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ز وادهسب ض ليزو يمرليزز
 
  

 1 لويز شيلي/ بقلم 
 2 ابسم علي خريسان.د/ تررتة 

  
الثالوث غري "والفساد ، ىذا  واإلرىاباجلردية  بعودلةشهدت هناية القرن العشرين بروز ظاىرة جديدة دتثلت   

ويف قلب  وأفريقياالالتينية  كاأمريوديكن االطالع عليو يف أفقر بلدان  العامل ، أضلاءالذي  يتجلى يف رتيع " ادلقدس
 أمريكا يف الثالثيةمن منطقة احلدود  الل تعمم معاً  واإلرىابفمن خالل رلموعات الفساد واجلردية  ،ادلزدىرة أورواب

 واإلرىابالغربية، اجلردية  أوروابالسابق اىل سجون  السوفيلواالحتاد  أفريقيايف غرب  إقليميةالالتينية اىل صراعات 
 اإلرىابيونجتو ا، حيث  تعقيداً  أكثرتتقاطع يف اسرتاليا وآسيا وأمريكا الشمالية ، ىذا الثالوث غري ادلقدس ىو  أيياً 

يف  متميزة، ىذه ظاىرة جتدىا او اىل ززدة تدفق السلع غري ادلشروعة دولياً  أنشطتهمببساطة ضلو اجلردية لدعم 
بنجاح ، مبساعدة من  أبنشطتهاىل حد سواء وقادرة على القيام ع اإلرىابينيالل تعمم مع  ةشبكات اجلردية ادلعومل

.   الفساد ادلستشري عادلياً 
، يف اجلردية من اجم الربحن اجملرمني ينحسر عملهم مفهوم قدمي يرى أبيستند على  واإلرىابالتمييز بني اجلردية  

اجملرمون . ع ادلعاصر من ىاتني اجملموعتنيىذا التمييز صلده يناقض الواق سياسية ، ألسباب ححراً  اإلرىابيونويعمم 
 سابقا، الياابنيةكما يف حالة ادلافيا الحقلية او زكوزا  -الل ال هتدد الدولة  اذلرميةمل يعودوا ينتمون اىل ادلنظمات 

شبكة الرتابط  ىياكم. وإرىابينيما تنتقم بني اذلوزت ابعتبارىم رلرمني  ما يدعمون اجلردية ، وكثرياً  غالباً  فاإلرىابيون
اجملموعتني قد تعمم بحورة : هبوية كم منهما  ابإلحساستسمح ذلم بحورة واعية أو غري واعية  واإلرىاببني اجلردية 

.  مباشرة ، أو أهنا قد ترتبط بحورة غري مباشرة من خالل الوسطاء

                                         
 يف واشنطن العاصمة، األمريكيةيف كلية اخلدمة الدولية ، ومؤسس ومدير مركز اجلرمية العابرة للحدود الوطنية والفساد يف اجلامعة  أستاذ  1

 . ل العديد من جوانب اجلرمية العابرة للحدود الوطنية، ذلا العديد من ادلقاالت والكتاب حو واإلرهابخبرية ابجلرمية عرب احلدود الوطنية 

 .أكادميي وابحث سياسي يف الشؤون اإلسرتاتيجية   2
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تعمم عرب احلدود،   رخيياً  اإلرىابو ادلنظمةلرأى ابن كم ىذا قد جاء مع العودلة صلد ابن كم من اجلردية ل خالفاً   
الياابن اىل كواب ويف الوالزت ادلتحدة سافروا  االيطاليةمن ادلافيا  أعياءففي الثالثينات من القرن العشرين ، 

من سلتلف الوالزت ادلتحدة جلأوا اىل عحاابت اجلردية يف الحني  وأعياءوشنغهاي يف الحني من اجم ادلخدرات ، 
من يف اجملتمعات أ من اجليي اجلمهوري االيرلندي وجدوا مالالاً  أعياءو األمريكيةلة القانون ئت طالتجنب الوقوع تح

.   الدعم ادلايل للعمم يف ايرلندا إليهميف اخلارج والل قدمت  االيرلندية
 أشكالمن  التعاون بني ىذين الشكلني وكثافةيف ادلوضوع مع العودلة، جديد سرعة وترية تفاعالهتم ديد اًفما ىو 

 أنشطتهمشبكاهتم ، وتشتيت  عملوا على  تطوير واإلرىابينياجلردية العابرة للحدود الوطنية، كم من اجملرمني 
والسلع وادلال  واجملرمون على حتريك الناس اإلرىابيونوجسل عرب عدة قارات حيث عمد لوختطيطهم ودعمهم ال

 اإلرىابيني، كم من أنشطتهموتوفري السلع ادلمتازة لتغطية عرب العامل حيث التدفقات ادلتزايدة للناس وادلال 
 . اكتشافهم إمكانيةوالتهرب من  أعماذلم إلدامة أسواقها ورلموعات اجلردية العابرة للحدود قد تحم اىل عودلة

 
 ترابط العودلة

تعددة اجلنسيات، ادلشروعة للشركات امل األسبابلنفس  أنشطتها تعلى الحعيد الدويل قد عومل ادلنظمةاجلردية 
اليد  أسعارالعامل لالستفادة من اطلفاض  أضلاءفروع ذلا ىف رتيع  إبنشاءالشركات ادلتعددة اجلنسيات قامت كما ان 

 األعمال وعالوة على اللك. غري ادلشروعة لؤلعمال، وكذلك احلال ابلنسبة  األسواقالعاملة أو ادلواد اخلام يف 
 اإلنتاجالعامل عملت على أنشاء مرافق  أضلاءوغري ادلشروعة ، كما يف رتيع  التجارية الدولية ، سواء ادلشروعة

لالستفادة من ىذه  والتسويق وتوزيع االحتياجات، ادلملسسات غري ادلشروعة ىي قادرة على التوسع جغرافياً 
خذوا ابالستفادة من تعودلوا وا أيياً  اإلرىابيونو. الظروف االقتحادية اجلديدة بفيم ثورة االتحاالت والنقم الدويل

ديكن ان  تقدم   اللالقدرة على جتنيد كوادر على الحعيد الدويل ، لتكون ذلم قواعد قريبة من رلتمعات الشتات 
.   ثراء األكثروجسل وادلايل للوصول اىل اجملتمعات لذلم الدعم ال

حدود الوطنية فمع هناية ادلواجهة بني االحتاد هناية احلرب الباردة كان لو أتثري ىائم على ارتفاع اجلردية العابرة لم    
 أواخر، ولكن منذ  تتياءلوقوع صراع واسع النطاق  قد  إمكاانت،  األمريكيةالسوفيل والوالزت ادلتحدة 

القوى الفاعلة الل  األحيانيف كثري من  ولؤلسف، اإلقليميةالثمانينات كان ىناك ارتفاع ىائم يف عدد الحراعات 
عرب الوطنية من خالل التجارة غري ادلشروعة يف ادلخدرات  ةاإلجرامي ةابألنشطلحراعات ارتبطت ىذه ا أنيجت
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 االقتحادزتحطمت مل يسبق ذلا مثيم من الالجئني و اً أعداد أنتجتوادلاس والناس، بدورىا  ىذه الحراعات 
  .  اإلرىابينيلتخطيط وتدريب أو مالالات ل اإلرىابينيلتحبح عندئذ ارض خحبة لتجنيد  ادلشروعة يف مناطقها ،

ة ما غري ادلشروعة عرب احلدود قد توسع بشكم كبري بفعم التقدم التكنولوجي الكبري يف مرحم ةاألنشطالنمو يف   
 السلكيةحتسينات ىف االتحاالت  وإجراءارتفاع يف حركة شركات الطريان التجاري ،  ، بعد احلرب العادلية الثانية

وظلو التجارة الدولية قد ( عن طريق االنرتنت السريعةلك اذلاتف ، الفاكس ، واالتحاالت مبا يف ال) والالسلكية
غرف  ماستخداعن طريق  أمسائهميستغلون عدم الكشف عن  واإلرىابيوناجملرمون . سهلت حركة البيائع والناس

 ،أنشطتهاوتنفيذ  االتحاالت القائمة على احلاسوب لتخطيط أشكالعلى شبكة االنرتنت وغريىا من  الدردشة
الرسائم وشراء  إلرسالاستطاعوا الوصول اىل اجلمهور عن طريق استخدام احلواسيب  -أيلول 11 أحداث إرىابيو

من اجم   ادلشفرة والالسلكية السلكيةوابدلثم جتار ادلخدرات يف كولومبية استخدموا االتحاالت . تذاكر الطريان
.   ختطيط وتنفيذ جتارهتم

احلرة والتجارة احلرة واطلفاض يف تدخم الدولة ، واحلد من  األسواق إبيديولوجيةة وفقا لدعاهتا تقرتن العومل   
 حامساً  التجارة واالستثمار، ولكن ىذه الظروف الاهتا الل تعزز بيئة عادلية تكون عامالً  أماماللوائح الدولية واحلواجز 

تراجع عمليات ادلفروضة و ةاألنظمغلوا االطلفاض الكبري يف است واإلرىابيونلتوسيع نطاق اجلردية، فجماعات اجلردية 
زدزد يف حريتهم ، واىل التوسع يف أنشطتهم عرب احلدود واىل مناطق اادلراقبة على احلدود ، وما نتج عن اللك من 

 ، يف حني ان ظلو التجارة قانونية ينظم عن طريق تواتراً  أكثر أصبحتىذه االتحاالت قد . جديدة من العامل
لكن رلموعات اجلردية العابرة  البريوقراطيةوالنظم ضمام اىل سياسات مراقبة احلدود واخليوع لسلطة اجلمارك االن

ق الل ال ديكن للحدود تعمم على استغالل الثغرات يف النظم القانونية لتمد تغطيتها عن طريق السفر اىل ادلناط
 أمواذلمالفاسدة او الغري فعالة يف رلال تطبيق القانون ، وغسم وتيع قاعدة لعملياهتا يف البلدان  تسليمهم  فيها ،

. ذتار العودلة  جناعلى حد سواء  ىم من  واإلرىابيونبتجزئة عملياهتم ، اجملرمون  يف البلدان مع السرية ادلحرفية
بحورة ملحوظة يف النحف الثاين من القرن العشرين، ومشلت تدفق ىائم للسلع ادلشروعة ت التجارة العادلية تزايد

داخم ادلشروعة ىو حتد كبري، نسبة للسلع  ةالتدفقات غري ادلشروع إجيادوززدة يف نسبة السلع غري ادلشروعة، 
 لذلك. وادلمنوعات سلحةواألمن احلاوزت يف السفن قد مت فحص شحناهتا شلا يسهم حركة ادلخدرات  ضئيلة جداً 

كشفها ، وصناعة العسم ديكن ان تستخدم لنقم  إمكانيةديكن نقم ادلخدرات على زوارق التونة للهروب من 
.   اإلرىابيةوتوليد األرابح للتنظيمات  األموال
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قطاع  أولة ىو ، جتارة ادلخدرات غري ادلشروعةاجلردية ادلعومل أشكالىف العديد من  العقود األخرية شهدت ارتفاعاً   
اجملرمون ححلوا على أرابح ضخمة من التعامم يف ادلخدرات . حد يف عامل معومل أقحىشهد ززدة األرابح اىل 
.   للتمويم مهماً  تتاجر ابدلخدرات ابعتباره محدراً  ةاإلرىايبوالعديد من اجلماعات 

كما . البشر يفواالجتار  األسلحةة يف جتارة من ززد وقت الحق قد استفاد مالياً  يف واإلرىابينيكم من اجملرمني   
الفنية  األعمال، و اخلطرةابالنقراض ، والنفازت  ادلهددة األنواعكان ىناك ارتفاع ىائم يف التجارة غري ادلشروعة يف 

يستغلون  نواإلرىابيو ادلنظمةاجلردية . ابلعودلة ادلرتبطةالتزييف وبطاقات االئتمان واجلردية  وأعمال ادلسروقة واآلاثر
.  اىل جنب جنباً  األحيانوحىت يف بعض  ةاألنشطكم ىذه 

، وغسم  ادلزورةعرب احلدود، وىذا يشمم توفري الواثئق  اإلجرام أشكالمعظم قطاع اخلدمات تطور خلدمة رتيع  
. لفريقنيلكال ا واحملاسبةاألموال ، وحىت ادلهنيون على مستوى رفيع الذين يقدمون اخلدمات القانونية وادلالية 

مشروعة للعديد من العمالء ن العاصمة ، والذي يقوم بنشاطات ولتوضيح ىذه االجتاه صلد ان بنك رجيس يف واشنط
لديكتاتور غينيا االستوائية ولتسهيم نقم  األموال، حوكم لغسم  والدبلوماسيني أمريكاوالعديد منهم من رؤساء 

اجملرمني  أنشطةان  احلالةمليون دوالر غرامة، وتبني ىذه  25بنك بدفع ال إلزاماىل  أدى، شلا  اإلرىابينياألموال اىل 
 . ما تتداخم مع النظام االقتحادي ادلشروع تكون يف اقتحاد الظم ولكن غالباً  ليس دائماً  واإلرىابيني

  
ما الذي ديكن عملو؟  

 عن طريق ىجرة النظرة السابقة الل الدويل األمنجيب ان يكون ىناك نقلة نوعية كبرية يف الطريقة الل نعاًف فيها  
 والسياسات  ومطبق وواضع. ىي سياسية او دينية  يناإلرىايبترى ابن الدافع اجملرمون فقط الربح ادلادي ودوافع 

مع ىذه الظاىرة اجلديدة من شبكات اجلردية عرب  بفعاليةالعسكريون فشلوا يف التعامم  واإلسرتاتيجيونالقانون، 
.   الوطنية عموماً 

فيها يرى   األمين األظلوالج -جيب ان تبتعد عن حقبة احلرب الباردة  األطرافالدول وادلنظمات ادلتعددة 
الدويل ، ويفرتض ، ابلتايل ، ان الدول قادرة على  لؤلمنابعتبارىا التهديد الرئيسي  القوميةالحراعات بني الدول 

الدمار الشامم عن طريق  أسلحةدلكافحة انتشار  اتيجيةإسرتعلى سبيم ادلثال ، وضع . السيطرة على األمن الدويل
منع انتشار ادلواد الالزمة لحناعتها، ولكن من دون معاجلة إضافية للتهديدات الل يشكلها انتشار الفساد  

.   ابألمن زائفاً  شعوراً  إالخيلق اللك للدول  سوف ال ةاإلرىايبوالشبكات  ةاإلجراميوالعمليات 
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والفساد يف البيئة العادلية ، يتطلب معاجلة العوامم االجتماعية والسياسية  واإلرىاب اجلردية معاجلة التداخم بني
رتيع الشرور الثالثة ترتبط مبشاكم عميقة من االختالالت االقتحادية بني البلدان  . واالقتحادية والبيئة ادلسببة ذلا

جيب ان ىذا الوضع قابم لالستمرار . ن العاملوعدم وجود فرص عمم يف مناطق كثرية م االستبداديةواحلكومات 
ال سيما يف صفوف الشعوب  اإلرىابنعرتف ونتعامم مع واقع  ابن الشعور ابحلرمان ديكن ان حيفز الكثري من 

يف العامل ،  الناميةتوفري فرص العمم وسيلة للححول على الرزق أمر حاسم ابلنسبة للعديد من البلدان . ادلسلمة
،  2001سبتمرب /  أيلول 11ومنذ احداث. اإلرىابعلى  ةابعتبارىا قيية ىامشي إليهاما ينظر  اجلردية كثرياً 

من معاجلة اجلردية العابرة للحدود الوطنية اىل زلاربة  أخرى وأماكنالعديد من ادلوارد قد حتولت يف الوالزت ادلتحدة 
احلاجة اىل .  لآلخرينستخبارات ، وابلنسبة ابلنسبة للعسكريني ، اال جسيماً  ىذا ديكن ان يكون خطأً . اإلرىاب

إن اإلرىابيني الذين فجروا قطارات . اإلرىاب، ولكن نقطة مركزية دلكافحة  ةمكافحة اجلردية ليست مسألة ىامشي
ابن  ية،كان ديكن ان حتبط ىذه العملية لو ان سلطات السجون كان لديها حساس 2004مارس ،  11مدريد ىف 
.   ضمن مرافقها اإلرىابيني اجملرمنيىنالك من 

شرطة لوس اصللوس ، والذي دتثلت بدمج الشرطة  إدارةوجدت داخم  ةاإلسرتاتيجيالناجحة ذلذه  ةاألمثمحد أو
ابجلمع بني خرباء التحليم التقليدي وعمم الشرطة وتتابع عن كثب . احمللية مع اجلهود االحتادية لتنفيذ القانون

احملتمم ، وادلنظمات الل دتول وتسهم  اإلرىايبيف تعطيم النشاط  ىائالً  حوا صلاحاً يف الداخم، نج اإلجراميالنشاط 
دتكنت من مكافحة  ، الشرطة يف لوس اصللوس البريوقراطية،عن طريق العمم التعاوين واحلد من العوائق  اإلرىاب
.   خاصة ودون انتهاك للحقوق القانونية ةقانوين أدوات أيبدون  اإلرىاب

عرب احلدود ال تزال يف ارتفاع  فان  واإلرىابينيمن غري الدول مثم اجملرمني  الفاعلةالتهديدات من اجلهات كان  فإالا
، وززدة تبادل ادلعلومات  أكثرادلستقبم سيكون الطلب على ادلزيد من التعاون الدويل ، وعلى تشريعات 

وجيب علينا ، مع اللك ، احرتام  .ود الوطنية عرب احلد واإلرىاباالستخباراتية يف تنفيذ سياسة مكافحة اجلردية 
كيف ندير . اإلرىابهنا ان تملدي اىل مزيد من التطرف والتحريض على أوجتنب اختاال تدابري من ش اإلنسانحقوق 
من  فوائد العودلة  االستفادةصلاح يف الوالفساد ستحدد مدى  واإلرىاب اإلجرامنقلة النوعية يف رؤية ومعاجلة الىذه 

.  الدويل األمناستخدامها ىف رلال  إساءةخطر  للحد من
 
  

http://www.adhwaa.org/


 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مركز أضواز للبضوز و لدواسازوااسمواتيتيزز
www.adhwaa.org 

حقوق النسخ واالقتباس زلفوظة دلركز أضواء 

 

http://www.adhwaa.org/

