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مة مقدِّ

يشــهد عاملنــا اليــوم مســيرًة حضاريــة غيــر مســبوقة، قائمــة علــى املعرفــة والعلــم، 
ًيــا  حتدِّ تواجــه  املســيرَة  هــذه  لكــن  التنمويــة.  والنشــاطات  التقنيــة،  وامُلنجــزات 
ي اإلرهــاب الــذي ُيعيــق حركتهــا وُيحبــط طموحهــا. فاإلرهــاب  مقلًقــا؛ إنــه حتــدِّ
ًفــا ضحايــا مــن األبريــاء،  ض احليــاة اآلمنــة التــي حتتــاج إليهــا املســيرة، ُمخلِّ يقــوِّ
وخســائَر يف املمتلــكات. وإن اخلطــوة الرئيســة يف مكافحــة اإلرهــاب هــي معرفــة 
مــه مــن نتائــج يف اتخــاذ  حاالتــه يف أرجــاء العالــم ودراســتها، لالســتناد إلــى مــا تقدِّ

ض دعائمــه.  القــرارات احلكيمــة ملكافحــة ناجعــة حتــدُّ مــن اإلرهــاب وتقــوِّ

 20 الصــادر  يف   »2019 العاملــي لإلرهــاب  »املؤشــر  قــراءًة يف  التقريــر  م هــذا  يقــدِّ
به  ُتســبِّ ومــا  العالــم  يف  اإلرهــاب  حــوادث  مبتابعــة  ُيعنــى  الــذي   ،2019 نوفمبــر 
مــن أضــرار. وهــذا هــو اإلصــدار الســنوي الســابع للمؤشــر، الصــادر عــن »معهــد 
يف  املعهــد  ويعتمــد  األســترالية.  ِســدني  مدينــة  يف   »IEP والســالم  االقتصــاد 
مهــا علــى »قاعــدة معلومــات اإلرهــاب العاملــي GTD« بجامعــة  البيانــات التــي يقدِّ
القاعــدة:  هــذه  يف  وتنظيمهــا  املعلومــات  جمــَع  ــى  وتولَّ األمريكيــة.  ماريالنــد 
»املجموعــة الوطنيــة لدراســة اإلرهــاب واالســتجابة لــه START« التــي رصــدت 
ــا  معلومــات عــن 170 ألــف حــادث إرهابــي فيمــا بــن عامــي 1970 و2017، فضــاًل عمَّ

ــا. تقــوم بــه حالّيً

مهــا، ويشــمل ذلــك ثالثــة محــاوَر  ُتعنــى قــراءة املؤشــر بأبــرز املعلومــات التــي يقدِّ
رئيســة:

م نظــرًة عامــة إلــى حــوادث اإلرهــاب يف العالــم، مــع رصــد  احملــور األول: يقــدِّ  
رهــا يف الســنوات الســابقة. تطوُّ

تقييــم  يف  املؤشــر  الســتخدام  الرئيســة  النتائــج  الثانــي: يعــرض  احملــور   
ــا.  عاملّيً اإلرهــاب  حــاالت 

احملــور الثالــث: يعــرض بنيــة املؤشــر العاملــي لإلرهــاب التــي تبــنِّ كيفيــة   
العالــم. دول  يف  اإلرهــاب  حالــة  تقييــم 

وقد خضعت للتقييم 163 دولة، أي ُمعظم دول العالم.

م هــذا التقريــر معلومــاٍت ُمفيــدًة توضــح حالــَة اإلرهــاب يف العالــم،  واملرجــوُّ أن يقــدِّ
والوســائل املســتخدمة يف دراســتها وتقييمها. 



حوادث اإلرهاب في العالم
ــان الوضــع  ــدأ ببي ــم. يب ــَم الرئيســة حلــوادث اإلرهــاب يف العال ــد املعال يعــرض هــذا البن
احلالــي حلــوادث اإلرهــاب ومقارنتــه بالســنوات الســابقة، ثــم يوضــح املناطــَق األكثــر 
تعرًضــا لإلرهــاب يف مختِلــف أرجــاء العالــم، ثــم يتنــاول ظاهــرةَ إرهــاب اليمــن املتطــرف 
املتزايــدة باطــراد، ويتطــرق أخيــًرا إلــى حــوادث إطــاق النــار علــى اجلمــوع يف الواليــات 

املتحــدة األمريكيــة.

الوضع الحالي لحوادث اإلرهاب 

ال يــزال اإلرهــاب قائًمــا يف العالــم، وقــد شــهدت »71 دولــًة« حــوادَث إرهــاب،   

م التقريــر  أســفر كلٌّ منهــا عــن أكثــر مــن قتيــل يف عــام 2018، وهــو العــام الــذي يقــدِّ
ــذ عــام 2012. ــدول أكبــر ممــا كان من إحصــاءات بشــأنه. وهــذا العــدد مــن ال

مــع ازديــاد عــدد الــدول التــي تعرضــت حلــوادث اإلرهــاب، إال أن عــدد الوَفيــات يف   

عــام 2018، الــذي بلــغ قرابــة 16 ألــف وفــاة، انخفــض عــن العــام الســابق بنســبة 
ــا  ــات حــوادث اإلرهــاب يف أوُربَّ 15.2%، وعــن عــام 2014 بنســبة 53%. وإن وَفي

انخفضــت بنســبة 70% عــن عــام 2012. 

بلــغ عــدد الــدول التــي شــهدت انخفاًضــا يف الوَفيــات نتيجــة حــوادث اإلرهــاب 98   

ــادًة يف  ــًة« شــهدت زي ــة، وهــو العــدد األفضــل منــذ عــام 2004. لكــن »41 دول دول
عــدد هــذه احلــوادث.

ــات  ــرزت مشــاركة النســاء يف اإلرهــاب، وقــد بلغــت نســبة مشــاركتهنَّ يف العملي ب  

اإلرهابيــة االنتحاريــة فيمــا بــن 1985 و2018 نحــو %5.
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83 Argentina 1.68 j1
84 Austria 1.655 j5
85 Kazakhstan 1.566 j10
86 Ghana 1.559 j36
87 Kyrgyz Republic 1.467 j7

88 Bosnia and 
Herzegovina 1.388 j3

89 Papua New Guinea 1.364 j12
90 Georgia 1.335 j1
91 Guatemala 1.331 j29
92 Morocco 1.215 j40
93 Senegal 1.186 j3
94 Armenia 1.173 j11
95 Laos 1.033 j10
96 Taiwan 1.008 j3
97 Montenegro 0.999 j35
97 Vietnam 0.999 j7
99 Honduras 0.992 j18

100 Guinea 0.971 j12
101 Denmark 0.957 j1
102 Czech Republic 0.866 j15
103 Azerbaijan 0.698 j5
104 Malawi 0.663 j3
105 Gabon 0.551 j12
106 Poland 0.477 j4
107 Jamaica 0.472 j13
108 Sierra Leone 0.458 j13
108 Lithuania 0.458 j30

110 Cyprus 0.42 j18
110 Albania 0.42 j13
112 Bulgaria 0.372 j1
113 Djibouti 0.32 j10
114 Zambia 0.305 j10
115 Macedonia (FYR) 0.301 j9
116 South Korea 0.296 j2
117 Latvia 0.229 j10
118 Switzerland 0.191 j6
119 Hungary 0.181 j9
120 Dominican Republic 0.177 j11
121 Uruguay 0.172 j10
122 New Zealand 0.143 j8
123 Estonia 0.115 j7
123 Moldova 0.115 j7
123 Serbia 0.115 j7
126 Liberia 0.105 j7
127 Lesotho 0.095 j6
128 Norway 0.076 j5
129 Slovakia 0.057 j3
130 United Arab Emirates 0.048 j3
131 Panama 0.038 j3
131 Guyana 0.038 j3
133 Qatar 0.029 j3
133 Iceland 0.029 j3
135 Trinidad and Tobago 0.019 j10
135 Uzbekistan 0.019 j3
137 Bhutan 0.01 j2

138 Costa Rica 0 j32
138 Slovenia 0 j32
138 Togo 0 j30
138 Mauritania 0 
138 Portugal 0 
138 Croatia 0 j1
138 El Salvador 0 
138 eSwatini 0 
138 Mongolia 0 
138 Romania 0 
138 Benin 0 
138 Equatorial Guinea 0 
138 Cambodia 0 j3
138 Botswana 0 
138 Namibia 0 
138 Cuba 0 
138 Turkmenistan 0 
138 Mauritius 0 
138 Timor-Leste 0 
138 Singapore 0 
138 Eritrea 0 
138 North Korea 0 
138 The Gambia 0 
138 Oman 0 
138 Guinea-Bissau 0 
138 Belarus 0 

Belarus 0
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1 Afghanistan 9.603 j1
2 Iraq 9.241 j1
3 Nigeria 8.597 
4 Syria 8.006 
5 Pakistan 7.889 
6 Somalia 7.8 j1
7 India 7.518 j1
8 Yemen 7.259 
9 Philippines 7.137 j1

10 Democratic Republic 
of the Congo 7.039 j1

11 Egypt 6.794 j2
12 Libya 6.766 j1
13 Mali 6.653 j9

14 Central African 
Republic 6.622 j1

15 Cameroon 6.62 j1
16 Turkey 6.533 j4
17 South Sudan 6.316 j3
18 Thailand 6.029 j1
19 Colombia 5.912 j8
20 Sudan 5.807 j2
21 Kenya 5.756 j2

22 United States of 
America 5.691 j2

23 Niger 5.596 
24 Ukraine 5.547 j3
25 Mozambique 5.542 j15
26 Myanmar 5.512 j2
27 Burkina Faso 5.418 j10

28 United Kingdom 5.405 
29 Ethiopia 5.345 j3
30 Saudi Arabia 5.238 j1
31 Bangladesh 5.208 j6
32 Palestine 5.177 j1
33 Burundi 5.102 j1
34 Nepal 5.093 j1
35 Indonesia 5.07 j7
36 France 5.008 j6
37 Russia 4.9 j3
38 Chad 4.762 
39 Iran 4.717 j5
40 Israel 4.525 j1
41 South Africa 4.511 j5
42 China 4.465 j6
43 Lebanon 4.395 j8
44 Germany 4.254 j5
45 Greece 4.167 
46 Chile 4.123 j12
47 Venezuela 4.101 j8
48 Mexico 4.08 j8
49 Uganda 3.957 j3
50 Tajikistan 3.947 j24
51 Tunisia 3.938 j4
52 Angola 3.784 j9
53 Belgium 3.636 j5
54 Canada 3.591 j3
55 Sri Lanka 3.569 j6

56 Sweden 3.45 j5
57 Algeria 3.409 j3
58 Bolivia 3.387 j80
59 Spain 3.354 j9
60 Tanzania 3.272 j1
61 Bahrain 3.201 j8
62 Paraguay 3.119 j3
63 Italy 3.109 j6
64 Jordan 3.091 j4
65 Nicaragua 2.952 j36
66 Rwanda 2.948 j10
67 Peru 2.84 j1
68 Zimbabwe 2.834 j18
69 Ireland 2.692 j4

70 Republic of the 
Congo 2.687 j9

71 Australia 2.645 j3
72 Cote d' Ivoire 2.598 j9
73 Brazil 2.53 j17
74 Malaysia 2.495 j4
75 Kuwait 2.487 j11
76 Ecuador 2.455 j12
77 Netherlands 2.347 j1
78 Japan 2.291 j11
79 Kosovo 2.255 j8
80 Haiti 2.18 j1
81 Finland 2.026 j8
82 Madagascar 1.957 j10

THE IMPACT OF TERRORISM
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ًضا لإلرهاب   المناطق األكثر تعرُّ

تبــدو مناطــق جنوبــيِّ آســيا، والشــرق األوســط، وشــماليِّ   

ًضــا  إفريقيــا، وجنوبــيِّ الصحــراء الكبــرى بإفريقيــا األكثــر تعرُّ
وَفيــات  بلــغ عــدد  إذ  2002 و2018،  بــن  فيمــا  لإلرهــاب 
حــوادث اإلرهــاب فيهــا 93% مــن عــدد الوَفيــات يف العالــم.

ــات  ــادة يف الوَفي ــَر زي شــهدت أفغانســتان عــام 2018 أكب  
زادت علــى ســبعة آالف وفــاة، بنســبة 59% عــن العــام 
الســابق، وميثــل هــذا العــدد قرابــة 45% مــن مجمــل 

وَفيــات حــوادث اإلرهــاب يف العالــم، يف ذات العــام.

ف إرهاب اليمين الُمتطرِّ

يثيــر االزديــاد الكبيــر يف إرهــاب اليمــن املتطــرِّف قلًقــا شــديًدا 
مــن تفاقــم اإلرهــاب يف العالــم؛ فقــد ارتفــع هــذا اإلرهــاب يف 
الســنوات اخلمــس املاضيــة بنســبة عاليــة وصلــت إلــى %320، 
أي أكثــر مــن ثــاث مــرات. وتشــمل مناطــُق هــذا اإلرهــاب: 
أوُربَّــا، وكنــدا، والواليــات املتحــدة، واملكســيك، إضافــة إلــى جــزر 
وســِط احمليــط الهــادي وجنوبيِّــه، ومنهــا أســتراليا ونيوزيانــدا.

حوادث إطالق النار على الجموع في أمريكا

تشــهد أمريــكا باســتمرار حــوادَث إطــاق نــار عشــوائي علــى 
مجموعــات مــن النــاس يف أماكــَن شــتَّى؛ كاملــدارس واجلامعــات 
واألســواق وغيرهــا. وعلــى الرغــم مــن أعــداد ضحايــا هــذه 
ــًرا مــن هــذه احلــوادث ال  ــة، إن كثي احلــوادث، واألضــرار املادي
يصنَّــف علــى أنــه إرهــاب. فــإن تصنيــف هــذه احلــوادث الواقعــة 

مــا بــن 1982 و2018 كان علــى النحــو اآلتــي: 78% حــوادث 
غيــر إرهابيــة، 19% حــوادث إرهابيــة، 3% حــوادث رمبــا تكــون 
بيــان موقــع  إلــى خلــل يف  إرهابيــة. ويــؤدِّي هــذا التصنيــف 

ــي لإلرهــاب«.  ــات املتحــدة يف »املؤشــر العامل الوالي

تقييم حاالت الدول تبًعا للمؤشر
ــُم حــاالت اإلرهــاب يف الــدول املختلفــة باســتخدام  يشــمل تقيي
تقييــَم   ،2019 عــام  الصــادر  لإلرهــاب«  العاملــي  »املؤشــر 
ــراته للســنوات مــن 2014 إلــى 2018، يف إطــار أوزانهــا  مؤشِّ
املبيَّنــة يف اجلــدول )1(، وعلــى مــدى مجالهــا )اللوغاريتمــي( 
األساســي مــن )0( إلــى )10( الســابق ذكــُره. وقــد بلــغ عــدد 
الــدول التــي ُعرضــت نتائجهــا يف التقريــر الســنوي للمؤشــر 163 
م هــذا البنــد قــراءًة  دولــة، أي معظــم دول العالــم. وســوف يقــدِّ
يف نتائــج التقييــم تتضمــن: »نظــرة عامــة« إلــى نتائــج تقييــم 
جميــع الــدول مــن ناحيــة، ثــم نظــرة إلــى نتائــج دول بعينهــا، هــي 
دول »التحالــف اإلســامي العســكري للحــرب علــى اإلرهــاب«.

ة إلى نتائج التقييم نظرة عامَّ

ــم مجــال القيــاس مــن )0( إلــى  يف عــرض نتائــج التقييــم ُقسِّ
ــي  ــدوُل الت ــث ال ــى ســتة أقســام. قســم للقيمــة )0( حي )10( إل
لــم تشــهد حــوادَث إرهــاب، ثــم قســم لــكلِّ قيمــة عرضهــا )2( 
علــى مجــال القيــاس، علــى مــا هــو موضــح يف اجلــدول )3(. 
ــة فيمــا يأتــي علــى حــاالت الــدول التــي  وســنُلقي نظــرة عامَّ
جــرى تقييمهــا، تبًعــا لنتائجهــا، ضمــن أقســام مجــال القيــاس.
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الجدول )3( 

مت باستخدام ة إلى حالة اإلرهاب في الدول التي ُقيِّ نظرة عامَّ

 »المؤشر العالمي لإلرهاب GTI« تبًعا ألقسامه 

أقسام املؤشر تبًعا لقيمته

القسم السادسالقسم اخلامسالقسم الرابعالقسم الثالثالقسم الثانيالقسم األول

حتى االقتراب من )0(
القيمة )2(

حتى االقتراب من 
القيمة )4(

حتى االقتراب من 
القيمة )6(

حتى االقتراب من 
القيمة )8(

حتى االقتراب من 
القيمة )10(

مت وعددها »163 دولة« عدد الدول تبًعا ألقسام املؤشر بن الدول التي ُقيِّ

26563330144

نسب الدول تبًعا لتقسيمات املؤشر )%(

)%( 16)%( 34.3)%( 20.2)%( 18.4)%( 8.6)%( 2.5

ــة بـــ »القســم األول«، أي التــي ال    بلــغ عــدد الــدول اخلاصَّ

وجــوَد حلــوادث اإلرهــاب فيهــا: »26 دولــة« مــن مجمــوع 
قدرهــا  بنســبة  دولــة«،   163« عددهــا  البالــغ  الــدول 
»16%«. وقــد َشــِملَت هــذه الــدول دواًل مــن آســيا مثــل 
ســنغافورة، وأخــرى مــن إفريقيــا مثــل أرتيريــا، وثالثــة مــن 
ــا مثــل البرتغــال، ورابعــة مــن أمريــكا الاتينيــة مثــل  أوُربَّ

الســلفادور.

ــي«، أي  ــة بـــ »القســم الثان ــدول اخلاصَّ    جتــاوز عــدد ال

ــي عــدد دول القســم  التــي وجــود إرهــاب محــدود: ضعَف
األول، إذ بلــغ هــذا العــدد »56 دولــة«، بنســبة قدرهــا 
تقييمهــا.  جــرى  التــي  الــدول  مجمــل  مــن   »%34.3«
ــوان،  ــل تاي ــن آســيا مث ــِملَت دول هــذا القســم دواًل م وَش
وأخــرى مــن إفريقيــا مثــل مــاوي، وثالثــة مــن أوُربَّــا 
مثــل سويســرا، ورابعــة مــن أمريــكا الاتينيــة مثــل بنمــا، 
إضافــة إلــى نيوزيانــدا يف جنوبــيِّ احمليــط الهــادي.

ــة بـــ »القســم الثالــث«، أي التــي  بلــغ عــدد الــدول اخلاصَّ  
وجــود اإلرهــاب فيهــا أعلــى مــن ســابقه: »33 دولــة«، 

بنســبة قدرهــا »20.2%« مــن مجمــل الــدول املقيَّمــة. وقــد 
َشــِملَت هــذه الــدول دواًل مــن آســيا مثــل اليابــان، وأخــرى 
مثــل  أوُربَّــا  مــن  وثالثــة  زميبابــوي،  مثــل  إفريقيــا  مــن 
إســبانيا، ورابعــة مــن أمريــكا الاتينيــة مثــل البرازيــل، 
ودولــة واحــدة مــن شــمال أمريــكا هــي كنــدا، إضافــة إلــى 

أســتراليا يف جنوبــيِّ احمليــط الهــادي. 

ــة بـــ »القســم الرابــع«، أي التــي  بلــغ عــدد الــدول اخلاصَّ  
هــي أعلــى درجــًة يف حالــة اإلرهــاب: »30 دولــة«، بنســبة 
وقــد  املقيَّمــة.  الــدول  مجمــل  مــن   »%18.24« قدرهــا 
َشــِملَت هــذه الــدول دواًل مــن آســيا مثــل روســيا، وأخــرى 
مــن إفريقيــا مثــل إثيوبيــا، وثالثــة مــن أوُربَّــا مثــل فرنســا، 
ورابعــة مــن أمريــكا الاتينيــة مثــل فنزويــا، إضافــة إلــى 

ــة. ــات املتحــدة األمريكي الوالي

ــة بـــ »القســم اخلامــس«، أي التــي  بلــغ عــدد الــدول اخلاصَّ  
تواجــه حالــة إرهــاب مرتفعــة: »14 دولــة«، بنســبة قدرهــا 
ــِملَت  ــدول املقيَّمــة. وقــد َش »8.6%« مــن مجمــل عــدد ال
هــذه الــدول دواًل مــن آســيا مثــل الهنــد، وأخــرى مــن 
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ــا أو  ــة مــن أوُربَّ ــم تشــمل أيَّ دول ــي، ول ــل مال ــا مث إفريقي
ــادي ووســطه. ــط اله ــيِّ احملي ــن، أو جــزر جنوب األمريكت

ــة بـــ »القســم الســادس«، أي التــي  بلــغ عــدد الــدول اخلاصَّ  

تواجــه أقســى حــاالت اإلرهــاب: »4 دول«، بنســبة قدرهــا 
ــِملَت هــذه  ــد َش ــة. وق ــدول املقيَّم ــل ال »2.5%« مــن مجم
ــراق،  ــاَث دول يف آســيا هــي: أفغانســتان، والع ــدول ث ال
هــي  إفريقيــا  واحــدة يف  دولــة  إلــى  وســورية، إضافــة 
ــى أن كّاً مــن »أفغانســتان  ــا. وجتــدر اإلشــارة إل نيجيري
العســكري  اإلســامي  االحتــاد  يف  أعضــاء  ونيجيريــا« 

ــى اإلرهــاب.  للحــرب عل
بعــد هــذه النظــرة العامــة إلــى حالــة اإلرهــاب يف العالــم تبًعا »للمؤشــر 

العاملــي لإلرهــاب«، ننتقــل إلــى قــراءة هذه احلالــة يف »دول االحتاد«.

دول »التحالف« في نتائج التقييم

يبلــغ عــدد الــدول األعضــاء يف »التحالــف اإلســاميِّ العســكريِّ 
العاملــي  للحــرب علــى اإلرهــاب«: »41 دولــة«، قــدم »املؤشــر 
ــا«،  ــًة منه ــة اإلرهــاب يف »39 دول ــا حلال لإلرهــاب GTI« تقييًم
أي بنســبة »95%« مــن مجمــل عــدد دول التحالــف، والدولتــان 
ــة جــزر  ــاي، ودول ــة برون ــا: دول ــم هم ــا بالتقيي ــم حتَظي ــان ل اللت
املالديــف. ونســتعرض فيمــا يأتــي حالــَة اإلرهــاب يف الــدول 
التــي جــرى تقييمهــا. وسنســتند يف ذلــك إلــى األقســام األربعــة 
الدولــة  اإلرهــاب يف  درجــة  عــن  تُعبِّــر  التــي  املؤشــر  لقيمــة 
املســتهَدفة. وعلــى هــذا األســاس يوضــح اجلــدول )4( حالــَة 
اإلرهــاب يف دول االحتــاد التــي جــرى تقييمهــا، ضمــن األقســام 

ــاس املؤشــر.  الســتة ملجــال قي

الجدول )4(

 حالة اإلرهاب في دول »التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب« 

 ”GTI تبًعا ألقسام »المؤشر العالمي لإلرهاب

أقسام املؤشر تبًعا لقيمته

مت عدد دول التحالف تبًعا ألقسام املؤشر بن دول االحتاد التي ُقيِّ
م منها »39« دولة( )مجمل عدد دول التحالف »41« دولة، ُقيِّ

م هي: بروناي واملالديف، أي بنسبة »5% من دول التحالف( )الدول التي لم ُتقيَّ

697872

نسب )%( عدد الدول يف إطار كلِّ قسم إلى مجمل عدد دول التحالف تبًعا لتقسيمات املؤشر 

)%( 14)%( 22)%( 17)%( 20)%( 17)%( 5

حالة اإلرهاب يف دول التحالف تبًعا ألقسام املؤشر
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يف »القســم األول« مــن مجــال قيــاس حالــة اإلرهــاب،   

وهــو القســم الــذي يشــير إلــى عــدم وجــود إرهــاب يف 
ــة بــه تبًعــا للمؤشــر، جنــد أن حالــة »6  الدولــة اخلاصَّ
دول« مــن دول االحتــاد ترتبــط بهــذا القســم، أي بنســبة 
»14%« مــن مجمــل الــدول، وجنــد أن »خمــس دول« منهــا 

تقــع يف إفريقيــا، و«واحــدة« يف آســيا. 

ــة اإلرهــاب،  ــاس حال ــن مجــال قي ــي« م يف »القســم الثان  

ــة  الــذي يشــير إلــى محدوديــة اإلرهــاب يف الــدول اخلاصَّ
بــه، جنــد أن حالــة »9 دول« مــن دول االحتــاد ترتبــط 
بهــذا القســم، أي بنســبة »22%« مــن مجمــل الــدول، وأن 
ــن« يف آســيا.  ــا، و«اثنت ــع يف إفريقي ــا تق »ســبع دول« منه

ــة اإلرهــاب،  ــاس حال ــث« مــن مجــال قي يف »القســم الثال  

ــه  ــة ب ــدول اخلاصَّ ــى وجــود إرهــاب يف ال ــذي يشــير إل ال
دول  مــن  دول«   7« أن حالــة  مــن ســابقه، جنــد  أعلــى 
االحتــاد ترتبــط بهــذا القســم، أي بنســبة »17%« مــن 
مجمــل الــدول، وأن »دولتــن« منهــا تقعــان يف إفريقيــا، 

والباقــي يف آســيا. 

يف »القســم الرابــع« مــن مجــال قيــاس حالــة اإلرهــاب، الــذي   

ميثِّــل درجــة أعلــى يف حالــة اإلرهــاب مــن ســابقيه، جنــد أن 
ــة »8 دول« مــن دول االحتــاد ترتبــط بهــذا القســم، أي  حال
بنســبة »20%« مــن مجمــل هــذه الــدول، وأن »أربــع دول« 

منهــا تقــع يف إفريقيــا، واألربــع األخــرى تقــع يف آســيا. 

يف »القســم اخلامــس« مــن مجــال قيــاس حالــة اإلرهــاب،   

الــذي ترتفــع فيــه درجــة اإلرهــاب، جنــد أن حالــة »7 
دول« مــن دول االحتــاد ترتبــط بهــذا القســم، أي بنســبة 
الــدول، وأن »دولتــن« منهــا  »17%« مــن مجمــل هــذه 

تقعــان يف إفريقيــا، واخلمــس األخــرى يف آســيا. 

يف »القســم الســادس« مــن مجــال قيــاس حالــة اإلرهــاب،   

الــذي ميثِّــل الدرجــة العليــا لإلرهــاب، جنــد أن »دولتــن« 
من دول االحتاد ترتبطان بهذا القســم، أي بنســبة »%5« 
مــن مجمــل هــذه الــدول. وتقــع إحــدى هاتــن الدولتــن يف 

إفريقيــا، واألخــرى يف آســيا.  

وقــد بــنَّ اجلــدول )4( أســماَء دول االحتــاد املرتبطــة بــكلِّ قســم 
مــن أقســام مجــال املؤشــر. وهكــذا يكــون هــذا البنــد قــد بــنَّ 
ــا »للمؤشــر  حالــة اإلرهــاب يف كل دولــة مــن »دول االحتــاد« تبًع

العاملــي لإلرهــاب 2019«.

الُخالصة
لعــل قــراءة »املؤشــر العاملــي لإلرهــاب« يف إصــداره احلالــي عــام 
ــم وتطــوره  2019، قــد بيَّنــت بوضــوح مشــهَد اإلرهــاب يف العال
يف الســنوات األخيــرة، وأماكــن حصولــه، يف »163 دولــة« هــي 
دول  مــن  دولــة«   39« منهــا  ناحيــة،  مــن  العالــم  دول  معظــم 
للحــرب علــى اإلرهــاب مــن  العســكري  التحالــف اإلســامي 
ناحيــة أخــرى. ونختــم قــراءة هــذا »املؤشــر« باملاحظــات اآلتيــة:

إن املعانــاة مــن اإلرهــاب تشــمل معظــَم أنحــاء العالــم   

بدرجــات مختلفــة، ومــن ثَــم يجــب التنبُّــه إلــى مناطــق 
ــة يف املناطــق األكثــر معاناة، ودراســتها،  اإلرهــاب، وبخاصَّ
والتوجــه نحــو وضــع احللــول ملكافحــة اإلرهــاب وإحــال 

ــاة الكرميــة.   ــازم للحي الســام ال

إن إرهــاب »اليمــن املتطــرف« يف ازديــاد بنســبة مقلقــة،   
وصلــت طبًقــا للمؤشــر إلــى »320%«. وعلــى ذلــك ال بــدَّ 
ــاده  ــه؛ ألن ازدي ــى مكافحت ــه، والســعي إل مــن االهتمــام ب
علــى هــذا النحــو يــؤدي إلــى تفاقــم حالــة اإلرهــاب عاملّيًــا، 

وإلــى مزيــد مــن الضحايــا واألضــرار.

إن عاملنــا الــذي بــات قريــًة مشــتركة صغيــرة، أصبــح   
أيًضــا أكثــَر عرضــًة لإلرهــاب وتداعياتــه املأســاوية، وال 
ــة ومســيرة  ــي الســام والتنمي ــع محب ــدَّ مــن دعــوة جمي ب
احلضــارة اإلنســانية إلــى التعــاون علــى محاربــة اإلرهــاب 

ــكلِّ الوســائل واألســاليب املتاحــة. ب

واألمــل أخيــًرا أن تكــون قــراءة »املؤشــر العاملــي لإلرهــاب« قــد 
أوضحــت بَجــاء مشــهد اإلرهــاب يف العالــم اليــوم، وأبــرزت 
احلاجــَة إلــى مزيــد مــن اجلهــد حملاربتــه. ولعلنــا نشــهد يف 
حــوادث  يف  ملموًســا  تراجًعــا  للمؤشــر  املقبلــة  اإلصــدارات 

اإلرهــاب ويف املآســي التــي تســبِّبها.
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لمحة عامة حول بنية المؤشر

العالمي لإلرهاب
ــي لإلرهــاب GTI« هــي  ــة »املؤشــر العامل ــراءة بني ــن ق ــة م إن الغاي
بيــان كيفيــة قيــام هــذا املؤشــر بتقييــم حالــة اإلرهــاب يف دول 
ــى أســاس  ــم املختلفــة، إضافــة إلــى تصنيفــه لهــذه الــدول عل العال
هــذا التقييــم. وســتُعَرض هــذه القــراءة عبــر املراحل الثــاث اآلتية:

املرحلــة األولــى: تعــرض بنيــَة املؤشــر، مــن حيــث شــمولُه   
ة الزمنيــة الســابقة للســنة التــي  حلالــة اإلرهــاب يف املــدَّ
يُجــرى فيهــا التقييــم، إذ يــرى املؤشــر أن أحداث اإلرهاب 
ا ميتــد إلــى الســنة  يف أوقــات ســابقة حتمــل أثــًرا مســتمّرً

احلاليــة املقصــودة بالتقييــم. 

يعتمدهــا  التــي  ــرات  املؤشِّ تعــرض  الثانيــة:  املرحلــة   
املؤشــر، وبيــان األهميــة النســبية لــكلٍّ منهــا، وأســلوب 
التقييــم املتَّبــع يف حتديــد قيمهــا، َطــوال الســنة التــي 

التقييــم.   فيهــا  يُجــرى 

ــَة نتائــج تقييــم املؤشــر يف  املرحلــة الثالثــة: تضــع حصيل  
ــد، يعتمــد املجــاَل )اللوغاريتمــي(  مجــال قياســيٍّ موحَّ
بــن  فيمــا  وتباعدهــا  النتائــج  تبايُــَن  يســتوعب  الــذي 

املختلفــة. الــدول 

ة الزمنية التي ُيعنى بها المؤشر المدَّ

ال يأخــذ »املؤشــر العاملــي لإلرهــاب GTI« يف احلســبان الســنَة 
املقصــودة بالدراســة فقــط، وإمنــا الســنوات األربع التي ســبقتها 
أيًضــا؛ وذلــك أن أثــر حــوادث اإلرهــاب ميتــدُّ ســنوات متتاليــة. 
ومــن ثـَـم فــإن شــمول املؤشــر ألدلــة ســنوات ســابقة يُعطيــه قــدرًة 
علــى التعبيــر عــن األثــر املمتــدِّ مــن الســنوات الســابقة، إضافــة 
ــر  ــي للســنة املقصــودة، وهــو األث ــر احلال ــر عــن األث ــى التعبي إل
األهــمُّ بــن أثــر الســنوات الســابقة، وهــو يقــلُّ تدريجّيًــا مــع 
االبتعــاد عــن الســنة املقصــودة. ومــن هنــا تُعطــى نتيجــة التقييــم 
يف الســنة املقصــودة )الــوزن األعلــى( يف أهميــة أثرهــا، وتُعطــى 

نتائــج التقييــم للســنوات الســابقة )أوزاًنــا أقــل(. 

ويبــنِّ اجلــدول )1( أوزان أهميــة التقييــم الســنوي للســنوات 
اخلمــس؛ الســنة املقصــودة والســنوات األربــع التــي ســبقتها، 

إضافــة إلــى النســبة املئويــة لــكلٍّ مــن هــذه األوزان.

رات المؤشر مؤشِّ
ــرات رئيســة يجــري  يتكــون مؤشــر اإلرهــاب مــن أربعــة مؤشِّ
قياســها لــكلِّ دولــة مــن الــدول املشــمولة باملؤشــر. وللتعبيــر عــن 
ــر  أهميــة كلٍّ مــن هــذه املؤشــرات ُوضــع )وزن( خــاصٌّ لــكلِّ مؤشِّ
ــرات  ــي عــرٌض لهــذه املؤشِّ ــن املؤشــر، وفيمــا يأت يف إطــار تكوي

وأوزانهــا، وطريقــة حســاب قيمتهــا األساســية. 

الجدول )1( 
أهمية حالة اإلرهاب في السنة المقصودة، وأهمية هذه الحالة في السنوات األربع التي سبقتها، 

في تحديد “»المؤشر العالمي لإلرهاب«”

النسبة املئوية )%(الوزن )األهمية(السنة

1652السنة احلالية )املقصودة(

826السنة السابقة

413قبل سنتن

26قبل ثاث سنوات

13قبل أربع سنوات
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اإلرهابيــة« يف  »احلــوادث  عــدد  مجمــل  األول:  ــر  املؤشِّ  
الدولــة املعنيــة يف إطــار الســنة املقصــودة، ونرمــز لــه 
املؤشــر. تكويــن  )1( ضمــن  وزنــه  ومقــدار  )ع(،  بالرمــز 

ــر الثانــي: مجمــل عــدد »الوفيــات« الناجمــة عــن  املؤشِّ  
ــر األول، ونرمــز لــه بالرمــز  احلــوادث الــواردة يف املؤشِّ

)و(، ومقــدار وزنــه )3(.

ــات« الناجمــة عــن  ــر الثالــث: مجمــل عــدد »اإلصاب املؤشِّ  
ــر األول، ونرمــز لــه بالرمــز  احلــوادث الــواردة يف املؤشِّ

)ص(، ومقــدار وزنــه )0.5(.

ــر الرابــع: حجــم »األضــرار املاديــة« الناجمــة عــن  املؤشِّ  
ــر األول، ويعتمــد حســاب هــذا  احلــوادث الــواردة يف املؤشِّ

ــا ملــا يأتــي:  ــى أوزان توضــع لــكلِّ حــدث، تبًع ــر عل املؤشِّ

 يُعطــى احلــدث الــذي يســبب أضــراًرا يقــل حجمهــا عــن 
ــا قــدره )1(.  مليــون دوالر، وزًن

 يُعطــى احلــدث الــذي يســبب أضــراًرا تــراوح بــن مليــون 
ــا قــدره )2(.  دوالر ومليــار دوالر، وزًن

تتجــاوز مليــار  الــذي يســبب أضــراًرا  يُعطــى احلــدث   
 .)3( قــدره  وزًنــا  دوالر، 

ر حجم أضراره، وزًنا قدره )0(.  يُعطى احلدث الذي ال يُقدَّ

وســوف نرمــز ألعــداد احلــوادث هــذه بالرمــوز )ع1، ع2، ع3، ع4( 
علــى الترتيــب، ويكــون مجمــوع هــذه احلــوادث هــو مجمــل عــدد 

ــر األول، ورمــزه )ع(. احلــوادث اإلرهابيــة الــوارد يف املؤشِّ

بناء على ما سبق، حُتَسب القيمة األولية للمؤشر )د( على النحو اآلتي:

د = )1(*ع + )3(*و + )0.5( * ص +* )1(*ع1 + )2(*ع2 + )3(*ع3 + )0(*ع4*

م اجلدول )2( مثااًل عددّيًا حلساب القيمة األساسية للمؤشر )د( يف السنة املقصودة. ولتوضيح هذه الَعاقة، يُقدِّ

الجدول )2(
حساب القيمة األولية “للمؤشر العالمي لإلرهاب”

ر الناجتالعددالوزناملؤشِّ

مجمل عدد احلوادث اإلرهابية 1.
10ع = 110يف السنة املقصودة

عدد الوَفيات الناجمة عن مجمل احلوادث 2.
60و = 320اإلرهابية

عدد اإلصابات الناجمة عن مجمل احلوادث 3.
25ص = 0.550اإلرهابية

عدد احلوادث التي تقل أضرارها املادية عن 4.
4ع1 = 14»مليون دوالر«

عدد احلوادث التي تراوح تكاليفها »بن مليون 
8ع2 = 24دوالر ومليار دوالر«

عدد احلوادث التي تزيد تكاليفها على »مليار 
3ع3 = 31دوالر«

رة التكاليف 0ع4 = 01عدد احلوادث غير ُمقدَّ

110القيمة األساسية للمؤشر يف السنة املقصودة )د(
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د للمؤشر المجال القياسيُّ الموحَّ

بعــد حتديــد القيمــة األساســية للمؤشــر يف الســنة املقصــودة 
ــم املُعطــاة يف  ــرات األربعــة، والعــودة إلــى هــذه الِقيَ ــا للمؤشِّ تبًع
ــا  ــم هــذه الســنوات تبًع ــم دمــج قي ــع الســابقة، ث الســنوات األرب
ألوزانهــا، تبــرز مســألُة عــرض املؤشــر عرًضــا ُمناســًبا تتكامــل 
فيــه املُعَطيــات. يقضــي الشــكل املناســب هنــا بوجــود مجــال 
عــدديٍّ للمؤشــر مــن جهــة، وجعــل هــذا املجــال قــادًرا علــى 
اســتيعاب فــروق كبيــرة يف القيمــة األساســية للمؤشــر ضمــن 

مجالــه العــدديِّ احملــدود. 

ذ اآلتي: من هذا املنطلق، نُفِّ
جعــُل القيمــة الدنيــا للمؤشــر تبــدأ عنــد )0(، والقيمــة العليــا   
ــاد اإلرهــاب. ــزداد قيمــة املؤشــر بازدي ــد )10(، وت تنتهــي عن

جعــُل النطــاق بــن القيمتــن العليــا والدنيــا )لوغاريتمّيًــا(   
مــدى  علــى  الــدول  حــاالت  يف  االختــاف  الســتيعاب 

النطــاق بــن القيمتــن.

وبهــذا يكــون مــا ســبق قــد بــنَّ »بنيــة املؤشــر العاملــي لإلرهــاب« 
التــي ســيُبنى علــى أساســها مــا ســيأتي مــن قــراءٍة لنتائــج تقييــم 

الــدول املختلفــة باســتخدام هــذا املؤشــر.
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