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االرتباط األطلسي :عالقات أميركا الالتينية بمحاور غرب إفريقيا اإلرهابية في إطار تجارة المخدرات
آنجل م .راباسا ،محلّل دولي في مجال األمن

مقدمة
تطور تهريب المخدرات خالل ربع القرن األخير هما العولمة المتزايدة
إن االتجاهين الرئيسين اللذين طبعا ّ
ممرات التهريب هذه من البلدان المنتجة إلى البلدان
الستهالك المخدرات وانتشار سالسل التوريد العابرة للحدودّ .
التكيف للغاية على امتداد نقاط التقاطع األساسية في
المستهلكة هي عبارة عن شبكات جماعات إجرامية سهلة ّ
المتورطة في إنتاج المخدرات
الطّرق المؤدية إلى هذه األسواق .وتتألّف هذه الشبكات من الجماعات اإلجرامية
ّ
غير المشروعة ،ونقلها ،وتوزيعها ،بالتعاون مع الجهات الحكومية في بلدان العبور ،باإلضافة إلى الجماعات
تم تجريمها.
اإلرهابية التي ّ

1

تاريخيا  ،كانت الواليات المتحدة السوق األكبر لتجارة المخدرات الواردة من أميركا الالتينية ،وبالدرجة األولى
طرد منذ
الكوكايين والماريجوانا .مع ذلك ،ورغم تراجع مستويات استهالك الكوكايين في الواليات المتحدة بشكل م ّ
التسعينيات ،ازداد استهالك الكوكايين في أوروبا في العقد األول من القرن الواحد والعشرين 2.إلى ذلك،
أوائل
ّ
تبلغ أسعار الكوكايين في أوروبا ضعفي األسعار في الواليات المتحدة .ولقد ّأدت زيادة الطلب والربحية في
3

السوق األوروبية إلى اتساع ممرات التهريب من أميركا الجنوبية إلى أوروبا.
خطوط اإلمداد من أميركا الجنوبية إلى غرب إفريقيا

مقر له في أميركا الالتينية تجارته بتسيير شحنات الكوكايين
في العقد الماضي ،باشر كارتل المخدرات المتخذ ّا
إلى أوروبا عبر غرب إفريقيا .تخضع تجارة المخدرات الكولومبية في مصدرها إلشراف القوات الثورية الكولومبية
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المسلحة ،إلى جانب مجموعة من "العصابات اإلجرامية الناشئة" المعروفة بالتسمية المختصرة BACRIM
عدة
باللغة اإلسبانية .الـ  BACRIMهو الجيل الثالث من كارتل تهريب المخدرات في كولومبيا،
ويتكون من ّ
ّ
تخصص الكارتل المكسيكي في تزويد سوق
نقاط تقاطع مختلفة ومستقلة ،مع روابط قليلة في ما بينها 4.رغم
ّ
منظمتين إجراميتين مكسيكيتين هما لوس زيتاس وكارتل سينالوا ُع ِرفتا بتهريب
الواليات المتحدة بالمخدرات ،ثمة
ّ
المخدرات إلى أوروبا عبر غرب إفريقيا 5 .فنزويال هي نقطة اتصال رئيسة عبر المحيط األطلسي .وبشكل
تورطهم العميق
(يعرفون باسم "كارتل أوف ذو صنز") ُ
خاص ،ثمة عناصر داخل الجيش الفنزويلي ُ
ويشار إلى ّ
في تجارة المخدرات .بعض أعضاء "كارتل أوف ذو صنز" يستفيدون من نفاذهم إلى المطارات والموانئ الرئيسة
6
كبير في تجارة المخدرات
دور ا
مبين أدناه ،يلعب حزب اهلل اللبناني ا
ا
لنقل الكوكايين الكولومبي.
أخير ،وكما هو ّ

بالتعاون مع اتحادات تهريب المخدرات في أميركا الجنوبية.
يمون أوروبا ،ثاني أكبر سوق للكوكايين في العالم (بعد الواليات المتحدة) ،بكوكايين
إن طريق غرب إفريقيا ّ
تراوحت قيمته بـ 3مليارات دوالر و  41مليار دوالر عام  .2142أما الطريق األقصر الذي يربط أميركا الجنوبية
بإفريقيا فيتبع خط العرض العاشر الموازي لخط االستواء .ويشير القانون األوروبي واألميركي إلى هذا الطريق بـ
المخبأة داخل السفن التجارية إلى الشاطئ في موانئ غرب
"الطريق السريع  ."41تُستقدم مستوعبات الكوكايين
ّ
إفريقيا أو يتم تفريغها في قوارب أخرى أصغر حجما على امتداد الساحل أو عند خلجان ساحل المحيط األطلسي
7

في غرب إفريقيا.

ويبدو أن الخطوط الجوية هي الطريق األكثر استخداما لنقل شحنات المخدرات غير المشروعة من عدد من
المطارات اإلقليمية في أميركا الجنوبية إلى مطارات هبوط مختلفة في غرب إفريقيا .وفقا لمكتب األمم المتحدة
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لمكافحة المخدرات والجريمة ( ،)UNODCاإلمكانات غير محدودة تقريبا للراغبين في استخدام مطارات هبوط
مرخص
ذات طابع أقل
رسمية ،ألن العديد من بلدان غرب إفريقيا تفتقر إلى قدرة اكتشاف أو مالحقة طائرة غير ّ
ّ
المعدلة (مثل طائرة
لها تقوم بدخول مجالها الجوي .عام  ،2141كانت هناك أعداد متزايدة من الطائرات الخفيفة
ّ
معدلة من خالل إضافة خزانات وقود إضافية للرحلة عبر األطلسي) التي
من طراز سيسنا  114ثنائية المحرك ّ
ثمة أدلّة أيضا
تنطلق من فنزويال في رحالت جوية عبر األطلسي إلى موريتانيا ،وسيراليون ،أو غينيا بيساوّ .
جوا من فنزويال إلى موريتانيا ،ومالي ،وسيراليون ،وغينيا ،وغينيا بيساو،
على انتقال طائرات دفع توربيني ّ
معدلة ّ
والرأس األخضر . 8في شهر نوفمبر من العام  ،2112أقلعت طائرة من نوع بوينغ  727من فنزويال وهبطت
في تاركنت ،المحلَّة القريبة من غاوو في شمال شرق مالي ،وكانت تنقل ما بين خمسة وتسعة أطنان من
يتم العثور على
ثم احترقت ،ولم ّ
الكوكايين .بعد تفريغ حمولة الطائرة ،جرت محاولة إقالع فاشلة ،ومن ّ
9

المخدرات أبدا.

الب ارزيل ،واألرجنتين ،وأوروغواي هي مراكز تصدير كبيرة لشحنات المخدرات غير المشروعة عبر المحيط
األطلسي ،ويتم توجيه كوكايين البيرو وبوليفيا عبر أحد هذه البلدان الثالثة .تعمل كارتالت تجار المخدرات
الكولومبية والمكسيكية باالشتراك مع الجماعات اإلجرامية اإليطالية والكارتالت المحلية في ريو دي جانيرو،
وساو باولو ،والسلفادور ،وريسيفي ،فضال عن بوينس أيرس ومونتيفيديو .وكما هي الحال بالنسبة إلى شحنات
المخدرات من فنزويال ،يتم إرسال الشحنات إما مباشرة إلى موانئ في أوروبا أو عبر غرب إفريقيا ،وتش ّكل غينيا
10

بيساو نقطة الدخول الرئيسة.
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خطوط اإلمداد من غرب إفريقيا إلى أوروبا
تش ّكل الشبكات اإلجرامية في غرب إفريقيا الجهات األساسية في نقل الكوكايين وتوزيعه في أوروبا (األفارقة
يفسر اختيار غرب إفريقيا كنقطة انطالق الستيراد
الغربيون هم الموزعون الرئيسيون للكوكايين في أوروبا) ،ما قد ّ
الكوكايين من أميركا الجنوبية .ثمة تقارير تفيد أيضا بأن مواطنين من دول أميركا الجنوبية انتقلوا إلى غرب
إفريقيا ،وربما نقلوا معهم جزءا من عملية التصنيع إلى مواقع في المنطقة .إن حسنات غرب إفريقيا كنقطة
انطالق لحركة المخدرات إلى أوروبا تُعزى إلى انتشار المناطق التي ال تخضع للرقابة الكافية باإلضافة إلى
ضعف مؤسسات الدولة ،مما يحول إلى حد كبير دون تم ّكن دول غرب إفريقيا من السيطرة على أراضيها .القوى
أجور ضئيلة أو أنها ال تتقاضى أجورها بانتظام ،مما
ا
األمنية قليلة التدريب ،والتجهيز ،واالنضباط ،كما تتقاضى
قابليتها للفساد.
يزيد ّ
رسل مباشرة بالبريد أو عن طريق
بعض الكوكايين يغادر غرب إفريقيا عن طريق البحر ،والبعض اآلخر ُي َ
ثمة أدلة على انتقال المخدرات
الشحن الجوي على متن رحالت جوية من مدن غرب إفريقية إلى مدن أوروبيةّ .
وجوا إلى شمال إفريقيا قبل نقلها إلى أوروبا عن طريق البحر أو الجو .وقد يشمل خط السير هذا المغاربة
ّا
بر ّ
11

مر سنوات من تهريب الحشيش.
الذين اكتسبوا خبرة في التهريب على ّ

من المعروف أن مطار ليوبولد سنغور

في داكار هو نقطة انطالق رئيسة في غرب إفريقيا للمخدرات المتّجهة إلى أوروبا .وبما أن غينيا بيساو كانت
مستعمرة برتغالية في ما مضى ،الغينيون ليسوا بحاجة إلى تأشيرات دخول إلى البرتغال ،مما يسهّل أكثر حركة
12

المخدرات من ذلك البلد.
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العالقات باإلرهاب
المتورطة في نقل المخدرات غير المشروعة إلى أوروبا غالبا ما تكون متحالفة مع
إن الكارتالت الغرب إفريقية
ّ
تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي .وتشير التقديرات إلى أن التنظيم ينفق نحو مليوني دوالر على
األسلحة ،والمركبات اآللية ،والمدفوعات إلى األسر التي ينضم أبناؤها إلى فروع التنظيم القتالية .في السنوات
األخيرة ،فقدت المجموعة زخمها في معقلها التقليدي في القبائل عند ساحل البحر األبيض المتوسط في الجزائر
نتيجة ضغوط أجهزة األمن الجزائرية ،وبدأت تعتمد بشكل كبير على األنشطة اإلجرامية في منطقة الساحل ،بما
في ذلك الخطف مقابل فدية ،واالتجار بالمخدرات ،والسجائر ،والبنزين المدعوم ،والمهاجرين غير الشرعيين،
لتمويل عملياتها .هناك أدلة على أن المجموعة تفرض رسوم مرور آمن على التجارة غير المشروعة عبر
مدججة
األراضي التي تنشط فيها ،والسيما شمال مالي .يتم نقل المخدرات من بلدان غرب إفريقية في قوافل ّ
بالسالح ومركبات رباعية الدفع تسترشد بنظام التموضع العالمي ) (GPSعبر نيجيريا ،ومالي ،والصحراء
الغربية ،إلى الجزائر ،وليبيا ،والمغرب ،من حيث يتم تهريبها إلى أوروبا .حتى أنه ثمة تقارير تفيد بأن المسلّحين
يستخدمون الكوكايين كمنشط أثناء القتال .وفي الوقت عينه ،يبدو أن بعض عناصر قيادة تنظيم القاعدة في
بالد المغرب اإلسالمي ال يوافقون على اإلنخراط في تجارة المخدرات ،التي يعتبرونها حرام .في أكتوبر عام
 ،2142قال زعيم التنظيم عبد المالك دروكدال مختار بلمختار من منصبه كقائد لكتيبة الملثّمين في التنظيم
بسبب انحرافه المفترض عن إيديولوجية القاعدة .وتذكر التقارير أن دروكدال رفض مشاركة بلمختار في تجارة
13

المخدرات( .يعرف بلمختار بـلقب "مستر مارلبورو" بسبب امتياز تهريب السجائر).
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هناك العب رئيسي آخر في تجارة المخدرات في غرب إفريقيا هو حزب اهلل اللبناني .تمارس المجموعة تجارة
بالتوسع في تجارة المخدرات في أميركا
السبعينيات وقامت
المخدرات في لبنان (الحشيش إلى حد كبير) منذ
ّ
ّ
الثمانينيات ،معتمدة على الشتات اللبناني في تلك المنطقة .نشط حزب اهلل في كولومبيا؛ في منطقة
الجنوبية في
ّ
الحدود الثالثية في أميركا الجنوبية ،عند المنطقة الحدودية حيث تلتقي الباراغواي واألرجنتين والب ارزيل – وهي
منطقة مشهورة بتهريب األسلحة ،وتهريب البضائع واألشخاص ،وتبييض األموال ،وتزوير العمالت ،باإلضافة
ومؤخر في فنزويال .أصبح لبنان بلد عبور للكوكايين والهيروين ،فيما
ا
إلى تصنيع البضائع المقرصنة وتهريبها؛
14

عمل مواطنون لبنانيون بالتنسيق مع مهربي المخدرات في أميركا الجنوبية.

وتفيد التقارير بأن حزب اهلل أنشأ

شبكات تهريب األسلحة وغسل األموال في مايكاو ،وهي بلدة في كولومبيا بالقرب من الحدود الفنزويلية .شأنها
شأن منطقة الحدود الثالثية ،هذه المنطقة هي محور للتهريب وأنشطة إجرامية أخرى .وثمة تقارير تفيد أيضا
حرة قبالة الساحل الشمالي لفنزويال.
بوجود خاليا لحزب اهلل وحماس في جزيرة مارغاريتا ،وهي سوق ّ
يعتمد حزب اهلل على متخصصين في األنشطة اإلجرامية في غرب إفريقيا مع روابط وثيقة بتجارة المخدرات
دور هاما في تجارة الماس الدموي
لتبييض األموال ،وتزوير الوثائق ،وأنشطة إجرامية أخرى .لعبت المجموعة ا
وهي تجمع كميات كبيرة من التبرعات من الشتات اللبناني في غرب إفريقيا .تم الكشف عن حجم هذه التبرعات
عندما تحطّمت طائرة مستأجرة متجهة الى بيروت من كوتونو ،بنين ،عند االقالع ،في  22ديسمبر ،2113
وكان على متنها مسؤول "العالقات الخارجية" في حزب اهلل حامال مليوني دوالر من التبرعات التي جمعها في
15

المنطقة.
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كبير من دخل حزب اهلل .ووفقا ألحد
المتاجر به عبر غرب إفريقيا جزءا ا
وفقا لمصادر عديدة ،يش ّكل الكوكايين ُ
الشهود في جلسة استماع ُع ِقدت في مجلس النواب األميركي ،ثمة أدلة موثّقة على نقل ما معدله  481مليون
جوا نحو
دوالر نقدا كل ثالثة أشهر من توغو الى غانا ،حيث توضع األموال على متن طائرة تجارية متجهة ّ
16

بيروت مباشرة.

وتفيد تقارير اإلنتربول ومكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ( )UNODCبأن حزب اهلل يستخدم
فعال بين القارتين .ويقوم حزب اهلل،
المغتربين اللبنانيين الشيعة في أميركا الجنوبية وغرب إفريقيا لضمان اتصال ّ
مقابل بدل ،بتسهيل عمليات التهريب لشبكات أخرى تتاجر بالمخدرات ،مثل القوات الثورية الكولومبية المسلحة.
كشف تحقيق الخزانة األميركية حول البنك اللبناني الكندي في بيروت نحو  211حساب مرتبط بحزب اهلل ،وهي
ويعرف عن كثيرين منهم أنهم أنصار حزب اهلل،
حسابات يملكها أساسا رجال أعمال في بلدان إفريقية غربيةُ ،
وأجريت عليها عمليات بمئات ماليين الدوالرات سنويا .وظهر أن شركات رجال األعمال هؤالء هي بمثابة واجهة
لحزب اهلل كي ينقل أنواع األموال المشبوهة كافة .أتاح النظام لحزب اهلل ليس فقط حجب مصادر ثروته ،وانما
17

أيضا مشاركته في مجموعة من المؤسسات التجارية.

غينيا بيساو ،التي تعتبر إلى حد بعيد دولة المخدرات األولى في إفريقيا ،هي محور استراتيجي لعمليات تهريب
مقر لها في
المخدرات التي يسهّلها حزب اهلل من أميركا الجنوبية إلى غرب إفريقيا .الشبكة اللبنانية المتّخذة ّا
بيساو تتعامل مباشرة مع القوات الثورية الكولومبية المسلحة .أما خاليا تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي
حصة لقاء السماح للمهربين بعبور أراضيها .ولقد أ ّكد اإلنتربول أن
المتّخذة ّا
مقر لها في منطقة الساحل ،فتتلقى ّ
عدة لحزب اهلل في لبنان منذ عام  2112على األقل .سمحت
تهريب الكوكايين في غرب إفريقيا دعم عمليات ّ
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أرباح تهريب الكوكايين للشبكة اللبنانية تنويع محفظتها من األنشطة غير المشروعة في غرب إفريقيا .ففي
وتقدر
نيجيريا مثال ،يتم سحب  81111برميل نفط يوميا من خطوط أنابيب يتم استغاللها بشكل غير قانوني ّ
قيمتها بـ  1مليارات دوالر سنويا.
قبل اغتيال رئيس غينيا بيساو جواو برناردو "نينو" فيي ار في مارس  ،2112أفادت التقارير بأن كانت له يد في
18

توزيع المخدرات ،ولكنه أجاز للبنانيين في الدرجة األولى القيام بأعمالهم.

(قُتل فيي ار في مارس  2112انتقاما

الغتيال قائد جيشه الجنرال نا واي في عملية تفجير) .في وقت الحق ،أفادت التقارير بأن الجهاز الذي استُخدم
تطور من أي شيء رأته غينيا بيساو في السابق ،مما يوحي بأن اتحادات تجار المخدرات
ا
لقتل نا واي كان أكثر
19

المتطورة.
ومهربي األسلحة
في أميركا الالتينية قد رعت اتصاال بين منافسي نا واي
ّ
ّ

في الختام ،نشأ الطريق عبر المحيط األطلسي نتيجة لعولمة تجارة الكوكايين ونمو السوق األوروبية .هذا
الطريق يولّد إيرادات كبيرة للمنظمات اإلرهابية مما يتيح لها تمويل عملياتها وتوسيع نطاقها ،ويفسح مجاال أكبر
أمام منظمات مثل حزب اهلل من خالل تحالفات استراتيجية مع الجماعات اإلجرامية في نصف الكرة الغربي
وأوروبا ،ويزعزع استقرار الحكومات الضعيفة في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل.
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تنشر هذه المادة من قبل مؤسسة الشرق األدنى والخلي للتحليل العسكري اينغما في اطار المؤتمر الرابع لدولة االمارات
العربية المتحدة حول مكافحة القرصنة البحرية ،الح ا على تعافي الدولة من خالل استدامة الج ود ال عالة في البحر
ومجاب ة عد االستقرار على اليابسة
بتاري

-

أكتوبر،

الذي تنظمه و ازرة الخارجية االماراتية بالشراكة مع موانئ دبي العالمية في دبي

ان اآلراء الواردة في هذه الورقة هي خاصة بالمؤلف فقط ،وال تعكس آراء أو مواقف

منظمي المؤتمر قد يكون تم تعديل المضمون ألغراض تشكيلية
لللمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقع المؤتمر على الرابط التالي www.counterpiracy.ae

