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 دالالت عودة االرهاب لفرنداحوادث القتل و 
 

عمىىى الىىخنع مىىغ أا فخندىىا مدىىل بىىامي شوو التىىالع مذىىاػو ستفىىامع إصىىخ فىىارخوإل كػبنىىات إ  أا مخىىاشخ ا بىىىا  عىىاشت 
 سجمت الذخشة الفخندية حاشثيغ ابىاسيغ متدامشيغ. تمػح في باألفق مغ ججرج. ففي شيخ أسخيل مغ ىحا التامت

األوو نفحه  جئ سػشانيت وأسفخ عغ مقتل شخز في جشػ  فخندا ووجيت لو بحدب مكتىب السىجعى التىام الفخندىي 
الخاص بسكافحة ا بىا  تيسة ا بىا  والقتل  والحاشث الدانيت  متمت الذخشة الفخندية بجال  بتجما ىىاجسيع بدىكيغ 

 ة   كػبنػف شسالي بابيذ.في مجرش
 

 سيناريوهات محتممة لعمميات القتل 
 

ُتسّدىل جاححىىة كػبنىىا أحىىج اللىػابث الصصيديىىة ومرىىاشب الخصىىخ وا ةىصخابات األساسىىية التىىي أةىىحت  توظيففا الاففوارث 
 تيجش الجوو )الاشية والفقيخة(. 

بالشدبة لتشطيع شاعر والقاعىجةت مىغ أجىل ىحه ا ةصخابات حدب تقخيخ لسجسػعة األزمات الجوليةت ىي بسدابة فخصة  
 الفػز بسديج مغ الشفػذ واألنراب وشغ ىجسات أشج مغ ذي مصل.

ومج أضيخت بساحل مغ التشطيسات ا سالمية الستصخفة ممقا حياو الفيىخوإلت مسدوجىا بحالىة مىغ الصيجىةت مأكىجة أا ذلىظ 
مىىابإل الساةىىيت شعىىا التشطىىيع أنرىىابه إلىىى عىىجم عقابىىا لايىىخ السدىىمسيغت وفىىي نذىىخة الشبىىا التىىي أصىىجبىا شاعىىر مشترىى  

 إضياب أي بحسة وشغ ىجسات إالو ىحه األزمة.
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مىىج تىىجفه ضىىاىخة التدلىىة ا جتسا يىىةت بتىىس الذىىبا  مسىىغ نذىىتخوا بىىالشفػب مىىغ السجتسىىه  توظيففا العزلففة االعتما يففة 
الخاشنكىالي الربىىاسييغت ويصىجو بالدىتي الداحجت ولجنو عجش مميل مغ األصجماءت ولىيذ لجنىو عسىل ثاسىتت لمتىاثخ بالخصىا  

وباء البحىىىث عىىىغ ىػيىىىةت والدىىىتي وباء ماىىىامخةت ىىىىأ ء ممىىىج   نكىىىػا لىىىجريع فيىىىع عسيىىىق ل فلىىىاب الجياشنىىىةت ويقىىىػم ىىىىحا 
وببسىا ىىحا مىا حىجث مىه مشفىحي ؛ ط ندىتقي أفلىابه مىغ إىالو ا نتخنىتالذخز مغ تمقاء نفدو لمبحث عغ ىىجف مىا فقى

  .اليجػميغ في فخندا
كديخة حػاشث مذاسية ألشخاص تاثخوا بالخصا  الخاشنكالي لتشطيع الجولة والقاعىجةت ومىامػا بتسميىة القتىل  مج شيجت شو ا و 

مغ تمقاء أنفديعت شوا بابط تشطيسي ممسػإلت وىحا بحج ذاتو أحج أشوات التشطيع األكدخ إصػبةت حيىث   نكىػا لسشفىحي 
 مغ بحيث نكػا تحت السخاببة ويسكغ الديصخة عميو ومت الخصخ.مدل ىحه التسميات أي سجل أمشي لجى أجيدة ا 

فىي  الفىارخوإلت وتدىتال ذلىظتدتفيج التشطيسات ا بىاسية مغ التدلة ا جتسا يىة بدىصب تفعيل خاصية الذئاب المنفردة  
ىىا محىاوبة األشىىخاص عصىىخ األنفىىار ا للتخونيىىةت ووسىىاحل التػاصىىل ا جتسىاعيت فىىي التجشيىىج؛ وببسىىا ىىىحا سىىيشاب  يػ آإىىخ لس 

 حجث مه مشفحي اليجػميغ بفخندا بتج أا تحػلػا الى "ذحا  مشفخشة".
وحػو كيفية أا رتحػو شخز في التىدو ا جتسىاعي الىى ذحىب مشفىخش بدىيػلةت نجيىب الرىحفي ا ستقرىاحي األلسىاني 

سىتخيتدو البحىىث سيىػبا سىتخيتدو عىغ ىىحا الدىأاو بصخيقىة عسميىة إاصىةت وعىغ تجخبتىو التىي إاةىيا سشفدىوت "حيىث سىجأ 
عغ مشػات الجياشريغ في تصصيق تميجخامت وماشه البحث إلى وكالة أعسىار ل نبىاءت حيىث سىاو كيىن نسكشىو الهيىام سيجىػم 
والحرػو عمى فيجرػ استذياشي. وبسجخش اترىاو سىتخيتدو بانتطىام مىه السشفىح ا عالمىيت حػلىػه إلىى الستحىجثيغ بالماىة 

 سل عمى تدهيفو بذاا كيفية شغ ىجػم.األلسانيةت الحرغ سجأوا بالفتل الت
ات سجأت التتميسات ُتزّخ: امتخحػا أو  التحػو إلى ويكىخت ألنىو تصصيىق أكدىخ أماناىا لالترىاو الفىخشي.  وفي ومت وجيد ججا
سيشسىىا تميجىىخام نيىىخ آمىىغت ولىىجى الدىىمصات شىىخر متيشىىة لفحرىىو والىىجإػو إلىىى حدىىابات األفىىخاش. وبسجىىخش ا ترىىاو عصىىخ 

بػ ستخيتدو ا فتخاةيػا عمى التاكج مغ أا اترا تيع آمشة مىجب ا مكىاات عمىى سىصيل السدىاو بدىصب ويكخت حخص مجب 
إاصية التجميخ الحاتي لمخساحل في نزػا ثػاٍات مسا جتل مغ الرتب عميو تػثيق كىل مىا نجىخي. ثىع نرىحػه بالهيىام 

تفجيىخ كصيىخ للىشيع مىالػا:  ت أإىي نسكشىظ فقىط سيجسات بديصة لماانىة. عشىجما امتىخ  مىشيع لمسىخة األولىىت امتىخح الهيىام س
 سخمة سيابة وشىذ الشاإلت وىحا أسيل بكديخ. فقاو ليع إنو   نستمظ بإرة بياشةت فساذا نفتل؟

ثع امتخحػا فقط الحرػو عمى سكيغ ومتل بتس األشخاص. فاجا  بانو   نتخف حتى كيفيىة اسىتخجام الدىكيغت ومىاو 
شخز. أباش أا رىخى أي شىخر أإىخى لميجىػم نقتخحػنيىا عمىى أحسىق واةىي   ندىتصيه  إنو لع ندتخجم أسجا سكيشا لقتل

استخجام سكيغ و  ندتصيه بياشة سىيابة. أإصىخه أحىج السىجببيغ األلسىاا الىحرغ كىاا عمىى اترىاو سيىع أنيىع سىيصمقػا مخيبىا 
لىة شىخيط فيىجرػ مىغ الخمىة ُنطيىخ مقصه فيجرػ ُنطيخ شخماا مختمفة  ستخجام سىكيغ. وفىي اليىػم التىاليت أشمىق تشطىيع الجو 

ىا لمسيىىاجسيغ فىي الصمىىجاا  بالفتىل تىجبيباا عمىىى كيفيىة اسىىتخجام سىكيغ ومتىىل شىخز عمىىى اللىاميخا. كىىاا ىىحا الفيىىجرػ مػجيا
 األجشصية"
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 اعراءات وقائية ضرورية
  مىىغ الرىىتب ومىى  مدىىل ىىىحه التسميىىات السشفىىخشة تسامىىات نطىىخا لصصيتتيىىات للىىغ نسكىىغ با مكىىاا تقمىىيز  تقميففل التفاعففل

التيجرىىج الشىىاته عشيىىات وذلىىظ مىىغ إىىالو إبقىىاء مىىغ إىالو تحجرىىج التفاعىىل عىىغ شخيىىق زيىىاشة حجىىب بتىىس مػامىىه أعىجاشىات 
 التػاصل  التي   نسكغ لمجولة الديصخة عمييا في فتخات الحجخ ا جتساعي. 

 ت وتلديىن اعتقىاو السذىتبو سيىعت مسىغ تىابتػا مػامىه مذىصػىة فىي ا ونىىة دفي  عمميفة عمفل المعمومفات االسفتخياراتيةتح
األإيىىخةت عمىىى الىىخنع مىىغ  أا ذلىىظ رتشىىامس وعسميىىة الخرػصىىيةت ا  أنىىو فىىي مدىىل ىىىحه الطىىخوف ا سىىتدشاحيةت نسكىىغ 

 ا عتقاو تحت سشج الصػابئ التامة في البالش.
 شمىب تذىجرج القيىػش عمىى الحدىابات السختبصىة بالسجسػعىة ومخاببىة ى شركات مثل فيدبوك وتفوتيرمواصمة الضغط عم :

 السدتخجميغ بذكل أكدخ انتطاماا وتتميق حداباتيع عشج الزخوبة. 
   مىه ةىخوبة السحافطىة الدىصل التىي تشاسىب إعادة القضايا الخاصة بمحاكمفة اررهفاني  الفى الواع فة  وعفجي تاعيم فا

المة السشػشىىة  بفىىارخوإل كػبنىىا؛ حتىىى ُتطيىىخ الجولىىة الفخندىىية أا مكافحىىة ا بىىىا  ةىىسغ أولػياتيىىا مدىىل اجىىخاءات الدىى
ومىج كانىت أجمىت فخندىا محاكسىات  بتىس القزىانا السخترىة با بىىاسيغ بدىصب أزمىة كػبونىات  الفارخوإل و  نقل أىسية.

مشصقىة مىػنتخوج والدىصػ  فىيعمى صحيفة " تذابلي اسجو"  الدىاإخة ت ومتىل شىخشية   2012مدل مزانا ىجسات رشارخ 
ت ومىاو مكتىب السىجعي  مىارػ 4ت والتىي مىغ السفتىخن أا تصىجأ فىي رصخ كاشىيخ" الييىػشى فىى ممىب بىابيذعمى متجخ "ىىا

(ت إا أمخ ا حالة الحي ومتو بحيذ محكسة الجشانات سبابيذت   رحكخ السػاعيىج الججرىجة Pnatالتام لسكافحة ا بىا  )
ليىىحه السحاكسىىىةت والتىىىي مىىغ السقىىىخب اا رىىىتع إالليىىا الحكىىىع عمىىىى اليجسىىات األولىىىى لسػجىىىة اليجسىىات ا بىاسيىىىة بتىىىج أا 

 .2012 فيةخبت فخندا 
 تتديىد الحىذ الىػششي والتتاةىج ا جتسىاعي مىغ الجولىة الفخندىيةت ونصىح الخىابجيغ عىغ ذلىظ و   عيالخوف الجم استثمار

  شىىىظ أا أوو أسىىىمحة مكافحىىىة األوبوىىىةت ىىىىػ تقػيىىىة السشاعىىىة ةىىىجىات وحرىىىاب  :ومىىىت ا زمىىىة الجاححىىىة مىىىغ الفىىىارخوإل
ليقطىىةت وتقػيىة الحىذ الىىػششيت ونذىخ ثقافىىة الفيىخوإل ثىع مقاومتىىو ومتالجىة آثىابه. وأمىىػى أسىمحة مكافحىىة ا بىىا ت ىىػ ا

ومىىج  حطىىت التجرىىج مىىغ الجباسىىات األندخوبػلىىػجي ندعىىة تلتىىل السجتستىىات وبص  الىىػعي والىىػ ء وحىىب الىىػشغ لمجسيىىه.
اةىىتاف صىفػفيا لىىجى الذىىتػب بخصىىخ ريىىجش الجساعىىة ا مىىخ الىىحى رىأشى نالبىىا الىىى ابتفىىاع وتيىىخة التزىىامغ السجتستىىي و 

وحدب سختخانج باسل: "الخػف الجستي نحفد نخيدة القصيه ويسيل ىحا الخػف إلىى انتىاج شخاسىة تجىاه اولوىظ  .شوب الفخش
 الحرغ   نتتصخوا أعزاءا في القصيه. 

 


