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 :الممخص
وتعريفاتيا الصادرة من المنظمات  رىابييتم ىذا البحث بدراسة ظاىرة اإل

براز فى قارة أ رىاببعاد الجغرافية لإلواأل ،الدولية فريقيا والتى أصبحت عابرة لمحدود وا 
ويدرس العوامل الطبيعية المؤثرة فى إنتشار ىذه  ،يةرىابوالجماعات اإل رىاببؤر اإل

 ،الظاىرة مثل الموقع الجغرافى والحدود والمساحة والبيئة الطبيعية والتغيرات المناخية
وكذلك العوامل البشرية مثاللتركيب الديموجرافى واإلثنىوالفقر والتى ساعدت عمى توفر 

 ،رىابافى لمؤشر اإلكما يدرس التوزيع الجغر  ،رىاببيئة خصبة وحاضنة لإل
وجماعة الشباب  ،فريقيا مثل بوكو حرام فى نيجيرياية فى أرىابوالجماعات اإل

يجية المنظمات استراتكما ييتم بدراسة  ،والجماعات األخرى ،المجاىدين فى الصومال
فريقيا عمى كافة المستويات األمنية فى أ رىابوالدول فى مكافحة اإل ةالعالمي

 . ة واالقتصاديةوالعسكرية والتنموي
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مكافحة  ،الشباب ،بوكو حرام ،يةرىابالجماعات اإل ،رىاباإل مؤشر ،فريقياأ :الكممات المفتاحية
 .مرصد األزىر ،رىاباإل
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Abstract: 

This research concerned withstudying the phenomenon of 

Terrorism ,itsdefinition,issued by International organization ,its 

geographical dimensions in continent of Africa which becomes trans 

boundary phenomenon and illustrationhotspots and centers terrorism 

and terrorist Groups. 

It is studying the natural and human factors whose effect in 

spreading this phenomenon as geographical location , boundary , 

space , environment , climate change , demographic and ethnic 

composition and poverty where these help to provide suitable places 

and incubating for terrorism. 

This research studies the geographical distribution for 

Terrorism Index and and terrorist Groups in Africa such as Boko 

Harm in Nigeria , El-Shabab in Somalia and other Groups , Its also 

concerned with studying the Strategy of international organization and 

countriesin combating terrorism in Africa at all security , military , 

development and economic levels. 
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 :مقدمة

حوادث  أكبر عدد منلقد شيد المجتمع الدولى عمى مدار العقود األخيرة 
الذى أضحى ييدد العالم أجمع نتيجة لمتزايد الممحوظ الدولى وىو األمر  رىاباإل

 واالنفصال، وحركات التمردالصغيرة الجماعاتوانشقاق بعض  يةرىاباإل لمجماعات
ن كان يقتصر عمى بعض  رىابالمتناقضة فاإلوباتت تتجسد فييا صور العولمة  وا 

إال أنو توجد مواقع غنية  ،من اليشاشةالتى تعانى  الداخمية الفقيرة المواقع والمناطق
كما أن مكافحة العمميات  ،العالمى رىابواإلعية وتكون عرضة لمصراع بثرواتيا الطبي

وىناك العديد من الدول والمنظمات والييئات ية بدأت تتخذ أيضا صفة العولمة رىاباإل
 7997منذ بداية عام عمى المستوى الدولى  رىابالدولية التى سعت لمكافحة اإل

بيذه االدول مؤخرً  اىتمامبينما زاد  ،رىابعندما أقرت األمم المتحدة اتفاقية مكافحة اإل
فى  1007سبتمبر  77وخاصة بعد أحداث فى مرحمة التسعينيات وما بعدىا الظاىرة 

 .الواليات المتحدة األمريكية وضرب مركز التجارة العالمى

والتى أصبحت  رىاباد الجغرافية لظاىرة اإلوييتم ىذا البحث بدراسة األبع
تعد و  أسبابياودراسة ،ية وتنوعيارىابظاىرة عابرة لمحدود نتيجة تزايد عدد الجماعات اإل

من المختمفة بداية التى تعرضت لكافة أشكال االحتالل  أحد قارات العالمألفريقيةاالقارة 
بعض الفترات فى تطور التجارة البحرية الدولية فى  اتجارة الرقيق والتى كانت سببً 

 إلى دول صغيرةفريقية فى تقسيم الدول اإل االذى كان سببً  االستعمارو  ،التاريخية
فريقيا فنجد مجموعة كبيرة من الدول التى تطل ربى ألعمى الساحل الغوخاصة 

غانا،  ،توجو ،وبنين ،نيجيريا ،الكاميرون ،ستوائيةغينيا اإل)خميج غينيا من الشمال عمى
 . ( غامبيا،غينيا وعينيا بيساو ،سيراليون ،ليبريا ،كوت دى فوار

كما تعانى القارة من وجود كثير من الدول الحبيسة والتى تربطيا حدود 
نتشار ا  و  ضعف وتيميش المناطق الحدودية كان لو أثره فىطويمة ومعقدة مما سياسية 

التركيب الديموجرافى واإلثنى ووجود و ،الدولةشكل ومساحة و  كما أن موقع ،رىاباإل
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وكذلك الحال بالنسبة لتعدد المغات  ،العرقيات المختمفة والتقسيمات والقبائل
قتصادى وانخفاض مستوى الدخل وزيادة معدالت والميجاتوانخفاض معدل النمو اإل

ج وفى ظل برام،رىابالفقر كل ذلك أوجد بيئة خصبة وحاضنة لزيادة بعض أشكال اإل
وبرامج التنمية  1069 رؤية التنمية التى تشيدىا القارة وخاصة أجندة التنمية

 ىتمامال بد من االريقية القارية الحرة حيز التنفيذ فالمستدامة ودخول اتفاقية التجارة اإل
خالل تحقيق أكبر قدر من برامج التنمية بكافة وسبل مكافحتو من  رىاببظاىرة اإل

 .واالقتصاديةتماعية االج أشكاليا

السياسية والتى ترتكز عمى  ومن أىم المناىج المستخدمة مناىج الجغرافيا
وأىميا المنيج  ،ل والمساحة والموقع وعدد السكانمقومات الدولة من حيث الشك

والذى يدرس مشكالت الدولة السياسية من حيث الشكل والدراسات المورفولوجى 
االرتباط السياسى لموحدات واألقاليم التى تكون الدولة النمطية والتنظيمات التى يكونيا 

والتركيب والبناء لممظاىر المكانية التى تشترك فييا الوحدات السياسية مثل مراكز 
وتم تطبيقو عمى القارة اإلفريقية  ،الثقل السكانية واالقتصادية ومكونات الدولة والحدود

براز بعض ا  .بصفة عامة الختالفات بين الدولوا 

العوامل المؤثرة فى ظاىرة فى دراسة التحميمىالمنيج تم استخدام أيضا و 
كما تم استخدام المنيج اإلقميمى فى  ،السكان واليجرةو  مثل البيئة الطبيعية رىاباإل

كما تم االستعانة ،رىابية ومؤشر اإلرىابدراسة التوزيع الجغرافى لمجماعات اإل
يجية استراتو  ،فياتوتطور حاالت الو  يةرىابتطور اليجمات اإل المدخل التاريخى فىب

والمؤسسات طريق المنظمات الدولية مكافحة تمك الظاىرة عمى مستوى القارة عن
مج وبرنا ،8 ،70أرك  ستخدام برامج نظم المعمومات الجغرافيةكما تم إ،اإلقميمية

 .سم الخرائطاإلكسل فى ر 
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 :الدراسات السابقة

ومنيا بصفة عامة  رىاباولت ظاىرة اإلمن الدراسات التى تن ىناك العديد
 بعضفى  إال الجغرافيا لدراستياتتطرق  ولم راسات قانونية واقتصادية وسياسيةد

 : ومنياالدراسات القميمية 

استخدام نظم المعمومات الجغرافية فى التحميل المكانى  :ضرغام أبو كمل وآخرون_ 
والذى تناول العالقة بين  ،1010مارس ، جامعة الكوفة ،فى العراق رىابلظاىرة اإل

براز العالقة بين مناطق حواضن اإل رىابعمم نظم المعمومات الجغرافية واإل  رىابوا 
 .وأسباب نشوءىم

محاضرة تكامل تقنتي  (Mohamedazizdr.blogspot.com) :محمد الخزامى عزيز_ 
ووضح من خالليا أىمية  ،رىاباإل ت الجغرافية فى مكافحةالبكتومترية ونظم المعموما

تقنية البكترومترية والتى تعتمد عمى التصوير الجوى الرقمى متعدد الزوايا من ارتفاع 
لتصوير متر وقارن بين التصوير الجوى العادى وا 7000منخفض ال يتجاوز 

محظى التوقيع المناسبة لممناطق الحضرية أكثر حيث يتم  تقنية البكتومترى وىى
 عمى الخرائط رىابلإل

 :ما يمى وييدف البحث إلى

فى  رىابوالمؤشر االقتصادى لإل رىاباإل مؤشرل ع الجغرافيتوضيح التوزي -7
براز بؤر،فريقيا ومقارنتيا بالعالمأقارة  من قبل المصنفة  يةرىابالجماعات اإل وا 

 .المنظمات الدولية

قع الجغرافى الفمكى مثل المو  لجغرافية المؤثرة فى تمك الظاىرةالعوامل ا دراسة - 1
والموقع بالنسبة لميابس والماء والحدود السياسية بين الدول وتصنيفيا ومساحة 

والعوامل البشرية مثل ،ات المناخيةالتغير واالبيئة الطبيعية و وشكل الدول 
والصراعات  ،واليجرة واتجاىاتيا السكان والتركيبة اإلثنية الخاصة بالسكان
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 .ومناطق التعرض الدولىوالحروب األىمية 

فى  تومكافحوسبل  رىابية والتوزيع الجغرافى لإلرىابالمنظمات اإلتوضيح  -9
 .فريقيةالقارة األ

 :ويتناول ىذا البحث عدة موضوعات ىامة وىى كالتالى

 .يًّاعالم راا التوزيع الجغرافى لل و  راا اإل ظاارة تعريف  :بحث األولصالم

فى القارة  راا المؤثرة فى اإل العوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية  :المبحث الثانى
 .فريقيةاأل

 فريقياية فى أرااباإل الجماعات و  راا لمؤشر اإل  التوزيع الجغرافى: المبحث الثالث
 .وسبل مكافحته
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 المبحث األول
 :يًّاعالم راا التوزيع الجغرافى لل و  راا تعريف ظاارة اإل 

 .راا ظاارة اإل تعريف  -أواًل 

سواء فى الشريعة اإلسالمية أو القانون  رىابباإلالتعريفات الخاصة  تعددت
معنف لتحقيق ىدف سياسى وخاصًة بأنو االستخدام المنظم ل رىابإلالدولى ويعرف ا

التى تقوم منظمة سياسية  ة والتخريب وأعمال العنفعتداءات الفردية والجماعياال
 .والرعب وعدم األمان رىاببممارستيا عمى المواطنين وخمق جو من اإل

 :الكريم القرآنفى  راا تعريف اإل  -

بمعنى  وجاء فييا رىابتناولت لفظ اإل الكريم القرآنفى  ى عشر آيةتوردت إثن

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ) :ومنيا قولو تعالىالخوف من اهلل والخشية 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ): تعالىوقال  ،[82]النحل: (ى ائ ائ ەئ ې ى

 :تعالى وقال ،[82]البقرة: (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ
 ،[28]الحشر: (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ)

ويذىب البعض إلى أن مادة رىب  ،يات تدل فى مجمميا عمى الخوف من اهللوىذه اآل
المشتممة عمى كممة رىب فكل اآليات رىابالكريم ال تدل عمى معنى اإل القرآنفى 

ال تدل عمى القتال والحرب وىو ما استند إليو الخوف والخشية و  ومشتقاتيا تدل عمى
ية فى تبرير شنائعيم كما توظف من قبل الكارىين لإلسالم بأن رىابالجماعات اإل

نما  ،رىاباإلسالم يدعو لمعنف واإل وفى األيات لفظ الرىب ال يترجم وال يعكس وا 
 ( 2).كممة الرعب ومنو اإلرعاب والمرعبإلى لمصطمحيترجم ىذا ا
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ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ) :قال اهلل عز وجلو 

وقال فى ذلك ابن  ، [82]األنفال: (ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى
 إرىابأن يمكنوا من ركوبيا إذ فيو  الكفار فال يجوز إرىابالقيم جعل رباط الخيل ألجل 

ڳ ) :وورد أيضا فى قولو تعالى ،المسممين كما يمنعون من حمل السيف أيضا

أى  ،[28]الحشر: (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ
استثنى القانون الدولى من  ومن ىنا ،( 1).يخافون منكم أكثر من خوفيم من اهلل تعالى

نما دفاعً  اإرىابن كافة القوى لمكافحة المحتل والمغتصب فيذا النوع ال يعد و ميستخد  اوا 
 .عن الوطن

ى غير ما إلستغالل بعض نصوص الشرع ويوظفيا فوىناك من يدعو 
قع فى مخالفة أصول الشرع ومناقضة مقاصده ولذا ال بد من ضبط ت ألجمو فيوضع

يون رىابورد لفظ اإلو  ،( 8).المفاىيم االجتيادية وتوجيييا إلى ما يحقق مقاصد الشريعة
 رىابواإلوصف يطمق عمى المذين يسمكون سبيل العنف )فى المعجم الوسيط بأنو 
 .( لتحقيق أىدافيم السياسية

الكريم  القرآنبمعنى الخوف والرىبة والخشية وورودىا فى  رىابكممة اإلو 
أن كممة رىب ومشتقاتيا تدل حيث يحمل معنى مختمف عن معنى اإلرعاب والرعب 

 ،عمى درجة من الخوف غير شديد بل ىو خوف ممزوج بالمحبة والخشية والخضوع
اإلجرامى  رىابواإل ،الكريم القرآنالذى احتوتو آيات  رىابولذا ينبغى التفرقة بين اإل

الوقائى ذو الداللة اإليجابية وىو من وسائل الردع العسكرى وال  رىاببين اإل ،العدوانى
بينما كممة الرعب ،بمعناه المتداول المعرف فى القانون الجنائى رىابداللة لو عمى اإل
شديدة من الخوف واليمع والفزع ولذا ينبغى أن تستخدم كممة اإلرعاب  تدل عمى درجة

 .Terrorismألنيا الترجمة الصحيحة لكممة  رىابمن اإل بداًل 
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وألجأت » : فى دعاء الرسول ؛كما جاء لفظ رىب فى الحديث الشريف
 ( 8).ابمعنى الخوف والخشية أيضً  ،«ظيرى إليك رغبة ورىبة إليك

عتداء عمى صوره وأشكالو بداية من تحريم اإل بجميع رىاباإللقد نبذ اإلسالم و 
الحفاظ  وفى ظل ،[278]البقرة: (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ) :فقد قال اهلل عز وجلالنفس 
ولذا فقد  (والمال والعرض النفسو  والعقل الدين) مقاصد الشريعة الخمس تحقيقعمى 
الشرك وحرم الخمر والمسكرات وكل ما يذىب العقل وحرم القتل وحرم الزنا  القرآنحرم 

پ ): تعالى فى بعض اآليات منيا قولوذلك  امبينً  القرآنوجاء وأمر بحفظ المال 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ڤ  ): ىـالـــو تعــوقول ،[80]المائدة: (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

وردت آيات كثيرة لممحافظة عمى روح االستقالل فى الفيم ، و [82]الحج: (ڃ ڃ
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ) :والحفاظ عمى العقل فقد قال اهلل عز وجل

 ( 8).[228]المؤمنون: (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ
بالحرابة عنو فيو يعرف  يأو اإلرعاب وىو المني رىابأما المفيوم اآلخر لإل

وتعنى أيضا الكريم والحرابة من الحرب وىى نقيض السمم  القرآنوليا مفيوم ثابت فى 
 اإذً  ،( 8)والمحروب ىو المسموب والمنيوب المعصية وتأتى بمعنى السمب والنيب

شاعة الخوف ىو اإلفالمعنى المغوى  محل األمن فيى ليست مرادفة عتداء والسمب وا 
نما األصل فييا االعتداء وتقويض األمن  ( 8).لمقتل والمقاتمة وا 

 :وبعض المنظمات الدولية فى القانون الدولى راا اإل - 0
عرفو سوتيل بأنو العمل ومنيا ما  ون الدولىنفى القا ظيرت بعض التعريفات

 تعريفو  ،اإلجرامى المقترن بالرعب أو العنف أو الفزع بقصد تحقيق ليدف معين
سمدانا فى معناه الواسع بأنو كل جناية أو جنحة سياسية أو اجتماعية ينتج عن تنفيذىا 
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فى  من طبيعة ينشأ عنيا حظر عام أو لو أو التعبير عنيا ما يثر الفزع العام لما
ساسى نشر بأنو األعمال اإلجرامية التى يكون ىدفيا األ معناىا الضيق فقد عرف

حالة من الخطر العام كعنصر شأنيا خمق  وذلك باستخدام وسائل من الخوف
كما عرفو الفقيو ديفيد ايريك بأنو كل عمل من أعمال العنف المسمح يرتكب ،مادى

بأنو صفة  (بل)كما عرفو ،لتحقيق أىداف سياسية أو فمسفية أو أيدلوجية أو دينية
تطمق عمى األعمال غير المشروعة التى تمس المجتمع وتصب أفراده بالفزع 

 :وىى كالتالى رىابامت بتعريف اإلوىناك بعض االتفاقيات الدولية التى ق (7).يعوالترو 

 :2788تعريف اتفاقية جنيف  -أ
تحت إشراف عصبة األمم سنة  رىابوتعتبر اتفاقية جنيف لقمع ومعاقبة اإل

تم  حيث رىابالبادرة األولى لممجتمع الدولى لمتعاون واالتفاق حول مكافحة اإل 7997
ويقصد بيا خمق  ،األعمال اإلجرامية الموجية ضد دولة ما)عمى أنو  رىابتعريف اإل

 حالة رعب فى أذىان أشخاص معينين أو مجموعة من األشخاص أو عامة الجميور
 :ية فيما يمىرىابألعمال اإلا وقد حصرت

األفعال العمدية الموجية ضد حياة أو السالمة الجسدية أو صحة أو حرية  -7
وزوجاتيم واألشخاص شخص من المذكورين وىم رؤساء الحكومات والدول 

 .المكمفون بميام عامة

 .باألموال العامة االتخريب العمدى أو إلحاق الضرر عمدً  - 1

 .نية لمخطرإحداث ضرر عمدا يكون من شأنو تعرض الحياة اإلنسا - 9

 .الشروع فى ارتكاب ىذه الجرائم - 4

صنع أو حيازة أو تقديم أو الحصول عمى أسمحة أو ذخائر أو مفرقعات  - 5
  .أو مواد ضارة بقصد تنفيذ جريمة من الجرائم المذكورة فى أى بمد كان
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ى سواء باالنضمام إلى جمعية أو باالتفاق رىاباالشتراك فى تنفيذ العمل اإل - 6
 .ية أو التحريض عمى ارتكابياإرىاببقصد ارتكاب أعمال 

ية عمى رىابوىى تعد أول عمل قانونى ييدف إلى الحد من خطر العمميات اإل
وتعد قاصرة  ،طريق التعاون الدولى واالتفاق بين الدول لمنع الجريمة ومعاقبة مرتكبييا

الجمعية العامة ب7971جاءت األمم المتحدة فى أعمال دورتيا فى بعض األمور لذا 
إبرام ثالثة عشر صكا قانونيا عالميا وتم فى جدول أعماليا  رىابأن تدرج موضوع اإل

 1007و 7996تحت اشراف األمم المتحدة ووكاالتيا المتخصصة فى الفترة من بين 
قدمت  7971وفى عام .( 7)ية بتشريعات الدول الداخميةرىابتقضى بتجريم االعمال اإل

 .رىابالجمعية العامة لألمم المتحدة عدة تعريفات لإل

 .2788عام  راا اإلتفاقية األوروبية لقمع اإل  - 

 :ية وىىإرىابوأوضحت المادة األولى من اإلتفاقية بحصد األفعال التى تعد جرائم 

والتى نصت غير المشروع عمى الطائرات بقمع االستيالء الخاصة الجرائم  -7
 .7997عمييا فيما بعد اتفاقية الىاى فى عام 

والخاصة بقمع  7977عام مونتلاير الجرائم المنصوص عمييا فى اتفاقيات -1
 .األفعال غير المشروعة والموجية ضد سالمة وأمن الطيران المدنى

الجرائم الخطيرة التى تشكل اعتداء عمى الحياة أو السالمة الجسدية أو  -9
 .حرية المتمسكين بالحرية الدولية بما فى ذلك المبعوثين الدبموماسيين

 .الجرائم التى تتضمن الخطف وأخذ الرىائن أو االحتجاز التعسفي -4

المتفجرات فى جرائم استعمال المفرقعات والقنابل واألسمحة النارية اآللية و  -5
 .( 22).حالة تعرض األشخاص لمخطر

كل فعل يرتكبو األفراد )بأنو رىابإلا 1007وروبى عام البرلمان األ عرفكما 
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ستخدام العنف ضد الدولة أو مجأ فييا إلى العنف أو التيديد بإأو المجموعات ي
مؤسساتيا بصفة عامة أو ضد أفراد معينين بيدف خمق مناخ من الرعب بين 
السمطات الرسمية أو بين عامة الجميور ألسباب إنتقامية أو معتقدات أيدلوجية أو 

األوروبى عمى أنو  تحادوعرفو اال،منفعة ية أو رغبة فى الحصول عمىأصولية دين
جبار حكومة أو ىيئة عمى القيام بعمل أو ) أعمال ترتكب بيدف ترويع األىالى وا 

قتصادية اكل األساسية أو الدستورية أو اإلميياالمتناع عن القيام بعمل ما أو تدمير ل
 . ( 22).ية أو زعزعة استقرارىا بشكل خطيرأو االجتماعية أو لييئة دول

 :2772الدولى  راا لجنة اإل  -ج
أو التيديد بو يصدر عن فرد أى عمل عنف خطير  بأنو رىاباإلعرفت وقد 

ضد األشخاص  سواء كان يعمل بمفرده أو باإلشتراك مع أفراد آخرين ويوجو
والمنظمات أو األمكنة أو أنظمة النقل أو المواصالت أو ضد أفراد الجميور العام 
بقصد تيديد ىؤالء األشخاص أو التسبب بجرح أو موت ىؤالء األشخاص أو تعطيل 
لفعاليات ىذه المنظمات الدولية أو التسبب فى إلحاق الخسارة أو الضرر أو األذى 

الدول المختمفة أو ابتزاز تنازالت من الدول إال أن مشروع بين الدول أو لبن مواطنى 
 . ىذه االتفاقية لم يمغ موافقة الدول األعضاء أيضا

 .2778/  20/ 22بتاريخ  82/82قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  -د
السياسى واالجتماعى يستيدف تقويض النظام بأنو  رىاباإل والذى حدد مفيوم

ىو استخدام القوة أو التيديد بيا من  رىاباإلالمحكمة الدولية بأنوعرفتو ،لدولة أخرى
أجل إحداث تغيير سياسى أو ىم بالقتل المتعمد والمنظم لممدنيين أو تيديدىم لخمق 

 .حالة من الرعب واإلىانة لألشخاص

 .2777عام  راا االتفاقية العربية لمكافحة اإل  -ه

وراعت ،رىابلمكافحة اإل يجية العربيةستراتتحت مسمى االصدرت ولقد 
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مبادئ الشريعة اإلسالمية والقانون الدولى وميثاق جامعة الدول العربية وميثاق األمم 
مادة وأكدت عمى حق الشعوب فى الكفاح المسمح ضد  40المتحدة وىى مكونة من 

االحتالل األجنبى من أجل تحرير األرض وفقا لمبادئ وقرارات األمم المتحدة وجاءت 
اقدة بأنيا كل دولة عضو فى جامعة الدول العربية تعريف الدول المتعمادتيا األولى 

( 20).صدقت عمى ىذه االتفاقية وأودعت وثائق تصديقيا لدى األمانة العامة لمجامعة

بأنو كل فعل من أفعال العنف أو التيديد بو أيا  يًّاوصف اتعريفً ة يتفاقوضعتاإلوقد ،
كانت بواعثو أو أغراضو يقع بقصد إيذائيم أو تعريض حياتيم أو آدميتيم لمخطر أو 
إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق واألمالك العامة أو الخاصة أو احتالليا أو 

 ( 28).االستيالء عمييا أو تعريض أحد الموارد الوطنية لمخطر

لمنظمة الوحدة  (88)القمة  ،2777 راا فريقية حول مكافحة اإل االتفاقية األ-و
 .الجزائر -فريقية األ

بأنو أى عمل أو تيديد مخالف لقوانين العقوبات الجنائية  رىاباإل وعرفت
المعتمدة فى الدول األعضاء والذى من شأنو أن يعرض لمخطر حياة األفراد أو 
الجماعات أو السالمة البدنية أو الحرية أو إلحاق إصابة أو وفاة ألى فرد أو جماعة 

طبيعية أو التراث الثقافى أو يتسبب بضرر الممتمكات العامة أو الخاصة أو الموارد ال
جعل أى وأن يتم ارتكابو بقصد ترىيب أو إثارة حالة من اليمع أو إجبار أو إقناع 

عمى المبادرة بعمل أو حكومة أو ىيئة أو مؤسسة أو عامة الشعب أو جزء منو 
متناع عنو أو اعتماد موقف معين أو التخمى عنو أو العمل عمى أساس مبادئ اإل

لسير العادى لممرافق العمومية أو توفير الخدمات األساسية لمجميور معينة أو إعاقة ا
أو خمق وضع عام متأزم أو خمق حالة تمرد عارمة فى البالد وأضافت االتفاقية 

بأنو أى ترويع أو تيويل أو إصدار أوامر ومساعدة أو تحريض أو  رىابلتعريف اإل
ز أى شخص بارتكاب أى من تشجيع أو محاولة أو تيديد أو تآمر أو تنظيم أو تجيي
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نضال الشعوب من أجل  اوقد استثنت االتفاقية أيضً  ،األعمال المشار إلييا سابقا
 .التحرر واالستقالل

 ،1 ،7فى إفريقيا فى موادىا  رىابتفاقية مكافحة اإليح ذلك فى إوقد تم توض
حاالت الكفاح الذى تشنو  يًّاإرىاب ال يعد عماًل  (7)وقد أوردت فى نص المادة  ،9

الشعوب وفقا لمبادئ القانون الدولى من أجل حريتيا وحق تقرير مصيرىا لما فى ذلك 
وفى  ،الكفاح المسمح ضد االستعمار واالحتالل والعدوان وسيطرة القوات األجنبية

متناع عن القيام بأى عمل يستيدف تتعيد الدول األطراف باإل)فييا  أورد 4المادة 
يين رىابية أو إيواء اإلإرىابو دعم وتحويل أو التحريض عمى ارتكاب أعمال تنظيم أ

 ( 28).( سواء عن طريق مباشر أو غير مباشر

فريقية والتى وقع العديد منيا األ وقد وضحت مذكرة األمم المتحدة أن الدول
ن الدولى واإلقميمى عمى الصعيدي رىابقد أبدت التزاميا بالتصدي لإل رىابضحية لإل

والتى  7999عام  رىابتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية لمكافحة اإلكما يتضح من إ
نشاء المركز اإلفريقى لمدراسات والبحوث المتعمقة  1001دخمت حيز النفاذ فى عام  وا 

ختطاف كما وضحت أن إرتفاع عدد حوادث اإل ،1004الجزائر عام فى  رىابباإل
 ( 28).رىاباإل وأخذ الرىائن ىى نفسيا أحد مصادر تمويل

يجية أمنية لمكافحة استراتكما توصمت دول مجمس التعاون الخميجى إلى 
بيدف التعاون  1004فى مايو  رىابوابرمت االتفاقية األمنية لمكافحة اإل رىاباإل

 ( 28).رىابوتنسيق الجيود فيما بينيا لمحاربة اإل

ىو مفيوم واسع ومفيوم ديناميكى متغير  رىابومما سبق يتضح أن مفيوم اإل
فى ضوء التشريعات  رىابكما تطور مفيوم اإل ،عمى كافة المستويات اوليس ثابتً 

حيث اتخذت اإلدارة  1077سبتمبر  77األوروبية واألمريكية وخاصة بعد أحداث 
 رىابوتطور مفيوم اإل ،مريكية بعض التدابير وصدر العديد من النصوص التشريعيةاأل
  رىابمل تجريم تشجيع أو تمويل اإلليش
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قانون العقوبات المعدل بموجب القانون عدلت تعريفيا فى ضوء  وفى مصر
حكام ىذا فى تطبيق أ رىابيقصد باإل)منو  86يث نصت المادة ح 7991لسنة  97

القانون كل استخدام لمقوة أو العنف أو التيديد أو الترويع يمجأ إليو الجانى تنفيذا 
خالل بالنظام العام أو تعريض سالمة إجرامى فردى أو جماعى بيدف اإل علمشرو 

إذا كان من شأن ذلك إيذاء األشخاص أو إلقاء الرعب بينيم  ،المجتمع وأمنو لمخطر
أو تعريض حياتيم أو حرياتيم أو أمنيم لمخطر أو الحاق الضرر بالبيئة أو 

امة أو الخاصة أو باألمالك العتصاالت أو المواصالت أو األموال أو المبانى أو باإل
ستيالء عمييا أو منع أو عرقمة ممارسة السمطات العامة أو دور العبادة احتالليا أو اإل

 ( 28).أو معاىد العمم ألعماليا أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين والموائح

وثمة بعض  ،1075لسنة  94رقم  رىابافحة اإلقانون مككما صدر 
والقرارات واستصدار القرارات التى تقضى التعديالت والمواد التى اضيفت لمقانون 

 رىاببانضمام مصر إلى االتفاقية العربية لمكافحة وغسل األموال وتمويل اإل
  ((*.واالتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعمومات

 :يًّاعالم راا لل التوزيع الجغرافى  :اثانيً 

 يًّاعالم راا التوزيع الجغرافى لل فال بد من توضيح  راا ظاارة اإل  يتم دراسة ولكى
 :راا لمؤشر اإل  المدول وفقً 

 :الدولى راا مؤشر اإل  -2
                                                           

بشأن الموافقة عمى انضمام جميورية  1074لسنة  70ر قرار رئيس جميورية مصر العربية رقم و صد )*(
بتاريخ تفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرىاب الموقعة في القاىرة مصر العربية إلى اإل

بشأن الموافقة  1074لسنة  176ر قرار رئيس جميورية مصر العربية رقم و وصد،  17/71/1070
تفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعمومات، الموقعة في عمى انضمام جميورية مصر العربية إلى اإل

مارس  9يخ بتار  1010لسنة  75وتم أحدث تعديل بالقانون رقم ،  17/71/1070القاىرة بتاريخ 
1010. (27 ) .*
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 رىابوفقا لمؤشر اإل يابكونيا ظاىرة عالمية ويتم قياس رىابتتصف ظاىرة اإل
الرقم من والذى عادة يعطى درجة ومؤشر من عشر درجات وكمما اقترب  العالمى
إلنتشار  انظرً و  والعكس رىابباإل اكمما كانت الدولة من الدول األكثر تأثرً  70الدرجة 

بصورة كبيرة بدأت بعض المنظمات الدولية ومنيا األمم المتحدة فى  رىابظاىرة اإل
 رىابرصد الظاىرة وبدأت تضع بعض المعايير يتم من خالليا قياس مؤشر اإل

 لمتوزيع الجغرافى افى الدول وفقً  رىابالتالى مؤشر اإلويوضح الجدول ،العالمى
 :ويتضح منو ما يمى

 )2)جدول 
 (أ).راا وفقا لمؤشر اإل  راا انى من اإل رافى لمدول التى تعالتوزيع الجغ

 المؤشر الدولة الترتي  المؤشر الدولة الترتي 
 89807 أندونيسيا 88 79870 أفغانستان 2
 89828 فرنسا 87 79870 العراق 0
 89880 روسيا 87 79828 نيجيريا 8
 89800 اسرائيل 82 89887 سوريا 8
 89887 جنو  أفريقيا 82 89888 الصومال 8
 89888 نيوزيمندة 80 89872 اليمن 8
 89828 المكسيك 88 89882 باكستان 8
 89270 اليونان 88 89888 الهند 7

جمهورية  7
 89272 طاجيكستان 88 89287 الكنغو

 89288 إيران 88 89277 الفمبين 22
 89282 تشيمى 88 89287 مالى 22
 89788 المانيا 87 89888 بوركينا فاسو 20
 89787 تونس 87 89808 الكاميرون 28
 89888 رواندا 82 89827 مصر 28
 89882 لبنان 82 89822 موزمبيق 28
 89887 فنزويال 80 89082 ليبيا 28



 منى صبحى نور الدين .د            «دراسة جغرافية» فى القارة األفريقية وسبل مكافحته األبعاد الجغرافية للراا 

Forty-seventh year - Vol. 63 May 2021 78 

ج أفريقيا  28
 الوسطى

 89878 الصين 88 89082

 89807 أنجوال 88 89222 تركيا 27
 89087 أوغندة 88 89222 كولومبيا 27
 89282 كندا 88 89288 سيريالنكا 02
 89287 األردن 88 89878 تايمند 02
 89220 تنزانيا 87 89808 جنو  السودان 00
 89288 بمجيكا 87 89888 كينيا 08
 89288 ايطاليا 82 89828 النيجر 08
 09770 السويد 82 89888 ميانمار 08
 09788 ايرلندة 80 89822 السودان 08
 09722 أسبانيا 88 89882 نيبال 08
 0878 بوليفيا 88 89828 إثيوبيا 07

07 
الواليات 
المتحدة 
 األمريكية

 09878 الجزائر 88 89082

بريطانيا  82
 09877 اولندا 88 89282 المتحدة

 09828 االكوادور 88 89288 فمسطين 82

80 
المممكة العربية 
 09888 البرازيل 87 89222 السعودية

 09888 زيمبابوى 87 89727 بنجالديش 88
ورجواىأ 82 89707 تشاد 88  09828 
 09820 البحرين 82 89820 بروندى 88
 09888 اايتى 80 89870 أوكرانيا 88
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 )2)جدول تابع (  )
 المؤشر الدولة الترتي  المؤشر الدولة الترتي 
 29802 مونتيجرو 228 09888 نيكارجوا 88
 29802 فيتنام 227 09287 استراليا 88
 29822 غينيا 227 09282 بيرو 88
 29872 السنغال 222 09272 ماليزيا 88
 29828 ج تشيز 222 09288 ج الكنغو 88
 29078 أذربيجان 220 09208 اندوراس 87
 29078 سويسرزالند 228 09228 اليابان 87
 29087 بولندة 228 29788 كوت دى يفوار 72
 29007 جاميكا 228 29878 الكويت 72
 29077 ليتوانيا 228 29888 غانا 70
 29272 سيراليون 228 29802 فنمندا 78
 29280 ليبيريا 227 29888 ماالوى 78
 29280 بمغاريا 227 29878 دانمارك 78
 29280 تريند وتوباجو 202 29882 الجابون 78
 29288 زامبيا 202 29078 نورواى 78
 29228 التفيا 200 29227 مدغشقر 77
 29228 قبرص 208 29288 كوستاريكا 77
 29228 مقدونيا 208 29208 االرجنتين 72
 29278 أورجواى 208 29228 استوريا 72
 29288 أستونيا 208 29278 قرغيزيا 70
 29288 مولدافيا 208 29722 كازاخستان 78
 29288 صربيا 207 29872 غينيا الجديدة 78
 29287 ليسوتو 207 2.888 البانيا 78
 29287 جيبوتى 282 29888 البوسنة والهرسك 78
 29207 سولفاكيا 282 29888 بنين 78
 29227 بنما 280 29888 جواتيماال 77
 29228 قطر 288 29888 كوريا الجنوبية 77
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 29222 أوزبكستان 288 29888 جورجيا 222
 29222 بيالروسيا 288 29828 تايوان 222
 29222 يونان 288 29888 المغر  220
 29222 بتسوانا 288 29882 انجاريا 228
 29222 كامبوديا 287 29882 أرمينيا 228
 29222 كرواتيا 287 29888 جوانا 228
 29222 كوبا 282 29887 الوس 228
 29222 دومنيكان 282 - - -

Source: Global Terrorism Index, 2020 , Measuring the Impact of 
Terrorism , Institute for Economic Peace. 

إلى كونيا دول  رىابترجع معظم الدول التى تحتل الصدارة فى مؤشر اإل
حتالل القوى الكبرى  نامية بعضيا يعانى من الحروب واالنقسامات الداخمية والثورات وا 

نيجيريا والصومال وسوريا أو دول تتميز بوجود نزاعات إثنية و  مثل أفغانستان والعراق
 .داخميا تكون قائمة عمى وجود أقميات دينية أو لغوية مثل نيجيريا ومعظم دول أفريقيا

وقد تكون دول حبيسة تشترك حدودىا مع كثير من الدول مثل دول الساحل 
الغربى األفريقى والتى تعد جزء من الدول المعروفة بدول الساحل وىى دول حبيسة 

مثل الكنغو  يًّامثل تشاد ومالى وبوركينا فاسو والنيجر أو دول ذات مواقع ميمشة داخم
أو دول بحرية  ،مختمف ودول كبيرة المساحةوأفريقيا الوسطى أو دول شكميا الجغرافى 

 .يجية ومواردىا الطبيعيةستراتوغنية بمواقعيا اال

الدولى فنجد فى الثالثين  رىابتتصدر الدول النامية مراكز متقدمة فى مؤشر اإل
دولة األولى معظميم دول نامية مثل )أفغانستان والعراق ونيجيريا وسوريا والصومال 

، وال يعنى ذلك عدم وجود دول متقدمة فى قائمة مؤشر ( واليمن وباكستان...... إلخ
 بل جاءت تركيا كدولة أوروبية والواليات المتحدة األمريكية، وىذا يؤكد عدم رىاباإل

 ،عمى الدول النامية أو ارتباطو بالدول التى يزيد فييا معدل الفقر فقط رىاباقتصار اإل
يجية مثل الصومال استراتتحتل مواقعيا أىمية  قد يرتبط بدول رىابكما نجد أن اإل
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ويرتبط أيضا بالدول الغنية فى مواردىا الطبيعية مثل نيجيريا  ،ونيجيريا ومصر وتركيا
 .والعراق والكنغو

نيجيريا )وىى  رىابدولة ضمن الثالثون األولى لإل 74فريقيا بعدد تشارك أو 
والصومال وجميورية الكنغو ومالى وبوركينا فاسو ومصر وموزمبيق وليبيا وأفريقيا 

ثيوبيا  .الوسطى وجنوب السودان وكينيا والنيجر والسودان وا 

أفغانستان والعراق )تشارك آسيا بعدد عشر دول ضمن الثالثون األولى وىى و 
سوريا إلى جانب دول أخرى تتمثل فى  رىابوىى أولى الدول عالميا فى مؤشر اإل

أخرى إلى جانب دول  (ن وسيريالنكا وتايالند وميانمارواليمن وباكستان واليند والفمبي
وعمى مستوى الدول األوروبية نجد تركيا وبريطانيا فى المركزين  ى،فى مراكز أخر 
 فى إلى جانب دول أخرى فى مراكز أخرى ،والثالثون عمى الترتيبالثامن عشر 

 .أمريكا الشمالية نجد الواليات المتحدة األمريكية فى المركز التاسع والعشرون
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 .وفقا لألقاليم الجغرافية لمعالم يةراابلمهجمات اإل  التوزيع الجغرافى- 0

 اية والوفيات فى العالم وفقً راابالتوزيع الجغرافى لعدد الهجمات اإل  ويوضح الجدول التالى عدد
 .0227لألقاليم الجغرافية عام 

 )0)جدول 

  0227الجغرافية عام العالم ألقاليم  اية والوفيات فى العالم وفقً راابعدد الهجمات اإل التوزيع الجغرافى ل

 النسبة % عدد الوفيات النسبة %
عدد الهجمات 

 األقاليم يةرااباإل 

الشرق األوسط وشمال  35,064 35,6 93,718 42,2
فريقياأ  

 جنو  آسيا 34,648 35,2 67,503 30,4

 الصحراء الكبرى 10,973 11,2 45,102 20,3

الباسفيكى -آسيا  8,137 8,3 6,892 3,1  

 روسيا وأوراسيا 2,486 2,5 3,919 1,8

 أوروبا 4,290 4,4 2,496 1,1

 أمريكا الجنوبية 2,135 2,2 1,807 0,8

 أمريكا الشمالية 431 0,4 317 0,1

أمريكا الوسطى  164 0,2 212 0,1
 والكاريبى

 اإلجمالى 98,328 100 221,966 100

Source: Global Terrorism Index, 2020 , Measuring the Impact of Terrorism , 
Institute for Economic Peace. 
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  0227لألقاليم الجغرافية عام  اية والوفيات وفقً راابالجغرافى لعدد حاالت الهجمات اإل التوزيع  (2)شكل 

ين المذان يوضحان عدد حاالت السابق( 7)الشكل و  (1)يتضح من الجدول 
 :ما يمى 1079لألقاليم الجغرافية عام  ية والوفيات وفقا لمتوزيع الجغرافىرىاباليجمات اإل

وتعد  ،1079عام  983918عمى مستوى العالم ية رىاببمغ عدد اليجمات اإل
بنسبة  953064فريقيا ىى األولى عالميا حيث بمغت منطقة الشوق األوسط وشمال أ

وساىمت منطقة الصحراء  ،% 9531وتمييا منطقة حنوب آسيا بنسبة  ،% 9536
أى أن معظم  ،% 839الباسفيكى بنسبة  -ثم منطقة آسيا  ،% 7731الكبرى بنسبة 

% وتشارك شمال  9039بنسبة ،يافريقية تحدث فى قارتي آسيا وأرىاباإل اليجمات
وبالنظر إلى أعداد الوفيات فقد بمغ عددىم  ،فريقيا والصحراء الكبرى بنسبة كبيرةأ

ية ويتضح زيادة أعداد الوفيات فى رىابحالة وفاة نتيجة العمميات اإل 1173966
وسط وشمال إفريقيا والصحراء الكبرى األقاليم المذكورة وتكاد نسب الوفيات لمشرق األ

%  1039و ،% 4131ية حيث بمغت رىابتزيد عن نسبة مساىمتيم فى اليجمات اإل
ية واستيدافيا كثير من المدنيين فى رىابعمى التوالى ويدل ذلك عمى عظم اليجمات اإل

 .تمك األقاليم
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:راا المؤشر اإلقتصادى لل - 8  

الجيش والقتل )ومن ذلك  اثمانى عشر متغيرً قتصادى لمعنف يشمل التأثير اإل
أقل من أشكال العنف األخرى  رىابقتصادى لإلويعد التأثير اإل رىابالسجن واإلو 

ر االقتصادى لمعنف فى عام % من التأثي (7) ويكاد يمثل نسبة ال تتعدى
حصة التأثير االقتصادى اإلجمالى  رىابيعنى المؤشر االقتصادى لإلو ،1079

خسائر الويعتمد قياسو عمى بعض المؤشرات والمعايير ومنيا عدد الوفيات و  رىابلإل
 .الجرحى وتقدير خسائر الممتمكات فى الناتج المحمى اإلجمالى وعدد

بعد ضرب مركز التجارة  رىابقتصادى العالمى لإلتزايد المؤشر اإل ولقد
ادة فى المؤشر صى زيوتوجد أق ،1007العالمى فى الواليات المتحدة األمريكية عام 

بشكل كبير مع  رىابأى تضاعفت الخسائر اإلقتصادية لإل رىاباالقتصادى لإل
 1077أى مع ثورات الربيع العربى فى المنطقة العربية والتى امتدت بداية من  1071

فى المنطقة العربية مثل سوريا  رىابوما زالت ىناك كثير من الدول تعانى من اإل
فريقية األخرى التى شيدت نمو عن وجود بعض الدول اإل والعراق واليمن وليبيا فضاًل 

ية مثل جماعة بوكو حرام فى رىابفى تمك الفترة وتكوين الجماعات اإل رىابلإل
 .اعة شباب المجاىدين فى الصومالوجم ،نيجيريا

بسبب  رىابالناجمة عن اإل أكبر زيادة فى الخسائر 1074وسجل عام 
وخسائر الناتج  ،مميار دوالر 8939ارتفاع قيمة الخسائر الناتجة عن الوفيات إلى 

 بعد بشكل واضح يًّاالخسائر تدريج بينما بدأت تنخفض،مميار دوالر 1835المحمى إلى 
 .1074عام 

عمى مستوى العالم  رىابلإلر المؤشر اإلقتصادى ويوضح الجدول التالى تطو 
 .1079- 1074فى الفترة من 
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 عمى مستوى العالمحس  تصنيف المؤشرات  راا لل قتصادى تطور المؤشر اإل( 8)جدول 
 .بالمميار دوالر 0227- 0228فى الفترة من 

 المؤشرات 0228 2015 2016 2017 2018 2019

 الوفيات 83,9 69,4 78,2 39,7 20,6 16,2

الناتج  28,5 27,6 16,5 14,6 13,5 9,3
 المحمى

 الجرحى 1,3 1,3 15 0,6 0,3 0,3

تدمير  2,1 1,1 16 0,9 0,7 0,7
 الممتمكات

 جمالىاإل 115,6 99,6 97,9 55,8 35,1 26,4

Source: Global Terrorism Index, 2020 , Measuring the Impact of Terrorism , 
Institute for Economic Peace. 

 
 عمى مستوى العالم راا قتصادى لل تطور المؤشر اال (0)شكل 

 .0227حتى عام  0228فى الفترة من عام 

 :يتضح من الجدول والشكل السابقين ما يمى
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عمى مستوى العالم فى الفترة من  رىابنخفاض قيمة الخسائر اإلقتصادية لإلإ 
مميار دوالر  1634مميار دوالر إلى  77536حيث انخفضت من  1079وحتى  1074
 7631مميار دوالر إلى  8939فضت قيمة الخسائر الناتجة عن الوفيات من خوقد ان

مميار دوالر  1835كما انخفضت الخسائر الناتجة عن الناتج المحمى من  ،مميار دوالر
مميار  1535مميار دوالر وىما أىم المؤشرات حيث ساىما بنحو  939إلى  1074عام 

  .عمى مستوى العالم رىاب% من إجمالى قيمة خسائر اإل1535دوالر بنسبة

عمى مستوى األقاليم الجغرافية عمى  رىابوتختمف قيمة الخسائر الناتجة عن اإل
 .رىابمستوى العالم فيناك بعض األقاليم والتى تعد بمثابة بؤر جغرافية يتركز فييا اإل

متوزيع ل اوفقً  1079عام  فى رىابقتصادى لإلوفيما يمى توضيح المؤشر اإل
 .أقاليم العالمالجغرافى عمى 

 )8)جدول 

 الجغرافية ألقاليم العالم اوفقً  0227فى عام  راا ممؤشر االقتصادى لل التوزيع الجغرافى ل

 راا المؤشر االقتصادى لل  النسبة %
 ( مميون دوالر)

 اإلقميم

 الصحراء الكبرى 12,459,19 47,1
 جنو  آسيا 5,649,11 21,4
 فريقياالشرق األوسط وشمال أ 4,736,38 17,9
 الباسفيكى -آسيا  1,663,83 6,3
 أوروبا 600,67 2,3
 أمريكا الشمالية 535,52 2

 أمريكا الجنوبية 511,20 1,9
 روسيا وأوراسيا 161,99 0,6
 أمريكا الوسطى والكاريبى 113,22 0,4
 اإلجمالى 26,431,11 100

Source: Global Terrorism Index, 2020 , Measuring the Impact of Terrorism , Institute for 
Economic Peace. 
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 .0227وفقا لألقاليم الجغرافية عام  راا المؤشر االقتصادى لل  (8)شكل 

 
 .0227والنسبة المئوية فى عام راابالمؤشر االقتصادى لل  (8)شكل 

 :ما يمى السابقينوالشكمين  (8)يتضح من الجدول 

مميار  1634فى العالم  رىابقتصادية الناتجة عن اإلبمغت قيمة الخسائر اإل
 7134دوالر وتركزت معظم الخسائر فى الصحراء الكبرى حيث بمغت قيمة الخسائر 

وىى  ،% 4737مميار دوالر بما يساىم ويقترب من النصف عمى مستوى العالم بنسبة 
ثم الشرق األوسط وشمال إفريقيا  ،% 1734تمييا جنوب آسيا بنسبة  انسبة كبيرة جدً 
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% من إجمالى  8634 بنسبةى أن تمك األقاليم الثالثة تساىم % أ 7739بنسبة 
وتعانى تمك األقاليم من عدم المحاق بركب  ،عمى مستوى العالم رىابخسائر اإل

 .التنمية بسبب تمك الخسائر المستمرة

 رىابقتصادية لإلاإل% من الخسائر 49نسبة ولقد وضح المؤشر العالمي أن
قتصادية العالمية اإلتحممتيا أفريقيا، ووضح ارتفاع نصيبيا من التداعيات  1079فى 
وجاء ذلك  1079% في عام 49.1 نسبة إلى 1007% عام 9.7 نسبة من رىابلإل

قتصاد اإلالصادر عن معيد  رىابلممؤشر العالمي لإل 1010في نسخة تقرير عام 
والتطرف  رىابتعاون مع مركز مكافحة اإلوالسالم، ومقره مدينة سيدني األسترالية، بال

 بجامعة "ميريالند" األمريكية. 

الدول األكثر  من وأشار التقرير إلى أن نيجيريا وليبيا والصومال ومالي كانت
% من الخسائر 86.8 نسبة في القارة وتحممت وحدىا رىاببتداعيات اإل اتأثرً 

ول أفريقيا. ولفت إلى أن نيجيريا % لباقي د8.9عمى القارة مقابل  رىاباالقتصادية لإل
 1007عام مميار دوالر أمريكي خالل الفترة من 741وحدىا تكبدت خسائر بمغت 

مميار دوالر أمريكي ثم  4.9، تمييا ليبيا بخسائر بمغت حوالي 1079 حتى عام
مالي بخسائر بمغت نحو  امميار دوالر وأخيرً  7.76الصومال بخسائر قدرت بنحو 

 مميار دوالر. 7.79

عمى قارة أفريقيا  رىابقتصادية لإلاإلوكشف التقرير عن تضاعف التداعيات 
أن قارة أفريقيا، خالل الفترة من عام  ا، موضحً 1007منذ عام  اضعفً  75بمقدار 
مميار دوالر  777.7بمغت  رىاب، تكبدت خسائر بسبب اإل1079إلى عام  1007
إذا ما  اوأشار التقرير إلى أن "ىذه التقديرات لمخسائر ستكون أعمى بكثير جدً  ،أمريكي

ستثمارات التجارة والسياحة والنشاط االقتصادي غير الرسمي إجرى احتساب خسائر 
 .( 27) .يًّاوالالجئين والميجرين داخم رىابوالنفقات األمنية اإلضافية ومكافحة اإل
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 المبحث الثانى
 راا المؤثرة فى اإل العوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية 

 فريقيةفى القارة األ

لييراريكية من العالمية ابعاد الجغرافية لقوة الدولة و تيتم الجغرافيا السياسية باأل
وتيتم  ،مل الجغرافية مثل الموقع الجغرافى والمساحةوتعد مفتاحيا العوا ،إلى المحمية

ثقافية والبيئية وتدرس قتصادية والسياسية والاالجتماعية واإلالحدود والتغيرات ب
يدلوجيات الالزمة بالنسبة لتجمع الناس داخل منطقة حدودية يجمعيم تاريخ مشترك األ

 )10).وخمفية ثقافية

 :والحدود السياسية الموقع الجغرافى - أواًل 

 اجنوبً  9435 فريقية بين دائرتي عرضتمتد القارة األ مموقع الفمكىبالنسبة ل
كما تمتد بين خطي طول  ،درجة عرضية 70أى تضم أكثر من  شمااًل  9735 حتى
تضم القارة بعض األقاليم ويمر خط اإلستواء بمنتصفيا و ،شرقا 57حتى  اغربً  77

فى زيادة  اكبيرً  اوالمناخ الصحراوى والمذان لعبا دورً  المناخ اإلستوائىالمناخية وأىميا 
مناطق الحدودية عبر الوخاصة فى المناطق التى تمتد فييا الصحراء الكبرى  رىاباإل

يى مناطق تكاد من مد يد العمران والتنمية وبالتالى ف اعائقً  بين الدول األمر الذى مثل
كما تعانى مناطق شرق  ،تكون خالية من السكان وتشكل خطورة فى عمميات التيريب

 .بشكل كبير إفريقيا من الجفاف

فريقية فى تقع القارة األحيث  اكبيرً  االموقع بالنسبة لميابس والماء فقد لعب دورً أما 
 اكما تتصل أيضً  ،قمب العالم وتتصل بقارة آسيا عن طريق شبو جزيرة سيناء فى الشمال

وتتصل  ،بالقارة األسيوية عبر مضيق باب المندب عمى المدخل الجنوبى لمبحر األحمر
مضيق جبل طارق والذى يفصل بين دولتي عبر البحر المتوسط وعبر  يًّابحر  بأوروبا
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عمى سواحل ألنيا تطل  اوتعد بذلك أقرب المناطق لمقارة األوروبية نظرً  ،أسبانيا والمغرب
 .بحرية طويمة عمى البحر المتوسط واألحمر والمحيط اليندى والمحيط األطمسى

البحر المتوسط )متعددة  فريقية بسواحل عمى جبيات بحريةوتطل القارة األ
وقناة السويس والمحيط األطمسى وخميج غينيا والمحيط اليندى  ،والبحر األحمر

بعض المضايق كما تسيطر القارة األفريقية عمى  ،ومضيق موزمبيق وخميج عدن
مضيق )يجية اليامة التى تتحكم فى حركة التجارة الدولية ستراتوالمواقع البحرية اال
 .( باب المندب وقناة السويسجبل طارق ومضيق 

وتختمف أطوال السواحل من دولة ألخرى فيناك دول جزرية ومنيا ما ىو 
أفريقيا فى المحيط  رقيصغير المساحة مثل سيشيل وموريشيوس وجزر القمر ش
وعمى  ،فى نفس االتجاه االيندى ومنيا ما ىو كبير المساحة مثل مدغشقر أيضً 

الساحل الغربى توجد دولة برنسيب وتاومى والرأس األخضر ولما كانت تمك الدول 
فى الداخل األفريقى لكنيا قد تتعرض سواحميا البحرية  رىاببعيدة عن جيوب اإل

عددة الوجيات البحرية مثل مصر وىناك دول مت ،ومناطقيا لخطر القرصنة البحرية
دول أحادية أكثر منوجية بحرية وىناك وجنوب أفريقيا والمغرب حيث تطل عمى 

 .فريقياحرى وىى باقى الدول الساحمية فى أاالتجاه الب

دولة  76دولة بحرية وعدد  98دولة منيا  54تضم القارة األفريقية عدد و 
حق الدول الحبيسة  7981تفاقية األمم المتحدة لقانون البحار عام فمت إوقد ك،حبيسة

عتبارىا إلى الموانئ البحرية بإ فى تمرير تجارتيا الخارجية عبر دول الجوار وصواًل 
 رىابمن مخاطر اإل اوقد تعانى بعض تمك الدول أيضً  ،ذ لحركة التجارة الخارجيةفمنا
التى تعانى من عدم القدرة عمى تأمين حدودىا فى  أقل وطأة من الدول الحبيسة وىى

لكثير من  االبرية والتى تعد معبرً  وال الحدودأط أعداد دول الجوار وزيادة ظل زيادة
ية وعمميات التيريب وعمميات االستقطاب فى المناطق الميمشة رىابالتحركات اإل

ىذا  ،الرقابة وعدم تأمين الحدود عمى المنافذ البرية دمفى ظل ع ايًّ واقتصاد ايًّ سياس
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 ن المناطق الحدوديةعن امتداد بعض الظاىرات الطبيعية التى تعوق تأمي فضاًل 
 رىاب.ة حاضنة لإلوتساعد فى أن تكون بيئ

 تصنيف مواقع دول القارة اإلفريقية وعدد دول الجوار ذات الحدود البرية المشتركة (8)جدول 
عدد دول الجوارذات الحدود 

 البرية المشتركة
 الدول   راا مؤشر اإل  تصنيف الموقع 

 نيجيريا 79828 بحرى 8
 الصومال 89888 بحرى 3
 جمهورية الكنغو 89287 بحرى 7
 مالى 89287 داخمى 8
 بوركينا فاسو 89888 داخمى 6
 الكاميرون 89808 بحرى 6
 مصر 89827 بحرى 3
 موزمبيق 89822 بحرى 5
 ليبيا 89082 بحرى 6
 ج أفريقيا الوسطى 89082 داخمى 5
 جنو  السودان 89808 داخمى 8
 كينيا 89888 بحرى 5
 النيجر 89828 داخمى 7
 السودان 89822 بحرى 6
 إثيوبيا 89828 داخمى 6
 تشاد 89707 داخمى 6
 بوروندى 89820 داخمى 3
 جنو  أفريقيا 89887 بحرى 6
 تونس 89787 بحرى 2
 رواندا 89888 داخمى 4
 أنجوال 89807 بحرى 3
 أوغندة 89087 داخمى 5
 تنزانيا 89220 بحرى 8
 الجزائر 09878 بحرى 6
 زيمبابوى 09888 داخمى 4
 الكنغو 09288 بحرى 4
 كوت دى يفوار 29788 بحرى 5
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 غانا 29888 بحرى 3
 ماالوى 29888 داخمى 5
 الجابون 29882 بحرى 3
 مدغشقر 29227 بحرى -
 غينيا  29872 بحرى 6
 بنين 29888 بحرى 4
 المغر  29888 بحرى 2
بيساو غينيا 29822 بحرى 2  
 السنغال 29872 بحرى 3
 سيراليون 29272 بحرى 2
 ليبيريا 29280 بحرى 3
 زامبيا 29288 داخمى 6
 ليسوتو 29287 داخمى 1
 جيبوتى 29287 بحرى 3
 بتسوانا 29222 داخمى 3
 رأس الكا   - بحرى -
 جزر القمر  - بحرى -
 غينيا االستوائية  - بحرى -
 اريتريا - بحرى -
 غامبيا  - بحرى -
 موريتانيا  - بحرى -
 موريشيوس - بحرى -
 نامبيا - بحرى -
 سيشيل - بحرى -
 توجو - بحرى -
 بوروندى  - داخمى -
 ساوتومى وبرنسي  - بحرى -
 اسواتينى سوازيالند - داخمى -
 إجمالى إفريقيا - - -
 العالمياإلجمالى  - - -

 .خريطة إفريقيا :المصدر
Source: Global Terrorism Index, 2020 , Measuring the Impact of Terrorism , 
Institute for Economic Peace. 
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التى تعرضت لكافة أشكال تعد القارة األفريقية أحد قارات العالم القديم و 
المختمفة التى أثرت عمى البشر والحجر فقد عانت القارة األفريقية من تجارة  االحتالل

فى تطور التجارة البحرية الدولية فى بعض الفترات  االرقيق والتى كانت سببً 
كما أثر االستعمار فى تقسيم الدول األفريقية عمى الساحل الغربى ألفريقيا  ،التاريخية

 ،ستوائيةغينيا اإل) وىى الشمالجية غينيا من  لدول متوحدة االتجاه تطل عمى خميج
غينيا ،سيراليون ،ليبريا ،غانا، كوت دى فوار ،توجو ،وبنين ،نيجيريا ،الكاميرون

تنزاف الكثير سلممواد الخام التى تم إ ارة مصدرً كما كانت القا،( غامبيا،وعينيا بيساو
فى  اسببً  اوكانت أيضً  مبريالية لمدول األوروبيةمنيا بفضل االحتالل والتوسعات اإل

قتصادية فى ية واإلكما أن المشكالت العسكرية والسياس ،تطور حركة التجارة الدولية
القارة تستفيد منيا الدول األخرى فى تشغيل شركاتيا مثل مشكمة القرصنة التى دفعت 
الدول األوربية إلى تشغيل شركات التأمين المختمفة عمى السفن أو فى المواقع 

 .لمقرصنةالمعرضة 

:الحدود السياسية  
يؤدى مجرد وجود الخط السياسى الفاصل بين الدول إلى إحداث تغييرات 
جغرافية فى إقميم الحدود كما يؤدى فى أحيان أخرى إلى خمق وحدات جغرافية صغيرة 

والحدود فى القارة االفريقية مرتبطة ببعض الظاىرات الطبيعية  ،عبر حدود الدولتين
مثل الغابات والمستنقعات شكمت عقبة تحول دون سيولة االتصال وكذلك البحيرات 

ثنولوجية والساللية والمغوية الحدود اإلفأما الظاىرات البشرية  واألنيار مثل بحيرة تشاد
ال فى أضيق الحدود وتكون بمعاونة والدينية ال وجود ليا فى صورة خطوط فاصمة إ

ثنولوجى النسبى ال يظل ثابت الوجود بل يتغير التجانس اإلو  عوازل جغرافية مانعة
 نتيجة تفاعالت داخمية وخارجية.  ايًّ وزمان ايًّ تدريج

مناطق فى دراستو التطبيقية عمى الشرق األوسط رياض محمد ووضح 
الصدام بين الدول المتنافسة واعتمد عمى فكرة ىاوسيوفر أن نفوذ الدول المتصارعة 
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عمى السمطة ينتيى إلى مناطق حساسة ىى مناطق االحتكاك الحقيقى بين نفوذ 
وليست مناطق الصدام وحدودىا ىى التى تظير فى كتابات ىاوسيوفر وغيره  دولتين

ونطاقات araeume zerrung الدفعبل مصطمحات أخرى متعددة مثل مجاالت 
 وخطوط القوى schuetter zonen ومناطق اإلىتزاز gefahrenzonenالخطر 

kraflimeiem  واألخيرة توضح القوى المتصارعة فى إقميم من أقاليم الصراع أو
ويرى البعض أن القوى البحرية فى الجيوبوليتيكا ليا أفضمية تمكنيم من  ،الخطر

 .ى المواقعالسيطرة العالمية عم
لدولة والواجية البحرية ال قتصاديات اإ ستثمارالواجية البحرية تزيد من إو 
وتبمغ قيمة الواجيات البحرية أقصاىا ،ليا بل بقيمتيا متعددة األطرافىميتيابطو تقاس أ

مثل نيجيريا وقوتيا وحجم الدولة وشكميا حينما تصبح ميمة لعدد من الدول المجاورة
وكمما  الساحل الشرقىبالنسبة لدول الساحل الغربى أو تنزانيا وكينيا بالنسبة لدول 

تتطمب خطوط إتصاالت  اكانت الدولة كبيرة فمن الصعب احتالليا ولكنيا أيضً 
يجيتيا العسكرية استراتأما بالنسبة لشكل الدولة فيو يؤثر عمى  ،وشبكات طرق كثيرة

 ( 02).عمى اإلدارة القومية أو الدفاع العسكرى سواء لممحافظة
كما ىو الحال فى ليسوتو واسواتينى  ونجد دول تدخل فى حدود دول أخرى

معظم دول الجنوب مرتبطة و ،لدولتان داخل دولة جنوب إفريقياوتمك ا (اسوازيالند سابقً )
ووضح  ،عشرستعمار األوروبى الذى أدى إلى تفتت القارة فى نياية القرن الثامن باإل

مارتن مثمث التجارة الذى يخرج من الضمع األول من أوروبا إلى أفريقيا إلى أكرا فى 
غانا وفرينادين وبنجويال ثم يخرج ضمع آخر إلى أمريكا الوسطى والشمالية إلى كوبا 

)11).وجاميكا ثم يخرج الضمع الرابع من امريكا الشمالية إلى لندن فى انجمترا
 

 .لبعض المواقعاألامية الجغرافية 
فى منطقتي الساحل الشرقى والساحل  رىابتتركز أكثر المواقع عرضة لإل 

ىاما عبر باب  اففى األولى نجد األىمية تتزايد لكونيا معبرً  ،لمقارة اإلفريقية الغربى
ووجود نشاط لمقراصنة  ،المندب نحو البحر األحمر وقناة السويس والبحر المتوسط
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جموعة دول والثانية تعد من أغنى المناطق بالثروات وتجاورىا م ،وشركات التأمين
وفيما يمى نوضح أىم المناطق ذات  .فريقيافى أ رىابالساحل األكثر عرضة لإل

بشكل كبير عمى مستوى القارة  رىابالمواقع الجغرافية المتميزة والتى تعانى من اإل
 .فريقية وىى كالتالىاأل
يشير مصطمح "شرق أفريقيا" إلى  :( فريقىاألالقرن )شرق إفريقيا منطقة  -

في الييئة الحكومية الدولية  المساحة الجغرافية التي تضم الدول السبع األعضاء
والصومال، والسودان، ، وأريتريـا، وأثيوبيـا، وكينيـا المعنيـة بالتنميـة؛ وىـي: جيبـوتي

ية تاريخية وسياس لما ليا مـن تفـاعالت اوأوغندا، كما أنيا تشمل أيضا تنزانيا نظرً 
وتوجد مجموعة ،ضمن إطار جماعة شرق أفريقيا قديمة مع كل من كينيا وأوغندا

منيا ىشاشة الدول وأنظمتيا السياسية وشح مواردىا مما زاد من من التحديات 
وانعدام االستقرار السياسى والعنف  الصراعات والحروب األىمية والتطرف السياسى

حسب منظمة الحفظ الدولية فإن منطقة شرق إفريقيا وب ،فى وانتشار األسمحةالطائ
فى العالم ومن المؤكد أن تمك البيئة تؤدى إلى أن يصبح انعدام  اتعد األكثر تدىورً 

قتصادى والبيئى وقد أدى ذلك إلى التدىور اإل ،ىرة متوطنةاألمن الغذائى ظا
وظيور بعض  غمبية المسيحيةوتزايد الشعور بالتيميش فى البمدان ذات األ

 ( 08).األحزاب اإلسالمية
ية الجيوسياسية لمنطقة وترجع األىم :منطقة الساحل اإلفريقى وخميج غينيا- 

وبات صع منياية لعديد من األسباب رىابفريقى فى فكر التنظيمات اإلالساحل األ
تضم مجموعة من الدول وىى بوركينا  والتى فريقىوتحديات منطقة الساحل األ

فاسو ومالى وموريتانيا والنيجر وتشاد وىى الدول التى تنطوى تحت لواء 
مة مميون نس 700ويبمغ عدد سكانيا  5المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل جى 

تحركات والجريمة المنظمة و  رىابمعظميم من المسممين ويواجو اإلقميم تنامى اإل
 .قميميةدولية واإلعدد من القوى ال

وعدم وجود قيود عمى  :قتصادية المترديةسيولة حركة األفراد واألوضاع اإلوكذلك  
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فريقية عبر تأشيرة دخول العديد من الدول األ الحركة وسيولة الحصول عمى
ركة رؤوس حركة الشركات متعددة الجنسيات وح وكذلك ،الحدود البرية

مناطق حيث يزخر خميج غينيا ودول وتعد منطقة غينيا من أغنى ال،األموال
 ايًّ دول اوتشيد تنافسً  الساحل بالعديد من الثروات والبترول وبعض المعادن اليامة

قتصادية وىى مصدر المياجرين  لما ليا من خصوصية جغرافية وسياسية وأمنية وا 
لمبحر المتوسط ومعبر الجريمة المنظمة وليا تأثيرىا عمى عدد من الدول الحميفة 
لمقوى الغربية باإلضافة إلى نشاط الشركات متعددة الجنسيات فييا وىى تحتل 

كما يزيد عدد المقاتمين فى تمك ،( 14)يةرىابفكر ونشاط التنظيمات اإل أولوية فى
ألف  54ألف منيم  140ألف مقاتل وفى مالى  917المناطق ففى بوركينا فاسو 

 )15).ألف 489بينما بمغ عدد المقاتمين فى النيجر  ،سيدات

 .المساحة وشكل الدول - اثانيً 

تيتم الجغرافيا السياسية بالدولة من العالمية إلى المحمية وتيتم بمشاكل 
 )16).فى قيادة الدول االمساحة ومفيوم المكان والمفاىيم الجغرافية التى تؤثر خصوصً 

وىناك دول  ،( مميون كيمو متر مربع 90.9)تبمغ مساحة القارة األفريقية و 
ودول داخل دولاصغيرة جدً كبيرة المساحة ودول صغيرة المساحة ودول جزرية ودول 

 ،ومساحة الدولة رىابوىناك عالقة بين اإل ،ذات جيوب أرضية داخل دول أخرى
 اوعسكريً  اوسياسيً  اقوية اقتصاديً  فكمما زادت مساحة الدولة أعطاىا ذلك ميزة جغرافية

 ،فى حالة وجود حدود طبيعية تفصميا عن جيرانيا مع كبر المساحة لكن تكون أقوىو 
 اى زاد األمر تعقيدً أمافى حالة كبر مساحة الدولة مع زيادة حدودىا البرية مع دول أخر 

ية وترتبط القوة االقتصاد،ألن مساحتيا الكبيرة تتطمب تأمين كافة أطرافيا انظرً 
 عمى العكس من الدول القزمية الصغيرةبالدول الكبيرة المساحة  والسياسية والعسكرية

وىناك دول كبيرة فى القارة اإلفريقية مثل الجزائر والسودان وىناك دول متوسطة ودول 
 .ندا وبوروندى وليسوتو واسواتينىصغيرة مثل جيبوتى وروا
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ويعد الشكل أحد المكونات المورفولوجية لمدولة التى تؤثر عمى تأديتيا 
كمما كان ذلك أفضل من لوظيفتيا وعمى سموكيا السياسى وكمما كانت الدولة مندمجة 

ويعد  المثالى لمدولةالناحية السياسية ليا ويعتبر الشكل الدائرى أو القريب منو الشكل 
شكل الدولة مثاليا كما لو كانت كل أطرافيا عمى بعد متساوى مركزىا اليندسى عمى 

ما  ابالنسبة لمشكل المستطيل فكثيرً  أما ،شرط أن تكون عاصمة الدولة فى وسطيا
يشجع عمى االختالف السياسى وأحيانا شدة  والذىيؤدى إلى التباين الحضارى 

تنوع البيئات الطبيعية وكذلك تعمل عمى إطالة الحدود السياسية االستطالة تؤدى إلى 
وىناك الشكل المنخرق أى أن الدولة تقع فى دولة أخرى وتعتبر الدولة المطوقة فى 

وىناك دول  ،موقف قوى جدا بالنسبة لمدولة المكتنفة مثل ليسوتو فى جنوب أفريقيا
تد فى دولة أخرى فى منطقة ذات بروز فى شكميا أو األحدور وىى جزء من دولة مم

جبمية وتواجو ىذه الدول صعوبات داخمية نظرا ألن إمام أن يكون ىذا الجزء الصغير 
الممتد من أىمأجزائيا كما ىو الحال فى الكنغو الذى يتكون من كتمة ضخمة 

 )17).ومندمجة فيما عدا الجء الغربى عبارة عن دىميز يصميا بالمحيط

تميل إلى الشكل المربع مثل مصر وليبيا ودول  وىناك دول منتظمة الشكل 
متداد ليا فى بعض ودول غير منتظمة الشكل حيث يوجد إتأخذ شكل المستطيل 

الدول األخرى مما قد يفقدىا السيطرة عمى تمك الجيوب التى عادة ما تكون أقرب 
وفى الساحل الغربى نجد بعض الدول تتخذ شكل ،لمدول األخرى عن الدولة األم

وىناك دول  ،طيل مثل بنين وتوجو وساحل العاج وىى مقسمة بفضل اإلستعمارالمست
وموزمبيق تأخذ الشكل المستطيل مع زيادة أطوال السواحل مثل الصومال والمغرب 

وشكل ومساحة الدولة  رىابما نجد عالقات مرتبطة بين مؤشر اإل اكثيرً ا و وموريتاني
يرتبط أكثر بالدول كبيرة المساحة وخاصة الدول التى تمتد بحدود برية مع  رىابفاإل

 دول أخرى سواء كانت دولة حبيسة أو دولة بحرية ففى األولى نجد دول مثل تشاد 
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 راا مساحة الدول اإلفريقية ومؤشر اإل  (8)جدول 
 الدولة راا مؤشر اإل  المساحة
 نيجيريا 79828 708
 الصومال 89888 637

 جمهورية الكنغو 89287 2,344
 مالى 89287 29082
 بوركينا فاسو 89888 274
 الكاميرون 89808 475

 مصر 89827 1,001
 موزمبيق 89822 801

 ليبيا 89082 1,759
 ج أفريقيا الوسطى 89082 622
 جنو  السودان 89808 644
 كينيا 89888 580

 النيجر 89828 1,267
 السودان 89822 1,861
 إثيوبيا 89828 1,104
 تشاد 89707 1,284

 بوروندى 89820 27
 جنو  أفريقيا 89887 1,221
 تونس 89787 163
 رواندا 89888 26

 أنجوال 89807 1,246
 أوغندة 89087 236

 تنزانيا 89220 1,945
 الجزائر 09878 2,381
 زيمبابوى 09888 390
 الكنغو 09288 342
 كوت دى يفوار 29788 322
 غانا 29888 238
 ماالوى 29888 118
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 الجابون 29882 267
 مدغشقر 29227 587
 غينيا 29872 245
 بنين 29888 112
 المغر  29888 710
 بيساو غينيا 29822 36
 السنغال 29872 196
 سيراليون 29272 71
 ليبيريا 29280 111
 زامبيا 29288 825
 ليسوتو 29287 30
 جيبوتى 29287 23
 بتسوانا 29222 581
 الرأس االخضر  - 4
 جزر القمر - 2
 غينيا االستوائية - 28
 اريتريا - 117
 غامبيا - 10

 موريتانيا - 1,030
 موريشيوس - 2

 نامبيا - 825
 سيشيل - 0,4
 توجو - 56
 بوروندى - 27
 ساوتومى وبرنسي  - 1
 اسواتينى سوازيالند - 17

 إفريقياإجمالى  - 30,370
Source: Global Terrorism Index, 2020 , Measuring the Impact of 
Terrorism , Institute for Economic Peace. 
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ومالى والنيجر وبوركينا فاسو تنطبق عمييا تمك المواصفات وىى تعد من دول 
بحرية  ، وىناك دول مثل نيجيريا رغم كونيا دولةرىابالساحل الخمس التى تعانى من اإل

، وكذلك الحال بالنسبة رىابلكنيا ترتبط بحدودىا من الداخل مع دول تعد بؤرة رئيسية لإل
 .يةرىابلدولة الكنغو والمترامية األطراف والتى تتزايد فييا أيًضا عدد اليجمات اإل

 :يةمناختغيرات الالبيئة الطبيعية وال - اثالثً 

تعد البيئة الطبيعية لقارة إفريقيا بما تضم من دراسة لمظاىر السطحوالتى 
كانت ليا أثرىا السمبى فى بعض النطاقات مثل مناطق الغابات وكذلك امتداد 

وتعد التغيرات ،المناطق الحدوية بين الدولالصحراء الكبرى بمسافات شاسعة عبر 
والتى تعكس التغيرات اإلقميمية مثل  المناخية أحد العوامل المتسببة فى زيادة التطرف

يجب  رىاباالرتفاع المستمر فى درجة الحرارة والعالقة بين التغيرات المناخية واإل
يجيات والفرص حيث تمثل الضغوط البيئية ستراتمن خالل توضيح اال ايًّ تقييميا حال

 )18).أحد العوامل المتحكمة وكذلك يجب تقييم خسائر التغيرات البيئية

من العوامل المسببة فى  تعد البيئة الطبيعيةحيث  منطقة بحيرة تشاد أىم المناطقومن 
ى الجزء ونقطة جذب متعددة األوجو بالنسبة لبوكو حرام حيث تقع ف رىابجذب اإل

فريقى وتنتشر بيا أنشطةالزراعة والرعى وصيد األسماك األوسط من دول الساحل األ
فريقيا مما يثير من جميع أنحاء منطقة الساحل فى أ كما تمثل ممتقى لممياجرين

توترات بسبب الصراع عمى الموارد واستغمت بوكو حرام تمك المنطقة مع استغالل 
الروابط الثقافية والعرقية والدينية فى استقطاب المواطنين بيدف تكوين قاعدة بشرية 

 .ريبلتجنيدىم لصالحيا مع استغالل التراخى األمنى فى عمميات التي

لتقارير المنظمة الدولية لميجرة فإن الفيضانات فى تشاد أدت إلى  اوكذلك وفقً 
حيث تسببت  1010 عام شخص حتى نوفمبر 77500تشريد ما يقرب من 

الفيضانات فى إرتفاع المياه وفيضان نير شارى الذى يتدفق عبر تشاد وجميورية 
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ن مشكالت أخرى مثل التصحر كما تعانى المنطقة م،إفريقيا الوسطى إلى بحيرة تشاد
%  50 نسبة والجفاف الذى كان ليما أثر واضح عمى األراضى وتحويل ما يقرب من

مميون  9.5منيا إلى أراضى غير صالحة لمزراعة مما أثر عمى معاناة أكثر من 
شخص من انعدام األمن الغذائي وفقا لتقرير الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية حيث 

ومما زاد من التأثير أزمة  ،قة تحديات التصحر والعنف المسمحلمنطيواجو سكان ا
فى 1010% عام  934إلى نسبة  كورونا حيث انخفض معدل النمو االقتصادى

 .نيجيريا لسوء األحوال اإلقتصادية

فى مناطق  التغيرات المناخية والتصحر والجفاففريقيا من كما تعانى أ
عبر  والالجئين األنيار والصحراء الكبرى مما يجعميا أكثر عرضة لحركة النازحين

والجريمة المنظمة  رىابوتعد العالقة وثيقة بين اإل ،حدود القارة وتزايد معدالت الفقر
والعنف الطائفى حيث تتعاون الجماعات المسمحة مع جماعات الجريمة المنظمة فى 
عمميات تيريب األسمحة والمخدرات واالتجار بالبشر من أجل الحصول عمى التمويل 

 .الكافى لنشاطيا الذى يؤثر بطبيعة الحال عمى الوضع األمنى فى المناطق الحدودية
ية متعددة فى المنطقة حيث تنتشر جماعة نصرة ىابإر وتتداخل جماعات 

اإلسالم والمسممين التابعة لتنظيم القاعدة فى الساحل اإلفريقى باإلضافة إلى وجود 
 )19).والية غرب أفريقيا التابعة لتنظيم داعش

منطقة الساحل األفريقى من مواسم الجفاف المتكررة والتصحر وغيرىا  وتعانى
ما ينعكس بدوره عمى األنشطة االقتصادية مما يساىم فى زيادة من آثار تغير المناخ م
مميون شخص فى دول  4.8وكما يتوقع أن  (النزوح المناخى) النزوح والذى يعرف ب

وفى ظل جائحة ،عرضة لخطر انعدام األمن الغذائىمالى والنيجر وبوركينافاسو 
أدى ذلك إلى المزيد من كورونا التى واكبت أكبر مواسم الجفاف التى حدثت منذ عقود 

 ( 90).حاالت النزوح عمى مستوى كبير وسيتضح ذلك أكثر فى عنصر اليجرة
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 .والهجرة السكان -ارابعً 

 لبشرية لمدول إال أنو تزايد تعدادعمى الرغم من أن السكان يمثمون الثروة ا
 ،ستمراروة بإقد يعيق التنمية فى حالة عدم زيادة موارد الثر السكان فى بعض الدول 

 (5والشكل ) (7)ويتضح من الجدول  ،لمفئة العمرية اوكذلك مع وضع السكان وفقً 
أكبر الدول من حيث  ىىو  عمى مستوى القارة رىاباألولى فى اإل ىى دولة نيجيرياأن

وكذلك  ،مميون نسمة 100فريقية والتى تصل إلى ما يقارب السكان فى القارة األ تعداد
مميون نسمة نجدىا فى الترتيب الثالث من  843086دولة الكنغو التى بمغ تعدادىا 

فى الترتيب السابع  مميون نسمة 700ومصر التى تقارب  ،رىابحيث مؤشر اإل
مميون نسمة نجدىا فى المركز  50وكينيا التى زاد تعدادىا عن ،رىابلمؤشر اإل

لعموم أنو كمما ارتفع عدد السكان زاد وليست قاعدة عمى ا ،رىابالحادى عشر لإل
ولكن إذا لم يصاحب الزيادة السكانية تطور فى التعميم وأوجو التنمية بصفو  رىاباإل

 ،قى ظل مثمث الخطر الجيل والفقر والجوع رىابعامة تكون الدولة عرضة لإل
وخاصة فى الدول التى تشترك فى حدودىا مع أكثر من دولة وتكون معرضة فى ظل 

وىناك عوامل أخرى مثل الحالة ،ر والتغيرات المناخية لزيادة حاالت التشردالفق
فنجد بعض الدول تعانى من الفقر ودول أخرى  ،قتصادية لمسكان والفئة العمريةاإل

عام مما يؤثر عمى تجنيد األطفال  75تعانى من وجود أكبر فئة عمرية فى أقل من 
 .يةرىابالجماعات اإل بعض فى بعض الدول من قبل

تعد اليجرة من الخصائص الديموجرافية اليامة والتى ترتبط فى كثير من و
األحيان بحالة السكان واألوضاع السياسية واالقتصادية والكوارث الطبيعية والبشرية 

ما تعانى الدول من مشكالت اليجرة  اوكثيرً  ،وحاالت المجوء والتشرد المترتبة عمى ذلك
 اوكثيرً  ،عمى الدول فى المناطق الحدودية اكبيرً  اوخطر الالجئين والمذين يمثالن ضغطً 

 .ية فى تمك المناطق ليؤالء السكانرىابما ينتج عن ذلك استقطاب الجماعات اإل
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 0228عام  راا فريقيا وعالقته بمؤشر اإل التوزيع الجغرافى لمسكان فى أ (8)جدول 
 الدول   راا مؤشر اإل  عدد السكان النسبة %
 نيجيريا 79828 278788 15.2
 الصومال 89888 15008 1.2
 جمهورية الكنغو 89287 84068 6.5
 مالى 89287 27287 2.8
 بوركينا فاسو 89888 19751 1.5
 الكاميرون 89808 25216 2

 مصر 89827 98424 7.6
 موزمبيق 89822 29496 2.2
 ليبيا 89082 6679 0.5
ج أفريقيا  89082 4666 0.3

 الوسطى
 جنو  السودان 89808 10967 0.9
 كينيا 89888 51393 4

 النيجر 89828 22443 1.8
 السودان 89822 41802 3.3
 إثيوبيا 89828 109224 8.5
 تشاد 89707 15478 1.2
 بوروندى 89820 11175 9

 جنو  أفريقيا 89887 57393 4.5
 تونس 89787 11565 0.9
 رواندا 89888 12302 1

 أنجوال 89807 30810 2.9
 أوغندة 89087 42729 3.3
 تنزانيا 89220 56313 4.4
 الجزائر 09878 42228 3.3
 زيمبابوى 09888 14439 1.1
 الكنغو 09288 5244 0.4
 كوت دى يفوار 29788 25069 1.9
 غانا 29888 29767 2.3
 ماالوى 29888 18143 1.4
 الجابون 29882 2119 0.1
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 مدغشقر 29227 26262 2
 غينيا  29872 12414 0.9
 بنين 29888 11485 0.9
 المغر  29888 36029 2.8
 بيساو غينيا 29822 1874 0.1
 السنغال 29872 15854 1.2
 سيراليون 29272 7650 0.6
 ليبيريا 29280 4819 0.3
 زامبيا 29288 17352 1.3
 ليسوتو 29287 2108 0.1
 جيبوتى 29287 959 0.07
 بتسوانا 29222 2254 0.1
 رأس الكا   - 455 0.03
 جزر القمر  - 832 0.06
 غينيا االستوائية  - 1309 0.1
 اريتريا - 3453 0.2
 غامبيا  - 2280 0.1
 موريتانيا  - 4403 0.3
 موريشيوس - 1267 0.9
 نامبيا - 2448 0.1
 سيشيل - 97 0.0
 توجو - 7889 0.6
 بوروندى  - 11175 0.8
ساوتومى  - 211 0.1

 وبرنسي 
اسواتينى  - 1136 0.8

 سوازيالند
 إجمالى إفريقيا - 1285279 100
 اإلجمالى العالمي - 7594696 -

 .0228 :منظمة الصحة العالمية :المصدر

Source: Global Terrorism Index, 2020 , Measuring the Impact of 
Terrorism , Institute for Economic Peace. 
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 .0228التوزيع الجغرافى لمسكان فى قارة أفريقيا عام  (8)شكل 

وىناك دول تعانى من نسبة كبيرة من النزوح السكانى مثل الكونغو والصومال 
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ثيوبياوأوغندة والسودان وجنوب   رىابومعظم تمك الدول تعانى من اإل ،السودان وا 
نطالق العمميات اإل ية وزيادة رىاببسبب وجود حركة الشباب المجاىدين فى الصومال وا 

الغربى نجد الدول التى يتزايد فييا خطر النزوح مثل وفى الجانب ،خطر النزوح فييا
بينما نجد الدول األقل عرضة مثل مصر وليبيا وتشاد والنيجر  ،الكاميرون ونيجيريا

خالية من الالجئين والنازحين ونجد بينما نجد دول ،ومالى وبوركينا فاسو وساحل العاج
تمك الدول تتركز فى الدول الساحمية فى الغرب اإلفريقى عمى الساحل الغربى مثل 

فريقيا لقارة ما عدا دولة جنوب أى جنوب االمغرب ودول خميج غينيا ومجموعة الدول ف
خريطة  (6)ويوضح الشكل  ،كما يتضح من خريطة عوامل خطر النزوح السكانى

 .عوامل خطر النزوح السكانى

% من إجمالى اليجرة  18ولقد بمغت نسبة عدد المياجرين فى أفريقيا حوالى 
بنسبة  العالمية وىى من أكبر القارات التى شيدت نمو سكانى عمى مستوى العالم

 .1079 - 1009% من اإلجمالى العالمى فى الفترة من  7939

وبمغ  ،1079مميون نسمة عام  179وبمغ إجمالى عدد المياجرين فى العالم 
مميون فى  71و مميون فى شمال أفريقيا 1عدد المياجرين فى أفريقيا من أجل العمل 

 .أفريقيا جنوب الصحراء

( 8)أما بالنسبة لعدد الالجئين من دول أفريقيا وحاالت التشرد فتتضح من الجدول 
 :ما يمى( 6)والشكل 

بالنسبة لحاالت المجوء فقد سجمت دولة جنوب السودان أكبر عدد فى عدد 
مميون شخص ثم السودان  039مميون شخص تمييا الصومال بعدد  139الالجئين 

وتكاد تتركز معظم حركة الالجئين فى  ،منيما مميون شخص لكل 037والكنغو بعدد 
أما بالنسبة لحاالت المشردين فى ،دول منطقة القرن األفريقى ومنطقة وسط أفريقيا

 1078وفى عام  ،العالم يقع معظميم فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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  ،خريطة عوامل خطر النزوح السكانى (8)شكل 

 08ص  ،يجيةستراتمركز إفريقيا لمدراسات اال :بتصرف

Source:Africa center for strategic studies 
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 عدد الالجئين من دول أفريقيا ( 7)جدول 
 0227وعدد حاالت التشرد وحاالت التشرد نتيجة الكوارث والنزاع عام 

حاالت التشرد نتيجة الكوارث  حاالت التشرد حاالت المجوء
 والنزاع

عدد  الدول عدد الالجئين الدول
حاالت 
 التشرد

حاالت التشرد  الدولة
نتيجة الكوارث 

 والنزاع
جنو  
 السودان

 097 أثيوبيا 892 الكنغو 098

جمهورية  090 نيجيريا 297 الصومال
 الكنغو

297 

 298 نيجيريا 092 أثيوبيا 2.8 السودان
جمهورية 
 الكنغو

 298 الصومال 0 السودان 298

جنو  أفريقيا 
 الوسطى

جنو   298
 السودان

جمهورية  297
أفريقيا 
 الوسطى

298 

 298 الكاميرون 297 الكاميرون 298 إريتريا
أفريقيا  298 بوروندى

 الوسطى
 298 جنو  السودان 297

 290 مالى - - 292 أثيوبيا
 292 ليبيا - - - -
 292 بوكينا فاسو - - - -

 .0202عام تقرير الهجرة فى العالم  :منظمة الهجرة العالمية

وبمغت أعدادىم عمى النحو الوارد بالجدول وكان أكبر عدد فى دولة الكنغو 
إن معظم حركات المتشردين تتركز وبذا ف ،ونيجيريا وأثيوبيا والسودان وجنوب السودان

فى نطاق ممتد من الشرق فى دول القرن األفريقى مرورا بدول وسط أفريقيا إلى دول 
وتكاد تكون تمك المناطق ىى أكثر المناطق فى أفريقيا التى تشيد فى  رب أفريقياغ

كما سجمت  ،تغيرات مناخية ومعرضة لبعض األخطار والكوارث الطبيعية والبشرية
دولة كوت دى يفوار ثانى دولة عمى مستوى العالم من حيث عدد السكان عديمى 

 .آالف شخص 7الجنسية بمغ عددىم 
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فقد سجمت  1078لعدد حاالت التشرد نتيجة الكوارث والنزاع فى أما بالنسبة 
مميون  039تمييا دولة الصومال بعدد  ،مميون شخص 139دول أثيوبيا أكبر عدد بمغ 

 036ثم أفريقيا الوسطى بعدد  ،مميون شخص 037ثم السودان والكنغو بعدد  ،شخص
 .مميون شخص 034مميون شخص وبورندى بعدد  035ثم إريتريا بعدد ،مميون شخص

 
 عدد الالجئين من دول أفريقيا وعدد حاالت التشرد( 7)شكل 

 0227وحاالت التشرد نتيجة الكوارث والنزاع عام 

وتتسم اليجرة بوجود أوجو القصور فى البيانات المتعمقة بيا بسبب االنتقال 
بين الدول األفريقية بدون تأشيرة وخاصة بين دول أعضاء الجماعة االقتصادية لدول 
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غرب أفريقيا ومتانة الشبكات الرابطة بين الجماعات اإلثنية والذين يعممون فى 
كما تعد منطقة شمال أفريقيا ،سمية والزراعةوالتجارة غير الر  قطاعات العمل المنزلى

منطقة عبور إلى البحر المتوسط وىناك طرق كثيرة فى تيريب المياجرين والتيريب 
ولذا نجد أن جماعة بوكو حرام قد تسببت فى زيادة  ،يتركز فى أيدى شبكات إجرامية

خص مميون ش 131حاالت المياجرين فى نيجيريا التى بمغ عدد المتشردين حوالى 
وما زالت اليجرة غير النظامية سائدة فى غرب ووسط  ،ألف فى النيجر 756وعدد 

أفريقيا عمى الرغم من إبرام العديد من اتفاقيات بشأن حرية التنقل فى ىذه المنطقة 
وبالنسبة لمعديد من من ،والحد من التحركات غير النظاميةالفرعية لتيسير اليجرة 

الذين يحاولون عبور المتوسط إلى أوروبا تشكل  المياجرين فى غرب ووسط أفريقيا
لمتيريب وتتفاقم ضعف قدرة النيجر عمى  ايًّ رئيس ادولة النيجر بمد عبور ىام ومركزً 

إدارة الحدود بسبب زيادة اليجمات التى تشنيا الجماعات المسمحة والمتطرفة التى 
كما أسيم النزاع  ،تعمل عمى طول الجدود بما فييا الجماعات التى تشنيا بوكو حرام

المرتبط بالعنف باالضطرابات السياسية والتوترات الطائفية واإلثنية وتطرف جماعة 
التشرد الداخمى أو عبر بوكو حرام مما يضر معظم بمدان غرب ووسط أفريقيا من 

 (9)فتتضح من خالل الجدول أما بالنسبة لممرات اليجرة فى القارة األفريقية ،الحدود
 .ليينالتا (8)والشكل
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 فى القارة األفريقيةالعشرون الرئيسية ممرات الهجرة (7)جدول 

 .0227حس  الدول وعدد المهاجرين فى عام 
 عدد المهاجرين الدول

 ( مميون)
 عدد المهاجرين  الدول

 ( مميون)
بوركينا  -كوت دى يفوار 298 فرنسا -الجزائر 

 فاسو
298 

كوت  -بوركينا فاسو
 دى يفوار

 298 كوت دى يفوار -مالى  298

 -جنو  السودان 
 أوغندة

 298 أثيوبيا -الصومال  292

 298 أثيوبيا -جنو  السودان  292 فرنسا -المغر  
المممكة  -مصر 

 العربية السعودية
المممكة  -السودان  297

 العربية السعودية
298 

 298 كينيا -الصومال  297 اإلمارات -مصر 
 -جنو  السودان 
 السودان

 298 إيطاليا -المغر   898

جنو   -موزمبيق 
 أفريقيا

 298 فرنسا -تونس  298

 298 الكويت -مصر  298 أسبانيا -المغر  
جنو   -السودان 

 السودان
 298 جنو  أفريقيا -زيمبابوى  298

 .158ص تقرير اليجرة فى العالم :منظمة اليجرة العالمية
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 0227القارة األفريقية حس  الدول وعدد المهاجرين فى عام ممرات الهجرةالعشرون الرئيسية فى ( 7)شكل 

يطاليا وكانت  ولقد شيدت اليجرة توجيات أوروبية إلى دول فرنسا وأسبانيا وا 
ومعظميا خرجت من دول المغرب العربى من الجزائر والمغرب  ،فرنسا فى المقدمة
 ،مميون مياجر 737فقد بمغ عدد المياجرون من الجزائر إلى فرنسا  ،وتونس إلى فرنسا

وبمغ عدد المياجرون من  ،وبمغ عدد المياجرون من المغرب إلى فرنسا مميون مياجر
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وتمي فرنسا دولة أسبانيا من حيث الدول  ،ألف مياجر 400تونس إلى فرنسا 
ألف مياجر ومن المغرب  700األوروبية المستقبمة حيث ىاجر من المغرب ألسبانيا 

القارة بالنسبة  أى أن المغرب تعد من أكبر الدول فىألف مياجر  400إلى إيطاليا 
بينما نجد أتجاىات أخرى آسيوية إلى دول المممكة العربية  ،لممياجرين إلى أوروبا

أما  ،السعودية واإلمارات العربية المتحدة والكويت ومعظميا خرج من مصر والسودان
باقى مسارات اليجرت فيى من دول أفريقية لدول أفريقية أخرى داخل القارة فقد ىاجر 

ألف مياجر  700أكبر عدد من بوركينا فاسو إلى كوت دى يفوار حوالى مميون و
ألف مياجر ىى تعد أكبر عمميات  700ومن جنوب السودان إلى أوغندة مميون و
دول حبيسة إلى دول بحرية مثل اليجرة  لميجرة من دول أفريقيةوقد نجد ىجرات من

من بوركينا فاسو ومالى إلى كوت دى يفوار ومن زيمبابوى إلى جنوب أفريقيا أو 
العكس مثل مثل من كوت دى يفوار إلى بوركينا فاسو ومن الصومال إلى إثيوبياومن 
السودان إلى جنوب السودان، أو بين دول حبيسة مثل اليجرة من جنوب السودان إلى 

 .أوغندة ومن جنوب السودان إلى إثيوبيا

 :( المغة والدين)االصراعات والنزاعات اإلثنية  - اخامسً 
 :الصراعات فى افريقيا

مما أثر عمى وجود  ،فى تقسيم القارةاكبيرً  استعمار كان لو دورً ال شك أن اإل
 اصراعً  19فى العالم يدور منيم  امستمرً  اصراعً  47من بين ف،ن الصراعاتالكثير م

م ما بين حروب أىمية وحركات % من صراعات العال 56فريقيا بما يشكل نسبة فى أ
من أىميا تمرد جماعة بوكو  ،يةواضطرابات وصراعات طائفية وحركات انفصالتمرد 

والصراعات الطائفية 7997والحرب األىمية فى الصومال منذ عام  1001حرام عام 
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ودانى فى إقميم تيجراى فى بداية عام فى نيجيرياإلى جانب الصراع اإلريترى الس
 ( *):فى اليامشموضحة  وتمك الصراعات ،1017

حجم الصراعات فى أفريقيا بصورة تدريجية من  (9وتوضح الخريطة شكل )
 .اإلى الدول األقل صراعً  االدول األكثر صراعً 

  
                                                           

 .  1001تمرد جماعة بوكوحرام والتى تأسست فى عام  - 7 (*)
بعد مقاومة الفصائل المختمفة لحكم الرئيس سياد برى  7997الحرب األىمية فى الصومال وبدأت بعد عام  -1

 وانييار حكمو .
متأثرة بموجة الربيع العربى فى تونس  1077فبراير  77_ الحرب األىمية فى ليبيا والتى بدأت أعمال العنف فى  9

 ومصر.
 وتصاعد أعمال العنف من قبل أنصار بيت المقدس . 1077_ أعمال العنف فى سيناء بعد ثورة  4
 قبيل انفصال جنوب السودان . 1077_ الصراع عمى جنوب كردفان فى السودان والتى بدأت فى  5
 . 1079ديسمبر  _ الحرب األىمية فى جنوب السودان وبدأت فى 6
 . 7969_ التمرد االنفصالى فى أوجادين فى إثيوبيا والتمرد منذ اعالن دولة الصومال  7
وبدأت أولى ىجمات  7989_ تمرد قوات التحالف الديمقراطى ضد دولتي أوغندا والكونغو وتم تشكيل تمك القوات فى  8

 . 7995التخالف فى 
راعات وفقا لمدين وصراعات عمى األرض وقد كانت قمة العنف فى _ الصراعات الطائفية فى نيجيريا وىى ص 9

1004 . 
 . () تنظيم القاعدة فى بالد المغرب  1001_ االضطرابات فى بالد المغرب العربى . وبدأت فى عام  70
ثنية وليس طائقية ، 77 _ الصراع عمى كيفو  71_ الصراع المسمح فى دارفور : وىو قائم عمى أسس عرقية وا 

 .نغوو بالك
 . 7999_ الصراعات بين القبائل البدوية فى السودان وجنوب السودان . والصراعات ممتدة منذ عام  79
 . 1071_ الصراع فى أفريقيا الوسطى بسبب قوات السيميكيا المعارضة بدأ فى عام  74
 وطن مستقل لمطوارق . الحركة الوطنية لمتحرير أزواد شمال مالى والتى تطالب 1071_ الصراع عمى شمال مالى  75
 . 1075_ االضطرابات فى بوروندى  76
 بسبب مطامع االنفصاليين فى السيطرة عمى ثروات اإلقميم . 7975_ الصراع عمى إقميم كابيندا بأنجوال عام  77
_ الصراع فى إثيوبيا والتى تقوده جبية تحرير قبيمة  79_ تمرد جيش الرب لممقاومة فى أوغندا ضد الجيش  78

 ورومو. أ
 _ الصراع اإليتورى فى الكنغو . بين قبيمة ايندو والمجموعات العرقية المختمفة من الييما الرعويين . 10
ثيوبيا واختالف عمى ترسيم الحدود . 17  _ التمرد الثانى من منطقة عفار الحدودية بين إريتريا وا 
يجاو  1004_ الصراع فىدلتا النيجر بنيجيريا . بدأ فى  11  والصراع عمى النفط . (بين قبيمتي ) أوغونى وا 
  ( 97. ) 1079_ تمرد حزب رينامو فى موزمبيق وبدأ فى عام  19
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 .)المغة والدين) :االختالفات اإلثنية
عمى أمنيا  االتوترات اإلثنية التى أثرت سمبً لقد تأثرت أفريقيا بالكثير من 

ومنيا القبائل التى استمدت شرعيتيا منذ وقت االستعمار واالختالف عمى  ،واستقرارىا
موارد الثروة ومن ىنا تحولت اإلثنية إلى الطابع السياسى لتحقيق المكاسب 

فى ظل التقارب الجغرافى وما تعانيو القارة من العنف الذى أثر عمى  ،اإلقتصادية
 .وجود انتياكات لحقوق اإلنسان

  Ethnecity:وتعرف اإلثنية من الناحية المغوية حيث اشتقت من الكممة االثنية
 Ethnos:والكممة اليونانية

 
 بتصرف ،خريطة حجم الصراعات فى أفريقيا( 7)شكل 

 Source:A frican center for strqtegic studies.يجيةستراتلمدراسات االمركز إفريقيا 
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 أصل الشعوب المذين لم يتبنوا النظام السياسى واالجتماعىإلى وىى تشير 
فى المجمع  اصطالحية فقد ظير المصطمح متأخرً ومن الناحية اإل ،لدولة المدينة

عتبر أول وي ،عند فاش دى البوح مؤلف كتاب التصنيفات االجتماعية 7869العممى 
يتضمن كل الخصائص اإلنسانية  ايًّ طبيع اتجمعً  من استخدم المصطمح الذى يعتبره

تضم تم بيا قواعد اليوية اإلثنيةوىناك ست فئات رئيسية تي ،وميز بينيا وبين القومية
ولقد أصدرت  ،ضامن بين األفرادوالماضى المشترك والثقافة واإلقميم والتسم والتاريخ األ

أشار إلى أن العرق كمصطمح بيولوجى  عن 7951فى عام  اكتابً منظمة اليونسكو 
أن الفرق فى الخصائص الثقافية شأن الدين والقومية والمغة والسموك  ايعطى انطباعً 

الجماعة اإلثنية فيتضمن أن ىذه  ىى فروق فطرية وغير قابمة لمتغيير أما مصطمح
وتم تعريف النزاع اإلثنى بأنو تناحر بين مجموعتين  ،الفروق ليست موروثة بل مكتسبة

قميمية  ،أو أكثر من القضايا الميمة المرتبطة بمشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية وا 
ت إثنية وعرفو ميشال ىاوارد بأنو مصطمح يستعمل لمداللة عمى نزاعات ما بين جماعا

لم تحقق بعد دولتيا أو أن ىذه النزاعات تظير عندما تحاول مجموعات مقاومة 
 ( 91)جموعات الكبرى إدماجيا أو تعمن استقالليا عن الم

 ،فريقية التى تعانى من اإلثنية رواندا وتوجد بيا قبائل التوتسىومن أىم الدول األ
كاراما وغينيا االستوائية وبيا قبيمة بوبى وأوغندة وبيا قبائل  ،وبوروندى وبيا قبائل اليوتو

الواقع اإلفريقى بالعديد من االختالفات االجتماعية والثقافية  ويزخر ،كونغ وأشولى التفو
فريقيا ،والدينية والتاريخية وىى مقسمة وىناك فروق واضحة بين إفريقيا الناطقة بالعربية وا 
وعمى الرغم  ،بيا لغات أخرى تميزىا مثل الفرنسية والبرتغاليةجنوب الصحراء والتى تتواجد 

%  99 نسبة % من سكان العالم إال أنو يوجد بيا 70من أن سكان إفريقيا يمثمون نسبة 
وبالنسبة لمدين تتنوع بيا الديانات سواء الديانات السماوية  ،من جممة المغات فى العالم

 )99).انات األخرىالييودية والمسيحية واإلسالم وبعض الدي
فاعل ألن ثنولوجية عامة ىى اإلنتشار والتوال شك أن اتجاه الظاىرات اإل

فى أن  الكن ال شك أيضً م الحركة اإلنسان حامل الصفات اإلثنولوجية عنصر دائ
اإلتجاه إلى تجميد الظاىرات االثنولوجية فى قوالب مكانية فى سطح األرض راجع إلى 
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 ( 94).كمجتمع سياسى التعمد اإلنسانى فى صورتو
أليس )ومن أىم المحاوالت  افريقيا كثيرً لنسبة لمغات تم تصنيف المغات فى أوبا

 :لتصنيف المغات عمى خمس أسر وىى كالتالى (فيرنر
 .أسرة لغات الحامية -.أسرة لغات البانتو -. أسرة لغات السودان -
 .أسرة لغات السامية -.أسرة لغات البشمن -

لغة فى عدة عائالت لغوية رئيسية كما  1700إلى  7150فريقيا من ويوجد فى أ
 :يمى

فريقيا والقرن اإلفريقى والشرق األوسط وتنتشر فى شمال أ:فريقية األسيويةألا -
 .وأجزاء من منطقة الساحل

 .وىى منتشرة فى السودان وتشاد :النيمية الصحراوية -
 .فريقياوتتركز فى غرب ووسط وجنوب شرق أ :النيجيرية الكونغولية -
 .األوسترونيزية فى مدغشقر -
 )95).وتوجد فى الجزء الجنوبى من القارة :اليندية األوروبية -

ية فى كثير رىابفى العمميات اإل اوتعد االختالفات اإلثنولوجية والمغوية سببً 
 .من الدول األفريقية

 :الفقر وانخفاض معدالت التنمية -اسادسً 
يعرف الفقر بأنو الحرمان الشديد من الحياة الرضية أى حرمان من المأكل 

لخط الفقر والذى  اويتم قياس الفقر المطمق وفقً  ،والممبس والمأوى وانتشار المرض
من حيث  و،ايعرف بأنو قيمة اإلنفاق التى يجب الوصول إلييا حتى ال يعد الفرد فقيرً 

باشر ويتميز باستخدام اإلنفاق االستيالكى نوع البيانات المستخدمة عبر طريقين م
 ،وغير مباشر ويستخدم بيانات الدخل كمتغير بديل لبيانات اإلنفاق االستيالكى

دوالر قى اليوم الواحد وقد حدد  7315وتستخدم المقارنات الدولية خط فقر عالمى يبمغ 
 )96).7985ذلك فى عام 

وتنتشر فييا األمية بمعدالت كبيرة  افريقية من أكثر دول العالم فقرً تعد الدول األ
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 (الفقر والجيل والمرض)وتكثر فييا األمراض أى تجتمع فييا كل مقومات مثمث الخطر 
اعدىا عمى أن تكون بيئة ما سم بمختمف أشكالو رىابمما جعميا بيئة خصبة لإل

نتشار الظمم االجتماعى وكونيا تشكل ساحة تغمغل الفساد وا  رىاب و حاضنة لإل
عن الثروة المتمثمة فى المعادن مثل النفط والغاز المصراعات بين القوى العالمية بحثً 
  رىابلعمميات التيريب من أجل تمويل أنشطة اإل اواليورانيوم والذىب مما جعميا مصدرً 

إجراءاتيا األمنية فى ونتيجة لذلك أخذت الكثير من دوليا عمى عاتقيا تشديد 
 سوداء ويتمالقائمة الوضع كثير من الجنسيات ضمن  قاط العبور وتمالمطارات ون

 رىابمما جذب القوى العالمية لخوض الحرب عمى اإلالتعامل مع مواطنييا بحذر شديد 
فى أفريقيا وخاصة فى مناطق القرن اإلفريقى وىى واحدة من أكثر المواقع فى أىميتيا 

ة حركة الشباب جيبوتىممواجييجية لذا تم وضع قاعدة عسكرية أمريكية فى ستراتاال
جبيات وىى  4فى أفريقيا تجرى عمى  رىابوالحرب عمى اإلوداعش فى الصومال،

ويعد  ،مصرو  (وسط مالى والمناطق الحدودية)الصومال وحوض بحيرة تشاد والساحل )
 )97).عتبارىا الساحة الجديدةبإ رىابفريقية فى الحرب عمى اإلالتوجو نحو القارة األ
 األوسط  فريقيا والشرقفى منطقتي شمال أتطور عدد الفقراء  (22جدول )

 0227 حتى 0227فى الفترة من عامي 

 األقاليم 2008 2010 2012 2014 2016 2017

فريقيا شمال أ 9,03 6,92 8,07 9,78 19,10 27,98
 والشرق األوسط

 الصحراء الكبرى 403,37 412,57 400,81 407,88 426,78 433,39

اإلجمالى  1,243,10 1,108,88 911,38 773,84 716,90 522,207
 العالمى

النسبة % من  33,175 37,8 44,9 54 62,2 88,4
 اإلجمالى

Source. Regional aggregation using 2011 ppp and $ 1,9 / day poverty line, 2018. 
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 تطور عدد الفقراء فى منطقتي شمال أفريقيا والشرق األوسط (22)شكل 

 0227حتى  0222الفترة من عامي فى

 :ما يمى (70)والشكل  (70)من الجدول  يتضح
يعد إقميم الصحراء الكبرى ىو األكبر من حيث أعداد الفقراء وفًقا لما تم 

 9و7وىو احتساب الفقر لمن يقل متوسط دخمو عن  1077االعتماد عميو فى عام 
 1008ألف عام  409397ا، ولقد تزايد عدد الفقراء فى الصحراء الكبرى من دوالر يوميًّ 

عمما بزيادة النسبة عمى مستوى العالم كثيرا ولم تزد كثيرا فى  1078عام  499399إلى 
ألف  9309من  اكبيرً  اىو الذى شيد تطورً الصحراء الكبرى، بينما يعد إقميم شمال أفريقيا 

وفى الوقت الذى بدأ ينخفض عدد الفقراء عمى مستوى العالم  ،1078عام  17309إلى 
فقد حافظت شمال أفريقيا والشرق األوسط والصحراء الكبرى عمى مراكزىا بل وتعدت 

وتشكل كل من دول شمال أفريقيا والصحراء الكبرى  ،ذلك بكثي مقابل االنخفاض العالم
ولقد تزايدت كثيرا  1078نى ح 1008النسبة األكبر عمى مستوى العالم فى الفترة من 

ن وعمى الرغم م ،1078% عام  8834إلى  1008% عام  9937فى تمك األعوام من 
% من اإلنتاج العالمى  90فريقيا وتنتج ما يقرب من ذلك توجد بعض الدول الغنية فى أ

فريقيا جنوب الصحراء أما أ ،وى وتنزانيا وغينيا ومالىفريقيا وغانا وزيمبابمثل جنوب أ
الحد الفاصل من الحافة الجنوبية  ايًّ تى تقع جنوب الصحراء الكبرى وتعد جغرافال

 .)98).فيوجد بيا أكبر عدد من الفقراء لمصحراء الكبرى
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 المبحث الثالث
 راا لمؤشر اإل  التوزيع الجغرافى

 وسبل مكافحته ية فى أفريقياراابالجماعات اإل و 

 :فى الدول األفريقية راا التوزيع الجغرافى لمؤشر اإل  - أواًل 
فى أفريقيا بتعقدىا وتشابكيا وعدم ثباتيا وتغيرىا وفقا  رىابتتميز خريطة اإل

سات ولقد اختمفت تمك المؤس ،لألىداف والتحالفات وتغير الوضع السياسى والعسكرى
رة كما كانت القا،وأحداث الربيع العربى 1077 عام عن توزيعيا بعد 1077 عام قبل

لممواد الخام التى تم إستنزاف الكثير منيا بفضل اإلستعمار والتوسعات  امصدرً 
كما أن  ،فى تطور حركة التجارة الدولية اسببً  امبريالية لمدول األوروبية وكانت أيضً اإل

قتصادية فى القارة تستفيد منيا الدول األخرى فى العسكرية والسياسية واإلالمشكالت 
صنة التى دفعت الدول األوربية إلى تشغيل شركات تشغيل شركاتيا مثل مشكمة القر 

 .التأمين المختمفة عمى السفن أو فى المواقع المعرضة لمقرصنة
التوزيع الجغرافى لمؤشر  (77)والخريطة شكل  (77)ل ويوضح الجدو 

 :ويتضح منيما ما يمى فريقية حسب الدولفى القارة األ رىاباإل
 رىابمستوى القارة األفريقية بمغ مؤشر اإلتعد دولة نيجيريا ىى األولى عمى  -

، ومالى 73778، ثم الكنغو 73645، تمييا الصومال حيث بمغ المؤشر 83974
، تعد 7فييا عن  رىابوىى تعد األربع دول األولى التى يزيد مؤشر اإل 73049

ية التى نشأت وبدأت تتحرك رىابكل من نيجيريا والصومال منبع لمجماعات اإل
المجاىدين، تمييا  الدولتين وىما جماعة بوكو حرام وجماعة الشبابمن تمك 

 5فييا من  رىابمجموعة الدول التى فى الفئة الثانية والتى يتراوح مؤشر اإل
وجميورية  وتضم دول بوركينا فاسو والكاميرون ومصر وموزمبيق وليبيا 7إلى 

ثيوبيا وتعد تمك أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وكينيا والنيجر والسودان وا  
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نظرا لوجود بعض المناطق بيا المعرضة  رىابالدول مناطق انتقل إلييا اإل
لمتغيرات المناخية، أما  والصراعات وعرضة السياسية والحروب األىمية لمقالقل

فتضم تشاد وبوروندى وجنوب أفريقيا وتونس  5إلى  1الدول التى تتراوح من 
والجزائر وزيمبابوى والكنغو، وباقى دول القارة ورواندا وأنجوال وأوغندا وتنزانيا 

 .1عن  رىابينخفض بيا مؤشر اإل
0227اإلفريقية عام  دول القارة فى راا التوزيع الجغرافى لمؤشر اإل  (22)جدول  . 

 الترتي  الدول  راا مؤشر اإل 
 8 نيجيريا 79828
 8 الصومال 89888
 7 جمهورية الكنغو 89287
 22 مالى 89287
 12 بوركينا فاسو 89888
 13 الكاميرون 89808
 14 مصر 89827
 15 موزمبيق 89822
 16 ليبيا 89082
 17 ج أفريقيا الوسطى 89082
 00 جنو  السودان 89808
 08 كينيا 89888
 08 النيجر 89828
 26 السودان 89822
 28 إثيوبيا 89828
 34 تشاد 89707
 35 بوروندى 89820
 41 جنو  أفريقيا 89887
 49 تونس 89787
 50 رواندا 89888
 88 أنجوال 89807
 88 أوغندة 89087
 87 تنزانيا 89220
 88 الجزائر 09878
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 87 زيمبابوى 09888
 88 الكنغو 09288
 72 كوت دى يفوار 29788
 70 غانا 29888
 78 ماالوى 29888
 78 الجابون 29882
 88 مدغشقر 29227
 78 غينيا  29872
 78 بنين 29888
 220 المغر  29888
 227 بيساو غينيا 29822
 222 السنغال 29872
 228 سيراليون 29272
 227 ليبيريا 29280
 202 زامبيا 29288
 207 ليسوتو 29287
 282 جيبوتى 29287
 288 بتسوانا 29222

 - رأس الكا   -
 - جزر القمر  -
 - غينيا االستوائية  -
 - اريتريا -
 - غامبيا  -
 - موريتانيا  -
 - موريشيوس -
 - نامبيا 
 - سيشيل 
 - توجو 
 - بوروندى  
 - ساوتومى وبرنسي  
  اسواتينى سوازيالند 

Source: Global Terrorism Index, 2020 , Measuring the Impact of Terrorism , 
Institute for Economic Peace. 
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 0227اإلفريقية عام  دول القارة فى راا الجغرافى لمؤشر اإل التوزيع ( 22)شكل 

 اوالذى يوضح النسب المئوية لمدول األكثر تأثرً ( 6)ويؤكد ما سبق الممحق 
 .عبر بعض الفترات الزمنية رىابباإل
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يتضح من الجدول السابق أن دولتي نيجيريا والصومال ىما من أوائل الدول التى 
فريقية وتتزايد نسب المساىمة فى كال الدولتين أكثر فى القارة األ رىابتصدر قائمة اإلت

% بالنسبة لنيجيريا فى الفترة  11 نسبة من رىابمن أى دول أخرى ولقد تزايدت نسبة اإل
حتى  1005بينما تزايدت فى الفترة من  ،% 79 بنسبة والصومال ،1075 - 7997من 

 ،% 19 نسبة وفى الفترة األخيرة تزايدت النسب إلى ،% 76% و 16 نسبة إلى 1070
بينما تزايدت مصر من  ،% 49 ن ساىمتا بنسبة% عمى الترتيب أى أن الدولتي 74نسبةو 

% وفى الوقت الذى  79 نسبة % إلى 9 نسبة وليبيا من ،% 77 نسبة % إلى8نسبة 
الصومال نتشار جماعة الشباب فى ير فيو السودان عمى الساحة بسبب إبدأت تظ

بدأت تختفى المغرب والتى و ،% 6ومالية فمقد ساىمت بنسبة وخروجيا عن الحدود الص
 % فى الفترة كميا. 79 نسبة كانت تسيم بنسبة كبيرة بمغت

 :ية فى أفريقيارااباإل  توزيع الجغرافى لمجماعاتال - اثانيً 

لمطالبيا السياسية  ايختمف توزيع الجماعات اإلسالمية وغيرىا فى القارة وفقً 
واأليدلوجية والفكرية والراديكالية والدينية والعرقية ومعظميا تعمل خمف ستار الدين 

وتشن معظم عممياتيا ضد المدنيين  ،وىى كثيرة وقمة منيا مسيحيةلألسف اإلسالمى 
فريقيا وفى حوض بحيرة تشاد باإلضافة إلى منطقة الساحل شمالي أوتتمركز فى 
 :توزيعيا كالتالىو  ،وفى منطقة البحيرات الكبرى وشرقى إفريقيا

 .فى نيجيريا بوكو حرامجماعة  -7 

 .فى أفريقيا الوسطى مميشيا "أنتى باالكا" - 1 

شقة عن القاعدة فى بالد من ياحركة التوحيد والجياد فى غرب أفريق- 9 
 .المغرب

 .حركة أزواد المسمحة فى شمال مالى - 5.جيش الرب األوغندى -4
 .جماعة سيميكا المسمحة فى أفريقيا الوسطى- 6
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 .القوات الديمقراطية المتحالفةفى أوغندا والكونغو الديمقراطية - 7

 .جماعة جند الخالفة المسمحة بالجزائر- 9. الموقعون بالدماء فى مالى- 8 

 .جند الخالفة فى تونس-77.كتيبة عقبة بن نافع المسمحة فى تونس- 70 

 .مجمس شورى مجاىدى درنة بميبيا- 79.يافى ليبأنصار الشريعة - 71
 .حركة "مبورورو" المتمردة فى الكونغو الديمقراطية - 74 

 .فى الكونغو الديمقراطية حركة "ماى ماى" المسمحة- 75 
 .تنظيم القاعدة فى بالد المغرب اإلسالمى - 76

 .أنصار الدين بمالى -78. جماعة المرابطون المسمحة بمالى - 77
 .إمارة منطقة الصحراء فى إقميم أزواد شمال مالى - 79

 .جماعة نصر اإلسالم والمسممين مالى تشكيالت من الجماعات - 10 
 .حركة شباب المجاىدين الصومالية - 17 

 ( 99).( نيجيريا والصومال وليبيا) ىرىابتنظيم "داعش" اإل- 11

فى قارة إفريقيا  يةإرىابتى تم إدراجاىا كجماعات بالنسبة ألىم الجماعات ال
 :كالتالىفيى 

ميميشيات  -القاعدة  -جيش المقاومة الر   -الشبا   -بوكو حرام )
قوات التحالف  - نجوالأالوطنى لالستقالل التام فى  تحاداال  -الجنجويد 
الواليات اإلسالمية فى  - الجماعات اإلسالمية المسمحة-الديمقراطى
 - (الواليات اإلسالمية)سيناء  - حركة التحرير فى نيجيريا - طرابمس

محافظة برقة  -ميميشيات بمقا  - القوات الديمقراطية فى رواندا وليبيريا
وفيما يمى يتم التركيز عمى أكبر جماعتين تم تصنيفيم  ،(اإلسالمية
 ية فى إفريقيا:إرىابكجماعات 
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 :جماعة بوكو حرام - 2

سم الحقيقى ليذه الحركة ىو جماعة أىل السنة نشأت الجماعة فى نيجيريا واأل
لمدعوة والجياد وترجع كممة بوكو إلى لغة اليوسا حيث تعنى نظام التعميم الغربى 

ومؤسسيا .دجلالومعناىا التعميم الغربى حرام والبعض ارجع معناىا إلى الضالل أو 
الجماعة فى يناير محمد يوسف من قرية تابعة لوالية يوبى شمال نيجيريا وتم تأسيس 

 .1009 أغسطس عام وظيرت فى ،1001

حيث أصدرت  1071 عام ية فى ينايررىابوترجع ليم بعض األعمال اإل
يناير  5لممسيحيين الموجودين فى شمال نيجيريا بإخالء الشمال وبعد  االجماعة تحذيرً 

طل ىجم عناصر الحركة عمى كنيسة والية غومبى مما ترتب عميو قتل الكثيرين وتع
نتشار العامة وفرض حظر التجوال وظيور أصوات تنادى بتقسيم الدولة وا   المصالح

 قتصادية الحياة االجتماعية والسياسية واإلالفساد فى 

نضمام مع تنظيم القاعدة وتمت دعوتيم لإلعالقة بوكو حرام  اواتضحت مؤخرً 
ىذه الجماعة بطالبان عدة وسميت يرجع تمويل الحركة إلى تنظيم القاتحت مظمة القاعدة و 

  (40).نيجيريا حيث تم تعيين أبو مصعب البرناوى من قبل تنظيم الدولة اإلسالمية داعش

 :حركة الشبا  المجاادين الصومالية- 0

لتنظيم القاعدة وتتيم من عدة  ايًّ ىى حركة إسالم سياسى قتالية صومالية تتبع فكر 
تأسست الحركة فى أوائل و  من بينيا الواليات المتحدة والنرويح والسويد رىابأطراف باإل

المحاكم اإلسالمية التى انيزمت أمام  تحادحيث كانت الذراع العسكرى ال 1004عام
القوات التابعة لمحكومة الصومالية المؤقتة غير أنيا انشقت عن المحاكم بعد انضماميا 

ألفراد  اوال يعرف العدد الدقيق تحديدً  (47) .إلى ما يعرف بتحالف المعارضة الصومالية
حركات إسالمية من قبيل  ىذه الحركة إال أنو منذ إنييار المحاكم اإلسالمية التى خمقتيا

 عضو. 7000إلى 9000حركة الشباب والتى قدر عددىا من 
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ويعتقد أن المنتمين إلى الحركة يتمقون تدريبات فى إريتريا ويعتقد بأن تمك 
الحركة تمول نشاطاتيا من خالل القرصنة قبالة الساحل الصومالى كما يوجد مقاتمين 

حمد ديرى أبو عبيدة وتزعم الحركة من عام وزعيم تمك الحركة أ ،أجانب داخل الحركة
أحمد عبدى غودتى وارتكبت الحركة عمميات إعدام مئات  1074حتى عام  1008

وكذلك إعدام بعض األشخاص المشتبو فى أنيم  1005من المسيحيين منذ عام 
حيث شن ىجوم عمى  1010يناير  5تابعين لإلستخبارات اإلثيوبية ومن أىم التواريخ 

 .ية أمريكية تعرف باسم معسكر سيمباقاعدة بحر 
ية فى رىابالنسب المئوية لمجماعات اإل الذى يوضح (1يتضح من الممحق )و 

أن 1075 - 7997عبر بعض الفترات الزمنية من ية فى أفريقيا رىاباليجمات اإل
بوكو حرام والشباب من أىم الجماعات التى مارست نشاطيا بطريقة مستمرة  جماعتا

 % عمى الترتيب إلى 7935و 1735نسبة خالل تمك الفترة وتزايدت بشكل ممحوظ من
% من إجمالى العمميات  6039 بنسبة اأى يساىما معً  ،% 1431و 9637نسبة
جماعة بوكو حرام فى  ية فى القارة وىو ترجمة لمجدول السابق حيث تتركزرىاباإل

 .نيجيريا وحركة الشباب فى الصومال

 :يةراابتصنيف الهجمات اإل  - اثالثً 

ية والتطرف والعنف رىابصنيف اليجمات اإلالخاص بت (9)ممحقال يوضح
أن معظم اليجمات تعتمد عمى  1010ية شير أغسطسرىابلمجماعات اإل اوفقً 

الناسفة وتعد جماعات ماى ماىوالشباب ى جانب العبوات لاألسمحة الصغيرة والخفيفة إ
ية فى شير رىابوقوات التحالف من أبرز الجماعات حيث بمغ عدد اليجمات اإل

بينما اقتصر  ،من حيث استخدام األسمحةعمى الترتيب  77 ،10 ،47أغسطس 
عدد  (4)ويوضح الممحق سفة عمى جماعة الشباب المجاىدين استخدام العبوات النا

 ،1010الموجية إلييا فى شير أغسطس عام لألىداف  اية وفقً رىاباليجمات اإل
واتضح منو أن معظم اليجمات تستيدف المدنيين حيث بمغ عدد اليجمات فى ىذا 
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 ،موجية ضد المدنيين ومعظميا من جماعة ماى ماى 707ومنيا  ،789الشير 
ة يرىابوتبمغ عدد اليجمات اإل ،عمى الترتيب 6 ،70 ،95وقوات التحالف بعدد 

ىجمة من ماى ماى والشباب وقوات التحالف بعدد  70الموجية ضد األمن العسكرى 
أما اليجمات ضد مكاتب الييئات الحكومية فبمغ عددىا  ،عمى الترتيب 7 ،79 ،76
ىجمات من جماعة الشباب وىجمتين ضد المنظمات الدولية من جماعة الشباب  7

ية فى شير رىاباليجمات اإل عدد الوفيات الناتجة عن( 5)ويوضح الممحق أيضا
ويوضح  ،% 87والتى نتج معظميا نتيجة استخدام األسمحة بنسبة  1010أغسطس 
ىا فى فى القارة األفريقية وتغير  رىابباإل المدول األكثر تأثرً  النسب المئوية (6الممحق )
 :ويوضح الجدول والشكل التاليين ما يمى،1075حتى  7997الفترة من 

 الوفيات وتصنيفها وفقا لممستهدفينعدد ( 20جدول )
 0202حس  لمتوزيع الجغرافى ألقاليم القارةفى شهر أغسطس عام 

يينإرااب عدد الوفيات النسبة %  التوزيع الجغرافى قوات خاصة مدنيين 

 وسط إفريقيا 48 234 33 315 41

 شرق إفريقيا 66 44 80 190 25

 جنو  إفريقيا 67 52 16 135 18

 غر  إفريقيا 23 70 30 123 16

 شمال إفريقيا - - - - -

 اإلجمالى 204 400 159 763 700

Source. Acsrt Database 2020-12-26. Central African , Etude de Recherche Surle 
Terrorism. 

 :ما يمى (71)والشكل  (71)يتضح من الجدول 

حالة وفاة  975ساىمت دول وسط أفريقيا بأكبر نسبة حيث بمغ عدد الوفيات 
وفى غرب  ،% 15حالة وفاة بنسبة  790تمييا شرق أفريقيا بعدد  ،% 47بنسبة 
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 ،% 76حالة وفاة بنسبة  719وغرب أفريقيا بعدد  ،% 78بنسبة  78أفريقيا بعدد 
 400ية التى تستيدف المدنيين بأعمى عدد لموفيات بمغ رىابكما جاءت اليجمات اإل

حالة وفاة  104استيدفت القوات الخاصة والتى بمغت يمييا اليجمات التى  ،حالة وفاة
واتضح من  ،حالة وفاة 759يين وبمغ عددىم رىابثم عدد اليجمات التى استيدفت اإل

% من الوفيات  87بنسبة  664أن أكبر نسبة من الوفيات بمغ عددىم  (5)الممحق 
 .ناتجة عن استخدام األسمحة الصغيرة

 
 وتصنيفها وفقا لممستهدفينعدد الوفيات ( 20)شكل 

 0202فى شهر أغسطس عام  حس  لمتوزيع الجغرافى ألقاليم القارة 
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 يا فىحيضم تو ية وحاالت الوفيات يترىابأما بالنسبة لعدد اليجمات اإل
 :الجدول التالى

 والمستهدفين ية والوفياتراابعدد الهجمات اإل  (28جدول )
 0202عام  أغسطس يةفى إفريقياراابلمجماعات اإل  اوفقً 

يةراابالجماعات اإل  عدد الهجمات عدد الوفيات المستهدفين  
 قوات خاصة مدنيين
 الشبا  المجاادين 28 88 54 34
قوات التحالف  17 103 26 77

 الديمقراطى
الواليات اإلسالمية وسط  2 17 3 14

 إفريقيا
 السنة والجماعة 7 112 67 45
 بوكو حرام 2 34 17 17
 ماى ماى 51 118 26 92
 الجماعات الفرعية 1 1 1 -
 مجموعات أخرى 7 59 29 30
 جماعات غير معروفة 68 181 37 144
 اإلجمالى 183 713 260 453

Source. Acsrt Database 2020-12-26; Central African , Etude de Recherche Surle 
Terrorism. 
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 والوفيات والمستهدفينية راابعدد الهجمات اإل  (28)شكل 

 0202يةفى إفريقيا أغسطس عام راابلمجماعات اإل  اوفقً 

 يةرىابأن أكبر عدد من اليجمات اإل (79)والشكل  (79يتضح من الجدول )
من  16منيم  778استيدفت قتل  57ىو جماعة ماى ماى حيث بمغ عدد ىجماتيا 

شباب المجاىدين فى الصومال بمغ  وتميياجماعة ،من المدنيين 91القوات الخاصة و
من  94و من القوات الخاصة 54شخص منيم  88ىجمة استيدفت قتل  18عددىم 
 709ية استيدفت قتل إرىابىجمة  77ثم قوات التحالف الديمقراطى بعدد  ،المدنيين
وتختمف ىذه الجماعات فى ىجماتيا  .من المدنيين 77قوات خاصة وعدد  16منيم 

ىجمات تستيدف القتمى بشكل كبير رغم قمة عدد اليجمات ويرجع ية فيناك رىاباإل
ذلك إلى كيفية تمك اليجمات فعمى الرغم من وجود عدد سبع ىجمات من جماعة أىل 
السنة والجماعة إال أنيا استيدفت أكثر مما استيدفتو قوات التحالف الديمقراطى البالغ 

حالة  778استيدفت قتل  ية وتقارب جماعة ماى ماى التىإرىابىجمة  77عددىا 
وعمى الجانب اآلخر نجد ،ىجمة 57ية والتى بمغت رىابت اإلرغم كثرة عدد اليجما

وجاء والتى (74)كما يتضح من الجدول  يةرىاببعض حاالت الوفيات من الجماعات اإل
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 (747) 1010أكثرىا الشباب المجاىدين حيث بمغ عددىم فى شير أغسطس عام 
تمييا جماعات الماى ماى  ،يةرىابقتمى الجماعات اإل % من إجمالى 9937بنسبة 

% تمييا كل من الواليات اإلسالمية  7637قتيل بنسبة  69والتى بمغ عدد القتمى منيم 
قتيل وقوات  76ثم السنة والجماعة بعدد  ،بنسب متقاربة 11و ،19وبوكو حرام بعدد 

 .7التحالف بعدد 
 0202عام شهر أغسطس ية فى إفريقيا راابعدد القتمى من الجماعات اإل ( 28جدول )

يةراابالجماعات اإل  عدد القتمى النسبة %  

 الشبا  المجاادين 288 8792

 قوات التحالف الديمقراطى 7 297

 الواليات اإلسالمية وسط إفريقيا 23 892

 السنة والجماعة 16 890

 بوكو حرام 22 897

 ماى ماى 63 2898

 الجماعات الفرعية - -

 مجموعات أخرى 36 798

 جماعات غير معروفة 62 2898

 اإلجمالى 376 222

Source. Acsrt Database 2020-12-26  

Central African , Etude de Recherche Surle Terrorism. 
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 :فريقيةفى القارة األ راا اإل مكافحة سبل -ارابعً 

 رىابمكافحة اإلل الجغرافيةيجيات ستراتالعديد من االاألفريقية تشيد القارة 
منيا فى عالمى اليدف فيناك تنوع جغرافأومناطق  مصدرسواء عمى مستوى مناطق ال

فريقية ومنيا ما األمم المتحدة وبعض المنظمات األ ما ىو تابع لمنظمات عالمية مثل
ىدافيا فمنيا ما ىو يسعى أل اوفقً تمك المنظمات والدول كما تختمف ،ىو تابع لمدول

لمسيطرة عمى بعض موارد القارة الغنية وتربطو بيا مصالح كما ىو الحال بالنسبة 
ومنيا  ،ومة فى القارةدعاءتيا المزعإل امتدادً إ ايًّ عسكر  رىابلفرنسا وتجد فى مكافحة اإل

ن كانت قد أعمنت انسحابيا من بعض المواقع  ،بيدف السيطرةالمبادرات األمريكية  وا 
مصالحيا ب رىابلصين التى تربط مكافحة اإلنجد اعمى الجانب الشرقى و  ،امؤخرً 

ستثمار فى القارة كسوق خصبة لتسويق جزء من فريقيا فى قطاع اإلالمشتركة مع أ
كنوع من اب السيطرة من ب رىابأما بالنسبة لروسيا فيى تكافح اإل،تجارتيا الخارجية
عمى مستوى  رىابيجيات مكافحة اإلاستراتوفيما يمى سيتم توضيح ،المشاركة الدولية

 .فى أفريقيا رىابالنفوذ الجغرافى لجيود مكافحة اإلوتوضيح المنظمات والدول 

 :فى قارة أفريقيا راا فى مكافحة اإل  المنظمات الدوليةيجية استرات -أواًل 
فريقيا ثالث قيادات إقميمية وىى القيادة المركزية تتقاسم المسؤولية عن أ

وظمت ىذه القيادات  ،الباكوم وقيادة أوروبا البوكوم وقيادة المحيط الياديالسنتكوم 
لتدخل المشتركة أن يتم تمديد مسؤولية قوة احيث تم اقتراح ب 1005حتى عام  مبعثرة

عن إنشاء قيادة جديدة تغطى كل الدول  فريقيا فضاًل إلى كامل أى فى القرن اإلفريق
بتشكيل فريق التخطيط  1006اإلفريقية وقام البنتاجون فى نياية شير نوفمبر 

 1007عالن فى فبراير واإل 1006شير ديسمبر التنفيذى وتم اعتماد المشروع فى 
فى  فريقيا بكامميا بمادسة لمبنتاجون المسؤولة عن قارة أإلنشاء القيادة اإلقميمية السا

فريقى األوتيدف إلى التعاون  ذلك المناطق البحرية التابعة ليا فى المحيط األطمسي
 .( 41).فريقيةاأل األمريكي وتعزيز التعاون وتوسيع الشراكات مع المنظمات
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 .راا األمم المتحدة لتعزيز مكافحة اإل  يجيةاسترات- 2

فريقى فى فى منطقة الساحل األ رىابكافح اإلوىى من أىم الييئات التى ت
كما تدعم دول المنطقة من خالل برامج ،فريقىتشاد وكذلك فى منطقة القرن األ بحيرة

عضاءىا جية تجمع أياستراتلقد ضعت و  ،( 49).يجية التنمية اإلقميميةاستراتالتدريب و 
يجية األمم استراتوىى  م 1006سبتمبر  8قراره فى تم إمن الدول فى إطار واحد 

معالجة الظروف التى تساعد  وتيدف إلى رىابالمتحدة العالمية المشتركة لمكافحة اإل
صدرت أو  (44).ومنعو ومكافحتو واتخاذ تدابير لبناء قدرات الدول رىابعمى إنتشار اإل

القضايا  دراسةو -ال حدود لو رىاباإل-بعنوان منيا تقرير والدراساتالتقارير بعض 
 ( 45).فريقياوغيرىا من القضايا اليامة فى أ رىابالعالمية مثل الفقر واإل

 .فريقىاأل تحاداال يجية استرات -0

 95إتفاقية الجزائر أثناء القمة ال م  7999فريقية عام تبنت منظمة الوحدة األ
بسبب  رىابفريقية فى مكافحة اإلول األأول إتفاقية عمى مستوى المنظمة والد تواعتبر 

 تحادوضع اال 1001وفى عام  م 7998عام نيروبىما حدث من تفجيرات فى 
م تبنى البروتوكول  1004وفى يوليو عام رىاباألفريقى برنامج عمل لتحجيم اإل

اإلضافى عمى اإلتفاقية والذى كان اإلطار القانونى إلنشاء مجمس السمم واألمن 
 .بجميع أشكالو رىاباالفريقى وميمتو مكافحة اإل

لفدية التى تقدم إلى الجماعات تجريم ا تحادقر االأم  1009وفى عام 
لحث  ايًّ أساس اقانونً  تحادتبنى اال م 1077 عام وفى ،ية من أجل تحرير الرىائنرىاباإل

يوجد داخل كما  ،رىابالدول األعضاء عمى تعزيز قوانينيم الوطنية فى مكافحة اإل
 African Center (ACSRT)يةرىابفريقى لمبحوث والدراسات اإلإفريقيا المركز األ

for the study and Research onterrorism..(46 )، تحادووضعت أجندة اال 
ما وجو مجمس ك ،ضمن جدول أعمال القمم األفريقية رىابمكافحة اإل1069األفريقى 
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ا وقدم فى أفريقي رىابلبحث آليات مكافحة اإل 1074األمن فى نيروبى سبتمبر عام
 تحادالدول األعضاء عمى آليات وقرارات االتصديق فيما يخص  بعض التوصيات

 معالجة نقاط الضعف التى تعانى منيا القارة األفريقيةو  رىاباألفريقى فى مكافحة اإل
إلنشاء  (أفريبول)وفى إطار اآللية األفريقية لمتنسيق والتعاون فيما بين الشرطة 

 .رىابصندوق أفريقي لمكافحة اإل

وىى وثيقة طموحة إلسكات البنادق  1010كما أطمق القادة األفارقة رؤية 
نياء الحرب فى أفريقيا عام  حيث تعتمد عمى معالجة الجذور المسببة  1010وا 

 .لمصراعات ووضع حد لإلفالت من العقاب والقضاء عمى القرصنة

توفير و تحييد الدور الدولى منيا الخطوات  بعض 1069أجندة  كما تبنت
أىمية ربط مكافحة و األفريقية  رىابافحة اإلالدعم الموجستي والتدريب لقوات مك

 ( 47).بالنمو االقتصادى والتنمية والبناء الشامل داخل كل دولة رىاباإل

 .يجية مجموعة الخمساسترات -8

لممنطقة باالعتماد عمى الدول  اضيقً  اتعريفً الخمس مجموعة اعتمدت دول 
التى تبمغ و  فييا وىى الدول الخمس التى شكمت المجموعة االرئيسية واألكثر تأثيرً 

 مواطن 69.767.709وعدد المواطنين ،مميون كيمو متر مربع5.097.798 مساحتيا
فى النفوذ بين فرنسا  ادولى كبير كما شيدت صراعً  اىتماموكانت المنظمة محور 

 ذلك تدعيوالواليات المتحدة األمريكية إال أن اغمب دوليا تعتبر مستعمرات فرنسية ل
فرنسا تسيطر عمى العمميات  ريخى المزعوم فى المنطقة وما زالتفرنسا حقيا التا

العسكرية الجارية فى مالى باسم عممية سيرفال وحمت محميا عممية برخان فى 
اجتمعت الدول الخمس فى  1074 عام نوفمبر 76فى و  ،1074عام أغسطس

 .ةية نواكشوط لمتوقيع عمى اإلتفاقيالعاصمة الموريتان

من رنسا وكانت ف ،رىابومعظم البرامج ركزت عمى الجانب العسكرى فى مكافحة اإل
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تبنى وزراء الداخمية لمدول الخمس إعالن نواكشوط لقد و ،أوائل الدول التى ساعدت ىذه
دارة الحدود فى الفترة من بشأن تبادل  17 - 10 المجموعات فى القطاع األمنى وا 
بمشاركة القوات الفرنسية فى  mangausteعممية الوقامت الدول ب ،م1074ديسمبر 

خارطة )برخان وبقيادة القوات العسكرية الفرنسية وتم إقرار ذلك فى وثيقة تحت عنوان
 ( 48). (الطريق لتعزيز الحوار والتعاون بين المجموعة

 .)اإليكواس)فريقياالمجموعة اإلقتصادية لدول غر  أ-8

وىى المعنية بإدارة  (PAPS)وبيا قسم إدارة الشؤون السياسية والسالم واألمن
 م 1014-1010كواس فى خطتيا وتحاول اإل،( 49).داخل المجموعة رىابممف اإل

المتأثرة بجماعة يجية لممناطق استراتن خالل وضع م رىابعمى اإل ايًّ القضاء نيائ
مم بحيرة تشاد بمساعدة وتأييد من األمم المتحدة ومجموعة األ بوكو حرام فى إقميم

 .( 50).المتحدة لمتنمية المستدامة فى داكار

 .)منظمة التجمع اإلقميمى لمتنمية IGAD.( منظمة إيجاد -8

بناء برنامج سنوات فى إثيوبيا وىو  4لمدة  ابرنامجً  منظمة إيجاد أطمقتلقد 
واىتم البرنامج ببناء القدرات والثقة وركز عمى خمسة  رىابالقدرات لمكافحة اإل

عناصر ىى تعزيز اإلجراءات القانونية والعمل عمى تعزيز التنسيق بين أعضاء 
وتعزيز الرقابة عمى الحدود والتعاون فى مجال  رىابالمنظمة فى مجال مكافحة اإل

 ( 57).يجى مشتركاستراتر ريب وتبادل المعمومات ووضع إطاالتد

 .لجنة حوض بحيرة تشاد :فرقة العمل المشترك متعددة الجنسيات -8

 تحادبدعم من اال ىا ضد نشاط بوكو حراموجيت جيودم  1074وفى 
االوروبى حيث شارك األعضاء بنشر  تحادوالواليات المتحدة االمريكية واالفريقى األ

قوة عسكرية داخل حدودىا الوطنية باإلضافة إلى نشر القوات فى مقر القوة المتعددة 
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فى دعم الحماية إلى إستخدام أساليب أكثر م  1075الميام وحققت انتصارات عام 
 .( 51).فعالية ولذلك لجأت إلى التجنيد القسرى

وتم  رىابإطالق قوات خاصة لمواجية اإلتم جر فى الني 1074أكتوبر  7فى مؤتمر و 
وبدأت ىذه  ،1075عام لبداية العمل وتأخر إلى م 1074 عام نوفمبر 10تحديد 

 .القوات بالفعل مطاردة جماعة بوكو حرام

 :إيكاس منظمة شرق افريقيا-8

اىتمت بالتعاون اإلقميمي فيما بين البمدان عن من وىى من المنظمات التى 
 ,كشف ومنع التحركات المشتبية واألنشطة اإلجراميةمراقبة الحدود بفعالية و  أجل

ييدف إلى تعزيز القدرات الشرطية لمبمدان األعضاء فى المنظمة وىم  امشروعً أطمقت و 
تعزيز التعاون يسعى إلى و  (أوغندا وبوروندى وتنزانيا وجنوب السودان ورواندا وكينيا)

تعزيز قدرات الموظفين العاممين فى الخطوط  خاللومراقبة الحدود من اإلقميمي 
والوحدات المتخصصة فى بعض المعابر الحدودية  رىاباألمامية وأجيزة مكافحة اإل

 ( 59).جيزةاألجميع تعزيز التبادل اآلنى لمبيانات بين و  والمرافيء والمطارات

 :فى قارة أفريقيا راا فى مكافحة اإل يجية الدول استرات -اثانيً 

 :( مفريكو أ)الواليات المتحدة األمريكية  - 2 

ت والمبادرات فى لياالمتحدة األمريكية مجموعة من اآل لقد تبنت الواليات
خطة الواليات المتحدة ارتكزت و  1001فى عام  فريقى مثل مبادرةمنطقة الساحل األ

عبر  رىابالشراكة لمكافحة اإل :األولى :عمى مبادرتين رئيسيتين وىما امؤخرً األمريكية 
الجزائر )وتضم من الشركاء  (المبادرة الغربية)وتعرف ب ،م 1005الصحراء عام

وبوركينا فاسو والكاميرون وتشاد ومالى وموريتانيا والمغرب ونيجيريا والنيجر والسنغال 
المبادرة الثانية أما ،فى ظل الدعم األمريكى لتعزيز قدرات الدول المشاركة (وتونس
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بتمويل من الواليات المتحدة وتشمل  (PRECT) (المبادرة الشرقية)م  1009عام
ثيوبيا وكينيا وتنزانيا وأوغندة وبوروندى وجزر القمر )مجموعة الشركاء  جيبوتى وا 

 )54).( والسودان وجنوب السودان

الساحل فى من منطقة  لمقوات محتماًل  انسحابً أبدت إ م 1079 عام واخرفى أو 
عمى  فريكوميجية األمريكية أستراتاال تركز ، ولذاوصعوبة مواجيتياظل تكثيف اليجمات 

 ( 55).محد من تسمل األسمحة والتنظيماتومراقبة الحدود والسواحل ل الوقاية األمنية

 :األوروبى تحادفرنسا ودول اال  يجيةاسترات – 0
وتمثل عممية  رىابمن أوائل الدول الى أرسمت قواتيا لمكافحة اإلفرنسا تعد  

ثر قيام الطوارق بالسيطرة عمى إقميم الشمال إ يكورة التدخل الفرنسى العسكر ال بسيرفا
بدأت عممية برخان ومن خالليا تم م  1074عام وفى،م 1079بالكامل فى مالى عام 

وىناك ثالث قواعد لموجود العسكرى الفرنسى ،إعادة نشر القوات فى مجموعة الساحل
مالى نا فى تشاد ومركزان آخران فى ى مركز القيادة فى نجاميفى المنطقة تمثل ف

 .اونيامى النيجر ثم قامت بالتوسع جنوبً 
نتشار القوات الفرنسية مع األمريكية والجيود الدولية التى وعمى الرغم من إ
 اية تتزايد خصوصً رىابدولة إال أنو ما زالت اليجمات اإل 10تقودىا باريس والتى تضم 

ى بدأت تطالب برحيل القوات األجنبية مما اضطر فرنسا لدعوة دول فى مالى والت
عمى وجودىا فى  ابيدف إضفاء الشرعية مجددً 79الساحل فى مؤتمر قمة بو

ييد الدولى وتشكيل قوة عسكرية جديدة باسم تابوكا وكذلك محاولة حشد التأالمنطقة
 اصدار بيانً وتم إ، عمى أن تتكون من القوات الخاصة إلى جانب جيوش مالى والنيجر

لتقسيم  وىى سياسة جديدة تبنتيا فرنسا م 1010مارس  17وروبية فى دولة أ 79من 
 .( 56).رىابفى مكافحة اإلاألعباء 

نشاء ستراتتمت مبادرة االم  1077وفى عام  يجية األمنية والتنموية لمساحل وا 
األوروبى دول الساحل  تحادكما دعم اال،مجمس الشؤون الخارجية لمبرلمان األوروبى

فى انطالق أعمال القمة العادية السادسة  1010فبراير  15األفريقى فى االجتماع 
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مميار يورو لدعم جيود التنمية فى منطقة الساحل األفريقى  71حيث تم االعالن عن 
 16واىتمت بسبل التعاون مع الدول الخمس عمى ىامش اجتمعات المجمس األوروبى 

 )57).سلببروك 1010مارس 
 .األزار الشريفمصر و  يجيةاسترات-8

بداية من توقيعيا  ايًّ تاريخ رىابمن الدول التى تعاممت مع ممف اإل مصرتعد 
كما انضمت إلى بعض ،7997عام رىابعمى إتفاقية جنيف لمنع وتعقب اإل

بشأن  1077لسنة  57وتم صدور قرار  ،7969عام تفاقيات ومنيا إتفاقية طوكيواإل
كما وقعت  ،الموافقة عمى انضمام مصر لبروتوكول مونتلاير بتعديل اتفاقية طوكيو

 فى الربع األخير من القرن العشرين وىى تفاقياتبروتوكوالت واإلعديد من الالعمى 
 :(*)المدرجة باليامش

المنظمات و  اإلتفاقيات شاركت مصر فى العديد منفقد  قميمىعمى المستوى اإلو 
 :وىى كالتالى رىاباالقميمية الخاصة بمكافحة اإل

 .7998أبريل  11 رىاباإلتفاقية العربية لمكافحة اإل  -

                                                           
 ،7970سبتمبر 76المبرمة فى الىاى  إلتفاقية مكافحة االستيالء غير المشروع عمى الطائرات 7970انضمام مصر عام  - (*)

 . 7977سبتمبر 19انضمتإلتفاقية قمع األعمال غير المشروعة ضد سالمة الطيران المدنى فى مونتلاير  7977وفى 
منع الجرائم المرتكبةضداألشخاص المتمتعين بحرية دولية لمشخصيات الدبموماسية  7979التوقيع عمى إتفاقية األمم المتحدة  -

 . أخذ الرىائن ، وكذلك اإلتفاقية الدولية لمناىضة 7979سبتمبر 74أقرتيا األمم المتحدة والتى 
 .7988بروتوكول بشأن قمع أعمال العنف غير المشروعة فى المطارات التى تخدم الطيران المدنى فبراير

البحرية وضد سالمة  انضمت التفاقية قمع األعمال غير المشروعةالموجية ضد سالمة المالحة 7988مارس 70وفى  -
 المنشآت الثابتة الموجودة عمى الجرف القارى .

 . 7997مارس  7إتفاقية المتفجرات البالستية -
 . 7997ديسمبر 75اإلتفاقية الدولية لقمع اليجمات اإلرىابية بالقنابل التى أقرتيا األمم المتحدة  -
 . 7981إتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ،  -
 .7999 ية الدولية لقمع تمويل اإلرىاباإلتفاق -
  1000إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة ديسمبر  -
  . 1009ديسمبر  9إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد فى المكسيك  -
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 74المبرمة فى الجزائر فى  رىابظمة الوحدة اإلفريقية ومكافحة اإلتفاقية منإ -
 Bottom of Form( 58).1000وانضمت ليا مصر عام 7999يوايو 

 7 فى 8161 رقم قرار خالل من رىاباإل لمكافحة العربية المنظومة تطوير -
 .)59).1008مارس

 .1070ديسمبر  71اإلتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعمومات  -
 .1070ديسمبر 17 رىابألموال وتمويل اإلاإلتفاقية العربية لمكافحة غسل ا -
 .1074أغسطس  79اإلتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة  -
 7991يوليو  18الدولى  رىابظمة المؤتمر اإلسالمى لمكافحة اإلمعاىدة من -
 .7989أبريل  74اتفاقية الرياض لمتعاون  -
 1076عضوية مصر السابقة فى مجمس السمم واألمن األفريقى فى الفترة من  -

 .1078حتى 
عمى ىامش  رىابقامت مصر بعقد العديد من الفعاليات الخاصة بمكافحة اإل -

 .1078يناير  17القمة األفريقية فى أديس ابابا 
واألمن السيبرانى  رىابنظمت مصر جمسة حول مكافحة اإل 1076فى سبتمبر  -

 )60).بالتنسيق مع وزارة الدفاع والداخمية

فريقية لمقعد الل فترة تمثيل مصر عن القارة األخوعمى المستوى الدولى و 
وترؤسيا لمجنة مكافحة  1077 ،1076األمن لعام العضوية غير الدائمة فى مجمس 

 :التابعة لمجمس األمن حيث نجحت فى استصدار عدة قرارات من أبرزىا رىاباإل

الذى أقر اإلطار الدولى الشامل لمكافحة  1007لسنة  1954القرار رقم  -
 .ىرىابالخطاب اإل

عمى  يينرىابالخاص بمنع حصول اإل 1077لسنة  1077لعام  1970القرار  -
 .السالح
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الذراع الفنى لمجنة و  رىابزيارة وفد المديرية التنفيذية لمكافحة اإلتم إعداد  -
 .( 67).1077بمجمس األمن لمقاىرة فى يوليو  رىابمكافحة اإل

بإنشاء المجمس القومى  1077لسنة  955كما صدر القرار الجميورى رقم  -
يجية وطنية شاممة استراتتطرف والذى يقوم بعدة ميام منيا وال رىابلمواجية اإل
والتنسيق مع المؤسسات الدينية واألجيزة األمنية لتمكين  رىابلمكافحة اإل

 .الخطاب الدينى الوسطى ووضع الخطط

كما اىتمت الحكومة المصرية عمى المستوى الداخمى وقامت بالعممية الشاممة  -
 9ية فى رىاباصر اإلمصرية شاممة ضد العنوىى حممة عسكرية  1078سيناء 
فى شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بالدلتا والظيير الصحراوى  1078فبراير 

غرب وادى النيل بيدف إحكام السيطرة عمى المنافذ الخرجية والقضاء عمى 
 .( 61).رىاباإل

 عام سبتمبر رىابانضمام مصر لمدونة سموك األمم المتحدة لمكافحة اإل- 
مم مك المدونة لمتوافق حول مشروع اإلتفاقية الشاممة لألوتوقيعيا عمى ت 1078

إستضافة وزراء  كما عقدت بعض الورش فترة ،رىابالمتحدة لمكافحة اإل
حول موضوع مكافحة الفكر المتطرف  1078 عام بريلأ 78 .75الخارجية 

 .فريقىفى شرق أفريقيا والقرن األ رىابالمؤدى إلى اإل

من مبدأ الحمول األفريقية لممشاكل األفريقية شاركت مصر فى العديد  اوانطالقً 
 مثل: المراكز والممتقيات والتجمعات واالجتماعات وانضماميا لمعديد من المدونات  من

بالتعاون مع الوزارات  1079 .1078الوكالة المصرية لمشراكة من أجل التنمية  -
 .ةالمعني

األفريقى إلعادة اإلعمار والتنمية فى مرحمة ما بعد النزاعات  تحادمركز اال - 
 )69) .والذى تستضيفو القاىرة
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ظير دورىا الفعال  1079عام  األفريقى تحادوخالل وعقب رئاسة مصر لال
عقدت مصر ممتقى كما  ،فوالتطر  رىابة فى مجال مكافحة اإلالجيود األفريقي بدعم

تجمع دول الساحل اإلفريقى واستضافت  ،1079الشباب العربى األفريقى مارس 
وعقدت االجتماع السنوى لمجموعة العمل فى نيروبى  ،1010فبراير  77الخمس فى 

 .1079بكينيا فى فبراير
براز ،الدورة الرابعة والسبعين لألمم المتحدة عمل ورشة عمل عمى ىامشتم  - وا 

وتمويل الدور الذى تضطمع بو الوحدة المصرية لمكافحة غسل األموال 
 ىتماماالو  ،1079لعام 1461مجمس األمن رقم  قراربموجب  رىاباإل
 1481جمس األمن رقم قرار م -فريقياالجريمة المنظمة فى شرق أمكافحة ب

كما تسعى  ،)64)تيديدات لمسمم واألمن الدوليين يخص فيما 1079لعام
ة اإلعداد لخطة عمل متكاممعب الحكومة المصرية من خالل مجمس الش

تسعى و  ،( 65)فريقيا في مختمف المجاالتلدعم سياسة مصر الخارجية تجاه أ
فريقى وخاصة فى األ تحادبرامج التنمية الخاصة بأجندة االمصر من خالل 

تفاقية التجارة حيث تم دخول ا 1079عام  فريقىاأل تحادظل رئاسة مصر لال
التجارة البينية لمدول ة حركة فريقية والتى تعمل عمى زيادالحرة القارية األ

 تحادة تدريجية نحو السوق المشتركة األفريقية واالوتكون مرحم فريقيةاأل
تحقيق التكامل و عريفة الجمركية الموحدة فريقى وتطبيق التالجمركى األ

كما تسيم اإلتفاقية فى القضاء عمى كثير من المشكالت التى  ،ىاالقتصاد
والنزوح من مناطق عديدة بسبب الفقر تعانى منيا القارة وخاصة اليجرة 

كما ناقشت مصر فى اجتماع ،( 66).والتطرف رىابومواجية ومكافحة اإل
 - 9رؤساء أركان حرب القوات المسمحة لدول الساحل األفريقى فى الفترة من 

بحضور الدول األوروبية بحث سبل التعاون العسكرى  1010فبراير  77
مك الدول بمصر فى مجال مكافحة ومناقشة مقترح تدريب كوادر من ت

تأييدا لما شيدتو المشاركة المصرية فى أعمال القمة األفريقية رقم  رىاباإل
وتأكيد مصر عمى استضافة قمة أفريقية تيدف إلنشاء قوة أفريقية  99

 .( 67).رىابمشتركة لمواجية اإل
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يختمف عن كثير من  رىابفى مكافحة اإل اكبيرً  القد لعب األزىر دورً و 
الدينية والقوافل الدينية  عمى إرسال البعثات اسابقً المنظمات الدولية حيث تم التركيز 

 ثقافة الوسطية فى الدين اإلسالمىالدين اإلسالمى ونشر توفير المنح لمدارسين لنشر و 
 جامعة اىتماموفى إطار  رىاباإلمكافحة التطرف و و والتمييز العنصرية ومحاربة 

فريقيا تم اختيار جامعة األزىر لتكون المقر أبفتح نوافذ ثقافية وحضارية فى  األزىر
المساىمة فى تدريس المغة العربية فى و جامعات شمال إفريقيا  تحاداإلقميمي ال
فريقية وتدريس المغات اإلفريقية فى األزىر وىى موجودة بالفعل فى قسم األالجامعات 

أيضا تفعيل ،وكذلك األمازيغية االميريةو  السواحيمية واليوساالمغات األفريقية مثل لغة 
 .( 68).فريقيةاألدور الترجمة لكتب التراث والحضارة اإلسالمية والتفسير لمغات 

األزىر لمكافحة  مرصدتم افتتاح وفى إطار الحرص الزائد من مؤسسة األزىر 
القضايا المتعمقة لنشر كافة  (مرصد)مجمة  صدرتو  1075يونيو  9فى  التطرف

لغة وتوجد بو وحدة  71وحدات رصد المغات والتى تصل إلى من  بمكافحة التطرف
الرد و ل الوثائق ورصد االنتياكات بتسجي المرصد كما يقوم ،رصد المغات اإلفريقية

تحميل ىذه الخطابات ية التى تدعو لمتحريض وكذلك رىابعمى خطابات الجماعات اإل
ويقوم  رىابتفاقيات الخاصة فى مجال مكافحة اإلعض اإلب كما يناقش،والرد عمييا
طالق بعرضيا  حمايتيم واجب )الحمالت مثل حممة مرصد األزىر المبادرات و وا 

وكذلك  يةرىابالمية لبعض التنظيمات اإلتحميل الخطابات اإلعو ،لتوعية األسرة (عميك
نشاء قنوات الخاصة Hoop تطبيقاستخدام  التقارير اليامة المتعمقة  وكذلك اصدار،وا 

كما يفتح المرصد بابو لمزيارات من قبل المنظمات الدولية مثل منظمة شباب رىاب،باإل
 ودراسة اكتابً  96و ايًّ دول اتقريرً  5988 1010ولقد أصدر المركز فى عام  ،المتوسط

 ،بالمغة العربية والمغات األجنبية ومقاالً  اتقريرً  674و لغة 71حممة توعية ب  99و
فضال عن نشر المقاالت  ،فريقيةتوجد وحدة المغات األ المستوى اإلفريقى وعمى

 ( 69).ية فى إفريقيارىابوالتقارير الخاصة بالجماعات اإل
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ومما سبق يتضح دور المنظمات الدولية والدول وسياساتيا المتعمقة بمكافحة  
واختالف التوجيات فى حل ىذه المشكمة وما زالت الكثير من االتفاقيات  رىاباإل

المنظمات كما ركزت بعض  ،يةرىابالدولية لم تؤت ثمارىا فى إيقاف العمميات اإل
ومنيا ما سعت إلى وضع تنظيم  رىابالدول عمى خطط عسكرية لمواجية اإلو 

تنمية ومنيا ما لجأ إلى لعمميات المواجية ومنيا ما لجأ إلى تفعيل بعض برامج ال
متعددة األوجو ويجب تضافر جميع الجيات  رىابولذلك فإن منظومة اإل ،الدين

 .عن األطماع الخارجية فى الثروات األفريقية اوجميع الحمول بعيدً 

 :التوصيات والمقترحات

 تحاداال خالل من رىاباإل بمكافحة الخاصة الدولية االتفاقيات تفعيل يجب 
 المنظمات جيودد وتوحي األفريقية القارة فى األكبر الدور صاحب األفريقى
من خاللو سواء كانت عمميات وخطط عسكرية وتنموية ودبموماسية  األفريقية

وليس ىذا فقط بل السعى نحو تنفيذ خطط قائمة عمى تجفيف  رىابلمكافحة اإل
 .رىابمنابع اإل

 وخاصة من الناحية العسكرية إال فى  رىابتحييد الدور الخارجى فى مكافحة اإل
شمال ووسط الجغرافية وتوحيد الجيود عمى مستوى أقاليم القارة  ،أضيق الحدود

وشرق وغرب وجنوب أفريقيا واالتجاه نحو دمج الجيود ومساعدة الدول 
ومحاولة دمج الجيود ووضع  ،رىاباألفريقية بعضيا لبعض فى مكافحة اإل

 .لمناخية والبيئيةالحمول لمحد من التغيرات ا
  مراقبة الحدود والمنافذ البرية بين الدول بالطرق األمنية المتقدمة ومد شبكات

بالمشروعات التنموية فى تمك  ىتمامالطرق إلى كافة المناطق الحدودية واال
عمى  ايًّ لطبيعتيا وخمق بعض الوظائف لمقضاء تدريج االمناطق الميمشة وفقً 

 .رىاباإل
  ل الدبموماسية وتفعيل دور المراكز الثقافية لمسفارات اإلفريقية االتجاه نحو الحمو
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من خالل  1090فى معظم الدول وخاصة تفعيل الدور المصرى فى أجندة 
المراكز الثقافية والتبادل العممى بين الجامعات والكميات واألقسام العممية 

نشر مفيوم والمؤتمرات والجيات التدريبية المختمفة وجميع المؤسسات الطوعية و 
 .األمن الفكرى من خالليا

  واإلتجاه نحو المشروعات  ،1069االتجاه نحو تنفيذ أجندة أفريقيا لمتنمية رؤية
وضرورة اإلسراع بتنفيذ مشروعات البنية التحتية  ،التنموية بين الدول األفريقية

فى كثير من دول القارة وتحقيق التنمية البشرية لمدول الفقيرة وخمق المشروعات 
التوظيفية لمقضاء عمى مشكالت الفقر والبطالة والقرصنة وأىميا مشروعات 

 .النقل البرى والسكك الحديدية بين الدول
 لمحاضرات التثقيفية عمى مستوى المراكز عقد بعض المؤتمرات األفريقية وا

الثقافية بسفارات وقنصميات الدول األفريقية والخروج منيا ببعض المبادرات التى 
 .يتم تنفيذىا عمى مستوى القارة

 والتى  7981تفاقية قانون البحار عام اإلستفادة من اإلتفاقيات الدولية مثل إ
ة الميمة فى تنمية النقل البحرى تيدف إلى تعظيم اإلستفادة من المواقع البحري

المستدام وخمق بيئة متكاممة يتم فييا تحقيق مبدأ اإلستدامة لتطوير الدول الفقيرة 
إلى تقديم نماذج  االحبيسة إلى جانب الدول البحرية المتقدمة وييدف أيضً 

تفاقيات تحقيق وتفعيل اإلو  الدول الحبيسةمقترحة لمربط بين الدول البحرية و 
بخصوص النقل الدولى متعدد الوسائط وزيادة الخطوط المالحية الدولية 

الم المختمفة واإلتجاه نحو إقامة األفريقية التى تربط الدول األفريقية بدول الع
مراكز لوجيستية دولية داخمية عمى غرار الموانئ الجافة ومراكز تحميل 

 ،قارة األفريقيةتطوير الموانئ البحرية بيدف دعم النمو اإلقتصادى لمو  الحاويات
عمى القرصنة  ايًّ ستدامة األمنية عن طريق القضاء تدريجوتحقيق مفيوم اإل

 .البحرية والبرية
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  وضع خطة لتعزيز دور األزىر كمؤسسة دينية وجامعة عالمية لمكافحة
 :فى إفريقيا عمى كافة المستويات الجغرافية التالية رىاباإل
  دول شمال أفريقيا وىى مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب ودولتا السودان

 وجنوب السودان
 جى األمنى ستراتيدول حوض النيل واالتجاه نحو الجنوب وتعميق البعد اال

 .لمصر والتعميم األزىرى فى دول حوض النيل
  دول شرق أفريقيا وأىمية تفعيل العالقات لحفظ أمن مصر من ناحية البحر

 .األحمر
  دول وسط وغرب أفريقيا وتفعيل العالقات التجارية والنقل متعدد الوسائط عبر

مستيدفا الوصول لممناطق النائية فى أفريقيا لنشر الدين .الدول الحبيسة
اإلسالمى والمغة العربية ونشر الثقافة الجغرافية لتمك الدول من خالل تدريس 

وض النيل فى كميات الدعوة والدراسات مقررات جغرافية لمقارة األفريقية ودول ح
اإلسالمية وأقسام المغات األفريقية وكذلك نشر الثقافة الجغرافية من خالل 

 .دورات تدريبية لمدعاة
  جامعات شمال أفريقيا مع معظم الجيات والمؤسسات  اتحادتفعيل عالقات

الخاصة بالقارة ومراكز البحوث والجمعيات والسفارات ولجان الشؤون األفريقية 
ومراكز الثقافة وكمية الدراسات األفريقية والبنك األفريقى لمتنمية ومفوضية 

 .األفريقي والمنظمات االقتصادية تحاداال
 بالقضايا التنموية المستدامة  ىتماملال تحادوضرورة وجود لجان من داخل اال

وبحث أوجو التعاون والتكامل االقتصادى والتجارى وقضايا التنمية البشرية 
واالجتماعية والشباب والبطالة والفقر واليجرة غير الشرعية والمساواة وعدم 
العنصرية من خالل المؤتمرات والندوات والبروتوكوالت العممية بين الجامعات 

لمنظمات والتى تيدف إلى إبعاد الفكر الصييونى عن التدخل فى تمك الدول وا
 .والتواصل العممى والثقافى مع الشعوب
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  توفير التقنيات الحديثة مثل تقنية البكتومترية فى معظم الموانئ الحدودية
عظم الموانئ البحرية والمطارات الجوية وبعض مومعابر الحدود بين الدول و 

 فى بعض دول القارة  رىابلإل المناطق المعرضة
 عداد قاعدة بيانات لإل سواء عمى مستوى المناطق الجغرافية داخل القارة  رىابوا 

ية والتعرف عن رىاباألفريقية أو داخل الدول لمتعرف عمى أنماط العمميات اإل
حتى يمكن وأساليبيا المدنية والعسكرية ية رىابالجماعات اإلفكر قرب عن 
 .( 70)إنتشارىاومنع مواجيتيا 
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 المالحق
 اختصارات المصطمحات (2)ممحق 

ACSRT African center for study and research on terrorism 

ADF Allied Democratic forces 

AFRICOM United States Africa Command Forces. 

AMISOM African Union Mission in Somalia 

AMM Africa Media Monitor  

ANP Armee Nationale Populaire  

AQIM AL-Qaeda in the Islamic Maghreb 

AS AL-Shabaab  

ASWJ  ALSunna wa jammah 

AU African Union 

B H Boko Haram 

CAERT Centre Africain d,Etudes et de Recherche sur le 
terrorisme. 

CAR Central African Republic  

CT Counter – Terrorism 

DRC Democratic Republic of Congo 

EUC -JRC European Union Commission s joint Research centre  

FAMA Forces Armees Malinnes  

 AFRICAN UNION: AFRICA TERRORISM BULLETIN, 1-30 AUGUST,African Centre for 
the study and Research on Terrorism Centre African d,Etudes et Recherche sur le 
terrorism , 2020 EDITION 08. 
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 ية فى أفريقا راابية فى الهجمات اإل راابالنس  المئوية لمجماعات اإل  (0)ممحق 
 .0228حتى  2778الفترة من وتغيراا فى 

 - 2778الفترة من 
0228 

 - 0222الفترة من 0222 - 0228الفترة من 
0228 

النسبة  الجماعة 
% 

 النسبة % الجماعة النسبة % الجماعة

 8898 بوكو حرام 80 بوكو حرام 0898 بوكو حرام
 0890 الشبا  0098 الشبا  2798 الشبا 

جيش المقاومة 
 الر 

ميميشيات  897 القاعدة 892
 الجنجويد

898 

قوات التحالف  898 القاعدة
 الديمقراطى

الواليات  898
اإلسالمية فى 
 طرابمس

098 

ميميشيات 
 الجنجويد

سيناء  892 ميميشيات الجنجويد 098
الواليات )

 ( اإلسالمية

098 

الوطنى  تحاداال 
لالستقالل التام 
 فى انجوال

الواليات اإلسالمية  098
 فى طرابمس

جيش  092
 المقاومة الر 

090 

قوات التحالف 
 الديمقراطى

الواليات ) 098
 ( اإلسالمية

قوات التحالف  0
 الديمقراطى

0 

الجماعات 
اإلسالمية 
 المسمحة 

الواليات )سيناء  098
 ( اإلسالمية

 298 القاعدة 0

الواليات 
اإلسالمية فى 
 طرابمس 

قوات التحالف  297
 الديمقراطى

 298 ميميشيات بمقا 297

حركة التحرير فى  - -
 نيجيريا

محافظة برقة  298
 اإلسالمية 

298 

القوات الديمقراطية  - -
 فى رواندا وليبيريا

298 - - 

إجمالى  8898 إجمالى الجماعات 88.2 إجمالى الجماعات
 الجماعات

8898 

جماعات  0898 جماعات أخرى 8097 جماعات أخرى
 أخرى

0098 
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 ية والتطرف والعنفراابتصنيف الهجمات اإل  (8ممحق )
 0202ية شهر أغسطسراابوفقا لمجماعات اإل 

إجمالى 
 العمميات

العبوات  خميط  اختطاف
 الناسفة

األسمحة 
الصغيرة 
 والخفيفة 

الجماعات 
 ية رااباإل 

الشبا   02 8 2 - 28
 المجاادين

قوات التحالف  17 - - - 17
 الديمقراطى

الواليات  2 - - - 2
اإلسالمية 
 وسط إفريقيا 

السنة  7 - - - 7
 والجماعة

 بوكو حرام  2 - - - 2
 ماى ماى  47 - - 4 51
الجماعات  1 - - - 1

 الفرعية 
مجموعات  7 - - - 7

 أخرى
جماعات غير  41 21 - 6 68

 معروفة
 اإلجمالى  144 27 2 10 183

Source.Acsrt Database 2020-12-26  

Central African , Etude de Recherche Surle Terrorism. 
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 لمهجمات الموجهة إليها اية وفقً راابعدد الهجمات اإل  (8ممحق)
 0202والمتطرفة فى شهر أغسطس عام ية راابحس  الجماعات اإل 

منظمات  اإلجمالى 
 دولية 

مكات  
الهيئات 
 الحكومية 

األمن 
 العسكرى 

 يةراابالجماعات اإل  المدنيين

 الشبا  المجاادين 6 13 7 2 28
 قوات التحالف الديمقراطى 10 7 - - 17
الواليات اإلسالمية وسط  1 1 - - 2

 إفريقيا 
 السنة والجماعة 4 3 - - 7
 بوكو حرام  1 - 1 - 2
 ماى ماى  35 16 - - 51
 الجماعات الفرعية  - 1 - - 1
 مجموعات أخرى 4 3 - - 7
 معروفةجماعات غير  40 26 1 1 68
 اإلجمالى  101 70 9 3 183

Source. Acsrt Database 2020-12-26  

Central African , Etude de Recherche Surle Terrorism. 
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 0202عدد الوفيات وفقا لألسبا  فى شهر أغسطس عام  (8)ممحق 
 عدد الوفيات وفقا لألسبا   عدد الوفيات النسبة %

 أسمحة صغيرة وخفيفة 664 87
 عبوات ناسفة 52 6.8
 مختمطة 47 6.2

 اإلجمالى 763 
Source. Acsrt Database 2020-12-26Central African , Etude de Recherche Surle Terrorism. 

 فى القارة األفريقية  راا لمدول األكثر تأثرا باإل  النس  المئوية( 8)ممحق 
 0228حتى  2778وتغيراا فى الفترة من 

 0228 - 2778الفترة من  0222 - 0228الفترة من  0228 -0222الفترة من 
النسبة  الدولة النسبة % الدولة النسبة %

% 
 الدولة 

 نيجيريا 22 نيجيريا 26 نيجيريا 29
 الصومال 13 الصومال 16 الصومال 14
 المغر  13 ليبيا 11 ليبيا 13
 ليبيا 9 مصر 10 مصر 11
 مصر  8 السودان 6 السودان 6

إجمالى الدول  73
األكثر تأثرا 

 راا باإل 

إجمالى الدول  69
األكثر تأثرا 

 راا باإل 

إجمالى الدول  65
األكثر تأثرا 

  راا باإل 
 دول أخرى  35 دول أخرى  31 دول أخرى 27
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