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شــهدت منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا خــال 
معــدل  فــي  كبيــرًا  انخفاضــًا  الماضيــة  األربــع  الســنوات 
اإلقليميــة  الجهــود  تضافــر  بفضــل  اإلرهابيــة  الهجمــات 
والدوليــة فــي مكافحــة اإلرهــاب والتطــرف، األمــر الــذي 
أســهم إلــى حــد كبيــر فــي ردع وتقويــض قــدرات التنظيمــات 
ــى  ــدة - عل ــش والقاع ــم داع ــن فيه ــة - بم ــلفية الجهادي الس
علــى  إرهابيــة معقــدة وفــرض ســيطرتها  تنفيــذ عمليــات 
األرض، خاصــة فــي بــاد الشــام وشــبه الجزيــرة العربيــة. 

ــدى  ــر ل ــق كبي ــدر قل ــكل مص ــرف يش ــزال التط ــك، ال ي ــع ذل م
الكثيــر مــن العــرب، ال ســيما وأن التنظيمــات اإلرهابية األخرى، 
ــبها  ــز مكاس ــل تعزي ــن، تواص ــي اليم ــي ف ــة الحوث ــل جماع مث
علــى األرض ممــا يزيــد مــن مخاطــر اإلرهــاب الُمحِدقــة باليمــن 

والــدول المجــاورة علــى حــٍد ســواء.
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ــي  ــه وبالتعــاون مــع شــركة زغب ــة المتحــدة  مقــرًا ل ــذي يتخــذ مــن اإلمــارات العربي ــرأي أجــراه مركــز صــواب ال كشــف أحــدث اســتطالع لل
ــرق  ــة الش ــي منطق ــاركين ف ــن المش ــي 60% م ــدى حوال ــر ل ــس كبي ــق وهاج ــدر قل ــكل مص ــالمي يش ــرف اإلس ــة أن التط ــات البحثي للخدم
األوســط وشــمال إفريقيــا، كمــا كشــفت الدراســة أيضــًا عــن نســبة عاليــة مــن القلــق لــدى المشــاركين مــن منطقــة الخليــج العربــي )%75( 

ــة فــي المنطقــة.   ودول غــرب آســيا )71%( مــن  اســتمرار وجــود جماعــات إرهابي

يعــزى هــذا القلــق الكبيــر فــي منطقــة الخليــج العربــي  
ودول غــرب آســيا علــى وجــه التحديــد إلى نشــاط التنظيمات 
ــض  ــي بع ــن ف ــدة والحوثيي ــش والقاع ــل داع ــة مث اإلرهابي
المناطــق القريبــة التــي تشــهد صراعــات ونزاعــات مســلحة. 
فــي المقابــل، لــم تتعــد نســبة األفــراد التــي ُيقِلُقهــا وجــود 
جماعــات إرهابيــة متطرفــة 34% مــن المشــاركين فــي 

ــا. شــمال أفريقي

وعلــى عكــس الجماعــات المســلحة التــي تنشــط فــي بــؤر 
ــج و دول غــرب  ــر والصــراع الســيما فــي منطقــة الخلي التوت
آســيا، تفتقــر التنظيمــات اإلرهابيــة المتمركــزة فــي شــمال 
لتنفيــذ  الالزمــة  واإلمكانــات  المقومــات  إلــى  إفريقيــا 
عمليــات إرهابيــة معقــدة، لذلــك تســعى جاهــدًة الســتعادة 
نشــاط شــبكاتهم اللوجســتية، وتجنيــد عناصــر جــدد باإلضافــة 
ــر المــوارد الالزمــة لدعــم عملياتهــم. ومــع ذلــك،  الــى توفي
ــمال  ــي ش ــش ف ــدة وداع ــة للقاع ــات التابع ــزال الجماع ال ت
إفريقيــا فاعلــة وتمتلــك بعــض القــدرات التــي ُتمكنهــم مــن 
تنفيــذ هجمــات إرهابيــة ضــد المدنييــن وأجهــزة األمــن كلمــا 

ســنحت لهــم الفرصــة.

اإلرهابيــة  الجماعــات  أخطــر  حــول  ســؤاٍل  علــى  وردًا 
المتطرفــة فــي المنطقــة، َذكــر 43% مــن األشــخاص الذيــن 
اســُتطلعت آراؤهــم أن تنظيــم داعــش يمثــل الخطــر األكبــر، 
فــي حيــن أشــار 32% منهــم أن الحوثييــن هــم األخطــر. 
علــى الرغــم مــن هزيمتــه علــى األرض، يواصــل داعــش تنفيــذ 
عمليــات إرهابيــة محــدودة فــي بعــض المناطــق التــي 

ــا. ــط فيه ينش

وتتواجــد عناصــر التنظيــم بشــكل أساســي فــي المناطــق الريفيــة والنائيــة، 
وتتســم آليــة عملهــم بدرجــة عاليــة مــن الالمركزيــة مــع الحفــاظ علــى 
وجــود خاليــا  صغيــرة تمتلــك مــن القــدرات مــا يكفيهــا لشــن هجمــات 
ــان ضــد الســلطات  ــة معقــدة فــي بعــض األحي ــات إرهابي ــّر وعملي كــّر وف

ــاك. ــن الُذعرواالرب ــة م ــر حال ــل لنش ــاء القبائ ــة وزعم المحلي

بالرغــم مــن فقــدان  التنظيــم لمعظــم قدراتــه لفــرض الســيطرة علــى األرض 
وتضعضــع إمكانياتــه لتجنيــد المقاتليــن األجانــب، ال تــزال تكتيــكات داعــش 
الوحشــية وجرائمــه البشــعة ضــد المدنييــن واألقليــات تشــكل مصــدر تهديــد 

رئيســي لحكومــات ومجتمعــات الــدول التــي ينشــط  فيهــا.

من المشمولين في الدراسة 
االستقصائية عبروا عن قلقهم 

من التطرف اإلسالمي.

WWW.SAWABCENTER.ORGداعــش وجماعــة الحوثــي التهديــد األكبــر فــي المنطقــة

http://www.sawabcenter.org


وبعــد اســتطالع رأي شــريحة مــن مواطنــي دول الخليــج العربي، 
وجــدت الدراســة أن 52% منهــم يــرون أن جماعــة الحوثــي 
وليــس  المنطقــة  فــي  لالســتقرار  األخطــر  التهديــد  تشــكل 
داعــش.  فقــد عرقــل الحوثيــون ولســنوات جهــود إنهــاء الحــرب 
فــي اليمــن مــن خــالل أنشــطتهم المدمــرة التــي وصلــت إلــى 
ــرات مفخخــة  ــخ مــن طــراز كــروز وطائ إطــالق عشــرات الصواري

ــة. ــى عــدة مــدن ومصافــي نفــط خليجي ــار عل ــدون طي ب

إزاء  قلقهــم  عــن  الخليــج  دول  مــن  المشــاركون  عّبــر  كمــا 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي يرتكبهــا الحوثيــون وجهودهــم 
المســتمرة الحتــكار الســلطة فــي اليمــن وتغييــر طبيعــة الدولــة 
بمــا يتماشــى مــع أجندتهــم الطائفيــة، والتــي باتــت تشــكل 
تهديــدًا مباشــرًا لالســتقرار والســلم االجتماعــي والسياســي 

اإلقليمــي.

ــار االنتبــاه حســب نتائــج االســتطالع، أن 36% مــن األفــراد المســتطلعة  ومــا أث
آراؤهــم فــي شــمال إفريقيــا علــى يقيــن تــام بــأن جماعــة الحوثــي تشــكل 
ــد رئيســي ألمــن واســتقرار المنطقــة مباشــرًة بعــد داعــش )%43(  مصــدر تهدي
بــل وتخطــت تنظيــم القاعــدة )25%( بفــارق كبيــر علــى الرغــم مــن أن األخيــرة 
نشــطت فــي المنطقــة منــذ عقــود وكانــت مســؤولة بشــكل رئيســي عــن تنفيــذ 

ــد مــن الهجمــات الدمويــة ضــد أهــداف مدنيــة وحكوميــة. العدي

مــن المرجــح أن تكــون  جرائــم الحوثييــن المروعــة فــي اليمــن، وهجماتهــم 
ــخ  ل بصواري ــزَّ ــن الُع ــتهدافهم المدنيي ــن اس ــاًل ع ــوار فض ــد دول الج ــررة ض المتك
كــروز وطائــرات بــدون طيــار، الســبب الرئيســي فــي تكويــن قناعــة تامــة لــدى 
ــد  ــي يشــكلون مصــدر تهدي ــأن جماعــة الحوث ــا ب المشــاركين مــن شــمال إفريقي

ــة. ــتقرار المنطق ــي الس رئيس

يســتعد الحوثيــون لتنفيــذ إعدامــات لمعارضيــن سياســيين. جرائــم الحوثــي ضــد المدنييــن مــن بيــن األســباب التــي تجعــل النــاس فــي المنطقــة 
يرونهــم كتهديــد. اضغــط هنــا

تفجيــر انتحــاري نفــذه أحــد عناصــر داعــش فــي الســادس والعشــرين مــن يونيــو عــام 2015 أثنــاء صــالة الجمعــة فــي مســجد اإلمــام 
الصــادق فــي مدينــة الكويــت، ممــا أســفر عــن مقتــل 25 شــخص مــن المصليــن األبريــاء. للمزيــد مــن المعلومــات اضغــط هنــا
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التــي  الدراســة  نتائــج  تطرقــت  آخــر،  جانــب  مــن 
المتنامــي  الخطــر  الــى  صــواب  مركــز  أجراهــا 
ــر اإلنترنــت حيــث أكــد  النتشــار أشــكال التطــرف عب
غالبيــة الُمســَتطلعة آراؤهــم أن شــبكة اإلنترنــت 

وفــرت أرض خصبــة لنثــر بــذور التطــرف.

ــة  ــات اإلرهابي ــيما التنظيم ــة الس ــات المتطرف ــتغل الجماع ــع، تس ــى أرض الواق ــرف عل ــة التط ــود مكافح ــن جه ــروب م ــة  لله ــي محاول وف
العابــرة للحــدود شــبكة اإلنترنــت لتأميــن مــوارد جديــدة، والتواصــل بيــن المتطرفيــن المنتشــرين فــي مناطــق مختلفــة والتنســيق فيمــا بينهــم 
لتبــادل المعرفــة والتدريــب األيديولوجــي، وتجنيــد األصولييــن وتحريضهــم علــى شــن هجمــات إرهابيــة والوصــول إلــى مجتمعــات جديــدة نظــرًا 

لكونهــا وســيلة آمنــة مــن وجهــة نظرهــم وقليلــة التكلفــة والمخاطــر إلــى حــٍد مــا. 

مــن   %53 فــإن  االســتطالع،  نتائــج  أظهرتــه  مــا  بحســب 
المشــاركين يــرون أن وســائل التواصــل االجتماعــي ُتشــكل أهم 
وســيلة لنشــر األفــكار والمعتقــدات المتطرفــة وتجنيــد عناصــر 
جــدد. الســيما وأنهــا تتيــح للتنظيمــات واألفــراد المتطرفيــن 
ــى  ــرف عل ــن والتع ــع المتعاطفي ــل م ــل والتفاع ــة التواص فرص
ــن.  فــي  ــن والمتعاطفي أعضــاء جــدد لتوســيع قاعــدة الداعمي
حيــن أكــد حوالــي 42% مــن المواطنيــن العــرب أن الجماعــات 
فّعالــة  كوســيلة  اإللكترونيــة  المواقــع  تســتغل  اإلرهابيــة 

ــراد. ــل األف ــاب وتضلي ــرف واإلره ــج التط لتأجي

الطريقــة  تعــد  لــم  اإلنترنــت  شــبكة  إن  الدراســة  وأكــدت 
إلــى  والوصــول  المتطرفــة  األيديولوجيــات  لنشــر  الوحيــدة 
ــن  ــاركين الذي ــن المش ــده 24% م ــا أي ــو م ــاس، وه ــان الن أذه
أجمعــوا علــى أن رجــال الديــن فــي المســاجد لهــم دور فاعــل 

في نشر التطرف. 

ــا و%33  ــمال أفريقي ــي ش ــاركين ف ــن المش ــرى 32% م ــاًل، ي وتفصي
مــن غــرب آســيا أن رجــال الديــن يلعبــون دورًا ال ُيســتهان بــه فــي 
نشــر التطــرف مــن خــالل دور العبــادة فــي حيــن يؤيــد 7% فقــط مــن 

ــة. ــذه الفرضي ــي ه ــج العرب ــي دول الخلي ــاركين ف المش

ــج االســتطالع فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال  وخُلصــت نتائ
إفريقيــا، باســتثناء دول الخليــج العربــي ، إلــى أن التنظيمــات اإلرهابيــة 
مــا زلــت تســتغل المســاجد بشــكل فّعــال لتجنيــد عناصــر إرهابيــة 
ونشــر أيديولوجيــات متطرفــة تحــرض علــى العنــف. وانتهــت الدراســة 
ــة فــي المنطقــة  ــام األجهــزة االمني ــه وبالرغــم مــن قي ــى أن أيضــًا ال
بتعزيــز جهودهــا لمكافحــة اإلرهــاب والتطــرف علــى مــدار العقديــن 
الماضييــن، إال أن نشــر األصوليــة فــي دور العبــادة ال يــزال يشــكل 
تحديــًا أمــام تلــك الجهــود. ومــن هنــا ينبغــي علــى الجهــات المعنيــة 
تعميــق التعــاون بيــن رجــال الديــن وُصنــاع  السياســات والمؤسســات 
األمنيــة لتعزيــز  دور المســاجد وجعلهــا حصنــًا منيعــًا ضــد انتشــار فكــر 

الجماعــات اإلســالمية المتطرفــة.

of the surveyed people in North Africa consider 
the Houthis a major threat to stability.

تشـــــــــكل تكتيكـــــات داعش الوحشية والجــــــرائم البشــــــــعة ضد المـــــــدنيين الُعـــــــزل واألقليـــــات مصـــــــدر تهــــديد رئيســــي لســـالمة وأمــــن 
المجتمعـــــات والحكــــومات.

WWW.SAWABCENTER.ORGداعــش وجماعــة الحوثــي التهديــد األكبــر فــي المنطقــة

من األشخاص الذين اسُتطلعت آراؤهم في 
الخليج العربي يرون الحوثيين-وليس داعش- 

أخطر تهديد ألمن واستقرار المنطقة

من األفراد الذين شملهم االستطالع في 
شمال أفريقيا يعتبرون جماعة الحوثي أخطر 

تهديد أمني الستقرار المنطقة

http://www.sawabcenter.org


نبذة عن مركز صواب

يهــدف مركــز صــواب إلــى مكافحــة التطــرف الدينــي فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا مــن خــال نشــر أبحــاث دقيقــة وموضوعيــة 
ذات تأثيــر واقعــي وملمــوس علــى ُصنــاع القــرار ووســائل اإلعــام والجهــات المعنيــة فــي كل مــن القطاعيــن العــام والخــاص، حيــث تتطــرق هــذه 
األبحــاث الــى منهجيــات مكافحــة التطــرف وآخــر التوجهــات والتطــورات واالســتراتيجيات ذات الصلــة. كمــا تتنــاول تحليــات مركــز صــواب العديــد مــن 

المنظمــات المتطرفــة فــي مناطــق جغرافيــة مختلفــة. ويحظــى المركــز حاليــًا بحضــور قــوي علــى وســائل التواصــل االجتماعــي.

تأســس مركــز صــواب فــي عــام 2015 كمبــادرة تعــاون بيــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة والواليــات المتحــدة األمريكيــة لمواجهــة األفــكار المضللــة 
والدعايــة اإلرهابيــة التــي يروجهــا تنظيــم داعــش اإلرهابــي. 
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