
تعداد ال�ضحايا

ا�سـتعرا�ض كّمي للعنف ال�سيا�سي

عرب احل�سارات العاملية

املركز امللكي للبحوث والدراسات اإلسالمية
األردن- 2009





تعداد ال�ضحايا

ا�سـتعرا�ض كّمي للعنف ال�سيا�سي

عرب احل�سارات العاملية

نافيد س. شيخ

املركز امللكي للبحوث والدراسات اإلسالمية
األردن- 2009



»ق�ضت وثنّية احل�ضارة املقيتة الطاغية عمومًا على الطبيعة 

وال�ضعر، وعلى كّل �ضيٍء روحاين« جون ميور، 1914-1838



املحتويات

ال�صفحة الق�صم	الأول	

 1 مقّدمة 

3 تعريفات 

ح�ضارات عاملية  6

الق�صم	الثاين

اجلدول 1: قائمة ت�ضنيف عدد قتلى

ال�رصاعات العنيفة الرئي�ضة  8

 29 نتائج اأ�ضا�ضية وحتليل 

الق�صم	الثالث

 34 اجلدول 4: احل�ضارات والإبادة اجلماعية يف التاريخ 

37 نتائج اأ�ضا�ضية وحتليل 

41 ا�ضتنتاجات 

الق�صم	الرابع

50 جدول 1: منو احل�ضارات الدينية )باملليون( 

جدول 2: احل�ضارات الدينية بالتنا�ضب

51 مع �ضكان العامل		





1

تعداد الضحايا

الق�صم	الأول

مقّدمة

اخللفية

�ضامويل  ه��ارف��ارد،  جامعة  يف  الأ�ضتاذ  ال�ضيا�ضة،  ع��امل  ق��ام 

احل�ضارات  '�ضدام  التاأثري  البالغ  موؤلفه  خالل  من  هنتينغتون 

فهم  ابتكار  باإعادة   )1996( العاملي'  النظام  �ضياغة  واإع��ادة 

الُبنى  ِقَبل  اأّنه ل ي�ضريرَّ فقط من  للتاريخ باعتبار  اأرنولد توينبي 

املادّية غري ال�ضخ�ضية – الإقليم وراأ�س املال وال�ضكان واملوارد 

بني  فيما  الفكرية  الُبنى  اأي�ضًا  جمراه  يف  توؤّثر  بل   – الطبيعية 

التجريبية،  الإدراك مدعومًا بامل�ضاهدة  الأ�ضخا�س. وقد بدا هذا 

بروزاً  وال�ضيا�ضية، مما حّقق  الفكرية  الثغرات  اأن مالأ  لبث  ثم ما 

يدعمها  كان  التي  لل�ضيوعية  الداخلي  النفجار  اأعقاب  هاّمًا يف 

اإىل  الدين  اإعادة  اإىل  ي�ضار  ما  كثرياً  وكان  ال�ضوفييتي.  الحتاد 

الوحيدة  الفكرية  البنية  – باعتباره  املجتمع  املوؤّثر يف  و�ضعه 

من  'النتقام  اأنه  على   – الإن�ضاين  التاريخ  يف  ا�ضتقراراً  الأكرث 

على  واملوؤرخني  الجتماع  لعلماء  بالن�ضبة  اأ�ضبح،  ولكن  اهلل'؛ 

املتغري  ُيف�ضل  اأن  العلمية  الناحية  من  امل�ضتحيل  �ضواء، من  حّد 

اأهل  اأعراف  ال�ضماوي الديني عن الواجبات الأر�ضية املادية يف 

فاإّن  ذلك  من  وبالرغم  امل�ضّو�ضة.  ال�ضيا�ضية  الجتماعية  الأر�س 

التاأويالت العقلية   باأن تكون 
َ
اأن يوحي َعَر�ضّيًا من �ضاأنه  ر�ضداً 

�رصورية  م�ضلرَّمة  املطلق(  احلق  اختزال  ال�ضيا�ضة،  )يف  اهلل  عن 
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جلميع الت�ضكيالت النزاعية تقريبًا، من م�ضتوى النزاع بني دولة 

وما يجاورها اإىل م�ضتوى النزاع العابر للدول. واإن قوة هذا الربط 

ومتا�ضكه يجري اختباره يف هذه الدرا�ضة.

الأهداف

الب�رص  القتلى من  اإىل تقدير عدد  اأيدينا  التي بني  الدرا�ضة  ت�ضعى 

الناجم عن العنف الديني وال�ضيا�ضي طوال الألفيتني املا�ضيتني، 

معّدلة  �ضورة  وبتبني  الثقافية.  الدينية  باحل�ضارات  وربطها 

عرب  الدرا�ضة  هذه  مت�ضي  لهنتينغتون،  احل�ضاري  الت�ضنيف  من 

اخلطوط الآتية: اأوًل و�ضعنا قائمة بيانات �ضاملة لأكرث من 3000 

�ضدام عنيف يف التاريخ، من 0 اإىل 2008 للميالد. ثم عمدنا اإىل 

كّل  التاريخ،  يف  عنفًا  ال�رصاعات  اأكرث  من  �رصاعًا   276 حتديد 

اإن�ضان،  يزيد عن 10،000  قّدر مبا  القتلى  من  منها ح�ضد عدداً 

برتتيب  قمنا  ذلك  وبعد  القتلى.  عدد  مقدار  ح�ضب  �ضّنفناها  ثم 

النتيجة وفق خطوط ح�ضارية لبلوغ فهم مقارن للعنف املتكّيف 

اجتماعيًا ودينيًا. وُتعر�س نتائج البحث يف اأربعة جداول، ما من 

�ضاأنه اأن يف�ضي اإىل تقومي مقارن للعنف احل�ضاري.

املنهجية

يف البداية اأخرجْت هذه الدرا�ضة قائمة اإجمالية ل�رصاعات عنيفة 

للعنف،  فئات  اأرب��ع  تت�ضّمن  املا�ضيتني،  الألفيتني  يف  هاّمة 
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الُبنيوي.  والعنف  ال�ضعب،  واإب��ادة  الأهلية،  واحلرب  احلرب،  هي 

عامليًا  منوذجًا  تقريبًا  العنف  فيه  كان  الذي  املدى  ُيظهر  وهذا 

'ملمار�ضة ال�ضيا�ضة' يف جميع اأجزاء العامل املاأهول بال�ضكان على 

الدرا�ضة  عمدت  ثّم  التاريخ.  فيه  ُدّون  الذي  الطويل  الزمن  مدى 

يف  ال�رصاع  حلقات  اأعنف  يف  القتلى  لعدد  الكّمي  التقدير  اإىل 

العامل، وذلك لإخراج قائمة ت�ضّم اأعنف ال�رصاعات يف الألفيتني 

الأخريتني. وبعد ذلك جرى ت�ضنيف هذه ال�رصاعات وفق خطوط 

ح�ضب  معترب  �رصاع  تكرار  الكمية  الناحية  من  ليتميز  ح�ضارية 

الإبادة  عنف  بتحليل  منف�ضل  ب�ضكل  وقمنا  احل�ضارية.  الفئة 

يف  �ضعب  اإب��ادة  اأو  حرب  من  ج��زءاً  كان  رمبا  )ال��ذي  اجلماعية 

التحليل الأول( �ضعيًا مّنا لقيا�س م�ضتوى �ضّدة العنف.

تعريفات

املعايري  على  للح�ضارة  الجتماعي  الت�ضّور  يدل  احل�صارات: 

من  جماعة  اأف���راد  ب��ني  فيما  وامل�ضرتكة  تاريخيًا  املتكّيفة 

يطّور  التي   – وجمتمعية  ودينية  ثقافية  معايري   – الأ�ضخا�س 

بها جمموعة كبرية من النا�س هوّيًة ثقافية م�ضرتكًة متّيزهم من 

ال�ضكلي.  والتماثل  ال�ضلمي  والتفاعل  الجتماعي  التكّيف  خالل 

قيم  تربطها  والإقليمية  املحلّية  الثقافات  من  كتٌل  احل�ضارات 

دينية اأو اأخالقية م�ضرتكة.
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احلرب: ُيفهم من احلرب اأنها اأعمال عدوان وعنف وا�ضعة النطاق 

بني وحدتني �ضيا�ضيتني خمتلفتني – لكنهما مت�ضاويتان – مثل 

دولتني. ووفقًا لكتاب كالو�ِضفيتز املعَترَب بعنوان “عن احلرب”، 

اإ�ضرتاتيجية  وخطة  �ضيا�ضية  اأه��داف  اأبعاد:  ثالثة  للحرب  ف��اإّن 

)عن  الثالثة  بني  التوازن  �ضاأن  من  اإّن  حيث  �ضعبية،  وعاطفة 

اخلطة  واإخ�ضاع  الإ�ضرتاتيجية  للخطة  العاطفة  اإخ�ضاع  طريق 

اأو  مهّمة  اأية  جناح  ر 
ّ
يقر اأن  ال�ضيا�ضية(  لالأهداف  الإ�ضرتاتيجية 

القتلى  عدد  اأن  الإح�ضائيون  يوؤّكد  الكّم،  جهة  ومن  ذلك.  خالف 

املواجهة  )من  مبا�رصة  قتل  حالة   1،000 على  يزيد  اأن  يجب 

ومن حالت م�ضاحبة( لكي ُيعّد �رصاٌع م�ضّلٌح ما حربًا. وت�ضمل 

الأ�ضناُف الفرعية احلرَب بني الدول واحلروب القارية واحلروب 

ال�ضتعمارية.

اأعمال عنف منظّمة تدوم على نحو متبادل  الأهلية: هي  احلرب	

اإىل  النتماء  بدوره  ال�ضعب  من  وُيفهم  الواحد.  ال�ضعب  اأفراد  بني 

اأفراد  املعا�رص،  وقتنا  يف  اأو  ذاتها؛  والّلغوية  العرقية  اجلماعة 

الثورات  الفرعية  الأ�ضناُف  وت�ضمل  نف�ضها.  الإقليمية  الدولة 

د والنزاع العرقي.
ّ
واأحداث التمر

�س 
رَّ
املحر القتل  هو  ال�ضعب  اإب��ادة  من  املق�ضود  ال�صعب:  اإب��ادة	

اأن  وميكن  حكومية.  موؤ�ض�ضات  اأو  قوات  بو�ضاطة  �ضيا�ضيًا  عليه 
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من  اأ�ضكال  اأو  اجلماعية  الإبادة  )اأبرزها  جماعيًة  اأ�ضكاًل  تاأخذ 

قة 
ّ
اأ�ضكاًل فردية )مثل الت�ضفية املن�ض اأو  اأقل �ضاأنًا(  القتل الهائل 

للنظام  ال�ضيا�ضية/العرقية  التهديدات  اأو  معار�ضة  ل�ضخ�ضيات 

القائم(. وعالوة على ذلك، فاإن اإبادة ال�ضعب ل ُتطّبق بعمل مبا�رص 

فح�ضب، بل من خالل 'عنف بنيوي' اأي�ضًا.

اإبادة  اأ�ضكال  من  �ضكاًل  اجلماعية  الإبادة  تعّد  اجلماعية:  الإبادة	

خا�س  معترب  جزء  ا�ضتئ�ضال  اإىل  املعتدي  يهدف  حيث  ال�ضعب، 

بجماعة عرقية اأو لغوية اأو دينية من اأر�س معتربة.

اجل�ضدي  )الأذى  املبا�رص  العنف  مقابل  يف  البنيوي:  العنف	

'بحوث  برتويجه  قامت  مفهومًا  البنيوي  العنف  يعّد  املبا�رص( 

ا�ضتمراره  الذي يغّذي  العنف  للدللة على  ال�ضكندينافية'  ال�ضالم 

تكوينات خبيثة – �ضواء كانت ذات طابع موؤ�ض�ضي اأو معياري – 

)على �ضبيل املثال �ضيا�ضة الف�ضل العن�رصي باعتبارها موؤ�ض�ضة 

فالعنف  ثّم  ومن  معياراً(.  باعتباره  العن�رصي  التمييز  مقابل 

البنيوي هو املعاناة الناجمة عن الأ�ضكال ال�ضتغاللية والقمعية 

للتنظيم الجتماعي اأو ال�ضيا�ضي.
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ح�صارات	عاملية

يفيد الت�ضّور الجتماعي'للح�ضارة'معنى الهّوية امل�ضرتكة، 

وهذه الهّوية بدورها م�ضتلَزمةٌ من قبل معايري اجتماعية وقيمًا 

ً م�ضرتكة؛ وكلها موؤكدة مرارا ًوتكراراً  ً ثقافيا جمتمعية واأعرافا

يف اخلطابات العامة وموؤ�ض�ضات التن�ضئة الجتماعية .ومن ثّم 

فاإنّ الدين املنّظم يبزغ باعتباره املوؤ�رص الرئي�س للح�ضارة ،على 

ً على نحو  ً للهّوية والقيم )واأي�ضا ٍ مبا�رص( باعتباره خازنا نحو

ً ملوؤ�ض�ضات وخطابات .)ويف حني  غري مبا�رص( باعتباره م�ضكال

اأن'ّ احل�ضارة 'لي�س لها حدود م�ضرتكة مع الدين ،اإل اأن الدين يعّد 

ً ولكن لي�س كافيا ً)للح�ضارة .وحيثما يكون  ً �رصوريا( مكّونا

ً كما يف جزء كبري من العامل  التكوين ن�ضبيا( الدين متجان�س َ

الإ�ضالمي ،)فاإننا ن�ضّلم بو�ضع مفهوم حل�ضارة واحدة با�ضم 

الإ�ضالم( اأو الأّمة :الكيان ال�ضيا�ضي امل�ضلم .)وبطريقة مماثلة، 

'منتمون' اإىل احل�ضارة الإ�ضالمية يف اأفريقيا كما  يوجد اأع�ضاء 

ٍ يف  يوجدون يف اأورب��ا .والفرق بني ع�ضو اأ�ضا�ضي وع�ضو منتم

ح�ضارة ما ،هو مكان الهّوية احل�ضارية على نطاق متنّوع من 

التنازع اإىل الهيمنة .واأي�ضا ً،قد تكون بع�س احل�ضارات( مثل 

البدائية الأهلية - )بب�ضاطة - فئة متبقية ،اإذ تفتقر اإىل انتماء 

وع�ضوية ر�ضميني.
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وفيما ياأتي ح�ضارات �ضبعة مقرتحة ،مع الإ�ضارة اإىل مكان كّل 

منها:

املكاناحل�صارة

الكتلة ال�ضيوعيةالإحلادية املعادية للدين

�رصق اآ�ضيا، واأجزاء من جنوب البوذية

اآ�ضيا

اأوربا، والأمريكيتان، واأجزاء من امل�ضيحية

اأفريقيا

الهند، ونيبال، وموري�ضيو�سالهندية

ال�رصق الأو�ضط، واأجزاء من اآ�ضيا، الإ�ضالمية

واأجزاء من اأفريقيا

اأجزاء من اأفريقيا، والأمريكيتان البدائية الأهلية

قبل ال�ضتعمار

ال�ضني، وبع�س الدول املجاورة ال�ضينية

لها
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الق�صم	الثاين

اجلدول	1:	قائمة	ت�صنيف	عدد	قتلى	ال�رصاعات	العنيفة	الرئي�صة	

خالل	احلقبة	الزمنية	املمتدة	من	0	– 2008	للميالد

مالحظة على املنهجية: اإن تقدير عدد قتلى ال�رصاعات غالبًا ما 

وكذلك  البيانات  غياب  من  تن�ضاأ  التي  باملخاطر  حمفوفًا  يكون 

من كون هذه البيانات غري موثوقة. ويف كثري من الأحيان يكون 

اإخفاء  وراء  من  م�ضالح  اأخ��رى  �ضيا�ضية  وجماعات  حلكومات 

معلومات اأو اإطالق معلومات جزئية اأو م�ضّللة، من �ضاأنها اإّما اأن 

تبالغ باأعداد القتلى اأو ُتهملها. وقد زاد طول مدى هذه الدرا�ضة من 

امل�ضكلة، اإذ يتجه العتماد على م�ضداقية املعلومات اإىل الف�ضاد 

مع مرور الزمن. ولقد �ضعينا يف كل حالة اإىل توثيق الأعداد من 

اأكادميية.  ببيانات  وقّدرنا نطاقًا معقوًل مدعومًا  عّدة،  م�ضادر 

وبالرغم من اأّنه يبقى �ضحيحًا على العموم اأنه كّلما كان ال�رصاع 

اأقدم كانت البيانات اخلا�ضة به اأقل �ضاأنًا من حيث الوثوق بها، 

اإل اأّنه اأي�ضًا بالن�ضبة اإىل الأحداث الأخرية تاأتي يف بع�س الأحيان 

تقديرات عدد القتلى خمتلفة بفارق 10 اأ�ضعاف )كعملية عا�ضفة 

ال�ضحراء عام 1990 على �ضبيل املثال(. وحاولنا تقلي�س نطاق 

الأعداد حيثما اأمكن ذلك، ولكن من حني اإىل اآخر و�ضعنا نطاقًا 

م�ضكلة  وتنبثق  وامل�ضادر.  الآراء  تنّوع  ي�ضتوعب  لكي  مت�ضعًا 
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اللوم على  اإلقاء  البيانات ناجمة عن  اأخرى على م�ضتوى حتليل 

غالبًا  من�ضوؤها  التي  ال�ضيا�ضي،  العنف  اأعمال  ب�ضاأن  واحدة  عّلة 

من ما�ضي الأ�ضالف املعقد تاريخيًا و�ضيا�ضيًا. ويف هذا ال�ضدد 

طني على اأّنهم حماربون، ولكن 
ّ
مل ن�ضّنف جميع الأطراف املتور

املعّينة.  املذكورة  الواقعة  يف  بالقتال  بادروا  الذين  اأولئك  فقط 

اأط��راف  ثالثة  اأو  طرفان  اعُترب  املعّقدة،  احل��الت  بع�س  ويف 

م�ضوؤولني بالت�ضاوي )وجرى جدولة العدد بتق�ضيمه على اثنني اأو 

ثالثة اأو اأكرث بح�ضب املالءمة(. واإذا ما كانت احلرب ا�ضتعمارية، 

التعريف  حيث  من  ال�ضتبدادية  القوة  اأو  امل�ضتعمر  ي�ضنرَّف  فاإنه 

ال�ضعب  اإب��ادة  ح��الت  يف  مماثلة  وبطريقة  حماربة؛  قوة  باأنه 

ال�ضلطة  اأ�ضحاب  ف��اإّن  والتمرد،  والثورات  امل�ضّلح  والع�ضيان 

ط 
ّ
تتور مل  ما  ناجم،  عنف  اأي  عن  الأ�ضل  يف  م�ضوؤولني  يعّدون 

جماعة م�ضيطرة مناوئة يف فعل مبا�رص �ضّد اأطراف ثالثة )مثاًل، 

اأ�ضاليب الإرهاب(.

احلدث

عدد القتلى 

نوع احلدثاملقّدر
احل�ضارة 

املحاربة

> 10 ماليني

احلرب العاملية الثانية )1945-1939(
-55،000،000

72،000،000

حرب، اإبادة 

�ضعب

م�ضيحية، 

بوذية

جمهورية ال�ضني ال�ضعبية )1949-

)1975

-44،500،000

77،000،000
اإبادة �ضعب

اإحلادية 

معادية 

للدين
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�ضينيةحرب40،000،000حروب اململكات الثالثة )280-220(

ال�ضيطرة ال�ضوفييتية )1954-1923(
-38،000،000

55،000،000
اإبادة �ضعب

اإحلادية 

معادية 

للدين

د اآن �ضي امل�ضلح )763-755(
ّ
بوذيةحرب اأهلية36،000،000متر

غزوات املغول )من 1207(
-30،000،000

50،000،000
حرب

بدائية 

اأهلية

غزو املان�ضو لل�ضني يف عهد املنغ 

)1662-1616(
�ضينيةحرب25،000،000

د تايبنغ امل�ضلح )ال�ضني، 1851-
ّ
متر

)1864

-20،000،000

50،000،000
حرب اأهلية

�ضينية، 

م�ضيحية

احلرب العاملية الأوىل )1918-1914(
-15،000،000

66،000،000
م�ضيحيةحرب 

احلرب ال�ضينية اليابانية الثانية 

)1945-1931(

-15،000،000

22،000،000
بوذيةحرب

اإبادة الأمريكيني الأ�ضليني )القرن 16- 

القرن 19(

-13،000،000

16،000،000

اإبادة �ضعب/

عنف بنيوي
م�ضيحي

�ضينيةحرب اأهلية10،075،000ال�ضني القومية )1949-1928(

غزوات تيمورلنك الأعرج )1360-

)1405

-7،000،000

20،000،000
اإ�ضالميةحرب

> 2 مليون

احلرب الأهلية الرو�ضية )1922-1917(
-5،000،000

9،000،000
حرب اأهلية

م�ضيحية، 

اإحلادية 

معادية 

للدين

غزوات اإثيوبيا يف عهد منِلك الثاين 

)1898-1882(
م�ضيحيةحرب5،000،000

حرب 'الكونغو الدولة احلرة' ال�ضتعمارية 

)1908-1885(

-4،500،000

12،000،000
م�ضيحيةحرب

�ضينيةحرب اأهلية4،000،000ثورة دنغان )1877-1862(
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حرب الكونغو الثانية )2007-1998(
-3،800،000

5،400،000
م�ضيحيةحرب

حروب نابليون )1815-1804(
-3،500،000

6،000،000
م�ضيحيةحرب

ال�ضني ال�ضوفييتية بقيادة ماو )1923-

)1949
اإبادة �ضعب3،500،000

اإحلادية 

معادية 

للدين

حرب الثالثني عامًا )1648-1618(
-3،000،000

8،000،000
م�ضيحيةحرب 

د اأ�ضحاب العمائم ال�ضفر )ال�ضني، 
ّ
متر

)205-184

-3،000،000

7،000،000
�ضينيةحرب اأهلية

احلرب الكورية )1953-1959(
-2،500،000

5،040،000
حرب

م�ضيحية، 

اإحلادية 

معادية 

للدين

جتارة الرقيق عرب الأطل�ضي )القرن 17- 

القرن 19(

-2،400،000

4،300،000
م�ضيحيةعنف بنيوي

حرب فيتنام )1975-1945(
-2،300،000

5،100،000
حرب

م�ضيحية، 

اإحلادية 

معادية 

للدين

حروب الدين الفرن�ضية )1598-1562(
-2،000،000

4،000،000
م�ضيحيةحرب اأهلية

غزوات حممود الغزنوي يف الهند 

)1027-1000(
اإ�ضالميةحرب2،000،000

طرد الأملان بعد احلرب )1945-

)1947

-2،100،000

3،000،000
م�ضيحيةاإبادة �ضعب

مذابح تركيا الفتاة )1918-1909(
-1،800،000

2،000،000
اإ�ضالميةاإبادة �ضعب
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كمبوديا، اخلمري احلمر )1979-1975(
-1،700،000

2،035،000
اإبادة �ضعب

اإحلادية 

معادية 

للدين

كوريا ال�ضمالية )1987-1948(
-1،500،000

1،600،000
اإبادة �ضعب

اإحلادية 

معادية 

للدين

احلرب الأهلية الأفغانية )1979-

م�ضتمرة(

-1،500،000

2،000،000
اإ�ضالميةحرب اأهلية

جتارة الرقيق العربية )القرن 7 - القرن 

)19

-1،400،000

2،000،000
اإ�ضالميةعنف بنيوي

احلرب الأهلية ال�ضينية )1928-

)1949

-1،300،000

6،200،000
�ضينيةحرب اأهلية

الثورة املك�ضيكية )1920-1910(
-1،000،000

2،000،000
م�ضيحيةحرب اأهلية

غزوات �ضاكا التو�ضعية )1828-1816(
-1،000،000

2،000،000
حرب اأهلية

بدائية 

اأهلية

التدخل ال�ضوفييتي يف اأفغان�ضتان 

)1989-1979(

-1،000،000

1،500،000
حرب

اإحلادية 

معادية 

للدين

احلرب الأهلية النيجريية )1967-

1970(، منطقة بيافران

-1،000،000

1،200،000
حرب اأهلية

اإ�ضالمية، 

م�ضيحية

احلرب الإيرانية العراقية )1980-

)1988
اإ�ضالميةحرب1،000،000

بوذيةحرب1،000،000الغزو الياباين لكوريا )1598-1592(

احلرب الأهلية ال�ضودانية الثانية 

)2005-1983(
حرب اأهلية1،000،000

اإ�ضالمية، 

م�ضيحية

م�ضيحيةحرب1،000،000احلروب ال�ضليبية )1272-1095(

عنف بنيوي1،000،000+مذابح الأزتك
بدائية 

اأهلية

د بانتاي )1873-1856(
ّ
�ضينيةحرب اأهلية1،000،000متر
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500،000 <

حرب موزمبيق الأهلية )1993-1976(
-900،000

1،000،000
م�ضيحيةحرب اأهلية

اإبادة �ضعب878،000تركيا يف عهد اأتاتورك )1923-1919(

اإحلادية 

معادية 

للدين

حرب ال�ضبع �ضنوات )1763-1756(
-868،000

1،400،000
م�ضيحيةحرب

احلرب الأهلية يف رواندا )1990-

)1994

-800،000

1،000،000
م�ضيحيةحرب اأهلية

احلرب الأهلية يف الكونغو )1990-

)1997
م�ضيحيةحرب اأهلية800،000

املجاعة الأيرلندية الكربى )1845-

)1852

-750،000

1،500،000
م�ضيحيةعنف بنيوي

ال�رصاع ال�ضيا�ضي/العرقي يف اإندوني�ضيا 

)1987-1965(

-729،000

1،000،000

اإبادة �ضعب، 

حرب اأهلية
اإ�ضالمية

حرب العراق )2003- الوقت احلا�رص(
-614،000

1،100،000
م�ضيحيةحرب

احلرب الرو�ضية ال�رصك�ضية )1763-

)1864

-600،000

1،500،000
م�ضيحيةحرب

احلرب اليهودية الرومانية الأوىل 

)73-66(

-600،000

1،300،000
حرب

بدائية 

اأهلية

حرب كينغ دزونغر )1757-1755(
-600،000

800،000
حرب

�ضينية، 

بوذية

احلرب اليهودية الرومانية الثانية 

)باركوخبا، 135-132(
حرب580،000

بدائية 

اأهلية

حرب ال�ضتقالل الأريتريية )1961-

)1991
حرب570،000

م�ضيحية، 

اإ�ضالمية

حرب ال�ضتقالل اجلزائرية )1954-

)1962

-550،000

1،000،000
م�ضيحيةحرب
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اإ�ضالميةحرب اأهلية550،000احلرب الأهلية ال�ضومالية )1988- (

جرائم جماعة الثغ الدينية )القرن 17 

- القرن 19(

-500،000

2،000،000
هنديةقتل طقو�ضي

حرق اأرامل الهندو�س )القرن 4 - القرن 

)19

-500،000

800،000
هنديةعنف بنيوي

تق�ضيم الهند )1947(
-500،000

1،000،000
حرب اأهلية

اإ�ضالمية، 

هندية

احلرب الأهلية يف اأنغول )1975-

)2002

-500،000

550،000
حرب اأهلية

م�ضيحية، 

بدائية

احلرب الأهلية ال�ضودانية الأوىل 

)1972-1955(
حرب اأهلية500،000

اإ�ضالمية، 

م�ضيحية

250،000 <
حرب التحالف الثالثي، باراغواي 

)1870-1864(

-350،000

610،000
م�ضيحيةحرب

د املياو والنيان وامل�ضلمني 
ّ
متر

)1877-1850(
�ضينيةحرب اأهلية450،000

400،000ال�رصاع يف دارفور )2003-م�ضتمر(
حرب اأهلية، 

اإبادة �ضعب
اإ�ضالمية

حرب وراثة احلكم الإ�ضبانية )1701-

)1714

-400،000

700،000
م�ضيحيةحرب اأهلية

احلرب الأهلية الثانية يف بورندي 

)1993(
م�ضيحيةحرب اأهلية400،000

م�ضيحيةحرب371،000حرب ال�ضتمرار )1944-1941(

حروب الثورة الفرن�ضية )1802-1792(
-350،000

663،000
م�ضيحيةحرب

احلرب الأهلية الإ�ضبانية )1936-

)1939

-350،000

500،000
م�ضيحيةحرب اأهلية

احلرب ال�ضمالية العظمى )1700-

)1721

-350،000

400،000
م�ضيحيةحرب

م�ضيحيةحرب325،000ال�ضتعمار الربتغايل )1925-1900(
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احلرب الأهلية الأمريكية )1861-

)1865

-365،000

618،000
م�ضيحيةحرب اأهلية

حروب اململكات الثالثة )1639-

)1651

-315،000

735،000
م�ضيحيةحرب

احلرب القوقازية )منذ عام 1817(
-300،000

1،500،000
حرب

م�ضيحية، 

اإ�ضالمية

احلرب الأهلية الأوغندية )1979-

)1986

-300،000

500،000
م�ضيحيةحرب اأهلية

الإخ�ضاع الفرن�ضي للجزائر )1839-

)1847
م�ضيحيةحرب300،000

حملة يوكاتان مايا املك�ضيكية 

)1855-1847(
م�ضيحيةحرب اأهلية300،000

اإ�ضالميةاإبادة �ضعب300،000نظام عيدي اأمني )1979-1972(

احلرب احلب�ضية )1941-1935(
-275،000

400،000
م�ضيحيةحرب

الثورة الفرن�ضية )1794-1793(
-263،000

600،000
م�ضيحيةحرب اأهلية

احلرب الفلبينية الأمريكية )1898-

)1913

-255،000

1،120،000
م�ضيحيةحرب

احلروب الأهلية الإثيوبية )1962-

)1991

-230،000

1،400،000
م�ضيحيةحرب اأهلية

احلملة ال�ضليبية �ضد الألبنجن�ضيني 

)1244-1208(

-250،000

1،000،000

حرب، اإبادة 

�ضعب
م�ضيحية

اإبادة الهنود احلمر يف الربازيل )1900 

وما بعده(

-250،000

500،000

حرب، اإبادة 

�ضعب
م�ضيحية

العراق حتت حكم �ضّدام ح�ضني )1979-

)2003

-250،000

1،300،000
اإبادة �ضعب

اإحلادية 

معادية 

للدين

الثورة الكوبية )1898-1895(
-250،000

300،000
م�ضيحيةحرب
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100،000 <

احلرب الأهلية يف ليبرييا )1989-

)1997
حرب اأهلية220،000

بدائية 

اأهلية، 

م�ضيحية

احلرب الرو�ضية الرتكية )1877-

)1878

-215،000

285،000
حرب

م�ضيحية، 

اإ�ضالمية

حرب التحرير يف بنغالدي�س )1971(
-200،000

2،800،000

حرب، اإبادة 

�ضعب
اإ�ضالمية

عهد اأمراء احلرب يف ال�ضني )1917-

)1928

-200،000

800،000
�ضينيةحرب

يوغو�ضالفيا حتت حكم تيتو )1944-

)1987

-200،000

572،000
اإبادة �ضعب

اإحلادية 

معادية 

للدين

تيمور ال�رصقية )1999-1975(
-200،000

250،000

اإبادة �ضعب، 

حرب اأهلية
اإ�ضالمية

م�ضيحيةحرب اأهلية200،000حرب الكونغو الأوىل )1997-1996(

احلرب الفرن�ضية الربو�ضية )1870-

)1871

-185،000

204،000
م�ضيحيةحرب

احلرب الأهلية يف �ضرياليون )1991-

)2002

-180،000

200،000
م�ضيحيةحرب اأهلية

اأحداث لفيولن�ضيا )العنف( يف كولومبيا 

)1958-1948(

-180،000

300،000
م�ضيحيةحرب اأهلية

ثورة املاجي ماجي يف �رصق اأفريقيا 

الأملانية )1907-1905(

-175،000

250،000
م�ضيحيةحرب

حرب ال�ضتقالل املك�ضيكية )1810-

)1821

-150،000

400،000
م�ضيحيةحرب

فيتنام ال�ضيوعية )1975 وما بعده(
-165،000

460،000
اإبادة �ضعب

اإحلادية 

معادية 

للدين
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الثورة الهاييتية )1804-1791(
-160،000

350،000
م�ضيحيةحرب

احلرب الأهلية اجلزائرية )1991 وما 

بعده(

-160،000

200،000
اإ�ضالميةحرب اأهلية

حرب اأهلية160،000+ال�رصاع يف مينداناو )1969-م�ضتمرة(
اإ�ضالمية، 

م�ضيحية

احلرب الأهلية اللبنانية 

)1990-1975(

-150،000

162،000
حرب اأهلية

اإ�ضالمية، 

م�ضيحية

احلرب الأهلية الثانية يف ليبرييا 

)2003-1999(
حرب اأهلية150،000

بدائية 

اأهلية، 

م�ضيحية

احلرب الرو�ضية اليابانية 

)1905-1904(

-130،000

150،000
حرب

بوذية، 

م�ضيحية 

احلرب الرو�ضية الرتكية

)1829-1828( 

-130،000

191،000
حرب

م�ضيحية، 

اإ�ضالمية

حرب ال�ضتاء )1940-1939(
-148،000

1،000،000
م�ضيحيةحرب

حرب الأعوام الع�رصة يف كوبا 

)1878-1868(
م�ضيحيةحرب200،000

حروب البلقان )1913-1912(
-140،000

225،000
حرب

م�ضيحية، 

اإ�ضالمية

احلرب الأهلية يف غوانتيمال 

)1996-1960(

-140،000

200،000
م�ضيحيةحرب اأهلية

م�ضيحيةحرب140،000حروب ال�ضتعمار الربتغايل

احلرب الأريتريية الإثيوبية 

)2000-1998(

-125،000

190،000
حرب

م�ضيحية، 

اإ�ضالمية

احلرب الرتكية الكربى )1699-1683(
-120،000

384،000
حرب

اإ�ضالمية، 

م�ضيحية

حرب وراثة احلكم النم�ضاوي 

)1748-1740(

-120،000

359،000
م�ضيحيةحرب
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�ضينيةحرب اأهلية120،000ثورة فالحي �ضي�ضوان )1757-1755(

120،000حرب البو�ضنة )1995-1992(
حرب، حرب 

اأهلية
م�ضيحية

م�ضيحيةحرب100،500حرب ت�ضاكو )1935-1932(

احلرب الأهلية يف اليمن ال�ضمايل 

)1970-1962(

-100،000

150،000
اإ�ضالميةحرب اأهلية

نْي يف الإنكا )1532-1531( حرب الأخرَّ
-100،000

1،000،000
حرب اأهلية

بدائية 

اأهلية

غينيا اجلديدة امل�ضيحية )1984 - (
-100،000

400،000
اإ�ضالميةاإبادة �ضعب

الغزو الإندوني�ضي لتيمور ال�رصقية 

)1978-1975(

-100،000

200،000
اإ�ضالميةاإبادة �ضعب

حملة الأنفال )1989-1986(
-100،000

180،000
اإ�ضالميةاإبادة �ضعب

نظام فرانكو يف اإ�ضبانيا 

)1975-1939(

-100،000

160،000

اإبادة 

�ضعب،حرب 

اأهلية

م�ضيحية

احلروب الليبية الإيطالية 

)1931-1911(

-100،000

125،000
م�ضيحيةحرب

حرب100،000حرب اخلليج )1991(
م�ضيحية، 

اإ�ضالمية

حرب الألف يوم يف كولومبيا 

)1901-1899(

-100،000

150،000
م�ضيحيةحرب اأهلية

حرب الفالحني يف اأملانيا )1524-

)1525
م�ضيحيةحرب اأهلية100،000

جهاد 'املال املجنون' يف ال�ضومال 

)1920-1899(
حرب 100،000

اإ�ضالمية، 

م�ضيحية

معركة الُعقاب 'ل�س نافا�س دي تولوزا' 

)1212(
م�ضيحيةحرب100،000

م�ضيحيةاإبادة �ضعب100،000رو�ضيا الإمرباطورية )1917-1900(
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احلرب الرو�ضية البولندية )1918-

)1920
م�ضيحيةحرب100،000

د تايرون امل�ضلح/حرب الأعوام 
ّ
متر

الت�ضعة )1603-1594(

-100،000

130،000
م�ضيحيةحرب

د 'اللوت�س البي�ضاء' )1805-1796(
ّ
�ضينيةحرب اأهلية100،000متر

حرب القرم )1856-1854(
-105،000

277،000
حرب

م�ضيحية، 

اإ�ضالمية

50،000 <
حرب وراثة احلكم البولندي )1733-

)1738
م�ضيحيةحرب88،000

احلرب ال�ضي�ضانية الثانية )1999 وما 

بعده(

-80،000

210،000
حرب

م�ضيحية، 

اإ�ضالمية

معركة الأرك )1195(
-80،000

150،000
م�ضيحيةحرب

حرب80،000غينيا ال�ضتوائية )1979-1968(
بدائية 

اأهلية

اإ�ضالميةحرب80،000ح�ضار اأ�ضفهان )1722(

حرب ال�ضتقالل اليونانية )1821-

)1829

-75،000

120،000
اإ�ضالميةحرب

الثورة الوطنية الإندوني�ضية
-75،000

205،000

حرب، حرب 

اأهلية

م�ضيحية، 

اإ�ضالمية

احلرب الأهلية يف ال�ضلفادور )1980-

)1992
م�ضيحيةحرب اأهلية75،000

م�ضيحيةحرب75،000حرب البَور الثانية )1902-1898(

احلرب اليونانية الرتكية )1919-

)1922

-75،000

250،000
حرب

م�ضيحية، 

اإ�ضالمية

د امل�ضّلح للمالكمني يف ال�ضني 
ّ
التمر

)1901-1899(

-70،000

115،000
حرب

م�ضيحية، 

�ضينية

حرب70،000ثورة بواديكا )61-60(
بدائية 

اأهلية
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م�ضيحيةحرب70،000حرب اآت�ضه )1914-1873(

احلرب الرو�ضية النم�ضاوية الرتكية 

)1791-1787(

-64،000

192،000
اإ�ضالميةحرب

حرب ال�ضتقالل املوزمبيقية )1964-

)1974
م�ضيحيةحرب63،000

ثورة ماو ماو يف كينيا )1952-

)1960
م�ضيحيةحرب61،185

احلرب ال�ضي�ضانية الأوىل )1994-

)1996

-60،000

200،000
م�ضيحيةحرب

رومانيا )1989-1948(
-60،000

150،000
اإبادة �ضعب

اإحلادية 

معادية 

للدين

�رصيالنكا/�رصاع التاميل )1983- (
-60،000

65،000
حرب اأهلية

هندية، 

بوذية

د توباك اأمارو امل�ضّلح )1780-
ّ
متر

)1783

-60،000

80،000
م�ضيحيةحرب

د امل�ضّلح يف نيكاراغوا )1972-
ّ
التمر

)1991
م�ضيحيةحرب اأهلية60،000

معركة الريموك )636(
-55،000

70،000
اإ�ضالميةحرب

احلرب امل�رصية العثمانية )1805-

)1811
اإ�ضالميةحرب 56،000

حرب ال�ضتقالل يف اأنغول 
-52،000

80،000
م�ضيحيةحرب

احلرب الأهلية الأوىل يف بوروندي 

)1972(

-50،000

300،000
م�ضيحيةحرب اأهلية

احلرب الأهلية الطاجيكية )1992-

)1997

-50،000

60،000
اإ�ضالميةحرب اأهلية 

م�ضيحيةحرب اأهلية50،000حروب الورود )1485-1455(

م�ضيحيةحرب50،000حروب الأفيون )1850-1839(
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اإ�ضالميةحرب50،000ح�ضار تربيز )1725(

حرب امل�ضلمني يف العهد الرا�ضدي �ضد 

البيزنطيني )643(
اإ�ضالميةحرب50،000

20،000 <
احلرب الأهلية اليونانية )1945-

)1949

-45،000

160،000
م�ضيحيةحرب اأهلية

احلرب الرو�ضية الرتكية )1806-

)1812

-45،000

170،000
اإ�ضالميةحرب

د يف ك�ضمري )1989- (
ّ
التمر

-41،000

100،000
حرب اأهلية

هندية، 

اإ�ضالمية

اإبادة �ضعب هرييرو )1907-1904(
-45،000

60،000
م�ضيحيةاإبادة �ضعب

مطاردة ال�َضَحرة )القرن 15-القرن17(
-40،000

60،000
م�ضيحيةاإبادة �ضعب

حرب املهراتا والأفغان )1760-

)1761
اإ�ضالميةحرب40،000

اإ�ضالميةحرب 40،000الثورة البلغارية )1877-1875(

حرب الريفيني الثانية يف املغرب 

)1926-1921(

-40،000

100،000
م�ضيحيةحرب

غزو نادر �ضاه للهند )1738(
-40،000

70،000
اإ�ضالميةحرب

معركة �ضّفني )657(
-40،000

65،000
اإ�ضالميةحرب اأهلية

اإبادة �ضعب40،000ت�ضاد حتت نظام هربي )1990-1982(
بدائية 

اأهلية

جنوب فيتنام حتت نظام دمي )1955-

)1963
بوذيةاإبادة �ضعب39،000

احلرب الرو�ضية النم�ضاوية الرتكية 

)1739-1736(
حرب38،000

اإ�ضالمية، 

م�ضيحية



22

تعداد الضحايا

حروب ا�ضتقالل كولومبيا الكربى 

)1821-1810(

-37،000

120،000
م�ضيحيةحرب

م�ضيحيةحرب اأهلية36،000احلرب الأهلية الفنلندية )1918(

منغوليا حتت ال�ضيوعيني )1936 وما 

بعده(
اإبادة �ضعب35،000

م�ضيحية، 

بوذية

حرب جاوا )1830-1825(
-35،000

180،000
م�ضيحيةحرب

ح�ضار مالطا )1565(
-35،000

45،000
اإ�ضالميةحرب

د امل�ضلح لل�ضانديني�ضتا يف 
ّ
التمر

نيكاراغوا )1979-1972(

-35،000

40،000
م�ضيحيةحرب اأهلية

د حزب 'الطريق امل�رصق' يف البريو 
ّ
متر

)1980 وما بعده(

-45،000

69،000
حرب اأهلية

اإحلادية 

معادية 

للدين

معركة نهاوند )642(
-43،000

65،000
اإ�ضالميةحرب

مذابح الأوكرانيني املنظمة )1919-

)1921

-30،000

70،000
م�ضيحيةاإبادة �ضعب

حرب الكارلو�ضيني الأوىل يف اإ�ضبانيا 

)1840-1832(

-33،000

125،000
م�ضيحيةحرب اأهلية

ا�ضطهاد الفيتناميني للم�ضيحيني 

)1887-1832(

-33،000

41،000
بوذيةاإبادة �ضعب

حرب امل�ضلمني يف العهد الرا�ضدي �ضد 

ال�ضا�ضانيني )633(

-32،000

40،000
اإ�ضالميةحرب

التمرد امل�ضلح املعار�س )1981-

)1990

-30،000

57،000
م�ضيحيةحرب اأهلية

الثورة الأيرلندية )1798(
-30،000

40،000
م�ضيحيةحرب اأهلية 

الغزو الأمريكي لأفغان�ضتان )2001-

)2002

-30،000

50،000
حرب

م�ضيحية، 

اإ�ضالمية
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حرب املوزمبيق �ضد ال�ضتعمار 

)1975-1961(

-30،000

60،000
م�ضيحيةحرب

بلغاريا حتت ال�ضيوعية )1953-1948(
-30،000

50،000
اإبادة �ضعب

اإحلادية 

معادية 

للدين

املذبحة �ضد الأرمن يف عهد عبد احلميد 

)1896-1895(

-30،000

200،000
اإ�ضالميةاإبادة �ضعب

م�ضيحيةاإبادة �ضعب30،000حرب الكانود�س )1897-1896(

احلروب الرتكية ال�ضورية )1831-

)1840-1839 ،1832
اإ�ضالميةحرب 30،000

اإبادة �ضعب30،000بولندا حتت ال�ضيوعية )1948 وما بعده(

اإحلادية 

معادية 

للدين

الأرجنتني حتت قب�ضة اجلي�س )1976-

)1983
م�ضيحيةاإبادة �ضعب30،000

�رصاع تركيا مع حزب العّمال 

الكرد�ضتاين )1984- (
30،000

حرب اأهلية، 

اإبادة �ضعب
اإ�ضالمية

حرب30،000احلرب ال�ضينية الفيتنامية )1979(

�ضينية، 

اإحلادية 

معادية 

للدين

حرب التحرير الرودي�ضية )1964-

)1979
م�ضيحيةحرب30،000

ثورة الفالحني يف ال�ضلفادور )1931-

)1932
م�ضيحيةحرب اأهلية30،000

حرب الأ�ضابيع ال�ضبعة )1866(
-27،900

79،000
م�ضيحيةحرب

د بولفني امل�ضّلح )1709-1707(
ّ
م�ضيحيةحرب اأهلية28،000متر

حرب اأهلية27،000�رصاع الزولو )1856(
بدائية 

اأهلية
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احلرب الفيني�ضية النم�ضاوية الرتكية 

)1718-1714(

-27،000

45،000
اإ�ضالميةحرب

حرب ال�ضتقالل الأمريكية )1775-

)1783

-25،000

37،300
م�ضيحيةحرب

احلرب الهندية الباك�ضتانية )دي�ضمرب 

)1971
حرب23،384

اإ�ضالمية، 

هندية

حرب ناغورنو كاراباخ )1988-

)1994
حرب23،000

م�ضيحية، 

اإ�ضالمية

احلروب الأ�ضرتالية احلدودية )1788-

)1921
م�ضيحيةحرب23،000

احلرب الفنزويلية الحتادية )1859-

)1863

-20،000

50،000
م�ضيحيةحرب اأهلية 

احلرب الفرن�ضية املك�ضيكية )1862-

)1867

-20،000

50،000
م�ضيحيةحرب

م�ضيحيةحرب اأهلية20،000ثورة بوغات�ضوف )1774-1773(

م�ضيحيةحرب22،000حرب الأيام ال�ضتة )1967(

حرب احللف الرباعي )1720-1718(
-20،000

25،000
م�ضيحيةحرب

احلرب الإيطالية الرتكية )1911-

)1912
حرب20،000

م�ضيحية، 

اإ�ضالمية

اإ�ضالميةحرب20،000ح�ضار اإيريفان )1723(

احلرب البورمية ال�ضينية )1765-

)1769
بوذيةحرب20،000

احلرب الأهلية الربتغالية )1829-

)1834
م�ضيحيةحرب اأهلية20،000

احلرب الربيطانية الأفغانية )1838-

)1842

-20،000

30،000
اإ�ضالميةحرب

املذابح الفار�ضية �ضد البهائيني 

)1854-1848(
اإ�ضالميةاإبادة �ضعب20،000

10،000 <
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ثورة اجلي�س القومي يف كوريا )1907-

)1912
بوذيةحرب18،000

م�ضيحيةحرب18،000ثورة تران�ضفال )1881-1880(

ثورة حكومة باري�س ال�ضرتاكية 

)1971(

-17،000

23،000
م�ضيحيةاإبادة �ضعب

ثورة ال�ضيخ )1991-1982(
-16،000

20،000
هنديةحرب اأهلية

اإ�ضالميةاإبادة �ضعب16،000اإيران حتت البهلويني )1979-1953(

احلرب الإنكليزية البورمية )1823-

)1826

-15،000

20،000
م�ضيحيةحرب

حرب الوحدة الإيطالية )1859(
-15،000

22،500
م�ضيحيةحرب اأهلية

الثورة البولندية )1832-1830(
-15،000

21،000
م�ضيحيةحرب

حرب ا�ضتقالل غينيا بي�ضاو )1963-

)1974
م�ضيحيةحرب15،000

احلرب ال�ضينية اليابانية )1894-

)1895
حرب15،000

بوذية، 

�ضينية

حروب امل�ضيحيني والدروز يف لبنان 

)1860(
حرب اأهلية15،000

م�ضيحية، 

غري 

م�ضّنفة

حرب دول �ضاحل املحيط الهادي 

الالتينية )1884-1879(

-14،000

55،000
م�ضيحيةحرب

الثورة الهنغارية )1711-1703(
-14،000

43،000
م�ضيحيةحرب

معركة 'الولية' )633(
-14،000

22،000
اإ�ضالميةحرب

جنوب اأفريقيا حتت �ضيا�ضة الف�ضل 

العن�رصي

-14،000

19،000
م�ضيحيةاإبادة �ضعب
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احلرب الرو�ضية الرتكية )1768-

)1774

-14،000

20،000
حرب

م�ضيحية، 

اإ�ضالمية

احلرب املك�ضيكية الأمريكية )1846-

 )1848

-13،000

49،000
م�ضيحيةحرب

احلرب الأهلية الناميبية
-13،000

20،000
م�ضيحيةحرب اأهلية

احلرب الأهلية يف اليمن اجلنوبي 

)1986(
اإ�ضالميةحرب اأهلية13،000

ثورة بوغنفيل، بابوا غينيا اجلديدة 

)1998-1989(
م�ضيحيةحرب اأهلية13،000

ت�ضيكو�ضلوفاكيا حتت ال�ضيوعية 
-13،000

60،000
اإبادة �ضعب

اإحلادية 

معادية 

للدين

احلرب الأهلية يف نيبال )1996-

)2006
هنديةحرب اأهلية12،700

احلرب ال�ضينية الفرن�ضية )1884-

)1885
م�ضيحيةحرب12،000

اإ�ضالميةحرب12،000معركة بواتييه )732(

اإ�ضالميةحرب12،000الغزو العثماين لفار�س )1727(

مذابح باتافيا )1740(
-10،000

12،000
م�ضيحيةحرب اأهلية

'احلرب العربية الإ�رصائيلية' )1948(
-12،000

19،000
حرب

غري 

م�ضّنفة، 

اإ�ضالمية

حرب اليوم الكبري )1973(
-11،500

16،000
حرب

اإ�ضالمية، 

م�ضيحية

حالة الطوارئ يف ماليزيا )1948-

)1960
حرب11،053

م�ضيحية، 

اإ�ضالمية

ثورة مدغ�ضقر )1947(
-11،000

60،000
م�ضيحيةحرب اأهلية
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معركة �ضيكيغاهارا )1600(
-11،000

32،000
بوذيةحرب اأهلية

حرب ا�ضتقالل كرواتيا )1995-1991(
-11،000

16،000
م�ضيحيةحرب

مذبحة حماة )1982(
-10،000

25،000
اإ�ضالميةاإبادة �ضعب

احلرب الإنكليزية الأمريكية )1812-

)1815

-11،000

20،000
م�ضيحيةحرب

مذابح الكانتو يف اليابان )1923(
-10،000

20،000
بوذيةاإبادة �ضعب

املذابح الهاييتية، جمهورية 

الدومينيكان )1937(

-10،000

20،000

اإبادة �ضعب، 

حرب اأهلية
م�ضيحية

انقالب الكونغو برازافيل واحلرب الأهلية 

)1999-1997(

-10،000

20،000
م�ضيحيةحرب اأهلية

مذابح اجلي�س النك�ضاري )1826(
-10،000

20،000
اإ�ضالميةاإبادة �ضعب

احلرب الإ�ضبانية املغربية )1907-

)1911

-10،000

15،000
م�ضيحيةحرب

ال�ضحراء الغربية )1975 وما بعده(
-10،000

16،000

حرب، اإبادة 

�ضعب
اإ�ضالمية

د امل�ضّلح يف الكامريون
ّ
التمر

-10،000

15،000
م�ضيحيةحرب 

د ال�ضباهيني )1857(
ّ
متر

-10،000

15،000
م�ضيحيةحرب اأهلية

اإ�ضالميةحرب اأهلية10،000+احلرب ال�ضومالية )2006 – م�ضتمرة(

احلرب الأهلية الأرجنتينية )1845-

)1851
م�ضيحيةحرب اأهلية10،000

اإ�ضالميةحرب اأهلية10،000جهاد اأمادو يف مايل )1818-1810(

م�ضيحيةحرب اأهلية10،000املك�ضيك )1930-1926(
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احلرب الرو�ضية ال�ضويدية )1741-

)1743
م�ضيحيةحرب 10،000

ثورة تاي �ضون يف ولية اأّنام يف ال�ضني 

)1802-1772(
�ضينيةحرب اأهلية10،000

احلروب الإنكليزية ال�ضيخية )1846-

)1848
م�ضيحيةحرب10،000

م�ضيحيةحرب10،000احلرب الإ�ضبانية الأمريكية )1898(

احلرب الهندية الباك�ضتانية )1965(
-8،000

15،000
حرب

اإ�ضالمية، 

هندية
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نتائج	اأ�صا�صية	وحتليل

اجلدول	2:	0-2008	للميالد

عدد	القتلى	الأعلىعدد	القتلى	الأدنىاحل�صارة
متو�صط	عدد	

القتلى

الإحلادية املعادية 

للدين
96،786،000153،789،000125،287،500

80،116،00095،777،50087،946،750البوذية

119،323،000236،560،500177،941،750امل�ضيحية

1،344،5003،434،0002،389،250الهندية

21،964،00041،923،00031،943،500الإ�ضالمية

34،232،00056،890،00045،561،000البدائية الأهلية

95،612،500120،235،000107،923،750ال�ضينية

449،378،000708،609،000578،993،500الإجمايل

با�ضتخدام  وجدناها،  التي  البحث  نتائج  ُتظهر  النتائج:  تف�صري	

كامل البيانات املَعّدة عن الزمن املمتد ما بني 0-2008 للميالد، 

 449.38 بني  كّلف  ودينيًا  �ضيا�ضيًا  عليه  �َس 
ّ
املحر العنف  باأن 

احل�ضارة  ن�ضيب  واإّن  الأرواح.  من  مليونًا   708.61 و  مليونًا 

امل�ضيحية من هذا العنف هو الأكرب اإذ يبلغ بني 119.32 مليونًا 

و 236.56 مليونًا من ال�ضحايا )املتو�ضط 177.94 مليونًا(. ويف 

املرتبة الثانية احل�ضارة الإحلادية املعادية للدين التي �ضاهمت 

املرتبة  ويف  القتلى.  من  مليونًا   125.29 قدره  متو�ضط  برقم 
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الثالثة احل�ضارة ال�ضينية بعدد �ضحايا متو�ضط قدره 107.92 

مليونًا. ويف املرتبة الرابعة احل�ضارة البوذية بعدد قتلى متو�ضط 

قدره حوايل 87.95 مليونًا. واملرتبة اخلام�ضة للح�ضارة البدائية 

واملرتبة  مليونًا.   45.56 ق��دره  متو�ضط  قتلى  بعدد  الأهلية 

قدره 31.94  قتلى متو�ضط  بعدد  الإ�ضالمية  للح�ضارة  ال�ضاد�ضة 

مليونًا. ويف النهاية، املرتبة ال�ضابعة والأخرية للح�ضارة الهندية 

بعدد قتلى متو�ضط قدره 2.39 مليونًا.

الر�صم	البياين	اأ:	اإجمايل	عدد	القتلى
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اجلدول	3:	نتائج	مف�ّصلة

املرتبةمتو�صط	عدد	القتلىاملرتبةعدد	الأحداثاحل�صارة

الإحلادية 

املعادية 

للدين

)%5.92(  193)%21.64(  125،287،5002

)4.6%(البوذية  155)%15.19(  87،946،7504

)51.71%(امل�ضيحية  1661)%30.73(  177،941،7501

)2.80%(الهندية  97)%0.41(  2،389،2507

)25.23%(الإ�ضالمية  812)%5.52(  31،943،5006

البدائية 

الأهلية
)%4.36(  146)%7.87(  45،561،0005

)5.30%(ال�ضينية  174)%18.64(  107،923،7503

)100%(الإجمال��ي  321)%100(  578،993،500

تو�صيح	اجلدول	3:

ُيظهر هذا اجلدول جمموعتني من الت�ضنيف، الأوىل ت�ضتند اإىل ترّدد 

ب�ضل�ضة  طت بها ح�ضارة معّينة 
ّ
التي تور الأحداث  الأحداث )عدد 

القتلى  )عدد  الأحداث  �ضّدة  اإىل  ت�ض�تند  والأخرى  عنف(،  حوادث 

القتال  اإىل  النزوع  مرات  بعدد  يتعلق  وفيما  احل��وادث(.  يف هذه 

تعّد احل�ض�ارات الأكرث ح�ض�وراً: 1( امل�ضيحية، 2( الإ�ضالمية، 3( 

الإحلادية املعادية للدين، 4( ال�ضينية. فقد بلغ ن�ضيب احل�ضارة 
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الأح��داث،  جممل  من   %50 من  اأك��رث  ال�ضدد  هذا  يف  امل�ضيحية 

بينما  25%؛  من  اأكرث  الإ�ضالمية  احل�ضارة  ن�ضيب  بلغ  حني  يف 

الن�ضبة  تقل  وال�ضينية  للدين  املعادية  الإحلادية  احل�ضارتان 

الإ�ضالمية لتبلغ  لديهما تقريبًا بواقع خم�س ما بلغته احل�ضارة 

اأكرث من 5%. اأّما بخ�ضو�س �ضّدة هذه الأحداث - التي ُح�ِضَبت على 

اأ�ضا�س عدد القتلى - فالت�ضنيف خمتلف كثرياً اإذ هو كالآتي: 1( 

امل�ضيحية، 2( الإحلادية املعادية للدين، 3( ال�ضينية، 4( البوذية. 

فقد بلغت ن�ضبة عدد القتلى لدى احل�ضارة امل�ضيحية اأكرث من %30 

من اإجمايل القتلى، وبلغت هذه الن�ضبة لدى احل�ضارة الإحلادية 

تقريبًا  ال�ضينية  احل�ضارة  ولدى  اأكرث من %21،  للدين  املعادية 

احل�ضارة  وفئة  تقريبًا؛   %15 البوذية  احل�ضارة  ول��دى   ،%19

البدائية الأهلية بلغت تقريبًا ن�ضف هذه الن�ضبة، وتقل احل�ضارة 

حة  مو�ضّ النتائج  وهذه  اأدنى من %6.  لتبلغ  ذلك  الإ�ضالمية عن 

اأدناه: 
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الر�صم	البياين	ب:	توزيع	اإجمايل	عدد	القتلى
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الق�صم	الثالث

اجلدول	4:	ح�صارات	واإبادات	جماعية	يف	التاريخ	)ح�صب	عدد	

القتلى(

	عدد	القتلى	ال�صحايااملرتكبوناحلدثالتاريخ

املتو�صط

احل�صارة

اإبادة 1835

املوريوريني

بدائية 1،500املوريوريوناملاورّيون

اأهلية

مذبحة 1995

�رصبريني�ضا

البو�ضنيون ال�رصب

البو�ضناق

م�ضيحية8،000

-1854

1864

اإبادة هنود 

اليوكي

م�ضتوطنو 

كاليفورنيا

م�ضيحية10،000هنود اليوكي

-1904

1907

اإبادة الهرييرو 

والناماكوا

�ضعبا الهرييرو اأملانيا

والناماكوا

م�ضيحية45،000

-1919

1921

مذابح 

الأوكرانيني 

املنظمة

القوميون 

الأوكرانيون 

م�ضيحية50،000اليهود

الإبادة يف غرب 1963

بابوا

اإ�ضالمية100،000البابوانيوناإندوني�ضيا

-1894

1896

املذابح 

العثمانية يف 

عهد عبد احلميد

تركيا 

العثمانية

اإ�ضالمية115،000الأرمن

-1986

1988

نظام العراق حملة الأنفال

البعثي

اإ�ضالمية140،000الأكراد

الإبادة 1972

البوروندية

م�ضيحية175،000الهوتوالتوت�ضي
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-1975

1999

الإبادة يف 

تيمور ال�رصقية

التيموريون اإندوني�ضيا

ال�رصقيون

اإ�ضالمية200،000

-1937

1938

اغت�ضاب مدينة 

نانكينغ

اليابان 

الإمرباطورية

بوذية300،000ال�ضينيون

-1914

1923

اإبادة 

اليونانيني 

البونتيني

اإ�ضالمية380،000الأقليات اليونانيةتركيا الفتاة

-1864

1867

رو�ضيا اإبادة ال�رصاك�ضة

القي�رصية

م�ضيحية400،000ال�رصاك�ضة

-1919

1920

رو�ضيا اإبادة القوزاق

ال�ضوفييتية 

م�ضيحية400،000القوزاق

الإبادة 1993

البوروندية

م�ضيحية400،000التوت�ضيالهوتو

-2003

2008

ال�رصاع يف 

دارفور

اجلنجاويد يف 

ال�ضودان

اإ�ضالمية400،000قبائل دارفور

-1941

1945

الأ�ضتا�ضا اإبادة ال�رصب

الكروات

ال�رصب واليهود 

وال�ضواذ

م�ضيحية465،000

-1899

1902

احلرب 

الأمريكية 

الفلبينية

الوليات 

املتحدة 

الأمريكية

م�ضيحية600،000الفلبينيون

-1208

1844

احلملة 

ال�ضليبية �ضد 

الألبجن�ضيني

الكني�ضة 

الكاثوليكية 

الرومانية

م�ضيحية625،000طائفة الكاثاري

-1914

1920

�ضيفو )اإبادة 

الآ�ضوريني(

اإ�ضالمية625،000ال�رصيان الكلدانيونتركيا الفتاة

-1915

1923

اإ�ضالمية900،000الأرمنتركيا الفتاةاإبادة الأرمن

الإبادة 1994

اجلماعية يف 

رواندا

م�ضيحية900،000التوت�ضيالهوتو
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-1856

1873

د بانتهاي
ّ
اأ�رصة كينغ متر

احلاكمة

�ضينية1،000،000الهوي امل�ضلمون

اإبادة 1971

البنغاليني

باك�ضتان 

الغربية

البنغاليني 

والهندو�س

اإ�ضالمية1،000،000

-1975

1979

الإبادة 

الكمبودية

اإحلادية 1،850،000ال�ضعب الكمبودياخلمري احلمر

معادية 

للدين

-1862

1877

اأ�رصة كينغ ثورة دونغان

احلاكمة

�ضينية4،000،000الهوي امل�ضلمون

-1493

1496

اإبادة 

ه�ضبانيول

م�ضيحية5،000،000الهنود الأراواككولومبو�س

جماعة 1933

هولودومور

رو�ضيا 

ال�ضوفييتية

الأوكرانيون/

الكازاخ�ضتانيون

اإحلادية 6،000،000

معادية 

للدين

-1880

1910

كونغو الدولة 

احلرة

م�ضيحية8،250،000الكونغوليونبلجيكا

-1940

1945

اليهود وال�ضالف اأملانيا النازيةاإبادات النازيني

والغجر وال�ضواذ

م�ضيحية16،315،000
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نتائج	اأ�صا�صية	وحتليل

اجلدول	5:	نتائج	مف�ّصلة

املرتبةمتو�صط	عدد	القتلىاملرتبةعدد	الأحداثاحل�صارة

الإحلادية املعادية 

للدين
)%10.00(  33)%16.25(  8،250،0002

)3.33%(البوذية  16/5)%0.59(  300،0005

)46.67%(امل�ضيحية  141)%65.50(  33،243،0001

)0%(الهندية  07)%0(  07

)30%(الإ�ضالمية  92)%7.80(  3،960،0004

)3.33%(البدائية الأهلية  16/5)%0.00(  1،5006

)6.67%(ال�ضينية  24)%9.85(  5،000،0003

)100%(الإجمال��ي 	30)%100( 	50,754,500

تو�صيح	اجلدول	5:

تعد الإبادات اجلماعية اأمثلة خا�ضة على العنف ال�ضيا�ضي، التي 

ارُتِكَبت ب�ضائق من العدائية البغي�ضة وا�ضرتاتيجيات ال�ضتئ�ضال 

املتعّمد. واإّن قائمتنا التي تت�ضمن 30 اإبادة جماعية يف تاريخ 

مليونًا،   50.75 عددهم  بلغ  قتلى  �ضحيتها  راح  والتي  العامل، 

كانت  امل�ضيحية  احل�ضارة  اأّن:  وهي  لفتة  حقائق  عن  تك�ضف 

وعدد  مرة   14 بواقع  اجلماعية  الإب��ادة  مار�ضت  ح�ضارة  اأكرث 

قتلى بلغ اأكرث من 33 مليونًا. وباعتبار اأن عدد القتلى الإجمايل 
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الذي ن�ضاأ عن الإبادات اجلماعية جميعها هو متامًا اأكرث من 50 

عدد  ثلثي  تقريبًا  امل�ضيحية  احل�ضارة  ن�ضيب  كان  فقد  مليونًا، 

هي  الإ�ضالمية  احل�ضارة  اأن  ومع  جميعها.  الإب��ادات  هذه  قتلى 

اأّن  اإل  اجلماعية  الإبادة  مرات حوادث  عدد  اإىل  بالن�ضبة  الثانية 

الفئة 'الإحلادية املعادية للدين' وكذلك احل�ضارة ال�ضينية اأوقعت 

التوايل،  على  ماليني   5 و  مليونًا   8.25 بواقع  اأكرب  قتلى  عدد 

بينما بلغ عدد قتلى الإبادات اجلماعية للح�ضارة الإ�ضالمية اأقل 

للدين  املعادية  الإحلادية  احل�ضارة  مرتبة  واإن  ماليني.   4 من 

واحل�ضارة ال�ضينية هي 3 و 4 بالن�ضبة اإىل عدد مرات احلوادث، 

يف حني ت�ضرتك احل�ضارتان البوذية والبدائية الأهلية يف املرتبة 

اخلام�ضة بحدث واحد لكل منهما )بالرغم من اأن احل�ضارة البوذية 

اأودت بحياة 300،000 من الأرواح، بينما كان عدد القتلى الذي 

اإىل �ضحايا  بالن�ضبة  الأقل  الأهلية هو  البدائية  الفئة  به  ت�ضببت 

الإبادات اجلماعية بواقع 1،500 قتيل(. ومل يعرف عن احل�ضارة 

الهندية اأّنها ارتكبت اأي اإبادة جماعية بعد العام 0 للميالد.
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الر�صم	البياين	ج:	توزيع	قتلى	الإبادات	اجلماعية	بالأرقام	
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تعداد الضحايا

الر�صم	البياين	د:	توزيع	قتلى	الإبادات	اجلماعية	بالن�صبة	

املئوية
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ا�ص��تنتاجات

 

اأبرزت هذه الدرا�ضة التي قامت على اأ�ضا�س ال�ضتق�ضاء التجريبي 

للعنف ال�ضيا�ضي يف الألفيتني الأخريتني نتائج مفاجئة.

وجدنا اأّن عدد القتلى الإجمايل الناجم عن اأعمال العنف   .1

ال�ضيا�ضي )احلرب واحلرب الأهلية واإبادة ال�ضعب والعنف 

البنيوي( كانت بني 449.38 مليونًا و 708.61 ماليني 

خالل ال�ضنوات املمتدة بني 0-2008. ومتو�ضط عدد 

القتلى الإجمايل البالغ حوايل 579.00 مليونًا يعادل 

�ضعف عدد �ضكان الوليات املتحدة عام 2000.

توزيع متو�ضط عدد القتلى مو�ضح اأدناه، ومعرّب عنه اأوًل   .2

بالأرقام التاّمة ثّم بالن�ضبة املئوية من املجموع الإجمايل:
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فاإن  البالغ عددهم 579.00 مليونًا،  ال�ضحايا  ومن �ضمن   .3

عدد قتلى الإبادات اجلماعية هو 50.75 مليونًا:
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ومن جهة املقارنة، فاإننا جند ال�رص املك�ضوف لتاريخ العامل   .4

يف اأّن احل�ضارة امل�ضيحية هي الأكرث نزوعًا اإىل القتال يف 

اأكرب عدد من  جميع اجلوانب، فهي احل�ضارة امل�ضوؤولة عن 

القتلى يف تاريخ العامل، مبا يرتاوح بني 119.32 مليونًا و 

236.56 مليونًا )املتو�ضط: 177.94 مليونًا(؛ وهو ما يفوق 

الزمنية  احلقبة  العامل يف  م�ضتوى  ال�ضحايا على  30% من 

عدد  اإىل  بالن�ضبة  واأّم��ا  للميالد.   2008-0 من  املمتدة 

ف�ضول العنف ال�ضيا�ضي، فاإن ن�ضيب احل�ضارة امل�ضيحية هو 
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الأكرب كذلك، اإذ بلغت 166 حدثًا من اإجمايل عدد الأحداث 

البالغ 321 )تقريبًا 52%(. وعلى ذلك ميكن اأن ُتعزى اأكرث 

الهاّمة  الرئي�ضة  ال�ضيا�ضي  العنف  اأعمال  جممل  ن�ضف  من 

الإب��ادات  اإىل  بالن�ضبة  واأخ���رياً،  امل�ضيحية.  احل�ضارة  اإىل 

اجلماعية، فاإن احل�ضارة امل�ضيحية اأي�ضًا قد ارتكبت تقريبًا 

ن�ضف جممل الإبادات اجلماعية )14 من 30، اأو %46.67(. 

اأودت بحياة  قد  ال�14  الإبادات اجلماعية  فاإن هذه  وكذلك 

اأ�ضخا�س عددهم الإجمايل 33.24 مليون قتيل، وهي ن�ضبة 

�ضخمة تبلغ 65.50% من اإجمايل قتلى الإبادات اجلماعية 

كّلها. ولذلك فاإن احل�ضارة امل�ضيحية تربز باعتبارها الأكرث 

عنفًا وممار�ضة لالإبادة اجلماعية يف تاريخ العامل.

بالإدانة  امل�ضيحية  املدافعة  التربيرات  تلقي  ما  غالبًا   .5

اأعمال  بارتكاب  للدين  املعادية  الفكرية  الفل�ضفات  على 

ل  الفر�ضية  وه��ذه  الدينية.  احل�����ض��ارات  م��ن  اأك��رث  عنف 

وا�ضعة  نظرة  العتبار  بعني  اأُخ��ذ  ما  اإذا  درا�ضتنا  تثبتها 

بعهد  املقّيد  املنظور  على  القت�ضار  من  ب��دًل  للتاريخ 

اأّن احل�ضارة  الأمر خالف ذلك، وهو  اإّن  الباردة. بل  احلرب 

الإحلادية املعادية للدين حتتل املرتبة الثانية فيما يتعّلق 

مليونًا  يرتاوح بني 96.79  القتلى، مبا  عدد   بالإ�ضهام يف 

ون�ضبة  مليونًا،   125.29 )مب��ع��دل  مليونًا   153.79 و 



47

تعداد الضحايا

احل�ضارات  خمتلف  عرب  القتلى  عدد  اإجمايل  من   %21.64

هذا  اإّن  وحيث  للميالد(.   2008-0 من  املمتدة  احلقبة  يف 

العدد من القتلى قد ُب�ِضط على 18 حدثًا فقط، فالأمر �ضحيح 

اأن معدل عدد القتلى لكل حدث اأعلى من اأية فئة ح�ضارية 

فئة  فاإن  اجلماعية،  الإب��ادة  اأح��داث  اإىل  وبالن�ضبة  اأخ��رى. 

العموم حتتل  للدين هي على  الإحلادية املعادية  احل�ضارة 

بلغ  ع��دداً  القتلى  من  ح�ضدت  حيث  اأي�ضًا  الثانية  املرتبة 

ن�ضبيًا من  اأخرى من خالل عدد قليل  8.25 ماليني، ومرة 

الأحداث، وهي ثالثة حتديداً.

اإىل  بالن�ضبة  ح�ضارة  اأعنف  ثالث  ال�ضينية  احل�ضارة  تعّد   .6

 %18.64 اأو  ماليني   107.92 )البالغ  القتلى  عدد  اإجمايل 

الإب��ادة  قتلى  اإىل  بالن�ضبة  واأي�ضًا  القتلى(  اإجمايل  من 

اجلماعية )البالغ 5 ماليني اأو 9.85% من جمموع القتلى(. 

اندجمت احل�ضارة  ال�ضني،  ال�ضيوعية يف  الثورة  ن�ضوء  ومع 

ال�ضينية ب�ضكل كبري يف احل�ضارة الإحلادية املعادية للدين، 

من  جزءاً  كانت  اإذ  ال�ضيوعية  ال�رصقية  اأورب��ا  كحال  متامًا 

عادت  اأن  اإىل  للدين  املعادية  الإحلادية  احل�ضارية  الفئة 

لالن�ضمام اإىل احل�ضارة امل�ضيحية بعد احلرب الباردة. ولو 

فاقت  قد  ال�ضينية  احل�ضارة  لكانت  كذلك  احلالة  تكن  مل 

احل�ضارة امل�ضيحية بو�ضفها اأكرث ح�ضارة حماربة.
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ومن املاأمون القول باأّن احل�ضارة الإ�ضالمية – قبل اأحداث   .7

11/9 وبعدها – كانت ول تزال الطرف املتلّقي لالّتهامات 

عدد  ب�ضبب  هذا  يكون  وقد  ب.  والتع�ضّ بالعنف  الإعالمية 

كانت  اإذ  الإ�ضالمي،  العامل  بها  ط 
ّ
تور التي  الكبري  الأحداث 

اأعمال العنف ال�ضيا�ضي التي قام بها 81 مبا فيها 9 اأحداث 

تت�ضم بطابع الإبادة اجلماعية )اإذ حتتل املرتبة الثانية يف 

بالن�ضبة  اأنه  غري  الأح��داث(.  عدد  ناحية  من  احلالتني  كلتا 

يقع  ذلك  من  الإ�ضالمي  العامل  ن�ضيب  فاإن  القتلى  عدد  اإىل 

الوحيدة  الهندية  احل�ضارة  كون  مع  الأدن��ى،  امل�ضتوى  يف 

الأكرث م�ضاملة يف هذا ال�ضاأن. واإن معّدل عدد قتلى احل�ضارة 

الإ�ضالمية البالغ 31.94 مليونًا ي�ضّكل 5.52% من اإجمايل 

ن�ضيب  �ُضُد�س  حوايل  يبلغ  بذلك  وهو  العاملي،  القتلى  عدد 

احل�ضارة امل�ضيحية وربع ما �ضاهمت به احل�ضارة الإحلادية 

املعادية للدين. لكن يف فئة الإبادة اجلماعية فاإن عدد قتلى 

احل�ضارة الإ�ضالمية اأعلى اإىل حد ما بن�ضبة %7.80.

وعلى نقي�س احل�ضارة الإ�ضالمية، فر�ضت احل�ضارة البوذية   .8

اإعالمًا اإيجابيًا ا�ضتثنائيًا يف الغرب، ومع ذلك، فاإن م�ضاهمة 

احل�ضارة  يفوق  العاملي  القتلى  عدد  يف  البوذية  احل�ضارة 

)اأو  مليونًا   87.95 بلغ  اإذ  تقريبًا  مرات  بثالث  الإ�ضالمية 

15.19% من اإجمايل عدد القتلى(. ومن اجلدير باملالحظة 
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البوذية  �ضببتها احل�ضارة  التي  العنف  اأحداث  من  اأّن كثرياً 

ط 
ّ
التور فيها  مبا  يابانية،  اأعمال  من  ياأتي  من�ضوؤها  كان 

الوحيد يف ارتكاب اإبادة جماعية راح �ضحّيتها 300،000 

قتيل.

واأخرياً، تعّد احل�ضارة الهندية اأكرث ح�ضارة م�ضاملة من دون   .9

من  )بالرغم  اجلماعية  الإب��ادة  عنف  اأح��داث  من  حدث  اأي 

اأحداث ال�ضغب يف بومبي وغوجورات يف ال�ضنوات الأخرية(. 

كانت  اإذ  اجلداول،  ذيل جميع  الهندية يف  احل�ضارة  وتاأتي 

جمموع  بني  من  بها،  ت�ضببت  التي  ال�ضيا�ضي  العنف  اأعمال 

الأحداث البالغ 321، فقط 7 اأحداث وا�ضعة النطاق، بن�ضبة 

تقل عن 0.5% من عدد القتلى الإجمايل )مع اأنه يبقى كبرياً 

بواقع 2.39 مليون(.
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الق�صم	الرابع

جدول	1:	منو	احل�صارات	الدينية	)باملليون(

م�صيحية�صينيةعدد	ال�صكانالعام
بدائية	

اأهلية
بوذيةاإ�صالميةهندية

اإحلادية	

معادية	

للدين

 __ 19 53087240 213 مليون1

 __ 24 22359389290 مليون200

 __ 28 198551669260 مليون400

 __ 34 203452164320 مليون600

 __39 2225026474311 مليون800

 __43 2766635445223 مليون1000

 __45 3119840426632 مليون1100

 __46 407344 38011553 مليون1200

 __44 3968676377752 مليون1300

 __40 3628160348256 مليون1400

 __42 409371 44310881 مليون1500

 __1049848 41 562146106 مليون1600

 122114574 46 645160131 مليون1700

 1321627318 54 927292219 مليون1800

 1582159632 65 1.221384332 مليون1850

  19328210750 71 1.645435552 مليون 1900

  410478167100 62 2.514405887 مليون1950

  637852228555 59 4.0683901.333 مليون1975

  8161.290390600 76 6.0006611.972 مليون2000

  8421.588449662 78 6.8007392.219 مليون2010
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جدول	2:	احل�صارات	الدينية	بالتنا�صب	مع	�صكان	العامل	

العام
عدد	

ال�صكان
م�صيحية�صينية

بدائية	

اأهلية
بوذيةاإ�صالميةهندية

اإحلادية	

معادية	

للدين

1
 213 

مليون
% 24.9 %  0% 40.8 % 11.3% 0 % 8.9 % 0

200
 223

مليون
%  28.3 % 1.4% 39.9 % 13.0% 0 % 10.8  % 0

400
 198

مليون
% 26.7 % 8.1% 36.4 % 12.1% 0 % 15.7 % 0

600
 203

مليون
% 22.2 % 10.3% 31.5% 15.7% 0 % 16.7 % 0

800
 222

مليون
% 22.5 % 11.7% 21.2% 19.4% 5.0 % 17.6 % 0

1000
 276

مليون
% 23.9 % 12.8% 15.9% 18.8% 8.3 % 15.6 % 0

1100
 311

مليون
% 31.5 % 12.9% 13.5% 21.2% 10.3 % 14.5% 0

1200
 380

مليون
% 30.3 % 13.9% 10.5% 19.2% 11.6 % 12.1% 0

1300
 396

مليون
% 21.7 % 19.2% 9.3% 19.4% 13.1 % 11.1% 0

1400
 362

مليون
% 22.4 % 16.6% 9.4% 22.6% 15.5 % 11.0 % 0

1500
 443

مليون
% 24.4 % 18.3% 9.0% 21.0% 16.0 % 9.5% 0

1600
 562

مليون
% 26.0 % 18.9% 7.3% 18.5% 17.4 % 8.5% 0

1700
 645

مليون
% 24.8 % 20.3% 7.1% 15.5% 17.7 % 8.8% 0.6

1800
 927

مليون
% 31.5 % 23.6% 5.8% 13.6% 17.5 % 7.9% 1.9

1850
 1.221

مليون
% 33.2% 27.2% 5.3% 12.9% 17.6 % 7.7% 2.6



52

تعداد الضحايا

1900
 1.645

مليون
% 26.4% 33.6% 4.3% 11.7% 17.9 % 7.1% 3.0

1950
 2.514

مليون
% 16.1% 35.3% 2.5% 16.3% 19.0 % 6.6% 4.0

1975
 4.068

مليون
% 9.6% 32.8 % 1.5% 15.7% 20.9 % 5.6

 13.6

%

2000
 6.000

مليون
% 11.0% 32.9% 1.2% 13.6% 21.5 % 6.5

 10.0

%

2010
 6.800

مليون
% 10.9% 32.6% 1.1% 12.4% 23.3 % 6.6% 9.7

نقا�س:

 التوازن الدميوغرايف بني ح�ضارات العامل بعدة تغيريات 
ّ
لقد مر

 0 بني  الزمنية  الفرتة  يف  املا�ضية.  �ضنة  ال�2000  خالل  كبرية 

– 800 كانت املعتقدات الَقَبلية الِعرقية – والتي اأ�ضميناها هنا 
بالبدائية الأهلية – هي النظام الديني الجتماعي الرئي�ضي بني 

الب�رص. ويف حني اندمج تن�ضري اأوروبا وانت�ضار الإ�ضالم يف ال�رصق 

الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا �ضعفت هيمنة البدائية الأهلية، الأمر الذي 

اأن ت�ضبح الأكرب من حيث عدد الأتباع  �ضنح للح�ضارة ال�ضينية 

وتليها احل�ضارة الهندية وذلك حتى مطلع الألفية. ظلت احل�ضارة 

ال�ضينية هي املهيمنة اإىل اأن اأدى التقدم الطبي والثورة ال�ضناعية 

عام  وبحلول  الأطفال  وفيات  معدلت  انخفا�س  اإىل  اأوروبا  يف 

اأكرب ح�ضارة؛ المتياز الذي  1870 �ضارت احل�ضارة امل�ضيحية 

ما زالت حتتفظ فيه اإىل يومنا هذا.
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وذلك   - املطلقة  املفاهيم  يف  تزداد  احل�ضارات  كل  اأن  ما  ويف 

ن�ضبية.  مبفاهيم  ينمو  الإ�ضالم  اأّن  اإّل   – ال�ضكاين  النمو  نتيجة 

مع  عدديًا  تكافوؤاً  �ضيحقق  الإ�ضالم  اأن  اإىل  التقديرات  فت�ضري 

امل�ضيحية بحلول 2050 حيث اأن الإ�ضالم هو احل�ضارة الوحيدة 

التي يزيد معدل منوها عن معدل النمو ال�ضكاين العاملي العام. مل 

اإّل يف فرتة  الإ�ضالم تكافوؤاً عدديًا مع امل�ضيحية من قبل  يحقق 

املوت الأ�ضود )الطاعون( يف اأوروبا حيث �ضغرت الفجوة ب�ضكل 

ملمو�س )ولكن كربت الفجوة ثانية حتى مع حرب الثالثني عامًا 

يف اأوروبا(.

احل�ضارة التي �ضهدت اأكرب تراجعًا خالل الألفي �ضنة املا�ضية هي 

البدائية الأهلية حيث اأن التب�ضري والقتل على يد امل�ضتعمرين اأّديا 

�ضهدت  اأي�ضًا  البوذية  املق�ضور.  التدّين  لأ�ضكال  تامة  اإبادة  اإىل 

الهندو�س؛  اأكرث عدداً من  اأتباعها  تراجعًا دميوغرافيًا حيث كان 

الإ�ضالم  الهند وانت�ضار  ال�ضاللت يف  البوذيون فقدان دعم  واجه 

ال�ضني  على  ال�ضيوعي  ال�ضتيالء  فاإن  وكذلك  الو�ضطى.  اآ�ضيا  يف 

ب�ضكل  تدهورت  والتي  ال�ضينية  احل�ضارة  جنازة  اأجرا�س  قرع 

قا�ضت  البوذية  احل�ضارة  فاإن  ال�ضينية  احل�ضارة  ومثل  �رصيع. 

مل  اأم��ر  وهو  املفرو�ضة  املوؤ�ض�ضية  للدين  املعادية  الإحل��ادي��ة 

تتعافى منه هاتني احل�ضارتني مع اأن الإحلادية املعادية للدين 

�ضهدت تراجعًا ب�ضبب �ضقوط الكتلة ال�ضوفييتية.
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