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تحالف غير مقدس
اإلرهاب والتجارة غير الشرعية في شرقي ٕافريقيا
الصالت بني التطرف والتجارة
صدر هذا
التقرير املعنون بـ «حتالف غير َّ
مقدسِّ :
ُ
شرقي إفريقيا An Unholy Alliance: Links Between -
غير الشرعية يف
ِّ
 »Extremism and Illicit Trade in East Africaعن مشروع مكافحة التطرف،
وهو من إعداد السير« :إيفور روبرتس» الدبلوماسـي البريطاني السابق .ويتناول
ِ
التنظيمات املتطرف َة واإلرهابية
التقرير كيف مت ِّو ُل األنشط ُة التجارية غير املشروعة
التنظيميات يف تلك األنشطة؟
شرقي إفريقيا؟ وكيف تُسهم هذه
يف
ُ
ِّ

تعريف التجارة غير الشرعية وأنشطتها،
التقرير يف سبعة أقسام ،تشمل
يقع
َ
ُ
شرقي إفريقيا ،وإسهام
وبيان َعالقتها بالتطرف العنيف ،وأمناط تلك األنشطة يف
ِّ
اجلماعات املتطرفة فيها ،وال س َّيما جتارة العاج ،وال َّتبغ ،واألسلحة املمنوعة.
ويختتم بتوصيات لتعزيز االستقرار يف املنطقة ،ومناهضة هذا اخلطر املزدوِ ج.
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أهمية الموضوع
َّ

تُع ُّد قضي ُة االقتصاد السياسـي الذي تقوم عليه احلركات
َ
حتظ باالهتمام الكايف يف
املتطرفة من أكثر القضايا التـي لم
دراسات التطرف واإلرهاب .وكان منبع هذا اإلغفال العناية
باجلوانب الفكرية واآلثار السياسية واألمنية النتشار هذه

اجلماعات ونشاطها على مستوى اإلقليم والعالم .ومن هنا
اهتمام تنظيم داعش بتكوين ٍ
بناء أولي لدولة متطرفة،
كان
ُ
ُ
وانخراطه يف عمليات اقتصادية مع أطراف ش َّتى ِّ
مؤش ًرا على
تورط
أهمية هذا املوضوع .كما أشارت
تقارير َدولية عدة إلى ُّ
ُ
حزب اهلل اللبناني اإلرهابي يف أنشطة اقتصادية مخالفة

للقانون ،كتجارة املخ ِّدرات ،وتهريب األملاس عبر أمريكا الالتينية

شرقي إفريقيا
وغربي إفريقيا .ويف املقابل لم تسلم منطقة
ِّ
ِّ
مخاطر
والقرن اإلفريقي حيث عانت هذه املنطقة منذ عقود
َ
كثيرة ،من حروب بني الدول ،وحروب أهلية ،وانقسامات يف
بنية الدول ،أ َّدت إلى انتشار احلركات اإلرهابية واالنفصالية،
وكان أخطر هذه احلركات حركة الشباب الصومالية ،وجيش

السنة واجلماعة يف
ِّ
الرب (املسيحي) يف أوغندا ،وتنظيم أهل ُّ
موزامبيق .ومع ازدياد املخاطر األمنية يف هذه املنطقة ،ما
زالت حتظى باهتمام عاملي؛ بسبب مواردها الطبيعية ،وموقعها

الدولي على خطوط التجارة بني آسيا والغرب وإفريقيا .وهذه
َّ
نفسها جعلتها مكا ًنا أمث َل للتنظيمات اإلرهابية
األسباب
ُ
وعصابات التهريب والتجارة غير الشرعية.
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التقرير حدو َد التداخل بني اجلماعات اإلرهابية
ويبي هذا
ِّ
ُ
واإلجرامية يف هذه املنطقة؛ إذ تنصهر احلدو ُد بني اإلرهابيني

وامله ِّربني ،ويوضح البيئ َة التـي أ َّدت إلى شيوع التهريب
واألنشطة االقتصادية غير الشرعية ،التـي ك َّونت اقتصا َد ٍّ
ظل
كبي ًرا يف معظم بلدان املنطقة ،التي يشيع فيها الفسا ُد ،وغياب

احملاسبة القانونية والسياسية ،وإهمال املراقبة على احلدود
أيضا بحدود انخراط اجلماعات
واملوانئ .ويهت ُّم التقرير
ً
اإلرهابية املختلفة يف املنطقة يف جتارة التهريب غير الشرعية
للعاج والتبغ واألسلحة.

حدود التعريفات وتداخلها
يق ِّدم هذا القسم من التقرير إطا ًرا حلدود التداخل بني التطرف

العنيف والتجارة غير الشرعية .ويع ِّرف روبرتس التجارةَ غير
تتضمن تباد َل سلع ِ
وخ ْدمات
الشرعية بأنها :األنشط ُة التـي
َّ
السل ُع أو ِ
اخل ْدمات أو
بني أفراد أو تنظميات؛ بحيث تكون هذه ِّ
الطرق التـي يجري تبادلها بها ممنوع ًة َوفقًا لتشريعات محلِّية

أو َدولية.

حددت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ِ
فئات هذه التجارة
َّ

تتضمن تباد َل سلع ممنوعة مثل املخ ِّدرات ،والتبادل
التـي قد
َّ
السالح،
غير املشروع لسلع «منظمة حقوق امللكية الفكرية» أو ِّ

السلع بعي ًدا عن أسواقها الشرعية ،أو جتنُّ ًبا للضرائب
وبيع ِّ
السلع املسروقة مثل اإللكترونيات،
مثل تهريب التبغ ،أو بيع ِّ
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شبكات املافيا املنتشرة يف العالم املتق ِّدم يف جزء
حيث تتح َّكم
ُ
ً
فضل عن العصابات احمللِّية .إال أنها
كبير من هذه التجارة،

جنحت أخي ًرا يف اجتذاب ٍ
عدد كبير من اجلماعات املتطرفة
يف الشرق األوسط وإفريقيا وآسيا ،مثل حزب اهلل والقاعدة

التجاذب بسبب األرباح الكبيرة التـي تق ِّدمها
وداعش .وحدث
ُ
ِ
والدرجة العالية من التنظيم التـي أصبحت
هذه التجارة،
أرباحها أكثر توق ًعا بسبب انخفاض مخاطرها،
عليها ،وصارت
ُ
على خالف االعتماد على اختطاف الرهائن وطلب ِ
الفدى الذي

املتطرفة التي تعمل يف األطراف واألرياف ،والعصابات التي

واحلضر ،وشبكات إجرامية عابرة للحدود،
تعمل يف املدن
َ
وكلُّها تعتمد على األنشطة غير املشروعة لتمويل نشاطاتها.
وأبر ُز هذه اجلماعات وأكثرها مرون ًة وتنظي ًما حرك ُة الشباب
الصومالية ،التـي ما زال نشاطها يف الصومال وكينيا وجيبوتي
ُّ

الدولي يف محاصرتها.
قائ ًما على الرغم من جهود املجتمع َّ
مد ًة طويلة على فرض األَتا َوى وابتزاز
وقد اعتم َدت احلركة َّ
وسعت نشاطاتها التجاري َة غير
املجتمع احمللِّي ،إال أنها َّ

كان أسلو ًبا سائ ًدا لتمويل اجلماعات اإلرهابية .وقد بلغ حج ُم
التجارة غير املشروعة عامل ًّيا  2.2تريليون دوالر ،أي  %3من

املشروعة منذ أعلنت تبع َّيتها لتنظيم القاعدة يف 2012م،
وتعاونت مع جماعات تهريب السالح والفحم واملخ ِّدرات والعاج،
اجلماعات املسلَّحة التي ما زالت
وال س َّيما عبر اليمن .أما
ُ

إن التجارة املمنوعة تختلف بني ِم َ
بحسب
نطقة وأخرى،
َ

اتفاقية السالم املوقَّعة يف 2020م ،فهي ما زالت منخرطة يف
تهريب األملاس وتتاجر باألسلحة مع اجلماعات املسلَّحة على

حجم الناجت العاملي اإلجمالي ،وهو حج ُم خسائر االقتصادات

الوطنية بسبب هذه التجارة.

توافُر اإلمكانات والفرص ،ومدى قدرة الدولة أو املجتمع

اإلمكانات إلى التعقيد النِّسبـي
التصدي لها .وتشير
على
ِّ
ُ
للجماعات اإلرهابية والعصابات املنخرطة يف أنشطة
ِ
اجلماعات اإلرهابي َة من
التهريب .وتُعفي أنشطة التهريب
أشد يف حال إلقاء القبض على عناصرها
عقوبات قضائية
َّ
بتُ َهم التهريب فقط .كما أسهمت العومل ُة يف تعقيد أمناط هذا

التداخل؛ فعلى سبيل املثال :يُوزَّع األفيون األفغاني يف السوق
ٍ
سلسلة من الشبكات اإلجرامية املك َّونة من
األوروبية عبر
مه ِّربني أفغان وإيرانيني و ُكرد وأتراك وألبان .وقد ساعدت
شبك ُة اإلنترنت املظلم  DARK WEBعلى توسيع فرص

التعاون بني هذه الشبكات اإلجرامية.

والثروات
للسلع واملوارد
أما
الفرص فتتم َّثل يف الوفرة النسبية ِّ
ُ
َ
ً
ِّ
ٍ
فضل عن
بطرق غير مشروعة،
واالتار بها
التي ميكن تهريبُها

السلع فيها .وأخي ًرا يشير
احلاجة وتوافر أسواق لترويج هذه ِّ
عنصر التص ِّدي إلى قدرة املجتمع املدني واجلهات احلكومية
ُ
على التعامل اإليجابي مع املنخرطني يف هذه األنشطة

ومكافحتها ،بواسطة اإلجراءات القانونية ،وضبط احلدود،
وبرامج الشفافية واحلوكمة ،ومكافحة الفساد .وبنا ًء على هذه

يدرس التقرير معال َم سوق التجارة غير املشروعة يف
املعايير،
ُ
شرقي إفريقيا ،وإسها َم اجلماعات اإلرهابية فيها.
ِّ

تالقي التطرف والتجارة الممنوعة

يف اجلزء األول من القسم الثالث من التقرير يشرح روبرتس
َ
أمناط التداخل بني حركات التطرف العنيف وجتارة التهريب
كثير من اجلماعات
شرقي إفريقيا؛ إذ تنتشر يف املنطقة
يف
ٌ
ِّ

السلطة يف جمهورية إفريقيا الوسطى ،فعلى الرغم من
تقتسم ُّ

احلدود يف جنوب السودان والكونغو الدميقراطية.

السنة واجلماعة يف موزامبيق (شباب
وأما حركة أهل
ُّ
َ
ارتباطها بالوالية
موزامبيق) املرتبط ُة بداعش ،فقد أعلنت

اإلسالمية يف إفريقيا الوسطى يف مايو 2018م .واستطاعت
تسيطر على مدينة «موسيمبا دا برايا»
هذه احلرك ُة أن
َ
ومينائها ،ومت َّكنت من استغالل مسارات التهريب القدمية
وضمت بذلك عد ًدا كبي ًرا من الس َّكان احمللِّيني لها؛ بعد
هناك،
َّ

إغرائهم باملال .وتنخرط احلرك ُة يف تهريب األحجار الكرمية،
َّ
واملطاط ،واملخ ِّدرات ،واملوا ِّد املصنَّعة من احل َيوانات الب ِّرية.
وتشارك هذه احلرك ُة حرك َة «املقاومة الوطنية املوزامبيقية» يف
ِ
احلركات اإلرهابية حلفاءُ يف العصابات
التجارة نفسها .ولهذه
احمللِّية يف كينيا ،وعلى الرغم من استقرار الوضع السياسـي
ٍ
عصابات محلِّي ًة
سنوات االضطراب
منذ التسعينيات ،خلَّفَت
ُ

قادرة على العمل باستقالل عبر شبكة جتارية واسعة تتقاطع
العصابات يف البل َدين على
مع العصابات التنزانية .وتسيطر
ُ
خطوط نقل ومراك َز يف ٍّ
كل من نيروبي ودار السالم ،وتعقد
صف ٍ
َقات مع جماعات إرهابية أخرى ،مثل «حركة الشباب»،
فتُتيح لها ِن َ
قاط ولوج؛ لإلفادة من األسواق احمللِّية عبر البلدين.
شرقي إفريقيا كنزًا
الدولية فتم ِّثل منطقة
أما
ُ
العصابات َّ
ِّ
إستراتيج ّيًا لها؛ ملوقعها على خطوط التجارة العاملية ،ومواردها

الغنية .وتُستخ َدم بنية النقل الب ِّري والبحري التـي متتاز بها
وغربي إفريقيا
املنطق ُة لتهريب املخ ِّدرات من أمريكا الالتينية
ِّ

نفسه ينطبق على التنظيمات اإلجرامية
إلى آسيا ،واألمر
ُ
اآلسيوية .وتعتمد ك ُّل هذه العناصر اإلجرامية واملتطرفة
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ُ
تواطؤ بعض العناصر احلكومية التـي تستفيد من جتارة
على

تقارير ش َّتى استمرار دعم عناصر الشرطة
التهريب ،وتذكر
ُ
احمللِّية لعصابات املدن يف كينيا.

فرص التجارة الممنوعة

شرقي إفريقيا يف ظ ِّل الفساد
فرص جتارة التهريب يف
تزداد
ُ
ِّ

القائم ،واتساع االقتصاد غير الرسمي؛ إذ متتاز املنطقة مبزايا
َّ
الدوليني.
كثيرة جتعلها
محط أنظار شبكات اجلرمية واإلرهاب َّ
ويرى روبرتس أن ما يف املنطقة من ٍ
سوق كبيرة وموار َد وثروات
معدنية وطبيعية ضخمة ،يجعلها بيئ ًة مالئمة للتجارة غير
الشرعية ،ومنها:

حجم هذه التجارة إلى 23
البرية :يصل
ُ
1.جتارة احلياة ِّ
مصدر ضخم لتمويل العصابات
مليار دوالر سنو ّيًا ،وهو
ٌ
ِ
احلركات اإلرهابية
اإلرهابية واإلجرامية ،وال س َّيما
واملتم ِّردة يف جمهورية الكونغو وإفريقيا الوسطى .إال أن
خطر هذه التجارة ال يتعلَّق باإلرهاب فقط؛ بل بتهديده
ألنواع كثيرة يف احلياة الب ِّرية ،بسبب الصيد اجلائر
حل َيوانات مطلوبة لألسواق اآلسيوية ،والسيما تلك
توسعت
التي تُقتل يف سبيل احلصول على العاج .وقد َّ
العصابات يف صيد وحيد القرن (ال َك ْر َك َّدن) بعد رواج
ُ
اإلشاعات بإمكانية استخالص عالج لوباء كورونا منه!
وم َّولت «حرك ُة املقاومة املوزامبيقية» املنشقَّة نفسها من
أرباح هذا الصيد.
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عمليات القطع اجلائر لألشجار
2.املوارد الطبيعية :تشيع
ُ
يف أوغندا؛ إذ يُ َ
قطع  %40-30منها بطرائ َق غير شرعية،

الرب املسيحي .وبعد أن
املهر ُب منها حرك َة جيش
ومي ِّول
ِّ
َّ

قوات االحتاد اإلفريقي يف الصومال (أميسوم) من
مت َّكنت
ُ

انخفضت ج ًّدا أربا ُح
استعادة مدينة كسمايو يف 2008م،
َ
َّ
واملطاط التـي تسيطر
«حركة الشباب» من جتارة الفحم
جات التعدين
عليها عبر ميناء املدينة .وما زالت
مستخر ُ
َ
يف إفريقيا الوسطى مت ِّول مسلَّحي العاصمة (بانغي).

الدولي إلى أثر تهريب الذهب
وتشير
تقارير مجلس األمن َّ
ُ
واألملاس عبر الكونغو يف دوام الصراع .وسارعت «حرك ُة
السنة واجلماعة» يف موزامبيق إلى السيطرة على
أهل ُّ
ٍ
أجزاء من مدينة (كابو دلغادو) بعد اكتشاف الياقوت
بكم َّيات كبيرة فيها.
معظم اقتصادات
3.املنتجات الزراعية واالستهالكية :تعتمد
ُ
املنطقة على الزراعة .وأسهمت حاالت الفساد يف انتشار

املنتجات املز َّيفة التـي بلغت يف كينيا  %40من حجم
السلع املتداولة يف األسواق احمللِّية .ومع تدخُّ ل احلكومات
ِّ

لضبط األسواق ،تزدهر األسوا ُق السوداء .وعلى سبيل
املثال :أ َّدى قرار تقييد استيراد الس َّكر يف كينيا إلى نشاط

مما أسهم يف
تهريبه عبر الصومال بداية من عام 2018مَّ ،
ثراء أمراء احلرب يف الصومال.
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املخدرات :تقوم «حركة الشباب» مبعاجلة كم َّيات الكوكايني
ِّ 4.
املهرب من أمريكا الالتينية وآسيا ،عبر خطوط نقل بني
َّ
صدر إلى وجهته يف كينيا.
ميناءي كسمايو وبوياسو؛ حيث يُ َّ
َ
السنة واجلماعة» على نقل كم َّيات من
وتشرف «حرك ُة أهل ُّ
ً
شمال إلى تنزانيا ،وجنو ًبا إلى جنوب إفريقيا.
الهيروين
مطار عنتيبي يف أوغندا نقط َة التقاء عمليات تهريب
وبات
ُ

الهيروين من كينيا وموزامبيق وتنزانيا إلى أوروبا.

5.األدوية غير الشرعية :صارت املنطقة وجه ًة أساسية
قدر حج ُم هذه األدوية بنحو  200مليون
لتهريب األدوية ،ويُ َّ
دوالر .وتشهد املنطق ُة انتشا ًرا غير معهود للصيدليات
غير الرسمية ،ولألدوية املغشوشة؛ ألن بلدان املنطقة لم
تو ِّقع على اتفاقية اجلرائم الط ِّبية  .MEDICRIMEوكان
لتوسع املتاجرة بأدوات ط ِّبية مخالفة
وباء كورونا فرص ًة
ُّ
للمواصفات ،مثل اختبارات الوباء ،والكحول ،واملط ِّهرات.

انتشار هذه املوا ِّد املغشوشة على فقد الثقة
وساعد
ُ
بهذه املنتجات.

تحديات مكافحة التجارة الممنوعة
ِّ

ِم َ
القارة يف مخاطر
شرقي إفريقيا من أهم مناطق
نطق ُة
َّ
ِّ
وسط
التجارة غير الشرعية ،وال يوازيها يف ذلك سوى منطقة َ
عدة حت ِّديات ،أبرزها:
إفريقيا .ويرى روبرتس أن هذا يعود إلى َّ
مساحات
أ) احلدود وبنية النقل واألمن السيبراني :تزيد
ُ
احلدود الب ِّرية والشواطئ البحرية الكبيرة من صعوبة مراقبة

التجارة غير املشروعة .ويضاعف من هذا التح ِّدي التق ُّد ُم
البطيء يف وضع إطار قانوني بني دول املنطقة حلماية املناطق
ذات األهم َّية املشتركة .ويتضح أنه مع إنشاء َو َحدات حرس
احلدود البحرية الكينية يف 2018م ،اجته امله ِّربون إلى نقل
عمل َّياتهم على امتداد ساحل تنزانيا وموزامبيق ،حيث تق ُّل
تنظيمات التهريب من شبكة نقل قوية
درجة الرقابة .وتستفيد
ُ
يف املنطقة ،مقارن ًة بغيرها ،وال س َّيما مع ضعف الرقابة على
املطارات واملوانئ .ولضعف األمن السيبراني تشهد املنطق ُة
بالسلع املغشوشة التي تُطلب عبر اإلنترنت ،وتأتي من
إغرا ًقا ِّ

الصني والهند وتركيا وغيرها.

كبرى .ك ُّل هذه األمور تعزِّز جتارةَ التهريب وشبكات االقتصاد
غير الرسمي.

ج) التجارة البينية :ما زالت معظ ُم بلدان املنطقة تعاني التناز َع
تفتقر
بني فرض سياسات حماية أو االندماج يف محيطها .وال
ُ
ِّ
ُ
احلرة بني بلدانها مثل
املنظمة للتجارة
األطر
املنطقة إلى
َّ
شرقي إفريقيا  ،EACفض ً
ال عن ُ
األطر
وجتمع دول
الكوميسا
ُّ
ِّ

اإلفريقية التي هي أشمل ،إال أنها لم تنجح يف إدماج دول
تذرع بشيوع التجارة املمنوعة لفرض ٍ
مزيد
املنطقة .وغال ًبا ما يُ َّ
من القيود على احلركة االقتصادية.

مجتمعات املنطقة من أكثر املجتمعات
د) التركيبة االجتماعية:
ُ
القارة والعالم؛ ً
سن
شبا ًبا يف
مثل :يبلغ عدد َمن هم دون ِّ
َّ
الثالثني يف أوغندا  %70من عدد الس َّكان .إال أنه مع ضعف

النم ِّو االقتصادي وتراجع مشاريع التنمية ،يصبح الشباب
ُعرض ًة الستقطاب اجلماعات األصولية وجماعات اجلرمية

مجر َد احتمال؛ بل هو ما يح ُدث
املنظمة والتهريب .وليس هذا
َّ
تعرض إلى
ح ّقًا .إن  %10من الشباب اإلفريقي ،على األقلَّ ،
ٍ
جتنيد يف اجلماعات اإلرهابية ،وقد اغتالت «حركة
محاوالت

السنة واجلماعة» خمسني شا ّبًا لرفضهم االنضما َم إليها
أهل ُّ
يف موزامبيق.

هـ) املؤسسات املدنية والسياسية :ما زالت أكثر دول املنطقة
تعاني عد َم استقرار ،أو إخفا ًقا يف عملية إعادة بناء الدولة،
ً
فضل عن تفعيل معايير احلكم الرشيد ملكافحة األنشطة

اإلرهابية واإلجرامية.

حرب تيغراي يف عمل الق َّوات اإلثيوبية
و) التعاون األمني :أ َّثرت
ُ
ً
عامل
يف قوات (األميسوم) العاملة يف الصومال ،التـي مت ِّثل

سحب
مؤث ًرا يف احلرب على تنظيم «حركة الشباب» .وجرى
ُ
عناصر التيغراي العاملة يف هذه القوات وطردها .وعلى إثر
أيضا قواتها .وبدا
خالف بني نيروبي ومقديشيو سحبت كينيا ً

الدولي لدول املنطقة يف مكافحة اإلرهاب أكثر تر ُّد ًدا،
الدعم َّ
وال س َّيما مع وعد الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب
بسحب القوات األمريكية من الصومال يف يناير 2021م .ويعني
ُ
تعاظم خطر «حركة الشباب» يف املستقبل.
ك ُّل هذا احتمال

اقتصادات املنطقة يف ِ
العقد
ب) البنية االقتصادية :شهدت
ُ
ً
ملحوظا ،إال أنها ما زالت
حتسنًا
السابق على وباء كورونا
ُّ

الوعي الرسمي يزداد بشأن
ز) عمليات إنفاذ القانون :بدأ
ُ
ال َعالقة بني اإلرهاب والتجارة غير املشروعة ،مما جتلَّى
يف ٍ
ُ
تستهدف تقويض
عدد من التشريعات والسياسات التـي

الكلِّي وفرص االستثمار .وتعاني بلدا ٌن مثل كينيا أزَمات ديون

استمرا َر كبار قيادات العصابات دون حتقيق قانوني ،إذ غال ًبا

تواجه حت ِّديات مختلفةً .
مثل :على الرغم من ضعف تأثُّر
بد أنه سيؤ ِّثر يف احتماالت النم ِّو
اقتصاد املنطقة بالوباء ال َّ

متويل احلركات اإلرهابية .إال أن دول املنطقة ما زالت تعاني
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ضحى بالعناصر األقل تأثي ًرا .ومع ذلك شهدت بلدان
ما يُ َّ
ُ
األطر القانونية الالزمة
حتسنًا نسب ّيًا يف تطوير
املنطقة
ُّ
حملاصرة التهريب اإلجرامي.

السلع إلى التجارة غير
ح) عمليات الرقابة :أي من ُع حت ُّول ِّ
الشرعية .ويف هذا املضمار شهدت املنطق ُة بعض التق ُّدم
ِّ
الغش يف بعض املنتجات ،ومراص َد
مع إنشاء مراص َد ملنع
السلَع املغشوشة وال س َّيما يف كينيا .إال أن هذه
لتتبع حركة ِّ
ُّ
ِ
اإلجراءات ما زالت يف بواكيرها ،ولم تط ِّبقها بقي ُة دول املنطقة
التـي تعاني ضعفًا يف بنية أجهزتها الرقابية.

من مصادر التمويل
األقسام الالحقة يف التقرير مناذ َج ملصادر متويل
تتناول
ُ
التجارة املمنوعة للتطرف واجلرمية املنظمة ،ويق ِّدم روبرتس
ثالثَ حاالت بارزة ،هي :جتارة العاج ،والتبغ ،والسالح.
ً
أول :جتارة العاج
الطلب العاملي املرتفع على العاج إلى انخراط اجلماعات
أ َّدى
ُ
املتطرفة يف الصيد اجلائر للح َيوانات الب ِّرية وتهريبها ،وال

س َّيما األفيال .وكما م َّول «األملاس الدموي» يف التسعين َّيات
كثي ًرا من الصراعات يف إفريقيا ،أصبح العاج مي ِّول أنشط َة
كثير من احلركات املتطرفة واالنفصالية .وجعل تنظي ُم «جيش
الرب» املسيحي املتطرف من غابات أوغندا نقط ًة مهمة لتجارة
ِّ

ً
شمال
العاج غير الشرعية ،إذ يشرف على الصيد والتهريب
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نفسه ينطبق على
إلى السودان ،وشر ًقا إلى كينيا .واألمر
ُ
اجلماعات املسلَّحة بإفريقيا الوسطى.
أما تنظي ُم الشباب الصومالي ،فقد ابتكر طر ًقا أكثر تق ُّد ًما يف

هذه التجارة؛ إذ ال ينخرط التنظيم مباشر ًة يف الصيد اجلائر،
ً
الدوليني والصائدين
يفضل العمل
ولكنَّه ِّ
وسيطا بني املشترين َّ
ً
أموال دون جهود كبيرة .كما أن
يجلب له
احمللِّيني ،وهو ما
ُ
التنظيم ال يستخدم املوانئ الصومالية بسبب طول خطوط

اإلمداد ،ويكتفي باملوانئ التنزانية والكينية.

العصابات اآلسيوية املنخرطة يف هذه التجارة على
وتعتمد
ُ
ضعف بنية األمن السيبراني لدى دول املنطقة ،فتس ِّوق

منتجات العاج عبر اإلنترنت ،سواءٌ بواسطة الشبكة املظلمة،
أو مواقع التواصل االجتماعي .ويف بعض األحيان يكون تباد ُل
هذه املنتجات بواسطة ال ُعمالت املشفَّرة .وأحيا ًنا ال حتتاج هذه
العصابات إلى وسطاء ،فتعمل يف دول املنطقة مباشرة.
ُ

ونظ ًرا خلطر جتارة العاج اجلائرة على احلياة الب ِّرية والتن ُّوع
ٍ
إجراءات لتقليل
الدولي
طبق املجتمع َّ
البيئي يف عموم األرضَّ ،

الدولية
الطلب العاملي على العاج .وكانت البداي ُة يف االتفاقية َّ
سنة  ،1989التـي منعت جتارةَ العاج متا ًما .إال أن بعض الدول
مثل زميبابوي وبتسوانا وناميبيا ُسمح لها بتصدير بعض الك ِّميات

وقررت القيادة
لديها ،مما أثار
َ
استياء دول إفريقية أخرىَّ .
الصينية احلالية من َع استيراد العاج قط ًعا منذ عام 2015م،
ٍ
عقوبات صارمة .وقد أسهمت هذه
ووضعت على جتارته
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اإلجراءات يف تقليل الطلب الشرعي على العاج ،إال أنها لم
ُ
ِ
شرقي إفريقيا.
تقض نهائ ّيًا على العرض ،وال س َّيما يف دول
ِّ
ٍ
عقوبات صارم ًة على هذه التجارة
لذا فرضت دو ُل املنطقة

بالسجن ،أو بالغرامات الضخمة على
َّ
غير املشروعة سواءٌ
املتو ِّرطني فيها.
ثانيا :جتارة التبغ
ً

شيوعا يف املنطقة
هذه التجارةُ من أكثر أمناط التجارة
ً

وغيرها .وال تُسهم جتارة التبغ املمنوعة يف متويل اجلرمية

خسائر واسعة للدول
املنظمة واإلرهاب فحسب؛ بل تؤ ِّدي إلى
َ

ُقدر بنحو مئة مليون
املعنية؛ إذ حترمها عوائ َد ضريبية ضخمة ت َّ
وجتذب هذه التجارة عد ًدا كبي ًرا من امله ِّربني
دوالر سنو ّيًا.
ُ
بسبب ضعف الرقابة عليها مقارن ًة بأنواع أخرى كاملخ ِّدرات،
ً
ً
أشكال مختلفة،
فضل عن قلَّة املخاطر .وتأخذ هذه التجارةُ
مثل :تزييف أنواع ال ُّدخان (السجائر) ،ووضع عالمات جتارية

املخصص للتصدير الذي تشتهر املنطقة
مز َّورة ،وتهريب التبغ
َّ
بإنتاجه ،مما يضع املنطق َة يف قلب سلسلة التجارة العاملية ،لذا
رئيسا يف اقتصادات
أصبحت جتارةُ التبغ غير املشروعة جز ًءا
ً

احلرب يف املنطقة .و َوفقًا لتقارير جلان اخلبراء يف األمم
املتحدة ،م َّولت جتارةُ تهريب ال ُّدخان عد ًدا من اجلماعات
املسلَّحة يف الكونغو؛ كق َّوات الشعب الكونغولي املسلَّحة التـي
بعض مم ِّولي التجارة وراء
ُف ِّككت يف مرحلة مب ِّكرة .ووقف
ُ
بعض اجلماعات املسلَّحة يف الكونغو ،ومتويل بعض احلركات

ً
فضل عن الدخول يف نزاع على تزييف العالمات
يف رواندا،

التجارية مع بعض شركات التبغ الكينية.
ثالثً ا :جتارة األسلحة

أخطر أنواع التهريب؛ إذ تس ِّبب
توصف هذه التجارةُ بأنها
َ
ُ
ضر ًرا مباش ًرا لسالمة املجتمعات وأمنها ،وهي َوقو ٌد للحركات
املسلَّحة وجماعات اإلرهاب والعنف .وعلى الرغم من ارتباط

هذه التجارة بنطاق واسع من األسلحة والذخائر ،ومنها
األسلح ُة الثقيلة ،إال أن أكثرها صل ًة بتجارة التهريب هي
األسلحة الصغيرة واخلفيفة التـي تع ِّرفها األمم املتحدة بأنها

األسلح ُة النارية احملمولة باليد ،مثل :البنادق الهجومية اآللية،
ً
فضل عن املركبات اخلفيفة ،والصواريخ احملمولة
وشبه اآللية،

للمدرعات وما شابهها .وغال ًبا ما تُنتَج هذه األسلح ُة
املضا َّدة
َّ
َوف َق القانون ،إال أنها تتح َّول إلى أسلحة غير مشروعة يف حال

ص ِّدرت بطريقة غير قانونية ،أو ُغ ِّيرت وجهتُها الشرعية ،أو
ُ
ٍ
طرف يقع حتت طائلة العقوبات ،قد يكون تنظي ًما
ُو ِّجهت إلى
املهربة التـي
السلع
مسلَّ ًحا أو دولة .وعلى خالف أنواع من ِّ
َّ

مرة واحدة ،تتس ُم هذه السلع باالستمرار .و َوفقًا
تُستخ َدم َّ
املختص باملخ ِّدرات واجلرمية ،جتري
ملكتب األمم املتحدة
ِّ
عبر املسارات الب ِّرية.
النسبة الكبرى لهذه التجارة َ
احلروب املتتالية يف املنطقة منذ نهاية عهود االحتالل،
وأ َّدت
ُ
ً
الدولية ،إلى تدفُّق كم َّيات
التـي شهدت
تدخل من األطراف َّ

كبيرة من األسلحة على املنطقة ،وال س َّيما األسلحة الروسية.
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ٍ
عدد من األنظمة احلاكمة هناك
إال أن تغ ُّير
كالصومال ورواندا وإثيوبيا وأوغندا يف ِعق َدي
الثمانين َّيات والتسعين َّيات جعل من املنطقة سو ًقا
كبير ًة لألسلحة املتدفِّقة من مخازن األمن والقوات
املسلَّحة إلى أيدي اجلماعات اإلرهابية املسلَّحة.
ورافق َّ
كل التحوالت واالضطرابات يف تلك الدول
وكثير منها انتقل إلى
تدف ُق األسلحة عبر احلدود،
ٌ
الرعاة واملزارعني املتصارعني دو ًما
أيدي جماعات ُّ
على املراعي ،مما جعل تلك الصراعات اليومية
أكثر دموية وعنفًا .وكانت النتيج ُة النهائية النتشار
َ
تهريب األسلحة عبر املنطقة حصو َل تنافس دائم
على طلب السالح ،ومخاوف دائمة من ِفقدان
السيطرة.
ومنحت جتارةُ األسلحة العصابات احمللِّية ،كما
يف كينيا ،شعو ًرا باالستقالل يف مواجهة الدولة.
العصابات يف نيروبي ومومباسا
وأصبحت تلك
ُ
وكيسومو وغيرها حت ِّدد مسارات هذه التجارة
ِ
الصراعات القائم َة يف
حتـى خارج كينيا ،وتُذكي
أوغندا والكونغو وجمهوريات وسط إفريقيا .وكان
الدولي على تصدير األسلحة
لتباطؤ تطبيق احلظر َّ
أثر
إلى بعض مناطق النزاع مثل جنوب السودانٌ ،
يف استمرار تدفُّق األسلحة الصينية إلى أطراف
الصراع املستم ِّر من عام  2013إلى 2020م.

وتبقى املشكلة حال ّيًا يف نزع هذه األسلحة
املنتشرة يف السودان وجنوب السودان ،التـي قد
جت ُد طريقها نحو إثيوبيا .إذ شهدت املنطق ُة تد ُّف َق
أسلحة منحرفة عن مسارها ،من شركات صينية
وروسية وبلجيكية وسلوفاكية وغيرها.

وبات اخلروج على الشرعية يف اليمن مصد َر تسليح
تراجع
جديد حلركة الشباب الصومالية ،بعد
ُ
مصادر التسليح احمللِّية املتوافرة منذ التسعينيات.
فقص َدت األسلح ُة اليمنية منطقة بونتالند شبه
عناصر تابعة لتنظيم داعش،
املستقلَّة ،حيث تنتشر
ُ
عناصر تابعة حلركة الشباب يف جبال
أيضا
وفيها ً
ُ
توافر األسلحة الشخصية يف اليمن
جوليس .وكان
ُ
وقرب املسافة عاملَني دائمني لتدفُّق األسلحة بني
ُ
الدولي
َ
ض َّفتَـي خليج ع َدن .وإن تصاعد التنافس َّ
يف املنطقة ،ومحاول َة إيران إيجاد موطئ قدم لها
10

تحالف غير مقدس اإلرهاب والتجارة غير الشرعية في شرقي إ فريقيا

ضاعف من تدفقات األسلحة من اليمن إلى
يف الصومال،
َ

شرقي إفريقيا إلى بناء
روبرتس إلى ضرورة أن تتج َه دول
ِّ
ُ
جتمع دول املنطقة.
أطر للتعاون؛ كأن تتف َق على مشروع قانون ُّ

وتضمنت هذه األسلح ُة بنادق كالشينكوف،
2020-2015م
َّ
وصواريخ آر بي جي ،وأخرى مضا َّدة للدبابات ،وأسلحة آلية
املهربة
وغيرها .ومن املالحظ ً
أيضا أن كثي ًرا من هذه األسلحة َّ
ٍ
كثير
وجدت لها
مسارات أخرى بعي ًدا عن الصومال؛ فقد ُر ِص َد ٌ

مالحقة شبكات جتارة املخ ِّدرات يف املنطقة.

الدولي ُة نحو عشر سفن
الصومال .وقد رصدت البحرية َّ

إيرانية حتمل أسلح ًة إلى حركة الشباب فيما بني عامي

منها يف األسواق احمللِّية يف كينيا وتنزانيا وغيرهما .مما يؤ ِّكد

صعوب َة السيطرة على تدفقها.

مستقر
ِ
نحو نظام إقليمي

ِ
التوصيات املقترح َة
يورد القس ُم األخير من تقرير روبرتس
لعالج اخلطر املزدوِ ج ٍّ
لكل من التطرف العنيف والتجارة

ِ
التوصيات تتجاوز عال َج القضية،
غير املشروعة ،إال أن هذه
وتتحدث عن خُ طة إستراتيجية أوس َع تستهدف بناء نظام
َّ

شرقي إفريقيا .وتقوم
إقليمي أكثر قوة واستقرا ًرا يف منطقة
ِّ
أسس هي:
هذه اإلستراتيجي ُة على خمسة ُ
ضرورةُ التعامل مع التطرف واجلرمية والتجارة غير

شرور متساوية ومتكاملة ته ِّدد األمن
املشروعة على أنها
ٌ
آثار يف طبيعة
القومي لبلدان املنطقة .وسيكون لهذا التعامل ٌ
َّ

العقوبات القانونية واإلجراءات امل َّتخذة ملواجهة هذه املخاطر.

الشمو ُل وتع ُّدد اجلوانب للتعامل مع التجارة غير املشروعة،

ومن الضروري األخذ يف احلُسبان تعقُّد مسارات التجارة
املمنوعة وتداخلها ،فطر ُق تهريب األحجار الكرمية هي نفسها

الص َدد؛ إذ
سباق ًة يف هذا َّ
طرق تهريب الهروين .وتُ َع ُّد كينيا َّ
ِّ
الغش ومجموعة عمل مكافحة األنشطة
جنحت أجهزةُ مكافحة
املمنوعة يف تقدمي إطار عمل شامل ملكافحة هذه األنشطة.
مرصد وطنـي ملراقبة التجارة
وقد مت َّكنت نيروبي من تأسيس
َ

غير املشروعة يرصد حرك َة هذه األنشطة ،وتأسيس قواعد
بيانات لهذه املنتجات .وأ ُ ِّسست مجموع ُة عمل تُعنى مبراقبة
حركة األسلحة غير املشروعة .وينبغي تعمي ُم هذه التجرِ بة
على جميع بلدان املنطقة ،عل ًما أن تناقص األنشطة املمنوعة

سيجلب عوائ َد مالية ميكن أن تشم َل أنشطة ُ
نظم املراقبة التـي
هي البني ُة التحتية لعمليات املكافحة.

الدولي ملناهضة
تعزي ُز التعاون اإلقليمي وحش ُد الدعم َّ
التجارة غير املشروعة ،فهي تعمل يف شبكات عابرة للحدود،
أي دولة أن تواج َه هذا التهديد وح َدها .ويشير
من الصعب على ِّ

وأثبت تدخ ُل هيئة مكافحة املخ ِّدرات األمريكية جناحه يف

الدولي أن يع ِّز َز مساعدا ِته لدول املنطقة
وإن على املجتمع َّ
يف مكافحة مخاطر اجلماعات اإلرهابية امله ِّددة ألمن تلك
ً
فضل عن
الدول جمي ًعا ،وال س َّيما حركة الشباب ،وداعش،

تقدمي املساعدات العسكرية االعتيادية األخرى .إال أن هذا
غير مشروط ،يف ظ ِّل الفساد والقمع
الدعم ال ينبغي أن يكون َ

اتفاقات
تتضمن
بعض دول املنطقة .وميكن أن
الذي متارسه
ُ
ُ
َّ
التجارة احلرة بني دول املنطقة والقوى االقتصادية الغربية
ِ
إجراءات تعاون ملكافحة طرق
مثل الواليات املتحدة وبريطانيا

تفرض عقوبات
جتارة التهريب .يف املقابل ،على هذه الدول أن
َ
على األشخاص واجلهات املشاركة يف جتارة األسلحة والذخائر

والعاج واحليَوانات الب ِّرية غير املشروعة.

االهتمام بوسائل إنفاذ القانون لردع أنشطة التجارة غير
ُ
املشروعة واستهداف املنخرطني فيها ،وذلك بزيادة ُكلفة

االنخراط يف هذه األنشطة .إال أن هذه اإلستراتيجية حتتاج
إلى توازن دقيق .على سبيل املثال :غلَّ َظت أوغندا يف 2016م
ِ
توسع من صالحيات
عقوبات جتارة املخ ِّدرات ،إال أنها لم ِّ
احملاكم يف حتريك القضايا على كبار جتَّار املخ ِّدرات .ولم تثبت
العقوبات املوقعة على استهالك املخ ِّدرات من ِقبل األفراد أنها
مؤثرة يف مكافحة اإلدمان الذي يعززه ً
تهريب بعض األدوية
مثل
ُ

املغشوشة؛ مثل تلك التـي يُ َّدعى أنها تعالج فيروس كورونا .لذا

من الضروري على دول املنطقة أن تتف َق على اتفاقية اجلرائم
تولي عناي ًة بإجراءات األمن
الط ِّبية .وحتتاج دو ُل املنطقة أن
َ
السيبراني التي تكاد تغيب عن املنطقة؛ إذ تستغ ُّل شبكات

التهريب اإلنترنت لتسهيل عملياتها.

استعما ُل أدوات املراقبة لتنظيم الصناعة واألسواق،
وملنع إنتاج املنتجات غير املشروعة وتدويرها .وتق ِّدم جترِ بة
كينيا يف مراقبة حركة جتارة املخ ِّدرات حال ًة منوذجية لبقية
دول املنطقة ،وهو ما ميكن تطبيقُه على حاالت أخرى مثل
جتارة الكحوليات غير املشروعة .وتق ِّدم أوغندا جترِ ب ًة مهمة

السلع .ومن
يف إصدار (دمغات) الضرائب اإللكترونية ملراقبة ِّ
الضروري تعزي ُز هذه التجرِ بة بتوسيع عمليات املراقبة على
شرقي
جتمع دول
بقية األسواق .ومن الضروري ً
أيضا أن ينشئ ُّ
ِّ
إفريقيا إطا ًرا مؤسسـ ًّيا يسمح ألعضائه بالتحقيق يف األنشطة
املشتبَه بها ،ومحاكمة األشخاص املنخرطني فيها.
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