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قراصنة الموارد:
كيف تؤثر الجريمة المنظمة على االستقرار في الدول األفريقية؟

شــهر  فــي  النيجيريــة،  الســلطات  إعــان  ُيَعــد 
ســبتمبر الجــاري، عــن خســارة 470 ألــف برميــل مــن 
النفــط الخــام يوميًا نتيجة عمليات الســرقة، تعبيرًا 
التــي  المنظمــة  الجريمــة  معضلــة  تفاقــم  عــن 
تزايــدت خــال الســنوات الماضيــة نتيجــة تراجــع 
ســلطة الدولــة فــي العديــد مــن المناطــق، وبــزوغ 
المجموعــات المســلحة والتنظيمــات اإلرهابيــة. 
الجريمــة  تصاعــد مظاهــر  يفضــي  عــام،  وبوجــه 
الحكومــات  مشــكات  تزايــد  إلــى  المنظمــة 
األفريقيــة، وتراجــع المشــروعات التنموية، وتأليب 

الــرأي العــام ضــد األطــراف الدوليــة.

أعلنــت شــركة البتــرول الوطنيــة النيجيرية في 11 ســبتمبر 2022 
ــة  ــاً نتيج ــام يومي ــط الخ ــن النف ــل م ــف برمي ــر 470 أل ــا تخس أنه
عمليــات الســرقة التــي تتــورط فيهــا بعــض العصابــات المســلحة، 
ويشــاركها عــدد مــن الســكان المحلييــن فــي بعــض األحيــان؛ األمــر 
ــهرياً،  ــون دوالر ش ــو 700 ملي ــة نح ــة الدول ــف خزين ــذي يكل ال
ــة  ــة الدول ــة لخزين ــرادات النفطي ــى اإلي ــلباً عل ــر س ــا يؤث ــو م وه
ــاج النفــط الخــام، بمــا يهــدد  ــة، ويســهم فــي انخفــاض إنت النيجيري
بتوقــف إمــدادات النفــط، ومــا يرتبــط بذلــك مــن تعطــل المصافــي 

النفطيــة، وزيــادة عــدم االســتقرار فــي ســوق النفــط والغــاز.

وُيلقــي هــذا األمــر الضــوء علــى مســألة تصاعــد معــدالت 
الجريمــة المنظمــة، بمــا فــي ذلــك ســرقة الثــروات والمــوارد 
ــا،  ــق أفريقي ــم مناط ــن معظ ــارج م ــى الخ ــا إل ــة وتهريبه األفريقي
وارتداداتهــا الســلبية، فــي الوقــت الــذي تعانــي فيه قطاعات واســعة 
مــن الشــعوب األفريقيــة مــن ارتفــاع معــدالت الفقــر فــي بلدانهــم؛ 
فعلــى ســبيل المثــال، تشــير التقديــرات إلــى خســارة أفريقيــا نحــو 
300 مليــار دوالر بســبب ســرقة النفــط، والصيــد غيــر القانونــي 
فــي القــارة خــال الســنوات الماضيــة، بواقــع 200 مليــار دوالر 
بســبب الصيــد غيــر القانونــي، و100 مليــار دوالر بســبب ســرقة 

النفــط. 

مؤشرات دالة 

ــة  ــدول األفريقي ــاك عــدد مــن المؤشــرات الكاشــفة لتعــرض ال هن
لعمليــات قرصنــة وســرقة ممنهجــة للمــوارد خــال الســنوات 
األخيــرة عبــر تــورط شــبكات محليــة وإقليميــة ودوليــة، وتتمثــل 

ــي: أبرزهــا فيمــا يل
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ض  1- ضخامــة التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة: تتعــرَّ
قــارة أفريقيــا لخســارة ســنوية قدرهــا 88.6 مليــار دوالر 
تقريبــاً بســبب تنامــي عمليــة التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة 
ــة  ــدول األفريقي ــي معظــم ال ــة ف المرتبطــة باألنشــطة اإلجرامي
جنــوب الصحــراء، وهــو مــا يعــادل نحــو 3.7% مــن الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي للقــارة وفقــاً لتقريــر التنميــة االقتصاديــة فــي 
ــاوي  ــي تس ــاد، وه ــن أونكت ــادر ع ــام 2020 الص ــا لع أفريقي
للمســاعدات  اإلجماليــة  الســنوية  التدفقــات  مجمــوع  تقريبــاً 
ــتثمار  ــار دوالر، واالس ــا 48 ملي ــغ قيمته ــي تبل ــة الت الخارجي
األجنبــي المباشــر الســنوي البالــغ 54 مليــار دوالر، الــذي 
تلقتــه الــدول األفريقيــة بيــن عامــي 2013 و2015، كمــا 
ــي رأس  ــن إجمال ــار دوالر م ــا نحــو 836 ملي خســرت أفريقي
ــن  ــرة بي ــال الفت ــروعة خ ــر مش ــة غي ــرب بطريق ــال المه الم

2000 و2015.  عامــي 

بعــض  بحســب  المخــدرات:  تهريــب  شــبكات  اتســاع   -2
التقاريــر، تضــم هــذه الشــبكات رجــال أعمــال أفارقــة تربطهــم 
ــة مــع المهربيــن، كمــا يتــورط بعــض النخــب  مصالــح متداخل
السياســية فــي هــذه الشــبكات لضمــان اســتمرار العمليــات غيــر 
بالمخــدرات علــى  المشــروعة. وتنتشــر عمليــات االتجــار 
الســواحل الشــرقية للقــارة األفريقيــة؛ فقــد ُوصفــت غينيــا بيســاو 
فــي غــرب أفريقيــا، بأنهــا دولــة مخــدرات؛ بســبب تــورط 
بعــض مســؤولي الدولــة فــي االتجــار بالكوكاييــن. وقــد ســاعد 
انعــدام األمــن البحــري فــي غــرب ووســط أفريقيــا علــى تفاقــم 
ــروعة للمخــدرات واألســلحة  ــر المش االتجــار والتدفقــات غي

ــار بالبشــر. واالتج

3- عمليــات الصيــد غيــر المشــروعة: حيــث تنتشــر عمليــات 
ــد رصــدت  ــة؛ فق ــاه األفريقي ــي المي ــر المشــروعة ف ــد غي الصي
ــة فــي  ــد للســفن اإليراني بعــض التقاريــر الدوليــة عمليــات صي
الميــاه اإلقليميــة الصوماليــة بأســلوب غيــر شــرعي خــال 
المحليــة  الشــبكات  بعــض  وتتــورط  األخيــرة.  الســنوات 
ــا  ــي ألفريقي ــى طــول الســاحل الشــرقي والجنوب الموجــودة عل
فــي عاقــة ســرية ببعــض الشــركات الصينيــة لتهريــب بعــض 
الكائنــات البحريــة مثــل خيــار البحــر – وهــو أحــد أنــواع 
الحيوانــات البحريــة – الــذي يرتفــع الطلــب عليــه فــي بكيــن؛ 
الســتخدامه فــي إنتــاج األدويــة لعــاج آالم المفاصــل والعجــز؛ 
ــاحل  ــن س ــج م ــج كون ــى هون ــر إل ــار البح ــب خي ــم تهري إذ يت
شــرق أفريقيــا عبــر أحــد موانئــه، مثــل مينــاء مومباســا الكينــي.

4- تــورط تنظيمــات إرهابيــة فــي التجــارة غيــر المشــروعة: 
أشــارت تقاريــر صــادرة عــن األمــم المتحــدة إلــى عاقــة ســرية 
ــث  ــران؛ حي ــة وإي ــن الصومالي ــباب المجاهدي ــة الش ــن حرك بي
يتعــاون الطرفــان فــي تهريــب صــادرات الفحم غير المشــروعة 
مــن المناطــق التــي تســيطر عليهــا حركــة الشــباب فــي وســط 
وجنــوب الصومــال إلــى الموانــئ اإليرانيــة، ليعــاد تصديرهــا 
كمنتجــات إيرانيــة، باإلضافــة إلــى بعــض االدعــاءات بتســهيل 
الحركــة لحصــول طهــران فــي عــام 2017 علــى اليورانيــوم 
ــطتها  ــة أنش ــة لخدم ــا الحرك ــيطر عليه ــي تس ــم الت ــن المناج م
النوويــة، وإن كان البعــض يســتبعد ذلــك فــي ضــوء المراقبــة 
الدوليــة التــي يفرضهــا المجتمــع الدولــي علــى التحــركات 

ــق بمشــروعها النــووي. ــة فيمــا يتعل اإليراني
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مصــادر  عــدة  مــن  الصوماليــة  الشــباب  حركــة  وتســتفيد 
للدخــل علــى مــدار ســنوات عــدة، مثــل القرصنــة واالختطــاف 
وابتــزاز الشــركات المحليــة والمزارعيــن وجماعــات اإلغاثــة؛ 
المفروضــة  الضرائــب  جمــع  فــي  الحركــة  تورطــت  فقــد 
ــر المشــروع،  ــم التجــاري غي ــى الفح ــش عل ــاط التفتي ــى نق عل
ــدوالرات ســنوياً بالرغــم مــن  ــن ال ــدر عليهــا مايي وهــو مــا ي
ــذ  ــة من ــم الصومالي ــادرات الفح ــى ص ــروض عل ــر المف الحظ
ــة  ــورط الحرك ــا تت ــم المتحــدة، كم ــل األم ــن قب عــام 2012 م
ــير  ــة. وتش ــدود الكيني ــر الح ــكر عب ــب الس ــات تهري ــي عملي ف
ــال  ــت خ ــد أنفق ــة ق ــى أن الحرك ــدة إل ــم المتح ــرات األم تقدي
ــا  ــى مقاتليه ــون دوالر عل ــد عــن 21 ملي ــا يزي عــام 2019 م

واألســلحة واالســتخبارات.

كمــا أشــارت تقاريــر لألمــم المتحــدة إلــى أن العناصــر 
اإلرهابيــة فــي مالــي يفرضــون ضرائــب علــى تجــارة الذهــب 
فــي منطقــة كيــدال شــمال البــاد؛ حيــث انخــرط تنظيمــان 
إرهابيــان فــي قتــال شــرس للســيطرة علــى مواقــع تعديــن 

الذهــب فــي منطقــة جورمــا عــام 2021.

ــبكات  ــض ش ــط بع ــي: تنش ــي األفريق ــن البيئ ــد األم 5 – تهدي
ــط  ــرق ووس ــق ش ــت بمناط ــر اإلنترن ــة عب ــب األفريقي التهري

وغــرب أفريقيــا فــي عمليــة الصيــد الجائــر للحيوانــات والطيور 
البريــة النــادرة، مثــل الببغــاء األفريقــي الــذي يتضــاءل بمعــدل 
ــر وبيعــه للخــارج  ــد الجائ ــة الصي 21% ســنوّيًا، بســبب عملي
ــار غيــر شــرعيين؛ مــا يهــدد بتدميــر البيئــة الطبيعيــة  عبــر تجَّ

فــي أفريقيــا. 

وتشــير تقاريــر إلــى وجــود شــبكة ممتــدة عبــر دول الكونغو 
بنظيرتهــا  عاقــات  لديهــا  وأوغنــدا،  وكينيــا  الديمقراطيــة 
الموجــودة فــي منطقــة الشــرق األوســط؛ فعلــى ســبيل المثــال، 
ــا  ــواع عــدة مــن الطيــور خطــر االنقــراض فــي غان تواجــه أن
بســبب االتجــار غيــر المشــروع، كمــا انخفضــت أعدادهــا 
بنســبة 50%فــي بعــض الــدول األفريقيــة، مثــل الكونغــو 

الديمقراطيــة.

غيــر  الدوليــة  البيئيــة  التحقيقــات  وكالــة  أشــارت  كمــا 
القانونيــة  غيــر  الصيــن  واردات  أن  إلــى   EIA الحكوميــة 
ــر  ــى تدمي ــد أدت إل ــوردي Rose Wood ق ــب ال ــن الخش م
دي هــذا النــوع  الغابــات فــي مالــي التــي ُتَعــد واحــدة مــن ُمــورِّ
مــن األخشــاب المعــروف باســم “كوســو Kosso” لصنــع 
األثــاث، الــذي يتزايــد الطلــب عليــه مــن األغنيــاء فــي بكيــن. 
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ط فــي عمليــات  وهنــاك شــبكات محليــة فــي غــرب أفريقيــا تتــورَّ
تهريــب خشــب كوســو إلــى الخــارج؛ حيــث اســتوردت الصيــن 
منــذ ينايــر 2017 نحــو 543 ألــف شــجرة كوســو بقيمــة 220 
مليــون دوالر مــن مالــي، بالرغــم مــن الحظــر المفــروض 
علــى التجــارة الدوليــة فــي هــذا النــوع مــن األخشــاب فــي مالــي 
منــذ مايــو 2020. وتشــير تقديــرات إلــى أن عائــدات تهريــب 
خشــب كوســو فــي جميــع أنحــاء العالــم، تتجــاوز مليــار دوالر؛ 
ــن الســنوية  ــات الصي ــن متطلب ــا نحــو 75% م ــي أفريقي إذ تلب
مــن األخشــاب، وفًقــا للمعهــد الدولــي للبيئــة والتنميــة. وتخســر 
ــار دوالر بســبب أنشــطة قطــع  ــارة مــا يقــرب مــن 17 ملي الق
األشــجار غيــر القانونيــة، وعمليــات التهريــب إلــى خــارج 

أفريقيــا.

ــا:  ــي أفريقي ــروعة ف ــر المش ــب غي ــارة الذه ــي تج 6 – تنام
تنشــط العديــد مــن الشــبكات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة فــي 
ــي  ــة الت ــدول األفريقي ــن ال ــب م ــدن الذه ــب مع ــات تهري عملي
تمتلــك كميــات كبيــرة منــه، بمــا فــي ذلــك دول غــرب أفريقيــا، 
إلــى الخــارج، فيمــا اســتولت بعــض التنظيمــات المســلحة علــى 
بعــض مواقــع تعديــن الذهــب فــي عــدد مــن بلــدان وســط منطقــة 
الســاحل، مثــل مالــي وبوركينــا فاســو والنيجــر، منــذ عــام 

2016، فــي عــدد مــن المناطــق التــي تشــهد غيــاب الســلطات 
الحكوميــة، خاصــًة أن مناجــم الذهــب توفر للجماعات المســلحة 
مصــدراً جديــداً للتمويــل، الــذي يعــزز عمليــة التجنيــد لهــا علــى 

نطــاق جغرافــي أوســع.

ففــي بوركينــا فاســو، علــى ســبيل المثــال، ينتــج عمــال 
ــا مــن الذهــب ســنوياً بقيمــة  المناجــم الصغــار نحــو 15–20 طّنً
تتــراوح بيــن 720 مليــون دوالر و960 مليــون دوالر، وفًقــا 
ــام 2018  ــي ع ــاد ف ــجلت الب ــد س ــة. وق ــرات الحكومي للتقدي
ــن  ــرام م ــت 300 كيلوج ــب بلغ ــن الذه ــمية م ــادرات رس ص
المناجــم الصغيــرة، وهــو مــا يعكــس حجــم التهريــب فــي الباد؛ 
حيــث تشــير التقديــرات إلــى أن 2% فقــط مــن إنتــاج بوركينــا 
ر عبــر القنــوات الرســمية. ويتــم  فاســو مــن الذهــب ُيصــدَّ
ــا وبنيــن  ــك غان ــى دول الجــوار بمــا فــي ذل تهريــب الذهــب إل

ــب.   ــاً للتهري ــي تعــد مركــزاً إقليمي والنيجــر وتوجــو الت

وقــد تنامــت هجمــات التنظيمــات اإلرهابيــة ببوركينــا فاســو 
فــي عــام 2018 بالقــرب مــن بعــض مناجــم الذهــب، خاصــًة 
بعــد تحديــد نحــو 2200 منجــم ذهــب غيــر رســمي ُمحتَمــل من 

قبــل الحكومــة فــي عــام 2018. 
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وبلغــت كميــة الذهــب فــي هــذه المناطــق نحــو 727 كيلوجراًمــا 
ــا ســيطرت  ــون دوالر، فيم ــة 34 ملي ــن الذهــب ســنوّيًا بقيم م
ــي  ــي المناطــق الت ــم ف ــض المناج ــى بع ــات عل ــض التنظيم بع
ــال المناجــم علــى  عوا ُعمَّ تغيــب عنهــا الســلطات األمنيــة، وشــجَّ
ــروض  ــي المف ــر الحكوم ــاك واضــح للحظ ــي انته ــب، ف التنقي

هنــاك.

ــاس:  ــى الم ــتياء عل ــي االس ــب ف ــبكات التهري ــاط ش 7– نش
ــو  ــوي والكونغ ــل زيمباب ــة، مث ــدول األفريقي ــض ال ــك بع تمتل
ــرة مــن المــاس،  ــات كبي ــا الوســطى، كمي ــة وأفريقي الديمقراطي
وهــو مــا أســهم فــي تصاعــد معــدالت الجريمــة وانــدالع 
الصــراع فــي هــذه المناطــق. وتشــير تقديــرات إلــى أن روانــدا 
ــق المــاس غيــر المشــروع فــي  وأوغنــدا تمثــان وجهَتْيــن لتدفُّ
ب مــن الكونغــو الديمقراطيــة. وتشــير  المنطقــة، خاصــًة الُمهــرَّ
ــا – 150 ألــف  التقديــرات فــي عــام 2020 إلــى أن 120 ألًف
ــا  ــم تصديره ــون دوالر يت ــة 20 ملي ــاس بقيم ــن الم ــراط م قي

ــة ســنوياً.  ــر قانوني بطــرق غي

عمليــات  تنفصــل  ال  الحاكمــة:  النخــب  بعــض  فســاد   –8
الجريمــة المنظمــة فــي أفريقيــا عــن اتهامــات الفســاد التــي 
ــات  تاحــق بعــض النخــب السياســية؛ إذ تلجــأ بعــض الحكوم
األجنبيــة والشــركات الدوليــة إلــى دفــع الرشــاوى للمســؤولين 
الحكومييــن مــن أجــل الحصــول علــى امتيــازات فــي صفقــات 
تجاريــة وعقــود النفــط والتعديــن والمشــروعات الكبــرى وكذلك 

ــوارد.  ــب بعــض الم تهري

ــي  ــال، ف ــى ســبيل المث ــدورا”، عل ــق “بان ــد أشــارت وثائ فق
الســابق  الكينــي  الرئيــس  تــورط عائلــة  إلــى  عــام 2021 
أوهــورو كينياتــا، فــي إخفــاء نحــو 30 مليــون دوالر مــن 

ــي  ــي ف ــرب الضريب ــى الته ــة إل ــخصية، باإلضاف ــم الش ثروته
ــذاك. ــة آن ــة الكيني ــه الحكوم ــا نفت ــو م ــاد، وه الب

ــة االتهامــات  ــي عــام 2019، وجهــت اإلدارة األمريكي وف
إلــى ثاثــة مســؤولين حكومييــن ســابقين مــن موزمبيــق، 
وخمســة رجــال أعمــال، بشــأن مخطــط احتيــال وغســيل أمــوال 
ــن 200  ــر م ــع أكث ــى دف ــة إل ــاَري دوالر، باإلضاف ــة ملي بقيم

ــق.  ــؤولي موزمبي ــاوى لمس ــون دوالر رش ملي

وفــي أنجــوال، كشــفت بيانــات صنــدوق النقــد الدولــي لعــام 
2011، أن هنــاك 32 مليــار دوالر قــد اختفــت مــن الحســابات 
الرســمية بيــن عامــي 2007 و2010 بمــا يعــادل 25% مــن 
دخــل الدولــة وقتــذاك. وفــي الكونغــو الديمقراطيــة، واجــه 
ــى  ــتياء عل ــات باالس ــا اتهام ــف كابي ــابق جوزي ــس الس الرئي
5 مليــارات دوالر مــن أربــاح قطــاع التعديــن الحكومــي وفًقــا 
لتحقيقــات األمــم المتحــدة، فضــًا عــن تورطــه فــي عــدد مــن 
الصفقــات الســرية مــع بعــض رجــال األعمــال فــي قطــاع إنتــاج 

المــاس. 

تأثيرات متباينة

ــة  ــروات األفريقي ــات النهــب والســرقة للث يحمــل تنامــي عملي
ــن؛  ــن وإقليميي ــطاء محليي ــر وس ــارج عب ــى الخ ــا إل وتهريبه
عــدداً مــن التداعيــات المحتملــة، يمكــن إبرازهــا فيمــا يأتــي:

الحكومــات  ضــد  الشــعبي  الســخط  مشــاعر  تنامــي   –1
ــة  ــورط بعــض النخــب الحاكم ــي ضــوء ت ــك ف ــة: وذل األفريقي
فــي عمليــات الفســاد والتهريــب للثــروات األفريقيــة، وعاقاتهــا 
بشــبكات التهريــب المحليــة والدوليــة، فضــًا عــن تراجــع دور 
الدولــة وضعــف اســتجابتها لمواجهــة تلــك الجرائــم، والتغاضــي 

ــن والفاســدين. ــة المهربي ــي ماحق ــون ف ــل القان عــن تفعي
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شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.

إنترريجونال للتحليات االستراتيجية

اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي, المنطقة اإلعامية، 2454، المبنى 6

ص.ب. أبوظبي، 769640

+97126666937 
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ــعبي  ــب الش ــة الغض ــى حال ــا تتنام ــل، ربم ــياق متص ــي س  وف
ُتجــاه الحكومــات التــي تبــدو غيــر قــادرة علــى تأميــن األفــراد 
العامليــن فــي بعــض المشــروعات. ولعــل النمــوذج علــى ذلــك، 
التظاهــرات التــي نفذهــا عمــال النفــط والغــاز فــي نيجيريــا، يــوم 
ــرقة  ــات س ــد عملي ــى تزاي ــراض عل ــبتمبر 2022؛ لاعت 8 س
النفــط، ومطالبــة الحكومــة باتخــاذ إجــراءات ضد هــذه العمليات، 
كمــا هــددت نقابــة عمــال النفــط بتنفيــذ إضــراب عــن العمــل إذا 
لــم تتخــذ الحكومــة اإلجــراءات الازمــة لتأميــن ســامة العاملين. 

اســتنزاف  إن  إذ  األفريقيــة:  التنميــة  عمليــة  تعطيــل   –2
المــوارد والثــروات األفريقيــة، مــن شــأنه تقويــض تنميــة الــدول 
ب  األفريقيــة، فــي ظــل خســارة مليــارات الــدوالرات التــي ُتهــرَّ
ــة  ــام األفريقي ــواد الخ ــن الم ــتفادة م ــدم االس ــى الخــارج، وع إل
ــدول  ــر مــن ال ــة؛ فالكثي ــة الغربي ــدول الصناعي م ال ــدُّ ــح تق لصال
األفريقيــة ال تســتفيد مــن مواردهــا بالقــدر الكافــي؛ فعلــى ســبيل 
ــى  ــوي عل ــي زيمباب ــة ف ــات اإلجرامي ــال، تســيطر العصاب المث
ــة  ــة الدول ــرم خزين ــي تح ــمية، الت ــر الرس ــب غي ــارة الذه تج
مــن عائــدات كبيــرة؛ حيــث تبلــغ قيمــة المبيعــات الرســمية مــن 
ــى أن  ــرات إل ــير التقدي ــار دوالر. وتش ــو 1.4 ملي ــب نح الذه
عائــدات تهريــب الذهــب تصــل إلــى ضعــف عائــدات القنــوات 
ــا مــن  الرســمية. وتشــير التقديــرات إلــى أن هنــاك 34 طّنً
بــت عبــر الحــدود إلــى جنــوب أفريقيــا فــي عــام  الذهــب قــد ُهرِّ
ــن عصابــات التهريــب مــن بيعهــا لمصافــي  2020 لكــي تتمكَّ

ــر. التكري

3– تأليــب الــرأي العــام األفريقــي ضــد الوجــود األجنبــي: 
ــن المجتمعــات  ــرة م ــرة قطاعــات كبي ــوء نظ ــك فــي ض وذل

األفريقيــة إلــى الوجــود األجنبــي فــي دولهــا باعتبــاره اســتعماراً 
جديــداً يســتهدف اســتنزاف القــدرات والثــروات األفريقيــة، وهو 
ــض  ــل الرف ــي، مث ــود أجنب ــض ألي وج ــة الرف ــزز حال ــا يع م
ــا  ــاك، وم ــة الســاحل للوجــود الفرنســي هن ــي منطق الشــعبي ف
تتبنــاه بعــض التنظيمــات اإلرهابيــة فــي خطابهــا ضــد القــوى 
ــن  ــد م ــى كســب المزي ــاعيها إل ــي ضــوء مس ــة أيضــاً ف الدولي

ــة. ــات المحلي ــي المجتمع الشــرعية ف

4– انــدالع المزيــد مــن الصراعــات األفريقيــة: وذلــك نتيجــة 
محدوديــة المــوارد األفريقيــة التــي تواجــه عمليــات نهــب كبيــرة 
ــاع  ــة، وهــو مــا أســهم فــي ارتف ــى مــدار الســنوات الماضي عل
معــدالت الفقــر وغيــاب المســاواة وعدالــة التوزيــع فــي البلــدان 
األفريقيــة؛ األمــر الــذي قــد يترتــب عليــه تزايــد النزاعــات على 
ــن زعزعــة  ــه م ــط ب ــا يرتب ــاه واألراضــي، وم ــوارد والمي الم

االســتقرار فــي العديــد مــن المناطــق األفريقيــة.

إلــى اتخــاذ  وإجمــااًل، تظــل قــارة أفريقيــا بحاجــة ماســة 
إجــراءات جــادة بشــأن مكافحــة الفســاد المتفشــي فــي معظــم 
ــًة  ــف عقب ــة تق ــن صارم ــل قواني ــر وتفعي ــر تمري ــا، عب دوله
أمــام تــورط بعــض المســؤولين األفارقــة فــي عمليــات ســرقة 
وتهريــب مقــدرات دولهــم إلــى الخــارج؛ وذلــك بالتعــاون مــع 
شــبكات محليــة وإقليميــة ودوليــة. ويرتهــن ذلــك كلــه بتوافــر 
ــة مــن  ــادة والحكومــات األفريقي ــة للق اإلرادة السياســية القوي
أجــل إنهــاء تلــك العمليــات التــي أســهمت فــي تراجــع االقتصــاد 
ــر المشــروعة،  ــة غي ــك التدفقــات المالي األفريقــي بمــا فــي ذل
ــة  ــة كاف ــة، ومواجه ــدان األفريقي ــروات البل ــي ث ــط ف والتفري

ــا. ــي أفريقي ــة ف م ــة الُمنظَّ ــواع الجريم أن


