
طرحــت العمليــات اإلرهابيــة التــي تعرضــت لهــا 
ــكا،  ــا وبلجي ــرار فرنس ــى غ ــة، ع ــدول األوروبي ــض ال بع
خــال عامــي 2015 و2016، دالالت عديــدة ترتبــط بنجاح 
يف  »داعــش«،  تنظيــم  خاصــة  اإلرهابيــة،  التنظيــات 
تكويــن مــا يســمى بـ«الخايــا النامئــة« داخــل تلــك الدول، 
التــي متكنــت مــن تجــاوز القيــود األمنيــة املشــددة التــي 
اتخذتهــا، وتنفيــذ تلــك العمليــات التــي اســتهدفت إيقــاع 
أكــر عــدد مــن الضحايــا مــن أجــل الــرد عــي العمليــات 
ــذه  ــد ه ــدول ض ــك ال ــا تل ــارك فيه ــي تش ــكرية الت العس
ــط، ال  ــرق األوس ــددة يف ال ــق متع ــات يف مناط التنظي

ــن. ــال واليم ــايل والصوم ــراق وســوريا وم ــيا يف الع س

ــات  ــه هــذه العملي ــا طرحت لكــن رمبــا يكــون أهــم م
اإلرهابيــة هــو بــروز مــا يطلــق عليــه »اإلرهــاب العائــي«، 
ــا  ــوم به ــي تق ــة الت ــات اإلرهابي ــه العملي ــد ب ــذي يقص ال
مجموعــة مــن األفــراد الذيــن ينتمــون إىل عائلــة واحــدة.

ووفًقــا التجاهــات عديــدة، فــإن هــذه الظاهــرة تبــدو 
جديــدة نســبيًّا، حيــث كانــت التنظيــات اإلرهابيــة فيــا 
قبــل عــام 2011، تضــم يف صفوفهــا العديــد من األشــقاء أو 
األقــارب، لكــن دون مشــاركتهم يف عمليــة إرهابيــة واحــدة 
إال باســتثناءات قليلــة. لكــن مــع ظهــور األمنــاط الجديــدة 
»داعــش«،  تنظيــم  مثــل  اإلرهابيــة،  التنظيــات  مــن 

ــض  ــول، يف بع ــا، ليتح ــع تدريجيً ــاه يتس ــذا االتج ــدأ ه ب

الحــاالت، إىل إحــدى اآلليــات الرئيســية التــي تســتخدمها 

تلــك التنظيــات ســواء يف تجنيــد مزيــد مــن املتطرفــن أو 

يف تنفيــذ عمليــات إرهابيــة نوعيــة يف بعــض الــدول.

مالمح متعددة:

وقــد شــهدت الســنوات األخــرة عــدًدا مــن العمليــات 

اإلرهابيــة التــي قــام بتنفيذهــا بعــض األفــراد الذيــن 

ينتمــون إىل عائلــة واحــدة، خاصــة يف بعــض الــدول 

األوروبيــة، والتــي كان مــن أشــهرها الهجــوم اإلرهــايب 

ــى  ــوايش ع ــعيد ك ــف وس ــوان رشي ــه األخ ــام ب ــذي ق ال

صحيفــة »شــاريل إيبــدو« األســبوعية الفرنســية، يف 7 ينايــر 

2015، والــذي أســفر عــن مقتــل 12 شــخًصا وإصابــة 11 

ــن. آخري

وقــد لقــي األخــوان »كــوايش« حتفهــا بعــد الحــادث 

بيومــن خــال تبــادل إلطــاق النــار مــع قــوات الرطــة، 

فيا تســلمت الســلطات الفرنســية مــن نظرتهــا البلغارية، 

يف أغســطس 2016، مــراد حميــد، شــقيق زوجــة رشيــف 

كــوايش، الــذي وجهــت إليــه اتهامــات باالرتبــاط مبنظمــة 

متطرفــة بهــدف إعــداد عمليــات إرهابيــة.

POLICY BRIEF أبوظبي، العدد 128، نوفمبر  2016موجز سياسات

جوانب خفية:
أسباب ودالالت بروز ظاهرة »اإلرهاب العائلي«
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كــا شــارك األخــوان إبراهيــم وصــاح عبــد الســام يف 
سلســلة الهجــات اإلرهابيــة التــي تعرضــت لهــا العاصمة 
الفرنســية باريــس، يف 13 نوفمــر 2015، حيــث قــام األول 
بتفجــر نفســه يف أحــد املطاعــم أثنــاء الهجــات، يف حــن 
ــى  ــل أن تلق ــل قب ــرب إىل بروكس ــن اله ــاين م ــن الث متك
الســلطات البلجيكيــة القبــض عليــه، يف 21 مــارس 2016، 
وتقــوم بتســليمه يف الشــهر التــايل إىل الســلطات الفرنســية 
مــن أجــل محاكمتــه، لــدوره يف تلــك العمليــات، إذ قــام، 
ــا لتقاريــر عديــدة، بنقــل ثاثــة انتحاريــن إىل ســتاد  وفًق
ــن  ــفر ع ــذي أس ــوم ال ــع الهج ــث وق ــس«، حي »دو فران
مقتــل 130 شــخًصا، قبــل أن ينجــح، مبســاعدة بعــض 

رفاقــه، يف الهــرب إىل بلجيــكا. 

وقــام األخــوان إبراهيــم وخالــد البكــراوي بتنفيــذ 
تفجــرات بروكســل التــي وقعــت يف 22 مــارس 2016، 
مــرو  الــدويل ومحطــة  بروكســل  واســتهدفت مطــار 
ــة 271  ــل 34 شــخًصا وإصاب ــك، وأســفرت عــن مقت مالبي
آخريــن. وقــد كان الفتًــا أن تلــك العمليــات وقعــت بعــد 
ــاح  ــة ص ــلطات البلجيكي ــال الس ــن اعتق ــد م ــوم واح ي
ــس  ــي يف تفجــرات باري ــه الرئي ــد الســام املشــتبه ب عب

يف نوفمــر 2015.

ورغــم أن بعــض االتجاهــات اســتبعدت أن يكــون 
ــال  ــى اعتق ــاء رًدا ع ــد ج ــيل ق ــرات بروكس ــذ تفج تنفي
صــاح عبــد الســام، عــى اعتبــار أن هــذه النوعيــة مــن 
ــرًا يف  ــس قص ــت لي ــاج إىل وق ــة تحت ــات اإلرهابي العملي
املراقبــة وتحديــد الهــدف واإلعــداد للعمليــة وتوفــر 
مل  أخــرى  اتجاهــات  أن  إال  فيهــا،  املســتخدمة  املــواد 
تســتبعد وجــود تنســيق غــر مبــارش بــن »الخايــا النامئة« 
التــي كونتهــا التنظيــات اإلرهابيــة يف أوروبــا، أو وجــود 
ــد األهــداف  ــارز يف تحدي ــه دور ب شــخص محــوري كان ل

ــات. ــذ العملي ــتية لتنفي ــاعدات لوجيس ــم مس وتقدي

دوافع مختلفة:

ــي«  ــد ظاهــرة »اإلرهــاب العائ ــن تفســر تصاع وميك
خــال الفــرة األخــرة يف ضــوء اعتبــارات عديــدة، يتمثــل 

أبرزهــا يف:

التنظيــات  يبــدو أن بعــض  التجنيــد:  ١- ســهولة 
ــى  ــول ع ــت تع ــش« بات ــم »داع ــل تنظي ــة، مث اإلرهابي
ــا يف  ــن انضمــوا إليه ــون الذي ــة أن يســاعد املتطرف إمكاني
ــدوى  ــم بج ــاع أقاربه ــال إقن ــن خ ــد، م ــات التجني عملي
ــة  ــات إرهابي ــذ عملي ــات وتنفي ــك التنظي ــام لتل االنض
ــرض  ــي تتع ــكرية الت ــات العس ــى الرضب ــرد ع ــة لل نوعي
لهــا. وقــد كشــفت بعــض الدراســات التــي تــم إعدادهــا 
يف هــذا الصــدد، عــن أن التنظيــات اإلرهابيــة، وخاصــة 
»داعــش«، تســعى إىل اســتخدام مــا ميكــن تســميته 
ــة«  ــئة االجتاعي ــة« أو »التنش ــة العاطفي ــر الرابط بـ«تأث
ــراد،  ــدات األف ــورات ومعتق ــن تص ــاعد يف تكوي ــي تس الت
ــن  ــدد اإلرهابي ــادة ع ــى زي ــا ع ــم قدرته ــل دع ــن أج م

ــر. ــكل كب ــا بش ــن إليه املنضم

ــر بعــض االتجاهــات أســباب حــرص  ــا تف ــن هن وم
ــر مــن النســاء،  ــد عــدد كب هــذه التنظيــات عــى تجني
باعتبــار أن النســاء ميارســن دوًرا بــارزًا يف عمليات التنشــئة 
ويســتطعن التأثــر بقــوة عــى أفــكار وتوجهــات أبنائهــن. 

التنظيــات  تحــاول  األمنيــة:  القيــود  ٢- مواجهــة 
ــا  ــة بأكمله ــات متطرف ــد عائ ــة مــن خــال تجني اإلرهابي
ــزة  ــا أجه ــي تفرضه ــددة الت ــود املش ــى القي ــل ع التحاي
األمــن يف الــدول املختلفــة، باعتبــار أن ارتبــاط اإلرهابيــن 
بصــات قرابــة يســهل مــن عمليــة التنســيق فيــا بينهــم، 
تنفيــذ عمليــة  اتجهــوا إىل  إذا  ال ســيا يف حالــة مــا 
ــن  ــم م ــات رصــد تحركاته ــن عملي ــة، ويصعــب م إرهابي
ــا،  ــك، إىل حــد م ــا يفــر ذل ــن. ورمب ــزة األم ــب أجه جان
أســباب نجــاح بعــض األشــقاء يف تنفيــذ عمليــات إرهابيــة 
داخــل بعــض الــدول األوروبيــة، رغــم أن بعضهــم خضــع 

ــك. ــل ذل ــة قب ــات أمني ــة وماحق ملراقب

٣- تصفيــة املنشــقني: تشــر بعــض االتجاهــات إىل أن 
ــد  ــة تســعى مــن خــال تجني بعــض التنظيــات اإلرهابي
أعضــاء جــدد مــن عائلــة واحــدة إىل تصفيــة أعضــاء 
آخريــن يف تلــك العائلــة، خاصــة الذيــن أعلنــوا انشــقاقهم 

ــا بينهــا. ــا، نتيجــة اتســاع الخافــات في عنه

ــة: إذ أن  ــات اإلرهابي ــذ العملي ــاعدة يف تنفي ٤- املس
ــة واحــدة،  وجــود أكــر مــن شــخص إرهــايب داخــل عائل
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ميكــن أن يعــزز، يف رؤيــة التنظيــات اإلرهابيــة، مــن 
قدرتهــا عــى تنفيــذ عمليــات إرهابيــة، مــن خــال العمــل 
عــى تقســيم املهــام فيــا بينهم، حيــث يقتــر دور بعض 
األشــخاص، يف هــذه الحالــة، عــى تقديــم مســاعدات 
لوجيســتية، عــى غــرار توفــر املــواد املســتخدمة يف 
ــدف،  ــد اله ــال وتحدي ــيلة االنتق ــة ووس ــة اإلرهابي العملي

ــا. ــم بتنفيذه ــم تكليفه ــن يت ــن الذي إىل اإلرهابي

ويف النهايــة، رمبــا ميكــن القــول إن تلــك الظاهــرة 
ــك  ــة، وذل ــة القادم ــال املرحل ــا خ ــد تدريجيً ــد تتصاع ق
العتباريــن رئيســين: يتمثــل أولهــا، يف اســتمرار العمليات 
ــم  ــة، وخاصــة تنظي ــات اإلرهابي العســكرية ضــد التنظي
»داعــش«، عــى غــرار عمليــة تحريــر املوصــل التــي 
تجــري يف الوقــت الحــايل، والتــي أدت إىل تراجــع ســيطرته 
عــى مســاحات واســعة مــن األرايض، وفقدانــه عــدًدا 

ــه. ــرًا مــن مقاتلي كب

وينــرف ثانيهــا، إىل فــرض مزيــد مــن القيــود عــى 
وســائل التجنيــد التقليديــة األخــرى التــي اســتخدمتها تلك 
التنظيــات يف الفــرة املاضيــة، عــى غــرار مواقــع التواصل 
االجتاعــي التــي باتــت محــط اهتــام ومراقبــة مســتمرة 
مــن جانــب أجهــزة األمــن يف الــدول املعنيــة بالحــرب ضد 
تلــك التنظيــات، بشــكل قــد يدفــع األخــرة إىل االعتــاد 
ــة  ــن داخــل العائل ــن م ــن املتطرف ــد م ــد مزي ــى تجني ع

الواحــدة.
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بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيا   والتــي 

باهتامــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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