى  انظر  "  أنه  البيان

ه  بهجوم  امتعلق   َوجَّ ن  م   منذ   األوروبية  الدول  من  العديد  أصبحت   وقد ".  دولة  قبل  م 

 أن   األلمانية  السلطات   أعلنت .  األميركية  ناسا  وكالة  تجسس  ضحية  2014  مطلع

  من   العديد   واستهدف  ،2015  مايو  شهر  خالل  البرلمان  ضد   وقع  اإلكتروني    اهجوم  

  إيه(   إس  )إن  األميركية  الوطنية   االستخبارات   هيئة  تجسس   عن  ناهيك  البيانات،

  على   التجسس  إلى  باإلضافة.  ميركل  أنجيال  األلمانية  للمستشارة  تابع  لهاتف

 نشرته   تقرير وأشار. الدول من عدد  في والمسؤولين المواطنين بيانات  من الماليين

  العاملين   وطاقم  ميركل  على  القومي  األمن  وكالة  تجسس  أن  إلى"  سبوتنيك"  وكالة

 حيث   السابق،  في  امعتقد    كان  مما  أوسع  نطاق  ىوعل  أطول  لفترة  امتد   معها

  كبار   لهواتف  ارقم    (125)  نحو  مراقبة  األمريكية  المركزية  المخابرات   استهدفت 

 .ميركل أنجيال المستشارة مع المتعاملين األلمان، المسؤولين

 أوروبا في ممنهجة  قرصنة  وعمليات السايبر هجمات

  استغلوا   اإلنترنت   مجرمي  أن  المعلومات   ائعيب  مختلف   عبر  المحللون  الحظ

 أحدث   عن  يبحثون  الذين  األفراد   من  العديد   أن  كما.  كورونا  فيروس  تفشي

 صيد   شكل  في  ومعظمها  عليها،  الحصول  من  تمكينهم  تم   اإلنترنت   على  المعلومات 

  الحظ   كما.  االجتماعية  الهندسية   الهجمات   من  وغيرها  المعلومات   لهذه  سريع

ا  رتفاع اا  المعلومات،  أمن  في  المختصة  Blueliv  كةشر  في  محللون   في   كبير 

  بهذه   الخاصة  URL  ت اإلنترن  عناوين  تتبع  طريق  عن  لقةالمتع  ت اإلنترن  خدمات 

  ٪ 80  من  أكثر  اإللكترونية،  الخدمات   تلك  ومن.  األخيرتين  السنتين  في  الخدمات 

 .االحتيالي للصيد  مكرسة منها

 لجذب   كورونا  فيروس  أزمة  كبير  بشكل  لوااستغ  اإلنترنت   مجرمي  أن   وتبين

  برامج "  باسم  الجريمة  هذه  إلى  ويشار  الخبيثة،  البرمجيات   فخ  إلى  المستخدمين

  بين  االنتشار  واسع  الخوف يستغلون المتسللين  ألن  انظر   ،(scareware)"  الرعب 

 مع   تتزايد   والفدية  الخبيثة  البرمجيات   هجمات   إن  ويقال.  الفيروس  عن  الناتج  الناس



 - 132 - 

  إن   ويقال  COVID-19  عن   المستخدمين  قبل  من  فأكثر  أكثر  المتواصل  ث البح

 ضحاياهم،  لجذب  الجديد   كورونا  بفيروس  المتعلقة  الملمات   يستغلون  القراصنة

  عن   يبحثون  كانوا  إذا   األشخاص   عليها  ينقر  وهمية  روابط  إعداد   ذلك  ويشمل

 . المرض  أعراض 

  السيبراني  األمن  شركة  أن  على  موقعها  على  The  Guardian  صحيفة  نقلت 

Mimecast   خدمة  ينتحل  مشبوه  احتيال  موقع  700  حوالي  حددت  Netflix   التي  

 إطالقها  بدأ  التي  ،+  Disney  إلى  باإلضافة  العالم  في  شعبية  األكثر  المنصة  تعتبر

 المملكة   ذلك  في  بما  الغربية  أوروبا  في  الرئيسية  األسواق  في  جدي  بشكل  الدولي

  المواقع   بعض   أن  وتبين.  جديدة  مواقع  أربعة  قبل  من  محاكاتها  تم  لكن  المتحدة،

  المجانية   الحسابات   أو  االشتراكات   ببيع  تقوم  للغاية،  مقنعة   تبدو  أن  يمكن  المزيفة

  أن   من  الرغم  على  االئتمان،  بطاقات   وبيانات   الشخصية  البيانات   حصاد   بهدف

  ميزها ت  لغوية  أخطاء  ولديهم  سيئ  بشكل  مصمم  كان  المزيفة  المواقع  هذه  معظم

 . مشبوهة بأنها

 أوروبا ضد لكترونيإ وتجسس  خارجية سيبرانية هجمات

  األوروبي   لالتحاد   التابعة "  ستراتكوم  إيست "  العمل  مجموعة  نسبت 

  حملة   110  عن  يقل  ال  ما  موسكو  إلى  اإلعالمي،  التضليل  لمسائل  والمخصصة

  خصائص   من"  يعتبر  ما  وهو   ،2020  العام  من  األول  الثالثي  في  وقعت   إلكترونية

  لتوسيع   اإللكتروني  اإلعالمي  التضليل  باستخدام  الثابتة   الكرملن  استراتيجية

  األوروبية   الشرطة  أن  الموقع  ليضيف".    والفوضى  الريبة  وزرع  االنقسامات 

  الظروف   هذه  تستغل  النوايا  السيئة  الجهات   إن"  بيان  في  أعلنت "  يوروبول"

  وثيق   تواصل  على  الصالحية  ت ذا  األوروبي  االتحاد   هيئات "  أن  مضيفة  ،"الجديدة

 النهب   أعمال  من  واسعة،  التهديدات   هذه  ونطاق.  مواجهتها  أجل  من"  بينها  فيما

  ا مرور    وغيرها(   والعلمية  )االنتخابية  البيانات   وتعديل  واالستراتيجية  االقتصادية

  األكبر   الخطر  لكن  وغيرها،  والتشهير  اإللكتروني  التصيد   وحمالت   الخوادم  بشل

 هجمات   في  يكمن  الدول،  هذه  من  مدفوعة  مجموعات   أو  عدوة  ولد   عن  الناجم

 بيانات   بسرقة   نو صيني   قراصنة  قام  كما.  هيئة  أو  إدارة  تستهدف  ومتطورة   مكثفة

 . كوفيد  ضد   لقاح لتطوير تسعى كانت  إسبانية مختبرات  من

  روسيين   تجسس  عناصر  استهداف  من  بريطانية  أمنية  جهات   اسابق    حذرت 

 اإللكتروني   الوطني  األمن  مركز  وقال  علمية،  ات ومختبر  بحثية  مؤسسات 

 البيانات   قواعد   اختراق  حاولت   التي  العناصر  أن  من"  متأكد   شبه  إنه  البريطاني

  أسماء   يذكر  لم  المركز  لكن".  الروسية   للمخابرات   تابعة"  المؤسسات   بهذه  الخاصة

  أي   نت كا  إذا  ما  يحدد   لم  كما   البيانات،  سرقة  بمحاوالت   استهدفت   التي  المؤسسات 

  اإللكترونية   القرصنة  محاوالت   أن  إلى  وأشار.  بالفعل  بيانات   لسرقة  تعرضت   منها
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 .البحثية المؤسسات  عمل إعاقة في تسبب  لم

  تم    2009  عام  إلى  2007  عام  من"  أنه  ،المنشورة  مذكراته  في  سنودن  كشف

 أحد   كنت   دبلوماسي  غطاء  وتحت .  جنيف  في  األميركية  السفارة  في  تكليفي

  عالم   نحو  المركزية  االستخبارات   وكالة  قيادة  عن  المسؤولين  القالئل  المتخصصين

  الشبكة   رقمنه  خالل  ومن  باإلنترنت   وروبيةاأل  وكاالتها  جميع  ربط  خالل  من  الغد 

  أبناء   مهمة  تكن   لم  لذا".  الجميع  على  األميركية  الحكومة  خاللها  من   تتجسس   التي

 وا أعاد   إنهم  بل  فحسب،  ات االستخبار  أجهزة  عمل  تصميم  إعادة  واختصاصه  جيله

  مخابئ   مع  أو  سرية  اجتماعات   مع  يتعاملوا  لم.  اكلي    االستخبارات   طبيعة  تعريف

 .وحدها  البيانات  مع ولكن سرية،

 أوروبا  في   نترنتاإل أمن واقع تقييم

  طالتها  قد   ألوروبا  والمعلوماتية  اإللكترونية  األمنية  المنظومة  أن  الواضح  من

  تم   قد   المنظومة  هذه  أن  من  وبالرغم  ،نترنت اإل   وومجرم   القراصنة  تهديدات 

 بعض   اختراق  من  تمكنوا  قد  الهاكرز  أن  إال  دفاعية،  إلكترونية  بترسانة  تزويدها

  بعض   وكذا  للمواطنين  الشخصية  بالمعلومات   مست   خبيثة   روابط   ونشر  المواقع

  بسبب   األوروبية  األمن   أجهزة  على   الممارس  الكبير  الضغط  أن  كما.  المنظمات 

  الموظفين   من  للكثير  العمل  عن  والغياب   المنزلي  العزل  اوأيض    كورونا،  روسفي

  المنظومة   على   سلبي  بشكل  أثر   المعلوماتي،  األمن   في   المتخصصين   فيهم  بما

  التنظيمي   الهرم  أعلى  لغاية  إدارة   أو  شركة  أبسط  من  الدفاعية  اإللكترونية

 . األوروبية للمؤسسات 

  األوروبية   الدول  امتالك  النعدم  ذلكو  أوروبا  في   التجسس  أنشطة  تتزايد 

  تحت   خاضعة  يجعلها  أميركية  خوادم  على  واعتمادها  بها  خاصة  إنترنت   لخوادم

  البيانات   كافة  على  والتجسس  التنصت   من"  ناسا "   تتمكن  وبذلك  ناسا،  وكالة  مظلة

 فرض   من  البد   لذلك.  أوروبا  لدول  القومي  األمن  يهدد   ما  أوروبا  دول  واتصاالت 

 شركات   وإقناع  اإلنترنت،  على  الكراهية  خطاب   محتوى  على  يةتنظيم  ضوابط

  يجب   كما   اإلرهابيين،  لمتابعة  المكتب   جهود   تعرقل  التي   الشفرات   بفك  اإلنترنت 

 .التجسسية األنشطة من للحد  بها خاصة خوادم إيجاد  األوروبية الدول على

 اعتبار   ىعل  السيبرانية  التهديدات   من  متزايدة  موجات   أوروبا  ستواجه  مستقبال  

  لكترونية اإل  التقنيات   وكذا  واالتصال،  اإلعالم  تكنولوجيات   في  الحاصل  التزايد 

  رسمية،   غير  أخرى  وجماعات   فواعل   طرف  من  فيها  امتحكم    أصبح  التي  الجديدة

 كبير،   حجم  ذات   هجمات   شن  فرصة  السايبر  ومهاجمي  للقراصنة  يتيح  قد   ما

  يكون   قد   التي  اإلرهابية  السيبرانية  الهجمات   في  تتمثل  جديد   أمني  بعد   ذات   اوأيض  

  أن   ويحتمل.  أخرى  إرهابية  مجموعات   أو  لإلرهاب   داعمة  حكومات   مصدرها

  ا توسع    األكثر  الحروب،  من   الرابع  الجيل  تمثل  والتي  السيبرانية  الحروب   تكون
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  تقوية   في  والدولية  األوروبية  الجهود   وما  التقليدية،  الحروب   من  اوانتشار  

 التهديدات   حول  وحقيقي  مستقبلي  خطر  وجود   على  دليل  الإ   يةالسيبر"  ترسانتها "

 . نترنت اإل أمن تطال التي

  بأجهزة   أدى  أوروبا،  في  نترنت اإل  أمن  تطال  التي  التهديدات   تزايد 

  على   اإللكتروني  التجسس  إطار  في  عملياتها  مضاعفة  إلى  األوروبية  االستخبارات 

  أجهزة   يراود   أصبح  الذي"  ي األمن  القلق"  إلى  مرده  وذلك  واألفراد،  المؤسسات 

  والتنبؤ   واالستباق  الوقاية  في   تساعدها  قد   مهمة  معلومات   بتضييع  االستخبارات 

  على   ولو  معادية،  ألطراف  إلكتروني  تجسس  أو  سيبيرانية  كهجمات   معين  لخطر

  الفردية   الخصوصية  تحمي  التي  والدولية  المحلية  القوانين  اختراق  حساب 

  مرحلة   إلى  األوروبية  االستخبارات   أجهزة  ض لبع  صل  القلق  هذا.  والجماعية

  أو   رسمية  مؤسسة  كان  مهما  طرف  أي  في  الثقة  وعدم  والشك"  األمني  الهوس"

  اإللكتروني   التجسس  تقنيات   االستخبارات   طورت   بحيث   ا،عادي    ا مواطن  

 عن  الكشف  في  تساعدها  قد   ومعلومات   معطيات   أية  تفويت  عدم بهدف  والسيبيراني

 ".ة استراتيجي أسرار"
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 المعايير - أوروبا في والتطرف اإلرهاب مكافحة

 واالستراتيجيات 

 
 والمفاهيم  التعريفات - أوروبا في والتطرف اإلرهاب مكافحة

 الدول،  عاتق  على  األمن  وضمان  اإلرهاب   لمكافحة  األساسية  المسؤولية  تقع

  ية مسؤول  هو  األمن  أن  األخيرة  السنوات   خالل  اإلرهابية  الهجمات   أظهرت   وقد 

  األمني   التعاون  تكثيف  خالل  من  مواطنيها  حماية  في  الدول  فيها  تساهم  مشتركة

  معها   تتعامل  اإلرهاب   من  كثيرة  أشكال  وهناك.  البعض   بعضها بين  واالستخباراتي

  المتطرفون   يشكلها   التي  بية اإلرها  التهديدات   تثير  المثال  سبيل  فعلى  ؛الحكومات 

  ا خطر    تمثله  لما  األمنية،  لألجهزة  سواقلق  الجدد   والنازيون  والجهاديون  اليمينيون

  عالمية   ظاهرة  العنيف  والتطرف  اإلرهاب   ظاهرة  صبحت أو.  مواطنيها  على

  الحدود   أمن  ضمان  يعد   لذلك.  والعولمة  الدول  بين  االنفتاح  بسبب   للقارات   اوعابر  

ا  فعال  بشكل  وإدارتها   بهم   المشتبه  اإلرهابيين  تدفق  ومكافحة  لمنع  اضروري    أمر 

 .األجانب  اإلرهابيين لمقاتلينوا
 اإلرهاب   مكافحة  - وتعريفات مفاهيم
  للقيم   رفض   أو  الصريحة  المعارضة  هو  التطرف"  :التطرف   تعريف

 واحترام   الفردية  والحرية  القانون  وسيادة  الديمقراطية  ذلك  في  بما   ،األساسية

  خر األ  الرأي  رفض   القول  ويمكن  معها،  والتسامح  المختلفة   والمعتقدات   األديان 

 . التطرف ضمن

 السياسية  أو  االجتماعية  أو  الدينية  المعتقدات   أنظمة  لوصف  يستخدم  مفهوم

  في   واسع  نطاق  على   المقبولة  المعتقدات   أنظمة   خارج  كبير  بشكل  الموجودة

 إلى   المتطرفة  األيديولوجيات   تسعى  ما  غالب ا.  ("السائدة"  المعتقدات   )أي  المجتمع

ا  يمكن.  المجتمع  أو  الدين  أو  الحكومة  طبيعة   في  جذرية  تغييرات    استخدام   أيض 

  الحركات   معظم.  األوسع  للحركات   الراديكالية  األجنحة  إلى  لإلشارة  التطرف

  تكتيكاتها   أو  نظرها  وجهات   من  العديد   ألن  السائد   التيار  خارج  موجودة  المتطرفة

 [ 1]. مرفوضة

  أو   األفراد   نشاط  إلى  العنيف  التطرف  يشير  : العنيف  التطرف  تعريف

  العنف  تمجد   أو  تبرر  آراء  عن  للتعبير  وسيلة  بأي  بأعمال  يقومون  الذين  لجماعات ا

  إرهابية   أعمال  ارتكاب   على  اآلخرين  يشجعون  الذين  أولئك  ذلك  ويشمل  .اإلرهابي

  يغذون   الذين  أولئك  يشمل  كما  .إرهابية  أنشطة  في  لالنخراط  اآلخرين  استفزاز  أو

 المملكة   داخل  المجتمعات   بين  عنفوال  التوترات   إلى  تؤدي  قد   التي  الكراهية
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  بشكل   إرهابية،  عمليات   ينفذوا   نأ  يمكن  الذين  والجماعات   األفراد   هم.  المتحدة

 . ستخبارات اال جهزةأ قبل من والرصد  المراقبة رغم ،ئمفاج

 بين   حتى  ،العنيف  للتطرف  اعالمي    مقبول  تعريف  يوجد   ال  أنه  القول  يمكن  لكن

  يعتبر .  األطلسي  شمال  وحلف  األوروبي  تحاد واال  المتحدة  األمم  مثل  مؤسسات 

ا  العنيف  التطرف  استخدام   يتم  ولكن  اإلرهاب،  مصطلح  من  أوسع  مصطلح  عموم 

 . بالتبادل االثنين

.  أفعال  لىإ  أفكار  من  ليتحول  ،العنيف  التطرف  لى إ  ترجمة  هو  :اإلرهاب

 ترهيب   أو  الحكومة  على  التأثير  إلى  يهدف  تهديد   أو   عمل  يأ  هو  اإلرهاب 

  كيف   لكن.  أيديولوجية  أو  دينية   أو  سياسية  قضية  دفع  هو   منه  والغرض .  مهورالج

  لعام   البريطانية  التطرف  مكافحة  استراتيجية  تقول  التطرف؟  عن  اإلرهاب   يختلف

  أو   الصريحة  المعارضة  هو  التطرف"  :التطرف  ضد   الثقافة  موقع  وفق  2015

  الفردية   والحرية  القانون  وسيادة   الديمقراطية  ذلك  في  بما   ،األساسية  للقيم  النشطة

 قتل  إلى  الدعوات   وتعتبر".  معها   والتسامح  المختلفة  والمعتقدات   األديان  واحترام

  ترهيب   وأ  ،األعمال  رتكاب ا   إن.  التطرف  نواعأ   من  نوع  حكومية  قوات   من  أفراد 

 .أفعال لىإ التطرف" ترجمة" يعني  متطرفة، يةأيدولوج  بدوافع أفراد  أو مجموعة

 جهة   قبل  من   كبير   عنف  فعل  محاولة  أو   مسبق ا  مخطط  ملع  يأ   هو  اإلرهاب 

 أو   اجتماعية  أو  إيديولوجية  قضية  تعزيز  أجل  من  الدول  غير  من  أكثر  أو  فاعلة

  تشمل   أن  يمكن.  األسباب   لهذه   المتصورين  بالمعارضين  الضرر  إلحاق  أو  ،دينية

  ، ىاألخر  الشامل  الدمار  أسلحة   استخدام  أو  التفجيرات   الجسيمة  العنف  أعمال

 ، الحارقة  والقنابل  الحرائق  وإشعال  ،النار  وإطالق  ،المستهدف  والقتل  واالغتياالت 

  يتكون .  المسلح  السطو  ،الحاالت   بعض   وفي  ،الرهائن  أخذ   وحاالت   واالختطاف

  مواطنين  مرتكبوها يكون إرهابية ألعمال محاوالت  أو أعمال من المحلي اإلرهاب 

  لمنظمات   عمالء  أو  أعضاء  وليسوا  الفعل  فيه  يقع  الذي  البلد   في  دائمين  مقيمين  أو

 . دولية أو أجنبية إرهابية

 كلمة  فإن  ،الغوي    ،التعريف  محددة  غير  حركة  السلفية  :الجهادية  السلفية

  إشارة   في  هي   ،"السلف"  تعريف.  السلف  العربية  اللغة  أصل  من   مشتقة "  سلفية "

 السلفية   الظاهرة  تفتقر  ال  ، العموم  على.  سالماإل  دين  األولى   العصور  إلى  خاصة

ا  تفتقر  بل  ،فحسب   اإلقليمي  أو  العالمي  التماسك  إلى   محفوفة   التماسك  إلى  أيض 

 من   ذلك  على  إجماع  يوجد   ال  ،أوال  .  القضايا  من  عدد   حول  واسعة  داخلية  بخالفات 

 الفلسفة  في  باالختالفات   السلفية  تتميز  ،ذلك  من  واألهم  ،ثاني ا.  اسلفي    ليكون  مؤهل

  النشاط   شرعية  حول  المختلفة  المجموعات   بمواقف  يتعلق  فيما  يماس   ال  -  السياسية

 . واإلصالح والسياسي االجتماعي التغيير واستراتيجيات  السياسي

  على   السياسية  نظريتها  تقوم  التي  الجماعات   بين  كبير  حد   إلى  االختالفات   هذه
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  هي   التي  األخرى  والجماعات   المنتصر(  حكم  )قبول  السلطة  الطاعة  مبدأ

  بالكفار   الحكام  ]استنكار  اإلسالمي  المبدأ  أساس  على  السياسية  وجيتهاأيديول 

  اإلطالق   على  متجانسة  حركة  ليست   الواقع  في  السلفية.  ضدهم[  التمرد   أو  والتحدي

 ، االتجاهات   من  متنوعة  مجموعة   تجسد   هي.  واألفكار  األيديولوجيات   حيث   من

 من   التيارات   هذه  بين  زالتميي  يمكن  األحيان،  أكثر  في.  متعارضة  ميول  له  بعضها

 .المتنافسة السياسية نظرهم وجهات  خالل

  السلفيون  الجهاديون  ]يميل.  بالسلفية  بالتمسك  مقترنة"  للجهادية"  مقاربة  هي

  معظم   تصنيف   يمكن.  ا[إلهي    واجب ا  عنفهم  إلعطاء  للسلف  الجهاد   على  التأكيد   إلى

.  وداعش   القاعدة  ذلك  في  بما  ،جهادية  سلفية  أنها  على  اليوم  الجهادية  الجماعات 

ا   األصيل   األسلوب   هو  اإلسالم  تجاه  نهجهم  ]بأن  القائلة  التفردية   نظرهم   لوجهة  نظر 

 بمن  ،اآلخرين  المسلمين  ضد   العنف  الجهاديون  السلفيون  يبرر  ما  غالب ا  الوحيد[،

.  المسلمين  إخوانهم  حرمان  أو  ،التكفير  إلى  اللجوء  خالل  من  ،المقاتلين  غير  فيهم

 ضدهم   العنف  فإن  ،مرتدين  المسلمين  اعتبار  تم  إذا  ،الجماعات   لهذه  بالنسبة

 . مشروع

  في   مرجعية  مكانة  اإلسالم   منح  يعني  سياسي  مصطلح   :السياسي  اإلسالم

  ، المسلمين  اإلخوان  حركة  هو  المنظم  السياسي  اإلسالم  منبع  ويعد .  السياسية  الحياة

 . البنا نحس يد  على بمصر،  اإلسماعيلية  في 1928  عام  تأسست  التي

  الحماية  نواعأ  من  نوع  يأ  نهاأ ب  تعريفها  يمكن  :الجنائية   المنظمة،  الجريمة

  وممارسات   عمالأل   القانونية  الحماية  بتوفير  والمجموعات   فراد األ  بها  يقوم  التي

 . قانونية غير

  ومنسق   مخطط  إجرامي  سلوك  أنها  على   المنظمة  الجريمة  تعريف   ويتم

 ،دافعهم  يكون  ما  غالب ا.  مستمر  أساس  على  مع ا   يعملون  أشخاص   قبل  من  وسلوك

ا  ليس  ولكن   وغيره   البلد   هذا  في  المنظمة  الجريمة  تعترف  ال.  امالي    مكسب ا  ،دائم 

 . الوطنية بالمصالح وال  الوطنية بالحدود 

  من   كبيرة   مبالغ  لجني  قانونية  غير   عملية  هو  األموال  غسيل  :األموال  غسيل

  ، اإلرهاب   تمويل  أو  بالمخدرات   االتجار  لمث  ،إجرامي  نشاط  عن  الناتجة  األموال

  غير   اإلجرامي   النشاط   من  المتأتية  األموال.  مشروع  مصدر  من  أتت   أنها  ويبدو

  مالية   جريمة  هو  األموال  غسيل .  نظيفة  تبدو  لجعلها"  تغسلها"  والعملية  ،شرعية

 .سواء حد  على  العالم مستوى على المجرمون  يستخدمها خطيرة

  أو  تنشر  التي  التعبير  أشكال  جميع"  الكراهية  اب خط   يشمل  :الكراهية  خطاب

 معاداة   أو  األجانب   كراهية  أو  العنصرية  الكراهية  تبرر  أو  تروج  أو  تحرض 

 ذلك  في  بما   ،التعصب   على  القائمة  الكراهية  أشكال  من  ذلك  غير  أو  السامية

  ت األقليا  تجاه  والعداء  والتمييز  والعرقية  القومية  العدواني  عنه  يعبر  الذي  التعصب 
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  عام   أوروبا  مجلس   لتوصية  وفق ا  مهاجرة  أصول  من  واألشخاص   والمهاجرين

1997. 

  في   الكراهية  لخطاب   خاص   تعريف   يوجد   ال  نهأ  البعض   يعتقد   ذلك  رغم  لكن

  للغاية   السلبي  الواسع  الخطاب   لوصف  يستخدم  مصطلح  إنه  الدولية؛  اإلنسان   حقوق 

  تحرض  أو  تنشر  التي  التعبير  أشكال  جميع  ويشمل.  االجتماعي  للسلم  تهديد ا ويشكل

  أو   السامية  معاداة  أو  األجانب   كراهية  أو  العنصرية  الكراهية   تبرر  أو  تروج  أو

  أشكال   تطوير  جانب   إلى.  التعصب   على  القائمة  الكراهية  أشكال  من  ذلك  غير

 .اإلنترنت  على الكراهية خطاب  ظهر ،اإلعالم وسائل من جديدة

 العشوائية  السلبية  المشاعر  أو  اقفالمو  إلى  يشير  مصطلح  :اإلسالموفوبيا

 والعداء  السلبية  والمشاعر  التحيز  لوصف  يستخدم.  المسلمين  أو  لإلسالم  الموجهة

 اإلسالم   حول  أفكار  إلى  اإلسالموفوبيا   تستند   أن  يمكن.  والمسلمين  اإلسالم  تجاه

 األفكار   تصور.  وعرقية  ثقافية  كمجموعة  المسلمين  حول  أفكار  وعلى  كدين

 .المسلمين لغير  وجودي تهديد  أنهم على  والمسلمين سالملإل المعادية

 تأسست   سياسية  حركة  النازية  -  "العرقي  بالتفوق  الشعور"  :النازية  تعريف

 عقائد   في  موجودة  تزال  ما   النازية  أفكار  األولى  العالمية  الحرب   بعد   ألمانيا  في

  زية بالنا  اليوم  تسمى  وباتت   اليمينية،  والمجموعات   األحزاب   بعض   وأنظمة

 .الجديدة

  السياسية   اليمينية   الحركات "  المتطرف  اليمين"  مصطلح   :المتطرف  اليمين

  من   راديكالية  أكثر  وهي  المحافظ  التيار  خارج  الموجودة  والدينية  واالجتماعية

 ،"واحدة  قضية"  ذات   حركات   عدة  المتطرف  اليمين  في   توجد   كما.  السائد   التيار

ا؛  أكثر  محافظة  لحركة  المتطرف  حالجنا  تكون  أن  إلى  منها  كل  تميل  والتي  انتشار 

  ن و والمتطرف   ،للمهاجرين  ن والمناهض   نو المتطرف  ،نو المتطرف  هؤالء  بين  ومن

 . للمسلمين نوالمناهض 

  مسؤولة   حكومية   وكاالت   هي   ستخبارات اال  وكاالت   :ستخباراتاال  تعريف

 ف وأهدا القومي  واألمن   القانون  تطبيق   لدعم   المعلومات   وتوظيف وتحليل جمع  عن 

  علنية   المعلومات   جمع  وسائل   ستخبارات اال  وتعتمد .  للبلد   الخارجية  السياسة

  االتصاالت   واعتراض   التجسس  تشمل  وقد   سيبرانية،  -  وفنية  بشرية.  وسرية

  مكافحة   :عمودين   على  ا عموم    ستخبارات اال  أجهزة  وتقوم.  الشفرات   وتحليل

  -  الخارجية  الخدمةو  الداخلية،  التهديدات   من  القومي  األمن   حماية  يأ  التجسس،

  وتكون   الخارج،  من  تهديدات   يأ  عن  المبكر  نذارواإل  المعلومات   وجمع  التجسس

 . البلد  راضيأ خارج السرية الخارجية، الخدمة أنشطة

  من   بها  القرار  صناع  لتزويد   منهجية  بطريقة  المعلومات   معالجة  عملية  وهي

  واستراتيجية   خططال  تجاه   لديهم   الشك  نسبة   وتقليل  الخيارات   أفضل  توفير  أجل
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  جورج   روجر  وحسب .  وتقنية  بشرية  عناصر  ذلك  في  وتستعمل  العمل

 عمليات   خالل   من  تجميعها  يتم   سرية  معلومات   الغالب   في   هي  االستخبارات "

 ."تقنية أنظمة بواسطة أو سرية

  التي   والتكتيكات   واالستراتيجيات   والتدابير  اإلجراءات   :اإلرهاب  مكافحة

  إلى   باإلضافة  القانون  إنفاذ   وقوات   والشرطة  والجيش  يةالحكوم  السلطات   ت نفذها

  للتصدي   للدولة  واالستطالع  االستخباراتية  واألجهزة  الخاصة  األمنية  الشركات 

 .وتمويله اإلرهاب  ومجابهة

 على  الدولة  قدرة  :هو   (National  Security)  القومي  منألا  :القومي   األمن

  العسكرية   -  الخارجية  ات التهديد   من  ومصالحها  ومواردها   أراضيها  حماية

  وأبرزها   األمن،  مفهوم  في  تحوالت   حدثت   العولمة،  وبفعل.  لداخليةا  والتهديدات 

  والتكنولوجيا   السياسة  إلى  تعدته  بل  العسكري  بالعامل  ترتبط  تعد   لم  التي  القوة،

 .المعلومات  واعتماد   االقتصادي والنمو والتعليم،

 في   بما  ،الداخلية  والتهديدات   ارجيةالخ  التهديدات   من   عنها  والدفاع  الدولة  أمن

  ويعرف . الحكومة  على  واجب ا يعتبر  ما  وهو  ،ومؤسساتها واقتصادها مواطنيها  ذلك

. الدولة  قيم  من  وغيرها  واالقتصادية  السياسية  والقيم  المصالح  وسالمة  حماية  أيضا

 . ومصيرها  سيادتها على للسيطرة الدولة قدرة بأنه يعرف كما

 ،العالم  القتصاديات   المتزايد   الترابط  لوصف  خدم يست   مصطلح  :العولمة

 ،والخدمات   السلع  في  الحدود   عبر  التجارة  عن   الناتج   ،والسكان  ،والثقافات 

 البلدان  أقامت .  والمعلومات   ،واألشخاص   ،االستثمار  وتدفقات   ،والتكنولوجيا

 . عديدة قرون مدى على التحركات  هذه لتسهيل اقتصادية شراكات 

  مقيدة   غير  سياسات   باعتماد   دولية  وقوى  المتحدة  لواليات ل  العولمة  نظام  سمح

 الكثير  ت ثارأ  العبارة  هذه"  رهاب اإل  مكافحة"  باب   تحت   المتحدة  الواليات   بحدود 

  ي وروب األ  االتحاد   في  وحليفاتها  المتحدة  الواليات   داخل  حتى  والخالفات  الجدل  من

  نشر في    يتمثل  ميركياأل  القومي  منلأل  جديد   ميركيأ  مفهوم  لترسم  والمنطقة،

  الف آ  خرىاأل  شكالهأب  وأ  االستخباري  ميركياأل  التواجد   وأ  ميركيةاأل  القوات 

 العولمة  زمن  في  القومي  مناأل  تهديدات   تعد   لم  .ميركيةاأل  راضياأل  عن  ميالاأل

  العنكبوتية،   الشبكة  على  ونشاطات   هجمات   بقدر  رض،األ  على  يجري  ما  على

  المفوضية   في  وكذلك  والبنتاغون  ة،المركزي  االستخبارات   وكالة  دفع  وهذا

  من األ  لحماية  لكترونية،اإل  الهجمات  لردع  هرقم  وحدات   باستحداث   وروبية،األ

 . القومي

  مكافحة   -  اإلرهابية  العمليات   تصنيف  في  األوروبي  االتحاد  معايير  أبرز 

 اإلرهاب 
 لتصنيف  إجراءات   عدة   وتتخذ   معايير  عدة  على  األوروبية  الدول  تعتمد 
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 : أبرزها  ال،  أم إرهابية دوافعب الهجمات 

  :معيار   األوروبي  االتحاد   عتمد ي  :متطرفة  يةأيدولوجو  سياسية  دوافع  وجود

 الترهيب،  بهدف "  فعل"  عمليات   لتنفيذ   متطرفة،  يةأيدولوجو  سياسية  دوافع  وجود 

  بشكل   األضرار،  الحاق  وأ   القتل  لىإ  تؤدي  منشآت،  أو   مجموعات   أو  أفراد   ضد 

 . امسبق   له ومخطط  ممنهج

  2019  يونيو   18  في  األلمانية  السلطات   كشفت   : متطرفة  لجماعات  االنتماء

 العملية   منفذ   أن  ،"إرنست  شتيفان" يد   على"  لوبكي  فالتر"  السياسي  مقتل   حادثة   بعد 

 للعنف   بدعوتها  تعرف  التي  المتطرفة  النازية"  18  كومبات "  جماعة  مع  متورط

 الحزب "  محيط  في  شطين   وكان.  قنابل  لصنع  إرشادات   ويكتبون  والتحريض،

 بتنفيذ  فيه  أعضاء  اتهم  متطرف  يميني  حزب   وهو ألمانيا،  في"  الديمقراطي  الوطني

 . مهاجرة أصول من وسياسيين  لالجئين مؤيدين  ناشطين استهدفت  اعتداءات 

  فبراير   في  البريطانية  السلطات  أجرت   :الهجمات  المتطرفة   الجماعات  تبني

  تنظيم   وأعلن.  2020  فبراير  لندن  في  بيةاإلرها  المحيطة  للمالبسات   تقييم  2020

  في   اإلرهابية  الطعن  عملية  تبنيه  للتنظيم،  التابعة"  أعماق  وكالة"   عبر"  داعش"

ج  ،2020  فبراير  لندن   إلى   رسائل  في"  داعش"  تنظيم   إلى  لالنضمام  المتهم  رو 

بين  غير   وقتل"  اشهيد  "  بالموت   رغبته  عن  وأعرب   واتساب،  تطبيق  عبر  منه  مقر 

 .مالحظات  دفتر على كتابات  في نالمسلمي
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 اإلرهابية   التنظيمات تصنيف معايير - أوروبا في اإلرهاب مكافحة

 والجماعات   باألشخاص   قائمة  2001  ديسمبر  منذ   األوروبي  االتحاد   وضع

  11  هجمات   بعد   تقييدية  لتدابير  والخاضعة  إرهابية  أعمال  في  الضالعة  والكيانات 

  وكانت   ،CFSP  /  2001/931  المشترك  قفالمو  في  تحديدها  تم.  2001سبتمبر

 لألمم   التابع  األمن  مجلس  قرار  تنفيذ   أجل  من  تبنيها  تم  إضافية  إجراءات   هذه

  داخل   النشطة  والمجموعات   األشخاص   القائمة  تشمل.  (2001)   1373  المتحدة

 .أشهر 6 كل األقل وعلى ،بانتظام  مراجعته تتم. األوروبي االتحاد  وخارج

  قائمة   على  والكيانات  والجماعات  األشخاص  اجإدر  وإجراءات  معايير 

   اإلرهاب مكافحة - اإلرهاب

  األشخاص   إدراج  معايير  CFSP  /  2001/931  المشترك  الموقف  يضع

  ، األغراض   لهذه  إرهابية  أعماال    تشكل  التي  األعمال  ويحدد .  والكيانات   والجماعات 

 : كالتالي  تطبيقها الواجب  والتدابير اإلجراءات  ويحدد 

 . المالية واألصول األموال بتجميد   المتعلقة التدابير •

 . والقضائي الشرطي بالتعاون  المتعلقة التدابير •

 لتجميد   القائمة  هذه  في  المدرجة  والكيانات   والجماعات   األشخاص   يخضع

 بالتعاون  المتعلقة  المعززة  التدابير   عن  فضال    ،األخرى  المالية  واألصول  األموال

  على   2001/ 2580  المجلس  الئحة  تنص .  ائيةالجن  المسائل  في  والقضائي  الشرطي

  والجماعات   األشخاص   لهؤالء  األخرى  المالية  واألصول  األموال  جميع  تجميد 

 والموارد   المالية  واألصول  األموال  توفير  يمكن  ال  ،ذلك  إلى  باإلضافة.  والكيانات 

  من   خارجيون  إرهابيون  هؤالء  كل .  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  ،لهم  االقتصادية

 . األوروبي د االتحا

 إال  القائمة  في  المدرجة  والكيانات   األشخاص   من  الثانية  المجموعة  تخضع  ال

  كل .  الجنائية  المسائل  في  والقضائي  الشرطي  بالتعاون  المتعلقة  المعززة  للتدابير

 . األوروبي االتحاد  في  داخليون إرهابيون هؤالء

  د )االتحا  المجلس  والئحة  (2016/1693  (CFSP)  المجلس  قرار  يحدد 

  السفر   حظر  لفرض   األوروبي  لالتحاد   القانوني  اإلطار  2016/1686  األوروبي(

  أنهم   على  تحديدهم  تم  الذين  والكيانات   األفراد   على  األصول  وتجميد   األفراد   على

 . والقاعدة داعش بتنظيمي  مرتبطون

  من  وضعها  يتم  القائمة  أن   على  المشترك  الموقف  ينص   :اإلدراج   معايير 

ا   أن  إلى  تشير  دقيقة  معلومات    أو   قضائية  مختصة  سلطة  قبل  من  اتخاذه  تم  قد  قرار 

 قد .  المعني  الكيان  أو  المجموعة  أو  بالشخص   يتعلق  فيما  مماثلة  مختصة  سلطة

 : يلي بما القرار هذا يتعلق

  محاولة   أو  إرهابي  عمل  عن  القضائية  المالحقة  أو  التحقيقات   في  الشروع •
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 .العمل هذا مثل تسهيل أو تنفيذ 

 .األعمال هذه  من ألي إدانة •

ا  يمكن  األمن  مجلس  حدد   التي  والكيانات   والجماعات   األشخاص   إدراج  أيض 

  عليهم   عقوبات   بفرض   أمر  والذين  باإلرهاب   مرتبطة  أنها   على  المتحدة  لألمم  التابع

 . القائمة في

 فترات   على  القائمة  بمراجعة  المجلس  يقوم  :والشطب  اإلدراج  إجراءات

  يمكن   ،المنتظم  االستعراض   هذا  إلى  باإلضافة.  رأشه  6  كل  األقل  وعلى  منتظمة 

 األشخاص   شطب   أو  إدراج   بشأن  قرار  اعتماد   ،وقت   أي  في  ،للمجلس

 . والكيانات  والمجموعات 

 في  األشخاص   وكيانات   مجموعات   إدراج  يمكن  :الشطب  /  اإلدراج  اقتراح

 مكن ي.  الثالثة  الدول  أو  األعضاء  الدول  من  المقدمة   المقترحات   أساس  على  القائمة

  في   المدرجة  والكيانات   والمجموعات   األشخاص   قبل  من  الشطب   طلب   تقديم

  في  اإلدراج  اقترحت   التي  الثالثة  الدولة  قبل  من  أو  عضو  دولة  قبل  من  أو  ،القائمة

 .األصل

  مكافحة   بتدابير  المعني  العمل  فريق  يقوم  :العمل  فريق  قبل  من  الفحص

 في  إدراجها  بهدف  مات المعلو  وتقييم  بفحص   (COMET  عمل  )فريق  اإلرهاب 

 .المجلس إلى توصيات  يقدم  ثم.  وشطبها القائمة

 شخص  كل  إبالغ  يتم  ،اإلدراج  قرار   المجلس  يتخذ   أن  بعد   :إشعار  خطاب

  2001/ 2580  المجلس  الئحة  بموجب   التقييدية  للتدابير  خاضع  وكيان  ومجموعة

  في   إشعار  نشر  طريق  عن  أو  ،ذلك  أمكن  حيثما   ،إشعار  خطاب   طريق   عن  إما

 .الرسمية الجريدة

 الجريدة  في  تنشر  التي  القائمة  على  التغييرات   المجلس  يتبنى  :المجلس  موافقة

  بموجب   التقييدية  للتدابير  يخضع  وكيان  ومجموعة  شخص   لكل  بالنسبة.  الرسمية

 المجلس  يقدم  ،المالية(  واألصول  األموال  )تجميد   2580/2001  المجلس  الئحة

ا  .اإلدراج  معايير استيفاء ةكيفي   يوضح باألسباب  بيان ا أيض 

 لألشخاص   يمكن  :مدرج  كيان  أو  مجموعة  أو  لشخص  المفتوحة  الخيارات 

 : القائمة  في المدرجة والكيانات  والمجموعات 

 .الداعمة الوثائق أساس على القضية في النظر  بإعادة المجلس مطالبة •

 . الوطنية اإلجراءات  وفق المختصة الوطنية السلطة قرار في الطعن •

 رقم   المجلس  الئحة  بموجب   تقييدية  إلجراءات   الخضوع  لةحا  في •

 .العامة المحكمة أمام المجلس قرار في الطعن ،2001/ 2580

 إرهابية  كمنظمة " الرمادية الذئاب"  وإدراج األوروبي البرلمان

  الذئاب "  تنظيم  بوضع  2021  يونيو  7  في  األوروبي   البرلمان  أوصى
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  واستند . اإلرهابية للمنظمات  األوروبي تحاد اال قائمة على لتركيا الموالي" الرمادية

  وأن .  المتطرفة  اليمينية  القومية   األفكار  وينشر  يحمل  التنظيم  أن  على  القرار

 العنف  حوادث   وتنامي.  تركيا   من  مباشرة  تأتي  بأوامر  اسياسي    تتحرك  المنظمة

 في األكراد  المتظاهرين التنظيم استهدف 2020 يوليو في المثال سبيل على للتنظيم

  الجالية   استهداف  تم  2020  أكتوبر  وفي.  والحجارة  النارية  بالمفرقعات   النمسا

"    التركية  الصحافية  وتقول.  لها  تذكاري  نصب   تحطيم  وتم  فرنسا  في  األرمنية

  االتحاد   دول  من  العديد   فيه   تحاول  وقت   في  الخطوة  هذه  تأتي"  رتانأ  نزالن

  التركي   الرئيس  سلطة  من  جزء    اتعتبره  التي  الحركة  في  قيقالتد   زيادة  األوروبي

 مؤسسة   فيها  تربط  التي  األولى   المرة  وهي  ،الخارج  في  أردوغان  طيب   رجب 

 .باإلرهاب  الرمادية الذئاب  األوروبي لالتحاد  تابعة

   اإلرهاب مكافحة  - هللا حزب وحظر ألمانيا

 كـ  وصنفته  اللبناني  هللا  حزب   2020  أبريل  30  في  األلمانية  السلطات   حظرت 

  ألنه   الحظر  أسباب   وجاءت .  ألمانيا  في  نشاطاته  جميع  ومنعت "  إرهابية  ةمنظم"

 عقيدة   الحزب   يعتنق  كذلك.  ألمانيا  في  والديمقراطي  الدستوري  للنظام  اتهديد    يشكل

  كذلك .  ألمانيا  في  الخصوم  ضد   اإلرهابية  الوسائل  ويستخدم  متطرفة،  أيديولوجية

 هجمات   لشن  الحزب   وتخطيط  القانون  عليها  يعاقب   التي  الحزب   أنشطة  تنامي

  واستخدامها   رسمي  غير  بأسلوب   األموال  وجمع  األلمانية  األراضي  على  إرهابية

 الداخلية   وزير  باسم  المتحدث "  ألتر  ستيف"  يقول.  إرهابية  أنشطة  تمويل  في

  حظر   أكد "  الداخلية  وزير  أن  ،2020  أبريل  في"  زيهوفر   هورست "   األلمانية

 أوقات   في  حتى"   :وأضاف  ،"ألمانيا   في  عيةالشي  اإلرهابية  هللا  حزب   منظمة

 ". اإلجراءات  اتخاذ  على قادرة القانون سيادة األزمات،

   اإلرهاب مكافحة - الهوية جيل وحل فرنسا

"  الهوية  جيل"  مجموعة  حل  2021  مارس  3  في  الفرنسية  الحكومة  أعلنت 

 تمييز وال  العنصرية  على  تحرض   الحركة  أن  على  القرار  واستند   المتطرفة  اليمينية

 مع   روابطها  كذلك.  ديانتهم  أو  عرقهم  وأ  صولهمأ  بسبب   والعنف  والكراهية

  ا دعم    الحركة  منها  تتلقى  التي   وأوروبا  فرنسا  في  المتطرف   اليمين  جماعات 

. خاصة  ميليشيا  اعتبارها  يمكن  العسكري  وتنظيمها  لتركيبتها  اووفق  .  لوجيستيا

  الصغيرة   المجموعة  ات تحرك   تعتبر  أن  يمكن  الداخلي،  األمن  قانون  وحسب 

  من   مجموعة  أو  شخص   ضد   العنف  أو  الكراهية  أو   التمييز  على  اتحريض  "

  الفرنسي   الداخلية  وزير"  دارمانان   جيرالد "    وصرح".  أصولهم  بسبب   األشخاص 

  في   الصغيرة  المجموعة  هذه  بها  قامت   للمهاجرين  مناهضة  عملية   بعد "  صدم"  نهأ

  الكراهية   إثارة "  بتهمة  أولي   تحقيق  فتح  إلى  وأدت   الفرنسية  ةالبيريني  جبال

 ".عام  مكان في العنصرية
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  اإلرهاب مكافحة - اإلخوان وحظر النمسا

  المسلمين  اإلخوان  تنظيم  2021  يوليو  13  في  النمساوي  البرلمان  حظر

  السياسية   الشعارات   كافة  حظر  كذلك  سياسي  عمل  أي  ممارسة  من  ومنعهم

  اإلرهابية   الكيانات   أنشطة  لحظر  النمسا  جهود   لتعزيز  ،بالتنظيم  الخاصة  واألعالم

 للمتطرفين   حاضنة  بيئة  يمثل  التنظيم  أن  هي  القرار  ومسببات .  مموليها  ومالحقة

  شبكة   واستغالل  مواز  مجتمع  وخلق  الديني  والتشدد   الكراهية  خطاب   وتشجع

 . األغراض  هذه في اإلنترنت 

 تراتيجيات ساال  - األوروبي تحاداال داخل نترنتاإل على اإلرهاب مكافحة

  المعالم  واضحة  أداة  االجتماعي  التواصل  وسائل  ومختلف   نترنت إلا  أصبحت 

 كثفت   وقد   ،ومتطرفة  رهابيةإ  بأعمال  القيام   على  التحريض و  الدعاية  رنش  في

  على  واإلرهابي المتطرف المحتوى  محاربة وتدابير إجراءات  من الدول من العديد 

  قدرتها   خالل  من  المتطرفة،  مات التنظي  تفرضه  أصبحت   متصاعد   كتهديد   اإلنترنت 

 .المتطورة التكنولوجيات  مجال في الحاصلة التغيرات  مواكبة على

 اإلرهاب  مكافحة  - إرهابية ألغراض نترنتاإل استخدام

  المخدرات  بمكافحة  المعني   المتحدة  األمم  مكتب   بها  قام  دراسة  كشفت 

  مكافحة   تدابير  بتنفيذ   المعنية  المتحدة  األمم  فرقة  مع   بالتعاونو   ،الجريمةو

 : في  ثلم يت رهابيةإ ألغراض  نترنت اإل استخدام أن ،اإلرهاب 

  الدعاية   تتخذ   ما  وعادة.  دعايتهم  ل بَث    اإلنترنت   اإلرهابيون  يستخدم  :الدعاية

  أو   تعاليم  تحمل  متعددة  وسائط  عبر  تسويق  أو  اإلرهابية  لألنشطة  اتصاالت   شكل

  أو   لها  المبررات   تسوق  أو  ابيةاإلره  لألنشطة  شروحات   تقدم   أو  عملية،  إرشادات 

  الرسائل   االتصاالت،  هذه  تتضمنه  أن  يمكن  ما  بين  ومن .  بها  القيام  على  تشجع

  والمرئية،   الصوتية   والملفات   والمجالت   اإليضاحية،   والعروض   االفتراضية،

 . معها المتعاطفون يصممها أو اإلرهابية التنظيمات  تصممها  التي الفيديو وألعاب 

 المتطرف   الخطاب   لنشر  وسيلة  باعتبارها  نترنت اإل   استخدام  مكني  :التجنيد  -

  الدعاية   مع  يتجاوبون  بمن  عالقات   إلقامة  اأيض    بل  فحسب،  ضمنه  تندرج  التي

  مواد   استخدام   على   امتزايد    إقباال    اإلرهابية  التنظيمات   وتقبل .  منهم  الدعم  والتماس

  وروابط   سر  بكلمات   المحمية  المواقع  مثل  منصات   عبر  توزع  التي  الدعاية

  وسيلة   باعتبارها  لقيود   إليها  الدخول  يخضع  التي  الدردشة  روابط  مجموعات 

 . السري للتجنيد 

  أجل   من  الدعاية  اإلرهابيين  استخدام  تعتبر  الدول  من  لعديد ا  :التحريض  -

 اعدد    تتيح  نترنت اإل  فشبكة.  للقانون  امخالف    اأمر    إرهابية  أعمال  على  التحريض 

  اعتبارها   يمكن   محتويات   وتوزيع  وتحرير   لتحميل   رص والف  المواد   من  اوفير  

 .بها القيام على  اتحريض   أو إرهابية ألعمال اتمجيد  
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  وتقديم   االجتماعي  التواصل  وسائط  مراقبة  على  اإلنتربول  جهاز  يعمل

 المعونة 

.  نترنت اإل  على  واإلرهاب   والتطرف  الدعاية  من  الحد   سبيل  في  األوروبية

 : التالي في  لإلنتربول الرسمي وقعالم ذكره ما حسب  ذلك ويكون
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 والشهود المشبوهين هوية تحديد -

 التواصل   لشبكات   اإلرهابيين   استخدام  بتحليل  اإلنتربول  جهاز  يقوم

  إطار   في  األنشطة  هذه  عن   الكشف  جهود   تعزيز  أجل  من  وذلك  االجتماعي،

  هاز الج  فتش  المثال،  سبيل  ى وعل.  اإلرهاب   بمكافحة  المتصلة   الوطنية   التحقيقات 

  في   حصل  ما   غرار  على  محتملين   شهود   عن  ابحث    االجتماعي  التواصل  شبكات 

 . 2017 عام في المتحدة المملكة في لندن جسر على وقع الذي االعتداء أعقاب 

  على   اإلرهاب  مكافحة  في  نتربولواإل  األوروبية  الدول  بين  والتنسيق  التعاون

 نترنت اإل

  أجل  من  الوجه  سمات   تحديد   جياتكنولو   استخدام  سبل  اأيض    الجهاز  ويستكشف

 هذه  وتوفر.  المجال  هذا  في  األعضاء  البلدان  تجريها  التي  التحقيقات   دعم

  اإلرهابيين   كشف  أجل  من  ومقارنتها  البيانات   لتعميم  جديدة  إمكانات   التكنولوجيا

  في   يظهرون  قد   الذي  واألفراد   األهمية،  ذوي  الهوية  مجهولي  واألشخاص 

 . االجتماعي التواصل شبكات  في منشورات 

  التحقيقات مجال  في  والموارد التدريب -

  لمكافحة   المتحدة  األمم  مركز  مع  المشترك  األول  اإلنتربول   مشروع  إطار  في

  رئيسية   مجاالت   أربعة  تشمل  للمحققين  موجهة  عمل  حلقات   تنظيم   تم  اإلرهاب،

 : هي

 .اإلنترنت  على باإلرهاب  المتصلة األنشطة كشف •

 . اإللكترونية األدلة جمع •

 أجهزة   بين  التعاون  إطار  في  الحدود   عبر  اإللكترونية  األدلة  طلب  •

 .الشرطة

  إنفاذ   أجهزة  تجريها  التي  بالتحقيقات   للنهوض   الخاص   القطاع  مع  التعاون •

 . القانون

  المشاركين   وعي  تعزيز  في  عام  بشكل  اأيض    ساعدت   هذه  العمل  وحلقات 

 . األجانب   اإلرهابيين المقاتلين بظاهرة

  لمكافحة   المتحدة  األمم  ومركز  اإلنتربول   أصدر  العمل،  لحلقات   وكتكملة

  Using  Internet  and  Social  Media  بعنوان  اك تيب    مشترك،  بشكل  اإلرهاب،

for  Counter-  Terrorism  Investigations  وشبكات   اإلنترنت   استخدام 

 الكتيب   ويزود .  اإلرهاب   بمكافحة   المتصلة  التحقيقات   في  االجتماعي  التواصل

 المفيدة   اإللكترونية  األدلة  الستخراج   السبل  أفضل  عن  عملية  بإرشادات   ينالمحقق

  من   الدولية،  الحدود   عبر  ت حال  ما  اغالب    التي  األدلة  هذه   وحفظ  وجمع  للتحقيقات 

 .القضائية والمالحقات  التحقيقات  نجاح في اإلسهام أجل

  نترنت اإل  على  رهابي اإل   المحتوى  محاربة   في  األوروبي  االتحاد  استراتيجية 
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 اإلرهاب  مكافحة-

  ثر إ  الفيديو  عبر  2020  نوفمبر  10  في  مصغرة  أوروبية   قمة  عقدت 

  الفرنسي   الرئيس  شدد   وقد .  والنمسا  فرنسا  استهدفت   التي  اإلرهابية  االعتداءات 

  في "  ومنسق  سريع  رد   إلى "  األوروبية  الدول  حاجة  على  ماكرون  إيمانويل

  تطوير "   اخصوص    يشمل  أن  يجب   لرد ا  هذا نإ  :وأضاف.  اإلرهابي  التهديد   مواجهة

  عن   فضال  "  العقابية  السياسات   وتعزيز  المعلومات   وتبادل  المشتركة  البيانات   قواعد 

".  وصارم  كامل  شكل  في"  أوروبا  اتخذتها  أن  سبق  التي"  التدابير  مجموعة  تنفيذ "

  قصر   في  احاضر    كان  الذي  كورتز  سيباستيان  النمساوي   المستشار  القمة  وجمعت 

  إلى   إضافة  برلين  من  ميركل  أنغيال  األلمانية  والمستشارة  ماكرون،  مع  اإلليزيه

 شارل   األوروبي  المجلس  ورئيس  الهاي  من  روتي  مارك  الهولندي  الوزراء  رئيس

 .بروكسل من الين دير فون أورسوال األوروبية المفوضية ورئيسة ميشال

  2020  نوفمبر  13  في  والعشرون  السبع  األوروبي   االتحاد   دول  وأعلنت 

  أجل   من  أوروبية  تشريعات   وإقرار  لالتحاد   الخارجية  الحدود   أمن  تعزيز  عزمها

  للشؤون   األوروبية   المفوضة   ودعت .  اإلنترنت   على"  اإلرهابي  المحتوى"  إزالة

 الداخلية

 األعضاء  الدول  يوهانسون  ييلفا  الداخلية  للشؤون  األوروبية  المفوضة  ودعت 

  والتوجيه   للمعلومات   شينغن  نظام  لمث  ا،حالي    المتاحة  األدوات   استخدام"  إلى

  التدقيق   عمليات   أهمية  على   وشددت ".  النارية   باألسلحة  الخاص   األوروبي

  أجرتها   بدراسة  مستشهدة  األوروبي،  لالتحاد   الخارجية  الحدود   عند   المنهجية

  والتي   2019  العام  في  )فرونتكس(  والسواحل  الحدود   لحرس  األوروبية  الوكالة

  محاربة .  األصول  وفق   تسجيلهم  يتم  لم  شينغن  منطقة  ون يدخل  ممن  % 22  بأن  تفيد 

 . والمعايير التحديات  أوروبا داخل ،نترنت اإل  على والكراهية المتطرف الخطاب 

  اتفاق "  إلى  األوروبي  المجلس  عن  وممثلون  األوروبي  البرلمان  وتوص ل

  شركات   يلزم  الذي  المقترح  القانون  مشروع  بشأن  2020ديسمبر  12  في"  مؤقت 

  وتشمل .  نشره  من  ساعة  تتجاوز   ال  مد ة  في  اإلرهابي  المحتوى  بإزالة  ت اإلنترن

  تحرض   التي  الفيديو  مقاطع  أو  الصوتية  التسجيالت   اإلنترنت،  في  النشر  مضامين

  ويندرج   إرهابية،  جرائم  الرتكاب   تسهيالت   توفر  أو  إرهابية   جرائم  ارتكاب   على

 ألغراض   نارية،  ةوأسلح  متفجرات   لصنع  التعليمية   الطرق  اإلطار  هذا  داخل

  أوامر  إصدار   في  الحق  الوطنية   للسلطات   سيكون"  االتفاق  بموجب .  إرهابية

  البالغ   األعضاء  الدول  جميع  في  إليه   الوصول  تعطيل  أو  المحتوى  إلزالة  للمنص ات 

 سيضطر"و  اإلزالة  أمر  تلقيهم   بعد   واحدة  ساعة  غضون  في"  دولة   27  عددها

ا  ظلونسي  لكن  األمر  تنفيذ   إلى  الخدمة  مقدمو   المواد   إزالة  كيفية  تقرير  في   أحرار 

 ". المحظورة
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 نشر   معالجة  بشأن  الئحة  2021  مارس  16  في  األوروبي  المجلس  اعتمد 

 منع   إلى  الجديدة،  اآللية   وتهدف.  ومحاربته  اإلنترنت   على  اإلرهابي  المحتوى

. العنف  على  والتحريض   والتجنيد   للتطرف  اإلنترنت   استخدام  من  اإلرهابيين

 اإلنترنت   على"  اإلرهابي"  للمحتوى  السريعة  اإلزالة  هو  التشريع  نم  الهدف

  القواعد   ستنطبق  الغرض   لهذا.  األعضاء  الدول  لجميع  واحدة  مشتركة  أداة  وإنشاء

 األوروبي،  االتحاد   داخل  خدمات   يقدمون  الذين  االستضافة  خدمات   مقدمي  على

 الجديدة   اللوائح  تنص   كما.  ال أم  األعضاء  الدول  في  الرئيسية  مؤسستهم  كانت   سواء

 الكامل  االحترام  أجل  من"   اإلرهابي  للمحتوى  وواضح  موحد   تعريف  اعتماد   على

  أوامر  إصدار   في  الحق  الوطنية  للسلطات   سيكون  وبموجبها  ،"األساسية  للحقوق

  البالغ   األعضاء  الدول  جميع  في  إليه   الوصول  تعطيل  أو  المحتوى  إلزالة  للمنص ات 

 سيضطر"و  اإلزالة  أمر  تلقيهم   بعد   واحدة  اعةس  غضون  في"  دولة  27  عددها

ا  سيظلون  لكن  األمر  تنفيذ   إلى  الخدمة  مقدمو   المواد   إزالة  كيفية  تقرير  في   أحرار 

 ". المحظورة

  المحتوى   لمحاربة  الجديدة  األوروبية  القواعد   2021  يونيو  7  يوم  دخلت  وقد 

  المفوضية   ت وأعلن.  التنفيذ   حيز  اإلنترنت   شبكة  عبر   الكراهية   وخطاب   اإلرهابي

 أي   بحذف  اإلنترنت   وشركات   التواصل  منصات   تلزم  القواعد   هذه  أن  األوروبية

  المفوضية   وأشارت .  نشره  من   فقط   واحدة  ساعة   خالل  إرهابي  طابع  ذي  محتوى

  على   إضافية  خطوة  تعتبر  الجديدة  القواعد   أن  إلى  الشأن،  بهذا  عنها  صادر  بيان  في

  التوعية   عوامل  من  اأساسي    وعامال    طرفةالمت  األيديولوجيا  انتشار  محاربة  طريق

  األوروبي   التنفيذي  الجهاز  وأكد .  والتطرف  اإلنترنت   عبر   الهجمات   ضد   والوقاية

 وسهولة   التعبير  حرية  بشأن  حقيقية  ضمانات   على  تحتوي  الجديدة  القواعد   أن  على

 . المعلومة نقل

 التقييم
 اإلرهاب   ةمكافح  مجال  في  األوروبي  االتحاد   وتدابير  إجراءات   تشمل

 الحدود   على  الشبكات   تعزيز  ،المعلومات   تبادل  تعزيز  على  العنيف  والتطرف

  ه رقمن  النارية،  األسلحة  ضوابط  تحسين  اإلنترنت،  على  التطرف  منع  ،الخارجية

 استخدام   تنسيق  اإلرهاب،  تمويل  قطع  اإلرهابية،   الجرائم  تجريم  ،القضائي  التعاون

  االتحاد   في  األعضاء  غير  الدول  مع  ن التعاو  وتعزيز  جوا  المسافرين  بيانات 

 . األوروبي

 على   وتعتمد .  الكراهية  خطاب   لمواجهة  متعددة  بطرق  األوروبية  الدول  تعمل

 الدول  مع  التعاون  على  يركز  الذي  المجال  هذا  في  واإلنترنت   اإلعالم  قسم

 قيود   ووضع  المتطرفة  والممارسات   القوانين  ومراجعة  وتقييم  إعداد   في  األعضاء

  يشكلها   التي  والمخاطر  الكراهية  بخطاب   الوعي  وزيادة  المتطرف  حتوىالم  على
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 . الكراهية خطاب  قبول مستويات  لتقليل ،األفراد  على

  المالي  للنظام   كبير  قلق  مصدر  اإلرهاب   وتمويل   األموال  غسيل  مخاطر   تشكل

  لمكافحة   قواعد   األوروبي  االتحاد   ولدى  مواطنيه،  وأمن  األوروبي  االتحاد   في

  المشروعة   غير  األموال  إخفاء  الصعب   من  القواعد   هذه  تجعل.  والاألم   غسيل

  اإلرهابية   التنظيمات   على  الرقابة  وتعزز  ،الوهمية  الشركات   من   طبقات   تحت 

  إلى   الوصول  وتحسن  المالي  اإلشراف  سلطات   دور  تعزز  أنها  كما.  الخطرة

 .وتبادلها المعلومات 

 رض،األ  على  يجري  ما   على  العولمة  زمن  في  القومي  مناأل  تهديدات   تعد   لم

  االستخبارات   وكالة  دفع  وهذا  العنكبوتية،  الشبكة  على  ونشاطات   هجمات   بقدر

  ة رقمي  وحدات   باستحداث   ،األوروبية  المفوضية  وكذلك  والبنتاغون  المركزية،

 . القومي مناأل لحماية  لكترونية،اإل الهجمات  لردع

  مدى   التهديدات   حوتوض  متنامية،  إرهابية   تهديدات   األوروبي  االتحاد   يواجه 

 هجمات   تنفيذ   في  اإلرهابية   والكيانات   التنظيمات   استراتيجيات   في  الواضح  التحول

  تواجه   كبيرة  تحديات   تشكل  التي  المنفردة  الذئاب   مخاطر  عن  فضال  .  إرهابية

  تعزيز   في  األوروبي  االتحاد   يستمر .  فيه  األعضاء  والدول  األوروبي  االتحاد 

.  اإلرهاب   مكافحة  بهدف  والكيانات   األشخاص   ضد   الموجهة  واإلجراءات   التدابير

  تنطبق   التي  والكيانات   والمجموعات   باألشخاص   قائمة  األوروبي  االتحاد   واعتمد 

 . األوروبية المفوضية الئحة  عليها

  على   والتنظيمات   ص األشخا  إلدراج  معايير   عدة  على  األوروبي   االتحاد   يعتمد 

  األعمال   تسهيل  أو   تنفيذ   حاولة م   أو  التخطيط   أو  المشاركة  منها  اإلرهاب   قائمة

  في   اإلرهاب   قوائم  على   المدرجة  والكيانات   والتنظيمات   األفراد   يخضع.  اإلرهابية

  تعزيز   عبر  لهم  األمنية  المالحقات   وتكثيف  واألصول  األموال  لتجميد   أوروبا

 . االتحاد  دول  بين الجنائية المسائل في والقضائي الشرطي التعاون

  على  المدرجة  والكيانات   والتنظيمات   األفراد   قائمة  األوروبي  االتحاد   يراجع

  تلك   على  وبناء  .  أشهر  (6)   كل  األقل  وعلى  منتظمة  فترات   على  اإلرهاب   قوائم

  األشخاص   شطب   أو  إدراج  االتحاد   يقرر  والفحص   ت والتقييما  المراجعات 

  والمجموعات   لألشخاص   األوروبي  االتحاد   يتيح  .والكيانات   والمجموعات 

  اإلدراج   في  النظر  بإعادة  المجلس   المطالبة  اإلرهاب   قوائم  على  رجةالمد   والكيانات 

 .العدل محكمة أمام والطعن

  لمسألة  اكبير    ا اهتمام    تولي  أن  األوروبية   الدول  على  الملزم  من  أصبح

 النشاط   تجليات   أحد   اعتباراها  على  ،نترنت اإل  على   رهابيواإل  المتطرف  المحتوى

  تطوير   فإن  اإلرهابي،  للمحتوى  لنسبةوبا.  العالم  في  المتطور  رهابياإل

  مصدر  من  اجد    كبير  أساس  على  يبنى  أن  يجب   لمحاربته  الالزمة  التكنولوجيات 
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  اآللي   التعلم  يحقق  ا،وعموم  .  االجتماعي  التواصل  وسائل   أي  نفسه  المحتوى

 واسعة   مجموعة  في  التنبؤات   دقة  في  ويتقدمان  واعدة  نتائج  االصطناعي  والذكاء

  االستخدام   أن  كما.  نترنت اإل   على  رهابياإل  المحتوى  على  بيقالتط   مجاالت   من

 مخاطر   من  التخفيف  إلى  يحتاج   رهابي اإل  للمحتوى  التصفية  لخوارزميات   العملي

  المخاطر   وتقييم  الحوكمة  وتكون.  التعبير  حرية  مثل  األساسية  الحقوق  انتهاك

 .مهمة التكنولوجيا  هذه استخدام حول وضعت  التي والضمانات 

  حقوق   تهدد   التي  للمخاطر  ةكاف  فهم  على  تركز  أن  األوروبية  الدول  لىع  لذلك

  اإلزالة   أوامر  تسييس  عدم  تنفذها،  التي  بالتدابير  المرتبطة  التعبير  وحرية  اإلنسان

  واضح   فهم  األوروبي،  االتحاد   دول  بقية  على  الوطني  الخطاب   معايير  فرض   أو

  لحذف   األوروبي  االتحاد   ئحةال  في  محدد   هو  كما  اإلزالة  أوامر  عتبة  لدقة  وموحد 

 . المتطرف المحتوى
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  الجماعات أبرز - أوروبا داخل من التطرف محاربة

 والمعالجات المتطرفة
 

 المتطرفة للجماعات  الخارجي التمويل  تحديات   - ألمانيا 
  وأبرزها   السياسي   اإلسالم  جماعات   ودولية  قليميةإ  سياسية  طرافأ  ترعى 

  خطورة   ذلك  ويمثل  والهوية،  الفكر  متشابهة  مات تنظي  من   عنها  ينبثق  وما  اإلخوان

  ذات   وثقافية  دينية  لمؤسسات   الم حتضن  األلماني  النظام  وسالمة  أوروبا  أمن  على

 التركي   االتحاد   مثل  أردوغان  طيب   رجب   التركي  الرئيس  بحكومة  وثيق  ارتباط

 قائمة  إلى  المساجد   وتنضم  ،غوروش  ومللي  )ديتيب(  الدينية  للشؤون  اإلسالمي

  جديدة  مساجد   تشييد   عبر  برلين  في  اختراقها  تركيا  تحاول   التي  الدينية  يانات الك

 .عليها  القائمين األئمة ورعاية

 ألمانيا  في التطرف جمعيات تمويل

  تمويل   عن  تكشف  )وثائق  بـ  المعنون  تقريره  في  نيوز  سكاي  موقع  كشف

  ويل تم   تستخدم  نهاأ  2020  يوليو  27  في  ألمانيا(  في  ةمشبوه   قطرية  جمعيات 

 نحو   اإلخوان  مخطط  نشر  أجل  من  ألمانيا  في  اإلخوان  لجماعة  التابعة  المراكز

 . الخاصة ألجندتها وفق ا ديني حكم عبر العالم قيادة

  يورو   مليون  72  حوالي  أنفقت   الخيرية  قطر  جمعية  أن  إلى  التقرير  وأشار

  دعمت  كما  ألمانيا،  في  اإلخوان   لجماعة  تابع  ديني  ومركز  مسجد   140  على

 ألف   300و   مليون  بحوالي  شتوتغارت   مدينة  في  لإلخوان  دينية  لجمعية  وعمشر

 لغزو   الداعية  القرضاوي  يوسف  كتب   على  تعتمد   الجمعية  هذه  أن  إلى  الفتة  يورو،

 . منهجها إلى الدعوة في أساسية كمادة أوروبا

  300  ومنحت   لإلسالم،  ميونخ  منتدى  في  يورو  ألف  96  الخيرية  قطر  ودفعت 

  يورو   ألف  400  تقديم  جانب   إلى  بألمانيا،  مدينة  في  المساجد   ألحد   يورو  ألف

  جمعية   لصالح  يورو  ألف  400و  مليون  4  وإنفاق  برلين،  في  السالم  دار  لمسجد 

 المدفوعات   أن  إلى  أشار  الذي   نيوز  سكاي  لموقع  وفق ا  برلين،  العاصمة  في  دينية

 . 2016 في إنفاقهم وتم  يورو مليون 5 بلغت  المذكورة األربع للجهات 

  النهاية   في  يخدم  بما  ألمانيا   بداخل  اإلخوان  جماعة  نفوذ   في  تنامي ا  هذا  ويعد 

 يعرض   وكذلك  األوروبي  االتحاد   أمن  ويهدد   المنطقة  في  أيدلوجي ا  الشركاء  مصالح

  بعض   من  والتمييز  لالضطهاد   المتطرفة  للجماعات   المنتمين  غير  المسلمين

 . محتمل خطورة مصدر كونهم المواطنين

 التركية  االستخبارات ومواجهة  ألمانيا في إلرهابا مكافحة 

 رجب   التركي  الرئيس  إن  :2020  يونيو  في  اإلخبارية  نيوز  سكاي  شبكة  تقول
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وجت   بالبالد،  معارضيه  على  للتجسس  ألمانيا  مساجد   يستخدم  أردوغان  طيب   ور 

  حول   (ZDF)  تدعى  ألمانية   قناة  قدمته  استقصائي  تحقيق من  كجزء  المعلومات   هذه

 . ببرلين  أردوغان نفوذ 

  16  في  يقعون  مسجد   900  إدارة   على  تشرف  )ديتيب(  أن  إلى  الشبكة  وتشير

  لهذه   األئمة  تعيين  عن  المسؤولة  هي  التركية  االستخبارات   وأن  بألمانيا،  والية

  من   تتم  التي  التجسس  عمليات   وأن  ألردوغان،  الداعمة  الشخصيات   من  المساجد 

  مباشر   بتعاون  تكون  )ديتيب(  تديرها  التي  نيةالدي  والمراكز  بالمساجد   العاملين  قبل

  وفق ا   ألمانيا،  في  للتجسس  بشبكة  العاملين  عدد   وبلغ  التركية،  االستخبارات   مع

 . شخص  8000 نحو االستقصائي، التحقيق لمعلومات 

  قبل   من  تهديدهم  جرى  ألردوغان  لمعارضين  شهادات   إلى  التحقيق  ويلفت 

  األلمانية   السياسية  أعربت   كما  التركي،  رئيسال  انتقاد   في  االستمرار  حال  في  األئمة

  تخوفها   عن  داجدلين  سيفيم  بالبوندستاج،  اليسار  حزب   وعضوة  التركي  األصل  ذو

  األلمانية   الحكومة  مطالبة  أردوغان،   لصالح  برلين  في  تدار  تجسس  شبكات   من

 . المجتمع تهديد  على  التركي للرئيس الم شجعة السياسات  تجاه الحذر بتوخي

 المتطرفة  اناتالكي حظر

  بتحولها   تشتبه  التي  الدينية   المواقع  ضد   وتقصي  تفتيش  حمالت   ألمانيا  تشن

 المصدر،  ومجهولة  خفية  لتمويالت   مشبوهة  عمليات   رةاإد   أو  للتطرف  نشر  لمركز

 مسجد   لمداهمة  شرطي  150  من  أمنية  حملة  السلطات   شكلت   2020  أكتوبر  وفي

  انتشار   خالل   التبرع  عمليات   طالت   مالية   شبهات   في  للتحقيق  برلين  في   موالنا

  نشرته   لتقرير  وفق ا  يورو،  لفأ  70  نحو  المبالغ  قيمة  ووصلت   كورونا،  فيروس

.. بأحذيتهم  برلين  مساجد   أقدم   يقتحمون  ألمانيا  اشرطي    150)   بعنوان  اليوم  روسيا

 . (!تدين وتركيا

  ن برلي  بالعاصمة  كروزبرج  بمنطقة  آخرين  متجرين  داهمت   األمنية  الحملة  نإ

 إلى   باإلضافة  الوثائق،  وبعض   يورو  7000  قيمته  بهما   مالي  مبلغ  وصادرت 

  المتجرين   هذين  على  القائمين  أن  السلطات   وتعتقد   أشخاص   ثالثة  احتجاز

  مشتركة   عملية  وأنها   موالنا،  بمسجد   بهم   بالمشتبه  عالقة  على   عليهم   والمقبوض 

 . كورونا بتبرعات  التالعب  خاللها جرى

  في   المشبوهة  والتمويالت   إيران  جمعيات   لملف  أمني   حسم   2020  العام  شهد 

 مسجد ا   30  الشرطة  داهمت   مايو  وفي  هللا،  حزب   لجماعة  برلين  حظر  بعد   البالد 

ا  يء الش  ذات   وهو  ،لبنان  في   الحزب   لعناصر  األموال  جمع  بشبهة  اديني    ومركز 

 بعةتا مساجد  إلى إضافة السلطات، قبل من غلقه قبل المصطفى مركز به اتهم الذي

 .ودورتموند  ومونستر  برلين العاصمة في إليران

ا   2021  فبراير  في  األلمانية  الحكومة  وأصدرت    الجهاد  جماعة  ضد   حظر 
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 المتطرفة  البؤر  من  الجماعة  وتعد   برلين(،  )توحيد   بـ  والمعروفة  ببرلين  السلفية

 قوات   شنت   ذلك  خلفية  وعلى  المتطرفة،  واأليدلوجية  داعش  بتنظيم  العالقة  ذات 

  عناصر   ضد   وبراندنبورغ  برلين  في  مداهمات   2021  فبراير  25  في  رطةالش

 .(DW) لشبكة وفق ا  بهم، مشتبه وجمعيات 

 الدينية  للمؤسسات الخارجي التمويل

  من  تحفظ ا  ألمانيا   في  والثقافية  الدينية  المؤسسات   تجاه   أردوغان  نفوذ   يتسبب 

  حزب   عن  أللمانيةا  النائبة  قالت   إذ   اإلعالمية،  والكيانات   األحزاب   بعض   قبل

  هي   أردوغان  من  المدعومة  الشبكة  إن  :2020 أكتوبر في  داجديلين،  سيفيم  اليسار،

  الدعم   تقديم  من  بدال    تفكيكها  الحكومة  على  ويجب   البالد   أمن  تهدد   متطرفة  شبكة

  التركي   اإلسالمي  لالتحاد   التركية  الحكومة  من  المدفوعة  التمويالت   رافضة  لها،

  بعنوان  2020  نوفمبر  17  في نيوز سكاي شبكة نشرتها حات لتصري وفق ا )ديتيب(،

 . (وجاسوسية إرهاب ..  الغرب  في األتراك )األئمة

  اإلنفاق   وجعل  للمساجد   الخارجي  التمويل  لوقف  اقتراحات   ألمانيا  تناقش

ا  الستغالل   منع ا  األلمان  غير  لتبرعات   الحاجة  دون  فقط  الداخل  أموال  على  مقتصر 

  الساسة  يراجع  ولذلك  التجسس،  أو  المتشددة  لوجيات ويد األ  رنش  في  الدينية  المنابر

 .الخارجي التمويل من يحد  المساجد  لضريبة قانون مشروع

  ينس  المسيحي،  الديمقراطي  االتحاد   وعضو  األلماني  الصحة  وزير  ويقول

  تعتبر   هان وبك   يرتبط  أن  البد   الدينية  والجمعيات   للمساجد   الدعم  تقديم  إن  :شبان 

  منفصل،   عربي  مجتمع  أو  البالد   في  تركية  جالية  مجرد   أم  ألمانيا  من  اجزء    نفسها

 .للمساجد  الخارج تمويالت  منع في بالصرامة بالده مطالب ا

 بالده  أن  من  لدوتشيه،  طبق ا  ،2020  نوفمبر  12  في  األلماني  الوزير  وحذر

  مع   التعامل  في  الخاطئة  السياسات   بسبب   اإلسالموية  لنمو   خصبة  اأرض    أصبحت 

  جهات  من اعتمادهم وليس  بنفسها لألئمة برلين تدريب  ضرورة على وشدد الملف،

 . عدمه من األخرى األديان ازدراء أو العنصرية يؤيدون كانوا ما إذا لتتأكد  أخرى

 ألمانيا  في اإلرهاب مكافحة لسياسات تقييم

  (The  institute  of  world  politics)  الدولية  السياسات   معهد   يقول 

 المراكز  وتمويل  المساجد   استخدمت   تركيا  إن  2021  يناير  في  دراسة  في  بواشنطن

  الهوية   لتأصيل  مدخل  هم  خاللها   من  المدربين   األئمة  وأن  بألمانيا،  للنفاذ   الدينية

  عمليات   ظل  في  واألمني  المجتمعي  الترابط  على  سيؤثر  ما  برلين  في  التركية

 برنامج   تبني  إلى  األلمانية  الحكومة  تحتاج.  أردوغان  يقودها  مشبوهة  تجسس

 تحول  لتفادي  الدينية  والمراكز  بالمساجد   التركية  االستخبارات   نفوذ   لتقويض   حقيقي

 . عليها السياسي الضغط أو استقرارها ضرب   اليسير من منطقة إلى البالد 

 الداخل من العنيف، التطرف مواجهة استراتيجيات - فرنسا
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  تيار   مع  التعامل  في  ا كبير    تحوال    شهدت   التي  األوروبية  الدول  من  فرنسا  تعد 

  ارتبط   وما  البالد   ضربت   التي   العنيفة  الهجمات   لسلسلة  كنتيجة  وذلك  ،اإلسالموية

 الذي األمر الكاريكاتيرية للرسوم الممنوحة الحريات  حول سياسية خطابات  من بها

 . باريس في الكراهية مشاعر لتأجيج تركيا سيما ال  المناوئة الدول استغلته

 التطرف  اجهةلمو واإلغالق الحظر
 في  أسهمت   2020  عام   بنهاية  فرنسا  ضربت   التي  المتوالية  الهجمات   إن

  باعتبارهم   اإلخوان   فيهم   بما  السياسي   اإلسالم  لجماعات   الفرنسية  النظرة   تطوير

 جمعيات   حظر  شملت   قرارات   في  تبلور  ما  المتطرفة  للجماعات   الرئيسية  الحاضنة

 . األخيرة فرنسا هجمات  يمنفذ  مع تعاطف ا أبدت  مساجد  وإغالق  دينية

   اإلخوان من القريبة  الجمعيات  حظر :أوال 

 التي  ياسين  الشيخ  جمعية  2020  أكتوبر  22  في  الفرنسية  الحكومة  حظرت 

  صفريوي   الحكيم  عبد   مديرها  مع  والتحقيق  حلها  وقررت   2004  في  تأسست 

  باتي   صموئيل  الفرنسي  المدرس  رقبة  وقطع  قتل  عملية  في  االشتراك  في  لتورطهم

  اعتراض   بعد   للشيشان   أصوله  تعود   شاب   مهاجر  يد   على   2020  أكتوبر  16  في

  في   اإلسالمي  للدين  مسيئة  كاريكاتير  صور  باتي  عرض   على  األمور  أولياء  بعض 

 .الدراسية الحصص  إحدى

  سكاي   لشبكة  وفق ا  اإلخوان،  جماعة  من  المقربة  الجمعية   أن  الحكومة  وتعتقد 

  وتنشر   الفرنسية  الجمهورية  قيم   مع   متوافقة  رغي  أيدلوجية  نشر  على  تعتمد   نيوز،

 حل   قرار  بأن   أتال  غابريال  فرنسا،  حكومة  باسم   المتحدث   صرح  إذ   الكراهية،

 ووالد   صفريوي  اشترك  كما  للعنف  البعض   تبني  في  منهجها   إلدانة  جاء  الجمعية

  اإلنترنت   على   فيديو   مقاطع  عرض   في   المقتول  المدرس  بمدرسة  الطالبات   إحدى

 له   تعرض   فيما  مباشر  تأثير    لها  كان  المقاطع  هذه  وأن  باتي،  موئيلص  لمهاجمة

 .باتي

 السلفيين مساجد إغالق :ثانيًا

 في  بانتان  مسجد   بإغالق  بفرنسا  اإلداري  القضاء  من  احكم    المواجهة  شملت 

  صموئيل   قتل  في  أسهمت   لبيانات   بالترويج  التهامه  شهور  6  لمدة  باريس  العاصمة

  حين   في  االجتماعي،  التواصل  بمواقع  صفحته  على  بثها   فيديو  مقاطع  عبر  باتي

  فور   بالحادثة  ندد   أنه  مؤكد ا  القرار  على  حنيش  محمد   المسجد   مسؤول  اعترض 

 .المسجد  ضد  الصادر الحكم على  استئناف سيقدم وأنه وقوعها

  وزير   من  توجيه  بعد   مساجد   9  إغالق  2021  يناير  16  في  فرنسا  وأعلنت 

  مبادئ   مع  تتنافى  قيم  لنشر  استخدامهم  عدم  من  للتأكد   امسجد    18  بمراقبة  الداخلية

  المساجد  إغالق  نإ  تويتر  على  دارماتان  جيرالد   الداخلية  وزير  وكتب   فرنسا،

  النزعة   لمواجهة  ماكرون  إيمانويل  الرئيس  تعليمات   إطار  في  يأتي  التسعة
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 . اإلسالموية الجماعات  بعض  لها يروج التي نفصاليةاال

 لتغريدات   وفق ا  المراقبة،  تحت   مسجد ا  76  وضع   شملت   الحكومة  إجراءات   إن

  بعض   ترحيل  السلطات   قررت   كما  اليوم،  روسيا  نقلتها   التي   الداخلية   وزير

  مع   تعاطف  أو  اإلسالموية  األفكار  مع  توافق ا  أبدوا  الذين  المهاجرين  من  المتطرفين

  ط الرواب  ذات   سيتي  بركة  جمعية  السلطات   حلت   كما  األخيرة،  الهجمات   تنفيذ 

  جماعة   من  القريبة  بفرنسا  اإلسالموفوبيا  ضد   التجمع  جمعية  وحلت   السلفية،

   .اإلخوان

   اإلسالموية والتيارات فرنسا مواجهة مدخالت أبرز
  البالد،   في  التطرف  منابع  لمواجهة  اتجاهات   عدة  الفرنسية  الحكومة  اتخذت 

  تترعرع   التي  القواعد   إلى  لتصل  بها  المشتبه  للكيانات   والحظر  اإلغالق  تجاوزت 

 الدول   الستخبارات   كمداخل  أو  جدد   عناصر  مستقطب ا  اإلسالموية   الجماعات   هاعلي

 .المجتمع استقرار يهددون عمالء لتوظيف

 الخارجي الدعم وإيقاف األئمة تدريب 

  في   الدينية  والجمعيات   المساجد   على  السيطرة  أجل  من  لسنوات   تركيا  عملت 

 تتجه   فرنسا  نإف  مانياأل  في  جمود   من  الملف  هذا  يعتري  ما  عكس  وعلى  أوروبا،

  على   سيطرتها  وتقويض   لمساجدها   أنقرة  اختراق  إليقاف  حاسمة  خطوات   نحو

 . الدينية الجمعيات  مناهج

  أي  ومنع  الخارج  من  األئمة  استقدام  وقف  2020  عام  بنهاية  باريس  وقررت 

  ومراجعة   األئمة  شؤون  إلدارة  جديدة  هيئة  وتشكيل  الملف،  مع  التعامل  من  دولة

  رؤساء   وقدم  متطرفة،  لوجيات ويد أل   تبنيهم  عدم  من  للتأكد   اهجهمومن  أفكارهم

  الوطني   )المجلس  وهي  اإلدارة  هذه  لتأسيس  المطلوبة  الوثائق  الديانة  مجلس

 .والخطباء األئمة اعتماد  عن  مسؤوال   سيصبح والذي لألئمة(

 وجه  ماكرون  إيمانويل  أن  2020  نوفمبر  23  في  نيوز  سكاي  شبكة  ونقلت 

 حد   لوضع  والدعاة  والخطباء  األئمة  لتدريب   اإلسالم  لعلوم   العلمي  المعهد   بإنشاء

ا  151  لديها  )ديانات(  بتركيا  الدينية  الشؤون  فرئاسة  الخارجية،  للتدخالت    في   إمام 

ا  120  ويوجد   أنقرة،  من  أجورهم  وت رسل  فرنسا  مساجد    من   30و  الجزائر  من  إمام 

  لهم  األخير هو 2024  عام  ونوسيك  األجانب  األئمة استقدام فرنسا وأنهت  المغرب،

 . افعلي   المتواجدين فترات  إلنهاء

 الجمهورية  مبادئ احترام

 بأغلبية  2021  فبراير  16  في  الوطنية  الجمعية  في  فرنسا  نواب   اعتمد 

  إيمانويل   الرئيس  طرحه  الجمهورية  مبادئ  لتعزيز  قانون   مشروع   األصوات 

  لدستور   مخالفة  رؤى  نيهملتب   لإلسالمويين  االنفصالية  النزعة  لمواجهة  ماكرون

  الوطنية   الجمعية  نواب   :)فرنسا   بـ  المعنون  24  فرانس  تقرير  وبحسب   البالد،

https://www.europarabct.com/%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d8%a7-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d9%88-%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d9%88/
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  348  أيد   ("االنفصالية   النزعات "  مكافحة  قانون  مشروع  أولى  قراءة  في  يقرون

 اإلرهاب  مكافحة. القانون لمشروع  األولى القراءة نائب ا

 وتشديد   تمويلها  ومراقبة  دينيةال  الجمعيات   على  الرقابة   على   القانون   ويعتمد 

  يهدف   كما  اإلنترنت،  شبكة  عبر  الكراهية  مضامين  لمحاصرة  المتبعة  اإلجراءات 

 فرص   ويقوض   والثقافية،  الدينية   والمراكز  للمساجد   الخارجية  التمويالت   وقف  إلى

  وتقول   لإلسالموية،  المعروفة  األوجه  ويكافح  الدولة  ألجهزة  المتطرفين  انتماء

إ24  فرانس   الدولة   بين  فصل  الذي  1905  قانون  مع  يتشابه  الجديد   القانون  ن: 

 .فرنسا لعلمانية وأسس والكنيسة

  استجابة   عن  يعبر  القانون  مشروع  نإ  :دارمانان  جيرالد   الداخلية،  وزير  ويرى

 قائال    اإلسالموية  الجماعات   إليه  تهدف  الذي  المجتمعي  االنفصال  لمواجهة  حقيقية

  يؤثر  تطرف من  تنشره  وما اإلسالموية  إن   الوطنية  لجمعيةا  مناقشات   افتتاحية  أثناء

 الفرنسي  المجلس  أمهل  قد   ماكرون  وكان  المواطنين،  وهوية  البالد   وحدة  على

  يتعامل   الذي  الجمهورية  ميثاق  لقبول  ايوم    15  2020  نوفمبر   في  اإلسالمية  للعقيدة

 . القانون لمشروع كتمهيد  سياسي تنظيم وليس كدين اإلسالم مع

 األمنية  واراألد

  المتطرفين   لمواجهة  األمنية  الحمالت   من  الفرنسية  الداخلية  وزارة  كثفت 

  من   والتأكد   التفتيش  أجل  من   اليوم  في  مداهمة  20  إلى  أحيان ا  تصل  وكانت 

  تضمنت   األمنية  الجهود   إن.  والمراكز  الدينية  للجمعيات   الصحيحة  المسارات 

  فيه   تسببت   الذي  القصور  الجةبمع  األوروبي  االتحاد   ماكرون  إيمانويل  مطالبة

 مراجعتها  إعادة  إلى  داعي ا  شنجن  باتفاقية  الملتزمة  الدول  بين  الحدودية  االمتيازات 

 .القارة في اإلرهابيين لتنقالت  تمنحها  التي السيولة لتقويض 

  مكافحة -  اإلسالموية  مواجهة   في  الجديدة  الفرنسية  السياسات  إلى  تقييم

 اإلرهاب 
 وهنا  الداخل  على  الملف  وقصرت   الخارج  من  أئمة  استقدام  فرنسا  أوقفت 

 منذ   بالبالد   زراعتها  اإلخوان  جماعة  استطاعت   التي  المؤسسات   مشكلة  تظهر

  واإلنسانية   اإلسالمية  للعلوم  األوروبي  المعهد   المجال  هذا  في  وأبرزها  سنوات 

(IESH)  في   لشبهات   2020  أغسطس  في   للتحقيق  خضع  والذي  ،باريس  في  

  جميع   ستواجه  وهل  الحقيقية  المعالجات   حول   تساؤالت   رحيط  ما   ،.التمويل

 اإلرهاب  مكافحة. إغالق ا الجماعة مؤسسات 

 اإلرهاب  مكافحة إجراءات نتائج تقييم - بريطانيا

 بداخلها   يتمتع  التي  األوروبي  االتحاد   دول  أبرز  من   كواحدة  بريطانيا  ت صنف

  وتعد   المنطقة،  دول  نم  غيرها   في  يجدوه  ال  قد   االحتواء  من  بقدر  اإلسالمويين

  الدينية   المؤسسات   من  عدد   تمتلك  إذ  ذلك،   في  األبرز  هي  اإلخوان  جماعة
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  حقيقي   تدخل  دون  الجماعة  أجندة  لتحقيق  المملكة  أرجاء  بين  ينتشر  واالجتماعية

 .الدولة أجهزة من

  التي   الكبرى  اإلرهابية  العمليات   عودة  مع  للتعامل  نموذجين  لندن  وأظهرت 

  مستوى   البالد   رفعت   فيينا  النمسا   بعاصمة  لهجوم  داعش  تنفيذ   عد فب  أوروبا،  ضربت 

 ن أ ب  باتل  بريتي  الداخلية  وزيرة  وصرحت   ،"خطير "  درجة   إلى  اإلرهابي  التهديد 

  العام   الرأي  على  يجب   وال  البالد   أمن  لضمان  اإلجراءات   كل  ستتخذ   السلطات 

  مراجعة   أو  جماعة  أي  حظر  نحو   السلطات   تتجه  لم  ذلك  ومع   ذلك،  في  التشكيك

  ومنها   البريطانية  اإلعالم  وسائل  وانتقدت   فرنسا،  فعلت   كما  الجمعيات   عمل

 . اإلسالموية  الجماعات  تجاه الدولة من الفاتر التعامل التايمز صحيفة

   بريطانيا  في المتطرفة الكيانات أبرز
 اإلخوان جماعة

 البالد   يف  واالجتماعية  الدينية  الجمعيات   من  اكبير    اعدد    اإلخوان  جماعة  تمتلك

  بعنوان  دراسة عنها  تقول والتي ،(MAB) بريطانيا في اإلسالمية الرابطة أبرزهم

(Understanding  Islamism)  لمركز  (policy  exchange)   البريطاني  

  وأن   المتحدة،  المملكة  في  للجماعة  امركز    تمثل  الرابطة  هذه  نأ  في  والصادرة

(MAB)  المنطقة في ن اإلخوا لتنظيمات  كبرى شبكة بناء استطاعت . 

  أجندة   لخدمة  يعمل  الرابطة   أعضاء  أحد   التكريتي  أنس  أن  الدراسة  تذكر

  رئيس   عنها  قال  والتي  قرطبة  مؤسسة  تأسيس  واستطاع  بريطانيا  في  اإلخوان

 ، ىالدعو   وليس  السياسي  للعمل  محكة  نهاإ  :كاميرون  ديفيد   األسبق  الوزراء

 موحد   لسلوك  أنشطته   تشير  إذ   ،نباإلخوا   لعالقته  التكريتي   نفي   الدراسة  وتستنكر 

  الصندوق   اإلخوان  مؤسسات   وتشمل   اإلخوان،  لجماعة  الدولي  التنظيم  مع

  في   المتحدة  الواليات   قبل  من   ا إرهابي    والمصنف   والتنمية   لإلغاثة  الفلسطيني 

2003. 

 التحرير  حزب 

 بشكل  التحرير  حزب   أنشطة  حظر  عن  اآلن  حتى   المتحدة  المملكة  تعجز

  الحزب  تمويالت   كتعليق  عليه   للتضييق  الخطوات   بعض   تخذ ت  ولكنها  كامل،

  أنشطته   لتوجيه  إعالمية  إدارةب  التحرير  حزب   ويمتلك  البالد،  في  دينية  لمدارس

  ويحرض   البريطانية  للحكومة  معادية  خطابات   الحزب   ويوجه.  ببريطانيا  وأتباعه

  الذي   حريرالت   حزب   ويعد  للمسلمين،  معادية  باعتبارها   البالد   كراهية  على عناصره

  أيدلوجية   تأثيرات   عبر  اإلخوان  أنتجها  فكرة  1953  في  النبهاني  الدين  تقي  أسسه

 .موحدة

  بريطانيا   في  اإلسالموية  الجمعيات   تمويالت   على  وقطر  تركيا  سيطرة  إن

 مثل   طهران  من  ت دار  المملكة  في  دينية  مراكز  لديها  إيران   نإ   بل  الوحيدة  ليست 
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  ومؤسسة   مانشستر،  في  اإلسالمي  والمركز  ،(ICE)  إنجلترا  في  اإلسالمي  المركز

 . علي  اإلمام

 اإلرهاب  ملف مع التعامل وازدواجية البرلمان 

 وتراجع   باالزدواجية  اإلسالموية   الجماعات   لقضية  البريطانية  المعالجة  تتسم

  اإلخوان   جماعة  بحظر  نيابية  مطالبات   البالد   فيه  تشهد   الذي  الوقت   فذات   الفاعلية،

 موالية   أخرى  جماعات   مع  يتساهلون  النواب   فإن   عناصرها  على   الرقابة   وتشديد 

 . اإلخوان مع التعاون في تاريخ لديهم آخرين نواب  على عطف ا وذلك لها،

  الحكومة  إلى  سؤاال    روزينديل  أندرو  المحافظين،  بحزب   النائب   وجه

ا  البالد،  في  اإلخوان  جماعة  أنشطة  انتشار  حول  البريطانية  وزيرة   من  مستفسر 

  ظل   في  المتزايدة  اإلخوان  أنشطة   نحو   الوزارة  تقييمات   عن  باتل  بريتي  اخلية،الد 

  لوزير   ومستجوب ا  كورونا،  فيروس  انتشار  عن  الناتج   االقتصادي  الركود 

 مسارات  على الدولي االقتصادي التراجع نتيجة تقييم عن راب  دومينيك الخارجية،

 . العالم حول اإلخوان تنظيم  يمارسها  التي التجنيد 

  تخوفه   عن  ،2020  أبريل  29  في  نيوز  لسكاي  تقرير  بحسب   النائب،  أعلنو

  نتيجة   كورونا  فيروس  من  اإلخوان  جماعة  عليها  تحصلت   التي  االستفادة  من

  االنشغال  استغالل  عن  فضال    األموال،  وجمع  التبرعات   في  الجائحة  استخدام

  قاعدتها   وتوسيع  بريطانيا  في  الجماعة  وجود   لتطوير  الجائحة  بظروف   الحكومي

  جماعة   تصنيف  بسرعة  البريطانية   الحكومة  روزينديل  أندرو  وطالب   الشعبية،

 .الدولي اإلرهاب  الئحة على  بها المرتبطة األخرى المتطرفة والجماعات  اإلخوان

 نهإف  اإلخوان  جماعة  بحظر  أعضائه  أحد   طالب   كما  البريطاني  البرلمان

  إرهابية   كجماعة  المقاتلة   بية اللي  الجماعة   تصنيف  بإلغاء  2019  نوفمبر  في  صوت 

 معمر  الراحل  الرئيس  ضد   تنشط  كانت   مسلحة  معارضة  بحركة  إياها  واصف ا

 قوية   عالقات   لديه  بلحاج  كريم عبد ال  الجماعة  مؤسس  أن  من  الرغم  على  القذافي،

  عشماوي   هشام اإلرهابي  مع   التحقيقات   في  بلحاج  اسم  ذكر   كما  اإلخوان،  تنظيم  مع

 . 2019  مايو 30 في العربية  لشبكة وفق ا وذلك بليبيا، عشماوي  ألنشطة كمنسق

  الوصول   حتى  اإلرهابي  الملف  مع  التعامل  في  البريطاني  التخبط  نتائج  اتسعت 

ا  هللا  سعد   خيري  المقاتلة  الليبية  الجماعة  عضو  تنفيذ   إلى   يونيو   20  في  هجوم 

 . اإلرهاب  الئحة من  الجماعة اسم رفع من شهور بعد  أي بريودانغ 2020

  اإلرهاب مويلت
ا  قطر  تلعب  ا  دور    اإلرهاب   تمويل  في  النقدية  المؤسسات   استغالل  في   خطير 

  عن   2020  نوفمبر  11  في  الجارديان  صحيفة  وكشفت   األموال،  غسيل  وعمليات 

 شهود   ضد   ترهيب   لوجود   اإلرهاب   مكافحة  شرطة  طلب   على  بناء  يجرى  تحقيق

 .دوحة ال بنك بها المتهم اإلرهاب  تمويل قضية في ومدعين
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  الدوحة   بنك  ضد   بريطانيا  في  تعويض   دعوى  سوريين   الجئين  ثمانية  قدم

  مسؤولين   تدخل  بعد  فساد   شبهة   وجود   للسلطات   واتضح  النصرة،  جبهة  لتمويله

 إن  :الشهود   محامي  ويقول  القضية،  في  والمدعين  الشهود   على   للتأثير  بقطر

  إطار   خارج  السرية  والمراقبة  والضغوط   الترهيب   شملت   القطرية  التدخالت 

 .الليل من متأخرة أوقات  في الشهود  لبيوت  مسلحين وإرسال القانون

  إن   :للجارديان  إيمرسون  لندن،  بشرطة  اإلرهاب   مكافحة  بقيادة  مسؤول  وقال

  أربعة   هناك  وإن  قطر،  دولة   من  بأوامر  ن فذت   الشهود   تلقاها  التي  التهديدات 

 المالي  الدعم  إن.  القطرية  التهديدات   تلك  نتيجة  الدعوى  من  انسحبوا  قد  أشخاص 

 5  في  فقط،  بداخلها  الموجودة  البنوك  عند   يتوقف  ال  اإلرهابية  للجماعات   القطري

ا  التايمز   صحيفة   نشرت   2019  أغسطس   القطري   الريان   مصرف  فرع  يتهم  تقرير 

 وجمعيات   لشخصيات   حسابات   عبر  اإلرهابية  الجماعات   بتمويل  بريطانيا  في

 . بالمتطرفين  صلة وعلى مشبوهة

 المتطرفة  الجماعات مواجهة في بريطانيا سياسة إلى تقييم
 الجماعات   النتشار  المناهضة  المتحدة  المملكة  سياسات   في  تأخر  يوجد 

  وماهية   اإلسالموية  التنظيمات   نحو  الرؤى  في  خلط  جانب   إلى  المتطرفة،

 روابط   بشبهات   أحيان ا  يتورطون  بالبالد   السياسي  القرار  صناع  أن  كما  تحركاتها،

  المرونة   هذه  النعكاسات   دقيقة  غير  معالجات   وسط  الحركات   تلك  مع  مفهومة  رغي

  يقتصر   ال  بريطانيا  في  المتطرفة  الجماعات   دائرة  نإ.  بالبالد   األمنية  الحالة  على

  أفرع   تمنح  اقتصادية  نتائج  إلى  تصل  بل  األمنية  األوضاع   على  انعكاساتها

ا بلندن لقطر المالية المؤسسات   . المتطرفة اعات الجم لتمويل ممر 

 والمعالجة اإلشكاليات ،التطرف محاربة - بلجيكا

  نفوذها   مد   في  الراغبة  التطرف  لجماعات   مهمة  أوروبية   محطة   بلجيكا   ت مثل

 بشأن   القائمة  االحتماالت   جدية   على  يبرهن  ما  وهو  اليورو،   منطقة  إدارة  بمعقل

  للتضييق   فسكمتن   أوروبا  في   اإلخواني  للتوسع  أعمق  بؤرة   لتكون  بروكسل  فرص 

 . الحالية المرحلة خالل فرنسا في الجماعة  تواجهه الذي األمني

 بلجيكا  في اإلخوان مؤسسات نفوذ
 (LMB) بلجيكا مسلمي رابطة 

  بأن   (European  Parliament)  األوروبي  للبرلمان  الرسمي  الموقع  يذكر

  عضو   هي  (Ligue  de  muslmans  de  belgigue)  باسم  المعروفة  الرابطة

  الرئيسي   الكيان  يمثل  والذي  أوروبا  في  اإلسالمية  المنظمات   اتحاد   في  فعال

  مقرها   يقع  التي  الرابطة  أن  إلى  الموقع  ويشير.  العجوز  القارة  في  اإلخوان  لجماعة

ا   تتلقى  بروكسل  البلجيكية   العاصمة  في ا  مالي ا   دعم   من  وتحديد ا  قطر  من  كبير 

  مليون   عن  يزيد   بما  فقط  2014  في   للرابطة  تبرعت   التي   الخيرية  قطر  مؤسسة



 - 160 - 

ا   الرابطة  وتعد   للشباب،  الدين  بتقديم   تعنى  ثقافية  دينية  مؤسسة  وهي  يورو،   منبر 

 . رمضان طارق اإلخوان جماعة مؤسس لحفيد 

 (EFOMW) المسلمة للمرأة األوروبي المنتدى 

  أخوات   تجمع  التي  النسائية  للروابط  اإلخواني  الوجه  (EFOMW)  منتدى  يعد 

 مع   تعاون  بعالقات   ويشترك  بروكسل،  بالعاصمة  2006  في   سستأ  وقد   الجماعة،

  نسائية   مؤسسات   جانب   إلى  أوكرانيا،  في  اإلخوان  جماعة  تمثل  التي  الرائد   مؤسسة

 . أوروبا عبر أخرى

 (EMN) األوروبية اإلسالمية الشبكة 

  اإلخوان   جماعة  مؤسس  البنا  حسن  حفيد   يد   على  2005  في  الشبكة  تأسست 

  فرنسا،   في  النساء  من  عدد   ضد   اعتداء  بقضايا  حالي ا  تهم الم   رمضان  طارق  وهو

 . بروكسل  البلجيكية العاصمة في اإلخوان مؤسسات  أبرز من الشبكة وتعد 

 بلجيكا  في اإلرهاب تمول 
  لدولة  واسع  نفوذ   يشمل  بروكسل  في  اإلخوانية  المؤسسات   شبكة  امتداد   إن

 في   األمريكية  news  fox  شبكة  كشفت   إذ   الجماعة،  لشبكة   الرئيسي  الممول  قطر

 في  سفرائها  استخدام  في  القطرية  الحكومة  ستراتيجيةا  عن  2020  أغسطس  6

 .هللا حزب  وباألخص  اإلرهابية الجماعات  وتمويل لدعم بلجيكا

  مستعار   اسم  عليه  أطلقت   األمنية  للجهات   سابق  عميل  الشبكة  واستضافت 

  وتضيف   هللا،   حزب   لتمويل  معه  تواصلوا قطر  أمراء  بأن أكد   والذي جي( )جيسون

fox news هللا   حزب   وجماعة   قطر  بين تمويل أنشطة  عن وثائق  لديه  جيسون  ن: إ  

 . صحتها من القانونيين خبرائها عبر تحققت  الشبكة وأن 2017 منذ 

ال  بروكسل،  في   قطر  سفير  إن  جي  جيسون  ويقول   بن   محمد   بن  رحمنعبد 

 صفقة  في  وصل  قةحل  ليكون  2019  يناير  في  جيسون  مع   تواصل  الخليفي   سليمان

  تسهيل   في  الخليفي  يعمل  كما  يورو،  750,000  بمبلغ  هللا  حزب   لتمويل  مشبوهة

  غير   بطرق  لبنان  وإدخالها  هللا  لحزب   واألسلحة  العسكرية  المعدات   شراء

 .مشروعة

  بلجيكا  في المتطرفة اإلخوان جمعيات بحظر مطالبات
  التضييق  حملة  مع   منبالتزا  بلجيكا  في  اإلسالموية  تنامي  من  المخاوف  تتزايد 

  بروكسل   ساسة  يتخوف   إذ   المتطرفة،  الجماعات   ضد   الفرنسية  الحكومة  تشنها  التي

  الذي   التراجع  عن  بديلة  كمحطة   بالدهم  في  اإلخوان  جماعة  شوكة  تعاظم  من

 . فرنسا في الجماعة مؤسسات  بعض  أصاب 

  23  في  (the national)  لموقع  وفق ا  دوكارم،  دينيس  البلجيكي،  النائب   طالب 

 فعلت   بما  أسوة  بالده  في  لإلسالموفوبيا   المناهض   التجمع  بحظر  2021  فبراير

  التجمع   باريس  حظرت   إذ   ،(CCIF)  بـ  والمعروفة  لديها  المؤسسة  فرع  مع  فرنسا
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 .باتي  صموئيل الفرنسي المدرس قاتل مع التعاطف هئإلبدا

 دةالمتعد   مؤسساتها  أحد   فهو  أوروبا،  في  اإلخوان  بجماعة  التجمع  ويرتبط

  بها،   الفعاليات   بعض   رمضان  طارق  وحضر  سبق  وقد   الغربية،  بالمنطقة  األفرع

 أصولها   بعض   تحول   إلى  أدى  بفرنسا  المؤسسة  غلق  إن  :البلجيكي  السياسي  ويقول

  مواطنان   تقدم  فقط  أيام  بثالثة  الجمعية  حل  بعد   أنه  مؤكد ا  البلجيكية،  للمجموعة

 . هناك المشروع لدعم بروكسل  في بوثائق

  سريع   بشكل  بالمتطرفين  المرتبطة  الجماعات   حظر  بضرورة   دينيس  لب ويطا

  العدل   وزارة  دعا  كما  اإلسالموية،  للجماعات   منصة  إلى  البالد   تحول  لعدم

  نحو   فرنسا  في  المتطرفة  الجماعات   أصول  تحول  لمنع  الالزم  اتخاذ   إلى  والداخلية

 .المتطرفة للجماعات  كمطمع بلجيكا

   بلجيكا في  التطرف لمواجهة األمنية التحديات
  جماعة أوضاع لترتيب  احتماليات  من عنها  انبثق وما  الحالية الظروف تفرض 

 ضراوة أكثر لمواجهة االستعداد  بلجيكا في األمني النظام على  المنطقة في اإلخوان

 السلطات   قدرة  من  تحد   التي  اإلشكاليات   معالجة   ضرورة  مع  المتطرفة،  للجماعات 

 . المطروحة مخاطرال مع الكامل التفاعل على

  الحكومة   أوضاع  رسمي  تقرير  في  األمريكية  الخارجية  وزارة  ناقشت 

ا  شهد   2019  عام  أن  إلى  مشيرة  التطرف،  مواجهة   في  البلجيكية   لقدرة   تطوير 

 تنفيذ   نسب   تضاؤل  في  ظهر  ما  وهو  الملف  هذا  على  السيطرة  إحكام  على  الدولة

  الداخلية   بالقوانين  تتعلق  إشكالية  الد الب  تواجه  حين  في  بالداخل،  اإلرهابية  العمليات 

  التحقق   يصعب   أسانيد   تطلب   التي  الحاالت   لبعض   وفق ا  اإلرهابيين  لمعاقبة  وإعاقتها

 . دقتها من

  هو   المحلي  اإلرهاب   بأن  تعتقد   بلجيكا   أن  إلى  الخارجية  وزارة  تقرير  ويشير

  التي   الدول   من  بروكسل   تعد   كما  اإلسالموية،  الجماعات   ثم  أمنها  على  األخطر

  الحكومات   مع  المعلومات   وتتبادل  اإلرهاب   مكافحة  مجال  في  الدولي  بالتعاون  تهتم

 . المعنية

  عودة   ظل  في  التطرف  الستعادة  كبؤر  األوروبية  السجون  من  التخوفات   نإ

  مقلقة   إشكالية  تظل  األوسط   الشرق  في  لهم  الرئيسي  المعقل  سقوط  بعد   الدواعش

  ببروكسل   Institute  Egmont  مركز  ذكر   إذ   بالبالد،  السياسية  الدراسات  لمراكز

  بعدم   الحكومة  قرار  أن  المتطرفين   الجناة   لملف  بلجيكا  إدارة  حول  دراسته  في

  سياسي،   ظرف  أي  تحت   يتغير   أن  المحتمل  من  الدواعش  من  مواطنيها  استقدام

 والقاعدة   داعش  أنشطة  الستعادة  لبؤر  االحتجاز  أماكن  تتحول  قد   عليه  وبناء

 .بالبالد 

  في   الدواعش  بها  ويتواجد   األكراد   يديرها   التي  المخيمات   أن  إلى  المركز  ولفت 
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  العناصر   بين  الروابط  لزيادة  فكري  تأطير  عمليات   بها  يحدث   سوريا  شرق  شمال

 مشددة  النسائية،  العناصر  ذلك  في  بما   التنظيمي   بالتجنيد   االلتزام  وضمان   والتنظيم،

  ذات   حدوث   لعدم  إسالمويين  ملتش  التي  السجون  في  المراقبة  تدقيق  ضرورة  على

 . عودتهم  حالة في الدواعش احتضان  حين أو حالي ا بداخلها يءالش

   األمنية التحديات مقابل البلجيكية السياسات تقييم
  من   للحد   القانوني  التطبيق  في  مشاكل   عام  بشكل  األوروبية  الدول  تواجه 

 بغض   حبسهم  د مد   انتهاء  بعد   المتهمين  عن  اإلفراج  مواد   مثل  التطرف  انتشار

  االتحاد   قوانين  جانب   إلى  عدمه،  من  العنيفة  لألفكار  اعتناقهم  استمرارية  عن  النظر

  الحواجز   وتخطي  الدول  بين   للحركة  أوسع  مجاال    تعطي  والتي  ذاتها  األوروبي

  الدول   من  كغيرها  بروكسل  وتحتاج.  الجغرافية  الوجهات   متعددة  خاليا  لتشكيل

  المنظومة   ألطراف  شمولية  أكثر  لمواجهة  بات العق  هذه   اجتياز  إلى  األوروبية

  أو   اإلخوان  لجماعة  التابعة  المؤسسات   على  التضييق  أن  كما  بالمنطقة،  اإلرهابية

 تحول  نحو  الجماعة  احتمالية  ظل  في  ضرورة  بات   قطر   من  تمويال    تتلقى  التي

 . بروكسل في أوسع

 مواجهتها  وسبل التطرف نحو الشباب استقطاب إشكالية - هولندا

  خطابتهم   وتتميز  للجهاديين،  حاضنة  بيئة  أرضية  الهولندية  السلفية  صبحت أ

  امقتصر    هولندا  يف  المساجد   أئمة  دور  يعد   ولم  ،الكراهية  على  والحث   بالتطرف

 ي ف  المساجد   بعض   وأصبحت   ،الشباب   وتجنيد   الستقطاب   بل  الدينية،  الشعائر  على

 . للكراهية والترويج تكفيريوال  الجهادي الفكر ونشر  إلنتاج ومراكز ابؤر   هولندا

 هولندا  في التطرف

 الوطني  الجهاز  مع  باالشتراك   الهولندية  االستخبارات   لوكالة  تقرير  كشف

  المدن  داخل  كثيرة  أحياء   في  الجهاديين   السلفيين  أعداد   تزايد  عن  اإلرهاب،  لمكافحة

  ب بأسالي  هولندا  في  المتطرف  الفكر  نشر  على  يالجهاد   التيار  ويعمل  الهولندية،

  فيهم   ،اشخص    (220)  من  بأكثر   الجهاديين  عدد   الهولندية  السلطات   وقدَّرت   مختلفة،

 .امرأة (70)

  الصحة   لوزارة  التابع  االجتماعي  التخطيط"  مكتب   أعدها  دراسة  أفادت 

  جنسيات   من  شباب   أن  كشفت   ،2017  عام  يف  الهولندية"  االجتماعية   والرعاية

 الهولندي،   المجتمع  في  واالندماج  ار،االنصه  في  كبيرة  مشاكل  من  يعانون  أجنبية

 للتنظيمات   اهدف    يجعلهم  الذي  الشيء  الحقوق،  جميع  لهم  تكفل  البالد   قوانين  أن  رغم

 .المجتمع عن االنعزال إلى بهم ويدفع المتطرفة، اإلرهابية

  مجموعة   مع  تتعامل  أنها  هولندا  في  الرئيسية  االستخبارات   وكالة  أعلنت 

 من باعتبارهم وسوريا العراق في الصراع بمناطق يينالهولند  األطفال من صغيرة

  على   اهولندي    طفال    (80)  وأن  عسكرية،  تدريبات   تلقوا  ألنهم  المسافرين  المتشددين
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  كالهما  أو األبوين أحد  اصطحبهم وإما هناك ولدوا إما وهم المناطق، هذه في األقل

  12و   9  بين  رهمأعما  تتراوح  األطفال  من  %(20)   من  أقل  أن  إلى   وأشار  إليها،

 . سنة

  اإلرهاب   ومكافحة  لألمن  الوطني  هولندا  جهاز  في  المنسق  شوف   ديك   لويقو

  العسكرية   التنظيم  عمليات   مكافحة  في  زيادة  بسبب   اجد    متناثرون  ني المتطرف  نإف

 عدد   في  زيادة  إلى  يؤدي  نأ  يمكن  هذا  نأ  لىإ  امشير    وسوريا،  العراق  في

  التقارير   من  عدد   يوجد   نهإ  : ضافأو  ،وروبياأل  االتحاد   دول  داخل  في  رهابييناإل

  مجموعة   أن  من  تحذر  األوروبي  االتحاد   في  االستخبارات   أجهزة  من  الواردة

  في   الفاخرة  والمنتجعات   والمدارس،  المستشفيات،  على   هجمات   لتنفيذ   تخطط

 .وإسبانيا  وإيطاليا فرنسا

 المتطرفة  الجماعات خارطة … هولندا في العنيف التطرف

 المتطرفة   الجماعات   طرمخا  تنامي  من  المزيد   الهولندية  سلطات ال  تواجه

 تقرير   في  الهولندية  االستخبارات   وكالة  كشفت   حيث   .أراضيها  على  اإلسالموية

 السلفي   التيار  أن  اإلرهاب   لمكافحة   الوطني  الجهاز  مع   باالشتراك  لها  رسمي

  في   الجهاديين  السلفيين   أعداد   تزايد   التقارير   وأكدت   .هولندا  في  يتغلغل  الجهادي

  وحذرت   .الهولندية  المدن  داخل  مختلفة  أصول  من  مسلمون  يقطنها  كثيرة  أحياء

 بهولندا،   الظاهرة  هذه  تنامي  من  محلية  صحافية  وتقارير  هولندية  استخبارية  جهات 

 بأساليب   هولندا  في  المتطرف  الفكر  نشر  على  يعمل  السلفي  التيار  أن  مؤكدة

 . مختلفة

 هولندا  يف   المتطرفة الجماعات قائمة

  اإلخوان  بجماعة  مرتبط  وهو   الوالي  الدين  نور  أسسه  :اإلسالمي   نداء  حزب

  هولندا  شمال عن مرة وألول 2019 مارس 20 انتخابات   الحزب  خاض  المسلمين،

  شمال   منطقة  عن  المياه  ومجالس   الهولندية  المحافظات   مجالس  انتخابات   في

  ومن   ،الهولندية  المحافظات   كافةب  اتدريجي    واالنتشار  التوسع   بهدف  وذلك  هولندا،

  تكفل  .روتردام بلدية في للسياسة مستشارة تعمل التي"  عزوزي عزة" قياداته أبرز

 النقاب   حظر  قانون  إطار  في  يورو،  (150)  وقدرها  المالية،  الغرامة  بدفع  الحزب 

 . العامة األماكن في بالكامل  الوجه تغطية يحظر الذي

 العمر   من  يبلغ  األصل  عراقي  شخص   عةالمجمو  قاد   :أرنهيم  مدينة  مجموعة

  محاولة   بسبب   2018  العام  في  إدانته  سبقت   البالد   شرق  رنهيمأ  مدينة  من  اعام    34

  لتنفيذ   المجموعة  مهدت   .داعش  تنظيم  بها  يوجد   التي  الصراعات   مناطق  إلى  سفره

  في   آخر  هجوم  جانب   إلى  وكالشينكوف  ناسفة  أحزمة  باستخدام  إرهابي  هجوم

  وروتردام   رنهيمأ  مدن  في  (7)  الـ  ويسكن  مفخخة،  سيارة  وباستخدام  نفسه  التوقيت 

 .وهاوسن
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  ، "بويري  محمد "  يديرها  الشباب   المتطرفين  من  شبكة   هي  :"هوفتادكروب "

 في   وخج  فان  ثيو  السينمائي  المنتج  اغتال  الذي  مغربية  أصول  من  الهولندي  الشاب 

  ي وذ   الهولندي  شباب ال  من  أعضائها  معظم  سلفية،  جهادية  خلية  هي  .2004  العام

 . الهاي مدينة في وتقع  األفريقية، الشمالية األصول

  " تيليغراف  دي "  لصحيفة  تقرير  أكد   :أمستردام  في  " التوحيد"  مسجد

  ينشطون   إرهابيين  احتضن  أمستردام،   العاصمة  في  "التوحيد "  مسجد   أن  الهولندية،

  المساجد   ض لبع  باإلضافة  .المتطرفة  الحركات   إلى  لالنضمام   الشباب   تجنيد   في

 التي   والشبكة  الهاي  في  " السن ة"  كمساجد   المتطرفة  السلفية   للتيارات   يتنتم  يالت

  في   "الفرقان   األوقاف/"  ومسجد   تيلبيرغ،  في  "سالم"  عائلة  حول  تتمحور

 . إيندهوفن

  إسالمية   مراكز  بعدة  اإلخوان   جماعة  ترتبط  :"المسلمين  اإلخوان"  جماعة

  اإلسالمي   السالم   مركز  روتردام  في   وتشمل  .المباشرة  لسيطرتهم  خاضعة  ومساجد 

  يوسف   وسطية  إلى  اسمه  يشير  الذي  الوسطية،  ومركز   ؛(EIIC)  الثقافي

  في   االجتماعي  الثقافي  المركز  مؤسسة  اشترته  سابقة  مدرسة  ومبنى  القرضاوي؛

 . للجماعة والثقافية  االجتماعية الذراع وهي هولندا،

 لنداهو أمن على المسلمين اإلخوان جماعة مخاطر
 الذي  التمويل  على  الضوء  .البريطاني  "چورنال   إنڤيستيجيتيڤ   ذا"  موقع  سلط

 وقت   خالل  مكنها  الذي  األمر  الدوحة  سلطات   من  هولندا  في  اإلخوان  جماعة  تلقته

  ماليين   (5)   بقيمة  والهاي،  وروتردام   أمستردام  في  عقارات   (4)  شراء  من  قصير

 السابق المحلل "ساندي رونالد " راهأج تحقيق خالل الموقع وذكر .األقل على يورو

  رد   أي  لديهم  يكن  لم  الهولندية  الحكومة  أن  الهولندية،  العسكرية   االستخبارات   لدى

 .اخارجي   الممولة األخرى المتطرفة والجماعات  اإلخوان جماعة دخول على فعل

  (AIVD)  الهولندية  المخابرات   أجرته  تحقيق  إلى  البريطاني  الموقع  وأشار

ا  تشكل  الطويل،  المدى  على  أنشطتهم،  أن  إلى  خلص    القانوني   النظام  على  خطر 

ا  بات   ،التالية  األعوام  خالل  أنه  وذكر  .البالد   في  الديمقراطي  تركيز   واضح 

  وأوضحت   .وروتردام  أمستردام  وخاصة  الكبيرة،  المدن  على  اإلخوان  استراتيجية

  بسرية   ملونيع  البالد   في  اإلخوان  جماعة  أعضاء  أن   الهولندية  االستخبارات 

 .مهمة بمناصب  باالضطالع لهم سمحت  االندماج، ويناهضون

 هولندا أمن على السلفية مخاطر
 تشكل   السلفية  أن  واإلرهاب   األمن  لمكافحة  الهولندي  الوطني  المنسق  صرح

  تعد  زالت   ما  هولندا  في  السلفية   أن  اعتبر  حيث   الهولندي،  القومي  لألمن  اتهديد  

  الذين   السياسيين  السلفيين  في   يكمن  الخطر  وإن  .اديينالجه  الستقطاب   جذابة  اعدةق

  إلى   الهولندية  الدولة  تستطع  ولم  .التسامح  وعدم  الكراهية  بكثير  اآلخر  مع  يتعاملون
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 لمكافحة  الهولندي الوطني المنسق  ويقول .هولندا في السلفيين عدد  تحديد  اآلن ىحت

 معها   وتحصد   كبير  اطبنش  تشتغل  زالت  ما  السلفية  الماكينة  أن  واإلرهاب   األمن

 . هولندا في المسلم الشباب  من الكثير

 هولندا  في التطرف محاربة برامج

 (SMN)  يالمغرب  يالهولند   للتحالف  التطرف  محاربة  في  المساعدة  خط  قدم

  خط   ويقدم  التطرف،  من  للوقاية   شخص   (100ل)  المساعدة  2015  فبراير  يف

  من   وغيرها  المساجد   ألقارب،وا   لآلباء  والدعم  المشورة  يقدم  الجديد   المساعدة

 التدخل   أن  تقرير  وكشف  الكراهية،  وخطابات   المتطرف  الفكر  لمواجهة  المؤسسات 

  تالحظ   وعندما  ،هولندا  يف   ومكافحته  التطرف  منع  في  أساسيتين  أداتين  المبكرين

  ما،  شخص    لدى  تطرف  بوادر  الشباب   مع  المحليون  العاملون  أو  المنظمات   إحدى

  االختصاصات   متعدد   فريق"  بـ  يسم ى  ما   ضمن  الشخص   هذا  وضع  مناقشة  تتم

 من   أفراد   المذكور  الحاالت  إدارة  فريق  إلى  ينضم  أن  الممكن  ومن  "الحاالت   إلدارة

  من   أو"  العقلية  للصحة  الهولندية  الجمعية"  ومن"  وحمايته   الطفل  رعاية  مجلس"

 . التأهيل إعادة مؤسسات 

  واإلرشاد   والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  لوزارة  التابعة"  السكينة  حملة"  تواصل

 المخصص "  المعرفة  نقل"   مشروع  من  جديدة  مراحل  تنفيذ   ،2018  فبراير  منذ 

  سيما   ال  والتطرف،  اإلرهاب   ومكافحة  معالجة  في  المعرفة   نقل  بهدف  لهولندا،

  حملة  مستشار  ينفذه  الذي  البرنامج،   أن  الحملة  عن  صادر  تقرير  وأفاد   اإللكتروني،

عبد   الدكتور  عزيزعبد ال  بن  عبد هللا  الملك   جامعة  في  الرقمية  ةاألدل  وأستاذ   السكينة

  لقاءات   يحوي  والتواصل،  للثقافة  األوروبي  المنتدى  مع  بالتعاون  المرجان،  رزاقال

  التطرف   بملف  المعنية  واإلدارية   واألمنية  والعلمية  الفكرية  بالنخب   تعريفية

  واإلرهاب   التطرف  من  األبناء  مايةح"  بعنوان  ومحاضرات   واإلرهاب،

  التطرف   من  الوقاية  في  وناشطة  عاملة  لمجموعات   تدريبية  ودورة  ،"لكتروني اإل

  للعلوم   آيندهوفن  جامعة  في   محاضرة  اأيض    البرنامج  ويتضمن.  واإلرهاب 

  اإلرهابي   العقل   مع  التعامل  وآليات   اإللكتروني  اإلرهاب   عن  والتكنولوجيا

 . اإللكتروني

  وكاالت   سلطات   توسيع  2017ر سبتمب  منذ   الهولندية   سلطات ال  أقرت 

  التواصل   ووسائل  اإللكترونية  االتصاالت   لمراقبة  الهولندية  االستخبارات 

  لمعالجة   مفصلة  إجراءات   الهولندية  السلطات   واتخذت   ،اإلنترنت   على  يجتماعاال

  ووسائل   نترنت اإل   منتديات   مراقبة  خالل  من  المسلمين  بين  الجهادية  السلفية  ظاهرة

  المواقع   بإغالق  نترنت اإل  خدمات  لمقدمي  إشعارات   وإرسال  االجتماعي  التواصل

 . والعرقية  والمذهبية الدينية والكراهية العنف إلى وتدعو التطرف تنشر التي

 األئمة  وتأهيل المساجد تمويل منع
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 مسجد   تمويل  تم  كيفية  حول  التحقيق  طلبت   هولندا  في  مجالس   خمس  طلبت 

Enschede،   صحيفة  وذكرت  AD  المدنية،   الشؤون  :هي  لمجالسا  نأ  الهولندية  

CDA,  PvdA،  ChristenUnie   وEnschedeAnders،   طلبت   حيث 

 . Diekman في مسجد  تمويل أموال حول تحقيق تحفب المجالس

  ويهدف   األئمة،  لتدريب "  نهولند إ"  لمدرسة  ميزانية  الهولندية  الحكومة  رصدت 

 أول   وفشل  التطرف،  ومقاومة  الخارج  من  أئمة  استقدام  وقف  إلى  المشروع

"  إنهولند "  العليا  المدرسة  قررت   أن  بعد   ،مساجد   أئمة  لتخريج  رسمي  مشروع

 . الطلبة وقلة  العالية التكلفة بسبب   البرنامج عنه التوقف

  عام  سيكون  2018  عام  منذ   جدد   طلبة  تسجيل  يتم  لم  أنه  المدرسة  وأوضحت 

  : "إنهولند "  لمؤسسة  اإلداري  الرئيس  وقال  المدرسة،  في  لألئمة  دفعة  آخر  تخريج

  ا جد    باهظة  الدورات   هذه  مثل  تكلفة  إن  المساجد،  أئمة  تدريب   برنامج  إيقاف  ي  عل

 .العليا المدرسة تنظمها  متخصصة أخرى دورات  من غيرها  مع بالمقارنة

  في   دروس  لتقديم  المغاربة  األئمة  من  بعدد   2015  يناير  يف  هولندا  استعانت 

 للتصدي   وذلك  الهولنديين،  األئمة  رتطوي  في  للمساهمة  وكذا  للهولنديين،  المساجد 

  العربية   األصول  ذوي  الهولنديين  من  العديد  اتجاه  بعد   الديني،  التطرف  لظاهرة

 ت وأورد   ،"داعش "  تنظيم  إلى  وانضمامهم  التطرف  نحو   الخصوص   وجه  على

ا  (45)  استقبلت   أنها  الهولندية  السلطات  وا  كي    امغربي    إمام    المساجد  في  ادروس    يقدم 

ول وذلك ة،الهولنديَّ  يف من مزيد   دون للحؤ    لالنضمام  المقاتل ين تجن يد  لشبكات  التوظ 

 . اإلرهابي"  داعش" تنظيم صفوف إلى

  األجانب   الدعاة"  نأ  الهولندية  نثربولوجيةاإل  الباحثة"  روكس   إنيكا"  وترى

  سريع   المسلم  للشباب   بكثير  جاذبية  كثرأ  كانوا  الحاد،  بتطرفه  خطابهم  تميز  الذين

  بهدف   هؤالء،  من  اتطرف    أكثر   مواقف  اعتماد   إلى  المحليين  ئمةاأل   دفع  ما  ،التأثر

 ". ومريديهم  أتباعهم على الحفاظ

 خالل  من  التطرف  موجة  مواجهة  إلى  احثيث    اسعي    الهولندية  السلطات   تسعى

 من   المسلم  يالهولند   الشباب   وحماية  ،يالهولند   المجتمع  داخل  وبرامج  مبادرات 

 مضاد   خطاب   وتطوير  ،الصحيح   اإلسالم  مبادئ  لشباب ا  وتلقين  محتمل  تطرف

 .المجال هذا في تعمل التي والهيئات  المنظمات  دعم خالل من اإلرهابية للدعاية
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 ا آمنً  امالذً  ألمانيا" الجهادية" الجماعات تتخذ لماذا
 

  امالذً   ألمانيا"  الجهادية"  الجماعات  تتخذ  لماذا  -  "الجهاديون"

 تها؟ لعمليا  انطالق ونقطة
 " الجهادية السلفية"

 الدينية،  النصوص   ترجمة  في  تشدد ا  أكثر  مواقف"  الجهادية "  يةالسلف  تتبنى 

  االندماج   في  أعضائه  فرص   يقلل  ما  المنهج،  ذات   يتبنى  ال  من  كل  تكفير  إلى  تصل

  خطورته   تبرز  "الجهادية"  السلفية.  التعددية  أو  بالديمقراطية  يؤمن  وال  المجتمع  مع

  يزداد   الدعاة  من  مجموعات   عبر  ينتشر  ولكنه  واضح،  كيان  في  انتظامه  عدم  في

  وتعتقد   التعليمية،  والمراكز  المساجد   داخل  األخيرة  السنوات   خالل  بقوة  نفوذهم

  عناصر   دعوته  ويتزعم  . البالد   خارج  من  مالي  دعم  بتلقيه  االستخبارات   أجهزة

  حتى   جيد ا  المجتمع  مشكالت   ويعرفون  ببراعة  اللغة  وينطقون  ألمانيا  في  ولدت 

 . أفكارهم لنشر اإلنترنت  على ويعتمدون  إقناع ا، أكثر يكونوا

  الواضحة  التعريفات   ماهية   على  أساسي  بشكل  اإلشكالية  خطورة  مقياس  يعتمد 

 هو   الجهاد   أن  ترى  تنظيمات   عدة  تهء عبا  تحت   يندرج  تيار  فهو  الجهادية،  للسلفية

 الحاكمية   بمبدأ  ترتبط  فقهية  تفسيرات   عن  فضال    اإلسالمي،  للدين  األساسية   الغاية

َّ    :تعالى  هللا  قول  على  المعتمد  لِل  إ الَّ  م   ك  ال ح    تكفير   من  ذلك  يحمله  بما  {}إ ن  

  للتيار   وفق ا  الدين  تفسيرات   تطبق  ال  التي  الحديثة  السياسية  واألنظمة  للديمقراطيات 

ا يعرف الذي  .اإلسالموي  بالتطرف أيض 

  حول  (BfV)  الدستور  لحماية  تحادياال  المكتب   عن  الصادر  الكتيب   ويقسم

 أهداف   على  تنطوي  األولى  فئتين،  إلى  الجهادية  السلفية  تيار  منتسبي  السلفية

  السالح   تحمل  والثانية  الدينية،  الشعارات   استخدام  عبر  ببطء  تحقيقها  تريد   سياسية

 أن   إال  داعش،  يفعل  كما  بالمجتمع   سريع  راديكالي  تغيير  إلحداث   الهجمات   وتنفذ 

  جلهؤ ي  األول  ولكن  السالح  واستخدام  العنف  حول  المعايير   نفس  لديهما  ينالفئت 

 .الجهادية السلفية. أهدافه تحقيق حتى يءالش بعض 

 اآمنً  امالذً  ألمانيا يتخذون  نوالمسلم اإلخوان 
  سعيد "   يد   على  الستينيات   منذ   ألمانيا  في   المسلمين  اإلخوان  جماعة  ترسخت 

  ال   الذي  ميونخ  في"  اإلسالمي  المركز"  ةرئاس   تولي  رمضان  واستطاع".  رمضان 

 إسالمية  مراكز  عدة  على  الجماعة  وتسيطر.  اإلخوان  لتنظيم  الرئيسي  المقر  يزال

 ومونستر   وكولونيا  وشتوتغارت   ونورمبرغ  وماربورغ  )ماين(  فرانكفورت   في

  الوثيقة   العالقات   على  الرسمي  الطابع  إضفاء  تم.  أخرى  رئيسية  ومدن  وبراونشفايغ

  أنصارهم   قام  عندما  1994  عام  في  والسوريين  المصريين  اإلخوان  فرعي  بين
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  Zentralrat  der  Muslime  in)  ألمانيا  في  للمسلمين  المركزي  المجلس   بتأسيس

Deutschland (ZMD)، ألمانيا في المسلمين لإلخوان الجامعة المنظمة . 

. اادي  قي  (1350)  حوالي  ألمانيا  في  المسلمين  اإلخوان  تنظيم  قيادات   عدد   يبلغ

 يشكل   أنه  على  المسلمين  اإلخوان   تنظيم  األلمانية  الداخلية  االستخبارات   وتصنف

  تسعى   حيث .  داعش  تنظيم  من  أخطر  وأنها  ألمانيا  في  الديمقراطية  لتهديد   امصدر  

 عبر  باستمرار  جدد   أنصار  جذب  إلى  ألمانيا  في  المسلمين   اإلخوان  جماعة

  اجتماعية   ونشاطات   جذابة  اياقض  طرح  وتنظيم  المسلمة  الجاليات   استهداف

 .المسلمة للجاليات 

  الجماعات   إن  2021  مارس  28  في"  نون  سيريل"  -  لمانياأل  السفير  أكد 

  على   ذلك  وينطبق   نشاط،  بأي  لها  يسمح   وال  شرعية   غير  ألمانيا  في  المحظورة

  اإلخوان   جماعة  لتنظيم  اآمن    امالذ    تكون  لن  ألمانيا  نإ   :وأضاف .  اإلخوان  جماعة 

 . أخرى دولة يأ من إليها الرحيل يف فكروا إذا البالد  في اطنش  ألي

 ألمانيا من هامبورج خلية انطالق
ا  ألمانيا  شمال   هامبورغ  خلية  لعبت  ا  دور    الواليات   على  الهجمات   في  حاسم 

  إحدى   في  دراستهم  أثناء  الخلية  أعضاء  بعض   التقى.  2001  عام  في  المتحدة

  إلى  وصل  الذي  عطا  محمد   المصري  لخليةا  أعضاء  أبرز  ومن.  األلمانية  الكليات 

  جراح   زياد   واللبناني  الشحي،  مروان  واإلماراتي.  1992  عام  هامبورغ

 .المتصدق ومنير  بهاجي سعيد  والمغربيان

 والتقوا"  هامبورغ"  في  القدس  مسجد   على  متكرر  بشكل  الخلية  أعضاء  تردد 

 أحداث   وقبيل"  ازيالفز  محمد "  المتشدد   الداعية  بينهم  من  المتطرفين،  من  بالعديد 

  في   القاعدة  تدريب   معسكرات   المجموعة  أفراد   بعض   وزار.  2001سبتمبر   11

  لمركز   البرجين  من  كل  إلى  الطائرات   قاد   من  هو"  والشحي  عطا"   كان.  أفغانستان

" هامبورغ "  خلية  اكتشاف  شكل.  األمريكية  المتحدة  الواليات   في.  العالمي  التجارة

 لفترة "  نائمة  خاليا"  كـ  واضح  غير  بشكل  عاشوا  ألنهم  األلمانية،  للسلطات   صدمة

  خلية "   أعضاء  بتطرف  علم  على  كانت   األلمانية  االستخبارات   أن  بالرغم.  طويلة

 . يمثلونه كان الذي للخطر الحقيقي التهديد  مستوى معرفة دون" هامبورج

  ن إ  :2020  يوليو  10  في  البرلماني  األلماني  النائب   "هيس  مارتين"  يقول

  بال   اأمني    الخطرين  األشخاص   هؤالء  قبةمرا  على  قادرة  ليست   انيةاأللم  الشرطة"

 في  البشرية  الموارد  بضعف  تتعلق  وأسباب   قانونية  ألسباب   وذلك  ثغرات،  أي

 العمل  الحكومة  على  يتعين  السبب   لهذا  أنه  األلماني  النائب   وأكد .  الشرطة  جهاز

  أو   امني  أ  خطرين  كأشخاص   القتال  في  رةخب  ذوي  إسالميين   أي  تصنيف  على

  يشكلون   ال  يصبحوا  أن  إلى  االحتياطي،  الحبس  في  طويال    احتجازهم  أو"  ترحيلهم،

 ".للخطر امصدر  
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 ألمانيا  داخل من داعش لىإ اللوجستي الدعم تقديم
 مع  واستقر.  2000  عام   في  العراق  من"  هللا  عبد   العزيز  عبد   أحمد "  انتقل

  السلفيين   كأكثر  نفسه  أثبت   ،لياوستفا  الراين  شمال  في  Tönisvorst  بلدة  في  عائلته

 شيخ"  بـ  وكذلك"  العراقي  والء  أبو"  بـ  ولقب   ،ألمانيا   في  انفوذ    الجهاديين

  مسجد في" العراقي والء أبو" الداعية خطب ". وجه ال الذي الداعية"و " هيلدسهايم

"Deutschsprachiger  Islamkreis "بمدينة  "Hildesheim    "والية   في  

 . السفلى سكسونيا

  سكسونيا   والية  من  فقط  ليس  المتطرفين،  السلفيين  التقاء  لبؤرة  المسجد   وتحول

.  الجهادي  السلفي  المشهد   مراكز   أحد   المسجد   ليصبح  اأيض    خارجها  من  بل  السفلى،

 في   داعش  تنظيم  إلى  لالنضمام  ألمانيا  غادروا  ممن  رجال    (20)   حوالي  أن  يعتقد 

 . فيه يخطب   كان الذي المسجد  عبر التطرف إلى تحولوا قد  وسوريا العراق

  من   داعش   مقاتلي  لتجنيد   شبكة  بإنشاء  وقام   داعش  تنظيم"  والء   أبو"  بايع

 مناطق  إلى  للسفر  اولوجستي    امالي    للمجندين  لمساعدة  بتقديم   وقام.  ماناألل  الشباب 

  سوق   هجوم  منفذ "  عمري  أنيس"  بـ  اتصال  على  كان.  والعراق بسوريا  الصراعات 

 التواصل   شبكات   على  حسابات "  العراقي  والء  أبو"  تلكام.  برلين  في  الميالد   عيد 

  بصفحته   المعجبين  عدد   وبلغ"  Facebook"و "Telegram"  كتطبيق   االجتماعي

 الرسمية   قناته  على  وخطبه  أفكاره  يبث   وكان.  شخص    ألف  (25)   حوالي

 امتلك.  وجهه  يظهر  ال  ية الداع  فيديوهات   معظم  في  وكان"  YouTube" علي

  متجر "  في "  Abu  Walaa"   باسمه   اخاص    اتطبيق  "  عراقيال  والء  أبو"  الداعية

 . نشاطاته  تتبع أنصاره من الذكية الهواتف مستخدمي بإمكان  كان حيث  ؛"أبل

  بالسجن "  والء  أبو"  العراقي  على  2021  فبراير  21 في  ألمانية   ةمحكم  حكمت 

 التخطيط   في  والمساعدة  اإلرهاب   ودعم  تمويل  بتهم  وذلك.  ونصف  سنوات   عشر

  واستقطاب   إرهابية  أجنبية  منظمة  إلى  واالنتماء  إرهابية  لهجمات   روالتحضي

 . والعراق بسوريا الصراعات  مناطق في للقتال التجنيد  الشباب  وتجنيد 

  فشلوا   الذين  من  اأوروب  في"  ألجهادية "  أتباع  ومن  الراديكاليين  أغلب   بأن

  إن   عنيي  وهذا  ا،جتماعي  ا  فشلوا  الذين  من  أو  والعمل،  التعليم  على   بالحصول

  يجعلهم  ما عمل على  الحاصلين غير ومن لمجتمعا في  ينالمندمج غير  من غالبيتهم

 المخدرات   على  امدمن    منهم  البعض   بالتهميش،  والشعور  العزلة  حالة  يعيشوا  نأ

 . والممنوعات 

   ألمانيا في" الجهادي" المشهد إلى تقييم
  في   اتدريجي    وذهانف  توسع  ألمانيا  في   المتطرفة  اإلسالموية   الجماعات   زالت   ما

.  واالستقطاب   للتجنيد   األساسي  المصدر  هم  الجهاديون  السلفيون  يزال  وال  ألمانيا،

  المتطرفة   الجماعات   أن  اإلرهابية  للمخططات   األلمانية  األجهزة  إحباط  من  ويتضح
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  . اإلرهابية   الهجمات   مؤشر  انخفاض   رغم  إرهابية،  هجمات   تنفيذ   على  دوافع  لديهم

  نتاج إ  خالل  من  نترنت اإل  على  االفتراضي  الواقع"  هادية الج"  السلفية  تستغل

 باللغة   المتطرفة  الدعاية  من   وواسعة  كبيرة  مجموعة  يشمل  متطرف  محتوى

 إلى  الصلة  وذوي  الخطرين  المتطرفين  لتوجيه  وذلك.  اإلنترنت   على  األلمانية

 . األلمانية األمنية األجهزة من الفعالة الهوية وحماية  التشفير ممارسات 

  ا حضور    المسلمين  اإلخوان  تنظيم  يمتلك  "الجهادية  السلفية"  مع  توازيوبال 

  التابعة  والمساجد  والجمعيات  المنظمات  عبر انياألم في المسلمة الجاليات  وسط اقوي  

  للجماعات   سرية  وأنشطة  ت تحركا  إلى  األلمانية  االستخباراتية  التقارير  وتشير.  لها

  الشباب   واستقطاب   لتجنيد   تهدف  يوالت  المسلمين  اإلخوان   كتنظيم  المتطرفة

 .المتطرفة باألفكار عقولهم وتغذية واألطفال

  وإحباط   الهجوم   وقوع  منع  على   متغيراتها  أهم  في   األمنية   المنظومة   تعتمد 

 قررت   حين  األلمانية  الحكومة  قصدته  الذي  النهج  ذات   وهو  تنفيذها،  قبل   الجرائم

 إلى   المتطرفة،  سالمويةاإل  الجماعات   خطر  لتصنيف  متطورة  برامج  استحداث 

 باحتماالت   المرتبطة  القانونية  اإلشكاليات   معالجة  في  أجهزتها   قدرات   تدعيم  جانب 

 . التنظيم سقوط بعد  والعراق  سوريا من األلمان الدواعش عودة عن الناشئ العنف

 جيد   بشكل  ونجحت   واإلرهاب   التطرف  محاربة  في  واسعة  اجهود    ألمانيا  بذلت 

  المنظمات   بعض   وضع  خالل   من  المتطرفة،  عات الجما   نشطةأ  من  بالحد 

  نجحت   ذلك  عدا  ما  حظرها،  تم  رخاآل  والبعض   المراقبة  تحت   والجمعيات 

  عمليات   تنفيذها  قبل  إسالموية  متطرفة  خاليا  بتفكيك  ا يض  أ   لمانيةاأل  ستخبارات اال

 للجماعات   دقيقة  متابعة  لديها   لمانيةاأل  ستخبارات اال  نأ   يعني  وهذا  إرهابية،

  ستخبارات اال  موقف  جعل  ما  وهذا  والشواهد،  األدلة  وجمع  وتتبعها  ة،المتطرف

 . السابق من قوىأ ةلمانياأل

 ** 

 والتطرف  اإلرهاب لمكافحة القدرات تعزيز - األلمانية ستخباراتاال

 في  بما  واإلرهاب،  التطرف  من  أشكاله  بمختلف  العنف  ألمانيا  تحملت   لطالما

  األخيرة،   اآلونة  وفي.  الديني  والتطرف  المتطرف  واليسار  المتطرف  اليمين  ذلك

 من   بسلسلة  2016  عام   وتميز  أللمانيا،  اومتزايد    اكبير    اتهديد    اإلسالموية  شكلت 

  لقي   ،2001  سبتمبر  11  ومنذ .  إسالميون  متطرفون  نفذها  التي  اإلرهابية  الهجمات 

  ، 2014  سنة  ومنذ .  إسالموية  إرهابية  هجمات   في  مصرعهم   لمانأ  مواطنون 

 الهجمات   من  ينبع   ألمانيا  في  تهديد   أكبر  أن  من  االتحادية  الجنائية  طةالشر  حذرت 

  سبيل   في.  صغيرة  جماعات   أو  متعصبون  أفراد   يرتكبها  التي  اإلسالموية  اإلرهابية

  واألجهزة   السياسة  السلطات   عملت   ألمانيا،  في  واإلرهاب   التطرف  انتشار  من  الحد 

 . الهدف ذلك لتحقيق صلةمتوا وإجراءات  سياسات   وصياغة تبني  على األمنية
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  اإلرهاب مكافحةو التطرف محاربة  في ألمانيا اءاتإجر
  ا وفق    كورونا  وباء  تفشي  خالل  عدائية  أكثر  اإلنترنت   على  الكراهية  أصبحت 

  حيز   اإلنترنت   على  الكراهية  جرائم  ضد   قانون  دخل  فقد  لذلك  األلمان،  للمسؤولين

 .اسجن   عامين إلى تصل  قد  ات والعقوب  ،2021 أبريل  3  في ألمانيا في التنفيذ 

 من  إن  :2021  أبريل  1  في  المبرشت   كريستينا  األلمانية   العدل  وزيرة  وقالت 

  دعاوى   رفع  يتوقع  أن  يجب   ا،أشخاص    ويهدد   اإلنترنت   على  كراهية  رسائل  ينشر

 اتخاذ   والقضاء  للشرطة  يمكن   اآلن  من  ااعتبار    :قائلة  وتابعت .  وإدانته  ضده

 ونزيد   الردع  نزيد   إننا.  تحريض   أشكال  أية  ضد   احسم    رأكث  اجد    كثيرة  إجراءات 

  أكثر   صارت   اإلنترنت   على  الكراهية  أن  المبرشت   وأكدت .  واضح  بشكل  الضغط

 . ذلك قبل عليه كانت  بما  مقارنة   كورونا وباء  تفشي  خالل عدائية

  الماضية   الفترة  خالل  عملياتها  تكثيف   على  األلمانية  األمنية  األجهزة  عملت 

  تجمعهم،   أماكن  في  ومداهمتهم  نشاطهم  ومراقبة  اإلخوان  تنظيم  رعناص  لتتبع

 الشرطة   قانون  على  جرت   التي  التعديالت   نأ   إلى  االفت    لهم،  نشاط  أي  حظر  وكذلك

 هذه   ومالحقة  للتحرك  أكبر  بمساحة  األمنية  لألجهزة  سمحت   امؤخر    األلمانية

  تمويلهم   مصادر  لتتبع  مشددة  رقابة  تحت   بهم  المشتبه  جميع  وضعت   كما  العناصر،

 .للبالد  وصولها ومنع

 التنظيمات   قائمة  في  اإلخوان  لوضع  وقانونية  سياسية  حمالت   مع  ذلك  ويتزامن

  إليقاف   القانونية  المساءلة  آليات   سياسية  أحزاب   عدة  تدرس  حيث   المتطرفة،

 . خاللها من الجماعة تعمل  التي والمؤسسات  للجمعيات  الواردة التمويالت 

  الجماعات   أنشطة  لمراقبة  متتابعة  تحركات   األخيرة  فترةال  في  ألمانيا  شهدت 

 لتتبع   كبيرة  مساحة  على  واالستخباراتية  األمنية  األجهزة  وحصلت   المتطرفة،

  بتفتيش   األلمانية  الشرطة  وقامت .  تمويلها  منابع  وتجفيف  الجماعات،  هذه  أنشطة

  ن اآل  حظرها  تم  التي  الجمعيات   ومن  ألمانية،  واليات   عشر  في  ومرائب   شقق

 العالم   ونداء  العالمية  المقاومة  مساعدة  مثل  فرعية  منظمات   وتسع  الدولية  أنصار

 الدولية   أنصار  أن  أنصار،  لمنظمة  الداخلية  وزير  منع  قرار  في  وجاء.  األفضل

 . التبشيرية أنشطتها بسبب  الدستور نظام تنتهك

 السلطات   اتخذت   والتطرف،  اإلرهاب   لمكافحة  األلمانية   السياسات   وضمن

  لالنضمام   البالد   من  هاجروا  الذين  مواطنيها  من  اإلرهابيين  ضد  إجراءات   مانيةاألل

  في   ألمانيا  وتعمل .  المتطرفة  التنظيمات   من  وغيرها"  داعش "  تنظيم  لصفوف

  عناصر   إلى  مواطنيها  انضمام  على   والشواهد   األدلة  جمع   على   الحاضر  الوقت 

  عودتهم،   حال  المحاكم  إلى  إخضاعهم  أجل  من  والعراق،  سوريا  في "  داعش"

 . استعادتهم من تتمكن   لن القضائية، المعلومات  تلك على الحصول ودون

  وعاش   والعراق  سوريا  إلى   سافر  من  يعاقب   ال  األلماني   القانون  أن  حظويال



 - 172 - 

 أو  قتل  سواء  إرهابية،  عمليات  في  تورط  من  إخضاع  بقدر" داعش  خالفة"  ظل  في

  بعض   وفي  سنوات،  ثالث   عن  تقل  ال  ألمانيا  في  عقوبته  وتكون  حرب،  جرائم

 .سنوات  عشر  إلى تصل أن يمكن الحاالت 

 األوروبية  والدول ألمانيا بين األمني التعاون
  كيفية   حول  وآراء  اأفكار    ،2020  نوفمبر  10  في  األوروبي،  االتحاد   قادة  ناقش

  مكافحة   أن  اعتبار  على  بينهم،   التعاون  مستوى  وتطوير   اإلرهاب،  محاربة

. األجهزة  بين  الوثيق  والتعاون  الثقة  غياب   مع  أوروبا  يف  صعبة  عملية  اإلرهاب 

 ألكسندر  الخارجية  للسياسة  األلمانية  الجمعية  في  واألمن  اإلرهاب   في  الباحث   ويرى

  في   األجهزة  بين  المعتمد   النظام   اعتماد   األوروبية  للدول  الممكن  من  أنه  ريتزمان

  الفيدرالي   الهيكل  بحكم  رمصغ  أوروبي  اتحاد   بمثابة  الواليات   حيث   ،انموذج    ألمانيا

 جنائية   تحقيق  مكاتب   االتحادية  والحكومة  الواليات   لدى  أن  إلى  ولفت .  الموجود 

  وفق   اإلرهاب،  ضد   مشترك  بشكل  تعمل  وهي  بها،  خاصة   استخباراتية  وهيئات 

  أن   للسلطات   ويمكن  اإلرهاب،  لمكافحة  مشتركة  بيانات   قاعدة  في  بسيط،  مبدأ

 وكالة   لدى  أي  آخر،  مكان  في  متوفرة  الصلة  ذات  المعلومات   كانت   إذا  ما  تبحث 

 .أخرى أمنية

 واالستخبارات األمن أجهزة ميزانية
  جهاز   مقر  2019فبراير  8  في  ميركل  أنغيال  األلمانية  المستشارة  افتتحت 

  كلفته   وبلغت .  برلين  في  لجديدا  المحص ن  دي(  إن  )بي   الخارجية  االستخبارات 

  آالف   ( 6)  أصل  من.  شخص   ( 4000)  ا حالي    فيه  ويعمل   يورو   مليار   ( 1,1)

  الجهاز  أن  ميركل  وأكدت .  الفيدرالية  المخابرات   لدى  يعلمون  موظف  (500و)

شراف  للقوانين  اخاضع    وسيكون  البالد   سيخدم  الجديد    التشكيك "  نأو.  البرلماني  واإل 

 الدستور   حماية  دائرة  وأشارت ".  عائق  فيها  المبالغ  التشكيك  ولكن  مفيد،  الصحي

  على   يزد   لم  آنذاك  موظفيها  عدد  أن  إال  موظف،  (3800)  إلى  حاجتها  ىإل  االتحادية

  في   العاملين   عدد   لتوسيع  الميزانية   هذه  من  األكبر  الجزء  تخصيص   وتم.  (2200)

 عدد  لزيادة الدستور حماية دائرة وتخطط. األلمانية واالستخباراتية األمنية األجهزة

 . 2021 سنة حتى ديد ج وعامل  موظف آالف (6)  من بأكثر  فيها العاملين

  وهيكلة   صالحيات   وتوسيع  األلمانية  لالستخبارات  الجديد  المقر  افتتاح  ويعكس

  التنبه   كمخاطر.  ألمانيا  تواجه  التي  األمنية  والمخاطر  التحديات   حجم  االستخبارات

  توسيع   استغالل  إلى  مستقبال    يؤدي  مما.  اإللكترونية  والهجمات   الكاذبة  لألخبار

  هذه   في  ترتكب   التي  واألخطاء  الثغرات   على  التغطية  في  يةاألمن  الدوائر  كادر

  ورزين   مناسب   نحو  على  الدستور  حماية  هيئة  صالحيات   توسيع  ويعد .  األجهزة

 . االستخبارات  أداء على  البرلمانية للرقابة مناسب  توسع   نفسه الوقت  في يتطلب 
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 تقييم 
 لتطرف ا  محاربة  في  األلمانية  تاستخبارواال  األمن  أجهزة  نجاح  مدى  ما

 اإلرهاب؟  ومكافحة

  محاربة   مسألة  في  خاصة    ؛الداخلي  األمن  تعزيز  من  ما  حد   إلى  ألمانيا  تمكنت 

  الشرطة  أجهزة  وقدرات   إمكانيات   على  معتمدة  اإلرهاب،  حةومكاف  التطرف

  التي   اإلرهاب   موجة  خالل  حتى  الجيش  في  تستعين  أن  دون  واالستخبارات،

  بثقل   مؤشر  عن  يعبر  وهذا  السابقة،  امعواأل  خالل  أوروبا  ودول  ألمانيا  ضربت 

  األلماني   المواطن  فإن  ذلك  مقابل  في.  األلمانية  واالستخباراتية  األمنية  المؤسسات 

  األمن   بأجهزة  المواطن  ثقة  زالت   ما  وربما  الخوف  بهاجس  يشعر  زال  ما

  من   تمكنت   ألمانيا،  في  االستخبارات و  األمن  أجهزة  لكن   ضعيفة،  بارات واالستخ

  خاصة   وخارجها،  مؤسساتها  داخل  األمنية  الضعف  ونقاط  الثغرات   نم  العديد   سد 

 والجوازات   والهجرة  الداخلية  وزارة  بين  ما  التنسيق  عن  الحديث   يكون  عندما

 .اللجوء ومراكز

  والمؤسسات   األلمانية  األمن  أجهزة  بين  ما  ومنصات   قواعد   فتح  أن  كما

 المتطرفة   نظيمات الت   خاليا  عن  الكشف  على  الكثير  ساعد   شك  دون  الحكومية،

 عقدة   األلمانية  االستخبارات   تجاوزت   لقد .  والوقائية  االستباقية  اإلجراءات   واتخاذ 

  ما   السريع  والتنسيق  التعامل،  في  البيروقراطية  وهو  االستخباري  عملها  في  كبيرة

  في   اجيد    ا،نموذج    يعتبر  لالستخبارات،  برلين   مركز.  الواليات   داخلية  وزارات   بين

  وكالة   أبرزها  األلمانية  للحكومة  االستخباراتية  الوكاالت   نبي  ما  التنسيق

  من   الوكاالت   من  والعديد   والدفاع  الدستور  حماية  ووكالة  الخارجية  االستخبارات 

 . وسريع فعال  بشكل المعلومات  تبادل أجل

  تخضع   أن  على  حريصة  ألمانيا  تبقى  الجهود   هذ ه   كل  من  الرغم  على  لكن

  تعرضت   أن  بعد   البوندستاغ،  األلماني،  برلمانال  لمراجعة  استخباراتها  أجهزة

  ل كبش  تعمل  الخارجية،  االستخبارات   خاصة  أجهزتها  بعض   أن  كثيرة  النتقادات 

  تحتاج   األلمانية  االستخبارات   فإن  ذلك  رغم.  األمريكية  االستخبارات   لوكالة  تلقائي

  ن وأ   السياسيين  إلرادة  تخضع  وأال  أكثر،  المنطقة،  دول  مع  تعاونها  تصعيد   إلى

 ال   وأنشطتها  مهامها  أداء   في  يعيقها  قد   الذي  القضاء  جهاز  عن  انفصاال    أكثر  تكون

  الجهر  تحت   القضاء  يضعها  التي  اإلنسان  حقوق  بمسألة  األمر  يتعلق  عندما  سيما

 .األحيان غالب  في دقيق بشكل

 ألمانيا  في" الجهادية" الجماعات لمخاطر تقييم - التطرف محاربة

  عكس   على  السلفي  للفكر  المدارس  أخطر  من  ألمانيا  في  الجهادية  السلفية  تعد 

  مشروعة   طريقة  يعتبرونه  لكنهم   العنف،  استخدام  يرفضون   ال  فهم  السلفيين،  غالبية

  ينظرون   بل  فحسب،  عدوهم  أنه  على  الغرب   إلى  ينظرون  ال  فهم.  آرائهم  إلدراك
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ا  والت ومحا  ت الهجما  جميع  ارتكبت .  مختلفة  آراء  لهم  آخرين  مسلمين  إلى  أيض 

  أشخاص   قبل  من  األخيرة  السنوات   في  ألمانيا  في  اإلرهابية  الدوافع  ذات   الهجمات 

ا  هذا  ينطبق.  الجهادية  السلفية  خالل  من  بالتطرف  قاموا   ، عمري  أنيس  على  أيض 

ا  ارتكب   الذي   أجهزة   وتصنف.  برلين  في  2016  عام   الميالد   عيد   سوق  على  هجوم 

  بأنهم   اإلرهابية  هجمات الب   قيامهم  ض المفتر  المتطرفين  األلمانية   االستخبارات 

  اللوجيستية   المساعدات   يقدمون  من   فهم  الصلة  وذو   نو المتطرف  أما  ا،أمني    خطرين 

 .مثال  

 التطرف  محاربة  - ومخاطره ألمانيا في المسلمين اإلخوان تنظيم بداية 

  سعيد "   يد   على  الستينيات   منذ   ألمانيا  في   المسلمين  اإلخوان  جماعة  ترسخت 

  ال   الذي  ميونخ  في"  اإلسالمي  المركز"  رئاسة  تولي  رمضان  استطاعو".  رمضان 

 إسالمية  مراكز  عدة  على  الجماعة  وتسيطر.  اإلخوان  لتنظيم  الرئيسي  المقر  يزال

 ومونستر   وكولونيا  وشتوتغارت   ونورمبرغ  وماربورغ  )ماين(  فرانكفورت   في

  الوثيقة   القات الع  على  الرسمي  الطابع  إضفاء  تم.  أخرى  رئيسية  ومدن  وبراونشفايغ

  أنصارهم   قام  عندما  1994  عام  في  والسوريين  المصريين  اإلخوان  فرعي  بين

  Zentralrat  der  Muslime  in)  ألمانيا  في  للمسلمين  المركزي  المجلس   بتأسيس

Deutschland (ZMD)، ألمانيا في المسلمين لإلخوان الجامعة المنظمة . 

. اقيادي    (1350)  حوالي  لمانياأ  في  المسلمين  اإلخوان  تنظيم  قيادات   عدد   يبلغ

 يشكل   أنه  على  المسلمين  اإلخوان   تنظيم  األلمانية  الداخلية  االستخبارات   وتصنف

  تسعى   حيث .  داعش  تنظيم  من  أخطر  وأنها  ألمانيا  في  الديمقراطية  لتهديد   امصدر  

 عبر  باستمرار  جدد   أنصار  جذب  إلى  ألمانيا  في  المسلمين   اإلخوان  جماعة

  اجتماعية   ونشاطات   جذابة  قضايا  طرح  وتنظيم  المسلمة  الجاليات   استهداف

 .المسلمة للجاليات 

 الجماعات   نأ  2021  مارس  28  في  ألمانيا  سفير "  نون   سيريل"  أكد 

  على   ذلك  وينطبق   نشاط،  بأي  لها  يسمح   وال  شرعية   غير  ألمانيا  في  المحظورة

  اإلخوان   عةجما   لتنظيم  اآمن    امالذ    تكون  لن  ألمانيا  نإ   :وأضاف .  اإلخوان  جماعة 

 . أخرى دولة يأ من إليها الرحيل يف فكروا إذا البالد  في نشاط ألي

 سبتمبر   11 بإحداث وعالقتها ألمانيا من هامبورج خلية انطالق

ا  ألمانيا  شمال   هامبورغ  خلية  لعبت  ا  دور    الواليات   على  الهجمات   في  حاسم 

  إحدى   في  دراستهم  أثناء  الخلية  أعضاء  بعض   التقى.  2001  عام  في  المتحدة

  إلى  وصل  الذي  عطا  محمد   المصري  الخلية  أعضاء  أبرز  ومن.  األلمانية  الكليات 

  جراح   زياد   واللبناني  الشحي،  مروان  واإلماراتي.  1992  عام  هامبورغ

 .المتصدق ومنير  بهاجي سعيد  والمغربيان

 والتقوا"  هامبورغ"  في  القدس  مسجد   على  متكرر  بشكل  الخلية  أعضاء  تردد 
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 أحداث   وقبيل"  زيالفزا  محمد "  المتشدد   الداعية  بينهم  من  تطرفين،الم  من  بالعديد 

  في   القاعدة  تدريب   معسكرات   المجموعة  أفراد   بعض   وزار  .2001سبتمبر   11

  لمركز   البرجين  من  كل  إلى  الطائرات   قاد   من  هو"  والشحي  عطا"   كان.  أفغانستان

" هامبورغ "  يةخل  اكتشاف  شكل.  األمريكية  المتحدة  الواليات   في.  العالمي  التجارة

 لفترة "  نائمة  خاليا"  كـ  واضح  غير  بشكل  عاشوا  ألنهم  األلمانية،  للسلطات   صدمة

  خلية "   أعضاء  بتطرف  علم  على  كانت   األلمانية  االستخبارات   أن  غمبالر.  طويلة

 . يمثلونه  واكان الذي للخطر الحقيقي التهديد  مستوى معرفة دون" هامبورج

  أن   2020  يوليو   10  في  البرلماني   األلماني  النائب   " هيس  مارتين"  يقول

  بال   اني  أم  الخطرين  األشخاص   هؤالء  مراقبة  على  قادرة  ليست   األلمانية  الشرطة"

 في  البشرية  الموارد  بضعف  تتعلق  وأسباب   قانونية  ألسباب   وذلك  ثغرات،  أي

 العمل  الحكومة  على  يتعين  السبب   لهذا  أنه  األلماني  النائب   وأكد .  الشرطة  جهاز

  أو   اأمني    خطرين  كأشخاص   القتال  في  خبرة  ذوي  إسالميين   يأ  تصنيف  على

  يشكلون   ال  يصبحوا  أن  إلى  االحتياطي،  الحبس  في  طويال    احتجازهم  أو"  ترحيلهم،

 ".للخطر امصدر  

  محاربة -  ألمانيا؟  في  الشباب  تطرف  في  ودوره  العراقي  والء  أبو  هو  من

 التطرف 

 مع  واستقر.  2000  عام   في  العراق  من"  هللا  عبد   العزيز  عبد   أحمد "  انتقل

  السلفيين   كأكثر  نفسه  أثبت .  وستفاليا  الراين  شمال  في  Tönisvorst  بلدة  في  عائلته

  شيخ "  بـ  وكذلك"  العراقي  والء  أبو"  بـ  ولقب .  ألمانيا   في  انفوذ    الجهاديين

  مسجد في" العراقي والء أبو" الداعية خطب ". وجه ال الذي الداعية"و " هيلدسهايم

"Deutschsprachiger  Islamkreis "بمدينة  "Hildesheim    "والية   في  

 . السفلى سكسونيا

  سكسونيا   والية  من  فقط  ليس  المتطرفين،  السلفيين  التقاء  لبؤرة  المسجد   وتحول

.  الجهادي  السلفي  المشهد   مراكز   أحد   المسجد   ليصبح  اأيض    خارجها  من  بل  السفلى،

 في   داعش  تنظيم  إلى  ضماملالن   ألمانيا  غادروا  ممن  رجال    (20)   حوالي  أن  يعتقد 

 . فيه يخطب   كان الذي المسجد  عبر التطرف إلى تحولوا قد  وسوريا العراق

  من   داعش   مقاتلي  لتجنيد   شبكة  بإنشاء  وقام   داعش  تنظيم"  والء   أبو"  بايع

 مناطق  إلى  للسفر  اولوجستي    امالي    للمجندين  لمساعدة  بتقديم   وقام.  األلمان  الشباب 

  سوق   هجوم  منفذ "  عمري  أنيس"  بـ  اتصال  على  كان  .والعراق بسوريا  الصراعات 

 التواصل   شبكات   على  حسابات "  العراقي  والء  أبو"  امتلك.  برلين  في  الميالد   عيد 

  بصفحته   المعجبين  عدد   وبلغ"  Facebook"و "Telegram"  كتطبيق   االجتماعي

 الرسمية   قناته  على  وخطبه  أفكاره  يبث   وكان.  شخص    ألف  (25)   حوالي

 امتلك.  وجهه  يظهر  ال  ية الداع  فيديوهات   معظم  في  انوك "  YouTube" علي
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  متجر "  في "  Abu  Walaa"   باسمه   اخاص    اتطبيق  "  العراقي  والء  أبو"  الداعية

 . نشاطاته  تتبع أنصاره من الذكية الهواتف مستخدمي بإمكان  كان حيث  ،"أبل

"  والء  أبو"  العراقي  الداعية  على  2021  فبراير  21  في  ألمانية  محكمة  حكمت 

  في   والمساعدة  اإلرهاب   ودعم   تمويل  بتهم  وذلك.  ونصف  سنوات   عشر  جن بالس

  إرهابية   أجنبية  منظمة  إلى   واالنتماء  إرهابية  لهجمات   والتحضير  التخطيط

 .والعراق  بسوريا الصراعات  مناطق في للقتال التجنيد  الشباب  تجنيد و واستقطاب 

 التطرف  محاربة - ألمانيا في السلفي للمشهد تقييم

  في   اتدريجي    نفوذها  توسع  ألمانيا  في   المتطرفة  اإلسالموية   لجماعات ا  زالت   ما

.  واالستقطاب   للتجنيد   األساسي  المصدر  هم  الجهاديون  السلفيون  يزال  وال  ألمانيا،

  المتطرفة   الجماعات   أن  اإلرهابية  للمخططات   األلمانية  األجهزة  إحباط  من  ويتضح

.  اإلرهابية   الهجمات   مؤشر  فاض انخ   رغم  إرهابية،  هجمات   تنفيذ   على  دوافع  لديهم

ا   األسرع   التيار  بأنه  ألمانيا  في  السلفي  المشهد   االستخباراتية   األجهزة  وتصف   نمو 

 . المتطرفة الجماعات  من واسعة مجموعة في

  نتاج إ  خالل  من  نترنت اإل   على  االفتراضي  الواقع  الجهادية  السلفية  تستغل

 باللغة   المتطرفة  ةالدعاي  من   وواسعة  كبيرة  مجموعة  يشمل  متطرف  محتوى

 إلى  الصلة  وذوي  الخطرين  المتطرفين  لتوجيه  وذلك.  اإلنترنت   على  األلمانية

 . األلمانية األمنية األجهزة من الفعالة الهوية وحماية  التشفير ممارسات 

 في  المسلمة  الجاليات   وسط  اقوي    احضور    المسلمين  اإلخوان  تنظيم  يمتلك

  التقارير   وتشير.  لها  التابعة  مساجد وال  والجمعيات   المنظمات   عبر  ألمانيا

  كتنظيم   لمتطرفةا  للجماعات   سرية  وأنشطة  تحركات   إلى  األلمانية  االستخباراتية

  عقولهم   وتغذية  واألطفال  الشباب   واستقطاب   لتجنيد   تهدف  والتي  المسلمين  اإلخوان

 . المتطرفة باألفكار

  ا وص  خص   المتطرفين   مع  األلمانية   السلطات   تساهل  من  المخاوف  تتصاعد 

  هذه   مثل  تؤدي  أن  المتوقع  من  حيث   ؛قصيرة  سجن  بفترات   عليهم  المحكوم

 وهناك.  2016  عام  هجوم  سناريو  وتكرار  إرهابية  عمليات   تنفيذ   إلى  اإلجراءات 

  مراقبة   على  الشرطة  جهاز  في  البشرية  الموارد   بضعف  تتعلق  وأسباب   غرات ث  ثمة

 . المتطرفين تحركات  ولةبسه  تتيح والتي البشرية الموار قلة بسبب   المتطرفين
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  التطرف محاربة  في دولي ا منياأل التعاون هميةأ

 واإلرهاب 
 

 بايدن إدارة ظل في واشنطن  مع العالقات مستقبل - األوروبي االتحاد
  واشنطن  بين  العالقة  على  تخيم  الخالفية  القضايا  من  الكثير  ناكه  زالت   ما

 اإلدارة  على  أوروبا  اهنوتر.  ركيةاألمي  اإلدارة  تغير  من  بالرغم  وبروكسل

 دونالد "  سلفه  مع  صعبة  سنوات   أربع  بعد "  بايدن  جو"   برئاسة  الجديدة  األمريكية

 الطرفين   بين  الخالفات   حل  يف  األوروبي  االتحاد   دول  رؤساء  ويأمل".  ترامب 

 . واالقتصادية والعسكرية األمنية المجاالت  كافة يف التعاون أوجه وتوسيع

 المفتوحة  األجواء اتفاقية

 معاهدة  من  المتحدة  الواليات   انسحاب   إن  األمريكية  الخارجية  زارةو  أعلنت 

 في  اطرف    ارسمي    واشنطن  تعد   لم"  وبذلك  التنفيذ   حيز  دخل"  المفتوحة   األجواء"

  جو   لمنتخب ا  الرئيس  وكان.  2020نوفمبر  22  في"  24  فرانس"  لـ  اوفق  "  المعاهدة

 . األبيض  البيت  في له يوم  أول في االتفاقية إلى بالده بإعادة تعهد  قد  بايدن

   األوروبي االتحاد - الخصوصية درع اتفاقية

  أساسي   اتفاق  صالحية  يبطل  أن  شأنه  من  احكم    األوروبي  القضاء  أصدر

"  الخصوصية   درع "  ويسمى  األوروبي  االتحاد   بين  الشخصية  البيانات   بنقل  يسمح 

  على "   نأ"  شريمز  ماكس"  النمساوي  القانون  لرج  وكتب   (شيلد   )برايفاسي

  إلى   شركاتها   لتعود   المراقبة  مجال  في   جدي  بإصالح  القيام  المتحدة  الواليات 

 . لها البيانات  بنقل يسمح الذي" 'المميز'  وضعها

  ومقرها   واالتصاالت   الحاسوب   صناعة  رابطة  من"  رور  أليكساندر"  ويقول

 الشركات   آلالف  القانوني  اليقين  عدم  من  حالة  القرار  هذا  يخلق"  بروكسل  في

  درع "  على  يعتمدون  الذين  األطلسي  المحيط  جانبي  على  والكبيرة  صغيرةال

  يتوص ل   أن  في  نأمل "  وأضاف".  التجارية   للبيانات   اليومي   لنقلهم  "الخصوصية

  القانون  مع يتوافق  بما بسرعة دائم حل إلى نو واألمريكي نو األوروبي  القرار صناع

  يوليو   16  في"  24  فرانس"  لـ  اوفق  ".  البيانات   تدفق  استمرار   لضمان  األوروبي

2020. 

   األوروبي االتحاد - بولندا  مع دفاعي تعاون اتفاقية

  قرار  عن  تراجعها  ،2021  فبراير  3  في  األمريكية،  المتحدة  الواليات   أعلنت 

 القوات   قائد   عن  األمريكية"  بوليتيكو"  مجلة  ونقلت   .ألمانيا  من  قواتها  سحب 

  كافة   علق  البنتاغون"  :قوله   وولترز،  تود   الجنرال  أوروبا،  في  األمريكية

  جندي   ألف  (12)   نحو  سحب   ترامب،  دونالد   السابق  الرئيس  قرار  لتنفيذ   استعداداته
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  الخيارات،   هذه  كل  تعليق  تم   اآلن،  حتى"  قائال    وولترز  وتابع  ".ألمانيا   من  أمريكي

 ". النهاية إلى البداية من فيها النظر إعادة وستتم

  دفاعي   تعاون  اتفاقية"  بومبيو   مايك"  يكياألمر  الخارجية  وزير  وقع  قد   وكان

 االتفاقية،  وبحسب .  بولندا  إلى   ألمانيا  من  أمريكية  قوات   بموجبها  ست نقل  جديدة

  وزير   ويقول  .جندي  (5500)  حوالي  إلى  بولندا  في  األمريكية  القوات   عدد   سيرتفع

  في   ألف  (20)   إلى  اسريع    يرتفع  قد   العدد   نأ  شك  بال"  ماريوس"  البولندي  الدفاع

 . 2020 أغسطس  16  في "BBC" لـ اوفق   ،ذلك يبرر تهديد  هناك كان حال

  لـ   اوفق    في"  باير   بيتر"   األطلسي  عبر  لشؤون  األلمانية  الحكومة  منسق  يرى

"DW"  ألمانيا   في  األمريكيين  الجنود   عدد   خفض   خطة  نأ  2020  يوليو  29  في  

  الناحية   من  لها  معنى  وال   الناتو،  أو  أللمانيا  األمنية  المصلحة  في  ليست "

 ".المتحدة للواليات  بالنسبة الجيوسياسية

 الساحل منطقة  في القوات تخفيض من  فرنسي قلق

"  محتمل "  انسحاب   عن  تحدث "  تايمز  نيويورك"  لصحيفة  سابق  تقرير  صعد 

  مثل   انعكاسات   بشأن  المخاوف  من  األفريقي،  الساحل  منطقة   من  األمريكية  للقوات 

 فبراير  1  في  "DW"  لـ  اوفق    المنطقة  يف  األمني  المستوى   على  الخطوة  هذه

 فرنسا   قلق  اإلفريقي،  الساحل  من  األمريكية  القوات   سحب   احتمال  ويثير.  2020

  وكانت .  األمريكية  اللوجيستية  والتسهيالت   المخابراتية  المعلومات   على  تعتمد   التي

  العسكري   دعمها  بإبقاء  األمريكية  المتحدة  الواليات   سابق  وقت   في  طالبت   قد   فرنسا

 ميناس   لشركة  اإلداري  المدير "  جوردون  تشارلز"  ويقول.  إفريقيا  غرب   في

  هو   الساحل  أن  تعتبر  المتحدة  الواليات   أن  أعتقد "  المخاطر  شؤون  في  االستشارية

 ممكن  قدر   أقل   تفعل  أن  تريد   فهي  وبالتالي  أوروبا،  مشكلة  وبالتأكيد   فرنسا  مجال

 ". هناك

  األوروبي  التحادا - وسلوفينيا بريطانيا مع  أمني تعاون

 الجيل  اتصاالت   شبكات   من  هواوي  شركة  حظر  البريطانية،  الحكومة  أعلنت 

  تصاعدت   شديدة  ضغوط  نتيجة  لندن  قرار  وأتى  بها  الخاصة  G  (5)  الخامس

  الواليات   وقعت .  أمنية  مخاوف  بسبب   األمريكية  اإلدارة  جانب   من  امؤخر    وتيرتها

 أغسطس   في  سلوفينيا  مع  الخامس  الجيل  شبكات   أمن  بشأن  اتفاق  األمريكية  المتحدة

  مولد   بناء  في  المتحدة  الواليات   مشاركة  إمكانية  حول  مناقشات   ودارت .  2020

  مع   باالشتراك  سلوفينيا  تديرها   التي  النووية،  للطاقة  كرسكو  محطة  في  جديد 

 الحزب   قيادة  وعضو  األوروبي  البرلمان  عضو  "برغليز  ميالن"  وأفاد .  كرواتيا

 شبكات   أمن  بشأن  السياسي  اإلعالن  توقيع"   نأ  السلوفيني،  تماعياالج  الديمقراطي

 ال   المتحدة،  والواليات   سلوفينيا  من  لكل  الخارجية  وزيري   بين  الخامس  الجيل

 . 2020 أغسطس 19 في"  اللندنية العرب "  لـ اوفق  ". سلوفينيا  مصالح مع يتماشى
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 رص قب مع   األمنية القضايا في التعاون زيادة بشأن تفاهم مذكرة

  التعاون   زيادة  بشأن  الرومية   قبرص   إدارة  مع  تفاهم  مذكرة  واشنطن  أبرمت 

  التفاهم   مذكرة  أن  األمريكية  الخارجية  وأعلنت .  والعسكرية  األمنية  القضايا  في

  للواليات   سيضمن.  قبرص   في  والموانئ  والبحري  البري  األمن  مركز  إنشاء  تشمل

.  والجمارك  والموانئ   الحدود   منأ  مجال  في  الفني  الدعم  تقديم  ولشركائها  المتحدة

"  سبوتنيك "  لـ   اوفق    ،الصدد   هذا  في  عدة  أمنية  منصات   تأسيس  سيتم  أنه  وأوضحت 

 . 2020 سبتمبر 14 في

 " ترامب"  السابق األمريكي الرئيس مع  األوروبية العالقات تقييم

  صورة   أن"  لألبحاث   بيو  مركز"  امؤخر    أجراها  للرأي  استطالعات   أظهرت   -

  لم   حيث   قياسية،  مستويات   إلى  تراجعت   األوروبيين  أوساط  في  حدةالمت  الواليات 

  في .  العظمى  القوة  إلى  اآلن  إيجابي  بشكل  ينظرون  األلمان   من  %(26)  إال  يعد 

  بروكسل،   في"  الخارجية  للعالقات   األوروبي  المجلس"   الصيف  في  أجراها  دراسة

.  األمريكية المتحدة يات الوال  اسابق   الوثيق الحليف في الثقة فقدوا األوروبيين إن قيل

 في   ساهم  ترامب   الرئيس  طرف  من  كورونا  لوباء  الفوضوي  التدبير"  سيما  وال

 .2020  نوفمبر 1 في "DW" لـ اوفق  ".  قاتمة أجواء

  دونالد "  الرئيس  حكم  ظل  في  الراهنة  األميركية  للسياسات   المتابعون  اعتبر  -

  ن، ي األوروبي  بالحلفاء  مراأل  تعلق  ما  إذا  خاصة  بالتناقضات،  مليئة  أنها"  ترامب 

  وصوال    اإليراني  النووي  واالتفاق   للمناخ  باريس  اتفاقية  من  انسحابها  من  اانطالق  

 وإضعاف   األوروبي  االتحاد   من  واأللمنيوم  الفوالذ   واردات   على  رسوم  فرض   إلى

  يوليها   التي  للتعددية   األخرى  تلو   ضربة  ترامب   وجه  العالمية،  التجارة  منظمة

  فرانس "  لـ  اوفق    ،الدولية  التحديات   مع  التعامل  في  كنهج  بالغة  يةأهم   األوروبيون

 .2020  أكتوبر 19 في" 24

  األلماني   مارشال  صندوق"   مركز  من"  ويلب   ديفيد   سودها"  أشارت   -

". اإلنعاش   غرفة  في  افعلي    باتت   األطلسي  عبر  العالقة"  إن  ،"المتحدة  للواليات 

  أن   ويعتقدون  أمريكا  إلى  ينظرون  األوروبيين"  أن  إلى "  ويلب   ديفيد "  وأضافت 

  تكون   أن  يمكنها  كيف  وبالتالي  البالد   تفكك  التي  الداخلية  المسائل   من  العديد   هناك

 ".كهذا؟ وقت  في اجيد   اشريك  

 " بايدن"  األمريكي الرئيس عهد في  األوروبية العالقات مستقبل

  ألوروبي ا  البرلمان  أمام  األوروبية  المفوضية  رئيسة"  اليين  دير  فون"  تقول  -

  من "  طولية  سنوات   أربع  بعد   األبيض   البيت   في  صديق  جديد   من  لديها"  أوروبا  إن

  مستعدة   وأوروبا  تعود   المتحدة  الواليات "  وأضافت .  ترامب   دونالد   الرئيس  عهد 

 ". الثمين لتحالفنا جديدة  حياة إلعطاء موثوق قديم شريك مع التواصل الستئناف

 للعالقات  العريضة  الخطوط   هافي  خط  ابيان    األوروبي   المجلس  تبنى  -
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  بين "  االستراتيجية  الشراكة  أهمية"  على  البيان  وشدد   واشنطن،  مع  المستقبلية

  على   للحفاظ"  امع  "  العمل  إلى  بايدن  ودعا.  المتحدة  والواليات   األوروبي  االتحاد 

  سياسي   حوار"   هناك  يكون  أن  ضرورة  على  كذلك.  إيران  مع  النووي  االتفاق

  مساعي   وهناك  لمستويات ا  أعلى  على  المتحدة  الواليات   مع  شامل  استراتيجي

  بالتكنولوجيا   يتعلق  فيما  التعاون   مجاالت   لتوسيع  األوروبي   التحاد ل  مستقبلية

 . المعلومات  وتبادل واألمن السيبرانية، والتهديدات 

 أن  يريد   ال  األوروبي  االتحاد   أن"  فاك  دو  يفجوز"  السياسي  الخبير  يرى  -

 ويبدو.  الخاص   طريقه  يسلك  أنيريد    ولكن  األمريكي،  عدوال  -  الصديق  منطق  يتبع

  التشاور   دون  امؤخر    برامهاإ  تم  التي-  الصين  مع   االستثمار  اتفاقية  في  اواضح    هذا

  شروع   على  عالمة  الخطوة  هذه  وت عتَبَر.  احديث    المنتخب   األمريكي  الرئيس  مع

  الذي "  األوروبية  ادةالسي"  طريق  في  -  لالتفاقية  الرئيسي   المحرك  بصفتها  -  ألمانيا

  على   قوي  تركيز  مع  ذلك  كان  وإن  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  تبناه

  ينظرون   قد   المستقبليين  المؤرخين  فإن  فاك،  دو  يتكهن  وكما.  االقتصادية  السياسة

 ". المتحدة الواليات  عن أوروبي استقالل إعالن" بوصفها االتفاقية إلى
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 في األمريكية سكريةالع القواعد مستقبل - دولي أمن

 ألمانيا 

 
  المبرمة   الدفاع  اتفاقيات   خانة  في  ألمانيا  في   األمريكي  العسكري  التواجد   يدخل

 قرار   ويمثل .  الثانية  العالمية  الحرب   نهاية   منذ   وألمانيا  المتحدة  الواليات   بين

 األميركيين   الجنود   عدد   خفض   في"  ترامب   دونالد "  السابق  األمريكي  الرئيس

  الواليات   قدرة  تقويض   اوأيض    الناتو،  حلف  مهام  تقويض   بإمكانية  علقيت  فيما  اخطر  

  في   إخالل  إلى  يؤدي  قد   الذي  األمر  األوروبية،  الدول  أمن  عن  الدفاع  في  المتحدة

 . األطلسي عبر العالقات  طبيعة وتغير القوى ميزان

  دولي  أمن - ألمانيا في األمريكية العسكرية القواعد أهم

 الباب   ت عتبر  كبيرة  جوية  قاعدة  رامشتاين  في  األمريكية  دةالمتح  الواليات   تدير

 الندشتول   وفي.  وأفريقيا  والعراق   وأفغانستان  األوسط  الشرق  في  للتدخالت   الدوار

  توجد   وشتوتغارت   فيسبادن  وفي.  اكبير    اعسكري    مستشفى  األمريكية  القوات   تدير

  موقع   أكبر  يوجد   غرافينفور  وفي.  وأوروبا  أفريقيا  في   للتدخالت   قيادة  مراكز

 الوحدات   وهذه.  F16طائرات   سرب   يتمركز  راينداليم  وفي.  الناتو  لحلف  تدريبات 

 أو  المؤسسات   هذه  ونقل.  أوروبا  في  الناتو  لحلف  الدفاعية  البنية  من  جزء  هي

  ما   حسب   ا،جد    مكلف  لكنه  ممكن،  عسكريين  خبراء  نظر  وجهة  حسب   هو  سحبها

 .2020  يونيو 17 في" فيلله دوتشه"  موقع نشره

  األمريكية   العمليات   قيادة  توجد   ألمانيا،  جنوب   شتوتغارت   مدينة  من   فبالقرب 

 المتحدة  للواليات   عسكرية   ووحدة  قاعدة  50  من  أكثر  تدير  التي  وهي   أوروبا،  في

  يوجد   أوروبا  في  األمريكي  للجيش  الرئيس  المقر  أن  كما  األوروبية،  القارة  في

  بوبلينغين   مدينة   وفي.  البالد   غرب   رت فرانكفو  مدينة  قرب   فيسبادن  قاعدة  داخل

ة ألمانيا، جنوب    قاعدة  توجد  كما األمريكية، البحرية مشاة لقوات  عسكرية قواعد  ثم 

  نحو   احالي    أراضيها  على  تستضيف   األخيرة  أن   اعلم    ألمانيا،   غرب "  سبانغداهليم"

 . 2020  يناير 6 في" يورونيوز" موقع ذكره ما حسب  أميركي، جندي ألف 38

   ألمانيا؟ في األمريكية العسكرية القواعد  تواجد غرض هو ما

  أوروبا   في   األميركية  البرية   القوات   قائد   هودجز،  بن   السابق  الجنرال  اعتبر

  أن   ،"الغماينه   أوغسبورغر"  صحيفة  مع  مقابلة  في  ،2017  حتى  2014  العام  من

  ات الوالي  من   قادمة  ألخرى  السريع  الدعم  لتوفير   تستخدم   ألمانيا  في  القوات "

  الوحيدة   المقاتلة  القوات   وتتمركز  واالتصاالت،  واإلدارة  اللوجستية  للمهام  المتحدة

  إلى   طريقها  في  األميركية  الوحدات   البقية  وتوفر  بافاريا،  والية  في  الموجودة

 موجودة  ليست   القوات "  أن   الصحيفة  وذكرت ".  األوسط  الشرق  ومنطقة  أفريقيا
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 أوروبا   في  النخراطها  وكمنصة  ألميركيا  األمن  لخدمة  بل  ألمانيا،  لحماية  فقط

  إلى   اإلشارة  تجدر  كما".    العالم   في  السياسية  مصالحها  إلى  إضافة  وأفريقيا،  وآسيا

  نظيره   مع  لقاء  بعد   وارسو  من  رد،  ماس  هايكو  األلماني  الخارجية  وزير  أن

  ن ألم  مهم ألمانيا في األميركية القوات  بقاء" إن :قائال   ترامب   خطوة على البولندي،

  17  في"  الجديد   العربي  صحيفة "  موقع  نشره   ما  وفق  ،"اأيض    المتحدة  الواليات 

 . 2020 يونيو

 اإلقليم  في  األمريكي العسكري التواجد تعارض ألمانيا داخل سياسية أحزاب

  التابعة   العسكرية  القواعد   إغالق  إلى  المعارض   األلماني  اليسار  حزب   دعا

 الرئيس   من  صدرت   التي  التهديدات  ىعل  فعل  كرد   ألمانيا،  في  األمريكي  للجيش

 الدفاع   شؤون  خبيرة  -  داغديلين  سيفيم  وقالت .  إيران  ضد   ترامب   دونالد   األمريكي

  الرئيس   تهديد   إن  :-  2020  يناير  5"  بوندستاغ"   األلماني  البرلمان  في  اليسار  بكتلة

  ينتهك   ،"إيران  ضد   حرب   جرائم"  بـ  وصفتها  ما  بارتكاب   ترامب   دونالد   األمريكي

".  المتحدة  األمم  ميثاق  في  عليه  المنصوص   العنف  الستخدام  المطلق  ظرالح

  من   الخالي  التصعيد   هذا"   أن  األلماني  البرلمان  في  المعارضة  النائبة  وتابعت 

  من   بد   ال"  :وقالت   عواقب،  دون  يظل  أن  يمكن  ال  وصفها،   حسب   ،"المسؤولية

  يتم   أال  في  رغبة  كهنا  كان  إذا  ألمانيا،  في  األمريكية  العسكرية  القواعد   إغالق

 نشره   ما  وفق  ،"إيران  ضد   حرب   في  فاحشة  أمريكية  لجرائم  كمنصة  استخدامها

 . 2020 يناير 5 في" فيلله  دوتشه" موقع

 ألمانيا  من قواتها بسحب األمريكية الواليات قرار

 وصفته  ما   إطار  في  ألمانيا   من   جندي   ألف  12  سحب   المتحدة  الواليات   قررت 

  بلدهم   إلى  جندي  6400  وسيعود   .أوروبا  في  لقواتها"  جي استراتي"  انتشار  بإعادة

  وقال .  وبلجيكا  إيطاليا  مثل  الناتو   حلف  في   دول  على  القوات   باقي  توزيع  سيتم  بينما

 حدد ه  الذي  الهدف  بلوغ  في  ألمانيا  فشل  على   ارد    تأتي  الخطوة "  إن  : ترامب   ونالد د 

 داخل  النطاق  واسعة  رضةمعا  أثار  قراره  لكن".  الدفاعي  اإلنفاق  ناحية  من  الناتو

  عب ر   كما.  لروسيا  اتشجيع    فيه  يرون  الذين  أولئك  قبل   من   خاصة   الكونغرس

 بي   بي"  موقع  نشره  ما  وفق  الخطوة،  هذه  من  قلقهم  عن  ألمانيا  في  المسؤولون

 . 2020 يوليو 30 في" سي

  لاللتزام   كبير  تقليص   بمثابة  برلين،  فاجأ  أنه  يبدو  الذي  القرار،  هذا  يعد 

  خارجية   وزير  وصرح.  األطلسي   الحلف  إطار  في  األوروبي   بالدفاع  ياألمريك

 إلى  سيؤدي  هذا  كان  إذا"  األلمانية"  تسونتاغ   أم  بيلد "  لصحيفة  ماس  هايكو  ألمانيا

  مع   التعاون  نقدر"   امضيف  "  ذلك  علمنا  فقد   األمريكيين،  الجنود   من  جزء  انسحاب 

". بلدينا   مصلحة  في  إنه.  عقود   مدى  على  تطور  الذي  األمريكية  المسلحة  القوات 

 ترامب   رئاسة  ظل   في  فترت   العالقات   بأن  المقابل  في  أقر  األلماني  المسؤول  لكن
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  ما   حسب   ،"معقد   األمر  ولكن.  األطلسي  التحالف  في  وثيقون  شركاء  نحن "   وقال

 .2020  يونيو 7 في " 24 فرانس" موقع ذكره

 ألمانيا من األمريكية القوات سحب قرار تجمد بايدن إدارة

 قرار  عن   تراجعها  فبراير/شباط،  3  في   األمريكية،  المتحدة  الواليات   لنت أع

 القوات   قائد   عن  األمريكية"  بوليتيكو"  مجلة  ونقلت .  ألمانيا  من  قواتها  سحب 

  كافة   علق  البنتاغون"  :قوله   وولترز،  تود   الجنرال  أوروبا،  في  األمريكية

  جندي   ألف  12  نحو  ب سح  ترامب،  دونالد   السابق  الرئيس  قرار  لتنفيذ   استعداداته

 الخيارات،   هذه  كل  تعليق  تم  اآلن،  حتى"  :قائال    وولترز  وتابع".  ألمانيا  من  أمريكي

  األمريكي   العسكري  القائد   وأكمل".  النهاية  إلى  البداية  من  فيها  النظر  إعادة  وستتم

 الخطة  تلك  مراجعة  في  احالي    يشرع  أوستن،  لويد   الجديد،  األمريكي  الدفاع  وزير"

  قرار   اتخاذ   وسيتم  ا، جد    مفصل  بشكل  الماضي،  يوليو  في  عنها  اإلعالن  تم  التي

 فبراير  3  في"  الروسية  سبوتنيك"  وكالة  موقع  نشره  ما  وفق  ،"اقريب    بشأنها  نهائي

2021. 

  بايدن   جو   األمريكي   الرئيس   بإعالن   فبراير  5  يوم  األلمانية   الحكومة   رحبت 

  أخرى   عالمة  في  ألمانيا،  من   يةاألمريك   للقوات   مزمعة  انسحاب   عمليات   أي  تعليق

  باسم   المتحدث   زايبرت   شتيفن  وقال.  البلدين  بين  العالقات   في   الجليد   ذوبان  على

  لدينا "  فبراير  5  يوم  دوري  صحفي  مؤتمر  في  ميركل  آنجيال  األلمانية  المستشارة

  وعبر   األوروبي   األمن  يخدم  ألمانيا  في   أمريكية  قوات   انتشار  بأن   دائمة  قناعة 

  قيمة   يحمل  األمريكية  القوات   مع  عقود   منذ   القائم  التعاون  نإ  :ا مضيف    ،"األطلسي

  للقوات   مزمع  خفض   أي  ستوقف   إدارته  أن  فبراير  4  يوم  بايدن  أعلن  فقد .  كبيرة

  االنتشار   بمراجعة  أوستن  لويد   الدفاع  وزير  قيام  لحين   ألمانيا  في  األمريكية

  فبراير   5  في"  رزرويت"  موقع   نشره  ما  وفق  العالم،  في  األمريكي  العسكري

 . دولي أمن. 2021

  الدفاع  مجال  في   األمريكية  المتحدة  الوالياتو  ألمانيا  بين  العالقات  مستقبل

 واألمن 

 أن   من  مهذبة،  بطريقة  وإن  يشكون،  كانوا  السابقين  نو األمريكي  الرؤساء

 جيوشهم   تسليح  على  كاف  بشكل  ينفقون  ال  األلمان،  وبخاصة  األوروبيين،

 المتحدة،  الواليات   وبخاصة  ،األطلسي  شمال  حلف  في   ئهم حلفا   على  ويعتمدون

 الذي  التحليل  وبحسب .  أمريكا  شكلته  عالمي  تجاري  نظام  من  امجان    ويستفيدون

  السابق   الرئيس  فعله  ما  إن  :كلوت   أندرياس  يقول  لألنباء،  بلومبرغ  وكالة  نشرته

  األمريكية   الخالفات   هذه  عن  الالمعة  الدبلوماسية  الطبقة  نزع  هو  ببساطة  ترامب 

  أظهر   الثانية،  العالمية  الحرب   منذ   أمريكي  رئيس  أي  يفعل  لم  وكما.  األوروبية

  حتى   ميركل،  أنغيال  األلمانية  المستشارة  مثل   األوروبيين  للقادة  ازدراءه  ترامب 
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  نشره   ما  حسب   بوتين،  فالديمير  الروسي  الرئيس  مثل  مستبدين  بحكام  يشيد   وهو

 . 2020  أكتوبر 10  في" فيلله دوتش" موقع

 بشكل   األخيرة  السنوات   في  تأثرت   األلمانية  األمريكية  العالقات   أن  المالحظ

 بسبب   أكبر  بوتيرة  العالقات   انهيار  من  امتوقع    كان  وقد   قبل،  من  يحدث   لم  كما

 وقراره   بايدن  بمجيء  لكن  ترامب،  السابق  الرئيس  إدارة  قبل  من  المنتهج  األسلوب 

 السنوات   في  اتحسن    العالقات   ستشهد   ،نياألما  من  األمريكية  القوات   سحب   بتجميد 

  ألمانيا   بين  واألمن  الدفاع  في  مشتركة  قضايا  وجود   بسبب   سيما  ال  القادمة

 أوروبا   في  الصيني  التغلغل  وقضية  اإليراني،  الملف  من  المتحدة  والواليات 

 .األوسط الشرق في والصراعات 

 ؟ األوسط الشرق منطقة في أمني دور من  هل ،أوروبا - دولي أمن

 مجال  في  مشاركتها  حجم   بشأن  كثيرة  النتقادات   األوروبية  الدول  تتعرض 

  ال   حيث   ؛األوسط  الشرق  منطقة   في  المعلومات   وتبادل  رهاب واإل  التطرف  محاربة

  التي   المخاطر  حجم  إلى  المبذولة   األوروبية  والجهود   األوروبي  االنخراط  يرتقي

 .تحاد اال  دول إمكانيات  مع تتناسب  وال المنطقة دول تشهدها

 األوروبي  االتحاد - الخليج دول مع األمني التعاون
 بوريس  وأعلن.  الخليج  لمنطقة  جديد   مبعوث   بتعيين  اقرار    بريطانيا،  أصدرت 

  ا مبعوث    ليستر،  أندي  إدوارد   بتعيين  اقرار    البريطاني،  الوزراء  رئيس  جونسون،

  وقال "  نسون جو"  وأكد ".  رويترز "  وكالة  نقلته  ما  بحسب   الخليج،  لمنطقة  اخاص  

  االقتصادية   الناحيتين  من  بالغة  أهمية  ذات   منطقة  الخليج"  :الصدد   هذا  في  جونسون

"  هناك   شركائنا  مع  للعمل  ليستر  إدوارد   اللورد   أرسل  أن  يسعدني.  والجيوسياسية

 ".سبوتنيك " لـ اوفق  

  واألمني   العسكري   التعاون  عن  "ليجيندر  كلير   آن"  الفرنسية   السفيرة  تحدثت 

 فرنسا   تسليم  بداية  وأهمها  البلدين  بين  المبرمة  االتفاقيات   إلى  مشيرة  ،الكويت   مع

  باقي   تسليم  في  تستمر  أن  على   ،2020  العام  نهاية  في  كاراكال  لطائرتي  للكويت 

  سلمنا   :بالقول  وأردفت .  وصيانتها  استخدامها  على  التدريب   إلى  تحتاج  التي  الصفقة

 "الوزارات  نم كبير لعدد  مختلفة عسكرية  آلية (300) للكويت 

  وحدات  بنشر  بالده  قيام   عن  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  كشف

  العربية   الجزيرة  شبه  في"  جاغوار   الخاصة  القوات   وحدات "  اسم  تحت   عسكرية

 هذه   في  البحري  األمن  ولتعزيز.  2020  يناير  18  في"  األوسط  الشرق"  لـ  اوفق  

  الشرقي   الساحل  على  ادارر  منظومة  نشر  إلى  عمدت   كما.  االستراتيجية  المنطقة

   .دفاعاتها تعزيز أجل  من السعودية العربية للملكة

  حرية   ضمان  بهدف  هرمز  مضيق  في  أوروبية  بحرية  مهمة  بدء  فرنسا   أعلنت 

 وزارة   وتقول.  إيران  مع  التصعيد   خفض   نهج  لتعزيز  إضافة  الخليج  في  المالحة

https://www.europarabct.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-3/
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 مضيق   في  دوريات   تنفيذ   في  بدأت   كوربيه  الفرقاطة  إن  :الفرنسية  المسلحة  القوات 

  وبلجيكا   ألمانيا  وقدمت   للفرنسية  ستنضم  هولندية  فرقاطة  نإ  : وأضافت .  هرمز

  لتشكيل "  اسياسي    ادعم  "  والبرتغال  وهولندا  الياوإيط   واليونان   وفرنسا  والدنمارك

 . هرمز مضيق في البحرية للمراقبة أوروبية بعثة

 مصر  مع األمني التعاون
 عن  ،2021  يناير  30  في  يةالمصر  المسلحة  للقوات   العسكري  المتحدث   أعلن

  القواعد   بإحدى  المشترك  الفرنسي  المصري  الجوي  التدريب   فعاليات   انطالق

 مختلف   من  المهام  متعددة  المقاتلة  الطائرات   من  عدد   بمشاركة  يةالمصر   الجوية

 العمليات   مهام  على  التدريب   طلعات   وتنفيذ   التدريبية  الخبرات   وتبادل.  الطرازات 

 .المشاركة للقوات 

 إيمانويل"  الفرنسي  نظيره  مع"  السيسي  الفتاح  عبد "  المصري  الرئيس  التقى

 البلدين،   بين  العالقات   لتعزيز  ،2020  ديسمبر  في  اإلليزيه  قصر  في"  ماكرون 

 ويمكن   .المتوسط  البحر  وشرق  وليبيا  وتركيا  األوسط  الشرق  في  أزمات   ومناقشة

  تجمع   التي  الروابط  بشأن  دقيقة  معلومات   على  فرنسا  لحصول  التعاون  تنسيق

  لـ   اوفق    وإخوانية  تركية  برعاية  تحظى  متطرفة  بتنظيمات   اإلسالموية  الجمعيات 

 ". اللندنية العرب "

 األوروبي  االتحاد - العراق مع األمني التعاون
  بالدها   استعداد   عن  بارلي  فلورانس  الفرنسية،  الجيوش  وزيرة  أعربت 

  27  في"  نيوز  سكاي"  لـ  اوفق    داع  فلول  ضد   الحرب   في  العراق  دعم  لمواصلة

  استمرار "  كارتر  نيكوالس"   البريطاني  الجيش  أركان  رئيس   أكد .  2020  أغسطس

  يوليو   3  في"  اليوم   روسيا"  لـ  اوفق    ،كافة  المجاالت   في  العراقي  الجيش  بدعم  بالده

  السماح   على  العراق  حثت   بريطانيا  أن"  ميديا   إيه  . بي"   وكالة  ذكرت .  2020

" كارلو  مونت "  لـ  اوفق    ،"داعش "  تنظيم  قتال  ومواصلة  راضيهأ  في  بالبقاء  لقواتها

 .دولي أمن .2020  يناير 5 في

  المفوضية   في  الخارجية  للشؤون  السامي  الممثل"  بوريل  جوسيب "  وأعرب 

  أن   وبي ن  .العراقية  الحكومة  مع  للعمل  األوروبية  المفوضية  تطلع  عن  األوروبية

 مكافحة   في  التعاون  إطار  ضمن  العراق  في  تعمل  زالت  ما  األوروبي  االتحاد   بعثة"

  الجهات   إلى  المشورة  وتقد م  والتطرف،  والعنف  المنظ مة  والجريمة  اإلرهاب 

 العراقية   الحكومة  تعد ها  التي  الملفات   في  االستراتيجي  المستوى  على  يةالعراق

 ". وطنية  أولوية

 األجانب المقاتلين  استعادة في أوروبي تراجع
  سوريا   إلى  سافروا  الذين   مواطنيها  استعادة  الغربية  الدول  بعض   ترفض 

.  م بالده  في  األمني  للتهديد   امصدر    البعض   ويعتبرهم  داعش  تنظيم  إلى  لالنضمام
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 .مواطنيها الستعادة اآلن حتى ااستعداد   أبدت  قليلة دوال   لكن

 مع  متواطئين  تعتبرهم  ونساء  رجال  إعادة  الفرنسية  السلطات   ترفض   :فرنسا 

  هم،   حيث   محاكمتهم  وتريد   2021  يناير   13  في  "SWI"   لـ  اوفق    داعش  تنظيم

 فرنسية   امرأة  80  حوالي  عيش.  ذويهم  بموافقة  ارهن    تبقى  األطفال   عودة  أن  مؤكدة

  دولية   وهيئات   أقاربهم  يطالب   سوريا،  شرق  شمال  مخيمات   في  طفل  200  وحوالي 

  على   حالة  كل"  سياسية  تتبع  إنها  تقول  الفرنسية  الحكومة  لكن.  فرنسا  إلى  بإعادتهم

 . دولي أمن ."حدة

  اآلن   حتى  سمحت   األلمانية  الحكومة  أن"  شبيغيل"   مجلة  أوضحت   :ألمانيا 

 روسيا "  لـ  اوفق    البالد   إلى"  داعش "  بـ  صلة  على  واألطفال  اءالنس  بعض   بعودة  فقط

  على   األلمانية   الحكومة   تصر نوعها  من  قضية  أول  في. 2020 يناير  22 في"  اليوم 

 ،.ب   دينيتس  المدعو  ،"داعش"  في  المعتقل  العنصر  العراق  يسلمها  أن  ضرورة

  شمال   سجن  في  سنوات   3  منذ   ويحتجز  ألمانيا  وسط  هيسن  أرض   من  ينحدر  الذي

 من   اراشد    اشخص    (70)  هناك  يزال  ال  األلمانية،  بيلد   صحيفة  بحسب .  العراق

 وكذلك  سوريا،  شمال  في  األكراد   لسيطرة  تخضع  مخيمات   في  األلمانية  الجنسية

  20  في"  24  فرانس"  لـ  ا وفق    ،ألمان  مواطنين   من  متحدرين  طفال    (150)   حوالي

 . 2020 ديسمبر

  بعض   من  جنسيتها  سحبت   إذ   ،اصارم    انهج    دةالمتح  المملكة  اتبعت   :بريطانيا

  مساعدة  رفض   هو  لندن  موقف   وكان.  التنظيم  لدعم  سافروا  أنهم  في  يشتبه  الذين

 باالنضمام   آبائهم  أو  اتهامهم  بعد   ديارهم  إلى  العودة  على  أطفال  فيهم  بمن  مواطنيها

  ندبندنت إ"  لـ  اوفق    الشأن  هذا  في  انتقادات   المسؤولون  واجه   وقد .  داعش  تنظيم  إلى

 . دولي أمن. 2020سبتمبر 16  في" عربية

 أن  األجانب   المقاتلين  بعودة  يتعلق  فيما  البلجيكية  السلطات  أعلنت   بلجيكا

  من   منهم  الجنسية  مزدوجي  السلطات   وجردت   األعمال،  جدول  على  ليست   عودتهم

 البلجيكية،   الدولة  تزال  ال.  منهجي  شكل  بعودتهم  المسموح  واحتجزت .  لجنسيةا

 في  تتردد   سوريا،  في  مقاتليها  أيتام  من  اجد    قليل  اعدد    واستعادت   قسب  التي

  وإمكانية   أخالقية  حول  الدائر  الجدل  ظل  في  المقاتلين،  أطفال  باقي  استرجاع

  في   إرهابية  بأعمال  انخراطهن  بسبب   يحاكمن  أن  يجب   الالتي  أمهاتهم  عن  فصلهم

 . 2020 فبراير 12 في" األوسط  الشرق" لـ اوفق  . النزاعات  أماكن

 األوروبي  االتحاد - األوسط الشرق في  األوروبي تحاداال دور إلى تقييم
 لدول   القومي  باألمن  وثيق   بشكل  ةاألوروبي  للدول  القومي  األمن  يرتبط  -

  منطقة   في  األوروبي  لالتحاد   األمنية  السياسة   وترتكز.  األوسط  الشرق  منطقة

 المخاطر   لمجابهة  لومات المع   وتبادل  مالية  مساعدات   تقديم  على  األوسط  الشرق

 .محدود  عسكري وانخراط األمنية القطاعات  وتدريب  المحتملة اإلرهابية



 - 187 - 

  األوروبية   الدول  اتبعت   ما  عادة  الفرنسي  الدبلوماسي"  ثيبوت   تشارلز"  يقول  -

  جانب  فإلى.  إفريقيا  وشمال األوسط  الشرق  في  متباينة، تكن  لم  إن  مختلفة،  أولويات 

  في   لالنخراط  السياسية  اإلرادة  إلى  واالفتقار  متكافئةال  غير  العسكرية  القدرات 

  هذا   منع  المتحدة،  األمم  من  تفويض   خارج   سيما  ال  بالمخاطر،  محفوفة  عمليات 

 معهد "  لـ  اوفق    المنطقة  في  وموحد   قوي  موقف  ترسيخها  كبير  حد   إلى  االختالف

 . 2021 يناير في" واشنطن

  في   المحتجزين  مواطنيهم  يين األوروب  الستعادة  الدولية   المطالبات   تتزايد   -

 عن   األوروبي  البرلمان  عضو   -  بريكمونت   ساسكيا  وتقول.  السورية  المخيمات 

  منذ   طالبت   لقد .  الموضوع  هذا  بشأن  أوروبي  تنسيق  يوجد   ال"  :-  الخضر  حزب 

 التي  الصعوبة  إلى  بالنظر  األجانب   المقاتلين  أطفال  وضع  في  النظر  بضرورة  عام

  تنظيم   بمقاتلي  الخاصة  الجنائية  األدلة  لجمع  فردي  كلبش   األعضاء  الدول  تواجهها

 . 2020 يوليو 6 في" يورونيوز " لـ اوفق   ،"داعش

  هذه   من  الفرار  مخاطر  تصاعد   والمحللين  المراقبين  من  عدد   يتوقع  -

 أن   اوخصوص    األجانب،  نو المقاتل  فيها  يعتقل  التي  السجون  من  وكذلك  ،المخيمات 

 العرب "  لـ  اوفق    ،وسوريا  العراق  في  األرض   على  الظهور  عاود "  داعش"  تنظيم

  مقاتليها   باستعادة  أمرها  تحسم   أن  األوروبية  الدول  على  يجب   لذلك.  اللندنية

 دول   في  المخيمات   في  المحتجزين  لمواطنيهم  سريعة  حلول  ووضع.  األجانب 

 . المنطقة
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 2021 عام - أوروبا في اإلرهاب مؤشر
 

 2021 بريطانيا  في اإلرهاب مؤشر

  طعن   بعملية  ابتداء    إرهابية  هجمات   عدة  من  2021  عام  خالل  بريطانيا  نت عا

  مع   بالتزامن  وذلك".  ليفربول"  بتفجير  وانتهاء    البرلماني  النائب   "أميس  ديفيد "

  السياسي   اإلسالم  وتيارات   المتطرفة  اإلسالموية  الجماعات   أنشطة  تنامي

  عدة   وبريطانيا  السويد   ت واعتمد .  المتطرف  لليمين  والكراهية  الدعائية  والخطابات 

 واكتشاف   لمنع  واإلسالموي  المتطرف  اليميني  اإلرهاب   لمكافحة  استراتيجيات 

  والتدابير   الحيوية  التحتية  البنية  مرونة  من  البلدان  وزادت  المختلطة  التهديدات 

 والسويد   بريطانيا  في  اإلرهاب   مؤشر  يلي  وفيما  السيبراني  األمن  لتعزيز  األمنية

 . 2021 لعام

 طانيا بري ـ

 اإلسالموي التطرف مؤشر

 السياسي اإلسالم تيارات

  10  في"  عربية  نيوز  سكاي"  لـ  اوفق    ،البريطانية  االستخبارات   تقارير  تحذر 

  تنظيم   رأسهم  وعلى  السياسي  اإلسالم  تيارات   تنامي  خطر  من  ،2021  مايو

 د تصاع  رصد   وتم.  البريطاني  القومي   لألمن  اتهديد    يشكل  بما  المسلمين،  اإلخوان

  المنصات   استغالل  عبر  المتطرفة  أفكارها  لنشر  التيارات   ألنشطة  مسبوق  غير

 مظلة  وتحت   قانوني  غطاء  تحت   الثقافية  والمراكز  والمنظمات   والجمعيات   الدعوية

 أعلنت   2021  نوفمبر  26  في   البريطاني  البرلمان  قرار  وبموجب .  الخيري  العمل

  اإلخوان   تنظيم   أذرع  أحد "  ماس ح  حركة "  حظر   ارسمي    البريطانية   الداخلية  وزارة

 في   المحظورة  اإلرهاب   منظمات   قائمة  ضمن  وإدراجها  كامل  بشكل  المسلمين

 .البالد 

 الجهادية السلفية

  إلى   األمني   التهديد   مستوى  2021  فبراير  15  في  البريطانية  السلطات   رفعت 

  ا إرهابي    اهجوم    أن"  شديد "  فئة  وتعني.  كبير"  وهو  السابق  المستوى  من"  شديد "

  شن   2021  مارس  16  في  البريطانية  السلطات   رجحت ".  االحتمال  شديد "  يعتبر

  بحلول   اناجح    انووي    أو  اإشعاعي    أو  ابيولوجي    أو  اكيماوي    اهجوم    إرهابية  جماعة

  من   مزيد   بشن  المتطرفة  العناصر   تهديد   أن  إلى  التقديرات   تشيرو ".   2030

 . بريطانيا في  امرتفع   يزال ال الهجمات 

 2021 لعام اإلرهابية العمليات مةقائ

  مستشفى  عند "  أجرة  سيارة "  في  ناسفة  عبوة  انفجرت   :2021  نوفمبر  14
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"  ا عام    32"   العمر  من  يبلغ"  السويلمين   عماد "  العملية  منفذ .  إنجلترا  شمال  ليفربول

 .النفسي المرض  من فترات  من عانى. العراق في مولود  اللجوء طالب 

  حزب   من  البرلماني  النائب "  أميس   فيد دي "  طعن  تم  :2021  أكتوبر  16

".  ا عام    25"  العمر  من   يبلغ"  علي   حربي   يعل"   الطعن  عملية  منفذ .  المحافظين

  مكافحة   برنامج  إلى  الماضي  في  أحيل  صومالي  أصل  من  بريطاني  مواطن  وهو

 .التطرف

 بريطانيا   في  اليميني التطرف مؤشر

  أن  من  2021  يوليو   14  في   "BBC"  لـ  ا وفق    البريطانية   االستخبارات   حذرت 

 اليمينَ   ت وبا  .المتطرف  اليمين   من  متزايد ا  تهديد ا  تغذي  العنصرية  قضايا

ف   زل   وما.  صرامة    أشد    عنصرية    سياسة    علني  بشكل    ينتهج  بريطانيا  في  المتطر 

  من   هجومية  خطط   (10)  تعطيل   تم   حيث   ،"باق  "  المتطرف  اليميني  اإلرهاب   تهديد 

 . الماضية األربع السنوات  في (29) أصل
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 2021 لعام المتطرف لليمين اإلرهابية العمليات قائمة

 وما  مانشستر  مدينة  في"  ديسبري "  مسجد   في  حريق  اندلع  :2021 سبتمبر  11

 ." كراهية" جريمة بوصفه النار إضرام حادث  في جارية الشرطة تحقيقات  زلت 

 السيبراني  التهديد مؤشر

  أن   من  2021  أبريل  20  في"  MI–5"  البريطاني  االستخبارات   جهاز  حذر

  الشبكات   في  وهمية  تعريف  ملفات   يستخدمون  والمنظمات   الدول  من  اعدد  

 المتعلقة   والمعلومات   البيانات   سرقة  حاولوا".  صناعي  نطاق"  على  االجتماعية

  جميع   في   يعملون  بريطاني  (10000)  من   أكثر  وأن .  القومي  األمن   بقضايا

  الخمس   السنوات   مدى  على  صبحوا أ  الرئيسة،  والصناعات   الحكومية  اإلدارات 

 دول "  لصالح  اإلنترنت   على   تعمل"  ضارة  تعريف  ملفات "  لـ  أهداف ا  الماضية

 ". معادية

 2021 لعام التطرفو اإلرهاب مكافحة قوانين

ا  أنهى  : بريطانيا   في   (2021)  الجديد   اإلرهاب   مكافحة   قانون   احتمالية  تمام 

دان  شخص   أي  عن  المبكر  اإلفراج   وي جبرهم   خطيرة  إرهابية  ةجريم   بارتكاب   م 

 .السجن في بأكملها عقوبتهم فترة قضاء على

 2021 السويد في رهاباإل  مؤشر 

 السويد

 بالتكاليف  للوفاء  سويدية  كرونة  مليون  (440)  السويدية  الحكومة  خصصت 

 إنشاء   ويعد .  2025  إلى  2021  من  الفترة  في  ـNCSC  لمركزـ  المتوقعة  التشغيلية

  قدرتها   تعزيز  في  األجل  طويلة   السويد   رغبة  من  اساسي  أ  اجزء    ـNCSC  -  مركز

 .معها والتعامل وتحديدها المتزايدة السيبرانية التهديدات  منع على



 - 191 - 

 اإلسالموي التطرف مؤشر

 2021 لعام اإلرهابية العمليات قائمة

 منفذ   ،السويد   جنوب "  كين س"  بـ  أفراد   عدة  شخص   طعن  :2021  مارس  -

 بسبب   الشرطة  لدى  امعروف    الشاب   كان"  اعام    22"  عمره  يبلغ  أفغاني  العملية

 . مخالفات  عدة  ارتكابه

 في  أكبر  بشكل  يرتفع  أن  المتوقع  ومن  ،السويد   ضد   األمني  التهديد   ارتفع

 التطرف  يتزايد .  2021  مايو  12  في"  سبوتنيك"  لـ  ا وفق    المقبلة  القليلة  السنوات 

  حوالي   هناك  انك  سنوات   عشر  لقب  حيث   ؛ مطرد   بشكل  السويد   في  اإلسالموي

 .شخص  (2000( حوالي هناك  نواآل للعنف،  مؤيد  شخص  (200)

 اليميني  التطرف مؤشر

  على   وتقوم  أوروبا،  عبر  تمتد   متطرفة  يمينية  جماعة  هي  :الهوية  جماعة  -

 .السويد  في ومنها القومية الدولة لىإ والدعوة" األجنبية  رالعناص رفض " فكرة

 Alternativ  för  SverigeWikipedia  الجديد   البديل  حزب  -

site:emirate  AFS  ،  والمتطرفة،   القومية  حزاب لأل   وجذب   ستقطاب ا  مصدر  

 ، لمانياأ  أجل  من  البديل  حزب   من  دبياتهأ  استلهم   2017  عام  في  الحزب   تأسس

 . البرلمان في مقاعد  على وحصل 2013  عام سسأت  خيراأل

  تزال  ال   يوالت   ،األقدم  المنظمة  هي  NMR  سكندنافيةاإل  المقاومة  حركة  -

 ،ومتشددة  ومنضبطة  منغلقة  قتالية  منظمة  إنها  ،السويدي  اليمين  أقصى  داخل  قائمة

 .خطورة  أقل أو أكثر جرائم اإلدارة في فرد  كل إدانة تمت 

 السيبراني  التهديد

  عدد   يستخدم.  إلكتروني  لهجوم  النرويجية  Volue  /  Powel  شركة  تعرضت 

 . منها  أنظمة يديالسو  الطاقة قطاع في السويدية الشركات  من

 الضوء  تسليط  د بع  السيبراني  لألمن  وطني  مركز  إنشاء  إلى  السويد   تسعى 

.  معالجتها  يمكن  وكيف  الموجودة  اإللكترونية   التهديدات   تقييمو   المشكلة  هذه  على

  البيانات   سرقة  لىإ  تهدف  جميعها   وكانت   واسعة،  لكترونيةإ  هجمات   السويد   شهدت 

  الخبيثة   لكترونيةاإل  الهجمات   أبرز  ،التحتية  بالبنى  الضرر  لحاقإو  والمعلومات 

  الشركات   من  العديد  واستهدف  ،2021  عام  خالل  السويد   استهدف  Revil  كانت 

 . والمتاجر

 2021 لعام التطرفو اإلرهاب كافحةم قوانين

  عمل   مجموعة  عن   عبارة   (NCT)  اإلرهابي  التهديد   لتقييم  الوطني  المركز

  السويدية   المسلحة  القوات   راديو  هد ومع  األمن  شرطة  من  أفراد   تضم  دائمة

(FRA)  واألمن  العسكرية  المخابرات   وجهاز  (MUST)،  بإجراء   تقوم  والتي  

  التهديد   تقييم  تم  ،2021  عام  من  التقييم  في .  لإلرهابيين  استراتيجية   تقييمات 
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 . نقاط  خمس  من  مقياس  على   (3)  متزايد   أنه  على  السويد   ضد   الشامل  اإلرهابي

 ستوكهولم  مثل  مدن  في  يومية  شبه  النار  إطالق  عمليات   أصبحت   السويد 

  لـ   اوفق    الهجرة  بسياسات   العنف  ربط  في  المتطرف  اليمين  ونجح  ومالمو  وجوتنبرج

 .2021  أغسطس 23  في" رويترز"

 المعالجات و  والتقييم المخاطر - 2020  أوروبا في رهاباإل  مؤشر

 2021 لمانياأ في اإلرهاب مؤشر

 ،2021 العام خالل واإلرهاب  التطرف محاربة في واسعة اجهود   ألمانيا بذلت 

  وضع   خالل  من  المتطرفة،  الجماعات   أنشطة  من  الحد   في  جيد   بشكل  ونجحتا

  نجحت  كما  حظرها،  تم  اآلخر  والبعض   المراقبة  تحت   والجمعيات   المنظمات   بعض 

  وهذا   إرهابية،  عمليات   تنفيذها  قبل  متطرفة  خاليا  تفكيك  في  األلمانية  ستخبارات اال

  وتتبعها   المتطرفة،  للجماعات   دقيقة  متابعة  لديها  األلمانية  ستخبارات اال  نأ   يعني

  11  في  زيهوفر  هورست   األلماني  الداخلية  وزير  أكد  حيث   ؛والشواهد   األدلة  وجمع

 من   امحذر    ،2000  عام  منذ   اإرهابي    اهجوم    23  أحبطت   ألمانيا  أن  2021  سبتمبر

 . 2021 سبتمبر 11 في  "DW" لـ اوفق   ذلك، رغم" اقائم   يزال ال الخطر" أن

  2020 أوروبا في رهاباإل  مؤشر 

 ألمانيا

 اإلسالموي التطرف مؤشر

 وشنت   السياسي،  اإلسالم  تيارات   تجاه   تتغير  األلمانية  الحكومة  سياسة   بدأت   -

 تابعة  ومراكز  ومنظمات   مساجد   ضد   ومداهمات   حمالت   األلمانية  األمنية   األجهزة

  التوصيات   من  العديد   األلماني  البرلمان  وأصدر  السياسي،  اإلسالم  لتيارات 

  لهيئة   تقرير  كشف  بعدما.  السياسي  سالماإل  تيار  تقويض   أجل  من  والتشريعات 

  عن "  فورتمبيرغ  بادن"  بوالية  2021  فبراير  18  في  األلمانية  الدستور  حماية

  عقول   داخل  المتطرفة  يديولوجيةاأل  لزرع"  سيرة"  لمخطط  اإلخوان  تنظيم  إدارة

 حظر   األلماني  البرلمان  أقر  فيما.  تدريبية  دورات   خالل  من  والمراهقين  لاألطفا

  لتشجيع   امنع    ،2021  يونيو  25  في  ألمانيا  في  حماس  حركة  ورموز   أعالم  استخدام

  منظمة   األلمانية  الحكومة  وحظرت .  العنف  على  والحث   المتطرف  الخطاب 

  الشرق   صحيفة"  ـل  اوفق    لها  التابعة  المنظمات   من  والعديد "  الدولية   أنصار"

 .2021  مايو 5 في" األوسط 

 2021 عام والسويد بريطانيا  في اإلرهاب مؤشر

 اخطر    تواجه  ألمانيا   أن   2021أكتوبر  28  في  الدستور  حماية   هيئة  أعلنت   -

  الهيئة   رئيس  وأشار.  وغيرهم  والمجرمين  السياسيين  المتطرفين  من  امتزايد  

  له  تتعرض   الذي  التهديد   مستوى   بأن  األلماني  البرلمان  أمام"  هالدنفانغ   توماس"

  يزال  ال اإللكترونية، الهجمات  اخصوص   والتجسس، والتطرف اإلرهاب  من ألمانيا
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  المتطرفين   عدد   أن  هالدينفانغ،  وأعلن  سبق  قد   وكان.  اومتزايد    للغاية  امرتفع  

"  DW"  لـ  اوفق  .  شخص   ألفي   يبلغ  ألمانيا  في  خاص   بشكل   الخطيرين  اإلسالميين

  األلماني   الخارجية  االستخبارات   جهاز   تقديرات   أشارت و  .2021  مبرسبت  11  في

(BND)  القاعدة "  تنظيما  يمثله  الذي  الخطر  أن  إلى  2021  يوليو15  في "

 . يتراجع لم" داعش "و

 2021 لعام اإلرهابية  العمليات قائمة
  جنوب   -  بافاريا   والية  في  قطار   متن  على  طعن  حادثة  :2021  نوفمبر  6

 ا عام    27  العمر  من  يبلغ  سوري   الجئ  يد   على  صابات،إ  3  خلفت   ألمانيا،  شرق

 . نفسي اضطراب  من يعاني

 هجوم  في  متفاوتة   بجروح  آخرون  6  وأصيب   أشخاص   3  قتل  :2021  أكتوبر

 . بسكين مسلح اعام   24 صومالي ونفذه ،(ألمانيا جنوبي) فورتسبورغ مدينة شهدته

 اليميني  التطرف مؤشر

 يونيو  15  يوم  نشرته  تقرير  في"  الدستور   ايةلحم  االتحادية  الهيئة"  أعلنت   -

  . بنسبة  المتطرف  اليميني  للتيار  همؤ انتما  المحتمل  األشخاص   عدد   ارتفاع  2021

  ا تقريب    % 40  أن  الهيئة  تقييم  في  وجاء.  شخص   300و  ا ألف    33  إلى  ووصل  ،% 3.8

  مروجون   أو  بالعنف  يتسمون"  أنهم  على  الهيئة  تصنفهم  األشخاص   هؤالء  من

  اليمين   ".euronews"  لـ   اوفق  ".  للعنف  مؤيدون  أو  للعنف  داعمون  أو  للعنف

 . لمانياأ في المتطرف

 الهجمات   انخفاض   ،2021  أغسطس  6  في  األلمانية  الداخلية  وزارة  أعلنت   -

 جريمة   99  مجموعه  ما  نأو  ،عليه  كان  عما  ألمانيا  في  والمساجد   المسلمين  على

. الماضيين  وحزيران  نيسان  شهري  بين  ما  الفترة  في  حدثت   لإلسالم  معادية

ا  113  نحو  تسجيل  إلى  وأشارت    الربع   في  عبادتهم  وأماكن  المسلمين  على  هجوم 

  نفس  في تمت  التي المشابهة الحوادث  نصف يشكل ما وهو  ،2021 العام من األول

  معايير   -  أوروبا  في  رهاب اإل  مكافحة  ملف.  2020  الماضي  العام  من  الفترة

 . الخطرة العناصرو  رهابيةاإل العمليات  تصنيف

 السيبراني  التهديد مؤشر

 الفيدرالي  للمكتب   اتقرير    تقديمه  خالل  زيهوفر،  لمانياأل  الداخلية  وزير  صرح

  بل   ،امرتفع    يزال  ال  السيبراني  التهديد   مستوى"  نأ  المعلومات،  تكنولوجيا  ألمن

 حتملة الم  التهديدات   عدد   وأن  مستمرة،  الرقمنة  أن  حقيقة  إلى  ذلك  ويرجع  ،اومتزايد  

  من   موجة  وعقب .  2021  كتوبرأ  21  في"  عربي  سبوتنيك "  لـ  اوفق    تزايد   في

  بوقف   روسيا  األلمانية   الحكومة  طالبت   ألمان،  ساسة  على  اإللكترونية  الهجمات 

  لدى "  : 2021  سبتمبر  5  األلمانية   الخارجية  باسم   متحدثة  وقالت   الهجمات،  هذه

  الموقع   على  المدسوسة  الكتابة  أنشطة  بأن  بها  يعتد   معلومات   األلمانية  الحكومة
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  المخابرات   لجهاز  أو  الروسية  للدولة  تابعين  اإللكتروني  بالقطاع  لعاملين  منسوبة

 " . DW" في جاء كما". الروسي العسكرية

 2021 لعام والتطرف  اإلرهاب مكافحة قوانين
  استخدام  يحظر  ،2021  يوليو  8  في  اجديد    ااتحادي    اقانون    ألمانيا  أصدرت   -

 وتنظيم   واإلخوان،  داعش،)  متشددة،  تنظيمات   إلى  تنتمي  التي  والشعارات   الرموز

  حماس،   وحركة  الكردستاني،  العمال  وحزب   التركية،  الرمادية  والذئاب   القاعدة،

  ( الصربية  األستاشه  وجماعة  اللبناني،  هللا  حزب  لميليشيات   العسكري  والجناح

 . والتطرف اإلرهاب  حةلمكاف اقانون   كذلك النمسا إقرار من ساعات  بعد  وذلك

  على   والكراهية  التطرف  مكافحة  قانون  على  تعديال    األلماني  البرلمان  أقر    -

  الشرطة   صالحيات   بتوسيع  القانون  ويسمح  ،2021  مايو   7  في  اإلنترنت   شبكة

 . تحريض  أشكال أي ضد  احسم   وأكثر اجد   كثيرة إجراءات  التخاذ  والقضاء

  رئيس "  كرامر   شتيفان"   دعا  :ألمانيا  في  والمساجد   اإلسالمية  التحادات ا  دعم  -

  تورينغن "   والية  في  2021  فبراير  3  في  الدستور  لحماية  اإلقليمي  المكتب 

  في   ألمانيا  في  والمساجد   اإلسالمية   لالتحادات   الدولة  دعم  تعزيز  إلى  ،"األلمانية

 فلن  ا،ممكن    ذلك   نجعل  ال  أننا   طالما"  وأضاف.  اإلسالموي  التطرف  مكافحة  إطار

  باالهتمام   جديرة  هياكل   تعزيز  يمكننا   ولن  اآلخر،  الجانب   على  شريك    لدينا  يكون

 مكان  من  المالي  الدعم  على  الحصول  إلى  (اإلسالمية)  الجاليات   يدفع  ما  ا،أيض  

 ."DW"  في جاء لما اوفق  ". آخر

 2021 النمسا في رهاب اإل مؤشر
 النمسا

  العام   خالل  واإلرهاب   التطرف  محاربة  في  واسعة   اجهود    النمسا  بذلت 

 خالل  من  المتطرفة،  الجماعات   أنشطة  من  الحد   في  جيد   بشكل  ونجحتا  ،2021

 حظرها،   تم  اآلخر  والبعض   المراقبة  تحت   والجمعيات   المنظمات   بعض   وضع

  اإلسالم   جماعة  ورموز  هللا   وحزب   اإلخوان  جماعة  حظر  في  يتعلق  ما  خاصة

  تشديد   النمسا  أقرتها  تيال  اإلجراءات   كذلك  التشريعات   القوانين  أتاحت .  السياسي

 ال  بةقالمرا  عملية  وتسهل  المتطرفة  للجماعات   الحاضنة  البيئات   على  العقوبات 

  هذه   في  نترنت اإل   شبكة  واستغالل  على  والتطرف  الكراهية  خطابات   بةقمرا  سيما

 . األغراض 

 اإلسالموي التطرف مؤشر

 شهر  مطلع  النمساوية  للحكومة  التابع  السياسي  اإلسالم   توثيق  مركز  نشر

 دراسة  السياسي،  اإلسالم  منظمات   أنشطة  وتحليل  برصد   والمعني  ،2021  سبتمبر

 كشفت   إذ   اإلرهابية،  باإلخوان  النمساوية  الثقافة  رابطة  مؤسسة  روابط  عن  جديدة

  التي   المؤسسي  أو  الشخصي  المستوى  على  عالقات   سواء   السرية،  الروابط  عن
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 . أوروبا في الفرعية الجماعة منظمات  تربط

  تمويه   ومنظمات   للقارات   عابرة  سرية  اتصاالت   وجود   عن  ت وأوضح

  المحلية   والفروع  والفتوى  التدريس  كمعاهد   المسلمين  اإلخوان  جماعة  تعتمدها

  ومنعهم   اإلخوان  جماعة  حظر  قد   النمساوي  البرلمان  وكان.  أوروبا  في  المختلفة

 . 2021 يوليو 13 في البالد  في سياسي  عمل  أي ممارسة من

 توجد  ال :2021 لعام اإلرهابية تالعمليا قائمة

   اليميني التطرف مؤشر

  محاوالت   في  تحقيقاتها  خالل  ،2021  يوليو  10  في  النمساوية  الشرطة  أعلنت 

  مشتبه   احالي    وألمانيا  النمسا  في  اشخص    14  واعتبار  متطرفة،  يمينية  ميليشيا  تشكيل

. مات المداه  خالل  طلقة  ألف  100و  األسلحة  من  العشرات   على  وعثرت   بهم،

 النمسا  في  اخطر    المتطرف  اليمين  جماعات   أبرز  من "  الهوية"  حركة  وتعتبر

  الواليات   في  وحتى  أوروبا  عبر  ومترابطة  معقدة  شبكات   لها  إذا  اعموم    وأوروبا

  مواجهة   في  النمسا"  بعنوان"  اللندنية  العرب "  صحيفة"  تقرير  بحسب .  المتحدة

 .2021 يوليو 13 في ،"ويميني  سالميإ.. مزدوج تطرف

 توجد  ال  :السيبراني التهديد مؤشر

 2021 لعام والتطرف اإلرهاب مكافحة قوانين

  في .  والتطرف  اإلرهاب   لمكافحة  جديد   قانون  النمسا  في  الوطني  المجلس  أقر  -

  التشريعات   تتيح  نيهمر  كارل  النمساوي  الداخلية  وزير  ووفق  ،2021  يوليو  8

  مراقبتهم   عملية  وتسهل  للمتطرفين  الحاضنة  البيئات   على  العقوبات   تغليظ  الجديدة

 هذه  في  نترنت اإل  شبكة  واستغالل  الديني  والتشدد   الكراهية  خطاب   مراقبة  وكذلك

 اإلرهابية   التنظيمات   نشاطات   لحظر  الدولة  جهود   تعزيز   يستهدف.  األغراض 

 . "نيوز سكاي"  وردت أ حسبما. مموليها ومالحقة
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 والتدابير  راتالتحذي - والنمسا ألمانيا في السياسي اإلسالم

 في"  لإلسالم  الوطنية  الخريطة"  النمساوية  للحكومة  التفاعلي  الموقع  نشر  -

  ومؤسسة   مسجد   600  من  أكثر  ومواقع  أسماء  تحد د   والتي  ،2021  مايو  27

  جامعة   مع  بالتعاون  أعد ت   وقد   المحتملة،  وروابطهم  مسؤولين  إلى  إضافة  وجمعية

  حكومة )  بعنوان"  وسط األ  الشرق "  لـ  اوفق    السياسي،  اإلسالم   توثيق  ومركز   فيينا

  تتوقف   أن  قبل  ،(اواسع    ا تنديد    تثير  السياسي  سالملإل   خريطة  تعرض   النمسا

  دوائر   وجهتها  واسعة  انتقادات   موجة  بسبب   ،بها  العمل  عن  اإلسالمية  الخريطة

 .السلطات  ضد  مختلفة

 2021 فرنسا في اإلرهاب مؤشر ـ

  كافة   على  والتطرف  اإلرهاب   حة مكاف  جهود   2021  عام  خالل  فرنسا  عززت 

 مجال   في  اجهود    وبذلت   ا أيض    المجتمعي  واألمن  والفكرية  األمنية  المستويات 

  مواجهة "   لقانون  استكماال    جاءت   التي   المكثفة   األمنية   والتحركات   التشريعات 

  من   األول  في  ماكرون  إيمانويل  الرئيس  عنه  أعلن  ي ذ ال  ،"اإلسالمية  نعزاليةاال

"  إسالموي  متطرف"  يد   على  صمويل  المدرس  ذبح  حادث   بعد   ،2020  عام أكتوبر

 السياسي  اإلسالم  جماعات   نشاط  تطويق  استهدفت   إجراءات   من  تبعه  وما

 عززت   أيضا  فرنسا  جانب   وإلى.  وخارجها  البالد   داخل  المتطرفة  والتنظيمات 

 داخل  المتنامي  التطرف  مواجهة  آليات   بدفع  2021  عام  خالل  السويسرية  الحكومة

 تنفيذ   احتمالية  من  2021  العام   خالل  األمنية  التحذيرات   تكثيف  مع  خاصة    د،البال

 .البالد  داخل متطرفة تنظيمات  جانب  من إرهابية هجمات 
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 فرنسا 

 اإلسالموي التطرف مؤشر

 2021 لعام  الجهادي  السلفي التيار 

  من   أوروبا  دول  تتقدم  فرنسا  أن   االستخبارات   جهزة أ  تقارير  أرقام  عكست 

ر  حيث   ؛أراضيها  على  لتطرفا  نشر  حيث    2358  أصل  من  132  أن  البيانات   ت ظه 

 المساجد   تلك  تشهد   كما"  السلفي  التيار"  لسيطرة  تخضع  الفرنسية  المساجد   من

  والتطرف   السلفية  على  اخصوص    التقرير  وركز  مرتاديها،  أعداد   في  مطردة  زيادة

  منهما   السلطات   تحذر  ما  اغالب    واللذين"  الداخلي  التهديد   يغذيان  اللذين  سالمياإل

  بثالثة   2017  مايو  في  الحالية   الرئاسية  الوالية  بدء  منذ   اخصوص    وتجسدا

 . وباريس  (جنوب ) كركاسون /وتريب  (شرق جنوب ) مرسيليا في اعتداءات 

 والنمسا  فرنسا مواقف  في تغيير من هل - سوريا في األجانب المقاتلون

 2021 لعام اإلرهابية العمليات قائمة

  أبريل  23  في  تونسي  رجل  يد   على  رامبوييه  ضاحية  في  فرنسية  شرطية  مقتل

 .والجدال والتساؤالت   المخاوف من العديد  2021

  اللجوء  مركز  عن  مسؤول  2021  فبراير  19  في  سوداني  لجوء  طالب   طعن

  تم   أن  وسبق   عنف  أعمال  السوداني  اللجوء  طالب   وارتكب   الفرنسية  بو  مدينة  في

 . السجن في فترة وقضى اعتقاله

   اليميني التطرف ؤشرم

 الصف   لتوحيد   أحزابه  ومحاوالت   أوروبا  في  المتطرف  اليمين  صعود   يمثل

 حكومات   بعض  لفشل  اانعكاس    أحزابه  زعماء  شعبية   وازدياد   تقليديةال  األحزاب   أمام

.  واللجوء  بالهجرة  المتعلقة  ا خصوص    للمشكالت   حلول  إيجاد   في   األوروبية  الدول

  وحدة   فإن  ،األحزاب   تلك  بين  الهجرة  سياسات   في  الواضحة  الشبه  أوجه  ورغم

  اليميني  الوطني التجمع حزب  ينتهج. حزاب أل ا هذه بين السهل باألمر ليست  الصف

  يمينية   أحزاب   عدة  شأن  شأنه  ،والهجرة  لالجئين  امعادي    انهج    فرنسا  في  المتطرف

  حمالته   في"  اإلسالموفوبيا"  يستغل  شعبوي  حزب   أول  هو  الحزب   ويعد .  متطرفة

 السلطات   تدفع  مواقفه  وأضحت .  األصوات   من  المزيد   لحصد   االنتخابية  دعايتهو

  األحزاب   تسعى.  والمهاجرين  الالجئين  حيال  اتشدد    أكثر  سياسة   العتماد   الفرنسية 

  تبني   عبر  المتطرف،  اليمين  أحزاب   تطرحه  ما  على  للمزايدة  فرنسا،  في  السياسية

  االنتخابية   األصوات   من  يد مز  كسب   بهدف  الشعبوي،  الخطاب   مع  يتماهى  خطاب 

 في  اليمينيين  الناخبين  من  به  سأب  ال  عدد   واستقطاب   االقتراع  صناديق  في

 على   يؤثر  كيف  فرنسا،  في  المتطرف  اليمين.  2022  الفرنسية  الرئاسية  االنتخابات 

 واللجوء؟   الهجرة سياسة مستقبل

 السيبراني  التهديد مؤشر
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  يورو   مليون  11  نحو  ـ2021  أكتوبر  5  في  األوروبية  المفوضية  خصصت 

  ردع   على  ياألوروب  االتحاد   قدرة  تعزيز  بهدف  جديد ا  مشروع ا  22  لتمويل

 أحدث   استخدام  خالل  من  حدتها،  من  والتخفيف  السيبرانية  والحوادث   التهديدات 

 وذكرت   السيبرانى،  األمن  قدرات   تعزيز  عن  فضال    المجال،  هذا  في  التقنيات 

  حديثة   دعوة   بعد   اختيارها  تم  التي  روعات المش"  أن  صحفي،   بيان  في  المفوضية

  ستدعم "  ،CEF  وروبياأل  التواصل  مرفق"  برنامج  إطار  في  مقترحات   لتقديم

 االتحاد   يف  األعضاء  الدول  من  دولة  18  يف  يالسيبران   األمن  منظمات   من  العديد 

 : السيبراني  األمن في  التدابير برزأ" ي األوروب

  على  عنيفة  ومتطرفة  هابيةإر  محتويات   تحميل  لمنع  أدوات   استحداث   -

 .اإلنترنت 

 . العنيف التطرف إلى المؤدية األسباب  مكافحة -

 . وإزالتها المحتويات  رصد  بشفافية النهوض  -

 في  المنشآت، وتستخدمها تصممها التي الخوارزميات  تتسبب  أال على السهر -

 انتشارها   من  الحد   بهدف  وذلك  عنيفة،  متطرفة  محتويات   إلى  المستخدمين  توجيه

 .واسع نطاق على

 2021 لعام والتطرف اإلرهاب مكافحة قوانين -

 جديد   قانون  مشروع  عن  ،2021  أبريل  5  في  الفرنسية  الحكومة  كشفت 

" سيغنال "و "  واتساب "  كـ   اإلنترنت   مراقبة  خالل  من  اإلرهاب   لمكافحة

 االستخبارات   أجهزة  استخدام  وتوسيع  الخوارزميات،  باستخدام"  تيليغرام"و

 جدال    الجديد   القانون  وأثار.  المحتملين  اإلرهابيين  لتعقب   لخوارزميات ل  الفرنسية

 كما .  اإلنترنت   شبكة  استخدامات   وعن  الحريات   عن  المدافعين  أوساط  في  اكبير  

ل  بأنها   يشتبه  خلية   في  اإلسبانية   السلطات   فككت  "  إرهابيين  مقاتلين  أنشطة "  تمو 

 تأهب   حال  في  2015  العام  منذ   وإسبانيا.  خيرية  منظمة  غطاء  تحت   سوريا  داخل

  عززت.  درجات   خمس  أقصاه  مقياس  على  الرابع  الدرجة  من  اإلرهاب   لمكافحة

  بتبييض   تتعلق  جديدة  قانونية  إجراءات   بفرض   اإلرهاب   تمويل  مواجهة  سبل  فرنسا

  الجنائية   العدالة  نظام  وينفذ   متطرفة،  وكيانات   منظمات   لصالح  واستغاللها  األموال

 في   اإلرهاب   بتمويل  مرتبطة  دهم  عمليات   بانتظام  نسافر  في  اإلرهاب   لمكافحة

 الجالية  من  أفراد   توقيف   تم   2021  أبريل  27  ففي.  السورية  العراقية   المنطقة

 . دوم دي وبوي األسفل الراين إقليم في الشيشانية

 2021 سويسرا  في رهاباإل  مؤشر

 سويسرا 

 اإلسالموي التطرف مؤشر

  نقون ت يع  ممن  شخص   (100)  كهنا  أن  ،السويسري  المخابرات   جهاز  ذكر
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ا،  ي مث لون"  الجهادى"  الفكر  عدد   أن  السويسرية؛  المخابرات   أعلنت   كما  خطر 

 إلى   497  بين  ما  يتراوح  له،  التابع  اإلرهاب   مراقبة  قسم  تناولها  التي  الحاالت 

 ي مث لون   الذين  األشخاص   إلى"  personne  à  risques"  مصطلح  ويشير  ،550

ا ا  خطر    الرق م   هذا  أن  السويسري؛  الجهاز   وأوضح  لسويسري،ا  األمن  على  كبير 

 تهديد ا   ي مث لون  الذين  لألفراد   شاملة  كصورة    ي قرأ  أن  ينبغي   عنه  اإلعالن  تم    الذي

ص    لم  أنه  كما  والخارج،  الداخل   في  لألمن   الذين   األشخاصَ   بل  اإلرهابيين،  فقط  ي ح 

عون  يدعمون   % 10  نسبة  أن  كما  التطرف،  أعمال  وجميعَ   اإلرهاب   وي شج 

فوا  الذين  باألفراد   تتعل ق  اإلضافية  منطقة   إلى  يرحلوا  أن  دون  سويسرا،  في  تََطر 

 . الصراع

 والتجريم القانونية النصوص - سويسرا في األجانب المقاتلون

   اليميني التطرف مؤشر

  تدابير   هناك  أن  2021  يناير  شهر  مطلع  السويسرية  الفدرالية  الحكومة  أكدت 

 . البالد  في العنيف والتطرف اإلرهاب  ةلمكافح سارية كافية

 المتطرف  اليمين  من  أشخاص   قبل  من  هجمات   وقوع  احتمال  عن  تقارير  عقب 

  محتمل   تهديد   حول  تقرير  على  ترد   الحكومة.  سويسرا  اليوم  روسيا  تقرير  وفق

 . البالد  ألمن

  بين   التعاون  لتعزيز  جديدة  توصيات   بتنفيذ   السويسرية  الحكومة  وتعهدت 

  بتعديل   القيام  تعتزم  كما  التواصل،  وتحسين  الكانتونات   وبين  نيةالوط  الوحدات 

  هذه   عن  اإلعالن  يأتي.  البريدية  والخدمات   الكمبيوتر  أجهزة   مراقبة  لتمديد   قانوني

  سويسرا   ألمن  المحتمل  التهديد   حول  برلماني  تقرير  صدور  أعقاب   في  الخطط

  مصدر   أصبح  فالعني  التطرف  أن  التقرير  ووجد .  العنيف  التطرف  تصاعد   بسبب 

  اليمين   من  أشخاص   قبل  من  هجوم  بوقوع  أكبر  احتمال   وهناك  متزايد   قلق

  أكثر   إجراءات   فرض   على   البرلمان  وافق  ،2020  سبتمبر  وفي.  المتطرف

  المسلحين   وتدريب   وتجنيد   اإلرهابية  األنشطة  تمويل  حظر   ذلك  في  بما  صرامة،

 . الصراع مناطق إلى يسافرون  الذين بهم المشتبه

 سويسرا  في  المتطرفة الجماعات خريطة على تعرف لبالتفصي

   السيبراني التهديد مؤشر

  الحكومة   مخاوف  بين  من  المناخية   والمخاطر  السيبرانية  التهديدات   تعد 

  تعتبر .  متزايد   بشكل  مؤكدة  غير  بيئة  في   المخاطر  درء  إلى  تهدف  ألنها  السويسرية

 األمنية   السياسة  تقرير  في  أساسية  والمخاطر  اإللكترونية  التهديدات   من  الحماية

 التقرير   ويحدد .  الوطنية  المخاطر  قيمت  تضمن  يوالذ   ، السويسرية  للحكومة  الجديد 

 تزداد   بيئة مع  األمنية  سياستها  لتكييف  محاولة  في  المقبلة  السنوات   في  أهداف  تسعة

  السنوات   في  المتزايد   اليقين  عدم  إن  :التقرير  يقول.  واألخطار  المخاطر  فيها
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  التوترات   وتصاعد   ،القوة  سياسات   على   المتجدد   التركيز  من  ا جزئي    تييأ   األخيرة

  بين   من  والمخاطر  السيبرانية  التهديدات   بعنوان  finews  تقرير  وفق   الدولية

 . 2021 نوفمبر 24 يوم نكليزيةاإل باللغة الصادر السويسرية  الحكومة مخاوف

 الهجمات   عدد   أن  السويسرية  للحكومة  التابع  السيبراني  األمن  مركز  أعلن

  أشار .  2021 العام  هذا  من األول  النصف  في  تقريب ا   تضاعف البالد   في  اإللكترونية

  الوضع   عليه  كان  ما  ضعف  يقارب   ما  وهو  حادثة،  10234  عن  اإلبالغ  تم  أنه  إلى

 في  االحتيال  من  مختلفة  بأشكال  األمر  ويتعلق.  2020  عام  من  األول  النصف  في

  المبوب،   اإلعالني  واالحتيال  الوهمية  الدعم  ات نداء  ذلك  في  بما  الحاالت،  معظم

 الزيادة   وترجع.  المشفرة  العمالت   في  االستثمار  خالل  من   أرباح   بتحقيق   ووعود 

  عام   من   األول  النصف  في  أضعاف  خمسة  بمقدار  االحتيالي  التصيد   حاالت   في

  اإللكتروني   البريد   رسائل  تقارير  من  األكبر  العدد   إلى  أساسي  بشكل  2021

  تقرير   وفق  المزيفة،  الطرود   تلقي  إشعارات   على  تحتوي  التي  النصية  والرسائل

 . 2021 نوفمبر 3  يوم صادر swissinfo السويسري الموقع

 2021 لعام والتطرف اإلرهاب مكافحة قوانين

  اإلرهاب   لمواجهة  اجديد    اقانون    ،2020  يونيو   13  في   سويسرا  أقرت 

 واتخذت   .التمويل  مصادر  ومراقبة  االشتباه  دائرة  بتوسيع  يسمح   والتطرف

 اإلرهاب   لمكافحة  والوقائية  ستباقيةاال  اإلجراءات   من  العديد   السويسرية  السلطات 

  في   البرلمان  عليها  صادق  قانونية   قاعدة  أنشأت   حيث   ؛2021و   2020  عامي  خالل

  مواجهة   عند   أكبر   بسهولة  اوقائي    بالتحرك  للشرطة  بموجبه  يسمح  ،2020  العام

 على   الجديد   اإلجراء  هذا  سينطبق  الفدرالية،  للشرطة  اق  ووف".  محتمل   إرهابي"

  بنسبة   ،2020  يونيو  13  في   السويسريون  وافق.  اسنوي    الحاالت   عشرات   بضع

 الجديد   اإلرهاب   مكافحة  قانون   على.  المصوتين  إجمالي  من  % 56  تجاوزت 

 ضد   وقائي  بشكل  التدخل  على   قادرة  األمن  قوات   ستكون  القانون،  هذا  وبموجب 

  بهم،   المشتبه  ضد   كافية   القرائن  تكن  لم  لو   حتى  اإلرهاب،  في   ضلوعهم  في  هالمشتب

  الشرطة   يمنع  والذي  ،سويسرا  في  ادوم    المتبع  القانوني  اإلطار   عكس  على  وذلك

 . مخالفة أو جريمة بالفعل ارتكب قد  كان إذا إال شخص  أي ضد  إجراءات  اتخاذ  من

   2021 عام - هولندا  في التطرف مؤشر -

 هولندا

 اإلسالموي التطرف شرمؤ

 " الجهادية السلفية"

  الجهاديون   ويستخدم  2013  منذ   كبير  بشكل  الجهادية  المواقع  عدد   ازداد 

  من   الهولندية  ستخبارات اال  تخشى.  والتنظيم  للتجنيد   االجتماعي   التواصل  وسائل

  في   المشاركة  أو  سوريا  في  بالمقاتلين التأثر  لخطر  المسلم  الهولندي  الشباب   تعرض 
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  في "  الجهادية "  السلفية  التيارات   إن  ويبدو.  األوروبية  األراضي  على  ت الهجما

  تكن   ولم.  أفريقيا  شمال  صولأ  من  خاصة  المسلمة  الجاليات   عبر  انتشرت   الغالب 

 هولندا  في  التطرف  مشهد  عن  ابعيد    المسلمين  اإلخوان -  السياسي  اإلسالم  جماعات 

  جهاز   مدير  أعلن .  تردامورو  أمستردام  مصل   الكبيرة  المدن  في  تمركزهم   وتمثل

"  العزلة "  أن  2020  فبراير  10  في  ،(AIVD)  العام  واألمن  المخابرات 

  السلفية   .المتطرفة  الجماعات   قبل  من  ستثمارها  تم  قد   المسلم   للشباب   االجتماعية

 . "الجهادية"

 2021 لعام هولندا في  اإلرهابية العمليات قائمة

  22  يوم  أمستردام  في  ان  طع  هجمات   سلسلة  في  الهولندية   الشرطة  حققت   - 

 استبعدت   لكنها  بجروح،  أربعة  وإصابة  شخص   مقتل  لىإ  دت أ  والتي  2021  مايو

 . باإلرهاب  عالقة الحوادث  لهذه تكون أن

 مواطنة  -.  هـ  فاطمة  على   روتردام  محكمة  حكمت   ،2021  أبريل  13  في  -

  ئق وثا  وبحسب .  لداعش  النتمائها  سنوات   أربع  بالسجن  -  مغربي  أصل  من  هولندية

  ، االجتماعي  التواصل  مواقع  على  لداعش  دعاية  هـ  فاطمة  نشرت   ،المحكمة

  أن   ي زعم.  نارية  أسلحة  بحوزتها  وكانت   ،سوريا  إلى  بالسفر  آخرين  إقناع  وحاولت 

 . داعش في بلجيكي  عضو  من وتزوجت   2013 عام في سوريا إلى سافرت  فاطمة

ا  32  العمر  من  يبلغ  رجل  على  هولندية  محكمة  حكمت   -  أمستردام   من  عام 

  والشرطة   واليهود   الجنس  مثليي   ضد   تهديدات   لتوجيه  أشهر  خمسة  لمدة  بالسجن 

 . 2021 أبريل 17 يوم  االجتماعي التواصل وسائل على

   اليميني التطرف مؤشر

 مؤشرات   هناك  تكن  لم   2018  مارس  لشهر  الهولندية  ستخبارات اال  لتقييم  وفق ا

 العنف   وكان  ،"متطرفة  يمينية  ابيةإره  مجموعات   أو  هياكل   وجود   على  هولندا  في

 عنف  حاالت   صغيرة  مجموعات   أو  أفراد   يرتكب   ما  غالب ا   ،انسبي    محدود ا  اليميني

  الحكومة   لكن  اليمينية،  للتيارات   هياكل  وجود   عدم  ورغم  ،المتطرف  اليمين

  من   كفرع  2014  عام  (Pegida)"  بيجيدا  حركة"  تشكيل   عن  كشفت   الهولندية

 ، "الغرب   أسلمة  ضد   الوطنيون  األوروبيون"  لإلسالم  لمناهضة ا  األلمانية  الجماعة

. هولندا  أنحاء  جميع   في  لإلسالم  المناهضة  االحتجاجات   من  العديد   ونظمت 

  ويحتل   اليميني،  بتطرفه  المعروف  فيلدرز  -  الهولندي  البرلمان  وعضو  السياسي

 .الهولندي البرلمان  في امقعد   PVV 20و حزبه

 : اإلرهابية رفالمتط اليمين عمليات أبرز

ا  37  العمر  من  يبلغ  رجل  على  القبض   هولندا  في  الشرطة  ألقت   -   لالشتباه   عام 

 18  في  كورونا  فيروس  ضد   تطعيم  مركز  في  إرهابية  عملية  بالتخطيط  قيامه  في

 . 2021 مارس
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  غربي   خاودا،  مدينة  في   اإلنشاء  قيد   مسجد   في  النار  أربعيني  شخص   أضرم  -

 .فيه مادية خسائر عن أسفر ما  ،2021 أبريل 6  يوم هولندا

 السيبراني  التهديد مؤشر

  فيما   للتهديدات   ثاقبة  نظرة  (CSAN)  بهولندا  السيبراني   األمن  تقييم  يوفر

  تقرير   نشر  يتم  ،القومي  األمن  على  العوامل  هذه  وتأثير  السيبراني  باألمن  يتعلق

CSAN    بته كتا   ويتم  واألمن  اإلرهاب   لمكافحة  الوطني  المنسق  بواسطة  اسنوي  

  باللغة   صادر  لتقرير  اوفق  .  والخاص   العام   القطاعين  من  شركاء  مع   بالتعاون

  مكافحة   منسقية  عن  صادر"  هولندا  في  السايبر  أمن  تقييم"   بعنوان  نكليزيةاإل

  جائحة   وبسبب   2021. 05.08  في  الهولندية  واألمن  العد   رةلوزا  التابعة  اإلرهاب 

  نمط   ىعل تؤثر  صبحت أ  والتي  ة،الخبيث  التطبيقات   نشر  عمليات   تصاعدت   كورونا،

  لوجيا والتكن   بركب   اللحاق  هولندا  حكومة  من  يتطلب   ما  وهذا.  التحتية  البنى   وعمل

 .الرقمي اإلرهاب  مجال في منيةاأل التحديات  مواجهة أجل من
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 2021 لعام والتطرف اإلرهاب مكافحة قوانين

 الت وكا  قبل  من  اإلرهاب   مخاطر  لمكافحة  الوطنية  االستراتيجية  أكدت 

 هذه  مثل  في  المرونة  أهمية  على  اإلرهاب،  مكافحة  -  الهولندية  ت استخباراال

 التعرف   (1)  الوقائي  للتدخل  رئيسية  أهداف  خمسة  على  الضوء  تسليط  تتم  اإلجراء

 حماية   (3)  .المتطرفين  منع  (2)  .المراقبة  خالل  من  المحتملة  الهجمات   على

  على   الحفاظ  (5)   .هجوم  وقوع  حالة  في  األمثل  االستعداد   (4)  .والممتلكات   األفراد 

 . للمتطرفين القانونية والمالحقة الديمقراطية

  ومكافحة   لألمن  الوطني  للمنسق  وفق ا  ا،مرتفع    هولندا  في   التهديد   مستوى  وظل

  التطرف  لمواجهة  اإلجراءات   من  سلسلة  هولندا  وأقرت .  NCTV)  اإلرهاب 

 العودة  من  أو  أجانب   اتلينمق  يصبحوا  أن  من  الهولنديين  المواطنين  ومنع  المحلي

 . إرهابية عمليات  تنفيذ  في  المشاركة بعد  هولندا إلى

   2021 بلجيكا في رهاباإل  مؤشر

 اإلسالموي التطرف مؤشر

  عناصر   المتطرفة،  اإلسالموية  الجماعات   أنشطة  من  اكثير    بلجيكا  عانت 

  سالم اإل  جانب   لىإ  وغيرها  والنصرة  وداعش  القاعدة  تنظيم  -  " الجهادية  السلفية"

 هجوم  وكان.  وغيرها  وحماس  هللا  وحزب   المسلمين  اإلخوان  نواعه،أ  بكل  السياسي

  سجل   في  بلجيكا  تاريخ  في  المنعطفات   كبرأ  من  اواحد    2016  عام  بروكسل  مطار

  سياساتها   إعادة  لىإ  البلجيكية  الحكومة  دفعت   العمليات   هذه.  اإلرهابية  العمليات 

 الرقابة   فرض   بعد   بذلك  نجحت   وبالفعل  ،اإلسالموية  الجماعات   تجاه  وقوانينها

  على   السريع  الرد   مكانيةإ  على  والشرطة  الجيش  وتدريب   الثغرات   وسد   الشديدة

  رغم   لكن  ذلك،  في  بلجيكا  نجحت   وقد   المنفردة،  الذئاب   خاصة  اإلرهابية  الهجمات 

 ا تهديد    تمثل  واليمينية  خاصة  سالمويةاإل  المتطرفة  الجماعات   خطر   زال  ما  ذلك

 .البلجيكي تمعالمج على

 2021 لعام "الجهادية السلفية"

  األمد   في  تمثل  الجهادية  السلفية»  أن   من  البلجيكي  الدولة  أمن  جهاز  حذر

 يشكله   الذي  األمني   التهديد   إلى  ويشير.  «المجتمع   على   امباشر    اخطر    القريب 

  إلى   يعود   قد   بعضهم  وأن  ،والعراق  سورية  في  تدربوا  الذين  األجانب   المقاتلون

  واالنعزالية   البلجيكي  بالقانون  االعتراف  وعدم  الدين  فهم   في  التشد د »  نإ  .باأورو

  مجموعات   إلى   يؤدي  ما  ،« والدستوري  الديموقراطي  للنظام   اتهديد    تشكل   الطائفية،

  بتعدد  فتسمح  مغلق،  محيط  في  سلطاتها  وتمارس  القانون  تلتزم  ال  موازية

ض  األساسية، الحريات  وتلغي الزوجات،  . األخرى والمعتقدات  لديانات ا ضد  وتحر 

رَ   وفود   مع  عالقة    في  عقود   أربعة  نحو  منذ   بلجيكا  في   اإلسالموي  الفكر  تطوَّ

 اإلخوان   استغل.  ومغاربية  تركية  أصول  من  المسلمين  المهاجرين  من  مهمة  أعداد 
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  االجتماعي   النسيج  في  تدريجي ا وتغلغلوا  البلد   هذا يميز  الذي   الحرية  مناخ  المسلمون

  إلى   ومعيشية  اجتماعية  مساعدات   تقدم  التي  الجمعيات   من   عدد    عبر  وذلك  ي،المحل   

  واالندماج  والصحة، كالتعليم  مختلفة؛  اجتماعية  ميادين في  وتنشط  المهمشة،  الفئات 

 .الشغل سوق في

 توجد  ال :2021 لعام اإلرهابية العمليات قائمة

   اليميني التطرف مؤشر

  الغربية   أوروبا  في  المتطرف  اليمين  نأ  البلجيكية  لالستخبارات   تقرير  كشف

  بأمر   بدأت   المتطرفة  مجموعاته  بعض   قيادات   وأن  أنشطته،  نمط  بتغيير  بدأ

.  قانونية  غير  أو  قانونية  بطرق  أسلحة  وحيازة  الرماية  على  بالتدريب   عناصرها

  اليمين   أنصار  أن  إلى  التقرير  ولفت   .بنيته  في  جذرية  تغييرات   إلى  باإلضافة

  بأن   التقرير  ونوه.  العنف  يتبنون  وأنهم  بالنازية،  إعجابهم  ونيخف   ال  المتطرف

  اليمين   خطابات   من  صعدت   اإلنترنت   ومواقع  االجتماعي  التواصل   وسائل 

 .جدد  مؤيدين وكسب  الدعاية في مهمة وسائط وباتت  المتطرف،

  تفتيش   عمليات   عدة  2021  نوفمبر  من   الثالث   يوم  البلجيكية،  السلطات   أجرت 

  قضية   سياق  يف  الجنود،  من  عدد  منازل  يف  وكذلك  بلجيكية،  يةعسكر  ثكنات   3  يف

 .المتطرف اليميني رهاب باإل متعلقة إرهابية أعمال على التحريض 

 2021 لعام اإلرهابية العمليات قائمة

 قبل  من  كورونا  فيروس  في  مشهور  خبير  ضد   الموجهة  التهديدات   أثارت 

 السلطات   قلق  متطرفة  يةيمين  معتقدات   لديه  2021  مايو  شهر  خالل  هارب   جندي

.  الصواريخ  ذلك  في  بما  ،ثقيلة  أسلحة  يمتلك  أنه  من  بالقلق  تشعر  التي  ،بلجيكا  في

  تركها   التي  الرباعي  الدفع  سيارة  على  العثور  تم  إنه  :العام   المدعي  مكتب   وقال

  للدبابات   مضادة  صواريخ  قاذفات   أربع "  ومعها  الحديقة  من  بالقرب   به  المشتبه

 ". الذخيرة وبعض 

 السيبراني  التهديد ؤشرم

 الخدمات   ونمو  وجود   بفضل  الفرص   مختلفة  تطورات   لديها  البلجيكية  الحكومة

 مواجهة   كذلك  والمنظمات   والمواطنين  الحكومة  فإن  ،ذلك  ومع.  والتقنيات   الرقمية

  المخاطر   من  تزيد   أن  يمكن  والتي  ،متزايد   بشكل  (المتقدمة)  السيبرانية  التهديدات 

  البلجيكية   الحكومة  تهدف.  للخطر  الرقمية  والتقنيات   الخدمات   فرص   وتعريض 

. الحدود   عبر   المال  ورأس  والسلع  الخدمات   ،التحتية  البنى   مين أوت  الحماية  توفير 

  لى إ  االستجابة  بلجيكا  تسعىو  ،الرقمي  –  السيبراني  مناأل  على  تعتمد   والتي

  ببلجيكا   نيالسيبرا  األمن  مركز   يتولى.  بلجيكا  في  المحتملة  السيبرانية  للتهديدات 

(CCB)   تحقيق   في  رئيسي  دور  له  لذلك  ،السيبراني  األمن  لتنسيق   المسؤولية  

 . لبلجيكا 2.0  السيبراني األمن استراتيجية
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 المعالجات 

  اإلسالم"  تيارات   وجهود   مساعي  لتطويق  اإلجراءات   من  حزمة  اتخاذ   نبغي

  واإلعالمية  الدعائية  لآللة  التصدي   كذلك.  المتطرفة  يديولوجيةاأل   لنشر"  السياسي

 تلك   أنشطة  لتقنين  صارمة  وتشريعات   قوانين  وسن.  الجهادية  السلفية  ت اللجماع

  البريطانية   الجهود   تكثيف.  تمويلها  مصادر  وتجفيف  االقتصادية  التيارات 

  متخصصة   فرق  تشكيل  إلى   باإلضافة.  اليميني  التطرف  لمكافحة  والسويدية

 اليمينية   الجماعات   أنشطة  روحظ  المتطرفة  اليمينية  العناصر  ومراقبة  لمالحقة

  واليمينية   اإلسالموية  للجماعات   المتطرفة  األنشطة  تحييد   جانب   إلى.  المتطرفة

 العمالقة  الرقمية  التكنولوجيا  شركات   مع  التعاون  وتعزيز  نترنت اإل  عبر  المتطرفة

 .المتطرفة التيارات  لهذا للتصدي يساهم بما

 تشديد   وألمانيا  النمسا  أقرتها  تيال  اإلجراءات   كذلك  التشريعات   القوانين  أتاحت 

 ال  المراقبة  عملية  وتسهل  المتطرفة  للجماعات   الحاضنة  البيئات   على  العقوبات 

  هذه   في  نترنت اإل  شبكة  واستغالل  والتطرف  الكراهية  خطابات   مراقبة  سيما

 لمكافحة  إجراءاتهما  بتعزيز  والنمسا  ألمانيا  تستمر  أن  المهم  فمن  لذا  .األغراض 

  من   حزمة  خالل  من  االستباقية  الخطوات   واتخاذ   المتطرفة،  اعات والجم  اإلرهاب 

  المتطرف   اليمين  تيارات   وجهود   مساعي  لتطويق  والخطوات   التشريعات 

  إجراءات   تشديد   خالل  من  وذلك  ،"الجهادية   السلفية"و  السياسي  سالماإل  وجماعات 

  ن إو  لها  سبق  التي  المنظمات   تلك  حتى  المنظمات،  تسجيل  شروط  ومراجعة  الحظر

  تقديم   غطاء  تستغل  المنظمات   بعض   زالت   ما.  القانونية  الموافقات   على  حصلت 

  أجهزة .  المتطرفة  الجماعات   لىإ  اللوجستي  الدعم  بتقديم   نسانية،اإل  الخدمات 

  ستباقية ا  عمليات   تنفيذ   جلأ  من  صالحياتها  توسيع  لىإ  ادوم    تحتاج  االستخبارات 

 . ووقائية

  تحجيم   في  وسويسرا  فرنسا  اتخذتها  لتيا  األمنية  واإلجراءات   القوانين  نجحت 

  أمام   لكنها  كبير،  حد   إلى  المتطرفة  التنظيمات   تغلغل  ومواجهة  اإلرهابية  العمليات 

  شاملة   خطط  وصياغة  التطرف  جذور   باقتالع  تتعلق  خطورة   أكثر  أخرى  تحديات 

  اإلجراءات   .منها  الجدية  األجيال   وحماية  وتوغلها  انتشارها  ومنع  األفكار  لتفكيك

  اإلرهابية،   العمليات   وتيرة  خفض   من  كبير   بشكل  تمكنت   عام  بوجه  روبيةاألو

  الدول   بين  المتكامل  والتنسيق  التعاون  إطار  في  ثمارها  تؤتي  اتدريجي    وبدأت 

  من   امزيد    يحتاج  األمر  أن   إال  اإلسالموي،  التطرف  خطر   لمواجهة  يةوروب األ

 . األجانب  نالمقاتلي  وعودة الجهادي السلفي  التيار والعمل التعاون

 التطرف  تحول  فقد  ،(AIVD)  الهولندي  العام  واألمن  المخابرات   لجهاز  وفق ا

  وواسعة  مفتوحة  ظاهرة  إلى"  تقريب ا  مرئية  غير"  ظاهرة  من  هولندا  في  اإلسالموي

  ركزت   لذا.  معها  المتعاطفين  من  واآلالف  المؤيدين  من  مئات   عدة  تضم  االنتشار
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  وكذلك   الشرطة  جهزةأ  استغلت   الداخل،  من  امجتمعي    التطرف  محاربة  على  هولندا

  مع   للتواصل  آليات   نشأت أو  الهولندي،  العادي  المواطن  تعاون  ستخبارات اال

 الغريبة   العناصر  وأ  التطرف  حاالت   رصد   أجل  من  منطقته،  في  كل    المواطنين

  والبشرية   الفنية  المراقبة  تواجد   من  ناهيك  السكنية،  خاصة  هولندا  حياءأ  تدخل  التي

  والبايومترية   الحرارية  الكاميرات   منها  حمةد المز  الهولندية   الكبيرة  مدنال  في

  محاربة   في  األفضل  المعالجة  نهأب  يوصف  ما  وهذا  جراءات،اإل  من  وغيرها

 على  القوات   نشر  من  كثرأ  والمدرسة،  سرواأل  فراداأل  بين   ما  بالتعاون  يأ  التطرف

 .هولندا أمن لىإ ميزة يعتبر وهذا األرض 

  بلجيكا،   منأ  على  اقائم    اتهديد    نواعهاأ  بكل  المتطرفة  الجماعات   تهديد   يبقى

  بسياساتها   االستمرار  هو   البلجيكية   السلطات   به   تقوم   ن أ   ينبغي  ما  نهأ   يعني  وهذا

  من   والسياسات   والتشريعات   القوانين  مراجعة  لىإ  ادوم    تحتاج  شك  وبدون  ،الحالية

  السلفية   الجماعات   :طرفةالمت   الجماعات   لمواجهة  واالرتقاء  الثغرات   سد   أجل

  اليمين   مخاطر  من  الحد   كذلوك  طيافهأ  بكل  السياسي  واإلسالم"  الجهادية"

 .بلجيكا مستوى على المتطرف
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 وسبل الحظر معايير - أوروبا في السياسي اإلسالم

 المواجهة 

 
 المتطرفة  ات الجماع حظر معايير  - أوروبا في السياسي  اإلسالم
  وقوانين   تشريعات   صدارإب  مستمرة  وروبياأل  االتحاد   دول  مساعي  مازالت 

  تقوم   كما.  السياسي  اإلسالم  جماعات   أنشطة  على  مشددة  رقابة  وفرض   جديدة

 روابط   وأ  عالقات   لها  وكيانات   منظمات   وحل  جماعات   وحظر  عقوبات   بفرض 

 اتخذت   2021  عام  لوخال.  األوروبية  األراضي  على  السياسي  سالماإل  بتنظيمات 

  لتيار   تنتمي  جماعات   حظر  في  نوعها  من  األولى  تعتبر  خطوات   أوروبية  دول

 تنظيم   تحظر  أوروبية  عاصمة  أول  فيينا  تعد   المثال  سبيل  فعلى  السياسي  اإلسالم

 . ارسمي   المسلمين اإلخوان

 أوروبا في السياسي اإلسالم
  األيديولوجية   رات التيا  جميع  عن  للتعبير  مصطلح  هو"  السياسي  اإلسالم"

  سواء   اإلسالم،  مبادئ   على  تقوم   )خالفة(  دولة  إقامة  إلى  تهدف  التي  والسياسية

"  السياسي  اإلسالم"  أصبح  اليوم،.  المجتمع  مستوى  على  أو  الدولة  مستوى  على

  العنف   وحتى  الدينية،  الراديكالية  وبالتالي  لإلسالموية  كرديف  الغالب   في  يستعمل

  ات يالسبعين  في  نشأ  مفهوم  هو  السياسي  اإلسالم  أن  هي  والمفارقة.  اإلرهابي

  المجال   إلى  الدين  عودة  ظاهرة  لتوصيف  العشرين  القرن  من  ات يوالثمانين

 العودة   إلى   بالدعوة  العلمانية  االستبدادية  األنظمة  على  فعل  رد   كرد   السياسي،

 .إسالمية دولة وإقامة للشريعة
 السياسي اإلسالم - أوروبا في المسلمين اإلخوان تنظيم   ورموز شعارات حظر

 ووسعت   ،ارسمي    المسلمين  اإلخوان  تنظيم  تحظر  أوروبية   دولة  أول  النمسا  تعد 

 القانون  كان  التوسيع  هذا  وقبل.  المتطرفة  التنظيمات   رموز  حظر  قانون  النمسا

 التركية،   الرمادية  والذئاب   القاعدة،  تنظيم  داعش  منها   تنظيمات   عدة  يحظر

 حظر  2021  يوليو  13  ففي .  التحرير  وحزب   بناني،الل  هللا  حزب   ومليشيات 

 ، سياسي  عمل  أي  ممارسة  من  ومنعهم   المسلمين   اإلخوان   تنظيم   النمساوي  البرلمان

.  النمسا  في  العامة  األماكن  من  للتنظيم  وأعالم  السياسية  الشعارات   كافة  روحظ

  ستغالل وا  المتطرفة  للجماعات   خصبة  بيئة  بتوفير  النمسا   في  التنظيم  وتورط

 .الديني التشدد  ونشر الكراهية خطاب  في العنكبوتية لشبكةا
 نوفمبر  6  في  الحكومية  موسكو  جامعة  في  العالمية  السياسة  بكلية  األستاذ   يقول 

  تحديد   اتمام    المستحيل  من"   :" كوميرسانت "    لـ  كوساش،  غريغوري"   2020
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  قصدون ي   السياسي،  اإلسالم  عن  يتحدثون  عندما  عامة،  فكقاعدة.  السياسي  اإلسالم

  اإلسالمي،   العالم  أنحاء  جميع  في  ي نظر  نفسه،  الوقت   في  ولكن،.  الراديكالية  فروعه

 إنما  اإلنسان،  لحياة  الروحي  المجال  فقط  تحدد   ال  عقيدة   بوصفه  اإلسالم  إلى

  ولكن .  مهزوزة  أرض   على  بالخطو  أشبه  هنا  فالسير  وبالتالي، .  الدنيوية  وواجباته

 أن  إلى  وأشار".  آخر  شيء  وال  اإلسالميين  ينالمتطرف  يقصد   النمساوي  المستشار

  السياسية   والجماعات   الحركات   تحظر  نفسه  اإلسالمي  العالم  في  دوال    هناك

  اإلخوان "و"  داعش"  تنظيم  وأشهرها.  السوداء  القائمة  على  وتضعها  المتطرفة

  في   للتطرف  عامة  عالمية  ظاهرة  عن  يدور  الحديث "   نإ  :وأضاف".  المسلمون

 ". لدينيةا العقائد  مختلف

 أوروبا  في الرمادية الذئاب حظر
  الذئاب "  تنظيم  بوضع  2021  يونيو  7  في  األوروبي   برلمانال  أوصى

 صوت   قد   وكان.  األوروبي  لالتحاد   اإلرهابية  المنظمات   قائمة   على"  الرمادية

  مقترح   على  ا،صوت    (147)  بأغلبية  2020  نوفمبر  19  في  الهولندي  البرلمان

  18 في األلماني البرلمان صادق  كما". الرمادية الذئاب " تنظيم حظر طلب  لمناقشة

. تركيا  من  المدعومة"  الرمادية  الذئاب "  منظمة  حظر  بدراسة  2020  نوفمبر

 الذئاب "  تنظيم  ارسمي    2020  نوفمبر  4  في  الفرنسية  السلطات   أدرجت   وبالفعل

 نت أعل.  أراضيها  في  المحظورة  الجماعات   قائمة  على  لتركيا،  الموالي"  الرمادية

  الذئاب "  تنظيم  حظر  قانون  سريان  2019  مارس  4  في  النمساوية  الحكومة

 . "الرمادية

  منظمة  لتصنيف  معايير  عدة  األوروبية  والدول  األوروبي  االتحاد   واتبع

 والكراهية،  والعنصرية  للتمييز  المنظمة   تأجيج   إرهابية  نظمة م ك"  الرمادية  الذئاب "

  وتورط .  األوروبية  للدول  الداخلي  األمن  وتهدد   للديمقراطية  التنظيم  ومعاداة

  والمركز   األرمنية  اإلبادة  لضحايا  تكريمي  نصب   كتشويه  عنف  أعمال  في  المنظمة

  وبعبارات "  الرمادية  الذئاب "  بعبارات   ليون  قرب   األرمنية  للذاكرة  الوطني

  اليميني   القومية  الحركة  لحزب   العسكري  الجناح  الرمادية  الذئاب   تعد ".  عنصرية"

ف  .المتطر 

 السياسي  اإلسالم - لها تابعة ومنظمات حماس حركة رحظ
  حركة   وشعارات   أعالم  حظر  2021  يونيو  25  في  األلماني   لمانالبر  أقر  

 والتحريض   المتطرف  الخطاب   لتشجيع  امنع    البالد،  عموم   في  الفلسطينية  حماس

  أنصار "  منظمة  2021  مايو  5  في  األلمانية  الداخلية  وزارة  حظرت .  العنف  على

  تمول   الشبكة  أن  بسبب   لها  التابعة  المنظمات   من  والعديد   اإلسالموية"  الدولية

 ". المتطرفة  السلفية ميوالتها" بسبب  بالتبرعات  العالم حول اإلرهاب 

  العنف  على  تحرض   التي   الحركة  خطابات   إلى  ألمانيا   في   الحظر  إرجاع  تم
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  األموال   معج و  ،السامية  ومعاداة  الكراهية  على  تحض   ي الت   الدعائية  المواد   وزيعوت 

  جبهة   كتنظيم  اإلرهاب   تدعم  خارجية  وجماعات   وكيانات   أفراد  إلى  تحويلها  بنية

  ألمانيا   من  األطفال  وتجنيد   استقطاب   في  المنظمة  تورطو  ،سوريا  في  النصرة

 . المتطرف الفكر وتلقينهم

  عرفت   2020  أكتوبر  21  في"  ياسين  الشيخ"  جماعة  حل  فرنسا  أعلنت 

  الصفريوي   الحكيم  عبد   اإلسالمي  الناشط  لمؤسسها  لمثيرةا  وباألخبار  باستفزازاتها

  ئ لمباد   معادية  يديولوجياأ  وتتبنى"  باتي  صامويل"  قتل  في  الجماعة  تورطت 

  في   الجماعة  شاركت   2014  ماع   وفي  .والكراهية  الحقد   نشر  في  تساهم  الجمهورية

 .اإلسالمي والجهاد  حماس حركة لدعم فرنسا في تظاهرات 

  21في   سالماإل   قضايا  في  المتخصص   السياسي  المحلل"  كيبيل   جيل"    يقول

  نوعية   صغيرة  عمليات   تنظيم  فن  يتقن  محترف  محرض   إنه"  :2020  أكتوبر

 من  امحدود    اعدد  "   جماعته  وتضم  ،"عالم اإل  في  احاضر    يكون  كيف  ويعرف

 ".النوعي  لظهوره بجمعهم يقوم شخاص األ

  إرهابية  كمنظمة هللا  حزب تصنيف
  اقيود    وأستونيا  ليتوانيا  فرضت   فيما  وسلوفينيا  التفياو  لنداوهو  بريطانيا  تحظر

 14  في  النمساوية  الحكومة  حظرت .  أراضيها  الحزب   عناصر  دخول  على  قوية

  السياسي   بجناحيه  إرهابية  كمنظمه  وصنفته  هللا  حزب   أنشطة  ،2021  مايو

  ه هذ "  إن  :" شالنبرغ  ألكسندر"  النمساوي  الخارجية  وزير  وقال  :ويقول.  والعسكري

 ، "والسياسية  العسكرية الذراع بين  تميز ال  التي نفسها الجماعة  واقع  تعكس الخطوة

  سالح   لنزع  الدولي  األمن  مجلس  دعوة  بشأن  تقدم  أي   إحراز  لعدم  أسفه  امبدي  

  30  في  أراضيها  على  هللا  حزب   أنشطة  األلمانية  الحكومة  حظرت ".  هللا  حزب "

 السلطات   حظرت   2021  مايو  19  وفي.  إرهابية  منظمة"  وصنفته  2020  أبريل

 لشن  الحزب   تخطيط  إلى  الحظر  إرجاع  ويتم.  هللا  لحزب   تابعة  منظمات   األلمانية

 غير   بطريقة  عملت  منظماته  أن  كما  ،األلمانية  راضياأل  على  إرهابية  هجمات 

 لدعم  األموال  جمع  بينها  من  إرهابية  أنشطة  ويمارسون  ألمانيا  في  رسمية

 . اإلرهاب 
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 ؟ الجماعة حظر يتم ال لماذا - روباأو يف المسلمون اإلخوان

  على  المسلمين  اإلخوان  تنظيم  سيما  ال  السياسي  اإلسالم  تيارات   تهيمن

 الدول   من  العديد   في  اإلعالم  وسائل  وعلى  الخيرية  والمنظمات   الفكرية  المؤسسات 

  التي   للمخاطر   األوروبية  الدول  تنبهت .  أوروبا  غرب   دول   خاصة  األوروبية

  تدابير   األوروبي  االتحاد   دول   بعض   واتخذت   السياسي  سالماإل  تيارات   يشكلها

  على   الخناق  وتضييق  المسلمين  اإلخوان  تنظيم  وشعارات   رموز  لحظر  وإجراءات 

 . أنشطتهم

 المسلمون  اإلخوان - فرنسا في السياسي اإلسالم تيارات تغلغل

  ورش   من  مجموعة  تنظيم   2021  يوليو  24  في  الفرنسية  السلطات   أعلنت 

 لمدرسي   تدريبية  دورات   إقامة  عبر  السياسي  اإلسالم  أفكار   لتغلغل  صديللت  العمل

ب   (1000  يتوالها  الفرنسية  والثانوية  اإلعدادية  المدارس در   أن  يل  م ختص   م 

ه  االحق    تتوسع   مؤسسات   كل  إلى  اإلضافة  التعليم  قطاع  في  العاملين  لكافة  لتتوج 

 .السياسية واألحزاب   المدني المجتمع ومنظمات   الفرنسية الدولة

  بشأن  العميق  قلقها  عن   2020  يوليو  9  في  فرنسية  برلمانية  لجنة  أعربت 

  نه أب   فرنسا  في  السياسي  اإلسالم  تيار  ووصفت .  فرنسا  في  السياسي  إلسالما  انتشار

  فرض   إلى  ويميل  االجتماعية  الحياة  جوانب   جميع  في   ويتغلغل  األشكال  متعدد 

 ".الفردية  ةالحري استغالل خالل من جديد  اجتماعي معيار

 المسلمون اإلخوان - السياسي اإلسالم تيارات  مع للتعامل ألمانيا توصيات

  مختصة  لجنة  تشكيل  عن  2021  يونيو  15  في  األلمانية  الداخلية  وزارة  كشفت 

  في   وردعها  السياسي  اإلسالم  تيارات   مع  التعامل  كيفية  حول  توصيات   بوضع

.  المتطرفة  يات يدولوج األ  ومحاربة   انياأللم  عمالمجت  لقيم   تهديد ا  باعتبارها  البالد 

  قضايا   في  وباحثين  واجتماع  دين  ءعلما  وتشمل  مختصون  خبراء  اللجنة  يتولى

  االتحادي   والمكتب   الفيدرالية  الجنائية  الشرطة   من  كل  مكاتب   من  وممثلين  ندماجاال

 . والالجئين للهجرة

 المسلمون  اإلخوان - النمسا في السياسي اإلسالم تيارات خريطة

"  السياسي  اإلسالم  خريطة "  2021  مايو  في  النمساوية   الحكومة  عت وض

  والي ح   مواقع  لتحديد   .السياسي  اإلسالم  توثيق  ومركز  فيينا   جامعة   مع   بالتعاون

  السياسي   اإلسالم  وقيادات   خيرية  وجمعيات   ومؤسسات   المساجد   من  (600)

  سحب ب  2021  مايو  31  في  أوروبا  مجلس  لب وطا.  البالد   داخل  روابطهم  وتحديد 

 ". السياسي اإلسالم خريطة"

 الكراهية  جرائم  لمكافحة  للمجلس  الخاص   المفوض "  هولتغن  دانيل"  يقول

  المحتمل  من  أنه  كما  ،الهدف  تجاوزت   الخريطة  إن  :مسلمينلل  المعادي  والتعصب 

  المسلمين   من  كثير"  اعتبره  الخريطة  نشر  أن  ورأى   عكسي،   تأثير  ذات   تكون  أن
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 وتوقيت   الخريطة  به  جاءت   الذي  للشكل  انظر    سالم،اإل   حيال  عام  اشتباه  بمثابة

  وأن   للتشهير،  تعرضوا  بأنهم  شعروا  المسلمين  من  كثيرين  أن  إلى  امشير    ،"نشرها 

 .أخرى وتفاصيل لعناوين الخريطة نشر بسبب  للتهديد  معرضة سالمتهم

 المسلمون اإلخوان والسويدـ بلجيكا في السياسي اإلسالم تيار تهديدات

 تيارات   تهديدات   من  ،2020  يوليو  4  في  البلجيكية  خبارات االست  حذرت 

  اإلسالم   خاص   وبشكل  الديني  التطرف  أن   التقرير  كد أ و.  التركي  السياسي  اإلسالم

  عن   وكشفت .  للبالد   بالنسبة  األول  التهديد   يمثلون  المسلمين،  واإلخوان  السياسي

 . البلجيكية السياسية األحزاب  داخل للتغلغل اإلخوانية المخططات 

" يوكسيل   ميكاييل"  يد   على  2019  أغسطس  في"  Nyans"  حزب   تأسيس  تم

"التركية  صولاأل   ذي  السويدي  السياسي  حزب   في  اسابق    اعضو    كان"  يوكسيل. 

  بتنظيم   روابط  خلفية  على  االستقالة  على  إرغامه  وتم  الليبرالي  السويدي  الوسط

  تصادية االق  عالقات ال  بتعزيز  أنقرة  وتضطلع.  لتركيا  الموالي"  الرمادية  الذئاب "

  والتي   لها  الموالية  واألحزاب   السياسي  اإلسالم  تيارات   مع  والدينية  واالجتماعية

 السويد   في  أخرى  أحزاب   وهناك.  سياستها  في  مع  ومتفقة  مصالح   أنقرة  وبين  بينها

 نيته   عن  بصراحة  أعلن  الذي"  Jasin"   كحزب "  Nyans"   حزب   سياسة  نفس   تتبع

  خالل   في  اإلسالميين  قبل  من  سياسية  اجهود    أيضا  السويد   شهدت .  الشريعة  اتباع

" والتضامن   اإليمان"  حركة  بين  1999  عام  اتفاق  "Tro  &  Solidaritet  "

"السويدي  اإلسالمي   المجلس"و  االشتراكية   الديمقراطية  "Sveriges 

Muslimska  Råd"،  اإلخوان "  لجماعة  تابع  أنه   مراقبون  اعتبر  الذي  

 . "المسلمين

  المسلمين اإلخوان  بوابة أوروبا شرق

 في  تركيا  بتغلغل  الشرقية،  لحدوده  األوروبي  التكتل  اهتمام  وعدم  إهمال  سمح

 غطاء   طريق  عن  لها  الموالية  السياسي  اإلسالم  تيارات   ودعم  البلقان،  دول

 دول   وشهدت .  واإلنمائية  االقتصادية   والشراكة  والخيرية  اإلنسانية   الجمعيات 

  الموالي   السياسي  اإلسالم  لتيارات   اتنامي    سوفووكو  والهرسك  والبوسنة  كسلوفينيا

" والرياضة   والتعليم  الثقافة  جمعية"   في  يتمثل  األبرز  اإلخواني   التأثير  كان.  ألنقرة

(AKOS)،  أوروبا   في  اإلسالمية  المنظمات   اتحاد "  بـ  صالت   لها  التي  "

(FIOE)بروكسل في مقرها إخوانية منظمة وهي ؛ . 

 أوروبا في إرهابية كجماعة اإلخوان تصنيف يتم ال لماذا

  الجنسية   والليبي  الدولي  المستوى  على  المسلمين  اإلخوان   قيادات   معظم  يمتلك

  من   أكثر  وبريطانيا   اإلخوان  لتنظيم  والؤهم  ويعد   بها،  أسرهم  وتقيم  البريطانية 

"  كوربين   جيمي"  السابق  العمال   حزب   رئيس  كان.  األصلية   لبلدانهم  من  والئهم

  بريطانيا  في  اإلسالمية  والرابطة البريطاني  اإلسالمي  لمجلس با وثيقة عالقات   على
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  اإلخوان   بجماعة  يتصل  بريطانيا   في  اإلسالمية  الرابطة  نسب   أن  حين  في

  امتلكت .  اإلسالمية  الجماعة   إلى  ينتسب   البريطاني   اإلسالمي  والمجلس  المسلمين،

  بيتر "  طوارتب".  بيتروليوم  بريتش"  كشركة  ليبيا  في  اقتصادية  مصالح  بريطانيا

 الليبية   الوفاق  حكومة  مع  وثيقة  بعالقات   ليبيا  لدى  السابق  البريطاني  لسفير"  ميليت 

 بريطانيا   في  بي اللي   واللوبي.  المسلمين  اإلخوان  ظيمنلت   السياسية   الواجهة  السابقة

 . البريطانية الحكومة توجهات  على كبير بشكل  ويؤثر  اإلخوان من معظمه

 البريطاني  المحافظين   حزب   بريطانيا   في  المسلمين  اإلخوان  جماعة  ساعدت 

  كما .  الحزب   نحو  اإلسالمية  الجاليات   أصوات   توجيه  خالل  من  االنتخابات   في

 بعض   على  ضغط  كأداة  اإلخوان   جماعة  البريطانية  االستخبارات   أجهزة  لتستغ

 . مصالحها لتحقيق األوسط الشرق في الدول

  اإلخوان   جماعة  اجإلدر  األوروبية  الدول  توجه  عدم  أن  التقديرات   تشير

  وجهة   من  كافي  مبرر  وجود   لعدم  يرجع  اإلرهابية  المنظمات   الئحة  على  المسلمين

  االتحاد   دول  في  مكاتبها  وإغالق  لحظرها  أدلة  وجود   عدم  كذلك.  منظره 

  تصنيفهم   يكون  أن   ىوتخش  المسلمين،  اإلخوان  تنظيم  أوروبا  تحتاج.  األوروبي

 بمنظمات   عناصرها  اللتحاق  مبرر  يكون  قد   أنشطتهم  وحظر  إرهابية  كجماعة 

 . إرهابية

 المحاربة  وسبل الواجهات - أوروبا في" المسلمون خواناإل"

 اإلخوان   لجماعة  المعقدة  والمالية  االقتصادية  والواجهات   الشبكات   تعد 

  أوروبا،   في  سالميةاإل  والمراكز  المجالس  داخل  األخيرة  هذه  وتغلغل  المسلمين

. المتطرفة  أيديولوجيتها  نشر  إلى  الرامية  وليةالد   عملياتها  من  يتجزأ  ال  جزء

  من   اودولي    ا أوروبي    اتعاون    السرية   الشبكات   هذه  تشكله  الذي  التهديد   معالجة  وتتطلب 

 . تحييدهاو كشفها أجل

 " المسلمون خواناإل" - أوروبا في" المسلمون خواناإل" واجهات

  خالل   من  وبيةاألور   الدول  في   التغلغل  على  السياسي  سالماإل  حركات   عملت 

  وقد .  العالمي  مشروعها  بتنفيذ   لها  تسمح  ،ومادية  بشرية  ثروات   تكوين  لىإ  السعي

  مستغلة   والثقافية   التجارية   الواجهات   بعض   تتخذ   السياسي  سالماإل  حركات   باتت 

  االقتصادية   شطةنواأل   الفردية  بالحريات   يتعلق  فيما  األوروبية  القوانين  بذلك

 . والثقافية

 يعزز  تجارية  جوانب   من   السياسي   سالماإل  لجماعات   رآخ  حضور   هناك  بات 

 وقد ".  الحالل  تجارة"  بـ  يعرف  بات   ما  ذلك  من  ،وروبيةاأل  المجتمعات   في  تمدده

  اللحوم   تجارة  قيمة  أن  الصدد،  هذا  في  األمريكية،"  إنسايدرز"  لمجلة  تقرير  ذكر

  ينمو   أن  قعيتو  كما.  اسنوي    أمريكي   دوالر  تريليون  2.3  بنحو  قدرت   وحدها  الحالل

  دوالر   مليار  59. 739  إلى  ليصل  العالمي  الحالل  والمشروبات   األغذية   سوق  حجم
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 . 2025 عام بحلول أمريكي

 تشهد   Grand View Research Inc  شركة  عن  صادر  جديد   لتقرير  اووفق  

ا   انمو    العالمية  الحالل  األغذية  صناعة   المسلمين،   السكان  أعداد   زيادة   بسبب   كبير 

  يرتفع   أن  المتوقع  من  إذ   الغذائية؛  المواد   استهالك  في  كبيرة  يادةز  يعني  ما  وهو

  من   ٪30  حوالي  إلى  الحالي  الوضع  في   ٪23  من  المسلمين  السكان  عدد   إجمالي

 . 2030  عام  بحلول  العالم سكان إجمالي

 أسسه  الذي  التقوى  بنك   : أوروبا  في  اإلخوانية   االستثمارات   أهم   تشملو

 متورط   وهو  الدولي،  التنظيم  أسسه  الذي  الدولي،  اأكيد   وبنك  ندا،  يوسف  اإلخواني

  التي   أوروبا  مؤسسة  وكذلك  واألصولية،  المتطرفة  الجماعات   من  العديد   دعم  في

 المكتب   عضو  الراوي  أحمد   التنفيذي  مديرها  منصب   وشغل   ،1997  عام  تأسست 

 . للجماعة الدولي

 في   لتعم  خارجية   مالية  مؤس سات   تعتبر  التي"  شور  األوف "  شركات   وتوجد 

 الجزر   هذه  وترتبط  والكايمان،  وجرسي  البهاما  جزر  مثل   أوروبا،  من  قريبة  جزر

 أموال  إليداع  آمنة  ت امالذ   وت عَد   الكبرى،  والسياسية  ةالمالي  بالعواصم  كثب   عن

  منذ   الجماعة  نجحت   وقد .  المنظمة  والجريمة  الفساد   عن   الناتجة   تلك  أو   األثرياء

  »األوف   شركات   من   متين  هيكل  بناء  في  نالعشري  القرن   من  الثمانينيات   أوائل

 تمكنت   الهيكل  هذا  خالل  ومن   اإلسالمية،  البنوك  ظاهرة  نمو  مع  بالتوازي  شور«

 .العالم عبر  األموال ونقل إخفاء من

 العربي  للحوار  قرطبة  مؤسسة  منها  أوروبا،  في  اإلخوانية   المؤسسات   تنتشر

  أسامة   أنس  يديرها  ،وسياسي  حقوقي  دعم  منظمة  وهي  بريطانيا،  في  األوروبي 

  1997  من   الفترة   في   بريطانيا،  في  اإلخوانية   المنظمات   أغلب   مؤسس  التكريتي،

 منظمة   أكبر  فهي  بريطانيا،  في  اإلسالمي  المجلس  منظمة  توجد   كذلك.  اآلن  إلى

 قيادات   يد   على  1997  عام  تأسست   بريطانيا،  في  المسلمين  باسم  تعمل  سياسي  دعم

 األدوات   ومن.  الباكستانية  المودودي  شبكة  ساعدةوبم  المسلمين  اإلخوان  جماعة

  المؤثرة   اإلعالمية  األدوات   إحدى  وهي  الحوار،  قناة  أوروبا  في  لإلخوان  اإلعالمية

 قيادات   من  عدد   يد   على  2006  عام  تأسست   أوروبا،  في   المسلمين  اإلخوان  لتنظيم

 . قرطبة مؤسسة رئيس التكريتي أنس أشهرهم اإلخوان،

  في  اإلسالمية  المراكزو  المجالس  على  السياسي  ماإلسال  تحركا  سيطرة

 "المسلمون خواناإل" - أوروبا

  الرابطة   هي  المسلمين،  اإلخوان  لجماعة  تنتمي  التي  المنظمات   أبرز  تعتبر

 المجلس   أيضا و.  1997  عام   الهلباوي  كمال  أسسها  التي   بريطانيا   في  اإلسالمية

 صالت   له  أن  األوروبي  البلد   في  حكومية  تقارير  أكدت   الذي  البريطاني  اإلسالمي

  الدينية   الهيئة  توجد   ،النمسا  في  أما.  المسلمين  اإلخوان  بجماعة  معلنة  غير
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  الدينية   الهيئة  لـ  ارئيس    وانتخب   قياديها  أبرز  أحد   الشقفة  أنس  ويعد   ،اإلسالمية

 الدينية   الهيئة  هي؛  هيئات   4  من  الهيئة  وتتألف  فيينا،  في  الجهوية  اإلسالمية

 بورغنالند، و  المنخفضة  والنمسا  فيينا  مقاطعات   وتخدم   فيينا  في  جهويةال  اإلسالمية

 في   الجهوية  اإلسالمية  الدينية  والهيئة  لينز،  في  الجهوية  اإلسالمية  الدينية  والهيئة

 مقاطعات   تخدم  جراتس  في  الجهوية  اإلسالمية  الدينية   والهيئة  بريغنتنر،

 . وكيرنتنو وشتايرمارك

  رسمي  األول  للتحرك؛  إطارين  على  ألمانيا،  مينالمسل   اإلخوان  جماعة  تعتمد 

 ألمانيا،  في  للمسلمين  المركزي  المجلس  هي  كبرى،  إسالمية  كيانات   3  طريق   عن 

 آخر   وإطار  ،اإسالمي    امركز    60  نحو  في  تتحكم  يالت  أللمانيا،  اإلسالمية  والمؤسسة

 . يالتنظيم اإلطار خارج من خوانلإل المنتمين األفراد  في يتمثل  رسمي غير

 السيطرة  في  تكمن  أوروبا  على  السيطرة  أن  السياسي  سالماإل  حركات   تدرك

 في  التحكم  واستغالل  األساسية،  اإلسالمية  والمجالس  المراكز   من  عدد   أكبر  على

  على   األوروبية  والدول  الحكومات   على  السياسي   الضغط  من  يمكنهم  الكيانات   هذه

  تنظيم   وخاصة  لسياسيا  سالم اإل  حركات   سيطرة  تعتبر   لذلك.  مستويات   عدة

  على   اداهم    اوتهديد    اخطر    سالميةاإل  والمجالس  المراكز  على  المسلمين  خواناإل

  وسلطة   انفوذ    تملك  أوروبا  يف  اإلسالمية  والمجالس  المراكز   هذه  مثل   أن  اعتبار

 .المسلمة المحلية والمجتمعات  المسلمة الجاليات  من واسع  قطاع على

 على   المفروضة  العقوبات   توسيع  عن  ،2021  يوليو   8  في  النمسا،  أعلنت 

  الفاشية   الكرواتية  أوستاشا  وحركة  المتطرفة  الجماعات   وبقية"  المسلمين  اإلخوان"

.  إرهابية  كجماعات   األوروبي  االتحاد   قبل  من  المدرجة  األخرى  الكيانات   وجميع

 منظمات  دور من الحد  إلى الحظر ويهدف.  2019 مارس 1 إلى القرار خلفية تعود 

  مايو   شهر  خالل  ألمانيا  وقالت .  النمساوية  السياسية  الحياة  في  المدني  عالمجتم

  متطرفة،   جماعات   ألي  ا آمن    امالذ    أراضيها  تكون  بأن   تسمح  لن   إنها  :2021

  في   باالنخراط  للمنظمة  تسمح  لن  إنها  وقالت .  المسلمين  اإلخوان  جماعة  وخاصة

  الفكر   انتشار  في  يساهم  أو   ،"قانوني  غير"  أنه  على  تصنيفه  يمكن  نشاط  أي

 . "المسلمون خواناإل. "العنف على  ويحرض  المتطرف

 التقييم 

  إدراج   أو  منظمات   لتصنيف   معاييرو  تدابير  عدة  األوروبية  الدول  تتبنى

  على  األوروبية الدول داخل المعنية الجهات  تعتمد  كما. اإلرهاب  قوائم على كيانات 

  دعم   في  تساهم  التي  صولهاأ  وتجميد   المنظمات   تلك  منابع   لتجفيف  إجراءات   عدة

 . اإلرهاب  وتمويل

 الكيانات   ضد   يةوروباأل  الدول  تخذتهاا  التي  واإلجراءات   التدابير  تتأرجح

  وحظر   ضيهااأر  على  التنظيمات   ألنشطة  كلي  حظر  بين  اإلرهابية  والجماعات 
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  األوروبية   الدول  تقوم  كما.  المراقبة  وتشديد   قيود   ووضع   والشعارات   الرموز

  أو   إرهابية  وأنشطة  أعمال  في  المنخرطين  واألفراد   والكيانات   ت التنظيما  بحظر

 .اإلرهاب  وتمويل بدعم  متورطين

  األفراد  إدراج  قرارات   تنفيذ   كيفية  بشأن  القصور  بعض   هناك  يزال  ال

 تطبق   ال  التطبيق  يث ح  فمن.  اإلرهاب   قوائم  على  اإلرهابية  والتنظيمات   والكيانات 

  األماكن   في  تستخدم  والشعارات   لرموزا   بعض   زالت   وما  صارم  بشكل  ت االقرار

"  الرمادية   الذئاب   تنظيم"  كـ   التنظيمات   بعض   هناك  أن  كما.  الدول  بعض   في  العامة

 . لها المراقبة عمليات   من يعقد  ما مكاتب  أو رسمية أو قانونية وضعية تملك ال

  تنظيم   إدراج  أو  تصنيف  أو  حظر  بشأن  والحذر  للتأني  أوروبا  دول  يدفع  ما

 الشرق  سيما  ال  العالم  حول  مصالحها  استهداف  من  ا خوف    اإلرهاب،  قوائم  على

 . أراضيها على  إرهابية هجمات  تنفيذ  من اخوف   وكذلك. األوسط

 التنظيمات   خطورة  مدى  الصادرة  األوروبية  الدول  استخبارات   تقارير  تعكس

  ؛ السلفية  الجهادية  التنظيمات   من  ورةخط  أكثر  باتت   وأنها  أوروبا  في  السياسي

 والمراكز  المساجد   من  وتتخذ   والسرية  التخفي  على  يعتمد   زال  ما  عملها  نهاإ  حيث 

  ألوروبا   الشرقية  الحدود   على  سيطرتها  الجماعة  وبسطت .  لعملها  واجهة  اإلسالمية

 . أوروبا لغرب   السياسي اإلسالم لتيارات  وتموين إمداد  مصدر جعلها ما

  تنظيم   واستثمارات   ألنشطة  امن  آ  امالذ    األوروبية  الدول  عواصم  بعض   تعد 

 الفكر  مراكز  على  قبضتها  السياسي  اإلسالم  تيارات   شدت   المسلمين  اإلخوان

  تأخر   إلى  ذلك  ويرجع.  األوروبية   سالميةاإل  والمراكز  الخيرية  والمؤسسات 

  مع   والتساهل  السياسي  اإلسالم  تيارات   تغلغل  مع  التعامل  في  األوروبية  الحكومات 

 . نشطتهاأ حجم

  اإلخوان   لتنظيم  تابعة  منظمات   وحل  وشعارات   رموز  حظر  قرار  يشكل

  تضييق   مع  بالتزامن  لإلخوان،  قوية  ضربة  األوروبية  الدول  بعض   في  المسلمين

  األوروبية   الخطوات   أن  إلى   التقديرات   تشير.  تركيا  في   التنظيم  أنشطة  على

  الحالية   التنظيم  أزمات   ستضاعف  اإلرهابية  والتنظيمات   اإلخوان  ضد   المتالحقة

  الحصول   في  السياسي  اإلسالم  جماعات   لىإ  وخسارة  معنوية  خسارة  ابةبمث   وهي

 . التمويل وعلى التجنيد  على

  في   المقيمون  المسلمين  اإلخوان  جماعة  قيادات   لدى  المخاوف  تتصاعد 

 في  بوضوح  ظهر  وهذا  هم،هتجا  األوروبية  كومات حال  سياسات   تغيير  من  أوروبا،

 إلى   أوروبا  في  اإلخوان  قادة  ارعويس .  التنظيم  شعارات   استخدام  عن  امتناعهم

 .أوروبا عواصم  في اإلخوان سمعة تلميع إلى واالتجاه  جدد، حلفاء الجتذاب  العمل

  ال   أوروبا  دول  أو  األوروبية  المفوضية   قبل  من  اإلخوان  جماعة  حظر  يتم  وال

  من   بالتقرب   مصالح  لهم  السياسيين   عض ب  أن  كما.  الجماعة  حفيظة  ثارة إ  تريد 
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  جماعة   نأ   لىإ  االنتباه  مع  االنتخابات   في  صواتهمأ   لكسب   يالسياس  سالماإل

 في   المسلمة  الجاليات   عن  بديال    نفسهمأ  يضعون  ادائم    السياسي  سالمواإل  خواناإل

  المعنية   الجهات   بين  مشتركة  مراقبة  ألية  إنشاء  يجب   لذلك.  والجمعيات   المراكز

  والتعليمية   قتصاديةاال  المجاالت   جميع  في  السياسي  اإلسالم  تيارات   تغلغل  لتقويض 

 . أوروبا داخل والثقافية  واالجتماعية

  والمراوغة   السرية  على  تقوم  استراتيجيات   السياسي  سالماإل  تنظيمات   تعتمد 

  األمن   أجهزة  على  صع ب   الذي  األمر  أوروبا،  في  أنشطتها   تنفيذ   في  والخداع

. ظيمات التن  هذه  تستغلها  التي  الواجهات   عن  الكشف  من  األوروبية  واالستخبارات 

  والمالية،   االقتصادية  مصالحها  تطوير  على  السياسي  سالماإل  حركات   تركيز  وكان 

  األمنية   الضغوط  لمقاومة  المسلمين  اإلخوان  الستراتيجية  الرئيسية  الركائز  أحد 

 . اقتصادية حرب  إلى السعي خالل من والحكومات  الدول واستنفاد 

  قبل  من  مستمر  مبتصمي  االستراتيجية  هذه  قوبلت   الوقت،  مرور  مع  نجد 

  سياسية   إجراءات  اتخاذ   إلى  المناسب   الوقت   في  أدى  الذي  النهج  وهو  ،أوروبا

  من   لكن.  المسلمين  اإلخوان  لجماعة  المالية  اإلمبراطورية  تدمير  بهدف  وتشريعية

  تنظيم   لتحييد   وروبيةاأل  الجهود   تعيق  عديدة  اعتبارات   هناك  أخرى،  ناحية

 .اإلخوان

  المسلمين   اإلخوان  بين  قرارات   اتخاذ   بعد   تميز  لن  ةاألوروبي   الدول  نأ  ويبدو

 اإلخوان   استخدام  إساءة  إلى  التقديرات   وتشير.  األخرى"  الجهادية"  والحركات 

  المنظمات   أنشطة  من  وتتخذ   أوروبا  في  واالقتصادية  المالية  للشبكات   المسلمين

 والصدقات   والتبرعات   الزكاة  جمع  الدينية  والمراكز  والجمعيات   الخيرية

 .أنشطتها لتمويل واجهة والشركات  والمؤسسات  لألفراد  المالية تحويالت ال

 مكافحة  في  الدولي  التعاون  تعزيز  األوروبية  الدول  عليه  تعمل  نأ  ينبغي  ما

 أنشطة   مراقبة  تعزيز.  تدعمه  التي  والمنظمات   والكيانات   والتطرف  اإلرهاب 

 الرسمية  المؤسسات   دور  إصالح .  الدينية  والمراكز  والجمعيات   الخيرية  المنظمات 

  ال   التي  والمنظمات   الكيانات   ضد   الدولية  العقوبات   تكثيف.  تنظيم  عن  المسؤولة

.  عليه  الشرعية  إضفاء  ذلك  من  وبدال    والتطرف،  اإلرهاب   مكافحة  في  تشارك

  ودول   وروبية األ  الدول  بين   المعلومات   تبادل  وتعزيز  الرقابة  وزيادة  ينبغي

 . المنطقة

.  مماثلة  مالية  أساسية  هياكل  لديها  المتطرفة  ظمات المن  هذه  جميع  نأ  ذكري  

  ذلك   في  بما  المستويات،  جميع  على  متجدد  جهد   بذل  يلزم  المسألة  هذه  ولمعالجة

  تكون   أن  كذلك  وينبغي.  المسألة  هذه  لمعالجة  الدولي  التعاون   وتعزيز  ،التشريعات 

 تشديد   ككذل.  تأهب   حالة  في  التبرعات   تراقب   التي  وروباأ  في  الرسمية  المؤسسات 

  تمول   التي  اإلرهابية  والمنظمات   المنظمات   على  المفروضة  الدولية  الجزاءات 
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  البلدان   بين  أفضل  بشكل  المعلومات   تبادل  لتيسير  آليات   تطوير   ا وأيض  .  اإلرهاب 

 . وروبيةاأل
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 وتوسع متصاعد نفوذ - ألمانيا في  المسلمون اإلخوان

 مقلق

 
 اإلسالمية  الحركات   أقدم  من  واحدة  هي  المسلمين  اإلخوان  جماعة  تعد 

. مواز  اجتماعي  نظام  إقامة  إلى  المسلمين  اإلخوان  جماعة  تهدف.  انفوذ    وأكثرها

 ألمانيا   في  والهياكل  األشخاص   من  واسعة  شبكة  المسلمين  اإلخوان  جماعة  وتمتلك

 في  المسلمة  الجاليات   أبناء  على  التأثير  وممارسة  الخاصة  أجندتها  لتحقيق  وأوروبا

  الدينية   المؤسسات   على  للسيطرة   خاص   اهتمام  إبالء  يتم  كما  لمانيةاأل  الواليات 

 . اإلسالمية والجمعيات  ت والمنظما

 المسلمون اإلخوان - ألمانيا في اإلخوان قيادات أبرز 

  ، ألمانيا  في  المسلمين  اإلخوان  قيادات   من  اكبير    اعدد  "  رؤيا"  منظمة  تضم

  تابعة   منظمة  أكبر  وتعتبر  ا،ألف    (40)  إلى  األعضاء  عدد   أن  إلى  التقديرات   وتشير

 في   األلمانية   االستخبارات   حذرت   قد   وكانت .  ألمانيا  في  متواجدة  المسلمين  لإلخوان

  في   المسلمين  اإلخوان  جماعة  قيادات   أعداد   تزايد   تنامي  من  2020  أغسطس  17

  يتناسب  نظام فرض على يعمل التنظيم أن إلى االستخباراتي التقرير وأشار ألمانيا،

 الديمقراطي   النظام  ويض ف ت  أجل  من".  اإلسالمية  للشريعة  المنغلق  فسيرهمت  مع

 : ألمانيا  في اإلخوان  قيادات  أبرز يلي وفيما. المتطرفة األفكار ونشر

  األكاديمية  مسيرته ركزت . األلمانية الجنسية" الزيات" يحمل  :الزيات  إبراهيم

 القانون   اسةدر  على  األلمانية  وكولونيا  وماربورغ  دارمشتات   جامعات   في

  للبلدان   االقتصادية  التحديات   على  المتخصص   والتركيز  اإلسالمي  واالقتصاد 

 مناصب "  الزيات "  يشغل.  االقتصاد   في  الماجستير  درجة  على  تحصل  التي  النامية

  حول   بانتظام   ويحاضر  وأوروبا  ألمانيا  في  اإلسالمية  المنظمات   من  العديد   في

  التمويل   عن  فضال    ،األوروبية  البلدان  في  اإلسالمية  والهوية  االندماج  قضايا

  الشبابية   الحركات   من  العديد   في  قيادي  كعضو  الزيات   برز.  اإلسالميين  واالقتصاد 

 اتحادات   من  العديد   تضم  والتي  األلمان  المسلمين  الطالب   اتحاد   وأبرزها  اإلسالمية

 .األلمانية الجامعات  في المسلمين الطالب 

  Islamische  Gemeinschaft  Deutschland  لـ  الزيات   إبراهيم  ترأس

(IGD)  ( إلى   تسميته  أعيدت  Deutsche  Muslimische  Gemeinschaft  في 

 من   اسنوي    إدراجه  يتم.  ألمانيا  في  المسلمين  لإلخوان  الرئيسية  المنظمة  (2018  عام

  المسلمين  لإلخوان وكممثل  متطرفة كمنظمة األلمانية المحلية المخابرات  وكالة قبل

  باإلخوان   المرتبطة  الهامة  المنظمات   من  للعديد   سابق  زعيم  أو  قائد   هوو .  ألمانيا  في

  Europeو  ،(FIOE)  أوروبا  في  اإلسالمية  المنظمات   اتحاد   ذلك  في  بما  المسلمين
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Trust،   األوروبي  المسلم  الشباب   منظمات   واتحاد  (FEMYSO)،   والمؤتمر  

ا  IGD  كان.  (WAMY)  اإلسالمي  للشباب   العالمي   في  ميإسال  مركز   من  جزء 

  عندما   الستينيات   أوائل  منذ   المسلمين  اإلخوان  جماعة  سيطرة  تحت   كان  ميونيخ

  موجودة   إسالمية  منظمة  على  السيطرة  -  المؤسس  صهر  -  رمضان  سعيد   تولى

 . هناك

  اإلخوان   بجماعة  القيادي  ،الزيات   إبراهيم  أن  ألمانية   إعالم  وسائل  أفادت 

  في   يورو  مليون  (1.5)  بقيمة   مسجد   تمويل  في  متورط  ألمانيا،  في  المسلمين

 الزيات   قام  للتقرير  ووفق ا  ،وستفاليا  الراين  شمال  في  صغيرة  بلدة  وهي  ،"نوينراد "

  األرض   على  االستحواذ   بشأن   للتفاوض   األقل  على  مرات   (8)  نوينريد   بزيارة

  لبناء   األوروبية  الجماعة  تسمى  شركة  عن  نيابة  المدينة  مجلس  مع  الجديد   والبناء

 العرب   للمستثمرين  استثمارية  خدمات   الزيات   ويقدم.  (EMUG)  المساجد   ودعم

. أوروبا  في"  اإسالمي  "  االستثمار  في  يرغبون  والذين  األوسط  الشرق  في  األثرياء

 .وهولندا  ألمانيا في" شوروغ ليلم" ممتلكات  إدارة الزيات  واستطاع

  التي   اإلسالمية  اإلغاثة  منظمة  إدارة   مجلس  في  مسؤوال   اموقع    الزيات   تولى

  مهمة   شخصية  صالت   يملك  برلين؛  في  فرعها  نأ  في  ألمانية  حكومية  مذكرة  قالت 

  اإلخوان   جماعة  وتعتمد .  الجماعة  من  قريبة  بمنظمات   مؤسسية   وصالت   باإلخوان،

  التي   بون،  بمدينة  ألمانيا،  في   المسلمة  المرأة  منظمة   منها   نسائية،  منظمات   على

 األصل، المصري الزيات  يصبح بذلك،و. الزيات  صبيحة أو أربكان صبيحة قادتها

 التنظيم  أركان  يربط  الذي الخفي  والخيط  ألمانيا،  في  اإلخوان  حربة  رأس  وزوجته،

  ش وور غمللي    وحركة  اإلخوان  خاصة  وتركيا،  وألمانيا  مصر  في  لإلخوان   الدولي

 . مراقبين وفق لعقود، أربكان قادها التي

  تعزيز   عن  وإنما   وروبية،األ   المجتمعات   في  االندماج  عن   يبحث   ال  الزيات 

  الراين   شمال  بوالية  الداخلية  وزارة  ذكرت .  المتطرفة  اإلسالموية  التيارات 

  أن   ،2021  أغسطس  23  في  نشره  تم  رسمي  تقرير  في  ألمانيا  غربي  ويستفاليا

  رئاسة   ظل  في  ألمانيا(  في  اإلخوان  عا)ذر  اإلسالمي  المجتمع  منظمة  عالقات "

  وتشمل   المشتركة،  والمشاريع  الشخصية  بطالروا  بين   تتراوح  كانت   الزيات،

  مانحة   ومؤسسات   وتركيا،  األوسط  الشرق  في  المتطرفة  اإلسالمية  المنظمات 

 ". اإلرهاب  دعمها في يشتبه

 وأحد   ألمانيا  في  المسلمين  اإلخوان  قيادات   أهم  من   يعد   :صبري  طه  محمد

"  نويكولن "   حي  في  السالم  مسجد   إمام  هو  نواآل ".  وارللح  الثقافي  المركز"  كوادر

  تدريجي   تجمع  والحدث ".  السالم  دار"  مسجد   قبالة.  2020  أبريل  3 ففي.  برلين  في

  ضد   األديان  مؤمني  مع  تضامن  مبادرة  في  مسلمين  من  شخص   (300)   من  ألكثر

  بهذا   رسمي  إذن  على  مساجدها  حصلت   ألمانية  مدينة  (40)  شملت   ،كورونا  جائحة
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  تدخلت   مدوية!  فضيحة  إلى  امنيةتض  مبادرة  تحولت   معدودة،  ثواني  وفي.  الشأن

 في   يدوية(،  وقفازات   طبية  بكمامة  صبري  طه  )محمد   اإلمام  وتوسط  الشرطة

  أن   وتبين.  األول  مربعه  إلى "  اإلسالم   جدل"  وعاد   ،الجميع  انصرف  النهاية

  اإلخوان "  جماعة  من  بقربها  متهمة  المبادرة،  في  المشاركة  اإلسالمية  الجمعية

 ". المسلمين

  تنظيم  دعم  في  اهام    ا دور  "  المعطي  عبد   خضر"  لعب   :يالمعط  عبد  خضر

  اإلخوانية   القيادات   أهم  ومن.  مصر  في  للحكم  وصولهم  أثناء  المسلمين  اإلخوان

  في   والوعاظ   لألئمة   األوروبي   للمجلس  العام  المنسق  ويعد   الدولي  المستوى  على

 . أوروبا

  يونيخم   في  اإلسالمي  المركز  خليفة  أحمد   ترأس  :خليفة   أحمد  الدكتور

  إلى   تصريح  في  أشار  حيث   المسلمين  اإلخوان  تصريحات   مع  تصريحاته  وتتناقض 

  ممارسة  حقوق إطار في الدينية شعائرنا نمارس ونحن  المجتمع في معزولين لسنا"

  دور   إقامة  بحق  األخرى  للديانات   بالسماح  األلماني  الدستور  عليها نص   التي  العقائد 

  باحثون   ويزوره  للجميع  مفتوح   المدينة  في  اإلسالمي  المركز  أن  امضيف  "  العبادة

 ".الجنسيات  كل من ودارسون

  التابع "  للحوار  الثقافي  المركز"  قيادات   أحد   : صديق   وخالد  حيدر  فريد

  وتجنيد   واستقطاب   جذب   في  اهام    ادور    نويلعبا .  ألمانيا  في  المسلمين  لإلخوان

 . والمهاجرين والالجئين المسلمة الجاليات  شباب 

ال  جعفر   برلين   ومقره  العربية  اللغة  لتعليم"  الرسالة"  مركز  ترأس  :سالمعبد 

  خالل   من  نفوذهم   وتوسيع  اإلخوان   تنظيم  أنشطة  تنامي  على"  جعفر"  وحرص 

 .المسلمة والجاليات   األطفال واستغالل المركز

 المسلمون اإلخوان - ألمانيا في  النسائية اإلخوان قيادات

  في   المسلمين  اإلخوان  لتنظيم  ائيةالنس  القيادات   أبرز  تعد   :النقزي  رشيدة

 باتحاد   المرأة   قسم  تترأس"  Bonn"  مدينة  في  تقيمو   األصل  تونسية  ،أوروبا

 . المسلمين اإلخوان جماعة يف النسائية القيادات  أهم  ىحد إو  اإلسالمية المنظمات 

"  فريرك   كارستن"  اإلسالمية  التنظيمات   شؤون  في  الباحث   أشار  :نوفل  ليديا

  متكاملة،   لكنها  متشعبة  اأدوار    تلعب "  نوفل  ليديا"    الناشطة  أن  2021  أبريل  2  في

 العمل  مجموعة  تأسيس  في   شاركت   حيث   ؛ألمانيا  في   اإلخوان  أهداف  لخدمة

  أكبر   ثاني  باختراق  لإلخوان  لتسمح  الديمقراطي،  االشتراكي  الحزب   في  اإلسالمية

  أجل   من  للضغط  عبالمجتم   وتغلغلها   عالقاتها  شبكات   نوفل  وتستغل  .  ألمانيا  أحزاب 

  كبير   جانب   على  اإلخوان  يسيطر  التي  اإلسالمية  للجمعيات   حكومي  تمويل  ضخ  

 الضرائب   دافع  جيب   من  ضخمة  أمواال    تتلقى  التي  إنسان  جمعية  ومنها  منها،

 . األلماني
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 وتلعب .  ألمانية  مؤسسة  يخترق  اإلخوان  في  نسائي  وجه  ثاني   تعد   :موهي  نينا

  في   اإلخوان  جماعة  قبل  من  ت ستخدم  التي  ،"كليم"  منظمة  عبر  أخطر  ادور    موهي

  لتحقيق   األلمانية  الحكومة  على  والضغط  مواقفهم،  وشيطنة  منتقديها  مهاجمة

ض  المظلومة اد عاء عبر أهدافها،  . عنصرية واعتداءات  النتهاكات  والتعر 

 واالستراتيجيات القيادات - فرنسا في المسلمون اإلخوان

  تستخدم   المسلمين  اإلخوان  جماعة  أن  الفرنسية  االستخباراتية  األجهزة  كشف

 لألفكار  للترويج  فرنسا  في  الدولة  قبل  من  بها  المعترف  الحكومية  غير  المنظمات 

  تقديم   خالل  من  للربح  الهادفة  غير  المنظمات   إلى  تسللت   وأنها.  البالد   في  المتطرفة

 يبدو  ما  ستار  تحت .  الفرنسي  المجتمع   مجموعات   في  قادتها   وتنصيب   النقدي  الدعم

  اإلخوان   جماعة  واتهمت   فرنسا،  مسلمي  مصالح  تمثل  حكومية  غير  منظمات   أنها

 . البالد  في السياسي اإلسالم ألفكار  بالترويج المسلمين

 فرنسا في اإلخوان قيادات أبرز
  منذ   أنشطته  بدأ الفرنسية  الجنسية  يحمل  األصل  مغربي  :صفريوي  الحكيم  عبد

"  ياسين  الشيخ "  جماعة  أنشأ  ،"إمام"  لقب   2000  عام  نفسه   على  أطلق  ،الثمانينيات 

  بصفة   نفسه  يقدم.  لباريس  11  الدائرة  في  الكتب   لنشر  ادار    وأدار  2004  عام  في

  على   اضغوط    2011  عام   في "  صفريوي"   مارس  فرنسا،  أئمة   مجلس   في  عضو 

 ة جهزاأل  كشفت .  الطويلة  التنورة  ارتداء  منع  حاول  الذي  ،"وان  سانت "  معهد   إدارة

  فرسان "  جماعة   زعيم"  أشمالن   محمد "  وبين  بينه  ة وطيد   عالقات   عن  األمنية

 المرتبطة  والمظاهرات،  الفعاليات   جميع  في"  الحكيم  عبد "  شارك.  المتشددة"  العزة

  منطقة   في   إيقافهم  تم  أفراد   (10)   أحد   وهو.  امتشدد    انهج    تنتهج   إسالموية  بجماعات 

  تحقيق   إطار  في   لكوذ   ، 2020  عام  في  بفرنسا"  هونورين   سانت   كونفالن"

  وهو   .والجغرافيا  التاريخ  أستاذ "  باتي   صاموئيل"  رأس  قطع  جريمة  بخصوص 

 ."S"  القائمة في الفرنسية األمنية األجهزة قبل من مصنف

 النهضة   حركة  مع  وطيدة  عالقات   ويملك  األصل  تونسي  : هللا  جاب  أحمد

"  فرنسا   مسلمي  منظمة "  لـ  اسابق    ا كرئيس    عمل"  الغنوشي  راشد "  ورئيسها   التونسية

 اإلخوان  بتنظيم  والمرتبط  اسابق    (UOIF)  فرنسا  في  اإلسالمية  المنظمات   اتحاد 

  يرأس .  السوربون  في  اإلسالم  علومو   الالهوت،  علم  يدرس .  فرنسا  في  المسلمين

(IESH)   الشمالية  بالضاحية  دوني  سان  في  اإلنسانية  للعلوم  األوروبي   المعهد 

 األوروبي   المعهد   بتمويل   تتعلق "  مؤتمن   خيانة "  شبهة  في   اتحقيق    معه  فتحو  لباريس

  من   يورو  ألف  (152)   مبلغ  جمع  تم  أنه"  هللا   جاب "  أعلن  وقد .  اإلنسانية  للعلوم

  حول  التباين  في  الفرنسية  السلطات   تحقق  بينما  2020  يناير  18  في  التبرعات 

  التي   السرية  التمويل  مصادر  كذلك.  العقارية  واستثماراته  للمعهد،  المعلنة  األرقام

  2  بمبلغ  بقيمة"  الكورنوف "   في  للطالب   سكن ا  (6)  إلقامة  ،2018  عام  في  سمحت 
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  المالية   التحويالت   من  والعديد   .الجامعي  الحرم  مشروع  بجانب   يورو،  مليون

 . يورو ألف (750) بمبلغ 2018 أغسطس في للمعهد 

  اتحاد   عام  وأمين  بفرنسا،"  بونتان "  مسجد   ترأس  أعمال  رجل  :حنيش   محمد

 للحكومة   مفضال    امحاور    كان  بباريس  الشرقية   بالضاحية  اإلسالمية  يات الجمع

 المؤقت   باإلغالق  اقرار    أكتوبر  20  في  فرنسا  أصدرت .  اعام    20  لمدة  الفرنسية 

  الكراهية   على يحرض   لمن  مشددة  بإجراءات  الفرنسية  السلطات   فيه  تعهدت   لمسجد 

  ا مسبق    المسجد   فتح  دةإلعا  الفرنسية  الحكومة  واشترطت .  المتطرفين  والخطباء

  قدم .  افعلي    استبعد   الذي"  دوكوري  راهيمإب  واإلمام  حنيش  محمد "  رئيسه  مغادرة

  عبد   درامي"  عنه  بدال    عين  الذي  المسجد   إدارة  مجلس  إلى  استقالته"  جنيش"

 ." الرحمن

  معروف   نالمسلمي  خواناإل   جماعة  مؤسس"  البنا  حسن "  حفيد   :رمضان  هاني

  ويحث   بالحكم  األحق  هي  المسلمين  اإلخوان  جماعة  أن  يرى.  السلفية  بميوله

 في   وخبرات   كوادر  وتجنيد   استقطاب   على  والعمل  بالسلطة  التمسك  على  الجماعة

  فرنسا   من"  رمضان  هاني"   ط رد .  وغيرها  والسياسية  االقتصادية  المجاالت   كافة

  وزارة   عرضته  وقد .  إداري  لحظر  تعرضه  بعد   ،2017  أبريل  في  سويسرا  إلى

ا  تهديد ا  تشكل  بتصريحات   وأدلى  سلوك ا  تبنى  الماضي  في"  أنه  على  الداخلية  خطير 

  2018  عام  في  الفرنسية  الحكومة  قررت ".  الفرنسية   األراضي  على  العام  للنظام

  إطار   في  ،رمضان  طارق  شقيق  رمضان  هاني  اإلخواني  القيادي  أرصدة  تجميد 

 . اإلرهاب  تمويل  محاربة

 ** 

 صفوفه  في  يضم"  لإلسالموفوبيا  اهض المن  التجمع"  رئيس  :بشارة  جواد

 .األعضاء من (2500 - 2000)  بين  عددهم  يتراوح اأشخاص  

 فرنسا  في اإلخوان جماعة تمويل

  من  ودعم  تمويالت   في  بالتحقيق  2021أبريل  22  في  الفرنسية  السلطات   قامت 

  البنك "  فروع  التحقيقات   وتتضمن .  الفرنسية  األراضي  على  الم سلمين  اإلخوان

  االستخباراتي   الفرنسي"  Tracfin"   جهاز  ويباشر.  فرنسا  في"  مغربي ال  الشعبي

  مالية   ومعامالت   جرائم  كشف  تم  بعدما  القضائية  السلطات   مع  بالتعاون  التحقيقات 

  وأقربائهم   وقيادات   أعضاء  الفرنسية  األمنية  األجهزة  وتالحق.  مالية  مشبوهة

بين قر  تهمين  فرنسا،  في  المسلمين  اإلخوان   لجماعة  وم    وتمويل   األموال  غسيلب  م 

  على "  المغربي  الشعبي  البنك  "يستحوذ   حيث   الضريبي،  لالحتيال  إضافة  اإلرهاب،

 . فرنسا في سيما ال  المغاربة المهاجرين مدخرات  مجموع من %(60)

  فرنسا   في  اإلسالمية  المنظمات   اتحاد   في  السابق  العضو "  لويزي  محمد "  أفاد 

  ا استراتيجي    امخطط    يتبعون  لمسلمونا  اإلخوان  أن  خالصته  تناوله  تم  تقرير  في
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  آليات   عبر  الحكم  سدة  إلى  الوصول  إلى   الهادفة  -  السرية  -"  التمكين   خطة"  يسمى

  ما  فرض   أجل  من  خطوة،  خطوة  السياسية،  والمشاركة  والثقافي  االجتماعي  الفعل

  واالقتصاد   والتعليم  التشريعو  القضاءو  الحكم  في"  الشريعة   أحكام "  يسمونه

  بشرية   طاقات   من   ذلك  يتطلبه  وما   هدفهم   مع  وبالمقارنة  ا،نظري  .  الدولية  والعالقات 

  ضئيال    للجماعة  الشرعية  البيعة   قسم  أدوا  الذي  المسلمين  اإلخوان  عدد   يبقى  جمة،

 في   المسلمون  اإلخوان  واتبع.  عضو  (1000)  عددهم  يتجاوز  ال  فرنسا،  ففي.  جدا

 الحجاب،  قضية  يستغلون  وأنهم  ي،العلمان  بالنظام  االصطدام  عدم  أسلوب   بداياتهم

  اإلسالم   عدوة   صورة   في  وتصويرها  العلمانية  إلضعاف  أخرى،  قضايا  بين   من

 .ضحاياها بكونهم  منهم الشباب  اخصوص   المسلمين  وإقناع.  والمسلمين

 "رمضان   طارق" - فرنسا في المعاصرة اإلخوان قيادات

  لجماعة   رينالمعاص  الزعماء   أبرز  من  رمضان  سعيد   طارق  القيادي   يعد 

 في   للجدل  والمثيرة   فيها  المؤثرة   الشخصيات   أكثر  ومن  بل   أوروبا،  في  اإلخوان

 واإلنجليزية،  والفرنسية  العربية  بطالقة  يتحدث   فهو  ذلك  عن  فضال    الراهن،  الوقت 

  في   سيما  ال  النظير  منقطع  تأثير  له  كان  فقد   اتحديد    الفرنسية   للغة  إتقانه  وبسبب 

  في   المستمرة  مشاركته  بسبب   وبلجيكا،  سويسرا  في  الفرنسية  والمناطق  فرنسا

 . كثيرة تلفزيونية وبرامج مهمة حوارات 

 "رمضان طارق" هو من
 البنا،   حسن  المسلمين  اإلخوان  جماعة  مؤسس  مطاردة  تمت   1949  سنة  في

 أعماله  بسبب   اغتياله  وتم  األول  فاروق  الملك  قبل  من  رمضان  طارق  جد 

 البنا،  وفاء  فلجأت   مصر  من   الناصر  عبد   الجم  نفاه  ، 1958  سنة  وفي  السياسية،

 سعيد   طارق  ولد .  جنيف  في  وأقاموا  رمضان  سعيد   ازوجه  رفقة  سويسرا  إلى

  ذو   سويسري  إسالمي  مفكر  وهو  جنيف،  في  1962  أغسطس  26  في  رمضان

  وهو "  رمضان  هاني"   يدعى  أخ  ولديه  أطفال  ألربعة  وأب   متزوج  مصرية،  أصول

 .اإلسالمي جنيف كزمر ومدير سويسري وإسالمي أستاذ 

  ودرجة   الفرنسي،  واألدب   الفلسفة   في  الماجستير   درجة "  رمضان  طارق"  نال

  ويحمل   جنيف،  جامعة  من   اإلسالمية  والدراسات   العربية   اللغة  في  الدكتوراه

 بسوسور   ثانوية  مدرسة  في   اأستاذ    عمل  كما  تخصصات،  سبعة  في  اإلجازة

ا  بجنيف،   1996  من  الفترة  في   فريبورغ  جامعة  في  والفلسفة  الدين  في  ومحاضر 

 أكسفورد   بجامعة  أنتوني  سانت   بكلية  التدريس  بدأ  2005  أكتوبر  وفي.  2003  إلى

 . زائر أستاذ  برتبة

 ازائر    كأستاذا  عمل  ،2007  وفي  لوكاهي  مؤسسة  في  باحث ا  2005  في  أصبح

 عندما  2009  أغسطس   حتى  روتردام،  في  إيراسموس جامعة  في  والمواطنة للهوية

ا"  منصبه  من  إيراسموس  وجامعة  روتردام  دينةم  أعفته "  لالندماج   مستشار 
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 في   المعاصرة  اإلسالمية  الدراسات  رئاسة  في  2009  سبتمبر  في  وعين  وأستاذ ا،

 . أكسفورد  جامعة

 مستشار  منصب   شغل  مثلما  سويسرا،  مسلمي  حركة   رمضان  طارق  أنشأ

 في   األوروبي  تحاد اال  في  للمشورة  وطلب   الدينية،  القضايا  حول  األوروبي  لالتحاد 

 في   األوروبي  المسلم  شبكة  وترأس  أسس  اأيض    ،"والعلمانية   اإلسالم"  حول  لجنة

  أيض ا   يشارك  األوروبي،  البرلمان  في  لجان  لعدة  وخبير كمستشار  وعمل  بروكسل،

  األديان   بين   وبالحوار  واألخالقيات،  باإللهيات   عالقة  لديها   عالمية  عمل  غرف  في

 في  المسلمين  قضايا  وبحث   اإلسالمي،  التجديد   في  تمامهاه  تركز  وقد   والثقافات،

 . الغرب 

  سنتي   بين  وشارك  محاضرات،  عدة  حينها  وقدم  ،1992  في  فرنسا  إلى  قدم

" فرنسا   مسلمو"  فرنسا  في  اإلسالمية  المنظمات   اتحاد   مؤتمر  في  1994و   1993

 السكان  نداء  وقع  كما.  2008  لغاية  المشاركة  دعوات   بعدها  ورفض   حاليا،

 تاريخها  مسؤولية  تتحمل  ال  كدولة  بفرنسا  المندد   للجمهورية  لييناألص

  تأشيرة   المتحدة  للواليات   الفيدرالية  الحكومة  ألغت   ،2004  مايو  وفي   االستعماري،

 ، 2005  وفي  إرهابية،  بأنشطة   عالقته  في  االشتباه  بسبب   عليها  تحصل  عمل

  اإلسالم   ةمشكل  حول  بلير  توني  أسسها  تفكير  مجموعة  في  للمشاركة  استدعي

 .لندن تفجيرات  بعد  بريطانيا، في المتطرف

  مجددين   مفكرين  سبعة  بين  من  واحد   تصنيفه  تم   ،2000  سنة  في   كذلك

  بين   من  واحد   هو  كذلك.  التايم  األمريكية  المجلة  قبل  من  م  21  القرن  في  ومبتكرين

  قبل   من  2004  في   الثامنة  المرتبة   في  وذلك  العالم،  في  اتأثير    األكثر  مفكر  100

  وفي   وبروسبكت،  بوليسي  فورين  قبل  من  كذلك  2008و   2005  وفي  التايم،  مجلة

  2007  في  تحصل.  بوليسي  فورين  مجلة  قبل  من  2013  ،2012  ،2010  ،2009

  في   اأيض    جاء.  نيوز  مسلم  ذو   البريطانية  المجلة  قبل  من  مقدم  االمتياز  جائزة  على

  في   بوليسي  فورين  قبل  من  العالم  في  مؤثر  مفكر  100  أكثر  بين  من  51  المرتبة

2014. 

 "صادمة  حقائق"  رمضان طارق حياة في المظلم الجانب
  غير   اتهيسلوك   مع  كامل  بشكل  رمضان  طارق  خوانياإل  مسيرة  تتناقض 

  الشرعية،   غير  الجنسية  بالعالقات   الصلة  ذات   اإلسالمية  للقيم  والمنافية  خالقيةاأل

  في   ضحاياه  إحدى  ربوج،  ةمني   محامي"  موران   إريك"  تأكيدات   هو  ذلك  يثبت   وما

 التي  ربوج،  أقوال  مصداقية  مدى   أظهرت   التحقيقات   أن  ،2020  أكتوبر  20

  أظهرت   ثوب   عن  عبارة   اتهاماتها،  صدق  يثبت   دامغ  دليل  تقديم  على  أصرت 

 بشكواها   الضحية  تقدمت   فقد   ولإلشارة  عليه،  رمضان  من  آثار  وجود   الفحوصات 

 . 2014 إلى 2013 من الفترة في مرات  9 باغتصابها واتهمته  2018 في ضده
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  النسوية  الناشطة  من  كل  رفعت   حين ،2017  في  بالضبط رمضان  قضية  بدأت 

. 2012و   2009  في  باالغتصاب   التهامه  ضده  شكوى"  كريستيل"و  العياري  هند 

  تهمة   القضيتين  هاتين  إطار  في"  اإلسالمي  المفكر"  بـ  يوصف  من  إلى  وجهت 

  ذوي   من"  كريستيل"  إن  إذ   ضعيف،  شخص   واغتصاب   بل"  االغتصاب "

 . الخاصة االحتياجات 

 أقر   كما  ،2018  فبراير  2  في  له  االتهام  توجيه  منذ   رمضان  طارق  أوقف

  ا طرف    ربوج  وكانت   شهادات،  قدمن  أخريات   ومع  معها  بعالقات   ربوج  شهادة  عقب 

 من  أكثر  اإلسالمي  المفكر  قدم  حيث "  كارتون "  باسم  المعروفة   القضية  في  اأساسي  

ه  رضائية،  عالقة  بأنها  القضاة  إلقناع  صورة  ألفو  فيديو  300 ج    ثالث   اتهام  له  وو 

  2015  عامي  أخريين  امرأتين  على  اي  جنس  باعتدائه  شبهات   خلفية  على  بعرا  ثم

 . 2018 في جنيف  في موازية اغتصاب  قضية  بحق ه وفتحت . 2016و

  من   وسويسرا،  فرنسا  في  اغتصاب   قضايا  خمسة  اإلخوان  تنظيم  زعيم  يواجه

  ليبراسيون   صحيفة  أشارت   إذ   االحتياجات،  ذوي  من  لفتاة   اغتصاب   تهمة  زهاأبر

  مسألة   استغالل  على  سيرتكز  الجديد   رمضان  دفاع   خط   أن  الفرنسية

  يتعرض   أنه  ازاعم    اإلسالم،  من  والخوف  والكراهية  التحامل  أي  ،"اإلسالموفوبيا"

 ومحاميهم  ضحاياه  أن  الصحيفة  وأضافت   الفرنسي،  القضاء  جانب   من  للعنصرية

  طارق   وأنصار  أقارب   من  والقذف  للسب   وتعرضوا  منتظمة  تهديدات   تلقوا

  والصحفي   الكاتب   عن  الفرنسي  اإلخباري  بارت   ميديا  موقع  ذكر  وقد   رمضان،

 أنه "  دجال  قصة..  رمضان  طارق"  كتاب   ومؤلف  هامل  إيان  السويسري  الفرنسي

 .عتداءلال وتعرض  بل اإلخوان، مؤسس حفيد   أنصار اعتداءات  مرمى في

 " رمضان سعيد طارق" حر سقوط
  تمت   ال  التي  الشنيعة  بجرائمه  رمضان  طارق  اعترف   باألدلة  مواجهة  بعد 

  مع   جنسية  عالقة  بإقامة  2018  أكتوبر  23  في  باإلنسانية  حتى  وال  لإلسالم  بصلة

  وأجبر   ااغتصاب    وليس  بالتراضي  كانت   العالقة  تلك  أن  إقراره  رغم  المرأتين،

  من   القصيرة  الهاتفية  الرسائل  مئات   عن  الكشف  بعد   عترافاال  هذا  على  طارق

 دو   جورنال  لو"  صحيفة  كشفت   ،2018  ديسمبر  02  وفي  لكريستال،  قديم  هاتف

  هواتف   على  وجنسية  إباحية  صورة  776  على  العثور  عن  الفرنسية"  ديمانش

 .رمضان بطارق  الخاصة البيانات  حفظ  ووسائط وحواسيب 

 هذه  ممارسة  عدم  بشأن  السابق  في  تكذيبه  أن  ياإلسالم  بالمفكر  الملقب  أكد 

 وكذلك  هللا،  يسامحني  أن  أطلب "  قال  إذ   نفسه،  لحماية  منه  محاولة  كان  األفعال

  وما   ،"أفعالي  بسبب   المسلمة  الجالية  من  تجاهي  بإحباط  أصيبوا  والذين  عائلتي،

 قد   رمضان  طارق  المعاصر  اإلسالمي  والمفكر  اإليمان  رجل  أن  هو  قوله  يمكن

  األفعال   بهذه  عام  بشكل  وأوروبا   فرنسا  في  والمسلمين  اإلسالم  لصورة  ءأسا



 - 227 - 

  ارتكب   نهإ  بل  الخاصة،  االحتياجات   ذوي  من  الفتاة  بقضية  تعلق  بما  اخصوص  

 . معاصرة جريمة

 في  اإلرهابية  اإلخوان  جماعة  بسفير  لقب   الذي  رمضان  طارق  أن  يعتقد 

  الفرنسية،   األراضي  مغادرة  من  وممنوع  القضائية  للمراقبة  احالي    يخضع  أوروبا،

 . االجتماعي التواصل شبكات  على  انشط    يزل لم أنه إال

 التقييم

  على   شيء  كل  قبل  أهدافها  تحقيق  أجل  من  المسلمين  اإلخوان  جماعة  تعتمد 

  والتي   ،مناسب   بشكل  مدربة  القيادات   من  نخبة  قبل  من   للمجتمع  بطيء  اختراق

 عدة   من  مكونة  خاليا   في  عضاءاأل  قاعدة  تنظيم  يتم.  سرية  خاليا  ضمن  تعمل

  . منهم لكل أشخاص 

  شرائح   جميع  في  للتغلغل  األولوية  ألمانيا  في  المسلمين  اإلخوان  قيادات   تعطى

 وبالفعل  األلمانية  الواليات   في  للغاية  مؤثرة  أنشطة  تمارس و.  األلماني  المجتمع

  جي واأليديولو  واالجتماعي   السياسي   المجال  على  كبير  حد   إلى  أفكارهم  سيطرت 

 . الماضية األربعة العقود  مدى على

  على  للتأثير  ادوم    وقياداتها   ألمانيا  في  المسلمين  اإلخوان  جماعة  ىتسع

 المركزي   والمجلس  المسلمين  مظلة  تحت   تعمل  التي  الكبرى  األلمانية  المنظمات 

 األكبر   األعضاء  المجموعات   بعض   وتخضع  ،اإلسالمي  والمجلس  للمسلمين

 .الداخلية رات المخاب قبل من للمراقبة

 بالخداع،  لإلخوان  التابعة  والجمعيات   المنظمات   قيادات   استراتيجيات   تتسم

 االلتزام   على  حرصها  على  وتؤكد   بالتنظيم  ارتباطها  من  بالعلن  تتصل  فهي

  توجهات   وفق  النظام  تقويض   على  اسر    تعمل  لكنها  األلماني،  والنظام  بالقانون

 تسعى   المسلمين  اإلخوان  جماعة   أن  إلى  التقديرات   وتشير.  اإلخوان  شبكة  قيادات 

  كان   األلمانية،  الداخلية  االستخبارات   وبحسب .  ألمانيا  في  مواز  مجتمعي  لنظام

 . ألمانيا في المتطرفة المجموعة على محسوبين اشخص   (1350)  نحو هناك

  التنظيم  ويتمتع  عقود،  منذ   فرنسا  في  المسلمين  اإلخوان  جماعة  قيادات   تتواجد 

  وتورط   اإلرهابية  العمليات   تصاعد   ومع  ني والسياسي  المالي  لدعمبا  فرنسا  داخل

  وتقويض   التنظيم   مواجهة  إلى   السلطات   العمليات   تلك  دفعت   التحريض   في  قياداتها

 تم   فرنسا  أنحاء  جميع  في  اإلسالمية  الجماعات   اختراق  التنظيم  واستطاع.  نفوذه

 .اختراقها

  الدول  في  فروعها  شأن  شأنها  -  فرنسا   في   المسلمين  اإلخوان  جماعة  تهدف

 السائدة   القوانين  واستبدال  للشريعة  المتشدد   الفهم  تطبيق  إلى  -  األخرى  األوروبية

  األساليب   إلى  المسلمين  اإلخوان  جماعة  لجأت   كما.  فرنسا  ذلك  في  بما  أوروبا،  في

 .العنف  استخدام إلى تسعى أنها ونفت  بل ا،ظاهري   السلمية
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 للتغلغل   لدعوى ا  العمل  على   فرنسا   في   سلمينالم  اإلخوان   استراتيجيات   ترتكز

  السياسية   األجندة  لفهمو.  السياسية   األوساط  إلى  والتقرب   الفرنسي  المجتمع  داخل

 األعمال   يضاعف  تنظيم  فهو   عملهم  طبيعة  إلى  النظر  يجب   المسلمين  لإلخوان

  مجتمع   بناء  إعادة  هي  المسلمين  اإلخوان  فكرة  وإن.  أوسع   أفق  بهدف  االجتماعية

 . خاصة وقانونية ثقافية  طبيعة منيتض

 تشملو   المساجد   معظم  على  فرنسا  في  المسلمين  اإلخوان  جماعة  تستحوذ 

 ، شاربيو  ديسين  ،لوهافر  ،ريمس  ،مولهاوس  ،بوردو  في  الكبرى  المساجد 

 الممثل  هي  الجماعة  وباتت   ،الحكومية  غير  المنظمات   كذلك  ...ومرسيليا  غرونوبل

  اإلخوان   جماعة  ىتسع  .الفرنسية  السلطات   أمام  المسلمة  للجاليات   الرئيسي

 على   والعمل  سياسية،  األحزاب   إلى  التقرب   إلى  تاريخهم  مدار  على  المسلمين

 . األمنية المراقبات  لتجنب  أسمائهم إعطائهم دون خاليا تكوين

 

 ******* 
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.. اللوبيات تشكيل - أوروبا في  المسلمون اإلخوان

 عمل  واجهاتو  إعالمية منصات

 
 والمؤسسات  األحزاب داخل التغلغل  - ألمانيا  في المسلمون اإلخوان

"  السياسي  اإلسالم"  مخاطر  من  متزايد   بشكل  األلمانية  ت رااالستخبا  حذرت 

  إلى   دائم  بشكل  التسلل  حاولت   التيارات   هذه  أن  وأكدت .  المسلمين  اإلخوان  كتنظيم 

  من   كوذل.  الديمقراطي  النظام  تخترق  وباتت   مواز،  مجتمع  إلقامة   المجتمعات 

 السياسية  األحزاب  إلى  والتقرب   اإلسالمية  والجمعيات   المنظمات   استغالل  خالل

 ". ميونيخ" كمسجد  العبادة دور استغالل وكذلك األلمانية،

 المسلمون  اإلخوان - ميونيخ مسجد 
ن  صوت   ارتفع َؤذ   ة  الم    بافاريا   مقاطعة  في  مسجد   من  للصالة  داعي ا  األولى  للمرَّ

ا،  جديد ا  يبدو  اإلسالمي  المركز  كان  ،1973  طسأغس  23  في  األلمانية   وكان   تمام 

  ألمانيا   في  يكن  لم  الوقت،  ذلك  وفي  الغابة،  وسط  في  ميونخ   مدينة  مخرج  في  يَقَع

 مارك،  ماليين  (5)   نحو"  ميونخ  مسجد "  تكلف  فقط؛  مساجد   (5)  سوى  الغربية

َمه   35  عبارتفا   مئذنة  وللمسجد   تركي،  أصل  من  ألماني  معماري  مهندس  وصمَّ

ا،  . ذهبي هالل  ويتوجها فائقة، ببراعة  بناؤها تمَّ  متر 

  القرن   من  الخمسينيات  أواخر  منذ   ألمانيا  في  المسلمين  اإلخوان  جماعة  تأسست 

  والجمعيات   اإلسالمية  العبادة  دور  على  كامل  شبه  بشكل  تسيطر  وهي  ،الماضي

  تم   ،ربيع  أحدهما  :لإلخوان   فرعين  خالل  من  ذلك  يتم.  والثقافية  االجتماعية

 وعلي   ،رمضان  )سعيد   الدولي  التنظيم  قادة  من  ثالثة   قبل   من  ألمانيا  إلى  استيراده

  سعيد   الدولي  التنظيم  زعيم  استقر.  تركي  واآلخر  ندا(  ويوسف  ،همت   غالب 

 . سويسرا في رمضان

  أول   بناء  مشروع   تنفيذ   خالل  من  بافاريا،  عاصمة   بالفعل  عينيه  نصب   وضع 

  جالية   وجود   خالل  من  االختيار  هذا  يفسر.  وروباأ  في  المسلمين  لإلخوان  مسجد 

 المسلمين   المهاجرين  العمال  من   كبيرة  أعداد   وصول  قبل .  بافاريا  في  كبيرة  مسلمة

.  الماضي   القرن  من  والسبعينيات   الستينيات   في   -  األتراك  من  وأغلبهم  -  ألمانيا  إلى

  لجنة   شكل  على  أوروبا  في   المسلمين  لإلخوان  منظمة  أول  رمضان  سعيد   أنشأ

  أنشأت   ،1960  عام  في  ،بعامين   ذلك  بعد .  ميونيخ  في  الكبير  المسجد   ببناء  مكلفة

  Islamische  Gemeinschaft  in  Deutschland  تسمى  جمعية  اللجنة  هذه

(IGD)  .على  االستيالء  تم  IGD  .الدولي  التنظيم  من  تاريخيين  عضوين  قبل  من :  

 .ندا  ويوسف مت ه غالب  علي
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  ميونيخ سجدوم األلمانية االستخبارات
  طع تتس  لم  ولكن  ،األلمانية  االستخبارات   مراقبة  تحت   ميونيخ  مسجد   وضع

 يف  ياإلسالم  المركز  بعد   فيما  أصبح.  باإلرهاب   عالقتها  إثبات   االستخبارات 

 لتيارت   اداعم    حوأصب   واإلرهاب   بالتطرف  وصالت   بشبهات   اسمه  وارتبط  ميونخ

  23  في  الدستور  لحماية  التحادي ا  المكتب   وحذر.  ألمانيا  داخل  السياسي  اإلسالم

 : تعد .  للمجتمعات   وتهديده  المسلمين  اإلخوان  موقف  خطورة   من  ،2020  يونيو

  أن   حقيقة.  النخب   على  تعتمد   فإنها  وبالتالي  صارم،  بشكل  هرمية  اإلخوان  جماعة"

 الفكر   ولديهم  اأكاديمي    مدربين  أشخاص   عن  التحديد   وجه  على  يبحث   التنظيم

  أن   يثبت   المتوسطة،  فوق  بالغية  مهارات   لديهم  تكون   ام  اوغالب    المناسب،

 ". مشكلة يشكل الموضوع

  من   تجنيد   على  التنظيم  يحرص   التي  المهارات   هذه  أن  الخبراء  ويرى

  له   انتماءهم  يعلنون  ال  هئ أعضا  أن  من  فبالرغم  ا،كبير    اخطر    تشكل  يمتلكونها،

  كمحاورين "  روايظه  أن  على   المهارات،  هذه  بفضل  ن وقادر  فإنهم  رسمي،  بشكل

  إلى   الدستوريون  ينظر.  أفكارهم  نشر  عليهم  يسهل  مما  ،"بالثقة   وجديرين  جيدين 

  اتصال   كنقطة"  البالد،  أنحاء  جميع  في  تنشط  التي   ،"ألمانيا  في  اإلسالمية  الجمعية"

  هناك   فإن  الدستور،  لحماية  االتحادي  المكتب   وبحسب ".  ألمانيا  في  لإلخوان  مهمة

 الذي   األمر  وهو  ،"اإلخوان  وتنظيم  الجمعية  بين  وثيقة  وجيةوأيديول   هيكلية روابط"

 .الجمعية تنفيه

 تقرير  عبر  اإلرهاب،  شؤون  في  المتخصص "  شبيلكر  أكسل"  الصحافي  يقول 

  عن   و»فوكس«،  أنزيغير«  شتات   »كولنر  صحيفتي  نشرته "  اإلخوان"  تمدد   عن

 والمساجد   ئات الهي   شعبية"   نإ  :فستفالن   الراين  شمال  والية  في  األمنية  السلطات 

 منذ   يكتب   الذي  الكاتب   ووصف.  مضطرد   بشكل  تتزايد   )اإلخوان(  لـ  التابعة

 البالد   في  )اإلخوان(  توسع  ألمانيا  في  المتطرفة  اإلسالمية  الجماعات   عن  سنوات 

 . "مقلق بأنه

  أوروبا  في  اإلسالمية  المنظمات   اتحاد   إلى  حالي ا  المنتسبة  ،IGD  أصبحت 

(FIOE)،  لديها  ،فالح  سمير   برئاسة.  ألمانيا  في   المسلمين  خوانلإل  الرئيسية  الهيئة  

 ، (MJD)  دويتشالند   في  Muslimische  Jugend  باسم  معروف  شباب   فرع

 يشمل   IGD  لـ  والوعظ  الدعاية  أنشطة   جوهر  فإن  ،ذلك  ومع.  فرج  سروار  بقيادة

 والمراكز   القرآنية  والمدارس  الخيرية  الجمعيات   خالل   من  التوعوي  العمل

 من  متنوعة  مجموعة  لديها  ،بذلك  للقيام.  اإلسالمية  الثقافية  االجتماعية

Islamische  Zentren  األلمانية  األقاليم  من  عدد   في  اإلسالمية  المراكز ،  

  مجلة   ينشر  الذي  ،دنفر  فون  أحمد   برئاسة  ،ميونيخ  في  اإلسالمي  المركز  وأشهرها

  الجامع   يدير  الذي   ،صبري  طه  محمد   برئاسة  ،برلين  في.  األولى  والمجلة  ،اإلسالم
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 .نويكولن - برلين في الكبير

 اللوبيات تكوين - ألمانيا في السياسية واألحزاب المسلمون اإلخوان
  المسلمين   اإلخوان  تنظيم  سعى  :ألمانيا  في  السياسية  حزاباأل  إلى  التقرب

  تلك   رأس  على   ويأتي .  نفوذه  لتوسيع  األلمانية  األحزاب   إلى  للتقرب   باستمرار

  والباحث   الكاتب   واعتبر.  ألمانيا  في"  اليسار"و "  ضر الخ"  حزبي   األحزاب 

  اليسار   أحزاب   هجمات   أن   هاينش،  هايكو  اإلخوان  شؤون  في  المتخصص 

  مكافحة   في  جديدة  مرحلة  بداية  تعكس"   مؤخرا  المتطرفة  التنظيمات   على   المتكررة

  وفي   السياسي،  اإلسالم  تنظيمات "  أن  هاينش  وتابع".  ألمانيا  في  السياسي  اإلسالم

  تخفيف   في  وتستغلها  اليسار،  أحزاب   بمواقف  تحتمي  كانت   اإلخوان،  متهامقد 

 األلمانية   األحزاب   جميع  وباتت   اآلن،  تغير  الوضع  لكن  عليها،  الواقعة  الضغوط

  المتطرفة   التنظيمات   وضع"   أن  إلى  ولفت   ".التنظيمات   هذه  من  قوية  مواقف  تتخذ 

 األشهر   خالل  اكثير    هاعلي  الضغط  وسيتزايد   السياسية،  الناحية  من  اصعب    بات 

 ". المقبلة

  األلماني   الفرع  في  نساء  ثالث   ع ي نت   :السياسي  القرار  لصانعي  التقرب

  إلى   اإلشارة  تجدر  وهنا  ، 2020  سبتمبر  في  والبحوث   للفتوى  األوروبي  للمجلس

  للتعليم   اإلسالمية  النسائية  الرابطة"  هي  األولى.  ألمانيا  في  نسائية  جمعيات   ثالث 

  منظمة   هي  والثانية.  المسلمة  للمرأة  األوروبي  المنتدى  في  عضو  يوه   ،"والتربية

ا  وت عرف  عدمه(  من  الحجاب   ارتداء  إلى  إشارة  )في"  بدون  أو  بـ"   باسم   اختصار 

"WoW  e.V."  المسلمة  للمرأة  والتدريب   االجتماعات   مركز"  هي  والثالثة ."  

  من   التمويل  كولونيا  ومقره  المسلمة  للمرأة  والتدريب   االجتماعات   مركز  يتلقى

 الذي   الدور  إلى  باإلضافة  النطاق،  واسع  سياسي  بدعم    ويحظى  مختلفة،  مصادر

  النساء   رعاية   في  االجتماعية  أنشطته  بسبب   فيه  المسلمين  اإلخوان  جماعة  تلعبه

 التي  الهيئات   من  عدد    في  النساء  ت عيَّن  األخيرة  اآلونة  في.  والمهاجرين  المسلمات 

  أن   اعتبار  إلى  آراء  وتذهب   قيادية،  مناصب   في  اإلخوان  جماعة  عليها  تسيطر

رة   التوقعات   مع  وتتناغم   لتلبي  المناصب   هذه  في  النساء  تعين  الجماعة   المتصوَّ

 .المرأة بتمكين يتعلق فيما األوروبيين السياسي القرار لصانعي

 

 التطرف  لنشر ومراكز إعالمية منصات - بريطانيا في المسلمون اإلخوان

 ورغم  المسلمين،  اإلخوان"  جنة "  تعتبر  المتحدة،  المملكة   -  بريطانيا  زالت   ما

 ستخبارات باال  الجماعة  عالقة  عن  البريطانية  ستخبارات اال  أوراق  كشفته  ما

  بعض  يجعل  ما  وهذا  جليد،  جبل  رأس  سوى  يكون  ال  ربما  فهو  البريطانية،

  ت التكهنا  تبقى  بريطانيا،  نحو  تتجه  أخرى  ودول  تركيا  في  اإلخوان  عالمإ  منصات 

 . االحتماالت  كل على مفتوحة البريطانية والحكومة اإلخوان  بين ما العالقة حول
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  عام   في  تشارلز  األمير  حضره  حفل  في"  بارك  فينسبري "  مسجد "  افتتح 

  من   بالقرب   مقعد،  (1800)  لـ  يتسع  الذي  لندن  مساجد   أكبر  أحد   وهو  ،1994

"Finsbury  Park."  ذلك   في  ابم  متنوع ا  مجتمع ا"  بارك  فينسبري"  يخدم 

  ونشطاء   قادة  من  عدد   ينشط.  والمصريين  والجزائريين  والبنغالديشيين  الباكستانيين

  المؤسسات   داخل  نفوذهم  وتغلغل  بريطانيا  في  المسلمين   اإلخوان  جماعة

 . "بارك فينسبري" كمسجد  البريطانية والمساجد  الخيرية والجمعيات 

 المسلمون اإلخوان - لندن في القاعدة ضيافة دار
"  بارك  فينسبري"  مسجد   كان  ،"لندن  في  للقاعدة  فةضيا  دار"  بأنه  وصف

  زكريا "  مثل.  األلفية  مطلع  وحتى  التسعينيات   فترة  خالل  للمتشددين   معقال  

  11  هجمات   في  أمريكا  في  إدانته  تمت   والذي  ،القاعدة  تنظيم  في  العضو"  موسوي

  عام   في"  ريد "  وحاول  ،"الحذاء  مفجر"  ريد،  ريتشارد   كذلك.  2001  سبتمبر

 ا يض  أو.  األمريكية  المتحدة  الواليات   إلى  فرنسا  من  متجهة   طائرة  تفجير  2001

 أعضاء   أهم  من  يعد   الذي"  المصري  حمزة  أبو"  باسم  المعروف "  كمال  مصطفي"

 والتطرف   العنف  على  المسجد   خالل  من"  المصري"  وحرض ".  القاعدة"  تنظيم

 . والمتطرفين شباب ال المساعدين من حشد ا حمزة خطب  استقطبت  الشباب، بين

  يناير   في  بارك  فينسبري  مسجد   الشرطة  رجال  من  (150)  قوة  داهمت 

.  السامة  الريسين  مادة  إلنتاج  مزعومة  مؤامرة  في  بالتحقيق  قيامهم  أثناء  ،2003

  أبو "  أرسل.  بالخارج  الشارع  في  الجمعة  صالة  عقد   إلى"  المصري"  للتو  ولجأ

  ، أفغاني  تدريب   معسكر  إلى  Finsbury  Park  من  أتباعه  أحد "  المصري  حمزة

  الحادث   ،1998  عام  اليمن  في  كرهائن  السياح  خطفوا  الذين  المتطرفين  ولمساعدة

  منصبه   من"  المصري  حمزة  بوأ "  عزل  تم.  بريطانيين  ثالثة  مقتل  إلى  أدى  الذي

 . 2003  عام  فبراير 4 في للمسجد  كإمام  

  بمعتقل   المحتجزين  من  األقل  على  اشخص    ( 35)   أن  إلى  التقديرات   تشير

  ال   دولية  بيانات   قاعدة  كانت   ،2015  أغسطس  وفي  بالمسجد،  مروا"  غوانتانامو"

 منصب   صوالحة  محمد   شغل.  محتمل  إرهابي  خطر  أنه  على  المسجد   تدرج  تزال

  من   الصوالحة  استقال  ثم.  بارك  فينسبري  مسجد   في  2010  عام  من  للمؤسسة  أمين

 لحركة  السياسي  المكتب   في  اعضو    كان  بأنه  تفيد   تقارير  ظهور  بعد   المنصب   هذا

 مسجد "  أن  ،"روبنسون   تومي "   يعتبر.  الخارجية  الوفود   في  ويمثلها  حماس،

Finsbury  Park  المتحدة  المملكة  حكومة  قبل   من  محمي  تخطيط  مركز  كان 

 ". بريطانيين  وأطفاال   جنود ا قتلت  التي الجهادية - الهجمات  من لمئات 

 المسلمون اإلخوان - بريطانيا في المسلمين اإلخوان بتنظيم المسجد عالقة
  عبارة  وهو ،"آليسلينغتون اإليماني المنتدى" من ا جزء   فينسبري مسجد  أصبح

  تنمية   في  للمساعدة  امع    تعمل   التي  الدينية  المنظمات   من  مجتمعية  شراكة  عن
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 في   افتتاحه   أعيد .  سمعته  عن   التطرف  غبار  لنفض   محاولة  في   المحلي،  المجتمع

ا  وهو  ،"كوزبار   محمد "  لألمناء  الجديد   الرئيس  ادةقي   تحت   ،2005  عام   شغل   أيض 

  االستخباراتية   التقارير  وتشير.  بريطانيا  في  اإلسالمية  الرابطة   رئيس  نائب   منصب 

 والرابطة   بريطانيا  في  المسلمين  اإلخوان  تنظيم  بين  اوثيق    اارتباط    هناك  أن

  في   إسالمية   ةمؤسس   أكبر  ن أ  بريطاني  حكومي  تقرير  في  ورد   حيث   ؛اإلسالمية

 معلنة  غير  صالت   لهما  بريطانيا  في  المسلمين  للطلبة  جماعة  وأكبر  بريطانيا

 حرضت   أصولية  شبكة "  بأنها   الصحيفة  تصفها   التي  المسلمين،   اإلخوان  بجماعة

 ".واإلرهاب  العنف على  األحيان بعض  في

 أكثر  مظلتها  تحت   يندرج  مؤسسة  وهو  بريطانيا،  في  اإلسالمي  المجلس  يعد 

  ولكن   ،"طائفية   غير  مؤسسة"  أنه  يزعم  بريطانيا،  في  إسالمية  هيئة  (500)  من

  ويصف ".  وإدارته  إقامته  في  اهام    ادور    لعبوا"  المسلمين  اإلخوان  مؤيدي  أن  يعتقد 

  أنه   على  الغربي  المجتمع  إلى  ينظر  تنظيم"   المسلمين  اإلخوان  جماعة  أن  التقرير

 المسلمين   اإلخوان  جماعة  إن   :ير التقر  ويقول".  اإلسالمية  للمصالح  ومعاد   مفسد 

 .بريطانيا  في اإلسالمية الرابطة على"  كبير تأثير لها"

 بريطانيا  في لإلخوان اإلعالمية المنصات أبرز

  والوسيط  وتعد .  بريطانيا  في  للتنظيم  اإلعالمية  المراكز  أهم  من  :الحوار  قناة

  أدارها   ،2006  عام  في  القناة  إنشاء  تم  العالمي  والتنظيم   للجماعة   األهم  اإلعالمي 

  الدولي   التنظيم  عضو  الدولي  التنظيم  وعضو  بريطانيا  في   اإلسالمية  الرابطة  عضو 

 .سطينيةالفل الجنسية صاحب " التميمي لطانس عزام"  المسلمين إلخوان

 تعد".  مقداد   أنس"  التنظيم  داخل  القيادي  أسسها  :اإلعالمية  المكين  شبكة 

  إخبارية   خدمات   تقدم  حيث   .بريطانيا  في  اإلخوان  لتنظيم  اإلعالم  أذرع  من  ذراع

  –  Twitter)  يجتماعاال  التواصل  منصات   عبر  التنظيم  يديولوجيةأ   تتبنى

Facebook) 

  يديرها   ،2009  عام  بريطانيا   في   سست أت  :"مونيتور  إيست  ميدل "   موقع

 مجلس  ورئيس"  هيوبت   إبراهيم"  ويعد   يديولوجيةأل  تروج"    عبد هللا  داود "  القيادي

 .مونيتور إيست  ميدل" موقع إدارة

 داخل  البارز  القيادي  يديرها  :المحدودة  العالمية  اإلعالمية  الخدمات  شركة

  تتولي .  الدولي  للتنظيم  يالرئيس   اإلعالمي  المكتب   تضم"  منير  إبراهيم"  التنظيم

  المواقع   على  والنشر  التنظيم  بأخبار  المرتبطة  المطبوعات   نشر  عمليات   الشبكة

"  الين  أون  إخوان"  موقع  مثل   األوروبية  للدول  اص  خصي   الموجهة  اإللكترونية

"  اإلخوان  رسالة"  ونشرة  اإلنجليزية،   باللغة"  ويب   إخوان"  وموقع  العربية،  باللغة

 . وغيرها واإلنجليزية، العربية باللغتين
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  المسلمين واإلخوان  البريطاني العمال حزب
  اإلخوان   عةجما عضو الهلباوي  كمال"  بريطانيا  في  اإلسالمية  الرابطة"  أسس

 اإلسالمية   الرعاية  دار  بتشكيل  المنفيون  المسلمون  اإلخوان  وقام.  اسابق    المسلمين

  اإلسالمية   الرابطة  قامت   ، 2005  عام  ومنذ   ،1970  عام  في"  بارك  فينسبري"  في

 جيريمي   الدائرة،  لتلك  البرلماني  النائب   وكان.  بارك  فينسبري  مسجد   بإدارة

 بعالقات   يتمتع  ما  وقت   في  العمال  حزب   وكان.  هماكلي  في  اأساسي    االعب    كوربين،

 .بريطانيا في  اإلسالمي المجلس مع وثيقة

 ا خصوص   الحزب  أعضاء داخل جدال   اإلخوان بتنظيم" كوربين" عالقة أثارت 

ا" كوربين" كان  ما وغالب ا. حماس من المديح" كوربين" تلقى أن بعد  ا  داعم    صريح 

  عام  لندن في ألقاه خطاب  في  المسلمين خواناإل تنظيم من  المقربة" حماس" لحركة

  أنها  على حماس كوربين وصف ،الحرب  أوقفوا تحالف يخاطب  كان حيث  ،2009

.  البريطانية  الخيرية  إنتربال  جمعية  من  قريب   كان"  كوربين "  أن  كما".  صديقة "

  أنها   على  المتحدة  الواليات   صنفتها  ،المتحدة  المملكة  في  قانوني  بشكل  تعمل  وبينما

  لحماس   الدعم  تقديم"  على  عملت   ألنها  2003  أغسطس  في  إرهابية  اعةجم

 ". أوروبا في تمويلها شبكة من جزء وتشكيل

  يستغلون   الذين  المتطرفين  على  المراقبة  بزيادة  البريطانية   الحكومة  تعهدت 

 المتطرفة   الجماعات   ستراقب   إنها  2020  مايو  في  الحكومة  وأكدت .  كورونا  جائحة

. األزمة  من"  االستفادة"  يحاولون  كانوا  الذين  المسلمين  واناإلخ   مثل"  كثب   عن"

  الحكومة   تواصل"  األوسط  الشرق  شؤون  وزير  "كليفرلي  جيمس"  السيد   ويقول

  الجد   محمل  على  المسلمين  اإلخوان  جماعة  بشأن  المخاوف  مع  التعامل  البريطانية

  ". الخارج  في  المسلمين  اإلخوان  شركاء  بها   يقوم  التي  األنشطة   المراجعة  قيد   وتبقى

  من   االستفادة  إلى   تسعى  قد   حركة  أي  أن  في   المتمثل  الخطر  كثب   عن   نراقب   نحن"

  غير   العالمي  الصحي  التحدي  هذا  واستغالل  ،نفوذها  لنشر  Covid-19  جائحة

 ." والمجتمعات  األشخاص  الستهداف المسبوق

 ؟ ومصر  والسعودية اإلمارات الجماعة تستهدف لماذا - المسلمون اإلخوان

  الذي   الراديكالي  الديني  التنظيم  نفس  هي  المسلمين  اإلخوان  جماعة  تزال  ال

 مع  التكيف استطاعت و. الماضي القرن من الثاني العقد  في تأسيسها منذ  عليه كانت 

  العالم   في  سواء    الزمن  من  عقود   طوال  حصلت   التي  األمنيةو  السياسية  التغيرات 

  في   قدراتها  من  سلمينالم  خواناإل   جماعة  طورت   قد و.  الغربي  أو  العربي

  خالل   من  ،لها  داعمة  دول  بمساعدة  المتطرف  الدينيو  يديولوجياأل   االستقطاب 

  بعمليات   القيام  حتى و   أفكارها  نشر  بهدف  تصالاالو  اإلعالم  تكنولوجيات   استغالل

 . لكترونيإو عالميإ تضليل
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   التهديداتو المخاطر.. المسلمين خواناإل إعالم
  اإلسالم  جماعات   من  غيرها  وقبل  امبكر    مينالمسل  اإلخوان  جماعة  أدركت 

  اإلعالم   من  الجديد   النوع  هذا  توظيف  إلى  فسعت   الرقمي،  اإلعالم  أهمية  السياسي

 والترويج   السياسي  مشروعها  تخدم  التي  األهداف  من  مجموعة   لتحقيق

  الخالفة   دولة  إحياء"  بـ   الخاصة  بأحالمها  والمرتبطة  للحدود   العابرة   أليديولوجيتها

  على   واسع  وجود   لها  يكون  أن  من  بالفعل  الجماعة  وتمكنت ".  العالم  ذيةوأستا

  والمؤيدة   باسمها  الناطقة   اإللكترونية  المواقع  من  كبير  عدد   عبر  العنكبوتية  الشبكة

  تتأخر   لم.  الحدود   عبر  المتطرفة   ألفكارها  الترويج  في  استخدمتها  والتي  لها،

 امتالك  على  والعمل  الرقمي  ماإلعال   في  االنخراط  في  المسلمين  اإلخوان  جماعة

  األم   التنظيم  مقر  –  مصر  في  اإلنترنت   شبكة  استخدام  بدء  فمع  المختلفة،  أدواته

  أداة   وجدت   أنها  إلى  الجماعة  تنبهت   الماضي،  القرن  تسعينيات   خالل  –  للجماعة

  محاولة   في  الدولة  عليها  فرضته  الذي  اإلعالمي  الحصار  كسر  في  تساعدها  حقيقية

 . التقليدية اإلعالم وسائل عبر المجتمع في أفكارها نشر على هاقدرت من للحد 

 من   خروجهم  بعد   الجماعة  قيادات   الجماعة،  مؤرخي  أشهر  أحد   دعا  وقد 

ي،  التنظيم  تأسيس  إعادة  في   يشرعون  وهم  السجون،  التنظيم  يتحول  أن  إلى  السر 

  حضور   يؤك د   بما  وإذاعة،  وتلفزيون  وسينما  ونشر  إعالم  شركات   إلى  كامل  بشكل

  نشر   في  رئيس  كسالح  وقياداتها،  الجماعة   وعي  في  مبكر  وقت   منذ   اإلعالم

  عبر   اإلخوان  تموضع  وقد   اإلعالم،  خطورة  اإلخوان  يدرك.  التنظيم  أيديولوجيا

  أبرز   تعد   التي  التقية   وبطبيعة  الفسيح،  اإللكتروني   الفضاء   في   الدولية  الساحة

 مفرداتها   أو  الجماعة   باسم  تتمسك  ال  قد   التي   األقنعة  ارتداء  في  فسيبرعون  جيناتهم

 الوسائل   كل  احي اجت  عبر  مشروعها؛  بنشر   ستتمسك  لكن ها  األشهر،  وشعاراتها 

نات،   قنوات،  من  فنونه؛  بكل    رأسها،  على  اإلعالم  يأتي  التي  والخفية،  المعلنة   ومدو 

 . وصحف ومنتديات،

 زمات األ  من  امزيد    اإلخوانية   اإلعالم  منظومة  تواجه   آخر،  جانب   من  لكن

  شهر   ذروتها  وبلغت   الماضية  السنوات   مدار  على  بالتنظيم  ألمت   التي  الطاحنة،

  السياسية   التغطية  وقف  الرسمي  التركي  اإلعالن  بعد   الحالي  العام  من  مارس

  عام   منذ   لها  اآمن    امالذ    إسطنبول  من  تتخذ   التي  القنوات   لكافة  مصر  ضد   المحرضة

 . القاهرة مع التقارب  الت محاو  على أنقرة حرص  إطار في وذلك ،2013
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  األخبار و  يديولوجيااأل  لنشر  لكترونيةإ  تطبيقات  يستغلون  المسلمون  اإلخوان

 المفبركة 
  للتأثير  لكترونيإ  تطبيق  تستغل  قد   المسلمين  خواناإل   جماعة  أن  من  التحذير  تم

  الجديد   التطبيق  اكتسب   حيث   جدد   عمالء  وتجنيد   لصالحها  العربي  العام  الرأي  على

  جماعة   استغلت   وقد ".  Clubhouse"  ب   المعروف  اإللكتروني  اءالفض  في

  لنشر   وتويتر  فيسبوك  على  المزيفة  الحسابات   آالف  منشورات   المسلمين  اإلخوان

  البشري   الصوت   استخدامو.  العربي  العالم  في  السلطات   ضد   الشائعات   من  العديد 

  في   الحال  هو  كما  االجتماعي،  التواصل  مواقع  خالل  من  التواصل  في

Clubhouse،    إلى  الدخول  من  والحد   مكتوب   منشور  من  بدال  Clubhouse  

  الحسابات   انتشار  من  يقلل  السابقين،  المستخدمين  من  دعوات   لديهم  الذين  ألولئك

 . المجتمع على المضلل وتأثيرها المزيفة

  إلى  بحثية  ورقة  (OIPMA)  انمو    األقل  للبلدان  الدولية  المنظمة  قدمت 

 المضللة   المعلومات "  بشأن  المتحدة،  لألمم  التابع  اناإلنس  حقوق  مجلس  مفوضية

  المسلمون   اإلخوان  يكرسها  التي  الكاذبة  واالدعاءات   السياسية  الدوافع  ذات 

قدمة  ،"الدولي  القرار  صنع  على  وتأثيرها  في   الجماعة  أسلوب   على  أمثلة  فيها  م 

 . العربية البلدان في خصومها يستهدف الذي  اإلعالمي والتضليل الدعاية

  فيما   المسلمين   لإلخوان   الدولي  التنظيم  دور  على  الضوء  المنظمة  لطت س

  باعتباره   األوسط  الشرق  بلدان  من  العديد   في  واالستقرار  األمن  زعزعة"  اعتبرته

 اإلعالمية  ماكنتهم  استخدام  في  نجحوا  الذين  الدول  غير   من  الفاعلين  أهم  من

 لما   المنظمة  وتطرقت .  ليوالدو  اإلقليمي  المحلي،  العام  الرأي  تضليل  في  الضخمة

 المسلمين   اإلخوان  لنشطاء  وهمية  أغلبها  الحسابات   من  اآلالف  مئات "  نهإ  قالت 

  التواصل   مواقع  على  اإلرهابية   للتنظيمات   المؤيدة  ومنها  وداعش  والقاعدة

  أصبح   الذين  السعوديين  المغردين  من  عدد   تويتر  على  أيضا   يوجد   كما  االجتماعي،

 . "اإلمارات  دولة تستهدف ل رسائ توجيه الشاغل شغلهم

 عقب   أنه  ،2020  عام  في"  نترنت لإل  كسفورد إ  معهد "  نشرها  دراسة  شارت أ

 موقع   على  المزيفة  الحسابات   انتشرت   مرسي،  محمد   المعزول  بالرئيس  طاحةاإل

 أجل   من   المصريين   المسئولين  بأسماء  الحسابات   تزييف  خالل  من  بوك(،  )فيس

  الرسمية   الحسابات   من  أكبر   متابعة  جمبح  تمتعت   والتي   العام،  الرأي  تضليل

 على   الرقابة  لفرض   اإلجراءات   من  العديد   مصر  ضده  اتخذت   ما  وهو  للمسئولين،

 المعلومات   مركز  قيام  جانب   إلى  بغلقها،  وقامت   المزيفة  االجتماعية  الوسائل  مواقع

 أشارت و.  الحسابات   تلك  تنشرها   التي  الشائعات   على  بالرد   الوزراء  لمجلس  التابع 

  لجماعة   السياسية  الذراع  والعدالة  الحرية  حزب   صفحة  قيام  إلى  كذلك  راسةالد 

 محاولة   في  مصر،  في  أنهم  على  سوريا  ألطفال  صور  بنشر  المسلمين  اإلخوان
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 على  االعتداءات   تلك  بقيام  واتهامه  المصري  الجيش  ضد   العام  الرأي  إلثارة

 . مينالمسل اإلخوان بجماعة اإلطاحة عقب  وذلك  المصريين، األطفال

 السعوديةو  اإلمارات  إعالمهاو  المسلمين  خواناإل  جماعة  تستهدف  لماذا

 ومصر؟ 
 للفكر  منارتان  تكونا  ألن   ومصر  السعوديةو  مارات اإل  من  كل   سعت   لقد 

  الغربي، و  سالمي اإلو  العربي  العالم   على  المنفتحو  المعتدل   الثقافيو  سالمياإل

  األخرى   المتطرفة  اإلرهابية  ات التنظيمو  المسلمين  خواناإل  تنظيم  يقلق  الذي  األمر

جت   التي   مكانيات إ  السعودية و  مارات اإل  من  كل  تمتلك.  اإلخوانية  المدرسة  من   تخر 

  له   تتصدىو   خوانياإل  للفكر  بالمرصاد   تقف  ثقافيةو  اقتصادية و  سياسية  قدرات و

  التضليل و  اإلشاعات   خلق  إلى  خوانياإل  بالتنظيم  أدى  مما  ،عديدة  سنوات   منذ 

  مكافحة   في  جهودهماو  السعوديةو  لإلمارات   بصلة  يمت   ما   على  جمالتهو  اإلعالمي

  وجودي   تهديد   بمثابة  اإلخوان  تنظيم  اعتبره  ما  المنطقة،  في  التطرفو  اإلرهاب 

  مؤسسات   بتعزيز  اإلمارات   دولة  وقامت .  المتطرفة  يديولوجيتهمأل و  لهم  مباشر

  ومكافحة   العنف   ومنع  القدرات   لبناء  الدولي،  التعاون   منها  بوسائل  وطنية،

 : التالية المراكز على اعتمدت  ذلك سبيل فيو ،اإلرهاب 

 للتسامح الدولي المعهد

  روح   بث   إلى  اإلمارات   دولة  أطلقته  الذي  للتسامح  الدولي  المعهد   يهدف

  في   كنموذج   اودولي    اإقليمي    اإلمارات   دولة   مكانة  وتعزيز  المجتمع،  في  التسامح

  والتطرف   التعصب   ونبذ   الحضاري،   واروالح  االنفتاح  ثقافة  وترسيخ   التسامح،

  أو   الجنس  أو  الدين  بسبب   الناس  بين   التمييز   مظاهر  وكل  الفكري،   واالنغالق

 .اللغة أو اللون أو العرق

 العنيف  التطرف لمكافحة "هداية" مركز

  مكافحة   مجال  في  تعمل  عدة  مؤسسات   مع  الشراكات   بناء  على  المركز  يعمل

  والثقافية،   الرياضية  الدبلوماسية  :مثل  مهمة  ت مجاال  على  ويركز  العنيف،  التطرف

  السجون،   في  الراديكالية  ونبذ   التربوية،  المناهج  عبر  العنيف  التطرف  ومكافحة

 .اإلرهاب  ضحايا  ودعم

 صواب  مركز

 المتحدة  الواليات   مع  بالتعاون  المتحدة  العربية   اإلمارات   دولة  أطلقت 

 إلى   تهدف  اإللكتروني،  راسلللت  تفاعلية  مبادرة  وهو  ، "صواب   مركز"  األمريكية

  إلى   المركز  يتطلع.  واإلرهاب   التطرف  ضد   حربه   في  الدولي  التحالف   جهود   دعم

  ممن   العالم  أنحاء  جميع  في  المسلمين  وغير  المسلمين  من   الماليين  أصوات   إيصال

  التي   والمضللة  الكاذبة  واألفكار  اإلرهابية،  الممارسات   ضد   ويقفون  يرفضون،

  االتصال   وسائل  تسخير  على "  صواب   مركز"  يعمل  كما.  مالتنظي  أفراد   يروجها
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  الخاطئة   األفكار  تصويب   أجل  من   اإلنترنت   شبكة  على  االجتماعي  واإلعالم

 المعتدلة   األصوات   إلسماع  أوسع  مجال  وإتاحة  الصحيح،  منظورها  في  ووضعها

 الفكر  أصحاب   يروجها  التي  المغلوطة  األفكار  ضجيج  وسط  تضيع  ما  اغالب    التي

 .رفالمتط

 دراسة   الدولي«  للسالم  »كارنيجي  مؤسسة  طرحت   فقد   ،للسعودية  بالنسبة  أما

  للشرق   »كارنيجي  برنامج  في  للباحث   السعودية،  التجربة  لمحاور  مفصلة

 التطرف   لمكافحة  السعودية  السياسة  أن  خاللها  ذكر  بوشيك،  كريستوفر  األوسط«

 وهي   والنقاهة«،  التأهيل  وإعادة  الوقاية  ستراتيجيةا»  عليها  أ طلق  خطة  في  تتلخص 

 : جانبين على مرتكزة ستراتيجيةا

  يمكن   ال  واإلرهاب   التطرف  مواجهة  بأن  المملكة  في  المسؤولين  اقتناع  :أوال  

  ما   أقرب   أخرى  وسائل  تتطلب   ولكنها  بمفردها،  التقليدية  األمنية  بالوسائل  تتم  أن

 .الفكرية والحرب  المواجهة إلى تكون

  يحاول   وقائي  نهج  وتبني  الموقوفين،  تأهيل  إعادة  على   االقتصار  عدم  :ثاني ا 

 مؤسسات   مشاركة  فرض   وإنما  المعتدل،  الفكر   ونشر  جذوره  من  التطرف  اقتالع

 أعمال   إلى  لالنتقال  السعودية  القدرات  هيأ  الذي  األمر  التجربة،  هذه  في  كافة  الدولة

 لذهنية   ميقالع  والفهم  الخبرات،  تراكم  بسبب   ،يستباقاال  العمل  طابع  أخذت   نوعية،

 .المتطرف وعقلية التطرف

 العمل وسائلو اللوبيات تشكيل - فرنسا في المسلمون اإلخوان

 أوروبا   وفي  فرنسا  داخل  خطاباته  في  الضحية  ورقة  اإلخوان  لعب   طالما

  كان   الذي  الخطر  حجم  فرنسا  تقدر  ولم  ذلك،  في  افعلي    ونجح  مضى  فيما  اعموم  

  التي   وغيرها  والمنظمات   اإلسالمية   الجمعيات   من  الكثير  ساهمت   مثلما  بانتظارها،

  الذي   القانوني  بالشكل  هؤالء  نشاطات   توسيع  في  وسياساتهم  اإلخوان  أفكار  تبنت 

 استفحال   بعد   إال  التيار  هذا  وجه  في  الوقوف  عدم  الفرنسية  السلطات   على  حتم

 .اإلسالم باسم أراضيها على  خوانياإل التمدد  ظاهرة
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 فرنسا  في المسلمين واناإلخ  وجمعيات مساجد أبرز

  ضمن  من  احالي  "  فرنسا  مسلمو"  أو  فرنسا  في  اإلسالمية  المنظمات   اتحاد   يعد 

 في   وموزيل  مورت   إقليم  في  تأسس  والذي  ،فرنسا  في  المؤثرة  االتحادات   أكثر

 المنظمة  تتكون  فرنسا،  وشرق  لشمال  جمعيات   أربع  تجمع   قبل  من  ،1983  يونيو

  مباشرة،   إليها  وتنتمي  فرنسا  أراضي  كامل  على  إسالمية  جمعية  250  من  أكثر  من

  عادة   عنه  يقال  االتحاد   البالد،  في   الكبرى  المدن  في  مساجد   عدة  على  كذلك  تشرف

 . ارسمي   ذلك هو  يتبنى ال بينما المسلمين، اإلخوان من قريب  أنه

  في   تعبر  الفرنسية  باللغة  اإلسالمية  والكتيبات   المنشورات   بعض   المعهد   ينشر

  سنة   في  تحاد اال  صوت   فقد   لإلشارة  اإلسالم،  حول  االتحاد   نظر  وجهة  عن  الغالب 

 : الجديد   اسمه  ليصبح"  اإلسالمية  المنظمات   اتحاد "  من  اسمه  تغيير  على  2017

 ". فرنسا  مسلمو"

 .اإلسالموفوبيا لمناهضة التجمع -

 .ياسين الشيخ مؤسسة -

 . القومية التركية الرمادية الذئاب  حركة -

 . غوروشمللي  حركة -

 ."والممارسة اإليمان" جمعية -

 . اإلسالم حول والبحوث  الدراسات  مركز -

 . اإلنسانية للعلوم األوروبي المعهد  -

 .األئمة لتخريج سينا ابن معهد  -

 . للعنصرية المناهضة النسوية" الالب "  جمعية -

 . "بركة"  جمعية -

 . "''أتيك جمعية -

 . "إكزيست -كو" جمعية -

 .فرنسا في ألتراكا للمسلمين التنسيق لجنة -

 . المسلم فرنسا شباب  -

 . فرنسا من مسلمون طالب  -

 .المسلمات  للنساء الفرنسية الجمعية -

 . فرنسا سينا ابن الطبية الجمعية -

 . األوروبية الحالل خدمات  -

 . فلسطين لمناصرة الخيرية اللجنة -

 . بانتان مسجد  -

 . "األنوار" مسجد  -

 .لوار مإقلي في الكبير شاموند  سانت  مسجد  -
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 .نانت  مدينة مسجد  -

 . ستراسبورغ في الكبير المسجد  -

 " فرنسا  مسلمي"  اإلسالمية المنظمات التحاد المنتمين اإلخوان قيادات 

  بن   وأوكاشا  ماميش،  مخلوف  ،عمر  الحاج  بوبكر  لصفر،  عمار  :الرؤساء

 .سيمار وبراهام داهو، أحمد 

 ، يالزنات   منصف  ركان،ب  مريم  قاسى،  الدين  عز  ،بريز   يثام   الحاج  :األعضاء

 .يخمس  هالة الكبير، عبد  يقطب

 ،عربال  صالح   ،يالصغرون  الطيب   محمد   ،عواد   محمود   :الجهويين   المندوبين

 . يالزاو حسان منحوج، كريم ،كراد  سحنون ،يالصياد  بشار

 :فرنسا في بارزة إخوانية قيادات

 «. المسلمين  »اإلخوان جماعة مؤسس البنا حسن حفيد  رمضان هاني -

 . رمضان طارق -

 باإلخوان بارتباطها موسومة  ومراكز ومساجد جمعيات مدراء أسماء

 . اإلسالموفوبيا لمناهضة التجمع رئيس" بشارة  جواد " -

 . للعنصرية المناهضة النسوية" الالب " جمعية رئيسة" بنت  فاطمة" -

 .ياسين الشيخ مؤسسة رئيس"  الصفريوي الحكيم عبد " -

 . اإلسالم حول والبحوث  الدراسات  زمرك رئيس" بورغا فرانسوا" -

 . اإلنسانية للعلوم األوروبي المعهد  رئيس" هللا جاب  أحمد " -

 . المسلمين اتحاد  ورئيس  بانتان مسجد  مسؤول" حنيش  محمد " -

 .جانفيلييه مدينة في النور مسجد  إمام بوزيد  مهدي محمد  -

 .لوار إقليم في الكبير شاموند  سانت  مسجد  إمام أحمدا، مادي -

 اإلخوان إعالم سائلو

  2003  أبريل  في  الموقع  لهذا  التجريبي  البث   بدأ  :الين  أون  إخوان  موقع  -

 .للجماعة األول الرسمي الموقع هو الين  أون إخوان ليكون

 رسمي   موقع  أول  ليكون  2005  أكتوبر  16  في  تأسس   :ويب   إخوان  موقع  -

  صورة   ليقدم  باحثيهو   الغربي  للجمهور  موجه  موقع  وهو  اإلنجليزية  باللغة  للجماعة

 .ومنهجها ورؤيتها الجماعة عن مباشرة

  سبتمبر   1  في  إطالقها  تم  اإلنترنت   ىعل  حرة  موسوعة  وهي  :ويكي  إخوان  -

2008. 

  الموقع   رسالة  تحقق  التي   المرئية  الفيلمية  المواد   لتقديم   موقع  :تيوب   إخوان  -

 . اآلمن التصفح عملية في

 .نسيأ مدونة -

 . 2000 الشاهد  موقع -
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 . إخوان أنا مدونة -

 . بالفيسبوك  شبيه موقع :بوك إخوان -

 فرنسا  في خوانياإل اللوبي

 وجود   عن  الفرنسية"  ديمانش  دو  لوجورنال"  صحيفة  أجرته  تحقيق  كشف

 من  مدقق  لـتحقيق  وتخضع  الفرنسية  األراضي  في  تنشط  مشبوهة  تركية  منظمة

 الدولي   حاد االت"  يسمى  ما  إلى  وأشارت   الفرنسية،  األمنية  األجهزة  قبل

  ويشرف   فرنسا،  في  له  افرع    ويملك  2006  في  أنشأ  الذي  ،(UID)"  للديمقراطيين

  الرئيس   وأطروحات   سياسات   لصالح  ضغط  لوبي"  تشكل  محلية  جمعيات   7  على

  ودعم   فرنسا  في  تركيا  صورة  تبييض   على  يعمل"و  ،"اإلخواني   وحزبه  التركي

  أعضائها   ومعظم  سنة  32  لعمر ا  من  يبلغ"  تركي  فرانكو"  الفرع  يقود   إذ   أردوغان،

  سابق   تركي  دبلوماسي  يقوده  نسوي   قسم   إلى  باإلضافة  األتراك،  الشباب   من

  المهام   ومن  الصحيفة،  في  ترد   لم  هؤالء  أسماء  بأن  اعلم    فرنسا،  في  احالي    ومهاجر

  اإلسالم   لنشر  يديولوجيةاأل  الدعاية"  ذاته  االتحاد   لدى  بالخطيرة   وصفت   التي

  عليه   تشرف  بالتطرف،  الموسوم  اإلخواني  للفكر  واضحة  إشارة  في"  السياسي

  ي للم"و  ،"فرنسا  في  األتراك  للمسلمين  التنسيق  لجنة"  وهما  تركيتان  حركتان

 ". شغورو

 تهدف  بأنها  الحظوا  الفرنسية   المخابرات   ضباط  أن  كذلك  الصحيفة  أوضحت 

  مشبوهة   تركية  شخصية   ويقودها   فرنسا،  في  لإلسالم  الرسمية   الهيئات   على   للتأثير 

  بالنموذج   يصفه   لكنه  بأردوغان  عالقته  ىنف   الذي"  أوغراس  أحمد "  تدعى

  القيم   ميثاق"  صياغة  عرقلة  من  أردوغان  أنصار  تمكن  عن  وتحدث   للديمقراطية،

  اإلسالمية   الديانة  مجلس  مع  توقيعه  الفرنسية  السلطات   تبحث   ما  وهو  ،"الجمهورية 

 ".ا فرنسي   اإسالم  " هتعتبر  ما صياغة نحو الجديدة التوجهات  سياق في

 والدعائي  اإلعالمي اإلخوان خطاب في  نقدية قراءة

  يسير   اإلعالمي  المسلمين  اإلخوان  جماعة  خطاب   أن  الدراسات   إحدى  كشفت 

ر  رغم  البنا   حسن  رؤية  وفق  لعشرات   الجماعة   وامتالك  االتصال  تكنولوجيا   تطو 

نات    التواصل   ئلوسا   واستخدام  اإلنترنت   على  اإلخبارية  والصفحات   المدو 

  ا وتابع    امرتبط    والمهني،  التكنولوجي   التطور  ذلك  كل  برغم  ظل  فقد   االجتماعي،

  وصف   ما  وهو  البنا،  حسن  الجماعة  مؤسس  لرؤية  اومجسد    بل  الجماعة  لخطاب 

 . الجماعة هذه لدى وفشله  والدعائي اإلعالمي الخطاب  جمود  أسباب  أهم بأحد 

  ا جامد    اخطاب    وتحوالته  مواقفهب   لإلخوان  والدعائي  اإلعالمي  الخطاب   يعد 

  الصحافة   دور  عن  البنا  لحسن  وجامدة  قديمة  رؤية  من  ينطلق  نفسه،  على  اومنطوي  

  العملية   ونزعته  البنا  براغماتية  اأيض    الرؤية  هذه  عكست   وقد   عصره،  في  والدعاية

  في   والدعاية  للصحافة  المشروع  وغير  المشروع  االستخدام  وتبرر   تشرعن  التي
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 1. التنظيم فأهدا تحقيق

  اإلخوان   جماعة  منه  تعاني  الذي  الحقيقي  المأزق  أن  المحللين  أحد   يرى

  بالدرجة   يتعلق  فكري  مأزق  هو  ا،عموم    السياسي  اإلسالم   وتيارات   المسلمين

  مسافة   يرى  وال  اإللهية  والمقاصد   دعوتها  بين  ي طابق  الذي   خطابها  بطبيعة  األولى

  سوى   الدينية  للنصوص   تأويل  أو  فهم  بأي  يسمح  وال  واإلسالم  الجماعة  بين  فاصلة

 . الخاص  تأويلها

 التقييم

  أمام   اتحدي    األلمانية  األراضي   على  المسلمين  اإلخوان   تنظيم  تنامي  يظل

  نائمة   الياخو  واجهات   على  التنظيم  اتخاذ   بسبب   واالستخباراتية،  األمنية  األجهزة

  الالجئين   قطاب واست   وتجنيد   والمنظمات   التعليمية  كالمؤسسات   السري،  لعملها

 على   بالحصول  االستخبارات   أجهزة  مهام  من  يعقد   هذا.  المسلمة  الجاليات   وشباب 

 . اإلرهابية بالتنظيمات   المشبوهة وعالقته  التنظيم تورط على وبراهين دالئل

  رقابة   إلى  ألمانيا  في  المسلمين  اإلخوان  تنظيم  ومنظمات   جمعيات   تخضع 

  من   العشرات   امتالكها  رغم"  لمانيةاأل  الداخلية  االستخبارات "  قبل  من  مشددة

  يستخدم   ألمانيا  في  خوانإلا  تنظيم   أن  نجد .  واإلغاثية  الثقافية   والجمعيات   المساجد 

 بشكل   وعناصره  مؤسساته  تنصل  عبر  عليه  الضغوط  لتخفيف "  المراوغة "  أسلوب 

 .منه اجزء   ليست  إنها المأل على وتعلن التنظيم، لهذا االنتماء من كامل

 اإلخوان   تمويل  شبكات   يتعرض   أن   المقبلة  الفترة  خالل  كبيرة  ةاحتمالي   هناك

 االستخبارات   أن  كون  لمانيا أ  في   الكامل  للحظر  الفضائية   وقنواتها  وقياداتها

  الدعم   الستغالل  المسلمين  اإلخوان  تنظيم   استغالل  السلطات   رصدت   قد   األلمانية

 .اإلرهاب  تمويل  في كورونا فيروس لمواجهة للتصدي األلماني

  اإلخوان   تنظيم  تستهدف  لقوانين  مشاريع  عدة  ألمانية  سياسية  أحزاب   دمت ق

  المجتمع   داخل  نفوذها  توسيع  االستخباراتية  التقارير  كشفت   بعدما  المسلمين

 الموقف  يتسم.  بحظرها  تطالب   التي  اإلعالمية  الضغوط  عن  فضال    األلماني،

 سريعة  خطوات   تتخذ   نأ  فيجب   والمهادنة  بالتردد   المسلمين  اإلخوان  تجاه  األلماني

  راضي األ  على  نشطتهاأ  وحظر   إرهابية  كجماعة  التنظيم   بتصنيف  وحاسمة

 . األلمانية

.  المسلمين  نلإلخوا  الدولي   التنظيم  لقيادات   اآمن    امالذ    لندن  تشكل  تزال  ال

 في   الموجود   المسلمين  اإلخوان  لجماعة  العالمي  التنظيم  قيادات   من  اعدد    ويحمل

  المسلمين  اإلخوان جماعة  نفوذ  تنامي من القلق تزايد  .لبريطانية ا الجنسية بريطانيا،

 أن  من  مخاوف  أثيرت .  المتطرفة   الجماعات   مع  الوثيقة  وعالقاتها  بريطانيا  في

 . المسلمين اإلخوان تهديد  بتزايد  يسمح  البريطانية الحكومة داخل التنسيق غياب 

  التي   المتطرفة  لأليديولوجيات   الرئيسي  اإللهام  مصدر   اإلخوان  جماعة  تعد 
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  إلى   الحكومة  برلمانين  نواب   دعا.  بريطانيا  في   اإلرهابية  الجماعات   تستخدمها

 كقاعدة   بريطانيا  تستخدم  التي  اإلخوان  بتنظيم  المرتبطة  المتطرفة  المنظمات   حظر

  من .  المجتمعية  والمؤسسات   المنظمات   خالل  من  الشباب   وتطرف  األموال  لجمع

  كجماعة   المسلمين  اإلخوان  جماعة  ريطانيةالب  الحكومة  تصنف  لن  أن  المتوقع

  تشارك   ال   الجماعة   أن  البريطانية   الحكومة  حجة  وتأتى  القريب   المدى  على  إرهابية

 .المتحدة المملكة في اإلرهاب  في مباشر بشكل

  اإلخوان   جماعة  لمواجهة  قل،األ  على  سياسة  وأ  رغبة  إلى  بريطانيا  تفتقر

  جماعة   نفوذ   على  الخناق  لتضييق   قوية  ةسياس  اتخاذ   إلى  بحاجة  وأنها  المسلمين،

  معاقلهم،   أهم   من  لندن  اآلن   تعتبر  اإلخوان   جماعة   نإ   حيث   ؛المسلمين  اإلخوان

  العالم   أنحاء  جميع  في  شبكتهم  يمولون   ألنهم  األوسط   الشرق  منطقة  من  أكثر  وربما

 . بريطانيا من

  لوقف  اءات إجر تخاذ ا  هو قلاأل على البريطانية، الحكومة  به  تقوم أن ينبغي ما

  ، اإلرهاب   تمجد   التي  المسلمين  اإلخوان  بتنظيم  المرتبطة  األيديولوجيات   انتشار

  موقفها   تحسم  نأ  بريطانيا  تحتاجه  ما  ،المجتمع  داخل  واالنقسام  للكراهية  وتروج

 . ناآل لحد  واضحا يعد   لم والذي  اإلخوان تنظيم من

  مبادئهم   باستخالص   ةالمماثل   الشمولية  المنظمات   عن  اهيكلي    اإلخوان  يختلف  ال

  نظام  إنشاء إلى اإلخوان أعضاء يسعى. أخرى رايات  تحت  ظهرت  والتي العقائدية

  وتنظيمهم   أعمالهم  وفي.  اإليراني  السياسي  النظام  عن  اكثير    يختلف  ال  ثيوقراطي

 للموارد   وحشد   لإلرهابيين،  كحاضنة  المسلمون  اإلخوان  يعمل  وأيديولوجيتهم،

 . مباشر غير أو مباشر بشكل سواء عنه، والدفاع اإلرهاب  لتمويل والمادية البشرية

 على  القدرة  المسلمين  اإلخوان  جماعة  للتنظيم   العالمي  االنتشار  أعطى  وقد 

 العالم   في  نما  قد و.  القائمة  السياسية  الحقائق  مع  نفسها  تكييف  خالل  من  البقاء

  لم   حين  في  ،انتهازي  بشكل  اإلخوان«»  تنظيم  الغربي  حتىو  سالمياإلو  العربي

 . أفعالهم أو خطابهم في الجهاد  أو العنف يدينوا

  في   2011  عام  انتفاضات   وفرته  الذي   السياسي  االنفتاح   من  الرغم  وعلى 

  السلطة   ذروة  إلى  للوصول   كيافيلية   ما  بطريقة  اإلخوان  استغلها  والتي  المنطقة،

  من   تتعلم  الو  بناؤها  معاد   وغير  مصلحة  غير  حركة  ظلت   أنها  إال  السياسية،

  واالستبطان   اإلصالح  نوع  في  االنخراط  على  قادرة  وغير  منها،  تتوب   أو  أخطائها

  قيم و  الحديثة  الدولة  مبادئو   الديمقراطية،  السياسة  متطلبات   مع  للتكيف  الالزم

 . االنفتاحو  التسامح

 سنوات   منذ   المقيمين  والمسلمين   اإلسالم  مع  مشكلة  لديها  ليس  فرنسا  أن  يعتقد 

 األولى   دفته  تقود   والذي  السياسي   اإلسالم  مع  كبيرة  لةمشك  لديها  ولكن  طويلة،

  الجمهورية   قوانين   حساب   على  قوانينها  وضع  نحو   المسلمين  اإلخوان  جماعة 
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 . الفرنسية

 الفرنسية  السلطات   اعتقاد   نتيجة  جاء  اإلخوان  على  التركيز  أن  مراقبون  يرى

 المتطرف  كرالف  ونشر  الكراهية  على  يحرضون  أنهم  الملموسة   األدلة  على  المبني

  الخيري   والعمل  الجمعيات   مظلة  تحت   فرنسا  في  المسلمة  الجاليات   أوساط  في

 . شابه وما  اإلغاثة ومنظمات 

 الذي التركي واالختراق جهة من داخلها خوانياإل التمدد  معضلة فرنسا تواجه

  القاعدية   البنية  تدعيم  على  ويعمل  أخرى  جهة  من  اإلخوان  مع  الوثيقة  عالقاته  يقيم

  الخاصة،   أهدافه  تحقيق  أجل  من  وغيرها  والمراكز  المساجد   الجمعيات   في  ةالممثل

  لبلوغ   اآلخر  هو  ودفعه  تمويله  في  يساهم  ااستراتيجي    ا شريك    اإلخوان  وجد   وهكذا

 .كلها أوروبا في بل فقط فرنسا في ليس التمدد  في غاياته

 

 

 

  في التنظيم حظر يتم لم لماذا -  المسلمون اإلخوان

 بريطانيا؟ 

 
 الحكومة  وتراخي  التعامل في ازدواجية - بريطانيا في المسلمون إلخوانا

  بريطانيا،   داخل  مصالحها  تخدم  سرية  أجندة  المسلمين  اإلخوان  جماعة  تنتهج

 ا آمن    امالذ    تشكل  لندن  زالت   وما.  كورونا  فيروس  تفشي  ظل  في  أنشطتها  وتزايدت 

  لجماعة   العالمي  التنظيم  قيادات   من  العديد   ويتواجد .  المسلمين  اإلخوان  لتنظيم

 . البريطانية  الجنسية يحمل وبعضهم بريطانيا،  في المسلمين اإلخوان

 المسلمون اإلخوان - بريطانيا في اإلخوان قيادات أبرز
  الجماعة   عمل  إلدارة  لجنة  تشكيل  اإلخوان  جماعة  قررت   :منير   إبراهيم

  سبتمبر   4  في  المرشد   بعمل  القائم  منصب   إليه  وأسندت   منير،  إبراهيم   برئاسة

  يشغل "  منير"  وكان.  لندن  البريطانية  العاصمة  من  الجماعة  منير  ويدير.  2020

 منذ   ويقيم  ،1982  عام  منذ   أوروبا  في  المسلمين  اإلخوان  باسم  المتحدث   منصب 

.  2020  أكتوبر  7  في"  كارلو  مونت "  لـ  اوفق    لندن  البريطانية  العاصمة  في  سنوات 

"  لـ  اوفق    لندن  ومقره  (IUF)  ميةاإلسال  الوحدة  منتدى   مؤسسي  أحد   وهو

policyexchange "  النشرة   على  منير  يشرف  وكان.  2020  ديسمبر   11  في 

   . المتحدة المملكة ومقرها المسلمين اإلخوان لجماعة األسبوعية

  لندن،  في  لإلخوان  الدولي  للتنظيم  المساعد   العام  األمين  :بيارياإل  محمود 

  التعليمات   نقل  على  وأشرف.  للجماعة  البريدية  المجموعة  مسؤولية  ويتولى
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  قيادات  باقي  إلى  المرشد   بأعمال  القائم  أو  العام  المرشد   من  الواردة  والتكليفات 

  كما   القادة،  من  ومحدودة  ضيقة   دائرة  تضم  خاصة  بريدية  مجموعة  عبر  اإلخوان

  يشارك   أكبر  مجموعة  وهي  الجماعة  بعناصر  خاصة  أخرى   بريدية  مجموعة  يدير

 موقع   ويدير  ،"الروح  مهجة"  وتسمى  الجماعة  وعناصر  قادة  من  كبير  عدد   فيها

  بيانات   ينقل  موقع  وهو  اإلنترنت،  على  للجماعة  اإلعالمية  األذرع  أحد   رسالة

 .القادة ورسائل وتصريحاتهم، قادتها، وتعليمات  الجماعة

  اإلسالمية  اإلغاثة  منظمة  في  سابق  عضو  :سودان  ومحمد  الحداد  عصام

  أما .  المسلمين  اإلخوان  وقيادات   مسؤولي  أكبر   من  ويعد   للهيئة  مؤسس  وشريك

 . لندن  في  اأيض    المقيم  اإلخوان  بجماعة  الخارجية  العالقات   لجنة  أمين  سودان  محمد 

 . المسلمون اإلخوان

 المسلمون اإلخوان - بريطانيا في اإلخوان استثمارات
  شركتين  بريطانيا،  في  والمقيم  الدولي  بالتنظيم  القيادي  إلبياريا  محمود   يمتلك

 آلت   القائم  منير  إبراهيم  أما  وكندا،  بماليزيا  شركات   عدة  في  اوحصص    أوروبا  في

  محمود "  على  القبض   بعد   اإلخوان  وأموال  باستثمارات   الخاصة  األمور  كافة  إليه

  ( 17)  في  هماوأس  احصص    بمفرده"  منير"  ويمتلك  ،"الشاطر  خيرت "و"  عزت 

 . 2021  يناير 10 في" العربية" لـ اوفق   ،وآسيا أوروبا في لإلخوان مملوكة شركة

 بريطانيا  في اإلخوان مؤسسات
  خيرية  منظمات   بينها  بريطانيا،  داخل  منظمة   (60)  اإلخوان  جماعة   تمتلك

 في  لها  مقرات   تفتتح  الجماعة  زالت   وال.  تلفزيونية  وقنوات   بل  فكرية،  ومؤسسات 

 أبرز   يلي  وفيما.  لندن  شمالي"  كريكلوود "  حي  في   الجماعة  مكتب   كافتتاح  يابريطان

 بريطانيا  في المؤسسات 

  1997  عام   الهلباوي  كمال   أسسها  منظمة   :بريطانيا  في   اإلسالمية  الرابطة

  الرابطة   في"  رغد "  نشاط  بدأ.  العراقية  األصول  ذات "  التكريتي   رغد "  ترأسها

 .المسلمة للمرأة األوروبي المنتدى يف عضو وهي تأسيسها، منذ  اإلسالمية

 له  المجلس  أن  بريطانية  حكومية  تقارير  أكدت   :البريطاني  اإلسالمي  المجلس

  في   إسالمية  منظمة  أكبر  يعد .  المسلمين  اإلخوان  بجماعة  معلنة  غير  صالت 

 لـ  ا وفق    ا عام    29  العمر  من  البالغة "  محمد   زارا"  المجلس  يرأس.  المتحدة  المملكة

"BBC "دورة  أكمل الذي" خان هارون" سلفها زارا، خلفت . 2021  فبراير 1  في  

 للمسلمين   منظمة  أكبر  وهو.  المجلس  رأس  على   األقصى،  الحد   وهي  سنوات،  أربع

 والجمعيات   والمدارس  المساجد   ذلك  في   بما  عضو،  (500)   من  أكثر  بريطانيا،  في

  يحظى   أنه  الإ  العضوية   رسوم  من  يتم  المجلس  تمويل.  المهنية  والشبكات   الخيرية

 . بريطاني  حكومي بدعم

 التسعينيات   في  يوسف  عصام  أسسه  :والتنمية   لإلغاثة  الفلسطيني  الصندوق
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  ا ضغوط    البريطانية  السلطات   تمارس  بريطانيا  في  افرع    (11)   الصندوق  يمتلك

  وقف "  HSBC"   بنك  قرر.  بريطانيا  في   الرئيسي"  إنتربال "  مقر   على  مستمرة

 مايو   17  من  ابتداء  لصالحه  المتبرعين  من  المجدولة  البنكية  بالحواالت   التعامل

2020. 

  مؤسسة   تأسست   أوسطية  شرق  فكرية  مؤسسة  هي  :TCF  قرطبة  مؤسسة

 لـ  اوفق    قدم  أنه  أكد   التكريتي  وكان"  التكريتي  أنس"  يد   على  2005  عام  قرطبة

  في   اديمقراطي    المنتخبة  الحكومة  أنها  أساس  على  فقط"  حماس  دعم"  الغارديان "

 ضد   أنا.  حماس  تطلقه  تصريح  أو  تكتيك  كل  أؤيد   أنني   يعني  ال  هذا.  طينفلس

 . وسياسية دينية ألسباب   االنتحارية التفجيرات 

  حزب   يهاجم"  النبهاني"  يد   على  1953  عام  مطلع  تأسس  :التحرير  حزب

 الحزب "  BBC"  لقناة  تقرير  وصف.  الغربي  الرأسمالي  النظام  أدبياته  في  التحرير

 ديلي "  صحيفة  حذرت   قد   وكانت .  الكراهية  وخطابات   ةللعنصري  يروج  بأنه

  أبرز   من  وكان.  بريطانيا  في  التحرير  حزب   مخاطر  من  2014  عام  في"  تلغراف

  من   اأيض    وكان.  للجماعة  اإلعالميين   المستشارين  أكبر  أحد "  وحيد   عمران"  قياداته

"  والية "  من  وفصل  ،"محمد   بكري  عمر"   السوري  الشيخ  األعضاء  ضمن

 الشباب   من  آالف  في  تضم   التي"  المهاجرون "  جماعة  فأسس   ،1996  امع   بريطانيا

 .المتحدة المملكة في

" برمنغهام "   مدينة  في  تأسيسها  بدأ  :بريطانيا  في  اإلسالمية  اإلغاثة  منظمة

 حكومي  تمويل  على  تحصل  جمعية  أول  كانت "  البنا  هاني"  يد   على  البريطانية

  بتنظيم   اإلشادة  بعد   استقالتهم  يابريطان  يف  المنظمة  أمناء   مجلس  قدم.  بريطاني

  السابقين   ادتهاق  أبرز  ومن  .العنصرية  لتأجيج  عبارات   واستخدام   المسلمين  اإلخوان

 الرحمن  عبد   عدنان  الحداد،  عصام  الراوي،  أحمد   ، خليفة  حشمت "  والحاليين

 ". سيف

 : لندن في أخرى جمعيات 

• TISEER WELFARE TRUST 
• Jordan  company secretaries limited 
• Europe trust 
• West of england trust limited 
• World  media services LTD 
• Tic International Limite 

 المسلمون اإلخوان -  سياسية أحزاب مع عالقات
  فينسبري "  في  اإلسالمية  الرعاية  دار  بتشكيل  المنفيون  المسلمون  اإلخوان  قام
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 مسجد   بإدارة  سالميةاإل  الرابطة  قامت   ،2005  عام  ومنذ   ،1970  عام  في"  بارك

  ا العب    العمال،  لحزب "  كوربين  جيريمي"  السابق  الزعيم  وكان".  بارك   فينسبري"

  )مقر   ستريت   داونينغ  أبواب   فتح  عن"  كوربين"  أعلن  قد   وكان.  كليهما  اأساسي  

  اإلسالمية   والرابطة   البريطاني  اإلسالمي  المجلس  أمام  البريطاني(   الوزراء  رئيس

 .بريطانيا في

 بريطانيا في اإلخوان ىإل تقييم
  األهلية   مؤسساته  عبر  الجائحة   استغالل  على  بريطانيا  في  الدولي  التنظيم  دأب 

  ، "الوباء  من  المتضررين  دعم"  مزاعم  تحت   التبرعات   من  مواردها  مضاعفة  في

 في  إلكترونية  مواقع"  اإلخوان"  استغالل  من  البريطانيين  لدى  مخاوف  أبرز  ما

 تأشيرات   منح  لندن  رفضت   لذلك  البريطاني،  تمعالمج  داخل  متطرفة  أفكار  نشر

  االقتصادي   النشاط  زيادة  لتقييم   وسعت   البالد،  لدخول  الجماعة   أعضاء  من  لعدد 

  نيوز   سكاي"  لـ  افق  و  ،كورونا  انتشار  فترة  خالل  لإلخوان   التابعة  للمؤسسات 

 .2021مارس 19  في" عربية

  الوقت  ففي  باالزدواجية  المسلمين  اإلخوان  تنظيم  لملف  بريطانيا،  معالجة  تتسم

 على  الرقابة وتشديد  اإلخوان جماعة بحظر نيابية مطالبات  بريطانيا فيه تشهد  الذي

 . لها موالية  أخرى جماعات  مع يتساهلون النواب  أن إال عناصرها،

  اإلخوان  جماعة  سلوك  البريطاني  الوزراء  رئيس"  جونسون  بوريس"   انتقد 

  في   السياسية  الناحية  من  دهاء  األطراف  األكثر  أحد "  أنها  واعتبر  بريطانيا،  في

 في  هنا  الحريات   اإلسالميون  يستغل  أن  اتمام    الخطأ  من"  :وتابع ".  اإلسالمي  العالم

 مستعدة  باإلخوان  المرتبطة  الجهات   بعض   أن  اتمام    الواضح  ومن.  المتحدة  المملكة

 ".اإلرهاب  عن الطرف لغض 

** 
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  لخطاب يحدث اذام - بريطانيا في  المسلمون اإلخوان

 ؟اإلعالمي الجماعة

 
  تركيا  من  تبث   كانت   التي   المسلمين  اإلخوان  لتنظيم  اإلعالمية  األذرع  سعت 

  لتحقيق   وذلك.  بريطانيا  سيما  ال  أوروبا  في  المسلمة  الجاليات   على  تأثير  إحداث   في

 التركية   السلطات   إلزامو  المشهد  تغير  مع  لكن.  النفوذ   وتوسيع  سياسية  مكاسب 

 بات   التحريض   أسلوب   عن  التخلي  مينالمسل  لإلخوان  التابعة  يةالتلفزيون   القنوات 

 . المتطرفة اإلعالمية أنشطته لممارسة بديلة  حواضن عن يبحث  التنظيم

 اإلخوان منصات ودعايا أنشطة

  خالل   التنظيم  أعضاء  وجهود   أنشطة  إبراز  إعالمها  عبر  الجماعة  تتول ى

  الفعل   قوة  هم  بأنهم  التواصل  مواقع   على  بهم  ظيمنالت  يتفاخر  حيث   ؛ كورونا  جائحة 

  البريطانية   اإلعالم  وسائل  تتول ى  ال  كيف   تساؤالت   وسط   المجتمع،  في  الحقيقي 

  تنظيم   على  محسوبة  إخبارية  مواقع  وسعت .  للتنظيم  التابعة   الدعاية   بتلك  االهتمام

  ماتوا   مسلمين  وممرضين  أطباء  بطولة  إظهار  إلى  بريطانيا  في  المسلمين  اإلخوان

 للجماعة   تحسب   كبطولة  كورونا   وباء  مواجهة   في  اإلنساني  عملهم  خالل

" اللندنية   العرب " لـ  اوفق    ،بريطانيين  كمواطنين دورهم أداء  نتيجة  وليس  وداعميها، 

 . 2020  أبريل 5 في

  المسلمين اإلخوان تنظيم حول  بريطانية يةنبرلما تساؤالت

 الداخلية   وزيرة   على  أسئلة   2019  عام  في"  روزينديل  أندرو"  النائب   طرح

 اإلخوان   تنظيم  نشاط  زيادة  بشأن  أجرته  الذي  التقييم  عن   باتل،  بريتي  البريطانية

  سؤاال    وجه  كما.  كورونا  تفشي  ظل  في  االقتصادي  لالنكماش  نتيجة  بريطانيا،  في

  االنكماش   ألثر  تقييم  بإجراء  امطالب    راب،  دومينيك  الخارجية   وزير  إلى  مماثال  

 . الخارج في التنظيم بها يقوم التي التجنيد  أنشطة وىمست على  العالمي االقتصادي

  جائحة   من  استفاد   يكون  قد   التنظيم  أن  من  مخاوفه  عن  روزينديل  وأعرب 

.  المتحدة  المملكة   ذلك  في  بما   العالم،  في  مكان  من  أكثر  في  نفوذه  لتوسيع  كورونا،

 في النائب  أسئلة عن اإلجابة البريطانيتين والخارجية الداخلية وزارتي  على ويتعين

 من  المحافظ  النائب   فيها  حذر  التي  األولى  المرة   ليست   وهذه.  أيام  7  غضون

 ضد   موقفه   في  اصريح    كان  طالما  إذ   المتطرفة،  الجماعات   من   وغيرهم  اإلخوان

  نشره   ما  حسب   المتطرفة،  المنظمات   حظر  إلى  اداعي    للمتطرفين،  بريطانيا  إيواء

 . 2020 أبريل 29 في عربية نيوز سكاي موقع

  الحكومة   إلى  ارسمي    سؤاال    اللوردات   مجلس  من  مارلسفورد   اللورد   قدم

  التي   المسلمين  اإلخوان  لجماعة  العامة  السياسة  مراجعة  وضع  حول  البريطانية
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 قامت   الذي  التقييم  حول  كان  مارلسفورد   اللورد   سؤال.  2014  عام  في  عنها  أ علن

 العام  المرشد  منصب   في  منير   إبراهيم  بتعيين  يتعلق  فيما   البريطانية  الحكومة  به

  يشكله   تهديد   ألي  به  قاموا  الذي   التقييم  هو  وما  المسلمين؛  اإلخوان  لجماعة  بالنيابة

  نشرته   ما  وفق  الدولية،  عالقاتهما   ىوعل  البريطاني،  القومي  األمن  على  وجوده

 .2021 مارس 1  في The Magazine of Egypt مجلة

  تراجعو  الخطاب  زدواجيةا..  يطانيابرو  تركيا  بين  المسلمين  خواناإل  إعالم

 التأثير 

  أنهم  سنجد   احالي    المسلمين  خوانلإل  اإلعالمي  النشاط  تتبع  تم  لو  اعملي  

  األصلية   دولهم  في  لكنهم  أساسي،   بشكل  وتركيا  قطر  من  كل  في "  متقوقعون"

 لهم  يعد   لم  إخوانية(،  تجربة  ألي    الحقيقي  الترمومتر  تعتبر  )التي  مصر  وخاصة

.  فقط  الحكومة  من  وليس  والمجتمع،  المواطنين  من  اضغوط    يواجهون  مألنه   وجود 

  عدد   في  يتبين  بدأ  العربي  والمجتمعي   اإلعالمي   المشهد   من  اإلخواني  التراجع  هذا

  ممارسة   على  اضغوط    يواجهون  بدأوا  حيث   بريطانيا،  مثل  الغربية،  الدول  من

 صحيفة  موقع  رهنش  ما  حسب   ذلكو  األوقات،  كل  في  بريئة  ليست   التي   أنشطتهم

 . 2020 نوفمبر 18 في" اللندنية العرب "

 بتوفير  فيقضي  تنفيذه،  في  وفعلية  جدية  خطوات   الجماعة  بدأت   الذي  السيناريو

  إعالمية   منصات   وتوفير  تركيا،  من  تخرج  قد   التي  للعناصر  وآمنة  سريعة  مالذات 

  وفير ت  على  الرأي  استقر  وقد .  سطنبولإ  فضائيات   في  العاملين  الستيعاب   بديلة

  الملف  هذا  حول  التنسيق  يتولى  المعلومات   وبحسب .  بريطانيا  في  آمنة  مالذات 

  الدكتور   إلى  باإلضافة   لندن،  في  والمقيم  الدولي  بالتنظيم  القيادي  اإلبياري  محمود 

 . لندن في اأيض   المقيم اإلخوان بجماعة الخارجية العالقات  لجنة أمين سودان محمد 

 إلى  وتوجهت   تركيا  من  االثنين  أمس  املةك  إخوانية  أسر  4  غادرت   وبالفعل

 لندن   من"  2  الحوار"  فضائية  بإطالق  أخرى  مقترحات   طرحت   كما.  بريطانيا

 الجماعة   عناصر  ستستوعب   التي  الدول  في  إخبارية  مواقع  عدة  إطالق  عن  فضال  

 سطنبولإ  فضائيات   عن  تعويضهم   لهم  عمل  فرص   توفير   يمكن  حتى  وإعالميها

 . 2021  مارس 23 في" نت  العربية" موقع نشره تقرير قوف وذلك تغلق، قد  التي

 ؟ خوانيةاإل القنوات نشاط وقف بعد تركياو خواناإل بين العالقة ستكون كيف

  قيادات   عن  تتخلى  قد   تركيا  أن  التركي  السياسي  المحلل   غوك،  جيواد   أوضح

.  األخرى  والدول  مصر  مع   عالقتها  تحسين  سبيل  في  والمعارضة  الجماعة

  ترحيل   المحتمل  من  إنه  تقول   مصادر  من  تسريبات   هناك"   نإ  :غوك  وأضاف

  اإلخوانية   القنوات   كافة  وإغالق  ثالث،  بلد   إلى  تركيا  من   اإلخوان  جماعة  قيادات 

 . تركيا من كامل بشكل

 بريطانيا داخل المسلمين اإلخوان خطاب مستقبل
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  على   قطرو  تركيا  في  كمثيله   يكون  لن  بريطانيا  في  المسلمين  خواناإل  خطاب 

  التنظيمات   تجاه"  أمنيين   هاجس و  قلق"  لديها  البريطانية  السلطات   أن  اعتبار

  لن   بريطانيا  فإن  لذلك  المسلمين،  خواناإل  تنظيم  بينها  من  المتطرفة  سالمويةاإل

  ترسانتها   بتصعيد   قامت   أنها  بما  ،المتطرف  للخطاب   انطالق  قاعدة  تكون  بأن  تقبل

  مكافحة و  الكراهيةو  التطرف  خطابات   محاربة  سبيل  في  األمنيةو  القانونية

  يكون   نأ  المستبعد   من  لذا  ،بريفنت   قانون  برزهاأ  2018  سنة  منذ   رهاب اإل

 . تركيا داخل من الخطاب  ذات  المسلمين خواناإل لجماعة عالمياإل الخطاب 

 بريطانيا؟  في التنظيم حظر يتم لم لماذا - المسلمون اإلخوان

  فرصة   ومنحتهم   لمينالمس  اإلخوان  جماعة  قيادات   بريطانيا  احتضنت 

 الفرصة   تلك  المسلمين  اإلخوان  تنظيم  واستغل  بريطانيا  في  المجتمعية  للمشاركة

  تأجيج   إلى  يدعو  الذي  المزدوج  الخطاب   خالل  من  بريطانيا  في  نفوذهم  توسيع  في

  البريطاني   البرلمان  داخل  النواب   من  العديد   دفع  ما.  والكراهية  العنصرية  مشاعر

 . المسلمين إلخوانا  يمظ تن  بحظر للمطالبة

 البريطاني  القومي لألمن المسلمين اإلخوان تهديد

  2  في"  جونسون   بوريس"   الوزراء  رئيس  حكومة"  مارليسفورد "  اللورد   دعا

 بعد   بالكامل  التقرير  بنشر  يتعلق  فيما  خططها  عن  الكشف   إلى  2021  مارس

  عضو   وأضاف  .االستنتاجات   أهم  تتضمن  لم  التي  ،2015  عام  في  ملخص  إصدار

  التقرير   في  الواردة  التفاصيل  حول  استفهام  عالمة  أثار  األمر  أن  اللوردات   مجلس

  على   جونسون  حكومة  حث   كما  .البريطاني  القومي  لألمن   اإلخوان  تهديد   حول

 للمراجعة  المنشورة  النتائج  أن  مؤكد ا  ،النتائج  لتلك  وتقييمها  موقفها  عن  الكشف

  سأل   .ومصالحها  البريطاني  وميالق  لألمن  المسلمين  اإلخوان  تهديد   إلى  تشير

  أخرى   مراجعة   إلجراء"  لديها   التي  الخطط  عن  الحكومة  مارليسفورد   اللورد 

 ". المسلمين لإلخوان

 المسلمون اإلخوان - اإلخوان لجماعة مالذ بريطانيا

  سيناريوهات   تنفيذ   في  وفعلية  جدية  خطوات   المسلمين  اإلخوان  جماعة  بدأت 

 وتوفير  تركيا،  من  تخرج  قد   التي  للعناصر  وآمنة  سريعة  مالذات   توفير  منها

  استقر   وقد .  إسطنبول  فضائيات   في  العاملين  الستيعاب   بديلة  إعالمية  منصات 

 4  غادرت   بالفعل  المعلومات   وبحسب .  بريطانيا  في  آمنة  مالذات   توفير  على  الرأي

  ل   وفقا  بريطانيا  إلى  وتوجهت   تركيا  من  اإلثنين  أمس  كاملة  إخوانية  أسر

 . 2021مارس  23 في "،الحدث "

 المسلمون اإلخوان - اإلخوان بحظر مطالبات

 سريع  بتقييم"  باتل  بريتي"  الداخلية  وزيرة  بدوره،  البريطاني  البرلمان  طالب 

 تمويل   في  استخدامها  عدم  من  للتأكد   االقتصادي،"  اإلخوان"  جمعيات   لنشاط
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  للدعاة   التطرف  عقائد   نشر  في  اإلنترنت   استخدام  من  منعها  من  والتأكد   التطرف،

 ارتياد   عن  لتعويضهم  ألتباعها  تبثها  التي  والدروس  الخطب   ومراقبة  لها،  التابعين

 من  لعدد   تأشيرات   منح  لندن  رفضت   كما  ،الوباء  بسبب   أ غلقت   التي  المساجد 

  للمؤسسات   االقتصادي  النشاط  زيادة  لتقييم  وسعت   البالد،  لدخول  الجماعة  أعضاء

  19  في"  عربية   نيوز  سكاي"  لـ  اوفق    ،وروناك   انتشار  فترة  خالل  لإلخوان  التابعة

 . 2021 مارس

  بتزايد   يسمح  البريطانية  الحكومة  داخل  التنسيق  عدم   أن  من  مخاوف  أثيرت 

  بحظر  وطالبوا"  صادم "  بأنه  الموقف  السياسيون  ووصف.  المسلمين  اإلخوان  تهديد 

 جماعة  ازدواجية  إلى  االنتباه  ،"ستيوارت   بوب "   النائب   لفت .  بريطانيا  في  المنظمة

 عندما   الجماعة  أعضاء  للقاء  2011  عام  في  لمصر  زيارة  استذكر  عندما  اإلخوان

  انتقد   قد "  بيزلي  إيان"  النائب   وكان ".  سياسية   نوايا"  لديها  ليس  أنه  على  التأكيد   تم

 من   2020  العام  صدر  والذي  للجدل  المثير  المحمول  الهاتف  تطبيق  سابق  وقت   في

  يقيم   الذي  المسلمين  اإلخوان  جماعة  زعيم  ،القرضاوي  يوسف  رئيسها  شركة  قبل

 . 2020 سبتمبر 25  في " thenationalnews"  لـ اوفق   ،عقود  منذ  قطر في

  اإلخوان وجماعة المحافظين حزب

  حزب   أن  البريطانية،  الصحافة  نشرتها  تقارير  في  المراقبون،  أظهر

 الحزب   دت ساع  التي  اإلخوان،  جماعة   مع  قوية  عالقات   لديه  البريطاني   المحافظين

  النتخاب   المسلمين  الناخبين  حشد   خالل  من  االنتخابية  الجوالت   من  العديد   في

  في   حلفاء  الجتذاب   العمل  إلى  بريطانيا  في  اإلخوان  قادة  يسارعو.  الحزب   مرشحي

 . البريطانية الصحف في اإلخوان سمعة تلميع إلى واالتجاه العمل، حزب 

 وتنظيم  السابق  العمال  حزب   زعيم"  كوربين  جيمي "  بين  العالقات   وتعد 

 مسجد  ففي". كوربين" فترة منها عانت  التي المتاعب،  بعض  وراء السبب  اإلخوان

 استقال   ثم.  2010  عام  من  للمؤسسة  أمين ا"  صوالحة  محمد "  كان  بارك،  فينسبري

ا  كان  بأنه  تفيد   تقارير  ظهور  بعد   المنصب   هذا  من  الصوالحة  المكتب   في  عضو 

 حزب   لناخبي  وبالنسبة.  الخارجية   الوفود   في  هاويمثل  حماس،  لحركة  السياسي

  حركة   يصف   أو   حماس،  من   المديح  يتلقى  كوربين   أن  ا غريب   يبدو التقليديين،  العمال

 .المسلمون اإلخوان". أصدقائه"  من بأنهما هللا وحزب   اإلسالمية المقاومة

  بريطانيا في اإلخوان حظر عدم أسباب

  لوبي ا "  ميليت   بيتر"  ليبيا  لدى  السابق  البريطاني  السفير  قاد   :متبادلة  مصالح

 ميليت   وتربط  ليبيا  في  المسلمين  واإلخوان  لندن  بين  التحالف   توثيق  مهمة  يتولى

  ا مستشار    فيها  ع ي ن  التي  النفط  مؤسسة  مع  وخاصة  الوفاق  بحكومة  جيدة  عالقات 

  م دائ   كراع  دوره  لتثبيت   امستشار  "  ميليت "  تعيين  وهدف.  اسفير    مهمته  انتهاء  بعد 

 في "  اللندنية  العرب "  لـ  اوفق    البريطانية  والحكومة  المسلمين  اإلخوان  بين  للتحالف
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 خالل  من  بريطانيا   في  الليبي   باللوبي  بعالقات "  ميليت " ويرتبط.  2020 مارس  17

  الحكومة   توجهات   على  كبير   بشكل  ويؤثر  البريطاني،  الليبي  األعمال  مجلس

 . البريطانية

  جماعة  البريطانية  األمن  أجهزة  تخدمتس   :الدول  بعض  على  ضغط  أداة

 كشفت   حيث   األوسط  الشرق  دول  بعض   على  ضغط  كأداة  منهم  لالستفادة  اإلخوان

  استغلت   بريطانيا  أن.  المعلومات   حرية  قانون  وفق  عنها  اإلفراج  تم  سرية  وثائق

 على   سرية  ودعائية  نفسية  حروب   لشن  المسلمين   اإلخوان  جماعة  وتأثير  شعبية 

  حربها   إطار  في  المسلمين،  اإلخوان  وتأثير  اسم  استغلت   المثال  بيلس  فعلى  أعدائها،

 وذلك  ونظامه،  الناصر  عبد   على  الدول،  مختلف  في  المسلمين،  لتأليب   السرية،

 ". 2019 أكتوبر 6  في"سكاي نيوز عربية"  لـ اوفق   ،الوثائق حسب 

  ن اإلخوا   تنظيم  بريطانيا  تحتضن  :القومي  واألمن  البريطاني  لالقتصاد  حماية

  الهجمات   من  مكان  كل  في  البريطانيين   والمواطنين  لبريطانيا   حماية  يشكل  ألنه 

 اإلخوان   لجماعة  مباشرةال  وغير  المباشرة  االستثمارات   حجم  وتنامت .  اإلرهابية

 مليارات   (10  -  8)  بين  تتراوح  مالية  ثروات   اإلخوان  تنظيم  ويمتلك.  بريطانيا  في

 . دوالر

 تقييم 

  لدفع   البرلمان  داخل  المبذولة  والجهود   إلجراءات ا   من  سلسلة  بريطانيا  تشهد 

 البالد،  في   له  التابعة  والمنظمات   اإلخوان  تنظيم  بحظر  قرار  اتخاذ   إلى  الحكومة

  التي   المخاطر  األمنية  والمعلومات   المتخصصة  اللجان  تقارير  أثبتت   بعدما  وذلك

 . التطرفو  اإلرهاب  تخدم  سرية أجندة ينتهج الذي التنظيم  هذا جراء البالد  تهدد 

 وحصلت   بريطانيا،  في  الشركات   من  أسطول  المسلمين  اإلخوان  جماعة  تمتلك

 قبل   من  حصرها  يتم  لم  وربما  ،القانوني  الوضع  على  ومؤسساتها   اإلخوان  شركات 

  أنشطة   تتحول  نأ   من  بريطانيا  تخوف  إلى  ذلك  ويرجع  البريطانية،  الحكومة

 . أمنها وتهديد   ةالبريطاني  المصالح لضرب  السري النشاط إلى الجماعة

  تدعم   بريطانيا  في  المسلمين  اإلخوان  جماعة  لمراجعة   الرئيسية  النتائج"

  تأثيرها   أو  بها  االرتباط  أو  المسلمين  اإلخوان  جماعة  عضوية   بأن  القائل  االستنتاج

  بعض   دعوات   من  الرغم  وعلى ."  التطرف  على  محتمال    امؤشر    اعتبارها  يجب 

  قوانين   بموجب   المتحدة  المملكة  في  لها  ابعةالت  والشركات   الجماعة  لحظر  الجهات 

 دخول  حظر  خالل  من"  المراجعة  قيد "  ستبقيها  إنها  :الحكومة  قالت   ،اإلرهاب 

  بها   المرتبطة  الخيرية  الجمعيات   ومراقبة  متطرفة  بتعليقات   يدلون  الذين  أعضائها

 . "BBC"لـ اوفق  
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 المواجهة  وسبل المخاطر - أوروبا في السياسي اإلسالم

 
 ألمانيا في السياسي اإلسالم

 وشنت .  السياسي  اإلسالم  تيارات   تجاه  تتغير  األلمانية  الحكومة  سياسة  بدأت 

 تابعة  زومراك  ومنظمات   مساجد   ضد   ومداهمات   حمالت   األلمانية  األمنية   األجهزة

 التوصيات   من  العديد   األلماني  البرلمان  صدرأ  السياسي   اإلسالم  لتيارات 

 في  ساعدت   التشريعات   هذهو.  السياسي  سالماإل  تيار  ض تقوي   أجل  من  والتشريعات 

  التبرعات   بجمع  األمر  يتعلق  عندما  سيما   ال   ،األنشطة  من   األنواع  هذه  على  القضاء

 . ألمانيا في اإلسالمية المراكز مثل المجتمعية المنظمات  داخل

 المتطرفين  مع تعاون 
 ب   إرهابية،  ات منظم  مع  المتحالفة  األلمانية،  المسلمين  اإلخوان  شبكة  زادت 

  حماية   لهيئة  تقرير  كشف.  2020  عام  في  (1900)  إلى  لتصل  اعضو    (170)

  تنظيم   إدارة  عن"  فورتمبيرغ  بادن"   بوالية 2021  فبراير  18  في  األلمانية  الدستور

  األطفال   عقول  داخل  المتطرفة  يديولوجيةاأل  لزرع"  سيرة "  لمخطط  اإلخوان

  المتطرفين  عن  رفيع  أمني  خبير   يقول.  تدريبية  دورات   لخال  من  والمراهقين

  استفادة   يمكنهما  بأنهما  قناعة  إلى  توصال  أنهما  يبدو"  الجانبين  أن  اإلخوان  وجماعة

 ".اآلخر  من أحدهما

  يصبحون   كيف "  اإلخوان"  من  يتعلموا  أن  يمكنهم  المتطرفين   أن  ويضيف

  ديدة ج  وسائل  تعلم"   من "  اإلخوان "  يستفيد   فيما   ،"الدولة  حظر   لتفادي  مهارة   أكثر"

  ما   إذا  الساحتين"  أن  الخبير  ويستنتج".  الشباب   عمر  في   هم  َمن  إلى  يصلوا  كي

 ". اآلن حاصل هو مما أكبر اخطر   ستشكالن واحدة أصبحتا

 بناء  في  نجحت   قد   اإلخوان  جماعة  بأن  األلمانية  الداخلية  المخابرات   اعترفت 

ا  المجموعة  اكتسبت .  ألمانيا  في  النطاق  وواسعة  قوية  شبكة  السنوات   في  فوذ ان   أيض 

  بأسس   تؤمن  ال  ألنها  والقاعدة  داعش  من  أخطر  بأنها  ويصفها.  األخيرة

  المسلمين   اإلخوان  جماعة  فسمات .  أوروبا  في  الحياة  عليها   تقوم  التي  الديمقراطية

  تقويض   إلى  والقاعدة  داعش  مثل  منظمات   تسعى  بينما  ،عنهم  ملحوظ  بشكل  تختلف

  بشكل   يعمل  اإلخوان  تنظيم  فإن  ،اإلرهابية  الهجمات   خالل  من  األمني  النظام

 .المدى بعيدة أهداف لتحقيق ألمانيا في قانوني

  اإلرهاب ودعم تمويل
  في   الحكومية،  غير   ألمانيا   في  المتواجدة"  الدولية   أنصار "  منظمة  ساهمت 

  لألعمال   التبرعات   بجمع  قامت و  ،الخيري  العمل  غطاء  تحت "  اإلرهاب "  تمويل

  إرسال   وتم.  غزة  وقطاع   واليمن  سوريا   مثل  أزمات   د تشه  مناطق  في   الخيرية
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  التي   السورية  الجهادية"  النصرة   جبهة"  مثل  منظمات   أرسلت   إلى  التبرعات 

 قطاع  في  الفلسطينية"  حماس"  وحركة"  الشام  تحرير  هيئة"  في  االحق    اندمجت 

  أنشطة   بممارسة  تقوم"  الدولية   أنصار"  أن  كما.  الصومال  في  الشباب   وحركة  غزة

 المتحدث   ويقول.  ألمانيا  في   مقرها  في  األطفال  تستهدف  وباطنها  دعوية  اظاهره 

  زيهوفر   هورست   الوزير  أن  2021  مايو  6  في   لمانيةاأل  الداخلية   وزارة  باسم 

  جميع  في اإلرهاب  تمول" شبكة  وهي وفروعها،" الدولية  أنصار" جمعيات  حظر"

 ". التبرعات  عبر العالم أنحاء

 األلماني  لسياسيوا العام الرأي على التأثير
  الرأي   على  التأثير  ومتزايد   مستمر  بشكل"  الرمادية  الذئاب "  منظمة  تحاول

  وأصحاب   الكبيرة  السياسية   لألحزاب   التقرب   خالل  من  األلماني  والسياسي   العام

 كبير   بشكل  ازداد "  الرمادية  الذئاب "  عناصر أن  األلمانية  الحكومة  ووجدت .  القرار

  من   عدد   ترشح  أن  كما.  األلمانية  الواليات   يف  المحلية  السياسات   صعيد   على

  الراين   شمال  والية   في  المحلية  والمجالس   البلدية   لالنتخابات   الجماعة   إلى  المنتمين

 . 2020 سبتمبر  انتخابات  في فستفاليا

  يناير   9  في  القومية  األحزاب   شؤون  في  التركي  المتخصص "  دمير"  يقول

 هناك   أن  اأيض    ويرى  راطية،الديمق  على  اخطر    تشكل  الجماعة  هذه  أن  2021

 ألهداف  حظرها  قبل  ألمانيا  في  تحركاتها  عن  المزيد   ومعرفة  لمراقبتها  حاجة

  وبين   بينهم  التواصل  تحديد   ومحاولة  بدقة  فيهم  التدقيق  يجب "   :ويقول  ،فقط  سياسية

 ". موجود  الرابط هذا أن أعتقد  وأنا التركية، المخابرات 

   التمويل
  مئات   عدة  قيمتها  تبلغ   الخارج   في  الشركات   نم  واسعة  شبكة"  حماس"   تمتلك

  صحيفة   عليها  حصلت   التي  حماس،  وثائق  تظهره  ما  هذا.  الدوالرات   ماليين  من

 بصورة  المساعدات   أموال  وتتدفَّق .  2021  أغسطس  12  في  األلمانية"  فيلت   دي"

 في   حماس  وتورطت .  ألمانيا  من  ذلك  في  بما  غزة،  قطاع   في  حماس  إلى  دورية

  نتيجته   وكانت   األوسط،  الشرق  في  بالصراع  مرتبطة   ألمانيا  يف  وقعت   أحداث 

  جوناثان "   اإلرهاب   مجال  في  الخبير   يقولو. األلمانية  األراضي  على   عنف  أعمال"

  المالية   حماس   لنشاطات   مقرات   فيها  توجد   التي  الدول  تتخذ   أن  أتوقع"  :" شانزر

  زيادة   عن  فضال    الغربية،  الدول  عقوبات   من  اخوف    وذلك  لتفكيكها،  إجراءات 

 ". حدودها داخل القانونية غير المالية باألنشطة   المرتبطة المخاطر

 الدينية  المؤسسات ستغاللا
  من   المدعوم  اللبناني،"  هللا  حزب "  لـ  بالتبرع  متهمة  جمعيات   ثالث   تورطت 

  دينية   أغراض   ستار  تحت   لبنان،  في"  هللا   حزب "  قتلى  ألسر  تبرعات   بجمع.  إيران

.  إرهابية  هجمات   شن   إلى  المطاف  نهاية   في   يؤول  بما  ألمانيا،  في  وإنسانية
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"  فاميليا   ليبنانيش  دويتشه"  هي  السلطات   حظرتها  التي  الثالث   والجمعيات 

  15  في  بالفعل  ح ظرت   التي"  فريدين  جيب "  إلى  إضافة"  مينشين  فور  مينشين"و

  التنظيمي   التماسك  على  يحافظون   هللا  حزب   أتباع  أن  كما.  2021  أبريل

  من   أساسي  بشكل  تمويلها  يتم  والتي  المحلية  المساجد   جمعيات   في  يواأليديولوج

 ونتيجة  ،"األلمانية  المؤسسات   ضد   دعايته"  هللا  حزب   يستخدمو ".  التبرعات   خالل

 . "الشعوب  بين السلمي والتعايش الدولي التفاهم ضد  بات " لذلك

"  هانوفر"  مدينتي  في   تنشط  هللا  لحزب   المؤيدة   الجمعيات   تنشط

 وقالت ".  بريمن"   مدينة  منطقة   في  وكذلك  ساكسونيا،  جنوب "  أوسنابروك "و

 رسوم  خالل  من  أساسي  بشكل   تمويلها  يتم  الجمعيات   إن  :االستخباراتية  البيانات 

 . الوثيقة بحسب   التبرعات  وأنشطة  العضوية

 االستخبارات   إحصائيات   حسب   ألمانيا  في"  هللا  حزب "  أنصار  عدد   تنامى

  بلغ   ساكسونيا  والية  ففي.  2021  يونيو  4  في  نياساكسو  لوالية  التابعة  األلمانية

 عدد   بلغ  2020  العام  وفي.  2019  العام  في  اعضو    (160)  هللا  حزب   أعضاء

  التقرير   وبحسب .  (20)  مقدراه   بزيادة  (180)   الوالية  في  هللا  حزب   أعضاء

 حيث .  عنصر  (200)  بمقدار  ألمانيا  في  هللا  حزب   أنصار  عدد   ارتفع  المخابراتي

  ( 2020)   العام  في  ووصل  (1050)  2019  العام  في  هللا   حزب   عضاءأ  أعداد   بلغ

 (. 1250) إلى

 السياسي اإلسالم  تمويل  منابع  تجفيف
 إلى   ألمانيا  وانضمت   السياسي،   اإلسالم  تيارات   ألنشطة  تنامي  أوروبا  شهدت 

 تلك   لمكافحة  فعالة  استراتيجية  لتطوير  والنمساوية  الفرنسية  الحكومتين  حمالت 

  المسيحيين   الديمقراطيين  من  المكونة  البرلمانية،  الكتلة  اقترحت   حيث .  التيارات 

 االجتماعي  االتحاد   البافاري،  الشقيق  وحزبهم  (CDU)  ميركل  أنجيال  بزعامة

  والتعاون   والدعم  اإلعانات   جميع  قطع  ،2021  أبريل  13  في  (CSU)  المسيحي

 دعت .  لمانيةاأل  المحلية  المخابرات   وكالة  تراقبها  التي  اإلسالموية  الجماعات   مع

  مع   التعاون   إنهاء  إلى  ألمانيا   في  الحاكمة  المحافظة  للكتلة  البرلمانية  الكتلة

 هي   المجموعات   هذه  إحدى.  السياسي  لإلسالم  دعمها  في  المشتبه  الجماعات 

 . (ATIB) واالجتماعي  الثقافي للتعاون اإلسالمي التركي االتحاد 

 طانية البري األمنية األجهزة  مرمى في السياسي اإلسالم

  كانت   كما  احسن    بالء    تبلي   ال  فهي.  معقدة  واإلخوان  بريطانيا  بين  العالقة  تعد 

  إلى   قط  تصل  لم  نفسه،  الوقت   وفي.  )داعش(  تنظيم  ظهور  قبل  سيما  ال  السابق،  في

 في   النظر  إعادة  في  بريطانيا  بدأت   ذلك،  ومع.  والتنافس  المباشر  العداء  مرحلة

 التراجع لندن قررت . أراضيها على اإلرهابية الهجمات  بسبب  اإلخوان مع عالقتها

  حقيقة   وهما  حولها،  حقيقتين  اكتشفت   أن  بعد   المسلمين  اإلخوان  لجماعة  دعمها  عن
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 لندن   على  المنظمة  تمارسه  الذي  الخداع  من  جزء    كانت   أو  لعقود   اعمد    تجاهلتها

 .الغربية العواصم من وغيرها

 خوانية إلا لدعايةل آلية.. بريطانيا  في السياسي سالماإل إعالم

  جائحة   خالل  التنظيم  أعضاء   وجهود  أنشطة  إبراز إعالمها  عبر الجماعة  ىتول

  الحقيقي   الفعل  قوة  هم  بأنهم  التواصل  مواقع  على  بهم  ظيم نالت   يتفاخر  حيث   كورونا

  االهتمام   البريطانية   اإلعالم  وسائل   تتول ى  ال   كيف  تساؤالت   وسط   المجتمع،  في

  اإلخوان   تنظيم  على  محسوبة  إخبارية  مواقع  وسعت .  نظيمللت   التابعة  الدعاية  بتلك

 خالل   ماتوا  مسلمين  وممرضين  أطباء  بطولة  إظهار  إلى  بريطانيا  في  المسلمين

  وداعميها،   للجماعة  تحسب   كبطولة  كورونا  وباء  مواجهة  في  اإلنساني  عملهم

 .بريطانيين  كمواطنين دورهم أداء نتيجة وليس

 الداخلية   وزيرة   على  أسئلة   2019  عام  في"  روزينديل  أندرو"  النائب   طرح

 اإلخوان   تنظيم  نشاط  زيادة  بشأن  أجرته  الذي  التقييم  عن   باتل،  بريتي  البريطانية

  سؤاال    وجه  كما.  كورونا  تفشي  ظل  في  االقتصادي  لالنكماش  نتيجة  بريطانيا،  في

  ش االنكما  ألثر  تقييم  بإجراء  امطالب    راب،  دومينيك  الخارجية   وزير  إلى  مماثال  

 . الخارج في التنظيم بها يقوم التي التجنيد  أنشطة مستوى على  العالمي االقتصادي

  جائحة   من  استفاد   يكون  قد   التنظيم  أن  من  مخاوفه  عن  روزينديل  وأعرب 

.  المتحدة  المملكة   ذلك  في  بما   العالم،  في  مكان  من  أكثر  في  نفوذه  لتوسيع  كورونا،

 وهذه.  أسئلة  عن  اإلجابة  ريطانيتين الب  والخارجية  الداخلية  وزارتي  على  ويتعين

  من   وغيرهم  اإلخوان  من  المحافظ  النائب   فيها  حذر  التي  األولى  المرة  ليست 

  بريطانيا   إيواء  ضد   موقفه  في  اصريح    كان  طالما  إذ   المتطرفة،  الجماعات 

 .المتطرفة المنظمات   حظر إلى اداعي   للمتطرفين،

  الحكومة   إلى  ارسمي    سؤاال    اللوردات   مجلس  من  مارلسفورد   اللورد   قدم

  التي   المسلمين  اإلخوان  لجماعة  العامة  السياسة  مراجعة  وضع  حول  البريطانية

 قامت   الذي  التقييم  حول  كان  مارلسفورد   اللورد   سؤال.  2014  عام  في  عنها  أ علن

 العام  المرشد  منصب   في  منير   إبراهيم  بتعيين  يتعلق  فيما   البريطانية  الحكومة  به

  يشكله   تهديد   ألي  به  قاموا  الذي   التقييم  هو  وما  المسلمين؛  خواناإل  لجماعة  بالنيابة

 . الدولية عالقاتهما ىوعل البريطاني، القومي األمن على  وجوده

  السياسي سالماإل خطر من تحذيرات.. بريطانيا

  بأنه "  السياسي   اإلسالم"  بلير  توني  األسبق   البريطاني  الوزراء  رئيس  وصف

 حتى  رادع،  دون  إلينا،  سيصل"  أنه  من  امحذر    ،"األولى  الدرجة  من  أمني  تهديد "

  معهد   في   كلمة  خالل   وذلك  ،"سبتمبر  11  في   حدث   كما  عنا،  بعيد ا  تمحور  لو

RUSI   فقط   يؤمن  ال   الراديكالي  اإلسالم" أن  وأضاف.  والدفاعية األمنية  للدراسات  

  لزم  اإذ   الكفاح،  بتبرير  ولكن  سياسية،  عقيدة  إلى  الدين  تحويل  بمعني  باإلسالموية،
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  ينص   هذا  بسيطة،  بعبارات "  :بالقول  وتابع  ،"ذلك  لتحقيق  المسلح  الكفاح  األمر،

  والمجتمع   العقيدة،  لهذا  حقيقية  واحدة ورؤية  فقط،  واحد ا  احقيقي    إيمان ا  هناك أن  على

 ". الرؤية  تلك فقط تحكمها  أن يجب  والثقافة  والسياسة

  من  بريطانية، دوريات  يف نشرت  واستخباراتية، أمنية  تقارير عدة حذرت  قد و

 مع  خاصة  العام،  لألمن  اتهديد    يمثل  بما  البالد،  داخل  اإلخوان   جماعة  تنامي  خطر

 المنصات   باستغالل  المتطرفة  أفكاره  لنشر  التنظيم  لنشاط  مسبوق  غير  تنامي  رصد 

  خيري   بغطاء  قانونية  مظلة  تحت   تعمل  التي  اإلسالموية  والمؤسسات   الدعوية

  يتعلق   فيما  احسم    أكثر  بإجراءات   بريطانيا  تشرع  أن  ونمراقب  وتوقع.  وإنساني

  طالما   التي  الجماعة  أن  نيمؤكد   المقبلة،  الفترة   خالل  أراضيها  على  اإلخوان   بنشاط 

  االستراتيجية   ظل  في  المواجهة  من  جديدة  مرحلة  ستدخل  لندن،  بدعم  حظيت 

  ات العملي  تزايد   بعد   خاصة  والتطرف،  اإلرهاب   لمكافحة   الشاملة  األوروبية

 . أوروبية عواصم عدة استهدفت  التي اإلرهابية

 البريطانية  األمنيةو السياسية األجهزة  مرمى  في هللا حزب

 في  والعسكري  السياسي  بفرعيه  هللا  حزب   أنشطة  حول   االستجوابات   تركزت 

  محاولة   في  وسوريا،  لبنان  في  تحركاته  اوأيض    األوروبية،  الدول  وباقي  بريطانيا

 في  تأتي  االستجوابات   هذه.  الحزب   على  اقوي    السياسي  الضغط  إلبقاء  واضحة

 وضعت   ،2001  عام  ففي  ،"هللا   حزب "  ضد   البريطانية  التحركات   من  سلسلة  إطار

 مددت   ثم  اإلرهاب،  قائمة  على  للحزب   الخارجي  األمن  جناح  الداخلية  وزارة

 العسكرية  الذراع  يمثل  الذي  الجهاد،  شورى  مجلس  ليشمل  2008  عام  في  الحظر

  الراهن   الوقت   في  البريطانيون  النواب   ويحاول.  له  التابعة  الوحدات   وكل  زب للح

  أو   سرية  تحركات   أي  لمنع  بريطانيا،  في  هللا  حزب   شبكات   على  اقوي    الضغط  إبقاء

 .البريطانية األراضي في إجرامية أنشطة

  العربي   التفاهم  مركز  مدير  دويل،  كريس  يقول  كما  الرئيسي،  الهدف

 أحد   الحزب   أن   باعتبار  إيران   على  الضغط  مواصلة  هو  ،"كابو"   البريطاني

  على   رمزي  سياسي  تأثير  سوى  لها  يكون  لن"  فالحملة.  األوسط  الشرق  في  أذرعها

  مع   حوار  أي  من   بريطانيا  في  المجتمع   تخويف   إلى  ترمي  قد   لكنها   نفسه،  الحزب 

 خالل   من"  إنه  :قائال    2020  يوليو  في  بريطانيا  خارجية  وزير  صرح  وقد ".  إيران

  األنشطة   بأن  واضحة  إشارة  الحكومة  ترسل  أشكاله،  بجميع  هللا  حزب   حظر

  القومي   باألمن  وتضر  ا تمام    مقبولة  غير   المنطقة  في  لالستقرار  المزعزعة

 ". البريطاني

  النمسا في السياسي اإلسالم

 جماعات   مباشر  غير  بشكل  األوروبية  الدول  بقية   مثل  النمسا  احتضنت 

  التركي   الرمادية  الذئاب   وتنظيم  اللبناني  هللا  وحزب   اإلخوان"  كـ  السياسي  اإلسالم



 - 259 - 

 على   تشكله  الذي  الخطر  تدرك   أن  دون  من  لخ،إ....  الكردستاني  العمال  وحزب 

  بإقامة   الوضعية  هذه  استغالل  على  الجماعات   لهذه  المنتمون  عمل  إذ   القومي،  أمنها

  شركات،   تعليمية  ات أكاديمي  خيرية،  جمعيات   في  الممثلة  الكيانات   من  معقدة  شبكة  

  أصبحوا   نهمإ  بل  ،النمساوي  باإلسالم  -  سمي  ما  طويرت  من  خاللها  من  وتمكنوا

 . ذاتها النمساوية الحكومة وداخل القرار صنع مراكز في فاعلين اأطراف  

   وإجراءات قوانين

 ومنعهم  اإلخوان  جماعة  حظر  2021يونيو  22  في  النمساوي،  البرلمان  أعلن

 آخر   ضمن  المباغت   اإلجراء  هذا  وجاء  النمسا،  في  سيسيا  عمل  أي  ممارسة  من

 السياسي،   اإلسالم  خطر  ولمجابهة  واإلرهاب   التطرف  لمكافحة   المتخذة  اإلجراءات 

 أنشطة  لحظر   الدولة  جهود   تعزيز  يستهدف  جديد   قانون  إقرار  في  تتمثل  والتي

  ل أو  هي  النمسا  تكون  وبذلك  اإلخوان،  جماعة  رأسها  وعلى  اإلرهابية  التنظيمات 

 . التنظيم بحظر رسمي وبشكل  تقوم  أوروبية دولة

  والتطرف  اإلرهاب   لمكافحة  اجديد   اقانون    كذلك  النمسا  في  الوطني  المجلس  أقر

  ومالحقة   اإلرهابية  التنظيمات   نشاطات   لحظر  الدولة  جهود   تعزيز  يستهدف

  بأن "  نيهمر  كارل"  النمساوي  الداخلية   وزير  أكد   القانون  هذا  ظل  في  مموليها،

  للمتطرفين   الحاضنة  البيئات   على  العقوبات   بتشديد   ستسمح  المستحدثة  شريعات الت

  شبكة   واستغالل  الديني  والتشدد   الكراهية  خطاب   على   الرقابة  عملية  وتسهل

  أن   صحفية  تصريحات   في"  نيهمر"  أشار  مثلما  األغراض،  هذه  في  اإلنترنت 

 اإلفراج   حالة  في   لالكاح  في  اإللكتروني   السوار  وضع   إلزامية   على  وافق  البرلمان

ا  الحزمة  تتضمن  كما  باإلرهاب،  المدانين  عن  المشروط   بالجريمة   االعتراف  أيض 

  هللا  حزب   نشاط  النمسا  حظرت   فقد   ذلك  مع  تزامنا  الدينية،  الدوافع  ذات   الجنائية

  السياسي   بجناحيه  إرهابية،  منظمة  واعتبرته  2021  مايو  14  في  اللبناني

 . والعسكري

  السياسي اإلسالم جماعات أنشطة تحليل

  تحول   من  سنوات   بعد   اإلخوان  وقيادات   مؤسسات   على  يدها  النمسا  وضعت 

  خطوط   إلى  تحولت   فيينا  أن  بل  فحسب   هذا  ليس  للجماعة،  آمن  مالذ  إلى  البالد 

 الناشطة،   األخرى  الجماعات   من  وغيرها  هللا  وحزب   اإلخوان  لمواجهة  أمامية

 باألسماء  التنظيمات،  لهذه  سرية ال  المخططات   عن   الستار  يزيل  من  أول  وباتت 

 في   النمساوية  للحكومة  التابع  السياسي  اإلسالم  توثيق  مركز  نشر  حيث   ؛واألدلة

  اإلسالم   منظمات   أنشطة  وتحليل   برصد   ي والمعن  ،2021  سبتمبر  شهر  مطلع

  باإلخوان   النمساوية  الثقافة  رابطة  مؤسسة  روابط  عن  جديدة  دراسة  السياسي،

  الشخصي   المستوى  على  عالقات   سواء  السرية،  الروابط  عن  كشفت   إذ   اإلرهابية،

  عن   وأوضحت .  أوروبا  في   الفرعية  الجماعة  منظمات   تربط  التي  المؤسسي  أو
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  اإلخوان   جماعة  تعتمدها  تمويه  ومنظمات   للقارات   عابرة  سرية  اتصاالت   وجود 

  ثبت   إذ   أوروبا،  في   المختلفة  المحلية  والفروع  والفتوى  التدريس  كمعاهد   المسلمين

  المنصات   على  صفحات   لروابط  جديدة  ومصادر  بيانات   حللت   بعدما  لكذ 

 . وقياداتها أعضاء وأنشطة صفحات  غرار  على االجتماعية،

 لها  أن   إال  الدولية،  اإلخوان   بجماعة  صلتها"  الثقافة  رابطة"  نفي   رغم

  ألمانيا،   في  خاصة  أوروبا،  في  اإلخوان  بيئة  من  أشخاص   مع  سرية  اتصاالت 

  السابق   اإلمام  علي،  كأيمن  أشخاص   لعب  وقد  هذا  مصر،  في  الرئيسي  والمقر

ا"  النمساوية  جراتس"  في  الثقافة  لرابطة  التابع  النور  لمسجد    دمج   في  امحوري    دور 

  حماس   بحركة  وثيق  اتصال  في  كان  حيث   ؛لإلخوان  األوروبية  الشبكة  في  الرابطة

 . الفلسطينية

  التحقوا   الذين  النمسا  في   نب األجا  المقاتلين  معدل  أن  إلى  كثيرة   تقارير  أفادت 

 كان.  الفرد   نصيب   حيث   من  أوروبا  في  األعلى  بين  من هو  اإلسالمية  الدولة  بتنظيم

  من   المهاجرين  من  الثاني  الجيل  من  الغالب  في  األجانب   النمساويون  المقاتلون

 اإلخوان   جماعة  من  الجئون  أبناء  اأيض    بينهم  كان  كما  والبلقان،  وتركيا  الشيشان

 .بلدانهم من فروا قد  كانوا المسلمين

   والمساجد الدينية الشعارات ستغاللا

  من   األول  منذ   المتطرفة  التنظيمات   وشعارات   رموز  حظر  قانون   سريان  بدأ

  وتنظيم   اللبناني  هللا  وحزب   اإلخوان  جماعة  مقدمتها  وفي  ،2019  مارس  شهر

 وحزب   حماس،  وحركة  الكردستاني،  العمال  وحزب   التركي  الرمادية  الذئاب 

 الخاصة  واألعالم  السياسية   الشعارات   كافة  حظر  على  القانون  ينص   إذ   التحرير،

  مشروع   تاله  الذي  العامة،  واألماكن  الشوارع  في  الوجود   من  اإلخوان  بجماعة

  واألعالم   السياسية  الشعارات   كافة  حظر  على  القانون  وينص .  اإلسالم  خارطة

 حددت   كما  العامة،  ماكنواأل   الشوارع  في  الوجود   من  اإلخوان  بجماعة  الخاصة

  يورو   (10000)  إلى  يورو  (4000)  بين  تتراوح  غرامة   النمساوية  السلطات 

 .القرار سيخالفون الذين لألشخاص 

 األكثر   اإلجراءات   أحد   المسلمين  اإلخوان  جماعة  شعار  استخدام  حظر  يعد 

  وهو   سنوات،  منذ   النمسا  في   المحظورة  الرموز  بقانون  العمل  يتم  إذ   للجدل،  إثارة

  أنشطة  بتطوير تقوم التي والمجموعات  المتطرفة المنظمات  شعارات  استخدام يمنع

 خالل  النمسا  حظرت .  القانون  وسيادة  األساسية،  الحقوق  ضد   النمسا  أراضي  على

 العمال  وحزب   القاعدة،  وتنظيم ،"داعش"  منها  كيانات؛  عدة رموز  الماضية   العقود 

 . وغيرها".. هللا  حزب " لـ العسكري والجناح ،"حماس "و  الكردستاني،

 أن"  شنايدر  يوانا"  اإلرهاب   شؤون  في   المتخصصة  النمساوية  الباحثة  أكدت 

 بدأ   الذي  األخرى،  التنظيمات   من   وعدد   اإلخوان  وشعارات   رموز  حظر   قانون
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 .النمسا في  أنشطتها ليشمل الحظر بمد  مطالبة  ،"كافيا ليس" سريانه

 مشروع  أن"  قبَّاني  بسَّام  محمد "  فيينا  بجامعة  اإلسالمية  الدراسات   أستاذ   يرى

 على   الرقابة  تشديد   سياق  في  الحكومة  إجراءات   كأحد   يأتي   بالنمسا  اإلسالم  خريطة

  النمساوية،   بالحكومة  تحيط  التي  والضغوط  االتهامات   كمَّ   نإ  حيث   التطرف،

  نوفمبر   في  اإلرهابي  الحادث   بعد   الديني  التطرف  مكافحة  في  بإخفاقها  والمتعلقة

  المشروع   هذا  على  ي عولون  فهم  لذا  الخريطة،  هذه  تدشين  أسباب   حد أ  يعد   2020

 . عليه والقضاء المتشدد  الفكر هذا  مكافحة في اإلسهام أجل من

  بخطر   تتعلق  قضية  السياسي   اإلسالم  توثيق   مركز  بها  قام  دراسة  أثارت 

  التهديد   حجم  عن  تكشف  والتي   ،األوروبية  المجتمعات   قيم  على   السياسي   اإلسالم

  المركز  في  المسؤول"  خورشيد   مهند "  اعتبر  حيث   الجماعة،  هذه  تمثله  الذي

  أن   يرون  المسلمين  اإلخوان  جماعة  أن  اإلرهابية  التنظيمات   شؤون  في  والخبير

  األوروبية   المجتمعات   تشكيل  إعادة  ويريدون  الصالح  الوحيد   النظام  هي  الشريعة

  أن   يعني  وهذا  ،تتآكل  أوروبا  في  األساسية  القيم  أن  امؤكد    الرؤية،  لهذه  وفق ا

 .موازي مجتمع وتشكيل المجتمع  إلى التسلل يريدون اإلخوان

 التطرف   دراسات   برنامج  مدير  نشرها  لدراسة  2021 يوليو  8 في  تقرير  أشار

"  فيدينو  لورينزو"  البارز،  األمريكي  والخبير  المؤلف  واشنطن،   جورج   جامعة  في

  شبكات   وأنشأت   بل  وي،النمسا   المجتمع  في  اإلخوان  توغل  عن  فيها  يتحدث 

 أجل  من  أوروبا،  في  اإلخوانية  والفكرية  المالية  العمليات   تدير  مؤثرة،  مؤسساتية

 الحياة   نواحي  مختلف  يديرون  مثلما  األوسط،  الشرق  في  الجماعة  نشاطات   دعم

 الكبيرة،   المسلمة  الجالية  بين  وصل  حلقة  ويشكلون  النمسا،  في"  اإلسالمية"

 .مةالمرغ النمساوية والحكومة

 بعض   يد   على  الستينيات،  في  النمسا  في  اإلخوان  جماعة  شبكات   أنشأت 

  القادي،   وأحمد   ندى،  يوسف  أبرزهم  من  المهاجرين،  المصريين  التنظيم  أعضاء

ا   له  كان  الذي ا  دور  " ندى"  عمل  وقد   هذا  أمريكا،  في  اإلخواني  الوجود   في  حاسم 

  يتولى   أن  قبل  وأوروبا،  طاألوس   الشرق  بين  إخوانية  مالية  إمبراطورية  إنشاء  على

"  ندى "  جاب   وقد   النمسا،  من   انطالق ا  التنظيم   في   الخارجية  العالقات   رئيس  منصب 

ا  اإلخوان،  مصالح  لتمثيل  العالم  عالقات   إنشاء  عبر  منها،  المالية  خصوص 

 الدول،  بعض   رؤساء  وحتى الدولية،  اإلسالمية  الحركات   قادة  مع  مكثفة  واتصاالت 

  وزارة   بمثابة"  ديتاليا  كامبيوني "  منطقة  في"  ندى "  صر ق  الكثيرون  اعتبر  وقد 

 .لإلخوان رسمية غير  خارجية

 التقييم 

  اإلسالم   تنظيمات   مع  األلمانية  الحكومة  السابقين  العقدين  خالل  تساهلت 

  تيارات   أنشطة  لمراقبة  كافية  معايير  وجود   عدم  من  ألمانيا  وعانت .  السياسي
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 والجمعيات   الدينية  المراكز  الختراق   المستمرة  ومحاوالتها  السياسي  اإلسالم

  التمويل   مراقبة  على  كافية  األلمانية  األجهزة  فرضتها  التي   القيود   تكن  ولم.  الخيرية

 التيارات   تلك  نفوذ   توسيع  في  ساهم  ما  التيارات   تلك  عليها  تحصل  التي  والدعم

  لخدمة   دعائية  أنشطة  وممارسة  المسلمة  الجاليات   من  العديد   وتجنيد   واستقطاب 

 السياسية  ندتهمأج

  السياسي   اإلسالم  جماعات   في  التدقيق  من  لمزيد   احالي    األلمانية  الحكومة  تسعى

  المجتمع   على  السياسي  اإلسالم  تأثيرات   حول  واسعة  دراسات   إجراء  خالل  من

  تشير و .  الظاهرة  تلك  بدراسة  المعنيين  الخبراء  من  مجموعة  وإنشاء  األلماني

  ألمانيا   في   المتطرفة  يديولوجيةاأل   عليه  بني  لذيا  الفكري  األساس   أن  إلى  التقديرات 

 .السياسي اإلسالم تيارات  منبته

  الحريات   استغالل  خالل  من  ألمانيا  في  السياسي  سالماإل  مخاطر  تتصاعد 

ا  ولكن  مشروعة  سياسية  أهداف  لتحقيق  فقط  ليس  والقانون  الطريق   لتمهيد   أيض 

  األيديولوجية   تحددها  التي  ألسسل  وفق ا  كامل  بشكل  األلماني  المجتمع  تشكيل  إلعادة

  الدوائر   من  السياسي  اإلسالم  تيارات   من  المدعومة  الجماعات   وتتقرب .  المتطرفة

  الترشح   في  همملدع  محاوالت   في  السياسية  األحزاب   ومن  ألمانيا  في  الحاكمة

 . ألمانيا في المحلية والمجالس  البلدية لالنتخابات 

  تنظيم   من  المقربة  سالميةاإل  والمراكز  والمؤسسات   الجمعيات   تستقطب 

  بفكر   الالجئين  ولتأطير  لتجنيدهم   ملحوظ  بشكل  الالجئين  المسلمين  اإلخوان

  تنظيم   ثيرأت  أن  نجد   هللا  وحزب   السلفي  التيار  مع  وبالمقارنة.  المسلمين  اإلخوان

 .األلماني المجتمع على أكبر المتوسط المدى على  المسلمين اإلخوان

  في   هللا  لحزب   التابعة  والمساجد   الجمعيات   على  يةاأللمان   األمنية  األجهزة  شنت 

  السلطات   منتظمة  لضغوط  هللا  حزب   يتعرض .  األلمانية  الواليات   من  العديد 

  السياسي   بجناحية  إرهابية  كمنظمة  بأكمله  هللا  حزب   ألمانيا  وصنفت .  األلمانية

  والطبقات   الخبراء  بين  الجدل  األلماني  القرار  أثار  لكن.  2019  العام  والعسكري

  أنشطته   لتحييد   ضرورية  خطوة   هو  القرار  هذا  أن  البعض   فيرى.  األلمانية  السياسية

 .الحزب  أنشطة على يذكر  تأثير له يكون لن القرار أن األخر البعض  ويرى

  حملة   في  سياسية  ألغراض   اإلسالم"  استغالل"  الفرنسية   السلطات   ترفض 

 لم.  السياسي  الماإلس  تيارات   تدعمها  التي  المتطرفة  والجمعيات   المساجد   ضد 

  السياسي   اإلسالم  وتيار  المتطرفة  الجماعات   ضد   الفرنسية  السلطات   حملة  تتوقف

  موسعة   ترحيل  عمليات   على   تضمنت   حيث   ؛اإلدارية  اإلجراءات   بعض   عند 

  ار يبت   مباشرة  صلة  لها  التي  والجمعيات   المساجد   من  عدد   وإغالق  للمتطرفين

 السياسي  اإلسالم

 والتمدد   المؤسسات   داخل  التغلغل  فرنسا  في  ياسيالس  اإلسالم  تيارات   تحاول
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  تصدير   في  تساهم  المدارس  من  شبكة  عبر  التعليم  استغالل  عبر  المجتمع  داخل

 إهمال  إلى  نسافر  في  اإلسالمي  تيار  تصاعد   يرجع.  المتطرفة  يديولوجيةاأل

  ما   إلى  األوضاع  تدهور  أدى  ما  عقدين،  من  ألكثر  الملف  لهذا  الفرنسيين  ينالمسئول

  وخلق   منفصلة  مجتمعات   في  العيش  المتطرفة  الجماعات   وتريد .  اآلن  عليه  ت آل

  لدعم  روتيني  بشكل  اإلسالموفوبيا  اإلسالميون  يستغل.  فرنسا  في  ز  امو  عمجتم

 لدي  الكراهية  مشاعر  تعزيز  يساهم  ما  فرنسا  في  يعانون  المسلمين  بأن  مزاعمهم

 . المتطرفة الجماعات 

  وأن   فرنسا،  في  للدين  السياسي  اإلسالم  ت تيارا  من  مفرط  يستس  هناك  أن  نجد 

  ألجهزة   معروفين  غير  شبان  ارتكبها  ما  غالب ا  األخيرة،  اإلرهابية  الهجمات   سلسلة

 متزايدة   مشكلة  هذه.  مباشر  بشكل  إسالموية  بجماعات   صالت   أي  لديهم  ليس  األمن

 تأثيرات   خالل  من  كبيرة  بسرعة   الذاتي  التطرف  إلى  تحولت   ألنها  لفرنسا  بالنسبة

 البطالة   تشكل.  مباشر  غير  بشكل  السياسي  اإلسالم  تيار  ودعاية  خطابات 

  السياسي   اإلسالم  لتيارات   خصبة  أرض   والجهل  النفسية  واالضطرابات 

  األموال   على  صرامة  أكثر  مالية  ضوابط  فرض   ينبغي  لذلك.  وتجنيدهم  طابهمق الست

  الجمعيات   على  صرامة  أكثر   وضوابط  الدينية،  المنظمات   إلى  المرسلة  األجنبية

 . عليها  المتطرفين استيالء لمنع الدينية

  الهجوم   تفضل  عقيدتهاو   الجماعة  تنتجها  التي  األجيال  أن  التقديرات   أظهرت 

 تزال   ال  ألنها  الخاطئة  الغرب   لثقافة  ملموسة  محاربة  إلى  يترجم  وهذا  الدفاع  على

  وبا أورو  بريطانيا  في  السياسي  سالماإل  تيارات   تزعمه  ما  حسب   اإلسالم  ترفض 

  الوجه   هي  لإلسالم  المسلمين  اإلخوان   لجماعة  السياسية  النسخة  إن.  عام  بشكل

  لمراجعة   ملخص   هذاو  البعض،  يصفه  كما  المتشدد،  أو  العنيف   لإلسالم   اآلخر

 آنذاك  الوزراء  رئيس  عهد   في  أجريت   بريطانيا،  في"  اإلخوان"  لنشاط  حكومية

 . كاميرون ديفيد 

  اإلسالمية   الثقافية  المراكز  إنشاء  في  ةرائد   السياسي  سالماإل  جماعات   كانت 

  االجتماعي   النوع   أساس  على "  الموازية  المجتمعات "  وبناء  أوروبا  في  والمساجد 

  على   الجماعات   هذه  وركزت .  (وغيرهم  والعمال  والطالب   النساء)  والمهنة

  برامج   لدعم  جماهيرية  قاعدة   وشكلوا.  المضيفة  البلدان  في  المسلمين  مساعدة

 .وخارجها  أوروبا داخل هاوأنشطت اإلخوان

 األدوات   من  ا عدد    تنشر   السياسي  سالماإل  جماعات   أن  نستنتج  أن  يمكن

  اإلسالمية   المجتمعات   بين  أفكارها   ونشر  بريطانيا   في  وجودها  لترسيخ  واآلليات 

  وأن   خاصة  بريطانيا،  لهوية  اتهديد    تشكل  التوجهات   هذه  أن  شك  وال.  البلد   هذا  في

  إلى   تؤدي  التي  المضللة  أيديولوجيتها   لنشر  تسعى   السياسي   سالم اإل  جماعات 

  االهتمام   من  المزيد   تولي  أن   بريطانيا   على  ينبغي   لذلك.  واإلرهاب   التطرف  انتشار
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 وجه   على  المسلمين  واإلخوان  عام،  بشكل  اإلسالمية  السياسية  للجماعات 

 إلى   تلجأ  ال  سلمية  كمجموعة  نفسها  تقديم  اإلخوان  جماعة   تحاول.  الخصوص 

  من   االستفادة  خالل  من  أوروبا  أنحاء  جميع  في   النمو  على  يساعدها  مما  ،العنف

 . لها المتاحة" األدوات " من االستفادة خالل من المنطقة في الديمقراطي المناخ

  توقعه،   يمكن  مما  بكثير  أخطر  أوروبا  أمن  على  السياسي  اإلسالم   خطر

  بكافة   السياسي  اإلسالم  وجماعات   المسلمين  اإلخوان  جماعة   أن  إلى  ذلك  ويرجع

  مؤسسات   من  واالقتراب   المجتمع  الختراق  مرنةو  لينة   سياسات   تبنت   أنواعها

  بريطانيا   في  المسلمة،  للمجتمعات "  ممثل"  أنهم  على  أنفسهم  تقديم  أجل  من  الدولة،

  من   بدال    المتطرفة  أيديولوجيتهم  ونشر  السياسية  المصالح  تحقيق  ثم  ومن  أوروبا،و

 .المسلمة للمجتمعات  الخدمات  تقديم

  قد   النمسا  في"  اإلخوان"  باألخص   السياسي  اإلسالم  جماعات   نشاط  أن  أجد 

  حيث   المسلمين،  والمهاجرين  والعمال  الطالبية  الفئات   من  متزايدة  اأعداد    جذب 

  اإلسالمية   والمجتمعات   الغربية  المؤسسات   بين  رئيسي  كمحاور  نفسها  وضعت 

  نشر   في   متاح  هو  ما  وكل  والمراكز  والمساجد   الجمعيات   واستغلت   المحلية،

  الكثير   اإلسالم  خريطة  مشروع  لقي  الساعة  ولحد   النمسا،  وخارج   داخل  أفكارها

  ما   الكاثولوكية،  الكنيسة  قبل   من  وحتى  المسلمة  الجالية  قبل  من  االنتقادات   من

 فعل  كرد   السياسي  اإلسالم  جماعات   قبل  من  سواء  اعتداءات   وقوع  إمكانية  يجعل

 . كاليمين والمسلمين إلسالمل المناهضين طرف من أو

  غير   أمر  هو   التطرف  دائرة  توسع  أو  إرهابية  عمليات   النمسا  تشهد   أن

 الداخلية  وزير  ،المتشدد   اليميني   النمسا  اختيار  :الفكرة  هذه  يدعم  وما  مستبعد،

 اوصور    خطابات   تستخدم  حمالت   وراء  كان  الذي"  كيكل   هربرت "   السابق

 محاولته  إطار  في   فساد   فضيحة  طالته  الذي  الحزب  قيادة  لتولي  لإلسالم  مناهضة

 . الناخبين دعم استعادة
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  الجمعيات واستغالل  أوروبا في السياسي اإلسالم

 عمل  واجهات
  

  عمل واجهات الخيرية الجمعيات ستغاللاو بريطانيا في السياسي اإلسالم

 الدولي  التنظيم  وباألخص   السياسي  سالمإلا  جماعات   استراتيجية  تنطلق

  من   هائلة  شبكة  نسج  خالل  من  الغربية  المجتمعات   في  للتغلغل  المسلمين  لإلخوان

  الثقافية   والمراكز  المساجد   طريق  عن  األوروبية،  الدول  من  العديد   داخل  العالقات 

  لتنفيذ   واجهات   عن  عبارة  كونها  في  جميعها  تشترك  التي "  الخيرية"  والجمعيات 

  سالم اإل  جماعات   تتخفى  أخرى   جهة  من.  أوروبا  في  اإلخواني  مشروعلا  أهداف

  على   التغطية  أجل  من  الخيرية،  والمؤسسات   الجمعيات   ستار  تحت   السياسي،

  مستغال    عدة،  دول  في  بها  المسلحة  فروعه  ترتكبها  التي  اإلرهابية  العمليات   تمويل

 .اإلنسانية والمساعدات  الخيري العمل

 استخباراتية  تحذيرات

 بريطانيا  في  الخيرية   الجمعيات   أعمال  على  المشرفة  الهيئة  أصدرت   وأن  سبق

  الخيرية   الجمعيات   استغالل  من  البالغ  قلقها  عن  فيه  أعربت   ابيان    2015ديسمبر  في

  الخيري   عملها  مستغلة.  المتطرفة  للتنظيمات   بالدعاية  اإلخوان  بتنظيم  المرتبطة

 وتحويل   تجنيد   حمالت   طالقإ  عبر   المتطرفة،  واألفكار  لإلرهاب   للترويج   كمنصة

 أو   إرهابية،  نشاطات   لتمويل  الخيرية  لألعمال  مخصصة  أنها  مفترض ال  أموال

 . المسلمين اإلخوان تنظيم مثل حولها الشكوك  تحوم  تنظيمات  لدعم

  جنكيز   جون  السير  برئاسة   حكومي  تقرير  صدور  مع   بالتزامن  ذلك  كان

  شبكة   نمو  إلى  فيه  أشار  السعودية،  العربية  المملكة  في  السابق  البريطاني  السفير

  التقرير .  سنوات   عدة  مدى  على  باإلخوان  مرتبطة  الخيرية  الجمعيات   من  دةمعق

  على   المسلمين  اإلخوان  إمبراطورية   خطورة  على  البريطانيين   أعين  فتح  الذي

  نحو   الطريق  بداية  المسلمين  اإلخوان  إلى  االنتماء  أن   على  امشدد    أراضيهم،

 .التطرف

 فبراير  في  صحفي  حقيقت  في  أثبتت   البريطانية،"  تلغراف  صانداي"  صحيفة

  وست   هي   أوروبا   في   المسلمين  خواناإل  لعمليات   الرئيسية  المحاور  أن  ،2015

 ال  ما  على يحتويان مبنيان فيها  لندن،  غرب  تقع  Westgate  House  هاوس  جيت 

  مبنى   وهناك.  حماس  أو  المسلمين   اإلخوان  بحركة  مرتبطة  منظمة  25  عن  يقل

  وهي   إنتربال،  يضم  Pinnacle  House  هاوس  بيناكل  يسمى  جد ا،  قريب   ثالث 

  وكانت .  وحماس  المسلمين  باإلخوان  وثيقة  صالت   لها  أخرى   كبرى  خيرية  مؤسسة

  تزال   ال  لكنها  إرهابية،  كمنظمة  Interpal  إنتربال  حظرت   األمريكية  الحكومة
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 ". حماس" حركة مع  عالقاتها قطعت  أنها زاعمة المتحدة المملكة في تعمل

 زابحواأل للمسؤولين الوصول

 النفوذ   إليصال  بريطانيا  في  السياسي  سالماإل  لجماعات   الحركة  حرية  أدت 

  بالتقرب   المتهم  العمال،  حزب   زعيم"  كوربين  جيريمي "   رأسهم  على  للبرلمانيين،

  أغسطس   ففي  مختلف،  مشهد   من  أكثر  في  مؤسساتها  في  والظهور  الجماعة  من

 الشهيرة  ةرابع  عالمة  يرفع  وهو"  بارك  فينسبري"  مسجد  في  ظهر  2018

  يستنكر   اتقرير    2018  أكتوبر  بوليسي  فورين  ونشرت .  مصر  بإخوان  والمرتبطة

  للتبرع   دعوته   بعد   والتنمية  لإلغاثة   الفلسطيني  والصندوق"  كوربين "  بين  العالقة

 . المتطرفة للتيارات  واضح كدعم اعتبر فيما بكثافة، المؤسسة إلى

 2021 لعام جراءاتواإل القوانين

  يستغلون   الذين  المتطرفين  على  المراقبة  بزيادة  البريطانية   الحكومة  تعهدت 

 المتطرفة   الجماعات   ستراقب   إنها  2020  مايو  في  الحكومة  وأكدت .  كورونا  جائحة

 . األزمة من الستفادة يحاولون كانوا الذين المسلمين اإلخوان مثل كثب  عن

 جراءات اإل  من  طويلة  سلسلة  في  جديدة  حلقة  بريطانيا  شهدت   أن   بعد   هذا  يأتي

  بحظر   قرار  اتخاذ   إلى  الحكومة   لدفع  البرلمان  أروقة  داخل  المبذولة  والجهود 

 في  له  التابعة  الخيرية  والمنظمات   اإلخوان  تنظيمو  السياسي  سالماإل  جماعات 

  المخاطر   األمنية  والمعلومات   المتخصصة  اللجان  تقارير  أثبتت   بعدما  وذلك  البالد،

 اإلرهاب   تخدم   سرية  أجندة  ينتهج  الذي  يمالتنظ  هذا  جراء  من  البالد   تهدد   التي

 . والتطرف

  لنشاط   سريع  بتقييم"  باتل  بريتي"  الداخلية  وزيرة  البريطاني  البرلمان  طالب 

  التطرف،   تمويل  في  استخدامها  عدم  من  للتأكد   االقتصادي،"  اإلخوان "  جمعيات 

  -  "كورونا   ظل  في  اإلخوان  نشاط  بشأن  برلمانية  تساؤالت "  بعنوان  لـتقرير  اوفق  

 .2021  مارس 19 في ،" عربية نيوز  سكاي"  نشرته

"  خيرية "  جمعية  حظرت   قد   2020  أغسطس  في  البريطانية  السلطات   وكانت 

"  القاعدة"  بتنظيم  صلة  على  موظفيها  أن  اكتشاف  بعد "  المساعدات   قافلة"  مؤسسة

 . ومالية إدارية مخالفات  في وتورطهم اإلرهابي،

 بتوجيه   البريطانية  الخيرية  معيات الج  تنظيم  هيئة  قامت   السياق،  نفس  وفي

 اإلسالمية   المراكز   أحد  يعد   الذيو  ،إنجلترا  في  اإلسالمي  للمركز  رسمي  تحذير

 2020  يناير  من  الثالث   في  بالشموع  وقفة  بتنظيم  المركز  قام  أن  بعد   إليران  التابعة

 . العراق في سليماني  قاسم لمقتل استجابة

 الجماعة  من   موقفها  اأيض    تعلن  لم  هي  ،كامال    التقرير  الحكومة  تعلن  لم  وبينما 

 ؛ النتائج  لتلك  وتقييمها  موقفها  عن  جونسون،  حكومة  تكشف  بأن  مطالب   وسط  بعد،

 المحافظين،  حزب   زميل  مارلسفورد،  اللورد   سأل  ،2021 أكتوبر  26  في  نهإ  حيث 
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  العام   المرشد   بأعمال   القائم  منصب   في  منير  إبراهيم  لتعيين   تقييمها  عن  الحكومة

  البريطاني   القومي  األمن  على   وجوده  يمثله  تهديد   ألي  تقييمها  هو  وما  ن،لإلخوا

  الحكومة   قالت   حين  ،2021  نوفمبر  5  في  الرد   وجاء.  الدولية  والعالقات 

 اآلراء   مراجعة  تواصل  الحكومة   لكن  األفراد،  على  نعلق  ال  نحن"   :البريطانية 

 المملكة  في  مهؤشركا  ذلك  في  بما  اإلخوان،  جماعة  لها  تروج  التي  واألنشطة

 ".المتحدة

  سالم اإل  منظمات   على  الرقابة  تشديد و  المسائلة  في  البريطانية  الخطوات 

  تكون قد  ،2021 نوفمبر 26  في )حماس( حركة حظر  أخرها كان يوالت  السياسي،

  المسلمين   اإلخوان  لجماعة  الدولي  التنظيم  نفوذ   لتفكيك  أشمل  سلسلة  ضمن  خطوة

  والسياسية   الدعوية  أنشطته  ومركز  التاريخية  ضنتهحا  المتحدة  المملكة  تعتبر  الذي

 . كبيرة بحرية المختلفة شبكاته فيها وتتحرك  واإلعالمية

 عمل  واجهات الخيرية  الجمعيات ستغاللا.. فرنسا في السياسي اإلسالم

  مثل   ،المتطرفة  ت الجماعا  تمثله  الذي  الكبير  للخطر  امؤخر    فرنسا  تنبهت 

  ، الفرنسي  المجتمع  ىعل  اإلخوان،   جماعة  عن  فضال    القاعدة  داعش،  هللا،  حزب 

  نفذها   التي  والهجمات   البالد،  أرجاء  شتى  في  اإلرهابية   العمليات   تنامى  بعد   وذلك

  رأس   قطع  جريمة  أبرزها  كان  الجماعات،  بهذه  صلتهم  التحقيقات   أثبتت   أفراد،

  أكتوبر   شهر  خالل  شيشاني  أصل  من  رجل  يدي  على"  باتي  صامويل"  المدرس

 .الدموي نيس دث وحا ،2020

"  اإلسالمية   االنعزالية  مكافحة"  قانون  مقدمتها  وفى  الفرنسية  الجهود   وركزت 

  في   عليه  الموافقة  وتمت "  ماكرون   أيمانول"    الفرنسي  الرئيس  أصدره  الذي

  الجماعات   رات اتي   مكافحة  ويستهدف  ،2021  فبراير  في  الفرنسي  البرلمان

  تعزيز و   اإلسالموي،  التطرف  كافحةم  القانون  هذا  آليات   أهم  من  وكان  المتطرفة،

  أنشطة   لتمويل  جديدة  آليات   ووضع  الرقابة  أنشطة  وتمويل  الجمعيات   على  الرقابة

  صارمة   رقابة  ووضع  أجنبية،  تمويالت   تلقي  وقف  على  وحثها  الدينية  الطوائف

 . والثقافية الدينية الجمعيات  أنشطة على

 كمراكز  اإلسالمية  ت والجمعيا   المؤسسات   على  المتطرفة  الجماعات   واعتمدت 

 والدعاية   للتأثير  كأدوات   استغلتها  اوأيض    الجدد،   األعضاء  وتجنيد   األفكار  لنشر

 معها،   المتحالفين  السياسيين،  بعض   لدعم  اإلسالمية  الجاليات   لحشد   السياسية

  باب   من  اإلخوان  لصالح  يعمل  اآلخر  والبعض   الدولي،  التنظيم  في  أعضاء  بعضهم

 .مؤكدة معلومات  تشير  ام حسب  المشتركة، المنفعة

  )2021  أغسطس(  آب   في  الدوليين،  الصحفيين  شبكة   نشرته  تحقيق،  وكشف

  للضغط   الفرنسية،  الحكومية  غير  المنظمات   تستخدم  المسلمين  اإلخوان  جماعة  أن  

 المنظمات   تستخدم  كما  بالده،  في  المتطرفين  اإلسالميين  تواجد   بشأن  ماكرون  على
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 من   خطير  لنوع  للترويج  فرنسا،  في  الدولة  قبل  نم  بها  المعترف  الحكومية،  غير

  القانونية   األسس  -  فرنسا  في  األجانب   المقاتلون  .البالد   في  المتطرفة  الجماعات

 .والتشريعات 

 فرنسا في الدينية الخيرية الجمعيات

  51  منهم  أراضيها،  املك  على  إسالمية  جمعية  250  من  أكثر  فرنسا  تضم

  اإلسالموفوبيا   لمناهضة  التجمع   إلى   باإلضافة  اإلخوان،  لصالح  تعمل  جمعية

 المعهد و  اإلسالم  حول  والبحوث   الدراسات   ومركز"  والممارسة  اإليمان"  وجمعية

  الجمعيات   تشكلو .  األئمة  لتخريج  سينا  ابن  ومعهد   اإلنسانية  للعلوم  األوروبي

  ا خطر    الجماعات   هذه  لصالح  تعمل  أو  سياسي  نشاط  تمارس   التي  الدينية  الخيرية

  جمعية   51  ىعل  يقارب   ما  إلخضاع  فرنسا  وتوجهت   ، الفرنسي  المجتمع  ىعل  أخر

 مبادئ   تنافي  ألفكار  الترويج  في  تورطها  بسبب   منها  عدد   وحل  للمراقبة،  دينية

 . الجمهورية

https://www.europarabct.com/?p=77855
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 الجمعيات  هذه أبزر

 المؤسسات   من  واحدة  هي  يمو  إدريس  يترأسها  والتي  :سيتي   بركة  جمعية

 . البالد  في المتشددة للتنظيمات  محاربتها إطار في فرنسا، حظرتها  التي الدينية

  موالية   الهجوم  في  ضالعة  محلية  جماعة  وهي  : ياسين   أحمد   الشيخ  جماعة

  صامويل "   المدرس  على  االعتداء  في  مباشرة  والضالعة  الفلسطينية  حماس  لحركة

 ". باتي

  العراق   في  اإلرهاب   تمول   بأنها  يشتبه  والتي  :ريةالخي"  األمل  لؤلؤة"  جمعية

  لؤلؤة " جمعية أعضاء من  اثنين تابع حيث  الفرنسي، القضاء تدخل والذي وسوريا،

 إرهابية   بمنظمة  عالقة  على  إجرامية  عصابة  إلى  االنتماء  بتهمة  الخيرية"  األمل

 . اإلرهاب  وتمويل

 محمد   يد   ىعل  يسهتأس  تم  ،فرنسا  يف  يجهاد   يسلف  تنظيم  هو  :العزة  فرسان

 ". الكافرين" ضد  "الجهاد"و الشريعة تطبيق  إلى ويهدف الشمالن،

  الرسمي   الممثل  يعد   والذي   :" UOIF" باريس   يف   اإلسالمية  المنظمات   اتحاد 

 . باريس في لإلخوان الدولي للتنظيم

  ياإلسالم  اإلخاء  جمعية  لينيل،  مدينة  خلية  جماعة  منها  ىأخر  وجمعيات 

  المسلمين،   الفرنسيين  اد اتح  تليجرام،  تطبيق  مجموعة  ون،ومسلم  فرنسيون  سنابل،

 .فرنسا يف الزهراء مركز فرنسا، يمسلم حزب 

 الخيرية  الجمعيات - هولندا

 هولندا  وتعد   سنوات،  منذ   فرنسا  منه  عانت   الذي  الوضع  ذات   من   هولندا  عانت 

 الوجود   ذلك  ومثل  متميز،  بموقع"  اإلخوان"  فيها  يحظى  التي  الدول  من  واحدة

 من  عدد   في  قيادي ا  منصب ا  يتولى  الذي  ،"بوعيفا  يحيى"  هناك  اإلخوان  عيمز

 . الجماعة لصالح مباشر غير  أو مباشر، بشكل تعمل التي اإلسالمية، المؤسسات 

 المحلية،  (NRC  Handelsblad)"  هاندلسبالد   سي   آر  إن"  صحيفة  وذكرت 

  وأئمتها،   المساجد   لحو  اسري    ابحث    أجرت  البالد   في  بلديات   10  عن  يقل  ال  ما  إن

 المجتمع،   في  المؤثرة  المسلمة  والشخصيات   اإلسالمية،  الجمعيات   ومديري

 التي  الكبرى  المدن  من  العديد   شمل  السري  التحقيق  هذا  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 

  في   نفوذها  توسيع  من  الجماعة  تمكنت   .كثيف  بشكل  مسلمة  جاليات   بها  توجد 

  السياسة   إلى  دخولها  تسهيل  تم  كما  الوطنية،و  المحلية  السياسة  باستغالل  هولندا،

 . PVDA العمل وحزب  األخضر، الحزب  مثل اليسارية، األحزاب  ق بل من

 :هولندا في سالميةاإل والمراكز  الخيرية الجمعيات

 بلو،   در  فان  جاكوب   يترأسه  الذي  ،(EIIC)"  الثقافي  اإلسالمي  السالم  مركز"

 .لدوليا بالتنظيم وعضو هولندي   أصل من مسلم وهو

  اسمه   يشير  والذي  ،Centrum  de  Middenweg  اإلسالمي  ميدينفخ  مركز
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 . بارز إخواني قيادي وهو القرضاوي،  يوسف حركة إلى بالهولندية

 في   للمؤسسة  االجتماعي  الثقافي  المركز  قبل  من  شراؤه  تم  سابق  مدرسة  مبنى

  اإلخوان   ذراع)  التونسية  النهضة  لحركة  والثقافية  االجتماعية  الذراع  وهو  هولندا،

 . (تونس في

  محمد   مركز  تسمى  كبيرة  ملكية  لمؤسسة  التابع   االجتماعي،   الثقافي  المركز

 .اإلسالمي الخرافي محسنعبد ال

  قبل  من   المنظمة  المدفوعات   أولى  على  المسلمين  اإلخوان  جماعة  وحصلت 

 . 2008 عام  في ،هولندا في والمباني  العقارات  شراء بهدف قطر،

 (CFCM) لفرنسي ا اإلسالمي المجلس

  )منتمين   إسالميين  نشطاء  أيدي  على  ،1980  منذ   فرنسا  في  نشاطه   بدأ

  عموم   دفع  إلى  ويهدف.  المتعاقبة  الحكومات   على  نفسه  فرض   في  ونجح  لإلخوان(،

 إسالم   نحو  جرهم  إلى   اساعي    طائفية،  هوية  في  االنغالق  إلى  فرنسا  في  المسلمين

  األبرز   الوصل  حلقة  وليصبح  للمسلمين،  الممثلة  الهيئات   على  هيمنته  لبسط  أصولي

 ."رمضان  طارق" - فرنسا في المعاصرة اإلخوان قيادات . بينهم

 من  المجلس  هذا  ويتكون  فرنسا،  في   إسالمية  رسمية   مؤسسة  أكبر   ويعد 

 ومن   فرنسا،  في   انوني  قا  بها  المعتَرف  والمساجد   اإلسالمية  الجمعيات و  المنظمات 

 تيار   على  المحسوب (uoif)   سالميةاإل  المنظمات   اتحاد   الجمعيات   هذه  بين

  المحسوبة   فريقية،اإل  سالميةاإل  للجمعيات   الفرنسية   واالتحادية  المسلمين،  اإلخوان

  وجمعيات   ،rmf  فرنسا  مسلمي  وتجمُّع  باريس،  ومسجد   األفارقة،  المسلمين  على

 . السياسي م اإلسال على محسوبة تركية

 في  رئيسة  شخصية  كبيش،  أنور  واليته،  المنتهية  ،"CFCM"  زعيم  وكان

. الفرنسية  اإلسالمية  المنظمة  في   دوره  يتول ى  أن  قبل  المسلمين،   اإلخوان   جماعة 

  فرنسا   مسلمي   لجمعية  السابق  المساعد   تحد ث   اإلخوان،  جماعة  عن  انشقاقه   بعد 

(MDF)،   عالقتها   أنكرت   التي  فرنسا،  مسلمي  منظ مة  أن    عن  لويزي،  محمد 

  الجماعة   أعمال  لجدول  الترويج  في  بنشاط  شاركت   المسلمين،   اإلخوان  بجماعة

 . اإلرهابية

 تنص   الشريعة   أن  اإلسالمية،  للديانة  الفرنسي  المجلس  عن  صادر  بيان   أوضح 

 اإلسالم   توظيف  ورفض   الجمهورية،  مبادئ  مع  اإلسالمية  الشريعة  توافق"  على

 بمبدأ  واإلقرار  فرنسا  في  المسلمين   شعائر  ممارسة  في  دول  دخلوت  سياسية  لغايات 

  أنها   يزعم  التي  العرفية  الممارسات   بعض   ورفض   والمرأة  الرجل  بين  المساواة

 ". إسالمية

 فرنسا في اإلسالمية  الجاليات

  الجليات   استغالل  ىعل  اإلخوان  جماعة  عملت   القنصليات   إسالم  عنوان  تحت 

https://www.europarabct.com/?p=77558
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  يتعلق   فيما  وخاصة  األوروبي،  المجتمع  في   دافهاأه  لخدمة  وتوظيفها  سالميةاإل

 الدول  على  للضغط  لةيوس   سالميةاإل  الكتل  مثلت   كما  السياسية،  بممارسات 

 4,5  في  المسلمين  نسبة  وتبلغ  نتخابات،اال  في  أحزاب   أو  ني سياسي  لدعم  يةوروب األ

  يشكل   ما  وهو  الفرنسين  المواطنين   نسبة  إجمالي  من  % 6  يمثل  بما  مواطن  مليون

 .آخر خسارة أو مرشح لدعم استغاللها ادائم   الجماعة  ولا حت  خابيةتان  سياسية لةكت

  اإلسالمية   القضايا  في  وباحث   بيربينيان   مسجد   إمام   المهالي،  إبراهيم  يرى

  الثقافية   المراكز  وال  المساجد   أبناء  ليسوا  فرنسا  في  المتطرفين  أغلب   أن  بفرنسا،

 إذ   بالدين،  لها  عالقة  ال  ملفات   في  قضائية  سوابق  يملكون"   فهم  اإلسالمية،

 لكل   أن"  تبين  مساراتهم  وأن   ،"واإلرهاب   بالتطرف  ماضيهم   مع  القطع  يحاولون

 انحدارهم  هو  قوله  حسب   يالحظ   ما  اعموم    لكن  ،"باألساس  شخصية  دوافع  منهم

 . بالتهميش اإلحساس فيها يتنامى التي الضواحي من

  أن  يرى  ال  باريس،  جامعة  في  المعاصر  التاريخ  أستاذ   اللطيفي،  عادل  أن  بيد 

 غربية   دول  في  كذلك   توجد   الهامشية  األحياء  ألن  التهميش،  إلى  تعود   الظاهرة

  استهداف   إلى  رأيه  حسب   تعود   بل  الكم،  بهذا  إرهابية  عمليات   تعرف  لم  أخرى

 . اإللحاد  تدعم زعمهم حسب  ألنها متطرفة جماعات  قبل من فرنسا

 بية اإلرها الجماعات خطر من حذرت تقارير

  ى عل  اإلرهابية،  الجماعات   خطر  من  تحذر  التي  والدراسات   التقارير  ىتتوال

 الدول  استخبارات   تقارير  معظم  لفتت   حيث   الفرنسي،  وخاصة  األوروبي  المجتمع

  في   السياسي  اإلسالم  وتنظيمات   رهابية اإل  الجماعات   خطورة  مدى  األوروبية

 المسلحين،  وتجنيد   رفة،المتط  ألفكارها  الجماعات   هذه  ونشر  تنامى  يف  ،أوروبا

  ا قلق    هناك  أن  أوروبية  الدراسة  ذكرت   حيث   .والتكفير  والقتل،  للتشدد   والدعوة

 مجتمعات   السياسي  اإلسالم  تنظيمات   تكوين  من  الفرنسي  المجتمع  داخل  امتزايد  

 حذرت   كما.  الجمهورية  قيم   تعادي  متطرفة  أفكار  وغرس   فرنسا،  في  موازية

 والعمليات   االستخبارات   مكتب   في  السابق  المسؤول  بيناتل،  برنار  جون  عن  دراسة

 . الفرنسي لألمن اإلخوان تنظيم وتهديدات  مخاطر من ،2020  عام الفرنسي

 2021 إغالقها تم التي الجمعيات

  ي شك لون  شخص  ألف  36  أكثر  إقامة  لغاءإب  فرنسا  قامت   2021  عام  وخالل

فهم،  بسبب   فرنسا  في  العام  للنظام   اتهديد    من   العديد   وحظر  ل  ح  وكذلك  تطر 

فها  شبهات   تأكيد   تم  حيث   الدينية،  الجمعيات    خارجية،   مصادر  من  وتمويلهم  تطر 

  الحسابات   مصادرة  مع  ،14  إلى  أغلقها   تم  التي  الدينية  الجمعيات   عدد   ليبلغ

 . لمسؤوليها المصرفية

 أصل   من  مسجد ا  92  وفحص   تفتيش  تم  حيث   بالفعل،  مسجد ا  21  إغالق  تم

 . فرنسا في 2500
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  لمكافحة "  الجمهورية   قيم   احترام  تعزيز  مبادئ"  قانون  الفرنسي  البرلمان  أقرو

 الدينية  والمنظمات   والجمعيات   المساجد   مراقبة  على  القانون  ينص   حيث   التطرف،

  تشكيل   -  فرنسا  في  المسلمون  اإلخوان.  تمويلها  ومراقبة  إدارتها،  عن  المسؤولة

 .العمل وسائلو  اللوبيات 

 والتدابير  التحذيرات - والنمسا ألمانيا في السياسي اإلسالم

 داعش  تنظيم  من  أخطر  أوروبا  أمن  على  السياسي  اإلسالم  خطورة  تعد 

  أنواعها   اختالف  على  السياسي  اإلسالم  جماعات   أن  إلى  ذلك  ويرجع  ،والقاعدة

  لتقديم .  الدولة  مؤسسات   من   قتراب واال  المجتمع  الختراق  ناعمة  سياسات   تبنوا

 مصالح   لتحقيق   ثم  ومن  ،أوروبا   في  المسلمة  للجاليات "  ممثلون"  أنهم  على   أنفسهم 

 .المسلمة للمجتمعات  الخدمات  تقديم من بدال   المتطرفة أيديولوجيتهم ونشر سياسية

https://www.europarabct.com/?p=77385
https://www.europarabct.com/?p=77385
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   2021 لعام األلمانية االستخبارات تحذيرات

  في   األلمانية"  فورتمبيرغ  بادن"  اليةو   في  الدستور  حماية  لهيئة  تقرير  كشف

  تدير   التي  الخفية   المسلمين  اإلخوان  لنوايا  رات يتحذ   عن  2021  فبراير  18

  في   والمراهقين  األطفال  عقول  في  المتطرفة  يديولوجية األ   لزرع  سرية   مخططات 

 الخطر  من  بشدة  األلمانية  الدستور   حماية  هيئة  وحذرت .  األلمانية  الواليات   جميع

 وثيقة   عالقة  تأسيس  في  يكمن   الذي  ألمانيا  في  الديمقراطي  النظام  على  األكبر

 .األحوال من حال بأي اإلخوان وعناصر اإلسالمية المجتمعات  بين األمد  وطويلة

  مخاطر  من  2021  مارس   24  في  ألمانيا  في  الجريمة  مكافحة  مكتب   حذر

  الجريمة   لمكافحة  االتحادي  المكتب   رصد   حيث   ؛الرمادية  الذئاب   تنظيم  ت اوتهديد 

  طرف   من  ألمانيا  في   مقيمين  التركية  للحكومة  لمنتقدين  اتهديد    (24)  ألمانيا   في

  هذه   من   المتضررين  أن  األلمانية  الداخلية  وزارة  وأوضحت .  الرمادية  الذئاب   تنظيم

  ومدونون   اليسار  حزب   من  وساسة  األولى  بالدرجة  تركية   أصول  من  التهديدات 

 الشعوب   حزب   وأنصار  ونواب   وعلماء  كتب   ومؤلفو  وصحافيون  اإلنترنت   على

 تلقى   بعضهم  أن  وذكرت   ألمانيا،  في  الكردية  الجالية  رؤساء  وأحد   الديمقراطي

 .متكررة تهديدات 

 13  في  (BND)  األلماني  الخارجية   االستخبارات   جهاز   تقديرات   أشارت 

 يتراجع،   لم"  داعش"و "  القاعدة "  تنظيما  يمثله  الذي  الخطر   أن  إلى   2021  يوليو

  في   سبتمبر  من  عشر  الحادي  هجمات   على  اعام    20  من  يقرب   ما  مضي  د بع  حتى

  بسمة   بقلم  والتهديدات،  المخاطر  -  ألمانيا  في  السياسي  اإلسالم.  المتحدة  الواليات 

 .فايد 

 اخطر    تواجه  ألمانيا   بأن   2021أكتوبر  28  في  الدستور   حماية  هيئة  حذرت 

  الهيئة   رئيس  ويقول.  وغيرهم  والمجرمين  السياسيين  المتطرفين  من  امتزايد  

  له   تتعرض   الذي  التهديد   مستوى"  :األلماني   البرلمان  أمام"  هالدنفانغ  توماس"

  يزال  ال اإللكترونية، الهجمات  اخصوص   والتجسس، والتطرف اإلرهاب  من ألمانيا

 ". اومتزايد   للغاية امرتفع  

   2021 لعام وألمانيا النمسا في اءاتواإلجر القوانين

 رئيس"  كرامر  شتيفان"   دعا  :ألمانيا  في  والمساجد  اإلسالمية  لالتحادات  دعم

  تورينغن "   والية  في  2021  فبراير  3  في  الدستور  لحماية  اإلقليمي  المكتب 

  في   ألمانيا  في  والمساجد   اإلسالمية   لالتحادات   الدولة  دعم  تعزيز  إلى  ،"األلمانية

 فلن  ا،ممكن    ذلك   نجعل  ال  أننا   طالما"  وأضاف.  اإلسالموي  التطرف  ةمكافح  إطار

  باالهتمام   جديرة  هياكل   تعزيز  يمكننا   ولن  اآلخر،  الجانب   على  شريك  لدينا  يكون

 مكان  من  المالي  الدعم  على  الحصول  إلى  )اإلسالمية(  الجاليات   يدفع  ما  أيضا،

 . 2020 أوروبا في السياسي  اإلسالم واقع". آخر

https://www.europarabct.com/?p=77233
https://www.europarabct.com/?p=77233
https://www.europarabct.com/?p=73235
https://www.europarabct.com/?p=73235
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  االندماج   وزيرة"  راب   سوزان"  كشفت   :النمسا  في  السياسي  اإلسالم  خريطة

  كشفت  قد   راب   كانت ".  السياسي  اإلسالم  خريطة"   2021  مايو  29  في  النمساوية

 تتضمن   النمسا،  في  مسلمة  ومؤسسة  امسجد    (623)  أسماء  تتضمن  خريطة  عن

  حول  وتفاصيل القانوني، ووضعها  وارتباطاتها مؤسسة كل عن وخلفيات  معلومات 

  عن "  للكشف"  عامة  دعوة  الخريطة  وتضمنت .  وغيرها  االتصال  وأرقام  موقعها

 . النمسا في مسلمة جمعيات   أو أشخاص  حول معلومات 

 في  النمسا  في  الوطني  المجلس  أقر  :النمسا  في  التطرف  لمحاربة  جديد  قانون

  جهود   تعزيز  يستهدف  والتطرف  اإلرهاب   لمكافحة  ايد  جد   اقانون    2021  يوليو  8

 التشريعات   تتيح.  مموليها  ومالحقة   اإلرهابية  التنظيمات   نشاطات   لحظر  الدولة

  مراقبتهم   عملية  وتسهل  للمتطرفين  الحاضنة  البيئات   على  العقوبات   تغليظ  الجديدة

 هذه  في  نترنت اإل  شبكة  واستغالل  الديني  والتشدد   الكراهية  خطاب   مراقبة  وكذلك

 . األغراض 

 2021 عام والنمسا  ألمانيا في حظرها تم التي والجماعات الجمعيات

 .ألمانيا" برلين  توحيد "  جماعة •

 . ألمانيا" الدولية  أنصار منظمة" •

 . ألمانيا". هيلب -آر دبليو دبليو" منظمة •

 . ألمانيا وهيسين دارمشتات  في والمشورة للمعلومات  الصومالية اللجنة •

 .ساالنم في هللا حزب  •

 .ألمانيا " لبنانية ألمانية عائلة" •

 . ألمانيا" الناس أجل من الناس" •

 . ألمانيا" السالم أعط" •

 . ألمانيا والشعارات  الرموز - حماس حركة •

 .النمسا  في المسلمين اإلخوان •

  برلين   بلدية  بمجلس  الداخلية   الشؤون  إدارة  أكدت   :"برلين  توحيد"  جماعة

"  برلين  توحيد "   جماعة  نشاط  حظر 2021  فبراير   25في"  mc-doualiya"لـ  وفقا

 ودعت   اإلنترنت   على"  داعش"  تنظيم  بقتال  الجماعة  تشيد   حيث .  السلفية  الجهادية

  مجلس   بيان  ويقول".  العمري  أنيس"  بـ  بصالت   الجماعة  وتورطت   اليهود   لقتل

  في   بانتظام  يجتمعون  كانوا  المسجلة  غير  بالجماعة  أعضاء  إن  :األلماني   الشيوخ

 منشورات   وتوزيع  اإلنترنت   عبر  الجماعة  فكر  لنشر  الخاصة  منازلوال  المتنزهات 

 . العامة األماكن في

  الشرق  صحيفة"  لـ  اوفق    األلمانية  الحكومة  حظرت   :الدولية  أنصار  منظمة

  التابعة   المنظمات   من  والعديد "  الدولية   أنصار"  منظمة  2021  مايو  5  في"  األوسط 

 الجماعات   إلى  تحويلها  بنية  األموال  تجمع  المنظمة  أن  إلى  الحظر  إرجاع  وتم  لها
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" حماس "  وحركة  سوريا،  في  النصرة  جبهة  اوتحديد    الخارج،  في  اإلرهابية

 باس   المتحدثة"  التر  ستيف"  ويقول  .الصومال  في  الشباب   وحركة  الفلسطينية،

  التي   بالتبرعات   العالم  حول  اإلرهاب   تمول  الشبكة"  إن   األلمانية  الداخلية  وزارة

  : القول  لمانياأل  الداخلية  وزير"  زيهوفر  فورست "  عن"  التر"  ونقلت ".  تجمعها

  وزارة   وشملت   ".تمويله  منابع   تجفيف  فعليك  اإلرهاب،  محاربة  تريد   كنت   إذا"

  فرعية   منظمات   (9)   مجموعه  ما  "mc-doualiya"   لـ  اوفق    بالحظر  الداخلية

  في   ة والمشور  للمعلومات   الصومالية  اللجنة   سيما  ال"  الدولية  أنصار "  لجمعية

 ". هيلب -آر دبليو دبليو"  ومنظمة وهيسين دارمشتات 

  هللا   حزب   أنشطة  النمساوية  السلطات   حظرت   :النمسا  في  اللبناني  هللا  حزب 

  السياسي   بجناحيه  ،2021  مايو  14  في"  عربية  نيوز  سكاي"  لـ  اوفق    اللبناني

  ة الخطو  هذه"  إن  النمساوي  الخارجية  وزير"  شالنبرغ  ألكسندر"  وأكد   والعسكري

 ". والسياسية  العسكرية الذراع بين تميز  ال التي نفسها الجماعة واقع تعكس

 لـ  اوفق    األلمانية  الداخلية  وزارة  أعلنت   :ألمانيا  في  هللا  لحزب  تابعة  جمعيات

"DW "  أنها   إلى  توصلت   أن  بعد   جمعيات   (3)   حظر  عن  2021  مايو  19  في  

  مع   يتعارض "  الجمعيات   ه هذ   نشاط  إن  الداخلية  وأكدت .  هللا  لحزب   أمواال    جمعت 

  أجل   من  الناس"  "لبنانية  ألمانية  عائلة"   هم والجمعيات ". الشعوب   بين التفافهم  فكرة

  المحظورة   ةالثالث  الجمعيات   فإن  الوزارة،  بيانات   وبحسب ".  السالم  أعط" "الناس

 .ورعايتهم هللا حزب  من"  شهداء أسر" بـ وصفته ما  لصالح تبرعات  بجمع قامت 

  أعالم   استخدام  حظر  األلماني  البرلمان  أقر  :حماس  ركةح  وشعارات  رموز

 الخطاب   لتشجيع  امنع    ،2021  يونيو  25  في  ألمانيا  في  حماس  حركة  ورموز

 .العنف على والحث  المتطرف

  2021  يوليو  13 في النمساوي البرلمان حظر :النمسا  في  المسلمون  اإلخوان

  ضمن   ذلك  يأتي.  بالد ال  في  سياسي  عمل  أي  ممارسة  من   ومنعهم  اإلخوان  جماعة

  إقرار  في  تتمثل  والتي  اإلرهاب،  لمكافحة  النمسا  اتخذتها  التي  األخيرة  اإلجراءات 

  وعلى   اإلرهابية   التنظيمات   أنشطة   لحظر  الدولة  جهود   تعزيز   يستهدف  جديد   قانون

  التنظيم   هذا  تحظر  أوروبية  دولة  أول  هي  النمسا  تكون  وبذلك  اإلخوان،  رأسها

 . اإلرهابي

 السياسية  األحزاب ىإل التقرب

  السياسية   األحزاب   إلى  للتقرب   ألمانيا  في   المسلمين  اإلخوان  جماعة   تسعى

 حزبي   زاب حاأل  مقدمة  في  ويأتي.  النفوذ   وتوسيع  أجندتها  لتحقيق  األلمانية

 والباحث   الكاتب "  هاينش   هايكو "   يقول.  ألمانيا  في "  اليسار"و"  الخضر"

  على   المتكررة  اليسار  ب أحزا   هجمات   نإ   :اإلخوان   شؤون  في  المتخصص 

  اإلسالم   مكافحة   في  جديدة  مرحلة  بداية   تعكس "  مؤخرا  المتطرفة  التنظيمات 



 - 276 - 

  مقدمتها   وفي  السياسي،  اإلسالم  تنظيمات "  نإ  : هاينش  وتابع".  ألمانيا  في  السياسي

 الضغوط   تخفيف  في  وتستغلها  اليسار،  أحزاب  بمواقف  تحتمي  كانت   اإلخوان،

 مواقف  تتخذ  األلمانية األحزاب  جميع وباتت  اآلن، غيرت  الوضع لكن عليها، الواقعة

 ". التنظيمات  هذه من قوية

 في  والبحوث   للفتوى  األوروبي   للمجلس  األلماني  الفرع   في  نساء  ثالث   ع ي نت 

 االجتماعات   مركز"  ألمانيا   في  النسائية  الجمعيات   أبرز   ومن  ،2020  سبتمبر

"  المسلمة  للمرأة  والتدريب   عات االجتما   مركز"  يتلقى".  المسلمة  للمرأة  والتدريب 

  النطاق   واسع  سياسي  بدعم    ويحظى  مختلفة،  مصادر  من  التمويل  كولونيا  ومقره

  وتتناغم   لتلبي  المناصب   هذه  في  النساء  تعين  الجماعة  أن  اعتبار  إلى  آراء  وتذهب 

رة   التوقعات   مع  بتمكين   يتعلق  فيما  األوروبيين  السياسي  القرار  لصانعي   المتصوَّ

 . المرأة

 " فتوى تطبيق"  - التطرف ونشر أوروبا في خواناإل

  Euro"    فتوى  تطبيق"   ،(ECFR)  والبحوث   لإلفتاء  األوروبي  المجلس  أطلق

Fatwa  ونشر   اإلخوان  لدعاية  أداة  لىإ  تحول  والذي  2019  بريلأ  شهر  في  

 س أوير  1997  عام  تأسست   دبلن  مقره  اإلفتاء،  مجلس  والتطرف،  الكراهية

  من   الكثير  التطبيق  مقدمة  ثارت أو.  تطرفهو   بتشدده  وفالمعر  القرضاوي،  المجلس

  والدولية   األوروبية  والمعايير  التطرف  محاربة  سياسات   مع  تتنافى  كونها  الجدل،

 .واإلرهاب  والكراهية العنف نبذ  في

 االنتقادات   تصاعد   وبعد   للسامية،  معادية  عنيفة  مواقف  التطبيق  مقدمة  تضمنت 

  تعكس   المقدمة .  تصالحية  بمقدمة  استبدلهاو  المقدمة  إزالة  إلى  المجلس  سارع

  تحولت   التي.  القرضاوي  وشيخها  اإلخوان  لجماعة  للسامية،  المعادية  االنجرافات 

  ،الخصوص   وجه  على  الجماعة  مع  للتعامل  األوروبية  الحكومات   ماأ  معضلة  لىإ

 ، وكرامتها  المرأة  حقوق  من   تنال  التي  لإلخوان  العقائدية  بالمواقف  يتعلق  فيما

 . اآلخر واحترام مع ا  للعيش الغربية القيم مع تتعارض  التي الجماعة ورؤى

نع  الذي  ،القرضاوي  من  تعليقات   التطبيق  مقدمة  تضمنت   بريطانيا دخول  من  م 

  وتصرفوا   اإلسالم  على  عار  وصمة  أصبحوا  المسلمين"  إن   :قائال    ،2008  عام  منذ 

 .السرقة الصواب  من أنه قرروا الذين لليهود  مشابه نحو على

ا  ممنوع  ،القرضاوي  المتحدة  الواليات   ذلك   في  بما  أخرى  دول  دخول  من  أيض 

ا  وصف  ،وفرنسا  فرض   ،التاريخ  مر  على"]   :التالية   بالعبارات   الهولوكوست   أيض 

  قبل   من  األخيرة  العقوبة  تنفيذ   تم  فسادهم  على  سيعاقبونهم  أناس ا  اليهود   على  هللا

 [ .المؤمنين  يد   في  القادمة  المرة  تكون   هللا   شاء  إن  ،لهم  إلهي  عذاب   هذا  (..)  هتلر

  حتى   وقتلهم  أعدادهم  لعد "   هللا  اداعي  "  الخونة   المعتدين"  بـ  اليهود   وصف  كما

 ". آخرهم
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  فيما   واإلسبانية،  واإلنجليزية   العربية  :هي   أساسية،  لغات   3  بـ  التطبيق  ويتوفر

  أبرزها   أخرى  لغات   6  ستطلق   إن ها  تطويره   وراء  تقف  التي  المنظمة   تقول 

 متجرها   على  التطبيق  األمريكية  آبل  شركة  تضع   جوجل؛  خالف  وعلى.  أللمانيةا

 . 2019 أبريل في  صدوره منذ  اإللكتروني،

 المنصات   فشلت   أن  بعد   الوباء  خالل  عالية  مرتبة  Euro  Fatwa  تطبيق  احتل

 حذر.  للتطرف  بوابة  بمثابة  تكون  أن  إمكانية  من  الحكومة  لتحذيرات   االستجابة  في

 التي  والمنظمات   المنتج  يمثله  الذي  التهديد   من  أوروبا  أنحاء  جميع  يف  المسؤولون

 االستخبارات   وكالة  ،الدستور  لحماية  األلماني  االتحادي  المكتب   قال.  له  تروج

 عملية   في  لبنة  هو  التطبيق"  :العام  هذا  من  سابق  وقت  في  ،البالد   في  المحلية

  اإلغالق   عمليات   أثناء  المرات   آالف"  الكراهية "  تطبيق  تنزيل  أثار".  التطرف

  من   الخبراء  من  تحذيرات   القارة  أنحاء  جميع  في  Covid-19  لفيروس  المستمرة

 . والضعفاء الشباب  على  للتركيز الوباء سيستغلون المتطرفين أن

 دعمه   ذلك  في  بما  ،النطاق  واسعة  إدانات   القرضاوي  تصريحات   أثارت   وقد 

  لستة   النازية  ألمانيا  قتل  بأن  عاءواالد   اإلسرائيليين  لمهاجمة  انتحاريين  لمهاجمين

  الحركة   عضوية  لمانيةاأل  الداخلية  وزارة  تعتبر  ".اإلهي    عقاب ا"  كان  يهودي  ماليين

 المراجعة  قيد   المسلمين  اإلخوان  أنشطة  إبقاء  في  وتستمر  للتطرف  محتمل  كمؤشر

  الحركة   أيديولوجية  جوانب   أن  وجدت   والتي  ،2015  عام  في  استشارة  بعد 

  شركة   ومؤسس  مدير  ،موغال  ويقول  ".األساسية   قيمنا  مع  تتعارض "  وتكتيكاتها

Faith  Matters،  الفضاء   في  يدور  تطبيق  وجود   وإن  ،كارثة"  التطبيق  إن  

  نتعلم  ألم". "حدوثها  تنتظر كارثة  يعد   المتأثر  المسلم  الشباب   من  لتنزيله  اإللكتروني

ا  الثالثين  مدى  على  شيئ ا   في   ت خيط  والتطرف  الكراهية  بذور  أن  ،الماضية  عام 

 ."منازع  دون ت ركت  معلومات 

 Euro  Fatwa  تطبيق تداول من تحذيرات

 هذا  من"  األلمانية  الداخلية  االستخبارات "  الدستور  حماية  هيئة  وحذرت 

  وفتاوى   اديني    محتوى  يقدم  أنه  مؤكدة    لإلفتاء،  األوروبي  للمجلس  التابع  التطبيق

  التطبيق   منع  إلى "  جوليه  ناتالي "  رنسيةالف  النائبة   دعت   فيما  التطرف،  على  تحض 

  يوسف   اإلرهاب   مفتي  بقيادة  أطلقته  من  هي  اإلخوان  جماعة  أن  موضحة  ذاته،

 .فرنسا دخول من الممنوع القرضاوي

  Euro  تطبيق  تداول  حقيقة  واألوروبية  األلمانية  الصحف  من  عدد   انتقدت 

Fatwa  من  متاح  إنه  ؛  Google  Play   وApple's  App  Store،  عبر   يتم  

  التطبيق .  المسلمين  اإلخوان  جماعة  تنشره  الذي  المحتوى   مشاركة  التطبيق

  إن   :المصرية  اإلفتاء  دار  وقالت   القانونية  والمبادئ  األوروبية  القيم  مع  يتعارض 

  األوروبي   للمجلس  التابع "  فتوى  يورو"   تطبيق  حظر  تدرسان  وفرنسا  ألمانيا
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 دبلن،   اإليرلندية  العاصمة  في   كيكلونس  ومقره  اإلخوان  لجماعة   والمملوك  لإلفتاء،

 . القرضاوي يوسف  اإلخوان شيخ ويترأسه

 دار  قالت "  غوغل "  البحث   محرك  من "  فتوى   يورو"  حذف  أسباب   أهم   وحول 

  يوسف "   اإلخوان  لجماعة  الروحي  األب   رئاسة  في  تتمثل   إنها  المصرية  اإلفتاء

  من   الكثير  نفوس  في  الذعر  أثار  ما  وهو  لإلفتاء،  األوروبي   للمجلس"  القرضاوي

ا  تحمل  فتاوى  من  يصدره  لما  الغربيين،   ضيقة،   أهداف  ذات   وإيديولوجية  توجه 

 اإلفتاء  واستدلت .  المشترك  والعيش  والمواطنة  الوطن  مفهوم  عن  البعد  كل  وبعيدة

 الغرب   في  اإلسالموفوبيا  ظاهرة   ازدياد   في  ساهمت   التي  القرضاوي  فتاوى  ببعض 

  الغرب   في  اإلسالم  نشر"  إن  :قال  حيث   ين،المسلم  غير   بمعاداة  اإلسالم  واتهام

 اأمر    سيصبحان  المسيحية  وهزيمة   أوروبا  احتالل  وإن  المسلمين،  كل  على  واجب 

  يكفي   بما  اقوي    اإلسالم  يصبح   حتى  أوروبا،  داخل  اإلسالم  انتشار  مع  ممكن ا

 . بأكملها  القارة على للسيطرة

  على  يحتوي متجرها من تطبيق إزالة آبل شركة رفضت  االنتقادات، رغم لكن

 ينتهك"   المنتج  تجد   لم  إنها  قائلة  ،المسلمين  اإلخوان  لتنظيم  عنها   مبل غ  روابط

 .إرشاداتها

ا  اإلنترنت   صناعة  تلعب   أن  يمكن   عبر   التطرف  مكافحة  في  ارئيسي    دور 

  إن "  :األوروبية   المفوضية  في  مسؤولون  ويقول  .العنف  على  والتحريض   اإلنترنت 

  إلى   يؤدي  اإلنترنت   عبر  الكراهية  على  التحريض   أن   ىعل  متزايدة  أدلة  هناك

  الظاهرة   هذه  من  للحد   العمل  تكثيف  علينا  يجب .  باإلنترنت   اتصال  دون  العنف

  عبر   الكراهية  خطاب   معالجة  فإن  ،ذلك  ومع.  اإلنترنت   عبر  عليها  والقضاء

  حرية   فيه  تتوقف  الذي  للمكان  الواضح  التحديد   تتطلب   دقيقة  ممارسة  يعد   اإلنترنت 

  لكن   ،اإلنسان  حقوق  من  حق  هي  التعبير  حرية.  الكراهية  خطاب   يبدأ  وأين  التعبير

 العنف   على  يحرض   الذي  القانوني  غير  الكراهية  خطاب   يحمي  ال  الحق  هذا

 . "والكراهية 

 أوروبا  في السامية معاداة

 السنوات   في  السامية  معاداة  حوادث   في  ارتفاع ا  األوروبي  االتحاد   دول  شهدت 

 في   %(74)  بنسبة  مؤخرا  للسامية  المعاداة  زادت   اإلحصائيات   حسب وب.  األخيرة

 بزيادة   حادثة   ( 16,000)  إلى  زادت   ألمانيا  في  اليهود   ضد   واالعتداءات   فرنسا،

  نوفمبر   في  اتقرير    أوروبا  في  والتعاون  األمن  منظمة  نشرت .  %(10)  قدرها

  الكراهية   جرائم  من  ٪20  من  أكثر  شكلت  السامية  معادة  جرائم  أن  مفاده  2020

 السامية   معاداة  حوادث   بلغت   2019  عام  وفي.  األوروبي  التكتل  دول  في  المرتكبة

  ديسمبر   2  في  األوروبي  االتحاد   تبنى.  (6964)  إجمالي  من  (1704)  حوالي

  . أشكالها  بجميع"  السامية  معاداة  منع  على  بالعمل  يتعهد   إعالن  مشروع  2020
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  مجموعة   على  2018ديسمبر  6  في  األوروبي  االتحاد   دول  داخلية  وزراء  صادق

  ومؤسساتهم   لليهود   أفضل  لحماية  دعوا  كما  السامية،  معاداة  لمكافحة  التدابير  من

 . أوروبا في

  : لندن   في  مقرها  السامية  معاداة  ضد   المسلمين  رئيس  نسيبة  غانم  الدكتور  وقال

 مصدر   كان  القرضاوي  أن   حقيقة  إلى  غوغل  تنبيه  بمجرد   التطبيق  إزالة  تمت "

  هو،   كما  آخر  شيء  كل  تركوا  لكنهم  منه،  بإزالته   المطورون  قام  ثم   وراءه،  اإللهام

 في  راغبة  غير  إما  غوغل  أن  هذا  يظهر"  :نسيبة   وبي ن".  غوغل  تعيده  أن  قبل

. بذلك  القيام  على  قادرة  غير  ببساطة  أنها  أو  السامية،  ومعاداة  التطرف  ضد   العمل

 مرات  تنزيله ثم التطبيق ةإلعاد  أساسي بشكل غوغل التطبيقات  مطورو يخدع لكي

  وأبل   غوغل  على  كبيرة  مسؤولية  يضع  ذلك  فإن  أوروبا،  أنحاء  جميع  في  عديدة

 ". الفور على للعمل

 DMA الرقمية األسواق قانون

  الخاصة  األخبار  عناوين  أوروبا  في  األخيرة  الرقمية  اإلصالحات   تصدرت 

  قانون   لمزايا  ترويجال  معرض   في.  المشكالت   من  الكثير  تعاني  زالت   ما  لكنها  ،بها

  (DMA)  الرقمية  األسواق  وقانون  (DSA)  األوروبي  لالتحاد   الرقمية  الخدمات 

ا  اقتراحه  تم  الذي  دير  فون  أورسوال  األوروبية  المفوضية  رئيسة  أشادت   ،مؤخر 

 ".ولمجتمعنا الرقمية للسوق جديد  عمل إطار"  بوصول الين

  لمعالجة   صحيح  شكلب   التنظيمية  الحزمة  من  أي  تصميم  يتم  لم  ،ذلك  ومع

  على   ،الرئيسية  المنصات   قبل   من   الشرطة  انتهاكات   أو   الرقمية  الوسائط  مشاكل

 الممارسات   بعض   على  المنصات   تواجهها  قد   التي  الغرامات   ستكون   ،المثال  سبيل

  التي   الغرامة  مثل .  مغزى  ذي   رادع  بمثابة  تكون   أن   من  أصغر  للمنافسة   المناهضة 

 ضد   دوالر  مليارات   5  بقيمة  األمريكية  ليةالفيدرا  التجارة  لجنة  فرضتها

Facebook   ال  التي  ،األوروبي  االتحاد   عقوبات   فإن  ،الخصوصية  النتهاكات 

 لممارسة  أخرى  تكلفة  مجرد   ستصبح  ،للشركة  العالمية  اإليرادات   من  ٪10  تتجاوز

 . التجارية األعمال

 من  ىالمستو  هذا  فإن  ،غامض   بشكل  المعرفة"  القانوني  غير  المحتوى"  إزالة

 ، نشرها  في  يساعدون  التي  المضللة  المعلومات   سيل  يوقف  لن  المشدد   االعتدال

  على   المحتوى  من  جزء  مليار   100  من  أكثر  نشر  يتم .  قانوني  غير  ومعظمها

Facebook  جيشه   أو  خوارزمياته  أن  الواقعي  غير  من  يجعل  مما   ،يوم  كل  

  وهذا .  للمشاكل  المسببة  المواد   كل  يكبحوا  أن  يمكن  البشريين  المراقبين  من  الصغير

"  الفتوى "  وتطبيق  آبل  متجر  ضد   وروبيةاأل   المفوضية  هتعمل  نأ  ينبغي  ما

 .المتطرف

  التقييم



 - 280 - 

  شبكة  المسلمين  خواناإل   تنظيم  خص وباأل  السياسي  سالماإل  جماعات   تمتلك

  اإلخوان   شركات   وحصلت   بريطانيا،  في  والخيرية  هليةاأل   المنظمات   من

  تتحول   نأ  من  بريطانيا  تخوف  إلى  ذلك  ويرجع  ،نونيالقا   الوضع  على  ومؤسساتها

 . أمنها وتهديد   البريطانية المصالح لضرب  السري النشاط إلى الجماعة أنشطة

  تلك   من  عززت  بمرونة  اإلسالموية  الجماعات   مع البريطانية  السلطات   تتعامل

  السياسي   سالماإل  جماعات   ت ركت   ناحية  فمن  األمن،  لمستقبل  المربكة  الصورة

  قنوات   لها  أتاحت   متعددة  استثمارات   مع  كبير  بشكل  للتوسع  سالميةاإل  نظمات والم

  جهة   ومن  القرار،  صناعة  وساسة  اإلعالم  وسائل  عبر  لوجيتهاوأيد   عن  للترويج

  بجماعات   المرتبطة  بالبالد   النشطة   المشبوهة   المجموعات   من   الكثير   فهناك   أخرى

 . المسلمين كاإلخوان  وسطاأل الشرق في رهابيةإ

  لدفع   البرلمان  داخل  المبذولة  والجهود   اإلجراءات   من  سلسلة  بريطانيا  د تشه

 البالد،  في   له  التابعة  والمنظمات   اإلخوان  تنظيم  بحظر  قرار  اتخاذ   إلى  الحكومة

  التي   المخاطر  األمنية  والمعلومات   المتخصصة  اللجان  تقارير  أثبتت   بعدما  وذلك

  اإلرهاب   تخدم  سرية  جندةأ  ينتهج  الذي  التنظيم  هذا   جراء  من  البالد  تهدد 

 . والتطرف

 والجمعيات   السياسي  سالم اإل  لجماعات   يالمال  الدعم  مصادر  أصبحت   أن  بعد 

 . الخيرية

 أهداف  سياق  في  تعمل  التي  اإلسالمية،  والمراكز  الخيرية  الجمعيات   تزال  ال

  الحكومات   وتظل  عام،  بشكل   األوروبي  المجتمع  على   خطر  تمثل  إخوانية،

 هذه   نشاط  على  كاملة  رقابة  فرض   على  قادرة  غير  الراهنة  حظةالل  حتى  األوروبية

  القوانين   مناخ  باستغالل   ونشأت   قانوني  إطار  في  تعمل  ألنها  المؤسسات،

 . أوروبا في والحريات 

  أقرها   التي  التطرف،  لمكافحة   الشاملة  يةوروباأل  ة يستراتيجاال  ستسمح  وربما

 على   صرامة  أكثر  رقابة  بفرض   ،2020  عام  نهاية  في  األوروبي  االتحاد 

  ومراقبة   تمويلها،  مصادر  وتجفيف  عام،  بشكل  الخيرية  والمؤسسات   الجمعيات 

 قدرة  بمدى  مرهون  سيظل  األمر  لكن  قياداتها،  ومالحقة  المتطرف  خطابها

 ومتزامنة   شاملة  خطط  تنفيذ   على  واالستخباراتية  األمنية  واألجهزة  الحكومات 

 .المتطرف الفكر جذور واقتالع اإلرهابية،  العناصر لمالحقة

  بين   خاصة   األفكار  هذه   خطر  تجابه  وثقافة  وعي  نشر  على  العمل  ضرورة

 طوال   التنظيمات   لهذه  سهلة  فريسة  ألنهم  أوروبا   في  اإلسالمية  الجاليات   أبناء

 . ونفسية واقتصادية  إنسانية ألسباب  الوقت،

  مع   التعامل  في  عام  بشكل   األوروبية  الحكومات   ىلد   مشكلة  هناك  تزال  ال

  ترصد   الدول  من  العديد   زال   وما.  المتطرفة  والجماعات   السياسي  اإلسالم  لفم
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  قوائم   على  الجماعات   تلك  إدراج  دون.  القرار  اتخاذ   لحين  الملف  هذا  وتتابع

 .ناآل  حتى المتطرفة التنظيمات 

 انتقادات   والنمساوية  ة األلماني  الحكومة  سيما  ال  األوروبية  الحكومات   واجهت 

 والمراكز  والجمعيات   المتطرفة  للجماعات   التصدي  يف  التقصير  بسبب   حادة

  ما   االستخباراتية،  األجهزة  رصدتها  التي  المخاطر  رغم  بهم  المرتبطة  والمنظمات 

 . صارمة وتدابير إجراءات  باتخاذ   البلدين حكومات  دفع

 تشديد   وألمانيا  النمسا  أقرتها  التي  ءات اإلجرا  كذلك  التشريعات   القوانين  أتاحت 

 ال  بةقالمرا  عملية  وتسهل  المتطرفة  للجماعات   الحاضنة  لبيئات ا  على  العقوبات 

  هذه   في  نترنت اإل  شبكة  واستغالل  والتطرف  الكراهية  خطابات   بةقمرا  سيما

 . األغراض 

 النمسا   في  الحكومية  السلطات   تتخذ   أن  المقبلة  الفترة  خالل  المتوقع  من  بات 

 وفرض   الجماعات   تلك  تتبع  عبر.  التطرف  لمكافحة  اإلجراءات   من  امزيد    ألمانياو

 . بهم  ةالمتصل والجمعيات  المنظمات  على الحظر من مزيد 

  بذل  يفينبغ   ،األوروبية  الدولة  لدى   مكشوفة  سالموية اإل  الجماعات   نشطة أ  نإ

  منظمات   من  ذرعها أو  يالسياس   اإلسالم  جماعات   ضد   اإلجراءات   من  المزيد 

 التي  المتطرفة  اعات للجم  المالي   الدعم  لوقف   آليات   اعتماد   خالل  من  مدني،  مجتمع

  التابعة   والمؤسسات   النشاطات   على  ةالرقاب  وتشديد .  اإلخوان  تنظيم  يتصد رها  بات 

 .والجمعيات  الجماعات  لتلك

  حدود   إلى  األوروبي  االتحاد   وصل  فقد   ،الجهود   من   سنوات   من  الرغم  على

  ومنع   التطرف  لكبح  بأسره  المجتمع   تشمل  التي  الواسعة  بالجهود   يتعلق  فيما   هيكلية

 على   تحسم  لم  مناقشات   هناك  زالت   فما  ،األوروبي  االتحاد   داخل.  اإلرهابي  العنف

 في   واالندماج  الدين  وأ"  السياسي  اإلسالم"  دور  حول  األوروبي  االتحاد   مستوى

 . المجتمع

.  التأهيل  وإعادة  الوقاية  برامج  في  حوافز  خلق  االتحاد   عليه  يعمل  نأ  ينبغي  ما

 الكراهية،  وجرائم  الكراهية  خطاب   لمكافحة  نيةالقانو  األسس  توسيع  المفيد   ومن

  من   حيث   ،االتجاه  هذا  في  للعمل  ضغط ا  DSA  سيشكل  ،المتوسط  المدى  على و

 ، ذلك  ومع.  حاد   بشكل  الحذف  وأوامر  الحدود   عبر  خطارات اإل  تزيد   أن  المرجح

  غير   بشكل  تؤثر  أن  يمكن  اإلنترنت   على  الفضاء  لتنظيم  الخطوات   هذه  كل  فإن

 معظم   ت ظهر.  والسياسي  الديني   التطرف  من  مختلفة  أنواع  لىع  فقط   مباشر

  عبر   االتصاالت   أن  اإلرهابية  واألعمال  التطرف  عمليات   حول  البحثية  الدراسات 

ا  تلعب   اإلنترنت    واالجتماعية   الشخصية  العوامل   لكن  ،ومتزايد ا  امهم    دور 

 .حاسمة األقل على  تظل والسياسية

  محاربة   في  ثابتة  معايير  أوروبا  في  ناآل  لحد   توجد   ال  نهأ  األمر  يعقد   وما
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  الدولية،   والمواثيق  الصكوك  لىإ  يعود   جميعها  شك  بدون   لكن  الكراهية،  خطاب 

  المدنية   بالحقوق  الخاص   الدولي  العهد   نص   حيث   ؛المتحدة  مماأل  توصيات   برزهاأ

  يشكل   الدينية  أو  العنصرية  أو  القومية  للكراهية  استئناف  أي"  أن   على  والسياسية

 . القانون يحظره  أن يجب  العنف أو العداء أو التمييز على يض اتحر

  نفسه،  بالمصطلح  المحيطة  السياسية  والمناقشات   الغموض   من  الرغم  وعلى

  ، ناحية  من  :ةتكنولوجي  مشكلة  باعتبارها  أيض ا  الكراهية  خطاب   مناقشة  تمت   فقد 

" اخوارزمياته"  و  االجتماعي  التواصل  وسائل  منصات   ألن  مشكلة  يمثل  فهو

. المجتمع  في  الواسع   وانتشاره  متسامح  وغير   بغيض   تواصل   توليد   في  تساعد 

 بالرد   اإللكترونية  المنصات   يلزم  قانون ا  تتبنى  العالم  في   دولة  أول  ألمانيا  وكانت 

  غير   المحتوى  إزالة  طريق  عن  المستخدمين  قبل  من   المبررة  الشكاوى  على

 NetzDG  قانون  دخل.  وروي  مليون  50  إلى  تصل  غرامات   طائلة  تحت   ،القانوني

 من  المستخدم  اشتكى  إذا.  حاد   سياسي  نقاش  بعد   ،2017  أكتوبر  1  في  التنفيذ   حيز

 في  إزالته  األساسي  النظام  على  يجب   ،"واضح  بشكل  قانوني  غير"   محتوى

 . ساعة 24  غضون

 قانون  مشابه  فرنسي  قانون  لـ  إلهام  مصدر  بمثابة  NetzDG  قانون  وكان

  ، Loi  Avia  أو  ،اإلنترنت   على  الكراهية  على  ض يح   الذي  المحتوى  مكافحة

  اعتماد   تم.  KoPl-G  أو  ،االتصاالت   منصة  قانون  نمساوي  نظير   إلى  باإلضافة

 .2019  يوليو في Loi Avia قانون

  التي   ،(RAN)  بالتطرف  التوعية  شبكة  المفوضية  أطلقت   السياق  هذا  وفي

  والمجتمع   وميةوالحك  األكاديمية  األوساط  من  عضو  3200  من  أكثر  اآلن  تضم

 عبر الممارسات  وأفضل التجريبية  المشاريع تعزيز في الشبكة مهمة تتمثل. المدني

  توجيه   مجلس  إنشاء  تم  ،2019  عام  في.  الجديدة  األبحاث   نتائج  ونشر  الحدود 

  تتبنى .  بهم  الخاصة  الوقاية  سياسات   بشأن   األعضاء  للدول  المشورة  لتقديم  إضافي

  يتعلق   عندما  منسقة  وغير  متسقة  غير  مناهج  وروبياأل  االتحاد   في  األعضاء  الدول

 . باإلرهاب  المدانين مع بالتعامل األمر

  على   ويقدمها  الربحية،  عن  يبحث   -  Appleومتجر  نترنت اإل  محركات   إن

  ن أ   يعني  وهذا  واإلرهاب،  التطرف  ومحاربة  الكراهية  خطاب   محاربة  موضوعات 

  التطرف  لنشر  ومصدر  وسيلة  لىإ  تحول  آبل  متجر  ومنها  نترنت اإل  محركات 

  ينبغي   وهنا.  ادولي    واإلرهاب   التطرف  محاربة  بمعايير  يلتزم  ال  طالما  والكراهية،

 مع   يتعارض   كونه   التطبيق،  هذا  ضد   اموقف    اتخاذ   اتحديد    األوروبية  المفوضية  على

  بتوجيه   وذلك   السامية،  ومعاداة  رهاب واإل  التطرف  محاربة  في  أوروبا  له  تدعو  ما

  نترنت اإل  ومحركات   فيسبوك  وأ  كوجل  محرك  مع  فعلتها   كما  اليةالم  الغرامات 

 . خرىاأل
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  -  دبلن  في  سسأت  قد   ،(ECFR)  والبحوث   لإلفتاء  األوروبي  المجلس  إن

 وظروف   شروط  وضمن  القرضاوي،   اإلخوان  شيخ  قبل   من  1997  عام  يرلنداإ

  التطرف   محاربة   في  تحديات   من  والعالم  أوروبا  تشهده  عما   اتمام    مختلفة

  وما   طيافها،أ  بكل  السياسي  واإلسالم  اإلخوان  جماعات   ضمنها  ومن  رهاب،واإل

  المجلس،   تسجيل  سجل  مراجعة  أوروبا،  دول  وأ  األوروبية  المفوضية  على  ينبغي

 يجب   وهنا.  عليه  يشرف   من  وتاريخ  سيرة  وعن   المجلس  هذا  هيكلية  عن  والكشف

  جيدة   دراية   لىع  المجلس  -  المسلمين  اإلخوان  جماعة  ن أ  الحسبان،  في  خذ األ

  السلطات   لىإ  اتحدي    يمثل  ما  وهذا  عليها،  االلتفاف  وكيف   األوروبية  بالقوانين

  تقف   التي  شخاص واأل  سسات ؤالم  بين  داريةإ  عالقات   يجاد إب   التنفيذية  األوروبية

 .خلفها

 يجعل   ربما"  األوروبي  المجلس  إن"  المجلس  اسم  لىإ  اإلخوان  اختيار  إن

  شبه   و أ  األوروبي  باالتحاد   عالقة  له  مجلس  ربما  نهأب  ن يعتقدو   المسلمين   من  الكثير

  بات   لذا  دراية،  دون  الفتاوى،  واعتماد   الموقع  زيارة  لىإ  الكثير  يدفع  حكومي،

  عالم اإل   وسائل و   المنتديات   خالل  من   عالمية إ   توعية  هناك  تكون  نأ  اضروري  

 .المجلس هذا  حقيقة عن للكشف

  ومشايخ   بمراكز  مرتبطة  تكون  رنت نتاإل  على  إسالمية  فتوى   مراكز  عتماد ا  -

  أوروبا   في  المسلمة  الجاليات   لىإ  بديلة  لتكون  األزهر،  مشيخة  برزهاأ  سالميةإ

 .الضرورة عند  لها بالعودة والغرب 
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 والبرامج   السياسات تقييم - أوروبا  في االندماج
 

 والتداعيات الدالالت النمسا، في"  اإلسالم خريطة" - أوروبا في االندماج

 ،النمساوي  المجتمع  في  والعرب   المسلمين  المهاجرين  اندماج  قضية  املف    بات 

  هجوم   بعد   سيما  ال  ،المتطرف  اليمين  حركات   تغذي  التي  الشائكة  الملفات   إحدى

  النمساوية   الحكومة  وضعتها  التي"  اإلسالم   خريطة"  أثارت   كما.  2020  العام  فيينا

 الطبقات   داخل  اكبير    اقسام  ان  الخريطة  وخلقت   ،النمسا  في  المسلمين  حفيظة

 والتماسك  لالندماج  تهديد   من  يشكله  قد   لما  النمسا،  في  والمجتمعية  السياسية

 . المجتمعي

 النمسا  في المسلمة الجالية
 من  يقارب   ما  يأ  السكان  عدد   من  %(8)  النمسا  في  اإلسالمي  الدين  يعتنق

 المعدالت   لىأع  من  وهو  النمسا   يقطنون  مليون  (8.9)  أصل  من  نسمة  ألف  (800)

 عدد   أن  إلى  2016  يناير  10  في  اإلحصائيات   تشير.  األوروبي  االتحاد   دول  في

  1971  عام  ففي   .اعام    45  خالل  مرة  (31)  من  أكثر  ازداد   النمسا  في  المسلمين

  عام   في  المؤشر  وبلغ  فقط،  شخص   ألف  (22)  النمسا  في  المسلمين  عدد   كان

 .شخص  ألف (700) ،2016

 اوي النمس االندماج صندوق
 المعلومات   تقدم والتي النمسا  أنحاء  في  الواقعة  االندماج  مراكز  الصندوق  يدير

  وشؤون   األوروبية  للشؤون  االتحادية  للوزارة  اشريك    يعد .  االستشارية  والخدمات 

  عن   المسؤولة  الجهات   من  العديد   مع  جنب   إلى  اجنب    الخارجية   والشؤون  االندماج

  على   نشاطه  النمساوي  االندماج  ندوقص  يركز.  النمسا  في  والهجرة  االندماج

  الثالثة   البلدان  ورعايا  المؤقتة  الحماية  من  والمستفيدين  بهم  المعترف  الالجئين 

 االتصال   وجهات   والمنظمات   المؤسسات و  مهاجرة  أصول  من  األشخاص و

 . النمساوي المجتمعو والتعليم االجتماعية والشؤون االندماج مجال في الرئيسية

  عملية   نجاح  لضمان  اللغة  في  دورات   النمساوي   اجاالندم  صندوق   يقدم

 المعلومات   تكنولوجيا  في  ودورات   األكاديمية  بالمؤهالت   ولالعتراف  االندماج

 لكبار   اللغة  في  دورات   أو  كالتمريض   محددة  مهنية  مجاالت   في  دراسية  وصفوف

  لتلبية   الخدمة  هذه  وتسعى.  والصحة  والمجتمع  الدين  مجاالت   في  المتحدثين

 وفي  العمل،  وفي  التعليم،  في  نجاحهم  فرص   تعزيز  أجل  من  المهاجرين  ت احتياجا

  تتوافر .  للدورات   وحديثة  متخصصة  أشكال  توفير  خالل  من  المهنية  حياتهم

  عن   معلومات   جانب   إلى  ومواعيدها   الدورات   أشكال  حول  شخصية  معلومات 

 . النمساوي االندماج لصندوق التابعة الترحيب  مكاتب  خالل من التسجيل
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 واالندماج   المجتمعي التماسك على للحفاظ ودجه
  توثيق   مركز  غرار  على  :المجتمعي  التماسك  على  للحفاظ  مراكز  تأسيس

  يناير   13  في  النمساوية   االندماج  وزيرة"  راب   سوزان"  أعلنت   المتطرف  اليمين 

  األولية   الميزانية  تقدر  السياسي  اإلسالم  توثيق  مركز  تأسيس  في  البدء  2021

  اإلخوان   تنظيم  مراقبة  مهامه  أهم  من.  يورو  ألف  (500)  بقيمة  للمركز

  والتنظيمات   النمسا  في  االجتماعي   التواصل  ومنصات   والمساجد   والمؤسسات 

  والتماسك   االندماج  على  التنظيم   خطورة  من  المركز  وحذر.  لتركيا  الموالية

 .النمساوي المجتمع في شرخ سبب  أنه التنظيم ووصف النمسا، في المجتمعي

 وطنية   عمل  خطة  النمساوية  الحكومة  وضعت   :لالندماج   وطنية  عمل  خطة

  ذوي   للسكان  االجتماعي  اإلدماج  تعزيز أو  دمج  خالل  من   2010 عام منذ   لالندماج

  مع   بالتعاون  ،االتحادية  الداخلية  وزارة  قبل  من  تصميمه  تم  ،المهاجرة  األصول

 كاءوالشر  المحلية  والسلطات   الصلة  ذات   األخرى  الوزارات   تضم  مجموعة

  اللغة  على  العمل  خطة  تركز.  المدني  المجتمع  ومنظمات   والعلماء  االجتماعيين

 ، الثقافات   بين  والحوار  ،والقيم   القانون   وسيادة  ،والتوظيف  والعمل  ،والتعليم

 . اإلسكان وكذلك ،والترفيه  والرياضة ،االجتماعية والقضايا والصحة

  طالبي   2019  ايوم  13  في   السفلى  النمسا  والية   ألزمت   :العشر  الوصايا

  اللغة   تعلم  الوصايا  في  جاء  ما  أهم  من.  للهجرة  وصايا  (10)  على  بالتوقيع  اللجوء

 دورات "و   االندماج   مشاريع  بحضور  االلتزام.  األديان  حرية  واحترام   األلمانية

 ". للنمسا االمتنان" إلى باإلضافة  النمساوية والثقافة المجتمعية القيم لمعرفة" القيم 

  28  في  النمساوية  الحكومة"  الترحيل  بدل  المهني  التدريب "  مبادرة  طالبت 

  الخبيرة   العاملة  األيدي  في  النقص   سد   في  الالجئين  من  االستفادة  2019  يناير

".  2+ 3"   األلماني  للنموذج  ااتباع    مهني  بتدريب   يقومون  عندما  ترحيلهم  ووقف

 هم حاجت  وعن  شركاتهم  في  اللجوء  طالبي  اندماج  عن  الشركات   أصحاب   وتحد ث 

 . الخبيرة العاملة األيدي من للمزيد 

 عنوان  تحمل  مبادرة  إيطاليا   مع  بالتعاون  النمسا  أطلقت   :"أنتيجرا"  مبادرة

 من   االندماج  تعزيز  المبادرة  أهداف  ومن.  2019  أغسطس  26  في"  أنتيجرا"

  المتواجدين   اللجوء  وطالبي  الالجئين  لمساعدة  مبتكرة  بطريقة  حلول  إيجاد   خالل

  التحديات   ومواجهة  عمل،  فرص   إيجاد   على  البلدين  بين  حدوديةال  المناطق  في

 . والثقافية والسياسية واالقتصادية االجتماعية

  5  في  النمساوية  السلطات   دعت   :االندماج  عملية  في  المساجد  دور  تعزيز

 مكتب   وطالبت ".  الجديد   اإلسالم "  قانون  بأحكام  المساجد   التزام  2017  أكتوبر

 مراقبة  من  يتمكن  حتى  الموظفين  من  بالمزيد   النمساوية  يةللمستشار  التابع  األديان

  دقيق   بشكل  القانون   هذا  تطبق  كانت   إذا  ما  ومعرفة  اإلسالمية  والمراكز  المساجد 
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 . االندماج عملية  في دورها تعزيز من المساجد  لتمكين

 االندماج  على ثيرهاأوت النمسا في اإلسالم خريطة
  المساجد   مواقع  لتحديد "  ماإلسال   خريطة"  النمساوية  الحكومة  وضعت 

  مسجد   (600)   من  أكثر  ومواقع  أسماء  الخريطة  وحددت .  اإلسالمية  والمؤسسات 

  في  المسلمين  رفض   من  موجة  المحتملة،  وروابطهم  ومسؤولين  وجمعية  ومؤسسة

 الحكومة   أن  إلى  وأشارت   الخريطة  اإلسالمية"  IGGÖ"  جمعية  وانتقدت .  البالد 

  بأنهم   النمسا   في  يعيشون  الذين  المسلمين  جميع  وصم  في   نيتها  أظهرت   النمساوية

 . محتمل خطر

  ليس "  الخريطة  من  الغرض   أن  على  االندماج  وزيرة"  راب   سوزان"  شددت 

 العقائد   مواجهة"  هدفها  نما إو  ،"الشك  موضع  في  عام   بشكل  المسلمين  وضع

 هناك  نإ  : وأضافت   الشفافية،  تحقيق  في  تسهم   الخريطة  إن   ،"الدين   وليس  السياسية 

  أو   للنساء  معادية  مواقف  أو   آراء  هناك  أن  إلى  وأشارت   ،طرحها  يجب   مهمة  لةأسئ

 . األحيان بعض  في تطرأ لالندماج، مناهضة أو بالعنصرية،  تتسم أو للسامية،

  أن   الخضر  الحزب   في  االندماج   شؤون  في  المتحدثة"  النجاشي  فائقة"  اعتبرت 

 هو   واإلسالمويين   نالمسلمي  بين  يخلط  الذي  المشروع  وأن"  مجد   غير "   المشروع

 . تعبيرها حسب  االندماج، سياسة  عليه تبدو أن يجب  ما عكس

 االندماج  على وتأثيره النمسا في المتطرف اليمين
  وزير "  كيكل  هربرت "  النمسا  في  المتطرف  اليميني"  الحرية "  حزب   اختار

  وراء "  هربرت   هربرت "  كان .  2021  يونيو  7  في  للحزب   ازعيم    السابق  الداخلية

 مناهضة   وصور    خطابات   خالل  من  النمسا  في   المسلمين  استهدفت   عائيةد   حمالت 

"  الهوية  حركة"  كـ  متطرفة  يمينية  لحركات   ودعمه  إشادته  إلى  باإلضافة.  لإلسالم

 .السياسية ونظيراتها

  ضد   تحريضية  الفتات   لصق  في   النمسا  في  متطرفة  يمينية  حركة  تورطت 

" مايدلينج "  ومنطقتي"  ينافي "  العاصمة  في  المساجد   من  عدد   على  المسلمين

  2021  يونيو  3  لها  تقرير  في   النمساوية  األمنية  األجهزة  وكشفت ".  ليبولدشتادت "و

  اليمينية "  الهوية"  حركة  مصدرها  المسلمين  ضد   التحريضية  الالفتات   أن

  اإلسالم   معاداة  نسب   أن  إلى  2019  فبراير  يف  دراسة  خلصت   قد   وكانت .  المتطرفة

  كبار   بعض   أن  الدراسة  وأضافت .  ملحوظ  بشكل  ا ارتفاع    شهدت   النمسا  في

  خطابات   ضمنت ت   وحادثة،  سياسية  حملة  (20)  في  اشاركو  النمساويين  السياسيين

 . 2018 عام خالل النمسا في المسلمين ضد  وعنصرية إقصائية محتويات  دعائية

 والمعوقات الحماية أليات - بلجيكا في االندماج

  ال   األوروبية  المجتمعات   داخل  تمعيالمج  والتعايش  االندماج  عملية  تعتبر

. منها  اكبير    اجزء    األوروبية  الدول  تتحمل  مشتركة  مسؤولية   هي  بلجيكا،  سيما
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 المجاالت   شتى  في  الجميع  مشاركة  لتتيح  اجهود    البلجيكية   السلطات   وتبذل

 تشكك   ما  ولطالما.  عنصرية  أو  تمييز  دون  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية

  مع   المسلمة  الجاليات   خاصة   األجانب "  مالئمة"  في  يةالشعبو   األحزاب 

  بعض   وهناك  ،نعزاليةاال  مشاعر  تأجيج  في  يساهم  ما   الغربية،  الديموقراطيات 

  النسيج   بتماسك  يضر  باتجاه  أوروبا  في  األوضاع  يستغلون  اإلسالموية  الجماعات 

 .مواز مجتمع وخلق المجتمعي

 كا يبلج في المسلمة الجالية

 مختلف  المسلمون  ويشكل  ،ألف  (800)  بلجيكا  في  ينالمسلم  عدد   يناهز

  البلقان   من  أخرى  جنسيات   عن  فضال    ،تركيا  ومن  المغرب   من  وأغلبهم  الجاليات 

 الجامعات   بعض   أحصتها  التي  العلمية  لدراسات   اوفق    ذلك،  وغير  آسيا  ودول

 .2018  العام في غان  وجامعة الحرة بروكسل كجامعة البلجيكية
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  بلجيكا في االندماج جهود

ب   :االندماج  دورات  بهدف  بلجيكا،  مناطق  بعض   إلى  الوافدين  على  يتوج 

  إحدى   تعل م  تشمل  التي  االندماج  دروس  متابعة  الجنسية،  على  والحصول  اإلقامة

د   واأللمانية(،  والفرنسية  )الهولندية   الوطنية  اللغات    حول   بمعلومات   والتزو 

  عام   ومنذ .  والمهني  االجتماعي  مل التكا  وتعزيز  واألوروبي،  البلجيكي  المجتمعَين

ب  2020   وتقل   اعام    (18) عن أعمارهم وتزيد  بلجيكا، في يقيمون الذين على يتوج 

  ساري   إقامة  وتصريح  أعوام  (3)   عن  تقل  لمد ة  إقامة  بطاقة  ويحملون  (،65)  عن

 تشرف  التي  التدريب   دورات   إحدى  إلى  االلتحاق  أشهر،  (3)  من  ألكثر  المفعول

 .مدنية منظمات  عليها

   واالندماج الحماية لياتآ

 الوصول  تتيح  التي"  الحماية  آليات   من  عدد ا"  بلجيكا  في   الخدمات   مقدمو  أنشأ 

 كانوا   إذا  عما  النظر  بغض   -أساسي  بشكل  والتعليم  الصحية  ايةالرع  إلى  الالجئين

.  بلدانهم  إلى  ترحيلهم  أو  عنهم  اإلبالغ  يتم  أن  من  القلق  دون  -  البلد   داخل  مسجلين

  31  في"  ECRI"  والتعصب   العنصرية  لمكافحة  األوروبية  مفوضية  تقرير  أفاد و

 مشاركة  من  االجتماعية  الخدمات   مقدمي  تمنع  اآلليات   هذه  أن  2020  مارس

  بدون   موجودين  يكونون  قد   مهاجرين  أي  بشأن  البلجيكية  السلطات   مع   البيانات 

 . البلجيكية األراضي داخل ثبوتية أوراق

   تمهااأل اندماج مشروع

 تطوير  على  األمهات   2020  مارس  1  في  البلجيكية"  غينت "   مدينة  ساعدت 

 األوروبي   الصندوق  من  بتمويل  المجتمع،  في  اندماجهن  وتسهيل  المهنية  حياتهن

  من   األمهات،  تدريب   يتم".  بودوان"  الملك  مؤسسة  وتديره  األطفال  فقر  لمكافحة

 خارج   من  األمهات   من  العديد   يأتي.  الحضانة  في  كممرضات   مجان ا  السن،  صغار

 . اإلدارية إجراءاتهن تسهيل في سيما ال  البجيكيون الموظفون  ويرافقهن  بلجيكا،

  وبنات   ألبناء  ويسمح  إضافية  عمالة  حضانة   دور  االندماج   مشروع  ويوفر

  نهاية   في  عامين  وبعد .  آخرين   أطفال  مع  باالختالط  المشروع  في  المشاركات 

  يغطي .  آخر  مكان  في  أو  ذاتها   الحضانة  ضمن   عمل،  عقد   توقيع   يتم   قد   التدريب 

.  طفل  (1200)  حوالي  تستقبل  إذ "  غينت "   في  حضانة  (32)  االندماج  مشروع

 . اإلحصائيات  سب ح أما (14)  حوالي التدريبات  وأكملت 

  مولنبيك  في  االندماج مشاريع

  مالين "  في  سيما  ال  البلجيكية  المدن  من  العديد   في  االندماج  مشاريع  تعددت  

  من   أكثر  يوجد   حيث   ؛أخرى  مناطق  في  به  يحتذى  انموذج    تعد   التي"  ومولينبيك

 االندماج   مشاريع  وتهدف  ،ا نسبي    الصغيرة  المحلية   المنطقة  في  تقيم  جنسية  (100)

"   االندماج  مشاريع  أبرز  ومن.  الالجئين  مساعدة  إلى  بالفلمنكية  الناطقة  المنطقة  في
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 في  المشروع  ذلك  إنشاء  تم"  ةالتجاري  األعمال  أنشاء  من   الالجئين  تمكين  مشروع

  المشروع   حصل.  2020  يونيو   حتى  امستمر    كان  أنه  التقديرات   وتشير  2016  عام 

  المشروع   ويتيح.  بالمعلومات   الجئ  (3500)  إلمداد   يورو  مليون  (25. 2)  على

  األعمال   بدء  كيفية  حول  ومفصل  واضح  بشكل  معلومات   على  الحصول  جئينالل

  الخاصة  التجارية  أعمالهم   إنشاء   من  الالجئين  من   ( 600)   تمكين  تم  وقد .  التجارية

  الصندوق   من  بتمويل"  وغنت   أنتويرب "  مقاطعتي  في  مماثل  مشروع  وانطلق.  بهم

 ". آخر اإيجابي   انموذج   والعمل الالجئين" بعنوان  األوروبي االجتماعي

 ميكلين   في  االندماج مشروع

  ( 90.00)  نهاسكا  عدد   يبلغ"  فالندرز"  ناحية  في"  ميكلين"  مدينة  تقع

  ناجحة   استراتيجية  المدينة  عمدة  وضع.  مختلفة  جنسية  (130)   من  ينحدرون

  تم   الذي  التعايش  برنامج  وساهم .  للمهاجرين  واالندماج  المجتمعي  التعايش  لتعزيز

  بين   ما  المتبادلين  واالحترام  الثقة  أسباب   من  وزاد   االندماج  قيم  تعزيز  في  وضعه

  رئيس   أفضل  بجائزة"  سومرز  بارت "  المدينة  عمدة  حينها  وفاز.  المدينة  سكان

 .السنوات  خالل واستقبالهم  بالالجئين  الترحيب  في إنجازاته عن 2016  لعام بلدية

   االندماج أمام معوقات

  مجموعة   إلى  ،2019يونيو   في  واإلحصاء  والتخطيط  التقييم  معهد   تقرير  أشار

  الموارد   نقص   في  ات المعوق  وتتمثل.  بلجيكا  في  االندماج  تعيق  التي  المشكالت   من

  طبيعة   وبين  المعني ة  الفاعلة  الجهات   مختلف  بين  والتباين  الخدمات،  بعض   في

  بالوافدين   الخاصة  الدورات   لتلك  الحاد   النقد   توجيه  وتم.  المختلفة  التدريبية  الدورات 

  الملفات   من  مجموعة  إلى  االنتباه   التقرير  ولفت   ،2016  عام  في  إطالقها  تم  التي

  بلجيكا   في  متعددة  مناطق  في   وأهميتها  الدورات   تلك  إلزامية  من  مفبالرغ   الشائكة،

 تلب ي  ال  االندماج  دورات   زالت   وما  الدورات،  بتلك  بتعريف  غياب   هناك  يزال  ال

 . اجزئي   إال هؤالء احتياجات 

  معاناة   عن  2020  أكتوبر  9  في  العمل  سوق  في  االندماج  مؤشرات   كشفت 

  الدراسات  معهد   دراسة  وحسب .  لجيكابب  المغاربة  المهاجرين  من  واسعة   فئات 

  بـ   ببلجيكا  المتواجدين  العمل  عن  العاطلين  المغاربة  نسبة  تقدر  األوروبية،

  عنصري   لتمييز  تعرضهم   عن   ،عمال    يمتلكون  الذين  المغاربة   وعبر.  %(6. 32)

 .(%8. 62) بـ نسبتهم وقدرت   دينية، ألسباب 

  البحوث   معهد "  لـ  ميالعل  الفريق  ضمن  المساعد   الباحث "  باثهوم  رشيد "  أكد 

  من   تعد   بلجيكا"  أن  2020  أكتوبر  9  في  البلجيكي"  الهجرة  بشأن  والعمل  والتدريب 

  األصول   يذو  خاصة  المهاجرون،  فيها  يعاني  التي  األوروبية  البلدان  أكثر

  رسمية   أرقام"  -  تعبيره  حسب   -  تثبته  ما   وهو".  واضحة  عنصرية   من  المغاربية،

 وتؤكد   الخطر  ناقوس  عبرها  تدق  األوروبي،  اد االتح  لمؤسسات   متكررة  وتقارير
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  ضمن   مهاجرة،  أصول  من  البلجيكيين  لجعل  فعلية  تدابير   اتخاذ   ضرورة  على

 ". بجانبه  وليس الركب 

  البلجيكية   السلطات   والتعصب   العنصرية  لمناهضة  األوروبية  المفوضية  حثت 

  لثقافي ا  التنوع  وتعزيز  البلجيكية  االندماج  خطط  توسيع  على  2020  مارس  31  في

  الرسمية   اللغات   تعلم  على  بالتركيز  فقط  االكتفاء  وعدم   التمييز  العنصرية  من  والحد 

  تغريم   إلى  تهدف  التي  البلجيكية  المساعي   وانتقدت .  االندماج   وتشجيع  بلجيكا  في

  لتعزيز   لهم  الحوافز  وتقديم  تشجيعهم  على  العمل  من   بدال    ومعاقبتهم  الناس

 . االندماج

 بلجيكا  في المتطرف مينوالي السياسي اإلسالم

  تتعلق   أمور  بسبب "  فرنسا  في  لإلسالموفوبيا   المناهض   التجمع"  منظمة   حل   تم

  أخرى   مرة  المنظمة  عاودت   الحل  بعد   الجمهورية،   قيم   ومعاداة  الكراهية  بنشر

 المناهض   التجمع"  هو  جديد   اسم  تحت   2021  فبراير  في  بروكسل  من  للظهور

 أذرع  حد أ"  لإلسالموفوبيا  المناهض   التجمع"  ويعتبر  ، "أوروبا  في  لإلسالموفوبيا

 األوروبية  الحكومات   سياسات   المنظمة  تصف  ما  ا وغالب  .  المسلمين  اإلخوان  تنظيم

 والذي   ،األوروبية  للمجتمعات   موازي  مجتمع  إنشاء  لمحاولة  لإلسالم  بالمعادية 

 . المجتمعي والتعايش االندماج عوائق  من يعتبر

  نوفمبر   27  في  العنصرية  لمكافحة  ونياأ  زمرك  مديرة"  كيتسمان  يلسا"  نوهت 

 في  المسلمين  تجاه  سيما  ال   األقليات   تجاه  الكراهية  خطاب   تصاعد   إلى  2019

  أو   سكن  على  العثور  في  صعوبات   يواجهون  أصبحوا  الذين  أوروبا  وباقي  بلجيكا

  المجتمع   غيرت   2016  بروكسل  البلجيكية  العاصمة  تفجيرات   نإ   :وأضافت .  عمل

  كانوا   المسلمين  نإ.  األقليات   ضد   الكراهية  جرائم  تزايد   في  ت وأسهم  البلجيكي

 إلى   الذهاب   يرفضون  كانوا  التالميذ   نإ  :وأضافت   الهجمات،  بعد   اتضرر    األكثر

 النساء  تسلم  ولم".  إرهابيون"  بأنهم  لهم  المعلمين  تلميحات   بسبب   المدارس

 بسبب   لمدارسا  ارتياد   من  الفتيات   ومنعت  الشوارع،  في  االعتداءات   من   المحجبات 

 .الحجاب 

 البرامجو السياسات تقييم - هولندا في االندماج

 بمئات  الهجرة بأزمة  والنمسا وألمانيا المجر مع بالمقارنة كثيرا هولندا تتأثر لم

  ذلك   مع  يعد   لم  البلد   هذا  لكن  الصراعات،  مناطق  من  الفارين   الالجئين  من  اآلالف

 وقد   هذا.  ملجأ  عن  ابحث    إليه   قادمينال  المهاجرين  عدد   تزايد   مواكبة  على  اقادر  

  المخصصة   أوروبا  في  المخيمات   أكبر  أحد   بناء  في  الهولندية  السلطات   شرعت 

 وصف   الذي  المشروع  ويقع  بالدهم،  من  الفارين  السوريين  الالجئين  الستقبال

 .األلمانية الحدود قرب  غابة داخل باإلنساني،  اأيض   لكن بالمتواضع

  بعض   من  يطلب   قد   لهولندا،  الجديدة  السياسات و  االندماج  مسألة  في  أما
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  من   أعلى  مستوى  تعلم  ااعتبار    هولندا  إلى  يصلون  الذين  اللجوء  وطالبي  المهاجرين 

  دورات   مع  جنب   إلى  اجنب    طوعية  خدمة  أو  وظيفة  على  والحصول  الهولندية  اللغة

  الشؤون   وزير  قدمه   جديد   القتراح  اوفق    أكبر،  بسرعة  االندماج  أجل  من  اللغة

 كولميس  ووتر  والتوظيف االجتماعية

 هولندا في المسلمة الجالية

 وجود   عن  األرقام  وتتحدث   هولندا،  في  أجنبية  أقلية   أكبر  المسلمون  يشكل

  بحسب .  والتركية  المغربية  أصول  من  منهم  % 70  البالد،  في  مسلم  مليون  حوالي

  % 8  إلى  6 بين  ما  يشكلون المسلمين  فإن  الهولندي  المركزي  اإلحصاء  جهاز  أرقام

 هولندا   مسلمي  مقدمة  في  المغاربة   المهاجرون  ويأتي  .البالد   سكان  مجموع  من

 .قليل بفارق األتراك يليهم شخص، ألف 350 إلى ألف 300 بين  ما يتراوح بعدد 

 هولندا إلى اللجوءو الهجرة طلبات ارتفاع

  VWN  الهولندي ة"  الالجئين  أجل   من  العمل"  لمنظمة  السنوي  التقرير  كشف

  COA  وال  IND  ال  أرقام  إلى  معلوماته  استندت   والذي   2019يوليو  29  في

  Vluchtelingen  in  getallen"  عنوان   وحمل  دولية  إنسانية  ومنظمات 

  عام   هولندا  في  لجوء  طلبات   قد موا  الذين  الالجئين  عدد   ارتفع  حيث ".  2019

  وقد .  14716  يتجاوز  ال  2017  عام  العدد   كان  فيما.  الجئ  353. 20إلى  2018

  طلب   2.956  مع  هذه  اللجوء  طلبات   قد مت   التي   الجنسيات   الئحة  السوريون  د رتص

 . طلب  1.301  مع واألتراك طلب  1869 مع  اإليرانيون وتالهم. لجوء

 وتالهم.  %   89,7  لجوئهم  طلبات   قبول  تم    الذين  اليمنيين  نسبة  وبلغت 

 ن القاصري   الالجئين  أعداد .  % 72,6  بنسبة  واألتراك  % 75,9  بنسبة  السوريون

  سبقه   الذي  العام  عن  اأيض    ارتفعت   2018  عام  هولندا  في   لجوء  طلبات   قد موا  الذين

 . وأفغانستان أرتيريا سوريا، من معظمهم. قاصر الجئ 1.225 ال إلى ووصلت 

  ا قاصر    630  الدائمة  اإلقامة   يمنح  اثنائي  است  اقرار    الهولندية  الحكومة  أصدرت 

فضت   قد   لجوئهم  طلبات   كانت    فيما   كانوا  القاصرين  اللجوء  البيط  أن  ورغم.  ر 

  ولو   حتى  الحماية   على   الحصول  يمكنهم  وكان  خاصة،  بحقوق  يتمتعون  اأيض    سبق

 كانت   الرفض   رغم  الحماية  منحهم  طشرو  أن  إال  لجوئهم،  طلبات   رفضت 

 . الليبرالية واليسارية المسيحية األحزاب  نظر  وجهة من ،"مشددة"

 هولندا  في ندماجلال وليةاأل اتالمتطلب.. الجدد الالجئونو المهاجرون

 وقت   أسرع  في  عمل  على  العثور  الجدد   الوافدين  من  الهولندية  الحكومة  تريد 

 مسارات   3  الهولندية  الحكومة  وتقترح.  الوقت   نفس  في  الهولندية  اللغة  وتعلم  ممكن

 : المدني للتكامل جديدة

 وهذا.  راألج  مدفوع  غير  أو  األجر  مدفوع  بعمل  والقيام  اللغة  لتعلم  مسار  -

  والقيام   أقصى  كحد   سنوات   3  غضون  في  الهولندية  اللغة  تعلم  للوافدين  سيسمح
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 . الوقت  نفس في طوعي أو األجر مدفوع بعمل

 وقت  أسرع  في  المؤهالت   على  الحصول  من  يتمكنوا  حتى  للشباب،  مسار  -

 . ممكن

  غير   لألشخاص   االجتماعية   الذات   على  االعتماد   إلى  يهدف  خاص   مسار  -

 .اآلخرين  اتباع لىع القادرين

  بصياغة   الهولندية  الحكومة  تقوم  ممكنة،  التغييرات   هذه  جعل  أجل  ومن

 .المدني للتكامل جديد  نظام بشأن قانون مشروع

 هولندا إلى الوافدة الجاليات تنظيم تشريعاتو  قوانين

 التشريعي   القانون  هو  2000  لعام  األجانب   قانون  :األجانب  قانون •

  من   األجانب   قانون  وينفذ .  وواجباتهم   األجانب   وحقوق  يح بالتصار   المتعلق  الرئيسي

 . للتنفيذ  التوجيهية والمبادئ  واألنظمة المراسيم خالل

 ويحدد .  اللجوء  بشأن  بذاته  قائم  تشريع  هولندا  لدى   وليس  :اللجوء  قانون •

 . اللجوء طالبي  استقبال وشروط اللجوء إجراءات  اأيض   األجانب  قانون

  التنفيذ   حيز  الهولندي  االندماج  لقانون  األخير  لالتعدي  دخل  :التكامل  قانون •

 على   التوقيع  المهاجرين  جميع  على  يجب   أنه  على  وينص .  2017أكتوبر  1  في

 .االندماج امتحان من كجزء الهولندية القيم بدعم تعهد 

 يناير   1  في  النفاذ   حيز  الهولندية  الجنسية  قانون  دخل  :الجنسية  قانون •

 1  تعديل  أدخل.  1892  لعام  الهولندي  االحتاللو  الجنسية  قانون  محل  ليحل  1985

  مفتوح   وسهل  سريع  إجراء  اختياري؛  ببيان  هولندا  تصبح  أن  إمكانية  2003  أبريل

  على   وحائزين   هولندا  في  المولودين   الجنسية  عديمي   أو   األجانب   األشخاص   أمام

  10  في  مرة  آخر  تعديله  تم   وقد .  الطلب   تقديم   لحظة  في  قانوني   إقامة  تصريح

  جنسية   يحملون  مواطنين  من   هولندية  سفر  جوازات   سحب   بنية  2017  رفبراي

 . إرهابية أعمال بارتكاب  أدينوا مزدوجة

  ( 1814)   الهولندي  الدستور  من  1  المادة  تطبق  :التمييز  مكافحة  قانون •

  في   المساواة  قانون  وينظم.  2008  عام  في  مرة  آخر  عدلت   وقد   التمييز،  مكافحة

 سنوات   10  بعد   سن  وقد .  1  المادة  تنفيذ   (2004  امع  في  المعدل  ،1994)  المعاملة

 أن   ويبدو.  وطني  قانون  إلى  الدولية  المعاهدة  ويترجم  والسياسي  العام  النقاش  من

  في   بما  الدين،  حرية  بحماية  اإلسالميين  المواطنين  مطالبة  تنتظر  جديدة  مناقشات 

 . والكنائس المدارس إنشاء في الحق ذلك

 داهولن في ندماجاال استراتيجية

 انتهى   الذين  العمال  إلدماج  الثمانينيات   في  األولى  استراتيجيتها  هولندا  نفذت 

 ذات   سياسة  الهولندية  الحكومة  أدخلت   ثم.  البلد   في  دائمة  إقامة  إلى  المطاف  بهم

  والتحرر   الهوية  تنمية  ودعم  واالقتصادي  االجتماعي  التكامل  من  تتكون  مسارين
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 . المجموعة نطاق على

  رؤية   آنذاك  والعمالة  االجتماعية  الشؤون  وزير  قدم   رة،األخي  اآلونة  وفي

  الذي   الجديد   الوافد   عاتق  على  االندماج  مسؤولية  اواضع    ،2013  عام   في  للتكامل

  المصاحب   األعمال  جدول  ويحدد .  للنجاح  الالزمة  الخطوات   اتخاذ   إلى  يحتاج

   :مثل أولويات 

 .الذات  على  واالعتماد  المشاركة

 . اآلخرين عم  والتعامل امع   العيش

 . الهولندية القيم استيعاب 

 يبدأ  أن  يمكن  الذي  المدني  االندماج  مثل  ملموسة  سياسات   خالل  من  ويتبلور

  تتناول   الجدد،   القادمين  جانب   وإلى.  المهاجر  وصول  قبل  الخارج،  في  بالفعل

  االئتالف   اتفاق  ويريد .  المهاجرين   من  الثاني  الجيل  إدماج  اأيض    االستراتيجية

  وتسريع   المهاجرين  إلدماج  النشطة  الرؤية  هذه  إبراز  2017  أكتوبر  في  األخير

 اإللمام  معدل  انخفاض   على   القضاء  االتفاق  يعتزم  كما.  العمل  سوق  دخولهم

  وضع   احالي    يجري  االتفاق،  هذا  على  وبناء.  السكانية  الفئة  هذه  في  والكتابة  بالقراءة

 .جديدة تكامل سياسة

 هولندا  يف الجديد المدني االندماج قانون

  1  في  هولندا  في  الجديد   المدني  االندماج  قانون  يسري  أن  المقرر  من  كان

  النظام  ويتيح. 2022 يناير 1 إلى اآلن تأجيله تم قد  التاريخ هذا ولكن ،2021 يوليه

.  الشخصي  التكامل  لخطط  أكبر  مساحة  المدني  اإلدماج  قانون  وضعه  الذي  الجديد 

  مجموعات   داخل  االختالفات   بعض   مراعاة  مع  للتعلم،  طرق  ثالثة  هناك  وستكون

 : المهاجرين 

  اللغة   الجدد   القادمين  تعليم   يتم.  )الطوعي(  والعمل  للغة  طريق  :B1  الطريق  -

  نفس   في  )طوعي(  بعمل  ويقومون  أقصى  كحد   سنوات   ثالث   غضون  في  الهولندية

  اتصال   على  أنهم  عن  فضال    أكبر،  بسرعة  اللغة  سيتعلمون  الطريقة،  وبهذه.  الوقت 

"العمل  وفرص   بالمجتمع  نتظمم  المدفوع  أو  التطوعي  العمل  في  مشاركتهم  إن. 

 ذلك،  ومع"  داغفوس؛  يقول  ،"الجديد   للنظام  مهمة  ميزة  هو  أسرع  بشكل  األجر

  الجدد   للقادمين  للسماح  استعداد   على  العمل  أرباب   على  العثور  الصعب   من  سيكون

 ". ولنديةاله اللغة تعلم مع باالشتراك العمل في خبرة الكتساب 

 على  الحصول  في  الراغبين  للشباب   رئيسي  بشكل  مخصص   :التعليم  طريق- 

 . المدرسة شهادة

  الطريق   يشكل  ال  الذين  الجدد   للقادمين  طريق  :الذات  على  االعتماد  طريق- 

 ذلك يكتشفوا أن يجب  الناس" نإ :داغفوس  قال هذا، من. لهم اخيار   الثاني أو األول

  ولكن   ،لغة  مدرسة  واختيار  قرض   على  للحصول  لب بط  التقدم  يمكنهم.  بأنفسهم
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  أقل   لغة  مدارس  هناك  المثال،  سبيل  على.  المطاف  بها  ينتهي  أين  هو  السؤال

 . اجد   منخفض  أو اجد   مرتفع لغة مستوى لديها ألن لها، مالءمة

     التقييم
  ؛ إلزامي  تكامل  برنامج  خالل  من  أساسي  بشكل  النمساوية  العمل  خطة  تنفيذ   يتم

  متعمق   فهم  إلى  باإلضافة  المهني  التدريب   المدنية  التربية  لغة  دورات   تشمل  حيث 

  االندماج   عمل  خطة  تقييم  يتم.  البالد   في  واالجتماعي  القانوني  للنظام  األساسية  للقيم

 . والمتخصصين الخبراء قبل ومن مسبق ا محددة مؤشرات  على بناء   ارسمي  

  ن والمسلم   ىير.  المسلمين  فومخاو  قلق "  النمسا  في   اإلسالم   خريطة"  أثارت 

  المتطرفة   اليمينية  الجماعات   قبل  من  ذريعة  تكون  قد   الخريطة  أن  النمسا  في

 . إرهابية عمليات  وتنفيذ  ضدهم والعنصرية   التمييز لممارسة

  الجماعات   وسندان  المتطرفة   اليمينية  الجماعات   مطرقة  بين  النمسا  تقع

  تنظيم   حظر   رغم  المثال  سبيل   فعلى.  المجتمعية  للقيم  اتهديد    تمثل  التي   اإلسالموية

  الشباب   استقطاب   خالل  من   السابقة  ممارسته   لكن  النمسا   في   ارسمي    اإلخوان

  مجتمع   وخلق  النمساوي  المجتمع  داخل   شرخ  في  ساهمت   صفوفها  في  وتجنيده

  األثار   تلك  لمعالجة  والجهد   الوقت   من  المزيد   النمساوية  السلطات   وستحتاج.  مواز

  تعزيز   أجل  من  رسمية  والغير  الرسمية  النمساوية  المؤسسات   أمام  اعائق    تمثل  التي

 . والالجئين  والمهاجرين المواطنين بين المتبادل واالحترام التعايش قيم

  الكراهية   وخطابات   التحريضية  الالفتات   منع   النمساوية  السلطات   على  ينبغي

  ورة وضر   ضدهم،  والتمييز  العنصرية  الممارسات   كذلك  المسلمة  الجاليات   ضد 

  الكراهية   مشاعر  تؤجج  الممارسات   هذه  نإ  حيث   ؛جدية  أكثر  بشكل  معها  التعامل

 . النمساوي المجتمع في المسلمين اندماج عملية في بالسلب   وتؤثر

 في  بلجيكا  هزت   يالت  اإلرهابية  العمليات   سلسلة  بعد   البلجيكية  السلطات   دعت 

.  اتياري  اخ   كان  بعدما  دد الج  للوافدين  اإجباري    االندماج   مسار   جعل  إلى  2016  عام 

  على   بالقدرة  يقاس  أن  يجب   الثقافات   المتعددة  البلد   كا يبلج  في  االندماج  أن  نجد 

 . تمييز أي دون المختلفة، الثقافات  بين المجتمعية المشاركة تحقيق

  معادية  شعارات   بنشر  بلجيكا  في  له  التابعة  والحركات   المتطرف  اليمين  يقوم

  األحزاب   تدعو  ما  اودائم  .  البلجيكية   المدن  من  العديد   في  المسلمين  سيما  ال  لألجانب 

 مع  االندماج  مشاريع  وانتقاد   المجتمعي  التعايش  سبل  نبذ   إلى  بلجيكا   في  الشعبوية

  المتطرف   اليمين  استثمار  مثال  وأكبر.  بلجيكا  في  المجتمعية  المكونات   مختلف

  صة خا  األجانب   كراهية  على  للحض   اإلرهابية  والعمليات   الهجرة  لقضية

  بفرص   والعنصرية  التمييز  من  المسلمة  الجالية  معاناة  من  زاد   ما  المسلمين،

 .عمل  أو مسكن على الحصول

  من   بلجيكا  في  المتطرفة  والجماعات   السياسي  اإلسالم   تنظيمات   استطاعت 



 - 295 - 

  التنظيم   على  العالية  القدرة  امتالكهم  نتيجة  المسلمة  الجاليات   داخل  االنتشار

  في   األوروبية  والسياسات   اإلسالموفوبيا  لملف  اللهماستغ   عن  فضال    واإلدارة،

  الشديد  العداء  من  حالة  هناك  بأن  ذهنية  صورة  لترسيخ  والتطرف  اإلرهاب   مكافحة

. والتعايش  االندماج  عملية   تقوض   موازية  مجتمعات   خلق   في   يساهم  ما  لإلسالم

  يش والتعا  االندماج  لتشجيع  أكبر  بجدية  العمل  إلى  البلجيكية  السلطات   تحتاج

 تزايد   في  تتسبب   البلجيكي  المجتمع  طبقات   بين  الفجوة  اتساع  ألن  المجتمعي

 . الكراهية على تحض  والتي الدعائية الخطابات 

 ** 

 هولندا  في  القرار  لصناع  بالنسبة  وأمني  واجتماعي  سياسي  هدف  االندماج  إن

  من   المهاجرين  المواطنين  مشاركة  وضمان.  ومتواصلة  كبيرة  جهود   إلى  يحتاج

  رفاه   مفتاح  هو  المساهمة  على   كاملة  بقدرة  يتمتعون  الذين  خاصة  المسلمة  يات الجال

 . المستقبل في وتماسكها وازدهارها األوروبية المجتمعات 

 ا ه يواجه  التي  التحديات   من  للعديد   يالتصد   في  الناجح  االندماج  يسهم  أن  يمكن

  الستبعاد ل  واالجتماعية  البشرية  التكلفة  :الراهن  الوقت   في  الهولندي  المجتمع

 في  الثقة  وانعدام  المتطرفة،  األيديولوجيات   أشكال  جميع   وانتشار  االقتصادي،

 . الصحية النظم أو اإلسكان عدالة

 وفق   ،اإلدماج  سياسات   لتعزيز  اقوي    اإطار    الهولندية  السلطات   حددت   وقد 

 المحلية،  بالمجتمعات  بداية  واسع نطاق على  االجتماعي باإلدماج يبدأ أعمال جدول

  والتعليم  اللغة  مجال  في  الصلة  ذات   واإلجراءات   االستراتيجيات   على  التركيز  مع

 . العنصري التمييز ومكافحة العمالة والثقافة،

 والتنسيق   بالتعاون  والخطط،  البرامج  هذه  تنفيذ   في  الهولندية،  السلطات   عملت 

  ين االجتماعي  والشركاء  المدني  المجتمع  ومنظمات   واإلقليمية  المحلية  السلطات   مع

  الشتات   ومنظمات   المضيفة  والمجتمعات   الخاص   والقطاع  واالقتصاديين

 . والمهاجرين
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 الحزب عتض ال أوروبا لماذا - أوروبا في هللا حزب

 ؟الحظر قائمة على بالكامل

 
 أعقاب   في  الداخل،  من  هللا  حزب   تهديدات   من  أوروبا  دول  مخاوف  تزايدت 

 وغسيل   مشروعةال  غير  التمويل  وأنشطة  المشبوهة  األنشطة  في  هللا  حزب   تورط

  هللا   حزب   يشكل  الخصوص،  وجه  على  فعلى  أوروبا،  في  الصلة  ذات   األموال

ا  تهديد ا   جانب   لىإ  أوروبا   دول  بعض   ت مطالبا  تزايد   مع   بالتزامن.  ألوروبا  خطير 

 حيث   والعسكري،  السياسي  بجناحيه  يأ  ؛بالكامل  الحزب   بحظر  المتحدة  الواليات 

  سياسة   والعسكري  السياسي  الجناحين  بين  التمييز  أن  داوهولن  كالنمسا  دول  ترى

 .وممانعة " كمقاومة " نفسه الحزب  يضع ذلك رغم. خاطئة

 بلجيكا  في هللا حزب

   هللا  حزب تمويل

  لوزارة  التابع" العدالة  أجل من مكافآت "  برنامج أعلن :جروب  تريدنج  جلوبال

  لقاء   دوالر،  ينمالي  (10)  إلى  تصل  مالية  جائزة  عن  األميركية،  الخارجية

  منذ   األميركية  العقوبات   قوائم  على  المدرج"  بزي   إبراهيم  محمد "  عن  معلومات 

  الخزانة   وزارة  أدرجت   ".هللا   حزب "  لـ  رئيسي  ممول  بأنه  وتتهمه  ،2018  عام 

 ،2017  مايو  في"  جروب   تريدنج  جلوبال"  الطاقة  خدمات   شركة  األمريكية

  جديدة   إجراءات   إطار  في  ،داءالسو  القائمة  على  ،"أنتويرب "  مدينة  ومقرها

 . هللا وحزب   إيران تستهدف

"  بزي   إبراهيم  محمد "  الشركة  مدير  إن  األمريكية  الخزانة  وزارة  وأكدت 

  مجموعة   أصول  وبلغت .  والعراق  ولبنان  بلجيكا   خالل  من  يعمل  هللا  لحزب   ممول

 وأرباح   والر(د   مليون  67. 30)  يورو  مليون  (26)"  حوالي   تريدينج  جلوبال"

 . 2016 في يورو  مليون (4. 1) قدرها ةتشغيلي 

  هو  مستعار  باسم  إليه  اإلشارة   تم  والذي  مخابراتي، عميل  ذكر  :خارجي   تمويل

 الدول   حدىإ  سفير  أن  ،محتملة  انتقامية  لعمليات   تعرضه  خشية"  جي  جيسون"

  واقترح .  ياالستخبارات  العميل  مع  اتفاق  على  للتفاوض   سعى  بلجيكا  في  العربية

 وعدم   اصامت    بقائه  مقابل"  جي   جيسون"  إلى  يورو  ألف  (750)   مبلغ  دفع  االتفاق

  حزب   تمويل  في  حكومته  الحكومة  تورط  تثبت   مستندات   من  إليه  توصل  ما  فضح

  ا سابق    عمل  قد   كان   المذكور  السفير  أن  إلى   االستخباراتي  العميل  وأشار .  اسر    هللا

 . 2016و  2009 عامي  بين برلين في لبالده اسفير  

 عربة   (71)  2007  العام  في  البلجيكية  الدفاع  وزارة  باعت   :األسلحة  سرقة

  كتشف او".  M113  طراز  من  دبابة  (12)   ضمنها  من  اللبناني،   الجيش  إلى  مدرعة



 - 297 - 

. سوريا  في  هللا  حزب   قوات   بحوزة  شوهد   الذي  البلجيكية  الدبابات   سرب "  نأ

 من  سرقت   قد   تكون  ربما"  الدبابات   هذه  أن  حينها  البلجيكية  السلطات   واعتقدت 

 .هللا حزب  يد  على  اللبناني الجيش

 هولندا في هللا حزب

  مرتبطة  المنظمة  الجريمة  عصابات   بتجنيد   إيران  الهولندية  الحكومة  اتهمت 

 الدول  الهولندية  السلطات   حثت .  هولندا  في  إيرانيين  معارضين  لقتل  هللا  بحزب 

  كان   أنه  على  بأدلة  مستشهدة  ،هللا  لحزب   العسكري  الجناح  ظرح  على  األوروبية

.  وسائقهم  أشخاص   (5)  مقتل  عن  أسفر  هجوم  في  بلغاريا  في  حافلة  تفجير  وراء

  منظمة   جريمة  عصابات   باستئجار  إيران  بقيام  الهولندية   السلطات   شبهات   وتنامت 

 حزب   إن"  وأن.  نفسها  عن  الشبهة  إلبعاد   اإليرانيين  المعارضين  غتيالال   هولندية

 يرون   المحللين  وبعض   العالمي  مستوىال  على  المخدرات   تجارة  يدير  اللبناني  هللا

 . القتلة استئجار في الوسيط دور لعب  ربما الحزب  نأ

  في   األميركية  الخارجية  بوزارة  اإلرهاب   مكافحة  منسق"  سيلز  ناثان"  أشار

  : ا مضيف  ..  اليوم  أوروبا  على  اوقائم    اواضح    اخطر    يمثل   هللا  حزب   أن  2020

  ولم .  ببساطة  ينجح  لم  2013  منذ   ياألوروب  االتحاد   نهج   أن  هي  القول  خالصة"

 تنفيذ   عن   الجماعة  هللا  لحزب   العسكري   بالجناح  يسمى  لما  المحدود   التصنيف  يثن

 حيوية   منصة  أوروبا  اعتبار  هللا  حزب   يواصل.  أوروبا  في  مشبوهة  نشطةأ

  سيواصل   هللا  حزب   أن  من  وحذر"  األموال  وجمع  واللوجستية  العملياتية  ألنشطته

 . وألمانيا بريطانيا فعلت  كما حاسمة، إجراءات  أوروبا تتخذ  أن إلى بذلك  القيام

 النمسا  في هللا حزب

 سياسة  بذلك  متجاوزة  ،بالكامل  هللا  حزب   2021  مايو  في  النمسا  حظرت 

 قرار .  والعسكري  السياسي  الجناحين  بين  بالتمييز  تلتزم  التي  األوروبي،  االتحاد 

. إيران  من  المدعومة  هللا  حزب  ضد  اإلجراءات   من  سلسلة  في  األحدث   هو  فيينا

 هذه"   إن  ،2021  مايو  14  في  شالنبرغ  ألكسندر  النمساوي  الخارجية  وزير  وأكد 

 . والسياسية الذراع بين تميز ال  التي نفسها الجماعة  واقع  تعكس الخطوة

  في  النمساوي  الفيدرالي  البرلمان  في  السياسية  األحزاب   أصدرت   قد   وكانت 

ا 2020 مارس  القانونية  األساليب  جميع استنفاد  إلى النمساوية الحكومة ايدعو قرار 

 هللا   حزب   عناصر  من  عنصر  ضد   اتهام  الئحة  توجيه  تم.  هللا  حزب   أنشطة  لوقف

  14  في   النمساوية  السلطات   فرضت .  التطرف  تمويل  بتهمة  ،النمسا  ،كارينثيا  في

 أبرزها  ،المتطرفة  للتنظيمات   ورموز  شعارات   عدة  على   احظر    ،2019  فبراير

  التنفيذ   حيز  دخل  والذي  ،اللبناني   هللا  لحزب   العسكري  الجناح  ،اللبناني  هللا  حزب 

 . 2019 مارس في

  وارتكبت   ، "السنوي"  القدس   يوم "  يسمى  لما  كمنظم   النمسا  في  هللا   حزب   ظهر
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  مينا   مركز  ذكر.  السامية  ضد   العلنية  الكراهية  شعارات   وتبني   حوادث   مجموعاته 

  لمكافحة   كافية  ليست   الرموز  حظر  وةخط  إن  2021  العام  في  النمساوي  واتش

 بينها   اإلجراءات   من  حزمة  األمر  ويتطلب   النمساوية،  األراضي  في  هللا  حزب 

  التي   األموال  غسل  وعمليات   المسلحة  الجماعات   لصالح  التبرعات   جمع   مكافحة

.  بها  المرتبطة  والجمعيات   البالد،  في  النشيطين  عناصرها  عن  فضال    بها،  تقوم

  يوليو   13  في"  القنبلة  أوقفوا"  تحالف  في  العلمي  المدير  يجات،جر   ستيفان  واعتبر

  أن   هللا،  وحزب   إيران  ضد   أوروبا  في  تنشط  حكومية  غير  منظمة  وهي  ،2021

 صغيرة  خطوة  لكنها  الصحيح،  االتجاه  في  خطوة  هو  النمسا  في  الرموز  حظر"

 : النمسا في هللا حزب  تمويل مراكز أبرز ومن" اجد  

 اإلرهاب   مكافحة  حزمة  قرارات   تفسير  وثيقة  ت ذكر   :والمنظمات   الجمعيات 

  يتواجدون   هللا  لحزب   وداعمين  مؤيدين "  أن  في  النمساوي  البرلمان  عن  الصادرة

ا  النمسا  في  النمساوية،   األراضي  في  المليشيات   لصالح  التبرعات   جمع  ويتم  أيض 

  حزب   رموز  حظر  من  القصد   ويعد .  بالحزب   المرتبطة  الجمعيات   بعض   توجد   كما

 التجنيد   بهدف  دعايتها  لنشر  الرموز  استخدام  على  القدرة  من  الحركة  هذه  منع"  هللا

  بنشاط  الحزب   ويعمل  أخرى  أمور  جانب   إلى"  المؤيدين  وجذب   التبرعات   وجمع

 .السلمي والتعايش  لالندماج األساسية والمتطلبات  القواعد  ضد 

 العسكريو السياسي بجناحيه الحظر وتداعيات أسباب - ألمانيا في هللا حزب

  ، لمانياأ  داخل  من  والتمويل  الدعم  وسائل  من  ريالكث  يخسر"  هللا  حزب "  زال  ما

 على  تعمل  ما  بقدر  2020  عام  الحزب   بحظر  تكتفي  لم  لمانيةاأل  ستخبارات فاال

  التي   السرية،  عمله  شبكة  ايض  أ  وتعقب   الجماعة  هذه  خاليا   وتفكيك  ومتابعة  رصد 

  داخل   من  اللوجستي  الدعم  تقديم   جلأ  من   "خيرية   جمعيات "   واجهات   تأخذ   ما   اكثير  

 والجمعيات   المساجد   حول  ألمانيا  في  هللا  حزب   وشبكات   أنشطة  تتمحورو   لمانياأ

  األلمانية   السلطات   دفع  ما.  عملياته  وتمويل  في  وضع  تعزز   التي  التبرعات   لجمع

  ولعبت .  إيران  من  المدعومة  اللبناني  هللا  حزب   أنشطة  على  الخناق  تضييق  إلى

 أبدت   ولطالما   اللبناني،   هللا  حزب   حيال  التغير  في   اأساسي    ادور    البرلمانية  الضغوط

 الذي  الحزب   مع  األوروبي  التعاطي  حيال  غضبها  برلين   في  السياسية  الطبقات 

 . المنطقة في الضاربة  العسكرية إيران ذراع يشكل

 وتداعياته ألمانيا في  هللا حزب حظر

  السالم   عطلت   منظمة  كان  هللا  زب ح  بأن  ألمانيا  في  العليا  المحكمة  قضت 

 هللا   حزب   إعالن  إلى  2019  ديسمبر  في  الحكومة  األلماني  البرلمان  ودعا  العالمي،

 أبريل  وفي.  الوقت   ذلك  في  االقتراح  رفضت   الحكومة  لكن  إرهابية،  منظمة  بأكمله

  المفروض   الحظر  على  وبناء    هللا  حزب   أنشطة  األلمانية  السلطات   حظرت   2020

  رموز   بإظهار   امسموح    يعد   لم  كما  الحزب،  أصول  مصادرة  يمكن  األنشطة   على
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 . هللا حزب  تخص  وشعارات 

 حزب   أنشطة  على  المفروض   الحظر  مرسوم  أن  األلمانية  الحكومة  أوضحت 

  تمس   أمنية  أو  خارجية  أو  تنموية  سياسية  عواقب   عن  يسفر  لم  البالد،  في  هللا

  مكافحة   مشروع  في  بارزال  الباحث "  ليبوسكي  جوش"  ويقول.  لبنان  مع  العالقات 

  اعتراف   هو  ألمانيا  تصنيف"   :2020 مايو  6  في  واشنطن  ومقره  (CEP)  التطرف

  كما   منفصلة  سياسية  أو  عسكرية  أجنحة  له  ليس  أنه  -  هللا  لحزب   الوحدوية  بالطبيعة

 ". 2013  لعام تصنيفه في األوروبي االتحاد  أعلن

 بحظر  2020  أبريل  30  يوم  زيهوفر  هورست   لماني،األ  الداخلية  وزير  أعلن

  3  المادة  من  1  الفقرة  إلى  الحظر  يستند .  ألمانيا  في  هللا  حزب   ميلشيا  أنشطة
 قانون  من   18  المادة  من  2  والجملة   15  المادة  من  1  الفقرة  مع   باالرتباط

  المنظمة   وتتعارض   العقوبات   قوانين  تخالف  هللا  حزب   أنشطة  أن  حيث   الجمعيات،

 شعارات   استخدام  على  يسري  الحظر.  عوب الش  بين  والتعايش  التفاهم  ومفاهيم

  والتسجيالت  الكتابية  المواد   في  أو  التجمعات   في  مثال    العامة،  األماكن  في  هللا  حزب 

 . والمرئية الصوتية

  األلماني   الداخلية  وزير  قرار   منذ   ما  حد   إلى  الحزب   مع  التعاطف  وتراجع

 انسحاب  أي حظتال  لم األمنية السلطات  أن إال أنشطتها، بحظر" زيهوفر هورست "

 التماسك "  يواصلون  هللا  حزب  أنصار  ويزال.  الجمعيات   بعض   من  ناشطين

 ألمانيا،   مستوى  على  موحدة  بنية  في  يتشابكون  ال  وأنهم".  واأليديولوجي  التنظيمي

 . األرجح على معزولة، إقليمية  لقاء نقاط  يقصدون بل

  أن   2020  مايو  13  في  األلمانية  الداخلية  األلمانية  الداخلية  لوزارة  تقرير  أفاد 

 : البالد  في هللا حزب  حظر أسباب  من

 كميات   تخزين  ألمانيا  في  هللا  حزب   استطاع  :األمونيوم  نترات  تخزين •

 .البالد  جنوبي شحن شركة مباني في األمونيوم  نترات   من ضخمة

  ضارة   تجسس  برامج  خزن  ألمانيا  في  )سيرفر(  خادم  عبر  :التجسس •

  والواليات   وإسرائيل  لبنان  في  لمحمولةا  الهواتف  على  التجسس  في  استخدمها

 .المتحدة

 ألمانيا  في "هللا  حزب" حظر قرار خلفيات
  إجراء   أول  نإ "  :برلين   في  المقيم  اإلرهاب   خبير  ،شندلر  جاكوب   هانز  قال

  قناة   لمانياأ  منعت   عندما  كان  ،2008  عام  في  كان  األلمانية  الحكومة  اتخذته  حقيقي

  ، 2014  عام  وفي".    ألمانيا  في  البث   من  هللا  لحزب   التابعة  التلفزيونية  المنار

  في   هللا  حزب   نشطةأل  واجهة  كان"  شهداء  منظمة"  خيرية  مؤسسة  ألمانيا،  حظرت 

  األيتام   دعم  من  بدال    القتلى  هللا  حزب   مقاتلي  عائالت   بتمويل  ومرتبطة  ألمانيا

  هللا   حزب   بأن  ألمانيا  في  العليا  المحكمة  قضت   ،2015  عام  في.  لبنان  في  الفعليين
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  األلماني   البرلمان  دعا  ،2019  ديسمبر  وفي  العالمي  السالم  عطلت   منظمة  كان

  رفضت   الحكومة  لكن  ،إرهابية  منظمة   بأكمله  هللا  حزب   إعالن   إلى  الحكومة

 . الوقت  ذلك في االقتراح

 ثالث   زيهوفر  هورست   األلماني  الداخلية  وزير  حظر  جديدة،  تطورات   وفي

  19  يوم  هللا  لحزب   تابعة  مؤسسة  لصالح  انياألم  في  أموال  بتجميع  تقوم  جمعيات 

  ، 2020  أبريل  15  في  بالفعل  إصداره  تم  الذي  الحظر،  إتمام  جرى  أنه  2021  مايو

  أعط "و "  الناس   أجل  من  الناس "و "  لبنانية   ألمانية  عائلة"   :الثالث   الجمعيات   على

 ، وهيسن  ،بريمن  واليات   في  مصادرة  وإجراءات   تفتيش  بحمالت   ،"السالم

 ، هولشتاين  -وشليزفيغ  ،ويستفاليا-الراين  وشمال  ،السفلى  وسكسونيا  ،وهامبورغ

 الثالث   الجمعيات   تأسست   فقد   األمنية،  السلطات   تقييم  وبحسب .  بفالتس  -وراينالند 

 عام  ألمانيا  في  حظرها  تم  التي  ،"لبنان  في  األيتام  مشروع"  جمعية  محل  لتحل

  الطابع "  تأخذ   جميعها  ت،التسميا .  آنذاك  األلماني  الداخلية  وزير  من  بقرار  2014

 .والرصد   المتابعة عن بعيدة  لتكون ،"الخيري نسانياإل

  تهريب   من  تنبع  هللا  حزب   عائدات   فإن  ،تاجشبيجل  صحيفة  وبحسب 

  يتم   ،المثال  سبيل  على.  األموال  وغسيل  المسروقة  السيارات   وتجارة  المخدرات 

 عبر  ذلك  في  بما  ،إفريقيا  عبر  أوروبا  إلى  الجنوبية  أمريكا  من  الكوكايين  تهريب 

  النطاق   واسعة  دولية  عملية  إجراء  تم  ،2016  فبراير  في  5  هامبورغ  ميناء

 األمن  قوات   اعتقلت .  الدولية  اإلجرامية  هللا  حزب   أنشطة  إلحباط  ألمانية  بمشاركة

 بزعم   األموال  وغسيل  المخدرات   تجارة  في   بهم  امشتبه    16  وفرنسا  ألمانيا  في

 .هللا حزب  يف المالية وزارة  إلى انتمائهم

 لمانيا أ في هللا حزب مخازن - بيروت مرفأ انفجار
 إلى  ،2020  أغسطس  4  يوم  بيروت   مرفأ  في  األمونيوم  نترات   انفجار  أدى

  تفجير   نتيجة  بالميناء  وقع  الذي  االنفجار  أدى  .هللا  حزب   ضد   قوية  معارضة  ظهور

  الف آ  وإصابة  شخص   200  من  أكثر  مقتل  إلى  األمونيوم  نترات   من  طن ا  2750

 نترات   شحنات   من  المستفيد   هو  كان  هللا  حزب   نأ  كدت أ  ولية األ   التحقيقات .  آخرين

 تصدير   وطريق   منشأ  لىإ  العودة  األوروبية،  ستخبارات اال  دفع  ما  وهذا  اليورانيوم،

 لمانيا،أ  داخل  القلق  ثارأ  ما   وهذا  لمانيا،أ  جنوب   من  كان  هاضبع   الشحنات   هذه

  رهابية إ  غراض أل   تستخدم  خطرة  مواد   زينتخ  من  بالقلق  المواطنين  شعور  بسبب 

 . مدنهم في

 خالل   لمانيةاأل  ستخبارات اال  لىإ  معلومات   قدم  الموساد   نأب  ذكرت   التسريبات 

 ستخبارات اال  تؤكدها  نأ  دون   ،سرائيليةاإل  التايمز  صحيفة  وفق  2021  مايو  شهر

  مئات   هللا  حزب   خبأ  حيث   البالد   جنوب   في  مستودعات   عن  األلمانية،

  وقيل .  المتفجرات   صنع  في  تستخدم  مادة  وهي  ،األمونيوم  نترات   من  مات الكيلوجرا
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ا  عمليات   في  رئيسيين  أفراد   عن  تفاصيل  سلمت   اإلسرائيلية   المخابرات   إن  : أيض 

  األموال   لغسل  المستخدمة  األموال  شبكات   ذلك  في  بما  ،ألمانيا  في  هللا  حزب 

  لتمويل   وكذلك  رهابيةاإل  للمنظمة   المصرفية  الحسابات   إلى  اليورو  ماليين  وتحويل

 .البالد  داخل األنشطة

  لبنان   في  المؤقتة  المتحدة  األمم  لقوة  الدولي  األمن  مجلس  تجديد   أتاح  لقد 

  في   أوروبا  إرث   في  النظر  إلعادة   عاجلة فرصة  2020 أغسطس   28 في  )يونيفيل(

  في   الحقيقي  االستقرار  لتحقيق  اليوم  الالزمة  الخطوات   ،ذلك  من  واألهم  ،المنطقة

  من   إسرائيل  انسحاب   على  لإلشراف   1978  عام  في  تأسست   والتي  ،لبنان  نطقةالم

 . لبنان

  بين   يتراوح  هللا  لحزب   إيران  تمول  إن  ،الغربية  االستخبارات   لوكاالت   وفق ا

 ، وحدها  نقدية  نفقات   شكل  على  اسنوي    دوالر  مليون  300و   دوالر  مليون  200

  700  من  بأكثر  قيمتها  تقدر  تيال  اللوجستية  والخدمات   األسلحة  من  ترسانة  وتوفر

 ا واقتصادي    اسياسي    المنطقة  هللا  حزب   يليشيات م  بالفعل  دمرت   لقد .  دوالر  مليون

  2014 عام لمانياأ  في  حظره  تم والذي  ا سابق    األيتام  مشروع  وكان. عقود   مدى   على

ا يلعب   .اإلرهابية العمليات  من ضحاياه  بناءأو عائالت   بدعم  لمانياأ في امميز   دور 

 في للديمقراطية األوروبية للمؤسسة السياسي المحلل ،ريتزمان ألكسندر أظهر

  لمنظمة   األلماني  الفرع"  أن   األيتام  مشروع  حول  أجريت   دراسة  في  ،بروكسل

 . االنتحارية للتفجيرات  يروج الذي  هو" هللا لحزب  تابعة  فرعية

  ( 1050)   األلمانية  األمنية  األجهزة  صنفت   :ألمانيا  في  الحزب  عناصر  عديد

 ساكسونيا   لوالية  االستخباراتي  التقرير   وبحسب .  متطرفة  ميول  كأصحاب   اشخص  

  ( 1250) إلى 2019 عام في  (1050) من واألعضاء المؤيدين  عدد   ارتفع األلمانية

  نحو  فقط ساكسونيا والية في هللا حزب  وأنصار أعضاء عدد  ويبلغ. 2020 عام في

  هامبورغ،   في.  2019  عام  في  (160)   عن  اعضو    (20)   بزيادة  ا،عضو    (180)

  يترددون   هللا  حزب   ميليشيات   أنصار  من  (30)  حوالي  األمنية  السلطات   راقبت 

 .أخرى أماكن بين من هامبورغ، في اإلسالمي المركز على

 ألمانيا  في الحزب تمويل مصادر

  أن   عن  2020  أكتوبر  2  في  األلمانية  اإلعالمية  التقارير  من  العديد   تحدثت 

  يستخدم   ما  وعادة.  العسكرية  عملياته  لتمويل  األموال  لجمع  البالد   ليستغ  هللا  حزب 

  أمواله   وتحركات   الخارج  في  ألنشطته  كغطاء  الخيرية  الجمعيات   اللبناني  هللا  حزب 

  المخدرات   تجارة  من  قانونية  غير  مصادرها  تكون  ما  عادة  التي  المشبوهة

  الجمارك   اكتشفت   إذ   ،ألمانيا  في  هللا  حزب   أنشطة  ناميت  2016  عام  فمنذ .  والسالح

 هللا  حزب   لصالح  لبنانيون  بها  قام  أموال  غسل  عملية  ألمانيا   غربي  إيسن  مدينة  في

 .فاخرة وحلي   ساعات و سيارات  شراء العملية هذه تشمل. اللبناني
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 هللا  حزب وجمعيات منظمات أبرز

  متهمة   جمعيات   (3)  2021نوفمبر  1  في  األلمانية  الداخلية  وزارة  حظرت 

  الجمعيات   هذه  وتعد .  إيران  من  المدعومة  اللبنانية  هللا  حزب   اعات لجم  بالتبرع

  2014 عام ألمانيا في ح ظرت  التي" اليتيم  مشروع" لجمعية بديلة  وهياكل منظمات 

  ذات ها   الهياكل  عبر  تعمل  الجمعيات   وهذه.  لأليتام  بألوان  بعد   فيما  تسميتها  وأعيد 

  وتؤكد .  المستهدفة  الفئات   ت ذا  وتخاطب   والمادية  البشرية  والموارد   والقيادات 

  ألمانيا   في  وإنسانية   دينية  أغراض   ستار  وتحت   الجمعيات   هذه  أن  األلمانية  الداخلية

 .هللا حزب   قتلى أسر أي" الشهيد  مؤسسة" لصالح التبرعات  تجمع

  لصالح   أموال  بجمع  متهمة  منظمات   (3)  األلمانية  الداخلية  وزارة  حظرت 

  الثالث   المجموعات   أن  السلطات   وتعتقد .  2021  مايو  19  في  اللبناني  هللا  حزب 

  في   القتلى  عائالت   ذلك  في  بما  -  لبنان  في"  الشهداء  عائالت "  لـ  تبرعات   جمعت 

 . هللا حزب  هجمات 

  14  في  األلمانية"  آر  دي  دبليو"  محطة  أعلنت   : هللا  لحزب  اإلعالمية  األلة

.  قيقةد   مراجعة  إجراء  بهدف"  الحسن   نعمة"  للمذيعة  برنامج   وقف  2021  سبتمبر

 القدس  مسيرات   وكانت ".  القدس  مسيرة"  في  أعوام  قبل  مشاركتها  خلفية  على

  على   تحض   شعارات   إطالق  تكرار  الماضية  الفترة  في  شهدت   برلين  في  السنوية

  المسيرة،   عن  بنفسها  الحسن  ونأت .  اللبناني  هللا  لحزب   مؤيدة   رموز  ورفع  الكراهية

 قناة   األلمانية  الحكومة  منعت   قد   وكانت ".  خطأ"  كانت   فيها  مشاركتها  إن  :وقالت 

  هذا   ويعد   2008  عام  في  ألمانيا   في  البث   من  هللا  لحزب   التابعة  التلفزيونية  المنار

 . األلمانية الحكومة اتخذته حقيقي إجراء أول

 : ألمانيا في هللا بحزب  المرتبطة  المراكز أبرز ومن

 .اإلسالمي" رضا اإلمام" مركز •

 . المجتمعي المصطفى مركز •

 . زينتروم مهدي ماماإل مسجد  •

 . اإلرشاد  جمعية •

 .هامبورغ في اإلسالمي المركز •

  والية   في  األلماني  الخضر  حزب   فرع  زعيمة   "جاسبرغ  جينيفر"  تقول 

 المركز  مع  المحلية  الحكومة  عقدتها  التي  المعاهدات   تقييم  سينتظر  هامبورغ،

  مركز ال  التزام  مدى  من  للتأكد   يسعى   حزبها  بأن  مذكرة  ،هامبورغ  في   اإلسالمي

  في   اإلسالمي  المركز"  جاسبرغ   وأضافت   .المعاهدة  تلك  وأعراف  ببنود   هذا

  فقدان   خطر  ثمة  فإن  المشكلة  مواجهة   ودون   توجهاته،  في  اوحيد    ليس  هامبورغ 

  تطرف   أجل  من  سرية  متطرفة   مجموعات   تشكيل  اوتالي    بالكامل،  السيطرة

 ". هامبورغ في المسلمين
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 المواجهة  وتدابير الحزب أنشطة - فرنسا في هللا حزب

  وغير  متباينة  ا عموم    با ووأور   األوروبي  االتحاد   دول  سياسات   تزال  ال

 بها  قامت   التي  الحظر  إجراءات   ورغم  ،"هللا  حزب "  جماعة   تجاه  المعالم  واضحة

  فرنسا   مثل  دوال    أن  إال  أخرى،  ودول  وهولندا  والنمسا  وألمانيا   بريطانيا   من  كل

 تفصل   لم  األمريكية  المتحدة  والواليات   وبياألور  االتحاد   ضغوطات   من  وبالرغم

  من   الكثير  ي رأ  حسب   نهاإ   بل.  اتمام    مغايرة  رؤية  تملك  أنها   كون.  موقفها  في  بعد 

  والعسكري   السياسي  الشقين  لكال  الكلي  الحظر  بخيار  االحتفاظ  تريد   المتتبعين

 على  لإلبقاء  ،"هللا  حزب   جماعة "  مقايضة  بواسطتها  يمكن   ضغط  كورقة  للحزب 

 .لبنان في  الفرنسي التأثير مراراست

  فرنسا في"  هللا حزب" أنشطة تحليل

 أموال   بغسل  متهمة  فرنسية  لبنانية  شبكة  فهناك  الفرنسية"  لوبوان "  لمجلة  اوفق  

كم  كولومبيا،  في  مخدرات   لعصابات    في "  األتات "  فيهم  بمن  ا متهم    13  على  ح 

 فقد .  التنفيذ   وقف  مع   أعوام  وتسع  عامين  بين  تتراوح  لمدد   بالسجن   بباريس  2018

 واشتروا  أوروبا  في  المخدرات   تهريب   من  األموال  بجمع  الشبكة  ضمن  أعضاء  قام

 قبل   أفريقيا  عبر  أو   لبنان  في  بيعها  أعادوا  فاخرة  وسيارات   وساعات   مجوهرات 

  من   % 20  أما.  منها  عمولتهم  مخص  بعد   كولومبيا  إلى  المغسولة  األموال  إعادة

 . هللا حزب  لخزائن صلت  كانت  العمليات  تلك عائدات 

ة  تصاعد   إلى"  للدراسات   ألما"  معهد   مديرة  أشارت   الشرق  في  هللا  حزب   قو 

  مظلة   تحت   بالخفاء  يعمل  أن ه  بحيث .  األخيرة  األعوام  خالل  وأوروبا  األوسط

 فالحزب   اإليراني  التمويل  جانب   وإلى.  إجرامية  نشاطات   لتنفيذ   الدينية  المنظمات 

  نشاطاته   غرار  على.  أوروبا  في  النشاطات   بعض   عبر  بنفسه  نفسه  بتمويل  يقوم

  يشمل   والذي  الفرنسية  الساحة  في  بقوة  الحاضر  الزهراء  مركز  عبر  المشبوهة

  نشاطاته   في  امكشوف    المركز  كان  فلطالما.  بالحزب   مرتبطة  ثقافية  ومراكز  الجوامع

 ا يوم    قواسمي  يحيى   المركز،  مدير  يخف  لم  حيث .  البالد   شمالي   سينت   غراند   في

  هللا   بحزب   ارتباطه  بسبب   أدانه  الفرنسي   القضاء  أن  إلى  امشير  .  للحزب   مهدع

.  مقاومة  حركة  يمثل  الحزب   هذا  أن    يزعم  حين  في  اإلرهاب،  خانة  في  المصنف

 الداعمة   أفكاره  نشر  على  يعمل  األخير  وبات   كلها،  صفيت   القواسمي  أعمال  لكن

 .اإلنترنت  عبر  ومرشدها إليران

  فرنسا في  ةالمحظور الجمعيات أبرز

  غير  أو   مباشر  بشكل  المنتمية   الجمعيات   بعض   الفرنسية   السلطات   حظرت 

 : يلي كما  وهي هللا، لحزب  مباشرة

 .فرنسا الزهراء مركز •

 . فرنسا في الشيعي االتحاد  جمعية •
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 . الصهيونية معاداة الحزب  •

 . ماريان فرانس تيلي •

  بيروت مرفأ  بانفجار وعالقتها ألمانيا في هللا  حزب مخازن

 الداخلية  االستخبارات   هيئة   من  مقدمة  معلومات   بموجب   صحفي  تقرير  فكش

  بـ   يسمى  ما  بتخزين  قامت "  هللا  حزب   جماعة"  أن  2021  عام  خالل  األلمانية

 والمفترض   األمونيوم،  نترات   على  تحتوي  التي  ألمانيا،  بجنوب "  الباردة  الحزم"

  الدستور   يةلحما  االتحادية  ةئالهي  وذكرت .  بيروت   انفجار  في  تسببت   أنها

  بشأن   تحقيقات   إطار   في  أنه  استفسار  على  ارد    األلمانية(  الداخلية  )االستخبارات 

-Cold)"  الباردة  الحزم"  بـ  يسمى  لما  تخزين  عن  الكشف  تم  ،"هللا  حزب "

Packs)  الهيئة   وأضافت .  األمونيوم  نترات   على  أخرى  أمور  بين  من  تحتوي  التي  

  ملموس   دليل  أي  يوجد  وال. 2016  عام  امجدد    ألمانيا  من  إخراجها  تم الحزم  هذه  أن

 )نترات   بتخزينات   عالقة  له  التبريد   لـحزم  التخزين  هذا  أن  على  معلومات   أو

 في   حتفهم  لقوا  اشخص    130  من  أكثر  أن  حين  في".  بيروت   مرفأ  في  األمونيوم(

 هو  االنفجار  في  المحتمل  والسبب .  بيروت   اللبنانية  العاصمة  في  وقع  مروع  انفجار

 بيروت،   مرفأ  ويقع.  سليم  غير  نحو  على  االنفجار  شديدة  األمونيوم  نترات   نتخزي 

 . كبير حد  إلى" هللا  حزب " سيطرة تحت  االنفجار، حدث  حيث 

 أوروبا  في هللا  حزب قدرات

  أوروبا   تستخدم  وهي   األوروبية   الدول  من   عدد   في  تتواجد "  هللا  حزب "  جماعة 

  1050  من  أكثر  أن  ورد   فقد   اراتيةاستخب  تقارير  وحسب   والتجنيد،  للعمليات   كقاعدة

  هي   أوروبا  في  هللا  حزب   قواعد  أن  ذلك  إلى  ضف.  لوحدها  ألمانيا  في  نشط  عضو

ا  نقل  يشمل  وذلك.  المشروعة  غير  العالمية  التمويل  شبكة  من  مركزي  جزء  أيض 

  األموال   غسيل  وعملية  األسلحة،  وتجارة  المشروعة،  غير  المخدرات   وتوزيع

 .النهاية في أخرى إجرامية لمنظمات  األموال لغسي تشمل  التي المهنية

 كذلك  تستخدم  هللا  حزب   جماعة  أن  ،2015  في  قبرص   في  اإلدانات   أظهرت 

  بالتخزين   قبرص   في  القضية  تتعلق.  إمداداته  بعض   لتخزين  األوروبية  األراضي

 أعضاء   بدأ  فيما.  األمونيوم  نترات   من  أطنان  9  من  يقرب   لما  القانوني  غير

 المصالح  على  هللا  حزب   يشكله  الذي  الخطر  قبول  في  وبياألور   البرلمان

  هللا   حزب   دور  ارسمي    األوروبي  االتحاد   قرار  أدان  إذ .  ألوروبا  ستراتيجيةاال

  قمعه   عن  فضال    لبنان،  في  المستمرة  واالقتصادية  السياسية  األزمة  في  األساسي

 . 2019 عام  في لالحتجاجات  العنيف

 "  هللا حزب" جماعة  من  األوروبي واالتحاد الفرنسية الحكومة موقف

  كل   صن فته  فبعدما  ،معينة  دول  على  هللا  حزب   على  الخناق  تضييق  يقتصر  لم

  في   يلوح  ،اإرهابي    الدول،  من   وغيرها ندوراسوه  وليتوانيا، وبريطانيا،  ألمانيا،  من
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 أشارت  حيث . غيرها حذو تحذو قد  اأيض   باريس أن إلى يشير ما الفرنسية األوساط

  من   غوليه  بقيادة  الشيوخ  ومجلس   الفرنسي  البرلمان  داخل  تحرك  لوجود   تقارير

  ماكرون   إلى  المفتوحة  رسالتها  في  أعطت   إذ .  السياسي  بشقه  الحزب  حظر  أجل

 المساواة  لمبدأ  اوفق    القرارات   اتخاذ   مع  قصوى  كأولوية  التطرف  محاربة  قضية

 جميع   على  نتهيم   باتت   التي  الجماعات   هذه  مثل   ردع  على   مشددة  والقانون،

 .الموارد 

 ثرأ   هللا  لحزب   االذع    اخطاب    اموجه    اللبنانيين،  السياسيين  بشدة  ماكرون  انتقد 

  الثنائي   تعنت   بسبب   الحكومة  تشكيل  عن"  أديب   مصطفى"  المكلف  رئيسه  استقالة

  عقوبات   فرض   أن  عن  تحد ث   ماكرون  أن  ومع".  أمل  وحركة  هللا  حزب "  الشيعي

 اتهمت   باريس  أن  إال.  مجدية  تكون  لن  لبنان  يف  الحكومة  تشكيل  معرقلي  على

  الزيارتَين   عقب   ذلك.  به  تعه دت   بما  االلتزام  وعدم  بالخيانة  السياسة  الطبقة

 . المرفأ انفجار ثرأ  لبيروت  لماكرون المتتاليتين

 عقب   هللا  حزب   جماعة  مع  تنجح  لم  الفرنسي  الرئيس  تجربة  أن  مراقبون  يرى

 ي قد م لم إذا ضده  إجراءات   ات خاذ  في افعلي   فك ري   بدأ  لذلك ونتيجة بيروت  مرفأ انفجار

  الممنوحة   المهلة  ضمن  وذلك  لبنان،  انهيار  لوقف  منه  المطلوبة  التضحيات 

  تصنيف   اإلجراءات   هذه  ضمن  ومن.  أسابيع  أربعة  وهي  كافة  اللبنانية  لألطراف

 المحظورة  المتطرفة  الجماعات   خانة  في  والسياسي  العسكري  بجناحيه  الحزب 

 . ألمانيا فعلت  كما اتمام  

 الواليات   ذلك   في  بما  الدول،  من  العديد   قبل  من  هللا  حزب   جماعة  حظر  تم

 الجناح  حدد   األوروبي  االتحاد   لكن.  2019  عام  منذ   المتحدة  والمملكة  المتحدة

 متزايد ا   عدد ا  أن  من  الرغم  على  ذلك  يأتي.  السياسي  الفصيل  وليس  فقط،  العسكري

  التشيك   وجمهورية  النمسا  ذلك  في  بما  ،األوروبي  االتحاد   في  األعضاء  الدول  من

  السياسي   بشقيه  الحزب   هذه  حظر  اختاروا  قد   ،وليتوانيا  وهولندا  وألمانيا  وإستونيا

 . دولهم داخل والعسكري

 المواجهة  وتدابير الحزب أنشطة - بريطانيا في هللا حزب

 بريطانيا  في هللا  حزب أنشطة

 نترات   من   أطنان   ثالثة  على  تحتوي  لندن   ي ف  آمنة  منازل  أربعة  اكتشاف  تم

ا  هللا حزب   ينخرط  إذ .  األمونيوم   مشروع   أنه  يبدو نشاط  من  األموال  غسيل  في  أيض 

  حيث .  هللا  حزب   ةجماع  لصالح  خيرية  جمعيات   ثالث   به   تقوم.  المتحدة  المملكة  في

  أو   هللا  حزب   عناصر  لعدد   دقيق  تقدير  يوجد   بأال  المراقبين   من  الكثير  يرجح

"  كاساندرا"  تدعى  عملية  كشفت   فقد   ذلك  ورغم.  األوروبية  األراضي  على  ارهأنص

 . أوروبا أنحاء جميع في راسخة تحتية  بنية عن المتحدة الواليات  بقيادة

  من   عدد ا  تنشر  التي  الوحيدة  تعتبر  األلمانية  األمنية  األجهزة  أن  بالذكر  جدير
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  عمالء   1500  من  قرب ي  لما   تقارير  أشارت   حيث .  أراضيها  في  هللا  حزب   عناصر

 األوروبية   الدول  تمتنع  حين   في.  الماضية  السنوات   في  عناصر  950  مقابل

 .بيانات  أية نشر  عن  األخرى

  لفترة   بالسجن  له،  الترويج  أو  هللا  حزب   إلى  االنتماء  البريطاني  القانون  يعاقب 

 في   هللا  لحزب   نشاط  أي  حظر   تم  2019  مارس  ومنذ   سنوات،  10  إلى  تصل

 وأعيد   العسكري،  جناحه  نشاطات   بشأن  السابق  القرار  يتجاوز  لبشك  بريطانيا

 في ".  األوسط  الشرق  في  لهش   الوضع  استقرار  لزعزعة  محاوالته"  إلى  ذلك  سبب 

  نفى   اللبناني  الحزب   هذا  أن    قرارها،  في  البريطانية  المالية  وزارة  أكدت   حين

  إلى   الوزارة  ت أشار  كما  والسياسي،  العسكري  احيهجن  بين  التفرقة  وبنفسه  عالنية

 قرار  مع  ليتماشى  األصول،  تجميد   لسجل  السنوية  المراجعة  بعد   جاء  التغيير  أن

 ومن .  السوداء  القائمة  في  هللا   حزب   بإدراج  الداخلية  وزير  عن  الصادر  2019  عام

  وستواصل   والمنطقة  لبنان  باستقرار  ملتزمة  المتحدة  المملكة  ستظل  المنطلق  هذا

  البريطانية   الحكومة  ردت   جانبها  ومن".  لبنان   في  شركائها  مع  كثب   عن  العمل

  برنامج   تصميم  عملية  إطار  في  االتجاه  هذا  في  تسير  بأنها  وأكدت   الطلب   هذا  على

 .شروطه وتحديد  اإلقراض 

 " هللا  حزب" من  البريطانية الحكومة موقف

  سياسي   واحد   كيان"  هللا   حزب "   2019  عام  فبراير  في  بريطانيا  صنفت 

  الداخلية   وزير  عنه  قال  الذي  األمر  المتطرفة،  ات الجماع  قائمة  في  عسكري

 زعزعة   محاوالته  في  مستمر"  هللا  حزب "  أن  ،"ساجد   جاويد "  حينها  البريطاني

  بين   التفريق  على  قادرين  نعد   ولم  األوسط،  الشرق  في  الهش  الوضع  استقرار

  األخضر   الضوء  أعطى   ما  ،"السياسي  والحزب   بالفعل  المحظور  العسكري  جناحه 

  في   الحزب   ونشاطات   عناصر  مالحقة  في  بريطانيا  في  المعنية  األمنية  للمؤسسات 

  تضييق   أجل  من  فعله  يمكن  ما  بكل  والقيام  وأصوله  أمواله  وتجميد   بريطانيا،

 . بريطانيا في الحزب  أنشطة على الخناق

 بفرعيه   هللا  حزب   أنشطة  حول  بها  قامت   استجوابات   في  بريطانيا  ركزت 

 لبنان   في  تحركاته   وأيضا  األوروبية،   الدول  باقي  يوف  بداخلها  والعسكري  السياسي

  تأتي   وهي.  الحزب   على  اقوي    السياسي  الضغط  إلبقاء  واضحة  محاولة  في  وسوريا،

 وضعت   ،2001  ففي  ،"هللا  حزب "  ضد   البريطانية  التحركات   من   سلسلة  إطار  في

 مددت   ثم  اإلرهاب،  قائمة  على  للحزب   الخارجي  األمن  جناح  الداخلية  وزارة

 العسكرية  الذراع  يمثل  الذي  الجهاد،  شورى  مجلس  ليشمل  2008  عام  في  ظرالح

 الجناح   بريطانيا   أدرجت   ، 2019  مارس  وفي .  له  التابعة  الوحدات   وكل  للحزب 

 .بالكامل امحظور   ليصبح السوداء القائمة في هللا لحزب  السياسي

 نيا بريطا   في  هللا  حزب   شبكات   على  وبقوة  الضغط  البريطانيون  النواب   يحاول
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 األراضي   في  إجرامية  أنشطة  أو  سرية  تحركات   أي  لمنع  الحالي،  الوقت   في

 كذلك   الراهنة  االقتصادية  لبنان   أزمة  النواب   يستغل  بل  فحسب   هذا  ليس.  البريطانية

  الدولي   النقد   صندوق  يربط  أن  على  تعمل  كي  البريطانية  الحكومة  على  للضغط

  هللا  حزب   قدرات   لتقييد   السياسية  لةالهيك  إعادة"  منها  بشروط  إنقاذ   قرض   لبنان  منح

 ".عليه  سيطرته ومنع الحكومي اإلنفاق على االستيالء على

 والسياسية العسكرية  قدراته على هللا حزب جماعة حظر انعكاسات

  األموال   غسل  عمليات   حول  رقمية  معطيات   من   سبق  ما  على  ااستناد  

 أقدمت   التي  الحظر  عملية  فإن  هللا  حزب   لجماعة  المشبوهة  األخرى  والنشاطات 

  من   الكثير  تقطع   قد   ا عموم    أوروبا  وفي  األوروبي  االتحاد   دول  من  الكثير  عليها

  اإلمداد  قنوات   في  خلال    يسبب   قد   هللا،  لحزب   العسكري للجناح  اللوجستية  اإلمدادات 

  الجماعة  هذه على يحتم قد   ما  هذا الحزب، لنشاطات  أساسية كقاعدة أوروبا باعتبار

  األوروبي   االتحاد   دول  تأرجح  خضم  وفي  ربما،  مغايرة  أخرى  يةستراتيج ا  اتخاذ 

  العسكري،   الشق  فقط  يجرم  ومن  بشقيه  الحزب   يجرم  من  بين  يةأوروب  دول  وبقية

  الالتينية   أمريكا  قارة  دول  في  جديدة  قواعد   بناء  إعادة  الوقت   هللا  لحزب   يتسنى  فقد 

 ، مستقبال    خططه  المحللين  حسب   المشبوهة   العلميات   لتنفيذ   اآمن    امالذ    تعتبر  والتي

 .والدعم اإلمدادات  لتوفير أخرى وطرق سبل إيجاد  محاولة وبالتالي

 

 التقييم

 االتحاد   سياسة  تتبع  ، أوروبا  في  األخرى  البلدان  من  العديد   مثل  بلجيكا  تعد 

  من   بالرغم  السياسي  فرعها  وليس  هللا  لحزب   العسكرية  الذراع  لحظر  األوروبي 

  داخل   أنشطته  لتمويل  البلجيكية  المساجد   في  هللا  زب ح  يجمعها   التي  التبرعات 

  األحزاب   وتدعو.  بلجيكا  في   البرلمانية  المطالبات   وتتصاعد .  البلجيكية  األراضي

  التي   المتحدة  والمملكة  ألمانيا  حذو  بروكسل  تحذو  أن   إلى  بلجيكا  في  السياسية

ا، هللا حزب  حظرت   . 2004  عام الجماعة  حظرت  التي وهولندا مؤخر 

 وفعالة  مناسبة  إجراءات   اتخاذ   النمسا  في  السياسية  حزاب األ   بعض   طالبت 

 هللا   حزب   أنصار  قبل  من  المشبوهة   األنشطة  ضد   حاسمة  إجراءات   اتخاذ   لمواصلة

  تقييم   إلعادة.  األموال  غسيل  أنشطة  خالل  من  هللا  حزب   تمويل  منعو  النمسا  في

  في   الضغوط  وتتصاعد .  األوروبي  االتحاد   داخل  هللا  حزب   مع  التعامل  كيفية  مسألة

  هللا   حزب   لحظر  األوروبي  االتحاد   على  والهولندية  النمساوية  سيما  ال  أوروبا
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  البرلمان   اعتماد   بعد   ،"العسكري"و "  السياسي"  الجناحين  بين  تمييز  دون  ،اللبناني

  الحزب   على  كامل  حظر  إصدار  إلى   فيينا  في  الحكومة  يدعو  لقرار  النمساوي

 . إليران الموالي

  يستخدم   هللا  حزب   أن   األوروبية  الدول  من  العديد   في  انات اإلد   أظهرت 

  كالتخزين   الشرعية  غير   و أ  المشبوهة   إمداداته  بعض   ن لتخزي   األوروبية  األراضي

  األوروبية   القارة  هللا  حزب   يستخدم  .األمونيوم  نترات   من  ألطنان  القانوني  الغير

اأي  هي  أوروبا  في  هللا  حزب   وقواعد   والتجنيد،  للعمليات   كقاعدة   مركزي   جزء  ض 

  غير   المخدرات   وتوزيع  نقل  يشمل  وهذا  المشروعة  غير  العالمية  التمويل  شبكة  من

  غسيل   تشمل  التي  المهنية  األموال  غسيل  وعملية  األسلحة،  وتجارة  المشروعة،

 . لمنظمات  األموال

  تنظيم  لديه  ليس  فالحزب   الوضوح،  بعدم  ألمانيا  في   هللا  حزب   تركيبة  تتسم

  تقتصر   وال.  خاللها  من  ينشط   واجهات   على  الحزب   مد ويعت  حزبي  أو  هرمي

 بل   الحزبية،  ةالدعاي  ونشر  التبرعات   جمع  على  فقط  ألمانيا   في  هللا  حزب   أنشطة

 المخدرات   وتجارة  األموال  وتبييض   غسيل  إلى  ألمانيا  في  هللا  حزب   أنشطة  تمتد 

 السيارات   كتجارة  قطاعات   عدة  في  أساسي  بشكل  يعملون  ووسطاء  وكالء  عبر

 .لحليوا

 قيود   أية  تفرض   ال  -  يةوروب األ  الدول  العديد   من  العكس  على  -  ألمانيا  تعد 

  الدينية   المؤسسات   مختلف  بين  والتواصل  التمويل  ألشكال  ومراقبة  ،مانعة  ومعايير

  سياسية   نشاطات   بممارسة  يسمح  الذي  األمر  السياسية،  والجهات   والجماعات 

  فصار   ا،فشيئ    ا شيئ    تتغير  السياسة  هذه  بدأت   األخيرة  السنوات   في   لكن  ،ودعائية

 . إرهابية منظمة صنفته  نأ بعد  هللا، بحزب   مرتبطة مراكز على حمالت  هناك

  االنقسام   من  حالة  والعسكري  السياسي  بفرعيه  اللبناني  هللا  حزب   حظر  أحدث 

  يكون  لن إنها أخرون أكد بينما  ضرورية الخطوة هذه أن البعض  يعتقد  ألمانيا داخل

  بعد   جاء  األلماني  القرار  أن  المحللون  يرى.  هللا  حزب   أنشطة  على  ريذك  تأثير  لها

 اليمينية   األحزاب   صعود   بعد   يأتي  القرار  أن  آخرون  رأى   بينما  خارجية،  ضغوط
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  عن   دراماتيكي  خروج  يعتبر  هللا  حزب   أنشطة  بحظر  لمانياأ  قرار  إن  .ألمانيا  في

 حظر  فإن  ،األوروبي  االتحاد   موقف  إلى  استندت   والتي  ،التقليدية  برلين  سياسة

 جهزةأ  عمل  من  الكثير  يسهل  لمانياأ   في  هللا،  لحزب   والسياسي  العسكري  الجناحين

  شك   وبدون.  هللا  حزب   ميليشيا  نشطةأ   ومتابعة  رصد   في  لمانيةاأل  ستخبارات اال

 بل   نشطته،أو  هللا  حزب   بحظر  ليس  أوروبا،  دور  بقية  من   كثرأ  ربما  لمانياأ  نجحت 

 .علني  غير بشكل به  المرتبطة والمؤسسات  يات الجمع وتعقب  برصد  نجحت 

  أوروبا   في  عملياته  لىإ  التمويل  مصادر  من  الكثير  هللا  حزب  خسر  لقد 

 تمويل   عدا  ما  للخارج  عملياته  النطالق  امركز    يا،لمانأ  يعتبر  كان  كونه  وخارجها،

 ناهيك  لمانيا،أ  داخل  من  تاوات واإل  والعصابات   موالاأل  غسيل  طريق  عن  الحزب 

  خير   لمانياأ  كانت   فقد   أوروبي،  سياسي  داعم   ايض  أ  خسرت   هللا،  حزب   يشياميل  نأ

 . سرائيلإو هللا حزب  بين  ما الوسيط دور لعب  من

  ا، أوروبي    ذلك  تعزيز  لىإ  يحتاج  زال  ما  لمانياأ  في  هللا  حزب   ميليشيا  حظر  إن

  الجناح   بحظر  مرهاأ  تحسم  لم  زالت  ما  والتي  ،األوروبية   المفوضية  داخل

 قرار  اتخذت   التي  األوروبي  االتحاد   دول  به  تدفع  نأ   ينبغي  ما  وهذا  السياسي،

 . هللا حزب  بحظر

  جماعة   إزاء  بموقفها  يتعلق   فيما  بالمتأرجحة  فرنسا  الشأن  بهذا  المعنيون  يصف

  تمثل   وبصفتها  الحزب،   هذا  تجاه  الفرنسي  الموقف  إغفال  يمكن  ال  إذ   هللا،  حزب 

  سيما   ال  دورها  أهمية  دادت از  والتي  بي،األورو  االتحاد   في  الرئيسة  القوى  إحدى

  حزب "  عن  محدد   موقف  بلورة   من  اللحظة   حتى  تتمكن  لم  بريطانيا،  خروج   بعد 

  على   احفاظ    ممكنة   مواجهة  أي  عن  بعيدة  نفسها   إبقاء  محاولتها  وبرغم  ،"هللا

  كبيرة،   سيطرة    الحزب   فيه  األمور  مجريات   على  يسيطر  الذي  لبنان،  في  مصالحها

  العسكري   الجناح  وضع  على   بالموافقة  2013  سنة  التصويت   من  اهذ   يمنعها  لم

 في   إرهابية  بأنشطة  بقيامها  المشتبه  المحظورة  الجماعات   قوائم  على  للحزب 

  الرئيس   لغة  وحتى.  فرنسي  عقاب   بأنه  وقتها  ف هم  الذي  األمر  األوروبي،  االتحاد 

  يريد   ال  يبدو  كما  أنه  إال  ،" هللا   حزب "  تجاه  تشددها  من  بالرغم  ماكرون   الفرنسي
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 .المحظورة الجماعات  خانة في كله" هللا حزب " وتصنيف اقدم   المضي

  شامل   بحظر  وقامت   المسألة   حسمت   قد   المتحدة  المملكة  أن  يبدو  فرنسا   بخالف

 يهدد   اكيان    قوانينها  حسب   إياه   معتبرة  والعسكري  السياسي  بشقيه  هللا  حزب   لجماعة

 الحظر  عمليات   مع  يتناسب   بما  مراجعتها  أعادت   التي  ا،عموم    أوروبا  وأمن  أمنها

  أن   المراقبين  من  الكثير  يعتقد   آخر  جانب   ومن  جانب   من  هذا  الجماعة،  لهذه  الكلي

  تأثير   له  يكون  قد  هللا  حزب   بخصوص   المتحدة  المملكة  عليها  أقدمت   التي  القرارات 

  الحقائب   بعض   على  سيطرته  يبسط  الحزب   وأن  سيما  ال  اللبناني  الشأن  على

 . بداخله ةالوزاري

  

 

 

 

 

 

 

 الثالث  الباب
 المتطرف اليمين
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  سياسة  على تأثيره مدى ،أوروبا في المتطرف اليمين

 والهجرة؟ اللجوء
 

 والهجرة  اللجوء سياسة على تأثيره مدى ألمانيا، في المتطرف اليمين

  الطبقة   بين  حادة  انقسامات   في  2015  عام  منذ   والهجرة  اللجوء  أزمة  تسببت 

  ألمانيا   أجل  من  البديل  حزب   صعود   في  األزمة  وساهمت .  انيةاأللم  السياسية

  البرلمانية   االنتخابات   في  سياسية   مكاسب   تحقيق  في  ساعده  مما  المتطرف  اليميني

  الهجرة   قضية  واستغالله  ألمانيا  في  الشعبوي  التيار  صعود   مع  يوبالتواز .  األخيرة

  بشأن   كبيرة  الحات إص  وحزمة  استراتيجيات   األلمانية  السلطات   اعتمدت   واللجوء،

  صرامة   أكثر  قانونية  إجراءات   االستراتيجية  تتضمن.  الهجرة و  اللجوء  طلبات   منح

 إلقناع   التأشيرات   قيود   واستخدام.  اأمني    والخطرين  المرفوضين  المهاجرين  لترحيل

 . باستعادتهم الدول

 المتطرف  اليمين - ألمانيا من الترحيل عمليات حول وبيانات حصائياتإ

  الترحيل   على  العام  الحظر  تطبيق  2012  عام  في  األلمانية  طات السل  فرضت 

 الحظر   وبانتهاء  ،2020  ديسمبر  بنهاية  الحظر  تطبيق  انتهاء  وأعلنت   سوريا،  إلى

  سيما   ال حدة  على حالة  كل في   الترحيل  إمكانية  فحص   من   األلمانية  السلطات   تتمكن

  وزارة   يأ  لترحيل،ا  بعمليات   األلمانية  الواليات   وتختص   ا،أمني    الخطرين  مع

" بستوريوس   بوريس"  ويقول.  القضاء  إلى  الرجوع  دون  الترحيل  قرار  ألمانية

 وقف   قرار  انتهاء  إن"  :2021مارس  13  في  السفلى  سكسونيا   والية  داخلية  وزير

 ". لهم الترحيل عمليات  إجراء يسهل لن  بالسوريين الخاص  الترحيل

 لطالبي   جماعية  ترحيل  عملية  2021  مايو  4  في  األلمانية  السلطات   لت أج  

 زيادة   إلى  األفغانية  السلطات   حاجة  بسبب   وذلك  أفغانستان،  إلى  مرفوضين  لجوء

  تأجيل   أو  تعليق  فيها  يتم  التي  األولى  المرة  هذه  وليست .  األمنية  اإلجراءات 

  الترحيل   عمليات   تعليق  تم  فقد .  اللجوء  طالبي  ترحيل  لعمليات   األلمانية  الحكومة

  ، 2020ديسمبر  في  الترحيل  عمليات   استئناف  يتم  أن  قبل  ،كورونا  جائحة   بسبب 

  ا شخص    ( 1035)  ترحيل  تم   فقد   ألمانيا   في  الفيدرالية  الحكومة   إلحصائيات   اووفق  

 .2016 ديسمبر في الترحيل عمليات  بدء منذ  أفغانستان إلى

  في   األلمانية  الداخلية وزارة  أشارت   : الترحيل  وعمليات  الالجئين  عدادإ  تراجع

لين الالجئين  أعداد  تراجع  إلى 2021 أبريل 22  2011  عام منذ  ألمانيا داخل الم سج  

قارنة    ألف ا  (60)  بنحو   إلى   لتصل  الالجئين  أعداد   فضت انخ  حيث   ؛2019  بعام   م 

. آمن  إقامة    بوضع    يتمتعون  الجئ  مليون  (1,33)  بينهم  من  الجئ،  مليون  (1.77)

 انتهاء   منها  أسباب؛  عدة  إلى  االنخفاض   هذا  األلمانية  الداخلية  وزارة  وأرجعت 
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 من  كبير  عدد   مغادرة  الالجئين،  من  لعدد   الممنوح  الحماية  وضع  إلغاء  أو  صالحية

  وجه   في  األوروبية  الحدود   وإغالق   ألمانيا،  في  19  كوفيد   تفشي   ألمانيا،  الالجئين 

 . الالجئين

 عمليات   عدد   تراجع  2020  فبراير  6  في  األلمانية  الداخلية  وزارة  أوضحت 

  إجمالي   ترحيل  تم  حيث .  2019  عام  في  ألمانيا  من  ومهاجرين  الجئين  ترحيل

  ( 23617) الترحيل عمليات  بلغت   2018  عام بينما. 2019  عام اشخص   (22097)

 .اشخص   (23966)  إجمالي ترحيل تم 2017  عام وفي حالة،

  المتطرف  اليمين - الالجئين تجاه  األلمانية  السلطات إجراءات

  تمديد   2021  أبريل  23  في  األلمانية  الحكومة  قررت   :ةالحدودي  الرقابة  تمديد

  استمرار   بسبب   ،2021  نوفمبر   حتى  أشهر  ستة  لمدة  النمسا  مع  الحدودية  الرقابة

 وسيارات   البضائع  حاويات   خالل  من  ألمانيا  إلى  الشرعية  غير  العبور  محاوالت 

 الهش  والوضع  البلقان  عبر  المهاجرين  تهريب   محاوالت   ارتفاع  كذلك  الشحن،

 . اليونانية - التركية الحدود  على

  ألمانيا  في  األمنية  جهزةاأل   بين  التعاون  أسفر  : اأوروبي    المعلومات  تبادل

 من  البشر  لتهريب   شبكة  كشف   عن  2021  مارس  17  في  األوروبية  والشرطة

  وسوريا   مصر  من  امهاجر    (80)  تهريب   الشبكة  واستطاعت .  أللمانيا  تركيا

 .مهاجر كل عن  يورو ألف  (12)و  (3500)  بين ت تراوح   مبالغ مقابل وتركيا،

 في  مانهايم  مدينة  في  اإلدارية  المحكمة  رفضت   :اللجوء  حق  منح  في  التدقيق

  بسبب   لسوريين  اللجوء  حق  منح  2021  مايو  11  في   فورتمبرغ  بادن  والية

  من   الهروب   بأن  رفضها  المحكمة  وبررت .  العسكرية  بالخدمة  االلتحاق  رفضهم

  اللجوء   صفة  وأن  الدولة،  قبل  من  المالحقة  بالضرورة  يعني  ال  العسكرية  الخدمة

 !فقط محددة حاالت  في ت منح

  في   بريمن  والية  في  األلمانية  السلطات   أعلنت   : المبدئية  لإلقامة  تصاريح

  ( 100)  باستقبال  الوالية  في  المقيمين  السوريين  لالجئين  السماح  عن  2021  أبريل

 سلطات   تتحقق  أن  الشروط  هذه  أبرز  ومن.  معي نة  بشروط   عائالتهم  أفراد   من

 هناك   تكون  وأن  بهم  الخاصة  والمعلومات   األقارب   هوية  من  والهجرة  اللجوء

 كذلك.  عاَمين  لمدة  مبدئي  إقامة   تصريح  استصدار  بعدها  يتم  مسبقة  أمنية  موافقة

 واضحة   قانونية  بطريقة  سنوات   خمس  لمد ة  أقاربهم  معيشة   بنفقات   المقيم  يتكفل

 . األخرى بالتكاليف الوالية في المعنية ةاألجهز وتتكفل

 اللجوء  طلبات لمنح األلمانية الحكومة تشديد أسباب

 في   سوري  شاب   توقيف   تم  :نوالجئ  فيها  تورط  إرهابية  عمليات

 مدينة   في  بسكين  إرهابي  اعتداء  تنفيذ   بشبهة   بألمانيا   مقيم  2021نوفمبر 

"Dresden"،  الذين   خاص لألش  يمنح  خاص   وضع  بموجب   يقيم  الشاب   كان 
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 األلمانية   الداخلية  لوزارة  ا ووفق  .  ترحيلهم  يمكن  ال  ولكن  للجوء،  طلباتهم  ت رفض 

  الجنائية   الشرطة  وأعلنت .  المتطرفين  من  بكونهم  يشتبه  اسوري    (90)  نحو  يتواجد 

 الالجئين   من  (410)   من  يقرب   ما  صلة  عن  2016  العام   في  األلمانية  االتحادية

 . منهم حالة (60)  في التحقيق وجري ة،المتطرف وباألوساط باإلرهاب 

  مجلس   قرر  :ديموغرافية   سبابأو  ومعتقداتها  ثقافتها  حماية  وأ  الدفاع

 المباني   كافة   مداخل  في  الصليب   تعليق  2014  أبريل  24  في  بافاريا  والية  حكومة

  الدستور   أن  رغم  بافاريا  لوالية  والثقافي  التاريخي  الطابع   عن  كتعبير  اإلدارية

 .دين أو  معتقد  عن تكشف التي الشارات  وضع ض يرف  األلماني

  ألمانيا  في والالجئين المتطرف اليمين

 على   اعتداء  (1606)   نحو  2021  مارس  2  في  األلمانية  السلطات   سجلت 

 عددها   بلغ  إذ   ،2019  عام  في  وقعت   التي  االعتداءات   عدد   من  أقل  وهو  الالجئين

  الخبيرة "  يلبكه  أوله"  وأوضحت   .الداخلية  وزارة  لتقرير  اوفق    اعتداء  حالة  (1620)

 يكفي   ال  ذلك   فإن  الهجمات،  أعداد   تراجع  رغم  هأن،  اليسار  لحزب   الداخلية  للشؤون

 ، "تسايتونغ   أوسنابروغ  نيو"  لصحيفة  حديثها  وفي  ذلك،  خطورة  من  التحذير  لوقف

 أن  إلى  مشيرة  ،"إغالقه  يمكن   ال  ألمانيا  في  العنصرية  ملف  إن"  :يلبكه  قالت 

 . ألمانيا في المتطرف اليمين عنف تجذر  مدى رظهت   األرقام

 التقييم

  مستوى   على  أوروبا  في  المتطرفة  اليمينية  األحزاب   مؤيدي  نسب   تصاعدت 

 والهجرة   اللجوء  موجة  بعد   اخصوص    الشارع  مستوى  وعلى  السياسية  الطبقات 

  األوروبية   الحكومات   من  العديد   جعل  ما.  2015  عام  منذ   باو أور  اجتاحت   التي

  الحكومات   تتجه  أن  المتوقع  من  وأصبح  اليمين،  نحو  تتجه  السياسية  واألحزاب 

 .القادمة السنوات  خالل فأكثر أكثر

  وأجرت .  عملها  وطرق  آليات   من  أوروبا  في  التقليدية  األحزاب   غيرت 

  الجانب   على  الضوء  وسلطت   اللجوء  أزمة  معالجة  تخص   داخلية  إصالحات 

  المجتمعات   في  والبناء  لتنمية ا  عوامل  أحد   باعتبارهم  للمهاجرين،  اإليجابي

 من   للحد   فعالة  برامج  ووضع  خارجية  سياسات   اعتماد   مع  بالتوازي.  األوروبية

 . الشعبوية األحزاب  تنامي  ولكبح الشرعية غير الهجرة

 ألمانيا،  في  األجانب   وكراهية   العنصرية  خطورة"  هانوا"  مدينة  اعتداء  يوضح

  ما .  قوية  زيادة  امؤخر    شهدت   التي  الالجئين  تجاه  العنصري  التمييز  حاالت   كذلك

 البديل  حزب   أن  ي زعم  الذي  الدور  بشأن  مخاوف  األلمانية  السلطات   مخاوف  أثار

 . والحكومة المهاجرين تجاه االستياء من مناخ تأجيج في لعبه ألمانيا أجل من

  ألمانيا   في  والالجئين  اللجوء  طالبي  من  المزيد   فيها  يعيش  التي  المناطق  تعتبر

ا   يؤدي   اللجوء  طالبي  عدد   ارتفاع   يؤدي.  اليمينية  لألحزاب   خصبة  خابيةانت  أرض 
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 للمهاجرين   المناهضة  األحزاب   ويمنح  اليمينية،  السياسية  لألحزاب   أكبر  دعم  إلى

 .االقتراع صناديق في قوية دفعة

  والهجرة   سياسة  مستقبل  على  يؤثر  كيف  فرنسا،  في  المتطرف  اليمين

 اللجوء؟

  فرنسا  مثل  كبرى  أوروبية  بدول  للهجرة  المناهضة  اليمينية  األحزاب   أصبحت 

 أزمة  في  الشعبوية  التيارات   وجدت   .الالجئين  أزمة  تفاقم  منذ   كبيرة  بشعبية  تحظى

  سياسات   على  تؤثر  وباتت   السياسي،  العمل  واجهة  إلى  اسلم    2015  عام  الهجرة

  ا أن ، كمالهجرةو  اللجوء  بملف   المتعلقة  خاصة  المستقبلية  األوروبي  االتحاد   دول

  تماسك   إضعاف  إلى  يؤدي  أن  شأنه  من  أوروبا  في  الشعبوية  التيارات   نفوذ   تصاعد 

 الرقابة   وتشديد   القومية  الدولة  لىإ  بالعودة  والمطالبة  الداخل،  من  وروبياأل   االتحاد 

 .األجانب  ورفض  الحدود  على

 المتطرف  اليمين - فرنسا في واللجوء الترحيل

 من  شخص   آالف  (9)   من  أكثر  2020  عام  حصاءات إ  حسب   فرنسا  أعادت 

 أو  األصلية،  بلدانهم  إلى  شرعي   غير  بشكل  أراضيها  على  المتواجدين  األجانب 

. شخص   ألف  ( 19)  إعادة  2019  العام  سجل   حين  في.  منها  وصلوا   التي  البلدان

  ( 8500)   مقابل  طوعية  عودة  (2300)   حوالي  2020  عام  بداية  منذ   فرنسا  نفذت 

  الترحيل   من  كلفة  أقل  الطوعية  العودة  أن  رنسيةالف  السلطات   وترى.  2019 عام  في

"  القسري"  الترحيل  كلفة  بلغت   2018  عام  في  برلماني  تقرير  فحسب .  سريقال

 . الطوعية للعودة يورو 4000  إلى 2500 مقابل المتوسط، في يورو ألف (14)

 عدد   حول  حصاءات إ   2021  يناير  21  في  الفرنسية  الهجرة  سلطات   نشرت 

 بنسبة   2020  العام  فرنسا  في  اللجوء  طلبات   عدد   نخفض ا  حيث   ؛اللجوء  طلبات 

 في   الهجرة  أزمة  منذ   االرتفاع  من  سنوات   بعد   حاد   انخفاض   يمثل  ما  %(41)

 .(%51,8) بنسبة اإلبعاد  عمليات  تراجع إلى حصاءات إلا وتشير ،2015

 المتطرف  اليمين - واللجوء للهجرة فرنسا تشديد أسباب

 يد   على  رامبوييه  ضاحية  في  فرنسية  ةشرطي  مقتل  أثار  :إرهابية  عمليات

  حول   والجدال  والتساؤالت   المخاوف  من  العديد   2021  أبريل  23  في  تونسي   رجل

  في   سوداني  لجوء  طالب   طعن.  فرنسا  في  الخطرين  األجانب   أوضاع  تنظيم  عملية

 طالب   وارتكب   الفرنسية  بو مدينة  في  اللجوء  مركز  عن  مسؤول  2021  فبراير  19

 . السجن في فترة وقضى اعتقاله تم  أن وسبق عنف  عمالأ السوداني اللجوء

  المهاجرين   القاصرين  فرنسا  في  اإلجرامية  الشبكات   تجبر  :إجرامية  شبكات

  تم   2021  مارس  12  في  الفرنسية  األمنية   للتقارير   ا ووفق    جرائم،  ارتكاب   على

  غير   كقاصرين  معهم  التعامل  تم  2019  عام  في  فرنسا  في  طفل  ألف  (17)   تسجيل

 أنه   التقرير  في  وجاء  ومالي،  وغينيا  العاج  ساحل  من  معظمهم  بذويهم  بينمصحو 
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 شمال  من  بذويهم  المصحوبين  غير  القاصرين  نسبة  بلغ  باريس،  في  2019  عام  في

  القاصرين   إجمالي  من  ٪(75)   حوالي  والتونسيين(  والمغاربة  )الجزائريين  إفريقيا

 عام   في  النسبة  هذه  تتغير  ولم "  العدالة  إلى  إحالتهم   تمت   الذين  المصحوبين  غير

2020. 

 الشرعية  الهجرة من للحد فرنسا إجراءات

 في  الفرنسي  الوزراء  مجلس  وافق  :للهجرة  مفوض  محافظ  منصب  إنشاء

  مديرية   إلصالح"  دارمانين  جيرالد "  الداخلية  وزير  مطلب   على  2021  مايو

  جوليان "  تعيين  وتم".  الشرعية   غير  الهجرة   مكافحة"  بـ   يتعلق   فيما  باريس  شرطة

  2021  مايو  مطلع  في  فرانس  دو  إيل  منطقة  في  للهجرة  مفوض   محافظ"  ماريون

 اإلداري  االحتجاز  مركز  وإدارة.  المهاجرين  توزيع  وإعادة  الهجرة  تدفقات   لتنسيق

 . الشرعيين غير   المهاجرين ضد  المراقبة حمالت  تكثيف. المنطقة في

  مايو   في  الفرنسية  الداخلية  وزارة  أعلنت   :المتطرفين  من  الجئ  صفة  سحب

  تم   ،2020  عام  في  عام  وفي.  امتطرف    اأجنبي    (147)  من  الجئ  صفة  سحب   2021

  عمليات   عدد   كان  بينما.  المتطرفين  الالجئين  من  "المئات "  من  الجئ  صفة  سحب 

 الشيشانيون   ويعد .  (77)  حوالي   2019  عام  في  المتطرفين  من  الجئ  صفة  سحب 

  عملية   (312)   من  %(23,1)  إن  إذ .  ءات اإلجرا  بهذه  المتأثرين  أكثر  فرنسا  في

  كبير   بفارق  الشيشان،  من  برعايا  تعلقت   2020  في  مختلفة  ألسباب   تصريح  سحب 

 .األخرى  الجنسيات  جميع عن

  الالجئين   لحماية  الفرنسي  للمكتب   العام  المدير"  بوشيه  جوليان"  أوضح

 رائم بج  مدانون  أشخاص   إما  أنهم  2021  أبريل  14  في  )أوفبرا(  الجنسية  وعديمي

 لالعتقاد   تدعو  أسباب   هناك  ولكن  ،إدانتهم  تتم  لم  أشخاص   أو"  فرنسا  في  جنح  أو

 وسحب   منح  المكلفة  الهيئة  هذه  مدير  وأضاف  ".الدولة  ألمن  اتهديد    يمثلون  بأنهم

 أن  وأكد   ".االستخبارات   أجهزة   من  التقارير  تأتي  الحالة  هذه  في"  أنه  الحماية

  الدولة  أمن  مجال  في  إلينا  تحال  التي  لملفاتا  من  اكبير    اجزء  "  يمثلون  الشيشان

 ".التطرف  ومكافحة

 المتطرف  اليمين - فرنسا في واللجوء الهجرة وقضية المتطرف اليمين

 المتطرف،  اليميني  الوطني  التجمع  حزب   زعيمة "  لوبان  مارين"  تستثمر

  طالبي   من  العديد   تورط  وتستغل.  والهجرة  باللجوء  المتعلقة  األمنية  التطورات 

 وتعتبر .  2020  في  لةبالمق  االنتخابية  حملتها  لصالح  إرهابية   عمليات   في  لجوءال

  أن   على  باستمرار  وتؤكد .  للتجزئة  قابلة  غير"  ثنائية"  والهجرة  اإلسالم  أن  لوبان

 فوز  حال  وفي.  البالد   استقرار  على  كبير  بشكل  تؤثر  فرنسا  في  الهجرة  سياسة

  واللجوء   الهجرة  قوانين  لتشديد   مساعي  هناك  سيكون  فرنسا  في  المتطرف  اليمين

 مجاني   تعليم  على  الحصول  من  الشرعيين  غير  المهاجرين  أطفال  منع  خالل  من
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 ". القانونية الهجرة" حتى وتعليق فرنسا في

 -  Generation  Identity  الهوية  جيل"  مثل  اليمينية   الجماعات   تستطيع

GI  "أكثر  ت اقرار  د اعتما  في  األوروبية   الدول  من  العديد   في   الحكومات   دفع  في 

  متزايدة   شعبية  تكتسب   الجماعات   تلك  وبدأت .  والهجرة  اللجوء  ضد   وأقوى  اتشدد  

  عندما   فرنسا  في"  الهوية   جيل"   أنشطة  بدأت   2012  عام  ففي  ،الوقت   بمرور

  2018  أبريل  وفي  ،بفرنسا  بواتييه  في  مسجد    على  المجموعة   من  أفراد   عتديا

 من   بالقرب "  لوشيل  دي  كول"  مقاطعة  إلى"  الهوية  جيل"  من  فراد    (100)  سافر

  بهدف   ،الحدود   على  الحواجز  وأقاموا  األلب   بجبال  الفرنسية  بريانكون  مدينة

 ". الشرعيين  غير  المهاجرين تقدم إعاقة"

  عن   بعضهم  تحدث   حيث   الفرنسية،  الحالة  إلى   الصدد   هذا  في  مراقبون  ويشير

  اليمين   دعوات   عم  للتماهي  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  قبل  من  سعي

  في   ار  بيك  جدال    أثار  قد   ماكرون  وكان  انتخابية،  أصوات   كسب  بهدف  المتطرف،

  أن   يمكن  فرنسا،  مسلمي  أن  إلى  له  خطاب   في  أشار  حين  ،2020  العام  من  أكتوبر

 قبل  العالم،  أنحاء  جميع  في"  أزمة"  يواجه  اإلسالم  وأن  ،"امضاد    امجتمع  "  يشكلوا

 . فرنسا في" اموازي   امجتمع  " اعتبره ما لمعالجة خطته عن الكشف

 التقييم 

  لالجئين   امعادي    انهج    فرنسا   في  المتطرف  اليميني  الوطني   التجمع  حزب   ينتهج

 حزب   أول  هو  الحزب   ويعد .  متطرفة  يمينية  أحزاب   عدة  شأن  شأنه  والهجرة

  من   المزيد   لحصد   االنتخابية  ودعايته  حمالته  في"  اإلسالموفوبيا "  يستغل  شعبوي

 اتشدد    أكثر  سياسة  العتماد   فرنسيةال  السلطات   تدفع  مواقفه   وأضحت .  ات األصو

 . والمهاجرين  الالجئين حيال

  اليمين   أحزاب   تطرحه  ما  على  للمزايدة  فرنسا،  في  السياسية  األحزاب   تسعى

  من   مزيد   كسب   بهدف  الشعبوي،  الخطاب   مع   يتماهى   خطاب   تبني  عبر  المتطرف،

  الناخبين   من  به  سأب  ال  عدد   واستقطاب   قتراعاال  صناديق  في  االنتخابية  األصوات 

 .2022  الفرنسية الرئاسية االنتخابات  في اليمينيين

 الصف   لتوحيد   أحزابه  ومحاوالت   أوروبا  في  المتطرف  اليمين  صعود   يمثل

 حكومات   بعض  لفشل  اانعكاس    حزابهأ  زعماء  شعبية   وازدياد   التقليدية  األحزاب   أمام

.  واللجوء  بالهجرة  المتعلقة  ا خصوص    للمشكالت   لحلو  إيجاد   في   األوروبية  الدول

  وحدة  فإن  األحزاب   تلك  بين   الهجرة  سياسات   في  الواضحة  الشبه  أوجه  ورغم

 .حزاب أل ا هذه بين السهل باألمر ليست  الصف

  ثمة   لوجود   أوروبا  في  الشعبوية  األحزاب   بين  الصف  وحدة  صعوبة  ترجع

 والهجرة   اللجوء  ملف  في  وحتى .  األخرى  القضايا  من  العديد   في  عميقة  انقسامات 

  دول   على  اللجوء  طالبي  توزيع   حصص   بشأن  وعميقة  حادة  انقسامات   ثمة  هناك
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  حزاباأل  من  جدد  حلفاء  لكسب   الشعبوية  األحزاب   هذه  يدفع  ما  وهذا  ،أوروبا

 .الخاصة كتلته لتعزيز التقليدية

 والتهديدات المخاطر - النمسا في المتطرف اليمين

 لدى  الرهيب   القلق  من  حالة  عام  بشكل   والالجئين  نالمهاجري   أزمة  خلفت 

  التوظيف   وفرص   الرفاه  دولة  مستقبل  على  أوروبا  في  والمتوسطة  العاملة  الطبقة

  الترويج   في  تلك  المتنامية  القلق  حالة  المتطرف  اليمين  وأستغل.  الصحية  والرعاية

 النخب  على ماللو وإلقاء (،أوال   )المواطن شعار رفع عبر لألجانب  المعادي لخطابه

  لألوروبيين   االقتصادية  األوضاع  تردي  في  بالتسبب   األوروبي   واالتحاد   الحاكمة

  على   وانعكس  كبير  وتعاطف  استحسان  الخطاب   هذا  ولقي.  األزمة  تلك  جراء

 . السابقة األوروبية  االنتخابات  في المتطرف اليمين أسهم ارتفاع

  اليمين   حكومة  ليتو  منذ   النمسا،  في  ملموس  بشكل  العنصرية  نسب   تزايدت 

  وتتبع .  والالجئين  للمهاجرين  معادية  سياسات   واتباعها  الحكم،  مقاليد   المتطرف

 من   البالد،   في  المشترك  العيش  أسس  هز  شأنها  من  إجراءات   النمساوية  الحكومة

  تعانيها،   التي  المشاكل  كافة  وراء  بالوقوف  والمهاجرين  المسلمين  اتهامها  خالل

  اليميني   االتجاه  ويروج.  وتهميشهم  همؤ إقصا  شأنها  من  قرارات   وإصدارها

  تتمتع   مجموعات   بأنهم  مفادها  والالجئين،  المسلمين  حول  عدة  الدعاءات   المتطرف

  بشكل  للبالد  االجتماعي النظام واستغالل ،"كبير بشكل الجرائم الرتكاب  الميل" ب 

 ". سيئ

 اليمين   -  العامة  السياساتو  اإلحصائيات..  النمسا  في  اللجوءو  الهجرة

   المتطرف

  طويل   أساس  على  جديد    مهاجر    (87000)  النمسا  استقبلت   ،2018  عام  في

  بعام   مقارنة  ٪6. 11-  الحر(،  والتنقل  الوضع  تغيير  ذلك  في  )بما  دائم  أو  األجل

  حرية   من  المستفيدين  المهاجرين  من  المائة  في  2. 65  الرقم  هذا  ويشمل.  2017

 األسرة  أفراد   من  المائة  في  10.7و   ،المهاجرين  العمال  من  المائة  في  6.4و   التنقل،

  وتم . إنسانية ألسباب  المهاجرين من المائة في 2. 17و المرافقة(، األسرة فيهم )بمن

  8700و  الثالث   المستوى   من  الدوليين  للطالب   تصريح  3800  حوالي  إصدار

 االتحاد   داخل  الهجرة  )باستثناء  والموسمية  المؤقتة  العمالة   للمهاجرين  تصريح

 االتحاد   داخل  وظيفة   120000  تسجيل   تم  ذلك،  إلى   باإلضافة   .األوروبي(

  وهؤالء .  2017  بعام  مقارنة  ٪15  قدره  بانخفاض   ، 2018  عام  في  األوروبي

 . اعموم    األجل قصيرة بعقود  يعينون الذين العمال

 إلى   ليصل  ٪،1. 7  بنسبة  األوائل  اللجوء  طالبي  عدد   انخفض   ،2019  عام  في

  ( 2500)   وأفغانستان  (2700)  سوريا  من  قدمينالمت  معظم   يأتي.  11000  حوالي

  ( 800)   أفغانستان  بمواطني   2018  عام  منذ   زيادة  أكبر  وتتعلق  ،(700)  وإيران 
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  تم   قرار  14000  بين  ومن  ،(600-)  سوريا  مواطني  عدد   في  انخفاض   وأكبر

 . اإيجابي   ٪5. 53 كان  ،2019  عام  في اتخاذها

 الرعاية  لخدمات   تحاديةاال  الوكالة  أصبحت   ،2020  ديسمبر  من  اواعتبار  

.  اللجوء  لطالبي  األساسية  الرعاية  توفير  عن  مسؤولة  احديث    المنشأة  والدعم

 المشورة   تقديم  :يلي   بما  ا أيض    المكتب   كلف  ا،فصاعد    2021  يناير  من  اواعتبار  

  اللجوء   ملتمسي  إلى  القانونية  المشورة   وتقديم  واألجانب؛  اللجوء  لطالبي  القانونية

 العودة؛   على  المساعدةو  ،المعنية   الجهات   إلى  القانونية  المشورة  ديموتق  واألجانب؛

 . اللجوء إلجراء مترجمونو  الترحيل؛ عمليات  مراقبةو

  في   المتطرف  اليمين  -  اإلجراءات  تشدد  النمسا..  األوروبي"  اللجوء  ميثاق"

  النمسا
 في  األوروبي،  االتحاد   لدول  للجوء  اجديد    اميثاق    األوروبية  المفوضية  طرحت 

  ومفوضة  ديرالين، فون أورسوال المفوضية رئيسة أعلنت  كما ،2020 سبتمبر 24

  في   الميثاق،  بحسب  المعنيون،  ويرغب .  يوهانسون إيلفا  األوروبية  الداخلية  الشؤون

  آالف   مئات   من  التخل ص   إلى   إضافة  والهجرة،  للجوء  اجذب    أقل    أوروبا  جعل

  لم   أنه  ترى  والنمسا .  لسنوات   هم(طلبات  رفضت   )ممن  قانونية   غير  بصفة   المقيمين

  الميثاق   يحرص   أن  يجب   وبالتالي   لجوء،  بل  األوروبية  الدول  إلى  هجرة  هناك  يعد 

  من   األوروبي   البر  إلى  الوصول  يحاول  لمن  اجذب    أقل  أوروبا  جعل  على  الجديد 

  البحر   أفرع  أحد   ةإيج  وبحر  المتوسط  األبيض   البحر  في  المائية  الحدود   خالل

 . المتوسط

 النمسا  في الالجئينو المهاجرين تجاه الكراهية خطاب و المتطرف ناليمي
  )غير  ستيريا  مقاطعة  في  التمييز  لمكافحة  اإلقليمي  المركز  رئيسة  ترى

 ويالحظ .  الكراهية  خطاب   في  اانفجار    يشهد   البلد   أن    غرابوفاك،  دانييال  حكومي(،

  بان   باسم  معروفةال  الكراهية،  عن  لإلبالغ  النمساويين  خدمة  مؤسسة  في  العاملون

  ا وضوح    أكثر  باتا  األجانب   وكراهية  السياسي  التطرف  أن    حكومية(،  )غير  هايت 

 .الشارع مستوى على منه االجتماعي التواصل وسائل على

  ا وفق    ،2020  في  سجل  اإلنترنت   عبر  النمسا  مستوى  على  الكراهية  خطاب 

  1820  إلى  إال    2019  في  الرقم  يصل  ولم  حالة،  3215  هايت،  بان  مؤسسة  ألرقام

  ، 2021  الجاري،  العام  من  الماضية  الثالثة  األشهر  خالل  استمر  ذلك  ومع  حالة،

  الجاري،   العام  في  المتطرفين  أن    غرابوفاك  الباحثة  وتالحظ.  نفسه  الخطاب 

  فيسبوك   ىعل  مغلقة  مجموعات   فينشئون  الشبكة،  على  ا تخفي    أكثر  أصبحوا  ،2021

 لذلك  ويتخذون  مراقبون  أن هم  يعلمون  مفه  تتبعهم،  ليصعب   أخرى  قنوات   ىوعل

 .ي كشفوا ال كي اإلجراءات 

 النمسا  في اللجوءو الهجرة جراءاتإ تشديد دوافع ".. المجتمعي األمن"
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  تشديدها   أسباب   أهم  بين   من  أن  صريح  بشكل  النمساوية  السلطات   تعلن  ال  قد 

  ادمين الق  باألشخاص   يتعلق  فيما  خاصة  أراضيها  على  واللجوء  الهجرة  إلجراءات 

  لمجموعة   الدولة   بحماية  يتعلق  والذي  المجتمعي  األمن  دافع  هو  مسلمة،   دول  من

  وقيم  مقومات  ضد  والسياسية االجتماعيةو األيديولوجية،و الثقافية، وقيمها مقوماتها

  أن   النمساوية  السلطات   ترى   حيث   ؛المستضيف  المجتمع  على  دخيلة  أخرى

  قيم   وتقبل  النمساوي،  المجتمع  داخل  االندماج  في  كبيرة  صعوبة  لديهم  المسلمين

  أدى   مما  النمساوي،  والمجتمع  السياسة  تشكل  التي  والديمقراطية  واالنفتاح  الحرية

 . والالجئون المهاجرون المسلمون يتبناه الذي الرفض  هذا  تجاه فعل ردة تكوين إلى

   تقييم
  شعبية  وازدياد   خاصة  والنمسا  أوروبا  في  المتطرف  اليمين  صعود   يعتبر

 حلول   إيجاد   في  األوروبية  الدول  حكومات   بعض   لفشل  اانعكاس    أحزابه  اءزعم

  دفع   أوروبا  في  المستقرة  غير  االقتصادية  األوضاع  كما.  واللجوء  الهجرة  لمعضلة

  ومجتمعي   سياسي  كبديل  البروز  إلى  الشعبوية  والتيارات   المتطرف  باليمين

 . شعبية قاعدة كسب  امؤخر   استطاع

  قيم  على  يقضي  أن  شأنه  من  المتطرف  اليمين  إلى  ةالنمساوي   السلطات   توجه

  يخلق   أن  شأنه   من  الذي  األمر  النمساوي،  المجتمع   داخل  السلمي   والتعايش  التسامح

 انزالقات   إلى  تؤدي  قد   والتي  والسياسي،  االجتماعي   االستقرار  عدم  من  حالة  كذلك

 حركات   ظهور  وحتى  والالجئين،  والمهاجرين  النمساويين  المواطنين  بين  عنيفة

 . إرهابية بأعمال تقوم متطرفة إسالموية

  المؤسسات  داخل  المتطرف  اليمين  ألحزاب   والهيكلي   السياسي  الصعود 

  الداخل،  من  تماسكه  وتهديد   األوروبي  االتحاد   تقسيم  إلى  يؤدي  قد   األوروبية،

 الحدود   على  والرقابة  القومية  الدولة  إلى  عودةلاب  والمطالبة  االتحاد   إضعاف  وكذلك

 . األجانب  ورفض 

  وحقوقهم  وأوضاعهم  والالجئين  باللجوء  تتعلق  أزمة   شك  بال  هناك  ا،حالي  

  وتشكل   بامتياز،  إنسانية  أزمة  وهي  األوروبي،  االتحاد   دول  في  حمايتهم  وطرق

  ولهيئاته   إقليمية،  أوروبية  كمنظمة  لالتحاد   بالنسبة  اصعب    اواختبار    اجديد    اتحدي  

 . المختلفة ومؤسساته

  ساس أ  على  تقوم  حكومية  سياسات   هناك  تكون  نأ  عليه،  ملالع  ينبغي  ما

  ومحاربة   ديان،واأل  عراقاأل  تعدد   زمن  في  السلمي،  والتعايش  جتماعي،اال  التكامل

 تستهدف   التي  ،نترنت اإل  عبر  المتطرف  لليمين  المتطرفة  الدعاية  خاصة  التطرف،

  جالس الم  المدني،  المجتمع  منظمات   على  ينبغي  كذلك  جانب،واأل  المهاجرين

 .الداخل من المتطرف اليمين محاربة في بمسؤوليتها تنهض  نأ  وغيرها  سالميةاإل
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  التشريعات وتقييم مراجعة - أوروبا في  التطرف محاربة

 واإلجراءات 

 
 التطرف  محاربة تجربة تقييم.. بريطانيا في التطرف محاربة

 السياسي  سالماإل  جماعات   محاربة  في  بريطانيا  تنتهجها  التي  السياسات   تشكل

  اإلرهابية   االعتداءات   من  تسلم  لم  األوروبية  الدول  وكباقي   للغاية،  امحير    الغز  

 اإلسالموية   بالجماعات   صلة  له  ما  ومنها  بالذات   هي  به  تسببت   ما  منها  المتسلسلة،

  باليمين   عالقة  له   ما  ومنها   وغيرها،  الجهادية  والسلفية   اإلخوان  كجماعة  المتطرفة

  فقد   المعضلة  هذه  ولمجابهة  سواء،  حد   على  والمسلمين  لإلسالم  المعادي  المتطرف

  التي   القوانين  بعض   وسنت   الوقائية  التدابير  من  العديد   البريطانية  السلطات   اتخذت 

  في   التطرف   ومحاربة  العبادة  دور  داخل  األئمة   خطابات   مراقبة  سيتم  بموجبها

 للفكر  األفراد   تبني  قبل  حتى  والمدارس  الكبيرة  المساجد   في  خاصة    المجتمع

 . الخ...واإلخوان  كداعش اإلرهابية بالمنظمات  االلتحاق أو المتطرف

 الخطاب  ومراقبة  المساجد  على  اإلشراف  في  المتبعة  واإلجراءات  التشريعات

   المتطرف
 منها  التطرف  لمحاربة  القوانين  بعض   األخيرة  السنوات   في  بريطانيا  سنت 

 للمتطرفين  الحاضنة  المساجد   تكون  بموجبه  الذي"  التطرف  قانون  مشروع"  مثال  

 اتخاذ   تم  حيث   ؛بالحزم  المسؤولين  أبرز  تصريحات   تميزت   وقد   لإلغالق،  عرضة

  للتطرف   المروجة  المؤسسات   وغلق  منظمات   لحظر  تهدف  أمنية  إجراءات 

  الداخلية   وزيرة  البريطاني  البرلمان  طالب   مثلما  آخر  جانب   ومن.  والكراهية

  لدى   االقتصادية  للنشاطات   فوري  تقييم  قديمبت  2021  مارس  في "  باتل  بريتي"

 تمويل  في  استخدامها  عدم  من  التأكد   لغرض   ،"المسلمين  اإلخوان"  جمعيات 

 والدعاة   لألئمة  التطرف  عقائد   نشر  في  اإلنترنت   استعمال  من  منعها  ومن  التطرف،

 عن   لتعويضهم  ألتباعها  تبثها  التي  والدروس  الدينية  الخطب   ومراقبة  لها،  التابعين

 . العالمي الوباء بسبب  المغلقة المساجد  تياد ار

 "  بالفشل موسومة"  واإلرهاب التطرف ضد البريطانية الحكومة ستراتيجيةا
  المنع   خطة  أن  كما  بالفاشلة،  اإلرهاب   لمكافحة  الحكومة  ستراتيجيةا  وصفت 

  لم   أنها  إال  التطرف  تأثير  لتقليل   جاهدة  بريطانيا  سعت   إذ   للغاية،  اسلبي    تأثيرها  كان

  بل   اتمام    عكسية  النتيجة  فكانت   المسلم  الشباب   عزلت   أنها  وهي  حساسة  لنقطة  تنتبه

  يمثل   المزعوم  البرنامج  هذا  بأن  اعلم  .  المتشددة  الجماعات   نحو  دفعهم  ذلك  نإ

  يصبح   أن  قبل  للحيلولة  ويرمي   اإلرهاب   ضد   الحكومة  ستراتيجيةا  من  اجزء  

  من   محاولة  هو  فالمالحظ  رهاب،لإل  مؤيدين  أو  إرهابيين  أو  متطرفين  األفراد 
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 كثيرة   انتقادات   لقي  الذي  البرنامج  هذا  بفعل  السلسلة  هذه  لكسر  البريطانية  الحكومة

  ألماكن   الوقائي  األمن  لبرنامج  وكتقييم  اإلنسان  حقوق  بانتهاك   اتهمه  البعض   نإ  بل

 .العبادة

  انيا بريط  بفعلها  حاولت   التي  والقوانين  اإلجراءات   هذه  حول  أولية  قراءة  في

  في  تصب   أنها  أجد   العكس  أو  المسلمين  ضد   سواء  التطرف  صيغ  لكل  التصدي

  إتباع   خالل  من  للمسلمين  العبادة  لدور  الحماية  بتوفير  يتعلق  األول  ؛اتجاهين

  المراقبة   إمكانية  وهو  الثاني  أما  وتقليدي،  منه  مفروغ  أمر  وهو  ،معينة  إجراءات 

  بالتالي   وهو  ،المساجد   في  رفةالمتط  والخطب   المشبوهة  التحركات   لكل  كثب   عن

  في   الدينية  الخطب   طرح  في   الشفافية   على   والجمعيات   األئمة  يجبر  وقائي   إجراء

 أمام  اجد    محدودة  الخيارات   تبقى  والمسلمين  المساجد   تطال  التي  االعتداءات   ظل

 اليومية  صلواتهم  فيها  يؤدون  التي  المساجد   وكثرة  كثرتهم  من   بالرغم  ،المسلمين

 .وغيرها لجمعويةا ونشاطاتهم

  بريطانيا في  األئمة تدريب برامج تقييم
 عقدت   أن  فمنذ   األئمة  تكوين  ببرامج  اكثير    مهتمة  غير  بريطانيا  أن  يبدو

  الحكومة   مشروع  إطار  في  المتطرف  الفكر  لمحاربة  األئمة  لتأهيل  تدريبية  دورات 

بين  األئمة  عدد   لزيادة  خطط  الذي  2019  سنة  في  البريطانية    محاربة   ىعل   المدرَّ

  المسألة   هذه  وحول  مماثلة، أخرى  برامج  تسجل  لم  البريطانية  السجون  في  التطرف

  ا عموم    باوأور  في  احالي    في  لالئمة  المعرفية  الحالة  أن  الشأن  بهذا  المعنيين  أحد   نبه

 فالعديد   والكراهية،  العنف  خطاب   نشر  تسهيل  على  تساعد   اخصوص    وبريطانيا

  متخصصة   دينية  مدارس  خريجي  ليسوا  جد المسا  في  بالخطبة  يقومون  ممن

  جهلهم   رغم  اإلسالمية  المنظمات   ببعض   لصالتهم  المنابر  واعتلوا  المشهد   تصدروا

  يؤدي   مما  باللغة،  يتعلق  مهم  لعامل  وافتقارهم  األوروبية  المجتمعات   بثقافة

  حملهم   استمرارية  ويسهل  المجتمع،  في  واندماجهم  تواصلهم  إعاقة  إلى  بالضرورة

 بعد   بريطانيا  إلى  يأتون  األئمة  من  الكثير  أن  بأن  علما  ونشرها،  لمتطرفةا  لألفكار

  فهم   وغيرها  وبنغالدش  كباكستان  أخرى  بلدان  في  تدريبهم  أو  تعليمهم  تلقوا  أن

  وتتميز   بريطانيا  في  والحياة  مءاتتو  ال  ومفاهيم  أفكارا  بريطانيا  إلى  معهم  يحملون

 . بالتشدد  معظمها

 البريطانية  بالحكومة اإلسالمي سالمجل لعالقة نقدية قراءة
  جامعة   هيئة  يعتبر  وهو  ،1997  سنة  البريطاني  اإلسالمي  المجلس  ئأنش

 منظمات   ويشمل  بريطانيا،  في  سنية  ورابطة  ومدرسة  مسجد   500  لحوالي

 الخلفيات   مختلف  من  ومتخصصة  ومحلية  وإقليمية  وطنية   إسالمية  ومؤسسات 

 من  األساسية  الغاية  كانت   إذ .  البريطاني  ياإلسالم  المجتمع  داخل  والطائفية   اإلثنية

  التي   التمييز  وأشكال  المساوئ  على  والقضاء  اإلسالم  عن   التعليم  زيادة  تأسيسه
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 . المسلمون يواجهها

   اإلرهابية االعتداءات من  اإلسالمي المجلس موقف
  بريطانيا   طالت   التي  اإلرهابية   باالعتداءات   البريطاني  اإلسالمي  المجلس  ندد 

 سبيل   فعلى  االعتداءات،  توالي   فمع  ،2005  يوليو  7  في  اعتداء  أول  وقوع  منذ 

  ، 23/5/2017  في  بيان  في  الضحايا  مع  المتضامن  موقفه  المجلس  أبدا  فقد   المثال

 . به  مانشستر العتداء"  داعش"  تبني عقب 

 المواقف  هذه  رغم   بالقلق،  شعورها  عن  إسالمية  ومؤسسات   منظمات   وأعلنت 

  المجلس "  بعنوان  التايمز  صحيفة   عن   صدرت   كالتي  التقارير   من  الكثير  أن  إال

  أوردت   حيث   ؛"المسلمين  باإلخوان  سرية  بصورة  مرتبط  بريطانيا  في  اإلسالمي

  في   إسالمية  مؤسسة  أكبر  أن  يؤكد   البريطانية  للحكومة  اتقرير    أن  2015  سنة  في

 معلنة  غير  صالت   لهما  بريطانيا  في  المسلمين  للطلبة  جماعة  وأكبر  بريطانيا

 حرضت   أصولية  شبكة "  بأنها   الصحيفة  تصفها   التي  المسلمين،   اإلخوان  اعةبجم

 من  كل  بين  العالقة  أن  أجد   لهذا  ،"واإلرهاب   العنف  على  األحيان  بعض   في

 المتبادلة   للثقة  وتفتقد   الدائم  بالتوتر  تتميز  عالقة  هي  والحكومة  اإلسالمي  المجلس

 . الطرفين كال بين

  2020  يونيو  7  بريطانيا،  في  اإلسالمي  سالمجل  انتقد   األحداث   تلك  خضم   في

 إلى  تفتقر"   باعتبارها  بريطانيا  في  العبادة  أماكن  فتح   إلعادة  الحكومة  خطة

  فتح   قررت   قد   البريطانية  الحكومة  وكانت ".  المسلمة  للجاليات   بالنسبة  الوضوح

 هارون   وأكد   هذا  فقط،  الفردية  للصالة  2020  يونيو   10  من  بداية  العبادة  دور

 للعبادة   األول  المقام  في  مخصصة  المساجد   بأن  للمجلس  العام  ميناأل  خان،

  تطبيق   كيفية  حول  المساجد   أئمة  من   وقلق  كبيرة  شكوك  هناك  لذلك  الجماعية،

  لبس   ال  واضحة  توجيهات   إعطاء  على  الحكومة  المجلس  وحث   الجديدة،  اللوائح

  ضمان ل  الفعال  التخطيط  من "  المساجد   إدارة  في  المشاركون  يتمكن  حتى  فيها

 .الجميع ورفاهية سالمة
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 واإلجراءات  التشريعات -  بلجيكا في التطرف محاربة

  وخطب   دروس  ومراقبة  المساجد   على  اإلشراف  في  بلجيكا  سياسة  أن  يبدو

 هي   اتقريب    مسجد   300  نحو   داخل  يجري  وما  األجنبية  التمويالت   وكذا  األئمة

  لمحاربة   سنتها  التي  ت والتشريعا  المتخذة  اإلجراءات   رغم  بامتياز،  هشة  سياسة

 حيث   ،2021  يونيو  في  امؤخر    حدث  ما  ذلك  على  يدلل  وما  واإلرهاب،  التطرف

ب   يعمل  كان   متطرف  يميني   جندي  هناك  أن  التقارير   من   الكثير   تناولت    كمدر 

  أسلحة   وبحوزته   بلجيكا  في  العسكرية  وحدته  مقر  من  اختفى  الجيش  في  رماية

 التشريعات   .البلجيكيين  عامة  على  مسبوق  غير  اتهديد    يشكل  ما  للغاية،  خطيرة

 .المتطرف الخطاب   ومراقبة المساجد  على اإلشراف في المتبعة واإلجراءات 

 الخطاب  ومراقبة  المساجد  على  اإلشراف  في  المتبعة  واإلجراءات  التشريعات

 المتطرف 
  OFFICE  OF  INTERNATIONAL"  عن  صادر  تقرير  أفاد 

RELIGIOUS  FREEDOM  " ل لمث  المتابعين   بعض   ن إ  12/05/2021  في 

 إشراف   دون  العمل  فضلت   المساجد   من  معتبر  عدد    وجود   أكدوا  المسائل  هذه

  ا أجنبي    تمويال    تلقت   أنها  ذلك  الرسمي،  باالعتراف  المطالبة  عدم  وقررت   حكومي

  على   للحصول  المطولة  البيروقراطية  بعملية  يتعلق  آخر   عامل  ولوجود   ا،كافي  

  في   متمثلة  المنتهجة  الحكومة  ستراتيجيةا  أن  رغم  ا، مثبط    يعد   وهذا  االعتراف

  مؤهلة   تصبح  حتى  بلجيكا  في  المساجد  من  المزيد   ليشمل  االعتراف  نطاق  توسيع

  من   األجنبي  الراديكالي  اإلسالمي  التأثير  من  يقلل  حكومي  تمويل  على  للحصول

  من   بمزيد   السلطات   وتزويد   األجنبي  التمويل  على  المساجد   اعتماد   تقليل  خالل

  العاصمة   في  مساجد   9  لـ   االعتراف  طلبات   بقيت   فقد   ذلك  مع  اتزامن  .  رقابةال

 . الكبير بروكسل مسجد  فيها بما  معلقة وحدها بروكسل

  والمتابعة   اإلشراف  بقضية   يتعلق  فيما  إجراءاتها  الفلمنكية  الحكومة  وعززت 

  أو   لألئمة  بالنسبة  سواء  المحتمل  التطرف  لمحاربة  أمنية  تحقيقات   خالل  من

 شكك  فقد   األحداث   هذه  خضم  وفي  المساجد،  في  األجنبي  النفوذ   وضد   صلينللم

  المساجد   ببعض   الحكومة  اعترافات   في"  هومانس "  الفلمنكي  اإلقليمي  الوزير

  : بها معترف ا مسجد ا 87 هناك كان إذ  لوفين، في اإلحسان بمسجد  االعتراف وسحب 

 فهناك  بعض   ب وحس  بروكسل،  في  21و  فالندرز  في  27و   لونيااو  في  منها  39

 . بلجيكا في مسجد  300

  في  2021/ 03/ 24  في  اإلنسان  وحقوق  للبحوث   الدولي  بروكسل  مركز"  نظم

  نشاط   أول"  2016  عام  ببلجيكا  عصفت   التي  اإلرهابية  للهجمات   الخامسة  الذكرى

  األمنية   السياسات   تقييم"  :ب   الموسوم  كورونا،  وباء  عقب   البرلمان  في  لها

  اإلخوان   خطر  :بروكسل   في  اإلرهابية  لتفجيرات ا  بعد   سنوات   5  والسياسية،
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 اإلرهاب   مكافحة  لجنة  رئيس  شدد   حيث   ،"األوروبية  الديمقراطية  على  المسلمين

  ونشر   رادعة  قوانين  سن  ضرورة  على  ،"ميتسو  كون"  البلجيكي،  البرلماني  النائب 

  خطر  أن  إلى  أشار  مثلما  بلجيكا،  في  اإلخواني  والفكر  التطرف  لمحاربة  التوعية

  بعد   ينته   لم   اتحديد    المسلمين  اإلخوان  تنظيم   عن  المترتبة  اإلرهابية  لتهديدات ا

  النسيج   في  السياسي  اإلسالم  جماعات   توغل  خطر  تواجه  أوروبا  أن  واعتبر

  من   400  من  أكثر  تسريح  من  الكبير  تخوفه  أبدى  إذ   بلجيكا،   في  سيما  ال  السياسي

 الوسائل   لقلة  انظر    كفاية  بعتهم متا  وعدم  البلجيكية  السجون  من  بالتطرف  المتهمين

 .عددهم وكثرة لذلك المتاحة والمادية القانونية

 بلجيكا  في  األئمة تدريب وخطط برامج
  أطلقتها   والتي  ،2019  عام  في  بلجيكا   في  لإلمام   األولى  التدريبية  الدورة  بدأت 

  اليات للج   الممثلة  الرسمية  الهيئة  -  اإلسالمية   التنفيذية  السلطة   بمعية  لوفين   جامعة

  الهولندية   باللغتين  الدورة  تقدم  إذ   الفيدرالية،  والحكومة  -  البالد  في  المسلمة

  وحين   الالهوتي،  التدريب   من  سنوات   4و   الجامعة  في  سنتين  مدة  والعربية،

 وقد   هذا  الفيدرالية،  الحكومة  من  شهادة  على  األئمة  يحصل  الخريجين  من  االنتهاء

 في   أخذت   التي  للجنة  البرلماني  التقرير  في  البداية  في  األئمة   تدريب   موضوع  أثير

  من   وتأمل  ،2016  مارس  في  وزافنتيم  بروكسل  في  اإلرهابية  الهجمات   اعتباراتها

  البلجيكيين   تطرف   من   كبير  بشكل  والحد   األجنبي  اإلسالمي  النفوذ   منع  ذلك  خالل

 .الخصوص  وجه  على المسلمين

  بعد   ،2012  سنة  منذ   باء والخط   لألئمة  الثانوية"  األناضول"  مدرسة  افتتاح  تم

  شهدت   إذ   بلجيكا،  في  الوطنية  التربية  وزارة  من  رسمية  موافقة  على  حصولها

  طالب   من  السادسة  الدفعة  تخريج   حفل  ،2021/ 5  /19  في  البلجيكية،  مونس  مدينة

  باالستماع   الحفل  وانطلق  والخطباء،  لألئمة  التركية   الثانوية"  األناضول "  مدرسة

 المستشارة   الحفل  هذا  في  شارك  كما  والبلجيكي،  كي التر  الوطنيين  للنشيدين

  إسالمية   مؤسسات   عدة  عن  وممثلون  بروكسل،  لدى  التركية   السفارة  في  التربوية

  األئمة   مدارس  نجاح   على  المدرسة  مدير  أكد   السياق  نفس   وفي   بلجيكا،  في  فاعلة

 كما   ل،المتواص  االهتمام  بسبب   متميز  لتعليم  اتقديم    خالل  من  أوروبا  في  والخطباء

 . تركيا  في الجامعي تعليمهم  يواصلون المدرسة هذه خريجي أن

 التطرف  بمحاربة ابلجيك توصيات
  في   اإلسالمية،  المراكز  على  الشديدة  الرقابة  بضرورة  بلجيكية  لجنة  أوصت 

  إحدى   إتقان  بمسألة  يتعلق  فيما  اإلمام  كفاءة  زيادة  في  رغبتها   عن  وأعربت   بلجيكا

  أخرى   جهة   من.  الهولندية  أو  األلمانية   أو   الفرنسية  سواء  ابلجيك  في  الوطنية   اللغات 

  السلطات   اتخذت   فقد  المضاد   والتطرف  للتطرف  بلجيكا   محاربة  إطار  وفي

  مع   ليمبورغ،  مقاطعة  في  المساجد   وبعض   المدارس  إغالق  شملت   فورية  إجراءات 
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  القول   يمكن  وبالتالي  مشددة،  أمنية  تدابير  وفق  للعبادة  مفتوحة   المساجد   بعض   إبقاء

  المساجد   أما  العكس،  أو  الداخل  من  للتطرف  معرضة  إما  بلجيكا  في  المساجد   بأن

 .أعتقد  المغلقة المساجد  عداد   في فهي الحكومة من رسمي باعتراف  تحظَ  لم التي

 البلجيكية  بالحكومة اإلسالمي الثقافي  المجلس عالقة تقييم
 في   اختزلت   جيكيةالبل  بالحكومة  اإلسالمي  الثقافي  المجلس  عالقة  أن  يبدو

  لمسلمي   التنفيذية  الهيئة  أبدت   حيث   ؛الكبير  بروكسل  مسجد   وهي  واحدة  قضية

  في   المسجد   بـهذا  البلجيكية   الحكومة  اعتراف  رفض   عن  أسفها  بالغ  بلجيكا 

 ذكر  بعدم"  كويكنبورن  فان  فنسنت "  البلجيكي  العدل   وزير   مت همة  ،2020/ 12/ 7

  بتزييف   العدل  وزير  البيان  ات هم  ثلمام  االعتراف،  عدم"   وراء  الكامنة  األسباب 

  لتدخالت   يخضع  المسجد   أن   إلى  تشير  السابقة  تصريحاته  أن  أكدت   حيث   الحقائق،

  التي   الحالية  اإلدارة  تغيير  ضرورة  الوزير  شترطا  مثلما.  شؤونه  تسيير  في  أجنبية

  اعتراف   على  المسجد   يحوز  حتى   بلجيكا  لمسلمي  التنفيذية  الهيئة  تحت   تنضوي 

 .السلطات 

 الخطاب   ورصد  المساجد  على   اإلشراف  -  ألمانيا  في  التطرف  محاربة

 المتطرف 

 في   التطرف  أنواع  كل  مواجهة  في  والتشريعات   المتخذة  اإلجراءات   تمثل

  الموسومة   الجماعات   على  يفرض   استباقي  ا  حال    2021و  2020  خالل  المساجد 

  في   المحلي  لمالمس  المجتمع  مشاركة  نتيجة  الذاتية  للرقابة   الخضوع  بالتطرف

 بشيء   ربما  القيام  من  إذن  الجماعات   هذه  تتمكن  ولن.  يراقب   الكل  نإ  أي  التمويل،

  النمطية   الصورة  على  تحافظ  حتى  للتمثيل  المعتاد   قناعها  لوضع  فتضطر  احالي  

  أوساط   في  التطرف  نشر  نحو  للمضي  اسر    وتخطط  مصالحها،  وعلى  لإلسالم

 . شابه وما  االجتماعي التواصل وسائل  لمث أخرى وسائل  عبر  والمراهقين الشباب 



 - 327 - 

 الخطاب  ومراقبة  المساجد  على  اإلشراف  في  والتشريعات  المتبعة  اإلجراءات

   المتطرف

  االتحادي   المكتب "  تقرير  على  بناء    للرقابة  ألمانيا   مساجد   من  % 10  خضعت 

  التطرف   أنشطة  ألثر  واقتفاء    ،2020  نوفمبر  في"  الدستور  لحماية  األلماني

  في   الدائمة  الرقابة  تحت   منها  109  األلمانية  االستخبارات   وضعت   مثلما  ،المشبوهة

  ا تابع    امسجد    70  وجود   أساس  على  تمت   اإلجراءات   هذه  أن  يبدو".  وستفاليا "  والية

 . المتطرف المسلمين اإلخوان لتأثير يخضع  منها 16و  السلفي، للتيار

  رجح   والذي  رهاب واإل  الدولي  األمن  برامج  مدير" ألكساندر  كريستيان"  رجح

 المساجد،  مباني  خارج  إلى  المتطرفة  باألنشطة  دفعت   الحكومية  المراقبة  تلك  بأن

  إليه   أشار   ما  أن  أجد   فعال.  السرية  األعمال  إلى  اللجوء  احتمال  من  يزيد   الذي  األمر

  في   محاصرتها   تم  ما  إذا  المتطرفة  الجماعات   هذه  أن   كيف  يفسر"  ألكساندر"

 أسلوب   إلى  تلجأ  خاصة"  التطرف  على   المحرضة  ية الدين  الخطابات "  المساجد 

  آخر   جانب   ومن  االستخبارات،  لدى  المعروفة  لألساليب   ومغاير  للغاية  سري

 إنشاء   في  نيتها  عن"  فوربومرن  مكلنبورغ"  والية  في  الداخلية  وزارة  صرحت 

 إيرادات   تحصيل  أن  كما.  األجنبي  التمويل  إلغاء  هدفه  المساجد   لتمويل  نظام 

  يخفض   قد   المساجد   لضريبة  اوفق    ألمانيا  في  المحلي  المسلم   المجتمع  من  المساجد 

  من   خاصة  الخارج  من  القادمة   السيولة  خفض   ومنه  المتطرف،  األجنبي   التأثير

 . تركيا

   2021 عام ألمانيا في األئمة تدريب أكاديمية افتتاح

  األئمة   إلعداد   ألماني  حكومي  برنامج  2021  يونيو  15  بتاريخ  ارسمي    افتتح

 معهد   ويوفره  لسنتين  يستمر  الذي  التكوين  اشخص    40  نحو  باشر  إذ   المسلمين،

 الدروس  أول  جرت   حيث   ألمانيا،  غرب   شمال  في"  وسنابروكا"  في  اإلسالم

  الفقه   في  شهادة  لحاملي  متاح  اإلعداد   هذا  مؤلف،  ألف  12  تضم  التي   بالمكتبة

 العملي   انب الج  محورها  تدريب   فترات   ويتضمن  موازية  شهادة  أو  اإلسالمي

  ذلك   السفلى  ساكسونيا  ومقاطعة  الفدرالية  السلطات   وتدعم.  اأيض    سياسي  وتثقيف

  إلى   6,4  أي  إنسان،  مليون  5,6و   5,3  بين  فيه  المسلمين  عدد   بلغ  بلد   في  امالي  

 . السكان إجمالي من % 6,7

  هللا   حزب"  المتطرفة  بالجماعات  الصلة  ذات  والجمعيات  المساجد  إغالق

 2021 عام خالل" واإلخوان

  للشؤون   التركي  اإلسالمي  االتحاد   مع  تحقيقات   األلمانية  السلطات   أجرت 

  في   موظفيه  بعض   تورط  بسبب   له،  التابع  المساجد   أئمة   برواتب   المتكفل  الدينية

  المساجد   بعض   أغلقت   مثلما.  ألمانيا  في  مقيمين  أتراك  معارضين  على  التجسس

لة  األساس   أن  ثبت   حيث   ؛طرف المت  للفكر  ترويجها  بشبهة   الخارج  من  الممو 
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  اإلسالم   تيارات   فكر  هو  العنف   يتبن   الذي  المتشدد   الفكر  عليه   بني  الذي  الفكري

 . اتركي   المدعوم المسلمين اإلخوان جماعة فكر باألحرى  أو السياسي

  ا تزامن    واليات   7  في  مواقع  19/05/2021  بتاريخ  األلمانية  الشرطة  داهمت 

  ثر إ  على  اللبناني،"  هللا  حزب "  بـ  صلة  لها  منظمات   3  حظر  السلطات   إعالن  مع

 أموال  بجمع  قيامها  في  يشتبه  المنظمات   هذه  بأن  الداخلية  وزارة  أشارت   ذلك

  هورست "  الداخلية  وزير  يتوانَ   لم  ذلك   أثناء  في  القتلى،  هللا  حزب   مقاتلي  لعائالت 

 ع يتمت   لن   اإلرهاب   يدعم   من  كل"  أن  فيه   أكد   له  بيان   في   رأيه  إبداء  عن"  زيهوفر

 أعلنت   قد   كانت   ألمانيا  بأن  ا علم    ،"الدعم  هذا  طبيعة  كانت   مهما  ألمانيا  في  باألمن

 .ألمانيا في" هللا حزب " لـ اأيض   السياسي الجناح أنشطة حظر عن  2020 سنة في

 ألمانيا  في التطرف محاربة في  اإلسالمية المجالس دور

  2021  يوليو  5  في"  كسيجي  برهان"  بألمانيا  اإلسالمي  المجلس  رئيس  أعرب 

ا  البالد  في  لإلسالم  العداء   وتيرة  ارتفاع  إزاء  قلقه  عن  أن  أشار  حيث   ؛مؤخر 

  للدفاع  أو  لإلسالم  العداء  ظاهرة   لمكافحة  كاف    اجهد    يبذلون   ال  األلمان  السياسيين

  مروة "  مقتل  جريمة  قبل  لإلسالم  عداء  وقائع  شهدت   ألمانيا  أن  رغم  المسلمين،  عن

 عداء  ليس  بأنه  وأكدوا  يحدث   ما  تجاهلوا  األلمان  يينالسياس   أن  إال"  الشربيني

 .األجانب  ضد  العداء من انوع    يمثل بل لإلسالم

  رغم   أنه  أوضح  كما  ،جادةال  بغير  األلمانية  الحكومة  محاوالت   وصف  وقد 

  ال   السياسيين  أن  إال  البالد،  في  المتطرف  اليمين  لمحاربة  لجنة  ألمانيا  تأسيس

  هم   أنهم  على  المسلمين  إظهار  على  ويعملون  بل  ،الجد   محمل  على  األمر  يأخذون

 الجد   محمل  على   يؤخذون  ال  المسلمين  أن  ذلك  فسر  وقد   واقعة،  أي  في  المخطئون

  أنها   لو  قوي  مجتمعي  فعل  برد   ستواجه  كانت   الحوادث   هذه  فمثل  ألمانيا،  في

 . المسلمين غير  أخرى أعراق أو  أديان من اأشخاص   استهدفت 

  والحكومة   اإلسالمي  المجلس  بين  العالقة  واقع  نإذ   التصريحات   هذه  تعكس

  اإلسالم   بجماعات   المرتبط  التطرف  محاربة   على  األخيرة  هذه  تركز  إذ   األلمانية،

  أن   أرى  وبالتالي  ذلك،   تتعمد   وكأنها  المضاد   اليميني  التطرف  وتتناسى  السياسي

  لمتطرفين ا  نسبة  تزيد   قد  المنطق  فبهذا  استشرافية،  رؤية  تملك  ال  الحالية  الحكومة

 تخرج  لن  أخرى  جهة  ومن  لذلك  نتيجة  العدائية  األعمال  بعض   تقع  وربما  المسلمين

  الوقائية   البرامج  وكذا  والتشريعات   اإلجراءات   رغم  اأبد    التطرف  دائرة  من  ألمانيا

 . اآلن لحد  فعالةال غير  تبنتها

 والبرامج  التشريعات -  فرنسا في التطرف محاربة

  أعقاب   في  خاصة  الدينية   والمراكز  المساجد   على  الفرنسية   الحكومة  تشرف

 بنشر  السياسي،  اإلسالم  جماعات   وتورط  ،فرنسا  شهدتها  التي  اإلرهابية  األعمال

  التي   والتشريعات   السياسات   في  فرنسا  تواجهها  التي  نتقادات اال  ورغم.  التطرف
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 جراءات إ  تخاذ ا  لىإ  عازمةأنها    يبدو  فرنسا  لكن  ، 2021  عام  منذ   صدرت 

  والمساجد   المراكز  تمويل مصادر  في  خاصة    ،التراخي  وعدم  احزم    ثركأ  وسياسات 

 .المتطرف الخطاب  رصد  وأ الخارج من

 التطرف  محاربة-  التشريعات

  أشار "  العامة  األماكن  في  إتباعها  الواجب   األمن  قواعد   انتهاك"  لقانون  ااستناد  

  ال   فرنسا،  في  ليةالحا  القوانين  أن  إلى"  دارمانيان  جيرالد "   الفرنسي  الداخلية  وزير

  17  إغالق  من  تمكنوا  أنهم  امبين    بها،  المشتبه  العبادة  دور  كافة  بإغالق  له  تسمح

 في   فقط  العبادة  دور  بإغالق  تسمح   والتي  الحالية  القوانين  إطار  ضمن  فقط،  منها

  أن   والثانية  وقع،  قد   إرهابي  بعمل  مباشرة  صلة  على  يكون  أن  األولى  حالتين،

 .للعامة المتاحة األماكن في إتباعها يجب  تيال األمن قواعد  ينتهك

 )البرلمان(،  الفرنسية  الوطنية  الجمعية  في  خاصة  لجنة  ذاته  اإلطار   في  وافقت 

"  الجمهورية  قيم  احترام  تعزيز  مبادئ"  قانون  مشروع  على  ،2021يناير   24  في

  اإلسالم   مكافحة"  قانون  األمر  بادئ  في  سمي  الذي  المحللين،  حسب   للجدل  المثير

  في   المسلمين   يستهدف  أنه  منها   انتقادات   القانون   مشروع  يواجه  إذ   ،"نفصالياال

 األمور   بعض   إلظهار  ويسعى  حياتهم،  مناحي   كافة  على  اقيود    يفرض   ويكاد   فرنسا

  المساجد  على رقابة فرض  على وينص . مزمنة مشكلة وكأنها نادر، بشكل تقع التي

  التابعة   المدنية  المنظمات   تمويل   ومراقبة  إدارتها،  عن   المسؤولة  والجمعيات 

 المنازل،   في  ألطفالها  التعليم  األسر  تقديم  حرية  على  ا قيود    يفرض   كما.  للمسلمين

 . الجامعي قبل ما التعليم مؤسسات  في الحجاب  ارتداء فيها يحظر التي البالد  في

 فرنسا  في  األئمة تدريب برامج

  تتعلق   2020  أكتوبر   شهر  مطلع  استباقية  خطوة  عن  الفرنسي  الرئيس  أعلن

  في   متخصصين  وباحثين  أئمة   لتدريب   ،"اإلسالم   لعلوم  العلمي  المعهد "  بإنشاء

  الديانة   مجلس  أعضاء  قدم  وقد   هذا.  الدينية  اإلسالمية  والمعرفة  اإلسالم  دراسة

 االعتمادات   إصدار  عن  مسؤوال    ليكون  لألئمة،  الوطني  للمجلس  التأسيسية  الوثائق

  ماكرون   إيمانويل  الرئيس  إلى  منهم،  سحبها  أو  د البال  في  والخطباء  المساجد   ألئمة

 . جمعهم اجتماع خالل

  للقيم  ميثاقا "  ا يوم    15  غضون  في  يضعوا  أن  محاوريه  من  ماكرون  وطلب 

  أن   على  به،  االلتزام  اإلسالمية  للديانة  الفرنسي  المجلس  على  يتعين"  الجمهورية 

  في   اإلسالم  أن  يحدد   وأن  الجمهورية،  بقيم  االعتراف  على  اتأكيد    الميثاق  يتضمن

 أو  التدخل  إنهاء  على  كذلك  ينص   وأن  ،"سياسية  حركة  وليس  دين"  هو  فرنسا

  120  نحو  يوجد   الفرنسي،  الشيوخ  لمجلس  لتقرير  اواستناد    أجنبية،  لدول  االنتماء

 الدينية   الشؤون  رئاسة  تقوم  كما.  المغرب   من  30و  الجزائر  من  مبتعثين  اإمام  

  أجورهم   وتدفع  الفرنسية،  المساجد   في  اتركي    اإمام    151  بتوظيف"  ديانات "  التركية
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 . تركية  دينية مدارس  في اوتعليم   اتدريب   يتلقون  كما تركيا،  من مباشرة

 مسألة   على  العمل  أجل  من  مقترحات   اإلسالمي ة  للديانة   الفرنسي  المجلس  قد م

ف  منع ف،  الخطاب   وتفكيك  التطر    دورة   خالل  من  الدين  رجال  وتدريب   المتطر 

ة  شهادات   مسألة  مناقشة  وتمت .  شتركةم  خالل   نتيجة  دون  امرار    ب حثت   التي  األئم 

  رجال   لدى  التعليمي  المستوى  من  بالتحق ق  تسمح  مسألة  وهي  المنصرمة،  السنوات 

  وسي تيح ".  بينهم   اسن    األصغر  سيما  وال  المؤمنين،  رعاية  على  رتهمقد "و  الدين

ة  تدريب   إنهاء  في  يتمث ل  الفرنسي ة،  الحكومة  إلى  بالنسبة  آَخر  هدف  تحقيق  األئم 

 . تركيا بينهم من دول عدة من إمام 300 مع التعاون

 التطرف  محاربة - 2021 عام مساجد، إغالق

  9  إغالق  2021  عام  مطلع"  دارمانان  جيرالد "  الفرنسي   الداخلية  وزير  قرر

  9  أغل قت "  تويتر  منصة   على  الوزير  كتب   حيث .  فرنسا  في  ومساجد   صالة  قاعات 

 نتخذ "  وأضاف".  مني  بطلب   خاص   بشكل  مراقبتها  تمت   عبادة  دار  18  بين  نم

  بين   من  8  إغالق  جاء  وقد   ،"اإلسالمية  االنفصالية  النزعة  ضد   حازمة  إجراءات 

  لعدم   منها  خمسة  إدارية،  أسباب   خلفية  على  9  الـ  والمساجد   الصالة  قاعات 

  الباريسية،   المنطقة   في  المؤسسات   هذه  أغلب   توجد   حيث .  السالمة  معايير  مطابقتها

  لمعلومة   تأكيد   في  الفرنسية  األنباء  لوكالة  الوزير  من  مقربة   مصادر  قالت   ما  وفق

 عبادة  دور  في"  مراقبة  عملية  34"  نفذت   فقد   إجماال  ".  لوفيغارو "  صحيفة  نشرتها

 .إسالمية

  للمسلمين   اتابع    89  أصل  من  امسجد    17  إغالق  على  ،"  دارمانان  جيرالد "  أكد 

  على   رده  في  صرح  مثلما  ،"انفصالية   أنشطة"  بـ  بعالقتهم  االشتباه  بعد   فرنسا،  في

 بفرنسا،   للمسلمين  عبادة  دار  2500  أصل  من  89  أن  البرلمان  في  النواب   أسئلة

 17  اآلن  حتى  أغلقوا  أنهم  وأوضح ".  انفصالية  أنشطة"  بـ  لها  صالت   بوجود   يشتبه

 . العبادة دور بين من امسجد  

 الفرنسية  بالحكومة اإلسالمية لديانةل الفرنسية المجلس عالقة

 توجهات   تمثل  اتحادات   تسع  من  اإلسالمية  للديانة   الفرنسي   المجلس   يتألف

  الرئيسي   المحاور  وهو  وتركيا(،   والمغرب   الجزائر  من  ا)خصوص    مختلفة

  المجلس   مسؤولو  توصل.  فرنسا   في  اإلسالمية  الديانة  تنظيم   مسائل  حول  للسلطات 

 الخالفات   من  أسابيع  بعد   ،2021  عام  خالل  بباريس   مية اإلسال  للديانة  الفرنسي

  أول   ليكون  فرنسا   في  اإلسالم  حول"  مبادئ  ة نشرع"   على  اتفاق  إلى  الداخلية،

 تيارات   ممثلو  سعى  أن  بعد   البالد،  في  الثانية  الديانة  تنظيم  إعادة  مسار  في  خطوة

  االتفاقات   طيلتع  إلى  فرنسا  في  للمسلمين  الممثلة  الهيئات   داخل  السياسي  اإلسالم

 . اإلسالمية االنفصالية لمكافحة الفرنسية  الخطة ورائها  ومن

  بأن   بيان  في  موسوي  محمد   اإلسالمية  للديانة  الفرنسي  المجلس  رئيس  وأفاد 
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"  توافق " و"  والنساء  الرجال  بين  المساواة  مبدأ"  على  اخصوص    تنص   الشرعة

 اإلسالم   توظيف  رفض "  على   وتشدد   الجمهورية،  مبادئ  مع  اإلسالمية  الشريعة

  وفي .  الجالية  شؤون  في  أجنبية  دول"  تدخل عدم"   ضرورة وعلى  ،"سياسية   لغايات 

  المؤسسات   إصالح  مشروع  حول  المجلس  في  الداخلية  االنقسامات   لتهدئة  محاولة

  مع   اجتمع  حيث   ؛جريئة  تبدو   بمبادرة  الداخلية  وزير  قام  فرنسا  في  اإلسالمية

  للديانة   الفرنسي  للمجلس  المشكلة  سيةاألسا  الثالثة  التيارات   من  مسؤولين

 . اإلسالمية

  تقييمال
  وال  ،كافية  غير  بريطانيا  بها  قامت   التي  اإلجراءات   بأن  مضى  لما  كتقييم  يعتقد 

 شرعتها   التي  فالقوانين  ا،ظاهري    إال  التطرف  بمحاربة  الفعلي  االهتمام  على  تدل

 الشباب   اسابق    رأينا  مثلما  شجع  الذي  مثال    المنع  كقانون  االنتقادات   من  الكثير  القت 

  حالة   بسبب   المتشددة  اإلرهابية  بالجماعات   االلتحاق  على  بريطانيا  في  المسلم

  األمن   لبرنامج  فقط  اإلشارة  يمكن  ذلك  عدا  منها،  يعانون  أصبحوا  التي  العزلة

  التطرف   من  المساجد   حماية  نحو  اب  نصَ م    أنه  يبدو  الذي  العبادة  ألماكن  الوقائي

 صحت   إن  –  سالمياإلو   ياإلخوان   التطرف  -  محاربة  اب حس  على  المضاد 

 .العبارة

 فالشيء  ؛اإلسالمي  والمجلس   الحكومة  بين  اكبير    اتناقض    هناك  أن  نجد 

  جماعة   وبين  بينهما  القائمة  السرية  العالقة  تلك  هو  الطرفين   كال  بين  المشترك

  مثل   حظر  في  البريطانية  السلطات   تأخر  هو  ذلك  على  والدليل  المسلمين،  اإلخوان

 الحكومة  أن  هو  الغريب   فاألمر   ،2021  فقط  امؤخر    إال  المتطرفة  الجماعات   هذه

  وفي   لها  حاضنة  وهي  اإلخوان،  مع  سرية  عالقات   بوجود   اإلسالمي  المجلس  تتهم

 . مصر في الناصر عبد  جمال عهد  منذ  تاريخية عالقة

  مساعيها  كانت   حيث   ؛ اكثير    األئمة  إعداد  مسألة  على  الضوء  بريطانيا  تسلط  لم

  تدريب   في  مختصة  معاهد   حول  ميدانية  إجراءات   أية  عنها  يالحظ  فلم  ،محدودة

  نواحي   على   كذلك  تزال  وال   ركزت   ربما  فهي  ،مثال    ألمانيا  هأقامت   كالذي  األئمة

  أن   رغم  واإلرهاب،  التطرف  محاربة  في  المعاهد   هذه  دور  بعد   تدرك  ولم  أخرى

  الجميع،   فيه  يساهم  مجتمعي  حل  إيجاد   ضرورة  على   أكدوا  المحللين  بعض 

 مثل  االستفاقة  على  أجبرت   أنها  بدليل  القضايا  هذه  مثل  في  اجد    متراخية  فبريطانيا

 بعدما  حظرها  وقررت   األخيرة  اآلونة  في  اإلخوان  خطر  من  يةوروباأل   الدول  بقية

 . السياسي المجال في خاصة ،النواحي جميع في وتغلغلت  أقدامها ثبتت 

  وقائي   كإجراء  لألئمة  كرواتب   خيالية  لمبالغ  بلجيكيةال  السلطات   تسخير  رغم

 ديني   خطاب   لبلورة  منها  اسعي    2016  عام  منذ   المساجد   في  التطرف  ظاهرة  ضد 

 ذكره   سلف  ما  بينها  من  عدة  ألسباب   فشلت   أنها   إال.  والتطرف   العنف  ينبذ   معتدل
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  87  ف  بالمساجد،  االعتراف  عملية  تعيق  التي  البيروقراطية  اإلجراءات   حول

  300  اإلجمالي  بالعدد   مقارنة  كاف  غير  رقم  هو  الرقابة  وتحت   بها  معترف  امسجد  

  الحكومية   اإلجراءات   هذه  في  تناقض   وجود   اإلحصائيات   هذه  تكشف  إذ   مسجد،

 ومن  األجنبي  التمويل  من  وتحد   أعينها  تحت   كلها  المساجد   تكون  أن  تريد   جهة  فمن

  تحظَ   لم  التي  المساجد   أن  أجد   األساس  هذا  ىوعل   معلقة،  طلباتها  ىتبق   أخرى  جهة

 الحكومة   من  االعتراف  طلب   تقدم  لن  فهي  وعليه  بالمراقبة  تحظى  لن  باالعتراف

  على   فتعمل  بحوزتها  التي  األجنبية  بالتمويالت   واكتفائها  بالحرية  تمتعها  نتيجة

 المتاهات   عن  ابعيد    التطرف  على  المحرضة  ربما  الخطب   وإلقاء  المساجد   تسيير

 .األمن كذاو البيروقراطية

  على   األئمة   بتكوين  الخاصة  لألكاديمية  بإقامتها  األلمانية  الحكومة  تركز

  األئمة   لهؤالء  السياسي  التثقيف   وعلى  منه  مفروغ  أمر  وهذا  الديني  اإلعداد 

  ا علمي    تأهيال    يملكون  احالي    ألمانيا  في  األئمة  ألن  هامة  نقطة   يمثل  وذلك  ،المستجدين

  في   المسلمين  حياة  بواقع  حقيقية   معرفة  لديهم  وليست   أوال    ألمانيا  خارج  من  اوديني  

 تحاول   األلمانية  السلطات   أن  أرى  وبالتالي  السياسية،  بالثقافة  يتمتعون  وال  ألمانيا

 بولنت "   يشير  وهنا  ا،وسياسي    اديني    ألمانيا  في  التأهيل  خالل  من  الثغرات   هذه  سد 

 أفضل  في  يكونون  أئمة  إلى  تحتاج  األماني  بأن  اإلسالم  لكلية  العلمي  المدير  "أوشار

  تصريحاته   وحسب   ،"فيها  ومندمجين  فيها  وترعرعوا  ألمانيا  مواليد   من  األحوال

  وبناء   اإلسالمية،  الجماعات   متطلبات   مراعاة  على  قادرين"  األئمة  يكون  أن  يجب 

 . المجتمع هذا في الغالبية مع الجسور

  اإلسالمي  المجلس  ؤساءر  كل  أفعال  وردود   خطابات   في  النظر  أمعنا  إذا  كذلك

  وعليه   القالئل،  المتطرفين  أثر   تقفي  في  للجميع  المسؤولية  حملوا  والذين  المتعاقبين

  وجماعة   المجلس  بين  عالقة  بوجود   فعال    يوحي  اغامض    اجانب    هناك  أن  أرى

  دور   أي   فعن  الغابة،  تغطي  التي  الشجرة  بمثابة"  المجلس"  أي  يعتبر  فهو  ،اإلخوان

  دور   يأ  وعن  ،ألمانيا  في  واإلرهاب   التطرف  محاربة  في  سالمجل  لهذا  نتحدث 

  فهي   ؛المتطرف  اليمين  محاربة  في  األلمانية  للحكومة  بالنسبة  نتحدث   أن  يمكن

 حدث،  ال  والمسلمين  المساجد   تطال  التي  االعتداءات   المرات   من  كثير  في  تعتبر

  المجلس و  األلمانية  الحكومة  بين  اجلي    العالقة  تتضح  حيث   ،الفرس  مربط  وهنا

  نظير   السياسي  اإلسالم  جماعات   مع  السرية  عالقاته  المجلس  يقيم  إذ   اإلسالمي،

  القول   يمكن   إذن  والعكس،  المضاد   التطرف  محاربة  عن  األلمانية  السلطات   إغفال

  مرهونة   شرعتها  التي   والقوانين  اإلجراءات   رغم   للتطرف  ألمانيا  محاربة  بأن 

 . األلماني المجتمع في وتهميش عتداءات ا من نوالمسلم يعانيه  بما اهتمامها بمدى

 ** 
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  مكافحة  لدراسات  األوروبي  المركز  رئيس  ،واإلرهاب  الدولي   األمن  شؤون  في  باحث

  سابق  دبلوماسي  .رؤية  مؤسسة  في  وباحث   هولندا،و  ألمانيا  -  -  ECCI  واالستخبارات  رهاباإل

 األمن قضايا مجمل حول ،الدراسات من سلسلة قدم . 2000 - 1980 للفترة استخبارات ومسئول

 :شملت نكليزيةواإل العربية  اللغة في  االستخباراتو اإلرهابو الدولية

 العراق،)  األوسط  الشرق  منأو  ( األطلسي  ضفتي  المتوسط،  شرق   ،أوروبا(  أوروبا  أمن

  على  جميعها  اتالصراع  تلك  وانعكاسات  األفريقي،  الساحل   وكذلك  واليمن(  ليبيا  ،إيران  سوريا،

 :اإلرهاب  ومكافحة  االستخبارات  في  اأيض    محمد  جاسم  يبحث  .الدولي  واألمن  أوروبا  أمن

 السايبر  أمن  في  البحث  وكذلك  الدولي  األمن  إلى  أنواعها  بكل  المتطرفة  الجماعات  تهديدات

 .األمن مع وتداخلها الهجرة وكذلك مي،القو األمن في يتعلق بما اتحديد  

 العربية  اللغة  في  اإلرهابو  األمن  في  اختصاصه  مجال  ضمن  (ا كتاب    12)  كتب   سلسلة  نشر

  والشارقة   القاهرة  :أبرزها  للكتاب  الدولية  المعارض  من  عدد  في  إصداراته   تشارك  .نكليزيةواإل

  ،الدولية  المعارض  من  وغيرها  ...وبغداد  والمغرب  والجزائر  والدوحة  والرياض  ظبي  وأبو

 . نكليزيةواإل العربية اللغة في والصحف ساتالدرا مراكز من عدد في يكتبو

  ، ميقو  أمن  لوريوساوبك  واإلعالم،  اإلنكليزي  األدب  في  الماجستير  درجة  على  حاصل

 األكاديميةو  1983  عام  Bell  –  المتحدة  المملكة  كامبريدجو  1980  عام  بغداد  جامعة  خريج

 . 2001 عام DAA األلمانية

  محمد جاسم
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