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تنامي السلفية عوامل ـ " الجهاديون" :ملف

 في أوروبا" الجهادية"

يتناول الملف بالعرض والتحليل واقع السلفية الجهادية 

أسباب تنامي أعداد السلفيين  في أوروبا، من حيث

تخبارات الجهاديين في أوروبا رغم نجاح اجهزة االس

بالحد من انشطتهم، ووسائل نشر السلفية الجهادية 

ات عملها، ومخاطر السلفية الجهادية بنشر أفكارها وآلي

 اجراءات وتدابير رق الملف إلىكما يتط التطرف،

 .الحكومات األوروبية للحد من نفوذ الجماعة

 :ويركز الملف في تحليله على المحاور التالية

" ةالجهادي"تنامي السلفية  في ألمانيا ـ" الجهاديون .1

 ومخاطرها

" الجهادية"في فرنسا ـ تنامي السلفية " الجهاديون .2

 طرهاومخا

 تنامي السلفيةـ  في بريطانيا" الجهاديون .3

 مخاطرهاو" الجهادية"
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في ألمانيا ـ تنامي السلفية " الجهاديون -1

 ومخاطرها" الجهادية"

لمانيا يرجع تنامي اإليديولوجية السلفية الجهادية في أ

ي دور العبادة إلى التأثير المتزايد للخطباء والدعاة ف

عد وت. ي في ألمانياوعلى مواقع التواصل االجتماع

قضية التهميش المجتمعي واالندماج إحدى األسباب 

ة الكامنة وراء دفع بعض الشبان من الجاليات المسلم

كذلك تؤثر األزمات والقضايا الدولية . إلى التطرف

على العامل النفسي واالجتماعي للشباب في  واإلقليمية

ين في ويشكل انتشار البطالة بين فئات الالجئ. ألمانيا

ً خصبة لالستقطاب والتجنيد إلى  ألمانيا أرضا

 .اإليديولوجيات المتطرفة

 واقع السلفية الجهادية في ألمانيا

يبلغ عدد اإلرهابيين اإلسالميين الذين يحملون الفكر 

، 2122شخصاً حتى مايو ( 1491)ا ألمانيالجهادي في 

المعلومات  شخصاً، وبحسب( 1491) 2121وفي العام 

شخًصا ال يحملون الجنسية ( 071)يشمل  فإن هذا

يونيو  31ولدى مكتب حماية الدستور في . األلمانية

من أنصار ( 1101)معلومات عن أكثر من  2122

المشهد السلفي الجهادي الذين سافروا إلى سوريا 

 .وتنظيمات أخرى" داعش"لدعم  2113ق منذ والعرا
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نيا بعدما بدا نمو المشهد السلفي الجهادي يتباطأ في ألما

كان المشهد السلفي هو االتجاه الذي نما بأسرع ما يمكن 

شخص في ( 3011)في السنوات األخيرة من حوالي 

ً في عام ( 12191)إلى  2111عام  . 2121شخصا

ربما تم التقليل  2111الرقم المنشور في العام  ويعتبر

شأنه بشكل كبير من األجهزة األمنية األلمانية ألن  من

يكن لديها معلومات كافية عن المشهد السلطات لم 

 .السلفي الجهادي في ذلك الوقت

رئيس المحكمة الدستورية " شتيفان هاربارت"دعا 

جنوب البالد إلى " كارلسروه"االتحادية في مدينة 

تحادية في منع الهجمات تعزيز دور السلطات اال

 ً نحن بحاجة ألن تكون السلطات "اإلرهابية، مضيفا

ً في التعامل مع األشخاص  االتحادية أكثر انخراطا

 .2122يوليو  31الخطرين أمنياً في 

 السلفية الجهادية ودعم وتمويل اإلرهاب

ذكرت الوحدة المركزية لمالحقة جرائم اإلرهاب في 

" ويستفاليا -مال الراين ش"في والية  2122يونيو  21

ا أن أنصار األيديولوجية السلفية الجهادية هناك دعو

نت لجمع تبرعات لصالح المقاتلين لجماعة عبر اإلنتر

دعم أعضاء ينتسبون إلى السلفية ". هيئة تحرير الشام"

غربي ألمانيا " هيسن"في والية " داعش"الجهادية 
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نقدية بأموال تبرعات " داعش"وذلك من خالل تمويل 

وعينية ومصادر تمويل أخرى، وتورطوا في اإلعداد 

مؤشر اإلرهاب  .نياوالتخطيط لعمليات إرهابية في ألما

 2122في ألمانيا والنمسا عام 

" داعش"تجمع تلك الجماعات آالف الدوالرات لصالح 

( 12)ما ال يقل عن  ، واستطاعت تحويل2121منذ عام 

في " داعش"ألف دوالر في معامالت متعددة إلى 

مت تلك األموال لتمويل واستخد. تمناطق الصراعا

" داعش"إلى أماكن " داعش"عمليات تهريب نساء 

وهدفت تلك التمويالت إلى المساعدة في إخراج مقاتلي 

تسهيل عودتهم إلى القتال في  من السجون أو" داعش"

 .ت مرة أخرىمناطق الصراعا

 السلفية الجهادية على اإلنترنت

تواصل تستغل السلفية الجهادية في ألمانيا مواقع ال

االجتماعي واإلنترنت لدعم اإلرهاب وتمويله من خالل 

تزويد منظمات إرهابية بأجهزة رؤية ليلية وأدوات 

تنظيف أسلحة وناقلة مصابين بمعدات والترويج 

الجهاد في "مسمى لتنظيمات متطرفة وإرهابية تحت 

اكتشفت األجهزة األمنية األلمانية . مناطق الصراعات

قاطع مرئية وصوتية تروج على أجهزة كمبيوتر م

وموجه للمسلمين ال سيما في فرنسا، وكان " داعش"لـ

https://www.europarabct.com/?p=85658
https://www.europarabct.com/?p=85658
https://www.europarabct.com/?p=85658
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يتضمن الفيديو لقطات لشن عمليات إرهابية وتحض 

 .أنصارها للسفر للقتال مع داعش والقاعدة

في " ربيرغروم"ة األلمانية في أكدت األجهزة األمني

ً ينتمي  2122يونيو  19غرب ألمانيا في  أن شخصا

هادية حضر للقيام بعمل إرهابي يهدد األمن للسلفية الج

وقام " داعش"واالنتماء من ألمانيا إلى  القومي األلماني

بأنشطة دعائية واسعة النطاق من خالل ترجمة 

سائل النصوص الرسمية أو مقاطع الفيديو أو الر

الصوتية لتنظيمات إرهابية من اللغة العربية إلى 

( تلغرام)تلفة لتطبيق األلمانية، وتوزيعها على قنوات مخ

ً على يد  ً عسكريا في " داعش"كما ثبت أنه تلقى تدريبا

سوريا وأراد المشاركة في عمليات قتالية أو هجمات 

 .إرهابية وظل يمارس أنشطته من ألمانيا

 مساجداستغالل الدعاة والالسلفية الجهادية و

تشكلت المجموعات السلفية الجهادية من شبكة من 

في المساجد بسبب وجود صالت بينهم الدعاة األلمان 

فعلى سبيل المثال . وبين داعش في سوريا والعراق

مسجداً في برلين كان يتردد " 33فصلت "دارت منظمة 

لى المتهم بتنفيذ اعتداء بشاحنة ع" أنيس العامري"عليه 

سوق ميالد في برلين وجمع تبرعات لتنظيم داعش 

بل ". هاديةج"والقيام بتجنيد عناصر له ونشر أفكار 
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" فرانكفورت وبرلين"هناك حاالت مشابهة سابقة في 

خاليا تعتنق الفكر  ةفككت األجهزة األمنية األلماني

الجهادي السلفي، ومن أشهر الحاالت في هذا السياق 

ً إغالق مسجد  سنة " بريمن"في مدينة " فرقانال"أيضا

وكان " هامبورغ"في مدينة " طيبة"مسجد و 2119

يد متطوعين لاللتحاق بجماعات إرهابية في يُستخدم لتجن

 .مناطق الصراعات

 جهود ألمانية للتصدي لأليديولوجية السلفية الجهادية

يُعد أسباب التراجع الطفيف الملحوظ للتيار السلفي 

ألعضاء جماعات السلفية الجهادي عقوبات السجن 

" داعش"الجهادية وتضييق الخناق على أنصار 

في " 14كوفيد ـ "طأ جائحة ة إلى ذلك تباباإلضاف

ويظل . األنشطة المتطرفة للجماعات السلفية الجهادية

أهم "التعاون بين الوكاالت األمنية الفيدرالية والمحلية 

في التصدي للسلفية الجهادية، حيث نجحت في " عنصر

ً ( 21)منع   .هجوماً إرهابيا

منظمة  2122يونيو  20داهمت الشرطة األلمانية في 

التي تتبني الفكر السلفي الجهادي " فةدولة الخال"

دولة "واعتقلوا ثالثة أفراد يشتبه في أنهم أعضاء في 

( 3)، كما صادرت الشرطة خالل المداهمة "الخالفة

ف أل( 271)أسلحة نارية ومواد دعائية وأكثر من 
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ويركز أعضاء هذه الشبكة والمنتشرة على نطاق . يورو

على نشر التطرف واسع في جميع الواليات األلمانية 

وجمع األموال ورفض المبادئ الديمقراطية والمبادئ 

تضع السلطات . المتعلقة بسيادة القانون األلماني

" داعش"األلمانية أعضاء السلفية الجهادية المنتسبين لـ

 2جهزة األمنية، وأكدت السلطات في األ" رادار"على 

أن هؤالء األشخاص يجرون اتصاالت  2122فبراير 

عبر قنوات في وسائل التواصل " داعش"صار مع أن

مكافحة اإلرهاب ـ ألمانيا والنمساـ  .االجتماعي

 استراتيجيات وتدابير

ن المتطرفين على انية أبناء السلفييتصنف السلطات األلم

ً أن يبتعدوا  ً وال يُستبعد مطلقا عن أنهم خطرون أمنيا

بالرغم من ذلك، ال يراقب مكتب . أيديولوجية آبائهم

أنشطة أبناء ( االستخبارات الداخلية)حماية الدستور 

السلفيين إال إذا هم بأنفسهم لفتوا نظر السلطات 

انيا مراقبة منهجية كتطرفيين، كما ال توجد في ألم

نفذت الشرطة األلمانية . ألطفال السلفيين المتطرفين

بعد " برلين وبراندنبورغ"مواقع في  مداهمات في عدة

حظرالسلطات األلمانية نشاط جماعة سلفية تعتنق الفكر 

الجهادي في برلين والتي لها صالت بالجماعة لها 

أحد المتورطين في عملية " أنيس العمري"صالت بـ

https://www.europarabct.com/?p=85352
https://www.europarabct.com/?p=85352
https://www.europarabct.com/?p=85352
https://www.europarabct.com/?p=85352
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على " داعش"سواق عيد الميالد وتشيد بتنظيم أ

  .اإلنترنت ودعت لقتل اليهود

 مخاطر السلفية الجهادية ودور المرأة

انية، هادية داخل السجون األلمتنامت مخاطر السلفية الج

فال يزال تهديدات شبكات نشأت داخل السجون، خاصة 

، "والقاعدة" داعش"التي ال تزال تضم متطرفين من 

لمخاوف من إطالق سراح العديد منهم خالل وتنامت ا

وسعت السلفية نفوذها . بعد قضاء عقوباتهم 2122عام 

مصدر الرئيسي ا، وال يزال السلفيون التدريجياً في ألماني

تزايدت في عدد النساء . هاديين في البالدلتجنيد الج

، فقد ارتفع عدد  2114داخل التيار السلفي منذ العام 

هذا التيار اإلسالموي المتشدد من النساء ضمن أتباع 

 .2114في عام ( 1901)إلى  2110في عام ( 1390)

** 
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تنامي السلفية في فرنسا ـ " الجهاديون" -2

 ومخاطرها" ةالجهادي"

على " الجهادية"رتبطت ظاهرة تنامي السلفية ا

األراضي الفرنسية باالنعزال الذي تعيشه الجاليات 

لكثير منها في أحياء المسلمة في فرنسا، إذ يتركز ا

هامشية ترتفع فيها معدالت البطالة ويكثر فيها االنقطاع 

جموعات منعزلة عن الدراسة، ويشّكل فيها السكان م

الجهادية "عض أنصار فة الفرنسية، كذلك أن بعن الثقا

السلفية في فرنسا لديهم سوابق قضائية، ويحاولون " 

عن القطع مع ماضيهم بالتطرف واإلرهاب، فضالً 

الجماعات السلفية داخل فرنسا التي ترفع شعار 

 .المظلومية

 في فرنسا" الجهادية"واقع السلفية 

األولى؛ يطلق : لفيي فرنسا إلى فئتينيقسم الباحثون س

ية السلفية، وهم يرفضون العنف ولكنهم ضد عليهم تسم

وبينما . القيم للمجتمع الفرنسي على كافة المستويات

في حالة عداء مع أنهم " الجهادي"التيار السلفي  يؤمن

 .المجتمع الفرنسي

الذين ارتكبوا " للجهاديين"كشف الرصد االستخباراتي 

ن أغلبهم بدأ في إطار ءات المختلفة في فرنسا أاالعتدا

أبدى جهاز االستخبارات المركزي . سلفية الجهاديةال
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ً كبيراً من سرعة انتشار هذا التيار السلفي  الداخلي قلقا

ام، ويحصي تقرير االستخبارات الداخلية بشكل ع

ألف سلفي في ( 91)ألف و( 31)الفرنسية ما بين 

فين العنيفين في صفوفهم فرنسا، يتراوح عدد المتطر

ألف، وحقق التيار السلفي ( 12)آالف إلى ( 11)بين 

الجهادي أكبر انتشار لهم في باريس، مارسيليا، ليون 

 .وليل

إلى أن  2110تشير اإلحصائيات منذ عام 

ً للسلفية الجهادية، تشهد ا" ستراسبورغ" نتشاراً مقلقا

من المسجلين في قوائم الخطر لدى %( 11)فهناك 

" ستراسبورغ"يقيمون في  ألجهزة األمنية الفرنسيةا

شخص، هم في الغالب أشخاص ( 2911)ويبلغ عددهم 

يتحركون بشكل انفرادي ويعيشون في ظروف تشجع 

ويصل عدد األشخاص . متطرفةعلى اعتناق األفكار ال

المدرجين في قوائم التطرف اإلرهابي إلى حوالي 

 .حسب أرقام الداخلية الفرنسية( 0132)

سبق الخارجية الفرنسية األ يعتبر مدير االستخبارات

أن السلفية الجهادية هي األرض الخصبة " آالن شويه"

للتشدد، وأن هناك حالة إنكار من الحكومات الفرنسية 

 19قبة لهذه الظاهرة اإلسالموية المتشددة في المتعا

 . 2122فبراير 
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 وتمويل اإلرهاب" الجهادية"السلفية 

ات تستخدم السلفية الجهادية شبك توظف الجماعات

" داعش والقاعدة"شفرة لتمويل عناصر في العمالت الم

في مناطق الصراعات، كذلك تكوين شبكات للتحويالت 

 .المالية إلى تلك التنظيمات

الفرنسيون المنظمات اإلرهابية " الجهاديون"يدعم 

خارج فرنسا، فعلى سبيل المثال، تم الكشف أن الفرنسي 

عمل في مطعم في نيس كان ي" ديابي المدان" السنغالي

جنوب شرق فرنسا قبل أن ينتقل إلى سوريا العام  في

ً فرنسيين " جهادية"حيث قاد كتيبة  2113 تضم شبانا

وأنتج أشرطة فيديو دعائية " نيس"غالبيتهم من منطقة 

 .تمجد التطرف واإلرهاب

 19الرئيس الفرنسي في " إيمانويل ماكرون"ربط 

" الجهاديون" ة لـالعمليات اإلرهابي 2122فبراير 

وحذرت . مي السلفية في أحياء الضواحي الفرنسيةبتنا

يتعلق بأفراد " النوع الجديد من التهديد"فرنسا من أن 

ً داع"تخلصوا من " ً وأيديولوجيا هذا "وأن " ش عمليا

النوع من التهديدات ينفذه العبون منعزلون لهم صلة 

ولم  عات السلفية الجهادية،ضعيفة أو غير موجودة بجما

 .ة المخابرات من قبلتكن معروفة ألجهز

 واستغالل الجمعيات والمساجد" الجهادية"السلفية 
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ة تروج الجمعيات التي تعتنق اإليديولوجية السلفي

الجهاد "الجهادية بشكل متواصل لما يسمى إلى 

 2122أبريل  9كشفت األجهزة الفرنسية في ". العنيف

يدعون إلى " "ألون"في جمعية مسجد  أن هناك أعضاء

كما أن الخطب   يحرضون على اإلرهاب،اإلرهاب و

التي أُلقيت في هذا المسجد شّرعت على األخص 

كراهية تجاه مع غرس الشعور بال" الجهاد"استخدام 

فرنسا، وأن هناك أشخاص مرتبطين بالمسجد، أعربوا 

مع  2121وأبريل  2121عن تعاطفهم بين سبتمبر 

مؤشر اإلرهاب . ي فرنساين مختلفين لمتطرفين فهجوم

 2122في فرنسا وبلجيكا عام 

 اللجوء السياسي واستغالل حق" الجهادية"السلفية 

يستغل أعضاء السلفية الجهادية في فرنسا اللجوء 

 السياسي والحصول على الجنسية الفرنسية في دعم

شاني حق سبيل المثال استغل شي فعلى. وتمويل اإلرهاب

اللجوء السياسي والحصول على الجنسية الفرنسية في 

" أحرار الشام "السفر إلى مناطق الصراعات، ودعم 

كما تعج . والقتال في صفوفها 2113عام في سوريا 

السجون الفرنسية بالعديد من المعروفين بالتطرف 

داخل ت التجنيد واالستقطاب اإلسالموي وتتنامي عمليا

فهناك نزالء معرفون بتبنيهم  السجون الفرنسية،

https://www.europarabct.com/?p=85595
https://www.europarabct.com/?p=85595
https://www.europarabct.com/?p=85595
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الفكرالسلفي الجهادي حكم عليهم بالسجن بعد قيامهم 

 " داعش"بدعاية لـ

 على اإلنترنت" الجهادية"السلفية 

التي يقوم بها السلفية "الجهادية "تتضمن الدعاية 

ولدى . يةالجهادية في فرنسا دعوات للقيام بأعمال إرهاب

إلكترونية تتحدث فيها  هادية في فرنسا مواقعالسلفية الج

، تروج لمواقف "الجهاد اإللكتروني"عما يسمى بـ

ر وأفكار تنظيم القاعدة، وتنشر رسائل وبيانات وصو

. يرسلونها من مواقع القتال" داعش"وأفالم كان أعضاء 

وكانت قد توعدت السلفية الجهادية عبر اإلنترنت في 

 .جمات إرهابيةفرنسا بشن ه 2121نيو يو 23

يمثل اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي شكل من 

". السلفية الجهادية"أشكال دور النشر لإليديولوجية 

مهم للغاية، وهو  « La Voie droite » ويعد موقع

لنشر هذه اإلييدولوجية عبر نشر  2112موجود منذ عام 

ً تدعو إل ى يدعو إلى مقاطع صوتية ومؤتمرات وخطبا

من معهد " أوليفييه روي"يقول ". الجهاد"ة والكراهي

أن  2122فبراير  19الجامعة األوروبية في إيطاليا في 

تمعات معظم األفراد الذين يتصرفون مرتبطون في مج

على اإلنترنت، حيث يجدون العزم والتشجيع على 



15 
 

ن ي فرنسا ـ قوانيمحاربة التطرف ف .« العنف

 وإجراءات

 "الجهادية"جهود فرنسية للتصدي للسلفية 

اإليديولوجية "ناقشت فرنسا في االتحاد األوروبي قضية 

وأكدت منذ أوائل عام . 2122فبراير  19في " الجهادية

جمات يبدو أن أن فرنسا واجهت سلسلة من اله 2121

أعلنت الحكومة . تنفيذها يتوافق مع هذه الظاهرة

اجراءات االغالق اإلداري للمسجد  لفرنسية أنها بدأتا

في شمال البالد والذي قد يصل " بوفيه"الكبير في مدينة 

. ّرفة وغير مقبولةإلى ستة أشهر، معتبرة ُخطبه متط

وبحسب جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي كانت 

ع عن وتداف" تمّجد الجهاد"الُخطب في هذا المسجد 

بإعالئه "، وتنادي "المكام المتشددة لإلسممارسة األح"

 ". فوق قوانين الجمهورية

قامت السلطات الفرنسية بشكل متزايد بإغالق 

 2121و  2121امين المنظمات أو الجمعيات في الع

( 12)التي تحض على اإلرهاب والعنف، كان هناك 

ات إغالق( 7)من هذا القبيل ، بزيادة طفيفة عن إغالقًا 

 .2114و  2110بين عامي 

ًت تقضي اأصدرت األجهزة األمنية الفرنسية قرار

والتي " السلفي الجهادي"بترحيل القيادات في التيار 

https://www.europarabct.com/?p=81721
https://www.europarabct.com/?p=81721
https://www.europarabct.com/?p=81721
https://www.europarabct.com/?p=81721
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لفرنسية، واالرتباط تهديد االستقرار على األراضي ا

إلى معاداة  إرهابي، والدعوةبأنشطة ذات طابع 

فككت أجهزة . أشخاص أو مجموعات على أساس ديني

الفكر السلفي الجهادي  تتبنى شبكات اإلرهابحة مكاف

وتألفت تلك الشبكات من شباب من  2117عام  منذ

، وشكلت (جنوب شرق)وكان ( منطقة باريس)تورسي 

" الجهاديون .» الى عمليات إرهابيةنواة تحول التطرف 

 خاطرهاوم" الجهادية"ة في ألمانيا ـ تنامي السلفي

 نسائية" جهادية"خاليا 

كشفت العمليات اإلرهابية في فرنسا عن دور النساء 

المستعدات الرتكاب هجمات إرهابية لتعذرهن عن 

ولدى األجهزة . مناطق الصراعاتالتوجه إلى 

االستخباراتية الفرنسية قائمة بأسماء خلية جهادية نسائية 

هن خبارات لمحاولتمعروفات لدى أجهزة االست >كن

سوريا، ويشتبه في أنهن حاولن شن هجمات التوجه إلى 

إرهابية ومحاولة تفجير سيارة أمام كاتدرائية نوتردام 

 .2110في باريس خالل العام 

** 

 

 

https://www.europarabct.com/?p=86578
https://www.europarabct.com/?p=86578
https://www.europarabct.com/?p=86578
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في بريطانيا ـ تنامي السلفية " الجهاديون" -3

 ومخاطرها" الجهادية"

ً على بريطانيا . يمثل التطرف اإلسالموي خطراً داهما

لجهادية لديها تماسك وتغلغل أكبر داخل تظل السلفية ا

لجماعات السلفية الجهادية تنشط ا. المجتمع البريطاني

داخل السجون البريطانية ويمثلون تهديداً بتطرف 

معتقلين آخرين، وجر النزالء إلى التطرف لشن هجمات 

منصات وسائل التواصل االجتماعي توفر . إرهابية

سالموية تدعو مساحة لتطرف الشباب ونشر خطابات إ

 .إلى الكراهية والعنف

 واقع السلفية في بريطانيا

تنشط عديد الحركات السلفية في بريطانيا، وتبذل جهوداً 

طرق الممكنة من خالل تدريس لممارسة الدعوة بكل ال

قراص المدمجة الدورات في المساجد للمسلمين، وبيع األ

ً إلى جنب مع هذا ال. والكتيبات المتعلقة بها تأثير وجنبا

السلفي على الشباب المسلم في بريطانيا، لوحظ أنه 

 محفزاً للتطرف في العقد الماضي، خاصة أصبح عامالً 

ي سوريا منذ األزمة السورية وصعود داعش ف

قد تكون هذه عالمة على أن الدعوة السلفية . والعراق

عة اإلسالمية يمكن أن تكون مجرد مقدمة للدعوة للشري

 .إلى الجهاد
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على نحو متزايد إلى أن جيالً أصغر سناً  األدلةوتشير 

من الدعاة السلفيين الذين يتعاطفون مع تنظيم القاعدة 

ً مع تسامح المملكة المتحدة المتناقص مع  يتكيفون حاليا

التطرف اإلسالمي من خالل العمل سراً وتجنب 

باكات المفتوحة مع السلطات وازدراء وسائل االشت

ل هؤالء الدعاة في عادة ما يعم. اإلعالم الوطنية

منازل، وغالباً المساجد الصغيرة والمراكز المجتمعية وال

كما سيستخدمون مواقع . على أطراف المدن الكبيرة

أكثر بروزاً، مثل المجتمعات اإلسالمية المتعاطفة في 

 .هذه الفرص الجامعات، إذا ظهرت مثل

مكافحة التطرف "يقول مستشار الحكومة البريطانية في 

محمود النقشبندي إن عدد السلفيين في " ياإلسالم

الفترة األخيرة  بريطانيا، ازداد بصورة ملحوظة، خالل

من مسلمي %( 29)وخصوًصا بين الشبان، وأن 

سنة يتقبلون ( 31)بريطانيا الذين تقل أعمارهم عن 

ة كلها أو أجزاء منها ، وتتولى الجماعات األفكار السلفي

في المئة من المساجد، من سبعة  السلفية ادارة ما يقارب 

 .مسجداً في المملكة المتحدة( 1791)أصل 

وجد أنصار السلفية الذين يديرون مساجدهم الخاصة 

طرقاً لمواصلة نشر التعاليم المؤيدة للجهاديين مع تجنب 
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ة طالجهاديون في بريطانيا ـ خار .المالحقة القضائية

 الجماعات المتطرفة

  السلفية الجهادية والتهديد اإلرهابي

من التهديد التي تشكله السلفية الجهادية هناك جوانب 

 ً قدر . تتجاوز الخطاب، والتي تجدر اإلشارة إليها أيضا

العدد الدقيق للمواطنين البريطانيين أو األفراد الذين لهم 

د الشام صالت بالمملكة المتحدة والذين ذهبوا إلى بال

 - 011)منذ اندالع الحرب في سوريا بما يتراوح بين 

المسؤولون عادة أن ما يقر ب من  ، يذكر( 1111

من الذين خرجوا قتلوا في ساحة المعركة ، %(21)

منهم %( 91)، فيما ال يزال   %(91)وعاد حوالي 

 .أحرار

على  2122ألقي القبض في وقت سابق من نوفمبر

عاماً، فيما يبلغ ( 21)ن العمر شابين، إحداهما يبلغ م

ً في برمنغهام لتخطيطهما( 17)األخر  لالنضمام  عاما

. إلى والية خراسان التابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية

وجاء ذلك في أعقاب تقارير سابقة عن قيام مسؤولين 

يعبرون من  من البريطانيين من طالبان باحتجاز اثنين

. م إلى الجماعةأوزبكستان وكانوا يحاولون االنضما

وكان قد أظهر شريط فيديو ظهر من باكستان شخصا 

باسم أسد هللا من إنجلترا يدعو الناس إلى  يعرف نفسه

https://www.europarabct.com/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d9%80-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9/
https://www.europarabct.com/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d9%80-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9/
https://www.europarabct.com/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d9%80-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9/
https://www.europarabct.com/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d9%80-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9/
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القدوم واالنضمام إلى الجهاد في باكستان بلهجة 

هناك عالقة طويلة األمد بين المملكة . بريطانية قوية

المتحدة والجماعات الجهادية في جنوب آسيا، ويبدو أنها 

ال تزال نشطة، وفقاً لجهاز االستخبارات البريطاني في 

 .2122ديسمبر  0

التابعة " البيتلز"دع بريطاني متهم باالنتماء إلى خلية أو

لتنظيم الدولة اإلسالمية الجهادي والتي عرفت باحتجاز 

رهائن غربيين وتعذيبهم وإعدامهم في سوريا، السجن 

سلمته بتهمة االرهاب بعدما  2122أغسطس  11في 

 . تركيا لبريطانيا

 MI5 يأشار المدير العام لجهاز االستخبارات البريطان

إلى أن اإلرهاب "  2122نوفمبر  10  كين ماكالوم في 

التهديد اإلرهابي الرئيسي للمملكة  اإلسالمي ال يزال 

ً " المتحدة إن الكثير من اإلرهابيين هم : "، مضيفا

ً يسعون إلى  شن هجمات إرهابيون متطرفون ذاتيا

التطور المنخفض ال يعني التأثير . منخفضة التطور

في القتل المروع للسير ديفيد أميس  فكر.. المنخفض

الحقاً، كشفت ". عضو البرلمان قبل أكثر من عام بقليل

عن  2122ديسمبر  0األجهزة األمنية البريطانية في 

، الغالبية  2117مخطط إرهابي منذ العام ( 37)إحباط 

فيما ذكر  . نها ذات صلة بالجهادية إلسالميةالعظمي م
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لمتعلق بمكافحة اإلرهاب تقرير الحكومة البريطانية ا

 31أن اعتباراً من  2123يناير  14المنشور في 

ً محتجزين ( 224)، كان هناك  2121ديسمبر  شخصا

%( 07)في بريطانيا العظمى لجرائم تتعلق باإلرهاب، 

 .متطرفة من المحتجزين لديهم آراء إسالمية

 السلفية الجهادية على اإلنترنت

تستغلها السلفية الجهادية  اإلنترنت المفتوح هو أداة قوية

للتطرف وتجنيد األفراد، والتحريض وتوفير المعلومات 

تستخدم الجماعات السلفية . لتمكين الهجمات اإلرهابية

الجهادية اإلنترنت على نطاق واسع لنشر رسائلها 

ا، باستخدام مجموعة واسعة من ومواصلة تنويع نهجه

المتشددة منصات التواصل االجتماعي لنشر األيدلوجية 

فعلى سبيل المثال، انضم . والخطاب المتطرف

المتطرف أنجم شودري إلى األصوات التي تستهدف 

األقليات الهندوسية في بريطانيا، بعد أن خرج من 

حظره لمدة أربع سنوات على التحدث أمام الجمهور 

من خمس سنوات لدعوته لدعم داعش، وبدأ  وأكثر

ل الهجمات يحرض حرض المسلمين ضد الهندوس خال

، بما في ذلك ليستر 2122األخيرة في سبتمبر 

  .وبرمنغهام

 السلفية الجهادية وتجنيد النساء
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 لي لدراسة التطرفقام باحثون في المركز الدو

(ICSR)  في لندن برصد حسابات ” كينغ“في كلية

امرأة تحمل ( 31)واصل االجتماعي لحوالي مواقع الت

قاتلن مع جماعات الجنسية البريطانية، واللواتي ي

الدولة “إرهابية إسالمية في سوريا والعراق، مثل تنظيم 

ووجد البحث . ”داعش”، المعروف أيضا بـ”اإلسالمية

ا من النساء عملن كمجندات للمنظمات أن عدد

إرهابية في المتطرفة، وقمن بالحث على شن هجمات 

 .الخارج

وكان قد أسند لسالي جونز البريطانية الشهيرة، التي 

التحقت بتنظيم داعش اإلرهابي بصحبة ابنها، مهمة 

قيادة جناح سري للنساء من الكتيبة المعروفة باسم 

من مقاتلين ناطقين باللغة ، التي تتكون «أنور العولقي»

يط اإلنجليزية، حيث تتولى تلك الوحدة مهمة التخط

لتنفيذ هجمات إرهابية في الدول اإلنجليزية، وتعليم 

تخدام األسلحة، والقتال، وتنفيذ هجمات السيدات كيفية اس

 .انتحارية

 تدابير حكومية لمواجهة خطر السلفية الجهادية

جعة في سياستها بدأت حكومة المملكة المتحدة مرا

بعد أن . لمنع التطرف" بريفنت"لمكافحة اإلرهاب 

 ضمنت مراجعة هامة لبرنامجت قةكشفت وثي
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(Prevent)  أن   2122ديسمبر  24 في  الحكومي

لتمويل “أموال دافعي الضرائب البريطانيين استخدمت 

جماعات ترّوج للتطرف ، بالكشف عن شخصيات 

” بريفينت“برنامج بارزة تعمل في منظمات يمّولها 

، ودافعت عن ”طالبان“يشتبه بأنها دعمت حركة  

ددة محظورة في المملكة المتحدة، جماعات متش

وفي  .”خطاب كراهية“واستضافت دعاة يرّوجون 

جاويد بتقديم  الداخلية ساجدوزير  التزم 2123 فبراير

بعد مراجعة مستقلة  Prevent تغيير شامل وسريع عبر

 .رئيسية للبرنامج

وتسلط المراجعة المستقلة الضوء على العديد من 

جادا لضمان قدرتها على  المجاالت التي تتطلب إصالحا

من تحديد التهديد اإلسالمي والرد عليه بشكل فعال 

. خالل معالجة األيديولوجية السلفية الجهادية المتطرفة

من خالل شبكة متعددة الطبقات من  Prevent يتم تقديم

فانين الذين يلعبون دوراً أساسياً في معالجة المهنيين المت

سيتم تعزيز فهم هذه . التطرف في جميع أنحاء البالد

 .الشبكة لأليديولوجية من خالل برنامجن تدريبي موسع

أدى فشل المملكة المتحدة في التعامل مع السلفية 

إلى تحويل السجون البريطانية إلى حاضنات  الجهادية

ً . للهجمات الجهادية لتحقيق قدمه جوناثان هول  وفقا
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تقريره  المراجع المستقل للتشريعات اإلرهابية في

تمكن اإلسالميون من  ، حيث2122في أبريل  المنشور

المتحدة كأرض تجنيد وتدريب استخدام سجون المملكة 

لقضيتهم مع قيام السجناء بتوزيع الدعاية المؤيدة للجهاد 

ات تعليمات على زمالئهم السجناء واالحتفاظ بكتيب

 .اإلرهابيين في زنازينهم

، 2122أبريل  27الحقاً، أعلن نائب رئيس الوزراء في 

أنه سيتم فصل اإلرهابيين األكثر خطورة وتأثيراً في 

. خصصة إلحباط انتشار أيديولوجيتهم السامةوحدات مت

هذه الخطوة هي جزء من نهج شامل ومعزز لتضييق 

سجون في إنجلترا الخناق على النشاط اإلرهابي في ال

وويلز ، وكجزء من هذه التدابير، سيقوم فريق جديد 

مليون جنيه إسترليني بتحديد واستهداف ( 1.2)بقيمة 

راً، بحيث يمكن نقلهم إلى اإلرهابيين األكثر نفوذاً وتأثي

 -الثالثة التابعة لمصلحة السجون " مراكز الفصل"أحد 

وفي . ينبصرف النظر تماما عن نزالء السجون الرئيسي

ماليين جنيه إسترليني ( 0)الوقت نفسه، سيتم استثمار 

، حيث يمكن احتجاز "اإلشراف الدقيقمراكز "لتوسيع 

ً وهذا  ً جسديا من شأنه أن يحول اإلرهابيين األكثر عنفا

 .دون تجنيدهم المحتمل في قضايا متطرفة

** 
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 التقييم

بين السلفية السياسية والسلفية  تميز السلطات األلمانية -

ألمانيا شكل  الجهادية، حيث تعد السلفية الجهادية في

خاص من أشكال السلفية، وينشر أنصار هذا التيار 

 .التطرف العنيف ويمارسونه ويدعمونه

ل ألمانيا في مرمى التنظيمات الجهادية، وال ال تزا -

يد كبير وينبع تهد. تزال الواليات األلمانية أحد أهدافها

من أنصار السلفية الجهادية التي تتلقى التعليمات من 

وقد دعم أعضاء السلفية الجهادية في . رجيةتنظيمات خا

ألمانيا المقاتلين الذين سافروا إلى مناطق الصراعات 

 .تحويالت مالية لدعم اإلرهاب رسالبإوشاركوا 

ً مضاداً  - تمنع السلفية الجهادية االندماج وتمثل نموذجا

قيم األلمانية وتروج له وتساهم في ظهور مجتمعات لل

يتأثر التطرف . لدولة األلمانيةموازية وترفض قوانين ا

بشكل كبير بالدعاية واالتصاالت عبر اإلنترنت 

هد السلفي وخطباءه في واألنشطة التي يقوم بها المش

 .ألمانيا

ً في عدد المتطرفين  2122شهد العام  - انحفاضا

يار السلفي في ألمانيا إلى اإلجراءات المنتمين إلى الت

لكن تظل مخاطر السلفية األمنية االستباقية والتدابير، و

الجهادية مرتفعة بسبب استمرار استهداف ألمانيا في 
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إحباط المؤامرات  الدعاية الجهادية، وكما يتضح من

 .اإلرهابية بما في ذلك هجمات الذئاب المنفردة

ات التي ارتكبت في يمكن القول أن غالبية الهجم -

ألمانيا على مدى السنوات الماضية ارتُكبت من قبل 

خاص ينتسبون للسلفية الجهادية أو مجموعات أش

صغيرة مستوحاة من تلك اإليديولوجية أو بتعليمات من 

 .آخرين

ً بالرغم من القدرات المحدودة المتبقية  بات- متوقعا

لإليديولوجية في ألمانيا إال أنه ال يمكن استبعاد الهجمات 

المعقدة التي يحركها أنصارها، مثل الهجمات المنسقة 

 .2119رتكبت في باريس وسان دوني في العام التي ا

** 

في " جهادية"ظهرت تنظيمات وحركات سلفية   -

فرنسا، بعضها أعلنت الوالء المطلق في مناطق مختلفة 

لتنظيمات إرهابية، وأخرى انبثقت عنها لكنها الحقاً 

 .أسست تنظيمات مستقلة لها أجندات خاصة

السلفية هيمنت الجماعات المتطرفة على رأسها   -

على أحياء في فرنسا عبر المكتبات وقاعات " الجهادية"

أالف  فيالرياضة والدروس وتقوم بالترويج ألفكارها 

تكمن مخاطر السلفية الجهادية في فرنسا في . المساجد



27 
 

أن من لم يتمكنوا من السفر إلى مناطق الصراعات 

والقتال يحاولون التعويض عن ذلك بالقيام باعتداءات 

 .على األراضي الفرنسية إرهابية

تنتشر الخاليا الجهادية السلفية داخل السجون   -

م القضائية التي األحكا الفرنسية، وعادة ما تنحصر

تصدر في فرنسا في قضايا اإلرهاب على بضع سنوات 

ترتبط ببرامج إعادة تأهيل أنصار هذه  فقط، ونادراً ما

جتمعي اإليديولوجية في السجون أو إعادة اإلندماج الم

 .بعد اإلفراج

ترتبط الخطب الدعائية والمنشورات على شبكات   -

لفي الس" التواصل االجتماعي في فرنسا بالتيار

وتندرج ضمن التطرف اإلسالموي لذا تنامت " الجهادي

على " السلفية الجهادية"الدعوات لحظر الجماعات 

األراضي الفرنسية عن طريق إصدار قانون مناسب 

 .حول هذا الشأن

عازمة  2123يبدو أن السلطات الفرنسية خالل عام   -

 ”األيديولوجية السلفية الجهادية “على التصدي بقوة لـ 

خالل إغالق بعض المساجد، أو مراقبة المنتسبين من 

لهذه اإليديولوجية و ترحيل الدعاة والمشايخ المنتمين 

 ."السلفي الجهادي"للتيار 

** 
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مهادنة مع مسلميها  شهدت المملكة المتحدة عالقة  -

مليون نسمة من إجمالي عدد ( 3.4)البالغ عددهم 

ألحيان، من ا في كثير. مليون نسمة(07)سكانها البالغ 

ترضخ الدولة الديمقراطية والليبرالية في مواجهة 

المخاوف من أنه قد يتم إعالنها عنصرية، أو ما هو 

 أسوأ، اإلسالموفوبيا إذا تناولت قضايا تتعلق بالتطرف

اإلسالمي، األمر الذي استغلته الجماعات السلفية 

والجهادية للتحرك بحرية في بريطانيا ونشر أيدلوجية 

 .رفالتط

هناك دالئل على أن اإليديولوجيات الجهادية تفقد   -

األرض لصالح أشكال أقل عنفاً من اإلسالم، إال أن هذه 

ومن المرجح أن تؤدي أي . العملية ال تزال هشة

متصورة للحركات الجهادية في العراق أو انتصارات 

أفغانستان أو الصومال أو أي مكان آخر في هذا الوقت 

طرفين البريطانيين بشكل كبير، ة المتالحرج إلى تقوي

ويمكن أن تقوض بشدة محاوالت المسلمين للتصدي 

 .للتطرف الجهادي

باإلضافة إلى ذلك، وألن مسلمي بريطانيا فقراء   -

وشباب وغير مهرة، فإنهم يظلون  بشكل غير متناسب

ال تتسبب العوامل . عرضة لأليديولوجيات المتطرفة

الجهادي بشكل  ي العنفاالجتماعية واالقتصادية ف
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مباشر، لكنها تسمح للدعاة المتطرفين بإقناع المسلمين 

البريطانيين بوضع أنفسهم ضمن الشعور اإلسالمي 

عالجة العالمي بالضحية واالعتقاد بأنه ال يمكن م

عالوة على ذلك، يشكل . وضعهم إال من خالل العنف

الذكاء السياسي المتنامي للجيل القادم من الدعاة 

تحديات جديدة ألجهزة األمن في المملكة  جهاديينال

خاصة وأن تشرذم الشبكات المتطرفة  -المتحدة 

وانتشارها يجعل من الصعب مراقبة األفراد المتشددين 

العوامل وغيرها مجتمعة أن  وتضمن هذه. المحتملين

تستمر الحركات السلفية الجهادية التي تتخذ من بريطانيا 

في تهديد  -ها ونفوذها جعت قوتحتى لو ترا -مقرا لها 

 .المملكة المتحدة لسنوات قادمة

تقع على عاتق الدولة في المقام األول مسؤولية   -

يجب أن تنظر . معالجة قضية التطرف بين مواطنيها

ة إلى المتطرفين كأفراد، كمواطنين، وليس الدول

فهي بحاجة إلى خلق قدرات بين . كممثلين لمجتمع معين

كما تحتاج إلى النظر في . وجياتاأليديولسكانها لنقد 

الظروف االقتصادية والسياسية التي تجعل هذه 

 .األيديولوجيات جذابة لألفراد

مكافحة جميع الحقوق محفوظة إلى المركز األوروبي لدراسات 

 واالستخباراتاالرهاب 
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 الهوامش

 ةدعوى قضائية ضد ألماني بتهمة جمع تبرعات لجماعة إرهابية سوري

https://bit.ly/3xeN0wF 

Zahl islamistischer Extremisten geht zurück 

/3jTySpwhttps://bit.ly 

Zahlen zur islamistischen Szene in Deutschland 

//bit.ly/40V5fELhttps: 

Islamist extremism and Islamist terrorism 

https://bit.ly/3K0CqRt 

Salafist group outlawed in Berlin 

https://bit.ly/3Ei1ZK3 

** 

Blasphemy and jihad: Macron launches EU debate 

https://bit.ly/3SdA9UQ 

 اإللكتروني_ الجهاد_رائد ... محاكمة فاروق بن عباس

ps://bit.ly/3YX6eCwhtt 

هذه أسباب : مدير االستخبارات الخارجية الفرنسية األسبق آالن شويه

 حكومات الفرنسية للسلفية العنيفةإنكار ال

https://bit.ly/3YJSlrV 

 ين؟إلى هدف للمتشدّد" بلد األنوار"لماذا تحّول .. اإلرهاب في فرنسا

https://bit.ly/3YXT0Wk 

https://bit.ly/3xeN0wF
https://bit.ly/3jTySpw
https://bit.ly/40V5fEL
https://bit.ly/3K0CqRt
https://bit.ly/3Ei1ZK3
https://bit.ly/3SdA9UQ
https://bit.ly/3YX6eCw
https://bit.ly/3YJSlrV
https://bit.ly/3YXT0Wk
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 الكراهية والجهاد_ فرنسا تغلق موقعا إلكترونيا يدعو إلى

https://bit.ly/3XJUgLRFrance 

Towards an autonomization of Jihadism? The 

ideological, sociological and political permeability 

between contemporary quietist Salafism and Jihadism 

in France 

https://bit.ly/3I6hrKo 

** 

Jihadism in the United Kingdom 

https://bit.ly/3EuPgUt 

The Evolving Terror Threat to the UK 

https://bit.ly/3IMFijKHM 

Government Counter-Terrorism Disruptive Powers 

report 2021 (accessible version) 

https://bit.ly/3ExD3hT 

MI5 Director General Ken McCallum gave his annual 

threat update at our headquarters in Thames House, 

London today. 

https://bit.ly/3xMavx7 

How to Stop UK Prisons from Incubating Jihadi 

Attacks 

https://bit.ly/3YTxqCL 

New drive to tackle terrorism in prisons 

https://bit.ly/3XSOSpB 

https://bit.ly/3XJUgLRFrance
https://bit.ly/3I6hrKo
https://bit.ly/3EuPgUt
https://bit.ly/3IMFijKHM
https://bit.ly/3ExD3hT
https://bit.ly/3xMavx7
https://bit.ly/3YTxqCL
https://bit.ly/3XSOSpB
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Look who’s back and stoking up hatred between 

Hindus and Muslims on Britain’s streets 

://bit.ly/3IMKVhLhttps 

Has the UK finally woken up to the threat of Islamist 

extremism? 

https://bit.ly/3YVfyYe 

Who were the jihadists nicknamed the Islamic State 

'Beatles'? 

c.in/3YXGAOAhttps://bb 

Government acts to overhaul Prevent in the fight 

against radicalisation 

https://bit.ly/3IJDffl 
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