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ُتعيد تحّدياٌت جديدٌة تشكيل النظام الدولي، متطلبًة من القادة 
الحكوميين النظر في استراتيجياٍت وأدواٍت جديدٍة تشمل أدوات دبلوماسية 

واقتصادية وعسكرية للقوة. ليس هذا األمر جليًا في أّي مكاٍن أكثر من حول 
البحر األبيض المتوّسط، الذي عاد تدريجيًا كمنطقٍة ذات أهميٍة استراتيجيٍة 

عالميٍة حيث تتطّلب التوّترات السياسية، والصراعات المسّلحة، وانعدام 
االستقرار االقتصادي والسياسي والشبكات اإلجرامية العابرة لحدود الدول حلواًل 

تعبر الحدود المؤسساتية التقليدية لصنع السياسات المحلية والدولية. 
نتيجة لتغّير الوضع الجيوسياسي على الساحل الجنوبي للبحر األبيض 

المتوّسط بشكٍل راديكالي، فقد برزت تحّدياٌت جديدٌة بالنسبة لالتحاد 
األوروبي والواليات المتحدة، وأبعد منهما. ما زالت قضايا طويلة األمد، 

على غرار الصراع اإلسرائيلي-الفلسطيني، أو التوترات بين تركيا 
واليونان، قائمًة، ولكن برزت عوامٌل جديدٌة مزعزعٌة لالستقرار في المنطقة 

بعد الربيع العربي في العام 2011. 
ما زالت الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي )EU( ومنظمة حلف 

شمال األطلسي )الناتو( ]NATO[ تحافظ على وجوٍد عسكريٍّ بارٍز في 
منطقة البحر األبيض المتوسط وما حولها، ولكن يجب أن تتداخل القدرات 

العسكرية ضمن مقاربٍة دوليٍة تشمل جهدًا على صعيد الحكومات ككّل. 
تستدعي التحّديات في هذه المنطقة مستوياٍت غير مسبوقة من التعاون 

المدني-العسكري وبين الحكومات.  
في هذا السياق، أّسست مؤسسة RAND منتدى التبّصر المتوسطي 

)]Mediterranean Foresight Forum [MFF( في العام 2015 من أجل 
دعم تطوير استجابات مدنية-عسكرية شاملة ومتكاملة للتحّديات اإلقليمية 
الُمعّقدة من خالل مزيٍج مبتكٍر من البحث، وتحليل الحساسية القائم على 

السيناريو، والتمارين من المستوى االستراتيجي. 
RAND هذا المنشور جزٌء من سلسلٍة من أربعة مناظير تحليلية لمؤسسة 

)]RAND Perspectives ]PE(، ُيرّكز كّل واحد منها على تحّدياٍت مختلفٍة 
في منطقة البحر األبيض المتوسط. تتناول مناظير تحليلية أخرى قضايا 

السياسات الخارجية والدبلوماسية، والدفاع واألمن وقضايا متعددة الجوانب. 

مالحظات رئيسية

والفســاد  الضعيفــة،  الحكومــات  مــن  اإلجراميــة  المجموعــات  •  تســتفيد 
المستشــري، والحــدود الواســعة الُعرضــة لالختــراق، والظــروف األمنيــة 
مكافحــة  فــي  الــدول  حــدود  وعبــر  اإلقليمــي  التنســيق  وُنــدرة  الضعيفــة، 

والتهريــب.  االتجــار  ظاهرتــي 
•  التحــّدي األساســي فــي معالجــة الوضــع هــو إيجــاد التــوازن بيــن التدخــالت 
القصيرة األمد )التي ترّكز على القمع والردع( واالســتراتيجيات الطويلة 
األمــد )التــي ترّكــز علــى الحــّد مــن عوامــل الدفــع االجتماعي-االقتصــادي، 
تعطيــل  أجــل  مــن  االقتصاديــة(  المنفعــة  جــذب  عوامــل  إلــى  باإلضافــة 

الســلوكيات والنشــاطات اإلجراميــة عبــر المنطقــة. 
•  مــا يثيــر القلــق بشــكٍل خــاٍص هــو تطــّور الروابــط بيــن الجهــات الفاعلــة 
اإلجراميــة واإلرهابيــة فــي منطقــة البحــر األبيــض المتوســط. قــد يحصــل 
باإلجــرام كوســيلٍة  اإلرهابيــة متورطــًة  المجموعــات  ُتصبــح  ذلــك عندمــا 
األفعــال  وارتــكاب  اإلرهابيــة  الشــبكات  اســتغالل  و/أو  التمويــل  لتوليــد 

أغراضهــا.  لتحقيــق  ســعيًا  اإلجراميــة 
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المقّدمة 
يأوي حوض البحر األبيض المتوسط )Mediterranean Basin( مجموعًة 
واسعًة من الشبكات والمنّظمات اإلجرامية الي ُتدير عمليات اتجاٍر وتهريٍب 
راسخٍة في مختلف أنحاء المنطقة. تستفيد هذه المجموعات من الحكومات 

الضعيفة، والفساد المستشري، والحدود الواسعة الُعرضة لالختراق، والظروف 
األمنية الضعيفة، وُندرة التنسيق اإلقليمي وعبر حدود الدول في مكافحة 

 .)2013 ،]Browne[ )ظاهرتي  االتجار والتهريب )برون
تشير مراجعة الدراسات السابقة إلى أّنه ثّمة في أغلب األحيان درجة 

كبيرة من التداخل والتقاطع بين الطرقات والجهات الفاعلة والتداعيات 
الناشئة عن أنواٍع مختلفٍة من نشاطات االتجار والتهريب. تجتمع هذه 

النشاطات معًا في اقتصاٍد غير مشروع، مدعومًة من أربعة أسواق مترابطة 
فيما بينها، وهي بالتحديد أسواق تهريب األسلحة والبشر والمخدرات 

  )2014( )Mangan( ومانغان )Shaw( وغيرها من السلع. ُيشير شاو
إلى أّن أنواعًا مختلفًة من االتجار والتهريب ُتصبح منّظمًة بأساليب متداخلة 
وهرمية. وعلى الرغم من ذلك، الكتساب فهٍم واضٍح لكيفية تفاعل نشاطات 

االتجار المختلفة فيما بينها، تدعو الحاجة أواًل إلى إجراء تحليٍل معّمٍق 
للنشاطات على مستوى السلع. 

سُيقّدم منظور RAND التحليلي هذا لمحًة 
حول النشاطات اإلجرامية العابرة لحدود 

الدول في منطقة البحر األبيض المتوسط، 
مع التركيز بشكٍل خاٍص على ثالثة أنواع من 

التهريب والتي ُتعتبر مرتبطًة في المقام 
األّول باالستقرار اإلقليمي: )i( تهريب البشر 

واالتجار بهم، )ii( االتجار باألسلحة، و)iii( االتجار 
بالمخدرات.

وعلى ضوء ما سبق، سُيقّدم منظور RAND التحليلي هذا لمحًة 
حول النشاطات اإلجرامية العابرة لحدود الدول في منطقة البحر األبيض 
المتوسط، مع التركيز بشكٍل خاٍص على ثالثة أنواع من التهريب والتي 

ُتعتبر مرتبطًة في المقام األّول باالستقرار اإلقليمي: )i( تهريب البشر 
واالتجار بهم، )ii( االتجار باألسلحة، و)iii( االتجار بالمخدرات. وستتجّمع 

مناقشة هذه األنواع حول أربعة مكونات وأبعاد رئيسية، هي بالتحديد: 
)i( الطرقات؛ )ii( الجهات الفاعلة والمجموعات المعنية؛ )iii( التأثير 

 االجتماعي-االقتصادي والتداعيات األمنية للنشاطات اإلجرامية؛
)iv( تحديات واستجابات السياسات. 

الطرقات والتدّفقات والسلع 
يتبع تهريب السلع المختلفة واالتجار بها وتدّفقات الهجرة غير النظامية 

الكثير من الطرقات نفسها ويستخدم الكثير من المساحات نفسها في البحر 
األبيض المتوسط والبلدان الواقعة في حوضه، على الرغم من أّن هذه 
التدّفقات قد تنتقل في بعض األحيان باتجاهات مختلفة. تعُبر الطرقات 

المنطقة من الجنوب إلى الشمال، ومن الغرب إلى الشرق، عبر الصحراء 
والبحر األبيض المتوسط، وتربط بين بلداٍن تقع على شواطئ مختلفة من 
خالل بناء طرقات تجارة وقوافل تقليدية كانت ُتستخَدم على مدى قروٍن 

من الزمن )برون( ]Browne[، 2013؛ غارتنستين-روس وآخرون 
Man-[ ومانغان ]Shaw[ 2015؛ شاو ،]Gartenstein-Ross et al [.

gan[، 2014(. تعرض األقسام التالية طرقات االتجار والتهريب عبر 
البحر األبيض المتوسط، ويتم تجميعها بحسب نوع الُمنَتج أو السلعة المعنية. 
ولكل نوع من السلع التي يجري تحليلها، يتم أيضًا تقديم خرائط على طول 

الصفحات التالية لمساعدة القارئ على تحديد مختلف الطرقات والتدّفقات 
التي تّمت مناقشتها في النّص. 

تهريب البشر واالتجار بهم 
تتداخل أنشطة تهريب البشر واالتجار بهم عبر البحر األبيض المتوسط 

تداخاًل عميقًا مع تدّفقات المهاجرين والالجئين عبر المنطقة، ومع الطرقات 
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التي تتبعها هذه التدّفقات. وبحسب مكتب الشرطة األوروبي )يوروبول( 
)Europol( )2016(، يتم تيسير أكثر من 90 في المئة من التدّفقات غير 

النظامية للبشر الذين يحاولون الوصول إلى االتحاد األوروبي من بلدان 
جنوب وجنوب-شرق البحر األبيض المتوسط بمعظمها من قبل شبكات 

ومشاريع إجرامية )يوروبول ]Europol[، 2016(. في الواقع، تبقى 
نشاطات تهريب البشر واالتجار بهم جرائم جذابة جّدًا بالنظر إلى انخفاض 

خطر الكشف عنها واألرباح الهائلة الناتجة عنها. وعلى الرغم من َتَوفُّر 
َقدَّر أّن معّدل الدوران  عدٍد محدوٍد من البيانات حول العائدات اإلجرامية، ُي
المرتبط بتهريب البشر واالتجار بهم في العام 2015 وحده تراوح بين 3 

 .)2016 ،]Europol[ و6 مليار يورو )يوروبول
وباإلجمال، يرتبط أكثر من 90 في المئة من المعابر غير النظامية إلى 
االتحاد األوروبي بمجموعٍة محدودٍة من بلدان العالم الثالث، التي تمّثل نقاط 

مصدر و/أو عبور، وبالتحديد: سوريا، والعراق، وأفغانستان، وباكستان، ودول 
غرب البلقان، وليبيا، وتركيا، والمغرب، وبلدان القرن األفريقي وغرب أفريقيا 
)فرونتكس ]2016b ،1]Frontex(. وتشير مراجعة الدراسات السابقة إلى 

أّن عمليات تهريب البشر واالتجار بهم تحصل بمعظمها عبر ثالثة طرقات، 
تربط بلدان تقع على الشواطئ الجنوبية والجنوبية الشرقية للبحر األبيض 

المتوسط ببلدان تقع على الشاطئ الشمالي وفي االتحاد األوروبي ومنطقة 
الشنغن )Schengen area( بشكٍل أوسع. وُتعرف هذه الطرقات بتسميات 
طريق غرب وطريق وسط وطريق شرق البحر األبيض المتوسط )فرونتكس 

Gartens-[ 2015؛ غارتنستين-روس وآخرونa-d ،]Frontex[ 
.tein-Ross et al[،       (. ُيقدِّم الشكالن رقم 1 و2 أدناه لمحة حول 

تتداخل أنشطة تهريب البشر واالتجار بهم 
عبر البحر األبيض المتوسط تداخاًل عميقًا مع 
تدّفقات المهاجرين والالجئين عبر المنطقة، 

ومع الطرقات التي تتبعها هذه التدّفقات.

كيفية مرور هذه الطرقات عبر حوض البحر األبيض المتوسط وحول البلدان 
المصدر القادمة منها تدّفقات المهاجرين والالجئين التي تستخدم هذه الطرقات 

في المقام األول. 

طريق غرب البحر األبيض المتوسط 
يأوي غرب البحر األبيض المتوسط طرقات راسخة لتهريب البشر واالتجار 

بهم، على الرغم من أن حجم التدّفقات التي تنتقل عبر هذه المنطقة هو 
أصغر بحسب ما تفيده التقارير من تلك التي تعبر طريقي وسط وشرق 

البحر األبيض المتوسط. ُيعد المغرب نقطة االنطالق األولية في هذه 
الطريق والمفضلة لدى المهاجرين االقتصاديين الذين يأتون بالدرجة األولى 

من المغرب والجزائر. تستفيد هنا طرقات التهريب من الطرقات البحرية 
التي تنطلق من منطقة طنجة عبر مضيق جبل طارق والمعابر البرية عبر 

نظام السياج الثالثي حول الجيوب الخارجية اإلسبانية لسبتة وميليلة. وُتعتبر 
الجزائر أيضًا نقطة انطالق في طريق غرب البحر األبيض المتوسط. وعلى 
الرغم من أن التدّفقات القادمة من هناك نادرة بحسب ما تفيده التقارير، من 

المعلوم أن المهّربين ُيشّغلون مع ذلك قوارب تنطلق من المناطق الواقعة حول 
Fron- ]الغزوات ووهران وتتجه نحو سواحل ألميريا في إسبانيا )فرونتكس 

Gartens-[ 2015؛ غارتنستين-روس وآخرونd2015 وa ،]tex 
.)       ،]tein-Ross et al.

طريق وسط البحر األبيض المتوسط
يضّم طريق وسط البحر األبيض المتوسط شبكًة من الطرقات الراسخة التي 

يستخدمها المهربون من أجل تيسير انتقال األفراد الذين يأتون من مناطق 
بعيدة مثل غرب ووسط وشرق أفريقيا إلى بلدان البحر األبيض المتوسط 

األوروبية، ومنها إيطاليا ومالطا على وجه الخصوص. في هذه الشبكة 
 ،]Frontex[ من الطرقات، تمّثل ليبيا مركز التهريب الرئيسي )فرونتكس

2016d(.2 على الرغم من اإلجراءات الصارمة التي تم فرضها في المدن 
الساحلية الليبية على نشاطات تهريب البشر خالل السنوات األخيرة من حكم 

القذافي، اسُتؤنفت تدّفقات تهريب البشر واالتجار بهم وتكثّفت بسرعٍة بعد 

2015

2015
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نهاية الحرب األهلية للعام 2011. وكنتيجٍة لذلك، ُتستخدم ليبيا من جديد 
بمثابة طريق عبور رئيسي لألفراد الذين ينوون الوصول إلى أوروبا من 
ريتريا والسودان والقرن األفريقي )غارتنستين- غرب أفريقيا والساحل واإ

روس وآخرون ].Gartenstein-Ross et al[، 2015؛ فرونتكس 
 ،]Shaw & Mangan[ 2015؛ شاو ومانغانa-2015d ،]Frontex[

 .)2014
ُيستخدم عدٌد من الطرقات الفرعية التي تعبر ليبيا من قبل المهربين من 
أجل تيسير حركة األشخاص القادمين من مناطٍق مختلفة. يبدأ المهاجرون 
من النيجر وغامبيا والسنغال ومالي ودول أخرى من غرب أفريقيا رحلتهم 
بحسب ما تفيده التقارير بالوصول إلى أغاديس في النيجر، بفضل شركات 
حافالت رخيصة تشّغل شبكات كبيرة عبر منطقتي الساحل وغرب أفريقيا. 

ومن هناك، تنقل شبكات التهريب الناشطة في ليبيا األشخاص على طول 
الطرقات في الجزئين الجنوبي الغربي والغربي من البلد. تمّر هذه الطرقات 
على مقربٍة من مثّلث السلفادور وتربط مداما في النيجر بالقطرون ومرزق 

وسبها في منطقة الفزان في ليبيا. من هناك، يتم نقل المهاجرين فيما بعد 
باتجاه المدن الساحلية الشمالية الشرقية لزوارة وصبراتة والزاوية قبل 
تهريبهم باتجاه إيطاليا أو مالطا على متن قوارب صغيرة. أما بالنسبة 

ريتريا وتشاد وغانا ونيجيريا  للمهاجرين القادمين من السودان والصومال واإ
والبلدان األخرى جنوب الصحراء الكبرى، فينقلهم المهّربون في المقام 

األول على طول المنطقتين الجنوبية الشرقية والشرقية لليبيا قبل توجيههم 
إلى مرافئ االنطالق على الساحل الشمالي الغربي. تمثل الُكْفرة الواقعة في 
جنوب-شرق ليبيا مركز النقل األساسي لنشاطات تهريب البشر واالتجار 

 ،]Lacher[ ؛ ليتشر       ،]Cole[ بهم في هذا الجزء من البلد )كول 
Fron-[ ؛ فرونتكس       ،]Shaw & Mangan[ 2014؛ شاو ومانغان

 Gartens tein-Ross et-[ ؛ غارتنستين-روس وآخرون        ،]tex 
.)       ،]al.

ُيشكل تهريب البشر واالتجار بهم من تونس باتجاه بلدان االتحاد 
األوروبي الواقعة على البحر األبيض المتوسط مصدر قلٍق أقل. فقد كانت 

كانت المؤسسات في تونس قادرة على تطوير 
قدرات أكثر فعالية إلدارة الحدود من تلك في 

ليبيا، بفضل دعم االتحاد األوروبي في هذا 
المجال. 

المؤسسات في تونس قادرة على تطوير قدرات أكثر فعالية إلدارة الحدود 
من تلك في ليبيا، بفضل دعم االتحاد األوروبي في هذا المجال. وكنتيجٍة 
لذلك، وعلى الرغم من الذروة على مستوى المغادرات والتي تم تسجيلها 

في أعقاب سقوط نظام بن علي مباشرة، تترّكز حاليًا نشاطات تهريب البشر 
على طول طريق وسط البحر األبيض المتوسط في ليبيا بداًل من تونس 

)فورنتكس ]2015a ،]Frontex و2015d؛ غارتنستين-روس وآخرون 
.)2015 ،]Gartenstein-Ross et al.[

تؤدي مصر ضمن طريق وسط البحر األبيض المتوسط دورًا مزدوجًا 
بصفتها بلد عبور وبلد مقصد على حّد سواء. يصل الالجئون السوريون، 

ريتريا  باإلضافة إلى الالجئين والمهاجرين االقتصاديين من السودان واإ
والقرن األفريقي إلى مصر بِنّية متابعة رحلتهم باتجاه أوروبا. وعلى الرغم 
من ذلك، وبسبب المخاطر المرتبطة بالسفر الطويل عبر البحر من مصر 

إلى أوروبا، وجهود مصر لحفظ أمن الحدود واتفاقيات إعادة الترحيل 
مع بلدان االتحاد األوروبي، ينتهي األمر ببقاء عدٍد كبيٍر من المهاجرين 

والالجئين في مصر لفترٍة غير محّددة. وعلى الرغم من ذلك، تنشط شبكات 
التهريب في البلد بحسب ما يّتضح من الذروة على مستوى المغادرات 

من الشواطئ المصرية باتجاه أوروبا، والتي تم تسجيلها في العام 2013. 
نتجت هذه الزيادة بشكٍل رئيسٍي عن الوجود المتنامي لالجئين السوريين 

 2015a ،]Frontex[ في مصر المهتّمين باالنتقال نحو أوروبا )فرونتكس
 Gartenstein-Ross[ 2015؛ غارتنستين-روس وآخرونdو 

.)2015 ،]et al.

2012

2015e
2015

2014
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عنــد المعابــر الحدوديــة بيــن تركيــا وبلغاريــا وبيــن صربيــا والمجــر )فرونتكــس 
 .)2016b ،]Frontex[

يتأّلف األفراد الذين يعبرون طريق شرق البحر األبيض المتوسط 
بأغلبيتهم من المواطنين السوريين واألفغان والعراقيين والباكستانيين الذين 

يعبرون إلى تركيا بّرًا. وبحسب ما تفيده التقارير، فإّن التصّور بأّنه قد 
تم تطبيق سياسات أكثر تساهاًل على الحدود الخارجية لالتحاد األوروبي 
وداخل منطقة الشنغن )Schengen area( بشأن الالجئين السوريين قد 
شّجع عددًا من العراقيين لالنتقال باتجاه أوروبا عبر تركيا خالل السنتين 

الماضيتين. وقد تفاقمت هذه الظاهرة أيضًا بفعل الركود االقتصادي وانعدام 
األمن الواسع النطاق اللذين شّوها العراق في السنوات األخيرة. وفي حاالٍت 

متعددة، تنّكر المواطنون العراقيون الُمنتقلون على طول الطريق الشرقي 
على أّنهم سوريون، بتيسيٍر من القرب الثقافي بين هذين الشعبين أو من 

خالل الحصول على مستندات سورية مزّورة. وعلى الرغم من ذلك، 
تجدر اإلشارة إلى أّن مواطني وسط وغرب أفريقيا يتنّقلون بشكٍل متزايٍد 
عبر طريق شرق البحر األبيض المتوّسط. فالسالمة النسبية لهذا الطريق، 

بالمقارنة مع طريق وسط البحر األبيض المتوسط، مقرونًة بالوجود اإلقليمي 
المتنامي للخطوط الجوية التركية )Turkish Airlines( في وسط وغرب 

أفريقيا تتيح للمهاجرين من هذه المناطق اكتساب إمكانية وصوٍل أكثر 
سهولًة وأمانًا إلى الحدود الخارجية لالتحاد األوروبي. في الواقع، وبحسب 

ما تفيده التقارير، يهرب األفراد إلى تركيا ثّم ينضّمون إلى التيارات الحالية 
Fron- ]للمهاجرين والالجئين الذين يتم تهريبهم عبر المنطقة )فرونتكس 

 .)        ،]Frontex[ ؛ فرونتكس        ،]tex

طريق شرق البحر األبيض المتوسط
يتألف طريق شرق البحر األبيض المتوّسط من طرقات تهريٍب واتجاٍر 
تتداخل مع تدّفقات المهاجرين والالجئين القادمين من أماكن بعيدة مثل 
باكستان، وينتقلون فيما بعد عبر تركيا باتجاه الحدود الخارجية لالتحاد 

األوروبي )]European Union ]EU( في اليونان وبلغاريا. وفي السنوات 
القليلة الماضية، ازداد هذا الطريق أهميًة من حيث الديناميكيات اإلقليمية 

لتهريب البشر واالتجار بهم. يميل األفراد الذين يتّم تهريبهم عبر هذا 
الطريق أيضًا للتسّبب بأثٍر غير مباشٍر على ما ُيعرف بطريق غرب البلقان 
الذي يعبر بلدان البلقان والذي قد يتمّيز من نواٍح أخرى بتنقالت األشخاص 

 ،)Frontex( داخل البلقان غالبًا. وباإلضافة إلى ذلك، وبحسب فرونتكس
ُيستخدم طريق شرق البحر األبيض المتوسط بشكٍل متزايٍد في تهريب 

المهاجرين والالجئين على متن سفن شحن من تركيا إلى إيطاليا. تكتسب 
طريقة العمل هذه جاذبيًة بين المهّربين بسبب ربحيتها المالية. وبحسب ما 
تفيده التقارير، قد يجني الذين يستخدمونها دخاًل إجماليًا يتراوح بين 2.5 

و4 ماليين يورو، ناقلين بين 200 و800 الجئ في رحلٍة واحدٍة )فرونتكس 
]2015a-d ،]Frontex(. وبالتوازي مع ذلك، يظهر اتجاٌه متناٍم يتمّثل 
باستخدام المهّربين والمتاجرين للشاحنات وغيرها من المركبات البرّية 
من أجل إخفاء األفراد ونقلهم بشكٍل غير نظاميٍّ عبر المعابر الحدودية 
الشرعية. وعلى الرغم من أّنه قد تّم الكشف عن 3,642 حالة فقط من 

هذه الحاالت في العام 2015، ُتشّكل هذه المسألة قلقًا متزايدًا بالنسبة 
لقطاع النقل البري، وأيضًا على ضوء محاوالت األفراد الذين يسعون 

وراء أسلوب لعبور الحدود ليستقّلوا الشاحنات، وأحيانًا بعدائية، في مواقع 
حرجة حيث يتنّقلون ببطء. تم اإلبالغ عن حوادث مماثلٍة على األخّص 

يتألف طريق شرق البحر األبيض المتوّسط من طرقات تهريٍب واتجاٍر تتداخل مع تدّفقات المهاجرين 
والالجئين القادمين من أماكن بعيدة مثل باكستان، وينتقلون فيما بعد عبر تركيا باتجاه الحدود 

الخارجية لالتحاد األوروبي )]European Union [EU( في اليونان وبلغاريا.

2015e2016b
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المصدر: تفصيل مؤسسة RAND Europe لفرونتكس )2015a( )Frontex؛ 2015e؛ 2016a؛ 2016b؛ 2016c(؛ غارتنستين-روس وآخرون ).Gartenstein-Ross et al(، 2015؛ شاو 
  .)2014( )Mangan( ومانغان )Shaw(

الشكل رقم 1: لمحة حول الطرقات البرية والبحرية الرئيسية التي يستخدمها مهربو ومتاجرو البشر لتيسير حركة المهاجرين والالجئين واألفراد 
الُمَهّربين باتجاه منطقة البحر األبيض المتوسط

أغاديز الخرطوم 

طريق غرب البحر األبيض المتوسط 
طريق وسط البحر األبيض المتوسط 
طريق شرق البحر األبيض المتوسط

تهريب البشر واالتجار بهم في البحر األبيض المتوسط

- يتم تيسير أكثر من 90 في المئة من التدّفقات غير النظامية للبشر الذين يحاولون الوصول 
إلى االتحاد األوروبي من البحر األبيض المتوسط بمعظمها من قبل شبكات إجرامية 

- يبقى تهريب البشر واالتجار بهم جريمتين جذابتين جدًا، ومنخفضتي المخاطر ومرتفعتي 
األرباح 

- تراوح معّدل الدوران اإلجرامي لنشاطات تهريب البشر واالتجار بهم في العام 2015 وحده 
بين 3 و6 مليار يورو 

- تحصل نشاطات تهريب البشر واإلتجار بهم في البحر األبيض المتوسط بمعظمها عبر 
ثالثة طرقات هي:
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المصدر: تفصيل مؤسســة RAND Europe لفرونتكس )2015a( )Frontex؛ 2015e؛ 2016(؛ غارتنســتين-روس وآخرون ).Gartenstein-Ross et al(، 2015؛ شــاو )Shaw( ومانغان 
.)2014( )Mangan(

الشكل رقم 2: لمحة حول الطرقات البرية والبحرية الرئيسية التي يستخدمها مهربو ومتاجرو البشر لتيسير حركة المهاجرين والالجئين واألفراد 
الُمَهّربين عبر منطقة البحر األبيض المتوسط

  

  
  

  
  

طريق غرب البحر األبيض المتوسط 
طريق وسط البحر األبيض المتوسط 
طريق شرق البحر األبيض المتوسط

- سّجلت المفوضّية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين (UNHCR) وصول 
1,015,078 شخص بطريقة غير نظامية عبر الطرقات البحرية إلى البلدان 

األوروبية في العام 2015
- شّكل طريق شرق البحر األبيض المتوسط طريق العبور الرئيسي في العام 2015

- يبقى طريق وسط البحر األبيض المتوسط الطريق المفّضل لمواطني منطقة الساحل 
وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، على الرغم من العنف المنتشر على نطاٍق واسٍع في 

ليبيا 
- يتم تسجيل تدّفقات أصغر على الطريق الغربي، وذلك أيضًا بفضل التعاون بين 

السلطات المغربية واإلسبانية 
- الطرقات: 

تهريب البشر واالتجار بهم
مرسى 
مطروح

اإلسكندرية

حلب 

بودروم

إزمير

ثيسالونيكي

سبها

الُكفرة

مالطا

بنغازي

مادما

زوارة

مرزق

سبتة
وهران 

ميليةغزوات
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التحّديات الحالية على الشاطئ الشمالي
إّن العبء المفروض والضغط الُممارس على البلدان األوروبية بسبب 
نشاطات تهريب البشر واالتجار بهم التي تحصل عبر الطرقات اآلنف 
وصفها بلغ مستويات غير مسبوقة في العام 2015. وصفت فرونتكس 

)2016c( )Frontex( األحداث الجارية على أّنها أزمة الهجرة األكبر التي 
 .)Second World War( تواجهها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية

Fron- )فعلى سبيل المثال، تجدر اإلشارة إلى أّنه بحسب بيانات فرونتكس 
tex(، تّم في شهر يوليو/تموز 2015 وحده الكشف عن عمليات عبوٍر غير 

شرعيٍّ للحدود الخارجية لالتحاد األوروبي أكثر من كامل العامين 2012 
و2013 مجتمعين )فرونتكس ]2015a ،]Frontex(. وفي األشهر األولى 
من العام 2016، أّدى تدهور الظروف الجوية وتنفيذ االتفاقية بين االتحاد 

األوروبي وتركيا )EU-Turkey Agreement( إلى تراجٍع في العدد 
اإلجمالي لعمليات العبور غير الشرعي للحدود. ومع ذلك، شّكلت عمليات 
العبور غير النظامي التي سّجلتها فرونتكس )Frontex( بين يناير/كانون 

الثاني ومارس/آذار 2016 العدد األكبر الذي تم تسجيله على اإلطالق في 
 .)2016d ،]Frontex[ أي فصل أّول من فصول أي سنة سابقة )فرونتكس

يعرض الجدول رقم 1 والشكل رقم 3 أدناه البيانات المتوّفرة بتاريخ 
إعداد هذا المنظور التحليلي حول عمليات العبور غير الشرعي للحدود 

التي تم الكشف عنها وتسجيلها من ِقبل فرونتكس )Frontex( بين العامين 
2014 و2016. وعلى الرغم من ذلك، يمكن أن تقّدم هذه األرقام تقييمًا 
تقريبيًا فحسب للنطاق الحقيقي لألحداث التي حصلت. وبحسب تقديرات 
 United Nations( المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

]High Commissioner for Refugees ]UNHCR( والمنظمة الدولية 
للهجرة )]International Organisation for Migration ]IOM(، أكثر 

من 1,006,000 مهاجر والجئ عبروا إلى أوروبا في العام 2015، 
منتقلين بمعظمهم عبر بلدان على الساحلين الجنوبي والجنوبي-الشرقي 

للبحر األبيض المتوسط. من غير المرّجح أن ينعكس هذا االتجاه قريبًا. 
 ]Europol[ )على العكس، وبحسب مكتب الشرطة األوروبي )يوروبول

)2016( وفرونتكس )2016b( )Frontex(، قد تسّجل تدّفقات المهاجرين 
والالجئين عبر البحر األبيض المتوسط المزيد من االرتفاعات. وباإلضافة 
إلى ذلك، الحظت السلطات منذ شهر مارس/آذار 2016 ارتفاعًا لتشرذم 

الطرق التي يستخدمها المهّربون والمتاجرون، وباألخّص في منطقة غرب 
البلقان. قد يزيد تأسيس مراكز ونقاط ساخنة وطرقات جديدة من قبل 
الميسرين من تعقيد رصد التدّفقات التي تدخل بلدان االتحاد األوروبي 

والكشف عنها، كما أيضًا معالجة القضايا الصحية واألمنية المرتبطة بهاتين 
الظاهرتين )فرونتكس ]2015d ،]Frontex؛ 2016d؛ مكتب الشرطة 

.)2016 ،]Europol[ )األوروبي )يوروبول
بلغ تصعيد تدّفقات الهجرة غير النظامية بتيسيٍر من المتاجرين بالبشر 
ومهّربيهم ذروته على طول طريق شرق البحر األبيض المتوّسط. وعلى 

نحّو الفٍت للنظر في العام 2015، َعَبَرت أعداٌد كبيرٌة من المهاجرين 
والالجئين من تركيا إلى اليونان وبلغاريا عبر بحر إيجه، متقدِّمين بعد 

ذلك باتجاه مقاصدهم النهائية المرجوة. وبحسب مكتب الشرطة األوروبي 
)يوروبول( ]Europol[ )2016(، البلدان المقصد المفّضلة لدى المهاجرين 

والالجئين هي ألمانيا والسويد والمملكة المتحدة. وكنتيجٍة لذلك، ُيتابع األفراد 
الذين يدخلون منطقة االتحاد األوروبي )EU( في اليونان وبلغاريا رحالتهم 
برًا، غالبًا في مجموعات تضّم بين 500 و1,000 شخص، متسّببين بأثٍر 
 ،]Frontex[ غير مباشٍر على ما ُيعرف بطريق غرب البلقان )فرونتكس

2016c(. وبهذا الخصوص، شكلت الحدود بين اليونان وجمهورية مقدونيا 
اليوغوسالفية السابقة، وتلك بين بلغاريا وصربيا نقاط العبور األّولّية باتجاه 
وسط وشمال أوروبا لعدٍد من األفراد اآلتين من تركيا واليونان عبر طريق 

شرق البحر األبيض المتوسط. من مقدونيا وصربيا، قد يتابع األفراد 
عندئٍذ رحلتهم قدمًا عبر كرواتيا والمجر، ومن هناك إلى طرقات ثانوية 
عبر بلدان أخرى في منطقة الشنغن )Schengen Area( )فرونتكس 

]2016c ،]Frontex(. في العام 2015، كنتيجٍة لذلك، وفي محاولٍة لوقف 
تدّفقات األشــخاص غير النظامية، أعادت بلدان مختلفة في منطقة غرب 
البلقان، وفي جنوب-شرق أوروبا بشكٍل أوسع، تأسيس مراقبة الحدود، 
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الشكل رقم 3: بيانات فرونتكس )Frontex( بشأن عمليات الكشف عن العبور غير الشرعي للحدود بين نقاط عبور الحدود بين العامين 2014 
و2016

2016 2015 2014
الطرقات

الفصل 1 الفصل 4 الفصل 3 الفصل 2 الفصل 1 الفصل 4 الفصل 3 الفصل 2

153,967 483,910 319,035 68,178 14,151 15,533 22,339 8,767 طريق شرق البحر األبيض المتوسط 

151,490 480,137 314,289 65,996 12,645 13,675 19,798 7,244 البحر 

2,477 3,773 4,746 2,182 1,506 1,858 2,541 1,523 بّر ال

108,649 466,783 229,746 34,559 32,950 27,920 9,086 3,011 غرب البلقان

18,766 21,772 61,745 60,179 10,252 31,291 75,263 53,054 طريق وسط البحر األبيض المتوسط

1,408 2,610 1,680 1,729 985 1,412 2,880 1,496 طريق غرب البحر األبيض المتوسط 

1,307 2,132 1,547 1,431 630 1,074 2,555 680 البحر 

101 478 133 298 355 338 325 816 بّر ال

الجدول رقم 1: بيانات فرونتكس )Frontex( بشأن عمليات الكشف عن العبور غير الشرعي للحدود بين نقاط عبور الحدود بين العامين 2014 
و2016

.)2016d 2015؛d( )Frontex( لفرونتكس RAND Europe المصدر: تفصيل مؤسسة

 )Frontex( 2016.المصدر: فرونتكسd 2015؛d
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 .)Schengen Treaty( وأيضًا مع بلداٍن موقَِّعة على معاهدة الشنغن
وفي حاالٍت أخرى، َشَرَع عدٌد من البلدان حّتى ببناء أسوار وحواجز في 

عدٍد من المناطق الحدودية مع بلدان الشنغن. ومع ذلك، كانت البلدان على 
الساحل الشمالي للبحر األبيض المتوسط وعلى مقربٍة منها األكثر تأّثرًا بهذه 

األحداث، بحيث سّجلت إيطاليا واليونان والمجر 97 في المئة من عمليات 
العبور غير الشرعي إلى االتحاد األوروبي في العام 2015. 

لم ينعكس نمو التدّفقات عبر طريق شرق البحر األبيض المتوّسط في 
األشهر األخيرة على طريق وسط البحر األبيض المتوسط. وبحسب األرقام 
التي قّدمتها فرونتكس )Frontex(، بلغت التدّفقات عبر هذا الطريق ذروتها 

في صيف العام 2014، ولكّنها انخفضت إلى حدٍّ ما منذ ذلك الحين. وقد 
نتج ذلك خاصًة عن انعدام االستقرار المتنامي في ليبيا، ما أثنى المهاجرين 

والالجئين عن المغامرة على طول طريٍق ُيعتبر أيضًا أكثر خطورًة من 
منظور المالحة. ومع ذلك، ال يزال طريق وسط البحر األبيض المتوسط 

الخيار المفّضل لمواطني منطقة الساحل وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، 
وباألخص اإلرتريين الذين يستطيعون الوصول إلى ليبيا بسهولٍة عبر 

 .)2016b ،]Frontex[ الطرقات البرية )فرونتكس
ال تزال التدّفقات عبر طريق غرب البحر األبيض المتوسط صغيرًة 
نسبيًا بالمقارنة مع طرقات متوسطية أخرى، وأيضًا بسبب التعاون الوثيق 

 ،]Frontex[ بين السلطات المغربية واإلسبانية بشأن هذه المسألة )فرونتكس
2016d(. ومع ذلك، بحسب ما أفادته التقارير، سّجلت السلطات اإلسبانية 
ارتفاعًا بنسبة 30 في المئة في عمليات العبور غير الشرعي في الفصل 
الثالث من العام 2015 بالمقارنة مع التدّفقات في الفترة نفسها من العام 

2014، مع حصول أغلبية محاوالت العبور باإلجمال عند الحدود البرية 
 .)2015d ،]Frontex[ للجيوب الخارجية اإلسبانية لسبتة وميليلة )فرونتكس

وقد تعّزز هذا االتجاه بشكٍل إضافيٍّ خالل الفصل األخير من العام 2015 
.)2016d ،]Frontex[ واألشهر األولى من العام 2016 )فرونتكس

المرّبع رقم 1: تهديد حصان طروادة 
أثار التدّفق المتزايد للمهاجرين والالجئين الذين ينتقلون عبر 

منطقة البحر األبيض المتوّسط ويحاولون دخول أوروبا مخاوف من أّن 
المجموعات اإلرهابية، على غرار الدولة اإلسالمية، قد تستغّل ذلك كوسيلٍة 
إلرسال أفرادها وخالياها إلى أوروبا. اسُتخدم هذا التكتيك على سبيل المثال 

لتسّلل بعض اإلرهابيين الُمشاركين في هجمات 15 نوفمبر/تشرين الثاني 
في باريس. سافر هؤالء األفراد عبر تركيا إلى جزر بحر إيجه اليونانية، 

ومنها باتجاه أوروبا، متنّكرين كالجئين سوريين وُمْسَتْخِدمين مستندات 
مزّورة. 

بالتأكيد، قد تزيد اإلجراءات األمنية الُمعتمدة في أنحاء االتحاد 
األوروبي )EU( كلها منذ هذه الهجمات والمراقبة األكثر صرامًة التكاليف 

والمخاطر المرتبطة بالسفر الشرعي إلى أوروبا بما يكفي لجعله أقّل 
استغاسًة بالنسبة للمجموعات اإلرهابية. وعلى الرغم من ذلك، أشار خبراء 

رائدون ومكتب الشرطة األوروبي )يوروبول( )Europol( إلى توفُّر 

أساليب أسهل بكثير للمجموعات اإلرهابية من أجل إيصال كوادرها الناشطة 
إلى أوروبا. قد يحصل ذلك على سبيل المثال من خالل استخدام مستندات 
مزّورة أو من خالل تجنيد متطرفين راديكاليين أو أفراد عرضة للدعاية 

الراديكالية يكونون إما مواطنين أوروبيين أو ُمقيمين فعاًل في االتحاد 
األوروبي. 

تراجعًا في عدد الهجمات الُمَنّفذة ضّد  ومع ذلك، سّجل العام 2015 
المهاجرين والالجئين أو ضّد مرافق مراكز اللجوء عبر االتحاد األوروبي. 

وباإلضافة إلى ذلك، تم تنظيم عدٍد متزايٍد من االحتجاجات واالحتجاجات 
بشأن القضايا المرتبطة بالمهاجرين والالجئين في عدٍد من بلدان  المضادة 

االتحاد األوروبي، من قبل تشكيلٍة واسعٍة من المجموعات التي تشمل 
كله، انطالقًا من اليمين المتطرف وصواًل إلى اليسار  الطيف السياسي 

)Euractiv.com         ؛ يوروبول )Europol(        ؛ فرونتكس 
 .)]2016b[ ؛          )Frontex(

]2015[]2016[
]2015d[
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االتجار باألسلحة 
على عكس طرقات تهريب البشر التي تمتّد في البحر األبيض المتوسط 
وتربط بلدانًا تقع على شواطئ مقابلة، ُتعتبر طرقات االتجار باألسلحة 

محصورًة إما ضمن الساحل الشمالي أو الساحل الجنوبي للبحر األبيض 
المتوسط. وبحسب ما يّتضح في الشكلين رقم 4 و5 أدناه، يقع مركز 
االتجار باألسلحة في حوض البحر األبيض المتوسط في منطقة شمال 

أفريقيا، وباألخّص في ليبيا. وعلى الرغم من ذلك، ُينظر إلى هذه الظاهرة 
أيضًا على أّنها إشكاليٌة بشكٍل متزايٍد ضمن االتحاد األوروبي، حيث ثُبت أّن 

تهريب األسلحة والمتفجرات من بلدان البلقان هو تهديٌد أمنٌي بارز. 

جنوب وجنوب-شرق البحر األبيض المتوسط 
ُيعتبر شمال أفريقيا مركزًا لنشاطات تهريب األسلحة التي ال تشمل هذه 

ّنما أيضًا الشام ومنطقة الساحل وأجزاء من غرب  المنطقة فحسب، واإ
أفريقيا. فمنذ التسعينيات، أّدت الصراعات في الجزائر وشمال النيجر 

ومالي إلى ارتفاع الطلب اإلقليمي على األسلحة، ما شّجع تدريجيًا المهّربين 
والمتاجرين عبر شمال أفريقيا والساحل على االنضمام إلى تجارة األسلحة 

وتحويل المنطقة إلى مركز تهريب أسلحة كبير. ما زال اليوم الطلب 
على األسلحة والتسّلح في مناطق غير مستقّرة، مثل ليبيا وعدٍد من البلدان 
في الساحل وغرب أفريقيا، ُيحّفز االتجار باألسلحة عبر المناطق الواقعة 
على الساحلين الجنوبي والجنوبي-الغربي للبحر األبيض المتوسط )برون 

     ،      ،]Lacher[ ؛ ليتشر       ،]Holger[ ؛ هولجر      ،]Browne[ 
 .)2014

تم تسجيل ارتفاع على مستوى االتجار باألسلحة عبر البلدان الواقعة 
على الضفة الجنوبية للبحر األبيض المتوسط في العام 2012 كنتيجة 
للحرب األهلية الليبية والطلب المتنامي على األسلحة في شمال مالي. 

سمح سقوط نظام القذافي وانهيار الخدمات األمنية الليبية للكتائب الثورية 
والمتاجرين والمجموعات اإلجرامية السطو بحرية على مخازن الجيش 
الليبي، ومن ثّم، إعادة بيع فائض اإلمدادات التي تم الحصول عليها في 

السوق السوداء اإلقليمية. وتجدر اإلشارة إلى أّنه، وبعد رفع حظر االتحاد 

األوروبي والعقوبات األمريكية عن ليبيا، كان قد تم منح تراخيص تصدير 
 Libyan Arab( أسلحة بقيمة 1.13 مليار يورو للجماهيرية العربية الليبية

Jamahiriya( بحلول العام 2011. وبحسب ما تفيده التقارير، تشمل 
األسلحة التي تم تهريبها إلى خارج ليبيا في العام 2012 مجموعة من 

األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة، باإلضافة إلى صواريخ أرض جو، 
وقاذفات آر. بي. جي، وألغام مضادة لألفراد، وقنابل يدوية ومخازن ذخيرة 
)غارتنستين-روس وآخرون ].Gartenstein-Ross et al[،       ؛ ماك 

ن ]McQuinn[،       ؛ مركز الدراسات االستقصائية حول األسلحة  ـ كيـ
 .)      ،]Mangan[ ومانغان ]Shaw[ ؛ شاو       ،]SAS[ الصغيرة
ُنِقل الجزء األكبر من األسلحة والذخائر التي تم تهريبها إلى خارج 

ليبيا منذ ثورة 2011 من مراكز السكان الساحلية في البلد باتجاه جنوب-
غرب ليبيا وباتجاه مصر. وتُنَقل األسلحة التي تم تهريبها إلى جنوب-غرب 

ليبيا بعد ذلك عبر طرقات راسخة تعبر الصحراء الكبرى باتجاه مناطق 
ومجموعات غير حكومية تنشط في الساحل )مثال: مالي وتشاد والنيجر( 

أو إلى مجموعات غير حكومية تعمل في الجزائر. أّما بالنسبة لتدّفقات 
األسلحة باتجاه مصر، فُتعتبر قادمًة في الغالب من مدينتي طبرق وبنغازي 
الشرقيتين. ومن هناك، يتم نقل األسلحة إلى مصر على متن قوارب باتجاه 
مرسى مطروح والمناطق المحيطة قبل متابعة رحلتها بّرًا أو بحرًا باتجاه 

مناطق أخرى في مصر، وبالتحديد شبه جزيرة سيناء أو مناطق أخرى في 
منطقة البحر األبيض المتوسط األوسع، حيث أّسست مجموعات مسّلحة غير 

حكومية موطن قدٍم بارزًا لها. وتشمل هذه المناطق قطاع غّزة وسوريا، 
حيث تهتّم حاليًا مجموعات مسّلحة ال ُتحصى بالحصول على إمدادات 
،]Gartenstein-Ross et al.[ األسلحة )غارتنستين-روس وآخرون 
 ،]SAS[ 2015؛ مركز الدراسات االستقصائية حول األسلحة الصغيرة 

.)       ،]Mangan[ ومانغان ]Shaw[ 2014؛ شاوb
وبحسب ما تفيده التقارير، فقد شّقت المعدات العسكرية الليبية أيضًا 

طريقها إلى تونس. ففي حين ال تزال تونس سوقًا هامشيًة لألسلحة، دخلت 
أسلحة نارية ومتفجرات البلد على أساٍس منتظٍم منذ سقوط بن علي. قد 

يكون لهذه الظاهرة آثاٌر خطيرٌة مزعزعٌة لالستقرار على البلد والمنطقة 

20132012 2015
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األوسع )راجع القسم 3 أدناه(. في تونس، يجري االتجار باألسلحة في 
المنطقة الحدودية مع ليبيا، بين نقطتي ذهيبة ووزان الحدوديتين ونقطتي برج 
  ،]Kartas[ ؛ قرطاس]ICG[ الخضراء وغدامس )المجموعة الدولية لألزمات 

.)      ،]Mangan[ ومانغان ]Shaw[ 2013؛ شاو
وبحسب مراجعة الدراسات السابقة، أّدى االرتفاع على مستوى االتجار 
ل في العام 2012 إلى انتشاٍر ُمقلٍق عبر منطقة البحر  باألسلحة الذي ُسجِّ

ّنما أيضًا لألسلحة الخفيفة  األبيض المتوسط، ليس لألسلحة النارية فحسب، واإ
الموّجهة. وتوجد هذه األسلحة حاليًا بين أيدي المجموعات غير الحكومية في 
عدٍد من البلدان الواقعة على الساحل الجنوبي للبحر األبيض المتوسط. وعلى 

 Man-Protable( وجه الخصوص، ُتشّكل أنظمة الدفاع الجوي المحمولة 
]Air Defence Systems ]MANPADS( واألسلحة الموّجهة المضادة 

للدبابات )]Anti-Tank Guided Weapons ]ATGWs( جزءًا من 
ترسانات عدٍد من المجموعات في سوريا وليبيا وفلسطين ومصر وتونس 

والجزائر ولبنان، وعبر مناطق نائية في الساحل )مركز الدراسات االستقصائية 
حول األسلحة الصغيرة ]Small Arms Survey[؛ 2014a؛ 2014b؛ 

 .)2015a
وعلى الرغم من ذلك، تجدر اإلشارة إلى أّن االتجار باألسلحة واألسلحة 
القادمة من مستودعات الجيش الليبي ليست المصدر الوحيد لألسلحة المنقولة 

عبر جنوب وجنوب-غرب البحر األبيض المتوسط. ما زال نقل األسلحة 
برعاية الدول إلى المجموعات غير الحكومية ُيمّثل مصدر تسليٍح كبير، 

وبالتالي انعدام االستقرار في المنطقة. استمّرت أيضًا مبيعات األسلحة إلى 
البلدان في المنطقة بال هوادة، على الرغم من انعدام األمن المنتشر على 
نطاٍق واسٍع والذي تال الربيع العربي )هولتوم ]Holtom[،      ؛ مركز 

 .)2015a ؛        ،]SAS[ الدراسات االستقصائية حول األسلحة الصغيرة

بلدان شرق البحر األبيض المتوسط 
على الرغم من أّن االتجار باألسلحة يترّكز باألخّص في شمال أفريقيا 
وشرق البحر األبيض المتوسط، فهو قد أصبح ُيشّكل قلقًا متناميًا ضمن 

االتحاد األوروبي )EU( على حّد سواء. في تحليل المخاطر للعامين 

 ،)2016b 2015؛a( ]Frontex[ 2015 و2016 الخاص بفرونتكس
أقّرت هذه األخيرة بتوّفر أسلحٍة من الفئة العسكرية في األسواق األوروبية 
غير المشروعة وبالمسألة المتنامية والُمتَمثِّلة ببيع األسلحة على ما ُيعرف 

باإلنترنت الُمظِلم. وبحسب ما تفيده التقارير، فإّن الكثير من األسلحة 
الُمتداولة بصورٍة غير مشروعٍة في أوروبا تّم االتجار بها بصورٍة غير 
شرعية من بلدان البلقان، حيث الحيازة غير الُمسّجلة لألسلحة من قبل 
المدنيين منتشرة. فعلى سبيل المثال، استخدم مطلقو النار الذين شاركوا 

في هجمات باريس في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بنادق زاستافا أم-70 
الهجومية )Zastava M-70( اليوغوسالفية الصنع، والتي ُيعتقد أّنه قد تّم 

 Deutsche[ تهريبها من أحد البلدان اليوغوسالفية السابقة )دويتشه فيله
Welle[، 2016(. في العام 2012، وجدت دراسة استقصائية أجراها 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( أّن 800,000 سالح صغير 
كانت في حيازة المدنيين غير الشرعية في البوسنة والهرسك وحدهما 

)فرونتكس ]2015a ،]Frontex(. وتُقدِّر دراسة ُأجريت في العام 2014 
 Small( من ِقبل مركز الدراسات االستقصائية حول األسلحة الصغيرة

2014c( )Arms Survey( أّن بين 1,460,000 و3,860,000 سالح 
ناري غير مسّجل هي في حيازة المدنيين عبر ألبانيا، والبوسنة، وكرواتيا، 

وكوسوفو، ومقدونيا، ومونتينيغرو، وصربيا. وفي حال شملنا األسلحة 
الُمسَجلة، يقُفز العدد اإلجمالي لألسلحة النارية في حيازة المدنيين في هذه 

البلدان إلى ما يتراوح بين 3,630,000 و6,180,000 ســالح ناري )مركز 
 ،]Small Arms Survey[ الدراسات االستقصائية حول األسلحة الصغيرة

 .)2014c
وعلى الرغم من إيالء المزيد من االهتمام لمسألة االتجار باألسلحة، ما 

زال عدٌد من المشاكل ُيشوِّه التقّدم في معالجة هذه الظاهرة. وتتمّثل قضيٌة ملّحٌة 
ُتعيق صنع السياسات والقرارات في االتحاد األوروبي في هذا المجال بنقص 

البيانات المنسَّقة والموثوقة التي ُتحدد طرقات االتجار باألسلحة وحجم تدّفقاتها 
على المستوى الدولي. وباإلضافة إلى ذلك، من منظوٍر خاٍص بشمال البحر 
األبيض المتوسط، يتمّثل أيضًا مصدر قلٍق بنقص معايير التعطيل وبسهولة 

تحويل الغاز، وأجهزة اإلنذار، والمؤشرات والمسدسات الهوائية المستوردة بشكٍل 

2014

2015
2014b
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االتجار باألسلحة في البحر األبيض المتوّسط 

- ُتعتبر طرقات االتجار باألسلحة محصورًة إما ضمن الساحل الشمالي أو الساحل الجنوبي 
للبحر األبيض المتوسط

- ُيعتبر شمال أفريقيا عمومًا، وليبيا خصوصًا، مركزًا لالتجار باألسلحة في البحر األبيض 
المتوّسط 

- منذ التسعينيات، أّدت الصراعات في الجزائر ومالي إلى ارتفاع الطلب اإلقليمي على 
األسلحة، ما أشرك مناطق شمال أفريقيا والساحل وغرب أفريقيا في شبكٍة من طرقات 

االتجار
- سمح سقوط نظام القذافي في العام 2011 وانهيار الخدمات األمنية الليبية بنهب الترسانات 

الوطنية والسطو عليها على نطاٍق واسٍع من قبل المجموعات والمنّظمات غير الحكومية 
- ُينظر إلى ظاهرة االتجار باألسلحة أيضًا على أّنها إشكاليٌة بشكٍل متزايٍد ضمن االتحاد 
األوروبي، وباألخّص بسبب تأثير الجرائم التي تتيحها األسلحة والمتفّجرات المتاَجر بها

التوّفر المنتشر على نطاٍق واسٍع لألسلحة المسّجلة وغير المسّجلة في حيازة المدنيين

المصدر: تفصيل مؤسسة RAND Europe لغارتنستين-روس وآخرون ).Gartenstein-Ross et al( )      (؛ المجموعة الدولية لألزمات )ICG( )      (؛ قرطاس )Kartas( )      (؛ مركز 
)UNODC( ؛ مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة)      ( )Mangan( ومانغان )Shaw( ؛ شاو)2015a 2014؛b ؛        ( )SAS( الدراسات االستقصائية حول األسلحة الصغيرة 

 .)2013(

الشكل رقم 4: لمحة حول تدّفقات االتجار باألسلحة الرئيسية التي تربط البحر األبيض المتوّسط ببلدان ودول قريبة منه

20152013 2013
2014a2014
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االتجار باألسلحة في البحر األبيض المتوّسط 

- منذ العام 2011، تمّكنت المجموعات غير الحكومية في منطقة البحر 
األبيض المتوسط من الوصول إلى مخازن كبيرة من األسلحة الصغيرة 
والخفيفة، والمتفجرات، ومخازن الذخيرة، باإلضافة إلى األسلحة الخفيفة 

الموّجهة 
- في أوروبا، ُتمّثل بلدان البلقان المصدر الرئيسي لألسلحة للسوق السوداء. 
وبحسب التقديرات، يتراوح عدد األسلحة الُمسّجلة وغير الُمسّجلة في حيازة 

المدنيين بين 3,630,000 و6,180,000 وحدة 

التوّفر المنتشر على نطاٍق واسٍع لألسلحة المسّجلة وغير المسّجلة في 
حيازة المدنيين

برج الخضراء مرسى 
مطروح 

قطاع 
غّزة

طرابلس
مصراته  درنه

طبرق

ذهيبة 

وازن

غدامس

(؛ غارتنستين-روس وآخرون ).Gartenstein-Ross et al( )      (؛ قرطاس )Kartas( )      (؛ المجموعة الدولية         ( )Frontex( لفرونتكس RAND Europe المصدر: تفصيل مؤسسة
لألزمات )ICG( )      (؛ مركز الدراسات االستقصائية حول األسلحة الصغيرة )SAS( )        ؛ 2014b؛ 2015a(؛ شاو )Shaw( ومانغان )Mangan( )      (؛ مكتب األمم المتحدة المعني 

.)      ( )UNODC( بالمخدرات والجريمة

الشكل رقم 5: لمحة حول تدّفقات االتجار باألسلحة الرئيسية عبر حوض البحر األبيض المتوّسط وبلدانه

2014a2014
2016b20152013

2013
2013
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Euro- ]شرعيٍّ إلى االتحاد األوروبي، إلى أسلحٍة قاتلة )المفوضية األوروبية 
 .)2015a ،]Frontex[ 2015؛ فرونتكس ،]Commission pean

االتجار بالمخدرات 
بالنسبة لالتجار بالمخدرات في حوض البحر األبيض المتوسط، تشير مراجعة 
الدراسات السابقة إلى وجود درجة كبيرة من التداخل بين البلدان التي ُتستخدم 

كمراكز لهذا النشاط وتلك التي تجري فيها نشاطات تهريب البشر واالتجار 
بهم. ولكّن شبكة طرقات االتجار بالمخدرات التي تربط الساحلين الشمالي 

والجنوبي للبحر األبيض المتوسط ليست ُمحّددة بوضوح كتلك الخاصة 
بنشاطات تهريب البشر وهي تتمّيز بدرجٍة أعلى من الترابط والتعقيد. وكنتيجٍة 

لذلك، سُيقّيم القسم التالي الدور الذي تؤديه البلدان الفردية الواقعة على 
الساحلين الشرقي والجنوبي والروابط بينها بداًل من محاولة تجميع االتجار 

وفقًا لطرقات محّددة بوضوح. وُيقّدم الشكالن رقم 6 و7 أدناه لمحة تصويرية 
حول الطرقات لمساعدة القارئ على االطالع على الطرقات داخل البحر 

األبيض المتوسط وخارجه والتي تتم مناقشتها في الصفحات التالية. 

جنوب وجنوب-شرق البحر األبيض المتوسط 
كما هي الحال بالنسبة لتهريب البشر واإلتجار بهم، ُتمّثل بلدان شمال 

أفريقيا وتركيا مراكز عبور رئيسية للمخدرات الموّجهة إلى بلدان البحر 
األبيض المتوّسط األوروبية. وتؤدي هذه البلدان من جهتها دور النقاط 

المقصد ومراكز العبور باتجاه وسط وشمال أوروبا على حد سواء. وعلى 
الرغم من ذلك، تتداخل الجهات الفاعلة الُمشاركة في هذه التجارات غير 

المشروعة بشكٍل هامشيٍّ فحسب )راجع القسم رقم 3 أدناه( )المركز 
األوروبي لرصد المخدرات واإلدمان ]EMCDDA[، 2015؛ فرونتكس 

 Gartenstein-Ross[ 2015؛ غارتنستين-روس وآخرونa ،]Frontex[ 
 .)2015 ،]et al.

عبر طرقات االتجار غرب ووسط البحر األبيض المتوسط، يحصل 
نتاجها باألخّص في المغرب وليبيا ومصر. ولكن،  االتجار بالمخدرات واإ

على عكس ما هي الحال عليه في قطاع تهريب البشر، ال تقع نقاط 

االنطالق الرئيسية للمخدرات الموّجهة إلى أوروبا في ليبيا، التي تنشط 
ّنما بداًل عن ذلك في المغرب ومصر. بالنسبة  بمثابة مركز عبور، واإ

للجزائر وتونس، وبحسب مراجعة الدراسات السابقة، ال ُيعتبر أّي من هذين 
البلدين مركز عبوٍر أو إنتاج بارزًا للمخدرات في البحر األبيض المتوسط، 

على الرغم من أّن تدّفقات المخدرات التي تدخل وتعبر هذه البلدان قائمًة 
 ،]EMCDDA[ بالفعل )المركز األوروبي لرصد المخدرات واإلدمان

 ،]Gartenstein-Ross et al.[ 2015؛ غارتنستين-روس  وآخرون
2015؛ المجموعة الدولية لألزمات ]ICG[، 2013؛ شاو ]Shaw[ ومانغان 

.)2014 ،]Mangan[
تم االعتراف بالمغرب منذ وقٍت طويٍل على أّنه ُمنتج راتنج القّنب 

األكبر في العالم والموّرد الرئيسي لراتنج القّنب إلى األسواق األوروبية، 
وهو دوٌر ما زال يؤديه اليوم على الرغم من التراجع الطفيف في اإلنتاج 

الذي تم تسجيله في السنوات األخيرة. ويتّم أيضًا تهريب راتنج القنب 
المغربي إلى بلدان أخرى على الشواطئ الجنوبية للبحر األبيض المتوسط، 
وباألخّص ليبيا ومصر، من أجل االستهالك في األسواق الداخلية وللمزيد 

من التهريب على حّد سواء باتجاه بلدان شبه الجزيرة العربية )المركز 
األوروبي لرصد المخدرات واإلدمان ]EMCDDA[، 2015؛ فرونتكس 

Gartenstein-[ 2015؛ غارتنستين-روس وآخرونa ،]Frontex[ 
 .)2015 ،]Ross et al.

تشير مراجعة الدراسات السابقة إلى أّن دور ليبيا كمركز إقليمي 
لالتجار بالمخدرات ينمو كنتيجٍة النعدام االستقرار والخروج عن القوانين 
اللذين يشّوهان أجزاء واسعة النطاق من البلد. وعلى الرغم من ذلك، في 

حين أّن االتجار بالحشيش لالستهالك الداخلي، كما للمزيد من االتجار 
هو ممارسة راسخة منذ وقٍت طويل، يتّم وصف التدّفقات المتزايدة من 

الكوكايين والهيروين التي تدخل ليبيا من بلدان الساحل في الدراسات السابقة 
على أّنها ظاهرة جديدة نسبيًا ومزعزعة لالستقرار بشكٍل محتمل )شاو 

 .)2014 ،]Mangan[ ومانغان ]Shaw[
يجري االتجار بالحشيش في ليبيا على طول طريقين. يشهد األّول 
دخول الحشيش مدن مصراته وطرابلس وبنغازي الساحلية من المغرب 
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ومتابعة رحلتها باتجاه مصر. ويشهد الطريق الثاني دخول الحشيش ليبيا 
في جنوب غرب البلد من الساحل، ومن ثّم انتقاله باتجاه مصر ومدن 

ليبيا الساحلية لالستهالك والمزيد من االتجار على حّد سواء. أما بالنسبة 
للهيروين الذي يتم إنتاجه في آسيا والكوكايين الذي يتم إنتاجه في أمريكا 
الجنوبية، يدخل هاذان المخّدران ليبيا بحسب ما تفيده التقارير من خالل 

منطقتها الجنوبية الغربية. 
وعلى الرغم من ذلك، قبل أن تتمّكن المخدرات من الوصول إلى أيٍّ 

من بلدان البحر األبيض المتوسط، فيجب في عدٍد من الحاالت أن تعبر 
أواًل بلدان الساحل أو جنوب الصحراء الكبرى. ولهذه الغاية، ُتستخدم ثالثة 

مراكز عبر غرب أفريقيا والساحل كنقطة الدخول األولى للمخدرات إلى 
أفريقيا، وال سيما للكوكايين من أمريكا الجنوبية؛ وهي: 

1. المركز الشمالي، وُيستخدم لشحنات المخدرات البحرية إلى غامبيا، 
والسنغال، وغينيا، وغينيا بيساو. 

2. المركز الشرقي، وُيستخدم للشحن الجوي للمخدرات في مهابط معزولة 
منتشرة عبر مالي وموريتانيا.

3. المركز الجنوبي، وُيستخدم لشحنات المخدرات البحرية إلى غانا، 
وبينين، وتوغو، ونيجيريا. 

ومن هذه المراكز، يتّم فيما بعد نقل المخدرات إلى ليبيا، عبر طرقات 
برّية، ويتّم من هناك إّما توزيعها ضمن أسواق داخلية ناشئة لالستهالك 
في المدن الساحلية، أو نقلها عبر شحنات بحرية باتجاه مصر وأوروبا. 

ويتم وصف ليبيا أيضًا كمركز تحويل ناشئ للميثامفيتامين الذي يتم إنتاجه 
في غرب أفريقيا والموجه إلى أسواق شرق وجنوب-شرق آسيا )المركز 
األوروبي لرصد المخدرات واإلدمان ]EMCDDA[، 2015؛ فرونتكس 

 Gartenstein-Ross[ 2015؛ غارتنستين-روس وآخرونa ،]Frontex[ 
 .)2015 ،]et al.

تؤدي مصر دورًا مماثاًل لدور ليبيا في طرقات التهريب اإلقليمية. 
وبسبب موقعها عند تقاطع طرٍق بين الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وأيضًا 

بسبب وجود قناة السويس، ُتعتبر مصر مركزًا مهمًا لتهريب المخدرات 

الموّجهة إلى أوروبا. وتشمل هذه المخدرات الهيروين اآلتي من أفغانستان 
والمثلث الذهبي عبر الشحنات البحرية؛ والحشيش الباكستاني واألفغاني 

عبر الشحنات البحرية؛ وكوكايين جنوب أمريكا الذي يتم تهريبه من 
غرب أفريقيا عبر ليبيا. وباإلضافة إلى ذلك، ُتعتبر مصر أيضًا ُمنِتجًا 

غير مشروع صغير للمخدرات، مع العلم أّنه تتم زراعة األفيون والقّنب 
على حّد سواء في البلد )المركز األوروبي لرصد المخدرات واإلدمان 
]EMCDDA[، 2015؛ فرونتكس ]2015a ،]Frontex؛ غارتنستين-

 .)2015 ،]Gartenstein-Ross et al.[ روس  وآخرون
بالنسبة للبلدان الواقعة في منطقة شرق البحر األبيض المتوسط، ُتمّثل 
تركيا مركز اتجار إقليمي رئيسي ونقطة دخول باتجاه بلدان شمال البحر 

األبيض المتوسط وأوروبا لعدٍد من المخدرات، بما فيها القّنب النباتي، 
والهيروين، والكوكايين، والميثيلين دايوكسي ميثامفيتامين )MDMA(. ُتعتبر 

تركيا مركز اتجاٍر رئيسيٍّ للقّنب النباتي. في العام 2013، وعلى الرغم 
من تنفيذ عدٍد من عمليات الضبط أقّل بكثير من بلدان االتحاد األوروبي 

األخرى، صادرت تركيا حجمًا أكبر من القّنب النباتي )180 طن( من باقي 
الدول األعضاء لالتحاد األوروبي مجتمعة. وبالمثل، ُتعتبر تركيا البوابة 
الرئيسية باتجاه بلغاريا، ورومانيا، وألبانيا وباقي أوروبا على ما ُيعرف 

بطريق البلقان الذي ُيستخدم لالتجار بالهيروين الُمنَتج في باكستان أو إيران 
من خالل محاصيل األفيون األفغانية. وكنتيجٍة لذلك، وعلى الرغم من أّن 

شحنات الهيروين المباشرة إلى بلدان أوروبية أخرى في حوض البحر 
األبيض المتوسط تكتسب جاذبيًة بحسب ما تفيده التقارير، تشير البيانات 

حول عمليات الضبط بين العامين 2006 و2013 إلى أّن تركيا قد ضبطت 
لوحدها كمية من الهيروين أكبر من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي 

Euro- )مجتمعة. وُيشير المركز األوروبي لرصد المخدرات واإلدمان 
 pean Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction

]EMCDDA[( أيضًا إلى أّن المرافئ الشرقية للبحر األبيض المتوسط في 
بحر إيجيه، بما فيها التركية، تكتسب أهميًة بمثابة مركز عبوٍر للكوكايين 
اآلتي من أمريكا الجنوبية )المركز األوروبي لرصد المخدرات واإلدمان 

 .)2015a ،]Frontex[ 2015؛ فرونتكس ،]EMCDDA[
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االتجار بالمخدرات في البحر األبيض المتوسط  

- ليست طرقات االتجار بالمخدرات ُمحّددًة بوضوح كتلك الخاصة باالتجار بالبشر وتهريبهم 
- يبدو أّنه يوجد تداخل كبير بين البلدان الُمتأّثرة باالتجار بالمخدرات من جهة وتلك التي 

ُتستخدم لنشاطات االتجار بالبشر وتهريبهم من جهٍة أخرى 
- ُتمّثل بلدان شمال أفريقيا وتركيا مراكز عبور رئيسية للمخدرات الموّجهة إلى البلدان األوروبية
- ُتستخدم أربعة مراكز عبور في غرب أفريقيا من أجل تيسير شحن كوكايين أمريكا الجنوبية 

في أوروبا 
ر في باكستان وٕايران هو المصدر  - األفيون الذي ُيزرع في مقاطعة هلمند في أفغانستان وُيكرَّ

الرئيسي للهيروين الذي يعبر تركيا وطريق البلقان باتجاه أوروبا 

مراكز توزيع وٕانتاج المخدرات 

الرأس 
األخضر

المركز 
الشمالي

المركز 
الشرقي

المركز 
الجنوبي

مقاطعة 
هلمند

كوكايين من
فنزويال – كولومبيا

اإلكوادور – بيرو – البرازيل

مخّدرات إلى
جنوب

وجنوب-شرق آسيا 

مخدرات
إلى دول الخليج

المصدر: مقتبس من تفصيل مؤسسة RAND Europe للمركز األوروبي لرصد المخدرات واإلدمان )EMCDDA(، )      (؛ فرونتكس )Frontex(، )        ؛ 2016b(؛ غارتنستين-روس 
.)      ( )UNODC( ؛ مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة)      ( )Mangan( ومانغان )Shaw( ؛ شاو)      ( )Gartenstein-Ross et al.( وآخرون

الشكل رقم 6: تدّفقات االتجار بالمخدرات الرئيسية التي تربط البحر األبيض المتوّسط بمناطق ثالثة 

2014
2015

2013
2015a

2015
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االتجار بالمخدرات في البحر األبيض المتوسط 

- من حيث الحجم، ُتمثِّل إسبانيا مركز االتجار بالمخدرات الرئيسي على الساحل الشمالي 
للبحر األبيض المتوسط، وباألخّص بالنسبة للكوكايين اآلتي من أمريكا الجنوبية وراتنج 

القّنب الذي يتم إنتاجه في المغرب 
- إيطاليا واليونان هما مركزا العبور الرئيسيان للمخدرات التي يتم نقلها من المرافئ المصرية 

والتركية
- المغرب ومصر هما نقتطا االنطالق الرئيسيتان في شمال أفريقيا للمخدرات الموّجهة إلى 

أوروبا
بسبب الخروج عن  - ازداد دور ليبيا اإلقليمي كمركز رئيسي للمخدرات في السنوات األخيرة 

القوانين المنتشر على نطاٍق واسٍع والذي يشّوه البلد

سبها 

الُكفرة

طرابلس

Gar( ؛ غارتنستين-روس وآخرون)2016b ؛        ( ،)Frontex( ؛ فرونتكس)      ( ،)EMCDDA( للمركز األوروبي لرصد المخدرات واإلدمان RAND Europe المصدر: تفصيل مؤسسة 
.)      ( )UNODC( ؛ مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة)      ( )Mangan( ومانغان )Shaw( ؛ شاو)      ( )tenstein-Ross et al.

الشكل رقم 7: تدفقات االتجار بالمخدرات والطرقات الرئيسية القادمة من وعبر حوض البحر األبيض المتوسط وبلدانه

20142013
2015a 2015

2015
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بلدان شمال البحر األبيض المتوّسط 
على الرغم من عدم توّفر بيانات دقيقة بشأن المخدرات التي تنتقل عبر 

طرقات البحر األبيض المتوّسط، تمنحنا البيانات بشأن عمليات ضبط 
المخدرات والتي تم جمعها من قبل المركز األوروبي لرصد المخدرات 

واإلدمان )EMCDDA( )2015( والمعروضة في هذا القسم الفرعي تقديرًا 
غير مباشر ألحجام وترجيح أنواٍع معينٍة من المخدرات التي يتم االتجار 
بها من الجهة األوروبية من البحر األبيض المتوسط. وتجدر اإلشارة إلى 
أّنه، وبحسب مراجعة الدراسات السابقة، تؤدي بلدان جنوب أوروبا دورًا 

رئيسيًا كمراكز عبور للمخدرات الموّجهة إلى البلدان األوروبية باإلجمال. 
وعلى الرغم من ذلك، ليست المخدرات التي تدخل بلدان شمال البحر 

األبيض المتوسط قادمًة من تدّفقات االتجار التي تعبر البلدان على الضفتين 
ّنما أيضًا من  الجنوبية والجنوبية-الغربية للبحر األبيض المتوسط فحسب، واإ
الشحنات المباشرة عبر البحر أو الشحنات الجوية القادمة من أجزاء أخرى 

من العالم )مثال أمريكا الجنوبية(. 
وتؤّكد البيانات المتوّفرة بشأن عمليات ضبط المخدارت المختلفة في 
العام 2013 إلى أن إسبانيا ُتمثِّل مركز االتجار الرئيسي على الشاطئ 

الشمالي للبحر األبيض المتوسط لمجموعة من المخدرات، بما فيها راتنج 
القّنب، والقّنب النباتي، والهيروين والكوكايين واألمفيتامين. وُيعتبر استخدام 
إسبانيا كمساحة عبور لالتجار بالمخدرات مهمًا بشكٍل خاٍص بالنسبة لراتنج 

القّنب الذي يتم إنتاجه في المغرب وللكوكايين الذي يتم إنتاجه في أمريكا 
الجنوبية. وفي العام 2013، أنجزت إسبانيا ثلثي مجموع عمليات الضبط 
األوروبية لراتنج القّنب، باإلضافة إلى معظم عمليات ضبط الكوكايين في 

الدول األعضاء في االتحاد األوروبي. 
لى جانب إسبانيا، تشير البيانات التي تم جمعها من قبل المركز  واإ
األوروبي لرصد المخدرات واإلدمان )EMCDDA( )2015( إلى أنه، 
وتمامًا كما هي الحال بالنسبة لطرقات االتجار بالبشر وتهريبهم، ُتمثِّل 

إيطاليا واليونان مركَزي عبور واستالم مهّمين لعدٍد من المخدارت التي 
تعبر المرافئ المصرية والتركية وطرقات بحرية أخرى. ويقدم الجدول 
رقم 2 والشكل رقم 8 أدناه لمحة حول البيانات المتوّفرة بشأن عمليات 
ضبط المخدرات في عدٍد من البلدان المطّلة على جنوب وشرق البحر 

األبيض المتوسط في السنوات األخيرة )المركز األوروبي لرصد المخدرات 
.)2015 ،]EMCDDA[ واإلدمان

تركيا اليونان إيطاليا فرنسا إسبانيا المخدر

5 <1 5 - 180 راتنج القّنب

61 7 6 - 172 نباتي القّنب ال

6.1 2.2 2.6 - 6.5 الهيروين

<1 <1 6 - 38 الكوكايين

<0.1 <0.1 1~0.1 - 3.4 يتامين األمف

4.3 <0.1 1~0.1 - 2.3 )MDMA( الميثيلين دايوكسي ميثامفيتامين

الجدول رقم 2: بيانات المركز األوروبي لرصد المخدرات واإلدمان )EMCDDA( بشأن عدد عمليات الضبط )باآلالف( بحسب المخّدر للبلدان 
الواقعة شمال وشرق البحر األبيض المتوسط في العام 2013

 .)        ( ،)Frontex( ؛ فرونتكس)      ( ،)EMCDDA( 20152015المصدر: المركز األوروبي لرصد المخدرات واإلدمانa
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تتمّثل ظاهرة جديدة تكتسب جاذبيًة عبر أجزاٍء من البحر األبيض المتوّسط 
بتهريب النفط الخام. تطّورت هذه الظاهرة كنتيجٍة النهيار سلطات الدولة 

ر بدوره الوصول إلى حقول النفط والمصافي  في سوريا وليبيا، ما َيسَّ
ومرافئ التحميل والسيطرة عليها من قبل مجموعات غير حكومية 

رهابية. بالنسبة لسوريا، استولت الدولة اإلسالمية )IS( على حقول نفٍط  واإ
ومصاٍف متعّددٍة عبر محافظة دير الزور حيث كان اإلنتاج بحسب ما تفيده 

التقارير مستقرًا عند 30 إلى 40,000 برميل في اليوم في شهر أكتوبر/
تشرين األّول 2015. تبيع الدولة اإلسالمية بعد ذلك النفط الخام الذي 

تستخرجه من حقول النفط السورية بالدرجة األولى في السوق الداخلية، 
وحّتى في أراٍض تسيطر عليها قوات حكومية أو مجموعات متنافسة 
أخرى، بفضل عمل التّجار المستقّلين )فايننشال تايمز ]FT[،       ؛ 

2016(. وبحسب ما تفيده التقارير، فإّن حقول نفط أخرى هي أيضًا تحت 
سيطرة الدولة اإلسالمية في محافظة الموصل في العراق. وُقدِّر أّن تجارة 

الدولة اإلسالمية بالنفط عبر سوريا والعراق، عند ذروتها، قد أكسبت 
المجموعة حّتى 1.5 مليون دوالر أمريكي في اليوم. أما بالنسبة

 لليبيا، ازدهرت ميليشيات محلية شبه مستقّلة ال ُتعّد منذ سقوط حكم القذافي، 
مسيطرًة على إقطاعياٍت صغيرٍة عبر البلد. قد تشمل هذه اإلقطاعيات 

أيضًا بنى تحتية استراتيجية، بما فيها حقول نفط ومصاٍف ومرافئ تحميل. 
وكنتيجٍة لذلك، تم تسجيل عدٍد من الحوادث على مدى السنوات األخيرة 

والمدفوع الثمن  حيث كان يتم تحميل ناقالت النفط بالنفط الُمستخرج 
خارج اآلليات القائمة والُمعترف بها دوليًا لبيع النفط، والتي تخضع لرقابة 

Libyan National Oil Corpora- )المؤسسة الوطنية الليبية للنفط 
tion( التي تتخذ مقرًا لها في طرابلس. وفي حين برزت أنباء عن ضبط 
ناقالت نفط محّملة بشكٍل غير مشروع من قبل السلطات الليبية أو جهاٍت 
فاعلٍة دولية ُتسّير دوريات في البحر األبيض المتوسط بشكٍل دوري، ال 

يتضح حجم النفط والبنزين الذي يتم تهريبه بنجاٍح من المرافئ الليبية التي 
تخضع لسيطرة الميليشيات غير النظامية عند هذه المرحلة )دويتشه فيله 

]Deutsche Welle[،       ؛ ذي غاردين ]The Guardian[،       ؛ 
Oilprice.com،       ؛ رويترز ]Reuters[،        ؛ ورلد ماريتيم 

.)       ،]World Maritime News[ نيوز

مرّبع رقم 2: ظهور االتجار بالنفط الخام في البحر األبيض المتوسط

الجهات الفاعلة والمجموعات 

بلدان جنوب وجنوب-شرق البحر األبيض المتوسط 
كما سبق وناقشنا في القسم االفتتاحي من هذا المنظور التحليلي، ال تقوم 
نشاطات االتجار والتهريب المختلفة الوارد وصفها أعاله بشكٍل معزول، 

ّنما تُنِتج بداًل عن ذلك اقتصادًا غير مشروع حيث تصبح متداخلًة بعمق،  واإ
ومترابطة إلى حّد ما. وكنتيجٍة لذلك، تشير مراجعة الدراسات السابقة إلى 

أّنه، وباألخّص في شمال أفريقيا وبلدان الساحل المجاورة، وبداًل من وجود 
لفيٍف من مجموعاٍت مختلفٍة تخدم التجارات الفردية، يشارك طيٌف مستمرٌّ 
من الجهات الفاعلة في مختلف نشاطات التهريب. وفي هذا السياق، يمكن 

تصوير طيف الجهات الفاعلة الُمشاركة في مختلف نشاطات االتجار على 
أنّه هيكلية هرمية، تضّم مجموعة من أعضاء مجتمٍع معّين، يساهمون 
جميعهم بمهاراٍت ودرجاٍت مختلفٍة من التخصص )غارتنستين-روس  

 وآخرون ].Gartenstein-Ross et al[، 2015؛ شاو ]Shaw[ ومانغان
]Mangan[، 2014(. من ثّم، قد يوضع هذا الطيف بشكٍل مثالي بالتوازي 
مع هرميٍة ُمنظمة عموديًا بصورٍة مماثلٍة لنشاطات االتجار والتهريب التي 
تتراوح بين االتجار المسّلح في األعلى، الذي يتطّلب المستوى األكبر من 
التخّصص والحماية، وتهريب السلع المدعومة في األسفل، الذي يتطّلب 

المستوى األدنى من الموارد والتخطيط والتنظيم. 
تشير مراجعة الدراسات السابقة إلى أّن نشاطات تهريب السلع 

2015

20162014
20162015b

2016
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المدعومة مستشرية وتجري في البلدان الُمطّلة على جنوب البحر األبيض 
المتوسط على أساٍس شبه فردي من قبل جميع أعضاء المجتمع، كجزٍء 

من السفر النظامي العابر لحدود الدول أو كشكٍل أساسيٍّ من العمل الحر. 
وُيعتبر تهريب البشر واالتجار بهم أيضًا نشاطًا حيث تنتشر مشاركة 

المجتمع ويحصل من خالل هيكليات مرنٍة قادرٍة على التكّيف مع الضوابط 
والمتطلبات المتحّولة التي تفرضها السلطات. ويتم التعبير عن الطبيعة 

المرنة والقابلة للتطور المترّسخة في مقاربة تهريب البشر واالتجار بهم 
والتي تظهر عبر منطقة شمال أفريقيا بالطريقة الفضلى من خالل فكرة 

أّن األفراد الذين يتم تهريبهم يدفعون على أساس “سداد االستحقاقات أول 
بأّول”، وهم يعبرون من منطقة إلى أخرى، بداًل من دفع خدمة إجماليٍة إلى 
ميّسٍر ُيشرف على رحلتهم بأكملها. وعلى الرغم من ذلك، ال يبدو أّن هذه 
الفكرة صحيحة بالنسبة للتهريب واالتجار عبر البلدان الواقعة في مناطق 

شرق وجنوب-شرق البحر األبيض المتوسط وعلى مقربٍة منها، حيث 
تشير فرونتكس )Frontex( إلى أّن هذه النشاطات تخضع لسيطرة شبكات 

إجرامية متمّددة ُتشرف على جميع مراحل رحلة المهاجرين )فرونتكس 
 .)2016 ،]Frontex[

وبحسب ما تفيده التقارير، يصبح تهريب المخدرات متداخاًل بشكٍل 
متزايٍد مع تهريب البشر بحيث تشير التقارير إلى أّن مواطني غرب أفريقيا 

هم على استعداٍد لنقل كميات صغيرٍة من المخدرات خالل رحالتهم من 

أجل دفع تكاليفها. وعلى الرغم من ذلك، يبقى تهريب المخدرات قطاعًا 
معزواًل ومحميًا إلى حّد كبير مع عدٍد أقّل بكثير وأكثر تخصصًا من األفراد 

المشاركين، بالمقارنة مع تهريب البشر. ومع ذلك، يرد االتجار باألسلحة 
في أعلى هرمية نشاطات التهريب. هذا هو النشاط الذي ُيعتبر أّنه يتطّلب 

الدرجة األعلى من التخصص واالنعزال والحماية ليتم تنفيذه بنجاح. 
وعلى الرغم من ذلك، يجب اإلشارة إلى أّنه كّلما تطّلبت نشاطات 
االتجار حماية مسّلحة وقانونية لضمان تحقيق عائد على االستثمارات، 
أصبح من المرّجح أكثر أن يؤدي االضطالع بها إلى مشاركة أو فساد 

أعضاٍء من القوى األمنية ومؤسسة الدولة من أجل ضمان المرور اآلمن 
للسلع. فعلى سبيل المثال، تشير األدّلة إلى أّن عددًا من الجنود، باإلضافة 

إلى ميليشيات كاملة أو كتائب عسكرية قد أّدى دورًا محوريًا في تيسير 
تحّركات األسلحة من داخل ليبيا إلى بلدان أخرى في المنطقة منذ العام 

2012 )برون ]Browne[، 2013؛ كول ]Cole[، 2012؛ هولجر 
]Holger[، 2015؛ المجموعة الدولية لألزمات ]ICG[، 2013؛ ليتشر 

 .)2014 ،]Mangan[ ومانغان ]Shaw[ 2012، 2014؛ شاو ،]Lacher[
وباإلضافة إلى ذلك، على الرغم من أّن مجموعات غير حكومية في 

ليبيا وتونس وبلدان أخرى في المنطقة تملك سيطرًة فّعالًة على مساحاٍت 
كبيرٍة في المناطق الحدودية، ال ينطبق األمر نفسه على شبكات الطرقات 

والمرافئ والبنى التحتية في المدن الساحلية والمناطق الحضرية حيث ُيعتبر 
وجود جهاز الدولة المركزي أو الميليشيات والمجموعات المتنافسة أقوى، 

ما يتطّلب بالتالي المزيد من الحماية واالختيار المشترك. 
في شمال أفريقيا، غالبًا ما تطغى على نشاطات التهريب واالتجار 

شبكات من المجموعات العديمة الجنسية. وقد يّسرت الطبيعة المصطنعة 
إلى حدٍّ كبير للحدود األفريقية عبر شمال أفريقيا والساحل باألخّص تغذية 

نشاطات التهريب العابرة لحدود الدول ومشاركة المجموعات العرقية 
العابرة لحدود الدول. ومع تعزيز األصول الجيوسياسية المعاصرة للساحل 
وشمال أفريقيا، وجدت مجموعات عرقية وَقَبلية متعّددة في المنطقة نفسها 
مشرذمة في عدٍد من البلدان. وعلى الرغم من ذلك، ومن خالل االستفادة 

كّلما تطّلبت نشاطات االتجار حماية مسّلحة 
وقانونية لضمان تحقيق عائد على االستثمارات، 

أصبح من المرّجح أكثر أن يؤدي االضطالع بها 
إلى مشاركة أو فساد أعضاٍء من القوى األمنية 

ومؤسسة الدولة من أجل ضمان المرور اآلمن 
للسلع.
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من الطرقات الراسخة للقوافل والتقّيد باألعراف االجتماعية التي تشّجع 
وحدة القرابة، نجحت مجموعات في المحافظة على روابط ناشطة عبر 

البلدان، ما زالت قائمة حّتى اليوم، تيّسر تأسيس نشاطات التهريب واالتجار 
العابرة لحدود الدول عبر المنطقة. في دول الساحل، وليبيا والجزائر، 
تشمل المجموعات العرقية الُمشاِركة في نشاطات التهريب: الطوارق، 

الناشطة عبر شمال مالي والنيجر وجنوب الجزائر وجنوب-غرب ليبيا؛ 
والتبو، الناشطة عبر شمال تشاد والنيجر وجنوب ليبيا؛ وقبيلتي أوالد 

سليمان وزوي العربيتين الناشطتين عبر تشاد وليبيا. في المناطق الحدودية 
بين شمال-شرق الجزائر وغرب تونس، إّن المجموعات والشبكات 
اإلجرامية الناشطة في اقتصاد التهريب واالتجار هي بداًل عن ذلك 

عصابات )كارتالت( إجرامية تجارية غير ُمتقّيدة بروابط القرابة. وُتعتبر 
مجتمعات القرابة المحلية مسؤولًة عن إدارة نشاطات التهريب واالتجار في 
المناطق الحدودية بين جنوب-شرق تونس وليبيا وبين ليبيا ومصر )برون 
]Browne[، 2013؛ كول ]Cole[، 2012؛ غارتنستين-روس وآخرون 

].Gartenstein-Ross et al[، 2015؛ المجموعة الدولية لألزمات 
 ]Shaw[ 2012، 2014؛ شاو ،]Lacher[ 2013؛ ليتشر ،]ICG[

.)2014 ،]Mangan[ ومانغان

بلدان شمال البحر األبيض المتوّسط 
بالنسبة للبلدان الواقعة على الشاطئ الشمالي للبحر األبيض المتوسط، من 

أجل تيسير تهريب األسلحة والبشر والمخدرات والسلع الخاضعة للضرائب 
عبر الحدود، تطّورت شبكات إجرامية متعددة )شانتي وباتيت بابان 

]Shanty & Patit Paban[، 2008(. وعلى المستوى األعلى، كانت 
فساد حّراس حدود ومسؤولين أمنيين  هذه الشبكات قادرة على إشراك واإ
Center for the Study of Democ- ])مركز دراسة الديموقراطية 

racy[، 2012(. ومع الركود االقتصادي الحالي الذي يؤّثر على منطقة 
البحر األبيض المتوسط والمنطقة األوروبية األوسع على حّد سواء، نّوع 

عدد من شبكات الجريمة المنّظمة المماثلة نشاطاته اإلجرامية عبر مجموعة 

من أعمال التهريب واألعمال اإلجرامية األخرى من أجل مرونٍة اقتصاديٍة 
أكبر. ويرتبط بهذه التطورات ارتفاع مستوى التعاون بين الشبكات 

اإلجرامية المنّظمة، التي تتعاون في أعمال التهريب وغيرها من األعمال 
اإلجرامية وتستفيد من النقل الحديث وتكنولوجيا الحاسوب. 

 European( حّددت وكالة إنفاذ القانون التابعة لالتحاد األوروبي
Union(، مكتب الشرطة األوروبي )يوروبول( ]Europol[، خمسة مراكز 

رئيسية للنشاط اإلجرامي الُمنظَّم في أوروبا. في حين يتمحور المركزان 
الشمالي الغربي والشمالي الشرقي حول البلدان المنخفضة ودول البلطيق 

على التوالي، تقع المراكز الثالثة المتبقية ضمن منطقة البحر األبيض 
المتوسط: المركز الجنوبي الشرقي المتمحور حول بلغاريا ورومانيا 

واليونان؛ المركز الجنوبي المتمحور حول جنوب إيطاليا؛ والمركز الجنوبي 
الغربي المتمحور حول إسبانيا والبرتغال.

وبحسب مكتب الشرطة األوروبي )يوروبول ]Europol[(، تؤّدي 
مراكز الجريمة هذه وظائف مختلفة. بالنسبة لمنطقة البحر األبيض 

المتوسط، ُيعنى المركز الجنوبي الغربي حول اسبانيا والبرتغال بشكٍل 
رئيسي بنقل وتوزيع الكوكايين وراتنج القّنب، باإلضافة إلى أّنه ينشط 
كميّسر عبور لإلتجار بالبشر إلى أوروبا. يبقى المركز الجنوبي حول 

جنوب إيطاليا ناشطًا في توفير العملة والسلع الُمزّورة، على غرار السجائر، 
وأيضًا بمثابة طريق عبور لتهريب المهاجرين والبشر. وفي النهاية، في 
المركز الجنوبي الشرقي المتمحور حول شرق البحر األبيض المتوسط 

وبلدان البلقان، كانت الشبكات األلبانية والصربية والبلغارية ناشطًة بشكٍل 
خاٍص في تهريب السلع الُمزّورة والبشر على حدٍّ سواء، باعتبارها مرتبطًة 
بشكٍل خاٍص بتهريب النساء من وسط أوروبا وأوروبا الشرقية لالستغالل 
الجنسي، وفي اآلونة األخيرة في تيسير عبور المهاجرين والالجئين من 

 ،]Europol[ شرق البحر األبيض المتوسط والمناطق المجاورة )يوروبول
 .)2011



26

.      ،]Europol[ )المصدر: مكتب الشرطة األوروبي )يوروبول

الشكل رقم 9: مراكز الجريمة المنّظمة في البحر األبيض المتوسط وأوروبا الشمالية

2011
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ميّسرو تهريب البشر الناشطون في االتحاد األوروبي 
)EU( وعلى حدوده الخارجية 

كما سبق وناقشنا أعاله، يشارك األفراد الذي يتم تهريبهم عبر البلدان 
الواقعة على الشاطئين الجنوبي والجنوبي-الغربي للبحر األبيض المتوسط 
مع المجرمين والميّســرين على أســاس “ســداد االســتحقاقات أول بأول”، بداًل 

من شراء حزمة خدمٍة إجماليٍة للوصول بغاية بلدان االتحاد األوروبي 
)EU(  المتوســطية. وكنتيجٍة لذلك، ازدهرت شــبكات إجرامية لهذا الغرض 
ورجال األعمال الذين يعلمون لحسابهم الخاص عبر بلدان االتحاد األوروبي 

من أجل تيسير دخول األفراد المهّربين وتنقّلهم داخل االتحاد )مكتب 
 .)2016 ،]Europol[ الشرطة األوروبي - يوروبول

واعتبارًا من العام 2016، يملك مكتب الشرطة األوروبي )يوروبول( 
]Europol[ بيانات استخباراتية ومعلومات حول حوالي 40,000 فرد 
ُمشتبه بتوّرطهم في تهريب المهاجرين. وكمؤشر إضافي على الطبيعة 

العابرة لحدود الدول لهذه الجريمة وجاذبيتها لمجموعات ومنظمات مختلفة، 
يأتي الُمشتبه بهم الذين تّم تحديدهم من قبل يوروبول )Europol( من أكثر 

من 100 بلد. إن بعض السمات السائدة للمهربين والمتاجرين الذين تم 
تحديدهم من قبل مكتب الشرطة األوروبي )يوروبول( هي كاآلتي: 

•  44 في المئة من شبكات المهربين تتألف من مواطنين من خارج 
االتحاد األوروبي فحسب 

•  30 في المئة من شبكات المهربين تتألف من مواطنين من االتحاد 
األوروبي فحسب

•  26 في المئة من شبكات المهربين تتألف من مواطنين من االتحاد 
األوروبي وخارجه على حد سواء 

•  الجنسيات األكثر شيوعًا للمشتبه بهم هي: البلغارية، والمصرية، 
والهنغارية، والعراقية، والكوسوفية، والباكستانية، والبولندية، 

والرومانية، والصربية، والسورية، والتونسية والتركية. 

ُيقّدم الشكل رقم 9 أدناه بيانات إضافية حول جنسيات المهربين 
والمتاجرين ومناطق النشاط التي تم توفيرها من قبل مكتب الشرطة 

األوروبي )يوروبول(. وباإلجمال، 13 في المئة من المشــتبه بهم ينشــطون 
في بلدانهم األصلية؛ وينشط آخرون، على غرار المواطنين البولنديين 

والبلغاريين والرومانيين، خارج بلدانهم األصلية، وباألخّص ضمن 
الدول األعضاء في االتحاد األوروبي المجاورة. غالبًا ما تتأّلف الشبكات 

اإلجرامية التي تيّسر نشاطات تهريب البشر إلى االتحاد األوروبي من عدٍد 
من األفراد المختلفين، انطالقًا من ميسرين من ذوي المستوى المنخفض 
الذين يتوّلون النواحي التشغيلية، وصواًل إلى األفراد من ذوي التخصص 
العالي، على غرار موّفري ومزّوري المستندات، والوسطاء، والمتعاملين 
باألموال، والقادة على المستوى المحلي وقادة الشبكات. وبحسب مكتب 

الشرطة األوروبي )يوروبول( )2016(، تشارك شركات قانونية في الغالب 
في عمليات التهريب، موفرًة الدعم التشغيلي وميّسرًة نشاطات تبييض 

األموال. وتجدر اإلشارة أيضًا إلى أّنه قد اتضح أن مهّربي البشر يملكون 
روابط واضحة وراسخة بنشاطات غير مشروعة أخرى على حّد سواء. 

وباالعتماد على بيانات مكتب الشرطة األوروبي )يوروبول( للعام 2015، 
22 في المئة من الُمشتبه بهم في تهريب البشر كانوا أيضًا مرتبطين 
باالتجار بالمخدرات، و20 في المئة باالتجار بالبشر، و18 في المئة 
بتزوير المستندات و20 في المئة بالجريمة المرتكبة ضد الممتلكات.  
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ألمانيا المجرالنمسا المجر اليونان سويسراإيطاليا هولندا بلغاريا

ألمانيا المجرالنمسا المجر سويسراصربيا

الدنمارك النمسا السويد بلجيكا ألمانيا /
سويسرا

فنلندا بولندا فنلندا /
 اليونان

ألمانيا /
قبرص /
بلجيكا

ألمانيا النمساإيطاليا سلوفانيا النمسا /
 كوسوفو

الجمهورية
 التشيكية

ألمانيا /
سويسراالمجرسويسرا سلوفانيا

اسبانيا /إيطاليا
 اليونان

بلجيكاالنمسا المملكة المتحدة / السويد
 / النرويج / ليتوانيا

المجراليونان المملكةسويسرا
المتحدة

المملكة
المتحدة

ألمانياألمانيا التفيا /اسبانيا
هولندا

بولندا بولندا النرويج / المملكة المتحدة

ألمانيا إيطاليا النمساالنمسا رومانياالمجرالمجر المملكةرومانيا
 المتحدة

المملكة
 المتحدة

هولندا

ألمانيا النمسا المجر النمسا / جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية
 السابقة / ألمانيا

المجرصربيا سويسرافرنسا

ألمانيا
النمسا /
بلغاريا /
النرويج

إيطاليا ألمانياإيطاليا الدنمارك المجر المجرالسويد

السويد الدنماركألمانيا فنلنداالسويد

ألمانيا ألمانياالدنمارك النمسا /
هولندا

بلغاريا

المجر

العراق

كوسوفو

باكستان

بولندا

رومانيا

صربيا

سوريا

السويد

تركيا

الجنسيات أو بلدان المنشأ الرئيسية للمشتبه بهم
المصدر: بيانات مكتب الشرطة األوروبي (يوروبول [Europol]) للعام 2015

بلد نشاط الُمشتبه بهم (البلدان الخمسة األولى)

المملكة
 المتحدة

المملكة
 المتحدة

المملكة
 المتحدة

النمسا /
الجمهورية
 التشيكية 

المجر/ هولندا، النمسا / بلغاريا
/ فنلندا / اليونان/ إيطاليا / سويسرا

المملكة
 المتحدة

المملكة
 المتحدة

بلد إقامة الُمشتبه بهم (البلدان الخمسة األولى)

.       ،]Europol[ )المصدر: مكتب الشرطة األوروبي )يوروبول

الشكل رقم 10: جنسية مهربي البشر، وبلد النشاط وبلد اإلقامة 

2016
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األبعاد االجتماعية-االقتصادية والتداعيات األمنية 
للنشاطات اإلجرامية

ليست نشاطات التهريب واالتجار التي سبقت مناقشتها في صفحات هذا 
المنظور التحليلي قائمًة في فراغ؛ ولكن على العكس، فهي تتمّيز بأبعاٍد 

اجتماعيٍة مختلفٍة ولها تداعيات أمنية عميقة على كل شواطئ البحر األبيض 
المتوسط. ستقّدم األقسام التالية لمحة حول الجانب المجتمعي الرئيسي 
للنشاطات اإلجرامية التي تمت مناقشتها في البحر األبيض المتوسط، 

باإلضافة إلى تداعياتها األمنية األكثر أهمية. 

األبعاد االجتماعية-االقتصادية للنشاطات اإلجرامية 
األبعاد االجتماعية-االقتصادية اإلجمالية وتأثير 

النشاطات اإلجرامية
بحسب مراجعة الدراسات السابقة، ثّمة حوافز اجتماعية-اقتصادية قوية في 

أجزاء متعددة من منطقة البحر األبيض المتوسط لالضطالع بالنشاطات 
اإلجرامية التي تّم وصفها أعاله. وقد تّم تحديد معدالت البطالة المرتفعة، 

ونقص اآلفاق االجتماعية-االقتصادية، وندرة فرص األعمال بصفتها 
معّوقات مهّمة في وجه تطوير اقتصاٍد مشروع، وبموازاة ذلك، بصفتها 

حوافز تشّجع نشاطات االتجار، وباألخّص عبر بلدان جنوب وجنوب-شرق 
البحر األبيض المتوسط. 

وبسبب هذه العوامل الهيكلية، يبقى تهريب مختلف السلع نشاطًا مربحًا 
جّدًا. وقد عنى ذلك مع الوقت أن المهّربين كانوا قادرين من خالل الفساد 
واالختيار المشترك على زيادة تآكل السيطرة الضعيفة لسلطات الدول في 

جنوب وجنوب-شرق البحر األبيض المتوسط على مناطقها الحدودية. 
وبحسب ما تفيده التقارير، ينخرط مسؤولون في الجمارك وقطاع األمن من 

جميع الرتب في مختلف البلدان في نشاطات التهريب أو على أقّل تقدير، 
يرضون عنها. وقد عنى أيضًا تطّور مجموعات القوة التي تملك مصالح 

راسخة في إدامة اقتصاد التهريب واالتجار أّن الجهود العابرة لحدود الدول 
التي تهدف إلى كبح هذه الظاهرة وتعزيز فرص التجارة المشروعة قد 

 ،]Browne[ قابلها تشكيك واسع النطاق، إن لم يكن ارتيابًا مطلقًا )برون

2013؛ غارتنستين-روس وآخرون ].Gartenstein-Ross et al[؛ 
 ]Mangan[ ومانغان ]Shaw[ 2012، 2014؛ شاو ،]Lacher[ ليتشر

.)2014
وبالتالي، ال يزال االتجار والتهريب يشّكالن ركائز االقتصادات لعدٍد 

من البلدان في جنوب وجنوب-شرق البحر األبيض المتوسط. ومن هذا 
المنطلق، ليس من المفاجئ أّنه، بعد اضطرابات ما ُيعرف بالربيع العربي 
والفراغات الالحقة في السلطة وانعدام االستقرار الناجم عن ذلك، حصلت 

عادة تنظيم وتشكيل مجموعات وشبكات تهريب.  مواجهات مسّلحة واإ
وفي الوقت الحالي، ال يزال انعدام االستقرار في ترتيبات التهريب سمًة 
بالنسبة لبلدان متعددة تقع على الشاطئ الجنوبي للبحر األبيض المتوسط. 
وباألخّص، وبسبب مناخ الخروج عن القوانين الحالي الذي يشّوه أجزاء 

من ليبيا، وتونس، وجنوب الجزائر ومصر، تنظر مجموعات مسّلحة 
مختلفة في هذه البلدان إلى الوصول إلى أرباح التهريب واالتجار على أنها 
طريق مختصر إلى زيادة القوة والحصانة، ما يمنعها من االلتزام بالحوكمة 

والمؤسسات الديموقراطية، والعمليات السياسية السلمية والشاملة. وعلى 
لى جانب هذه الخصائص الشاملة، ألنشطة التهريب  الرغم من ذلك، واإ
المختلفة تأثيٌر وتداعياٌت خاصٌة على المستوى المجتمعي )غارتنستين-
روس وآخرون ].Gartenstein-Ross et al[، 2015؛ المجموعة 

الدولية لألزمات ]ICG[، 2014؛ ليتشر ]Lacher[، 2012، 2014؛ شاو 
.)2014 ،]Mangan[ ومانغان ]Shaw[

تهريب البشر واالتجار بهم 
على الرغم من كونها مترابطة ومتداخلة، ثّمة تميّيز يجب أخذه بعين 

االعتبار بين “تهريب البشــر” و“االتجار بالبشــر”، وله تأثيٌر أساســٌي على 
األفراد الذين يتم تهريبهم أو االتجار بهم. ففي حين ينطوي هذان النشاطان 

على أفراٍد ومجموعاٍت إجراميٍة ينقلون األشخاص، بشكٍل غير شرعي 
باإلجمال، عبر الحدود، ومقابل ربح مالي، يشتمل االتجار بالبشر على 

عوامل اإلرغام اإلضافية، ومستوى من الخداع وسوء استعمال السلطة. 
ويميل شكال االستغالل على حّد سواء إلى الحصول معًا بشكٍل متواٍز 
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وقد برزت أمثلة متعددة حيث يجري إرغام المهاجرين والالجئين الذين 
يتم تهريبهم، أو خداعهم أو اإلساءة إليهم في وقٍت الحٍق ليصبحوا 

ضحايا لالتجار بالبشر )مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 
]UNODC[، 2008، ص. 122(. وُتعد النساء الشابات واألطفال ُعرضًة 
بشكٍل خاص لمثل ذلك االستغالل )مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 

 .)2014 ،]UNODC[ والجريمة
باإلضافة إلى التأثير اإلجرامي واالجتماعي-االقتصادي الناتج عن 

تهريب المهاجرين واالتجار بالبشر، ثّمة بالنسبة لعدٍد من البلدان في منطقة 
البحر األبيض المتوسط وشمال أفريقيا أيضًا تداعيات اقتصادية وأمنية 

رئيسية ناجمة عن العدد الهائل والمتزايد لالجئين السوريين الُمقيمين في 
مراكٍز على أراضيها. وبحسب تقديرات المفوضّية السامية لألمم المتحدة 

لشؤون الالجئين )UNHCR( حاليًا، يتجاوز عدد هؤالء الالجئين السوريين 
في مخّيمات تقوم في بلداٍن مجاورة لسوريا األربعة ماليين )المفوضّية 

السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ]UNHCR[، 2015(. وثّمة حاليًا 
2,726,980 الجئ في تركيا؛ 1,033,513 الجئ في لبنان؛ 655,990 

الجئ في األردن؛ 239,008 الجئ في العراق؛ 114,911 الجئ في 
مصر و29,275 الجئ في باقي شمال أفريقيا )المفوضّية السامية لألمم 

المتحدة لشؤون الالجئين ]UNHCR[، 2016(. وفي معظم الحاالت، 
فرض ذلك مطالب اقتصادية شديدة على البلدان المستضيفة لهم، ُمثيرًا في 
الوقت عينه مخاوف أمنية كبيرة، ومؤديًا في بعض األحيان إلى اضطراٍب 

اجتماعيٍّ بين الالجئين ومواطني البلد الُمستضيف. 

االتجار باألسلحة 
تجدر اإلشارة لدى تحليل االتجار باألسلحة إلى أّن التهديد والضرر 

المجتمعي الناجمين عن هذه التجارة ال يتوقفان على االضطالع بهذه 
التجارة بحّد ذاتها. على العكس، يجب تقييم االتجار باألسلحة أيضًا على 
أساس الجرائم والضرر الذي يتيح التسبب به توفير األسلحة للمجموعات 
غير الحكومية واألفراد، كما على أساس التوترات السياسية التي يتسبب 

بها )المفوضية األوروبية ]European Comission[، 2015؛ فرونتكس 

]2015a ،]Frontex(. يأتي مثاٌل جّيٌد لآلثار الضارة الناتجة عن تجارة 
األسلحة على المستوى المجتمعي من تونس. وبحسب ما تمت مناقشته سابقًا، 

شّقت األسلحة والمتفّجرات طريقها إلى تونس بصورٍة غير شرعية وبال هوادة 
منذ سقوط نظام بن علي. شّجع ذلك بدوره تطّور الشائعات والشكوك المتبادلة 

والتوترات عبر الطيف السياسي كاماًل، وباألخص في أعقاب االغتياالت 
السياسية الرفيعة المستوى التي شّوهت العملية االنتقالية السياسية في البلد. 
وباإلضافة إلى ذلك، كانت األسلحة والتدريب الذي تم تلّقيه في ليبيا أساسيًا 
في السماح للجهاديين التونيسيين بتنفيذ هجمات إرهابية على البنية التحتية 

السياحية للبلد، ما أّدى إلى شّل مصادر الدخل في تونس )غارتنستين-روس 
 Gartenstein-Ross et[ وآخرون 

 .)2014 ،2013 ،]ICG[ 2015؛ المجموعة الدولية لألزمات ،]al.

التداعيات األمنية للنشاطات اإلجرامية 
للشبكة المعّقدة للنشاطات غير الشرعية والجهات الفاعلة ذات الصلة التي 
تم وصفها في هذا المنظور التحليلي تداعياٌت تتجاوز مجال إنفاذ القانون 

وحفظ األمن وتأثيٌر مباشٌر على األمن في المنطقة بأكملها. يساهم االتجار 
في األسلحة والمتفّجرات والمواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية 

)CBRN( وانتشارها في إنشاء بيئٍة تتمّيز بانعدام األمن والعنف والخوف 
والتي تغّذي انعدام االستقرار، وُتحبط االستثمارات األجنبية وترفع مستوى 

التهديد لألفراد العسكريين والوكاالت اإلنسانية المنتشرة على األرض. 
وتؤدي البيئة البحرية دورًا رئيسيًا في ربط الساحلين الشمالي والجنوبي 

للبحر األبيض المتوسط وُتستغّل إلى درجٍة كبيرٍة من قبل عدٍد من المشاريع 
اإلجرامية. وفي هذا السياق، قد ُيشّكل استخدام األصول البحرية لالستجابة 
ألزمة الهجرة، حيث ُيعتبر من جهة تدبيرًا ضروريًا، تكلفة فرصٍة ضائعٍة 

من جهٍة أخرى، في لحظٍة تاريخيٍة تتمّيز باألساطيل القديمة والقيود 
المفروضة على الموازنة. 

وباإلضافة إلى ذلك، في حال بقي الوضع في ليبيا غير مستقّر، 
ال يمكن استبعاد إمكانية أن يقرر اإلرهابيون أو المجموعات اإلجرامية 

استهداف سفٍن تجارية عن طريق القرصنة أو السطو المسّلح في عرض 
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البحر، ما ُيكّرر النموذج الذي طبع الصومال على مدى السنوات العشرة 
األخيرة )القرصنة مقابل فدية( أو خليج غينيا )القرصنة مقابل غنيمة(. ومع 

بسط ما ُيعرف بالدولة اإلسالمية لسيطرتها على حقول النفط في سوريا 
وليبيا، جذب الرابط بين النشاطات اإلجرامية واإلرهاب بشكٍل متزايٍد العناوين 

الرئيسية للصحف، وباألخّص فيما يتعّلق باالتجار بالنفط الخام. وعلى الرغم 
بالتجارة غير المشروعة  من ذلك، وفي حين ُيعتبر عنصر التمويل المرتبط 

مهمًا بالتأكيد، تتجاوز الروابط بين الجريمة واإلرهاب االتجار بالسلع الفردية، 
بحيث تجد جذورها في المجال االجتماعي-االقتصادي )راجع المرّبع رقم 3(. 

رقم 3: الروابط بين المجموعات اإلرهابية واإلجرامية 
بين الجهات الفاعلة  األمر الذي يثير القلق بوجٍه خاٍص هو تطّور الروابط 
اإلجرامية وتلك اإلرهابية في منطقة البحر األبيض المتوسط، وهي ظاهرة 
،]Makarenko[ ُتعرف بالصلة بين الجريمة واإلرهاب )راجع ماكارينكو 
T. 2007. الصلة بين الجريمة واإلرهاب. لندن: دار نشر سي. هيرست 
أند كو ]C. Hurst & Co. Publishers[(. من الممكن أن يحصل ذلك 

حيث ُتشارك المجموعات اإلرهابية في اإلجرام كوسيلٍة لتوليد التمويل 
وارتكاب األفعال اإلجرامية سعيًا لتحقيق أغراضها. يبدو أّن وجود 

المجموعات اإلرهابية أو الجهادية الراديكالية في المناطق المهتّمة بشبكات 
التهريب واالتجار التي تمت مناقشتها في هذا الفصل مسألة مثيرة للجدل في 

مراجعة الدراسات السابقة. في الواقع، يشير الكّتاب إلى أّنه غالبًا ما تمت 
المبالغة بهذا الوجود، باألخص فيما يتعّلق بمنطقة الفّزان في ليبيا )كول 

 Gartenstein-Ross et[ ؛ غارتنستين-روس وآخرون       ،]Cole[ 
 .)       ،]McQuinn[ ؛ ماك كين       ،]Lacher[ ؛ ليتشر       ،]al.

من المؤّكد أن فرع تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا، تنظيم القاعدة في 
 )Al Qa’ida in the Islamic Maghreb ]AQIM[( المغرب اإلسالمي

وتشكيلة من المجموعات الجهادية الراديكالية في تونس وليبيا والبلدان 
المجاورة ُتمّثل بالفعل مصادر النعدام األمن والتوّتر والصراع في المنطقة. 

وعلى الرغم من ذلك، إّن درجة تصّرف هذه المجموعات على شكل 
جهاديين أو متاجرين أو االثنين معًا غير واضح. بالنسبة لتنظيم القاعدة في 
المغرب اإلسالمي، تشير الدراسات السابقة إلى أّن المجموعة كانت تشارك 
في عمليات االتجار بقدر ما ُتطالب بالحماية أو ُتمّرر الضرائب للمهّربين 
الذين ينقلون المخدرات واألسلحة عبر مناطق عملياتها أو رقابتها. وعلى 
الرغم من ذلك، من منظوٍر إجرامي، انخرط تنظيم القاعدة في المغرب 

اإلسالمي بالتأكيد وبشكٍل كثيٍف في قطاع الخطف، مستخدمًا الفديات العالية 
التي تدفعها الحكومات الغربية من أجل تمويل نشاطاته وتعزيز قاعدة 

 عضويته )برون ]Browne[،       ؛ غارتنستين-روس وآخرون
].Gartenstein-Ross et al[،       ؛ المجموعة الدولية لألزمات 

 .)       ،]Lacher[ ؛ ليتشر               ،]ICG[
بالنسبة لتونس، تبدو الصورة هناك أكثر تعقيدًا. ويبدو أّن العمل 

الميداني الذي ُأجري في المنطقة يشير إلى أّن روابط غير رسمية بين 
مجموعات جهادية راديكالية ومجموعات تهريب في المناطق الحدودية قائمة 

بالفعل بسبب القرابة. ُيزعم أّن هذا قد دفع أصاًل بالمجموعات الجهادية 
لتنفيذ هجمات في المناطق الحدودية في تونس في وقت عمليات التهريب 

المعقّدة من أجل تحويل انتباه الجهاز األمني بعيدًا عن طرقات االتجار 
الُمستخدمة. ولكن، وباإلضافة إلى ذلك، تتمثل ظاهر أكثر إثارًة للقلق تمت 

مالحظتها في تونس بـ“أعمال العصابات اإلسالمية” الحضرية. في بيئة 
الضواحي التونيسية الُمثقلة بالجرائم، حيث غالبًا ما تتم المتاجرة بالمخدرات 

واألسلحة النارية وغيرها من السلع غير الشرعية، يزداد وجود السلفيين 
والجهاديين الراديكاليين الشباب، إلى جانب مشاركتهم في األعمال التجارية 

غير الرسمية. وعلى الرغم من أّن هذه الظاهرة ما زالت ناشئة، فهي قد 
تؤدي إلى قيام الظروف المطلوبة لتأسيس روابط أكثر عمقًا واستقرارًا بين 

عالمي االتجار واإلرهاب، محطمًة المعّوق األيديولوجي الذي منع حّتى اآلن 
 ،]Gartenstein-Ross et al.[ هذا التطّور )غارتنستين-روس وآخرون 

2015؛ المجموعة الدولية لألزمات ]ICG[،               ؛ قرطاس 
 .)       ،]Kartas[
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تحّديات واستجابات السياسات للنشاطات اإلجرامية 
العابرة لحدود الدول 

يظهر إجماٌع واضٌح من مراجعة الدراسات السابقة فيما يتعّلق باستجابات 
السياسات التي يجب اعتمادها من أجل معالجة نشاطات التهريب واالتجار 

في المنطقة. ويرى الباحثون أّنه يجب تنفيذ برامج سياسيات معّقدة من أجل 
يجاد  ضمان معالجة األسباب الهيكلية التي تكمن خلف الظواهر اإلجرامية واإ

حلول تدوم طوياًل. وتّمت اإلشارة إلى مقاربٍة عابرة لحدود الدول ُتعّزز 
التعاون بين بلدان أصحاب الشأن المختلفين، كشرٍط أساسيٍّ لضمان تحقيق 

حلول تدوم طوياًل. 
وُيعتبر اعتماد إجراءات أمنية مناسبة وقدرات إلدارة الحدود ضروريًا 

من أجل كبح نشاطات التهريب واالتجار الجارية. وعلى الرغم من ذلك، 
تدعو الحاجة إلى سياساٍت ُترّكز على األبعاد المجتمعية لهذه الظواهر 

اإلجرامية من أجل الحّد من الدوافع الطويلة األمد وعوامل الدفع التي تتيح 
لها االزدهار واالستدامة. 

تتطّلب هذه التحديات االقتصادية واألمنية والمجتمعية استجابات مالئمة 
من السياسات يتم تصميمها وتنفيذها من قبل النخب السياسية المحلية، 

وحيث يكون ذلك ممكنًا، بالتعاون مع وبدعٍم من شركاء دوليين )فرونتكس 
]2016b ،]Frontex(. بالتأكيد، تسعى الكثير من التعهدات والبرامج 

الدبلوماسية والعسكرية التي تّم وصفها في مناظير تحليلية أخرى تشّكل 
 Mediterranean Foresight( جزءًا من سلسلة منتدى التبّصر المتوسطي

Forum( وراء استراتيجيات واسعة يتم فيها إدراج إجراءات تهدف إلى 
معالجة الظواهر اإلجرامية )رويترز ]Reuters[، 2016(. ولهذا السبب، 
ُيقّدم هذا القسم لمحة حول اإلجراءات واستجابات السياسات الُمعتمدة من 

قبل البلدان في جنوب وجنوب-شرق البحر األبيض المتوسط، باإلضافة إلى 
المبادرات العابرة لحدود الدول بينها. 

في الوقت الحالي، تبدو استجابات السياسات التي تُنّفذها البلدان في 
المنطقتين الجنوبية والجنوبية-الشرقية للبحر األبيض المتوسط أّنها تميل 
نحو توفير الحماية األمنية ضّد الظواهر اإلجرامية واعتماد حلول ترتكز 

إلى التكنولوجيا، بداًل من أن تميل نحو تصميم برامج شاملة طويلة األمد. 

في الوقت الحالي، تبدو استجابات السياسات 
التي ُتنّفذها البلدان في المنطقتين الجنوبية 

والجنوبية-الشرقية للبحر األبيض المتوسط 
أّنها تميل نحو توفير الحماية األمنية ضّد 

الظواهر اإلجرامية واعتماد حلول ترتكز إلى 
التكنولوجيا، بداًل من أن تميل نحو تصميم 

برامج شاملة طويلة األمد.

ويبدو أّنه يتّم إهمال المسائل المجتمعية التي تيّسر ازدهار هذه النشاطات 
اإلجرامية، باستثناء توزيع اإلعانات والمنافع الواسعة النطاق حيثما أمكن 

إلسكات السخط الشعبي. 
ويأتي مثاٌل على مقاربة السياسات هذه من الجزائر. فمنذ أن بدأ 

 Middle( االضطراب باالنتشار عبر منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
]East and North Africa ]MENA( في العام 2011، وحّتى أكثر 

من ذلك، بعد أحداث ثورة مالي في العام 2012، حاولت النخب السياسية 
الجزائرية إحباط التهديدات األمنية من خالل شّد الوضع األمني في البلد 

عادة توزيع الدخل الناتج عن النفط والغاز بشكل أكبر.  واإ
فيما يتعلق بالتهديدات الناتجة عن حدودها الواسعة والنشاطات غير 

المشروعة التي تستغل هذه الحدود، اّتخذت الجزائر إجراءات للتحضير لما 
تم وصفه على أّنه حرب استنزاف طويلة محتملة. وفي ضوء ذلك، تم خلط 
استجابات السياسات الخاصة بالبلد للتهريب واالتجار مع تلك التي تبحث في 

التهديد اإلرهابي العابر لحدود الدول. 
في شهر مايو/أيار 2015، قرر الرئيس بوتفليقة إغالق كّل الحدود 
البرية للبلد، باستثناء الحدود مع تونس. تم أيضًا إضفاء الطابع العسكري 
على إدارة الحدود، بحيث تّم نقل مسؤوليات اإلدارة من وزارة الداخلية 
إلى وزارة الدفاع. وكنتيجٍة لذلك، تّم إعالن كل الحدود مناطق عسكرية 
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ُمقّيدة وتم نشر آالف القوات من الجيش والقوات الجوية على طول الحدود 
البرية الجزائرية مع موريتانيا ومالي ونيجيريا وليبيا والتي تمتّد على أكثر 
من 6,000 كلم. يتم حاليًا بناء جدران وأسوار كهربائية على طول الحدود 
مع المغرب، كما يتم النظر في أخرى إضافية للحدود مع ليبيا. وباإلضافة 

إلى ذلك، أتى نشر الجيش على طول الحدود في نهاية إصالح واسع 
النطاق لقطاع األمن تم إطالقه في العام 2012 من أجل ضمان أداء أفضل 

 Bin[ للجيش الجزائري تجاه التهديدات األمنية الجديدة والناشئة )بن خالد
 .)2013 ،]Lacher[ 2015؛ ليتشر ،]Khaled

وعلى غرار الجزائر، سلكت مقاربة تونس لمعالجة النشاطات اإلجرامية 
واإلرهابية طريق زيادة أمن الحدود. وفي شهر يناير/كانون الثاني 2016 
باألخّص، أنجزت ليبيا الجزء األول من حاجز أمني بطول 200 كلم يمتد 
على حدودها الجنوبية-الشرقية. وقد تّم تطوير هذا الُمجّمع من الحواجز 

الرملية والخنادق المائية من أجل الحؤول دون مرور المركبات عبر الحدود، 
في محاولٍة لردع النشاطات اإلجرامية واإلرهابية على حدٍّ سواء. ومن الُمتوّقع 
أن يتّم تعزيز الحاجز بشكٍل إضافيٍّ من خالل تركيب أجهزة إلكترونية )بي. 

 .)2016 ،]BBC[ بي. سي
تم التأكيد بشكٍل إضافي على التداخل بين مقاربة السياسات للجزائر 

ومقاربة السياسات لتونس لمعالجة التهريب واالتجار والتهديدات اإلرهابية 
عندما برزت أنباء عن تشكيل لجنة تعاون عسكري. وقد تم تشكيل هذه 
اللجنة من أجل تبادل المعلومات االستخباراتية حول الشبكات اإلجرامية 

واإلرهابية بين البلدين، وتحسين تنسيق إدارة الحدود. مّثلت هذه االتفاقية 
مستوى إنجاز غير مسبوق من التنسيق الخارجي للبلدين على حدٍّ سواء. 

وقد شاركت المؤسسات الليبية أيضًا في المحادثات األولية الهادفة إلى 
تنسيق أمن الحدود. وعلى الرغم من ذلك، عرقل االضطراب الداخلي في 
البلد واالنهيار المؤسساتي المزيد من المشاركة من قبل ممثلين ليبيين في 

 .)2015 ،]Gaub[ 2015؛ جوب ،]Bin Khaled[ هذه المبادرة )بن خالد
على الرغم من ذلك، ُتمّثل االتفاقية بين تونس والجزائر لمحاربة 
التهريب واالتجار والنشاطات اإلرهابية العابرة لحدود الدول االستثناء 

اإلقليمي بداًل من القاعدة. وبحسب ما تدّل عليه أحداث التمّرد في مالي في 
العام 2012، تتمّيز المنطقة الجنوبية للبحر األبيض المتوسط بندرة أدوات 
ومنّصات التعاون األمني اإلقليمي الفّعال )جوب ]Gaub[، 2015؛ ليتشر 
]Lacher[، 2013؛ رويترز ]2015b ،]Reuters(. يمكن اعتبار نقص 
التكامل األمني اإلقليمي والنقص الناتج عن ذلك على مستوى استجابات 

السياسات المالئمة للتهديدات العابرة لحدود الدول نتيجًة للمنافسات القائمة 
منذ وقٍت طويٍل بين المغرب والجزائر وليبيا. وقد قّوضت هذه المنافسات 

الجهود اآليلة إلى تأسيس أطر عمل أمني إقليمي فّعالة منذ حقبة ما بعد 
االستعمار. وتشمل أمثلة المنّصات وأطر العمل التي تّم تأسيسها من قبل 
بلدان مختلفة في محاولٍة لفرض المزيد من النفوذ اإلقليمي، والتي فشلت 

 ،]Bin Khaled[ في أن تُترَجم إلى أدواٍت تشغيلية مفيدٍة وشاملٍة )بن خالد
2015؛ ليتشر ]Lacher[، 2013( التالي: 

•  اتحاد المغرب العربي )Arab Maghreb Union ]AMU[( الذي 
تأّسس في العام 1989 من المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس 

وليبيا. 
Community of Sahel-( تجّمع دول الساحل والصحراء  • 

]Saharan States ]CEN-SAD(، وهو منّصة تأّسست في العام 
1998 من قبل ليبيا مع مالي والتشاد والنيجر والسودان وبوركينا 

فاسو. 
 Joint( )لجنة قيادة أركان العمليات المشتركة )سيموك  • 

]Operational Army Staffs Committee ]CEMOC(، التي 
تأّسست من الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا في العام 2010 لتنسيق 

القتال ضّد التهديدات اإلرهابية واإلجرامية العابرة لحدود الدول. 

تحّد مسائل مماثلة لتلك التي تمّيز التعاون بين بلدان شمال أفريقيا 
التعاون بين البلدان الواقعة جنوب-شرق البحر األبيض المتوسط. هنا، حالت 
االنقسامات الطائفية والنزاعات اإلقليمية القائمة منذ وقٍت طويل دون تحقيق 

أصول إقليمية مستقّرة، ناهيك عن تأسيس منّصات أمنية للتعاون المفيد. 
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سرائيل  في هذا الجزء من البحر األبيض المتوسط، اعتمدت مصر واإ
أيضًا مقاربة مماثلة ترّكز على األمن لمعالجة نشاطات التهريب واالتجار، 
بما فيها تهريب البشر واالتجار بهم، والتي تحصل عبر شبه جزيرة سيناء 

سرائيل. وفي العام 2010 بشكٍل خاص، أطلقت  باتجاه قطاع غّزة واإ
الحكومة اإلسرائيلية بناء سور أمني على طول الحدود مع مصر. ُأنجز 

بناء السور في العام 2013، مؤّديًا إلى انخفاض شبه كامل لعدد عمليات 
 The[ الدخول غير الشرعي التي تّم تسجيلها من قبل تل أبيب )ذي ألجمينير

Algemeiner]، 2013؛ أروتز شيفا ]Arutz Sheva[، 2013؛ بي. بي. 
 ،[The Washington Post[ 2010؛ ذي واشنطن بوست ،]BBC[ سي
2011(. بالنسبة لمصر، لطالما أشارت التقارير إلى نشاطات التهريب 
حدى الفرص االقتصادية  عبر شبه جزيرة سيناء على أّنها قلق أمني واإ

القليلة المتوفرة في المنطقة على حدٍّ سواء. وعلى الرغم من ذلك، فشلت 
استجابات السياسات الُمعتمدة من قبل مؤسسة القاهرة حّتى اآلن في معالجة 
العوامل االجتماعية-االقتصادية الكامنة التي تدعم هذه النشاطات، متراوحًة 

بحسب ما تفيده التقارير من الرضا إلى القمع بما يتطابق مع المناخ 
 .)2014 ،]Gold[ السياسي الوطني واإلقليمي )جولد

الخاتمة 
تتمّيز منطقة البحر األبيض المتوّسط بدرجٍة عاليٍة من التداخل والنفوذ 

المتبادل بين )انعدام ووجود( األمن والجريمة، في المجالين البري والبحري 
على حّد سواء. وكنتيجٍة لذلك، وفي الوقت الذي يبقى فيه دور وكاالت 
االستخبارات والقوات العسكرية وقوات إنفاذ القانون متميزًا في المبدأ، 

يمكن العثور على الكثير من التبعيات على المستوى التشغيلي والتكتيكي، 
وهذا يطرح تحديات خطيرة من حيث التنسيق والتعاون. وفي حين ليست 

الشبكات اإلجرامية واألشكال المختلفة من االتجار والتهريب بالتأكيد ظاهرًة 
جديدة، أتاح ارتفاع أزمة الهجرة إلى مستوياٍت غير مسبوقة الفرصة 
أمام المشاريع اإلجرامية لالزدهار والتوّسع. ويتمّثل التحدي الرئيسي 

في إيجاد التوازن بين التدخالت القصيرة األمد )التي ترّكز على القمع 

والردع( واالستراتيجيات الطويلة األمد )التي ترّكز على كبح عوامل الدفع 
االجتماعي-االقتصادي، باإلضافة إلى عوامل جذب المنفعة االقتصادية( من 

أجل تعطيل السلوكيات والنشاطات اإلجرامية عبر المنطقة. 
وفي هذا السياق، لبلدان االتحاد األوروبي والبلدان الغربية عامًة دوٌر 

رئيسٌي يتوجب عليها أن تؤديه على المستوى االستراتيجي والمستوى 
التشغيلي/التكتيكي على حدٍّ سواء. على المستوى االستراتيجي، يجب أن 

ترّكز الجهود على دعم التطور االقتصادي من أجل توفير بدائل قابلة 
للتطبيق عن السلوكيات اإلجرامية لمجموعة أوسع من الشعب. وُيعتبر 

التطور االقتصادي شرطًا أساسيًا لالستقرار المستدام. وبمعنى أوسع، قد 
يتطلب تحقيق االستقرار في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على 

المدى الطويل وفي المقام األول تأسيس دائرة اقتصادية واجتماعية فاضلة، 
متجزرة في سياٍق سياسيِّ مستقّر. ولتحقيق هذه الدائرة الفاضلة، يتوجب 

على المجتمع الدولي، واالتحاد األوروبي خصوصًا بالنظر إلى قربه 
الجغرافي، الذهاب إلى ما هو أبعد من توفير الدعم المالي/االقتصادي من 

خالل تأسيس الظروف القتصادات الشرق األوسط وشمال أفريقيا للوصول 
إلى األسواق اإلقليمية والدولية. قد يساعد الدعم االقتصادي في تطوير 
اقتصادات وطنية، ولكن قد تؤّثر مسائل على غرار المعوقات التجارية 

بشكٍل خطيٍر على قدرة هذه االقتصادات لتصبح مستقلة ومستدامًة ذاتيًا. 
على المستوى التشغيلي والتكتيكي، لالتحاد األوروبي، مدعومًا من قبل 
المجتمع الدولي األوسع، دوران أساسيان يتوجب عليه تأديتهما. داخليًا، 

يجب أن يرّكز على تحسين التنسيق والتماسك بين المبادرات القائمة أصاًل 
)بما فيها تلك التي يتم تنفيذها على الصعيد الوطني(، والعمليات ومنصات 
التعاون، من أجل ضمان تبادل أكثر فعاليًة للمعلومات، وتجّنب االزدواجية 

في الجهود والحّد من توّسع النطاق الخارج عن السيطرة. خارجيًا، ومع 
التركيز بالتحديد على منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، يتوجب على 
االتحاد األوروبي االستفادة من موقعه الجغرافي والسياسي واالقتصادي 

لتيسير تأسيس أدوات إقليمية ومنصات للتعاون واستخدام األدوات 
والمنصات القائمة. 
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تستدعي الطبيعة الكامنة العابرة لحدود الدول للنشاطات اإلجرامية 
الرئيسية في منطقة البحر األبيض المتوسط جهدًا عابرًا لحدود الدول غير 

مسبوق للتعاون. وبالنظر إلى مدى عمق تجّذر بعض السلوكيات اإلجرامية 
في عدٍد من المجتمعات حول حوض البحر األبيض المتوسط، ستعتمد 

استدامة أي نتيجة يتم الحصول عليها على المستوى التشغيلي والتكتيكي 
على نجاح تدابير أكثر استرتيجيًة يتم اتخاذها على المستوى السياسي دعمًا 

للتطوير االقتصادي واالجتماعي. 

المالحظات
فرونتكس )Frontex( هي الوكالة األوروبية إلدارة التعاون في مجال العمليات على   1

 .)          ،]Frontex[ الحدود الخارجية للدول األعضاء في االتحاد األوروبي )فرونتكس

تفيد تقارير فرونتكس )Frontex(             إلى أّن 94 في المئة من المهاجرين الذين   2

وصلوا إلى أوروبا في الفصل األول من العام 2016 عبر طريق وسط البحر األبيض 
المتوسط، عبروا ليبيا قبل الشروع في عبور بحري. 

2016c

)2016c(
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مع العلم أّن عمله األخير تناول مكافحة اإلرهاب، واألمن البحري، وأمن الحدود، وتحليل المخاطر، 
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عمليات المنع البحري، بما فيها مكافحة القرصنة في القرن اإلفريقي ومراقبة الهجرة واإلنقاذ في 
جنوب البحر األبيض المتوسط. أجرى أيضاً عماًل بحثياً وتحليلياً حول االتجار غير المشروع باألسلحة 
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 University of Roma( دكتوراه في النظريات االقتصادية والمؤسسات من جامعة روما تور فيرغاتا

Tor Vergata( في إيطاليا. 
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