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وفــي الحــاالت التــي ال تتوافــر فيهــا معلومــات كافيــة تبيــن مــا إذا كان حادًثــا مــا إرهابًيــا فــإن قاعدة البيانــات (GTD) تصفه 
بأنه "يشتبه في أنه إرهابي". لكن هذا المؤشر (GTI) ال يشمل الحوادث من هذا النوع المشكوك في أنها إرهابية.

1

تحظــى ظاهــرة اإلرهــاب بتدقيــق ومالحقــة علميــة ال تقــل عــن المالحقــة األمنيــة والعســكرية وتتبــارى مراكــز 
ــة بالرصــد  ــاول الظاهــرة اإلرهابي ــر، وتنظــم ورش العمــل التــي تتن األبحــاث فــي إصــدار الدراســات والبحــوث والتقاري
والتحليــل، ومــن أفضــل المخرجــات العلميــة فــي هــذا الصــدد المؤشــر العالمــي لإلرهــاب (GTI) الــذي يصــدره ســنوًيا 
معهــد االقتصــاد والســالم (IEP)، وُيغطــي 163 دولــة، يســكنها حوالــي 99,7 % مــن ســكان العالــم. يرصــد المؤشــر 
مخرجات اإلرهاب واتجاهاته ويحللهما كمًيا منذ 16 عاًما، على المستويين الوطني واإلقليمي في المجالين األمني 
واالقتصــادي كمــا يرصــد ويحلــل الجماعــات اإلرهابيــة، وإســتراتيجياتها، وأعمالهــا اإلرهابيــة، وكيــف تتطــور علــى مــر 

الزمن.

يرتــب المؤشــر كل بلــد علــى مقيــاس مــن صفــر إلــى عشــرة؛ حيــث صفــر ال يمثــل أي تأثيــر مــن اإلرهــاب وعشــرة تمثــل أعلــى 
ف المؤشــُر اإلرهــاَب بأنــه "اســتخدام القــوة والعنــف غيــر الشــرعيين، أو التهديــد باســتخدامهما مــن  تأثيــر لإلرهــاب، وُيعــرِّ
قبــل جهــة غيــر تابعــة للدولــة لتحقيــق هــدف سياســي أو اقتصــادي أو دينــي أو اجتماعــي مــن خــالل الخــوف أو اإلكــراه 

أو الترويع.

يقــدم تقريــر المؤشــر ملخًصــا شــامًال لالتجاهــات واألنمــاط العالميــة الرئيســة فــي مجــال اإلرهــاب، اســتناًدا إلــى قاعــدة 
بيانات اإلرهاب العالمي (GTD) التي يصدرها االتحاد الوطني لدراسة اإلرهاب والرد عليه (START) في جامعة ميريالند. 

ويحتوي على أكثر من 170 ألف حادث إرهابي في الفترة من 1970 إلى 2017. 

وفقا لمنهج المؤشر فإن الحادث يجب أن يستوفي ثالثة معايير لكي ُيصنف كعمل إرهابي:

أمــا فــي قاعــدة بيانــات START التــي ترصــد األعمــال اإلرهابيــة منــذ عــام 1997 فإنــه يجــب اســتيفاء معياريــن مــن المعايير 
الثالثة التالية ليتم تصنيف الحادث عمًال إرهابًيا:
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أن يكون الحادث مقصوًدا. 
أن ينطــوي الحــادث علــى مســتوى معيــن مــن العنــف أو التهديــد بالعنــف - بمــا فــي - ذلــك ضــرر الممتلــكات 

والعنف ضد الناس. 
أن يكــون مرتكبــو هــذه الحــوادث مــن الجهــات الفاعلــة خــارج مؤسســات الدولــة وال يدخــل المؤشــر أعمــال 

إرهاب الدولة ضمن حوادث اإلرهاب.

أن يكون الهدف من العنف هو تحقيق هدف سياسي أو اقتصادي أو ديني أو اجتماعي. 
أن يتضمن العمل العنيف أدلة على نية إرغام.

أن يكون الفعل العنيف خارج مبادئ القانون الدولي اإلنساني.



يعــود تراجــع نســبة الوفيــات إلــى انخفــاض عــدد الهجمــات بنســبة 23% مــن عــام 2016 إلــى عــام 2017. وتشــير البيانــات 
األولية لعام 2018 إلى أن االتجاه التنازلي سيتواصل.

االنخفــاض فــي تأثيــر اإلرهــاب انتشــر عبــر العديــد مــن البلــدان، مــع تحّســن الكثيــر منهــا علــى مقيــاس المؤشــر، فقــد قــام 
أربعــة وتســعون بلــًدا بتحســين درجاتهــم علــى المؤشــر، مقارنــة بـــ 46 بلــًدا فقــط تدهــورت درجاتهــم، كمــا انخفــض 

عدد الهجمات اإلرهابية في 61 بلًدا وانخفض العدد اإلجمالي للوفيات الناجمة عن اإلرهاب في 51 دولة.

وعلــى الرغــم مــن أن عــدد الوفيــات الناجمــة عــن اإلرهــاب بلــغ اآلن أدنــى مســتوياته منــذ عــام 2013، فإنــه ال يــزال يشــكل 
ــا كبيــًرا، إذ ال تــزال الوفيــات أعلــى بكثيــر مــن العقــد الماضــي، ومــا زالــت تقــارب ثالثــة أضعــاف الرقــم  تهديــًدا عالميًّ
المسجل في عام 2001. وال يزال اإلرهاب مشكلة منتشرة على نطاق واسع، حيث شهدت 67 دولة حالة وفاة واحدة 
على األقل في عام 2017، وسجلت 19 دولة أكثر من 100 حالة وفاة بسبب اإلرهاب، وخمسة بلدان سجلت أكثر من 

ألف حالة وفاة.

تنخفــض  التوالــي  علــى  الثالــث  للعــام 
الوفيــات الناجمــة عــن اإلرهــاب، ففــي 
عــام 2017 بلــغ عــدد الوفيــات، 18,814 
%مقارنــة   27 قــدره  بانخفــاض  قتيــًال، 

بالعام 2016
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اإلرهاب يتراجع 

تأثيــر  فــي  تحســن  أكبــر  شــهدت  التــي  المنطقــة  أوروبــا  وكانــت 
ــي، حيــث  ــا فــي النشــاط اإلرهاب ــا ملحوًظ اإلرهــاب وســجلت هبوًط
انخفــض عــدد الوفيــات الناجمــة عــن اإلرهــاب فــي أوروبــا الغربيــة 
مــن 168 عــام 2016 إلــى 81 عــام 2017، بمعــدل 52%، ويبــدو أن 
ذلــك االنخفــاض مســتمر فــي عــام 2018 ففي الفتــرة من يناير حتى 
بســبب  وفيــات  عشــرة  مــن  أقــل  أوروبــا  ســجلت   ،2018 أكتوبــر 
ــا  ــة فــي أوروب ــك ارتفــع عــدد الحــوادث اإلرهابي اإلرهــاب، ورغــم ذل
عام 2017 إلى 282، مقارنة بـ 253 حالة في العام السابق، وسجلت 
ثمانيــة بلــدان فــي أوروبــا الغربيــة وفــاة واحــدة علــى األقــل بســبب 
اإلرهــاب فــي عــام 2017، وهــو أعلــى رقــم فــي الســنوات العشــرين 

الماضية.  

تراجــع اإلرهــاب فــي 94 دولة وازداد في 
46، وانخفــض عــدد الهجمــات اإلرهابيــة 
فــي 61 بلــدا وانخفــض العدد اإلجمالــي 

للوفيات الناجمة عنها في 51 دولة.

وفًقــا للمؤشــرات الكميــة للتقريــر فإنــه للعــام الثالــث علــى التوالــي 
تنخفــض الوفيــات الناجمــة عــن اإلرهــاب، بعــد أن بلغــت ذروتهــا عــام 
قتيــًال،   18,814 الوفيــات،  عــدد  بلــغ   2017 عــام  ففــي   .2014
ــة بالعــام 2016 الــذي شــهد 25774  بانخفــاض قــدره 27 % مقارن
2014. وشــهد العــراق أكبــر تلــك  44% عــن عــام  حالــة وفــاة، و 
االنخفاضات في عام 2017، حيث انخفضت الوفيات من 9783 عام 
2016إلى 4271، عام 2017بنســبة 56%. وكان هذا أقل عدد من 

الوفيات الناجمة عن اإلرهاب في العراق منذ عام 2012.



وكانــت أنجــوال وإســبانيا أكبــر بلديــن شــهدا تدهــوًرا فــي مؤشــر اإلرهــاب العالمــي GTI 2018  بســبب هجــوم بالغــاز علــى 
مؤتمر شهود يهوه أدى إلى إصابة 405 أشخاص في أنجوال والهجمات التي وقعت في برشلونة في أغسطس 2017.

وسجلت الصومال ومصر أكبر ارتفاع في عدد الوفيات الناجمة عن اإلرهاب في عام 2017، حيث نفذت حركة الشباب 
أكبــر هجــوم إرهابــي واحــد فــي عــام 2017، عندمــا فجــرت شــاحنة مفخخــة خــارج أحــد الفنادق، مما أســفر عــن مقتل 587 
ســيناء  واليــة  تنظيــم  هاجــم  عندمــا   ،2017 عــام  فــي  إرهابــي  هجــوم  أكبــر  ثانــي  مصــر  وشــهدت  شــخًصا. 
 التابــع لتنظيــم داعــش مســجد الروضــة، فــي ســيناء ممــا أســفر عــن مقتــل 311 شــخًصا وإصابــة 122 فــي واحــد مــن أكثــر 

الهجمات اإلرهابية دموية في التاريخ المصري.

ومــع انخفــاض مســتوى العنــف والنشــاط اإلرهابــي فــي العــراق وســوريا بشــكل كبيــر فــي العاميــن الماضييــن فقــد 
شــهدت منطقتــا المغــرب العربــي والســاحل فــي شــمال أفريقيــا، نشــاًطا إرهابًيــا فــي ظــل وجــود أكثــر مــن 9 آالف عضــو 

من الجماعات اإلرهابية النشطة في المنطقة، تتركز في الغالب في ليبيا والجزائر. 

منــذ الهجمــات اإلرهابيــة فــي 11 ســبتمبر 2001، يمكــن تمييــز أربعــة اتجاهــات متميــزة فــي اإلرهاب العالمــي: بين عامي 
2002 و 2007، ازدادت الهجمــات اإلرهابيــة بشــكل مطــرد، مترافقــة مــع زيــادة الصــراع العنيــف فــي العــراق. وبلــغ هــذا 
االتجاه ذروته في عام 2007، وبعدها انخفض اإلرهاب بثبات، وانخفضت الوفيات الناجمة عنه بنسبة 35 % بين عامي 

2007 و2011.
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العــراق  فــي  الوفيــات  عــدد  فــي  الكبيــرة  االنخفاضــات  وتعــود 
وســوريا وأوروبــا – كمــا يقــول التقريــر - إلــى تراجــع داعــش المســتمر. 
وانخفــاض عــدد الوفيــات مــن الهجمــات اإلرهابيــة المنســوبة إليــه 
بنسبة 52 في المائة في عام 2017، بعد أن فقد التنظيم معظم 
األراضــي التــي كان يســيطر عليهــا ومصــادر إيراداتــه.، وتــم إضعــاف 
قدرتــه علــى تخطيــط وتنســيق هجمــات إرهابيــة أوســع نطاقــا مــن 
خــالل تدابيــر مكافحــة اإلرهــاب المتزايــدة التــي تعمــل فــي المــدى 

القصير.

ــورط  ــي ت ــرة فــي أعمــال العنــف الت ــادة كبي ــت زي ــا حدث وفــي نيجيري
فيهــا متطرفــو عرقيــة الفــوالن بالتزامــن مــع انخفــاض حــاالت القتــل 
التــي ترتكبهــا بوكــو حــرام. وفــي جنــوب شــرق آســيا، ســجلت الفلبيــن 
وميانمــار أكبــر عــدد مــن الوفيــات بســبب اإلرهــاب فــي عــام 2017 

منذ عام 2002.

عــن  الناجمــة  الوفيــات  عــدد  تراجــع 
اإلرهاب ألدنى مستوياته منذ عام 2013، 
عالميــا  تهديــدا  يشــكل  يــزال  ال  لكنــه 
الرقــم  أضعــاف  ثالثــة  ويقــارب  كبيــرا، 

المسجل في عام 2001.

بيــن عامــي 2011 و2014 عــاد اإلرهــاب 
أســرع،  بوتيــرة  االرتفــاع  إلــى  العالمــي 
بأكثــر  بســببه  الوفيــات  ارتفعــت  حيــث 

من 350 % في غضون ثالث سنوات

اتجاهات اإلرهاب 



إذا كانــت الصراعــات واالنقســامات السياســية، والحــروب األهليــة 
هــي الدوافــع الرئيســة للنشــاط اإلرهابــي وتجنيــد اإلرهابييــن الجــدد 
فــي آســيا وإفريقيــا، وفــي البلــدان ذات المســتويات المتدنيــة مــن 
ارتباًطــا  ترتبــط  أخــرى  عوامــل  هنــاك  أن  إال  االقتصاديــة،  التنميــة 
االغتــراب،  مثــل  تقدًمــا،  األكثــر  البلــدان  فــي  باإلرهــاب  وثيًقــا 

واالشتراك في الصراع الخارجي.

خــالل  العائديــن  األجانــب  المقاتليــن  عــدد  زيــادة  المتوقــع  ومــن 
األشــهر القادمة، إذ تشــير بعض التقديرات إلى أن أكثر من 40 ألف 
مقاتــل أجنبــي انضمــوا إلــى داعــش فــي ســوريا والعــراق منــذ بدايــة 

عام 2013.

جنائيــة  خلفيــة  لديهــم  الذيــن  األفــراد 
للتطــرف فحســب،  أكثــر عرضــة  ليســوا 
األكثــر  المجنديــن  مــن  أيضــا  هــم  بــل 
فقــد  اإلرهابيــة.  للمنظمــات  قيمــة 
وجــدت عشــر دراســات أن أكثــر مــن 45% 
التنظيمــات  فــي  المجنديــن  مــن 

اإلرهابية لديهم خلفية جنائية

بيــن عامــي 2011 و2014 عــاد اإلرهــاب العالمــي إلــى االرتفــاع بوتيرة أســرع، حيث ارتفعت الوفيات بســببه بأكثر من 350 
% فــي غضــون ثــالث ســنوات، وتزامــن ذلــك مــع فشــل الربيــع العربــي، والصــراع العنيــف المتزايــد فــي العــراق، وصعــود 

داعش، وبدء الحرب األهلية السورية، وعودة ظهور بوكو حرام في نيجيريا.
بعــد عــام 2014 عــاد اإلرهــاب العالمــي إلــى االنخفــاض؛ وتناقصــت أعــداد الوفيــات الناجمــة عنــه مــع زيــادة تنســيق 

مكافحة اإلرهاب دوليا. 

ومــع انخفــاض عــدد الوفيــات والهجمــات علــى مــدى الســنوات الثــالث الماضيــة، ازدادت نســبة الهجمــات غيــر الناجحــة 
التي شكلت %8 من الهجمات اإلرهابية في عام 2002 وظلت أقل من %10 حتى عام 2012. ومع ارتفاع العدد اإلجمالي 
للهجمــات، ازدادت أيضــا نســبة الهجمــات الفاشــلة. واســتمرت هــذه النســبة فــي االرتفــاع رغــم انخفــاض العــدد اإلجمالــي 
للهجمات، ففي عام 2017، لم تنجح أكثر من 20 % من الهجمات اإلرهابية، بينما كانت النسبة %12 فقط في عام 2014. 

بالرغــم مــن أن االنخفــاض فــي تأثيــر اإلرهــاب كان مســتمًرا علــى مــدى الســنوات الثــالث الماضيــة، هنــاك مجــاالت يبــدو 
أن خطــر اإلرهــاب ســيزداد فيهــا فــي المســتقبل القريــب. فقــد أدى انهيــار تنظيــم داعــش فــي العــراق وســوريا إلــى نقــل 
أنشــطته إلــى أماكــن أخــرى، ال ســيما منطقتــي المغــرب العربــي والســاحل، وعلــى األخــص فــي ليبيــا والنيجــر ومالــي 
وجنــوب شــرق آســيا، كمــا شــهدت نيجيريــا عــودة للنــزاع الرعــوي خــالل العــام الماضــي، حيــث قــام المتطرفــون مــن 

الفوالن بعدد من الهجمات البارزة في األشهر الستة الماضية.

أما في الغرب فإن خطر اإلرهاب السياسي اليميني المتطرف آخذ في االرتفاع، إذ أوقع 66 حالة وفاة نتيجة 113 اعتداء 
بيــن عامــي 2013 و2017، بينهــا 17 حالــة وفــاة، و47 اعتــداء فــي عــام 2017 وحــده، وفــي أوروبــا الغربيــة، كان هنــاك 12 
هجوًمــا فــي المملكــة المتحــدة، وســتة فــي الســويد، واثنــان فــي كل مــن اليونــان وفرنســا. أمــا فــي الواليــات المتحــدة، 
فقــد كان هنــاك 30 هجوًمــا فــي عــام 2017 أســفرت عــن 16 حالــة وفــاة. غالبيــة الهجمــات نفــذت مــن قبــل جهــات ذات 

معتقدات يمينية أو بيضاء قومية، أو معادية لإلسالم.
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وتشــير األبحــاث الحديثــة حــول النمــو الســريع لداعــش وظهــور ظاهــرة "المقاتليــن األجانــب" إلــى أن األفــراد الذيــن لديهــم 
خلفيــة جنائيــة ليســوا أكثــر عرضــة للتطــرف فحســب، بــل هــم أيضــا مــن المجنديــن األكثــر قيمــة للمنظمــات اإلرهابيــة. فقــد 
وجــدت عشــر دراســات أن أكثــر مــن 45 % مــن المجنديــن فــي التنظيمــات اإلرهابيــة لديهم خلفية جنائية. إحدى الدراســات 
ــا، وجــدت أن 66% مــن 778 مــن المقاتليــن  ــن جــاءوا مــن ألماني ــب التابعيــن لداعــش الذي أجريــت علــى المقاتليــن األجان
األجانــب لديهــم خلفيــة جنائيــة ســابقة. دراســة أخــرى أجريــت علــى المقاتليــن األجانــب القادميــن مــن هولنــدا وجــدت أن 

64% من إجمالي 319 مقاتًال لديهم خلفية جنائية.

وتشــير قاعــدة بيانــات المركــز الدولــي لدراســة التطــرف (ICSR) حــول مــا أســمته الجهادييــن ذوي الخلفيــة الجنائيــة إلى أن 
67 % مــن المقاتليــن األجانــب فــي العــراق أو ســوريا كانــت لهــم خلفيــة جنائيــة، 38 %منهــم كانــوا متورطيــن فــي أعمــال 
إرهابيــة فــي أوروبــا، وقــد أمضــى 57 % منهــم بعــض الوقــت فــي الســجن، وكان 18 فــي المائــة منهــم متطرفيــن أثنــاء 

وجودهم في السجن. وكان معظمهم متورطين في جرائم صغيرة أو جرائم عنيفة أو كليهما.

ولفهم العوامل األساسية وأسباب اإلرهاب بشكل أفضل، حلل معهد االقتصاد والسالم IEP الذي يصدر المؤشر أكثر 
مــن 5 آالف مجموعــة مختلفــة مــن البيانــات والفهــارس والمســوحات فــي العديــد مــن الــدول؛ لمعرفــة العوامــل األكثــر 
ارتباًطــا باإلرهــاب، وكشــف التحليــل أن هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي ترتبــط بمســتوى اإلرهــاب، لكــن هنــاك عامــالن 

لهما أهمية خاصة هما:

وهنــاك مجموعــة متزايــدة مــن األدلــة التــي تشــير إلــى أن النــاس 
فــي أوروبــا الغربيــة ممــن لديهــم خلفيــة جنائيــة قــد يكونــون عرضــة 
قبــل  مــن  المحتمــل  والتجنيــد  المتطرفــة،  المعتقــدات  لتبنــي 
ــدان  ــق خــاص لبل ــة، وهــذا مــا يشــكل مصــدر قل الجماعــات اإلرهابي
المقاتليــن  ألعــداد  المتوقعــة  الزيــادة  ظــل  فــي  أوروبــا،  غــرب 
األجانــب العائديــن فــي الســنوات القادمــة بعــد انهيــار داعــش فــي 

العراق وسوريا.

اليمينــي  السياســي  اإلرهــاب  خطــر 
المتطرف آخذ في االرتفاع، إذ أوقع 66 
حالــة وفــاة نتيجــة 113 اعتداء بين عامي 
2013 و2017. بينهــا 17 حالــة وفــاة، و

47 اعتداء في عام 2017

وجــود نــزاع مســلح، وانتهــاكات واســعة لحقــوق اإلنســان، فــال يــزال 
الصــراع هــو المحــرك الرئيســي لإلرهــاب فــي معظــم البلــدان فــي 
جميــع أنحــاء العالــم، فالبلــدان العشــرة األكثــر تأثــرا باإلرهــاب فــي 
وقــد  األقــل،  علــى  واحــد  صــراع  فــي  جميعهــا  تشــارك  المؤشــر 
شهدت تلك البلدان 84% من جميع الوفيات الناجمة عن اإلرهاب 
فــي عــام 2017.، وإذا أضفنــا إليهــا البلــدان ذات المســتويات العالية 
مــن اإلرهــاب السياســي، يقفــز الرقــم إلــى أكثــر مــن 99 %.(يتضمــن 
اإلرهــاب السياســي القتــل خــارج نطــاق القضــاء والتعذيــب والســجن 

بدون محاكمة) .

يتراجــع  التوالــي  علــى  الثالثــة  للســنة 
لإلرهــاب  العالمــي  االقتصــادي  التأثيــر 
عــام  عــن   %42 بنســبة   2017 عــام 
دوالر  مليــار   52 إلــى  2016.ويصــل 
الخســائر  مــن   %48 تمثــل  أمريكــي 
االقتصاديــة لإلرهــاب عــام 2014 التــي 

بلغت 108 مليارات 



كمــا أن الهجمــات اإلرهابيــة فــي البلــدان المتضــررة مــن النــزاع أكثــر 
فتــًكا، حيــث أدت إلــى مقتــل 2.4 شــخًصا فــي الهجــوم الواحــد فــي 
المتوســط، مقارنــًة بـــ 0.84 شــخًصا فــي البلــدان غيــر المشــاركة فــي 

نزاعات في عام 2017. 
ــة،  ــة االقتصادي ــة مــن التنمي ــدان ذات المســتويات العالي وفــي البل
يرتبــط اإلرهــاب بعوامــل أخــرى بخــالف الصــراع وانتهــاكات حقــوق 
اإلنســان، حيــث يكــون االغتــراب االجتماعــي، واالفتقــار إلــى الفــرص 
االقتصاديــة، والمشــاركة فــي نــزاع خارجــي هــي العوامــل الرئيســية 
المرتبطــة بالنشــاط اإلرهابــي فــي أوروبــا الغربيــة وأمريــكا الشــمالية 

وغيرها من المناطق المتقدمة اقتصادًيا.

إجمالــي  مــن  ضئيلــة  نســبة  لإلرهــاب  االقتصــادي  األثــر  ويشــكل 
التكلفة العالمية للعنف، حيث يمثل أقل من نصف في المئة (0.4 
%) مــن إجمالــي تكلفــة العنــف العالميــة فــي عــام 2017، التي تقدر 
بنحــو 14.76 تريليــون دوالر، أي مــا يعــادل 12.4 فــي المائــة مــن 

الناتج المحلي اإلجمالي العالمي.

الصــراع هــو المحــرك الرئيســي لإلرهــاب ، 
فالبلــدان العشــرة األكثــر تأثــرا باإلرهــاب 
تشــارك جميعهــا فــي صــراع واحــد علــى 
البلــدان  تلــك  شــهدت  وقــد  األقــل، 
العشرة 84 في المائة من جميع الوفيات 

الناجمة عن اإلرهاب في عام 2017.

الناجمــة  االقتصاديــة  الخســائر  شــكلت 
عــن اإلرهــاب 12.8% مــن إجمالــي الناتــج 
كانــت  بينمــا  ألفغانســتان،  المحلــي، 
النســبة في العراق %10.8 وفي ســوريا 
5.8 %وفــي الصومــال 5% وفــي نيجيريــا 

%2.6
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بلــغ التأثيــر االقتصــادي العالمــي لإلرهــاب 52 مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2017، منخفضا بنســبة 42% عن عام 2016. 
وهذه هي السنة الثالثة على التوالي من االنخفاض في خسائر اإلرهاب االقتصادية من ذروتها في عام 2014 البالغة 

108 مليارات دوالر، حيث كان التأثير االقتصادي في عام 2017 أقل من نصف التأثير الذي شهدناه في عام 2014.
ويعــد هــذا التقديــر متحفًظــا للغايــة، فهــو يحســب فقــط التكاليــف القابلــة للقيــاس الكمــي والقابلــة للمقارنــة عالمًيــا، وال 
يأخــذ فــي االعتبــار تكاليــف مكافحــة اإلرهــاب أو مكافحــة التطــرف العنيــف، وال تأثيــر تحويــل المــوارد العامــة إلــى اإلنفــاق 
األمنــي بعيــًدا عــن األنشــطة ا األخــرى. كمــا أنــه ال يحســب اآلثــار االقتصاديــة الطويلــة األجــل لإلرهــاب بســبب انخفــاض 

السياحة والنشاط التجاري واإلنتاج واالستثمار.

الوفيــات واإلصابــات وتدميــر الممتلــكات. وقــد شــكلت  الناجمــة عــن  التكاليــف  يشــمل األثــر االقتصــادي لإلرهــاب 
الوفيات بسبب اإلرهاب نسبة 72 في المائة من التأثير االقتصادي العالمي لإلرهاب, وكانت أفغانستان أكثر البلدان في 
الخسائر االقتصادية الناجمة عن اإلرهاب التي شكلت 12.8% من إجمالي ناتجها المحلي، بينما كانت النسبة في العراق 

10.8% وفي سوريا 5.8% وفي الصومال 5% وفي نيجيريا %2.6

ورغــم أن هنــاك مســارات متعــددة للتطــرف إال أن هنــاك بعــض العوامــل التــي تبــدو شــائعة بيــن األفــراد الذيــن يلجــأون 
إلــى اإلرهــاب، فكثيــرا مــا يكــون الحافــز لالنضمــام إلــى الجماعــات اإلرهابيــة هــو ســعي األفــراد إلــى الرفقــة واألمــن 
ــن  ــا مشــترًكا. وتمّك ــا أو هدًف ــة وغرًض ــا، وتصــوًرا لهوي ــات الجماعــة ترابًط والقــوة والســيطرة واإلنجــاز، إذ تشــكل دينامي

األفراد من القيام باألمور التي قد ال يفعلونها، مثل ارتكاب أعمال التطرف العنيف.

التأثير االقتصادي لإلرهاب



داعش 

ــر نشــاًطا والمســئولة  ــة األكث ــد الجماعــات اإلرهابي قــد يكــون تحدي
فــروع  لديهــا  منهــا  فالعديــد  صعًبــا،  أمــًرا  الوفيــات  معظــم  عــن 
تحــت  أو  معهــا،  شــراكة  فــي  تعمــل  أخــرى  وجماعــات  إقليميــة 
االســم نفســه. هذا المؤشــر عندما يســتخدم اســم " داعش" يقصد 
بــه ذلــك التنظيــم المتواجــد فــي ســوريا والعــراق فقــط، وال يشــمل 
فــرع التنظيــم الــذي يحمــل االســم نفســه فــي خراســان أو ســيناء 

على الرغم من الروابط القوية بينها.

وانخفضت الوفيات الناجمة عن هجماته في أوروبا من 198 قتيًال 
عــام 2016 إلــى 64 قتيــًال عــام 2017بنســبة 68%. ونفــذ التنظيــم 
69 % مــن هجماتــه اإلرهابيــة مــن خــالل التفجيــرات أو االنفجــارات، 
أســفرت عــن مقتــل 2387 شــخًصا، وشــّكل االســتيالء علــى الرهائــن 
واالغتياالت 12 % من هجمات داعش في عام 2017، مما أســفر 
عــن مقتــل 988 شــخًصا. واســتهدف التنظيــم المدنييــن فــي 479 

هجوًما  إرهابًيا عام 2017 مقارنة ب 663 هجوًما  عام 2016.

أوقعــت أربــع مجموعــات إرهابيــة هــي 
الشــباب،  وحركــة  وطالبــان،  داعــش، 
مــن  عــدد  أكبــر  حــرام  بوكــو  وجماعــة 
الوفيــات. حيــث قتلــت 10632 شــخًصا 
56.5 %مــن ضحايــا اإلرهــاب  يشــّكلون 

عام 2017.

ــم  ــى 11 %مــن أقالي ــان عل تســيطر طالب
أفغانســتان وتنــازع الحكومــة فــي 29 %
علــى  التنظيــم  ويحافــظ  منهــا  أخــرى 
وجود نشط للغاية في أكثر من 70 %في 

المائة من المقاطعات األفغانية.
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أوقعــت أربــع مجموعــات إرهابيــة، هــي داعــش، وطالبــان، وحركــة الشــباب، وجماعــة بوكــو حــرام، أكبــر عــدد مــن الوفيــات. 
حيث قتلت 10632 شخًصا يشّكلون 56.5 %مجموع الوفيات الناجمة عن اإلرهاب في عام 2017. وفي عام 2012، كانت 
هــذه الجماعــات األربعــة مســؤولة عــن 32 فــي المائــة مــن جميــع الوفيــات الناجمة عن اإلرهاب. وباســتثناء حركة الشــباب 
عانــت الجماعــات الثالثــة األخــرى مــن تراجــع إمكاناتهــا وعملياتهــا، وخــالل العقــد الماضــي الــذي شــهد أكبــر زيــادة فــي 
النشــاط اإلرهابــي فــي نصــف القــرن الماضــي. كانــت هــذه الجماعــات األربعــة مســؤولة عــن 44 % مــن الوفيــات الناجمــة 

عن اإلرهاب في ذلك العقد.

عانــى تنظيــم داعــش الــذي كان األكثــر نشــاًطا منــذ عــام 2015 وحتى عام 2017 خســائر فادحــة في عام 2017، مما أدى 
إلــى انخفــاض عــدد الهجمــات التــي نفذهــا، وفقــد 60% فــي المائــة مــن أراضيــه و80% مــن إيراداتــه فــي ذلــك العــام، 
وانخفضت الوفيات التي أوقعها خالل هجماته اإلرهابية من 9،150 قتيًال عام 2016 إلى 4350 قتيًال عام 2017، بنسبة 
ــات التــي أوقعهــا بنســبة 57 %، وانخفــض عــدد الهجمــات بنســبة 22 %، كمــا انخفــض معــدل  52 % وتراجعــت اإلصاب

الوفيات لكل هجوم، من ثمان ضحايا إلى 4.9 حالة وفاة لكل هجوم.

ورغم تراجعه، ال يزال تنظيم داعش نشًطا في عشرة بلدان في عام 2017، حيث نفذ هجمات في 286 مكاًنا في جميع 
ــا ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال  أنحــاء العالــم فــي أربــع مناطــق مختلفــة شــملت آســيا والمحيــط الهــادئ وأوروب
أفريقيا ومنطقة روسيا وأوراسيا. وقد وقعت98 % من هجماته و98 % من قتاله في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيــا، بــل وقعــت %90 مــن جميــع الهجمــات اإلرهابيــة (254 هجوًمــا) و81 % مــن الوفيــات (1524 قتيــًال) التــي نفذهــا 
داعش في العراق وحده، ورغم ذلك انخفضت عدد ضحايا داعش في الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا من 5930 إلى 

4264 ضحية بين عامي 2016 و2017. 

الجماعات اإلرهابية



اعتباًرا من منتصف عام 2017، ُقدر أن حركة طالبان تسيطر على 11 %من أقاليم أفغانستان وتنازع الحكومة في %29  
أخــرى مــن أقاليــم الدولــة. ويحافــظ التنظيــم علــى وجــود نشــط للغاية في أكثر من 70% مــن المقاطعات األفغانية. وقد 
ظــل عــدد الوفيــات الناجمــة عــن اإلرهــاب الــذي تســببت فيــه حركــة طالبــان ثابتــا فــي عــام 2017. ورغــم ذلــك، شــهدت 
الســنوات مــن عــام 2015 إلــى عــام 2017 مســتويات أعلــى مــن إرهــاب طالبــان ممــا كانــت عليــه فــي العقد الســابق. وقد 
وقعت 82 %من الوفيات الناجمة عن عمليات اإلرهاب التي ارتكبتها حركة طالبان منذ عام 2002 في السنوات الخمسة 

األخيرة.

وعل عكس داعش، تنشط حركة طالبان في بلد واحد فقط. فجميع حاالت الوفاة التي أوقعتها والبالغ عددها 3571
قتيًال واالعتداءات اإلرهابية التي نفذتها والبالغ عددها 699 اعتداء في عام 2017 كانت داخل أفغانستان. أما جماعة 

طالبان الباكستانية، فقد كانت مسؤولة عن 233 حالة وفاة و56 هجوًما في باكستان في عام 2017.

حولــت حركــة طالبــان التركيــز مــن الهجمــات علــى المدنييــن، إلــى الهجمــات علــى الشــرطة وأفــراد الجيــش. فــي عــام 2017 
فقتلت منهم 2419 شخًصا مقارنة ب 1،782 قتيًال عام 2016، كما ارتفع عدد الهجمات التي نفذتها ضدهم من 369 

هجوًما عام 2016 إلى 386 هجوًما عام 2017.

فــي عــام 2017، تفوقــت حركــة الشــباب 
الصوماليــة علــى بوكــو حــرام باعتبارهــا 
فــي  فتــكا  اإلرهابيــة  الجماعــات  أكثــر 
أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى للمــرة 
األولى منذ عام 2010، وأوقعت 1457 

قتيًال بزيادة 93 %  عن عام 2016

8

طالبان

ــر الهجمــات المميتــة التــي نفذتهــا فــي العاصمــة مقديشــو، وفــي  جذبــت حركــة الشــباب الصوماليــة اهتمــام العالــم إث
الــدول المجــاورة فــي كينيــا وإثيوبيــا وأوغنــدا. ومنــذ عــام 2007 تقاتــل قــوات حفــظ الســالم التابعــة لالتحــاد األفريقــي 
المعروفة باسم "أميسوم" حركة الشباب بمساعدة الواليات المتحدة ودعم األمم المتحدة. وفي عام 2017، تم نشر 

أول دفعة من القوات األمريكية لتنفيذ الغارات الجوية ضد حركة الشباب.

فــي عــام 2017، تفوقــت حركــة الشــباب علــى بوكــو حــرام باعتبارهــا أكثــر الجماعــات اإلرهابيــة فتــكا فــي أفريقيــا جنــوب 
الصحراء الكبرى للمرة األولى منذ عام 2010.، وأوقعت 1457 قتيًال (67 %منهم في مقديشيو) بزيادة 93 % مقارنة 
عن عام 2016 بينما زاد العدد اإلجمالي لهجماتها اإلرهابية في عام 2017 عشر هجمات فقط مقارنة بهجمات 2016 

نتيجة لهجوم واحد أسفر عن مقتل 588 شخًصا، وكان أعنف هجوم إرهابي في العالم في عام 2017. 

حركة الشباب 

وفي المقابل تراجع عدد ضحايا طالبان من المدنيين إلى 548 قتيًال 
ــة بـــ 1،223 قتيــًال فــي العــام الســابق. كمــا  فــي عــام 2017 مقارن
انخفضــت هجماتــه علــى المدنييــن، من 254 هجوًما في عام 2016 

إلى 138 هجوًما عام 2017.

التــي  أنــواع الهجمــات  وكان االعتــداء المســلح والتفجيــرات أكثــر 
تســتخدمها حركــة طالبــان شــيوًعا، حيــث شــّكلت 54% مــن جميــع 
الهجمــات. ورغــم أن عــدد التفجيــرات انخفــض بنســبة 18 %، إال أن 

إجمالي الوفيات الناجمة عن التفجيرات زاد بنسبة %17.



رفعــت جماعــة مــا يســمى" أهــل الســنة والجماعــة" المعروفــة باســم جماعــة بوكــو حــرام، نشــاطها اإلرهابــي فــزادت 
هجماتها في 2017 بمعدل 40% وارتفع عدد ضحاياها بمعدل 15% عن العام السابق، حيث نفذت 272 هجوًما وقتلت 
1،254 شــخًصا عــام 2017، لكــن هــذا الرقــم ال يمثــل ســوى19 %مــن عــدد ضحاياهــا عــام 2014 الــذي بلــغ 6612 قتيــًال، 
ــة األجــل للتعامــل مــع  ــة طويل ــى انشــقاقات فــي التنظيــم وإلــى اســتراتيجية الحكومــة النيجيري ويرجــع ذلــك التراجــع إل
بوكــو حــرام. وشــركائها، ورغــم ذلــك فــإن الجماعــة ال تــزال تعــد التنظيــم اإلرهابــي األكثــر نشــاطا فــي نيجيريــا، ومــن بيــن 
جميــع الوفيــات التــي أوقعتهــا بوكــو حــرام فــي عــام 2017، كان 82% منهــا فــي نيجيريــا والباقــي فــي الكاميــرون 
والنيجــر، وقــد وقــع 82% مــن الوفيــات فــي نيجيريــا فــي واليــة بورنــو، و17 %فــي واليــة أدامــاوا. ونفــذت بوكوحــرام كل 

هجماتها اإلرهابية العشرة األكثر دموية عام 2017في نيجيريا، تسعة منها في والية بورنو. 

بوكوحرام 

من بين الدول العشرة األكثر تأثرا باإلرهاب في عام 2017 كانت 8 دول منها في التصنيف نفسه عام 2016، باإلضافة 
إلى تركيا ولبنان اللتين خرجتا من ذلك المربع، وحلت محلهما مصر والفلبين عام 2017 .

 
وعلــى الرغــم مــن االنخفــاض الكبيــر فــي عــدد الوفيــات الناجمــة عــن اإلرهــاب فــي العــراق، لــم يحــدث أي تغييــر فــي 
البلــدان الخمســة األكثــر تأثــًرا باإلرهــاب. وقــد تــم تصنيــف جميــع هــذه الــدول فــي أســوأ خمــس دول ســنوًيا منــذ عــام 

.2013

أكثر البلدان تأثًرا باإلرهاب 

نشــاطها  حــرام،  بوكــو  جماعــة  رفعــت 
اإلرهابــي فــزادت هجماتهــا فــي 2017 
ضحاياهــا  عــدد  وارتفــع   %40 بمعــدل 

بمعدل 15% عن العام السابق.
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هشاشــة المؤسســات السياســية واألمنيــة فــي الصومــال مّكنــت 
حركــة الشــباب مــن تنفيــذ هجمــات فتاكــة، حيــث نفــذت هجوميــن 
من أكبر عشرين هجوًما إرهابًيا في عام 2017، ونفذت 17 هجوًما 
أســفرت عــن مقتــل عشــرة أشــخاص أو أكثــر فــي كل هجــوم، وكان 
عــدد القتلــى فــي هجماتهــا التفجيريــة هــو األعلــى بيــن الجماعــات 

اإلرهابية األربعة األكثر تدميرا في العالم. 

6 دول مــن  أثــر اإلرهــاب فــي  انخفــض 
بينمــا  بــه،  تأثــًرا  األكثــر  العشــرة  الــدول 
شــهدت األربعــة األخــرى زيــادة فــي تأثيــر 
اإلرهــاب وهــي: الصومــال، الهنــد، مصــر، 

والفلبين.

وقد انخفض أثر اإلرهاب في 6 دول من الدول العشــرة األكثر تأثًرا 
بــه، بينمــا شــهدت األربعــة األخــرى زيــادة فــي تأثيــر اإلرهــاب وهــي: 

الصومال، الهند، مصر، والفلبين.

وظــل النــزاع هــو المحــرك الرئيــس للنشــاط اإلرهابــي فــي الــدول 
العشرة األكثر تأثًرا باإلرهاب في عام 2017، فقد تم تصنيف ثماني 
الدولتــان  بينمــا شــاركت  حــرب،  حالــة  فــي  أنهــا  علــى  منهــا  دول 

المتبقيتان (مصر والهند) في نزاعات صغيرة متعددة. 
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حلــت العــراق فــي الترتيــب األول فــي المؤشــر مــن حيــث درجــة التأثــر باإلرهــاب، وعلــى الرغــم مــن االنخفــاض الكبيــر فــي 
عــدد الوفيــات مــن عــام 2016 إلــى عــام 2017، إال أن العــراق ال يــزال البلــد األكثــر تأثــًرا باإلرهــاب، وهــو الترتيــب الــذي ظــل 
يحتفظ به منذ عام 2014، فقد انخفض العدد اإلجمالي للوفيات الناجمة عن اإلرهاب في العراق من 9783 إلى 4،271 
بيــن عامــي 2016 و2017، بانخفــاض قــدره 56 % وأقــل عــدد مــن الوفيــات منــذ عــام 2012. وانخفــض عدد الحوادث من 
2،969 في عام 2016. إلى 1.956 عام 2017 وكان تنظيم داعش مسؤوال عن 83 % من الوفيات المرتبطة باإلرهاب 
فــي العــراق فــي عــام 2017 رغــم انخفــاض عــدد ضحايــاه في العراق من 7.368 قتيًال إلى 3.554. قتيًال بنســبة %52 بين 

عامي 2016 و2017. 

العراق

فــي عــام 2017، كانــت أفغانســتان هــي الدولــة التــي ســجلت أعلــى عــدد مــن الوفيــات بســبب اإلرهــاب، وحلــت مــكان 
العــراق الــذي كان يشــغل هــذا الترتيــب منــذ عــام 2013، وكان ترتيبهــا الثانــي فــي مؤشــر اإلرهــاب حيــث بلــغ عــدد الضحايــا 
4.653 قتيــًال و 5.015 جريًجــا، جــراء 1.168 هجوًمــا ارهابًيــا. وعلــى الرغــم مــن أن معــدل الوفيــات فــي أفغانســتان ارتفــع 

بنسبة أقل من 1% عن العام السابق، فإنه ال يزال ثاني أكثر األعوام دموية على اإلطالق، بعد عام 2015.

 وكانــت حركــة طالبــان مســؤولة عــن 77% مــن ضحايــا اإلرهــاب فــي أفغانســتان، وتنظيــم واليــة خراســان التابــع لداعــش 
مســؤول عــن 14% منهــم فــي عــام 2017، بزيــادة قدرهــا 26% عــن العــام الســابق. وهــو ثانــي أكثــر التنظيمــات اإلرهابيــة 

نشاًطا في أفغانستان، ويعد عام 2017 أكثر األعوام دموية في تاريخه.

وكانت كابول هي المقاطعة التي شهدت أعلى عدد من الوفيات في عامي 2016 و2017، حيث بلغت الوفيات 424 
و549 على التوالي، يليها أقاليم هلمند وقندهار وغزنة التي شهدت 367 و360 و325 حالة وفاة على التوالي.

أفغانستان

نيجيريــا هــي ثالــث أكثــر الــدول تأثــًرا باإلرهــاب وفًقــا للمؤشــر، رغــم انخفــاض الوفيــات الناجمــة عــن اإلرهــاب فيهــا للعــام 
الثالث على التوالي، حيث انخفضت عام 2017 بنســبة 16% عن عام 2016 الذي شــهد بدوره انخفاًضا في عدد ضحايا 
اإلرهاب بنسبة 63% عن عام 2015 الذي شهد أيًضا انخفاًضا بنسبة 34% عن عام 2014، وهذا يؤكد فعالية عمليات 

محاربة اإلرهاب في نيجيريا. 

وقد بلغ عدد القتلى في نيجيريا من ضحايا العمليات اإلرهابية 1.532 قتيًال عام 2017 وعدد الجرحى 852 جريًحا وعدد 
الهجمــات اإلرهابيــة 411 هجوًمــا. وتهيمــن علــى النشــاط اإلرهابــي فــي نيجيريــا جماعتــا بوكــو حــرام ومتطرفــي فوالنــي 
المسؤولتان عن 63 % من الهجمات اإلرهابية و88 % من الوفيات المرتبطة باإلرهاب. في عام 2017، وتشير البيانات 

األولية لعام 2018 إلى زيادة كبيرة في العنف المرتكب من قبل الفوالني. 

نيجيريا
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في عام 2017، سجلت باكستان أقل عدد من الوفيات المرتبطة باإلرهاب منذ عام 2006، وانخفضت الوفيات بنسبة 
11 % عن عام 2016، حيث تراجعت من 957 إلى 852 قتيًال منخفضة بنسبة 64 % عن الذروة التي بلغتها عام 2013، 

وجاءت في الترتيب الخامس في المؤشر.

ــة خراســان  ــان باكســتان، وتنظيــم والي ــر نشــاًطا، وهــي طالب وكانــت ثــالث مجموعــات إرهابيــة فــي باكســتان هــي األكث
التابع لداعش، ولشكر جهانجفي (عسكر جنجوي)، حيث أوقعوا 67% من جميع الوفيات في باكستان في عام 2017 (570 

قتيًال). 

باكستان

حلــت الصومــال فــي المرتبــة السادســة بيــن الــدول األكثــر تأثــًرا باإلرهــاب، وســجلت أكبــر زيــادة فــي اإلرهــاب علــى الصعيــد 
العالمي في عام 2017. وارتفع عدد الوفيات بسبب اإلرهاب من 762 حالة وفاة في عام 2016 إلى 1،470 حالة وفاة 
في عام 2017 بنسبة 93 %، كما ارتفع عدد الحوادث اإلرهابية من 248 إلى 372 حادًثا، بنسبة 50%. وقع 137 حادًثا 
منها في العاصمة مقديشو. وجوارها، وكانت حركة الشباب مسؤولة عن 92% من جميع الوفيات المرتبطة باإلرهاب 
في عام 2017، كما كانت الحركة مسؤولة عن أخطر هجوم إرهابي في العالم في عام 2017، وهو تفجير شاحنة في 

مقديشو أسفر عن 588 حالة وفاة وأكثر من 300 إصابة. 

الصومال

مــن  عــدد  أقــل  باكســتان  ســجلت 
الوفيــات المرتبطــة باإلرهــاب منــذ عــام 
2006، وانخفضــت الوفيــات عــام  2017 

بنسبة 11 % عن عام 2016

منهــم 233 شــخًصا قتلهــم تنظيــم واليــة خراســان بزيــادة 50% عــن 
قتــاله فــي عــام 2016 ممــا يجعلــه األكثــر فتــًكا فــي باكســتان. 
وانخفضــت الوفيــات الناجمــة عــن هجمــات طالبــان باكســتان بنســبة 
هــي  تضــرًرا  المقاطعــات  أكثــر  وكانــت   ،2016 عــام  عــن   %  17
بلوشستان، التي سجلت 296 حالة وفاة بسبب اإلرهاب، (35% من 
إجمالــي عــدد القتلــى). وســجلت المنطقــة القبليــة 226 حالــة وفــاة، 

(27% من إجمالي عدد الوفيات).

أوقعــت الحــرب األهليــة فــي ســورية آالف القتلــى والجرحــى، إال أن المؤشــر وضعهــا فــي الترتيــب الرابــع بيــن الــدول األكثــر 
ــا اإلرهــاب، ومــع انخفــاض مســتوى  ــا أفعــال النظــام وأعوانــه ضمــن ضحاي ــًرا باإلرهــاب، إذ ال يحتســب المؤشــر ضحاي تأث
العنــف الناجــم عــن الحــرب األهليــة الســورية، تراجعــت أعــداد الوفيــات الناجمــة عــن اإلرهــاب إلــى 961 قتيــًال عــام 

2017 منخفضة بنسبة 48 % عن عام 2016، وكانت داعش مسؤولة عن 63 % من هذه الوفيات.

وشــهدت أربــع محافظــات فــي ســورية 73 % مــن مجمــوع الوفيــات الناجمــة عــن اإلرهــاب فــي عــام 2017 هــي: حلــب 
ودمشــق وديــر الــزور وحمــص، ففــي النصــف األول مــن عــام 2017، وقعــت 60 %مــن الهجمــات فــي هــذه المحافظــات 
األربعة. وقد انخفض عدد الجماعات اإلرهابية النشطة في سورية بشكل ملحوظ من 22 جماعة عام 2016 إلى تسع 

جماعات في عام 2017.

سورية
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بلــغ عــدد الوفيــات الناجمــة عــن اإلرهــاب فــي اليمــن 378 قتيــًال عــام 2017 بانخفــاض قــدره 41% عن قتلــى عام 2016 و 
75% عــن قتلــى عــام 2015 الذيــن بلــغ عددهــم 1519 قتيــًال، وحلــت فــي المرتبــة الثامنــة بيــن الدول األكثر تأثــًرا باإلرهاب 

في المؤشر. 

اليمن

دخلــت مصــر فــي الــدول العشــر األكثــر تأثــًرا باإلرهــاب فــي عــام 2017 وحلــت فــي المرتبــة التاســعة، حيــث شــهدت انبعاًثــا 
فــي النشــاط اإلرهابــي بعــد انخفــاض كبيــر فــي العــام الســابق. فارتفعــت الوفيــات الناجمــة عــن اإلرهــاب إلــى 655 حالــة 
وفــاة بزيــادة 123% عــن العــام الســابق، وهــو رقــم يقــل قليــًال عــن ذروة أعــداد القتلــى جــراء العمليــات اإلرهابيــة فــي عــام 

2015 الذي بلغ 683 حالة وفاة. كما شهدت مصر 169 حادًثا إرهابًيا عام 2017 مقابل 539 حادًثا عام 2015.

وكان تنظيــم واليــة ســيناء التابــع لداعــش أكثــر الجماعــات دمويــة فــي مصــر، حيــث نفــذ ثانــي أكثــر الهجمــات دمويــة علــى 
مستوى العالم في عام 2017 عندما استهدف المصلين في مسجد الروضة بمدينة بير العبد شمال سيناء مما أسفر 

عن مقتل 311 شخًصا شكلوا 47% من جميع الوفيات في مصر عام 2017. فضًال عن جرح 127 آخرين. 

وكانت محافظة شمال سيناء المنطقة األكثر تأثًرا باإلرهاب، حيث شهدت 522 حالة وفاة في عام 2017، بينهم 457 
حالة وفاة ارتكبها تنظيم والية سيناء.

مصر

دخلــت مصــر فــي الــدول العشــر األكثــر 
تأثــًرا باإلرهــاب عــام 2017 وحلــت فــي 
المرتبــة التاســعة بعــد ارتفــاع الوفيــات 
الناجمــة عــن اإلرهــاب إلــى 655 قتيــًال، 

بزيادة 123 ٪ عن العام السابق

الحوثيــون  هــم  اليمــن  فــي  نشــاًطا  اإلرهابيــة  الجماعــات  أكثــر 
وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (AQAP) وتنظيم ما يسمى 
ويتركــز  داعــش.  لتنظيــم  التابــع  أبيــن  عــدن  اإلســالمية  الدولــة 
اإلرهــاب الــذي تقــوم بــه هــذه الجماعــات الثــالث فــي المقــام األول 
فــي الشــمال الغربــي والجنــوب الغربــي مــن اليمــن. حيــث ينشــط 
الجنوبيــة،  الســاحلية  عــدن  فــي محافظــة  رئيــس  بشــكل  داعــش 
بينمــا ينشــط تنظيــم القاعــدة فــي محافظــات أبيــن ولحــج، وينشــط 

الحوثيون في تعز ومأرب.




