
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ط بات رات تهريب في اإلرهابية الجماعات تورُّ  ظاهرةً  خصوًصا، اإلفريقي الساحل منطقة وفي عموًما، المخدِّ

ة.  النقاشات في بانتظام ُتبَحث وهي تخفى، ال واضحةً   التابع األمن مجلس جزم من الرغم وعلى العامَّ

 إصداراته، من كثير في ذلك ونشره م،2019 سنة 2482 ارهقر في بالجريمة اإلرهاب بارتباط المتحدة لألمم

دان، أمران وطريقته االرتباط هذا فإن ق سواء بإفريقيا، الساحل منطقة في جالءً  ذلك ويزداد معقَّ  األمر تعلَّ

 مستويات هذا مقالنا في وسنستعرض تشاد.  بحيرة حوض في بالترامادول أو مالي، شمال في بالكوكايين

 المنطقة. هذه في واإلرهاب المنظمة الجريمة بين الَعالقة

 اإلرهاب وتمويل اإلجرام

 في ذلك ويبُرز اإلجرامية، باألنشطة اإلرهاب تمويل صلة على مقتصرةً  المستوى هذا في الَعالقة تكون

 خطف كعمليات أنشطتها؛ لتمويل مختلفة إجرامية لممارسات اإلرهابية الجماعات بلجوء الساحل منطقة

يين المواطنين ولية العناصر أو المحلِّ  الخاضعة المناطق في المواطنين وابتزاز ِفديات، على للحصول الدَّ

لع أو المواشي وسرقة لَسيطرتها،  وتمارس األخرى.  الجرائم من الكثير عن فضاًل  بيعها، وإعادة األخرى السِّ

حة الجماعاُت   اللصوصية تحت تندرج التي اءاتواإلجر الجرائم من متكاملة مجموعةً  للدولة المناهضة المسلَّ

 .الثورية

ر األول: أمرين؛ ذكر من تمويلها في الجريمة على اإلرهابية الجماعات اعتماد بحِث  سياق في بدَّ  وال  توفُّ

عات ية مصادر ذات تبرُّ ل اإلرهابية فالجماعاُت  أجنبية؛ أو محلِّ  نطاق وتوسيع الدعم بهدف بعًضا بعُضها يموِّ

لط على الحرب ما وال النظامية، اتالسُّ ة إنشاء عند سيَّ ق والثاني: جديد.  فرع أو جديدة خليَّ  بتهريب يتعلَّ

رات، رات، جهاد عن ُيشاع مما الرغم فعلى المخدِّ رين فإن المخدِّ رات تهريب في الحقيقيين المؤثِّ  المخدِّ

 المرتبطة األموال من ريب بال تستفيد اإلرهابية الجماعات ولكنَّ  اإلرهابية، الجماعات أعضاءَ  بالضرورة ليسوا

ى بطرق النشاط بهذا  .مباشرة غير شتَّ

حة اإلرهابية الجماعات تمويل مسألة في واألهمُّ  طها المسلَّ رات، االتجار في وتورُّ  أمرين بحُث  بالمخدِّ

 .ونشره وتطويره لإلرهاب الجريمة تعزيز وُسبل واإلرهابيين، المجرمين بين الَعالقة أساسيين:

 واإلرهابيون نالمجرمو

ى الصلة، وثيق واإلرهابيين المجرمين بين االرتباُط   :الَعالقات من أنواع أربعة في ذلك ويتجلَّ

 كل   ويعمل نفسها، الجغرافية المساحة في يشتركون اإلرهابية والجماعاُت  فالمجرمون التعايش: .1

ية، المكاسب إلى المجرمين فسعُي  مختلف، لغرض منهم  السياسي التغييرُ  إلرهابيينا وغايةُ  المادِّ

 والصراعات التطرف قضايا في وخبير فرنسي باحث  

 تيسيرون أنتونين

مة  الجريمة َعالقة  باإلرهاب  المنظَّ

 نموذًجا اإلفريقي الساحل



 

 

 . غايتهم تحقيق سبيل في بينهم فيما ويتفاعلون واالجتماعي، والفكري

دة، أُسس َوفَق  فعلي   تعاون   إلى التعايش من النوع هذا في الَعالقة ترتقي التعاون: .2  ومثال محدَّ

بين دعُم  ذلك ا هجوًما المهرِّ  .تهريبال قافلةَ  اإلرهابيين حماية مقابَل  إرهابيًّ

ى الطرفين؛ بين التثاقف من حالة   وهي التوافق: .3  المعارف بعَض  اإلرهابية المجموعاُت  فتتبنَّ

ى اإلجرامية، والممارسات  النشاط استهدف سواء   اإلرهابي، العمل أساليب بعَض  المجرمون ويتبنَّ

 .الدول أو الخصوَم 

ل: .4 ي ويكون التحوُّ  إجرامية؛ بممارسات القيام أجل من السياسي كفاحها عن اإلرهابية الجماعة بتخلِّ

ي أو فقط، المالي للربح طلًبا  .والفكري السياسي الصراَع  اإلجرامية الجماعة بتبنِّ

زها ما فإن والمجرمين اإلرهابيين بين الَعالقاُت  تكن ومهما  : منها أمور الساحل منطقة في يميِّ

 مع الصراع إثارة في حقيقية مصلحة   الفاعلين هؤالء من ألحد فليس »البراغماتية«؛ المتبادلة المصلحة -أ

 . اآلخر

 .بالحسبان أخذها يجب خاص، وضع الساحل منطقة في البيئة فلطبيعة بيئتهم، طبيعة على االعتمادُ  -ب

 .ووسائله وطرقه وغايته أهدافه فلكل   بينهم، فيما االختالفات مراعاةُ  -ت

 وكبار إفريقيا« غرب في والجهاد الوحدة »حركة بين روابَط  وجودَ  لينالمحلِّ  من كثير   ذكر م2012 سنة ففي

ار رات تجَّ ا محتدمة النقاشاُت  وكانت مباشًرا، يكن لم التقارَب  ذاك لكن الماليين، المخدِّ  أعضاء بين داخليًّ

رات.  ُحرمة بسبب اإلرهابية الجماعات  ُف فالمواق وتمبكتو، كيدال مناطق في األمر كان وكذلك المخدِّ

ار تجاه الَعداء إلى تصل وقد والرفض، الَقبول بين متباينة  .الممنوعات تجَّ

ولي العسكري للضغط ونتيجةً  األخيرة، السنوات وفي  أكثرَ  اإلرهابية الجماعاُت  أصبحت الطرفين، على الدَّ

بي مع تسامًحا رات، مهرِّ  وتطويرها.  لياتهاعم ومواصلةُ  الحياة، قيد على البقاءُ  هي لديها فاألولوية المخدِّ

ار تعاوَن  مالي في المتحدة األمم خبراء من فريق   استنكر وقد  ويعود اإلرهابية.  الجماعات مع الممنوعات تجَّ

 :أمرين إلى التعاوُن  هذا

بون للطرفين؛ مشتركة مصالَح  وجود األول: مون فالمهرِّ  مقابَل  لإلرهابيين، تشغيلية ميدانية تسهيالت يقدِّ

ار اية،الحم على حصولهم  قيامهم خشيةَ  اإلرهابيين؛ استعداء عدم في كبيرة مصلحة   الممنوعات فلتجَّ

دة مناطَق  في أنشطتهم بحظر  . محدَّ

طين األشخاص انتماء والثاني:  القبائل أو الِعرقية المجموعات إلى واإلرهابيين الممنوع االتجار في المتورِّ

 .واحدة أسرة من بعُضهم ينحدر قد بل نفسها؛

ى أخرى تقارب ظاهرةُ  أيًضا هناك التعاون، هذا إلى فةً وإضا  ُصلب في المجرمين من عناصرَ  اندماج في تتجلَّ

ار قدامى بعض انضمَّ  فقد اإلرهابية؛ الجماعات  وجلبوا اإلرهابية، والجماعات المنظمات إلى المخدرات تجَّ

ة بأعمال بعُضهم وقام وخبراتهم، ومعارفهم مهاراتهم معهم  التقارَب  أن ويبدو الجماعات.  ذهه في مهمَّ



 

 

 وجه على الحدودية المناطق ففي اللصوصية؛ جهاد ظاهرة بروز مع األخيرة السنوات في ازداد قد

د الخصوص، مة والتسهيالت اإلرهابية، الدعايةُ  تجتذبهم الذين ارالصغ المجرمون ُيجنَّ  لهم المقدَّ

دون ًنا،أحيا جزئي بدوام التنظيمات في فيندمجون وألنشطتهم،  بمعرفتهم اإلرهابيةَ  الجماعات ويزوِّ

ية، بالمجتمعات وَعالقاتهم الميدانية ي مما المحلِّ  .عملهم مجال توسيع إلى يؤدِّ

 لإلرهاب خصبة تربة   المنظمة الجريمة  

ق ل فقد اإلرهابية؛ الجماعاُت  فيها تعمل التي البيئة في اإلجرامية المجموعات بتأثير األمر هذا يتعلَّ  تسهَّ

رة الفاعلة اإلجرامية المجموعاُت  نها اإلرهابية، الجماعات إنشاء عمليةَ  بممارساتها والمؤثِّ عها، وتمكُّ  وتوسُّ

مة الجريمة أسهمت إذ  اإلرهابية للجماعات سمح مما والِعرقية االجتماعية االضطرابات زيادة في المنظَّ

ى ثم واالنقسامات.  االضطرابات من الظروف تلك مستغلةً  بالظهور، بين تواصُل  أدَّ ار المهرِّ  الممنوعات وتجَّ

لي شرعية إبطال إلى الدولة أجهزة مع  الداعية بالخطب واالجتماعي السياسي الواقُع  فاشتعل الدولة، ممثِّ

 دعايتها في ذلك اإلرهابية الجماعاُت  واستثمرت وسياسية، أخالقية بثورة والقيام العام، الوضع إصالح إلى

َخب، بفساد بالتنديد  .لالستعمار المناهضة الحجج إلى إضافةً  النُّ

 واالجتماعي، السياسي النسيج إضعاف في كبير إسهام   الدينية والحركات السياسية لالضطرابات وكان

د السالح بحمل تطالب التي والدينية السياسية الجماعات لظهور والتمهيد ين باسم الثورة وتؤيِّ ى . الدِّ  وغذَّ

، الصراع فقوَي  اماالنتق روُح  العنَف  ل وال اإلرهابيين.  تجنيدُ  وازداد واشتدَّ  السياسية األسباب اجتماُع  يقلِّ

ره اإلرهاب نشوء في أسهمت التي واالجتماعية والدينية مة، الجريمة خطر من وتطوُّ  في وتأثيرها المنظَّ

ليها، والدول المجتمعات ر الذي األمر وممثِّ د الِخصبة، األرض وفَّ  .اإلرهابية المتطرفة الجماعات لظهور ومهَّ

مة، الجريمة مكافحة إن ما وال المنظَّ جارِ  سيَّ ب الوفير، الربح يدرُّ  الذي االتِّ  ال الفساد، أنواع أشدِّ  في ويتسبَّ

ف أو اإلرهاب، مكافحة عن تنفصَل  أن ينبغي رة تالجها تعزيز عن تتخلَّ ي عليه.  الحرب في المؤثِّ  الكبيرُ  والتحدِّ

مة لجريمةا مكافحة في رين المجرمين التحاق خطرُ  هو المنظَّ  من بدَّ  ال لذلك اإلرهابية، بالجماعات المؤثِّ

ما وال وصعوبته، األمر خطر ومراعاة الحكمة  إلى تهِدُف  مختلفة برامَج  ووضع الحدودية، المناطق في سيَّ

ي االندماج، تعزيز ية، والمجتمعات الدولة بين الروابَط  وتقوِّ  الظروَف  وتعالج البيئة، خصوصيةَ  يوتراع المحلِّ

مة الجريمة عناصرَ  تدفع التي م اإلجرام، سبيل إلى المنظَّ ف حلواًل  وتقدِّ  نفوذ من وتحدُّ  الجريمة، منابَع  تجفِّ

 اإلجرامية. المجموعات أعضاءَ 


