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إتاحة الفرصة  ى، أشكركم علاللجنة جونسون، العضو البارز كاربر، السادة أعضاء اللجنةالسيد رئيس 
 يل للحديث عن هذا املوضوع اهلام.

 
 سؤالني مهمني: ىاديت ستحاول اإلجابة علهش

 يةن األجانب يف ساحات القتال يف سور و له املقاتلشك  ما مقدار التهديد الذي ي    .1
 والعراق؟
تديد واعرتاض املقاتلني  ىس ن من ددراها علاملتحدة أن ت   كيف تستطيع الواليات  .2

 يشملها برنامج الدخول بدون تأشرية؟ أوروبية أو لبلدان   العائدين من هناك جبوازات سفر  
 

 ولنبدأ بالتهديد:
للتهديد  ا  الزمالء يف مؤسسة راند للجان الكوجنرس تقييمَدد َم خالل األشهر الثمانية األخرية، 

 ىتقييم الزمالء ملددد خيتلف يف حني  1.من اجلهاديني يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا الصاعد
 2.هلذه السلسلة من الشهادات نا اعترب شهاديت مكملة  أ، فالتهديد
 

 يةهلية السورية، والقمع العنيف لألسد، وانتشار العقيدة اجلهادية، والنزاع الطائفي يف سور األاحلرب 
ات العسكرية للدولة اإلسالمية يف العراق والشام، ورمبا ودبل أي شئ إعالهنم حملاولة والعراق، واالنتصار 

 إعادة اخلالفة دد صقلت هوية املقاتلني اجلهاديني عرب العامل.

                                                           
1
مقدمة للجنة األمن القومي [. علي الواليات املتحدةتها اوالعراق وتداعي يةاملالجئ الآلمنة للجهاديين في سور ]بعنوان  تابع شهادة سيث جونز  

عالقات الخارجية بمجلس الشيوخ للـبين كونابل مقدمة للجنة ا[ هزيمة الدولة اإلسالمية في العراق والشام]. و شهادة باسم 2014يوليو  24بتاريخ 

مقدمة ملجلس الشئون الخارجية  [لوجية اإلسالميةو يدياملتطرف واأل جي املتنامي لإلسالم التهديد االستراتي]. وشهادة باسم 2014سبتمبر  17بتاريخ 

 .2015فبراير  12ةبتاريخ 
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  هذه الشهادة أيضا

 
إخوة يقتلون إخوة، ]. و 2014عن مؤسسة راند في  [ديناميكية الحرب األهلية السورية]دراساتي السابقة كما في  ىعل مبنية

عن مؤسسة  [خطر الجهاديين الغربيين في سوريا والعراق ؛عندما يعود الجهاديون ]. و 2014ة راند عن مؤسس [القتال الداخلي يختبر القاعدة

 .2014راند 



 

 

لاللتحاق  ىأخر  ن  ألف مقاتل أجين سافروا من بلدا 20آلخر تقييم للمخابرات فهناك حوايل  ووفقا  
ي عتقد أن أغلبهم التحق بصفوف الدولة اإلسالمية. "تقييم" هي الكلمة  3.والعراق يةبالقتال يف سور 

العملياتية هنا، لكن لو الردم دريب من الصحة فهذا يعين أن املقاتلني األجانب يشكلون القسم األكرب 
، ىأخر  عربية   ألف شخص. أغلب املتطوعني أتوا من بلدان   31من مقاتلي الدولة اإلسالمية املقدرين بـ

ميكنهم دخول  . وبالتايل فهؤالء نظريا  ىمن أوروبا وبلدان غربية أخر  َدِدموامقاتل  3400حوايل  لكن
 غلب هؤالء اآلن يف صفوف الدولة اإلسالمية.أمسبقة، و  الواليات املتحدة بدون تأشرية  

 
 :لقوات التحالف واليت كانت اهدفمحلة القصف اجلوي الدويل 

ة الكردية واليت كاألرض مثل البيشمر  ىطريق دعم احللفاء علعن حتواء الدولة اإلسالمية ال .1
 األراضي اليت ختسرها الدولة اإلسالمية. ىتسيطر عل

 والعراق. يةة يف سور منع الدولة اإلسالمية من التحرك حبري   .2
 دطع وتقليل مدي تكمها وإمدادااها. .3
 تقليل إمكانااها اللوجيستية. .4
 .أمكن استهداف القيادات الكبرية مىت .5

 
ددراها العملية لكن اليبدو أنه دل ل بشكل فع ال معدل تدفق املقاتلني  ىعل ر كثريا  وهو ما أث  

والعراق. فاألردام املعلنة استمرت يف الزيادة منذ بدأت احلملة الدولية يف  يةاألجانب عليها يف سور 
 .2014سبتمرب 

  

                                                           
 .2015فبراير  [التهديد اإلرهابي الحالي للواليات املتحدة]نيكوالس راسموسن، مدير مركز مكافحة اإلرهاب،   3



 

 

 :تجنيد الدولة اإلسالمية يجذب المعرضين للعنف
 

د، يتضمن انتصارااها املعلنة وتسجيالاها العنيفة. رسالتها ترسل عق  م   اإلسالمية برنامج جتنيد  للدولة 
 .أفرادهاوسائل التواصل بواسطة  ىاها اإلعالمية الرمسية وتنتشر علمن مؤسسا

 
يربر  ، لكنه الالتطرف العنيفعض الناس يف بعض البلدان بدد يتبّن  الفقر والظلم دد يفسران ملاذا 

ح أن بعضهم عنده دوافع رج  والعراق ت   يةالسري الذاتية لبعض الغربيني يف سور  تدفق املقاتلني الغربيني.
املراهقة أو نوع آخر من شخصية مثل اإلهانات، أزمات شخصية، عدم رضا وحياة روحية فارغة، مترد 

 .ىعدم الرض
 

ني بنشر عنفها الالحمدود، وهذا الدولة اإلسالمية تنظيم خطري، فهي متيز نفسها عن بادي اجلهادي
جيذب جمموعة من األفراد الذين الينفرون من املشاهد العنيفة اليت تبثها دعاية التنظيم من اإلعدامات 

واجتماعهم  اجلماعية، للذبح والصلب وحرق األحياء، وهي جتذب من حيبون املشاركة يف هذه األفعال.
هم البعض، خبلق دائرة ضمن اجلماعة تدعم العنف يف جمموعة  واحدة، دد يعزز الوحشية عند بعض

 املتصاعد.
 

منظري التيار اجلهادي،  ىظم اجلماعات اإلرهابية ويعتمد علهذه الديناميكية موجودة يف مع
يفة من الدعاية. وبعض األفراد غري مؤدجلني باألساس وجتذهبم الدعاية العن ا  جزءباعتباره فالعنف حيوي 

فقط تعطيه األيديوجلية باختصار، هناك من هو مدفوع وحمب للعنف، . فيها واليت حيبون أن يشاركوا
 .الرخصة للقتل

  



 

 

 :جماعي ستراتيجة أم جنوٌنا حساباٌت ؛قسوة أفعال الدولة اإلسالمية
 

 .والشرح املنطقي مطلوب ،بالنسبة للعامل اخلارجي، فجرائم الدولة اإلسالمية املتصاعدة غري مفهومة
 

ن يرون أن الدولة و حملليلسكان اجتعل من الفوضي منطقية. فا حسابات اسرتاتيجيةاخرتعنا طريقة 
األعمال الوحشية، حيث استفزازها باألرض عن طريق  القوات األجنية إىل تستقدمتريد أن اإلسالمية 

 تفكك التحالف. ع إىلدفتتآكل عزميتها وت
 

، ليس فقط املعارك، املشاركني أكثر عنفا  احلرب املستمرة تغري نظرة األفراد. فالصراع املسلح جيعل 
ر علي نفسية املقاتل ونفسية العوام، وجتعل الذبح وانتهاك احلقوق والتعذيب، كلها عوامل تؤث   يضا  ألكن 

 لتربيره. بال أي حماولة   ا  ومفهوم ا  مربر  يئا  ية السادية شيف هناية املطاف الوحش
 

نسبة للدولة اإلسالمية، لكن الوادع يقول أن الدولة لاب ميانأن تفكر يف أمر اإل احملزنرمبا من 
من اإلسالم،  من املقاتلني املتحمسني عن طريق النسخة األكثر تطرفا   اإلسالمية دد جذبت أكرب عدد  

هاية العامل، بن متعلقة   تفسريات   له ا اإلميانوسط. وهذ ق بال أي حلول  جيب أن ت طب   االيت يؤمنون أهن
 الشر. ىتلتقي جيوش اخلري مع دو  والعنف املتصاعد حىت

 
عن العقيدة الصحيحة، لكن  «مردت»ل اإلسالم أو هل الدولة اإلسالمية متث   :هناك نقاشات حول

إلسالمي، الوسطيني عريض من علماء الدين ا من دطاع   الوادع أن أطروحة الدولة اإلسالمية مرفوضة  
من  عريض   عند دطاع   صدى  طروحتهم جتد تزال أ ذلك، فما رغمسواء. لكن  حد   ىواجلهاديني عل

 جهاديي أوروبا كما تشري اإلحصاءات.
 



 

 

للتجنيد، تستقطب الدولة اإلسالمية األتباع  وسائلَ سرتاتيجيات الرعب، ومتجيد العنف من خالل ا
 واألصعب أن يتم إعادة استيعاهبم يف احلياة الطبيعية. ،ودموية األكثر عنفا  

 
 :حاليًاالسيناريوهات الهامة 

 
 املتجاوز لتدمري الدولة اإلسالمية يسرتعي انتباهنا، لكن هناك أيضا   ىالتهديد اإلرهايب طويل املد

 ة، منها:اهديدات إرهابية حالية وهام  
 يف والبقاء اجلهاد فكرة من املتطوعني من جمموعة يتحول بأن سبتمرب 11 لسيناريو تكرار 

يف ظل  هويبدو أن .ضخم لعمل بداخلها والتحضري ألمريكا االنتقال فكرة إىل اجلبهات
 احلس األمين العايل هذه األيام رمبا عمل هبذه الضخامة غري حمتمل.

  سيناريو التفجريات االنتحارية بطرق متنو عة، مثل زرع احلذاء أو املالبس الداخلية
القيام ت تنوي كان  «خراسان»كانت هناك تقارير تفيد بأن جمموعة  2014. يف باملتفجرات

 موا من أفغانستان.دِ رتفني دَ  أجانب مدربني بواسطة مقاتلني حمق مقاتلنيهبذا الفعل عن طري

  أجانب مدربني للعملوهو سيناريو اإلعداد ، لندن يف 2005 تفجريات أي 7/7سيناريو 
 زائد. بال أي دعم   ،الغرب لون إىلرسَ ي   ،جبهود فردي ة وجتهيز املتفجرات

 من أفراد ، أو بواسطة العائدين من القتال كمبادرة شخصية  املستوى هجمات حمدودة
مثل احتجاز رهائن أو إطالق نار  ،مقيمني يف الغربمتأثرين بالقاعدة أو الدولة اإلسالمية، 

 وتاوا وباريس وسيدين وكوبنهاجن.أعشوائي كما يف 
  



 

 

اآلن،  ىإل ضهمأر فيالدولة اإلسالمية لم تبدأ بمهاجمة األعداء الغربيين 
 :ر استراتيجيتهالكن احتوائها قد يغّي

 
 أراضي ىالستهداف الدول الغربية عل ت محلة  أأن الدولة اإلسالمية بد مؤشر   اآلن أي   اليوجد إىل

بيني. ودعت أنصارها ، فقط هددت يف إصدارات واسعة االنتشار أظهرت دتل مواطنني غر الدول الغربية
 القيام بأعمال إرهابية ومدحت من دام هبا. يف اخلارج إىل

 
، فالدولة اإلسالمية تبدو «العدو البعيد»ال يستهدف ز مع ذلك، فبعكس تنظيم القاعدة، الذي ما

النهب ومقاتلني  ىعل بادتصاد دائم   االنتشار والسيطرة والدفاع عن أراضيها. ىتركيزها ودواها عل واضعة  
ضمن  حىت ،دولةبصفة من املتعصبني، يصبح من املشكوك فيه أن الدولة اإلسالمية تستطيع الصمود 

ن تستمر يف ألو مسح هلا عدوها باحملاولة، فبالنسبة أليديولوجيتها فيجب عليها  حىتو  ،حدود ثابتة
 التمدد أو تستهلك نفسها يف معارك هامشية.

 
 غري  جوي، الدولة اإلسالمية عند نقطة ما دد ت   بقصف   رض مدعومة  األ ىهبجمات عل حماطة  

تكسر عزمية التحالف الدويل. ولو استطاعت فعل هذا،  يف اخلارج حىت اسرتاتيجيتها وتقوم هبجمات  
 ب موارد مالية ضخمة ومتطوعني أجانب أكثر.ذج ىعل فستكون دادرة  

 
قلب ضدها ضحايا احتالهلا القاسي ان سيناريو دموي إذا ما نقلب إىلتهزمية الدولة اإلسالمية دد 

انقسام اجملموعة  دد تؤدي هزميتها اآلن إىل يضا  أة ليستبقوا العقاب الشيعي ضدهم. لكن ن  وحلفاؤها الس  
 باالنتقام لعمل عمليات ضد الغرب. متفردة مدفوعة   صغرية   جمموعات   الكبرية إىل

 
دد حيدث نفس الشئ إذا  ،ني طرداهم بالدهم تت راية القاعدةاألفغان العرب ح كتجم ع متاما  

أو القوداز أو ليبيا.  الساحات العاملة كأفغانستان مثال   ة اإلسالمية. فقد يهاجر بعضهم إىلاهنزمت الدول



 

 

ر يف هم دد يفك  ر يف العودة للديار وبعضلكن ماذا سيفعل الغربيون يف الدولة اإلسالمية؟ بعضهم دد يفك  
لفة حول تالرغم من أن الدول األوروبية خم ىيعاين أغلب الغربيني من السجن علس. قام من الغرباالنت

ة التأهيل والدمج يف اجملتمع، طريقة التعامل مع العائدين من القتال، فبعض الدول عندها برامج إلعاد
تورط أغلبهم يف  ى، من الصعب تديد مدىأخر  األدل لبعض العائدين األدل خطورة. ومن ناحية   ىعل

ن تسبقها عملية أفعال الدولة اإلسالمية جتعل من عملية إعادة التأهيل صعبة بدون أاألفعال الوحشية، ف
يف صفوف الدولة اإلسالمية له بعض  بفتح باب للعودة للمقاتلني األجان .أوال   «إعادة إنسانية»

 يف التعاون مع السلطات. درتن برغبة  ا املميزات إذا ما
 

مج إعادة التأهيل هلا بعض النتائج املتباينة، ومصادر املرادبة بالفعل متددت وتوسعت بفعل زيادة وبرا
متلك السلطات اإلمكانية للتوسع  عدد العائدين من ساحات القتال الذين يتم إعادة تأهيلهم ورمبا ال

ن ة العائدين إليها أو مميف مرادب مشكلة فرنسا أكثر مما هو دائم اآلن ملرادبة كل شخص عائد، وهي مثال  
عقيداهم  ىمن اإلصرار عل ظهروا ددرا  جيدا  أجلهاديني اكما أن   ،خطوط القتال روا يف الذهاب إىلفك  

 عدة سنوات. تصل إىل معني ملدة   وم تتبعهم بنهج  يعين لز  وهو ما
 

بلد يريد أن يدخل الواليات املتحدة  ي  أأجنيب من  مقاتل   أظن أنه من اآلمن لنا أن نعترب أن أي  
خترييب كبري  لوضع خمطط  دد تكون إمكانيااهم حيمل نوايا سيئة أكثر من األمريكيني العائدين أنفسهم. 

دامت الدولة  لكن نيااهم دد تكون أكرب من إمكانيااهم.حمدودة داخل أراضي الواليات املتحدة 
، سواء اءلكبح محاس مقاتليها لسفك الدم عملية   أي   جديد للوحشية، ورفضت اإلسالمية بوضع معيار  

 من ديادات القاعدة نفسها. من منظرين وعلماء دين أو حىت
  



 

 

 :ةالخبرة األمريكّي
 
 والعراق من الواليات املتحدة ال ةأن عدد من ذهبوا للقتال يف سوري الرغم من ازدياد العدد، إال ىعل

ذهبوا  ،فقط أمريكيا   150حلسن احلظ، بعدد من ذهبوا من أوروبا. فآخر تقييم يرجح  حاليقارن بأي 
 كذلكوليس لاللتحاق باجلهاديني،   يةهناك، مبا فيهم الذين ذهبوا ألمور متعلقة بالصراع يف سور  إىل

 .أصال  تلوا الذين د   كذلكساحات القتال ودبض عليهم دبلها، و  لذهاب إىلاالذين كانت هلم نية 
 

)أفغانستان، ضد اجلهاديني األخرى ساحات القتال اخلربة التارخيية األمريكية تقول أن يف 
معروفني بأمسائهم ممن ذهبوا أو حاولوا  أمريكيا   جهاديا   124اليمن( أن من ضمن و الصومال، و وباكستان، 

الثلث منهم يف الطريق، وممن جنحوا يف الوصول  ىدبض عل 2014 وهنايةسبتمرب  11الذهاب يف الفرتة بني 
شخص يف  13 ىعل ضَ بِ منهم يف عمليات استشهادية(، ود   6) شخصا   24إيل اجلماعات اجلهادية دتل 

فقط احنرطوا يف أعمال إرهابية،  9ديارهم،  عادوا إىل 35ومن  .ا  منهم أحرار  13زال  عمليات خارجية وما
تشمل  ضحايا ووفيات. )هذه األردام فقط للمعروفني ممن ذهبوا وال إىل تأد   هذه العمليات من 3فقط 

 الردم الكلي ملن ي قال أهنم ذهبوا(.
 

من التهديد، وتواضع عددهم، جيعلين أظن أن  ىأخر  إلينا طبقة   نَ األمريكيون العائدون يضيفو 
زيادة ودعم دوات  دد تتاج إىل للتعامل معهم. لكن املشكلة الىت افية  ك القوانني واملوارد املتاحة حاليا  

ينفي وجود مشكلة  الشرطة احمللية هي األوروبيني اخلاضعني لربنامج اإلعفاء من تأشرية مسبقة، وهذا ال
 اسرتاتيجية   ن التعامل مع املشكلتني حيتاج إىلمنفصلة، لك من األمريكييني العائدين ولكنها اآلن مشكلة  

 حدة.مو  
  



 

 

 :يات المتحدةدفاع الوال خطوط بعضهذه 
 

لتحديد واعرتاض املقاتلني األجانب  منهم توفر فرصة   هناك العديد من خطوط الدفاع، كل واحدة  
 إرهايب ضد الواليات املتحدة: عمل   فيذ أي  تن ىدبل أن يكونوا دادرين عل

اجلماعات اجلهادية،  لتقليل عدد املتطوعني للذهاب إىل دوليةلاخلط األول هو كل اجلهود ا .1
 وبالرغم من أهنا جهود دولية إال أن الواليات املتحدة تدعمها.

ن م أوسع العرتاض املقاتلني العائدين، خصوصا   دويلي  تستطيع الواليات املتحدة دعم برنامج   .2
واليونان. وبالرغم من أن  ادول الطوق منهم مثل بلغاري ، خصوصا  ناحية تركيا واالتاد األورويب

ض املقاتلني دد يأخذ مسارات عديدة للتهرب من املالحقة إال أنه ميكن تتبعهم عن طريق بع
 روج الوحيدة اآلن.ا ألهنا دولة الدخول واخلتركي

اجلهود املخابراتية اليت تدد اجملموعات املشرتكة يف التخطيط لعمليات ضد أهداف غربية،  .3
 منوذج هلذا اجلهد املخابرايت املسبق. املتحدة،الواليات اليت دصفتها  «خراسان»ومنوذج جمموعة 

ودائمة منع الطريان، ودواعد البيانات املخابراتية  داعدة بيانات الكيانات واألشخاص اإلرهابية .4
مقدار التطور  ما ؛لتحديد املقاتلني العائدين. السؤال اآلن هي اآلن الطريقة األوىل ىاألخر 

يف املعلومات بني الشركاء األجانب. فمشاركة املعلومات  املطلوب اآلن لتعزيز ترتيبات املشاركة
عد هناك اآلن دائمة ت   راتية عملية معقدة وال أغطيها يف هذه الشهادة املوجزة. فمثال  ااالستخب

ص بني أوروبا والواليات املتحدة. وبعد هجمات باريس، اتفق ملشاركة سجل السفر لكل شخ
 إضافية   سافرين توفري معلومات  ملا ىعلوجب عة ت  موس   طة  خ ىزراء داخلية االتاد األورويب علو 

 سنوات. 5 زة متابعة اإلرهايب حىتجهأل متاحة   ىعن أنفسهم واليت ستبق
شرية مطلوبة ختضع أنظام إلكرتوين للرتخيص بالسفر وهو ديد التطوير اآلن، وهو جيعل كل ت .5

داعدة بيانات اإلرهاب دبل منحها للشخص، والسؤال اآلن هل سيتم تطوير هذه  ىلكشف عل
 ا هو أبعد من ذلك؟مَ املنظومة لِ 



 

 

بعد ودد سبق العمل به  ،يعطي إمكانات إضافية تصوير الركاب دبل ركوب الطائرة، وهو ما .6
الذين شخص  19من الـ 9. وهو الربنامج الذي مسح بتصوير 1997توصية من البيت األبيض يف 

والذي  «الرحلة اآلمنة»بربنامج  استبدال هذا الربنامج مؤخرا   سبتمرب وت   11داموا هبجمات 
سرائيل إيطابق الصورة مع داعدة بيانات فيها صور املطلوبني. ومثل هذا الربنامج اعتمدت عليه 

يف تديد شخصية ريتشارد ريد  ا  ظهر جناحأكلف إال أنه م   ع. وبالرغم من أنه برنامج  بشكل موس  
ميزانية  فوكالة أمن النقل لديها تقريبا   .حمتمال   ا  إرهابي ا  شخص «مفجر احلذاء»املعروف باسم 

ل شك  تتجاوز املليار دوالر لتدريب وجتهيز الكوادر الكتشاف الشخصيات املطلوبة أو اليت ت  
الرغم  ىشك وغري فعال عل نامج حمل  ن يعتربون أن هذا الرب و كثري   ،الرغم من ذلك ى، وعلا  اهديد

وبرنامج التحديد  ر يف القيام بأي عمل.ملن يفك   ا  من اعرتافهم أن التصوير يعترب رادع
. ومن املمكن ا  إرهابي ا  لون خطر وتوماتيكي لألشخاص يقوم بتحديد األشخاص الذين دد يشك  األ

 .وسرعة ر ددة  أن يتم تطوير خوارزمية االكتشاف هذه مستقبال  حبيث تصبح أكث
إجراءات دبل ركوب الطائرة، تسمح مبقابلة سريعة مع األشخاص املشكوك فيهم دبل الصعود  .7

 للطائرة.
 ت   داخل األراضي األمريكية، وهو ما بعد الوصول أيضا   ىتصوير بعد الوصول ومقابلة ثانوية أخر  .8

 واملخابرات يف الواليات املتحدة. األحباثالتوصية به من العديد من مراكز 
 

اجلهود املخابراتية احمللية واليت بالفعل اكتشفت العديد من  ىلو فشلت كل هذه اإلجراءات فتبق
 يف الكشف عن املزيد من اإلرهابيني. ح احملتملني، ودد تستمر يف النجا اإلرهابيني

 
 االحتياج لتطويره. ىومدفاعليته،  ىمن هذه اخلطوط ومد واحد   مل أضع تقييم لكل   شخصيا  

شك، بعض هذه اإلجراءات ديد البحث والتطوير بواسطة املسئولني يف احلكومة، لكن من  وبال
يستحق املزيد من املرادبة واملتابعة. والتحدي اآلن هو وضع  يئ  وجهة نظر ممثلني الكوجنرس فهذا ش

من الدول املعفاة من  املقاتلني األجانب خصوصا  ب أكرب لتعق   دولية   هذه اإلجراءات ضمن خطة  
 تأشرية الدخول.



 

 

 وإن ت  فربنامج اإلعفاء من تأشرية الدخول له العديد من الفوائد التجارية والسياسية والثقافية، 
يف  ا  ار جب   ا  أمني ا  سيتطلب موارد كبرية للبعثات القنصلية يف اخلارج واليت بالتايل ستحتاج جمهود إلغاؤه

 تبع والتحقق.الت
 

مليون شخص دخلوا الواليات املتحدة تت هذا الربنامج، ويف عام  19، حوايل 2012ففي عام 
 عة دبل الرفض.موس   يتطلب تقيقات   مليون شخص طلبوا تأشريات وهو ما 2ت رفض  2013
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