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تعد املؤشرات العاملية يف خمتلف اجملاالت من أدوات قياس مكانة الدول واجملتمعات السياسية 
واألمنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ..اخل  على الصعيد العاملي؛ األمر الذي يدفع  ابلعديد من 
الدول  حنو العمل على رفع مستوايهتا يف تلك املؤشرات، أما الدول اليت حتتل املستوايت املتقدمة يف 
تلك املؤشرات فنجدها تعمل على بذل جهد كبري الستدامة تلك املكانة، ملعرفتها أبن املؤشرات ال 
متثل أرقاماً جمردة، وإمنا دليل على مكانتها يف العامل، وهي اليت ترسم صورهتا يف عيون اآلخرين وطريقة 
تعاملهم معها، والعراق كغريه من دول العامل ينبغي أن يسعى ملعرفة مكانته يف مؤشرات العاملية لدراسة 
نقاط القوة والضعف اليت حتددها تلك املؤشرات ملكانته عامليا ولتكون دلياًل له يف تعزيز نقاط القوة لديه 
ومعاجلة نقاط الضعف اليت يعاين منها ومن ابرز تلك املؤشرات مؤشر اإلرهاب العاملي للعام 2020.

أواًل: مؤشر اإلرهاب العاملي
 ميثل مؤشر اإلرهاب العاملي )GTI( دراسة شاملة حتلل أتثري اإلرهاب لـ )163( دولة  تغطي 
)99.7  %( من سكان العامل، ويعد من بي ابرز املؤشرات الدولية املعنية مبتابعة مستوايت اإلرهاب 
يف كل دولة، يصدر املؤشر عن معهد السالم واالقتصاد )IEP( )هو مؤسسة فكرية مستقلة وغري 
حزبية وغري رحبية مكرسة لتحويل تركيز العامل إىل السالم كمقياس إجيايب وقابل للتحقيق وملموس لرفاهية 

اإلنسان والتقدم.
حيقق )IEP( أهدافه من خالل تطوير أطر مفاهيمية جديدة لتحديد السالم وتوفري وقياس 
السالم، وكشف العالقات بي األعمال والسالم واالزدهار وكذلك تعزيز فهم أفضل للعوامل الثقافية 

واالقتصادية والسياسية اليت ختلق السالم.
يقع املقر الرئيس لـ)IEP( يف سيدين، وله مكاتب يف نيويورك والهاي ومكسيكو سييت 
وبروكسل وهراري، واملعهد يعمل مع جمموعة واسعة من الشركاء الدوليي ويتعاون مع املنظمات 
احلكومية الدولية لقياس انعكاسات السالم على االقتصاد وإيصال وإيصاهلا للمعنيي، ابستخدام 

بياانت من قاعدة بياانت اإلرهاب العاملي )GTD()1( ومصادر أخرى.
1 - هي قاعدة بياانت مفتوحة املصدر، توفر معلومات عن اهلجمات اإلرهابية احمللية والدولية حول العامل منذ عام 1970، وتضم 
اآلن أكثر من 200000 حدث. لكل حدث، جمموعة واسعة من املعلومات املتاحة، مبا يف ذلك اتريخ ومكان احلادث  واألسلحة 

املستخدمة  وطبيعة اهلدف  وعدد الضحااي، وحتديد  من  املسؤول عنها )جمموعة ام فرد(.
https://www.start.umd.edu/gtd/20-6-2021.

اإلرهاب في العراق: قراءة في مؤشر اإلرهاب العالمي 2020
د. باسم علي خريسان*

* أستاذ يف كلية العلوم السياسية- جامعة بغداد.
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يتم مجع بياانت )GTD( بواسطة االحتاد الوطين لدراسة اإلرهاب والردود على اإلرهاب 
)START()2( يف جامعة ماريالند، وحيتوي )GTD( على عرض ألكثر من )200000( 
الثامنة من مؤشر  الطبعة  األخري  التقرير  2019، وميثل  إىل  للحقبة من 1970  إرهايب  حادث 

.)3()GTI( اإلرهاب العاملي
احلوادث  إمجايل عدد  رئيسة، وهي  أربعة مؤشرات  الدول على  تصنيف  التقرير يف  يعتمد 
اإلرهابية يف سنة معينة، وإمجايل عدد الوفيات الناجتة عن العمليات اإلرهابية يف سنة معينة، وإمجايل 
عن  النامجة  املادية  واألضرار  معي،  عام  خالل  اإلرهابية  العمليات  عن  النامجة  اإلصاابت  عدد 

احلوادث اإلرهابية يف عام حمدد)4(. 
الرئيسة يف اإلرهاب على مدى  العاملية  التقرير ملخص شامل لالجتاهات واألمناط  ويقدم 
السنوات اخلمسي املاضية، مع الرتكيز على االجتاهات خالل العقد املاضي، تتوافق هذه احلقبة اليت 

يغطيها التقرير مع صعود وسقوط تنظيم )داعش()5(. 
ويقيس مؤشر اإلرهاب العاملي التأثري املباشر وغري املباشر لإلرهاب، مبا يف ذلك آاثره اليت 
تشمل القتل واإلصاابت واألضرار اليت تلحق ابملمتلكات، واآلاثر النفسية الالحقة، ويتم  تصنيف 
الدول على وفق أتثري اإلرهاب من درجة صفر )بدون أتثري( إىل 10 درجات )أعلى أتثري(، مث 
يستعرض التقرير السياق األمين والسياسي واالقتصادي للدول العشر األكثر أتثرا ابإلرهاب حول 
العامل، ويصف بدقة سياق تنفيذ اهلجمات، وعدد الضحااي، وأسلوب التنفيذ، وغريها من التفاصيل 

املرتبطة ابهلجمات اإلرهابية)6(.

2 - https://www.start.umd.edu/
3 - Institute for Economics & Peace. Global Terrorism Index 2020: Measuring 
the Impact of Terrorism, Sydney, November 2020. Available from: http://
visionofhumanity.org/reports,P2,2020.

4 - داليا السيد أمحد، مؤشر اإلرهاب العاملي 2020 .. خريطة االنتشار واسرتاتيجيات املواجهة،جملة دراع الوطن، دولة االمارات 
 ،http://nationshield.ae/index.php/home/details/research املوقع   ،10-1-2021، املتحدة  العربية 

االطالع عليه 2-6-2021.
5 - Institute for Economics & Peace. Global Terrorism Index 2020: Measuring 
the Impact of Terrorism, Op, CIT, P5.

السياسية  للدراسات  األهرام  مركز   ،2020 لعام  العاملي  اإلرهاب  مؤشر  تقرير  يف  قراءة  عالم،  سيف  راحبة   -6
/:https،مت  /acpss.ahram.org.eg/News/17003.aspx .10-12-2020 تيجية، إلسرتا وا

االطالع23-6-2021-.
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اثنياً: الرتتيب الدول يف مؤشر اإلرهاب العاملي.

GLOBAL TERRORISM INDEX 2020    |   8

1 Afghanistan 9.592 
2 Iraq 8.682 
3 Nigeria 8.314 
4 Syria 7.778 
5 Somalia 7.645 	1
6 Yemen 7.581 	1
7 Pakistan 7.541 	2
8 India 7.353 
9 Democratic Republic 

of the Congo 7.178 	1

10 Philippines 7.099 	1
11 Mali 7.049 	2
12 Burkina Faso 6.755 	15
13 Cameroon 6.627 	1
14 Egypt 6.419 	3
15 Mozambique 6.400 	8
16 Libya 6.250 	4

17 Central African 
Republic 6.241 	2

18 Turkey 6.110 	2
19 Colombia 6.100 
20 Sri Lanka 6.065 	35
21 Thailand 5.783 	3

22 South Sudan 5.726 	5

23 Kenya 5.644 	2
24 Niger 5.617 	2
25 Myanmar 5.543 	1
26 Sudan 5.401 	6
27 Nepal 5.340 	7

28 Ethiopia 5.307 
29 United States of 

America 5.260 	2

30 United Kingdom 5.161 	4
31 Palestine 5.077 	1
32 Saudi Arabia 5.000 	3
33 Bangladesh 4.909 	3
34 Chad 4.829 	4
35 Burundi 4.702 	2
36 Ukraine 4.692 	11
37 Indonesia 4.629 	2
38 France 4.614 	2
39 Russia 4.542 	2
40 Israel 4.522 
41 South Africa 4.358 
42 New Zealand 4.337 	79
43 Mexico 4.316 	5
44 Greece 4.182 	2
45 Tajikistan 4.180 	6
46 Iran 4.157 	7
47 Chile 4.031 	2
48 Germany 3.965 	4
49 Tunisia 3.858 	1
50 Rwanda 3.754 	16
51 Lebanon 3.661 	8
52 Venezuela 3.658 	5
53 China 3.587 	11
54 Angola 3.429 	2
55 Uganda 3.278 	6

56 Canada 3.171 	3
57 Jordan 3.149 	5
58 Tanzania 3.112 	2

=59 Belgium 3.043 	6
=59 Italy 3.043 	3

61 Sweden 2.892 	5
62 Ireland 2.845 	7
63 Spain 2.810 	4
64 Bolivia 2.795 	6
65 Algeria 2.696 	8
66 Netherlands 2.689 	11
67 Ecuador 2.606 	6

=68 Brazil 2.443 	6
=68 Zimbabwe 2.443 	1

70 Paraguay 2.414 	6
71 Bahrain 2.402 	10

=72 Haiti 2.355 	6
=72 Nicaragua 2.355 	8

74 Australia 2.148 	2
75 Peru 2.141 	8
76 Malaysia 2.090 	5

77 Republic of the 
Congo 2.043 	7

78 Honduras 2.023 	20
79 Japan 2.014 	1
80 Cote d' Ivoire 1.945 	6
81 Kuwait 1.795 	5
82 Ghana 1.743 	4
83 Finland 1.721 	3
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وحبسب لألسس اليت يضعها املؤشر لقياس مستوايت اإلرهاب يف كل دولة من دول العامل، 
جند الدول ختتلف يف املستوى الذي حتتله وفقا لواقعها األمين وطبيعة الصراعات الداخلية والدولية 
فيها، ويرى التقرير أنه منذ انتشار وابء »كوفيد-19« اخنفض عدد العمليات اإلرهابية بنسبة )13 
%( عن العام الذي سبق الوابء، وتراجع أيضا عدد الضحااي مع تراجع عدد العمليات، لكن التقرير 
حيذر من أن يتسبب الوابء يف خفض وحتويل األموال املخصصة ملكافحة اإلرهاب ومساعدات 
يف  االفريقية  الصحراء  وجنوب  أفريقيا  ومشال  األوسط  الشرق  منطقة  دول  لدعم  الكربى  الدول 
مكافحة اإلرهاب، ألن األموال اليت خصصت سابقاً لدعم جهود هذه الدول سوف توجه حنو 

قطاعات أخرى كالصحة والدواء والغذاء وغريها من املتطلبات اليت فرضها الوابء.
ومن مظاهر اخنفاض معدالت اإلرهاب خالل العام 2019 -على وفق التقرير- أن حوايل 
)103( دول على مؤشر اإلرهاب حتسنت مراكزها على املؤشر )أي أصبحت أقل أتثراً ابإلرهاب( 
يف مقابل تراجع مراكز 25 دولة على املؤشر حيث أصبحت يف مراكز أسوأ )أكثر أتثراً ابإلرهاب(. 
وبينما يعد عدد وفيات اإلرهاب هذا العام يف أقل مستوى له منذ عام 2012، لكنه يظل 
هتديدا خطريا لألمن العاملي، وما يزال يف معدل قياسي ابملقارنة بسنوات ما قبل الذروة، أي ما قبل 

عام 2001، وهو رقم قياسي يف ضحااي اإلرهاب )هجمات 11 أيلول(.
وسجلت كل مناطق العامل معدالت أقل يف أعداد ضحااي اإلرهاب ما عدا ثالثة مناطق 
سجلت ارتفاعا يف عدد الضحااي، هي أفريقيا جنوب الصحراء، وجنوب آسيا، وأمريكا الشمالية، 
ومما يعكس أيضا اخنفاض النشاط اإلرهايب حىت يف الدول اخلمسة األوىل األكثر أتثراً ابإلرهاب، 
منها ثالث دول اخنفض فيها عدد الضحااي عن العام املاضي، وهي أفغانستان ونيجرياي والصومال، 
فيما ارتفع عدد الضحااي يف كل من بوركينا فاسو ومايل، وهي أيضا املرة األوىل اليت تدخل فيها 

هااتن الدولتان يف عداد الدول األكثر أتثرا ابإلرهاب.
أما فيما يتعلق ابالنتشار اجلغرايف لإلرهاب، فإن التقرير يرى أن النشاط اإلرهايب يرتكز يف 
دول معينة حول العامل، حيث يرتكز )80 %( من عدد ضحااي اإلرهاب يف 10 دول ابألساس، 
على رأسها أفغانستان اليت سقط با )41 %( من ضحاايه يف العامل خالل الفرتة اليت يغطيها 
أفغانستان مث  الدول األكثر أتثراً ابهلجمات اإلرهابية هي:  أن  العام  تقرير هذا  التقرير، وقد عد 
العراق مث نيجرياي مث سوراي مث الصومال مث اليمن مث ابكستان مث اهلند مث مجهورية الكونغو الدميقراطية 

مث الفلبي.
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ووضع التقرير مصر يف املركز 14، وليبيا يف املركز 16، وتركيا يف املركز 18، وسرييالنكا يف 
املركز 20، وجنوب السودان يف املركز 22، والسودان يف املركز 26)7(.

  وال تقتصر تداعيات اإلرهاب على زعزعة األمن واالستقرار يف املنطقة والعامل، وإمنا أيضاً 
متتد إىل التكلفة االقتصادية املرتفعة اليت تكلف العامل مليارات الدوالرات سنوايً، فقد بلغت اآلاثر 
االقتصادية لإلرهاب عام 2019 حنو )26.4( مليار دوالر، وذلك ابخنفاض قدره )25 %( عن 
خسائر العام املاضي، وهو العام اخلامس على التوايل الذي تنخفض فيه اخلسائر بعد عام الذروة 
)2014( الذي وصلت فيه اخلسائر إىل حوايل )116( مليار دوالر، لكن مع ذلك تظل هذه 
التكلفة مرتفعة، ليس فقط ألن هذه املليارات كان ميكن أن ختصص ألغراض إمنائية، وإمنا أيضاً؛ 

ألن انتشار اإلرهاب يؤثر ابلسلب على خطط وجهود التنمية يف مناطق انتشاره)8(.

االقل تأثرًااالكثر تأثرًا
االمارات العربية المتحدةافغانستان
تركمانستانالعراق
تيمور الشرقيةنيجيريا
جامبياسوريا

ايستونياالصومال
سلوفينيااليمن

سنغافورةباكستان
رومانياالهند

البرتغالجمهورية الكونغو الديمقراطي
عمانالفلبين

7 - راحبة سيف عالم،املصدر السابق.
8 - داليا السيد أمحد، مؤشر اإلرهاب العاملي 2020 .. خريطة االنتشار واسرتاتيجيات املواجهة،حملة دراع الوطن، دولة االمارات 
 ،http://nationshield.ae/index.php/home/details/research العربية املتحدة ،2021-1-10، موقع

االطالع عليه 2—6-2021.
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اثلثاً: موقع العراق يف مؤشر اإلرهاب العاملي.
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Iraq recorded a reduction in terror-related deaths for the third 

consecutive year in 2019, with less than a thousand deaths 

recorded for the first time since the US invasion in 2003. The 

number of deaths from terrorism decreased from 1,054 in 2018 

to 564 in 2019, a 46 per cent decrease. There was also a 

significant decline in the number of terrorist attacks, which 

more than halved from 1,131 in 2018 to 495 in 2019. 

Terrorism and battle-related deaths have fallen significantly 

since their peak in 2014, with both reporting a 95 per cent 

decrease. Since 2001, there have been 66,689 deaths from 

terrorism in Iraq. 

Terrorist activity in Iraq continues to be dominated by ISIL, 

with the group accounting for 66 per cent of all deaths in 2019. 

However, terror-related deaths attributed to ISIL have fallen 

substantially since their peak in 2016. ISIL was responsible for 

374 deaths in 2019, a 53 per cent decline from the previous year.

Consistent with a decrease in ISIL’s terrorist activity, civilian 

deaths caused by the group also declined, falling by 69 per cent. 

The lethality of attacks on civilians has also decreased 

substantially from its peak in 2014 at 7.7 deaths per attack, to 

one death per attack in 2019.

The types of attacks conducted by ISIL have also shifted in 

recent years. There has been a notable decline in the number of 

complex, multi-stage attacks, such as car bombings and suicide 

attacks which require developed logistical networks.26 Bombings 

and explosions declined by 80 per cent since their peak in 2016. 

In the same period, infrastructure attacks and armed assault 

increased by 225 and 41 per cent, respectively. Armed assaults by 

ISIL have predominantly targeted civilians and security forces. 

The majority of infrastructure attacks since 2016 have been 

incendiary attacks against farms, small businesses and civilian 

residences. 

Suicide bombings by ISIL also fell in 2019, declining by 42 per 

cent from 2018, and have fallen 91 per cent since their peak in 

2016. Of the 258 attacks perpetrated by ISIL in Iraq in 2019, 19 

attacks or seven per cent were suicide bombings. This decrease 
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in suicide bombings may be attributed to successful counter-

terrorism measures and a decline in fighter numbers.27

Iraqi security forces continued to work with international 

partners to target ISIL sleeper cells and weapons caches in 

2019.28 In October 2019, the US conducted a military operation 

that resulted in the death of the then ISIL leader, Abu Bakr 

al-Baghdadi.29

Despite the fall in deaths from terrorism in 2019, ISIL remains a 

substantial threat. In Iraq, ISIL continues to operate in rural 

areas and has sought to re-establish support among populations 

in Ninevah, Kirkuk, Diyala, Saladin and Anbar provinces.30 

Iraq
GTI RANK

2
GTI SCORE

8.682 INCIDENTS495

DEAD564
INJURED1,029

Worst attacks

BAGHDAD 
Assailants opened fire on a 
crowd of demonstrators and 
set fire to buildings in Al-
Khilani Square, Rusafa, 
Baghdad, Iraq. At least 25 
civilians, including 
photojournalist Ahmed Mehna, 
were killed and 120 others 
were injured in the attack. No 
group claimed responsibility 
for the incident; however, 
sources suspected the 
involvement of Popular 
Mobilization Forces (Iraq).
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وفقاً ملؤشر اإلرهاب العاملي، حيتل العراق املرتبة الثانية عاملياً، إذ سجل العراق اخنفاضاً يف 
الوفيات املرتبطة ابإلرهاب للعام الثالث على التوايل، يف العام 2019 ُسجلت أقل من ألف حالة 
وفاة للمرة األوىل منذ العام 2003، واخنفض عدد الوفيات النامجة عن اإلرهاب من )1054( يف 

عام 2018 إىل )564( يف عام 2019، بنسبة )46 %(.
من  النصف  من  أبكثر  اخنفض  إذ  اإلرهابية،  العمليات  عدد  يف  اخنفاض كبري  وُسّجل 
النشاط  على  يُهيمن  داعش  تنظيم  يزال  وما   ،2019 يف   )495( إىل   2018 يف   )1131(
اإلرهايب يف العراق، إذ شكلت الوفيات النامجة عن ممارسات التنظيم )66  %( من إمجايل الوفيات 

النامجة عن اإلرهاب يف عام 2019. 
ومع ذلك، فقد اخنفضت الوفيات املرتبطة ابإلرهاب املنسوبة إىل التنظيم بنحو كبري منذ 
ذروهتا يف عام 2016، إذ كان مسؤواًل عن )374( حالة وفاة يف 2019، ابخنفاض قدره )53( 
يف املائة عن العام السابق، وأشار التقرير إىل تغري أنواع اهلجمات اليت نفذها تنظيم داعش يف العراق 
عقدة ومتعددة املراحل، 

ُ
يف السنوات األخرية، وسجل التقرير اخنفاض ملحوظ يف عدد اهلجمات امل

كما  متطورة،  لوجستية  شبكات  تتطلب  اليت  االنتحارية  واهلجمات  السيارات  تفجريات  مثل: 
قابل ازدادت هجمات 

ُ
اخنفضت التفجريات بنسبة )80  %( منُذ ذروهتا يف عام 2016، وىف امل

البنية التحتية واهلجمات املسلحة بنسبة )41 %(، واستهدفت غالبية اهلجمات املسلحة من قبل 
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داعش املدنيي وقوات األمن، وقد كانت هذه اهلجمات هجمات حارقة ضد املزارع والشركات 
الصغرية واملساكن املدنية، وال يزال تنظيم داعش مُيثل هتديداً كبرياً يف العراق، ويواصل عمله يف 
املناطق الريفية ويسعى إىل استعادة الدعم بي السكان يف حمافظات )نينوى وكركوك ودايىل وصالح 

الدين واألنبار()9(.
التوصيات:

أن 1.  إال  داعش  تنظيم  عنها  املسؤول  العمليات  العدد  الكبري يف  االخنفاض  مع  التقرير  يؤكد   
دميومة  احملافظة على  يعين ضرورة  مما  العراق،  االول يف  االرهايب  التهديد  يعد  التنظيم اليزال 
تراجع اإلرهاب يف العراق، وأن يتم تكثيف العمل األمين، مع الرتكيز على اجلهد االستخباري، 

والعمليات العسكرية النوعية، وجتفيف موارد التنظيم املالية والبشرية.
من اإلفضل لدولة مثل العراق كانت وال تزال ساحة لالرهاب العاملي ان تعمل على متابعة . 2

املستوى  يقدمها حول كيفية حتسي  اليت  املعلومات  العاملي  لالستفادة من  االرهاب  مؤشر 
االمين فيه.

 جيب على املؤسسات االمنية العراقية االهتمام بدراسة مؤشر االرهاب العاملي الجراء مقارنة 3. 
بي املعلومات اليت يقدمها حول االرهاب والواقع على االرض، مبا يسهم آخر األمر يف تدعيم 

قدرات العمل األمين.
التحسن النسيب يف موقع العراق يف مؤشر االرهاب العاملي ميثل نقطة بداية من اجل العمل . 4

للمحافظة على هذا التحسن وتطويره حبيث يكون موقع العراق  يف مؤشر يف السنوات القادمة 
افضل.

يقع على املؤسسات االعالمية الرمسية يف العراق مسؤولية توظيف التحسن الذي حدث يف . 5
مستوى العراق االمين وفقا ملؤشر االرهاب العاملي يف حتسي صورة العراق يف الداخل واخلارج 
واليت اسهم االرهاب يف تشويها، وهذا يستدعي املزيد من احلرص من قبل هيئة االتصاالت 
واالعالم لتعزيز الرقابة على احملتوى ذي الطابع اإلرهايب، انهيك عن توجيه املؤسسات االعالمية 

9 - مىن قشطة ، ُمؤشر اإلرهاب العاملي 2020  “الدول األكثر أتثُراً ابإلرهاب عامليًا”،املرصد املصري، املركز املصري للفكر 
والدراسات االسرتاتيجية،2020-12-27، املوقع https://marsad.ecsstudies.com/47750/ مت االطالع عليه 

.18-6-2021
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اليت تقع حتت السيطرة القانونية للهيئة مبا ينفع عمليات مكافحة اإلرهاب بغض النظر عن 
املواقف السياسية هلذه املؤسسات االعالمية.

ينبغي للمؤسسات البحثية واالكادميية العراقية االهتمام مبوضوع املؤشرات الدولية وابالخص . 6
مؤشر االرهاب العايل من خالل جعلها مادة دراسية يف الدراسات العليا وعقد الندوات العلمية 

حول كل مؤشر من تلك املؤشرات مع الرتكيز على مكانة العراق فيها.


