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 م٢٠٢١لعام  م�شر التهدیدات األم��ة في إفر���اقراءة ل

 م�مد ز�ر�اترجمة وتل��� 

 

 مل��

 عةم ب�انات عن جم�ع دول العالم؛ لكن هذه القراءة السر�٢٠٢١قّدم م�شر التهدیدات األمن�ة لعام 

���س دولة إفر���ة حصلت على التصن�� الذ�  ٥٠شمل الم�شر ر�زت على القارة اإلفر���ة فق�. 

مستو� التهدیدات األمن�ة من صفر إلى ع�رة نق�ة، �لما اقترب الرقم من الصفر قّلت التهدیدات 

�أفضل بلد  تصنفقد ، و�انت األمن�ة، والع�س أ�ضا صح�ح. تصّدرت جزر مور���وس القائمة

ل من بتسوانا ثم تلتها في المرت�ة الثان�ة والثالثة �م. ٢٠١٣إفر�قي یتمتع �األمن واالستقرار منذ عام 

ا م. في المقابل، تصدرت ل�ب�٢٠٢١وس�رال�ون، وجاءت المملكة المغر��ة في المرت�ة العاشرة لعام 

من�ة، تلتها مالي والصومال. هذه الدول الثالثة نفسها األتهدیدات ال من ح�ث قائمة أكثر بلدان إفر���ا 

�ر مستقرة وغ�ر آمنة على مستو� م بت�ادل المراكز ب�نها �أكثر ثالث دول غ٢٠٢٠كانت في قائمة 

 القارة اإلفر���ة. 

 مقّدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

دولة ه�ة حول  ١٥هناك ، وهو م�سسة فكر�ة أمر���ة، م٢٠٢١في عام  صندوق السالم حسب تقر�ر

عدم االستقرار  عدیدة، مثل:م�اكل منها �قع في القارة اإلفر���ة. هذه الدول تعاني من  ١١العالم، 
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رهاب وتصاعد الحر�ات العنف واإلالتمرد و ل�عض دول الساحل، وتوسع أعمال  ال��يءالمزمن، واالنه�ار 

 ١الجهاد�ة، وتف�ي سلوك االنقال�ات العس�ر�ة.

مثل: للدولة، بدراسة التهدیدات األمن�ة  االهتمام ، �النس�ة لألجهزة األمن�ة،و�ناء عل�ه، �ات من الضرور� 

، والو��ات المرت��ة �المعارك، أو حر�ات التمرد، أو التمرد نفسه، أو العن�فةالتفج�رات، والهجمات 

االنقال�ات، أو اإلرهاب وتوا�عه. �ما �أخذ الجهاز األمني في الحس�ان العوامل اإلجرام�ة ال��رة، مثل: 

من الداخلي. �لما ارتفعت ��مة الم�شر، الجر�مة المن�مة وجرائم القتل، والثقة المتصورة للموا�ن�ن في األ

 زادت التهدیدات األمن�ة في الدولة، ومن ثم ُصّنفت �دولة ذات تهدیدات أمن�ة عال�ة.

اقتصاد�ة موثوقة عن الدول حول العالم تحتو� ب�انات   www.theGlobaleconomy.com�قّدم موقع 

 ١٩٦٠منذ عام ( عاما ٥٠تغ�ي فترة أكثر من  تيلا، و دولة ٢٠٠م�شر ألكثر من  ٥٠٠من أكثر 

���س درجة التهدید لكل دولة حول  من ضمن هذه الم�شرات م�شر التهدیدات األمن�ة الذ� .)حتى اآلنو 

�م��ار ��اسي موحد. �لما اقترب  )١٠) والرقم ع�رة (٠ب�ن الصفر ( ٠العالم، و�ع�ي ن�اق رقمي مداه 

اعتبرت التهدیدات األمن�ة  ع�رةاعتبر التهدید األمني من�فضا، و�لما اقترب إلى الرقم  الرقم إلى الصفر

 مرتفعة وخ�رة، وفي نها�ة �ل عام �قدم متوس�ا سنو�ا لكل دولة �حوم حول هذا الن�اق.  

م، مع توف�ر رسوم ب�ان�ة للدول التي ٢٠٢١ى م إل٢٠٠٧ب�انات م�شر التهدیدات األمن�ة متاحة من 

دولة إفر���ة و�لغ متوس� م�شر تهدیداتها األمن�ة  ٥٠شمل الم�شر م، ٢٠٢١في عام ف .توفرت ب�اناتها

 ١,٢نق�ة، ب�نما حلت مور���وس في آخر القائمة بـ  ٩,٦نق�ة؛ ح�ث تّصدرْت ل��ا القائمة بـ  ٦,٥٩

 فر���ة من ح�ث مستو� األمن واالستقرار.، و�هذا ُصنِّفْت �أفضل دولة إنق�ة

                                    
 ٢٠٢٢املسارات الكربى للصراعات األفريقية يف عام  -مركز املستقبل ، مركز املستقبل: ٢٠٢٢املسارات الكربى للصراعات األفريقية يف عام عبد الرمحن، محدي،  ١
)futureuae.com(  
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م ٢٠٢٠یوضح لنا ترت�ب ع�ر دول إفر���ة لدیها تهدیدات أمن�ة عال�ة المستو� للعام�ن ) ١الجدول (

الترت�ب األول والثاني  حصدت) ٩,٥(، ومالي )٩,٥( ، ول�ب�ا)9.8( م على التوالي. الصومال٢٠٢١و

أول ثالث دول في  جاءتم، نفس الدول الثالثة ٢٠٢١وفي العام م. ٢٠٢٠والثالث على التوالي في العام 

نق�ة والثان�ة عالم�ا �عد  9.6إفر���ا بـ  ىالقائمة بتغ��ر في المراكز؛ فنجد ل�ب�ا تحصد المرت�ة األول

 ). نق�ة ٩,٣)، ومن ثم الصومال (نق�ة 9.6، تل�ها مالي (أفغانستان

هدیدات األمن�ة أبرزها ه�اشة الدولة، و��اب ال�دمات هذه الدول الثالثة ت�ترك في مجموعة من الت

األمن�ة ال�املة، واالفتقار إلى ال��ادة الس�اس�ة الموحدة التي من شأنها تحمل مس�ول�ة األمن واالستقرار. 

ففي ل�ب�ا مثال، على الرغم من إن�اء ح�ومة الوحدة الو�ن�ة، فإّن القتال ب�ن الفصائل الم�تلفة ما زال 

 ،اإلجراءات األمن�ة الم�ددةهذا ما أد� إلى تمر�ز . �عد إلى تسو�ة س�اس�ة شاملة ُیتوصل ولممستمرا 

و�عض  �رابلس والمنا�ق المح��ة بها و�عض ال�دمات الح�وم�ة والم�روعات الس�اد�ة في العاصمة

 المدن الكبر�. 

سقو� ن�ام ل�مال�ة منذ ا�ق اناألمر نفسه م�اهد في مالي؛ ح�ث شهدت البالد انفالتا أمن�ا في الم

ا� حر�ات التمرد واالنفصال��ن، ومن ثم انت�رت �م، �سبب ن٢٠١١العق�د معمر القذافي في عام 

فقدان الس��رة األمن�ة في من�قة ال�مال إلى الجماعات اإلرهاب�ة في المن�قة ذاتها األمر الذ� أد� 

ات أمن�ة عن تأم�ن الحدود والمنا�ق ومنا�ق أخر� من مالي، وعجزت السل�ات المر�ز�ة في تقد�م خدم

. و�ناء عل�ه استعانت �قوات أجنب�ة متعددة الجنس�ات ���ادة فرنسا التي استمرت عمل�اتها أكثر المض�ر�ة

 من ثماني سنوات ولم تست�ع تحق�ق األمن المن�ود حتى اآلن. 

التي  سببتها الحروب األهل�ةمنذ سنوات وهي تعاني من الفوضى األمن�ة العارمة التي أ�ضا الصومال 

ة �جماعة ال��اب التي تم تصن�فها من قبل من�مات حقو��ة دولثم دخلت ، م١٩٩١اندلعت في عام 
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، في ال�� لتقلب المواز�ن وتنزلق البالد في دوامة األزمات األمن�ة و�قل�م�ة �حر�ة إرهاب�ة عن�فة

، فأعلنت من�قة شمال الصومال مر�ز�ة موحدةح�ومة هذه األزمات األمن�ة أفقدت الصومال  .واإلنسان�ة

حصولها على االعتراف الدولي؛ لكنها ما زالت مصرة  استقاللها، على الرغم من عدم )أرض الصومال(

الند، الواقعة في شمال شرق الصومال، نفسها دولة  أعلنت بونتم ١٩٩٨وفي في عام  .على انفصالها

 . التي ت�الب �االنفصال التامأرض الصومال فق�، ع�س تتمتع �الح�م الذاتي 

القائمة في على یالح� أن هذه الدول الع�رة تقر��ا هي نفسها تتر�ع ) أ�ضا ١من خالل الجدول ( 

م بدال من ٢٠٢١ث�و��ا التي جاءت في الترت�ب العاشر في عام إالعام�ن بتغ��ر المراكز فق�، ما عد� 

؛ إْذ الحرب األث�و��ة في من�قة الت�جرا� تعتبر من أكبر التهدیدات وهذا متوقع السودان في العام السابق.

األم�ن�ة على المستو� القومي واإلقل�مي. وتجدر اإلشارة إلى أن جمهور�ة الكونجو الد�مقرا��ة حاف�ت 

 م. ٢٠٢١في عام  ٨,٦م، و٢٠٢٠في عام  8.5على مر�زها الثامن خالل العام�ن بدرجة بلغت 

 دول أفر���ة ذات تهدیدات أمن�ة عال�ة ١٠أقائمة  :١جدول 

 2021 الدولة 2020 الدولة
 9.6 ل�ب�ا 9.8 الصومال

 9.6 مالي 9.5 ل�ب�ا
 9.3 الصومال 9.5 مالي
 9.0 بور��نا فاسو 9.2 ت�اد

 8.9 ت�اد 8.8 الن�جر
 8.9 الن�جر 8.7 بور��نا فاسو 

 8.8 ن�ج�ر�ا 8.7 ن�ج�ر�ا
 8.6 ج. الكونجو الد�موقرا��ة 8.5 الكونجو الد�موقرا��ةج. 

 8.6 ز�م�ابو�  8.5 ز�م�ابو� 
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 8.4 أث�و��ا 8.4 السودان
 

 دول إفر���ة م� ح�� األم� واالستقرار ١٠أف�ل 

إفر���ة تتمتع �مستو� عال من  دول ١٠) �قدم ب�انات عن أفضل ٢( ع�س القائمة السا�قة؛ فإن الجدول

لتحتل ، �من ع�رة نقا ١,٢بـ  مور���وس جمهور�ةترت�بها عالم�ا. تتصدر القائمة و األمن واالستقرار 

نق�ة،  3.4بـ بوتسوانا تحتل المرت�ة الثان�ة إفر���ا . الترت�ب األول على مستو� القارة والسا�عة عالم�ا

نق�ة)، وترت�بها  4.5، وزامب�ا (٤٥نق�ة) وترت�بها العالمي  3.8تل�هما س�رال�ون ( .٤٠وترت�بها العالمي 

عالم�ا. هذه الدول ال�مس حاف�ت على نفس  ٦١نق�ة)، وتحتل المرت�ة  4.6، وغانا (٥٩العالمي 

 م من ح�ث الصدارة اإلفر���ة.٢٠٢٠الترت�ب في العام 

 أتتا م، ور�نق�ة) ٤,٨لدیها نفس الدرجة ( �، ونام�ب�ار�عة: الرأس األخضر، والجابون، ومالو الدول األ

على المرت�ة العاشرة المغرب  استقر المفاضلة ب�نها حسب األداء العام ومدة االستقرار األمني الزمن�ة.

یالح� أن في سلم م�شر التهدیدات األمن�ة.  ١٠من  نق�ة ٤,٩ مسجالن عالم�ا �إفر���ا، والتاسعة والست

 أغلب دول هذه القائمة ل�ست دول فرنكوفون�ة ما عدا المغرب والغابون. 

م والتي بلغ ٢٠٢١التهدیدات األمن�ة لعام  في م�شراإلفر���ة الدول لمز�د من المعلومات حول ترت�ب 

 ) في قائمة الملحقات.  ٣�م�ن الرجوع إلى الجدول (، دولة ٥٠مجموعها 

 دول إفر���ة ذات تهدیدات أمن�ة أقل ١٠أفضل  :٢جدول 

 الترت�� العالمي على م�تو� إفر���ا الدرجة الدولة #
 ٧ 1 1.2 مور���وس  1
 ٤٠ 2 3.4 بوتسوانا 2
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 ٤٥ 3 3.8 س�را ل�ون  3
 ٥٩ 4 4.5 زامب�ا 4
 ٦١ 5 4.6 غانا 5
 ٦٨ 6 4.8 الرأس األخضر 6
 ٦٧ 7 4.8 الجابون  7
 ٦٥ 8 4.8 مالو�  8
 ٦٤ 9 4.8 نام�ب�ا 9
 ٦٩ 10 4.9 المغرب 10

 

�م�ن القول إن اإلرهاب والت�رف العن�� واالنقال�ات العس�ر�ة هما أكبر التهدیدات األمن�ة ، وختاما

م. فضال عن الجماعات المحل�ة التي لها روا�� إرهاب�ة دول�ة والتي منت�رة في ٢٠٢١ألفر���ا في عام 

ت�ار الجر�مة شرق وغرب وجنوب إفر���ا. أن��ة هذه الجماعات تث�ر الصراعات المحل�ة وتم�ن من ان

 المن�مة مما یزعزع االستقرار الس�اسي واالقتصاد� واالجتماعي. 

كما أن تدخالت القوات األمن�ة األمم�ة في أكثر من بلد إفر�قي والمدعومة من قبل الح�ومات األمر���ة 

تم تضم�ن واألورو��ة واإلفر���ة، لم تفلح في استت�اب األمن وجلب االستقرار المن�ود. یبدو أنه ما لم ی

األسال�ب المحل�ة التي تتضمن تكت��ات تتجاوز م�افحة اإلرهاب الحر��ة في استرات�ج�ات منع الت�رف 

العن��، واإلصالحات الس�اس�ة واالقتصاد�ة الفعل�ة، والم�ار�ة الس�اس�ة واسعة الن�اق؛ فإن الجهود 

 ر���ا سنبوء �الف�ل!الو�ن�ة واإلقل�م�ة والدول�ة المبذولة في تحق�ق األمن والسالم إف
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 المل�قات

 م٢٠٢١ترت�ب الدول اإلفر���ة حسب مستو�ات التهدیدات األمن�ة لعام : ٣جدول 

 الدرجة الدولة # الدرجة الدولة # الدرجة الدولة #
 5.4 س���ل 35 7.4 ك�ن�ا 18 9.6 ل�ب�ا 1
 5.3 بن�ن 36 7.3 موزمب�ق 19 9.6 مالي 2
 5.3 ج�بوتي 37 7.2 أنغوال 20 9.3 الصومال 3
 5.2 نزان�ات 38 7.2 ساحل العاج 21 9.0 بور��نا فاسو 4
 5.1 السنغال 39 7.1 تونس 22 8.9 ت�اد 5
 5.1 سواز�الند 40 6.9 أوغندا 23 8.9 الن�جر 6
 4.9 المغرب 41 6.6 ل�ب�ر�ا 24 8.8 ن�ج�ر�ا 7
 4.8 الرأس األخضر 42 6.4 ل�سوتو 25 8.6 د.الكونغو . ج 8
 4.8 الجابون  43 6.4 جنوب أفر���ا 26 8.6 زم�ابو� 9
 4.8 مالو� 44 6.4 توجو 27 8.4 أث�و��ا 10
 4.8 نام�ب�ا 45 6.3 مور�تان�ا 28 8.3 الكام�رون  11
 4.6 غانا 46 6.2 جزر القمر 29 8.1 السودان 12
 4.5 زامب�ا 47 6.2 إر�تر�ا 30 8.0 بوروند� 13
 3.8 س�را ل�ون  48 6.0 الجزائر 31 8.0 فر���ا الوس�. إج 14

غ�ن�ا  32 8.0 غ�ن�ا 15
 وائ�ةاالست

 3.4 بوتسوانا 49 5.9

 1.2 مور���وس 50 5.8 رواندا 33 7.7 غ�ن�ا ب�ساو 16
    5.7 غامب�ا 34 7.6 مصر 17

 ٢TheGlobalEconomy.comالمصدر: 

                                    
2 Security Threats Index in Africa, The Global Economy: 
https://www.theglobaleconomy.com/rankings/security_threats_index/Africa/  


