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خسائر مركبة:
التداعيات السلبية لتهريب النفط يف غرب أفريقيا

وتســعى الســطور التاليــة إللقــاء الضــوء علــى حجم هــذه الظاهرة، 
وممــرات التهريــب الرئيســية، إضافــة إلــى البيئــة الحاضنــة التــي 
ســاعدت تلــك الجماعــات علــى تنفيــذ أنشــطتها اإلجراميــة بســهولة 
نســبية، واألطــراف المتورطــة فــي تلــك التجــارة، وأخيراً اإلشــارة 
إلــى تداعياتهــا الســلبية علــى األوضــاع االقتصاديــة واألمنيــة فــي 

ــرب أفريقيا.  غ

اأوًل: موارد مهدرة  
تشــهد منطقــة غــرب أفريقيــا طفــرة نفطيــة فــي اآلونــة األخيــرة، 
ــدة، خاصــًة  ــة الجدي ــث االكتشــافات النفطي ــي ثل فهــي تضــم حوال
ــا وســيراليون،  ــا وليبيري ــة ســواحل غان ــط قبال ــد اكتشــاف النف بع
ــرب  ــاحل غ ــة أن س ــي األمريكي ــح الجيولوج ــة المس ــد هيئ وتأكي
ــار برميــل مــن النفــط)2(. ــي 3.2 ملي ــا يحتــوي علــى حوال أفريقي

وتعــد أكبــر دولــة منتجــة للنفــط فــي غــرب أفريقيــا هــي 
ــغ  ــم، وقــد بل ــا، إذ إنهــا ثامــن أكبــر منتــج للنفــط فــي العال نيجيري
ــاً فــي عــام 2011)3(،  ــل يومي ــون برمي ــي 2.5 ملي إنتاجهــا حوال
وتنتــج حوالــي 4% مــن اإلنتــاج العالمــي للنفــط الخــام، كمــا أنهــا 

ــدة)4(. ــات المتح ــط للوالي ــس مصــدر للنف خام

ــن  ــة المتضــررة م ــدول األفريقي ــر ال ــا هــي أكب ــد نيجيري وتع

ــا  ــة دلت ــر المشــروع، خاصــة أن منطق ــط غي ــرة تجــارة النف ظاه
ــدار  ــى م ــدة عل ــات متصاع ــهد صراع ــا تش ــي نيجيري ــر ف النيج
ــعى  ــي تس ــلحة الت ــيات المس ــل الميليش ــن قب ــرة م ــنوات األخي الس

ــة. ــة الهائل ــا النفطي ــبب موارده ــة بس ــى المنطق ــيطرة عل للس

غيــر  التجــارة  لحجــم  عليهــا  متفــق  تقديــرات  توجــد  وال 
المشــروعة فــي النفــط، إذ تقــدر القــوات البحريــة النيجيريــة بــأن 
ــر  ــورة غي ــه بص ــار في ــه، واإلتج ــم تهريب ــذي يت ــط ال ــم النف حج
مشــروعة، يبلــغ حوالــي مائــة ألــف برميــل يوميــاً)5(، أي مــا يقــدر 
بحوالــي 36 مليــون برميــل ســنوياً، بينمــا تشــير بعــض التقديــرات 
ــون  ــي 55 ملي ــغ حوال ــارة يبل ــذه التج ــم ه ــى أن حج ــرى إل األخ
ــي  ــل أن حوال ــش ش ــال دت ــركة روي ــدر ش ــنوياً)6(، وتق ــل س برمي
ــن أن  ــي حي ــاً، ف ــه محلي ــم تداول ــروق يت ــط المس ــن النف 20% م

ــى الخــارج)7(. ــه إل ــم تهريب ــه يت 80% من

ثانيًا: ممرات التهريب 
يتــم تهريــب النفــط مــن نيجيريــا مــن خــالل قيــام العصابــات بَثقــب 
خطــوط األنابيــب، وتعبئــة النفــط المتســرب منهــا)8(، ويتــم تهريــب 
ــر   ــط عب ــب النف ــم تهري ــر، يت ــراً وبحــراً، فمــن خــالل الب ــط ب النف
الــدول المجــاورة، نظــراً لصعوبــة ضبــط الحــدود المشــتركة مــع 
تلــك الــدول، خاصــة بنيــن وتشــاد والكاميــرون والنيجــر، أمــا عــن 

ـــر مكتـــب األمم املتحـــدة املعنـــي باخملـــدرات واجلرميـــة، أن منطقـــة غـــرب أفريقيـــا متتلـــك  ـــا "، مدي يـــرى " أنطونيـــو ماري
املنـــاخ املناســـب الـــذي حتتاجـــه عصابـــات التجـــارة غـــري املشـــروعة، مـــن حيـــث وفـــرة املـــوارد، واملوقـــع االســـرتاتيجي، 
فضـــاًل عـــن احلكومـــات الضعيفـــة، واألجهـــزة األمنيـــة الفاســـدة، التـــي ال يجـــد منتســـبوها وســـيلة للكســـب الســـريع إال 
مـــن خـــالل التعـــاون مـــع تلـــك العصابـــات)1(، ويف هـــذا اإلطـــار، مل يكـــن مـــن املســـتغرب أن تزدهـــر جتـــارة النفـــط غـــري 

ـــا. ـــر بنيجريي ـــا النيج ـــة دلت ـــة يف منطق ـــروعة، خاص املش
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ــى  ــة للوصــول إل ــار الداخلي ــتخدام األنه ــم اس ــر، فيت ــق البح طري
خليــج غينيــا ومنــه يتــم تهريــب النفــط إلــى غانــا.

ــط،  ــب النف ــي تهري ــا ف ــا بتورطه ــى غان ــات إل ــه اتهام وتوج
حيــث يلجــأ المهربــون إلــى تهريــب النفــط الخــام إلــى مدينــة 
ســالتبوند الغانيــة، ويحصلــون علــى شــهادة تفيــد بأنــه غانــي 
المنشــأ، ويتــم خلطــه بالنفــط الغانــي، وتصديــره للخــارج)9(، 
خاصــة دول الجــوار توجــو وســاحل العــاج وبوركينــا فاســو.

وال تمتــد ظاهــرة تهريــب النفــط إلــى الــدول األخــرى المنتجــة 
ــا وســاحل  ــا، خاصــة النيجــر وموريتاني ــي غــرب أفريقي ــط ف للنف
ــات التــي تنتجهــا هــذه  ــة الكمي ــى محدودي ــك نظــراً إل العــاج، وذل
ــدول  ــك ال ــل تل ــك، تمث ــع ذل ــن م ــام، ولك ــط الخ ــن النف ــدول م ال
ممــرات آمنــة لتهريــب النفــط القــادم مــن نيجيريــا إلــى دول العالــم 
ــة األطــراف  ــن الصحــراء مترامي ــك باالســتفادة م ــة، وذل المختلف
التــي يصعــب الســيطرة عليهــا مــن قبــل حكومــات تلــك الــدول)10(.

ــا  ــرب أفريقي ــي غ ــة ف ــة المنظم ــات الجريم ــاون جماع وتتع
مــع نظيرتهــا الدوليــة، إذ ال تقتصــر عمليــة بيــع النفــط المســروق 
علــى نيجيريــا والــدول المجــاورة لهــا فــي غــرب أفريقيــا، ولكــن 

يتــم بيــع النفــط المهــرب إلــى دول عديــدة مــن 
بينهــا أوكرانيــا وصربيــا وبلغاريا وســنغافورة 
وإســرائيل  الشــمالية  وكوريــا  والصيــن 

ــا. ــوب أفريقي وجن

ثالثًا: البيئة احلا�سنة
قبــل الحديــث عــن األطــراف المتورطــة فــي 
ــى الســياق  ــط، يجــب اإلشــارة إل ــب النف تهري
والبيئــة المحيطــة بعمليــات التهريــب، إذ إن 
إقليــم غــرب أفريقيــا يعانــي مجموعــة مــن 
ــه بيئــة حاضنــة ألنشــطة  العوامــل التــي تجعل
التهريــب المختلفــة، وتتمثــل هــذه العوامــل 

ــي: ــا يل فيم

1- شــيوع الفقــر واإلهمــال الحكومــي: يعــد إقليــم غــرب أفريقيــا 
واحــداً مــن أفقــر المناطــق علــى وجــه األرض، كمــا أنــه يعانــي 
ضعــف أنظمــة الحكــم فــي العديــد مــن دولــه، وعــدم قدرتهــا علــى 
ــدى  ــاد ل ــيوع اعتق ــن ش ــالً ع ــا، فض ــات لمواطنيه ــر الخدم توفي
ــأن  ــد مــن الســكان المحلييــن فــي المناطــق المنتجــة للنفــط ب العدي
صناعــة النفــط ال تعــود عليهــم بــأي نفــع، وهــو مــا وّفــر لشــبكات 
التهريــب بيئــة مواتيــة للعمــل، ومكّنهــا مــن تجنيــد أعــداد كبيــرة 

مــن الشــباب للعمــل فــي هــذه التجــارة غيــر المشــروعة)11(.

ــن عــن العمــل لهــذه  ــد مــن الشــباب العاطلي ــد انضــم العدي وق
الشــبكات والميليشــيات العرقيــة، ممــا جعــل قتالهــم أكثــر صعوبــة، 
خاصــة مــع نجاحهــم فــي إنشــاء مــا يشــبه الحاضنــة االجتماعيــة 
لهــم فــي المناطــق التــي ينشــطون فيهــا، فضــالً عن دخــول بعضهم 
فــي عالقــات تعاونيــة مــع التنظيمــات اإلرهابيــة مثــل تنظيــم بوكــو 
حــرام، وهــو مــا زاد مــن خطــر التجــارة غيــر المشــروعة كمهــدد 

لألمــن القومــي لــدول غــرب أفريقيــا.

ودفعــت عوامــل، مثــل الظــروف االقتصاديــة المتدهــورة 
والحــروب األهليــة وضعــف الدولــة، إلــى خلــق حالــة قبــول 
عــام مــن جانــب المجتمــع لهــذه العصابــات اإلجراميــة، وهــو مــا 
أتــاح أمامهــم الفرصــة للتنقــل بســهولة عبــر المناطــق المختلفــة، 
ومكّنهــم مــن الســيطرة علــى الطــرق التــي يتــم مــن خاللهــا نقــل 

ــوب. ــط المنه النف

ــي: يعــد تراجــع  2- ضعــف األجهــزة الشــرطية والنظــام القضائ
ــة وفســاد بعــض عناصرهــا، فضــالً عــن  ــاءة األجهــزة األمني كف
ضعــف النظــام القضائــي وعــدم فاعليتــه فــي إنــزال العقــاب علــى 
األفــراد المتورطيــن فــي هــذه الشــبكات، مــن أهــم العوامــل التــي 

ســاعدت علــى ازدهــار شــبكات التهريــب.  

3- تــورط كبــار المســؤولين فــي دعــم بعــض شــبكات التهريــب: 
يتــورط بعــض كبــار السياســيين فــي عمليــات ســرقة النفــط، 
ويســتغلون عائداتــه مــن أجــل دعــم الناخبيــن لضمــان اســتمرارهم 
فــي الحكــم، وبالتالــي فإنهــم يســرقون جانبــاً مــن العائــدات النفطيــة 

المخصصــة لألقاليــم المنتجــة للنفــط.

رابعًا: الأطراف املتورطة
تهريــب  فــي  المتورطــة  األطــراف  تتعــدد 
النفــط، وتتمثــل فــي شــبكات الجريمــة المنظمــة 
ــن  ــرد، وم ــا، وحــركات التم ــي غــرب أفريقي ف
أبرزهــا حركــة تحريــر دلتــا النيجــر، التــي 
ــة  ــى المنشــآت النفطي ــوم بالهجــوم عل ــت تق كان
ألهــداف سياســية، والمطالبــة بإعــادة توزيــع 
الثــروة النفطيــة بصــورة عادلــة، وإعطــاء دور 
ــة فــي إدارة القطــاع النفطــي. للســلطات المحلي

ويضــاف إلــى مــا ســبق تــورط بعــض 
المســؤولين الحكومييــن، وعناصــر األجهــزة 
ــي  ــه ف ــك فإن ــط، ولذل ــب النف ــة تهري ــي عملي ــدة، ف ــة الفاس األمني
الغالــب األعــم مــن الحــاالت، يختفــي الخــط الفاصل بيــن األطراف 

المتورطــة مــن العناصــر الحكوميــة والجماعــات اإلجراميــة.

وعلــى الرغــم مــن المحــاوالت التي بذلتهــا الحكومــة النيجيرية 
لتلبيــة بعــض مطالــب جماعــات التمــرد، ودفعهــا للمشــاركة فــي 
العمليــة السياســية، فــإن تلــك الجماعــات لــم تتخــل عــن نشــاطاتها 
اإلجراميــة، فقــد لجــأ هــؤالء السياســيون لتمويــل وتســليح بعــض 
ــدات  ــى جانــب مــن العائ ــك الميليشــيات لضمــان ســيطرتهم عل تل
النفطيــة غيــر المشــروعة، وتمويــل داعميهــم، لضمــان إعــادة 
ــان  ــلحة، لضم ــراء األس ــن ش ــالً ع ــرى، فض ــرة أخ ــم م انتخابه
ــل أي  ــى مناطــق نفوذهــا، وعــدم منازعتهــا مــن قب ســيطرتها عل

جماعــة أخــرى. 

خام�سًا: تداعيات مركبة 
ــط،  ــة مرتفعــة، نتيجــة لســرقة النف ــة اقتصادي ــا تكلف ــد نيجيري تتكب

التداعيات السلبية لتهريب النفط يف غرب أفريقيا

ســـادة اعتقـــاد لـــدى العديـــد مـــن 
املناطـــق  يف  احملليـــني  الســـكان 
ـــط  ـــة النف ـــأن صناع ـــط ب ـــة للنف املنتج
وهـــو  نفـــع،  بـــأي  عليهـــم  تعـــود  ال 
بيئـــة  التهريـــب  وّفـــر لشـــبكات  مـــا 
ـــد  ـــن جتني ـــا م ـــل، ومكّنه ـــة للعم مواتي
أعـــداد كبـــرية مـــن الشـــباب لهـــذه 
العرقيـــة،  الشـــبكات وامليليشـــيات 
ــة،  ــرث صعوبـ ــم أكـ ــل قتالهـ ــا جعـ ممـ
خاصـــة مـــع جناحهـــم يف إنشـــاء مـــا 
ــم. ــة لهـ ــة االجتماعيـ ــبه احلاضنـ يشـ
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ــن تضــم  ــط المســروق، ولك ــات النف ــى كمي ــي ال تقتصــر عل والت
كذلــك، الخســائر االقتصاديــة المترتبــة علــى الدمــار الــذي يصيــب 
ــاج  ــف اإلنت ــا مــن توق ــب عليه ــا يترت ــط، وم ــب النف خطــوط أنابي

وتلــوث البيئــة.

ــط  ــن النف ــا م ــاج نيجيري ــع إنت ــد تراج ــار، فق ــذا اإلط ــي ه وف
ــى  ــاً فــي عــام 2005 إل ــل يومي ــون برمي ــي 2.44 ملي مــن حوال
حوالــي مليونــي برميــل فــي عــام 2014، وهــو مــا يرجــع إلــى 
تهريــب النفــط، فضــالً عــن توقــف اإلنتــاج، نظــراً لمــا تتعــرض 
لــه أنابيــب النفــط مــن تخريــب جــراء هجمــات جماعــات الجريمــة 

المنظمــة عليهــا.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن هنــاك تكلفــة بيئيــة تتمثــل فــي تلــوث 
ــك  ــة، وذل ــة للزراع ــي القابل ــرب واألراض ــة للش ــاه الصالح المي
نتيجــة التســرب النفطــي الــذي ينتــج عــن ثقــب األنابيــب للســرقة 
ــر المشــروعة،  ــط غي ــي النف ــج عــن مصاف ــوث النات ــا أو التل منه
وقــد قــدرت األمــم المتحــدة أن التلــوث البيئــي الــذي أصــاب القرى 
المتضــررة يحتــاج إلــى مــا بيــن 25 و30 ســنة إلصالحهــا)12(.

ومــن جهــة ثالثــة، فــإن تجــارة النفــط غيــر المشــروعة تــؤدي 
ــب،  ــن الضرائ ــة م ــرادات الحكومي ــي اإلي ــرة ف ــائر كبي ــى خس إل
خاصــة أن النفــط يســهم بحوالــي 80% مــن ميزانيــة نيجيريــا)13(، 
ــة  ــإن الحكوم ــب، ف ــع للضرائ ــرب ال يخض ــط الُمه ــا أن النف وبم
تفقــد جانبــاً مهمــاً مــن المــوارد الالزمــة التــي كان يمكــن توجيههــا 
فــي مشــروعات تنمويــة، فضــالً عــن زيــادة اإلنفــاق علــى الرعاية 

االجتماعيــة الشــاملة.

 ويكفــي هنــا اإلشــارة إلــى أن تكلفــة ســرقة النفــط فــي نيجيريــا  
فــي عــام 2013 وحــده حوالــي 8 مليــارات دوالر)14(، وذلــك مــن 

دون احتســاب قيمــة الضرائــب المفروضــة علــى النفــط المهرب.

خامتة
ــر  ــى اإلتجــار غي ــة القضــاء عل يكشــف العــرض الســابق صعوب
المشــروع فــي النفــط، خاصــة فــي ضــوء نجــاح جماعــات تهريــب 
النفــط فــي إيجــاد بيئــة حاضنــة ألنشــطتها غيــر المشــروعة، 
وتوســيع قاعــدة المنتفعيــن مــن تلــك التجــارة، ويعطــي ذلــك 
مؤشــراً علــى اســتمرار وتصاعــد تجــارة النفــط غيــر المشــروعة 
ــدى  ــي الم ــا ف ــص منه ــة التخل ــا، وعــدم إمكاني ــي غــرب أفريقي ف

ــور.  المنظ

المشــروعة  غيــر  التجــارة  ارتبطــت  ثانيــة،  جهــة  ومــن 
ــا  ــن خالله ــم م ــة، يت ــة المنظم ــع للجريم ــاط أوس ــط بأنم ــي النف ف
مقايضــة المــال والمخــدرات واألســلحة بالنفــط المســروق. وبهــذا 
ــن وتجــار المخــدرات  ــر لإلرهابيي ــة مســاحة أكب ــك البيئ ــر تل توف
واألشــكال األخــرى مــن الجريمــة المنظمــة لالزدهــار، وهــو مــا 

ــاً. ــاً قلق ــاً أمني ــق وضع يخل

ــذا  ــاً له ــراً جوهري ــا تغيي ــتقبلية ألفريقي ــة المس ــب التنمي وتتطل
الوضــع، وهــو مــا يتطلــب ضــرورة تكاتــف كل الــدول فــي غــرب 
أفريقيــا فــي مكافحــة تهريــب النفــط، نظــراً ألن تداعياتــه األمنيــة 
لــن تقــف عنــد نيجيريــا وحدهــا، بــل ســتطول الــدول المجــاورة. 
ولذلــك، فإنــه يتوجــب علــى المجموعــة االقتصاديــة لــدول غــرب 
ــرب  ــن دول غ ــاون بي ــاحة للتع ــون س ــواس(، أن تك ــا )إك أفريقي
أفريقيــا لتنســيق الجهــود لمناهضــة تلــك التجــارة، كمــا يمكــن أن 
تعمــل هــذه الــدول تحــت مظلــة االتحــاد األفريقــي إلنشــاء لجنــة 
ــم،  ــي اإلقلي ــدود ف ــر الح ــط عب ــب النف ــألة تهري ــي مس ــق ف للتحقي
وذلــك لتعزيــز التعــاون بيــن الــدول المعنيــة، وضمــان الشــفافية.
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