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Fondation pour l’innovation politique

ي العامل
ف

سالمية املتطرفة � اهلجمات الإ

ي العالم )2019-1979( دومينيك رينيه، المدير العام لمؤسسة االبتكار 
سالمي المتطرف �ن تقييم العنف االإ

السياسي  ...6

ي )1979-2000( ...1
سالمي الع�ج وط�ف رهاب الإ ت الإ I.بدا�ي

سالمي المتطرف المعارص’’ رهاب االإ 1.«الحرب السوفيتية االأفغانية »أنموذج االإ
سالمي المتطرف؟ 13 رهاب االإ 2. الثمانينيات وظهور االإ

ق االأوسط وشمال أفريقيا: 16 ي ال�ش
سالمي المتطرف �ن رهاب االإ ين: إنتشار االإ 3.تسعينيات القرن الع�ش

4. تصدير الجهاد؟ 17

II. منعطف 11 سبتم�ج )2001-2012(...21

رهاب 22 ، والحرب ضد االإ 1. الحادي ع�ش من سبتم�ب
سالمية 26 2. عولمة الهجمات االإ

عالم االجتماعية 28 ن إىل وسائل االإ رهابي�ي 3. هجرة االإ

سالمية وبوكو حرام )2013-2019( ...30 ي تنظ�ي الدولت الإ
III.الظهور الفج�ئ

سالمية و«إدارة الوحشية« 30 1. تنظيم الدولة االإ
ة تشاد ومحنتها مع إرهاب إرهاب بوكو حرام الجماعي؟ 35 2. منطقة بح�ي

نتحاري : »الشهيد« والذعر 36 3. التفج�ي االإ
4. بيانات تكميلية: تقدير الهجمات

ي عامي 2018 و2019 من خالل استقراء االتجاهات...41
�ن

سالمي )1979-2019( ...42 رهاب الإ IV مناطق الإ

ي أفريقيا |
ى �ن ق االأوسط وشمال أفريقيا | جنوب آسيا | جنوب الصحراء الك�ب ال�ش

ي أوروبا وروسيا | االتحاد االأورو�ب
را )1979-2019( V - البلدان االأك�ش ت�ن

يا | باكستان | الجزائر | سوريا | اليمن | أفغانستان | العراق | الصومال | نيج�ي
ن | م� | الهند | ليبيا الفلب�ي

ي الختام، الدروس الرئيسية من دراستنا...67
�ن

خالصة
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Fondation pour l’innovation politique

ي العامل
ف

سالمية املتطرفة � اهلجمات الإ

سالمي املتطرف  تقي�ي العنف الإ
ي العامل )1979-2019(

ف
� 

ينيه، املد�ي العام ملؤسسة البتاكر السياسي دومينيك ر

ة ليست ببعيدة, ومنذ وقوع أول هجمات قام  �ن فرنسا, خالل ف�ت

إرهابيا  عمال   47 وقع   ،2012 مارس/آذار   11 ي 
�ن مراح;  محمد  بها 

بمعدل هجوم مخلف لحاالت وفاة كّل شهرين, كلفت حياة 280 

طة  محافظة �ش ي 
،�ن ألقاه  الذي  الخطاب  أثناء  االأقل.  شخصا عىل 

االأول/ ين  ت�ش  3 ي 
�ن حدث  الذي  الهجوم  لضحايا  تكريما  باريس 

أكتوبر )1( 2019  , أشار رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون عىل وجه 

يمكنها  ال  الدولة  دواليب  وجميع  وحدها  »االدارة  أن:  الخصوص 

ي 
ال�ت كليتها  ي 

�ن االأمة  إنها  سالمي.ال،  االإ التطرف  َحيَّات  التغلب عىل 

إال  الفوز  لنا  يتس�ن  ولن  تتحرك.  و  تتجند  تتوحد،  أن  واجبها  من 

ي التاريخ، 
إذا ما نجح بلدنا، الذي تغلب عىل العديد من االأزمات �ن

أطفال  يفسد  ي 
ال�ت ال�ي  سالمي  االإ التطرف  هذه  ضد  الكفاح  ي 

�ن

اليقظة،  نبنيه.  أن  علينا  ن  يتع�ي ما  هو  اليقظة  مجتمع  إن  فرنسا. 

: االستماع اليقظ لالآخرين،  وليس الشك الذي يفسد. اليقظة بمع�ن

ي 
صحوة الضم�ي العاقل. إنها ببساطة معرفة كيف يمكن أن نرصد �ن

ي أماكن العبادة، بالقرب من البيت،التجاوزات 
ي العمل، �ن

المدرسة، �ن

مع  تضارب  إىل  تش�ي  ي 
ال�ت ة  الصغ�ي اللفتات  هذه  واالنحرافات، 

ن وقيم الجمهورية2.« قوان�ي

فالحيات  ترمز هنا إىل عودة ظهور الخطر، بينما اعتقدنا أننا أوشكنا 

ي دوافع القاتل 
عىل القضاء عليه . مهما كانت استنتاجات التحقيق �ن

النقطة  هذه  صحة  يثبت  الوقائع  رصد  فإن   ،2019 أكتوبر   3 ي 
�ن

بالنسبة لرئيس الجمهورية كما تبينه نتيجة أبحاثنا.

،اسفر عىل قتل ثالثة من ضباط  ن طة باريس. هجوم إستعمل فيه سك�ي ين االأول/أكتوبر 2019، وقع هجوم استهدف مب�ن محافظة �ش ي 3 ت�ش
1  �ن

طة باريس. ومع  ي محافظة �ش
ي مديرية االستخبارات �ن

ن أنه  كان يعمل مساعدا إداريا �ن طة وضابط إداري.تم إطالق النار عىل القاتل الذي تب�ي ال�ش
سالمي المتطرف أو هذا الهجوم،  ي أثبتت جدواها عن العنف االإ

ي تحكم أداء عملنا، ال يمكننا أن نحجب عن المعلومات ال�ت
ذلك، وفقا للقواعد ال�ت

ي الوقت الذي نكمل فيه هذه الدراسة.
وعدد ضحاياه عندما ال تكون لدينا نتائج التحقيق �ن

 www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/10/07/»طة 2  “خطاب رئيس الجمهورية تكريما لضحايا الهجوم عىل محافظة ال�ش
.»ceremonie-nationale-dhommage-aux-victimes-de-l’attaque-du-3-octobre-2019-a-la-prefecture-de-police-de-paris

ار جسدية تتعلق بهجمات 11 أيلول/سبتم�ب 2001، مثل أمراض الجهاز التنفسي  ي اليوم نفسه، أصيب آالف آخرون بأرصن
3  مع إصابة 6291 شخصا �ن

www1.nyc.gov/site/911health/( .ي السنوات التالية لهذه االأحداث، كما يتضح من سجل الصحة التابع لمركز التجارة العالمي
أو ال�طانات، �ن

.)about/addressingthe-health-impacts-of-9-11.page

ي 
�ن عاما،  ين  ع�ش من  أقل  قبل  االأمريكية،  المتحدة  الواليات  ي 

�ن

تاريخ  ي 
�ن دموية  الهجمات  أك�ش  وقعت   ،2001 /أيلول  سبتم�ب  11

ي 
و�ن آخرين3.   16493 وجرح  شخص   3001 قتل  حيث  رهاب،  االإ

ن سنة الفارطة ،  تعرضت فرنسا وألمانيا  أوروبا عىل إمتداد االأربع�ي

وكرواتيا  ص  وق�ب وبلغاريا  والهرسك  والبوسنة  وبلجيكا  والنمسا 

ويج  وال�ن وإيطاليا  واليونان  وجورجيا  وفنلندا  وإسبانيا  والدنمارك 

ي بعض االأحيان 
والسويد وسوي�ا، ناهيك عن روسيا، لهجمة، و �ن

اسة تقع  ي شهدت هجمات أشد �ش
الأك�ش من واحدة. لكن الدول ال�ت

. ي خارج العالم الغر�ب

1979 السنة الامسة
وقد تساءلنا عما إذا كان من الممكن معرفة وتقدير حجم العنف 

ي العالم، وتحديد النتائج ومشاركتها مع الفئة 
سالمي المتطرف  �ن االإ

ولتنفيذ هذا  الدراسة.  ترافق هذه  بيانات  قاعدة  ي شكل 
�ن المهتمة 

تحديد  ثم  التعداد،  بداية  نقطة  تحديد  وري  ال�ن من  العمل، 

معالجة  ثم  منها،  والتحقق  وفحصها  مصداقية،  االأك�ش  المصادر 

ا  وأخ�ي المستفادة،  الرئيسية  الدروس  وتقديم  المجمعة،  البيانات 

فتح باب المعلومات المجمعة للعموم.

ي ذاكرة 
ي جمع البيانات من عام 1979.  سنة رسخت �ن

وقررنا البدء �ن

للقومية  التاريخي  الفشل  عن  أسفرت  النها  ن  المتخصص�ي أغلب 



7

Fondation pour l’innovation politique

ي العامل
ف

سالمية املتطرفة � اهلجمات الإ

ي 
ي منافسة مع حركات االأسلمة و الجهاد4. و�ن

ي دخلت �ن
العربية ال�ت

ي تعجيل هذا التطور: التدخل 
نفس السنة تسبب عدد من االأحداث �ن

وتوقيع  يرانية،  االإ والثورة  أفغانستان،  ي 
�ن ي 

السوفيي�ت العسكري 

ن  ن  االأصولي�ي سالمي�ي اتفاقيات كامب ديفيد، واحتجاز مجموعة من االإ

/ نوفم�ب ن   ب�ي الممتدة  ة  الف�ت أثناء  كرهينة،  المكرمة  مكة  لمسجد 

/كانون االأول من سنة )5( 1979. ووفقا لما  ي إىل ديسم�ب
ين الثا�ن ت�ش

ي ذلك العام هو نتيجة »ال�اع 
ذكره جيل كيبل، فإن ما حدث �ن

6، ولكن  ي
ن النظام الملكي السعودي وإيران زمن الخمي�ن س ب�ي ال�ش

ن االتحاد  ة ب�ي ي الوقت نفسه هو لحظة مواجهة جديدة غ�ي مبا�ش
�ن

ي 
�ن مولته  الذي  »الجهاد  االأمريكية:  المتحدة  والواليات  ي 

السوفيا�ت

ي شبه الجزيرة 
هذا البلد )أفغانستان( الممالك القائمة عىل النفط �ن

كية بغرض رصيح يتمثل  العربية ووكالة االستخبارات المركزية االأم�ي

سالمي المتطرف،  ي ]...[ وعىل الصعيد االإ
ي إخضاع االتحاد السوفيي�ت

�ن

ي مختلف أنحاء 
ن �ن ن المتطرف�ي ي تحويل الناشط�ي

فإنه يخدم أيضاً �ن

كي االأعظم ـ الذي يحثهم  العالم عن ال�اع ضد الشيطان االأم�ي

للجهاد  إن   . ي
السوفيي�ت االتحاد  ضد  وتوجيههم  ـ  عليهم  ي 

الخمي�ن

ي 
�ن المتطرفة  سالمية  االإ الحركة  تطور  ي 

�ن أساسية  أهمية  ي 
االأفغا�ن

مختلف أنحاء العالم. فقد أصبح هذا هو القضية بامتياز، ماهية 

المخيلة  ي 
-�ن وهي  الراديكاليون.  و  منهم  المعتدلون   ، ن الناشط�ي

من  االنتقال  إىل  ترمز  و  الفلسطينية،  القضية  تحل محل  العربية- 

سالم7«. القومية إىل االإ

رهاب: تعريف الإ
رهاب، شأنه شأن العديد من المفاهيم، هو موضوع تعريفات  االإ

رهاب«  ي سياق هذا ال بحث، سوف نش�ي إىل »االإ
ة للجدل. �ن مث�ي

تبناها  ي 
ال�ت المعاي�ي  باعتباره عمالً سياسياً يستجب للمبدأ و  

هذا  ي 
و�ن رهاب.  لالإ واالستجابات  رهاب  االإ لدراسة  ي 

الوط�ن االتحاد 

القوة  باستخدام  »تهديد  أنه  ي عىل  رها�ب االإ العمل  يعرف  السياق، 

ن أو استخدامهما  من ِقَبل طرف  غ�ي تابع  وع�ي والعنف غ�ي الم�ش

4  Gilles Kepel, Sortir du chaos. Les crises en méditerranée et au Moyen-Orient, Gallimard, 2018, p. 23-69. 

ي أفغانستان، أي 
ن قد تبلور �ن ن الجهادي�ي ي رأيه، اعتبار أن تمك�ي

ي تجعل من الممكن، �ن
ي تقريره لمعهد مونتايجن، يعرض حكيم القروي االأسباب ال�ت

5  �ن
كي والسعودي، والتنفيذ الفعال  ي الماىلي للمجاهدين االأفغان بفضل التمويل االأم�ي

، الحكم الذا�ت ي
وصول عدة جماعات إسالمية توحد ال�اع االأفغا�ن

 La Fabrique de l’islamisme, Institut Montaigne, septembre( »ه من قبل عبد الله عزام للجهاد الأول مرة منذ نهاية القرن التاسع و تنظ�ي
 .)2018, p. 63, www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/la-fabrique-de-islamisme.pdf

6  Gilles Kepel, Jihad. Expansion et déclin de l’islamisme, 2e  éd. refondue et mise à jour, Gallimard, coll. « Folio actuel », 
2003, p. 26. 

7  نفس المصدر
8  « The threatened or actual use of illegal force and violence by a non-state actor to attain a political, economic, religious, 
or social goal through fear, coercion, or intimidation » (Global Terrorism Database, National Consortium for the Study of 
Terrorism (START), Université du Maryland, Codebook: Inclusion Criteria and Variables, juillet 2017, p. 10, www.start.umd.
edu/gtd/downloads/Codebook.pdf). 
9  Suivant cette définition, les actes relevant d’un terrorisme d’État ne sont pas retenus dans notre recensement. 

أو  دينية  أو  اقتصادية  أو  سياسية  أهداف  لتحقيق  الدول  لدولة 

كراه أو التخويف8« . ويمتد هذا  اجتماعية من خالل التهديد أو االإ

تحدد طبيعة  ي 
ال�ت الخصائص  ليشمل �د مجموعة من  التعريف 

: ي رها�ب العمل االإ

ي واٍع من طرف 
– يجب أن يكون مقصودا وأن ينتج عن عمٍل ذه�ن

المرتكب؛ 

بالعنف  التهديد  أو  العنف  يتضمن مستوى معينا من  أن  – يجب 

الوشيك، سواء كان جسديًا أو ماديًا؛ 

– يجب أن يكون مرتكبو الحادث من غ�ي الدول9.

ي الحدث ،أيًضا،  ي قاعدة البيانات، يجب أن يل�ب
لكي يتم تضمينه �ن

للعمل  يكون  أن  يجب   –  : االأتية  المعاي�ي  من  االأقل  عىل  ن  اثن�ي

ي أو اجتماعي؛ 
العنيف هدف سياسي أو اقتصادي أو دي�ن

هيب او بدافع  كراه وال�ت – يجب أن يكون الفعل ناجما عن نية االإ

إرادة ن�ش رسالة اقتصادية او سياسية او دينية او اجتماعية لمجموعة 

ين; وما يهم، هو نية  ي تمثل الضحايا المبا�ش
أك�ب من المجموعة ال�ت

الذين خططوا للهجوم او الذين اتخذوا قرار تنفيذه;

وعة  ي تعت�ب م�ش
اً عن االأنشطة ال�ت ن  – يجب أن يكون هذا الفعل مم�ي

ي المنظم 
طار القانو�ن لالإ ي أوقات الحرب. ويجب أن يمثل إنتهاكاً 

�ن

بحظر  المتعلقة  تلك  ذلك  ي 
�ن بما  الدولية،  نسانية  االإ للقواعد 

ن عمدا. ن أو غ�ي المقاتل�ي استهداف المدني�ي

ي تقوم 
رهابية ال�ت مساهمتنا تتعلق عىل وجه التحديد باالأعمال االإ

بها منظمات أو أفراد يدعون أنهم مسلمون. وعىل هذا فالبد من 

ي والذي بموجبه »يجب  رها�ب تحديد المعيار الذي يعرف العمل االإ

أو  ي 
دي�ن أو  اقتصادي  أو  سياسي  هدف  العنيف  للعمل  يكون  أن 

يتعلق  أنه  كما  الإحصائياتنا،  ورياً  االأمر رصن ويعت�ب هذا  اجتماعي«. 

ي تسمح المعلومات 
ي إسالموي أو ال�ت

ي كانت موضع تب�ن
بالهجمات ال�ت

المتاحة بشأنها بمعرفة أنه قد تم التخطيط لها و اتخاذ القرار فيها 

سالموية. وتم إنجازها باسم االإ

http://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/la-fabrique-de-islamisme.pdf
http://www.start.umd.edu/gtd/downloads/Codebook.pdf
http://www.start.umd.edu/gtd/downloads/Codebook.pdf
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سالموية: تعريف التوجه الإ
عبارة  بالفرنسية«  »إسلمسم  مصطلح  فإن  ن  للمؤرخ�ي بالنسبة 

باعتباره  سالم  االإ لوصف  ع�ش  التاسع  القرن  نهاية  ي 
�ن »تستخدم 

سالم  ي جديدة لالإ
ديناً وحضارة، ولكن المصطلح  أخذ مؤخراً معا�ن

سالموية تش�ي  إىل  االأصوىلي والتقليدى و الدعوي10«. واصبحت، االإ

أي  سالمية  االإ يعة  لل�ش الصارم  بالتطبيق  المطالبة  ي 
�ن يتمثل  »ميل 

الحكومات  بعض  أن  يرون  الفكر  لهذا  المتبنون  سالم،  االإ قانون 

سالمية قد تخلت عنها وعن مبادئ العقيدة، وال  ي البلدان االإ
الحديثة �ن

سيما تحت تأث�ي الدول االأوروبية وااليديولوجيات الغربية والحركات 

االصالحية11. وترتب عىل هذا التطور أن يعمد المدافعون عن مثل 

ناحية،  »من  الجهاد،  عن  سالميون«،  »االإ سالم،  لالإ المفهوم  هذا 

الفاسدين، من أجل  ار« والحكام  ن »االأ�ش المسلم�ي ي بالدهم ضد 
�ن

تأسيس تنظيم دولة إسالمية محضة، من ناحية أخرى، إذا اقت�ن 

ي تهيمن عىل العالم غ�ي المسلم12 
الحال، ضد القيم العلمانية ال�ت

مع  التناظرات  من  العديد  تمثل  سالميوية  االإ أن  يرون  أنهم  كما   .

.13 ن حركة االإخوان المسلم�ي

ما  غالباً  ي 
وال�ت سالموية،  لالإ االأخرى  التعريفات  من  العديد  وهناك 

بصفة  شارة  االإ يمكن  االأمور،  نعقد  ال  ولكي  للغاية.  مفصلة  تكون 

ي  حه إدوارد ووكر، بسبب وضوحه النس�ب خاصة إىل التعريف الذي اق�ت

السياسية  يديولوجية  االإ  « المتطرف  سالم  »باالإ ي 
»يع�ن اقتضابه:  و 

كدين  سالم  االإ ترسيخ  عىل  مركزي  نامج  ك�ب تعمل  ي 
ال�ت المعيارية 

المتشدد  سالمي  التيار االإ سالمية. يش�ي  يعة االإ للدولة وتطبيق ال�ش

سالم الداعي إىل استخدام العنف لتحقيق  إىل أي شكل من أشكال االإ

حيث  أنفسهم  ن  سالمي�ي االإ قبل  من  نفسه  ن  التمي�ي هذا  أهدافه. 

سالمي« أو الدعوة »جماعات  ون من ناحية إىل »أحزاب النداء االإ يش�ي

إسالمية ال تدعو إىل العنف«، ومن ناحية أخرى إىل »أحزاب الثورة 

ي تدعو إىل 
سالمية ال�ت سالم، أو الجماعات االإ سالمية« أو تعزيز االإ االإ

يصف  دولياً،  عليه  متفق  تعريف  إنعدام وجود  مع  و  العنف14«. 

ن هذا المصطلح بأنه أيديولوجية: بعض الباحث�ي
10  Janine Sourdel et Dominique Sourdel (dir.), Dictionnaire historique de l’islam, PUF, 1996, p. 411. 

11   نفس المصدر 
12   نفس المصدر 
13  نفس المصدر 

14  « By “Islamism”, I mean the normative political ideology that has as its core program the establishment of Islam as a state 
religion and the implementation of Islamic law (shari’a). Militant Islamism, then, is any form of Islamism that advocates the use 
of violence to achieve Islamist objectives. This same distinction is made by Islamists themselves, who refer to “Parties of the 
Islamic Call,” or al-da’wa al Islamiyya (i.e. Islamist groups that do not advocate violence) on the one hand, and “Parties of the 
Muslim Revolution,” or al-thawra al-Islamiyya (i.e. Islamist groups that do advocate violence) » (Edward W. Walker, « Islam, 
Islamism and Political Order in Central Asia », Journal of International Affairs, vol. 56, no 2, printemps 2003, p. 22, note 1). 
15  Voir Robin Simcox, Hannah Stuart, Houriya Ahmed et Douglas Murray, « Islamist Terrorism. The British Connection », The 
Henry Jackson Society and The Centre for Social Cohesion, 2e éd., 2010, p. XVI (www.henryjacksonsociety.org/wp-content/
uploads/2011/07/Islamist+Terrorism+2011+Preview-1.pdf). 
16  Le 28 avril 2019, le journal allemand Welt am Sonntag a publié une liste des attentats islamistes. Cette liste porte sur 
une période plus courte, à savoir du 11 septembre 2001 au 28 avril 2019. Jusqu’en 2017, les données sont extraites de la 
Global Terrorism Database. Pour les années 2018 et 2019, le journal a procédé à son propre recensement. Nos données 

و  اجتماعي  نظام  أيضاً  إنه  بل  فحسب،  ديناً  ليس  سالم  االإ -إن 

سياسي شامل؛

يعة الدولة؛  سالمية �ش يعة االإ  -يجب أن تصبح ال�ش

ـ هناك مجتمع إسالمي عابر لالأوطان، وأمة يجب أن تتحد لتشكيل 

كتلة سياسية؛ 

ــ البد من إقامة دولة »إسالمية« » الخالفة«، حيث تنتمي السلطة 

السيادية إىل الله15.

سالمية  ت عاملية للهجمات الإ قاعدة بيا�ف
من 1979 إىل 2019:

ي 
ح هنا النتيجة �ن ي إطار هذه التعاريف، أنجزنا هذا العمل، ونق�ت

�ن

المتطرفة  سالمية  االإ بالهجمات  قائمة  تتضمن  بيانات  قاعدة  شكل 

/كانون االأول 1979. ال تتجاوز  ي العالم منذ 27 ديسم�ب
ي ارتكبت �ن

ال�ت

ي قاعدة بياناتنا 31 أغسطس 2019، نظًرا للوقت 
البيانات المدمجة �ن

ي يتم جمعها ومعالجتها. 
الالزم للتحقق من صحة المعلومات ال�ت

ي الدول الغربية واضحة إىل حد 
ي تحدث �ن

وإذا كانت الهجمات ال�ت

ي المجتمعات 
، بسبب التأث�ي االأعظم الذي قد يخلفه العنف �ن كب�ي

ب�عة  بالثقة  جديرة  بيانات  إنتاج  عىل  وقدرتها  سلمية،  االأك�ش 

ء ال ينطبق عىل  ي
ووجود إعالمي كثيف بشكل خاص، فإن نفس السش

ي أجزاء أخرى من العالم 
ي كث�ي من االأحيان، �ن

ي تقع، و�ن
الهجمات ال�ت

التتبع واالستخبارات أطول، من دون أن  حيث تصبح كل عمليات 

تكون ذات جودة. ولذلك فإن تأكيد  االأحداث ذات الصلة وتصنيفها 

ورة أن نحدده  ي الذي كان علينا بال�ن
ض أن  يتجاوز االأجل الزم�ن يف�ت

ليصبح ن�ش هذا البحث ممكنا ممكنا.

والإجراء أبحاثنا، استخدمنا ثالثة أنواع من المصادر: جمع المعلومات 

عن الهجمات منذ عام 1979 عن طريق محركات البحث، التحري 

قواعد  توجد  الحقيقة  ي 
�ن االأكاديمية.  والبحوث  البيانات،  لمطابقة 

سالمية  االإ والهجمات  عام  بشكل  الهجمات  عن  مختلفة  بيانات 

المتداولة  البيانات  المتطرفة بشكل خاص16. وكانت جميع قواعد 

http://www.henryjacksonsociety.org/wp-content/uploads/2011/07/Islamist+Terrorism+2011+Preview-1.pdf
http://www.henryjacksonsociety.org/wp-content/uploads/2011/07/Islamist+Terrorism+2011+Preview-1.pdf
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ذلك،  ومع  به17.  نقوم  كنا  الذي  العمل  إثراء  أو  تأكيد  ي 
�ن مفيدة 

بيانات  قواعد  هي  إليها  الوصول  يمكن  ي 
ال�ت البيانات  قواعد  فإن 

قد  الحاالت،  بعض  ي 
و�ن  . كب�ي حد  إىل  متساوية  غ�ي  أو  كاملة  غ�ي 

ة معينة،  ة حول دولة أو منطقة أو سنة أو ف�ت تكون المعلومات وف�ي

ة جدا أو غ�ي موجودة لمدة  ة جدا، ثم تكون فق�ي تكون عادة قص�ي

سنة أو حول دولة آخرى. يمكن مالحظة هذا عىل ويكيبيديا، حيث 

نجد البيانات حسب السنة أو حسب الموضوع، ولكن ناقصة جدا، 

ي شكل ال يسمح المعالجة االإحصائية. ولهذا السبب 
ومجزأة جدا و�ن

ي انشأتها 
رهاب العالمي« ال�ت كان مصدرنا االأوىلي »قاعدة بيانات االإ

البيانات  قاعدة  تجمع  المتحدة18.  الواليات  ي 
�ن ماريالند  جامعة 

ن عامي 1970 و2017. تكمن  رهابية ب�ي الضخمة هذه، الهجمات االإ

ي تعداد الهجمات بغض النظر عن دوافعها. 
قيمة هذه المجموعة �ن

ي أيضاً تحدياً رئيسياً وجب علينا مواجهته،  و مثل هذا المرجع ال�ش

سالمي المتطرف  حيث كان علينا إستخراج الهجمات ذات الطابع االإ

ة الممتدة  ي الف�ت
ن 17787 هجمة سجلت عىل مستوى العالم �ن من ب�ي

البيانات  من 1979 إىل 2017. لذلك قمنا بعمل أوىلي قصد اختيار 

الواردة والتحقق منها وتصنيفها. و اضطررنا بعد ذلك إىل استكمالها 

se distinguent de celles du Welt am Sonntag sur au moins trois points : en premier lieu, nous couvrons une période de quarante 
ans au lieu de dix-huit ans, ce qui nous permet de suivre les évolutions du terrorisme islamiste en mettant notamment au jour 
un phénomène de globalisation ; en deuxième lieu, Welt am Sonntag a choisi de ne comptabiliser que les attaques ayant fait 
au moins douze morts, tandis que nous avons nous-mêmes enregistré tous les attentats identifiables ; en troisième lieu, Welt 
am Sonntag s’est focalisé sur les attaques menées par les principaux groupes terroristes (Abdullah-Azzam Brigade, Asaib Ahl 
ab-Haqq, Abu Sayyaf, Ansar al-Din, Allied Democratic Forces, djihadistes algériens, Ahrar al-Sham, Ansar al-Islam, Al-Ittihaad 
al-Islami, Parti Al-Islah, Aisha-Brigade, Brigade des martyrs Al-Aksa, Brigade Al-Muaqioon-Biddam, Ansar-Al-Din-Front, al-Qaida, 
Arakan Rohingya Salvation Army, Ansar al-Sunna, al-Shabaab, Ansar al-Sharia, Ansar al-Tawhid, Ansar ul-Islam, Boko Haram, 
Mouvement sunnite djihadiste d’Iran, Deccan Mujahideen, Gardiens de la religion, Groupe islamique armé, Groupe salafiste 
pour la prédication et le combat, Hezbollah, Hizb-i-Islami, Harkatul Jihad-e-Islami, Réseau Hakkani, Halqa-e-Mehsud, Hisbul 
Mujahideen, Hamas, Houthis, Hayat Tahrir al-Sham, Mouvement islamique d’Ouzbékistan, Jihad islamique, Front islamique, 
Moudjahidines indiens, Parti islamique du Turkestan, Jaish al-Adl, Jaish-al-Islam, Jamaat al-Tawhid wal-Jihad, Jaish-e-Mohammad, 
Jaish al-Fatah, Jaish-i-Islam, Jemaah Islamiya, Jund al-Khilafah, Jamiat ul-Mujahedin, Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin, 
Jundallah, Jundallah Pakistan, Jaljala Army, Kataib Hezbollah, Lashkar-e-Jhangvi, Lashkar-e-Omar, Lashkar-e-Taiba, Lashkar-
e-Islam, Mujahideen Ansar, Mahaz-e-Inquilab, Moro Islamic Liberation Front, Moro National Liberation Front, Movement for 
Tawheed and Jihad in West Africa, Mujahedeen Shura Council, Armée Mukhtar, Front al Nosrah, Students Islamic Movement 
of India, Sipah-i-Mohammed, Salafia Jihadia, Shura des Moudjahidines de Derna, Special Purpose Islamic Regiment, Shura 
des révolutionnaires de Benghazi, Taliban, Tehrik-e-Taliban Islami, Tehrik-e-Taliban Pakistan, United Jihad Council) ; tandis que 
notre base de données recense, aussi précisément que possible, l’ensemble des attentats islamistes. Ainsi, outre les attentats 
commis par les groupes les plus connus, nous prenons également en compte les attaques menées par des individus ou des 
groupuscules se réclamant de l’islamisme sans appartenir à une organisation particulièrement connue. Voir « 18 Jahre Terror », 
Welt am Sonntag, no 17, 28 avril 2019, p. 12-14. 

سالمية من 2014 إىل 2016   17  يمكننا أن نذكر ، عىل سبيل المثال ، قاعدة البيانات ال�تي أتاحتها لو موند بشأن هجمات جماعة الدولة االإ
www.lemonde.fr/les-decodeurs/visuel/2016/06/17/les-attentats-de-l-etat-islamique-ont-fait-plus-de-2-500-morts-en-deux-(

ans_4952826_4355770.html( ou encore celle du New York Times )www.nytimes.com/interactive/2016/03/25/world/map-isis-
attacks-around-the-world.html?mtrref=undefined&gwh=0EBB06650E2F0D8A452DEE9BDAA12379&gwt=pay&assetType=RE-

 .)GIWALL
18  Global Terrorism Database ,National Consortium for the Study of Terrorism) START ,(Université du Maryland( 
)www.start.umd.edu/gtd.(/ 

رهاب العالمية معلومات لعام 1993.  19  ال توفر قاعدة بيانات االإ
20  منذ أكتوبر 2019 ، تتوفر معلومات سنة 2018 عىل GTD. لم تعد لدينا الفرصة لمقارنتها مع بياناتنا الخاصة بسن�تي  2018 و 2019 ، خاصة وأن 

GTD يخضع االآن لنظام ترخيص أك�ش تقييًدا. 

ي لدينا، وال سيما عن عام )19(1993. لقد عملنا من 
بالمعلومات ال�ت

ي 2018 و2019 لعدم 
رهاب العالمي« لسن�ت دون »قاعدة بيانات االإ

توفرها20.

المعلومات  قدمنا  بياناتنا،  قاعدة  ي 
�ن متطرف  إسالمي  لكل هجوم 

االآتية: 

– التاريخ؛

يمكن  ح�ت  الدقيق  الموقع  المدينة،  البلد،  الهجوم:  موقع   –  

التعرف عليه؛

ي ذلك المهاجمون؛ 
، بما �ن ن  – عدد الوفيات المؤكدة وعدد المصاب�ي

تقلل من شأن  المتاحة  المعلومات  أن  أن نالحظ هنا  المهم  ومن 

؛ ن عدد المصاب�ي

 – مرتكب )مرتكبو( الهجوم؛ 

– نوع )أنواع( االأهداف؛ 

– نوع )أنواع( الهجوم )الهجمات( المعنية؛

 – نوع )أنواع( االأسلحة المستخدمة.

http://www.nytimes.com/interactive/2016/03/25/world/map-isis-attacks-around-the-world.html?mtrref=undefined&gwh=0EBB06650E2F0D8A452DEE9BDAA12379&gwt=pay&assetType=REGIWALL
http://www.nytimes.com/interactive/2016/03/25/world/map-isis-attacks-around-the-world.html?mtrref=undefined&gwh=0EBB06650E2F0D8A452DEE9BDAA12379&gwt=pay&assetType=REGIWALL
http://www.nytimes.com/interactive/2016/03/25/world/map-isis-attacks-around-the-world.html?mtrref=undefined&gwh=0EBB06650E2F0D8A452DEE9BDAA12379&gwt=pay&assetType=REGIWALL
http://www.start.umd.edu/gtd/
http://www.start.umd.edu/gtd/
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ملاذا تقلل دراستنا من شأن واقع العنف 
سالمي املتطرف: الإ

اح قاعدة بيانات شاملة  من الواضح أنه من غ�ي الممكن أن نزعم اق�ت

عامي  ن  ب�ي العالم  ي 
�ن ارتكبت  ي 

ال�ت المتطرفة  سالمية  االإ للهجمات 

1979 و2019، وذلك لمجموعة من االأسباب المفصلة أدناه:

ي لم يتم إدراجها. وأياً كانت الجهود 
أ. هنالك عدد من الهجمات ال�ت

تصنف  ي 
ال�ت الهجمات  من  اً  كب�ي عدداً  أن  المؤكد  فمن  المبذولة، 

كهجمات إسالمية متطرفة لم يكن من الممكن إدراجها، سواء عىل 

ة المعنية بأكملها أو خالل سنوات 1993 و2018 و2019. مدى الف�ت

ب. ال تشمل »تقديراتنا المتبنية« عدد من الهجمات عندما ال يكون 

ي تركيبة تشتمل عىل دافع آخر. والواقع 
ي مهم وواضح �ن

الدافع الدي�ن

منفردة  سياقات  من  جزءاً  يشكل  المتطرف  سالمي  االإ رهاب  االإ أن 

يمكن  بيانات  االأحيان جمع  ي بعض 
الصعب �ن ومعقدة تجعل من 

الحروب  ي حاالت 
�ن بصفة خاصة  الحال  عليها. وهذا هو  االعتماد 

ستقالل  االإ أو  للتفرقة  الرامية  وال�اعات  الدولية،  أو  االأهلية 

تكون  حيث   ، طويلة  ات  لف�ت تدوم  ي 
ال�ت قليمية  االإ وال�اعات 

ستخراج، كما هو الحال بالنسبة للقضية  االأسباب ثابتة و صعبة االإ

ي تايلندا عىل سبيل 
ي سياق مختلف تماما، �ن

الفلسطينية، بينما أنه �ن

اع  ن ي ال�ن
الذكر، فالحركة االنفصالية تدفع أقلية مسلمة إىل التورط �ن

ي 
ال�ت تحقيقها،  المزمع  االأهداف  طائلة  تحت  االأسلحة،  بإستعمال 

ي طياتها بعداً دينياً.
،و تخفي �ن تتجاوز البعد السياسي

ي كل الحاالت معينة. إذ 
ج(  الدوافع االسالمية المتطرفة لم تكن �ن

ال تسمح البيانات المتاحة لوكاالت االأنباء دائما بأن ننسب الهجوم 

رة من الهجوم  سالمي ، خاصة إن كانت الدولة المت�ن إىل التوجه االإ

 ، ي ي عمل إرها�ب
دارية. كما أن عدم تب�ن تشكو من ضعف الهياكل االإ

من شأنه أن يزيد من إحتمال عدم تصنيف الهجوم و عدم تناقله 

عالم. ي وسائل االإ
�ن

ي  ي تىلي عمل إرها�ب
د( عمليا، عدد الوفيات المنجرة عن الجروح ال�ت

غ�ي معروف ب الرغم من أهميته البالغة. وبما أن الضحايا الذين 

وافتهم المنية نتيجة للهجمات  لم يتم ادراجهم بقائمة الوفيات 

االأشكال  من  شكل  بأي  تسمح  ال  المتوفرة  المعلومات  يجعل  مما 

بمعرفة العدد الدقيق. عليه، فإنه من المستحيل أيضا إدماج هذه 

ة،  ي قاعدة بياناتنا. وطبقاً لهذه االأخ�ي
الوفيات عىل نحو موثوق به �ن

فإن عدد الوفيات بلغ 096 167، فضالً عن 431 151 حالة إصابة، 

وهي تمثل عدداً  أقل من عدد الوفيات. و لكن إذا ما قمنا بمعاينة 

مختلفة،  بوسائل  نفذت  منها  كل  ارهابية،  هجمات  حاالت  ثالث 

اهة،  ن ال�ن و  بالمصداقية  المعلومات  نوعية  فيهما  تتسم  بلدين  ي 
�ن

الجرحى:  وعدد  القتىل  عدد  ن  ب�ي تماماً  معاكسا  تفاوتاً  نالحظ  فإننا 

ايلول/  11 بهجمات  يتعلق  فيما  االأمريكية,  المتحدة  الواليات  �ن 

قتيالً( بجروح  القتىل )3001  , اصيب خمسة أضعاف عدد  سبتم�ب

ي 
ين الثا�ن /ت�ش ي فرنسا، خالل هجمات 13 نوفم�ب

)16493 جريحاً(.�ن

من  مرات  بثالث  أك�ش  جريحاً(،أي   413( الجرحى  عدد  كان   ،2015

ي 
�ن وقع  الذي  الهجوم  نيس، خالل  ي 

�ن  .) قتيالً   137( القتىل  عدد 

14 جويلية/تموز 2016، كان عدد الجرحى )458 جريحاً( أك�ش من 

بأن  الجزم  إىل  المعلومات  هذه  وتقودنا  قتيالً(.   87( القتىل  عدد 

ن أعىل بكث�ي من عدد القتىل. ومن المؤكد أن البلدان  عدد المصاب�ي

تملك  ال  الهجمات،  معظم  فيها  تقع  ي 
ال�ت البلدان  وهي  ة،  الفق�ي

ي 
ي هجوم ما والعناية بهم. �ن

ن �ن نفس القدرة عىل تحديد  المصاب�ي

صابات ، كما أنه من الوارد  بعض االأحيان ال يتم تسجيل حاالت االإ

ة بسبب نقص أو هشاشة  أن يموت آخرون من إصاباتهم بعد ف�ت

الهجمات  نسب  طبقت  وإذا  الصحية.  والمؤسسات  غاثة  االإ نظم 

ي قاعدة 
ي اتخذت كأمثلة عىل عدد الضحايا المبلغ عنها �ن

الثالث ال�ت

ب ثالثة  الرقم ب�ن الالزم تصحيح هذا  بياناتنا )431 151(، فمن 

)293 454( أو خمسة )155 757(.

القارئ  عىل  ح  نق�ت  ، ذكرها  السابق  االأربعة  االأسباب  لهذه  هـ. 

و  اال  المتطرف،  سالمي  االإ للعنف  الكمي«  »التحديد  من  ن  نوع�ي

هما »التقدير الممكن » و«التقدير المعتمد«. ينتج عن هذا االأخ�ي 

ي أن الدافع 
ي ال شك �ن

ة 2019-1979 ال�ت تعداد الهجمات خالل الف�ت

سالمي المتطرف وراء حدوثها. أما بالنسبة  »للتقدير المحتمل«  االإ

العنف  ضمن  تدرج  أن  يحتمل  ي 
ال�ت الهجمات  تعداد  عنه  فينتج 

ي تقع 
ي ذلك بعض االعمال االرهابية ال�ت

سالمي المتطرف، بما �ن االإ

ي إطار المنطق االنفصاىلي أو السياسي أو االجتماعي، مما يزيد 
أيضا �ن

قرار بأن  بالدوافع الموجهة لهذا الفعل هي مرتبطة  من صعوبة االإ

ي جميع الحاالت، بصفٍة عامة فإن  عدد الضحايا 
أساسا بالتطرف و�ن

 . أو القتىل أو الجرحى ال يعكس  الواقع الذي لن يعرف بدقة أك�ب

لقد وثقنا 33769 هجمة إسالمية متطرفة أسفرت عن مقتل ما ال 

ة الممتدة من سنة 1979 إىل سنة  ي الف�ت
يقل عن 167,096 شخصا �ن

.2019
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العالم أنحاء  جميع  ي 
�ف المتطرفة  سالمية  الإ الهجمات   عدد 

1979-2019((

سالمية المتطرفة 33769 عدد الهجمات الإ

167096عدد الوفيات

ي 
�ن المعلومات.  حيث  من  شحاً  االأك�ش   2019 و   2018 ي 

سن�ت تمثل 

قتيالً(.   8715( متطرفة  إسالمية  1,606 هجمة  2018، سجلنا  عام 

ن 1 جانفي/ يناير و31 أوت/أغسطس 2019، فقد  ة ما ب�ي ي الف�ت
أما �ن

انخفاض  إن  قتيال(.   4  953( متطرفة  إسالمية  سجلت 826 هجمة 

السنوات  ي 
�ن عليه  كان  عما  و2019   2018 عامي  ي 

�ن الهجمات  عدد 

ي 
�ن انخفاًضا  ي 

يع�ن ال  ة،  كب�ي تزال  ال  أنها  من  الرغم  عىل  السابقة، 

ي 
سالمي المتطرف بل هو إنعكاس لحالة قاعدة بياناتنا، ال�ت العنف االإ

الهام من المعلومات  يجب تعزيزها بالطبع. مع ذلك، فإن الكم 

محل  يحل  بسيط  استقراء  بإجراء  يسمح  بياناتنا،  ي  
�ن الموجودة 

ي 2018 و 2019 وذلك إعتماداً 
ي سن�ت

ي تم جمعها �ن
المعلومات ال�ت

سالمية المتطرفة وعدد ضحاياها.  عىل متوسط سنوي للهجمات االإ

ة،  وإذا قمنا بحساب هذه المتوسطات عىل أساس السنوات االأخ�ي

ة 2017-2001، فإننا نحصل عىل متوسط عدد  ي تطابق ف�ت
تلك ال�ت

بالنسبة  أسفر عن مقتل 8,624 شخصا.  يبلغ 1715 هجمة  سنوي 

فإنه  ن  السابقت�ي ن  النتيجت�ي عىل  إعتماداً  و  عامي 2018 و2019،  إىل 

سالمية المتطرفة و ضحاياها  من الممكن  تقدير عدد الهجمات االإ

ة 1979-2019. للف�ت

ي العالم
سالمية المتطرفة �ف عدد الهجمات الإ

ي -2018 )1979-2019( 
مصححة إعتماداً عىل الستقراء لسن�ت

2019.

سالمية المتطرفة 34766 عدد الهجمات الإ

170676عدد الوفيات

ي 
ال�ت الدراسة  تستند   .2018 ربيع سنة  ي 

�ف بحثنا هذا  ي 
�ف انطلقنا 

ي بيانات 
ي طورناها، والمتوفرة �ف

ها هنا إىل قاعدة البيانات ال�ت نن�ش

 «  data.fondapol.org الموقع  عىل   »Open Data« مفتوحة 

رهاب  الإ تطور  أولً،  نقدم  الأتية،  التحليالت  ي 
�ف ية«.  ف نجل�ي بالإ

ح  سالمي المتطرف من عام 1979 إىل يومنا هذا؛ وثانيا، نق�ت الإ

من  رة  المت�ف والبلدان  العالم  لمناطق  وفقاً  البيانات  قراءة 

سالمي المتطرف. العنف الإ

ي معرفة تفصيلية للواقع المرصود، فدرجة الدقة نتجت عن عمليات حسابية طبقت عىل قاعدة البيانات. وال يسعنا إال
 دقة االأرقام ال تع�ن

.أن نستنسخ بالضبط نتيجة هذه العمليات
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سالم بال تأث�ي يذكر  ين، ظل االإ ح�ت منتصف سبعينيات القرن الع�ش

ي أعقاب إنهاء االستعمار ورفض 
ق االأوسط وشمال أفريقيا. و �ن ي ال�ش

�ن

ي المنطقة عىل رؤية 
يالية الغربية، اعتمدت الدول الجديدة �ن م�ب االإ

قومية وعربية يؤيدها زعماء مثل عبد النارص أو بومدين، وحركات 

ي 
ي سوريا والعراق، أو منظمة التحرير الفلسطينية، �ن

مثل البعث �ن

فعل  كما  بشدة،  قمعت  أو  كبلت  سالمية  االإ المنظمات   . ن فلسط�ي

. تأسست منظمة االإخوان  ن ي م� مع االإخوان المسلم�ي
عبد النارص �ن

بهدف  أنشئت  وقد  البنا،  يد حسن  1928 عىل  عام  ي 
�ن ن  المسلم�ي

سالم السياسي الذي اختفى مع إلغاء الخالفة العثمانية  استعادة االإ

ي عام 1924.
ي أعلنها أتاتورك �ن

ال�ت

احتجاجات  تعززت  ين،  الع�ش القرن  سبعينيات  أواخر  ي 
و�ن

وفساد  االجتماعي  التفاوت  ي 
�ن بالزيادة  التنديد  تم  و   1 ن سالمي�ي االإ

بديل  تجسيد  محاولة  ي 
�ن سالمية  االإ الحركات  انطلقت   و  النخبة. 

كما  عنف،  أعمال  ي 
�ن االنخراط  أو  القائمة  للدكتاتوريات  سياسي 

ن رصاعاً  ي سوريا، حيث تشن جماعة االإخوان المسلم�ي
هو الحال �ن

. ولقد ازدهرت حركات أسلمة  ي
مسلحاً ضد نظام حافظ االأسد البع�ش

هلكت  حيث  ايد،  ن م�ت نحو  عىل  االأوسط  ق  ال�ش ي 
�ن المجتمعات 

ي عام 1979، 
القومية العربية ثم انهارت. وبحلول نهاية العقد، �ن

ق االأوسط وشمال  ي ال�ش
ن �ن سالمي�ي أمام االإ المجال مفتوحاً  أصبح 

أفريقيا.

1  Voir Mohamed Louizi, Libérer l’islam de l’islamisme, Fondation pour l’innovation politique, janvier 2018 (www.fondapol.org/
wp-content/uploads/2018/01/ISLAM-POLITIQUE-1.pdf) ; Mohamed Sifaoui, Taqiyya ! Comment les Frères musulmans veulent 
infiltrer la France, L’Observatoire, 2019 ; ou encore Malik Bezouh, Crise de la conscience arabo-musulmane, Fondation pour 
l’innovation politique, septembre 2015 (www.fondapol.org/etude/malik-bezouh-crise-de-la-conscience-arabo-musulmane/). 
2  Voir Gilles Kepel, « Le terrorisme islamiste est né en Afghanistan », propos recueillis par Héloïse Kolebka, L’Histoire, n° 293, 
décembre 2004, p. 18-19 (www.lhistoire.fr/%C2%AB-le-terrorisme-islamiste-est-n%C3%A9-en-afghanistan-%C2%BB).

وذج 
ف
فغانية »أ�

ئ
الرب السوفيتية ال

سالمي املتطرف املعارص«: رهاب الإ الإ

تعت�ب سنة  1979 سنًة بالغة االأهمية و م�حاً للعديد من االأحداث 

طرف  من  أفغانستان  غزو  و  يرانية  االإ الثورة  بينها  ومن  المهمة، 

ي 
�ن الروسية  العسكرية  العمليات  ساهمت   . ي

السوفيي�ت االتحاد 

ي إيران، 
ي الوقت نفسه، �ن

استعجال ظهور توجه إسالمي جديد. و�ن

بفضل  الشيعيون،  الدين  رجال  يقودها  ي 
ال�ت المعارضة  أرغمت 

ي 
�ن البالد  من  الفرار  إىل  الشاه  الشديدة،  االجتماعية  االحتجاجات 

اير 1979، وصل روح الله  ي 1 فيفري/ف�ب
)16 يناير/جانفي 1979(. و�ن

اطوري  م�ب ي إىل السلطة. و هو يحث عىل تحويل النظام االإ
الخمي�ن

، المتهم بالتغريب »نسبًة للغرب« ، إىل جمهورية إسالمية.  ي
يرا�ن االإ

تروج  ي 
ال�ت الشيعية  الجماعات  بدأت  يرانية،  االإ الثورة  أعقاب  ي 

و�ن

ي الذي انشأ 
ي الظهور، من بينهم حزب الله اللبنا�ن

لل�اع المسلح �ن

ي سياق عملية 
يديولوجية الشيعية وجودها �ن عام 1982. وتؤكد االإ

عية الُسّنية. ق االأوسط حيث تتنافس مع ال�ش ي ال�ش
االأسلمة �ن

الحقاً  سيعت�ب  الذي  ال�اع  ي 
السوفيا�ت الغزو  فتح  أفغانستان،  ي 

�ن

تلقى  جهته  من  المعارص2.  المتطرف  سالمي  االإ رهاب  لالإ انموذجاً 

الذين  فالجهاديون  وم�.  والجزائر  السعودية  من  دعما  الجهاد 

ون محررين  ينضمون إىل أفغانستان يصبحون »مجاهدين«؛ و يعت�ب

سالم . سالم« دار االإ »الأرض االإ

سالمي رهاب الإ ت الإ I. بدا�ي
وطان )1979-2000(

ئ
العا�ج لدود ال

ي بصفة خاصة،  رها�ب يرات استخدام العنف والعنف االإ سالمي أو مناقشة أصول وت�ب ال يسعى هذا العمل إىل إلقاء الضوء عىل أسس التوجه االإ

ي يمكن 
ي يمكن استخالصها من إستخدام قاعدة بيانات مدعمة والتحليالت ال�ت

ي المعلومات ال�ت
سالم.بل نرى أن مساهمتنا تكمن �ن ي سياق االإ

�ن

سالمي المتطرف منذ سنة 1979. رهاب االإ اً  لتطور االإ ن اً وج�ي كة هنا يتطلب تذك�ي أن تؤدي إليها. بيد أن فهم قيمة البيانات المش�ت



13

Fondation pour l’innovation politique

ي العامل
ف

سالمية املتطرفة � اهلجمات الإ

سالمي املتطرف:  رهاب الإ ور الإ نينيات و�ف  ال�ش

 بالرغم من وقوع 354 هجوما، أودت بحياة 447 1 شخصا، كانت

إن ظهور التالية.  بالعقود  بالمقارنة  فتكا  السنوات  أقل   الثمانينات 

1980 ن  ب�ي الممتدة  ة  الف�ت ي 
�ن واضح  المتطرف  سالمي  االإ رهاب   االإ

ي
�ن ن  المسلم�ي االإخوان  يتطابق مع نشاط جماعة  ما   و 1983، وهو 

ة الف�ت ففي  االأسد.  حافظ  حكومة  ضد  كامل  تمرد  ي 
�ن ثم   سوريا، 

ي
االأرا�ن عىل  هجمة   69 وقعت   ،1982 عام  إىل   1980 عام   من 

سالمية المتطرفة ي )%63,3( الهجمات االإ
 السورية، أي ما يقارب ثل�ش

ي سجلت عىل مستوى العالم خالل هذه السنوات الثالث. وقد
 ال�ت

، خاصة خالل ن  توقفت الهجمات بعد قمع حركة االإخوان المسلم�ي

ي حماة عام 1982
ي ارتكبها الجيش السوري �ن

 .المجازر ال�ت

راً من ن سنة 1980 و سنة  1989، كانت الدولة االأك�ش ت�ن  فيما  ب�ي

لبنان، حيث وقعت 133 هجمة المتطرف هي  سالمي  االإ رهاب   االإ

 أسفرت عن مقتل 515 شخصاً عىل االأقل. وتشهد البالد منذ عام

للجماعات تصاعدياً   ظهوراً  االأهلية،  بالحرب  ابتليت  ي 
ال�ت  ،1975 

ي غ�ي المستقر وغزو إ�ائيل
رهابية. وقد شجع هذا السياق الوط�ن  االإ

ي نفس السنة.
ي عام 1982 عىل ظهور حزب الله �ن

 لجنوب لبنان �ن

الهجمات من  سلسلة  الشيعية  المنظمة  شنت  واحد  عام   وبعد 

ي 15 آذار/مارس 1983، أصيبت دورية
 عىل المؤسسات االأجنبية. و�ن

ي 18 نيسان/أفريل، شن
 إيطالية دون أن تخلف أي خسائر، ولكن �ن

وت، و أسفر ي ب�ي
 هجوم جديد استهدف سفارة الواليات المتحدة �ن

ين ي الثالث والع�ش
ي نهاية نفس السنة، �ن

 عن مقتل 63 شخصا. و�ن

فرنسية ودوريّة  كية  أم�ي قاعدة  تعرضت  االأول،  ين  أكتوبر/ت�ش  من 

ي رها�ب االإ النشاط  كان  ولقد  شخصاً.   299 مقتل  عن  أسفر    لهجوم 
ن ي 276 هجمة ب�ي

ي لبنان، إذ تسبب �ن
 لحزب الله مكثفا بشكل خاص �ن

 عامي 1983 و2000. لم يقت� نشاط حزب الله  عىل ذلك، إذ اننا

رة من هذا النشاط ، فإن حزب الله   لو دمجنا الدول االأخرى المت�ن

ن 1983 و  2000، أسفرت ة ما ب�ي ي الف�ت
 مسؤول عىل 341 هجمة �ن

ن الدول الضحايا؛ نذكر ي مجملها عن مقتل 1110 شخص. ومن ب�ي
 �ن

ص والدنمارك وم� واليونان وا�ائيل ن وق�ب  السعودية واالرجنت�ي

.والكويت وتونس

ي ست
ي ايلول/سبتم�ب 1986، تعرضت باريس لسلسلة تمثلت �ن

 و�ن

ي شارع رينيه امام متجر
 هجمات بينها هجمة 17 ايلول/سبتم�ب �ن

ي أوقعت سبعة قتىل و55 جريحا. وتبنت هذه الهجمات
« ال�ت ي

 »تا�ت

ق االأوسط ي ال�ش
ن العرب و �ن  »لجنة التضامن مع السجناء السياسي�ي

مسؤولة اللبنانية  المنظمة  أن  كما   . ي
اللبنا�ن الله  حزب   لحساب 

السفارة 1992 عىل  آذار/مارس   17 ي 
�ن وقعا  اللذين  ن  الهجوم�ي  عن 

ي بوينس آيرس )30 قتيال( و )220 جريحا(، وكذلك عن
 اال�ائيلية �ن

ي 18 تموز/جويلية 1994 عىل جمعية يهودية،
 الهجوم الذي وقع �ن

ة ي بوينس آيرس أيضا )85 قتيال( و)236 جريحاً(. عىل مدى الف�ت
 �ن

الجنوبية كا  أم�ي ي 
�ن الوحيدة  الدولة  ن  االأرجنت�ي تظل   ،1979-2019 

سالمي، أين وقعت 3 هجمات رهاب االإ رة  من االإ .المت�ن

سالمية المتطرفة ي الهجمات الإ
 أنواع الأسلحة المستخدمة �ف

1979-2000((

 االأسلحة النارية
910((

 المتفجرات
853((

 االأسلحة البيضاء
124((

 االأسلحة الحارقة
68((
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 عدد الوفيات
 عدد الهجمات

الهجمات 24

الوفيات 365
366 
الهجمات

الوفيات 660

142 
الهجمات

الوفيات 188 1

 بما أن البيانات المتعلقة بسنة 1993
ي هذا

 تطلب تعزيزاً، فإنها ال تظهر �ف
المنح�ف

ي العالم )1979-2000
سالمية �ف )الهجمات الإ
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32 إثيوبيا
3 هجمات | 7 قتىل
33 طاجكستان

3 هجمات | 3 قتىل
34 ألمانيا

3 هجمات | 0 قتىل
35 السودان

2 هجمات | 22 قتيالً
36 اليونان

2 هجمات | 11 قتيالً
37 روسيا

2 هجمات | 2 قتىل
38 بلجيكا

2 هجوم | قتيل واحد 
39 الدنمارك

2 هجوم |  قتيل واحد 

40 إيطاليا
2 هجوم |  قتيل واحد 

فستان غ�ي 41 ق�ي
2 هجوم | قتيل واحد 

42 البحرين
2 هجوم | 0 قتىل

يا ف 43 مال�ي
2 هجوم | 0 قتىل

44 ماىلي
1 هجوم | 14 قتيالً

انيا ف 45 ت�ف
1 هجوم | 11 قتيالً

46 بورما
1 هجوم | 8 قتىل

47 ليبيا
1 هجوم | 2 قتىل

48 جنوب أفريقيا
1 هجوم |  قتيل واحد 

49 كرواتيا
1 هجوم | قتيل واحد 

50 نيبال
1 هجوم |  قتيل واحد 

51 سوي�ا
1 هجوم |  قتيل واحد 

52 النمسا
1 هجوم | 0 قتىل

يا 53 نيج�ي
1 هجوم |0 قتىل

ويج 54 ال�ف
1 هجوم | 0 قتىل

1
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عدد الهجمات

ن 1 و10   ب�ي

ن 11 و50   ب�ي

ن 51 و100   ب�ي

ن 101 و500   ب�ي

ن 501 و1000   ب�ي

  أك�ش من 1000
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رهاب  الإ من  رة  المت�ف البلدان 
سالمي المتطرف: )1979-2000( الإ

1979-2000
2190 هجمة

6818 قتيال

ي كل هجوم: 3.1
متوسط عدد الوفيات �ف

1 الجزائر
604 هجمة | 2655 قتيالً 

2 لبنان
348 هجمة | 735 قتيالً 

3 م�
311 هجمة | 551 قتيالً 

ف 4 الفلب�ي
195 هجمة | 516 قتيالً 

5 الهند 
104 هجمة | 339 قتيالً 

6 الضفة الغربية وقطاع غزة
87 هجمة | 99 قتيالً 

7 سوريا
72 هجمة | 422 قتيالً 

8 إيران
66 هجمة | 24 قتيالً 

9 إرسائيل
62 هجمة | 176قتيالً 

10 إندونيسيا
44 هجمة | 26 قتيالً 

11 باكستان
32 هجمة | 160 قتيالً 

12 تايالند
27 هجمة | 24 قتيالً 

13 تركيا
26 هجمة | 69 قتيالً 

14 بنغالديش
25 هجمة | 33 قتيالً 

15 العراق
21 هجمة | 139 قتيالً 

16 فرنسا
21 هجمة | 37 قتيالً 

17 أفغانستان
19 هجمة | 29 قتيالً 

18 الكويت
16 هجمة | 16 قتيالً 

19 الوليات المتحدة
10 هجمات | 7 قتىل

ص 20 ق�ب
8 هجمات | قتيل واحد

21 اليمن
7 هجمات | 27 قتيالً 

22 المملكة العربية 
السعودية

6 هجمات | 90 قتيالً 
23 الأردن

6 هجمات | 0 قتيالً 

24 النيجر
5 هجمات | 178 قتيالً 

25 إسبانيا
5 هجمات | 20 قتيالً 

26 تونس
5 هجمات | 7 قتىل

27 المغرب
5 هجمات 3 وفيات

28 كينيا
4 هجمات | 224 قتيالً 

29 الصومال
4 هجمات | 5 قتىل

30 المملكة المتحدة
4 هجمات | 3 قتىل

ف 31 الأرجنت�ي
3 هجمات | 115 قتيالً 

31

19
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: إنتشار  ف �ي تسعينيات القرن الع�ش
ق  ي ال�ش

ف
سالمي املتطرف � رهاب الإ الإ

يقيا: ل أفر وسط و�ش
ئ
ال

 1989 اير  شباط/ف�ب  5 ي 
�ن كابول  من  االأحمر  الجيش  إنسحاب  مثل 

ي سنة 1987, إنشاء 
ي حفزها، �ن

سالمية،و ال�ت ي دفع التعبئة االإ
سبباً �ن

القاعدة من طرف عبد الله عزام وأسامة بن الدن، و بدأت بذلك 

عولمة ال�اع الجهادي . و يستند الخطاب أساسا إىل فكرة وجود 

إزاء  ي 
الذا�ت باستقاللها  والمطالبة  )االأمة(  موحدة  إسالمية  جماعة 

الهدف  شعب.  لكل  والثقافية  والوطنية  العرقية  الخصوصيات 

تمتد  أن  يجب  ي 
ال�ت المثىل،  النبوية  والمدينة  الخالفة  إقامة  هو 

الجهادي  الخطاب  ن  تمك�ي أن  المسلمة.كما  غ�ي  البلدان  إىل  أيضا 

الكالسيكية والقومية والسياسية ليست سمة  بالمراجع  يتعلق  فيما 

ن الذين جاءوا  خاصة بـتنظيم القاعدة، بل تبناها كل من المسلم�ي

لالنسحاب  ونتيجة  العنف.  أعمال  ي 
�ن للمشاركة  أفغانستان  إىل 

، عاد هؤالء المجاهدون إىل بلدهم االأصىلي وبثوا الفكر  ي
السوفيا�ت

قاس  ين،  الع�ش القرن  تسعينيات  ي 
�ن عليه،  و  الجهادي.  السلفي 

ق االأوسط، بشكل مبا�ش  ي ال�ش
ايد من البلدان، وخاصة �ن ن عدد م�ت

سالمي المتطرف. بالعنف االإ

ة 2002-1991، تجمع  ي الف�ت
ي الجزائر و مع بداية الحرب االأهلية �ن

�ن

انتصار  عن  إنجر  مسلحة.  جماعات  شكل  ي 
�ن ن  الجهادي�ي من  عدد 

ي عام 1990 
ي كل من االنتخابات البلدية �ن

سالمية �ن نقاذ االإ جبهة االإ

ي عام 1991، وإلغاء الجيش الجزائري 
يعية �ن ي االنتخابات الت�ش

و�ن

لهذه االنتخابات وكذلك استقالة الرئيس شاذىلي بن جديد،  الدخول 

الجماعات  و  العسكرية  المؤسسة  الظالم«. ودخلت  من  ي »عقد 
�ن

ي رصاع مرعب عىل السلطة و أصبحت  المواجهة تعصف 
سالمية �ن االإ

الجزائر  تعت�ب  ن سنة  1990 و سنة 1999،  ب�ي ما  ة  الف�ت ي 
�ن بالبالد. 

رصدت  إذ  المتطرف.  سالمي  االإ رهاب  االإ من  راً  ت�ن االأشد  الدولة 

 )34.6%( ثلث  من  أك�ش  يعادل  ما  أي  هجمة   542 بياناتنا  قاعدة 

ي سجلتها قاعدة بياناتنا عىل مستوى العالم خالل ذلك 
الهجمات ال�ت

العقد. بلغ عدد الوفيات 2390 شخصاً عىل االأقل أي ما يعادل أك�ش 

ي مختلف 
سالمي المتطرف )%51.4( �ن رهاب االإ من نصف ضحايا االإ

سنة  ي 
�ن ذروته  العنف  بلغ  وقد   . و1999   1990 ن  ب�ي العالم  أنحاء 

ي 
لمانية ال�ت ي أعقاب االنتخابات ال�ب

1997، حيث قتل 967 شخصا �ن

ي الديمقراطي، بدعم من الجيش.
فاز بها التجمع الوط�ن

3 Voir Amr Hamzawy et Sarah Grebowski, « From Violence to Moderation. Al-Jama’a al-Islamiya and al-Jihad », 
Carnegie Papers, n° 20, avril 2010 (https://carnegieendowment.org/files/Hamzawy-Grebowski-EN.pdf).

ر  بالشخصيات و المؤسسات  خالل هذا »العقد االأسود«،لحق ال�ن

الدينية بشكل خاص، و ال سيما المسيحيون من الجنسية االجنبية 

االول/ديسم�ب  كانون   14 ي 
�ن كرواتيا  سائحا  ع�ش  اثنا  قتل  حيث 

ين االول/أكتوبر 1994،  ي 23 ت�ش
1993، وقتلت راهبتان اسبانيتان �ن

ي ربيع عام 
ِتْبِحرين وقتلوا �ن ن من  و اختطف سبعة رهبان فرنسي�ي

.1996

سالمي  االإ التطرف  مشهد  إىل  ينظم   ،2000 سنة  قبيل  م�،  ي 
�ن

من  والهدف  سالمية.  االإ الجماعة  و  الجهاد  هما  و  أال  حركتان: 

رهاب  ن سبيل االإ ن هو إقامة دولة إسالمية ،سالك�ي ن المنظمت�ي هات�ي

 257 سالمية  االإ الجماعة  شنت  التسعينيات،  ي 
�ن ذلك3.  تحقيق  ي 

�ن

 489 مقتل  عن  أسفر  مما  الحكومة،  تمردي ضد  ذو طابع  هجوما 

شخصا.

 38,3 %

51,8 %

7,9 %

2 %

ي الجزائر )1979-2000(
رهابية فتكا �ف أك�ش الجماعات الإ

ة المذكورة ي الجزائر خالل الف�ت
 النسبة المئوية حسب عدد ضحايا الهجمات �ن

،أعاله

سالمية المسلحة، 1017 قتيال    الجماعة االإ
نقاذ، 211 قتيال  سالمية لالإ  الجبهة االإ

 الجماعة السلفية للدعوة والقتال, 52 قتيال 

 آخرون: مقتل 1375 شخصا 

ي الجزائر
رهابية �ف ي الهجمات الإ

المستهدفون �ف
)1979-2000(

ن ن نوع المستهدف�ي عدد المستهدف�ي

169المدنيون
طة 152ال�ش

43الحكومة
40الجيش

كات 40ال�ش
37المؤسسات التعليمية

عالم 33الصحفيون ووسائل االإ
16االتصاالت
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ق االأوسط، اتسمت التسعينات بأسلمة ال�اع االإ�ائيىلي -  ي ال�ش
�ن

.حيث سجل انتقال السلطة عىل حساب منظمة التحرير  ي
الفلسطي�ن

فلسطينية  إسالمية  حركة  وهي  »حماس«،  لصالح  الفلسطينية 

هذة  تعت�ب  و  االأوىل  االنتفاضة  إنطالق  مع   1987 سنة  ي 
�ن تكونت 

الحركة نتاجاً للحركة القومية العربية، مؤدية بذلك إىل تطور جديد 

. ي
ي ال�اع االإ�ائيىلي الفلسطي�ن

�ن

ي سنة 1992، تم إلقاء القبض عىل 417 من قيادات و نشطاء 
و �ن

ي جنوب لبنان بعد اغتيال 
حماس و نقلهم إىل قرية مرج الزوعر �ن

ي هذا الشأن قرار من مجلس االأمن التابع 
.  صدر �ن ضابط إ�ائيىلي

السياق نفسه،  ي 
بإعادتهم إىل أوطانهم. �ن المتحدة يطالب  لالأمم 

يحلل جيل كيبل هذا الحدث باعتباره »التحول الرمزي الذي عادل 

ن حركة حماس و منظمة التحرير الفلسطينية - إن لم يكن تفوق  ب�ي

حركة حماس عىل منظمة التحرير الفلسطينية ، لتجسيد و تمثيل 

القضية الفلسطينية، وبالتاىلي أسلمة صورتها العربية والعالمية4«. 

الفلسطينية،  ي 
االأرا�ن عىل  السياسية  التقلبات  خفايا  يخص  ما  ي 

�ن

مواجهة تصلب حكومات  ي 
�ن ــ  االنتحارية  ات  التفج�ي انتشار  »فإن 

نموذجاً  يعت�ب  أن  يمكن  ــ  االستعمار  وتكثيف  المتعاقبة  نتنياهو 

مرآة يستطيع الجهاديون الدوليون لتنظيم القاعدة أن يطوروا عىل 

منواله االأسلوب االأفضل للعنف5«

ي 
االأرا�ن الهجمات عىل  بياناتنا، نرى بوضوح زيادة عدد  ي قاعدة 

�ن

حد  إىل  أدينت  التسعينات.  أوائل  منذ  والفلسطينية  االإ�ائيلية 

رهابية ،كما تم إدانة حركة   كب�ي حركة حماس بإرتكاب الهجمات االإ

 1979 من  الممتدة  ة  الف�ت ي 
و�ن أيضاً.  ن  فلسط�ي ي 

�ن سالمي  االإ الجهاد 

إىل 2000، تبنت حركة حماس 29 هجوما من أصل 62 هجوما عىل 

ن  ي فلسط�ي
سالمي �ن ي اال�ائيلية، بينما تبنت حركة الجهاد االإ

االرا�ن

غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  ي 
�ن هجمة   86 ن  ب�ي ومن  هجوما.   13

أعلنت حماس مسؤوليتها عن 65 هجمة، بينما أعلنت حركة الجهاد 

ن مسؤوليتها عن 12 هجمة. ي فلسط�ي
سالمي �ن االإ

 

4  Gilles Kepel, Sortir du chaos…, op. cit., p. 102. 
5  Ibid., p. 99. 
6  Voir Dominique Thomas, Le Londonistan. La voix du djihad, Michalon, 2003, p. 70. 

هاد: تصد�ي الج

االأوسط ق  ال�ش ي 
�ن نشأ  الذي  المتطرف  سالمي  االإ العنف   أصبح 

 وشمال أفريقيا منذ الثمانينيات و أصبحت أجزاء أخرى من العالم

( وجنوب ن ق آسيا )الفلب�ي ي ذلك جنوب �ش
 م�حاً لهذا الجهاد، بما �ن

.آسيا )الهند( وأوروبا

ي العالم )1979-2000(
سالمي المتطرف  �ف العنف الإ

 متوسط عددعدد الوفياتعدد الهجماتالمنطقة
ي كل

 الوفيات �ن
هجوم

269068183.1العالم
ق االأوسط  ال�ش
وشمال أفريقيا

164550153.0

ق آسيا  2695742.1جنوب �ش

1815623.1جنوب آسيا

55791.4أوروبا 
أفريقيا جنوب 
ى الصحراء الك�ب

2246221.0

شمال القارة 
االأمريكية 

1070.7

سالمي وصعوده مخاوف البلدان ن ال�يع للتوجه االإ  وقد أثار التمك�ي

ي هذه الحركة أو استخدمتها الأسباب سياسية داخلية
ي ثابرت �ن

 ال�ت

المتطرف، سالمي  االإ التهديد  مواجهة  ففي  هذا،  وعىل  دولية.   أو 

عنيدة. قمع  عملية  ي 
�ن والجزائر  السعودية  العربية  المملكة   تنخرط 

ي غضون عقد من الزمن،
 ويصدق نفس القول عىل م� وسوريا. �ن

ن من أجل الحرية” إىل عجاب بهم كـ”مناضل�ي   تحول السلفيون من االإ

ن “فارين .6 “ملعون�ي

43,7 %

26,4 %

20,7 %

4,6 %

4,6 %

ي الضفة الغربية وقطاع غزة
أنواع الهجمات �ف

 )1979-2000(
االعتداءات 

المسلحة )38(

اغتياالت )18(

ات )23( التفج�ي

أخذ الرهائن/ عمليات 
االختطاف )4(

أخرى )4(

56,5 %

29,0 %

9,7 %

1,6 %

3,2 %

ي إرسائيل )1979-2000(
أنواع الهجمات �ف

ات )35( التفج�ي

 الهجمات المسلحة )6(

 االغتياالت )18(

 أخذ الرهائن/االختطاف )1( 

آخرون )2(
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إذ المنفى:  إىل  ن  الجهادي�ي بالعديد من  قليمي  االإ السياق   دفع هذا 

أفغانستان من  عودتهم  بعد  ن  سياسي�ي ن  الجئ�ي بعضهم،   أصبح 

سالمي العنيف إىل مناطق جديدة،  وغالباً بهدف تصدير فكرهم االإ

ن باللجوء ي ال توجد بها اغلبية مسلمة، مطالب�ي
ي ذلك الدول ال�ت

 بما �ن

هذه والغزو  االستيطان  ي 
أرا�ن كانت  التسعينات،  ي 

و�ن أوروبا.  ي 
 �ن

ا وفرنسا. حيث أصبحت لندن مركز نشاط السلفية الجهادية  إنجل�ت

االأول/أكتوبر ين  ت�ش إىل  تموز/جويلية  من  ة  الف�ت ي 
و�ن أوروبا7.  ي 

 �ن

المتطرفة، االسالمية  الهجمات  من  لموجة  فرنسا  تعرضت   ،1995 

،1995 تموز/جويلية   25 ،ففي  الجزائري  بالسياق  بال صلة   ليست 

و باريس عن مقتل 7 أشخاص وجرح 86 .أسفر هجوم عىل م�ت

ن ب�ي ة  الف�ت ي 
�ن شديدة  بات  ل�ن تعرضت  فقد  آسيا،  لقارة   بالنسبة 

. و وفقاً لقاعدة ي
�ت ي الجنوب والجنوب ال�ش

 1979 و 2000، خاصة �ن

ي عام 1986
ي الهند �ن

 بياناتنا، فقد وقع أول هجوم إسالمي متطرف �ن

 و ظلت هذه الظاهرة متقطعة و معزولة ح�ت سنة 1990 ،حينما

 تم تنفيذ 14 هجمة إرهابية بقيادة حزب المجاهدين ومؤيديها. إن

ي سياق  ال�اع
سالمية المتطرفة تجري �ن  عمل هذه المجموعات  االإ

إذ الحدودية،   » وكشم�ي »جامو  منطقة  وباكستان حول  الهند  ن   ب�ي

ي
ي باكستان، لكنها �ن

 تزعم إرادة هذه المجموعة عىل دمج المنطقة �ن

ي العالم
قامة خالفة إسالمية �ن .تسعى كذاك الإ

7  Ibid., p. 62. Sur l’activisme salafo-djihadiste au Royaume-Uni, cf. aussi Dominique Reynié, Les Nouveaux Populismes, Paris, 
Fayard/Pluriel, 2013, en particulier la deuxième partie (« Le conflit des identités ») et notamment son chapitre 3,

« La charia en Europe ? », p. 97 sqq.

 

هناك إذ  مجزأ:  الهند  ي 
�ن المتطرف  سالمي  االإ رهاب  االإ مشهد   إن 

ي
ي تتجاذب حول قضية االستقالل، بما �ن

 عدد من المجموعات ال�ت

،و حركة االأنصار، و الجماعة ن  ذلك نمور الله، و االإخوان المسلم�ي

معظم تركزت   ،2000 و   1979 عامي  ن  ب�ي ة  الف�ت ي 
�ن سالمية.   االإ

. و منذ سنة 2000 و مع إنشاء ي جامو وكشم�ي
 الهجمات )%78.8( �ن

رهابية«جيش محمد«، أصبحت الهجمات أك�ش عددا و  الجماعة االإ

ي عام 2000 و 42 هجوما و 200
 فتكا )25 هجوما و 126 قتيال �ن

ي عام 2001(. كما شهدت هذه الحقبة قيام حركة طالبان
 قتيل �ن

ي الهند
 .الباكستانية بتنظيم حمالت إرهابية �ن

النضال من  كجزء  سالمي  االإ رهاب  االإ ن  الفلب�ي اكتشفت  جهتها   من 

البالد. تعيش جنوب  أقلية مسلمة  مورو، وهي  لشعب   االنفصاىلي 

رهابية االإ الجماعات  إحدى  -وهي  أبوسياف  جماعة  استلهمت   و 

الله أبو بكر ي عام 1991 عبد 
ي أسسها �ن

ي المنطقة، ال�ت
 الرئيسية �ن

ظهر وقد  االأوسط.  ق  ال�ش ي 
�ن سالمية  االإ الحركات  من   ،  - ي

 جنجال�ن

ي 7 أيلول/سبتم�ب 1986، عندما
ي �ن رها�ب  أول مظهر لهذا الحراك االإ

سالمية كنيسة كاثوليكية و حفل زفاف  هاجمت جبهة تحرير مورو االإ

ي جزيرة مينداناو، اسفرت عن قتل 20 شخصا وجرح
ي السلفادور، �ن

 �ن

/جانفي ي
ي 15 كانون الثا�ن

 186 شخصا. و شنت الجماعة أيضاً هجوما �ن

ي
و العاصمة مانيال مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص. و�ن ي م�ت

 1987 �ن

أبو سياف 7 الكسوف، شنت جماعة  نوع من  بعد  و   عام 1994، 

ي جنوب البالد، وقد أصبح بعدها أحد العنارص الفاعلة
 هجمات �ن

ن خالل العقود ي الفلب�ي
سالمي المتطرف �ن رهاب االإ ي االإ

 و الرئيسية �ن

 .التالية
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رهاب .الوجوه المتعددة لالإ
ي أواخر القرن التاسع ع�ش

ي حدثت �ن
ات ال�ت ي التغ�ي

رهاب �ن ن بالعنف السياسي الفريد إىل العصور القديمة8،إذ يجد االإ  يعود بعض المؤلف�ي

ن وتصميمهم عىل النضال، و يوفر التطور التكنولوجي وسائل رهابي�ي ة أمثالها:  االأيديولوجية تعزز تجنيد االإ  موارد جديدة لزيادة القوة إىل ع�ش

ي يكفل تسليط الضوء
دارة و االخفاء، كما أن ظهور الصحف والتصوير الفوتوغرا�ن ي االإ

ي الوقت نفسه أك�ش مرونة �ن
ي قوة متصاعدة، و �ن

 دمار �ن

رهابية .الذي يعطي أثرا لم يسبق له مثيل لالأعمال االإ

اكيون و القوميون  واالنفصاليون رهاب: فقد كان الثوار و الفوضويون و االش�ت ، هيمنة االأسباب غ�ي الدينية عىل االإ  مع نهاية القرن التاسع ع�ش

فرانسوا االأرشيدوق  اغتيال  مثل  التاريخ،  من  اً  كب�ي جزًءا  شكلت  الهجمات  بعض  أن  يبدو  و  رهابية.  االإ القوات  من  االأك�ب  القسم   يشكلون 
ي �اييفو. و لمدة قرن من الزمن، وح�ت

ين من جوان/حزيران 1914، �ن ي الثامن والع�ش
اطورية النمساوية المجرية، �ن م�ب  فرديناند، وريث االإ

عات ن ي إطار رصاعات تشكل جزءاً  إما من من ال�ن
ي وقعت �ن

ات االآالف من الهجمات االأخبار، ال�ت ين، تصدرت ع�ش  نهاية ثمانينيات القرن الع�ش

ي بعض االأحيان كلتاهما. عىل سبيل الذكر ما يىل: الهجمات عىل الجزائر أو فرنسا من جانب جبهة التحرير
عات الثورية، و�ن ن  القومية أو  من ال�ن

- الذى ارتكبتها منظمة التحرير الفلسطينية, والجبهة الشعبية لتحرير ي إطار ال�اع اال�ائيىل الفلسطي�ن
ي ومنظمة سبتم�ب االأسود- �ن

 الوط�ن

أيلول/سبتم�ب 1972, أيلول/سبتم�ب االأسود, المسؤولة بصفة خاصة عن مذبحة أعضاء الوفد الريا�ن االإ�ائيىلي يوم 5  , منظمة  ن  فلسط�ي

, ن االنفصالي�ي ومنظمات  االيرلندي;  الجمهوري  الجيش  سيما  وال  االيرلندية,  العسكرية  شبه  والمنظمات   ; بميونيخ  االولمبية  االلعاب   اثناء 

ي ذلك اختطاف و اغتيال،الرئيس السابق للمجلس
ي إيطاليا، بما �ن

وتون; أعمال االألوية الحمراء �ن , و الباسكية, و الكورسيكية, وال�ب ن  والكتاالني�ي

، و بالتحديد سنة 1980، الهجوم عىل محطة بولونيا )85 قتيال، 200 جريحاً( المنسوب إىل منظمة ن  ألدو مورو سنة 1978، أو، بعد عام�ي

ي ألمانيا، الذي كان مسؤوالً عن مقتل 34 شخصا
 يمينية متطرفة، أال وهي النواة المسلحة الثورية؛ اغتياالت من طرف جماعة الجيش االأحمر �ن

ن 1979 ات وخطف مجموعة »أكسيون ديريكت« الفرنسية, وال�ت تبنت  أك�ش من 80 هجوما ب�ي ن عامي 1970 و 1998؛ نذكر أيضاً تفج�ي  ب�ي

ي تقوم بها القوات
; أعمال العصابات ال�ت ي

  و1987, بما فيها اغتيال رجل الصناعة جورج بيس عام )9( 1986; وأعمال الجيش االأحمر اليابا�ن

ي ي كولومبيا والجيش الشع�ب
ن عامي FARC-EP( 1976( الثورية المسلحة �ن ي ارتكبها نمور التاميل، ب�ي

ء«؛ والمذابح ال�ت ي
 أو منظمة »الدرب الم�ن

ي �يالنكا
 .و2009، �ن

رهاب المستوحى من ي ح�ت أواخر الثمانينيات. و بعد هذا التاريخ، نالحظ تصاعد قوة االإ رها�ب  هيمنت القضايا غ�ي الدينية عىل المشهد االإ
ن سالموية )24312 هجمة( ب�ي رهاب. وفًقا لبياناتنا، تمثل الهجمات االإ سالمي الدافع الرئيسي لالإ سالم. ومنذ عدة سنوات، أصبح التطرف االإ  االإ

ي الوقت ذاته مسؤولة عن 125,672 حالة
ي العالم و لكنها �ن

ي ارتكبت �ن
 2013 و2019 نسبة %29.9 من جميع الهجمات )81337 هجمة( ال�ت

.)وفاة، أي بنسبة )%63,4( من إجماىلي الضحايا )198351 قتيل

8  Voir Gérard Chaliand et Arnaud Blin (dir.), Histoire du terrorisme de l’Antiquité à Daech, Fayard, 2015 ; Franklin L. Ford, Le 
Meurtre politique. Du tyrannicide au terrorisme [1985], PUF, 1990 ; Mario Turchetti, Tyrannie et tyrannicide de l’Antiquité à nos 
jours, PUF, 2001 ; Monique Cottret, Tuer le tyran ? Le tyrannicide dans l’Europe moderne, Fayard, 2009 ; Isabelle Sommier, Le 
Terrorisme, Flammarion, coll. « Dominos », 2000 ; Henry Laurens et Mireille Delmas-Marty (dir), Terrorismes. Histoire et droit, 
CNRS Éditions, 2010 
9  Sur les cas italien et français, voir Isabelle Sommier, La Violence politique et son deuil. L’après-68 en France et en Italie, 
Presses universitaires de Rennes, 1998. 
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II. منعطف 11 سبتم�ج
 )2001-2012(

ي شنها تنظيم القاعدة
/ أيلول 2001، ال�ت  تعت�ب هجمات 11 سبتم�ب

التاريخ، ي 
�ن فتكاً  رهابية  االإ الهجمات  أشد  كية  االأم�ي ي 

االأرا�ن  عىل 

ي
�ن آخرين.  أسفرت عن مقتل 3001 شخص وإصابة 16493   حيث 

ن نحو برجي مركز  ذلك اليوم، تم إختطاف و تحويل وجهة طائرت�ي

ي نيويورك. بينما وجهت  طائرة ثالثة نحو البنتاغون
 التجارة العالمي �ن

ي واشنطن. أما الطائرة الرابعة المخطوفة، فقد أدى هيجان الركاب
 �ن

ي وسط
الطائرة �ن ، مما أدى إىل تحطم  ن رهابي�ي االإ  إىل إسقاط خطة 

ي بنسلفانيا. كما أن البث الحي المبا�ش والدوىلي لهذا الحدث
 الريف �ن

ي وسائل
ي �ن رها�ب  المأساوي و الهائل مثل بداية عهد جديد  للمشهد االإ

عالم. و بذلك يضاف إىل تأخر المعلومات المخصصة لجماه�ي  االإ

ن العام  معينة، طابع المعلومات الفورية و الشاملة. ويؤثر هذا الح�ي

عالم التقليدية )التلفزيون ا عميقا عىل عمل وسائل االإ  الجديد تأث�ي

ذاعة(خاصًة مع ظهور الشبكات االجتماعية والهواتف  والصحافة واالإ

ية أمام عدد ال ي تفتح االأبواب أمام االتصاالت الجماه�ي
 الذكية ال�ت

رهابية .يح� من االأطراف الفاعلة ، بداية بالمنظمات االإ

سالمي والشعبوية: جدلية ل يمكن العدول عنها :التطرف الإ
ي أي وقت

ي قلب عالمهم العادي، عالم ال يوجد فيه أسباب تدعو إىل الحذر،�ن
، فهو يصل إليهم �ن ن ي يؤثر أساسا عىل المدني�ي رها�ب  إن العنف االإ

ي أذهان الناس. خالل أيام أو أسابيع وأحيانا
رهاب يخلق شعوراً ال يطاق بالضعف الدائم �ن  و أي مكان و من أي شخص .لكن الموت نتيجة لالإ

ي العالم الديمقراطي، فإن صدمتهم  تكون أك�ب تحت
 لمدة أطول، يخييم عىل السلم جٌو من الحرب. أما بالنسبة  لالأشخاص الذين ترعرعوا �ن

ن الدول1. كما أن االأنظمة الديمقراطية أيضاً ي الأنهم ورثوا ثقافة تروم المسالمة، وهي نتيجة منطقية لتقلص العنف ب�ي رها�ب  وقع العنف االإ

، و  الحرب المفروضة عىل ي رها�ب ي مواجهة العنف االإ
نسان. و�ن  أك�ش ذهالً الأنها تمثل النظام السياسي السلمي القائم عىل الحرية وحقوق االإ

وعة السالح ن .الجميع، تشعر الديمقراطيات بأنها م�ن

ي القمع والسيطرة والمراقبة والطرد و إغالق 
ون عىل الرغبة �ن  كما أن االستغراب واالإحباط والخوف يقضون عىل المطالب السياسية، ويع�ب

ة ي بعض االأحيان ثقافة ذعر، و إتخاذ تداب�ي تهدف لطمأنة الناس. فالديمقراطيات مجهزة بأنظمة منت�ش
 الحدود2 . تنتج عنه ثقافة أمنية و �ن

ي كل مكان،  ال ح� لها،  لمراقبة الدخول إىل االأماكن العامة و إىل المحالت التجارية، واالأروقة، والمواقف العمومية و إعتماد الحاويات
 �ن

و ي الشوارع . كما يستلزم ركوب الطائرة   إجراءات صارمة  للتفتيش و المراقبة المكثفة و يتطلب امتطاء الم�ت
 الشفافة  كحاويات للقمامة �ن

رهابية  تكثيف ات المراقبة.. من جهتها، تستوجب الحرب ضد الشبكات االإ اتيجية القلق مستوجبة ن�ش كام�ي  يقظة الركاب و  تث�ي المواقع االس�ت

ها طة بإعتماد: الملفات، االستماع، تتبع الويب والشبكات االجتماعية و تصل حد  منتديات ألعاب الفيديو و غ�ي .يقظة ال�ش

ي 
�ن االأخرى  التشققات  من  عليها3. خوفاً  التغلب  يمكن  متنامية ال  سالمي مخاوفاً  االإ التوجه  ن و أصحاب  المسلم�ي لدى  ن  الجهادي�ي يخلق عنف 

ويعت�ب  واالستبداد«.  الهويات،  عىل  وال�اع  االأجانب،  وكراهية  مكافحتها،  ي 
�ن الرغبة  أنفسهم:«  معارضة  إىل  االأمر  بهم  ينتهي  المجتمعات، 

ن من طرف  ي تزايد من الرأي العام، أنهم ممثلون و و مطمأن�ي
ي هذا السياق« قابالً للنقاش،مرهقا وغ�ي محكم4«.  يعتقدجزء �ن

القانون العام، �ن

ي تفسخ 
ي توفرها الديمقراطية، يتحول إىل هذه القوة ال�ت

اع ال�ت الزعماء الذين يعدون بتغي�ي سيادة القانون. و بمرور الخوف ع�ب صناديق االق�ت

سالموية«  والشعبوية5  سالمي االسالمي » االإ امج الشعبوية. التطرف االإ الية يزيد من جاذبية ال�ب ه. إن الوعد بالديمقراطية غ�ي اللي�ب القانون و تغ�ي

ي صعود االآخر6.
يستجيبان و يفهمان بعضهم البعض دون أن يضطّر كل منهما إىل التحدث مع االآخر. إنهما متعاضدان ويأمل كل منهما �ن

1  Voir Steven Pinker, La Part d’ange en nous. Histoire de la violence et de son déclin [2011], Les Arènes, 2017. 
2  Voir le haut niveau de confiance que recueillent les institutions d’ordre (police, armée et justice) dans quarante-deux démo-
craties, comparativement à la crise qui affecte la plupart des institutions. Voir Mathieu Zagrodzki, « Armée, police, justice : un 
soutien marqué aux institutions d’ordre », in Dominique Reynié (dir.), Démocraties sous tension, Fondation pour l’innovation 
politique, 2019, vol. I, p. 97-98 (www.fondapol.org/etude/enquete-planetaire-democraties-sous-tension-volume-i-les-enjeux/). 
3  Dans les vingt-huit pays de l’Union européenne, une large majorité (57 %) des personnes interrogées répondent qu’ils ne 
peuvent « pas accueillir plus de réfugier car ils augmentent le risque terroriste dans notre pays ». Dans les onze pays de l’ancien 
bloc communiste aujourd’hui membres de l’Union européenne, cette réponse concerne 72 % des répondants (voir Dominique 
Reynié, « L’enjeu migratoire à la lumière de la question des réfugiés », in Domnique Reynié (dir.), op. cit., vol. I, p. 52-56.) 0.
4  Voir Antoine Garapon et Michel Rosenfeld, Démocraties sous stress. Les défis du terrorisme global, PUF, 2016.
5  L’opinion en faveur d’une forme autoritaire de gouvernement atteint des niveaux qui dépassent les scores électoraux des 
partis populistes. Le niveau est d’autant plus élevé que les répondants sont plus jeunes (voir Dominique Reynié, « Les fantômes 
de l’autoritarisme », in Domnique Reynié (dir.), op. cit., vol. I, p. 39-40.
6  Voir Dominique Reynié, Les Nouveaux Populismes, éd. revue et augmentée, Fayard/Pluriel, 2013.
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الادي ع�ش من سبتم�ج و«الرب ضد 
رهاب«: الإ

الجغرافيا  ي 
�ن كب�ي  تغي�ي  إىل  أيلول/سبتم�ب   11 هجمات  أدت  لقد 

كي مهول، و قد  االأم�ي الرد  أن  والواقع  االأوسط1.  ق  لل�ش السياسية 

رهاب«، ففي 7  وصفته إدارة جورج دبليو بوش بأنه »حرب ضد االإ

ا  كب�ي المتحدة هجوما  الواليات  2001، شنت  االأول/أكتوبر  ين  ت�ش

القاعدة.  تنظيم  بدعم  المتهم  أفغانستان،  ي 
�ن نظام طالبان  عىل 

ين من مارس/آذار 2003، غزا  ي الع�ش
وبعد عام ونصف العام، �ن

ن  حس�ي صّدام  بنظام  طاحة  االإ أجل  من  العراق  كي  االأم�ي الجيش 

ورغم  االأوسط«.  ق  ال�ش عىل  الديمقراطي  الطابع  »إضفاء  بهدف 

تفشل  المتحدة  الواليات  فإن  الساحقة،  العسكرية  االنتصارات 

المتطرف. من  االسالمي  التوجه  والقضاء عىل  السالم  استعادة  ي 
�ن

كية عىل المدى البعيد، نظم  ي مواجهة آلة الحرب االأم�ي
جهتهم و�ن

التأكيد  عن  يكفوا  لم  دولياً  بُعداً  فاكتسبوا  أنفسهم،  سالميون  االإ

عدد  ارتفع   ،2012 عام  إىل   2001 عام  من  ة  الف�ت ففي  أبدا.  عليه 

ي االأساس إىل 
، ويرجع هذا �ن ية بشكل كب�ي الهجمات والخسائر الب�ش

ي يشنها االأصوليون التابعون لحركة طالبان.
الهجمات ال�ت

 ، ن ي عام 1994. وبعد عام�ي
ي أفغانستان وباكستان �ن

ت حركتهم �ن انت�ش

ي السلطة مسيطرين بذلك 
ي كانت �ن

أطاحت هذه القوات بالحكومة ال�ت

سالمية بقيادة محمد  عىل كابول. و أقاموا نظام إمارة أفغانستان االإ

ي تلت ذلك، اضطهدت طالبان االأقليات، و 
ي السنوات ال�ت

عمر. و  �ن

سالمية، ورحبوا  يعة االإ أرست نظاما يستند إىل التطبيق الصارم لل�ش

ًحا ، ذكر نصف الشباب الذين تم  ن سبعة ع�ش حدثًا مق�ت 1  وفًقا لمسح أجرته مؤسسة االبتكار السياسي ومؤسسة الذاكرة من المحرقة ، من ب�ي
voir Mémoires à venir, Fondation(.الهجمات 11 سبتم�ب 2001 كأحد االأحداث الثالثة االأك�ش أهمية )استجوابهم )٪47

/pour l’innovation politique-Fondation pour la mémoire de la Shoah, janvier 2015, www.fondapol.org/etude
.)/memoires-a-venir-une-enquete-presentee-par-dominique-reynie

، بمن فيهم زعيم تنظيم القاعدة  ن ن المطلوب�ي بالعديد من الجهادي�ي

أفغانستان  أصبحت  أعوام  بضعة  غضون  ففي  الدن.  بن  أسامة 

ن من مختلف أنحاء العالم. سالمي�ي ن االإ موطناً للمتطرف�ي

/أيلول، أطاح تحالف دوىلي  الحادي ع�ش من سبتم�ب بعد هجمات 

ن بحكم طالبان. ومنذ ذلك الوقت، حدثت زيادة  كي�ي بقيادة االأم�ي

القوات  ن  ب�ي من  سيما  ال  الضحايا،  وعدد  الهجمات  عدد  ي 
�ن هائلة 

 4 من  الهجمات  عدد  تزايد  االأفغانية.  الحكومة  أعضاء  أو  الدولية 

ي عام 2001 إىل 829 هجمة و2,604 
ي البالد �ن

هجمات و 153 قتيالً �ن

ن عامي 2001 و2012، وقعت  ب�ي ة  الف�ت ي عام 2012. ففي 
�ن قتيالً 

 8054 مقتل  عن  أسفرت  االأفغانية،  ي 
االأرا�ن عىل  هجمة   2536

شخصا عىل االأقل، وهذا يمثل %30.7 من إجماىلي عدد الهجمات 

ن عامي 2001 و2012.  العالم ب�ي المتطرفة عىل مستوى  سالمية  االإ

وتقع مسؤولية معظم هذه الهجمات عىل عاتق طالبان )95.2%(. 

ي أفغانستان:
المستهدفون من حركة طالبان �ف

2001-2012

 النسبة المئوية للفئة عدد الهجمات الفئة المستهدفة
المستهدفة

طة 59124.5ال�ش
48720.2المدنيون

45018.7الحكومة
38716.1الجيش
كات 1395.8ال�ش

381.6الدبلوماسية
371.5 المؤسسات الدينية

 عدد الوفيات
 عدد الهجمات

ي أفغانستان )2001-2012(
سالمية المتطرفة �ف الهجمات الإ

هجمة 829

هجمة 264

هجمة 4

قتيالً 6042

قتيالً 839

قتيالً 153
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 2001 عامي  ن  ب�ي رهابية  االإ الجماعات  صعود  باكستان  شهدت 

و2012، حيث وقعت 1,009 هجمة خلفت 4,997 قتيال. و بتواجد 

 2007 ي سنة  
�ن نفسها  تنظيم  ي 

�ن طالبان  بدأت  المنطقة،  ي 
�ن قوي 

تحت اسم حركة طالبان الباكستانية؛ وكانت مسؤولة عن ما يقرب 

2001-( ة  الف�ت أثناء هذه  ي  رها�ب االإ العنف  أرباع )71,2%(  ثالثة  من 

ناشطة،  أخرى  متطرفة  إسالمية  جماعات  هنالك  أن  كما   .)2012

سالم )64  مثل جيش جهنكوي )56 هجوما، 386 قتيال( أ وجيش االإ

ي البالد 
ي سنة 2007 سجل  المشهد السياسي �ن

هجوما، 115 قتيال(. �ن

هجومان إرهابيان نفذتهما القاعدة وحلفاؤها: ففي الثامن ع�ش من 

اجتمع  الناس  من  حشد  عىل  هجوم  أسفر  االأول،  ين  أكتوبر/ت�ش

حيب برئيسة الوزراء السابقة بينظ�ي بوتو، بعودتها من المنفى،  لل�ت

/كانون  ي 27 ديسم�ب
عن مقتل 141 شخصاً وإصابة 250 آخرين. و�ن

قتيالً  ين  ع�ش خلف  انتحاري  تفج�ي  ضحية  بدورها  قِتلت  االأول، 

وأك�ش من مائة جريح.
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هجمة 11

هجمة 187
قتيالً 112

 عدد الوفيات
 عدد الهجمات

ي باكستان )2001-2012(
سالمية المتطرفة �ف الهجمات الإ

قتيالً 1043

هجمة 254

قتيالً 1300

راً  ن عامي 2001 و2012، كانت العراق الدولة الثالثة االأك�ش ت�ن وب�ي

وتسببت  المتطرف، حيث وقعت 914 هجمة.  سالمي  االإ رهاب  باالإ

مقتل 8534  ي 
�ن بوجه خاص،  بالعنف  تتسم  ي 

ال�ت الهجمات،  هذه 

ارهابية. و عىل سبيل  ي كل عملية 
8 شخصا، بمعدل 9,3 شخصا �ن

ة، يخلف كل هجوم قتل  المقارنة، ففي العالم، و خالل نفس الف�ت

دافعاً  ي يشكل  االأجن�ب التدخل  الكفاح ضد  إن  4.6 شخصاً.  معدل  

أسفر   ،2003 أغسطس/أوت   19 ي 
�ن  . ن سالمي�ي االإ جانب  من  للعنف 

ي 
�ن المتحدة  االأمم  مقر  القناة،  فندق  بسيارة مفخخة عىل  هجوم 

بغداد، عن مقتل 22 شخصا. وشهد عام 2004 سلسلة من االأعمال 

ي 
ي التحالف الدوىلي الموجود �ن

رهابية استهدفت الدول االأعضاء �ن االإ

أو  تفتيش  ونقاط  دوريات  ضد  هجمات   9 وقعت  حيث  العراق، 

ي العراق. و كما سجلت 
قواعد عسكرية للقوى المتعددة الجنسيات �ن

ي 
الوقت: و�ن ي ذلك 

رهابية �ن االإ االأعمال  ي دليل 
حاالت أخذ رهائن �ن

و2002   2001 ي 
�ن رهائن  احتجاز  أو  اختطاف  هناك  يكن  لم  ن  ح�ي

ي عام 2004، واستهدفت بشكل كب�ي 
و2003، فقد سجلت 27 حالة �ن

ي العراق 
ها عسكريا �ن ي تم ن�ش

ن لجنسيات الدول ال�ت ن الحامل�ي المدني�ي

، 1 بلغاري، 1 كندي، 1  ن ن جنوبي�ي ، 3 كوري�ي ن ، 4 ياباني�ي ن )5 أمريكي�ي

ن الدول المحاربة، تأثرت الواليات المتحدة بشدة:  (. ومن ب�ي إيطاىلي

ي العراق، استهدفت 34 
ة من عام 2001 إىل عام 2012، �ن ففي الف�ت

، 15 منهم أثناء عام 2004. ن كي�ي هجمة االأم�ي

24,7 %

9,9 %

1,9 %
1 % 0,8 %

4,8 %

57,0 %

ي العراق )2001-2012(
رهابية �ف أخطر الجماعات الإ

ة. ي العراق خالل الف�ت
النسبة المئوية من أصل مجموع ضحايا الهجمات �ن

 القاعدة )4861 قتيال(
سالمية )2104 قتيال(  تنظيم الدولة االإ

 التوحيد والجهاد )844 قتيال(
 أنصار السنة )164 قتيال(

سالم )89 قتيال(  أنصار االإ
 جيش المهدي )65 قتيال(

 آخرون )407 قتيال(
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عدد الهجمات

ن 1 و10   ب�ي

ن 11 و50   ب�ي

ن 51 و100   ب�ي

ن 101 و500   ب�ي

ن 501 و1000   ب�ي

  أك�ش من 1000

31 إسبانيا
6 هجمات | 191 قتيالً

32 البحرين
6 هجمات | 2 قتىل

33 الأردن
5 هجمات | 63 قتيالً

34 أوزبكستان
5 هجمات | 10 قتىل

35 إثيوبيا
3 هجمات | 100 قتيالً

36 أوغندا
3 هجمات | 75 قتيالً

37 ليبيا
2 هجمات | 4 قتىل

38 طاجيكستان
2 هجمات | 4 قتىل

ف 39 الص�ي
2 هجمات | 3 قتىل

40 ألمانيا
2 هجمات | 2 قتىل

41 كازاخستان
2 هجمات | 1 قتيل

مارات العربية المتحدة 42 الإ
2 هجمات | 0 قتىل

43 بلغاريا
1 هجمة | 7 قتىل

44 قطر
1 هجمة| 2 قتىل

45 بورما
1 هجمة| 1 قتيل

46 البوسنة والهرسك
1 هجمة| 1 قتيل

يا ف 47 مال�ي
1 هجمة| 1 قتيل

48 كندا
1 هجمة| 0 قتىل

49 الكويت
1 هجمة| 0 قتىل

50 السويد
1 هجمة | 0 قتىل
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4232
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رهاب  الإ من  رة  المت�ف البلدان 
سالمي المتطرف: )2001-2012( الإ

2001-2012
8264 هجمة

38186 قتيال

ي كل هجوم: 4.6
1 أفغانستانمتوسط عدد الوفيات �ف

2536 هجمة | 8054 قتيالً
2 باكستان

1009 هجمة  | 4997 قتيالً
3 العراق

914 هجمة | 8534 قتيالً
4 الجزائر

749 هجمة | 2007 قتيالً
يا  5 نيج�ي

581 هجمة | 2044 قتيالً
6 الصومال

520 هجمة | 1540 قتيالً
ف 7 الفلب�ي

387 هجمة | 806 قتيالً
8 اليمن

347 هجمة | 1618 قتيالً
9 الهند

275 هجمة | 1661 قتيالً
10 ارسائيل

233 هجمة | 551 قتيالً
11 الضفة الغربية وقطاع غزة

161 هجمة | 274 قتيالً
12 تايالند

111 هجمة | 91 قتيال
13 كينيا

99 هجمة | 142 قتيالً
14 إندونيسيا

37 هجمة | 302 قتيالً
15 بنغالديش

35 هجمة | 82 قتيالً
16 سوريا

29 هجمة | 356 قتيال

17 روسيا
26 هجمة | 724 قتيالً

18 لبنان
26 هجمة | 78 قتيالً

19 المملكة العربية السعودية
19 هجمة | 119 قتيالً

20 إيران
18 هجمة | 176 قتيالً

21 الوليات المتحدة
16 هجمة | 3016 قتيالً

22 ماىلي
16 هجمة | 37 قتيالً

23 موريتانيا
12 هجمة | 43 قتيالً

24 المملكة المتحدة
11 هجمة | 57 قتيالً

25 النيجر
10 هجمة | 16 قتيالً

26 م�
8 هجمة | 191 قتيالً

27 المغرب
8 هجمات | 66 قتيالً

28 تونس
8 هجمات | 32 قتيالً

29 فرنسا
8 هجمات | 8 قتىل

30 تركيا
7 هجمات | 97 قتيالً

21

48
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سالمية املتطرفة : عوملة اهلجمات الإ

انتشار  المالحظ  من   ،2012 و   2001 ي 
سن�ت ن  ب�ي الممتدة  ة  الف�ت ي 

�ن

ي 
�ن الجغرافية  المناطق  من  العديد  ي 

�ن المتطرفة  سالمية  االإ الهجمات 

ة السابقة )2000-1979(، حدثت زيادة هائلة  العالم. وبالمقارنة بالف�ت

رهابية، حيث بلغ عدد الهجمات 8264 هجمة  ي عدد الهجمات االإ
�ن

ي 1979 و 
ن سن�ت ة الممتدة ب�ي ي الف�ت

ي المجموع �ن
)مقابل 2190 هجمة �ن

ة  ي الف�ت
ي المجموع �ن

2000( و 38186 حالة وفاة )مقابل 6818 حالة �ن

ي 1979 و 2000(. وهذه الزيادة الهائلة تف� جزئيا 
ن سن�ت الممتدة ب�ي

ي ساهم فيها تسارع تنقل الناس واالأفكار.
بعولمة الجهاد، ال�ت
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2423 
هجمة

هجمة 563
هجمة 203هجمة 287

هجمة 870

8279 
قتيالً

قتيالً 3136
قتيالً 2479

قتيالً 3922 قتيالً 3445

 عدد الوفيات
 عدد الهجمات

ي العالم )2001-2012
سالمية المتطرفة �ف )الهجمات الإ

ي 11 
منذ سنة 2004، واجهت أوروبا موجة جديدة من الهجمات. �ن

ي وقت واحد تقريبا. 
ي مدريد �ن

آذار/مارس، انفجر أربعة قطارات �ن

عن  عنها  مسؤوليتها  القاعدة  أعلنت  ي 
ال�ت الهجمات  هذه  وأسفرت 

أربعة  بت  رصن  ،2005 /تموز  جويلية   7 ي 
و�ن شخصا.   191 مقتل 

ي لندن، مما أسفر عن مقتل 56 
انفجارات وسائل النقل العمومي �ن

القاعدة   تنظيم  تب�ن  من  بالرغم  و  آخرين.   784 إصابة  و  شخصا 

ن عىل عىل عكس أولئك الذين نفذوا  رهابي�ي لهذه الهجمات، فإن االإ

، فهم من أصول بريطانية. ويرى  هجمات الحادي ع�ش من سبتم�ب

سالمية،  االإ الهجمات  تنفيذ  ي 
�ن اً  تغي�ي 2يشكل  هذا  أن  كيبل  جيل 

ية منتمية للدول الغربية المعنية«. ي تستند االآن إىل »موارد ب�ش
وال�ت

عىل  تعمل  سالمية  االإ الحركات  من  العديد  فإن  ذلك،  عن  فضالً 

ي آسيا. هجمات الحادي 
ن االأقاليم، كما هو الحال �ن تكثيف التعاون ب�ي

ي تبناها تنظيم القاعدة 
ي االأمريكية ال�ت

ع�ش من سبتم�ب عىل االأرا�ن

ن  ب�ي التقارب  ي 
�ن أفغانستان ساهم  ي 

�ن االأمريكية  القوات  ثم تدخل 

ي يمكن أن نذكر 
حركة أسامة بن الدن و مجموعات جنوب آسيا3، ال�ت

سالمية  االإ الجماعة  ن و  الفلب�ي ي 
أبوسياف  �ن المثال  منها عىل سبيل 

ي تجمع بها 
ي دراسة الكيفية ال�ت

ي إندونيسيا. و تكمن  الصعوبة  �ن
�ن

ن العنارص  ي كل سياق، ب�ي
هذه المجموعات والجماعات العنيفة، �ن

و  االأهداف  و  التنسيق،  إطار  ي 
�ن العالمية  و  قليمية  االإ و  المحلية 

ي 
ي الحشد و التنفيذ. تبدو الميول �ن

ي يعتمدونها �ن
إجراءات العمل ال�ت

ن القومية العرقية غ�ي المرتبطة بالجهاد  بعض االأحيان متأرجحة ب�ي

ي 
4، كما هو الحال �ن ي

ي العابر لحدود االأوطا�ن
العالمي والمرجع الدي�ن

ي ذلك الوقت الذي مثل جزءا من هذه الديناميكية. 
تايلند �ن

، شهد جنوب البالد  فمنذ سنة 2004، وكجزء من التمرد االنفصاىلي

اصطفت  بعد  ما  ي 
عنف.�ن أعمال  مسلمة،  أقلية  تعيش  ،حيث 

 )RKK( كيميل  أالن  كمب  رودا  الرئيسيتان،  رهابيتان  االإ الجماعتان 

ي المتحدة )PULO(، حول الخطاب الجهادي. 
باتا�ن ومنظمة تحرير 

الطابع  فإن  آنذاك،  وقعت  ي 
ال�ت الهجمات  من  لعدد  وبالنسبة 

سالمي المتطرف يتشابك أحياناً مع مطالب قومية إثنية. و توفر  االإ

ي 
قاعدة بياناتنا للقارئ إمكانية االحتفاظ من عدمه بهذه االأحداث �ن

سالمية المتطرفة. وطبقاً لتقديراتنا فقد وقعت  حساب الهجمات االإ

ن 2001  ة الممتدة ب�ي ي الف�ت
ي تايالند �ن

111 هجمة و91 حالة وفاة �ن

 121 و  هجوما   146 وقعت  المحتملة،  للتقديرات  ووفقا  و2012. 

2 Gilles Kepel, Sortir du chaos. Les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient, Gallimard, 2018, p. 147
3 Voir David Martin Jones, Michael Smith et Mark Weeding, « Looking for the Pattern: Al Qaeda in Southeast Asia- The 
Genealogy of a Terror Network », Studies in Conflict & Terrorism, vol. 26, n° 6, novembre 2003, p. 443-457.
4 Voir Gabriel Facal, « Les groupes islamistes radicaux en Asie du Sud-Est–Panoramas institutionnels, réseaux d’affiliation et 
références », Note d’actualité n° 10/16, Observatoire de l’Asie du Sud-Est, cycle 2018-2019, centreasia.eu, juillet 2018 (www.
centreasia.eu/les-groupes-islamistes-radicaux-en-asie-du-sud-est-panoramas-institutionnels-reseaux-daffiliation-etreferences- 
ideologiques-gabriel-facal/).
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ن  ع�ي ي 
�ن نأخذ  ذكرها،  السابق  الحالة  ي 

و�ن ة.  الف�ت نفس  خالل  قتيال 

ن  ن المسلم�ي رهابية المنسوبة إىل االنفصالي�ي االعتبار أيضا االأعمال االإ

. ن المتطرف�ي

تشعبات  تطور  يف�  المتطرف  سالمي  االإ رهاب  االإ تصاعد  إن   

العربية  الجزيرة  شبه  ي 
�ن القاعدة  تنظيم  مثل  القاعدة،  تنظيم 

سالمي. ي المغرب االإ
وتنظيم القاعدة �ن

ي شبه الجزيرة العربية
 تشعبات تنظيم القاعدة �ف

سالمي ي المغرب الإ
وتنظيم القاعدة �ف

عدد القتىل عدد الهجمات الدولة التشعبات

 تنظيم القاعدة
ي شبه الجزيرة

 �ن
العربية

5644861 العراق
3381606 اليمن

 العربية
السعودية

150

 تنظيم القاعدة
ي المغرب

 �ن
سالمي االإ

168594 الجزائر
1020 موريتانيا

915 النيجر

833 ماىلي

ب الخارج،  وتقوم هذه الفروع المختلفة بتطوير قدرة قوية عىل رصن

ي 9 
�ن العراق  ي 

�ن للقاعدة  المتتالية  الثالث  الهجمات  يتضح من  كما 

ي مقتل 
ي عمان، الذي تسبب �ن

ي فندق غراند حياة �ن
نوفم�ب 2005 �ن

فندق  ي 
�ن ي 2005 

الثا�ن ين  /ت�ش نوفم�ب و 28  االأقل  61 شخصا عىل 

ي مقتل 16 شخصا.
ي مومباسا، كينيا،  الذي تسبب �ن

بارادايس �ن

ي أفريقيا 
ى �ن وح�ت االآن لم تسلم نسبيا بلدان جنوب الصحراء الك�ب

سالمي المتطرف  رهاب االإ ي أصبحت هدفاً لالإ
من هذه الهجمات ،ال�ت

ين. كان  ي من العقد االأول من القرن الحادي والع�ش
ي النصف الثا�ن

�ن

ي عام 2006، 
ي الصومال حاسماً �ن

إنشاء وتوسعة جماعة »الشباب« �ن

سالمية. و  االإ المحاكم  المسلح التحاد  الذراع  كانت قبل ذلك  ي 
ال�ت

طاحة بالحكومة الصومالية من أجل  ي سعيها إىل تحقيق هدف االإ
�ن

الشباب  حركة  عملت  سالمية،  االإ يعة  ال�ش عىل  يرتكز  نظام  إقامة 

عىل إقامة عالقات وثيقة مع تنظيم القاعدة منذ بداياتها، فشكلت 

بذلك جزءاً من الحركة الجهادية العالمية5. و يتجاوز نشاط الجماعة 

قتيالً،   1396 خلف   هجوما   459 ارتكبت  أين  الصومال،  حدود 

 ، ن ي هوجمت 97 مرة )126 قتيال( و اثيوبيا مرت�ي
للوصول إىل كينيا ال�ت

الذي  المدمر،   2007 ي 
الثا�ن ين  /ت�ش نوفم�ب  2 هجوم  ذلك  ي 

�ن بما 

ي دولو.
ي فندق �ن

حصد روح 100 شخص، استهدف جنود إثيوبيون �ن

ي الصومال :
المستهدفون من حركة » الشباب« �ف

2001-2012 

 النسبة المئوية للفئة عدد الهجمات الفئة المستهدفة
المستهدفة

12928,1الجيش
12126,4المدنيون
7917,2الحكومة
طة 163,5 ال�ش

رهابية  الجماعات  االإ
والميليشيات

163,5

143الدبلوماسية

أول أعمال  ي أفريقيا أيضاً 
ى �ن و تشهد بلدان جنوب الصحراء الك�ب

ينذر  يا.  نيج�ي ي 
�ن  2009 سنة  ي 

�ن بدأت  ي 
وال�ت حرام،  بوكو  ي 

�ن عنف 

ن عام 2001 و 2012  ة ب�ي ي الف�ت
ي شنت �ن

الحجم الهائل للهجمات ال�ت

. )566 هجمة، و1655 قتيالً( بقوة التدم�ي الالحق خالل العقد التاىلي

عي 
ج�ت و التواصل الإ

ف
ف � رهابي�ي رة الإ هج

5 Voir Center for International Security and Cooperation (Cisac), « Al Shabaab », cisac.fsi.stanford.edu (https://cisac.fsi. stanford.
edu/mappingmilitants/profiles/al-shabaab).

ي تايالند
عدد الهجمات بحسب المحافظات �ف

)2001-2012( 

44 43 14 10

  ناراثيوات  ياال
ي  سونغكال

  فطا�ن

المتفجرات 
)4515(

االأسلحة 
النارية )2575(

االأسلحة 
الحارقة )234(

االأسلحة 
البيضاء )198(

54,6 %

31,1 %

2,8 % 2,4 %

سالمية  ي الهجمات الإ
أنواع الأسلحة المستخدمة �ف

المتطرفة )2001-2012(:
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عية: الج�ت
رهاب  ي عولمة االإ

نت تلعب دوراً رئيسياً �ن ن�ت من الواضح أن شبكة االإ

سالمي المتطرف. فهي تثبت أنها أداة فعالة للدعاية والتجنيد6.  االإ

ي كث�ي من االأحيان، سمح ظهور الشبكات االجتماعية، للمجموعات 
�ن

الوثائق  تبادل  ناجع و مجهول من أجل  بالتفاعل بشكل  سالمية  االإ

االأفراد  من  مجتمع  إنشاء  أجل  من  أيضاً  ولكن  والمعلومات، 

رهابية  يفان كوهلمان فإن »%90 من االأنشطة االإ . ووفقاً الإ ن المتصل�ي

هذه  االإجتماعي،  التواصل  شبكات  ي 
�ن تجري  نت  ن�ت االإ شبكة  عىل 

ن  اضية لوقاية هوية المستخدم�ي المنتديات تعمل كجدار حماية اف�ت

ي 
�ن رهاب7.«.  االإ ممثىلي  مع  المبا�ش  االتصال  فرصة  لهم  وتتيح 

ي أيضاً وسيلة للهجوم للجماعات 
و�ن لك�ت رهاب االإ النهاية، يشكل االإ

ي تضاعف قدراتها عىل العمل.
سالمية ال�ت االإ

عالم الفردية: ي مجال عام عالمي متاح ع�ب وسائل الإ
ي �ف رها�ب تأث�ي العنف الإ

رهابية  منذ منتصف التسعينات، كان إبراز الصورة يتخذ أبعادا يعجز عن وصفها. بيد أن المساحات العامة الرقمية تزيد من تأث�ي االأعمال االإ

سالمي  تبة عىل العنف االإ ات الم�ت نت والقنوات االإخبارية عىل تضخيم التأث�ي ن�ت ن شبكة االإ ة أضعاف. كما يعمل الربط المستمر ب�ي إىل ع�ش

ن دولة و قد قامت الجزيرة ببعث مواقع إخبارية باللغات  المتطرف. يصل بث قناة الجزيرة القطرية -المؤسسة سنة -1996 إىل نحو ثالث�ي

للمجموعات  االأخرى  االآمنة  المراسلة  التواصل االجتماعي وتطبيقات  تقدم وسائل  الكوكب. من جهتها،  غالبية سكان  ي تسمح بمخاطبة 
ال�ت

ه. يصل الهاتف الذكي إىل نهاية  رهابية االأك�ش بساطًة، أدوات تضفي طابعاً عالمياً لعملياتهم مثل: التواصل والدعاية والتنظيم والتجنيد وغ�ي االإ

عالمية للهجمات دائما ع�ب وسائل  السلسلة، أي الفرد، مخوالً بذلك إتقان هذه االأدوات القوية و الوصول إىل جميع الشبكات. تمر التغطية االإ

ي المجال العام العالمي، يجري ن�ش المعلومات 
ذاعة والصحافة( لكنها لم تعد تعتمد عليها. �ن عالم التقليدية )الوكاالت والتلفزيون واالإ االإ

ي يتمتع 
نت والهاتف الذكي يمنحان للكث�ي من الب�ش سلطة وكالة االأنباء عىل 2.8 مليار مراسل  وقدرات التأث�ي ال�ت ن�ت عىل نحو �يع. إن شبكة االإ

عالم الفردي؛ إذ أن توسع الشبكة، وقوة الصور، و لعبة  ي ع� االإ
سالمي المتطرف يزدهر �ن رهاب االإ عالم. إن االإ بها عدد كب�ي من وسائل االإ

الخوارزميات تتيح أن يتحول كل هجوم إىل حدث دوىلي خالل دقائق.

6 David Thomson, Les Français jihadistes, Paris, Les Arènes, 2014, « les jeunes qui découvrent les hadiths sur Internet sont 
complètement sourds à tous ceux qui, à la mosquée, peuvent essayer d’expliquer que le sens des prophéties s’inscrit dans 
un contexte : pour eux, qui sont venus aux textes sacrés seuls ou avec la propagande djihadiste, l’interprétation historique ou 
figurée est une “innovation”, c’est-à-dire la pire des choses puisqu’elle dénature et biaise le sens qu’ils pensent être original ».

7 Evan Kohlmann, cité in Gabriel Weimann, « Terrorist Migration to Social Media », Georgetown Journal of International 
Affairs, vol. 16, n° 1, 2015, p. 181.

.)Web( ظهور شبكة الويب العالمية •

ات نيويورك. : تفج�ي • 11 سبتم�ب
كا عند النقطة االأك�ش ضعفاً،  ب أم�ي ين االأول: ن�ش أسامة بن الدن مقطع فيديو يقول »إن الله رصن • 7 أكتوبر/ت�ش
ن عامي 2004-2003 و2011-2006، كرر بن الدن هذا النوع من  ي المرموقة«. وب�ي

فدمر، والحمد لله، معظم المبا�ن
سالمية. تسجيالت الفيديو، الذي أعيد بثه عىل قناة الجزيرة أو/و عىل المواقع االإ

مهاجمو  إستخدم  بالهند،   بومباي  ي 
�ن رهابية  االإ الهجمات  أثناء   •

ي ذلك نظام تحديد 
»لشكر طيبة«  تقنيات االتصال المتقدمة، بما �ن

ي وصور القمر الصناعي جوجل إيرث،  المواقع العالمي )GPS( الجي�ب
للتخطيط لهجماتهم وتنفيذها. • ظهور ماي سبايس

• ظهور سكايب.
• ظهور فيس بوك.

 • ظهور يوتيوب.

. • ظهور توي�ت

2001 199020022003200420052006200720082009
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8. Voir Georgia Wells, « Islamic State Turns to Teen-Friendly TikTok, Adorning Posts With Pink Hearts », The Wall Street Journal, 
21 octobre 2019.

• ظهور إنستجرام.
تحميل  يتم  يونيو/حزيران:  من  الثامن  إىل  مارس/آذار   18 من   •
 ،YouTube سالمية عىل 1348 مقطع فيديو تابع لتنظيم الدولة االإ
الفيديو  ؛ بقي %76 من مقاطع  تمت مشاهدتها  391 163 مرة 
، ولكنها عرضت 14801  ن هذه عىل YouTube لمدة أقل من ساعت�ي
مرة. 278 حسابًا حملو هذه المقاطع ال 1348 عىل يوتيوب؛ 60% 
نت بعد حذف مقاطع  ن�ت االإ الحسابات لم يتم حذفها  ع�ب  من 

يلها بسبب انتهاك المحتوى. ن ي تم ت�ن
الفيديو ال�ت

• ماي / مايو: يعلن موقع توي�ت إزالة 360 ألف حساب من مؤيدي 
داعش.

ق داعش النظم االأمنية الأنستجرام لتعزيز  • ·11 ماي/أيار: يخ�ت
( مصحوباً بصور قطع الرؤوس . ن قتل الكفار )غ�ي المؤمن�ي

من  العديد  الهندية  السلطات  أحبطت  أغسطس/أوت:   13  •
من  مجموعات  مناقشات  متابعة  خالل  من  البالد  ي 

�ن الهجمات 
ي التلغراف  ن و الشباب الهنود واالأفغان  �ب سالمي�ي ن االإ المقاتل�ي

• ظهورسنبشات.
alemarahweb, @l’émi-@( مايو/أيار: أنشأت حركة طالبان حساباً عىل توي�ت •
البشتوية، وهي  باللغة  أغلبها  اليومية،  الرسائل  من  العديد  رسال  الإ  )ratweb

ي أفغانستان.
لغة أك�ب مجموعة عرقية �ن

: تم اكتشاف حساب حركة الشباب عىل توي�ت )وهي جماعة إرهابية  • 7 ديسم�ب
ب�عة   .Hsmpress@ المستعار  االسم  تحت  لها(  مقراً  الصومال  من  تتخذ 

ن . ات االآالف من المتابع�ي ة، جمع ع�ش كب�ي

يا، أعلنت بوكو حرام مسؤوليتها عن سلسلة  ي نيج�ي
/كانون االأول: �ن • 25 ديسم�ب

. ي فيديو عىل يوتيوب ثم عىل توي�ت
ي يوم الميالد المجيد �ن

من الهجمات �ن

العربية  للغة  ن  ناطق�ي غ�ي  ن  جهادي�ي لتجنيد  عالم  لالإ الحياة  مركز  تطلق  داعش  مايو:   •
. ن وغربي�ي

• 13 يونيو/جوان: أطلقت حملة أطلق عليها »مليار مسلم لدعم تنظيم داعش« مستخدم 
ي الساعة.

توي�ت تحت إسم حساب @a_jzra . تتم مشاركة التغريدات مئات المرات �ن

ن عىل داعش »،  • 20 يونيو/جوان: أعلنت داعش عىل توي�ت حملة أطلق عليها »كل االأع�ي
ي تهدف إىل إعالن غزو و شيك لشمال العراق. وهذا النوع من التواصل يسمح لتنظيم 

وال�ت
ن االأجانب. سالمية باجتذاب الجهادي�ي الدولة االإ

سالمية داعش لمقطع فيديو يصور عملية قطع  • 19 أغسطس/أوت: ن�ش تنظيم الدولة االإ
. رأس الصحفي جيمس فوىلي

. : يستخدم أنصار داعش ما ال يقل عن 46 ألف حساب عىل توي�ت -ديسم�ب • سبتم�ب
فيديو يصور عملية  قطع رأس  سالمية مقطع  االإ الدولة  تنظيم  /أيلول: ن�ش  • 2 سبتم�ب

-االإ�ائيىلي ستيفن سوتلوف. كي ي االأم�ي
الصحا�ن

سالمية مقطع فيديو يصور عملية قطع رأس  االإ الدولة  /أيلول: ن�ش تنظيم  • 13 سبتم�ب
ي منظمة إنسانية بريطانية.

، عضو �ن ن ديفيد كوثورن هاي�ن

: ن�ش داعش مقطع فيديو يصور عملية قطع رأس بي�ت كاسيج، أحد حراس  • 16 نوفم�ب
. كي الجيش االأم�ي

يط فيديو، يزعم من خالله  آميدي كوليباىلي أنه  • جانفي/يناير:ن�ش �ش
 Hyper Cacher ي متجر

ي مونروج و�ن
ارتكب هجمات 8 و 9 يناير/جانفي �ن

سالمية. ي باريس، بالنيابة عن تنظيم الدولة االإ
ن �ن عند مدخل فينس�ي

عىلي  بن  نارص  نت،  ن�ت االإ ع�ب  ه  ن�ش تم  فيديو  ي 
�ن /يناير:  جانفي   14  •

العباسي يعلن مسؤولية القاعدة عن تفج�ي شارىلي إبدو .

• يستخدم تنظيم داعش التلغرام، مع عالمة الهاشتاج #خيالفهاينوس، 
لجذب دعم جديد، يتم حظره غالًبا عىل Facebook وTwitter.يخطط 
ي أوروبا 

سالمية لتنفيذ 19 من مجموع هجماته  38 �ن تنظيم الدولة االإ
الغربية من عام 2014 إىل عام 2016 ع�ب التلغراف.

• 14 أغسطس/أوت: تم إنشاء تطبيق 
قية. المراسلة المشفرة ب�ب

2010201120122013201420152016201720182019

• ظهور تيكتوك 8
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/كانون االأول 2010، أدى حرق البائع المتجول الشاب  ي 17 ديسم�ب
�ن

ي تونس، إىل اندالع 
ي منطقة سيدي بوزيد �ن

محمد بوعزيزي لنفسه، �ن

الديمقراطية،  إىل  التحول  ي 
�ن االأمل  من  ة  ف�ت وبعد   . ي العر�ب الربيع 

ي النصف االأول من عام 2010، إىل تحقيق 
أدت هذه االأحداث، �ن

إن  و   . ن المسلم�ي االإخوان  من  المقربة  لالأحزاب  انتخابية  انتصارات 

»ظلوا  فإنهم  السلطة  المحافظة عىل  ي 
�ن االأحيان  بعض  ي 

�ن فشلوا 

صعود  نتيجة  ايد،  ن م�ت نحو  عىل  محافظة  مجتمعات  ي 
�ن بارزين 

السلفية  المستوردة من المملكة العربية السعودية1«

معتمدين  إقليميا،  الجهاديون  يتطور  الجديد،  السياق  هذا  ي 
و�ن

ي 
سالمية )داعش( عن الخالفة �ن بشكل خاص عىل إعالن الدولة االإ

االأك�ش  رهاب  االإ أصبح  ة  الف�ت ي سنة 2014. وخالل هذه 
�ن الموصل 

العالم.  ي 
�ن الهجمات  عدد  ي 

�ن مسبوقة  غ�ي  زيادة  تسجل  إذ  فتكا. 

والواقع أن نشوء داعش وبوكو حرام تي�ه السياقات الجيوسياسية 

ن العديد من الفرص لالنتشار. رهابي�ي ي تقدم لالإ
الفوضوية ال�ت

1  Hakim El Karoui, La Fabrique de l’islamisme, Institut Montaigne, septembre 2018, p. 85
(www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/la-fabrique-de-islamisme.pdf).
2  Expression reprise de « L’administration de la sauvagerie : l’étape la plus critique que traversera l’oumma », texte en 
arabe publié sur Internet en 2004 et écrit sous le nom de Abou Bakr Naji, pseudonyme de Mohamed Hassan 
Khalil al-Hakim, alias Abu Jihad al-Masri, un cadre d’al-Qaida. Ce texte a vocation à servir de guide spirituel à de 
nombreux extrémistes. Il explique la stratégie à mettre en place pour établir un califat islamique. Selon certains 
commentateurs, le manifeste compte « 103 pages de discours de haine, contre le juif, contre le chrétien, contre 
l’apostat, contre la démocratie et ses valeurs. À tel point que certains ont qualifié ce brûlot de Mein Kampf du 
petit djihadiste. L’intérêt de ce livre est qu’il nous met, dès le titre, devant le paradoxe du djihadisme, qui d’un 
côté prône le déchaînement de la sauvagerie, l’installation de la loi de la jungle, avec l’appel à la destruction de 
l’ordre ancien, et en même temps théorise la gestion de cette sauvagerie et son “administration” » (Abderrazak 
Sayadi et Alberto Fabio Ambrosio, « Terrorisme : anatomie du “Mein Kampf” djihadiste », contrepoints.org, 27 
mars 2018, www.contrepoints.org/2018/03/27/312678-terrorisme-anatomie-du-mein-kampf-djihadiste).

سالمية و«إدارة  1. تنظ�ي الدولت الإ
الوحشية«:

ن عامي 2003 و2011، نشأ تنظيم  أثناء الحرب االأهلية العراقية، ب�ي

ي عام 
ي العراق. فقد تأسست المنظمة �ن

سالمية ثم استقر �ن الدولة االإ

ي 
ي ثالثة محطات يصاحب توسعها خارج مسقط رأسها �ن

2006، و�ن

ي 
سالمية �ن العراق تغي�ي اسمها : فهي تُسمى أوالً تنظيم الدولة االإ

ي العراق وبالد 
سالمية �ن العراق ) 2013-2006(، ثم تنظيم الدولة االإ

 ،ISIS( سالمية اً تنظيم الدولة االإ الشام )ISIL، 2013-2014(، وأخ�ي

اعتبارا من عام 2014(.

 ، ي العقد االأول من القرن الحاىلي
سالمية �ن و بتنظ�ي تنظيم الدولة االإ

 ، ي تعزيز الفو�ن
سالمية تتلخص �ن اتيجية تنظيم الدولة االإ فإن اس�ت

نامج هو  و«إدارة الهمجية2«، وعولمة الجهاد. والهدف من هذا ال�ب

السياسي  النظام  سالم  االإ العموم، وجعل  أذهان  ي 
�ن الدين  غرس 

مجتمع  إقامة  أجل  من  الشباب  وتدريب  الوحيد،  واالجتماعي 

تشجع  إذ  طرق؛  بعدة  سالمية  االإ الدولة  تنظيم  يعمل  عسكري. 

رهابية االأفراد عىل الت�ف بمفردهم. و هم من يع�ب  الجماعات االإ

عنهم  »بالذئاب المنفردة«.

سالمية  ي الدولت الإ
III.  الظهور الفجا�ئ

وبوكو حرام )2013-2019(

سالمية، لم عة الجهادية النسائية أبعاداً غ�ي مسبوقة. فقبل وجود تنظيم الدولة االإ ن  منذ ظهور تنظيم داعش و » اقلمته«، اتخذت ال�ن

سهام أخالقياً وبدنياً)...(. لقد قدم داعش تصوراً  تكن القاعدة وال أي منظمة جهادية أخرى قد دعت النساء إىل دعم قضيتهم بالكم أو االإ

امهن ن ح التحكم بمؤازرة النساء و ال�ت عة الجهادية النسائية واق�ت ن ».جديداً لل�ن

.فتحي بن سالمة وفاراد خو�وخافار ، الحركة النسائية الجهادية. لماذا اختاروا داعش؟ ، ، 2017، ص 9-10
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التسعينات  ي 
�ن له  ويج  ال�ت تم  الذي  التعب�ي  تردد صدى هذا  وقد 

من خالل منشورات مختلفة. فالذئب المنفرد يتبع التوجه المتطرف  

عن بعد، ويخطط لشن هجوم و يت�ف من جانبه، دون أن يكون 

أن ينسب العمل  إىل جماعة إرهابية بعينها، ويمكنه الحقاً  منتسباً 

الهجمات  أن  إىل  شارة  االإ وتجدر   . سالمية3   االإ الدولة  إىل  ي  رها�ب االإ

سالمية4. بل إن االأمر عىل العكس من  الفاشلة ال تتبناها الدولة االإ

ي حيث يتب�ن 
ذلك تماما، حيث يزعم »المقر الرسمي« السوري-العرا�ت

”الهجمات االأك�ش دموية5 . يمكن أن نذكر عىل سبيل  “المقر الرئيسي

ي 18 مارس 
ي تونس �ن

المثال الهجوم الذي استهدف متحف باردو �ن

ي 
ي فرنسا، وال�ت

ي 13 نوفم�ب 2015 �ن
ي وقعت �ن

2015، أو الهجمات ال�ت

. ي اليوم التاىلي
سالمية �ن تبنتها الدولة االإ

سالمية ساحة المعركة. وفقاً  ومع تصاعد قوتها، وسعت الدولة االإ

من  المنظمة  ضاعفت   ،2013 سنة  من  فإنطلقاً  جردنا،  لعملية 

الهجمات  عدة  تزايد  رصدنا  السنة،  تلك  ففي  رهابية.  االإ االأعمال 

3  Voir Mathieu Guidère, Atlas du terrorisme islamiste. D’Al-Qaida à Daech, Autrement, 2017.

ي  4
ي قطار Villejuif عىل سبيل المثال ، محاولة الهجمات �ن

ي 19 أبريل 2015 ، و�ن
ي 21 أغسطس Thalys ، 2015 �ن

.�ن
5  Voir Anne-Aël Durand, William Audureau, Maxime Vaudano, Madjid Zerrouky et Gary Dagorn, « Les attentats de l’État isla-
mique ont fait plus de 2 500 morts en deux ans », lemonde.fr, 17 juin 2016 (www.lemonde.fr/les-decodeurs/ visuel/2016/06/17/
les-attentats-de-l-etat-islamique-ont-fait-plus-de-2-500-morts-en-deux-ans_4952826_4355770.html).

سالمية مقارنة بالسنة  بما يقارب 31 مرة من ِقَبل تنظيم الدولة االإ

ي عام 2012(.
ي عام 2013، و12 هجمة �ن

السابقة لها )374 هجمة �ن

ي العالم )2011-2017(
سالمية المتطرفة �ن الهجمات االإ

إسالمية )2006-2017 52,619 ي 8,185 هجمة ارتكبتها مختلف فروع تنظيم الدولة ال
ف )حالة وفاة �

ي بنغالديش،
ن إسالمية � ي العراق وبالد الشام، تنظيم الدولة اال

ن إسالمية � ي العراق، تنظيم الدولة اال
ن إسالمية �  المنظمات: تنظيم الدولة اال

بى، مقاطعة خراسان التابع ي الصحراء الك�
ن إسالمية � ي م�، تنظيم الدولة اال

ن إسالمية � ي الصومال، تنظيم الدولة اال
ن إسالمية �  تنظيم الدولة اال

إسالمية، ي المملكة العربية السعودية، والية سيناء التابعة لتنظيم الدولة اال
ن إسالمية � إسالمية،  إقليم نجد التابع لتنظيم الدولة اال  للدولة اال

إسالمية ي ليبيا، ومقاطعة تنظيم الدولة اال
ن إسالمية � ي ليبيا،  إقليم  الفزان التابعة لتنظيم الدولة اال

ن إسالمية �  طرابلس التابعة لتنظيم الدولة اال

يها ين، وغ� ي الجزائر، محافظة البيدة، محافظة عدن أب�
ن إسالمية � ي ليبيا، تنظيم الدولة اال

ن إسالمية � ي القوقاز، ومقاطعة برقة اال
ن �
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 عدد الوفيات
 عدد الهجمات

ي العالم )2011-2017(
سالمية المتطرفة �ف الهجمات الإ

 من الالزم التأكد من
ي  2018

 معطيات سن�ت
 و2019-, لذلك فهي غ�ي
ي
ي الرسم البيا�ف

 مبينة �ف

4835 الهجمات
870 الهجمات

28198 الوفيات

3445 الوفيات
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سالمية مسؤوليته عنها )2006-2017( ي أعلن تنظيم الدولة الإ
الهجمات ال�ت

 عدد الوفيات
 عدد الهجمات

ي 2018
 من الواجب تدعيم معطيات سن�ت

ي
ي الرسم البيا�ف

 و2019-, لذلك فهي غ�ي مبينة �ف

1288 الهجمات 65 الهجمات2028 الهجمات
0 الهجمات

11007 الوفيات

13746 الوفيات

933 الوفيات
0 الوفيات

سالمية )2006-2017 52,619 ي 8,185 هجمة ارتكبتها مختلف فروع تنظيم الدولة الإ
)حالة وفاة �ف

ي بنغالديش،
سالمية �ن ي العراق وبالد الشام، تنظيم الدولة االإ

سالمية �ن ي العراق، تنظيم الدولة االإ
سالمية �ن  المنظمات: تنظيم الدولة االإ

ى، مقاطعة خراسان التابع ي الصحراء الك�ب
سالمية �ن ي م�، تنظيم الدولة االإ

سالمية �ن ي الصومال، تنظيم الدولة االإ
سالمية �ن  تنظيم الدولة االإ

سالمية، ي المملكة العربية السعودية، والية سيناء التابعة لتنظيم الدولة االإ
سالمية �ن سالمية،  إقليم نجد التابع لتنظيم الدولة االإ  للدولة االإ

سالمية ي ليبيا، ومقاطعة تنظيم الدولة االإ
سالمية �ن ي ليبيا،  إقليم  الفزان التابعة لتنظيم الدولة االإ

سالمية �ن  طرابلس التابعة لتنظيم الدولة االإ

ها ، وغ�ي ن ي الجزائر، محافظة البيدة، محافظة عدن أب�ي
سالمية �ن ي ليبيا، تنظيم الدولة االإ

سالمية �ن ي القوقاز، ومقاطعة برقة االإ
�ن
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 76 ]تقدير ممكن(

71 ]تقدير محتفظ به(

317 ]تقدير ممكن(

317 ]تقدير محتفظ به(

نوع الهجمات
عمليات السطو المسلح )33(

االنفجارات )25(

االغتياالت )5(

اختطاف الرهائن )3(

أخرى )5(

ي فرنسا قتلوا 
ي هجمات إسالموية �ن

 %43.2 من االأشخاص الذين قتلوا �ن
خالل هجمات 13 نوفم�ب 2015.

ن عامي ي فرنسا وقعت ب�ي
 %66.2 من الهجمات إسالموية �ن

 2012 و 2019.

ي فرنسا.
ي أوروبا، قتلوا �ن

ي هجمات إسالموية �ن
%20.2 من الذين قتلوا �ن

سالمية تنظيم الدولة الإ

مسؤول عن %49.5 من 

الوفيات الناجمة عن الهجمات 

ي فرنسا
سالمية المتطرفة �ن االإ

را المقاطعات الأك�ش ت�ف

ي المقاطعةالمقاطعة
عدد الهجمات �ن

46إيل دو فرانس

انيس الوسطى 4پ�ي

3رون - ألب

3إقليم ألب كوت دازور

4,54,54,9

46,5 %

35,2 %

7,0 %

7,0 %
4,2 %

 عدد الوفيات
 عدد الهجمات

المستهدفون الرئيسيون

رهابية الأك�ش فتكا الجماعة الإ ي كل هجوم
متوسط عدد الوفيات �ف

ف %19.7 من السكان المدني�ي
14 هجوما

طة  %15.5 رسش
11 هجوما

%14.1 جنود
10 هجمات

%4.2  الحكومة
3 هجمات

16 الهجمات

159 الوفيات

فرنسا
عدد الهجمات عدد الوفيات

ي ماىلي )منذ غشت 2014(
عملية برخان �ن

ي العراق وسوريا )سبتم�ب 2014(
عملية الشمال �ن

العالم ي االتحاد االأورو�ب فرنسا
 157

الهجمات
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 Sarcelles

 Marseille

Toulouse  

Magnanville  

 Oignies

 Joué-lès-Tours

 Dammartin-en-Goële

 Nice

 Valence

Condé-sur-Sarthe  Strasbourg 

 Saint-Julien-du-Puy

 Saint-Quentin-Fallavier

 
Levallois-Perret 

 Trèbes

 Montauban

 Vendin-le-Vieil

Saint-Étienne-du-Rouvray  

 Lyon

 Paris

Carcassonne  

 Paris
 Saint Denis

 Paris

 Lyon

  هجمات 2
  هجمات 19

  محاولة 1
  هجمات 19

  محاولة 1
  هجمات 2
  هجمات 3

  هجمات 20

1979-2000
21 هجوم

37 قتيال
ي كل هجوم: 1.8

متوسط عدد الوفيات �ن

2001-2012
8 هجمات

8 قتىل
ي كل هجوم: 1

متوسط عدد الوفيات �ن

2013-2019
42 هجمة
272 قتيال

ي كل هجوم: 6.5
متوسط عدد الوفيات �ن
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ن االعتبار هنا، بالرغم  وينبغي الذكر أن بوكو حرام لم تؤخذ بع�ي

ي مارس/آذار 
سالمية �ن من أن هذه الجماعة تعهدت بالوالء للدولة االإ

رهابية لتسليط الضوء  2015. ونكرس الجزء التاىلي لهذه الجماعة االإ

بوكو  ارتكبتها  ي 
ال�ت رهابية  االإ االأعمال  بإضافة  ولكن  وحدتها.  عىل 

ي ترتكبها جماعة 
حرام منذ مارس/آذار 2015 إىل عدد الهجمات ال�ت

ي عام 2006، فإننا 
الدولة المسلحة وفروعها المختلفة منذ إنشائها �ن

نحصل عىل عدد 10833 هجمة أسفرت عن مقتل 74,895 شخصا. 

من  كب�ي  عدد  انضم   ،2014 يونيو/حزيران  ي 
�ن الخالفة  إعالن  بعد 

اتيجية التوسع  سالمية إىل لواء التنظيم. إذ تسمح اس�ت الجماعات االإ

االأوسط،  ق  ال�ش و  أفريقيا  ي 
�ن نفسها  بتأسيس  للمنظمة  لهذه 

ي سنة 2016، 
المحلية. �ن الجهادية  الجماعات  إرساء  واالعتماد عىل 

ي 
قتل داعش 13746 شخصا. بذلك، كانت سنة 2016 االأك�ش فتكاً �ن

ة من 1979 إىل 2019 بالكامل. فقد تضاعف عدد ضحايا تنظيم  الف�ت

ي ثالث سنوات )1458 حالة وفاة 
سالمية إىل تسعة أمثاله �ن الدولة االإ

ي عام 2016(. يوضح الرسم 
ي عام 2013، و 13746       حالة وفاة �ن

�ن

ي شنتها مختلف فروع 
ي الصفحة 31 تطور عدد الهجمات ال�ت

ي �ن
البيا�ن

سالمية منذ بدايتها وح�ت عام 2017. تنظيم الدولة االإ

الدولة  تنظيم  أخذها  ي 
ال�ت االأماكن  هي  راً  ت�ن االأك�ش  المناطق 

سالمية مقراً لتكوينه تاريخيا، عىل وجه التحديد العراق و سوريا.  االإ

ي ابتليت بها هذه الدول عىل تيس�ي عملية 
ولقد عملت الحروب ال�ت

المدن  من  العديد  عىل  بالتغلب  لها  السماح  خالل  من  التوسع 

إقامة  إعادة  أهداف  تحركه  شموىلي  نظام  وتأسيس  واالأقاليم، 

ا:  تدم�ي االأك�ش  العراق  ي 
�ن االرهابيون  فيعت�ب  العباسية«.  »الخالفة 

34158 شخصا.  مقتل  عن  أسفر  مما   ، 5350 هجوما  ارتكبوا  فقد 

ي العراق نتيجة 
ي أن %82,2 من االأشخاص الذين توفوا �ن

وهذا يع�ن

سالمي المتطرف منذ عام 1979 كانوا من ضحايا تنظيم  رهاب االإ لالإ

ن عام 2006 وعام 2019. سالمية ب�ي الدولة االإ

ي العراق 
سالمية �ف المستهدفون من تنظيم الدولة الإ

)2013-2019(

  النسبة المئوية للفئةالنسبة المئوية للفئة  عدد الهجماتعدد الهجمات  الفئة المستهدفةالفئة المستهدفة
المستهدفةالمستهدفة

2176217642,142,1المدنيونالمدنيون
1327132725,725,7الجيشالجيش
طة طةال�ش 6736731313ال�ش

كات كاتال�ش 2152154,24,2ال�ش
1461462,82,8الحكومةالحكومة

89891.71.7  المؤسسات الدينيةالمؤسسات الدينية

للغاية  دموية  سالمية  االإ الدولة  تنظيم  هجمات  كانت  سوريا،  ي 
�ن

المتوسط،  ي 
و�ن شخصا؛   8923 أرواح  هجوماً   746 حصد  حيث 

ي كل هجوم 
ي مقتل 12 شخصا �ن

سالمية �ن يتسبب تنظيم الدولة االإ

من هجماته. والواقع أن بعض البلدان المجاورة تشهد تغلغل هذا 

التنظيم، خاصة منذ عام 2014.  هذه  التدخل، بفعل تشعبات 

ي 
ال�ت مستقرة  الغ�ي  السياقات  خالل  من  ها  تيس�ي يتم  التدخالت 

ي 
ال�ت ي 

االأرا�ن تلك  عىل  رهابية  االإ المنظمة  سيطرة   تسهل  بدورها 

)550 هجوما و1172  ليبيا  مثالً:  الجديدة«،  ها  »مقاطعاتها  تعت�ب

و  )103 هجوما  واليمن  قتيال(  و1888  )498 هجوما  قتيال( وم� 

947 قتيال(  افغانستان )351 هجوما و2695 قتيال( وباكستان )118 

هجوما و743 قتيال(.

ي أوروبا
سالمية �ف  هجمات تنظيم الدولة الإ

)2013-2019(

 متوسط عدد الوفياتعدد الوفياتعدد الهجماتالدولة
ي كل هجوم

�ن

1.9 63 34 روسيا
191578.3 فرنسا
8465.8بلجيكا

 المملكة
 المتحدة

3299.7

7.0 21 3 إسبانيا
-0 1 ألمانيا
-0 1 النمسا

693164.6 المجموع

يستهدف  سالمية  االإ الدولة  تنظيم  فإن  الجنوبية،  أمريكا  باستثناء 

ي هجمات عىل أراضيها أو تستهدف رعاياها 
بلدان من قارات أخرى �ن

رت  ي ت�ن ي الخارج. والواقع أن العديد من بلدان االتحاد االأورو�ب
�ن

راً  بشدة، فرنسا،  19 هجمة و 157 وفاة ، تعت�ب الدولة االأك�ش ت�ن

. ي ي االتحاد االأورو�ب
�ن

ك كم أحبك.  أعلم أن هذه الرسالة ستث�ي قلقك. ومع ذلك سأخ�ب

لم ي 
لكن�ن العمة صفية.  مع  أيام  لقضاء بضعة  إذنك  ، طلبت  ي  أ�ب

: كذبت عليك. الليلة قبل الماضية، جئت إىل العراق ي
 أذهب. سامح�ن

وأنا عىل رائع.  إنه  نت.  ن�ت االإ تعرفنا عىل  لقد  إىل زوجي.   لالنضمام 

الدولة ي تنظيم 
إقليمي �ن إنه مسؤول  أنه سوف يعجبك.  ن من   يق�ي

ين، رسائل إىل  نور، 2019 ن سالمية.« رشيد ب�ن االإ
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ت وقع إرهاب بوكو حرام 
ت

ة تشاد � �ي 2. �ج
املكثف:

»التعليم  إىل  الهوسية  اللغة  من  حرام  بوكو  كلمة  ترجمة  يمكن 

ي  ي خطيئة«. تأسست حركة بوكو حرام عىل يد الداعية النيج�ي الغر�ب

بورنو  والية  عاصمة  مايدوغوري  ي 
�ن  2002 عام  ي 

�ن يوسف  محمد 

نضال  حركة  عىل  عبارًة  سالمية  االإ الجماعة  أصبحت  يا.  نيج�ي ي 
�ن

ي عام 2009، تدعو إىل السلفية الجهادية المعادية للنفوذ 
مسلح �ن

يعة  ي إقامة خالفة إسالمية تحكمها ال�ش
. ويتلخص هدفها �ن ي الغر�ب

ق أفريقيا،  ي �ش
سالمية �ن سالمية، تماماً كما فعل تنظيم الدولة االإ االإ

ي مارس/آذار 2015 من خالل تسميته بدولة 
والذي تعهد بالوالء له �ن

سالمية. غرب أفريقيا االإ

سالمية المتطرفة لبوكو حرام  الهجمات الإ
)2009-2019(

 متوسط عدد الوفياتعدد الوفياتعدد الهجمات السنة
ي كل هجوم

�ن

20091238231,8
201017724,2
20111253272,6
201242412563,0
201323417297,4
2014495711814,4
2015540651012,1
201624114706,1
201733315444,6
201813911068,0
2019897738,7

2649222878,4 المجموع

عىل  إعتماداً  منذ عام 2009،  ي  رها�ب االإ نشاطها  الجماعة   ضخمت 

ي سنة 2013، أعلن 
يا. �ن ي نيج�ي

التمرد من أجل إقامة خالفة إسالمية �ن

الجيش  وشن  الطوارئ  حالة  جوناثان  جودالك  ي  النيج�ي الرئيس 

بوكو  فإن  ذلك  ورغم  البالد.  أنحاء  مختلف  ي 
�ن هجمات  ي  النيج�ي

ي ذلك والية بورنو، حيث 
حرام سيطرت عىل مناطق جديدة، بما �ن

ي 
�ن لبوكو حرام  )1461 من 2248 هجمة  كز %65 من هجماتها  ت�ت

يا(. ومنذ سنة 2014، توسع م�ح العمليات التابع للجماعة  نيج�ي

تشاد،  ة  بح�ي ليشمل  المجاورة  البلدان  إىل  المتطرفة  سالمية  االإ

ون، والنيجر، والتشاد. وشمال الكام�ي

سالمية المتطرفة لبوكو حرام   الهجمات الإ
)2009-2019(

 متوسط عدد الوفياتعدد الوفياتعدد الهجماتالدولة
ي كل هجوم

�ن

يا ا8.2 224818441 نيج�ي
ون 2722,3068.5 الكام�ي

85107412,6النيجر
4246511,1 التشاد

كانت بوكو حرام مسؤولة  ن 2009 و  2019،  الممتدة ب�ي ة  الف�ت ي 
�ن

. و قد فر  ي
عن 2649 هجمة، حصدت 22287  روحاً بشكل وحسش

ن من مدنهم بل وح�ت من بلدانهم، ح�ت أن  عدد كب�ي من الالجئ�ي

رهابية، كما كان الحال  النساء واالأطفال اختطفوا لخدمة المنظمة االإ

ي إبريل/نيسان 2014 اثر اختطاف 276 طالبة من المدارس الثانوية 
�ن

يا(. ي شيبوك )نيج�ي
�ن

المستهدفون من طرف بوكو حرام  )2013-2019(

 النسبة المئوية للفئة عدد الهجمات الفئة المستهدفة
المستهدفة

128248.8المدنيون
40715.4الجيش
طة 2549.6ال�ش

1686.3 المؤسسات الدينية
1425.4الحكومة
كات 1074.0ال�ش

بوية 883.3المؤسسات ال�ت

المدارس حيث  ي 
، و خاصة �ن ن المدني�ي من  تقريباً  كان كل الضحايا 

ن سنة 2009 وسنة  2019،  ي : ب�ي رهابيون أن التعليم غر�ب يعت�ب االإ

أن  كما  رهابية.  االإ الهجمات  هذه  من  مدرسية  مؤسسة   88 عانت 

و  مستهدفون  ايضا  هم  حرام  بوكو  ضد  يقاتلون  الذين  الجنود 

طريق  عن  أنفسهم  عن  الدفاع  يحاولون  الذين  القرويون  كذلك 

ي معظم 
إنشاء ميليشيات للدفاع عن النفس والذين يتم ذبحهم �ن

ي ما يخص أسلوب عملياتها، فقد لجأت بوكو حرام إىل 
االأحيان. �ن

ات االنتحارية عىل نطاق واسع. التفج�ي
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ي 23 مارس 2019، و بفضل القوات العربية الكردية المدعومة من 
�ن

المزعومة تمت  الخالفة  نهاية  إن  المتحدة، هزمت داعش.  الواليات 

المنظمة  عليها  تسيطر  ي 
ال�ت السورية  ي 

االأرا�ن آخر  عىل  باالستيالء 

معقله  من  ُحِرم  الذي  سالمية،  االإ الدولة  تنظيم  ولكن  الجهادية. 

يحقق المركزية  و  زعاج  االإ قدرته عىل  كل  يفقد  ال  السوري،  ي 
العرا�ت

ي جمعناها، نح�ي 834 
انشطته ع�ب فروعه. استناًدا إىل البيانات ال�ت

ن عام 2018  ة ما ب�ي ن أحداث الف�ت هجمة )811 4 حالة وفاة( من ب�ي

ي 
�ن بما  ونهاية أغسطس/أوت 2019 )1062 هجمة و690 حالة وفاة 

القائمة غ�ي مكتملة، ولكن هذه  ذلك بوكو حرام(. وقد تكون هذه 

ي الذي يقوم به تنظيم  رها�ب ن رغم ذلك استمرار العمل االإ االأرقام تب�ي

ي 
ي وقعت �ن

سالمية، ويدل عىل ذلك الهجمات المميتة ال�ت الدولة االإ

ي �يالنكا يوم عيد الفصح، وكذلك الهجمات عىل 
21 أبريل 2019 �ن

ي اليوم نفسه.
ي المملكة العربية السعودية �ن

طة �ن ثالثة من ضباط ال�ش

يد” والذعر: نتحاري، “ال�ش 3. التفج�ي الإ

خالل  كان  االنتحارية«  »الهجمات  مصطلح  فيها  يستعمل  مرة  أول 

ي 
و�ن الحرب.  تكتيك  إنه   .)1980-1988( والعراق  إيران  ن  ب�ي ال�اع 

ن فهميده،  ين االأول 1980، ألقى محمد حس�ي ن من أكتوبر/ت�ش الثالث�ي

تحت  بنفسه  عاماً،   13 العمر  من  يبلغ  متعصب  شيعي  هو  و 

آالف  عدة  أ�ع  المجموع،  ي 
و�ن  . يدوية  قنبلة  يده  ي 

�ن حامالً  دبابة 

االألغام  إىل حقول  ة  السادسة ع�ش دون سن  ن  يراني�ي االإ االأطفال  من 

ثارة انفجارها والسماح للقوات بالمرور للقتال نيابة عن جمهورية  الإ

ات  ي سياق الحرب اللبنانية، تم تنفيذ »التفج�ي
سالمية6. �ن ي االإ

الخمي�ن

ين االول/أكتوبر 1983، حيث  ي 23 ت�ش
وت، �ن ي ب�ي

االنتحارية« االأوىل �ن

6  Voir Alain Louyot, « Les “petits martyrs” de la guerre Iran-Irak », lexpress.fr, 27 septembre 2001 
(www.lexpress.fr/informations/les-petits-martyrs-de-la-guerre-iran-irak_645648.html).
7  Voir Daniel Pipes, « The [Suicide] Jihad Menace », The Jerusalem Post, 27 juillet 2001
(www.danielpipes.org/386/the-suicide-jihad-menace).

ن االمريكية  استهدفت عمليتان انتحاريتان دبرتها حزب الله، الوحدت�ي

والفرنسية لقوى االمن المتعددة الجنسيات. أسفرت االوىل عن مقتل 

241 جنديا امريكيا, والثانية عن مقتل 58 شخصا, من بينهم مظليون 

 . ي
فرنسيون و ا�ة حارس المب�ن اللبنا�ن

و   1979 عامي  ن  ب�ي انتحارية  عملية   19 مجموعه  ما  سينفذ  الحقاً، 

ي 
ي العالم، ال�ت

سالموي �ن 2000. وهي تمثل %0,9 من أعمال العنف االإ

بلغت 2,190 حالة.

ة،  ار كب�ي ي أرصن
 العمليات االنتحارية تتطلب موارد قليلة، وتتسبب �ن

العمليات  أحداث  فيتغ�ي �د  كب�ي  إعالمي  تاث�ي  لها  يكون  ما  غالبا 

ي من المرجح أن  بشكل جذري. فال يعد الهجوم هجوماً ارتكبه إرها�ب

ر أو أن ينقذ حياته؛ بل إن »الشهيد« هو الذي يقبل  ال يصيبه رصن

ويقود »تضحيته« من أجل قضية ما. و يتعزز تأث�ي هذه العمليات  

عالمي الجديد الذي يسمح  بشكل أك�ب من خالل استخدام النظام االإ

بشبكة  المتصل  الذكي  هاتفه  باستخدام  نفسه  بتصوير  للشهيد 

نت. ن�ت االإ

االنتحارية  ات  التفج�ي استخدام  ازداد   ،2012 و   2001 ي 
سن�ت ن  ب�ي

الهجمات  يمثل %8.2 من جميع  )679 هجمة(، مما  بشكل ملحوظ 

يحافظ  و  يتوسع  الجهادي«  »الشهيد  إن وصف   .)8264( سالمية  االإ

ي 
الدي�ن ن  التثم�ي عىل  جهودهم  وتركز  سالميون؛  االإ المتطرفون  عليه 

شهيداً.  نفسه  يعت�ب  أن   » ي رها�ب »االإ عىل  ن  يتع�ي  . رهابية  االإ للحركات 

من  أك�ش  يبلغون  ال  الذين  والنساء  الرجال  لهؤالء  بالنسبة  هكذا،  و 

30 سنة من العمر، لم يعد من المتصور أن فعل القتل عن طريق 

العكس  ض، عىل  المف�ت -، ولكن من  - يعت�ب خطيئة  انتحارا  موتهم 

ر بغ�ي  من ذلك أن يُْعَت�ب قدراً عظيماً من التقوى، ما دام يلحق ال�ن

.7 ن المسلم�ي

43,0 % 41,2 %

7,7 %
4,4 %

سالمية  ي الهجمات الإ
أنواع الأسلحة المستخدمة �ف

المتطرفة )2001-2012(:

االأسلحة النارية 
)1140(

المتفجرات 
)1091(

االأسلحة 
الحارقة )204(

االأسلحة 
البيضاء )48(

 هجمات انتحارية إسالمية متطرفة   هجمات إسالمية متطرفة أخرى 

0,9 % 
(19)

2,8 % 
(190)

99,1 % 
(2 171)

97,2 % 
(6 628)

Attentats Morts

ي العالم 
ات انتحارية إسالمية المتطرفة �ف التفج�ي

)1979-2000(
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يرتبط   ، ي الغر�ب العام  الرأي  ي 
�ن االنتحاري،  التفج�ي  مرتكب  كان  إذا 

ي كث�ي من االأحيان بفكرة وجود شخص متعصب أو بائس أو غ�ي 
�ن

متوازن نفسيا، فأن عدداً من الدراسات تتناقض مع هذه الصورة 

ي المرتفع نسبياً 
و ذلك ع�ب التأكيد عىل المستوى االجتماعي الثقا�ن

ي الهجمات االنتحارية8. عىل سبيل 
ن الذين توفوا �ن رهابي�ي لغالبية االإ

سالمي الفلسطينية  ي كل من حركة حماس وحركة الجهاد االإ
المثال، �ن

رهابيون الذين الذين هم  ات االنتحارية عموماً  االإ يلجأ إىل التفج�ي

المنحدرين من  المنحدرين  عليا ومن  ن عىل شهادات  الحاصل�ي من 

الطبقة المتوسطة9.

8  Voir Robert A. Pape, « The Strategic Logic of Suicide Terrorism », The American Political Science Review, vol. 97, no 3, août 
2003, p. 343-361, ou Scott Atran, « The Moral Logic and Growth of Suicide Terrorism », The Washington Quarterly, vol. 29, no 
2, printemps 2006, p. 127-147 (https://jeannicod.ccsd.cnrs.fr/ijn_00000676/document). 
9  Voir Ehud Sprinzak, « Rational Fanatics », Foreign Policy, no 120, septembre-octobre 2000, p. 66-73. 

ن 2019-2013، تم رصد 1820 عملية انتحارية،  ة الممتدة ب�ي ي الف�ت
�ن

أي %7,8 من أصل الهجمات االسالمية المتطرفة وعددها  23315. 

إىل  وبوكو حرام  سالمية  االإ الدولة  تنظيم  من  كل  يلجأ  ما  اً  كث�ي إذ 

هو  االأسلوب  هذا  يشنها.  ي 
ال�ت الهجمات  ي 

�ن االنتحارية  العمليات 

ن  ن الجهادي�ي ي ظلت قائمة وتطورت ب�ي
شاهد عىل ثقافة الموت ال�ت

عملية   437 سجلنا  فقد  حرام،  بوكو  لجماعة  بالنسبة   . الشبان 

الهجمات  انتحارية منذ عام 2009، وهو ما يمثل %16,5 من كل 

العمليات  تمثل  ن  ح�ي ي 
�ن الجماعة،  هذه  إىل  تنسب  أن  يمكن  ي 

ال�ت

تنظيم  ي يشنها 
ال�ت الهجمات  االنتحارية %10,4 )847( من إجماىلي 

سالمية. ولكي تنفذ بوكو حرام عملياتها االنتحارية، تعمد  الدولة االإ

والمراهقات  بالنساء  التالعب  و  إكراه،  أدمغة،  غسيل  تجنيد،  إىل 

واالأطفال الصغار.

92,2 % 
(21 495)

84,9 % 
(103 696)

هجمةهجمة قتيالًقتيالً

7,8 % 
(1 820)

15,1 % 
(18 396)

91,8 % 
(7 585)

73,9 % 
(28 205)8,2 % 

(679)

26,1 % 
(9 981)

 هجمات انتحارية إسالمية متطرفة   هجمات إسالمية متطرفة أخرى 

ي العالم
سالمية المتطرفة �ف العمليات النتحارية الإ
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35 الهجمات 75 الهجمات
358 الهجمات

981 الوفيات

1673 الوفيات

سالمية مسؤوليته عنها )2017-2006(3307 الوفيات ي أعلن تنظيم الدولة الإ
الهجمات ال�ت

 عدد الوفيات
 عدد الهجمات

بيانات 1993 ـ  2018 و 2019 يجب التأكد 
ي هذا المنحى

منها. لذا ال تظهر �ف

عالم والتكنولوجيا، وما إىل رهاب كل الموارد )التكتيكات ووسائل االإ رهاب )الجماعي(: »تستخدم مختلف أنواع االإ  من الخوف )الفردي( إىل االإ
ي الذهول. وإذا ما ذهبنا إىل ما هو أبعد من نقاط اختالفهم، فهم يلتفون حول  إشعال و ن�ش حالة عاطفية فردية

غراق الرأي العام �ن   ذلك( الإ
رهاب خوف خارق)....(. مصادر الخوف ال يمكن  و جماعية معينة: الخوف الشديد و الشعور بالضعف المعمم. ومن هذا المنظور، فإن االإ
رهاب جماعة: فالهدف من الهجوم  تحديدها بالتدقيق. و يصبح الخوف أك�ش دواماً و إثباتاً. فضالً عن ذلك، فإذا كان الخوف فردياً، فإن االإ
رهاب ي عدد الضحايا تخدم هذه الديناميكية وتؤدي إىل »االإ

ي حالة ذهنية معينة. والواقع أن الزيادة �ن
ي إغراق المجتمع بالكامل �ن

 يتلخص �ن
/أيلول قد شهدت عىل القطيعة مع الفكرة ي صاغها فرانسوا هايسبورغ. وكانت هجمات الحادي ع�ش من سبتم�ب

 المفرط«، وفقاً للصيغة ال�ت
رهاب ي الهجمات السابقة. فالهدف إذن هو االإ

ي وقعت �ن
 السابقة الأنها كانت تسعى إىل جعل عدد من ضحايا االأنظمة، مختلفة عن تلك ال�ت

رهاب ت، ما هو االإ يل ب�ي  .Vrin, 2018, p. 52-53 , .. العالمي.« س�ي
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عدد الهجمات

ن 1 و10   ب�ي

ن 11 و50   ب�ي

ن 51 و100   ب�ي

ن 101 و500   ب�ي

ن 501 و1000   ب�ي

  أك�ش من 1000

ف 45 الص�ي
4 هجمات | 104 قتيالً

46 بورما
4 هجمات | 20 قتيالً

47 جمهورية الكونغو 
الديمقراطية

4 هجمات | 18 قتيالً
48 إثيوبيا

4 هجمات | 13 قتيالً
49 السودان

3 هجمات | 4 قتىل
50 الدنمارك

3 هجمات | 3 قتىل
51 جنوب السودان

2 هجمات | 84 قتيالً
52 الكويت

2 هجمات | 28 قتيالً
53 السويد

هجومان | 5 قتىل

54 هولندا
2 هجمات | 3 قتىل

55 النمسا
هجمتان | 2 قتىل

56 إيطاليا
هجمتان | قتيل واحد 

فستان غ�ي 57 ق�ي
هجمتان  |قتيل واحد

58 أوغندا
هجمتان  | قتيل واحد

ويج 59 ال�ف
هجمتان  | 0 قتيل

60 بوروندي
هجوم واحد | 26 قتيالً

61 كوت ديفوار
هجوم واحد | 22 قتيالً

ي
62 جيبو�ت

هجوم واحد | 5 قتىل

63 تركمانستان
هجوم واحد | 3 قتىل

64 فنلندا
هجوم واحد | 2 قتىل

65 المغرب
هجوم واحد | 2 قتىل

66 زمبابوي
هجوم واحد | 2 قتىل
67 جنوب أفريقيا

هجوم واحد | قتيل واحد
68 جورجيا

هجوم واحد | قتيل واحد

12
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رهاب  رة  من الإ IV. البلدان المت�ف
سالمي المتطرف )2013-2019( الإ

2013-2019
23315 هجمة

122092 قتيال

ي كل هجوم: 5.2
متوسط عدد الوفيات �ف

1 أفغانستان
5905 هجوماً | 28642 قتيالً

2 العراق
5330 هجوماً | 32871 قتيالً

3 الصومال
2610 هجوماً | 7789 قتيالً

يا 4 نيج�ي
1678 هجوماً | 16481 قتيالً

5 سوريا
1239 هجوماً | 13632 قتيالً

6 باكستان
1143 هجوماً  | 5076 قتيالً

7 اليمن
831 هجوماً | 3057 قتيالً

8 ليبيا
696 هجوماً | 1466 قتيالً

9 م�
658 هجوماً | 2230 قتيالً

ف 10 الفلب�ي
455 هجوماً | 481 قتيالً

11 الهند
437 هجوماً | 616 قتيالً

12 كينيا
339 هجوماً | 944 قتيالً

13 ماىلي
299 هجوماً | 1129 قتيالً

ون 14 الكام�ي
272 هجوماً | 2306 قتيالً

15 لبنان
132 هجوماً | 290 قتيالً

16 بنغالديش
132 هجوماً | 143 قتيالً

17 تايالند
126 هجوماً | 32 قتيالً

18 ارسائيل
119 هجوماً | 49 قتيالً

19 النيجر
107 هجوماً | 1238 قتيالً

20 تركيا
83 هجوماً | 418 قتيالً

21 بوركينا فاسو
82 هجوماً | 446 قتيالً

22 الضفة الغربية و قطاع غزة
72 هجوماً | 85 قتيالً

23 تونس
54 هجوماً | 227 قتيالً

24 إندونيسيا
53 هجوماً | 74 قتيالً

25 موزمبيق
52 هجوماً | 235 قتيالً

26 تشاد
43 هجوماً | 465 قتيالً

27 روسيا
43 هجوماً | 83 قتيالً

28 فرنسا
42 هجوماً | 272 قتيالً

29 المملكة العربية 
السعودية

40 هجوماً | 110 قتيالً
30 الجزائر

37 هجوماً | 138 قتيالً
31 إيران

29 هجوماً | 154 قتيالً
32 الوليات المتحدة

22 هجوماً | 91 قتيالً
يا ف 33 مال�ي

21 هجوماً | 8 قتيالً
34 بلجيكا

11 هجوماً | 49 قتيالً
35 ألمانيا

10 هجمات | 16 قتيالً
اليا 36 أس�ت

9 هجمات | 10 قتيالً
يالنكا 37 س�ي

8 هجمات | 230 قتيالً
38 الأردن

8 هجمات | 38 قتيالً
39 المملكة المتحدة

7 هجمات | 41 قتيالً
انيا ف 40 ت�ف

7 هجمات | 8 قتىل
41 كندا

7 هجمات | 5 قتىل
42 البحرين

7 هجمات | 4 قتىل
43 طاجيكستان

6 هجمات | 41 قتىل
44 إسبانيا

5 هجمات | 21 قتىل

41

32
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روسيا 
ي منطقة شمال القوقاز، 

سالمية �ن ي االإ
ن من االأرا�ن ن الدولة المركزية والمتمردين االنفصالي�ي ي روسيا بال�اع ب�ي

سالمي �ن رهاب االإ يرتبط االإ

ي الشيشان وداغستان. بعد عدة قرون من ال�اع مع الحكومة المركزية، أعلن االنفصاليون الشيشانيون استقاللهم مع سقوط 
و أيضاً �ن

عىل  اج�ب  الذي  الروسي  الجيش  بفشل  انتهت  و   1994 عام  اندلعت  االأوىل  الشيشان  حرب  وكانت   .1991 سنة  ي 
�ن ي 

السوفيي�ت االتحاد 

سالم«  ي شمال القوقاز، اغتالت جماعة »ذئاب االإ
ي جمهورية أنغوشيا، �ن

ين االأول 1998، �ن ي 3 أكتوبر/ت�ش
.و لكن �ن ي

االنسحاب من االرا�ن

سالم« وزارة  اير/شباط 1999، هاجمت جماعة »سيف االإ ي 2 ف�ب
، و�ن ي الحكومة الروسية اتهمته بالتعاون مع جهاز االأمن الفيدراىلي

عضواً �ن

ة من أغسطس/آب 1999 إىل إبريل/ ي الف�ت
. وبعد بضعة أشهر، وأثناء حرب الشيشان الثانية، تدخلت موسكو مرة أخرى �ن ي

ي غروز�ن
الطاقة �ن

ي إنشاء حكومة موالية للحكومة المركزية. سمحت أحداث 11 ايلول/سبتم�ب للسلطات الروسية بتكثيف 
نيسان 2000، ونجحت هذه المرة �ن

، الذي امتد نطاقه إىل إنشاء دولة  ي ال�اع االنفصاىلي
سالمي �ن ة عنيفة من التطرف االإ القتال ضد المتمردين الشيشان. وكانت النتيجة ف�ت

ن  ي العام. ومن ب�ي
سالمي المتطرف 60 شخصاً �ن رهاب االإ ة من 2001 إىل 2012، قتل االإ ي الف�ت

ي شمال القوقاز. ففي المتوسط، �ن
إسالمية �ن

ي 23 
بت عمليتان إرهابيتان قويتان بشكل خاص و جذبت إنتباه الرأي العام. �ن ة، رصن بت البالد خالل هذه الف�ت ي رصن

الهجمات الـ 26 ال�ت

ي موسكو 
ي المختص م�ح دوبروفكا �ن رها�ب ين االأول/أكتوبر 2002، دخل أعضاء من الجماعة الجهادية الشيشانية التابعة للفوج االإ ت�ش

ن مدرسة:  قتل 344  رهابي�ي /أيلول 2004، هاجمت مجموعة من االإ ي االأول من سبتم�ب
، �ن ن . وبعد عام�ي ن المدني�ي وأخذوا 912 رهينة من 

ن  ن ريادوس ساليخ�ي شخصاً، من بينهم العديد من االأطفال، بينما أصيب 727 عىل االأقل. تبنت هذا الهجوم كتيبة الشهداء الشيشاني�ي

ن لالستطالع العسكري أو بكتيبة التخريب واالستطالع شاهيدس  للتخريب واالستطالع )المعروفة كذلك بمجموعة شهداء رياض الصالح�ي

رهابية، حيث وقعت 43 هجمة نجم عنها 83  ن عامي 2013 و2019، ازداد عدد االأعمال االإ ات االنتحارية. ب�ي ي تلجأ إىل التفج�ي
)شهداء( ال�ت

سالمية يكتسب نفوذه عىل أراضيها مع ظهور  ي جمهورية داغستان. ح�ت أن روسيا ترى تنظيم الدولة االإ
حالة وفاة، منها 15 حالة وقعت �ن

ة.  سالمية، والذي تب�ن 17 هجمة عىل مدى هذه الف�ت إقليم القوقاز التابع لتنظيم الدولة االإ

سالمي وما يعنيه بالنسبة لجنوب آسيا،  ن غامضة فيما يتعلق بالتهديد بالتشدد االإ : مواقف روسيا والص�ي ن سالمي�ي ن واالإ 1.  ناثان بايلو، الدب، التن�ي
ن عىل آسيا«، رقم 115، يونيو 2019 ك�ي اتيجية )إيريس(، كول. »ال�ت معهد العالقات الدولية واالس�ت

.)www.iris-france.org/wp-content/uploads/2019/06/Asia-Focus-115.pdf(

ف الص�ي
ن التهديد االرها�ب الذى يمثله نشطاء انفصاليون من جماعة اويغور ، وهي جماعة عرقية تركية مسلمة تعيش  منذ عدة عقود تواجه الص�ي

ي 
ن أعضاء هذه الجماعة، مقاتلون إسالميون،يطالبون بـإنشاء دولة إسالمية �ن ي مقاطعة شينجيانغ شمال غرب البالد . ومن من ب�ي

أساسا �ن

ن االأويغور والقوة المركزية الصينية إىل أبريل/نيسان 1990، وهو التاريخ الذي تظاهر فيه  قية. يعود تاريخ تطرف ال�اع ب�ي تركستان ال�ش

ي مقاطعة أكتو للتنديد برفض السلطات الصينية السماح ببناء مسجد هناك. قامت حينها الحكومة الصينية بقمع شديد 
االأويغور بكثافة �ن

ة آالف شخص  ي عام 1996، أطلقت السلطات الصينية حملة »هيت هارد«، فألقت القبض عىل ع�ش
أسفر عن مقتل أك�ش من 60 شخصا. و�ن

فراج عن الشخصيات الدينية البارزة  ي الشوارع لالإ
اير 1997، احتج عدة مئات من الشبان من االأويغور �ن ي شباط/ف�ب

ي إقليم شينجيانج. و�ن
�ن

ي عىل 167 قتيالً .
ي غولدا. أسفر حينها القمع الصي�ن

طة �ن الذين اعتقلتهم ال�ش

رهاب«  ي التعامل مع مفهوم »الحرب ضد االإ
/أيلول، بدأت الحكومة الصينية �ن منذ سنة 2001 و مع هجمات الحادي ع�ش من سبتم�ب

يهرب  القمع،  ي مواجهة 
االأويغور. و�ن أقلية  إىل  ن  المنتم�ي ن  االنفصالي�ي ن  الناشط�ي رهاب والقمع ضد  االإ آليات مكافحة  لتعزيز  وتستخدمه 

ي إندونيسيا أو باكستان. وطبقاً للباحث مارك 
ن �ن العديد من االأويغور من بالدهم للوصول إىل تركيا أو االنضمام إىل معسكرات الجهادي�ي

ق  ي وسط وجنوب �ش
ن بشبكات أخرى �ن جوليان: »اليوم، أصبح الناشطون من أصل إسالمي قومي من أصل أويغور متواجدين و متصل�ي

1w.»ي تركيا و سوريا
آسيا، عىل الحدود الباكستانية االأفغانية، وأيضاً �ن

ي تركستان، وهو جماعة جهادية من االأويغور 
سالمي �ن ن سنة  2001 وسنة 2019، وفق تقديراتنا، ارتكب الحزب االإ ة الممتدة ب�ي ي الف�ت

و �ن

رهابية التفج�ي  ن هذه االأعمال االإ ين، 6 هجمات أسفرت عن مقتل 107 أشخاص. ومن ب�ي مقربة من القاعدة منذ تسعينيات القرن الع�ش

ي هوانغ دي.
ن �ن ي إليكو ومدني�ي

طة �ن ي إقليم شينجيانج ضد مكاتب الحكومة الصينية ومركز �ش
ي 28 يوليو/تموز 2014 �ن

المزدوج الذي وقع �ن

ي السياق 
سالمية الواضحة �ن نا أنها تحمل الدوافع االإ ي اعت�ب

ي تركستان هي الوحيدة ال�ت
سالمي �ن ي قام بها الحزب االإ

رهابية ال�ت إن االأعمال االإ

ي 
حه باعتباره تقديراً »محتمالً«، وقعت 97 هجمة اسفرت عن 513 قتيالً، و إحصاًء لكل الهجمات ال�ت ي إشارة إىل ما نق�ت

. ولكن �ن ي
الصي�ن

ي تحمل بعداً دينياً، بعيداً عن المطالبة السياسية، ليس من الواضح أن لها بروز هام.
ي ذلك ال�ت

ارتكبها االنفصاليون االأويغور ، بما �ن

«،  30، الملحق، مايو 2018، ص 276. رهاب الدوىلي ي الحرب ضد االإ
، طرف جديد �ن ن 1 . مارك جوليان،الص�ي
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ي العالم )1979-2019(
الستقراء الأول: الهجمات �ف

ي العالم )1979-2019(
: الهجمات �ف ي

الستقراء الثا�ف

 عدد الوفيات
 عدد الهجمات

 عدد الوفيات
 عدد الهجمات

تم تحديد البيانات لعامي 2018 و2019 حسب المتوسط 
ة 2013-2017. السنوي المحسوب عىل مدى الف�ت

تم تحديد البيانات لعامي 2018 و2019 حسب المتوسط 
ة 2013-2017. السنوي المحسوب عىل مدى الف�ت

ي 
ف

ت إضافية: تقد�ي اهلجمات � 4. بيا�ف
عامي 2018 و2019 من خالل استقراء 

ات : التو�ج
ة من يناير إىل أغسطس 2019، ال يزال  بالنسبة إىل سنة 2018 والف�ت

ي العالم و إكماله 
سالمية المتطرفة �ن من المنتظر تعداد الهجمات االإ

ستعالم حول سنة 2018 واالأشهر من  و تدعيمه. لقد سعينا إىل االإ

هجمة   1,606 نح�ي   ،2018 سنة  ي 
�ن  .2019 أغسطس  إىل  يناير 

هجمة   826 فيح�ي   ،2019 إىل  بالنسبة  أما  وفاة  حالة  و8,715 

و4,953 وفاة. ومع ذلك، نعتقد أن هذه االأرقام ال تعكس حقيقة 

هذا  معالجة  ن  تحس�ي بغية  عملنا،  من  المرحلة  هذه  ي 
و�ن  . الواقع 

ح استخدام طريقة بسيطة  الواقع الذي يصعب علينا جزئيا، نق�ت

من  تعطي  ما  بقدر  بياناتنا  تجميع  عىل  استنادا  النتائج  الستقراء 

أهمية الحجم الذي يمنحها قيمة.

ة 2017-2013، نحتسب  االستقراء االأول.من قاعدتنا الموحدة للف�ت

المتطرفة   سالمية  االإ الهجمات  عدد  متوسط   ، ن سنوي�ي ن  متوسط�ي

سالمية  االإ الهجمات  بسبب   )21685( الوفيات  وعدد   )4177(

ي نخصصها بعد ذلك للسنوات 2018 و2019. 
المتطرفة، وال�ت

تعتمد  ي 
ال�ت السياسية  بالحقائق  تتعلق  بياناتنا  فإن  ذلك،  ومع 

 ، يتغ�ي قد  تعريف  خالل  من  التاريخي  السياق  عىل  ا  كب�ي اعتمادا 

ي االرتفاع الهائل الذي سجلته 
أحيانا بشكل مفاجئ. ويتجىل هذا �ن

و   2013 عام  منذ  سالمية  االإ الدولة  تنظيم  ي 
�ن السلطة  مستويات 

إن   .2017 عام  ي 
�ن المزعوم  سقوطه  ح�ت  ي  رها�ب االإ نشاطه  تكثيف 

ة يدعو إىل استنتاج آخر عىل  إستقراءنا االأول استناداً إىل هذه الف�ت

سالمية «  االأقل. وهنا سنضع فرضية حقبة »ما بعد تنظيم الدولة االإ

سالمي المتطرف. للعنف االإ

 ،2001-2017 ة  للف�ت بياناتنا  قاعدة  عىل  إعتماداً   . ي
الثا�ن االستقراء 

سالمية  االإ الهجمات  عدد  متوسط   ، ن سنوي�ي ن  متوسط�ي نحتسب 

سالمية  المتطرفة )1715( وعدد الوفيات )8624( بسبب الهجمات االإ

ي نخصصها بعد ذلك إىل عامي 2018 و2019.
المتطرفة، وال�ت
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الوضوح  طابع  ي 
تع�ن أن  الممكن  من  سالمي  االإ رهاب  االإ عولمة  إن 

العالمي الذي تضفيه التكنولوجيا الرقمية عىل هجماتها، ولكنها قد 

العالم  مناطق  كل  تقريباً  تعرضت  فقد  جغرافياً:  واقعاً  أيضاً  ي 
تع�ن

جزء  من  ذلك  عن  الناجمة  ار  االأرصن تتفاوت  الحال،  بطبيعة  بة  ل�ن

المبلغ عنها منذ عام  الهجمات  ن عدد  العالم. ومن ب�ي إىل آخر من 

أو 31.963  المائة،  ي 
�ن  94.7( تقريبا  الهجمات  1979، وقعت جميع 

ق االأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وأفريقيا  ي بلدان ال�ش
هجمة( �ن

البالغ عددها 096 167  الوفيات  ن  ب�ي ى. ومن  الك�ب الصحراء  جنوب 

المائة، أو 723 159 حالة  ي 
ة )95.6 �ن نسبة كب�ي حالة، سجلت أيضاً 

راً، ومع  أقل ت�ن الغرب  أن  الثالث. ال شك  المناطق  ي هذه 
وفاة( �ن

ًا، مع  ذلك، واجهت أوروبا والواليات المتحدة تهديًدا متناًما ومتغي�ي

ي الواليات المتحدة عام 
هجمات دموية بشكل خاص، كما حدث �ن

2001، وأسبانيا عام 2004، والمملكة المتحدة عام 2005، وفرنسا 

ي 
عام 2015 وعام 2016. خلفت هذه الهجمات كث�ي من المآسي ال�ت

ي الذاكرة الجماعية.
ال تزال مطبوعة �ن

سالمي  رهاب الإ IV. أقال�ي الإ
املتطرف )1979-2019(:

4853 الهجمات

 عدد الوفيات28198 الوفيات
 عدد الهجمات

البيانات الخاصة باالأعوام 1993 و 2018 و 2019 
. ي هذا المنح�ف

يستوجب تدعيمها، فهي إذاً غ�ي مضّمنة �ف

ف يظهران  ح منحني�ي ي الصفحة السابقة )ص 41(، نق�ت
�ف

ف 2018 و2019 إنطالقاً من استقراء. العام�ي

1979-2000 
2190 الهجمات

6818 الوفيات

2001-2012 
8264 الهجمات

38186 الوفيات

2013-2019 
23315 الهجمات

122092 الوفيات

العامل

عدد الهجمات عدد الوفيات
33,769 ]التقدير المعتمد؛ 167,096 ]التقدير المعتمد؛

37,156 ]تقدير ممكن؛ 175,084 ]تقدير ممكن؛
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9,2 %
6,7 %

26,7 %

44,7 %

عدد الهجماتالمستهدفون الرئيسيون

9634 المدنيون

8274 الجيش

طة 6187 ال�ش

2695 الحكومة

كات 1565 ال�ش

874 المؤسسات الدينية

867 دون وصف

رهابية والميليشيات 849الجماعات الإ

657 المؤسسات التعليمية

550 النقل

398 الدبلوماسية

عالم 296الصحفيون ووسائل الإ

31,5 %

23,8 %
13,3 %

8,8 %

6,2 %

1,8 %

 0,8 %
0,5 %

13,3 %

نوع الهجمات

االنفجارات 
)15081(

الهجمات 
باالأسلحة 

البيضاء )018 9(

أخذ/اختطاف 
 الرهائن
)3107(

 اغتياالت 
)2258(

ي العالم
رهابية فتكاً �ف  أشد الجماعات الإ

ن عامي 1979 و2019 ي جميع أنحاء العالم ب�ي
النسبة المئوية من عدد ضحايا الهجمات �ن

سالمية:  619 52 قتيالً  تنظيم الدولة الإ

 طالبان:  39733 قتيالً

 بوكو حرام: 22887 قتيالً

 القاعدة: 14680 قتيالً

 حركة الشباب:  10392 قتيالً

 جبهة الن�ة: 2978 قتيالً

 حزب الله: 1335 قتيالً

 حماس: 881 قتيالً

 آخرون: 22 191 قتيالً

رهابية الُسّنية سالمية المتطرفة تبنتها المنظمات الإ رهابية الإ  %89.4 من الأعمال الإ
توجيه  تمكنا من  االأحيان،  كث�ي من  ي 

سالمية. و�ن االإ الهجمات  ي 
�ن والشيعية  الُسّنية  المنظمات  كل من  ما هي حصة  السؤال حول  يطرح 

ي تحدد مسؤولية كل منظمة عن هجوم ما. إن التعرف عىل الطرف المسؤول أصبح أك�ش سهولة، وذلك الأن 
المسؤولية  وفق المعلومات ال�ت

ي العالم خالل 
ي ارتكبت 10 هجمات عىل االأقل �ن

رهابية ال�ت المجموعة معروفة عىل نحو أفضل،أي أنها قاتلة. إذا نظرنا إىل الجماعات االإ

ي يمكن أن 
سالمية تقريبا )%93.8(. ولكن مراقبة هذه الجماعات، ال�ت ة من 1979 إىل 2019، فإننا نرى أنها مسؤولة عن كل الهجمات االإ الف�ت

ة المعروضة، و نحو  رهابية عىل مدى الف�ت رهابية الُسّنية مسؤولة عن %89.4 من كل االأعمال االإ ن أن المنظمات االإ ننسبها بشكل عام، تب�ي

ي من الجماعات الشيعية. أما النسبة المتبقية وهي %8.9 فهي نتيجة لقيام منظمة ما بارتكاب 10 هجمات عىل االأقل ولكن لم يتم 
%2 تأ�ت

قرار بأن أك�ش  أك�ش من نصف )%55,4(  الهجمات  ا، من المهم االإ ي قاعدة بياناتنا بسبب نقص المعلومات الواضحة. وأخ�ي
إدخال انتمائها �ن

يديولوجية السلفية الجهادية. سالمية المتطرفة هي من فعل منظمات ُسّنية تزعم أنها من االإ االإ
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ق الأوسط  ال�ش
وشمال أفريقيا

العالم

4,9

اليمن العراق سوريا

6,6
10,8

4,0
5,540,1 % 44,3 %

يقيا ل أفر وسط و�ش
ئ
ق ال ال�ش

عدد الهجمات

سالمي المتطرف رهاب الإ الإ
ي المنطقة مقارنًة بالعالم

 �ف

عدد الوفيات

ي كل هجوم
متوسط عدد الوفيات �ف

13,527 ]التقدير المعتمد؛ 73,784 ]التقدير المعتمد؛

15,797 ]تقدير ممكن؛ 79,117 ]تقدير ممكن؛

الهجمات الوفيات

 عدد الوفيات
 عدد الهجمات

البيانات الخاصة باالأعوام 1993 و 
2018 و 2019 يجب التيقن منها، 

. ي هذا المنح�ف
فهي إذاً غ�ي مضّمنة �ف

2182
هجمة

13866 قتيالً

رهابية فتكا: أك�ش الجماعات الإ
سالمية: مسؤول عن %64.8 من الوفيات الناجمة عن هجمات إسالمية  تنظيم الدولة الإ

ي المنطقة )7473 هجوما و 47939 قتيال(
متطرفة �ن

ي المنطقة 
 القاعدة: مسؤولة عن %13.6 من الوفيات الناجمة عن هجمات إسالمية متطرفة �ن

)1946 هجوما و 1026 قتيال(
ي 

جبهة الن�ة: مسؤولة عن %4 من الوفيات الناجمة عن هجمات إسالمية متطرفة �ن
المنطقة )277 هجوما و 2978 قتيال(

ي المنطقة 
سالمية المتطرفة �ن  آخرون: مسؤولون عن %17.6 من الوفيات جراء الهجمات االإ

)3831 هجوما و 13041 قتيال(
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ي العامل
ف

سالمية املتطرفة � اهلجمات الإ

90,4 %
des attentats commis par 

al-Qaida et l’État islamique se 
sont déroulés au Moyen-Orient 

et en Afrique du Nord.

9,0 % 7,1 %

17,4 %

57,3 %

عدد الهجمات )1979-2019(

ن 501 و1000      أك�ش من 1000 ن 101 و500      ب�ي ن 51 و100      ب�ي ن 11 و50      ب�ي ن 1 و10      ب�ي  ب�ي

المستهدفون الرئيسيوننوع الهجوم

%32.9 مدنيون
4457 هجوماً

%26.2 عسكريون
3540 هجوماً

14. %6 من السياسة
1975 هجوماً

%5.1 من الحكومة
695 هجوماً االنفجارات )7755( أسلحة بيضاء 

)2348(
أخذ/اختطاف 
الرهائن )1219(

اغتياالت )962(

الرصاعات املستمرة
• الحرب االأهلية اليمنية منذ يوليو/تموز 2014

• الحرب االأهلية الليبية الثانية منذ مايو/أيار 2014

اير/شباط 2011 ي م� منذ ف�ب
• انتفاضة سيناء �ن

• الحرب االأهلية السورية منذ مارس/آذار 2011

ي 2003
• حرب الساحل منذ يناير/كانون الثا�ن

المغرب

الجزائر

البحرين

الضفة الغربية وقطاع غزة

مارات  الإ
العربية 
المتحدة 

الأردن

إيران

اليمن

قطر

السعودية 
العربية

إرسائيل
لبنان

م�

الكويت

ليبيا

تونسسوريا

تركيا

العراق

وقعت 90.4%  
من هجمات تنظيم القاعدة  
ي 

سالمية �ف وتنظيم الدولة الإ
ق الأوسط وشمال أفريقيا. ال�ش
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سالمية املتطرفة � اهلجمات الإ
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4,9 4,3 4,7
3,2

4,3
34,5 % 30,0 %

جنوب آسيا

عدد الهجمات

سالمي المتطرف رهاب الإ الإ
ي المنطقة مقارنًة بالعالم

 �ف

عدد الوفيات

ي كل هجوم
متوسط عدد الوفيات �ف

11,661 ]التقدير المعتمد؛ 50,063 ]التقدير المعتمد؛

12,291 ]تقدير ممكن؛ 51,780 ]تقدير ممكن؛

الهجمات الوفيات

 عدد الوفيات
 عدد الهجمات

البيانات الخاصة باالأعوام 1993 و 
2018 و 2019 يجب التيقن منها، 

. ي هذا المنح�ف
فهي إذاً غ�ي مضّمنة �ف

1301
هجمة

6510 قتيالً

رهابية فتكا: أك�ش الجماعات الإ
ي المنطقة 

طالبان: مسؤولة عن %65.7 من الوفيات الناجمة عن هجمات إسالمية متطرفة �ن
)787 هجوماً و 2912 قتيالً (

سالمية المتطرفة  طالبان باكستان: مسؤولة عن %12.1 من الوفيات الناجمة عن الهجمات االإ
ي المنطقة )1351 هجوماً و 6042  قتيالً (

�ن
سالمية: مسؤول عن %7.5 من الوفيات الناجمة عن هجمات إسالمية  تنظيم الدولة الإ

ي المنطقة )522 هجوما و 3737 قتيالً (
متطرفة �ن

ي 
سالمية المتطرفة �ن أطراف أخرى: مسؤولة عن %14.7 من الوفيات الناجمة عن الهجمات االإ

المنطقة )هجوماً و 7372 قتيالً (

العالمجنوب آسيا الهند أفغانستان باكستان
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ف

سالمية املتطرفة � اهلجمات الإ

9,1 % 6,9 %

31,2 %
40,5 %

الرصاعات املستمرة
ي 2015

• حرب أفغانستان منذ يناير/كانون الثا�ن

• انتفاضة جامو وكشم�ي منذ يوليو 1989

ي شمال غرب باكستان منذ مارس 2004 
• ال�اع المسلح �ن

%98.3 من 
كز  ي المنطقة ت�ت

الهجمات �ف
ي ثالث دول هي أفغانستان 

�ف
وباكستان والهند.

عدد الهجمات )1979-2019(

ن 501 و1000      أك�ش من 1000 ن 101 و500      ب�ي ن 51 و100      ب�ي ن 11 و50      ب�ي ن 1 و10      ب�ي  ب�ي

نيبال

أفغانستان

باكستان

رسيلنكا

الهندبنغالديش

المستهدفون الرئيسيوننوع الهجوم

 %29.4 سياسة
3432 هجوماً

%21.7 مدنيون
2528 هجوماً

%20.2 عسكريون
2353 هجوماً

%10.7  الحكومة
1246 هجوماً  االنفجارات

)4728( 
أسلحة بيضاء 

)3644(
أخذ/اختطاف 
الرهائن )1061(

اغتياالت )808(
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سالمية املتطرفة � اهلجمات الإ
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8,2

3,73,0

5,34,920,1 % 21,4 %

عدد الهجمات عدد الوفيات
6,775 ]التقدير المعتمد؛ 35,676 ]التقدير المعتمد؛

6,873 ]تقدير ممكن؛ 35,906 ]تقدير ممكن؛

سالمي المتطرف رهاب الإ الإ
ي المنطقة مقارنًة بالعالم

 �ف
ي كل هجوم

متوسط عدد الوفيات �ف

الهجمات الوفيات

جنوب  أفريقيا 
ى الصحراء الك�ب

العالم الصومال ماىلي يا نيج�ي

 عدد الوفيات
 عدد الهجمات

البيانات الخاصة باالأعوام 1993 و 
2018 و 2019 يجب التيقن منها، 

. ي هذا المنح�ف
فهي إذاً غ�ي مضّمنة �ف

8960 قتيالً

1395 هجمة

رهابية فتكا: أك�ش الجماعات الإ
ي 

بوكو حرام: مسؤولة عن %62,5 من الوفيات الناجمة عن هجمات اسالمية متطرفة �ن
المنطقة )2649 هجوماً، 22287 قتيالً(

ي 
حركة الشباب: مسؤولة عن %29,1 من الوفيات الناجمة عن هجمات إسالمية متطرفة �ن

المنطقة )386 3 هجوماً، و10386 قتيالً(
ي المنطقة 

القاعدة: مسؤولة عن %2.7 من الوفيات الناجمة عن هجمات إسالمية متطرفة �ن
)186 هجوماً، 975 قتيالً(

ي المنطقة 
آخرون: مسؤولون عن %5.7 من الوفيات الناجمة عن هجمات إسالمية متطرفة �ن

)454 هجوماً، 2028 قتيالً(

ى يقيا جنوب الصحراء الك�ج أفر
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سالمية املتطرفة � اهلجمات الإ

8,6 % 6,3 %

36,2 %37,1 %

المستهدفون الرئيسيوننوع الهجوم

%32 مدنيون
2171 هجوم

s%31.1% عسكريون
2110 هجوم

%9.7 من الحكومة
660 هجمة

 %8.5 سياسيون 
574 هجمة إرهابية  االنفجارات

)2453( 
أخذ/اختطاف 
الرهائن )586(

 اغتياالت
)428( 

أسلحة بيضاء  
)2513(

تشاد

إثيوبيا

النيجر

بوروندي

السودان

ون الكام�ي

جنوب 
السودان

أوغندا

يا كوت ديفوارنيج�ي

انيا ف ت�ف

كينيا

بوركينا فاسو

زمبابوي

جنوب 
أفريقيا

الصومال

موزمبيق

ماىلي

جمهورية 
الكونغو 

الديمقراطية

عدد الهجمات )1979-2019(

ن 501 و1000      أك�ش من 1000 ن 101 و500      ب�ي ن 51 و100      ب�ي ن 11 و50      ب�ي ن 1 و10      ب�ي  ب�ي

الرصاعات املستمرة
ي 2003

• حرب الساحل منذ يناير/كانون الثا�ن

ي 2012
• حرب ماىلي منذ يناير/كانون الثا�ن

ي دلتا النيجر منذ عام 2004
• االأزمة �ن

• انتفاضة بوكو حرام منذ يوليو/تموز 2009 

ي نحو
ي المتوسط، تو�ف

�ف

 8,5 
ي كل هجوم شنته بوكو 

شخص �ف
ي المنطقة.

حرام �ف
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0,7 % 0,9 %

6,4

4,64,5

11,4

4,9

عدد الهجمات عدد الوفيات
243 ]التقدير المعتمد؛ 1,567 ]التقدير المعتمد؛

295 ]تقدير ممكن؛ 1,619 ]تقدير ممكن؛

أورو�ج و روسيا

سالمي المتطرف رهاب الإ الإ
ي المنطقة مقارنًة بالعالم

 �ف
ي كل هجوم

متوسط عدد الوفيات �ف

الهجمات الوفيات

العالمأوروبا وروسيا فرنسا المملكة 
المتحدة

روسيا

 عدد الوفيات
 عدد الهجمات

البيانات الخاصة باالأعوام 1993 و 
2018 و 2019 يجب التيقن منها، 

. ي هذا المنح�ف
فهي إذاً غ�ي مضّمنة �ف

651 قتيالً

14 هجمة

رهابية فتكا: أك�ش الجماعات الإ
ي 

سالمية المتطرفة �ن القاعدة: مسؤولة عن %23.8 من الوفيات الناجمة عن الهجمات االإ
المنطقة )25 هجوما و 373 قتيال(

سالمية  سالمية: مسؤول عن %20.2 من الوفيات الناجمة عن الهجمات االإ تنظيم الدولة الإ
ي المنطقة )69 هجوما و316 قتيال(

المتطرفة �ن
ي 

سالمية المتطرفة �ن حزب الله: مسؤولة عن %3.5 من الوفيات الناجمة عن الهجمات االإ
المنطقة )20 هجوما و 55 قتيال(

ي 
سالمية المتطرفة �ن أطراف أخرى: مسؤولة عن %52.5 من الوفيات الناجمة عن الهجمات االإ

المنطقة )129 هجوما و 823 قتيال(
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ف

سالمية املتطرفة � اهلجمات الإ

9,5 %
1,6 %

39,1 %42,0 %

الرصاعات املستمرة
ن منذ إبريل/نيسان 2009 ي سيستات�ي

• حرب العصابات �ن

• حرب الدونباس منذ مارس 2014 
مقتل

 51.6% 
ي هجمات 

من الأشخاص �ف
ي أوروبا و روسيا.

إسالمية �ف

فرنسا

السويد

ألمانيا

هولندا
ويج ال�ف

روسيا

النمسا

الدانمرك

اليونان

فنلندا

كرواتيا

البوسنة 
والهرسك

ص ق�ب

بلغاريا

بلجيكا

المملكة 
المتحدة

إيطاليا
إسبانيا

سوي�ا

المستهدفون الرئيسيوننوع الهجوم

عدد الهجمات )1979-2019(

ن 501 و1000      أك�ش من 1000 ن 101 و500      ب�ي ن 51 و100      ب�ي ن 11 و50      ب�ي ن 1 و10      ب�ي  ب�ي

 %23.5 سياسيون
57 هجمة

%18.1 مدنيون
44 هجوم

كات %11.1 رسش
27 هجوم

%9.1 من الحكومة
22 هجوما   االنفجارات

)95( 
أخذ/اختطاف 

الرهائن )4(
 اغتياالت

)23(
أسلحة بيضاء 

)102(
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سالمية املتطرفة � اهلجمات الإ
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0,5 % 0,5 %

4,5 4,6

14,5

4,54,9

عدد الهجمات عدد الوفيات
167 ]التقدير المعتمد؛ 756 ]التقدير المعتمد؛

190 ]تقدير ممكن؛ 762 ]تقدير ممكن؛

سالمي المتطرف رهاب الإ الإ
ي المنطقة مقارنًة بالعالم

 �ف
ي كل هجوم

متوسط عدد الوفيات �ف

الهجمات الوفيات

التحاد 
ي الأورو�ب

العالم فرنسا المملكة 
المتحدة

إسبانيا

 عدد الوفيات
 عدد الهجمات

191 قتيالً

7 هجمة

ي ورو�ج
ئ
اد ال

ت
ال�

رهابية فتكا: أك�ش الجماعات الإ
ي  ي االتحاد االأورو�ب

القاعدة: مسؤولة عن %34.7 من الوفيات جراء هجمات إسالمية متطرفة �ن
)21 هجوما و262 قتيال(

سالمية: مسؤول عن %33.5 من الوفيات الناجمة عن هجمات إسالمية  تنظيم الدولة الإ
ي )35 هجوما و253 قتيال( ي االتحاد االأورو�ب

متطرفة �ن
ي االتحاد 

حزب الله: مسؤول عن %7.3 من الوفيات الناجمة عن هجمات إسالمية متطرفة �ن
ي )20 هجوما و55 قتيال( االأورو�ب

ي االتحاد 
آخرون: مسؤولون عن %24.6 من الوفيات الناجمة عن هجمات إسالمية متطرفة �ن

ي )91  هجوم و186 قتيال( االأورو�ب
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سالمية املتطرفة � اهلجمات الإ

9,6 %
2,4 %

38,9 %41,9 %

المستهدفون الرئيسيوننوع الهجوم

%24 مدنيون 
40 هجوماً

 %14.4 سياسيون
24 هجوماً

كات %14.4 رسش
24 هجوماً

%7.2  الحكومة
12 هجوماً  أسلحة بيضاء

)70( 
ات  تفج�ي
)65(  

 اغتياالت
)16( 

أخذ/اختطاف 
الرهائن )4(

المملكة 
المتحدة ألمانيا

اليونان
ص ق�ب

فرنسا
بلجيكا

إيطاليا
إسبانيا

السويد

فنلندا

هولندا

الدانمرك

النمسا
كرواتيا

بلغاريا

عدد الهجمات )1979-2019(

ن 501 و1000      أك�ش من 1000 ن 101 و500      ب�ي ن 51 و100      ب�ي ن 11 و50      ب�ي ن 1 و10      ب�ي  ب�ي

%54.3 من 
ي شنها تنظيم 

الهجمات ال�ت
ي التحاد 

سالمية �ف الدولة الإ
ي فرنسا.

ي وقعت �ف الأورو�ب

وقعت 52.1% 
سالمية  من الهجمات الإ

ي  ي التحاد الأورو�ب
المتطرفة �ف

ف عامي 2013 و2019 ب�ي

معدل 7.2 حالة وفاة 
ي  تسجل اثر كل هجوم إرها�ب

سالمية  يشنه تنظيم الدولة الإ
ي  ي التحاد الأورو�ب

�ف
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سالمية املتطرفة � اهلجمات الإ

ً
را ك�ش ترصف

ئ
 V. البلدان ال

:)1979-2019(

ي العالم )1979-2019(
سالمي �ف رهاب الإ البلدان الـ 81 المتأثرة بالإ

 عددالدولة
الهجمات

 عدد
الوفيات

 متوسط عدد الوفيات
ي كل هجوم

�ن
8460367254.3 أفغانستان

6265415446.6 العراق
3.0 31349334 الصومال

يا 8.2 226018525 نيج�ي
4.7 218410233  باكستان
3.5 4800 1390 الجزائر
10.8 134014410 سوريا
118547024,0 اليمن ن 103718031.7 الفلب�ي
97729723 م�
3.2 2616 816 الهند
69914722.1 ليبيا
50611032.2 لبنان
44213103.0 كينيا

4147761.9 إ�ائيل
4581.4  320 الضفة الغربية و قطاع غزة

31611803.7 ماىلي
ون 2722,3068.5 الكام�ي

1470.6 264 تايالند
1922581.3 بنغالديش
1344023.0 إندونيسيا

11,7 1221432النيجر
5.0 116584 تركيا
3543.1 113 إيران

5.4 446 82 بوركينا فاسو
7180911.4روسيا
4.5 71317 فرنسا
4.0 266 67 تونس

4,9 319 65 المملكة العربية السعودية
4.5 52235 موزمبيق

48311464,9 الواليات المتحدة
4346510.8 تشاد

يا ن 0.4 9 24 مال�ي
221014,6 المملكة المتحدة

5.3 101 19 االردن
2.3 1944 الكويت
23214.5 16 إسبانيا
1.2 1518 ألمانيا

0.4 6 15 البحرين
5.1 71 14 المغرب

 عددالدولة
الهجمات

 عدد
الوفيات

 متوسط عدد الوفيات
ي كل هجوم

�ن
13503.8بلجيكا

3.6 43 12 موريتانيا
4.4 48 11 طاجيكستان

12.0 10120 اثيوبيا
اليا 1.1 10 9 أس�ت

823028 �يالنكا
نانيا 2.4 19 8 ت�ن
0.6 5 8 كندا

ص 10.1 8 ق�ب ن 610717.8 الص�ي
4.8 29 6 بورما

15.2 76 5 أوغندا
5.2 26 5 السودان

2.0 10 5 أوزبكستان
0.8 4 5 الدنمارك

4.5 18 4  جمهورية الكونغو الديمقراطية
نستان غ�ي 0.5 2 4 ق�ي

20.5 4 إيطاليا ن 11538.3 3 االأرجنت�ي
51.7 3 السويد
320.7 النمسا

ويج -0 3 ال�ن
5.5 211 اليونان
31.5 2 هولندا

221.0 جنوب أفريقيا
28442.0 جنوب السودان

0.5 1 2 كازاخستان
مارات العربية المتحدة -20االإ

26.0 26 1 بوروندي
12222.0 كوت ديفوار

77.0 1 بلغاريا
ي
155.0 جيبو�ت

33.0 1 تركمنستان
2.0 2 1 قطر

2.0 12 فنلندا
122.0 زمبابوي

111.0  البوسنة والهرسك
111.0 جورجيا

111.0 نيبال
11.0 1 سوي�ا
111.0 كرواتيا

ة المدروسة هنا، تأثرت 81 دولة بهجوم إسالمي  عىل مدى هذه الف�ت

ن هذه الدول هناك 19 دولة أوروبية  متطرف واحد عىل االأقل. ومن ب�ي

 . ي االأورو�ب االتحاد  ي 
�ن عضو  دولة   15 منها  روسيا(،  باحتساب   20(

نالحظ  كما  ديمقراطي.  نظام  لها  دول  هذه  من   23 االإجمال،  ي 
و�ن

السنوات  ي 
�ن المتطرفة  سالمية  االإ بالهجمات  تأثراً  االأك�ش  البلدان  أن 

أفغانستان،  حرب:  ات  ف�ت شهدت  ي 
ال�ت تلك  هي  الماضية  ن  االأربع�ي

شارة إىل أن  العراق، لبنان، ليبيا، تركيا، الصومال، سوريا... . تجدر االإ

سالمي المتطرفة هي بلدان  معظم البلدان الـ 81 المتأثرة بالعنف االإ

ة. فق�ي

سالمية  شارة إىل أن الغالبية المطلقة للهجمات االإ ا، البد من االإ وأخ�ي

ي بلدان مسلمة. ونتيجة لهذا فإن أغلب 
المتطرفة )%89.2( ارتكبت �ن

سالمية المتطرفة )%91,2( تسجل  الوفيات الناجمة عن الهجمات االإ

الواقع  االأرقام ال تعكس بوضوح  المسلمة. وهذه  البلدان  ي 
�ن أيضاً 

ي 
ال�ت المتطرفة  سالمية  االإ الهجمات  االعتبار  ن  بع�ي تأخذ  ال  الأنها 

كز فيها السكان  ي ي�ت
ي البلدان ذات االأغلبية غ�ي المسلمة ال�ت

تُرتكب �ن

ي حصدت 
ال�ت االأرواح  أغلب  فإن  لذا  االأقاليم.  ي بعض 

�ن المسلمون 

. ن هي أرواح المسلم�ي
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4,3 4,34,9

عدد الهجمات عدد الوفيات
167 ]التقدير المعتمد؛ 756 ]التقدير المعتمد؛

190 ]تقدير ممكن؛ 762 ]تقدير ممكن؛

أفغانستان

 عدد الوفيات
 عدد الهجمات

حرب أفغانستان
)كانون االأول/ديسم�ب 

اير 1989( 1979 شباط/ف�ب

حرب أفغانستان
اير 1989 -  (شباط/ف�ب
نيسان/أبريل 1992)

حرب أفغانستان
(نيسان/أبريل 1992 - 
أيلول/سبتم�ب 1996)

حرب أفغانستان
)أيلول/سبتم�ب 1996 إىل 

)2001

حرب أفغانستان
ين االأول/ )منذ ت�ش

أكتوبر 2001(

البيانات الخاصة باالأعوام 1993 و 
2018 و 2019 يجب التيقن منها، 

. ي هذا المنح�ف
فهي إذاً غ�ي مضّمنة �ف

5630 قتيالً

1030 هجمة

المستهدفون الرئيسيون نوع الهجمات
طة  %32.8 رسش

2776 هجوماً
%20.5 مدنييون

1736 هجوماً
%20.1 عسكريون

1704 هجوماً
%11.7 من الحكومة

994 هجوماً

3310 انفجارات )39.1%(

2,542 عملية مسلحة )30.0%(

806 رهائن/اختطاف )9.5%(

556 إغتيال )6.6%(

1,246 أخرى )14,7%(

ي أفغانستان 
ي هجمات إسالمية متطرفة �ن

%78 من مجموع القتىل �ن
ن عام 2012 وعام 2019. قتلو ب�ي

ي جنوب آسيا 
سالمية المتطرفة �ن رهابية االإ %72.5 من الهجمات االإ

ي أفغانستان.
وقعت �ن

 %22 من االأشخاص الذين لقوا حتفهم جراء هجمات إسالمية متطرفة 
ي أفغانستان.

ي مختلف أنحاء العالم هم �ن
�ن

طالبان

مسؤولة عن %89.4 من 

الوفيات الناجمة عن هجمات 

ي أفغانستان
إسالمية متطرفة �ن

را المقاطعات الأك�ش ت�ف

ي المقاطعةالمقاطعة
عدد الهجمات �ن

832هلمند
668قندهار

596نان غار هر

ي
563غز�ن

498كابول

رهابية الأك�ش فتكا الجماعة الإ متوسط عدد الوفيات لكل هجوم

العالم جنوب آسيا 32833 قتيالًأفغانستان
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6,65,54,9

عدد الهجمات عدد الوفيات
6,265 ]التقدير المعتمد؛ 41,544 ]التقدير المعتمد؛

6,326 ]تقدير ممكن؛ 41,924 ]تقدير ممكن؛

العراق

 عدد الوفيات
 عدد الهجمات

حرب إيران العراق
)أيلول/سبتم�ب 1980 إىل 

آب/أغسطس 1988(

حرب الخليج
)آب/أغسطس 1990 - 

اير 1991( شباط/ف�ب

حرب الخليج الثانية
)مارس 2003 - ديسم�ب 

)2011

الحرب االأهلية الثانية
)يناير 2014 - ديسم�ب 

)2017

البيانات الخاصة باالأعوام 1993 و 
2018 و 2019 يجب التيقن منها، 

. ي هذا المنح�ف
فهي إذاً غ�ي مضّمنة �ف

9577 قتيالً

1212 هجمة

المستهدفون الرئيسيون نوع الهجمات
%40.7 مدنييون

2550هجوماً
%20.1 عسكريون

1474 هجوماً
طة  %13.7  رسش

859 هجوماً
4.4 % من الحكومة

277 هجوماً

4219 انفجارات )67.3%(

629 عملية مسلحة )10.0%(

553 رهائن/اختطاف )8.8%(

171 إغتيال )2.7%(

693 أخرى )11.1%(

سالمية  ي العالم من الهجمات االإ
را �ن بغداد هي المدينة  االأك�ش ت�ن

المتطرفة  1048 هجوماً و7231 قتيال.

ي العالم باستخدام السيارات وقعت 
سالمية �ن %44.2 من الهجمات االإ

ي العراق.
�ن

ق  ي ال�ش
سالمية المتطرفة �ن لقي %56.2 من مجمل قتىل الهجمات االإ

ي العراق.
االأوسط وشمال أفريقيا م�عهم �ن

سالمية تنظيم الدولة الإ

مسؤول عن %82.2 من 

الوفيات الناجمة عن الهجمات 

ي العراق
سالمية المتطرفة �ن االإ

را المقاطعات الأك�ش ت�ف

ي المقاطعةالمقاطعة
عدد الهجمات �ن

1225نينوى
1125االنبار

1121صالح الدين
1048بغداد
684دياىل

رهابية الأك�ش فتكا الجماعة الإ متوسط عدد الوفيات لكل هجوم

العالم ق االأوسط  ال�ش
وشمال إفريقيا

34158 قتيالًالعراق
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عدد الهجمات عدد الوفيات
3,134 ]التقدير المعتمد؛ 9,334 ]التقدير المعتمد؛

3,143 ]تقدير ممكن؛ 9,382 ]تقدير ممكن؛

الصومال

 عدد الوفيات
 عدد الهجمات

الحرب االأهلية الصومالية
)منذ عام 1991(

البيانات الخاصة باالأعوام 1993 و 
2018 و 2019 يجب التيقن منها، 

. ي هذا المنح�ف
فهي إذاً غ�ي مضّمنة �ف

1808 قتيالً

506 هجمة

المستهدفون الرئيسيون نوع الهجمات
%46.2 عسكريون

1448هجوماً
%20 مدنييون

627هجوماً
15.1 % من الحكومة

473 هجوماً

1164 انفجارات )37.1%(

928 عملية مسلحة )29.6%(

327 إغتيال )10.4%(

283 رهائن/اختطاف )9%(

432 أخرى )13.8%(

ي مقديشو 
ي الصومال �ن

سالمية المتطرفة �ن وقعت %34 من الهجمات االإ
عاصمة البالد )1064(.

ي 
سالمي االأك�ش فتكاً �ن رهاب االإ  2017 هو العام الذي كان فيه االإ

الصومال )506 هجوماً، 1808 قتيالً(.

ي بلدان جنوب 
ي هجوم إسالمي متطرف �ن

%26.2 من الذين قتلوا �ن
ي الصومال.

ي أفريقيا قتلوا �ن
ى �ن الصحراء الك�ب

حركة الشباب

مسؤولة عن %97.2 من 

الوفيات الناجمة عن هجمات 

ي الصومال
إسالمية متطرفة �ن

را المقاطعات الأك�ش ت�ف

ي المقاطعةالمقاطعة
عدد الهجمات �ن

1092بنادر
612شبيىلي السفىل
279جوبا السفىل

265باي
229جدو

رهابية الأك�ش فتكا الجماعة الإ متوسط عدد الوفيات لكل هجوم

العالم إفريقيا جنوب 
الصحراء

9073 قتيالًالصومال
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عدد الهجمات عدد الوفيات
2,260 ]التقدير المعتمد؛ 18,525 ]التقدير المعتمد؛

2,272 ]تقدير ممكن؛ 18,569 ]تقدير ممكن؛

�ي نيج�ي

 عدد الوفيات
 عدد الهجمات

أزمة دلتا النيجر )منذ عام 2004(

انتفاضة بوكو حرام )منذ يوليو/تموز 2009(

البيانات الخاصة باالأعوام 1993 و 
2018 و 2019 يجب التيقن منها، 

. ي هذا المنح�ف
فهي إذاً غ�ي مضّمنة �ف

6333 قتيالً

436 هجمة

المستهدفون الرئيسيون نوع الهجمات
%46.3 مدنييون

1047هجوماً
%14.1 عسكريون

319هجوماً
طة %10.4 رسش

234 هجوماً
%6.7 مؤسسات دينية

152 هجوماً

1051 عملية مسلحة )46.5%(

759 انفجارات )33.6%(

172 رهائن/اختطاف )7.6%(

63 إغتيال )2.8%(

215 أخرى )9.5%(

ي والية 
كز �ن يا ت�ت ي نيج�ي

سالمية المتطرفة �ن  %64.8 من الهجمات االإ
بورنو )1464 هجمة(.

ي كل تفج�ي لبوكو حرام.
تو�ن ما متوسطه 8,2 شخص �ن

ي بلدان جنوب 
ي هجمات إسالمية متطرفة �ن

 %51,9 من الذين قتلوا �ن
يا. ي نيج�ي

ي أفريقيا هم �ن
ى �ن الصحراء الك�ب

بوكو حرام

مسؤول عن %99.5 من 

الوفيات الناجمة عن هجمات 

يا ي نيج�ي
إسالمية متطرفة �ن

را المقاطعات الأك�ش ت�ف

ي المقاطعةالمقاطعة
عدد الهجمات �ن

1464بورنو
 240يوب

168آدماوة
106كانو

32بالتو

رهابية الأك�ش فتكا الجماعة الإ متوسط عدد الوفيات لكل هجوم

العالم إفريقيا جنوب 
الصحراء

يا 18441 قتيالًنيج�ي



59

Fondation pour l’innovation politique

ي العامل
ف

سالمية املتطرفة � اهلجمات الإ
19

79
19

80

19
91

20
02

20
13

19
81

19
92

20
03

20
14

19
82

20
04

20
15

19
83

19
94

20
05

20
16

19
84

19
95

20
06

20
17

19
85

19
96

20
07

19
86

19
97

20
08

19
87

19
98

20
09

19
88

19
99

20
10

19
89

20
00

20
11

19
90

20
01

20
12

4,74,9 4,3

عدد الهجمات عدد الوفيات
2,184 ]التقدير المعتمد؛ 10,233 ]التقدير المعتمد؛

2,289 ]تقدير ممكن؛ 10,609 ]تقدير ممكن؛

كستان �ج

 عدد الوفيات
 عدد الهجمات

 نزاعات كارجيل 
)من مايو إىل يوليو 1999(

ي شمال غرب باكستان
نزاع مسلح �ن

)منذ مارس 2004(

البيانات الخاصة باالأعوام 1993 و 
2018 و 2019 يجب التيقن منها، 

. ي هذا المنح�ف
فهي إذاً غ�ي مضّمنة �ف

1328 قتيالً

218 هجمة

المستهدفون الرئيسيون نوع الهجمات
%26.2 مدنييون

572هجوماً
%21.2 عسكريون

462 هجوماً
طة  %17.3  رسش

377 هجوماً
6.4 % من الحكومة

140 هجوماً

1002 انفجارات )45.9%(

674 عملية مسلحة )30.9%(

199 رهائن/اختطاف )9.1%(

188 إغتيال )8.6%(

121 أخرى )5.5%(

ات  ي  تفج�ي
ي باكستان تمثلت �ن

سالمية المتطرفة �ن %9 من الهجمات االإ
انتحارية.

ي جنوب آسيا هم 
ي هجمات إسالمية متطرفة �ن

%20.4 من الذين قتلوا �ن
ي باكستان.

�ن

حركة طالبان

مسؤولة عن %58.8 من 

الوفيات الناجمة عن هجمات 

ي باكستان
إسالمية متطرفة �ن

را المقاطعات الأك�ش ت�ف

ي المقاطعةالمقاطعة
عدد الهجمات �ن

588خي�ب بختونخوا
273السند

248بلوشستان
158البنجاب

قليم االتحادي إسالم أباد 29االإ

رهابية الأك�ش فتكا الجماعة الإ متوسط عدد الوفيات لكل هجوم

العالم جنوب آسيا 6014 قتيالًباكستان
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عدد الهجمات عدد الوفيات
1,390 ]التقدير المعتمد؛ 4,800 ]التقدير المعتمد؛

1,530 ]تقدير ممكن؛ 5,505 ]تقدير ممكن؛

زا�ئ الج

 عدد الوفيات
 عدد الهجمات

الحرب االأهلية الجزائرية
اير 2002(  )كانون االأول/ديسم�ب 1991 - شباط/ف�ب

حرب الساحل
 )منذ عام 2003(

البيانات الخاصة باالأعوام 1993 و 
2018 و 2019 يستوجب تدعيمها، 

. ي هذا المنح�ف
فهي إذاً غ�ي مضّمنة �ف

967 قتيالً

78 هجمة

المستهدفون الرئيسيون نوع الهجمات
%26.6 مدنييون

370هجوماً
طة %26  رسش
361 هجوماً

%18.4 عسكريون
256 هجوماً

6 % من الحكومة
83 هجوماً

545 انفجارات )39.2%(

463 عملية مسلحة )30.9%(

219  إغتيال )15.8%(

54 رهائن/اختطاف )3.9%(

104 أخرى  )7.8%(

را من الهجمات  تقع أربع من المقاطعات الخمس االأك�ش ت�ن
ي منطقة القبائل، وهي منطقة جبلية 

ي الجزائر �ن
سالمية المتطرفة �ن االإ

بربرية.

ق االأوسط وشمال  ي ال�ش
سالمية المتطرفة �ن %10.3 من الهجمات االإ

ي الجزائر.
أفريقيا وقعت �ن

ي الجزائر  وقعت خالل 
سالمية المتطرفة  �ن  %53.2 من الهجمات االإ

ن عامي 1991 و2002. الحرب االأهلية الجزائرية ب�ي

سالمية المسلحة    الجماعة الإ

مسؤولة عن %30.4 من 

الوفيات الناجمة عن الهجمات 

ي الجزائر
سالمية المتطرفة �ن االإ

را المقاطعات الأك�ش ت�ف

ي المقاطعةالمقاطعة
عدد الهجمات �ن

226الجزائر
213بومرداس
ي وزو ن 115ت�ي

80البويرة
75جيجل

رهابية الأك�ش فتكا الجماعة الإ متوسط عدد الوفيات لكل هجوم

العالم شمال إفريقيا و 
ق االأوسط ال�ش

1459 قتيالًالجزائر
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5,54,9

10,8

عدد الهجمات عدد الوفيات
1,340 ]التقدير المعتمد؛ 14,410 ]التقدير المعتمد؛

1,407 ]تقدير ممكن؛ 14,573 ]تقدير ممكن؛

سور�ي

 عدد الوفيات
 عدد الهجمات

الحرب االأهلية السورية منذ مارس/
آذار 2011

البيانات الخاصة باالأعوام 1993 و 
2018 و 2019 يجب التيقن منها، 

. ي هذا المنح�ف
فهي إذاً غ�ي مضّمنة �ف

3414 قتيالً

318 هجمة

المستهدفون الرئيسيون نوع الهجمات
%38.7 مدنييون

519هجوماً
%36.0 عسكريون

482 هجوماً
%6.6 مجموعات إرهابية و ميليشيات

 88 هجوماً 
%3.1 من الحكومة

42 هجوماً

787 انفجارات )58.7%(

191 رهائن/اختطاف )14.3%(

183 عملية مسلحة )13.7%(

67 إغتيال )5.0%(

112 أخرى )8.4%(

ي سوريا ترتكبها جبهة 
سالمية المتطرفة  �ن %18.4 من الهجمات االإ

الن�ة )247 هجوما و2926 قتيال(.

ق االأوسط وشمال  ي ال�ش
سالمية المتطرفة   �ن %9.9 من الهجمات االإ

ي سوريا.
كز �ن أفريقيا ت�ت

سالمية مسؤول عن %68,8 من إجماىلي الرهائن و    تنظيم الدولة االإ
ي سوريا .

االختطاف �ن

سالمية تنظيم الدولة الإ

مسؤول عن %61.9 من جملة 

الوفيات الناجمة عن هجمات 

ي سوريا
إسالمية متطرفة �ن

را المقاطعات الأك�ش ت�ف

ي المقاطعةالمقاطعة
عدد الهجمات �ن

410حلب
149دير الزور

134حمص
123ادلب

115دمشق

رهابية الأك�ش فتكا الجماعة الإ متوسط عدد الوفيات لكل هجوم

العالم شمال إفريقيا و 
ق االأوسط  ال�ش

8923 قتيالًسوريا
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عدد الهجمات عدد الوفيات
1,185 ]التقدير المعتمد؛ 4,702 ]التقدير المعتمد؛

2,152 ]تقدير ممكن؛ 7,754 ]تقدير ممكن؛

اليمن

 عدد الوفيات
 عدد الهجمات

ي جنوب اليمن
الحرب االأهلية �ن

/يناير 1986( ي
 )24-13 كانون الثا�ن

ي اليمن
الحرب االأهلية �ن

 )ماي ح�ت يوليو/تموز 1994(
الحرب االأهلية اليمنية

 )منذ مارس 2015(

البيانات الخاصة باالأعوام 1993 و 
2018 و 2019 يجب التيقن منها، 

. ي هذا المنح�ف
فهي إذاً غ�ي مضّمنة �ف

964 قتيالً

199 هجمة

المستهدفون الرئيسيون نوع الهجمات
%44.6 عسكريون

482 هجوماً 
13.3 % من الحكومة

158 هجوماً
طة %11.6  رسش

137 هجوماً
8.7 % مدنييون

103 هجوماً

475 انفجارات  )40.1%(

326 عملية مسلحة )27.5%(

 190 إغتيال )16.0%(

81 رهائن/اختطاف )6.8%(

113 أخرى )9.5%(

ي كل هجوم إسالمي متطرف.
ي اليمن يموت متوسط أربعة أشخاص �ف

�ن

ق االأوسط وشمال  ي ال�ش
سالمية المتطرفة �ن %8.8 من الهجمات االإ

ي اليمن.
أفريقيا وقعت �ن

ي اليمن 
سالمية المتطرفة  �ن %65 من الوفيات الناجمة عن الهجمات االإ

ن عامي 2012 و2019.   تسجل ب�ي

القاعدة

مسؤولة عن %78.7 من 

الوفيات الناجمة عن هجمات 

ي اليمن
إسالمية متطرفة �ن

را المقاطعات الأك�ش ت�ف

ي المقاطعةالمقاطعة
عدد الهجمات �ن

موت 244ح�ن
ن 237أب�ي

170عدن
130صنعاء

103شبوة

رهابية الأك�ش فتكا الجماعة الإ متوسط عدد الوفيات لكل هجوم

العالم شمال إفريقيا و 
ق االأوسط ال�ش

3701 قتيالًاليمن



63

Fondation pour l’innovation politique

ي العامل
ف

سالمية املتطرفة � اهلجمات الإ
19

79
19

80

19
91

20
02

20
13

19
81

19
92

20
03

20
14

19
82

20
04

20
15

19
83

19
94

20
05

20
16

19
84

19
95

20
06

20
17

19
85

19
96

20
07

19
86

19
97

20
08

19
87

19
98

20
09

19
88

19
99

20
10

19
89

20
00

20
11

19
90

20
01

20
12

1,71,64,9

عدد الهجمات عدد الوفيات
1,037 ]التقدير المعتمد؛ 1,803 ]التقدير المعتمد؛

1,117 ]تقدير ممكن؛ 2,053 ]تقدير ممكن؛

ف الفليب�ي

 عدد الوفيات
 عدد الهجمات

تمرد مورو
اير 2019(  )1969 إىل ف�ب

البيانات الخاصة باالأعوام 1993 و 
2018 و 2019 يجب التيقن منها، 

. ي هذا المنح�ف
فهي إذاً غ�ي مضّمنة �ف

244 قتيالً

96 هجمة

المستهدفون الرئيسيون نوع الهجمات
%30.4 مدنييون

315 هجوماً
%20.6 عسكريون

214 هجوماً 
كات %11.4  رسش

118 هجوماً
7.8 % من الحكومة

81 هجوماً

461 انفجارات )44.5%(

277 عملية مسلحة )26.7%(

208 رهائن/اختطاف )20.1%(

 25 إغتيال )2.4%(

66 أخرى )6,4%(

ن )96  ي الفليب�ي
سالمي المتطرف االأك�ش فتكاً �ن رهاب االإ سنة 2000: كان االإ

هجمة، 244 قتيال(.

ي 
ق آسيا �ن ي جنوب �ش

ي هجمات إسالمية متطرفة �ن
%75.4 من القتىل �ن

ن الفلب�ي

أبو سياف

مسؤول عن %47.1 من 

الوفيات الناجمة عن هجمات 

. ن ي الفلب�ي
إسالمية متطرفة �ن

را المقاطعات الأك�ش ت�ف

ي المقاطعةالمقاطعة
عدد الهجمات �ن

222باسيالن
211سولو

150كوتاباتو
111ماغويندوناو
64النودل صور

رهابية الأك�ش فتكا الجماعة الإ متوسط عدد الوفيات لكل هجوم

العالم ق  جنوب �ش
آسيا

ن 849 قتيالًالفلب�ي
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عدد الهجمات عدد الوفيات
977 ]التقدير المعتمد؛ 2,972 ]التقدير المعتمد؛

1,145 ]تقدير ممكن؛ 3,130 ]تقدير ممكن؛

مرص

 عدد الوفيات
 عدد الهجمات

انتفاضة سيناء
اير 2011( )منذ ف�ب

البيانات الخاصة باالأعوام 1993 و 
2018 و 2019 يجب التيقن منها، 

. ي هذا المنح�ف
فهي إذاً غ�ي مضّمنة �ف

766 قتيالً

134 هجمة

المستهدفون الرئيسيون نوع الهجمات
طة %42.9  رسش

419 هجوماً
%20.8 عسكريون

419 هجوماً 
12.9 % مدنييون

126 هجوماً

374 انفجارات )38.3%(

312 عملية مسلحة )31.9%(

 174 إغتيال )17.8%(

64 رهائن/اختطاف )6.6%(

53 أخرى )5.4%(

ي إقليم شمال سيناء 
سالمية المتطرفة �ن وقعت %100 من الهجمات االإ

ن عامي 2011 و 2019. ب�ي

سالمية المتطرفة  سالمية %90.9 من الهجمات االإ  تب�ن تنظيم الدولة االإ
ي إقليم شمال سيناء.

�ن
ن ي م� ب�ي

ن 35 هجمة �ن  تبنت جماعة االإخوان المسلم�ي
 عامي 1979 و 2019. 

سالمية تنظيم الدولة الإ

مسؤول عن %63.5 من 

الوفيات الناجمة عن هجمات 

ي م�
إسالمية متطرفة �ن

را المقاطعات الأك�ش ت�ف

ي المقاطعةالمقاطعة
عدد الهجمات �ن

493شمال سيناء
140منيا

88القاهرة
77اسيوت
ة ن 41الج�ي

رهابية الأك�ش فتكا الجماعة الإ متوسط عدد الوفيات لكل هجوم

العالم شمال إفريقيا و 
ق االأوسط ال�ش

1888 قتيالًم�
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عدد الهجمات عدد الوفيات
816 ]التقدير المعتمد؛ 2,616 ]التقدير المعتمد؛

1,249 ]تقدير ممكن؛ 3,671 ]تقدير ممكن؛

اهلند

 عدد الوفيات
 عدد الهجمات

ي جامو وكشم�ي
انتفاضة �ن

)منذ عام 1989(

البيانات الخاصة باالأعوام 1993 و 
2018 و 2019 يجب التيقن منها، 

. ي هذا المنح�ف
فهي إذاً غ�ي مضّمنة �ف

474 قتيالً

51 هجمة

المستهدفون الرئيسيون نوع الهجمات
طة %29  رسش
237 هجوماً

%22.9 عسكريون
187 هجوماً 

%20.6  مدنييون
168 هجوماً

%10.5  من الحكومة
86 هجوم

365 عملية مسلحة )44.7%(

329 انفجارات  )40.3%(

53 رهائن/اختطاف )6.5%(

 40 إغتيال )4.9%(

29 أخرى )3.6%(

ي والية 
ي الهند �ن

سالمية المتطرفة  �ن وقعت %81.5 من الهجمات االإ
. جامو و كشم�ي

ي الهند 
سالمي االأك�ش فتكاً �ن رهاب االإ  2008: هو العام الذي كان فيه االإ

)51 هجوماً، 474 قتيال(.

ي الهند ارتكبت بسالح.
سالمية �ن %44.7 من الهجمات االإ

لشكر طيبة

مسؤولة عن %38.1 من 

الوفيات الناجمة عن هجمات 

ي الهند
إسالمية متطرفة �ن

را المقاطعات الأك�ش ت�ف

ي المقاطعةالمقاطعة
عدد الهجمات �ن

665جامو وكشم�ي
33دلهي

ا 26مهراش�ت
20كوجرات

15بيهار

رهابية الأك�ش فتكا الجماعة الإ متوسط عدد الوفيات لكل هجوم

العالم جنوب آسيا 998 قتيالًالهند
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عدد الهجمات عدد الوفيات
699 ]التقدير المعتمد؛ 1,472 ]التقدير المعتمد؛

813 ]تقدير ممكن؛ 1,541 ]تقدير ممكن؛

ليبيا

 عدد الوفيات
 عدد الهجمات

الحرب االأهلية الليبية االأوىل
اير إىل أكتوبر 2011( )من ف�ب

الحرب االأهلية 
الليبية الثانية
)منذ مايو 2014(

البيانات الخاصة باالأعوام 1993 و 
2018 و 2019 يجب التيقن منها، 

. ي هذا المنح�ف
فهي إذاً غ�ي مضّمنة �ف

573 قتيالً

271 هجمة

المستهدفون الرئيسيون نوع الهجمات
%38.6 مدنييون

270 هجوماً
%23.5 عسكريون

164 هجوماً  
%7.2 مجموعات إرهابية و ميليشيات

50 هجوماً 
طة %6.9  رسش

48 هجوماً

283 انفجارات )40.5%(

178 رهائن/اختطاف )25.5%(

99 عملية مسلحة )14.2%(

29 إغتيال )4.1%(

110 أخرى )15.7%(

ي ليبيا
سالمية المتطرفة �ن  وقعت %39.8 من الهجمات االإ

ي محافظة �ت.
 �ن

ي ليبيا ارتكبت بواسطة 
سالمية المتطرفة �ن %40.5 من الهجمات االإ

متفجرات.

ي ليبيا.
استهدف 15 هجوما إسالميا متطرفاً المؤسسات الدبلوماسية �ن

سالمية تنظيم الدولة الإ

مسؤول عن %79.6 من 

الوفيات الناجمة عن هجمات 

ي ليبيا
إسالمية متطرفة �ن

را المقاطعات الأك�ش ت�ف

ي المقاطعةالمقاطعة
عدد الهجمات �ن

278�ت
141بنغازي

88درنا
42م�اتة

42طرابلس

رهابية الأك�ش فتكا الجماعة الإ متوسط عدد الوفيات لكل هجوم

العالم شمال إفريقيا و 
ق االأوسط ال�ش

1172 قتيالًليبيا
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ختاما، الدروس الرئيسية املستخلصة من 
دراستنا

مة  لنا 3769 هج ي 1979 و 2019، سج
ف سن�ت 1. ب�ي

إسالمية متطرفة حول العامل، امم أسفر عن مقتل 
ص. ف ش

ما ل يقل عن 167,096 س

•  2000-1979: 2190 هجمة و 6818  وفاة

•  2012-2001: 8264 هجمة و 38186 وفاة

•  2019-2013: 23315 هجمة و122,092 وفاة.

ة من جانفي/يناير إىل أوت/أغسطس  بالنسبة إىل عام 2018 والف�ت

ي عام 2018، سجلنا 
ن تحديد التعداد وإكماله. �ن 2019، ال يزال يتع�ي

1,606 هجمة و 8715 حالة وفاة؛ بالنسبة إىل 2019، 826 هجمة و 

ي تجعل 
ي المقدمة، قدمنا بعض االأسباب ال�ت

4953 حالة وفاة. و�ن

استقراء،  عملية  باستخدام  الواقع.  شأن  من  تقلل  االأرقام  هذه 

يمكننا  جمعها،  تم  ي 
ال�ت البيانات  حجم  يخوله  ما  عىل  إعتماداً  و 

ي 2018 و 2019 إعتماداً عىل  المتوسط 
جمع المعلومات حول سن�ت

الهجمات  لعدد   2001-2017 ي  
سن�ت ن  ب�ي الممتدة  ة  للف�ت السنوي 

)1715( وعدد الوفيات )8624( . فنحصل إذاً عىل مجموع 34766 

ن عامي 1979  ي العالم ب�ي
هجوماً إسالمياً متطرفاً و 170676 قتيال �ن

و 2019.

سالمية املتطرفة 18.8%  2. مثلت اهلجمات الإ
ف 1979 و 2019. موع اهلجمات ب�ي من مج

3.5% :2000-1979 •

 )2190 هجوماً إسالمياً متطرفاً من أصل 61746 هجمة(.

19.8% :2012-2001 •

 )8,264هجوماً إسالمياً متطرفاً من أصل 41,450 هجمة(.

29.9% :2019-2013 •

 )24312 هجوماً إسالمياً متطرفاً من أصل 81337 هجمة(.

ن 2018  ، استخدمنا خالل العام�ي ي
بالنسبة إىل هذا التسلسل الزم�ن

و2019 االستقراء الذي تم تقديمه.

ف عامي 1979 و 2019،  ة املمتدة ب�ي ي الف�ت
ف

� .3
اء العامل 

ف
تلف أ� ي مف

ف
رهابية � قتلت اهلجمات الإ

ص. ف ش
ما ل يقل عن 436,170 س

ة اكنت اهلجمات  وعىل مدى نفس الف�ت
سالمية املتطرفة مسؤولت عن %39,1 من  الإ

موع الوفيات. مج
ك�ج 

ئ
 أصبح التوجه السالمي املتطرف السبب ال

ف منذ عام 2013. رهابي�ي وراء وفاة الإ

• 1979-2000: %5 )818 6 حالة وفاة من أصل 690 137(.

• 2001-2012: %38.1 )38186 حالة وفاة من أصل 10129(.

• 2013 - 2019: %63,4 )125,672 وفاة من أصل 198351(.

ن 2018  ، استخدمنا خالل العام�ي ي
بالنسبة إىل هذا التسلسل الزم�ن

و2019 االستقراء الذي تم تقديمه.

وم إسالمي متطرف  ي املتوسط، أسفر لك هج
ف

� .4
ي لك 

ف
يل عدد الوفيات � ص. و�ي ف ش

عن مقتل 4,9 س
ايد. ف وم إىل ال�ت هج

ي كل هجوم.
ي المتوسط 3. 1 شخص �ن

• 2000-1979: ُقِتل �ن

ي كل هجوم.
ي المتوسط 4. 6 شخص �ن

• 2012-2001: ُقِتل �ن

ة 2019-2013: أسفر كل هجوم عن مقتل 5,2 شخص. • الف�ت
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ية عىل مدى  صد 2518 معلية انتحار 5. �ف
ثل %7.5 من اهلجمات  مكلها، أي ما �ي

ئ
ة �ج الف�ت

سالمية املتطرفة. الإ

اً انتحارياً )%0.9 من الهجمات(. • 2000-1979: 19 تفج�ي

اً انتحارياً )%8,2 من الهجمات(. • 2012-2001: 679 تفج�ي

اً انتحارياً )%7.8 من الهجمات(. • 2019-2013: 1820 تفج�ي

ي قاعدة البيانات، 
رهابية الرئيسية الموجودة �ن ن المنظمات االإ ومن ب�ي

ات االنتحارية  ي أغلب االأحيان إىل التفج�ي
ي لجأت �ن

فإن المنظمة ال�ت

ي شكل 
هي بوكو حرام: حيث أن 16,5 بالمائة من هجماتها كانت �ن

ات انتحارية. تفج�ي

سالمية املتطرفة  6. نصف )%51.2(  اهلجمات الإ
ة عن إستخدام املتفجرات. وهو نوع  ج

ت
� اكنت �ف

وم(، يليه  ك�ش استخداما )17303 هج
ئ
السالح ال

سلحة 
ئ
وم(، وال ية )10501 هج سلحة النار

ئ
ال

سلحة البيضاء، مثل 
ئ
وم( و ال الارقة )810 هج

وم(. ف أو املناجل )785 هج الساكك�ي

  ،)853( المتفجرات   ،)910( النارية  االأسلحة   :1979-2000  •

االأسلحة البيضاء )124(، االأسلحة الحارقة )68(.

 ،)2572( النارية  االأسلحة   ،)4515( المتفجرات   :2001-2012  •

االأسلحة الحارقة )234(،  االأسلحة البيضاء )198(.

 ،)7019( النارية  االأسلحة   ،)11935( المتفجرات   :2013-2019  •

االأسلحة البيضاء )463(،االأسلحة الحارقة )508(.

سالمية  7. حصلت %94.7 من اهلجمات الإ
ي لك من 

ف
ف عامي 1979 و 2019 � املتطرفة ب�ي

يقيا وجنوب آسيا  ل أفر وسط و�ش
ئ
ق ال ال�ش

ى   يقيا جنوب الصحراء الك�ج وأفر

ق االأوسط وشمال أفريقيا: 40. %1 من الهجمات، و44,3%  • ال�ش

من الوفيات.

• جنوب آسيا: %34,5 من الهجمات، و%30 من الوفيات.

ي أفريقيا: %20.1 من الهجمات 
ى �ن بلدان جنوب الصحراء الك�ب  •

و%21.4 من الوفيات.

ق آسيا: 4. %3 من الهجمات، و%1,4 من الوفيات. • جنوب �ش

• أوروبا: 0. %7 من الهجمات، و0.

كا الشمالية: 0. %2 من الهجمات، و%1,9 من الوفيات. • أم�ي

• أوقيانوسيا: %0.03 من الهجمات، ونحو %0.01 من الوفيات. 

كا الجنوبية: %0.01 من الهجمات، ونحو %0.1 من الوفيات.  . • أم�ي

رهاب  لإ  �ج
ً
را ك�ش ترصف

ئ
8. اكنت أفغانستان الدولت ال

سالمي املتطرف، قبل العراق والصومال. الإ

را هي أفغانستان )8460 هجوماً( والعراق )6265  الدول االأك�ش ت�ن

هجوماً(   2600( يا  ونيج�ي هجوماً(   3434( والصومال  هجوماً( 

وباكستان )2184 هجوماً( والجزائر )1390 هجوماً( وسوريا )1340 

وم�  هجوماً(   1037( ن  والفلب�ي هجوماً(   1185( واليمن  هجوماً( 

)977 هجوماً( الهند )816 هجوماً( وليبيا )699 هجوماً(.

جراء  وفاة  حالة   149136 سجلت   ، ع�ش ي 
االثن�ت البلدان  هذه  ي 

و�ن

إجماىلي  من  يمثل 89,3%  ما  وهو   ، المتطرفة  سالمية  االإ الهجمات 

ي مختلف أنحاء العالم.
عدد الوفيات المسجلة �ن

اد 
ت

ي ال�
ف

� 
ً
را ك�ش ترصف

ئ
9. اكنت فرنسا الدولت ال

مة إسالمية متطرفة  ، حيث وقعت 71 هج ي ورو�ج
ئ
ال

ف عامي 1979 و 2019. وأسفرت  ا ب�ي عىل أراض�ي
قل.

ئ
صا عىل ال ف ش

هذه اهلجمات عن مقتل 317 س

• 2000-1979: 21 هجمة، و37 قتيالً.

• 2012-2001: 8 هجمات، و8 قتىل.

المستمر،  للتحقيق  )نظراً  قتيالً   272 هجمة،   42  :2013-2019  •

ي محافظة 
ي 3 أكتوبر 2019 �ن

نا عدم أخذ الهجوم الذي وقع �ن اخ�ت

ن االعتبار(. طة باريس بع�ي �ش

ي أفغانستان 
ف

ة � ة غ�ي املبا�ش 10. إن املوا�ج
كية و السوفييتية تشلك أحد  م�ي

ئ
ف القوى ال ب�ي

سالمي املتطرف  سباب الرئيسية وراء العنف الإ
ئ
ال

ون. ي القرن الواحد و الع�ش
ف

�

ة  الف�ت روسيا. خالل  و  المتحدة  الواليات  الجهادي  رهاب  االإ ب  رصن

الواليات  ي 
�ن وفاة  حالة  و3114  هجمة   48 سجلنا   ،1979-2019

ي روسيا 71 هجمة مسؤولة عن مقتل 809 شخصاً.
المتحدة، و�ن
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11. املدنيون مه اهلدف الرئيسي )28.5%( 
يش  ، قبل الج ف ف املتطرف�ي سالمي�ي ف الإ رهابي�ي لالإ

طة )18.3%(. )%24.5( وال�ش

• 2000-1979: المدنيون )424 هجمة، %19,4(، العسكريون)343 

طة)407 هجمة، 18,6%(. هجمة، %15,7(، و ال�ش

العسكريون   ،)26.2% هجمة،   2868( المدنيون   :2001-2012  •

طة )1427 هجمة، 17.3%(. )1411 هجمة، %17.1(، و ال�ش

 ،)30.2% هجمة،   7  042( المدنيون   :2013-2019  •

هجمة،  طة)4353  ال�ش و   ،)28% هجمة،  العسكريون)6520 

.)18.7%

سالمية املتطرفة )89.1%(  12. معظم اهلجمات الإ
و اممثل، 

ف
سالمية*. وعىل � ي الدول الإ

ف
ارتكبت �

ة  لت الغالبية العظىم من الوفيات النا�ج سج
ي البلدان 

ف
سالمية )91,2%( � عن اهلجمات الإ

سالمية. الإ

سالمية: 30105  ي البلدان االإ
سالمية المتطرفة �ن • عدد الهجمات االإ

ي مختلف أنحاء العالم(.
سالمية المتطرفة  �ن )%89,1 من الهجمات االإ

ي البلدان 
سالمية المتطرفة �ن • عدد الوفيات الناجمة عن الهجمات االإ

هجمات  عن  الناجمة  الوفيات  من   91,2%(  152,353 سالمية:  االإ

ي العالم(.
إسالمية متطرفة �ن

شارة إىل أن هذه االأرقام تقلل من شأن الواقع الأنها ال تأخذ  وتجدر االإ

ي بلدان ذات 
ي ترتكب �ن

سالمية المتطرفة ال�ت ن االعتبار الهجمات االإ بع�ي

ي بعض االأقاليم. 
كز السكان المسلمون �ن أغلبية غ�ي مسلمة وحيث ي�ت

ي 
وهذه مثال هى حالة جنوب تايلند, حيث يوجد المسلمون االأغلبية �ن

ي 
, �ن ن ي الفلب�ي

, و ناراسيمها, ولكن أيضا �ن مقاطعات ساتون, ياال, باتا�ن

ي 
، �ن ن ي الص�ي

.  �ن ي مقاطعة جامو - كشم�ي
ي الهند, �ن

إقليم مينداناو; و�ن

ي شينجيانغ.
ي �ن

منطقة اوغور المتمتعة بالحكم الذا�ت

سالمية: أفغانستان والبحرين وبنغالديش وبوركينا  *البلدان االإ

مارات  ي وم� واالإ
فاسو والضفة الغربية وقطاع غزة 1 وجيبو�ت

العربية المتحدة وإندونيسيا وإيران والعراق واالأردن وكازاخستان 

يا وماىلي والمغرب  ن ستان والكويت ولبنان وليبيا ومال�ي ن غ�ي وق�ي

يا وباكستان وقطر والصومال والسودان  وموريتانيا والنيجر ونيج�ي

وسوريا وطاجيكستان وتشاد وتونس وتركمانستان وتركيا واليمن 

وأوزبكستان.

ي الفلسطينية المحتلة ، تتألف من الضفة الغربية وقطاع غزة 1
ي لها وضع خاص مثل االأرا�ن

.ندرج هنا بعض المناطق ال�ت

سالمية  13. طوال املدة املدروسة، اكنت الدولت الإ
تلفة.  ي ذلك فروهعا املف

ف
ا � ، �ج

ً
ك�ش فتاك

ئ
هي ال

رهابية عن مقتل 619 52  وأسفرت أمعاهلا الإ
صا. ف ش

س

رهابية فتكاً تباعاً و بأخذ  تشعباتها المختلفة  إن أشد المنظمات االإ

سالمية )2619 قتيالً(، حركة طالبان  عتبار، تنظيم الدولة االإ ن االإ بع�ي

 14680( والقاعدة  قتيالً(   22287( حرام  بوكو  قتيالً(،   39  733(

رهابية االأربع مسؤولة عن أك�ش من  قتيالً(. وكانت هذه الجماعات االإ

ن عامي  سالمية المتطرفة )%77.4( ب�ي ثالثة أرباع ضحايا الهجمات االإ

1979 و2019.

ف عامي 1979 و 2019، اكنت املنظمات  14. ب�ي
معال 

ئ
موع ال ثل %89,4 من مج

ت
ية �

ّ
رهابية الُسن الإ

إرهابية إسالمية املتطرفة و%93 من الوفيات 
مات إسالمية متطرفة. ة عن هج النا�ج

عن  مسؤولة  الُسّنية  رهابية  االإ المنظمات  كانت   ،1979 عام  فمنذ 

ن يرجع 2%  ي ح�ي
سالمية المتطرفة، �ن رهابية االإ %89,4 من االأعمال االإ

منها إىل الجماعات الشيعية. أما النسبة المتبقية البالغة %8,9 فهي 

من واقع التنظيم الذي لم يتم تصنيف انتمائها.

سالمية  االإ الهجمات  نصف  من  أك�ش  أن  إىل  أيضاً  بياناتنا  وتش�ي 

المتطرفة )%55.4( هي من فعل منظمات سنية تزعم أنها جزء من 

يديولوجية السلفية الجهادية. االإ











Un think tank libéral, progressiste et européen

La Fondation pour l’innovation politique offre un espace indépendant d’expertise, de réflexion 
et d’échange tourné vers la production et la diffusion d’idées et de propositions.
Elle contribue au pluralisme de la pensée et au renouvellement du débat public dans une 
perspective libérale, progressiste et européenne. Dans ses travaux, la Fondation privilégie 
quatre enjeux : la croissance économique, l’écologie, les valeurs et le numérique.
Le site fondapol.org met à disposition du public la totalité de ses travaux, en particulier 
la rubrique « data.fondapol », qui rend accessibles et utilisables par tous les données 
collectées lors de ses différentes enquêtes, en plusieurs langues lorsqu’il s’agit d’enquêtes 
internationales.

De même, dans la ligne éditoriale de la Fondation, le média « Anthropotechnie » entend 
explorer les nouveaux territoires ouverts par l’amélioration humaine, le clonage reproductif, 
l’hybridation homme/ machine, l’ingénierie génétique et les manipulations germinales. Il 
contribue à la réflexion et au débat sur le transhumanisme. « Anthropotechnie » propose des 
articles traitant des enjeux éthiques, philosophiques et politiques que pose l’expansion des 
innovations technologiques dans le domaine de l’amélioration du corps et des capacités 
humaines.

Par ailleurs, le média « Trop Libre » offre un regard critique sur l’actualité et la vie des idées.
« Trop Libre » propose également une importante veille dédiée aux effets de la révolution 
numérique sur les pratiques politiques, économiques et sociales dans sa rubrique 
« Renaissance numérique ».

La Fondation pour l’innovation politique est reconnue d’utilité publique. Elle est indépendante 
et n’est subventionnée par aucun parti politique. Ses ressources sont publiques et privées.
Le soutien des entreprises et des particuliers est essentiel au développement de ses activités.

Pour en savoir plus : fondapol.org



Régime fiscal des dons versés par des personnes physiques 
ou morales fiscalement domiciliées en France

Reconnue d’utilité publique par décret en date du 14 avril 2004, la Fondation pour l’innovation 
politique peut recevoir des dons et legs des particuliers et des entreprises.

Au titre des versements effectués :

•  Les contribuables bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% de leur montant, 
dans la limite de 20 % du revenu imposable (art. 200-1 du CGI) et/ou au titre de l’IFI, d’une réduction 
de 75 % de leur montant dans la limite de 50 000 euros.

•  Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’une 
réduction d’impôt de 60 % pris dans la limite de 10 000 euros ou de 0,5 % du chiffre d’affaires HT 
lorsque ce dernier est plus élevé (art. 238bis du CGI), avec report possible sur les cinq années 
suivantes de la déduction en cas de dépassement du seuil.

Vous trouverez au verso de ce bulletin un tableau récapitulant les réductions fiscales possibles dans 
le cadre de votre don à la Fondapol.

    Je soutiens la Fondation pour l’innovation politique 
     voici ma contribution de :

   100 €   500 €   1 000 €   5 000 € 

   10 000 €   50 000 €   Autre montant ....................€ 

 Je choisis de faire un don :
   À titre personnel
   Au titre de la société suivante :  __________________________________________________________________________________

 Destinataire du reçu fiscal :  ______________________________________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 N° __________  Rue  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Code postal _____________________  Ville  ___________________________________________________________________________________________

   Par chèque, à l’ordre de la Fondation pour l’innovation politique

   Par virement bancaire daté du : ..........................................................................  
 au profit du compte Fondation pour l’innovation politique à la Caisse des dépôts  
 et consignations : IBAN : FR77 4003 1000 0100 0029 9345 Z16 
   BIC : CDCGFRPPXXX

Le débat public  
a besoin de la Fondation 
et la Fondation a besoin 
de vous !
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À renvoyer à :
Fondation pour  

l’innovation politique
11, rue de Grenelle

75007 Paris

Contact :

Anne Flambert
Responsable 
administratif  

et financier
01 47 53 67 09

anne.flambert@fondapol.org



Merci de noter ci-dessous vos coordonnées  
pour nous permettre d’établir votre reçu fiscal :

 Organisme ou particulier

 Nom     Prénom

 Nom de l’organisme    

 N° Rue

 Code postal  Ville

 Pays

 Téléphone

 Courriel

 Date  Signature

Exemples de soutiens aux actions de la Fondation  
pour l’innovation politique et calcul de la contribution réelle 
après déduction fiscale (IS/IR/ISF)

Exemples de  
contribution annuelle

contribution réelle  
après déduction de 60 % 
au titre de l’impôt sur  
les sociétés

contribution réelle  
après déduction de 66 % 
au titre de l’impôt sur  
le revenu

contribution réelle  
après déduction de 75 % 
au titre de l’impôt sur  
la fortune immobilière

100 €

500 €

1 000 €

5 000 €

10 000 €

50 000 €

40

200

400

2 000

4 000

20 000

34

170

340

1 700

3 400

17 000

25

125

250

1 250

2 500
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et financier
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 نوضغ يفو .يداهجلا باهرإلا لعفب ملاعلا زتها ،1979 ماع يف ناتسناغفأل رمحألا شيجلا وزغ ذنم
ًاماع نيعبرأ  ،ديردم ،كرويوين ،ةيبرغلا لودلا ىلإ لصتل ةفرطتملا ةيمالسإلا تامجهلا تفعاضت 
ًاضيأ وكسومو سيراب ،ندنل ًادامتعإ .  يئاوشعلا فنعلا لالخ نم و ةقثلا مدعو فوخلاب روعشلا ثب ىلع 
 قالغنالا و دادبتسالاب تابلاطملا زيزعت و ةيذغت ىلع فرطتملا يمالسإلا باهرإلا لمعي ،راركتلاو

.تايطارقميدلا يف ىمانتت يتلا
 تايالولا نأ ملعن ،لاحلا ةعيبطب ؟دحلا اذه ىلإ انقلقي يذلا فنعلا اذه ةقيقح سايقب انمق له نكل و
ًاكتف دشألا 2001 لوليأ/ربمتبس نم رشع يداحلا ثادحأ لالخ تفدهتسا ةدحتملا  و .باهرإلا خيرات يف 

ًاضيأ ملعن ًاررضت رثكألا ةلودلا يه اسنرف نأ  .ابوروأ يف 
 ملاعلا جراخ ،دشأ ةجردب ،نايحألا نم ريثك يف برضي فرطتملا يمالسإلا فنعلا نأ نمخن نأ انعسوب

.يمالسإلا فنعلا ميقن فيك فرعن اننإ لوقن نأ عيطتسن ال اننكلو .يبرغلا
 مجح ديدحت ىلع لمعن ،2018 ماع عيبر ذنم.مييقتلا اذه يف ةمهاسملا يسايسلا راكتبإلا ةسسؤم تدارأ
 امبر يتلا تاءارجإلا ديدحتو ،دوقعلا ىدم ىلع اهذختا يتلا لاكشألا ديدحتو ،فرطتملا يمالسإلا باهرإلا

ًاررضت رثكألا لودلاو اكتف تامظنملا رثكأ ىلع فرعتلا و ،هاياحض ددع ريدقت ،هتمهلأ .
 و ةحوتفم تانايبلا هذه .ةريبك تانايب ةدعاق ءاشنإ نم انتنكم تامولعملا نم ةريبك ةيمك انعمج ،كلذل

.data.fondapol.org تنرتنإلا ىلع انعقوم ىلع ةرفوتم
 هذه لوخت ذإ .فرطتملا يمالسإلا فنعلا ةرهاظل ةديدج ةءارق حيتت اهعمج مت يتلا تامولعملا نأ دقتعن
 ليبس ىلع .لضفأ لكشب همهف ىنستي ىتح ،لضفأ لكشب فنعلا قيثوتو فصو  تامولعملا
 1979 يماع نيب ملاعلا يف تعقو ةيمالسإ ةمجه 33769 نع لقي ال ام نأب رارقإلا عيطتسن ،لاثملا
 ةيمالسإلا تامجهلا نأ رقن نأ اضيأ اننكميو .لقألا ىلع اصخش 167096 لتق يف تببست 2019و
 نم %39.1 نع ةلوؤسم و ،ملاعلا يف بكترت يتلا تامجهلا ددع يلامجإ نم %18.8 لكشت ةفرطتملا
 ذنم ةصاخ فنعلا اذهل افيثكت تدهش ،اهتسارد تمت يتلا تاونسلا نإو اذه ،باهرإلا نع ةرجنملا تايفولا
.ملاعلا يف باهرإلا تايفو يف (%63.4) يسيئرلا ببسلا ةيومالسإلا تحبصأ ،انيأر يف ،2013 ةنس
 .اًحوضو رثكأ ةروصلا حبصتو ،ةرهاظلا هذه ةيؤر نسحتت .نيفدهتسملاو تايلمعلا دادعتب موقنو ددحن

.(%91.2) نيملسملا نم مه يمالسإلا باهرإلا اياحض ةيبلاغ نأ نيبنو
 عنص و تاشاقنلا ةيعون و ةفرعم يف اهمادختساو اهاوتحم مهسي نأ لمأنو .ةديدج اهعمج مت يتلا تامولعملا

.ماعلا رارقلا


