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 مخصم
البحث دكر االقتصاد غير القانكني المتمثؿ خصكصان في الفساد كالمخدرات كالتيريب يناقش    

ىذا االقتصاد الذم يبدك ظاىريان غير ذم تأثير  كاالتجار بالبشر في إعاقة التنمية في الدكؿ النامية،
 كتطكرىا. ىا عمى اقتصاديات ىذه الدكؿ لكنو في الحقيقة يعد المعكؽ األساسي لنمك 

أىمية ىذا البحث مف ككنو يسمط الضكء عمى مدل انتشار االقتصاد غير القانكني في تنبع ك    
سكرية، كاآلثار الناجمة عنو عمى عممية التنمية فييا، كاإلجراءات القانكنية كالتشريعية المتخذة في 

 سكرية لمكافحة ىذا االقتصاد ، مع اقتراح األساليب األفضؿ لتحجيـ ىذا االقتصاد قدر اإلمكاف.

 في أكليا: نافصكؿ ثالثة  بحث قمنا بتقسيمو إلىىذا البحث، لإلحاطة بجميع جكانب ك 
مفيـك الضبط االجتماعي كأىميتو في تطكر المجتمعات، كمف ثـ ظيكر فكرة القانكف لدل المجتمعات 

باب البشرية، كأىمية مفيـك سيادة القانكف فييا، كصكالن إلى تحديد مفيـك االقتصاد غير القانكني كأس
.  اعتمادنا ليذا المفيـك
أشكاؿ االقتصاد غير القانكني، كخصكصان الفساد كالجريمة المنظمة عبر  ناحثبكفي الفصؿ الثاني 

الكطنية كنشاطيا المتمثؿ في االتجار بالمخدرات كاالتجار بالبشر كغسيؿ األمكاؿ، كاآلثار المترتبة عف 
 ىذا االقتصاد كسبؿ مكاجيتو. 

ىذا االقتصاد في سكرية مف حيث حجمو كأسباب كجكده كاآلثار  ةسادر ل عمدنا  كفي الفصؿ الثالث
 المترتبة عنو، كأخيران اإلجراءات القانكنية كالتشريعية المتخذة في سكرية لمكافحة ىذا االقتصاد.

 

 كممات مفتاحية:

 اقتصاد غير قانكني -
 سيادة القانكف -
 فساد -
 شفافية -

ػ

ػ
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 مقػدمػة البحػث:
يحكـ المعامبلت االقتصادية مجمكعة مف القكاعد كالنظـ كالضكابط القانكنية التي تحفظ حقكؽ   

المتعامميف كحقكؽ المجتمع، كعندما ال يتـ االلتزاـ بيا يحدث الخمؿ كالفكضى، كالتي ينجـ عنيا أكبر 
س كالمجتمع، كمف اآلثار عمى عممية التنمية في المجتمعات، ككنيا تمثؿ أكبر اعتداء عمى حقكؽ النا

أبرز ىذه المعامبلت غير المشركعة كغير القانكنية، التي تحمؿ في طياتيا التأثير األكبر عمى 
 المجتمعات اإلنسانية يأتي الفساد كالمخدرات كاالتجار بالبشر كغسيؿ األمكاؿ.

 ف مف المتعامميف في المجتمع:اكتأسيسان عمى ما سبؽ يكجد فئت
 ى التي تمثؿ االقتصاد المنظـ الظاىر طبقان لمقانكف.فئة ممتزمة بالقانكف، كى 
  فئة غير ممتزمة بالقانكف، كىى التي تعمؿ في الخفاء بعيدان عف القانكف كفي المجاالت التي منعيا

 القانكف.
ككمما زاد حجـ معامبلت االقتصاد غير القانكني يترتب عمى ذلؾ ازدياد الظمـ االقتصادم كالسياسي  

تيرب مف أداء المسؤكلية تجاه المجتمع كالكطف، كتحاكؿ معظـ التشريعات الحد مف كاالجتماعي، كال
كلكف لؤلسؼ لـ تحقؽ ما تصبك إليو مف  قكـ بواالقتصاد غير القانكني كتفرض العقكبات الرادعة لمف ي

 مقاصد.
 كيدخؿ في معامبلت االقتصاد غير القانكني الكثير مف األنشطة، التي مف أبرزىا:  
  بجميع أشكالو، مف الرشكة كاإلكراميات كالعمكالت كالسمسرة المشبكىة، التي تعطى الفساد

لممكظفيف كالعامميف في الكحدات كالمصالح الحككمية، نظير تسييؿ أعماؿ كمعامبلت غير قانكنية، 
أم التكسب مف الكظيفة بطريؽ غير قانكني، ككذلؾ استخداـ إمكانيات العمؿ ألغراض شخصية مثؿ 

كالعقارات كجميع صيغ التكسب غير المشركع كغير القانكني األخرل، ككؿ ما يؤدل إلى  السيارات
 فساد الذمـ.

 .التجارة في سمع كخدمات محرمة قانكنان كشرعان، مثؿ المخدرات، كتجارة البشر، كأعضاء اإلنساف 
األنشطة  اكفي بحثنا ىذا، سكؼ نقكـ بتحديد مفيكـ االقتصاد غير القانكني، الذم يشمؿ في رأين 

كخصكصان الفساد كالجريمة عبر الكطنية، كالمخدرات، كاالتجار بالبشر عمى أشكالو، جميعيا المحظكرة 
كغسيؿ األمكاؿ، كمف ثـ البحث في مدل انتشار االقتصاد غير القانكني في سكرية، مع عرض أبرز آثار 

 ىذا االقتصاد. 
 أكليا:كسيتـ تقسيـ ىذا البحث، إلى فصكؿ ثبلثة  نبحث في  
بدايةن مفيكـ الضبط االجتماعي كأىميتو في تطكر المجتمعات، كمف ثـ ظيكر فكرة القانكف لدل  

المجتمعات البشرية، كأىمية مفيكـ سيادة القانكف فييا، كصكالن إلى تحديد مفيكـ االقتصاد غير القانكني 
.  كأسباب اعتمادنا ليذا المفيـك
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غير القانكني، كخصكصان الفساد كالجريمة المنظمة عبر  كفي الفصؿ الثاني نبحث أشكاؿ االقتصاد
الكطنية كنشاطيا المتمثؿ في االتجار بالمخدرات كاالتجار بالبشر كغسيؿ األمكاؿ، كاآلثار المترتبة عف 

 ىذا االقتصاد كسبؿ مكاجيتو. 
ار كفي الفصؿ الثالث سكؼ ندرس ىذا االقتصاد في سكرية مف حيث حجمو كأسباب كجكده كاآلث   

 المترتبة عنو، كأخيران اإلجراءات القانكنية كالتشريعية المتخذة في سكرية لمكافحة ىذا االقتصاد.
 مشكمة البحث:

تعاني الدكؿ النامية مف عائؽو أساسي يحكؿ دكف تطكرىا كنمكىا؛ كيتمثؿ في االقتصاد غير القانكني.  
ر ىذا االقتصاد، كمف ثـ اقتراح الطرؽ كتتجمى إشكالية بحثنا في تحديد كتحميؿ عكامؿ كأسباب انتشا

الكفيمة بمكاجية ذلؾ الطيؼ الكاسع مف التأثيرات السمبية ليذا االقتصاد، كمدل تأثير تطبيؽ المبدأ األىـ 
 مف مبادئ تطكر األمـ أال كىك مبدأ سيادة القانكف في التخفيؼ مف انتشار ىذا االقتصاد.  

 أىمية البحث:
نو يسمط الضكء عمى االقتصاد غير القانكني في الدكؿ النامية، كاألسباب تنبع أىمية البحث، مف كك  

ىذا االقتصاد عمى عممية التنمية  تركياالتي ساعدت عمى انتشار ىذا االقتصاد فييا، كاآلثار التي ي
اؿ االقتصادية كالسياسية كالبشرية في ىذه الدكؿ، كأخيران مف ككنو يتناكؿ كاقع ىذا االقتصاد في سكريا كمث

 ليذه الدكؿ.
 :أىداؼ البحث

تأصيؿ مفيـك االقتصاد غير القانكني في الفكر االقتصادم كالقانكني بعد كضع تعريؼو عممي  .1
 شامؿ لو.

تعميـ تداكؿ المفيكـ القانكني في العمؿ االقتصادم، كربط العمؿ االقتصادم بمبدأ سيادة القانكف،  .2
 ىذا المبدأ الذم أثبتت تجارب األمـ أنو المبنة األساسية في تقدميا كتطكرىا.  

 دراسة مدل انتشار ىذا االقتصاد عمى المستكل العالمي ككاقعو في الدكؿ النامية. .3
القتصادية كالثقافية كالسياسية النتشار ىذا االقتصاد في الدكؿ النامية، كدراسة دراسة األسباب ا .4

 اآلثار االقتصادية كاإلنسانية كاالجتماعية كالسياسية المترتبة عنو.
دراسة كاقع كمدل انتشار ىذا االقتصاد في سكرية، كاآلثار المترتبة عمى عممية التنمية بسببو،  .5

 كالتشريعية المتخذة في سكرية لمكافحة مظاىر ىذا االقتصاد.كدراسة اإلجراءات القانكنية 
 فرضيات البحث: 

 لبلقتصاد غير القانكني كجكده كاسع عمى المستكل العالمي. .1
لبلقتصاد غير القانكني تأثير اقتصادم كاسع الطيؼ عمى اقتصاديات الدكؿ النامية، كعمى العممية  .2

 بشرية. السياسية فييا، كعمى مجتمعاتيا، كمكاردىا ال
 لبلقتصاد غير القانكني كجكد كاسع في سكرية، كلو منعكسات كبيرة عمى عممية التنمية فييا.  .3
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 منيجية البحث:
نيج الكصفي التحميمي، كالمنيج التاريخي مع استخداـ بعض المؤشرات مسكؼ نعتمد في بحثنا عمى ال 

 اإلحصائية كالنسب كالمعدالت كاالرتباطات. 
 تي تناكليا البحث:الفترة الزمنية ال

 .2011 – 1980يتناكؿ البحث الفترة الممتدة بيف عامي  
 الدراسات المرجعية السابقة:

 لقد كضعت الكثير مف الدراسات التي تناكلت بعض جكانب ىذا االقتصاد  كمنيا: 
االقتصاد الخفي كآثاره عمى التنمية المستديمة(، كىك بحث أعده الباحث محمد كنفكش، لنيؿ ) .1
الدكتكراه، كصدر عف كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي في الجميكرية الجزائرية الديمقراطية  درجة

 :2005الشعبية في عاـ 
حيث يحاكؿ الباحث في بحثو ىذا تعريؼ  االقتصاد الخفي انطبلقان مف اعتقاده بأنو حجر نردو ثبلثي  

قتصاد الجزائرم. فيقكؿ بأف االقتصاد الخفي آفة كمخدر كسرطاف(، مع تركيزه عمى أثره عمى اال) األقطاب
أك االقتصاد المكازم كما يسميو البعض ىك: "عبارة عف قطاع إنتاج السمع كالخدمات الذم يككف بمعزؿ 
عف الضريبة، حيث يتـ مف خبللو إنشاء قيمة مضافة أكثر ارتفاعا كبالتالي مداخيؿ مرتفعة جدا". كغالبا 

يي تكحي بكجكد قطاعيف منفصميف تماما كال كجكد ألم عبلقة بينيما، كلكف ما تـ انتقاد عبارة "قطاع" ف
ىناؾ العديد مف الصبلت. كقد برز كظاىرة اجتماعية كاقتصادية كثقافية في المجتمع الجزائرم منذ 
السنكات األكلى لبلستقبلؿ، كتطكر متخذان صكران كأشكاالن كأبعادان متعددة، فيذه السكؽ ال تتعمؽ إطبلقا 

اىرة معزكلة كلكنيا مرتبطة بجممة مف المعطيات ذات األىمية النسبية. لقد ظير االقتصاد الخفي في بظ
، إلى أف التصؽ كعنصر يكاد يككف ىاما في المشيد االقتصادم كاالجتماعي، كىذا كرةو كاسعةالجزائر بص

 ـ النعكاساتيا عمى البمد.تحت التأثير المتراكـ لعكامؿ داخمية كعكلمة مفركضة بسبب عدـ التحضير المبلئ
تظير أىمية اطبلعنا عمى ىذا البحث كالمتمثمة، مف جيةو في االطبلع عمى تجربة  منطمؽكمف ىذا ال 

الجزائر كمعرفة المدل الذم كصمت إليو في محاربة االقتصاد الخفي كتحقيؽ التنمية المستديمة، كمف 
صاد غير القانكني الذم نحف بصدد البحث فيو، جيةو أخرل التفريؽ بيف مفيكمي االقتصاد الخفي كاالقت

 كبالتالي إزالة أم لبس بينيما.
) اقتصاد الظؿ أك االقتصاد الخفي(، بحث أعده الدكتكر حياف سميماف، كنشرتو جمعية العمـك  .2

 : 2005االقتصادية السكرية عاـ 
براز محدداتو لتمييزه عف االقتصا  د الرسمي، كيصؿ إلى كفيو يحاكؿ الباحث تعريؼ اقتصاد الظؿ كا 

 نتيجة مفادىا تمييز اقتصاد الظؿ بمؤشريف ىما: 
أنو اقتصاد ال يخضع لمرقابة الحككمية، كال تدخؿ مدخبلتو كمخرجاتو في الحسابات القكمية، فيك  .أ 

 ال يعترؼ بالتشريعات الصادرة كلذلؾ يعتمد السرية في عممو شراءن كبيعان.
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، أـ ان أـ خطط ان كانت رسكمأتبة عميو تجاه الدكلة سكاء أنو يتيرب مف كافة االستحقاقات المتر  .ب 
 .كميا تقديـ بيانات، مع استفادتو مف أغمب الخدمات المقدمة لغيره مف القطاعات كبأشكاليا

 كيميز الباحث في بحثو ىذا بيف نكعيف مف ىذا االقتصاد كىما:  
     يتعامؿ بالسمع المحرمة االقتصاد األسكد أك اقتصاد الجريمة كىك حسب رأيو االقتصاد الذم  .أ 

 (.، كغيرىا)األسمحة، المخدرات، البشر، اآلثار
االقتصاد غير الرسمي كىك االقتصاد الذم يتعامؿ بسمعة مسمكح التعامؿ بيا، كلكف التعامؿ كاف  .ب 

)إنتاج بعض السمع المسمكح بيا كلكف مف معامؿ غير مرخصة، السكؽ السكداء لبعض  مخالفان لمقانكف
 دركس الخصكصية.. إلخ(.السمع، ال

كما يتناكؿ الباحث في بحثو كذلؾ جريمة غسيؿ األمكاؿ، كيتكسع في دراسة االقتصاد غير الرسمي  
 في العالـ كفي سكرية.

كىكذا نجد بأف مجاؿ ىذه الدراسة مشابو لمجاؿ دراستنا؛ مع االختبلؼ في التسميات الذم يرجع  
لرغبتنا في ترسيخ مفيكـ االقتصاد غير القانكني في الدراسات االقتصادية، انطبلقان مف أىمية التأكيد عمى 

 دكر مبدأ سيادة القانكف في تطكر المجتمعات كما أشرنا سابقان. 
كاؿ(، كىك بحث أعدتو الباحثة دليمة مباركي، كصدر عف كزارة التعميـ العالي كالبحث غسيؿ األم) .3

 :2008العممي في الجميكرية الجزائرية الشعبية الديمقراطية في عاـ 
تحاكؿ الباحثة في بحثيا ىذا إلقاء الضكء عمى جريمة غسيؿ األمكاؿ، نظران لتفشي ىذه الظاىرة عمى  

 ، كما يترتب عنيا مف أضرار جسيمة تؤثر سمبان عمى االقتصاد العالمي.المستكل الدكلي كالداخمي
كتنطمؽ بدايةن مف تعريؼ ىذه الظاىرة كذلؾ عمى الشكؿ التالي: "بأنيا عبارة عف تحكيؿ كنقؿ األمكاؿ  

تجار التي تـ الحصكؿ عمييا بطرؽ غير مشركعة " عائدات االتجار بالمخدرات، كاألسمحة، كاال
رية كالرقيؽ..إلخ" كضخيا في االقتصاد العالمي بعد غسميا بسمسمةو مف العمميات البالغة باألعضاء البش

التعقيد، فتعكد ألصحابيا في جك مف األماف كالثقة بعيدان عف أعيف الرقابة، كتقكـ بيذه العممية أساسان 
 بعض البنكؾ األساسية مع عمميا بعدـ شرعية ىذه األمكاؿ."

 مف أىميا: كىي تصؿ إلى نتائج ىامة 
االرتباط الكثيؽ بيف غسيؿ األمكاؿ كالجريمة المنظمة، فعمميات غسيؿ األمكاؿ تكفر الغطاء الشرعي 
ألمكاؿ الجريمة المنظمة. كما أنيا تؤدم إلى أضرار جسيمة في اقتصاد كمجتمع الدكؿ مف خبلؿ تأثيرىا 

اإلجراـ كالبطالة. لذلؾ ال بد مف  تجريـ عمى االستثمار كاالدخار كقيمة العممة الكطنية كتزايد معدالت 
عمميات غسيؿ األمكاؿ بنصو خاص. كما ال بد مف تفعيؿ آليات التعاكف الدكلي في مكاجية ىذه الظاىرة، 

 كالعمؿ عمى تقميص السرية المصرفية.
عمميات كليذا البحث أىمية كبيرة بالنسبة لبحثنا نظران لمترابط الكثيؽ بيف األمكاؿ القذرة الناتجة عف 

 االقتصاد غير القانكني كبيف عممية غسيؿ األمكاؿ التي تعمؿ عمى  شرعنتيا.
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) الفساد كالجريمة المنظمة(، المكاء الدكتكر محمد األميف البشرم، كىك كتاب صادر عف جامعة  .4
 ـ:2007نايؼ العربية لمعمـك األمنية في الرياض عاـ 

كالجريمة المنظمة كخطكرة العبلقة بينيما بعد أف حيث يتناكؿ ىذا البحث بالدراسة مكضكع الفساد  
أصبحت ىذه الظاىرة تناؿ مف مقدرات األمـ كالشعكب بشكؿ يؤثر مباشرةن عمى خطط التنمية في 
المجتمعات، كيقكد إلى الفكضى كعدـ االستقرار في كثير مف البمداف، ناىيؾ عف التخمؼ كالفقر الناتج 

ات الدكلية المكجية لمدكؿ األشد فقران كالتي يتـ تيريبيا كتجميدىا في عف فقداف المكارد الكطنية كالمساعد
 حسابات سرية يصعب حسف استثمارىا فيما ينفع اإلنساف.

كقد ىدؼ ىذا البحث إلى: التكعية بظاىرة الفساد كأبعادىا كانعكاساتيا االجتماعية كاالقتصادية  
يا المستحدثة في ظؿ البيئة العالمية لتقنية المعمكمات كاألمنية. كدراسة متغيرات الجريمة المنظمة كاتجاىات

كاالتصاالت. كالتعريؼ بالعبلقة المتنامية كاالرتباط العضكم بيف الفساد كالجريمة المنظمة. كدراسة الجيكد 
اإلقميمية كالدكلية الرامية لمكاجية ظاىرة الفساد كالجريمة المنظمة. كبمكرة الحمكؿ كالمقترحات التي مف 

 ز الجيكد المبذكلة لمكاجية الفساد كالجريمة المنظمة.يأف تسيـ في تعز  شأنيا
كليذا الكتاب أىمية كبيرة بالنسبة لبحثنا؛ نظران لدكر الفساد الحاسـ في انتشار االقتصاد غير القانكني   

 الذم نحف في صدد دراستو.  
لحد مف تناميو، كسبؿ الفساد، أشكالو، أسبابو كدكافعو، آثاره، مكافحتو كاستراتيجيات ا ) .5

 :2005معالجتو( لمكاتب زياد عربية، المنشكر في جامعة دمشؽ لعاـ 
حيث يتناكؿ ىذا البحث قضية الفساد، محاكالن تحميؿ ىذه الظاىرة لكشفيا كتعريتيا، خاصةن بعد تحكليا 

عات الدكؿ إلى ظاىرةو عالميةو تستكجب التعاكف الدكلي لمكاجيتيا في جميع المجتمعات كخصكصان مجتم
 المتخمفة التي أصبحت فييا ىذه الظاىرة مف أكبر معكقات التنمية.

 فحاكؿ الكاتب في دراستو ىذه:
 .إلقاء الضكء عمى أشكاؿ كأسباب كدكافع ظاىرة الفساد 
  البحث في اآلثار االقتصادية كاالجتماعية المدمرة التي تجذرت في المجتمعات بفعؿ تفشي ىذه

 الظاىرة.
 مى الجيكد الدكلية لمكافحة ىذه الظاىرة كمف ثـ استراتيجية الحد مف تناميو،إلقاء الضكء ع 

كأخيران يقدـ البحث بعض المقترحات التي يمكف أف تساعد في الحد مف تنامي ىذه الظاىرة كالتخفيؼ 
 إلى حد بعيد مف حدتيا.

العكلمة( لكؿ مف: المصاحبات االقتصادية كاالجتماعية لجريمة غسيؿ األمكاؿ في ظؿ تحكالت ) .6
 د. سعيد ناصر الحمداف، ك د. سيد جاب اهلل السيد:

 الباحثاف اإلجابة عمى عدد مف التساؤالت مف بينيا:يحاكؿ  
 ما المقصكد بجرائـ غسيؿ األمكاؿ؟
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لى أم حد أدت العكلمة االقتصادية إلى تنامي كانتشار  ما حجـ جريمة غسيؿ األمكاؿ عالميان كعربيان، كا 
 ة؟ىذه الجريم

 إلى أم مدل يمكف فيـ جرائـ غسيؿ األمكاؿ في ضكء نظريات عمـ االجتماع الجنائي؟
 ما ىي أىـ المصاحبات االجتماعية لجرائـ غسيؿ األمكاؿ في المجتمع في ظؿ تحكالت العكلمة؟

 ما ىي أىـ المصاحبات االقتصادية لجرائـ غسيؿ األمكاؿ في ظؿ تحكالت العكلمة؟
 منيا:كيتكصؿ الباحثاف في محاكلة اإلجابة عف األسئمة السابقة إلى عدة نتائج   

تزايد حجـ كانتشار جرائـ غسيؿ األمكاؿ كاتساع نطاقيا في السنكات األخيرة بفعؿ مدخبلت العكلمة 
 التي بسطت سيطرتيا عمى اإلنساف كقيمو. التأثير السمبي لجريمة غسيؿ األمكاؿ عمى االقتصاد القكمي
كتكزيع الدخكؿ في الدكؿ التي تجرم فييا عمميات ىذه الجريمة. تيديد االستقرار االقتصادم كالسياسي 
لمدكؿ المستيدفة بيذه الجريمة كذلؾ. نشر القيـ السمبية بيف أفراد المجتمع كاألنانية كالبلمباالة كعدـ 

 .، مما يؤثر عمى السبلـ االجتماعي في ىذه الدكؿلمشركعاحتراـ العمؿ ا
الفساد كمنعكساتو االقتصادية كاالجتماعية( لمدكتكر حسف أبي حمكد صادر عف جامعة دمشؽ ( .7
 :2002عاـ 
إف اليدؼ الرئيسي ليذا البحث ال يقتصر عمى مجرد تسميط الضكء عمى ظاىرة الفساد، كآثارىا  

كانت اليكية  ان السمبية عمى المجتمع، بؿ أيضان الكشؼ عف كيفية تغمغميا في النسيج االجتماعي لمدكلة، أي
كجكد مكطف محدد  االقتصادية السياسية التي يحمميا المجتمع، حيث ثبت تاريخيان كمكضكعيان، بعدـ

 لظيكرىا أك انتشارىا.
 كقد عالج الكاتب في ىذا البحث النقاط التالية: 
 متعدد الجكانب كالمستكيات المحددة لظيكره. كاآلثار المتكلدة عف ىذه الظاىرة  ان مفيكمكنو الفساد ك

خطط التنمية في سياؽ كمسارات عممية التنمية االقتصادية كاالجتماعية كما ينجـ عنيا مف انتكاسات ل
حباط لمطمكحات.  كا 

 .الكظيفة العامة كالبعد األخبلقي لممجتمع في معالجة الفساد الكظيفي 
  مظاىر الفساد في المراحؿ االنتقالية لممجتمع مف نظاـ سياسي اقتصادم معيف إلى نظاـ سياسي

 اقتصادم آخر. كآليات مكافحة الفساد بشتى مستكياتو.
8. olub, Stephen, 2008, national trade policies and smuggling in 

Africa,www.sciencedirect.com.: 
ككنو يتناكؿ أحد مكاضيع بحثنا كىك التيريب كخصكصا تيريب البشر مف مف تنبع أىمية ىذا البحث 

 أفريقيا كما يتفرع عنو مف اتجار بالبشر.
بابيا المتمثمة في الحاجة يكرد الباحث في بحثو ىذا شرحا تفصيميا ليذه المشكمة، فينطمؽ مف أس  

االقتصادية كالفقر كاالضطياد السياسي في دكؿ الجنكب كخصكصا دكؿ أفريقيا، ىذه المشاكؿ التي أدت 
كتؤدم إلى ىجرة عدد كبير مف أبناء ىذه الدكؿ الذيف ال يممؾ معظميـ المؤىبلت العممية، بؿ إف 
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عصابات التيريب كمافياتيا، التي تقـك معظميـ ال يعرؼ القراءة كالكتابة، مما يضعيـ تحت رحمة 
بابتزازىـ كمعاممتيـ معاممة غير إنسانية. كينتقؿ بعد ذلؾ الكاتب لمبحث في اآلثار المترتبة عف ىذه 
اليجرة غير الشرعية عمى مجتمعات دكؿ الشماؿ الغني، مف انتشار لمجريمة كالتشرد في مجتمعاتيا. كما 

 حمكالن ليذه المشكمة كمنيا حسب رأيو: يقترح الكاتب أف يضع في نياية بحثو
  دعـ عمميات التنمية في الدكؿ األفريقية الفقيرة مف خبلؿ تمكيؿ مشاريع اإلنتاج الحقيقي في ىذه

 البمداف.
 .دعـ التكجو الديمقراطي في ىذه البمداف كمحاصرة التكجيات الديكتاتكرية فييا 
 ظاىرة اليجرة غير المشركعة إلييا، مف  كضع سياسات مشتركة لدكؿ االتحاد األكركبي لمكافحة

تكحيد القكانيف الناظمة ليذه الظاىرة، إلى تنسيؽ السياسات األمنية بينيا في مكاجيتيا، كغيرىا مف 
 السياسات.

  لميجرة غير المشركعة، عمى العمؿ عمى  ان العمؿ عمى تشجيع الدكؿ التي تستخدـ أراضييا ممرى
 مكافحة ىذه الظاىرة، مف خبلؿ تقديـ التدريب كالتمكيؿ، كفي حاؿ عدـ التعاكف الضغط عمييا.

الرقابة المصرفية عمى عمميات غسيؿ األمكاؿ( لمدكتكر عبد القادر الشيخمي، كىك بحث صادر ) .9
 :2005عف أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية لعاـ 

تنبع أىمية ىذا البحث مف ككنو يستعرض الجانب العممي في مكافحة جريمة غسيؿ األمكاؿ كالمتمثمة  
مف في الرقابة المصرفية، ذلؾ أف العمميات المصرفية تعد الركيزة األساسية لعمميات غسيؿ األمكاؿ، ك 

 لشرعنة أمكاليما. دكنيا يفقد كؿ مف الجريمة المنظمة، كاالقتصاد غير القانكني الكسيمة الرئيسية
كينطمؽ الباحث بدايةن مف تحديد أىمية بحثو، كالمتمثمة حسب رأيو مف اآلثار االقتصادية   

كاالجتماعية كالسياسية المدمرة لجرائـ غسيؿ األمكاؿ عمى ىيبة الدكلة، كمنظكمة القيـ األخبلقية كالدينية 
 لممجتمع.

 ف ىما:يأف ليذه الجريمة كي تكتمؿ ركن رلكي  
 ركف المادم: كىك يتككف مف ثبلثة عناصر ىي: حيازة أك اكتساب أك استخداـ األمكاؿ القذرة ال

كتكدع في حساب بنكي أك تكضع كأمانة في خزانة مستأجرة في البنؾ. إخفاء األمكاؿ القذرة أك المكاف 
بمكجبيا  أك التصرؼ أك الحركة أك الحقكؽ المتعمقة بيا أك الممكية. الجريمة التي تحصمت األمكاؿ

 تجار بالمخدرات ك التيريب كغيرىا.كاال
  أما الركف المعنكم: فيك يفترض عمـ الجاني أك الجناة بالمصدر غير الشرعي لؤلمكاؿ القذرة، فيي

 جريمة عمدية تنصرؼ إرادة الفاعؿ إلى ارتكابيا دكف خمؿ بإرادتو الحرة.
ا مصادر متعددة كلكف أبرزىا حسب ثـ يحدد الباحث مصادر ىذه األمكاؿ القذرة حيث يرل بأف لي

 رأيو:
المخدرات، كالرشكة، كاالتجار بالرقيؽ األبيض، كاالختبلس، كالتيرب الضريبي، كالجرائـ الكاقعة عمى 

 الماؿ، كتزييؼ العممة، كجرائـ أصحاب الياقات البيضاء، كأخيران كليس آخران جرائـ السياسييف.
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ذه الجرائـ، فيرل بكجكد طرؽ كقائية كىي ذات العقكبات كأخيران يبحث الكاتب في كسائؿ مكافحة ى 
المشددة، كىناؾ اإلجراءات اإلدارية كالمالية كالتي تغمؽ الطريؽ أماـ مف تسكؿ لو نفسو ارتكاب الجريمة، 
كثمة طرؽ عبلجية تتضمف تطكير طرؽ المكافحة  التي ثبت ضعؼ نجاعتيا، إضافة إلى محاكلة 

ييا ىذه الجرائـ، كفي أغمب األحياف تتداخؿ ىذه الطرؽ في القكانيف تجفيؼ المنابع التي تتككف ف
 كاالتفاقيات الدكلية.
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ػلاضغصلػاألو

ػطدخلػإضىػاالشتصادػزغرػاضػاظوظي

ػاضضـــــــبطػاالجتطـــــــاريػطغؼـــــــوم:ػلواـــــــألاضطبحــــــثػػ
 االشتصـــادػزغـــرػاضػـــاظوظيطغؼـــومػ:ػػياضطبحـــثػاضثـــاظ
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ػضبطػاالجتطارياضػطغؼوماضطبحثػاألول:ػ

ــهػػػػ- ــاريػوأعطغتــــــــ ــبطػاالجتطــــــــ ــومػاضضــــــــ ػطغؼــــــــ
ػاضضــــــــــــــــــــبطػػضــــــــــــــــــــرورةػاجتطارغــــــــــــــــــــظػ-
ػأذـــــــــــــــــــصالػاضضـــــــــــــــــــبطػاالجتطـــــــــــــــــــاريػػػ-
ػأدـــاضغبػاضضـــبطػاالجتطـــاريػواضططـــاغغرػاالجتطارغـــظػػ-
ػ
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 المبحث األكؿ
 مفيـك الضبط االجتماعي

إف الظفر بتحكالت نكعية في محتكل المعرفة اإلنسانية، مرتيف أساسان بالتطكر الفكرم كالحضارم   
لئلنساف، ىذا التطكر الذم أثمر بصكرةو رائعةو كمتجددة، أساليب حياة كأنماط سمكؾ متنكعة، كما شكؿ قكة 

سيـ أياساتو المختمفة، حيث دفعو محكرية كمنت خمؼ كؿ التبدالت كالتغيرات التي عرفتيا نظـ اإلنساف كس
في كسميا بسمات إبداعية أصيمة، كمنحيا خصائص فريدة حددت شكميا كمفيكميا كبمكرت ماىيتيا 

دراؾو كمعرفةو كتحضر.  1كىكيتيا بكيفيةو تتسؽ تمامان مع ما بمغو المجتمع البشرم مف نضجو كا 
دة، بدت الحاجة ممحةه لتبديؿ البنى كبطبيعة الحاؿ فكمما تفتؽ العقؿ البشرم عف معارؼ كمفاىيـ جدي  

االجتماعية كالتكجيات الفكرية، كأنماط التكاصؿ اإلنساني القائمة بما يتفؽ كالتطكرات الجديدة. كىذا يعني 
أف النظـ التي ترتضييا الجماعة لنفسيا، كالسياسات التي تتبناىا مرتبطةه ارتباطان كثيقان بمدل إدراكيا 

كؼ العصر كمستجداتو، كمرىكنةه بالدرجة التي كصمتيا في سمـ الحضارة لحقائؽ الحياة ككعييا بظر 
 كالتقدـ.
كيذىب عمماء االجتماع إلى أف اإلنساف بمجرد انعتاقو مف حالة التكحش التي كاف عمييا، انخرط   

في جماعة مككنان مجتمعاتو اإلنسانية، كبمجرد أف أخذت ىذه الجماعات البشرية في االستقرار كالتحضر، 
تطكرت كؿ جماعةو في المحيط الذم ارتضتو ليا مقران، كفقان لعكامؿ زمنيةو كمكانية خضعت ليا، كلمؤثرات 
حسية كخمقية درجت عمييا، فأرست نظميا، كشكمت معتقداتيا كأعرافيا، كبمكرت ىكيتيا الخاصة 

 2كشخصيتيا المميزة.
ذا نظرنا إلى أم مجتمعو إنساني منذ أقدـ العصكر، كعمى أ   م مستكل مف مستكياتو، كجدنا ظاىرةن كا 

، "المتمثمة في ذلؾ النمط مف الضغط (Social Controlعامةن بارزةن ىي ظاىرة الضبط االجتماعي )
         الذم يمارسو المجتمع عمى جميع أفراده لممحافظة عمى النظاـ كمراعاة القكاعد المتعارؼ عمييا 
أك المكضكعة"، كتتنكع مصادر الضبط االجتماعي، فمنيا الضابط الديني كاألخبلقي كالقانكني كالمعرفي، 
ذا كاف لكؿ ضابطو مف ىذه الضكابط االجتماعية دكره الذم ال يقكـ بو  ككميا تتأثر بالرأم العاـ كالتقاليد، كا 

زاكية في صرح النظاـ كآلة الضبط سكاه، فإف القانكف يعد أىـ ىذه الضكابط كأخطرىا، إذ إنو حجر ال
كالذم   Edward Ross"iالمحركة المتقنة التككيف كما يقكؿ عالـ االجتماع األمريكي إدكارد ركس " 

مف المشككؾ فيو أف يظير أم تعديؿ في المستقبؿ مف شأنو أف يضعؼ ما لمقانكف مف »يضيؼ أنو 
 «.سمطةو عمى سائر كسائؿ الضبط االجتماعي األخرل

                                                           
، 1992 اليريش، صالح، النظـ العقابية، الدار الجماىيرية لمنشر كالتكزيع كاإلعالف، الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى،  1

 . 11ص 
 .  28، ص1981جانيف، تاريخ الحضارات العاـ الشرؽ كاليكناف، ترجمة فريد داغر كآخر، منشكرات عكيدات، بيركت،  أليمار أندريو، أبكايو  2

i  كىك مؤسس 1951في إلينكم، الكاليات المتحدة األمريكية، كتكفي في ماديسكف كيسككنسف عاـ  1866-12-12ادكاردأ.ركس، كلد في ،
 ". 1920" "مبادئ عمـ االجتماع عاـ 1901تب غزير االنتاج، مف مؤلفاتو "التحكـ االجتماعي عاـ عمـ االجتماع في الكاليات المتحدة، كا
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ما ىك مفيكـ الضبط االجتماعي؟ كما ىي نظرياتو؟ كىؿ لمضبط ضركرة  ؽ لنا أف نتساءؿ:كيح  
 ىي الكسائؿ كاألساليب التي يتحقؽ مف خبلليا الضبط االجتماعي؟ ككيؼ استطاعت اجتماعية؟ كما

 ؟ المجتمعات ضبط أفرادىا قديمان كحديثان 
 :مفيـك الضبط االجتماعي كأىميتو .1
تناكليا  يعد مكضكع الضبط االجتماعي مف أىـ المكضكعات التيمفيـك الضبط االجتماعي:  -1-1

الكثيقة بتنظيـ المجتمعات كحياة  العمماء كالمفكركف، كاىتـ بو عمماء التربية كاالجتماع كعمـ النفس لصمتو
لتحقيقو  القدـ كاتخذ األفراد داخؿ ىذه المجتمعات، ذلؾ أنو نظاـ قديـ عرفتو البشرية كعرفو اإلنساف منذ

حاجاتيـ كلضماف استقرار  بعض األساليب لتنظيـ العبلقات االجتماعية بيف أفراد المجتمع مف أجؿ إشباع
بالغرائز المختمفة التي تسيطر عمى سمكؾ  المجتمع كاستمراره، إذ أف مف طبيعة النفس اإلنسانية التأثر

يمة الضابطة لسمككو، كلذا فإف عممية الضبط يجد الكس اإلنساف كتبعده عف الطريؽ السكم إذا لـ
 القكم كالفعاؿ في تكفير الرقابة عمى الفرد كالمجتمع. االجتماعي عممية قيمة ليا دكرىا

الضبط االجتماعي يعاني كثيران مف الخمط كالغمكض، كيرجع ذلؾ بالدرجة  كرغـ ذلؾ ال يزاؿ مكضكع 
 ديدىـ لمفيكـ الضبط االجتماعي، كعدـ اتفاقيـ عمىاختبلؼ العمماء أنفسيـ في مسألة تح األكلى إلى

عممية تنطكم  تعريؼ كاضح محدد لو، ككذلؾ عدـ اتفاقيـ عمى ميداف الضبط االجتماعي كحدكده بكصفو
بالنظر إلى أسسو كمجاالتو  عمى كثير مف المضاميف كالمفيكمات التي تتدخؿ في تحديد أبعاده ككظائفو

  3النظرية كالعممية.
إلى مسألة النظاـ كالقكاعد المنظمة لمسمكؾ كالسمطة في كثير مف الكتب القديمة،  دت إشاراتكقد كر   
أخرل:  تعرض فبلسفة اليكناف القدماء لمسألة الضبط االجتماعي، كلكنيـ استخدمكا مصطمحات حيث

 4كالقانكف أك الديف أك العرؼ أك األخبلؽ.
مقدمتو  الذم أشار في iالعبلمة العربي " ابف خمدكف"رائد لمفيكـ الضبط االجتماعي ىك  غير أف أكؿ

لمبشر ضركرم كالبد ليـ  إف االجتماع» إلى الضبط االجتماعي بصكرة أكثر كضكحان كتحديدان في قكلو: 
يستند إلى شرع منزؿ مف عند اهلل يكجب  في االجتماع مف كازع حاكـ يرجعكف إليو، كحكمو فييـ إما أف

أك إلى سياسة عقمية يكجب انقيادىـ إليو ما يتكقعكنو مف ثكاب  الثكاب كالعقاب عميو،انقيادىـ إليو إيمانيـ ب
بمصالحيـ، فاألكلى يحصؿ نفعيا في الدنيا كاآلخرة، كالثانية إنما يحصؿ نفعيا  ذلؾ الحاكـ بعد معرفتو

 5«.الدنيا فقط  في

                                                           
 .413، ص 1980أبك زيد، محمكد، الشائعات كالضبط االجتماعي، اإلسكندرية، الييئة المصرية العامة لمكتاب،   3
 . 1999الرشداف، عبد اهلل، عمـ اجتماع التربية، عماف، دار الشركؽ،  4
i  كلي الديف، أبك زيد عبد الرحمف بف محمد بف الحسف بف جابر بف محمد بف إبراىيـ بف عبد الرحمف بف خالد)خمدكف( الحضرمي، المعركؼ

ـ، كاف فمكيان، اقتصاديان، مؤرخان، فقيو، حافظ، عالـ رياضيات، استراتيجيان، 1405ـ كتكفي في عاـ  1332بابف خمدكف، كلد في تكنس عاـ 
 جؿ دكلة، يعتبر مؤسس عمـ االجتماع.  فيمسكؼ، كر 

ـ(، ص 1973)ىػ  1394حسنيف، مصطفى محمد، الضبط االجتماعي في اإلسالـ، أضكاء الشريعة، العدد الخامس، الرياض، كمية الشريعة،  5
201 ،208. 
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مراف المدف بحاجة إلى لسمككو االجتماعي، كأف ع كما يرل أف اإلنساف بحاجة إلى سمطة ضابطة 
فاعمية النكازع كحماية المنشآت، ككسائؿ الضبط التي تحقؽ ىذه  تدخؿ ذكم الشأف كالسمطاف مف أجؿ

 6الديف، كالقانكف، كاآلداب العامة، كاألعراؼ، كالعادات، كالتقاليد. :الغاية تتمثؿ في
ع القانكني، مكنتسكيك  كمف العمماء الذيف أسيمكا في دراسة عممية الضبط االجتماعي كاالجتما

"Montesquieu"i   في كتابو "ركح القكانيف"، حيث أشار إلى أف لكؿ مجتمعو قانكنو الذم يبلئـ بيئتو
الطبيعية كاالجتماعية، أم أنو أكد العبلقة بيف القانكف، كالضبط، كالظكاىر االجتماعية، كالنظـ، كبأنو 

االجتماعي، كتضبط التصرفات كتؤثر في المؤسسات  تنبثؽ مف ىذه العبلقة ركح عامة، تؤثر في السمكؾ
 7كالمنظمات، االجتماعية كالقانكنية.

كقد ازداد االىتماـ بمكضكع الضبط االجتماعي عمى يد عالـ االجتماع األمريكي، إدكارد ركس 
"Edward Ross الذم أكد أىمية الضبط االجتماعي في الحياة االجتماعية، كحفظ كياف المجتمع، ثـ ،"

كرت دراسة الضبط، في الفترة األخيرة بازدياد األبحاث التي أجريت عمى الجماعات كعمميات التفاعؿ تط
االجتماعي؛ كما تمخضت بو مف إبراز لمكضكعات جديدة في عمـ االجتماع، كمستكيات الفعؿ 

أف الضبط  االجتماعي، كالمعايير االجتماعية كالقيـ كالقكاعد العامة لمسمكؾ. لذا رأل عمماء االجتماع
" عمى أساس أف التنظيـ Social Organizationاالجتماعي أصبح في الكاقع مرادفان لمتنظيـ االجتماعي "

ف كاف  االجتماعي، يشير إلى القيكد كاألنماط كافة، التي يتكلد منيا االنضباط كالنظاـ االجتماعي؛ كا 
  8ناجـ عف األجيزة الرسمية.الضبط االجتماعي يقتصر في أكثر أشكالو شيكعان، عمى التأثير ال

 اجتماعية: الضبط ضركرة -1-2
إلى جماعة يستمد منيا القكة  اإلنساف بطبيعتو اجتماعي، ال يستطيع العيش كحيدان كالبد أف ينتمي

كالمعيشة الكريمة، كقد بدأت المجتمعات البشرية  كاألمف كالطمأنينة، كيسيـ مع اآلخريف في تحقيؽ الخير
مجتمع القبيمة كمجتمع القرية كمجتمع المدف حتى أصبحت مجتمعات  تكسعت إلىبمجتمع العائمة، ثـ 

 قكمية.
 المجتمعات في بنيتيا عمى العناصر التالية: كترتكز
  المجتمع، كتمثؿ األىداؼ كالغايات التي يسعكف إلى تحقيقيا. قيـ أخبلقية يؤمف بيا أفراد  -
 دي لجماعة في نشاطيا كسمككيا، كتعـز بيا اإلى أنظمة كقكانيف كأعراؼ تمت ترجمة قيـ الجماعة  -
 9يخالفيا مذنبان يستحؽ العقاب.  مف

                                                           
 .125، ص 1995الخطيب، محمد شحات كآخركف، أصكؿ التربية اإلسالمية، الرياض، دار الخريجي لمنشر كالتكزيع  6
i  كتحكؿ  أزعجو سكء اإلدارة كفساد النبالءـ( ىك أحد كبار الفالسفة الفرنسييف، 1775-1689ؼ بػ مكنتيسكيك)ك شارؿ لكم دم سيككندا المعر

ة غربية الحكـ إلى حكـو استبدادم، حتى أصبح القانكف ىك ما يطابؽ إرادة الممؾ، مما جعمو يحمؿ األكضاع الدستكرية، كيدرس القكانيف المختمف
 ، أصدر كتابو الشيير"ركح القكانيف" في مجمديف كطبعو في جنيؼ، كفيو بحث في أشكاؿ الحكـ، كمبادئ الحكـ.1748كفي عاـ  كشرقية،

 .53، ص1961ماكيفر، ركبرت، كشالزبيج، المجتمع، ترجمة عمي أحمد عيسى، مكتبة النيضة العربية، القاىرة،  7
 .1994تماعية، ترجمة عادؿ اليكارم، كسعد صمكح، العيف، مكتبة فمكح، ماف، ميشيؿ، مكسكعة العمـك االج8
 . 34، ص 1995تصكر لعالـ أفضؿ(، بيركت، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، )شطارة، أسعد سميـ، أنسنة النظـ االجتماعية  9
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طائفة مف األفعاؿ كالممارسات كاإلجراءات كالطرؽ التي  كفي كؿ جماعة مف الجماعات تنشأ -
أحكاليـ، كالتعبير عف أفكارىـ، كما يجكؿ في مشاعرىـ، كلتحقيؽ الغايات التي  يزاكليا األفراد لتنظيـ

قكاعد  إلييا، كعندما تستقر ىذه األفعاؿ في شعكر الجماعة كترسخ في عقكؿ األفراد تصبح يسعكف
 10استقرار المجتمع. ممزمة، تككف نظمان مختمفة تؤدم إلى التنظيـ االجتماعي الذم يرتكز عميو

كائنان عضكيان يشبو مف كؿ نكاحيو كخصائصو كمقكماتو  المجتمع iالعالـ "ىربرت سبنسر" عدى  كقد -
 يتطكر كما تتطكر الكائنات العضكية، فكما أف لمجسـ العضكم بناءن  ككظائفو الجسـ الحي، كما أنو

مجمكعة مف األعضاء الداخمية كالقمب كالمعدة كاألمعاء، كلكؿ عضك مف ىذه  يضـ أك ىيكبلن  ان عام
 ء العضكمأك البنا  كظيفة معينة تتفاعؿ مع كظائؼ األعضاء األخرل مف أجؿ إبقاء الجسـ األعضاء

كاألسرم  حيان، كذلؾ المجتمع بناء أك ىيكؿ عاـ يضـ مجمكعة مف النظـ )كالنظاـ السياسي
مع، أعضاء المجت كاالقتصادم...(، كيقكـ كؿ نظاـ بأداء كظيفة محددة، في إطار إشباع حاجات

ذاكتتفاعؿ ىذه النظـ مع بعضيا  ائؼ حدث خمؿ جكىرم في كظ حيث تبقي المجتمع قائمان بذاتو، كا 
كذلؾ فإف اختبلؿ أم نظاـ مف نظـ  أم عضك مف أعضاء الجسـ، فإنو يمرض كقد يصؿ إلى الكفاة،

 في الجريمة كالتفكؾ األسرم كانحراؼ األحداث  المجتمع يؤدم إلى ظيكر األمراض االجتماعية متمثمة
 :أشكاؿ كأساليب الضبط االجتماعي .2

 أشكاؿ الضبط االجتماعي:  -2-1
االجتماعي ىك القكة التي يمتثؿ بيا األفراد، نظـ المجتمع الذم يعيشكف فيو؛ فإف لما كاف الضبط 

كسائؿ الضبط كأشكالو تختمؼ مف مجتمعو إلى آخر، بؿ في المجتمع الكاحد نفسو، باختبلؼ الزماف 
كالمكاف؛ فالضبط في المجتمعات الشرقية المحافظة، يخالؼ الضبط في المجتمعات الغربية المتحررة، 

الممكف أف تختمؼ كسائؿ الضبط كأشكالو، داخؿ المجتمع الكاحد؛ فيك في الريؼ المصرم مثبلن  كمف
يككف عادةن أكثر صرامةن كشدةن منو في المدف، كما أف كسائؿ الضبط في العصكر الماضية، تختمؼ عف 

ف لمضبط كسائؿ العصكر الحديثة، مف حيث درجة الشدة كالصرامة، كعمى ىذا، يرل عمماء االجتماع، أ
 شكميف رئيسييف ىما:

 ":Coercive Controlالضبط القيرم:" - أ
كينشأ ىذا الشكؿ مف الضبط بناءن عمى فاعمية القانكف كالحككمة كالمكائح التنظيمية، سكاء داخؿ 
المجتمع  أك الجماعات؛ كيصاحب، عادة، بالقكة أك الخكؼ مف استخداميا؛ فأنماط السمكؾ الرادعة في 

                                                           
 . 67، ص1980دياب، فكزية، القيـ كالعادات االجتماعية، بيركت، دار النيضة العربية،  10

i  ألسرة كاثكليكية تنتمي إلى الطبقة المتكسطة، تمقى تعميمو عمى يد كالده كخالو في منزلو، بدأ  1820كلد سبنسر في دربي بانجمترا في سنة
نتقؿ إلى األدب كالسياسة كشؤكف االجتماع، ككتب مؤلفاتو ضخمة، منيا كتابو السياسي حياتو مدرسان ثـ ميندسان في السكؾ الحديدية، ثـ ا

"الرجؿ ضد الدكلة" كفيو قدـ رؤية فمسفية متطرفة في ليبراليتيا، ككاف سبنسر، كليس داركيف، ىك مف أكجد مصطمح "البقاء لألصمح"، كقد 
 .  1903تكفي سنة 
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نما ىي نكع مف الضبط القيرم، الذم يمارسو المجتمع، لمنع الجريمة، كردع اآلخريف حاالت الجريمة، إ
 عف اقتراؼ السمكؾ، الذم ينافي القيـ كالمعايير االجتماعية.

 ":Persuasive Controlالضبط المقنع: "  - ب
لمجتمع عماده التفاعبلت االجتماعية كالكسائؿ االجتماعية المختمفة، التي تقنع المرء بالتزاـ قيـ ا

كقكانينو؛ كذلؾ بناءن عمى االنتماء إلى الجماعة، كعمميات التطبيع االجتماعي منذ الصغر، كتعكد قيـ 
الطاعة، كمسايرة المعايير االجتماعية السائدة في المجتمع، كعادةن ما يككف الجزاء االجتماعي عمى ىذا 

قيـ المجتمع، يقابمو بنكه بالنبذ  النكع مف الضبط االجتماعي جزاءن معنكيان، بمعنى أف الخركج عمى
 كاالستيجاف، أك البعد عف غير الممتزميف.

كما قد يككف الضبط االجتماعي مباشران، كما ىك الحاؿ في القكانيف المكتكبة؛ أك غير مباشر، كما 
 يتمثؿ في التكقعات العامة كالتقاليد غير المكتكبة.

 االجتماعية:االجتماعي كالمعايير  أساليب الضبط -2-2
كالممارسات التي تتحكـ في تصرفات األفراد كتعمؿ كقكل  قصد بأساليب الضبط االجتماعي: الطرؽ

 لممعايير االجتماعية. تجبر األفراد عمى الخضكع
البشر كتحكـ طرؽ معامبلتيـ  فكؿ مجتمع مف المجتمعات البشرية لو أساليب ضبط تنظـ حياة

كالعادات كالتقاليد. كتختمؼ أساليب الضبط  ي كالقكانيف كاألعراؼكسمككياتيـ لتحقيؽ الضبط االجتماع
المجتمعات كباختبلؼ الزماف كالمكاف "فقد تككف الطرائؽ الشعبية أسمكبان  االجتماعي في أىميتيا باختبلؼ

 11العكس". الدرجة األكلى في بعض المجتمعات، كيككف القانكف في المرتبة الثانية، كقد يحدث مف
كأنكاع الضبط االجتماعي جاءت نتيجة تغيرات شخصية سابقة،  أف صكر i(Janowiz) جانكتزيؤكد ك 

مختمؼ عمى السمكؾ االجتماعي، كميمة عمـ االجتماع تتركز في بحث  ككؿ مف ىذه الصكر لو تأثير
 الضبط االجتماعي، كىذا يعني اإلجابة عمى السؤاؿ االفتراضي: أم صكر الضبط ىذه الصكر كنتائج

شرعية تفضي  تماعي ىي األكثر تأثيران، ككيؼ يمكف لمجماعة أف تضبط ذاتيا ضمف مبادئ أخبلقيةاالج
 إلى خفض السيطرة القسرية.

كعمى كلكنيـ مصطمح ليذه األساليب، كما اختمفكا في تصنيفيا،  كمف ىنا فقد اختمؼ العمماء في تحديد
 دي فالنظاـ االجتماعي يع ى أىمية ىذه األساليب،، إال أف اإلجماع يكاد يككف كاحدان عميـالرغـ مف اختبلف

 نتاجان طبيعيان لفاعمية كسائؿ الضبط االجتماعي. كنمحظ خمطان كبيران بيف أساليب الضبط االجتماعي
 12 االجتماعية. كالمعايير االجتماعية، كمف ىنا نجد أنو لزامان عمينا أف نكضح المقصكد بالمعايير

                                                           
 .79سرم، مرجع سبؽ ذكره، صالسالـ، الضبط االجتماعي كالتماسؾ األ 11

i  قدـ مساىماتو كبيرة في عمـ االجتماع مع 1988كتكفي عاـ  1919مكريس جانكتز، عالـ اجتماع أمريكي مف أصكؿ بكلندية، كلد في عاـ ،
فاتو: التحكـ العمـ أنو تعاكف مع المفكر األمريكي البارز صمكئيؿ ىنتنغتكف، كىك يعتبر مف مؤسسي عمـ االجتماع العسكرم، أبرز مؤل

(، التنظيـ االجتماعي كالرقابة االجتماعية 1983)(، إعادة اعمار كطنية 1978(، في نصؼ القرف الماضي )1976)االجتماعي لدكلة الرفاه 
 ( الذم صدر بعد كفاتو.1991)

 . 81الرشداف، عمـ اجتماع التربية، مرجع سبؽ ذكره، ص  12
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قاعدة أك إطار مرجعي لمخبرة كاإلدراؾ  مقياس أك"المعايير االجتماعية: المعيار االجتماعي ىك: 
االجتماعي، كىك السمكؾ االجتماعي النمكذجي أك المثالي  االجتماعي كاالتجاىات االجتماعية كالسمكؾ

 13. "دكف رفض أك اعتراض أك نقد الذم يتكرر بقبكؿ اجتماعي
أفراد الجماعة كالتي تيسر ليـ سبيؿ التفاعؿ كالتكاصؿ ىي معايير  فييا فاالتجاىات التي يشترؾ

 اجتماعية لمجماعة.
ىائبلن مف تفاعؿ الجماعة في ماضييا كحاضرىا كتقع ضمف:  كالمعايير االجتماعية تشمؿ عددان    

ىي التي تحدد ما  األخبلؽ، كالقيـ االجتماعية، كالعادات كالتقاليد، كاألحكاـ القانكنية كالعرؼ، كبكجو عاـ
صكاب كما ىك خطأ، كما ىك جائز كما ىك غير جائز، كما يجب أف يككف كما يجب أال يككف، حتى  ىك

 لرفضيا. يككف الفرد مقبكالن مف الجماعة ممتزمان بسمككيا كمسايران لقكاعدىا كمتجنبان 
مؽ النبيؿ، كالعادات الحسنة كعمى رأس المعايير االجتماعية تأتي التعاليـ الدينية، كالمثؿ العميا، كالخ

 14أساس الحكـ كمنطمؽ القياس. التي تنتشر في المجتمع فتككف ىي
 مكحدة ، ىك إمداد أفراد المجتمع بمعافالمعايير االجتماعية تؤدم غرضان كاحدان  كىذه األنكاع مف

البعض  بعضيـ يستطيعكف بكاسطتيا أك عف طريقيا التعامؿ فيما بينيـ كفؽ ىذه المعايير كأف يفيـ
كتفسيره، كلذلؾ فالحكـ عمى  اآلخر، كبذلؾ تصبح ىذه المعايير ضركرية لكؿ شكؿ مف أشكاؿ السمكؾ

كنخمص مما سبؽ إلى أف المعايير  15االجتماعية. السمكؾ كتفسير السمكؾ إنما يخضع لبعض المعايير
كالكسائؿ  اعي ىي الطرؽالقكاعد التي يستند إلييا المجتمع، بينما أساليب الضبط االجتم االجتماعية ىي

 كاالنييار. التي تمارس لتطبيؽ تمؾ القكاعد بيدؼ الحفاظ عمى المجتمع مف التفكؾ
 
   

ػ 

                                                           
  .93المرجع السابؽ، ص 13
 .100، ص1999مد، أصكؿ التربية، اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، الطبيب، أحمد مح 14
 المرجع السابؽ. 15
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ػ

ػ

ػ

ػاضطبحثػاضثاظي:ػطغؼومػاالشتصادػزغرػاضػاظوظي

ــاظونػػػ_ ــرةػاضػــــــــــــ ــوءػسصــــــــــــ ػظذــــــــــــ

ػضـــــــــــــــــــــــــــرورةػاضػـــــــــــــــــــــــــــاظونػ_

ػاضػـــــــــــــــــــــــــــاظونػواضػـــــــــــــــــــــــــــوةػ_

ــالقػػ_ ــاظونػواألخــــــــــــــــــــــــ ػاضػــــــــــــــــــــــــ

ػطـــــذعبػأوػظظرغـــــظػدـــــغادةػاضػـــــاظونػػػػ_

 ــــيـــــــــــطغؼومػاالشتصادػزغرػاضػاظوظـــ -
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مفيـك االقتصاد غير القانكني   
كفقان لقكاعد سير التاريخ فإف نشكء المجتمع يستتبعو حتمان نشكء القانكف، إذ يستحيؿ، كما يرل "كؿ  

في قصتو لمحضارة، قياـ مجتمعو بغير نظاـ، كالنظاـ ال يككف بغير قانكف، فالمجتمع البشرم  iديكرانت"
عبارةه عف جماعةو منظمةو مف األفراد، كيعني ذلؾ أف النظاـ عنصر مف عناصر كؿ مجتمعو إنساني، بيد 

ية تضمف أف النظاـ كما ىك معمكـ ال يتأتى تحقيقو كضماف استمراره إال عف طريؽ سف قكاعد سمكك
لؤلفراد حياةن منضبطة، ذلؾ أف اجتماع البشر، كاحتكاؾ بعضيـ ببعض، كاتصاليـ كتفاعميـ مع البيئة ىك 
أساس نشأة القكاعد السمككية التي تأتي لتضبط سمكؾ األفراد كتنظـ عبلقاتيـ كتحدد حقكقيـ ككاجباتيـ، 

 اجتماعي في المجتمع.  حجر األساس في أم نظاـ ضبطو  ده كالتي تتمثؿ بالقانكف، الذم يع
 إف األىمية التي يتمتع بيا القانكف في مكاجية الضكابط االجتماعية ترجع إلى عامميف رئيسييف:   

األكؿ_ يتمثؿ في ككف القانكف ليس مجرد مجمكعةو مف القكاعد التي تحكـ سمكؾ األفراد فحسب، بؿ 
تشكؿ تنظيمات متكاممة يربط بينيا ىك نظاـ ىيكمي شامؿ يؤلؼ بيف مجمكعات متعددة مف القكاعد، 

 كيحقؽ اتساقيا كيكفؿ تطبيقيا.
الثاني_ يظير مف حيث ما يتميز بو القانكف عف غيره مف الضكابط االجتماعية، بقياـ اعتقاد جماعي 
بكجكب اإلجبار عمى تطبيؽ ما ينتمي إليو مف تنظيمات كقكاعد، ىذا اإلجبار المدعـ بالجزاء المادم الذم 

مطة العامة ىك الذم يجعؿ مف القانكف أقكل كأكثر ضغطان كتأثيران مف سكاه مف الضكابط تكقعو الس
 االجتماعية.

ىذه المسممات التي أكردناىا في ىذه المقدمة، تكصمت إلييا البشرية بعد نقاشو كجدؿو طكيميف، استمرا  
التفكير بضركرة القانكف  منذ ظيكر اإلرىاصات األكلى لمفكر البشرم، الذم انتقؿ عبر مراحؿ الجدؿ مف

إلى عبلقة القانكف بالقكة، كعبلقتو باألخبلؽ، كلكف قبؿ ذلؾ كاف نشكء كظيكر فكرة القانكف قد مر بمراحؿ 
 متعددة رافقت تطكر اإلنساف كتطكر حضارتو.

 :نشكء فكرة القانكف .1
خمؽ اإلنساف في مجتمعو ينتمي إليو كيعيش بيف أفراده؛ فيك ال يستطيع أف يعيش منعزالن، عنو، ألف   
، كاإلنساف ال يمكنو أف يستغني عف معكنة غيره 16مف طبيعة البييمة أك اإللو -كما يقكؿ أرسطك -العزلة

كحمايتيما، كىك في دكر في كؿ دكرو مف أدكار حياتو، فيك في دكر الطفكلة يحتاج إلى رعاية كالديو 
الرجكلة يحتاج إلى الغير في تأميف حاجاتو كمنافعو المادية مف مأكؿ كمشرب كمسكف كتعميـ؛ فالحياة 

                                                           
i  كقد أمضى حياتو  بالتعاكف مع زكجتو في إنجاز ممحمتو "قصة الحضارة"، كعند كفاتو 1981كتكفي عاـ  1885مؤرخ أمريكي، كلد عاـ ،

 المرحمة التاريخية الحديثة.كاف قد كصؿ إلى مرحمة نابميكف، حيث لـ يستطع الكصكؿ إلى 
ف ىذا الذم ال يستطيع أف يعيش في الجماعة كليس لو مع استقاللو حاجات ال يستطيع البتة أف يككف عضكان في الدكلة،  16 يقكؿ أرسطك:" كا 

 .96إنما ىك بييمة أك إلو"، كتاب السياسة ألرسطك، ترجمة أحمد لطفي السيد، ص
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الفردية ال كجكد ليا عمى األرض إال في خياؿ بعض الفبلسفة، كأما الحياة االجتماعية فيي حالة ضركرية 
 17".لئلنساف، كلذلؾ قالكا:" إف اإلنساف اجتماعي بطبعو

 التعاكف ضركرة حيكية:-1-1
تقـك حيمة اإلنساف في المجتمع عمى التعاكف بيف أفراده، كقد شعر اإلنساف البدائي بضركرة ىذا   

التعاكف، لمتغمب عمى الصعكبات التي كانت تكاجيو لمحصكؿ عمى غذائو، كلمقاكمة الحيكانات المفترسة 
أف يؤلؼ اإلنساف مع كالزكاحؼ القاتمة التي كانت تعترض سبيمو كتيدد حياتو، كقد اقتضى ىذا التعاكف 

أبناء جنسو جماعة ليستعيف بيا لتأميف غذائو كالدفاع عف نفسو، ثـ ىداه عقمو إلى صنع األدكات لتككف 
لو بمثابة الجكارح مف الحيكاف؛ فاستطاع أف يتغمب عمى الحيكاف، كأف يظفر بو كيجعؿ مف لحمو غذاء، 

قكت كالطمأنينة، كىذا أدل إلى ازدياد أفراد كيتخذ مف جمده كفرائو كساء، كتكفر لو بذلؾ مزيد مف ال
 iالجماعة كاتساع نطاؽ التعاكف كالتبادؿ بينيـ، كمف ىنا انطمؽ عمراف األرض كبناء الحضارة.

                                                           
 .97المرجع السابؽ، ص 17

i لى ذلؾ أشار ابف خمدكف بقكلو:" إف االجتماع اإلنساني ضركرم، كيعبر عنو الحكماء بقكليـ اإلنساف مدني بطبعو، أم ال بد مف االجتماع  كا 

الذم ىك المدنية في اصطالحيـ كىك معنى العمراف، كبيانو، أف اهلل سبحانو خمؽ اإلنساف كركبو عمى صكرة، ال يصح حياتيا كبقاؤىا إال 

، كىداه إلى التماسو بفطرتو، كبما ركب فيو مف القدرة عمى تحصيمو. إال أف قدرة الكاحد مف البشر، قاصرةه عف تحصيؿ حاجتو مف بالغذاء

مف الغذاء، غير مكفيةه لو بمادة حياتو منو، كلك فرضنا منو أقؿ ما يمكف فرضو، كىك قكت يكـو مف الحنطة مثالن، فال يحصؿ إال بعالج كثير 

ف كالطبخ، ككؿ كاحدو مف ىذه األعماؿ الثالثة، يحتاج إلى مكاعيف كآالت ال تتـ إال بصناعات متعددة مف حداد كنجار كفاخكرم. الطحف كالعج

رج ىب أنو يأكؿ حبان مف غير عالج، فيك يحتاج في تحصيمو حبان، إلى أعماؿ أخرل أكثر مف غيره، مف ناحية الزراعة كالحصاد كالدراس الذم يخ

       السنبؿ، كيحتاج كؿ كاحدو مف ىذه إلى آالت متعددة كصنائع كثيرة أكثر مف األكلى بكثير، كيستحيؿ أف تكفي بذلؾ كمو  الحب مف غالؼ

قدر الكفاية مف عمى بالتعاكف صؿ عمى القكت لو كليـ، فيحصؿ أك بعضو قدرة الكاحد، فال بد مف اجتماع القدر الكثير مف أبناء جنسو، ليح

كب الحاجة ألكثر منيـ  بأضعاؼ، ككذلؾ يحتاج كؿ كاحدو منيـ أيضان في الدفاع عف نفسو إلى االستعانة بأبناء جنسو، ألف اهلل سبحانو لما ر 

ة الفرس مثالن أعظـ الطباع في الحيكانات كميا، كقسـ القدرة بينيـ، جعؿ حظكظ كثيرو مف الحيكانات العجـ مف القدرة أكمؿ مف حظ اإلنساف؛ فقدر 

حدو منيا بكثيرو مف اإلنساف، ككذا قدرة الحمار كالثكر، كقدرة األسد كالفيؿ أضعاؼ مف قدرتو، كلما كاف العدكاف طبيعيان في الحيكاف جعؿ لكؿ كا

مصنائع بخدمة الفكر، عضكان يختص بمدافعة ما يصؿ إليو مف عادية غيره، كجعؿ لإلنساف عكضان مف ذلؾ كمو الفكر كاليد، فاليد مييأةه ل

يكؼ كالصنائع تحصؿ لو باآلالت التي تنكب لو عف الجكارح المعدة في سائر الحيكانات لمدفاع، مثؿ الرماح التي تنكب عف القركف الناطحة كالس

فالكاحد مف البشر ـ( في كتاب منافع األعضاء؛ 201-113النائبة عف البشرات الجاسية )الصمبة( إلى غير مما ذكره جالينكس )طبيب يكناني 

اآلالت ال تقاكـ قدرتو قدرة كاحدو مف الحيكانات العجـ سيما المفترسة، فيك عاجزه عف مدافعتيا كحده بالجممة، كال تفي قدرتو أيضان باستعماؿ 

ما لـ يكف ىذا التعاكف، فال لمعدة لممدافعة لكثرتيا ككثرة الصنائع كالمكاعيف المعدة ليا، فال بد مف ذلؾ كمو مف التعاكف عميو بأبناء جنسو، ك 

قداف يحصؿ لو قكت كال غذاء كال تتـ حياتو، لما ركبو اهلل تعالى عميو مف الحاجة إلى الغذاء في حياتو، كال يحصؿ لو أيضان دفاع عف نفسو لف

ذا كاف التعاكف قد حص ؿ لو القكت لمغذاء كالسالح السالح، فيككف فريسةن لمحيكانات، كيعاجمو اليالؾ عف مدل حياتو كيبطؿ نكع البشر، كا 
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 تنظيـ العالقات الناشئة عف التعاكف بيف أفراد الجماعة "الشعكر بالكازع": -1-2
بينيـ، كال بد لسبلمة ىذه العبلقات  إف التعاكف بيف أفراد المجتمع مف شأنو أف ينشئ عبلقات  

كاستمرار التعاكف مف نظاـ يحدد الحقكؽ كالكاجبات؛ كقد كاف ىذا النظاـ في نشأة الجماعات األكلى، يقـك 
عمى القكة فكانت ىي التي تنشئ الحؽ كتحميو، كىي الحكـ في كؿ خصكمةو، كالفيصؿ الحاسـ لكؿ نزاع، 

ينالو بالغمبة كالقير، كقد بقي اإلنساف طيمة العصر الحجرم ككاف القكم ىك صاحب الحؽ في كؿ ما 
القديـ، يدفع القكة بالقكة دكف كازعو يردعو عف الظمـ كاالعتداء، فكاف يعيش في حالة تربص كحذر، ككانت 
حياتو مسرحان لنزاعاتو كحركبو متصمة، ال يأمف فييا عمى حياتو كال يستقر معيا عمى حاؿ، كمف أجؿ 

متو كاستقرار حياتو كجكد كازع يمنع مف الظمـ كاالعتداء، ككاف ىذا الكازع، كىك األساس ذلؾ اقتضت سبل
 الذم قاـ عميو مفيـك القانكف.

لى ىذا يشير ابف خمدكف بقكلو: "ثـ إف ىذا االجتماع إذا حصؿ لمبشر كما قررناه كتـ عمراف العالـ   كا 
  18عيـ الحيكانية مف العدكاف كالظمـ".بيـ، فبل بد مف كازعو يدفع بعضيـ عف بعض، لما في طبا

كقد نشأ ىذا الكازع مف إحساس اإلنساف بسمكؾ معيف يجب عميو أف يتبعو داخؿ نطاؽ الجماعة التي  
يعيش فييا، ككاف جزاء ىذا الكازع الخكؼ مف انتقاـ القكل الخفية التي تتمثؿ في الظكاىر الككنية، كفي 

 بان منيا، كالتي كاف يخشى قدرتيا عمى الفتؾ بو.الحيكانات التي كاف اإلنساف يعيش قري
 نشكء الفكر الديني " مف السحر إلى الديف": -1-3

كانت تمؾ القكل الخفية في تصكر إنساف العصر الحجرم أركاحان، منيا الخير كمنيا الشرير، كقد رأل  
حساسو، أف أحسف ما يناؿ بو خيرىا كيدفع عنو شرىا أف يعبدىا،  كأف يقدسيا تقربان بدافع مف فطرتو كا 
 منيا كزلفى إلييا، كمف ىنا نشأت فكرة العبادة كتمثمت بالخضكع كالطاعة كالخكؼ كاألمؿ.

كقد اتخذ إنساف ذلؾ العصر ليذه القكل كاألركاح صكران كرمكزان كجعؿ ليا تمائـ كتعاكيذ، ككضع   
منزلة األحكاـ التي يجب أف تطاع لمظاىرىا كحركاتيا تفسيران يتعرؼ بو عمى رغباتيا، كأنزؿ ىذا التفسير 

لكي ترضى إذا التمس رضاىا كيذىب عنيا غضبيا إذا شاءت أف تغضب لما ال يرضييا مف األفعاؿ، 
     Moghuesكقد أقاـ لعبادتيا طقكسان كشعائر كانت تدعى عند القبائؿ اإليرانية القديمة باسـ "مكجي 

" أم السحر، كمنو جاءت كممة "مجكس Magie "، كمف ىذا االسـ جاءت كممة " ماجيMogesأك مكج 

                                                                                                                                                                                     

ال لـ يكمؿ كجكدىـ كما أراده اهلل مف اعتم اد لممدافعة كتمت حكمة اهلل في بقائو كحفظ نكعو، فإف ىذا االجتماع ضركرم لمنكع اإلنساني، كا 

مسكؼ كسياسي، ـ( مؤرخ كفي1406-1332ىػ،809-733العالـ بيـ استخالفان إياىـ، كىذا ىك معنى العمراف". عبد الرحمف بف خمدكف )

(. كراجع أيضان 410،ص1راجع مقدمتو بشرح كتعميؽ الدكتكر عمي عبد الكاحد كافي ج)كيعتبر أكؿ مف كضع أصكؿ عمـ االجتماع كقكاعده 

 (.22-20آراء المدينة الفاضمة لمفارابي، جمع الدكتكر عمي عبد الكاحد كافي ص)

 .422، ص1مقدمة ابف خمدكف، المرجع السابؽ ج 18



32 
 

ككاف عمؿ الساحر استرضاء األركاح كاجتبلبيا إلى 19كمجكسية" لتدؿ عمى تمؾ القبائؿ كعمى عبادتيا،
 صفو لمعكنتو.

كحيف انتقؿ اإلنساف إلى عصر الزراعة كأنشأ المدينة تحكؿ السحر إلى ديانة، كدعيت األركاح الخيرة  
الشريرة باسـ "أبالسة كشياطيف"، كأضحى لكؿ مدينةو آليتيا، يقاـ ليا معبده في كسط باسـ "آلية" كاألركاح 
مف كانكا يدعكف سحرة، كمنيـ تألفت طبقة رجاؿ الديف، لممارسة العبادة العامة، كقد  iالمدينة، كدعي كينة

  20آللية لمناس.نصبكا أنفسيـ كسطاء بيف اآللية كالناس، يحممكف رغبات الناس إلى اآللية كينقمكف رد ا
ككاف رجاؿ الديف إذا ترجمكا عف رأم اآللية أك أعمنكا عف رغبتيا بأمر أك نيي، لـز الناس طاعتو   

كتنفيذه خكفان مف انتقاـ اآللية، كمف ىنا أضحى لمقاعدة القانكنية المتمثمة بالنيي كالتحريـ كازع، كأضحت 
نما كاف مف خمؽ قكة رجاؿ الديف مساكيةن لقكة الدكلة؛ "فالفكر الدين ي لـ يكف مف خمؽ السحرة كالكياف، كا 

، كقد كرث الكاىف عف الساحر األالعيب  فطرة اإلنساف بما فييا مف تساؤؿو ال ينقطع كمف خكؼو كأمؿو
التي تمقي في ركع الناس صمتو باآللية، كزاد فييا الخرافات كاألساطير ليمسؾ بزماـ الكازع، كيستمد منو 

 القكة كالسمطاف".
ف الصكرة األكلى التي برزت فييا فكرة القانكف تتمثؿ في صكرة حكـو إليي، إ :كعميو يمكننا القكؿ  

يستميمو الكاىف مف اآللية، ككاف الكاىف كما رأينا أعبله في نظر الجماعات البدائية، يمتاز بقدرتو عمى 
ـ فإنو يعبر بو عف إرادة اآللية االتصاؿ باآللية، كالتعرؼ عمى مشيئتيـ، كتمقي أحكاميـ، فإذا نطؽ بالحك

كيعمف عما تشاء، كىذا منحو سمطةن كبيرة ساعدتو عمى سف المحرمات، أم األفعاؿ التي يحرميا الديف، 
، كاعتبركا أف بعض األفعاؿ محرمان، كالزنا، كالقتؿ بطريؽ السحر 21فحرمكا القتؿ في أكقاتو معينة

ىك طاىر كمنيا ما ىك نجس، فحرمكا إتياف تمؾ األفعاؿ،  الشيطاني، كأعمنكا أف مف األفعاؿ كاألشياء ما
أك مس تمؾ األشياء لقداستيا أك لنجاستيا. كما حددكا إقامة الشعائر الدينية في فصكؿو معينة مف السنة، 
كبذلؾ تأيدت القاعدة القانكنية بالنيي كالتحذير، ككاف الجزاء المؤيد ليا ىك التكفير بالصـك أك التطير 

 قرابيف، كقد يككف الجزاء الطرد مف حظيرة الديف.بتقديـ ال
كمف المحرمات انبثقت المبادئ األخبلقية لتؤيد القاعدة القانكنية؛ فكاف فعؿ الخير فضيمةن فيو معنى   

الطيارة، كالجزاء المؤيد لو استحساف الجماعة، ككاف فعؿ الشر رذيمة فيو معنى النجاسة، كالجزاء المؤيد 
 22ة، كبذلؾ أحيطت القاعدة القانكنية بمؤيداتو تقكـ عمى أساس الديف كاألخبلؽ.لو استيجاف الجماع

 ظيكر التقاليد العرفية: -1-4

                                                           
 . 205، ص1، ج1956لبشرية، تأليؼ مجمكعة مف كبار العمماء، باريس، تطكر ا 19

i  الكينة كالكياف جمع كاىف كالمصدر )كيانة( كىي اإلخبار بالغيب، كقد أطمؽ العرب عمى المنجـ كالطبيب اسـ الكاىف، كيعرؼ كؿ مف ارتقى
 في عمـ الكينكت عند الييكد كالنصارل بالكاىف. 

 .117-116، ص1نت، جقصة الحضارة، كؿ ديكرا 20
، ككاحده  21 : ثالثةه سرد كىي ذك القعدة كذك الحجة كالمحـر ، يسمكنيا األشير الحـر فرد كاف العرب في الجاىمية يحرمكف القتاؿ في أربعة أشيرو

 (  76، ص2ىك رجب، كمنيـ مف كاف يحـر رمضاف.)األلكسي، تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ، ج
 . 16، ص3إلسالمي، جزيداف، جرجي، تاريخ التمدف ا 22
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كانت األحكاـ اإلليية تسكد الجماعات البدائية في العصر الحجرم القديـ كالمتكسط، كقد تحكلت بفعؿ  
"، فمما انتقمت ىذه Traditions dvinesالتطبيؽ المتكرر عمى الحكادث المتشابية إلى تقاليد دينية "

الجماعات إلى مرحمة الزراعة في العصر الحجرم الحديث، استقرت في األرض كاختارت مقران ليا شكاطئ 
األنيار لتستعيف بيا في رم األراضي، كقد أدل ىذا االستقرار إلى بناء المنازؿ الثابتة، كمف تجمعيا 

ة بدأ عصر المدنية. كقد اقتضى ىذا التطكر ظيكر نشأت القرية ثـ تحكلت إلى المدينة كبظيكر المدين
قكاعد تنظـ عبلقات األفراد في معامبلتيـ المستجدة، تستمد قكتيا مف الرأم العاـ الذم يمثؿ اإلرادة 
المشتركة في الجماعة، كفييا تنعكس عقائدىا كمبادئيا األخبلقية، فمف يخرج عمى ىذه القكاعد التي ألفتيا 

ليدىا، فإنو يخرج عف رأم الجماعة كينحرؼ عف خط سمككيا فترتد عميو كتمزمو كخالطت ديانتيا كتقا
بإتباعيا أك تخرجو مف حظيرىا، فالعرؼ في الجماعات البدائية ىك القانكف كىك يجرم مع التفكير 

 األخبلقي كيتبدؿ بتبدؿ ىذا التفكير.  
كاستمرارىـ عمى تكرارىا بصفةو  كقد عرؼ العرؼ بأنو: "مراعاة الجماعة لقاعدةو مف قكاعد السمكؾ، 

 23عامة كمكحدة مع االعتقاد بإلزامية ىذه القاعدة".
كعمى ىذا فإف العرؼ يتألؼ مف عنصريف: أحدىما مادم أك مكضكعي )خارجي( يقكـ عمى تكرار  

عاـ مستمر كمكحد لمسمؾ معيف في ظركؼو كاحدة، كالثاني معنكم )داخمي( يقكـ عمى اعتقاد الناس 
ة ىذه القاعدة، إما ألنيا في اعتقادىـ مطابقة لمعدؿ كمبلئمة لتنظيـ العبلقات التي كجدت بكجكب طاع

ما ألنيا أضحت بفعؿ التطبيؽ المستمر قانكنان بالفعؿ، كمف ثـ  مف أجميا فيجب أف تنزؿ منزلة القانكف، كا 
ذا تكفر ىذا العنصر فييا أضحت  كجبت طاعتيا، فإذا تخمؼ العنصر المعنكم عف القاعدة كانت "عادةن" كا 

"عرفان"، فالشعكر الجماعي بإلزاـ القاعدة ككجكد جزاءو ىك الذم يميز العرؼ عف العادة، كبذلؾ يككف 
العرؼ "سمككان عفكيان يستقر بتكراره جيبلن بعد جيؿ كيكتسب مف تكراره المستمر كالمكحد حرمةن يستمد منيا 

لقاعدةو مف قكاعد السمكؾ كاستمرارىا عمى تكرارىا بصفةو قكتو الممزمة". أما العادة فيي "مراعاة الجماعة 
 عامة دكف االعتقاد بإلزاميتيا".

دكنو قادران عمى فرض السمكؾ، كيختمؼ الجزاء مف كالعرؼ في جميع صكره يؤيده جزاءه ال يككف 
لما باختبلؼ طبيعة السمكؾ، فجزاء القكاعد األخبلقية ىك استيجاف الجماعة إلتياف الفعؿ المخالؼ، 

تعارفت أنو أخبلقي ككصفتو بالرذيمة، كجزاء القكاعد الدينية ىك الخكؼ مف غضب اآللية، عند إتياف فعؿ 
تعتقد أنو يغضبيا، كجزاء القكاعد القانكنية ىك الخكؼ مف الجزاء المادم، الذم تقرره الجماعة كتكقعو 

 السمطة التي تمثميا.
ان عند الشعكب القديمة بالصبغة الدينية، فالعرؼ كقد كاف ىذا العرؼ، عمى اختبلؼ صكره، مسبكغ 

الذم يقرر القاعدة األخبلقية أك القاعدة القانكنية، كاف نكعان مف التقاليد المقدسة، التي ترعاىا اآللية، كمف 

                                                           
 .446، ص1حجازم، عبد الحي، المدخؿ لدراسة العمكـ القانكنية، ج 23
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أجؿ ذلؾ كاف القانكف مختمطان باألخبلؽ كالديف كلـ ينفصؿ عنيما إال بعد تطكر المجتمعات، كتغمب 
 عمى السمطة الدينية.السمطة الزمنية 

 ظيكر التشريع المدكف: -1-5
لـ تعد الديانة، بعد ظيكر العرؼ القانكني، المصدر الكحيد لمقاعدة القانكنية، فقد انحصرت في نطاؽو  

ضيؽو كاقتصرت عمى تنظيـ العبلقات االجتماعية التي تمس الديف كالزكاج كالطبلؽ كآثارىما، أما العرؼ 
العبلقات الناتجة عف النشاط االقتصادم كتكزيع العمؿ كما أدل إليو تطكر في فقد اتسع نطاقو باتساع 

إلى تدكيف أحكامو الشائعة، فظير بيذا التدكيف  -بعد ظيكر الكتابة -الحياة االجتماعية، ثـ دعت الحاجة
الصادرة  الذم يعرؼ بأنو: "مجمكعة مف القكاعد القانكنية iمصدره جديد لمقاعدة القانكنية كىك "التشريع".

 عف السمطة المختصة في نصكص مكتكبة كفقان إلجراءاتو معينة".
                                                           

i  :المدكنات الشرقية: كاف الشرؽ أسبؽ في تدكيف األعراؼ كسف القكانيف مف الغرب، كمف أىـ المدكنات الشرقية  -1أىـ المدكنات القديمة
 .القديمة: قانكف حمكرابي، كقانكف مانك، كقانكف بكخكريس

بالكتابة  ؽ.ـ( كقد دكنو عمى نصبو مف حجر الديكريت1750-1792قانكف حمكرابي: كضعو حمكرابي سادس ممكؾ بابؿ كأشيرىـ ) -ن1
المسمارية كالمغة األكادية )البابمية( كنقش في أعاله صكرة اإللو شمس، كىك جالسه عمى عرشو، يممي عميو أحكاـ القانكف، الذم يتضمف 

فييا مف يقدـ مقدمةن تبيف الغاية منو، كمف ثـ ثالثمائة مادة تقرر لكؿ حادثةو حكمان فتبدأ ب)إذا( ثـ تبيف الحكـ بعد ذلؾ، كينتيي بخاتمةو يحذر 
عمى تعديمو بغضب اآللية كيصب المعنات، كقد كجد النصب الذم دكف عميو القانكف في حفائر مدينة سكس في إيراف مف قبؿ العالـ الفرنسي 

العالـ  1902، الذم نقمو إلى متحؼ المكفر في باريس، حيث ترجـ نصكصو إلى المغة الفرنسية عاـ 1901األثرم "جاف ده مكرغاف" عاـ 
 لفرنسي " شيؿ".ا
: مانك اسـه كاف يطمقو قدماء الينكد عمى الممكؾ السبعة المؤىميف الذيف حكمكا العالـ كما كاف يطمؽ اسـ "فرعكف" Manouقانكف مانك  -ن2

الكينة لحفظو  عمى ممكؾ مصر القدماء، كيعتقد الينكد أف اإللو "براىـ" أكحى بيذا القانكف إلى أكؿ ممؾ مف الممكؾ السبعة فأبمغو إلى كبار
القرنيف كالعمؿ بو، كبقي محفكظان لدييـ يتداكلكنو شفيان، جيالن بعد جيؿ، حتى دكنت قكاعده بالمغة السنسكريتية كىي لغة الينكد القدامى، بيف 

، كىي تشتمؿ مادة صيغت بأسمكبو شعرم، كصنفت في إثني عشر بابان  2685الثالث عشر كالثاني عشر قبؿ الميالد، كيتألؼ ىذا القانكف مف 
 عمى كؿ ما يتصؿ بسمكؾ اإلنساف كحياتو مف الكجيتيف الدينية كالمدنية.

استخمصو مف القكانيف التي سادت  قانكف بكخكريس: كىك أحد ممكؾ األسرة الرابعة كالعشريف التي حكمت مصر، كقد كضع قانكنان باسمو، -ن3
كعدؿ فييا ما اقتضتو حاجات عصره، الذم نشطت فيو التجارة في منطقة الدلتا، كىي في عيكد مصر الزاىرة بعد أف انتزع منيا الصفة الدينية، 

 المنطقة التي ساد فييا حكـ األسرة الرابعة كالعشريف.
يف انالمدكنات الغربية: ظيرت الكتابة في بالد اليكناف في القرف الثامف قبؿ الميالد كبعد ظيكرىا دكنت عدة شرائع في بالد الغرب أىميا: قك  -2

 أثينا كقانكف ركما المعركؼ بقانكف األلكاح االثني عشر.
قانكف دراككف: في منتصؼ القرف السابع قبؿ الميالد، طالب شعب أثينا بكضع دستكرو لممدينة كتدكيف األعراؼ كسف  -قكانيف أثينا: أ -ن1

تار األثنيكف ليذه الميمة ستة مشرعيف، قامكا بتدكيف تشريعو يحفظ حقكؽ العامة مف تسمط المرابيف كأركاحيـ مف استبداد األشراؼ، كقد اخ
يف األعراؼ بعد جمعيا لكنيـ لـ يستطيعكا نشرىا بضغطو مف األشراؼ، كقد أدل ذلؾ إلى ىيجاف الشعب كانتيى األمر بمنح "دراككف" أحد المشرع

بؿ اكتفى بقانكف قضى بمكجبو عمى استعماؿ القكة كألغى الستة، سمطاتو استثنائية، لكضع دستكرو لممدينة، غير أنو لـ يضع دستكران لممدينة، 
، لذلؾ نعت ىذا القانكف بالقسكة.  القضاء الخاص، كقد جعؿ اإلعداـ عقكبةن لمف يخالؼ عف أمرو

ؽ.ـ ليككف الحاكـ كيضع القكانيف، كفعالن أصدر صكلكف 594قانكف صكلكف: طالب الشعب باإلصالح مرةن أخرل فدعي صكلكف في عاـ  -ب
مكعةن مف القكانيف، نصت عمى منح الشعب حقان بالمشاركة في السمطة التشريعية عف طريؽ مجالس الشعب، كفي نطاؽ القضاء أصبح لمعب مج

الحؽ في المساىمة في انتخاب قضاتو، كفي اإلصالح االقتصادم حـر الربا الفاحش، كألغى رىف األراضي، كفي اإلصالح االجتماعي قضى 
 اب األسر، بتفتيت الممكية الكبيرة.صكلكف عمى نفكذ أرب

 قانكف األلكاح االثني عشر: لقد كاف ىذا القانكف أىـ حدثو تشريعي في تاريخ ركما القديـ، كأعظـ مصدرو لمقانكف، كيعتبر معظـ الباحثيف -ن2
ؽ.ـ، كبأنيا دمرت أثناء 450-451أف تدكيف ىذا القانكف الذم تـ عمى إثني عشر لكحان كضعت في ساحة الفكرـك كسط ركما، قد تـ في عاـ 

 غزك الغكلكا البرابرة ركما. 
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كبتدكيف العرؼ، لـ تعد القكاعد القانكنية سران مكنكنان في صدر الكياف، بؿ أصبح الناس قادريف عمى  
نكف كتفسير معرفتيا كالنطؽ بصيغتيا كألفاظو، كلـ تعد مف حاجة إلى المجكء إلى الكينة لمتعرؼ عمى القا

كف في ذلؾ إلى فئةو أخرل مف الناس ممف انصرفكا إلى فيـ القانكف كتفسيره كتبياف ؤ أحكامو، بؿ أخذكا يمج
طرائؽ تطبيقو، يجمعكف العمـ باألمكر اإلليية كالبشرية كيميزكف بيف الحؽ كالباطؿ، أكلئؾ ىـ "الفقياء"، 

 كبجيكدىـ نشأ الفقو كأضحى مصدران آخر مف مصادر القانكف.
 العمـ أف العرؼ قد احتفظ بأىميتو بعد تدكيف القانكف، ذلؾ ألنو ألصؽ بطبائع الجماعة كأمتي  ىذا مع 

غير أف الرأم السائد اليـك  iإلى أخبلقيا، بؿ إنو قد يسكد القانكف المدكف كيتقدـ عميو عند بعض الشعكب.
حكـ العرؼ كجب تطبيؽ  ىك، أف العرؼ يأتي بعد القانكف كال يتقدـ عميو، فإذا تعارض حكـ القانكف مع

   24حكـ القانكف.
كالفرؽ بيف العرؼ كالقانكف، أف العرؼ يستمد قكتو مف سمطةو غير معينةو ىي الرأم العاـ، أما   

القانكف فيستمد قكتو مف عمؿو تشريعي، تفرضو سمطةه تتمثؿ في شخصو أك جماعة، كفي ذلؾ يقكؿ "كؿ 
إعجاب نصؼ الناس، فالناس يحسدكف في أعماؽ نفكسيـ  ديكرانت": )إنؾ إذا جاكزت القانكف فقد كسبت

كؿ مف يستطيع بذكائو أف يتغمب عمى ىذا العدك القديـ، أما إذا جاكزت حدكد التقاليد فأنت قميفه أف 
تصطدـ بمقت الجميع، ألف التقاليد تنشأ مف الناس أنفسيـ، بينما يفرض القانكف عمييـ فرضان مف أعمى، 

و السمطاف، أما التقاليد فيي االنتخاب الطبيعي ألعراؼ السمكؾ التي تثبت كالقانكف مرسكـه قضى ب
صبلحيتيا في خبرة المجتمع، كالقانكف يأخذ في حمكلو محؿ التقاليد حيف تحؿ الدكلة محؿ األسرة كالقبيمة 

ؿ القانكف كالعشيرة، ككميا أنظمةه طبيعيةه، ثـ يتـ حمكؿ القانكف محؿ التقاليد حيف تظير الكتابة، لكف حمك 
محؿ التقاليد لـ يكمؿ في يكـو مف األياـ، كستظؿ التقاليد حتى النياية ىي القكة الكامنة كراء القانكف حيف 

   25يقرر اإلنساف أم نكعو مف السمكؾ ينبغي أف يسمؾ، كحيف يحكـ عمى أنكاع السمكؾ بالخير أك الشر(.
يبحثكف  كهطكرىا، ظؿ العقؿ البشرم كمفكر تكلكف كرغـ ما أكردناه أعبله حكؿ نشكء فكرة القانكف ك   

 تقديـحثه في أىمية كجكد القانكف، ك كيناقشكف في أىمية كضركرة كجكد القانكف؛ فكاف ىناؾ دائمان ب
 ىؿ القانكف ضركرم؟ لمسؤاؿ التالي:

 :ضركرة القانكف  .2
جميع أفراد أثبتت تجارب مجتمعات العالـ أف تقدميا ال يتحقؽ إال عف طريؽ سيادة القانكف عمى  

عبر التاريخ حكؿ ضركرة القانكف، كالذم بحث فيو  قًدـقبؿ المحككميف، كالسؤاؿ الذم  المجتمع، حاكميف
فبلسفة اإلنسانية مف زمف ما قبؿ اإلغريؽ كما بعدىـ انتيى إلى ضركرة القانكف كلزكـ كجكده لتقدـ 

ـ أف سرياف القانكف قد يبدك غير محبب اإلنسانية، كبأنو حجر الزاكية في بناء أم مجتمعو عادؿ، مع العم

                                                           
i  يجعؿ في اليند، كخاصةن اليند الجنكبية، يتقدـ العرؼ عمى القانكف، ففي قضية )رامناد( قررت المجنة القضائية أف النظاـ القانكني اليندكسي

 الرحؿ ال زالت األعراؼ ىي السائدة في فصؿ المنازعات بينيـ.   ثبكت العرؼ، متى كاف كاضحان، متقدمان عمى القانكف المدكف، كعند العرب
 كما بعدىا.  463حجازم، عبد الحي، مصدره سبؽ ذكره، ص 24
 .49، ص1كؿ ديكرانت، قصة الحضارة، ج 25
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في العديد مف المجتمعات األقؿ تنظيمان، كما أف الشعكر بأف القانكف ضركرم فطريان أك يجب أف يككف 
ضركريان لئلنساف في مجتمع منظـ ال يحظى بتشجيع الكثيريف مف قادة فبلسفة الغرب مف أفبلطكف إلى 

قانكف كذلؾ لعب العداء لمقانكف دكران بارزان في العديد مف ماركس ممف دعكا بشكؿو أك آخر إلى رفض ال
األنظمة الدينية العظمى في الشرؽ كالغرب، كبصرؼ النظر عف الماركسية فإنو ما يزاؿ ىناؾ مؤيدكف 

 26متحمسكف لممذىب الفكضكم كحؿ لمشاكؿ اإلنساف الشخصية كاالجتماعية.
مجتمعات اإلنسانية؛ قد أتت بجانب منيا مف تحميؿ ىذه القناعة بضركرة القانكف التي تكصمت ليا ال  

 لطبيعة اإلنساف، فعمى الرغـ مف انقساـ المفكريف في نظرتيـ إلى اإلنساف إلى مجمكعتيف متناقضتيف: 
رأت األكلى منيما، أف اإلنساف تجسيدي لمشر، أك في أحسف األحكاؿ، مزيجه مف الدكافع الخيرة  -

 i، كيتكرر فييا انتصار الشر عمى الخير.كالشريرة كالتي ىي في صراع مستمر
بينما رأت األخرل أف طبيعة اإلنساف خيرة بالفطرة كبأف نكازع الشر في اإلنساف ترجع إلى   -

 األكضاع الخارجية المحيطة بو؛ المتمثمة في السمطة الحاكمة كالنظاـ القانكني.
انكف، إف كاف بيدؼ لجـ الشر إال أف المجمكعتيف رأتا رغـ اختبلفيما ضركرة كحتمية كجكد الق  

المكجكد في نفس اإلنساف حسب المجمكعة األكلى، أك لكضع الحدكد لمسمطة الحاكمة كذلؾ عف طريؽ 
 كضع  قكاعد قانكنية عادلة في ىذه المجتمعات.

فاالعتراؼ بأف نظامان مف القكاعد كالقكانيف ضركرم حتى في أبسط أشكاؿ المجتمع، يبدك أمران ال مفر  
ففي أم مجتمع، بدائيان كاف أك متطكران، مف الضركرم كجكد قكاعد كقكانيف تحدد الشركط التي منو؛ 

يستطيع الرجاؿ كالنساء أف يتزاكجكا كيتعايشكا في ظميا. ىناؾ قكانيف تحكـ عبلقات العائمة، كقكانيف تحكـ 
بيمة أك الجماعة بأسرىا، النشاطات االقتصادية، كقكانيف تحـر األفعاؿ التي تضر بمصمحة العائمة أك الق

أضؼ إلى ذلؾ أنو حتى في المجتمع المتمدف المعقد، حتى لك بسط إلى أقصى درجةو ممكنة، سيظؿ 
 ىناؾ جيازه قانكني يحكـ حياة العائمة، كالحياة االجتماعية كاالقتصادية.

إف الفكرة القائمة بأف المجتمع البشرم، عمى أم مستكل كاف، يمكف أف يقكـ عمى أساس أف بمقدكر   
، ذلؾ أف مجتمعان ىتماـة، فكرة خيالية ال تستحؽ االكؿ امرئو أف يعمؿ ما يعتقده صكابان في حالتو الخاص

 فسو.دكف نظاـ، بؿ سيككف إلغاءن كنفيان لممجتمع نمف كيذا لف يككف قط مجتمعان 

                                                           
، ص 1981، د. لكيد، دينيس، فكرة القانكف، ترجمة المحامي سميـ الصكيص، مراجعة سميـ بسيسك، الككيت، عالـ العرفة، تشريف أكؿ 26
12 . 

i في الصيف القديمة، نجد في القرف الثالث قبؿ الميالد مدرسة مشيكرة اسميا " المشرع" كانت تؤمف بأف اإلنساف في األصؿ ذك طبيعةو شريرة ،
قكانيف العقكبات،  كأف الطريؽ الخيرة التي يتصرؼ اإلنساف، سببيا في الغالب تأثير البيئة االجتماعية، كخاصةن تعمـ الطقكس الدينية كضكابط

ظ كمف بيف أبرز مبادئيا المبدأ الذم ينص عمى )أف قانكنان كاحدان مقترنان بعقكباتو شديدة لضماف تنفيذه، أفضؿ مف كؿ كممات الحكماء لحف
ترؾ لو العناف فإف  النظاـ(، كفي الحقبة ذاتيا أكد كتاب اليندكس المقدس " الشاسترا" في اليند أف اإلنساف بطبعو عاطفي كجشع، كأنو إذا ما

"" العالـ سيتحكؿ إلى " كرشة لمشيطاف"  يسكد فييا "منطؽ السمؾ" يأكؿ الكبير فيو الصغير، كما نصح " ميكافيمي األمراء في كتابو "األمير
دـ احتراـ كثائؽ بحنث العيكد عندما تتعارض مع مصالحيـ الخاصة كذلؾ ألف الناس بطبعيـ رديئكف ةال يحفظكف الكفاء كليذا عمى األمراء ع

 الكفاء". 
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كمف ىنا ينطمؽ النقاش مف ضركرة القانكف في المجتمع البشرم إلى السؤاؿ التالي: ىؿ يمكف فصؿ   
 فكرة القانكف عف نظاـ القمع؟

 القانكف كالقكة: -2-1
في ىيكؿ اآللية )البانتيكف( في ببلد الرافديف كاف ىناؾ إلياف يتميزاف بالقكة كالتقديس ىما "إنك   
Anu"إنميؿ  " إلو السماء، كEnlil إلو العاصفة، ككاف الككف دكلة تحكميا اآللية، كلكف ظير تمييز "

قاطع بيف دكر اإللييف الرئيسييف في سمسمة اآللية ىنا؛ فمف جية يصدر إلو السماء أكامر ينبغي إطاعتيا 
ال يقبؿ لمجرد ككنيا صادرة عف اإللو األعظـ، كىكذا كانت الطاعة ضركرية ال مفر منيا كأمران صارمان 

، ككاف "انك" رمز السمطة في النظاـ الككني، بيد أنو حتى في ظؿ ىذا الكضع، اعترؼ أكلئؾ الجدؿ
بأنو ال ضماف ليذا الخضكع  -بكؿ ما تتسـ بو مف طابع مطمؽ غير مشركط –المتعبدكف لمسمطة اإلليية 

ديف آلية كانكا أـ بشران، الذاتي لؤلكامر النازلة مف عؿ، كليذا فبل بد مف كضع نصكص لمعاقبة المتمر 
لو اإلرغاـ، الذم ينفذ أحكاـ اآللية كيقكدىـ في الحرب.  كمف ىنا ظيرت قكة العاصفة، قكة القسر، كا 

كلك تغمغمنا في األعماؽ لكجدنا في األساطير القديمة الكثير مما ىك أساسي في السمكؾ البشرم  
لى نظاـ، كاالعتقاد شعكر اإلنساني العميؽ بالحاجة إكاألىداؼ البشرية؛ فأسطكرتا "انك" ك"انميؿ" تعكساف ال

مف ف نظامان كيذا يحتاج إلى كجكد عنصريف أساسييف متبلزميف ىما السمطة كالقسر؛ فأالمصاحب لو ب
دكف االعتراؼ بسمطة ما، تقرر قكانينيا كأحكاـ كياف النظاـ في العالـ، لف يككف ىناؾ مجتمع منظـ، كمف 

يي تجعؿ مف الممكف أف يعمؿ الككف ككؿ اجتماعي، كلكف الككف لف يصؿ أبدان ثـ فإف سمطة الحكـ اإلل
 iإلى دكر الدكلة دكف كجكد عنصر القكة الذم يضمف اإلذعاف لؤلمر اإلليي.

 السمطة:
إف فكرة القانكف تشمؿ عمى ما ىك أكثر مف فكرة الخضكع، كلكف عنصر الطاعة كالخضكع ىك 

ستمـز كجكد شخصو معني مطمكب منو الخضكع لمغير، بغض النظر العنصر الحاسـ. إف فكرة السمطة ت
عما إذا كاف ذلؾ الشخص يرل في القانكف أك األمر، أمران غير مقبكؿ أك غير مرغكب فيو، كبالطبع فإف 
الشخص المطمكب الخضكع لو ليس مف الضركرم أف يككف فردان كاحدان، كما ىك الحاؿ في الممكية 

أف يككف نظامان اجتماعيان، أك منظمة إنسانية جماعية، كالبرلماف مثبلن، كسكؼ المطمقة، بؿ مف المحتمؿ 
 نقصر حديثنا عمى حالة الشخص الفرد المطمكب الخضكع ألكامره، كذلؾ لمبلءمتو لمكضكع البحث. 

لماذا يشعر شخصي ما عمى نحكو ما أنو ممـز باإلقرار بسمطة شخصو آخر، كبالتالي أنو مجبر عمى   
طاعة أكامر ذلؾ الشخص؟ بصيغةو أخرل، ما ىك مصدر اإللزاـ المفركض أك المفترض أنو مفركض 

"؟  عمى الطرؼ الخاضع " الممتـز

                                                           
i  لمديانات، كالكاقع أف الفكرة القائمة بأف األلية ذاتيا بحاجة إلى استخداـ القكة لفرض سمطتيا، ظاىرة مألكفة في المراحؿ األكلى األقؿ تعقيدان

ليان مف آلية األكلمب أك بشران فانيان " اليكناني، حسب ما يذكر قراء أشعار ىكميركس ال يسمـ مف صكاعقو أحد سكاء كاف إZeusفاإللو " زيكس 
 ييزأ بأكامره أك يثير نقمتو عمى أم نحك آخر. 
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ـي أدبي، بمعنى أف ما يشعر بو الرد المبدئي عمى ىذا السؤاؿ ىك أف ىذا االلتزاـ، في األس اس ىك التزا
الممتـز فعبلن ىك أنو أماـ كاجبو أدبي لمخضكع ألكامر الشرطي أك القاضي حسب مقتضى الحاؿ، كذلؾ 

لطاعة القانكف ناتج عف أف  ان أدبي ان عكره لدل المكمفيف بأف ىناؾ كاجبألنيـ يمثمكف القانكف، كىناؾ ش
 القانكف يمثؿ السمطة الشرعية.

 :Forceالقكة 
ىناؾ تيار يؤكد أف التشديد عمى القسر في أعماؿ القانكف ىك إساءة فيـ تامة لدكره؛ فالناس يطيعكف   

ف ىذا القبكؿ كليس تيديد القكة ىك الذم يجعؿ  القانكف ألنيـ يقبمكنو أك عمى األقؿ ألنيـ يذعنكف لو، كا 
ؽ مع فكرة المجتمع كككف قانكنو قائمان عمى أساس النظاـ القانكني فعاالن، ىذا الرأم كاف يرتبط في الساب

العقد االجتماعي الذم يستند إلى مبدأ القبكؿ الحر لؤلفراد الذيف كافقكا عمى أف يخضعكا لمقانكف 
 كالحككمة.

كلكف ىذا الشكؿ مف أشكاؿ القبكؿ خيالي إلى حدو كبير، كالرأم الحديث يرل أف القانكف ال يعتمد  
نما استخداـ القكة عمى استخداـ القكة ا لناجح كالمنظـ عمى الرعايا الذيف يتحدكف، أك ييممكف أكامره، كا 

يككف لتحقيؽ العدؿ في المجتمع؛ فالقسر القانكني مسألة إجراءو عارضو كليس أمران جكىريان كأساسيان في 
 كجكد القانكف.

ي في اإلصرار عمى إدخاؿ ىك: ما ىك المسكغ الذم نستند إليو في عصرنا الحال قدىـكلكف السؤاؿ الم 
 عنصر القسر في نظامنا القانكني؟

لقد أثبت التاريخ اإلنساني كتحميؿ طبيعة البشر أف المجتمعات البشرية ميما بمغت مف الرقي  
كالتطكر، سيظؿ ىناؾ تنازعه بيف الغرائز االجتماعية كالغرائز العدكانية لدل اإلنساف، كقد كتب "فركيد" 

لغرائز العدكانية كميان يقكؿ: " سيككف ىذا ىك العصر الذىبي، كلكف مف المشككؾ حكؿ إمكانية إقصاء ا
فيو الكصكؿ إلى ىذه الحالة إطبلقان، كيبدك أكثر احتماالن أف كؿ ثقافة يجب أف تستند إلى القسر كنبذ 
نكار الغرائز"  ثـ كتب يقكؿ: " الناس ليسكا مخمكقات لطيفة كدكدة، يدافعكف عف أنفسيـ حيف  كا 

  27يياجمكف".
 "Rule of lawمذىب أك نظرية " سيادة القانكف "  .3
المنظر األساسي ليذا المذىب أك لما يسمى " الثكرة المجيدة " في إنجمترا عاـ  iجاف لكؾ دي يع  

كقد تمت صياغة كتشكيؿ الفمسفة  . ىذه الثكرة التي أسست الممكية الدستكرية كالميبرالية االقتصادية.1688
                                                           

 .39د. لكيد، دينس، فكرة القانكف، مرجع سبؽ ذكره، ص  27

i  جكف لكؾJohn Locke (1632 - 1704 ىك فيمسكؼ تجريبي ك مفكر سياسي إنجميزم. كلد في عاـ )1632 ( فيWrington في )
، حيث انتخب طالبا مدل الحياة، لكف ىذا جامعة أككسفكردنيسة المسيح في ( كتعمـ في مدرسة كستمنستر، ثـ في كمية كSomersetإقميـ )

بأمر مف الممؾ. كبسبب كراىيتو لعدـ التسامح البيكرتياني عند الالىكتييف في ىذه الكمية، لـ ينخرط في سمؾ  1684المقب سحب منو في عاـ 
ح طبيبان خاصان أصب 1667رجاؿ الديف، كبدالن مف ذلؾ اخذ في دراسة الطب كمارس التجريب العممي، حتى عرؼ باسـ )دكتكر لكؾ(، كفي عاـ 

لمعدؿ، كلعب دكران خطيران في األحداث  ( الذم صار فيما بعد اإليرؿ األكؿ لشافتسبرم، ككزيران 1683-1621) أنتكني آشمي ككپرألسرة 

http://www.marefa.org/index.php/1632
http://www.marefa.org/index.php/1704
http://www.marefa.org/index.php/1632
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://www.marefa.org/index.php/1684
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A_%D8%A2%D8%B4%D9%84%D9%8A_%D9%83%D9%88%D9%BE%D8%B1
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في بحثو األكؿ حكؿ الحككمة المدنية أطركحات رفض " جكف لكؾ "، كالذم السياسية ليذا النظاـ بكاسطة 
الممكييف القائمة أف السمطة السياسية ال يمكف أف تككف إال ممكية، كأف " السمطة األبكية " لمممكؾ مؤسسة 

د لكؾ إليجاد نظريتو حكؿ الحكـ كفؽ الثكرة، كأف الممكؾ ىـ كرثة آدـ، كمف أجؿ ىذا عم ونفسالكقت في 
 التي بحثت في:

 الحالة الطبيعة: –أكالن 
حالة اإلنساف الطبيعية عند لكؾ، ىي حالة مف الحرية كالمساكاة، حيث ال خضكع بيف الناس كالذيف 

". ىذه األطركحة لـ نفسيا الحقكؽدكا مف غير تمييز "، " لدييـ أك الصنؼ "، " كل ونفسالنكع ىـ مف " 
بيا لكؾ مف عنده، بؿ كانت في عصكرو سبقتو، كقد شرحت بأشكاؿ مختمفة أثناء الثكرة اإلنكميزية. يأت 

الطبيعي ذاتو، كىذا القانكف يمتزج مع الحؽ: "  28لكف الحرية الطبيعية محددة عند لكؾ بكاسطة القانكف
آلخريف  في الحياة الذم يعٌمـ لمناس جميعيـ كىـ متساككف كمستقمكف، كال يستطيع  أحده إنكار حؽ ا

 كالصحة كالحرية".
ف اإلنساف سيحاكـ نفسو مف خبلؿ القانكف فيما يتعمؽ : إكؾ أنو سيككف مف العبث أف نقكؿيرل ل

" سيجعؿ اإلنساف متحيزا لنفسو كألصدقائو، مف ىنا إذان  self-loveبمصالحو الخاصة ألف حب الذات " 
نستطيع أف نشيد فييا محاكـ كقضاة غير منحازيف، كلكف  البد مف الخركج مف " حالة الطبيعة " إلى دكلة

لف يككف كافيا أف يرتبط الناس بدكلة يخمقكنيا: " ألف الممكية المطمقة أك الحكـ المطمؽ يتألؼ مف بشر، 
كبالتالي ماذا سيككف نكع الحككمة التي يتحكـ بيا شخص كاحد، كالذم سيقكد كسيككف لو الحرية بأف 

 نفسو، كىنا يفعؿ ما يشاء كعمى ىكاه دكف أدنى مساءلة أك مراقبة؟". يقضي في قضاياىا ىك
 االنتقاؿ مف الحالة الطبيعية إلى الحالة السياسية: – ثانيان 

ف ممكية اإلنساف في حالة الطبيعة تتعرض إ :الصعكبات المبلزمة لحالة الطبيعة:  يجب القكؿ ىنا - أ
حر" كما ىك عميو الحاؿ في حالة الطبيعة، لكؾ: " إذا كاف اإلنساف تماما " لحالةو مف اليشاشة حيث يرل

كستككف معرضة  إذا كاف ىك السيد المطمؽ لشخصو كأمبلكو؛ فمف يككف لديو سكل تمتع ىش بأمبلكو
؛ فقكانيف حالة الطبيعة لف تككف مصانة كفاية بسبب المصالح المتعارضة، كبسبب "لبلغتصاب مف اآلخر

 ؿ السائد لعدـ تكفر العمـ أك الدراسة.حالة الجي

                                                                                                                                                                                     

. لعبت عالقة لكؾ بالمكرد آشمي دكران كبيران في نظرياتو السياسية الميبرالية. 1680كسنة  1660السياسية التي كقعت في إنجمترا ما بيف سػػنة 
التجارية في لندف، كتحت تأثير المكرد آشمي  ككاف المكرد آشمي يتمتع بنفكذ كبير في إنجمترا إذ كاف يمثؿ المصالح السياسية لرؤكس األمكاؿ

( راجع فيو أفكاره القديمة الخاصة بإمكانية تنظيـ الدكلة لكؿ شؤكف On Toleration) بالتسامحمقاالن خاصان  1667كتب لكؾ في عاـ 
 يسة. الكن

 
 

 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD
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ال نستطيع أف نترؾ حالة الطبيعة مف أجؿ حالة ربما تككف أسكأ منيا: مف أجؿ كضع نياية  –ب 
ليشاشة الحياة الطبيعية، اإلنساف " يكافؽ عمى االرتباط باآلخريف، الجاىزيف لبلرتباط معو أصبل ألجؿ 

ؾ، كيكافؽ عمى األخذ مف الممكية "، كمف أجؿ أف يككف ىذا الحماية المتبادلة لمحياة كالحرية كاألمبل
ممكنا، مف الكاجب، ألم فردو مف الناس أف يتخمى عف ممارسة حقو الطبيعي في العقكبة كالقصاص، 
كيتنازؿ عنيا لمجماعة. ىنا سيككف مف الكاجب عمى الجماعة كضع القكانيف التي تحكـ عممية مقاضاتيا 

في ىذه الحالة الحؽ الطبيعي في العقكبة كالقصاص سيككف مكفكال لمجماعة في  كحكميا كتنفيذ أحكاميا،
 محؿ حؽ كؿ فرد أف يقكـ بيذا بنفسو أك مكاف اآلخريف.

 كمف ىنا تستنبط السمات الثبلث الجكىرية لمتجمع السياسي:
فؽ تكضع كتعرؼ كتستقبؿ كيصدؽ عمييا بالتكافؽ "، كسيككف ممكنا مف خبلليا ك  القكانيف: " -

 المقاييس التي تنتج بيا، إعادة إنتاج العدالة الطبيعية.
عف شخصنة التطبيؽ، كبالتالي سيككف  حكـ يطبؽ القكانيف بشكؿ منصؼ كمكضكعي، كيككف بعيدان  -

 عف األىكاء كالمصالح التي تضر بالحكـ كالقضاء في حالة الطبيعية. معصكمان 
ف السمطة لدييا إ/الحكـ "، كسيككف ىذا ممكنا حيث سمطة قادرة عمى تنفيذ األحكاـ ليذا " القاضي -

 قكة تحالؼ مع كؿ الجسـ االجتماعي.
كمع العقد االجتماعي لف نفقد شيئا مف عممية التغيير ألف: الممكية ستككف محفكظة كىذا ىك جكىر  

التي الحقكؽ الطبيعية، سيتـ التنازؿ عف الحقكؽ التي ال تأتي في مقدمة ممارسة اإلنساف لحريتو، ك 
 ستمارس مف قبؿ الدكلة.

إف تحميؿ لكؾ الذم استنبط بدقة كقكة كظائؼ الدكلة، إضافة لكجكد عدة حقكؽ طبيعية لئلنساف ]مثؿ  
الممكية[ كالتي ستحفظ مف قبؿ اإلنساف عندما يعبر إلى الحالة السياسية، كأخرل ] حؽ المحاكمة[ كالتي 

إعطاء تأسيس عقبلني لمتكزع التقميدم لسمطات الدكلة في يتـ التنازؿ عنيا لمدكلة. ىذا التحميؿ يسمح ب
 أجزائيا الثبلث: التشريعية، القضائية، التنفيذية.

 االجتماع السياسي كحماية الممكية: -ج
كما رأينا سابقا، الخركج مف حالة الطبيعة لف يككف لو معنى إذا لـ يعمؿ بشكؿ أفضؿ لحماية الممكية  

   التي يتمتع بيا اإلنساف في حالة الطبيعة. إف الدكلة لف يككف لدييا سبب بالكجكد سكل حماية الممكية: 
مف أجؿ تطبيؽ القكانيف، كفي  "الدكلة بالتالي ليس مف كاجبيا استخداـ القكة ضد المجتمع في الداخؿ

 الخارج مف أجؿ االعتداء أك التدخؿ بشؤكف اآلخريف".
 حدكد السيادة: –د 
إذا كانت حماية " المجاؿ الخاص " ىي الغاية األساسية لممجتمع السياسي، كىذا ما ينتج عنو مسألة   

 أخرل غاية في األىمية كىي " حدكد السمطة السياسية ":
ف ليس لدييـ نية أخرل، إال في سمطة تحمي شخصيـ كحريتيـ كممتمكاتيـ، فالسمطة " بما أف المكاطني

 ػػػبكسر الكاكػػػ في المجتمع، أك سمطة التشريع التي أقيمت مف قبميـ ال تستطيع نيائيا أف تككف " مزٌكرة " 
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  زؿ إلى كضع: أكثر مما تطمب منيا العامة أك الناس. ىذه السمطة يجب أف تخت ان أك تذىب بعيد لكاجبيا،
 " المجاالت الخاصة " لمناس في حالة أمف ".

مف ىنا السمطة التشريعية في أعمى مستكياتيا في الدكلة ال يمكف أف تككف مطمقة، إنيا محدكدة،   
كالدكلة ذاتيا، فقكانيف المشرعيف يجب أف تتطابؽ مع قكانيف الحالة الطبيعية "، كمف غير ىذا، فإف الناس 

 يتعاقدكف، ما أرادكا التعاقد مف أجمو.يفقدكف عندما 
عادة تجديد العقد االجتماعي: – ثالثان   شركط التأسيس، كا 
إف المفيكـ الذم يحدثو لكؾ لمعقد االجتماعي ليس طكباكيان، كىك ال يتصكر أف الناس يجتمعكف في   

يكـ جميؿ كيخمقكف الدكلة مف خبلؿ اقتراع شكمي. إنو يدرؾ بأف العقد االجتماعي يككف بشكؿ متعاقب 
فيما يتعمؽ i اؾ ركسك، كأكثر مف جاف جi كضمني. لقد دفع ىذا المكضكع إلى األماـ أكثر بكثير مف ىكبز

 بالعقد االجتماعي.
 شركط تأسيس العقد االجتماعي عند لكؾ:

حتى يككف العقد كنعني ىنا اإلرادة السميمة، كفي كؿ الحاالت  ضركرة االنتماء اإلرادم: -1
" ال أحد يستطيع االنسحاب مف حالة الطبيعية كيخضع لمسمطة السياسية لآلخريف  االجتماعي صالحان 

أك قبكؿ "، كلكف اإلرادة يمكف أف تككف، إما معبره عنيا بشكؿو صريح، أك متنازؿه عنيا دكف رضاء 
 بسمككياتو أك تصرفاتو ال تحتكم غمكضا. 

 ف عمى فكرة العقد االجتماعي اإلرادم:اكلكف يكجد اعتراض
تمعات ننا ال نعرؼ إال المجإال يكجد مثاؿ تاريخي لمجتمع سياسي كاف فعميا، أك بالعقد. حيث  - أ

 التي كتبت تاريخيا، كقد فعمكا ىذا بعد زمف طكيؿ مف تككينيـ الجسـ السياسي.
    أف كؿ إنساف كلد في دكلة، كمف ىنا، حريتو تككف  إذذا غير ممكف مف جية أخرل، كلكف ى - ب

 عنيا، كىك ليس حرا بفؾ اتصالو حيث كجد كمف ثـ االنضماـ إلى جيةو أخرل. متنازالن  ػػػسابقاػػػ 
 :Rule of law" الحرية تحت سيادة القانكف "   –2

لقد رأينا مع لكؾ أف داخؿ المجتمع السياسي مجمكعةه مف القكانيف المدنية، كعمى ىذه القكانيف يستند 
القضاء كالقضاة. إذا " دكلة " لكؾ ىي: " حككمة مف القكانيف كليست مف األشخاص "، حالة مف حاالت 

سيادة القانكف كالحرية ىما األكثر ضركرة مف الشركط األخرل لبناء  دي عإنو ي. Rule of lawحكـ القانكف 
 المجتمع السياسي. 

 جكىر القانكف: –أ 

                                                           
i  كفيو يرل بأف الناس "ليفياتاف ، أكؿ مف نادل بنظرية العقد االجتماعي في كتابو الشيير1679-1588فيمسكؼ انكميزم، عاش بيف عامي "

، كقد كجدكا أف مصمحتيـ تقتضي التنازؿ عف جميع حقكقيـ كحرياتيـ الطبيعية ، حيف كانكا يعيشكف في عيد الفطرة، كانكا في حالة خكؼو دائـو
 لشخصو يككف سيدان عمييـ، كسمطانان مطاعان فييـ، كقد أراد ىكبز مف ىذه النظرية تبرير سيادة الحاكـ كاستبداده.

i ( فيمسكؼ ككاتب سكيسرم، أثرت أفكاره في الثكرة الفرنسية كفي تطكير االشتراكية كنمك القكمية، كمف أبرز 1788-1712اف جاؾ ركسك )ج
 مقكالتو "يكلد االنساف حران كلكننا محاطكف بالقيكد في كؿ مكاف" كالتي أكردىا في أبرز مؤلفاتو "العقد االجتماعي".  
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" إنو المعرفة لما يجب أف نفعمو أك ال  Cognitiveقيمة إدراكية / معرفية حسب لكؾ، يمتمؾ القانكف  
 ، يظير عمى نقيض مف تعريؼ لمقانكف ات اآلخريف. ىذا المفيكـنفعمو فيما يتعمؽ بخصكصيات أك ممكي

" كمف مدرسة " الحكـ المطمؽ " التي ال ترل في القانكف سكل جانبو اإلجبارم كالقيرم. كبزىبكداف" أك ""
نما قكة. إنو يبلمس اإلنساف ليس بكاسطة العقؿ بؿ بالخكؼ الذم يحدثو. عند  فالقانكف ىنا ليس معرفة كا 

 ؾ إال استثناءن انكف "، القانكف يمكف أف يككف قكة، كلكف ال يككف كذللكؾ ككؿ أتباع مدرسة " سيادة الق
ضد الجانحيف كىـ دائمان فئة قميمة. المكاطنكف اآلخركف ينظركف لمقانكف بشكؿ عفكم / طبيعي حيث 

 يتفيمكف دكره، كليـ معو عبلقة عقبلنية.
 العبلقة بيف القانكف كالحرية:  –ب 
يدرؾ كإمكانية لمكصكؿ إلى الحرية: " إذا لـ يكجد القانكف ال تكجد مف الميـ أف نعرؼ أف القانكف   

الحرية ". تحت حكـ القانكف سمطتنا بالتصرؼ كالفعؿ ستككف محددة، في المقابؿ حريتنا تككف غير محددة 
 مف حرية اآلخريف، أك تؤدم لقسرىـ أك قيرىـ:  رض أك تحدي افي أشياء فييا أسباب مف الحؽ كالتي ال تع

أك ننعـ بحرية حقيقة عندما نتصرؼ بحرية ككما نريد، متبعيف القكانيف التي نعيش في ظميا،  نمتمؾ " نحف
 كعندما ال نعتدم عمى إرادة اآلخريف ".

إف قكة الدكلة في حككمة " مف القكانيف ال األشخاص " ال يمكف أف تطبؽ إال في ظؿ عمؿ القانكف،   
ف في دكلة لكؾ الناتجة عف العقد إنكف. ال يمكف القكؿ ىنا القاضي ال يستطيع أف يقضي إال كفؽ القا

االجتماعي، القير الناتج عف الدكلة قد تقمص إلى أدنى حد، ألف بعضو سيككف ضركريا لتحقيؽ أعمى 
حر بالكامؿ دكف الخكؼ مف أم قير، كال  ف المكاطفإكمف الضركرم القكؿ ىنا،  حد ممكف مف الحرية.

إال عندما يخالؼ أك يخرج عف القانكف، كال يمكف أف أككف معرضا ليذا  يخضع ألية حالة مف الخكؼ
ستخدـ بكامؿ الكعي كالعمـ حريتي بطريقة غير صحيحة، فالدكلة أالخكؼ مف القسر " الدكلتي " إال عندما 

كجكدىا ليس لمحد مف الحرية الشخصية أك غيرىا مف الحريات، كىذا كمو ال يمكف تحقيقو إال في شركط 
 فييا القانكف يتمتع بعدة صفات جكىرية: يككف 
القكانيف يجب أف تككف " مكتكبة "، معركفة كيراىا الجميع، مبرىنة بشكؿ يكافؽ عميو الجميع،  -1

"  Freedom of men under governmentكحرية الناس في داخؿ المجتمع حيث يكجد دكلة " 
 ة الممكيات الخاصى تككف مف خبلليا ك  ؛مستقرة تككف في الحصكؿ عمى قكانيف مستقرة: " ال بد مف قكانيف

دة، ككؿ شخص يعترؼ بما لغيره، كليس قكانيف متبدلة تتبع الظركؼ كاألىكاء الشخصية ". كىذه محدى 
 األغنياء. دكفجتمع، ال تطبؽ عمى الفقراء مف القكانيف ستككف مشتركة بيف جميع األفراد في الم

باستمرار ليس لديو الكقت كي يصبح عامان، كال يستطيع أف يشكؿ االستقرار: التشريع الذم يتغير  -2
ف المكاطنيف مف مراقبة حرياتيـ بالنسبة أك يؤسس قاعدة، كال يضمف تعاكف المكاطنيف فيما بينيـ كال يمكى 

 لمسمطة.
 مقكانيف، يككف بالسعي لمبحث عف أدكات فكرية تسمح بإزالة الغمكض عنيا.لالكضكح: كؿ تقدـ  - 3



43 
 

لشمكلية: شمكلية القانكف تنتج مباشرة مف مفيكمو. القانكف ال يصدر عف شخص كال يشير إلى ا – 4
 شخص بعينو. القانكف يجب أف يككف عاما كما ىي " الحالة الطبيعية ".

العمنية: ال يكفي القانكف أف يككف معركفا، بؿ يجب أف يككف عاما. بمعنى أف يعرؼ الجميع أف  - 5
كف، ك يجب أف أعرؼ ما ىي األشياء التي يفرضيا القانكف عمٌي تجاه اآلخريف؛ الجميع يعرفكف القان

مف االتصاؿ يسمح ليـ بالتكيؼ كبالتبادؿ مع يمكنيـ بيف جميع المكاطنيف كسيطان فالقانكف يشكؿ 
 تصرفاتيـ كسمككيـ. 

مف اختراع لكؾ، المساكاة: بمعنى سيادة القانكف فكؽ الجميع، كفكرة المساكاة أماـ القانكف ليست  -6
فيي تمتد منذ العصر اليكناني القديـ، لكف مذىب لكؾ حكؿ القانكف يضيؼ أشياء جديدة  السبب الذم 

 ىك إدراكي /معرفي.كميـ مناس لمف أجمو يجب أف يككف القانكف " عادالن " أك " مساكيان " 
 : ان مصمحي ان(أخبلقي)كليس  -7 
، 1688ية ديمقراطية كاممة، عرفتيا أكال الثكرة اإلنكميزية في الحقيقة، جكف لكؾ أسس نظرية ليبرال  

كمف ثـ الفرنسية كاألمريكية، كقد استندت نظرية لكؾ إلى حجج قديمة لمممكيات نفسيا كلمنظرية التكماسية 
Thomiste29  حكؿ صراع الطاغية " لدينا الحؽ في المقاكمة كبالقكة لمسمطة السياسية الطاغية ". لكف

نت في تقديـ القانكف لمقاكمة االضطياد كمبدأ دستكرم متجانس عضكيا. " ىذا المذىب في أصالة لكؾ كا
. كىذا التشريع اآلخر يؤسس سياجا أك سكرا شييدا ألمنو مف خبللو تشريع آخرالسمطة يعطي الشعب ت

ي تكضيح الستدراؾ الشر ىي فضد التمرد كالفتنة، كىك الكسيمة األكثر تأثيرا في منعيما، كألف الكسيمة 
الخطر كالظمـ ليؤالء األكثر تعرضا لتجريبو ". بمعنى استيداؼ المشرعيف عند كضعيـ لمقكانيف،  بيافك 

 تحقيؽ مصالح أبناء المجتمع كحاجاتيـ، كعدـ السماح لمف يتكلى المسؤكلية االنفراد كالتسمط بيا.  
 : مبدأ سيادة القانكف في عصرنا الحاضر .4

القانكف في األدبيات القانكنية إال إننا نتعامؿ مع مصطمح أك مبدأ حديث رغـ رسكخ مصطمح سيادة 
العيد نسيبا خصكصا بمفيكمة الجكىرم، كحتى مطمع القرف العشريف بقي ىذا المبدأ يفتقر إلى التعريؼ 

سية اإليضاحي كيطبؽ جزئيا، كبعد الحربيف العالميتيف األكلى كالثانية، كنتيجة لمتقمبات االجتماعية كالسيا
اليائمة التي جاءت في أعقابيا أدرؾ البشر أف مبادئ سيادة القانكف تحتاج إلى تعريؼ أكضح كأنيا في 
الحقيقة تصمح لمتطبيؽ الشامؿ. كىذا ما قاد إلى تبنى ميثاؽ األمـ المتحدة كاإلعبلف العالمي لحقكؽ 

بغض  لمجتمع البشرل،الذم يضع المقاييس العامة التي يجب أف تطبؽ في ا 1948اإلنساف في عاـ 
الجنس أك المغة أك المكلد أك أية أكضاع أخرل، كىى تبيف في الكاقع  كالنظر عف العنصر أك المكف أ

خاصيات النظاـ الديمقراطي، فما ىك مفيكـ سمطة القانكف في أيامنا، كىؿ لدينا تعريؼ أكضح مف ذلؾ 
 ا يمي.الذم كاف في بداية القرف؟ ىذا ما سنحاكؿ اإلجابة عميو فيم

                                                           
( كىك راىب كاثكليكي إيطالي، مف الرىبنة الدكمينيكانية، كفيمسكؼ كالىكتي مؤثر ضمف 1274-1225ألككيني )نسبةن إلى القديس تكما ا 29

معيا،  تقميد الفمسفة المدرسية، تأثيره كاسع عمى الفمسفة الغربية، ككثيره مف أفكار الفمسفة الغربية الحديثة إما ثكرة ضد أفكاره أك اتفاؽه 
 قانكف الطبيعي كنظرية السياسة، كيعرؼ بعمميو "خالصة الالىكت، كالخمؽ كالخالؽ"خصكصان في مسائؿ األخالؽ كال
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 :المفيـك الشكمي لسيادة القانكف-4-1
يعرؼ مفيكـ سيادة القانكف الشكمي بأنو النقيض لمفكضى، كحتى تتـ سيادة القانكف بمعناىا الشكمي 

 يجب أف تتكفر عدة شركط: 
 األكؿ: كجكد قاعدة قانكنية أك قانكف مكتكب.

كتسييؿ المجكء إلى المحاكـ كتنفيذ  الثاني: تطبيؽ القانكف مف خبلؿ عممية الرقابة كتفعيؿ الشرطة،
 قراراتيا.

 أبما أف السمطات العامة تقكـ كتنشكتقيدىا بو، ك كميا السمطات العامة  الثالث: احتراـ القانكف مف
 بمكجب القانكف فعمييا احترامو كالعمؿ ضمف صبلحياتيا التي تمنح ليا، كىذا يقكدنا إلى الشرط الرابع. 

عمى  كما تفسره المحاكـ ىك مصدر صبلحيات السمطات كالقيكد المفركضةالرابع: أف القانكف فقط 
سيادة القانكف بمفيكميا الشكمي بحقكؽ لمسمطة ال تنبع مف القانكف، كما ال  المكاطنيف، فبل يعترؼ مؤيدك

 يعترفكف بكجكد حقكؽ طبيعية تقؼ فكؽ إرادة المشرع.
 سيادة القانكف بالمفيـك الشكمي.فإذا تكفرت الشركط المذككرة أعبله أمكف الحديث عف 

 المفيـك الجكىرم لسيادة القانكف: -4-2
الجكىرم ال يكتفي بكجكد قانكف ينص عمى قاعدة قانكنية تحكـ  وإف مبدأ سيادة القانكف بمفيكم  

أساسية في  دي يمو كفؽ مبادئ كمعايير كقيـ تعمكضكعا معينا، بؿ يتطمب فحص النص ككيفية تطبيقو كتقي
ال يتجزأ مف مبدأ سيادة القانكف بمفيكمو  ان عايير التالية جزءالقيـ كالم دي اإلنساني المتحضر، كتعالمجتمع 

 الجكىرم في أيامنا:
  يككف القانكف كتفسيره ثابتيف كأكيديف بقدر المستطاع، كليذا المبدأ أىمية خاصة في القانكف الجزائي أف

 فة بدكف قانكف ".حيث تفرد مكانة خاصة لمقاعدة البلتينية " ال مخال
  عبلنية القانكف: إف لنشر القانكف بطريقة تضمف كصكلو إلى معرفة كعمـ إفراد المجتمع الذيف سيسرم

عمييـ أىمية كبيرة، كذلؾ حتى يتمكف أفراد المجتمع مف تكييؼ سمككيـ كتصرفاتيـ كفقا لمقانكف، 
ع دكف أف يقبؿ عدـ العمـ بو عذرا الجمي عمىدة الرسمية تصبح أحكامو سارية كبنشر القانكف في الجري

 مف العقكبة، كفقان لمقاعدة القانكنية: "الجيؿ بالتشريع ال يعتبر عذران". ييعف
  ال يجكز معاقبة إنساف كال يجكز سمبو حريتو أك تقييدىا أك المس بممتمكاتو دكنما إجراء قانكني سميـ

سمطة  ةغير خاضعة لتأثير أي كعادؿ، يتـ أماـ محكمة عمنية، ىي جزء مف جياز قضائي مستقؿ
أخرل، كالبد أف يتكافر في ىذه المحاكمة كافة شركط المحاكمة العادلة، عمبلن بالمبدأ القانكني: "كؿ 

."  متيـو برمء حتى ثبكت إدانتو بحكـو قضائي مبـر
  المساكاة كالعدالة بيف جميع المكاطنيف أماـ القانكف دكنما تمييز: بمعنى أف يخضع جميع المكاطنيف

لحكـ القانكف، كلكف قد يككف القانكف السارم عمى بعض المكاطنيف يختمؼ عف القانكف السارم عمى 
لقانكف يتعامؿ البعض األخر دكنما عذر مشركع، فما ىك العذر المشركع في ىذا السياؽ؟ بالرغـ أف ا

مع الناس بالتساكم إال أف ىناؾ عدـ مساكاة طبيعية يجب أخذىا في الحسباف، فحكـ القاصر ليس 
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كحكـ البالغ، كحكـ العاقؿ ليس كحكـ المعاؽ نفسيا، كلكف كفقا لمبدأ المساكاة بمفيكميا الحديث 
يز عمى أساس الجنس ممنكع يفالتمركؽ الطبيعية بيف المرأة كالرجؿ لمقبكؿ عالميان، يجب تجاىؿ الفا

 كمرفكض.
  أف يككف القانكف صادران عف جيةو مختارة بشكؿو صحيح: أم صادران عف مشرع انتخبو المكاطنكف في

انتخابات نزيية عامة كسرية دكرية، تضمف التعبير الحر عف إرادة الناخبيف، كبذلؾ يككف القانكف نابعان 
بدأ أساسي مف مبادئ سيادة القانكف ىك أف الشعب مف إرادة الشعب مف خبلؿ ممثميو، تجسيدا لم

رادتو مناط سمطة الحكـ.  مصدر السمطة كا 
  إف كاف القانكف يجيز فرض بعض التقييدات عمى بعض الحريات األساسية لممكاطف في ظركؼ معينة

دان كحالة الطكارئ في تقييد حرية الرأم كالتعبير ؛ فبلبد أف تككف في إطار شركط محددة جدان كاستنا
 إلى القانكف.

 سيادة القانكف كالنظاـ الديمقراطي...عالقة متبادلة: -4-3
بناءن عمى ما سبؽ نصؿ إلى استنتاج معقكؿ كىك أف سيادة القانكف ال تتـ إال في النظاـ الديمقراطي،   

كالذم بدكره ال يمكنو أف يسكد إال إذا تكافرت سيادة القانكف ككاحد مف أركانو األساسية، أم أف ىنالؾ 
أف تتكفر في النظاـ السياسي حتى إعادة تغذية متبادلة بيف االثنيف، فما ىي الشركط كالميزات التي يجب 

 يككف ديمقراطيا كحتى يمكف الحديث عف سيادة القانكف بمفيكمة الجكىرم؟
المساكاة  -حكـ الشعب -احتراـ حقكؽ اإلنساف -استقبلؿ القضاء  -تطبيؽ مبدأ الفصؿ بيف السمطات 

 -حرية الرأم كالصحافة -ةالسيطرة الشعبي -الشفافية كالنزاىة في الحكـ -الحرية الفكرية -بيف الجميع
إعماؿ مبدأ الشرعية  -إعماؿ مبدأ حياد اإلدارة -التنظيـ الديمقراطي لئلدارة -عدـ عسكرة المجتمع

 إعماؿ مبدأ العدالة االجتماعية. -إعماؿ مبدأ تدرج األعماؿ القانكنية -كالمشركعية
 السمطات الثالثة كمبدأ سيادة القانكف: -4-4 

ثة في أم نظاـ سياسي: السمطة التشريعية كالسمطة التنفيذية كالسمطة بقصد بالسمطات الثبل  
القضائية، كسنتناكؿ فيما يمي بعض مبلمح العبلقة بيف تصرفات ىذه السمطات كمبدأ سيادة القانكف في 

 النظاـ الديمقراطي:
 السمطة التشريعية كمبدأ سيادة القانكف:-4-4-1

از قياـ ممثمي الشعب بإصدار قكانيف تنتيؾ حرياتو كحقكقو كما قمنا سابقا ىنالؾ افتراض بعدـ جك  
األساسية، كلكف، كيؼ نضمف عدـ نقضيا كنحكؿ دكف إمكانية إساءة ممثمي الشعب لصبلحياتيـ 
الكاسعة؟ إف كجكد دستكر يحتكل عمى قكاعد تعترؼ بالحريات األساسية كتنظميا ىك إحدل الطرؽ 

ابة الدستكرية أم إخضاع القانكف الصادر عف السمطة التشريعية الممكنة، فعندىا يمكف الحديث عف الرق
لنكع مف الرقابة مف قبؿ جياز مستقؿ" محكمة دستكرية مثبل"، كأف يتاح المجاؿ حتى لؤلفراد بالمجكء إلييا 
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ف يفرضيا الدستكر أعند إصدار تشريعو يمس حقكقيـ، كلكف ضمف حاالت محددة. كمف القيكد التي يجب 
 األساسي عمى السمطة التشريعية ما يمي:أك القانكف 

 فراد كاعتماد مبدأ المساكاة بيف كؿ المكاطنيف.عدـ التمييز بيف األ 
 األدياف السماكية. ةة أك ممارستيا، كضماف احتراـ كافأال يتدخؿ المشرع في حرية المعتقد الديني 
  ات سمبية عمى حقكؽ لما قد يككف ليا مف إسقاط يثر رجعأتشريعات ذات  ةاالمتناع عف سف أيى

 المكاطنيف، كخاصةن في األمكر الجزائية.
  عدـ كضع قيكد عمى حرية التعبير كحرية االجتماع كحرية االنضماـ إلى الجمعيات كاألحزاب

 المختمفة.
 السمطة التنفيذية كسيادة القانكف:-4-4-2

كاؿ معيشية اجتماعية إف كجكد حككمة فعالة قادرة عمى الحفاظ عمى النظاـ كاألمف كعمى تكفير أح 
لسمطة التنفيذية كاقتصادية أفضؿ، ىك أمر ىاـ جدا، كلكف مع تكفير ضمانات لمنع إساءة استعماؿ ا

فراد، كلعدـ انتياكيا لحقكقيـ األساسية، ليذا البد مف إخضاعيا لمرقابة التشريعية لنفكذىا تجاه األ
 كالقضائية بصفة دائمة.

 قانكف:السمطة القضائية كسيادة ال-4-4-3
إف لمسمطة القضائية دكرا أساسيا في تثبيت سيادة القانكف، كفى الحفاظ عمى حقكؽ أعضاء المجتمع  

   كمنع انتياكيا مف قبؿ السمطة التنفيذية أك التشريعية )في حاؿ إصدار األخيرة قانكنا يناقض الدستكر( 
ائية كككنيا مطمبا ال يمكف االستغناء عنو فراد. كنظران ألىمية الدكر الذم تمعبو السمطة القضأك مف قبؿ األ

في أم مجتمع حر يعيش في ظؿ سيادة القانكف، فبلبد مف التأكيد عمى ضركرة استقبلؿ القضاء استقبلالن 
كامبلن، فالسؤاؿ ما ىي األمكر التي يجب أف يشتمؿ عمييا الجياز القضائي لكي يككف قادرا عمى تثبيت 

 ىي ما يمي: مبدأ سيادة القانكف في المجتمع؟
 حكاـ كفقا لقكاعد قانكنية صادرة عف السمطة التشريعية.ضماف قياـ القاضي بإصدار األ -
 ال يجكز لمسمطة التشريعية كالتنفيذية التدخؿ لدل القضاة أك تعديؿ إحكاميـ. -
كصكؿ القضاة إلى مناصبيـ يككف بناءن عمى الكفاءة كالخبرة، كبطريقةو تحكؿ دكف كقكعيـ تحت  -

 جية كانت. ةتأثير أيى 
 تبني مبدأ عدـ قابمية عزؿ أك إحالة لممعاش لمقضاة إال في حاالت محددة بنص القانكف. -
 حصكؿ القضاة عمى أجكرو عاليةو تضمف ليـ كافة مستمزمات معيشتيـ. -
 أف يككف التقاضي عمى درجتيف عمى األقؿ، كاستبعاد المحاكـ االستثنائية. -
 أف يعمؿ بمبدأ عمنية الجمسات. -
 احتراـ حؽ الدفاع انطبلقان مف فرضية براءة المتيـ إلى حيف تثبت إدانتو. -
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كتتزايد حاليان أىمية تفعيؿ النظـ القانكنية في جذب، كاستقرار رؤكس األمكاؿ األجنبية مع تزايد  
قكم  المنافسة عمى اجتذاب االستثمار األجنبي، كال تقتصر أىمية النظـ القانكنية الفعالة عمى بناء اقتصادو 

بؿ تمتد تمؾ األىمية إلى ضماف بناء قيـو ديمقراطيةو راسخةو، إذ تترسخ تمؾ الظكاىر بمركر الزمف، كتككف 
متكازية مع ترسيخ كتفعيؿ مبادئ سيادة القانكف كبسطيا عمى كؿ أقاليـ الدكلة، مع العمـ أنو كمما اتسعت 

في دكلةو ما، كاف ذلؾ يعني ضعفان في  الفجكة بيف تصميـ السياسات االقتصادية كتطبيؽ تمؾ السياسات
 سيادة القانكف فييا.

ف كتكافؽ بيف القكاعد القانكنية، كعمى جؿ إنجاح سيادة القانكف، يجب أف يككف ىناؾ اتساؽ بيى أكمف  
ف ىـ الذيف يدرككف أىميتو كأثره في كؿ يقميمىناؾ الالرغـ مف اإلجماع عمى أىمية سيادة القانكف، فإف 

 المجتمع كالدكلة.ك لدكلة جكانب بناء ا
كفي الكقت الحاضر تتزايد أىمية تحقيؽ نمك اقتصادم في كؿ دكؿ العالـ، كأصبح مف الكاضح  

كالمؤكد أف تحقيؽ ىذا اليدؼ يستمـز كيتطمب ترسيخ سيادة مبادئ القانكف، كتتجو أنظار الحككمات 
حكلة مف التخطيط المركزم إلى نظاـ كقطاع األعماؿ في دكؿ عديدة السيما الدكؿ ذات االقتصاديات المت

اقتصاد السكؽ إلى كيفية جذب االستثمارات األجنبية ألثرىا الكبير كدكرىا في تحقيؽ النمك االقتصادم 
ف النظـ القانكنية القائمة في تمؾ الدكؿ ىي عامؿ رئيس مف عكامؿ أالمنشكد، كنشير في ىذا الصدد إلى 

سيادة القانكف  تف كجية نظر قطاع األعماؿ، أصبحا االقتصادم، كميالنجاح في تحقيؽ ىدف
ف ال ينفصبلف مف أجؿ تفعيؿ األسكاؽ؛ فبل عجب إذف إف فعالية النظـ ييف رئيسيكالديمقراطية عامم

دكف حماية حقكؽ مف القانكنية أصبحت مسألة ىامة عند حماية حقكؽ الممكية كنفاذ الشركط التعاقدية؛ ف
دكف نفاذ العقكد، تككف التعامبلت مف رات، ك لمتحكيؿ إلى استثما ممكية، تظؿ األصكؿ غير قابمةال

التعاقدية محدكدة النفاذ، كنزيد ىنا أف سيادة القانكف تتطمب االستجابة إلى القكاعد الشعبية مف خبلؿ 
 كسائؿ االتصاؿ اليكمية بيف صانع القرار كالمكاطنيف.

البحث إلى تبني "مفيكـ االقتصاد غير القانكني"؛ كانطبلقان مف أىمية ما أكردناه أعبله عمدنا في ىذا  
رغـ عدـ التطرؽ لو سابقان في الدراسات االقتصادية، إيمانان منا بأىمية سيادة القانكف في المجتمعات 
الراغبة بتحقيؽ نمكو حقيقي متكازف فييا، كككف جميع المصطمحات التي تناكلت ىذا االقتصاد لـ نجد أنيا 

ا االقتصاد، كىك ما سكؼ نبحث فيو في المبحث التالي حيث سنفصؿ في معاني تحيط بجميع جكانب ىذ
 ىذا االقتصاد.

 ي:مفيـك االقتصاد غير القانكن .5
  :االقتصاد غير القانكني -5-1

نكعيف مف لدينا انطبلقان مف نقطةو محددةو تشير إلييا التسمية كمعيار لمقياس ىي "النظاـ القانكني" 
 المصطمحات:
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القانكني كيشمؿ نكعيف مف األنشطة: أنشطة اقتصادية ضمف المعايير الرسمية لممعامبلت االقتصاد  .أ 
االقتصادية في الدكلة كىك ما ندعكه "باالقتصاد المنظـ"، كأخرل خارج المعايير الرسمية لممعامبلت 
االقتصادية، كال تتكافؽ مع قكاعد كأنظمة العمؿ التي تنظـ العقكد كظركؼ العمؿ إضافةن إلى 
الضمانات الشرعية في العبلقات، كىك ما يدعى "باالقتصاد غير المنظـ"، ىذا المصطمح الذم يشمؿ 
كافة األنشطة المشركعة التي تكلد دخبلن يخضع لمضريبة، كالتي يتـ إخفاؤىا عف السمطات الضريبية 

فتقرة إلى في الببلد بيدؼ التيرب مف دفع الضريبة، كما يشير إلى األنشطة كالميف المشركعة الم
معايير كأنظمة العمؿ كالضماف االجتماعي مثؿ الباعة المتجكليف كخدـ المنازؿ كالحماليف كالعامميف 

فالعامؿ ضمف ىذا النكع مف االقتصاد قد يجد نفسو  iلحسابيـ الخاص كالعامميف المستقميف كغيرىـ.
دكف ضماف اجتماعي كدخؿ محدد نتيجة الشيخكخة أك المرض أك العجز عف العمؿ  أك آجبلن  عاجبلن 

أك أم سبب آخر، في تحكؿ مف معيؿ كمنتج في المجتمع إلى عالة عميو، كتبدأ معو مشكبلت كثيرة 
ككبيرة يتحمميا االقتصاد الكطني، خاصةن أف العممية متداخمة كمتتابعة، مما يعني أف الفرد مف ىذا 

يكلد جيبل بأكممو ينتسبكف إليو؛ إف لـ يمجؤكا إلى أنشطة أخرل غير مشركعة أك قانكنية،  القطاع قد
لمؤتمر العمؿ  90حسبما جاء في الدكرة  –لذلؾ نجد أف القاسـ المشترؾ بيف العامميف بيذا االقتصاد 

ا ميف طر شرعية كقانكنية؛ كما أنيأىك عدـ االعتراؼ بأنشطتيـ، أك تكفير حماية ذات  –الكطني 
 معرضة لدرجة عالية مف االنكشاؼ. 

أما الثاني فيشمؿ أنشطة االقتصاد األسكد أك الخفي أك اقتصاد الجريمة، كىك ما سكؼ ندعكه  .1
"االقتصاد غير القانكني": الذم يشمؿ أنشطة غير قانكنية كغير مشركعة، مثؿ الرشكة كالعمكالت 

كتيريب " Smugglingكأنشطة التيريب السمعي "كالسرقة كبيع السمع المسركقة كتجارة المخدرات 
األمكاؿ كأنشطة القمار كالدعارة كأنشطة المافيا أك فرض اإلتاكات... إلى آخر ىذه القائمة الطكيمة مف 

 األنشطة التي تعد مخالفة لمقانكف كتمثؿ جانبان ال يمكف إىمالو. 
 القانكني:االقتصاد غير كالتعاريؼ التي تناكلت  تسمياتال -5-2

 :التسميات أكالن:
كؿ العالـ المتقدـ الظاىرة تشترؾ فييا كافة دىذه يكجد شبو اتفاؽ بيف دارسي ىذا االقتصاد عمى أف 

تكل كلقد تصاعد االىتماـ في الكثير مف دكؿ العالـ، خصكصا المتقدـ منيا، بحجـ كمس .منيا كالنامي
ذا كاف يتزايد أـ ك نمك أنشطة ىذا االقتصاد،  ذا كاف مف ال، ك ال؟ا  ذا ممكف قياس حجمو كالتحكـ فيو؟، ك ا  ا 

كانت التكاليؼ االجتماعية المصاحبة لكجكده كبيرة أـ ال؟. ك غير ذلؾ مف القضايا المرتبطة بكجكد ىذا 
                                                           

i  أك حرفة بسيطة ذات   في المادة العاشرة منو عمى أف" األفراد الذيف يتعاطكف تجارة صغيرة ،2007( لعاـ 33السكرم رقـ )نص قانكف التجارة
البدنية لمحصكؿ عمى أرباح قميمة لتأميف معيشتيـ أكثر مف استنادىـ إلى رأس نفقات عامة زىيدة بحيث يعتمدكف في الغالب عمى مساعييـ 

ة ماليـ النقدم كالبائع الطكاؼ أك البائع بالمياكمة أك الذيف يقكمكف بنقميات صغيرة عمى البر أك سطح الماء ال يخضعكف لمكاجبات المختص
ي المنصكص عمييا في ىذا القانكف." كىذا يعني أف المشرع أعفى ىؤالء مف بالدفاتر التجارية كال قكاعد الشير كال اإلفالس كالصمح الكاق

كؿ مجمكعة مف االلتزامات، لكف ذلؾ ال يعني إخراجيا مف االقتصاد غير المنظـ فالمعيار ىنا ىك عدـ تسجيؿ العامميف لدل دكائر الدكلة لمحص
 عمى التأمينات االجتماعية كغيرىا مف الحقكؽ.
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االقتصاد؛ نظران ألف نسب النمك في ىذا االقتصاد بمغت نسبان ال يمكف إىماليا مف إجمالي النشاط 
 .دكؿ الشرؽ كالغربصادم في كؿ مف االقت

أطمقت تعبيرات متعددة عمى ىذا القطاع مف االقتصاد؛ فقد أسمي باالقتصاد التحتي  كقد
Underground Economy كاالقتصاد الخفي ،Hidden Economyكاالقتصاد األسكد ،Black 

Economyكاالقتصاد غير المرئي ،Unobserved Economy )كاالقتصاد المغمكر )الغاطس ،
Submerged Economyكاالقتصاد السفمي ،Subterranean Economy، كاقتصاد الظؿShadow 

Economy كغير ذلؾ. كأيا كانت التسمية فاف االقتصاد غير القانكني يعد مف الظكاىر المعقدة كالتي ،
 تضـ الكثير مف الجكانب المختمفة كالمتشابكة كالتي تحتاج إلى درجة أكبر مف التحميؿ كالفيـ. 

 :التعاريؼثانيان: 
ف االقتصاديكف تعاريؼ ليس ىناؾ اتفاؽ عمى تعريؼ محدد لممقصكد بيذا االقتصاد، فقد أكرد الباحثك 

، كاختبلؼ التسمية التي اعتمدكىا، كفيما يمي نكرد و، اختمفت باختبلؼ كجية نظرىـ حكلمختمفة لو
 االقتصاد.مجمكعةن مف التعاريؼ التي تناكلت أكثر التسميات تداكالن ليذا 

 االقتصاد الخفي:  .أ 
 حسب كؿ ( مفGutman 1977iك ،Fiege 1979i ىك "ذلؾ الجزء مف الناتج القكمي اإلجمالي)

الذم يجب أف يدخؿ في الناتج القكمي اإلجمالي، كلكنو لسببو أك آلخر لـ يدخؿ ضمف ىذه 
 الحسابات".

 ؿ  أما بالنسبة(Tanzi 1982i فاف االقتصاد الخفي "ينصرؼ إلى كافة الدخكؿ التي ال يتـ الكشؼ )
عنيا لمسمطات الضريبية، كالتي قد تدخؿ أك قد ال تدخؿ ضمف حسابات الدخؿ القكمي  )يعتمد ذلؾ 

 عمى طبيعة مصادر ىذه الدخكؿ(". 
ن  رفاف إلى أشياء مفيد كلكف البد أف ندرؾ أف ىذيف التعريفيف ينصك مف ىذيف التعريفيف ميـ  إف كبلى
 مختمفة. 

 كيشيرMirus, i Roger] i ،1994[  إلى أف "ما نطمؽ عميو بأنشطة االقتصاد الخفي، سيعتمد عمى
المنظكر الذم ننظر منو إلى ىذا االقتصاد؛ فقد ننظر إلى االقتصاد الخفي عمى أنو يضـ كافة 
األنشطة المصاحبة لعمميات التيرب الضريبي الناشئ عف كجكد ىذا االقتصاد، أك قد ننظر إليو مف 

                                                           
i  د. مايركفPفي الكاليات المتحدة األمريكية. المؤسسة الكطنية لمعمكـ  مساعد المدير كالعمـك االجتماعية كالسمككية  كاالقتصادية  ماف،. غكت 
i إدغار ؿ فيج، أستاذ االقتصاد في جامعة ماديسكف الكاقعة في كالبة كيسككنسكف الكاليات المتحدة األمريكية، مف أبرز مؤلفاتو  اقتصادات 

 .2007عف جامعة كامبريدج عاـ 1989تحت األرض الصادر عاـ 
i ا الكسطى. فيتك تانزم، أستاذ في عمـ االقتصاد مف البيرك، كخبير في بنؾ التنمية في أمريك 
i  كىك حاليان  استاذ االقتصاد 2007ركجر مايرسكف، عالـ أمريكي في الرياضيات كاالقتصاد، حصؿ عمى جائزة نكبؿ في العمكـ االقتصادية عاـ ،

 في جامعة شيكاغك األمريكية.
i دارة األعماؿ في جامعة ألبرتا، ادمنتكف، كندا  .رالؼ مايركس، أستاذ مساعد في كمية االقتصاد كا 
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عمى مدل دقة حسابات الناتج القكمي في االقتصاد ككؿ، كمف  منظكر أثر كجكد ىذا االقتصاد
التي تخضع المنظكر األكؿ فاف نقطة االنطبلؽ ىي النظاـ القانكني الذم يحدد طبيعة الدخكؿ 

خبل يخضع لمضريبة كالتي ف االقتصاد الخفي يشمؿ كافة األنشطة التي تكلد دإلمضريبة، ككفقا لذلؾ ف
لضريبة؛ أما مف المنظكر الثاني ريبية في الببلد بيدؼ التيرب مف دفع اىا عف السمطات الضؤ يتـ إخفا

ف االقتصاد الخفي سيتسع ليشمؿ كافة األنشطة التي يترتب عمييا تكليد الدخؿ، سكاء أكانت ىذه إف
 كانت خاضعة أك غير خاضعة لمضريبة".أ ك سكاء  األنشطة قانكنية أك غير قانكنية،

  ف فيمي رئيس قسـ االقتصاد في كمية التجارة في جامعة األزىر الدكتكر صبلح الديكما عرفو
آخركف بأنو: "يشمؿ كافة األنشطة المكلدة لمدخؿ الذم ال يسجؿ ضمف حسابات الناتج القكمي؛ إما ك 

ما بسبب أف ىذه  لتعمد إخفاءه تيربا مف االلتزامات القانكنية المرتبطة بالكشؼ عف ىذه األنشطة، كا 
الببلد ".  دخؿ بحكـ طبيعتيا تعد مف األنشطة المخالفة لمنظاـ القانكني السائد فياألنشطة المكلدة لم

ف أنشطة االقتصاد الخفي تشمؿ الدخكؿ المكلدة بطرؽ شرعية كلكف ال يعمف إككفقا ليذا التعريؼ ف
تيريب عنيا لئلدارات الضريبية، ككذلؾ األنشطة اإلجرامية التقميدية مثؿ االتجار بالمخدرات كالقمار كال

 كغيرىا.
 االقتصاد غير الرسمي كاالقتصاد غير المنظـ: .ب 

 كىما مف أكثر التسميات تداكالن كفي العادة يستعمبلف معان. 
تي كتعريفيما بشكؿو مبسط ىك: "أنو االقتصاد الذم يتضمف أنشطة اقتصادية تخرج عف األنشطة ال

لعدـ تسجيميا في السجبلت الرسمية لمدكلة، كبالتالي ال تدخؿ القيمة  تشكؿ االقتصاد الرسمي لمدكلة؛
 المضافة ليا أك الدخكؿ المتكلدة عنيا ضمف الحسابات القكمية لمدخؿ كالناتج في الدكلة". 

يذا التعريؼ؛ فإف األنشطة االقتصادية غير المسجمة في السجبلت الرسمية لمدكلة تتككف مف ككفقان ل
 مككنيف رئيسييف:

 ألنشطة المشركعة غير المسجمة في السجبلت الرسمية لمدكلة، مثؿ، أنشطة األسر المنتجة في الريؼ ا
ف، يرائب، المقايضة، كالباعة المتجكلكالحضر؛ كتربية الطيكر كالحيكانات كال يخطركف أجيزة الض

 كغيرىا.
  ،كغير ذلؾ مما يشكؿ الدخكؿ المتكلدة مف األنشطة المحظكرة، مثؿ، تجارة المخدرات، تجارة البشر

 جرائـ خاضعة لقانكف العقكبات في الدكلة.
 تجمع مككناتو عكامؿ مشتركة، يمكف تحديدىا بما يمي: اقتصاده اقتصاد الظؿ:  .ج 

  اقتصاد ال يخضع لمرقابة الحككمية، كال تدخؿ مدخبلتو كمخرجاتو في الحسابات القكمية، ال يعترؼ
عممو شراءن كبيعان كعمبلن. أم بعيدان عف أعيف الرقابة، كال  بالتشريعات الصادرة كلذلؾ يعتمد السرية في

 يمسؾ دفاتر نظامية.
    أـ ضرائب أـ  ان كانت، رسكمأإنو يتيرب مف كافة االستحقاقات المترتبة عميو تجاه الدكلة، سكاء

 ..إلخ، كيستفيد مف أغمب الخدمات المقدمة لغيره مف القطاعات كبكؿ أشكاليا. . أـ تقديـ بيانات ان خطط
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يز في ىذا الجانب مف يكبتحميؿ ىذه التعاريؼ نجد أف معظـ التعاريؼ التي أكردناىا، ترجع التم
االقتصاد )األمر الذم استدعى إطبلؽ تسميةن خاصةن بو(، إلى عدـ إدراج مدخبلتو كمخرجاتو في 

مجرد قكلنا ""ال تدخؿ في الناتج القكمي" يعني أف إدخاليا  قكمية لمببلد. ففي التعاريؼ الكاردة،الحسابات ال
يجعميا رسمية أك نظامية، كىذا األمر يمكف أف يتـ مف الناحية االقتصادية، كلكف مف ناحيةو قانكنية فإف 

تعمؽ باقتصاد الجريمة ىك ىذا األمر ال يمكف أف يتـ؛ ذلؾ أف األساس الذم تـ تحصيؿ األمكاؿ فيما ي
 أساسه باطؿ كفقان لقاعدة  " ما بني عمى باطؿ فيك باطؿ".

كعميو فبل نعتقد بصحة شمكؿ مفيكـ االقتصاد غير الرسمي أك االقتصاد غير المنظـ، لمفيكـ اقتصاد 
دؼ بي iالجريمة. فيذا المفيكـ يشمؿ حسب رأينا األنشطة المشركعة التي تمجأ إلى أساليب غير صحيحة

 كالشكؿ التالي يبيف كجية نظرنا ىذه: التيرب مف االلتزامات المفركضة عمى االقتصاد المنظـ.
 30( الفرؽ بيف االقتصاد غير المنظـ  كاالقتصاد المنظـ:1رسـ تكضيحي رقـ ) -      

 
 

 
 
 
 
 

 
   المصدر: مف إعداد الباحث.

أما مفيكما االقتصاد الخفي، كاقتصاد الظؿ؛ فيمكف أف يشمبل مفيكـ اقتصاد الجريمة، كلكف اعتراضنا 
عمييما كعدـ األخذ بأمو منيما، ىك أنيما عبارة عف التفاؼ حكؿ الكاقع كىك عدـ مشركعية كعدـ قانكنية 

 ىذه التصرفات.
لذلؾ كبناءن عمى ما تقدـ عمدنا إلى األخذ بمفيكـ "االقتصاد غير القانكني"، رغـ إمكانية األخذ   

بمفيكـو متداكؿ أكثر في ىذا المجاؿ كىك " االقتصاد غير المشركع أك غير الشرعي " كلكف "حسب رأينا" 
ف جيةو أخرل، فإنو كبسبب فإنو، رغـ االرتباط الكثيؽ بيف الشرعية كالمشركعية مف جية كبيف القانكف م

ككف الشرعية كالمشركعية أكسع نطاقان مف القانكف، كذلؾ الرتباطيما بالديف كاألخبلؽ. فما ىك نشاط غير 
كبالتالي كحيث  .ان قانكني  ان نشاط مشركع، نشاط مشركع ىك بالضركرة نشاط غير قانكني، كلكف ليس كؿي 

نكنية، لذا ارتأينا اعتماد مفيكـ االقتصاد غير القانكني نو يجب تسمية األمكر بمسمياتيا، كىي غير القاإ
 دكف االقتصاد غير المشركع األكثر تداكالن.

                                                           
i .أسمكب غير صحيح: أسمكب مشركع كلكنو ناقص الشركط المطمكبة منو كي يصبح مشركعان 

 مف إعداد الباحث. 30

 أنشطة مشركعة
أسمكب 
غير 
 صحيح

أسمكب 
 صحيح

 منظم اقتصاد غير اقتصاد منظم
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غايةه أخرل تتمثؿ في الرغبة في تعميـ تداكؿ المفيكـ القانكني في العمؿ  كما أف ليذا األمر 
يقو في المجتمعات االقتصادم، كربط العمؿ االقتصادم بمبدأ "سيادة القانكف"، ككف ىذا المبدأ كتطب

الحديثة، أثبت أنو المبنة األساسية في تقدميا كتطكرىا، كتعميمو في أم مجتمع، يساعد في بناء مجتمعو 
تعددم ديمقراطي، كترسيخ اليكية الكطنية في ىذا المجتمع، كتحقيؽ الدمج بيف مختمؼ مككناتو، كالقضاء 

ؽ نمك متكازف، مبني عمى أسس ثابتة تقكد إلى عمى جميع أشكاؿ الغبف كالتيميش بينيـ، كبالتالي تحقي
 االزدىار كالتقدـ.

 كعميو يمكف تعريؼ ىذا االقتصاد بأنو:
"مجمكعة األنشطة غير المشركعة كغير القانكنية المكلدة لمدخؿ، مثؿ، الفساد، تجارة المخدرات، 

جرائـ خاضعة  تعتبر مف األنشطة المدمرة لممجتمعات، كالتيتجارة البشر، كغير ذلؾ غسيؿ األمكاؿ، ك 
 لقانكف العقكبات في الدكلة".  
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ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػاضغصلػاضثاظي:ػأذصالػاالشتصادػزغرػاضػاظوظي

ػــــــــــػاضطبحـــــــــثػاـــــــــألولػ:ػاضغدــــــــــــــــــــــــــادػػػ
ػ:ػاضجرغطظػاضطظظطظػربرػاضوطظغـظػػػـػاضطبحثػاضثاظي

ــرػػ ـــارةػاضبذــــــ ــثػ:تجـــــــ ــثػاضثاضــــــ ــػاضطبحــــــ ػـــــــ
ـــغلػػػ ــعػػ:زدــــــ ــثػاضرابـــــ ــػاضطبحـــــ ــوالــــــ ػاألطـــــ
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ػ

ػ

ػ

ػاضطبحثػاألولػ:ػاضغداد

ػتطرغـــــــــــــــفػاضغدـــــــــــــــادػوأظوارـــــــــــــــهػ-
ػاإلطـــــــارػاضتذـــــــرغطيػضجـــــــرائمػاضغدـــــــادػػػػ-
ػأدــــبابػاظتذــــارػوتغذــــيػظــــاعرةػاضغدــــادػ-
ــادػػػ- ــاعرةػاضغدــــ ــنػظــــ ــظػرــــ ــارػاضظاجطــــ ػاآلثــــ
ــىػػػػ- ــادػرضــــــــ ــظػاضغدــــــــ ػآضغــــــــــاتػطصاسحــــــــ

ػاضصـــــــــــــــــــــــــــــــــطغدػاضـــــــــــــــــــــــــــــــــوطظي
ػاضتطـــــاونػاضـــــدوضيػســـــيػطصاسحـــــظػاضغدـــــادػ-
ػ
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 المبحث األكؿ
 الفساد

الفساد ظاىرة عالمية تاريخية، كىك يعد مف األمراض االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كالثقافية 
الخطيرة التي ليا انعكاسات سمبية مؤثرة عمى مختمؼ نكاحي الحياة، كبالتالي عرقمة عممية التنمية بأشكاليا 

ازداد مفعكليا كانعكس تأثيرىا بشكؿ مضطرد المختمفة، فالفساد مف األمراض التي كمما كبر حجميا كمما 
كاالجتماعية بشكؿ خاص، ككذلؾ يؤثر عمى المكارد البشرية مف حيث  عمى عممية التنمية االقتصادية

حباط اإلبداع كاالبتكار كزيادة حدة التفاكت  انخفاض اإلنتاجية كزيادة البطالة كىدر اإلمكانات كالجيكد كا 
 في تكزيع الثركة.

ف مف ىذه الظاىرة، سكاء حدو  عمى كنامية( الدكؿ )متقدمة جميع تعانيك   تبعان  كآثارىا، حجميا اختمؼ كا 
دكلة، كمدل تطكر مجتمعاتيا كالدرجة التي  لكؿ كاالجتماعية كاالقتصادية السياسية األنظمة الختبلؼ

 إال، كمكاف مافز  كؿ بكجكده في ليذا المكضكع يقر كصمت إلييا في األخذ بمبدأ سيادة القانكف، كالمتتبع
التي نبلحظ في بعضيا آثاره المدمرة عمى  النامية الدكؿ في خصكصان  األخيرة السنكات اتسع في نطاقو أف

 االقتصادية كآثاره أسبابو بحث إلى مناىجيـ اختبلؼ عمى الباحثيف دفع مما- المجتمع بكاممو
 كاالقتصادية التنمية )السياسيةمختمؼ جكانب  عمى السمبية آلثاره نظران  عبلجو كاالجتماعية كطرؽ

 لصكره عرضان  الباحثكف فييا قدـ ليا عنكانان  منو اتخذت التي الدراسات مف العديد فظيرت كاالجتماعية(؛
 لمكافحتيا كالدعكة كتعريتيا لكشفيا جانبيـ مف كصادقة جادة محاكلة في الظاىرة ليذه كتحميبلن ، كمظاىره

الدكلي  التعاكف تستكجب عالمية ظاىرة إلى محمية تحكلت مف ظاىرةكأنيا  خاصةن ، انتشارىا مف كالحد
( الخاص القطاع، المختمفة اإلعبلـ كسائؿ، أعماؿ رجاؿ، حككمية غير منظمات، برلمانات، حككمات)

 صكرىا كؿ عف الناجمة المشكبلت مكاجية لضماف باستمرار تحديثيا يتـ استراتيجيات ككضع لمكاجيتيا،
نما، المتقدمة الدكؿ عمى الجيكد ىذه تقتصر كلـ المعاصرة، المتأثر األكبر  النامية الدكؿ أيضان  شممت كا 

 بيذه الظاىرة.
 آثارو ذات كلعؿ أخطر ما في الفساد أنو تجاكز مفيكـ الجريمة كمصطمح قانكني، ليصبح ظاىرةن كخيمة 

كبيران مف القمؽ كاالىتماـ كالمكاجية  عمى البنى االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية؛ كىذا ما أثار قدران  مدمرةو 
قميميان كدكليان، كدفع المنظمات الدكلية  عمى األصعدة السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالقانكنية، محميان كا 
كالحككمات كالمجتمع األىمي إلى التصدم ليذه الظاىرة كمحاربتيا بمختمؼ األساليب كالكسائؿ، كالكقاية 

 i.ضدىا منيا لتحصيف الشعكب

                                                           
i  األمػيف العػاـ السػابؽ لألمػـ المتحػدة المكجيػة « كػكفي عنػاف»راجع حكؿ ظاىرة الفساد كمؤثراتيا القانكنية كاالجتماعية كاالقتصادية رسالة السػيد

« ميريػػدا»عنػػد افتتاحػػو، الػػذم عقػػد فػػي جزيػػرة « لرفيػػع المسػػتكل لمتكقيػػع عمػػى اتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة لمكافحػػة الفسػػادالمػػؤتمر السياسػػي ا»إلػػى 
Mérida  كالمنشكرة في الكتاب الذم يضـ أكراؽ المؤتمر تحت عنكاف: 2003كانكف األكؿ/ ديسمبر  11ػ  9في المكسيؾ خالؿ الفترة مف ، 

Global Action Against Corruption, The Mérida Papers, United Nations Office on Drugs and Crime-
Vienna, United Nations Puplications, Vienna, 2004, p. 1-3, 
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 في كاستشرائو الداء ىذا انتشار أف ذلؾ فقد ارتأينا دراسة ىذا المكضكع، آثاره كتبعاتو؛ كنظران لخطكرة
كمجتمعيا مف خبلؿ تدمير منظكمة القيـ التي تربط أبناءه بعضيـ  اقتصادياتيا تدىكر يعنى األمـ مف أمة

 بؿ فحسب، ىذا ليس ببعض، كنشر قيـ المصمحة الشخصية كاألنانية مما يقكد لتدميره مف الداخؿ،
 عقباىا.  تحمد ال كمفاسد فكضى مف ذلؾ يتبع كما، سياسيان  كتقكيضو

 تعريؼ الفساد كأنكاعو: .1
 تعريؼ الفساد: -1-1

الفساد لغةن: نقيض الصبلح، كيعني التمؼ كالعطب كاالضطراب كالخمؿ، كجاء بمختار القامكس فسد،  
  31فسادان ضد صمح، فيك فاسد، كالمفسدة خبلؼ المصمحة، كاالستفساد خبلؼ االستصبلح.

 الفساد مصطمحان:
 عرفتو بعض المنظمات كالمؤسسات الدكلية كما يمي:

: " إساءة استعماؿ السمطة لتحقيؽ مكاسب االعالمية ظاىرة الفساد أنيمنظمة الشفافية عرفت _ 
كليس المقصكد بكممة شخصية الشخص المسيء بذاتو فقط، بؿ تتعداه إلى كؿ شخص يستفيد ، شخصية"

التي تقكم الفساد كتساعد كميا كالفساد حسب الرأم السابؽ يشمؿ أنكاع السمطة  مف الشخص المفسد،
 كحمايتو.كتسيـ عمى انتشاره 

 . _ أما البنؾ الدكلي فقد عرؼ الفساد عمى النحك التالي: "استعماؿ الكظيفة العامة لمكسب الخاص "
كنبلحظ أف ىذا التعريؼ عمى الرغـ مف عمكميتو، يحاكؿ أف يكحي باقتصار الفساد عمى القطاع 

في العالـ أجمع كخاصة في العاـ، كبالتالي اإليحاء أف القطاع العاـ كاالقتصاد المكجو ىك سبب الفساد 
الدكؿ النامية، كىذا التعريؼ نابع مف مفاىيـ ليبرالية مما يكحي بأنو جزء مف مخطط تقكـ بو ىذه 

البنؾ لحمكلو القادرة  تقديـالمؤسسات إلعادة تنظيـ العالـ في إطار الميبرالية الجديدة، كىذا ما تأكد عند 
كتقميص دكر الدكلة في الحياة االقتصادية  تحرير التجارة،بالخصخصة ك  عمى القضاء عمى الفساد المتمثمة

عطاء القطاع الخاص الدكر األكبر في الحياة االقتصادية  كاالجتماعية كبالتالي السياسية كرفع الدعـ، كا 
 كالسياسية.

بأنو الرشكة بجميع كجكىيا، فقد عرفتو: " 2003_ أما اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد لعاـ 
ساءة استغبلؿ الكظيفة، كاإلثراء غير كاال ختبلسات قي القطاعيف العاـ كالخاص، كالمتاجرة بالنفكذ، كا 

عاقة سير العدالة، زيادة ك المشركع، كغسؿ العائدات اإلجرامية،  خفاء الممتمكات المتأتية مف الفساد، كا  ا 
 32عمى المشاركة كالشركع بكؿ ما ذكر".

                                                                                                                                                                                     

، د. حسػػاـ 5ك 4،المرجػػع السػػابؽ، ص 2003كػػانكف األكؿ/ ديسػػمبر  9الػػذم افتػػتح المػػؤتمر فػػي « فنسػػت فػػككس»كرسػػالة الػػرئيس المكسػػيكي 
ة، كميػة الديف محمد ساريج، جريمة الرشكة بيف النظاميف الالتيني كاألنكمك ػ أميركي ػ دراسة مقارنة، رسػالة دكتػكراه فػي الحقػكؽ، جامعػة المنصػكر 

 .6ك 5، ص 2008الحقكؽ، 
 دكف تاريخ.محمد بف تكفيؽ الفيركز أبادم، القامكس المحيط، الجزء الثاني، المكتبة التكفيقية، القاىرة،  31
32
الفساد ػ دراسة في مدل مكاءمة التشريعات العربية ألحكاـ اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد، منشكرات  د. سميماف عبد المنعـ، ظاىرة 

 .6ك 5، ص 2005(، القاىرة، UNDPبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي )



57 
 

كنبلحظ أف ىذا  33اؼ أخبلقي لبعض المسؤكليف الحككمييف"،_ ىناؾ مف عرؼ الفساد عمى "أنو انحر 
كيرل بأف الفساد ىك عبارة عف البعد عف األخبلقيات  التعريؼ يركز عمى الجانب األخبلقي كاالجتماعي،

المتعارؼ عمييا اجتماعيا مف قبؿ المكظفيف الحككمييف الذيف يتخذكف قرارات مرتبطة بالمكارد البشرية 
ىذا التعريؼ غير كامؿ بسبب اقتصاره عمى مكظفي  دي كاالقتصادية كاالجتماعية، كيمكننا أف نعكالمالية 

القطاع العاـ كمرتكبيف لظاىرة الفساد مف ناحية، ككذلؾ ألف بعض األخبلقيات قد تككف مرفكضة في 
 مجتمع معيف كلكنيا مقبكلة في مجتمع آخر.

شركع كغير المشركع لؤلنظمة كالقكانيف مف قبؿ مكظفي _ كيمكننا تعريؼ الفساد بأنو: "االستغبلؿ الم
غير القطاع العاـ أك الخاص أك مف قبؿ أم مكاطف بغية الحصكؿ عمى المكاسب المالية كالعينية 

 لشخصو أك لغيره ممف تربطو بيـ مصمحة".المشركعة 
يـ كال بنكع الكظيفة كال فيك ظاىرة غير مرتبطة بنظاـ اقتصادم معيف كال بنكعية الممكية كال بديف كال إقم

، كىي غير مبررة ألم كاف، مسؤكؿ، رجؿ ابإيديكلكجيبإطار فترة زمنية معينة كال بقكمية كال بنيج كال 
 عالـ، جاىؿ، أنثى، ذكر. غريب، مكاطف، ديف، غني، فقير،

 أنكاع الفساد: -1-2
 تصنيؼ الفساد مف حيث حجـ انتشاره: -1-2-1

أك المكظفيف  أحيانان، حالة عرضية لبعض السياسييفعرضي )فردم(: قد يككف الفساد،  .أ 
 أك مؤقتان كليس منتظمان. العمكمييف،

مؤسسي: كفي حاالت أخرل، يككف الفساد مكجكدان في مؤسسة بعينيا، أك في قطاعات محددة  .ب 
لمنشاط االقتصادم دكف غيرىا مف القطاعات األخرل، كذلؾ ككجكد بعض المكظفيف الرسمييف 

الكزارات كالقطاعات المختمفة، كيكثر الفساد في القطاعات التي يسيؿ جني الريع  الفاسديف في بعض
 منيا، حيث يسكد الضعؼ في النظاـ كتضعؼ الرقابة كالتنظيـ في ىذه القطاعات.

كفي أحياف أخرل، يصبح الفساد ظاىرة يعاني منيا المجتمع بكافة طبقاتو كمختمؼ  منتظػـ: .ج 
اد المنتظـ أك الممتد، كىذا الفساد يؤثر عمى المؤسسات كسمكؾ األفراد معامبلتو، كىذا ما يقصده بالفس

 عمى كافة مستكيات النظاـ السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي، كلو مبلمح تميزه عف غيره: 
 .أنو متجسد في بيئات ثقافية كاجتماعية معينو 
 .يميؿ إلى أف يككف احتكاريان 
 .34أنو منظـ كيصعب تجنبو 

كثيرة، فقد يككف فرديان أك مؤسسيان أك منتظمان، كقد يككف الفساد مؤقتان أكفي  لمفساد أشكاالن كىكذا نرل أف 
مؤسسة معينة أك قطاع معيف دكف غيره، كأف أخطر ىذه األنكاع ىك الفساد المنتظـ حيف يتخمؿ الفساد 

 المجتمع كامبلن كيصبح ظاىرة يعاني منيا ىذا المجتمع.
                                                           

 ..37،ص2007نايؼ العربية لمعمكـ األمنية، الرياض، الشيرم، محمد أميف، الفساد كالجريمة المنظمة، جامعة  33
 .19، ص1994األردف، عماف، البشير، دار جراز، فاركؽ مراجعة حجاج، حسيف عمي. د ترجمة الفساد، عمى السيطرة ركبرت، كيتجارد، 34
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 تكل الكظيفي لمقائـ بو:الفساد مف حيث المس -1-2-2
كلكنو ضمف نطاؽ محدد، كالمبالغ المحصمة منو  أك حتى متسمسبلن  ان يككف فرديك  فالفساد الصغير: .أ 

 مف إعادة تكزيع الدخؿ، كىذا تبرير فاسد. ان نكع ديهضئيمة، كىناؾ مف يع
الفاسدة  كالفساد الكبير: كذلؾ مف حيث المستكل الكظيفي لمذم يقكـ بالفساد، كمدل حجـ المبالغ .ب 

كذك عكائد كبيرة كلو انعكاسات كثيرة  كمدل انغماسو في المجتمع؛ كالفساد الكبير يككف لو مستكل عاؿو 
كخطيرة، كىذا النكع مف الفساد يحكؿ جزء كبير مف الفائض االقتصادم إلى مكتنزات كأمكاؿ تيرب إلى 

 ة.%مف مدخبلت الفساد فيما يمارسو القم80الخارج، كيستحكذ عمى حكالي 
 الحيز الجغرافي: مف حيثالفساد  -1-2-3
 الفساد المحمي: الذم يككف ضمف النطاؽ الجغرافي لمبمد. .أ 
ف الفساد يأخذ طابع العالمية دعمان لما يسمى بظاىرة العكلمة، كقد تككف إالفساد العالمي: حيث  .ب 

سيطرة القطب مؤسسات كمنظمات دكلية مساعدة عمى ىذا النكع مف الفساد، كقد زاد ىذا النكع بعد 
الكاحد كظيكر المافيات العالمية، كقد يككف ىناؾ مافيات محمية في دكلة ما مرتبطة بيذه المافيات، 
كتشكيؿ ما يسمى بالشركات متعددة الجنسيات أسمكب مف أساليب دعـ الفساد، كبيذا فإف ضمف ىذا 

 35ر مف دكلة.النكع مف الفساد يككف ىناؾ منظمات داعمة كمساعدة لمفساد ممتدة في أكث
الفساد االقتصادم، كالفساد السياسي، كالفساد األخالقي ات أخرل لمفساد: كتقسيم تكجدكما -1-2-4

 كالفساد الثقافي.
 بعض مظاىر الفساد: -1-3

 ىناؾ الكثير مف المظاىر المادية كالمعنكية التي تدؿ عمى انتشار ظاىرة الفساد، كمف ىذه المظاىر:
الممارسات الفاسدة انتشاران في أيامنا ىذه، حيث تؤدل مف قبؿ الكثيريف مف الرشكة: كىي مف أكثر  .أ 

صغار المكظفيف، كعامة المكاطنيف مقابؿ أعماؿ إدارية أك تكاقيع، أك تسييؿ معامبلت أك تمريرىا 
يضطر  ، حيثكالقركض أك اإلعفاء مف الضرائب كالرسكـ أك تخفيضيا )كمكظفي الجمارؾ كالمالية(

عاقة المكاطف ألف  يدفع الماؿ بسبب الضغط اإلدارم الممارس عميو مف قبؿ المكظؼ المعني بالقضية، كا 
عممو كتأخيره ليذا العمؿ، كعرقمة معاممتو كالتي تككف غالبان قانكنية، كىنا قد يظف البعض أف الفساد 

عف سرقة   كلكف في الكاقع ىك عبارة )إكرامية( الممارس بالضرائب أك الرسـك الجمركية ىك عبارة عف
ألمكاؿ الدكلة عف طريؽ تقميؿ العائدات كاإليرادات، كلممكاطف عف طريؽ ارتفاع أسعار المنتجات، كفرض 
المزيد مف الضرائب لتأدية االلتزامات، كىك فساد مساىـ بو مف قبؿ المكظؼ كالتاجر أك المكمؼ، كبحسب 

كة تبمغ في العالـ ما يكازم التريميكف أف قيمة الرش 36الصادرة عف األمـ المتحدة،تقدير بعض الدراسات 
 دكالر أمريكي سنكيان.

                                                           
 .7،ص1998 ،آذار، كالتنمية التمكيؿك  كالتنمية الفساد كآخركف، دانياؿ، ككفماف 35

36
 Global Action Against Corruption, The Mérida Papers, United Nations Office on Drugs and 

Crime-Vienna, United Nations Puplications, Vienna, 2004, p. 1-3. 
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كؿ تدخؿ غير مشركع في إنجاز أمر أك تحقيؽ غاية بشكؿ غير  ىي الكاسطة أك المحسكبية: .ب 
أك أخبلقي أك بشكؿ يتجاكز أسس العمؿ كقكانينو، كتعد ىذه مف أخطر أنكاع الفساد لككنيا غير  قانكني
)مبدأ تيا بأدلة كبراىيف، فالرشكة يمكف ضبطيا عمنان مف خبلؿ تطبيؽ أك محسكسة كيصعب إثبا مرئية

 المحاسبة كالتحقؽ مف شرعية األمكاؿ(.
المحاباة اإلدارية: بعامؿ الصداقة كالمحسكبية كالقرابة كالمصمحة كتبادؿ المنافع كااللتفاؼ عمى  .ج 

 القكانيف كاألنظمة.
اء أكاف بعمـ الجيات المسؤكلة كتحت حمايتيا، التيريب: التيريب يعد نكعان خطيران مف الفساد سك  .د 

أك بتجاكز األنظمة كالقكانيف بالقكة أك اإلرىاب كمكاجية السمطة المسؤكلة إف اقتضت الضركرة ذلؾ، كقد 
ذات خطر عمى األمف كاألسمحة التي تستخدـ أحيانان مف قكل إرىابية تابعة لدكؿ  ان يتناكؿ التيريب سمع

شر، كذلؾ يندرج ضمف ىذا اإلطار تيريب األمكاؿ التي حصمكا عمييا بطريقة أخرل أك المخدرات أك الب
 غير قانكنية الستثمارىا أك كضعيا في بنكؾ البمداف الغربية خكفان مف استرجاعيا مع مركر الزمف.

الفساد في التعييف الكظيفي: حيث تستند الكظائؼ اليامة إلى عناصر غير كفؤة كال تمتمؾ  .ق 
ت التي تناسب المنصب الذم تعيف بو، مقابؿ مبالغ مالية أك ىدايا عينية أك بسبب كالمؤىبل المكاصفات

الكالء السياسي أك المذىبي أك العرقي أك المصمحي، كليذا النكع مف الفساد نتائج كارثية كخطيرة تزداد 
 كمما ازداد ىذا النكع مف الفساد.

د العامة في ر السيارات كالتجييزات كالمكا كيتمثؿ في االستغبلؿ العيني باستعماؿ ىدر الماؿ العاـ: .ك 
كصرؼ المكافآت لمف ال يستحقيا، كتبذير  مصالح خاصة، كتسخير المرؤكسيف لممصالح الشخصية

األمكاؿ في األماكف غير المنتجة كتأثيث المكاتب الفخمة، ككذلؾ يمكف تضميف المبالغ المختمسة مف قبؿ 
 لجاف الشراء تحت ىذا البند.

 ما يعرؼ بسرقة الماؿ العاـ، كالتصرؼ فيو لتحقيؽ مصالح شخصية. االختبلس: أك .ز 
كيقكـ ىنا رجاؿ األعماؿ الفاسديف بدفع الرشكة لممسؤكليف كالمكظفيف  التيرب الضريبي: .ح 

 الحككمييف بغية الحصكؿ عمى تخفيض ضريبي كبير أك عدـ دفع أية أمكاؿ.
           اتفاؽ المنتجيف أك حصرم، كإعطاء االمتيازات ذات المردكد الكبير بشكؿ االحتكار: .ط 

أك المستكرديف لسمع معينة عمى منع اآلخريف مف دخكؿ ىذا المجاؿ كاالتفاؽ عمى صيغ معينة فيما بينيـ 
 أك احتكار فئة معينة لممناقصات كاإلدخاالت في دكلة معينة. مف أجؿ السيطرة عمى السكؽ،

ذا التقاعس لممصالح الخاصة، مثؿ المدرس التقاعس في أداء المياـ الممقاة مف اجؿ تسخير ى .م 
أك الطبيب الذم يعمؿ  الذم يتقاعس في أدائو مف أجؿ إجبار الطبلب عمى أخذ الدركس الخصكصية،

 كسمسار لممشافي.
التزكير: كىنا يتـ تزكير بيانات أك أرقاـ أك حتى شيادات عميا، كما ينجـ عف ىذا التزكير مف  .ؾ 

 لتنمية.نتائج سمبية عمى مجمؿ مجاالت ا
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متعددة كمتداخمة، كغالبان ما يككف انتشار أحدىا سببان مساعدان عمى انتشار  الكاقع أف مظاىر الفساد
 بعض المظاىر األخرل.

 : اإلطار التشريعي لجرائـ الفساد .2
-الرشكة. ثانيان  -الفساد في حقيقتو )كفقان لمعظـ التشريعات( نتيجة الرتكاب عدد مف الجرائـ ىي: أكالن 

اإلثراء  -استثمار الكظيفة. خامسان  -اختبلس األمكاؿ العامة. رابعان  -النفكذ أك استغبلؿ النفكذ. ثالثان صرؼ 
 أك الكسب غير المشركع. كسكؼ نشرح ىذه الجرائـ عمى التكالي:

 الرشكة: -2-1
لغيره الرشكة ىي االتجار بالكظيفة العامة، عندما يمتمس المكظؼ )أك مف في حكمو( أك يقبؿ لنفسو أك 

  iىدية أك كعدان أك أم منفعة أخرل ليقكـ بعمؿ شرعي أك غير شرعي مف أعماؿ كظيفتو.
أكؿ قانكف عقكبات أكركبي ينص عمى  1810ككاف قانكف العقكبات الفرنسي )قانكف نابميكف( لعاـ 

(، ثـ 1871معاقبة المكظفيف العمكمييف كالقضاة الذيف يتمقكف رشاكل، تبله قانكف العقكبات األلماني )
حذت حذكىما جميع قكانيف العقكبات األكركبية كباقي الدكؿ الصناعية، كفعمت مثميـ قكانيف العقكبات في 

، الذم صدر في السنكات األكلى 1922الدكؿ النامية، كمف المعركؼ أف قانكف العقكبات السكفييتي لعاـ 
ففت ىذه العقكبة في قكانيف العقكبات لثكرة أكتكبر االشتراكية، عاقب عمى الرشكة المكصكفة باإلعداـ،  ثـ خي

   37البلحقة إلى السجف مدة خمس عشرة سنة، مع النفي البلحؽ لتنفيذ العقكبة أك مف دكنو.

لآلثار المدمرة لمرشكة عمى المجتمعات، فقد جرمت جميع التشريعات المعاصرة ىذا الفعؿ، كنظران 
 كعاقبت عميو عقكباتو تفاكتت بيف دكلةو كأخرل.      

 صرؼ النفكذ أك استغالؿ النفكذ: -2-2
مف  18، كما سمتو المادة «استغبلؿ النفكذ»في بعض التشريعات العربية « صرؼ النفكذ»يسمى 

 Trading in)« المتاجرة )أك االتجار( بالنفكذ( »2003األمـ المتحدة لمكافحة الفساد )لعاـ  اتفاقية
Influence).  

أخذ الشخص أيان كانت »مف قانكف العقكبات السكرم، ىك  347كصرؼ النفكذ، كما عرفتو المادة 
أك لغيره، بقصد  فسوصفتو(أك التماسو أجران غير كاجب، أك قبكلو بكعد أك مزية غير مستحقة، سكاء لن

إنالة اآلخريف أك السعي إلنالتيـ كظيفة أك عمبلن أك مقاكالت أك مشاريع أك أرباحان أك غيرىا، أك منحان مف 
 «.الدكلة أك إحدل اإلدارات العامة، أك بقصد التأثير في مسمؾ السمطات بأم طريقة كانت

 اختالس األمكاؿ العامة: -2-3
    أك جبايتو  أخذ المكظؼ أك تبديد أك تسريب ما أككؿ إليو أمر إدارتو»اختبلس األمكاؿ العامة ىك 

أك أم أشياء أخرل  أك صيانتو بحكـ الكظيفة مف نقكد أك أشياء أك أمكاؿ أك ممتمكات أك أكراؽ مالية،
                                                           

i  الرشكة اإليجابية»ف الرشكة ألف مضمكنيا ىك اإلتجار بالكظيفة العامة، كيقابؿ ىذا النكع م« الرشكة السمبية»الرشكة يسمييا بعض الفقياء»، 
 «.الرائش»أك « الراشي»أم تقديـ الرشكة مف قبؿ شخص، أيان كانت صفتو، إلى مكظؼ عاـ، كىذا الشخص ىك الذم يسمى 

 .13، ىامش 11، صتاريخ تجريـ الرشكة، قسـ القانكف الجزائي، جامعة دمشؽ د. ساريج، حساـ الديف، 37
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 «. ذات قيمة
أمر  كؿ مكظؼ اختمس ما ككِّؿ إليو»مف قانكف العقكبات السكرم عمى معاقبة  349كقد نصت المادة 

إدارتو أك جبايتو أك صيانتو بحكـ الكظيفة مف نقكد أك أشياء أخرل لمدكلة أك ألحد الناس. بالحبس مف 
 «. سنة إلى ثبلث سنكات، كبغرامة أقميا ما يجب رده

 استثمار الكظيفة: -2-4
كذ كاسعة جدان، كيمكف أف تشمؿ الرشكة كصرؼ النف« استغبلؿ الكظيفة»أك « استثمار الكظيفة»عبارة 

( 19كاالختبلس، كلكف التشريعات أضافتيا، كنصت عمييا اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد )المادة 
حالة مف حاالت انتفاع المكظؼ عمى نحك غير مشركع مف أعماؿ كظيفتو خبلفان ألحكاـ  ةلتكاجو أي

     ماؿ العاـ بالمفيكـ الدقيؽ، أك اختبلسان لم القانكف، سكاء كاف االنتفاع لنفسو أك لغيره؛ كال يشكؿ رشكة
 أك اتجارا بالنفكذ.

 اإلثراء أك الكسب غير المشركع: -2-5
اإلثراء أك الكسب غير المشركع صكرة مف صكر الفساد، ينتقؿ فييا عبء اإلثبات إلى المكظؼ 

يادة كبيرة المشتبو فيو، إذ ييمـز بإثبات مشركعية مصدر األمكاؿ التي حازىا أك حصؿ عمييا، كالتي تزيد ز 
 عف دخمو الكظيفي.

( النمكذج القانكني لمكسب 2003مف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد )لعاـ  20كقد أكردت المادة 
تعمُّد مكظؼ عمكمي إثراءن غير مشركع، أم زيادة مكجكداتو زيادة كبيرة ال » غير المشركع عند قكليا: 

 i«.دخمو المشركعيستطيع تعميميا بصكرة معقكلة قياسان إلى 
ككاضح مف ىذه المادة أف الركف المادم لجريمة اإلثراء غير المشركع قائـ عمى الزيادة التي تطرأ عمى 
ثركة المكظؼ بعد دخكلو الكظيفة العامة متى كانت ىذه الزيادة ال تتناسب مع دخمو الكظيفي، كليس ليا 

يف العاميف كخاصةن الكظائؼ العالية أف مصدر مشركع يستطيع المكظؼ إثباتو. "كليذا ينبغي لممكظف
 يعمنكا عف دخكليـ كأمبلكيـ السابقة قبؿ شغمو ألم منصب".

 :أسباب انتشار كتفشي ظاىرة الفساد .3
 أبرزىا: كخصكصان في الدكؿ النامية، ىناؾ أسباب كثيرة تؤدم إلى انتشار كتفشي ظاىرة الفساد،

 األسباب االجتماعية: -3-1
   مردىا التنشئة السمبية غير الصحيحة كغير العممية، سكاء عف طريؽ األسرة أك المنشآت التعميمية 

أك عف طريقيـ جميعان،  أك المجتمع أك اإلعبلـ أك الذيف يدىعكف العمؿ الديني مف أجؿ التجارة أك التفريؽ
في المجاؿ الكظيفي بشكؿ أساس سمكؾ الفرد في المجتمع بشكؿ عاـ ك  دي حيث تشكؿ قيمان كأعرافان تع

خاص، فممتربية دكر أساسي في مدل االلتزاـ بالقكاعد األخبلقية كالقانكنية في ممارسة الكظيفة سكاء بشكؿ 
                                                           

i  تنظر كؿ دكلة، رىنان بدستكرىا كالمبادئ األساسية لنظاميا »عمى اآلتي: « اإلثراء غير المشركع»عنكاف  مف االتفاقية تحت 20نصت المادة
ادة القانكني، في اعتماد ما قد يمـز مف تدابير تشريعية كتدابير أخرل لتجريـ تعمُّد مكظؼ عمكمي إثراءن غير مشركع، أم زيادة مكجكداتو زي

 «.عقكلة قياسان إلى دخمو المشركعكبيرة ال يستطيع تعميميا بصكرة م
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سمبي أك بشكؿ إيجابي، فالمجتمعات التي تستند كترتكز ثقافتيا عمى سيادة الكالءات األسرية أك االلتزامات 
اؼ عف القكاعد كالنصكص ال مف أجؿ المكاسب الشخصية فقط، بؿ اإلقميمية كالقبمية، يكثر فييا االنحر 

مف أجؿ األقارب مف األسرة كالقبيمة كالعشيرة، كتزداد آثار ىذه الكالءات في ظؿ غياب أك قصكر الركائز 
الثقافية كالتعميمية عف إدراؾ ىذه األمراض االجتماعية كتسميط الضكء عمييا كمحاربتيا، كالتكجيو اإلنساني 

كىدؼ يعمك فكؽ كؿ الغايات  أساسية، كاستراتيجيةالكالء لمكطف كلؤلمة، كالعمؿ بيذا الكالء نحك 
 كالمتطمبات األخرل.

المؤسسات المناط بيا التكجيو كالتكعية عمى اختبلؼ أنكاعيا، فكرية، سياسية، إلى كذلؾ يمعب االفتقار 
 دكران كبيران في تكريس األسباب المؤدية إلى ظيكر الفساد. ، أك سكء أدائيا،حزبية، دينية، أسرية

 سباب االقتصادية:األ -3-2
 تمعب أسباب اقتصادية عديدة دكران ىامان في انتشار الفساد كمف أىميا:

ضعؼ الركاتب كاألجكر مقارنة مع تكاليؼ المعيشة، فاألجكر المدركسة بدقة ككاقعية بحيث   .أ 
         تتناسب مع تكاليؼ المعيشة تمثؿ ركنان أساسيان كىامان في االستقرار المعاشي كالنفسي لمعامؿ 

 أك المكظؼ، كبالتالي تسيـ في إبعادىـ عف االنخراط في ظاىرة الفساد. 
ياسات مناسبة في مجاالت االستثمار مبنية عمى دراسات جدكل اقتصادية صحيحة عدـ اعتماد س .ب 

ككاقعية، مما يمنع اإلدارة في الجياز الحككمي أك في المؤسسات مف تأميف الكتمة النقدية لمقياـ بكفاية 
 األجكر.

لذم بدكره عدـ المجكء إلى سياسات التدريب كالتأىيؿ المناسبة لبلرتقاء بمؤىبلت ككفاءة العناصر ا .ج 
 يؤدم إلى زيادة اإلنتاجية كاإلنتاج.

أنظمة حكافز كمكافآت مدركسة كعادلة كمرتبطة بتحقيؽ األىداؼ كالتي ليا دكره بارزه عدـ كضع  .د 
 38في تحقيؽ النظاـ كالقانكف.

يمعب الفقر كسكء تكزيع الثركة، كضعؼ كجكد الطبقة الكسطى دكران ميمان في تفشي ظاىرة  ككذلؾ    
 ككذلؾ يتناسب تفشي ظاىرة الفساد طردان مع انتشار ظاىرة البطالة.الفساد 

 سباب اإلدارية:األ -3-3
يمعب سكء األداء اإلدارم دكران كبيران في انتشار ظاىرة الفساد، سكاء مف حيث عدـ تناسب القكانيف 

ربة كالمؤىمة كاألنظمة مع معطيات الكاقع االقتصادم كاالجتماعي، أك مف حيث عدـ تكفر الككادر المد
نتاجية، كعدـ استخداميا بالشكؿ األمثؿ في حاؿ تكفرىا، كفيما كالقادرة عمى إدارة شؤكف الببل د بكفاءة كا 

يمي نبيف بعض األمكر التي تتعمؽ باإلدارة كالتي تؤدم إلى ظيكر الفساد كتفشيو في حاؿ عدـ إصبلح 
 ىذه األمكر كمنيا:

                                                           
 .13 – 11،ص1998آذار،  كالتنمية، التمكيؿ، كالنتائج األسباب، الفساد ،باكلك مكرك، 38
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نجاز بعض المعامبلت يحتاج إلى الكثير مف الكرقيات ف إإتعقد القكانيف كصعكبة فيميا، حيث  .أ 
المكاطف الكثير مف الكقت، باإلضافة إلى صعكبة مف كالتكاقيع المرتبطة ببعضيا، األمر الذم يستغرؽ 

فيـ القكانيف كجيمو بو ما يدفعو لمجكء إلى األساليب غير القانكنية، كيعطي المبرر لممكظؼ مف أجؿ 
 ذ الطمب في حاؿ عدـ إعطائو الرشكة.أك عرقمة تنفي طمب الرشكة

ضعؼ األجيزة التفتيشية كالرقابية عمى الرغـ مف تعدد ىذه األجيزة، ككبر عدد األفراد الذيف  .ب 
عطاء صبغة عدائية لدكر ىذه األجيزة بدؿ مف صفة المتابعة كالتكجيو كالتي تمثؿ  يعممكف فييا كا 

ار العناصر العاممة ضمف األجيزة الرقابية حسب كالفاعمة، ككذلؾ عدـ الدقة في اختي الرقابة الجيدة
 المكاصفات الشخصية كالتكصيؼ الكظيفي.

غياب المعايير المكضكعية النتقاء العامميف في اإلدارات أك المؤسسات أك في الكظائؼ العميا؛  .ج 
حيث يككف معظـ التكظيؼ بعيدان عف التكصيؼ الكظيفي الدقيؽ كالمناسب لشغؿ الكظيفة المعنية، 

ن  ما يككف التعييف عمى أساس الكالء بمختمؼ أنكاعو كالمحسكبية كالرشكة.كا 
ضعؼ الدكر اإلعبلمي كضعؼ األداء االجتماعي في التكجيو نحك حجـ ظاىرة الفساد كنحك  .د 

اآلثار الناجمة عنو كالتي تسيء إلى الكطف كلممكاطف، ككذلؾ مف ناحية تسميط الضكء عمى العناصر 
 .الفاسدة كالمفسدة كفضحيا

ضعؼ أداء الجياز القضائي مف حيث الركتيف الصعب الذم يؤثر عمى فاعميتو أك مف حيث  .ق 
 مفساد عبر القضايا التي ترفع ليذا الجياز. لعدـ كجكد الككادر القادرة كالمييأة لمتصدم 

عدـ كجكد سياسات عمنية كقكانيف شفافة لمكافحة الفساد كالمفسديف، كانخفاض عدد األفراد الذيف  .ك 
 كف بتيمة الفساد.يعاقب

فساد المكاطنيف في  كىنا ال بد مف التنبيو إلى كجكد الكثير مف الدكؿ االمبريالية التي تتبنى فساد كا 
الدكؿ النامية، كبشكؿ خاص في دكؿ المنطقة العربية مف أجؿ تحرير األسكاؽ كفرض النظاـ النيكليبرالي 

 كالذم أصبح أحد أىـ أركانو عكلمة الفساد. الذم يحقؽ مصالحيا منطمقة مف ما يسمى بمصطمح العكلمة
  :اآلثار الناجمة عف ظاىرة الفساد .4

كعمى مختمؼ نكاحي في الدكؿ النامية، يؤدم الفساد إلى آثار سمبية عمى مختمؼ مجاالت الحياة 
 التنمية االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالسياسية.

 االقتصادية: ثاراآل -4-1
اقتصادية كبيرة حسب حجـ الظاىرة كمدل انتشارىا في مجتمع مف المجتمعات، إف لمفساد تأثيرات 
 كتتجمى أىميا فيما يمي:

فيذه العبلقة عمى طرفي نقيض فكمما تفشى الفساد انحسرت العالقة بيف الفساد كالعدالة:  -4-1-1
ع الفجكة بيف ىذه العدالة كالعكس صحيح؛ فالفساد يحكؿ المكارد مف الفقراء لؤلغنياء، األمر الذم يكس

النخبة كبقية أفراد المجتمع مف جراء الرشكة كاالختبلسات كالمكاسب المادية غير المشركعة، كتجدر 
اإلشارة إلى أف الفقر، في منظكر التنمية اإلنسانية، ىك في األساس قصكر في القدرات اإلنسانية، قصكر 
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لرعاية الصحية، كقصكر في رأس الماؿ في رأس الماؿ البشرل الناجـ عف ضعؼ التعميـ كالتدريب كا
 ىذه ىي جذكر الفقر، كمحددات دكامو. ؛المجتمعي المتمثؿ في قمة الحيمة في ظؿ ىيكؿ القكة القائـ

ف مف ال يدفع الضريبة يراكـ إإف التيرب الضريبي يؤدم إلى خمؿ في العدالة االجتماعية؛ حيث 
يصبح ىناؾ خيارات كبيرة لممتيرب مف دفع  كبالتالي ،ضرائبالثركات عمى حساب الذيف يؤدكف ال

الضريبة عمى منافسة الممتـز بدفع الضريبة مما قد يعرضو مستقببلن لمخركج مف السكؽ، كىنا يشعر 
الممتزمكف بدفع الضريبة بالغبف، كأحيانان قد يضطركف لمدخكؿ في نفؽ التيرب الضريبي، فقد قدر حجـ 

  2008.39ليرة سكرية عاـ  مميار 200بػ  التيرب الضريبي في سكرية
إف المنافسة غير المتكافئة تؤدم إلى خركج الكثير مف االستثمارات خارج العممية اإلنتاجية كازدياد 
البطالة؛ باإلضافة إلى أف التيرب الضريبي يؤدم إلى قمة اإليرادات المتكقعة مما يزيد العجز كبالتالي 

يسببو ىذا االقتراض مف تبعية سمبية، فإذا كاف صانع المجكء إلى االقتراض الداخمي أك الخارجي كما 
السياسة المالية كضع حجـ اإليرادات الحككمية، كخطط الحجـ اإلنفاؽ الحككمي عمى أساس الطاقة 
الضريبية المخططة، فإف السياسة االقتصادية لف تستطيع تحقيؽ ما ينشده المجتمع مف أىداؼ مختمفة، 

مك االقتصادم، أك تمكيؿ اإلنفاؽ العاـ، أك تمكيؿ الخدمات االجتماعية سكاء ما يتعمؽ منيا بتحقيؽ الن
العامة أك الجديرة باإلشباع التي لـ يتـ إشباعيا بالقدر المرغكب اجتماعيان، كأماـ ىذا الكضع تجد الدكلة 
نفسيا مضطرة إلى التخمي عف بعض األىداؼ التي كعدت المجتمع بإشباعيا لو، أك قد تضطر إلى 

رىؽ كاىؿ المجتمع كخاصة الفقراء األمر الذم ي ان شخصي ان ضريبي ان ائب جديدة تشكؿ ضغطفرض ضر 
 يؤدم إلى زيادة التفاكت الطبقي.

إلى سكء تخصيص المكارد العامة لممجتمع بما يناسب مطامع قكل يؤدم الفساد  -4-1-2
ي تحقؽ ليا المزيد مف األرباح، فتمجأ ىذه القكل إلى تكجيو النفقات الحككمية إلى االستثمارات الت الفساد؛

بعيدان عف تطكير البنية اإلنتاجية التي تحقؽ قيـ مضافة، عمى الرغـ مف حاجة المجتمع إلى تطكير البنية 
اإلنتاجية، كبالتالي يؤدم إلى زيادة اليدر عمى حساب اإلنتاج، كذلؾ تعمؿ قكل الفساد عمى القياـ بأعماؿ 

جؿ الكسب مثؿ اإلكثار مف المؤتمرات كالندكات المحمية كالخارجية، أف غير ضركرية كال تحمؿ أية فائدة م
أك استقداـ الخبراء كالباحثيف مف دكؿ أخرل عمى الرغـ مف تكفر خبرات محمية أجدر كأكفأ، كأحيانان 

يو ال يعرفكف شيئان عف كاقع البمد الذم يأتكف إليو كبالتالي زيادة النفقات عمى الدكلة بدالن مف تكج فيككنك 
 ىذه النفقات إلى استثمارات تكظؼ العمالة، أك إلى صناديؽ لمدعـ االجتماعي.

، فالرشكة التي يتقاضاىا مكظؼ الجمارؾ الرشكة تؤدم إلى زيادة تكاليؼ المنتجات المختمفة -4-1-3
يعكسيا التاجر عمى سعر السمعة، كذلؾ يؤدم االحتكار إلى تحكـ شخص أك عدة أشخاص بالسعر مما 

لى أعباء جديدة عمى المجتمع كعمى الطبقات الدنيا خاصة، كذلؾ تؤدم الرشكة إلى أف يقـك يؤدم إ
كيأخذ الفاسدكف الرشكة مف المتعيد الذم  المتعيد بزيادة التكاليؼ كبالتالي ترتيب أعباء جديدة عمى الدكلة،

                                                           
 .2009د.القاضي، حسيف، الفساد كسكء تكزيع الثركة، ندكة الثالثاء االقتصادية الثانية كالعشركف، دمشؽ،  39
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ية المقدمة، كبالتالي يقـك بزيادة التكاليؼ، كيضطر أحيانان المتعيد تعكيض التكاليؼ عمى حساب النكع
سكء الخدمات المقدمة كاالضطرار إلى االستمرار في الحاجة إلى ىذه الخدمات بسبب سكء الجكدة، 
كبالتالي استمرار زيادة التكاليؼ كاألعباء عمى الدكلة كبالتالي ازدياد الفقر كالبطالة كاألمراض االجتماعية، 

قكد كالصفقات التجارية كالصناعية، مما يؤدم إلى ارتفاع الزدياد تكمفة المنتجات المحمية كالخدمات كالع
 تكاليؼ المعيشة كالتي تؤدم إلى الفقر في حاؿ لـ تتناسب األجكر مع متطمبات المعيشة.

كمنيا المؤسسات التعميمية كالصحية  يؤدم الفساد إلى سكء عمؿ المؤسسات بشكؿ عاـ -4-1-4
بداعية كصحية لممكارد البشرية  كالمؤسسات المتعمقة بالتدريب كالتأىيؿ؛ مما يؤدم إلى سكء تنشئة فكرية كا 

التي يعتمد عمييا في تنمية المجتمع كتطكيره، كبالتالي عدـ القدرة عمى تييئة الككادر البلزمة لتنمية 
أك السياسية أك اإلنسانية، كبالتالي ضماف  أك االجتماعية أك الثقافية المجتمع سكاء مف الناحية االقتصادية

استمرارية الفساد كفؽ مبدأ اإلفساد حيث تككف مخرجات ىذه المنشآت بعيدة عف األخبلؽ كالمبادئ 
 كاالجتماعية نحك االنحدار مع تحيز تاـ لقكل الفساد. كالنظاـ كالقانكف، كبالتالي استمرار األحكاؿ المعيشة

الككادر كالكفاءات التي بسبب عدـ كجكد تقديـ الخدمات العامة سكء كذلؾ يؤدم الفساد إلى  -4-1-5
تستطيع القياـ بالميمات بالشكؿ المطمكب، ككذلؾ بسبب عرقمة الخدمة المطمكبة مف أجؿ الحصكؿ عمى 
الرشكة كىذا الجك يؤدم إلى اليدر كالتسيب كالنيب، ما يؤدم إلى امتناع المكاطنيف في حاؿ كجكد 

ء إلى القطاع الخاص، كبذلؾ تختفي ثقة اإلمكانات المالية عف طمب الخدمة مف القطاع العاـ كالمجك 
أك القاصر عف تقديـ الخدمات العامة كأنو خاسر،  المكاطنيف بالقطاع العاـ الذم يظير بصكرة العاجز

كبالتالي غير قادر عمى المشاركة بعممية التنمية االقتصادية كاالجتماعية؛ مما يعطي المبرر لمكثير مف 
أك خصخصتو، كأحيانان كثيرة يككف سكء الخدمة ئو ـ إلى تبرير إلغاالمستفيديف كالمعاديف لمقطاع العا

، كذلؾ يؤدم الفساد إلى انتياؾ يانفسمخدمة مبرمج الرتباط مصالح المكظؼ مع القطاع الخاص المنتج ل
 األمبلؾ العامة كتمكيث البيئة كتخريب المظير الجمالي لممدف.

لكفاءات كالخبرات كالطمكحيف المتميزيف بشكؿ ينعكس الفساد اإلدارم سمبان عمى أصحاب ا -4-1-6
فعف طريؽ اإلدارة غير الكفؤة التي تحاكؿ االعتماد عمى مف ىـ أقؿ كفاءة منيا مراعاة التكصيؼ عاـ؛ 

الكظيفي أك عف طريؽ الضغط عمى أصحاب الكفاءات مف أجؿ السير في طريؽ الفساد أك كضعيـ في 
ما ال يتطمب كفاءة، فتككف النتيجة اإلحباط كالبلمباالة أك التفتيش أماكف أقؿ مستكل مما ىـ عميو عمميان كب

أنيا تتميز بيياكؿ إدارية كبككادر أفضؿ كأكثر  عف بدائؿ لتحقيؽ أىدافيـ في مجتمعات أخرل يركف
الكطف مما ينعكس سمبان عمى مسيرة التنمية  التزامان كأكفر مساءلة كبالتالي يككف الخيار ىك اليجرة خارج

 صادية كاالجتماعية.االقت
مما يؤدم إلى  ؛يؤدم الفساد إلى فقداف ثقة المكاطنيف كالمتعامميف داخميان كالجيات األجنبية -4-1-7
نفراد مجمكعة معينة بالعقكد كبالصفقات الداخمية كالخارجية، كبالتالي ىركب االستثمارات المحمية كعدـ ا

ركح المبادرة كاالبتكار كاإلبداع كبالتالي يضعؼ  جذب االستثمارات األجنبية، ككذلؾ يؤدم إلى إضعاؼ
مما يفاقـ مشكمة البطالة المكجكدة أصبلن كينعكس عمى معدؿ النمك  الجيكد إلقامة مشاريع استثمارية،
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كميزاف المدفكعات كيؤدم إلى أحد أىـ أمراض االقتصاد كىك االحتكار كانعداـ المنافسة كبالتالي التحكـ 
 بالجكدة كباألسعار.

كذلؾ يؤدم الفساد إلى مجمكعة مف اآلثار االقتصادية الكمية منيا إعاقتو لمنمك االقتصادم؛ -4-1-8
عممان بأف التجربة التاريخية تفيدنا، فقران، الفقراء  يزدادك غنىن األغنياء  زدادفما الفائدة أف نحدث النمك، لي

اختناقات تقكد إلى تكقفو كفشمو، يحدث  بأف كؿ تنمية ككؿ إصبلح اقتصادم ال يطاؿ جميع فئات الشعب
 الدكلة.في  اتو كتقكد إلى اضطراب

 االجتماعية: ثاراآل -4-2
 كتتمثؿ في: ،بو صابةالمالنامية عميقة عمى المجتمعات  آثارلمفساد  
        عمى كؿ مف العدالة التكزيعية كالفعالية االقتصادية الرتباطو بإعادة تكزيع  التأثير -4-2-1

السمع كالخدمات، حيث يسيـ الفساد في إعادة تكزيع الثركات لصالح األكثر قكة أك تخصيص بعض 
ممف يحتكركف السمطة، كيؤدم إلى زيادة عدد الميمشيف اقتصاديان كاجتماعيان كسياسيان كثقافيان، كبالتالي 

لماؿ بالقرار األغمبية العظمى كاألغنياء، كبالتالي يتحكـ رأس ا فازدياد الفجكة بيف الفقراء الذيف يشكمك 
 ك المتكازنة كالتي تصبح بعضيا تعيش بازدكاجية كبانطكائية. بشتى أنكاعو، كتيمش الككادر المؤىمة

يخمؽ نكعان جديدان مف الصراع الطبقي يأخذ شكبلن أفقيان كعامكديان، فباإلضافة إلى الصراع  -4-2-2
أمكاؿ كصفقات مشبكىة، كبيف التقميدم ينتج عف الفساد صراع جديد بيف طبقات جديدة تككنت عبر 

بقايا طبقة برجكازية كصمت إلى ما عميو عف طريؽ التراكـ الناجـ عف أمكاؿ مستثمرة في مشاريع 
نظامية ككفؽ طرؽ نظامية كغالبان ما تحاكؿ الطبقات الجديدة إزاحة ىذه الطبقات بشتى األساليب 

ا الطبقة الكسطى كالطبقة الكسطى كغالبان ما يككف الصراع لصالحيا، كذلؾ يقكـ صراع بيف بقاي
الجديدة البعيدة عف األخبلقيات التقميدية كالمتكارثة؛ باإلضافة إلى نشكء طبقة فقيرة تشكؿ غالبية 
المجتمع مع نزكح الكثير تحت خط الفقر، ىذا الصراع الذم يعكؽ تطكر المجتمع بكافة أشكالو كيعكؽ 

، إلى أف خمس سكاف العالـ يعيشكف في 1999ة لعاـ عمميات التنمية. كيشير تقرير التنمية البشري
% مف أسكاؽ 82% مف الناتج المحمي اإلجمالي العالمي، ك86أعمى البمداف دخبلن يحصمكف عمى 

% مف خطكط العالـ الياتفية؛ 74% مف االستثمارات األجنبية كالمباشرة، ك68الصادرات في العالـ، ك
% في 1فإنيـ يحصمكف عمى حكالي  ؛في أشد البمداف فقران كأما خمس السكاف ممف يعيشكف في القاع، 

شخص في العالـ زيادة بأكثر مف  200كؿ قطاع مف ىذه القطاعات، كفي المقابؿ حقؽ أغنى 
، حيث بمغت تريميكف 1998إلى  1995الضعؼ في صافي ثركاتيـ خبلؿ السنكات األربع الممتدة مف 

 40دكالر.
االجتماعي كالدعارة كالمخدرات كالقتؿ ذات الطابع ككذلؾ يؤدم الفساد إلى زيادة الجرائـ -4-2-3

مما يؤدم إلى تخمخؿ في البنياف االجتماعي كبالتالي تنقص مناعة المجتمع أماـ أغمب األمراض، 
كىذا ما نجده في مصر التي أرغمت عمى القبكؿ بالكصفات الجاىزة لممؤسسات الدكلية: فقد أدت 

                                                           
 .1999المتحدة لعاـ تقرير التنمية البشرية الصادر عف األمـ  40



67 
 

لسياسات االقتصادية المتسرعة في بمد مثؿ مصر، إلى خمخمة التكازنات االقتصادية االجتماعية، ا
 ىفأطمقت آلية السكؽ، كحرية العرض كالطمب، كالخصخصة المنفمتة، كبيع أصكؿ الدكلة بأسرع كأدن

مف رجاؿ  األثماف، فجرل في ظؿ الميبرالية الشرسة ىذه نقؿ الثركات إلى فئات جديدة، كشرائح صغيرة
كالسياسات ، األعماؿ، عمدكا إلى دخكؿ البرلماف كتكلي الكزارات الميمة، كتطكيع التشريعات القانكنية

التنفيذية لتحقيؽ أقصى أىدافيـ في أيسر السبؿ، كبعد أف كانت مصر منقسمة إلى طبقات ثبلث، 
ات ثبلثا بمفاىيـ مختمفة، كفقيرة، كبينيما الطبقة المتكسطة األكسع كاألكبر، أصبحت اآلف طبق ،ثرية

اف ىي طبقة األثرياء الجدد، كطبقة الفقراء الدائميف، كطبقة تحت خط الفقر، كىي مع الثانية تضمى 
% مف 1% مف الشعب المصرم)يقكؿ تقرير لجمعية مف منظمات المجتمع المدني أف95أكثر مف

ع الثركة بيف فئات المجتمع % مف الثركة المصرية( األمر الذم يعكس سكء تكزي50األثرياء يمتمككف
 41كأفراده.

كلفيـو أعمؽ لتأثير ظاىرة الفساد أكردنا الجدكؿ التالي الذم يبيف العبلقة بيف مستكل الفساد  
كالمؤشرات االقتصادية كاالجتماعية في بعض الدكؿ النامية المصابة بيذا الداء لمعقد األخير مف القرف 

:  العشريف المنصـر
 العالقة بيف مستكل انتشار الفساد كبيف مؤشرات األداء االقتصادم كالكاقع االجتماعي. يكضح ( 1جدكؿ رقـ ) 

اسـ 
 الدكلة

مستكل 
 الفساد

 المؤشرات االجتماعية المؤشرات االقتصادية

 نصيب
 الفرد
مف 
 الناتج
 )دكالر(

معدؿ 
النمك 
السنكم 

% 

نصيب 
 الفرد
 مف

الديكف 
 الخارجية

 نصيب
 الفرد
مف 

االستثمارات 
 جيةر الخا

معدؿ 
خدمة 
الديف 

الخارجي 
مف 

 الصادرات

دليؿ 
الفقر 
 البشرم

نسبة 
المشاركة 

في 
 االنتخابات

العمر 
المتكقع 
عند 
 الكالدة

نسبة 
االمييف بيف 
البالغيف 
أكبر مف 

 سنة 15

نسبة 
السكاف 
 الذيف ال

يحصمكف 
عمى 
صرؼ 
 صحي

عدد 
المسجميف 

 لكؿ
100 
 ألؼ
 نسمة

 غ.ـ 76 17.2 70.1 غ.ـ 30 8.6 36.2 123 9.2 750 2.43 الصيف
 22.06 47 14.3 66.7 93 46 33 1.7- 732 4.1 640 2.65 اندكنيسيا
 غ.ـ 12 46.3 65.6 48 55 9.5 16.3 484 4.6 1290 2.84 مصر
 74.4 20 16 69.3 87 24 21.2 12.5 1582.1 4.4 1360 3.54 تركيا
 غ.ـ 1 11.4 70.4 47 7 16.4 35.4 1346.6 6.2 1160 4.89 األردف
 122.8 6 13.6 72.2 غ.ـ 18 8.7 174.1 2092.2 6.4 3670 5.32 ماليزيا
 155.9 غ.ـ 4.6 75.1 86 4 22.3 333.7 2452.8 8.3 4990 6.8 تشيمي

Policy and Research Department, Transparency International, Report on Global: المصدر 
Corruption Barometer, 2005. 

اختيار بمداف ذات مستكيات نمك متقاربة، كما تـ اختيار المؤشرات االقتصادية كاالجتماعية األكثر تـ 
 ارتباطان بالفساد حسب اعتقادنا، كتـ ترتيب الدكؿ تنازليان، أم مف الدكؿ األكثر فسادان إلى الدكؿ األقؿ.

                                                           
 . 50، ص2001القاىرة، كالتكزيع، لمنشر العربية مصر مصر، في االقتصادية كالجرائـ أحمد، الفساد أنكر، 41
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 كيبلحظ كفؽ ىذا الجدكؿ ما يمي:
تصادم كمستكل الدخؿ الفردم في ىذه الدكؿ كبيف مستكل العبلقة عكسية بيف معدالت النمك االق -

 انتشار الفساد فييا إال بعض االستثناءات التي مردىا األخطاء في األرقاـ حسب اعتقادنا كالصيف.
كما يبلحظ عبلقة ارتباطو مباشرة كعكسية بيف نصيب الفرد مف الديكف الخارجية كاالستثمارات  -

ف المؤسسات المالية كالشركات األجنبية تتحاشى التعامؿ مع إالخارجية كبيف مستكل انتشار الفساد، حيث 
 الدكؿ التي ينتشر فييا الفساد.

البشرم الذم يقيس درجة الحرماف مف حيث طكؿ العبلقة الطردية بيف انتشار الفساد كدليؿ الفقر  -
العمر كالمعرفة كمستكل المعيشة البلئؽ، فيبلحظ ارتفاعو في الدكؿ التي ينتشر فييا الفساد كانخفاضو في 

 الدكؿ التي يقؿ فييا.
التناسب الطردم بيف المؤشرات االجتماعية كبيف مستكل انتشار الفساد في المجتمعات، حيث  -

مية، كنسبة مف ال يحصؿ عمى الصرؼ الصحي مف السكاف مع ارتفاع معدؿ الفساد في نبلحظ ازدياد األ
 المجتمع.

كىكذا نجد حسب المعطيات الكاردة في الجدكؿ عبلقة ارتباط كاضحة بيف مستكل انتشار الفساد كبيف 
 مؤشرات األداء االقتصادم كالكاقع االجتماعي.

 السياسية: ثاراآل -4-3
الماضي دكران كبيران في إعادة تكزيع الثركات بيف الدكؿ االمبريالية الغربية كالدكؿ  لعب الفساد في القرف

عف طريؽ الغزك  لناميةالنامية؛ فقد استطاعت الدكؿ الغربية نيب كسمب الثركات الطبيعية مف الدكؿ ا
ت في كجكد و إال بعد أف أطمأنت إلى كجكد طرؽو أخرل لمنيب، تمثمينتكاالستعمار، ىذا الغزك الذم لـ 

 أك عف طريؽ إحباط أية محاكلة تنمكية. قكل تابعة
كلكف بركز سياسة القطبيف، كالنيجيف الرأسمالي كاالشتراكي، أدل إلى مناكرات قامت بيا بعض الدكؿ  

تنمكية كبيرة حققت الكثير مف العدالة االجتماعية كاالقتصادية، ىذا الصراع  نجازاتإالمتحررة، أثمرت عف 
لدكؿ الغربية تحقؽ لمكاطنييا الخدمات االجتماعية كاالقتصادية فيما يسمى دكؿ الرفاه جعؿ معظـ ا

االجتماعي، ىذا الرفاه الذم سرعاف ما قكض بعد انييار المعسكر االشتراكي، كبركز قطب كاحد، أحس 
سات كيجب أف يككف الجميع تحت قيادتو في جميع المجاالت، كبالتالي سيطر عمى مؤس أنو مالؾ العالـ

كصندكؽ النقد الدكلي، كالشركات متعددة الجنسيات، كاألمـ المتحدة، كباستخداـ الثكرة  دكلية كالبنؾ الدكلي
 التقنية كالفضائيات كاالنترنيت مف أجؿ فرض أسمكب اقتصادم جديد عمى العالـ ىك األسمكب الميبرالي 

كممانعة مف دكؿ أخرل، ىذه السياسة  أك ما يسمى الميبرالية الجديدة، ككاف ىناؾ ىركلة مف بعض الدكؿ
زيادة الفقر، كازدياد عدد األثرياء في ك  أدت إلى سيطرة الشركات متعددة الجنسيات عمى معظـ دكؿ العالـ

إف التطكر التاريخي لمنظاـ الرأسمالي كصؿ إلى مرحمة التمركز القكم الرأسمالي لفئات قميمة، ىذه  العالـ.
الفئات التي تمتمؾ القرار االقتصادم العالمي كالقرار السياسي كاالجتماعي عف طريؽ سيطرتيا عمى 

عمى البنكؾ المؤسسات الدكلية االقتصادية كالسياسية التي سبؽ أف ذكرناىا كعف طريؽ السيطرة 
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كالبكرصات التي بنيت بتأفو لخدمة مصالحيا، كبالتالي فإنو يجب عمى الجميع االرتباط بيا عف طريؽ 
تييئة اقتصادياتيا لمكلكج إلييا كعف طريؽ السياسات البلأخبلقية كالتي كانت المضاربات أىميا، كىنا نجد 

لعكلمة؛ فاالحتكارات العالمية كالتي رأت أف ما يسمى بعكلمة رأس الماؿ كاف مف أخطر أنكاع ما يسمى با
أف تعظيـ الثركة كمحاصرة األعداء، يجب أف تككف عبر سياسات اقتصادية إضافة إلى اإلجراءات 
السياسية كالعسكرية بعد أف أثبتت أف الغزك كالحرب ال يحقؽ الغاية الكاممة، فكاف ىناؾ سياسات أدت 

كبالتالي إلى تضخـ عالمي، استفادت منو شركات النفط إلى تخفيض سعر الدكالر كرفع أسعار النفط 
كعبئت أغمب أمكالو في األسكاؽ المالية بكميات تتجاكز القيمة الحقيقية لؤلصكؿ بأضعاؼ مضاعفة، 
كلكف ىذه السياسات أدت إلى انعكاسات سمبية عمى المستكل الداخمي لمقكة الشرائية، كالتي انعكست 

الكفاء بالتزاماتيـ، كبالتالي حصمت أزمة القركض العقارية كالتي تراكمت،  بدكرىا عمى قدرة مكاطنييـ عمى
كلكنيـ لـ يبالكا بشكؿ مقصكد ألف ىناؾ أمكاؿ ضخمة مف غبلء النفط استثمرت عندىـ، كبقي جزء كبير 
لدل الدكؿ المنتجة لمنفط، كبالتالي يجب سمبيا ككاف ما كاف، كقد أدت األزمة إلى فقداف ثقة العمبلء 

النظاـ المالي كبالتالي لـ تستطع األمكاؿ التي ضخت في األسكاؽ مف معالجة الخمؿ ما أدل لزيادة ب
الخسائر؛ كأدل ذلؾ إلى قياـ الدكؿ األكركبية الكبرل كألمانيا كبريطانيا ككذلؾ الكاليات المتحدة األمريكية 

مما يعانيو ىؤالء مف ىذا بالتدخؿ في السكؽ عف طريؽ ضخ األمكاؿ في المصارؼ الكبرل عمى الرغـ 
المصطمح، كىكذا أدت ىذه األزمة إلى فقداف المبلييف لفرص العمؿ في جميع دكؿ العالـ كخاصة في 

مميكف مكاطف ريفي كظائفيـ، كحكالي  20 ،2009الدكؿ القائدة ليذا النيج ففي الصيف فقد أكائؿ عاـ 
% كىك أعمى 7.6ؿ معدؿ البطالة إلى ألؼ مكاطف أمريكي في الشير األكؿ مف العاـ ذاتو ككص 600

ألؼ فرصة عمؿ، كفي الخميج العربي ألغيت  300حكالي  معدؿ منذ عشرات السنيف، كفي بريطانيا فقدت
ألؼ عامؿ فرص عمميـ، كبالتالي ازدياد  130مميار دكالر، مع خسارة حكالي  150استثمارات بحكالي 

فاألزمة قد أدت إلى ازدياد  لعالـ، كتكريس ثراء األغنياء،العاطميف عف العمؿ كازدياد الفقراء عمى مستكل ا
مميكف، كأف 35مميكف، عممان أف عدد الفقراء في الكاليات المتحدة األمريكية يبمغ  100عدد الفقراء بحكالي 

( 500بمغت إيرادات أكبر )1996% مف دخؿ الببلد، كأنو في عاـ 20%مف السكاف يمتمككف 1ىناؾ 
 42مميار دكالر. (23000العالمي البالغ ) %مف الناتج44ات حكالي شركة متعدية الجنسي

كما أدل عمى المستكل الداخمي في الدكؿ المصابة بيذا الداء إلى سيادة ركح المصمحة الفردية سكاء 
 بالنسبة لمفاسد أك لممكاطنيف العادييف ما أدل إلى إضعاؼ الركح الكطنية فيو.

متحدة إلى إنشاء منظمة أطمؽ عمييا اسـ منظمة الشفافية العالمية، كبناءن عمى ما تقدـ، عمدت األمـ ال
نفاذ القانكف، كمدل تقدميا  كعمميا يتركز عمى مراقبة مدل تطكر الدكؿ في تطبيؽ العدالة االجتماعية، كا 
في محاربة الفساد في مجتمعاتيا، كىي تصدر كؿ عاـ مجمكعة مف التقارير التي تراقب فييا مدل تطكر 

 كأخصائييف(، أعماؿ رجاؿ شممت استطبلعات إلى استنادا كضع )الذم يتراكح مستندة إلى مؤشرو الدكؿ، 

                                                           
 .452، ص2002د.أبك حمكد، حسف، الفساد كمنعكساتو االقتصادية كاالجتماعية، مجمة جامعة دمشؽ، المجمد الثامف عشر، العدد األكؿ،  42
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 في المنظمة الفساد، كأشارت فييا يتفشى التي لمدكلة (صفر)ك" نظيفة" بأنيا تصنؼ لدكلة (10) بيف
 كبالتالي الخفاء في يتـ الفساد معظـ ألف نظران  التصكرات، عمى التقرير كضع في تعتمد أنيا تقريرىا
 عمى يعتمد 2010 لسنة تقريرىا أف إلى مشيرة األقؿ، عمى مصادر 3 مف تستمدىا كالتي قياسو، يصعب

"، ىاكس فريدـ"ك، الدكلي كالبنؾ كاآلسيكم، األفريقي التنمية بنؾ منيا مؤسسات، 10 مف مصدران  13
كفيما يمي نكرد تقرير المنظمة  .كالسياسي العاـ القطاع في الفساد مدل بقياس تيتـ مؤسسات مف كغيرىا
   .2010لعاـ

 العربية الدكؿ مراتب مع المؤشر في الدكؿ أعمى مراتب يكضح (2جدكؿ رقـ )           
 الدرجة المرتبة الدكلة

 9.3 األكلى الدانمرؾ -نيكزيمندة -سنغافكرة
 9.2 الرابعة -السكيد-فنمندا

 8.9 السادسة كندا
 8.8 السابعة ىكلندا

 8.7 الثامنة سكيسرا-استراليا
 8.6 العاشرة النركيج

 8.5 الحادية عشر لككسمبكرغ-ايسمندا
 8.4 الثالثة عشر ىكنغ ككنغ
 8.0 الرابعة عشرة ايرلندا

 7.9 الخامسة ألمانيا-النمسا
 7.8 السابعة بربادكس -الياباف

 7.7 التاسعة عشرة قطر
 7.6 العشركف بريطانيا
 6.3 الثامنة كالعشركف االمارات
 4.9 ثمانية كأربعكف البحريف
 4.5 أربع كخمسكف الككيت
 4.3 تسع كخمسكف تكنس
 3.4 خمس كثمانكف المغرب
 3.1 ثماف كتسعكف مصر

 2.5 مائة كسبع كعشركف لبناف -سكرية
 1.75 مائة كخمس كسبعكف العراؽ
 1.1 مائة كثمانية كسبعكف الصكماؿ
 201043منظمة الشفافية العالمية لعاـ المصدر: تقرير 

                                                           
 .2010منظمة األمـ المتحدة، تقرير منظمة الشفافية العالمية لعاـ  43
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 عمى دكلة 130 حصمت المؤشر شمميا دكلة 178 ضمف كبالتدقيؽ في الجدكؿ أعبله نجد، أنو مف
 ذيؿ في كالصكماؿ العراؽ كجاءت كبير، بشكؿ فييا كالفساد الرشكة تتفشى حيث درجات، 5 مف أقؿ

 بينما السمطة، عمى كالصراع األمريكي االحتبلؿ مف األكلى تعاني حيث أعبله، مكضح ىك كما القائمة
  .طاحنة أىمية حرب مف الصكماؿ تعاني

 القائمة الصكماؿ تذيمت فيما؛ العالـ في فسادا األقؿ الدكؿ كسنغافكرة كنيكزيمندا الدنمارؾ كتصدرت
 األربعاء يكـ محمية تقارير بحسب الفساد، فييا ينتشر التي الدكؿ أكثر ككنيـ  كالعراؽ أفغانستاف يسبقيا
 .2010األكؿ تشريف 27

 مف 7.7 بمعدؿ الفساد حجـ حيث مف دكلة كأقؿ العربية الدكؿ تصدرت قطر أف المنظمة تقرير كذكر
 .3.1 بمعدؿ عربيا،،11الػ المركز في مصر جاءت فيما كالبحريف عمافك  اإلمارات تمييا ،10 أصؿ

 بكتاف كقطر الككيت منيا الدكؿ بعض أف إلى 1995 منذ السنكية قائمتيا تنشر التي المنظمة كتشير
 مثؿ دكال أف إال ،2009 منذ أكضاعيا حسنت كجمايكا، كىايتي كجامبيا كمقدكنيا كاإلككادكر كتشيمي
 2009 عاـ مف فسادا أكثر دي تع المتحدة كالكاليات كالنيجر كمدغشقر كايطاليا كالمجر كاليكناف التشيؾ
 .التقرير بحسب
 العراؽ مثؿ حركبا تشيد التي الدكؿ طميعتيا كفي البمداف مف% 75 حكالي فإف المنظمة لتقرير كطبقان  

  الفساد. فييا يتفشى التي الدكؿ بيف كأفغانستاف،
 ييدِّد الفساد أف معتبرة الحككمات، إلى تحذيرا الفساد، عف 2010 لعاـ دليميا في المنظمة كجَّيت كما 

 44.كالفقر الحرارم االحتباس كمكافحة المالية األسكاؽ لدعـ جيكدىا
 2010 لعاـ السنكم الدكلية الشفافية منظمة تقرير في ممحكظا تقدما مصر حققت، السياؽ ىذا كفي

 كأقؿ 98 المركز إلى كقفزت ، الشفافية مؤشر عمى  %10  لنحك كصمت بنسبة العالـ، دكؿ في الفساد عف
 .2009 عاـ العالـ دكؿ بيف  111 الػ المركز في كانت أف بعد ،178 ضـ الذم التقرير في فسادا الدكؿ

 حيث؛ كالتنافسية كالشفافية الرفاىية ىي 2010 لعاـ عالمية مؤشرات 3 في متأخران  ترتيبان  مصر احتمت
 بيف الثالث في 81كالػ، دكلة 178 بيف الثاني في 98كالػ دكؿ 110 بيف األكؿ في ٩٨الػ المرتبة في جاءت
 الذم السنكم الدكلي" قد أكرد في تقريره ليجاتكـ كنشير ىنا إلى أف "معيد الرفاىية، مؤشر دكلة في 139
 معدالت ارتفاع رغـ أفضؿ حياة لمستكل كتكقعاتيـ المصرييف معيشة مستكل في تراجعان  ىناؾ ف، أأصدره
 التعميـ في مصر مستكل أف العالـ في المعيشة مستكل يرصد الذم التقرير االقتصاد، كأكضح في النمك
 قطاع مستكل تراجع إلى الفتان ، كالذككر اإلناث تعميـ في مساكاة ىناؾ أف إال؛ العالمي المتكسط مف أقؿ

 الحككمية السياسة يؤيدكف أشخاص 10 كؿ مف فقط ٤ أف التقرير المرضى، كذكر عدد كارتفاع الصحة
 تراجع إلى الفتان  الفقر، قضية مع التعامؿ أسمكب عف الرضا عدـ معدالت فييا تتزايد الذم الكقت في

 .المعيشة مستكل عف الرضا كتراجع الطعاـ عمى الحصكؿ في السكاف قدرات

                                                           
 .2010تقرير منظمة الشفافية الدكلية لعاـ  44
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 :آليات مكافحة الفساد عمى الصعيد الكطني .5
فقد حظيت مسألة مكافحتو باىتماـو دكلي تزعمتو األمـ نظران لخطكرة اآلثار المترتبة عف الفساد؛ 

. أما عمى الصعيد الكطني؛ فإننا نرل *الدكلية كاإلقميميةالمتحدة في الدرجة األكلى، كعدد مف المنظمات 
 كجكب القياـ بخطكاتو فعالةو لمكاجيتو تتمثؿ حسب رأينا بػ:

 اعتماد ىيئات متخصصة بأعماؿ المكافحة: -5-1
إف فرض الرقابة عمى أعماؿ الفساد كمبلحقة ىذه األعماؿ مف أصعب الميمات التي تكاجو أجيزة 

اإلحصاءات الجنائية،  في الدكلة، ألف جرائـ الفساد مف أكثر الجرائـ خفاء كىركبان مفالرقابة كالمكافحة 
في  Dark Figures« الرقـ المظمـ»، أك «الجرائـ الخفية»أك « الجرائـ المستترة»كىي تدخؿ في نطاؽ 

امة عمى الدراسات التي تيجرل حكؿ ىذه الجريمة؛ لذلؾ فإف أكؿ ما يتكجب التفكير فيو ىك كجكد ىيئة ع
 45مستكل الدكلة، كىيئات أك أجيزة )فركع( عمى مستكل المحافظات تتكلى عمميات الرقابة كالمكافحة.

، كىي «ىيئات مكافحة الفساد»كىذه الييئات أصبحت معركفة في أكثر دكؿ العالـ، كيطمؽ عمييا 
أك رئاسة المجمس  اء،غالبان ما تككف تابعة لسمطات عميا، مثؿ رئاسة الجميكرية أك رئاسة مجمس الكزر 

 التشريعي.
كيمكف أف يظير شكؿ الييئات الفرعية المتخصصة بمظاىر مختمفة حسب ما يتطمبو النظاـ القانكني 
 كاإلدارم لمدكلة، مثؿ: النيابة العامة المالية، أك نيابة األمكاؿ العامة، أك ىيئة الرقابة كالمبلحقة كالتتبع، 

ؿ اإلرىاب، أك الييئة المركزية لمرقابة كالتفتيش، أك الجياز المركزم أك ىيئة مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكي
 لمرقابة المالية.

 كأىـ ما يجب أف تتصؼ بو ىذه الييئات ىك اآلتي:
 التخصص: .أ 

نظران لطبيعة أعماؿ الفساد كتعقيدىا كصعكبة الكشؼ عنيا، كظيكر أنماط جديدة كمستحدثة منيا 
كمتعددة كمتشعبة، كتستخدـ كسائؿ تقنية عالية الدقة، كيتصؼ تعمؿ في مجاالت اقتصادية متنكعة 

مرتكبكىا بالمراكغة كالحيمة كالتخفي، فإف الييئات كاألجيزة المكمفة بمراقبتيا كمكافحتيا يجب أف تككف 
 عمى قدرو عاؿو مف التخصص كالتدريب كالخبرة، كأف تككف كظيفتيا محصكرة في مكافحة الفساد.

 االستقاللية: .ب 
لية أجيزة الرقابة عمى أعماؿ الفساد كمكافحتيا عنصر ميـ في نجاح الكشؼ عنيا كمبلحقتيا، فاستقبل

                                                           
 

 
، منشػكرة «مكافحة الجريمة المنظمػة كالفسػاد فػي القطػاع العػاـ»بعنكاف:  Jan Van Dijk, Edgardo Buscagliaقاـ بيا الباحثاف  دراسة45

، منشػكرات األمػـ المتحػدة ػ المكتػب 2003، كػانكف األكؿ/ ديسػمبر 2ك 1، العػدداف 3بالمغة العربية فػي: منتػدل حػكؿ الجريمػة كالفسػاد، المجمػد 
 .34ػ  3، ص 2004المعني بالمخدرات كالجريمة، نيكيكرؾ 
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ألف عدـ خضكع ىذه األجيزة ألم تأثير سياسي أك إدارم أمر ضركرم لفعالية عمميا، كتنفيذ خططيا، 
لعزؿ كتنزيؿ كىذه االستقبللية تتطمب منح العامميف في الييئات كاألجيزة المذككرة حصانة ضد النقؿ كا

 الدرجة، كعدـ إحالتيـ إلى التفتيش أك التحقيؽ أك المحاكمة إال بمكافقة مجالس إدارية أك قضائية عميا.
 سياسات مكافحة الفساد كآلياتيا: -5-2

يتطمب كضع سياسات مكافحة الفساد كآلياتيا نظرة فاحصة في البنية السياسية كاالجتماعية 
معمقة لمقكانيف كاألنظمة اإلدارية كالمالية كالضريبية فييا، كذلؾ مف خبلؿ كاالقتصادية لمدكلة، كدراسة 

رؤية شاممة لظاىرة الفساد، كما يحتاجو الكاقع الكطني كالدكلي لمتصدم ليذه الظاىرة. كسكؼ نبيف أىـ 
 جكانب السياسات كاآلليات المطمكبة كالمأمكلة كفؽ اآلتي:

 لضريبي:اإلصالح اإلدارم كاالقتصادم كالمالي كا -5-2-1
        تبدأ المكافحة الفعالة لظاىرة الفساد بتصحيح بعض األكضاع القانكنية في النظـ االقتصادية 

أك المالية؛ كما يبدك ضركريان االىتماـ بقكاعد الشفافية التي تتطمب اإلفصاح عف أكضاع  أك الضريبية
كالنظـ المحاسبية لمشركات، المؤسسات العامة كشركات القطاع الخاص، كضماف دقة تطبيؽ القكاعد 

كيمكف االستفادة في ىذا الشأف مف الصككؾ كاالتفاقيات المتعمقة بمكافحة الفساد التي تعد أحد أدكات 
 تدابير منع الفساد كتعزيز النزاىة.

 مكافحة الفساد بأشكالو الجديدة في ظؿ العكلمة: -5-2-2
ره التقميدية، كمف الضركرم في لقد ظيرت في عصر العكلمة صكر جديدة لمفساد أكثر خطكرة مف صك 

ىذا السياؽ تجريـ جميع مظاىر الرشكة الدكلية، كمبلحقة فساد القطاع الخاص، كالشركات كالمؤسسات 
عابرة الحدكد، كمؤسسات التمكيؿ الدكلية كالمؤسسات المانحة، كذلؾ مف خبلؿ نماذج تجريـ كتدابير 

؛ كال شؾ في أف بمكغ مثؿ ىذا اليدؼ يرتبط كقائية تستكعب خصكصية كتعقيد ىذا النكع مف الفساد
بالضركرة بتحديث بعض المفاىيـ القانكنية، كتعريؼ المكظؼ العاـ الكطني أك الدكلي، كمفيكـ الكالية 

 القضائية الكطنية كتطكير التعاكف القانكني كالقضائي الدكلي.
 ربط ظاىرة الفساد بظاىرة الجريمة المنظمة عبر الكطنية: -5-2-3

لدراسات كجكد ارتباط شديد بيف مؤشر مستكيات الجريمة المنظمة كمؤشر الفساد في أكدت مختمؼ ا
القطاع العاـ. فاستشراء الفساد كنيـ المكظفيف العمكمييف إلى الثركة تستغمو الجماعات اإلجرامية المنظمة 

لية، كينتيياف لمتغمغؿ إلى القطاع العاـ كتسخيره لخدمة مصالحيا، كبذلؾ تصبح العبلقة بيف االثنيف تباد
بالنتيجة إلى أف يدعـ كؿ كاحدو منيما اآلخر كيزيد مف أضراره كمخاطره. كىذا الكضع يفرض عمى مقررم 
السياسات كضع استراتيجيات محكمة لمتصدم ليذا النكع مف اإلجراـ، كاإلقبلؿ مف مخاطر استغبلؿ 

 46الجريمة المنظمة لظاىرة الفساد. كمف ىذه االستراتيجيات نذكر:
بلح العدالة الجنائية: كمف ذلؾ إصبلح السياسات القضائية، كسف تشريعات تكفؿ الحد مف إص .أ 

                                                           
46Edgardo Buscaglia ك  Jan Van Dijk  3، المرجع السابؽ، ص «مكافحة الجريمة المنظمة كالفساد في القطاع العاـ»، دراسة بعنكاف: 

.34ػ   
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 تأثير الجريمة المنظمة كالفساد في القطاع العاـ.
 تعزيز استقبلؿ القضاء. .ب 
 تككيف كحدات متخصصة لمكافحة الجريمة المنظمة كعصابات المافيا. .ج 
نفاذ  .د   القانكف.إشراؾ المجتمع المدني في عمميات المراقبة كا 
التعاكف مع األمـ المتحدة كدكؿ عربية كأجنبية عمى كضع استراتيجية دكلية لمكافحة  -5-2-4

 الفساد:
يظؿ التشريع الكطني مرتبطان برؤية دكلية شاممة لظاىرة الفساد؛ فالفساد قضية تشغؿ باؿ جميع دكؿ 
العالـ، بعٌده معكقان لمدكؿ في طكر النمك، كميددان لمدكؿ المتقدمة. لذلؾ فإف نجاح المجتمع الدكلي في 

ركات متعددة الجنسية مكافحة الفساد يتكقؼ عمى تعاكف أعضائو في مكافحة الممارسات السمبية لمش
 كالتكتبلت الكبرل، جنبان إلى جنب مع مكافحة الفساد في القطاع الحككمي. 

ال بد إذف مف نظرة دكلية كاعية تضع ظاىرة الفساد في سياقيا الطبيعي كىك سياؽ يبرز فيو الكثير 
يـ اإلدارم، كتضارب مف العكامؿ السمبية المعركفة كعمى رأسيا البيركقراطية، كضعؼ الرقابة، كسكء التنظ

القكانيف، كعدـ تحديد االختصاصات، كظيكر التغيرات المجتمعية المتبلحقة كالسريعة بما أفضت إليو مف 
تغير النظـ اإلدارية كالقانكنية، كقد أسيـ ىذا الكضع في خمؽ مكقؼ يخمك مف المعايير، أك تمتبس فيو 

 47المعايير القائمة، مما يحرض عمى االنحراؼ كالفساد.
 الحد مف الحصانات الكظيفية التي تقؼ عائقان أماـ إجراءات الكشؼ عف الفساد: -5-2-5

كىذا ال يعني ىدر الحصانات الكظيفية كافة، كلكف ينبغي أف تطبؽ ىذه الحصانات في أضيؽ 
الحدكد، كعدـ منح حصانة دائمة لغير رئيس الجميكرية. كذلؾ باإلضافة إلى تبسيط إجراءات رفع 

 ف المكظفيف الذيف يتمتعكف بالحصانة.الحصانة ع
 تشجيع اإلبالغ عف جرائـ الفساد: -5-2-6

جرائـ الفساد ػ كما سبؽ ذكره ػ ىي مف الجرائـ الخفية التي ترتكب بسرية تامة يصعب الكشؼ عنيا. 
فإذا لـ تعطى الفرصة لمشيكد لئلببلغ عف ىذه الجرائـ، بإزالة الخكؼ عنيـ مف أم ضرر يمكف أف يمحؽ 

كىذا  48قديـ ضمانات كافية لمحفاظ عمى سبلمتيـ، فمف يتقدـ أم شاىد باإلببلغ عف جرائـ الفساد،بيـ، كبت
 األمر يتطمب:

كضع برامج خاصة لحماية الشيكد كالضحايا كالخبراء، عمى أف تمتد ىذه الحماية ألقاربيـ كسائر  .أ 
اـ مادم أك معنكم قد األشخاص كثيقي الصمة بيـ. كتشمؿ ىذه الحماية أم تيديد أك ترىيب أك انتق

 49يتعرضكف لو.
تعزيز التعاكف بيف سمطات الرقابة كالتقصي كالتحرم كاإلخبار كاالستدالؿ كالتحقيؽ المكجكدة في  .ب 

                                                           
 .7د. عبد المنعـ،سميماف، المرجع السابؽ، ص 47
 (.2003مف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد )اتفاقية ميريدا ػ المكسيؾ  37/1المادة  48
 مف االتفاقية. 32/1المادة  49
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 50المؤسسات االقتصادية كالمالية ككيانات القطاع الخاص.
جرائـ إعفاء المتيميف بأعماؿ الفساد أك تخفيؼ العقكبات عنيـ إذا أبمغكا السمطات المختصة عف  .ج 

أك المتدخميف في المشاريع  الفساد كساعدكا في إماطة المثاـ عف الفاعميف أك الشركاء أك المحرضيف
 51 اإلجرامية المتعمقة بالفساد.

 التعاكف الدكلي في مجاؿ مكافحة الفساد .6
يقكـ التعاكف الدكلي في مكافحة الفساد عمى نشاطات األمـ المتحدة في الدرجة األكلى، كعمى نشاطات 

 عدد مف المنظمات الدكلية كاإلقميمية. كنذكر مف ىذه النشاطات أكثرىا أىمية.
 إعالف األمـ المتحدة لمكافحة الفساد كالرشكة في المعامالت التجارية الدكلية. -6-1

 51/191يتضمف إعبلف األمـ المتحدة لمكافحة الفساد كالرشكة في المعامبلت التجارية الدكلية )القرار 
(، مجمكعة مف التدابير التي يستطيع كؿ بمد أف ينفذىا عمى 1996كانكف األكؿ/ ديسمبر  16تاريخ 

الصعيد الكطني كفقان لدستكره الخاص بو، كلمبادئو القانكنية األساسية، كالقكانيف كاإلجراءات الكطنية 
 لمكافحة الفساد كالرشكة في المعامبلت التجارية الدكلية.

فة تستيدؼ مكافحة ىذه الظاىرة، بما في ذلؾ سف قكانيف لمنع الرشكة كيتضمف اإلعبلف أحكامان مختم
في المعامبلت التجارية الدكلية أك دعـ تمؾ القكانيف في حالة كجكدىا، كتجريـ تمؾ الرشكة، كمنع الخصـ 
مف الكعاء الضريبي بالنسبة لمرشاكل التي تدفعيا أم شركة خاصة أك عامة أك فرد في أم دكلة إلى أم 

 52 عاـ أك ممثؿ منتخب لبمد آخر. مسؤكؿ
المؤرخ  54/128تدابير مكافحة الفساد التي تضمنيا قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ  -6-2

 :1999كانكف األكؿ/ ديسمبر  17
، إلى ضركرة مكافحة الفساد مع التركيز بصفة رئيسية 54/128تطرقت الجمعية العامة، في قرارىا 

 عمى أمريف:
قياـ نظـ قانكنية كطنية مبلئمة مف حيث التصدم لمفساد كالنص عمى مصادرة عائدات ضماف  .أ 

 الفساد.

                                                           
 مف االتفاقية. 38/1المادة  50
 مف االتفاقية. 37/2المادة  51
 اإلعالف منشكر بالمغة اإلنكميزية في: (52

Corruption, Compendium of International Legal Instruments on Corruption, second edition, United 
Nations Office on Drugs and Crime-Vienna, United Nations Publications, New York, 2005, op. cit., p. 
107-111. 

 .5كراجع التعميؽ عمى ىذا اإلعالف في المرجع ذاتو ص
المتضػمنة تقريػر األمػيف العػاـ لألمػـ المتحػدة، المتعمػؽ بالصػككؾ القانكنيػة  E/CN 15/2001/3كما كرد ممخص عف ىذا اإلعػالف فػي الكثيقػة 

نيسػػاف/  2ت كغيػر ذلػؾ مػف الكثػائؽ المعنيػة بالفسػاد، الصػادرة عػف األمػـ المتحػدة ػ المجمػس االقتصػادم كاالجتمػاعي، الدكليػة الراىنػة كالتكصػيا
مػف جػدكؿ األعمػاؿ المؤقػت ػ  4، البنػد 2001أيػار/ مػايك  17ػ  8، لجنػة منػع الجريمػة كالعدالػة الجنائيػة ػ الػدكرة العاشػرة، فيينػا 2001أبريػؿ 

 .16الجريمة المنظمة، المرجع السابؽ، ص  التعاكف الدكلي في مكافحة
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كضع استراتيجية عالمية لتعزيز التعاكف الدكلي الرامي إلى منع الفساد كمعاقبة مرتكبيو، بما في  .ب 
 ذلؾ الركابط بيف الفساد كالجريمة المنظمة كغسؿ األمكاؿ. 

 سمكؾ المكظفيف العمكمييف:المدكنة الدكلية لقكاعد  -6-3
المدكنة الدكلية لقكاعد  51/59، اعتمدت الجمعية العامة بقرارىا 1996كانكف األكؿ/ ديسمبر  12في 

سمكؾ المكظفيف العمكمييف لتككف أداة لتكجيو الدكؿ األعضاء في جيكدىا الرامية إلى مكافحة الفساد، مف 
لمكظفيف العمكمييف إتباعيا في أداء كاجباتيـ. خبلؿ مجمكعة مف التكصيات األساسية ينبغي عمى ا

 كتتناكؿ المدكنة الجكانب اآلتية: 
المبادئ العامة التي ينبغي أف تكجو المكظفيف العمكمييف في أداء كاجباتيـ )أم الكالء كالنزاىة  .أ 

 كالكفاءة العالية كاإلنصاؼ كالحيدة(. 
 تضارب المصالح كفقداف األىمية.  .ب 
ف أمكف أيضان، عما تحكزه زكجاتيـ كمف إفصاح المكظفيف العمكم .ج  ييف عما يمتمككنو مف أصكؿ، كا 

 يعكلكنيـ. 
 قبكؿ اليدايا كغيرىا مف المجامبلت. .د 
 تناكؿ المعمكمات السرية.  .ق 
النشاط السياسي لممكظفيف العمكمييف الذم ينبغي، كفقان لممدكنة، أف ال يمارس بطريقة تزعزع ثقة  .ك 

 53أداء مياميـ ككاجباتيـ.الجميكر في تكخييـ الحيدة لدل 
 المنتدل العالمي لمكافحة الفساد:  -6-4

في كاشنطف  1999شباط/ فبراير  26إلى  24انعقد المنتدل العالمي األكؿ لمكافحة الفساد مف 
دكلة. ككاف الغرض مف المنتدل تعزيز جيكد مكافحة الفساد، كضماف  90العاصمة بحضكر ممثميف عف 

المكظفيف العمكمييف كخاصة مكظفي العدالة كمكظفي األمف. كقد تقرر أف تيتابىع تكافر النزاىة في أكساط 
أيار/ مايك  31إلى  28ىذه المبادرة بعقد اجتماعات خبراء كمؤتمر كزارم عالمي في الىام في الفترة مف 

2001 . 
 مجمس أكركبا:  -6-5

اتفاقية القانكف الجنائي  ، اعتمدت لجنة كزراء مجمس أكركبا نص1998في تشريف الثاني/ نكفمبر 
 27، كقررت أف تفتح في «اتفاقية القانكف الجنائي لمجمس أكركبا»بشأف الفساد التي أطمؽ عمييا اسـ: 

باب التكقيع عمييا أماـ الدكؿ األعضاء في مجمس أكركبا كالدكؿ التي شاركت  1999كانكف الثاني/ يناير 
 .2002تمكز/ يكليك  1في التفاكض بشأنيا. ثـ دخمت حيز النفاذ في 

اتفاقية »كما أعدت لجنة كزراء مجمس أكركبا نص اتفاقية القانكف المدني بشأف الفساد التي سميت بػ  
تشريف الثاني/  4، ثـ اعتمدت مف المجنة الكزارية لمجمس أكركبا في «القانكف المدني لمجمس أكركبا

                                                           
 .15، المرجع السابؽ، ص E/CN. 15/2001/3تقرير األميف العاـ، الكثيقة  53
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بعد المصادقة عمييا مف  2003نكفمبر  تشريف الثاني/ 1، إلى أف دخمت حيز النفاذ في 1999نكفمبر 
 الدكؿ األعضاء في االتحاد األكركبي. 

كتعد ىذه االتفاقية أكؿ محاكلة لكضع قكاعد دكلية مكحدة في مجاؿ القانكف المدني كالفساد. كىي  
تقتضي مف كؿ طرؼ أف ينص في قانكنو المحمي عمى تعكيضات فعالة لؤلشخاص الذيف عانكا أضراران 

لفساد، بيدؼ تمكينيـ مف الدفاع عف حقكقيـ كمصالحيـ بما في ذؾ إعطاؤىـ إمكانية مف جراء ا
 54الحصكؿ عمى تعكيض عف األضرار.

 االتحاد األكركبي:  -6-6
اتفاقية االتحاد األكربي بشأف حماية »تشكؿ االتفاقية بشأف حماية المصالح المالية لمجماعات األكربية 

مف المعاىدة الخاصة باالتحاد األكركبي، أكؿ  K3ستناد إلى المادة التي أعدت باال« المصالح المالية
اتفاؽ في إطار الباب السادس )أحكاـ بشأف التعاكف بيف الشرطة كالقضاء في الشؤكف الجنائية( مف 
معاىدة االتحاد األكركبي المعنية بالغش الذم يمحؽ الضرر بميزانية الجماعات األكركبية. كتستيدؼ 

ة المصالح المالية لمجماعات األكركبية، بمطالبتيا بالمبلحقة الجنائية لمسمكؾ االحتيالي الذم االتفاقية حماي
 55يضر بتمؾ المصالح كىي تقتضي ليذا الغرض اعتماد تعريؼ مكحد لذلؾ السمكؾ.

 منظمة الدكؿ األميركية:  -6-7
مة الدكؿ األميركية لمكافحة اتفاقية منظ»تمت المكافقة عمى اتفاقية الدكؿ األميركية لمكافحة الفساد 

آذار/ مارس  29في مؤتمر خاص لمدكؿ األميركية كفتح باب التكقيع عمييا في كاراكاس يكـ « الفساد
 .1997آذار/ مارس  6. كدخمت ىذه االتفاقية حيز التنفيذ في 1996

الحاجة لمنع كتتمثؿ أغراض االتفاقية في قياـ كؿ دكلة طرؼ بتعزيز كدعـ تطكير آليات تدعك إلييا 
الفساد ككشفو كمعاقبتو كاستئصالو، ككذلؾ تعزيز كتيسير كتنظيـ التعاكف فيما بيف الدكؿ األطراؼ بيدؼ 
ضماف فعالية التدابير كاإلجراءات الرامية إلى منع الفساد في أداء الكظائؼ العمكمية ككشفو كمعاقبتو 

ئؼ عمى كجو التحديد. كقد دخمت ىذه االتفاقية كاستئصالو، ككذلؾ أفعاؿ الفساد المقترنة بأداء تمؾ الكظا
 1997.56آذار/ مارس  6حيز النفاذ في 

 
                                                           

 .Corruption, Compendium of International Legal Instruments on Corruption, opاالتفاقيتػاف منشػكرتاف فػي:  54
cit., p. 107-111. ، 8ػ  6االتفاقيتيف في المرجع ذاتو، ص كراجع التعميؽ عمى. 

 ,.Corruption, Compendium of International Legal Instruments on Corruption, op. citاالتفاقيػة منشػكرة فػي: 55
p. 197-210.  ، 13ػ  11كراجع التعميؽ عمى ىذه االتفاقية في المرجع ذاتو، ص. 

 كافحة الفساد، كبالتعاكف مع األمـ المتحدة كالمنظمات اإلقميمية راجع:كلالستفادة مف تجربة االتحاد األكركبي في م
Roberto Castelli (Minister of Justice of Italy), Measures against corruption: the approach of the 
European Union, in Global Action against Corruption, The Mérida Papers, United Nations Office on 
Drugs and Crime-Vienna, United Nations Publications, Vienna, 204, p. 15-19. 

 ,.Corruption, Compendium of International Legal Instruments on Corruption, op. citاالتفاقيػة منشػكرة فػي: 56
p. 232-242.  ، 16ػ  14كراجع التعميؽ عمى ىذه االتفاقية في المرجع ذاتو، ص. 
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 منظمة التعاكف كالتنمية في الميداف االقتصادم:  -6-8
قعت  « االتفاقية الخاصة بمكافحة رشكة المكظفيف العمكمييف األجانب في المعامبلت التجارية الدكلية»كي

 15، كدخمت حيز النفاذ في 1997كانكف األكؿ/ ديسمبر  17في « اتفاقية منظمة التعاكف كالتنمية»ػ 
مدان عضكان في منظمة ب 29بمدان:  34. ككانت قد أعدت ىذه االتفاقية مجمكعة مف 1999شباط/ فبراير 

التعاكف كالتنمية في الميداف االقتصادم، كخمسة بمداف غير أعضاء )األرجنتيف كالبرازيؿ كبمغاريا 
 كسمكفاكيا كشيمي(. 

الذم انعقد في بانككؾ.تايبلند في « مؤتمر األمـ المتحدة الحادم عشر لمنع الجريمة كالعدالة الجنائية»
الفساد: التيديدات »، كبحث في حمقة العمؿ المعنكنة 2005 نيساف/ أبريؿ 25ػ  18الفترة مف 

ضركرة تطكير شبكة مف األفراد النزيييف كالمؤسسات الممتزمة  57«كاالتجاىات في القرف الحادم كالعشريف
إزاء أىداؼ االتفاقية، كمساعدة سائر المجتمعات التي تكاجو تحديات مماثمة. كدعا الدكؿ إلى مكاصمة 

لتي يقـك بيا الفريؽ الدكلي لتنسيؽ مكافحة الفساد مف أجؿ تحسيف التعاكف بيف المنظمات تعزيز األعماؿ ا
قامة ركابط أكثؽ مع المنظمات غير  الناشطة دكليان لمكافحة ىذه الجريمة كبناء القدرات في ىذا المجاؿ، كا 

يف في تنظيـ الحككمية كالمجتمع المدني كالقطاع الخاص مف أجؿ ضماف مشاركة كؿ الفاعميف المعني
 حمبلت أكسع كأشمؿ لمتكعية بيذه القضية.

منذ نيايات القرف الماضي في التعاكف مع دكؿ العالـ في  (World Bank)« البنؾ الدكلي»بركز دكر 
إللقاء الضكء « استراتيجية البنؾ الدكلي لمكافحة الفساد»كضع  1996عمميات مكافحة الفساد. كفي عاـ 

عمى الفساد كأحد أعراض الخمؿ المؤسسي، كأحد قضايا التنمية داخؿ البنؾ كخارجو، ككأحد االعتبارات 
 Cancer of Corruption.58« سرطاف الفساد»مع الدكؿ، مسميان إياه الحاسمة في تعاممو 

 INI Departement of« إدارة النزاىة المؤسسية»أنشأ البنؾ الدكلي  1999كفي عاـ 
Institutional Integrity  لمتحقيؽ في ادعاءات الفساد كاالحتياؿ، تتألؼ مف فريؽ عمؿ يجمع

سبيف شرعييف كمحاميف كمكظفيف تنفيذييف سابقيف في البنؾ، اختصاصييف مالييف كباحثيف كمحققيف كمحا
لجنة العقكبات لمبت في »ميمتيـ الكشؼ عف المتكرطيف في ممارسات الفساد كاالحتياؿ. كما أنشأ البنؾ 

 «.القضايا كتقدير العقكبات المبلئمة
                                                           

الفساد: » 5ػ البند  2005نيساف/أبريؿ  25ػ  18مؤتمر األمـ المتحدة الحادم عشر لمنع الجريمة كالعدالة الجنائية ػ بانككؾ )تايالند( ػ  57
 A/CONF. 203/16ػ الكثيقة رقـ: « التيديدات كاالتجاىات في القرف الحادم كالعشريف

الفسػاد: » 5ػ البنػد  2005نيسػاف/أبريؿ  25ػ  18كالعدالػة الجنائيػة ػ بػانككؾ )تايالنػد( ػ مػؤتمر األمػـ المتحػدة الحػادم عشػر لمنػع الجريمػة  58
 .A/CONF. 203/6ػ الكثيقة رقـ: « التيديدات كاالتجاىات في القرف الحادم كالعشريف

(1) James Wolfensohn, President of the World Bank, Launches the Bank's Fight against the «Cancer of 
Corruption» in his address to the World Bank' Annual Meetings – 1996 – 
http:www.worldbank.org/anticorruption. 

 كراجع أيضان:
Bess Michael, The World Bank's contribution to the global fight against  

money – laundering, in Global Action Against Corruption, op, cit., p. 118-122 
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تعمؽ بادعاءات قضية ت 2700بالتحقيؽ في حكالي « إدارة النزاىة المؤسسية»كمنذ ذلؾ العاـ قامت 
 أك احتياؿ أك رشاكل.  فساد
شخصان مف التعامؿ مع  71شركة ك 55حرماف « إدارة النزاىة المؤسسية»قررت  2004كفي عاـ  

، أصدر البنؾ الدكلي تقريره السنكم األكؿ، فأدرج فيو 2005شباط/ فبراير  24البنؾ الدكلي. كفي 
، كبناء 2005لعقكبات المفركضة، كفي نياية حزيراف تفاصيؿ تحقيقاتو الخاصة التي أجرتيا اإلدارة كا

شركة كفردان، كأحاؿ البنؾ  330عقكبات عمى أكثر مف « لجنة العقكبات»عمى ادعاءات اإلدارة فرضت 
 حالة إدانة جنائية.  25قضية فساد كاحتياؿ عمى الدكؿ األعضاء، مما أسفر عف  31الدكلي 

قضية فساد كاحتياؿ مفتكحة جارم التحقيؽ فييا، ناشران ىذه  244كفي التاريخ ذاتو كاف أماـ اإلدارة 
قائمة بأسماء الشركات التي تـ حظر التعامؿ معيا مف قبؿ »العقكبات عمى مكقعو اإللكتركني بعنكاف: 

 لعدـ مناقبيتيا، كالتياميا بالفساد كاالحتياؿ.« البنؾ الدكلي
 2003.59اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد لعاـ  -6-9

 تمثؿ اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد صكان دكليان بالغ األىمية لسببيف: 
أنيا اتفاقية عالمية النطاؽ اشترؾ في أعماليا التمييدية كفي المفاكضات التي سبقت إقرارىا أكثر  .أ 

مف مائة كعشريف دكلة، باإلضافة إلى العديد مف ممثمي المنظمات الدكلية الحككمية كاألىمية. كىي بذلؾ 
مكافحة الفساد، مثمما تيجسد  تيعٌد استكماالن كتتكيجان لسمسمة مف االتفاقات كالصككؾ اإلقميمية في مجاؿ

 أيضان إرادة سياسية دكلية كمطمبان لممجتمع األىمي العالمي. 
تمثؿ ىذه االتفاقية استراتيجية شاممة لمكافحة الفساد تعتمد عمى اتخاذ مجمكعة مف التدابير  .ب 

راؼ، كتستيدؼ التشريعية كغير التشريعية، كتنشئ لنفسيا آلية لمراقبة التنفيذ مف خبلؿ مؤتمر الدكؿ األط
 60تحقيؽ التعاكف القضائي بيف الدكؿ األطراؼ عمى أصعدة مكافحة ظاىرة الفساد كافة.

 كقد سار إعداد ىذه االتفاقية كفؽ الخطكات اآلتية:
  كانكف األكؿ/ ديسمبر  4، المؤرخ 55/61أقرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في القرار رقـ

كلي التابع لمكتب مراقبة المخدرات كمنع الجريمة الذم يقع مقره تكميؼ مركز مكافحة اإلجراـ الد 2000
كطمبت الجمعية العامة إلى األميف العاـ، في «. اتفاقية دكلية لمكافحة الفساد»الدائـ في فيينا، بإعداد 

، إضافة إلى ذلؾ، أف يدعك إلى اجتماع فريؽ خبراء دكلي حككمي 2001بداية شير آب/ أغسطس 
عداد يت مفتكح العضكية كلى، استنادان إلى تقرير األميف العاـ كتكصيات المجنة في دكرتيا العاشرة، دراسة كا 

في أسرع « اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد»مشركع لمتفاكض بشأف الصؾ القانكني البلـز إلصدار 

                                                           
مػى مػدل كىي االتفاقية التي تـ إعدادىا في فرع األمـ المتحدة في فيينا )مركز مكافحة اإلجراـ التابع لمكتب مراقبة المخدرات كمنػع الجريمػة( ع 59

، 2003ف األكؿ/ أكتػكبر تشػري 31المػؤرخ  58/4(، إلى أف اعتمدت بقرار مف الجمعية العامة لألمػـ المتحػدة 2003ػ  2001أكثر مف عاميف )
 في المكسيؾ. « ميريدا»في جزيرة  2003كتـ التكقيع عمييا في شير كانكف األكؿ 

 .15د. عبد المنعـ، سميماف، المرجع السابؽ، ص  60
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 61كقت ممكف.
  منع كمكافحة »، كالمعنكف 2000كانكف األكؿ/ديسمبر  20، المؤرخ 55/188كفي قرارىا رقـ

عادة تمؾ األمكاؿ إلى بمد ، دعت «نيا األصميةاالممارسات الفاسدة كتحكيؿ األمكاؿ بشكؿ غير مشركع كا 
الجمعية العامة فريؽ الخبراء الدكلي الحككمي مفتكح العضكية، الذم دعا إلى االجتماع كفقان لمقرار رقـ 

مسألة األمكاؿ التي تحكؿ بشكؿ ذاتو اس ، إلى أف يدرس استنادان إلى األس4/12/2000، تاريخ 55/61
عادة تمؾ األمكاؿ إلى بمدانيا األصمية.  62غير مشركع كا 

  كانكف  17، المؤرخ 54/128كقد سبؽ لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة أف طمبت في قرارىا رقـ
 ، أف«اتفاقية بشأف مكافحة الجريمة المنظمة»، مف المجنة المخصصة إلعداد 1999األكؿ/ديسمبر 

تيضمِّف مشركع االتفاقية تدابير مكافحة الفساد المقترف بالجريمة المنظمة، كأحكامان تعاقب أفعاؿ الفساد 
اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة »التي يتكرط فييا مكظفكف عمكميكف. كنتيجة لذلؾ تضمنت 

تشريف الثاني/  15المؤرخ  55/25، )التي اعتمدتيا الجمعية العامة في قرارىا «المنظمة عبر الكطنية
في مدينة  2000كانكف األكؿ/ ديسمبر  15إلى  12، كفيتح باب التكقيع عمييا مف 2000نكفمبر 

 باليرمك، إيطاليا(، في المادتيف الثامنة كالتاسعة أحكاـ عدة تتعمؽ بتجريـ الفساد كبتدابير مكافحة الفساد. 
الفساد التي يأتييا مكظفكف عمكميكف، كاعتماد ما قد يمـز فقد نصت ىاتاف المادتاف عمى تجريـ أفعاؿ 

مف تدابير لكي تيدرج في عداد األفعاؿ اإلجرامية المشاركة في ارتكاب تمؾ الجريمة، كمسؤكلية األشخاص 
االعتبارييف عف رشكة المكظفيف العمكمييف، كاتخاذ تدابير لمنع ارتشاء المكظفيف العمكمييف كاكتشاؼ تمؾ 

تاحة قدر كاؼ مف « النزاىة»لمعاقبة عمييا، كتعزيز مفيكـ األفعاؿ كا لدل المكظفيف العمكمييف، كا 
االستقبللية لمسمطات المختصة في منع ارتشاء المكظفيف العمكمييف كاكتشاؼ تمؾ األفعاؿ كالمعاقبة 

 عمييا.
 :يمكف القكؿكبناءن عمى ما تقدـ  

إدارية، قد تتضافر جميعيا في خمؽ ظاىرة الفساد في لمفساد أسباب مختمفة اجتماعية، اقتصادية، 
مجتمعو ما، أك قد تؤثر بعضيا دكف األخرل ما يؤدم إلى اختبلؼ ظاىرة الفساد بيف مجتمع كآخر مف 

 حيث الحجـ كمدل االنتشار.
لمفساد انعكاسات اقتصادية كثيرة فيك يؤثر عمى حجـ المكازنة كالناتج االجتماعي كالنمك  .أ 

 ستكل معيشة المكاطف، كالتنمية بشكؿو عاـ.االقتصادم كم

                                                           
التكصػيات كغيػر المتضمنة تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة المتعمؽ بالصككؾ القانكنيػة الدكليػة الراىنػة ك  E/CN 15/2001/3راجع الكثيقة  61

ػ لجنػة منػع الجريمػة كالعدالػة  2001نيسػاف  2ذلؾ مف الكثائؽ المعنية بالفساد، الصادرة عف األمػـ المتحػدة ػ المجمػس االقتصػادم كاالجتمػاعي، 
الجريمػة المنظمػة،  مػف جػدكؿ األعمػاؿ المؤقػت ػ التعػاكف الػدكلي فػي مكافحػة 4، البنػد 2001أيار/مػايك  17ػ  8الجنائية ػ الدكرة العاشرة، فيينػا 

 .3ص
 .3، ص E/CN. 15/2001/3تقرير األميف العاـ ػ الكثيقة  62
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لمفساد انعكاسات اجتماعية خطيرة فيك يؤدم إلى الخمؿ بالعدالة االجتماعية كيؤدم لمقضاء عمى  .ب 
لى حدكث صراعو طبقي، كذلؾ إلى ظيكر أمراض اجتماعية خطيرة كالمخدرات  الطبقة الكسطى كا 

 كالجريمة المنظمة. 
م إلى تغمغؿ عكامؿ التخمؼ كالفشؿ في جميع قطاعات ىذا تعمؽ الفساد في مجتمعو ما، يؤد .ج 

 المجتمع.
      لمفساد انعكاسات سياسية فيك يؤدم إلى سيادة ركح المصمحة الفردية سكاء بالنسبة لمفاسد  .د 

أك لؤلشخاص العادييف مما يؤدم إلى ضعؼ االنتماء الكطني فييا ككذلؾ يؤدم إلى ضعؼ المقاكمة 
 يالية كالمؤسسات التابعة ليا.كالممانعة لمقكل االمبر 

الفساد ظاىرةه غير مقترنة بنظاـو سياسي معيف، أك إيديكلكجيا معينة، أك مجتمعو معيف، كىك ظاىرةه  .ق 
 منتشرةه في القطاع العاـ كما في القطاع الخاص.

الدكؿ المتقدمة ىي الدكؿ الناجحة في محاربة الفساد، كفي تطبيؽ مبدأ سيادة القانكف في  .ك 
 مجتمعيا.

ف عدـ معالجة ىذا  كفي النياية نقكؿ إف االنعكاسات السمبية لمفساد تزداد باتساع منطقة إصابتو، كا 
الداء سيؤدم إلى نتائج كارثية، كبالتالي لمحد مف آثاره يجب أف نمتمؾ النية الصادقة كاإلرادة القكية 

 كاإلدارة الكفؤة.
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ػاضوطظغظػاضطبحثػاضثاظي:ػاضجرغطظػاضطظظطظػربر

ػ
ــظػػػػ- ــرػاضوطظغــــــــــــــــــــــــــــ ــظػربــــــــــــــــــــــــــــ ــومػاضجرغطــــــــــــــــــــــــــــ ػطغؼــــــــــــــــــــــــــــ
ػدـــــــــــطاتػرصـــــــــــاباتػاإلجـــــــــــرامػاضطـــــــــــظظمػربـــــــــــرػاضوطظغـــــــــــظػوأذـــــــــــؼرعاػ-
ػاضطخــــــــدراتػواضطــــــــؤثراتػاضطػضغــــــــظػورالشتؼــــــــاػباضجرغطــــــــظػربــــــــرػاضوطظغــــــــظػػػ-
ــيػػػػ- ــوطنػاضطربــــــــــــــ ــيػاضــــــــــــــ ــدراتػســــــــــــــ ــاجػاضطخــــــــــــــ ــظػوإظتــــــــــــــ ػزرارــــــــــــــ
ػاآلثـــــــــارػاضطترتبـــــــــظػرضـــــــــىػتطـــــــــاطيػاضطخـــــــــدراتػواضطـــــــــؤثراتػاضطػضغـــــــــظػػػػػػػ-
ػاضــــــــــــدوضيػســــــــــــيػطجــــــــــــالػطصاسحــــــــــــظػاالتجــــــــــــارػػػػػػطظــــــــــــاعرػاضتطــــــــــــاونػػ-

ػزغــــــــــــــــــــرػاضطذــــــــــــــــــــروعػاضطخــــــــــــــــــــدراتػواضطــــــــــــــــــــؤثراتػاضطػضغــــــــــــــــــــظػ
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 مبحث الثانيال
 الجريمة المنظمة عبر الكطنية

 
تفكؽ االكتشافات كالمخترعات كاألساليب المبتكرة التي حققيا اإلنساف منذ منتصؼ القرف العشريف، 

المكتكب؛ حيث أصبح العالـ اليكـ قريةن ككنيةن  حتى اآلف، أضعاؼ ما تحقؽ لمبشرية منذ بداية تاريخيا
كاحدة، كأزالت ثكرة المعمكمات كاالتصاالت كالنقؿ ما كاف قائمان بيف الشعكب مف أسكارو صنعيا الجيؿ 
كالتحكـ كالسطك كالتجبر، كتعكلمت الجريمة المنظمة كغمب عمييا الصفة االقتصادية، كتككنت عبلقات 

لمنظمة في شتى أنحاء المعمكرة، قائمة عمى تبادؿ المصالح مستيدفة بسط كثيقة بيف جماعات الجريمة ا
األمـ المتحدة الجريمة  عديت؛ لذا 63السيطرة عمى أسكاؽ جديدة، مف خبلؿ إنشاء شبكاتو متعددة بينيا

 (. E/CN/15 ،2001المنظمة مف أىـ تحديات القرف الحادم كالعشريف )كثيقة األمـ المتحدة رقـ 
ثر الدكؿ تعرضان لمجريمة المنظمة، ىي الدكؿ النامية كالديمقراطيات الحديثة؛ حيث تككف كال شؾ أف أك

مرتعان خصبان لنمك كازدىار الجريمة المنظمة خبلؿ مراحؿ االنتقاؿ إلى اقتصاد السكؽ كما حدث في الدكؿ 
  64التي خرجت مف عباءة االتحاد السكفيتي بعد تفككو.

 :مفيـك الجريمة عبر الكطنية .1
 مفيـك الجريمة المنظمة. -1-1

ال بد لنا بدايةن مف التعرؼ عمى مفيكـ الجريمة المنظمة لمكصكؿ إلى مفيـك الجريمة عبر الكطنية. 
ذلؾ أف ظيكر الجريمة عبر الكطنية تـ نتيجة تطكر عمؿ الجريمة المنظمة، كالتي اختمفت تعريفاتيا 

حث، كلكف معظميـ اتفقكا عمى نقاطو معينة نكردىا في ممرجعية العممية التي يستند إلييا البالالفقيية تبعان 
 التعريؼ التالي:

"الجريمة المنظمة، ىي الجريمة التي يمارسيا تنظيـ مؤسسي يضـ عددان كبيران مف األفراد المحترفيف، 
سه يعممكف في إطاره كفؽ نظاـو لتقسيـ العمؿ كتكلي مراكز القيادة بالغ الدقة كالتعقيد كالسرية كيحكمو نامك 

شديد القسكة يصؿ إلى حد القتؿ أك اإليذاء عمى مف يخالؼ أحكامو، كيأخذ التنظيـ بالتخطيط الدقيؽ في 
ممارسة أنشطتو اإلجرامية التي قد تمتد عبر الدكؿ، كغالبان ما تتسـ بالعنؼ، كتعتمد عمى إفساد بعض 

عمى قمة التنظيـ رئيسه كاحده  المكظفيف ككبار شخصيات الدكلة، كتيدؼ إلى تحقيؽ أرباحو طائمة، كيتربع
يديف لو الجميع بالكالء المطمؽ كالطاعة العمياء، ككثيران ما يستمر التنظيـ قركنان عديدة بعد أف يتعايش 

 65معو المجتمع خكفان مف بطشو كطمبان لحمايتو".

                                                           
 .7، ص2004، دار الشركؽ، القاىرة، -االستجابات الدكلية كجيكد المكافحة اإلقميمية كالكطنية -بسيكني، محمكد شريؼ، غسؿ األمكاؿ 63
الكتاب السابع، سمسمة كتب مركز أبحاث مكافحة  -نذر الخطر كعالمات التفاؤؿ -عيد، محمد فتحي، السنكات الحرجة في تاريخ المخدرات 64

 . 130، ص1999الجريمة، منشكرات المركز، الرياض، 
المنظمة كأساليب مكاجيتيا في الكطف  ندكة الجريمة، أ. ابراىيـ، محمد محمد عمي، الجكانب االقتصادية لغسيؿ عكائد الجريمة المنظمة 65

 .97، ص203بية لمعمكـ األمنية، الرياض، منشكرات جامعة نايؼ العر العربي، 
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ممارسة نشاطو كبناءن عميو، يخرج مف نطاؽ اإلجراـ المنظـ الجرائـ التي يرتكبيا عدة أفرادو اتفقكا عمى 
إجرامي الفتقاد ذلؾ لصفة التنظيـ المؤسسي، كما يخرج مف نطاؽ الجريمة المنظمة اإلرىاب الذم يرتكب 

 بيدؼ تحقيؽ غرضو سياسي.
/ الجريمة المنظمة 2000كما عرفت اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الكطنية /باليرمك عاـ 

 عمى النحك التالي:
، كال يمـز "ىي الجريمة الت ي ترتكبيا جماعة مشكمةه بشكؿو غير عشكائي لغرض االرتكاب الفكرم لمجـر

أف يككف ألعضائيا أدكاره محددة رسميان أك أف تككف عضكيتيـ مستمرة أك أف تككف بنيتيا متطكرة، كىذه 
كالتدبير الجماعة مككنة مف ثبلثة أشخاص فأكثر كمستمرة لفترة مف الزمف كتقكـ ىذه الجماعة بالتخطيط 

أك جريمة مف الجرائـ المقررة كفقان لبلتفاقية مف أجؿ الحصكؿ بشكؿو مباشر عمى  الرتكاب جريمة خطيرة
  66منفعة مالية أك مادية أخرل".

كحددت االتفاقية الجريمة الخطيرة بأنيا الجريمة التي يعاقب عمييا القانكف بعقكبةو سالبة لمحرية كال تقؿ 
ثـ ال تدخؿ الجنح كالمخالفات في عداد الجرائـ الخطيرة التي ترتكبيا  مدتيا عف أربع سنكات كمف

 عصابات اإلجراـ المنظـ.
ككاضحه مف ىذا التعريؼ أف الذم يضفي صفة الجريمة المنظمة عمى النشاط اإلجرامي ىك ارتكابيا 

 مف قبؿ جماعةو محددة البنية تتكافر فييا الصفات التالية:
يف فييا عف ثبلثة أشخاصو ككاضحه أف تقميؿ عدد الجماعة إلى ىذا جماعةه ال يقؿ عدد المشترك .أ 

الحد مسألةه متعمقةه باإلثبات فمف السيؿ إثبات أف عدد أعضاء الجماعة ثبلثةه فأكثر لكف مف الصعب 
 إثبات أف الجماعة تضـ اآلالؼ.

 ال بد لمجماعة مف رئيسو يتكلى قيادتيا كطريقة في التعامؿ تحكـ عمميا. .ب 
ماعة بالتنظيـ كلـ تتطمب االتفاقية أف يككف ىذا التنظيـ متطكران، كذلؾ مف أجؿ أال تفمت تتسـ الج .ج 

منظمة إجرامية مف العقاب؛ فكؿ ما تتطمبو االتفاقية أال تككف الجماعة مشكمةن عشكائيان، كال يمـز أف تككف 
 ألعضائيا أدكاره محددة.

 التخطيط أسمكب عمؿو ليا.  .د 
 نت عضكية بعض أعضائيا غير مستمرة.استمرارية الجماعة كلك كا .ق 
 تحقيؽ الربح، كبذا تخرج مف نطاؽ اإلجراـ المنظـ جرائـ اإلرىاب. .ك 
النشاط اإلجرامي لمجماعة المنظمة ليس كاردان عمى سبيؿ الحصر، كذلؾ حتى تستطيع االتفاقية  .ز 

األصؿ في األفعاؿ  أف تكاجو األنشطة اإلجرامية الجديدة التي تستحدثيا عقكؿ اإلجراـ. >>بالرغـ مف أف
الجزائية أف يككف منصكصان عمييا بنصكص صريحة، كال يمكف القياس فييا عمبلن بالمبدأ الجزائي "ال 

 جريمة كال عقكبة إال بنص"<<. 
                                                           

برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، برنامج تعزيز حكـ القانكف في بعض الدكؿ العربية "مشركع تحديث النيابات العامة"، ندكة إقميمية حكؿ  66
 .3، ص2007-3-27نية"، كرقة تعريفية، القاىرة، جميكرية مصر العربية، "الجريمة المنظمة عبر الكط



85 
 

 مفيـك عبر الكطنية: -1-2
الجريمة المنظمة عبر الكطنية حسب التقرير الخاص بنتائج دراسة األمـ المتحدة االستقصائية الرابعة 

 اىات الجريمة كعمميات نظـ العدالة الجنائية ىي:عف اتج
 "الجريمة التي تمس بدايتيا أك ارتكابيا أك آثارىا المباشرة أك غير المباشرة أكثر مف بمدو كاحد".

( حاالتو أربع إذا تكافرت 2000كقد حددت االتفاقية الدكلية لمكافحة الجريمة عبر الكطنية )باليرمك
 عبر كطنية كىي:إحداىا نككف أماـ جريمة 

 أك المؤثرات الحالة األكلى: إذا ارتكبت الجريمة في أكثر مف دكلة مثؿ: جريمة تيريب المخدرات
 العقمية أك األسمحة حيث يمتد السمكؾ اإلجرامي مف دكلة اإلنتاج إلى الدكلة الكجية عبر أكثر مف دكلة.

    اإلجرامي  تكجيوالعداد أك التخطيط أك الحالة الثانية: إذا ارتكبت الجريمة في دكلةو كاحدة كلكف اإل
أك اإلشراؼ عميو، جرل في دكلةو أخرل، كىذا يعني أف يرتكب الفعؿ األصمي أك التبعي لمجريمة في دكلة، 

 كأف ترتكب األعماؿ التحضيرية في دكلةو أك دكؿ أخرل.
إجرامية منظمة تمارس الحالة الثالثة: إذا ارتكبت الجريمة في دكلةو كاحدة كلكف مف قبؿ عصابةو 

نشاطيا في أكثر مف دكلةو، مثؿ: أف تقكـ إحدل عصابات المافيا بقتؿ شخصو في دكلة ما المتناعو عف 
 سداد ديف قمار في دكلة أخرل.

الحالة الرابعة: إذا ارتكبت الجريمة في دكلةو كاحدة كلكف آثارىا كانت شديدة في دكلةو أخرل كمثاؿ 
مية منظمة بتصفية أشخاصو ينتمكف إلى الدكلة)أ( ككانكا يمارسكف نشاطان ذلؾ: أف تقكـ عصابةه إجرا

تجاريان في الدكلة )ب(، كانعكس ذلؾ عمى العبلقات بيف البمديف، كقد يتطكر األمر إلى االنتقاـ مف 
 أشخاصو ينتمكف إلى الدكلة )ب( كيمارسكف نشاطان تجاريان في البمد )أ(.

 الذكر، يمكف تعريؼ الجريمة عبر الكطنية عمى النحك التالي: كعميو ككفقان لبلتفاقية السالفة
 تعد الجريمة عبر كطنية إذا تكافرت فييا الشركط التالية:

 بالنسبة لمجناة: .أ 
 .أف يككنكا جماعة محددة البنية ال يقؿ عددىـ عف ثبلثة أشخاص 
  ـ يخرج مف أف تككف ىذه الجماعة عمى درجةو مف التنظيـ حتى كلك لـ يكف متطكران، كمف ث

 الجماعة المشكمة عشكائيان.إلى إطار الجماعات المنظمة 
   أف تككف الجماعة مستمرة لفترةو مف الزمف حتى كلك لـ يكف ألعضائيا أدكار محددة رسميان

 أك لـ تكف عضكيتيـ في الجماعة مستمرة.
  .أف تتخذ الجماعة مف التخطيط كالتدبير أسمكب عمؿ ليا 
  اة عمى التدخؿ في الجريمة أك الجرائـ محؿ التخطيط كالتدبير.أف تتبلقى إرادات الجن 

 بالنسبة لمسمكؾ اإلجرامي:   .ب 
 .أم يككف السمكؾ اإلجرامي خطيران ككليد تخطيط كتدبير 
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   أف يككف السمكؾ جريمةن يعاقب عمييا القانكف الكطني بعقكبة سالبة لمحرية مدتيا ال تقؿ عف
تي أضفت عمييا االتفاقية صفة الجريمة المنظمة عبر أربع سنكات، أك جريمة مف الجرائـ ال

الكطنية، كجرائـ الفساد ذات الصمة، كجرائـ إعاقة سير العدالة ذات الصمة، كغير ذلؾ مف 
 الجرائـ المرتبطة بالنشاط اإلجرامي لجماعات اإلجراـ المنظـ.

  أك أف ترتكب  أف يمتد السمكؾ اإلجرامي سكاء أكاف أصميان أـ تبعيان عبر أكثر مف دكلة
أك غير المباشرة أكثر  أعماليا التحضيرية في دكلة أك دكؿ أخرل أك أف تمس آثارىا المباشرة 

 مف بمد كاحد.
 :سمات عصابات اإلجراـ المنظـ عبر الكطنية كأشيرىا .2

 سمات عصابات اإلجراـ المنظـ: -2-1
تتسـ عصابات الجريمة المنظمة عبر الكطنية كعصابات الجريمة المنظمة كالتشكيبلت العصابية بعدة  

 67سماتو أىميا:
 التنظيـ: -2-1-1

عصابات اإلجراـ المنظـ جيدة التنظيـ عمى نحكو نادر، استفادت إلى أقصى حد مف معطيات الحضارة 
في مجاؿ االستشارات القانكنية كالخدمات  كتقدـ عمكـ اإلدارة، كيعمؿ لحسابيا العديد مف ذكم الخبرات

الفنية كالتقنية، كعادةن ما يككف ليذه العصابات التي تعمؿ في تجارة المخدرات مثبلن، مركزه رئيسي في دكلة 
 اإلنتاج كمراكز فرعية في دكؿ العبكر كاالستيبلؾ.

 استخداـ التكنكلكجيا الراقية: -2-1-2
الراقية مف أجؿ تحسيف كفاءة عمميا بكاسطة اتصاالت  تستخدـ عصابات اإلجراـ المنظـ التكنكلكجيا

      مأمكنة كفكرية باستخداـ الياتؼ أك الفاكس أك أجيزة االستدعاء أك الحكاسيب أك البريد االلكتركني 
أك الغرؼ المقيدة الكصكؿ  أك البطاقات الياتفية المسددة الثمف مسبقان أك ذبذبات الراديك الكاسعة النطاؽ

أك أجيزة الياتؼ المحمكؿ المسركقة كالمستنسخة باعتراض شفرات اليكية  بكاسطة االنترنيتلمتحادث 
المخصصة ألشخاص شرفاء كمحترميف كبرمجتيا بإخفاء المعمكمات المتعمقة بنقؿ شحنات المخدرات مثبلن 
 باستخداـ رسائؿ مشفرة، ككذا غسؿ األمكاؿ المتحصمة مف المخدرات عف طريؽ التحكيؿ المصرفي

 االلكتركني.
 مقاكمة السمطات: -2-1-3

ال تستسمـ ىذه العصابات بسيكلة؛ فيي مزكدة بأقكل األسمحة، كأحدث كسائؿ االنتقاؿ كاالتصاؿ، كقد 
 دفع الكثير مف رجاؿ الشرطة حياتيـ أثناء مراقبة أك مطاردة أك ضبط ىذه العصابات.

 

                                                           
67

منشكرات أ. د. زيد، محمد ابراىيـ، الجريمة المنظمة، تعريفيا أنماطيا جكانبيا، ندكة الجريمة المنظمة كأساليب مكاجيتيا في الكطف العربي،  
 .21ص ،2003بية لمعمكـ األمنية، الرياض، جامعة نايؼ العر 
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 القكة: -2-1-4
عمى مناطؽ لزراعة المخدرات ال شكمت عصابات التيريب في بعض الدكؿ مراكز قكة، كسيطرت 

 تستطيع القكات الحككمية دخكليا.
 الثراء الفاحش: -2-1-5

الماؿ ىك القكة الرئيسة كراء شبكات التيريب، كقد بمغت أرباح العصابات أرقامان فمكية، كعمى سبيؿ 
د مميكنان المثاؿ تبيف أف إحدل عصابات التيريب في الكاليات المتحدة األمريكية كانت تربح في اليـك الكاح

كنصؼ المميكف مف الدكالرات، كتستخدـ العصابات ىذه األمكاؿ الضخمة في تسييؿ عممياتيا اإلجرامية 
فساد القيـ.   كذلؾ بشراء الذمـ كا 

 الدىاء: -2-1-6
 تتسـ العصابات بالدىاء الشديد؛ فيي ال تقدـ عمى أية عممية اتجار إال بعد دراسة جميع االحتماالت    

إلى أدنى حدو ممكف، ككثيران ما تجند بعض العامميف في أجيزة المكافحة لتسييؿ كتقميؿ أخطار الضبط 
 عممياتيا اإلجرامية كحتى تككف عمى عمـ بتحركات ىذه األجيزة. 

 العنؼ: -2-1-7
ذا حدث فإف التنكيؿ   تتسـ ىذه العصابات بالشراسة، فيي ال تسمح ألحد أفرادىا باالنفصاؿ عنيا، كا 

كما تفرض ىذه العصابات سطكتيا في المناطؽ التي تعمؿ بيا، ككثيران ما  بو كبأفراد أسرتو أمر كارد،
 68يككف المكت جزاء مف يبادر باإلببلغ عف أحد أفرادىا.

، كالمعنكف " المخدرات كالجريمة كالعنؼ"، 2003شير تقرير الييئة الدكلية لمراقبة المخدرات لعاـ يك 
إلى أف العنؼ المتصؿ بالمخدرات يشكؿ في البرازيؿ تحديان قكميان خطيران أنتج أثران سمبيان في المجتمعات 

يان تقريبان( كالتي ترتبط نسبة جريمة سنك  30000المحمية كيظير ذلؾ في جرائـ القتؿ التي تسجؿ سنكيان )
كبيرة منيا باالتجار غير المشركع بالمخدرات كتعاطييا، كمف بيف ضحاياىا أطفاؿ الشكارع الذيف يعممكف 
     كمكزعيف لدل عصابات االتجار بالمخدرات، ككثيران ما يقتمكف ألنيـ يعممكف ما ال ينبغي أف يعممكه 

 العصابات. أك ألنيـ يعمقكف في دكامة الصراع بيف
 التنظيمات اإلجرامية كالجريمة المنظمة: -2-2

( ذات Mafiaعند الكبلـ عف التنظيمات اإلجرامية، تتجو األنظار فكران إلى تنظيمات المافيا االيطالية )
التاريخ الطكيؿ الذم بدأ حسب البعض في القرف الماضي، كلكف الكاقع يبف لنا انتشار ىذه الظاىرة ضمف 

كفي قاراتو مختمفةو أيضان، كلكف شيرة التنظيمات االيطالية قد طغت عمى غيرىا مف مجتمعاتو مختمفة، 
 التنظيمات في العالـ.

 كفيما يمي كصؼه لبعض ىذه التنظيمات مف حيث التشكيؿ كالنشاط:
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 69(:Mafiaالمافيا االيطالية ) -2-2-1
قد يعتقد البعض أف المافيا ىي التنظيـ اإلجرامي الكحيد في إيطاليا، كلكف تتعدد ىذه التنظيمات في 
الشماؿ كالجنكب، مثؿ تنظيـ " الكامكا" في نابكلي، تنظيـ "ناندنجيتا" في كاالبريا، كتنظيـ "سكاكراكركنا 

 المتحدة" في سردينيا.
جزيرة صقمية مشتقةه مف الكممة العربية "الممجأ" كقد  أف كممة "المافيا" التي شاعت في 70البعض دكيعي 

استخدـ ذلؾ المعنى خبلؿ الحكـ العربي، كالذم تطكر بعد ذلؾ ليدؿ عمى طريقةو لمحياة ككسيمة لئلعاشة؛ 
فالمافيا ىي التي تكفر الحماية تجاه شطط القكة كالسمطة، كتعمؿ عائمة المافيا عمى إعداد العبلج لكؿ نكعو 

 تعضد أمف النفس، كتحقؽ أفضؿ كسيمة لمتمتع بالحياة.مف الضرر ك 
كيرجع بركز ىذه الظاىرة في المجتمع الصقمي، إلى كاقع أف صقمية كالجنكب اإليطالي كانا عمى مر 
التاريخ محبلن لئلىماؿ مف جانب الحككمة المركزية في ركما بعد عصر الكحدة، كلذلؾ سادت ركابط 

مؿ في ىذه المناطؽ غير النامية، كتعتمد العائمة الصقمية عمى العائبلت التي أصبحت مصدران لمع
العبلقات الرأسية )الجدػػػػ األب ػػػػػ األبناء ػػػػػػ األحفاد( كعبلقات الدـ كالمصاىرة )األعماـ ػػػػػ األخكاؿ ػػػ 

ىا لو ؤ ( حيث يديف أعضاCapo di Famigliaالخاالت( كتدار ىذه العائمة كتنظـ بكاسطة كبير العائمة )
 بالكالء كالطاعة.

" كىك ما يعني في المغة اإليطالية "أمكرنا Cosa Nostraكتعرؼ المافيا كذلؾ باسـ "ككزانكسترا 
الخاصة"، كتعتمد المافيا في عمميا عمى قانكف الصمت كالسرية كالركابط الكظيفية كالشخصية كالعائمية 

 كأحيانان الرىبة كالخكؼ.
سيمت مع القكات أدكران كبيران في تاريخ إيطاليا الحديث، حيث يقاؿ أنيا كقد لعبت المافيا اإليطالية 

 األمريكية في الحرب العالمية الثانية في تحرير صقمية مف القكات الفاشية كالنازية.
لى دكؿو أخرل  كرغـ كجكد صقمية في جنكب إيطاليا، إال أف نشاطيا قد امتد إلى كامؿ إيطاليا، كا 

األمريكية نتيجةن لميجرة الداخمية كالخارجية، حيث رحمت اليد العاممة إلى المناطؽ  ةالمتحدأبرزىا الكاليات 
الصناعية في شماؿ إيطاليا، كما انتقمت الجمكع البشرية مف صقمية ككاتانيا كنابكلي إلى الكاليات المتحدة 

المشركبات الكحكلية، األمريكية، كمف ىنا كاف ظيكر المافيا األمريكية عند الحظر عمى بيع كصناعة 
يطاليا، ك  كاتانيا كبالرمكا كسيراككزا  عدىتكزادت العبلقات الكثيقة بيف أجنحة المافيا في الكاليات المتحدة كا 

جسران عائمان في عمميات التيريب بيف المثمث الذىبي في جنكب شرؽ آسيا كمدف الكاليات المتحدة 
 األمريكية.
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لقانكف كالعدالة الجنائية في تقريرىا الشيير عف الجريمة المنظمة كقد نشرت المجنة الرئاسية لتطبيؽ ا
 ـ، تخطيطان لتنظيـ المافيا كالذم يدؿ عمى البناء الذاتي لمعبلقات بيف أعضاء ىذا التنظيـ. 1967في عاـ 

 كفيما يمي نعرض ليذا المخطط:
 ( مخطط لتنظيـ المافيا2رسـ تكضيحي رقـ )

  
 President's Commission on Low Enforcement and Administration of Justice. Task Forceالمصدر:

Report; Organized Crim.Washington D.C, Government Office, 1967, p.9. 
  71(:Chinese Triadsعصابة المثمث الصينية ) -2-2-2
 ( في ىكنج ككنج.Three Syndicatesكىي التي تدعى كذلؾ عصابات )النقابات الثبلثية  
كىذه التنظيمات كانت سرية شكمت بكاسطة القكمييف الصينييف منذ ثبلثة قركف مضت لمحاربة  

ـ، 1912(، كبعد سقكط ىذه اإلمبراطكرية عاـ Qingاالضطياد كالفساد في عصر اإلمبراطكر ككينة )
ىكنج كنج ػ كانتقمت ىذه انقسمت الحركة إلى جماعات إجرامية متعددة، كتكجد أغمبية ىذه الجماعات في 

العصابات إلى الكاليات المتحدة األمريكية، حيث شكمت في منتصؼ القرف التاسع عشر جماعات 
لممساعدة الذاتية لممياجريف الصينييف ػ كتكفر العضكية في ىذا التنظيـ درجة مف الثقة كتسمح ألعضائو 

بعضيـ البعض ػ كعمى الرغـ مف أف ليذا بالعمؿ معا كالحصكؿ عمى المساعدة حتى كلك أنيـ ال يعرفكف 
النظاـ تشكيبل رسميا يرمز لو "برأس التنيف " كمجمكعة مف المتخصصيف عمى شكؿ إدارييف كمنفذيف، إال 

( المنخرطيف في شبكات Ad Hocأف غالبية األنشطة التي يقكـ بيا التنظيـ تتحقؽ مف بعض األعضاء )
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كيعطي بعض الباحثيف في الكاليات المتحدة تخطيطا عاما  مرنة تختمؼ مف عممية إجرامية إلى أخرل ػ
 ـ، كىي عمى النحك التالي:1990-1960لمعصابات الصينية في نيكيكرؾ في الفترة ما بيف عاـ 

، أكالد ككيف لكنج، ينج شاف White Eagles)(، شكنج م، النسكر البيضاء)continentalsالقاريكف)
 Black(، النسكر السكد)Flying Dragonلتنيف الطائر)(، اGhost Shadowsأرني، ظبلؿ الشبح)

Tigers(النمكر البيض ،)White Tigersفكؾ شنج،  -جكلدف ستار -تكنج أكف، فرماسكف -(، شنج م
 ( ػ Green Dragonالتنيف األزرؽ)

كارتبطت عصابة المثمث الصينية بأنشطة إجرامية عدة بما في ذلؾ االبتزاز كتيريب المخدرات كالبغاء 
لعب القمار. كليذه العصابات نشاط في غرب أكركبا أيضا حيث انخرطت في عمميات تيريب ك 

يطاليا كتجارة المخدرات كخاصة أمسترداـ كلندف.  المياجريف في إسبانيا كا 
 عمى الرغـ مف عدـ تكفر المعمكمات الدقيقة عف ىذه الجماعات إال أنيا تشكؿ عمى النحك التالي:ك 
 ممكؿ لعمميات التيريب.رأس األفعى الكبير: ال .أ 
 رأس األفعى الصغير: الكسيط بيف رأس األفعى الكبير كالزبائف. .ب 
 الناقؿ: شخص في الصيف يساعد المياجر بالسفر جكا أك برا إلى الكاليات المتحدة. .ج 
 المكظؼ العاـ المرتشي: لمحصكؿ عمى جكازات السفر المزكرة. .د 
 عييف مف نقطة إلى أخرل.كؿ عف تحركات المياجريف غير الشر ؤ المرشد: شخص مس .ق 
 المنفذ: أشخاص يؤجركف لتنفيذ عممية التيريب عمى السفف. .ك 
 المساندكف: أشخاص محميكف في نقاط العبكر ليـ دكرىـ في تقديـ الطعاـ كالممجأ. .ز 
كؿ عف جمع اإلتاكات المفركضة عمى المياجريف غير ؤ جامع الماؿ: شخص في نيكيكرؾ مس .ح 

 الشرعييف.
 72(:The Japanese Yakuzaاليابانية ) عصابات الياككزا -2-2-3

يبدك أف الحرب العالمية الثانية كانت ليا نتائج سمبية أيضا في مجاؿ األمف الشامؿ بالياباف عمى غرار 
ذا كانت الدراسات تشير إلى العصابات في  ما حدث في بعض الدكؿ األكركبية كخاصة إيطاليا. كا 

 غيرت ىذه التسمية التي أصبحت عصابة "البكريككدافالماضي بمصطمح "الياككزا" فإنيا اليكـ قد 
Boryokudan  أم عصابة النقابات السبع التي اتسمت بالعنؼ كالقكة كصار ليا ظيكر كبركز كاضح "

 في داخؿ الببلد أكثر مف التنظيمات اإلجرامية األخرل.
يقدر عدد " كالتي Yamaguchi Gumiكمف أشير العصابات ىناؾ تكجد عصابة "ياماجكشي جكمي 

( ألؼ شخص كالتي تنقسـ إلى كحدات صغيرة. كىناؾ أيضان عصابة 26األعضاء فييا بأكثر مف )
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( عضك، ككذلؾ عصابة "سكميك شيكام 8600" التي يبمغ عدد أعضائيا )Inagawa Kai"أناجكاكي 
Sumiyo Shikai( عضك.7000" البالغ عددىا ) 

( 793300ـ حكالي ) 1995كككراف قد بمغت في عاـ كتقدر بعض التقارير العممية أف جماعة البكري 
%( 231( عضك يعممكف طكاؿ الكقت. كقد نقص عدد األعضاء بعد ذلؾ بحكالي )463600عضك منيا )

( عضك 313000عما سجمتو في العاـ السابؽ. أما العصابات الثبلث األخرل فقد سجمت مجمكع )
 %( عف العاـ السابؽ.033بانخفاض قدره )
ض ىذا االنخفاض إلى عممية االنتقاؿ مف عصابة إلى أخرل كالى االستراتيجية المانعة كيرجع البع

ذا كانت ىذه العصابات بصفة عامة تمارس نشاطيا في داخؿ  كالرادعة التي اتخذتيا السمطات العامة. كا 
ؿ طمكحا الياباف، إال أنيا قد قامت ببعض األنشطة اإلجرامية في الخارج كلك أف البعض يعتبرىا لـ تسج

 عمى النحك الذم ظير مف العصابات الصينية.
كظير النشاط خارج الحدكد بصفة خاصة في عمميات "تيريب الميثاأمفتياميف" إلى ىاكام ككاليفكرنيا، 
ككذلؾ تيريب األسمحة الصغيرة مف الكاليات المتحدة إلى الياباف، كيتركز نشاط العصابات اليابانية في 

 البغاء كالجنس كيظير ىذا النشاط مثبل في الفيميبيف كتايبلند.جنكب شرؽ آسيا في مجاؿ 
 73التنظيمات اإلجرامية في نيجيريا: -2-2-4
ـ، حيث ىبطت  1980البعض أف الجريمة المنظمة في نيجيريا حديثة الظيكر كخاصة بعد أزمة  دي يع

% مف دخميا القكمي عمى 95أسعار البتركؿ ىبكطان أثر في االقتصاد القكمي نظرا ألف الدكلة تعتمد في 
ة بطالة تامة، مما عكائد البتركؿ، كنتيجة لتدىكر الحياة االقتصادية كجد كثير مف المثقفيف أنفسيـ في حال

 أثر عمى دخكليـ كلـ يجدكا سكل التحكؿ إلى األفعاؿ غير الشرعية حيث حققكا نتائج ناجحة. 
كظير ىذا النجاح عمى نطاؽ كاسع في عمميات تيريب المخدرات، حيث سجمت التنظيمات في نيجيريا 

 المرتبة الثانية بعد العصابات الصينية.
ؤدم إلى االعتقاد في كجكد احتكار لعمميات التيريب عمى غرار كعمى الرغـ مف عدـ كجكد دالئؿ ت

كارتؿ ككلكمبيا، إال أف البحث قد كصؿ إلى الكشؼ عف بعض الباركنات الذيف قامكا عمى إدارة العمميات 
بميارة كدقة، كعممكا عمى تدريب العناصر الصالحة لمحمؿ كالتكزيع متبعيف في ذلؾ طرؽ فعالة في تجنب 

ؼ كالضبط مف جانب السمطات العامة، كانخرطت العصابات النيجيرية بعد ذلؾ كعمى محاكالت الكش
نطاؽ كاسع أيضا في جرائـ النصب كاالبتزاز بما في ذلؾ النصب بكاسطة البطاقات االئتمانية كالنصب 
في البنكؾ التجارية كبرامج المساعدة الحككمية، كظير التخصص في النصب عمى الخدمات االجتماعية 

مجاؿ التأميف كنقؿ الحسابات البنكية بكاسطة الككمبيكتر، كلعدـ تكفر الرقابة، زادت عمميات غسيؿ  كفي
 أك تبييض األمكاؿ.
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  74المافيا الركسية: -2-2-5
نتيجة لمفكضى التي سادت دكؿ االتحاد السكفييتي بعد تفككو، فقد اتسعت تنظيمات كنشاطات الجريمة 

 المنظمة بشكؿو ىائؿ.
لكثير مف الدكؿ مف األنشطة اإلجرامية الركسية، كما ىك الحاؿ في الكاليات المتحدة كقد بدأت تعاني ا

 كدكؿ أكركبا الغربية كدكؿ شرؽ أكركبا كبعض دكؿ الخميج. 
كيندرج تحت لفظ المافيا الركسية كؿ مف المافيا في جكرجيا التي كاف ليا نشاط كاضح في السكؽ 

النشاط بعد زكاؿ ىذا النظاـ، كىناؾ كذلؾ جماعات الشيشاف السكداء تحت النظاـ الشيكعي ككسعت ىذا 
كجماعات أذربيجاف كالتي انخرطت في عمميات المخدرات كتيريب األسمحة كالمعادف كالمكاد الذرية 

 المشعة كالتجارة في أعضاء الجسـ اإلنساني. 
لمياجريف غير كتعمؿ بعض الجماعات الركسية كخاصة األرمينية كاألككرانية في عمميات تيريب ا

 الشرعييف إلى الكاليات المتحدة األمريكية.
 :المخدرات كالمؤثرات العقمية كعالقتيا بالجريمة عبر الكطنية .3
جرائـ االتجار بالمخدرات كالمؤثرات العقمية عمى رأس قائمة الجرائـ التي تدر أمكاالن طائمة، لذا  دي تع

تتكلى عصابات اإلجراـ المنظـ عبر الكطنية األنشطة اإلجرامية الرئيسية لزراعة النباتات المنتجة 
المخدرة كالسبلئؼ)المكاد  لممخدرات، كالصنع غير المشركع لممخدرات كالمؤثرات العقمية، كتيريب العقاقير

األكلية( كالكيماكيات المستخدمة في الصنع غير المشركع ليا، كما تتكلى غسؿ األمكاؿ الناتجة عف 
االتجار غير المشركع بالعقاقير المخدرة، كفي بعض األحياف تتكلى عممية االتجار غير المشركع بأكمميا 

الشارع كيتكلكف في تجنيد صغار البائعيف الذيف يتكاجدكف  بدءان مف اإلنتاج كمركران بالتيريب كالتركيج حتى
 :75عمميات البيع لممتعاطيف كالمدمنيف، كفي ذلؾ يقكؿ جياكك ميممي

"إف األرباح الطائمة المتحصمة مف االتجار غير المشركع بالمخدرات ىي شرياف الحياة الرئيس 
ةو لحماية تمكيميا الرئيس، ككسيمتيا في لتنظيمات الجريمة المنظمة، كلذلؾ تحارب ىذه المنظمات بشراس

تسييؿ عممياتيا اإلجرامية بالفساد كاإلفساد كما أنو ليس غريبان أف نجد أف النشاط اإلجرامي المشترؾ بيف 
ىذه المؤسسات اإلجرامية المنظمة ىك االتجار غير المشركع بالمخدرات". كفيما يمي نكرد رسمان بيانيان 

لمنظـ )الذم تعتبر تجارة المخدرات نشاطو األكبر( مقارنةن بثركات بعض يظير حجـ ثركات اإلجراـ ا
 76الدكؿ:
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مؤتمر األميف العاـ المساعد األسبؽ لييئة األمـ المتحدة كالمدير التنفيذم األسبؽ لبرنامج األمـ المتحدة لمراقبة المخدرات في كممتو أماـ  75
ار ، كنظمو المجمس االستشارم العالمي العممي كالميني، في إط1992المافيا ماذا نفعؿ بعد ذلؾ؟( الذم عقد في باليرمك في شير كانكف أكؿ )

ى يد المافيا برنامج األمـ المتحدة لمنع الجريمة كالعدالة الجنائية إثر اغتياؿ الدكتكر جيكفاني فالككني رئيس جياز مكافحة المافيا في إيطاليا عم
 التي كاف يحاربيا. 

76 Worked Summit For Development, Copenhagen Denmark, 6-12-13/1995, p.7.  
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 ( يبيف3رسـ تكضيحي رقـ )                                     

 
 .Worked Summit For Development, Copenhagen Denmark, 6-12-13/1995, p.7المصدر: 

حيث يبلحظ كفقان ليذا الرسـ البياني أف ثركة اإلجراـ المنظـ تفكؽ ثركات دكلةو يتجاكز عدد سكانيا 
ندكنيسيا، بؿ تفكؽ مجمكع ثركات دكؿ أقاليـ بأكمميا كإقميمي الشرؽ األكسط كشماؿ أمائتي مميكف نسمة ك

كاإلمكانات التي تتمتع بيا،  أفريقيا، كىذا يدؿ عف المدل الذم بمغتو ىذه المنظمات مف التنظيـ كالقكة
 كالشراسة التي يمكف ليا استخداميا في الدفاع عف مصالحيا كخطكرة ذلؾ.

 إنتاج كتجارة كتعاطي المخدرات كالمؤثرات العقمية في العالـ: -3-1
سكؼ نبحث في الزراعة كاإلنتاج كالتعاطي في دكؿ العالـ النامي حسب التكزع الجغرافي كذلؾ عمى 

 التالي:الشكؿ 
أبمغت كؿ بمداف أفريقيا تقريبان عف حاالت إنتاج لمقنب كاالتجار بو كتعاطيو. كال تزاؿ أفريقيا:  -3-1-1

عشبة القنب أكثر المخدرات غير المشركعة تعاطيان في معظـ ىذه البمداف، كيتركز إنتاج راتنج القنب في 
انات المضبكطات إلى أف معظـ كميات بمداف في شماؿ أفريقيا كبصفةو رئيسية في المغرب. كتشير بي
 114ـ، ضبط المغرب ما مجمكعو 2008راتنج القنب المنتجة في المغرب تيرب إلى أكركبا؛ ففي عاـ 

طنان مف راتنج القنب كىي كميةه تفكؽ الكميات المضبكطة في أم بمدو أفريقي آخر، مع العمـ أف األراضي 
سب حككمة المغرب قد تقمصت إلى درجةو كبيرة، مف التي يزرع فييا القنب عمى نحكو غير مشركع ح

%. 55ـ، أم تناقص نسبتو 2008ىكتار في عاـ  60000ـ إلى 2003ىكتار في عاـ  134000
ـ إلى 2003طنان في عاـ  3070كتقدر الحككمة أيضان أف مجمكع الكميات المنتجة قد انخفضت مف 

 77%.71، أم بانخفاضو نسبتو 2008طنان في عاـ  877
ـ 2005كلـ يبمغ عف زراعة شجيرات الكككا أك عف صنع الكككاييف في أفريقيا. كمع ذلؾ؛ فمنذ عاـ 

تزايد استخداـ غرب أفريقيا كمنطقة عبكر لشحنات الكككاييف المتجية إلى أكركبا، كبدرجة أقؿ إلى أمريكا 
ار في الطريؽ إلى غرب الشمالية. كيدؿ عمى ذلؾ ضبطيات الكككاييف الكبيرة التي حدثت في أعالي البح

أفريقيا. كمصدر الكككاييف المضبكطة في أفريقيا ىك دكؿ كسط كجنكب أمريكا، كخصكصان، البيرك 
                                                           

 .74ـ، ص2009لمراقبة المخدرات التابعة لألمـ المتحدة لعاـ تقرير الييئة الدكلية  77
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مف السعاة ممف  1400ـ ألقي القبض عمى ما ال يقؿ عف 2004كككلكمبيا كالبرازيؿ كفنزكيبل، كمنذ العاـ 
 78ى أكركبا.ينقمكف الكككاييف عمى متف رحبلت تجارية مف غرب أفريقيا إل

أما بالنسبة لممؤثرات العقمية فبل يزاؿ صنعيا محصكران بجنكب أفريقيا كبعض دكؿ الجنكب كشرؽ  
مختبران  30أفريقيا، حيث يجرم تعاطي تمؾ المكاد أيضان، كفي جنكب أفريقيا يجرم سنكيان تفكيؾ حكالي 

ة فإف أفريقيا أصبحت تستخدـ يصنع المخدرات عمى نحكو غير مشركع. أما بالنسبة لمسبلئؼ الكيميائي
يفيدريف، عمى شكؿ مستحضرات صيدالنية، الستخداميا في صنع  منطقة لتسريب اإليفيدريف كالسكدكا 

الميثامفيتاميف بطريقة غير مشركعة في أمريكا الشمالية كأمريكا الكسطى. كبالنسبة لتعاطي المخدرات في 
ير المشركعة إثارةن لممشاكؿ في أفريقيا، حيث تقدر نسبة عمكمان أكثر المخدرات غ دي أفريقيا ؛ فإف القنب يع

%، كما تفيد المعمكمات المتاحة بأف تعاطيو ال يزاؿ في ازدياد. أما 8السكاف الذيف يتعاطكنو بحكالي 
ف بالتزايد كذلؾ، كقدر عدد األشخاص الذيف تعاطكا التعاطي الكككاييف كالييركييف فيما آخذ بالنسبة

  79مميكف شخص. 4ـ حكالي 2009ف عاـ منشطات األمفيتامي
: أفاد مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات كالجريمة بأنو مف الصعب تقدير أمريكا الجنكبية-3-1-2

حجـ الزراعة غير المشركعة لمحاصيؿ المخدرات الجارية في عدد مف البمداف بمزيد مف الدقة؛ فبالنسبة 
أحد المنتجيف الرئيسييف  دي نطقة كلكف أبرزىا الباراغكم، التي تعلنبات القنب فإنو يزرع في معظـ دكؿ الم

لمقنب غير المشركع في أمريكا الجنكبية، كاستنادان إلى األمانة الكطنية لمكافحة المخدرات، فإف المساحة 
طف مف عشبة  16500ىكتار تنتج نحك  6000المزركعة بنبات القنب عمى نحك غير مشركع تقدر بػ

ىكتار منيا. كبالنسبة لنبات  1800ـ، أتمفت السمطات في باراغكم ما يزيد عمى 2008 القنب، كفي عاـ
أمريكا الجنكبية مصدره الكحيد عالميان، فقد تراجعت المساحة اإلجمالية المزركعة بشجيراتو  دي الكككا الذم تع

ة في عاـ % عف المساحة اإلجمالي8ىكتار، كىك ما يمثؿ انخفاضان بنسبة  167600ـ إلى 2008عاـ 
%، كمف ثـ 3335% مف تمؾ الكمية، كتمتيا البيرك بنسبة 4833ـ، كاستأثرت ككلكمبيا بنسبة 2007

ـ، كىك تراجع 2008% في عاـ 28%. كتراجع صنع الكككاييف في ككلكمبيا بنسبة 1832بكليفيا بنسبة 
كنتيجةن لذلؾ تراجعت القدرة لـ تعكضو بالكامؿ الزيادة في صناعة الكككاييف التي شيدتيا بكليفيا كالبيرك، 

كبالنسبة 2008.80طف عاـ  845ـ إلى 2007طف في عاـ  994العالمية عمى صنع الكككاييف مف 
لمتعاطي في ىذه المنطقة؛ فإف المخدرات الرئيسية التي يتـ تعاطييا ىي الكككاييف التي تقدر نسبة 

ت التعاطي، كمف تبقى مف % مف حاال33%، يمييا القنب الذم تبمغ نسبتو 52متعاطييا بحكالي
 إلى األنكاع الباقية مف المخدرات. يمجؤكفالمتعاطيف 

أفغانستاف كباكستاف ىما النمكذج الذم كرد ذكره في تقرير األمـ المتحدة  المخدرات في آسيا: -3-1-3
نتاج األفيكف بكميات كبيرة.  ألبرز الدكؿ التي تقكـ بزراعة كا 

                                                           
 .75ـ، ص2009تقرير الييئة الدكلية لمراقبة المخدرات التابعة لألمـ المتحدة لعاـ  78
 .79ـ، ص2009تقرير الييئة الدكلية لمراقبة المخدرات التابعة لألمـ المتحدة لعاـ  79
 .108المرجع السابؽ، ص 80
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 في جنكب غرب آسيا )باليكتار( ( يظير زراعة األفيكف3جدكؿ رقـ )
 2011 2009 2008 2007 1999 الدكلة/السنة
 131000 123000 157000 193000 90583 أفغانستاف
 884 874 873 5091 284 باكستاف
 131884 123874 157873 198091 90867 اإلجمالي

 2011المصدر: تقرير الييئة الدكلية لمراقبة المخدرات لعاـ 
كبتحميؿ ىذا الجدكؿ نبلحظ التزايد الكبير لمساحات األراضي المستخدمة في زراعة األفيكف في  

أفغانستاف في العقد األكؿ لمقرف الحالي، كىذا يرجع لمفكضى التي أعقبت احتبلؿ ىذا البمد مف قبؿ القكات 
الزراعات؛ فعمى الرغـ مف  األمريكية البريطانية، كالسياسات المشككؾ بيا التي اتبعتاىا في مكافحة ىذه

في أفغانستاف، إال أف  2011 -2007% بيف عامي 18تناقص مساحات األراضي المزركعة بحكالي 
%، كذلؾ نتيجةن لممستكل القياسي 10اإلحصاءات بينت أف الكمية المنتجة في ىذا البمد لـ تنقص سكل 

،كىك ما يمثؿ زيادةن بنسبة 2011في عاـ  كيمكغرامان لميكتار 56الذم بمغتو غمة خشخاش األفيكف كالبالغ 
 .200881% مقارنةن بمستكل 15

 82 ( إنتاج األفيكف في جنكب غرب آسيا )بالطف المترم(4جدكؿ رقـ )
 2011 2009 2008 1999 1998 1997 1996 الدكلة/السنة
 7001 6900 7700 4565 2693 2804 2248 أفغانستاف
 37 36,4 25 9 26 24 24 باكستاف
 7038 6936,4 7725 4574 2719 2828 2272 اإلجمالي

 2011تقرير الييئة الدكلية لمراقبة المخدرات لعاـ  المصدر:
نتاج المخدرات في العالـ العربي .4  :زراعة كا 
ليس ثمة معمكمات كافية عف حاؿ المخدرات في الكطف العربي، كبعض الدكؿ العربية ال تتيح  

المعمكمات حكؿ تعاطي المخدرات أك مكافحتيا، كفيما يمي عرض لممعمكمات التي أمكف الكصكؿ إلييا 
 في عدد مف الدكؿ العربية كأكسعيا المعمكمات حكؿ ىذه الظاىرة في مصر. 

الـ في مجاؿ المخدرات ضمف ثبلث مجمكعات ىي "دكؿ استيبلؾ تصنؼ دكؿ العمصر:  -4-1
. تقع مصر ضمف المجمكعة 83كعبكر، ترانزيت، كدكؿ إنتاجو كاستيبلؾ، كدكؿ إنتاجو كاستيبلؾ كعبكرو

ف كاف عمى نطاؽ محدكد "البانجك كالحشيش"، كمستيمكة  الثالثة فيي منتجة لبعض أنكاع المخدرات كا 
لييا مف بعض الدكؿ األكربية كاآلسيكية كالعربية كاألمريكية عبر السكاحؿ لبعض المخدرات التي تيرب إ

كالمطارات كالحدكد البرية، كما أف مكقعيا الجغرافي جعؿ منيا منطقة عبكرو تمر المخدرات عبرىا مف 

                                                           
 .2009الييئة الدكلية لمراقبة المخدرات،دراسة استقصائية حكؿ األفيكف في أفغانستاف  81
 المرجع السابؽ نفسو. 82
 . 169د. عمي أحمد راغب: "السياسة الجنائية..."، مرجع سابؽ، ص 83
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االستيبلؾ في القارة األكربية. فيي تقع عمى ممتقى خطكط  ؿالدكؿ المنتجة في القارة اآلسيكية إلى دك 
لمكاصبلت البرية كالبحرية كالجكية لدكؿ العالـ، كتتكسط مناطؽ اإلنتاج الشييرة في الشرؽ كأسكاؽ ا

االستيبلؾ في الغرب، مما جعميا عمى تماسو مباشرو كدائـو مع مشكمة المخدرات إنتاجان كعبكران 
 84كاستيبلكان.

مطار القاىرة الدكلي كنقاط عبكرو كقد شيد عقد الثمانينيات تزايدان ممحكظان في استخداـ قناة السكيس ك 
أك كسيطةو، إال أف األمر اختمؼ حاليان حيث شيدت الفترة الماضية تحكالن ممحكظان في نشاط  مباشرةو 

إحكاـ الرقابة عمى حركة المسافريف عبر المطارات. بسبب الميربيف إلى طرؽ أخرل عبر قناة السكيس 
درات في مصر مف خبلؿ دراسة إحصائية تتناكؿ كسكؼ نعرض لمتغيرات التي طرأت عمى مكقؼ المخ

ـ، كفؽ المعطيات التالية: أعداد القضايا 2010ـ كلغاية 2002الفترة الزمنية الفاصمة بيف عامي 
المضبكطة، عدد المتيميف، الكميات المضبكطة مف المكاد المخدرة.)مع العمـ أننا لـ نتمكف مف الحصكؿ 

 كضاع األمنية المتردية التي تمت الثكرة المصرية(.ـ نظران لؤل2011عمى إحصائيات في عاـ 
 أعداد قضايا المخدرات المضبكطة خالؿ سنكات الدراسة: -4-1-1

/ قضية كبمعدؿ كسطي سنكيان 338089بمغ عدد قضايا المخدرات المضبكطة خبلؿ سنكات الدراسة /
ؿ سنة مف سنكات / قضية. كيبيف الجدكؿ التالي عدد قضايا المخدرات المضبكطة في ك37565/

 85الدراسة:
 2010-2002( بياف بعدد القضايا المضبكطة بيف عامي 5جدكؿ رقـ )

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 السنة
 45685 43897 42564 41845 40812 31337 32506 32488 26955 عدد القضايا

 المخدرات في مصرالمصدر: التقارير السنكية لإلدارة العامة لمكافحة 
% في عدد قضايا المخدرات المضبكطة 20كيتبيف مف خبلؿ الجدكؿ اإلحصائي السابؽ زيادة تقارب  

ـ، مما يعطي مؤشران عمى فاعمية الجيكد المبذكلة 2002ـ عف مثيبلتيا في عاـ 2003خبلؿ عاـ 
ـ، ثـ نقصه 2004ثـ حدث ثبات نسبي لعدد ىذه القضايا في عاـ 86لمكاجية مشكمة المخدرات كجدكاىا.

ـ كصؿ إلى حكالي 2006ـ، لتعاكد بعد ذلؾ ارتفاعيا بشكؿ كبير في عاـ 2005نسبيه بسيطه في عاـ 
% عف العاـ السابؽ، 235ـ زيادة طفيفة بمغت 2007ـ، ثـ ليشيد عاـ 2005% مقارنة بعاـ 30

كبمقارنة عدد القضايا المضبكطة  2010السنكات البلحقة حتى عاـ  كاستمرت ىذه النسبة في الزيادة في
ـ نجد أف عدد القضايا قد تضاعؼ تقريبان، مما يعكس 2002ـ بمثيبلتيا في عاـ األساس 2010في عاـ 

نجاح أجيزة المكافحة في مبلحقة ىذه الجرائـ مف خبلؿ تطكير آليات ككسائؿ الضبط لدييا كالمتمثمة في 

                                                           
 .31د. عيد، محمد فتحي: "السنكات الحرجة في تاريخ المخدرات..."، مرجع سابؽ، ص 84
ـ، 2006ك 235ـ، ص2005ك 206ـ، ص2004ك 287ـ، ص2003ة إلدارة مكافحة المخدرات المصرية ألعكاـ التقارير السنكي 85
 .238ص 2010، 243ـ ص2009، 275ـ ص2008، 265ـ، ص2007ك 299ص
 .279ـ، مرجع سابؽ، ص2003التقرير السنكم لإلدارة العامة لمكافحة المخدرات لسنة  86
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حباط محاكالت تيريب سد السبؿ كالم نافذ أماـ الميربيف كزيادة حجـ المداىمات لمبؤر اإلجرامية كا 
 87المخدرات كتركيجيا بكافة أنكاعيا كصكرىا.

بمغ إجمالي عدد المتيميف في سنكات  أعداد المتيميف المضبكطيف خالؿ سنكات الدراسة: -4-1-2
 88حسب الجدكؿ اإلحصائي أدناه. / متيمان يتكزع عددىـ عمى سنكات الدراسة362555الدراسة /

 ـ2010-2002( بياف بعدد المتيميف بقضايا المخدرات بيف عامي 6جدكؿ رقـ )
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 السنة

 49650 47845 45700 44662 43591 33452 34415 34638 28602 عدد المتيميف

 لمكافحة المخدرات في مصر المصدر: التقارير السنكية لإلدارة العامة
ـ بشكؿ ممحكظ عنيا في 2003كيبلحظ مف خبلؿ البياف اإلحصائي زيادة عدد المتيميف في عاـ  
ـ، ثـ انخفض العدد 2003ـ ثباتان نسبيان لعدد المتيميف مقارنةن بعاـ 2004ـ، ثـ ليشيد عاـ 2002عاـ 

ـ مقارنةن بعاـ 2006اجئة في عاـ ـ، ثـ شيد زيادة مف2004عنو في عاـ  2005بشكؿ بسيط في عاـ 
مقارنةن بعاـ  2007% تقريبان في عاـ 235% لتتراجع نسبة الزيادة إلى 30كصمت إلى أكثر مف  2005
، كالممفت لمنظر في ىذا الصدد ىك تضاعؼ 2010% عاـ 435ـ، لتزيد بعد ذلؾ لتبمغ حكالي 2006

ـ، كال شؾ في أف ذلؾ يعكد لئلستراتيجية 2002مقارنةن بعاـ  2010عدد المتيميف المضبكطيف في عاـ 
الجديدة التي اعتمدتيا أجيزة المكافحة في تكثيؼ الرقابة عمى المخدرات مف خبلؿ مكافحة الزراعات 

 المحمية، كمكافحة عمميات التيريب عبر المنافذ الشرعية كغير الشرعية لمببلد.
 الدراسة:الكميات المضبكطة مف المخدرات خالؿ سنكات  -4-1-3
تظير البيانات تصدر مخدر البانجك لكافة أنكاع المخدرات عمى امتداد  مخدر البانجك: -4-1-3-1

 سنكات الدراسة كالجدكؿ التالي يبيف لنا الكميات المضبكطة مف ىذا المخدر.
 ـ2010-2002( بياف بعدد قضايا مخدر البانجك كالكميات المضبكطة منو بيف عامي 7جدكؿ رقـ)

الكمية المضبكطة  السنة
 بالكيمكغراـ

أعداد قضايا 
 المخدرات المضبكطة

عدد قضايا مخدر 
 البانجك

نسبة قضايا البانجك 
 إلى باقي القضايا

2002 59282 26955 20658 76,6% 
2003 84818 32488 23844 73,39% 
2004 80249 32506 18945 58,28% 
2005 78084 31337 15987 51,02% 
2006 100850 40812 21617 52,97% 
2007 47538 41812 15835 38% 
2008 53576 42564 16437 38,61% 
2009 76453 43897 16876 38,44% 

                                                           
 .265ـ، ص2010ة المخدرات المصرية لسنة التقرير السنكم لإلدارة العامة لمكافح 87
 .265التقرير السابؽ: ص 88
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2010 96590 45685 17899 39,179% 
 المصدر: التقارير السنكية لإلدارة العامة لمكافحة المخدرات في مصر

 التالية:نخمص مف استقراء الجدكؿ اإلحصائي أعبله إلى النتائج 
ـ شيد تحقؽ نتائج غير مسبكقة في مجاؿ مكافحة انتشار مخدر البانجك، 2003نبلحظ أف عاـ  -

حيث ضبطت أكبر كمية منو منذ بدء انتشاره بمطمع عقد التسعينيات مف القرف الماضي ككاف ذلؾ ثمرة 
المكافحة، إذ قاربت المضبكطات لحمبلت المكافحة المكثفة، كتتكيجان لمجيكد الدؤكبة التي بذلتيا أجيزة 

 89ـ.2002% عف عاـ 43طنان بزيادة قدرىا  85مف ىذا المخدر 
حيث  535ـ تراجعان في مضبكطات مخدر البانجك عف العاـ السابؽ بنسبة 2004بينما شيد عاـ  -

طف كىك ما يعطي انطباعان عف نجاح أجيزة المكافحة في  80كصمت المضبكطات منو إلى ما يربك عف 
 اصرة ظاىرة انتشار ىذا المخدر.مح

ـ بنسبة 2004ـ عف عاـ 2005استمرار تناقص الكميات المضبكطة مف مخدر البانجك في عاـ  -
 %. 51302%، كمع ىذا بقي في الصدارة بالنسبة إلى باقي قضايا المخدرات بنسبة 237
ؽ بنسبة تزيد عف ـ عف العاـ الساب2006ارتفاع الكميات المضبكطة مف مخدر البانجك في عاـ  -
% نتيجة الحمبلت المكثفة عمى مزارع 70% رغـ تقمص المسحات المزركعة بنبات القنب بنسبة 29

البانجك في شبو جزيرة سيناء، مما يعطي مؤشران عمى تدفؽ كميات كبيرة مف ىذا المخدر مف الخارج، مما 
 . يسترعي تكجيو أنظار أجيزة المكافحة إلى إحكاـ الرقابة عمى الحدكد

% عف العاـ السابؽ، 53ـ بنسبة 2007عاكدت الكميات المضبكطة مف البانجك تناقصيا في عاـ  -
مما يعطي داللةن كاضحة عمى نجاح جيكد المكافحة في العاميف السابقيف في تقميص المساحات المزركعة 

 بمخدر البانجك.
بنسبةو تتراكح  2010 -2009 -2008حافظت الكميات المضبكطة عمى ثبات نسبي في األعكاـ  -
 %، مما يدؿ عمى ثبات نسبي في عمميات االتجار بمخدر البانجك خبلؿ ىذه الفترة.39% ك38بيف 
: يبيف الجدكؿ التالي الكميات المضبكطة مف مخدر الحشيش كالنسبة مخدر الحشيش -4-1-3-2

 اسة:المئكية لقضايا الحشيش إلى إجمالي قضايا المخدرات في كؿ سنة مف سنكات الدر 
 ـ2010-2002( بياف بعدد قضايا مخدر الحشيش كالكميات المضبكطة منو بيف عامي 8جدكؿ رقـ)

الكمية المضبكطة  السنة
 بالكيمك غراـ

إجمالي قضايا 
 المخدرات المضبكطة

نسبة قضايا الحشيش إلى  قضايا الحشيش
 إجمالي قضايا المخدرات

2002 1080 26955 3203 11,9% 
2003 1198 32488 3444 10,6% 
2004 1868 32506 4416 13,5% 
2005 1529 31337 4689 14,9% 
2006 5146 40812 6124 15% 

                                                           
 .274ـ، ص2003التقرير السنكم لإلدارة العامة لمكافحة المخدرات لسنة  89
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2007 5624 41845 12773 30,5% 
2008 6100 42564 12978 30,4% 
2009 6543 43897 13245 30,17% 
2010 6987 45685 14326 31,35% 

 لمكافحة المخدرات في مصرالمصدر التقارير السنكية لإلدارة العامة 
زيادةه في الكميات المضبكطة عمى مر السنكات، مما يدؿ عمى  كبتحميؿ ىذا الجدكؿ اإلحصائي نبلحظ

لى التخطيط الجيد لمجيات المسؤكلة عف مكافحة  تزايد الكميات الميربة إلى داخؿ الببلد مف جية، كا 
ضبط كميات ضخمة مف المخدرات الميربة االتجار غير المشركع في المخدرات في مصر ما ساعد عمى 

 90كخصكصان مف جية الصحراء الغربية.
استمر تقمص الكميات المضبكطة مف مخدر الييركئيف خبلؿ سنكات  مخدر الييركئيف: -4-1-3-3

حيث بمغ إجمالي الكميات المطمكبة منو في السنكات محؿ الدراسة 91الدراسة عما كاف يضبط منو سابقان،
كغ( كتعطي اإلحصائية أدناه بيانان تفصيميان عف ضبطيات كؿ سنة 7033ؿ سنكم قدره )كغ( بمعد63334)

 مف مخدر الييركئيف كعدد القضايا المتعمقة بو كنسبتيا إلى عمـك قضايا المخدرات.
 ـ2010-2002( بياف بعدد قضايا مخدر الييركئيف كالكميات المضبكطة منو بيف عامي 9جدكؿ )

الكمية المضبكطة  السنة
 بالكيمكغراـ

إجمالي قضايا 
 المخدرات 

 النسبة المئكية قضايا الييركئيف

2002 55 26955 1461 5,4% 
2003 26,6 32488 1264 3,89% 
2004 31 32506 1374 4,33% 
2005 31,5 31337 1273 3,95% 
2006 58,7 40812 2073 5,08% 
2007 88 41845 2386 6% 
2008 97 42564 2798 6,57 
2009 111 43897 2890 6,58 
2010 135 45685 3458 7,56 

 المصدر: التقارير السنكية لإلدارة العامة لمكافحة المخدرات في مصر
كيبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ اإلحصائي أعبله الثبات النسبي عمى الكميات المضبكطة مف مخدر 

فيما عدا الزيادة النسبية الحاصمة في األعكاـ األربعة األخيرة، كالتي يمكف ردىا كما أسمفنا إلى  الييركئيف

                                                           
ـ الصفحات، 2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010تقارير اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات المصرية ألعكاـ 90

286،212،242،298،268 ،234،197،279. 
ريخ / كغ. انظر د. محمد فتحي عيد: "السنكات الحرجة في تا322ـ /1988/ كغ كفي عاـ 242ـ /1983بمغت الكمية المضبكطة في سنة  91

 . 31المخدرات..."، مرجع سابؽ،ص
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نجاح أجيزة المكافحة في ضبط قضايا نكعية مف ىذا المخدر تتمثؿ بضبط عصابة أك أكثر مف 
جماالن يعكد ذلؾ إلى أمريف:  عصابات التيريب. كا 

مكلة دكف محاكالت تيريب ىذا المخدر أك جمبو إلى داخؿ نجاح جيكد المكافحة المبذكلة في الحي -
 الببلد.
ارتفاع أسعاره مما أدل إلى تحكؿ المتعاطيف عنو بحثان عف مخدر أرخص ثمنان كبالتالي انخفاض  -

  92الطمب عمى الييركئيف لغبلء سعره.
 الككيت: -4-2

قضايا االتجار، أك الحيازة تشير اإلحصاءات الخاصة بقضايا المخدرات في المجتمع الككيتي، سكاء 
كالتعاطي، أك جمب المخدرات، أك حتى قضايا المخدرات ضد مجيكؿ، ككذلؾ عدد مرتكبي ىذه الجرائـ، 

 ، إلى ما يمي:2011، 2001كخاصة بيف عامي 
 كجكد اتجاه عاـ يؤكد انخفاض عدد قضايا المخدرات. -
 %.6.3لـ يتجاكز ىذا االرتفاع كجكد ارتفاع طفيؼ في قضايا االتجار في المخدرات، حيث  -
 %.5.12انخفاض أعداد قضايا الحيازة كالتعاطي إلى  -
 %.5.17انخفاض أعداد قضايا جمب المخدرات، حيث بمغ ىذا االنخفاض  -
انخفاض أعداد قضايا المخدرات ضد مجيكؿ، كىي القضايا التي يتـ فييا ضبط كميات المخدرات،  -

 %.8.53ت النسبة كال يتـ ضبط المتيميف، حيث بمغ
إلى  أعدادىـ لتصؿ ، ثـ انخفضت2001عاـ  1323انخفاض أعداد مرتكبي جرائـ المخدرات إلى  -

 %.3.10، أم بنسبة 2011عاـ  1186
 2011-2001( يبيف عدد كأنكاع قضايا المخدرات في الككيت بيف عامي 10جدكؿ رقـ )

 2011عاـ  2001عاـ  عدد القضايا كأنكاعيا
 255 246 بالمخدراتاالتجار 

 383 438 حيازة كتعاطي
 80 97 جمب مخدرات
 145 314 ضد مجيكؿ 
 863 1095 المجمكع

 1186 1323 أعداد المجرميف
 المصدر: الييئة الكطنية لمكافحة المخدرات   

                                                           
/$ أمريكي خالؿ سنكات 45756بمغ معدؿ سعر الكيمك غراـ الكاحد مف الييركئيف في أسكاؽ االتجار غير المشركع في الدكؿ العربية / 92
كطة في البمداف /. إصدارات المكتب العربي لشؤكف المخدرات: "دراسة تحميمية مقارنة حكؿ قضايا المخدرات المضب2003-2004-2005/

 . 57ـ، ص2006"، تكنس، سنة 2005-2003العربية ألعكاـ 
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تقتصر مشكمة المخدرات في المممكة عمى جانب االستيبلؾ حيث يساء استعماؿ السعكدية:  -4-3
كىناؾ عدة عكامؿ تقؼ كراء 93المكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية التي تجمب إلييا مف الخارج،بعض أنكاع 

 قرب المممكة مف دكؿ اإلنتاج -عمميات تيريب المخدرات إلى المممكة يمكف إجماليا في األمكر التالية: أ
ادة دخكؿ المكاطنيف زي -ضخامة حجـ المبادالت التجارية ر -العمالة الكافدة د -المكاسـ الدينية ج -ب

ضعؼ الرقابة عمى عماؿ الصيانة كالتنظيؼ كالتزكيد  -ش سيكلة تيريب بعض المكاد المخدرة –س 
 94بالكقكد كتقديـ الطعاـ كطكاقـ المبلحة في منافذ الحدكد المختمفة.

ياف كيشير البياف اإلحصائي أدناه إلى حجـ مشكمة المخدرات في المممكة العربية السعكدية مف خبلؿ ب
عدد القضايا المكتشفة كعدد المتيميف الذيف تـ ضبطيـ كزيادة عدد القضايا في كؿ عاـ عف العاـ الذم 

 متيمان.  8278قضية كعدد المتيميف  5848مػ 1999انطبلقان مف أف عدد القضايا في عاـ 95سبقو،
 ـ ػ2011-2000( بياف قضايا المخدرات كالمتيميف فييا بيف عامي 11جدكؿ رقـ )

الزيادة في عدد  عدد المتيميف عدد القضايا السنة
 القضايا

الزيادة في عدد 
 المتيميف

2000 7301 10328 1455 2050 
2001 7474 10685 173 357 
2002 7529 10794 55 109 
2003 7726 10465 197 -329 
2004 9407 13838 1681 3373 
2005 10727 15297 1320 1459 
2006 12204 17199 1477 4902 
2007 16325 22349 4121 5150 
2008 18154 23921 1829 1572 
2009 24399 30871 6245 6950 
2010 28737 35440 4338 4569 
2011 31019 39586 2282 4146 

 المصدر: الكتب اإلحصائية السنكية لإلدارة العامة لمكافحة المخدرات في السعكدية 

ـ ػ مقارنةن بعاـ 2000كبتحميؿ الجدكؿ السابؽ يتبيف لنا ألف ىناؾ زيادةن كبيرة في عدد القضايا في عاـ 
 -2001% أيضان ثـ شيدت سنكات 24% كتجاكزت بالنسبة لعدد المتيميف 24ـ تجاكزت نسبتيا 1999
مى النجاحات التي ـ زيادات طفيفة في أعداد القضايا كأعداد المتيميف، مما يعطي مؤشران ع2003 2002

                                                           
 . 81، ص509ـ،ؼ2007ـ(، منشكرات األمـ المتحدة، نيكيكرؾ، 2006تقرير الييئة الدكلية لمرقابة عمى المخدرات ) 93
ىػ، 1416المخدرات، مكتبة العبيكاف، الرياض، د.العمياف، عبد العزيز عبد اهلل صالح، المممكة العربية السعكدية كالجيكد الدكلية لمكافحة  94
 .424ص
 .246ىػ، ص1433الكتاب اإلحصائي السنكم لإلدارة العامة لمكافحة المخدرات السعكدية لسنة  95
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ـ، تمثمت في زيادات ممحكظة في عمميات الضبط، ثـ شيد عاـ 2000حققتيا أجيزة المكافحة في عاـ 
% في عدد القضايا كتجاكزت 21مػ زيادةن كبيرةن في عدد القضايا كالمتيميف كصمت إلى حكالي 2004

لقضايا كالمتيميف إلى أف ـ زيادة مطردة عمى عدد ا2006، 2005% في عدد المتيميف، كشيد عاما 32
% بالنسبة لعدد 33ـ ليشيد زيادة غير مسبكقة في عدد القضايا كالمتيميف تجاكزت 2007حؿ عاـ 
% في 11ـ زيادةن نسبيةن قميمة كصمت إلى 2008% بالنسبة لعدد المتيميف، ثـ شيد عاـ 30القضايا ك

لى  % في عدد القضايا 3434تجاكزت  ـ زيادةن 2009% في عدد المتيميف، كشيد عاـ 7عدد القضايا كا 
ـ حيث بمغت نسبة الزيادة 2011ـ،2010% بالنسبة لعدد المتيميف، كاستمر الحاؿ كذلؾ في عامي 29ك

% بالنسبة لعدد المتيميف، في حيف بمغت نسبة الزيادة 1438% بالنسبة لعدد القضايا ك1737في األكؿ 
بة لعدد المتيميف. كيبلحظ مف خبلؿ البياف أيضان % بالنس1137% بالنسبة لعدد القضايا ك739في الثاني 

ـ ػ، كيؤكد ذلؾ أف عدد القضايا 2007أف عدد قضايا المخدرات أخذ بالتزايد بشكؿ كبير منذ سنة 
قضية، يزيد عمى مجمكع عدد القضايا  59756ـ كالبالغ  2011ك  2010المضبكطة فقط في عامي

قضية،  50161ـ كالبالغ 2006ك 2000أم ما بيف المضبكطة خبلؿ الست سنكات األكلى مف البياف 
ـ ػ إلى خمسة أضعاؼ ما كاف عميو الحاؿ في 2011كما تضاعؼ عدد القضايا كعدد المتيميف في عاـ 

 ـ. 1999عاـ 
 اآلثار المترتبة عمى تعاطي المخدرات كالمؤثرات العقمية  .5

مك منيا مجتمع مف المجتمعات تعد مشكمة تعاطي المخدرات كالمؤثرات العقمية مشكمة عالمية ال يخ
اإلنسانية، عمى الرغـ مف تفاكت انتشارىا مف مجتمعو آلخر، كمف ىنا باتت مكافحتيا، كالكقاية منيا، 
كعبلجيا ضركرة إنسانية، ككاجبان كطنيان، نظران لآلثار السمبية التي ال حصر ليا المترتبة عمى تعاطييا، 

أـ االجتماعي، كمما ال شؾ فيو أف التعرؼ إلى ىذه اآلثار سكاء كانت عمى الصعيد الفردم أـ األسرم 
 *يسيـ في معرفة مدل خطكرة تعاطييا، كفي تضافر الجيكد، كتكثيفيا مف أجؿ مكافحة ىذه اآلفة.

 اآلثار االقتصادية لتعاطي المخدرات كالمؤثرات العقمية: -5-1
ألسرة، كالمجتمع مف عدة نكاحو نكجزىا ينعكس تعاطي المخدرات، كالمؤثرات العقمية سمبان عمى اقتصاد ا

 96بما يمي:
ارتفاع تكاليؼ استخراج، كتصنيع، كشراء المخدرات، كالمؤثرات العقمية، األمر الذم يشكؿ عبئان  .أ 

 عمى اقتصاد البمد الذم تتفشى فيو ىذه اآلفة.
ليذه الغاية،  كجديره بالذكر أنو ال تكجد ىناؾ إحصائيات دقيقة تدؿ عمى المبالغ الحقيقية المصركفة

أك االستيراد، تحاط  ذلؾ أف عمميات تكفير ىذه العقاقير لممتعاطيف، سكاء عف طريؽ التصنيع أك الزراعة

                                                           
 (.3لالطالع عمى مظاىر التعاكف الدكلي في مجاؿ مكافحة االتجار غير المشركع بالمخدرات كالمؤثرات العقمية يرجى مراجعة الممحؽ رقـ ) *

، مكافحة إساءة استعماؿ المخدرات: إعالف المؤتمر الدكلي المعني بإساءة استعماؿ العقاقير كاالتجار غير المشركع 1988األمـ المتحدة،  96
 بيا كالمخطط الشامؿ المتعدد التخصصات لألنشطة المقبمة، األمـ المتحدة، قسـ المخدرات، جنيؼ. 



113 
 

جميعيا بسرية تامة، فضبلن عف ككنيا تتصؿ باألسكاؽ السكداء العالمية، األمر الذم يشكؿ عقبةن كبيرةن 
 أماـ الحصكؿ عمى أية بيانات دقيقة في ىذا الصدد.

قدرة العقمية، كالجسدية لمتعاطي ىذه العقاقير المخدرة، كالحيمكلة دكف مساىمتيـ في شؿ ال .ب 
اإلنتاج، كالتنمية االجتماعية، فضبلن عف عدـ قدرتيـ عمى العطاء، كالتغيب عف الدكاـ في أعماليـ، كعدـ 

اء اإلىماؿ، االستقرار فييا، كتعطيميا، كتعريض المؤسسات التي يعممكف فييا لخسائر مادية باىظة جر 
كعدـ قدرتيـ الجسدية عمى مكاصمة العمؿ. فإذا كاف المتعاطي أبان ألسرة أك معيبلن ليا، فيذا يعني تدىكر 
الكضع االقتصادم لؤلسرة نتيجة إضاعة مصدر الدخؿ، فضبلن عف ككف المتعاطي عبئان عمى المجتمع 

 الذم ستمقى عميو مسؤكلية إعاشتو كرعايتو كعبلجو.
ؼ مكافحة المخدرات، كالتي تتضمف مكازنة إدارات مكافحة المخدرات، كتكاليؼ ارتفاع تكالي .ج 

المحققيف في قضايا تيريب، كتركيج، كتعاطي المخدرات، كتكاليؼ المحاكـ باإلضافة إلى مؤسسات 
اإلصبلح، كالمؤسسات األخرل ذات العبلقة. كمما ال شؾ فيو أف ىذه التكاليؼ تزيد في أم بمد في العالـ 

 دة مبلييف الدكالرات.عمى ع
كيذكر أف مؤسسات الضماف االجتماعي الفرنسي تفقد سنكيان مميارات الفرنكات لمكافحة المخدرات كأنيا 
تنفؽ نسبةن كبيرة مف ميزانية الرعاية االجتماعية العامة عمى حكادث التسمـ الكحكلي في باريس كحدىا. 

 نتاج العالمي لمكحكؿ.كرغـ ذلؾ فإف فرنسا ما زالت تتيح حصة كبيرة مف اإل
ارتفاع تكاليؼ العبلج، كالرعاية البلحقة لممدمنيف، كالتي تشمؿ تكاليؼ العبلج، كأجكر األطباء،  .د 

كمساعدييـ، كنفقات المراكز الصحية، كالمستشفيات المتخصصة، فضبلن عف تكاليؼ الرعاية البلحقة، 
 كالتي قد تستمر إلى خمسة عشر عامان لممدمف.

الكاليات المتحدة األمريكية مميارات الدكالرات سنكيان إلعادة تأىيؿ متعاطي الكككائيف، كفي عبلج كتنفؽ 
 مدمني المخدرات األخرل.

 اآلثار االجتماعية لتعاطي المخدرات كالمؤثرات العقمية: -5-2
اطييا مشكمة يشكؿ تزايد أعداد متعاطي المخدرات كاآلثار النفسية كالسمككية كالجسدية المترتبة عمى تع

اجتماعية تيدد البنية االجتماعية لممجتمعات التي تشيع فييا. فمكافحة المخدرات، كالمؤثرات العقمية ليست 
 مشكمة فردية بؿ مسؤكلية اجتماعية، كضركرة إنسانية، ككاجبان كطنيان.

لى زيادة كال شؾ أف تعاطي العقاقير المخدرة يؤدم إلى تدني القدرة اإلنتاجية لدل المتعاطي، كا  
لى البلمباالة، كعدـ القدرة عمى تحمؿ المسؤكلية  التعرض لحكادث الجريمة بما فييا حكادث السير، كا 
الفردية، كاألسرية مما يقكد إلى تكتر األسرة، كعدـ استقرارىا كتفككيا، األمر الذم يؤدم في بعض 

الخركج عمى عادات، كتقاليد،  كما يؤدم تعاطي المخدرات إلى 97األحياف إلى الطبلؽ أك ضياع األبناء.

                                                           
% مف المقبكض عمييـ في خمس مناطؽ شرطية في المممكة المتحدة مكجبة فيما 69الطبي لػ في أكاخر التسعينات جاءت نتيجة الفحص 97

% ممف ألقي القبض عمييـ بسبب جرائـ 61يتعمؽ بمخدر غير مشركع كاحد عمى األقؿ عند إلقاء القبض عمييـ، ككانت نتيجة الفحص الطبي لػ
 . 2ـ، منشكرا األمـ المتحدة، ص2003الدكلية لمراقبة المخدرات عاـ  االعتداء مكجبة فيما يتعمؽ بمخدر غير مشركع. تقرير الييئة
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كقيـ، كمعايير المجتمعات اإلنسانية، كاالنخراط في سمؾ الجريمة، كالرذيمة فضبلن عف حرماف األسرة مف 
 98تمبية حاجاتيا األساسية مف مأكؿ، كممبس، كتعميـ مف أجؿ شراء العقار المخدر.

لمنتائج الصحية التي تترتب عمى كلما كاف الشباب أكثر فئات المجتمع تعاطيان لممخدرات، كنظران 
تعاطي المخدرات، تصبح فئة الشباب فئة مشمكلة كمعطمة، إف لـ تكف عبئان عمى المجتمع، بدالن مف أف 

كخبلصة القكؿ إف تعاطي المخدرات، ظاىرة اجتماعية مرضية تيدد الفرد  99تككف الفئة الفاعمة المنتجة.
 نسانية.كاألسرة، كالبنية االجتماعية لممجتمعات اإل

 اآلثار النفسية لتعاطي المخدرات كالمؤثرات العقمية:  -5-3
نظران لما يعانيو متعاطي المخدرات مف إحباطات مستمرة فإنو يحمي ذاتو بالحد مف مستكل طمكحاتو، 
كتكقعاتو، كاعتماده عمى نفسو، كنشاطاتو، كعبلقاتو، األمر الذم يؤدم إلى العزلة االنفعالية التي تتكامؿ 

االنسحاب في جعمو بميدان بارد العكاطؼ، يشعر بالكحدة، كاالكتئاب، كالفصاـ، كالعزلة، كالقمؽ، كاليأس، مع 
، كعدـ الثقة بالنفس كالسيما ما يتعمؽ بالقدرات العقمية، كالجسدية، كيتجنب ممارسة النشاطات  كالتشاـؤ

 100ة.التنافسية التي تثير لديو الشعكر بالدكنية، كالضعؼ، كالعجز، كالحط
 اآلثار الصحية لتعاطي المخدرات كالمؤثرات العقمية: -5-4

تعد مشكمة تعاطي المخدرات مف أىـ المشكبلت الصحية التي تكاجو دكؿ العالـ، كيمكف القكؿ بأف 
اآلثار الصحية التي يخمفيا تعاطي العقاقير المخدرة تعتمد عمى عدة عكامؿ، أبرزىا نكع العقار المخدر، 

 العقار المتعاطي، كطريقة التعاطي.  كفترة التعاطي، ككمية
كتتضاعؼ اآلثار الصحية لتعاطي المخدرات في حاالت التعاطي المنتظـ، إذ أف الجسـ يتعكد عمييا، 
األمر الذم يدفع المتعاطي إلى زيادة الجرعة لمحصكؿ عمى درجة التأثير األكلى، كعندما ال تتكافر لدل 

األفيكف مثبلن فإنو يعاني مف آالـ حادة، كتضمر عنده المتعاطي الجرعة المطمكبة مف المخدر، ك
العضبلت، كتقؿ الشيية، كتظير أعراض مرضية في الكبد مثؿ زيادة السكر في الكبد كالتشحـ الدىني 
فيو. أما تناكؿ الجرعة الكبيرة مف األفيكف فيؤدم إلى انخفاض درجة حرارة الجسـ، كزرقة الكجو، كضيؽ 

 101لة اختناؽ جراء حدكث شمؿ لمركز التنفس في الدماغ قد تنتيي بالكفاة.حدقة العيف، كقد تحدث حا
 آثار تيريب المخدرات عمى أمف المجتمع كاستقراره: -5-5

                                                           
، المعجـ العربي لممكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية، الرياض: مركز الدراسات كالبحكث بجامعة 1999جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية،  98

 نايؼ العربية لمعمـك األمنية.
لدكلي حكؿ عصابات الشباب كالعنؼ في أمريكا الالتينية كالكاريبي إلى أف عصابات الشباب المتكرطة أشار االستقصاء الذم أجراه البنؾ ا 99

ر في االتجار بالمخدرات تتسـ عمكمان بمستكياتو أعمى مف العنؼ مف المستكيات التي تتسـ بيا العصابات غير المتكرطة في ذلؾ النشاط، تقري
 . 2منشكرات األمـ المتحدة، ص ـ،2003الييئة الدكلية لمراقبة المخدرات 

رأفت، إحساف، عالج المدمنيف عمى المخدرات: مساىمة في مكافحة إساءة استعماؿ المخدرات، كرقة عمؿ قدمت في الحمقة الدراسية  100
 .1989اإلقميمية لتأىيؿ المدمنيف عمى المخدرات، عماف،

 .1988اىرة: مؤسسة عز الديف لمطباعة كالنشر، رفعت، محمد، المكسكعة الصحية: اآلفات كاألمراض النفسية، الق 101
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مجتمعات النامية. المخدرات في كخصكصان عمى اللممخدرات آثار كخيمة، كىي خطره محمي كعالمي، 
الجة أسبابيا. فيي مشكمة الجماعات العالـ المتقدـ مشكمةه اجتماعية، يمكف الحد منيا مف خبلؿ مع

اليامشية. لكف أثرىا في البناء االجتماعي محدكد جدان. أما في الدكؿ النامية فيي قضية مجتمعو بأكممو 
 102كمشكمة بناءو اجتماعي منحرؼ، بمعنى أف سائر النظـ التي يتشكؿ منيا ىذا البناء، ىي نظـ فاسدة.

تماعية كالقيـ . لذلؾ تنتشر كؿ أنكاع الرذائؿ في دكلة المخدرات. المخدرات تفسد السياسة كالعبلقات االج
 التي يحكميا اقتصاد المخدرات، كيتراجع فييا االقتصاد المدني، كتقؼ عمى رأسيا العصابات المنظمة، 
أك المتحالفة مع السمطة الرسمية. كيترتب عمى ذلؾ تعدد السمطات كفساد السمطة الحاكمة كعدـ االستقرار 

اعات السياسية. إف اقتصاد الجريمة يضعؼ سمطة الدكلة كيعكؽ تطكير دكلة حديثة كالتحكؿ نحك كالصر 
عمى  جريمةالديمقراطية، كيبعث الفكضى كيزيد مف حدة الصراعات االجتماعية. فسيطرة اقتصاد ال

كخاممة. القطاعات الزراعية كالصناعية األخرل، يؤدم إلى قتؿ أخبلقيات العمؿ كتككيف مجتمعات كسكلة 
 كىذا أكبر عائؽ لمتنمية االجتماعية. 

قائـ عمى ما تدره الجريمة مف عكائد كمداخيؿ  كىك اقتصاد ذك طبيعة خاصة، في جريمةاقتصاد الف
بكافة أشكاليا كأنكاعيا كما يتكلد عنيا مف تأثيرات عمى الييكؿ االقتصادم كعمى األنشطة االقتصادية 

عمى أمف كاستقرار المجتمعات النامية،  شديد الخطكرةاقتصاده قتصاد اال يذاف نتيجة الممارسات اإلجرامية،
كمف التطكير كالتحسيف الى  ،مف النمك المتراكـ الى التراجع كالتآكؿفييا  انو يحكؿ االقتصاد الكطني ذلؾ

ظيـ كمف التخطيط كالتن كمف التكظيؼ كالتشغيؿ الى اليدر كالبطالة كالتعطيؿ، الجمكد كاإلساءة كالتردم
 . مستخدمان في ذلؾ مجمكعةن مف األدكات. كالرقابة الى العشكائية كالبلمباالة

 :أدكات عصابات الجريمة المنظمة 5-5-1
الختراؽ مجتمعات كمؤسسات الدكؿ النامية تستخدـ عصابات الجريمة المنظمة مجمكعة مف األدكات 

 منيا:بيدؼ تسييؿ أعماليا 
 :أدكات التضميؿ - أ

حيث تعمؿ عمى إيجاد مجمكعة مف الستائر الغطائية التي تتككف مف أنشطة عمنية مشركعة ، تستخدـ 
 المكالت...الخ. الفنادؽ، كغطاء لممارسة النشاط الخفي مثؿ أنشطة المبلىي، الشركات، دكر السينما،

 :أدكات اإللياء  - ب
فيذية ككسيمة رئيسية إلليائيـ عف كثيرا ما يتـ تكجيو االتيامات لؤلشخاص الشرفاء في األجيزة التن

 لفساد.امتابعة عمميات مكافحة الفساد كالجريمة االقتصادية المنظمة كبالتالي ينشغمكف عف مقاكمة 
 
 

                                                           
 ـ.1994كاف ألمكاؿ المخدرات دكره حاسـه في دعـ الحممة االنتخابية لمرئيس الككلكمبي "آرنيستك سامبير" عاـ  102

Alexandra Guaqueta,'Change and Continuity in U.S-Colombian Relation and the War Against Drugs', 
Journal of Issues, Winter 2005, p43. 
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  :اختراؽ االقتصاد الرسمي  -ج
استخداـ أساليب التكريط كالضـ لشبكات كمنظمات الفساد، حيث يتـ الكصكؿ إلى عضك أك مجمكعة 

كبالتالي يككف  ،نضماـ إلى منظكمة الفساد كاإلجراـالالذيف يككف لدييـ استعداد لبلنحراؼ كا ،مف األفراد
قامة شبكات فساد تعمؿ عمى تآكؿ ىذه األجيزة كتشؿ فاعميتيا.  ىناؾ اختراؽ لؤلجيزة األمنية كا 

 : التمركز في االقتصاد الرسمي -د
كالسكرتيرات، المستشاريف المقربيف مف فمف خبلؿ األعضاء الذيف تـ زرعيـ قرب السمطة األكلى 

متخذم القرار فإنو يتـ ضـ بعض األفراد عف طريؽ إغرائيـ باليدايا كالرشاكم كذلؾ لتكسيع شبكة 
 المجرميف داخؿ االقتصاد الرسمي.

 :التكسع داخؿ االقتصاد الرسمي -ىػ 
شكؿ أخطبكط في كافة تعمؿ العصابة عمى تكسيع شبكة الفساد مف خبلؿ جمب أفراد آخريف إلييا لت

 أنحاء الكياف اإلدارم لممؤسسة الرسمية كبالتالي تتحكـ في سير العمؿ كاتجاه أنشطتو.
 :السيطرة كالتحكـ في االقتصاد الرسمي -ك

في ىذه الخطكة تككف العصابة قد حكلت الكياف اإلدارم إلى كياف ىش تـ نيب مكارده كتدمير آليات 
شاعة ال  فساد في كؿ أجزائو.اإلنتاج القائمة فيو كا 

عمى الدكؿ النامية التي تنتشر فييا. يصؿ إلى درجة  ىائؿو  تأثيرو مف  جريمة المنظمةلمكىذا يؤكد ما 
تدمير البنى القائمة كتفكيكيا، كقمؽ اليكية، كالعكدة إلى مرحمة ما قبؿ التي تشمؿ الفكضى المدمرة، 

 في ىذه الدكؿ كضعؼ االمكانيات فييا. خصكصان مع تخمؼ البنى االقتصادية كاالدارية iالدكلة.
 

                                                           
i  ـ أصدرت الحككمة الصينية قراران بتحريـ األفيكف كأرسؿ إمبراطكر الصيف"داك غكانغ" المبعكث "ليف زيكسك" مكظؼ مكافحة 1839في عاـ

األجانب في كانتكف بأف المخدرات الصيني لكقؼ ىذه التجارة التي كانت تستنزؼ احتياطي الصيف مف الفضة، حيث أمر السيد "ليف" المستكرديف 
تالفيا، كأمر بطرد البريطانييف مف كانتكف ثـ مف مكاك التي كانكا قد اتخ ذكا يسممكا عشريف ألؼ صندكؽ مف مخدر األفيكف، كأمر بمصادرتيا كا 

عمى الصيف كأرسمت قكاتيا منيا مقران ليـ، كانسحب البريطانيكف إلى ىكنغ ككنغ. عمى إثر ذلؾ كقعت اشتباكات بحرية، كأعمنت بريطانيا الحرب 
البحرية إلى المياه الصينية، كحاصر األسطكؿ البريطاني المكانئ الصينية عند مصب النير األزرؽ، كىزمت الصيف، كأرغمت عمى الصمح، 

 ـ تخمت الصيف عف جزيرة ىكنغ ككنغ بمقتضى معاىدة "نانكيف" التي نصت عمى اآلتي:1842كبحمكؿ عاـ 
 رة ىكنغ ككنغ لمبريطانييف تنازالن أبديان.يتخمى الصينيكف عف جزي -
فتح مكانئ الساحؿ الصيني أماـ البريطانييف، كالتزاـ الصيف بدفع غرامة حربية لبريطانيا بحجة تغطية نفقات الحرب كثمف ما أتمفتو  -

 الصيف مف األفيكف.
 البريطانية.محاكمة الرعايا البريطانييف إذا اتيمكا بمخالفة القكانيف الصينية أماـ المحاكـ  -

ـ اقترحت بريطانيا عمى الحككمة الصينية، أف تجعؿ تجارة األفيكف تجارةن مشركعة، كأف تسمح بمزاكلتيا في مختمؼ أنحاء 1856كفي عاـ 
نييف رفضكا البالد، كال تككف قاصرة عمى المدف الساحمية، كأيدت كؿ مف فرنسا كالكاليات المتحدة حميفتيما بريطانيا في ىذا الطمب، إال أف الصي

جعؿ استيراد  -ذلؾ بإصرار؛ فقامت حرب األفيكف الثانية كالتي استغرقت أربع سنكات، انتيت بخسارة الصيف كتكقيعيا لمعاىدة نصت عمى: 
لكطنييف في مساكاة الكزراء االنكميز كالفرنسييف مع ا –منح مكانئ جديدة لمغزاة  –األفيكف كاالتجار بو عمالن مشركعان في جميع المدف الصينية 

 فرض غرامة حربية عمى الصيف. –زيادة االمتيازات األجنبية ألبناء الدكؿ الغربية  –مراسـ االستقباؿ 
سمير محمد عبد الغني، المكافحة الدكلية لممخدرات عبر البحار، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة، دار النيضة  طو، د. -

 ـ.2002العربية، القاىرة، سنة 
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 :مظاىر التعاكف الدكلي في مجاؿ مكافحة االتجار غير المشركع بالمخدرات كالمؤثرات العقمية .6
مف المعمكـ أف المخدرات التي سايرت البشرية منذ نشأتيا، استعممت كسبلحو لتدمير الشعكب 

( 1842_ 1834في حربيا ضد الصيف ) المستضعفة كالمستعمرة؛ حيث استعممتيا بريطانيا العظمى
كاستعممتيا الياباف قبؿ الحرب العالمية الثانية كأثناءىا، كما لجأ إلييا األمريكيكف كسبلح في حرب فيتناـ، 

 ككذلؾ في حربيـ الحالية في أفغانستاف.
المخدرات في السنكات األكلى مف القرف العشريف، بدأت المجمكعة الدكلية تشعر بقمؽ كتخكؼ مف آثار 

التي أخذت تنتشر بشكؿ كبير كتأكدت لدل المختصيف ضركرة إقامة تعاكف ثنائي كدكلي عمى أساس 
المصالح المشتركة بيف الدكؿ. كتكالت منذ ذلؾ الكقت المقاءات كاالجتماعات مف أجؿ التشاكر كتبادؿ 

 اآلراء كالتكصؿ إلى إبراـ اتفاقيات تحدد شركط التعاكف المطمكب كسبمو.
، كبدأ 1912ؿ اتفاقية عقدت في ىذا المجاؿ ىي اتفاقية الىام الخاصة باألفيكف كمشتقاتو لسنة كأك 

 1909، كجاءت ىذه االتفاقية نتيجة لممؤتمر الدكلي الذم انعقد في شنغيام سنة 1920العمؿ بيا سنة 
 دكلة. 13كشاركت فيو 

 ثـ جاءت اتفاقيات جنيؼ المتتالية:
، التي تضمنت تدابير أكثر صرامة كفعالية لتنظيـ 1925اط شب 19االتفاقية األكلى في  .أ 

التجارة المشركعة لممخدرات كتشديد الرقابة الدكلية ليس فقط عمى األفيكف بؿ عمى القنب 
 اليندم كذلؾ.

، تتعمؽ بالحد مف تصنيع المخدرات كتنظيـ تكزيعيا مف 1931آب  13االتفاقية الثانية بتاريخ  .ب 
 ض المشركعة.أجؿ استعماليا في األغرا

، تتضمف ردع االتجار غير المشركع في المخدرات، 1936حزيراف  26االتفاقية الثالثة بتاريخ  .ج 
 كقد التزمت الدكؿ المكقعة لبلتفاقية باستصدار تشريعات كطنية تعاقب جرائـ المخدرات.

ينقؿ ، الذم 1946تشريف ثاني  19القرار الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بتاريخ  .د 
 ميمة عصبة األمـ في مجاؿ مكافحة المخدرات إلى منظمة األمـ المتحدة.

، الذم أخضع المخدرات الخارجة عف نطاؽ 1948تشريف ثاني  19بركتكككؿ باريس بتاريخ  .ق 
 لمرقابة الدكلية. 1931اتفاقية جنيؼ لسنة 

 فيكف. ، المتعمؽ بالحد مف زراعة األ1953حزيراف  20بركتكككؿ نيكيكرؾ المؤرخ في  .ك 
 تكثيؼ الجيكد الدكلية لتعاكف قانكني أكثر فعالية:  -6-1

في ىذه المرحمة، عرفت العبلقات الدكلية تطكرا كبيرا، كأضحت منظمة األمـ المتحدة تمعب دكرا ميما 
في بمكرة األفكار كفي مناقشة المكاضيع المختمفة التي تشغؿ باؿ المجمكعة الدكلية، إليجاد الحمكؿ كاقتراح 

 التي مف شأنيا أف تحمي الشعكب مف أضرار اآلفات االجتماعية، كمنيا آفة المخدرات. التصكرات
 كفي ىذا اإلطار، تكصمت األمـ المتحدة إلى إبراـ االتفاقيات التالية:
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مادة كالتي تمغي جميع االتفاقيات  51المتضمنة  1961آذار  30االتفاقية الكحيدة المؤرخة في  .أ 
 13. دخمت ىذه االتفاقية حيز التنفيذ في 1936ء بعض أحكاـ معاىدة سنة كالمعاىدات السابقة باستثنا

 .1964كانكف أكؿ 
 تتمخص أحكاـ ىذه االتفاقية في ما يمي:

 ( كتحديد صبلحيتيا.s.c.i.oإنشاء الييئة الدكلية لمراقبة المخدرات ) -
 شرح بعض المصطمحات الخاصة بالمخدرات. -
 الدكلية كالمدرجة في أربعة جداكؿ.التعريؼ بالمكاد الخاضعة لمرقابة  -
تات التي تستخرج منيا المكاد األكلية لممخدرات ذات اتكسيع نظاـ مراقبة المخدرات ليشمؿ النب -

 طبيعي كمشتقاتيا.الصؿ األ
 مراقبة أنكاع جديدة لممخدرات المصنعة. -
 منع إنتاج المخدرات إال ألغراض طبية أك عممية. -
 االحتكار الكطني لمصناعة كاالتجار بالمخدرات.إنشاء أك اإلبقاء عمى نظاـ  -
عادة إدماجيـ االجتماعي. -  تنفيذ سياسة خاصة بعبلج المدمنيف كا 
 اإلبقاء عمى المصالح أك اإلدارات المركزية المكمفة بتنفيذ بنكد االتفاقية عمى الصعيد الكطني. -

كالتي  1971شباط  21إلى  11االتفاقية التي صدرت عف مؤتمر األمـ المتحدة المنعقد في فيينا مف  .ب 
شممت باإلضافة إلى المخدرات الطبيعية، المؤثرات العقمية بيدؼ تخصيص استعماليا لؤلغراض الطبية 

 مادة. 32كىي تتضمف  1976آب  16كالعممية فحسب. دخمت ىذه االتفاقية حيز التنفيذ في 
 تتمخص ىذه االتفاقية في ما يمي:

 المخدرات.دعـ دكر الييئة الدكلية لمراقبة  -
إدخاؿ مبادئ تتعمؽ بالكشؼ عف حاالت اإلدماف كمتابعة المدمنيف بعد العبلج في المراكز  -

 المختصة.
مكاصمة كتكثيؼ الجيكد المبذكلة في محاربة اإلنتاج كتيريب كاالستعماؿ غير المشركع  -

 لممخدرات.
 .ونفسالكقت دعـ التعاكف الدكلي في مجالي الكقاية كالقمع في  -
اعد القانكنية الخاصة بتبادؿ المجرميف حيث يمكف لدكلتيف االعتماد عمى ىذه االتفاقية تكسيع القك  -

 لتبادؿ المجرميف بينيما حتى في غياب معاىدة ثنائية.
كدخؿ حيز  1961الذم جاء ليكمؿ كيعدؿ اتفاقية سنة  1972آذار  26بركتكككؿ جنيؼ بتاريخ  .ج 

 مادة. 21كىك يتضمف  1975آب  8التنفيذ بتاريخ 
 كمف أحكاـ ىذا البركتكككؿ:

 (.OICSدعـ الييئة الدكلية لمراقبة المخدرات ) -
 مكاصمة كتكثيؼ الجيكد الرامية إلى محاربة إنتاج كتيريب كاستيبلؾ المخدرات. -
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إدخاؿ مصطمحات تتعمؽ بطرؽ الكشؼ عف اإلدماف كمعالجة المدمنيف كمتابعة أكضاعيـ بعد  -
 العبلج.

الخاصة بتحكيؿ ميربي المخدرات أك مرتكبي جرائـ المخدرات مف دكلة تكسيع القكاعد القضائية  -
 إلى دكلة.

 تعزيز التعاكف الدكلي في ىذا المجاؿ. -
كالمتعمقة بمكافحة تيريب المخدرات  1988كانكف أكؿ  20االتفاقية التي كقعت في فيينا بتاريخ  .د 

 مادة. 34كالمؤثرات العقمية كالتي تتضمف 
 التفاقية في النقاط التالية:يمكف تمخيص محتكل ىذه ا

 إيراد مجمكعة مف التعريفات كالمصطمحات الخاصة بالمخدرات. -
 تعريؼ بكيفية تنفيذ نظاـ المصادرة. -
 دعـ التعاكف في المجاؿ القضائي خصكصا فيما يتعمؽ بكشؼ كقمع جرائـ المخدرات. -
 تطكير كتحسيف برامج التككيف كمساعدة دكؿ العبكر. -
 يات التسميـ المراقب.تعميـ أساليب أك تقن -
 تشجيع القضاء عمى الزراعة كتطكير الرقابة عمى كسائؿ نقؿ المخدرات. -
 تكسيع التدابير الكقائية بغرض خفض الطمب. -

 :الييئات الدكلية لمكافحة المخدرات -6-2
بما أف األمـ المتحدة قد أخذت عمى عاتقيا ميمة مراقبة المخدرات عمى المستكل الدكلي، كاف عمييا  

أف تنشئ الييئات كالمنظمات التي تككؿ إلييا المياـ الخاصة بمتابعة تنفيذ االتفاقيات كالمعاىدات الدكلية 
 ككضع آليات التعاكف المنشكد.

 إلطار ىي:كأىـ ىذه اآلليات التي أكجدت في ىذا ا
مف ضمف المجاف الستة التابعة لممجمس  1946المجنة الدكلية لممخدرات: تـ إنشاء ىذه المجنة سنة  .أ 

عضكان ينتخبيـ المجمس. كمف صبلحيات ىذه  53االقتصادم كاالجتماعي لؤلمـ المتحدة كتتككف مف 
 المجنة:
 النظر في كؿ ما يتعمؽ بنظاـ الرقابة الدكلية لممخدرات. -
 تطبيؽ االتفاقيات الدكلية لمكافحة المخدرات.السير عمى  -
 تعديؿ جداكؿ المكاد الخاضعة لمرقابة الدكلية. -
 اقتراح ما ينبغي عممو في مجاؿ البحث العممي كتبادؿ المعمكمات بيف الدكؿ. -

بمقتضى االتفاقية الكحيدة  1961(. أنشئت ىذه الييئة في سنة OICSالييئة الدكلية لرقابة المخدرات) .ب 
 كتختص في ما يمي:  1961ت لسنة لممخدرا
نتاج كتصنيع كاستعماؿ المخدرات  - العمؿ مع الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة لمحد مف زراعة كا 

 كفقا لبلتفاقيات الدكلية.
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إعداد تقرير سنكم يتضمف تقييما شامبل لتطكر ظاىرة المخدرات في العالـ كمدل تطبيؽ  -
 المعاىدات الدكلية.

(. تـ إنشاء ىذا البرنامج في شير PNICIDدة لمرقابة الدكلية عمى المخدرات )برنامج األمـ المتح .ج 
(. يشرؼ عمى ىذا 179مف طرؼ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة )تكصية رقـ  1990كانكف األكؿ 

( كيقع مقره في فيينا ONUDCالبرنامج المدير التنفيذم لييئة األمـ المتحدة ضد المخدرات كالجريمة )
 مسا.عاصمة الن

 يتضمف الييكؿ التنظيمي لمبرنامج أقساما كدكائر عديدة نذكر منيا:
 مصمحة المالية كالمكارد البشرية. -
 مصمحة التخطيط كتقييـ النشاطات. -
 مصمحة العبلقات الدكلية كجمع األمكاؿ. -
 إلعبلـ اآللي.امصمحة الكثائؽ ك  -
 مصالح الشؤكف التقنية. -
 كالخارجية.مصالح تنسيؽ الشؤكف الداخمية  -

باإلضافة إلى ىذه المنظمات، ىناؾ العديد مف الييئات كالمؤسسات األخرل التي ليا عبلقة بمكضكع  .د 
 مراقبة المخدرات كىي:

 (.S.M.Oالمنظمة الدكلية لمصحة ) -
 (.Interpolالمنظمة الدكلية لمشرطة القضائية ) -
 (D.M.Oالمنظمة الدكلية لمجمارؾ ) -

ت كالمجمكعات اإلقميمية كالجيكية التي تنشط في مختمؼ جيات العالـ كال ننسى اإلشارة إلى المنظما
 خاصة في أكركبا كأمريكا كآسيا.

 :االتفاقيات الدكلية الممزمة لمدكؿ المكقعة  -6-3
 تتمخص ىذه االلتزامات في ما يمي:

كمراقبة العمؿ عمى إنشاء ىيئات كطنية تتكلى ميمة تنسيؽ النشاطات الكطنية المتعمقة بالكقاية  .أ 
 كمحاربة تيريب المخدرات كمنع استعماليا إال لؤلغراض المشركعة أم الطبية كالعممية.

 السير عمى تكييؼ التشريع الكطني مع التشريع الدكلي. .ب 
 . ونفسالكقت القياـ بجميع التدابير كاتخاذ كافة اإلجراءات الرامية إلى تقميص الطمب كالعرض في  .ج 
المتحدة المكمفة بالسير عمى تنفيذ االتفاقيات الدكلية كتنمية التعاكف التعاكف مع مؤسسات األمـ  .د 

 الدكلي مف أجؿ التغمب عمى آفة المخدرات التي تقمؽ الجميع.
تقديـ تقارير سنكية تكصؼ الكضع السائد في الدكؿ المعنية كالحديث عف السياسات الكطنية  .ق 

 المتبعة في مجاؿ الكقاية مف المخدرات كمكافحتيا.
 ر المعمكمات كالمعطيات الضركرية لتتمكف مف إدراجيا في قاعدة البيانات التقييمية الدكلية.تكفي .ك 
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تنمية التعاكف الثنائي كالجيكم في إطار العبلقات بيف الدكؿ الجكار أك داخؿ المجمكعات اإلقميمية  .ز 
 المختمفة.

 فعالية االتفاقيات الدكلية في التعاكف القانكني الدكلي: -6-4
ؿ إف النظاـ الذم أقامتو المجمكعات الدكلية مف أجؿ إحكاـ الرقابة عمى المخدرات قد حقؽ يمكف القك 

نتائج إيجابية ال يمكف إنكارىا كذلؾ إذا ما نظرنا إلى األكضاع التي عرفيا العالـ في العيكد التي سبقت 
 صدكر االتفاقيات المذككرة.

كجكده  الدكلية غير المشركعة لممخدرات كلكال فقد استطاع ىذا النظاـ أف يشدد الرقابة عمى التجارة
سيمت االتفاقيات الدكلية في تطكير سياسات كطنية ألكاف الكضع مختمفا تماما عمى ما ىك عميو. كما 

فعالة لتقميص الطمب، كذلؾ بحث الدكؿ عمى القياـ بعمؿ كقائي فاعؿ كاتخاذ إجراءات مممكسة في مجاؿ 
عادة تأىيميـ.  عبلج المدمنيف كا 

كتمكنت أيضا ىذه االتفاقيات مف إدخاؿ أنماط مكحدة عف السياسات الكقائية كالقمعية التي مكنت مف 
 تحقيؽ نكع مف االنسجاـ في التشريعات الكطنية كبناء تعاكف قضائي دكلي حقيقي.

ـ كرغـ الجكانب اإليجابية المذككرة أعبله كالتي يعترؼ بيا الجميع، ينبغي اإلشارة إلى أف ىذا النظا
يبقى دكف الحد المطمكب، كالعيب ليس فيو، بؿ يكمف في عدـ احترامو مف عدد مف الدكؿ التي كقعتيا في 

 السنكات األكلى لصدكرىا.
تمتـز  كمف مظاىر عدـ احتراـ المنظمات الدكلية، نشير إلى أف عددان ال يستياف بو مف الدكؿ ال

ركرة تقديـ تقرير سنكم لمييئة الدكلية لمراقبة بكاجباتيا نحك الييئات األممية. كمف ىذه الكاجبات ض
( عف تطكر ظاىرة المخدرات في كؿ منيا ليتسنى لمييئة المذككرة إعداد تقييـ دكلي OICSالمخدرات)

سنكم يعكس حقيقة الظاىرة في العالـ باالستناد إلى معطيات دقيقة ككاممة. فيناؾ العديد مف الدكؿ التي 
ترسؿ تقاريرىا بعد اآلجاؿ المحددة أك ترسميا غير كاممة مف حيث المعمكمات ال تفي بيذا االلتزاـ أك 

 المطمكبة.
دكف إصدار أم حكـ عمى مكاقؼ ىذه الدكؿ في ما يخص تعامميا مع المنظمات الدكلية، ىؿ مف ك 

 ىك مبني عمى سكء نية أك لنقص اإلمكانيات، فإف عددا كبيرا مف الدكؿ ال تحتـر بنكد االتفاقيات التي
تمزميا باستعماؿ المخدرات في المجاليف الطبي كالعممي فقط. ىذا مف جية، كمف جية أخرل، ال تسمط 
أم عقاب ردعي عمى األطراؼ التي تقكـ باستخداـ المكاد المخدرة ألغراض غير طبية أك تفرط في 

 استعماليا.
منتشرة بشكؿ كاسع في  كالدليؿ عمى ما تقدـ، أف زراعة المخدرات كاالتجار غير المشركع بيا تبقى

مختمؼ مناطؽ العالـ كأفغانستاف كالمغرب كبكليفيا عمى سبيؿ المثاؿ. في الكقت التي تشيد صناعة 
المؤثرات العقمية مف نكع األمفيتاميف كاإلكستازم ركاجا مذىبل بالخصكص في أكركبا. كال يمكف إيجاد أم 

 حرل في تكاطؤ بعضيا مع شبكات الميربيف.مبرر ليذا الكضع إال في تياكف الدكؿ المعنية أك باأل
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كأماـ ىذا الكضع، ال يكفر النظاـ األممي لرقابة المخدرات اآلليات القانكنية الكفيمة بكضع حد 
لمتصرفات المخالفة لمتشريع الدكلي مف قبؿ بعض الدكؿ، كلـ يحصؿ إلى حد اآلف إجماع ألعضاء الييئة 

ت الرادعة كالفاعمة التي ينبغي تطبيقيا ضد أم دكؿ ال تمتثؿ الدكلية لمراقبة المخدرات حكؿ اإلجراءا
 لمقانكف الدكلي، كيعكد ذلؾ إلى طبيعة التشريع الدكلي في مختمؼ المجاالت.

كخبلصة القكؿ، نعتقد أف االتفاقيات الدكلية، بالرغـ مف محاسنيا كآثارىا اإليجابية، فإنو يتبيف بكضكح 
لتحسيف مف أجؿ إضفاء صرامة أكثر عمى صبلحيات المنظمات أنيا ال تزاؿ في حاجة لممراجعة كا

األممية المكمفة بمراقبة المخدرات حتى تستطيع أف تقكـ بمياميا عمى أحسف كجو، في فرض احتراـ 
 القانكف الدكلي عمى كؿ دكؿ العالـ مف دكف استثناء. 

ذا لـ تتمكف المجمكعة الدكلية مف إيجاد الطرؽ كالكسائؿ الضركرية إل حكاـ الرقابة الدكلية عمى كؿ كا 
أنكاع المخدرات، انطبلقا مف الزراعة كالصناعة كالتجارة كاالستيبلؾ غير المشركع، فإف الخطة التي تبنتيا 

كاليادفة إلى القضاء النيائي أك عمى األقؿ  1998الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في دكرتيا العشريف سنة 
 كعة لممخدرات، ستبقى حبرا عمى كرؽ. تقميص اإلنتاج كالتجارة غير المشر 

 :التشريعات العربية كجيكد التعاكف العربي المشترؾ في مجاؿ المخدرات -6-5
صادقت أغمب الدكؿ العربية عمى كؿ االتفاقيات الدكلية التي أبرمت في ظؿ األمـ المتحدة، كقامت 

 عربية مف آثارىا المدمرة.ىذه الدكؿ بمجيكدات كبيرة لمتصدم آلفة المخدرات كحماية الشعكب ال
كفي ىذا اإلطار، باإلضافة إلى ما تقكـ بو كؿ دكلة عضك في الجامعة العربية مف نشاط داخمي كما 
تتخذه مف إجراءات قانكنية كعممية، كفقا لؤلكضاع السائدة في كؿ بمد، فيناؾ جيكد عربية مشتركة يتـ 

األمانة العامة لمجمس كزراء الداخمية العرب الذم تكحيدىا كترجمتيا إلى اتفاقيات كمعاىدات تحت إشراؼ 
 يقع مقره بالعاصمة التكنسية.

العربية  نص اإلستراتيجية 1986لقد اعتمد مجمس كزراء الداخمية العرب في دكرتو الخامسة لسنة 
لمكافحة االستعماؿ غير المشركع لممخدرات كالمؤثرات العقمية التي تيدؼ إلى تحقيؽ أكبر قدر مف 

خططا مرحمية تحدد نفسو التعاكف العربي في مجاؿ مكافحة المخدرات بكؿ أنكاعيا. كما أقر المجمس 
 كيفيات تنفيذ ىذه اإلستراتيجية.

. كما قاـ مجمس كزراء 1999كالثالثة سنة  1994ة سنة كالثاني 1987ككانت الخطة األكلى في سنة 
الداخمية العرب باعتماد العديد مف القكانيف كاالتفاقيات كالخطط التي ترمي كميا إلى دعـ التعاكف العربي 

حكاـ الرقابة عمى المخدرات، نمخصيا في ما يمي:  في ىذا المجاؿ كا 
ـ. كالمقصكد بو  1986الذم اعتمد في سنة  القانكف العربي النمكذجي المكحد لمراقبة المخدرات .أ 

 ىك اعتماده كنمكذج تستيدم بو الدكؿ األعضاء عند كضعيا تشريعا جديدا في مجاؿ المخدرات.
الخطة اإلعبلمية كاإلصدارات المتعمقة بالمخدرات كالمؤثرات العقمية التي جاءت لتمبية حاجة  .ب 

ية بمخاطر ظاىرة المخدرات كأضرارىا المتعددة كقد األجيزة العربية المتخصصة في مجاؿ التكعية اإلعبلم
 .1994أقر المجمس ىذه الخطة سنة 
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االتفاقية العربية لمكافحة االتجار غير المشركع بالمخدرات كالمؤثرات العقمية التي أقرت أيضا في  .ج 
مف أجؿ التصدم بشكؿ فعاؿ آلفة المخدرات عمى أساس قناعة عربية راسخة بأف ىذه  1994سنة 

 الميمة في الكاقع مسؤكلية جماعية مشتركة بيف كؿ الدكؿ العربية.
يضاؼ إلى كؿ ىذه االتفاقيات الخاصة بمكضكع المخدرات ما صدر عف مجمس كزراء الداخمية  .د 

العرب مف تكصيات كاتفاقيات كقرارات تندرج في إطار العمؿ العربي المشترؾ في مجاؿ مكافحة الجريمة 
 مف كنشر النظاـ كاالستقرار في ربكع الكطف العربي.بكجو عاـ مف أجؿ ضماف األ

كما تجدر اإلشارة إلى العمؿ التنسيقي الياـ الذم يقكـ بو المكتب العربي لشؤكف المخدرات الكائف مقره 
العاصمة األردنية. كىك أحد المكاتب الخمسة التي تتفرع عف األمانة العامة لمجمس كزراء  -بعماف

 الداخمية العرب.
 : يمكف القكؿاـ ىذا المبحث كفي خت

نما  إف مشكمة المخدرات ليست مشكمة محمية أك جيكية، تخص مجتمعان محميان أك شعبان دكف غيره، كا 
  ىي مشكمة ذات أبعادو عالمية. كىي في جانبيا اآلخر ليست مشكمة فردية تتعمؽ بشخص الفرد المدمف 

صميـ كتنعكس آثارىا عمى جميع مناحي أك المتعاطي، بؿ ىي مشكمة جماعية تمس المجتمع في ال
حياتو. ذلؾ أف مشكمة المخدرات في حقيقتيا مشكمة عالمية متعددة، فإنيا ال تختمؼ في خطرىا مف دكلة 
إلى أخرل سكاء أكانت ىذه الدكلة متقدمة أك نامية، كيدؿ عمى ىذا تمؾ الجيكد المحمية كالعالمية التي 

 لعاـ بالصحة الفردية كالجماعية معان. تبذؿ لمكاجيتيا كذلؾ ضمف االىتماـ ا
 كنقترح لمكافحة ىذه اآلفة ما يمي: 

تطكير اقتصادو بديؿ القتصاد المخدرات في الدكؿ النامية. لما كانت المشكمة في الدكؿ النامية  .أ 
ىي مشكمة اقتصادية، لذا ال بد مف تطكير برامج اقتصادية بديمة، تساعد ىذه الدكؿ عمى 

 ا عمى المخدرات. التخمص مف اعتمادى
العدالة الكطنية مف خبلؿ التكزيع العادؿ كبرامج تأىيؿ الشباب كخمؽ فرص دكر التأكيد عمى  .ب 

 عمؿ جديدة كالتكسع في برامج التأىيؿ كاإلصبلح.
التكعية بأخطار المخدرات كما يترتب عمييا مف إدماف كمشاكؿ مادية كنفسية كاجتماعية، تعد مف  .ج 

 المشكمة.أنجع الكسائؿ في مكاجية 
 ة الدكؿ المنتجة كتيديدىا بالمقاطعة كالعقكبات الدكلية.قباعم .د 
 ضبط الحدكد. .ق 
مكاجية أسباب تجارة المخدرات عمى كؿ المستكيات االقتصادية كاالجتماعية كالنفسية كالمالية.  .ك 

 كلما كانت المخدرات تعبر عف مشكمة فبل بد مف مكاجية ىذه المشكمة.
 تجارة المخدرات كحجزىا.تجريـ األمكاؿ الناشئة عف  .ز 
دانة تجار المخدرات كمصادرة أمكاليـ. .ح   مبلحقة كا 
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ػاضطبحثػاضثاضث:ػتجارةػاضبذر
ــزهػػػ- ــرػوتطغغــــــــــ ــارػباضبذــــــــــ ػطغؼــــــــــــومػاالتجــــــــــ
ــرػػػػػ ــبػاضبذـــــــــــــ ــومػتؼرغـــــــــــــ ــنػطغؼـــــــــــــ ػرـــــــــــــ
ػأدـــــــــــاضغبػاالتجـــــــــــارػباضبذـــــــــــرػوأظوارـــــــــــهػػػػ-
ػحجـــــــــمػوظطـــــــــاقػظـــــــــاعرةػاالتجـــــــــارػباضبذـــــــــرػػ-
ــاعرةػػػػ- ــادغظػضظـ ــاتػاالشتصـ ــراضطظطصدـ ــارػباضبذـ ػاالتجـ
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 المبحث الثالث
 تجارة البشر

رغـ التقدـ اليائؿ الذم حققتو اإلنسانية في العديد مف المجاالت كالعمكـ كالتكنكلكجيا كاالتصاالت 
كالمعمكمات، ككذلؾ التمكف مف جميع السبؿ التي تضمف حياة كريمة لكؿ إنساف، طفؿ رجؿ امرأة، إال أف 

، تزامف مع جانب مظمـ كأكثر خطكرة، قد ييدد بتقكيض الكثير مف تمؾ ىذا الجانب اإليجابي، كلؤلسؼ
المكاسب، كنعني بذلؾ قضية االتجار بالبشر بشكؿ عاـ كاالتجار بالنساء كاألطفاؿ األكثر ضعفان بشكؿو 

في العالـ بعد تجارة  ةجرامياإل ةنشطاألأكبر  ة بيفثالثالذم أضحى يحتؿ المرتبة ال االتجارىذا خاص، 
 األسمحة كالمخدرات، كىك أيضان أسرعيا نمكان، كذلؾ لعدة أسبابو أبرزىا:

  في كقت قصير كبتكمفة إنشاء بسيطة مما يجعمو خياران جذابان لممجرميف  كفيرةن  ان أرباحتحقيقو
 رات.المحترفيف كغير المحترفيف، كما يمكف بيع النساء كاألطفاؿ أكثر مف مرة عمى عكس المخد

  مخاطر المبلحقة القضائية الضئيمة في معظـ البمداف، بعكس المبلحقة القضائية فيما يتعمؽ
 بالمخدرات، كما أف عقكباتيا أخؼ بكثير بالمقارنة مع عقكبات المخدرات.

  يضطر الناس لبلنتقاؿ بحثان عف عمؿ أك ىربان مف أكضاع خطرة، كىك أمر صعب بالنسبة
 ة الرخيصة في غاية الصعكبة بالنسبة لمنساء كاألطفاؿ عمى كجو الخصكص.لمكثيريف، فاليجرة الشرعي

تقريبان، كسكاء أكانت تمؾ الدكؿ نقاط  االتجار بالبشر مشكمةن عالميةن تخص جميع دكؿ العالـ دي لذا يع
ع أك محطات عبكر أك كجية نيائية لتمؾ التجارة فإنيا تتأثر بشكؿ أك بآخر، لذا ينبغي أف يشارؾ تجمٌ 
كيكضح 103جميع مف حككمات كمنظمات غير حككمية كأفراد كقطاع خاص في إيجاد حمكؿ مناسبة.ال

عدـ  حسبافالجدكؿ التالي بعض المناطؽ العارضة ليذه "السمعة" كحجـ المعركض منيا، مع األخذ في ال
مضبكطة دقة ىذه األرقاـ باعتبار أف ىذه التجارة غير المشركعة كمف ثـ فاإلحصائيات الخاصة بيا غير 

 في مناطؽ العالـ المختمفة: 2000( األعداد التقريبية لمبشر المتاجر بيـ عاـ 12جدكؿ رقـ ) :104بشكؿو كاؼو 
 حجـ المعركض سنكيان  المناطؽ العارضة
 225,000 جنكب شرؽ آسيا

 150,000 جنكب آسيا
 100,000 دكؿ االتحاد السكفيتي سابقان 

 75,000 شرؽ أكركبا
 50,000 أفريقيا

 100,000 أمريكا الالتينية كالكاريبي

                                                           
 ىيذر مكنتجمرم كزكسادم ساس كربكينيكي كركز إيفانز، االتجار بالنساء كاألطفاؿ، مكافحة تجارة الجنس غير المشركعة، 103

 .2006جامعة أكسفكرد، مركز دراسات الالجئيف، مكتبة اإلسكندرية ، 
104CRS Report of Trafficking in Women and children: The U.S. and international response- U.S. 
department of state – International information programs. May,10,2000.http://uninfo.state.gov.  
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 .2006المصدر: جامعة أكسفكرد، مركز دراسات الالجئيف، 
أما الدكؿ الطالبة، أم المستكردة، فيي في أغمب األحكاؿ مف الدكؿ الغنية اقتصاديان المتمتعة بقدرو  

أرضان صالحة لجذب ىؤالء الضحايا بالنظر لما  دي عاؿو مف الرفاىية كالرخاء االقتصادم؛ فيذه الدكؿ تع
تقدمو مف كعكدو تتمثؿ في تكفير فرص عمؿ كتييئة حياةو أفضؿ كدخكؿ مرتفعة، كمساكاة بالعمالة 
الكطنية...إلخ، كمف أمثمة تمؾ الدكؿ: الكاليات المتحدة األمريكية، دكؿ الخميج العربي، دكؿ الشرؽ 

 األكسط، كدكؿ غرب أكركبا. 
 االتجار بالبشر كتمييزه عف مفيـك تيريب البشرمفيـك  .1
 :التفرقة بيف االتجار بالبشر كتيريب البشر -1-1
التفرقة بيف االتجار بالبشر كتيريب البشر، حيث يقصد بتيريب البشر الخدمات التي تقدـ ب تج

د الدكلة بينما التيريب جريمة ض دي لممياجريف بغرض عبكر الحدكد الدكلية بشكؿ غير قانكني، كبالتالي يع
 تشكؿ التجارة جريمةن ضد األفراد.

كذلؾ كثيران ما يستغؿ تجار البشر إجراءات اليجرة غير المشركعة لتحقيؽ أىدافيـ، كىك اختبلؼ آخر 
بيف تجارة البشر كتيريب البشر في طرفو اآلخر، كتظير اليجرة غير الشرعية كتيريب البشر في أجزاء 

 في ذلؾ مثؿ إجراءات اليجرة الشرعية.مختمفة مف ىذا المحيط مثميا 
عف األمـ المتحدة التي  2002ككفقان التفاقية مناىضة الجريمة المنظمة الدكلية الصادرة في عاـ 

كحظر  أضيؼ ليا ممحقيف، األكؿ يعنى بتيريب المياجريف، كاآلخر عبارة عف اتفاقية األمـ المتحدة لمنع
 بالبشر كما يمي: لئلتجاراألطفاؿ، ككاف تعريؼ تمؾ االتفاقية كمعاقبة االتجار بالبشر كبخاصة النساء ك 

 " ألغراض ىذا البركتكككؿ:
 عبير" االتجار بالبشر" تجنيد أك نقؿ أك انتقاؿ أك إيكاء أك استقباؿ أفراد عف طريؽ التيديد تيقصد ب .أ 

أك استخداـ القكة أك صكر أخرل مف اإلكراه أك االختطاؼ أك االحتياؿ أك الخداع أك استغبلؿ النفكذ 
أك استغبلؿ نقاط الضعؼ أك منح أك تمقي األمكاؿ أك االمتيازات لمحصكؿ عمى مكافقة شخص لو 
سمطة عمى شخص آخر بغرض االستغبلؿ، كيشمؿ االستغبلؿ كحد أدنى الدعارة أك صكران أخرل 
لبلستغبلؿ الجنسي كالعمالة أك الخدمة القسرية كالعبكدية أك الممارسات الشبيية بيا أك األشغاؿ 

 الشاقة أك انتزاع األعضاء. 
ال تككف مكافقة ضحية االتجار بالبشر عمى االستغبلؿ المقصكد المبيف في الفقرة السابقة مف ىذه  .ب 

ييا أم مف الكسائؿ البينة في الفقرة المادة محؿ اعتبار في الحاالت التي يككف قد استخدـ ف
 المذككرة.

ه أك استقبالو لغرض االستغبلؿ "اتجاران بالبشر" حتى إذا لـ ينطك ءتجنيد طفؿ أك نقمو أك ايكا دي يع .ج 
 عمى استعماؿ أم مف الكسائؿ البينة في الفقرة الفرعية )أ( مف ىذه المادة.

 مر." يقصد بتعبير الطفؿ أم شخص دكف الثامنة عشرة مف الع .د 
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إذا كاف الضحية بالغان كجب كقكع استخداـ كسيمةو كاحدة عمى األقؿ مف كبتحميؿ ىذا التعريؼ نجد أنو: 
الكسائؿ المذككرة في الفقرة الفرعية )أ( كي يشكؿ الفعؿ اتجاران بالبشر، كمف المستحيؿ منطقيان بمكجب 

دـ فيو كسيمة أك أكثر مف الكسائؿ المذككرة التعريؼ الكارد في البركتكككؿ قياـ حالة اتجارو ببالغو لـ يستخ
 في الفقرة الفرعية )أ(.

كذلؾ إف تعريؼ االتجار في البركتكككؿ، ال يشترط فيو إثبات تنقؿ الضحية عبر الحدكد أك داخميا؛ 
 ىك االتجار ذاتو حتى لك كقع في قرية الضحية أك بمدتيا أك مدينتيا. فاإلتجار

اؾ حقكؽ اإلنساف األساسية في االتجار المحمي كاالتجار الدكلي ىك فشعكر العالـ بالقمؽ إزاء انتي
شعكر في محمو، كقد ظير ذلؾ في اإلدراؾ المتزايد بأف االتجار المحمي ال يقؿ خطكرةن عف االتجار 

 الدكلي كانتياؾ خطير لحقكؽ اإلنساف. 
 عناصر االتجار بالبشر: -1-2

الستكماؿ أركاف ىذه الجريمة، كىي: السمعة، يتضح مف التعريؼ السابؽ، كجكب تكفر عناصر ثبلثة 
 الكسيط، السكؽ.

   في بمده  كتتمثؿ في الشخص الذم يمكف بيعو أك تجنيده أك نقمو أك إيكاؤه، أك استقبالو السمعة: .أ 
 أك في أم بمدو آخر غير مكطنو األصمي، كذلؾ بقصد استغبللو.

كيتـ ىذا االستغبلؿ إما عف طريؽ تقديـ عمؿو مشركع، أصبلن، كلكف بطريؽ السخرة، دكف الحصكؿ 
عمى المقابؿ المادم المبلئـ ليذا العمؿ، كدكف التأميف عميو أك تييئة إقامة مشركعة لو في الدكلة 

ما عف طريؽ تقديـ عمؿ غ ير مشركع المضيفة، مما يجعمو يدخؿ في نطاؽ األعماؿ غير المشركعة، كا 
 يتمثؿ في االستغبلؿ الجنسي كممارسة البغاء أك نزع األعضاء كغير ذلؾ. 

كيستكم في ذلؾ أف يتـ استغبللو طكاعيةن منو أك كرىان عنو، كيتمثؿ ىذا اإلكراه في استعماؿ القكة 
 كالخطؼ كاالحتياؿ كالنصب، كغيرىا مف الصكر األخرل.

ؿ دكف التقيد بسفو معينة، كيحصؿ ىؤالء عمى مقابؿو كعادةن ما يككف الضحية مف النساء كاألطفا
الستغبلليـ عادةن ما يككف ضئيبلن ال يكفي لسداد التزاماتيـ. كي يستمركا في الحاجة لمعمؿ، كبالتالي 

 بحاجة لمستغمييـ.
كيقصد بالكسيط األشخاص كالجماعات اإلجرامية المنظمة التي تقكـ بعممية  الكسيط )التاجر(: .ب 

ذه التجارة؛ فيقكـ ىؤالء بأعماؿ الكساطة بيف الضحية كبيف جماعات أخرل في البمد محؿ نقؿ كتسييؿ ى
 مباشرة النشاط أك االستغبلؿ، كذلؾ مقابؿ الحصكؿ عمى دخكؿو مرتفعة.

ككفقان لممادة الرابعة مف بركتكككؿ منع كقمع االتجار بالبشر المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة 
، ال تسرم أحكاـ ىذا البركتكككؿ إال 2000عبر الكطنية الصادرة مف األمـ المتحدة عاـ الجريمة المنظمة 

عمى االتجار عبر الكطني في البشر الذم تقكـ بو جماعات إجرامية منظمة دكف الحاالت الفردية 
 العارضة.
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جارة. كيعني ذلؾ، أف الكسيط يجب أف يتبع جماعات إجرامية منظمة تحترؼ مثؿ ىذا النكع مف الت 
 يتعمؽ بالحاالت الفردية كالعارضة فبل تعد مف قبيؿ االتجار بالبشر. ماأما في
كجدير بالذكر أف الكسيط ليس مجرد شخص، بؿ ىك مشركع منظـ يحترؼ مثؿ ىذه التجارة؛ فيك  

مشركع اقتصادم متكامؿ البنياف قريب الشبو مف المشركعات االقتصادية متعددة الجنسيات. إذ أف 
اإلجرامية التي تقـك بيذه التجارة )عالميان( تتككف في الغالب األعـ مف كسطاء يتخذكف مف الدكؿ الشبكات 

العارضة ليذه "السمعة" مركزان ليـ حيث يقكمكف باختيار الضحايا محؿ التجارة، كمف كسطاء مسيميف 
آخركف يقكمكف  لممساعدة في عبكر "السمعة" مف بمد المنشأ إلى البمد المضيؼ الذم يكجد فيو كسطاء

 باستبلـ ىذه "السمع" كتكزيعيا عمى األنشطة المختمفة. 
 السكؽ )حركة السمعة(: .ج 

يتعمؽ االتجار بالبشر بانتقاؿ الضحايا ضمف مكطنيـ األصمي، أك إلى بمدو آخر، أك عدة بمدافو أخرل، 
 كذلؾ الستغبلليـ بصكرةو غير مشركعة.

بعدة أسكاؽو: أسكاؽ العرض أم الدكؿ المصدرة لمضحايا،  ف االتجار بالبشر يرتبطإ :كعميو يمكف القكؿ
كىي عادةن دكؿه فقيرة أك متخمفة تعاني مف األزمات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، كمف ثـ تمثؿ 

 عنصر طرد ليؤالء األشخاص؛ فيي عادةن تمثؿ دكؿ االقتصاد المغمؽ.
ئات الغنية في مجتمع الدكلة التي تعاني مف ىذه كأسكاؽ الطمب، أم األسكاؽ المستكردة، كىي عادةن الف

الظاىرة، كالدكؿ الغنية الصناعية الكبرل )في حاؿ االتجار خارج حدكد الدكلة(، أك دكؿ مجاكرة ذات 
مستكل معيشة أفضؿ، كمف ثـ تمثؿ عنصر جذبو قكم ليؤالء األشخاص لمخركج مف مشكبلتيـ كتحسيف 

 ة االستغبلؿ كنكعو كمدل مشركعيتو.ظركفيـ كأكضاعيـ دكف النظر إلى طريق
كبيف ىذيف النكعيف مف األسكاؽ قد تكجد أسكاؽ عبكرو أك ترانزيت تقع ما بيف الدكؿ المصدرة 
كالمستكردة )في حالة االتجار الخارجي بالبشر(، إذ تمثؿ مجرد مكافو أك مركز تجمعو ليؤالء الضحايا 

ما تككف ىذه الدكؿ دكالن فقيرة تمثؿ حمقة االتصاؿ بيف الدكؿ  تمييدان النتقاليـ إلى الدكؿ المستكردة، كغالبان 
 المصدرة كالمستكردة، نظران لبعد المسافة بينيا، مقابؿ عمكالتو باىظة.

 في الدكؿ النامية: األسباب المساعدة عمى انتشار االتجار بالبشر -1-3
كميمشة، كيجعؿ نقص تنتمي الغالبية العظمى مف ضحايا االتجار بالبشر لمجتمعات فقيرة الفقر:  .أ 

التعميـ أك فرص العمؿ مف عركض العمؿ في مدف أخرل أك دكؿ أخرل مغرية جدان. بؿ قد يبرر اآلباء 
 بيع أطفاليـ بدعكل منحيـ فرصان أفضؿ.

: إف الرقابة الصارمة عمى الحدكد كالقيكد الصارمة عمى اليجرة سياسات الدكؿ المستقبمة .ب 
تشجع الطمب المتزايد عمى العمالة الرخيصة كغير المنظمة، كىذا الشرعية كخصكصان بالنسبة لمنساء، 

 يؤدم لزياد حجـ تجارة بيع النساء لشغؿ ىذه الكظائؼ.
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 دي : تعد الفتيات في بعض المجتمعات عبئان اقتصاديان عمى أسرىف، حيث يعالتعصب ضد المرأة .ج 
مير الذم يضمف زكاج بناتيـ. تعميـ الفتيات نفقات غير ضركرية كما يعاني كثير مف األسر لتدبير ال

 يستيدؼ تجار الرقيؽ تمؾ المجتمعات عارضيف مبالغ مالية لؤلسر الفقيرة مقابؿ التخمص مف أطفاليـ.
تجار بالبشر بسبب التفكؾ األسرم الناتج عف يصبح األطفاؿ أكثر عرضةن لبل التفكؾ األسرم: .د 

 المكت أك االنفصاؿ أك النزكح أك انتشار االيدز.
غالبان ما يؤدم انييار األنظمة االجتماعية كالقانكنية أثناء الحركب إلى  كالصراع المسمح:العنؼ  .ق 

عدـ تسجيؿ المكاليد. ال يحمؿ ىؤالء األطفاؿ ىكيات رسمية مما يجعؿ تعقبيـ بعد انتياء الصراع في 
يكف بالنساء غاية الصعكبة. ينتشر العنؼ الجنسي أيضان خبلؿ تمؾ الصراعات، ككثيران ما يتاجر المدن

كاألطفاؿ بغرض تأميف حياتيـ. تزايد االتجار بالبشر أثناء حركب البمقاف في التسعينات، كما تـ بيع 
 أعداد كبيرة مف النساء كاألطفاؿ مف ساحؿ العاج كليبيريا نتيجة الحرب.

مثؿ  يستغؿ تجار الرقيؽ الككارث الطبيعية لمحصكؿ عمى األطفاؿ األكثر ضعفان  الككارث الطبيعية: .ك 
 األيتاـ كاألطفاؿ الذيف انفصمكا عف عائبلتيـ.

مميكف  932كؿ عاـ يصبح (، UNHCRحسب مفكضية األمـ المتحدة العميا لبلجئيف ) النزكح: .ز 
% 80مميكف شخص لمنزكح الداخمي في دكليـ. تمثؿ النساء كاألطفاؿ  25شخص الجئيف، كما يضطر 

كم أعدادان كبيرة مف النساء أالبلجئيف لمعرفتيـ بأنيا ت مف ىؤالء األفراد، كيستيدؼ تجار الرقيؽ مخيمات
 كاألطفاؿ المعدميف.

نترنيت أصبح االتجار بالبشر أسيؿ كأكثر كفاءة بعد ظيكر اال االستخداـ المتزايد لمتكنكلكجيا: .ح 
 كاليكاتؼ النقالة، حيث تسيؿ تمؾ التكنكلكجيا تكزيع األعماؿ اإلباحية كنقؿ األمكاؿ.

تجار بالبشر، ترتبط الفجكة في النكع في بعض مناطؽ اليند كالصيف باال الديمكغرافي:التكزيع  .ط 
عمى الرغـ مف نقص الدراسات حكؿ ىذه المشكمة فإنو يتـ بيع الكثير مف النساء الصينيات في المناطؽ 

إلى الياباف  الريفية بغرض الزكاج، كما يباع الكثير مف النساء مف بكرما كككريا الجنكبية كركسيا كفيتناـ
ليصبحف محظيات أك عاىرات، كفي اليند يعتقد أف الفتيات تباع مف كاليات البنغاؿ الغربية كأساـ لكالية 

 البنجاب كىارايانا التي تعاني مف خمؿ كبير في التكزيع الديمكغرافي. 
 :أساليب االتجار بالبشر كأنكاعو .2

 أساليب االتجار بالبشر: -2-1
 تعددة، كلكف كميا تشمؿ كاحدان أك أكثر مف اآلتي:إف أساليب االتجار بالبشر م 
جبارىـ عمى العمؿ في الدعارة أك العمالة العنؼ:  .أ  يمكف ببساطة اختطاؼ النساء كاألطفاؿ كبيعيـ كا 

 القسرية أك الحرب.
تزداد نسبة النساء البلتي يخدعف بعركض عمؿ في الخارج كمضيفات أك عامبلت االحتياؿ:  .ب 

يث كثيران ما يكتشفف عند الكصكؿ أف تمؾ األعماؿ كىمية، كتضطر تمؾ النساء نظافة أك في المكاتب، ح
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لمعمؿ في الدعارة لسداد ديكف انتقاليف كتأشيرات سفرىف، كيمكف بيع النساء كذلؾ بحجة الزكاج؛ حيث 
 يخدعف بكعكد الزكاج الشرعي كحياةو أفضؿ كلكف يتـ بيعيف لبيكت دعارة.

: ىناؾ أشكاؿ مختمفة لئلكراه. قد تضغط العائبلت عمى النساء لمعمؿ في كظائؼ اإلكراه .ج 
استغبللية كقد تستخدميف عائبلتيف لسداد الديكف أك جمع األمكاؿ فبل يجدف خياران سكل العمؿ. في أكقات 
الحركب قد تضطر النساء لتكفير خدمات جنسية لحماية أنفسيف أك حماية عائبلتيف. فكر العمؿ في 

جاؿ الدعارة كثيران ما تصادر جكازات سفر النساء أك ىكياتيف مما يجعؿ اليركب مستحيبلن. قد يؤدم م
 أيضان التيديد بإيذاء عائبلتيف أك فضح عمميف بالدعارة إلى استسبلـ ىؤالء النساء لمظركؼ االستغبللية. 

 أنكاع االتجار بالبشر: -2-2
يمكف تحديد االتجار بالبشر في ثبلث صكرو أساسية ىي: االستغبلؿ الجنسي، عمالة األطفاؿ دكف 

 السف القانكني، كتجارة األعضاء البشرية. 
 االستغالؿ الجنسي:  -2-2-1
كىك يمثؿ أىـ كأخطر صكر االتجار بالبشر كأكثرىا انتشاران عمى مستكل العالـ المتخمؼ كالمتقدـ عمى  

ظران لؤلرباح الضخمة التي تحققيا مثؿ ىذه التجارة؛ فقد ىجر الكثير مف تجار السبلح السكاء، كن
كالمخدرات نشاطيـ األصمي كاستبدلكا بو االتجار بالبشر. كيشمؿ ضحايا االستغبلؿ الجنسي السيدات، 

شع سنة، ككذلؾ األطفاؿ سكاء مف الذككر أك اإلناث الذم يمثؿ أب 25كالفتيات صغار السف، أقؿ مف 
صكر االستغبلؿ الجنسي نظران آلثاره االجتماعية كاالقتصادية المدمرة لمبنية األساسية لممجتمعات. كمف 

مف أكثر الدكؿ تصديران لمبشر  دي أبرز الدكؿ التي تنتشر فييا ىذه التجارة بقصد االستغبلؿ الجنسي، كما تع
% مف إجمالي الناتج 14إلى  10يا مف بقصد االستغبلؿ الجنسي، تايبلند التي تمثؿ عائدات الدعارة في

  105المحمي.
 الكياف الصييكني النمكذج األكضح لتجارة البغاء:-2-2-1-1

يعد الكياف الصييكني نمكذجان كاضحان لعمميات االتجار بالبشر، حيث يستقبؿ سنكيان أعدادان ضخمة مف 
كتكضح اإلحصائيات أنو تـ القبض دكؿ االتحاد السكفيتي السابؽ كجنكب أفريقيا لمعمؿ في ىذا المجاؿ، 

دخمف إلى الكياف المذككر بطريؽو غير مشركع لممارسة أنشطةو  2001امرأة أجنبية عاـ  392عمى حكالي 
غير مشركعة، كالغالبية العظمى مف ىذه األعداد قد أتت مف دكؿ االتحاد السكفييتي السابؽ، كخاصةن 

حت سف العشريف، كالجدكؿ التالي يبيف ىذه اإلحصاءات في أككرانيا كركسيا كمكلدكفا، كجميعيـ تقريبان ت
 2001:106عاـ 
 
 

                                                           
 نترنيت(.تفضح ممارسات شبكات دعارة األطفاؿ )ا 2000دراسة لمنظمة اليكنيسيؼ عاـ  105
106 Trafficking in woman in Israel, An updated Report-2001- Hot line for Migrant Workers-p.5. 
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، كالمكاتي دخمف بشكؿو 2001( أعداد كجنسيات النساء المقبكض عمييف في الكياف الصييكني عاـ 13جدكؿ رقـ )
 غير مشركع:

 الدخؿ السنكم النسبة المئكية الدكلة اسـ الدكلة
 لمفرد

 عدد السكاف
 تحت خط الفقر

 %28 دكالر 700 %46 180 أككرانيا
 %30 دكالر 1660 %28 109 ركسيا
 %55 دكالر 400 %17 68 مكلدكفا

   %9 35 مناطؽ أخرل
 Trafficking in woman in Israel, An updated Report-2001- Hot line for المصدر:

Migrant Workers-p.5. 
السابؽ، ىي أكثر الدكؿ تصديران لمعمالة في مجاؿ كيتضح مف ىذا الجدكؿ أف دكؿ االتحاد السكفييتي 

الدعارة باتجاه الكياف الصييكني، كذلؾ يعكد إلى االنييار االجتماعي كاالقتصادم نتيجةن النييار االتحاد 
أك إلى حصكليا عمى أجكرو  السكفييتي، مما أدل إلى جعؿ العديد مف القكل العاممة في حالة بطالة،

فرصة  ةكانت النساء أكؿ فئةو تعاني مف البطالة، كىذا دفعيف إلى البحث عف أي منخفضة، كبطبيعة الحاؿ
، مشركعة أك غير مشركعة، لمكسب كالحياة كخاصةن خارج إقميـ دكلتيف، كىذا ما يفسر انتشار  عمؿو

 الضحايا مف تمؾ الببلد. 
مف القكانيف كالمكائح كقد تغيرت طريقة دخكؿ ىؤالء الضحايا إلى الكياف الصييكني بعد صدكر العديد 

التي تفرض القيكد عمى ىذه التجارة؛ فبعد أف كاف الدخكؿ يتـ عف طريؽ الزكاج الصكرم، أك المستندات 
المزكرة، أك بكاسطة ميناء حيفا. أصبح الدخكؿ عف طريؽ الحدكد المصرية الفمسطينية؛ فأصبحت بذلؾ 

مطارات الغردقة  دي د البرية إلى الكياف، كتعمصر بمد أك منطقة عبكر تمييدان لنقؿ الضحايا عبر الحدك 
كشـر الشيخ أماكف تجمعو ليؤالء الضحايا تمييدان لنقميـ عف طريؽ سيناء إلى الكياف الصييكني، كعادةن ما 

 يتـ عبكر الحدكد بعد ذلؾ سيران عمى األقداـ بمعاكنة دليؿو مف البدك.
 المزاد العمني، حيث يتـ عرضيف أماـ تجار كبمجرد كصكؿ الضحايا يتـ بيعيف بطريقتيف: إما بطريقة

أك سماسرة متخصصيف كيتـ البيع عمى أساس أعمى سعر، أك بطريقة البيع الخاص حيث يتـ البيع مف 
دكالر حسب المظير كالسف باإلضافة  10000إلى  4000شخصو آلخر، كيتراكح ثمف البيع فيما بيف 

 لممستندات.
ارسة الدعارة كالبغاء مع التزاميف بدفع الديكف الناتجة عف كيتـ استخداـ ىؤالء الضحايا في مم 

مصاريؼ انتقاليـ إلى الكياف الصييكني، نفقات المستندات المزكرة، كغيرىا مف الديكف األخرل، كال يممؾ 
ال تعرضكا إلى اإليذاء البدني كالنفسي؛ خاصةن أف ىؤالء  ىؤالء الرفض أك االمتناع عف ممارسة البغاء، كا 

  107يعممكف جيدان محؿ إقامة عائبلتيـ كييددكنيـ باإليذاء.التجار 
                                                           

107 For you were stangers "modern slavery and trafficking in human Beings in Israel- Hotline for 
migrant workers- Fabruary,2003.  
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 حركة البغاء عمى مستكل العالـ:-2-2-1-2
يكضح الجدكؿ التالي )الذم اعتمدت المعمكمات الكاردة فيو عمى التقارير الدكلية حكؿ االتجار بالبشر( 

 108حركة انتقاؿ ىذه "السمع" مف الدكؿ المصدرة إلى الدكؿ المستكردة:
 (: األعداد التقريبية لمنساء ضحايا االستغبلؿ الجنسي، كحركتيـ عبر الدكؿ:14رقـ )جدكؿ 

 المنطقة القارة
أعداد 
الضحايا 
 سنكيان 

أعداد الضحايا في بعض  الدكؿ المستكردة الدكؿ المصدرة
 الدكؿ

 
 

آسيا 
)مميكف 
سيدة 
 سنكيان(

 
جنكب 
شرؽ 
 آسيا
 

 
225000 
ضحية مف 
النساء 
 كاألطفاؿ

تايكاف كمبكديا، تايالند، 
بكرما، الفمبيف، ماليزيا، 
ىكنج ككنج، الكس، 
الصيف، اندكنيسيا، 

 الياباف

المناطؽ: شرؽ أكركبا، ركسيا، 
 جنكب شرؽ أكركبا.

الدكؿ: الياباف، استراليا، الكاليات 
 المتحدة األمريكية، غرب أكركبا.

سيدة غير  150000
يابانية فيما يتعمؽ بالياباف 

 كحدىا.

جنكب 
 آسيا

150000 
ضحية مف 
النساء 
 كاألطفاؿ

سيريالنكا، اليند 
بنغالدش، نيباؿ 

 باكستاف، بكتاف+استراليا

اليند، الكاليات المتحدة األمريكية، 
غرب أكركبا، الشرؽ األكسط 

 خاصةن اإلمارات.

إلى  40000اليند: مف 
غير ىنديات+  200000

 مميكف مف اليند. 2
ألؼ  20000اإلمارات: 

 تاف.طفؿ مف باكس

 
 

 أكركبا
 
 
 

دكؿ -أ
االتحاد 
السكفييت 
 سابقان.

شرؽ -ب
 أكركبا

 
100000 

 ضحية 
 
 

175000 
 ضحية
 

ركسيا، أككرانيا ألبانيا، 
استكنيا الشيشاف، 

الصرب ايطاليا، البكسنة 
ككسكفك، البمقاف 

 يكغكسالفيا.
كتعد شرؽ أكركبا دكؿ 

 استقباؿ كعبكر

غرب أكركبا: ألمانيا، فرنسا 
بريطانيا، ىكلندا سكيسرا، ايطاليا، 

 النمسا، اليكناف.
الشرؽ األكسط: السعكدية، 
 اإلمارات، الكياف الصييكني

 الشرؽ األقصى: الياباف تايالند
 أمريكا ككندا

 التشيؾ كسط أكركبا: بكلندا، المجر

% مف السيدات 70
الركسيات كأكركبا الشرقية 
+ أفريقيا )غانا نيجيريا، 
المغرب( + جنكب شرؽ 

)الفمبيف، تايالند(  آسيا
أمريكا الالتينية )البرازيؿ 
 الدكمينيكاف، ككلكمبيا(.

% مف الركسيات 15
 كأكركبا الشرقية.

 % إلى أمريكا ككندا.3
 % إلى كسط أكركبا.12

 CRS Report of Trafficking in Women and childrenالمصدر:
 
 

                                                           
108CRS Report of Trafficking in Women and children: The U.S. and international response- U.S. 
department of state – International information programs. May,10,2000.http://uninfo.state.gov. 
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 عمالة األطفاؿ دكف السف القانكني:-2-2-2
حتى  10مميكف طفؿ ما بيف سف  250األطفاؿ دكف السف القانكني في العالـ، بحكالي تقدر عمالة 

مميكف طفؿ تحت  50حكالي  سنة، يعممكف مف أجؿ تأميف تكاليؼ الحياة، كما يعمؿ حسب التقديرات 14
 في ظركؼو خطرة. 12سف 

 109( يكضح نسب كمجاالت عمالة األطفاؿ في بعض الدكؿ:15جدكؿ رقـ )

 النسبة الدكلة
 مجاالت عمالة األطفاؿ تحت ظركؼ خطيرة

 كغير صحية
 %41,3 كينيا

 –خدـ المنازؿ البغاء  –األراضي الزراعية  –المصانع 
 الجيش...........

 %31,4 السنغاؿ
 %30,1 بنغالدش
 %25,8 نيجيريا
 %24 تركيا

 %20,5 ساحؿ العاج
 %17,7 باكستاف
 %16,1 البرازيؿ
 %14,4 اليند
 %11,6 الصيف
 %11,2 مصر

 %6,7 المكسيؾ
 %4,5 األرجنتيف
 %1,8 البرتغاؿ
 %0,4 ايطاليا

and Worst forms of child www.globalmarch.org, HRW, World report, 2001 .المصدر:  
Labor Data. 

نسب عمالة األطفاؿ، تتفاكت مف دكلة إلى أخرل، حسب الظركؼ كحسب ىذا الجدكؿ نجد أف 
االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية السائدة في ىذه الدكؿ، كذلؾ تختمؼ مجاالت عمؿ ىؤالء األطفاؿ 
باختبلؼ العادات كالمكركثات الثقافية كاالجتماعية السائدة في مجتمعاتيـ، ككذلؾ األحكاؿ السياسية 

 منة فييا.كاالقتصادية الميي
% مف عدد أطفاليا، أف قطاع 1132فمثبلن نجد في مصر التي تبمغ نسبة عمالة األطفاؿ فييا حكالي 

       % مف ىذه العمالة، أم معظميا، كبقية العمالة تستخدـ في مصانع السجاد، 78الزراعة يستأثر بػ 
أك أعماؿ البناء، أك كرش السيارات، كغيرىا مف األعماؿ المجيدة التي تتـ في ظركؼ صحية كبيئية 

                                                           
109 orst forms of child Labor Data.. and Wwww.globalmarch.org, HRW, World report, 2001 

http://www.globalmarch.org/
http://www.globalmarch.org/
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سيئة. كال يستخدـ األطفاؿ دكف الػثامنة عشرة في الجيش المصرم، ككف القانكف المصرم يحدد سف 
اء كاإلباحية؛ فإف باألطفاؿ في مجاؿ البغ باإلتجارالتجنيد ببمكغ الشخص عمر الثامنة عشرة. كفيما يتعمؽ 

كيمكف إرجاع ذلؾ إلى التعاليـ الدينية الصارمة في  110معظـ التقارير كالدراسات تؤكد ندرة ىذه الحاالت،
ىذا الصدد، ككذلؾ إلى العادات كالتقاليد الراسخة ضد مثؿ ىذه الممارسات؛ فاألسرة المصرية ترفض 

تو، كأيان كاف العائد المتكقع منو، كفي الكقت عمؿ األطفاؿ في مجاالت االستغبلؿ الجنسي أيان كانت صكر 
تقبؿ عمؿ األطفاؿ في المجاالت األخرل التي تعد مف كجية نظرىـ مجاالت شريفة كمشركعة ما نفسو 

 داـ أنيا ال تمس العرض كالشرؼ.
كيختمؼ ىذا األمر بالنسبة لمجتمعاتو أخرل، حيث تتزايد فييا نسب عمالة األطفاؿ في مجاؿ الدعارة  
الستغبلؿ الجنسي، كما في مجتمعات جنكب شرؽ آسيا، كمجتمعات شرؽ أكركبا كدكؿ االتحاد كا

 السكفييتي السابؽ، نظران الختبلؼ ىذه المجتمعات مف حيث العادات كالتقاليد عف المجتمع المصرم.
 كما نجد في عدد مف المجتمعات المضطربة سياسيان كالتي تنتشر فييا الحركب األىمية، كخصكصان  

 المجتمعات األفريقية انتشاران لظاىرة استخداـ األطفاؿ في األعماؿ القتالية كالحركات المسمحة. 
 تجارة األعضاء البشرية: -2-2-3

 يقصد بتجارة األعضاء البشرية، أعماؿ البيع كالشراء لؤلعضاء البشرية، كاألنسجة كالجمد كالدـ كالكمى.
أف االتجار في األعضاء البشرية كاألنسجة يعد مف قبيؿ  2003مجمس االتحاد األكركبي لسنة  عدى كقد 

 االتجار بالبشر، ألنو يمثؿ انتياكان أساسيان لحقكؽ اإلنساف.
منيـ  17أمريكي ينتظركف أعضاء بشرية الستمرار حياتيـ، كأف  86000كتشير اإلحصائيات إلى أف 
 حاجتيـ مف ىذه األعضاء، كخاصةن الكمى كالرئتيف. يمكتكف يكميان بسبب عدـ تأميف

كما تنتشر ظاىرة بيع األعضاء، خصكصان في الصيف كاليند كدكؿ االتحاد السكفييتي سابقان؛ ففي  
دكالر لمكمية الكاحدة، ككذلؾ  10000الصيف يتـ بيع أعضاء المحككميف باإلعداـ لمف يحتاج إلييا مقابؿ 

اعد انتشار الفقر كانخفاض مستكيات المعيشة عمى بيع األفراد ألعضائيـ الحاؿ بالنسبة لميند؛ حيث س
دكالر،  300ك  100ليتمكنكا مف العيش، كعادةن ما تتـ عممية البيع عبر سمسار يشترييا بمبمغ يتراكح بيف

 111دكالر. 25000كيقكـ ببيعيا لممريض بعد ذلؾ بمبمغ 
كنظران لمعائد الكبير مف بيع ىذه األعضاء، فقد كصؿ األمر ببعض المنظمات اإلجرامية المنظمة إلى  

 قتؿ بعض األشخاص مف أجؿ بيع أعضائيـ كالتربح مف ذلؾ. 
 حجـ كنطاؽ ظاىرة االتجار بالبشر .3

 28حكالي ( األرباح السنكية لبلستغبلؿ الجنسي لمنساء كاألطفاؿ بILOتقدر منظمة العمؿ الدكلية )
 مميار دكالر.

 أرقاـ عالمية لحاالت المقاضاة كاإلدانة في جرائـ االتجار بالبشر )كزارة الخارجية األمريكية(:
                                                           

110 Worst Forms of child Labour – Egypt – Global Against child labour- http://www.globalmarh.org. 
111 Crimes of the powerful – Trafficking in in Human body parts – Reece wolters.2004.p12 
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 حالة إدانة2815    حالة مقاضاة7992        2003عاـ 
 حالة إدانة 3025حالة مقاضاة     6885        2004عاـ 

كذلؾ ألنو قمة مصادر المعمكمات حكؿ ىذا المكضكع، كيعاني الباحثكف في مجاؿ االتجار بالبشر مف 
مثؿ أم نشاطو إجرامي آخر، فإف الحصكؿ عمى بيانات دقيقة عنو أمره صعب. حيث يمارس تجار البشر 
عمميـ بشكؿ سرم كغير قانكني مما يعرقؿ عممية جمع البيانات حكؿ أعداد كأعمار كنكع األفراد ضحايا 

أف ضحايا االتجار بالبشر قد تمؾ التجارة كقطاعات العمالة التي يتـ استغبلليـ فييا، باإلضافة إلى 
يحجمكف عف اإلببلغ عف أكضاعيـ خكفان مف الترحيؿ أك االحتجاز بصفتيـ مياجريف غير شرعييف، كمف 

تجار بالبشر بغرض الحصكؿ جيةو أخرل قد يقدـ بعض األشخاص عمى االدعاء بأنيـ كانكا ضحايا لبل
 ف.يعمى خدمات ال يحصؿ عمييا المياجركف غير الشرعي

ان ما تقكـ التكينات حكؿ استقراء مجمكعات صغيرة كعينات مثؿ النساء البلتي ينقذف مف تجار كغالب
 البشر أك حتى أعداد التجار الذيف يقدمكف لممحاكمة.

كقد تتداخؿ التجارة في النساء مع نشاطات أخرل غير قانكنية مثؿ تيريب المخدرات مما يجعؿ عممية 
تقكـ المنظمات المختمفة بجمع اإلحصائيات بأساليب مختمفة جمع أرقاـ دقيقة أكثر صعكبة، كما 

 كباستخداـ تعريفات مختمفة كألغراض مختمفة.
 ضحايا االتجار بالبشر: -3-1

 لماذا يمثؿ االتجار بالبشر مشكمة لمنساء كالفتيات بشكؿ خاص؟
جنس، كبالتالي تجار بالبشر عمى االتجار بغرض الركزت الغالبية العظمى مف األبحاث المتعمقة باال

 فميس مف المفاجئ ككف معظـ الضحايا مف النساء كاألطفاؿ.
حالة مف ضحايا االتجار  5233 ػبإعداد قاعدة بيانات ل IOMكقد قامت المنظمة الدكلية لميجرة 

% مف الضحايا الذيف تـ إجراء حكار معيـ مف 81، ككاف أكثر مف 2005 – 2001بالبشر بيف عامي 
يـ في الخامسة كالعشريف أك أقؿ، كمف الضحايا األطفاؿ كانت الفتيات تمثؿ % من74ككاف  النساء
%، كلكف ال تعبر تمؾ األرقاـ عف الحجـ الحقيقي لممشكمة كيرجح كجكد مئات اآلالؼ مف الرجاؿ 72

 الضحايا ىذا االتجار.
 كمع ذلؾ تبقى النساء كالفتيات أكثر عرضةن لتمؾ الجرائـ لؤلسباب التالية:

  ،سياسات اليجرة لدل الدكؿ المضيفة، حيث تقؿ القنكات الشرعية لدخكؿ العمالة غير الماىرة
عمبلن غير حقيقي مما ال يترؾ لمنساء سكل فرص محدكدة  ككنوباإلضافة إلى التحيز ضد عمؿ المرأة 

 لميجرة الشرعية كفرص العمؿ.
 يرل صندكؽ األمـ المتحدة اإلنمائيUNIFEM  المتحيزة لمنكع )عمى سبيؿ أف سياسات اليجرة

المثاؿ القكانيف التي تمنع المرأة مف السفر دكف مكافقة أحد أقربائيا الذككر( كالتي قد يككف الغرض 
منيا حماية المرأة تؤدم في كاقع األمر لمحد مف فرص اليجرة الشرعية مما يدفع النساء لمجكء لقنكات 

 اليجرة غير المشركعة.
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 المرأة عالميان في المجاليف العاـ كالخاص. انتشار العنؼ كالتحيز ضد 
  عدـ تكافؤ فرص التعميـ التي تؤدم لندرة فرص العمؿ الجيدة لمنساء قد تجعميف أكثر عرضة

 لمكعكد الكاذبة بالعمؿ في الخارج.
  المكركثات الثقافية التي تعطي األفضمية لتعميـ الفتياف تعني أف الفتيات أكثر عرضة إلرساليف

 كخادمات.
 تجار بالبشر، أحد بعض األحياف يككف األطفاؿ كبخاصة الفتيات منيـ أكثر عرضة لبل في

العكامؿ المؤدية إلى ذلؾ قمة حيمتيـ بالمقارنة النسبية بالبالغيف، كفي حيف تيتـ العائبلت كالمجتمعات 
دكف ف مبأطفاليا فإنو مف السيؿ عمى ىذه العائبلت استخداميـ كسمعة عندما تككف في مكاقؼ يائسة 

حمكؿ اقتصادية أخرل، إف التضحية بأحد األطفاؿ مف أجؿ بقاء كرفاىية اآلخريف ىك حؿ تمجأ إليو 
 بعض األسر في األزمات االقتصادية الشديدة.

  إف القيمة الثقافية المرتفعة لمعذرية، أك االعتقاد بأف األطفاؿ أقؿ عرضةن مف النساء البالغات
 يجعؿ الفتيات أكثر عرضةن لمتجارة بغرض االستغبلؿ الجنسي.  لئلصابة باألمراض المنتقمة جنسيان 

 تجارة األطفاؿ: -3-1-1
   تجار بالبشر سنكيان بغرض العمالة الرخيصة الخاضعيف لبل 18يقدر عدد األطفاؿ تحت سف

 UNICEFمميكف طفؿ كفؽ إحصائيات صندكؽ األمـ المتحدة لمطفؿ 1،2كاالستغبلؿ الجنسي بحكالي 
 .2004لعاـ 
  حسب كزارة الخارجية  18% مف الضحايا االتجار بالبشر عبر الحدكد الدكلية تحت سف 50كيقع

 األمريكية.
 تجار بالبشر، إف األطفاؿ الذيف يتعرضكف لظركؼ الفقر كالحركب كالتمييز ىـ أكثر عرضة لبل

دز كأطفاؿ حيث يرل صندكؽ األمـ المتحدة لمطفؿ أف األطفاؿ األكثر ضعفان ىـ األيتاـ كمرضى اإلي
 الشكارع كالبلجئيف كالنازحيف بسبب الحركب. 

  قد تقبؿ األسر الفقيرة عمى بيع أطفاليا )بخاصة الفتيات( كقد يتـ تضميميا لحصكؿ أبنائيا عمى
 فرص تعميـ أك عمؿ أفضؿ في األماكف التي يذىبكف إلييا.

 األطفاؿ  دي شر، حيث يعتجار بالبعدـ تسجيؿ األطفاؿ بشكؿ سميـ يجعؿ األطفاؿ أكثر عرضةن لبل
غير المسجميف رسميان، كغير الحاصميف عمى ىكيات رسمية ىدفان لتمؾ التجارة عند تيريب ىؤالء 

 األطفاؿ عبر الحدكد يصعب تتبعيـ أك إثبات تيريبيـ في المقاـ األكؿ.
  تجار بالبشراألطفاؿ أكثر عرضة لبل 2004قد تجعؿ الككارث الطبيعية مثؿ تسكنامي عاـ. 
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 ( يتضمف بعض اإلحصائيات حكؿ ظاىرة االتجار باألطفاؿ في بعض الدكؿ:16جدكؿ رقـ )     

 االنتشار نكع التجارة
مف يتأثر 

 بيا
 المصدر أيف تحدث

 تجارة الرضع بغرض التبني
1000-1500 

 سنكيان 

الرضع 
كاألطفاؿ في 
 غكاتيماال

مف غكاتيماال إلى 
الكاليات المتحدة 

 األمريكية

 المتحدة لمطفؿ صندكؽ األمـ
UNICEF 

% 85فتيات  حالة 240 زكاج األطفاؿ باإلكراه
 UNICEF المممكة المتحدة %15فتياف 

 

تجارة الفتيات بغرض 
 االستغالؿ الجنسي

حالة  12000
 سنكيان 

فتيات مف 
نيباؿ كنساء 
مف الالجئات 
 البكتانيات

مف النيباؿ إلى 
 اليند كدكؿ أخرل

البرنامج الدكلي لمقضاء عمى عمالة 
كمنظمة العمؿ الدكلية IPECاألطفاؿ 

ILO 

أكثر مف  الفتياف كفرساف لمجماؿ
 فتى 19000

فتياف 
باكستانيكف 

تتراكح أعمارىـ 
 11-2بيف 

 سنة

مف باكستاف إلى 
 ILOمنظمة العمؿ الدكلية  الشرؽ األكسط

األعماؿ الزراعية، الزراعة، 
التعديف، العمالة المنزلية، 

 الصيد الدعارة
فتياف كفتيات  200000حكالي 

 UNICEF غرب ككسط أفريقيا أفارقة

 التسكؿ

% مف 50
متسكلي الطرؽ 
في ركسيا مف 

 األطفاؿ

فتيات كفتياف 
مف دكؿ الكتمة 

الشرقية 
 السابقة

مف مكلدكفا إلى 
 ILOمنظمة العمؿ الدكلية  ركسيا

 غير معركؼ األعماؿ الزراعية
األطفاؿ 

الالجئيف مف 
 بكركندم

االتجار الداخمي 
 باألطفاؿ في تنزانيا

UNICEF 
 

، كمنظمة IPEC، البرنامج الدكلي لمقضاء عمى عمالة األطفاؿ UNICEFصندكؽ األمـ المتحدة لمطؼالمصدر: 
 .ILOالعمؿ الدكلية 

إضرابات سياسية كيبلحظ مف ىذا الجدكؿ أف معظـ حاالت االتجار بالبشر تتـ في الدكؿ التي تعاني 
كاقتصادية، كبأف الحاالت التي تتـ في الدكؿ المتقدمة معظميا تصيب جاليات دكؿ تعاني مف اضطرابات 

 )كما في حالة المممكة المتحدة(.
 االستغالؿ الجنسي لمنساء كاألطفاؿ تجاريان: -3-1-2
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 98ظمة العمؿ % مف األفراد الذيف يجبركف عمى تجارة الجنس ىـ مف النساء كالفتيات )من
 الدكلية(.

  تقدر المنظمة الدكلية لميجرةIOM  عدد النساء ضحايا االتجار بالبشر البلتي يعممف بالدعارة
 سنكيان. 500000بحكالي 

  مف ضحايا االستغبلؿ الجنسي التجارم 50% إلى 40سنة مف  18يمثؿ األطفاؿ تحت سف %
 (.ILO)منظمة العمؿ الدكلية 

  30سنة العامميف في تجارة الجنس في جنكب شرؽ آسيا  18تبمغ نسبة األطفاؿ تحت سف ،%
 (.UNICEFسنكات ) 10كيصؿ عمر بعضيـ إلى 
 عمؿ األطفاؿ في المنازؿ:

 العمالة القسرية كاالتجار بالبشر: -3-1-3
 فإف: 2005حسب تقديرات منظمة العمؿ الدكلية لعاـ .أ 
  القسرية.مميكف فرد حكؿ العالـ ضحايا لمعمالة  12،3ىناؾ عمى األقؿ 
  مميكف فرد لبلستغبلؿ مف قبؿ ككاالت خاصة. 9،8مف ىؤالء يتعرض 
  مف 20تجار بالبشر، كيمثؿ ىذا الرقـ مميكف فرد باإلكراه نتيجة لبل 2،4يعمؿ أكثر مف %

 إجمالي العمالة القسرية حكؿ العالـ.
  مف 75في الدكؿ الصناعية كدكؿ محطات االنتقاؿ كالشرؽ األكسط يمثؿ االتجار بالبشر %

 العمالة القسرية.
  مميكف إنساف عمى العمؿ مف قبؿ الدكلة أك الجماعات الثكرية المسمحة. 2،5يجبر أكثر مف 
 تقديرات لنسب أنكاع العمالة القسرية كاالتجار بالبشر: .ب 

-ILO/SAPضحايا العمالة القسرية )برنامج منظمة العمؿ الدكلية الخاص لمكافحة العمالة القسرية 
FL38% بعيدان عف االتجار بالبشر 62ؽ االتجار بالبشر ( عف طري% 
%، 64العمالة القسرية طبقان لمنكع )حسب منظمة العمؿ الدكلية( أربع ألكاف: استغبلؿ اقتصادم  -

 %.5%، مختمط 11%، استغبلؿ جنسي تجارم 20مفركض مف الدكلة أك جية مسمحة 
 )منظمة العمؿ الدكلية( العمالة القسرية مف ضحايا االتجار بالبشر طبقان لمنكع -

 %25%، مختمط 32%، استغبلؿ اقتصادم 43استغبلؿ جنسي تجارم 
 :االستغبلؿ االقتصادم 

 كيشمؿ عمالة الرقيؽ كالخدمة المنزلية اإلجبارية كالعمالة القسرية في الزراعة.
 أك جيات  مفركض مف الدكلة أك جيات مسمحة: كيشمؿ العمالة القسرية التي تفرضيا الدكلة

 مسمحة باإلضافة إلى المشاركة اإلجبارية في األعماؿ العامة كالعمؿ اإلجبارم في السجكف.
 يـ جنسيان تجاريان: كيشمؿ مف يعممكف في الدعارة باإلكراه أك مف عممكا في الدعارة بإرادتيـ لاستغبل

 كال يمكنيـ التراجع، كما يشمؿ األطفاؿ العامميف في صناعة الجنس.
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 ا التجار بالبشر أك ضحايا العمالة القسرية المختمطة أك نكع غير محدد.مختمط: كيشمؿ ضحاي 
 الطرؽ التي يتبعيا المتاجركف بالبشر إليصاؿ ضحاياىـ إلى كجياتيـ: -3-2

نكرد فيما يمي مجمكعةن مف الخرائط تبيف، الطرؽ الرئيسية التي يتبعيا متاجرك البشر لمكصكؿ إلى 
 كجياتيـ الرئيسية:

 
 .2002مشركع الحماية، جامعة جكنز ىكبكنز، كمية الدراسات الدكلية المتقدمة، المصدر: 
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 .2002المصدر: مشركع الحماية، جامعة جكنز ىكبكنز، كمية الدراسات الدكلية المتقدمة، 

 
 .2002المصدر: مشركع الحماية، جامعة جكنز ىكبكنز، كمية الدراسات الدكلية المتقدمة، 
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 عمى الدكؿ النامية: ية لظاىرة االتجار بالبشرالمنعكسات االقتصاد .4
لظاىرة االتجار بالبشر، مجمكعة مف اآلثار الضارة الناتجة عنيا في جميع النكاحي السياسية، 

األبرز مف جية الػتأثير عمى المجتمع بأكممو، كىذا التأثير  دي االجتماعية، األخبلقية، كاالقتصادية التي تع
 الذم يتمثؿ في:

إذا كانت الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية، قد أفرزت ظاىرة  ىيكؿ العمؿ: تشكيو -4-1
االتجار بالبشر بمختمؼ أنكاعيا؛ فإف آثارىا عمى قكة العمؿ كمعدالت البطالة، ال تخفى عمى أحد؛ إذ 

جتمعات التي كصمت ىذه اآلثار إلى درجة تشكيو ىيكؿ العمالة، كتدمير البنية البشرية األساسية لكافة الم
 تعاني مف ىذه الظاىرة، كيتجمى ذلؾ مف خبلؿ:

 استنزاؼ كتدمير المكارد البشرية: -4-1-1
تؤدم ظاىرة االتجار بالبشر، بالنسبة إلى الدكؿ المصدرة ليا، إلى استنزاؼ القكة العاممة كتدميرىا عمى 

تحكؿ مف األنشطة المشركعة إلى مستكل األطفاؿ كالبالغيف؛ فإغراءات الربح السريع كالسيؿ، تؤدم إلى ال
األنشطة غير المشركعة، سكاء في داخؿ الببلد أك عبر الحدكد الكطنية، كلذلؾ فاليجرة في كافة صكرىا 
ال تعمؿ عمى التخمص مف فائض العمالة في الدكؿ المصدرة ليا كاستيعابيا في اقتصاديات الدكؿ 

ف، كذلؾ ألف ىذه السمعة البشرية مكضكع المستكردة، بؿ مبعثيا ىك الحصكؿ عمى ربح سريع مضمك 
االتجار بالبشر، عادةن ما تككف قميمة الخبرة كالتعميـ كالكفاءة حيث ال يككف بمقدكرىا منافسة العمالة 
المينية الماىرة في الخارج. إذ تتمثؿ في فائض العمالة الزراعية في الريؼ، كاألعداد الكبيرة مف خريجي 

ف كالذيف لـ يكتسبكا، بعد، خبرة عممية تؤىميـ لمتنافس عمى فرص العمؿ المدارس كالجامعات في المد
بالخارج، حيث يتجو الطمب عمى العمالة األجنبية إلى العمالة المينية الماىرة، كالتي ىي بطبيعتيا نادرة 

ني تجار بيا يعفي الدكؿ ذات الفائض في العمالة ذاتيا. أضؼ إلى ذلؾ أف ىجرة العمالة غير المينية لبل
أنيا ىجرة مؤقتة، كليست دائمة، تعكد بعدىا إلى دكليا األصمية كتحمؿ اقتصاديات الدكؿ المصدرة ليا 
عبئان إضافيا، كمف ثـ فإف عممية تصدير ىذه الفئة ال يعالج األكضاع المشكىة في ىذه االقتصاديات بؿ 

 112 عمى العكس مف ذلؾ يزيد مف تشكيييا.
ة ليذه السمعة البشرية، فإف ىذه العمالة المستكردة بقصد االتجار بيا في أما بالنسبة إلى الدكؿ المستكرد

أنشطة مشركعة أك غير مشركعة، عادةن ما تيدد العمالة الكطنية لمدكلة المستكردة؛ حيث يندفع أصحاب 
األعماؿ إلى تشغيؿ ىذه العمالة الرخيصة التي ال تكمفيـ نفقات تذكر، خاصة مف األطفاؿ، عمى حساب 

الرعاية  -المعاشات -الة الكطنية مرتفعة النفقات مف حيث األجكر كالمطالبة بحقكقيا )التأميناتالعم
 الصحية كاالجتماعية(.

فتشكيو ىيكؿ العمالة يشمؿ، إذان، الدكؿ المصدرة كالدكؿ المستكردة ليذه السمعة البشرية عمى السكاء، 
شأنو أف يعيد ىذا الييكؿ إلى كضعو الصحيح، ىك كالقكؿ برجكع ىذه العمالة إلى الدكلة المصدرة ليا مف 

                                                           
 .324، ص 1983، عالـ الكتاب،  -دراسة مقارنة-لدكؿ الناميةد. غنيمي، محمد محمكد، فائض العمالة في ا 112
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قكؿ تعكزه الدقة، خاصةن إذا أدركنا أف ىذه القكة تعكد مدمرة كمشكىة عمى المستكل النفسي كالعضكم، 
كبدالن مف أف تككف مصدران لزيادة المكارد في الدكلة تصبح عبئان عمييا لما تحتاجو مف نفقات عبلج نفسي 

 113 ة ىذه العمالة تزيد مف تشكيو ىيكؿ العمالة كال تصحح منو.كعضكم عمى السكاء؛ فعكد
 ارتفاع معدالت البطالة: -4-1-2

عمالة غير مشركعة كغير مسجمة في اإلحصاءات ككنيا يترتب عمى انتشار ظاىرة االتجار بالبشر، 
معدالت  الرسمية لمدكلة، ارتفاع معدالت البطالة المعمنة؛ حيث تغالي اإلحصاءات الرسمية في إعبلف

مرتفعة لمبطالة عف المعدالت الحقيقية ليا، مما قد يؤثر في السياسات االقتصادية التي تتخذىا الدكلة 
حياليا، كيؤدم عدـ احتساب بعض الفئات التي تحصؿ عمى دخكؿ مف األنشطة التي تمارسيا بصكرة 

ة بطالة، عمى خبلؼ ىا في حالعدي غير مشركعة أك غير معمنة، ضمف الفئات العاممة في المجتمع ك 
الحقيقة، إلى إعبلف معدؿ مرتفع لمبطالة، كىك مف األمكر اليامة كالحيكية مف الناحية االقتصادية 

 كالسياسية.
كلكي تستطيع الدكؿ تبني السياسات االقتصادية البلزمة لمكاجية المشكبلت االقتصادية الخطيرة التي 

كلة عف صنع السياسات االقتصادية ؤ حصكؿ أجيزتيا المستيدد استقرارىا االقتصادم كالبطالة، يتعيف 
عمى إحصاءات كبيانات سميمة كمطابقة لمكاقع عف معظـ المتغيرات االقتصادية التي يمكف االعتماد 
عمييا عند كضع ىذه السياسات ػفعدـ تيقف الدكلة كأجيزة التخطيط مف الحجـ المنضبط لمقكة العاممة 

ة االقتصادية المختمفة يجعميا غير قادرة عمى مكاجية ىذه المشكمة عمى كىيكميا كتكزيعيا عمى األنشط
نحك سميـ كمنضبطػ فارتفاع نسبة البطالة عف معدالتيا الحقيقية مقارنة بحجـ الناتج القكمي يعني 
تخصيص جزء كبير مف مكارد الدكلة لمكاجية ىذه المشكمة، كمف ثـ إىدار جزء ىاـ مف المكارد في حؿ 

 ة قد تحتاج إلى نصؼ ىذه المكارد لعبلجيا عمى نحك صحيح ػمشكمة كىمي
     كمف جية أخرل فبالنظر إلى تجارة البشر، عادة ما تقكـ العمالة الرخيصة ببعض األعماؿ القذرة 
ك الخالية مف الذكاء، التي تحتاج لمجيكد شاؽ كعدد ساعات عمؿ طكيمة، كمف ثـ فيي ال تعطي فرصة 

الفئة ػ فيي عادة األعماؿ كاألنشطة التي تعزؼ عنيا القكة العاممة الرسمية، خاصة  اإلبداع في العمؿ ليذه
مع العمؿ في ظركؼ صحية كبيئية سيئة كصعبة ػكمف ثـ فيؤالء العماؿ ال يفقدكف كيانيـ فقط بؿ ككذلؾ 

 إمكانية تدريبو كتأىيميـ ػ
العاممة فعبلن ككذلؾ األيدم العاممة فاالستثمار البشرم، أم استثمار المكارد البشرية، يتضمف األيدم 

الجديدة التي يمكف أف تدخؿ سكؽ العمؿ، كىي القكة العاممة المزكدة بالميارات كالقدرات كاإلمكانيات 
البلزمة لتأدية العمؿ بكفاءة عالية، فاليدؼ مف االستثمار البشرم كالمادم ىك رفع الطاقة اإلنتاجية 

ي ظؿ التقدـ العممي كالتكنكلكجي، كعكدة ىذه العمالة إلى ببلدىا لبلقتصاد عمى نحك ما يجب أف يككف ف
يجعميا غير قادرة عمى المساىمة في العممية اإلنتاجية التي تحتاج إلى قكة مدربة كمؤىمة عمميان 

                                                           
جامعة  -قسـ االجتماع -كحدة البحكث كالتدريب –التحميؿ السكسيكلكجي لظاىرة عمالة األطفاؿ في مصر  -ظاىرة عمالة األطفاؿ 113

 .68، ص2003تحت إشراؼ الدكتكر إحساف محمد حفظي،  -اإلسكندرية
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فرصة عمؿ تحقؽ ليا دخبلن حتى لك كانت ىذه األعماؿ غير  ةكتكنكلكجيان؛ فيدفعيا ذلؾ إلى البحث عف أي
ىنا تنتشر صكرة أخرل مف صكر االتجار بالبشر، كالعمؿ في مجاؿ االستغبلؿ الجنسي  مشركعة، كمف

 مثبلن، ناىيؾ عف األطفاؿ كتدمير القكة العاممة المستقبمية.
أما فيما يتعمؽ بذلؾ الجزء مف ىذه السمعة البشرية الذم يعمؿ في أنشطة غير مشركعة؛ فإنو ال 

      يك مجرد عمالة ظاىرية فقط ال يسفر عمميا عف خمؽ سمع يضيؼ شيئان يذكر إلى الناتج القكمي؛ ف
أك خدمات كال يضيؼ شيئان إلى الناتج القكمي، فيي، إذان، نكع مف البطالة المقنعة حيث يتبدد جزء ىاـ مف 
القكة العاممة كتستنزؼ طاقتيا في أعماؿ ال تفيد االقتصاد كال تحقؽ أم إنتاج فعمي. كما أف أم محاكالت 

قبؿ الدكلة لمخركج مف ىذه الحالة يقابؿ بالرفض؛ فميما حاكلت الدكلة أف تكفر ليذه العمالة العمؿ مف 
المبلئـ فبل تقبؿ عميو بالمقارنة بالعائد السريع كالكبير مف األعماؿ غير المشركعة؛ فيي عمالة مشكىة ال 

 تحتاج إلى أم تدريب أك تأىيؿ فني معيف.
 ضخـ:تشكيو ىيكؿ الدخكؿ كالت -4-2

قد تؤدم تحكيبلت عناصر ظاىرة االتجار بالبشر لدخكليـ إلى انتعاش في االقتصاد الداخمي، إال أنو، 
في حقيقة األمر، انتعاش كاذب في الغالب؛ فيذه الدخكؿ أك األمكاؿ السكداء، كما يطمؽ عمييا بعض 

يف حصمكا عمييا مف االنتقاؿ مف االقتصادييف، ترتب آثاران اقتصادية خطيرة إذ تؤدم إلى تمكيف األفراد الذ
فئة دخمية أقؿ إلى فئة دخمية أعمى، عادة ما تككف فئة استيبلكية مف الدرجة األكلى. كما أف ىذا األمر 
يدفع األفراد ذكم الدخؿ المنخفض أك المتكسط إلى قبكؿ العمؿ في كظائؼ كأعماؿ دنيا ال تناظر 

ؿ أعمى في محاكلة لرفع مستكل معيشة أسرىـ، مما مؤىبلتيـ العممية األصمية كذلؾ لمحصكؿ عمى دخ
يؤدم إلى سكء تكزيع المكارد كالميارات في المجتمع. فمف زاكية تكزيع الدخكؿ الشخصية القابمة لمتصرؼ، 

في زيادة  يـأما بقية الدخكؿ الخفية كالمدفكعات التحكيمية التي تتـ ضمف إطار االقتصاد الخفي فإنيا تس
 لتكزيعية لمدخكؿ.درجة عدـ العدالة ا

ف حقؽ زيادة في  باإلضافة إلى ذلؾ فإف استخداـ ىذه األمكاؿ في مجاالت االستثمار المتعددة ػػػػػ كا 
السمع كالخدمات، كرفع النمك االقتصادم كخمؽ فرص عمؿ جديدة ػػػػػ ينطمؽ مف باعث اقتصادم. بمعنى 

صد طمس مصدرىا كليس مساىمة في آخر أف استخداـ ىذه األمكاؿ في االستثمار عادة ما يككف بق
مف آجاؿ قصيرة مف شكؿ إلى آخر مف أشكاؿ ضالتنمية االقتصادية؛ حيث تظؿ ىذه األمكاؿ تنتقؿ 

االحتفاظ بالثركة؛ فيي ال تنعـ باالستقرار كتظؿ في أغمب األحكاؿ في حالة سيكلة مرتفعة أك تتركز في 
حقيقية لمطاقة اإلنتاجية في االقتصاد القكمي. بؿ  أنشطة يسيؿ تسييميا، مما يجعميا ال تشكؿ أم إضافة

حداث الضغكط التضخمية.  إنيا قد تصبح عامبلن لدفع قكل المضاربة، كا 
كتساعد كذلؾ ظاىرة االتجار بالبشر عمى التنامي السريع في معدالت التضخـ مما يؤدم إلى تشكيو 

ج في اقتصاد الجريمة، كىك نشاطه يكلد تجار بالبشر مف األنشطة التي تدر ىيكؿ األسعار المحمية. فاال
دخكالن ضخمة بالنسبة لفئةو مف المجرميف أك الضحايا دكف أف يقابميا إنتاج يستكعب ىذه الزيادة في دخكؿ 
غير الرسمية، كيترتب عمى ذلؾ زيادة الطمب عمى السمع، كخاصة االستيبلكية، دكف أف يقابميا زيادة في 
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ؿ بيف كمية النقكد المتداكلة ككمية السمع كالخدمات المنتجة ينتج عنو اإلنتاج، كىذا يؤدم إلى االختبل
اختبلؿ في قيمة النقكد كبالتالي ارتفاع مستكل األسعار العاـ، حيث تتنافس كحدات النقكد فيما بينيا 

 لمحصكؿ عمى السمع كالخدمات.
يظف البعض، بؿ يؤدم إلى فزيادة الدخكؿ ليذه الفئة ال يؤدم إلى حالة مف االنتعاش االقتصادم كما 

رككد اقتصادم خاصةن بالنسبة لمفئات محدكدة الدخؿ حيث ترتفع األسعار بنسبةو عاليةو تفكؽ دخكليـ 
النقدية مما يؤدم إلى تدىكر دخكليـ الحقيقية. كال يتبدؿ الحاؿ كذلؾ بالنسبة ألصحاب المشركعات؛ فإذا 

زيادة أرباح المشركعات كحدكث نكع مف االنتعاش زيادة الطمب تعني زيادة في األسعار كمف ثـ  تكان
كالرخاء االقتصادم، إال أف األمر ليس صحيحان عمى إطبلقو. صحيح أنو لك كاف االقتصاد في مرحمة 
التشغيؿ الجزئي فإف الجياز اإلنتاجي يتسـ بالمركنة كيستطيع أف يستكعب الزيادة في الطمب عمى السمع 

كمف ثـ فزيادة الطمب ال يحدث آثاران تضخمية. لكف ىذا يحدث عادة في  كالخدمات دكف أف ترتفع األثماف
الدكؿ الصناعية المتقدمة التي يتكفر لدييا، في الغالب، جزءه مف المكارد غير مستغؿو عمى النحك األمثؿ. 
أما الدكؿ النامية، المصدرة لمسمعة البشرية، فعادةن ما يككف اقتصادىا قد كصؿ إلى مرحمة التشغيؿ 

لكامؿ، كمف ثـ فتدفؽ الدخكؿ يؤدم إلى زيادة الطمب دكف أف يقابمو زيادة في اإلنتاج، ألف جيازىا ا
اإلنتاجي يتسـ بعدـ المركنة، كبذلؾ يتحقؽ االختبلؿ بيف الطمب الكمي كالعرض كال مفر مف ارتفاع 

ف كاف يمثؿ عنصر جذب لبلستثمارات  األجنبية في األسعار. كعمى كؿ حاؿ، فإف ارتفاع األسعار كا 
الداخؿ؛ فإف استمرار لتضخـ ال بد كأف يدفع إلى ىجرة ىذه األمكاؿ األجنبية كالكطنية عمى السكاء، كىذا 

 يسيـ في زيادة انييار العممة الكطنية في الداخؿ.
 التأثير السمبي عمى ميزاف المدفكعات: -4-3

، iائـ في ميزاف المدفكعاتتعاني اقتصاديات الدكؿ النامية، عمى كجو الخصكص، مف العجز الد
، سكاء iكتحاكؿ ىذه الدكؿ، بصكرة مستمرة، تخفيؼ حدة ىذا العجز بالتدخؿ المباشر في عمؿ قكل السكؽ

أك بصكرة دائمة. كقد يتبادر إلى الذىف أف ظاىرة االتجار في البشر تسيـ بصكرة أك بأخرل  بصكرة مؤقتة
سبة لمدكؿ المصدرة لمظاىرة كالتي ىي عادة دكؿ نامية، في عبلج ىذا االختبلؿ في ميزاف المدفكعات بالن

عمى النحك السالؼ إيضاحو ػ إال أف ىذا القكؿ غير صحيح عمى إطبلقو: فالدكؿ النامية تعاني مف عدـ 
مركنة جيازىا اإلنتاجي كعدـ قدرتيا عمى استيعاب الزيادة في الطمب عمى السمع االستيبلكية كاإلنتاجية 

                                                           
i  العجز الدائـ في ميزاف المدفكعات يعني نقصان مستمران في أصكؿ الدكلة مقيدة األجؿ كزيادة مستمرة في حصكليا مف ىذا النكع، كال يمكف

   لمدكلة أف تسمح باستنزاؼ مكاردىا مف العمالت األجنبية كالذىب، كىي المكارد التي تحتاجيا دائمان لتغطية ما قد تتعرض لو مف عجز مؤقت
أك باالستمرار بال حدكد في االقتراض ألجؿ قصير، أك بتراكـ ديكنيا التجارية الخارجية، أك بتمقي المعكنات  عارض في ميزاف مدفكعاتيا، أك

 سنكيان مف الدكؿ األجنبية بيدؼ تغطية العجز في ميزاف مدفكعاتيا. 
 . 299، ص1980بية، د. أحمد جامع، العالقات االقتصادية الدكلية، القاىرة، دار النيضة العر 

i  حيث تمجأ السمطات العامة في الدكلة إلى العديد مف السياسات لعالج اختالؿ ميزاف المدفكعات ػ كىناؾ سياسات مباشرة مثؿ الرقابة عمى
.الخ كما يمكف الصرؼ ،كالقيكد الكمية )نظاـ الحصص( كالضرائب الجمركية ػ كسياسات غير مباشرة مثؿ تقديـ الدعـ أك اإلعانات لمتصدير ..

 لمدكلة أف تمجأ إلى تخفيض سعر الصرؼ كعالج لمعجز في ميزاف مدفكعاتيا ػ 
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ف كاف يساعد حككمات عمى السكاء؛ فتحكي بلت العمالة المياجرة مف النقد األجنبي إلى دكليا األصمية، كا 
ىذه الدكؿ في الحصكؿ عمى العمبلت األجنبية التي تساعدىا في التغمب عمى االختناقات في عرض 

لبلستثمار يمكف االعتماد عميو في ضكء عدـ استقرار الطمب  ان ىا مصدر عدي العمبلت األجنبية، يصعب 
أك أخرل، في زيادة معدالت التضخـ. فتحكيبلت ىؤالء  ف ىذه التحكيبلت تسيـ، بصكرةإالخارجي؛ بؿ 

المياجريف لذكييـ يعني زيادة الطمب عمى السمع االستيبلكية دكف أف يقابمو زيادة مساكية لو في اإلنتاج؛ 
ني الدكؿ النامية مف عجزو في مكاردىا االقتصادية كالتكنكلكجيا الحديثة مما يؤدم إلى زيادة فكما ذكرنا تعا

حجـ االستيراد مف السمع االستيبلكية لسد حاجات الطمب الداخمي، كزيادة االستيراد بنسبة تفكؽ التصدير 
د األجنبي فإف ىذا يعني يعني حدكث عجزو إضافي في الميزاف التجارم، كبما أف مدفكعات الدكلة تتـ بالنق

زيادة الكمية المطمكبة مف النقد األجنبي عمى الكمية المعركضة منو، ككؿ ىذا يؤدم في ظؿ سياسة تعكيـ 
، إلى تخفيض قيمة العممة المحمية بالنسبة لمعمبلت األجنبية، كمف ثـ iالعمبلت، أك تعكيـ سعر الصرؼ
 خفض قكتيا الشرائية في الخارج. 

ىذا التخفيض في قيمة العممة المحمية يؤدم إلى مكازنة الميزاف التجارم ألنو يشجع  كيرل البعض أف 
التصدير كيقمؿ االستيراد؛ فالتخفيض يساعد التجار في الخارج عمى االستيراد ألنيـ يدفعكف في السمعة 

محمي يدفع في أسعاران أقؿ مف سعر السمعة في الخارج، بينما ال يشجع االستيراد مف الخارج ألف التاجر ال
 السمعة أسعاران أعمى مف ذم قبؿ.

كبتعبيرو آخر، إذا كاف سعر الصرؼ أعمى مف المستكل الذم يتفؽ مع األثماف السائدة في الداخؿ، 
فإف ذلؾ يؤدم إلى ظيكر عجز في ميزاف المدفكعات، كعمى العكس مف ذلؾ إذا تـ تحديد القيمة 

قؿ مما يتفؽ مع مستكيات األثماف السائدة في الداخؿ في الخارجية لكحدة النقد الكطنية عند مستكل أ
 114عبلقاتيا باألثماف في الخارج؛ فإف ذلؾ يؤدم إلى ظيكر فائض في ميزاف المدفكعات.

إال أف ىذا القكؿ ال ينطبؽ عمى الدكؿ النامية التي تتسـ بعدـ مركنة اإلنتاج الداخمي مف السمع 
أف ىذه الدكؿ تعتمد في اإلنتاج عمى استيراد المكاد األكلية  كالخدمات القابمة لمتصدير، أضؼ إلى ذلؾ

كالتكنكلكجيا البلزمة لمقياـ بالعممية اإلنتاجية مما يعني زيادة التكمفة اإلنتاج نتيجة خفض سعر صرؼ 
 عممتيا المحمية. 

تـ كخبلصة القكؿ: إف استخداـ تحكيبلت ضحايا االتجار بالبشر في داخؿ اقتصادىـ األصمي، سكاء  
في مجاالت االستيبلؾ أك االستثمار، يؤدم إلى تفاقـ العجز في ميزاف المدفكعات كزيادة المكجات 

 التضخمية في االقتصاد الداخمي.

                                                           
i :تعكيـ تاـ أك نقي حيث ال يكجد أم تدخؿ مف جانب السمطات النقدية متمثمة في البنؾ المركزم  -أسعار الصرؼ المعكمة تكجد في ثالث صكر

أسعار  -تتدخؿ السمطات النقدية بغرض التخفيؼ مف حدة التقمبات في سعر الصرؼ. تعكيـ مختمط أك غير نقي، كفيو  -في أسكاؽ الصرؼ. 
لى أسفؿ بدكف رابط باستثناء أنو يكجد قيد عمى مقدار التحرؾ المسمكح بو.   صرؼ متدرجة التغيير، كالتي تسمح ليا بالتحرؾ إلى أعمى كا 

 . 260، ص2001ركز الكتاب المدعـ، د. زينب عكض اهلل، د. مجدم شياب، االقتصاد الدكلي، القاىرة، م
 .73المرجع السابؽ، ص  114
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 تشكيو الكعاء الضريبي: الكعاء الضريبي الظاىر كالكعاء الضريبي الخفي: -4-4
بالبشر ىك حصكؿ بعض األفراد عمى مف أىـ اآلثار السمبية التي تترتب عمى انتشار ظاىرة االتجار 

فبينما يدفع أصحاب الدخكؿ 115دخكؿو دكف دفع ضرائب عنيا، مما يشكؿ إخبلالن بقاعدة العدالة الضريبية،
ركضة عمييـ كال يتمكنكف مف التيرب منيا، ال يدفع أصحاب األنشطة غير فالمشركعة الضرائب الم

تدخؿ في الحسابات الرسمية لمدكلة. كيترتب عمى ذلؾ المشركعة الضريبة، إذ أف أنشطتيـ غير معمنة كال 
نقص الحصيمة الضريبية في الدكلة، كرغبة مف الدكلة في تعكيض ىذا النقص، تضطر إلى رفع أسعار 
الضرائب عمى األنشطة المشركعة التي تتـ في نطاؽ االقتصاد الرسمي؛ مما يؤدم إلى زيادة العبء 

عبؤىا النيائي عمى عاتؽ أصحاب الدخكؿ المحدكدة فيزداد األمر  الضريبي عمى ىذه األنشطة كالتي يقع
سكءان بالنسبة ليـ األمر الذم يدفعيـ إلى التيرب الضريبي. أما أصحاب األنشطة غير المشركعة، كرغـ 

 116ككنيـ في حالة تيرب ضريبي مف الناحية االقتصادية فبل يتحممكف ىذا العبء.
االقتصاد القكمي في ظؿ كجكد أنشطة اقتصاد الجريمة سكؼ كىكذا فإف التكازف الذم سيصؿ إليو 

يككف أقؿ مف المستكل األمثؿ، حيث سيتـ تكزيع المكارد بصكرةو مختمفة عف ىذا الكضع. فعمى مستكل 
التحميؿ االقتصادم الجزئي يؤدم اقتصاد الجريمة إلى تعديؿ استخداـ العمؿ كرأس الماؿ ككذلؾ 

 اإلنتاج األخرل. التكنكلكجيا كغيرىا مف عناصر 
 المكاجية الدكلية لظاىرة االتجار بالبشر:  .5

لقد تـ اتخاذ العديد مف الخطكات بيدؼ القضاء عمى االتجار بالبشر، كتمثمت أبرز ىذه الخطكات في 
اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة االتجار بالبشر كالبركتكككالت الممحقة بيا، كباالستناد إلى ىذه االتفاقية، تـ 

يؿ العديد مف القكانيف الدكلية كاإلقميمية كالمحمية لتجريـ كمعاقبة المتكرطيف في ىذه التجارة كضماف تعد
حماية حقكؽ الضحايا. كما قامت العديد مف المنظمات كالييئات الحككمية، بتمرير قرارات تنـ عف 

الكثير مف ىيئات  اعتراؼ الدكؿ بحجـ تمؾ المشكمة كتصميميا السياسي عمى محاربتيا، كتنظـ أيضان 
كمنظمات المجتمع المدني الدكلية برامج لدعـ ضحايا االتجار بالبشر، مثؿ اإليكاء كالحماية القانكنية 
كبرامج الحد مف الفقر، كيسعى قطاع األعماؿ إليجاد سبؿ ككسائؿ لدعـ حمبلت مناىضة االتجار بالبشر 

 بعد ازدياد الكعي بخطكرة ىذا الكباء. 
بغرض  بالبشر لئلتجارت العشر األخيرة الكثير مف االىتماـ كاألنشطة المناىضة كقد شيدت السنكا

االستغبلؿ الجنسي عمى كجو الخصكص، فصدر العديد مف التقارير كالبحكث األكاديمية كالمبادرات 
كؿ السياسية كالتعديبلت التشريعية المتعمقة بتمؾ القضية، كلكف بالرغـ مف االلتزاـ العالمي بالقضاء عمى 

الممارسات المتعمقة باالستغبلؿ الجنسي كتجارة كبيع النساء كاألطفاؿ، تبقى مشكبلت االتفاؽ عمى 
 التعريفات كأسمكب تناكؿ المكضكع كما ال تكجد بيانات قاطعة حكؿ نطاؽ كآليات كأسباب المشكمة.

                                                           
 .125، ص 2003د. ناشد، سكزم عدلي، المالية العامة، منشكرات الحمبي الحقكقية، القاىرة،  115
 .33كص 32، ص1999د. ناشد، سكزم عدلي، ظاىرة التيرب الضريبي الدكلي، القاىرة، دار المعرفة الجامعية،  116
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كؿ خطكرة آثارىا إف ظاىرة االتجار بالبشر قضية متفؽه عالميان ح القكؿ:بناءن عمى ما تقدـ يمكف ك 
كضركرة مكاجيتيا، كلكف تختمؼ طرؽ مكاجيتيا حسب االتجاه الذم ينظر فيو إلييا، حيث يكجد ىناؾ 

 اتجاىات: ةثبلث
تجار بالبشر قضية خاصة بالجريمة المنظمة ك/ أك اليجرة غير المنظمة، تيتـ اال ده ىناؾ مف يع .أ 

 التأكيد عمى قضايا األمف القكمي.الحككمات بشكؿ خاص بيذا الجانب مف االتجار بالبشر مع 
بالبشر كجزء مف نطاؽ كاسع النتياكات حقكؽ اإلنساف كممارسات  لئلتجارىناؾ مف ينظر  .ب 

العمالة االستغبللية كاليجرة القسرية، غالبان ما يتبنى ىذا المفيكـ المنظمات الداعمة لمعمالة المياجرة 
ي تجارة الجنس كالمنظمات غير الحككمية األخرل، كحقكؽ الطفؿ كالناشطيف لمدفاع عف حقكؽ العامميف ف

 لئلتجاراالستغبلؿ الجنسي صكرة متطرفة كغير نمطية دي بالبشر بشكؿ عاـ كيع لئلتجارحيث ينظر 
 بالبشر.

بالبشر كشكؿ مف أشكاؿ االعتداء الجنسي كجزء مف االستغبلؿ  لئلتجارىناؾ مف ينظر   .ج 
ماعات النسائية بدراسة االتجار بالبشر كصكرة مف صكر الجنسي لممرأة حكؿ العالـ، كتقكـ بعض الج

 العنؼ ضد المرأة مع اإلشارة العابرة لمعكامؿ االقتصادية كاالجتماعية األخرل المتعمقة باليجرة. 
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 المبحث الرابع
 غسيؿ األمكاؿ

أصبح عالـ اليكـ قريةن صغيرةن بسبب زيادة كسرعة كسيكلة كتطكر كسائؿ االتصاؿ الدكلي، كنمك  
التجارة العالمية كثكرة االتصاالت، كقد ظيرت نتيجةن ليذا التطكر المذىؿ منظماته إجراميةه عبر الكطنية 

اؿ، االتجار بالبشر تمارس العديد مف األنشطة غير المشركعة تتمثؿ في المخدرات، الدعارة، االحتي
كاألعضاء البشرية، كتيريب المياجريف، االتجار باألسمحة كاإلرىاب كغيرىا، محققةن نتيجةن ليذا التكسع 
اليائؿ في نشاطيا، أرباحان ضخمةن، ما جعميا تبحث عف كسائؿ لغسيؿ األمكاؿ الناتجة عف تمؾ النشاطات 

كاألفراد، كعمى  بالغو عمى سيادة الدكؿ، كعمى المجتمع اإلجرامية، كنظران لما تمثمو ىذه المنظمات مف خطرو 
االستقرار الداخمي، حيث أصبحت ىذه المنظمات ككأنيا دكلة داخؿ دكلة تيدد االقتصاد الكطني 
كالمؤسسات المالية، كامتداد ىذا التأثير إلى المجتمع الدكلي بأسره؛ فقد ارتأينا البحث في ىذا المجاؿ 

يتمثؿ جكىرىا، في  لجيكد الدكلية المنسقة لمكافحة ىذه الظاىرة الخطيرة، التيكالتركيز خصكصان عمى ا
العمؿ عمى قطع الصمة بيف األمكاؿ القذرة الناتجة عف أنشطة إجرامية متنكعة، كبيف أصميا كمصدرىا 
ضفاء صفة الشرعية القانكنية عمى ىذه األمكاؿ، كبيذه الطريقة يفمت المجـر مف  غير المشركع، كا 

حقة الجنائية مما يشجع المنظمات اإلجرامية عمى االستمرار في نشاطيا، كتساعد في ظيكر فئةو المبل
جديدةو مف رجاؿ الماؿ كاألعماؿ، ذات االرتباطات المشبكىة، كالتي تساعدىا كميات األمكاؿ اليائمة، في 

 التحكـ في االقتصاد العالمي. 
سيؿ األمكاؿ، كيتمثؿ في إيجاد الصيغة األمثؿ ليذه كمف جيةو أخرل، ىناؾ تحدو كبير يكاجو مكافحة غ

اإلجراءات؛ حيث يتـ خمؽ تكازفو بيف ضركرة عدـ المساس بالحريات االقتصادية كاألعماؿ المشركعة مف 
جية كبيف ضركرة مكافحة ىذه الجريمة كالحد منيا مف جيةو أخرل، كما أف صعكبة ىذا التحدم تكمف في 

كالمالية كاالجتماعية كالرسمية ذات العبلقة، إضافةن إلى التعقيد المستمر في  اتساع المؤسسات االقتصادية
 أساليب غسيؿ األمكاؿ.

كىنا ال بد مف اإلشارة إلى أف انتشار ىذا الداء عمى المستكل الداخمي كالدكلي، يعني التسبب بأضرارو  
نظكمة القيـ التي تربط أبناءه اقتصاديات الدكؿ كمجتمعاتيا، مف خبلؿ تدمير م جسيمةو تؤثر سمبان عمى

، فحسب ىذا ليس بعضيـ ببعض، كنشر قيـ المصمحة الشخصية كاألنانية مما يقكد لتدميره مف الداخؿ،
 عقباىا. تحمد ال كمفاسد فكضى مف ذلؾ يتبع كما سياسيان  كتقكيضو بؿ

حيث  يتعيف لبحث ظاىرة غسيؿ األمكاؿ أف نتعرض في بادئ األمر لماىية غسيؿ األمكاؿ مف
مفيكميا لمعرفة حقيقتيا، ثـ نبيف المراحؿ التي تمر بيا ىذه الظاىرة إلخفاء مصدرىا غير المشركع، 
كالعمؿ عمى إظيارىا في صكرة أمكاؿ نظيفة ككأنيا متأتية مف أنشطة مشركعة، كمعرفة األساليب التقنية 

ى القنكات المصرفية، لككف أف كالعممية التي تستخدميا المنظمات اإلجرامية في تمرير ىذه األمكاؿ إل
أغمبية ىذه األمكاؿ يتـ غسميا لدل المصارؼ بعيدان عف أعيف الرقابة، ثـ نبيف األسباب التي أدت إلى 
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 ظيكر ىذه الظاىرة، كأخيران نبيف اآلثار التي تخمفيا ىذه الظاىرة.
 "Money Launderingتعريؼ غسيؿ األمكاؿ " .1
 لغةن:  -1-1

الثبلثي، غسؿ، غسؿ الشيء، أم نظفو كأزاؿ عنو الكسخ، أما الغسيؿ: الغسؿ: مصدر الفعؿ الماضي 
، كأف نقكؿ قتيؿ عف الشخص 117اسـ مفعكؿ لمشيء المغسكؿ، أم أف الغسيؿ ىك الشيء الذم تـ غسمو

الذم تـ قتمو، كمف ىنا يتضح لنا أف كممة غسيؿ ىي التي تحقؽ المعنى المراد في عمميات تنظيؼ 
ظيارىا بثكب الشرعية مف حيث جية الحصكؿ  األمكاؿ، كىك إزالة صفة عدـ الشرعية عف مصدرىا، كا 

 عمييا كأسمكب إدارتيا كالمكاسب التي تحقؽ منيا.
 مصطمحان: -1-2
ال يكجد تعريؼه محدده كمكحده لغسيؿ األمكاؿ كذلؾ لتعدد كجيات النظر كالزكايا التي عكلج منيا،  

، اقتصادية مبنية عمى معيار كظيفي تجريبي، كتعريؼ قانكني مستخمص  كلكف يمكننا إيراد عدة تعريفاتو
مف مختمؼ النصكص في ىذا الشأف، باإلضافة إلى التعريفات المقدمة مف طرؼ المتخصصيف كالباحثيف 

 في ميداف القانكف الجنائي كالمصرفي.
 التعريفات االقتصادية: -1-3

مكف استعماليا عمى حالتيا ترتكز عمى عممية غسيؿ األمكاؿ ذات الطبيعة غير المشركعة، كالتي ال ي
دكف أف تؤدم إلى اكتشاؼ النشاط غير المشركع الذم نتجت عنو ىذه األمكاؿ كبالتالي كشؼ الفاعميف، 
إذف يجب أف تخضع ىذه األمكاؿ إلى معالجاتو خاصةو عف طريؽ آلياتو مختمفة قبؿ أف تستثمر في 

 الدكائر المالية أك االقتصادية المشركعة.
اريؼ بيذا الشأف، فيناؾ مف عرؼ ظاىرة غسيؿ األمكاؿ بالنظر إلى اليدؼ المبتغى كقد تعددت التع

مف كرائيا، كىك إخفاء أصؿ األمكاؿ غير النظيؼ، أك التمكف مف استعماليا دكف الكشؼ عف مصدرىا 
 كىناؾ مف عرفيا بالنسبة لمكسائؿ المستعممة )المؤسسات المالية.(، كيمكننا إيراد تعريؼ كضعتو مجمكعة

التي كضع خبراؤىا "FATF"المعركفة باسـ "The Fainancial Action Task Force" العمؿ المالي
 تعريفان ثبلثيان لفعؿ غسيؿ األمكاؿ، يتمثؿ في:

  حيازة، تممؾ، اقتناء، اكتساب، أك استخداـ األمكاؿ المتحصمة مف إحدل جرائـ االتجار في
المخدرات، أك مف أية جريمة أخرل بصفةو عامة، كيككف مالكيا أك حائزىا أك مقتنييا يعمـ في المحظة التي 

 يتسمميا أنيا ناجمة عف جريمة أك المساىمة في جريمة.
 ة الحقيقية لمممتمكات أك مصدرىا أك مكانيا أك التصرؼ فييا التكتـ أك التستر عمى الطبيع       

 ناتجة عف جريمة. ككنياأك حركتيا أك ممكيتيا 
  تحكيؿ األمكاؿ كنقؿ عائدات إحدل جرائـ االتجار في المخدرات أك أية جريمةو أخرل، كذلؾ

                                                           
 ـ.1997، 1الرازم، مختار الصحاح، دار العمـ لمجميع، بيركت، طمحمد بف أبي بكر  117
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أك بقصد مساعدة أم  العائدات بيدؼ إخفاء أك تمكيو أك كتماف الطبيعة الحقيقية، المصدر أك المكاف ليذه
 شخصو متكرطو في ارتكاب مثؿ ىذه الجرائـ عمى اإلفبلت مف العكاقب القانكنية.

المبالغ الناتجة عف الغش الجبائي كالجمركي بنفس درجة المبالغ  الحسبافكنرل أف ىذا التعريؼ يأخذ ب
 ي تحديد النشاطات غير المشركعة.الناتجة مباشرةن عف النشاطات اإلجرامية أم اعتمد معياران كاسعان ف

 التعريفات القانكنية: -1-4
المفيكـ القانكني لغسيؿ األمكاؿ نجده بكجوو عاـ في النصكص الصادرة عف المنظمات الدكلية، ذات 
الصبغة العالمية مثؿ األمـ المتحدة، أك التكتبلت اإلقميمية مثؿ االتحاد األكركبي، كما نجده في تشريعات 

قة بقمع كمحاربة ىذه الظاىرة، كتجدر اإلشارة إلى أف التشريعات قد انقسمت في بعض الدكؿ المتعم
 تعريؼ غسيؿ األمكاؿ إلى قسميف: تعريؼ ضيؽ كتعريؼ كاسع.

كيقتصر فيو غسيؿ األمكاؿ، عمى األمكاؿ غير المشركعة الناتجة عف  التعريؼ الضيؽ: -
اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة االتجار غير المخدرات، كمف بيف ىذه التشريعات نجد المادة الثالثة مف 

المشركع في المخدرات كالمؤثرات العقمية، التي جرمت األعماؿ التي مف شأنيا تحكيؿ األمكاؿ أك نقميا، 
مع العمـ أنيا مستمدة مف أية جريمة مف جرائـ المخدرات، أك فعؿ مف أفعاؿ االشتراؾ في مثؿ ىذه 

مصدر غير المشركع لؤلمكاؿ، أك قصد مساعدة شخصو متكرطو في الجرائـ بيدؼ إخفاء أك تمكيو ال
 ارتكاب مثؿ ىذه الجرائـ عمى اإلفبلت مف العكاقب القانكنية.

كيشمؿ جميع األمكاؿ القذرة الناتجة عف جميع الجرائـ كاألعماؿ غير المشركعة  التعريؼ الكاسع: -
كليس فقط تمؾ الناتجة عف تجارة المخدرات، كمف بيف ىذه التشريعات، نجد القانكف األمريكي لسنة 

أك مصدر األمكاؿ الناتجة عف  الذم اعتبر أف غسيؿ األمكاؿ ىـ عمؿ ييدؼ إلى إخفاء طبيعة 1986
 118ت الجرمية.النشاطا
  :تاريخ كخصائص كأبعاد جريمة غسيؿ األمكاؿ .2

 تاريخ غسيؿ األمكاؿ: -2-1
، عاـ   1932يشير الفقو إلى أف عممية غسيؿ األمكاؿ باستخداـ الطرؽ الحديثة قد ظير بشكؿو منظـو

حمقة الكصؿ بيف المافيا األمريكية كالمافيا االيطالية. كمنذ  دي بكاسطة المدعك مارم النكي الذم كاف يع
ذلؾ التاريخ بدأ يظير مصطمح غسيؿ األمكاؿ، كخاصةن بعد محاكمة "ألفكنس كابكني" الشيير "بأؿ 
كابكني" كذلؾ عند قيامو بإضفاء المشركعية عمى أمكالو غير المشركعة، كذلؾ بقيامو بإضافة العائد مف 

العائد مف المشركعات الشرعية، عف طريؽ المبالغة في تقدير حجـ األرباح الناتجة عف ىذه األمكاؿ إلى 
نما حككـ عف تيربو مف دفع  نشاطو المشركع، إال أنو لـ يحاكـ في ذلؾ الكقت عف غسيؿ األمكاؿ كا 
الضرائب، غير أف طريقتو في إضفاء المشركعية عمى أمكالو غير المشركعة أثارت انتباه غيره مف 

                                                           
عكض، محمد محي الديف، غسيؿ األمكاؿ تاريخو كتطكره كأسباب تجريمو كطرؽ مكافحتو، مجمة البحكث العممية كاالقتصادية، كمية  118

 .182، ص 1999الحقكؽ جامعة المنصكرة، العدد الخاص بمناسبة اليكبيؿ الفضي لمكمية، نيساف، 
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 119باع األسمكب ذاتو، فانتشرت منذ ذلؾ التاريخ ىذه األعماؿ كتكسعت.تى اجرميف الذيف عمدكا إلى الم
 خصائص جريمة غسيؿ األمكاؿ:  -2-2

 ىناؾ مجمكعةه مف الخصائص التي تتمتع بيا ىذه الجريمة تميزىا عف غيرىا مف الجرائـ كىي:
 جريمة غسيؿ األمكاؿ مف الجرائـ االقتصادية. .أ 
 مةه ذات بعدو دكلي.غسيؿ األمكاؿ جري .ب 
غسيؿ األمكاؿ جريمةه تابعة، يفترض أف تسبقيا جريمةه أكلية نتج عنيا أمكاؿ غير مشركعة،  .ج 

 كالمراد غسميا ك تحكيميا إلى أمكاؿ مشركعة.
 غسيؿ األمكاؿ مف الجرائـ المنظمة. .د 
غسيؿ األمكاؿ نقطة ضعؼ الجريمة المنظمة، ذلؾ أف تمتع المنظمة اإلجرامية بسمطة   .ق 
صادية، يمنحيا القدرة عمى ممارسة نشاطيا، كىزيمة أنظمة العدالة الجنائية، كبالتالي ضرب عممية اقت

 120غسؿ األمكاؿ ليذه المنظمات يساعد عمى القضاء عمييا.
 جريمةن منظمةن فإف ليا عدة أبعادو تتمثؿ في: ككنياأبعاد جريمة غسيؿ األمكاؿ:  -2-3

ئـ الفساد السياسي، كىي تؤدم إلى اىتزاز القيـ ىذه الجريمة مف جرا ده البعد االجتماعي: تع .أ 
اإلنسانية كالخمقية في المجتمع، حيث تؤثر عمى الفرد كالمجتمع الذم يعيش فيو، كتعمقيا في دكلةو ما قد 
يؤدم إلى حدكث اختبلؿو في البنية المجتمعية فييا، ما يساعد عمى زيادة الفجكة بيف األغنياء كالفقراء، مف 

 الدخؿ القكمي، ما يؤدم إلى حدكث اضطراباتو في المجتمع. خبلؿ سكء تكزيع
البعد السياسي: كيتمثؿ في اختراؽ العصابات المنظمة ألفراد الطبقة السياسية في البمد، كتجنيدىـ  .ب 

لمعمؿ لخدمتيـ، كالعمؿ عمى السيطرة عمى كسائؿ التأثير فييا، مف خبلؿ األمكاؿ الطائمة التي تممكيا، 
 لتحكـ بيذه البمداف كالتكسع في أعماليا.مما يساعدىا في ا

يقكض مؤسسات  إنو البعد االقتصادم: يؤدم غسيؿ األمكاؿ إلى تآكؿ اقتصاد البمد مف حيث .ج 
القطاع الخاص المشركعة. فعمى سبيؿ المثاؿ، إف تستر غاسمي األمكاؿ، في سبيؿ إخفاء مصدر األمكاؿ 
غير المشركعة، كراء مشاريع خاصة مشركعة، بيدؼ خمط عائداتيا المشركعة مع عائدات األعماؿ 

ريع غاسمي األمكاؿ ىذه اإلجرامية، يؤدم إلى إخراج المشاريع المشركعة مف السكؽ نظران لحصكؿ مشا
عمى دعـ مادم كبير مف العائدات غير المشركعة، مما يتيح ليا دعـ منتجاتيا كخدماتيا كتقديميا بأسعارو 
تقؿ عف أسعار السكؽ كالتكمفة اإلنتاجية. إضافةن إلى ذلؾ، إف غسيؿ األمكاؿ يسيـ بشكؿو أساسي في 

كبيرة مف األمكاؿ التي تـ غسميا إلى مؤسسة  إضعاؼ استقرار األسكاؽ المالية، حيث قد تصؿ كميات
مصرفية ما، كلكنيا ال تمبث أف تسحب فجأةن، كألسبابو منفصمة عف عكامؿ السكؽ، مما يسبب مشكمة 
سيكلة لدل المصرؼ المذككر، كما يؤدم غسؿ األمكاؿ إلى إمكانية انييار األسكاؽ المالية، التي تستقبؿ 

مفاجئ لؤلكراؽ المالية، كقد سجمت عالميان حاالت إفبلس مصرفية أمكاؿ غير مشركعة نتيجة البيع ال
                                                           

 .12، ص2006الركمي، محمد أميف، غسيؿ األمكاؿ في التشريع المصرم كالعربي، شركة الجالء لمطباعة،  119
 .37،ص2007الشيرم، محمد أميف، الفساد كالجريمة المنظمة، جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية، الرياض،  120
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عديدة، عزيت أسبابيا لمشكمة غسيؿ األمكاؿ، إضافةن إلى ذلؾ سجمت عدة مرات تغيراتو يتعذر تفسيرىا 
في مستكل الطمب عمى النقد. كمف أىـ االنعكاسات السمبية لتفشي جـر غسيؿ األمكاؿ في بمدو ما، حصكؿ 

ةو في المكارد الحككمية، حيث تتقمص الكاردات الضريبية كنتيجةو حتمية لعدـ تكميؼ خسارةو ممحكظ
العائدات غير المشركعة ضريبيان، مما يؤدم إلى صعكبة الجباية، كارتفاع المعدالت الضريبية كاإلضرار 

 سميمة بالمكاطنيف الشرفاء بشكؿو غير مباشر، كما قد تضعؼ قدرة البمداف عمى كضع سياساتو اقتصادية
 121كتنفيذىا بشكؿو فعاؿ، نتيجةن لعدـ كجكد إحصاءاتو دقيقة تستخدـ في التخطيط السميـ.

 ( نسبة كؿ مف االقتصاد غير المنظـ كاقتصاد الجريمة إلى الناتج الكطني اإلجمالي17دكؿ رقـ )ج
مف الدكؿ  عددل

 
كيفية  -أثرىا-أبعادىا–الجريمة البيضاء  -( غسيؿ األمكاؿ في مصر كالعالـ1997المصدر: عبد العظيـ حمدم )

 .26، 24-23مكافحتيا، القاىرة، ص 
يتضح مف الجدكؿ السابؽ، أف اليند ىي أكبر دكلة مف الدكؿ المذككرة مف حيث إسياـ االقتصاد غير 
ا، المنظـ )الخفي( كالنشاط غير المشركع في تككيف الناتج الكطني اإلجمالي يمييا الكاليات المتحدة، ثـ كند

 ثـ إيطاليا، كأقؿ الدكؿ الياباف، كسكيسرا.
أف استخداـ نسبةو معينةو لتقدير حجـ االقتصاد غير المشركع  )عبد العظيـ حمدم( كيعتقد الباحث

أسمكبان غير مبلئـ، إذ قد تختمؼ ىذه النسبة مف  دي تطبؽ بشكؿو مكحد تتسـ بالبساطة كبالسيكلة كلكنيا تع
دكلة إلى أخرل، بؿ قد تختمؼ في ذات الدكلة مف فترة إلى أخرل، كما أف محاكالت عمماء االقتصاد 

تمثمت في قياس غسيؿ األمكاؿ، لذا فإف  قانكنيلقياس االقتصاد غير ال -خاصةن في الثمانينيات–الكمي 
 ىي بذاتيا معبرة عف حجـ األمكاؿ المغسكلة. قانكنيسبة االقتصاد غير الالباحث يميؿ إلى أف تقديرات ن

المغسكلة سنكيان يزيد عف الناتج المحمي  ؿالتقديرات أجمعت أف حجـ األمكا : إفكخبلصة القكؿ

                                                           
 .3، ص1997السيد، أحمد عبد الخالؽ، اآلثار االقتصادية كاالجتماعية لغسيؿ األمكاؿ، دار النيضة العربية،  121
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 اإلجمالي لبعض الدكؿ.
  :حجـ كمراحؿ جريمة غسيؿ األمكاؿ .3

التي تتـ مف خبلليا عممية غسيؿ األمكاؿ غير قبؿ التطرؽ إلى اآللية حجـ ظاىرة غسيؿ األمكاؿ: -3-1
ىـ الدكؿ التي تحصؿ فييا أالشرعية أك األمكاؿ القذرة البد لنا مف معرفة حجـ ىذه اآلفة الخطيرة ككعائيا ك 

 ىذه الجريمة.
لقد اتسعت ظاىرة غسيؿ األمكاؿ عالميا نياية القرف العشريف كبداية القرف الحادم كالعشريف مف حيث 

المعتمدة كالمصادر كطبيعة األعماؿ اإلجرامية كعائداتيا المالية، كنتج عف ىذه األعماؿ األساليب 
كاألنشطة اإلجرامية غير القانكنية أمكاؿ طائمة تقدر بمميارات الدكالرات، حيث أشارت "مجمكعة العمؿ 

مة مف المحص ف ما يتـ غسمو مف األمكاؿإ" forcetask actionfinancial( FATFالمالي الدكلية )
مختمؼ أنكاع األنشطة كاألعماؿ غير القانكنية حكؿ العػػػػػالـ )استنادا إلى تقديرات صندكؽ النقد الدكلي 

 –مميار 590بيػػػػػػف  %مػػػػف إجمالي الدخؿ القكمي العالمي( أم يتراكح بصكرة تقريبية"5 -%  2أنيا بيف 
"، حيث يمثؿ ىذا الرقـ إجمالي المػػػػػيزانيات  2009ترليكف دكالر سنكيا مف كاقع إحصائيات عػػػػػاـ500/1

 صغيرة تقريبا كيكفي لسداد أكثر مف نصػػػػؼ ديكف دكؿ العػػػػػالـ الثالث. ةدكل (40أك 30)السنكية لنحك 
تريميكف  500/1 –مميار  800في حيف تقدر ىػػػػػػػيئة األمـ المتحدة حجـ األمكاؿ المغسكلة سػػػػػنكيا  

أف ما نفسيا دكالر حيث يعادؿ ىذا المبمغ ضػعؼ اإلنتاج النفطي العالمي السنكم تقريبا، كما تقدر الييئة 
مػػػميار دكالر  120ممخدرات فقط يبمغ نحػػكيتـ غسػػػػػػػمو مف األمكاؿ المكتسبة مف التجارة غير المشركعة ل

 سنكيا.
 -% 25كتشػػػػػػير المعمكمات المتكفرة أف عمميات غسيؿ األمكاؿ في ركسيا كحدىا تتراكح ما بيػػػػف"     
% " لبريطانيا  13%" لجميكرية التشيؾ ك 10%" مف الناتج المحمي اإلجمالي لركسػيا، كحػػػػكالي " 50

 122كيسرا كالكاليات المتحدة األمريكية كالمكسيؾ مبلذا كبيرا لغسػػػػػػؿ األمكاؿ.كبل مف س دي كما تع
كعف الكطف العربي فإنو تـ تقديـ دراسة اقتصادية مصرية عف أكاديمية السادات لمعمكـ اإلدارية كالتي 

% مف 75مميار دكالر، كقد ذكرت ذات الدراسة أف  400قدرت األمكاؿ المغسكلة في العالـ سنكيا بمبمغ 
 3إجمالي األمكاؿ غير المشركعة ناتجة عف تجارة المخدرات، كيبمغ نصيب دكلة مصر منيا بمبمغ 

مميارات دكالر، إضافة إلى أمكاؿ التيرب الضريبي كأنشطة المضاربة كتجارة المخدرات كغيرىا مف 
 مميارات دكالر سنكيا عمى مستكل العالـ. 5األعماؿ غير المشركعة بمبمغ 

ة أخرل أكد المركز العربي لمدراسات المالية كالمصرفية أف دكؿ مجمس التعاكف الخميجي قد كمف ناحي 
القكانيف المعنية بمكافحة الظاىرة بعد أف أدرجت بعض الدكؿ الخميجية ضمف الدكؿ الجاذبة لغسؿ  أرست

ت دكؿ التعاكف مميار دكالر كقد قام 100األمكاؿ، حيث قدر نصيب الدكؿ العربية مف مبالغ الغسؿ بمبمغ 
الخميجي بتجريـ غسؿ األمكاؿ منيا التحرم عف أم مبمغ يتـ تحكيمو مف مؤسسة مالية إلى أخرل، إذا زاد 

                                                           
122
 .1999 حزيراف،، 50كيا، مجمة البياف، العدد مميار دكالر يغسميا العالـ سن400، دراسة اقتصادية مصرية: نبيؿ، حشاد 
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دكالر لمتأكد مف مشركعية مصدر تمؾ األمكاؿ كتتمثؿ تمؾ الدكؿ في  50.000المبمغ المحكؿ عف 
 اإلمارات العربية المتحدة كالبحريف كقطر.

 حجـ األمكاؿ المغسكلة سنكيا في بمداف مختارة كعبر القطاع المصرفي: (18جدكؿ رقـ )            

 المبمغ مميار دكالر اسـ الدكلة

 345 سكيسرا

 342 منطقة الكاريبي

 327 لككسمبكرج

 300 أمريكا

 155 جزر البياما

 1469 المجمكع

 .46، صـ2005مكتبة الفالح، السنةالمصدر: زىير سعيد الربيعي، غسيؿ األمكاؿ، اإلمارات العربي المتحدة، 
كيبلحظ مف ىذا الجدكؿ أف أكثر الدكؿ التي تجرم فييا عمميات غسيؿ األمكاؿ، ىي الدكؿ التي تتمتع 
بتطكر كحرية كسرية مصرفية كبيرة في نظاميا المصرفي. بالرغـ مف أف أشكاؿ كأنماط ككسائؿ غسيؿ 

كيؿ األمكاؿ القذرة إلى أصكؿ مالية )مكاد ثمينة(، األمكاؿ متغيرة كعػػػػديدة، كثمة اتجاه عريض لتح
كمكجكدات عػقارية أك نحك ذلؾ، فاف البيئة المصرفية تظؿ المكضع األكثر استيدافان إلنجاز أنشطة غسيؿ 

ذا كانت البنكؾ مخزف الماء، ف نو مف الطبيعي أف تكجو أنشطة غاسمي األمكاؿ إاألمكاؿ مف خبلليا، كا 
أمؿ إجراء سػػػػػػػمسمة مف عػػػمميات مصرفية تكتسي بنتيجتيا األمكاؿ القذرة صفة  القذرة إلى البنكؾ عمى

المشركعية. كليذا تعد البنكؾ المستيدؼ الرئيسي في عمميات غسيؿ األمكاؿ، كيرجع ذلؾ إلى دكر البنكؾ 
نقدم بكاسطة المتعاظػػػػػػـ في تقديـ مختمؼ الخدمات المصػػػػػرفية كتحديدا عمميات الصرؼ كالتحكيؿ ال

الشيكات كالشيكات السياحية )األجنبية( لمحكاالت المالية خاصة بالكسائؿ االلكتركنية، كبطاقات االئتماف 
دارة المحافظ االستثمارية كتداكؿ العمبلت كاألسيـ كغػػػػػػػيرىا، كىذه  كالكفاء، كعػػػػمميات المقاصة، كا 

تحكؿ إلى أنماط أكثر سيكلة مف حػػيث األداء كاقؿ الخدمات يتسع مداىا كنطاقيا في عصر المعمكمات كت
رقابة مف حيث آلية التنفيذ خاصة في ميداف البنكؾ االلكتركنية أك بنكؾ الكيب عمى شبكة االنترنيت، 
كمثؿ ىذه العمميات بشكمييا التقميدم كااللكتركني خػػير كسيمة لتستغؿ بغرض إخفاء المصدر غير 

أخرل، فاف البنكؾ ذاتيا، تعد رأس الحربة في مكافحة أنشطة غسػػػيؿ األمكاؿ، كمف جية  المشػػػػػركع لمماؿ.
لحماية نفسيا أكالن مف المخاطر المالية كالمسؤكليات القانكنية المػػػػترتبة عمى خكضيا أك مشاركتيا في ىكذا 

 أنشطة، كلممشاركة الفاعمة في الجيػػػػػد الدكلي لمكافحة جرائـ غسيؿ األمكاؿ.
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/  10/ 30كقد أشارت ندكة مركز الخميج لمدراسات االستراتيجية، كالتي عقػػػػػدت بالقاىرة في  ىػػػػذا
% مف إجمالي 25إلى أف حجـ األمكاؿ التي يتـ غسميا سنكيا عمى مستكل العالـ يعادؿ  2000

األمكاؿ دكف التعامبلت في أسكاؽ الماؿ العالمية، التي يجد فييا غاسمك األمكاؿ فرصػػػػيـ بإعادة تدكير 
% مف حجـ األمكاؿ  70أف كباالىػػػتماـ بالتكظيؼ الجيد كىذا يؤدم إلى اخػػػػػػتبلؿ األسكاؽ المالية. 

المغسػػػكلة يأتي مف تجارة المخدرات كالباقي مف أنشطة أخرل مثؿ تجارة السػػبلح كالزئبؽ األبيض كتزييؼ 
 العمبلت.

عمى أف غسيؿ األمكاؿ يتـ عمى ثبلث مراحؿ، كقد استقرت الدراسات  مراحؿ غسيؿ األمكاؿ: -3-2
 123تضاؼ إلييا مرحمة أخرل كىي مرحمة التدكير أك التكطيف، كىذه المراحؿ ىي:

كىي المرحمة التي تتمثؿ في دخكؿ العائدات المالية لؤلعماؿ غير المشركعة في  مرحمة اإليداع: .أ 
إحدل آليات النظاـ المالي " مكاتب تغيير العممة، مصارؼ، شركات تحكيؿ مالي.. إلخ" ما يسمح بسيكلة 

 تحريؾ األمكاؿ.
إلخفاء المصدر كتتـ في ىذه المرحمة سمسمة مف العمميات  مرحمة التمكيو أك التعتيـ أك التغطية: .ب 

غير المشركع لؤلمكاؿ، فإذا نجحت المنظمة في كضع أمكاليا في إطار النظاـ المالي، تنتقؿ بعد ذلؾ إلى 
العمؿ عمى فصؿ الدخؿ عف أصمو بخمؽ طبقاتو معقدةو مف صفقاتو ماليةو، تيدؼ إلى إخفاء معالـ 

بعاده قدر اإلمكاف عف المراقبة، كتعد ىذه المرحمة أكثر المراحؿ تعقيدان، كأكثرىا اتصافان  مصدر الماؿ، كا 
بالطبيعة الدكلية، فغالبان ما تجرم كقائعيا في بمدافو متعددة، كتنطكم عمى استخداـ العديد مف األساليب 
المتشعبة كالمتنكعة، كنقؿ األمكاؿ بسرعةو فائقة مف دكلةو إلى أخرل مف خبلؿ التحكيبلت المالية البرقية، 

ة المصرفية، ككذلؾ تكزيع األمكاؿ بيف استثمارات متعددة كفي بمداف مختمفة، أك استخداـ نظـ السري
      كاستخداـ أكراؽ مالية مف خبلؿ مؤسسات مالية مف السيؿ تحكيميا مثؿ الشيكات السياحية كغيرىا، 

 أك االستفادة مف خدمات نكادم القمار.
قتصاد مرةن أخرل كأمكاؿ عادية، كفييا يعاد ضخ األمكاؿ التي تـ غسميا في االمرحمة الدمج:  .ج 

تكتسب مظيران قانكنيان، كذلؾ بأف تشترؾ في مشركع تجارم يعرؼ بمشركعية رأس مالو، حيث يصعب 
 الفصؿ بيف الماؿ المتحصؿ مف مصدر غير مشركع عف الماؿ المتحصؿ مف مصدر شرعي.

ذلؾ بإرجاعيا إلى كفييا يتـ إعادة تكظيؼ األمكاؿ المغسكلة، ك  مرحمة التكطيف أك التدكير: .د 
مصدرىا األصمي بشكؿو تبدك فيو ككأنيا آتية مف طريؽو مشركع، كىذه المرحمة تقكـ عمى عدة كسائؿ 

 منيا:
 .التحكيبلت البرقية 
   البنكؾ الخاصة: كىي نكعه مف البنكؾ داخؿ البنكؾ، ال تتعامؿ في اإليداعات كالقركض العادية

مميكف دكالر، كأىـ األعماؿ  5-1كلكنيا تتعامؿ في المبلييف مف الدكالرات، كأقؿ حسابو تنقمو يتراكح بيف 

                                                           
 .80، ص2002 القاىرة، دار النيضة العربية، ألمكاؿ المتحصمة عف جرائـ المخدرات،الطاىر، مصطفى، المكاجية الجنائية لظاىرة غسؿ ا 123
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ف خبلؿ قياميا بعمميات التي تقكـ بيا ىذه البنكؾ ىي: إخفاء المبلييف مف الدكالرات غير المشركعة م
معقدة، مف أجؿ إضفاء الصفة الشرعية لؤلمكاؿ الممكثة، كىي تحصؿ عمى عمكالتو كبيرة، كال تمنح فكائد 

أف عدد فركع البنكؾ الخاصة يقدر بحكالي إلى عمى األمكاؿ غير المشركعة. كتشير بعض التقديرات 
كيبمغ حجـ األمكاؿ المخبأة لدييا حكالي فرع في مختمؼ دكؿ العالـ، خاصةن أمريكا كسكيسرا،  4000
 124مميار دكالر. 1306
 .سكؽ المزايدات العمنية: كالتي يتـ فييا تجارة المجكىرات كالمكحات الفنية 
 .سماسرة العممة 
  شركات الدكميف أك الشركات المستترة: أم إنشاء شركات دكف ىدؼ تجارم، ككؿ ما تقكـ بو ىك

 غسيؿ األمكاؿ غير المشركعة. 
 العالـ: األمكاؿ عمى مستكل يبيف الطرؽ االلكتركنية التي يتبعيا غاسمك كفيما يمي نكرد مخططان      

 
، بحث في التجارة كالمالية الدكلية، االتجاىات العالمية Santha Vaithilingam, Mahendhiran Nairالمصدر: 

 . 2008لغسؿ األمكاؿ، جامعة مكناش في ماليزيا، مدرسة األعماؿ، 
                                                           

نظرة دكلية لجكانبيا االجتماعية كالنظامية كاالقتصادية، مكتبة العبيكاف، الرياض،  -العمرم، أحمد بف محمد، جريمة غسيؿ األمكاؿ 124
 .  9ق، ص1421
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ىذا المخطط الذم يظير تركز عمميات غسيؿ األمكاؿ في مراكز الماؿ العالمية الكبرل في العالـ مف 
لندف إلى نيكيكرؾ إلى فرنسا كسكيسرا كسنغافكرة كىكنج ككنج، كغيرىا مف الدكؿ المتطكرة، كىذا يدؿ، مف 

، كما يشير إلى كجكد نكعو جية، عمى مدل استفادة المنظمات اإلجرامية مف التقنية الحديثة في عممياتيا
 مف التكاطؤ بيف أجيزة ىذه الدكؿ كعمؿ المنظمات اإلجرامية مف جيةو أخرل. 

 :اآلثار الناجمة عف جريمة غسيؿ األمكاؿ .4
ف امتداد تأثير حيث أف االقتصاد الكمي ىك محصمة لما يتـ في الكحدات االقتصادية المككنة لو؛ فإ

كاالقتصادات الكمية لمبمداف التي تصاب بو، تنطمؽ مف مستكل الكحدات غسيؿ األمكاؿ إلى المجتمعات 
 االقتصادية المككنة ليذا االقتصاد. كعمى ذلؾ يمكف أف نميز بيف آثار تمؾ الظاىرة عمى مستكل الكحدات

بؿ إف آثارىا تمتد إلى مستكل االقتصاد الدكلي، كذلؾ عمى النحك الذم  125ثـ عمى المستكل الكطني؛
 ما يمي:نفصمو في

 اآلثار المباشرة عمى مستكل الكحدات: كتتبمكر في عدة محاكر: -4-1
تفترض النظرية االقتصادية، أف سمكؾ المستيمؾ يتسـ  األثر عمى سمكؾ المستيمؾ: -4-1-1

بالرشد، كبالتالي فيك يحاكؿ تعظيـ المنفعة التي يحصؿ عميو مف إنفاقو لدخمو، أم أنو يكزع دخمو عمى 
 تمفة بشكؿ يحقؽ لو أقصى إشباع ممكف.السمع كالخدمات المخ

إال أف السمكؾ االستيبلكي لدل غاسمي األمكاؿ، ال يتسـ بالرشد، كبالتالي يسقط الفرض األساسي 
لنظرية سمكؾ المستيمؾ إذ يتجيكف غالبا إلى أنماط مف االستيبلؾ تتسـ بالسفو كالتبذير كاإلنفاؽ عمى 

ا مف المجاالت غير المشركعة قانكنا، كحتى إنفاقيـ عمى السمع الخمكر كالمخدرات كالدعارة كالقمار كغيرى
 كالخدمات المشركعة يغمب عميو نمط االستيبلؾ الترفي كالمظيرم، كارتفاع معدالت اليالؾ كالتالؼ.

كال يقتصر األمر عمى ذلؾ، بؿ إف ىذا النمط مف السمكؾ االستيبلكي ينتقؿ إلى باقي األفراد مف 
 126ر المحاكاة. كتصبح حالة عدـ الرشد ىي األساس في سمكؾ المستيمؾ.خبلؿ ما يعرؼ باسـ أث

ىنا أيضا تفترض النظرية االقتصادية أف المنتج يستيدؼ  األثر عمى سمكؾ المنتج: -4-1-2
تعظيـ ربحو إال أف سمكؾ غاسمي األمكاؿ في حاؿ اتجاىيـ إلى تممؾ المشركعات ككسيمة لمغسيؿ ال 

لعكس فقد يشتركف مشركعات خاسرة، كيبيعكف المنتجات بأقؿ مف ييتمكف بتحقيؽ أقصى ربح، بؿ عمى ا
ثمنيا السكقي، إذ يركزكف عمى تدكير أمكاليـ لتبدك كما كانت مف مصادر مشركعة، ك ال يمقكف باال 

كال شؾ أف ىذا السمكؾ ال ينسجـ مع افتراض نظرية اإلنتاج، كيؤدم  لمجدكل االقتصادية لممشركع.
المنافسكف  قكاعد المعبة إذ تنتيي المنافسة المفترضة في السكؽ، كيخرج مف السكؽبالضركرة إلى اإلخبلؿ ب

                                                           
مد عبد العميـ، طو، عكلمة االقتصاد، التحدم كاالستجابة، المجمة االجتماعية القكمية، المركز القكمي لمبحكث االجتماعية كالجنائية، المج 125

 . 44ـ، ص2001السابع كالثالثكف، العدد األكؿ، يناير 
القتصادية كاالجتماعية، المجمة العربية لمدراسات األمنية ا عبد المكلى، السيد الشكربجي، عمميات غسيؿ األمكاؿ كانعكاساتيا عمى المتغيرات 126

 .34ىػ، ص1420كالتدريب، العدد الثامف كالعشركف، رجب 
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 127كينتيي األمر إلى احتكار غاسمي األمكاؿ لمسكؽ. الذيف ينتجكف لتعظيـ أرباحيـ
فإذا سممنا بالتحميؿ السابؽ، الذم ينتيي إلى تشكه سمكؾ كؿ  تعطيؿ عمؿ آلية الثمف: -4-1-3

امو بالرشد، كانتياء المنافسة في السكؽ فإف ذلؾ سيؤدم بنا إلى التسميـ مف المنتج كالمستيمؾ، كعدـ اتس
بتعطيؿ ميكانيكية عمؿ آلية الثمف، كأف التكازف في السكؽ لف يتحدد مف خبلؿ تفاعؿ قكل العرض 
كالطمب، كلما كانت قكل العرض تتحدد بسمكؾ المنتج مدفكعا بدافع الربح، كأف قكل الطمب تتحدد بسمكؾ 

ف دافعي تعظيـ الربح كالمنفعة قد انتفيا نتيجة إمدفكعا بحافز تعظيـ منفعتو أك إشباعو، كحيث  المستيمؾ
 سمكؾ فئة غاسمي األمكاؿ كبالتالي تتعطؿ ميكانيكية عمؿ آلية الثمف.

كيؤدم ذلؾ إلى سكء تخصيص المكارد، إذا عممنا أف تعطؿ عمؿ آلية الثمف ال تقتصر عمى أسكاؽ 
نما تتعطؿ تمؾ اآللية في أسكاؽ خدمات عناصر اإلنتاج، كبالتالي تشكه أسعارىا كبصفة خاصة  السمع، كا 

 سعر الفائدة.
 اآلثار المباشرة عمى االقتصاد الكطني: -4-2

كمحصمة ىذه اآلثار تمتد مف مستكل الكحدة االقتصادية إلى مستكل االقتصاد الكطني، كذلؾ مف 
 خبلؿ ما يمي:

 انخفاض الدخؿ الكطني: -4-2-1
ذلؾ أف األمكاؿ الخارجة تتسرب مف تيار الدخؿ، كيؤدم ذلؾ إلى تخفيض الدخؿ الكطني، بؿ  

كضياع إمكانية االستفادة مف القيمة المضافة التي كاف يمكف الحصكؿ عمييا في حالة استثماره داخميا، 
لتطبيقية التي ، باإلضافة إلى ما تقدـ فإف أحدث الدراسات ا128كعدـ االستفادة مف أثر المضاعؼ كالمعجؿ

تمت حكؿ العبلقة بيف نمك الناتج المحمي السنكم كغسيؿ األمكاؿ، أكضحت حدكث انخفاضات في معدؿ 
 129نمك الناتج، كأف ىذه االنخفاضات مرتبطة بالزيادة في غسؿ األمكاؿ التي تمت في فترة الدراسة.

ف ىذه إالمشركعة، حيث كقد يقع األثر عمى الدخؿ الكطني مف انخفاض إنتاجية االستثمارات غير 
االستثمارات ال تستيدؼ تعظيـ األرباح، كبالتالي فيي ال تيتـ بدراسة الجدكل االقتصادية لبلستثمارات 
كمف ثـ تتسـ بضعؼ الكفاءة، كما أنيا تدخؿ في منافسة غير متكافئة مع المستثمر الجاد، األمر الذم 

 .يدفعو إلى الخركج مف السكؽ عمى النحك السابؽ بيانو
كيترتب عمى ذلؾ انخفاض حصيمة ضرائب الدخؿ، باإلضافة إلى انخفاضيا نتيجة التيرب الضريبي  

                                                           
ىانس بيتر مارتيف كىارالد شكماف، فخ العكلمة االعتداء عمى الديمقراطية كالرفاىية، ترجمة عدناف عباس عمي، سمسمة عالـ المعرفة،  127

 .1998(، 228ف كاآلداب، الككيت، العدد )المجمس الكطني لمثقافة كالفنك
حيث يرل أف أثر المضاعؼ كالمعجؿ في  .69، ص1970قاىرة، دار النيضة العربية، راجع : محمد زكي شافعي، التنمية االقتصادية، ال 128

لتسميـ حالة االستثمار األجنبي المباشر إنما يتحقؽ في الدكلة التي انساب منيا االستثمار حيث تعكد تحكيالت األرباح كعكائد االستثمار كمع ا
ى االستثمارات ذات العائد المرتفع، كما أف بكجاىة ىذا الرأم، إال أنو ال ينطبؽ في حالة غسيؿ األمكاؿ حيث أف غاسمي األمكاؿ ال يتجيكف إل

 سمككيـ كمستيمكيف يتسـ بالسفو كالتبذير كشراء السمع المستكردة. 
تأثير غسيؿ األمكاؿ عمى االقتصاد الكمي، كرقة عمؿ، صندكؽ النقد الدكلي،  لمكقكؼ عمى تفاصيؿ ىذه الدراسة انظر: بيتر ككيرؾ، 129

 .1996كاشنطف،
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لؤلنشطة غير المشركعة كنتيجة لغسيؿ األمكاؿ، مما يؤدم إلى خفض اإلنفاؽ العاـ، كبالتالي انخفاض 
 الدخؿ الكطني.

 سكء تكزيع الدخؿ الكطني: -4-2-2
بؿ يتعداه إلى سكء تكزيع ىذا الدخؿ، كيتأتى ذلؾ مف  كال يقتصر األمر عمى انخفاض الدخؿ الكطني،

أف عمميات الغسيؿ تتـ أساسان نتيجة لنشاط غير مشركع انتقمت في غماره دخكؿ مف منتجيف حقيقييف إلى 
فئات غير منتجة، أك حتى منتجة إنتاجان غير مشركع لو مضاره االجتماعية. كغالبا تنجح ىذه الفئات في 

اماتيا الضريبية، كىذا يؤدم إلى ضعؼ الحصيمة الضريبية لمدكلة، األمر الذم التيرب مف سداد التز 
تضطر معو إلى فرض مزيد مف الضرائب عمى كاسبي الدخكؿ المشركعة، مما يزيد الفجكة في الدخكؿ 

 بينيـ كبيف ممارسي األنشطة غير المشركعة.
شأنو أف يعيد تكزيع الدخكؿ في كما أف عمميات الغسيؿ تؤدم إلى تعزيز القكل التضخمية كىذا مف 

غير صالح أصحاب الدخكؿ المحدكدة، كبالتالي يعمؽ الفكارؽ الطبقية مع ما يتضمنو ذلؾ مف تعزيز 
 النفكذ السياسي كاالجتماعي لمفئات المنحرفة، كبالتالي تنشر بذكر عدـ االستقرار السياسي كاالجتماعي.

 كطني:سكء تخصيص المكارد االقتصادية عمى المستكل ال -4-2-3
سبؽ أف أكضحنا أف غاسمي األمكاؿ ال ييتمكف بالجدكل االقتصادية لممشركعات كال يطبقكف معايير 
االستثمار باإلضافة لعدـ اىتماميـ بتطبيؽ التقنيات الحديثة أك بالتدريب كبالتالي تنخفض الكفاءة 

بؿ إف المنافسة بيف  االقتصادية كتنخفض قدرة األرباح كاألسكاؽ عمى تخصيص المكارد تخصيصا أمثؿ،
مشركعات غاسمي األمكاؿ كالمشركعات المشركعة تككف غير عادلة، كيزيد ضعؼ المكقؼ التنافسي 
لممشركعات المشركعة، نجاح المشركعات غير المشركعة في التيرب مف الضرائب، مما يؤدم إلى 

 130كعة.خركجيا مف السكؽ بؿ قد يؤدم األمر إلى تحكؿ بعضيا إلى األنشطة غير المشر 
 األثر عمى االستقرار االقتصادم)التضخـ كالبطالة(: -4-2-4

بالرغـ مف أف بعض االقتصادييف يذىبكف إلى أف سكء تكزيع الدخؿ مف الممكف أف يككف لصالح 
االدخار كاالستثمار، تأسيسا عمى أنو يعيد تكزيع الدخكؿ في صالح أصحاب الدخكؿ المتغيرة كالمرتفعة، 

الثابتة كالمحدكدة، كتتميز الفئة األكلى بارتفاع ميميا الحدم لبلدخار،  كفي غير صالح أصحاب الدخكؿ
بينما تتميز الفئة الثانية بارتفاع ميميا الحدم لبلستيبلؾ، األمر الذم يؤدم إلى زيادة االستثمار كبالتالي 

 رفع معدؿ التنمية.
الدخكؿ المتغيرة فييا  ف أصحابإإال أف ىذا التحميؿ ال يمكف قبكلو في حالة الدكؿ النامية حيث 

يميمكف إلى محاكاة نمط االستيبلؾ الغربي، كبالتالي فإف ميميـ الحدم لبلستيبلؾ مرتفع، فإذا أخذنا في 
أصحاب الدخكؿ المرتفعة الناتجة عف مصدر غير مشركع يككف ميميـ الحدم لبلستيبلؾ أكثر  حسبافال

ارتفاعا كيتسـ بالسفو كالتبذير، فضبل عف أف مستكل استيبلؾ ذكم الدخكؿ المحدكدة متدف لدرجة يصعب 

                                                           
130
 .191، مرجع سبؽ ذكره، صالجريمة البيضاء -غسيؿ األمكاؿ في مصر كالعالـ ،حمدم، عبد العظيـد.  
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إما مف معيا ضغط االستيبلؾ، كمعنى ذلؾ أنيـ سيحاكلكف المحافظة عمى ىذا المستكل مف االستيبلؾ، 
 131خبلؿ االدخار السالب، أك يككف البديؿ تخفيض االستيبلؾ بشكؿ يؤثر عمى قدراتيـ اإلنتاجية.

كمف ىنا يمكف القكؿ إف محصمة سكء تكزيع الدخكؿ الذم يأتي في ركاب غسيؿ األمكاؿ سيؤدم حتما 
أف زيادة االستيبلؾ  إلى زيادة االستيبلؾ، دكف زيادة مقابمة في اإلنتاج، كىذا يمثؿ ضغطا تضخميا، كما

معناه ببساطة انخفاض المدخرات كبالتالي ستمجأ الدكلة إلى أحد الحميف التالييف أك كبلىما معا، فقد تمجأ 
 132إلى التمكيؿ بالعجز أك االقتراض مف العالـ الخارجي ككمييما يغذم الضغكط التضخمية.

 انخفاض مستكل االدخار: -4-2-5
ؤدم إلى انخفاض الدخؿ الكطني، كبالتالي ينخفض االدخار، كما رأينا أعبله، فإف غسيؿ األمكاؿ ي

 كمف ثـ االستثمار، فانخفاض جديد في الدخؿ الكطني كبالتالي انخفاض في االدخار كىكذا.
كما أف سكء تكزيع الدخؿ الكطني سيمارس أثران سمبيان عمى معدالت االدخار عمى النحك الذم أكضحناه 

ف غسؿ األمكاؿ سيحد مف المدخرات، كذلؾ بسبب زيادة أسعار السمع سابقان، كما أف التضخـ الناجـ ع
عادة تكزيع الدخكؿ عمى نحكو يزيد مف االستيبلؾ كيقمؿ مف االدخار مف جيةو  كالخدمات مف جية كا 

 أخرل، باإلضافة إلى أف تكقع زيادة األسعار يشجع االستيبلؾ عمى حساب االدخار. 
غسيؿ األمكاؿ ال تتـ إال في مناخ فاسد لتبيف مدل استشراء  فإذا أضيؼ إلى كؿ ما سبؽ أف عمميات

الفساد، كىذا المناخ ذك مردكد سمبي عمى االدخار حيث يؤدم إلى ىركب رؤكس األمكاؿ كالمضاربات 
 133كاالكتناز.

ىذا فضبلن عف انخفاض أسعار الفائدة الناتج مف عمميات غسيؿ األمكاؿ، كالتيرب الضريبي لؤلنشطة 
ة يؤدم إلى ضعؼ الحصيمة الضريبية كبالتالي انخفاض مستكل الخدمات التي تقدميا غير المشركع

الدكلة، كبالتالي يزيد اإلنفاؽ الخاص عمى ىذه الخدمات، ىذا اإلنفاؽ الذم يستقطع ببل شؾ مف الدخؿ 
 الذم يكجو إلى االدخار.

 انخفاض القيمة الخارجية لمعممة الكطنية: -4-2-6
ؤدم إلى زيادة الطمب عمى العمبلت األجنبية، كىذا معناه في ذات ذلؾ أف عممية غسيؿ األمكاؿ ت

الكقت زيادة عرض العمبلت الكطنية، كمف خبلؿ تفاعؿ العرض كالطمب في سكؽ الصرؼ األجنبي 
سيؤدم ىذاف األمراف إلى انخفاض القيمة الخارجية لمعممة الكطنية، كما أف انخفاض أسعار الفائدة 

لى زيادة فرص  المحمية الذم يتـ في غمار غسيؿ األمكاؿ سيؤدم إلى تحكؿ المدخرات إلى الخارج كا 
ىركب رؤكس األمكاؿ، كبالتالي زيادة عرض العممة الكطنية مع زيادة الطمب عمى العمبلت األجنبية 

 كبالتالي انخفاض جديد في القيمة الخارجية لمعممة. 
األسعار النسبية في الداخؿ كالخارج  كما أف التضخـ الناتج عف غسيؿ األمكاؿ، سيؤدم إلى اختبلؼ
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  .73د. شافعي، محمد زكي، التنمية االقتصادية، مرجع سبؽ ذكره، ص 
 . 87، ص1982د. زكي، رمزم، التضخـ المستكرد، القاىرة، الييئة العامة لمكتاب،  132
 .112المرجع السابؽ، ص 133
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كيجعؿ األسعار المحمية أعمى مف األسعار العالمية كبالتالي تزيد الكاردات كتقؿ الصادرات، كىذا مف شأنو 
زيادة عرض العممة المحمية كزيادة الطمب عمى العمبلت األخرل، كبالتالي تنخفض القيمة الخارجية لمعممة 

سمكؾ االستيبلكي لمقطاعات ذات الدخكؿ غير المشركعة كالذم يتسـ الكطنية، ىذا فضبلن عف أف ال
بمحاكاة السمكؾ االستيبلكي لمطبقات الغنية في الدكؿ األخرل، مع ما يتضمنو ىذا مف سفو كتبذير، 
سيؤدم إلى زيادة في استيبلؾ السمع المستكردة كالمحمية كبالتالي تزيد الكاردات كتقؿ الصادرات نتيجة قمة 

 لمتاحة لمتصدير.السمع ا
 األثر في صياغة السياسات االقتصادية: -4-2-7

ال شؾ أف عممية غسيؿ األمكاؿ كما يكتنفيا مف عمميات تمكيو كتستر كتعتيـ كسرية، تؤدم إلى أف 
جانبان ميمان مف البيانات البلزمة لصياغة السياسات االقتصادية تككف مجيكلة بالنسبة لصناع تمؾ 

المتاحة لدييـ ال تعبر عف حقيقة المكقؼ االقتصادم لككف عمميات الغسيؿ السياسات، كما أف البيانات 
 تشكه المعمكمات االقتصادية.

فمثبلن إحصاءات ميزاف المدفكعات ال تتضمف كثيران مف حركات رؤكس األمكاؿ الناجمة عف عمميات 
يضة، كحتى عمميات غسيؿ األمكاؿ خاصة بعد التطكير األخير لطرؽ الغسيؿ كاالئتماف المكازم أك المقا

غسيؿ األمكاؿ التي تدرج في ميزاف المدفكعات ال تعبر عف الحقيقة حيث يمكنيـ تزكير فكاتير التصدير 
كاالستيراد، ككذلؾ البيانات النقدية كالطمب عمى النقكد ال تككف دقيقة بؿ مضممة كىذا الكضع سيؤدم إلى 

 عدـ استقرار أسعار الفائدة كالصرؼ.
 اآلثار االجتماعية لعممية غسيؿ األمكاؿ:  -4-3

تساعد عكائد الجريمة مرتكبييا مف االستمتاع بعكائد جرائميـ عمى نحكو ال يثير استيجاف المجتمع، 
األمر الذم يؤدم إلى زيادة دكافعيـ اإلجرامية كدخكليـ مياديف جديدة لمجريمة كبالتالي تتزايد معدالت 

ف يؤدم إلى اختبلؿ سمـ القيـ االجتماعية بؿ انيياره، إذ يصبح ىؤالء الجريمة، كىذا الكضع مف شأنو أ
المجرمكف ىـ الصفكة كالمثؿ األعمى في المجتمع كتسكد قيميـ، كال يقتصر األمر عمى ذلؾ بؿ يتخطاه 
إلى أف تفرض ىذه الفئة قكانينيا التي ىي جزء مف شريعة الفساد عمى المجتمع، كذلؾ مف خبلؿ زيادة 

سياسي كاالجتماعي، بتمكيؿ الحمبلت االنتخابية ألنصارىـ كفي النظاـ اإلعبلمي كالقضائي، نفكذىا ال
 كبالتالي إفساد الحكاـ كالمحككميف.

 اآلثار االقتصادية لغسيؿ األمكاؿ عمى المستكل الدكلي:  -4-4
عمى المستكل الدكلي يمكف أف يؤدم غسيؿ األمكاؿ إلى انتقاؿ رؤكس األمكاؿ مف الدكؿ ذات 

اسات االقتصادية الجيدة كمعدالت العائد المرتفعة إلى الدكؿ ذات السياسات االقتصادية الرديئة السي
كمعدالت العائد المنخفضة، مما يغير مصداقية األسس االقتصادية المتعارؼ عمييا كالتي يمكف لصانعي 

الدكلية كتيدد بانييار  السياسة االستناد إلييا، كما تؤثر عممية غسؿ األمكاؿ في استقرار أسكاؽ األمكاؿ
األسكاؽ الرسمية التي تعد حجر الزاكية في بناء اقتصاديات الدكؿ المختمفة. كما يمكف أف تضار 
المعامبلت القانكنية بالمعامبلت غير القانكنية، فقد يعزؼ المكاطنكف في أم دكلة عف المشاركة في أم 
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 ان مف أف تككف مرتبطة بغسؿ األمكاؿ.مشركع فيو أجانب بالرغـ مف قانكنية تمؾ المعامبلت خكف
يجابية لعمميات غسيؿ األمكاؿ خاصةن في الدكؿ التي تتدفؽ إلييا إكىناؾ مف يرل بأف ىناؾ آثاران 

ف قد ألاألمكاؿ لغسيميا، إذ أنيا تزيد االستثمار كاإلنتاج كالدخؿ كتقمؿ معدالت البطالة، كلكف ىذا الرأم منت
الفساد كاالضطراب في المؤسسات المالية كيفقد الثقة بيا كبالدكلة التي تنتمي السماح بغسيؿ األمكاؿ يشيع 

إلييا، كما أنو يعرضيا لممساءلة الدكلية، باإلضافة إلى تعرض الدكلة المضيفة إلى زيادة الجرائـ المنظمة 
 لذا فاألحرل االلتزاـ بالشرعية الدكلية كمجابية ىذا الخطر بدالن مف التعامؿ معو.

 :غسيؿ األمكاؿ أحد االىتمامات الكبرل لممجتمع الدكلي محاربة .5
إف ضخامة األمكاؿ الناتجة عف عمميات تبييض األمكاؿ، باإلضافة إلى المخاطر االجتماعية 
كاالقتصادية كالسياسية الناجمة عنيا دفعت المجتمع الدكلي إلى العمؿ عمى مكافحة ىذه العمميات كحرماف 

تفادة مف األمكاؿ غير المشركعة الناتجة عف جرائميا. كقد كاف لتفاقـ المنظمات اإلجرامية مف االس
المشاكؿ االقتصادية الناجمة عف ىذه الظاىرة باإلضافة إلى تزايدىا كانتشارىا الكبير، دكره كبير في 

 134السعي لمكافحتيا بكؿ اإلمكانيات كتعزيز التعاكف الداخمي كالدكلي مف أجؿ التصدم ليا.
 ب محاربة غسيؿ األمكاؿ:طرؽ كأسالي -5-1

تعد الجيكد الدكلية لمكافحة غسيؿ األمكاؿ انعكاسان الستراتيجية تيدؼ إلى مياجمة القكة االقتصادية 
لمنظمات الجريمة مف أجؿ إضعافيا، عف طريؽ منعيا مف االستفادة مف عائدات أنشطتيا اإلجرامية، 

تصاد المشركع، كبيذا سعى المجتمع الدكلي إلى كتجنب اآلثار الضارة لبلقتصاد اإلجرامي عمى ىيكؿ االق
تكسيع نطاؽ الجيكد المبذكلة لمكافحة غسيؿ األمكاؿ، كذلؾ عمى المستكل الدكلي عف طريؽ االتفاقيات 
المبرمة في ىذا المجاؿ، إضافةن إلى الدكر الكبير الذم تمعبو التشريعات الداخمية لمدكؿ في قمع ىذه 

 الظاىرة.
 التشريعات الدكلية:المكافحة عمى صعيد  -5-1-1

تعتبر جريمة غسيؿ األمكاؿ مف المسائؿ الجديدة التي اىتـ بيا المجتمع الدكلي، كبالرغـ مف كعيو 
ردكدان لمحاربتيا، كذلؾ عف طريؽ إعداد ككضع  1980المتأخر بخطكرة ىذه الظاىرة فقد شكؿ منذ عاـ 

تنظيمات دكلية مكمفة بمحاربة غسيؿ كسائؿ قانكنية دكلية )نصكص، اتفاقيات، معاىدات....( كتأسيس 
األمكاؿ، باإلضافة إلى بعض المراكز كاألجيزة العممياتية المتخصصة الكطنية لتحقيؽ نفس األىداؼ 

 135كبنفس كسائؿ التدخؿ، كىي بيذا تشكؿ مختمؼ جكانب الرد الدكلي عمى غسيؿ األمكاؿ.
مجاؿ ىي تكصية مجمس أكركبا في أكؿ خطكةو في ىذا ال عدي  يمكفالكسائؿ القانكنية:  -5-1-1-1

، التي تتمحكر حكؿ ضركرة إشراؾ النظاـ البنكي كالمالي في الكقاية كالبحث عف 1980حزيراف عاـ 
العمميات المشبكىة بالرغـ مف أنيا لـ تتطرؽ إلى مكضكع عكائد المخدرات، كلكف كفي نياية الثمانينيات 

 كاؿ في الظيكر، كنذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ:بدأت مختمؼ النصكص التي تعالج مكضكع غسيؿ األم
                                                           

 .199الشكاء، محمد سامي، الجريمة المنظمة كصداىا عمى األنظمة العقابية، دار النيضة العربية، بدكف تاريخ النشر، ص 134
 .9-6، ص2001طارؽ، الجماعة اإلجرامية المنظمة، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية،  سركر، 135
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 : 1988كانكف أكؿ  12" في Baleتصريح مبادئ باؿ " .أ 
صدر عف لجنة قكاعد كتقنيات رقابة العمميات البنكية بيدؼ حث التنظيمات المالية كالبنكية عمى 

 اإلجرامي.كضع آليات تحكؿ دكف استخداـ النظاـ البنكي ألغراض غسيؿ األمكاؿ ذات المصدر 
 كيحتكم ىذا التصريح عمى عددو مف المبادئ تصب كميا في ضركرة:

  التأكد مف شخصية العمبلء، كذلؾ مف خبلؿ كثائؽ إثبات اليكية، كبناءن عميو، كبمفيكـ المخالفة
 عدـ تقديـ أم خدمةو لمزبائف الذيف يرفضكف تقديـ البيانات الكافية عف ىكيتيـ.

 تراـ القكانيف كالتنظيمات المتعمقة بالمعامبلت المالية كعدـ التعاكف ممارسة النشاطات في إطار اح
 مع العمميات المشبكىة بارتباطيا بتبييض األمكاؿ.

 ....التعاكف مع السمطات العامة بخصكص قمع النشاطات اإلجرامية بتجميد حساباتيا 
 .إعبلـ المكظفيف بالقكاعد المتخذة لتطبيؽ ىذا التصريح 
متحدة لمكافحة االتجار غير المشركع في المخدرات كالمؤثرات العقمية )فيينا في اتفاقية األمـ ال .ب 
 (.1988كانكف أكؿ  20
أىـ خطكة لتجسيد قناعة المجتمع الدكلي بضركرة مكافحة عمميات غسيؿ  1988اتفاقية فيينا لسنة  عدي ت

ر المشركع يحقؽ أرباحان طائمة األمكاؿ، كقد أشارت ديباجة االتفاقية إلى أف األطراؼ تدرؾ بأف االتجار غي
فساد ىياكؿ الحككمات كالمؤسسات التجارية كالمالية  تشجع المنظمات اإلجرامية الدكلية عمى اختراؽ كا 
المشركعة، كىذا يستدعي تقكية كتعزيز الكسائؿ القانكنية الفعالة لمتعاكف الدكلي في المسائؿ الجنائية 

 االتجار غير المشركع.لغرض منع األنشطة اإلجرامية الدكلية مف 
كنصت المادة الثالثة مف االتفاقية عمى ضركرة اتخاذ كؿ طرؼو في إطار قانكنو الداخمي، ما يمـز مف 
التدابير لتجريـ كؿ عمؿو مف شأنو إخفاء أك تمكيو حقيقة األمكاؿ أك مصدرىا أك مكانيا أك طرؽ التصرؼ 

المخدرات. كبيذا شكمت ىذه االتفاقية قاعدةن صمبةن  فييا، أك ممكيتيا، مع العمـ بأنيا مستمدة مف جرائـ
تضمنت أحكامان متعمقة بغسؿ األمكاؿ إضافةن إلى أحكاـو أخرل بشأف مصادرة كؿ المكاد  إذ لمتعاكف الدكلي

 136كالعائدات الناتجة عف ىذه األنشطة.
غ، في ستراسبكر  1990تشريف ثاني  -8: عقد ىذا المؤتمر في 1990مؤتمر ستراسبكرغ سنة  .ج 

كضـ مجمكعة دكؿ المجمس األكركبي السبع كنتجت عنو اتفاقية متعمقة بغسيؿ األمكاؿ ككشؼ كحجز 
كمصادرة منتجات الجريمة، كالتي شممت معظـ أحكاـ اتفاقية فيينا، كلكف بتكسيع نطاؽ الجريمة كعدـ 

 حصرىا في تجارة المخدرات فقط.
 يمي:لما كاؿ كفقان كقد تعيدت الدكؿ األعضاء بمكافحة عمميات غسؿ األم

  ،التزاميا باتخاذ اإلجراءات التشريعية كغيرىا مف اإلجراءات الضركرية لكشؼ األمكاؿ المشبكىة
عطاء ىذه األفعاؿ الكصؼ اإلجرامي.  كالتنبو لكؿ عمميةو تتعمؽ بيذه األمكاؿ المعدة لمغسؿ، كا 

                                                           
، المجمد السابع، الطبعة األكلى، االستراتيجيةالسمبية، مركز الخميج لمدراسات  المكسكعة األمنية العربية، غسيؿ األمكاؿ في العالـ كتداعياتو 136

 .142، ص2000القاىرة، 
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 حريات كاإلجراءات اليادفة إلى التزاـ الدكؿ بالتعاكف فيما بينيا إلى أقصى الحدكد في مجاالت الت
 مصادرة األمكاؿ المشبكىة.

 :1994المؤتمر الكزارم العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة لسنة  .د 
عقد ىذا المؤتمر في المدينة االيطالية نابكلي، كطالب باتخاذ التدابير ككضع االستراتيجيات لمنع 

يا، كما طالب بضركرة التعاكف الدكلي لمنع كمكافحة غسؿ األمكاؿ، كاستخداـ عائدات الجريمة كمكافحت
غسيؿ األمكاؿ، كمكافحتو كفرض العقكبات كاألحكاـ المبلئمة، كأكصى بضركرة تطبيؽ قاعدة " اعرؼ 

 زبكنؾ" كالكشؼ عف الصفقات المالية المشبكىة.
 :1997مؤتمر المخدرات كتبييض األمكاؿ سنة  .ق 

 عدىهقش فيو المؤتمركف مكضكع تبييض األمكاؿ بعقد ىذا المؤتمر في مدينة ميامي األمريكية، كنا
قضيةن ميمةن تكاجييا المؤسسات المالية في كافة أنحاء العالـ، كمف شأنيا التأثير عمى استقرار ىذه 

 المؤسسات، كقد ركز ىذا المؤتمر عمى الكسائؿ الفعالة لممحاربة كالتي تتمثؿ في:
 .سياسة اعرؼ زبكنؾ 
 عمميات المشبكىة.سياسة أك مبدأ اإلخطار عف ال 
 .التعاكف الكثيؽ بيف الدكؿ 

باإلضافة إلى كؿ ىذا نجد نصكص أخرل كاتفاقيات ثنائية كمتعددة األطراؼ بخصكص ىذه المسألة 
، تقارير الييئة الدكلية لمراقبة المخدرات، المؤتمر الدكلي 1990" في المكسيؾ سنة IXTAPAكإعبلف "

 1995.137المتحدة لمكافحة المخدرات عاـ لمنع الجريمة، قرارات لجنة األمـ 
 التنظيمات الدكلية كمكافحة غسؿ األمكاؿ: -5-1-1-2

باإلضافة إلى االتفاقيات كالمعاىدات السابقة الذكر، كاف لمتنظيمات الدكلية مشاركتيا في ىذه المحاربة 
 بكضع آلياتو لمرقابة، أك إعطاء تكجيياتو لتحقيؽ استراتيجية دكلية فعالة. 

، كضعت دكؿ 1991كانكف ثاني  10: بتاريخ CEE/ 91/308االتحاد األكركبي: التعميمات  .أ 
( تعميماتو تكضح فييا الخطكط األساسية لمتدخؿ لمنع استخداـ النظاـ المالي CEEاالتحاد األكركبي )

كعة ألغراض غسيؿ األمكاؿ في أكركبا، كىذا باالعتماد عمى اتفاقية فيينا كتصريح باؿ، كتكصيات مجم
 العمؿ المالي كمرجع ليذه التعميمة.

بمقتضى المادة الثانية، الدكؿ األعضاء يجب عمييا تجريـ عممية غسيؿ األمكاؿ في قانكف العقكبات، 
 كما نصت عمى:

  إعفاء مستخدمي المؤسسات المالية مف كؿ مسؤكلية تعاقدية، تشريعية، تنظيمية، أك إدارية عند
 فييا لغسيؿ األمكاؿ )المادة التاسعة(.التبميغ عف العمميات المشتبو 

 .)كاجب التثبت كالتأكد مف ىكية الزبائف )المادة الثالثة 

                                                           
 .37، ص1997كيفية مكافحتيا، القاىرة، -أثرىا -أبعادىا -د.عبد العظيـ، فتحي، غسيؿ األمكاؿ في مصر كالعالـ: الجريمة البيضاء 137
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 .)كاجب الحيطة كالحذر لممؤسسات المالية )المادة الخامسة 
 .)تسجيؿ العمميات المالية كحفظ الكثائؽ لمدةو ال تقؿ عف خمس سنكات )المادة الرابعة 
 ف رقابةو صارمة عمى العمميات المرتبطة بالتبييض )المادة ضركرة أخذ التدابير البلزمة لضما

 الحادية عشرة(.
 .)التعاكف بيف المؤسسات المالية كالسمطات القضائية كالشرطة )المادة السادسة 
 1991(: كضعت األمـ المتحدة سنة PNUCIDبرنامج األمـ المتحدة لممراقبة الدكلية لممخدرات ) .ب 

خدرات لتكحيد الجيكد في ىذا المجاؿ، كقد كاف مف ضمف أكلكيات ىذا برنامجان لممراقبة الدكلية لمم
 البرنامج مكافحة غسيؿ أمكاؿ المخدرات، كذلؾ عف طريؽ:

 .تأسيس عبلقات مع مجمكعة العمؿ الدكلي في مجاالت التعاكف التقني كمساعدة الدكؿ األعضاء 
 الييف المتخصصيف في مكافحة إنشاء مصمحةو مكمفة بإعداد مكاد التككيف بالنسبة لممحققيف الم

 غسيؿ األمكاؿ، كالتنسيؽ في إطار األمـ المتحدة بالنسبة لممساعدات التقنية.
  تطكير المساعدة القانكنية لكضع آليات تشريعية لمرقابة، كىذا بالنسبة لمدكؿ التي تكاجو صعكباتو

 في كضع اتفاقية فيينا حيز التنفيذ. 
دكلة لتنسيؽ كتدعيـ تشريعاتيا  50نكنية تعمؿ حاليان مع حكالي كنشير إلى أف مصالح المساعدة القا

 138لمراقبة المخدرات.
 13(: كىك جيازه مستقؿ ذك طبيعةو قضائية، يضـ OICSالجياز الدكلي لمراقبة المخدرات ) .ج 

ة، عضكان منتخبيف، تتمثؿ ميمتو األساسية في مراقبة التحركات القانكنية الدكلية لممخدرات كالمؤثرات العقمي
ككذا االستعماؿ السيء كغير القانكني ليا، كفي تقريره السنكم الذم كاف لو صدلن كبير، قاـ بتحميؿ 
األكضاع الدكلية في ىذا المجاؿ كدرس مطابقة المقاييس المتخذة مف طرؼ الحككمات لبلتفاقيات 

الدكؿ ألكثر صرامة في  االمكقعة، كبالرغـ مف ككنو غير معني بمكافحة أمكاؿ المخدرات إال أنو دع
 أنظمة الرقابة المالية.

(: قامت بإنشاء مصمحةو متخصصةو في مكافحة غسيؿ أمكاؿ المخدرات Interpolاإلنتربكؿ ) .د 
بيدؼ تركيز المعمكمات المجمكعة مف طرؼ المكاتب الكطنية كاستغبلليا، كما قامت بتجميع المعطيات 

 لمنع غسيؿ أمكاؿ المخدرات.المتعمقة بالتشريعات المكضكعة مف طرؼ الدكؿ 
صندكؽ النقد الدكلي: جاء في تقرير نشرتو مجمة التمكيؿ كالتنمية الصادرة عف صندكؽ النقد   .ق 

طه أساسي الستقرار االقتصاد الكمي، كالنمك االقتصادم المستداـ، لذا ر الدكلي أف النظاـ المالي السميـ ش
ي السميمة، كيساعد البمداف عمى بناء المؤسسات فإف صندكؽ النقد الدكلي يشجع سياسات القطاع المال

الضركرية لمنع األزمات المالية، ككجزءو مف ىذه الجيكد بدأ يدرج مكضكعات مكافحة غسؿ األمكاؿ في 
انتقؿ صندكؽ النقد الدكلي إلى إعادة بحث كيفية  2001عممو بشأف األنظمة المالية، كفي نيساف مف عاـ 

                                                           
 .55، ص2001، تشرف ثاني، 229نايؼ العربية لمعمـك األمنية، العدد مجمة األمف كالحياة الصادرة عف أكاديمية  138
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لمكافحة غسيؿ األمكاؿ كأشار إلى أنو يمكف لو لعب دكرو أساسي بالعمؿ  المساىمة في الجيكد العالمية
 بشكؿو كثيؽ مع مجمكعة العمؿ المالي كالتنظيمات األخرل.

 المصالح المتخصصة: -5-1-1-3
بجانب التنظيمات الدكلية السابقة كضعت المجمكعة الدكلية مصالح لمكافحة غسيؿ األمكاؿ مثؿ 

 تنظيمات أخرل ذات طابعو كطني.مجمكعة العمؿ المالي، باإلضافة إلى 
 مجمكعة العمؿ المالي: .أ 

، كىي تضـ 1989أنشأتيا الدكؿ السبع األكثر تصنيعان في قمتيا التي انعقدت في باريس في عاـ 
مجمكعة خبراء مكمفيف بإعداد تقرير حكؿ نتائج التعاكف الدكلي لمنع استخداـ النظاـ ألغراض غسيؿ 

بلءمةن لتدعيـ ىذه المكافحة، كىي جيازه تابعه لمنظمة التعاكف كالتنمية األمكاؿ، كاقتراح مقاييس أكثر م
 139دكلة باإلضافة إلى منظمتيف إقميميتيف. 26االقتصادية، مقرىا باريس، كتضـ 

بعد تحميؿ معمؽ آلليات غسيؿ األمكاؿ،  1990تقرير مجمكعة العمؿ ىذه كضع في نيساف مف عاـ 
، بشأف كضع القانكف الجنائي كالبنكي 1996نظر فييا عاـ تكصية، تمت إعادة ال 40كقد نص عمى 

 لمدكؿ األعضاء بغية ضماف فعالية التدخؿ الكطني كالدكلي عف طريؽ:
 تحسيف األنظمة القانكنية الداخمية. -
 تدعيـ التعاكف الدكلي. -

التدخؿ كبحكـ االختبلؼ المكجكد بيف األنظمة القانكنية كالمالية لمدكؿ، فقد تضمنت التكصيات مبادئ 
طارىا  في مجاؿ غسيؿ األمكاؿ، كالتي يجب عمى الدكؿ العمؿ بيا مع مراعاة ظركفيا الخاصة كا 
الدستكرم بترؾ قدرو مف المركنة بدالن مف فرض إجراءاتو كتدابير محددة بصفةو جامدة، كقد قاـ في عاـ 

 .2002اـ بنشر قائمةو لمبمداف كالمناطؽ غير المتعاكنة كآخر مراجعةو ليا كانت ع 2000
قامت الكثير مف الدكؿ بإنشاء أجيزةو داخميةو مكمفةو األجيزة المتخصصة الكطنية )الداخمية(:  .ب 

بمحاربة غسيؿ األمكاؿ كعائدات الجريمة عمى شكؿ أجيزة فحصو كتدخؿو ضد العمميات المالية الخفية 
 كغير المشركعة التي تساعد الغسؿ، كمف بيف ىذه األجيزة نجد:

 TRACFIN .في فرنسا 
 AUSTRTAC .في أستراليا 
 FINCEN .في الكاليات المتحدة األمريكية 
 CTIF .في بمجيكا 
 GUARDIA DI FURANZA .في إيطاليا 
 MOT .في ىكلندا 
  SICCFIN.في مكناكك 

                                                           
 .2005عكض، صفكت، اآلثار االقتصادية لعمميات غسيؿ األمكاؿ كدكر البنكؾ في مكافحة ىذه العمميات، مجمة الحقكؽ، العدد الثاني،  139
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 SERCICIO EJECUTIVO .في اسبانيا 
تمخيص الدكر كىي تشكؿ تطبيقان لتكصيات مجمكعة العمؿ المالي عمى الصعيد الداخمي، كيمكف 

 المنكط بيا في نقطتيف أساسيتيف:
 جمع، فحص كنشر المعمكمات المتعمقة بالدكائر المالية الخفية. -
 140 تمقي كفحص التصريحات بالشككؾ مف المؤسسات المالية. -

كباإلضافة إلى كؿ ىذه الجيكد المبذكلة عمى الصعيد الدكلي، فإف التشريعات الداخمية لمدكؿ قامت 
بير مكممة ليا، كمف بينيا تشريعات عدد مف الدكؿ العربية التي سكؼ نكرد مثبلن عنيا باتخاذ عدة تدا

 التشريع المصرم في المطمب اآلتي ثـ التشريع السكرم بالطبع الذم سكؼ نتناكلو في الفصؿ التالي.
 :)مثاؿ( مكاجية غسيؿ األمكاؿ في التشريع المصرم -5-1-2

  في إصدار تشريع مستقؿ  -الببلد العربية األخرلشأنيا شاف  –تأخرت جميكرية مصر العربية
 لمكافحة غسيؿ األمكاؿ، ككاف لممسائؿ اآلتية دكر حاسـ في إصدار ىذا القانكف:

  ـ إزاء مكافحة عمميات غسيؿ األمكاؿ 1990لسنة  205قصكر قانكف سرية الحسابات بالبنكؾ رقـ
 ب المخدرات كاالتجار بيا.الناتجة عف األنشطة غير المشركعة، كفي مقدمتيا جرائـ تيري

  تعاظـ الحاجة إلى قكانيف تنظـ سرية الحسابات المصرفية في مصر، خاصةن بعد مشاركة مصر
في العديد مف االتفاقيات كالمؤتمرات الدكلية حكؿ مكافحة غسيؿ األمكاؿ، كالبد ليا مف مسايرة 

  141االتجاه العالمي الجارؼ في مكاجية ىذه المشكمة.
  المصرم لخطكرة عمميات غسيؿ األمكاؿ عمى المجتمع كاالقتصاد كتسميمو بعدـ إدراؾ المشرع

  142كفاية النصكص القانكنية النافذة في مكاجية ىذه الظاىرة.
ـ، كتشريع مصرم متكامؿ يكاكب االتجاىات العالمية الحديثة 2002لسنة  80كقد صدر القانكف رقـ 

 ع المصرم النقاط األساسية التالية:في مكاجية ظاىرة غسيؿ األمكاؿ. أكرد فيو المشر 

                                                           
البشرم، محمد األميف، التحقيؽ في قضايا الجريمة المنظمة، أبحاث الحمقة العممية حكؿ الجريمة المنظمة كأساليب مكافحتيا، أكاديمية  140

 .2000نايؼ العربية لمعمـك األمنية، 
برزىا اتفاقية األمـ المتحدة انضمت مصر إلى العديد مف االتفاقيات الدكلية كاإلقميمية التي تصدت لظاىرة غسيؿ األمكاؿ ، ككاف مف أ 141

ـ" كاتفاقية األمـ 1994ـ" كاالتفاقية العربية لذات الغرض "تكنس 1988لمكافحة االتجار غير المشركع في المخدرات كالمؤثرات العقمية "فيينا 
 ـ".2000المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الكطنية "باليرمك 

ـ، كىذه 2003" سنة FATFلجنة العمؿ المالي الدكلية لمكافحة غسيؿ األمكاؿ "أدرجت مصر عمى القائمة السكداء التي صدرت عف  142
ما لعدـ كجكد القائمة تضـ الدكؿ غير المتعاكنة مع المجنة، إما بسبب عدـ كفاية القكانيف النافذة لتجريـ غسيؿ األمكاؿ طبقان لممعايير الدكلية، كا  

ما نظاـ كؼء كفعاؿ لمرقابة عمى المؤسسات المالية لإلخ ما لعدـ إنشاء كحدة تحريات مالية أك آلية مماثمة، كا  طار عف العمميات المشتبو فييا، كا 
لعدـ كجكد ضكابط صارمة لتطبيؽ قاعدة "اعرؼ عميمؾ" عمى كافة المؤسسات المالية. كقد أدرج إلى جانب مصر كؿ مف "جزر، جكاتيماال، 

ينادينز، الفمبيف، أككرانيا" كتجدر اإلشارة إلى أف مصر رفعت مف ىذه الالئحة بعد أـ ثبت إندكنيسيا، مانيمار، ناكركا، نيجيريا، سانت فنسنت، جر 
 تعاكنيا في ىذا المجاؿ. د.العرياف، محمد عمي، عمميات غسؿ األمكاؿ كآليات مكافحتيا، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة االسكندرية،

 .286ـ، ص2005
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لمشرع المصرم غسيؿ األمكاؿ في الفقرة ب مف المادة اؼ عرى تعريؼ غسيؿ األمكاؿ:  -5-1-2-1
أك حيازتيا أك التصرؼ  ـ بأنو:" كؿ سمكؾ ينطكم عمى اكتساب أمكاؿ2002لسنة  80األكلى مف القانكف 

           أك استثمارىا أك نقميا أك تحكيميا  أك ضمانيا فييا أك إدارتيا أك حفظيا أك استبداليا أك إيداعيا
مف ىذا  2التبلعب في قيمتيا إذا كانت متحصمة مف جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا في المادة  أك

      القانكف مع العمـ بذلؾ، متى كاف القصد مف ىذا السمكؾ إخفاء الماؿ أك تمكيو طبيعتو أك مصدره 
أك تغيير حقيقتو أك الحيمكلة دكف اكتشاؼ ذلؾ أك عرقمة  أك صاحب الحؽ فيو أك مكانو أك صاحبو

 التكصؿ إلى شخص مف ارتكب الجريمة المتحصؿ منيا الماؿ".
  143كبتحميؿ ىذا النص يبلحظ ما يمي:

افتتاحو تعريؼ غسيؿ األمكاؿ بعبارة " كؿ سمكؾ ينطكم عمى اكتساب..." كنرل في ذلؾ تٌزيده  .أ 
ح المشرع تعريؼ غسيؿ األمكاؿ بأنو "اكتساب...." فغسيؿ األمكاؿ يتطمب يجزل عنو لك افتت

بداىةن تكافر مثؿ ىذه األفعاؿ التي تككف الركف المادم ليذه الجريمة كدكنيا ال تقـك الجريمة 
 قانكنان.

إسيابو في تعداد صكر غسيؿ األمكاؿ، عممان أنيا ال تخرج عف صكرتي الحيازة كالتعامؿ، كىك ما  .ب 
مع مسائؿ اإليجاز كدقة التعبير كحسف الصياغة التي تعد مف أىـ خصائص التشريع،  يتعارض

 144ككاف حريان بالمشرع اختزاؿ الصكر الكثيرة التي عددىا بالصكرتيف السابقتيف.
يفصح نص المادة الثانية مف القانكف المصرم تحديد الجرائـ األكلية لغسيؿ األمكاؿ:  -5-1-2-2

اؽ المشرع المصرم لممذىب الحصرم في تعداد الجرائـ األكلية، التي تعد األمكاؿ لغسيؿ األمكاؿ عف اعتن
المتحصمة منيا محبلن لجريمة غسيؿ األمكاؿ، فقد عني المشرع عند تحديده ليذه الجرائـ باختيار الجرائـ 

خيرة مف ، كتشير العبارة األ145الخطيرة، كجريمة اإلرىاب كالجرائـ العابرة لمحدكد كجرائـ المخدرات...

                                                           
 .19ـ، ص2003غسيؿ األمكاؿ في التشريعات المقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة، د.شمس الديف، أشرؼ تكفيؽ، تجريـ  143
ـ عمميات غسؿ األمكاؿ عمى ثالث صكر ىي: "تحكيؿ األمكاؿ أك نقميا" ك "إخفاء أك تمكيو حقيقة األمكاؿ" 1988قصرت اتفاقية فيينا لسنة  144

ـ، متفقان 1994مف االتفاقية العربية لمكافحة المخدرات لسنة  /ب،ج"2جاء نص "ـ  /ب،ج". كما3ك "اكتساب أك حيازة أك استخداـ األمكاؿ" "ـ 
 تمامان مع النص السابؽ.

كقد اختزؿ المشرع الفرنسي تمؾ الصكر بصكرتيف ىما "التبرير الكاذب لمصدر األمكاؿ أك الدخكؿ غير المشركعة" ك "المساعدة في إيداع 
خفائيا". حيث تنص المادة  ـ عمى أف غسيؿ األمكاؿ ىك "تسييؿ 1996مف القانكف الفرنسي الخاص بغسيؿ األمكاؿ لسنة  324/1األمكاؿ كا 

  لمصدر األمكاؿ كالدخكؿ لمرتكب جناية أك جنحة، كيعد مف قبيؿ غسيؿ األمكاؿ المساىمة في عمميات تكظيؼ  -بأية كسيمة–التبرير الكاذب 
 ".أك إخفاء أك تحكيؿ العائد المباشر لجناية أك جنحة

ـ عمى ما يمي: "يحظر غسيؿ األمكاؿ المتحصمة مف جرائـ زراعة كتصنيع النباتات 2002لسنة  80تنص المادة الثانية مف القانكف رقـ  145
 كالجكاىر كالمكاد المخدرة كجمبيا كتصديرىا كاالتجار فييا، كجرائـ اختطاؼ كسائؿ النقؿ كاحتجاز األشخاص، كالجرائـ التي يككف اإلرىاب

مف بيف أغراضيا أك مف كسائؿ تنفيذىا، كجرائـ استيراد األسمحة كالذخائر  " مف قانكف العقكبات أك تمكيمو86يؼ الكارد في المادة "بالتعر 
دس كالمفرقعات كاالتجار فييا كصنعيا بغير ترخيص، كالجرائـ المنصكص عمييا في األبكاب األكؿ كالثاني كالثالث كالرابع كالخامس عشر كالسا

ـ الكتاب الثاني مف قانكف العقكبات، كجرائـ سرقة األمكاؿ كاغتصابيا، كجرائـ الفجكر كالدعارة ، كالجرائـ الكاقعة عمى اآلثار، كالجرائعشر مف 
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المادة الثانية "...كذلؾ كمو سكاء كقعت جريمة غسيؿ األمكاؿ أك الجرائـ المذككرة في الداخؿ أك الخارج 
بشرط أف يككف معاقبان عمييا في كبل القانكنيف المصرم كاألجنبي مسألة تطبيؽ المشرع المصرم مبدأ 

ف مكمميف في ما يتعمؽ بيذه إقميمية النص الجزائي كأصؿ عاـ كمبدأم الشخصية كالعينية كمبدأي
 146الجريمة.

: أكرد المشرع المصرم طائفةن مف االلتزامات في الجرائـ الممحقة بجريمة غسيؿ األمكاؿ -5-1-2-3
" مف قانكف مكافحة غسيؿ األمكاؿ، كحدد في الفقرة ج مف المادة األكلى المخاطبيف الذيف 8،9،11المكاد "

ال أفضى ع دـ تنفيذىا إلى فعؿ سمبي يشكؿ جريمة جنائية يعاقب عمييا القانكف يتعيف عمييـ القياـ بيا، كا 
 ".15أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف "المادة  بالحبس كالغرامة التي ال تقؿ عف خمسة آالؼ جنيو

كيمكف تقسيـ ىذه الجرائـ إلى ثبلث طكائؼ ىي: جرائـ االمتناع، كجريمة التعامؿ المجيكؿ بأسماء 
 ة إفشاء المعمكمات الخاصة بجريمة غسيؿ األمكاؿ.صكرية أك كىمية، كجريم

كنظران لتطابؽ النصكص القانكنية الناظمة ليا في كؿ مف التشريعيف المصرم كالسكرم سنرجئ الحديث 
 147عف ىذه الجرائـ إلى حيف دراستيا في القانكف السكرم تجنبان لمتكرار.

القانكف المصرم عمى أنو: "يعاقب " مف 14تنص المادة " عقكبة جريمة غسيؿ األمكاؿ: -5-1-2-4
بالسجف مدة ال تتجاكز سبع سنكات كبغرامة تعادؿ مثمي األمكاؿ محؿ الجريمة كؿ مف ارتكب أك شرع في 
ارتكاب جريمة غسيؿ األمكاؿ المنصكص عمييا في المادة الثانية مف ىذا القانكف، كيحكـ في جميع 

ضافية تعادؿ قيمتيا في حالة تعذر ضبطيا أك في حالة األحكاؿ بمصادرة األمكاؿ المضبكطة، أك بغرامة إ
 التصرؼ فييا إلى الغير حسف النية". 

" 2كبالنسبة لئلعفاء مف العقاب فقد اقتصر عمى اإلببلغ عف جريمة غسيؿ األمكاؿ الكاردة في المادة "
محقة بيا، كما ال مف قانكف مكافحة غسيؿ األمكاؿ، كال يمتد ىذا اإلعفاء ليشمؿ اإلببلغ عف الجرائـ الم

يستفيد مف ىذا اإلعفاء ليشمؿ اإلببلغ عف الجرائـ الممحقة بيا، كما ال يستفيد مف ىذا اإلعفاء مف بمغ 
" بصيغتيا المعدلة 17عف الجريمة األكلية "الجريمة مصدر األمكاؿ التي يراد غسميا" إذ تنص المادة "

حاؿ تعدد الجناة في جريمة غسيؿ األمكاؿ، إذا ـ عمى اآلتي: "كفي 2003" لسنة 68بمكجب القانكف رقـ "
بادر أحدىـ بإببلغ أم مف السمطات المختصة باالستدالؿ أك التحقيؽ بالجريمة كباقي الجناة فييا قبؿ أكؿ 
  عمـ ألم مف ىذه السمطات بيا. أك أبمغ بعد عمـ السمطات بالجريمة كأدل تبميغو إلى ضبط باقي الجناة 

بإعفاء الجاني المبمغ مف  -متى قدرت تكافر ىذه الشركط –ة، تقضي المحكمة أك األمكاؿ محؿ الجريم

                                                                                                                                                                                     

كمو سكاء ذلؾ البيئية المتعمقة بالمكاد كالنفايات الخطرة، كالجرائـ المنظمة التي يشار إلييا في االتفاقيات الدكلية التي تككف مصر طرفان فييا، ك 
  كقعت جريمة غسيؿ األمكاؿ أك الجرائـ المذككرة في الداخؿ أك الخارج بشرط أف يككف معاقبان عمييا في كال القانكنيف المصرم كاألجنبي".

 .29د.شمس الديف، أشرؼ تكفيؽ، مرجع سابؽ، ص 146
منة مف القانكف المصرم ىذا اإلثبات مف خالؿ كسائؿ ىناؾ مسألة خالفية كاحدة تتعمؽ بكسائؿ إثبات اليكية ، فقد أجاز نص المادة الثا 147

/ب مف مرسـك غسيؿ األمكاؿ السكرم لسنة 3إثبات رسمية أك عرفية مقبكلة، بينما قصرىا المشرع السكرم عمى الكثائؽ الرسمية "كفؽ المادة
2003. 
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" مف ىذا القانكف دكف غيرىما مف 14عقكبتي السجف كالغرامة المقررتيف في الفقرة األكلى مف المادة "
  148العقكبات التكميمية المقررة في الفقرة الثانية مف المادة ذاتيا".

 األمكاؿ في مكاجية أنشطة غسيؿ األمكاؿ: دكر كحدة مكافحة غسيؿ -5-1-2-5
تنص المادة الثالثة مف قانكف مكافحة غسيؿ األمكاؿ عمى أف: "تنشأ بالبنؾ المركزم المصرم كحدة 
مستقمة ذات طابعو خاص لمكافحة غسؿ األمكاؿ تمثؿ فييا الجيات المعنية، كتتكلى االختصاصات 

كاؼو مف الخبراء كالمتخصصيف في المجاالت المتعمقة  المنصكص عمييا في ىذا القانكف، كيمحؽ بيا عدد
بتطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف، كتزكد بمف يمـز مف العامميف المؤىميف كالمدربيف. كيصدر مف رئيس الجميكرية 
قراران بتشكيؿ الكحدة كنظاـ إدارتيا، كبنظاـ العمؿ كالعامميف فييا، دكف التقيد بالنظـ كالقكاعد المعمكؿ بيا 

 ككمة كالقطاع العاـ كقطاع األعماؿ العاـ".في الح
يستشؼ مف ىذا النص أف مجمس أمناء كحدة مكافحة غسيؿ األمكاؿ يجب أف يضـ في تشكيمو  

عناصر إدارية كمالية كمصرفية كفنية تتكافر ليا الخبرة البلزمة في ىذا المجاؿ. كقد أصدر رئيس 
القاضي بإنشاء كحدة مكافحة  2002 -6-24اريخ ـ ت2002" لسنة 164الجميكرية المصرية القرار رقـ "

بنظاـ العمؿ كالعامميف  2003-1-27ـ تاريخ 2003" لسنة 28غسيؿ األمكاؿ، كما أصدر القرار رقـ "
 فييا.
كيمكف لنا مف خبلؿ تتبع النصكص القانكنية كلكائحيا التنفيذية إجماؿ اختصاصات ىذه الكحدة  

 كمياميا في النقاط التالية:
  المؤسسات المالية بالقكاعد التي يجب استخداميا في التعرؼ عمى ىكية العمبلء كالمستفيديف تزكيد

الحقيقييف مف خبلؿ كسائؿ إثبات قانكنية، كمراقبة التزاـ المؤسسات المالية بيذه القكاعد بالتنسيؽ مع 
  149السمطات الرقابية.

 ضمف غسيؿ األمكاؿ، عمى نحك كضع نماذج اإلخطار عف العمميات المالية المشتبو في أنيا تت
كتقـك الكحدة بتمقي ىذه 150يشمؿ كافة البيانات التي تسيؿ قياـ الكحدة بمياـ التحرم كالفحص كالتحميؿ.

 151اإلخطارات كالمعمكمات مف المؤسسات المالية كقيدىا في قاعدة البيانات الخاصة بيا.
 سرية المعمكمات، كتضـ الكسائؿ  تضع الكحدة النظـ كاإلجراءات كالقكاعد التي تضمف الحفاظ عمى

الكفيمة بإتاحة المعمكمات لمسمطة القضائية كغيرىا مف الجيات المختصة بتطبيؽ أحكاـ قانكف مكافحة 
غسؿ األمكاؿ، كما تعمؿ الكحدة عمى تبادؿ ىذه المعمكمات مع السمطات الرقابية كغيرىا مف جيات 

                                                           
" مف قانكف مكافحة 24/4اإلعفاء في المادة " سار المشرع المصرم في تقرير ىذا اإلعفاء عمى نيج المشرع اإلنكميزم الذم قرر ىذا 148

ـ كىك ما يمثؿ 2003ـ ، كلـ يرد أم نص مشابو ليذا النص في مرسـك غسيؿ األمكاؿ السكرم لسنة 1986لسنة  DTOAاالتجار بالمخدرات 
 .25شمس الديف، أشرؼ تكفيؽ، مرجع سبؽ ذكره ، ص د. نقصان تشريعيان يجب تداركو كما سنرل الحقان.

 " مف الالئحة التنفيذية.3/13دة "الما 149
 " مف الالئحة التنفيذية.4المادة " 150
 " مف قانكف مكافحة غسؿ األمكاؿ.4" مف الالئحة التنفيذية كالمادة "2، 3/1المادة " 151
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ؿ النظيرة ليا كغيرىا مف الجيات المختصة في الرقابة في الدكلة كمع كحدات مكافحة غسيؿ األمكا
 152الدكؿ األجنبية كالمؤسسات الدكلية.

  تقكـ الكحدة بأعماؿ الفحص كالتحرم فيما يتعمؽ باإلخطارات كالمعمكمات التي ترد إلييا بشأف
العمميات المالية المشبكىة فكر تمقييا لئلخطار أك المعمكمة؛ فتقكـ باالطبلع عمى سجبلت المؤسسات 

لمالية ذات الصمة كمستنداتيا، كعمى ممفات العمبلء كالمستفيديف الحقيقييف لدل ىذه المؤسسات بما ا
  153فييا بياناتيـ الشخصية كمراسبلتيـ كتعامبلتيـ السابقة معيا.

  تضطمع الكحدة بميمة التكجيو في الحاالت العاجمة؛ حيث يقكـ رئيس مجمس أمناء الكحدة بإخطار
ؤكف مكافحة غسيؿ األمكاؿ في المؤسسات المالية التي لدييا العممية المشتبو المدير المسؤكؿ عف ش

 بيا باإلجراءات التي يجب اتخاذىا ريثما تنتيي عمميات الفحص كالتحرم. 
  تنيض الكحدة بميمة إببلغ النيابة العامة عف العمميات المشبكىة أك حفظ اإلخطار، كيجب أف

مة التي قامت الدالئؿ عمى ارتكابيا كعف مرتكبييا كماىية ىذه يتضمف الببلغ بيانات كافية عف الجري
الدالئؿ، كتقكـ الكحدة _عمى ضكء كؿ حالة_ بتقدير تكافر الدالئؿ عمى ارتكاب جريمة ما مف جرائـ 
غسيؿ األمكاؿ كمدل كفايتيا؛ فإذا لـ تسفر أعماؿ التحرم كالفحص عف قياـ دالئؿ كافية عمى ارتكاب 

 154دة أف تتخذ قرارىا بالحفظ.جريمة معينة فممكح
 " مكرر/أ،  208لمكحدة أف تطمب مف النيابة العامة اتخاذ التدابير التحفظية كفقان لنصكص المكاد

لمنع مف التصرؼ في امكرر /ج" مف قانكف اإلجراءات الجنائية كالمتمثمة في  208مكرر /ب، ك208
 األمكاؿ كالمنع مف إدارتيا كتجميد األرصدة.

 فصاح عف النقد األجنبي كنماذجو، فقد أكد القانكف عمى حرية إدخاؿ النقد األجنبي كضع قكاعد اإل
خراجو منيا شريطة أف يفصح القادـ إلى الببلد عما في حكزتو مف النقد األجنبي إذا جاكز  إلى الببلد كا 

 155عشريف ألؼ دكالر أمريكي أك ما يعادليا.
  االتفاقيات الدكلية الثنائية كمتعددة األطراؼ تعمؿ الكحدة عمى تييئة الظركؼ المناسبة إلبراـ

لتكطيد التعاكف الجنائي الدكلي في مجاؿ مكافحة غسيؿ األمكاؿ، عف طريؽ ترسيخ أطر التعاكف في 
مجاالت المساعدة المتبادلة، كاإلنابات القضائية، كتسميـ المتيميف، كتنفيذ األحكاـ األجنبية، كبياف 

 المحككـ بمصادرتيا. كيفية التصرؼ في حصيمة األمكاؿ
  تنيض الكحدة بمياـ إعداد كتنفيذ برامج التأىيؿ كالتدريب لمعامميف بالكحدة كمتابعة أنشطة

الدراسات كالبحكث كتحميؿ البيانات في مجاؿ مكافحة غسيؿ األمكاؿ، كما تقكـ بإعداد برامج التكعية 

                                                           
 " مف قانكف مكافحة غسؿ األمكاؿ.4" مف الالئحة التنفيذية ، كالمادة "11، 10، 3/9المادة " 152
 " مف قانكف مكافحة غسؿ األمكاؿ.5" مف الالئحة التنفيذية كالمادة "6، 3/3المادة " 153
 " مف قانكف مكافحة غسؿ األمكاؿ. 5" مف الالئحة التنفيذية، كالمادة "7" كالمادة "6، 3/4المادة " 154
 األمكاؿ. " مف قانكف مكافحة غسؿ 12" مف الالئحة التنفيذية كالمادة "14" كالمادة "3/18المادة " 155
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كيبلت عف غير طريؽ القنكات لمجميكر بشأف مكافحة غسيؿ األمكاؿ كتبصيرىـ بمخاطر إجراء التح
  156الرسمية.

 :يمكف القكؿ ختاـ ىذا المبحثكفي 
ذات أىميةو  دي ىناؾ ارتباط كثيؽ بيف غسيؿ األمكاؿ كالجريمة المنظمة، فعمميات غسيؿ األمكاؿ تع .أ 

بالغةو لمتنظيمات اإلجرامية، كذلؾ لتكفيرىا الغطاء الشرعي ليذه األمكاؿ كعميو فإف الحد مف ىذه العمميات، 
ككشؼ األشخاص المتكرطيف فييا كمصادرة أمكاليـ، يؤدم إلى القضاء عمى القكة االقتصادية ليذه 

 التنظيمات. 
مى مختمؼ المجاالت في الببلد التي تعاني مف إف عمميات غسيؿ األمكاؿ تمحؽ أضراران فادحةن ع .ب 

ببلئو، فمف الناحية االقتصادية، تتأثر عممية االستثمار كاالدخار كقيمة العممة الكطنية، كمف الناحية 
 االجتماعية، يحدث اختبلؿ لمتكازف االجتماعي، كتزايده لمعدالت الجريمة، ككذلؾ تزايد معدالت البطالة.

انيا في القطاعات االقتصادية المختمفة، االستقرار االقتصادم كالسياسي ييدد غسيؿ األمكاؿ كذكب .ج 
لمدكلة التي تجرم فييا عمميات الغسؿ، فأمكاؿ الغسؿ ال تقكـ بدكرو إيجابي في عجمة االقتصاد في تمؾ 
نما ىي مجرد أمكاؿ عابرة تجتاز حدكد الدكؿ عبر مؤسساتيا المالية، دكف إسياميا في أية  الدكؿ، كا 

 يع تنمكية في تمؾ الدكؿ.مشار 
تساعد جرائـ غسيؿ األمكاؿ عمى زيادة االستيبلؾ المظيرم الترفي في حاالت الحصكؿ عمى  .د 

دخكؿو غير مشركعةو كغير ناتجةو عف مجيكدو حقيقي، مما يؤدم إلى زيادة معدالت التضخـ، كزيادة 
االستيبلؾ، حيث أصبح االستيبلؾ معدالت الفاقد، كتبديد المكارد، كلقد دعمت العكلمة مف تنامي ثقافة 

 قيمةن في حد ذاتو لدل أصحاب الدخكؿ غير المشركعة.
تؤثر جرائـ غسيؿ األمكاؿ عمى األمف االجتماعي، مف خبلؿ ارتباطيا بالعديد مف المشكبلت  .ق 

ب االجتماعية السمبية، مثؿ التيريب كالتجارة المخدرات باإلضافة إلى الفساد اإلدارم كالسياسي، كما يصاح
ذلؾ مف سكء تكزيع الدخؿ، كارتفاع معدالت البطالة، كغير ذلؾ مف الظكاىر التي يككف ليا أسكأ األثر 

 عمى األمف االجتماعي كعمى النظاـ االجتماعي بأسره.
لقد فرضت العكلمة، كتعقد كتشعب العبلقات االقتصادية الدكلية، انتشاران كاسعان لجرائـ غسيؿ  .ك 

لدكلي، مف منظماتو كدكؿو إلى العمؿ المشترؾ لمكاجية اآلثار المترتبة عمى األمكاؿ، ما دفع المجتمع ا
 ىذه الجرائـ.

 لذلؾ نرل: 
 ضركرة تشديد اإلجراءات كعقكبة غسيؿ األمكاؿ. .أ 

                                                           
 " مف الالئحة التنفيذية.3/15،16،17المادة " 156



164 
 

الثنائية التي يككف مف شأنيا تنظيـ مسألة المساعدة القانكنية االتفاقيات د قأف تبادر الدكؿ إلى ع .ب 
        فضبلن عف عقدىا االتفاقيات الجماعية، سكاء عمى المستكل اإلقميمي،في جريمة غسيؿ األمكاؿ، 

 أك العالمي الخاصة بيذا النكع مف اإلجراـ.
فرض العديد مف االلتزامات عمى مكظفي المصارؼ، بيدؼ الكشؼ عف ىكية العمبلء تطبيقان  .ج 

 كالسيما عندما يبمغ الماؿ المكدع حدان معينان. عميمؾ" اعرؼلمبدأ "
كرة إنشاء مكاتب متخصصة في مكافحة غسيؿ األمكاؿ تابعةو لكزارة الداخمية أك لكزارة العدؿ، ضر  .د 

 حسب األحكاؿ.
العمؿ عمى تفعيؿ دكر القكة العاممة في الشرطة، كخاصة المعنية بمكافحة الجرائـ االقتصادية  .ق 

دريب كتزكيدىا بالجديد كالحديث كتطكير قدراتيا، كتنمية القيادات األمنية كفقان ألحدث أساليب التعميـ كالت
 مف التقنية الحديثة، كخصكصان نظـ المعمكمات كاالتصاؿ.

تنسيؽ التعاكف بيف المصرؼ المركزم، كالمؤسسات المالية التابعة لو، لمتابعة أعماؿ المؤسسات  .ك 
 التجارية لمحد مف عمميات غسيؿ األمكاؿ.

استشارة رجاؿ القانكف األكاديمييف لتزكيدىـ  يمكف لمييئات التشريعية أثناء التحضير لسف القكانيف .ز 
سداء المشكرة بشأنيا.  بالمعمكمات البلزمة حكؿ ظاىرة ما كا 

كيجب فكؽ كؿ ىذا أف ال نتجاىؿ الجانب األخبلقي في مكافحة غسيؿ األمكاؿ، فالتحدم  .ح 
الذم يكفر البيئة األساسي الذم يكاجو أية نظريةو عممية متعمقة بمكافحة غسيؿ األمكاؿ تتمثؿ في الفساد، 

 المبلئمة التي تسمح بانتشار كتغمغؿ عمميات غسيؿ األمكاؿ في اقتصاد مجتمعو مف المجتمعات. 
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ػاضغصلػاضثاضثػ:ػاالشتصادػزغرػاضػاظوظيػسيػدورغظ

ــاػػ ػاضطبحــــثػاــــألول:ػاضطخــــدراتػســــيػدــــورغظػوآضغــــاتػطصاسحتؼــ
ػزدـــــــــــــــــــغلػاألطـــــــــــــــــــوالػوتجـــــــــــــــــــارةػاضبذـــــــــــــــــــر

ػــورغـــــــظـــــــيػدــــــــــــــــــــــــــادػســــــــاضغدــــــاضطبحثػاضثاظي:ػ
  ػ
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ػ

ػ

ػ

ػ

ػاضطبحثػاألول:ػاضطخدراتػسيػدورغظػوآضغاتػطصاسحتؼا

ػزدــــــــــــــغلػاألطــــــــــوالػوتجارةػاضبذـــــــــــــــــــــــــر

ػورغظــــــــــــــــــــديػــــــــــــساضطخــــــــــــــــــــــــــــدراتػػ-
ػورغظـــــــــــاتػطصاسحظػاضطخدراتػسيػدـــــــــــــــــــآضغػػ-
ػورغظـــــــــــــــــيػدــــــــــوالػســـــــــــــــلػاألطـــــــزدغػػ-
 ورغظــــــــــــــــــــــيػدـــــــــــذرػسـجارػباضبــــــــــــاالتػػػػ-
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 األكؿالمبحث 
 المخدرات في سكرية كآليات مكافحتيا

 غسيؿ األمكاؿ كتجارة البشر   
 المخدرات في سكرية  .1

كاستيبلكان، كلـ يكف حجـ االتصاؿ غير المشركع  كتجارةن  تميز تاريخ سكرية بنبذ المخدرات زراعةن 
بالمكاد المخدرة يشكؿ ػػػػػػػػ يكمان مف األياـ ػػػػػػ ظاىرة مرضية في سكرية كما عميو الحاؿ في كثير مف دكؿ 

مكقع سكرية بيف البمداف المنتجة كالبمداف المستيمكة لممخدرات، جعميا بحكـ الضركرة منطقة  العالـ، كلكف
كتتجمى مشكمة المخدرات عمكمان بثبلث حمقاتو متداخمة ىي: اإلنتاج، iدرات بيف ىذه الدكؿ.عبكر لممخ

 كاالستيبلؾ، كالتيريب.
زراعة لممخدرات،  ةكيراد بو الزراعة كالتصنيع، كنكاد نجـز أف سكرية خالية تمامان مف أياإلنتاج:  .أ 

ات القنب اليندم منذ فجر االستقبلؿ، سكاء القنب اليندم أك الخشخاش أك أم نكعو آخر، كقد انتيت زراع
حيث كانت تزرع منو مساحات محدكدة في منطقة جبؿ العرب كغكطة دمشؽ كبعض الحقكؿ المركية في 
المحافظات السكرية األخرل. أما بالنسبة لعمميات التصنيع كالتحكيؿ فتكاد تككف معدكمة أيضان، فبعد أف 

التركي في محافظة حمب إال أنيا انتيت منذ صدكر قانكف  كانت تجرم بعض العمميات التحكيمية لؤلفيكف
ـ الذم تضمف عقكبات رادعة لمثؿ ىذه األعماؿ، كلـ تسجؿ لنا 1960مكافحة المخدرات لسنة 

  157اإلحصائيات أم قضايا مف ىذا النكع.
: ال يمثؿ تعاطي المكاد المخدرة في سكرية مشكمةن حادةن، إذ اقتصر التعاطي كلعدة االستيالؾ .ب 
 قكد مضت عمى الحشيش دكف غيره مف المكاد األخرل، كيتركز التعاطي في فئات محددة مف المجتمع ع

" العماؿ، أصحاب الميف الشاقة، كفي األحياء العشكائية كالفقيرة مف المدف"، كنسبة التعاطي ال تزيد عف 
عد الحدكد خشية السقكط ف في العشرة آالؼ، كيعكد انخفاض ىذه النسبة، إلى تستر المتعاطيف إلى أبياثن

، إال أننا لسنا مف أنصار 158االجتماعي، فمتعاطي المخدرات كمدمنيا شخصه منبكذ في المجتمع السكرم
التقميؿ مف حجـ المشكمة، فمف خبلؿ تحميؿ البيانات المتعمقة بمشكمة تعاطي المخدرات في سكرية، يتضح 

مكاجيتيا، كالجدكؿ التالي يبيف عدد متعاطي كؿ  لنا التزايد المطرد في حجميا رغـ الجيكد المبذكلة في
 صنؼ:

                                                           
i  ألؼ كيمكمتر مربع، يحدىا مف  185تقع سكرية في جنكب غرب آسيا عمى الساحؿ الشرقي لمبحر األبيض المتكسط، عمى مساحةو تزيد عمى

 الشماؿ تركبا، كمف الشرؽ العراؽ، كمف الجنكب األردف كفمسطيف، كمف الغرب لبناف كالبحر األبيض المتكسط، كقد منح ىذا المكاف الجغرافي
ةن إستراتيجية لتكسطيا بيف المراكز الصناعية كالتجارية الرئيسية في أكركبا كمراكز إنتاج النفط في الخميج العربي. بمغ عدد سكاف لسكريا أىمي

مميكف نسمة. انظر المكسكعة الحرة "كيكيبيديا" عمى شبكة التكاص العنكبكتية.  24ما يقارب  2011سكريا كفقان إلحصائية 
http//www.ar.wikipedia.org  

، المكاجية األمنية لجرائـ تيريب المخدرات في سكرية "دراسة مقارنة"، رسالة لنيؿ درجة الدكتكراه في عمكـ حسيف عيسىالمحمد،  د. 157
 . 402ـ، ص2009الشرطة مف أكاديمية الشرطة في جميكرية مصر العربية، 

 . 39، ص2005، رياض، األسباب كالدكافع كراء ظاىرة تعاطي المخدرات، مطبعة الشرطة، دمشؽ، د.العاسمي 158
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 2006-2002( بياف بعدد متعاطي كؿ صنؼ مف المكاد المخدرة بيف عامي 19جدكؿ رقـ )

 السنة
المادة  2006 2005 2004 2003 2002

 المخدرة
 2193 1678 1650 1623 1452 ىيركيف
 20 19 17 23 9 كككاييف
 _ _ _ _ 5 كبتاغكف
حبكب 

 1059 970 845 654 408 مخدرة دكائية

 4 10 10 1 _ أفيكف
 703 530 541 447 366 حشيش
 4005 3207 3063 2748 2240 المجمكع

 المصدر: إحصائيات إدارة مكافحة المخدرات في سكرية
قائمة  كيشير البياف اإلحصائي أعبله بكضكح إلى تزايد نسبة التعاطي، كيتصدر مخدر الييركئيف

المخدرات التي يجرم تعاطييا في سكرية، كيميو الحبكب الدكائية المخدرة؛ مما يعطي داللة كاضحة إلى 
تسرب ىذيف المخدريف مف خمؼ الحدكد خاصةن مف تركيا لكجكد معامؿ لتصنيعيما ىناؾ، كيأتي الحشيش 

رل فاإلقباؿ عمى تعاطييا محدكده في المرتبة الثالثة نتيجة تيريبو مف لبناف إلى سكرية، أما المكاد األخ
جدان، كغالبية المتعاطيف إما مف ببلد الميجر أك ممف تربطيـ عبلقات قكية مع تمؾ البمداف. كيشير أيضان 

إلى ضعؼ  2006إلى أف أعداد المتعاطيف ما فتئت تتزايد باطراد؛ فكصؿ عدد الذيف تـ ضبطيـ في عاـ 
 %.79، حيث بمغت نسبة الزيادة تقريبان  2002عدد الذيف تـ ضبطيـ في عاـ 

: يشمؿ التيريب كؿ ما يتدفؽ إلى سكرية مف أنكاع المخدرات، سكاء لبلستيبلؾ المحمي التيريب  .ج 
أك بطريؽ العبكر إلى مناطؽ االستيبلؾ الرئيسية في الدكؿ األخرل، كقد لعب المكقع الجغرافي المتكسط 

ران في جعؿ سكرية معبران رئيسيان لممكاد المخدرة المنتجة لسكرية بيف دكؿ اإلنتاج كدكؿ االستيبلؾ دكران كبي
في الدكؿ المجاكرة ليا خاصةن تركيا كلبناف، كزاد األمر سكءان االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ كما خمفو مف فراغو 

 أمني في ذلؾ البمد.
اض الطبية ينتج في تركيا بكمياتو كبيرة تزيد أضعافان عما ىك مصرح ليا بإنتاجو لؤلغر  فاألفيكف: -

كىك الكاقع المرير الذم عانت منو سكريا، فاألفيكف التركي ييرب إلى سكريا عبر الحدكد 159كالعممية،
كـ، كيتجمع في محافظة حمب كمناطقيا)إعزاز،  850البرية الطكيمة مع تركيا كالتي تزيد عمى 

                                                           
ـ بزارعة الخشخاش األفيكف لألغراض العممية كالطبية لسبع دكؿ ىي )تركيا، إيراف، اليند، بمغاريا،  1953صرح بركتكككؿ نيكيكرؾ لسنة  159

 اليكناف، يكغسالفيا، االتحاد السكفييتي السابؽ(.
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التركي ييرب مف سكريا إلى  عفريف،....( ثـ يتابع طريقو إلى بمداف االستيبلؾ أك التصنيع، ككاف األفيكف
ما مباشرة عف طريؽ  جميكرية مصر العربية إما عف طريؽ األردف فالبحر األحمر فصحراء سيناء، كا 
البحر المتكسط، كييرب عف طريؽ األردف أيضا إلى بمداف الخميج العربي، كما ييرب عبر سكريا إلى 

صديره إلى شتى دكؿ العالـ، كقد لبناف عف طريؽ محافظة حمص، حيث يجرم تصنيعو ىناؾ ليعاد ت
إال أنيا فقدت أىميتيا في اآلكنة األخيرة بعد 160نشطت ىذه الطريؽ إباف الحرب األىمية في لبناف،

 استتباب األمف.
كيعد لبناف أكبر منتج لمحشيش في الشرؽ األكسط، كتحيط سكريا بو إحاطة شبو تامة مف الشماؿ  -

يعني أف سكريا ىي المنفذ الرئيسي لمحشيش المبناني الذم كـ، مما 359كالشرؽ كالجنكب عمى امتداد 
 ييرب إلى القطر كمنو إلى مناطؽ االستيبلؾ في العالـ، كبالتالي تككف سكريا:

  لى تركيا ليتابع طريقو طريؽ عبكر برم لمحشيش المبناني إلى كؿ مف دكؿ الخميج العربي كا 
 عبرىا إلى أكركبا.

 الـ عف طريؽ مطارات دمشؽ كحمب كالبلذقية.طريؽ عبكر جكم إلى شتى أنحاء الع 
كفي النصؼ الثاني مف التسعينات كبعد نجاح عمميات إتبلؼ الحشيش التي قامت بيا السمطات 

ـ، برزت 1/9/1991المبنانية بمؤازرة الجيش السكرم تنفيذا التفاقية الدفاع كاألمف المبرمة بيف البمديف في 
% عمى تيريب مادتي الييركئيف 95قتصر عممياتيا بنسبة مبلمح ظيكر شبكات لتيريب المخدرات ت

كما برزت 161كالكبتاغكف التركيتي المصدر عبر سكريا إلى دكؿ االستيبلؾ في شبو الجزيرة العربية،
تجار بالكككاييف عبر سكريا إلى لبناف، حيث تـ ضبط أكثر مف شبكة لنقؿ مبلمح اتجاه جديد لبل

 سيات المزدكجة.الكككاييف مف المبنانييف ذكم الجن
كتشير المعطيات المتكفرة لدل إدارة مكافحة المخدرات السكرية إلى ارتفاع عمميات تيريب المخدرات 

األمر الذم يؤكد أف مشكمة 162نتيجة لزيادة الطمب االستيبلكي في الدكؿ المجاكرة كالقريبة مف سكريا،
نما تتمثؿ في ككف سكريا ممران المخدرات في سكريا ال تكمف في إنتاج المخدرات أك استيبلكيا ك   إجباريان  ا 

كتبيف اإلحصائيات التالية حجـ مشكمة تيريب 163لعبكر المخدرات فيما بيف دكؿ اإلنتاج كدكؿ االستيبلؾ،
 المخدرات في سكريا:

 
 

                                                           
160Chris J.Dolan, Op,Cit,p458. 

" 1993-1991قامت القكات السكرية بشف حممة إبادة شاممة لمقضاء عمى زراعة المخدرات المحظكرة في سيؿ البقاع خالؿ الفترة مف " 161
 شخاشا.مميكف متر مربع مزركعة حشيش كألفي متر مربع مزركعة خ 3,23ـ حيث تـ إتالؼ مساحة 1998كبمغت ىذه الحممة أكجيا سنة 

الدربكلي: مدير سابؽ إلدارة مكافحة المخدرات، حكؿ التجارة الداخمية أماـ كرشة العمؿ الكطنية لتدريب القضاة عمي محاضرة لمعميد  162
 ـ. 26/8/1991-23كالضباط عمى مكاجية المشكالت المتعمقة بمكافحة المخدرات كغسؿ األمكاؿ المنعقدة في دمشؽ في 

ة التي يجرم عبر إقميميا نقؿ المخدرات كالمؤثرات العقمية غير المشركعة، عمما أنيا ليست منشأ ليذه المكاد كال دكلة العبكر: ىي الدكل 163
 ـ".1988فقرة/ش مف االتفاقية الدكلية لمكافحة االتجار غير المشركع في المخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة  1مقصدا ليا."ـ 
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 ( إحصائيات قضايا المخدرات كعدد المقبكض عمييـ ككميات المكاد المخدرة المصادرة:20جدكؿ رقـ )

 
 سنة

 
عدد 
 القضايا

 
عدد 

 المتيميف

 
 حشيش مخدر

 
 ىيركيف

 
 كككاييف

 كغ غ س كغ غ س طف كغ غ س

1996 1904 2350 50 293 596 1 66 783 9 - 673 1 

1997 1787 2042 62 634 714 1 7 262 13 - 340 - 

1998 1784 2332 35 759 231 - 13 304 36 75 235 - 

1999 1803 2341 26 58 819 - 9 659 57 85 102 22 

2000 1940 2691 41 16 222 - 16 441 50 - 177 7 

2001 2456 3272 - 957 379 - 69 341 30 88 31 1 

2002 1979 2832 63 427 907 - 17 663 28 50 237 57 

2003 2360 3505 28 527 863 1 4 943 7 80 738 36 

2004 2450 3677 86 406 563 - 22 915 5 5 483 40 

2005 2497 4029 90 974 262 - 43 165 25 20 399 14 

2006 3833 5424 42 738 172 - 20 575 6 75 916 1 

2007 4454 6713 - 502 352 - - 939 109 - 344 77 

2008 4745 7296 - 500 911 - - - 47 - - 150 

2009 5736 8535 - - 708 1 - - 102 - - 19 

2010 6303 8581 - - 956 4 - 500 50 - 281 2 

2011 5203 7007 - - 266 1 - - 92 - - 2 

 

 سنة
عدد 
 القضايا

عدد 
 المتيميف

 قات أفيكف
 حبكب مخدرة

 كغ غ س كغ غ س

1996 1904 2350 41 802 1 - 890 1 
حبة  1,484,690
 كبتاغكف
حبة  1,502,687
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 مختمفة
 حبة 2,463,977 - - - 6 3 - 2042 1787 1997
 حبة 136,251 2 925 - 1 200 - 2332 1784 1998
 حبة 1,485,948 4 - - 5 876 9 2341 1803 1999

2000 1940 2691 - 400 35 - - - 
حبة  1,159,065
 كبتاغكف
 حبة 22,665

2001 2456 3272 - 862 1 - - 25 
حبة  1,911,796
 كبتاغكف
 حبة 9,780

2002 1979 2832 - 66 16 - - - 
حبة  3,062,393
 كبتاغكف
 حبة 19,604

2003 2360 3505 - 136 7 - - 7 
حبة  2,231,849
 كبتاغكف
 حبة 23,741

2004 2450 3677 40 792 2 - - - 

 حبة كبتاغكف 181,835
 كغ حبكب 301

 كغ 404
 خمطة حبكب

2005 2497 4029 - - - - - - 
حبة  3,219,987
 كبتاغكف
 حبة 82,206

2006 3833 5424 20 8 - - - - 
حبة  8,897,931
 كبتاغكف

 حبكب مختمفة 193,755

2007 4454 6713 - 505 21 - - - 

حبة  12,029,720
 كبتاغكف
84052 

 حبكب مختمفة

2008 4745 7296 - - - - - - 

حبة  11,798,738
 كبتاغكف

357,369 
 حبة مختمفة

حبة  21,973,174 - - - 8 - - 8535 5736 2009
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 كبتاغكف
239,751 
 حبكب مختمفة

2010 6303 8581 - - 202 - - 23 

حبة  21,188,350
 كبتاغكف

191,540 
 حبكب مختمفة

2011 5203 7007 - - - - - - 

حبة  22,728,986
 كبتاغكف

542,915 
 حبكب مختمقة

 المصدر: إدارة مكافحة المخدرات في سكرية
 كبتحميؿ ىذا الجدكؿ نجد:

 1996الفترة ما بيف عاميأف ىناؾ ثباتا نسبيا في أعداد قضايا المخدرات المضبكطة في سكريا خبلؿ 
% عف العاـ 26ـ كصمت إلى 2001ـ، ثـ طرأت زيادة ممحكظة عمى عدد القضايا في عاـ 2000كلغاية 

% عما كاف عميو 19ـ بنسبة 2002الذم سبقو، ثـ ما لبث أف تراجع عدد القضايا المضبكطة في عاـ 
ايا المخدرات المضبكطة بالتزايد ـ حيث بدأ عدد قض2003ـ، إال أف األمر تغير منذ عاـ 2001في عاـ 

ـ 2005-2004%، كاستمرت الزيادة في عامي 19ـ 2003بشكؿ مطرد، فبمغت نسبة الزيادة في عاـ 
% 78% ك53ـ لتصؿ إلى أكثر مف 2007ك 2006بشكؿ محدكد، كلكنيا قفزت بشكؿ ممفت في عامي 

حتى عاـ  2008في األعكاـ البلحقة ـ، كاستمر تزايد القضايا كالمتيميف 2005عمى التكالي مقارنة بعاـ 
2011. 

كما تشير البيانات الكاردة في الجدكؿ إلى ثبات نسبي أيضا في أعداد األشخاص المضبكطيف بصدد 
تباع أسمكب التقدير اـ، كربما يعكد ذلؾ إلى 2000-1996قضايا المخدرات في الفترة الممتدة بيف عامي 
ـ حصؿ ارتفاع بسيط في عدد المضبكطيف ثـ تبعو 2001كليس األسمكب اإلحصائي الدقيؽ، كفي عاـ 

% في عاـ 24ـ، ثـ بدأت الزيادة المطردة عمى أعداد المضبكطيف، فبمغت 2002نقصاف محدكد في عاـ 
% عمى التكالي، ثـ شيدت 9% ك5ـ لتبمغ 2005ك 2004ـ، ثـ استمرت بشكؿ محدكد في عامي 2003
ـ. 2005% بالنسبة لعاـ 6636% ك35كصمت إلى  ـ حيث2007ك 2006في عامي  كبيران  ارتفاعان 

ـ كبيف عدد القضايا كعدد 2007كبمقارنة بسيطة بيف عدد القضايا كعدد المتيميف المضبكطيف عاـ 
ـ نجد أف نسبة الزيادة قد تضاعفت خبلؿ الخمس سنكات األخيرة إلى 2002المتيميف المضبكطيف عاـ 

لعدد المتيميف، مما يعطي مؤشرا كاضحا عمى اإلقباؿ % بالنسبة 240% بالنسبة لعدد القضايا ك225
منعطفا ىاما يجب أخذه بالحسباف عند إعداد الخطط  -مف كجية نظرنا -عمى جرائـ المخدرات، كيمثؿ

 المستقبمية لمكاجية مشكمة تيريب المخدرات في سكريا.
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ليا مصداقية مطمقة، كال بد مف التنكيو إلى أف ىذه اإلحصائيات يجب أال تؤخذ نتائجيا عمى أنيا 
فيناؾ أمكر عديدة تدعك إلى التقميؿ مف مصداقيتيا، فيناؾ كحدات مسؤكلة عف مكافحة المخدرات ال 

بيانات عف أعداد القضايا التي تـ ضبطيا، أك عمى األقؿ تفتقد إلى المعايير التي يطمئف إلييا  ةتحتفظ بأي
ة إلى األعكاـ السابقة بسبب عدـ كجكد كحدة رقابية الباحث، كىناؾ كحدات تمجأ إلى التقدير التقريبي نسب

مختصة ميمتيا التثبت مف صحة ىذه اإلحصائيات المظمـ أك المجيكؿ لؤلعداد الحقيقية لجرائـ 
المخدرات، كىك ما تؤكده باستمرار تقارير الييئة الدكلية لمكافحة المخدرات عمى الصعيد العالمي كليس 

 في سكريا فحسب.
التسميـ المراقب التي قامت بيا إدارة مكافحة المخدرات في سكريا مع األجيزة المماثمة  كما تعبر حاالت

ليا في البمداف األخرل؛ عف مدل معاناة سكريا مف مسألة عبكر المخدرات ألراضييا كبمد يقع بيف بمداف 
 اإلنتاج كبمداف االستيبلؾ.

 آليات مكافحة المخدرات في سكرية  .2
"لعاـ 2عية التي تمثمت في إصدار سكرية لمقانكف الخاص بالمخدرات رقـ"إضافةن لممكاجية التشري

ـ، فقد اعتمدت سكرية مجمكعةن مف اآلليات التي تكرس ركح العمؿ الجماعي الدكلي لدرء آثار 1993
جرائـ المخدرات، التي باتت تنتشر في كياف المجتمع الدكلي كالنار في اليشيـ، مخمفةن الفساد كالفكضى 

قيـ كامتياف األخبلؽ، كتتمثؿ ىذه اآلليات في أربعة أساليب ىي االنخراط في اتفاقيات دكلية كضياع ال
ثنائية كمتعددة األطراؼ، كتطبيؽ أسمكب التسميـ المراقب لممخدرات، كالتعاكف في مجاؿ تسميـ المجرميف 

 "استرداد المتيميف"، كمكافحة غسيؿ األمكاؿ كخصكصان أمكاؿ جرائـ المخدرات.
 االتفاقيات الدكلية:  -2-1

انضمت سكرية إلى جميع االتفاقيات التي عقدىا المجتمع الدكلي لمكافحة جرائـ المخدرات، كبادرت  
إلى عقد العديد مف االتفاقيات الثنائية مع دكؿ الجكار كبعض الدكؿ المنتجة لممخدرات، فضبلن عف 

كالمجاف الفرعية األخرل المعنية بمكافحة  انضماميا إلى جميع المجاف الدكلية التابعة لؤلمـ المتحدة
 المخدرات.

 االتفاقيات الدكلية الجماعية: -2-1-1
 صادقت سكرية عمى االتفاقيات الدكلية الثبلث التي عقدتيا األمـ المتحدة لمكافحة المخدرات كىي:

 164ـ.1972ـ، كالمعدلة ببركتكككؿ سنة 1961االتفاقية الكحيدة لممخدرات لسنة  -
  165ـ.1971مؤثرات العقمية لسنةاتفاقية ال -
 1988.166اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة االتجار غير المشركع بالمخدرات كالمؤثرات العقمية لعاـ -

                                                           
 ـ. 7/7/1962بتاريخ  56ـ بمكجب المرسكـ التشريعي رقـ 1961ممخدرات لسنة صادقت سكرية عمى االتفاقية الكحيدة ل 164
 ـ.4/10/1975تاريخ  2239ـ بمكجب المرسـك التشريعي رقـ 1971صادقت سكرية عمى اتفاقية المكاد النفسية كالمؤثرات العقمية لسنة  165
ـ بمكجب المرسكـ 1988صادقت سكرية عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة االتجار غير المشركع بالمخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة  166

 ـ.28/5/1991تاريخ  247التشريعي رقـ 
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كما صادقت سكرية عمى االتفاقية العربية لمكافحة االتجار غير المشركع بالمخدرات كالمؤثرات العقمية 
لتعزيز التعاكف العربي في ميداف مكافحة  ـ، التي عقدت في إطار الجامعة العربية1994لسنة 

 167المخدرات.
 :االتفاقيات الدكلية الثنائية -2-1-2

كقعت سكريا عددان كبيران مف االتفاقيات الثنائية في إطار التعاكف األمني لمكافحة االتجار غير المشركع 
  168مقرراتيا.بالمخدرات، كسنكتفي باإلشارة إلى بعض ىذه االتفاقيات نظران لكثرتيا كتشابو 

اتفاقية الدفاع كاألمف بيف الجميكرية العربية السكرية كالجميكرية المبنانية التي تـ تكقيع االتفاؽ  .أ 
ـ، كجرل التصديؽ عميو بمكجب المرسكـ التشريعي 1/9/1991عمييا في بمدة شتكرا المبنانية بتاريخ 

 ـ.31/10/1991تاريخ  32رقـ 
كزارتي الداخمية السكرية كالسعكدية التي تـ التصديؽ عمييا  اتفاؽ التعاكف لمكافحة المخدرات بيف .ب 

 ـ.12/4/1987تاريخ  85بمكجب المرسـك التشريعي رقـ 
بركتكككؿ أنقرة لمتعاكف بيف سكريا كالجميكرية التركية في مكافحة تيريب المخدرات الذم كقع في  .ج 

تاريخ  22ريعي رقـ ـ. كجرل التصديؽ عميو بمكجب المرسكـ التش31/11/1966أنقرة بتاريخ 
 ـ.16/5/1967

اتفاؽ التعاكف األمني بيف كزارتي الداخمية السكرية كالسكدانية الذم تـ التصديؽ عميو بمكجب  .د 
 ـ.16/9/2002بتاريخ  316المرسكـ التشريعي رقـ 

اتفاؽ التعاكف األمني بيف كزارتي الداخمية السكرية كاليمنية الذم تـ التصديؽ عميو بمكجب  .ق 
 ـ.20/5/2003تاريخ  183تشريعي رقـ المرسـك ال

 االشتراؾ في المجاف الدكلية كاإلقميمية لمكافحة المخدرات: -2-1-3
حرصت سكرية عمى االشتراؾ في عضكية المجاف الدكلية ذات الصمة بمكافحة المخدرات كالمجنة 

لمرقابة عمى المخدرات. الدكلية لممخدرات، كالييئة الدكلية لمرقابة عمى المخدرات كبرنامج األمـ المتحدة 
تجار بالمخدرات كالمسائؿ ذات الصمة في الشرقيف كتتمتع سكرية بعضكية المجنة الفرعية المعنية باال

األدنى كاألكسط، كما أنيا عضك مؤسس لمجمس كزراء الداخمية العرب، كتتمتع بعضكية المجمكعة 
العربية إلييا حسب االستراتيجية العربية  الفرعية األكلى مف المجمكعات الثبلث التي جرل تقسيـ المنطقة

                                                           
ـ بمكجب المرسكـ التشريعي 1994صادقت سكرية عمى االتفاقية العربية لمكافحة االتجار غير المشركع بالمخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة  167
 ـ.26/11/1994تاريخ  111رقـ 
 أىـ ىذه االتفاقيات: 168
 ـ.8/11/1990تاريخ  31اتفاؽ تعاكف بيف كزارتي الداخمية السكرية كاإليرانية، تـ التصديؽ عميو بالقانكف رقـ  -أ
تاريخ  293ـ التصديؽ عميو بالمرسـك التشريعي رقـ ـ كت14/5/1991اتفاؽ تعاكف بيف كزارتي الداخمية السكرية كالقبرصية،كقع بتاريخ  -ب

 ـ.30/9/1991
 ـ.13/10/1992مذكرة تفاىـ بيف كزارتي الداخمية السكرية كالعمانية كقع بتاريخ  -ت
 بتاريخ 243ـ، كتـ التصديؽ عميو بمكجب المرسـك التشريعي رقـ 30/4/1995اتفاؽ تعاكف بيف سكريا كجميكرية أرمينيا، كقع بتاريخ  -ث
 ـ. 6/8/1995
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لمكافحة االستعماؿ غير المشركع لممخدرات كالمؤثرات العقمية التي اعتمدىا مجمس كزراء الداخمية العرب 
ـ، كتضـ ىذه المجمكعة إلى جانب سكرية كبلن مف لبناف كاألردف كالعراؽ كالسعكدية، كتعمؿ 1986سنة 

حكؿ ميربي المخدرات  عات الثبلث عمى تبادؿ المعمكمات كالببلغاتىذه المجمكعة كغيرىا مف المجمك 
 كمبلحقتيـ كجمع األدلة حكليـ كمتابعة إجراءات تحقيؽ قضاياىـ.

      كما بادرت سكرية عمى حضكر كافة المؤتمرات كالندكات كاالجتماعات التي أقامتيا ىذه المجاف 
التي  49المجنة الدكلية لممخدرات، ككاف آخرىا الدكرة  أك الييئات، فشاركت في جميع الدكرات التي عقدتيا

ـ، حيث مثؿ سكرية كفد ترأسو 17/3/2006-13انعقدت في مقر األمـ المتحدة في فيينا خبلؿ الفترة مف 
مدير إدارة المخدرات. كاشتركت سكرية في جميع اجتماعات المجنة الفرعية المعنية باالتجار غير المشركع 

التي عقدت في  41ؿ ذات الصمة في الشرقيف األدنى كاألكسط ككاف آخرىا الدكرة بالمخدرات كالمسائ
 .30/6/2006-26العاصمة األردنية عماف بيف 

 تسميـ المجرميف "استرداد المجرميف": -2-2
يأتي نظاـ تسميـ المجرميف كأحد الحمكؿ الناجحة لردع المجرميف كسد منافذ التممص مف العقاب 

كيمكف تعريؼ ىذا النظاـ 169ىذا النظاـ ذا أثرو مانعو مف ارتكاب الجريمة مستقببلن.أماميـ، كبيذا يعد 
بأنو:"تسميـ دكلةو ألخرل شخصان متيمان أك مدانان ترل األخيرة أنيا المختصة في محاكمتو أك تنفيذ العقكبة 

 170المفركضة بحقو".
 معايير تحديد الجرائـ التي يجكز بصددىا التسميـ: -2-2-1

 ؿ عمى اختبلفيا بأحد المعايير أك األساليب التالية لقبكؿ طمبات التسميـ كىي:تأخذ الدك 
األسمكب الحصرم )نيج القائمة(: يعمد المشرع بمكجب ىذا األسمكب إلى إدراج مجمكعة مف  .أ 

الجرائـ عمى سبيؿ الحصر في قائمة، كتمحؽ بالقانكف الكطني أك االتفاقيات ذات الصمة، لتككف دكف 
لمتسميـ. كيؤخذ عمى ىذا األسمكب أنو يؤدم إلى إفبلت المجرميف مف العقاب فيما لك غيرىا محبلن 

 كانت جرائميـ غير كاردة في القائمة.
معيار جسامة الجريمة )الحد األدنى لمعقكبة(: تحدد الدكؿ بمقتضى ىذا األسمكب الحد األدنى  .ب 

ذا األسمكب عمى نطاؽو كاسعو في كثير لمعقكبة المقررة لمجرائـ التي يجكز التسميـ بشأنيا، كيستخدـ ى
مف الدكؿ ألنو يحكؿ دكف إفبلت المجرميف مف العقاب، كما يفيد في التحقؽ مف جدية التسميـ، كفيما 

  171إذا كاف يستأىؿ المضي في إجراءات التسميـ المعقدة كنفقاتو الكثيرة.

                                                           
 .  1ـ، ص1983د.عبيد، حسنيف صالح، التعاكف الدكلي في مكافحة الجريمة، مجمة القانكف كاالقتصاد، العدد الثالث كالخمسكف، القاىرة،  169
جامعة مف كتابو "التعاكف الدكلي في مكافحة اإلجراـ" الصادر عف  54مف التعاريؼ األخرل، ما أكرده الدكتكر محمد الفاضؿ في الصفحة  170

ـ، أف تسميـ المجرميف ىك:" أف تسمـ الدكلة المجـر المكجكد عمى أرضيا، إلى دكلةو أخرل تطمب تسميمو إلييا ألف ليا 1970دمشؽ في عاـ 
 حؽ تطبيؽ قكانينيا عميو، كمحاكمتو عمى جريمتو، أك تنفيذ العقكبة الصادرة بحقو".

 .191ـ، ص2002القسـ العاـ، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت،  –د. القيكجي، عمي عبد القادر، شرح قانكف العقكبات  171
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أك درجة  تطمب حدان أدنىاألسمكب المختمط: يمزج ىذا األسمكب بيف األسمكبيف السابقيف، فيك ي .ج 
معينة مف جسامة الجريمة، فضبلن عف أنو يخضع جرائـ محددةن عمى سبيؿ الحصر لمتسميـ بغض 

 النظر عف درجة جسامتيا أك العقكبة المقررة ليا لككنيا تمثؿ خطران عمى الدكؿ األطراؼ.
تنص الفقرة الثانية  أخذ المشرع السكرم بمعيار جسامة الجريمة، حيث األسمكب المعتمد في سكرية: .د 

مف قانكف العقكبات عمى أنو:" يرفض طمب االسترداد، إذا كانت العقكبة المنصكص  33مف المادة 
عمييا في قانكف الدكلة طالبة االسترداد أك قانكف الدكلة التي ارتكبت األفعاؿ في أرضيا ال تبمغ سنة 

ال يمكف أف تنقص العقكبة عف شيرم  حبسو عف مجمؿ الجرائـ التي تناكليا الطمب، كفي حالة الحكـ
حبس". كتحظر سكرية تسميـ رعاياىاػػػػ كغيرىا مف الدكؿ التي تدكر في فمؾ النظاـ القانكف البلتيني ػػػػ 

  172كأكدت في جميع االتفاقيات التي عقدتيا تمسكيا بيذا المبدأ، عمى أف تتكلى ىي محاكمة مكاطنييا.
اكسكنية أك األنغمكأمريكية، كالمممكة المتحدة كالكاليات المتحدة أما الدكؿ ذات النظـ القانكنية الس

  173األمريكية، فتذىب إلى جكاز تسميـ المجرميف كلك كانكا مف رعاياىا إذا تكافر شرط المعاممة بالمثؿ.
أما بالنسبة لقضايا تيريب المخدرات فقد عممت سكرية بمبدأ تسميـ المجرميف في مناسباتو كثيرة، كما  

كىذا ما تؤكده اإلحصائيات المتعمقة 174عمى عقد اتفاقيات جماعية كثنائية عديدة بيذا الشأف.حرصت 
 بحاالت االسترداد كالتسميـ في قضايا المخدرات في سكرية.

 2007-1997( بياف بحاالت االسترداد كالتسميـ في قضايا المخدرات بيف عامي 21جدكؿ رقـ )
 تسميـ استرداد

 الدكلة المستممة الجنسية العدد الدكلة المسممة الجنسية العدد السنة
 السعكدية سعكدم 1   - 1997
 السعكدية سعكدم 1   - 1998

                                                           
"  مف قانكف العقكبات السكرم عمى ما يمي:" ال تبيح االسترداد الجرائـ الداخمة في نطاؽ صالحية القانكف السكرم 33تنص المادة " 172

 ".21إلى  19، المكاد 18ى مف المادة كنياية الفقرة األكل 17-16-"15اإلقميمية كالذاتية كالشخصية كما حددتيا المكاد 
 كيأتي ذلؾ تأسيسان عمى عدة اعتبارات ىي:

 حؽ الشخص في المثكؿ أماـ قاضيو الكطني. -
 مخاطبة المتيـ بقانكف يعمـ أحكامو. -
 حؽ الدكلة في حماية رعاياىا كبسط سمطانيا عمييـ. -
 الدكلي. عدـ كجكد ما يمـز الدكلة بتسميـ رعاياىا في مبادئ القانكف -
 . 218، ص1999د.سراج، عبد الفتاح محمد، النظرية العامة لتسميـ المجرميف، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة المنصكرة،   

 يتأسس ىذا االتجاه عمى عدة اعتباراتو أىميا: 173
 لجزاء القانكني المترتب عمييا لقانكف اإلقميـ.اتساقو مع مبدأ اإلقميمية الذم يقضي بخضكع كؿ مف يخالؼ قاعدة قانكنية مع عممو المسبؽ با -
 يسيـ في تعزيز التعاكف الدكلي لمكافحة الجريمة. -
 يعد القضاء الكطني لمدكلة التي ارتكبت الجريمة عمى أرضيا ىك القضاء األجدر بتحقيؽ الكاقعة كجمع األدلة بشأنيا كتمحيصيا. -
 .219المرجع السابؽ ص  

ـ، كىي عضك في اتفاقية الرياض العربية لمتعاكف القضائي 1952جامعة الدكؿ العربية لمتعاكف القضائي لسنة سكرية عضك في اتفاقية  174
ـ، كترتبط 1994ـ، ككذلؾ اتفاقية تكنس لسنة 1988ـ، كىي عضك في اتفاقية األمـ المتحدة لسنة 1983بيف دكؿ الجامعة العربية لسنة 

 شيؼ إدارة التنظيـ كاإلدارة في كزارة الداخمية السكرية، سجؿ المعاىدات. باتفاقيات ثنائية مع العديد مف الدكؿ. أر 
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 لبناف لبنانيكف 2   - 1999
2000 -      
 السعكدية سعكدم 1   - 2001
2002 -   - - - 
2003 -   - - - 
 لبناف لبناني 1   - 2004
 لبناف لبناني 1 لبناف+ليبيا سكرييف 2 2005
 - - - السعكدية2لبناف+1 سكرييف 3 2006

2007 - - - 4 

 إيراني
 ليبي
 عراقي
 ليبي

 السعكدية
 مصر
 العراؽ
 ليبيا

 التقارير السنكية لشعبة االتصاؿ –المصدر: إدارة األمف الجنائي 
طبيعي؛ فعقكبة كبتحميؿ الجدكؿ أعبله نجد: أف حاالت التسميـ أكثر مف حاالت االسترداد كىذا أمره 

تيريب المخدرات في سكرية ىي اإلعداـ بحدىا األقصى، كبالتالي فمف تككف العقكبات في البمداف األخرل 
تبدم  ةأكثر شدةن، لذا ال تجد سكرية حرجان في التسميـ، كما تفسر قمة حاالت االسترداد بأف ىناؾ دكالن كثير 

رات، كىذه الدكؿ إما عمدت إلى إلغاء عقكبة اإلعداـ تحفظان شديدان بشأف التسميـ في قضايا تيريب المخد
 أك أف نظميا القانكنية ال تعرؼ عقكبة اإلعداـ أساسان كليذا تمتنع ىذه الدكؿ عف التسميـ. 

 المركر المراقب أك التسميـ المراقب: -2-3
" دكلي يراد بو السماح لشحنةو مف المكاد المخدرة أك غيرىا مف المكاد الم حظكرة بالمركر كىك "اصطبلحه

في إقميـ دكلةو ما، تحت سمع السمطات المختصة بالمكافحة كبصرىا، كعبكره إلى دكلةو أخرل أك أكثر 
تنفيذان التفاؽو مسبؽو بيف الدكؿ المعنية، يحدد كاجبات أجيزة المكافحة في ىذه الدكؿ لتأميف مراقبة سريةو 

الرؤكس المدبرة كالممكلة لعممية التيريب كضبط  كدائمةو لمشحنة المحظكرة لمعرفة مقصدىا النيائي ككشؼ
  175عددو ممكفو مف المتكرطيف في تنفيذىا". أكبر

كمف تحميؿ ىذا التعريؼ نستنتج كجكد نكعيف مف التسميـ المراقب؛ داخمي، يككف خط سير شحنة 
المخدر في التيريب داخؿ إقميـ الدكلة مف بدايتو إلى منتياه، كخارجي، يتـ بمكجبو كشؼ عممية تيريب 

بمدو غير البمد المرسمة إليو الشحنة، فتقكـ األكلى بإببلغ البمد المستيدؼ بالشحنة مف أجؿ إتماـ عممية 
التنسيؽ مع الدكؿ األخرل لضماف سير الشحنة كالميربيف، كمركرىـ عبر الدكؿ حتى كصكليـ إلى غايتيـ 

 ليتـ ضبطيـ ىناؾ.
 

                                                           
المكتب العربي لشؤكف المخدرات:" التسميـ المراقب لممخدرات كالمؤثرات العقمية في المنطقة العربية"، دراسة مقدمة لالجتماع الثامف  175

 .3، صـ3/5/1990-2لمجمكعة العمؿ الفرعية اإلجرائية األكلى، عماف، بيف 
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 التشريع السكرم:أحكاـ التسميـ المراقب في  -2-3-1
ـ نصان صريحان ينظـ عمميات التسميـ المراقب في 1993/ لسنة 2تضمف قانكف المخدرات السكرم رقـ /

جرائـ تيريب المخدرات، كقد ساير بذلؾ االتفاقيات الدكلية ذات الصمة كحقؽ االتساؽ مع نصكص قانكف 
الداخمية، بناءن عمى / منو عمى أنو: "يجكز لكزير 69المخدرات العربي المكحد النمكذجي؛ فنصت المادة /

عرض مدير إدارة مكافحة المخدرات، كبعد إعبلـ كزير العدؿ كمدير الجمارؾ العامة، أف يسمح خطيان 
بمركر شحنةو مف المكاد المخدرة عبر أراضي الدكلة إلى دكلةو أخرل تطبيقان لنظاـ التسميـ المراقب، إذا رأل 

يتعاكنكف عمى نقؿ الشحنة كالجية المرسمة  أف ىذا التصرؼ سيسيـ في الكشؼ عف األشخاص الذيف
 إلييا". 

 التطبيقات العممية لمتسميـ المراقب في سكرية: -2-3-2
ساعد المكقع الجغرافي لسكرية بيف دكؿ اإلنتاج كدكؿ االستيبلؾ عمى استخداـ عمميات التسميـ 

ات المخدرات مف دكؿ المراقب لممخدرات، نظران لسعي عصابات التيريب بشكؿو مستمرو إلى تيريب شحن
اإلنتاج إلى دكؿ االستيبلؾ، كقد تـ ضبط العديد مف القضايا بيذا األسمكب في إطار التعاكف مع دكؿ 

 الجكار في مكافحة تيريب المخدرات نكردىا في البياف اإلحصائي أدناه:
 1992( قضايا التسميـ المراقب التي نفذتيا إدارة المخدرات منذ إحداثيا سنة 22جدكؿ رقـ )

 بالتعاكف مع الكمية كغ نكع المخدر التاريخ عدد القضايا السنة 

1992 2 4/1/1992 
4/4/1992 

 حشيش
 حشيش

500 
400 

 األردف
 األردف

1993 2 
19/1/1993 
6/2/1993 

 حشيش
 حشيش

250 
3200 

 األردف
 ىكلندا

1994  2 
3/9/1994 
22/12/1994 

 حشيش
 حشيش

1300 
335 

 األردف
 األردف

1995 2 
24/2/1995 
7/9/1995 

 حشيش
 حشيش

855 
400 

 األردف 
 األردف

1996 2 
13/8/1996 
2/9/1996 

 ىيركئيف
 حشيش

10 
489 

 األردف
 األردف

1997 2 
10/5/1997 
28/6/1997 

 حشيش
 حشيش

100 
250 

 األردف
 األردف

 األردف 10 ىيركئيف 19/3/1998 1 1998
1999 -     
2000 -     
2001 -     
2002 -     
 األردف 20 حشيش 29/1/2003 4 2003
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11/6/2003 
2/10/2003 
16/10/2003 

 كبتاغكف
 حشيش
 حشيش

 حبة160000
231 
84 

 السعكدية
 األردف
 السعكدية

2004 -     
2005 -     
 السعكدية حبة1,505,000 كبتاغكف 18/3/2006 1 2006
 السعكدية حبة4,287,500 كبتاغكف متفرقة 14 2007

2008 4 

5/2/2008 
11/10/2008 
10/11/2008 
21/12/2008 

 كبتاغكف
 حشيش
 حشيش
 حشيش

60 
95 
162 
160 

 السعكدية
 األردف
 األردف
 األردف

حشيش  متفرقة 8 2009
 كبتاغكف

1020 
109 

 األردف
 السعكدية

 حشيش متفرقة 15 2010
 كبتاغكف

1757 
 متفرقة

 األردف
 السعكدية
 قطر

 كبتاغكف متفرقة 11 2011
 حشيش

901.6 
414 

 السعكدية
 األردف

 سكرية -المصدر: إحصائيات إدارة مكافحة المخدرات
ـ، األمر الذم يمثؿ 2007كيبلحظ مف البياف حدكث قفزةن نكعيةن لحاالت التسميـ المراقب بعد عاـ 

فاتحة عيدو جديد في مكافحة مسألة تيريب المخدرات عبر سكرية إلى دكؿ الجكار، كما يعكس الفيـ 
 دؿ لفداحة مشكمة تيريب المخدرات كخطرىا عمى الدكؿ المتجاكرة.المتبا
 :األجيزة المختصة بمكافحة تيريب المخدرات 

تتكلى عمميات مكافحة تيريب المخدرات في سكرية عدة أجيزة؛ منيا ما يقتصر عممو عمى مكافحة 
المخدرات "إدارة مكافحة المخدرات"، كمنيا ما ىك مجيزه فنيان بحكـ طبيعة عممو لمكافحة التيريب عمكمان 

اصو العاـ بمكافحة كنعني بو "المديرية العامة لمجمارؾ"، كمنيا ما يمارس ىذه الميمة في إطار اختص
الجريمة "أجيزة الشرطة المحمية"، كال يفكتنا التنكيو أيضان إلى أىمية دكر المجنة الكطنية العميا لشؤكف 

 المخدرات كمنسؽ أعمى لعمؿ أجيزة المكافحة. 
 غسيؿ األمكاؿ في سكرية .3

حتى كقت قريب، بقيت المؤسسات المصرفية الحككمية في سكريا تحتكر المعامبلت المالية كالمصرفية 
ال يكفر البيئة المناسبة لغاسمي األمكاؿ لمباشرة أنشطتيـ المشبكىة، إال  -إلى حد بعيد–ككاف ىذا الكضع 

أف ىذا األمر قد تغير كثيران بعد أف انتيجت سكرية سياسة اإلصبلح المالي كالمصرفي ألغراض تشجيع 
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بتاريخ  28حيث صدر القانكف رقـ 176الرسمي،االستثمار كتسييؿ الخدمات المالية كتحريرىا مف الركتيف 
ـ بشأف السماح بتأسيس مصارؼ خاصة تعمؿ إلى جانب المؤسسات المصرفية الحككمية، 16/4/2001

كنظران ألف القكاعد المتفرقة في ثنايا القكانيف الجنائية كالمصرفية لـ تعد كافية لمكاجية الصكر المستحدثة 
تزدىر عادة في ظؿ التسييبلت المالية؛ بادر المشرع السكرم إقراران  العديدة ألنشطة غاسمي األمكاؿ التي

ـ كالممغى بالمرسـك 2003لسنة  53منو بعدـ كفاية النصكص القانكنية النافذة، إلى إصدار المرسكـ رقـ 
ـ كأكؿ تشريع خاص بمكافحة غسؿ األمكاؿ، يجمع شتات القكاعد المتفرقة 2005لسنة  33التشريعي رقـ 

ة، كمضيفان إلييا مجمكعة مف القكاعد الحديثة لمكاجية ظاىرة غسؿ األمكاؿ، مستيديان بأحكاـ ذات الصم
 177االتفاقيات الدكلية كبعض التشريعات المعاصرة.

 تجريـ غسيؿ أمكاؿ المخدرات في التشريع السكرم: -3-1
بأنو "كؿ ـ 2005لسنة  33/أ" مف المرسكـ رقـ 1عرؼ المشرع السكرم غسيؿ األمكاؿ في المادة 

سمكؾ يقصد بو إخفاء أك تغيير ىكية األمكاؿ التي ليا عبلقة بعمميات غير مشركعةو كذلؾ تمكييان 
أردؼ في المادة الثانية "يعد  ثـلمصادرىا الحقيقية كلكي تظير عمى أنيا ناجمة عف عممياتو مشركعةن، 

 مف قبيؿ غسؿ األمكاؿ كؿ فعؿ يقصد منو:
ؿ غير المشركعة بأم كسيمة كانت أك إعطاء تبريرو كاذبو ليذا إخفاء المصدر الحقيقي لؤلمكا -

 المصدر.
 أك تمكيو.  تحكيؿ األمكاؿ أك استبداليا مع عمـ الفاعؿ بأنيا أمكاؿ غير مشركعة لغرض إخفاء -
تممؾ األمكاؿ غير المشركعة أك حيازتيا أك إدارتيا أك استثمارىا أك استخداميا لشراء أمكاؿ منقكلة  -

 ة أك لمقياـ بعمميات مالية مع عمـ الفاعؿ بأنيا أمكاؿ غير مشركعةن. أك غير منقكل
                                                           

يجب االنطالؽ مف حقيقةو راسخةو مفادىا أف إسراع كثير مف الدكؿ في إصدار تشريعات غسيؿ األمكاؿ لـ يكف كليدان لتنامي االتجاه  176176
دة العالمي اليادؼ إلى مكاجية عمميات غسيؿ األمكاؿ القذرة؛ بقدر ما كاف استجابة كاضحة لضغكط الدكؿ الكبرل كفي مقدمتيا الكاليات المتح

إلى  -مستغمة دكرىا المييمف في المنظمات الدكلية–األمريكية، سعيان منيا لحماية أمنيا القكمي كمصالحيا الحيكية. فقد أجبرت دكالن عديدة 
في  -التي لـ تصدر مثؿ ىذه التشريعات–إصدار ىذه التشريعات مف خالؿ آليات متعددة، منيا عمى سبيؿ المثاؿ إدراج أسماء بعض الدكؿ 

الدكؿ غير المتعاكنة في مجاؿ مكافحة غسؿ األمكاؿ، فعمى سبيؿ المثاؿ أدرج الككنجرس األمريكي اسـ الجميكرية العربية السكرية في قائمة 
ي: سكريا، قائمة الدكؿ غير المتعاكنة في مجاؿ مكافحة غسيؿ األمكاؿ زاعمان أنيا مف البمداف التي يتـ فييا غسؿ األمكاؿ القذرة. كىذه البمداف ى

د. مراد -ماف، بكليفيا، لبناف، باراغكام، أفغانستاف، نيجيريا، ككلكمبيا، باكستاف، بيرك، ميانما، أنتجكا، فنزكيال، النمسا، تايالند، قبرص، جزر كي
اإللكتركنية،  رشدم: "غسؿ األمكاؿ عبر الكسائؿ اإللكتركنية" بحث مقدـ إلى المؤتمر العممي األكؿ حكؿ الجكانب القانكنية كاألمنية لمعمميات

. كىذا البحث منشكر عمى المكقع 1ـ،ىامش ص 28/4/2003-26أكاديمية شرطة دبي، مركز البحكث كالدراسات، كالمنعقد بتاريخ 
عمي: عمميات غسيؿ األمكاؿ كآليات مكافحتيا، رسالة  كلمزيد مف التفصيؿ انظر: د. العرياف،محمدWWW.arablawinfo.comاإللكتركني: 

، 2004سميماف،عبد الفتاح، مكافحة غسؿ األمكاؿ، دار عالء الديف، القاىرة، -286ص  2005دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة اإلسكندرية،
 . 165ص
ي اتفاقية األمـ المتحدة بشأف مكافحة االتجار استيدل المشرع السكرم في صياغة تشريع غسيؿ األمكاؿ بالقكاعد ذات الصمة، الكاردة ف 177

ـ، كاتفاقية األمـ المتحدة 1988ـ"، كبياف بازؿ 1994ـ"، كاالتفاقية العربية بشأف مكافحة االتجار بالمخدرات "تكنس 1988بالمخدرات "فيينا 
ـ، كالتشريع النمكذجي لغسيؿ األمكاؿ 2003فيينا "، كاتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد "2000لمكافحة الجريمة عبر الكطنية "بالميرك 

كالتشريع العربي النمكذجي االسترشادم  1995الصادر عف برنامج األمـ المتحدة المعني بالرقابة الدكلية عمى المخدرات "اليكندسيب" سنة 
 ـ.2003لمكافحة غسؿ األمكاؿ الصادر عف األمانة العامة لمجمس كزراء داخمية العرب في تكنس سنة 

http://www.arablawinfo.com/
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/ب" مف قانكف مكافحة غسؿ 1كال يخفى تأثر المشرع السكرم في ىذا الخصكص بنص المادة "
.  178األمكاؿ المصرم مف حيث إسيابو في تعداد صكر غسيؿ األمكاؿ ببل داعو

يجنح إلييا الميربكف ال يمكف ضبطيا بصكرة أف الكسائؿ كاألساليب التي  -بحؽ-179البعض  كيرل
حصرية، كىي تفكؽ الصكر التي يضعيا المشرع ميما تعددت. لذا فإنو يجب أخذ األفعاؿ التي يكردىا 

ال لما أمكف السيطرة عمى محاكالت غسيؿ األمكاؿ.  المشرع عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، كا 
م عمى خطى نظيره المصرم في تعداد الجرائـ يقؼ األمر عند ىذا الحد بؿ سار المشرع السكر  كلـ

/ج"، فعد األمكاؿ المتحصمة 1األكلية التي ترتبط بيا جريمة غسيؿ األمكاؿ عمى سبيؿ الحصر في المادة "
عف أم مف الجرائـ الكاردة فييا أمكاالن غير مشركعةو تصمح ألف تككف محبلن لجريمة غسيؿ األمكاؿ، كنظران 

مسألة تيريب المخدرات فقد تصدرت ىذه الجريمة الجرائـ التي كردت في الفقرة الىتماـ المشرع السكرم ب
       ج مف المادة األكلى أعبله، فجاء نصيا كاآلتي: "األمكاؿ غير المشركعة ىي األمكاؿ المتحصمة 

سكرية أك الناتجة عف ارتكاب إحدل الجرائـ اآلتية سكاء كقعت ىذه الجرائـ في أراضي الجميكرية العربية ال
أك نقؿ المخدرات أك المؤثرات العقمية أك االتجار غير  أك تيريب زراعة أك تصنيع -1أك خارجيا: ؼ
 المشركع بيا...".

ذا كنا ال ننكر عمى ىذا األسمكب كضكحو كمراعاتو لمبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات؛ غير أننا نرل أف  كا 
ر ربحان، ألف ذلؾ يؤدم إلى مكافحة أكسع األفضؿ ىك تجريـ المتحصبلت الناتجة عف أم جريمة تد

" إلى نتيجة مؤداىا أف جريمة 2/ج، ك1كنصؿ مف خبلؿ تحميؿ نصي المادتيف "180لظاىرة غسؿ األمكاؿ.
صكرةو مف الصكر التي عددتيا المادة  ةغسؿ األمكاؿ تقع كيسأؿ فاعميا جنائيان حاؿ قيامو أك شركعو بأي

رات مف الجرائـ األصمية أك األكلية التي تعد بمثابة الشرط /ج، مما يعني أف جرائـ تيريب المخد1"
/ب" أف جرائـ 2المفترض لقياـ جريمة غسؿ األمكاؿ، كما نستنتج مف عبارة "...مع عمـ الفاعؿ بأنيا..." "ـ

 غسؿ األمكاؿ جرائـ قائمة بذاتيا كأنيا مف طائفة الجرائـ القصدية؛ فبل يعاقب عمييا إذا لـ تكف مقصكدة.
أف إيراد المشرع لعبارة "...مع العمـ بأنيا..." جاء عمى سبيؿ التأكيد ال أكثر، كلك سكت عف ذلؾ كنرل 

لكفاه، فاألصؿ في الجرائـ أنيا مقصكدة، كاالستثناء أنيا غير مقصكدةو، فإذا أراد المشرع تجريـ فعؿ ما 

                                                           
تعريفان لجريمة غسيؿ  2002لسنة  80أكرد المشرع المصرم في  الفقرة ب مف المادة األكلى لقانكف مكافحة غسؿ األمكاؿ المصرم رقـ  178

  .  األمكاؿ، أسيب فيو بتعداد غسيؿ األمكاؿ دكف داعو
 .419ـ، ص2005، 1نية، بيركت، طدراسة في القانكف المقارف"، الجامعة المبنا–نعيـ، "تيريب كتبييض األمكاؿ  د. مغبغب، 179
ىػ في المادة األكلى منو  25/6/1424بتاريخ  39ينص المنظـ السعكدم في نظاـ مكافحة غسؿ األمكاؿ الصادر بالمرسـك الممكي رقـ ـ/ 180

أمكاؿ مكتسبة خالفان عمى أف جريمة غسؿ األمكاؿ تقع مف جراء "ارتكاب أم فعؿ أك الشركع فيو، يقصد مف كرائو إخفاء أك تمكيو أصؿ حقيقة 
لمشرع أك النظاـ، كجعميا تبدك أنيا مشركعة المصدر". كقد سبقو إلى ذلؾ المشرع الفرنسي عندما جـر مختمؼ صكر غسيؿ األمكاؿ المتحصمة 

-96ف رقـ " مف القانك324/1،2عف جناية أك جنحة، أيان كانت ىذه الجناية أك الجنحة. كسكاء كاف ذلؾ بصكرة مباشرة أك غير مباشرة "ـ
 . 482د. يكسؼ عقؿ مقابمة: "كسائؿ مكافحة غسيؿ األمكاؿ"، مرجع سابؽ، ص -ـ.1996لسنة  392
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، أما إذا أراد تجريـ لمجرد تكافر صكرة الخطأ أك اإلىماؿ، تكجب عميو أف يفصح عف مذىبو صراحةن 
 181صكرة القصد فقط فبل شيء يمزمو باإلفصاح عف ذلؾ.

 مظاىر خركج المشرع عمى القكاعد العامة بصدد جرائـ غسؿ األمكاؿ: -3-2
ـ أنو لـ يجار المشرع 2003لسنة  59كاف يحسب لممشرع السكرم بمكجب مرسكـ غسؿ األمكاؿ رقـ 

الحاكمة لتطبيؽ النص الجزائي؛ إال أنو بمقتضى مرسـك المصرم في الخركج عمى قكاعد االختصاص 
ـ اقتفى خطى نظيره المصرم في الخركج عمى قكاعد 2005لسنة  33غسؿ األمكاؿ الجديد رقـ

االختصاص، بؿ كزاد عمى ذلؾ أنو لـ يقيد اختصاصو في مبلحقة غسؿ األمكاؿ بأم قيد، ففي حيف قيد 
قبان عمى الفعؿ في القانكنيف المصرم كاألجنبي المادة المشرع المصرم اختصاصو بشرط أف يككف معا

، نجد أف المشرع السكرم جعؿ مف اختصاصو مبلحقة غسؿ األمكاؿ الناتجة عف مقارفة األفعاؿ 2/182/
/ج" سكاء تـ ارتكابيا في سكريا أك خارجيا كلك لـ يكف معاقبان عمييا في الخارج! 1المعددة في المادة 

ذا النص بشكمو الحالي كلد ميتان كال يمكف تطبيقو، ككاف مف األفضؿ لك راعى كيمكف القكؿ ببساطة إف ى
 183المشرع السكرم قكاعد االختصاص كأبقى عمى النص القديـ دكف أم تعديؿ.

 كيتفؽ المشرع السكرم مع نظيره المصرم في الخركج عمى القكاعد العامة في مسألتيف أخرييف ىما:
 لقياـ جريمة غسؿ األمكاؿ:عدـ اكتفاء المشرع بالقصد العاـ  .أ 

لـ يكتؼ المشرع السكرم في المادة الثانية مف مرسكـ غسؿ األمكاؿ بالقصد العاـ المككف مف عنصرم 
العمـ كاإلرادة الكتماؿ الركف المعنكم في جريمة غسؿ األمكاؿ، بؿ اشترط إضافة إلى ذلؾ أف يككف ىدؼ 

 الجاني مف كراء نشاطو تحقيؽ أحد غرضيف ىما:
 اء أك تمكيو المصدر الحقيقي لؤلمكاؿ.إخف -
 مساعدة شخص متكرط في جـر غسؿ األمكاؿ في اإلفبلت مف المسؤكلية. -
نممؾ إال أف نؤيد ما ذىب إليو بعض الشٌراح في أف تطمب المشرع لقصد خاص في جريمة غسؿ  كال

فيناؾ صعكبات جٌمة تحكؿ دكف إثبات ىذا القصد؛ فمف الصعب 184األمكاؿ يعد بمثابة مطمب تعجيزم،
مثبلن إثبات أف قصد الجاني ىك إخفاء الماؿ أك تمكيو طبيعتو أك مصدره أك مكانو أك عرقمة التكصؿ إلى 
مرتكب الجـر أك مساعدتو في اإلفبلت مف المسؤكلية، كيفيد ذلؾ كبإعماؿ مفيكـ المخالفة أف عجز 

                                                           
. د. 360، ص282ـ، ؼ1974، لسنة 9القسـ العاـ"، دار النيضة العربية القاىرة، ط-د. محمكد محمكد مصطفى: "شرح قانكف العقكبات 181

 .9ـ، ص1988لمعنكم في الجرائـ العمدية"، دار النيضة العربية، القاىرة، محمكد نجيب حسني: "دراسة تأصيمية مقارنة لمركف ا
     تنص العبارة األخيرة مف المادة الثانية مف قانكف مكافحة غسيؿ األمكاؿ المصرم عمى "...كذلؾ كمو سكاء كقعت جريمة غسؿ األمكاؿ  182

 عمييا في كال القانكنيف المصرم كاألجنبي ".أك الجرائـ المذككرة في الداخؿ أك الخارج، بشرط أف يككف معاقبان 
/ج" عمى أف "األمكاؿ غير المشركعة: ىي األمكاؿ المتحصمة أك الناتجة عف ارتكاب إحدل الجرائـ اآلتية سكاء كقعت ىذه الجرائـ 1تنص "ـ 183

 في أراضي الجميكرية العربية السكرية أك في خارجيا".
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بات القصد الخاص يعني عدـ اكتماؿ الركف المعنكم لمجريمة كمف ثـ تخمؼ سمطات االتياـ عف إث
 الجريمة كانتفاؤىا، مما يؤدم إلى تضييؽ نطاؽ جريمة غسؿ األمكاؿ.

كال ندرم كيؼ نكفؽ بيف تكسع المشرع السكرم في صكر الركف المادم مف جانب "إخفاء، جانبو أخر! 
أـ ماذا؟ في حيف أف االتجاىات الحديثة لـ تكتؼ بالقصد  كىؿ يعزل ذلؾ إلى عدـ دقة الصياغة المغكية

العاـ كحسب بؿ سعت جاىدةن إلى التخفيؼ عف عاتؽ جيات االدعاء في إثبات ىذا القصد؛ بنقميا عبء 
 185اإلثبات مف عمى عاتؽ النيابة العامة إلى عاتؽ المتيـ كالتشريعيف األمريكي كاإلنكميزم.

المتيـ أكثر مف ىذه البمداف، أك االدعاء بأننا نممؾ أجيزة إثبات أكثر كال يمكننا الزعـ باحتراـ حقكؽ 
كفاءة مف تمؾ التي تمتمكيا ىذه الدكؿ، كمع ذلؾ نفاجأ بالمشرع السكرم كىك يثقؿ كاىؿ االدعاء ليس 

لى جانبو القصد الخاص.  بإثبات القصد العاـ فحسب بؿ كا 
أك خاب أثره  يذ بقصد ارتكاب جريمةو إذا أكقؼيعني الشركع "البدء في التنفالعقاب عمى الشركع:  .ب 

يعد شركعان مجرد العـز عمى ارتكاب الجريمة كال األعماؿ  كالألسباب ال دخؿ إلرادة الجاني فييا". 
التحضيرية، كأف يتخذ الجاني اإلجراءات البلزمة إليداع الماؿ المتحصؿ مف جريمة تيريب المخدرات بأحد 

ذلؾ "الشركع المكقكؼ"، أك أف يقـك الجاني بشراء عقارات بأمكاؿ متأتيةو مف البنكؾ إال أنو يضبط أثناء 
تيريب المخدرات معتقدان بأف ممكية العقارات قد آلت إليو بمجرد االتفاؽ عمى الشراء كتحرير عقد البيع 

 االبتدائي، فبل يتخذ إجراءات التسجيؿ باسمو ثـ يضبط "الشركع الخائب".
أف عاقب عمى الشركع بعقكبة الجريمة التامة في معرض تطبيؽ قانكف كقد سبؽ لممشرع السكرم 

مخدرات"، عمى نقيض المشرع المصرم الذم لـ يكرد نصان خاصان لمعقاب عمى الشركع  41المخدرات "ـ
عقكبات". غير أف 46في جرائـ المخدرات، مما يستكجب العكدة إلى القاعدة العامة التي كرستيا المادة "

مكاؿ السكرم كالمصرم خرجا عمى القاعدة العامة لمعقاب عمى الشركع كاستحدثا حكمان تشريعي غسؿ األ
كحسنان فعؿ المشرع السكرم فيك بذلؾ يفصح عف 186جديدان يسكم في العقكبة بيف الشركع كالجريمة التامة،

يمة التامة، بصددىا بيف عقكبة الشركع كعقكبة الجر  مساكيانيجو المتشدد في مكافحة ىذه الجرائـ الخطيرة 
                                                           

ض أف أم عقارات أك منقكالت يتممكيا المتيـ أثناء ممارستو لنشاطو غير المشركع في االتجار يعطي المشرع اإلنكميزم صالحية افترا 185
بالمخدرات، أك خالؿ الست سنكات السابقة عمى اتيامو أماـ المحكمة ىي حصيمة أك ثمرة ليذا النشاط كعمى المتيـ أف يثبت خطأ ىذا 

ـ، 1994" مف قانكف تجارة المخدرات لسنة 4/3ـ، كالمادة "1986بالمخدرات لسنة  " مف قانكف جرائـ االتجار2/2،3االفتراض. انظر: المادة"
 The Comprehensive"كقد سبؽ المشرع اإلنكميزم إلى ىذا النيج المشرع االتحادم األمريكي في قانكف المكافحة الشاممة لمجريمة 

Crime Control Act" ـ.1984لسنة 
ـ عمى ما يمي: "يعاقب باالعتقاؿ المؤقت مف ثالث سنكات إلى ست سنكات 2005لسنة33" مف مرسكـ غسؿ األمكاؿ رقـ 14تنص المادة " 186

ك كبغرامة ما تعادؿ قيمة األمكاؿ المضبكطة أك بغرامة تعادؿ قيمتيا في حاؿ تعذر ضبطيا عمى أف ال تقؿ عف مميكف ليرة سكرية كؿ مف قاـ أ
( مف ىذا المرسـك التشريعي كىك يعمـ أنيا 1ؾ بعمميات غسؿ أمكاؿ غير مشركعة ناجمة عف إحدل الجرائـ المذككرة في المادة )تدخؿ أك اشتر 

مف قانكف العقكبات العاـ  247ناجمة عف أعماؿ غير مشركعة ما لـ يقع الفعؿ تحت طائمة نص أشد، كتشدد ىذه العقكبة كفقان ألحكاـ المادة 
 في إطار عصابة إجرامية منظمة كيعاقب أيضا كفؽ ما سبؽ مف قاـ أك تدخؿ أك اشترؾ بعمميات تمكيؿ اإلرىاب.إذا ارتكب الجـر 

يعاقب عمى الشركع في جريمة غسؿ األمكاؿ غير المشركعة كجريمة تمكيؿ اإلرىاب كمؿ يعاقب الشريؾ كالمتدخؿ كالمحرض كالمخبئ بعقكبة  -
 الفاعؿ األصمي.

 "أ" أعاله جنائية الكصؼ. تعد العقكبة في البند
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ألف الشركع في جرائـ غسؿ األمكاؿ ينـ عف خطكرةو إجراميةو كبيرةو ال تقؿ عف خطكرة مرتكب الجريمة 
  187التامة.

كيؤخذ عمى المشرع السكرم أنو رغمان عف إقراره بخطكرة جرائـ غسؿ األمكاؿ إال أنو لـ يأخذ بمفاعيؿ 
ىذه الجرائـ في إطار عصابةو إجراميةو منظمةو  الظركؼ المشددة إال في حالةو كاحدة، كىي إذا ارتكبت

كىي الحالة الكحيدة التي 188" مف قانكف العقكبات،247"، فعندئذو تشدد العقكبة كفقان ألحكاـ المادة "14"ـ
شذ فييا المشرع السكرم عف خطى نظيره المصرم الذم لـ يأخذ بمفاعيؿ الظركؼ المشددة مطمقان في 

 تشريع غسيؿ األمكاؿ.
ذ عمى المشرع السكرم أنو لـ يضمف تشريع غسيؿ األمكاؿ نصان يعفي مف العقاب مف يبادر كما يؤخ

مف الجناة إلى إببلغ السمطات المختصة عف جريمة غسيؿ األمكاؿ عمى غرار ما فعؿ المشرع المصرم 
االتجار " مف قانكف مكافحة 24/4" مف قانكف غسؿ األمكاؿ، كالمشرع االنكميزم في المادة "17في المادة "

 .1986بالمخدرات لسنة 
كنرل مف جيتنا أىمية أف يأخذ المشرع السكرم بنظاـ اإلعفاء مف العقاب لما لو مف أىمية؛ فعٌمة منح 
اإلعفاء مف العقاب تكمف حسب رأينا في أف ىناؾ صعكبات كثيرة قد تحكؿ دكف تمكف السمطات 

ؿ القذرة ليس ليا رائحة مميزة تدؿ عمى المختصة مف التعرؼ عمى حقيقة الماؿ محؿ الغسؿ؛ فاألمكا
غ يقدـ خدمةن جميمةن ال أقؿ مف أف يكافأ عمييا، ثـ إف مف مقتضيات حقيقة مصدرىا، كمف ثـ فإف المبمً 

السياسة التشريعية الناجحة تشجيع اإلببلغ عف الجرائـ الخطيرة، كقد سبؽ لممشرع السكرم أف كرس ىذه 
ليذا نييب بالمشرع أف يضيؼ نصان جديدان لمرسكـ غسؿ 189المخدرات،" مف قانكف 53القاعدة في المادة "

إلى إببلغ السمطات المختصة عف جريمة غسؿ  األمكاؿ يقرر عذران معفيان مف العقاب لمف يبادر مف الجناة

                                                           
" مف قانكف مكافحة غسؿ األمكاؿ المصرم عمى "أف يعاقب بالسجف مدة ال تجاكز سبع سنكات كبغرامة تعادؿ مثمي األمكاؿ 14تنص المادة " 187

 "مف ىذا القانكف".2محؿ الجريمة، كؿ مف ارتكب أك شرع في ارتكاب جريمة غسؿ األمكاؿ المنصكص عمييا في المادة "
ل أف المشرع المصرم لـ يكف منسجمان مع نفسو في معرض التفرقة بيف عقكبة الشركع في جرائـ المخدرات كعقكبة الشركع في جريمة غسؿ كنر 

" مف قانكف العقكبات عمى الشركع في جرائـ المخدرات لعدـ كجكد نص خاص في 46األمكاؿ. ففي حيف تطبؽ القاعدة العامة الكاردة في المادة "
/أ" مف قانكف مكافحة غسؿ األمكاؿ يسكم في العقكبة بيف الجريمة التامة 14خدرات يحدد مقدار العقكبة، نجد أف نص المادة "قانكف الم

 كالشركع. كال ندرم ما تبرير ذلؾ بنظر المشرع المصرم؟
فييا! فيك قكؿ مردكد، ألف تشديد العقاب فإذا قمنا إف خطكرة الجريمة األخيرة كآثارىا المدمرة ىي التي تقؼ كراء تشديد العقاب عمى الشركع 

ر، عمى الشركع بصدد بعض جرائـ المخدرات "كالتيريب كاالتجار..."  يأتي مف بابو أكلى ألنيا األخطر كيتضرر المجتمع مف آثارىا بشكؿو مباش
سرية المصرفية المطمقة كيطالب بعدـ تجريـ إال كاحدة مف آثارىا كسبؽ أف رأينا أف ىناؾ مف يدافع عف ال -في الكاقع–كما جريمة غسؿ األمكاؿ 

ذا  أنشطة غسيؿ األمكاؿ ألف ليا فكائد كثيرة حسب زعمو، كلكف لـ نسمع يكمان أف أحدان يطالب بعدـ تجريـ تيريب المخدرات أك االتجار فييا. كا 
 كنا نقر بخطكرة جرائـ غسيؿ األمكاؿ.  

أنو "إذا لـ يعيف القانكف مفعكؿ سببو مشددو أكجب السبب المذككر تشديد العقكبة " مف قانكف العقكبات السكرم عمى 247تنص المادة " 188
 عمى الكجو التالي: يبدؿ اإلعداـ مف األشغاؿ الشاقة المؤبدة كتزداد كؿ عقكبةو مؤقتةو مف الثمث إلى النصؼ كتضاعؼ الغرامة".

كؿ مف  39،40ما يمي:" يعفى مف العقكبات المقررة في المادتيف  1993" لعاـ 2" مف قانكف المخدرات السكرم رقـ "53كرد في المادة " 189
بادر مف الجناة إلبالغ السمطات العامة عف الجريمة قبؿ عمميا بيا. فإذا حصؿ اإلبالغ بعد عمـ السمطات العامة بالجريمة تعيف أف يكصؿ 

 ىي جرائـ تيريب المخدرات كجرائـ االتجار بيا.  40-39اإلبالغ فعالن إلى ضبط باقي الجناة. كيذكر أف الجرائـ الكاردة في المادتيف 
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أك بعد عمميا شريطة أف يؤدم اإلببلغ إلى ضبط باقي الجناة  األمكاؿ كباقي الجناة فييا قبؿ عمميا بيا،
 مكاؿ محؿ الجريمة.أك األ

 : الجرائـ الممحقة بجريمة غسؿ األمكاؿ -3-3
/أ مجمكعةن مف االلتزامات، يفرض عمى مف يخالفيا عقكبة الجنحة الكاردة 9-6-5-4تضمنت المكاد 

كاجب  12/أ، 11" كتندرج جميعيا تحت ما يسمى جرائـ االمتناع، كما تضمنت المادتاف 17في المادة "
المعمكمات كالمستندات في شتى مراحؿ التحقيؽ، كىي ما يطمؽ عمييا جنحة إفشاء الحفاظ عمى سرية 

 المعمكمات الخاصة بجريمة غسؿ األمكاؿ.
: يمكف حصر ىذه الجنح كما كردت في 190جنح االمتناع بالنسبة لمكظفي البنكؾ -3-3-1

 مرسـك غسؿ األمكاؿ بما يمي:
 /أ"4العمميات المحمية أك الدكلية "المادةاالمتناع عف إمساؾ السجبلت كالمستندات البلزمة لقيد  -
 /ب".4االمتناع عف االحتفاظ بالسجبلت كالمستندات لمدة ال تقؿ عف خمس سنكات "ـ -
االمتناع عف كضع النظـ الكفيمة بالحصكؿ عمى بيانات التعرؼ عمى اليكية كاألكضاع القانكنية  -

 /ب".5تبارييف "ـلمعمبلء كالمستفيديف الحقيقييف مف األشخاص الطبيعييف كاالع
 /أ".9االمتناع عف اإلخطار عف العمميات المشتبو في أنيا تتضمف غسؿ أمكاؿ "ـ -

 كيشترط لقياـ ىذه الجرائـ مف الناحية القانكنية تكافر الشركط التالية:
كجكد كاجب قانكني عمى عاتؽ الممتنع أم إحجاـ الفاعؿ عف أداء فعؿو يمزمو بو  –" صفةه في الجاني 

 191كأف يككف االمتناع إراديا". –القانكف 
فإذا صدر السمكؾ السمبي أك االمتناع مف شخص غير ذم صفة، أك صدر عف إرادة معيبة، أك لـ 

إعماالن لمفيـك -يصدر ىذا السمكؾ أساسان أك ال يكجد كاجب قانكني عمى عاتؽ الممتنع، فإف الجريمة
  192ال تقكـ قانكنان. -المخالفة

حقؽ قانكنان بمجرد إتياف السمكؾ السمبي، ت" الجرائـ السمبية البسيطة" التي ت كتعد ىذه الجرائـ مف قبيؿ
 كيستكقفنا في ىذا الصدد أمراف: 193دكنما حاجةو إلى تحقؽ نتيجة مادية معينة عمى ىذا السمكؾ.

                                                           
 تنقسـ التشريعات الكطنية بالنسبة لتجريـ ىذه األفعاؿ إلى اتجاىيف: 190

 األكؿ: تمثمو تشريعات كؿ مف ألمانيا كفرنسا كلككسمبكرغ، كتذىب تشريعات ىذه الدكؿ إلى عدـ تجريـ أفعاؿ االمتناع بمكجب نصكص جنائية،
 يا بعقكبات جنائية، بؿ تتعامؿ مع ىذه األفعاؿ عمى أنيا مخالفات تأديبية تفرض عمى مرتكبييا جزاءات تأديبية.كمعاقبة مرتكبي

عض البمداف العربية، كتذىب ىذه التشريعات إلى اعتبار ىذه األفعاؿ جرائـ جنائية كتفرض بحؽ بالثاني: تمثمو تشريعات انكمترة كسكيسرا ك 
ـ بشأف مكافحة غسؿ األمكاؿ في ضكء 2002لسنة  80محمد أحمد، حساـ الديف: شرح القانكف المصرم رقـ د. –مرتكبييا عقكبات جنائية 

 .195-194ـ، ص2003، 2دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة، ط -االتجاىات الحديثة
تي يمكف أف ترتكب مف قبميـ الجرائـ الكارد ـ األشخاص كالجيات ال2005لسنة  33/أ" مف المرسكـ رقـ 5/أ" كالمادة "4حددت المادة " 191191

/أ" مف ىذا المرسكـ عمى سبيؿ الحصر، كتقابؿ ىاتاف المادتاف الفقرة ج مف المادة األكلى مف قانكف مكافحة غسؿ األمكاؿ 9-2في المكاد "
 ـ. 2002المصرم لسنة 

بي دكنما حاجةو إلى تكافر رابطة السببية بيف السمكؾ كالنتيجة تجدر اإلشارة إلى أف جرائـ االمتناع تستكفي أركانيا بمجرد السمكؾ السم 192192
 .  187ـ، ص1983د،حسني، محمكد نجيب: عالقة السببية في قانكف العقكبات، دار النيضة العربية، القاىرة،  –اإلجرامية. 
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مدلكؿ الشبية في جريمة االمتناع عف اإلخطار عف العمميات المشتبو في أنيا تتضمف غسؿ أمكاؿ  -أ
 /أ": 9"المادة 

ع المقصكد بالشبية التي تكفي لئلخطار، كما لـ تتضمف المذكرة اإليضاحية لمرسـك لـ يحدد المشرً 
بلصيا كماىية العناصر المككنة غسؿ األمكاؿ تحديدان أك أمثمةن تكضح مضمكف ىذه الشبية ككيفية استخ

كمف 194ليا أك معيار تحديده، ككؿ ما كرد في ىذا الشأف ىك عبارة ".العمميات التي يشتبيكف بأنيا.."،
أك األمارات التي تكحي لمكظؼ المصرؼ  المعمكـ أف االشتباه ال يخرج عف ككنو مجمكعة مف اإلرشادات

األنماط المعتادة لمعمميات المماثمة، مما يدعك إلى  المختص بأف نمط العممية محؿ االشتباه يختمؼ عف
 195االنتباه كالتدقيؽ في فحص العممية لمتعرؼ عمى العممية أكثر كفيـ أساسيا كطبيعتيا كالغرض منيا.

كتجدر اإلشارة إلى أف المصرؼ ليس مطالبان بإجراء تحرياتو قانكنيةو عف مختمؼ المعامبلت المالية 
سؿ أمكاؿ أـ ال، فيك ليس جية تحرم أك تحقيؽ، كما أف ىكذا تصرفاتو قد لمتحقؽ مف كجكد عمميات غ

 تؤدم إلى تعطيؿ أعمالو كابتعاد عمبلئو عنو.
ينتيي بنا األمر إلى أف نيج المشرع ىذا سيعرضنا لصعكباتو كثيرةو إباف التطبيؽ، ال سيما أف األمر 

الشبية يؤدم إلى المساس بسرية حسابات  فيو خطكرةه عمى حقكؽ األفراد كحرياتيـ، فالزعـ بتكافر ىذه
العمبلء كالتحرم عف أمكاليـ كعممياتيـ المالية كأسرارىـ المينية، كىك أمر يمحؽ بحقكؽ األفراد كحرياتيـ 

أضراران بالغة الخطكرة، فضبلن عف آثاره السمبية عمى مناخ االستثمار كتدفؽ رؤكس األمكاؿ  -ببل شؾ–
ما كضعو المشرع عمى عاتؽ المؤسسات المالية مف التزامات بمكجب نص  إلى الببلد، كال يخفؼ مف ذلؾ

/ب" مف مرسكـ غسؿ األمكاؿ، مف كضع النظـ الكفيمة بالحصكؿ عمى بيانات تعرؼ اليكية 5المادة "
 196كغيرىا مف التزامات، كالتي مع إقرارنا بأىميتيا فإنيا ال تصمح ضابطان لتكافر الشبية المبررة لئلببلغ.

الذم يجب بمقتضاه إخطار ىيئة مكافحة غسؿ –أف معيار الشبية  :ىذا الكضع إلى القكؿ كيدفعنا
؛ بمعنى أنو متى تكافرت الشككؾ  -األمكاؿ بأم عمميات تتضمف غسؿ أمكاؿ ىك معيار ذاتيه أك شخصيه

لدل المدير المسؤكؿ عف المصرؼ بأف ىناؾ عممية تتضمف غسؿ أمكاؿ؛ كجبت عميو المبادرة بإخطار 
ييئة المختصة كفقان لمنمكذج المعد ليذا الغرض، مرفقان بو كافة البيانات كالكثائؽ البلزمة. أما إذا لـ يتبيف ال

                                                                                                                                                                                     
 .51ـ، ص1986ة، القاىرة، د.حسني، محمكد نجيب، جرائـ االمتناع كالمسؤكلية الجنائية عف االمتناع، دار النيضة العربي 193
ـ عمى اآلتي: يجب عمى الجيات المشار إلييا في المادتيف 2005/أ" مف مرسكـ غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب لسنة 9تنص المادة " 194
ركزم ( مف ىذا المرسـك إضافة إلى مراقبي المصارؼ العامة الداخمييف كمراقبي مفكضية الحككمة لدل المصارؼ في مصرؼ سكرية الم5ك4)

كمفتشي الحسابات القانكنييف إبالغ رئيس الييئة أك مف يقكـ مقامو فكران عف تفاصيؿ العمميات التي يشتبيكف بأنيا تخفي غسؿ أمكاؿ غير 
 مشركعة أك تمكيالن لإلرىاب". 

 .167عبد الفتاح سميماف: مرجع سابؽ، ص 195
 .63ـ، ص2001المقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة، د. شمس الديف، أشرؼ تكفيؽ، تجريـ غسؿ األمكاؿ في التشريعات  196

د. عكض اهلل، صفكت عبد السالـ، اآلثار االقتصادية لعمميات غسؿ األمكاؿ كدكر البنكؾ في مكافحة ىذه العمميات، مجمة الحقكؽ، الككيت، 
 .126،127العدد الثاني، يكنيك، ص
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كجكد أم شبية بشأف عممية ما فعندئذ يتخذ قراره بحفظ تمؾ العممية مع بياف األسباب إعماالن لمفيـك 
 197/أ" أعبله.9المخالفة لنص المادة "

فراغيا مف كال يكجد شؾ في أف تطبيؽ م عايير شخصية سيفتح مجاالن كاسعان لبللتفاؼ عمى النصكص كا 
مضامينيا، كسيحكؿ دكف مبلحقة كثير مف عمميات غسؿ األمكاؿ، ألف الرقيب الكحيد عمى ىذه المعايير 

 ىك أمانة القائميف عمى العمؿ المصرفي كيقظة ضميرىـ الميني.
 إلخطار:مسألة إثبات العمـ لدل المكظؼ الممتنع عف ا -ب

تعد جريمة االمتناع عف اإلخطار مف الجرائـ العمدية التي يجب أف يثبت فييا تكافر القصد الجنائي 
العاـ بحؽ الممتنع عف اإلخطار، مما يثير تساؤالن ىامان كىك كيؼ يمكف إثبات أف المكظؼ قد أحجـ عف 

ذا ما كجو إليو االتياـ فس يمكنو دفعو بسيكلةو كبمجرد إنكاره اإلخطار رغـ عممو بأف العممية مشبكىة؟ كا 
في حالة عدـ تعاكنو مع –تكافر عنصر العمـ بجانبو. أضؼ إلى ما سبؽ أف التعسؼ مع المكظؼ 

بتكجيو أصابع االتياـ إليو بجريمة االمتناع عف اإلخطار دكف التحقؽ مف تكافر  -الجيات المختصة
العامميف في المصارؼ، كىك ما حدا بجانب مف  عنصر العمـ يقينان بحقو؛ سيككف سيفان مسمطان عمى رقاب

إلى القكؿ بأنو كاف مف األجدل لممشرع في مثؿ ىذه الحاالت اعتماد أسمكب الجزاءات  -كبحؽ–الفقو 
  198التأديبية إزاء ىذه األفعاؿ عكضان عف العقكبات الجنائية كما فعؿ المشرع الفرنسي.

 اؿ:جنحة إفشاء المعمكمات الخاصة بجريمة غسؿ األمك  -3-3-2
" مف مرسكـ غسؿ األمكاؿ السكرم عمى أنو:"باستثناء قرار لجنة الييئة بالمكافقة عمى 12تنص المادة "

رفع السرية المصرفية؛ يتـ اإلببلغ المنصكص عميو في ىذا المرسـك التشريعي بالسرية المصرفية المطمقة 
ة المستندات المقدمة ليذه الغاية سكاء تـ ىذا اإلببلغ مف قبؿ شخص طبيعي أـ اعتبارم، كما تتسـ بالسري

جراءاتو في شتى مراحمو".  كمستندات التحقيؽ كا 
 أك كتابةن، سران  يستشؼ مف ىذا النص أف ىذه الجريمة تقع بغض النظر عف كسيمة اإلفصاح "شفاىةن 

. كنرل أف مفيكـ اإلفصاح يتسع لمسمطات كالجيات المختصة كغيرىـ مف األشخاص 199أك عبلنية..."
    أك االعتبارييف، كلك كانكا خارج دائرة مف أتى عمى ذكرىـ النص مف العمبلء كالمستفيديف  الطبيعييف

  أك الجيات المختصة. فالجريمة تقع إذا تـ اإلفصاح عف العممية المشتبو بيا إلى كؿ ذم صمة بالعميؿ 
أك المستفيد أك العامميف مع أم منيما، كما تقع إذا تـ اإلفصاح لغير ىؤالء حتى كلك كاف ذلؾ الشخص 

                                                           
ؿ األمكاؿ المصرم عمى أف "تتكلى كؿ مؤسسة مف المؤسسات المالية تحديد " مف الالئحة التنفيذية لقانكف مكافحة غس36تنص "ـ 197

اختصاصات المدير المسؤكؿ عف شؤكف مكافحة غسؿ األمكاؿ عمى أف تتضمف ىذه االختصاصات تمقي المعمكمات عف العمميات غير العادية 
و مف العامميف أك مف أم جية أخرل، كقيامو بفحص ىذه العمميات كالمشتبو فييا التي تتيحيا أنظمة المؤسسة المالية الداخمية أك التي ترد إلي

 كاتخاذ القرار في شأف إخطار الكحدة بيا أك حفظيا، عمى أف يككف قرار الحفظ مسببان كأف تككف مسؤكلية اإلخطار منكطة بو". 
ذاف يعتمداف نظاـ الجزاءات التأديبية إزاء ساير المشرع الفرنسي في مذىبو ىذا كالن مف المشرع األلماني كالمشرع في لككسمبكرغ الم 198

أيضان د. حساـ الديف محمد أحمد: مرجع – 76انظر: د. أشرؼ تكفيؽ شمس الديف: مرجع سابؽ، ص–المخالفات التي يرتكبيا مكظفك البنكؾ 
 .194،195سابؽ، ص

ة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة، دار النيضة دراسة مقارنة"، رسال -د.متكلي، عبد المكلى عمي، النظاـ القانكني لمحسابات السرية 199
 .319ـ، ص2003، 2العربية، ط
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أك عبلقةو مع العميؿ أك المستفيد فمفظ " أك غيرىـ" عاـه كمطمؽه  مف الغير الذيف ليس ليـ أم صمةو 
 كالمطمؽ يجرم عمى إطبلقو.

ح عف المعاممة المشتبو في أنيا تتضمف غسؿ كيفسر حرص المشرع عمى إيراد ىذا النص بأف اإلفصا
أمكاؿ سيؤدم إلى كصكؿ العمـ بيذا االشتباه إلى صاحب المعاممة أك المستفيد الحقيقي منيا، مما يؤثر 
سمبان عمى عمميات الفحص كالتحرم كالتحقيؽ، في حيف أنو يجب أف تظؿ ىذه الكاقعة طي الكتماف إلى 

 بلزمة ككشؼ الجاني أك الجناة.حيف اتخاذ اإلجراءات القانكنية ال
عقكبة الغرامة إلى جانب العقكبة المقيدة لمحرية  -17مف خبلؿ نص المادة –فرض المشرع السكرم 

عمى مف يرتكب أيان مف الجنح المنصكص عمييا في المكاد السابقة، مخالفان بذلؾ ما ذىب إليو كؿ مف 
الجمع بيف العقكبتيف السابقتيف أك فرض أم منيما  المشرع االنكميزم كالمشرع المصرم، الذيف تركا مسألة

 200دكف األخرل لتقدير المحكمة.
ذا كنا ال نرل بأسان في ذلؾ عمى المشرع اإلنكميزم الذم بنى سياستو العقابية عمى تغميب الجانب  كا 
المادم عمى الجكانب المعنكية، حيث منح لممحكمة الحؽ في فرض أم مف العقكبتيف ليس عمى جنح 

 201األمكاؿ بؿ كعمى جنايات غسؿ األمكاؿ، فضبلن عف أنو فرض غرامات ضخمة في الحالتيف.غسؿ 
أما فيما يتعمؽ بالمشرع المصرم فيك لـ يعط لممحكمة مكنة االختيار في فرض أم مف العقكبتيف عمى 
ـ جنايات غسؿ األمكاؿ، بؿ جاء النص صريحان بفرض كبل العقكبتيف جنبان إلى جنب، ناىيؾ عف أنو ل

يفرض غراماتو كبيرة عمى جنح غسؿ األمكاؿ، مما يدؿ عمى اىتمامو بالجكانب المعنكية لمعقاب، ككاف 
أك أنو فرض كبل العقكبتيف عمى سبيؿ اإللزاـ  مف األسمـ لك أنو زاد مبمغ الغرامة عمى جنح غسؿ األمكاؿ

أثرو كبيرو عمى ىذا الصنؼ مف نظران لما لمعقكبات المانعة مف الحرية مف 202ال التخيير إزاء ىذه الجنح،
المجرميف، أما الغرامات البسيطة التي قررىا كؿ مف المشرعيف السكرم كالمصرم فتبقى برأينا محدكدة 

 األثر بالنسبة ليـ.
 دكر ىيئة مكافحة غسؿ األمكاؿ في مكاجية أنشطة غسؿ األمكاؿ: -3-4
فحة غسؿ األمكاؿ؛ كىي مف الكثرة أناط المشرع السكرم بييئة مكافحة غسؿ األمكاؿ مياـ عديدة لمكا 

كالجسامة بمكاف! ما يدعكنا إلى التساؤؿ عف مدل استقبلؿ الييئة في أداء مياميا تمؾ؟ ىذا ما سنجيب 
 عميو بعد بياف المياـ التي كمؼ المشرع الييئة بأدائيا كالتي يمكف إجماليا بما يمي:

       الحسابات المفتكحة لدل المصارؼ يعكد لمييئة حصران حؽ تقرير رفع السرية المصرفية عف  -
أك المؤسسات المالية كالمشتبو في أنيا استخدمت لغرض غسؿ األمكاؿ، كىي المعنية أيضان برفع األمر 

 ".12إلى المراجع القضائية المختصة "المادة 

                                                           
عمى أف: "يعاقب بالحبس مف ثالثة أشير إلى سنة كبالغرامة مف مئتيف كخمسيف ألؼ ليرة إلى مميكف ليرة سكرية كؿ مف  17تنص المادة  200

 لتشريعي".( مف ىذا المرسكـ ا12ج ك-/أ11-/أ9-6-5-4يخالؼ أحكاـ المكاد )
 ـ.1994لسنة D.T.A" مف قانكف الئحة تجارة المخدرات 54/1،2المادة " 201
 ـ.2002لسنة  88" مف قانكف مكافحة غسؿ األمكاؿ المصرم رقـ 14،15المادتيف " 202
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يف عف تتكلى الييئة ميمة تمقي الببلغات مف إدارات المصارؼ كرؤساء المؤسسات كالمراقبيف المالي -
تفاصيؿ العمميات التي يشتبو بأنيا تخفي أنشطة غسؿ أمكاؿ، كما تقكـ بتمقي ىذه الببلغات مف السمطات 
الرسمية الداخمية أك الخارجية، كتنيض الييئة بميمة تدقيؽ ىذه الببلغات خبلؿ ثبلثة أياـ عمؿ مف تاريخ 

زاؿ مجيكالن فميا أف تجمد ىذه الحسابات كركدىا إلييا، فإذا كانت الشبية جدية أك أف مصدر األمكاؿ ال ي
 /ب".9مؤقتان لمدة ستة أياـ قابمة لمتجديد لمرة كاحدة فقط "المادة 

  تقـك الييئة خبلؿ فترة التجميد المؤقت بالتحقيقات البلزمة بشأف الحسابات المشبكىة؛ إما مباشرة  -
سسات المالية شريطة مراعاة ىؤالء أك بكساطة مف تندبو مف أعضائيا أك المراقبيف المالييف في المؤ 

 /ب".9لمسرية المطمكبة قانكنان في عمميـ "المادة 
، بدليؿ  كيؤخذ عمى ىذا االلتزاـ أنو مجرد التزاـ أدبي ال يترتب عمى مخالفتو مف قبؿ ىؤالء أم عقابو

طاليـ /ب" كما ال ت9" مف ىذا المرسكـ ال يطاؿ األشخاص المذككريف في المادة "17أف نص المادة "
ـ بشأف سرية العمؿ المصرفي لصريح نص الفقرة ج مف المادة 2005لسنة  33أحكاـ القانكف رقـ 

 التاسعة مف مرسكـ غسؿ األمكاؿ. 
كنرل مف جيتنا أف المشرع السكرم لـ يكف مكفقان في مذىبو ىذا، ككاف مف األفضؿ لك أنو أخضع 

ذا المرسكـ، أما في الكضع الحالي كنظران لصراحة " مف ى17ىؤالء األشخاص لمعقكبة الكاردة في المادة "
النصكص فبل يمكف مبلحقتيـ عند اإلخبلؿ بكاجب السرية إال بالتدابير المسمكية، كىك ما ال يتنبو إليو 

 المشرع.
لمييئة أف تطمب مف الجية المشتبو بممارستيا لعممياتو تتعمؽ بغسيؿ األمكاؿ أف تزكدىا بالكثائؽ  -

 /د".9تبيف مصادر األمكاؿ المشتبو بعدـ شرعيتيا كحركة سيرىا "المادة  كالمستندات التي
لمييئة أف تطمب مف السمطات المحمية أك الجيات المعنية كاألجيزة المختصة بمكافحة غسؿ األمكاؿ  -

في الدكؿ األخرل تزكيدىا بالمعمكمات كالتفصيبلت البلزمة التي تساعد الييئة في التحقيقات التي تجرييا، 
كتقكـ الييئة بتمبية طمبات الييئات أك الكحدات المماثمة ليا في الدكؿ األخرل في إطار التعاكف الدكلي 

 /أ".11/أ،10كتطبيقان لمبدأ المعاممة بالمثؿ "المادتيف 
تختص الييئة بمسألة تحرير الحسابات المشبكىة إذا لـ يتبيف ليا عدـ مشركعية مصدرىا، أما إذا  -

بية بعدـ مشركعية مصدرىا أك أنيا تستغؿ في أنشطة غسؿ األمكاؿ، ففي ىذه الحالة كجدت ما يؤيد الش
تقـك الييئة برفع نسخةو مصدقةو مف قرارىا النيائي إلى المحامي العاـ المختص، كيجب أف يككف ىذا 

 صاحب العبلقة كالمصرؼ المعني، كال تخضع قرارات الييئةمف القرار مسببان، كما ترسؿ نسخة إلى كؿ 
/ق". كلتجاكز ىذه السمبيات ينبغي "حسب 9في ىذا الشأف ألم طريؽ مف طرؽ المراجعة اإلدارية "المادة

رأينا" أف تككف قرارات المجنة قابمة لمطعف أماـ المحكمة اإلدارية العميا لمتأكد مف سبلمة القرار، كتعزيزان 
 لمبدأ فصؿ السمطات. 

جساـ كالمياـ الكثيرة الممقاة عمى عاتؽ الييئة عف مدل كيخطر لنا التساؤؿ إزاء ىذه المسؤكليات ال
 االستقبللية التي ضمنيا المشرع ليا في سبيؿ أداء مياميا عمى الكجو األمثؿ؟
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بأف الييئة مف خاص صنع  -ـ2003لعاـ  59في ظؿ مرسكـ غسؿ األمكاؿ رقـ  -كاف الجميع مسٌممان 
المركزم، كيتـ تشكيميا كتسمية أعضائيا بقرار  السمطة التنفيذية؛ فيي تعمؿ في كنؼ المصرؼ السكرم

فييا، كيبدك أف المشرع السكرم لمس حقيقة  أعضائيا مف كزير االقتصاد بدءان مف رئيسيا كانتياءن بأصغر
انعداـ استقبللية ىذه الكحدة كمدل ىيمنة السمطة التنفيذية عمييا، كأراد أف يعطي ليذه الييئة استقبللية 

ـ عمى 2005/ب" مف مرسكـ غسؿ األمكاؿ الجديد لسنة 8لسابؽ كنص في المادة "أكبر فعدؿ اتجاىو ا
 203أف تتـ تسمية رئيس الييئة كأعضائيا بقرار مف رئيس مجمس الكزراء مقتفيان بذلؾ أثر نظيره المصرم.

كنرل مف جيتنا أف ىذا التعديؿ ال يغير مف أمر عدـ استقبللية الييئة شيئان ما دامت تبعيتيا لمسمطة 
التنفيذية. كلبياف مدل استقبللية ىيئة مكافحة غسؿ األمكاؿ في سكرية، سنعرض الجدؿ الفقيي الذم دار 

 حكؿ مدل استقبللية كحدة غسؿ األمكاؿ في مصر، حيث انقسـ الفقو إلى رأييف:
كف يرل أف ىذه الكحدة تتمتع باالستقبلؿ التاـ بصريح القانكف، حيث تنص المادة الثالثة مف قان األكؿ:

مكافحة غسؿ األمكاؿ " تنشأ بالبنؾ المصرم كحدة مستقمة ذات طابع خاص لمكافحة غسؿ األمكاؿ تمثؿ 
فييا الجيات المعنية كتتكلى االختصاصات المنصكص عمييا في ىذا القانكف". كما أكد القرار الجميكرم 

أحد مساعدم كزير ـ حرصو عمى استقبللية ىذه الكحدة، بإسناد رئاستيا إلى 2002" لسنة 64رقـ "
تمتع باالستقبلؿ التاـ فضبلن عف عدـ قابميتو يالعدؿ، كجميعيـ مف رجاؿ القضاء. كعميو فإف رئيس الكحدة 

لمعزؿ، ألنو يظؿ محتفظان بمنصبو القضائي كبكافة ضماناتو كحصاناتو، كما يحؽ لو العكدة بإرادتو 
حقيقيان في ممارسة اختصاصاتيا بعيدان عف تأثير المباشرة إلى عممو القضائي، مما يكفؿ لمكحدة استقبلالن 

  204السمطة التنفيذية أك تكجيييا.
يرل أف استقبلؿ الكحدة ال يعدك ككنو استقبلالن شكميان، فتشكيؿ مجمس أمناء الكحدة يصدر  الثاني:

بقرار مف رئيس مجمس الكزراء أم مف رئيس السمطة التنفيذية، التي تممؾ حؽ االعتراض عمى عضكية 
أحد  –عض الشخصيات في الكحدة، كمف أىميا رئيس الكحدة ذاتو، الذم يتـ اختياره مف قبؿ كزير العدؿ ب

  205مف بيف مساعديو. -رجاؿ السمطة التنفيذية
ثـ إف مدة العضكية في الكحدة سنتاف كىي فترة قصيرة، مما يعني أف إمكانية تغيير رئيس مجمس 

في منصبو رىيف بإرادة السمطة التنفيذية صاحبة الحؽ في تقرير ما  األمناء بعد انقضاء ىذه المدة أك بقائو
تراه مناسبان، كىذا ما يجعؿ رئيس الكحدة بمثابة التابع ليذه السمطة، بؿ كينسؼ الزعـ باستقبللية ىذه 

                                                           
 ـ عمى ما يمي:2005لسنة  33تنص المادة الثامنة مف مرسـك غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب رقـ  203
كينكب عنو النائب األكؿ لحاكـ مصرؼ سكرية  –حاكـ مصرؼ سكرية المركزم رئيسان  -إدارة تتألؼ عمى النحك اآلتي: يككف لمييئة لجنة  -أ

النائب الثاني لحاكـ سكرية المركزم المشرؼ عمى مفكضة الحككمة لدل المصارؼ كينكب عنو مدير مفكضية  –المركزم في حاؿ غيابو 
معاكف كزير المالية  –قاضو يعينو مجمس القضاء األعمى أك مف ينتدبو في حاؿ غيابو عضكان  –ان الحككمة لدل المصارؼ في حاؿ غيابو عضك 

 خبير بالشؤكف القانكنية كالمالية كالمصرفية عضكان. –رئيس ىيئة األكراؽ  كاألسكاؽ المالية السكرية عضكان  –عضكان 
 كزراء.يسمى رئيس كأعضاء لجنة إدارة الييئة بقرار مف رئيس مجمس ال -ب

كما  16ـ. صياـ، سرم محمد، التشريع المصرم لمكافحة غسؿ األمكاؿ كآليات تفعيمو، كزارة العدؿ، اإلدارة العامة لمتشريع، دكف تاريخ، ص 204
 بعدىا.  

 ـ بشأف كحدة مكافحة غسؿ األمكاؿ. 2002لسنة  164" مف القرار الجميكرم رقـ 2المادة " 205
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الكحدة مف أساسو. كما أف القكؿ باف رئيس الكحدة يتمتع بحصانات في ظؿ احتفاظو بمنصبو، ىك قكؿ 
ال يجكز الجمع بيف المناصب التنفيذية العامة كبيف الكظائؼ القضائية، ثـ إف الحصانة التي  مردكد؛ إذ

يقررىا القانكف تقتصر عمى العمؿ القضائي دكف غيره، كالدليؿ عمى ذلؾ أنيا ال تحكؿ دكف إقالة رئيس 
إلى أف  206ا الرأمالكحدة أك عدـ تجديد تعيينو بعد انقضاء المدة التي حددىا القرار. كيذىب أصحاب ىذ

األمر بتشكيؿ الكحدة يتطمب ضمانات أكبر الستقبلليا خاصةن في ظؿ االختصاصات الخطيرة التي 
 أناطيا المشرع بالكحدة، كغياب أم رقابة قضائية عمى عمميا.

ذا كنا ال نجد ضيران مف  كنرل مف جيتنا أف مسألة تبعية الكحدة لمسمطة التنفيذية ليست محبلن لمنقاش، كا 
عية ىذه الييئة لمسمطة التنفيذية، إال أننا نأمؿ أف تككف استقبلليتيا محاطةن بضماناتو أكبر مف خبلؿ تب

تشكيميا كتسمية أعضائيا أك تعييف رئيسيا عمى األقؿ بناءن عمى مرسكـ جميكرم، كأف تككف تبعية ىذه 
ة عف السمطة التنفيذية فكاف األكلى الييئة لرئيس الجميكرية. أما إذا كاف المشرع ال يريد استقبلؿ ىذه الييئ

أف ينص عمى تبعية ىذه الييئة لكزير الداخمية عمى اعتبار أنو يرأس الجياز األكثر خبرة كتمرسان في 
كشؼ الجرائـ كتعقب فاعمييا، عمى غرار ما ذىب إليو المشرع اإلنكميزم بشأف الجياز القكمي 

 207لبلستخبارات.
 االتجار بالبشر في سكرية .4

 دكر الجميكرية العربية السكرية في مكافحة الجريمة: -4-1
لسكرية دكر فعَّاؿ في المجتمع الدكلي، إلسياميا بشكؿو ايجابي كنىًشطو في مكافحة الجريمة عمى  

المستكل الكطني كاإلقميمي كالدكلي كبخاصةو بعد أف ظيرت الجرائـ المستحدثة التي ال تعرؼ الحدكد، 
 يثة المتطكرة.كأدكاتيا التكنكلكجيا الحد

براز ىذا الدكر يتـٌ مف خبلؿ المشاركة في الجيكد الدكلية باالنضماـ إلى االتفاقيات الدكلية ذات   كا 
صدار قكانيف جديدةو، كمنيا )قانكف المخدرات رقـ/ / لعاـ 2الصمة كمكاءمة بعًض القكانيف الكطنية معيا، كا 

لمكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ  /33ـ كالقانكف رقـ/2001/لعاـ51ـ كقانكف األسمحة كالذخائر رقـ/1993
/ 3ـ، كالمرسكـ التشريعي رقـ/2009/ لعاـ4ـ، كقانكف التكقيع االلكتركني رقـ /2005اإلرىاب لعاـ

 ـ المتعمؽ بمكافحة جرائـ االتجار في األشخاص...2010لعاـ
لعديد كأسيمت سكرية في مكافحة الجريمة عمى المستكل الدكلي، مف خبلؿ إبراـ معاىدات ثنائية مع ا 

مف الدكؿ العربية كاألجنبية، تعترؼ باألحكاـ الجزائية بحيث تمتد آثارىا خارج إقميـ الدكلة، مف أجًؿ 
مكافحة الجريمة كمبلحقة المجرميف عف طريؽ إيجاد تعاكف دكلي فعَّاؿ، ككانت سكرية مف أكائؿ الدكؿ 

                                                           
 كما بعدىا. 58ـ، ص2001د. شمس الديف، أشرؼ تكفيؽ، تجريـ غسؿ األمكاؿ في التشريعات المقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة،  206
 National Criminal Intelligenceيقابؿ ىيئة مكافحة غسؿ األمكاؿ في سكريا الجياز القكمي لالستخبارات الجنائية في إنكمترة " 207

Service "NCIS  ع لكزارة الداخمية كيقكـ بتمقي البالغات مف المصارؼ كالمؤسسات المالية، ثـ يقكـ بفحصيا، كعمى ضكء ذلؾ إما أف يتب
" مف الالئحة اإلرشادية بخصكص تشريع المممكة 20المادة " –أك بتمريرىا إلى الشرطة لتتكلى التحقيؽ بشأنيا  يقرر حفظ ىذه البالغات

 ـ.1998الئحة حماية البيانات لعاـ المتحدة لمكافحة غسؿ األمكاؿ ك 
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، كشاركت في صياغة قانكنيا ـ1953التي انضمت لممنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية اإلنتربكؿ عاـ 
 ـ.1956األساسي عاـ

ـ المبنة 30/5/1926كتعد اتفاقية الصداقة كحسف الجكار كتسميـ المجرميف مع الجميكرية التركية في  
األكلى في سمسمة االتفاقيات التي عقدتيا سكرية بعد ذلؾ مع الحككمات العربية كاألجنبية. كفي عاـ 

ضائية بيف الجميكرية العربية السكرية كالجميكرية المبنانية )باككرة االتفاقيات ـ تـ تكقيع االتفاقية الق1952
 العربية التي كقعتيا سكرية الحقان(.

ـ التي تتضمف أحكامان لتسميـ المجرميف 1983كانضمت سكرية التفاقية الرياض لمتعاكف القضائي لعاـ 
األجيزة القضائية كاألمنية في الدكؿ العربية،  كقكاعده، كالتي تيعتبر تتكيجان لمعمؿ العربي المشترؾ بيف

 كتبعيا تكقيعيا لعدد مف االتفاقيات مع دكؿ عربية.
كزارة الداخمية السكرية ىي الجية الفاعمة كاألساسية المناط بيا مكافحة الجريمة كمبلحقة  إف -

السمطة المانعة المجرميف ذلؾ أف رجاؿ الشرطة في معرض تنفيذ الخدمة يممككف سمطتيف: األكلى ىي 
لمنًع كقكع الجرائـ كتبلفييا، كحماية المكاطنيف مف االعتداء عمى أركاحيـ كممتمكاتيـ، كتقديـ المساعدات 
البلزمة أثناء كقكع الككارث كاألزمات، كالثانية سمطة قامعة تتمثؿ في مبلحقة المجرميف كالقبض عمييـ، 

 لقضائية كتطبيؽ القانكف. كتقديميـ إلى المحاكـ المختصة، كتنفيذ األحكاـ ا
ثىقة لتقكيـ أداء األجيزة الشُّرطية مف خبلؿ تحميؿ الكاقًع اإلجرامي في  الجريمة كتنكعيا يشكؿ أداة مكَّ
المجتمع كمعرفة معدالت الجريمة كمتابعة تطكرىا بشكؿو دكرم ) شيرم كسنكم (، كأماكف تمركزىا، 

معيا في سبيؿ السيطرة عمييا كالحد منيا ما أمكف.  كاعتماد السياسة الجنائية المناسبة في التعامؿ
كاإلحصاءات السنكية لمقطر العربي السكرم تشير إلى أف نسبة اكتشاؼ الجرائـ خبلؿ األعكاـ الثبلثة 

 األخيرة كما يمي:
 208%.93.6ـ بمغت 2009%، عاـ 95ـ بمغت2008%، عاـ 96ـ بمغت2007عاـ 

 ربية السكرية كالجيكد المبذكلة لمحد منيا:االتِّجار بالبشر في الجميكرية الع -4-2
خبلؿ العقد األخير مف القرف العشريف بدأت تظير عمى الساحة الدكلية جرائـ لـ تكف مألكفةن مف قىبؿ  

) الجرائـ  كقامت لجافه مف الخبراء القانكنييف برصد األنماط الجرمية الجديدة، كىي ما تعرؼ باسـ
في الجريمة مف حيث أسمكب ارتكابيا كنكع الجناة فييا، كحجميا، كتعد المستحدثة ( كىي أنماطه جديدةه 

ًتيا.  جرائـ االتجار في البشر في ميقدِّمى
أدركت سكرية خطكرة جريمة االتجار في البشر كاألعضاء البشرية، كأثرىا السمبي في المجتمع  كقد 

لمعنية كممثميف عف بعض المنظمات السكرم لذلؾ تـ تشكيؿ لجنةو كطنيةو مؤلفةو مف عددو مف الًكزارات ا
ـ 2010/ لعاـ3إلعداد مشركع قانكف مكافحة االتجار في األشخاص الذم صدر بالمرسـك التشريعي رقـ/

ـ كقانكف األحداث 1960مكمِّبلن لسمسمة القكانيف التي سبقتو في ىذا اإلطار، كقانكف مكافحة الدعارة لعاـ 

                                                           
 ـ.2009ـ، 2008ـ، 2007إحصاءات كزارة الداخمية السكرية حكؿ الجرائـ المكتشفة لألعكاـ  208
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 62ـ، كالمرسكـ التشريعي رقـ2003ؿ األعضاء البشرية لعاــ كتعديبلتو، كقانكف تنظيـ كنق1974لعاـ
 ـ.2010ـ المنظـ الستقداـ العامبلت في المنازؿ كالمربيات، كقانكف العمؿ الجديد لعاـ 2007لعاـ 
كقد نص قانكف مكافحة االتجار في األشخاص في سكرية عمى إحداث إدارة مختصة بمكافحة  

ـ 11/3/2010/ؽ تاريخ 578ية، كبالفعؿ تـ ذلؾ بمكجب القرار/االتجار في األشخاص في كزارة الداخم
 الصادر عف السيد كزير الداخمية كحددت مياميا عمى النحك التالي:

 اقتراح السياسة العامة كالبرامج التنفيذية إلقرارىا مف كزير الداخمية.  -
ذلؾ مما يتعمؽ  تنظيـ كتكفير قاعدة مرجعية لممعمكمات كالتحقيقات كالبيانات اإلحصائية كغير -

 بجرائـ االتجار في األشخاص كتزكيد الجيات المعنية بيا.
تبادؿ المعمكمات مع الدكؿ كالمنظمات الدكلية أك الجيات ذات الشأف في مكافحة جرائـ االتجار  -

 في األشخاص.
 كضع كمتابعة البرامج التدريبية التخصصية لممعنييف بمكافحة جرائـ االتجار في األشخاص. -
دابير مناسبةو تكفؿ ممارسة الرقابة داخؿ إقميـ الدكلة كعبر المنافذ الحدكدية، بغية مكاجية اتخاذ ت -

 جرائـ االتجار الدكلي في األشخاص.
التعاكف مع المنظمات كالجياًت الرسمية كالشعبية ذات الشأف لنشر ثقافة إعبلمية مناسبة كلتكعية  -

 الجميكر مف أخطار ىذه الجريمة.
مناسبةو لتنبيو السمطات المختصة إلى كصكؿ أشخاصو يبدك بجبلء أنيـ مف الفاعميف اتخاذ تدابير  -

 األصمييف في جريمة االتجار ىذه، أك المتكاطئيف عمييا أك مف ضحاياىا.
ميمة تنسيؽ التعاكف الدكلي مع المنظمات المعنية كاألجيزة النظيرة في الدكؿ األخرل كفقان  -

رفان فييا، أك مبدأ المعاممة بالمثؿ،كالتنسيؽ مع الجيات فيما يخدـ لبلتفاقيات الدكلية التي تككف ط
 أىداؼ ىذا المرسكـ التشريعي.

كقد أناط المشرع السكرم مياـ العمؿ المذككرة إلدارة مكافحة االتجار في األشخاص، كىي الجية التي 
 حة االتجار في البشر.تقكـ بمياـ العمؿ نفسو المناط بالمجاف الكطنية في الدكؿ األخرل بخصكًص مكاف

كنؤىكد ىنا أف جريمة االتجار في البشر في بمدنا لـ ترؽ إلى عدىا ظاىرةن، ككنو ال يكجد لدينا شبكاته  
نما ىي حاالته إجراميةه فرديَّةه، تفتقد إلى التنظيـً العالي كال بد أف  إجراميةه منظَّمىةه عمى المستكل الدكلي، كا 

قامة (  IOMجرة الدكلية ) نشير إلى نشاطنا مع منظمة الي كتعاكننا الدكلي الجاد في ىذا الخصكص، كا 
عددو مف كرشات العمؿ فيما يتعمؽ بمكافحة االتجار في البشر كالتي تجاكزت عشر كرشات عمؿو في 

َـّ افتتاح مأكل /الرائد/  –درعا  -البلذقية  -مدينة دمشؽ كأربع كرشات عمؿو في مدف)حمب  السكيداء( كت
َـّ افتتاح مأكل آخر في مدينة حمب مطمع ىذا العاـ.في دمشؽ ل  رعاية ضحايا االتجار في البشر، كما ت

 بعض األمثمة عف حاالت االتجار في األشخاص التي تـ ضبطيا في سكرية: -4-3
ـ بالتعاكف مع االنتربكؿ االندكنيسي في جاكرتا، قامت الجيات المختصة بالتحقيؽ 2006في عاـ  .أ 

طناتو اندكنيسياتو تعرَّضف لمضرب أثناء عمميف في سكرية، حيث تـ معرفة مكتب بشأف شكاكل مف مكا
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استخداـ الخادمات في سكرية حيث تبيف ارتباطيـ مع مكاتب في جاكرتا، تقكـ بتجميع الفتيات مف القرل 
كغالبان ما كاألحياء الفقيرة في اندكنيسيا، فيما يشبو المعسكرات المغمقة كمف ثـ استخراج جكازات سفرو ليف )

تككف بياناتيف غير صحيحةو( كمف ثـى ترحيميف إلى الدكؿ الطالبة، كتـ اتخاذ اإلجراءات القانكنية البلزمة 
 في المكضكع.

قضية تمت معالجتيا مع القاىرة بخصكص تعرض أشخاصو سكرييف بالضغط عمييـ، لبيع  .ب 
 دي مكجكديف في مصر، حيث تع أعضائيـ البشرية / الكمى/ مف قبىؿ شخصو أردني كشخصو سكرم، كانكا

 مصر حاليان مف المراكز الكبرل في نقؿ الكمية كزراعة الكبد عالميان.
ـ حكؿ كفاة شاب سكرم إثر بيع كميتو عف 9/4/2008الخبر الذم تناقمتو كسائؿ اإلعبلـ بتاريخ  .ج 

في األعضاء البشرية، كشابو سكرمٍّ آخر محتجزو مف قبؿ الشبكة في شقةو في  تجارطريؽ شبكةو لبل
/ سكريةو كفمسطينيةو كأردنية كمصرية/ تمت معالجة المكضكع مع  القاىرة. كالمتكرطكف ىـ مف جنسياتو

 يجابية.إالقاىرة كالتكصؿ إلى نتائج 
لبناني تتـ لديو الكالدة في الحمؿ غير الشرعي، حيث يتـ االتفاؽ مع عدة أطباء سكرييف كطبيب  .د 

ذ المكلكد كيتـ بيعو بقصد التبني، كاعترؼ بعدة قضايا مماثمةو، تتـ الكالدة فييا لدل الطبيب  عيادتو كيؤخى
السكرم، كبعدىا يتـ بيع المكلكد إلى الطبيب المبناني، أك يتـ إرساؿ المرأة الحامؿ إلى الطبيب المبناني 

ؿ مبمغو مف الماؿ، كقد تـ تكقيؼ عدة أشخاصو متكرطيف في القضية داخؿ ليتـ تكليدىا، كأخذ الطفؿ، مقاب
سكرية كمازاؿ المكضكع قيد المتابعة مع الجيات المختصة، كانتربكؿ بيركت لمحصكؿ عمى نتائج ايجابيةو 
لمحد مف الجريمة. كقد تـ تقديـ المتكرطيف في القضية إلى القضاء، كمازالت الجيات المختصة في سكرية 

بع المكضكع مع الجيات الدكلية المعنية إلعبلميا نتائج التحقيقات كاإلجراءات المتخذة بحؽ تتا
 المتكرطيف.

ضافةن إلى قضايا تتـ متابعتيا حاليان مع دكؿ عربية منيا) سمطنةي عماف  .ق   البحريف(. –كا 
ية كأخبلقية في إف حاالت االتجار بالبشر تبقى محدكدة لمغاية في سكرية ألسبابو اجتماع كفي النياية:
 المجتمع السكرم.
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 المبحث الثاني
 الفساد في سكرية
، في ترتيب متقدـ بيف أكثر دكؿ 2010صنفت منظمة الشفافية الدكلية سكريا في تقريرىا السنكم لعاـ 

عالميا مف أصؿ  127العالـ فسادا كتراجعا في الشفافية المالية كاالقتصادية. كاحتمت سكريا المرتبة الػ
ترتيبيا إال بمقدار درجة  ، كلـ يتحسف2010عربيا في قائمة المنظمة لعاـ  15دكلة، كالمرتبة الػ 180

 2009.209التي احتمتيا عاـ  126كاحدة عف المرتبة الػ
ـ مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدكؿ كيرتبيا طبقا لدرجة كمستكل الفساد بيف المسؤكليف كفي كيقيً  

مؤسسات الدكلة. كعكس تقرير المنظمة األخير انتشار الفساد عمى نطاؽ كاسع في سكريا كتحكلو مف 
 كمة سطحية إلى كباء مزمف ييدد اقتصاد الدكلة.مش
 كتشير التقديرات االقتصادية كالحقكقية المستقمة إلي أف الفساد تغمغؿ في أحشاء معظـ إف لـ يكف كؿ 

مؤسسات كدكائر الدكلة مف الجمارؾ كالشرطة كالبمديات كالمالية كصكالن إلى سمؾ القضاء. كىك يأخذ 
التبلعب في المشتريات كأعماؿ المخازف كالميمات، كالمبالغة في أكجو  صكرا مختمفة مف أكثرىا شيكعا

اإلنفاؽ الحككمي كتمرير االتفاقيات كالعقكد لقاء عمكالت خاصة مجزية يقبضيا القائمكف عمى تنفيذىا. 
كما تشمؿ صكر الفساد تمقي الرشا بغرض غض الطرؼ عف تجاكز القكانيف، كالتبلعب في إرساء 

لجني  –تيديدا كابتزازا–ايدات الحككمية عمى مف يعطي أكثر، كاستخداـ الكظيفة العامة المناقصات كالمز 
ما يمكف تحصيمو مف عطايا أك إتاكات مالية مف رجاؿ األعماؿ كأصحاب رؤكس األمكاؿ كالمتاجر. مع 

يشكؿ  العمـ أف الفساد في سكرية أك أية دكلة نامية ال ينفصؿ عف منظكمة الفساد كالنيب العالمي، بؿ
حمقة ىامة جدا منيا، تبدأ بالنيب كال تنتيي عند الخيانة كالعمالة كالتجنيد. لذلؾ ال ينبغي التعامؿ مع 
الفاسديف بمعزؿ عف ارتباطاتيـ ألف كؿ ما تممكو المنظكمة العالمية مف كسائؿ حماية ستستخدـ في دعـ 

نحراؼ عف سياسات كمتطمبات ىذه ىذه الفئات التي تشكؿ صماـ األماف الكحيد كغير القادر عمى اال
المنظكمة كسائؿ قد تككف متطكرة كمضممة إعبلميان كسياسيا، بؿ كميدانيا سكاء بالسبلح أك حتى بتيارات 

 سياسية تبنييا كبدائؿ شكمية.
كال تكجد في سكريا إحصائيات رسمية منتظمة يمكف االستناد إلييا في رسـ صكرة محددة المعالـ  

أصدرت كزارة المالية لممرة األكلى إحصائية معتمدة قدرت فييا حجـ  2010لمفساد في ىذه الدكلة. كعاـ 
مميكف  134)بخمسة مميارات ليرة سكرية  –سابقة لصدكر اإلحصائية-شيرا  19الفساد المكتشؼ في 

دكالر (، كذكرت اإلحصائية أف عدد قرارات الحجز المالي االحتياطي التي أصدرتيا الكزارة خبلؿ الفترة 
حاالت. لكف تقديرات مؤسسات اقتصادية مستقمة أشارت إلى أف حجـ عمميات  2007بمغت نفسيا 

لكاقع الحقيقي. حيث يقدر كصفقات الفساد كىدر الماؿ العاـ المعمف عنيا مف السمطات أقؿ بكثير مف ا
مميار ليرة سنكيان، كيعتمد األكاديميكف  900أم حكالي  % مف الناتج المحمي،40الفساد في سكرية بنحك 

                                                           
 .2010-2009تقارير منظمة الشفافية الدكلية التابعة لألمـ المتحدة في أعكاـ  209
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الصفقات كالعقكد كالمناقصات الداخمية، كالنيب المباشر لممكارد،  في حسابو عمى نسبة تقديرية مف
 210.كالقطاعات غير المشركعة

لظاىرة الفساد في رأينا، ما يدعى بظاىرة السكف العشكائي في سكرية، نظران  كمف أبرز اآلثار المدمرة
 لما يرافقيا مف آثارو مدمرة لمجتمعنا، كىك ما نمحظو في المشاكؿ التي تكاجييا ببلدنا في الكقت الحاضر. 

 الفساد كالسكف العشكائي في سكرية .1
ظاىرة السكف العشكائي، التي ىي "عبارةه عف تجمعاتو نشأت في أماكف غير معدةو أصبلن لمبناء،  دي تع

كذلؾ خركجان عمى القانكف، كتعديان عمى أمبلؾ الدكلة كاألراضي الزراعية، ثـ تكسعت كأصبحت أمران كاقعان 
لرئيسية في سكرية كالعديد مف كحقيقة قائمة"، مف الظكاىر األكثر سمبية التي تعاني منيا المدف الكبرل كا

دكؿ العالـ، لما تشكمو مف أعباء عمى عمميات التنمية االقتصادية كاالجتماعية في ىذه الدكؿ، كتختمؼ 
أسباب نشكء ىذه المناطؽ كنتائجيا كأشكاؿ معالجتيا حسب كاقع كؿو منيا، كنظران لخطكرة اآلثار المترتبة 

 اصو بيا. عف ىذه الظاىرة، ارتأينا إفراد مطمبو خ
 حجـ ظاىرة السكف العشكائي في سكرية: -1-1

بدأت ىذه الظاىرة باالنتشار كالنمك في سكرية حكالي منتصؼ القرف العشريف، كبمغت حسب 
 211 اإلحصائيات الحجـ التالي:

 ( بحدكد )15عمى المستكل اإلجمالي الكسطي تشكؿ منطؽ السكف العشكائي )سكاف، مساكف-
 %( نسبة لمراكز المدف.30-25ريؼ كحضر(، كبحدكد )%( مف اإلجمالي في سكرية )20

 ( في مراكز المدف الرئيسية.40-30ترتفع ىذه النسبة إلى ما يزيد عف )% 
 / )مسكف، كيمكف 486291بمغ عدد المساكف في مناطؽ السكف العشكائي )لممناطؽ المدركسة /

-300مة عقارية // ألؼ مسكف، كتعادؿ كقي500تقدير عددىا اإلجمالي الكامؿ بما يقارب /
 / مميار ليرة سكرية.400

 ( كعدد سكاف  450باعتماد معدؿ كسطي لمكثافة السكانية في ىذه المناطؽ ،)شخص/ىكتار
/ مميكف نسمة )بمغ عدد السكاف لممناطؽ المدركسة 235إجمالي تقديرم ليذه المناطؽ /

 / ىكتار.5555/ / نسمة(، فيمكف تقدير المساحات التي تشغميا ىذه المناطؽ بػ2423056/
 ( مف ىذه المساكف 55مف خبلؿ مؤشر عمر المساكف في العشكائيات، يمكف استنتاج أف )%

، كىذا 1990%( تقريبان شيدت بعد عاـ 37( في مقابؿ )1990-1965شيدت في الفترة مف )
 يدؿ عمى التكسع السريع ليذه المناطؽ في ظؿ غياب المعالجات الجدية كالبدائؿ. كفيما يمي نكرد

 البيانات اإلحصائية التي تـ االستناد إلييا لتقدير تمؾ األحجاـ.
 

                                                           
 .2011-4-11عشتار محمكد، جريدة قاسيكف،  210
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 .4.، ص2007المديرية  شؤكف التخطيط كالدراسات اإلسكانية،  دمشؽ 
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( يتضمف مقارنة عدد السكاف كاألسر كالمساكف في مناطؽ السكف العشكائي مع اإلجمالي في 23جدكؿ رقـ )
 ـ:2004المحافظات عاـ 

 عدد السكاف 
 النسبة

 عدد األسر
 النسبة

 عدد المساكف
 النسبة

 عشكائي إجمالي عاـ عشكائي إجمالي عاـ عشكائي إجمالي عاـ 
دمشؽ 
 كريفيا

3778980 813847 21,5 758451 174653 23,0 914000 185119 20,3 

 17,4 139194 798000 19,0 134387 706498 19,3 779701 4045166 حمب
 19,4 61957 320000 18,5 48957 271500 21,7 332083 1529402 حمص
 4,5 12496 280000 5,2 12240 233563 4,9 68543 1384953 حماه
 12,5 31520 252000 13,8 25638 185135 13,8 121276 879551 الالذقبة
 3,0 6165 206000 3,2 4549 143051 3,1 22040 701395 طرطكس
 8,4 16004 188000 7,7 14026 181195 7,6 96365 1275118 الحسكة
 3,0 4738 157000 3,4 4485 132874 3,1 31404 1004747 ديرالزكر
 15,8 19939 126000 15,8 18966 120163 15,7 124611 793514 الرقة

 8,8 6683 76000 8,5 5423 64135 7,6 23912 313231 السكيداء
 1,8 2476 141000 1,2 1634 132843 1,1 9274 843478 درعا
 14,1 486291 3458000 15,2 444958 2929408 14,6 2423056 16549535 إجمالي

 ـ2005ـ، أطمس المؤشرات السكانية لسنة 2004المصدر: التعداد العاـ لسنة 
كنبلحظ مف دراسة ىذا الجدكؿ أنو: عمى المستكل اإلجمالي لسكرية مف الكاضح أف مناطؽ السكف 

% مف اإلجمالي عمى مستكل سكرية، 15العشكائي المدركسة )أعداد، سكاف، أسر، مساكف( تشكؿ بحدكد 
عمى %( 18-15كاستناداى لما تـ عرضو مف شمكلية الدراسة، فإنو يمكف تقدير ىذه النسبة بحدكد )

 المستكل اإلجمالي لسكرية. 
( يبيف نسبة عدد سكاف العشكائيات إلى إجمالي عدد السكاف، كنسبة مساكف العشكائيات إلى إجمالي 24جدكؿ رقـ )

 المساكف كذلؾ في المناطؽ الحضرية:
 نسبة % عدد المساكف نسبة % عدد السكاف 
 عشكائي إجمالي )حضر( عشكائي إجمالي )حضر(  

 27,4 182035 665543 27,0 803504 2971074 دمشؽ
 26,5 139194 525712 30,4 779701 2564557 حمب
 34,2 61957 181004 40,7 332083 816138 حمص
 11,8 12496 106137 13,3 68543 513489 حماه
 23,8 31520 132166 27,0 121276 449153 الالذقية
 9,6 6165 64252 11,1 22040 199150 طرطكس
 23,8 16004 67265 21,4 96365 451145 الحسكة
 8,8 4738 54081 7,2 31404 434746 دير الزكر
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 37,0 19939 53855 41,9 124611 297445 الرقة
 29,4 6683 22707 24,8 23912 96228 السكيداء
 4,7 2476 52503 2,4 9274 387331 درعا

 25,1 483207 1925225 26,3 2412713 9180456 اإلجمالي
ـ، بعد استبعاد بيانات المناطؽ 2005المصدر: بيانات الحضر لمسكاف كالمساكف الكاردة في المجمكعة اإلحصائية لعاـ 

 المدركسة خارج الحدكد اإلدارية بالنسبة لدمشؽ.
كنبلحظ مف تحميؿ ىذا الجدكؿ: أنو عمى المستكل اإلجمالي لمناطؽ الحضر في سكرية )كالتي تعبر 

%( 30-26عف مدف مراكز المحافظات( تتراكح نسبة مناطؽ السكف العشكائي ما يقدر بػ )بشكؿو كبير 
%( في مدينة 40-35%( في مدينتي دمشؽ كحمب، كعف )35-30ككسطي إجمالي، كال تقؿ عف )

 حمص.
 2004-1990ي م( يتضمف دراسة لمتطكر الزمني لمناطؽ السكف العشكائي بيف عا25جدكؿ رقـ)

 نسبة الزيادة عدد المساكف الزيادةنسبة  عدد السكاف 
 1990 2004  1990 2004  

  185119   813847  دمشؽ كريفيا
 224 139194 62025 193 779701 404820 حمب
 157 61957 39545 228 332083 145700 حمص
 781 12496 1601 685 68543 10000 حماه
 325 31520 9709 204 121276 59382 الالذقية
 784 6165 786 363 22040 6070 طرطكس
 3201 16004 500 3212 96365 3000 الحسكة
 75 4738 6339 108 31404 29099 دير الزكر
 945 19939 2110 187 124611 66750 الرقة

 448 6683 1492 285 23912 8395 السكيداء
  2476   9274  درعا

 241   218   كسطي الزيادة
لمناطؽ السكف العشكائي في سكرية الكاردة في دكرية التنمية الحضرية في الكطف العربي المصدر: بيانات إجمالية 

 ـ.2004، كبيانات التعداد العاـ لمسكاف كالمساكف لعاـ 1998في عددىا السادس عشر الصادر في كانكف األكؿ لعاـ 
الدراسة كعدـ إمكانية استبعاد البيانات الشاذة نتيجة عدـ شمكلية  ىذا الجدكؿ نجد أنو: بعد كبتحميؿ

مف مصدرىا؛ فمف الكاضح أف نسب الزيادة في المناطؽ العشكائية )سكاف  1990تدقيؽ بيانات عاـ 
كلتدقيؽ ىذه النسبة  (.2004-1990%( كسطيان خبلؿ الفترة مف)250-200كمساكف( تراكحت بيف )

لعشكائية كفؽ نتائج التعداد سنحاكؿ حسابيا بطريقة عكسية انطبلقا مف عمر المساكف في ىذه المناطؽ ا
 ـ. 2004العاـ لسنة 
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 ( يتضمف عمر المساكف المشغكلة كالخالية26جدكؿ رقـ )
 سنة 35أكثر مف  %35-15مف  %15أقؿ مف  
 عشكائي إجمالي عشكائي إجمالي  عشكائي إجمالي 

 14 14 53,7 50 32,3 36 دمشؽ كريفيا
 7,9 13 52 48 40,1 39 حمب
 8,2 12 54,7 50 37,2 38 حمص
 5,1 14 59,1 52 35,8 34 حماه
 12,6 16 55,4 55 32,1 29 الالذقية
 2,4 11 44,1 53 53,5 36 طرطكس
 1,7 9 51,9 48 46,4 43 الحسكة
 11,5 5 45,3 51 43,2 44 دير الزكر
 4 8 56,5 56 39,5 36 الرقة

 17 20 45,4 51 37,6 29 السكيداء
 0,2 7 44 51 55,8 42 درعا

 10,1 13 53,3 50 36,6 37 إجمالي عاـ
 ـ.2004المصدر: التعداد العاـ لممساكف كالسكاف لعاـ 

(% مف 40-37أف ىناؾ مناطؽ لـ تشمميا الدراسة، فمف الممكف االستنتاج أف ) الحسبافكمع األخذ ب
ـ، كبالتالي فإف نسبة الزيادة 1990سنة، أم شيدت بعد عاـ  15المساكف العشكائية عمرىا أقؿ مف 

 %. 170ـ( كفؽ ىذا المؤشر ال تقؿ عف 2004-1990الكسطية لعدد المساكف العشكائية خبلؿ الفترة )
ؤشر نسبة الزيادة خبلؿ الفترة المحددة كفؽ الطريقتيف يمكف قبكؿ نسبة زيادة ال تقؿ عف كبمقارنة م

200.% 
 كما نبلحظ ما يمي:

%( شيدت خبلؿ 37سنة(، بمقابؿ )15%( مف المساكف العشكائية عمرىا أكثر مف )63حكالي ) .أ 
التي سعت لمحد مف الظاىرة ( سنة األخيرة، بالرغـ مف القكانيف كاإلجراءات الحككمية الشديدة 15الػ)

 كمنعيا، مما يبرز كبشكؿ صريح الدالالت اآلتية:
قصكر في مضمكف التشريعات كاإلجراءات ذات الصمة، كالتي استيدفت بشكؿ أساسي معالجة  -

 النتائج فقط.
 تقصير في تطبيؽ التشريعات كاإلجراءات مف قبؿ الجيات المعنية بتطبيقيا. -
 األسباب التي أدت لظيكر مناطؽ السكف العشكائي.البد، كال بديؿ عف معالجة  -

ف استمرار تكسع مناطؽ السكف العشكائي، دليؿ عمى استمرار أسباب نشكئيا، كما أف االقتصار عمى  كا 
، إضافة لككنو يضع جميع قاطني ىذه  معالجة النتائج بإجراءات متشددة، دكف النظر لؤلسباب غير مجدو

كالمتجاكزيف عميو، كبالتالي المساىمة في نشر كقبكؿ ثقافة قبكؿ مخالفة  المناطؽ في خانة مخالفي القانكف
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القانكف كتجاكزه تحت ضغط ككطأة الحاجة، كقصكر ىذا القانكف عف تمبيتيا، إضافةن إلى أنو سيشجع 
 الفساد، نظران البتزاز أصحاب الحاجة كاضطرارىـ إلى دفع الرشى لممكظفيف القائميف عمى متابعتيا. 

( سنة تقريبان، كبناء عميو يمكف تقسيـ األسر في مناطؽ 55-35الظاىرة في سكرية بحدكد ) عمر ىذه .ب 
 السكف العشكائي كما يمي:

  ،الجيؿ األكؿ: األسر الكافدة مف مدف أك مناطؽ أخرل، كلـ تجد ليا مستقران إال في محيط المدف
 كأسست ىذه المناطؽ العشكائية.

 دة ليذه المناطؽ القائمة مف مدف أخرل أك مف مناطؽ نظامية الجيؿ الثاني: األسر الجديدة الكاف
 .نفسيا في المدينة

كىذه نقطة غاية باألىمية، حيث تعطي مؤشران عف بداية تحكؿ ىذه المناطؽ مف سكف طارئ كمؤقت 
)سكف حاجة( ألسر ال ترتبط بيذه المناطؽ كال تنتمي ليا أساسان، كفدت كأقامت فييا كىي تمتمؾ 

طؽ كالمجتمعات التي كفدت منيا، إلى مناطؽ استقرار اجتماعي ألسر كلدت كتككنت خصائص المنا
فييا، كتنتمي إلييا بكافة خصائصيا، كبدأ المكركث الثقافي كاالجتماعي الخاص بكؿ منطقة مف ىذه 
المناطؽ بالتشكؿ مف مككناتيا المتناقضة، كغالبان ما يككف ىذا المكركث الكليد صكرة مشكىة عف 

 ث الثقافي كاالجتماعي لممجتمعات التي كفد منيا قاطنك المناطؽ العشكائية.المكرك 
( سنة األخيرة في محافظات درعا، طرطكس، 15أسكأ مؤشرات تزايد حجـ ىذه المناطؽ خبلؿ الػ)

 الحسكة، دير الزكر، حمب.
 أسباب نشكء مناطؽ السكف العشكائي: -1-2

دـ المعالجة التشريعية السميمة، كالتي نتج عف السبب األساسي النتشار ىذه الظاىرة، يتمثؿ في ع 
استغبلليا مف قبؿ المشرفيف عمى تنفيذ القكانيف في البمديات كعدد مف المتعيديف، نشكء طبقة مف 

تشريعات أك تعميمات أك مخططات تنظيمية مف  ةالمستفيديف التي عممت عمى عرقمة تنفيذ أك إصدار أي
. كلكف بشكؿو عاـ مف أبرز أسباب نشكء ظاىرة السكف العشكائي شأنيا التخفيؼ مف كطأة ىذه الظاىرة

 نجد ما يمي:
 أسباب سياسية: -1-2-1

نتيجة االحتبلؿ اإلسرائيمي لفمسطيف، كالجكالف، كأجزاء مف األراضي العربية في الدكؿ المحيطة 
مف األسر بفمسطيف، كالحركب كاالعتداءات اإلسرائيمية المتكررة، حيث نزحت أعداد بشرية ىائمة 

كالعائبلت المنككبة إلى المدف الرئيسية السكرية، كبشكؿ رئيسي مدينة دمشؽ، كتحكلت أماكف التجمع 
المؤقتة لمسكف تدريجيان إلى تجمعات دائمة مثؿ )مخيـ اليرمكؾ، مخيـ فمسطيف...(، ثـ تحكلت بمركر 

 الزمف إلى مناطؽ سكف عشكائية كمناطؽ مخالفات جماعية قائمة.
 سباب اقتصادية كاجتماعية )تنمكية(:أ -1-2-2
)أسباب الطرد الريفي(: ناشئة عف التنمية غير المتكازنة بيف الريؼ كالمدينة، نتج عنيا عكامؿ  .أ 

 تزيد مف معدالت اليجرة الداخمية إلى المدف الرئيسية مثؿ:
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 تدني مستكل الخدمات العامة مقارنة بالمدف الكبرل. -
 الثقافية كالترفييية كالصحية في المدف الصغرل كاألرياؼ.تدني مستكل المؤسسات التعميمية ك  -
 ارتفاع نسبة الكالدات كزيادة الكثافة السكانية كمعدؿ النمك السكاني في الريؼ. -
 قمة فرص العمؿ في الريؼ. -

)أسباب الجذب المدني(: ناشئة عف تمركز الفعاليات الرئيسية لمنشاطات االقتصادية كالتعميمية   .ب 
احية المتنكعة في عدد المدف الرئيسية الكبرل، كما تبع ذلؾ مف تركز مجاالت كفرص كالثقافية كالسي

 العمؿ المختمفة فييا.
االفتقار إلى سياسات كبرامج إسكانية حقيقية، كتغييب البعد االجتماعي لقضية السكف، كعدـ  .ج 

 تكفير أدكات تنفيذ ىذه البرامج في حاؿ كجكدىا، تتضح نتائجيا مف خبلؿ اآلتي:
ؼ المعركض المنظـ مف المساكف الشعبية لتمبية احتياجات الغالبية مف سكاف المدف، كخاصة ضع -

 الفئة الكسطى، كذات الدخؿ المحدكد، التي تعيش األزمة كالحاجة الحقيقية.
 غبلء أسعار كأجكر السكف النظامي نسبة إلى متكسط الدخؿ لؤلفراد. -
ىماؿ اتجاه قطاعات أساسية عاممة في مجاؿ السكف  - )العاـ كالتعاكني( إلى بناء سكف الرفاىية، كا 

 دكرىا األساسي ببناء السكف االقتصادم لذكم الدخؿ المحدكد، كفي ىذا اإلطار مف الميـ إبراز ما يمي:
  نشاط ميـ لقطاع التعاكف السكني خبلؿ الثمانينات كبداية التسعينات يبلمس كيمبي احتياجات

كمان كنكعان ألسباب متعددة منيا أسباب ذاتية، كمنيا أسباب  ذكم الدخؿ المحدكد، تراجع بعدىا
 عامة تعكد لكاقع قطاع اإلسكاف في سكرية خبلؿ فترة التسعينات.

  نشاط مكجو لذكم الدخؿ المحدكد مف خبلؿ مشاريع المؤسسة العامة لئلسكاف منذ تأسيسيا عاـ
ـ محدكديتو كعدـ تناسبو كمان مع احتياجات ىذه الشريحة، 2000خذ عميو حتى عاـ ؤ ، ي1961

ـ نتيجة دعـ كرعاية حككمية مميزة تنطمؽ مف إقرار 2000كمف ثـ شيد كتيرة متصاعدة بعد عاـ 
 25البعد االجتماعي لقضية السكف، كتـ ترجمتيا بزيادة رأسماؿ المؤسسة العامة لئلسكاف مف 

مميار ليرة سكرية، كمضاعفة خططيا في كافة المحافظات، إضافة  238ة إلى مميكف ليرة سكري
لممباشرة بأىـ المشاريع المكجية لشرائح محدكدم الدخؿ في سكرية كىك مشركع إسكاف الشباب، 

كحدة سكنية في كافة المحافظات، كقد كرد في  65000كالذم بمغ عدد كحداتو السكنية ما يقارب 
ركع أنو يأتي كإجراء كقائي لمحد مف تكسع مناطؽ السكف العشكائية عبر األىداؼ المحددة لممش

 استيداؼ الزبكف المتكقع ليذه المناطؽ ببديؿ صحي منظـ منافس بالسعر كالمكاصفة. 
  سيـ بشكؿ مباشر كغير مباشر في زيادة حجـ ظاىرة أنشاط غير منظـ لقطاع خاص غير منظـ

 السكف العشكائي.
 مف أىميا: )تشريعية كتقنية(: أسباب تنظيمية -1-2-3
 / بشقيو )التنظيـ كالتقسيـ( في مدف مراكز المحافظات.9تكقيؼ العمؿ بالقانكف / .أ 



213 
 

ـ، كعدـ تأميف مستمزمات تطبيؽ أحكامو بالشكؿ الذم يضمف 1979/ لعاـ 60إصدار القانكف / .ب 
 تحقيؽ غاياتو، مما أدل لنتائج سمبية كبيرة.

ـ، إلى التيرب بإفراز 1979/ لعاـ 60شمكلة بالقانكف /اتجاه عدد مف مالكي األراضي الم .ج 
 أراضييـ خبلفان لمتخطيط المصدؽ، كبيعيا إلى المخالفيف كفراغيا كفؽ أسمكب األسيـ.

التأخر بإنجاز المخططات التنظيمية، كالمخططات التفصيمية لمناطؽ التكسع العمراني، كبالتالي  .د 
 دة لمبناء.عدـ تكفير الحاجة الحقيقية مف األراضي المع

ـ، يتصؼ 2000مف الضركرة اإلشارة إلى حراؾ حككمي ىاـ، كلكنو بطيء، اعتباران مف عاـ  .ق 
بتحميؿ دقيؽ ليذه الظاىرة كمحاكلة معالجتيا عبر حزمة مف التشريعات ذات الصمة المباشرة بيا، حيث 

صصة بتييئة أنجزت الدراسات البلزمة، كتـ إعداد مشاريع النصكص التشريعية لكؿ مف )شركة متخ
األراضي المعدة لمبناء، شركة متخصصة بمعالجة السكف العشكائي، قانكف لمتطكير كاالستثمار 
العقارم( لـ تصدر بشكميا النيائي بعد، كبالمقابؿ صدر تشريع خاص يتشدد بمنع المخالفات )القانكف 

/ـ تاريخ 16رية )القرار ـ(، ككذلؾ قرار ناظـ لبناء الضكاحي الجديدة خارج الحدكد اإلدا2003لعاـ  1
(، أما انعكاس ىذه التكجيات كاإلجراءات في اتجاه حؿ مشكمة السكف العشكائي 22/2/2007

سيمت القكانيف المتشددة كخصكصان القانكف رقـ أكالمخالفات فمـ يكف لو أثر يذكر، بؿ عمى العكس 
 في زيادة كانتشار السكف العشكائي. 2003( لعاـ 1)
/ المتضمف قمع مخالفات األبنية التي تشاد دكف ترخيص 2003 -5-4تاريخ /( 1فالقانكف رقـ ) .ك 

/ عمى أنو يمنع الترخيص بالبناء في 1، كالذم نصت الفقرة الثانية مف التعميمات التنفيذية لمقانكف رقـ /
 األراضي الزراعية ألغراض السكف كفؽ الشركط التالية:

 ربع كاف ال تقؿ مساحة الكجائب مف الجكانب عف أف ال تقؿ مساحة العقار عف أربعة أالؼ متر م
عشرة أمتار كاف ال تزيد مساحة البناء عف مئة كعشريف مترا مربعان، كىكذا فإف أصحاب الحيازات 

كىذا تناقضه مع مبادئ القانكف العامة،  .الصغيرة حرمكا مف بناء غرفة لممأكل أك ككخان لمسكف
لمالؾ الشيء كحده في حدكد القانكف استعمالو  خاصةن القانكف المدني الذم ينص عمى" أنو

 كاستغبللو كالتصرؼ فيو". 
  كتضمف القانكف كذلؾ، منع أعماؿ البناء ضمف الحزاـ لحماية المدف كاألراضي الزراعية أمبلؾ

الدكلة كأراضي اإلصبلح الزراعي التي دكف ترخيص ميما كاف السبب بما فييا أعماؿ بعض 
 ت صيانات بسيطة.الصيانات لؤلبنية كلك كان

 كافة المحافظات بأف مف يقدـ عمى أعماؿ البناء كالصيانات يعاقب بالسجف لمدة  في كتـ التكجيو
/ ألؼ ؿ.س باإلضافة إلى مصادرة األخشاب لنجارة البيتكف ككافة 25ثبلثة أشير كدفع مبمغ 

  العدد البلزمة ألعماؿ باقي ميف البناء.
بعد القانكف مباشرةن لجانان ميمتيا دراسة قرارات اليدـ كاإلشراؼ كقد شكمت مجالس المدف كالبمديات 

كلكف  .عمى تنفيذ ما لـ ينفذ مف قرارات ىدـ أك بدأت في تكثيؽ الكصؼ لكؿ بناء مشمكؿ بقرارات اليدـ
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الكاقع الفعمي أفرز طبقة مف المستفيديف كالفاسديف الذيف عممكا عمى مفاقمة مشكمة السكف العشكائي تحقيقان 
 مصالحيا الخاصة مف خبلؿ مجمكعة مف التصرفات التي ساعدت عمى ذلؾ كمنيا:ل

ذ اليدـ بشكؿ جزئي كصغير فييا، كقاـ أصحابيا باالتفاؽ مع المجاف بإعادة البناء لقاء مخالفات نفً 
مبالغ محددة لعناصر ضابطة البناء ككأف شيئان لـ يكف ، كأبنية أخرل مف عدة طكابؽ مخالفة بشكؿ كامؿ 

ينفذ فييا اليدـ نيائيان لقاء مبالغ أكبر، كغرؼ صغيرة تيدـ بالكامؿ، كأبنية أخرل تشاد باالتفاؽ مع  ال
  البمديات كالضابطة كتجار العقارات كيدفع التجار لقاء ذلؾ مبالغ كبيرة.

( مينة تضميا ميف البناء كأىميا: 60/ ألؼ عاطؿ عف العمؿ في)300عندما صدر القانكف أضاؼ /
حفريات كنجارة البيتكف كعماؿ صب البمكؾ كأعماؿ الطينة كالتمديدات كالصرؼ الصحي عماؿ ال

 كساء كغيرىا.كالتمديدات الكيربائية كاإل
%/ كبعد صدكره أصبحت 50في ىذه الميف قبؿ صدكر القانكف المذككر بنسبة / كقد كانت البطالة

اء بالكامؿ خكفا مف الغرامات %/ كاستمرت ىذه النسبة ألشير عديدة حيث تكقفت حركة البن100/
 . كمصادرة عدد العمؿ كالسجف

في قرية 2ـ2000كالقانكف لـ يراع أصحاب الحيازات الصغيرة كأصحاب الحيازات الكبيرة ، مف يممؾ  
نائية ال يستطيع الحصكؿ عمى رخصة بناء لمسكف لعدـ تكفر المساحة البلزمة كالمحددة بالقانكف بأربعة 

بعبلن كيريد بناء ككخ لبلستراحة ال يستطيع ذلؾ كيتعرض لمغرامة  2ـ 1000 أالؼ متر، كمف يممؾ
  كالسجف.

كلكف بعد عدة أشير مف إصدار ىذا القانكف ، رجعت حركة البناء إلى سابؽ عيدىا، كباتت التسعيرة  
في  صفكؼ عماؿ البناء، كنشره ككاف مف نتائج ىذا القانكف، تعميـ الفساد في ع،كاضحة كمعركفة لمجمي

ه كاستمرار العمؿ بالقانكف السابؽ، ءالريؼ كالمدينة. كنقترح إلغا كافة البمديات كمجالس المدف كالبمدات في
 نجاز المخططات التنظيمية لممدف كالبمدات كتعديميا.إمع اإلسراع ب

ـ، بيدؼ تجاكز كمعالجة نتائجو 1979/ لعاـ 60بالرغـ مف مبادرة الحككمة لتعديؿ القانكف / -
صدار القانكف /السم /، 26ـ المعدؿ لو، فإف طكؿ اإلجراءات التنفيذية لمقانكف /2000/ لعاـ 26بية، كا 

ككذلؾ تفاكت مستكيات التفاعؿ مع ىذا القانكف كتطبيقو لدل الكحدات اإلدارية المختمفة، جعؿ 
 االنعكاسات اإليجابية ليذا القانكف في حدكد دنيا.

ة السكف العشكائي، إذ أف شريحة كبيرة مف المكاطنيف لـ تجد سيـ في النمك السريع لظاىر أكؿ ذلؾ 
متنفسان لتأميف حاجتيا السكنية سكل باالعتداء عمى األراضي الزراعية أك المحمية لبناء مساكف ال تخضع 
ألم نكع مف المعايير الفنية أك الصحية أك البيئية، فتشكمت مناطؽ المخالفات عمى حساب ىذه األراضي، 

ان كاقعان تحت ضغط الحاجة لممساكف كعدـ تكفر األراضي المعدة لمبناء بمساحات تتناسب مع كأصبحت أمر 
 الطمب.

دارية ليذه المناطؽ، كاف القرار  كفي ظؿ غياب التشريعات كاإلجراءات الفاعمة لمعالجة قانكنية كا 
الخدمات األساسية ـ بتقديـ 1982السياسي لمجنة المركزية لحزب البعث العربي االشتراكي بجمستيا عاـ 



215 
 

الضركرية لمناطؽ المخالفات كمناطؽ السكف العشكائي بالحد األدنى، مف أىـ اإلجراءات التي أخذت 
البعد االجتماعي لقاطني ىذه المناطؽ، كأمنت الحد األدنى المقبكؿ لنكعية الحياة في ىذه بالحسباف 
 المناطؽ.

ات متعددة، تحمؿ أفكار حمكؿ ليذه الظاىرة، أماـ ىذا الكاقع قدمت دراسات كاقتراحات عديدة مف جي
كغالبان لـ ترتبط ىذه األفكار بإستراتيجية شاممة تنطمؽ مف التعاطي مع ظاىرة السكف العشكائي كنتيجة 
حتمية لسياسة إسكانية أثبتت النتائج فشميا، كأف الحؿ البد أف يأتي في ىذا اإلطار الشمكلي أيضان، 

     لسرطانية( لمسكف العشكائي، فيك أسرع في انتشاره مف أم حؿ جزئي، كيعزز ىذا التكجو الطبيعي )ا
 أك إيقاع بطيء لمحؿ.

 آثار الفساد عمى المجتمع كاالقتصاد السكرييف: .2
السكرم مف آثار مدمرة عمى كينكنتو كعمى مختمؼ مككناتو نتيجةن لتفشي ظاىرة الفساد  المجتمع يعاني    

الحياة االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالفكرية كعمى مجمكعة القيـ فيو حيث يؤثر عمى كؿ جكانب 
 األخبلقية، كنذكر منيا:

 في المجاؿ االقتصادم:  -أكالن 
  ىركب كتيريب األمكاؿ يؤدم إلى التأثير السمبي عمى الحركة االستثمارية كيؤدم إلى انخفاض

 معدالت نمك الدخؿ القكمي.
 ميـ اإلنتاج االستيبلكي.زيادة معدالت التضخـ نتيجة تع 
 .سكء تكزيع الدخؿ القكمي 
 .التأثير السمبي عمى آلية عمؿ سكؽ األكراؽ المالية 
 .التأثير السمبي عمى عنصر المنافسة كالربح كأسعار الصرؼ 
 .كيترتب عميو كذلؾ عدـ تقدير الكتمة النقدية البلزمة أك قياس معدالت الرككد بشكؿو دقيؽ 
  الغاية التي كجد مف أجميا، ألف الغبف الضريبي سيزداد عمى العامميف في فقداف النظاـ الضريبي

 االقتصاد الرسمي القانكني، كيتجمى ذلؾ في سكرية مف البيانات التالية:  
/ مميار دكالر مع الناتج المحمي 20مف خبلؿ مقارنة الناتج اإلجمالي السكرم الذم يبمغ بحدكد / - أ

مميار دكالر،  137ر، إال أف الضرائب في سكرية كانت / مميار دكال18اإلجمالي في لبناف /
ذا كاف القطاع العاـ ال 212%200مميار دكالر، أم ما يعادؿ أكثر مف  338كبمغت في لبناف  ، كا 

 يمكف لو أف يتيرب مف الضرائب فيذا دليؿ عمى حجـ التيرب الضريبي الكبير لمقطاع الخاص.
( مميكف دكالر، كبمغت في 13545ما قيمتو ) 2002بمغت الصادرات كالمستكردات السكرية لعاـ   - ب

، كرغـ ككف العبلقة مع الخارج في سكرية تعادؿ ضعؼ 213( مميار دكالر7266لبناف مقدار )
                                                           

 .  16-15-14، صفحة 19/9/2004، تاريخ 163مجمة االقتصادية، عدد  212
، 2005، مركز الدراسات السياسية كاالستراتيجية في القاىرة، القاىرة، نيساف، 2005ىات االقتصادية االستراتيجية كتاب تقرير االتجا 213
 .436ص
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/ مميار دكالر 035التبادؿ التجارم المبناني تقريبان، إال أف التحصيبلت الجمركية في سكرية كانت /
 لضعؼ.مميار دكالر أم أكثر مف ا 131/214كفي لبناف /

/ مميار ليرة سكرية، بينما كانت 55مقدار / 2003بمغت صادرات القطاع الخاص لعاـ   - ت
 %.30/ مميار ليرة سكرية، أم ما يعادؿ نسبة التغطية بمغت 181مستكرداتو /

مف خبلؿ ما سبؽ نستنتج حجـ التيرب الضريبي كتيريب األمكاؿ سكاء عمى )المستكردات أـ     
الصادرات(، ككذلؾ كيؼ استطاع القطاع الخاص تأميف تغطية مستكرداتو مف القطع األجنبي عممان أف 

ادرات لكي % كما أف بعض الفعاليات تميؿ إلى تقميؿ حجـ الص70الفارؽ بيف االستيراد كالتصدير بحدكد 
ال تسدد ما يترتب عمييا لخزينة الدكلة. كىذا يجعمنا نشؾ في األرقاـ إذ ال يعقؿ أف تككف سكرية في 

 216حسب مؤشر حصة الفرد مف الصادرات الصناعية. 215/ دكلة عربية17/ مف أصؿ /13المرتبة /
الصادر عف البنؾ الدكلي كىيئة الشفافية الدكلية، كالذم  2005حسب تقرير التنمية البشرية لعاـ   - ث

(، فكاف ترتيب 10 -0/ دكلة عربية، كأعطى درجات مف )18/ دكلة منيا /146قاـ بدراسة /
عالميان. ككاف مؤشر إدراؾ الفساد لعاـ  71/146/ عربيان، كبالمرتبة 8/18سكرية بالمرتبة /

  217%.30أم أنو تقريبان يزيد عف  10مف  334ىك  2004
/ مميار ليرة سكرية سدد منيا 204مقدار / 2003كقد بمغت التحصيبلت مف الضرائب كالرسكـ لعاـ     

/ مميار ليرة 237بمغت / 2004%، كفي عاـ 1137/ مميار ليرة سكرية أم بنسبة 28القطاع الخاص /
%. فيؿ يمكف لمف يشارؾ في 1339يار ليرة سكرية أم بنسبة / مم33سكرية سدد منيا القطاع الخاص /
%، أف يككف حصتو مف الضرائب كالرسـك بشكؿ متكسط أقؿ مف 60الناتج اإلجمالي بنسبة تزيد عف 

20.%218    
 اآلثار االجتماعية:  -ثانيان 
  انتشار اتساع الفجكة بيف األغنياء كالفقراء، كزيادة التفاكت االجتماعي، األمر الذم ساعد في

 االضطرابات السياسية التي يعاني منيا بمدنا في الكقت الحاضر. 
  االبتعاد شيئان فشيئان عف العمؿ المنتج باتجاه األعماؿ الريعية كبالتالي تزداد البطالة مع ما يرافقيا

 مف آفاتو اجتماعية.

                                                           
 .16-15-14، صفحة 19/9/2004، تاريخ 163مجمة االقتصادية، عدد  214
 .2003تقرير التنافسية العربية: المعيد العربي لمتخطيط، الككيت،  215
 المرجع السابؽ. 216
217
، 2005، مركز الدراسات السياسية كاالستراتيجية في القاىرة، القاىرة، نيساف، 2005كتاب تقرير االتجاىات االقتصادية االستراتيجية  
 .241ص

 
 . 2002عبد القادر نياؿ كآخركف، جمعية العمـك االقتصادية السكرية، القطاع غير المنظـ في سكرية عاـ  218
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 اد أعداد حصكؿ خمؿ في  منظكمة القيـ االجتماعية، ما أدل لزيادة معدالت الجريمة كازدي
المجرميف، ما ساعد في االنتشار الكاسع لؤلعماؿ التخريبية التي تشيدىا بمدنا في الكقت 

 الحاضر.
  ،حصكؿ خمؿ في إعداد كتأىيؿ المكارد البشرية في سكرية في مختمؼ مجاالت الحياة، اإلدارية

فاءات، ما أدل إلى االقتصادية كالتعميمية كاالجتماعية، نتيجة محاربة الطبقة الفاسدة ألصحاب الك
انتشار المحسكبية في التعييف كالتكظيؼ، كبالتالي نتج عف ذلؾ حصكؿ تشكىاتو في بنية كعمؿ 

 مؤسسات الدكلة.
  انتشار ثقافة الرشكة كالفائدة الشخصية المقدمة عمى فائدة المجتمع، كضعؼ كسائؿ المحاسبة ضد

 الفساد كالمفسديف.        
 اآلثار السياسية: -ثالثان 
 لؤلمكاؿ المتكفرة لدييـ في تنفيذ مشاريعيـ السياسية، كذلؾ نتيجة لقدرتيـ  ستغبلؿ المجرميفا

قرار القرارات السياسية لمدكلة.  المالية أصبحكا مؤثريف في صياغة كا 
  زيادة قكتيـ قد أدت إلى تراجع ىيبة الدكلة، كبالتالي االساءة إلى االستقرار السياسي كاالجتماعي

      االقتصادم.  كبالتالي النمك
 :الفساد رائـع السكرم في مكاجية جالمشرى  .3

كما أكردنا سابقان في مبحث الفساد فصؿ اقتصاد الجريمة، فإف الفساد في حقيقتو نتيجة الرتكاب عدد 
 مف الجرائـ ىي:
 أكالن ػ الرشكة.

 ثانيان ػ صرؼ النفكذ أك استغبلؿ النفكذ.
 ثالثان ػ اختبلس األمكاؿ العامة.

 رابعان ػ استثمار الكظيفة.
 خامسان ػ اإلثراء أك الكسب غير المشركع.

 كسكؼ نشرح ىذه الجرائـ في القانكف السكرم عمى التكالي:
 الرشكة: -3-1

  مف في حكمو(  كما أكردنا سابقان، فالرشكة ىي االتجار بالكظيفة العامة، عندما يمتمس المكظؼ )أك
أك يقبؿ لنفسو أك لغيره ىدية أك كعدان أك أم منفعة أخرل ليقـك بعمؿ شرعي أك غير شرعي مف أعماؿ 

 219كظيفتو. 
                                                           

ألف مضمكنيا ىك االتجار بالكظيفة العامة. كيقابؿ ىذا النكع مف الرشكة « الرشكة السمبية»كىذه الرشكة يسمييا بعض فقياء القانكف  219
 ،«الرائش»أك « الراشي»،أم تقديـ الرشكة مف قبؿ شخص، أيان كانت صفتو، إلى مكظؼ عاـ، كىذا الشخص ىك الذم يسمى «الرشكة اإليجابية»

"، ألقيت في المعيد الكطني لإلدارة في تشريف أكؿ،  د، "محاضرات في ظاىرة الفساد في الكظيفة العامة سياسات كآليات مكافحتياد.سراج، عبك 
2011. 
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مف الفصؿ  346كحتى  340أحكاـ الرشكة في قانكف العقكبات في المكاد  ع السكرمكقد تناكؿ المشرٌ 
في الجرائـ الكاقعة »المعنكف:  ، مف الباب الثالث«في الجرائـ المخمة بكاجبات الكظيفة»األكؿ المعنكف: 

 مف قانكف العقكبات االقتصادية. 25، كجاء النص عمييا كذلؾ في المادة «عمى اإلدارة العامة
كؿ مكظؼ عاـ في السمؾ اإلدارم أك القضائي، ككؿ ضابط »المكظؼ بأنو  340كقد عٌرفت المادة  

ؿ عامؿ أك مستخدـ في الدكلة أك في إدارة مف ضباط السمطة المدنية أك العسكرية أك فرد مف أفرادىا، كك
 «.عامة

كؿ »في حكـ المكظؼ بالنسبة لتطبيؽ أحكاـ ىذه المكاد  346ك 345ك 342ك 341كعدَّت المكاد 
شخص ندب إلى خدمة عامة سكاء باالنتخاب أك بالتعييف، ككؿ امرئ كمؼ بميمة رسمية كالحكـ كالخبير 

 «.كالسنديؾ
ي تجريـ الرشكة كالعقاب عمييا في كؿ مف قانكف العقكبات كقانكف ع السكرم فكجاءت خطة المشرً 

 العقكبات االقتصادية كفؽ اآلتي:
أك أم منفعة  التماس المكظؼ )أك مف في حكـ المكظؼ( أك قبكلو لنفسو أك لغيره ىدية أك كعدان  .أ 

 أخرل ليقكـ بعمؿ شرعي مف أعماؿ كظيفتو.
مرتشي بالحبس مف ثبلثة أشير إلى ثبلث كىذه الرشكة جنحية الكصؼ، كيعاقب المكظؼ ال

 (.341سنكات كبغرامة أقميا ضعفا قيمة ما أخذ أك قبؿ بو )المادة 
أك أم منفعة  التماس المكظؼ )أك مف في حكـ المكظؼ( أك قبكلو لنفسو أك لغيره ىدية أك كعدان  .ب 

يؤخر ما كاف  أك لييمؿ أك أخرل ليعمؿ عمبلن منافيان لكظيفتو، أك يدعي أنو داخؿ في كظيفتو،
 عممو كاجبان عميو.

كىذه الرشكة جنائية الكصؼ ألف المكظؼ يتقاضى الرشكة ليقكـ مقابؿ ما تقاضاه بأعماؿ غير 
 ع ىذه األعماؿ بأنكاع ثبلثة:مشركعة. كقد حدد المشرٌ 

  أف يككف العمؿ الذم ارتشى المكظؼ مف أجمو مناؼو لكظيفتو، أم يككف غير العمؿ المكمؼ
 فيان، أك ليس مف اختصاصو، كال يتعمؽ بكاجباتو الكظيفية المناط بو أداؤىا.بممارستو كظي

 .أف يقكـ مقابؿ الرشكة بعمؿ يٌدعى أنو داخؿ في كظيفتو، كىك في الحقيقة غير داخؿ فييا 
  أف ييمؿ أك يؤخر القياـ بعمؿ يعد مف كاجباتو الكظيفية المفركضة عميو بحكـ طبيعة عممو

 الكظيفي.
ىي أشد خطران مف الرشكة األكلى، لذلؾ جعميا المشرع جنائية الكصؼ، كعاقب المكظؼ كىذه الرشكة 

المرتشي عمى ارتكابيا باألشغاؿ الشاقة المؤقتة )أم مف ثبلث سنكات إلى خمس عشرة سنة( كبغرامة ال 
 (.342/1تنقص عف ثبلثة أضعاؼ قيمة ما أخذ أك قبؿ بو )المادة 

 بالعقكبة ذاتيا عمى المحامي إذا ارتكب ىذه األفعاؿ. الفقرة الثانية 342كقضت المادة 
كؿ مكظؼ )أك مف في حكـ المكظؼ( يقبؿ بأجر غير كاجب عف عمؿ سبؽ إجراؤه مف أعماؿ  .ج 

    أك ميمتو يعاقب بالحبس مف شير إلى سنة كبغرامة أقميا ضعفا قيمة ما قبؿ بو  كظيفتو
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 (.346)المادة 
 أحكاـ نبينيا في اآلتي:ع السكرم الراشي بثبلثة خص المشرٌ  .د 

  (.343يينزؿ بالراشي العقكبات ذاتيا التي تينزؿ بالمرتشي )المادة 
  يستفيد الراشي كالمتدخؿ في الرشكة مف عذر قانكني محؿ )أم يعفى كؿ كاحد منيما مف

العقاب( إذا باحا بأمر الرشكة إلى السمطات ذات الصبلحية أك اعترفا بو قبؿ إحالة القضية 
 (.344مة )المادة إلى المحك

 ،أك كعده بيا  مف عرض عمى مكظؼ )أك مف في حكـ المكظؼ( ىدية أك أم منفعة أخرل
عمى سبيؿ أجر غير كاجب، ليعمؿ أك ال يعمؿ عمبلن مف أعماؿ كظيفتو أك ليؤخر تنفيذه، كلـ 
يمؽ ىذا العرض أك الكعد قبكالن لدل المكظؼ المعركض عميو، عكقب صاحب العرض 

      أشير عمى األقؿ، كبغرامة ال تنقص عف ضعفي قيمة الشيء المعركض  بالحبس ثبلثة
 (.345أك المكعكد بو )المادة 

 مف قانكف العقكبات االقتصادية عمى الرشكة أيضان بقكليا: 25نصت المادة  .ق 
 يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتة مف يعمؿ في الدكلة كيمتمس أك يقبؿ ىدية أك منفعة أك كعدان بأحدىما»
أك لغيره ليقكـ بعمؿ مف أعماؿ كظيفتو أك ليعمؿ عمبلن منافيان لكظيفتو أك يدعي أنو داخؿ في  لنفسو

 كظيفتو أك ييمؿ أك يؤخر ما كاف عممو كاجبان عميو.
كتككف العقكبة األشغاؿ الشاقة لمدة ال تقؿ عف خمس سنكات إذا كاف الفاعؿ يقصد اإلضرار بالدكلة »

أك التأخير حمؿ الغير عمى  بالفريؽ اآلخر أك كاف الفاعؿ يقصد مف اإلىماؿأك مراعاة فريؽ إضراران 
 «.عرض أك تقديـ اليدية أك المنفعة أك الكعد بأحدىما

 كيبلحظ في ىذه المادة ما يأتي: 
  لـ يرد ذكر الراشي في ىذه المادة، كىذا ال يعني عدـ تطبيقيا عميو؛ فالراشي يعاقب بالعقكبة

 مف قانكف العقكبات االقتصادية التي تنص عمى اآلتي: 32المادة ذاتيا استنادان إلى 
 «.يعتبر المحرض كالمتدخؿ كالشريؾ )في تطبيؽ قانكف العقكبات االقتصادية( بحكـ الفاعؿ»

 )العامؿ في الدكلة( المرتشي. 220كالراشي في جريمة الرشكة شريؾ لممكظؼ
 قانكف العقكبات االقتصادية إذا زاد  تكصؼ جريمة الرشكة بأنيا جريمة اقتصادية كيطبؽ عمييا

 نصابيا عمى مئة ألؼ ليرة سكرية، كىي دائمان جنائية الكصؼ.
  :يتدرج العقاب عمى الرشكة التي تكصؼ بأنيا جريمة اقتصادية كفؽ اآلتي 

                                                           
، ألف الراشي يرتكب فعالن مف األفعاؿ المككنة «المتدخؿ»يقع القضاء السكرم في خطأ كاضح حيف يصؼ الراشي في جريمة الرشكة بػ   220

ليذه الجريمة، في حيف أف المتدخؿ يقـك بفعؿ مساعد عمى ارتكاب الجريمة، كال يدخؿ ىذا الفعؿ المساعد في األفعاؿ لمركف المادم 
، أم الجريمة «الجريمة ثنائية الفاعؿ»المككنة لركنيا المادم. عممان أف جريمة الرشكة تدخؿ في عداد الجرائـ التي يطمؽ في الفقو صفة 

، مثؿ جرائـ صرؼ النفكذ كالزنا كالمبارزة كالمؤامرة كاالتفاؽ الجنائي.، د. سراج، عبكد، التي ال ترتكب إال مف شخصي ف: راشي كمرتشو
 المرجع السابؽ.
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يعاقب عمييا باألشغاؿ الشاقة المؤقتة، أم لمدة  الرشكة )بمعناىا العاـ كما سبؽ بيانو(، -
 سنكات إلى خمس عشرة سنة(. تتراكح بيف ثبلث

الرشكة المشددة، أم التي يصؿ العقاب عمييا إلى األشغاؿ الشاقة لمدة ال تقؿ عف خمس  -
    سنكات )كيمكف أف تصؿ إلى خمس عشرة سنة( إذا كاف الفاعؿ يقصد اإلضرار بالدكلة، 

التأخير حمؿ أك مراعاة فريؽ إضراران بالفريؽ اآلخر، أك كاف الفاعؿ يقصد مف اإلىماؿ أك 
 الغير عمى عرض أك تقديـ اليدية أك المنفعة أك الكعد بأحدىما.

 صرؼ النفكذ أك استغالؿ النفكذ: -3-2
مف  18، كما سمتو المادة «استغبلؿ النفكذ»في بعض التشريعات العربية « صرؼ النفكذ»يسمى 

 Trading in)« المتاجرة )أك االتجار( بالنفكذ( »2003اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد )لعاـ 
Influence.  

الشخص أيان كانت أخذ »مف قانكف العقكبات السكرم،ىك  347كصرؼ النفكذ، كما عرفتو المادة  
أك لغيره، بقصد  أك التماسو أجران غير كاجب، أك قبكلو بكعد أك مزية غير مستحقة، سكاء لنفسو صفتو،

أك السعي إلنالتيـ كظيفة أك عمبلن أك مقاكالت أك مشاريع أك أرباحان أك غيرىا، أك منحان مف  إنالة اآلخريف
 «.ر في مسمؾ السمطات بأم طريقة كانتالدكلة أك إحدل اإلدارات العامة، أك بقصد التأثي

مف قانكف العقكبات بالحبس مف  347كيعاقب مرتكب جريمة صرؼ النفكذ بمكجب أحكاـ المادة  
 شيريف إلى سنتيف كبغرامة أقميا ضعفا قيمة ما أيخذ أك قيبؿ بو. 

ذا اقترؼ الفعؿ محاـ بحجة الحصكؿ عمى عطؼ قاضو أك حكـ أك سنديؾ أك خبير في قضي  ة كا 
 (.348عكقب بالحبس مف سنة إلى ثبلث سنكات، كمينع مف ممارسة مينة المحاماة مدل الحياة )ـ 

يعاقب »مف قانكف العقكبات االقتصادية شددت العقكبة عمى صرؼ النفكذ بقكليا:  22كلكف المادة  
الكعد بو،  باألشغاؿ الشاقة لمدة ال تقؿ عف خمس سنكات كؿ مف أخذ أك التمس أجران غير كاجب أك قبؿ

 سكاء كاف لنفسو أك لغيره، بقصد إنالة آخريف أك السعي إلنالتيـ كظيفة أك عمبلن أك مقاكالت أك مشاريع 
أك غيرىا، أك منحان مف الدكلة، أك بقصد التأثير عمى الدكلة أك في مسمؾ أحد  أك صفقات أك أرباحان 

 «.العامميف فييا بأم طريقة كانت
صرؼ النفكذ مف قبؿ مكظؼ عمى مكظؼ، أك مف قبؿ شخص غير كىكذا، يمكف أف تقع جريمة 

مكظؼ يتمتع بنفكذ عمى مكظؼ، فيستغؿ ىذا النفكذ ليطمب أك يمتمس مف المكظؼ مزية غير مستحقة 
 أك لصالح شخص آخر، كذلؾ بمقابؿ مادم أك معنكم. لصالحو

ذه محرضان، كبالتالي يسمكف كاستنادان إلى ىذا الكصؼ فقد عدَّ بعض الفقياء الشخص الذم يتاجر بنفك  
كنحف ال نساند ىذا الرأم الف الشخص الذم يتاجر بنفكذه عمى مكظؼ ىك «. جريمة إفساد»فعمو 

كالرشكة « ثنائية الفاعؿ»لممكظؼ كلصاحب المنفعة، كذلؾ أف جريمة صرؼ النفكذ ىي جريمة « شريؾ»
ذا تمت لصالح شخص ثالث، فاألطراؼ الثبلثة كميـ   في الجريمة.« كاءشر »تمامان، كا 
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 اختالس األمكاؿ العامة: -3-3
   أك جبايتو  أخذ المكظؼ أك تبديد أك تسريب ما أككؿ إليو أمر إدارتو»اختبلس األمكاؿ العامة ىك  

أك أم أشياء أخرل  أك صيانتو بحكـ الكظيفة مف نقكد أك أشياء أك أمكاؿ أك ممتمكات أك أكراؽ مالية،
 «. ذات قيمة

كؿ مكظؼ اختمس ما ككِّؿ إليو أمر إدارتو »مف قانكف العقكبات عمى معاقبة  349كقد نصت المادة  
أك جبايتو أك صيانتو بحكـ الكظيفة مف نقكد أك أشياء أخرل لمدكلة أك ألحد الناس بالحبس مف سنة إلى 

 «. ثبلث سنكات، كبغرامة أقميا ما يجب رده
إذا كقع االختبلس بدس كتابات غير صحيحة في »ت فيو: نصان آخر قال 350ثـ أضافت المادة  

الفكاتير أك الدفاتر أك بتحريؼ أك إتبلؼ الحسابات كاألكراؽ أك غيرىا مف الصككؾ، كعمى صكرة عامة 
بأم حيمة ترمي إلى منع اكتشاؼ االختبلس، قضي بعقكبة األشغاؿ الشاقة المؤقتة فضبلن عف الغرامة 

 «.349التي تفرضيا المادة 
ثـ جاءت الفقرة /ب/ مف المادة العاشرة )المعدلة( مف قانكف العقكبات االقتصادية فشددت عقكبة  

 االختبلس بقكليا:
  ب ػ يعاقب باألشغاؿ الشاقة مف خمس سنكات إلى خمس عشرة سنة مف سرؽ أك اختمس األمكاؿ » 

العنؼ أك استعماؿ السبلح عف عشر أك أساء االئتماف عمييا، كال تنقص عقكبة سرقة الماؿ العاـ المقترنة ب
 «.سنكات

 استثمار الكظيفة: -3-4
كاسعة جدان، كيمكف أف تشمؿ الرشكة كصرؼ النفكذ « استغبلؿ الكظيفة»أك « استثمار الكظيفة»عبارة  

( 19كاالختبلس، كلكف التشريعات أضافتيا، كنصت عمييا اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد )المادة 
حالة مف حاالت انتفاع المكظؼ عمى نحك غير مشركع مف أعماؿ كظيفتو خبلفان ألحكاـ  لتكاجو أم

    أك اختبلسان لمماؿ العاـ بالمفيكـ الدقيؽ،  القانكف، سكاء كاف االنتفاع لنفسو أك لغيره؛ كال يشكؿ رشكة
 أك اتجاران بالنفكذ.

عدد مف المكاد التي « ار الكظيفةاالختبلس كاستثم»كجاء في قانكف العقكبات السكرم تحت عنكاف  
كؿ مكظؼ أكره شخصان مف »التي نصت عمى أف  351تتضمف استغبلالن لمكظيفة، نذكر منيا المادة 

األشخاص أك حممو عمى أداء أك الكعد بأداء ما يعرؼ أنو غير كاجب عميو، أك يزيد عما يجب عميو، مف 
بالحبس سنة عمى األقؿ كبغرامة أدناىا ضعفا قيمة الضرائب أك الرسكـ كما سكل ذلؾ مف العكائد، يعاقب 

 «.ما يجب رده
في ما خبل الحاالت التي يفرض فييا القانكف »مف قانكف العقكبات لتقرر:  367ثـ جاءت المادة  

عقكبات خاصة عف الجرائـ التي يرتكبيا المكظفكف فإف الذيف يقكمكف منيـ بصفتيـ المذككرة، أك بإساءتيـ 
      أك النفكذ المستمديف مف كظائفيـ عمى ارتكاب أم جريمة كانت، محرضيف كانكا  استعماؿ السمطة

 «.247أك مشتركيف أك متدخميف، يستكجبكف العقكبات المشددة التي تفرضيا المادة 
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كؿ »مف قانكف العقكبات عمى حكـ عاـ يتضمف اآلتي:  366كمف ناحية أخرل فقد نصت المادة 
عة لنفسو أك لغيره أك بقصد اإلضرار بالغير عمى فعؿ ينافي كاجبات مينتو، مكظؼ أقدـ بقصد جمب المنف

كلـ يعيف لو عقاب خاص في القانكف، يعاقب بالحبس مف شير إلى ثبلث سنكات إذا مضى في ممارسة 
 «.كظيفتو خبلفان لمقانكف، أك بالغرامة مائة ليرة

 اإلثراء أك الكسب غير المشركع: -3-5
اإلثراء أك الكسب غير المشركع صكرة مف صكر الفساد، ينتقؿ فييا عبء اإلثبات إلى المكظؼ  

المشتبو فيو، إذ ييمـز بإثبات مشركعية مصدر األمكاؿ التي حازىا أك حصؿ عمييا، كالتي تزيد زيادة كبيرة 
 عف دخمو الكظيفي.

( النمكذج القانكني 2003مف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد )لعاـ  20كقد أكردت المادة  
تعمُّد مكظؼ عمكمي إثراءن غير مشركع، أم زيادة مكجكداتو زيادة »... لمكسب غير المشركع عند قكليا: 

 221«.كبيرة ال يستطيع تعميميا بصكرة معقكلة قياسان إلى دخمو المشركع
ىذه المادة أف الركف المادم لجريمة اإلثراء غير المشركع قائـ عمى الزيادة التي تطرأ عمى  ككاضح مف

ثركة المكظؼ بعد دخكلو الكظيفة العامة متى كانت ىذه الزيادة ال تتناسب مع دخمو الكظيفي، كليس ليا 
 مصدر مشركع يستطيع المكظؼ إثباتو.

ٌباف الكحدة بيف سكرية كمصر صدر القرار بق  قانكف »، الذم سمي 15/6/1958تاريخ  64انكف رقـ كا 
عمى كؿ مكظؼ »كقد أكجب ىذا القانكف في المادة األكلى «. الكسب غير المشركع في اإلقميـ السكرم

عاـ ككؿ عضك في أحد المجالس النيابية التشريعية أك في المجالس الممثمة لمكحدات اإلقميمية كعمى 
أك مؤقتة كبأجر أك بغير أجر أف يقدـ  صفة نيابة عامة بصفة دائمة العمكـ كؿ مكمؼ بخدمة عامة أك لو

خبلؿ خمسة عشر يكمان مف تاريخ تعيينو أك انتخابو إقراران عف ذمتو المالية كذمة زكجو كأكالده القصر في 
أك منقكلة كعمى األخص األسيـ كالسندات كالحصص في  ىذا التاريخ يتضمف بياف ما لو مف أمكاؿ ثابتة

ات كعقكد التأميف كالنقكد كالحمي كالمعادف كاألحجار الثمينة كما لو مف استحقاؽ في الكقؼ كما الشرك
 عميو مف التزامات.

 «.كفي كؿ األحكاؿ يجب أف يتضمف اإلقرار بياف مصدر الثركة أك الزيادة فييا عمى حسب األحكاؿ»
 قالت: ثـ بينت المادتاف الثالثة كالرابعة ما ىك الكسب غير المشركع حيف

يعد كسبان غير مشركع كؿ ماؿ حصؿ عميو أم شخص مف المذككريف في المادة األكلى : »3المادة 
بسبب استغبلؿ أعماؿ أك نفكذ أك ظركؼ كظيفتو أك مركزه. ككؿ زيادة يعجز مقدـ اإلقرار عف إثبات 

 «.مصدرىا تعتبر كسبان غير مشركع

                                                           
تنظر كؿ دكلة، رىنان بدستكرىا كالمبادئ األساسية لنظاميا »عمى اآلتي: « اإلثراء غير المشركع»مف االتفاقية تحت عنكاف  20نصت المادة  221

عتماد ما قد يمـز مف تدابير تشريعية كتدابير أخرل لتجريـ تعمُّد مكظؼ عمكمي إثراءن غير مشركع، أم زيادة مكجكداتو زيادة القانكني، في ا
د. سميماف عبد المنعـ، ظاىرة  الفساد ػ دراسة في مدل مكاءمة التشريعات «. كبيرة ال يستطيع تعميميا بصكرة معقكلة قياسان إلى دخمو المشركع

 .5، ص 2005(، القاىرة، UNDPحكاـ اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد، منشكرات برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي )العربية أل
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و أم شخص طبيعي أك اعتبارم عف طريؽ يعد كسبان غير مشركع كؿ ماؿ حصؿ عمي: »4المادة 
 «التكاطؤ مع أم شخص ممف ذكركا في المادة األكلى عمى استغبلؿ كظيفتو أك مركزه

 1يتكلى فحص اإلقرارات كالبيانات المنصكص عمييا في المادتيف »كنصت المادة الخامسة عمى أف 
س الجميكرية ببياف طريقة تشكيميا في الكزارات كالييئات العامة لجنة أك أكثر، كيصدر قرار مف رئي 2ك

كنظاميا كاختصاصاتيا؛ فإذا تبيف لمجنة مف الفحص كجكد شبيات عف كسب غير مشركع أحالت األكراؽ 
 «إلى النيابة العامة

كخكلت المادة السادسة النيابة العامة سمطة إقامة الدعكل الجزائية أماـ قاضي التحقيؽ إذا كرد إلييا  
جريمة عف كسب غير مشركع أك كيشؼ عف ذلؾ أثناء أم تحقيؽ. كتختص أك شككل تتضمف  إخبار

بالنظر في دعاكل الكسب غير المشركع، كتعقد جمساتيا بصكرة  8محكمة الجنايات بمكجب أحكاـ المادة 
 سرية.

العقكبات التي تيفرض عمى مف يثبت ارتكابو جريمة الكسب غير المشركع  64كحدد القانكف رقـ 
 باآلتي:
 (.9كمة الجنايات بمصادرة الكسب غير المشركع )المادة تحكـ مح .أ 
يترتب عمى الحكـ بالمصادرة عزؿ المكظؼ مف كظيفتو. كيجكز لممحكمة مع الحكـ بالمصادرة  .ب 

 (.10أك بعضو )المادة  أف تحكـ بحرماف المحككـ عميو مف حقو في التعكيض أك المعاش كمو
في المكاعيد المقررة  2ك 1شار إلييا في المكاد يعاقب عمى عدـ تقديـ اإلقرارات كالبيانات الم .ج 

 (.15بغرامة ال تزيد عمى ألؼ ليرة )المادة 
كيعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة كبغرامة ال تزيد عمى خمسة آالؼ ليرة أك بإحدل ىاتيف  .د 

 (15العقكبتيف كؿ مف ذكر عمدان بيانات غير صحيحة في تمؾ اإلقرارات كالبيانات )المادة 
أك بإحدل  ب بالحبس مدة ال تزيد عمى ثبلث سنكات كبغرامة ال تزيد عمى عشرة آالؼ ليرةيعاق .ق 

ىاتيف العقكبتيف كؿ مف أخفى بأية طريقة كانت ماالن متحصبلن مف كسب غير مشركع أك محكـك 
بمصادرتو كفقان ألحكاـ ىذا القانكف متى كاف يعمـ حقيقة أمره أك كاف لديو ما يحممو عمى االعتقاد 

ذلؾ. كيجكز لممحكمة أف تعفي المتيـ مف العقكبة إذا كاف قد بادر إلى إببلغ جية االختصاص ب
في حؽ المكظؼ أك مف في حكمو ممف ذكركا في المادة األكلى أك إذا تبينت المحكمة أنو أثناء 
البحث أك التحقيؽ عمى كشؼ الحقيقة عف ذلؾ الماؿ أك عف أمكاؿ أخرل حصؿ عمييا أحد مف 

 (.16طريقة غير مشركعة )المادة ىؤالء ب
كيعاقب كؿ شخص ممف ذكركا في المادة األكلى حصؿ عمى كسب غير مشركع بالحبس مدة ال  .ك 

تقؿ عف ستة أشير كال تزيد عف ثبلث سنكات كبغرامة ال تقؿ عف خمسمائة ليرة كال تزيد عمى 
 (.17عشرة آالؼ ليرة )المادة 

تاريخ  60امان تقريبان، إلى أف صدر المرسكـ التشريعي رقـ كلـ ييفٌعؿ ىذا القانكف عمى مدل عشريف ع
لظركؼ خاصة حدثت في ذلؾ « لجنة التحقيؽ في الكسب غير المشركع»الذم أحدث  17/8/1977
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الحيف. كقد شيكمت ىذه المجنة بالمرسكـ التشريعي عينو، مف أشخاص تمت تسميتيـ باالسـ كىـ: رئيس 
طرية( كستة أعضاء ىـ: رئيس المحكمة الدستكرية العميا آنذاؾ، كرئيس المجنة )كاف عضكان في القيادة الق

محكمة النقض، كرئيس الييئة المركزية لمرقابة كالتفتيش، كرئيس اتحاد الفبلحيف، كرئيس االتحاد الكطني 
لطمبة سكرية، كعضك المكتب التنفيذم التحاد نقابات العماؿ. كميمة ىذه المجنة كما تقضي بو المادة 

تقصي جرائـ الرشكة كصرؼ النفكذ كاالختبلس كاستثمار »ىي  60نية مف المرسكـ التشريعي رقـ الثا
 «.الكظيفة كالكسب غير المشركع

اختصاصات النيابة العامة كقاضي التحقيؽ » 3/1كقد مينحت ىذه المجنة بمكجب أحكاـ المادة 
ٌكلت اختصاصات الحجز كقاضي اإلحالة، بما في ذلؾ إصدار مذكرات التكقيؼ كالقبض. كما خي 

 «.االحتياطي عمى أمكاؿ المشتبو بيـ. كتصدر قراراتيا مبرمة غير خاضعة ألم طريؽ مف طرؽ المراجعة
، فكسع التعديؿ 60عيدؿ المرسكـ التشريعي رقـ  3/10/1977تاريخ  61كبالمرسكـ التشريعي رقـ  

لعدـ الفائدة مف  60ف المرسكـ رقـ م 3/1اختصاصات لجنة التحقيؽ، كأيسقط قاضي اإلحالة مف المادة 
 .222ذكره

لمجنة التحقيؽ إلنجاز األعماؿ التي كيمفت  60كبعد انتياء المدة التي حددىا المرسكـ التشريعي رقـ 
بيا بمكجب ىذا المرسكـ التشريعي، صدرت ثبلثة مراسيـ تشريعية عمى التكالي تمدد العمؿ بالمرسـك 

تاريخ  8ك مدة التمديد لو، ىي: المرسكـ التشريعي رقـ كمما انتيت مدتو أ 60التشريعي رقـ 
تاريخ  29، كالمرسكـ التشريعي رقـ 14/5/1978تاريخ  19، كالمرسكـ التشريعي رقـ 14/2/1978
. كبانتياء مدة التمديد األخير لـ يعد لمجنة التحقيؽ كجكد قانكني، كلـ تعرؼ النتائج التي 17/7/1978

 فترة.أسفرت عف أعماليا في تمؾ ال
الذم حددت  8/7/1981تاريخ  24صدر قانكف الييئة المركزية لمرقابة كالتفتيش رقـ  1981كفي عاـ 

 المادة الخامسة منو اختصاصات الييئة، ككاف منيا في الفقرة ) م ( ما يأتي:
 15/6/1958كالتاريخ  64تحقيؽ قضايا الكسب غير المشركع المنصكصة في القانكف ذم الرقـ »

كالقرارات المنفذة لو، بناء عمى تكميؼو مف رئيس مجمس الكزراء. كيتمتع المحقؽ في ىذه الحاؿ  كتعديبلتو
 «.بالصبلحيات كاالختصاصات الممنكحة لمجاف المنصكصة في القانكف كالقرارات المشار إلييا

 كمف الدكؿ العربية التي عاقبت عمى اإلثراء أك الكسب غير المشركع القانكف المصرم كالقانكف
في شأف الكسب غير المشركع، كنصت المادة  1975لسنة  62المبناني. فقد صدر في مصر القانكف رقـ 

 الثانية منو عمى اآلتي:
أك لغيره بسبب  يعد كسبان غير مشركع كؿ ماؿ حصؿ عميو أحد الخاضعيف ألحكاـ ىذا القانكف لنفسو»

عقابي أك لآلداب العامة. كتعتبر ناتجة  استغبلؿ الخدمة أك الصفة أك نتيجة لسمكؾ مخالؼ لنص قانكني
بسبب استغبلؿ الخدمة أك الصفة أك السمكؾ المخالؼ كؿ زيادة في الثركة تطرأ بعد تكلي الخدمة أك قياـ 

                                                           
 .731ػ  730حكمد، عبد الكىاب، أصكؿ المحاكمات الجزائية، المطبعة الجديدة، دمشؽ، ص  د، 222
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الصفة عمى الخاضع ليذا القانكف أك عمى زكجو كأكالده القيٌصر متى كانت ال تتناسب مع مكاردىـ كعجز 
 «.عف إثبات مصدر مشركع ليا

بشأف اإلثراء غير المشركع. كيعٌد إثراء غير مشركع  1999لسنة  154لبناف صدر القانكف رقـ كفي 
 كفقان لممادة األكلى مف ىذا القانكف:

مف  اإلثراء الذم يحصؿ عميو المكظؼ كالقائـ بخدمة عامة كالقاضي أك كؿ شريؾ ليـ في اإلثراء، أك .أ 
 351استثمار الكظيفة أك العمؿ المكككؿ إلييـ )المكاد يعيركنو اسميـ، بالرشكة أك صرؼ النفكذ أك 

ف لـ تشكؿ جرمان جزائيان. 366إلى   مف قانكف العقكبات( أك بأم كسيمة مف الكسائؿ غير المشركعة كا 
اإلثراء الذم يحصؿ عميو المكظؼ كالقائـ بخدمة عامة كالقاضي كغيرىـ مف األشخاص  .ب 

عف طريؽ نيؿ رخص التصدير  أك ستمبلؾاالالطبيعييف أك المعنكييف، سكاء عف طريؽ 
 كاالستيراد أك المنافع األخرل عمى اختبلؼ أنكاعيا إذا حصؿ خبلفان لمقانكف.

نيؿ أك سكء تنفيذ المقاكالت كاالمتيازات كالرخص الممنكحة مف أحد أشخاص القانكف العاـ جمبان  .ج 
 لممنفعة إذا حصمت خبلفان لمقانكف. 

شمؿ ذلؾ  إذيما يتعمؽ باألشخاص الخاضعيف لقانكف اإلثراء غير المشركع كقد تكسع التشريع المبناني ف
المكظفيف كالقائميف بخدمة عامة كالقضاة ككذلؾ شركاءىـ في اإلثراء ككؿ مف يعيركنو اسميـ. كما امتد 
نطاؽ تطبيؽ قانكف اإلثراء غير المشركع ليشمؿ مف بيف القائميف عمى خدمة عامة رئيس الجميكرية 

 مس النكاب كرئيس مجمس الكزراء كأعضاء مجمس النكاب كغيرىـ.كرئيس مج
ما  أك كإلعماؿ أحكاـ ىذا القانكف فقد أكجبت المادة الرابعة منو عمى القضاة كمكظفي الفئة الثالثة

يعادليا فما فكؽ كالضباط كالمراقبيف كالمدققيف في كزارة المالية كمكظفي الجمارؾ أف يصرحكا عند 
ف أمكاليـ المنقكلة كغير المنقكلة التي يممككنيا ىـ كأزكاجيـ كأكالدىـ القاصركف. كما مباشرتيـ العمؿ ع

يتعيف عمى ىؤالء أف يصرحكا مرة ثانية خبلؿ ميمة ثبلثة أشير مف تاريخ انتياء خدماتيـ بما أصبحكا 
حيف األكؿ يممككنو ىـ كأزكاجيـ كأكالدىـ القاصركف، كأف يحددكا أكجو االختبلؼ كأسبابو بيف التصري

 كالثاني.
كيمكف لممشرع السكرم عند النص عمى تجريـ اإلثراء أك الكسب غير المشركع كمعاقبتو في المستقبؿ  

أف يستفيد مف تجارب ىاتيف الدكلتيف، أك غيرىما مف الدكؿ األخرل، لكضع نص يكاجو صكرة مف أخطر 
ة أك ثغراتيا عند كجكدىا، لييرب مف صكر الفساد )الذكي كالمراكغ( الذم يستغؿ نقص النصكص القانكني

، كعدـ جكاز استعماؿ القياس في تفسير «شرعية الجرائـ كالعقكبات»المسؤكلية تحت غطاء مبدأ 
 النصكص الجزائية أك التكسع في تفسير ىذه النصكص.

 عمميات الكقاية كالرقابة عمى أعماؿ الفساد في سكرية: .4
في قانكف العقكبات كقانكف العقكبات االقتصادية، التي  لـ تكتؼ سكرية بالنصكص القانكنية الكاردة

نما  تجٌرـ الرشكة كصرؼ النفكذ كاالختبلس كاستثمار الكظيفة، كتعاقب عمييا بعقكبات جزائية مشددة، كا 
تكجيت في الكقت ذاتو إلى اعتماد آليات محددة في الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة كالمكظفيف الحككمييف 
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 الدكلة كالقطاع الخاص لمحد مف الفساد بجميع أشكالو. كمف ذلؾ نبيف اآلتي:كسائر العامميف في 
تعمؿ الدكلة حاليان عمى رسـ السياسات ككضع االستراتيجيات كالخطط لمكافحة الفساد. كقد شيكمت  .1

منذ سنكات لجاف متخصصة لمقياـ بالدراسات كتقديـ المقترحات إلى الجيات المسؤكلة في الدكلة 
 الظاىرة، كما تزاؿ ىذه المجاف تعمؿ لمكصكؿ إلى النتائج المرجكة مف تشكيميا.لمتصدم ليذه 

تعمؿ الييئة المركزية لمرقابة كالتفتيش كالجياز المركزم لمرقابة المالية منذ تاريخ إنشائيما عمى  .2
لى مكافحة الفساد. كقد أحالت الييئة آالؼ المكظفيف ػ كمنيـ مسؤكلكف كبار ككزراء كمدراء عامكف ػ إ

 محكمة األمف االقتصادم لمحاكمتيـ. كقد أديف أكثرىـ بجرائـ الفساد.
، استمر القضاء 14/2/2004تاريخ  16كبعد إلغاء محكمة األمف االقتصادم بالمرسكـ التشريعي رقـ 

ف أدل إلغاء المحكمة المذككرة إلى إضعاؼ دكر القضاء في  السكرم في محاكمة المتيميف بالفساد، كا 
 الظاىرة متسارعة التزايد.ردع ىذه 

مف الدستكر تأليؼ لجاف مؤقتة مف بيف أعضائو  73يتكلى مجمس الشعب بمكجب أحكاـ المادة  .3
 لجمع المعمكمات كتقصي الحقائؽ في المكاضيع التي تتعمؽ بممارسة اختصاصاتو.

األجيزة كالمجاف تخضع العقكد التي تبرميا الدكلة مع المتعيديف لرقابة إدارية يمارسيا عدد مف  .4
 يأتي عمى رأسيا مجمس الكزراء كمجمس الدكلة.

فإف الحاؿ سيبقى حبران عمى كرؽ إف لـ تكف لدينا رقابةه جادة كفعالة لتغيير ما تتكصؿ إليو  كمع ذلؾ، 
 مف نتائج عمى األرض.
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 النتائج كالتكصيات
 الخاتمة

 النتائج: 
 يتكاجد االقتصاد غير القانكني بشكؿو قكم عمى المستكل العالمي، كخصكصان في الدكؿ النامية. .4
 لبلقتصاد غير القانكني تأثير اقتصادم كاسع الطيؼ عمى اقتصاديات الدكؿ النامية. .5
كمما تعمقت االقتصاد غير القانكني ذك عبلقة متبادلة مع العمؿ السياسي في الدكؿ النامية؛ ف .6

الشفافية كانخفض مستكل الفساد في المجتمع السياسي لمدكلة تضاءؿ حجـ كتأثير االقتصاد غير القانكني 
 فييا.
لبلقتصاد غير القانكني تأثيره كبير عمى مجتمعات الدكؿ النامية؛ فكمما اتسع نطاؽ ىذا االقتصاد  .7

ة التي يعيشيا أفراد ىذا المجتمع، في مجتمعو مف المجتمعات، انعكس ذلؾ سمبان عمى نكعية الحيا
 كخصكصان ما يتعمؽ بالخدمات المقدمة ليـ.

لبلقتصاد غير القانكني تأثيره كبير عمى المكارد البشرية لمدكؿ النامية. فانتشار ىذا االقتصاد يؤدم  .8
إلى تحجيـ دكر أصحاب الكفاءات كدفعيـ لمعمؿ في مجاالتو ال عبلقة ليا باختصاصاتيـ، كبالنتيجة 
الدفع باألجياؿ الشابة إلى عدـ االىتماـ بالعمـ كالتعمـ، كتكجييـ إلى المعارؼ التي تحقؽ أكبر المكاسب 

 ليـ في ىذا االقتصاد.
يمثؿ االقتصاد غير القانكني جانبان ميمان مف االقتصاد السكرم، ما يدؿ عمى كجكد خمؿو كبير في  .9

 البمد. عمؿ الييئات كالمؤسسات المالية كاالقتصادية في ىذا
لبلقتصاد غير القانكني تأثيره كبير عمى عممية التنمية في سكرية، مف خبلؿ تشكييو لييكؿ  .10

 العممية اإلنتاجية فييا، كلنكعية مكاردىا البشرية. 
  التكصيات:

)نتكجو فييا لبلقتصاد السكرم الذم أخذناه كمثاؿ عند الدراسة، كالتي تنطبؽ في معظميا عمى بقية 
 :الدكؿ النامية(

إف معالجة أم ظاىرة اقتصادية أك اجتماعية يجب أف تككف منطمقةن مف أسباب ظيكرىا، كمنسجمةن مع 
مككناتيا كعكامؿ ارتباط عناصرىا الداخمية، كىذه الظاىرة )االقتصاد غير القانكني( تشكؿ نسبةن ميمةن مف 

مب الحـز كالقكانيف المانعة لذلؾ، االقتصاد العالمي كخصكصان النامي منو كما رأينا سابقان. كمعالجتيا تتط
ألنيا تسبب ىدران كثيران لبلقتصاد الكطني كمشاكميا تتجاكز حدكد جانب االقتصاد إلى الجكانب األخرل. 

 كلذلؾ نقترح لمكاجيتيا القياـ بما يمي:
تعميؽ كترسيخ مبدأ سيادة القانكف في البمد، كالذم مف شأنو غرس مفيكـ المكاطنة لدل أبناء الشعب،  .1

كالمساىمة في بناء ىكية كطنية جامعة ألبناء المجتمع السكرم تساعد في القضاء عمى االنقسامات التي 
 ا الراىف. تننكاجييا في كق
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الحككمية كمنظمات المجتمع المحمي في عمميات إشراؾ المجتمع األىمي أك المدني كالمنظمات غير  .2
الفساد كالكقاية منو، كتشجيع الناس عمى اإلببلغ عف حكادث الفساد كعدـ التسامح مع مرتكبيو،  كافحةم

 مف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد. 13كذلؾ عمى النحك الذم بينتو المادة 
السماح بإنشاء إعبلـ كطني حر مستقؿ، كالذم مف شأنو )إف تـ بناؤه بشكؿو صحيح بعيد عف  .3

االرتباطات الخارجية، أك االرتباط بجماعات المافيا االقتصادية الداخمية(، المساىمة بشكؿو كبير في الحد 
 مف أشكاؿ الفساد في مختمؼ نكاحي الحياة االقتصادية كالسياسية لمبمد. 

، متخصصة كمستقمة كمحصنة ككاسعة الصبلحيات، تتكلى «ئة كطنية عميا لمكافحة الفسادىي»إنشاء  .4
 ميمة الرقابة كاإلشراؼ كاإلدارة في أعماؿ مكافحة الفساد.

اتفاقية ». عممان أف ىذه االتفاقية، مع 2003االنضماـ إلى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد لعاـ  .5
(، قيد الدراسة حاليان 2000)اتفاقية باليرمك لعاـ « مة المنظمة عبر الكطنيةاألمـ المتحدة لمكافحة الجري

في مجمس الكزراء لتصديقيا كاالنضماـ إلييا، بعد أف كقعت سكرية عمى األكلى في باليرمك )إيطاليا( عاـ 
ة . ذلؾ أف ىذا االنضماـ سكؼ يتيح لسكرية فرص2003، كعمى الثانية في ميريدا )المكسيؾ( عاـ 2000

االستفادة مف اآلليات التي كضعتيا اتفاقية مكافحة الفساد، كمف التعاكف الدكلي القانكني كالقضائي كالتقني 
في عمميات مكافحة الفساد في الداخؿ، كعمميات استرجاع العائدات كاألصكؿ كاألمكاؿ المخرجة مف 

أك صناعية أك زراعية في دكؿ سكرية كالمكدعة في مصارؼ أجنبية، أك في استثمارات عقارية أك تجارية 
 عربية كأجنبية.

ربط الييئة المركزية لمرقابة كالتفتيش كالجياز المركزم لمرقابة المالية بالييئة الكطنية العميا لمكافحة  .6
 الفساد، لمتعاكف كالتنسيؽ كالمبلحقة في عمميات اإلشراؼ كالرقابة كالمكافحة.

صاص النظر في الجرائـ االقتصادية، كمنيا إنشاء قضاء اقتصادم مستقؿ كمتخصص يتكلى اخت .7
 جرائـ الفساد، تيمحؽ بو شرطة جنائية متخصصة كتابعة لو مباشرة، كمبلكيا مرتبط بالسمطة القضائية.

تكسيع اختصاصات الييئة الكطنية العميا لمكافحة الفساد في اإلشراؼ كالمراقبة كالمبلحقة لتمتد إلى  .8
ليات الخاصة بضبط ىذا القطاع، المتيـ دائمان كأبدان كفي كؿ زماف القطاع الخاص، ككضع التشريعات كاآل

 كمكاف بمساندة الفساد كالتركيج لو كتغذية انتشاره.
التحكؿ الحثيث نحك نمط إنتاج المعرفة في البنية االجتماعية كاالقتصادية، مف خبلؿ التكجو نحك  .9

نية كالمعرفية الذاتية. كتنكيع البنى االقتصادية تطكير المكارد القابمة لمتجدد اعتمادان عمى القدرات التقا
كاألسكاؽ. كالعمؿ عمى تطكير التعميـ في ببلدنا ألننا بالتعميـ نطكر أنفسنا، ككما قاؿ )ديكرانت( مؤلؼ 

 قصة الحضارة: )التعميـ ىك تطكر اكتشافاتنا لحدكد جيمنا(.
القانكني، كبالتالي المساىمة في  العمؿ عمى زيادة معدالت النمك، بما يساعد في تكسيع االقتصاد .10

امتصاص األعداد المتزايدة مف اليد العاممة التي تدخؿ سكؽ العمؿ سنكيان كبالتالي التخفيؼ مف أعداد 
 العاطميف عف العمؿ الذيف قد تدفعيـ الحاجة إلى ممارسة األعماؿ غير المشركعة.

مف أكثر  دٌ مف كالسبلمة، كيعالسعي نحك تنظيـ السكف العشكائي الذم يخمك مف كؿ مقكمات األ .11
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العكامؿ تشجيعان النتشار ىذا االقتصاد عف طريؽ، كتسكية المنشآت المخالفة المكجكدة فعبلن أك إدخاليا 
 .منظـفي االقتصاد ال

التكسع األفقي كالتكامؿ العمكدم في )القطاع العاـ كالخاص( مف أجؿ زيادة إمكانية استيعاب اليد  .12
ؽ العمؿ، كتأطير كتنظيـ ىذه اليد العاممة كتدريبيا لزيادة إنتاجيا كبالتالي زيادة العاممة القادمة إلى سك 

 الناتج اإلجمالي.
عادة النظر  .13 تحسيف الركاتب كاألجكر في االقتصاد القانكني، بما يضمف تحسيف مستكل الدخؿ كا 

%( 70 -65% أرباح 30 -25في النسبة الكائنة بيف مككنات القيمة المضافة الحالية )الركاتب كاألجكر 
أك بشكؿ قريب  نفسياالمعدالت بف اإلنتاجية ترتفع بشكؿ دائـ، بينما الركاتب كاألجكر ال ترتفع إحيث 

 2005-2002منيا، كتزداد معدالت التضخـ؛ فمقد زادت األرقاـ القياسية ألسعار الجممة في سكرية بيف 
، كىذه الزيادة في األسعار تمتيـ كؿ زيادة الركاتب كاألجكر، لذلؾ يجد حتى المكظفكف 223%113بمقدار 

لكي يسدكا الفجكة بيف الدخؿ الرسميكف ضركرة العمؿ في مجاالت أخرل بعيدة عف أعيف الرقابة 
 224كالمصركؼ، كسيزداد حجـ طالبي العمؿ سكاء كاف عمبلن فكريان أـ جسديان.

تجاريان( كالتعامؿ االقتصادم مع المكارد المتاحة  –صناعيان  –إعداد الخريطة االستثمارية )زراعيان  .14
 سيما أننا نممؾ كؿ مقكمات كمحاكلة استثمار كؿ مكاردنا المحمية عف طريؽ تصنيعيا كتعظيـ القيمة كال

 –ألؼ طف شعير  768 –ألؼ طف قمح  4669كاف ) 2005فإنتاج سكرية لعاـ  االنطبلقة في ذلؾ؛
ألؼ طف شكندر سكرم  1096 –ألؼ طف قطف  1022 –ألؼ طف عدس  154 –ألؼ طف ذرة  200

ألؼ رأس  19651ألؼ رأس بقر، ك 1083ألؼ طف زيتكف...إلخ( كلدييا ) 612 –ألؼ طف تبغ  29 –
ألؼ رأس ماعز،...إلخ( ككؿ ىذه الثركات يمكف استغبلليا مف خبلؿ إيجاد صيغة لمتكامؿ  1295غنـ، 

عطاء القركض كالتسييبلت.  الزراعي الصناعي كا 
كؿ ىذه اإلجراءات تتطمب أف تتحكؿ الدكلة مف جية كصائية إلى جية تنمكية، كبأف تتحمؿ كؿ  .15

مشترؾ(، ألف التنمية ىي كاجب  -خاص –سكاء كانت قطاع )عاـ الفعاليات االقتصادية مسؤكليتيا 
اجتماعي ككطني يتجاكز بعدىا البعد االقتصادم، فإننا نرل أف ترؾ األمكر لمعرض كالطمب سيؤدم إلى 
لى الفكضى االقتصادية. إف الدكلة القكية اقتصاديان ىي القادرة عمى إنجاز التنمية الشاممة  بعثرة المكارد كا 

 لقرار الكطني.كصياغة ا
الدعامة  دٌ تدريب اليد العاممة كي تتبلءـ مع متطمبات سكؽ العمؿ كتشجيع البحث العممي الذم يع .16

 األساسية النطبلقتنا لمكاجية كؿ التحديات الداخمية كالخارجية.
 الخاتمة:

بلن مف الفائدة، كفي النياية نرجك أف نككف قد أضفنا لممكتبة القانكنية كاالقتصادية العربية شيئان كلك ضئي
رغـ أف خكضنا في غمار االقتصاد غير القانكني كاف أمران شديد الكعكرة، كذلؾ لعدـ تكفر منيجية كطنية 

                                                           
 .367، صفحة 2006المجمكعة اإلحصائية لعاـ  -المكتب المركزم لإلحصاء–رئاسة مجمس الكزراء  223
 .96، صفحة 1994بكؿ فابر، اقتصاديات المستقبؿ، الجزء األكؿ، ترجمة د. أنطكاف حمصي، منشكرات كزارة الثقافة، دمشؽ  224
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لتعريفو كعدـ تكفر المعمكمات الكافية عف ىذا االقتصاد، رغـ سعينا الدؤكب لمحصكؿ عمى ىذه 
 المعمكمات. 

ياية ىذا البحث: أف الفساد ىك حجر الرحى في مع العمـ أف االعتقاد الجاـز الذم تكلد لدينا في ن
فالفساد آفة تدمر الدكلة كالمجتمع كيشكؿ القضاء عمييا ؛ ظيكر االقتصاد غير القانكني بكافة أشكالو

نسانيان. لذلؾ ال بد مف شرعنة مبدأ الشفافية بإصدار المراسيـ كالقكانيف. يجب عمى  كاجبان كطنيان كأخبلقيان كا 
لجيات الرقابية غير الحككمية مف جية ثانية أال تتياكف في معالجة ظاىرة الفساد الحككمة مف جية كا

كسببت شرخان  ألنيا أعاقت عممية التنمية كأفرزت طبقة طفيمية في المجتمع حققت ثراء غير مشركع
ىذه الحالة اجتماعيان بيف فئة قميمة ال تعمؿ كتزداد ثراء كفئة كبيرة تعمؿ أك ال تجد ما تعممو كتزداد فقران. 

يمكف أف تؤدم إلى صراع اجتماعي عنيؼ ال تحمد عقباه بسبب فقداف العدالة في تكزيع الثركات مع ما 
 يرافقو مف تخمؼ كفقر كانعداـ لؤلمف.
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Summary 

     This research discusses the role of illegal economy — especially, 

corruption and drugs, smuggling and trafficking in human beings to 

obstruct growth in developing countries, this economy that seems 

superficially insignificant impact on the economies of these countries 

but in fact is the primary obstacle to their growth and development.                        

    The interest stems from this project are being highlighted the 

extent of the illegal economy in Syria, and its effects on the 

development process, and legal and legislative measures taken in 

Syria against the economy, with the proposed methods for scaling 

this economy as much as possible.  

     And take note of all aspects of this research, we have divided into 

three chapters, we discussed first: the concept of social control and 

its importance in the development of societies, and the emergence of 

the idea of law in human communities, and the importance of the 

concept of the rule of law, to define the concept of illegal economy 

and the reasons for adopting this concept. In chapter II are forms of 

illegal economy, especially corruption and transnational organized 

crime and the activities of drug trafficking and trafficking in human 

beings, money laundering, and the effects on the economy and ways 

to counter it. In the third chapter we will examine this economy in 

Syria in terms of its size and the reasons for its existence and 

implications, and finally legal procedures witch taken in Syria to 

control this economy. 

Key wards: 

- illegal economy 

- Law dominion 

- Corruption 

- Translucence 
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