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 وربا بعد كورنال احتماالت قائمة: عودة االرهاب 
حالققة مققؽ ااكتبققاا فققي كافققة مشققاح الحيقاةت وأحققدث تحيققرات جتكعققة فققي حيققاة السجتس ققاتت وا كت ققق   91-خمق  كؾفيققد

 مدتؾعات الخؾف مشه أكثر مؽ ااكواب. 
ؽ تكتفي  بحرد عذرات اآللف مؽ األشخاصت بل مؽ الستؾقق  ب قد احتقؾاأن أن دستقد القى خظؾكته الذديدة  تمػ ل

 ان اش مؾجة جديدة مؽ اإلكواب تظال الدول األوكبية مرة آخري وقد تكؾن أكثر فتكًا. 

 كيف تستغل الجماعات الجهادية  الفايروس

قؾلة لإلكوقابيؽ فقي جسيق  السشقاط  لي يقد سسح بىدنة م  انذحال الدول بسكافحة الفايروستاعادة ترتيب الصفوف: 
ت ا سقيسا فقي مشظققة الذقر  ة والتتبق  مقؽ أجىقزة ااسقتخباكاتسقشؾات السالحققووؾ ما أحال  دونه ترتيب صفؾفهت 
 األوسط وأفرعقيا.

 يؾما. 02في ال را  مثال أعمؽ حمف شسال األطمدي أن تدكعب الجشؾد بدبب الؾباأ سُيمحى لسدة 
داعش في ال قرا  وسقؾكعا اتخقاد تقدابير احترااعقة اتجقان الفقايروس ومشق  التشققل داخقل الؾحقداتت وأعمؽ التحالف ضد 

باإلضافة الى اجراأات الت قيؼ والحتك التي تأخت أوققات اضقاةيةت وخرقص كثيقر مقؽ السقؾاكد لمترقدي لمفقايروست 
 وتا بدوكن دحد مؽ الجىؾد الرامية لسحاكبة التشغيؼ محميا.

قاتمي التشغيسات الجىاددة وؼ بالظب  م رضؾن لإلصابة. وليس لقديىؼ مشاعقة ضقد الفيقروس. وعمى الرغؼ مؽ أن م
لكقؽ الؾضقق  الرققحي ا دسشق  فققردا م ققزوا أو خميقة صققحيرة مققؽ القيققام ب سميقةت ووققؾ مققا أكقدن وجققؾم بالدققكيؽ نفققتن 

أي اكتبققام مدكققد فققي جشققؾب شققر  فرندققا وأوققق  قتيمققيؽ. ولققؼ دغىققر حتققى األحققد  الساضققي ااسققبؾ اجققس سققؾداني 
تحركقه دوافق  قؾعقة  هبتشغيؼ الدولة اإلسالميةت لكقؽ مرقدكا مظم قا عمقى السمقف ققال لفقرانس بقرس2 ضمقؽ الؾاضقح أنق

إلى تشفيت عسل لؼ يتبدد م  قيام األامةض. وحتك عشرر ساب  في ااسقتخباكات الفرندقية قبقل بزق ة أدقام2 ضلقؼ نشتقه 
رف أنىققؼ ققققد دزققربؾن مقققؽ جديققد. ولقققؼ د ققد باإلمكقققان أن نكقققؾن ب ققد مقققؽ وققتن الحقققرب ضققد التيقققاك اإلسققالمي. ن ققق

 مىسميؽض.
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بحدققب داك ةكسققا أنققه مققا االقق  مدشققرات ال سميققات ااكوابيققة فققي مشققاط  الذققر  األوسققط وافرعقيققا تدققجل ااددققادات 
مرصقققد الفتقققاوف التكفيرعقققة واآلكاأ الستذقققددةت أن مدشقققر اإلكوقققاب ل سقققبؾ  األول مقققؽ مقققاكس  -اإلفتقققاأ السرقققرعة 

( شخًرا ما بيؽ قتيل ومراب. ودع  ب ض السجسؾعقاتت القى 071( عسمية إكوابية أسقظ  )91شىد ) 0202
استحالل حالة ااكتباا التي احدثىا الفايروست لتحرعر السقاتميؽ واألسري مؽ الدجؾن عمقى اعتبقاك أن دلقػ أصقبح 

خرؾصققا وأن وشققاا مققا  ة الالامقة.أولؾعقة لحسققايتىؼ مققؽ الؾبقاأ داخققل تمققػ الدقجؾن فققي عققل نققص الس ققدات الظبيقق
 ألف مقاتل مؽ تشغيؼ داعش في الدجؾن ال راقية وحدوا. 02دقاك عمى  

 
ت تبقر تمقػ الجساعقات أن انتذقاك  تسعى التنظيمات الجهادية الىى اتىتهداف همهىور هديىد اصويىا رىا  وربىا:

ال شاصققر لىققا خرؾصققا فققي  الفقايروست وفذققل م غققؼ دول ال ققالؼ باحتؾا ققه فرصققة مشاسققبة القى اسققتقظاب كثيققر مققؽ
الققدول األوكبيققة األكثققر تزققركًات ودلققػ مققؽ خققالل التشغيققر بققأن تفذققي الؾبققاأ وققؾ عقققاب مققؽ هللا ابت ققاد الشققاس عققؽ 

الجساعات نفدىا أنىا حركة نخبؾعة مدقدولة عقؽ إكشقاد األمقة ااسقالمية القى ااسقالم الديؽ الرحيح. وت تبر تمػ 
 ز وتن الفرضية عشد الجساوير.  الرحيحت وقد دكؾن كؾكنا فرصة لت زع

عسمية استىداف وتجشيد األوكبييؽ وخرؾصا السدمسيؽ في فرندات ليدق  جديقدةت فق دا نغرنقا القى ااشقخاص القتيؽ 
نجققد أن الكثيقر مقشىؼ  كققانؾا يبحثقؾن عقؽ م رفققة  0292التحققؾا بالتشغيسقات الجىاددققة فقي سقؾكعا وال ققرا  فقي ال قام 

 اانتساأ ال قا دي.مؾق ىؼ مؽ ال الؼ وعؽ 
وتقؾل لشيكيتا مالػ مديرة مركز التظرف واإلكواب بجسعية وشقري جاكدقؾن فقي لشقدن2 ضأن أغمقب السجتس قات تشغقر 
إلى مؽ د تشقؾن مثل تمقػ األفكقاك عمقى أنىقؼ ضمت رقبؾنضت إا أنىقؼ فقي الحالقب دكؾنقؾن ققادكعؽ عمقى إغقؾاأ األقميقة 

 ؼ ضالحرعبةض تبدو مشظقية.لسا دستمكؾنه مؽ جادبيةت أو ألن مزاعسى
عاما( عمى ط ؽ عزؾ في البرلسان البرعظقاني بدقبب ترقؾعته لرقالح الحقرب  09فسثال أقدم  امرأة برعظانية )  

في ال را . وأن تمػ السقرأة كبسقا أققدم  عمقى ف متىقا تمقػ تحق  تقأثير خظقب الداييقة اإلسقالمي أنقؾك ال قؾلقي عمقى 
والستسثققل فققي الؾحققدة -تمققػ السققرأة اتخققاد قراكوققا بظ ققؽ الشا ققب البرلسققاني يؾتيققؾب. أي أن عامققل الجققتب الققتي دفقق  

شط ققد جققتاب اسققتظا  تؾضققيح الؾاجبققات السشؾطققة بأتباعققه مققؽ  -والسمققل اقتققرن ب امققل جققتب تجمققى فققي شخرققية مج 
 الجشديؽ بمحة إنجميزعةض.

 
دو أكثققر الؾسققا ل تققأثيرًا الغققروف تبقق مثققل وققتنفققي وتىىائل التوايىىل هىىا  دوات الجهاديىىة رىىا تجنيىىد ل وربيىىي : 
ت ا سققيسا وأنقه ُطمققب ااجتسققاعي والسؾاقق  واالكترونيقةوسقىؾلة فقي الؾصققؾل القى السدقتىدفيؽ وققي مؾاقق  التؾاصقل 

مؽ الشاس البقاأ فقي بيقؾتىؼت وخظقؾة مقؽ وقتا القبيقل وفقي أوققات الحيقرة وعقدم اليققيؽت تُشقتك بت قاطي الجسقاوير مق  
 رةت والدعادة الستظرفة عمى اإلنترن . األخباك الزا فة ونغرعات السدام

انتذقرت متزامشقة  ؽ الستحقدثيؽ الستقديشيؽ الستظقرفيؽت فق ن مققاط  يؾتيقؾب ودكوس مظؾلقة ل قدد مقفؾفقا لشيكيتا مالػ
 وؾ عقاب أنزله هللا عمى البذر. 91-م  انتذاك الفايروست تذير في محتؾاوا وخظابىا أن كؾفيد

دوبية الى الؾصؾل القى جسقاوير جديقدة غيقر القتيؽ دكجقؾا فقي الؾصقؾل لىقؼ  أي أن الستظرفيؽ أصبح لديىؼ فرصة
 سابقا.

وأكد المؾاأ فاكو  السقرحيت مداعد واعقر الداخميقة السرقري األسقب ت ضأن نىقن التشغيسقات فقي وقتن السرحمقة تدق ى 
اعقش فقي كسقؼ بذكل أساسي إلى إعادة تشغيؼ مداكاتىؼت بحيث تكتدب حاضشة ش بيةت ولىتا ددقتسر تشغقيؼ مثقل د
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وقؾ عققاب مققؽ هللا مقؽ أجققل دفق  عشاصققرن والست قاطفيؽ م ققهت خظؾطقه ال امقة فققي التحقرعضت بققأن سقبب الفيققروس 
 لمقيام ب سميات إكوابية ضد الحربت وضد مؽ دخالفه في األفكاكض.

أن . إا أنققه مقؽ األوسيققة 91-ومق  أن حكؾمقات بققتل  جىقؾدا كبيققرة لتقؾفير الس مؾمققات الرقحيحة عقؽ وبققاأ كؾفيقد
تكققؾن الدولققة عمققى دكادققة عاليققة وتتحمققى باليقغققة والحققتك الالامققيؽ إااأ ترققاعد مدشققرات التجشيققدت والتحققرعض ضققد 

 الدول األوكبية خرؾصا.
ليس مؽ السشرف أن تخؾض  الدول حربا ضد الفايروس وتشجح باحتؾا قهت وفقي السقابقل يتشقامى فقايروس آخقر فقي 

 تت يتؼ استحاللىا ةيسا ب د باعتباكوا خالدا نا سة وقشابل مؾقته.عقؾل وتؾجىات الجساوير القاب ة في البيؾ 
ووف  تقرعر لسجسؾعقة ضاألامقات الدوليقةض فق ن جرعقدة )الشبقأ( التاب قة لقق)داعش( أشقادت فقي مقالىقا اافتتقاحيت مقاكس 

ت دعق  001 الساضيت بتأثير الفيروس عمى الكثير مؽ الدول التي وصقفىا السققال باألعقداأت وفقي عقدد الجرعقدة القق
 ضإلى تؾبة السؾاطشيؽ والفراك إلى اانزسام له حتى يتجشبؾا البالأ )أي اإلصابة بالفيروس(.

 
 تحول را طبيعة عمميات التنظيمات را ظل تأار العثور عمى لقاح

في السجسل كبسا دكقؾن انتذقاك الفيقروس نقظقة تحقؾل عمقى مدقتؾف البشقى الدوليقة فقي السدقتقبل. والستؾقق  أن دستقد 
 تحير ليرل التشغيسقات الجىاددقة أدزقات فقي الت امقل مق  الس ظيقات الجديقدة وعسكقؽ أن تدقتخدم الفقايروس نفدقهال

ت ا سققيسا وأن فققايروس كؾكنققا د تبققر سققالحا بيؾلؾجيققا أكثققر ضققراوة مققؽ القشابققل والسؾقؾتققة والرشاشققةت وفققي كدققالح
ال السيققة قققد أشققاكت أن ال ثققؾك عمققى  حققال تققأخر ال ثققؾك عمققى لقققاح ضققد الفققايروست ا سققيسا وأن مشغسققة الرققحة

 لقاح لؽ دكؾن قبل عام.
سققيشاكعؾ متظقرف خظيقرت بقأن يتحققؾل فقايروس كؾكنقا سقالحا بيققد اإلكوقابيؽ حتقى ب قد احتؾا ققه.  وقتن الفققرة تفتقرض

 إد يتسيز الفايروس2ت دسكؽ أن د يد أعزاأ التشغيساتت نذرن مرة ُأخري في األماكؽ ال امة والسؾاصالت
 يشذققر الخققؾفت  لحيققر الستخررققيؽ(. عققالوة عمققى دلققػغيققر مر ققي بققال يؽ السجققردةت وغققامض )عمققى األقققل  أنققه

 وعشىػ الحكؾماتت وعزرب ااقترادت وعخم  ااكتباا والفمتان. 
  دسكقؽ وبكققل سقىؾلة أن يشقققل ال قدوف الققى أكبقر عققدد مققؽ الدقكان بؾققق  قرقيرت وكانقق  مشغسقة الرققحة قالقق  أن

 يقؾمت وفققا لمتدقاك  ونققل ال قدوف األسقي. 92ألف فقي مقدة  02قل ال دوف الى ما دقاكب مرعزا واحد دسكؽ أن يش
أي أنقه ادا لقؼ يقتؼ ال ثقؾك عمقى لققاح حقيققي لىققتا الفقايروست سقيبقى سقالحا جديقدًا دسكقؽ أن تدقتخدمه التشغيسققات 

 ا سيسا وانه أقل خظؾكة مؽ ااسمحة التي دسكؽ تكتذف وتخاطر بسؽ دحسمىا. ااكوابية.
  مؽ دحسل الفايروس وعشذقرن ا تترتقب عميقه أي عقؾبقات جشا يقةت ألنقه ببدقاطة دسكقؽ أن يشكقر أنقه عمقى عمقؼ بأنقه

وقد دع  ب ض التشغيسات مثل داعش والقاعد م  تفذى الؾبقاأ واكتفقا  أعقداد الزقحادات عشاصقروؼ حيشىقا  بتلػ؛
رن عمققى وقققف عسميققاتىؼ اإلكوابيققة فققي (ضت ثققؼ غيققر خظابققه وحققث عشاصقق91 -ضلالنتذقاك فققي الحققرب ونذققر )كؾفيققد 

أوكوبات ثؼ نذر قا سة تتزسؽ تؾجيىات ديشية بذقأن تجشقب األمقراض الس ددقةت وحقث عشاصقرن عمقى غدقل أيقديىؼ 
وتحظيققة أفققؾاوىؼ عشققد ال ظققست وأخيققرًا دعققا عشاصققرن لمقيققام بىجسققات فققي الحققرب خرؾصققا اسققتىداف دول مثققل 

التشغقققيؼت ا تبقققدو عمقققى اسقققت داد لتحسقققل أي عقققبأ جديقققدت بقققاكعس ولشقققدن وبروكدقققلت خرؾصقققا وعمقققى حقققد اعقققؼ 
 خرؾصًا اآلنض.

 
 


