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الملخص التنفيذي

سـؤال: أيهمـا أشـد خطـًرا: مـن تردكلـوا عبـر اإلنترنـت أم خارجـه؟ وأي الفريقيـن يصعـب 
كشـفه، وأيهمـا أقـدر علـى تنفيـذ هجماتـه، وأشـد فتـًكا إن أكملهـا؟ هـل يختلـف نمطهـا 
حسـب مرتكبيهـا إن كانـوا مـن األحـداث أو كبـار السـن أو ذكـوًرا أو إناًثـا؟ نجيـب عـن هـذه 

األسئلة في ثنايا هذا التقرير.

قاعـدة البيانات: أنشـأنا قاعـدة بيانات بها 439 مـن الجناة الذين تورطوا فـي 245 هجوًما 
شـهدتها الفتـرة من 1 ينايـر 2014 إلى 1 ينايـر 2021. وأدرجنـا فيها جميـع الهجمات التي 
اكتملت وسـمعنا بها ونماذج عديـدة لهجمات أحبطت في مهدهـا. ترتبط هذه الهجمات 
كلهـا بالجهادييـن فـي ثمانـي بلـدان غربيـة: أسـتراليا والنمسـا وبلجيـكا وفرنسـا وألمانيـا 

وإسبانيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة.

نـوع الردكلـة: تشـير قاعـدة بياناتنـا إلـى أن الردكلـة تحـدث فـي األصـل خـارج اإلنترنـت؛ 
وأن أكثر من نصف المذكورين في قاعدة بياناتنا تردكلوا عبر شبكات أخرى خارج اإلنترنت.

النجـاح فيها وقدرتها على الفتـك: من تردكلوا خارج اإلنترنت كانوا أكثر توفيًقا في إكمال 
هجماتهم ممن تردكلوا عبر اإلنترنت بثالث مرات. ومن تردكلوا خارج اإلنترنت كانوا أشد 
فتـًكا من نظرائهم عبـر اإلنترنت بنحو 18 مرة. أمـا من تردكلوا عبر اإلنترنـت فكانوا أقرب 

إلى الفشل فيها بنحو ثماني مرات.

الهجمـات الجماعيـة: مـن تردكلـوا خـارج اإلنترنـت كانـوا أشـد إقبـااًل علـى تنفيـذ أو تنظيم 
الهجمات الجماعية ممن تردكلوا عبر اإلنترنت بنحو ثالث مرات.

نجـاح الهجمـات الجماعية: فـي حين أن هجمـات الجماعـات أقرب إلى الفشـل علـى أيدي 
الشـرطة )بغض النظر عن الطريقة التي تردكل بهـا األفراد(، فإن الجماعـات التي تردكلت 
الهجمـات  أشـد فتـًكا مـن منفـذي  كانـت  تنفيـذ هجماتهـا  اإلنترنـت ونجحـت فـي  خـارج 

الفرادى )٪15(.

األهـل واألصدقـاء: حوالـي 87٪ ممـن لديهـم أصدقـاء متردكلـون و 74٪ ممـن لديهـم 
أقارب متردكلون خططوا للهجمات أو نفذوها مًعا.

المقاتلون األجانب: تسـاوت معدالت نجاح المقاتليـن اإلرهابيين األجانب، ممن تردكلوا 
خـارج اإلنترنـت فـي الغالـب، مـع معـدالت نجـاح المقاتليـن اإلرهابييـن مـن غيـر األجانب. 

ولكن تزداد معدالت النجاح إذا قضوا أكثر من عام في مواقع اإلرهابيين التدريبية.

السـن: تتزايـد الردكلة عبر اإلنترنت بين الشـباب )مـن مواليد عام 2000 فصاعـًدا(، مع أن 
معظم األفراد، ومنهم الشباب، مازالوا يتحولون إلى الراديكالية خارج اإلنترنت.

النوع: يبدو أن النساء أكثر عرضة للردكلة عبر اإلنترنت.

الخالصـة: مـن تردكلوا خارج اإلنترنـت أكثر عـدًدا وهجماتهم أكثر توفيًقا وأشـد فتًكا ممن 
تردكلوا عبر اإلنترنت.
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نظرة عامة

يشـتد قلـق الحكومات وشـركات وسـائل التواصـل االجتماعـي وعامة النـاس إزاء خطورة 
مـن يتردكلون عبر اإلنترنت ويلجأون إلى التطرف العنيف. ولكن لم تكتمل قاعدة األدلة 
التـي تعـزز هـذا القلـق بعـد. ولـم يتضـح بعـد، مثـاًل، إذا كان مـن تردكلـوا خـارج اإلنترنـت 
أشـد خطًرا مـن غيرهم. ومـن المهم جًدا بحـث هذه القضية مـن واقع التجربـة، ألن قدًرا 
كبيـًرا مـن المـوارد الماديـة القادمـة مـن القطاعيـن العام والخـاص قـد ُيعـاد توجيهها من 
مبـادرات تجري خـارج اإلنترنت إلى مبـادرات تجري عبـر اإلنترنت. ويهدف هـذا التقرير إلى 
بيـان وجـوه االختـالف فـي النتائـج التـي حققهـا مـن تردكلـوا فـي األصـل خـارج اإلنترنـت 

ومن تردكلوا عبر اإلنترنت. 

وذلـك بإنشـاء قاعـدة بيانات جديـدة بنظام ترميـز جديد. وتـورد قاعـدة البيانـات معلومات 
عـن جميـع الهجمـات التـي اكتملـت ومعظـم الهجمـات التـي أحبطـت فـي ثمانـي دول 
المتحـدة  والمملكـة  وإسـبانيا  وألمانيـا  وفرنسـا  وبلجيـكا  والنمسـا  )أسـتراليا  غربيـة 
والواليـات المتحدة( وارتبطت بالجهاديين على مدار سـبع سـنوات مـن 1 يناير 2014 إلى 
1 ينايـر 2021. وبلـغ عـدد الهجمـات فـي قاعـدة البيانـات 245 هجوًمـا مـن 439 شـخًصا 
سـواء اكتملـت أو أحبطـت. وتـورد قاعـدة البيانـات معلومات عـن جميع منفذيهـا، وكيف 
اإلنترنـت  عبـر  أم  كالهمـا؛  أم  غالًبـا؛  اإلنترنـت  خـارج  أم  غالًبـا؛  اإلنترنـت  )عبـر  تردكلـوا 
"ال اجتماعًيـا"؛ أم غيـر معروفيـن – للتفصيـل والتوضيح، انظر الشـكل البياني في قسـم 
المنهجيـة(. وتضم أيًضا معلومات عن نوع الهـدف وموقعه، ونتائج الهجمات )اكتملت؛ 
)الوفيـات، اإلصابـات(، عوامـل فردية/جماعيـة،  الهجمـات  تـم إحباطهـا(، ومـدى فعاليـة 
طريقـة الهجمـات )قنبلـة؛ إطـالق نـار؛ سـكين؛ إلـخ(، عالقـات بتنظيـم إرهابي )مسـتوحاة 
مـن داعـش أو دبرتها داعش أو القاعـدة أو جماعة أخـرى(، والتركيبة السـكانية للمهاجمين 
)الجنـس، العمر، المؤهل التعليمي، األصـول العرقية، الوضـع االجتماعي واالقتصادي، 

وما إلى ذلك(.

وعرضنــا عينة مــن الجنــاة والهجمات الواردة فــي قواعد البيانــات الحاليــة للهجمات 
بيانــات  وقاعــدة   ،)START( العالمــي  اإلرهــاب  بيانــات  قاعــدة  ومنهــا  اإلرهابيــة، 
الهجمــات فــي الغــرب الخاصــة ببرنامــج جــورج واشــنطن حــول التطــرف، وقاعــدة 
بيانــات الجمعية الوطنيــة الفرنســية للهجمات اإلرهابية في فرنســا، وقاعدة بيانات 
Independent Reviewer لإلرهاب في المملكة المتحدة، وقاعدة بيانات المؤامرات 
في إسبانيا من Observatorio Terrorismo و Seguridad Internacional، وغيرها. 
وباإلضافــة إلــى المعلومــات الــواردة فــي قواعــد البيانات هــذه، ذكرنــا المزيد من 
الهجمــات والمؤامــرات التــي ذكــرت في إطــار بحــوث عامــة. ومنهــا اطالعنــا على 
وثائق قضائيــة من جميع البلــدان المذكورة في قاعــدة البيانــات. وأجرينا مقابالت 
شــخصية عديدة مع محققين من الشــرطة وأهالي مرتكبــي الهجمات وأصدقائهم، 

ومــع محامين وغيرهم مــن المعنيين بهــذه القضايا.

وتوضـح النتائـج التـي توصلنـا إليهـا أن الخطـر األول يأتـي ممـن تحولـوا إلـى الراديكاليـة 
خـارج اإلنترنـت فـي الغالـب. وأن أكثـر مـن نصـف األفـراد المذكوريـن فـي قاعـدة بياناتنـا 
تردكلـوا خارج اإلنترنت في الغالب، أما من تردكلـوا عبر اإلنترنت غالًبا فعددهم أقل بكثير 
)54٪ مقابـل 18٪(. ومـن تردكلـوا فـي الغالـب خـارج اإلنترنـت أقـدر بدرجـة ملحوظة على 
إكمـال هجماتهـم ممن تردكلـوا عبر اإلنترنـت )29٪ مقابـل 12٪(. ومع ذلك، تبيـن لنا أن 
عـدد من تردكلـوا عبر اإلنترنت قد زاد في السـنوات السـبع الماضيـة، وخصوًصا في فئة 
الشـباب. ومـن واقـع هـذه التحليـالت الديموغرافية، فـإن الردكلة خـارج اإلنترنـت تفوقت 

على الردكلة عبر اإلنترنت وسبقتها.

وتمثل حاالت الردكلة الالاجتماعية عبر اإلنترنت )نعني بها التعرض للدعاية على اإلنترنت 
بـال تفاعـل اجتماعـي معـروف( 2٪ فقـط مـن الحـاالت. ويتسـاوى المقاتلـون اإلرهابيـون 
التوالـي( فـي  اإلرهابييـن مـن غيـر األجانـب )29٪ و 28٪ علـى  المقاتليـن  األجانـب مـع 
احتمـال قيامهـم بتنفيـذ الهجمـات. وأن أكثـر مـن 60٪ مـن الهجمـات المكتملـة ارتكبهـا 
الجنـاة فـرادى )67٪(. وأن أعلـى معـدل إلكمـال الهجمـات كان مـن نصيـب أفـراد تردكلـوا 
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خارج اإلنترنت وقامـوا بها بمفردهم )60٪ قاموا بهجمات وأكملوها(. وأغلب من انطبق 
عليهـم هـذا الوصـف إمـا أن الشـرطة تعرفهـم و/أو تحـت المراقبـة )68٪( ولهـم سـوابق 
إجراميـة أو ُسـجنوا من قبل )74٪(. وأن نسـبة كبيـرة منهم مقاتلون أجانـب )26٪(. ولكن 

35٪ منهم لديهم أصدقاء أو أقارب تردكلوا، ومع ذلك نفذوا الهجمات وحدهم.

أمـا الجماعـات، فـكان معـدل إكمالهـا الهجمـات ضعيـف بدرجـة ملحوظـة )15٪(، بغـض 
النظـر عـن المـكان الـذي تحولـوا فيـه إلـى الراديكاليـة. حتـى مـن تردكلـوا خـارج اإلنترنـت 
 ،)٪19( لهـا منخفـض  إكمالهـم  كان معـدل  فـي مجموعـات  ولكنهـم شـنوا هجماتهـم 
أي أقـل بثـالث مرات مـن الجنـاة المنفرديـن الذيـن تردكلـوا خـارج اإلنترنت ولكنهم شـنوا 

هجماتهم وأكملوها.

ومـع ذلـك، فـإن من تردكلـوا خـارج اإلنترنـت ونفـذوا هجماتهـم جماعـات كانوا أشـد فتًكا 
بنسـبة 15٪ ممـا كانـوا عليه حيـن نفذوها فـرادى. وأن أقل مـن نصف المنفذيـن جماعًيا 
كانـوا تحت المراقبـة أو كانت تعرفهم شـرطة مكافحة اإلرهـاب )44٪، احتمـال أن يكونوا 
تحـت المراقبـة أو أن تعرفهـم شـرطة مكافحـة اإلرهـاب أقـل بــ 1.5 مـرة مـن المنفذيـن 
الفـرادى الذيـن تردكلوا خـارج اإلنترنت وتمكنـوا من إكمـال هجماتهم( أو ُسـجنوا من قبل 
)47٪(. أما من تردكلوا عبر اإلنترنت، فرادى وجماعات، فال يتجاوز نصيبهم من الهجمات 

الناجحة 12٪ فقط.

وعلى عكس الدراسـات األخرى، تتكـون قاعدة بياناتنا ممـن أكملوا هجماتهـم أو أحبطت 
قبل أن يتمكنوا مـن تنفيذها. لـذا فإنها تبين خطورتهم الفعلية على مدى سـبع سـنوات 
مضـت فـي ثمانـي بلـدان غربيـة وتضعهـا فـي صـورة أدق مـن الدراسـات التـي اسـتندت 
إلـى مسـوحات أو أسـاليب غيـر دقيقـة فـي طـرح العينـات النموذجيـة. وتوضـح النتائـج 
التـي توصلنـا إليهـا أن الخطـر األول يأتـي ممـن تحولـوا إلـى الراديكاليـة خـارج اإلنترنـت. 
وأن من تردكلـوا خـارج اإلنترنـت أكثـر عـدًدا، وأحـوط فـي خـداع الفـرق األمنيـة، وأقـدر على 

إتمام هجماتهم اإلرهابية؛ فإن اكتملت كانت أشد فتًكا من غيرها.
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