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 الجهاديون وأسلحة الدمار الشامل :رؤى غربية
 عالء البشبيشي

 ملخص
يستهل البحث بتمهيٍد يتضمن تعريًفا بأسلحة الدمار الشامل وأنواعها الرئيسية وسماتها 

النووية  :المشتتتتتتتتترسةع ض  يستتتتتتتتتعرد تلييًما للتهديد المستتتتتتتتتلبلي ال   تم ل  ا ستتتتتتتتلحة
يةع وأيًضا المبتكرات فائلة التلنيةع بالترسيز على حالة واإلشعاعية والبيولوجية والكيميائ

تنظي  الدولةع مع استتتتعراد ستتتريع لتجربة تنظي  اللاعدا باإللتتتافة الى ر تتتد تاريخي 
للهجمات اإلرهابية بشتتتتتتتتكل عااع ورغ  اجتالع المجموعات محل الدراستتتتتتتتة ا  أنها في 

ا وستت ا التحتتديتتاتع مع ا لولتتتتتتتتع في ا عتبتتار اجتالع النهتتايتتة تواجتت  الفرا تاتهتتا تلريبتتً
 .الموارد

هل ستتستتخدا الجماعات الجهادية أستلحة الدمار الشتاملر يعرد  :ولإلجابة على ستاا 
 (1) :واستتتتتتتناًدا الى .البحث آراء طرَفي النلاش من الباح ين وماستتتتتتستتتتتتات الفكر ال ربية

ع العلالني   يرات غربيتة ؛ تخُلص تلتدCBAالفتائتدا /وأداا تحليتل التكلفتة (2)نظريتة التررف
عديدا الى أن ضمتة علبتات س يرا تجعتل التكلفتة المرلوبة أسبر من الفتائدا المرجواع وان 
سان التهديد   يمكن نفي  مستتتتتتتتتلبال على وج  اليلينع لكن س يًرا من التح يرات اللائمة 

ويتتبع البحتتث الوتتتتتتتتعوبتتات التي تواجتت  الجمتتاعتتات الجهتتاديتتة في مراحلهتا  .مبتتالف فيهتتا
 (3)عملية انتاج الستتتتتتتتال ع  (2)الحوتتتتتتتتو  على العوامل المرلوبة للتوتتتتتتتتنيعع  (1) :ال الضة

 .تو يل السال  لتنفي  الهجوا
بناء جهاز نوو   :ستتتتتتر ة ستتتتتتال  نوو ع وضانيها :ويستتتتتتتعرد جمر ستتتتتتيناريوهات؛ أولها

استتتتخداا اللنبلة  :الحوتتتو  على ستتتال  نوو  من الدو  المار ةع ورابعها :جااع وضال ها
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ا سلحة البيولوجيةع مع ر د العلبات  :ا سلحة الكيميائيةع وسادسها :مسهاالل راع وجا
 .الكامنة في سل سيناريو

ر من وجهة النظر ال ربيةع  وأبرز  برغ  تلكع   ي فل البحث عرد طبيعة الخرر المتوتتتتتتوو
المناطق المستهدفةع واشكالية غياب الردع التي تجعل اللوى العالمية أس ر حساسية في 

امتل مع هت ا المل ع ويخت  ببعا الملترحتات ا ستتتتتتتتتبتا يتة التي يررحهتا البتاح ون التعت
ال ربيونع لير على ستتبيل الحوتتر ولكن باعتبارها نموتًجا يولتتة طبيعة التفكير ال ربي 

 .في ه ا المل 
 

 تمهيد

أضناء الحرب البارداع سانت أستتتتتتتتلحة الدمار الشتتتتتتتتامل هي محور الستتتتتتتتياستتتتتتتتة الخارجية 
حتى بعد أن ولتتتتعت تلك الحلبة أوزارهاع ذل ه ا التهديد  ائًماع بل ي ير  ا مريكيةع لكن

1الللق ال ربي أس ر
 سلحة  "اإلرهابية"ولرالما سانت مسألة حيازا واستخداا الجماعات  .

الدمار الشتتتتتامل تتربع على رأم  ائمة ا ولويات ال ربيةع ومع مرور الو ت وذهور نستتتت  
ديةع أ تتتتتتبحت ا جرار التي يشتتتتتتكلها ه ا الرراز من أس ر شتتتتتتراستتتتتتة من الجماعات الجها

2ا سلحة تحتل مرسز الودارا في السياسة الدولية
.  

 
 
 
 

                                 
1 - Betts, Richard K. (January/February 1998), The New Threat of Mass Destruction, Foreign Affairs.  
2 - U.S. State Department, WMD Terrorism Risk. 

https://www.foreignaffairs.com/articles/1998-01-01/new-threat-mass-destruction
https://www.state.gov/t/isn/wmd/c28393.htm
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 في المفاهي  والنظريات :المحور ا و 
 ما هي أسلحة الدمار الشاملر :أو 

لتو ي  مجموعة متنوعة من ا سلحة التي  "أسلحة الدمار الشامل"يستخدا مورلة 
الرابع العشوائي  (2)امكانية التدمير على نراق واسعع  (1) :يسيتينتشترك في سمتين رئ

 .للتأضيرع   سيما على المدنيين
 .النوويةع الكيميائيةع البيولوجية :وهناك ضالضة أنواع رئيستتتتية من أستتتتلحة الدمار الشتتتتامل

وه ا فضتتتال عن تكنولوجيا الل ائ  ونظ   ".المواد اإلشتتتعاعية"سما يدرج بعا المحللين 
3الرائرات والوواري  الباليستية :والهاع م لاي

. 

 

 مخاطر المخزون الهائل :ضانيا
وفي حين أن اللتل الجماعي للبشتتتتر لير ستتتتمة جديدا من ستتتتمات الحربع ف ن أستتتتلحة 
الدمار الشتتتتامل أفرزت مجموعة غير مستتتتبو ة من التحديات التي تواج  الستتتتالا وا من 

دو  مختلفة ببناء وتخزين ترستتتتتتانات  اتلة فعلى مدى اللرن المالتتتتتتيع  امت  .الدوليين
وبينما التزمت  .من ا ستتتتتتتتلحة النووية والكيميائية والبيولوجية والمواد الالزمة إلنتاجها

بعا الدو  رستتتميا باللضتتتاء على جميع مخزوناتها من ا ستتتلحة الكيميائية والبيولوجية 
    تزا  تمتلك أسلحة الهجومية والسعي لللضاء على ا سلحة النوويةع ا  أن تسعة دو

بريرانيا والوتتتتين وفرنستتتتا والهند واستتتترائيل وباسستتتتتان وروستتتتيا  :نووية حتى اآلنع هي

                                 
3 - Reed, Laura, Weapons of Mass Destruction, Hampshire Colledge. 

https://www.hampshire.edu/pawss/weapons-of-mass-destruction
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والو يتتات المتحتتداع الى جتتانتت  عتتدد من التتدو  ا جرى التي يعتلتتد أنهتتا تمتلتتك عوامتتل 
4أو بيولوجية/حرب سيميائية و

. 
أستلحة الدمار الشتاملع تنشأ  وباإللتافة الى ا جرار التي تشتكلها المخزونات الحالية من

مشتتتاسل سبيرا نتيجة انتشتتتار أستتتلحة الدمار الشتتتامل والتكنولوجيا تات الوتتتلة الى بلدان 
أجرى وجهات فاعلة غير حكومية وشتتتتتتتتبكات ارهابية من غير الدو  اما من جال  برام  

و د  .سترية أو عن طريق شتراء ا ستلحة والتكنولوجيات تات الوتلة من الستوق الستوداء
ايدت المخاوع من استتتخداا الجماعات الجهادية  ستتلحة الدمار الشتتامل فى الو يات تز

وا دلة التى  الت اللوات  2001المتحدا وحو  العال  عل  هجمات الجمرا الخبي ة عاا 
ا مريكية انها وجدتها فى أف انستتتتان وت بت ستتتعي اللاعدا بنشتتتاع للحوتتتو  على مواد 

5نووية
. 

 

 النظريات :ضال ا
ع العلالني   (1)  نظرية التررف

في حين توتتتتت  بعا النظريات الستتتتتائدا ستتتتتلوك الجماعات الجهادية بأنها غير علالنيةع 
ع 6ولديها رغبة في الحاق ألترار هائلة بالبشتر؛ استتنادا الى  ناعات دينية أو دوافع نفستية
ا يرى أنت  حتى الجمتاعتات المتررفتة تتبنى استتتتتتتتتراتيجية  يظهر طر  آجر أس ر تمتاستتتتتتتتكتً

ل  رونالد وينتروبع  أستتتتات ا  توتتتاد في جامعة ويستتتترن أونتاريوع علالنيةع وهو ما فوتتتو
ع وال   يتناو  "ا  توتتتتتتاد الستتتتتتياستتتتتتي للراديكالية :التررع العلالني"في ستابة المعنون 

                                 
4 - Global Security (2017, Sep. 24), Weapons of Mass Destruction (WMD).  

5 - Reed, Laura, Weapons of Mass Destruction, Hampshire Colledge. 
6 - Will Terrorist Groups Use Weapons of Mass Destruction (WMD)? (2016, Sep. 30), Paypervids.com. 

https://www.globalsecurity.org/wmd/world/wmd_state.htm
https://www.hampshire.edu/pawss/weapons-of-mass-destruction
http://www.paypervids.com/will-terrorist-groups-use-weapons-mass-destruction-wmd/
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الجهاد العالمي من منظور ا  توتتتتتاد الستتتتتياستتتتتي من بين مظاهر مختلفة للتررع بما في 
7اإلرهاب ا نتحار تلك اللومية وال ورا و

ورغ  النظريات النفستتتتية الك يرا م ل نظرية  .
العدوانع ونموتج التدرج في التحوف  لهورجانع ا  أن   /العدوانع والنرجستتتتتتتتية  /اإلحباع 

ن أن أبرز جوتتتتتائص اإلرهابيين أنه   بعد ستتتتتنين عدًدا من البحث في ذاهرا اإلرهابع تبي 
عل  النفر "في ستاب    يفيد باتريك هوتوندي سر أستتتتتتوياءع بحستتتتتت  أندرو ستتتتتتيلكع سما 

"السياسي
8
.  

 تتتتتتحيةل أن الباح ين ال ربيين يستتتتتتتأنستتتتتتون بفتاوى سبار  ادا الجماعات الجهادية حو  
مشروعية استخداا أسلحة الدمار الشاملع بدًءا من زعي  تنظي  اللاعدا أسامة بن  دن 

الجهاديينع م ل نا تر الفهدع  و تو  الى رجا  الدين الستعود  9وجليفت  أيمن الظواهر 
اتا سان المستتتتلمون   يستتتتتريعون هزيمة الكفار برريلة مختلفةع يجوز "ال    تتتتر  بأن  

استتخداا أستلحة الدمار الشتاملع حتى لو أبادته  جميعا ومحته  وتريته  من على وج  
"ا رد

ك أعضتتتتتتتتتاء التنظيمتتات الجهتتاديتتة   يعني نفي10  ع لكن التتدافع العلتتد   التت   يحر 
ة عن تورفاتها التي تهدع في النهاية الى تحليق أهداع معينة 11العلالني 

.  
 

  CBAالفائدا /تحليل التكلفة (2)
عمليتة منهجيتة تستتتتتتتتتختدا لتحليتل اللرارات من جال  حستتتتتتتتاب فوائتد وتكتالي   رار أو 
برنامة أو مشتروع أو ستياستة على مدى فترا معينة والملارنة بينها وبين فوائد وتكالي  
                                 
7 Wintrobe, Ronald (2006), Rational Extremism: The Political Economy of Radicalism, Amazon.   
8 Patrick Houghton, David (2008, Dec. 5) Political Psychology: Situations, Individuals, and Cases 1st Edition, Amazon. 
9 Kanani, Rahim, Al Qaeda’s Religious Justification of Nuclear Weapons, Huffingtonpost. 
10 Hummel, Stephen (2016, January) THE ISLAMIC STATE AND WMD: ASSESSING THE FUTURE THREAT, The 
Combating Terrorism Center CTC.  
11 Ackerman, Gary ،Tamsett, Jeremy (2009) , Jihadists and Weapons of Mass Destruction, CRC press.  

https://www.amazon.com/Rational-Extremism-Political-Radicalism-Hardcover/dp/B010WIGE8Q/ref=sr_1_cc_3?s=aps&ie=UTF8&qid=1510352613&sr=1-3-catcorr&keywords=Rational+Extremism%3A+The+Political+Economy+of+Radicalism
https://www.amazon.com/Political-Psychology-Situations-Individuals-Cases/dp/0415990149
https://www.huffingtonpost.com/rahim-kanani/al-qaedas-religious-justi_b_786332.html
https://ctc.usma.edu/posts/the-islamic-state-and-wmd-assessing-the-future-threat
https://www.amazon.com/Jihadists-Weapons-Mass-Destruction-Ackerman/dp/1420069640
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لهاع وس يرا ما يتضتتتتتتتتمن التحليل ر تتتتتتتتد الفوائد والتكالي  البيلية وا جتماعية التي بدائ
ع وبالتالي 12يمكن تحديدها سمًيا بوورا معلولةع وعدا ا  توار على الجان  النلد  فلط

 :يوبة ه ا النوع من التحليل مفيًدا لتحليق هدفين
يد ما اتا سان اللرار أو توفير أدات  يام موحدا لتليي  مولتتتتتتتتوعي غير متحيز لتحد -أ

 .البرنام  أو المشروع أو السياسة سليمة أا  
توفير أستتتام يمكن ا عتماد عليها في الملارنة بين اللرارات والبرام  والمشتتتروعات  -ب

13والسياسات
.  

ع العلالني  في تحديد أنست  الوستائل لتحليق ا هداع التي تريد  وتستاعد نظرية التررف
 .الفائدا /تحليلها من جال  تحليل التكلفة  الجماعات الجهادية

 

 تليي  التهديد المستلبلي :المحور ال اني
 تنظي  الدولة :أو 

ال للتهديد المستتلبلي ال   يم ل   -نشتر مرسز مكافحة اإلرهاب ويستت بوينت تلييًما مفوت 
الكابتن ع أعده ستب  2016يناير  19استخداا تنظي  الدولة  سلحة الدمار الشاملع بتاري  

ستتتيفن هامل وهو محالتتر في  ستت  الكيمياء وعلوا الحياا التابع ليساديمية العستتكرية 
14ا مريكية

 (2)النوويةع  (1) :يتناو  التليي  أربعة أنواع من أستتتلحة الدمار الشتتتاملع هي .
وير تتتتد طبيعة سل تهديد والوتتتتعوبات التي  .الكيميائية (4)البيولوجيةع  (3)اإلشتتتتعاعيةع 

 .ظي  الدولة  متالس ع مع تليي  مجمل لإلمكانيات الحالية والفرا المستلبليةتواج  تن

                                 
12 Cost-Benefit Analysis, Investopedia. 
13 cost benefit analysis (CBA), Business dictionary. 
14 Hummel, Stephen (2016, January) THE ISLAMIC STATE AND WMD: ASSESSING THE FUTURE THREAT, The 
Combating Terrorism Center CTC. 

https://www.investopedia.com/terms/s/shadowing.asp
https://www.investopedia.com/terms/s/shadowing.asp
http://www.businessdictionary.com/definition/cost-benefit-analysis-CBA.html
http://www.businessdictionary.com/definition/cost-benefit-analysis-CBA.html
https://ctc.usma.edu/posts/the-islamic-state-and-wmd-assessing-the-future-threat
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 ا سلحة النووية (1)
من بين أسلحة الدمار الشاملع تسب  ا سلحة النووية أسبر  در من الدمارع بل هي أجرر 

ولتروير  .ع ا  أنها أ تتتتتع  ما يمكن ترويره أو الحوتتتتتو  علي 15ستتتتتال  على وج  ا رد
المواد  :ع يحتاج تنظي  الدولة الى أمرين يتع ر علي  الو تتتتتو  اليهما؛ ا و ستتتتتال  نوو 

ا نشترارية الكافية التي تحلق ستلستلة التفاعالت بد ة والمتناستبة مع توتمي  ا ستلحةع 
عشرات الخبراء  :وال اني .والتي   تلل عن سيلوجرامات من اليورانيوا العالي التخوي 

و د حا  استتتتتتتمرار اللتا  في الستتتتتتنوات المالتتتتتتية دون توفر اللادرين على بناء الجهازع 
وتبلى بعتتتد تلتتتك شتتتتتتتتيتتتاطين فنيتتتة أس ر تكمن في  .العلو  المرلوبتتتة في تلتتتك المنرلتتتة

16التفا تتيل
 فال الخبراء عشتترات جمع في -البعيد المدى على–ض  حتى لو تمكن التنظي   .

 فعالع نوو  تفجير يقتحل في و الحيتها ا سلحة توميمات اجتبار مشكلة أمام  يزا 
 .استشاف  يسهل ما وهو

هنا يمكن النظر الى احتما  ستعي التنظي  لشتراء الستال  من الستوق الستوداءع و د طر  
ب مكان  شتتتتتتراء ستتتتتتال  نوو  "ع حين زع  أن 2015التنظي  ه ا ا حتما  بالفعل في مايو 

بيعات النفط ع وسان و تل  يملك أ تتتتتتتتو  ستتتتتتتتائلة سبيرا من م"عبر باسستتتتتتتتتان جال  عاا
ا  أن ه ا يبدو بعيد المنا  أيضتتتتتا ات لير ضمة جهة يمكن أن تم ل البائع الراغ   .وغيرها

 .في علد م ل تلك الوفلة مع التنظي 
 
 

                                 
15 United Nations, Nuclear Weapons. 
16 Nguyen, Tuan C. (2009 Sep. 22) Why It's So Hard to Make Nuclear Weapons, 
Live Science.  

https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/
https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/
https://www.livescience.com/5752-hard-nuclear-weapons.html
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 ا سلحة اإلشعاعية (2)
بديال مناستتتتتبا عن ا ستتتتتلحة النووية  (RDDs)يرجة أن تكون أجهزا التشتتتتتتت اإلشتتتتتعاعي 

على مزي  من المواد المشتتعة والمتفجرات التلليدية التي لكونها أس ر بستتاطة و حتوائها 
وهي   تتستتتتتتتب  في احداش دمار شتتتتتتتامل انما تترك آضارا نفستتتتتتتية على  .يستتتتتتتهل توفيرها

الستتتتكان المتضتتتتررينع وهي أس ر فعالية ان أطللت في مناطق مكتظة بالستتتتكانع وا  فلن 
كون علي  توتتدير الجهازع وان فكر تنظي  الدولة في ه ا النوع فستتي .تكون تات أضر ي سر

I)وهو ما يزيد من جرر استشاف  عبر نظ  المرا بة وا ستخبارات وا سترالع  SR.) 
في الحا ت التي جضتتتعت للتحليق في مولدوفياع سان المهربون النوويون على استتتتعداد 

لشتتتتتتتتخص اعتلتدوا أنت  مم تل لتنظي  التدولتةع وهو متا يعني أن ضمتة  137لبيع الستتتتتتتتيزيوا 
تكون الستتوق الستتوداء موتتدرا للمواد المشتتعةع باإللتتافة الى سون تنظي  الدولة احتما  ل

ن للمواد اإلشتتتتتتتعاعية وهما ن محتمليم  :يستتتتتتتيرر على منرلة تحتو  على موتتتتتتتدرين آجريم
 60-  ستتتتتتتتيما ما يحتو  على مادا الكوبالت .مرافق البحوش الجامعيةع وا جهزا الربية
رتَ ت شتتتاحنة بضتتتائع  .عة جاماالمستتتتخدمة في ا جهزا الربية وتبعث آشتتت ل لك حينما ستتتُ

من محرتتة و ود في المكستتتتتتتتيتتكع في  60-تحمتتل معتتدات طبيتتة تحتو  على الكوبتتالتتت 
ع أضتار الحتادش  للتا لتدى وستا ت ا ستتتتتتتتتخبارات ا مريكيتة من امكتانية 17 2013ديستتتتتتتتمبر 

يمكن  60-تحويل ه ه المواد الى  نبلتة   راع تلك أن التعرد لفترات طويلتة للكوبالت 
أن يكون مميتاع فيما يتراو  اإلطار الزمني للفتك من د ائق الى ستتتتتتتتاعات اعتمادا على 

 .مستوى التدريع

                                 
17 Martinez,Gabriela and Partlow, Joshua (2013, Dec. 5), Stolen cobalt-60 found in Mexico; thieves may be doomed, 
Washington Post.  

https://www.washingtonpost.com/world/stolen-cobalt-60-found-in-mexico-curious-thieves-likely-doomed/2013/12/05/262ef990-5d66-11e3-8d24-31c016b976b2_story.html?utm_term=.da7b5e93a3b5
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أن    دليل على  :لكن ضمة عائلان أماا تنظي  الدولة في مجا  ا سلحة اإلشعاعية؛ أولهما
 :وضانيهماأن تنظي  الدولة يجمع المواد اإلشعاعية الالزمة لتونيع ه ا النوع من السال ع 

أن  يفتلر الى امكانية الو و  للهدع في علر دار ال رب؛ فنلل جهاز سه ا يزيد من جرر 
وهو ما يجعل جرر ا نتشتتتتتتتار الفعلي   يزا   .استشتتتتتتتاف  بدرجة تماضل نلل ستتتتتتتال  نوو 

 .منخفضا
 

 ا سلحة البيولوجية (3)
ر على جهتتاز عُ  (2014)في واحتتدا من الهجمتتات على معلتتل لتنظي  التتدولتتة في ادلتت    ت

سمبيوتر يحتو  على ملفات تشتر  سيفية تجهيز واستتعما  ا ستلحة البيولوجية وسيفية 
  :لكن   تزا  التحديات العملية التي يواجهها سبيرا أيضا .التعامل اآلمن أضناء تحضيرها

وعلى الرغ  من تكرار التننظي  تأسيد رغبت  في امتالك ا سلحة البيولوجيةع ف ن  يواج  
18تحديات عملية سبيرا من أهمها

:  
 .افتلاره للخبراء والتكنولوجيا المرلوبة في المنرلة التي تحت سيررت  (1
ف تا فكر في تهري  المواد إلنشاء مختبر جارج منرلة سيررتها فسيل  أمام  عائق  (2

 .الحج  الكبير المرلوب للمختبر والبنية التحتية الالزمة ل 
دات في ستتوريا والعراق مستتتوى الجودا وا مان الالزا   توفر شتتبكة الكهرباء والمول (3

 .لتش يل ال الجات والحالنات المرلوبة لتجهيز العوامل البيولوجية

                                 
18 Hummel, Stephen (2016, January) THE ISLAMIC STATE AND WMD: ASSESSING THE FUTURE THREAT, The 
Combating Terrorism Center CTC. 

https://ctc.usma.edu/posts/the-islamic-state-and-wmd-assessing-the-future-threat
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سما ُطر  ه ا )حتى لو فكر التنظي  في تهري  مواب بالمرد البيولوجي الى أوروبا  (4
وتتتتتتتتاب في ع فلن يكون مجتدياع فالم(2014ا حتما  ابان أزمة اإليبو  في غرب افريليتا 

المستتويات المنخفضتة   يكون معدياع بينما في المستتويات المتلدمة التي تم ل جرورا 
و  يبدو أن لدى التنظي   درا على  .معدية يكون أس ر مرلتتتتا ولتتتتعفا ويستتتتهل استشتتتتاف 

تنفي  استتتراتيجية ستترية لنلل العدوىع جوتتو تتا وأن شتتبكات المرا بة البيولوجية تعمل 
التعامل مع هجوا الجمرا )و د أضبتت التجربة  .لوطنية واإل ليميةبفعالية على الحدود ا

 تتتدرا عتتتاليتتة  (2014ع واحتواء اإليبو  في الو يتتتات المتحتتتدا عتتتاا 2001الخبي تتتة عتتتاا 
للتتدابير الربيتة ال ربيتة ممتا يجعتل تهتديتد الستتتتتتتتال  البيولوجي لتنظي  التدولتة محتدودا 

 .لل اية
  

 
 
 
 

https://ctc.usma.edu/v2/wp-content/uploads/2016/01/Slide1.png
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 ا سلحة الكيميائية (4)
التلارير اإلعالمية التي أشتتارت الى استتتخداا تنظي  الدولة عامل الخرد  ت بت أن نفر 

 .العامل   يزا  في حالت  الخااع ول  ُينتت  اآلضار الجماعية المشابهة لبرنام  تديره الدولة
ر على ا  تل برنتامجتا  تتتتتتتت يرا ليستتتتتتتلحة "وضمتة د ئتل تشتتتتتتتتير الى أن تنظي  التدولتة  طو 

يكون  د  تتتنع عامال منخفا الجودا أو حوتتتل على أستتتلحة سيميائية الكيميائيةع وربما 
لت موتتتتتتتتادر اعالمية  ".حكومية غير معلنة أو مهجورا (ستتتتتتتتورية)من مخزونات  و د وضو

مختلفتة امكتانيتة أن تكون ا ستتتتتتتتلحتة الكيميتائيتة المستتتتتتتتتختدمتة مستتتتتتتتتمتدا من مواد في 
 .مخزونات سورية غير معلنة

ن تنظي  الدولة  د يستتتتتتتتفيد من مجندين على دراية ومما ي ير المخاوع ما يحتمل من أ
ففي  .ببرام  ا ستتتتتتلحة الكيميائية التي سانت تديرها الدولة ستتتتتتابًلا في العراق وستتتتتتوريا

ع  تلت غارا جوية شتتتتنها التحال  أبو مالكع وهو مهندم في مجا  ا ستتتتلحة 2015يناير 
ن الكيميتائي  بل الكيميتائيتة من تنظي  التدولتة ستان  تد عمتل في برنتام   تتتتتتتتداا حستتتتتتتتي

وطبلتا للليتادا  .2005انضتتتتتتتتمتامت  الى الجمتاعتة الستتتتتتتتتابلتة لظهور تنظي  التدولتة في عتاا 
تدريب  وجبرت  الستتتتتتتتابلة وفرت للمجموعة اإلرهابية جبرا في "المرسزية ا مريكيةع ف ن 

ع وُيتو ع أن ياد   تل  الى تدهور الشتبكة اإلرهابية "الستعي الى امتالك أستلحة سيميائية
 .وتلويضهاع وتلليل  درا تنظي  الدولة على انتاج واستخداا أسلحة سيميائية ما تا

ينوتتتة الكابتن ستتتتيفن هامل الدو  ال ربية بأن تشتتتعر بالللق من أن المجموعة أو ا فراد 
سما حدش  .ال ين يتوتتتتتتتترفون بالنيابة عن المجموعة ستتتتتتتتيحاولون نشتتتتتتتتر جهاز غاز ستتتتتتتتاا

ع و د (1995مارم  20)ين فى مترو طوسيو وأطللت طائفة أوا شتتتتتتتتينريكيو غاز الستتتتتتتتار
تروير جهاز لنشتتر ستتيانيد الهيدروجين وال ازات  -ستتبتمبر 11 بل -حاو  تنظي  اللاعدا 

ووفلا للوتتتحفي رون ستتتوستتتكيندع جرط نشتتتراء اللاعدا في الستتتعودية  .الستتتامة ا جرى
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من  ستتتتتتتتتختتداا جهتتاز ال تتاز الستتتتتتتتتاا في مترو أنفتتاق متتدينتتة نيويوركع لكن أي 2003عتتاا 
ويمكن لتنظي  الدولة أن يحاسي ه ه الماامرا؛ نظرا لبستتتتتتتتاطة  .الظواهر  أو   التنفي 

 .التومي  والسهولة النسبية للحوو  على بعا المواد الكيميائية
طبيعة المواد  :برغ  تلك تبلى العديد من الليود أماا تروير ا ستتتلحة الكيميائيةع وأهمها

والستتتتتارين ومرسباتها ات أنها متلسلة لل اية وتترل  الكيميائية م ل ستتتتتيانيد الهيدروجين 
وتلك الربيعة تجعل التخزين طويل ا مد والنلل الى  .تخزيًنا في بيلات عالية التحك 

مستتتافات طويلة أمًرا  تتتعًبا جًدا دون وجود الحاويات المناستتتبة والبيلة المالئمةع فعندما 
لستتدادات المراطية والحاوية تاتهاع تولتتع في حاويةع تبدأ عملية التلسل على الفور في ا

 -الجهاز تروير على عزم  حا  في– التنظي  يجبر ما وهو .مما يجعل التسرب   مفر من 
 أو تجنيد الى يحتاج بدوره وه ا المخرطع الهجوا مو ع من باللرب جهازا يبني أن الى

19ست سهلةلي مهمة وهي ال ربع في الكيميائيين من عمالء زراعة
. 

 

 هاد فائق التلنيةالج (5)
مختبرات  (ا2014)أنشتتتتتأ تنظي  الدولة عل  استتتتتتيالئ  على مناطق في العراق وستتتتتوريا 

ليستلحة حستبما تكشت  ستبع ور ات داجلية حوتلت عليها  تحيفة د  تستايت ا لمانية 
ع و  تزا  المشتاريع 20وتوضق مشتاريع التستلة التي سان يعمل عليها مهندستو تنظي  الدولة

التي سان التنظي  يترلع  "بدلة التبريد ال اتي"ليل اليها بعيدا المنا ع م ل التي يشتتتتير الد
لتكون بم ابة حماية لتتتتتد  -الى ترويرهاع وتهدع الى استتتتتتتيعاب حرارا الجستتتتتت  المشتتتتتتع

                                 
19 Hummel, Stephen (2016, January) THE ISLAMIC STATE AND WMD: ASSESSING THE FUTURE THREAT, The 
Combating Terrorism Center CTC. 
20 Musharbash, Yassin (2016 December), The High-Tech Jihad, Zeit Online. 

https://ctc.usma.edu/posts/the-islamic-state-and-wmd-assessing-the-future-threat
http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-12/islamic-state-warfare-robots-weapons
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الهجمات الموجهة التي تشتتتتتتتنها الرائرات بدون طيار والتي  تلت عدًدا سبيرا من  يادات 
يمكن التو ل الى شيء من ه ا اللبيلع لكن حتى اآلن  من الناحية الفنيةع .تنظي  الدولة

س لك ع ر على م سرا أجرى في  .ل  يشتتتتتتتتاهد أحد ملاتلي داعم يرتد  م ل ه ه البدلة
مرا حتى  30ع وُحدَِّضت حوالي 2014أنشتتتلت أو  مرا في ديستتتمبر )منب ع شتتتما  ستتتورياع 

لدولة بوفرا ماليةع ويستتتتريع ما يعني أنها تعود للفترا التي سان يتمتع فيها ا (2015مايو 
  .أن يعمل بال عائق

 هي جريرا تهديدا تم ل -بحستتتتتتبها–من المشتتتتتتاريع التي سشتتتتتتفت عنها الوتتتتتتحيفة والتي 
 عالوا .جو-أرد  تتتتتتتتواري  الى جراد طراز من أرد-أرد  تتتتتتتتواري  تحويل محاو ت

مع لفعل ويستخدمها داعبا تعمل الور ة في المو وفة ا جتراعات بعا ف ن تلكع على
ووفلا للور ةع فلد جوتص مهندستو داعم الك ير من  ".حست  تأسيدا الوتحيفة ا لمانية

الرتتا تة للتحك  عن بعتتد في أنظمتتة ا ستتتتتتتتلحتتةع ويتبتتاهى المخترعون في التنظي  بتأنه  
التحك  والمرا بتتة المتتدعومتة بتالكتتاميرا لحلتتل أل تتاا ستامتلع بمتتا في تلتك "أتلنوا عمليتتات 

وه  يزعمون أن ه ا النظاا يمكن انتاج   ".فة فردية عن بعدامكانية تفجير سل عبوا ناس
لكن حتى اآلنع ل  تظهر في تلارير وسائل اإلعالا أو في نشرات  .دو را فلط 175بتكلفة 

اللوات المشارسة في المعرسة لد داعم أ  و   له ه اآلليةع لكن المتمردين السوريين 
هو رجتتل اتوتتتتتتتتتا  ستتتتتتتتور  يعمتتل مع وهو متتا ياستتده أبو الريتت ع و .يعرفون تلتتك جيتتدا

يلوا تنظي  التتدولتتة " :المتمردين في ا ردنع وهتت ا بتتالربع لير استتتتتتتتمتت  الحليليع  تتائال
أحيانا ب طالق أجهزا متفجرا أسبر بواستتتتتترة جهاز التحك  عن بعدع و د تمكنا من رؤيتها 

 ".بأنفسنا
و فت في الم سرا على أن مهندسي التنظي  تمكنوا بالفعل من انتاج أداا لحفر ا نفاقع 

 .على جبهة المو تتتتل تظهر آلة الحفر 2016أسودت تلك  تتتتورا التلرت أواجر  ".تحدٍ "بأن  
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ففي النهايةع أنشأ داعم شبكة  .ومن شب  الماسد أن تكون استخدمت في بعا الحا ت
واسعة من ا نفاق تسمة لملاتلي  بالظهور بشكل غير متو ع وأحيانا وراء جروع  وات 

 .وهي ا سالي  التي يلجأ اليها التنظي  إلبراء تلدا التحال التحال ع 
ع وهي منظمة ترستتتل (CAR)يلو  جيمر بيفانع مدير مرسز بحوش التستتتلة في النزاعات 

بتاح ين ميتدانيين بتانتظتاا الى منتاطق النزاع بتدع  سال من ا تحتاد ا وروبي والحكومتة 
محتويات وضيلة البحث والتروير في من الوتتتتتتتتع  التأسد مما اتا سانت جميع " :ا لمانية

ة أا طموحة لكن الوضيلة تتضتتتتمن بالتأسيد اشتتتتارا الى عدد من التلنيات  .داعم تشتتتت يلي 
التي وضق مرسز بحوش التستتتتتتتتلة في النزاعات مرارا وتكرارا استتتتتتتتتخدامها من  بل  وات 

 ".داعمع بما في تلك في الفلوجة والرماد  وتكريت و حًلا في المو ل
 

 ة تنظي  اللاعداتجرب (6)
ستتتتتتعت ماستتتتتتستتتتتتات الفكر ال ربية من  ما  بل  تتتتتتعود تنظي  الدولة لتفكيك ه ا التهديد 

و د تودوى له ه المهمة نخبة من الخبراء المخضرمينع م ل رول   .واستشراع مستلبلة
عاما  ضتتتتتتتاها في أرو ة ا ستتتتتتتتخباراتع  12ال   يتمتع بخبرا تزيد عن  21 رستتتتتتتن-موات

 11ستتتتتتتتتخبارات المرسزية أو وزارا الرا ة ا مريكيةع وبعد هجمات ستتتتتتتتواء في وسالة ا 
ستتتتتتتتبتمبرع  اد جهود الحكومة ا مريكية لتحديد ما اتا سان تنظي  اللاعدا يمتلك  درات 
لشتتن هجمات باستتتخداا أستتلحة الدمار الشتتامل ومنع هجوا ارهابى نووى على الو يات 

  .المتحدا

                                 
21 Mowatt-Larssen, Rolf (2010, January) Al Qaeda Weapons of Mass Destruction Threat: Hype or Reality? , Belfer 
Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School.  

https://www.belfercenter.org/publication/al-qaeda-weapons-mass-destruction-threat-hype-or-reality
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دا  سلحة الدمار الشامل وأعد جدوً  زمنًيا مفواًل تتبع الباحث مل  امتالك تنظي  اللاع
ع 2010للعلوا والشتتتتاون الدولية في سلية هارفرد سينيد  باسورا عاا  "بيلفر"نشتتتتره مرسز 

وحتى اللبا على اللائد العستتتكر   1988ير تتتد الفترا ما بين تأستتتير اللاعدا في عاا 
تنظي  اللاعدا رلتتوان عوتتاا الستتابق للجماعة اإلستتالمية في جنوب شتترق آستتيا التابعة ل

 .2003أغسرر  13في  (الحنبلي)الدين 
البريراني للعراقع أسد تلرير نشتتتتتتتتره -وبعد مرور أس ر من عامين على ا حتال  ا مريكي

معهتد هتدستتتتتتتتون أنت  ل  يع ر على أ  دليتل ي بتت وجود هت ه ا ستتتتتتتتلحتة على ا رالتتتتتتتي 
د تعاون تشتتتتت يلي  بين نظاا  تتتتتداا العرا يةع سما ل  ُيعَ ر على أ  دليل حليلي على وجو

عالوا على تلكع نفى  .وأ  جماعات ارهابية استتتتتالمية في نراق أستتتتتلحة الدمار الشتتتتتامل
وجود أ  د ئل حليلية على أن  اعدا  22التلرير ال   أعده الباحث اإلستتتترائيلي روفن باز

  .الجهاد تنو  استخداا أسلحة الدمار الشامل في المستلبل اللري 
ر ًدا تاريخًيا للهجمات التي  (2016نوفمبر  30آجر تحديث ) 23برت جونستونسما أعد رو

استتتتتتتتتختدمتت فيهتا ا ستتتتتتتتلحتة الكيميتائيتة أو البيولوجيتةع يستتتتتتتتتعرد الحتا ت المعروفتة 
 .1900 ستتتخداا ا ستتلحة الكيميائية أو البيولوجية وفق ترتي  زمني عكستتيع من  عاا 

التاري  ا  أنها سانت عموما تات فعالية  تحيةل أن هناك بعا الهجمات التي ستبلت ه ا 
مع الولع في ا عتبار أن بعا الحوادش مولع نزاعع وعدد اإل ابات في  .محدودا جدا

  .بعا الحا ت غير ماسد

                                 
22 Paz, Reuven (2005, September 12) Global Jihad and WMD: Between Martyrdom and Mass Destruction , Hudson 
Institute.  
23 Johnston, Robert (2016, November 30), Summary of historical attacks using chemical or biological weapons, 
Johnston's archive. 

https://www.hudson.org/research/9798-global-jihad-and-wmd-between-martyrdom-and-mass-destructionm
http://www.johnstonsarchive.net/terrorism/chembioattacks.html
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داا ه ا النوع من ا ستتلحة في الحربع استتتخ :الر تتدو د شتتملت الحوادش التي تضتتمنها 
واستتتتتتتتتخدامها من  بل الجماعات المستتتتتتتتلحة في الهجمات التي أو عت أعدادا سبيرا من 
اإل تتتتاباتع والحوادش ا جرى التي تتضتتتتمن الحوادش اإلجرامية والتستتتتريبات الكيميائية 

  .العرلية بسب  أهميتها
 ضر التدمير  الواستتتع ا توتتتر باستتتتعراد مالبستتتات ه ه الحوادش ونتائجها؛ يتضتتتة أن ا

حوتتتتتتتتًرا على الهجمات التي شتتتتتتتتنتها جيوش الدو ع أما تلك التي شتتتتتتتتنتها المنظمات غير 
فكان أضرها التدمير   (معظمها منستتتوب لتنظي  الدولة أو مليشتتتيات استتتالمية)الحكومية 

محتتدوداع ولتتتتتتتتحتتايتتاهتتا   يتجتتاوزون عتتدا أفرادع وهو متتا يرجة أنهتتا ستتانتتت امتتا إلحراز 
ات تكتيكية أو لفك حوار مفرود على اللوات أو لتشتيت ا نتباه ال ع ول  يول انتوار

 .الى استخدامها الى مستوى التدمير الشامل ال   يليق بم ل ه ه ا سلحة المدمرا
 هل ستستخدا الجماعات الجهادية أسلحة الدمار الشاملر :ضانيا

حة يشتكل تهديدا أمنيا جريراع رغ  سون امتالك الجماعات الجهادية له ا النوع من ا ستل
يستتبعد أن تلجأ ه ه  24ا  أن تحيل جاستون دوزيي  ال   نشتره جلوبا  ريستك انستايتر

الجماعات الى استتتخداا ه ه ا ستتلحة ولو امتلكتها  ن استتتعمال    يتوافق مع مبرراتها 
البريرانيع  ورغ  أن اللائد الستابق لوحدا ا ستلحة الكيماوية التابعة للجيم .و   دراتها

هاميم د  بريتون جوردونع ياسد أن تنظي  الدولة سيمتلك حتما أسلحة الدمار الشامل 
مستتتتتتتلبالع يبلى استتتتتتتبعاد الخبراء أن تستتتتتتتخدا الجماعات اإلرهابية ه ه ا ستتتتتتلحة غير 

 :وتلك لعدد من العوامل .التلليدية والتحديات المختلفة التي ستواجهها جديرا بالنظر
 :كلفة وانخفاد العائدارتفاع الت .1

                                 
24 Dozier, Jason (2016, March 9), Will terrorists really use WMDs?, Global Risk Insights. 

http://www.johnstonsarchive.net/terrorism/chembioattacks.html
http://www.johnstonsarchive.net/terrorism/chembioattacks.html
http://globalriskinsights.com/2016/03/will-terrorists-really-use-wmds/
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ع وبتالتتالي يمكن تليي  جيتاراتهتا في "نموتج الفتاعتل العلالني"تتبع الجمتاعتات اإلرهتابيتة 
25الفائدا المشتتتتتتتتار الي  آنًفا /لتتتتتتتتوء تحليل التكلفة 

وتتم ل التكلفة في  يمة الستتتتتتتتال   .
سما أن التجارب  .المستتتتتخدا وضمن الهجوا المخرط ل  وجستتتتارا مجموعة من ا عضتتتتاء

بلة تشير الى أن الهجمات باستخداا أسلحة الدمار الشامل تترل  است مارات هائلة السا
من دون أ  لتتتتتمانة للنجا ع م ل هجوا طائفة أوا شتتتتتينريكيو التي سانت تتمتع بتمويل 

مليون ومليار دو رع  300ع وتمتلك ما بين 26وتنستتتتتتتتيق جيدين و درا  فتة على اإل ناع
 لكن .الخبراء العلماء من عدد بينه  من عضتتتتوع أل  60 – 10وتضتتتت  في  تتتتفوفها حوالي 

 عدا فشتتتلت أنها ا  وتلنيةع ومالية فكرية موتتتادر من الرائفة تلك تمتلك  مما الرغ  على
 هجومها فشتتتتتتتتل تلكع على وعالوا .1995 عاا  بل البيولوجية العوامل نشتتتتتتتتر في مرات

لتتحية في حين  12ل ع وأستتفر فلط عن ايوتتا آلية لتتع  بستتب  الستتارين غاز باستتتخداا
 .سان من المفترد أن يزهق أروا  اآل ع

 علبات تلنية .2
 :يحتاج اطالق ه ه النوعية من ا سلحة الى ضالضة مراحل

وهو ما يترل  الت ل  على التدابير ا منية  :الحوتتو  على العوامل المرلوبة للتوتتنيع .1
 تتتادرا على ا تحتتتاا لبنوك الجراضي  أو مختبرات البحوشع ض  التنستتتتتتتتيق الجيتتتد لتكون 

المعمل ونلل العامل دون تعريا أفرادها للخررع ض  الحوتتو  على الكمية المرلوبة وهو 
من )وفيما يبدو ستتتتتتتهال الحوتتتتتتتو  على العوامل الكيميلاية واإلشتتتتتتتعاعية  .التحد  ا سبر

المبيدات الحشتتتتتتتترية أو معدات تجهيز ا غ ية أو من ا جهزا الربية أو غيرها من المواد 
ع ا  أن الوتتتعوبات اللوجيستتتتية وا  توتتتادية   تزا   ائمة حيث يتكل  (حة تجار المتا

                                 
25 cost benefit analysis (CBA), Business dictionary. 
26 Ito, Masami (2015. March 13), Cult attraction: Aum Shinrikyo’s power of persuasion, The Japan Times. 

http://www.businessdictionary.com/definition/cost-benefit-analysis-CBA.html
http://www.businessdictionary.com/definition/cost-benefit-analysis-CBA.html
https://www.japantimes.co.jp/news/2015/03/14/national/history/cult-attraction-aum-shinrikyos-power-persuasion/#.WhH57bBpFLM
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ماليين دو رع ويتكل  انشاء محرة انتاج  10الى  5تدشين منشأا إلنتاج الخرد  ما بين 
مليون دو ر؛ وهو ما يخفا بشتتتتتكل سبير عدد الجماعات اإلرهابية التي  د  20الستتتتتارين 

 .يةتحول على ا سلحة الكيميائ
حيث تفتلد الجماعات الجهادية البيانات الالزمة لإلنتاجع فما  :عملية انتاج الستتتتتتتتال  .2

ينتشتتتر على ا نترنت من معلومات هو لتتتليل الفائدا والليمةع فاإلجراءات الالزمة عالية 
تونيع عامل بيولوجي الى العمل تحت درجة حرارا يحتاج  :التلنيةع وعلى سبيل الم ا 

 تتتارمة لضتتتمان استتتتلرار العامل واللدرا على  بشتتتروعد ة شتتتديدا ووحمولتتتة محددا ب
وجرأ واحد فلط سفيل بفشتتتتتتتتل العامل البيولوجيع وهي التلنية العالية  .التنبا بتفاعالت 

التي   يمكن الحوتتتتتتتتو  عليهتتتا دون تتتتدريتتت  د يق في عل  ا حيتتتاء التتتد يلتتتة أو عل  
حيث يج  انتاج ه ه العوامل سما أن عملية التوتتتتتتتنيع ليستتتتتتتت نهاية المراعع  .ا مراد

وأجيراع ف ن التالع  به ه العوامل مميت  .بكمية سافية لضتتتتتتتتمان أن يكون الهجوا فتاسا
ا ويمكن تسترب العامل البوولوجي بستلولة جال  مرحلة اإلنتاجع في حون أن العامل  .أيضتً

مشتتتتتتتتعتة سمتتا أن سميتتة ستتافيتتة من المواد ال .الکوموتتائي جرور لل تتاثتتة أضنتتاء عملوتتة التلرور
 .الالزمة لللنبلة الل را يمكن أن تسب  الموت الفور  جراء التسم  اإلشعاعي

وبينما وهي أ ع  مراحل التخريط للهجوا الناجةع   :تو يل السال  لتنفي  الهجوا .3
يسهل تسلي  العوامل اإلشعاعيةع ا  أنها تتسب  في ا ابات جماعية أ ل  ن الجسيمات 

وفي ه ا الوددع اتا سانت المجموعة تخرط  .نرلة المستهدفةالمشعة   تنتشر جارج الم
لشتن هجوا واستع النراق ف نها ستتكون بحاجة الى سمية لتخمة من المواد المشتعةع وهو 

وبالنسبة للعنا ر البيولوجية والكيميائيةع   تزا  العلبة  .ما يجعل استشافها سهاًل نسبًيا
إلرهابية تريد الهجوا عبر الهواء الرلقع فال ف تا سانت المجموعة ا .الرئيستتتتتتتتية هي البيلة

 .بد من اعتبار حالة ا ر تتتتتتتتاد الجوية وفعالية العوامل المستتتتتتتتتخدمة تحت ه ه الظروع
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٪ من  لن توتتتتتل الى 90على ستتتتتبيل الم ا ع اتا تشتتتتتتت العامل الكيميائي في الخارجع ف ن 
 .الهدع

اإلرهابية أستتلحة الدمار أن تستتتخدا الجماعات دوزيي  بستتب  سل ه ه العواملع يستتتبعد 
الفائداع يتضتتتة أن المجموعات الجهادية لن تلجأ  /واستتتتنادا الى تحليل التكلفة  .الشتتتامل

 .الى هت ا النوع من الهجمتات ا  اتا ستانتت الفوائتد المحتملتة من المرجة أن تكون عتاليتة
ونظًرا لتعليد عمليتي التروير والتستتتتتتتتلي ع على حد ستتتتتتتتواءع   يرجة أن تحوتتتتتتتتل ه ه 

 .الجماعات على العوامل البيولوجية والكيميائية وتنجة في انتاجها وتسليمها
مع دوزيي  في أن الشعور بالخرر النوو  تجاه الجماعات اإلرهابية  27زشيتفق ساا سيت

هو شتتتتتتتتعور مبتالف فيت ع ا  أن عتددا من العوامتل تجعتل الخوع عتامتا وشتتتتتتتتامال في البيلة 
ة في أوروبا وزيادا تدفلات الالجلين من مناطق توتتتتاعد الهجمات المستتتتلح :ال ربية م ل

ر  نيران الرع  ع فضال عن ا ستخداا الهوليود  28الوراع وتوريحات السياسيين مسع 
 .لمادا أسلحة الدمار الشامل بك را بدءا من الدستور سترينجلوع الى المنتلمون

 

 تحليل السيناريوهات المرروحة :المحور ال الث
 سر ة سال  نوو  (1)
وتع  لل اية على اإلرهابيين حيازا ونلل ا ستلحة النووية دون الكشت  عنها وتو يفهاع ي

وتلك أن  يتعين عليه  ا تحاا منشتتتلت حراستتتة مشتتتدداع يحتمل أن تكون في روستتتيا أو 
تاج ها ء وبعد تأمين ا ستتتتتلحةع ستتتتتيح .الو يات المتحداع وستتتتتر ة أستتتتتلحة تزن أطنانا

                                 
27 Seitz, Sam (2016, Aug. 26), Why WMD Terrorism Isn’t as Scary as it Seems, Global Intelligence Trust. 
28 Mirkinson, Jack (2015, Sep. 9), The media will never quit warmongering: How a refugee crisis became another 
excuse for militarism, Salon.  

https://politicstheorypractice.wordpress.com/2016/08/26/why-wmd-terrorism-isnt-as-scary-as-it-seems/
https://www.salon.com/2015/09/09/the_media_will_never_quit_warmongering_how_a_refugee_crisis_became_another_excuse_for_militarism/
https://www.salon.com/2015/09/09/the_media_will_never_quit_warmongering_how_a_refugee_crisis_became_another_excuse_for_militarism/
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اإلرهابيون الى الفرار بينما تتابعه   وات النخبةع وعلى افتراد أنه  استتتتتتتتتراعوا الفرارع 
ف نه  ستتتتتتتتيحتاجون بعد تلك الى فنيين تو  مهارات عالية لتجميع الجهاز النوو ع حيث 
أن ا ستتتتتتتتلحتتة النوويتتة الموجودا في المختتازن تلستتتتتتتت  دائمتتا الى أجزاءهتتا المكونتتة لمنع 

ر الموتتر  ب ع وستتيتعين عليه  أن يفعلوا تلك في الو ت ال   تستتعى في  ا ستتتخداا غي
أ وى شتتتبكات ا ستتتتخبارات تمويال في العال    تنا تتته ع ومن ض  ستتتيحتاجون الى نلل 

  .الجهاز النوو  الى مدينة رئيسية دون الكش  عن 
جرر  ووفلتتا لجون مولرع وهو جبير في اإلرهتتاب النوو  في جتتامعتتة و يتتة أوهتتايوع فتت ن

 .و وع هجوا ارهابي نوو  ناجة هو أ ل من واحد من سل ضالضة مليارات
 

 بناء جهاز نوو  جاا (2)
أن ه ا الستتتتتيناريو أ ل ترجيحا من ستتتتتر ة الستتتتتالا النوو ؛ نظرا  ن انتاج  29يرى ستتتتتيتز

ستتتيحتاج اإلرهابيون الى مخررات شتتتديدا الد ة  :ا ستتتلحة النووية مهمة معلدا لل اية
ل سيفيتتة بنتتاء جهتتاز نوو ع وامكتتانيتتة الحوتتتتتتتتو  على اليورانيوا أو تولتتتتتتتتة بتتالتفوتتتتتتتتيتت

البلوتونيوا العتتالي التخوتتتتتتتتيتت ع بتتاإللتتتتتتتتتافتتة الى مو ع آمن ومجهز تجهيزا جيتتدا لبنتاء 
وسما يشتتتتير مولرع ف ن احتما ت تلبية سل ه ه الشتتتتروع منخفضتتتتة جداع عالوا  .الستتتتال 

اليورانيوا عالي التخوي ع  -لمألوفةعلى أن الحاجة الى الك ير من المواد المعلدا وغير ا
ستت ير الشتكوك بين محللي ا ستتخباراتع مما  -والمعدات الوتناعية ال ليلةع وما الى تلك
وحتى لو غتتابتتت ستتل هتت ه اللرائن عن وستتا ت  .يزيتتد من فرا سشتتتتتتتت  العمليتتة برمتهتتا

                                 
29 Seitz, Sam (2016, Aug. 26), Why WMD Terrorism Isn’t as Scary as it Seems, Global Intelligence Trust. 

https://politicstheorypractice.wordpress.com/2016/08/26/why-wmd-terrorism-isnt-as-scary-as-it-seems/
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لمواد ا ستخباراتع   يستبعد أن يلوا أحد ا شخاا ال ين سيشارسون في توفير ه ه ا
 .باإلبالغ عن الشبكة اإلرهابيةع اما من أجل الربة أو بسب  دوافع أجال ية

 

 الحوو  على سال  نوو  من الدو  المار ة (3)
ويلوا افتراد ه ا السيناريو على أن تكون الجماعات مجرد أ نعة وأدوات لدولة مار ة 

بهجوا نوو  الى يتتدفعهتتا الخوع من تبعتتات أن تلوا  (ايران وسوريتتا الشتتتتتتتتمتتاليتتة :م تتل)
30تمريره لشتتتتتتبكة ارهابية  ستتتتتتتهداع ا عداء مع انكار المستتتتتتاولية

لكن ه ا الستتتتتتيناريو  .
ن  :مستبعد أيًضا بلدر سابليم  لسببين رئيسييم

أن  وسمتا يلو  جون ميرشتتتتتتتتيمرع   يمكن لهت ه الدو  لتتتتتتتتمتان ستتتتتتتتلوك المنظمات  :ا و 
  .اإلرهابية والتزامها بأهداع الدولة الراعية

العوا   الوجيمة التي تعانيها الدولة الراعية في حا  استشاع أنها المودرع وهي  :يال ان
وبحستتتت  دراستتتتة شتتتتاملة  .تتراو  بين العلوبات ا  توتتتتادية الشتتتتاملة والضتتتتربة النووية

أجراها سير ليبر وداريل برم ف ن من شتتتتب  الماسد أن تستتتتتريع الو يات المتحدا معرفة 
وبالتالي ف ن الدو  المار ة    .ن جال  تعل  النظائرموتتتتتتتتدر انتاج الستتتتتتتتال  النوو  م

تستتتتتفيد من توفير ا ستتتتلحة النووية للشتتتتبكات اإلرهابية؛  ن  أ تتتتابع اإلدانة ستتتترعان ما 
ستتج  اليها على الفورع وهو ما يلضي على الميزا الوحيدا التي ينرو  عليها استخداا 

 .اللدرا على اإلنكار :الجماعات اإلرهابية لشن م ل ه ه الهجمات بالوسالة
 
 

                                 
30 Bolton, John (2003, Dec. 2), Nuclear Weapons and Rogue States: Challenge and Response , US Department of 
State.  

https://2001-2009.state.gov/t/us/rm/26786.htm
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 استخداا اللنبلة الل را (4)
ليستتتتتتت الرؤوم الحربية النووية هي الرريلة الوحيدا التي يمكن استتتتتتتخدامها إلحداش 

ع " نبلة   را"ا ابات بالمواد المشعةع حيث يمكن أن تستخدا الجماعات اإلرهابية أيضا 
حيث   توجد حاجة لتروير وهو ستال  يستب  المرد والمعانااع وتوتنيع  أستهل بك يرع 

سا ما ستتتتجتاج   .آليات تفجير معلدا تستتتتخدا إلطالق ستتتلستتتلة من ردود الفعل النووية
الجماعات اإلرهابية ببستتتتتتتتاطة هو الحوتتتتتتتتو  على  نبلة تلليدية سبيراع وتعبلتها بالمواد 

ا هو لكن في حين أن انتاج اللنابل الل ر .المشعة لتوزيع الجزيلات المشعة أضناء ا نفجار
أبسط بالتأسيد من الرؤوم الحربية النوويةع ف ن  يترل  الحوو  على مواد مشعةع مما 

  .يعرد الجماعات اإلرهابية للعديد من المشاسل تاتها المرتبرة بتونيع  نبلة نووية
المستتتتتتتتحوق المشتتتتتتتع  :ست لتك فت ن اللنتابتل اللت را أ تل فتكتا بك ير من ا ستتتتتتتتلحتة النوويتة

أسوأ  /من المرجة أن ينتشر فلط لمساحة   يرا في أحسن المستخدا إلحداش الضرر 
وبالتالي ف ن التأضيرات المحدودا لللنابل الل را تجعل تكاليفها عالية والمخاطر  .ا حوا 

العائد ال   يعتمد  /ه ا يعيدنا مرا أجرى الى حستتتتتتاب التكلفة  .المرتبرة بتوتتتتتتنيعها أسبر
ولن ياد  الهجوا الى مكاستتتتتتتت  سبيراع ف ن  علي  ه ا البحثع ف تا سانت المخاطر عالية

 .اللجوء الى ه ا الخيار يوبة غير ُم رٍ 
فلير من المعلو  ببستتاطة أن يكون اإلرهابيون  ادرين على امتالك أستتلحة  :وباجتوتتار

ل اإلرهابيون مخاطرا  نووية  ادرا على احراز نتائ  مرتفعةع ومن غير المحتمل أن يتحمو
 .غير فعالة الى حد سبير هائلة لتفجير  نبلة   را

 
 



 
 

 

7201 ديسمبر  13  دراسات       23   

  

 استخداا ا سلحة الكيميائية (5)
لدى دراستتتتتتة مخاطر ا ستتتتتتلحة الكيميائية أو البيولوجية يبدو ا مر أ ل اضارا للللقع فمن 

ا تهديًدا جريًرا لستتتتتببين؛  -بحستتتتت  الباحث-غير المرجة  أن تشتتتتتكل ه ه ا ستتتتتلحة أيضتتتتتً
يجعل الحوو  على عوامل  وية مهمة  أنها محظورا بموج  اللانون الدوليع مما :ا و 

حتى الم ا   .أن    توجد أم لة تجريبية للهجمات الكيميائية الناجحة :وال اني . تتتتتتتتعبة
الهجوا الكيميائي ال   شتتتتنت   :ال   يستتتتتشتتتتهد ب  معظ  الباح ين في ه ا الستتتتياقع وهو

عدد  ؛ ل  يستتتفر ستتتوى عن1995على نراق واستتتع في طوسيو عاا  31طائفة أوا شتتتينريكيو
  . ليل من الضحايا

والمشتتتكلة لرئيستتتية المتعللة بالهجمات الكيميائية هي الوتتتعوبة الكبيرا للجمع بين شتتتدا 
الفتك في أوستتاع البشتتر وعدا تستترب العوامل المستتتخدمة  بل ا تتابة أعداد سبيرا من 

وبتتالتتتاليع من غير المرجة أن تكرم المنظمتتات اإلرهتتابيتتة الو تتت والموارد  .الضتتتتتتتتحتتايتتا
 .ر ا سلحة الكيميائية؛  نها ببساطة متللبة جدالتروي

 

 استخداا ا سلحة البيولوجية (6)
 .من غير المرجة أن تشتتتتتتتتن الجماعات اإلرهابية هجمات بيولوجية نظًرا ليستتتتتتتتباب تاتها
وببستتاطة   يوجد العديد من برام  ا ستتلحة البيولوجية؛  ن استتتخداا ه ه ا نواع من 

وبتتتالتتتتاليع فتتت ن عتتتدًدا  لياًل من ا فراد لتتتديه   .نون التتتدوليالنظ  محظور بموجتتت  اللتتتا
وبتدون الخبرا والبنيتة التحتية  .المعرفتة الالزمتة لهنتدستتتتتتتتة وانتتاج عوامتل حيويتة فعتالتة

                                 
31 Latson, Jennifer (2015, March 20), How a Religious Sect Rooted in Yoga Became a Terrorist Group, Time.  

http://time.com/3742241/tokyo-subway-attack-1995/
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المناسبةع من غير المرجة أن تمتلك الشبكات اإلرهابية المعرفة أو الوسائل إلنتاج عوامل 
  .بيولوجية لونع ا سلحة

النستتبة ليستتلحة الكيميائيةع ف ن ا ستتلحة البيولوجية لها ستتجل لتتعي  وسما هو الحا  ب
نشتتتتتتترت  " :وسما يولتتتتتتتة آ ن دوع .أيضتتتتتتتا عندما يتعلق ا مر ب لحاق ألتتتتتتترار جستتتتتتتيمة

وتستتتتتتتب   (1984)احداهما  في أوريجون  :الجماعات اإلرهابية أستتتتتتتلحة بيولوجية مرتين
ل المجموعة تاتها التي شتتنت شتتخوتتا  دون و وع وفياتع وال انية من  ب 751في ا تتابة 

وهكت اع حتى لو استتتتتتتتترتاع اإلرهتابيون تنفي   .هجوا طوسيو وستان النتيجتة أ تل فعتاليتة
هجوا بيولوجي  و  لتتتتتد المناطق الحضتتتتترية في أمريكا الشتتتتتمالية أو أوروباع فمن غير 
المرجة أن تكون اإل تتتتتتتتابات مرتفعةع سما أن المستتتتتتتتتشتتتتتتتتفيات المجهزا جيدا ووحدات 

روارئ ستتتتتتتتوع تكون  تتتتادرا على التخفي  من تتتتتأضير أو منع أستتتتتتتتوأ ا ستتتتتتتتتجتتتتابتتتتة لل
 .السيناريوهات

 

 طبيعة الخرر ووسائل المواجهة :المحور الرابع
ر (1)  طبيعة الخرر المتووو

التهتتديتتد الرئيستتتتتتتتى  منهتتا ل  تعتتد تشتتتتتتتتكلتت   وا عظمى "ترى الو يتتات المتحتتدا ترى أن 
ةع بل أ تتتتبحت الجماعات اإلرهابية تشتتتتكل ا ستتتتَ ليوا تهديًدا فورًيا للو يات المتحداع منافت

 .جا تتة اتا سانت تستتعى الى استتتخداا ا ستتلحة النووية والبيولوجية والكيميائية لتتدها
ل لكع ف ن منع انتشتتتار ه ه ا ستتتلحة الفتاسةع والحد من عدد ا ستتتلحة الموجودا بالفعلع 

دا على اليلظة والمهارا ويعتمد أمن الو يات المتح .يشكل أولوية عليا لإلدارا ا مريكية
ع بحست  الوتفحة "التي تحمي بها الحكومة ا مريكية مواطنيها لتد ه ا التهديد المروع
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المخوتتتتتتتتوتتتتتتتتة لتهديد أستتتتتتتتلحة الدمار الشتتتتتتتتامل على المو ع الرستتتتتتتتمي لوزارا الخارجية 
32ا مريكية

.   
ي ترى أن يتال ى ه ا المو   الرسمي مع آراء عدد من الباح ينع أم ا  أ نا جاريليك الت

وحتى  .داعم أضبت بالفعل أن  يشتتكل تهديدا أسبر من التليي  المبدئي ال    تتدر بشتتأن 
أوللك ال ين يشككون تماما في  درا تنظي  الدولة على استخداا أسلحة الدمار الشامل 

33في الختتارجع أو الهتتاا م تتل هتت ا الهجواع   يمكن أن يختتاطروا بكونه  مخرلين
وهتت ا  .

ا أمتاا تحت يرات أم تا  جوزي  فيرنر في معهتد متاسينز الرر  يفتة البتا  تد    :ب رحبتً
نكون ا  على ُبعد اجفاٍق استتتتتتتتخباراتي  واحد  بل و وع هجوا ارهابي سيميائي أو حتى 

  .بيولوجي تشن  داعم على ا رالي ال ربية
 سما أن التحديات المعلدا التي تواج  الجماعات الجهادية في استتتتتتخداا أستتتتتلحة الدمار
الشتتتتتتامل لشتتتتتتن هجمات واستتتتتتعة النراق لتتتتتتد ال رب ستتتتتتتدفعها الى ابتكار طرق ابداعية 

 . ستخداا ا سلحة التلليديةع وهو ما يشكل تهديًدا حليلًيا للمجتمع الدولي
التي منعتتت سال  ربي الحرب البتتاردا من  "غيتتاب الردع"ويزيتتد من المختتاوع مستتتتتتتتتألتتة 

الشتتامل لتتد بعضتتهما البعاع فحيث سان امكانية محو الستتكان باستتتخداا أستتلحة الدمار 
تنظي  الدولة يحيط نفستتتتتتتت  بالمدنيين فهو ُيلدر أن الهجوا علي  لن يكون باستتتتتتتتتخداا 

سما أن التنظي  وأم ال  من الجماعات الجهادية التي تشتتتتتجع الهجمات  .ستتتتتال  عشتتتتتوائي
المتباد   ا نتحارية سوسيلة إلنجاز مهمة الفرد في الحيااع  د   تخشى من حالة التدمير

کو  اًتا ثمکن لل رب ردع استتخداا داعم  ستلحة الدمار الشتامل اتا ل  يكن  .المضتمون
  .ب مكانه  تهديده بأ  شيء ت   ومة کانتلاار تلك هي المعضلة

                                 
32 Weapons of Mass Destruction Threat, (Archive, 2001-2009), U.S. Department of State.  
33 GARELLEK, ALANA (2016 MARCH), The ISIS WMD Threat, THE CIPHER BRIEF.  

https://2001-2009.state.gov/t/isn/wmd/
https://2001-2009.state.gov/t/isn/wmd/
https://www.thecipherbrief.com/the-isis-wmd-threat
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وبدون نموتج مناست  لمواجهة ه ا التهديدع تعتمد الدو  على لتوابط التوتدير الدولية 
وبما أن الجماعات  .الو ائية لو   الهجوا  بل حدوض  وانفات اللانون وغيرها من التدابير

تشكل تهديدا عالميا غير مسبوق من وجهة النظر ال ربيةع ف ن  34الجهادية العابرا للحدود
التعامل الم الي ال   يراه الخبراء هو أن تتولى المنظمات الدولية اللائمة التي أنشتتتتتتتلت 

ولتتتتتتتتعع م ل منظمة حظر ا ستتتتتتتتلحة لتنظي  مكونات أستتتتتتتتلحة الدمار الشتتتتتتتتامل مرا بة ال
 .الكيميائية أو الوسالة الدولية للرا ة ال رية

 

 تحليل المناطق المستهدفة  (2)
البريراني وستيبة  CBRNجوردونع الضتتتتابط الستتتتابق في فوج -يعتلد هاميم د  بريتون

CBRN  للتدجل السريع التابعة للناتوع أن روسيا وفرنسا هما ا س ر عرلة للتعرد لهجوا
  :CBRNشن  داعم باستخداا سال  سيميائي أو بيولوجي أو اشعاعي أو نوو  ي
روستتتيا؛  ن الجهاديين الشتتتيشتتتان ال ين يعتبرون روستتتيا عدًوا لدوًدا يلفون وراء جزء  -

 .سبير من تروير أسلحة الدمار الشامل لدى داعم
ا المتررفون وفرنستتا؛ بستتب   ربها من الشتترق ا وستتط والتهديدات ا جيرا التي أطلله -

  .داجل حدودها
بل يتو ع د   .تللقبيد أن تلك   يعني أن البلدان ا جرى   ينب ي  :بريرانيا وأمريكا -

أن تكون الو يتتات المتحتتدا وبريرتتانيتتا في مرتبتتة رفيعتتة على  تتائمتتة "جوردون -بريتون
 ".داعم

                                 
34 Alaya Allani,  Usama Butt,  Ahmed Driss,  Georges Fahmi,  Chehrazade Ben Hamida,  Lina Khatib,  Haydar El 
Khoei,  Mohammed Masbah,  Hamza Meddeb,  Marc Pierini,  Cheikh Mohammed Abdul Wahab Rafiki,  Yezid Sayigh,  
Lina Sinjab,  Wladimir Van Wilgenburg, (2015, Feb, 25), Cross-border Security Threats and Responses, Brookings.   

http://carnegie-mec.org/2015/02/26/cross-border-security-threats-and-responses-event-4746
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رى من نتباه لمنرلة أجنوحت الباح ة هانا هاجيالند اإلدارا ا مريكية با  :جنوب آسيا -
 :العال  تضتتتتتت  دولتين تمتلكان أستتتتتتلحة نووية وتعاني من اشتتتتتتكالية ارهابية جريراع هي

  .جنوب آسيا
 حيةل أن هناك تحليالت س يرا تتناو  منرلة جنوب آسيا وترسز على المخاطر النووية 

تهديدين أو مخاطر اإلرهابع لكن هناك عدد  ليل من الدراستات يستبر غور التداجل بين ال
ج رافية  2017و د ر د تحليل نشره مرسز ستيمسون في أواجر يناير  .في ه ه المنرلة

الموا ع عالية الخرورا والعن  من  بل الجهات الفاعلة غير الحكومية في دو  جنوب 
آسيا بموازاا برام  ا سلحة النووية المتلدمة في الهند وباسستانع جرج بوورا و فتها 

35ةهاجيالند بالمروع
. 

 
 

                                 
35 Haegeland, Hannah (2017, Jan 31), The Terrifying Geography of Nuclear and Radiological Insecurity in South Asia , 
The Stimson Center.  

https://www.stimson.org/content/terrifying-geography-nuclear-and-radiological-insecurity-south-asia
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 أسالي  المواجهة (3)
ل أن تكون التلييمات المتفائلة مخرلةر وبينما  :حين ُيرَر  ستتتتتتتتاا  من يستتتتتتتتتريع تحمف

يرستتتو النلاش على شتتتاط؛ الشتتتك؛ تتراجع فر تتتة التلييمات ا رجة في ادارا المشتتتهدع 
 .لوالة التدابير ا ست نائية ا ستبا ية

أفضتتتتتتتتتتل لمنع تنظي  التتتدولتتتة وغيره من ينظر الخبراء ال ربيون في سيفيتتتة بنتتتاء اطتتتار 
الجماعات الجهادية من تعزيز مستتتاعيها  متالك ستتتال  سيميائي أو بيولوجي أو اشتتتعاعي 

  .CBRNأو نوو  
في ه ا الستتتتتياقع تلو  ناتاشتتتتتا  ندرع المستتتتتتشتتتتتارا الستتتتتابلة لمستتتتتاعد نائ  وزير الدفاع 

تعاون بين ه ه المنظمات ان تعزيز ال" :ا مريكي لستياستة مكافحة أستلحة الدمار الشتامل
والمنظمات الدولية ا جرىع بما في تلك تلاستتتت  الخبرات والموارد وأفضتتتتل الممارستتتتاتع 

لكن آليات التعاون الرستتتتتتتمي غير موجودا على نراق  ...يمكن أن يخف  من حدا التهديد
"واسع

36
.  

 :ل لك ينوة الخبراء الحكومات ال ربية المساولة باتخات جروات استبا ية م ل
المزيد من الجهود ا ستتخباراتية للع ور على أستلحة الدمار الشتامل ومكوناتها ومنعها  (أ)

من الو وع في أيد  تنظي  الدولة أو منع ا ستلحة من م ادرا الشترق ا وستط والدجو  
 (.ناتو)الى أحد بلدان حل  شما  ا طلسي 

                                 
36 GARELLEK, ALANA (2016 MARCH), The ISIS WMD Threat, THE CIPHER BRIEF.  

https://www.thecipherbrief.com/the-isis-wmd-threat
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شتتتامل ه ه من الو وع تلع   وات العمليات الخا تتتة دورا في منع أستتتلحة الدمار ال (ب)
في أيتتتد  داعمع وفي توجيتتت  وتتتتدريتتت  التتتدو  المتحتتتالفتتتة لبنتتتاء اللتتتدرات التتتدفتتتاعيتتة 

 .الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية
عدا الستتتتتتتتما  ليفراد ال ين يم لون جرورا مرتفعة ولديه  جلفيات تلنية وعلمية  (ج)

ءا من ترستتتتتتانة تنظي  الدولة في مجا  أستتتتتتلحة الدمار الشتتتتتتامل بأن يجدوا أنفستتتتتته  جز
 .والجماعات الجهادية ا جرى

مرا بتتة ا فراد التت ين يشتتتتتتتتكلون جرورا عتتاليتتة ويعملون في منشتتتتتتتتتلت تمكنه  من  (د)
  .الو و  الى المواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية المحتملة في ال رب

التي تكون فيها  تشتتتتتتتتديد اللوائة واإلجراءات ا منية في ه ه المرافق المحلية (هتتتتتتتتتتتتتتتت)
 .المخاطر أعلى

مرا بتتة الجهتتاديين ال ربيين الم تتادرين والعتتائتدينع الت ين لتديه  جلفيتتة في مجتتا ت  (و)
37تتعلق بأسلحة الدمار الشاملع عن س   واحتجازه 

.  
 

 جاتمة
تستعى الجماعات الجهادية بنشتاع للحوتو  على أستلحة الدمار الشتاملع بل يستتخدمها  -

حد ماع في ستتتتتتتتوريا والعراقع سما تحاو  توذي  تو  الخبرا التلنية  تنظي  الدولةع الى
  .اللادرين على توسيع برامجها التسليحية

يرجة أن توا تل الجماعات الجهادية توذي  أستلحة الدمار الشتامل ا بستط والمتاحة  -
و  يزا  انتشتتتتار ه ا البرنام  موتتتتدر  .ا ستتتتلحة الكيميائية :بستتتتهولة أسبر تحت توتتتترفها

                                 
37 VARNER, JOSEPH (2016, Nov. 01) ISIS Armed with WMD, The Mackenzie Institute.  

http://mackenzieinstitute.com/isis-wmd-terrorism/
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قع جا تة مع توافر المواد الكيميائية الوتناعية الستامة التي يمكن تعديلها ونشترها من  ل
  .جال  هجوا سيميائي

اتا سانت آضار ه ه الهجمات ستتلتوتر على منرلة ج رافية  ت يراع ا  أن ا ضر النفسي  -
 وهو ما يشتير الى أن ا ستتخداا المحتمل  ستلحة .على الدولة المستتهدفة ستيكون سبيرا

أسبر من  (دولة غربية على ستتتتتتيبيل الم ا )الدمار الشتتتتتتامل يشتتتتتتكل تهديدا نفستتتتتتيا للعدو 
  .التهديد الماد 

الخستائر ا جيرا التي مني بها تنظي  الدولة في ستوريا والعراقع باإللتافة الى ا  تو   -
I)الدولية للمخابرات والمرا بة وا ستتترالع  SR) التي ترا   المنرلة باستتتمرار؛ تتضتتافر 

لتلليل احتمالية أن يكون تنظي  الدولة  ادًرا على تروير أ  أستتتتتتلحة دمار شتتتتتتامل أجرى 
 .غير ا سلحة الكيميائية في المدى اللري 

على الرغ  من السعي لتحويل جبرات فنيةع وامتالك سميات سبيرا من ا  و  السائلة  -
نظي  الدولة في الموجودا تحت توتتتتترف ع ف ن اللدرات اللوجستتتتتتية وهيكل الدع  لدى ت

  .الدو  ال ربية تظل محدودا
تواج  برام  التنظيمات الجهادية التعللة بأستتلحة الدمار الشتتامل العديد من التحديات  -

والمشتتتتتكالت اللوجستتتتتتية التي أدت الى تخفيا ستتتتتل  طموحاتها؛ ما يعني أنها ليستتتتت 
  .دمار شامل ادرا بعد على لرب الدو  ال ربية به ا النوع من ا سلحةع واحداش 

؛ يمكن تليي  جياراتها في لتتتوء "نموتج الفاعل العلالني" ن الجماعات اإلرهابية تتبع  -
 تتتحيةل أن الرريلة ا س ر رواًجا في أوستتتاع الجماعات اإلرهابية  .الفائدا/تحليل التكلفة

جلق عدا ا ستتلرار الستياستي وتجنيد ا عضتاء وزيادا الدع   :للو تو  الى أهدافها هي
عبي وجلق جو من الخوعع لكن مجموعة الموارد المتاحة هي أيضتتتتتتتا عامل هاا في الشتتتتتتت

وبالنظر الى التكلفة اإلجمالية لشتن هجوا  .تحديد أنست  اإلجراءات التي يتعين اتخاتها
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باستتتتتتتتتخداا أستتتتتتتتلحة الدمار الشتتتتتتتتامل والفائدا المرجوا في نهاية المراع؛ يبدو أن ه ا 
 .ا حتما  غير مرجة

  ُيعَرع أن أ  جماعة ارهابية حولت على أسلحة نوويةع و  يزا  احتما  حتى اآلنع ل -
ا؛ نظرا لوتتتعوبة نجا  تروير وتستتتلي  ه ا النوع من  و وع هجوا ارهابي نوو  منخفضتتتً
ا سلحةع حسبما جُلَص تلرير نشره المو ع الرسمي لمنظمة حل  شما  ا طلسي بتاري  

ى تأستتير مرسز أستتلحة الدمار الشتتامل التابع عل 15بمناستتبة ال سرى التتتتتتتتتت  2015ستتبتمبر  4
38للناتو

.  
غير أن المواد البيولوجية والكيميائية الستتتامة غير مكلفة نستتتبياع ومكوناتها متاحة على  -

 ".اإلرهابيين"نراق واسع في السوقع ومن ض  يرى تلرير الناتو امكانية و ولها الى أيد  
ال ربيتة تتراو  متا بين برنتام  ا ستتتتتتتتلحة وبتالتتالي فت ن التهتديتدات الحتاليتة للمجتمعتات 

الكيميائية الستتور  الى المجموعات الجهادية م ل تنظيمي الدولة اللاعداع على حد  و  
الستفير ستورين دوساروع مستاعد ا مين العاا لحل  الناتو ورئير  ست  التحديات ا منية 

39الناشلة
. 

التدولتة م ال من نشتتتتتتتتر أجهزا  بتالرغ  من تلتك سلت ع   يمكن استتتتتتتتتبعتاد أن يتمكن تنظي  -
سيميائية بدائية لتتتتتتد ال رب في الستتتتتتنوات اللليلة الملبلةع وهي ا حتمالية التي تستتتتتتتند 
اليهتا التلييمتات ال ربيتة لتلتدي  نوتتتتتتتتيحتة بتأن يظتل احتواء تنظي  التدولتة أولويتة لتدى 
د الحكومات ال ربية؛ نظرا  ن التوستتع اإل ليمي اإللتتافي يتية فر تتة للحوتتو  على موا

  .جديدا
 هل يعني تلك التلليل من ه ا الخررر

                                 
38 the North Atlantic Treaty Organization (2015, Sep. 4), Fighting weapons of terror.  
39 Seitz, Sam (2016, Aug. 26), Why WMD Terrorism Isn’t as Scary as it Seems, Global Intelligence Trust. 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_122272.htm
https://politicstheorypractice.wordpress.com/2016/08/26/why-wmd-terrorism-isnt-as-scary-as-it-seems/
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 ع حيث يمكن أن تشتتتتتتتن أحد التنظيمات الجهادية هجوًما باستتتتتتتتخداا أستتتتتتتلحة  :اإلجابة
التدمتار الشتتتتتتتتتامتلع رغ  العتديتد من العلبتاتع لكن حتى لو و ع م تل هت ا الهجوا فت نت  لن 

ين أس ر تدميًرا ب يتستتتتتتب  في جستتتتتتائر هائلةع بل ان الخوع المفرع هو ال    د يولد أضًرا
  .المواطنين ال ربيينع وهو الهلع ال   ُيسَتخَدا اآلن لتمرير أجندات غربية متررفة

وحتى التلارير ال ربية التي تخُلص الى التلليل من جرر الهجمات اإلرهابية باستتتتتتتتتخداا 
ا ستتلحة النووية   تنوتتة بتلليص تدابير ا ستتتخبارات والوتتحة العامة الرامية الى منع 

لكنها تستتتتتعى ببستتتتتاطة الى ت سير النام بأن احتما ت  .وتخفي  الهجمات من ه ا النوع
 .و وع هجوا ارهابي فعا  باستتتتتتتخداا أستتتتتتلحة الدمار الشتتتتتتامل   تزا  منخفضتتتتتتة جدا
وبتدون فه  المختاطر النستتتتتتتتبيتة للتهتديتدات المختلفتةع لن يكون بتاإلمكتان اتختات  رارات 

ي من ا همية بمكان أ  يكون جرر ارهاب أستلحة مستتنيرا في مجا  الستياستاتع وبالتال
 .(40)الدمار الشامل مبال اً في 

 

                                 
 ( اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات40)


