
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا حضوًرا الالتينية أمريكا دول   تشهد ًعا إرهابيًّ ته تتباين متنوِّ خرى، دولة بين حدَّ ه ما وهو وأ  د  ر يؤكِّ  اإلرهاب مؤشِّ

 اإلرهاب مستوى أن إلى يذهب والذي م،2022 عام IEP والسالم االقتصاد معهد   أصدره الذي العالمي

ا كثيًرا ازداد هناك ًيا بات حتى الزمن؛ من عقد قبل عليه كان عمَّ ولي المجتمع وجه في خِطًرا تحدِّ  بأسره، الدَّ

ما وال ا مركًزا أصبحت البالد تلك من كثيًرا أن سيَّ ا( ِخْدميًّ  آثارها تمتد   التي اإلرهابية، التنظيمات لبعض )لوجستيًّ

بل وآفاقه، النشاط، هذا معالم أبرز عن السؤال   يقتضي ما وهذا األوسط، الشرق إلى  ه.مكافحت وس 

لية معالم  أوَّ

ًرا دولةً  خمسين أعلى قائمة في الالتينية، أمريكا من دول أربع   تبرز ا، باإلرهاب تأث  فًقا عالميًّ ر و   الذي للمؤشِّ

ب ب الدول يرتِّ  الحوادث كعدد اإلرهابي؛ النشاط جوانب مختِلف رصد بعد فيها، اإلرهاب مستوى بحس 

يات وعدد اإلرهابية، ف  مة وفي واألضرار. والرهائن واإلصابات، الو   في جاءت التي كولومبيا الدول هذه مقدِّ

ر 14 الـ المرتبة ر 18 المرتبة في تشيلي يليها ،7.06 بمؤشِّ ر 37 المرتبة في بيرو ثم ،6.49 بمؤشِّ  ،4.47 بمؤشِّ

ر 46 المرتبة في فنزويال ثم ر النتائج وهذه .4.005 بمؤشِّ ا تعبِّ  أو سياسية صراعات من الدول   هذه تشهده عمَّ

مة، الجريمة عصابات نشاط عن فضاًل  فكرية، أو قيةِعر  .الشرعية غير واألنشطة المنظَّ

د   ع  رات أبرز من السالح واردات وت  يات التهديدات مستوى إلى المؤشِّ ض التي األمنية والتحدِّ  الدول، لها تتعرَّ

تها تعزيز إلى كالحاجة التقليدية؛ التهديدات   سواء   ويَّ  على اإلرهابية كالتنظيمات لتقليدية؛ا غير   أو القومية، ه 

هاتها، أنواعها اختالف مة. والجريمة المشروعة، غير والتجارة وتوج   وطأة من تزيد التهديدات   وهذه المنظَّ

مات يات الستمرار ِخصبة بيئة توفير مع القائمة، واالجتماعية السياسية األز  غذِّ ق   ذلك ونتيجة   اإلرهاب. م   تتدفَّ

وى جميع على والكاريبي الالتينية أمريكا دول في الواردات   تلك  وعلى للدول، الرسمية والعسكرية األمنية الق 

وى الحركات مة الجريمة عصابات عن فضاًل  المعارضة، السياسية والق   .المنظَّ

ح تقرير   ويشير ولي واألمن السالح ونزع التسل  و السالم ألبحاث «إستوكهولم» معهد عن الصادر الدَّ  في ليالدَّ

 مليارات 8.7 بمقدار 8.1% بلغت بنسبة م،2019 عام الدول تلك في العسكرية النفقات زيادة إلى م،2021

 . دوالر

 البقاء حوافز

ط   ه، فيها تتوافر   التي البيئة في اإلرهاب ينش  ه وتدعم أسباب   توافرت الالتيني اإلقليم وفي وبقاءه. استمرار 

ى عوامل   ت شتَّ ة، السياسية البيئة إلى فبالنظر بلدانه؛ في واإلرهاب العنف ةحال تغذية في أسهم   على العامَّ

 مصر واإلرهاب، التطرف شؤون في صصمتخ باحث

 شالطة زغلول أحمد

 الالتينية أمريكا في اإلرهاب
زات  والتأثيرات المحفِّ



 

 

يات تحمل أنها نجد واختالفات، فروق من العشرين دولها بين ما غذِّ  االستقرار كغياب واإلرهاب؛ العنف م 

ساتية، الرقابة وضعف السياسي، ة السياسية، األحزاب ووهن المؤسَّ  حضور عن فضاًل  االستقطاب، وشدَّ

دة اليسارية الجماعات ح، النزاع باستغالل التغيير إلى تسعى التي المتمرِّ ات مثل: المسلَّ حة القوَّ  الثورية المسلَّ

مل   حيث بيرو، في المضيء والطريق بالمكسيك، الوطني للتحرير «زاباتيستا» وجيش الكولومبية،  السالح ح 

لطة من األمنية السيطرة قلتوانت والمـ جدي، السريع الحل   أنه على سياسية ألهداف  الجماعات إلى الدولة س 

حة  . المكسيك في حدث   كما األحيان، بعض في الشرعية غير المسلَّ

 الوضع عن المتحدة األمم تقرير   ويذهب االقتصادي، المشهد في واضح أثر   السياسية األوضاع لهذه كان وقد

ى الدول هذه في ةالتنمي برامج ضعف   أن إلى وآفاقه، العالمي االقتصادي ط انخفاض إلى أدَّ  دخل متوسِّ

ا الفقر، مستويات وارتفاع الفرد  في الثقة وغياب   الشامل، االقتصادي النموِّ  تحقيق في اإلخفاق   عنه نتج ممَّ

سات ة اإلضرابات   لتندلع   الشعبية؛ االحتجاجات وتأجيج   السياسية، المؤسَّ  بعض في العنيفة والمظاهرات   العامَّ

 االقتصادي التكييف برنامج إخفاق بعد األرجنتين في الركود ويستمر   وتشيلي. وبوليفيا كاألرجنتين ؛الدول

ي ولي. النقد صندوق من المدعوم الكلِّ ح تقرير ويشير الدَّ ولي واألمن السالح ونزع التسل   إلى م2020 لعام الدَّ

ت ومبياكول في التقاعدية المعاشات وتخفيضات الضريبية   الزياداِت  أن ت التي االحتجاجاِت  ألهب  خمد   بحملة أ 

رطة من شديد قمع حة جماعات   بمؤازرة الوطنية الش  ا للحكومة؛ موالية مسلَّ ى ممَّ  االقتصاد انكماش إلى أدَّ

 . 5.7% بنسبة م2019 عام في

 المشروعة. غير واألنشطة   الفساد أنواع   تنمو المافيا، أعضاء بين الصراع واشتداد القانون، غياب ظلِّ  وفي

فًقا رات؛ بالجريمة المعني المتحدة األمم مكتب لتقرير وو   الرتفاع الرئيس المحرك   هي العصاباِت  فإن والمخدِّ

الت  أمريكا أن م2019 عام صدر   الذي التقرير   أشار وقد الالتينية، أمريكا من مختلفة أجزاء   في القتل جرائم معدَّ

لت الوسطى ل أعلى سجَّ ل م2017 عام قتل جرائم معدَّ ى .62.1% بمعدَّ ق ارتفاع   وأدَّ  في الكوكايين تدف 

الت ارتفاع إلى والمكسيك وهندوراس البرازيل من مناطق   رجع القتل، جرائم معدَّ  توافر إلى ذلك التقرير وي 

مة. الجريمة وجماعات العصابات وانتشار النارية، األسلحة  لينالمقات بعض   انضمَّ  كولومبيا وفي المنظَّ

ة العسكرية شبه الجماعات في السابقين طة العصابات إلى المنحلَّ رات تهريب في المتورِّ  دون واالبتزاز، المخدِّ

ه ر واضح؛ سياسي توج   .المعيشية المجتمعات واقع في سلًبا ذلك كل   ليؤثِّ

ل   وتبدو  بيئة   ليست أنها ومع ة،اإلرهابي التنظيمات لمختِلف مناسبة بيئةً  الالتينية الدول في األوضاع مجم 

ل فإنها التنظيمات، لتلك نشاط  تنظيمات فرص   تزداد حيث لها، )اللوجستية( الِخْدمية البيئات إحدى تمثِّ

 غير المشاريع فرص نموِّ  ظلِّ  في مواردها، لتنمية واالجتماعية السياسية البيئة من االستفادة في اإلرهاب

ي العصابات مع بالتحالف الشرعية ا الدول تلك بعض   كانت لذا ة.المحلِّ هين داعش تنظيم من ألعضاء   ممرًّ  متوجِّ

رات تهريب لمافيا اآلمنة الطرق عبر المتحدة، الواليات إلى ت أن وسبق والسالح. المخدِّ  فارك مجموعة   قايض 

رات األسلحة   الكولومبية اإلرهابية    بين التعاون إلى إضافةً  اإلسالمي، المغرب في القاعدة تنظيم مع بالمخدِّ

 .«سالمارا» وعصابات والقاعدة داعش

رات، تجارة أنشطة   صارت وقد خرى لتنظيمات استثمار ِوجهة   المنطقة، تلك في األموال وغسل المخدِّ  مثل أ 

ات منذ اإلرهابي، اللبناني الله حزب قات   الحزب   أبرم   حين الميالدية، الثمانينيَّ بي مع بالتنسيق صف  رات مهرِّ  المخدِّ

 .والمكسيك وفنزويال كولومبيا في



 

 

 والتأثيرات االرتباطات

ة مع عد شدَّ كات وغياب الجغرافي، الب   يشير األوسط، والشرق الالتينية أمريكا دول بين الجوهرية المشتر 

ا ذلك يبدو الطرفين. بين مختلفة وتأثيرات ارتباطات إلى الواقع    ترى اإلرهابية التنظيمات من كثيًرا أن في جليًّ

نطلًقا مركًزا الدول تلك في ت وقد المشروعة، غير ألنشطتها )اللوجستية( المساِندة للِخْدمات وم  ص   كثير   حر 

 الرغم على المنطقة، تلك في حضور   لها يكون أن على األوسط الشرق في المعولمة اإلرهابية التنظيمات من

مق من  .سياسية وبيئة يةومرجع ومشروًعا فكرةً  الجماعات تلك بنية في االختالف ع 

ًة، )المعولمة اإلرهابية التنظيمات   ترغب العموم وعلى ية خاصَّ د   مساحاِت  في أحياًنا( والمحلِّ  دوائر خارج   تمد 

ضورها خرى دول في التقليدية، ح  ساع اإليحاء بهدف بعيدة؛ أ   فكرة وإعالء الحقيقية، االنتشار مساحة باتِّ

ديها عموم لدى الوثيق الترابط لين الواقع في الحقيقيين مؤيِّ ا، والمحتم  ًسا كونها إلى إضافةً  افتراضيًّ  متنفَّ

ا فيد خارجيًّ نه التنظيم، على داخلي ضغط حصول حال   ي   إلى توجيههم بإعادة وأتباعه مقاتليه حماية من ويمكِّ

ى، دول في للتنظيمات انتشار مناطِق  توافر وإن جديدة. أماكن   ات   يجعلها شتَّ ة ز  ومراك ممرَّ م آنيَّ  ِخْدمات تقدِّ

ين للمقاتلين داعمة  .الدول تلك عبر المارِّ

 المثال: سبيل على منها ما، مناطق   أو دول إلى اإلرهابية التنظيمات جذب على تساعد عوامل   إلى نشير وهنا

داء الدول؛ وتلك التنظيمات بين السياسية المواقف في التقارب    ل  استغال أو وإسرائيل. ألمريكا كالع 

ماتها؛ واستثمار الدول، تلك لضعف التنظيمات د للبقاء وسيلةً  أز   أعلى مصلحة وتحقيق واالستثمار، والتمد 

ة الرغبة وهي ولية الضغوط تجاوز في المستمرَّ  وإرهابية، متطرفة ِكيانات بصفتها حظرها؛ إلى الساعية الدَّ

ا المشروعة غير األنشطة نموِّ  إلى إضافة يًّ ج محلِّ رات اركاالتِّ  .الفساد صور من وغيرها واألسلحة، بالمخدِّ

 رئيس نشاط بيئة   ليست أنها فمع اإلرهابية، التنظيمات لمختِلف مناسبةً  الالتينية الدول في األوضاع   تبدو لذا

 من االستفادة في اإلرهابية التنظيمات فرص   تزداد حيث لها، الداعمة البيئات إحدى باتت التنظيمات، لتلك

 بالتحالف وذلك الشرعية، غير مشاريعها ولتنمية المالية، مواردها لتنمية هناك واالجتماعية السياسية البيئة

ية العصابات مع  . المحلِّ

ي ضرورة   التصدِّ

ا المهمِّ  من ولي التعاون أواِصر إحكام   جدًّ  مكافحةً  اإلرهابية، التنظيمات أنماط مختِلف مكافحة سبيل في الدَّ

ةً  صة إقليمية لجان   بإنشاء ذلكو وفاعلة، جادَّ ولية بالجهات تستظل   ِقطاعاته، اختالف على باإلرهاب متخصِّ  الدَّ

ية وجماعاته اإلرهاب نشاط بحث إلى وتستند باإلرهاب، المعنية د جغرافي نطاق في المحلِّ  مع وتحليله، محدَّ

فق   تغذيته، وعوامل دعمه شبكات تفكيك دة ضوابط   مجموعة و  حدَّ هات يجري م   الِقطاعات جميع على طبيق 

ولي المجتمع لتمكين التنظيمات، تلك بواقع دراية على عملية توصيات   إلى للوصول الجغرافية،  تفكيك من الدَّ

 . بينها فيما التعاون أواِصر وقطع التنظيمات، تلك

يالت في المبذولة الجهود كفاءة لرفع مقترحة مسارات ِعّدة   هناك أن نرى الجانب هذا وفي  لهذه صدِّ

 :ومنها الجماعات،



 

 

   وري االهتمام ر بمراجعة والمستمر   الدَّ ط   واالرتقاء   وتحديثها، وتطويرها اإلرهاب، مكافحة سياسات أ 

بة األسباب مع التعامل في وكفاءة قدرةً  أكثر سياسات إنتاج وإعادة القائمة، بالبرامج  التي المركَّ

فضي ي والعنف، التطرف إلى ت   .اإلرهابية يماتالتنظ وتغذِّ

   ولي التوافق ة ضوابط   على الدَّ م عامَّ لتز  م بها، ي  حتك   القوائم في إرهابية ِكيانات وضع في إليها، وي 

ود؛ ًبا الس  خرى، دولة بين النظر وجهات في تباين أيِّ  لوقوع تجن  خذه وأ  ًسا المنظمات   تتَّ تنفَّ  وورقةً  م 

 .مناوراتها في رابحة

   ها، القائمة الوسائلو األساليب مراجعة  المشروعة غير األموال حركة مواجهة مجال في وتحديث 

لة  .اإلرهابية التنظيمات لمختِلف التمويل مصادر لتجفيف الدول؛ عبر المتداو 

   ماتها؛ حقيقة على والوقوف لإلرهاب، الحاضنة المناطق تحديد ولية الجهود لتوجيه أز   تحقيق إلى الدَّ

ما وال وتنميتها، فيها السياسي االستقرار ًرا األكثر الدول سيَّ  اإلرهابية. التنظيمات من واستهداًفا تضر 


