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إجراءات دول االتحاد 
األوروبي ضد اإلرهاب

 )Lorenzo Vidino( فيدينو  ل��وري��ن��زو 
)Carlotta Minnella( كارلوتا مينيال

) ترجمة: رشا العقيدي)

تخضع اإجراءات مكافحة االإرهاب يف دول االحتاد 
االأوروبي اإىل اإطار عمل االحتاد نف�سه يف مكافحة االإرهاب. لكن 
على الرغم من ذلك، فاإّن النهج يختلف كثريًا يف احلجم والو�سائل 
واملوؤ�س�سات  االأوروبية  الدول  باختالف  التعقيد  ودرجات 
الق�ساء  وتقاليد  تاريخية  لتاأثري عوامل  االإقليمية، كما تخ�سع 
املحلية  البريوقراطية  فاعلية  اإىل  باالإ�سافة  واملدين،  العام 
واالإرادة ال�سيا�سية وامل�سادر املالية. ميكن القول ب�سكل عام: اإن 
م�ساعي مكافحة االإرهاب االأوروبية تتخذ نهج الق�ساء اجلنائي 
اإىل  باالإ�سافة  والقانونية،  الق�سائية  اال�ستجابات  على  وتعتمد 

اخليارات الناعمة ملكافحة االإرهاب)1(.

( باحث اإيطايل خمت�ص يف احلركات الإ�سالمية والعنف ال�سيا�سي يف اأوروبا واأمريكا الالتينية.  (
( باحثة اإيطالية. (

( مرتجمة عراقية يف مركز امل�سبار. (
)1( C. W. Kegley, ed., International terrorism: characteristics, causes, controls, (New York: St Martin’s Press, 
1990), pp. 219–227
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خلفية تاريخية

ملكافحة  تعاوين  اأمني  عمل  اإطار  يدعم  الأوروبي  والحتاد  ال�سبعينيات  منذ 
الإرهاب، وذلك حني اأن�ساأ برناجمًا ما بني حكومات الدول الأع�ساء للتعاون يف جمال 
والأ�سولية  الإرهاب  »جمموعة  امل�سماة  املجموعة  ال�سرطة.  و�سوؤون  الداخلي  الأمن 
دمناركية  مببادرة   1976 العام  تاأ�س�ست   )TREVI( العاملي«  والعنف  والتطّرف 
واأ�سهمت يف تعزيز التعاون بني املجتمعات الأوروبية يف جمال ال�ستخبارات وخدمات 
ال�سرطة، واأوجدْت اإجراءات جديدة ملنع حدوث ن�ساطات اإرهابية)2(. يف اإطار عمل 
املجموعة كانت وزارات العدل والداخلية الأوروبية تتبادل املعلومات ال�ستخباراتية، 
ح�ّسنت  كما  لالإرهاب،  الداعمة  واملنظمات  الأفراد  باأ�سماء  قائمة  باإن�ساء  وقامت 
يف  الإرهابية  الهجمات  من  �سل�سلة  عقَب  الق�سائي.  التعاون  جمالت  يف  التن�سيق 
وتن�سيق  احلدودية  ال�سيطرة  يف  التعاون  تو�سيع  على  املحادثات  حّثت  الثمانينيات، 

�سيا�سات تاأ�سريات الدخول والتعاون يف مكافحة تزوير جواز ال�سفر)3(.  

اأ�سبح اإطار عمل )TREVI( خا�سعًا ل�سالحيات وكالة �سوؤون العدل والوطن 
)JHA( وذلك بعد توقيع معاهدة ما�سرتيخت )Maastricht Treaty( املوؤ�س�سة 
لالحتاد الأوروبي العام 1992. تبّنت املعاهدة قانونًا جنائيًا يخ�ص الإرهاب باعتباره 
�شكاًل خطرًا من اأ�شكال اجلرمية. وطالبت دول الأع�شاء بتبني ن�شاط مماثل ملكافحتِه 
من طريق حت�سني التعاون بني قوات ال�سرطة وال�سلطات الق�سائية والعامة، وبت�سريع 
كثريًا.  تاأخر  تطبيقه  ولكن  العمل  اإطار  و�سع  مّت  القارة.  متناغم عرب  قانون جنائي 
لوا التفاقيات  كانت الدول الأع�ساء م�ساركة يف عمل فو�سوي من املبادرات، لذا ف�سّ
وتخ�سع  املوؤ�س�ساتية  الوكالت  تتولها  التي  والق�سايا  الأطراف  املتعددة  اخلا�سة 

لديناميات احلكومات.  

تاأ�س�ست  التي  )يوروبول(  الأوروبية  ال�سرطة  تن�سيق  وحدة  املثال،  �سبيل  على 

)2( David Spence, (ed.), The European Union and Terrorism, (London: John Harper Publishing 2007).

)3( Oldrich Bures, ‘EU Counter-Terrorism Policy: A Paper Tiger’, Terrorism and Political Violence, 18:57–78, 
2006. 
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الفني  الدعم  وتوفري  الأع�ساء  الدول  بني  املعلومات  تبادل  لت�سهيل   1994 ال�سنة 
والعملي للتحقيقات، مْل تبداأ بالعمل حتى عام 1999. عام 1997 مّت تاأ�سي�ص جمموعة 
اأحداث احلادي  قبل  الإرهاب،  اليوروبول يف مكافحة  �سيا�سة  و�سع  لأجل  حت�سريية 
ع�سر من �سبتمرب )اأيلول( 2001، لكن ال�سلطات ذات ال�سلة ف�سلت يف تقدمي البيانات 
العملية للوكالة. لذلك، كان دور اليوروبول يف م�ساعي الحتاد الأوروبي قبل اأحداث 

�سبتمرب )اأيلول( حمدودًا. 

جمل�س  يف  الإرهاب  مكافحة  جلنة  يف  اخلم�س  الدول  من  م�ش�ؤول  اأ�شاَر  وكما 
الأمن، فاإّن املمثلني عن الحتاد الأوروبي جاوؤوا اإلى جمل�ص الأمن يف اأعقاب اأحداث 
بل  الإرهاب،  ملكافحة  ال�سارم  النهج  حول  اخلربة  من  القليل  مع  )اأيلول(  �سبتمرب 
الوليات  جانب  اإلى  املتحدة  للمملكة  كان  دولة)4(.  كل  من  اخلرباء  على  اعتمدوا 
املتحدة -على وجه التحديد- دور مهم يف و�سع الأجندة املتعلقة مبكافحة الإرهاب 
والتي  والثماين،  ال�سبع  الدول  جمموعة  ويف  الأمن،  جمل�ص  يف  الأولويات  راأ�ص  على 
بالفعل �سّكلت اإطار العمل العاملي ملكافحة الإرهاب ورد الفعل الأوروبي على اأحداث 
�سبتمرب )اأيلول(. نتيجة ملا ُذكر اأ�سبحْت اإجراءات الحتاد الأوروبي ملكافحة الإرهاب 
اإطار عمل )TREVI( وحتت مظلة  بتعزيز  )اأيلول( مو�سومة  �سبتمرب  اأحداث  بعد 
– املتحدة  والوليات  املتحدة  اململكة  قبل  من  املدعومة  املتحدة  الأمم  ت�سريعات 

حتديدًا- يف قرار جمل�ص الأمن رقم )1373( ل�سنة 2001 يف م�سائل متويل مكافحة 
الإرهاب وبناء القدرات وتن�شيق اأطر عمل الق�انني اجلنائية، والقرار رقم )1267( 
ل�سنة 1999 يف م�سائل العقوبات وجتميد الأر�سدة التابعة لطالبان والقاعدة والأفراد 

واملنظمات املتورطة يف الإرهاب)5(. 

الإرهاب، ه�  الأوروبي يف مكافحة  اإطار عمل الحتاد  اإّن  الق�ل:  هكذا ميكن 
جزء ل يتجزاأ من نظام مكافحة الإرهاب العاملي الذي ترتاأ�سه الأمم املتحدة. حجر 

)4( Interview with British diplomat, formerly at the UK Permanent Mission to the United Nations, New York, 
Interviewed in London, December 16, 2009. 

)5( Patrizia de Cesari, ‘The European Union’, in Nesi, (ed.), International Cooperation in Counter-terrorism, 
chapter 17, pp. 207-229.
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الأ�سا�ص للنهج الأوروبي يف مكافحة الإرهاب يتكون من جزاأين: مفهوم اأمني م�سرتك 
متج�سد برفع م�ستوى التعاون مع هيئات الأمم املتحدة ملكافحة الإرهاب، وكذلك بني 
الدول الأع�شاء يف الحتاد الأوروبي. اأما اجلزء الآخر فه� الدعم امل��ّشع من الأمم 
املتحدة يف احلرب �سد الإرهاب)6(. ي�سارك الحتاد الأوروبي والأمم املتحدة الراأي 
حول اأهمية بناء املقدرات، وحتديدًا يف تطبيق الأحكام املالية للقرار رقم )1373( 
والعقوبات التي قدمتها اللجنة رقم )1267( �سمن اإطار العمل اخلا�ص بدائرة �سوؤون 

العدل والوطن. 

كبري-  حد  -اإلى  متاثل  الحتاد  يتبناها  التي  الإرهاب  مكافحة  متويل  جهود 
التو�سيات اخلا�سة الت�سع التي تبنتها –برعاية اأمريكية وبريطانية م�سرتكة– فرقة 
العمل املالية)FATF()7( يف اأكتوبر )ت�سرين الأول( 2001، وبداأت اأق�سام مكافحة 

غ�سيل الأموال بو�سع ت�سريعات مكافحة متويل الإرهاب على م�ستوى دول الأع�ساء. 

بعد اأحداث �سبتمرب )اأيلول( تبّنى املجل�ص الأوروبي خطة عمل �سد الإرهاب، 
العتقال  »مذكرة  مثل  الكبرية  املبادرات  من  عديد  خالل  من  تعززت  ذلك  وبعد 
و»جماميع  القرارات«  عمل  و»اإطار   )European Arrest Warrant( الأوروبية« 
التحقيق امل�سرتكة« بالإ�سافة اإلى عديد من التفاقيات الثنائية بني الوليات املتحدة 

يف ت�سليم املطلوبني وامل�ساعدة القانونية املتبادلة)8(. 

رقم   للمجل�ص  املوحد  املوقف  الأوروبي،  النهج  عن  عامة  اإر�سادات  و�سع  مت 
 )475/2002( رقم  العمل  اإطار  قرار  من  الأولى  املادة  يف   .)JHA/475/2002(
تعّرف الإرهاب على اأّنه اأي عمل قد »يلحق ال�سرر ب�سكل جدي بدولة اأو منظمة دولية« 
اأو  اأداء،  الدولية على  املنظمة  اأو  »اإرغام احلكومة  اأو  ال�سكان«  »تخويف  اإلى  ويهدف 

)6( This emphasis on cooperative security has been stressed, inter alia, by the May 2005 Hague Programme on 
Freedom, Justice and Security.  

)7( جمموعة ت�سكلت على هام�ص الدول ال�سبع- الثماين.

)8( Karin von Hippel, ‘Improving the International Response to the Transnational Terrorist Threat’, in Boulden, 
Weiss, (eds.), Terrorism and the UN. Before and After September 11, pp. 102-120. See also, Karin von Hippel, 
(ed.), Europe Confronts Terrorism, (London: Palgrave Macmillan 2005).
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منع اأداء عمل معني« اأو »�سع�سعة اأو تدمري البنى والرتاكيب ال�سيا�سية والد�ستورية 
املجموعة  فاإّن  العمل،  اإطار  لقرار  ووفقًا  دولية«.  منظمة  اأو  ما  لدولة  والجتماعية 
عديدة،  مراحل  عرب  تتاأ�س�ص  اأكرث  اأو  �سخ�سني  من  مكّونة  »جمموعة  هي  الإرهابية 
وتعمل على تنفيذ اأعمال اإرهابية«)9(. التفَت الحتاد الأوروبي اإلى العوامل التي تدعم 

الإرهاب منذ اأن ن�ّص الحتاد على خطة العمل يف مكافحة الإرهاب عام 2004)10(. 

الحتاد  نهج  يف  املهمة  الأعمدة  اأحد  الإرهاب  ملكافحة  الناعم  النهج  اأ�سبح 
الأوروبي  الحتاد  اإ�سرتاتيجية  تبّني  بعد  الإرهاب،  على  احلرب  يف  العام  الأوروبي 

مكافحة الإرهاب 2005)11(. 

اإلرهاب  مكافحة  في  األوروب��ي  االتحاد  إستراتيجيات 
والتطّرف

الرئا�سة  اأثناء  الإرهاب  مكافحة  يف  الأوروبي  الحتاد  اإ�سرتاتيجية  تبني  مّت 
اإ�سرتاتيجية  وقّلدت   ،2005 الثاين(  )ت�سرين  نوفمرب  يف  لالحتاد  الربيطانية 
احلماية،  على:  ركزت  حماور  اأربعة  تبّنت  حيث  الربيطانية،   )CONTEST(
املطاردة، ال�ستجابة، والوقاية. تتوافق هذه املحاور الأربعة مع »اللتزام الإ�سرتاتيجي 
الأوروبي مبحاربة الإرهاب عامليًا، وجعل اأوروبا اأكرث اأمانًا، وال�سماح ل�سعوبها بالعي�ص 

بحرية واأمن وعدالة �سمن اإطار عمل يحرتم حقوق الإن�سان«.

اأوا�شر املجتمع  ال�شعف وتعزيز  تقليل نقاط  اإّن حم�ر »احلماية« مرتكٌز على 
وتقوية البنى التحتية والتقليل من تاأثري الهجمات. ت�سع الإ�سرتاتيجية الدور الرئي�ص 
يف احلماية على عاتق الدول الأع�شاء؛ ويف ال�قت نف�شه تعّرف املجالت التي ميكن 

)9( Maria O’Neill, ‘A Critical Analysis of the EU Legal Provisions on Terrorism’, Terrorism and Political 
Violence, Volume 20, Issue 1, 2007, p. 28. 

)10( EU Action Plan on Combating Terrorism, 26 June 2004, available at: http://www.libertysecurity.org/
article64.html. 

)11( EU Council Secretariat, ‘The European Union and the Fight Against Terrorism. Fact sheet’, Brussels, 14 May 
2007, available at: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/FactsheetfightagainstterrorismENrev1.
pdf. 
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تعزيز  اأجل  من  املختلفة  الوكالت  مع  احلكومية  الأجهزة  تتعاون  اأن  خاللها  من 
القدرات املحلية. حددت الوثيقة جمالت مهمة يف حاجة اإلى املزيد من العمل: فاعلية 
بامل�سافرين،  املعلومات اخلا�سة  تبادل  التقنيات يف  املزيد من  ال�سيطرة احلدودية، 
واأمن و�سائط النقل، و�سمان عدم انت�سار الأ�سلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية، 

واملواد التي تبني الأ�سلحة الثقيلة واخلفيفة. 

اأّما فيما يتعلق باإعاقة الن�شاط الإرهابي، فقد اأو�شت الإ�شرتاتيجية هيئات   
مالحقة  اأجل  من  وتطبيقها  التزاماتهم  بتعزيز  الأع�ساء  والدول  الأوروبي  الحتاد 
الإرهابيني خارج احلدود، وحرمانهم من املالذات الآمنة، واإعاقة التخطيط الإرهابي 

وجتنيدهم للمتطوعني، كذلك تبادل املعلومات وقطع التمويل الإرهابي. 

طلَب املجل�ص من �سلطات الحتاد الأوروبي والدول الأع�ساء اأن ت�سع منهجًا   
على اأ�سا�ص املخاطر من اأجل بناء القدرات، لغر�ص ال�ستجابة للتهديد ومراعاة ما 
يحتاجه �سحايا الإرهاب، وابتكار قاعدة بيانات م�سرتكة لتعداد امل�سادر والأ�سول 

التي ميكن اأن ت�شهم يف هذا الغر�س. 

يف جمال »الوقاية«، فاإن الحتاد يهدف اإلى حماربة التطّرف وجتنيد املقاتلني 
اأ�ساليبهم واأدواتهم واإعالمهم. تعتمد الإجراءات الأ�سا�سية  من خالل التعّرف على 
على الدول الأع�ساء، لذا تختلف –كثريًا- من بلد لبلد بح�سب م�ستويات تقومي التهديد 
الإرهابي وامل�سادر والطبيعة التاريخية، يف الوقت الذي يدعو فيه الحتاد اإلى تن�سيق 
اأ�س�ص من الأولويات املهمة)12( التي ت�سمل تطوير نهج م�سرتك  �سيا�سات الدول على 
لتحديد ومعاجلة م�شكلة ال�شل�كيات، والتحري�س واأ�شاليب التجنيد يف البيئات املهمة 
وبيان  الثقافات،  بني  للحوار  خطة  وتطوير  العبادة،  ودْور  وال�سجون  املدار�ص  مثل 
والتعليم  والدميقراطية  اجليد  احلكم  ودعم  املعني،  للجمه�ر  الأوروبية  ال�شيا�شات 
الأبحاث  برامج  الحتاد  يدعم  كما  دعم.  برامج  خالل  من  القت�سادية  والرفاهية 
وم�شاركة  الإرهاب،  مكافحة  ن�شاط  من  املجال  هذا  يف  وال�شتيعاب  الفهم  لتعزيز 

)12( Council of the European Union, ‘EU Counter-Terrorism Strategy’, November 30, 2005. 
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التحليل ودعم هذه التوجهات.  

وجتنيد  التطّرف  ملكافحة  خا�سة  اإ�سرتاتيجية  الأوروبي  الحتاد  جمل�ص  تبّنى 
املقاتلني يف دي�سمرب )كانون الأول( 2005. وافقت الدول الأع�ساء على ابتكار هذه 
لغر�ص   )05/14782 والوثيقة   05/1/14781 )الوثيقة  العمل  وخطة  الإ�سرتاتيجية 
تداول ق�سايا التجنيد والتطرف يف املجل�ص الأوروبي بتاريخ 16-17 دي�سمرب )كانون 
الأول( 2004. كانت الوثيقة النهائية مبنية على العمل املنجز منذ اخلام�ص والع�سرين 
اأثناء اإعالن املجل�ص الأوروبي حول مكافحة الإرهاب، مبا  من مار�ص )اآذار( 2004 
يف ذلك جلنة الت�ا�شل بخ�ش��س التجنيد الإرهابي. كان الإعالن مبثابة تعبري عن 
التقاطع بني كفاءات مكافحة الإرهاب. جاءت الإ�سهامات من )COTER(، الذي 
ال�سيا�سية  والتو�سيات  التهديد  م�ستويات  وتقومي  بال�سوؤون  املتعلقة  الق�سايا  يتناول 
وتطبيق اأحكام الأمم املتحدة، وكذلك من )TWG( الذي يتعامل مع ق�سايا تطبيق 

القانون �سمن حمور �سوؤون العدالة والدولة. 

لوك�سمبورغ  رئا�سات  من  مدخالت  على  النهائية  الوثيقة  اعتمدت  كما 
لالحتاد  الأملانية  الرئا�سة  اأثناء  العمل  خطة  حتديث  مّت  للمجل�ص.  وبريطانيا)13( 
الأوروبي يف الن�سف الأول من 2007، مبا يف ذلك اإ�سافة بع�ص الإجراءات واملعايري 

امل�سرتكة. 

املجل�ص  قام  الإرهابي،  للتهديد  �سمولية  اأكرث  با�ستجابة  للمطالبة  ا�ستجابًة 
الذين  والأفراد  الإرهابية  ال�سبكات  ن�ساطات  تعطيل  اإلى  الأع�ساء  الدول  بدعوة 
يجذبون ال�سباب لالإرهاب، و�سمان تفّوق الأ�سوات املعتدلة على الأ�سوات املتطرفة، 
ويف ال�قت نف�شه ترويج فر�س مت�شاوية للجميع يف الأمن والعدالة والدميقراطية، مع 

احرتام احلقوق الأ�سا�سية واحلريات الفردية)14(. 

)13( Council of the European Union, ‘Working structure of the Council in terrorism matters – option paper, 
Brussels, 25 May 2004.  

)14( Council of the European Union, ‘Strategy for Combating Radicalisation and Recruitment’, Brussels، 24 
November 2005, par. 6. 
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من اأهم ما جاء يف مطلب املجل�ص الأوروبي، دعوة الدول الأع�ساء للم�ساركة 
يف �سيا�سات جمتمعية، ومراقبة فاعلة لالإنرتنت، لغر�ص تقوي�ص ن�ساطات ال�سبكات 
الإرهابية والأفراد، كما دعت الدول اإلى حتجيم ن�ساطات وكالء التطّرف، من خالل 
اآلية عمل قانونية منا�سبة قادرة على  الّطالع على التعليم واأنظمة ال�سجون، وو�سع 

ردع الأفراد عن التحري�ص و�سرعنة العنف)15(. 

وتاأكيدًا للعالقة بني الأمن والعدالة والدميقراطية والتنمية، دعت ال�ثيقة دول 
الأع�ساء اإلى العمل على اإلغاء العوامل الهيكلية التي ت�سّكل اأ�س�ص التطّرف والتمييز 
وعدم امل�ساواة والظلم داخل وخارج الحتاد. وفيما يتعلق بالعالقة مع العامل الثالث، 
يف�شر اهتمام الحتاد به من خالل دعمه للحكم العادل وحق�ق الإن�شان والدميقراطية، 

بالإ�سافة اإلى التعليم والرفاهية القت�سادية)16(. 

من  جلمه�ر  به  يحظى  الذي  والقب�ل  الإرهابي  الإعالم  م�اجهة  اأجل  من 
الأوروبيني، اتفقت الدول الأع�ساء على و�سع »معجم غري انفعايل ملناق�سة الق�سايا« 
هذا  ويف  بالإرهاب«)17(،  الإ�سالم  »ربط  لتفادي  وذلك  ال�سقاق،  يثري  ل  وب�سكل 
اإلى جلنة  ال�شيا�شية  امل�ش�رة  لتقدمي  تاأ�شي�س جمم�عة مك�نة من خرباء  مّت  ال�شدد 
حماربة التطّرف العنيف. ويف يونيو )حزيران( 2006 مّت تبني »اإ�سرتاتيجية توا�سل 
اإعالمية« و»معجم م�سرتك« غري ا�ستفزازي يهدفان اإلى حتدي الت�سّورات اخلاطئة 
عن �سيا�سات الحتاد الأوروبي، واأي�سًا لتقوي�ص الإعالم الإرهابي. مّت تداول املعجم 
بني ال�سلطات على م�ستوى الدول الأع�ساء، مثل وزارات اخلارجية والداخلية، كما مّت 
لدى  تداولها  ليتم  الإ�شرتاتيجية،  ال�اردة يف  الأ�شا�شية  للنقاط  ت�فري ترجمة عربية 

البعثات الأوروبية الدائمة يف الدول العربية)18(. 

)15( Council of the European Union, ‘Strategy for Combating Radicalisation and Recruitment’, Brussels, 24 
November 2005, par. 9.

)16( Council of the European Union, ‘Strategy for Combating Radicalisation and Recruitment’, par 13.

)17( Council of the European Union, ‘Strategy for Combating Radicalisation and Recruitment’, par 7-14.

)18( Council of the European Union, ‘The EU Strategy for Combating Radicalisation and Recruitment – 
Implementation report’, Brussels, 23 November 2007, par. 35-37. Concerning the EU Media Communication 
Strategy see,  Council of the European Union, ‘Communication of EU policies and objectives in counter-
terrorism’, Brussels, 27 September 2006, available at:  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/
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األوروب��ي  االتحاد  نهج  في  الرئيسة  للقضايا  مراجعة 
لمكافحة اإلرهاب

قدم الحتاد الأوروبي منذ عام 2001 اأكرث من مئتي اإجراء ملكافحة الإرهاب)19(، 
وكانت ثمانية وثمانون من هذه الإجراءات قانونية، وتطلبت حتوياًل �سمن اإطار العمل 
القانوين املحلي للدول الأع�ساء. ويف كثري من الأحيان يكون لتاأخري التحويل وتطبيقه 
تاأثري مبا�سر و�سلبي على الفاعلية الإجمالية مل�ساعي الحتاد الأوروبي ملكافحة الإرهاب. 
على �سبيل املثال، عام 2010 وحده اأ�سدرت اللجنة )1168( اإ�سعارًا ر�سميًا عن تاأخري 
الدول الأع�ساء يف التطبيق. بني 2001 و2007، ُقِدمت اإحدى وع�سرون ق�سية انتهاك 
يف اإجراءات متعلقة مبكافحة الإرهاب اإلى حمكمة العدل الأوروبية، وكانت حوايل ثلث 
الق�سايا متعلقة بتو�سيات الربملان واملجل�ص برقم )EC/60/2005( حول »الوقاية 
وتعرف هذه  الإرهاب«،  الأموال ومتويل  لأغرا�ص غ�سل  املايل  النظام  ا�ستخدام  من 
التو�سية -اأي�سًا- با�سم »التو�سية الثالثة ملكافحة غ�سيل الأموال«، والتي تعترب -اإلى 

اليوم- التو�سية الرئي�سة ملكافحة متويل الإرهاب يف الحتاد)20(. 

ي�سعب احل�سول على تقومي دقيق حول مدى تطبيق الدول الأع�ساء يف الحتاد 
الأوروبي لت��شيات الحتاد يف مكافحة الإرهاب، ولكن تق�ميات اللجان تفيد ب�ج�د 
ت�شارب بدرجات متفاوتة، وعدم فاعلية -ب�شكل عام- ل�شيا�شات »الع�شا واجلزرة«. 
يف هذا ال�سدد اأ�سار خافيري اأرغومانيز )من مركز درا�سة الإرهاب والعنف ال�سيا�سي 
كيفية  اإلى  اأ�سكتلندا(  يف  اأندروز«  »�سانت  جامعة  يف  الدولية  العالقات  لكلية  التابع 
اإلى ت�شكيل وحدة »ت�شمية  جل�ء مكتب من�شق مكافحة الإرهاب يف الحتاد الأوروبي 
الدول  يف  امل�ش�ؤولني  »اإّن  يق�ل:  ميتثل�ا.  حتى  الأع�شاء  اإحراج  لغر�س  وافت�شاح« 

st13252en06.pdf.

)19( Secile, «Best Practice in EU Counter-Terrorism», http://secile.eu/wp-content/uploads/2014/11/SECILE_
Best-Practice_4.pdf.  

)20( The Fourth AML Directive is under negotiation at the moment of writing. Ben Haynes, Chris Jones, ‘Report 
on the Transposition of EU Counter-Terrorism Measures’, http://www.statewatch.org/news/2013/nov/secile-
report-on-the-transposition-of-eu-counter-terrorism-measures.pdf.
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الأع�ساء يبدون جادين يف التطبيق، لكن اإلى درجة معينة«)21(. 

التي  املجالت  على  الأ�سواء  ت�سلط  –هذه-  املت�ساوية  غري  التنفيذ  م�ستويات 
زيادة  اأجل  من  –اأي�سًا-  الأع�ساء  ودول  الأوروبي  الحتاد  �سلطة  –ب�سدة-  تتطلب 
ق�سايا  املجالت  هذه  من  عديد  يعترب  الإرهاب.  مكافحة  ون�ساطات  التعاون  فاعلية 
داخل  الأوروبي، خ�ش��شًا  املختلفة لالحتاد  الهيئات  بني  واجلدل  مثرية لالختالف 
الأع�ساء  الدول  الإقليمية بني  التحالفات  لدى  والربملان، وكذلك  واملفو�سية  املجل�ص 

ويف الوليات املتحدة. وفيما يلي تلخي�ص لأبرز جمالت التطّور وال�سجال:

 احلماية

بّينت الهجمات الإرهابية يف بلغاريا عام 2012 التق�سري يف تن�سيق ن�ساطات 
حماية املدنيني واملن�شاآت احلي�ية؛ خ�ش��شًا الأهداف احل�شا�شة �شمن الحتاد. وعلى 
اإثر ذلك قامت املفو�سية مبراجعة الربنامج الأوروبي حلماية البنى التحتية احل�سا�سة 
)EPCIP( ال�سادر عام 2006، كما اتخذت اإجراءات لت�سهيل تبادل املعلومات عرب 
واملعلومات  الإخطار  »�سبكة  تاأ�سي�ص  الأوروبي من خالل  املن�ساآت احلدودية لالحتاد 
للبنى احل�سا�سة– )CIWIN(«. دعا املجل�ص الدول الأع�ساء اإلى م�ساعفة التعاون 
ا�ست�سافت اخلرباء  التي  الجتماعات  اأقيمت عديد من  الثالث، كما  العامل  مع دول 
يف بروك�سل، بني ممثلني من الوليات املتحدة والحتاد الأوروبي وكندا، حول اإمكان 

اإن�ساء اأدوات اأمنية عاملية. 

يف  الطارئة  لال�ستجابة  هياكل  بناء  يف  م�ساعيه  الأوروبي  الحتاد  يوا�سل 
لالحتاد  الرقمية  »الأجندة  �سالحيات  �سمن  والإنرتنت.  احلا�سوب  اأمن  جمال 
املعروفة  ال�سريعة  احلا�سوبية  ال�ستجابة  فرق  من  وا�سعة  �سبكة  تاأ�س�ست   الأوروبي« 
با�سم )CERTs-EU( ب�سكل دائم يف �سبتمرب )اأيلول( 2012، ومّت تنظيم حماكاة 
 )CIIP( »لخرتاقات احلوا�سيب حول اأوروبا و�سعت �سيا�سة »حماية املعلومات املهمة

)21( Javier Argomaniz, ‘The «Achilles’ Heel»? The Challenge of Implementation in EU Counter-Terrorism’, 
Paper prepared for the ISA Annual Convention, New Orleans, February 17-20, 2010, p. 21.
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جعل  اأجل  من  قانوينة  اإجراءات  اتخاذ  مّت   2013 عام  التح�سري.  حت�سني  اأجل  من 
احلماية على م�ستوى الحتاد الأوروبي كله. 

مهمة  احلدود  اإدارة  اأ�سبحت   2015 وكوبنهاغن يف  باري�ص  الهجمات يف  بعد 
جدًا �سمن جمال »احلماية«، حيث اإّن التنّقل بحرية يف منطقة ي�سودها العدل والأمان 
الذين  الأجانب  املقاتلني  ق�سية  ولكن  الحتاد،  لتفاقيات  الأ�سا�سية  املبادئ  من  هو 
لدى  ي�سكلونه  قد  الذي  ثم اخلطر  »داع�ص«،  اإلى  لالن�سمام  احلدود  عبور  يحاولون 
عودتهم اإلى اأوروبا، تلك الق�سية جعلت من م�ساألة احلدود اأمرًا جوهريًا، وكذلك دور 
الحتاد الأوروبي يف حتقيق التوازن الدقيق بني الأمن واحلرية. اإّن احلاجة اإلى تعديل 
من  الأجانب،  املقاتل�ن  ي�شكله  الذي  معاجلة اخلطر  اأجل  من  القان�ين  العمل  اإطار 
خالل قرار جمل�ص الأمن امللزم رقم )2178(  ل�سنة 2014، �ستوؤدي -على الأرجح- 

اإلى حتديث �سامل على قرار اإطار العمل ال�سادر عام 2002. 

بـ»جترمي«  الأوروبي  والحتاد  الأع�ساء  الدول  القرار  يطالب  مثال على ذلك، 
ال�سفر لنوايا اإرهابية. قرار اإطار العمل رقم )JHA/475/2002( كان قد مّت تعديله 
�سابقًا عام 2008 لو�سع اأول اأ�س�ص جترمي العتداءات الإرهابية، ولالمتثال لقرار اآخر 
�سادر عن جمل�ص الأمن وهو القرار )1624( ل�سنة 2005 يف م�سائل التحري�ص العام 

على ارتكاب اأعمال اإرهابية، والتجنيد والتدريب الإرهابيني)22(. 

بتعزيز  اإلى م�ساعفة املطالب  اأّدت  اأّن العتداءات يف فرن�سا والدمنارك  كما 
حمطات  كانت  التي  املجالت  الأوروبي.  الحتاد  اإ�سرتاتيجية  من  »احلماية«  جمال 
خالف يف ال�سابق مثل اتفاقية) EU-US PNR( وا�ستخدام ونقل �سجالت اأ�سماء 
امل�سافرين، والتي كانت من بني ال�سجالت املحتدمة بني املجل�ص الأوروبي واملفو�سية 
الأوروبية وال�سلطات الأمريكية وبرملان الحتاد الأوروبي خالل اأعوام 2007 و2012، 
قد عاودت الظهور ثانية يف جمالت اأخرى ت�سهد تو�ّسعًا يف ن�ساطات املراقبة وجمع 

)22( Commission of the European Communities, ‘Proposal for a Council Framework Decision amending 
Framework Decision 2002/475/JHA on combating terrorism’, Brussels, 11 November 2007, available at: http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0650:FIN:EN:PDF. 
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يف  اأملح  قد  مينديز،  فرنانديز  خورخي  الإ�سباين:  الداخلية  وزير  وكان  البيانات. 
املراقبة  من  »املزيد  اأّن  اإلى   2015 الثاين(  )كانون  يناير  يف   )El Pais( �سحيفة 
وال�سيطرة على احلدود اأمر مطلوب«)23(، وكذلك من�سق �سوؤون مكافحة الإرهاب يف 
الحتاد الأوروبي: جيلز دي كري�سوف، الذي كّرر طلبه لدى الربملان الأوروبي لو�سع 

تو�سياته اخلا�سة يف هذا ال�ساأن يف اأقرب وقت ممكن.  

بعد العتداءات الإرهابية مبا�سرة مّت تقدمي عديد من التعديالت على قوانني 
ال�سفر يف دول الحتاد الأوروبي �سمن اتفاقية منطقة �سينجن، اإّما من خالل تعليقه 
اأو من  الأع�شاء،  الدول  الداخلية بني  تفتي�س يف احلدود  نقاط  اإعادة فر�س  لغر�س 
بيانات  اأنظمة  تعزيز  خالل  من  وم�ساركتها  البيانات  جمع  قدرات  تطوير  طريق 
تاأ�سريات الدخول واأنظمة بيانات �سينجن. تتاألف هذه الآليات اليوم، والتي مّت العمل 
بها اأول مرة عام 1995، من قاعدة بيانات �سخمة حتوي قرابة )57( مليون اإدخال. 
حتظى الأنظمة باهتمام ومتابعة من قبل جماعات حقوق الإن�سان يف الحتاد الأوروبي 

الذين يراقبون اآليات جمع البيانات وحمايتها)24(.

التاأثريات  تقومي  على  اخلتامية  اللم�سات  بو�سع  –اأخريًا-  املفو�سية  قامت 
واملقرتحات الت�سريعية على نظام الدخول واخلروج املبكر )EES( وبرنامج ت�سجيل 
امل�سافرين)RTP( اإذا ما مّت ذلك النظام اجلديد �شيقدم ح�شابات »دقيقة ومعتمدة 
من  البقاء  فرتات  يف  التجاوزات  ك�سف  اإلى  بالإ�سافة  بها  امل�سموح  البقاء  لفرتات 
قبل اأفراد من جن�سيات اأخرى، وذلك من طريق الت�سجيل الإلكرتوين لتاريخ ومكان 

الدخول واخلروج«)25(. 

اأّما ت�سجيل امل�سافرين )RTP( ف�سوف يعمل على ت�سهيل عبور احلدود للذين 
خارج  التفتي�س  نقاط  يف  �شجالتهم  من  التحقق  مّت  اأن  لهم  و�شبق  رحالتهم،  تتكرر 

)23( Nikolaj Nielsen, ‘EU Ministers Vow New Counter-Terrorism Rules After Paris Attack’, EUobserver, 12 
January 2015.

)24( ‘Is the EU’s «big data» effective in fighting terror?», Euronews, 20 February 2015. 

)25( European Commission, ‘Impact Assessment’, Brussels, 28 February 2013, http://ec.europa.eu/dgs/home-
affairs/doc_centre/borders/docs/1_en_impact_assessment_part1_v4.pdf. 
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منطقة �سينجن مّما يوفر نقاطًا حدودية تلقائية مب�ّسطة للمواطنني غري الأوروبيني 
بتداول  للمجل�ص  الإيطالية  الرئا�سة  قامت   ،2014 ملعايري معينة. عام  مّمن ميتثل�ن 
مقرتح ي�سمح ل�سلطات فر�ص القانون بالو�سول اإلى بيانات نظام »الدخول واخلروج 
ال�سريع« مبا فيها ب�سمات الأ�سابع وغريها من املواد احل�سا�سة، لكن املفو�سية رف�ست 

املقرتح يف �سبتمرب )اأيلول( من عام 2014)26(. 

- املطاردة

توافقًا مع تو�سيات قرار جمل�ص الأمن رقم )2178(، يتم حاليًا تداول املزيد 
من الفعاليات على م�ستوى الحتاد الأوروبي يف جمال مكافحة متويل الإرهاب. وبدًل 
من ا�ستحداث م�ساٍع جديدة، فاإن هذه التو�سيات هي ممنهجة وتتوافق مع التحّرك 
نظام  وهو  امل�ستفيد،  لتعريف  جديد  ذهبي«  »نظام  نحو  واملنّظم  ال�سامل  الأوروبي 
العمل  لفرقة  الرابع  امل�شرتك«  »التق�مي  لن�شاط  للتح�شري  املتحدة  اململكة  اقرتحته 

اخلا�سة بالتمويل، التي بداأت عام 2014)27(. 

الرابعة،   )AMLD( الأموال  غ�سيل  ملكافحة  الأوروبي  الحتاد  تو�سيات  اأّما 
التي مّت تقدميها اإلى الربملان الأوروبي ب�شيغة معدلة يف يناير )كان�ن الثاين( 2015 
اأبريل )ني�سان( 2015، فهو يطالب الدول  �سّوت عليها الربملان وجمل�ص الوزراء يف 
امل�سرفية،  احل�سابات  من  للم�ستفيدين  الت�سجيل  بيانات  على  باحلفاظ  الأع�ساء 
وكذلك الكيانات التجارية والقانوينة. كما يطالب الن�ص كاًل من امل�سارف واملدققني 
واملحامني ووكالء العقارات، وكذلك دور الرتفيه، اأن يبذل�ا املزيد من اجلهد يف الإبالغ 

عن احلوالت امل�سبوهة، والتحلي باليقظة اأثناء التعامل مع �سخ�سيات �سيا�سية. 

�سّم اأع�ساء برملان الحتاد الأوروبي عديد التو�سيات يف امل�سودة، لغر�ص حت�سني 

)26( Smart borders: «no sufficient evidence» to justify law enforcement access to proposed Entry/Exit System 
travel database’, Statewatch News Online, September 5, 2014, http://www.statewatch.org/news/2014/sep/smart-
borders-com.html. 

)27( Vanessa Houlder, George Parker, ‘Cameron under pressure to push for G8 tax transparency deal’, The 
Financial Times, June 16, 2013.
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ال�ستجابة  من  كنوع  –حتديدًا-  هذه  جاءت  ي�ستلمها.  ومن  الأموال  يدفع  من  تتبع 
ملوقف املفو�سية يف هذا ال�ساأن يف نوفمرب )ت�سرين الثاين( من عام 2013، حيث كانت 
 EU( اإن�ساء نظام تتّبع التمويل الإرهابي اإلى  الهيئة قد رف�ست املقرتحات الداعية 
TFTS( مياثل اتفاقية برنامج تتبع التم�يل الإرهابي بني الحتاد الأوروبي وال�ليات 

املتحدة، وقد جاء الرف�ص على اأ�س�ص حماية احلقوق واملبادئ الأ�سا�سية)28(. 

يحوي الن�ص املعّدل مل�سودة )AMLD( الرابعة عديد ال�سمانات على حماية 
البيانات، مبا يف ذلك فقرة »الهتمامات امل�سروعة«، التي ت�سمح لالأفراد ممن لديهم 
»اهتمام م�سروع« يف ق�سية غ�سيل اأموال م�ستبهة اأو متويل الإرهاب –على �سبيل املثال 

ال�سحفيون– بالو�سول اإلى البيانات امل�سجلة لدى الدولة)29(. 

الوقاية

وفقًا ملن�سق �سوؤون مكافة الإرهاب يف الحتاد الأوروبي، فاإن املجل�ص واملفو�سية 
قد حققا تقدّمًا يف تطبيق حمور »الوقاية« من اإ�سرتاتيجية الحتاد الأوروبي ملكافحة 
الإرهاب، على الرغم من اأّن التقّدم احلا�سل ب�سكل غري »مت�ساٍو« وبع�ص املجالت فيه 
يلي مراجعة عامة  املعلومات على مدى حمدود جدًا)30(. وفيما  تبادل  اعتمدت على 

لبع�ص املبادرات الرئي�سة: 

على �شبيل املثال، هناك اهتمام بن�شاطات الحتاد يف �شياق متعدد اجل�انب 
التي  تلك  هي  املبادرات  اأهم  بني  من  اأوروبية(.  )غري  الثالثة  بالبلدان  يتعلق  فيما 
يتم الرتويج لها حتت درع ال�سراكة الأورو- متو�سطية من خالل نهج بر�سلونة لدعم 
املت��شط،  البحر  ودول  الأوروبي  الحتاد  �شركاء  بني  والدميقراطية  واحل�ار  التعليم 

)28( European Commission, ‘Terrorist Finance Tracking Programme’, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/
what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/tftp/index_en.htm. 

)29( EU Flashed Out Fourth Anti-Money Laundering Directive’, Finextra, 28 January 2015, http://www.finextra.
com/news/announcement.aspx?pressreleaseid=58455. 

)30( Council of the European Union, ‘The EU Strategy for Combating Radicalisation and Recruitment – 
Implementation report’, Brussels, 23 November 2007.
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وموؤ�س�سة اآنا ليند اليورو-متو�سطية حلوار الثقافات )ALF( والتي تدعم التبادل بني 
املجتمع املدين، واجتماع اآ�سيا-اأوروبا )ASEM( الذي ينظم الجتماعات والندوات 
التجارية  واملجتمعات  املدين  واملجتمع  الطلبة  تخ�ص  معينة  مو�سوعات  تتناول  التي 
مكافحة  ح�ل  م�ؤمترات  ع�شرة  وناجنينغ،  قرب�س،  لرناكا،  بايل،  يف  والأكادميية 
مع  الإرهاب  مكافحة  جمال  يف  تعاونه  بتعزيز  –اأخريًا-  الحتاد  قام  الإرهاب)31(. 
منتدى اآ�سيان الإقليمي )Asean Regional Forum( )ARF( ومنظمة املوؤمتر 
الإ�سالمي، كما يدعم الحتاد مبادرة حتالف احل�سارات التي اأطلقها اأمني عام الأمم 
املتحدة، كعن�سر مهم �سمن امل�ساعي العاملية التي تبذلها الأمم املتحدة لدعم احلوار 

والت�سامح والتفاهم بني احل�سارات)32(.

وال�شرق  املت��شط  ح��س  يف  الأوروبي  الحتاد  ملجل�س  اخلارجي  الن�شاط 
الأو�سط واأفريقيا اأ�سبح اليوم يف طليعة مبادرات الحتاد ملكافحة الإرهاب منذ تبني 
»اإ�سرتاتيجية مكافحة الإرهاب يف �سوريا والعراق« يف اأكتوبر )ت�سرين الأول( 2014. 
يف فرباير )�شباط( 2015، قرر املجل�ص ال�ستجابة لطلب العراق احل�سول على دعم 
يف مكافحة الإرهاب، ولإطالق م�سروعات مل�ساعدة البلدان يف ال�سرق الأو�سط و�سمال 
الأجانب،  باملقاتلني  املتعلق   )2178( رقم  الأمن  جمل�ص  قرار  تطبيق  على  اأفريقيا 

وللوقاية من التطّرف يف الأردن واملغرب)33(. 

اأّما الن�شاط الداخلي، فاإّن اأبرز املبادرات هي تط�ير ب�ابة معل�مات للي�روب�ل 
لتبادل  تقنيًا  منربًا  اأن�ساأ  الذي  العنكبوتية«،  ال�سبكة  »تفّح�ص  برنامج  درع  حتت 

)31( 6th ASEM Conference on Counter-terrorism. Chairman Statement, Madrid, 3-4 April 2008, available at: 
http://www.aseminfoboard.org/content/documents/ASEMCT6_Chair-Statement.pdf. 

)32( Council of the European Union, ‘The EU Strategy for Combating Radicalisation and Recruitment – 
Implementation report’; Alliance of Civilisation Initiative, ‘AOC co-sponsor conference on education and 
intercultural understanding’, Tuesday, 21 October 2008, available at http://www.unaoc.org/content/view/320/200/
lang,english/; Council of the European Union, ‘Counter-terrorism measures taken by the European Union 
in implementation of the United Nations Global Counter-terrorism Strategy,’ New York, 4 September 2008, 
courtesy of the Stimson Center. 

)33( Council conclusions on counter-terrorism’, Foreign Affairs Council, Brussels, 9 February 2015, http://
www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/02/150209-council-conclusions-counter-terrorism/. 
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بالجتماعات  املنرب  هذا  يف  التعاون  اكتمل  وقد  الأع�ساء)34(،  الدول  بني  املعلومات 
التي  الدول الأع�ساء يف عديد من امل�سروعات امل�سرتكة  العتيادية للخرباء. تن�سط 
تنّظم حتت م�سارات معينة مثل: حتليل الق�سم الإعالمي لتنظيم القاعدة »اأ�سحاب« 
»رعاية اأملانية«، م�سروع »كوبرا COPRA II( »2( »رعاية بلجيكية« حول ال�سيا�سات 
ال�شرطة  ل�شباط  اإر�شادات  وكتاب  للمدربني،  حمّدثًا  دلياًل  اأ�شدرت  التي  املجتمعية 
يف اخلط�ط الأولى )2012-2013(، وتطبيق هولندا لإ�سرتاتيجية »خطة العمل �سد 
على  موقع  يف  ومنجزاتها  درو�سها  جمع  مّت  التي   ،»2011-2007 والقطبية  التطّرف 
�سبكة الإنرتنت واأ�سبحت مادة متوافرة للنا�ص ) www.nctv.nl(  وم�سروع »العودة 
اإلى مكافحة التطّرف« الذي اأطلقته احلكومة الدمناركية يف مايو )اأيار( 2011 لتوفري 
عن  اإبعادهم  لغر�ص  لل�سجناء  والدعم  امل�ساعدة  يقدمون  الذين  واملدربني  اخلرباء 

التطّرف. 

وامل�سّمم  –اأي�سًا-  هولندا  رعته  الذي  النظيف«  »الإنرتنت  برنامج  واأخريًا 
عامة/  �شراكة  خالل  من  اإرهابية  لأغرا�س  الإنرتنت  ا�شتخدام  »معاجلة  لغر�س 
خا�سة، ولتطوير اإطار عمل غري ت�سريعي ي�سم املبادئ العامة والأ�ساليب الأف�سل«)35(. 

يف �سبتمرب )اأيلول( 2011 اأطلقت املفو�سة الأوروبية املكلفة ال�سوؤون الداخلية 
 Radicalisation Awareness( التطّرف  عن  توعية  �سبكة  مال�سرتوم  �سي�سيليا 
 .)ISS( حتت درع اإ�سرتاتيجية الأمن الداخلي لالحتاد الأوروبي )Network RAN
هناك ثماين فرق عمل تنّظم اأعمال )RAN ( بالإ�سافة اإلى دعم من الربنامج الفني 
الذي متوله املفو�سية. تقوم فرق العمل بتناول دور: ال�سيا�سات املحلية واملجتمعية يف 
التطّرف،  حماربة  يف  وق�س�سهم  الإرهاب  �سحايا  ا�ستخدام  التطّرف،  من  الوقاية 
واجلماعات  الأفراد  مع  املبكر  التدّخل  التطّرف،  ر�شالة  ملكافحة  كمّتجه  الإنرتنت 

)34( According to the May 2007 Council Conclusions on the ‘Check the Web’ initiative, the portal contains 
the following modules: contact persons, link lists and lists of statements by terrorist organizations. The first 
functionalities of the information portal were launched at the conference of the Europol Management Board on 
8/9 May 2007. 

)35( Council of the European Union, ‘Annual Report on the Implementation of the EU Counter-Terrorism 
Strategy’, 23 November 2012. 
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املعر�شني لتجنيد اجلماعات املتطرفة، �شباط ال�شج�ن والكادر الإداري امل�ش�ؤول عن 
حماربة الإرهاب، زيادة التوعية يف القطاع ال�سحي، ودرا�سة مراحل تطّور التطّرف 

العنيف. 

مكافحة  اأجندة  قائمة  يف  الأجانب  واملقاتلني  الفردي  الإرهاب  ق�سايا  تعّد 
»خمططو  التقى  عندما   2012 )ني�سان(  اأبريل  منذ  الأوروبي  الحتاد  يف  الإرهاب 
ال�سيا�سات ملكافحة التطرف وال�ستقطاب« –)PPN( يف لهاي ملناق�سة تاأثرياتها. 
الحتاد  لدول  اخلارجية  ال�سوؤون  وزارات  تبّنت   2014 الأول(  )ت�سرين  اأكتوبر  يف 
والعراق  �سوريا  على  الرتكيز  مع  الأجانب  باملقاتلني  متعلقة  اإ�سرتاتيجية  الأوروبي 
حتديدًا. ا�ستّدت ال�سجالت حول الرد الق�سائي املالئم الذي �ستتبناه �سلطات الحتاد 
وهجمات   2014 ل�سنة    )2178( رقم  الأمن  جمل�ص  قرار  بعد  خ�سو�سًا  الأوروبي، 
ورقة  الأوروبي  الحتاد  يف  الإرهاب  مكافحة  �سوؤون  من�سق  قّدم  وكوبنهاغن.  باري�ص 
ح فيها اأّنه على الرغم من التقّدم احلا�سل يف ا�ستجابة الق�ساء لظاهرة  نقا�ص و�سّ
ُيَدن  ومْل  للم�سكلة،  يعك�ص احلجم احلقيقي  ل  التح�سّن  فاإن هذا  الأجانب،  املقاتلني 
�سوى )10( مواطنني من بني )3000( م�اطن اأوروبي مت�رط. �ش�ف يتطلب ت�حيد 
وتناغم ت�سريع اأوروبي مو�ّسع لتجرمي املقاتلني الأجانب، وذلك من خالل اإدخال تعديل 
جديد على قرار اإطار العمل، وذلك لن�سر احلد الأدنى من املعايري وتفادي الفراغات 
والعراق  �سوريا  يف  الإرهاب  مكافحة  اإ�سرتاتيجية  ترتكز  الق�سائية.  املالحقات  يف 
املنطقة،  يف  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  اإلى  تف�سي  التي  الظروف  ا�ستعادة  اأو  تعزيز  على 
وتتطلب –اأي�سًا- تن�سيق املزيد من امل�ساعي من طرف ال�سيا�سة اخلارجية يف الحتاد 

الأوروبي)36(. 

ي�سكلها  التي  التحديات  مع  التجاوب  فاإن  الأخرى،  الق�سايا  يخ�ص  فيما  اأما 
املقاتلون الأجانب يعتمد ب�سكل كبري على �سالحيات الدول الأع�ساء، فقد ا�ستجابت 

)36( Council of the European Union, ‘Response to foreign fighters and recent terrorist attacks in Europe’, 
January 16, 2015, http://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/foreign-fighters/; General 
Secretariat of the Council, ‘Outline of the counter-terrorism strategy for Syria and Iraq, with particular focus on 
foreign fighters,’ January 16, 2015. 
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ال�سلطات يف خمتلف اأنحاء اأوروبا اإلى ما تت�سور اأنها حتديات اأمنية كبرية، واتخذت 
عديد الإجراءات الهادفة اإلى حتجيمها. تهدف الكثري من املبادرات اإلى منع امل�سلمني 
الأوروبيني من ال�سفر اإلى �سوريا اأ�سا�سًا، وعلى الرغم من اختالف النهج من بلد اإلى 

بلد، فاإّن اأكرث البلدان تلجاأ اإلى اإجراءات قا�سية وناعمة لهذا الهدف. 

الرحيل  اإلى  ي�سعون  الذين  الأفراد  وحماكمة  اعتقال  اإلى  ال�سلطات  ت�سعى 
ل�سوريا، اأو اأي بلد ي�سهد ا�سطرابًا، متى ما متكنت من ذلك. وعلى الرغم من عدم 
جترمي الرحيل اإلى �سوريا اأو اأي دولة م�سطربة اأخرى، لكن عديد الدول لديها حالت 
ت�سمح مبحاكمة الأفراد الراغبني بال�سفر بتهمة التدريب لأغرا�ص اإرهابية، وتقدمي 
الدعم ملنظمة اإرهابية اأو غري ذلك. ولكن لتنفيذ ذلك يجب اأن متتلك ال�سلطات الأدلة 
الدامغة لتقدميها اإلى املحكمة، وهذا لي�س بالأمر ال�شهل عندما يتعلق الأمر باأفراد 
يخططون لأعمال مت�سلة بالإرهاب. الكثري من البلدان الأوروبية تعترب املحاكمة اأداة 
ت�سمل  ال�سفر«.  عرقلة  »اإ�سرتاتيجيات  يف  امل�ستخدمة  الأدوات  عديد  بني  من  واحدة 
الإجراءات الأخرى –اإذا اأمكن– م�سادرة وثائق ال�سفر اأو يف حال القا�سر، الو�ساية 

الق�سائية. 

تواجه ال�سلطات حتديات كبرية لدى التعامل مع الأفراد العائدين من �سوريا، 
حيث تالقي هذه ال�سلطات، التي ت�سعى اإلى حماكمة هوؤلء، التحديات املتمثلة يف اإثبات 
اأّن ذلك الفرد ارتكب بالفعل جرائم، ول ُتقبل هذه الإثباتات اإّل من خالل اأدلة مقبولة 
اعتمادها  اأدلة ميكن  على  ب�شبب �شع�بة احل�ش�ل  املحكمة. هذه مهمة �شعبة  لدى 
من اأر�ص املعركة يف �سوريا. تبنت عديد من الدول الأوروبية –اأي�سًا- برامج »اإعادة 
دمج« املقاتلني الأجانب العائدين اإلى اأوطانهم، فبلدان مثل الدمنارك وهولندا لديها 
موؤ�س�سات ملكافحة التطّرف منذ حوايل ع�سر �سنوات، وت�ستخدم الكثري من مواردها 
لتحجيم اخلطر الذي ي�سّكله العائدون. هذه امل�ساعي لها اأ�سكال عديدة يف الكثري من 
الدول، من بينها ال�ست�سارة النف�سية والتاأهيل على اأيدي مدّربني ثقات)37(. هذا ويف 

)37( For an overview, see the conference paper RAN Cities Conference on Foreign Fighters, The Hague, 
January 30, 2014.
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الوقت نف�سه، ت�سعى ال�سلطات اإلى مراقبة ن�ساطات العائدين وُتقرر درجة خطورة كّل 
منهم. 


