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 :الممخص
انطمؽ البحث الحالي مف إشكاليات تحددت  حوؿ تاثير البعد الجيوسياسي 
في انتشار الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عصر العولمة وىؿ لمبيئة 
الجيوسياسية اليشة تأثير مساعد في انتشارىا . وقد ىدؼ البحث الى 
التعرؼ عمى ابعاد الجريمة المنظمة عبر الوطنية و عمى تأثير المنظور 
الجيوسياسي في الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وقد اىتـ البحث بالتعريؼ 

مة بالجريمة المنظمة وفؽ ابعاد متعددة قبؿ وضع منظور جيوسياسي لمجري
المنظمة عبر الوطنية والتعرؼ عمى انماطيا وأسباب انتشارىا ، ثـ تحديد 
كيفية انتشارىا في الدوؿ اليشة ، ليتـ اختيار نموذج البحث العراؽ في فترة 

ودراسة حالة االنتشار ألنماط  3002ما بعد االحتبلؿ األمريكي لو عاـ 
وصؿ الى عدد مف الجريمة المنظمة فيو وتحميؿ عوامؿ انتشارىا ليتـ الت

االستنتاجات حوؿ الموضوع وكاف أىميا ؛ اف النتشار الجريمة المنظمة 
عبر الوطنية ُبعد جيوسياسي فاعؿ ينظر اليو مف خبلؿ ارتكابيا وتأثيرىا 
في اكثر مف دولة، واف الدوؿ اليشة ىي بيئة مساعدة النتشار الجريمة 

الرتفاع نسب الفساد  المنظمة عبر الوطنية السيما واف تمؾ الدوؿ معرضة
السياسي واإلداري فييا، ثـ تـ وضع عدد مف التوصيات التي تخص 
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Abstract: 

The current research started from problems identified 

about the impact of the geopolitical dimension on the 

spread of transnational organized crime in the era of 

globalization, and does the fragile geopolitical 

environment have a conducive effect on its spread. The 

research aimed to identify the dimensions of 

transnational organized crime and the impact of the 

geopolitical perspective on transnational organized 

crime. The research was concerned with defining 

organized crime according to multiple dimensions before 

developing a geopolitical perspective on transnational 

organized crime and identifying its patterns and reasons 

for its spread, then determining how it spread in fragile 

countries, so that the research model was chosen Iraq in 

the period after the American occupation of it in 2003 

and to study the case of the spread of organized crime 

patterns In it and analyzing the factors of its spread in 

order to reach a number of conclusions on the subject, 

the most important of which were; The spread of 

transnational organized crime has an effective 

geopolitical dimension that is seen through its 

perpetration and its impact in more than one country, and 

that fragile states are a conducive environment for the 

spread of transnational organized crime, especially since 

those countries are prone to high rates of political and 

administrative corruption in them. Then a number of 

recommendations related to the research topic were 

developed. 
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 المقدمة:
مثمت الجريمة المنظمة  في الوقت الراىف  تحديًا أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا خطيرًا ليس 

لؤلمف العالمي  واستقرار المجتمعات  حوؿ العالـ ، عمى مستوى الدولة  فحسب بؿ تيديدًا 
السيما مع اختبلؿ موازيف القوى في النظاـ العالمي وتغيرىا المستمر في ظؿ ظاىرة العولمة 
واستمرار تداعياتيا المختمفة ومف بينيا التداعيات الجيو سياسية التي اثبتت تأثرىا المستمر في 

يو الحكومات أماـ تحديات العولمة في التصدي لظاىرة العقود الثبلث األخيرة ، حيث عجزت ف
انتشار الجريمة المنظمة التي تحولت الى ظاىرة عبر وطنية بسبب فتح الحدود )السيما في 
االتحادات االقتصادية( ، والتبادؿ السريع لؤلمواؿ عبر المصارؼ العالمية ، فضبًل عف سرعة 

 االت .تبادؿ المعمومات عبر الشبكات الحديثة لبلتص
وبالرغـ مف االتفاقيات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اال انيا ما زالت 
تنمو وتتفاعؿ، وتبحث منظماتيا عف بيئة حاضنة تساعد عمى انتشارىا عبر الحدود الوطنية 

، ولذلؾ فقد وجدت تمؾ المنظمات ضالتيا المنشودة في الدوؿ ذات الطبيعة الجيوسياسية لمدوؿ
، وتتفشى أنظمتيا السياسية او االقتصادية اليشة التي تتعرض لظروؼ تغييرات جذرية في

فييا ظاىرة الفساد السياسي واإلداري مما يسمح لتنامي ظاىرة الجريمة المنظمة واتساعيا في 
ىذه البيئات غير المستقرة في ظؿ تبايف الرؤى  في وحداتيا االجتماعية وسيادة حالة عدـ 

 افرادىا. اليقيف بيف
وفي البحث الحالي يتـ التعريؼ بالجريمة المنظمة وفؽ ابعاد متعددة قبؿ وضع 
منظور جيوسياسي لمجريمة المنظمة عبر الوطنية والتعرؼ عمى انماطيا وأسباب انتشارىا قبؿ 
 اف يتـ تحديد كيفية انتشارىا في الدوؿ اليشة ، ليتـ اختيار نموذج البحث العراؽ في فترة ما

 ودراسة حالة االنتشار النماط الجريمة المنظمة فيو . 3002الحتبلؿ األمريكي لو عاـ بعد ا
 مشكمة البحث :

بالرغـ مف تنامي ظاىرة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في العقود الثبلث األخيرة اال 
اف البعد الجيوسياسي في تمؾ الظاىرة ظؿ غامضًا وغير محددًا في الدراسات السابقة ، لذلؾ 

 فاف  البحث يمكف صياغتيا في التساؤالت االتية:
ما مدى تاثير البعد الجيوسياسي في انتشار الجريمة المنظمة عبر الوطنية في  

 عصر العولمة ؟ وىؿ لمبيئة الجيوسياسية اليشة تاثير مساعد في انتشارىا؟ 
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لوقوؼ اعتمد ت الدراسة المنيج الوصفي والتحميمي لئلجابة عمى تساؤالت المشكمة وا
 عمى الجوانب العممية لتفسيرىا وتحميميا وفؽ المنيجية الجغرافية المعتمدة  

 فرضية البحث: 
يسعى البحث الى اثبات فرضية مفادىا )اف نشوء واقع جيوسياسي ىش يساعد في 

 انتشار الجريمة المنظمة في ظؿ فساد سياسي واداري(
 أهمية البحث: 

مباشرا لؤلمف واالستقرار السياسي اذ تعد محركا لمعديد شكمت الجريمة المنظمة تيديدا 
مف التحديات الجيوسياسية في دوؿ العالـ ،منيا انتشار البطالة وعدـ المساواة المجتمعية حيث 
تكوف بيئة خصبة لتمؾ الجرائـ مما استدعي بعض الدوؿ الى وضع اليات ووسائؿ لمكافحة 

نية عمى الحدود الجغرافية ال يعزز مف قدرة البمد الجرائـ المنظمة واف كانت الضوابط القانو 
عمى الحد مف ىكذا جرائـ التي تدار مف قبؿ سياسات الدوؿ الكبرى .وييدؼ البحث الى ما 

 يأتي:
 التعرؼ عمى ابعاد الجريمة المنظمة عبر الوطنية. .3
 التعرؼ عمى تأثير المنظور الجيوسياسي في الجريمة المنظمة عبر الوطنية. .3
 انتشار الجريمة المنظمة في الدوؿ اليشة.  تحديد مدى .2

 :هيكمية البحث
تضمف المبحث األوؿ التعرؼ عمى ماىية الجريمة المنظمة واستكشاؼ ابعادىا 
الجيوسياسية وانماطيا وأسباب انتشارىا بينما تضمف المبحث الثاني انتشار الجريمة المنظمة 

وما خمفو االحتبلؿ أنواع  3002في الدوؿ اليشة ومف ضمنيـ العراؽ خصوصا بعد عاـ 
 الجرائـ التي باتت مستشريو في أوساط المجتمع العراقي.

 المبحث األول : الجريمة المنظمة عبر الوطنية واستكشاف ابعادها
 أوال : ماهية الجريمة المنظمة عبر الوطنية

يختمط كثيرا في األذىاف المفيوـ الحقيقي لمجريمة المنظمة بكثير مف صور الجريمة 
التي ترتكب بطريقة متقنة ومخططة ، فيطمؽ البعض عمى جميع تمؾ الصور اسـ الجريمة 
المنظمة ، ولكف الواقع إف تعبير الجريمة المنظمة ينصرؼ إلى نوع واحد مف اإلجراـ الذي 

 (.332: 3005يرتكز عمى الصفة المؤسسية والتي مف لوازميا االستمرارية )السيبلوي ،
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صور أف الجرائـ المنظمة عبر الوطنية والجرائـ الدولية مف جية أخرى فيمكف الت
مترادفتيف ، ولكنيما في الواقع مختمفتيف تماًما وال ينبغي الخمط بينيما، فبينما تنطوي الجريمة 
الدولية عمى العبلقة بيف الدوؿ ، فاف الجريمة المنظمة العابرة لمحدود تتعمؽ بالتنسيؽ بيف 

اعمة كالدوؿ والمنظمات الخاصة واألفراد، وبينما تشمؿ الجرائـ مجاميع متنوعة مف الجيات الف
الدولية التعامؿ بيف حكومة دولة ما وحكومة دولة أخرى ، أو عدة دوؿ ، فإف فئة الجريمة 
العابرة لمحدود تشمؿ األنشطة التي تتجاوز الحدود الوطنية دوف تدخؿ مباشر مف الحكومات 

منظمة عبر الوطنية" لئلشارة إلى شكؿ مف أشكاؿ اإلجراـ الوطنية ، حيث ُتستخدـ "الجريمة ال
(. Zabyelina ,2013 :36يمثؿ ظيور شبكات إجرامية تعمؿ بشكؿ مستقؿ عف الدولة )

بينما تشير الجريمة الدولية الى انيا" سموكًا اراديًا متعمدًا في الغالب يصدر عف شخص 
دولة بمساعدة ورضاء وتشجيع طبيعي او مجموعة مف اشخاص لحسابيـ الخاص او لحساب 

منيا ، ويمثؿ اعتداء عمى مصمحة دولية يولييا القانوف الدولي الجنائي عنايتو ويحرص عمى 
معاقبة مقترفييا ، فالجريمة الدولية مثمما ترتكب مف شخص طبيعي لصالح دولة او بمساعدة 

كف بمساعدة الدولة او رضاء وتشجيع منيا فقد يرتكبيا الشخص ابتغاء مصمحة مادية لنفسو ول
او رضائيا او تشجيع منيا ومف شانو اف يمثؿ اعتداء عمى مصالح دولة ما او المجتمع 

 (.433: 3032الدولي )الدركزلي ، 
وعرفت منظمة االمـ المتحدة جماعة الجريمة المنظمة عمى انيا "جماعة ذات ىيكؿ 

وتعمؿ بصورة متضافرة تنظيمي مؤلؼ مف ثبلثة اشخاص او اكثر موجودة لفترة مف الزمف 
بيدؼ ارتكاب واحد او اكثر مف الجرائـ الخطيرة او االفعاؿ المجرمة مف اجؿ الحصوؿ بشكؿ 
مباشر او غير مباشر عمى منفعة مالية او منفعة مادية اخرى " )اتفاقية االمـ المتحدة لمجريمة 

( 3000عاـ   11الدورة  31بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ )  -المنظمة 
 /  أ( .3المادة )

 (:Zabyelina ,2013 :32ويمكف تحديد خصائص الجريمة المنظمة بما يأتي )
 أ( تشيع الفساد وممارسة العنؼ الممنيج ؛

 ب(  تداوؿ السمع والخدمات غير المشروعة )الممموسة وغير الممموسة( ؛ 
 سياسية.ج( ارتفاع معدالت أرباحيا االقتصادية أو االجتماعية / ال

 ثانيا : ابعاد مفهوم الجريمة المنظمة 



 االنسانيةجملة جامعة االنبار للعلوم 

 

 (91( اجمللد )4العدد )

 2222 كانون األول

 

)2420 ) 
 

ما يزاؿ مفيوـ الجريمة المنظمة يشكؿ معضمة بحثية السيما إذا تـ تعريفو بشكؿ عاـ، 
كما قد يكوف تحديد مبلمح المفيوـ غير فعاؿ أو غير متوافؽ مع القواعد والمبادئ الدستورية 

بلحظ اف تعريؼ الجريمة المنظمة ما لمدولة ، بؿ وقد تصبح ُمسيئة ليا ، ومف جية أخرى ي
يزاؿ محدودًا لمغاية  بالرغـ  مف تسارع التطورات واألحداث اليامة المتسارعة في عالـ اليـو ) 

Hauck & Peterke ,2010: 409.) 
حوؿ ثبلثة محاور: )النشاط،  يبيف عمماء الجريمة اف طبيعة الجريمة المنظمة تتمحور

لمنظمة تركز عمى النشاط ى فاف الطبيعة األساسية لمجريمة ا، وبعبارة أخر التنظيـ، الحكـ(
، لذلؾ ُينظر إلى الجريمة المنظمة اإلجرامي، و التنظيـ اإلجرامي، والحكـ غير القانوني ليا

عمى أنيا نوع محدد مف النشاط اإلجرامي، واف ما يجعميا جريمة ذات طابع تنظيمي ىو إما 
، بسبب مستوى معيف مف التعقيد ف يقفوف وراءىاأو المجرميف الذي طبيعة ىذه األنشطة

فقد يرتكب   (.Lampe ,2016 :22واالستمرارية والتخطيط ، مع مستوى معيف مف الضرر )
األفراد والجماعات جرائـ  توصؼ بأنيا جريمة منظمة، وما ىي إال جرائـ عادية تنص عمييا 

لعمد والقتؿ واالعتداء وتجارة الجنس معظـ القوانيف العقابية وتضع ليا عقابا، فجرائـ الحريؽ ا
وغسيؿ األمواؿ والقرصنة وغيرىا مف الجرائـ كميا تعد جرائـ عادية تعاقب عمييا القوانيف، إال 
أنيا أصبحت اآلف توصؼ بأنيا جرائـ منظمة متى تـ تنفيذىا بواسطة جماعات منظمة أو في 

 (.331: 3005ظروؼ تكشؼ ما ورائيا جيات يخشى بأسيا )السيبلوي ،
وبصورة عامة فاف الجريمة المنظمة وصفت  بانيا الظاىرة اإلجرامية حيف يكوف  
خمفيا جماعات معينة تستخدـ العنؼ أساسا لنشاطيا اإلجرامي وتيدؼ إلى الربح وقد تتخذ 
مف اإلقميـ الوطني صعيدا لنشاطيا اإلجرامي أو قد تختار ممارسة أنشطتيا عبر الوطنية أو 

 (. 353:  3030مماثمة في دوؿ أخرى )عبدالرزاؽ ،  تكوف ليا صبلت بمنظمات
انتساب مجموعة منظمة مف  بانوُينظر الى الجريمة المنظمة وفؽ منظور شامؿ و 

االفراد عمى أساس منتظـ وطويؿ االمد مف اجؿ تحقيؽ مكاسب مف خبلؿ األنشطة غير 
وطنية أو عبر  المشروعة او أسواؽ غير شرعية، و يمكف أف تكوف ىذه المجموعة محمية أو

وطنية بطبيعتيا ، وتحافظ عمى وجودىا باستخداـ العنؼ والتيديد ؛ فضبًل عف فساد 
 (.Dudley ,2016 :9المسؤوليف،  ويبلحظ تأثيرىا عمى المجتمع والسياسة واالقتصاد )
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لذلؾ يبلحظ اف مفيوـ الجريمة المنظمة قد يتشعب مف خبلؿ ابعاد متنوعة ، وجاءت 
التوجو بحسب توجو الباحثيف والمختصيف ، ففقياء عمـ االجتماع رأوا في تعاريفيا متعددة 

نشاط الجريمة المنظمة "عمى انيا  مجموعات انسانية مشكمة ومتسمسمة نظاما ، تيدؼ الى 
:  3032ضماف التعاوف والتنسيؽ بيف اعضائيا لتحقيؽ اىداؼ غير مشروعة " )الصمادي ،

إف المجتمعات الغير منظمة اجتماعيًا ىي أقؿ قدرة عمى (. ووفقًا لممنظور االجتماعي ، ف30
.  (Robinson ,2006 : 22)مقاومة توغؿ مجموعات الجريمة المنظمة غير الشرعييف  

أنو في حالة عدـ وجود دولة قوية وشرعية ، يمكف لمجموعات الجريمة المنظمة كما اف 
عية الرسمية وغير الرسمية لمنع االستيبلء عمى المناطؽ والقطاعات وتحييد الرقابة االجتما

. ويجب التأكيد بانو مف الميـ (Kleemans,2018 :4)الترويج غير المشروع ألنشطتيا  
اعتبار الجريمة المنظمة ظاىرة اجتماعية وال يمكف اختزاليا في المنظمات اإلجرامية ، اذ اف 

انيا تتشابؾ مع  نمو أنشطة الجريمة المنظمة ليست مستقمة أو منفصمة عف المجتمع ، اذ
األنظمة االجتماعية واألنظمة الفرعية التي ليا تأثير عمى السياسة واالقتصاد وسياسات 

 (. (Office on drugs and crime,2006 :4الدوؿ
ثار عميقة عمى التي كاف ليا آ  COVID-19ويمكف القوؿ اف تداعيات وباء 

ة واالقتصادية و السياسية عمى شكؿ ، قد بينت تأثير األنظمة االجتماعيالمجتمع واالقتصاد
الجريمة المنظمة وانتشارىا، اذ اف إعادة تشكيؿ المعايير االجتماعية واالقتصادية في جميع 

بيعة استجابات إنفاذ القانوف ، وكذلؾ طعمى كيفية عمؿ الشبكات اإلجراميةأنحاء العالـ قد اثر 
 Global Initiative Against Transnational)، وتوضح ذلؾ مف خبلؿ ما يأتي ليا

Organized Crime,2020:3): 
. تـ تقييد بعض أنشطة الجريمة المنظمة مف خبلؿ تدابير التباعد االجتماعي وقيود 3

 السفر ، وقد تستغرؽ وقًتا إلعادة تكويف نفسيا.
. مع تحوؿ انتباه أجيزة االمف وواضعي السياسات إلى أماكف أخرى ، فاف 3

 رعاف ما استغمت ىذه الفرصة لتوسيع نطاؽ أنشطتيا.الجماعات اإلجرامية س
استغمت عصابات الجريمة المنظمة التي كاف بعضيا ومنذ فترة طويمة جزءا ال  - 2

 يتجزأ مف قطاع الصحة فرصًا جديدة لنشاطاتيا في ىذا القطاع.
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. ظيرت الجريمة السيبرانية بسرعة كمجاؿ خطر يمكف أف يكوف لو آثار طويمة 4
 نمو األسواؽ اإلجرامية. األجؿ عمى

ووفؽ ما تقدـ فاف عمماء القانوف يميموف الى التأكيد عمى ضرورة " تحديد تعريؼ 
الجريمة المنظمة ألسباب منطقية، عمى اعتبار أف ردع الجريمة المنظمة غالبا ما يقتضي 
تبني إجراءات قانونية قد تتعارض مع الضمانات األساسية لحقوؽ االنساف كالحؽ في 

بدوف تعريؼ يوجو تطبيقو الصحيح، وال يؤثر في أنشطة الخصوصية أو حرية االتصاؿ، و 
األفراد والمجموعات التي ال تمثؿ الجريمة المنظمة ، و ال تشكؿ تيديدات خطيرة لؤلمف العاـ 
، فانو يفقد أىميتو ، فضبل عف ذلؾ فإف تعريؼ الجريمة المنظمة يسيؿ عمؿ مؤسسات إنفاذ 

ؤدي إلى زيادة فعاليتيا ، وتجنب اليدر البشري القانوف مف خبلؿ منحيا تركيًزا أوضح مما ي
 (.Hauck & Peterke ,2010: 409والمالي" ) 

فيما نحى عمماء االقتصاد منحًى آخر حينما شخصوا الجريمة المنظمة كنتيجة لػ 
)فشؿ الدولة أو فشؿ االقتصاد ( وقد انصب تركيزىـ عمى الدور الذي تمعبو الجريمة المنظمة 

سياسة والحياة االجتماعية لممجتمعات، وكيؼ يتـ منع المجنديف المحتمميف في االقتصاد و ال
لبلنضماـ إلى تنظيمات الجريمة المنظمة ومحاولة استقطابيـ  في المؤسسات االقتصادية 

( . ذلؾ اف االقتصاديوف ينظروف الى منظمات الجريمة Dudley ,2016 :9لممجتمع )
ود مف ىذا الوصؼ ىو إظيار حقيقة أف االنخراط في المنظمة بانيا منظمات إنتاجية، والمقص

اعماؿ الجريمة المنظمة ، فكرًا وتنظيمًا وتخطيطًا وتنفيذًا، ىو عمؿ لو تكاليفو المباشرة وغير 
المباشرة، تتحمميا المنظمات االجرامية ) المتمثمة في الجيود واألمواؿ المبذولة فييا، كما أف 

مثمة في اآلثار السياسية واإلرباؾ األمني الذي يحدثونو( ليا فوائدىا لتمؾ المنظمات والمت
 (.  23: 3034)الشيراني ،

ويبدو اف المتغيرات البيئية االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية يمكف مف خبلليا 
تطوير منظورًا جغرافيًا لمجريمة المنظمة يدرس االختبلفات المكانية في توزيع الجرائـ والسموؾ 

و الخوؼ مف الجريمة ، ومحاولة تفسير ذلؾ في ضوء دراسة التوزيع المكاني اإلجرامي أ
لوقوعات الجريمة والتنظيـ االجتماعي والحضاري لمسموؾ اإلجرامي مف منظور مكاني  

(.اذ اف اإلحساس بالمكاف يعني النظر إليو عمى انو 152:  3030)الدويكات و الفيصؿ، 
وقع و إنما ما يحيط بالمكاف مف خصائص مادية أو أكثر مف نقطة عمى الخريطة أو مجرد م
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ثقافية و اجتماعية ، فمف يتأمؿ في جغرافية الجريمة يكتشؼ انو مرآة تعكس الواقع المحمي 
 (.342: 3003الذي يمكف مف خبللو التنبؤ بعدد مف المؤشرات في المجتمع )شوبة، 

متنوعة ومعقدة ومف وعمومًا فانو يمكف القوؿ اف الجريمة المنظمة ىي جريمة 
األنشطة االجرامية والعمميات السريعة واسعة النطاؽ تتعمؽ بالعديد  مف السمع والخدمات غير 
المشروعة تييمف عمييا عصابات بالغة القوة والتنظيـ وتضـ آالؼ المجرميف مف الجنسيات 

ؽ الربح المختمفة وتتـ بقدر كبير مف االحتراؼ واالستمرارية وقوة البطش وتستيدؼ تحقي
 3030المالي واكتساب القوة والنفوذ باستخداـ أساليب عديدة ومختمفة )الحماوي وعبدالرحمف ، 

 :12.) 
 ثالثا : المنظور الجيوسياسي لمجريمة المنظمة العابرة لمحدود الوطنية

ُتعد الجريمة ظاىرة جغرافية ليا ارتباطات مكانية و زمانية تسيـ فييا مجموعة عوامؿ 
تيا النيائية التي تكشؼ عف االرتباطات أو العبلقات المعقدة لمسموؾ اإلجرامي تكسبيا صيغ

(. حيث تسيـ جغرافية الجريمة في 152:  3030في صيغتو النيائية)الدويكات و الفيصؿ، 
فيـ المشكبلت االجتماعية والحضرية، فتصبح بذلؾ وسيمة إرشادية توجييية، تبرز إبداع 

لمحمية كحصيمة مكانية لمنظاـ االجتماعي، لتساعد بوضع الجغرافي في دراسة البيئة ا
(.  بينما تمثؿ الجريمة المنظمة 344: 3003السياسات األمنية والجنائية والتنموية )شوبة، 

العابرة لمحدود الوطنية اليـو المنظور الجيوسياسي المتوازف بيف التشريعات القائمة عمى القيـ 
نشاطات المنظمات االجرامية وتحدييا لعمميات الحظر  واألخبلؽ والرغبة االنسانية، وبيف

. بؿ اف (Gomez .2013: 153)الوطني واالممي مستغمة تطورات التكنولوجيا واالتصاالت 
ىناؾ مف يرى في الجريمة المنظمة انيا أصبحت اليوـ مف أىـ العوامؿ الجيوسياسية التي 

ديدة قد جعمت إنجازات الحضارة البشرية ( اف التقنيات الج3توجو القرية العالمية مف خبلؿ : 
( اصبحت اإلنجازات المختمفة في مجاؿ 3في جميع المجاالت في متناوؿ الجميع تقريبا، 

الديمقراطية مثيرة لبلىتماـ مف قبؿ الجميع ويتطمعوف الى تممسيا، ميما كانت القيمة الفعمية 
بشكؿ متسارع واكثر توسع وتتواصؿ ( اف اآلثار الجانبية لمعولمة ت2لمديمقراطية المتحققة ، 
، ومف اىـ تمؾ اآلثار الجانبية ىي الجريمة المنظمة والفساد  مف أي شيء آخر

.(Grahovac ,2012 :80)   
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ومف الواضح اف التحوالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي شيدىا العالـ 
منظمة التي أخذت بدورىا ابعادا خبلؿ السنوات االخيرة قد كاف ليا تأثيراتيا عمى الجريمة ال

مختمفة في ظؿ العولمة ، وبالتالي احتمت مداىا الواسع في اطار النظاـ العالمي الجديد 
 (.2:  3032أحادي القطب وذلؾ بعد انييار االتحاد السوفيتي سابقا )الصمادي ،

فمـ فيما يتعمؽ بالتأثيرات االجتماعية، فاف  العولمة أحدثت بعض اآلثار السمبية، 
يكوف رابحيف منيا فقط ، بؿ ولدت خاسريف أيًضا ، وتسببت العولمة في زيادة عدـ المساواة 
والفقر لمكثيريف في جميع أنحاء العالـ ، مما ادى إلى انخراط بعض االفراد في الجريمة 
المنظمة واألنشطة اإلجرامية ، ويرجع ذلؾ أساًسا إلى االفتقار إلى الفرص والتفاوت الشديد في 

 .(Gachúz, 2016 :2)توزيع الدخؿ  
وبالنسبة لمتاثيرات االقتصادية فبينما حفزت العولمة النمو االقتصادي والتنمية في 
مواقع عديدة مف العالـ ، فانيا وبحسب المدير التنفيذي لمكتب األمـ المتحدة المعني 

تزدىر ، وعمى  " قد أتاحت أيًضا فرًصا جديدة لمجريمة كي 3030بالمخدرات والجريمة في  
وجو التحديد فأف  الجريمة المنظمة التقميدية قد تنوعت ، وانتقمت إلى العالمية ووصمت إلى 
أبعاد اقتصادية كمية،  اذ اف الحصوؿ عمى السمع غير المشروعة يتـ في قارة ، واالتجار بيا 

تغذية الفساد ،  عبر قارة أخرى ، وتسويقيا في قارة ثالثة، وبالتالي عممت الجريمة المنظمة في
 )وتسممت إلى األعماؿ التجارية والسياسة و عممت عمى إعاقة التنمية 

Zabyelina ,2013 :29)) 
ومع بداية عقد التسعينات مف القرف الماضي ومع التطورات المتسارعة في مجاؿ 

ظمة الرقمية التي أدت إلى عولمة الجريمة فاف الجريمة المن -االتصاالت والثورة المعموماتية 
عبرت الحدود الوطنية مستفيدة مف سعي الشركات المتعددة الجنسية لمضاعفة أرباحيا و 
تقميؿ ما يعترضيا مف مخاطر ، حيث أصبحت اليياكؿ السياسية و االجتماعية و األمنية 

بينما و  (.312: 3031ضعيفة و فاسدة مف خبلؿ تغمغؿ الجريمة المنظمة فييا )الياسري ،
رة الدولية وتبادؿ السمع  فأنيا قد زادت مف صعوبة تنظيـ األنشطة سيمت العولمة التجا

نفاذ القوانيف التي تيدؼ إلى وقفيا  األخرى ومف بينيا تجارة البضائع غير المشروعة وا 
(Gachúz, 2016 :3 وأصبحت الجريمة المنظمة ترتكب مف قبؿ مجموعة مف محترفي .)

ـ بالعصابات الدولية وينفذوف جرائميـ عمى االجراـ مف مختمؼ الجنسيات وىـ ما يطمؽ عميي
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نطاؽ عالمي دوف التقيد بحدود دولة ما وبالتالي فأف الجريمة المنظمة ال ترتكب مف فرد واحد 
كما في الجريمة الدولية كما ال تساىـ الدولة في ارتكابيا مع الفاعؿ كما في الجريمة الدولية 

ى نحو منظـ وقد تقع دوف تنظيـ في حيف ايضا ويبلحظ اف الجريمة الدولية قد ترتكب عم
الجريمة المنظمة مف خصائصيا الرئيسية ىو التنظيـ واالحترافية في العمؿ وكما ىو واضح 

:  3032مف تسميتيا فأنيا تتبع التنظيـ في كؿ عمؿ ودور يمارسو الجناة فييا )الدركزلي ، 
440.) 

وبالتالي فقد باتت ظاىرة الجريمة المنظمة في شكميا الجديد تتمثؿ في السيطرة عمى 
خضاعيا لمممارسات غير القانونية حتى أصبحت المعامبلت التجارية  التجارة الدولية وا 
المشبوىة بيف عصابات الجريمة المنظمة في الصيف والياباف وتايبلند والواليات المتحدة تشكؿ 

حركة التجارة في المحيط الباسيفيكي، حيث تعد ىذه الببلد مصدرا لممواد  %( مف 40حوالي )
المخدرة التي تجد أسواقا كبيرة في الواليات المتحدة وغرب أوربا ، كما اقترنت المعامبلت 
التجارية لعصابات الجريمة المنظمة باإلتجار غير المشروع في المخدرات والسبلح 

( مميار دوالر  330حيث بمغت قيمتيا الرسمية ما يعادؿ )  والمعمومات السياسية والتقنية ،
 (. 335: 3005ـ )السيبلوي ، 3553عاـ 

ومع انتشار الجريمة المنظمة عبر الوطنية فقد تـ تصنيفيا إلى ثبلثة أنواع رئيسية 
ساءة استخداـ  وىي توفير البضائع غير المشروعة، وتوفير الخدمات غير المشروعة ، وا 

وعة ، وضمف كؿ فئة مف ىذه الفئات ىناؾ جرائـ أكثر تحديًدا ، فتوفير السمع األعماؿ المشر 
غير المشروعة ىي فئة مف فئات الجريمة المنظمة التي تقدـ منتجات معينة ال يمكف 
الحصوؿ عمييا مف خبلؿ القنوات المشروعة مثؿ بيع وتوزيع المخدرات ، اما توفير الخدمات 

لة تمبية الطمب عمى امور غير مشروعو كتجارة الجنس غير المشروعة فينطوي عمى محاو 
والمقامرة ، اما فئة إساءة استخداـ األعماؿ المشروعة فتتضمف جريمة الغش في عمميات 

 (.  Albanese,2004 :17التأميف، جرائـ الفساد في الحياة السياسية ورشوة الموظفيف )
نية ُتعبر عف الحاالت التي وقد أصبحت فئات الجرائـ المنظمة العابرة لمحدود الوط

يعبر فييا النشاط اإلجرامي الحدود، وليصبح مصطمح )الجريمة المنظمة عبر الوطنية(  مف 
خبلؿ انماطو المختمفة العابرة لمحدود الوطنية تعبيرًا عف توافر الفرص لممنظمات االجرامية 
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ت أجنبية لتمؾ يكوف منشئيا البمد موضوع البحث والمتوجية إلى خارجو ، مع وجود صبل
 ( .1: 3033المنظمات )كيمب ،

( وقوع الجريمة المنظمة العابرة لمحدود Zabyelina ,2013 :31وتحدد دراسة )
 الوطنية في األحواؿ التالية:

 أ( ارُتكبت في أكثر مف دولة ؛
ب( ارُتكبت في دولة واحدة ، لكف جزًءا كبيًرا مف إعدادىا أو تخطيطيا أو توجيييا أو 

 يحدث في دولة أخرى ؛ مراقبتيا
ج( ارُتكبت في دولة واحدة ولكف ضمعت فيو جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة 

 إجرامية في أكثر مف دولة واحدة ؛ 
 د( ارُتكبت في دولة ولكف ليا آثار كبيرة في دولة أخرى.

ومع تصاعد وتيرتيا فاف ما ينتج عف الجريمة المنظمة عبر الوطنية  مبلييف الضحايا 
نوًيا ، فضبًل عف كونيا تشكؿ تيديد لؤلمف والسمـ المجتمعي وتعمؿ عمى تقويض التنمية س

االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية لممجتمعات عمى الصعيد العالمي ، وتقـو 
بيا منظمات الجريمة عبر الوطنية  في سموؾ غير قانوني ألنشطة عبر الحدود الوطنية مف 

فير البنية التحتية أو الدعـ الموجستي والموارد األخرى والخدمات لشبكات الجريمة خبلؿ تو 
المنظمة ، و عف طريؽ استغبلؿ المؤسسات القانونية )مثؿ البنوؾ والييئات الحكومية أو 
البنية التحتية لمنقؿ( لغسؿ األمواؿ أو تزوير المستندات أو تيريب البضائع 

(Associates,2020 :1 .  ) 
 لجريمة المنظمة العابرة لمحدود الوطنيةا عًا: أنماط راب

بعد تعاظـ مخاطر الجريمة المنظمة العابرة لمحدود الوطنية عقدت منظمة االمـ 
اذ اكد  3551المتحدة مؤتمرىا التاسع لمنع الجريمة ومعاممة المجرميف المنعقد في القاىرة عاـ 

لعالـ ودعا الى ضرورة وضع الخطط انتشار ظاىرة الجريمة المنظمة في مختمؼ انحاء ا
الجريمة المنظمة العابرة لمحدود الوطنية  والسياسات وتوسيع التعاوف والبحث في مجاؿ

 )مؤتمرات لؤلمـ المتحدة (. ومكافحتيا بكؿ الوسائؿ
وقد أدرجت األمـ المتحدة عدة فئات مف الجريمة المنظمة عبر الوطنية: غسيؿ 

سرقة القطع الفنية والثقافية ، سرقة الممكية الفكرية ، االتجار  االمواؿ، األنشطة اإلرىابية ،
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غير المشروع باألسمحة ، اختطاؼ الطائرات ، القرصنة البحرية ، اختطاؼ األراضي ، 
االحتياؿ في التأميف ، الجرائـ اإللكترونية ، الجرائـ البيئية ، االتجار باألشخاص ، تجارة 

لمشروع بالمخدرات ، واإلفبلس االحتيالي ، والتسمؿ إلى األعضاء البشرية ، االتجار غير ا
األعماؿ التجارية القانونية ، والفساد والرشوة لمموظفيف العمومييف عمى النحو المحدد في 
التشريعات الوطنية ، والفساد والرشوة مف مسؤولي االحزاب والممثميف المنتخبيف عمى النحو 

األخرى التي ترتكبيا الجماعات اإلجرامية المحدد في التشريع الوطني ، والجرائـ 
 (.United Nations General Assembly 1995المنظمة)

وسيتـ توضيح اخطر أنواع الجريمة المنظمة عمى الصعيد اإلقميمي والعالمي وكما 
 يأتي :
 غسيل األموال -1

ىي العممية التي يتـ فييا التصرؼ باألمواؿ الناتجة عف نشاط غير مشروع بطريقة 
تخفي مصدرىا األصمي كي تجعمو مشروعا عف طريؽ عدد مف عمميات التحويؿ في 
الحسابات المصرفية ولكي تنجح في ذلؾ عمييا اجراء عمميات متعددة ومعقدة وقد يتـ تحويؿ 
ىذه األمواؿ مف البنوؾ الداخمية الى البنوؾ العالمية ثـ تجري البنوؾ الخارجية عممية تحويؿ 

وعيا في العالـ وبعد ذلؾ يقـو أصحابيا بسحب أمواليـ مف البنوؾ أخرى لؤلمواؿ عبر فر 
 3032لشراء األراضي او المساىمة في شركات متعددة الجنسيات )صباح وعبدالحسيف ، 

:334.) 
 510ووفقا إلحصائيات صندوؽ النقد الدولي فأف حجـ تجارة غسيؿ االمواؿ يبمغ بيف 

لرقـ كفيؿ بحد ذاتو بأف يضع االقتصاد العالمي في ترليوف دوالر ، وىذا ا 3.1مميار دوالر و 
% مف حجـ االمواؿ المغسولة يأتي مف تجارة 30مكاف حرج . وتشير الدراسات الى اف 

المخدرات ، والباقي مف انشطة اخرى مثؿ تجارة السبلح والزئبؽ االبيض وتزييؼ العمبلت ، 
والجريمة المنظمة والتيرب الضريبي واالختبلس والسرقة ، واالبتزاز ، والرشاوي الحكومية ، 

 (.413: 3034غسيؿ االمواؿ المصارؼ المحمية والعالمية )حسف ، وتشترؾ في عمميات
اف جريمة غسيؿ األمواؿ تخفي في طياتيا آثار الجريمة المنظمة والتي تكوف آثارىا 

ع اإلنساني ، مادية ومالية وما ينجـ عنيا مف آثار عمى االقتصاد الوطني برمتو وكذلؾ المجتم
فالعمؿ المصرفي والمالي في تطور مستمر مف ناحية الربط االلكتروني العالمي بيف البنوؾ أو 
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مف ناحية الوسائؿ البنكية المتسارعة في التطور وىذا ما ساىـ في تسريع عمميات غسيؿ 
 (.355:  3030األمواؿ مف خبلؿ الشبكات اإللكترونية العالمية )عبدالرزاؽ، 

إلغاء القيود عمى النظاـ المالي العالمي عمى نطاؽ واسع منذ تسعينات وقد ساىـ 
القرف الماضي في تسييؿ عمميات غسيؿ األمواؿ إلخفاء األرباح غير المشروعة لمجريمة 
المنظمة، أي اف إلغاء الضوابط المالية قد افاد المنظمات اإلجرامية عندما سمح ليا بعممية 

(. فعمى Gachúz, 2016 :3ج في النظاـ المالي الشرعي )غسيؿ األمواؿ مف خبلؿ االندما
سبيؿ المثاؿ فوفقػًا لنمػوذج أعػده مكتػب األمػـ المتحػدة المعػني بالمخػدِّرات والجريمة المنظمة ، 

في المائة مػف نسبة عائػدات مبيعػات الكوكػاييف عمػى الصػعيد العػالمي ُغسمت  20فاف نحو 
استنادًا إلى مقاببلت مػػع  3032وخمصت دراسة ُأجريت في عاـ . 3005في الخػارج في عػاـ 

مػػدانيف بجػػرائـ مخػػدِّرات في إيطاليػػا إلى اسػػتنتاج مماثػػؿ، مما يوحي بأف نحو ثمث األمواؿ 
التي ينفقيا متعاطو الكوكاييف يجري غسميا عبر الحدود )مكتب األمـ المتحػدة المعػني 

 ( .3033:  5بالمخػدِّرات والجريمػة ،
 

 األنشطة اإلرهابية: -2
يرتبط إرىاب الجماعات بمجموعػػات إرىابيػة منظمػة تقدـ لػو الػدعـ المػادي والمعنػوي 
والموجسػتي، وىػذه الجماعػات تكػوف خاضعة دائمػا لقػرارات و أوامػر تمػؾ المنظمػات أو 

راريتو ألف أىػدافو التػي المجموعات اإلرىابية، ويمتاز إرىػاب المجموعػات المنظمة باسػتم
يسػعى إلػى تحقيقيػا كثيػرة  ، فمػا أف يػتـ تحقيؽ ىدؼ معيف حتى تنتقؿ إلى تحقيػؽ ىػدؼ 
يميػو، والنػوع المنظـ مف األنشطة االرىابية يديره ويشرؼ عميو دوؿ أو مؤسسات غير منظورة 

 (43: 3030وليا أىداؼ ال حصر ليا)ىبة اهلل، 
رائـ المنظمة تعتمد عمى أساليب إرىابية في تنفيذىا ، كما ومف جية أخرى فاف الج

يمكف اف تعتمد الجرائـ اإلرىابية استراتيجيات وتكتيؾ االجراـ المنظـ لمحصوؿ عمى التمويؿ 
 (. 323: 3035المادي لعممياتيا اإلرىابية )العامري ،

ف التخطػػيط وعمومًا فاف ىذا النوع مف اإلرىاب يػرتبط بقيػادة عمػى قػدر بػالغ مػ
والتنظػػيـ والقػدرة عمػػى اتخػاذ القػرارات بشػػاف األىػػداؼ التػػي تسػعى إلييػا وتحديػد زمػاف ومكػاف 

 (.40: 3030العمميػات اإلرىابيػة التػي سػيتـ تنفيذىا)عبدالمطيؼ ،
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 تجارة المخدرات: -3
تيػا في أواخػر بمغػت أىمية االّتجار بالمخدِّرات بالنسبة لمجريمة المنظَّمػة ذرو  

الثمانينيػات وأوائػؿ التسػعينيات مػف القػرف العشػريف، مع ظيوػر "فػرص تجاريػة" جديػدة، فضبًل 
عف تولد أنشػطة لجماعػات الجريمػة المنظَّمة لـ تكف معروفة قبؿ عدة عقود، كما برزت تجػػارة 

نظَّمة ، فضبل عف كونيا نشػاطًا المخػػدِّرات لتكػػوف بمثابػػة حاضػػنة لنمو جماعات الجريمة الم
تضػطمع بػو تمؾ الجماعػات بعػد تثبتيا في أسواؽ أخرى غير مشروعة ، وبالتالي فقد أصبحت 
تجارة المخدرات توجيًا ميػػـ بالنسػػبة لجماعػػات الجريمػػة المنظَّمػػة الػػتي استحدثت طرائػػؽ 

خفػاء أرباحيػا، وتخويػؼ منافسييا، والتأثير عمى الساسة،  جديػدة لتيريػب وبيػع منتجاتيػا، وا 
 ( .31: 3033والقضاء عمى أعدائيا )مكتب األمـ المتحػدة المعػني بالمخػدِّرات والجريمػة ، 

مف جية أخرى فاف نمو أنشطة تجارة المخدرات يؤدي بالتأكيد الى إدماف وتعاطي 
الحتياؿ و النصب و االنحراؼ المخدرات ، والذي يساىـ في انتشار جرائـ القتؿ و التزوير و ا

، فضبل عف استغبلؿ المدمنيف و تسخيرىـ ألغراض التجسس و األعماؿ اإلرىابية و 
 (.313: 3031التخريبية في االوطاف )الياسري ، 

 االتجار بالبشر -4
( في الدورة الخامسة  31عرفت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بموجب قرارىا  المرقـ)

، جريمة االتِّجار بالبشر بأنيا : عممية تجنيد  3000ف الثاني عاـ تشري 31والخمسوف في 
أشخاص، أو نقميـ، أو تنقيميـ، أو إيواؤىـ، أو استقباليـ بواسطة التيديد بالقوة، أو استعماليا، 
أو غير ذلؾ مف أشكاؿ القسر، أو االختطاؼ، أو االحتياؿ، أو الخداع، أو استغبلؿ السمطة، 

ضعاؼ أو بإعطاء أو تمقي مبالغ مالية أو مزايا لنيؿ موافقة شخص لو أو استغبلؿ حالة است
سيطرة عمى شخص آخر لغرض االستغبلؿ، كحٍد أدنى، استغبلؿ دعارة الغير أو سائر أشكاؿ 
االستغبلؿ الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرًا، أو االسترقاؽ أو الممارسات الشبيية بالرؽ، 

 )مؤتمرات األمـ المتحدة(. أو االستعباد، أو نزع األعضاء
وُيعد االتجار بالبشر شكبل مف اشكاؿ الجريمة المنظمة العابرة لمحدود وتكمف 
خطورتيا في التنظيـ والتخطيط الذي يكفؿ ليا النجاح واالستمرار بحيث يصعب تطويقيا 
والقضاء عمييا بسيولة ذلؾ اف مف ينتمي الى ىذه المنظمات االجرامية ىـ في الغالب 
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ؾ بطريقة محكمة تكفؿ النجاح في تنفيذىا )العامري أصحاب خبرة واحتراؼ يخططوف لذل
،3035 :322  .) 

وتمثؿ االتجار بالبشر صور الجريمة المنظمة المركبة والمعقدة والخطيرة فيي مركبة 
ألنيا تتكوف مف سمسمة االفعاؿ الجرمية المختمفة وىي معقدة ألنيا ترتكب بأساليب تتسـ بالدقة 

نظيـ قد تتستر وراء اعماؿ يبدو انيا مشروعة وتمجأ لذوي مف جماعات اجرامية غاية في الت
خيمة عمى  السطوة لكي تخفي أنشطتيا االجرامية وىي خطيرة بالنظر لما تخمفو مف آثار و

أمف الدولة وكيانيا االجتماعي ونظاميا األقتصادي ولما تخمفو مف األؼ الضحايا مف الرجاؿ 
 (.2: 3034والنساء واألطفاؿ )ىجيج وناصر ،

 الهجرة غير المشروعة -5
وتعني اليجرة غير المشروعة في ابسط معانييا حركة االنتقاؿ فرديا او جماعيا مف 
دولة الى دولة اخرى بمخالفة لموائح وقوانيف االستقباؿ وذلؾ بحثا عف وضع افضؿ اجتماعيا 

 (.442:  3032كاف اـ اقتصاديا اـ دينيا اـ سياسيا )الدركزلي ، 
لمشروعة مف انماط الجريمة المنظمة ، ألنيا تحتاج إلى تنسيؽ وتعد اليجرة غير ا

الجيود اإلجرامية بيف مف يمارسونيا، فيؤلؼ المجرموف عصابات منظَّمة تحترؼ االتِّجار 
بالبشر عمى نحٍو ممنيج، وىذه العصابات مف الممكف أف تكوف بسيطة تتألؼ مف ثبلثة 

في غاية التعقيد والتطور)الشعبلني ،  أشخاص أو أكثر، كما يمكف تكوف منظمة عمى نحوٍ 
3034 :35.) 
 الجرائم اإللكترونية: -6

وىو نشاط غير مشروع يتـ عبر الفضاء السيبراني وغالبا ما تقوـ بو مجموعات 
منظمة ويوجو إلى نسخ أو تغيير أو حذؼ أو الوصوؿ إلى المعمومات الُمخزنة داخؿ 

مشروع فيما يتعمؽ بالمعالجة اآللية  الحاسوب أو التي تُنقؿ عف طريقو وىي سموؾ غير
لمبيانات أو نقؿ ىذه البيانات، وقد أظيرت تأثيرات سياسية وعسكرية وثقافية قوية تمثؿ حرب 
إلكترونية وحرب المعمومات واالستخبارات التي حدثت عمى اإلنترنت في عالـ المعمومات 

 (.343: 3035)المشيدي ،
عالمية في تبادؿ المعمومات المجـر نشرىا كما يمكف اف تستخدـ شبكات الحاسوب ال

قانونًا او عرض بضائع غير مشروعة او عروض كاذبة لغرض الحصوؿ عمى ارباح مالية 
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غير مشروعة فاالنترنت ىنا ىو كأي اداة الرتكاب الجريمة، كما ودخؿ ضمف اطار الجرائـ 
استثمار الحاسوبية ايًضا عروض بيع بأسعار وحصص خاصة بصورة غير قانونية او 

عقارات تعود لمدولة او قروض مالية لقاء فوائد غير مشروعة او الحث بالدخوؿ في مشاريع 
وىمية او تزييؼ الوثائؽ الرسمية او الحث عمى تشغيؿ االطفاؿ بصورة غير قانونية او الحث 

 (.43: 3004عمى التمييز العنصري وغيره)المختار ، 
 الفساد السياسي واالداري -7

ظاىرة محمية لصيقة باألنظمة السياسية أو بالدوؿ فقط ، فقد يكوف  إف الفساد ليس
الفساد عابرا   لمحدود ومصدره فاعموف دوليوف مثؿ الشركات متعددة الجنسية والمنظمات 

وغير الحكومية إذ تمارس الشركات العالمية الكبرى الكثير مف السموكيات التي   الحكومية
وء إلى الضغط عمى الحكومات مف اجؿ فتح األسواؽ أماـ تخمؽ مبررًا لمفساد الخارجي كالمج

منتوجاتيا او مف خبلؿ دفع الرشاوى لمحصوؿ عمى عقود االمتياز وخاصة المتعمقة باستغبلؿ 
 (.352:  3030الموارد الطبيعية وغالبا ما يكوف ليؤالء شركاء محميوف )عبدالرزاؽ ، 

فساد اإلداري في البمداف التي ينتشر لذلؾ فاف العبلقة بيف أنشطة الجريمة المنظمة وال
فييا واضحة ومما يؤيد ذلؾ قوؿ )بطرس غالي( األميف السابؽ لؤلمـ المتحدة في مقاؿ لو في 
جريدة األىراـ المصرية :"أف الجريمة المنظمة تسمـ مناخ العمؿ في مجاؿ رأس الماؿ ، وتفسد 

رؽ جياز الدولة بشكؿ غير الزعامات السياسية، وتؤثر سمبا عمى حقوؽ اإلنساف ، وتخت
مباشر لتحصؿ عمى رضا المسؤوليف "، وأشار في مقاؿ أخر لو إلى أف "عصابات الجريمة 
المنظمة ترشو المسؤوليف وتخترؽ األجيزة العمومية بالدولة وأنيا تعمؿ بشكؿ سري مما 

 (.323: 3005يصعب اكتشاؼ جرائميا )السيبلوي ،
المنظمة فمف المؤكد إف الفساد يساعد الجريمة المنظمة ويرتبط الفساد بانماط الجريمة 

 ( :23: 3033كما إف األخيرة تحفز الفساد مف عدة أبواب أىميا )السراي ،
 . سكوت المتورطيف في الفساد عف أنشطة الجريمة المنظمة .3
 . النصيحة والمشورة التي يقدميا الموظفوف العموميوف لمرتكبي الجريمة المنظمة3
يبلت التي يقدميا رجاؿ إنفاذ القانوف لعصابات الجريمة المنظمة في مرحمة . التسي2

ثناء تواجدىـ في السجف . ثناء ارتكابيا وبعد ارتكابيا وا   التخطيط الرتكاب الجريمة وا 
 . تقديـ المعمومات السرية لممجرميف .4
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 . مساعدة مرتكبي الجريمة المنظمة بإخفاء األدلة والتأثير عمى العدالة1
 مسا : اسباب انتشار الجريمة المنظمة عبر الوطنيةخا

يشير انتشار الجريمة المنظمة عبر الوطنية في اآلونة األخيرة الى مؤشرات مرتفعة 
في كؿ انحاء العالـ ،  وبناًء عمى بيانات أكاديمية متاحة فاف الجريمة المنظمة تمثؿ في 

 ,Gachúzاإلجمالي العالمي )% مف الناتج المحمي  31السنوات االخيرة بما يصؿ إلى 
جماعة دوليػة لمجريمػة المنظَّمػة تعمؿ في  1 000(. بينما حدَّد اليوروبوؿ نحو 2: 2016

% منيػا ضػالعة في االّتجػار بالمخػدِّرات  21، أكثػر مػف 3033االتحاد األوروبي في عػاـ 
وتمييا مجتمعة بنفس النسبة جػرائـ التعامؿ غير المشروع بالممتمكػات و تيريػب الميػاجريف و 

ار بالبشػػر أو االحتيػػاؿ الضػػريبي)مكتب األمـ المتحػدة المعػني بالمخػدِّرات والجريمػة االّتجػػ
،30  :3033 . ) 

(  اسباب انتشار الجريمة المنظمة عبر الوطنية في 5:  3032ويحدد)الصمادي ،
 العالـ باالتي: 

التجارة )  : اعتمدت الكثير مف الدوؿ حرية نشوء االتحادات االقميمية والغاء الحدود -3
دعو يعمؿ دعو يمر ( كدوؿ االتحاد االوروبي وساعد الغاء الحدود الوطنية بينيا 
عمى حرية تنقؿ االشخاص والممتمكات وسيؿ عمى الجماعة االجرامية المنظمة 

 توسيع انشطتيا الى الدوؿ االخرى. 
امية : بحجة تشجيع السياحة واالستثمار فييا عممت المنظمات االجر  تشجيع السياحة -3

عمى تأسيس وكاالت سياحية لتقديـ الخدمات ظاىريا غير انيا تبطف في داخميا 
الترويج لما يطمؽ عميو السياحة الجنسية واالستغبلؿ الجنسي لمنساء واالطفاؿ وجرائـ 

 خطؼ االطفاؿ والمتاجرة باعضائيـ. 
الفقيرة  : بسبب سيولة قوانيف االستثمار في الدوؿ االستثمار في بعض الدول الفقيرة -2

لحاجتيا الى رؤوس االمواؿ تظير الجريمة المنظمة في ىذه الدوؿ اذ أف المنظمات 
االجرامية تجد ليا فرصة ثمينة لتبييض امواليا البلمشروعة الناتجة عف امواؿ 

 المتاجرة غير المشروعة .
و : تمجأ االطراؼ المتصارعة او المتناحرة بوج الحروب والصراعات العرقية او الدينية -4

عاـ الى كافة الوسائؿ المشروعة والبلمشروعة خصوصا الجماعات ذات االنتماءات 
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العرقية او القبمية او الدينية ، وذلؾ باالعتماد عمى وسائميا الذاتية وبيدؼ الحفاظ 
عمى كفاحيا فيي تطبؽ القوؿ السائد " الغاية تبرر الوسيمة " ويظير ذلؾ في العديد 

ديا ورواندا ودوؿ يوغسبلفيا السابقة ، والصراعات القائمة مف الدوؿ كافغانستاف وكمبو 
 في دوؿ الشرؽ االوسط ودوؿ امريكيا البلتينية . 

: يعد التطور في وسائؿ االتصاؿ الحديثة وظيور  تطور وسائل االتصال والمعمومات -1
الشبكة االلكترونية ) االنترنت ( مف اىـ االسباب التي ساعدت عمى انتشار 

جرامية والتنوع في اساليب ارتكاب الجريمة عبر العالـ ، حيث اصبح المنظمات اال
مف اليسير عمى تمؾ المجموعات االجرامية مف ارتكاب افعاليا دوف التعرض لخطر 
االنكشاؼ مف جية ، وسيولة ادارة ومراقبة عممياتيا االجرامية عف بعد عبر استعماؿ 

 الوسائؿ الحديثة مف جية اخرى . 
 : انتشار الجريمة المنظمة عبر الوطنية في الدول الهشةالمبحث الثاني 

بينما تنتشر الجريمة المنظمة عبر الوطنية في العالـ وتصبح نتيجة سمبية لمتقدـ 
الحضاري في مرحمة العولمة ، فأنيا قد تمثؿ خروجًا عف معايير المجتمع أو عف قواعد 

و تشكؿ خطرا عميو، و تجعؿ مف اإلجماع التي يحددىا المجتمع و تتحكـ في سموؾ أفراده 
المستحيؿ تحقيؽ التعايش و التعاوف بيف األفراد ، وتولد مخالفة لمشاعر الوالء لممجتمع ،  

 (.313: 3031وىو ما ينعكس سمبا عمى الوضع السياسي لمدولة)الياسري ، 
اف نتائج انتشار الجريمة المنظمة  تشكؿ عوارض خطيرة في الدوؿ الغير المستقرة 

مايطمؽ عمييا الدوؿ اليشة( ، التي تتكوف  ظروفيا نتيجة تعرضيا لصراعات مختمفة او )او 
لفترات قمقة مع خروجيا مف الصراع ، فتصبح بذلؾ معرضة ألنشطة الجريمة المنظمة ، 
وغالبًا ما تبدو الجريمة المنظمة أكثر وضوحًا في الفترة التي تعقب نياية الصراع مباشرة 

تقالية نحو السبلـ فييا ، وتتسـ مثؿ ىذه الفترات بعدـ اليقيف السياسي وقد وأثناء الفترة االن
تفتقد مؤسسات العدالة التابعة لمدولة خبلليا لمقدرة والميارات البلزمة لمواجيتيا )كيمب 

،3033 :1.) 
كما اف الدوؿ التي تمر بمرحمة انتقاؿ لنظميا االقتصادية ، تتعرض مف قبؿ 

لتي تعمؿ فييا عمى استغبلؿ الفراغ التشريعي بارتكاب العديد مف التنظيمات اإلجرامية ا
األنشطة االقتصادية غير المشروعة مف خبلؿ القياـ بشراء المشروعات العامة بقيمة ال تعادؿ 
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قيمتيا الحقيقية والمجوء إلى استخداـ أساليب كثيرة كالعنؼ او استخداـ التيديد لعرقمة حسف 
بعاد كؿ مف يقدـ عروض لمنافستيا ، كما يبلحظ سير بيوع مثؿ تمؾ المشروعا ت بالمزاد وا 

انيا تستخدـ الفساد بجميع وسائمو وأىميا الرشوة لموصوؿ إلى أىدافيا ، وليذا تسيطر تمؾ 
التنظيمات عمى مثؿ تمؾ المشاريع وتغسؿ أمواليا التي حصمت عمييا مف الجرائـ التي ترتكبيا 

 (.353:  3030عة )عبدالرزاؽ، لقياميا باستثمارىا في أنشطة مشرو 
ويمكف مبلحظة ظيور جماعات جديػدة لمجريمػة المنظمػة لػدى الدوؿ التي خمفت 
االتحاد السوفيتي السابؽ وغيرىا مف البمػداف التي تمر بمرحمة انتقالية في أوروبا الشػرقية في 

جراىػػا مكتػػب األمػػـ المتحػػدة تسػعينيات القػرف العشػػريف اذ اشارت تقارير االّتجػار بالمخػدِّرات أ
باف نصػؼ الجماعػات اإلجراميػػة األربعػػيف  3003المعػػني بالمخػػدِّرات والجريمة بحمػوؿ عػاـ 

بمػػدًا، تمارس نشاط تجارة المخػػدِّرات غػػير  32العاممػػة في البمػػداف المشػػمولة بالدراسػػة وعػػددىا 
ئيسي ونخفي أرباحيا في نشاطات غسيؿ االمواؿ)مكتب األمـ المشػػروعة باعتباره نشاطيا الر 

 ( .31: 3033المتحػدة المعػني بالمخػدِّرات والجريمػة : 
و ألجؿ قياس مستوى ضعؼ الدولة اماـ الجريمة المنظمة وضع الباحثوف عدة أبعاد 

دارة السمع االستراتيجة، حيث يتـ االس تدالؿ عمى لذلؾ مثؿ الحوكمة، والسيطرة اإلقميمية، وا 
 ( :Zabyelina ,2013 :54تحديد مؤشرات معينة لمفشؿ مف خبلؿ ما يأتي )

 ضعؼ المؤسسات ، -
 عدـ تغمغؿ الدولة في جميع أنحاء أراضييا ؛ -
 نقص البنية التحتية المادية ؛ -
 ضعؼ سيادة القانوف ؛ -
 انتشار الفساد والشبكات غير الرسمية ؛ -
 عات الجريمة المنظمة ؛صبلت وثيقة بيف الحكومة وجما -
عدـ وجود ضوابط حدودية ووجود مصادر بديمة لمسمطة مثؿ األنواع المختمفة مف  -

 الجماعات المسمحة غير الشرعية.
وفي حاؿ انتشار مظاىر الضعؼ في الدولة ، فاف عمؿ مافيات الفساد سينصب 
عمى حماية الجريمة المنظمة والحفاظ عمى وجودىا مف خبلؿ استخداـ وسائؿ القوة والتيديدات 
و / أو فساد المسؤوليف العاميف ، وىذا يشير الى وجود سوء سموؾ رسمي مف قبؿ المسؤوليف 
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رسات عرقمة العدالة مف قبؿ متنفذيف، وانتشار مظاىر الرشوة الحكومييف ، وانتشار مما
التجارية عمى نطاؽ واسع، فضبل عف إشاعة جميع أنواع السموؾ اإلجرامي المنظـ  

(Albanese,2004 :17)  . 
( الى اف ىناؾ عوامؿ معينة توفر فرًصا Zabyelina ,2013 :53وتشير دراسة )

ؿ مف قبؿ الفاعميف اإلجرامييف ، ومف اىـ تمؾ مباشرة وفراغات ىيكمية جاىزة لبلستغبل
العوامؿ: )أ( افتقار الدولة لمقدرات الفعالة مف اجؿ توفير السبلـ والنظاـ الداخمييف ،)ب( عدـ 
وجود دعـ شعبي لمنظاـ  او ال يعتبر وجود النظاـ ومصالحو األمنية مشروعة  .،)ج( المحدد 

تي تتنافس مف أجؿ أمنيا ، حيث تتولد فجوات األساسي يتمثؿ في المجموعات المجتمعية ال
في القدرات التي تخمؽ ثغرات وظيفية تستغميا المنظمات اإلجرامية إما عف طريؽ ممئيا ، اي 

 استبداؿ الدولة أو تعويضيا ، أو عف طريؽ استغبلؿ مساحة المناورة التي توفرىا .
البلتينية حتى الشرؽ ويعرؼ عف دواًل ىشة في مختمؼ مناطؽ العالـ مف أمريكا 

األوسػط بارتػباط منظمات الجريمة المنظمة في اكثر مف نشاط اجرامي  ، فمثبل فاف تمويػؿ 
العنػؼ المسػمح في بعػض الدوؿ  ارتبط بتجػارة المخػدِّرات غػير المشروعة ، فوفقػػًا لػػبعض 

ا السمطة حاليا في التقػػديرات، فقد أّتى نحػػو نصػػؼ دخػػؿ حركػػة طالباف)قبؿ استبلمي
أفغانستاف(  الذي مولت بو نشاطاتيا المسمحة مػف ضػموعيا في االتجار بالمخػدِّرات )مكتب 

 ( .24: 3033األمـ المتحػدة المعػني بالمخػدِّرات والجريمػة ، 
في روسيا وأجزاء أخرى مف االتحاد السوفيتي السابؽ تنافست منظمات الجريمة 

وشنت عمميات  لتسعينيات لمسيطرة عمى صناعة النفط والبنزيفالمنظمة بشدة خبلؿ فترة ا
تصفية جسدية ضد منافسييا، كما تزايدت عمميات االبتزاز ضد أصحاب المتاجر والشركات 
الصغيرة في موسكو والمدف الكبيرة األخرى، وكاف البد مف دفع االتاوات لمجريمة المنظمة 

يات الحماية تجارة كبيرة في روسيا ألف تطبيؽ لمجرد أف ُيسمح لمشركة بالعمؿ ، وأصبحت ماف
 .(Varese ,2005 : 17)القانوف كاف ضعيًفا بينما كاف جياز األعماؿ التنظيمي غائًبا  

انيارت الدولة األلبانية بعد انييار المخططات اليرمية لمسمطة التي  3553في عاـ 
مستبد والفساد المتزايد الذي ولد خسر فييا الكثير مف الناس مدخراتيـ نتيجة لفترة مف الحكـ ال

نموًا اقتصاديًا ىشًا الذي يتسـ بانييار النشاط الصناعي ، وغياب أنشطة بديمة لقطاع 
الخدمات الضعيؼ ، ونظاـ مصرفي غير قادر عمى تحمؿ دوره كوسيط مالي ؛ و فشؿ 
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عيشة ، برنامج الخصخصة الشامؿ ، ونمو البطالة وانخفاض األجور الحقيقية ومستويات الم
مما أدى إلى تزايد نسب نسبة الفقر التاـ و ىشاشة السمطة والمؤسسات العامة ، وبالتالي فاف 

، عززت موقفيا بعد األزمة  3553الجريمة المنظمة التي كانت مزدىرة بالفعؿ في ألبانيا قبؿ 
رمي ، مما سمح أللبانيا بأف تصبح مبلذا آمنا ليس فقط لممجرميف األلباف ولكف أيًضا لمج

 . (Andreas ,2005 : 341)المنظمات مف إيطاليا وأماكف أخرى 
العراؽ مر بظروؼ الدوؿ اليشة سياسيًا واقتصاديًا وامنيًا بعد االحتبلؿ األمريكي عاـ 

واصبح انتشار انماط الجريمة المنظمة فيو نموذجًا النتشار الجريمة المنظمة عبر  3002
 البحث فيو تاليًا.الوطنية في الدوؿ اليشة وىو ما سيتـ 

  2003انتشار الجريمة المنظمة عبر الوطنية في العراق بعد عام 
سياسية لمعػراؽ واضحة لكونو منطقػة مصػالح  -لطالما كانت معػالـ األىميػة الجيػو

اسػتراتيجية عالمية ولػيس مجػرد منطقػة جغرافيػة ميمة ، وىو ما جعؿ الواليات -سياسية 
ظر في مخططاتيا مف اجؿ السيطرة عميو و االنفراد بالمنطقة مف خبللو، المتحدة األمريكية تن

وتحويميا إلى مرتكز لتحركيا فػي القػرف الحػادي والعشػريف لما تمثمو ىذه المنطقة مف مراىنات 
 (.25: 3032استراتيجية واقتصادية )الحسيناوي  ، 

قد أدى  3002ساف عاـ ويبدو اف الغزو األمريكي لمعراؽ وسقوط النظاـ السابؽ في ني
الى تنامي الجريمة المنظمة فيو والتي صعبت المشروع األمريكي )الجيوسياسي( فيو ، و 
حالت دوف إعادة اإلعمار والتنمية وأصبحت عقبة رئيسية أماـ بناء الدولة حيث تـ تعزيز 

خبلؿ التمرد ودعمو مف خبلؿ أنشطة المجموعات اإلجرامية ؛ كما ًموؿ الصراع الطائفي مف 
مجموعات اخرى وبدافع مف رغبة تمؾ المجاميع في السيطرة عمى سوؽ الجريمة، كما أدت 
منظمات إجرامية تقميدية إلى اشاعة انعداـ األمف مف خبلؿ االختطاؼ واالبتزاز وسرقة البنوؾ 
وتيريب المخدرات و تيريب النفط بسبب الطبيعة النقدية لتمؾ العمميات ، ووجود العديد مف 

لمسرقات ، وقد اشارت التقديرات في تمؾ الفترة إلى أنو في المتوسط ، يتـ سرقة ما  الفرص
 .Williams,2009:162)يعادؿ حوالي مميوف دوالر شيرًيا تحت تيديد السبلح )

ف األخيرة تحفز  تعبر حالة العراؽ بوضوح عف اف الفساد يساعد الجريمة المنظمة وا 
كبيئة خصبة انتعشت  3002االحتبلؿ األمريكي عاـ الفساد ، حيث برزت حالة العراؽ عقب 

فييا الجريمة المنظمة والفساد معًا ، وقد كانت التقارير تتواتر لتؤكد تمؾ الحقيقة منذ السنة 
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قدـ وفد مف مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات   3002األولى لمغزو ، ففي آب 
ف الدور المركزي لمجريمة المنظمة في ( بياًنا أكثر تفصيبًل وتأكيًدا عUNODCوالجريمة )

العراؽ ، مشيًرا إلى أنيا تساىـ بالفعؿ في زعزعة االستقرار وتعقيد إعادة اإلعمار ، وركز 
التقرير عمى تيريب النفط ، واالتجار باألسمحة النارية ، واالتجار بالبشر ، وسرقة القطع 

أكيد عمى أف سرقة النحاس عمى نطاؽ األثرية واالتجار بيا ، واالختطاؼ واالبتزاز ،  مع الت
واسع مف أبراج الكيرباء وخطوط الكيرباء سيكوف لو تأثير خطير عمى البنية التحتية لمكيرباء 

شروط توسع الجريمة المنظمة تشمؿ غياب سيادة القانوف ، “، كما أشار التقرير إلى أف 
ىور في الظروؼ وتفكؾ مؤسسات الدولة ،  وقد حدثت ىذه العوامؿ عمى خمفية التد

االجتماعية واالقتصادية في ظؿ الحصار االقتصادي الذي ُفرض عمى العراؽ في عقد 
 (. UNODC ,2003 : 7التسعينات مف القؤف الماضي )

يعد ساحة  3002كما اشارت تقارير منظمة الشفافية الدولية الى أف العراؽ منذ عاـ 
ئتبلؼ الموحد برئاسة )بوؿ بريمر( تـ ألكبر عممية فساد بيف دوؿ العالـ، فخبلؿ سمطة اال

( مميار دوالر مف أمواؿ النفط العراقية، وحسب تصريحات مكتب المفتش العاـ 5فقداف )
)ستيوارت براوف( حينيا بأنيا صرفت عمى شكؿ رواتب ونفقات تشغيمية وفي مشاريع إعادة 

االمواؿ ىي مف ، واف ىذه 3004ولغاية حزيراف  3002األعمار لمفترة مف تشريف األوؿ 
صندوؽ برنامج األمـ المتحدة )النفط مقابؿ الغذاء والدواء( وىي مف أمواؿ العراؽ النفطية، وال 
تشمؿ أمواؿ المساعدات المقدمة مف بعض الدوؿ المانحة، فضبل عف عمميات بيع النفط بدوف 

تي تقدر عدادات وبعمميات تيريب داخميا وخارجيا، كذلؾ عمميات تفجير أنابيب النفط وال
( مميوف دوالر شيريا ، كما بمغ الفساد في عمميات إعادة األعمار 400-400خسائرىا بػ )

:  3001% مف الناتج اإلجمالي )عباس ، 30( مميار دوالر وىو ما يشكؿ 4، )3003عاـ 
3.) 

كما اعتػػرؼ تقريػػر أمريكػػي بإىػػدار مميػػارات الػػدوالرات كانػػت مخصصػػة إلعػػادة 
 3004 – 3002ػار العػراؽ خػبلؿ إدارة بػوؿ بػرايمػر الحػاكـ المػدني لمعػراؽ لممػدة مػف إعمػ

إ نشػاء  3002/أيػار/ مػايو  33فػي  3442وذلػؾ عنػدما اقػر مجمػس األمػف الػدولي فػي قػراره 
( مميػار دوالر تػـ  30العراؽ( إذ تبيف أنو ومف مجموع ما يقػرب مػف ) ) صػندوؽ تنميػة

( مميوف دوالر عند تسمـ الحكومػة  500تحويميػا إلػى ىػذا الصػندوؽ، لـ يتبقى سوى نحو )
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:  3003العراقيػة المؤقتػة لمحكػـ ، وال احد يعرؼ إلى ىذه الساعة أيف ذىبت األمواؿ )وتوت،
305.) 

ولـ تقتصر عمميات الفساد داخؿ العراؽ فقد كشفت لجاف متخصصة في الكونغرس 
مميارات الدوالرات مف أمواؿ العػراؽ المودعة في بنؾ االحتياطي الفيدرالي في األمريكي أف 

نيويورؾ جرى التصرؼ بيا وتوزيعيا ببل قيود محاسبية أصػولية أو سػجبلت منظمػة أو تػدقيؽ، 
مميػار دوالر تمثػؿ أرصػدة حساب إيرادات برنامج النفط مقابؿ  2١35وتقػدر تمػؾ المبػالغ بنحػو 

الدواء، فضبل عف أمواؿ العراؽ التي كانت مجمدة فػي الواليػات المتحػدة األمريكيػة منػذ الغذاء و 
،وقػد جػرى سػحبيا مػف البنػؾ المػذكور تصػرفت بيػا سػمطة االحػتبلؿ وكمػا تشػاء  3550عػاـ 

إذ تعرضػت تمػؾ األمػواؿ إلػى عمميػة اليػدر والتزويػر وسػوء التصػرؼ في أعماؿ الصرؼ 
 (.10:  3030عشوائي )حداد ،ال

منذ اليوـ األوؿ لمغزو األمريكي لمعراؽ انتشرت األنشطة اإلجرامية بانماط مختمفة 
بدءًا مف سرقة البنوؾ وتيريب المخدرات إلى االختطاؼ وتيريب النفط واالبتزاز بسبب 

نو في طبيعتيا النقدية ، ووجود العديد مف الفرص لمسرقات ، وقد اشارت التقديرات إلى أ
المتوسط ، يتـ سرقة بما يعادؿ حوالي مميوف دوالر شيرًيا تحت تيديد السبلح 

((Williams,2009:162. 
وبينما استشرت عمميات الفساد مفاصؿ العراؽ كافة فاف مجموعات الجريمة المنظمة 
بدت تنخر قطاعات كبيرة في العراؽ، فشكؿ قطاع النفط البيئة الحاضنة لمجموعات جرائـ 

النفط بصورة منظمة وعبر الحدود الوطنية ، بعد اف كاف مف المؤمؿ أف تكوف صناعة  تيريب
عادة  ، واستنادا إلى تقرير الشفافية اإلعمار في مرحمة العراؽ الجديد النفط  محرؾ التنمية وا 

، فأف عمميات تيريب 3001ولغاية  3004األوؿ الذي نشرتو وزارة النفط عف أدائيا لممدة مف 
الخاـ أو المشتقات النفطية أو تسربو مف مواقع معينة بشكؿ غير قانوني، ومف ثـ تيريبو النفط 

عبر المنافذ الحدودية، كانت تتـ مف خبلؿ سحب النفط الخاـ والمشتقات النفطية مباشرة مف 
المخازف واالنابيب ومف ثـ تيريبو عبر المنافذ الحدودية، في الجنوب عف طريؽ شط العرب 

شماؿ إلى تركيا كذلؾ عف طريؽ المنطقة الغربية إلى األردف وسوريا، وقد ىذه وعف طريؽ ال
العمميات أرباؾ في عمؿ المؤسسات الحكومية، وال سيما في النشاط التوزيعي والتسويقي ونجـ 
عنيا خسائر مالية كبيرة، خاصة واف بعض ىذه المشتقات النفطية الميربة قد تـ استيراده 
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الباب واسعا ىو سوء اإلدارة وتعاوف العديد مف المسؤوليف في إدارة بمالغ ضخمة، وما فتح 
المؤسسات العراقية وخاصة في المنافذ الحدودية مع الميربيف مف خبلؿ حصوليـ عمى رشاوى 

 (.33:  3033مف خبلؿ عمميات التيريب ) الغانمي والخزرجي ،
شرت عممياتيا في وفضبل عف القطاع النفطي فاف مجموعات الجريمة المنظمة قد است

قطاعات أخرى ميمة، وقد صرح )جوف ىامر( رئيس مركز الدراسات االستراتيجية والدولية في 
واشنطف: "ىناؾ عممية نيب ىائمة تيدؼ إلى تجريد أي شيء يعتقد إف لو قيمة داخؿ العراؽ 

قب بأحكاـ لنقمو إلى الخارج، انو سمب نظامي لمبمد"، وظمت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ترا
صور االقمار الصناعية الممتقطة لمئات مف المواقع العسكرية والصناعية في العراؽ. وكانت 
نتائج تحميميا تتحدث عف عمميات نيب مبرمجة حسب ما قاؿ )جاؾ باوت( مدير مكتب 
التحقيؽ النووي في العراؽ التابع لموكالة الدولية " إف أكثر مف عشر مباني ومجمعات قد 

لكامؿ مف الصور الممتقطة"، وقاؿ "نحف نرى مواقع قد تمت أزالتيا تماما" )مجمة اختفت با
 ( . 3003المستقبؿ العربي ،

وبعد تشكيؿ الحكومات العراقية األولى ، فقد أستمرت حاالت الفساد المالي واإلداري 
فيا مف في العراؽ، و شمؿ الفساد كؿ الوزارات والمؤسسات العراقية بدوف استثناء، ورغـ اختبل

حيث العمؽ، وظيرت حاالت الفساد بشكؿ واضح، فقد  أىدرت وزارة الدفاع العراقية عاـ 
( مميار دوالر عمى عقود التسميح وتجييز المعدات العسكرية، كذلؾ 3١2مبمغا قدره ) 3004

أشارت تقارير بخصوص تفاوض الحكومة العراقية سرا حوؿ عقد لمتسمح مع صربيا في أيموؿ/ 
مميوف دوالر لتجنب بنود مكافحة الفساد الواردة في حالة توقيع  422بقيمة  3003سبتمبر 

مسؤوال عراقيا كبيرا ىذا العقد بيف العراؽ  33عقد مع الواليات المتحدة، وقد أبـر وفد يضـ 
وصربيا مف دوف عمـ المسؤوليف العسكرييف األمريكييف في العراؽ، واالتفاؽ الذي تفاوض 

ويتناوؿ عددا كبيرا مف قطع  3003نو وزارتي الدفاع والتخطيط عاـ حوؿ القسـ االكبر م
الغيار لممروحيات والطائرات وقطع غيار لمدافع الياوف والرشاشات إضافة إلى تجييزات أخرى 
والتي تبيف اف التجييزات المباعة ذات نوعية سيئة أو أنيا ال تتناسب مع ميمات الجيش 

نتقادات مف جانب مسؤوليف عراقييف وذلؾ بأف قيمتو االصمية العراقي، واف ىذا االتفاؽ أثار ا
 (.3004( مميوف دوالر)الطالقاني ، 322حددت أخيرا ب )
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كما كاف قطاع الكيرباء مف الساحات الواسعة الستشراء الفساد فقد كاف لمعقود التي 
تؤمف الطاقة  ( مميار دوالر، والتي كاف مف الممكف إف3أبرمتيا وزارة الكيرباء والتي قدرت ب)

الكيربائية لمعراقييف، فقد تبيف إف ىذه العقود تتعمؽ بمولدات وقطع غيار اشتراىا العراؽ وغير 
ف خدمتيا محدودة  حسب  –أي بسقؼ زمني قصير،  واف وزارة الكيرباء  –صالحة لمخدمة وا 

مصدرة ال ىي التي تعاقدت عمى ىذه المولدات بالتحديد واف الدولة ال –كبلـ الدولة المصدرة 
 (. 35:  3033تتحمؿ المسؤولية أو التقصير) الغانمي والخزرجي ،

وظؿ العراؽ يتقدـ دوؿ العالـ لسنوات الحقة إذ أكدت منظمة الشفافية الدولية لعاـ 
( عمى المؤشر التابع، قبؿ السوداف التي لـ تبرح 330، أف العراؽ حؿ في المركز اؿ )3034

ماضية، وظؿ منافسا لمصوماؿ وأفغانستاف وكوريا الشمالية وىي المراكز االخيرة في السنوات ال
 (.3034دوؿ ال تتوفر بيما أي أنظمة ثابتة)عماد ، 

وفي ظؿ حمقة الفساد المستشري نمت  انماط الجريمة المنظمة  وتصاعدت وتيرتيا 
 حتى انتشرت في العراؽ كما يأتي:

 
  جرائم االرهاب والطائفية في العراق : -1

دي األمني في العراؽ بانييار مؤسسات الدولة األمنية والعسكرية وتراجع دور برز التح
النظاـ القانوني، بعد انييار الحكومة بجميع مؤسساتيا وتحوؿ العراؽ إلى دولة محتمة في عاـ 

، ومع ما رافؽ عممية االحتبلؿ مف فوضى في إدارة المؤسسات وفشؿ في حماية  3002
كيمومتر  مع كؿ مف إيراف والسعودية وسوريا وتركيا    2210 حدود العراؽ الممتدة قرابة

والكويت واألردف، فقد ىيأت كؿ تمؾ الظروؼ المناخ المناسب لظيور حركات التمرد واإلرىاب 
والمقاومة بمختمؼ صنوفيا ومسمياتيا وسمحت باستمرار تدفؽ اإلرىابييف ووصوؿ المساعدات 

 (.342:  3004ر )كاتزماف ،المالية والعسكرية إلييـ مف دوؿ الجوا
ويجمع المراقبوف الى اف جرائـ اإلرىاب ارتبطت مع الجرائـ الطائفية في العراؽ عقب 
الغزو األمريكي لو ، و اف انتشار االرىاب في العراؽ كاف وراءه عدة اسباب منيا الطائفية 

ظاىره مع انتشار السياسية واالجتماعية ، فضبل عف التفجيرات والنزاعات في المنطقة وبانت م
القتؿ عمى اليوية ألسباب طائفية لفترة عاميف، اما عمى المستوى المدني فتغمب النزاعات 

(.  وقد 3032المسمحة بيف العشائر وخاصة في جنوب العراؽ )موقع اورينت االلكتروني ، 
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ؿ مع ساىمت مجموعات الجريمة المنظمة في تمويؿ المجموعات الطائفية واإلرىابية التي تتقات
بعضيا البعض ومع القوات الحكومية العراقية و األمريكية ، عبلوة عمى ذلؾ فإف الشرطة 
الناشئة التي تيدؼ إلى دعـ سيادة القانوف ، اخترقت مف قبؿ الميميشيات وتخممتيا الطائفية 
والفساد ، وبالتالي فقد كانت جزًءا مف المشكمة وليس جزًءا مف الحؿ، وبالنسبة لمعديد مف 

عراقييف، فإف القوة التي تـ تكوينيا لحمايتيـ فإنيا انخرطت في القتؿ الطائفي واالبتزاز ال
 (. Williams,2009 :15والسرقة واالختطاؼ )

ساىـ غياب الدولة ومؤسساتيا القانونية والرقابية بعد الغزو غسيل األموال :  -2
اقية عمى الخارج بدوف شرط األمريكي بفتح حدود العراؽ عمى مصراعييا وانفتاح السوؽ العر 

او قيد مما ساعد عمى دخوؿ السمع والبضائع الممنوعة والرديئة ،فضبًل عف سيولة تداوؿ 
االمواؿ وتحويميا الى الخارج ، وساعدت عمميات الجريمة المنظمة في تدفقات األمواؿ القذرة ، 

تحواذ عمى الماؿ العاـ كما أدى انتشار الفساد المالي واالداري وارتفاع معدالت عمميات االس
يقابمو تمكؤ واضح مف قبؿ السمطات التنفيذية في القبض عمى المفسديف وتقديميـ لمقضاء 
العادؿ ويصاحب ذلؾ انعداـ التشريعات القانونية او عدـ تفعيميا بما يتناسب مع حجـ ىذه 

 (.440: 3032الجرائـ او اتساعيا وتغمغميا في مختمؼ دوائر ومؤسسات الدولة )حميد ،
بأف العراؽ ضمف الدوؿ االولى االكثر  3004وتعمف منظمة الشفافية الدولية منذ 

فسادا في العالـ حيث تأتي االمواؿ المغسولة مف تزييؼ العمبلت ، واالختبلس والسرقة ، 
واالبتزاز ، والرشاوي الحكومية والتيرب الضريبي، و تشترؾ في عمميات التيريب وغسيؿ 

ة معروفة بمساعدة مصارؼ حكومية مقابؿ بضائع وفواتير وىمية )حسف االمواؿ مصارؼ اىمي
،3034 :413.) 

( الى 3033كما يشير تقرير)مكتب األمـ المتحػدة المعػني بالمخػدِّرات والجريمػة ، 
مػػف غسؿ أمػػواؿ تيريب  3002مػػدى اسػػتفادة جماعػػات إرىابية منظمة في العراؽ بعد عاـ 

روابط بػينيا وبيف الجماعػات المتمردة وغيرىا مف الجماعات المسمحة غير  المخػػدِّرات، ووجود
 التابعة لمػدوؿ مػف جيػػة والعنػػؼ وتجػػارة المخػػدِّرات غػػير المشػػروعة مػػف جيػػة أخرى.

وتشير االحصائيات الى ظيور ظاىرة غسيؿ االمواؿ في العراؽ وتطورىا بصورة 
شرة اذ ارتفع حجـ عمميات غسيؿ االمواؿ في العراؽ في مطردة بعد الغزو األمريكي مبا
 كما موضح في الجدوؿ االتي: 3033وحتى  3002سنوات االحتبلؿ األمريكي منذ 
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وحتى  2003عمميات غسيل االموال في العراق في سنوات االحتالل األمريكي منذ ( 1جدول )
2011 
 حجم عمميات غسيل األموال/ تريميون دينار السنوات
2003 242,231,4 
2004   331,204,4 
2005 343,433,33 
2006 330,533,34 
2007 243,33 
2008 323,222,34 
2009 343,240,30 
2010 125,022,32 
2011 233,452,24 

 مصطفى راشد عمي ، "ظاىرة غسيؿ االمواؿ وانعكاساتيا عمى االقتصاد العراقي ، رسالة المصدر:
 33، ص  3333واالقتصاد، جامعة واسط ، . ماجستير، كمية االدارة 

 تهريب النفط  -3
ساعدت الظروؼ البيئية التي سادت في العراؽ بعد الغزو األمريكي التي تمثمت 
بالفوضى القانونية والسياسية بعدـ التنبؤ بمستقبؿ الدولة  الى جانب سيادة ثقافة الخروج عمى 

ط  اذ أصبح العديد مف العامميف في قطاع القانوف السائدة مع عدـ وجود عدادات تصدير النف
النفط ميتميف في المقاـ األوؿ بالمكاسب الشخصية والخاصة وتـ التخمي عف مفاىيـ 
المسؤولية الجماعية ، وبالتالي فإف عائدات الفساد والجريمة في قطاع النفط وفرت األمواؿ 

الفصائؿ المتنافسة، كما  لحمبلت العنؼ ضد الواليات المتحدة والحكومة العراقية وكذلؾ ضد
تـ استخداـ سرقة األمواؿ كآلية تمويؿ لؤلحزاب السياسية التي وافقت ظاىريًا عمى النظاـ 
الجديد وكانت عمى استعداد لمعمؿ ضمنو ، ومع ذلؾ فعندما ينتشر الفساد ، فغالًبا ما يكوف 

بارتياب وانعداـ الثقة ،  ىناؾ تأثير عمى الذيف ليسوا فاسديف ، فالذيف ال يشاركوف ُينظر إلييـ
وفضبل عما تقدـ فقد عانى قطاع النفط مف ضعؼ بنيتو التحتية أماـ ىجمات اإلرىابييف أو 
المتمرديف ، ومف السرقة مف قبؿ المجموعات التي وجدت أنو مف السيؿ نسبًيا الوصوؿ إلى 

 . Williams,2009 :70)خطوط األنابيب )
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تصدير النفط العراقي اختبلفات ميمة بيف التقديرات وقد أظيرت البيانات الُمعدة حوؿ 
المقدمة مف اإلدارات والوكاالت المختمفة في الحكومة األمريكية وبيف األرقاـ األمريكية 

، عمى سبيؿ المثاؿ ، أصدر مكتب محاسبة الحكومة األمريكية  3003والعراقية، ففي عاـ 
(GAO تقريًرا عف قطاعي النفط والكيرباء في العر ) اؽ الحظ فيو وجود تبايف بيف تقديرات

 3.1مميوف برميؿ يومًيا( والصادرات ) 3.3) 3002وزارة الخارجية إلنتاج النفط الخاـ لعاـ 
مميوف برميؿ يومًيا( والتقديرات التي قدمتيا وزارة الطاقة ، والتي اقترحت مستوى إنتاج يتراوح 

ير اف التيريب كاف أحد التفسيرات بيف ) مميوف  و ثبلث مبلييف برميؿ يومًيا( مما يظ
مميوف دوالر يومًيا أو حوالي  31مبلييف دوالر إلى  1المحتممة ليذا التناقض ، والذي يبمغ 

مميار دوالر سنوًيا وىذه األرقاـ تبيف اف تيريب النفط الخاـ عممية  1.1مميار دوالر إلى  3.4
وىو الدور الذي يمعبو المسؤولوف معقدة لمغاية وتتجاوز القدرات االقتصادية لمميربيف ، 

 ,General Accountability Office)والسياسيوف الفاسدوف في تسييؿ التيريب 
الموانئ الجنوبية في البصرة باتجاه الكويت كما اف تيريب النفط يتـ عبر   .(2007.39

يراف.  والمنافذ الشمالية إلى  تركيا. والمنافذ الغربية إلى األردف وسوريا. وا 
 جرائم تهريب البشر  -4

قضية تيريب البشر وما يرتبط بيا مف تزوير في المستندات اعتبرت مف الجرائـ 
المنظمة في العراؽ عقب الغزو األمريكي  مع بروز مشكمة البلجئيف اليائمة و فرار اكثر مف 
ا مميوني عراقي إلى البمداف المجاورة حيث فرص العمؿ محدودة لمغاية ، مما شكؿ حافًزا قويً 

لمحاولة إعادة التوطيف بالكامؿ خارج المنطقة ، وخاصة في أوروبا الغربية ، و تكوف الرغبة 
مصحوبة بأمواؿ كافية إما لشراء وثائؽ مزورة أو حقيقية أو لدفع الرسوـ الباىظة التي يفرضيا 
ميربي البشر لتسييؿ اليجرة غير الشرعية ، و قدـ الوسطاء تأشيرات دخوؿ إلى اإلمارات 

 31000دوالر إلى  4000لعربية المتحدة و االتحاد األوروبي ، حيث بمغت تكمفتيا مف ا
 (.Williams,2009:1867دوالر لمفرد ويكوف ىدفيـ النيائي  طمب المجوء السياسي  )

  جرائم تجارة المخدرات : -5
ال إف العراؽ و اف عدُه البعض بأنو اقؿ الدوؿ اإلقميمية مف حيث رواج تمؾ الظاىرة إ 

و ما خمفتو حالة الحرب مف الفوضى و االنفبلت  3002أف االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ عاـ 
األمني و ظاىرة المعاناة التي يعيشيا المواطف العراقي تحت ظؿ الحروب المتكررة كميا 
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معطيات اجتمعت لتوفير بيئة مبلئمة لتجارة و رواج تمؾ الظاىرة حيث أصبح العراؽ محطة 
لمخدرات، أو يصنؼ عمى أنو بمد مرور بحسب المكتب العربي لشؤوف عبور لتجارة ا

المخدرات التابع لمجمس وزراء الداخمية العرب الذي عد العراؽ عمى أنو دولة عبور أو ما 
يطمؽ عمييا)ترانزيت( لنقؿ الييرويف المنتج مف أفغانستاف و إيراف إلى دوؿ أوربا و الخميج 

 (.323: 3031ي، العربي و البحر المتوسط )الياسر 
ومع ذلؾ فاف ازدياد استخداـ المخدرات نتيجة زيادة الشحف العابر عبر العراؽ الذي 
أصبح طريًقا متزايد األىمية لؤلفيوف والييرويف مف أفغانستاف في طريقو إلى دوؿ الخميج 
اصبح واقعًا ، فعندما تكوف البمداف عمى طرؽ إعادة الشحف ، فإنيا حتمًا تقوـ بتطوير 
األسواؽ المحمية نتيجة لتسرب المنتج ، وقد لوحظ التوسع في تعاطي المخدرات عندما قدر 

أف أكثر مف عشرة االؼ عراقي في جميع أنحاء  3002مسؤوؿ في وزارة الصحة في آذار 
الببلد  يتعاطوف المخدرات وخاصة الييرويف مف بينيـ خمسة االؼ في الجنوب ، مقارنة بعاـ 

 Central Intelligenceمتعاطي فقط   ) 3100ىناؾ حوالي ، عندما كاف  3004
Agency , 2009 :88. ) 

 ويبيف الشكؿ التالي ممرات تجارة المخدرات عبر العراؽ.
 ( ممرات تجارة المخدرات من ايران وأفغانستان عبر العراق1شكل )

 
عبر الوطنية )دراسة في (،  ظاىرة المخدرات و الجريمة المنظمة 3031المصدر: حميد ياسر الياسري )

 .323، ص33جغرافية السياسة(، مجمة البحوث الجغرافية ،العدد 
 جرائم تهريب السالح -6
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لطالما كانت مخزونات األسمحة في العراؽ واسعة جدًا في عيد صداـ حسيف ، وقد 
تـ توزيع مخزونات األسمحة عمى نطاؽ واسع في جميع أنحاء الببلد تحسبًا لمواجية الغزو ، 
وبسبب  عدـ كفاية مستويات القوات األمريكية في العراؽ فقد فشمت في تأميف ىذه المخزونات 
، فنيبت مواقع تخزيف الذخائر التقميدية بعد عمميات قتالية كبيرة وظؿ بعضيا معرًضا لمخطر 

طف مف  433١000، وأشارت التقارير الى وجود أكثر مف  3002اعتباًرا مف  تشريف األوؿ 
التقميدية في أيدي مجموعات تقاتؿ الجيش األمريكي وىو ما اجج التمرد والعنؼ العاـ الذخائر 

 ،(U.S. Government Accountability Office,2007 : 8)في العراؽ  
كما اشارت تقارير صحفية الى اف سوؽ األسمحة في العراؽ تسربت اليو قطع مف 

لتي زودتيـ بيا الواليات المتحدة و بحموؿ السبلح عبر األفراد في الشرطة والجيش العراقييف ا
قطعة سبلح  230.000قطعة سبلح مف أصؿ  34000، كاف ما يقدر بنحو  3002عاـ 

كانت الواليات المتحدة قد قدمتيا في السنوات القميمة الماضية في عداد المفقودات ، ويعود 
وقد عرضت مواقع ذلؾ جزئًيا إلى عدـ الرقابة الصارمة مف أجؿ الحصوؿ عمى األسمحة ،

قائمة بأسعار السوؽ السوداء لؤلسمحة، فعمى سبيؿ  Iraq Sloggerالكترونية مثؿ موقع 
دوالر و قاذفات )آر بي  100في العراؽ مقابؿ حوالي  AK-47sالمثاؿ ، يمكف شراء بندقية 

دوالًرا لكؿ منيا ، و تكمؼ مسدسات  10دوالًرا ، بينما العبوات الناسفة  310جي( بمبمغ 
Glock  وWalther  دوالر ؛ اما بنادؽ قنص دراغونوؼ ذات  3300دوالر و  500ما بيف

 .Williams,2009:183)دوالر ) 3000النطاقات البدائية فأكثر مف 
: تزايدت جرائـ السطو المسمح مف قبؿ منظمات الجريمة  جرائم السطو المسمح-7

المنظمة في ظؿ انعداـ االمف وعجز القوات الحكومية وانشغاليا في مواجية المنظمات 
 3034االرىابية التي حاوؿ  عدد منيا التستر وراء جرائـ السطو المسمح والسرقات )حسف ،

:414 .) 
بغياب الشرطة الفعالة في توفير بيئة وقد ساىمت الفوضى وتوافر األسمحة مقترنة 

سيمة لمغاية لممنظمات اإلجرامية في اإلفبلت مف العقاب مع أرىابيا لما تبقى مف الطبقة 
الوسطى في العراؽ عف طريؽ عمميات سرقة السيارات ، اقتحاـ المنازؿ ، واالختطاؼ ، كما 

مع تسميح وتنظيـ  قامت تمؾ المجموعات بشكؿ منتظـ بسرقة واختطاؼ العماؿ األجانب
 .(Dodge,2006 :11)أفضؿ مف الشرطة العراقية التي تحاوؿ التصدي ليا  
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لقد بدا أف بغداد أصبحت عاصمة السطو عمى البنوؾ في العالـ وىذا ما تـ تأكيده في 
الؼ  343عندما سرؽ ثبلث حراس في مصرؼ دار السبلـ ببغداد مبمغ  3003صيؼ عاـ 

مميوف دوالر( ،  3.3ف السرقات الجسيمة في مصرؼ الرافديف )دوالر ، كما وقعت المزيد م
مميوف دوالر( ،  3.4ألؼ دوالر( ، والمصرؼ العراقي لمتجارة ) 344والبنؾ الصناعي )
ألؼ دوالر( ، وبنؾ الشرؽ  310مميوف دوالر( ، ومصرؼ الوركاء ) 3.2ومصرؼ بغداد )

 .(Williams,2009:163) مميوف دوالر( 3.23األوسط لبلستثمار )
بعد غزو القوات االمريكية  لمعراؽ واعتدائيا عمى المتحؼ  جرائم تهريب االثار : -8

تمكف المصوص مف سرقة عشرات االالؼ مف القطع االثرية ،   3002نيساف  5العراقي في 
باالضافة الى جرائـ تدمير بعضا منيا والمتاجرة ببعض اخر حيث تدر  امواال طائمة وماتزاؿ 

ب االثار مستمرة بالرغـ مف مبلحقة القوات األمنية ليـ )موقع الجزيرة نت قضية تيري
،3030 .) 

موقع  33000ما تبل نيب المتحؼ العراقي نيب وسرقة وتيريب اآلثار مف أكثر مف 
أثري في العراؽ ، معظميا إما بدوف حراسة أو حراسة سيئة لمغاية ، وقد دار الكثير مف الجدؿ 

واقع االثرية ما إذا كانت منظمة أـ عفوية ، وعموما  فانو لـ تكف حوؿ نيب المتاحؼ والم
ىناؾ سرقة واحدة بؿ ثبلث سرقات في المتحؼ مف قبؿ ثبلث مجموعات متميزة: المحترفوف 

 2000الذيف سرقوا العشرات مف الكنوز الثمينة ، المصوص العشوائييف الذيف سرقوا أكثر مف 
ختـ  33000مى القطع االثرية سرقوا ما يقرب مف قطعة مف مواقع التنقيب ، ومطمعيف ع

 ,Bogdanos)قطعة 31000اسطواني وقطعة مجوىرات "وتقدر حجـ السرقات حوالي 
2005 :377). 

 : جرائم االختطاف -9
بعد أف تحولت فوضى النيب إلى أنشطة إجرامية منظمة عقب الغزو األمريكي ، 

ديف واإلرىابييف حيث تساعد عمميات برزت عصابات الخطؼ وُعد سبلًحا مميزًا لممتمر 
االختطاؼ عمى خمؽ مناخ مف الخوؼ و توفر وسيمة لممارسة الضغط القسري لتحقيؽ 
مطالب سياسية )مثؿ انسحاب الجنود أو العماؿ مف العراؽ( ؛ كما تسمط الضوء عمى استمرار 

مصدًرا ميًما  عجز الحكومة عف حماية مواطنييا وفرض القانوف والنظاـ ؛ كما يمكف أف تكوف
 (Cordesman,2006:185)ومربًحا لتمويؿ قضية ما 
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ركزت عمميات الخطؼ في البداية عمى أىداؼ عراقية فقط ثـ امتدت إلى األجانب و 
اقتصادية أو سياسية ومع ذلؾ يمكف تحديد األنواع التالية  -غالبًا ما صنفت في احدى فئتيف 

 :Williams,2009:135)مف االختطاؼ )
مف أجؿ الربح : ىو أبسط أشكاؿ االختطاؼ و شاع في العراؽ عقب  الخطؼ• 

االحتبلؿ األمريكي مباشرة و كاف موجيًا في البداية نحو العراقييف وتضمف ببساطة الحجز 
والدفع واإلفراج. و تعرضت لو العائبلت الثرية أكثر مف مرة ، مع اختطاؼ متسمسؿ ألفراد 

 ختطاؼ في النياية إلى األجانب لدفع فدية كبيرة.األسرة.  ثـ انتشر ىذا النوع مف اال
الخطؼ ألكثر مف الربح : حيث يتـ إخبار الضحية بمغادرة الببلد أو مواجية • 

الموت بعد تسميـ الفدية ، وكاف ىذا النوع سائًدا في عمميات اختطاؼ العمماء وأساتذة 
ربح ، إال أف الدافع السياسي الجامعات واألطباء ، وعمى الرغـ مف أف الدافع األساسي كاف ال

المرتبط عادًة إما بالتطيير الطائفي أو القضاء عمى الميف العممانية وتحويؿ العراؽ إلى  -
 قد غطى دافع الربح. –دولة دينية 
االختطاؼ تمييدا لمقتؿ. كانت تجري عمميات الخطؼ الجماعي مقدمة لمقتؿ ، و • 

 او االنتقاـ والقصاص يكوف الغرض مف االختطاؼ لمتطيير الطائفي 
االختطاؼ ألغراض سياسية. يستيدؼ  كبًل مف العراقييف واألجانب ، كما يكوف • 

تكتيًكا قوًيا لمترىيب ضمف استراتيجية التطيير الطائفي ، وعند إطبلؽ سراح الضحايا ، 
 سينتقموف غالًبا إلى مكاف أكثر أماًنا أو محاولة مغادرة العراؽ بالكامؿ.

 الفساد السياسي :  -10
بالرغـ مف تعامؿ الدراسات مع الجريمة المنظمة والفساد عمى أنيما ظاىرتاف 
منفصمتاف ومتميزتاف ، إال أنيما غالبًا ما يتشابكاف بطرؽ معقدة، و ىذا ىو الحاؿ في العراؽ 

نتيجة ظيور الظروؼ الشاذة بعد انييار نظاـ صداـ حسيف ، ولمعواقب  3002بعد عاـ 
وخيمة التي خمفتيا العقوبات الكثر مف عقد ال سيما تدىور القدرات اإلدارية والفنية ، فضبًل ال

عف اف  ما كاف خاضًعا لمسيطرة المركزية أصبح فجأة منتشًرا وبحرية تامة، وكانت النتيجة أف 
د العراؽ تحوؿ بسرعة إلى واحد مف أكثر الدوؿ فساًدا في العالـ فوفًقا لمؤشر مدركات الفسا

، احتؿ العراؽ المراتب المتأخرة في تسمسؿ الدوؿ  3003لمنظمة الشفافية الدولية ومنذ عاـ 
قبؿ الصوماؿ والسوداف وميانمار فقط ، ففراغ أعراؼ الدولة والقواعد القانونية في  334
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اعقاب الغزو االمريكي ، والمستويات العالية مف انعداـ األمف وعدـ اليقيف شجعت عمى 
ى المكاسب الفورية أو قصيرة المدى ، وانتشار المنظمات اإلجرامية واألنشطة التركيز عم

 .Williams,2009:199)اإلجرامية ، وكبلىما يتـ دعميا وحمايتيا بالفساد في الحكومة )
وقد تداخمت أشكاؿ الفساد السياسي مع االنواع االخرى مف الفساد وىي )الرشوة، 

ب الماؿ العاـ(، االحتياؿ، استغبلؿ المنصب العاـ( . المحسوبية والمحاباة، االختبلس )ني
 ويمكف تحديد اشكاؿ الفساد السياسي الذي أصاب العراؽ فيما يأتي:

تحويؿ الموارد وااليرادات: وىو شكؿ مػػف أشػػكاؿ الفسػػاد وال سػػيما فػػي االقتصػػاد  .أ 
ػة واإلشػػراؼ الكافيػػة، ثبػت الريعي النفطي، وفػي اقتصػاد كيػذا، وفػػي غيػػاب آليػات الرقابػ

فػػي حػػاالت عػدة، أف فػػي إمكػػاف النخبػػة الحاكمػة أف تحػوؿ  مميػارات الػدوالرات مػف 
العائػدات قبػؿ تسػجيميا ضػمف ميزانيػة الدولػة أو خزينتيػا. وبػالطبع إف تحويػؿ ىػذه 

ابػػا مػػف جانػػب شػػركات العائػدات غيػر ممكػف، عػادة دوف غػض الطػرؼ، سػمبا او إيج
الػػنفط المحميػػة أو الدوليػػة أو غيرىػػػا ومػػف دوف تعػػاوف مػػػف جانػػب المصارؼ المحمية 

:  3001والدولية في إخفاء ىذه التحويبلت )دليػػؿ البرلمػػاني العربػػي لضػػبط الفسػػاد، 
24.) 

ىػػي المشػػرفة عمػػى تنظػػيـ المنػػاطؽ بمػػا أف الدولػػة  التبلعب بالقوانيف وانظمة السوؽ: .ب 
وتصػػنيفيا، وعمػػى إعطػػاء التػػراخيص واصػػدار القوانيف واألنظمة فإف النخب الحاكمة 
يمكنيا فعبل كسػر القػوانيف بمػا يخػدـ مصػالحيا. اذ يستطيع السياسيوف الفاسدوف سف 

ار القػرارات التػي تخػدـ قوانيف تبلئـ مصالح خاصة وفردية، وفي وسػع الػوزراء إصػد
مصػالحيـ كمػا فػي وسػع المسػؤوليف كسػر القػوانيف بمػا يحقػؽ منفعػتيـ ومنفعػة أقػاربيـ 
وأصػػدقائيـ. وفػي وسػع المسػؤوليف أيضػا اف يعبثػوا بقػػوانيف وأنظمػة السػػوؽ إلعطػاء حقػوؽ 

 (..25:  3001لضػػبط الفسػػاد،  احتكاريػة ليػـ وألصػحابيـ )دليػػؿ البرلمػػاني العربػػي
إف سمطاف الماؿ وسيطرتو أصبح ىو الطريؽ المضموف لمف ال  الرشوة االنتخابية: .ج 

يحظى بأصوات الناخبيف إلى مقعػد لبرلمػاف ابتػداء بالحصػوؿ عمػى ثقػة الحػزب  لترشػيحو 
تجمػػى فػػي ارتشػػاء الساسػػة ومسػاندتو وانتيػاءًا بشػراء أصػوات النػاخبيف فالرشػػوة االنتخابيػػة ت

لشػػراء النفػػوذ، وتقػػديـ الساسػػة لمرشػػوة بغػػرض شػػراء األصوات، فالرشوة يمكػف أف تحػؿ كػؿ 
 (.32: 3551األشػكاؿ القانونيػة لمنفػوذ السياسػي )اكرماف، 
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ئية، وقػػد الرشوة القضائية: ونقصػػد بيػػا الرشػػوة الستصػػدار أو تػػأخير أحكػػاـ قضػػا .د 
يكػػوف دفػػع الرشػػوة وسػػيمة لمتعجيؿ باستصدار األحكاـ في بمداف يتأخر فييا صدور 

 (.143:  3002األحكاـ وتتراكـ فييا القضايا )اليوسؼ ، 
يتضح مما تقدـ باف انتشار ثنائية الجريمة المنظمة مع الفساد السياسي واالداري 

والعراؽ عقب تعرضو  لمغزو األمريكي عاـ يتفاعؿ وينشط في ظؿ واقع جيوسياسي ىش ، 
مباشرة يمكف النظر اليو بانو دولة ىشة فقدت كؿ مقومات القوة الجيوسياسية   3002

وتضافرت عدة عوامؿ رئيسية ساىمت بانتشار الجريمة المنظمة ويمكف تحديدىا بالنقاط التالية 
 لكي يتـ معالجتيا وفقا لذلؾ : 

ة فجائية وفرت مجاال ومناخا صالحا لمحرية فرض نظاـ حرية السوؽ بصور  -3
التجارية منح المجموعات االجرامية فرصة كبيرة لممارسة كافة األنشطة االقتصادية والمالية 

 التي ال تصؿ الييا اجيزة الرقابة . 
التحمؿ التاـ لقيـ المسؤولية القانونية واالجتماعية الذي حصؿ في العراؽ  -3

قتصادية والتصدع االجتماعي ، افرز مجموعات خارجة عمى نتيجة الحروب والمشاكؿ اال
 القانوف مما ادى الى تفشي الجرائـ المنظمة . 

الفساد االداري والمالي لمنخب االجتماعية واألحزاب السياسية الذي ساعد  -2
 عمى احتضاف أنماط الجريمة المنظمة.

اجؿ النفوذ  الصراعات الداخمية بيف الجماعات السياسية والطائفية مف -4
 والمغانـ.

تنامي مجموعات غير منتمية لممجتمع الىـ ليا اال الكسب المالي بكؿ  -1
 الطرؽ الغير مشروعة.

ويمكف تحديد شكؿ دوامة الفساد والجريمة المنظمة في العراؽ وما ينتج عنيا بعد عاـ 
 كما يأتي: 3002

حتالل األمريكي عام ( دوامة الفساد والجريمة المنظمة في العراق عقب اال2شكل )
2003  
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( دوامة الفساد والجريمة المنظمة التي حصمت في العراؽ عقب 3يبيف الشكؿ )

والتي توضح انتشار الجريمة المنظمة بانماط عديدة في ظؿ  3002االحتبلؿ األمريكي عاـ 
حاضنة الفساد السياسي واإلداري عند حصوؿ ىشاشة جيوسياسية )دولة ىشة( تولدت نتيجة 

 الغزو األمريكي .
وتسعى الحكومات العراقية المتعاقبة لمحد مف دوامة الجريمة المنظمة والفساد السياسي 
واإلداري مف خبلؿ إجراءات قانونية وامنية داخمية ، والتقدـ خارجيًا مف خبلؿ انضماـ العراؽ 

العراؽ قد ـ، وبذلؾ فأف  3003إلى اتفاقية األمـ المتحدة لمنع الجريمة المنظمة في سنة 
أصبح جزءا مف العائمة الدولية المنظمة إلى االتفاقية ، وىذا ما يوجو العراؽ تجاه وضع آليات 
دارية لتفعيؿ مبدأ النزاىة ومكافحة الفساد اإلداري لقمع حاضنة الجريمة المنظمة  قانونية وا 

الستعادة  وتحجيـ نشاطات مجاميعيا ، كما يحفز انضماـ العراؽ لبلتفاقية المذكورة السعي
، القوة الجيوسياسية لمعراؽ لموصوؿ الى كبح نشاطات الجريمة المنظمة في أراضيو نيائيًا 

يذكر اف اتفاقية االمـ المتحدة لمنع الجريمة المنظمة قد نصت عمى اف : " الغرض مف ىذه 
فعالية االتفاقية تعزيز التعاوف عمى منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتيا بمزيد مف ال

بموجب قرار الجمعية العامة لبلمـ المتحدة رقـ )  -". )اتفاقية االمـ المتحدة لمجريمة المنظمة 
 ( .3( المادة )3000عاـ   11الدورة  31

تشريع قانوف  3031حزيراف  20يبقى اف نشير اخيرًا الى أقرار البرلماف العراقي في  
ت البنؾ الدولي عمى الحكومة العراقية غسيؿ االمواؿ ومكافحة تمويؿ االرىاب بعد ضغوطا

 وتمويحو بوضع العراؽ عمى القائمة السوداء  قبؿ اياـ مف انتياء الميمة .
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 االستنتاجات والتوصيات:
 أوال : االستنتاجات

 لمجريمة المنظمة ابعاد متعددة ؛ قانونية واجتماعية وسياسية واقتصادية وجغرافية. .3
لوطنية ُبعد جيوسياسي فاعؿ ينظر اليو مف خبلؿ اف النتشار الجريمة المنظمة عبر ا .3

 ارتكابيا وتأثيرىا في اكثر مف دولة.
ينظر الى الدوؿ اليشة بانيا بيئة مساعدة النتشار الجريمة المنظمة عبر الوطنية  .2

 السيما واف تمؾ الدوؿ معرضة الرتفاع نسب الفساد السياسي واإلداري فييا.
مؤسساتيا ، عدـ انتشار الدولة في جميع  يميز الدوؿ اليشة ىو ضعؼ اف اىـ ما .4

أنحاء أراضييا ، نقص البنية التحتية المادية ، ضعؼ سيادة القانوف ، انتشار الفساد ، 
 صبلت وثيقة بيف الحكومة وجماعات الجريمة المنظمة

ساعد  3002اف ىشاشة العراؽ كوحدة دولية سياسية عقب الغزو األمريكي لو عاـ  .1
عمى انتشار الجريمة المنظمة عبر الوطنية بانماط متعددة وبنسب مرتفعة ُعدت احيانًا األعمى 

 في العالـ .  
ساعدت عوامؿ محمية في العراؽ عمى انتشار الجريمة المنظمة إضافة الى اليشاشة  .2

واىميا ضعؼ الوازع الوطني ، الغموض وعدـ اليقيف في المستقبؿ، انييار الجيوسياسية 
 منظومة القيـ بسبب حصار اقتصادي داـ ألكثر مف عقد مف الزماف.

 ثانيا: التوصيات:
ضرورة وضع أسس عممية سميمة في مكافحة عوامؿ انتشار الجريمة المنظمة عبر  .3

 وطنية.الوطنية تتبناىا الدوؿ كافة وبحسب تشريعاتيا ال
االىتماـ بمبدأ التعاوف الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة واف تكوف الدوؿ جادة في  .3

 ذلؾ واف اليتخذ الموضوع كمادة لعقد المؤتمرات والندوات فحسب.
ضرورة التوسع في دراسة البعد الجيوسياسي لمجريمة المنظمة وتحميؿ حاالت جديدة  .2

الى رؤية واضحة حوؿ الجريمة المنظمة العابرة  في الموضوع ألىمية ىذا البعد في الوصوؿ
 لمحدود.

مف الميـ وضع أسس مشتركة لكافة االختصاصات التي ُتعنى بالجريمة المنظمة  .4
 العابرة لمحدود الوطنية لموصوؿ الى صيغ رصينة لمكافحتيا .
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ضرورة وضع استراتيجية توعوية لكافة شرائح المجتمع بدءًا بقادتيا وحتى ادنى  .1
مؤسساتيا بخطورة التعامؿ مع منظمات الجريمة المنظمة لمحد مف انتشارىا ما  موظؼ في
 امكف ذلؾ.

 المصادر:قائمة 
دراسة -(،  اخبار الجريمة المنظمة في الفضائية العراقية 3034اسراء شاكر حسف ) -3

( 33/33/3033 – 3/30/3033عمى عينة مف اخبار الجريمة في الفضائية العراقية لممدة )
 .35احث العدد مجمة الب

( ، األساليب المستخدمة في غسيؿ األمواؿ 3032اشراؽ صباح و ىناء عبدالحسيف ) -3
 .3العدد  –وطرؽ معالجتيا ، مجمة الحقوؽ 

( ،األثر العسكري لؤلمف السيبراني في  3035تغريد معيف حسف المشيدي )  -2
 .20العدد  –الجغرافية السياسية لمدولة، مجمة البحوث الجغرافية 

بيموؿ جابر الحسيناوي، االبعاد السياسية واالقتصادية لبلحتبلؿ األمريكي  جعفر -4
جامعة النيريف ، -لمعراؽ وانعكاساتيا عمى دوؿ الجوار، رسالة ماجستير في العمـو السياسية 

3032. 
( ، التػداعيات االقتصػادية لبلسػتراتيجية األمريكيػة فػي 3030حامػد عبيػد حػداد) -1

 .42العػدد  اسػات دوليػة، مركز الدراسات الدولية في جامعة بغداد، العػراؽ، مجمػة در 
( ، الحماية الجنائية الموضوعية  3034حسوف عبيد ىجيج و مازف خمؼ ناصر)  -2

 .23دراسة مقارنة ، مجمة آداب المستنصرية ، العدد  -لضحايا اإلتجار بالبشر 
لكتب العممية، ، دار ا3خالد إبراىيـ عبد المطيؼ ، اإلرىاب الدولي ، ط -3

 . 3030بيروت،
 . 3030، منشورات جامعة األسكندرية  ،3خميس ىبة اهلل ، اإلرىاب الدولي، ط -4
( ، دور األمـ 3030رقيب محمد جاسـ الحماوي وعبدالرحمف شامؿ عبدالرحمف ) -5

 .42المتحدة في مكافحة االتجار بالبشر ،مجمة دراسات إقميمية ، العدد 
التبلـز بيف عمميات االتجار بالبشر والظاىرة  (3035سامر سعدوف العامري ) -30

 العدد السادس عشر . –اإلرىابية ، مجمة جامعة االنبار لمغمـو القانونية والسياسية 
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( ، العامؿ االقتصادي في الظاىرة اإلرىابية  ، بحث 3034سعد بف عمي الشيراني ) -33
 .15، العدد ، 20 منشور في المجمة العربية لمدراسات األمنية والتدريب، المجمد  

(، الفساد والحكـ الرشيد في: الفساد ومبادرات تحسيف 3551سوزاف روز اكرماف ) -33
النزاىة في البمداف الناميػة، )نيويػورؾ: دارة الحكػـ، مكتػب السياسػات اإلنمائيػة، برنػامج األمػـ 

 شػعبة التطػوير اإلداري واإلنمائي.-
مخدرات و الجريمة المنظمة عبر الوطنية )دراسة (،  ظاىرة ال3031حميد ياسر الياسري ) 

 .33في جغرافية السياسة(، مجمة البحوث الجغرافية ،العدد 
( المقاربة السوسيوجغرافية لظاىرة الجريمة، مجمة العمـو 3003سيؼ اإلسبلـ شوية)  -32

 .33جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد  –اإلنسانية 
والجريمة المنظمة ، وزارة الداخمية  ( ، الفساد 3033صبلح حسف فالح السراي ) -34

 مكتب المفتش العاـ. –العراقية 
( ، صعوبة المبلحقات القضائية في الجرائـ 3004طيبة جواد حمد المختار ) -31

 .3العدد – 31الحاسوبية ، مجمة جامعة بابؿ ، المجمد 
( الجريمة المنظمة واساليب مكافحتيا، مجمة 3032عباس حكمت فرماف الدركزلي )  -32
 .3،عدد 2جامعة العراقية، مجمدال

( الجريمة المنظمة واساليب مكافحتيا ، 3032عباس حكمت فرماف الدركزلي  )  -33
 مجمة الجامعة 

(، الجريمة المنظمة وأثرىا في انتشار الفساد 3005عبلء عبد الحسف جبر السيبلوي ) -34
 .3اإلداري، مجمة الكوفة ، العدد 

اؽ دراسة تحميمية في سوسيولوجيا ظاىرة (، ظاىرة الفساد في العر 3033عمي وتوت) -35
 .1الفسػاد واليػات تقميصػيا، مجمػة واسط لمعمـو اإلنسانية، العدد 

(، استراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة في االطار 3032عيسى الفي الصمادي ) -30
الجزائر  –مركز البصيرة –غسيؿ االمواؿ انموذجا ، مجمة دراسات قانونية -الدولي واالقميمي 

 .3العدد  -2المجمد  –
(، ظاىرة غسيؿ األمواؿ وانعكاساتيا عمى التضخـ في 3032فاتف سعيد حميد ) -33

 . 32العدد   - 33المجمد  -االقتصاد العراقي، مجمة واسط لمعمـو اإلنسانية 
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(، تحميؿ نمط توزيع جرائـ السرقة في 3030قاسـ الدويكات و خالد بف حمد الفيصؿ) -33
ستخداـ نظـ المعمومات الجغرافية، مجمة اتحاد الجامعات العربية مدينة حائؿ السعودية با

 .2، العدد 3لآلداب، المجمد 
( ، قياس االمف واالستقرار  في العراؽ ، ترجمة مركز العراؽ 3004كنث كاتزماف ) -32

 .    3لؤلبحاث، بغداد، ط
)جامعة ، 343كوثر عباس أمواؿ العراؽ وسوء االدارة االمريكية، أوراؽ دولية، العدد  -34

 .3001بغداد، مركز الدراسات الدولية(، 
(، دليػػؿ البرلمػػاني العربػػي لضػػبط الفسػػاد، منظمػػة 3001مجموعػػة بػػاحثيف )  -31

 برلمػػانيوف عػػرب ضػػد الفسػػاد.
( ، االتجار بالبشر في القانوف الكويتي والقانوف 3034مشاري منوخ مشعؿ الشعبلني) -32

-كمية الحقوؽ -ات الدولية ، رسالة ماجستير في القانوف العاـ األردني عمى ضوء المعاىد
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