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مؤشر اإلرهاب العالمي 2022م 
قياس تأثير اإلرهاب

ر اإلرهاب العاملي  أصدر معهُد االقتصاد والسالم )IEP( النسخَة التاسعة من مؤشِّ
 %99.7 163 دولًة يعيش فيها  تأثير اإلرهاب يف  ًنا رصَد  )GTI 2022(، متضمِّ
الظروف االجتماعية واالقتصادية لإلرهاب،  العالم. وحتليَل اختالف  ان  من سكَّ
واالجتاهات الطويلة املدى لنشوء اإلرهاب، وتطوُّره مبرور الوقت. وحتليَل الدوافع 
اإلرهابية،  للجماعات  الفكرية  واألهداف  باإلرهاب،  املرتبطة  اجليوسياسية 
والسياسات التي يطبِّقها اإلرهابيون، والوسائل التي يتَّخذونها، ومستقبل اإلرهاب، 

واالستجابات السياسية املطلوبة ملواجهته.
موقع بيانات  قاعدة  على   )GTI 2022( لعام  العاملي  اإلرهاب  ر  مؤشِّ  يعتمد 
ر قد  لة يف املؤشِّ )Terrorism Tracker( مما يعني أن احلوادث اإلرهابية املسجَّ
لة يف قواعد البيانات األخرى؛ فهو يستبعد من األعمال  تختلف عن نظيرتها املسجَّ
اإلرهابية بعَض األنشطة العنيفة، مثل: األعمال احلربية، سواءٌ كانت تقليدية، أو 
ه لتحقيق الربح فقط، حتى لو كان  غير نظامية، إضافًة إلى العنف اإلجرامي املوجَّ
ويستبعد  السيارات.  وتفجير  والقتل،  اخلطف،  مثل:  اإلرهابية،  األعماَل  يحاكي 
املعادَي  العنيف  والسلوَك  املنعزلة،  الفردية  العنف  وأعماَل  املدنية،  االضطراباِت 

للمجتمع.  
ر تأثير اإلرهاب حَسب عدد الهَجمات والقتلى واجلرحى والرهائن  ويقيس املؤشِّ
التأثير أليِّ  5 سنوات؛ لتحديد مستوى  واحلوادث، باستخدام نظام تقييم مدته 

سنة معينة، وهو ما يسمح برصد التأثير املستمر لإلرهاب على الدول نفسها. 
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هجمات أكثر وقتلى أقل
عن  الناجتة  للَوَفيات  اإلجمالي  العدد  انخفاَض  ر  املؤشِّ كشف 
اإلرهاب إلى 7,142 قتياًل يف عام 2021م، بنسبة تراُجع قدُرها 
2015م  عام  روة يف  الذُّ منذ  و%33  السابق،  العام  عن   %1.2

الذي ُقتل فيه 10,699 شخًصا يف الهَجمات اإلرهابية. 

وعلى الرغم من انخفاض عدد الَوَفيات، ارتفع عدُد الهَجمات 
من 4,458 هجمًة يف عام 2020م إلى 5,226 هجمًة يف عام 
لًة أكبر عدٍد من الهَجمات  2021م، بزيادة قدُرها 17%، مسجِّ
منذ عام 2007م، وبلغت األعماُل اإلرهابية منها )املنسوبة إلى 

تنظيم إرهابي( 52% فقط.

لت موزمبيق أكبَر انخفاض يف الَوَفيات بسبب اإلرهاب،  وسجَّ
من 507 حاالت وفاة يف عام 2020م إلى 93 يف عام 2021م. 
ومن البلدان اخلمسة التي شهدت أعلى مستويات يف اإلرهاب، 
لت أربُع دول زيادًة يف عدد الَوَفيات هي: أفغانستان، ومالي،  سجَّ
اإلجمالي  العدُد  انخفض  حني  يف  والنيجر.  فاسو،  وبوركينا 

للَوَفيات يف الصومال فقط.

وكان عام 2021م العاَم األول الذي تدخُل فيه ميامنار والنيجر 
بسبب  الَوَفيات  عدد  يف  األعلى  العشر  الدول  قائمة  إلى 
لت هذه الدوُل 85% من جميع الَوَفيات الناجتة  اإلرهاب. وسجَّ

عن اإلرهاب يف ذلك العام. 

عام  يف  اإلرهاب  يف  تراُجع  أكبَر  ونيجيريا  موزمبيق  وشهدت 
الَوَفيات بنسبة 48% يف عام  2021م؛ ففي موزمبيق ارتفعت 
2020م، قبل أن تنخفَض بنسبة 82% يف عام 2021م؛ بسبب 
تدابير مكافحة اإلرهاب الناجحة التي اتخذتها قواُت اجليش 

باالشتراك مع رواندا واجلماعة اإلمنائية للجنوب اإلفريقي.

 وانخفضت الَوَفيات يف نيجيريا بنسبة 51% يف عام 2021م، 
بعد ثالث سنواٍت من الزيادات املتتالية بسبب انخفاض الَوَفيات 
املنسوبة إلى بوكو حرام، وتنظيم داعش فرع غربي إفريقيا، وال 
سيَّما ِمنَطقِة بورنو حيُث انخفَض عدد الَوَفيات بنسبة %71. 

بوكو  جماعة  على  إفريقيا  غربي  فرُع  داعش  تنظيم  م  وتقدَّ
حرام يف أنه التنظيُم األكثر دموية يف نيجيريا يف عام 2021م، 
مالي  مثل:  املجاورة  البلدان  يف  ونشاطه  حضوره  ازدياد  مع 
الساحل.  ملنطقة  كبيًرا  تهديًدا  وأصبح  والنيجر،  والكاميرون 
وأدَّت وفاةُ زعيم بوكو حرام أبي بكر شيكاو يف مايو 2021م، 
أتباعه  انشقاق  من  وفاته  أعقَب  مِلا  اجلماعة؛  تراُجع  إلى 
أكبر  ثالَث  سوريا  وشهدت  أُخرى.  جماعات  إلى  وانضمامهم 
انخفاض إجمالي يف الَوَفيات؛ إذ تراجعت مبقدار الثلث يف عام 

2021م إلى 488 حالة وفاة فقط. 

لت أكبَر زيادة يف الَوَفيات  أما ميامنار فقد كانت الدولَة التي سجَّ
الناجتة عن اإلرهاب؛ إذ ارتفَع عدُد القتلى من 24 قتياًل عام 
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إجمالي الوفيات بسبب اإلرهاب حسب الدولة ، 2020 - 2021م
انخفض إجمالي الوفيات الناجمة عن اإلرهاب بنسبة 1.2% من عام 2020م إلى عام 2021م



5

مؤشر اإلرهاب العالمي 2022م قياس تأثير اإلرهاب

2020م إلى 521 قتياًل عام 2021م. وكانت هذه الزيادةُ الكبيرة 
املستمر،  السياسي  االستقرار  عدم  عن  الغالب  يف  ناجتًة 
واالحتجاجات الواسعة التي بدأت مع االنقالب العسكري يف 
فبراير 2021م، وكانت اجلماعاُت املسلَّحة املناهضة للمجلس 
العسكري مسؤولًة عن أكثر من نصف الَوَفيات اإلرهابية هناك. 

لت النيجــر ثانــَي أكبــر زيــادة يف اإلرهــاب عــام 2021م؛ إذ  وســجَّ
ارتفــع عــدد الَوَفيــات بســبب اإلرهــاب إلــى 588 قتيــاًل بنســبة 
129%، علــى الرغــم مــن ثبــات عــدد الهَجمــات بــني عامــي 
ل فتــك الهَجمــات  ــا يشــير إلــى زيــادة معــدَّ 2020 و2021م، ممَّ
مــن 3.8 قتلــى يف الهجمــة الواحــدة عــام 2020م، إلــى 7.9 

ــام 2021م.  ــى ع قتل

يف   )19 )كوفيد  كورونا  جلائحة  يُذَكر  أثًرا  التقرير  يلَحظ  ولم 
الت  ر من ارتفاع معدَّ عات التي كانت حتذِّ اإلرهاب، بخالف التوقُّ
ة العاملية  اإلرهاب بسبب اجلائحة، فمنذ أن أعلنت منظمُة الصحَّ
ع ارتفاُع  يف مارس 2020م أنَّ كورونا جائحٌة عاملية، كان من املتوقَّ
الت اإلرهاب. ومع ذلك، تشير الدالئل إلى أنَّ الوباء كان له  معدَّ
لكنَّ  و2021م.  2020م  عاَمي  يف  اإلرهاب  يف  ا  جّدً ضئيل  أثٌر 
اإلرهاب،  مكافحة  مجال  يف  جديدًة  ياٍت  أفرزت حتدِّ اجلائحة 
مثل: تقليل ميزانيات مكافحة اإلرهاب بسبب زيادة اإلنفاق العام 
ا يؤدِّي إلى  يف أثناء الوباء، وزيادة اإلحباط املرتبط بالوباء، ممَّ
تفاُقم االضطرابات املدنية، وسعي املتطرفني إلى االستفادة من 
اآلثار الثانوية التي أحدثها الوباء، مثل: الُعزلة، وزيادة النشاط 
لتضخيم  واإلغالق؛  اللَّقاحات  من  واالستياء  اإلنترنت،  عبر 
جميع  يف  بالوباء،  املرتبطة  القيود  فمع  األمل.  وخيبة  الغضب 
اإلنترنت،  وقًتا أطوَل يف استعمال  الناس  العالم، يقضي  أنحاء 
وقد استخدمت اجلماعاُت اإلرهابية ذلك بوصفه فرصًة لنشر 
نظريات املؤامرة واملعلومات املضلِّلة؛ لتقويض الثقة باحلكومات، 

وجمع املزيد من الدعم ألفكارها.

الجماعات اإلرهابية
هناك أربُع جماعات إرهابية مسؤولة عن أكبر عدد من القتلى 
الشباب، وحركة  تنظيم داعش، وحركة  2021م، هي:  يف عام 
جميًعا  وهي  واملسلمني،  اإلسالم  نصرة  وجماعة  طالبان، 
مسؤولٌة عن 3,364 حالة وفاة بسبب اإلرهاب، تبلغ 47% من 
إجمالي الَوَفيات يف ذلك العام. وكانت هذه اجلماعاُت األربع 
عن  الناجتة  الَوَفيات  جميع  من   %16 من  أقلَّ  عن  مسؤولًة 
اإلرهاب يف عام 2021م. ولم تُنَسب 2,775 حالة وفاة بسبب 

اإلرهاب إلى أيِّ تنظيم. 

وكان تنظيم داعش واجلماعاُت التابعة له مثل: تنظيم داعش 
غربي  فرع  وداعش  سيناء،  والية  وداعش  خراسان،  والية 
2021م؛ إذ  إفريقيا، أكثَر اجلماعات اإلرهابية دموية يف عام 
أوقَع 29% من الَوَفيات الناجتة عن اإلرهاب يف العالم. ومع 
ذلك انخفضت هَجماُت داعش من 837 هجمة يف عام 2020م، 
اإلرهابي  التنظيُم  وشنَّ  2021م.  عام  يف  هجمة   794 إلى 
هَجمات يف 21 دولة يف عام 2021م، مقارنًة بنحو 30 دولة يف 
رين من هَجمات داعش  عام 2020م. وكان العراُق أكثَر املتضرِّ
اإلرهابية؛ إذ شنَّ التنظيم 327 هجمة يف عام 2021م، مقارنًة 
لت أكبر  بنحو 353 هجمة يف عام 2020م. لكنَّ أفغانستان سجَّ
لت البالُد ربع ضحايا  عدد من القتلى من ضحايا داعش، فسجَّ

داعش يف عام 2021م.

ل لدى تنظيم  وال تزال الهَجماُت املسلَّحة هي األسلوَب املفضَّ
التفجيرية.  الهَجماُت  تليها  التوالي،  على  الثالث  للعام  داعش 
مقارنًة  مسلَّحة،  هجمة   479 التنظيم  شنَّ  2021م  عام  ففي 
بنحو 414 هجمة يف العام السابق، وانخفضت الَوَفيات الناجتُة 

عن هذه الهَجمات إلى 749 قتياًل، بنسبة %12. 

و2021م   2020 عامي  بني  التفجيريَة  الهَجماِت  أنَّ  ومع 
انخفَضت من 271 إلى 240 هجمة، فقد ازداَد عدُد الضحايا 
بسبب هذه الهَجمات بنسبة 50% تقريًبا. ويف حني انخفَض 
عدُد التفجيرات االنتحارية من 18 تفجيًرا عام 2020م، إلى 16 
تفجيًرا عام 2021م، تضاعَف عدُد الضحايا يف عام 2021م. 

إذ  داعش؛  لهَجمات  شيوًعا  األكثر  الهدَف  اجليوُش  تزال  وال 
عام  يف  هَجماته  من   %41 يف  اإلرهابي  التنظيُم  استهدفها 
ل املدنيون أكبَر عدد من الضحايا، فبلغ  2021م، ومع ذلك سجَّ
قدُرها  بزيادة  2021م،  عام  يف  قتياًل   971 منهم  القتلى  عدُد 

36% مقارنًة بعام 2020م. 

أنحاء  جميع  يف  األراضَي  استعادت  فقد  طالبان  حركة  أما 
لطة بحلول أغسطس  أفغانستان عام 2021م، وعادت إلى السُّ
من ذلك العام. وكانت احلركُة مسؤولًة عن 376 حالة وفاة يف 
عام 2021م، بانخفاٍض بلغ 32% عن عام 2020م، وأدنى عدد 
للَوَفيات منذ عام 2016م. وكذلك انخفضت هَجماتها من 242 
لم  2021م،  عام  232 هجمة يف  إلى  2020م  عام  هجمة يف 
تسِفر 56% منها عن أيِّ قتيل، واستهدفت 47% منها املدنيني 

الذين بلغوا 64% من الَوَفيات الناجتة عنها. 

حركة  إلى  املنسوبة  اإلرهاب  عن  الناجتُة  الَوَفيات  ت  واستمرَّ
الشباب يف االنخفاض عام 2021م؛ إذ انخفَضت بنسبة %17 
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عن العام السابق، ومن بني 571 حالة وفاة منسوبة إلى احلركة 
يف ذلك العام، وقعت 93% منها يف الصومال، و6% يف كينيا. 
وانخفض العدُد اإلجمالي للحوادث اإلرهابية املنسوبة للحركة 
اعتداًء   56 قدُره  بانخفاض  اعتداءات،   303 إلى  2021م  عام 

عن عام 2020م.
وكانت مقديشو مركَز النشاط اإلرهابي حلركة الشباب؛ فقد 
قتياًل.   115 وأسفرت عن  املدينة،  16% من هَجماتها يف  وقع 
إلى حركة  املنسوب  الناجتُة عن اإلرهاب  الَوَفيات  وانخفضت 
الشباب يف كينيا بنسبة 14% يف عام 2021م، وهو أقلُّ عدد 

ل لضحايا احلركة هناك منذ عام 2012م.  مسجَّ
املسلَّحَة  والهَجمات  التفجيراِت  الشباب  حركُة  واستخدمت 
أساليَب رئيسًة للهجوم. وإنَّ قرابَة 68% من الَوَفيات اإلرهابية 
املنسوبة إلى احلركة يف عام 2021م كانت نتيجَة التفجيرات، 
وكانت  الَوَفيات،  31% من  املسلَّحة  الهَجمات  أوقعت  يف حني 
الصومال  من  كلٍّ  يف  الشباب  حركة  هَجمات  من  نسبة  أعلى 
انخفضت  الذين  املدنيُّون  يليه  اجليش،  إلى  هًة  موَجّ وكينيا 

َوَفياتهم بنسبة 40% بني عامي 2020 و2021م. 
وبلغت الهَجمات والَوَفيات بسبب نشاط جماعة نصرة اإلسالم 
واملسلمني يف عام 2021م، أعلى مستوياتها منذ ظهور اجلماعة 
عام 2007م. وكانت اجلماعُة مسؤولًة عن 351 حالة وفاة يف 
عام 2021م، بزيادة 69% عن عام 2020م، ووقع نحو %59 

منها يف مالي، و40% يف بوركينا فاسو. 

 2020 عامــي  بــني   %80 بنســبة  اجلماعــة  هَجمــات  وزادت 
إلــى  هــًة  موجَّ مالــي  يف  الهَجمــات  غالبيــة  وكانــت  و2021م، 
اجليــش، غيــر أنَّ املدنيــني كانــوا غالبيــَة ضحايا هــذه الهَجمات، 
ــي  ــني عام ــاف ب ــة أضع ــن ثالث ــر م ــد تضاعــف عدُدهــم أكث فق

و2021م.  2020

ذتها اجلماعة هَجماٍت  وكان أكثُر من نصف الهَجمات التي نفَّ
مسلَّحة، أدَّت إلى مقتل 341 شخًصا يف عام 2021م، بلغوا ما 
ذت اجلماعة أكثَر من 26  نسبتُه 97% من قتلى اجلماعة. ونفَّ
تفجيًرا يف عام 2021م، إال أنها أسفرت عن سبع ضحايا فقط، 

بانخفاض قدُره 46%، مقارنًة بالعام السابق.

الدول األكثر تأثًرا باإلرهاب
ظلَّت البلداُن العَشرة األكثر تأثًُّرا باإلرهاب دون تغيير إلى حدٍّ 
ة  كبير، فقد حافظت أفغانستان والعراق على موقَعيهما يف قمَّ

أكثر البلدان تأثًُّرا باإلرهاب للعام الثالث على التوالي.

وجتاوزت بوركينا فاسو سوريا ونيجيريا لتكون رابَع أكثر البلدان 
تأثًرا باإلرهاب، وانتقلت باكستان من املرتبة الثامنة إلى املرتبة 
السادس  الترتيَب  لتحتلَّ  درجتني  نيجيريا  وتراجعت  العاشرة، 

بني الدول األكثر تأثًرا باإلرهاب. 

إلى قائمة  ة  الدول املنضمَّ النيجر وميامنار من أحدث  وكانت 
املركزين  احتلَّتا  حيث  باإلرهاب،  تأثًرا  األكثر  العَشرة  البلدان 
الثامن والتاسع على التوالي. وكانت نيجيريا وسوريا والصومال 

أكثر عشر دول تأثًرا باإلرهاب مرتبة حسب درجة مؤشر اإلرهاب العالمي GTI لعام 2021م
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ًنا يف النتيجة من عام 2020 إلى  لت حتسُّ هي الدوَل التي سجَّ
عام 2021م، من بني الدول العشر األكثر تأثًرا باإلرهاب، وفيما 
يأتي بيان حال اإلرهاب يف هذه الدول العشرة يف عام 2021م 

ح يف اجلدول السابق: بحسب الترتيب املوضَّ
عدد 	  أكبُر  وهو  وفاة،  حالة   1,426 أفغانستان  لت  سجَّ

للَوَفيات املرتبطة باإلرهاب يف دولة واحدة؛ إذ استحوذت 
الَوَفيات الناجتة عن اإلرهاب يف العالم،  على 20% من 
يزيد عدُد املدنيني منهم على النصف، مما يجعلها الدولَة 
التوالي.  على  الثالث  للعام  اإلرهاب  من  ًرا  تضرُّ األكثر 
 ،%33 بنسبة  أفغانستان  يف  اإلرهابية  احلوادُث  وزادت 
إرهابية يف  لت حوادُث  فُسجِّ انتشاُرها اجلغرايف؛  واتسع 
عدد  أكبُر  ل  وُسجِّ مقاطعة.   34 أصل  من  مقاطعًة   32
أغلبهم  كابول،  العاصمة  يف  اإلرهاب  بسبب  القتلى  من 
ضحايا هَجمات شنَّها فرع ُخراسان التابع لتنظيم داعش. 
ات  مرَّ ثالث  َقنَدهار  منطقة  الَوَفيات يف  عدُد  وتضاعف 

تقريًبا.
لت 833 هجمة إرهابّيًا، بزيادة 33% عن 	  يف العراق ُسجِّ

العام السابق، لكنَّ الَوَفياِت الناجتَة عن اإلرهاب يف العراق 
انخفَضت بنسبة 91% عن ُذروتها منذ عام 2007م. وكان 
للسنة  اإلرهابية  الهَجمات  ملعظم  هدًفا  العراقي  اجليُش 
م 43% من قتلى اإلرهاب يف عام  الثانية على التوالي، وقدَّ
2021م، بعدما ارتفع عدُد الهَجمات التي استهدفته بنسبة 
28% يف  60%، فيما ارتفع عدُد القتلى املدنيني بنسبة 
عام 2021م. وال يزال تنظيُم داعش يهيمن على النشاط 
اإلرهابي يف العراق، حيث أوقَع ما نسبتُه 71% من جميع 
املجموعَة  هو  الُكردستاني  ال  العمَّ حزُب  وكان  الَوَفيات. 
اإلرهابية األخرى النشيطة يف العراق يف ذلك العام، فكان 

مسؤواًل عن 22 هجمة أدَّت إلى مقتل 21 شخًصا.
انخفضــت الهَجمــات اإلرهابيــة والَوَفيــات يف الصومــال 	 

الَوَفيــات  وتراجعــت  الســابق،  العــام  عــن   %10 بنســبة 
ــا كانــت عليــه يف  املرتبطــُة باإلرهــاب لتبلــغ 17% فقــط ممَّ
عــام 2014م. وال تــزال حركــُة الشــباب اجلماعــَة اإلرهابيــة 
األكثــر دمويــة يف الصومــال، فهــي املســؤولة عــن 599 حالــة 
وفــاة، بنســبة 89% مــن جميــع الَوَفيــات املرتبطة باإلرهاب 

يف البــالد.
ــا 	  يف بوركينــا فاســو زادت حــوادُث اإلرهــاب مــن 191 حادًث

إلــى 216 حادًثــا بــني عامــي 2020 و2021م، وهــو أكبــُر 
عــدد مــن الهَجمــات منــذ ُذروتهــا يف عــام 2019م، وســلكت 

ــد زادت  ــه، فق ــات املرتبطــُة باإلرهــاب املســلك نفَس الَوَفي
لت بوركينــا  بنســبة 11%، مقارنــًة بالعــام الســابق، وســجَّ
فاســو ثانــَي أكبــر عــدد مــن الَوَفيــات يف أيِّ بلــد، وكان 
أكثــُر مــن نصــف عــدد الَوَفيــات البالــغ 732 قتيــاًل مــن 
املدنيــني. وال تــزال جماعــُة نصــرة اإلســالم واملســلمني 
ــل  أبــرَز جماعــة إرهابيــة هنــاك. وعلــى الرغــم مــن حتمُّ
اجلماعــة املســؤولية عــن 13 هجمــة إرهابّيًــا فقــط يف عــام 
2021م، أوقعــت هــذه الهَجمــات 207 قتلــى، أي مــا يقــرب 

ل عــام 2020م. ــدد املســجَّ ــاف الع مــن خمســة أضع

باإلرهاب، 	  مرتبطًة  وفاة  حالة   488 لت  ُسجِّ سوريا  يف 
السابق، وانخفَض عدُد  العام  33% عن  بانخفاض قدُره 
وكانت  العامني،  بني   %23 بنسبة  اإلرهابية  احلوادث 
حيث  اإلرهاب،  من  ًرا  تضرُّ األكثر  مالية  الشَّ احملافظاُت 
ْور وحلب.   وقع 45% من الهَجمات يف محافظتي َدير الزَّ
يف  دموية  األكثر  اإلرهابية  اجلماعَة  داعش  تنظيم  وظلَّ 
 %49 إرهابُه  سبَّب  إذ  التوالي؛  على  الثامن  للعام  سوريا 
اإلرهابية.  احلوادث  من  و%32  الَوَفيات،  إجمالي  من 
وعلى الرغم من ذلك، انخفَضت الهَجمات اإلرهابية التي 
ارتكبها التنظيُم اإلرهابي بنسبة 34%، والَوَفيات الناجتة 
عنها بنسبة 26%، مقارنًة بالعام السابق. وإنَّ 54% من 

الهَجمات لم تُنَسب إلى أيِّ تنظيم إرهابي.

انخفض إجمالي الَوَفيات الناجتة عن اإلرهاب يف نيجيريا 	 
إلى 448 قتياًل، وهو أدنى مستًوى منذ عام 2011م، ومع 
بني   %49 بنسبة  اإلرهابية  الهَجمات  عدُد  ارتفع  ذلك 
منها  هجمة   75 استهدف  وقد  و2021م.   2020 عامي 
جون،  اس السُّ أجهزةَ إنفاذ القانون، وضبَّاط الشرطة وُحرَّ
وهذا يبلغ أكثَر من ثلث جميع الهَجمات يف نيجيريا عام 
بني  اإلرهاب  عن  الناجتُة  الَوَفيات  وانخفضت  2021م. 
 %50 بنسبة  العسكريني  وبني   ،%62 بنسبة  املدنيني 
تنظيُم داعش فرع غربي  السابق. وأصبح  بالعام  مقارنًة 
إفريقيا، اجلماعَة اإلرهابية األكثر دموية يف نيجيريا، فيما 
استمرَّ تراجُع جماعة بوكو حرام، فلم تزد حاالُت الوفاة 
عن   %77 قدُره  بانخفاض  وفاة،  حالة   69 على  بسببها 
العام السابق، وهو أقلُّ عدد للَوَفيات أوقَعته اجلماعُة منذ 
ن كبير يف  ى تراجُع بوكو حرام إلى حتسُّ عشر سنوات. وأدَّ
والية بورنو، التي شهدت انخفاًضا بنسبة 71% يف َوَفيات 
الهَجمات يف  بالعام السابق، وانخفضت  اإلرهاب مقارنًة 
 2020 86 هجمة بني عامي  121 هجمة إلى  الوالية من 
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األكثر  املنطقَة  هي  الواليُة  تزال  ال  ذلك  ومع  و2021م. 
على  استحوَذت  حيث  نيجيريا،  يف  اإلرهاب  من  ًرا  تضرُّ

نصف الَوَفيات املرتبطة باإلرهاب.

شهدت مالي، أكبَر عدد من الهَجمات اإلرهابية والَوَفيات 	 
يف الِعقد املاضي، وزادت الهَجمات بنسبة 56%، والَوَفيات 
الناجتة عن اإلرهاب بنسبة 46% بلغت 574 حالة وفاة، 
هًة  موجَّ الهَجمات  معظم  وكانت  السابق،  بالعام  مقارنًة 
أنَّ  غير  اإلرهاب،  مكافحة  وجهود  العسكرية  للجهود 
املدنيني استأثروا بأكبر عدد من القتلى. وال تزال ِمنطقُة 
النيجر  مع  مالي  حدوَد  تشمل  التي  الثالثية،  احلدود 
الهَجمات  من  ًرا  تضرُّ األكثر  املنطقَة  فاسو،  وبوركينا 
اإلرهابية، حيث شهدت أكثر من 70% من هَجمات مالي 
واملسلمني  اإلسالم  نصرة  جماعُة  2021م.وكانت  عام 
بزيادة  2021م،  عام  إرهابية يف  72 هجمة  عن  مسؤولًة 

قدُرها 80% عن العام السابق. 

من 	  ًرا  تضرُّ األكثر  العشر  الدول  قائمَة  النيجر  دخلت 
حالَة   588 لًة  مسجِّ ة،  مرَّ ألول  2021م  عام  يف  اإلرهاب 
عام  عن   %100 قدُرها  بزيادة  اإلرهاب،  بسبب  وفاة 
وبذلك  78% من هؤالء،  املدنيُّون  الضحايا  بلغ  2020م، 
تصبح النيجر صاحبَة ثالث أكبر عدد من القتلى املدنيني 
إفريقيا،  تنظيم داعش فرع غربي  ق  وتفوَّ العام.  يف هذا 
نشاًطا  األكثر  التنظيَم  بوصفه  حرام،  بوكو  جماعة  على 
ذ 23 هجمة أوقعت 60% من إجمالي  يف النيجر؛ إذ نفَّ
هجوم،  لكلِّ  وفاة  حالة   15.2 ل  مبعدَّ هناك،  الضحايا 
مقارنًة بنحو 9.4 حالة وفاة لكلِّ هجوم يف عام 2020م، 

وبذلك تصبح هَجماُت التنظيم األكثر فتًكا يف العالم.

األكثر 	  العشر  الدول  قائمة  يف  )بورما(  ميامنار  ظهرت 
عدد  بلغ  بعدما  2021م،  عام  يف  اإلرهاب  من  ًرا  تضرُّ

 25 بنحو  مقارنًة  هجمة،   750 فيها  اإلرهابية  الهَجمات 
اإلرهاب  الَوَفيات بسبب  وزادت  2020م،  هجمة يف عام 
عام  يف  حالة   24 بنحو  مقارنًة  وفاة،   521 إلى  لتصَل 
اجلماعاُت  وكانت   .%2071 قدُرها  بزيادة  2020م، 
املسلَّحة املناهضة للمجلس العسكري مسؤولًة عن نصف 
الهَجمات اإلرهابية والَوَفيات التي بلغ العسكريون وأفراُد 

احلكومة ورجال إنفاذ القانون 76% منها. 

لت 	  إذ سجَّ زيادًة طفيفة؛  تأثيُر اإلرهاب  زاد  باكستان  يف 
بالعام  مقارنًة  الَوَفيات  5% يف عدد  بنسبة  زيادًة  البالد 
حادًثا   171 من  اإلرهابية  احلوادث  عدُد  وارتفع  السابق، 
يف عام 2020م إلى 186 حادًثا يف عام 2021م. وواصل 
اجليُش الباكستاني جهوَده يف نزع سالح اخلاليا اإلرهابية 
الهدَف األكثر شيوًعا  ا جعله  النائمة والقضاء عليها، ممَّ
املرتبطة  الَوَفيات  جميع  من   %44 كان  إذ  للهَجمات؛ 

باإلرهاب من العسكريني.

اتجاهات اإلرهاب منذ 2007م
إنَّ الَوَفياِت الناجتَة عن اإلرهاب يف السنوات األربع املاضية قد 
الَوَفيات  انخفاضها كان ضئياًل، وظلَّ عدد  أنَّ  إال  انخفَضت، 
شبَه ثابت منذ عام 2018م، لكنَّه انخفض بأكثَر من الثلث منذ 
ذروته يف عام 2015م، وكان العراق وباكستان من البلدان التي 

شهدت أكبَر انخفاض. 

بلغت  وأوقيانوسيا(  مالية  الشَّ وأمريكا  )أوروبا  الغرب  ويف 
182 هجمة، يف  بـ  2018م  الهَجماُت اإلرهابية ذروتها يف عام 
لها  أعلى مستًوى  اإلرهاب  الناجتة عن  الَوَفياُت  لت  حني سجَّ
تراجع  من  الرغم  وعلى  قتياًل.   191 فبلغت  2016م،  عام  يف 
تأثير اإلرهاب ذي الدوافع الدينية يف الغرب يف السنوات األربع 
ويف  السياسية.  الدوافع  ذي  اإلرهاب  مستوى  ارتفَع  املاضية، 

7,000
8,000

5,000
6,000

4,000
3,000
2,000
1,000

0

9,000
10,000

2,500

1,500
2,000

1,000
500

0

4,000
4,500

3,500
3,000

5,000

1,000

800

600

400

200

0

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019

1,200

حربصراع مسلح طفيف1,400 عدم الصراع

الوفيات بسبب اإلرهاب حسب نوع الصراع ، 2007 - 2020م



9

مؤشر اإلرهاب العالمي 2022م قياس تأثير اإلرهاب

عام 2018م كان عدُد الَوَفيات واحلوادث الناجتة عن اإلرهاب 
ة األولى  السياسي أعلى من أيِّ نوع آخَر من أنواع اإلرهاب، للمرَّ
منذ عام 2007م. ويف عام 2021م، كان هناك 40 هجمة ذات 

دوافَع سياسية، مقارنًة بثالث هَجمات ذات دوافَع دينية.

وانخفَض عدُد البلدان التي تشهد َوَفيات بسبب اإلرهاب، ففي 
، مقارنًة  لت 44 دولة حالة وفاة واحدة على األقلِّ عام 2021م سجَّ
بنحو 55 دولة يف عام 2015م. ومن 163 دولة َشِملَها التحليل، لم 
ل 105 دول أيَّ هَجمات أو َوَفيات بسبب اإلرهاب يف عامي  تسجِّ

2020 و2021م، وهو أعلى رقم منذ عام 2007م.

ك اإلرهاب الصراع محرِّ
2007م.  الرئيَس لإلرهاب منذ عام  َك  كان الصراُع هو احملرِّ
ًرا  ففي عام 2021م شاركت جميُع البلدان العَشرة األكثر تضرُّ
من اإلرهاب يف نزاع مسلَّح، وكان هناك 12,0359 حالة وفاة 
بسبب اإلرهاب بني عامي 2007 و2020م. ومن هذه الَوَفيات: 
أثناء  111,191 وقعت يف دول متورِّطة يف نزاع. ويف  92%، أو 
ذروة النشاط اإلرهابي يف عام 2015م، حدثت معظم الَوَفيات 

الناجتة عن اإلرهاب يف مناطق احلروب. 

من   %95.8 حدثت  املاضية،  الثالث  السنوات  مدار  وعلى 
رة من النزاعات،  الَوَفيات الناجتة عن اإلرهاب يف البلدان املتضرِّ
ة الصراع  وارتفعت إلى 97.6% يف عام 2021م. ومع ازدياد حدَّ
تزداد األعمال اإلرهابية فتًكا، فالهَجماُت اإلرهابية يف البلدان 
ال  التي  البلدان  فتًكا مما هي يف  أشدُّ  تشهد صراعاٍت  التي 

تشهد صراعات بستَّة أضعاف.

من  أكبُر  عدٌد  يُقتل  بالصراعات،  املنكوبة  البلدان  ويف 
األشخاص يف الهَجمات اإلرهابية التي تستهِدُف املدنيني أكثَر 
رطة واجليش والبنية التحتية،  من الهَجمات التي تستهِدُف الشُّ
فمنذ عام 2007م، ُقتل 39,943 شخًصا يف هَجمات إرهابية 
رطة واجليش والبنية التحتية يف البلدان التي  على أهداف للشُّ
هَجمات  يف  شخًصا   42,964 ُقتل  حني  يف  صراًعا،  تشهد 

استهدفت املدنيني يف البلدان املنكوبة بالصراعات.

احلكوماِت  العنُف  يستهدف  ال  الصراع،  بيئات  من  كثير  ويف 
الذين  أنفِسهم  املتطرفني  بني  فيما  أيًضا  يقع  بل  فحسب، 
هذا  ويؤثِّر  عليها.  ُمتناَزع  ِمنَطقٍة  على  الهيمنة  إلى  يتطلَّعون 
جماعة  كلِّ  سياسة  يف  اإلرهابية  اجلماعات  بني  التنافُس 
وأساليبها، فبعُضها يختار استخداَم الوسائل اإلرهابية يف وجه 
اجلماعة املنافسة ومن يؤيِّدها أو يتعاطف معها من املواطنني 

أو من يظنُّونهم كذلك. 

عقيدة اإلرهاب في الغرب
ال يبلغ اإلرهاُب يف الغرب سوى جزٍء يسير من اإلرهاب العاملي؛ 
وقد أوقع اإلرهاب بني عامي 2007 و2021م: 126,740 وفاة، 
ل ال يتجاوز %0.68  865 وفاة منها فقط وقعت يف الغرب، مبعدَّ
الغرب جديٌر  اإلرهاب يف  فإنَّ  اإلجمالي، ومع ذلك  فقط من 
احلروب  أو  الصراعات  سياق  خارج  يحُدث  ألنه  باملالحظة؛ 

ة التي هي البيئة املناسبة لإلرهاب. املستمرَّ

ومنذ عام 2007م كان 61% من الَوَفيات الناجتة عن اإلرهاب 
يف الغرب، نتيجًة لهَجمات منسوبة جلماعات دينية، فقد كان 

هذا النوُع من اإلرهاب مسؤواًل عن 528 حالة وفاة. 

أعلى  اإلرهاُب القومي أو االنفصالي  2015م، كان   وقبل عام 
ة  أنواع اإلرهاب يف الغرب، ثم جتاوزه اإلرهاُب الديني. ففي املدَّ
ذت اجلماعاُت االنفصالية 145  بني عامي 2007 و2014م، نفَّ
هجمة أسفرت عن مقتل 13 شخًصا. ويف عام 2021م نُسبت 
االنفصالية.  اإلرهابية  اجلماعات  إلى  فقط  هَجمات  أربُع 
مستويات  بأعلى  وفرنسا  وإسبانيا  املتحدة  اململكة  وحتتفظ 
و35  و61   81 لت  سجَّ حيث  الغرب،  يف  االنفصالي  اإلرهاب 

هجمة على التوالي منذ عام 2007م. 

وينقسم اإلرهاُب السياسي يف الغرب إلى نوعني: إرهاُب اليسار 
من  النوُع  هذا  وازداد  املتطرف.  اليمني  وإرهاُب  املتطرف، 
 %73 نُسَب  إذ  الغرب؛  العقد املاضي يف  راد يف  باطِّ اإلرهاب 
دوافَع  ذوي  وأفراد  مجموعات  إلى  اإلرهابية  الهَجمات  من 
سياسية. ويف عام 2011م كانت اجلماعاُت واألفراد اليساريون 
اجلماعاُت  تبنَّت  حني  يف  هجمتني،  عن  مسؤولني  املتطرفون 
زادت  2021م  عام  ويف  هَجمات.  خمس  املتطرفة  اليمينية 
هَجمات اليسار املتطرف كثيًرا لتبلَغ 38 هجمة، يف حني أعلنت 

اجلماعاُت اليمينية املتطرفة هجومني فقط.

يرتكبها  اليميني  أو  اليساري  ه  التوجُّ ذات  الهَجمات  ومعظم 
أفراٌد أو جماعات ليس لديهم انتماءٌ رسمي إلى منظمة معتَرف 
بها. ومن بني 393 هجمة يف الغرب جلماعات اليمني املتطرف 
ما  رسمي  انتماٍء  دون  منها  ارتُكَب  ما  بلغ  املتطرف،  واليسار 
واحلوادث  الَوَفيات  عدُد  كان  2018م  عام  ويف   .%95 نسبتُه 
الناجتة عن اإلرهاب السياسي يف الغرب أعلى من تلك الناشئة 
ة األولى منذ عام 2007م. عن أيِّ نوع آخَر لإلرهاب، وذلك للمرَّ

أبرز االتجاهات اإلقليمية لإلرهاب
تأثيُر اإلرهاب يف ثماني مناطَق من تسع مناطَق يف  انخفض 
روسيا  ِمنطقة  يف  ن  حتسُّ أكبر  وحدث  2021م.  عام  العالم 
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الَوَفيات  من   %71 بنسبة  انخفاًضا  لت  سجَّ إذ  وأوراسيا؛ 
املرتبطة باإلرهاب. 

أعلى  لت  سجَّ التي  املنطقَة  هي  آسيا  جنوبي  ِمنطقة  وكانت 
ر اإلرهاب، وهو املركز الذي احتلَّته منذ عام  درجاٍت يف مؤشِّ
وِمنطقة  الوسطى  أمريكا  لت  ذلك سجَّ وعلى خالف  2007م، 

البحر الكاريبي أدنى تأثير لإلرهاب.
ل أكبُر عدد من الَوَفيات الناجتة  وبني عامي 2007 و2021م، ُسجِّ
عن اإلرهاب يف ِمنطقة الشرق األوسط وشمالي إفريقيا، فبلغ 
لت ِمنطقة جنوبي آسيا ما  أكثر من 49,000 حالة وفاة، وسجَّ
لت ِمنطقة  ة نفسها، وسجَّ يقرب من 37,000 حالة وفاة يف املدَّ

إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 30,500 حالة وفاة.
منطقتي  اإلرهابي  النشاُط  استوطن  األخيرة  السنوات  ويف 
لت  فسجَّ الكبرى،  الصحراء  جنوب  وإفريقيا  آسيا  جنوبي 
عام  يف  اإلرهاب  عن  الناجتة  الَوَفيات  من   %74 املنطقتان 
نت عشُر دول  2021م. ويف ِمنطقة آسيا واحمليط الهادئ، حتسَّ
تدهَورا هما:  ببلدين  2021م، مقارنًة  اإلرهاب عام  ر  يف مؤشِّ
ى إلى انخفاض تأثير اإلرهاب يف  ميامنار وإندونيسيا، مما أدَّ

املنطقة للعام الثالث على التوالي.
ويف ِمنطقة أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي، لم يتدهور أيُّ 
ر  لت 11 دولة من أصل 12، درجة صفر يف مؤشِّ بلد، فقد سجَّ
اإلرهاب العاملي 2021م، أي لم تشهد أيَّ حادثة إرهابية على 
لت 21 دولة من  مدار السنوات اخلمس املاضية. ويف أوروبا سجَّ
ًنا يف تأثير اإلرهاب يف العام املاضي.  إجماليِّ 36 دولة، حتسُّ
روسيا  ِمنطقتَي  بعد  أداء،  ِمنطقة  أفضل  ثالَث  أوروبا  وتَُعدُّ 
 14 تشهد  ولم  الكاريبي.  والبحر  الوسطى  وأمريكا  وأوراسيا، 
2017م. ومن أصل  دولة أوروبية أيَّ هجمة إرهابية منذ عام 
113 هجمة يف أوروبا عام 2021م، أعلنت اجلماعاُت اإلرهابية 

املعروفة مسؤوليتَها عن 20 هجمة فقط.
ومع أنَّ ِمنطقة الشرق األوسط وشمالي إفريقيا شهدت أكبَر 
لت  سجَّ 2007م،  عام  منذ  اإلرهاب  بسبب  الَوَفيات  من  عدد 
إذ  املاضية؛  األربع  السنوات  يف  كبيًرا  انخفاًضا  املنطقُة 
إلى  لتصَل  2018م،  39% منذ عام  بنسبة  الَوَفيات  انخفضت 
أدنى مستًوى لها منذ عام 2007م عند 16% فقط من إجمالي 
ا يف تأثير  ًنا عاّمً لت املنطقة حتسُّ 2021م. وسجَّ الَوَفيات عام 
ل ثالُث  نت 16 دولة ولم تسجِّ اإلرهاب العام املاضي، فقد حتسَّ
لت  سجَّ التي  الوحيدة  الدولَة  اجلزائر  وكانت  تغيير،  أيَّ  دول 
هي  وهذه  باإلرهاب.  املرتبطة  الَوَفيات  زيادة  بسبب  تدهوًرا 

ن فيها املنطقة. السنة الرابعة على التوالي التي تتحسَّ

وكان تنظيم داعش أكثَر اجلماعات اإلرهابية دمويًة يف ِمنطقة 
الشرق األوسط وشماليِّ إفريقيا؛ إذ كان وراء مقتل أكثَر من 
11,500 شخص منذ عام 2014م. ومن الهَجمات التي شِهَدتها 
ِمنطقُة الشرق األوسط وشمالي إفريقيا يف عام 2021م، أعلن 
تنظيُم داعش واجلماعاُت التابعة له مسؤوليتَه عن 463 هجمة 
 13 إعالن  من  الرغم  وعلى  الهَجمات.  إجمالي  من   %36 أو 
عام  يف  املنطقة  يف  هَجمات  عن  مسؤوليتها  إرهابية  جماعة 
2021م، إال أنَّ 727 هجمة، بنسبة 57% من الهَجمات، لم تعلن 

عنها أيُّ جماعة معروفة.
اإلرهاب  ر  مؤشِّ درجات  أعلى  آسيا  جنوبي  ِمنطقة  قت  وحقَّ
العاملي، مقارنًة ببقيَّة املناطق، وهي الدرجة التي احتلَّتها َطواَل 
إرهابية  جماعة   23 كانت  2021م  عام  ويف  املاضي.  العقد 
إذ  دموية؛  األكثَر  هو  داعش  تنظيُم  وكان  املنطقة،  نشيطة يف 

أوقع 555 قتياًل. 
تأثيُر  ارتفع  الكبرى،  الصحراء  جنوب  إفريقيا  ِمنطقة  ويف 
العالم،  دولة يف   18 بني  ومن  2021م،  عام  قلياًل يف  اإلرهاب 
دول  ثماني  كانت  و2021م،   2020 عامي  بني  تدهوًرا  لت  سجَّ
لت 17  منها يف ِمنطقة جنوب الصحراء الكبرى، ومع ذلك سجَّ
ر اإلرهاب العاملي  ًنا يف دَرجاتها يف مؤشِّ دولة يف املنطقة حتسُّ
املنطقة  اإلرهاب يف  بسبب  الَوَفيات  وانخفضت  2021م،  عام 
قلياًل إلى 3,461 قتياًل عام 2021م؛ مقارنًة بنحو 3,849 قتياًل 

يف عام 2020م.

اإلرهاب في الساحل وغربي إفريقيا
الساحل  ِمنطقة  الناجتة عن اإلرهاب يف  الَوَفيات  ارتفع عدُد 
مالي،  غينيا،  غامبيا،  تشاد،  الكاميرون،  فاسو،  )بوركينا 
ات بني عامي  مرَّ السنغال( عشَر  نيجيريا،  النيجر،  موريتانيا، 
من   %35 املنطقة  يف  الَوَفيات  نسبة  وبلغت  و2021م،   2007
إجمالي الَوَفيات الناجتة عن اإلرهاب يف العالم عام 2021م، 

مقارنًة بنسبة 1% فقط يف عام 2007م.
وعلى مدى السنوات القليلة املاضية، شهدت بيئُة اإلرهاب يف 
َدت  واحتَّ جديدة،  جماعاٌت  ظهرت  إذ  تغيُّرات؛  ة  عدَّ املنطقة 
جماعاٌت أُخرى، وتكيََّفت مع عمليات مكافحة اإلرهاب احمللِّية 
عبة وحدودها التي  ولية. وبسبب تضاريسها الصَّ واإلقليمية والدَّ
يسُهل اختراقها، يتمتَّع القادةُ احمللِّيون يف اجلماعات اإلرهابية 
ية عمل واسعة النطاق. وبقَي النشاُط اإلرهابي  يف امِلنطقة بحرِّ
أجزاًء  يضمُّ  الذي  تشاد،  بحيرة  املنطقة يف حوض  يف  األبرُز 
من الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا ومنطقة حدود بوركينا 

فاسو ومالي والنيجر. 
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وغربي  الساحل  ِمنطقة  يف  اإلرهاب  سياقات  حتليل  ويف 
بوصفه  يحُدث  ما  كثيًرا  اإلرهاب  أنَّ  التقريُر  كشف  إفريقيا، 
أداًة يف سياق الصراع، وُخطًة من ِقبل اجلماعات التي تتطلَّع 
ج األزمة  إلى إحداث تغيير سياسي. ورصَد التقريُر عوامَل تؤجِّ

احلالية يف املنطقة، ومنها:

يف  �� اإلسـالمي  املغـرب  بـالد  يف  القاعـدة  تنظيـم  بـروُز 
املنطقـة، وتثبيـت وجـوده بكسـب الدعـم مـن عناصـَر داخل 
مثـل:  جماعـات  مـع  َعالقـات  وتكويـن  الطـوارق،  قبائـل 

ماسـينا(. و)كتيبـة  و)املرابطـون(  يـن(  الدِّ )أنصـار 
صعوُد تنظيم داعش وتكوينُه َعالقات مع اجلهات الناشطة  ��

ى إلى ظهور تنظيم داعش  احمللِّية مثل بوكو حرام، مما أدَّ
فرع غربي إفريقيا، وتنظيم داعش يف الصحراء الكبرى.

التدهوُر البيئي الذي أجبَر الناس على البحث عن طرق  ��
رعي جديدة، وأراٍض صاحلة للزراعة، ومرافَق مائية.

أنواع من اجلماعات اإلرهابية تعمل يف  ثالثة  التقريُر  ورصَد 
ِمنطقة الساحل وغربي إفريقيا، وهي:

التي  	 للحدود  العابرة  اإلرهابية  اجلماعاُت  األول:  النوع 
القاعدة، مثل: جماعة نصرة  بتنظيم  لها ِصالٌت رسمية 
اإلسالم واملسلمني، والقاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي.
أو بتنظيم داعش، مثل: تنظيم داعش فرع غربي إفريقيا، 

أو تنظيم داعش يف الصحراء الكبرى. 
احمللِّية،  	 بالقضايا  تهتمُّ  التي  اجلماعاُت  الثاني:  النوع 

ين،  وتعمل َوفَق منوذج ِعرقي قومي ديني، مثل: أنصار الدِّ
واملرابطون، وكتيبة ماسينا. 

ملواقَف  	 استجابًة  تُظهر  التي  اجلماعاُت  الثالث:  النوع 
التي  الفوالني  مناهضي  رابطة  مثل:  معيَّنة،  وأحداٍث 

ظهرت عام 2016م.
يف  حاضًرا  اإلجرامي  النشاط  كان  التاريخية،  الناحية  ومن 
ِمنطقة الساحل، وال سيَّما يف شمالي مالي الذي كان مفترَق طرق 
لَع املشروعة وغير املشروعة، مثل: الَوقود،  لشبكات تهريب السِّ

رات، واألسلحة، والبشر.  والسجائر، واملوادِّ الغذائية، واملخدِّ
الطرق  على  السيطرة  يف  املنافسة  أنَّ  على  رات  مؤشِّ وهناك 
والعائدات املكتَسبة من األنشطة غير املشروعة تزيد الضغَط 
القبائل  بني  املضطربة  والَعالقات  االجتماعية  الهياكل  على 
التنظيماُت  تستخدمه  أسلوًبا شائًعا  ويَُعدُّ اخلطف  واألعراق. 
أُبلَغ  فاسو، حيث  بوركينا  وال سيَّما يف  املنطقة،  اإلرهابية يف 
عن 7 حوادَث يف عام 2016م، ارتفعت إلى 111 حادًثا يف عام 
القاعدة يف بالد  تنظيُم  قها  التي حقَّ العوائُد  رت  وُقدِّ 2019م. 

املغرب اإلسالمي من عمليات االختطاف بأكثَر من 110 ماليني 
دوالر منذ عام 2003م.

اإلرهاب وُندرة الموارد 
إنَّ فهَم سياق اإلرهاب املتعلِّق بنُدرة املياه أمٌر مهم؛ إذ ال توجد 
جماعٌة يف ِمنطقة الساحل لم جتعل نُدرةَ املياه، أو القلق بشأن 
الوصول إليها، أو القضايا املتعلِّقة بأنواع املياه وكمياتها، سبًبا 
الستخدام العنف، وكثيًرا ما استخدمت اجلماعاُت اإلرهابية املياه 
أداةَ إكراٍه، يسيطرون عليها ويستغلُّونها ويتَّخذونها أداةً للتجنيد.

اجلفاف  موجات  من  مزيٍد  إلى  املناخ  يف  التغيُّرات  وأدَّت 
وتدمير  املنطقة،  يف  الغذاء  إنتاج  وتقويض  والفيضانات، 
النطاق.  واسَع  نزوًحا  وسبَّبت  املتنوِّعة،  البشرية  املستوَطنات 
 43 من  أكثُر  واجه  2020م،  عام  أنه يف  إلى  التقاريُر  وتشير 
مليون شخص يف دول ِمنطقة الساحل ِفقدان األمن الغذائي، 
وتعرُّض قرابة 18 مليون شخص حلالة أزمة أو حالة طوارئ. 

وكشف تقريٌر حلََّل الوضع املائي يف بحيرة تشاد، عن نحو 30 
مليون شخص يف نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون يتنافسون 
إلى  حرام  بوكو  جماعة  وتتطلَّع  املتناقصة،  املياه  إمدادات  يف 
املطالبُة  ميكنهم  املياه  يف  م  فبالتحكُّ الوضع،  هذا  استغالل 
املاء  إلى  احلاجة  استخداُم  وميكنهم  إليها،  للوصول  بضريبة 
يف جتنيد األفراد بالقوة، ومطالبة العائالت بتقدمي املجنَّدين. 
يف  د  مترُّ حركات  نشوءُ  الغذائي  األمن  فقد  عن  جنم  وقد 
املنطقة، واستخدمت جماعاٌت مثل داعش وبوكو حرام الطعاَم 
يف وسائل سيطرتها وإحكام نفوذها. وميكن أن يؤثَِّر فقُد األمن 
الغذائي أيًضا يف َعالقات اجلماعات اإلرهابية فيما بينها؛ إذ 
ان،  يحتاج أعضاؤها إلى البحث عن الطعام، كغيرهم من السكَّ
مع  احلاُل  كان  كما  نُدرته،  يزيد يف  ذلك، مما  ويتنافسون يف 
جماعة بوكو حرام التي سبَّبت أزمًة غذائية يف شمالي نيجيريا 
ه  ها إلى التوجُّ وبحيرة تشاد، تأثَّرت هي نفُسها بها، مما اضطرَّ

إلى الكاميرون بحًثا عن األمن الغذائي.
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