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وسبل مكافحته فى القارة األفريقية
«دراسة جغرافية»

د .منى صبحى نور الدين

أستاذ الجغرافيا االقتصادية المساعد

كمية الدراسات اإلنسانية  -جامعة األزار
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األبعاد الجغرافية للراا وسبل مكافحته فى القارة األفريقية «دراسة جغرافية»

الممخص:

د .منى صبحى نور الدين

ييتم ىذا البحث بدراسة ظاىرة اإلرىاب وتعريفاتيا الصادرة من المنظمات

الدولية ،واألبعاد الجغرافية لإلرىاب فى قارة أفريقيا والتى أصبحت عابرة لمحدود وابراز
بؤر اإلرىاب والجماعات اإلرىابية ،ويدرس العوامل الطبيعية المؤثرة فى إنتشار ىذه

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

بيئة خصبة وحاضنة لإلرىاب ،كما يدرس التوزيع الجغرافى لمؤشر اإلرىاب،
والجماعات اإلرىابية فى أفريقيا مثل بوكو حرام فى نيجيريا ،وجماعة الشباب

المجاىدين فى الصومال ،والجماعات األخرى ،كما ييتم بدراسة استراتيجية المنظمات

العالمية والدول فى مكافحة اإلرىاب فى أفريقيا عمى كافة المستويات األمنية
والعسكرية والتنموية واالقتصادية.

الكممات المفتاحية :أفريقيا ،مؤشر اإلرىاب ،الجماعات اإلرىابية ،بوكو حرام ،الشباب ،مكافحة
اإلرىاب ،مرصد األزىر.
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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.

Key words: Africa , terrorism Index , terrorist Groups , Boko Harm , El-shabab ,
combating terrorism , Alazhar Observer.
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مقدمة:
لقد شيد المجتمع الدولى عمى مدار العقود األخيرة أكبر عدد من حوادث

اإلرىاب الدولى وىو األمر الذى أضحى ييدد العالم أجمع نتيجة لمتزايد الممحوظ
لمجماعات اإلرىابية وانشقاق بعض الجماعاتالصغيرة وحركات التمرد واالنفصال،

وباتت تتجسد فييا صور العولمة المتناقضة فاإلرىاب وان كان يقتصر عمى بعض

المواقع والمناطق الداخمية الفقيرة التى تعانى من اليشاشة ،إال أنو توجد مواقع غنية
بثرواتيا الطبيعية وتكون عرضة لمصراع واإلرىاب العالمى ،كما أن مكافحة العمميات

اإلرىابية بدأت تتخذ أيضا صفة العولمة وىناك العديد من الدول والمنظمات والييئات
الدولية التى سعت لمكافحة اإلرىاب عمى المستوى الدولى منذ بداية عام 7997
مؤخربيذه
ًا
عندما أقرت األمم المتحدة اتفاقية مكافحة اإلرىاب ،بينما زاد اىتمام الدول

الظاىرة فى مرحمة التسعينيات وما بعدىا وخاصة بعد أحداث  77سبتمبر  1007فى
الواليات المتحدة األمريكية وضرب مركز التجارة العالمى.

وييتم ىذا البحث بدراسة األبعاد الجغرافية لظاىرة اإلرىاب والتى أصبحت
ظاىرة عابرة لمحدود نتيجة تزايد عدد الجماعات اإلرىابية وتنوعيا،ودراسة أسبابيا وتعد

القارة األفريقيةأحد قارات العالم التى تعرضت لكافة أشكال االحتالل المختمفة بداية من
سببا فى تطور التجارة البحرية الدولية فى بعض الفترات
تجارة الرقيق والتى كانت ً
سببا فى تقسيم الدول اإلفريقية إلى دول صغيرة
التاريخية ،واالستعمار الذى كان ً
وخاصة عمى الساحل الغربى ألفريقيا فنجد مجموعة كبيرة من الدول التى تطل

عمىخميج غينيا من الشمال (غينيا اإلستوائية ،الكاميرون ،نيجيريا ،وبنين ،توجو ،غانا،

كوت دى فوار ،ليبريا ،سيراليون ،غينيا وعينيا بيساو،غامبيا) .

كما تعانى القارة من وجود كثير من الدول الحبيسة والتى تربطيا حدود

سياسية طويمة ومعقدة مما كان لو أثره فى ضعف وتيميش المناطق الحدودية وانتشار

اإلرىاب ،كما أن موقع وشكل ومساحة الدولة،والتركيب الديموجرافى واإلثنى ووجود
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العرقيات المختمفة والتقسيمات والقبائل ،وكذلك الحال بالنسبة لتعدد المغات
والميجاتوانخفاض معدل النمو اإلقتصادى وانخفاض مستوى الدخل وزيادة معدالت
الفقر كل ذلك أوجد بيئة خصبة وحاضنة لزيادة بعض أشكال اإلرىاب،وفى ظل برامج

التنمية التى تشيدىا القارة وخاصة أجندة التنمية رؤية  1069وبرامج التنمية

المستدامة ودخول اتفاقية التجارة اإلفريقية القارية الحرة حيز التنفيذ ال بد من االىتمام

بظاىرة اإلرىاب وسبل مكافحتو من خالل تحقيق أكبر قدر من برامج التنمية بكافة

أشكاليا االجتماعية واالقتصادية.

ومن أىم المناىج المستخدمة مناىج الجغرافيا السياسية والتى ترتكز عمى

مقومات الدولة من حيث الشكل والمساحة والموقع وعدد السكان ،وأىميا المنيج
المورفولوجى والذى يدرس مشكالت الدولة السياسية من حيث الشكل والدراسات
النمطية والتنظيمات التى يكونيا االرتباط السياسى لموحدات واألقاليم التى تكون الدولة
والتركيب والبناء لممظاىر المكانية التى تشترك فييا الوحدات السياسية مثل مراكز

الثقل السكانية واالقتصادية ومكونات الدولة والحدود ،وتم تطبيقو عمى القارة اإلفريقية

وابراز بعض االختالفات بين الدول بصفة عامة.

وتم استخدام أيضا المنيج التحميمىفى دراسة العوامل المؤثرة فى ظاىرة

اإلرىاب مثل البيئة الطبيعية والسكان واليجرة ،كما تم استخدام المنيج اإلقميمى فى
دراسة التوزيع الجغرافى لمجماعات اإلرىابية ومؤشر اإلرىاب،كما تم االستعانة

بالمدخل التاريخى فى تطور اليجمات اإلرىابية وتطور حاالت الوفيات ،واستراتيجية
مكافحة تمك الظاىرة عمى مستوى القارة عن طريق المنظمات الدوليةوالمؤسسات

اإلقميمية،كما تم إستخدام برامج نظم المعمومات الجغرافية أرك  ،8 ،70وبرنامج

اإلكسل فى رسم الخرائط.
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الدراسات السابقة:
ىناك العديد من الدراسات التى تناولت ظاىرة اإلرىاب بصفة عامة ومنيا

دراسات قانونية واقتصادية وسياسية ولم تتطرق الجغرافيا لدراستيا إال فى بعض
الدراسات القميمية ومنيا:
_ ضرغام أبو كمل وآخرون :استخدام نظم المعمومات الجغرافية فى التحميل المكانى
لظاىرة اإلرىاب فى العراق ،جامعة الكوفة ،مارس  ،1010والذى تناول العالقة بين

عمم نظم المعمومات الجغرافية واإلرىاب وابراز العالقة بين مناطق حواضن اإلرىاب

وأسباب نشوءىم.

_ محمد الخزامى

عزيز(Mohamedazizdr.blogspot.com):

محاضرة تكامل تقنتي

البكتومترية ونظم المعمومات الجغرافية فى مكافحة اإلرىاب ،ووضح من خالليا أىمية

تقنية البكترومترية والتى تعتمد عمى التصوير الجوى الرقمى متعدد الزوايا من ارتفاع

منخفض ال يتجاوز  7000متر وقارن بين التصوير الجوى العادى والتصوير

البكتومترى وىى تقنية مناسبة لممناطق الحضرية أكثر حيث يتم التوقيع المحظى

لإلرىاب عمى الخرائط

وييدف البحث إلى ما يمى:
 -7توضيح التوزيع الجغرافي لمؤشر اإلرىاب والمؤشر االقتصادى لإلرىاب فى
قارة أفريقيا ومقارنتيا بالعالم،وابراز بؤر الجماعات اإلرىابية المصنفة من قبل
المنظمات الدولية.

 - 1دراسة العوامل الجغرافية المؤثرة فى تمك الظاىرة مثل الموقع الجغرافى الفمكى
والموقع بالنسبة لميابس والماء والحدود السياسية بين الدول وتصنيفيا ومساحة

وشكل الدول واالبيئة الطبيعية والتغيرات المناخية،والعوامل البشرية مثل
السكان والتركيبة اإلثنية الخاصة بالسكان واليجرة واتجاىاتيا ،والصراعات
Forty-seventh year - Vol. 63 May 2021
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والحروب األىمية ومناطق التعرض الدولى.
 -9توضيح المنظمات اإلرىابية والتوزيع الجغرافى لإلرىاب وسبل مكافحتو فى
القارة األفريقية.
ويتناول ىذا البحث عدة موضوعات ىامة وىى كالتالى:
المصبحث األول :تعريف ظاارة اإلراا والتوزيع الجغرافى لل راا عالميًّا.
المبحث الثانى :العوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية المؤثرة فى اإلراا
األفريقية.

المبحث الثالث :التوزيع الجغرافى لمؤشر اإلراا
وسبل مكافحته.
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المبحث األول

تعريف ظاارة اإلراا والتوزيع الجغرافى لل راا عالميًّا:

أوًال -تعريف ظاارة اإلراا .

تعددت التعريفات الخاصة باإلرىاب سواء فى الشريعة اإلسالمية أو القانون

الدولى ويعرف اإلرىاب بأنو االستخدام المنظم لمعنف لتحقيق ىدف سياسى وخاصةً

االعتداءات الفردية والجماعية والتخريب وأعمال العنف التى تقوم منظمة سياسية
بممارستيا عمى المواطنين وخمق جو من اإلرىاب والرعب وعدم األمان.

 تعريف اإلراا فى القرآن الكريم:وردت إثنتى عشر آية فى القرآن الكريم تناولت لفظ اإلرىاب وجاء فييا بمعنى

الخوف من اهلل والخشية ومنيا قولو تعالى( :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ) [النحل ،]82:وقال تعالى( :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ) [البقرة ،]82:وقال تعالى:
(ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ) [الحشر،]28:

وىذه اآليات تدل فى مجمميا عمى الخوف من اهلل ،ويذىب البعض إلى أن مادة رىب

فى القرآن الكريم ال تدل عمى معنى اإلرىابفكل اآليات المشتممة عمى كممة رىب
ومشتقاتيا تدل عمى الخوف والخشية وال تدل عمى القتال والحرب وىو ما استند إليو

الجماعات اإلرىابية فى تبرير شنائعيم كما توظف من قبل الكارىين لإلسالم بأن

اإلسالم يدعو لمعنف واإلرىاب ،وفى األيات لفظ الرىب ال يترجم وال يعكس وانما

يترجم ىذا المصطمح إلىكممة الرعب ومنو اإلرعاب والمرعب.

()2
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وقال اهلل عز وجل( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ) [األنفال ، ]82:وقال فى ذلك ابن

القيم جعل رباط الخيل ألجل إرىاب الكفار فال يجوز أن يمكنوا من ركوبيا إذ فيو إرىاب

المسممين كما يمنعون من حمل السيف أيضا ،وورد أيضا فى قولو تعالى( :ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ) [الحشر ،]28:أى

يخافون منكم أكثر من خوفيم من اهلل تعالى ، )1(.ومن ىنا استثنى القانون الدولى من

دفاعا
يستخدمون كافة القوى لمكافحة المحتل والمغتصب فيذا النوع ال يعد إرىابا وانما ً

عن الوطن.

وىناك من يدعو إلستغالل بعض نصوص الشرع ويوظفيا فى غير ما

وضعت ألجمو فيقع فى مخالفة أصول الشرع ومناقضة مقاصده ولذا ال بد من ضبط

المفاىيم االجتيادية وتوجيييا إلى ما يحقق مقاصد الشريعة ، )8(.وورد لفظ اإلرىابيون

فى المعجم الوسيط بأنو (وصف يطمق عمى المذين يسمكون سبيل العنف واإلرىاب

لتحقيق أىدافيم السياسية) .

وكممة اإلرىاب بمعنى الخوف والرىبة والخشية وورودىا فى القرآن الكريم
يحمل معنى مختمف عن معنى اإلرعاب والرعب حيث أن كممة رىب ومشتقاتيا تدل
عمى درجة من الخوف غير شديد بل ىو خوف ممزوج بالمحبة والخشية والخضوع،
ولذا ينبغى التفرقة بين اإلرىاب الذى احتوتو آيات القرآن الكريم ،واإلرىاب اإلجرامى
العدوانى ،بين اإلرىاب الوقائى ذو الداللة اإليجابية وىو من وسائل الردع العسكرى وال
داللة لو عمى اإلرىاب بمعناه المتداول المعرف فى القانون الجنائى،بينما كممة الرعب
تدل عمى درجة شديدة من الخوف واليمع والفزع ولذا ينبغى أن تستخدم كممة اإلرعاب
بدال من اإلرىاب ألنيا الترجمة الصحيحة لكممة .Terrorism
ً
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كما جاء لفظ رىب فى الحديث الشريف؛ فى دعاء الرسول « :وألجأت
أيضا.
ظيرى إليك رغبة ورىبة إليك» ،بمعنى الخوف والخشية ً

()8

ولقد نبذ اإلسالم اإلرىاب بجميع صوره وأشكالو بداية من تحريم اإلعتداء عمى

النفس فقد قال اهلل عز وجل( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) [البقرة ،]278:وفى ظل الحفاظ
عمى تحقيق مقاصد الشريعة الخمس (الدين والعقل والنفس والعرض والمال) ولذا فقد
حرم القرآن الشرك وحرم الخمر والمسكرات وكل ما يذىب العقل وحرم القتل وحرم الزنا

مبينا ذلك فى بعض اآليات منيا قولو تعالى( :ﭘ
وأمر بحفظ المال وجاء القرآن ً
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ) [المائدة ،]80:وقول ـو تعـ ـالـى ( :ﭩ ﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸ ﭹ) [الحج ،]82:ووردت آيات كثيرة لممحافظة عمى روح االستقالل فى الفيم

والحفاظ عمى العقل فقد قال اهلل عز وجل( :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) [المؤمنون)8( ]228:
.
أما المفيوم اآلخر لإلرىاب أو اإلرعاب وىو المنيي عنو فيو يعرف بالحرابة
وليا مفيوم ثابت فى القرآن الكريم والحرابة من الحرب وىى نقيض السمم وتعنى أيضا
المعصية وتأتى بمعنى السمب والنيب والمحروب ىو المسموب والمنيوب

()8

 ،إ ًذا

فالمعنى المغوى ىو اإلعتداء والسمب واشاعة الخوف محل األمن فيى ليست مرادفة
لمقتل والمقاتمة وانما األصل فييا االعتداء وتقويض األمن.

()8

- 0اإلراا فى القانون الدولى وبعض المنظمات الدولية:
ظيرت بعض التعريفات فى القانون الدولى ومنيا ما عرفو سوتيل بأنو العمل
اإلجرامى المقترن بالرعب أو العنف أو الفزع بقصد تحقيق ليدف معين ،وتعريف
سمدانا فى معناه الواسع بأنو كل جناية أو جنحة سياسية أو اجتماعية ينتج عن تنفيذىا
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أو التعبير عنيا ما يثر الفزع العام لما لو من طبيعة ينشأ عنيا حظر عام أو فى
معناىا الضيق فقد عرف بأنو األعمال اإلجرامية التى يكون ىدفيا األساسى نشر
الخوف وذلك باستخدام وسائل من شأنيا خمق حالة من الخطر العام كعنصر
مادى،كما عرفو الفقيو ديفيد ايريك بأنو كل عمل من أعمال العنف المسمح يرتكب
لتحقيق أىداف سياسية أو فمسفية أو أيدلوجية أو دينية ،كما عرفو(بل) بأنو صفة
تطمق عمى األعمال غير المشروعة التى تمس المجتمع وتصب أفراده بالفزع
والترويع )7(.وىناك بعض االتفاقيات الدولية التى قامت بتعريف اإلرىاب وىى كالتالى:
أ -تعريف اتفاقية جنيف :2788
وتعتبر اتفاقية جنيف لقمع ومعاقبة اإلرىاب تحت إشراف عصبة األمم سنة

 7997البادرة األولى لممجتمع الدولى لمتعاون واالتفاق حول مكافحة اإلرىاب حيث تم
تعريف اإلرىاب عمى أنو (األعمال اإلجرامية الموجية ضد دولة ما ،ويقصد بيا خمق

حالة رعب فى أذىان أشخاص معينين أو مجموعة من األشخاص أو عامة الجميور

وقد حصرت األعمال اإلرىابية فيما يمى:
 -7األفعال العمدية الموجية ضد حياة أو السالمة الجسدية أو صحة أو حرية
شخص من المذكورين وىم رؤساء الحكومات والدول وزوجاتيم واألشخاص

المكمفون بميام عامة.
عمدا باألموال العامة.
 - 1التخريب العمدى أو إلحاق الضرر ً
 - 9إحداث ضرر عمدا يكون من شأنو تعرض الحياة اإلنسانية لمخطر.
 - 4الشروع فى ارتكاب ىذه الجرائم.
 - 5صنع أو حيازة أو تقديم أو الحصول عمى أسمحة أو ذخائر أو مفرقعات
أو مواد ضارة بقصد تنفيذ جريمة من الجرائم المذكورة فى أى بمد كان.
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 - 6االشتراك فى تنفيذ العمل اإلرىابى سواء باالنضمام إلى جمعية أو باالتفاق
بقصد ارتكاب أعمال إرىابية أو التحريض عمى ارتكابيا.

وىى تعد أول عمل قانونى ييدف إلى الحد من خطر العمميات اإلرىابية عمى

طريق التعاون الدولى واالتفاق بين الدول لمنع الجريمة ومعاقبة مرتكبييا ،وتعد قاصرة
فى بعض األمور لذا جاءت األمم المتحدة فى أعمال دورتيا 7971بالجمعية العامة

أن تدرج موضوع اإلرىاب فى جدول أعماليا وتم إبرام ثالثة عشر صكا قانونيا عالميا

تحت اشراف األمم المتحدة ووكاالتيا المتخصصة فى الفترة من بين  7996و1007

تقضى بتجريم االعمال اإلرىابية بتشريعات الدول الداخمية(. )7وفى عام  7971قدمت

الجمعية العامة لألمم المتحدة عدة تعريفات لإلرىاب.
 -اإلتفاقية األوروبية لقمع اإلراا عام .2788

وأوضحت المادة األولى من اإلتفاقية بحصد األفعال التى تعد جرائم إرىابية وىى:
 -7الجرائم الخاصة بقمع االستيالء غير المشروع عمى الطائرات والتى نصت
عمييا فيما بعد اتفاقية الىاى فى عام .7997

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

 -9الجرائم الخطيرة التى تشكل اعتداء عمى الحياة أو السالمة الجسدية أو
حرية المتمسكين بالحرية الدولية بما فى ذلك المبعوثين الدبموماسيين.
 -4الجرائم التى تتضمن الخطف وأخذ الرىائن أو االحتجاز التعسفي.
 -5جرائم استعمال المفرقعات والقنابل واألسمحة النارية اآللية والمتفجرات فى
حالة تعرض األشخاص لمخطر. )22(.

كما عرف البرلمان األوروبى عام  1007اإلرىاب بأنو(كل فعل يرتكبو األفراد
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أو المجموعات يمجأ فييا إلى العنف أو التيديد بإستخدام العنف ضد الدولة أو
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

أصولية دينية أو رغبة فى الحصول عمى منفعة،وعرفو االتحاد األوروبى عمى أنو
(أعمال ترتكب بيدف ترويع األىالى واجبار حكومة أو ىيئة عمى القيام بعمل أو
االمتناع عن القيام بعمل ما أو تدمير لميياكل األساسية أو الدستورية أو اإلقتصادية

أو االجتماعية أو لييئة دولية أو زعزعة استقرارىا بشكل خطير. )22(.

ج -لجنة اإلراا الدولى :2772
وقد عرفت اإلرىاب بأنو أى عمل عنف خطير أو التيديد بو يصدر عن فرد

سواء كان يعمل بمفرده أو باإلشتراك مع أفراد آخرين ويوجو ضد األشخاص
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
بين الدول أو لبن مواطنى الدول المختمفة أو ابتزاز تنازالت من الدول إال أن مشروع

ىذه االتفاقية لم يمغ موافقة الدول األعضاء أيضا.

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

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

حالة من الرعب واإلىانة لألشخاص.
ه -االتفاقية العربية لمكافحة اإلراا عام .2777
ولقد صدرت تحت مسمى االستراتيجية العربية لمكافحة اإلرىاب،وراعت
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مبادئ الشريعة اإلسالمية والقانون الدولى وميثاق جامعة الدول العربية وميثاق األمم

المتحدة وىى مكونة من  40مادة وأكدت عمى حق الشعوب فى الكفاح المسمح ضد
االحتالل األجنبى من أجل تحرير األرض وفقا لمبادئ وق اررات األمم المتحدة وجاءت

مادتيا األولى تعريف الدول المتعاقدة بأنيا كل دولة عضو فى جامعة الدول العربية
صدقت عمى ىذه االتفاقية وأودعت وثائق تصديقيا لدى األمانة العامة لمجامعة.

()20

،وقد وضعتاإلتفاقية تعريفًا وصفيًّا بأنو كل فعل من أفعال العنف أو التيديد بو أيا
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

االستيالء عمييا أو تعريض أحد الموارد الوطنية لمخطر.

()28

و-االتفاقية األفريقية حول مكافحة اإلراا
األفريقية  -الجزائر.

 ،2777القمة ( )88لمنظمة الوحدة

وعرفت اإلرىاب بأنو أى عمل أو تيديد مخالف لقوانين العقوبات الجنائية

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

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

حكومة أو ىيئة أو مؤسسة أو عامة الشعب أو جزء منو عمى المبادرة بعمل أو
اإلمتناع عنو أو اعتماد موقف معين أو التخمى عنو أو العمل عمى أساس مبادئ
معينة أو إعاقة السير العادى لممرافق العمومية أو توفير الخدمات األساسية لمجميور

أو خمق وضع عام متأزم أو خمق حالة تمرد عارمة فى البالد وأضافت االتفاقية

لتعريف اإلرىاب بأنو أى ترويع أو تيويل أو إصدار أوامر ومساعدة أو تحريض أو
تشجيع أو محاولة أو تيديد أو تآمر أو تنظيم أو تجييز أى شخص بارتكاب أى من
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أيضا نضال الشعوب من أجل
األعمال المشار إلييا سابقا ،وقد استثنت االتفاقية ً
التحرر واالستقالل.
وقد تم توضيح ذلك فى إتفاقية مكافحة اإلرىاب فى إفريقيا فى موادىا ،1 ،7

عمال إرىابيًّا حاالت الكفاح الذى تشنو
 ،9وقد أوردت فى نص المادة ( )7ال يعد ً
الشعوب وفقا لمبادئ القانون الدولى من أجل حريتيا وحق تقرير مصيرىا لما فى ذلك

الكفاح المسمح ضد االستعمار واالحتالل والعدوان وسيطرة القوات األجنبية ،وفى

المادة  4أورد فييا (تتعيد الدول األطراف باإلمتناع عن القيام بأى عمل يستيدف
تنظيم أو دعم وتحويل أو التحريض عمى ارتكاب أعمال إرىابية أو إيواء اإلرىابيين

سواء عن طريق مباشر أو غير مباشر) .

()28

وقد وضحت مذكرة األمم المتحدة أن الدول األفريقية والتى وقع العديد منيا

ضحية لإلرىاب قد أبدت التزاميا بالتصدي لإلرىاب عمى الصعيدين الدولى واإلقميمى
كما يتضح من إتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية لمكافحة اإلرىاب عام  7999والتى

دخمت حيز النفاذ فى عام  1001وانشاء المركز اإلفريقى لمدراسات والبحوث المتعمقة
باإلرىاب فى الجزائر عام  ،1004كما وضحت أن إرتفاع عدد حوادث اإلختطاف
وأخذ الرىائن ىى نفسيا أحد مصادر تمويل اإلرىاب.

()28

كما توصمت دول مجمس التعاون الخميجى إلى استراتيجية أمنية لمكافحة

اإلرىاب وابرمت االتفاقية األمنية لمكافحة اإلرىاب فى مايو  1004بيدف التعاون
وتنسيق الجيود فيما بينيا لمحاربة اإلرىاب.

()28

ومما سبق يتضح أن مفيوم اإلرىاب ىو مفيوم واسع ومفيوم ديناميكى متغير
وليس ثابتًا عمى كافة المستويات ،كما تطور مفيوم اإلرىاب فى ضوء التشريعات
األوروبية واألمريكية وخاصة بعد أحداث  77سبتمبر  1077حيث اتخذت اإلدارة

األمريكية بعض التدابير وصدر العديد من النصوص التشريعية ،وتطور مفيوم اإلرىاب

ليشمل تجريم تشجيع أو تمويل اإلرىاب
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وفى مصر عدلت تعريفيا فى ضوء قانون العقوبات المعدل بموجب القانون

 97لسنة  7991حيث نصت المادة  86منو (يقصد باإلرىاب فى تطبيق أحكام ىذا
القانون كل استخدام لمقوة أو العنف أو التيديد أو الترويع يمجأ إليو الجانى تنفيذا

لمشروع إجرامى فردى أو جماعى بيدف اإلخالل بالنظام العام أو تعريض سالمة

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

باإلتصاالت أو المواصالت أو األموال أو المبانى أو باألمالك العامة أو الخاصة أو
احتالليا أو اإلستيالء عمييا أو منع أو عرقمة ممارسة السمطات العامة أو دور العبادة
أو معاىد العمم ألعماليا أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين والموائح)28(.

كما صدر قانون مكافحة اإلرىاب رقم  94لسنة  ،1075وثمة بعض

التعديالت والمواد التى اضيفت لمقانون والق اررات واستصدار الق اررات التى تقضى

بانضمام مصر إلى االتفاقية العربية لمكافحة وغسل األموال وتمويل اإلرىاب

واالتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعمومات.

*))

ثانيا :التوزيع الجغرافى لل راا عالميًّا:
ً
ولكى يتم دراسة ظاارة اإلراا

لمدول وفقًا لمؤشر اإل راا :

فال بد من توضيح التوزيع الجغرافى لل راا عالميًّا

 -2مؤشر اإلراا الدولى:
(*) صدور قرار رئيس جميورية مصر العربية رقم  70لسنة  1074بشأن الموافقة عمى انضمام جميورية
مصر العربية إلى اإلتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرىاب الموقعة في القاىرة بتاريخ

 ، 1070/71/17وصدور قرار رئيس جميورية مصر العربية رقم  176لسنة  1074بشأن الموافقة
عمى انضمام جميورية مصر العربية إلى اإلتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعمومات ،الموقعة في

القاىرة بتاريخ  ، 1070/71/17وتم أحدث تعديل بالقانون رقم  75لسنة  1010بتاريخ  9مارس

. ) 27 (.1010

*
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تتصف ظاىرة اإلرىاب بكونيا ظاىرة عالمية ويتم قياسيا وفقا لمؤشر اإلرىاب

العالمى والذى عادة يعطى درجة ومؤشر من عشر درجات وكمما اقترب الرقم من
نظر إلنتشار
تأثر باإلرىاب والعكس و ًا
الدرجة  70كمما كانت الدولة من الدول األكثر ًا
ظاىرة اإلرىاب بصورة كبيرة بدأت بعض المنظمات الدولية ومنيا األمم المتحدة فى

رصد الظاىرة وبدأت تضع بعض المعايير يتم من خالليا قياس مؤشر اإلرىاب

العالمى،ويوضح الجدول التالى مؤشر اإلرىاب فى الدول وفقًا لمتوزيع الجغرافى
ويتضح منو ما يمى:
جدول ((2

التوزيع الجغرافى لمدول التى تعانى من اإلراا وفقا لمؤشر اإلراا (.أ)
الترتي

الدولة

المؤشر

الترتي

2

أفغانستان

79870

88

أندونيسيا

0

العراق

79870

87

فرنسا

89828

8

نيجيريا

79828

87

روسيا

89880

8

سوريا

89887

82

اسرائيل

89800

8

الصومال

89888

82

جنو أفريقيا

89887

8

اليمن

89872

80

نيوزيمندة

89888

8

باكستان

89882

88

المكسيك

89828

7

الهند

89888

88

اليونان

89270

89287

88

طاجيكستان

89272

22

الفمبين

89277

88

إيران

89288

22

مالى

89287

88

تشيمى

89282

20

بوركينا فاسو

89888

87

المانيا

89788

28

الكاميرون

89808

87

تونس

89787

28

مصر

89827

82

رواندا

89888

28

موزمبيق

89822

82

لبنان

89882

28

ليبيا

89082

80

فنزويال

89887

7
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جمهورية
الكنغو
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28
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89082

88

الصين

89878

27

تركيا

89222

88

أنجوال

89807

27

كولومبيا

89222

88

أوغندة

89087

02

سيريالنكا

89288

88

كندا

89282

02

تايمند

89878

88

األردن

89287

00

جنو السودان

89808

87

تنزانيا

89220

08

كينيا

89888

87

بمجيكا

89288

08

النيجر

89828

82

ايطاليا

89288

08

ميانمار

89888

82

السويد

09770

08

السودان

89822

80

ايرلندة

09788

08

نيبال

89882

88

أسبانيا

09722

07

إثيوبيا

89828

88

بوليفيا

0878

الوسطى

الواليات
89082

88

الجزائر

09878

07

89282

88

اولندا

09877

89288

88

االكوادور

09828

89222

87

البرازيل

09888

88

بنجالديش

89727

87

زيمبابوى

09888

88

تشاد

89707

82

أورجواى

09828

88

بروندى

89820

82

البحرين

09820

88

أوكرانيا

89870

80

اايتى

09888

82
82
80

المتحدة

األمريكية
بريطانيا
المتحدة

فمسطين
المممكة العربية
السعودية
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( ) تابع جدول ((2
الترتي

الدولة

المؤشر

الترتي

88

نيكارجوا

09888

228

مونتيجرو

88

استراليا

09287

227

فيتنام

29802

88

بيرو

09282

227

غينيا

29822

88

ماليزيا

09272

222

السنغال

29872

88

ج الكنغو

09288

222

ج تشيز

29828

87

اندوراس

09208

220

أذربيجان

29078

87

اليابان

09228

228

سويسرزالند

29078

72

كوت دى يفوار

29788

228

بولندة

29087

72

الكويت

29878

228

جاميكا

29007

70

غانا

29888

228

ليتوانيا

29077

78

فنمندا

29802

228

سيراليون

29272

78

ماالوى

29888

227

ليبيريا

29280

78

دانمارك

29878

227

بمغاريا

29280

78

الجابون

29882

202

تريند وتوباجو

29280

78

نورواى

29078

202

زامبيا

29288

77

مدغشقر

29227

200

التفيا

29228

77

كوستاريكا

29288

208

قبرص

29228

72

االرجنتين

29208

208

مقدونيا

29228

72

استوريا

29228

208

أورجواى

29278

70

قرغيزيا

29278

208

أستونيا

29288

78

كازاخستان

29722

208

مولدافيا

29288

78

غينيا الجديدة

29872

207

صربيا

29288

78

البانيا

2.888

207

ليسوتو

29287

78

البوسنة والهرسك

29888

282

جيبوتى

29287

78

بنين

29888

282

سولفاكيا

29207

77

جواتيماال

29888

280

بنما

29227

77

كوريا الجنوبية

29888

288

قطر

29228

78

Forty-seventh year - Vol. 63May 2021

الدولة

المؤشر
29802

د .منى صبحى نور الدين

األبعاد الجغرافية للراا وسبل مكافحته فى القارة األفريقية «دراسة جغرافية»

222

جورجيا

29888

288

أوزبكستان

29222

222

تايوان

29828

288

بيالروسيا

29222

220

المغر

29888

288

يونان

29222

228

انجاريا

29882

288

بتسوانا

29222

228

أرمينيا

29882

287

كامبوديا

29222

228

جوانا

29888

287

كرواتيا

29222

228

الوس

29887

282

كوبا

29222

-

-

-

282

دومنيكان

29222

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

ترجع معظم الدول التى تحتل الصدارة فى مؤشر اإلرىاب إلى كونيا دول

نامية بعضيا يعانى من الحروب واالنقسامات الداخمية والثورات واحتالل القوى الكبرى
مثل أفغانستان والعراق ونيجيريا والصومال وسوريا أو دول تتميز بوجود نزاعات إثنية
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 تشاد ومالى وبوركينا فاسو والنيجر أو دول ذات مواقع ميمشة داخميًّا مثل الكنغو

وأفريقيا الوسطى أو دول شكميا الجغرافى مختمف ودول كبيرة المساحة ،أو دول بحرية
وغنية بمواقعيا االستراتيجية ومواردىا الطبيعية.

تتصدر الدول النامية مراكز متقدمة فى مؤشر اإلرىاب الدولى فنجد فى الثالثين
دولة األولى معظميم دول نامية مثل (أفغانستان والعراق ونيجيريا وسوريا والصومال

واليمن وباكستان ......إلخ)  ،وال يعنى ذلك عدم وجود دول متقدمة فى قائمة مؤشر

اإلرىاب بل جاءت تركيا كدولة أوروبية والواليات المتحدة األمريكية ،وىذا يؤكد عدم
اقتصار اإلرىاب عمى الدول النامية أو ارتباطو بالدول التى يزيد فييا معدل الفقر فقط،
كما نجد أن اإلرىاب قد يرتبط بدول تحتل مواقعيا أىمية استراتيجية مثل الصومال
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ونيجيريا ومصر وتركيا ،ويرتبط أيضا بالدول الغنية فى مواردىا الطبيعية مثل نيجيريا

والعراق والكنغو.

وتشارك أفريقيا بعدد  74دولة ضمن الثالثون األولى لإلرىاب وىى (نيجيريا

والصومال وجميورية الكنغو ومالى وبوركينا فاسو ومصر وموزمبيق وليبيا وأفريقيا
الوسطى وجنوب السودان وكينيا والنيجر والسودان واثيوبيا.
وتشارك آسيا بعدد عشر دول ضمن الثالثون األولى وىى (أفغانستان والعراق

وىى أولى الدول عالميا فى مؤشر اإلرىاب إلى جانب دول أخرى تتمثل فى سوريا
واليمن وباكستان واليند والفمبين وسيريالنكا وتايالند وميانمار) إلى جانب دول أخرى

فى مراكز أخرى ،وعمى مستوى الدول األوروبية نجد تركيا وبريطانيا فى المركزين
الثامن عشر والثالثون عمى الترتيب ،إلى جانب دول أخرى فى مراكز أخرى فى
أمريكا الشمالية نجد الواليات المتحدة األمريكية فى المركز التاسع والعشرون.

77
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- 0التوزيع الجغرافى لمهجمات اإلراابية وفقا لألقاليم الجغرافية لمعالم.
ويوضح الجدول التالى عدد التوزيع الجغرافى لعدد الهجمات اإلراابية والوفيات فى العالم وفقًا

لألقاليم الجغرافية عام .0227

جدول ((0
التوزيع الجغرافى لعدد الهجمات اإلراابية والوفيات فى العالم وفقًا ألقاليم العالم الجغرافية عام 0227
األقاليم

عدد الهجمات

النسبة %

عدد الوفيات

النسبة %

35,064

35,6

93,718

42,2

جنو آسيا

34,648

35,2

67,503

30,4

الصحراء الكبرى

10,973

11,2

45,102

20,3

آسيا  -الباسفيكى

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

164

0,2

212

0,1

98,328

100

221,966

100

الشرق األوسط وشمال
أفريقيا

أمريكا الوسطى
والكاريبى
اإلجمالى

اإلراابية

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

يتضح من الجدول ( )1والشكل ( )7السابقين المذان يوضحان عدد حاالت
اليجمات اإلرىابية والوفيات وفقا لمتوزيع الجغرافى لألقاليم الجغرافية عام  1079ما يمى:
بمغ عدد اليجمات اإلرىابية عمى مستوى العالم  983918عام  ،1079وتعد

منطقة الشوق األوسط وشمال أفريقيا ىى األولى عالميا حيث بمغت  953064بنسبة
 ،% 9536وتمييا منطقة حنوب آسيا بنسبة  ،% 9531وساىمت منطقة الصحراء

الكبرى بنسبة  ،% 7731ثم منطقة آسيا  -الباسفيكى بنسبة  ،% 839أى أن معظم
اليجمات اإلرىابية تحدث فى قارتي آسيا وأفريقيا ،بنسبة % 9039وتشارك شمال

أفريقيا والصحراء الكبرى بنسبة كبيرة ،وبالنظر إلى أعداد الوفيات فقد بمغ عددىم
 1173966حالة وفاة نتيجة العمميات اإلرىابية ويتضح زيادة أعداد الوفيات فى

األقاليم المذكورة وتكاد نسب الوفيات لمشرق األوسط وشمال إفريقيا والصحراء الكبرى

تزيد عن نسبة مساىمتيم فى اليجمات اإلرىابية حيث بمغت  ،% 4131و% 1039

عمى التوالى ويدل ذلك عمى عظم اليجمات اإلرىابية واستيدافيا كثير من المدنيين فى

تمك األقاليم.
222
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- 8المؤشر اإلقتصادى لل راا :
متغير ومن ذلك (الجيش والقتل
ًا
يشمل التأثير اإلقتصادى لمعنف ثمانى عشر
والسجن واإلرىاب ويعد التأثير اإلقتصادى لإلرىاب أقل من أشكال العنف األخرى
ويكاد يمثل نسبة ال تتعدى ( % )7من التأثير االقتصادى لمعنف فى عام

،1079ويعنى المؤشر االقتصادى لإلرىاب حصة التأثير االقتصادى اإلجمالى
لإلرىاب ويعتمد قياسو عمى بعض المؤشرات والمعايير ومنيا عدد الوفيات والخسائر
فى الناتج المحمى اإلجمالى وعدد الجرحى وتقدير خسائر الممتمكات.

ولقد تزايد المؤشر اإلقتصادى العالمى لإلرىاب بعد ضرب مركز التجارة
العالمى فى الواليات المتحدة األمريكية عام  ،1007وتوجد أقصى زيادة فى المؤشر

االقتصادى لإلرىاب أى تضاعفت الخسائر اإلقتصادية لإلرىاب بشكل كبير مع
 1071أى مع ثورات الربيع العربى فى المنطقة العربية والتى امتدت بداية من 1077
وما زالت ىناك كثير من الدول تعانى من اإلرىاب فى المنطقة العربية مثل سوريا

فضال عن وجود بعض الدول اإلفريقية األخرى التى شيدت نمو
والعراق واليمن وليبيا
ً

لإلرىاب فى تمك الفترة وتكوين الجماعات اإلرىابية مثل جماعة بوكو حرام فى
نيجيريا ،وجماعة شباب المجاىدين فى الصومال.

وسجل عام  1074أكبر زيادة فى الخسائر الناجمة عن اإلرىاب بسبب

ارتفاع قيمة الخسائر الناتجة عن الوفيات إلى  8939مميار دوالر ،وخسائر الناتج

المحمى إلى  1835مميار دوالر،بينما بدأت تنخفض الخسائر تدريجيًّا بشكل واضح بعد
عام .1074
ويوضح الجدول التالى تطور المؤشر اإلقتصادى لإلرىاب عمى مستوى العالم
فى الفترة من .1079- 1074
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جدول ( )8تطور المؤشر اإلقتصادى لل راا حس تصنيف المؤشرات عمى مستوى العالم
فى الفترة من  0227- 0228بالمميار دوالر.

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

الجرحى

1,3

1,3

15

0,6

0,3

0,3

تدمير

2,1

1,1

16

0,9

0,7

0,7

115,6

99,6

97,9

55,8

35,1

26,4

المحمى

الممتمكات
اإلجمالى

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

شكل ( )0تطور المؤشر االقتصادى لل راا عمى مستوى العالم
فى الفترة من عام  0228حتى عام .0227

يتضح من الجدول والشكل السابقين ما يمى:
220
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إنخفاض قيمة الخسائر اإلقتصادية لإلرىاب عمى مستوى العالم فى الفترة من

 1074وحتى  1079حيث انخفضت من  77536مميار دوالر إلى  1634مميار دوالر
وقد انخفضت قيمة الخسائر الناتجة عن الوفيات من  8939مميار دوالر إلى 7631

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

دوالر بنسبة %1535من إجمالى قيمة خسائر اإلرىاب عمى مستوى العالم .

وتختمف قيمة الخسائر الناتجة عن اإلرىاب عمى مستوى األقاليم الجغرافية عمى
مستوى العالم فيناك بعض األقاليم والتى تعد بمثابة بؤر جغرافية يتركز فييا اإلرىاب.
وفيما يمى توضيح المؤشر اإلقتصادى لإلرىاب فى عام  1079وفقًا لمتوزيع
الجغرافى عمى أقاليم العالم.
جدول ((8
التوزيع الجغرافى لممؤشر االقتصادى لل راا فى عام  0227وفقًا ألقاليم العالم الجغرافية
اإلقميم

النسبة %

المؤشر االقتصادى لل راا
(مميون دوالر)

الصحراء الكبرى

12,459,19

47,1

جنو آسيا

5,649,11

21,4

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

4,736,38

17,9

آسيا  -الباسفيكى

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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شكل ( )8المؤشر االقتصادى لل راا وفقا لألقاليم الجغرافية عام .0227

شكل ( )8المؤشر االقتصادى لل راابوالنسبة المئوية فى عام .0227

يتضح من الجدول ( )8والشكمين السابقين ما يمى:
بمغت قيمة الخسائر اإلقتصادية الناتجة عن اإلرىاب فى العالم  1634مميار

دوالر وتركزت معظم الخسائر فى الصحراء الكبرى حيث بمغت قيمة الخسائر 7134
مميار دوالر بما يساىم ويقترب من النصف عمى مستوى العالم بنسبة  ،% 4737وىى

جدا تمييا جنوب آسيا بنسبة  ،% 1734ثم الشرق األوسط وشمال إفريقيا
نسبة كبيرة ً
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بنسبة  % 7739أى أن تمك األقاليم الثالثة تساىم بنسبة  % 8634من إجمالى

خسائر اإلرىاب عمى مستوى العالم ،وتعانى تمك األقاليم من عدم المحاق بركب
التنمية بسبب تمك الخسائر المستمرة.
ولقد وضح المؤشر العالمي أن نسبة %49من الخسائر اإلقتصادية لإلرىاب
فى  1079تحممتيا أفريقيا ،ووضح ارتفاع نصيبيا من التداعيات اإلقتصادية العالمية

لإلرىاب من نسبة  %9.7عام  1007إلى نسبة  %49.1في عام  1079وجاء ذلك
في نسخة تقرير عام  1010لممؤشر العالمي لإلرىاب الصادر عن معيد اإلقتصاد
والسالم ،ومقره مدينة سيدني األسترالية ،بالتعاون مع مركز مكافحة اإلرىاب والتطرف

بجامعة "ميريالند" األمريكية.

وأشار التقرير إلى أن نيجيريا وليبيا والصومال ومالي كانت من الدول األكثر

تأثر بتداعيات اإلرىاب في القارة وتحممت وحدىا نسبة  %86.8من الخسائر
ًا
االقتصادية لإلرىاب عمى القارة مقابل  %8.9لباقي دول أفريقيا .ولفت إلى أن نيجيريا
وحدىا تكبدت خسائر بمغت  741مميار دوالر أمريكي خالل الفترة من عام1007

حتى عام  ،1079تمييا ليبيا بخسائر بمغت حوالي  4.9مميار دوالر أمريكي ثم
أخير مالي بخسائر بمغت نحو
الصومال بخسائر قدرت بنحو  7.76مميار دوالر و ًا
 7.79مميار دوالر.
وكشف التقرير عن تضاعف التداعيات اإلقتصادية لإلرىاب عمى قارة أفريقيا
موضحا أن قارة أفريقيا ،خالل الفترة من عام
بمقدار  75ضعفًا منذ عام ،1007
ً
 1007إلى عام  ،1079تكبدت خسائر بسبب اإلرىاب بمغت  777.7مميار دوالر
جدا إذا ما
أمريكي ،وأشار التقرير إلى أن "ىذه التقديرات لمخسائر ستكون أعمى بكثير ً
جرى احتساب خسائر إستثمارات التجارة والسياحة والنشاط االقتصادي غير الرسمي
والنفقات األمنية اإلضافية ومكافحة اإلرىاب والالجئين والميجرين داخميًّا. )27( .
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المبحث الثانى

العوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية المؤثرة فى اإل راا
فى القارة األفريقية

تيتم الجغرافيا السياسية باألبعاد الجغرافية لقوة الدولة واليي ارريكية من العالمية

إلى المحمية ،وتعد مفتاحيا العوامل الجغرافية مثل الموقع الجغرافى والمساحة ،وتيتم
بالحدود والتغيرات االجتماعية واإلقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية وتدرس

األ يدلوجيات الالزمة بالنسبة لتجمع الناس داخل منطقة حدودية يجمعيم تاريخ مشترك
وخمفية ثقافية.

((10

أوًال  -الموقع الجغرافى والحدود السياسية:
جنوبا
بالنسبة لمموقع الفمكى تمتد القارة األفريقية بين دائرتي عرض 9435
ً

شماال أى تضم أكثر من  70درجة عرضية ،كما تمتد بين خطي طول
حتى 9735
ً

 77غرًبا حتى  57شرقا،ويمر خط اإلستواء بمنتصفيا وتضم القارة بعض األقاليم
كبير فى زيادة
دور ًا
المناخية وأىميا المناخ اإلستوائى والمناخ الصحراوى والمذان لعبا ًا

اإلرىاب وخاصة فى المناطق التى تمتد فييا الصحراء الكبرى عبر المناطق الحدودية
بين الدول األمر الذى مثل عائقًا من مد يد العمران والتنمية وبالتالى فيى مناطق تكاد
تكون خالية من السكان وتشكل خطورة فى عمميات التيريب ،كما تعانى مناطق شرق
إفريقيا من الجفاف بشكل كبير.
كبير حيث تقع القارة األفريقية فى
دور ًا
أما الموقع بالنسبة لميابس والماء فقد لعب ًا
أيضا
قمب العالم وتتصل بقارة آسيا عن طريق شبو جزيرة سيناء فى الشمال ،كما تتصل ً
بالقارة األسيوية عبر مضيق باب المندب عمى المدخل الجنوبى لمبحر األحمر ،وتتصل

بأوروبا بحريًّا عبر البحر المتوسط وعبر مضيق جبل طارق والذى يفصل بين دولتي
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نظر ألنيا تطل عمى سواحل
أسبانيا والمغرب ،وتعد بذلك أقرب المناطق لمقارة األوروبية ًا
بحرية طويمة عمى البحر المتوسط واألحمر والمحيط اليندى والمحيط األطمسى.
وتطل القارة األفريقية بسواحل عمى جبيات بحرية متعددة (البحر المتوسط

والبحر األحمر ،وقناة السويس والمحيط األطمسى وخميج غينيا والمحيط اليندى
ومضيق موزمبيق وخميج عدن ،كما تسيطر القارة األفريقية عمى بعض المضايق

والمواقع البحرية االستراتيجية اليامة التى تتحكم فى حركة التجارة الدولية (مضيق

جبل طارق ومضيق باب المندب وقناة السويس) .

وتختمف أطوال السواحل من دولة ألخرى فيناك دول جزرية ومنيا ما ىو

صغير المساحة مثل سيشيل وموريشيوس وجزر القمر شرقي أفريقيا فى المحيط
أيضا فى نفس االتجاه ،وعمى
اليندى ومنيا ما ىو كبير المساحة مثل مدغشقر ً
الساحل الغربى توجد دولة برنسيب وتاومى والرأس األخضر ولما كانت تمك الدول
بعيدة عن جيوب اإلرىاب فى الداخل األفريقى لكنيا قد تتعرض سواحميا البحرية
ومناطقيا لخطر القرصنة البحرية ،وىناك دول متعددة الوجيات البحرية مثل مصر
وجنوب أفريقيا والمغرب حيث تطل عمى أكثر منوجية بحرية وىناك دول أحادية

االتجاه البحرى وىى باقى الدول الساحمية فى أفريقيا.
وتضم القارة األفريقية عدد  54دولة منيا  98دولة بحرية وعدد  76دولة

حبيسة،وقد كفمت إتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار عام  7981حق الدول الحبيسة
فى تمرير تجارتيا الخارجية عبر دول الجوار وصوًال إلى الموانئ البحرية بإعتبارىا

أيضا من مخاطر اإلرىاب
منافذ لحركة التجارة الخارجية ،وقد تعانى بعض تمك الدول ً
وىى أقل وطأة من الدول الحبيسة التى تعانى من عدم القدرة عمى تأمين حدودىا فى

معبر لكثير من
ظل زيادة أعداد دول الجوار وزيادة أطوال الحدود البرية والتى تعد ًا
التحركات اإلرىابية وعمميات التيريب وعمميات االستقطاب فى المناطق الميمشة
سياسيًّا واقتصاديًّا فى ظل عدم الرقابة وعدم تأمين الحدود عمى المنافذ البرية ،ىذا
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فضال عن امتداد بعض الظاىرات الطبيعية التى تعوق تأمين المناطق الحدودية
ً
وتساعد فى أن تكون بيئة حاضنة لإلرىاب.

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

مؤشر اإلراا

تصنيف الموقع

نيجيريا
الصومال
جمهورية الكنغو
مالى
بوركينا فاسو
الكاميرون
مصر
موزمبيق
ليبيا
ج أفريقيا الوسطى
جنو السودان
كينيا
النيجر
السودان
إثيوبيا
تشاد
بوروندى
جنو أفريقيا
تونس

79828
89888
89287
89287
89888
89808
89827
89822
89082
89082
89808
89888
89828
89822
89828
89707
89820
89887
89787

بحرى
بحرى
بحرى
داخمى
داخمى
بحرى
بحرى
بحرى
بحرى
داخمى
داخمى
بحرى
داخمى
بحرى
داخمى
داخمى
داخمى
بحرى
بحرى

أوغندة
تنزانيا

89087
89220

داخمى
بحرى

رواندا
أنجوال

الجزائر
زيمبابوى

الكنغو
كوت دى يفوار
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89888
89807

09878
09888
09288
29788
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داخمى
بحرى

بحرى
داخمى
بحرى
بحرى

عدد دول الجوارذات الحدود
البرية المشتركة
8
3
7
8
6
6
3
5
6
5
8
5
7
6
6
6
3
6
2
4
3
5
8
6
4
4
5
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غانا
ماالوى
الجابون
مدغشقر
غينيا
بنين
المغر
غينيا بيساو
السنغال
سيراليون
ليبيريا
زامبيا
ليسوتو
جيبوتى
بتسوانا
رأس الكا
جزر القمر

29888
29888
29882
29227
29872
29888
29888
29822
29872
29272
29280
29288
29287
29287
29222
-

بحرى
داخمى
بحرى
بحرى
بحرى
بحرى
بحرى
بحرى
بحرى
بحرى
بحرى
داخمى
داخمى
بحرى
داخمى
بحرى
بحرى

3
5
3
6
4
2
2
3
2
3
6
1
3
3
-

-

داخمى
بحرى

-

-

-

غينيا االستوائية
اريتريا
غامبيا
موريتانيا
موريشيوس
نامبيا
سيشيل
توجو

-

اسواتينى سوازيالند
إجمالى إفريقيا

-

بوروندى
ساوتومى وبرنسي

اإلجمالى العالمي

د .منى صبحى نور الدين

-

بحرى
بحرى
بحرى
بحرى
بحرى
بحرى
بحرى
بحرى

داخمى
-

-

-

المصدر :خريطة إفريقيا.

Source: Global Terrorism Index, 2020 , Measuring the Impact of Terrorism ,
Institute for Economic Peace.
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وتعد القارة األفريقية أحد قارات العالم القديم التى تعرضت لكافة أشكال

االحتالل المختمفة التى أثرت عمى البشر والحجر فقد عانت القارة األفريقية من تجارة
سببا فى تطور التجارة البحرية الدولية فى بعض الفترات
الرقيق والتى كانت ً
التاريخية ،كما أثر االستعمار فى تقسيم الدول األفريقية عمى الساحل الغربى ألفريقيا
لدول متوحدة االتجاه تطل عمى خميج غينيا من جية الشمال وىى (غينيا اإلستوائية،

الكاميرون ،نيجيريا ،وبنين ،توجو ،غانا ،كوت دى فوار ،ليبريا ،سيراليون،غينيا

مصدر لممواد الخام التى تم إستنزاف الكثير
ًا
وعينيا بيساو،غامبيا) ،كما كانت القارة
سببا فى
أيضا ً
منيا بفضل االحتالل والتوسعات اإلمبريالية لمدول األوروبية وكانت ً
تطور حركة التجارة الدولية ،كما أن المشكالت العسكرية والسياسية واإلقتصادية فى

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

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

واألنيار مثل بحيرة تشاد أما الظاىرات البشرية فالحدود اإلثنولوجية والساللية والمغوية
والدينية ال وجود ليا فى صورة خطوط فاصمة إال فى أضيق الحدود وتكون بمعاونة

عوازل جغرافية مانعة والتجانس اإلثنولوجى النسبى ال يظل ثابت الوجود بل يتغير
تدريجًّيا وزمانيًّا نتيجة تفاعالت داخمية وخارجية.

ووضح محمد رياض فى دراستو التطبيقية عمى الشرق األوسط مناطق

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

دولتين وليست مناطق الصدام وحدودىا ىى التى تظير فى كتابات ىاوسيوفر وغيره
بل مصطمحات أخرى متعددة مثل مجاالت الدفع araeume zerrungونطاقات

الخطر gefahrenzonenومناطق اإلىتزاز  schuetter zonenوخطوط القوى

kraflimeiemواألخيرة توضح القوى المتصارعة فى إقميم من أقاليم الصراع أو

الخطر ،ويرى البعض أن القوى البحرية فى الجيوبوليتيكا ليا أفضمية تمكنيم من

السيطرة العالمية عمى المواقع.

والواجية البحرية تزيد من إستثمار إقتصاديات الدولة والواجية البحرية ال

تقاس أىميتيابطوليا بل بقيمتيا متعددة األطراف،وتبمغ قيمة الواجيات البحرية أقصاىا
حينما تصبح ميمة لعدد من الدول المجاورةوحجم الدولة وشكميا مثل نيجيريا وقوتيا
بالنسبة لدول الساحل الغربى أو تنزانيا وكينيا بالنسبة لدول الساحل الشرقى وكمما

أيضا تتطمب خطوط إتصاالت
كانت الدولة كبيرة فمن الصعب احتالليا ولكنيا
ً
وشبكات طرق كثيرة ،أما بالنسبة لشكل الدولة فيو يؤثر عمى استراتيجيتيا العسكرية

سواء لممحافظة عمى اإلدارة القومية أو الدفاع العسكرى.

()02

ونجد دول تدخل فى حدود دول أخرى كما ىو الحال فى ليسوتو واسواتينى

(سوازيالند سابقًا) وتمك الدولتان داخل دولة جنوب إفريقيا،ومعظم دول الجنوب مرتبطة

باإلستعمار األوروبى الذى أدى إلى تفتت القارة فى نياية القرن الثامن عشر ،ووضح
مارتن مثمث التجارة الذى يخرج من الضمع األول من أوروبا إلى أفريقيا إلى أك ار فى
غانا وفرينادين وبنجويال ثم يخرج ضمع آخر إلى أمريكا الوسطى والشمالية إلى كوبا

وجاميكا ثم يخرج الضمع الرابع من امريكا الشمالية إلى لندن فى انجمت ار.

((11

األامية الجغرافية لبعض المواقع.
تتركز أكثر المواقع عرضة لإلرىاب فى منطقتي الساحل الشرقى والساحل

معبر ىاما عبر باب
الغربى لمقارة اإلفريقية ،ففى األولى نجد األىمية تتزايد لكونيا ًا
المندب نحو البحر األحمر وقناة السويس والبحر المتوسط ،ووجود نشاط لمقراصنة
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وشركات التأمين ،والثانية تعد من أغنى المناطق بالثروات وتجاورىا مجموعة دول

الساحل األكثر عرضة لإلرىاب فى أفريقيا .وفيما يمى نوضح أىم المناطق ذات
المواقع الجغرافية المتميزة والتى تعانى من اإلرىاب بشكل كبير عمى مستوى القارة

األفريقية وىى كالتالى.

 -منطقة شرق إفريقيا (القرن األفريقى)  :يشير مصطمح "شرق أفريقيا" إلى

المساحة الجغرافية التي تضم الدول السبع األعضاء في الييئة الحكومية الدولية

المعنيـة بالتنميـة؛ وىـي :جيبـوتي ،وأريتريـا ،وأثيوبيـا ،وكينيـا والصومال ،والسودان،

نظر لما ليا مـن تفـاعالت تاريخية وسياسية
وأوغندا ،كما أنيا تشمل أيضا تنزانيا ًا
قديمة مع كل من كينيا وأوغندا ضمن إطار جماعة شرق أفريقيا،وتوجد مجموعة

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

الطائفى وانتشار األسمحة ،وبحسب منظمة الحفظ الدولية فإن منطقة شرق إفريقيا
تدىور فى العالم ومن المؤكد أن تمك البيئة تؤدى إلى أن يصبح انعدام
ًا
تعد األكثر
األمن الغذائى ظاىرة متوطنة ،وقد أدى ذلك إلى التدىور اإلقتصادى والبيئى
وتزايد الشعور بالتيميش فى البمدان ذات األغمبية المسيحية وظيور بعض

األحزاب اإلسالمية.

()08

 منطقة الساحل اإلفريقى وخميج غينيا :وترجع األىمية الجيوسياسية لمنطقةالساحل األفريقى فى فكر التنظيمات اإلرىابية لعديد من األسباب منيا صعوبات
وتحديات منطقة الساحل األفريقى والتى تضم مجموعة من الدول وىى بوركينا
فاسو ومالى وموريتانيا والنيجر وتشاد وىى الدول التى تنطوى تحت لواء

المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل جى  5ويبمغ عدد سكانيا  700مميون نسمة
معظميم من المسممين ويواجو اإلقميم تنامى اإلرىاب والجريمة المنظمة وتحركات

عدد من القوى الدولية واإلقميمية.

وكذلك سيولة حركة األفراد واألوضاع اإلقتصادية المتردية :وعدم وجود قيود عمى
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الحركة وسيولة الحصول عمى تأشيرة دخول العديد من الدول األفريقية عبر

الحدود البرية ،وكذلك حركة الشركات متعددة الجنسيات وحركة رؤوس
األموال،وتعد منطقة غينيا من أغنى المناطق حيث يزخر خميج غينيا ودول

تنافسا دولًّيا
الساحل بالعديد من الثروات والبترول وبعض المعادن اليامة وتشيد
ً
لما ليا من خصوصية جغرافية وسياسية وأمنية واقتصادية وىى مصدر المياجرين
لمبحر المتوسط ومعبر الجريمة المنظمة وليا تأثيرىا عمى عدد من الدول الحميفة
لمقوى الغربية باإلضافة إلى نشاط الشركات متعددة الجنسيات فييا وىى تحتل

أولوية فى فكر ونشاط التنظيمات اإلرىابية

()14

،كما يزيد عدد المقاتمين فى تمك

المناطق ففى بوركينا فاسو  917ألف مقاتل وفى مالى  140ألف منيم  54ألف

سيدات ،بينما بمغ عدد المقاتمين فى النيجر  489ألف.

((15

ثانيا  -المساحة وشكل الدول.
ً
تيتم الجغرافيا السياسية بالدولة من العالمية إلى المحمية وتيتم بمشاكل

خصوصا فى قيادة الدول.
المساحة ومفيوم المكان والمفاىيم الجغرافية التى تؤثر
ً

((16

وتبمغ مساحة القارة األفريقية ( 90.9مميون كيمو متر مربع)  ،وىناك دول

جداداخل دولودول
كبيرة المساحة ودول صغيرة المساحة ودول جزرية ودول صغيرة ً
ذات جيوب أرضية داخل دول أخرى ،وىناك عالقة بين اإلرىاب ومساحة الدولة،

وسياسيا وعسكرًيا
اقتصاديا
فكمما زادت مساحة الدولة أعطاىا ذلك ميزة جغرافية قوية
ً
ً
ولكن تكون أقوى فى حالة وجود حدود طبيعية تفصميا عن جيرانيا مع كبر المساحة،
تعقيدا
أمافى حالة كبر مساحة الدولة مع زيادة حدودىا البرية مع دول أخرى زاد األمر
ً

نظر ألن مساحتيا الكبيرة تتطمب تأمين كافة أطرافيا،وترتبط القوة االقتصادية
ًا
والسياسية والعسكرية بالدول الكبيرة المساحة عمى العكس من الدول القزمية الصغيرة
وىناك دول كبيرة فى القارة اإلفريقية مثل الجزائر والسودان وىناك دول متوسطة ودول

صغيرة مثل جيبوتى ورواندا وبوروندى وليسوتو واسواتينى.
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ويعد الشكل أحد المكونات المورفولوجية لمدولة التى تؤثر عمى تأديتيا

لوظيفتيا وعمى سموكيا السياسى وكمما كانت الدولة مندمجة كمما كان ذلك أفضل من
الناحية السياسية ليا ويعتبر الشكل الدائرى أو القريب منو الشكل المثالى لمدولة ويعد
شكل الدولة مثاليا كما لو كانت كل أطرافيا عمى بعد متساوى مركزىا اليندسى عمى

فكثير ما
ًا
شرط أن تكون عاصمة الدولة فى وسطيا ،أما بالنسبة لمشكل المستطيل
يؤدى إلى التباين الحضارى والذى يشجع عمى االختالف السياسى وأحيانا شدة

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

موقف قوى جدا بالنسبة لمدولة المكتنفة مثل ليسوتو فى جنوب أفريقيا ،وىناك دول
ذات بروز فى شكميا أو األحدور وىى جزء من دولة ممتد فى دولة أخرى فى منطقة
جبمية وتواجو ىذه الدول صعوبات داخمية نظ ار ألن إمام أن يكون ىذا الجزء الصغير

الممتد من أىمأجزائيا كما ىو الحال فى الكنغو الذى يتكون من كتمة ضخمة
ومندمجة فيما عدا الجء الغربى عبارة عن دىميز يصميا بالمحيط.

((17

وىناك دول منتظمة الشكل تميل إلى الشكل المربع مثل مصر وليبيا ودول
تأخذ شكل المستطيل ودول غير منتظمة الشكل حيث يوجد إمتداد ليا فى بعض
الدول األخرى مما قد يفقدىا السيطرة عمى تمك الجيوب التى عادة ما تكون أقرب

لمدول األخرى عن الدولة األم،وفى الساحل الغربى نجد بعض الدول تتخذ شكل
المستطيل مثل بنين وتوجو وساحل العاج وىى مقسمة بفضل اإلستعمار ،وىناك دول
تأخذ الشكل المستطيل مع زيادة أطوال السواحل مثل الصومال والمغرب وموزمبيق

كثير ما نجد عالقات مرتبطة بين مؤشر اإلرىاب وشكل ومساحة الدولة
وموريتانيا و ًا
فاإلرىاب يرتبط أكثر بالدول كبيرة المساحة وخاصة الدول التى تمتد بحدود برية مع
دول أخرى سواء كانت دولة حبيسة أو دولة بحرية ففى األولى نجد دول مثل تشاد
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جدول ( )8مساحة الدول اإلفريقية ومؤشر اإلراا

الدولة
نيجيريا
الصومال
جمهورية الكنغو
مالى
بوركينا فاسو
الكاميرون
مصر
موزمبيق
ليبيا
ج أفريقيا الوسطى
جنو السودان
كينيا
النيجر
السودان
إثيوبيا
تشاد
بوروندى
جنو أفريقيا
تونس
رواندا
أنجوال
أوغندة
تنزانيا
الجزائر
زيمبابوى
الكنغو
كوت دى يفوار
غانا
ماالوى

مؤشر اإلراا
79828
89888
89287
89287
89888
89808
89827
89822
89082
89082
89808
89888
89828
89822
89828
89707
89820
89887
89787
89888
89807
89087
89220
09878
09888
09288
29788
29888
29888
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المساحة
708
637
2,344
29082
274
475
1,001
801
1,759
622
644
580
1,267
1,861
1,104
1,284
27
1,221
163
26
1,246
236
1,945
2,381
390
342
322
238
118
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الجابون
مدغشقر
غينيا
بنين
المغر
غينيا بيساو
السنغال
سيراليون
ليبيريا
زامبيا
ليسوتو
جيبوتى
بتسوانا
الرأس االخضر
جزر القمر
غينيا االستوائية
اريتريا
غامبيا
موريتانيا
موريشيوس
نامبيا
سيشيل
توجو
بوروندى
ساوتومى وبرنسي
اسواتينى سوازيالند
إجمالى إفريقيا

29882
29227
29872
29888
29888
29822
29872
29272
29280
29288
29287
29287
29222
-
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267
587
245
112
710
36
196
71
111
825
30
23
581
4
2
28
117
10
1,030
2
825
0,4
56
27
1
17
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

الساحل الخمس التى تعانى من اإلرىاب ،وىناك دول مثل نيجيريا رغم كونيا دولة بحرية
لكنيا ترتبط بحدودىا من الداخل مع دول تعد بؤرة رئيسية لإلرىاب ،وكذلك الحال بالنسبة

أيضا عدد اليجمات اإلرىابية.
لدولة الكنغو والمترامية األطراف والتى تتزايد فييا ً
ثالثًا  -البيئة الطبيعية والتغيرات المناخية:

تعد البيئة الطبيعية لقارة إفريقيا بما تضم من دراسة لمظاىر السطحوالتى

كانت ليا أثرىا السمبى فى بعض النطاقات مثل مناطق الغابات وكذلك امتداد

الصحراء الكبرى بمسافات شاسعة عبر المناطق الحدوية بين الدول،وتعد التغيرات
المناخية أحد العوامل المتسببة فى زيادة التطرف والتى تعكس التغيرات اإلقميمية مثل
االرتفاع المستمر فى درجة الح اررة والعالقة بين التغيرات المناخية واإلرىاب يجب

تقييميا حالًّيا من خالل توضيح االستراتيجيات والفرص حيث تمثل الضغوط البيئية

أحد العوامل المتحكمة وكذلك يجب تقييم خسائر التغيرات البيئية.

((18

ومن أىم المناطق منطقة بحيرة تشاد حيث تعد البيئة الطبيعية من العوامل المسببة فى
جذب اإلرىاب ونقطة جذب متعددة األوجو بالنسبة لبوكو حرام حيث تقع فى الجزء
األوسط من دول الساحل األفريقى وتنتشر بيا أنشطةالزراعة والرعى وصيد األسماك
كما تمثل ممتقى لممياجرين من جميع أنحاء منطقة الساحل فى أفريقيا مما يثير
توترات بسبب الصراع عمى الموارد واستغمت بوكو حرام تمك المنطقة مع استغالل
الروابط الثقافية والعرقية والدينية فى استقطاب المواطنين بيدف تكوين قاعدة بشرية

لتجنيدىم لصالحيا مع استغالل التراخى األمنى فى عمميات التيريب.
وكذلك وفقًا لتقارير المنظمة الدولية لميجرة فإن الفيضانات فى تشاد أدت إلى
تشريد ما يقرب من  77500شخص حتى نوفمبر عام  1010حيث تسببت
الفيضانات فى إرتفاع المياه وفيضان نير شارى الذى يتدفق عبر تشاد وجميورية
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إفريقيا الوسطى إلى بحيرة تشاد،كما تعانى المنطقة من مشكالت أخرى مثل التصحر

والجفاف الذى كان ليما أثر واضح عمى األراضى وتحويل ما يقرب من نسبة % 50

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

يواجو سكان المنطقة تحديات التصحر والعنف المسمح ،ومما زاد من التأثير أزمة
كورونا حيث انخفض معدل النمو االقتصادى إلى نسبة  % 934عام 1010فى

نيجيريا لسوء األحوال اإلقتصادية.

كما تعانى أفريقيا من التغيرات المناخية والتصحر والجفاف فى مناطق

األنيار والصحراء الكبرى مما يجعميا أكثر عرضة لحركة النازحين والالجئين عبر
حدود القارة وتزايد معدالت الفقر ،وتعد العالقة وثيقة بين اإلرىاب والجريمة المنظمة
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.

وتتداخل جماعات إرىابية متعددة فى المنطقة حيث تنتشر جماعة نصرة

اإلسالم والمسممين التابعة لتنظيم القاعدة فى الساحل اإلفريقى باإلضافة إلى وجود

والية غرب أفريقيا التابعة لتنظيم داعش.

((19

وتعانى منطقة الساحل األفريقى من مواسم الجفاف المتكررة والتصحر وغيرىا
من آثار تغير المناخ مما ينعكس بدوره عمى األنشطة االقتصادية مما يساىم فى زيادة

النزوح والذى يعرف ب (النزوح المناخى) وكما يتوقع أن  4.8مميون شخص فى دول
مالى والنيجر وبوركينافاسو عرضة لخطر انعدام األمن الغذائى،وفى ظل جائحة

كورونا التى واكبت أكبر مواسم الجفاف التى حدثت منذ عقود أدى ذلك إلى المزيد من
حاالت النزوح عمى مستوى كبير وسيتضح ذلك أكثر فى عنصر اليجرة.

227

Forty-seventh year - Vol. 63May 2021

()90

األبعاد الجغرافية للراا وسبل مكافحته فى القارة األفريقية «دراسة جغرافية»

د .منى صبحى نور الدين

ابعا -السكان والهجرة.
رً
عمى الرغم من أن السكان يمثمون الثروة البشرية لمدول إال أنو تزايد تعداد

السكان فى بعض الدول قد يعيق التنمية فى حالة عدم زيادة موارد الثروة بإستمرار،
وكذلك مع وضع السكان وفقًا لمفئة العمرية ،ويتضح من الجدول ( )7والشكل ()5
أندولة نيجيريا ىى األولى فى اإلرىاب عمى مستوى القارة وىى أكبر الدول من حيث
تعداد السكان فى القارة األفريقية والتى تصل إلى ما يقارب  100مميون نسمة ،وكذلك

دولة الكنغو التى بمغ تعدادىا  843086مميون نسمة نجدىا فى الترتيب الثالث من

حيث مؤشر اإلرىاب ،ومصر التى تقارب  700مميون نسمة فى الترتيب السابع
لمؤشر اإلرىاب،وكينيا التى زاد تعدادىا عن  50مميون نسمة نجدىا فى المركز
الحادى عشر لإلرىاب ،وليست قاعدة عمى العموم أنو كمما ارتفع عدد السكان زاد

اإلرىاب ولكن إذا لم يصاحب الزيادة السكانية تطور فى التعميم وأوجو التنمية بصفو

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

الفقر والتغيرات المناخية لزيادة حاالت التشرد،وىناك عوامل أخرى مثل الحالة

اإلقتصادية لمسكان والفئة العمرية ،فنجد بعض الدول تعانى من الفقر ودول أخرى
تعانى من وجود أكبر فئة عمرية فى أقل من  75عام مما يؤثر عمى تجنيد األطفال

فى بعض الدول من قبل بعض الجماعات اإلرىابية.

وتعد اليجرة من الخصائص الديموجرافية اليامة والتى ترتبط فى كثير من
األحيان بحالة السكان واألوضاع السياسية واالقتصادية والكوارث الطبيعية والبشرية
وكثير ما تعانى الدول من مشكالت اليجرة
ًا
وحاالت المجوء والتشرد المترتبة عمى ذلك،
وكثير
ًا
كبير عمى الدول فى المناطق الحدودية،
طا ًا
وخطر الالجئين والمذين يمثالن ضغ ً
ما ينتج عن ذلك استقطاب الجماعات اإلرىابية فى تمك المناطق ليؤالء السكان.
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جدول ( )8التوزيع الجغرافى لمسكان فى أفريقيا وعالقته بمؤشر اإلراا عام 0228

الدول
نيجيريا
الصومال
جمهورية الكنغو
مالى
بوركينا فاسو
الكاميرون
مصر
موزمبيق
ليبيا
ج أفريقيا
الوسطى
جنو السودان
كينيا
النيجر
السودان
إثيوبيا
تشاد
بوروندى
جنو أفريقيا
تونس
رواندا
أنجوال
أوغندة
تنزانيا
الجزائر
زيمبابوى
الكنغو
كوت دى يفوار
غانا
ماالوى
الجابون
202

مؤشر اإلراا
79828
89888
89287
89287
89888
89808
89827
89822
89082
89082

عدد السكان
278788
15008
84068
27287
19751
25216
98424
29496
6679
4666

النسبة %
15.2
1.2
6.5
2.8
1.5
2
7.6
2.2
0.5
0.3

89808
89888
89828
89822
89828
89707
89820
89887
89787
89888
89807
89087
89220
09878
09888
09288
29788
29888
29888
29882

10967
51393
22443
41802
109224
15478
11175
57393
11565
12302
30810
42729
56313
42228
14439
5244
25069
29767
18143
2119

0.9
4
1.8
3.3
8.5
1.2
9
4.5
0.9
1
2.9
3.3
4.4
3.3
1.1
0.4
1.9
2.3
1.4
0.1
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مدغشقر
غينيا
بنين
المغر
غينيا بيساو
السنغال
سيراليون
ليبيريا
زامبيا
ليسوتو
جيبوتى
بتسوانا
رأس الكا
جزر القمر
غينيا االستوائية
اريتريا
غامبيا
موريتانيا
موريشيوس
نامبيا
سيشيل
توجو
بوروندى
ساوتومى
وبرنسي
اسواتينى
سوازيالند
إجمالى إفريقيا
اإلجمالى العالمي

د .منى صبحى نور الدين

29227
29872
29888
29888
29822
29872
29272
29280
29288
29287
29287
29222
-

26262
12414
11485
36029
1874
15854
7650
4819
17352
2108
959
2254
455
832
1309
3453
2280
4403
1267
2448
97
7889
11175
211

2
0.9
0.9
2.8
0.1
1.2
0.6
0.3
1.3
0.1
0.07
0.1
0.03
0.06
0.1
0.2
0.1
0.3
0.9
0.1
0.0
0.6
0.8
0.1

-

1136

0.8

-

1285279
7594696

100
-

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

وىناك دول تعانى من نسبة كبيرة من النزوح السكانى مثل الكونغو والصومال
200
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د .منى صبحى نور الدين

وأوغندة والسودان وجنوب السودان واثيوبيا ،ومعظم تمك الدول تعانى من اإلرىاب

بسبب وجود حركة الشباب المجاىدين فى الصومال وانطالق العمميات اإلرىابية وزيادة
خطر النزوح فييا ،وفى الجانبالغربى نجد الدول التى يتزايد فييا خطر النزوح مثل

الكاميرون ونيجيريا ،بينما نجد الدول األقل عرضة مثل مصر وليبيا وتشاد والنيجر
ومالى وبوركينا فاسو وساحل العاج ،بينما نجد دولخالية من الالجئين والنازحين ونجد
تمك الدول تتركز فى الدول الساحمية فى الغرب اإلفريقى عمى الساحل الغربى مثل

المغرب ودول خميج غينيا ومجموعة الدول فى جنوب القارة ما عدا دولة جنوب أفريقيا
كما يتضح من خريطة عوامل خطر النزوح السكانى ،ويوضح الشكل ( )6خريطة

عوامل خطر النزوح السكانى.

ولقد بمغت نسبة عدد المياجرين فى أفريقيا حوالى  % 18من إجمالى اليجرة

العالمية وىى من أكبر القارات التى شيدت نمو سكانى عمى مستوى العالم بنسبة

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

وبمغ إجمالى عدد المياجرين فى العالم  179مميون نسمة عام  ،1079وبمغ

عدد المياجرين فى أفريقيا من أجل العمل  1مميون فى شمال أفريقيا و 71مميون فى
أفريقيا جنوب الصحراء.
أما بالنسبة لعدد الالجئين من دول أفريقيا وحاالت التشرد فتتضح من الجدول ()8

والشكل ( )6ما يمى:

بالنسبة لحاالت المجوء فقد سجمت دولة جنوب السودان أكبر عدد فى عدد

الالجئين  139مميون شخص تمييا الصومال بعدد  039مميون شخص ثم السودان
والكنغو بعدد  037مميون شخص لكل منيما ،وتكاد تتركز معظم حركة الالجئين فى
دول منطقة القرن األفريقى ومنطقة وسط أفريقيا،أما بالنسبة لحاالت المشردين فى

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

بتصرف :مركز إفريقيا لمدراسات االستراتيجية ،ص 08
Source:Africa center for strategic studies
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جدول ( )7عدد الالجئين من دول أفريقيا

وعدد حاالت التشرد وحاالت التشرد نتيجة الكوارث والنزاع عام 0227
حاالت المجوء

حاالت التشرد

حاالت التشرد نتيجة الكوارث
والنزاع
حاالت التشرد
الدولة
نتيجة الكوارث
والنزاع
097
أثيوبيا

الدول

عدد الالجئين

الدول

جنو
السودان
الصومال

098

الكنغو

عدد
حاالت
التشرد
892

297

نيجيريا

090

2.8
298

أثيوبيا
السودان

092
0

جمهورية
الكنغو
نيجيريا
الصومال

298

جنو
السودان

297

إريتريا
بوروندى

298
298

298
298

أثيوبيا
-

292
-

الكاميرون
أفريقيا
الوسطى
-

297
297

جمهورية
أفريقيا
الوسطى
الكاميرون
جنو السودان

-

مالى
ليبيا
بوكينا فاسو

290
292
292

السودان
جمهورية
الكنغو
جنو أفريقيا
الوسطى

297
298
298
298

منظمة الهجرة العالمية :تقرير الهجرة فى العالم عام .0202

وبمغت أعدادىم عمى النحو الوارد بالجدول وكان أكبر عدد فى دولة الكنغو

ونيجيريا وأثيوبيا والسودان وجنوب السودان ،وبذا فإن معظم حركات المتشردين تتركز
فى نطاق ممتد من الشرق فى دول القرن األفريقى مرو ار بدول وسط أفريقيا إلى دول

غرب أفريقيا فى وتكاد تكون تمك المناطق ىى أكثر المناطق فى أفريقيا التى تشيد
تغيرات مناخية ومعرضة لبعض األخطار والكوارث الطبيعية والبشرية ،كما سجمت
دولة كوت دى يفوار ثانى دولة عمى مستوى العالم من حيث عدد السكان عديمى

الجنسية بمغ عددىم  7آالف شخص.
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أما بالنسبة لعدد حاالت التشرد نتيجة الكوارث والنزاع فى  1078فقد سجمت

دول أثيوبيا أكبر عدد بمغ  139مميون شخص ،تمييا دولة الصومال بعدد  039مميون
شخص ،ثم السودان والكنغو بعدد  037مميون شخص ،ثم أفريقيا الوسطى بعدد 036

مميون شخص ،ثم إريتريا بعدد 035مميون شخص وبورندى بعدد  034مميون شخص.

شكل ( )7عدد الالجئين من دول أفريقيا وعدد حاالت التشرد
وحاالت التشرد نتيجة الكوارث والنزاع عام 0227

وتتسم اليجرة بوجود أوجو القصور فى البيانات المتعمقة بيا بسبب االنتقال
بين الدول األفريقية بدون تأشيرة وخاصة بين دول أعضاء الجماعة االقتصادية لدول
208
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غرب أفريقيا ومتانة الشبكات الرابطة بين الجماعات اإلثنية والذين يعممون فى
قطاعات العمل المنزلى والتجارة غير الرسمية والزراعة،كما تعد منطقة شمال أفريقيا
منطقة عبور إلى البحر المتوسط وىناك طرق كثيرة فى تيريب المياجرين والتيريب
يتركز فى أيدى شبكات إجرامية ،ولذا نجد أن جماعة بوكو حرام قد تسببت فى زيادة
حاالت المياجرين فى نيجيريا التى بمغ عدد المتشردين حوالى  131مميون شخص
وعدد  756ألف فى النيجر ،وما زالت اليجرة غير النظامية سائدة فى غرب ووسط
أفريقيا عمى الرغم من إبرام العديد من اتفاقيات بشأن حرية التنقل فى ىذه المنطقة
الفرعية لتيسير اليجرة والحد من التحركات غير النظامية،وبالنسبة لمعديد من من
المياجرين فى غرب ووسط أفريقيا الذين يحاولون عبور المتوسط إلى أوروبا تشكل
ومركز رئيسًّيا لمتيريب وتتفاقم ضعف قدرة النيجر عمى
ًا
دولة النيجر بمد عبور ىام
إدارة الحدود بسبب زيادة اليجمات التى تشنيا الجماعات المسمحة والمتطرفة التى
تعمل عمى طول الجدود بما فييا الجماعات التى تشنيا بوكو حرام ،كما أسيم النزاع
المرتبط بالعنف باالضطرابات السياسية والتوترات الطائفية واإلثنية وتطرف جماعة
بوكو حرام مما يضر معظم بمدان غرب ووسط أفريقيا من التشرد الداخمى أو عبر
الحدود،أما بالنسبة لممرات اليجرة فى القارة األفريقية فتتضح من خالل الجدول ()9
والشكل( )8التاليين.
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جدول ( )7ممرات الهجرةالعشرون الرئيسية فى القارة األفريقية
حس الدول وعدد المهاجرين فى عام .0227

الدول

عدد المهاجرين

الدول

عدد المهاجرين

الجزائر  -فرنسا

298

كوت دى يفوار -بوركينا

298

بوركينا فاسو -كوت

298

مالى  -كوت دى يفوار

298

(مميون)

فاسو

(مميون)

دى يفوار
جنو السودان -

292

الصومال  -أثيوبيا

298

المغر  -فرنسا

292

جنو السودان  -أثيوبيا

298

مصر  -المممكة

297

السودان  -المممكة

298

مصر  -اإلمارات

297

الصومال  -كينيا

298

جنو السودان -

898

المغر  -إيطاليا

298

موزمبيق  -جنو

298

تونس  -فرنسا

298

المغر  -أسبانيا

298

مصر  -الكويت

298

السودان  -جنو

298

زيمبابوى  -جنو أفريقيا

298

أوغندة

العربية السعودية

السودان
أفريقيا

السودان

العربية السعودية

منظمة اليجرة العالمية :تقرير اليجرة فى العالمص .158
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شكل ()7

د .منى صبحى نور الدين

ممرات الهجرةالعشرون الرئيسية فى القارة األفريقية حس الدول وعدد المهاجرين فى عام 0227

ولقد شيدت اليجرة توجيات أوروبية إلى دول فرنسا وأسبانيا وايطاليا وكانت

فرنسا فى المقدمة ،ومعظميا خرجت من دول المغرب العربى من الجزائر والمغرب

وتونس إلى فرنسا ،فقد بمغ عدد المياجرون من الجزائر إلى فرنسا  737مميون مياجر،
وبمغ عدد المياجرون من المغرب إلى فرنسا مميون مياجر ،وبمغ عدد المياجرون من
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تونس إلى فرنسا  400ألف مياجر ،وتمي فرنسا دولة أسبانيا من حيث الدول
األوروبية المستقبمة حيث ىاجر من المغرب ألسبانيا  700ألف مياجر ومن المغرب

إلى إيطاليا  400ألف مياجر أى أن المغرب تعد من أكبر الدول فى القارة بالنسبة
لممياجرين إلى أوروبا ،بينما نجد أتجاىات أخرى آسيوية إلى دول المممكة العربية
السعودية واإلمارات العربية المتحدة والكويت ومعظميا خرج من مصر والسودان ،أما
باقى مسارات اليجرت فيى من دول أفريقية لدول أفريقية أخرى داخل القارة فقد ىاجر

أكبر عدد من بوركينا فاسو إلى كوت دى يفوار حوالى مميون و 700ألف مياجر
ومن جنوب السودان إلى أوغندة مميون و 700ألف مياجر ىى تعد أكبر عمميات

لميجرة من دول أفريقيةوقد نجد ىجرات من دول حبيسة إلى دول بحرية مثل اليجرة
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.
خامسا  -االصراعات والنزاعات اإلثنية (المغة والدين) :
ً
الصراعات فى افريقيا:

كبيرفى تقسيم القارة ،مما أثر عمى وجود
دور ًا
ال شك أن اإلستعمار كان لو ًا
اعا
ًا
اعا
مستمر فى العالم يدور منيم  19صر ً
الكثير من الصراعات،فمن بين  47صر ً
فى أفريقيا بما يشكل نسبة  % 56من صراعات العالم ما بين حروب أىمية وحركات

تمرد واضطرابات وصراعات طائفية وحركات انفصالية ،من أىميا تمرد جماعة بوكو
حرام عام  1001والحرب األىمية فى الصومال منذ عام 7997والصراعات الطائفية
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فى نيجيرياإلى جانب الصراع اإلريترى السودانى فى إقميم تيجراى فى بداية عام
( *)

 ،1017وتمك الصراعات موضحة فى اليامش:

وتوضح الخريطة شكل ( )9حجم الصراعات فى أفريقيا بصورة تدريجية من

اعا.
اعا إلى الدول األقل صر ً
الدول األكثر صر ً

(*)  - 7تمرد جماعة بوكوحرام والتى تأسست فى عام . 1001

 -1الحرب األىمية فى الصومال وبدأت بعد عام  7997بعد مقاومة الفصائل المختمفة لحكم الرئيس سياد برى
وانييار حكمو .

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

 _ 4أعمال العنف فى سيناء بعد ثورة  1077وتصاعد أعمال العنف من قبل أنصار بيت المقدس .

 _ 5الصراع عمى جنوب كردفان فى السودان والتى بدأت فى  1077قبيل انفصال جنوب السودان .
 _ 6الحرب األىمية فى جنوب السودان وبدأت فى ديسمبر . 1079

 _ 7التمرد االنفصالى فى أوجادين فى إثيوبيا والتمرد منذ اعالن دولة الصومال . 7969

 _ 8تمرد قوات التحالف الديمقراطى ضد دولتي أوغندا والكونغو وتم تشكيل تمك القوات فى  7989وبدأت أولى ىجمات
التخالف فى . 7995

 _ 9الصراعات الطائفية فى نيجيريا وىى صراعات وفقا لمدين وصراعات عمى األرض وقد كانت قمة العنف فى
. 1004

 _ 70االضطرابات فى بالد المغرب العربى  .وبدأت فى عام  ( 1001تنظيم القاعدة فى بالد المغرب ) .

 _ 77الصراع المسمح فى دارفور  :وىو قائم عمى أسس عرقية واثنية وليس طائقية  _ 71،الصراع عمى كيفو
بالكونغو.

 _ 79الصراعات بين القبائل البدوية فى السودان وجنوب السودان  .والصراعات ممتدة منذ عام . 7999
 _ 74الصراع فى أفريقيا الوسطى بسبب قوات السيميكيا المعارضة بدأ فى عام . 1071

 _ 75الصراع عمى شمال مالى  1071الحركة الوطنية لمتحرير أزواد شمال مالى والتى تطالب وطن مستقل لمطوارق .
 _ 76االضطرابات فى بوروندى . 1075

 _ 77الصراع عمى إقميم كابيندا بأنجوال عام  7975بسبب مطامع االنفصاليين فى السيطرة عمى ثروات اإلقميم .

 _ 78تمرد جيش الرب لممقاومة فى أوغندا ضد الجيش  _ 79الصراع فى إثيوبيا والتى تقوده جبية تحرير قبيمة
أورومو.

 _ 10الصراع اإليتورى فى الكنغو  .بين قبيمة ايندو والمجموعات العرقية المختمفة من الييما الرعويين .
 _ 17التمرد الثانى من منطقة عفار الحدودية بين إريتريا واثيوبيا واختالف عمى ترسيم الحدود .

 _ 11الصراع فىدلتا النيجر بنيجيريا  .بدأ فى  1004بين قبيمتي ( أوغونى وايجاو ) والصراع عمى النفط .
 _ 19تمرد حزب رينامو فى موزمبيق وبدأ فى عام ) 97( . 1079
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االختالفات اإلثنية( :المغة والدين(.
سمبا عمى أمنيا
لقد تأثرت أفريقيا بالكثير من التوترات اإلثنية التى أثرت ً
واستقرارىا ،ومنيا القبائل التى استمدت شرعيتيا منذ وقت االستعمار واالختالف عمى
موارد الثروة ومن ىنا تحولت اإلثنية إلى الطابع السياسى لتحقيق المكاسب
اإلقتصادية ،فى ظل التقارب الجغرافى وما تعانيو القارة من العنف الذى أثر عمى
وجود انتياكات لحقوق اإلنسان.
وتعرف اإلثنية من الناحية المغوية حيث اشتقت من الكممة االثنيةEthnecity :
والكممة اليونانيةEthnos:

شكل ( )7خريطة حجم الصراعات فى أفريقيا ،بتصرف

مركز إفريقيا لمدراسات االستراتيجيةSource:A frican center for strqtegic studies.
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وىى تشير إلى أصل الشعوب المذين لم يتبنوا النظام السياسى واالجتماعى
متأخر فى المجمع
ًا
لدولة المدينة ،ومن الناحية اإلصطالحية فقد ظير المصطمح
العممى  7869عند فاش دى البوح مؤلف كتاب التصنيفات االجتماعية ،ويعتبر أول
تجمعا طبيعًّيا يتضمن كل الخصائص اإلنسانية
من استخدم المصطمح الذى يعتبره
ً
وميز بينيا وبين القومية ،وىناك ست فئات رئيسية تيتم بيا قواعد اليوية اإلثنيةتضم
األسم والتاريخ والماضى المشترك والثقافة واإلقميم والتضامن بين األفراد ،ولقد أصدرت
كتابا فى عام  7951عن أشار إلى أن العرق كمصطمح بيولوجى
منظمة اليونسكو ً
انطباعا أن الفرق فى الخصائص الثقافية شأن الدين والقومية والمغة والسموك
يعطى
ً
ىى فروق فطرية وغير قابمة لمتغيير أما مصطمح الجماعة اإلثنية فيتضمن أن ىذه
الفروق ليست موروثة بل مكتسبة ،وتم تعريف النزاع اإلثنى بأنو تناحر بين مجموعتين
أو أكثر من القضايا الميمة المرتبطة بمشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية واقميمية،
وعرفو ميشال ىاوارد بأنو مصطمح يستعمل لمداللة عمى نزاعات ما بين جماعات إثنية
لم تحقق بعد دولتيا أو أن ىذه النزاعات تظير عندما تحاول مجموعات مقاومة
()91
إدماجيا أو تعمن استقالليا عن المجموعات الكبرى
ومن أىم الدول األفريقية التى تعانى من اإلثنية رواندا وتوجد بيا قبائل التوتسى،
وبوروندى وبيا قبائل اليوتو ،وغينيا االستوائية وبيا قبيمة بوبى وأوغندة وبيا قبائل كاراما
كونغ وأشولى التفو ،ويزخر الواقع اإلفريقى بالعديد من االختالفات االجتماعية والثقافية
والدينية والتاريخية وىى مقسمة،وىناك فروق واضحة بين إفريقيا الناطقة بالعربية وافريقيا
جنوب الصحراء والتى تتواجد بيا لغات أخرى تميزىا مثل الفرنسية والبرتغالية ،وعمى الرغم
من أن سكان إفريقيا يمثمون نسبة  % 70من سكان العالم إال أنو يوجد بيا نسبة % 99
من جممة المغات فى العالم ،وبالنسبة لمدين تتنوع بيا الديانات سواء الديانات السماوية
((99
الييودية والمسيحية واإلسالم وبعض الديانات األخرى.
وال شك أن اتجاه الظاىرات اإلثنولوجية عامة ىى اإلنتشار والتفاعل ألن
أيضا فى أن
اإلنسان حامل الصفات اإلثنولوجية عنصر دائم الحركة لكن ال شك ً
اإلتجاه إلى تجميد الظاىرات االثنولوجية فى قوالب مكانية فى سطح األرض راجع إلى
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()94

كثير ومن أىم المحاوالت (أليس
وبالنسبة لمغات تم تصنيف المغات فى أفريقيا ًا
فيرنر) لتصنيف المغات عمى خمس أسر وىى كالتالى:
 أسرة لغات السودان - .أسرة لغات البانتو -.أسرة لغات الحامية. أسرة لغات البشمن -.أسرة لغات السامية.ويوجد فى أفريقيا من  7150إلى  1700لغة فى عدة عائالت لغوية رئيسية كما
يمى:
 األفريقية األسيوية:وتنتشر فى شمال أفريقيا والقرن اإلفريقى والشرق األوسطوأجزاء من منطقة الساحل.
 النيمية الصحراوية :وىى منتشرة فى السودان وتشاد. النيجيرية الكونغولية :وتتركز فى غرب ووسط وجنوب شرق أفريقيا. األوسترونيزية فى مدغشقر.((95
 اليندية األوروبية :وتوجد فى الجزء الجنوبى من القارة.سببا فى العمميات اإلرىابية فى كثير
وتعد االختالفات اإلثنولوجية والمغوية ً
من الدول األفريقية.
سادسا -الفقر وانخفاض معدالت التنمية:
ً

يعرف الفقر بأنو الحرمان الشديد من الحياة الرضية أى حرمان من المأكل
والممبس والمأوى وانتشار المرض ،ويتم قياس الفقر المطمق وفقًا لخط الفقر والذى
فقير،و من حيث
يعرف بأنو قيمة اإلنفاق التى يجب الوصول إلييا حتى ال يعد الفرد ًا
نوع البيانات المستخدمة عبر طريقين مباشر ويتميز باستخدام اإلنفاق االستيالكى
وغير مباشر ويستخدم بيانات الدخل كمتغير بديل لبيانات اإلنفاق االستيالكى،
وتستخدم المقارنات الدولية خط فقر عالمى يبمغ  7315دوالر قى اليوم الواحد وقد حدد
((96
ذلك فى عام .7985
فقر وتنتشر فييا األمية بمعدالت كبيرة
تعد الدول األفريقية من أكثر دول العالم ًا
288
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وتكثر فييا األمراض أى تجتمع فييا كل مقومات مثمث الخطر (الفقر والجيل والمرض)
مما جعميا بيئة خصبة لإلرىاب بمختمف أشكالو مما ساعدىا عمى أن تكون بيئة
حاضنة لإلرىاب وتغمغل الفساد وانتشار الظمم االجتماعى وكونيا تشكل ساحة
لمصراعات بين القوى العالمية بحثًاعن الثروة المتمثمة فى المعادن مثل النفط والغاز
مصدر لعمميات التيريب من أجل تمويل أنشطة اإلرىاب
ًا
واليورانيوم والذىب مما جعميا
ونتيجة لذلك أخذت الكثير من دوليا عمى عاتقيا تشديد إجراءاتيا األمنية فى

المطارات ونقاط العبور وتم وضع كثير من الجنسيات ضمن القائمة السوداء ويتم
التعامل مع مواطنييا بحذر شديد مما جذب القوى العالمية لخوض الحرب عمى اإلرىاب
فى أفريقيا وخاصة فى مناطق القرن اإلفريقى وىى واحدة من أكثر المواقع فى أىميتيا

االستراتيجية لذا تم وضع قاعدة عسكرية أمريكية فى جيبوتىممواجية حركة الشباب

وداعش فى الصومال،والحرب عمى اإلرىاب فى أفريقيا تجرى عمى  4جبيات وىى

(الصومال وحوض بحيرة تشاد والساحل (وسط مالى والمناطق الحدودية) ومصر ،ويعد
((97

التوجو نحو القارة األفريقية فى الحرب عمى اإلرىاب بإعتبارىا الساحة الجديدة.
جدول ( )22تطور عدد الفقراء فى منطقتي شمال أفريقيا والشرق األوسط
فى الفترة من عامي  0227حتى 0227

األقاليم

2008

2010

2012

2014

2016

2017

شمال أفريقيا

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
اإلجمالى

33,175

37,8

44,9

54

62,2

88,4

Source. Regional aggregation using 2011 ppp and $ 1,9 / day poverty line, 2018.

Forty-seventh year - Vol. 63 May 2021

288

مجمة بحوث الشرق األوسط – السنة السابعة واألربعون

العدد الثالث والستون – مايو 0202

شكل ( )22تطور عدد الفقراء فى منطقتي شمال أفريقيا والشرق األوسط
فى الفترة من عامي 0222حتى 0227

يتضح من الجدول ( )70والشكل ( )70ما يمى:
يعد إقميم الصحراء الكبرى ىو األكبر من حيث أعداد الفقراء وفقًا لما تم
االعتماد عميو فى عام  1077وىو احتساب الفقر لمن يقل متوسط دخمو عن 7و9
دوالر ًّ
يوميا ،ولقد تزايد عدد الفقراء فى الصحراء الكبرى من  409397ألف عام 1008
إلى  499399عام  1078عمما بزيادة النسبة عمى مستوى العالم كثي ار ولم تزد كثي ار فى
كبير من  9309ألف
تطور ًا
الصحراء الكبرى ،بينما يعد إقميم شمال أفريقيا ىو الذى شيد ًا
إلى  17309عام  ،1078وفى الوقت الذى بدأ ينخفض عدد الفقراء عمى مستوى العالم
فقد حافظت شمال أفريقيا والشرق األوسط والصحراء الكبرى عمى مراكزىا بل وتعدت
ذلك بكثي مقابل االنخفاض العالم ،وتشكل كل من دول شمال أفريقيا والصحراء الكبرى
النسبة األكبر عمى مستوى العالم فى الفترة من  1008حنى  1078ولقد تزايدت كثي ار
فى تمك األعوام من  % 9937عام  1008إلى  % 8834عام  ،1078وعمى الرغم من
ذلك توجد بعض الدول الغنية فى أفريقيا وتنتج ما يقرب من  % 90من اإلنتاج العالمى
مثل جنوب أفريقيا وغانا وزيمبابوى وتنزانيا وغينيا ومالى ،أما أفريقيا جنوب الصحراء
التى تقع جنوب الصحراء الكبرى وتعد جغرافًّيا الحد الفاصل من الحافة الجنوبية
لمصحراء الكبرى فيوجد بيا أكبر عدد من الفقراء.(98(.
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المبحث الثالث

التوزيع الجغرافى لمؤشر اإلراا

والجماعات اإلراابية فى أفريقيا وسبل مكافحته
أوًال  -التوزيع الجغرافى لمؤشر اإلراا فى الدول األفريقية:

تتميز خريطة اإلرىاب فى أفريقيا بتعقدىا وتشابكيا وعدم ثباتيا وتغيرىا وفقا

لألىداف والتحالفات وتغير الوضع السياسى والعسكرى ،ولقد اختمفت تمك المؤسسات
قبل عام  1077عن توزيعيا بعد عام  1077وأحداث الربيع العربى،كما كانت القارة

مصدر لممواد الخام التى تم إستنزاف الكثير منيا بفضل اإلستعمار والتوسعات
ًا
سببا فى تطور حركة التجارة الدولية ،كما أن
أيضا ً
اإلمبريالية لمدول األوروبية وكانت ً
المشكالت العسكرية والسياسية واإلقتصادية فى 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 المعرضة لمقرصنة.
ويوضح الجدول ( )77والخريطة شكل ( )77التوزيع الجغرافى لمؤشر

اإلرىاب فى القارة األفريقية حسب الدول ويتضح منيما ما يمى:

 تعد دولة نيجيريا ىى األولى عمى مستوى القارة األفريقية بمغ مؤشر اإلرىاب ،83974تمييا الصومال حيث بمغ المؤشر  ،73645ثم الكنغو  ،73778ومالى

 73049وىى تعد األربع دول األولى التى يزيد مؤشر اإلرىاب فييا عن  ،7تعد
كل من نيجيريا والصومال منبع لمجماعات اإلرىابية التى نشأت وبدأت تتحرك

من تمك الدولتين وىما جماعة بوكو حرام وجماعة الشباب المجاىدين ،تمييا

مجموعة الدول التى فى الفئة الثانية والتى يتراوح مؤشر اإلرىاب فييا من 5

إلى  7وتضم دول بوركينا فاسو والكاميرون ومصر وموزمبيق وليبيا وجميورية
أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وكينيا والنيجر والسودان واثيوبيا وتعد تمك
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الدول مناطق انتقل إلييا اإلرىاب نظ ار لوجود بعض المناطق بيا المعرضة

لمقالقل السياسية والحروب األىمية والصراعات وعرضة لمتغيرات المناخية ،أما
الدول التى تتراوح من  1إلى  5فتضم تشاد وبوروندى وجنوب أفريقيا وتونس
ورواندا وأنجوال وأوغندا وتنزانيا والجزائر وزيمبابوى والكنغو ،وباقى دول القارة

ينخفض بيا مؤشر اإلرىاب عن .1

.جدول ( )22التوزيع الجغرافى لمؤشر اإلراا فى دول القارة اإلفريقية عام 0227

الترتي
8
8
7
22
12
13
14
15
16
17
00
08
08
26
28
34
35
41
49
50
88
88
87
88

287

الدول
نيجيريا
الصومال
جمهورية الكنغو
مالى
بوركينا فاسو
الكاميرون
مصر
موزمبيق
ليبيا
ج أفريقيا الوسطى
جنو السودان
كينيا
النيجر
السودان
إثيوبيا
تشاد
بوروندى
جنو أفريقيا
تونس
رواندا
أنجوال
أوغندة
تنزانيا
الجزائر
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79828
89888
89287
89287
89888
89808
89827
89822
89082
89082
89808
89888
89828
89822
89828
89707
89820
89887
89787
89888
89807
89087
89220
09878
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87
88
72
70
78
78
88
78
78
220
227
222
228
227
202
207
282
288
-

زيمبابوى
الكنغو
كوت دى يفوار
غانا
ماالوى
الجابون
مدغشقر
غينيا
بنين
المغر
غينيا بيساو
السنغال
سيراليون
ليبيريا
زامبيا
ليسوتو
جيبوتى
بتسوانا
رأس الكا
جزر القمر
غينيا االستوائية
اريتريا
غامبيا
موريتانيا
موريشيوس
نامبيا
سيشيل
توجو
بوروندى
ساوتومى وبرنسي
اسواتينى سوازيالند

د .منى صبحى نور الدين

09888
09288
29788
29888
29888
29882
29227
29872
29888
29888
29822
29872
29272
29280
29288
29287
29287
29222
-

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

تأثر
ويؤكد ما سبق الممحق ( )6والذى يوضح النسب المئوية لمدول األكثر ًا
باإلرىاب عبر بعض الفترات الزمنية.
282
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يتضح من الجدول السابق أن دولتي نيجيريا والصومال ىما من أوائل الدول التى

تتصدر قائمة اإلرىاب فى القارة األفريقية وتتزايد نسب المساىمة فى كال الدولتين أكثر
من أى دول أخرى ولقد تزايدت نسبة اإلرىاب من نسبة  % 11بالنسبة لنيجيريا فى الفترة

من  ،1075 - 7997والصومال بنسبة  ،% 79بينما تزايدت فى الفترة من  1005حتى
 1070إلى نسبة  % 16و ،% 76وفى الفترة األخيرة تزايدت النسب إلى نسبة ،% 19

ونسبة % 74عمى الترتيب أى أن الدولتين ساىمتا بنسبة  ،% 49بينما تزايدت مصر من
نسبة  %8إلى نسبة  ،% 77وليبيا من نسبة  % 9إلى نسبة  % 79وفى الوقت الذى
بدأت تظير فيو السودان عمى الساحة بسبب إنتشار جماعة الشباب فى الصومال

وخروجيا عن الحدود الصومالية فمقد ساىمت بنسبة ،% 6وبدأت تختفى المغرب والتى

كانت تسيم بنسبة كبيرة بمغت نسبة  % 79فى الفترة كميا.
ثانيا  -التوزيع الجغرافى لمجماعات اإلراابية فى أفريقيا:
ً
يختمف توزيع الجماعات اإلسالمية وغيرىا فى القارة وفقًا لمطالبيا السياسية
واأليدلوجية والفكرية والراديكالية والدينية والعرقية ومعظميا تعمل خمف ستار الدين
اإلسالمى لألسف وىى كثيرة وقمة منيا مسيحية ،وتشن معظم عممياتيا ضد المدنيين
وتتمركز فى شمالي أفريقيا وفى حوض بحيرة تشاد باإلضافة إلى منطقة الساحل

وشرقى إفريقيا وفى منطقة البحيرات الكبرى ،وتوزيعيا كالتالى:
 -7جماعة بوكو حرام فى نيجيريا.
 - 1مميشيا "أنتى باالكا" فى أفريقيا الوسطى.
- 9حركة التوحيد والجياد فى غرب أفريقيا منشقة عن القاعدة فى بالد
المغرب.

 -4جيش الرب األوغندى - 5.حركة أزواد المسمحة فى شمال مالى.
- 6جماعة سيميكا المسمحة فى أفريقيا

الوسطى.
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 - 7القوات الديمقراطية المتحالفةفى أوغندا والكونغو

الديمقراطية.

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

بالجزائر.

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

تونس.

- 71أنصار الشريعة فى ليبيا- 79.مجمس شورى مجاىدى درنة بميبيا.
 - 74حركة "مبورورو" المتمردة فى الكونغو

الديمقراطية.

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

اإلسالمى.

 - 77جماعة المرابطون المسمحة بمالى -78 .أنصار الدين بمالى.
 - 79إمارة منطقة الصحراء فى إقميم أزواد شمال مالى.
 - 10جماعة نصر اإلسالم والمسممين مالى تشكيالت من الجماعات.
 - 17حركة شباب المجاىدين الصومالية.

- 11تنظيم "داعش" اإلرىابى (نيجيريا والصومال وليبيا) .

()99

بالنسبة ألىم الجماعات التى تم إدراجاىا كجماعات إرىابية فى قارة إفريقيا

فيى كالتالى:

(بوكو حرام  -الشبا

 -جيش المقاومة الر  -القاعدة  -ميميشيات

الجنجويد  -اال تحاد الوطنى لالستقالل التام فى أنجوال  -قوات التحالف

الديمقراطى-الجماعات اإلسالمية المسمحة  -الواليات اإلسالمية فى

طرابمس  -حركة التحرير فى نيجيريا  -سيناء (الواليات اإلسالمية) -
القوات الديمقراطية فى رواندا وليبيريا  -ميميشيات بمقا  -محافظة برقة

اإلسالمية) ،وفيما يمى يتم التركيز عمى أكبر جماعتين تم تصنيفيم
كجماعات إرىابية فى إفريقيا:
280

Forty-seventh year - Vol. 63May 2021

األبعاد الجغرافية للراا وسبل مكافحته فى القارة األفريقية «دراسة جغرافية»

د .منى صبحى نور الدين

 - 2جماعة بوكو حرام:
نشأت الجماعة فى نيجيريا واألسم الحقيقى ليذه الحركة ىو جماعة أىل السنة

لمدعوة والجياد وترجع كممة بوكو إلى لغة اليوسا حيث تعنى نظام التعميم الغربى
ومعناىا التعميم الغربى حرام والبعض ارجع معناىا إلى الضالل أو الدجل.ومؤسسيا

محمد يوسف من قرية تابعة لوالية يوبى شمال نيجيريا وتم تأسيس الجماعة فى يناير
 ،1001وظيرت فى أغسطس عام .1009
وترجع ليم بعض األعمال اإلرىابية فى يناير عام  1071حيث أصدرت

تحذير لممسيحيين الموجودين فى شمال نيجيريا بإخالء الشمال وبعد  5يناير
ًا
الجماعة
ىجم عناصر الحركة عمى كنيسة والية غومبى مما ترتب عميو قتل الكثيرين وتعطل

المصالح العامة وفرض حظر التجوال وظيور أصوات تنادى بتقسيم الدولة وانتشار
الفساد فى الحياة االجتماعية والسياسية واإلقتصادية
مؤخر عالقة بوكو حرام مع تنظيم القاعدة وتمت دعوتيم لإلنضمام
ًا
واتضحت
تحت مظمة القاعدة ويرجع تمويل الحركة إلى تنظيم القاعدة وسميت ىذه الجماعة بطالبان
()40

نيجيريا حيث تم تعيين أبو مصعب البرناوى من قبل تنظيم الدولة اإلسالمية داعش.
- 0حركة الشبا المجاادين الصومالية:

ىى حركة إسالم سياسى قتالية صومالية تتبع فكرًّيا لتنظيم القاعدة وتتيم من عدة
أطراف باإلرىاب من بينيا الواليات المتحدة والنرويح والسويد وتأسست الحركة فى أوائل

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

تحديدا ألفراد
إلى ما يعرف بتحالف المعارضة الصومالية )47( .وال يعرف العدد الدقيق
ً
ىذه الحركة إال أنو منذ إنييار المحاكم اإلسالمية التى خمقتيا حركات إسالمية من قبيل
حركة الشباب والتى قدر عددىا من  9000إلى 7000عضو.
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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
أجانب داخل الحركة ،وزعيم تمك الحركة أحمد ديرى أبو عبيدة وتزعم الحركة من عام
 1008حتى عام  1074أحمد عبدى غودتى وارتكبت الحركة عمميات إعدام مئات

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

قاعدة بحرية أمريكية تعرف باسم معسكر سيمبا.

ويتضح من الممحق ( )1الذى يوضح النسب المئوية لمجماعات اإلرىابية فى

اليجمات اإلرىابية فى أفريقيا عبر بعض الفترات الزمنية من 1075 - 7997أن
جماعتا بوكو حرام والشباب من أىم الجماعات التى مارست نشاطيا بطريقة مستمرة
خالل تمك الفترة وتزايدت بشكل ممحوظ من نسبة 1735و % 7935عمى الترتيب إلى

معا بنسبة  % 6039من إجمالى العمميات
نسبة 9637و ،% 1431أى يساىما ً
اإلرىابية فى القارة وىو ترجمة لمجدول السابق حيث تتركز جماعة بوكو حرام فى
نيجيريا وحركة الشباب فى الصومال.

ثالثًا  -تصنيف الهجمات اإلراابية:
يوضح الممحق( )9الخاص بتصنيف اليجمات اإلرىابية والتطرف والعنف

وفقًا لمجماعات اإلرىابية شير أغسطس 1010أن معظم اليجمات تعتمد عمى
األسمحة الصغيرة والخفيفة إلى جانب العبوات الناسفة وتعد جماعات ماى ماىوالشباب
وقوات التحالف من أبرز الجماعات حيث بمغ عدد اليجمات اإلرىابية فى شير

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

اليجمات اإلرىابية وفقًا لألىداف الموجية إلييا فى شير أغسطس عام ،1010
واتضح منو أن معظم اليجمات تستيدف المدنيين حيث بمغ عدد اليجمات فى ىذا
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الشير  ،789ومنيا  707موجية ضد المدنيين ومعظميا من جماعة ماى ماى،

وقوات التحالف بعدد  6 ،70 ،95عمى الترتيب ،وتبمغ عدد اليجمات اإلرىابية

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

أيضاويوضح الممحق ( )5عدد الوفيات الناتجة عن اليجمات اإلرىابية فى شير

أغسطس  1010والتى نتج معظميا نتيجة استخدام األسمحة بنسبة  ،% 87ويوضح

تأثر باإلرىاب فى القارة األفريقية وتغيرىا فى
الممحق ( )6النسب المئوية لمدول األكثر ًا
الفترة من  7997حتى ،1075ويوضح الجدول والشكل التاليين ما يمى:
جدول ( )20عدد الوفيات وتصنيفها وفقا لممستهدفين

حس لمتوزيع الجغرافى ألقاليم القارةفى شهر أغسطس عام 0202
التوزيع الجغرافى

قوات خاصة

مدنيين

إراابيين

عدد الوفيات

النسبة %

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

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

Terrorism.

ساىمت دول وسط أفريقيا بأكبر نسبة حيث بمغ عدد الوفيات  975حالة وفاة

بنسبة  ،% 47تمييا شرق أفريقيا بعدد  790حالة وفاة بنسبة  ،% 15وفى غرب
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أفريقيا بعدد  78بنسبة  ،% 78وغرب أفريقيا بعدد  719حالة وفاة بنسبة ،% 76
كما جاءت اليجمات اإلرىابية التى تستيدف المدنيين بأعمى عدد لموفيات بمغ 400

حالة وفاة ،يمييا اليجمات التى استيدفت القوات الخاصة والتى بمغت  104حالة وفاة

ثم عدد اليجمات التى استيدفت اإلرىابيين وبمغ عددىم  759حالة وفاة ،واتضح من

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

شكل ( )20عدد الوفيات وتصنيفها وفقا لممستهدفين
حس لمتوزيع الجغرافى ألقاليم القارة فى شهر أغسطس عام 0202
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أما بالنسبة لعدد اليجمات اإلرىابية وحاالت الوفيات يتم توضيحيا فى

الجدول التالى:

جدول ( )28عدد الهجمات اإلراابية والوفيات والمستهدفين
وفقًا لمجماعات اإلراابيةفى إفريقيا أغسطس عام 0202

الجماعات اإلراابية

عدد الهجمات

عدد الوفيات

المستهدفين
قوات خاصة

مدنيين

الشبا المجاادين

28

88

54

34

قوات التحالف

17

103

26

77

الواليات اإلسالمية وسط

2

17

3

14

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

الديمقراطى
إفريقيا

Source. Acsrt Database 2020-12-26; Central African , Etude de Recherche Surle
Terrorism.
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شكل ( )28عدد الهجمات اإلراابية والوفيات والمستهدفين
وفقًا لمجماعات اإلراابيةفى إفريقيا أغسطس عام 0202

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

القوات الخاصة و 91من المدنيين ،وتميياجماعة شباب المجاىدين فى الصومال بمغ

عددىم  18ىجمة استيدفت قتل  88شخص منيم  54من القوات الخاصة و 94من

المدنيين ،ثم قوات التحالف الديمقراطى بعدد  77ىجمة إرىابية استيدفت قتل 709
منيم  16قوات خاصة وعدد  77من المدنيين .وتختمف ىذه الجماعات فى ىجماتيا

اإلرىابية فيناك ىجمات تستيدف القتمى بشكل كبير رغم قمة عدد اليجمات ويرجع
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
عددىا  77ىجمة إرىابية وتقارب جماعة ماى ماى التى استيدفت قتل  778حالة

رغم كثرة عدد اليجمات اإلرىابية والتى بمغت  57ىجمة،وعمى الجانب اآلخر نجد
بعض حاالت الوفيات من الجماعات اإلرىابية كما يتضح من الجدول ( )74والتىوجاء
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أكثرىا الشباب المجاىدين حيث بمغ عددىم فى شير أغسطس عام )747( 1010

بنسبة  % 9937من إجمالى قتمى الجماعات اإلرىابية ،تمييا جماعات الماى ماى
والتى بمغ عدد القتمى منيم  69قتيل بنسبة  % 7637تمييا كل من الواليات اإلسالمية

وبوكو حرام بعدد  ،19و 11بنسب متقاربة ،ثم السنة والجماعة بعدد  76قتيل وقوات
التحالف بعدد .7
جدول ( )28عدد القتمى من الجماعات اإلراابية فى إفريقيا شهر أغسطس عام 0202

الجماعات اإلراابية

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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ابعا -سبل مكافحةاإلراا فى القارة األفريقية:
رً
تشيد القارة األفريقية العديد من االستراتيجيات الجغرافية لمكافحة اإلرىاب

سواء عمى مستوى مناطق المصدر أومناطق اليدف فيناك تنوع جغرافى عالمى فمنيا
ما ىو تابع لمنظمات عالمية مثل األمم المتحدة وبعض المنظمات األفريقية ومنيا ما

ىو تابع لمدول،كما تختمف تمك المنظمات والدول وفقًا ألىدافيا فمنيا ما ىو يسعى
لمسيطرة عمى بعض موارد القارة الغنية وتربطو بيا مصالح كما ىو الحال بالنسبة

متدادا إلدعاءتيا المزعومة فى القارة ،ومنيا
لفرنسا وتجد فى مكافحة اإلرىاب عسكريًّا إ ً
المبادرات األمريكية بيدف السيطرة ،وان كانت قد أعمنت انسحابيا من بعض المواقع
مؤخر ،وعمى الجانب الشرقى نجد الصين التى تربط مكافحة اإلرىاب بمصالحيا
ًا
المشتركة مع أفريقيا فى قطاع اإلستثمار فى القارة كسوق خصبة لتسويق جزء من
تجارتيا الخارجية،أما بالنسبة لروسيا فيى تكافح اإلرىاب من باب السيطرة كنوع من

المشاركة الدولية،وفيما يمى سيتم توضيح استراتيجيات مكافحة اإلرىاب عمى مستوى

المنظمات والدول وتوضيح النفوذ الجغرافى لجيود مكافحة اإلرىاب فى أفريقيا.
أوًال -استراتيجية المنظمات الدولية فى مكافحة اإلراا فى قارة أفريقيا:

تتقاسم المسؤولية عن أفريقيا ثالث قيادات إقميمية وىى القيادة المركزية

السنتكوم وقيادة المحيط اليادي الباكوم وقيادة أوروبا البوكوم ،وظمت ىذه القيادات
مبعثرة حتى عام  1005حيث تم اقتراح بأن يتم تمديد مسؤولية قوة التدخل المشتركة
فضال عن إنشاء قيادة جديدة تغطى كل الدول
فى القرن اإلفريقى إلى كامل أفريقيا
ً

اإلفريقية وقام البنتاجون فى نياية شير نوفمبر  1006بتشكيل فريق التخطيط

التنفيذى وتم اعتماد المشروع فى شير ديسمبر  1006واإلعالن فى فبراير 1007
إلنشاء القيادة اإلقميمية السادسة لمبنتاجون المسؤولة عن قارة أفريقيا بكامميا بما فى

ذلك المناطق البحرية التابعة ليا فى المحيط األطمسي وتيدف إلى التعاون األفريقى

األمريكي وتعزيز التعاون وتوسيع الشراكات مع المنظمات األفريقية. )41(.
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- 2استراتيجية األمم المتحدة لتعزيز مكافحة اإلراا .
وىى من أىم الييئات التى تكافح اإلرىاب فى منطقة الساحل األفريقى فى

بحيرة تشاد وكذلك فى منطقة القرن األفريقى،كما تدعم دول المنطقة من خالل برامج
التدريب واستراتيجية التنمية اإلقميمية.

()49

 ،ولقد ضعت استراتيجية تجمع أعضاءىا

من الدول فى إطار واحد تم إق ارره فى  8سبتمبر  1006م وىى استراتيجية األمم

المتحدة العالمية المشتركة لمكافحة اإلرىاب وتيدف إلى معالجة الظروف التى تساعد
عمى إنتشار اإلرىاب ومنعو ومكافحتو واتخاذ تدابير لبناء قدرات الدول )44(.وأصدرت

بعض التقارير والدراسات منيا تقرير بعنوان-اإلرىاب ال حدود لو-ودراسة القضايا
العالمية مثل الفقر واإلرىاب وغيرىا من القضايا اليامة فى أفريقيا.

()45

 -0استراتيجية اال تحاد األفريقى.
تبنت منظمة الوحدة األفريقية عام  7999م إتفاقية الجزائر أثناء القمة ال 95
واعتبرت أول إتفاقية عمى مستوى المنظمة والدول األفريقية فى مكافحة اإلرىاب بسبب

ما حدث من تفجيرات فى نيروبى عام 7998م وفى عام  1001وضع االتحاد

األفريقى برنامج عمل لتحجيم اإلرىاب وفى يوليو عام 1004م تبنى البروتوكول
اإلضافى عمى اإلتفاقية والذى كان اإلطار القانونى إلنشاء مجمس السمم واألمن

االفريقى وميمتو مكافحة اإلرىاب بجميع أشكالو.

وفى عام  1009م أقر االتحاد تجريم الفدية التى تقدم إلى الجماعات

قانونا أساسيًّا لحث
اإلرىابية من أجل تحرير الرىائن ،وفى عام  1077م تبنى االتحاد ً
الدول األعضاء عمى تعزيز قوانينيم الوطنية فى مكافحة اإلرىاب ،كما يوجد داخل

إفريقيا المركز األفريقى لمبحوث والدراسات اإلرىابية (ACSRT) African Center

 ، )46(.for the study and Research onterrorism.ووضعت أجندة االتحاد
األفريقى 1069مكافحة اإلرىاب ضمن جدول أعمال القمم األفريقية ،كما وجو مجمس
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األمن فى نيروبى سبتمبر عام 1074لبحث آليات مكافحة اإلرىاب فى أفريقيا وقدم

بعض التوصيات فيما يخص تصديق الدول األعضاء عمى آليات وق اررات االتحاد
األفريقى فى مكافحة اإلرىاب ومعالجة نقاط الضعف التى تعانى منيا القارة األفريقية
وفى إطار اآللية األفريقية لمتنسيق والتعاون فيما بين الشرطة (أفريبول) إلنشاء

صندوق أفريقي لمكافحة اإلرىاب.
كما أطمق القادة األفارقة رؤية  1010وىى وثيقة طموحة إلسكات البنادق

وانياء الحرب فى أفريقيا عام  1010حيث تعتمد عمى معالجة الجذور المسببة
لمصراعات ووضع حد لإلفالت من العقاب والقضاء عمى القرصنة.
كما تبنت أجندة  1069بعض الخطوات منيا تحييد الدور الدولى وتوفير
الدعم الموجستي والتدريب لقوات مكافحة اإلرىاب األفريقية وأىمية ربط مكافحة

اإلرىاب بالنمو االقتصادى والتنمية والبناء الشامل داخل كل دولة.

()47

 -8استراتيجية مجموعة الخمس.
اعتمدت دول مجموعة الخمس تعريفًا ضيقًا لممنطقة باالعتماد عمى الدول
تأثير فييا وىى الدول الخمس التى شكمت المجموعة والتى تبمغ
الرئيسية واألكثر ًا

مساحتيا 5.097.798مميون كيمو متر مربع،وعدد المواطنين  69.767.709مواطن
اعا فى النفوذ بين فرنسا
وكانت المنظمة محور اىتمام دولى كبير كما شيدت صر ً
والواليات المتحدة األمريكية إال أن اغمب دوليا تعتبر مستعمرات فرنسية لذلك تدعي

فرنسا حقيا التاريخى المزعوم فى المنطقة وما زالت فرنسا تسيطر عمى العمميات
العسكرية الجارية فى مالى باسم عممية سيرفال وحمت محميا عممية برخان فى

أغسطس عام ،1074وفى  76نوفمبر عام  1074اجتمعت الدول الخمس فى
العاصمة الموريتانية نواكشوط لمتوقيع عمى اإلتفاقية.
ومعظم البرامج ركزت عمى الجانب العسكرى فى مكافحة اإلرىاب ،وكانت فرنسا من
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أوائل الدول التى ساعدت ىذه،ولقد تبنى وزراء الداخمية لمدول الخمس إعالن نواكشوط

بشأن تبادل المجموعات فى القطاع األمنى وادارة الحدود فى الفترة من 17 - 10
ديسمبر 1074م ،وقامت الدول بالعممية mangausteبمشاركة القوات الفرنسية فى
برخان وبقيادة القوات العسكرية الفرنسية وتم إقرار ذلك فى وثيقة تحت عنوان(خارطة

الطريق لتعزيز الحوار والتعاون بين المجموعة) .

()48

-8المجموعة اإلقتصادية لدول غر أفريقيا(اإليكواس(.
وبيا قسم إدارة الشؤون السياسية والسالم واألمن )(PAPSوىى المعنية بإدارة

ممف اإلرىاب داخل المجموعة، )49(.وتحاول اإلكواس فى خطتيا  1014-1010م

القضاء نيائيًّا عمى اإلرىاب من خالل وضع استراتيجية لممناطق المتأثرة بجماعة
بوكو حرام فى إقميم بحيرة تشاد بمساعدة وتأييد من األمم المتحدة ومجموعة األمم

المتحدة لمتنمية المستدامة فى داكار. )50(.

 -8منظمة إيجاد) .IGADمنظمة التجمع اإلقميمى لمتنمية(.
نامجا لمدة  4سنوات فى إثيوبيا وىو برنامج بناء
لقد أطمقت منظمة إيجاد بر ً
القدرات لمكافحة اإلرىاب واىتم البرنامج ببناء القدرات والثقة وركز عمى خمسة
عناصر ىى تعزيز اإلجراءات القانونية والعمل عمى تعزيز التنسيق بين أعضاء

المنظمة فى مجال مكافحة اإلرىاب وتعزيز الرقابة عمى الحدود والتعاون فى مجال
التدريب وتبادل المعمومات ووضع إطار استراتيجى مشترك.

()57

 -8فرقة العمل المشترك متعددة الجنسيات :لجنة حوض بحيرة تشاد.
وفى  1074م وجيت جيودىا ضد نشاط بوكو حرام بدعم من االتحاد

األفريقى والواليات المتحدة االمريكية واالتحاد االوروبى حيث شارك األعضاء بنشر
قوة عسكرية داخل حدودىا الوطنية باإلضافة إلى نشر القوات فى مقر القوة المتعددة
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الميام وحققت انتصارات عام  1075م فى دعم الحماية إلى إستخدام أساليب أكثر

فعالية ولذلك لجأت إلى التجنيد القسرى. )51(.

وفى مؤتمر  7أكتوبر  1074فى النيجر تم إطالق قوات خاصة لمواجية اإلرىاب وتم
تحديد  10نوفمبر عام  1074م لبداية العمل وتأخر إلى عام ،1075وبدأت ىذه

القوات بالفعل مطاردة جماعة بوكو حرام.
-8منظمة شرق افريقيا إيكاس:
وىى من المنظمات التى اىتمت بالتعاون اإلقميمي فيما بين البمدان عن من

أجل مراقبة الحدود بفعالية وكشف ومنع التحركات المشتبية واألنشطة اإلجرامية ,
مشروعا ييدف إلى تعزيز القدرات الشرطية لمبمدان األعضاء فى المنظمة وىم
وأطمقت
ً
(أوغندا وبوروندى وتنزانيا وجنوب السودان ورواندا وكينيا) ويسعى إلى تعزيز التعاون
اإلقميمي ومراقبة الحدود من خالل تعزيز قدرات الموظفين العاممين فى الخطوط
األمامية وأجيزة مكافحة اإلرىاب والوحدات المتخصصة فى بعض المعابر الحدودية
والمرافيء والمطارات وتعزيز التبادل اآلنى لمبيانات بين جميع األجيزة.

()59

ثانيا -استراتيجية الدول فى مكافحة اإلراا فى قارة أفريقيا:
ً
 - 2الواليات المتحدة األمريكية (أفريكوم) :
لقد تبنت الواليات المتحدة األمريكية مجموعة من اآلليات والمبادرات فى

منطقة الساحل األفريقى مثل مبادرة فى عام  1001وارتكزت خطة الواليات المتحدة

مؤخر عمى مبادرتين رئيسيتين وىما :األولى :الشراكة لمكافحة اإلرىاب عبر
ًا
األمريكية
الصحراء عام 1005م ،وتعرف ب(المبادرة الغربية) وتضم من الشركاء (الجزائر
وبوركينا فاسو والكاميرون وتشاد ومالى وموريتانيا والمغرب ونيجيريا والنيجر والسنغال

وتونس) فى ظل الدعم األمريكى لتعزيز قدرات الدول المشاركة ،أماالمبادرة الثانية
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عام 1009م (المبادرة الشرقية) ( )PRECTبتمويل من الواليات المتحدة وتشمل

مجموعة الشركاء (جيبوتى واثيوبيا وكينيا وتنزانيا وأوغندة وبوروندى وجزر القمر
والسودان وجنوب السودان) .

((54

محتمال لمقوات من منطقة الساحل فى
نسحابا
ً
وفى أواخر عام  1079م أبدت إ ً
ظل تكثيف اليجمات وصعوبة مواجيتيا ،ولذا تركز االستراتيجية األمريكية أفريكوم عمى
()55
الوقاية األمنية ومراقبة الحدود والسواحل لمحد من تسمل األسمحة والتنظيمات.
 – 0استراتيجية فرنسا ودول اال تحاد األوروبى:
تعد فرنسا من أوائل الدول الى أرسمت قواتيا لمكافحة اإلرىاب وتمثل عممية
سيرفال باكورة التدخل الفرنسى العسكري إثر قيام الطوارق بالسيطرة عمى إقميم الشمال
بالكامل فى مالى عام  1079م،وفى عام 1074م بدأت عممية برخان ومن خالليا تم
إعادة نشر القوات فى مجموعة الساحل،وىناك ثالث قواعد لموجود العسكرى الفرنسى
فى المنطقة تمثل فى مركز القيادة فى نجامينا فى تشاد ومركزان آخران فى مالى
جنوبا.
ونيامى النيجر ثم قامت بالتوسع ً

وعمى الرغم من إنتشار القوات الفرنسية مع األمريكية والجيود الدولية التى
خصوصا
تقودىا باريس والتى تضم  10دولة إال أنو ما زالت اليجمات اإلرىابية تتزايد
ً
فى مالى والتى بدأت تطالب برحيل القوات األجنبية مما اضطر فرنسا لدعوة دول
مجددا عمى وجودىا فى
الساحل فى مؤتمر قمة بو79بيدف إضفاء الشرعية
ً
المنطقةوكذلك محاولة حشد التأييد الدولى وتشكيل قوة عسكرية جديدة باسم تابوكا
بيانا
عمى أن تتكون من القوات الخاصة إلى جانب جيوش مالى والنيجر ،وتم إصدار ً
من  79دولة أوروبية فى  17مارس  1010م وىى سياسة جديدة تبنتيا فرنسا لتقسيم
(. )56
األعباء فى مكافحة اإلرىاب.
وفى عام  1077م تمت مبادرة االستراتيجية األمنية والتنموية لمساحل وانشاء
مجمس الشؤون الخارجية لمبرلمان األوروبى،كما دعم االتحاد األوروبى دول الساحل

األفريقى فى االجتماع  15فبراير  1010فى انطالق أعمال القمة العادية السادسة
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حيث تم االعالن عن  71مميار يورو لدعم جيود التنمية فى منطقة الساحل األفريقى

واىتمت بسبل التعاون مع الدول الخمس عمى ىامش اجتمعات المجمس األوروبى 16

مارس  1010ببروكسل.

((57

-8استراتيجية مصر واألزار الشريف.
تعد مصر من الدول التى تعاممت مع ممف اإلرىاب تاريخ ًّيا بداية من توقيعيا
عمى إتفاقية جنيف لمنع وتعقب اإلرىاب عام،7997كما انضمت إلى بعض

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

عمى العديد من البروتوكوالت واإلتفاقيات فى الربع األخير من القرن العشرين وىى

المدرجة باليامش(*):

وعمى المستوى اإلقميمى فقد شاركت مصر فى العديد من اإلتفاقيات والمنظمات
االقميمية الخاصة بمكافحة اإلرىاب وىى كالتالى:

 اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب  11أبريل .7998(*)  -انضمام مصر عام  7970إلتفاقية مكافحة االستيالء غير المشروع عمى الطائرات المبرمة فى الىاى  76سبتمبر،7970
وفى  7977انضمتإلتفاقية قمع األعمال غير المشروعة ضد سالمة الطيران المدنى فى مونتلاير  19سبتمبر. 7977

 التوقيع عمى إتفاقية األمم المتحدة  7979منع الجرائم المرتكبةضداألشخاص المتمتعين بحرية دولية لمشخصيات الدبموماسيةوالتى أقرتيا األمم المتحدة  74سبتمبر ، 7979وكذلك اإلتفاقية الدولية لمناىضة أخذ الرىائن.

بروتوكول بشأن قمع أعمال العنف غير المشروعة فى المطارات التى تخدم الطيران المدنى فبراير.7988

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

 -إتفاقية المتفجرات البالستية 7مارس . 7997

 اإلتفاقية الدولية لقمع اليجمات اإلرىابية بالقنابل التى أقرتيا األمم المتحدة  75ديسمبر. 7997 إتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار . 7981 ، -اإلتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرىاب .7999

 -إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة ديسمبر 1000

 -إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد فى المكسيك  9ديسمبر . 1009
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 إتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية ومكافحة اإلرىاب المبرمة فى الجزائر فى 74يوايو  7999وانضمت ليا مصر عامBottom of Form )58(.1000

 تطوير المنظومة العربية لمكافحة اإلرىاب من خالل قرار رقم  8161فى 7مارس(.59(.1008

 -اإلتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعمومات  71ديسمبر .1070

 اإلتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرىاب  17ديسمبر.1070 -اإلتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة  79أغسطس .1074

 معاىدة منظمة المؤتمر اإلسالمى لمكافحة اإلرىاب الدولى  18يوليو 7991 -اتفاقية الرياض لمتعاون  74أبريل .7989

 عضوية مصر السابقة فى مجمس السمم واألمن األفريقى فى الفترة من 1076-

-

حتى .1078

قامت مصر بعقد العديد من الفعاليات الخاصة بمكافحة اإلرىاب عمى ىامش

القمة األفريقية فى أديس ابابا  17يناير .1078

فى سبتمبر  1076نظمت مصر جمسة حول مكافحة اإلرىاب واألمن السيبرانى
بالتنسيق مع و ازرة الدفاع والداخمية.

((60

وعمى المستوى الدولى وخالل فترة تمثيل مصر عن القارة األفريقية لمقعد

العضوية غير الدائمة فى مجمس األمن لعام  1077 ،1076وترؤسيا لمجنة مكافحة
اإلرىاب التابعة لمجمس األمن حيث نجحت فى استصدار عدة ق اررات من أبرزىا:

 القرار رقم  1954لسنة  1007الذى أقر اإلطار الدولى الشامل لمكافحةالخطاب اإلرىابى.
 القرار  1970لعام  1077لسنة  1077الخاص بمنع حصول اإلرىابيين عمىالسالح.
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 تم إعداد زيارة وفد المديرية التنفيذية لمكافحة اإلرىاب والذراع الفنى لمجنةمكافحة اإلرىاب بمجمس األمن لمقاىرة فى يوليو . )67(.1077

 كما صدر القرار الجميورى رقم  955لسنة  1077بإنشاء المجمس القومىلمواجية اإلرىاب والتطرف والذى يقوم بعدة ميام منيا استراتيجية وطنية شاممة

لمكافحة اإلرىاب والتنسيق مع المؤسسات الدينية واألجيزة األمنية لتمكين
الخطاب الدينى الوسطى ووضع الخطط.

 كما اىتمت الحكومة المصرية عمى المستوى الداخمى وقامت بالعممية الشاممةسيناء  1078وىى حممة عسكرية مصرية شاممة ضد العناصر اإلرىابية فى 9

فبراير  1078فى شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بالدلتا والظيير الصحراوى
غرب وادى النيل بيدف إحكام السيطرة عمى المنافذ الخرجية والقضاء عمى

اإلرىاب. )61(.

 انضمام مصر لمدونة سموك األمم المتحدة لمكافحة اإلرىاب سبتمبر عام 1078وتوقيعيا عمى تمك المدونة لمتوافق حول مشروع اإلتفاقية الشاممة لألمم

المتحدة لمكافحة اإلرىاب ،كما عقدت بعض الورش فترة إستضافة وزراء
الخارجية  78 .75أبريل عام  1078حول موضوع مكافحة الفكر المتطرف

المؤدى إلى اإلرىاب فى شرق أفريقيا والقرن األفريقى.

وانطالقًا من مبدأ الحمول األفريقية لممشاكل األفريقية شاركت مصر فى العديد
من المراكز والممتقيات والتجمعات واالجتماعات وانضماميا لمعديد من المدونات مثل:
 الوكالة المصرية لمشراكة من أجل التنمية  1079 .1078بالتعاون مع الو ازراتالمعنية.
 مركز االتحاد األفريقى إلعادة اإلعمار والتنمية فى مرحمة ما بعد النزاعاتوالذى تستضيفو القاىرة.
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وخالل وعقب رئاسة مصر لالتحاد األفريقى عام  1079ظير دورىا الفعال

بدعم الجيود األفريقية فى مجال مكافحة اإلرىاب والتطرف ،كما عقدت مصر ممتقى
الشباب العربى األفريقى مارس  ،1079واستضافت تجمع دول الساحل اإلفريقى

الخمس فى  77فبراير  ،1010وعقدت االجتماع السنوى لمجموعة العمل فى نيروبى
بكينيا فى فبراير.1079
 تم عمل ورشة عمل عمى ىامش الدورة الرابعة والسبعين لألمم المتحدة،وابرازالدور الذى تضطمع بو الوحدة المصرية لمكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرىاب بموجب قرار مجمس األمن رقم  1461لعام ،1079واالىتمام
بمكافحة الجريمة المنظمة فى شرق أفريقيا -قرار مجمس األمن رقم 1481
لعام 1079فيما يخص تيديدات لمسمم واألمن الدوليين( ،(64كما تسعى
الحكومة المصرية من خالل مجمس الشعب اإلعداد لخطة عمل متكاممة
لدعم سياسة مصر الخارجية تجاه أفريقيا في مختمف المجاالت( ، )65وتسعى
مصر من خالل برامج التنمية الخاصة بأجندة االتحاد األفريقى وخاصة فى
ظل رئاسة مصر لالتحاد األفريقى عام  1079حيث تم دخول اتفاقية التجارة
الحرة القارية األفريقية والتى تعمل عمى زيادة حركة التجارة البينية لمدول
األفريقية وتكون مرحمة تدريجية نحو السوق المشتركة األفريقية واالتحاد
الجمركى األفريقى وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة وتحقيق التكامل
االقتصادى ،كما تسيم اإلتفاقية فى القضاء عمى كثير من المشكالت التى
تعانى منيا القارة وخاصة اليجرة والنزوح من مناطق عديدة بسبب الفقر
ومواجية ومكافحة اإلرىاب والتطرف، )66(.كما ناقشت مصر فى اجتماع
رؤساء أركان حرب القوات المسمحة لدول الساحل األفريقى فى الفترة من - 9
 77فبراير  1010بحضور الدول األوروبية بحث سبل التعاون العسكرى
ومناقشة مقترح تدريب كوادر من تمك الدول بمصر فى مجال مكافحة
اإلرىاب تأييدا لما شيدتو المشاركة المصرية فى أعمال القمة األفريقية رقم
 99وتأكيد مصر عمى استضافة قمة أفريقية تيدف إلنشاء قوة أفريقية
مشتركة لمواجية اإلرىاب. )67(.
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كبير فى مكافحة اإلرىاب يختمف عن كثير من
دور ًا
ولقد لعب األزىر ًا
المنظمات الدولية حيث تم التركيز سابقًا عمى إرسال البعثات الدينية والقوافل الدينية
وتوفير المنح لمدارسين لنشر الدين اإلسالمى ونشر ثقافة الوسطية فى الدين اإلسالمى
ومحاربة العنصرية والتمييز ومكافحة التطرف واإلرىاب وفى إطار اىتمام جامعة

األزىر بفتح نوافذ ثقافية وحضارية فى أفريقيا تم اختيار جامعة األزىر لتكون المقر
اإلقميمي التحاد جامعات شمال إفريقيا والمساىمة فى تدريس المغة العربية فى

الجامعات األفريقية وتدريس المغات اإلفريقية فى األزىر وىى موجودة بالفعل فى قسم
المغات األفريقية مثل لغة السواحيمية واليوسا واالميرية وكذلك األمازيغية،أيضا تفعيل

دور الترجمة لكتب التراث والحضارة اإلسالمية والتفسير لمغات األفريقية. )68(.

وفى إطار الحرص الزائد من مؤسسة األزىر تم افتتاح مرصد األزىر لمكافحة

التطرف فى  9يونيو  1075وتصدر مجمة (مرصد) لنشر كافة القضايا المتعمقة
بمكافحة التطرف من وحدات رصد المغات والتى تصل إلى  71لغة وتوجد بو وحدة
رصد المغات اإلفريقية ،كما يقوم المرصد بتسجيل الوثائق ورصد االنتياكات والرد
عمى خطابات الجماعات اإلرىابية التى تدعو لمتحريض وكذلك تحميل ىذه الخطابات

والرد عمييا،كما يناقش بعض اإلتفاقيات الخاصة فى مجال مكافحة اإلرىاب ويقوم

بعرضيا واطالق المبادرات والحمالت مثل حممة مرصد األزىر (حمايتيم واجب

عميك) لتوعية األسرة،وتحميل الخطابات اإلعالمية لبعض التنظيمات اإلرىابية وكذلك

استخدام تطبيق  Hoopوانشاء قنوات الخاصة،وكذلك اصدار التقارير اليامة المتعمقة
باإلرىاب،كما يفتح المرصد بابو لمزيارات من قبل المنظمات الدولية مثل منظمة شباب

كتابا ودراسة
المتوسط ،ولقد أصدر المركز فى عام  5988 1010تقر ًا
ير دولًّيا وً 96
ومقاال بالمغة العربية والمغات األجنبية،
ير
و 99حممة توعية ب  71لغة و 674تقر ًا
ً
وعمى المستوى اإلفريقى توجد وحدة المغات األفريقية ،فضال عن نشر المقاالت
والتقارير الخاصة بالجماعات اإلرىابية فى إفريقيا.
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ومما سبق يتضح دور المنظمات الدولية والدول وسياساتيا المتعمقة بمكافحة

اإلرىاب واختالف التوجيات فى حل ىذه المشكمة وما زالت الكثير من االتفاقيات
الدولية لم تؤت ثمارىا فى إيقاف العمميات اإلرىابية ،كما ركزت بعض المنظمات

والدول عمى خطط عسكرية لمواجية اإلرىاب ومنيا ما سعت إلى وضع تنظيم
لعمميات المواجية ومنيا ما لجأ إلى تفعيل بعض برامج التنمية ومنيا ما لجأ إلى

الدين ،ولذلك فإن منظومة اإلرىاب متعددة األوجو ويجب تضافر جميع الجيات
بعيدا عن األطماع الخارجية فى الثروات األفريقية.
وجميع الحمول ً

التوصيات والمقترحات:
 يجب تفعيل االتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة اإلرىاب من خالل االتحاد
األفريقى صاحب الدور األكبر فى القارة األفريقية وتوحيد جيود المنظمات
األفريقية من خاللو سواء كانت عمميات وخطط عسكرية وتنموية ودبموماسية

لمكافحة اإلرىاب وليس ىذا فقط بل السعى نحو تنفيذ خطط قائمة عمى تجفيف
منابع اإلرىاب.

 تحييد الدور الخارجى فى مكافحة اإلرىاب وخاصة من الناحية العسكرية إال فى
أضيق الحدود ،وتوحيد الجيود عمى مستوى أقاليم القارة الجغرافية شمال ووسط
وشرق وغرب وجنوب أفريقيا واالتجاه نحو دمج الجيود ومساعدة الدول

األفريقية بعضيا لبعض فى مكافحة اإلرىاب ،ومحاولة دمج الجيود ووضع

الحمول لمحد من التغيرات المناخية والبيئية.

 مراقبة الحدود والمنافذ البرية بين الدول بالطرق األمنية المتقدمة ومد شبكات

الطرق إلى كافة المناطق الحدودية واالىتمام بالمشروعات التنموية فى تمك

المناطق الميمشة وفقًا لطبيعتيا وخمق بعض الوظائف لمقضاء تدريجًّيا عمى
اإلرىاب.

 االتجاه نحو الحمول الدبموماسية وتفعيل دور المراكز الثقافية لمسفارات اإلفريقية
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فى معظم الدول وخاصة تفعيل الدور المصرى فى أجندة  1090من خالل
المراكز الثقافية والتبادل العممى بين الجامعات والكميات واألقسام العممية
والمؤتمرات والجيات التدريبية المختمفة وجميع المؤسسات الطوعية ونشر مفيوم

األمن الفكرى من خالليا.

 االتجاه نحو تنفيذ أجندة أفريقيا لمتنمية رؤية  ،1069واإلتجاه نحو المشروعات

التنموية بين الدول األفريقية ،وضرورة اإلسراع بتنفيذ مشروعات البنية التحتية
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.

 عقد بعض المؤتمرات األفريقية والمحاضرات التثقيفية عمى مستوى المراكز
الثقافية بسفارات وقنصميات الدول األفريقية والخروج منيا ببعض المبادرات التى

يتم تنفيذىا عمى مستوى القارة.

 اإلستفادة من اإلتفاقيات الدولية مثل إتفاقية قانون البحار عام  7981والتى
تيدف إلى تعظيم اإلستفادة من المواقع البحرية الميمة فى تنمية النقل البحرى
المستدام وخمق بيئة متكاممة يتم فييا تحقيق مبدأ اإلستدامة لتطوير الدول الفقيرة

أيضا إلى تقديم نماذج
الحبيسة إلى جانب الدول البحرية المتقدمة وييدف
ً
مقترحة لمربط بين الدول البحرية والدول الحبيسة وتحقيق وتفعيل اإلتفاقيات
الدولية بخصوص النقل الدولى متعدد الوسائط وزيادة الخطوط المالحية
األفريقية التى تربط الدول األفريقية بدول العالم المختمفة واإلتجاه نحو إقامة
مراكز لوجيستية دولية داخمية عمى غرار الموانئ الجافة ومراكز تحميل

الحاويات وتطوير الموانئ البحرية بيدف دعم النمو اإلقتصادى لمقارة األفريقية،
وتحقيق مفيوم اإلستدامة األمنية عن طريق القضاء تدريجيًّا عمى القرصنة

البحرية والبرية.
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 وضع خطة لتعزيز دور األزىر كمؤسسة دينية وجامعة عالمية لمكافحة
اإلرىاب فى إفريقيا عمى كافة المستويات الجغرافية التالية:

 دول شمال أفريقيا وىى مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب ودولتا السودان
وجنوب السودان

 دول حوض النيل واالتجاه نحو الجنوب وتعميق البعد االستراتيجى األمنى
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
الدول الحبيسة.مستيدفا الوصول لممناطق النائية فى أفريقيا لنشر الدين
اإلسالمى والمغة العربية ونشر الثقافة الجغرافية لتمك الدول من خالل تدريس

مقررات جغرافية لمقارة األفريقية ودول حوض النيل فى كميات الدعوة والدراسات

اإلسالمية وأقسام المغات األفريقية وكذلك نشر الثقافة الجغرافية من خالل

دورات تدريبية لمدعاة.

 تفعيل عالقات اتحاد جامعات شمال أفريقيا مع معظم الجيات والمؤسسات
الخاصة بالقارة ومراكز البحوث والجمعيات والسفارات ولجان الشؤون األفريقية
ومراكز الثقافة وكمية الدراسات األفريقية والبنك األفريقى لمتنمية ومفوضية

االتحاد األفريقي والمنظمات االقتصادية.

 وضرورة وجود لجان من داخل االتحاد لالىتمام بالقضايا التنموية المستدامة
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
والمنظمات والتى تيدف إلى إبعاد الفكر الصييونى عن التدخل فى تمك الدول
والتواصل العممى والثقافى مع الشعوب.
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 توفير التقنيات الحديثة مثل تقنية البكتومترية فى معظم الموانئ الحدودية
ومعابر الحدود بين الدول ومعظم الموانئ البحرية والمطارات الجوية وبعض

المناطق المعرضة لإلرىاب فى بعض دول القارة

 واعداد قاعدة بيانات لإلرىاب سواء عمى مستوى المناطق الجغرافية داخل القارة
األفريقية أو داخل الدول لمتعرف عمى أنماط العمميات اإلرىابية والتعرف عن

قرب عن فكر الجماعات اإلرىابية وأساليبيا المدنية والعسكرية حتى يمكن
مواجيتيا ومنع إنتشارىا(. )70
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المالحق
) اختصارات المصطمحات2( 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

BH

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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ممحق ( )0النس المئوية لمجماعات اإلراابية فى الهجمات اإلراابية فى أفريقا
وتغيراا فى الفترة من  2778حتى .0228

الفترة من - 2778
0228
النسبة
الجماعة
%
0898
بوكو حرام
2798
الشبا
892
جيش المقاومة
الر
898
القاعدة

الفترة من 0222 - 0228

الفترة من- 0222
0228
النسبة %
الجماعة

الجماعة

النسبة %

بوكو حرام
الشبا
القاعدة

80
0098
897

قوات التحالف
الديمقراطى

898

ميميشيات
الجنجويد

098

ميميشيات الجنجويد

892

اال تحاد الوطنى
لالستقالل التام
فى انجوال
قوات التحالف
الديمقراطى
الجماعات
اإلسالمية
المسمحة
الواليات
اإلسالمية فى
طرابمس
-

098

الواليات اإلسالمية
فى طرابمس

092

بوكو حرام
الشبا
ميميشيات
الجنجويد
الواليات
اإلسالمية فى
طرابمس
سيناء
(الواليات
اإلسالمية)
جيش
المقاومة الر

098

(الواليات
اإلسالمية)
سيناء (الواليات
اإلسالمية)

0

قوات التحالف
الديمقراطى
القاعدة

298

297

قوات التحالف
الديمقراطى

297

ميميشيات بمقا

298

-

-

-

حركة التحرير فى
نيجيريا
القوات الديمقراطية
فى رواندا وليبيريا
إجمالى الجماعات

298

محافظة برقة
اإلسالمية
-

298

8898

جماعات أخرى

0898

إجمالى
الجماعات
جماعات
أخرى

098

إجمالى الجماعات 88.2
جماعات أخرى
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ممحق ( )8تصنيف الهجمات اإلراابية والتطرف والعنف
وفقا لمجماعات اإلراابية شهر أغسطس0202
الجماعات
اإلراابية

األسمحة
الصغيرة

العبوات

الناسفة

خميط

اختطاف

إجمالى

العمميات

والخفيفة
02

8

2

-

28

الشبا

قوات التحالف

17

-

-

-

17

الواليات

2

-

-

-

2

المجاادين
الديمقراطى
اإلسالمية

وسط إفريقيا
السنة

7

-

-

-

7

والجماعة
بوكو حرام

2

-

-

-

2

ماى ماى

47

-

-

4

51

الجماعات

1

-

-

-

1

مجموعات

7

-

-

-

7

جماعات غير

41

21

-

6

68

اإلجمالى

144

27

2

10

183

الفرعية
أخرى

معروفة

Source.Acsrt Database 2020-12-26
Central African , Etude de Recherche Surle Terrorism.
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ممحق( )8عدد الهجمات اإلراابية وفقًا لمهجمات الموجهة إليها

حس الجماعات اإلراابية والمتطرفة فى شهر أغسطس عام 0202
الجماعات اإلراابية

األمن

المدنيين

مكات

العسكرى

الهيئات

الحكومية

منظمات

اإلجمالى

دولية

الشبا المجاادين

6

13

7

2

28

قوات التحالف الديمقراطى

10

7

-

-

17

الواليات اإلسالمية وسط

1

1

-

-

2

السنة والجماعة

4

3

-

-

7

بوكو حرام

1

-

1

-

2

ماى ماى

35

16

-

-

51

الجماعات الفرعية

-

1

-

-

1

مجموعات أخرى

4

3

-

-

7

جماعات غير معروفة

40

26

1

1

68

اإلجمالى

101

70

9

3

183

إفريقيا

Source. Acsrt Database 2020-12-26
Central African , Etude de Recherche Surle Terrorism.
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ممحق ( )8عدد الوفيات وفقا لألسبا فى شهر أغسطس عام 0202
عدد الوفيات

النسبة %

عدد الوفيات وفقا لألسبا
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.

ممحق ( )8النس المئوية لمدول األكثر تأث ار باإلراا فى القارة األفريقية
وتغيراا فى الفترة من  2778حتى 0228

الفترة من 0228 - 2778

الفترة من 0222 - 0228

النسبة

النسبة %

الدولة

الدولة

الفترة من 0228 -0222
الدولة

النسبة %

%
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

65

إجمالى الدول

69

إجمالى الدول

73

األكثر تأث ار
باإلراا

دول أخرى

األكثر تأث ار
باإلراا

35

دول أخرى

األكثر تأث ار
باإلراا

31

دول أخرى
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الهوامش
( )7ليميا شنتوح :مفيوم اإلرىاب فى القرآن الكريم ،مجمة صوت الحكمة ،الجزائر 7 ،مايو .1077
( )1محمود يوسف الشوبكى :مفيوم اإلرىاب بين اإلسالم والغرب ،مؤتمر اإلسالم والتحديات
المعاصرة ،كمية أصول الدين ،الجامعة اإلسالمية  9 - 1أبريل  ،1007ص ص .861 ،867

( )9بوىدة غالية :مفيوم اإلرىاب فى القرآن الكريم :دراسة تحميمية فى ضوء مقصد حفظ األمن،

المؤتمر العالمى الثانى لمقرآن الكريم والسنة الشريفة ،ماليزيا ،الجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا

 14 - 11جمادى  75 - 79 ،7496مارس .1075
( )4محمود يوسف الشوبكى :مفيوم اإلرىاب بين اإلسالم والغرب ،مؤتمر اإلسالم والتحديات
المعاصرة ،كمية أصول الدين ،الجامعة اإلسالمية  9 - 1أبريل  ،1007ص ص .861 ،867

( )5لممزيد :عبد الرحمن بن معال المويحق :مقاصد الشريعة اإلسالمية ،األلوكة/ 77 / 19 ،
.1075

( )6شريف عبد الحميد حسن رمضان :اإلرىاب الدولى أسبابو وطرق مكافحتو فى القانون الدولى
والفقو اإلسالمى ،دراسة مقارنة ،العدد الحادى والثالثون ،الجزء الثالث ،مجمة كمية الشريعة
واألنظمة ،جامعة الطائف ،المممكة العربية السعودية،ص . )7714

( )7المغربى عبد الحكيم عمى :المشاركة فى الحرابة وعقوبتيا فى الشريعة اإلسالمية والقانون
الجنائى ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،كمية الحقوق ،جامعة القاىرة ،7989 ،ص .48

( )8شريف عبد الحميد حسن رمضان ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .7776 - 7775
( )9المركز الديمقراطى العربى :اإلرىاب بين االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية 4 ،فبراير
.1077

( )70شريف عبد الحميد حسن رمضان ،مرجع سبق ذكره ،ص .7710
( )77المركز الديمقراطى العربى :اإلرىاب بين االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ،مرجع سبق ذكره.
( )71حمودة منصر سعد :اإلرىاب الدولى فى جوانبو القانونية ووسائل مكافحتو فى القانون الدولى
والفقة اإلسالمى ،ص .988

( )79قانون تصديق االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب وتعديميا رقم ( )95لسنة  ،1008القوانين
والتشريعات العراقية.
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( )74الييئة العامة لالستعالمات ،االتحاد اإلفريقى وثائق ومعاىدات ،اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية
ومكافحة اإلرىاب ،االربعاء  90ديسمبر .1009

( )75األمم المتحدة ،الجمعية العامة ،الدورة الثامنة والستون الوثائق الرسمية 15 ،أكتوبر  ،1079ص.1
( )76المركز الديمقراطى العربى :اإلرىاب بين االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ،مرجع سبق ذكره.
( )77محمد عبد المطيف عبد العال :جريمة اإلرىاب ،دار النيضة العربية القاىرة ،مصر ،7994
ص.54

( )78لممزيد ،انظر قانون مكافحة اإلرىاب رقم  94لسنة  ،1075وتعديالتو بالقانون رقم  75لسنة
.1010

( )79منى قشطةُ :مؤشر اإلرىاب العالمي” 1010التأثير االقتصادي العالمي لإلرىاب” المرصد
المصرى 19 ،ديسمبر .1010
(20) D, storey , political geography , university of Worcester , 2009,
Elsevier Inc, p1 ,2 ,9.
( )17محمد رياض :األصول العامة فى الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيكا مع دراسة تطبيقية عمى
الشرق األوسط ،دار النيضة العربية لمطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان  ،7979ص ص ،107

.711 ،710،701،707 ،157

(22) MARTIN JONES , RHYS JONES AND MICHAEL WOODS , An
introduction to political geography space , place and politics by
ROUTLEDGE , New York , 2004 , p 34 , 42.
( )19شرق إفريقيا األمن وارث اليشاشة :مركز االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية ،العدد
 ،86الطبعة األولى  ،1009ص ص .18 ،14 ،77

( )14باسم رزق :أبعاد االنتشار الجغرافى لإلرىاب بالساحل اإلفريقى ،مجمة السياسة الدولية،ممف
خاص ،اإلرىاب فى الساحل اإلفريقى ،عدد  ،199يناير  ،1017ص .5

(25) United Nations: Situation in West Africa SahelExtremely Volatile as
Terrorists Exploit Ethnic Animosities ,special Representative
WarnsSecurity Council ,9 July 2020.
(26) Vladimir Kolossov Political Geography , Institute of Geography of the
Russian Academy of sciences , Moscow , vol. HI.
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( )17محمد محمود إبراىيم الديب :الجغرافيا السياسية منظور معاصر ،الطبعة السادسة ،مكتبة
األنجمو ،1008 ،ص ص .175 ،171 ،166 ،151 ،157

(28) PAOLA Andrea Spadaro , Climate change , Enviornmental terrorism ,
Eco - Terrorism and Emerging Threats , Journal of strategic security , 13
No 4 (2020) 58- 80.University of Buenos Aires , faculity of Economics.
( )19اإلرىاب فى بحيرة تشاد وعالقتو بالعوامل المسببة ألزمة النزوح القسرى .زينب مصطفى
رويحة  ،1010 / 71 / 7ص .9

( )90نسرين الصباحى :أزمة متفاقمة تحديات ظاىرة النزوح فى الساحل األفريقى،المركز المصرى
لمفكر والدراسات االستراتيجية ،وحدة الدراسات األفريقية 11 ،سبتمبر .1010

( )97الشيماء عرقات 19 :حربا دائرة ماذا تعرف عن خريطة الصراعات فى أفريقيا .مجمة إضاءات
.1076 / 1 / 6

( )91سمية بمعيد :النزاعات اإلثنية فى إفريقيا وتأثيرىا عمى مسار الديمقراطية فييا ،جميورية الكنغو
الديمقراطية نموذجا ،مذكرة مقدمة لنيل الماجستير فى العموم السياسية والعالقات الدولية ،فرع

الديمقراطية والرشادة ،كمية الحقوق ،جامعة منسورى  -قسطنطينة .1070/1009،ص.14 ،71
( )99المرجع السابق ص .75 ،61
( )94محمد رياض ،مرجع سبق ذكره.151
(( )95الموسوعة الحرة)

( )96ياسين شكيمة :الفقر فى دول غرب أفريقيا وآليات مكافحتو  ،1070 - 7990دراسة
ماجستير ،كمية العموم السياسية والعالقات الدولية.1074 ،
( )97محمد الشيخأفريقيا مسرحا لمحرب عمى اإلرىاب ،جريدة الشرق األوسط ،جريدة العرب الدولية،
االثنين  5رجب 77 ،مارس  ،1079رقم العدد  )74779نواكشوط.

(38) Source. Regional aggregation using 2011 ppp and $ 1,9 / day poverty
line ,2018.
( )99اليوم السابع :بالصور ..الخريطة الكاممة لممسمحين واإلرىابيين فى أفريقيا 11 ..جماعة

وتنظيم ومميشيا بالقارة السمراء"..بوكوحرام" وحركة الشباب و"أنتى باالكا" و"جيش الرب" األكثر

خطورة بالساحل األفريقى..و"شيكاو" القائد الذى ال يموت ،اإلثنين 90 ،أكتوبر .1077
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( )40جماعة بوكو حرام نشأتيا ومبادئيا وأعماليا فى نيجيريا ،مجمة قراءات إفريقية/ 4 / 5 ،
.1076

( )47من ىى حركة الشباب اإلسالمية الصومالية ومن يقودىا.1075/4/ 7 ،
( )41فوزية قاسى :القيادة العسكرية األمريكية إلفريقيا (األفريكوم) ودورىا فى أمننة القارة السمراء،
قراءات إفريقية.

(43) UN News: More support Key for Counter - terrorism in Africa , where ,
misogyny is at the heart of as many , groups.11 March 2020.
( )44محمد البشير :جيود المؤسسات اإلقميمية فى مكافحة اإلرىاب دراسة تطبيقية عمى المجموعة
 5لمساحل اإلفريقى.1077 / 70 / 79 ،

(45) UN News: More support Key for Counter - terrorism in Africa , where ,
misogyny is at the heart of as many , groups.11 March 2020.
( )46محمد البشير :المرجع السابق.
( )47أميرة محمد عبد الحميم .أجندة االتحاد األفريقى  1069ومكافحة اإلرىاب .مركز األىرام
لمدراسات االستراتيجية.1010

( )48شيماء محيى الدين:استراتيجيات مكافحة اإلرىاب بالساحل اإلفريقى ،مجمة السياسة الدولية،
يناير .1017

( )49محمد البشير :مرجع سبق ذكره.
(50) United Nations: Situation in West Africa SahelExtremely Volatile as
Terrorists Exploit Ethnic Animosities ,special Representative
WarnsSecurity Council ,9 July 2020.
( )57محمد البشير :مرجع سبق ذكره.
( )51اإلرىاب فى بحيرة تشاد وعالقتو بالعوامل المسببة ألزمة النزوح القسرى .زينب مصطفى
رويحة .1010/ 71 / 7

( )59المصدرInterpol I - EAC.:
( )54محمد البشير :مرجع سبق ذكره.
( )55شيماء محيى الدين :مرجع سبق ذكره.
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( )56شيماء محيى الدين ،مرجع سبق ذكره.
( )57نسرين الصباحى :شراكة استراتيجية متجددة ودور االتحاد األوروبى فى دعم دول الساحل األفريقى،
المركز المصرى لمفكر والدراسات االستراتيجية ،وحدة الدراسات األفريقية 7 ،أبريل .1010

( )58و ازرة الخارجية،التقرير الوطنى لجميورية مصر العربية حول مكافحة اإلرىاب  ،1010جيود
الدولة المصرية ومقاربتيا الشاممة لمكافحة اإلرىاب والفكر المتطرف المؤدى إلى اإلرىاب،

يونيو  ،1010ص .51
( )59اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب واالتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرىاب،ص .77
( )60و ازرة الخارجية ،مرجع سبق ذكره ،ص .51
( )67و ازرة الخارجية المصرية :مرجع سبق ذكره ،ص .59
( )61لممزيد أنظر القرار الجميوري  955لسنة .1077
( )69و ازرة الخارجية ،مرجع سبق ذكره ،ص  57عن :اطالق منتدى أسوان لمسالم الدائم والتنمية
المستدامة  71 .77ديسمبر.1079
( )64و ازرة الخارجية المصرية ،المرجع السابق ،ص ص .54 ،59 ،51
( )65الجبمي :نسعى لدعم سياسة مصر الخارجية تجاه الممف اإلفريقي ،جريدة صوت الوطن7 ،
فبراير .1017
https://soutelwatan.com/category/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%
d8%a9/
( )66مني نور الدين تكتب:األزىر الشريف من عالمية الرواق إلى الريادة العالمية واالتحادات
اإلفريقية ،جريدة صوت الوطن  71مارس .1079

https://soutelwatan.com/2019/03/12/%d8%af%d9%a0%d9%85%d9%86
%d9%8a-%d8%b5%d8%a8%d8%ad%d9%8a%d8%aa%d9%83%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2
%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%81%d9%85%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a/
( )67نسرين الصباحى :الدور المصرى فى تعزيز أمن الساحل األفريقى ،المركز المصرى لمفكر
والدراسات االستراتيجية ،وحدة الدراسات األفريقية 19 ،فبراير .1010
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( )68مني نور الدين تكتب:األزىر الشريف من عالمية الرواق إلى الريادة العالمية واالتحادات
اإلفريقية ،جريدة صوت الوطن  71مارس .1079
( )69مرصد األزىر./https://www.facebook.com/AlazharObserver :
( )70محمد الخزامى عزيز(Mohamedazizdr.blogspot.com):

محاضرة تكامل تقنتي

البكتومترية ونظم المعمومات الجغرافية فى مكافحة اإلرىاب.
(https://drive.google.com/file/d/1lb1UHv6mLN0tPzyxc64Geeu2vsAV1r
)HI/view?usp=sharing
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المصادر والمراجع
أوًال -المراجع العربية:

 - 7األمم المتحدة ،الجمعية العامة ،الدورة الثامنة والستون الوثائق الرسمية 15 ،أكتوبر .1079
 -1الجبمي :نسعى لدعم سياسة مصر الخارجية تجاه الممف اإلفريقي ،جريدة صوت الوطن7 ،
فبراير .1017
 -9الشيماء عرفات 19 :حربا دائرة ماذا تعرف عن خريطة الصراعات فى أفريقيا .مجمة إضاءات
.1076 / 1 / 6

 -4المغربى عبد الحكيم عمى :المشاركة فى الحرابة وعقوبتيا فى الشريعة اإلسالمية والقانون
الجنائى ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،كمية الحقوق ،جامعة القاىرة.7989 ،
 -5الييئة العامة لالستعالمات ،االتحاد اإلفريقى وثائق ومعاىدات ،إتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية
ومكافحة اإلرىاب ،االربعاء  90ديسمبر .1009

 -6باسم رزق عدلى مرزوق :أبعاد االنتشار الجغرافى لالإرىاب بالساحل اإلفريقى ،مجمة السياسة
الدولية ،ممف خاص ،اإلرىاب فى الساحل اإلفريقى ،عدد  ،199يناير .1017
 -7بوىدة غالية :مفيوم اإلرىاب فى القرآن الكريم :دراسة تحميمية فى ضوء مقصد حفظ األمن،

المؤتمر العالمى الثانى لمقرآن الكريم والسنة الشريفة ،ماليزيا ،الجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا

 14 - 11جمادى  75 - 79 ،7496مارس .1075
 -8تزايد وتيرة اليجمات اإلرىابية عشية انعقاد قمة مجموعة دول الساحل :وكالة األنباء الجزائرية1،
يناير.1010
 -9تقى النجار :تحوالت خريطة اإلرىاب فى افريقيا ،المركز المصرى لمفكر والدراسات
االستراتيجية 8 ،مارس .1010

 -70تقى النجار :النجاح المر  ،،حصاد إرىاب داعش خالل عام  ،1010المركز المصرى لمفكر
والدراسات االستراتيجية  5يناير .1017
 -77تقى النجار :من المواءمة إلى الصراع :تحوالت العالقة بين القاعدة وداعش فى غرب إفريقيا،
المركز المصرى لمفكر والدراسات االستراتيجية71سبتمبر .1010

 -71تقى النجار :مستقبل ساحة الجياد العالمى ،سيناريوىات أربعة ،المركز المصرى لمفكر
والدراسات االستراتيجية 14 ،أكتوبر .1079
 -79حمودة منصر سعد :اإلرىاب الدولى فى جوانبو القانونيةووسائل مكافحتو فى القانون الدولى
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 - 74دينا أسامة لطفى :مصادر تمويل تنظيمات اإلرىاب فى الساحل اإلفريقى ،مجمة السياسة
الدولية ،ممف خاص ،اإلرىاب فى الساحل اإلفريقى ،عدد  ،199يناير .1017
 - 75سارة كيره :باإلنفو جراف :خريطة إرىاب قطر فى  7دول أفريقية ،مصر وليبيا األبرز76 ،
أغسطس .1077

 - 76سماح إسماعيل :خريطة التيديدات األمنية ألفريقيا فى عام  1077بين الحركات اإلرىابية
وفرص التصدى ليا ،مركز الدراسات األفريقية  7مارس  -.1077سى إن إن :اليجمات
اإلرىابية فى  107414نوفمبر .1075

 -77سمية بمعيد :النزاعات اإلثنية فى إفريقيا وتأثيرىا عمى مسار الديمقراطية فييا ،جميورية
الكنغو الديمقراطية نموذجا ،مذكرة مقدمة لنيل الماجستير فى العموم السياسية والعالقات الدولية،
فرع الديمقراطية والرشادة ،كمية الحقوق ،جامعة منسورى  -قسطنطينة.1070/ 1009،
 - 78شرق إفريقيا األمن وارث اليشاشة :مركز االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية ،العدد
 ،86الطبعة األولى .1009

 - 79شريف عبد الحميد حسن رمضان :اإلرىاب الدولى أسبابو وطرق مكافحتو فى القانون الدولى
والفقو اإلسالمى ،دراسة مقارنة ،العدد الحادى والثالثون ،الجزء الثالث ،مجمة كمية الشريعة
واألنظمة ،جامعة الطائف ،المممكة العربية السعودية.
 - 10شيماء محيى الدين :استراتيجيات مكافحة اإلرىاب بالساحل اإلفريقى ،مجمة السياسة الدولية،
ممف خاص ،اإلرىاب فى الساحل اإلفريقى ،عدد  ،199يناير .1017

 - 17ضرغام أبو كمل وآخرون :استخدام نظم المعمومات الجغرافية فى التحميل المكانى لظاىرة
اإلرىاب فى العراق ،جامعة الكوفة ،مارس  ،1010والذى تناول العالقة بين عمم نظم
المعمومات الجغرافية واإلرىاب وابراز العالقة بين مناطق حواضن اإلرىاب وأسباب نشوءىم.

 - 11عمى بكر :مالمح التحوالت التنظيمية لمقاعدة وداعش بالساحل اإلفريقى ،مجمة السياسة
الدولية ،ممف خاص ،اإلرىاب فى الساحل اإلفريقى ،عدد  ،199يناير ..1017
 - 19عمرو عبد العاطى :صعود متنام لنفوذ تنظيمات اإلرىاب فى الساحل اإلفريقى ،مجمة
السياسة الدولية ،ممف خاص ،اإلرىاب فى الساحل اإلفريقى ،عدد  ،199يناير .1017

 - 14فايز حسن حسن غراب :خريطة مصر بين اإلرىاب والثورة دراسة جغرافية تحميمية لممرتكزات
الفكرية والتحديات الداخمية والخارجية ،جامعة المنوفية 1075 ،م.
(- 15قانون تصديق االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب وتعديميا رقم ( )95لسنة  ،1008القوانين
والتشريعات العراقية) .
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 - 16ليميا شنتوح :مفيوم اإلرىاب فى القرآن الكريم ،مجمة صوت الحكمة ،الجزائر 7 ،مايو
.1077
- 17محمد الشيخ :أفريقيا مسرحا لمحرب عمى اإلرىاب ،جريدة الشرق األوسط ،جريدة العرب
الدولية ،االثنين  5رجب 77 ،مارس  ،1079رقم العدد  )74779نواكشوط.

 - 18مدونة األستاذ الدكتور محمد الخزامى عزيز :محاضرات عامة:
(https://drive.google.com/file/d/1lb1UHv6mLN0tPzyxc64Geeu2vsAV1rHI/
)view?usp=sharing
 - 19مرصد األزىر ()/https://www.facebook.com/AlazharObserver
 - 90محمد بسيونى عبد الحميم :محددات التحالفات اإلرىابية بالساحل اإلفريقى ،مجمة السياسة
الدولية ،ممف خاص ،اإلرىاب فى الساحل اإلفريقى ،عدد  ،199يناير .1017

- 97محمد رياض :األصول العامة فى الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيكا مع دراسة تطبيقية عمى
الشرق األوسط ،دار النيضة العربية لمطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان .7979
 - 91محمد محمود إبراىيم الديب :الجغرافيا السياسية،منظور معاصر ،مكتبة األنجمو ،الطبعة
السادسة.1008 ،

- 99محمود يوسف الشوبكى :مفيوم اإلرىاب بين اإلسالم والغرب ،مؤتمر اإلسالم والتحديات
المعاصرة ،كمية أصول الدين ،الجامعة اإلسالمية  9 - 1أبريل  ،1007ص ص .861 ،867
 - 94منى صبحى نور الدين :خريطة النقل البحرى وامكانية تطبيق مفاىيم النقل الحديثة
والموجيستيات فى دول العالم اإلسالمى ،دراسة جغرافية ،مركز بحوث الشرق األوسط ،جامعة
عين شمس ،إصدار خاص العدد التاسع عشر.1076 ،

- 95مني نور الدين تكتب:األزىر الشريف من عالمية الرواق إلى الريادة العالمية واالتحادات
اإلفريقية ،جريدة صوت الوطن  71مارس .1079
https://soutelwatan.com/2019/03/12/%d8%af%d9%a0%d9%85%d9%86
%d9%8a-%d8%b5%d8%a8%d8%ad%d9%8a%d8%aa%d9%83%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2
%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%81%d9%85%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a/
 - 96منى صبحى نور الدين:منطقة التجارة الحرة اإلفريقية بين العولمة اإلقتصادية ومشروعات
النقل والتنمية المستدامة 77 ،يوليو .1079

- 97نسرين الصباحى :الدور المصرى فى تعزيز أمن الساحل األفريقى ،المركز المصرى لمفكر
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.1010  فبراير19 ، وحدة الدراسات األفريقية،والدراسات االستراتيجية
 شراكة استراتيجية متجددة ودور االتحاد األوروبى فى دعم دول الساحل:نسرين الصباحى- 98
 أبريل7 ، وحدة الدراسات األفريقية، المركز المصرى لمفكر والدراسات االستراتيجية،األفريقى

.1010

المركز المصرى، أزمة متفاقمة تحديات ظاىرة النزوح فى الساحل األفريقى:نسرين الصباحى- 99
.1010  سبتمبر11 ، وحدة الدراسات األفريقية،لمفكر والدراسات االستراتيجية
 العراق نموذجا مركز، تداعيات اإلرىاب عمى مؤشرات التنمية البشرية: وسام عبد اهلل جاسم-40
.15  تركيا اإلصدار- بابير التركى لمدراسات واألبحاث

: المراجع األجنبية-ثانيا
ً
1 - Abu - Bakrr Jalloh , Increased terror attacks in Africa amid coronavirous
Pandemic ,DW , 9- 4 -2020
2 - Acsrt Database 2020-12-26Central African , Etude de Recherche Surle
Terrorism.
3 -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.
4-D, storey , political geography , university of Worcester , 2009 , Elsevier Inc.
5-DW.increased terrors attacks in Africa amid coronavirous pandemic.
6- Global Terrorism Index, 2020 , Measuring the Impact of Terrorism ,
Institute for Economic Peace.
7- Institute for Security Studies , Prospects for achieving a confj=lict - free
Africa by 2020 depend largely on how well the AU fights the scourge of
terrorism , 12 july 2015.
8-James Derrick Sidaway, Geopolitics, Geography, and ‘Terrorism’ in the
Middle East , First Published June 1, 1994 Research Article.
9-MARTIN JONES , RHYS JONES AND MICHAEL WOODS. An
introduction to political geography space , place and politics by
ROUTLEDGE , New York , 2004.
10-Matthew SParke.Political geography of globalization 111 restance
progress in human geography 32 (3) 4 23 -440 - 2008.
11-Oliver Walther, Denis Relaille Sahara or Sahel ? The Fuzzy geography
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No 4 (2020) 58- 80 University of Buenos Aires , faculity of Economics.
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15- United Nations: Situation in West Africa SahelExtremely Volatile as
Terrorists Exploit Ethnic Animosities ,special Representative
WarnsSecurity Council ,9 July 2020.
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and crime ,21 Feb 2020.
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