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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة هافي
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جيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتس -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  :املتن: بحرف 16)العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في موضع الذكر األول  ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

و الرفض، 
َ
 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ً
فضال

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى ا
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 ملجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من  عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية
َ
يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 لب عليهن  التمايز في البحث.يغ (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث ف
َ
ي فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 هدافه التي يسعى ِإلى تح
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
قيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع ا
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 ملنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  
 
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
د من موضوعاتها يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

م الب
 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ا تضم  التفاصيل الواردة آنف

ً
وزان

َ
حث وُيعطى أ

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

صحابها بشكل مباشر و 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى أ ِ

ة وال تعب  توجهاتهم الفكري 

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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منوذج معاصر جلرائم  العالقة بني الفساد واجلرمية املنظمة

 الياقات البيضاء

 -دراسة اجتماعية حتليلية  -

    العزيز  العزيز عبد َأمحد عبد

11/12/2021 تأريخ القبول:       26/10/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

المعاصر  جرا الإ ات الجديدة في تتمحور هذه الدراسة التحليلية في توضيح التطور         
سباب والعوامل المشجعة التي عززت العالقة بين عصابات الجريمة المنظمة ، ورصد الأ 

داريوتنظيمات الفساد  برزها العولمة أأ ، ومن الي في مختلف دول العال  المعاصروالم الإ
الحديثة من نظ   ظهور التقنيات فضالا عن، نحاء العال أأالتجاري بين مختلف  واالنفتاح

نترنتاالتصاالت الحديثة مثل المعلومات و  ، ناهيك عن انتشار النزعة المادية بين الإ
نموذج معاصر من )جرائ  الياقات أ  شعوب العال  ، وهذه العوامل شجعت على ظهور 

البيضاء( التي تشتمل على جرائ  منظمة عابرة للقارات تتكون من تحالف عصابات 
مع بعض االنظمة السياسية واالقتصادية الفاسدة في العال  ، مثل جرائ  الجريمة المنظمة 
لى اربعة واشتملت الدراسة ع ،موالوغسيل الأ  سلحةبالبشر وتهريب الأ  المخدرات والتجار

لمباحث، تطرق المبحث  النظري للدراسة بينما تناولنا في المبحث الثاني  طارإإلى الإ  الأوَّ
زنا ا المبحث الثالث فقد ركَّ مَّ أأ الفساد والجريمة المنظمة،  كة بينعناصر العالقة المشتر 

، في حين اشتمل المبحث قة بين الفساد والجريمة المنظمةالحديث فيه على تطور العال
 الرابع على نتائج الدراسة وبعض التوصيات والمقترحات.

لى تحفيز عصابات الجريمة المنظمة تعمل جاهدة ع نَّ أأ وكشفت نتائج الدراسة   
 ي سه الذي  الأمرنخراط في الفساد المنظ ، بار السياسيين ورجال االقتصاد لالالموظفين وك

                                                 

 /قسم علم االجتماع/كلية اآلداب/جامعة الموصل .ُأستاذ مساعد 



 -دراسة اجتماعية حتليلية  - العالقة بني الفساد واجلرمية املنظمة منوذج معاصر جلرائم الياقات البيضاء
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ا يشكل مَّ ، مإ نماط تلك الجرائ أأو  أأساليبوسع لكل من الجريمتين، وتطور وتنوع أأ نتشار اب
ية على المستويين الدولي والوطني في كافة المجاالت االقتصاد هميَّةخطورة بالغة الأ 

 .يَّةالأمنواالجتماعية والسياسية و 
 .بشرية، االقتصاد، الجريمةالكلمات المفتاحية:     

ل المبحث   اأَلوَّ
 للدراسة النظري طارالإ 

 :اواًل/ مشكلة الدراسة
لية التي تتركز عرفت البشرية الجريمة منذ االزل ، وذلك بأشكالها البسيطة و  الأوَّ

، لكن تطور المجتمعات البشرية نجازهالإ ية إإجرامافعال عدة أأو  ي واحدإإجرامعلى فعل 
فرزته المجتمعات الصناعية الحديثة من تشابك أأ ا ما موتعقد نظ  حياتها ومعامالتها وال سيَّ 

نتقلت الجريمة من ا، تجاوزت الحدود الوطنية للدولة، ف للمصالح االقتصادية والتجارية
عداد الذي ل  يعد محصوراا الذي يتصف بالترتيب والإ   الدقيق التنظيإإلى  البساطة والعفوية

تنظي  الجريمة ذا بعد دولي  يري مدينة واحدة وال في دولة واحدة، ليصفي مكان واحد وال ف
العصابات ، وبدأت بذلك تشهد أأو  المنظماتأأو  فرادوذا مصالح متنوعة لمجموعة من الأ 

تجاوز المشروع الفردي بل ، وكل الصور جرائ  من نوع جديد هي الجرائ  المنظمة التي ت
التقليدية للجريمة وبدأت ايضاا تتسلح بالتقنيات الحديثة وترتبط بتحالفات مع المنظمات 

التجارية والمالية واالقتصادية  نشطةمستغلة التنامي المتسارع في الأ  خرىية ال  جرامالإ 
ور وسائل االتصال والنـــقل وتط ابعضا ، وانفتاح المجتمعات على بعضها وطغيان العولمة

، وقد حمل هذا في عبر مختلف دول العال  موالوس الأ من اليسير انتقال رؤ  صار، ف
ية على جرامالإ المنظمات  أأموالطياته تنامي حركة الجريمة المنظمة وتزايد حركة تداول 

قة غير التي ت  الحصول عليها بطري موالالمستوى المحلي والدولي بهدف تغيير صفة الأ 
 مشروعة مثل تجارة المخدرات ، لتظهر كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع.

عند هذا الحد ، بل اقترن تنامي معدالت الجريمة المنظمة بزيادة  الأمرول  يقتصر 
، وظهرت الفساد السياسي والمالي والسيَّما مطردة في ظاهرة الفساد بأشكاله المتنوعة

 ا إداريَّةالئل القانونية حول تورط مسؤولين وشخصيات سياسية و الكثير من التقارير والد
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 أأجهزةية منظمة بدأت تتفشى وسط السلطات السياسية والقضائية و إإجرام أأنشطةبارزة في 
والشرطة ، ومثل هذا الترابط بين الفساد والجريمة المنظمة جسدت  الأمنتنفيذ القوانين و 

( التي اشار white collar crimeقات البيضاء )في الواقع نماذج معاصرة لجرائ  اليا
)ادوين سذرالند( . وتعني الجرائ  المنظمة التي يرتكبها المسؤولين  جرا الإ اليها عال  

في  ن يتمتعون بسلطة ونفوذ عال  الَّذي داريَّةالإ واصحاب الشركات والمكاتب المالية و 
والقانونية التي تبعد الته   داريَّةالإ المجتمع ، ويمتلكون االمكانيات المادية والصالحيات 

زاد من صعوبة مواجهة هذا النمط  الأمروالقانونية عنه  ، وهذا  يَّةالأمنوالمالحقة 
المستحدث من الجرائ  ، وضاعف من مخاطرها واثارها السلبية على استقرار المجتمعات 

، ية وبيئتها السـياسيةظمتها المالوامنها االجتماعي ، ويقوض مؤسساتها االقتصادية وان
 وجعل منها مشكلة تستحق الدراسة والتحليل.

 :الدراسة َأهميَّةثانيا/ 
النظرية للدراسة في خطورة ظاهرة الفساد وعالقته بالجريمة المنظمة ،  هميَّةتكمن الأ 

من واستقرار المجتمعات أأ بينهما على انعكاسات سلبية على  وما تخلقه هذه العالقة الشاذة
والشعوب ، وتقوض  ال م ظاهرة تنال من مقدرات ت هذه الصار  إإذانية كافة ، االنس

مؤسساتها االقتصادية وانظمتها المالية ، بشكل يؤثر مباشرة في خطط التنمية ورفاهية 
 والسيَّماالفوضى وعد  االستقرار في كثير من دول العال  ، إإلى  المجتمعات ، ويقود

ر والتخلف الناتج عن فقدان الموارد الوطنية والمساعدات ، ناهيك عن الفقالنامية منها
فقراا ، التي يت  تهريبها وتجميدها في حسابات سرية يصعب  كثرالدولية الموجهة للدول الأ 

وخير مثال على خطورة هذه الظاهرة اقتصادياا  ،نسانثمارها بشكل ايجابي فيما ينفع الإ است
العائدات السنوية للجريمة  نَّ أأإإلى  بعة لألم  المتحدةما اشارت اليه التقارير الدولية التا
، وهي في م عظمها ناجمة  أأمريكي( مليارات دوالر 500المنظمة العابرة للحدود ت قدر بـ )

، واالتجار غير المشروع موالعن االتجار غير المشروع بالمخدرات ، وغسيل الأ 
 (1)بالسالح.

                                                 

)1 ( United Nations Office on Drugs and Crime . The Global Program Against 
Corruption: Anti – Corruption Toolkit . (3rd ed) Vienna, 2011. 
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راسة في كونها تكشف الحقائق والمعلومات الخفية التطبيقية للد هميَّةبينما تكمن الأ 
تشجع  الَّتيالتي توضح العناصر المشتركة بين ظاهرتي الفساد والجريمة المنظمة ، 

المستجدات أأبرز  ان الدراسة توضح لنا فضالا عنالعالقة المتبادلة بين الظاهرتين 
تي استفادت من حالة الفساد والجريمة المنظمة ال أأساليبوالتطورات التي طرأت على 

عال االنفتاح بين المجتمعات التي اوجدتها تكنولوجيا االتصاالت و  واتفاقيات التجارة  الإ
النامية  والسيَّماالدولية وانتشار الشركات العالمية العابرة للقارات على معظ  دول العال  

حقة السرقات منها ، وهذه االوضاع الجديدة التي خلقتها العولمة جعلت من الصعوبة مال
، وهذا يقتضي ضرورة المنظ  جرا الإ المالية الكبيرة وتداولها بين المفسدين وعصابات 

تي تستهدف نشر الوعي والثقافة االهتما  بهذه المسألة والتركيز على البحوث العلمية ال
ير صالح وتطو ا إ لمعرفة وتعزيز مقومات الشفافية و ضد الجريمة والفساد ، وتعمي  ا يَّةالأمن
 )1(المختصة بمكافحة الجريمة ومالحقة المفسدين. جهزةالعدالة الجنائية والأ  أأجهزة

 :الدراسة َأهدافثالثا/ 
 االتية: هدافتحقيق الأ إإلى  الدراسةبنهدف 

 تسليط الضوء على ظاهرتي الفساد والجريمة المنظمة وخصائصهما المميزة. (1
إإلى  ة المنظمة من اشكالها التقليديةتوضيح كيفية تطور العالقة بين الفساد والجريم (2

 المعاصرة.
تحليل العالقة المتنامية واالرتباط العضوي بين الجريمة المنظمة والفساد ، ضمن  (3

 نظري يجسد جرائ  اصحاب الياقات البيض بشكل معاصر. إإطار
العمل على بلورة حلول ومعالجات موضوعية لمواجهة تنامي معدالت الفساد  (4

يجاد ثقافة مجتمعية إإ  فضالا عنة في المجتمعات االنسانية ، والجريمة المنظم
 مناهضة لهما.

 
 

                                                 

د. محمد االمين البشري ، الفساد والجريمة المنظمة ، جامعة نايف العربية للعلو  االمنية ، الريــاض ،  (1)
 .12، ص 2007
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 :منهجية الدراسة :ارابعً 
البيانات إإلى  لقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المستند

والحقائق والتقارير االقتصادية المتوفرة عن ظاهرة الفساد والجريمة المنظمة ، بجانب 
إإلى  ة االدبيات والبحوث العلمية ذات العالقة. كذلك كان من الضروري اللجوءدراس

المنهج التاريخي بتتبع بدايات العالقة بين الفساد والجريمة المنظمة وتطور العالقة بينهما 
 عبر التاريخ وقراءة مستقبل هذه الظاهرة السلبية.

 :خامسًا/ مفاهيم ومصطلحات الدراسة
 الجريمة المنظمة: (1

ي تقو  به منظمة شكلية إإجرامنشاط  بأأنَّها( الجريمة المنظمة ، Conklinعرف )ي  
لتكرس جهدها في المقا   كذلك عرفت منظمة  )1(للكسب بوسائل غير مشروعة. الأوَّ

ية لها هيكل تنظيمي، وغرضها إإجرام)مجموعة  بأأنَّها)االنتربول( الجريمة المنظمة 
ي بين إإجرامهي اتفاق أأو  غير مشروعة، أأنشطةرسة ممابالساسي الحصول على المال ا

،  أ خرىدوات أأ أأو  خرين ،آناس أ  قيق غرض مشترك، عن طريق استخدا  ، لتحأأشخاص
 )2(ممكنة. أأرباحقصى أأ تيسر له  تحقيق 

المتحدة الخامس لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين الذي عقد للفترة  ال م مؤتمر  د  ويع
 إإذ( ، اول مؤتمر دولي يضع تعريفاا للجريمة المنظمة ، 1975عا  ) ( ايلول2-1من )

على مستوى نطاق واسع تنفذه أأو  ياا معقداا إإجرام)الجريمة التي تتضمن نشاطاا  بأأنَّهاعرفها 
، وهي غالباا ما تت  عن طريق  هأأفرادمشتركين فيها على حساب المجتمع و مجموعات لل

 والجرائ  الــمالية ، وتكون مرتبطة شخاصوتتضمن جرائ  ضد الأ  همال الـــتا  للقانون ،الإ 
 )3(حيان بالفساد السياسي(.في معظ  الأ 

                                                 

(1) Conklin E. John , Criminology , New York , Macmillan , 2004. 
ليل ، الجريمة المنظمة عبر الوطنية: الجهود الدولية ومشكالت المالحقة القضائية ، المجلة سناء خ (2)

، العددان االول والثاني ، المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية ،  44الجنائية القومية ، المجـلد 
 .5، ص 2001القاهرة ، مارس يوليو 

ها ووسائل الحد من انتشارها ، بحث مقد  للمؤتمر السابع عادل عبد العال ، جرائ  العنف وانماط (3)
 .56، ص 1993ايلول ،  22 – 20عشر لقادة الشرطة واالمن المنعقد في تونس للفترة من 
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 أأمريكابدراسة ظاهرة الجريمة المنظمة في  الأمنوقامت لجنة من رجال القضاء و 
تعبير  بأأنَّهاتعريف )الجريمة المنظمة إإلى  ( ، وانتهت في تقريرها1987خالل عا  )

القانون والضوابط االجتماعية ، ويض  بين طياته االالف من  إإطاري يعمل خارج مإإجرا
 أأكثرالمجرمين الذين يعملون وفقاا لنظا  بالغ التعقيد والدقة ، يفوق النظ  التي تتبعها 

ها لحكا  قانونية سنوها لنفسه  تفرض احكاماا أأفرادؤسسات تطوراا وتقدماا، كما يخضع الم
الجماعات  أأفراد، ويلتز  يخرج على قاموس الجماعة المنظمة على من بالغة القسوة

 رباحية بخطط دقيقة تعود عليه  بالأ جرامالإ داء انشطته  أأ ية المنظمة في جرامالإ 
 )1(الطائلة(.

)عبارة عن بناء  بأأنَّهاكذلك عرف الدكتور )عادل عبد الجواد( الجريمة المنظمة 
المحترفين ، ويضبط سلوكه  ثقافة فرعية ،  شخاصمنظ  ، يجمع مجموعة من الأ 

غير مشروعة  أأنشطةويؤدون نشاطه  بأسلوب منظ  وبشكل مستمر ، ويعملون في 
من دولة ، بهدف تحقيق  أأكثرة في يجرامالإ  نشطةية ، ويت  التخطيط والتنفيذ لألأ ا إجرامو 
 (2)كبر قدر ممكن من العوائد المالية والمادية.أأ 

ة التي عقدت في مدينة سوزدال راسية الدولية المعنية بالجريمة المنظمالحلقة الدبو 
( ، قامت الدول االوروبية بتعريف الجريمة 1991( اكتوبر عا  )25 – 21ة من )م دَّ لل

ية مستديمة وخاضعة للضبط ، إإجرام: )جماعة كبيرة نسبياا من كيانات بأأنَّهاالمنظمة 
خلق نظا  االحتماء من الضوابط االجتماعية إإلى  ىالربح وتسع أأجلوترتكب الجرائ  من 

 (3)فساد والسرقة على نطاق واسع(.والترويع والإ بوسائل غير مشروعة مثل العنف 

                                                 

 .81د. محمد االمين البشري ، الفساد والجريمة المنظمة ، ص (1)
جرا  عبر الوطني ، مكتبة د. عادل عبد الجواد الكردوسي ، التعاون االمني العربي ومكافحة اال( 2)

 .12، ص 2005اآلداب ، القاهرة ، 
د. عبد الرحي  صدقي ، الظاهرة االجرامية ، مكتبة دار الثقافة العربية ، جامعة القاهرة ، الــقاهرة ، ( 3)

 .23، ص 1998
 



 
 هـ1444م( /8/12/2022) كانون اأَلوَّل                    (                 91العدد )                          

 391 

خصائص هذا النوع أأبرز  من نَّ أأ لتعاريف السابقة للجريمة المنظمة، نستنتج من ا
 من الجرائ  هي:

 ؤهلين في هذا المجال.أ ناس مب الَّ إإ وهذا التخطيط ال يكون التخطيط:  .1
العمل في النشاط  أأجليوحدون صفوفه  من  أأفرادمجموعة من العمل المنظم:  .2

 ي.جرامالإ 
ية على استمرار النشاط جرامالإ تحرص الجماعات  إإذي: جرامالإ استمرارية النشاط  .3

بناء هرمي ، ولوائح تنظ   يإإطار مؤسسي وذالعمل في بي ، وتوسيع نطاقه جرامالإ 
 ل به.العم

خرين رويع اآلوذلك لت: هدافاستخدام العنف والترهيب والرشوة كوسائل لتحقيق األَ  .4
ية من جرامالإ وارهابه  وممارسة الضغوط عليه  للسيطرة وتحقيق ما ترمي الجماعة 

 ية.إإجرام أأهداف
 تهدف الجريمة المنظمة اساساا  إإذغير المشروعة:  نشطةتحقيق الربح كهدف للَ  .5

ية جرامالإ وسائل غير مشروعة ، كما تعمل الجماعات بالربح المادي تحقيق إإلى 
ها عن طريق التحايل على دفع الضرائب والممارسات االحتكارية أأرباحعلى زيادة 

 لألعمال التجارية.
ية جرامالإ االعتماد على الخاليا الطرفية في ارتكاب الجرائ  ، للحفاظ على القيادات  .6

 لة الجنائية.العليا من التعرض للمساء
ترتكب اعمالها  إإذ ؛ني للدولةالوط طاران نشاط الجريمة المنظمة يتجاوز احياناا الإ  .7

 تترك نتائجها على مجموعة من الدول.أأو  من دولة واحدة ، أأكثرضمن 
وعلى ضوء التعاريف والخصائص السابقة للجريمة المنظمة ، نضع تعريفاا اجرائياا 

ية ذات تنظي  إإجرامعال جنائية مخالفة للقانون يرتكبها مجموعة )اف بأأنَّهالهذه الجريمة 
هذه  أأفرادهيكلي متدرج ، وتتميز بالتخطيط والمهارة والدقة في تنفيذ الجريمة ، ويعمل 

ية وفق نظا  داخلي يحدد دور وواجبات كل واحد منه  ، ويكفل والءه  جرامالإ المجموعة 
ي ، ويكون الهدف من وراء جرامالإ اء في التنظي  مجموعة رؤسأأو  وطاعته  لوامر رئيس

المالية الكبيرة مثل السطو على  رباحي المنظ  هو الحصول على الأ جرامالإ نشاطه  
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أأو  التهديد بالسالح أأساليبية جرامالإ البنوك وتجارة المخدرات ، وتستخد  المجموعة 
 ية(.امجر الإ ها أأهدافاالبتزاز لتحقيق أأو  الرشوةأأو  العنف

 الفساد: (2
تحريف سياسة المؤسسة الرسمية أأو  فعلأأو  ه اختراقيعرف الفساد اصطالحاا بأنَّ 

إضعاف ثقة الناس بسياسة المؤسسة إإلى  ها المرسومة لها بحيث يؤدي ذلكأأهدافعن 
عد  تصديقه  لتصريحاتها وقرارتها ، وهي تشكل أفة تنظيمية  وا إلىوتدني نظرته  اليها 

 (1)من الداخل تعمل على تعطيلها وتخريبها فيما بعد. تنخر هيكلها

ويعرف الفساد بموجب منظمة الشفافية الدولية بأنه إساءة استغالل منصب عا  
 (2)لتحقيق منفعة خاصة.

 وتفرق المنظمة الدولية للشفافية بين نوعين من الفساد هما:
فع فيها رشاوى وهو ما يعرف بمدفوعات التسهيالت ، التي ت دالفساد بالقانون:  -1

 للحصول على االفضلية في خدمة يقدمها مستل  الرشوة وفقاا للقانون.
وهو دفع رشوة للحصول من مستل  الرشوة على خدمة ممنوع الفساد ضد القانون:  -2

 (3)تقديمها.
المتحدة ، فإن الفساد هو سوء استعمال السلطة العامة للحصول  ال م وفي مفهو  

 (4)ة العامة.على مكاسب شخصية بالمصلح
جريمة مبنية على التفكير والحساب والتخطيط وليس على العاطفة  افالفساد إذا 

فحسب ، وعليه فهو من الجرائ  التي تزيد من التراكمات المادية والمعنوية غير الشرعية ، 
 تؤثر في بنية المجتمع واقتصاده. الَّتي

                                                 

،  2005د. معن خليل عمر ، التفكك االجتماعي ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن ، ( 1)
 .222ص

)2  ( www.transparency.org/layou.  
 .41د. محمد االمين البشري ، الفساد والجريمة المنظمة ، مصدر سابق ، ص( 3)
 المصدر نفسه ، الصفحة نفسها.( 4)
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ربح أأو  كسب أأجلعامة من ه استخدا  السلطة الويعرف السيد علي شتا الفساد بأنَّ 
 تحقيق منفعة لجماعة أأجلمن أأو  مكانة اجتماعية ،أأو  تحقيق هيبة أأجلمن أأو  شخصي

مخالفة التشريع ومعايير السلوك أأو  طبقة ما بالطريقة التي يترتب عليها خرق القانونأأو 
 (1)االخالقي.

ن والباحثين ، ومن ابرز متعددة من الفساد متعارف عليها بين المفكري أأنواعوهناك 
 :نواعهذه الأ 

ويعني انحطاط القي  والمبادئ واالخالق الحميدة واستبدالها بعادات الفساد االخالقي:  (1
، وينتج عن ذلك انتشار الدعارة والرذيلة والسلوكيات ي  شاذة وغريبة عن القي  الوطنيةوق

 (2)المخالفة لآلداب العامة.
داريالفساد  (2  أأجلعمال الموظف للسلطة الحكومية التي يمتلكها من هو اساءة است: الإ

مخالفة بداا عن المصلحة العامة ، منافع خاصة بعيأأو  الحصول على منافع ومكاسب
 (3)اللوائح الحاكمة للعمل الحكومي.أأو  التشريعاتأأو  القوانينأأو  ما تنص عليه القواعد

ا الناس في التحكي  وفض القضاء هو السلطة التي ي عول عليهالفساد القضائي:  (3
، ومن اخطر ما يهلك الحكومات الخصومات واعادة الحقوق لصحابهاالمنازعات و 

يحة على حدث ذلك فتلك عالمة صر  ، فإنَّ السلك القضائيإإلى  والشعوب تسرب الفساد
الظل  فساد القضاء يعني ضياع الحقوق وتفشي  نَّ إإ  إإذ، تفشي الفساد في كل ميدان

شكال الفساد القضائي ، المحسوبية والواسطة ، أأبرز أأ لمساءلة. ومن وتالشي فرص ا
وما ينتج عن ذلك من اتها  بريء ، وتبرئة جاني ، وقبول الهدايا والرشاوى ، والشهادة 

 (4)خرين.وما يترتب عنها من هض  لحقوق اآل بالزور ،

                                                 

 1999ة االشعاع ، االسكندرية ، مصر ، السيد علي شتا ، الفساد االداري ومجتمع المستقبل ، مكتب( 1)
 .43، ص

 .47د. محمد االمين البشري ، الفساد والجريمة المنظمة ، مصدر سابق ، ص( 2)
د. حمدي عبد العظي  ، عولمة الفساد وفساد العولمة ، الدار الجامعية للنشر والتوزيع ، االسكندرية (  3)

  .23، ص 2008، مصر ، 
 .23المصدر نفسه ، ص(  4)
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  المالية التي تنظ  سير حكاات المالية ومخالفات القواعد والأ وهو االنحرافالفساد المالي:  (4
الرقابة المالية وسرقة  أأجهزةالعمل المالي في الدولة ، مثل مخالفة التعليمات الخاصة ب

 (1)كبيرة من ميزانية الدولة. أأموال
ي قصد به خروج اي جماعة عن الثوابت العامة لديها مما يفكك هويتها الفساد الثقافي:  (5

 خرىال   نواعه وعلى عكس الأ نَّ لأ  ؛الفساد أأنواعفية ، وهو من اخطر وموروثاتها الـثقا
سن تشريعات تجرمه ، لتمتعه بحصانة أأو  من الفساد ، يصعب االجماع على ادانــــته

االبداع . وهناك صور عديدة للفساد الثقافي منها: المناداة أأو  ما ي سمى بحرية الرأي
تعالي  الدين الحنيف خاصة في بإحالل بعض القي  االجنبية محل قي  وتقاليد ارستها 

عال مجال المعامالت التجارية والمؤسسات المصرفية ووسائل   (2)ومناهج التعلي . الإ
ويقصد به وجود خلل في القي  االجتماعية ، وي عد الفساد االخالقي الفساد االجتماعي:  (6

، وما فراد، فالفساد يسري بداية بين مجموعة من الأ صورة من صور الـــفساد االجتماعي
خالق . ومن صور هذا جتمــع ، ناشراا الرذيلة وسوء الأ ن ينتشر في غالبية المأأ يلبث 

ائ  الجنسية ، واالتجار يضاا انتشار الفواحش بشتى اشكالها من الجر أأ لنوع من الفساد ا
عن الخوف ، وانتشرت  الأمنذا اختل ا إ ، و الأمن، وانتهاك الح رمات واالخالل بفي البشر

  (3)رائ  بشتى صورها.الج
ذلك الفساد القائ  على االنحراف عن الواجبات الرسمية المرتبطة الفساد السياسي:  (7

بالتعيين في سبيل أأو  بالمنصب العا  سواء كان شغل هذا المنصب يت  باالنتخابات
غير مادية   أأ تحقيق مصلحة خاصة وسواء كانت هذه المصلحة تتعلق بمكاسب مادية

 )4(تعامالت تخالف الشريعة القانونية السائدة.إإلى  االلتجاء نأأ  جراءاتإإ استخدا  ب

                                                 

 .48د. محمد االمين البشري ، الفساد والجريمة المنظمة ، مصدر سابق ، ص(  1)
 .48المصدر نفسه ، ص( 2)
بيير الكو  ، الفساد ، ترجمة سوزان خليل ، دار عين للدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية ، ( 3)

 .11، ص 2003الـقاهرة ، 
 .50 – 49المنظمة ، مصدر سابق ، ص د. محمد االمين البشري ، الفساد والجريمة (4)
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التنفيذية والقضاء ، وفساد  جهزةويشتمل هذا النوع من الفساد على فساد التشريع والأ 
 (1)النظ  االنتخابية ، والتالعب بنتائج االنتخابات وفساد االحزاب السياسية.

داريجرائياا بأنه )السلوك وعلى ضوء ذلك نستطيع تعريف الفساد ا المنحرف الذي  الإ
، وتوظيف موارد وقدرات المؤسسة  داريَّةالإ القواعد الرسمية للمؤسسة أأو  ينتهك المعايير

عاملين في هذه المؤسسة بعيداا عن المصلحة العامة  أأفرادمجموعة أأو  لصالح فرد داريَّةالإ 
ية والمنحرفة مثل الرشوة ، جرامالإ ال ، ويتمثل الفساد في مجموعة مختلفة من االفع

داريواستغالل المنصب  للمصلحة الشخصية واالبتزاز ، والوساطة والمحسوبية في  الإ
 تعيين االقارب واالصدقاء ، وهدر المال العا  وتبذيره(.

 جرائم الياقات البيضاء: (3
عندما  كان العال  )ادوين سذرالند( اول من قد  مصطلح الجرائ  الياقات البيضاء

)الجريمة التي يرتكبها فرد يتمتع بمكانة اجتماعية واقتصادية كبيرة ، ويخرق  بأأنَّهاعرفها 
 (2)بها القوانين التي سنت لتنظي  نشاطه المهني(.

وتعني تسمية )ذوي الياقات البيضاء( المسؤولين والموظفين ، وال سيما الذين 
اب والعرق ، فتكون مالبسه  نظيفة يعملون في المكاتب بعيداا عن اشعة الشمس والتر 

وياقاته  بيضاء لتميزه  عن العمال الكادحين الذين يعملون خارج المكاتب في الشمس 
 والهواء ويتعرضون للغبار ، فتكون مالبسه  متسخة دائماا ، وياقاته  تتميز بــــــاللون االزرق

أأو  طبغ الياقة باللون االزرق، وذلك للتصاق الغبار وذرات التراب بالعرق فتص الأسودأأو 
 (3)، ولذلك تنسب اليه  تسمية )اصحاب الياقات الزرقاء(. الأسود
 ثانياً اقتصادية ، و اوالً  بأأنَّهاولذلك فإن جرائ  ذوي الياقات البيضاء غالباا ما تتس         

تصدر من مسؤولين وموظفين كبار له  سلطته  ونفوذه  المؤثر في المجتمع ، وله  
جاهة واعتبار اجتماعي قد يكون مخيفاا لألخرين نتيجة لمسؤولياته  وسلطاته  ، فتكون و 

                                                 

  .50المصدر نفسه ، ص( 1)
بحث منشور في مجلة دراسات عـــــربية  –جالل عبد اهلل معوض ، الفساد السياسي في الدول النامية (  2)
 .4، ص 1987بيروت ،  –( ، معهد الدراسات 4( ، العـدد )3المجلـد ) –
ة والمجتمع ومرتكب الجريمة ، دار وائل للنشر ، عمان ، د. فتحية عبد الغني الجميلي ، الجريم( 3)

  .148 – 147، ص 2001االردن ، 
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جرائ  خطيرة في المجتمع ، وذلك لكون هؤالء المجرمين غالباا ما يبعدون الته  عنه  
ومحاطون بأسوار بشرية تدفع عنه  الشكوك ويعدون آليات له  لتنفيذ الجريمة ، وكذلك 

الناحية المادية ، اذ ان اصحاب الياقات البيضاء تكون سرقاته  خطورة هذه الجرائ  من 
 (1)وتزويره  للوثائق كبيرة جدا.

اقتصادية تنمو وتتطور في  إإجرا  بأأنَّهاكذلك عرف )بونجير( هذه الجرائ  
المجتمعات الرأسمالية التي تعل  مرتكبيها حب الثروة والمال والحصول عليه بعدة فرص 

 بأأنَّهااما )هربرت ايدلهارتز( في عرفها  (2)الناس. أأموالوالخداع وسرقة تعتمد على الحيلة 
)الجرائ  التي تقترف من الموظفين الصغار ، كالمحاسب الصغير في المصرف ، وقد 
ترتكب كذلك من قبل رئيس شركة كبرى ، فهذه الجرائ  ال تتحدد على اصحاب المراكز 

 (3)خص الذي يدفعه الرتكابه هذه الجرائ (.المرموقة فحسب ، بل تعتمد على موقف الش
 قسمين:إإلى  وبموجب هذا التعريف يمكن تقسي  جرائ  الياقات البيض

االفعال التي يقو  بها المدراء والمسؤولون والمهنيون اصحاب المواقع المهنية اواًل: 
 المتوسطة في المؤسسات العامة والخاصة.

بها اصحاب النفوذ والسلطة مستغلين مناصبه  ية التي يقو  جرامالإ االفعال ثانيًا: 
ومسؤولياته  االقتصادية والسياسية واالجتماعية لألغراض الخاصة والشخصية والمصلحية 
، بهدف جمع الثراء والربح السريع غير الشرعي وبوسائل ملتوية وغير شرعية مثل الرشوة 

 (4)والتزوير والنصب واالحتيال وغيرها.
                                                 

 15د. نوح عز الدين عبد الرزاق ، االعال  العراقي ومكافحة الفساد ، مجلة دراسات سياسية ، العدد (  1)
 .50، ص 2010، بيت الحكمة ، بغداد، 

جنائية ، دار  –اجتماعية  –عل  االجتماع نفسية  د. هادي صالح العيساوي ، اضافات نظرية في(  2)
 .119، ص 2010الفراهيدي للنشر والتوزيع، بغداد ، 

د. رباح مجيد محمد الهيتي ، ثقافة الفساد االداري في العراق ، مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية ( 3)
 .67، ص 2012بيروت ،  –واالعالمية ، بغداد 

ائ  اصحاب الياقات البيضاء: الرشوة وتبييض االموال ، منشورات الحلبي فاديا قاس  بيضون ، من جر ( 4)
 .13، ص 2008الحقوقية ، بـــيـروت ، 

  



 
 هـ1444م( /8/12/2022) كانون اأَلوَّل                    (                 91العدد )                          

 397 

)الجرائ  المنظمة التي  بأأنَّهاتعريف جرائ  الياقات اجرائياا  وعلى ضوء ذلك نستطيع
متعلمون ومن اصحاب الدخل العالي وشاغلي المواقع الرسمية العليا  أأفراديقو  بها 
لتنظي  الرسمي الذي يعملون فيه س  اافي التنظيمات الرسمية ، يقومون بوالمتنفذين 

الخاص وليس لصالح التنظي  الرسمي ، مثل  رتكاب جرائ  استغاللية وابتزازية لصالحه اب
داريجرائ  الفساد   (.موالوالمالي والتزوير والتهرب الضريبي وتبييض الأ  الإ

 الثاني المبحث
 المنظمة والجريمة الفساد بين المشتركة العالقة عناصر

قراءتنا السابقة لمفاهي  الفساد والجريمة المنظمة وجود نقاط مشتركة بيمكننا القول 
ى بين هاتين الظاهرتين تساه  في تعزيز العالقة المشتركة بينهما وتزايد مخاطرهما عل

توضيح بعض اوجه بهذا التشابه إإلى  ، ويمكن االشارةامن واستقرار المجتمع االنساني
 (.1الجدول رق  )بالفساد والجريمة المنظمة المقارنة بين 

 
تي الفساد والجريمة ( يوضح بعض اوجه المقارنة بين ظاهر 1جدول رقم )

 المنظمة
 الجريمة المنظمة الفساد عناصر المقارنة م
ذات طبيعة اقتصادية وتجارية في المجاالت  ذات طبيعة وظيفية واقتصادية طبيعة الظاهرة  1

 كافة
 منظمة فردية َأو  تنظيمية من حيث التنظيم  2
 َأساليبمن حيث  3

 ارتكابها
 تتميز بالسرية مع احتماالت اللجوء للعنف فتتميز بالسرية دون اللجوء للعن

من حيث نظرة  4
 المجتمع المحلي

 إجماع المجتمع المحلي على رفضها تختلف اآلراء حول بعض انماطها

من حيث نظرة  5
 المجتمع الدولي

هناك إجماع حول تجريم فساد 
إإلى  الموظفين العموميين المفضي

االرتشاء واختالس المال العام 
بالعدالة ، واختالف حول واالضرار 

بعض انماط الفساد االخالقي 
 واالجتماعي 

هناك إجماع حول رفض واستهجان الجريمة 
 المنظمة عبر الوطنية بمختلف صورها

 النطاق عبر الوطني النطاق الوطني وعبر الوطنيمن حيث نطاق  6
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 انتشارها
من حيث التعريف  7

 االكاديمي 
ال يوجد خالف حوله بوصفه سوء 

ستعمال السلطة العامة للحصول ا
على مكاسب شخصية على حساب 

 المصلحة العامة

ال يوجد خالف حول مفهوم الجماعة 
ية المنظمة واستهجان انشطتها جرامالإ 

 هاَأهدافو 

تعريف االتفاقيات  8
 الدولية 

إإلى  لم تعرإف الفساد ، اكتفت بالدعوة
تجريم افعال الرشوة ، واختالس المال 

ضرار بالمصلحة العامة العام وال
عاقة العدالة  وا 

لم ُتقدم تعريفًا للجريمة المنــــظمة ، واكتفت 
 ية المنظمة ودعتجرامالإ بتعريف الجماعات 

تجريم انشطتها وتجريم المشاركة فيها إإلى 
 وجرائم الفساد موالوجرائم غسل األَ 

تعريف القوانين  9
 الوطنية

د لم تقدم تعريفًا لجريمة اسمها الفسا
، إال انها عرفت وجرمت افعال 
الرشوة ، اختالس الـمال العام ، 
عاقة  إساءة استعمال السلطة وا 

 موالالعدالة وغسل األَ 

لم ُتقدم تعريفًا للجريمة المنـــــظمة ، إال انها 
شددت العقوبة على الجرائم التي ترتكبها 

ية حتى ولو لم تكن تعمل إإجرامعصابات 
 بصفة مستمرة  

يث نوعية من ح 10
 الجناة

ية منظمة تعمل بصفة إإجرامجماعات  جماعات تشغل وظائف عامةَأو  َأفراد
 مستمرة

 ومجتمعات ودول ومنظمات َأفراد ومجتمعات َأفراد من حيث الضحايا 11
و  الجريمة هناك مؤشرات واضحة في طبيعة ومفه نَّ أأ ( 1الجدول رق  )بيتضح لنا 
ن عالقتها بالفساد لتشكل في جوهرها جرائ  مهددة ، تفصح عنماطهاأأ المنظمة وعرض 

 لمن واستقرار المجتمع وفوضى اجتماعية.
يمة هو تميزهما بطابع برز نقاط التشابه بين ظاهرتي الفساد والجر أأ ولعل من 

ستمرة التي تشترك فيها عدة الجريمة الجماعية المإإلى  تشير كلمة التنظي  إإذ ؛)التنظي (
فيها جزءاا محدداا من المهمة ، بحيث يكون كل فرد مكمالا ، ولكل عنصر عناصر
 لألخرين.

لكلمة التنظي  مدلول واسع وهي ال تقتصر على عدد  ، فإنَّ ذلك فضالا عن
ية فقط ، ولكن يمتد مفهو  التنظي  جرامالإ ية المشاركة في تنفيذ عمليات جرامالإ العناصر 

ها وتدريبه  وادارة أأفرادق تجنيد ائ، وطر يةجرامالإ ادارة المنظمة  أأساليبليشمل ايضاا 
 ية بمختلف شؤونها المالية والفنية والقانونية.جرامالإ امكانات المنظمة 
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، فإن الجريمة المنظمة تأخذ طابع االحتراف المعتمد على التخطيط ووفقاا لذلك
اضه بمختلف المحك  والتنفيذ الدقيق والمدع  بالمكانات المادية التي تمكنه من تحقيق اغر 

ية في تنفيذ جرامالإ الوسائل المتاحة التي يشرف عليها مجرمون محترفون يمثلون العصاية 
ظمة بعيداا عن ي وتحمل كافة نتائجه ، مع إبقاء رموز وقادة العصابة المنجرامالإ النشاط 

ى وينطبق ذلك ايضاا عل (1)يقومون بإمها  ضرورية تليق بمكانته . إإذ ؛مسرح الحــــوادث
عمل أأو  وظيفةأأو  التنظي  على انه عمليةإإلى  ينظر إإذ ؛ظاهرة الفساد بإأشكاله المتنوعة

غير  هدافتجميع اوجه النشاط الالزمة لتحقيق الأ  أأجلغير شرعي يقو  به المدير من 
ما هو نَّ ا إ الرشوة، فالتنظي  ليس هدفاا في حد ذاته، و أأو  المشروعة مثل الحصول على المال

 (2)الهدف بطريقة افضل وبأسلوب اكفأ.إإلى  للوصول وسيلة
وكذلك ما يعزز العالقة بين الفساد والجريمة المنظمة ان كالهما يشتمالن على 
انماط وصور مختلفة من االفعال والسلوكيات الخارجة على القانون والمنافية لمعايير 

طالق واخالقيات المجتمع ، فالخروج على القانون ونظا  المجتمع ما ه و إال نشر للفساد وا 
داريذكر صور ومجاالت الفساد نجده يشتمل على الفساد إإلى  للمفسدين ، فعندما نأتي  الإ

، والفساد السياسي ، كما ان هنالك فساداا فردياا ساد القضائي ، والفساد االجتماعي، والــف
نماط وصور أأمة ايضاا نجد ان للجريمة المنظ وفساداا عابراا للحدود الدولية . وفي المقابل

، كما قد محلي وال تتجاوز حدود دولة معينةية متعددة منها ما تكون ذات طابع إإجرام
 (3)تكون جريمة منظمة عبر الوطنية.

                                                 

محمد فاروق النبهان ، مكافحة االجرا  المنظ  ، المركز العربي للدراسات االمنية والتدريب ، الرياض  (1)
 .48، ص 1989، السعودية ، 

االسس والوظائف ، مكتبة الشقري ، الرياض ،  –، االدارة العامة سعود بن محمد النمر واخرون  (2)
 .147، ص 2002السعودية ، 

 .90-89د. محمد المين البشري ، الفساد والجريمة المنظمة ، مصدر سابق ، ص (3)
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وفي هذا الصدد قا  المؤتمر العالمي حول الجريمة المنظمة العابرة للحدود 
من انماط الجرائ  التي ( بحصر قائمة 1994الوطنية الذي عقد في مدينة نابولي عا  )

 (1)تعتبر جرائ  منظمة عابرة للحدود الوطنية وهي:
فالس كأداة للنصب ، المخدرات ، الفساد والرشوة ، الإ  ، جرائ  تهريب موالجرائ  غسل الأ (

رهاب، سلحةجرائ  الحاسب اآللــــــــــي ، سرقة الملكية الفكرية ، تهريب الأ  ، خطف  الإ
، التجار في  شخاصة البحرية ، سرقة سيارات الشحن ، تهريب الأ الطائرات ، القرصن

 البشر ، سرقة االعمال الفنية والتراثية(.
وعلى ضوء هذه العناصر المشتركة بين ظاهرتي الفساد والجريمة المنظمة ،          

إإلى  من الطبيعي ان تتكون روابط وعالقات متبادلة بين هاتين الظاهرتين تؤدي صار
دة من الجرائ  ية معقدة تمتاز بالكثير من السمات والعناصر الجديإإجرامانماط  ظهور

ع االجتماعي واالقتصادي للمجتم الأمن، وتتسبب بأثار عميقة في المنظمة التقليدية
ناهيك عن ان الجرائ  التي صنفت كأنماط من جرائ  يصعب حصرها على المدى القريب 

الهيكلي للجريمة المنظمة يقو  على الفساد وبناء قنوات  الفساد هي جرائ  منظمة، والتنظي 
تنظيمية للتواصل مع المفسدين الذين تغلب عليه  المصالح المادية والشخصية على 

 .داريَّةالإ حساب المصلحة العامة والنزاهة 
 :عالقة الجريمة المنظمة بالدوائر الحكومية

المعقدة في تركيبها والضخمة  عادة ما تتواجد الجريمة المنظمة في المدن الكبرى
امنية  أأجهزةوبالرغ  من وجود  في ايقاعاتها التجارية والماليةفي حجمها السكاني والنشطة 

وشرطة متقدمة في المدن الرئيسية ، لكن عالقة رجال الشرطة بالمجرمين الفرديين تكون 
ذات لدى المجرمين معروفة وهي المطاردة والمالحقة والمداهمة والقاء القبض والسجن وبال

بينما الحالة تختلف عندما تتدخل العناصر  ،المشبوهينأأو  يةجرامالإ المعروفين بسجالته  
ي ، عندها يحصل جرامالإ ية التي يقو  بها التنظي  جرامالإ  نشطةالسياسية والمتنفذة في الأ 

 ق مبتكرة.ائالتعطيل والتستر واالخفاء وفي الملفات بطر 
                                                 

د. محمد المين البشري ، التحقيق في جرائ  المستحدثة ، جامعة نايف العربية للعلو  االمنية ،  (1)
 .75، ص 2004
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تواطؤ بعض العناصر السياسية والمتنفذة مع زعماء إإلى  يشير الأمروهذا 
ممارسة االبتزاز لصالح أأو  الحصول على مكاسب مالية أأجلية من جرامالإ العصابات 

 البرلمانية.أأو  االنتخابات البلدية
ية ، جرامالإ ذلك هناك نوع اخر من العالقات بين اعضاء العصابة  فضالا عن

 حصول على دفوعات مالية منتظمة لهؤالء من قبل العصابةوبعض رجال الشرطة وهي ال
 (1)فشلت في القاء القبض على الجناة. بأأنَّهااالدعاء بمقابل حماية الشرطة له  
ختراق من قبل الـــــــعصابات لى الجهاز القضائي الذي يتعرض لالوينطبق ذلك ع

مشروع القانوني الذي يركز على الأأو  ية ، فنجد احياناا القاضي الذي يغلق القضيةجرامالإ 
ية والفساد جرامالإ ية والالأخالقية ، وفي هذه الحالة تكون التنظيمات جرامالإ القوانين 

الحكومي وجهين لعملة واحدة ، لنه في احيان كثيرة يكون الفساد واالبتزاز في السياسة 
ت حقيقية كونها اغراءا فضالا عنية ضمن صالحيات محدودة إإجرامتمثل ممارسات 
 لقوانين محددة.

 :ية المنظمةجرامالإ آليات عمل التنظيمات 
مجموعة من التكنيكات واآلليات وتستخدمها في إإلى  يةجرامالإ تلجأ التنظيمات 

 يَّةالأمن جهزةية وضمان عد  مالحقتها وكشفها من قبل الأ جرامالإ تنفيذ النشاطات 
الصلة بالسياق التنظيمي الذي تخدمه، وتعكس والقانونية، ومثل هذه اآلليات تكون وثيقة 

طبيعة الجماعات التي يتألف منها هذا السياق، خاصة جماعات المجرمين المنظمين، 
المجتمع الذين يستهلكون السلع والخدمات  أأفراد فضالا عنوالموظفين العموميين الفاسدين 

 ية.جرامالإ التي تقدمها هذه التنظيمات 
ل الجريمة المنظمة في تنفيذ مخططاتها وعملياتها فيما وتتمثل ابرز آليات عم

 يأتي:
 
 

                                                 

،  2013د. معن خليل عمر ، الجريمة المنظمة واالرهاب ، دار الشروق للنشر ، عمان ، االردن ،  (1)
 .31ص
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 :األفساد -1
هذه الوسيلة الرئيسية المفضلة لدى عصابات الجريمة المنظمة ، وهي  د  وتع

ياتها ، اذ العنف والتخويف في ممارسة انشطتها وتنفيذ عمل أأساليبتفضله وتقدمه على 
شي المحاذير والتداعيات التي تنج  عن العنف فساد( تحاهذه الوسيلة )الإ بانه يحقق لها 

والتخويف، ولذلك تعتبر رشوة الموظفين العموميين والسياسيين المتنفذين في نظر الجريمة 
ية وتفادي الكشف جرامالإ المنظمة الوسيلة المثالية والمناسبة تماماا لتأمين حماية نشاطاتها 

 أأساليبوتتعدد  (1)عملياتها وتذليل ما يعوقها.القانونية ولتنفيذ  جهزةوالمالحقة من قبل الأ 
ية المنظمة ما بين )الرشوة المباشرة( التي تعني جرامالإ الرشوة التي تلجأ اليها الجماعات 

على فترات لمدة أأو  كبيرة( تبعاا لمقتضى الحاجة تدفع مرة واحدةأأو  المبالغ المالية )صغيرة
كالعقار  أ خرىكون في صورة منافع مادية بشكل مستمر ، كما وانها قد تأأو  معينة

 التجارية والهدايا. نشطةوالسندات واالسه  في المؤسسات والأ 
ا الرشوة غير المباشرة فإنها تمثل السها  في تمويل الحمالت االنتخابية مَّ أأ 

 المعارضة ، بينماأأو  والسياسية وايضاا االنسانية الدعائية التي يقيمها الساسة في الحكومة
التلميح بإفشاء سر ال يراد له ان ي عرض وغالباا ما يكون أأو  التهديدإإلى  يشير االبتزاز

سياسية لكبار الساسة والموظفين أأو  اقتصاديةأأو  بالتورط على وجه ما في مسألة اخالقية
الخاص والبنوك والمؤسسات المالية الكبرى الوطنية وغير أأو  والمتنفذين في القطاع العا 

نية وايضاا فرادى الناس ذوي المكانة ، ومن ث  التهديد بالفضح في حال عد  إتيان ما الوط
 هو مطلوب.

 :القذرة موالغسيل األَ  -2
 أأنشطةالمتحصلة من  مواله )عملية تحويل الأ بأنَّ  مواليمكن تعريف غسيل الأ 

مساعدة أأو  موالإنكار المصدر غير الشرعي والمحظور لهذه الأ أأو  جرمية بهدف إخفاء

                                                 

 .163المصدر نفسه ، ص (1)
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رتكب جرماا لتجنب المسؤولية القانونية عن االحتفاظ بمتحصالت هذا ااي شخص 
 (1)الجر (.

المساعدة لتحقيق  نشطةمن الأ  موالجرائ  غسيل الأ  نَّ أأ بعض الباحثين  د  ويع
التستر عليها ، وهي بمثابة محاولة أأو  ية الرئيسيةجرامالإ  نشطةاالغراض من وراء الأ 

المنظ  وتوظيفها في  جرا ة للإ ية الرئيسجرامالإ  نشطةالمحصلة من الأ  والملتوظيف الأ 
 مشروعات مشروعة.

المنظ  على التسلل داخل  جرا الإ وعلى ضوء هذه العملية تعمل جماعات 
ها المستمدة من أأموالالصناعية المشروعة في خارج دولها لتوظيف أأو  المؤسسات التجارية

الضخمة التي تجنيها من ورائها وال تحتاجها لتيسير  رباحاا لألأ ية نظر جرامالإ انشطتها 
النذر اليسير منها هذا من ناحية ، ومن ناحية إإلى  تحتاجأأو  انشطتها غير المشروعة

في إخفاء اعماله  غير المشروعة  ي سه فإن وجوده  في هذه المشاريع المشروعة  أ خرى
هذه المؤسسات إإلى  هذا التسلل احية ثالثة فإنَّ الموظفة فيها، ومن ن موالويموه مصدر الأ 

اماناا لنقل بضاعة هذه  أأكثرالمشروعة التي تعمل بالتجارة عبر الحدود يوجد قنوات 
الجريمة المنظمة  أأنشطةالمكتسبة من  موالالجماعات غير المشروعة، وقد يتخذ تمويه الأ 
أأو  ساب مصرفي بأسماء زائفةمن ح أأكثرغير المشروعة صوراا مختلفة من ابرزها فتح 

 موالفي شركات لتوظيف الأ أأو  العقاراتأأو  التداخل في شركات التجارةأأو  وهمية
عن طريق شركات تجارية  موالالمضاربة في سوق شراء االوراق المالية وتحويل الأ 

 (2)السابقة بحيث تتنوع فيصعب تتبعها. ساليبمن اسلوب من الأ  أأكثرواتخاذ 
لبحث الجريمة ان المجرمين  مريكيالأ المجال اقرت لجنة مجلس الشيوخ  وفي هذا

من مشروعات العمل المشروعة خاصة السيارات  ( مجاالا 55)إإلى  المنظمين قد تسللوا

                                                 

إبراهي  الحمود ، ظاهرة غسيل االموال واثرها على االقتصاد الوطني ، ندوة عقدتها مجلة الحقوق ،  (1)
 السنة العشرون ، العدد الثالث. مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت ،

محمد محي الدين عوض ، الجريمة المنظمة ، المجلة العربية للدراسات االمنية والتدريب ، المركز  (2)
 .35، ص 1995،  19، العدد 10العربي للدراسات االمنية والتــــدريب ، المجلد
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والنقل بالشاحنات وصناعات البترول والصلب والقماش والسجائر ، ومؤسسات المال 
 (1)وانتاج الغذاء والنفايات. والبنوك والفنادق والمطاع  والنوادي الليلية

ت مركز لغسيل صار بريطانيا قد  نَّ أأ )جيفري روبنسون(  مريكيالأ د الباحث كَّ أأ و 
ت ثالث اكبر تجارة عالمية في الوقت الحاضر ، وان عمليات صار القذرة ، التي  موالالأ 

فضالا ، القذرة قد دخلت في صمي  النشاط االقتصادي في المملكة المتحدة  موالغسل الأ 
أأو  بشكل موالتدخل فيها هذه الأ أأو  ان نسبة كبيرة من المشروعات واالنشاءات ت دار عن

عبر االطلنطي بما يصاحبها من  موالبأخر ، ويؤكد الباحث ان انتقال تجارة غسل الأ 
 (2)ت مسألة وقت فقط.صار اعمال عنف 

 :الفساد -3
ين للمحافظة على بقائها ن العموميلجريمة المنظمة على فساد الموظفيتعتمد ا

ها ، وكانت تستعين في هذا الفساد بالرشوة والمشاركة في الحمالت أأرباحوسيطرتها وزيادة 
السياسية وتدبير االصوات االنتخابية وغيرها من وسائل للتأثير في رجال الشرطة وموظف 

عال الحكومة والقضاء ورجال  غيره  من لبلدية ورجال القانون و عضاء المجالس اأأ و  الإ
 (3)البيروقراطية. جهزةعضاء الأ أأ 

قامة وضع وظيفي داخله يطلق عليه اس  إإ ي على إإجرامويحرص كل تنظي  
، والفرد الذي يشغل هذا الوضع هو الذي ي ساو  ويشتري وي هدد (Corrupterالــفاسد )

الشرطة  أأفرادوي رشي وهو فرد يتمتع بشخصية اجتماعية محبوبة في عالقاته مع 
ي في استمرار جرامالإ عضاء التنظي  أأ خر يساعد آاي فرد أأو  والموظفين العموميين

العقاب . والشائع ان يختص أأو  اقامة الدعوىأأو  التحصين ضد امكانية القبض عليه 
هذا الفاسد في ادائه لدوره بقس  فرعي واحد من اقسا  الحكومة ، ويعين غيره على قس  

أمر رجال الشرطة في المنطقة الجغرافية التي ينتشر فيها اخر فقد يختص فرد فاسد ب
                                                 

(1) M.B.Clinard, Sociology of Deviant Behavior, op.cit, p.168. 
(2) Ibid, p.179. 

د. علي عبد الرزاق جلبي واخرون ، عل  االجتماع والمشكالت االجتماعية ، دار المعرفة الجامعية ،  (3)
 .311، ص 2003االسكندرية ، مصر ، 
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 ممارسات الفساد والجريمة المنظمة ، ويختص فرد اخر بجانب المحاك  وتوريط القاضي
 (1)ضابط المراقبة القضائية.أأو  المحضرأأو  كاتب المحكمةأأو 

إإلى  ( في كتابه عن الفسادChamblisشامبلز (وفي هذا الصدد اشار الباحث 
وجود عالقة بين الفساد والجريمة المنظمة والنظا  االقتصادي والسياسي من حيث الربح 
والسيطرة ، عندما اكد ان )النقود هي الوقود في اآللة الراهنة( ، والموظفون العموميين ه  

، واولئك الذين اتوا بالنقود مهما كان افظ على استمرار تشغيل هذه اآللةالمكاسب التي تح
ن الَّذيفي وضع  يمكنه  من جعل اآللة تجري على الطريق الذي يحددونه ،  مصدرها ه 

حد كبير ان يتحكموا في إإلى  الذين يحتمل شخاصينتجون النقود من الجريمة ه  الأ 
 (2)اآللة.

ة ذاتها بماليين دوالراتها والعاملين مريكيالأ ت الحكومة صار ذلك فقد  فضالا عن
لذي غزارة الفساد اإإلى  ي وقد اشارت ادارة الخدمات العامةمجراالإ بها ، هدفاا للتحالف 

دارة التحقيقات الفدرالية عن حسابات سرية هائلة في إإ ينخر في الحكومة . وقد كشفت 
لبعضه   –( كان يستخدمها مقاولون من الحكومة G.S.Aالبنوك تخص العاملين في )

يمة المنظمة في تمويل الحمالت سهمت الجر أأ ية وكثيراا ما جرامالإ صالت بالتحالفات 
االنتخابية للصفوة السياسية على كافة المستويات السياسية في الواليات المتحدة ؛ بما فيها 

 (3)االنتخابات المحلية وعلى المستوى الوالية والمستوى القومي.
ه التنظيمات تؤدي( على خطورة الدور الذي Burgeesوقد اكد الباحث )بيرجس 

المجتمع بقوله )ان اتحاد الجريمة المنظمة يتماسك ببعضه بواسطة قادة  ية فيجرامالإ 
ات اقوياء وعالقات والء شخصي شديدة وبواسطة قواعد لألخالق بين اعضاء العصاب

ساء العصابات ، وبواسطة اكتساب الحماية القانونية من المصاهرة واالتفاقيات مع رؤ بو 
 (4)ية الفاسدين(.والقانون يَّةالأمن جهزةالأ  أأفرادبعض 

                                                 

(1) M.B.Clinard, op.cit. p.179. 
 .312د. علي عبد الرزاق جلبي واخرون ، مصدر سابق ، ص (2)

(3) M.B.Clinard, op.cit. p.179. 
(4) Burgess & M.B.Clinard, Sociology Of Deviant Behaviour, Holt, Rinehart & 
Winston New York,1961, PP. 262-263. 
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استخدا  امكانيات وقدرات عدد إإلى  يةجرامالإ وبموجب ذلك اتجهت التنظيمات 
من المحاسبين والمحامين والمستشارين الذين يحاولون جعل نشاطها متسقاا اوالا مع 

المستخدمة في ادارة االعمال المشروعة ، ويضمن ثانياا جعل هذه التنظيمات  ساليبالأ 
 (1)العدالة الجنائية. أأجهزةيدة عن متناول ية بعجرامالإ 

وخير مثال على وجود الصالت والعالقات الوثيقة بين انظمة الفساد وتنظيمات 
والممارسات االجتماعية السلبية مثل  نشطةوجود الكثير من الأ به الجريمة المنظمة ما نجد

لليلية واماكن ادارة دور اللهو وصاالت لعب القمار وحانات الشرب ونوادي الرقص ا
الدعارة ودور عرض االفال  االباحية وغيرها من عروض التبرج والفجور ، نجدها ت صنف 

تنظي  ، وال ت عد جرائ  إإلى  في الدول الغربية وكأنها مجرد ممارسات اجتماعية تحتاج
السلبية تقع في دائرة االعمال  نشطةي طالبها القانون الجنائي ، وبالتالي فإن هذه الأ 

ستغاللها كأماكن لترويج اصابات الجريمة المنظمة ، وتقو  بتجارية التي تسيطر عليها عال
 النارية والدعارة. سلحةالمخدرات والأ 

ان عصابات الجريمة المنظمة مثل عصابات إإلى  واشارت تقارير في هذا الصدد
نية وغيرها ، تسيطر المافيا الروسية والياكوزا اليابانية والكامورا االيطالية والتراياد الصي

 يأتي:ذلك ما بقص ودور العرض ، وت مارس تماماا على اماكن اللهو وحانات الشرب والمرا

(2) 
المساهمة في ارتكاب الجرائ  المنظمة التقليدية مثل التجار بالمخدرات والتجار اواًل/ 

 ائ  االبتزاز.جر  فضالا عنوجرائ  القتل المأجور  سلحةوتجارة الأ  موالبالجنس وغسيل الأ 
غوائه  االعمل على ثانيًا/  ستقطاب الموظفين العموميين ورجال القانون بشكل خاص ، وا 

من منحه  فرص الدخول المجاني وتقدي  هدايا من  بدءااق، ائوالسيطرة عليه  بشتى الطر 
 ضمان تعاونه  عندإإلى  الشراب والطعا  ، وانتهاءا بالغراءات المالية الكبيرة ، ووصوالا 

 تنفيذ الجرائ .
                                                 

عبد الكري  درويش ، الجريمة المنظمة عبر الحدود والقارات ، مجلة االمن والقانون ، كلية الشرطة ،  (1)
 .104-103، ص 1995ليو ، السنة الثالثة ، العدد الثـــــاني ، يو 

 .106-105د. محمد المين البشري ، الفساد والجريمة المنظمة ، مصدر سابق ، ص (2)
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دماجه  اثالثا/  ستقطاب رجال االعمال والسياسة وكإبار الشخصيات بمختلف الوسائل وا 
لتقاط صوره  في مواضع مشينة اباب الشاذين جنسياا و في جلسات اللهو مع النساء والش

 ت ستخد  الحقاا في االبتزاز واالستغالل.
المحالت التجارية والمطاع  إإلى  جذب رجال الشرطة والنيابة العامة والقضاةرابعًا/ 

رضائه  بالهدايا والرشاوى  والحانات ودور اللهو الخاصة بعصابات الجريمة المنظمة ، وا 
حتى يكونوا له  عوناا عند الضرورة ، خاصة فيما يتصل بتطبيق اللوائح المحلية 

 والضوابط القانونية الالزمة لترخيص اماكن اللهو.
 

 الثالث المبحث
 المنظمة والجريمة الفساد بين قةالعال تطور

 :اثر العولمة على العالقة بين الفساد والجريمة المنظمة
مما ال شك فيه ان العولمة تركت تأثيرات كبيرة في مختلف مناحي الحياة ، لنها 

العال  اشبه بالدولة  صارفتحت قنوات االتصال الحر بين جميع دول العال  ، حتى 
والمعامالت التجارية بين مدنها وحدودها الدولية بيسر وسرعة فائقة  موالالواحدة تتحرك الأ 

. وعلى اساس التطورات المستمرة في ظل الثورة العلمية والتكنولوجية التي شهدها القرن 
احداث مخاض تغيري ثوري كبير انتهى بوالدة ثورة من تلك الثورات إإلى  العشرون ادت

ي جعلت العال  كما يقول نيكسون على شفا انفجار وهي ثورة )المعلومات واالتصاالت( الت
ان  إإذ (1)للمعارف العلمية ، له من ضخامة عواقبه ان ال يدع شيئاا في العال  على حاله ،

ه ، تلك الثورة سارعت نحو أأساليبمزيد من التغييرات على مستوى االنتاج و إإلى  الثورة ادت
اا كإحدى نتائج المجتمع وضوح أأكثركل تحول عالمي باتجاه ظاهرة العولمة وبروزها بش

اهمها تقنية  ساسيَّةان ثورة المعلومات مثلت مجموعة من التغيرات الأ  (2)،االتصالي

                                                 

، مركز االهرا   2ريتشارد نيكسون ، نصر بال حرب ، اعداد وتقدي : محمد عبد الحلي  ابو غزاله ، ط (1)
 .325، ص 1989للترجمة والنشر ، القاهرة ، 

، واقع االعال  العربي وتحديات القرن القاد  ، مجلة البحوث االعالمية ،  د. ياس خضر البياتي (2)
 .32، ص 1998، مركز البحوث والتوثيق االعالمي والثقافي ، طرابلس ،  15العدد
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فأحدثت ثورة  (1)الكومبيوتر ومعالجتها. أأجهزةاالتصاالت الجديدة لبث المعلومات و 
لصناعية نتيجة المعلومات تغيرات عميقة اختلفت كلياا عما كان سائداا خالل الثورة ا

 (2)تأثيرات التكنولوجيا حتى على المضامين االجتماعية والحضارية المجتمعية.
زاء ذلك ، وجدت عصابات جرائ  الفساد المنظ  المتداخلة مع عناصر الجريمة  وا 

إإلى  ها من دولةأأموالالمنظمة الفرصة سانحة لها في ايجاد منافذ وطرق متنوعة للهروب ب
وفرت لها ظاهرة العولمة الكثير من  إإذواخفاء معال  الجريمة ،  بقصد التخفي أ خرى

الرقابة  أأجهزةية بصورة خفية بعيداا عن جرامالإ الحلول والفرص المتعددة النتشار نشاطاتها 
، وانماطاا من معامالت االسواق والمناطق الحرة الخالية من القيود والرقابة  الأمنو 

نشاطاا فردياا محدوداا ، بل أأو  يعد الفساد المنظ  شأناا محلياا القانونية ، وعلى ضوء ذلك ل  
ت ظاهرة عابرة للحدود الدولية تنال نصيبها من مكاسب غير مشروعة في مختلف صار 

 (3)مراحل العمليات االقتصادية ، داخل الدول وخارجها.
، فقد سهلت سرعة االتصاالت من نشاطات الجريمة المنظمة  أ خرىومن ناحية 

،  موالبين مختلف دول العال  ، وهذا خلق الفرصة لعمليات غسيل الأ  موالتحويل الأ  في
فهنالك دائماا مجرمين متحفزين الستغالل الفرص في ظل ضعف الرقابة والقانون الدولي 
ووجود االنظمة االستبدادية في دول الجنوب واالمثلة على ذلك كثيرة ، فقد اوردت منظمة 

المستثمرين من الشمال ، وان ن دوالا مثل نيجيريا وتركمانستان تجذب الشفافية الدولية ا
صحاب النفوذ والجاه فقط عن طريق الرشاوى ، أأ تثمارات تلك يستفيد منها قلة من االس

ك مثل على غينيا ، وهنا رباحفيشتروا مدخرات البالد ويتقاسموا مع الصفوة الحاكمة الأ 

                                                 

ولتراب رستون ، اقول السيادة ، كيف تحول ثورة المعلومات عالمنا ، ترجمة: سمير عزت نصار  (1)
،  1994اهي  ابو عرقوب ، دار النسر للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن ، وجورج خوري ، مراجعة د. ابر 

 .15-14ص
د. صالح بن محمد المسند ود. عبد الرحمن بن راشد المهيني ، جرائ  الحاسوب اآللي الحظر  (2)

،  29، العدد 15الحقيقي في عصر المعلومات ، المجلة العربية للدراسات االمنية والتدريب ، مجلد
 .149ص ، 2000

 .114د. محمد االمين البشري ، الفساد والجريمة المنظمة ، مصدر سابق ، ص (3)
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يتقاس  الحاك  واسرته وشركات  إإذت  اكتشاف البترول على شواطئها ،  إإذاالستوائية ، 
حاك  الكونغو السابق )موبوتو سيسي سيكو( ثرياا بسبب  صار، وكذلك  رباحالبترول الأ 

ان  تجارة المجوهرات في حين تمزق الصراعات شعب تلك الدولة الفقيرة ، ويرى )كالدور(
دول مثل سيراليون والشيشان والبلقان تغذيها معظ  الحروب الحديثة والصراعات في 

 أأجلن يستغلون ضعف القانون الدولي وتواطؤ السلطات المحلية الفاسدة من الَّذيالمافيا 
من مليوني  أأكثرذبح إإلى  ادت كما تقول اليونيسيف الَّتي موالتجارة السالح وغسيل الأ 

 (1) طفل.
ولجماعات الجريمة المنظمة حول  لقد سهلت العولمة بل وخلقت الفرص للمجرمين

سهلة وكذلك  موالت عمليات غسيل الأ صار العــال  ، فمثالا مع العولمة وبالذات البنوك ، 
الخدمات المالية ، ومثال على ذلك نجد ياكوزا اليابانية تمول االفال  االباحية في هولندا ، 

سيارات جنوب افريقيا  ، وتباعتبيع المخدرات في شوارع نيويورك والمافيا االيطالية
والمعلومات بسهولة  موالالمسروقة في موسكو ، وقراصنة الكمبيوتر قادرين على سرقة الأ 
رهابوالحال نفسه ينطبق على استغالل التكنولوجيا من قبل الجماعات   (2) ية.الإ

لقد شجعت مجموعة من التطورات والتغيرات العالمية على توفير البيئة المالئمة 
 (3)المنظمة عبر الحدود الدولية من ابرزها: للجرائ 

والمنتجات الصناعية  شخاصزادت سرعة وسهولة النقل الدولي كثيراا من قدرة الأ  -1
( ارتفع 1974-1960على عبور الــــحـــدود الوطنية ، ففي الفترة ما بين عامي )

ية من الرحالت الدولية التجار  إإطارمجموع المسافات التي قطعها المسافرون في 
( بلغ هذا الرق  ما بين 1992( بليون ميل ، ومع حلول عا  )152)إإلى  ( بليون26)
ية جرامالإ في زيادة قدرات المنظمات  أأسه  الأمر( بليون ميل . وهذا 600-700)

                                                 

(1) Kaldor, S, New and old wars, Cambridge: polity, 1999. 
،  2013د. عايد عواد وريكات ، نظرية عل  الجريمة ، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن ،  (2)

 .374-373ص
، االنعكاسات االمنية للعولمة ، )دراسة في اثر العولمة على الجريمة المنظمة(، المجلة  احمد وهدان (3)

 .100-98، ص 2001يوليو  /، العددان االول والثاني ، مارس 44الجنائية القومية، المجـلد
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المحترفة في اختراق الحدود الوطنية ونقل البضائع المهربة وتجارة المخدرات بسرعة 
 بين مختلف انحاء العال .

زيادة كبيرة في استيراد وتصدير السلع والخدمات إإلى  ادى نمو التجارة العالمية -2
( 330،940جمالية للواردات العالمية )( بلغت القيمة الإ 1970. ففي عا  )المتنوعة 

( مليون دوالر . 2،047،303( بلغ هذا الرق  )1980مليون دوالر . وبحلول عا  )
( مليون دوالر . وفضالا عن ذلك ازداد 3،533،383( ليبلغ )1990وارتفع في عا  )
زداد استخدامها كذلك في تهريب ايات في نقل الشحنات التجارية ، فاستخدا  الحاو 

كميات كبيرة من المنتجات غير المشروعة مثل المخدرات عبر الحدود الدولية ، 
 ة.ية واستفادتها من معطيات العولمجرامالإ ويبين هذا التطور قدرة المنظمات 

ه  ذلك في تسهيل االعتماد سأأاقترن نمو التجارة الدولية بتطور الشبكات المالية ، و  -3
وسيلة للمبادالت التجارية على الصعيد  بوصفهاعلى عدد قليل من العمالت الصعبة 

انتشار جرائ  إإلى  ىدَّ أأ ا مَّ الدولي ، وتنامي المعامالت االقتصادية عبر الوطنية مإ 
 القذرة. موالل الأ التهريب النقدي وغسي

ادت ثورة النقل والمواصالت واالتصاالت والمعلومات ووجود درجة من الفساد  -4
وضعف الشفافية والرقابة القانونية على حركة البضائع التجارية بين حدود بعض 

وجدت فيها  إإذ ؛بالغة أأهميَّةبروز سوق عالمية للمخدرات كسلعة ذات إإلى  الدول ،
خيالية ، وفي هذا الصدد تشير  أأرباحمنظ  مجاالا لتحقيق عوائد و ال جرا الإ عصابات 

من التجارة العالمية في النفط أأبرز  بعض التقديرات بأن التجارة العالمية في المخدرات
 ( مليار دوالر في السنة.500)إإلى  ، وتقد  ارقاماا قد تصل

الليبرالية ، وظهور  ، وانتصار الرأسمالية والديمقراطيةادى انتهاء الحرب الباردة -5
الواليات المتحدة كقطب اوحد يدير ويوجه شؤون العال  ، وساعد انهيار االتحاد 

،  أ وروباالسوفيتي على توليد بعض االضطرابات والنزاعات االقليمية في شرق اسيا و 
ية جرامالإ ي ، وكان نشاط الجماعات جرامالإ مما اوجد فرصاا وضغوطاا جديدة للنشاط 
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النزاعات  أأجلمن  سلحةفي بعض الحاالت مصدراا لتحويل شراء الأ المنظمة 
 (1)االقليمية.

نترنتاالستفادة من تكنولوجيا  -6  :الإ
نترنتلقد استفادت جماعات الجريمة المنظمة من تكنولوجيا  ومجاالتها  الإ

ى نمو ساعد التقد  التكنولوجي عل إإذ، يةجرامالإ المتعددة في التخطيط والتنفيذ لعملياتها 
نشاطات الجريمة المنظمة الدولية ، وذلك لكون ان سهولة االتصاالت بين التنظيمات 

ية ، وارتكابها بسهولة جرامالإ والعمليات  نشطةية اسهمت في تيسير الكثير من الأ جرامالإ 
ذلك فإن التكنولوجيا الرقمية الجديدة جعلت ايضاا من  فضالا عنمن ذي قبل ،  أأكثر

ية وضعف امكانية كشفها من جرامالإ تلك التنظيمات  أأنشطةذ القانون على الصعوبة تنفي
تلك التنظيمات ، وذلك نتيجة  أأنشطةذ جعلت من الصعب مراقبة إإ ،  يَّةالأمن جهزةقبل الأ 

الستخدا  تكنولوجيا حديثة ومتطورة في انجاز العديد من االفعال المخالفة وغير المشروعة 
 (2)بعيداا عن القانون.

ستغالل االمكانيات ا، قامت جماعات الجريمة المنظمة بوعلى ضوء ذلك 
نترنتالمتنوعة لتكنولوجيا  ، وذلك بعدة  الأمنالشرطة و  أأجهزةفي التهرب من مالحقة  الإ

ية ، والقيا  جرامالإ وسائل من ابرزها تأمين االتصاالت فيما بين اعضاء تلك الجماعات 
االستعانة  فضالا عندف القيا  بعمليات االحتيال . به نترنتالإ بإنشاء مواقع على شبكة 

نترنتبتكنولوجيا  المسروقة عبر شبكة  موالنقل وتحويل الأ ب موالفي عمليات غسيل الأ  الإ
نترنت نترنت، وكذلك االستفادة من الخدمات التجارية المتاحة عبر شبكة  الإ ، والقيا   الإ

 (3)االسه  التجارية بالبورصات العالمية. ايضا أأ منتجات ، و والبيع للسلع والبعمليات الشراء 
وحول تطور العالقة بين جماعات الفساد وعصابات الجريمة المنظمة على 
الصعيد الدولي ، فقد نشطت جماعات الجرائ  المنظمة مثل جماعات المافيا االيطالية 

                                                 

ية ، د. هاني خميس احمد عبدة ، سوسيولوجيا الجريمة واالنحراف ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندر  (1)
 .91، ص 2008مصر ، 

(2) Roy Godson, William J.Olson, “Internatioanl Organized Crime”, Society, Vol 
(32), No (2), 1995, p.29. 

 .105-104احمد وهدان ، مصدر سابق ، ص (3)
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ة مريكيالأ الواليات المتحدة  وا إلى الغربية والشرقية أ وروبادول إإلى  امتد نشاطها الَّتيالنشأة 
العديد من الدول النامية ، وبدأت جماعات الجريمة  فضالا عنالجنوبية ،  أأمريكاودول 

تجارة الرقيـــــــــق إإلى  متعددة ابتداءا من المخدرات والدعارة أأنشطةالمنظمة تتخصص في 
إإلى  مار ، واالبتزاز ، وصوالا المراهنات السرية على سباقات الخيول والق وا إلىاالبيض ، 

رهابذلك مكونات السالح النووي، و  تجارة السالح غير المشروعة بما في السياسي  الإ
عصابات المافيا  نَّ أأ عال  ، حيث اشارت تقارير جنائية على مستوى ال موالوغسيل الأ 

الشمالية  ريكاأأمو  أ وروباها في المانيا وتقو  بالتنسيق مع عصابات أأموالالروسية تغسل 
المؤسسات المالية في بعض دول جزر أأو  ستخدا  بعض البنوكاالجنوبية ، وب أأمريكاو 

المحيط الهادي والبحر الكاريبي وغيرها من الدول التي يطلق عليها دول المالذ التي 
في الدول التي  يَّةالأمنغير المشروعة والهاربة من مالحقة السلطات  موالترحب بالأ 

شاطها غير المشروع على اراضيها . وايضاا تمكنت بعض عصابات الجريمة تزاول ن
عطاء تعليمات بنقل مبالغ كبيرة وعلى لية لإ استخدا  برامج الحاسبات اآلالمنظمة من 

حساب في بنك اخر إإلى  بالتحويلأأو  دفعات متفرقة لحساب اخر في نفس البنك
ن مع بعض الموظفين الفاسدين في تلك واستغالل الحسابات الراكدة في البنوك بالتعاو 

البنوك ، وفي هذا الصدد كشفت تحقيقات بنك )بارينج( الذي افلس فرعه الموجود في 
سنغافورة ، وبنك )دايوا( الياباني ، وبنك االعتماد والتجارة الدولية انها اعتمدت على 

مية لدرجة ان حج  غير المشروعة والحضارية بها في اسواق النقد العال موالالترحيب بالأ 
( ، 1992( مليار دوالر عا  )880)بـتقدره بعض الدراسات  موالالتعامل في هذه الأ 

 (1)(.1996وحوالي تريليون دوالر في عا  )
لقد فرضت العولمة نفسها على سياسات واستراتيجيات التنمية والتجارة في مختلف 

غير االقتصادية مثل  نشطةالأ  ت تشمل العديد منصار دول العال  النامية والمتقدمة ، و 
رهاب)تجارة المخدرات ، و  غير المشروعة( .  موال، ونقل المواد النووية ، وغسيل الأ  الإ

                                                 

مصر ، ، الدار الجامعية ، االسكندرية ،  1د. حمدي عبد العظي  ، عولمة الفساد وفساد العولمة ، ط (1)
 .159-158، ص 2008
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ت تواجه صار وهذا التنامي في تيار العولمة قابلة في نفس الوقت تراجع دور الدولة التي 
 توى اخر.ضغوط العولمة على احد المستويات وتواجه الحركات الجماهيرية على مس

توسيع نشاطاتها  أأجلوعلى ضوء ذلك ، نجد ان تنظيمات الجريمة المنظمة ومن 
 موالالتعاون مع رؤساء الدول ودفع الأ إإلى  في مختلف الدول العال  ، بدأت تلجأ

ها المادية أأرباحهذه الدول وتعزيز إإلى  يةجرامالإ نقل العمليات  أأجلوالرشاوى اليه  من 
ية ، فعلى سبيل جرامالإ والقانونية على مختلف نشاطاتها  يَّةالأمنالرقابة وتخفيف القيود و 

بكثير من المال الذي  أأكثرالمثال ؛ لدى عصابات المخدرات في المكسيك من المال 
تمتلكه الحكومة ، لهذا ال تجد هذه العصابات صعوبة في توظيف المهربين وذوي 

 وقد يكون اعتراض اعماله  من قبل الشرطة (1)قتلة.المهارات التقنية العالية والجواسيس وال
الحكومة نفسها ، وفي أأو  الشرطة أأفرادالحكومية سبباا في إلحاق اضرار كبيرة ب جهزةالأ أأو 
صائيون مصادره  المحققون االستقأأو  حيان كثيرة ايضاا يكون الصحفيون االستقصائيونأأ 

 (2)ية المحترفة.جرامالإ هذه الشبكات  ذا ما حاولوا اختراق عملإإ تحت طائلة الخطر 
برز صور التعاون والتداخل بين الفساد والجريمة المنظمة في ظهور أأ  وتمثلت

واخر عقد التسعينات والمافيا الروسية وفق أأ ية التي بدأت في جرامالإ  نشطةظاهرة الأ 
ذ إإ  ؛خفياا  ( دوراا KGB( و)CIAاالستخبارية مثل ) جهزةفيها الأ  تؤديترتيبات سياسية 

، البالتينيو  السيطرة على تجارة النفط والغاز، الذهب، الفضة تمكنت تلك العصابات من
  (3)وغيرها من الموارد الطبيعية لروسيا.

الجريمة  أأنشطةوفي المقابل تمكنت العصابات الروسية من السيطرة على بعض 
ليها في الماضي إثنيات ة التي كانت تسيطر عمريكيالأ المنظمة في الواليات المتحدة 

، الجنس سلحةجرائ  التجار في المخدرات، المال المسروق، الأ  نشطةومن تلك الأ  ،أ خرى
 االبيض، والدعارة، عبر الحدود.

                                                 

،  2014المنهج التقني ، البرنامج االنمائي لألم  المتحدة ، العراق ،  –الصحافة االستقائية  (1)
 .84-83ص
 .84المصدر نفسه ، ص (2)

(3) William Chambliss, Organized Crime in Russia – Organized Crime and the 
21th, Century Seminar, Hong Kong, University of Hong Kong, 1999. 
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تحويل جزء من عائدات تلك الجرائ  المنظمة التي إإلى  دلة تشيرأأورغ  وجود 
ة مريكيالأ والواليات المتحدة  االستخبارات في كل من روسيا أأجهزةت دار على مرأى من 
والجهات المستفيدة  مواله يصعب متابعة حركة تلك الأ نَّ ، فإإ  جهزةوفقاا لتوجيهات تلك الأ 

ي وتعقيدات آليات التعاون بين جرامالإ دقة التنظي  إإلى  منها ، ويرجع السبب في ذلك
ها من ذوي النفوذ ن يقفون خلفالَّذيالمخابرات وعصابات الجريمة المنظمة ،  أأجهزة

لركان الفساد والجريمة المنظمة دوراا في التحك  بالحياة السياسية  صاروالسلطان ، وهكذا 
  (1)في روسيا وموقفها الدولية.

ار بعاد دولية بفعل انتشأأت جريمة لها صار الجريمة المنظمة  نَّ أأ وهكذا نجد 
 أأنشطةياا يتضمن إإجراماا ت مشروعصار ها نَّ أأ نشاطاتها في مختلف دول العال ، كما 

ية جرامالإ الجماعات  أأفراديشارك فيها عدد كبير من أأو  ية متعددة ، ويشرف عليهاإإجرام
ت صار ها نَّ أأمعلنة وأ خرى غير معلنة ، كما  أأهداففاسدة  وتكون لها  إإداريَّةوعناصر 

لنظا  الرأسمالي غلة في امعقدة ومتغل ا إداريَّةبمثابة تنظيمات ذات هياكل تنظيمية و 
مثل )الكارتالت الكولومبية(  ايضا أأية متعددة الجنسيات إإجرام، وصارت منظمات العالمي

التي تعمل في تجارة العقاقير المخدرة ، و)الياكوزا اليابانية( التي تزاول التجارة غير 
 موالالمشروعة في السالح والعقاقير المخدرة ونوادي القمار واالحتيال والجنس وغسيل الأ 

ية النيجيرية( التي تقو  بنشاط التهريب واالتجار في جرامالإ ، وكذلك هناك )المنظمات 
 فضالا عنالمخدرات وعمليات االحتيال واالبتزاز وغيرها من النشاطات غير المشروعة ، 

الدعارة واالغتياالت السياسية  أأنشطةجماعات )الجريمة الروسية المنظمة( التي تمارس 
في المواد النووية وفي االعضاء البشرية ، والعقاقير المخدرة ، وتجارة السالح واالتجار 

 (2)غير المشروعة.
ت لجرائ  الفساد العابرة للحدود الدولية متطلبات تنظيمية صار  أ خرىومن ناحية 

على مختلف المستويات التي تمر بها العمليات االقتصادية والصفقات التجارية ، خاصة 
                                                 

 .109د. محمد االمين البشري ، الفساد والجريمة المنظمة ، مصدر سابق ، ص (1)
د. علي عبد الرزاق جلبي ، الجريمة المنظمة ورياح العولمة ، جريدة االهرا  ، مركز االهرا  ، القاهرة  (2)
 ،14/8/1998. 
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وصفقات تحويل المشاريع التنموية الكبرى  سلحةلكبيرة مثل صفقات الأ لك الصفقات ات
كل عنصر دوره في مرحلة محددة ،  ؤديوتوزيعها في سياق شبكات سرية يالمختلفة 

ابتداءا من مرحلة التفاوض حول الصفقات ومروراا بمراحل المصادقة عليها وتحويلها 
هاءا بجمع العائدات واالستحقاقات غير وانت موالوالتحك  في قنوات انسياب السلع والأ 

 (1)خفاء والغسل والتهريب.المشروعة ومن ث  التصرف فيها بالإ 
لمنظمة مثل وهناك العديد من الصور الشائعة للعالقة بين الفساد والجريمة ا

ن العموميين مع عصابات الجريمة المنظمة في جرائ  التعامل المشاركة بين الموظفي
 سرار الدول والحكومات.أأ ة المعلومات السرية و واالضرار بالبيئة وتجار بالنفايات السامة 

صادية لها من القوة االقت صارجماعات الجريمة المنظمة  نَّ أأ والجدير بالذكر 
ت بمثابة دولة داخل صار ها نَّ نظمة السياسية كأأ طاحة بالأ والسياسية ما يمكنها من الإ 

ة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية . الدولة وهو ما يعوق خطط وبرامج التنمي
بوابها وحدودها ومصارفها واسواقها أأ فتح إإلى  ويساعد على ذلك اتجاه معظ  دول العال 

المالية والتجارية على كافة الدول للترحيب برأس المال وتنمية االستثمار وتحفيز القطاع 
القتصادي وتطوير هياكل االنتاج الوطني واالجنبي ، لكي يعاون في مجال االصالح ا

الذي تستطيع عصابات الجريمة المنظمة عالمياا استغالله للنفاذ والسيطرة مالياا  الأمروهو 
داريرتفاع معدالت الفساد اك طبقة بيروقراطية جديدة تمتاز بواقتصادياا ويعاونها في ذل  الإ

لى حساب المصالح القومية والسياسي سعياا وراء التربح والكسب المالي غير المشروع ع
، كما يعاونها في هذا االتجاه ظروف الدول الجتماعية والسياسية للبالداالقتصادية وا

، وتدني  داريَّةالإ ، وضعف النظ  تتمثل في ارتفاع معدالت البطالة النامية الصعبة التي
فات والسلوك السلوكيات وااللتزا  االخالقي وسيطرة االنفعاالت غير العقالنية على التصر 

االجتماعي والعالقات الجنسية غير المشروعة ، والمشكالت العائلية ونقص التكافل 
أأو  العائليأأو  العنف )البلطجة( واستغالل النفوذ الوظيفيإإلى  االجتماعي واالتجاه

                                                 

 .114ة المنظمة ، مصدر سابق ، صد. محمد االمين البشري ، الفساد والجريم (1)
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حساس بعد  وجود شرعية قانونية يحتك  اليها ضياع الحقوق والإ إإلى  مما يؤدي (1)غيرها.
 الجميع.

لعصابات الجريمة المنظمة  اا ومشجعا واتيا م د  الطبيعي ان مثل هذا المناخ يع ومن
ها الصريحة أأهدافتحقيق مأربها و إإلى  دولياا لكي تعمل على استثماره على نحو يؤدي

 (2)والضمنية.
 هميَّةما يضفي على ظاهرتي الفساد والجريمة المنظمة الأ  نَّ إإ وخالصة القول 

الحديثة في ارتكاب  ساليبق والأ ائجتمع المعاصر اتجاهها نحو الطر والخطورة في الم
الشرطة والقانون وخروجها  أأجهزةية التي يصعب مالحقتها من جرامالإ السلوكيات واالفعال 

، وتمثلت ابرز اتعقيدا  أأكثرسرية و  أأكثرة لتصبح والهياكل التقليدية القديم ساليبعن الأ 
 يتين:جرامالإ على نشاط هاتين الظاهرتين  التحوالت الجديدة التي طرأت

نترنتاستخدا  التقنيات الحديثة من نظ  المعلومات واالتصاالت الحديثة ) -1 ( في تنفيذ الإ
عمليات إساءة استخدا  السلطة وتلقي الرشاوى والعموالت وارتكاب الجريمة المنظمة 

خفاء مصالحها وحماية منفذيها.  وا 
 Organizationalلجرائ  لتظهر الجريمة التنظيمية )وضوح دور التنظي  في تنفيذ ا -2

Crime( التي تقو  على المؤسسية ، وليست الجريمة المنظمة )Organizational 
Crime، )(3)  ية المعروفة.جرامالإ القائمة على القدرات الشخصية لعضاء العصابات 

يمة المنظمة الدور االيجابي للوظيفة واختصاصاتها وسلطاتها في دع  نشاطات الجر  -3
يرافقها في المقابل غياب نظ  المحاسبة والمساءلة المؤسسية واقتصارها على محاسبة 

 يعمل مؤقتاا.أأو  الموظف الذي يشغل درجات دنيا
تتضافر عناصر الفساد السياسي واالجتماعي واالخالقي الناج  عن التداخل بين  -4

 الجريمة المنظمة والفساد.
                                                 

 د. علي عبد الرزاق جلبي ، مصدر سابق. (1)
 .160د. حمدي عبد العظي  ، مصدر سابق ، ص (2)

(3) Koichi Miy, Organizational in Contemporary Societies, Tokyo, Kodan – sha, 
2003. 
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 :لمنظمة والفساداساس العالقة بين الجريمة ا
منظمة والفساد وخصائصها نستطيع القول بناءا على دراستنا لمفهومي الجريمة ال

ة ، العالقة بين الجريمة المنظمة والفساد هي عالقة مترابطة وتبادلي ، بأنَّ المشتركة
، وذلك يرجع لكون الجرائ  التي صنفت كأنماط من جرائ  خرفكالهما يكون سبباا لوجود اآل

هي في معظمها تشكل جرائ  منظمة ، كذلك فإن الهيكل التنظيمي للجريمة الفساد 
ذ نجد هناك تشابهاا وتطابقاا بين إإ  ؛ئ  الفساد ، وينطبق مع المفسدينالمنظمة يقو  على جرا

لك وعمليات ت أأنشطةظاهرتي الفساد والجريمة المنظمة ، لكن السرية التي تتميز بها 
بعاد تلك العالقة الموجودة بين مرتكبي الجرائ  أأ  الجريمتين تحول دون الكشف عن
في ظل التقنيات الحديثة للمعلومات  والسيَّما (1)المنظمة والفساد بشكل واضح ،

نترنتواالتصاالت المعاصرة مثل  وشبكات التواصل االجتماعي التي تمكن الرؤوس  الإ
 ية المنظمة من العمل عن ب عد.جرامالإ الكبيرة للجماعات 

 إإذ ؛بي هذه المعادلة الثنائيةا ال شك فيه ان هناك قوى جذب بين قطمَّ مإ و    
البيئة التي ينتشر فيها الفساد بشكل واسع ، وفي حاالت إإلى  تنجذب الجريمة المنظمة

عديدة تستخد  الياتها ووسائلها المتنوعة في إفساد الموظفين لتضعه  في دائرة الفساد 
البيضاء( ، وفي الوقت نفسه يكون قطب الفساد مفتوحاا )الذي يقو  به اصحاب الياقات 

ي مؤسسات العمل الرسمية ، وم رحباا لنشاط الجريمة لكي يفعل إفساده ويوسعه ويعمقه ف
للقانون  خر بنشاطه الخاص به ، وكالهما يمثالن اختراقاا كالهما يغذي اآل نَّ أأ خر آبمعنى 

يذاء المجتمع وتشويه  هدار طاقته االقتصادية وتحجي   خالقه وتوهين ضوابطهأأ وا  وا 
عاقة التقد  المؤسسي وعرقلة االنماء البنائي.  (2)الشفافية وا 

تحليل خصائص ومميزات ظاهرتي )الجريمة المنظمة والفساد( وجود ب ولذلك نجد
 (3)برزها:أأ تركة بين هاتين الظاهرتين ، ومن الكثير من الصفات المش

                                                 

، جامعة  5االجتهاد القضائي ، العدد حسينة شروق ، العالقة بين الفساد والجريمة المنظمة ، مجلة (1)
 .61، ص 2009محمد خيضر ، الجزائر ، 

 .161-160د. معن خليل عمر ، الجريمة المنظمة واالرهاب ، مصدر سابق ، ص (2)
،  2018د. عبد الصمد سكر ، الجريمة المنظمة وآليات مكافحتها ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  (3)

 .100-99ص
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ظمة تتخذان من المال والنفوذ سالحاا لتحقيق ظاهرتي الفساد والجريمة المن نَّ إإ  -1
 هما.أأهداف

ظاهرتي الفساد والجريمة المنظمة تستخدمان العنف واالبتزاز واالغراء والترهيب  نَّ إإ  -2
 تحقيق مصالحهما. أأجلمن 

عناصر الجريمة المنظمة والفساد تستعمل التقنيات الحديثة للمعلومات  نَّ إإ  -3
 ية.امجر الإ واالتصاالت في انشطتهما 

تعتمد عناصر الجريمة المنظمة والفساد على اتباع السرية البالغة في المعامالت  -4
 والقانونية. يَّةالأمنية بعيداا عن الرقابة جرامالإ خفاء نشاطتهما إإ  أأجلواالتصاالت من 

ية المشتركة بين جرائ  جرامالإ  نشطةتوجد عوامل مشتركة وعالقة واضحة لمختلف الأ  -5
تبادل المنافع المادية والمعنوية  فضالا عنيمة ، تساعد على انتشارها الجر الفساد و 

 بين مرتكبي تلك الجرائ .
،  سلحةوالتجار بالبشر بالأ  موالان الجرائ  المنظمة كالتجار بالمخدرات وغسيل الأ  -6

فساد الموظفين العموميين ورجال تنفيذ القانون  تقو  في اغلبها على استقطاب وا 
 السيطرة عليها بشتى الوسائل لضمان تعاونه  في تنفيذ الجرائ .واعوانه  ، و 

ونظراا لن هناك العديد من انماط الجرائ  المستحدثة التي تستخد  فيها التقنيات 
ت التجارية ، ومات واالتصاالت ، والنظ  الحديثة المستخدمة في المعاماللالحديثة للمع

لذلك سعت عصابات الجريمة  ؛كترونيةلوالمؤسسات المصرفية، وبرامج الحكومات الإ 
ية ، جرامالإ ختراق المؤسسات الرسمية العامة والخاصة لتما  نشاطاتها ال المنظمة جاهدة

وهو ما يتطلب منها تجنيد بعض من كبار الموظفين النافذين ورجال السلطة السياسية 
رشوة واالبتزاز مختلف صور الفساد مثل البالعون الالز  واستدراجه  الفاسدين لتقدي  

ذلك تظهر بيرها من اشكال الفساد ، و وتوفير الحماية غير القانونية للبناء السياسي وغ
 ابعاد العالقة القوية بين الجريمة المنظمة والفساد.

وعلى ضوء نقاط التشابه بين الجريمة المنظمة والفساد ، ظهر لدينا تفاعل 
)جرائم ذوي ياا جديداا نستطيع تسميته بـ مإإجرامشترك بين هاتين الظاهرتين مشكلة نمطاا 

ية سرية منظمة يشارك فيها إإجرام، وتشتمل على نشاطات  الياقات البيضاء المعاصرة(
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موظفين بيروقراطيين يحتلون مناصب عالية في المؤسسات الرسمية واالقتصادية هدفها 
لدولة وتسكن فيها ، ا أأجهزةية تخترق جرامالإ الكسب غير المشروع ، ومثل هذه النشاطات 

الموظفين الحكوميين الذين يديرون المصالح االقتصادية بوتعمل من داخلها ادارياا وفنياا 
للدولة لصالح عصابات الجريمة والمصالح الشخصية ، فمن ناحية تشكل عصابات 

نقل مدخالتها وعائداتها وغسل بف مراحل تنفيذ الجريمة ، الفساد معبراا امناا في مختل
 تحرص عصابات الجريمة أ خرىها والتأثير على العدالة الجنائية بشأنها . ومن ناحية لأأموا

الفاسدة وتجنيد  داريَّةالإ سبابه واستقطاب العناصر أأالمنظمة على نشر الفساد وتوفير 
، وبذلك نجد عصابات الجريمة من الموظفين الحكوميين في حلقاتهضعاف النفوس 

ماكن االفضل بيئة المجتمعات الفاسدة هي الأ  نَّ حظها لأ المنظمة في انتشار الفساد 
ا يشكل خطورة مَّ ، مإ المخلة باآلداب نشطةلترويج المخدرات وتجارة الجنس وممارسة الأ 

على المستويين الدولي والوطني في كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية  هميَّةبالغة الأ 
 اني.نسللمجتمع الإ  يَّةالأمنوالسياسية و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 -دراسة اجتماعية حتليلية  - العالقة بني الفساد واجلرمية املنظمة منوذج معاصر جلرائم الياقات البيضاء

                                                                                                                                                                                                               َأمحد عبد العزيز عبد العزيز                                                                                                                       

 420 

 الرابع المبحث
 الدراسة خاتمة

 اواًل/ استنتاجات الدراسة:
، فكلما انتشر والفساد هي عالقة طردية متبادلة العالقة بين الجريمة المنظمة نَّ إإ  -1

، وبالمقابل كلما تفاقمت الجريمة المنظمة المجتمع تفاقمت الجريمة المنظمة الفساد في
دراتها على استقطاب المفسدين والتوسع في النشاطات وتضخمت عائداتها ، تطورت ق

 المالية المخالفة للقانون والتأثير على مراكز النفوذ والسلطات.
ل  يكن من الممكن وقوع جرائ  مثل االتجار في المخدرات عبر القارات وغسل  -2

، والتهرب من الدمار الشامل أأسلحةعائداتها ، واالتجار غير المشروع في معلومات 
عال ، ونشر ثقافة الجنس في وسائل ائب واالتجار في االعضاء البشريةضر ال  الإ

الجماهيري في بعض الدول دون وجود عالقات تعاون وثيقة بين عصابات الجريمة 
فاسدة داخل المؤسسات الحكومية في تلك الدول ومثل هذا  إإداريَّةالمنظمة وعناصر 

ية بشكل جرامالإ ة تمارس نشاطات يجرامالإ التعاون يجعل من عناصر الجماعات 
 والقانونية. يَّةالأمن جهزةمخطط ومنظ  يجعلها بعيدة في الغالب عن اعين الأ 

وجزءاا من استراتيجيتها ل الفساد وما يزال واحداا من ادوات الجريمة المنظمة يشك   -3
العموالت الرشوة وتقدي   أأساليبإإلى  ية المنظمةجرامالإ تلجأ الجماعات  إإذ ؛ومخططها

المادية للمسؤولين الكبار في الوظائف الحكومية والسياسيين ذوي النفوذ وموظفي 
القطاع الخاص ، وذلك لضمان حمايتها وتجنب كشفها وتعطيل انشطتها الدولية . 

ستثمار الذي التي تدفعها كرشوة من قبيل اال موالوتعتبر جماعات الجريمة المنظمة الأ 
قلل مخاطر كشفها من جانب السلطات القائمة على تنفيذ ، وييزيد من فرص نجاحها

 القانون.
إإلى  ذ تلجأ احياناا إإ  ؛تساه  في نشر الفساد في المجتمعجماعات الجريمة المنظمة  نَّ إإ  -4

تستخد  العائدات  إإذ ؛فساديها دع  برنامجها الإ بعمال مشروعة لتستطيع أأ كار ابت
الجريمة المنظمة ،  أأهدافو  أأنشطةلتدعي  غير المشروعة في الرشوة وترسيخ النفوذ 

بينما تستخد  االعمال المشروعة التي تمتلكها لتوفير حوافز ومكآفات كشكل من 
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ذلك تتغلغل الجريمة المنظمة في نسيج المجتمع وتمارس بشكال الرشوة المستترة ، و ا
ملين الفاسدين يكمن الخطر في قيا  المسؤولين العا إإذنفوذاا على العمليات السياسية ، 

 ية غير القانونية.جرامالإ بكسر القواعد القانونية لخدمة مصالح الجماعات 
ان ما يزيد من خطورة ظاهرتي الفساد والجريمة المنظمة في المجتمع المعاصر ،  -5

ية التي جرامالإ الحديثة في ارتكاب السلوكيات واالفعال  ساليبتوظيفهما للطرق والأ 
 ساليبالشرطة والقانون ، فضالا عن االبتعاد عن الأ  أأجهزةيصعب مالحقتها من قبل 

 تعقيداا. أأكثرسرية و  أأكثروالهياكل التقليدية القديمة لتصبح نشاطاتهما 
تشكل العالقة بين الفساد والجريمة المنظمة بإمثابة عالقة الروح بالجسد ، فكل منهما  -6

تشكلت على اثر  إإذاالخر ،  ، كذلك ان كل منهما يغذي خرىي شكل سبباا ونتيجة لأل  
ها أأهدافية محترفة تتميز بإتعقد بنائها التنظيمي وتنوع إإجرامهذه العالقة تنظيمات 

تساع نشاطاتها في النطاق الوطني وعلى النطاق العالمي وتتمتع بإصالت اية، و جرامالإ 
بعض  وعالقات وثيقة مع كبار المسؤولين البيروقراطيين واصحاب القرار السياسي في

ها المنافع والخدمات االقتصادية والمالية ، وتمكن التنظيمات بدول العال  ، وتتبادل 
ية من زيادة مكاسبها المادية وضمان الحصانة من المالحقة القانونية ، بصورة جرامالإ 

يمكن اطالق تسمية )النموذج المعاصر لجرائ  الياقات البيضاء( على هذه التنظيمات 
 برة للقارات. ية العاجرامالإ 

 
 ثانيًا/ الحلول والمقترحات لمواجهة الجريمة المنظمة والفساد:

ان مواجهة ظاهرتي الفساد والجريمة المنظمة ، يسترعي اتخاذ مجموعة من الحلول 
والمعالجات على المستوى الدولي والمستوى الوطني على حد سواء للتقليل من مخاطر 

تقليل استهدافهما للثروات  فضالا عنالمجتمعي ، والسل   الأمنهاتين الظاهرتين على 
 يأتي:المادية والبشرية للدول والمجتمعات ، وتتمثل ابرز هذه الحلول والمعالجات فيما 

 
 :على المستوى الوطني 

والشرطة ، بحيث يتوفر لدى رجال  الأمن أأجهزةينبغي العمل على تطوير وتحديث  (1
هنية والنفسية والمعنوية الالزمة للعمل في الشرطة الصالحية العلمية والقدرات الذ
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انشاء جهاز  فضالا عنمجال مكافحة الجريمة المنظمة والفساد بكافة اشكاله ، 
مكانيات الحديثة ويسند اليه مهمة اعداد وتنفيذ البرامج متخصص تتوفر فيه الإ 

 ية المنظمة.جرامالإ التدريبية لرجال الشرطة حول طرق كشف ومحاربة العصابات 
ضرورة تدريس موضوعي الجريمة المنظمة والفساد في كليات الشرطة واقسا  عل   (2

بهدف اعداد الطلبة فكرياا وثقافياا لمواجهة  جرا الإ االجتماع والقانون ضمن مادة عل  
هاتين الظاهرتين الخطيرتين، وتشجيع الباحثين والمختصين بإجراء البحوث والدراسات 

 والمؤتمرات العلمية.
تدريباا خاصاا ومستمراا على كيفية  الأمنالعمل على تدريب كوادر الشرطة و ينبغي  (3

والسلوك االنحرافي ، وان يتضمن التدريب  جرا الإ مواجهة االنماط المستحدثة من 
العلمية الحديثة التي تتبع في كشف الجرائ  وكيفية  ساليببصفة خاصة االصول والأ 

داريالفساد  التصرف ازاء الجرائ  المنظمة وعمليات والمالي ، وكذلك االلما  الكافي  الإ
بالنواحي الفكرية واالجتماعية والنفسية ودراسة العوامل والظروف الشخصية والبيئية 

مدة  فيالرتكاب الجريمة ، على ان يظل هذا التدريب قائماا  فرادالتي قد تدفع الأ 
تلفة ويتحقق اكبر قدر الخدمة حتى يتسنى االرتقاء بجهاز الشرطة من جوانبه المخ

 جرا الإ في مجال التصدي ومكافحة  يَّةالأمنممكن من الكفاءة والمهارة لدى الكوادر 
 المنظ  بكافة اشكاله.

ينبغي العمل على تعزيز العالقات االجتماعية والتعاون المشترك بين رجال الشرطة  (4
بإمكانها ان تمارس  والجمهور والمنظمات الشعبية المختلفة ، فالشرطة في الواقع ليس

، وال شك ان تحقيق ة هذه الجهاترسالتها الموكولة اليها على احسن وجه اال بمساعد
هذه الصورة المشرقة من التعاون من الممكن ان يكون اثراءا وكسباا حقيقياا للعدالة 

قامة إإ ب وال يتحقق ذلك اال ،دثةوالكفاح ضد تنامي معدالت الجريمة وانماطها المستح
قي  ومعايير  إإطارالتعاون والتفاه  بين المواطنين والشرطة واكتسابها لثقته  في جسور 

التعسف أأو  العدالة للجميع وازالة الحواجز الوهمية السلبية القائمة على التسلط والقهر
الشرطة  أأجهزةفي استعمال السلطة ، واالكثار من الندوات والحلقات الجماهيرية بين 

 والمواطنين.
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، اعلى توجيه مراكز خدمة المجتمع في الجامعات لالرتقاء في برامج عملهالعمل  (5
القطاعات والشرائح إإلى  ، والوصولوتأكيد العناية وبالتثقيف العا  واهتماماتها

 يجابيلمحتاجة فعالا لجهود تلك المراكز، وذلك من حيث بث الوعي الإ االجتماعية ا
، والجماعات فرادتعامل الصحيح بين الأ ، وسبل الوقي  ومفاهي  االستقامة والسواء

 ة.عالميَّ إإ ات ودورات ومعارض ونشرات وبرامج ندو  إإطاروتنظي  تلك المهمات في 
عال الحرص على توجيه وسائل  (6 المدروس والمنظ   للعنايةالمختلفة توجيهاا رشيداا ،  الإ

قي  الخلقية تعزز ال، وتقدي  برامج اعالمية اء مجتمع سلي  من ظواهر االنحرافلبن
يجابية ، مصداقية والإ كبر نسبة ممكنة من الأأ ة ، ومحاولة اعطائها يجابيَّ والسلوكية الإ 

 أأهميَّة، وذلك ببث الوعي الديني ، وتأكيد حترا  عقل وذوق القارئ والمشاهداوالزامها ب
االسـرة ، وضرورة التحصيل العلمي والثقافي للشباب ، ودعوة جميع الفئات لتحمل 

مسؤولية االجتماعية في التربية والتهذيب والتوجيه السلي  ، ومحاربة الظواهر ال
 ية.جرامالإ المنحرفة و 

المبنية على النضج التربوي والوعي الفكري والثقافي للفرد قاعدة  يَّةالأمنتشكل الثقافة  (7
مهمة في التصدي لخطر الجريمة المنظمة والفساد ويقع على المؤسسات التربوية 

عال ل ووسائ افة ، ومثل هذه الثق يَّةالأمنالدور االكبر في تعزيز فاعلية الثقافة  الإ
 برزها:أأ اتباع عدة وسائل بتتحقق  يَّةالأمن

الوقاية منها ، وان ثمن الجريمة ال  أأهميَّةالمجتمع بخطورة الجريمة و  أأفرادتوعية  -أ 
 لذي يدفع الثمن.المجتمع بأسره هو ا نَّ أأ يدفعه المجرمون وضحاياه  فقط بل 

دوره في مجال الوقاية من الجريمة والفساد ، تتشكل قناعات  أأهميَّةتوعية الفرد ب -ب 
مهما بلغت كفاءتها وامكانياتها  الأمنالشرطة و  أأجهزةالمجتمع ان  أأفرادراسخة لدى 

المجتمع  أأفرادها لن تتمكن ان تنجح في مهماتها بدون مشاركة المادية والبشرية ، فإنَّ 
 ي الوقاية من الجريمة.ف

احترامها والتقيد بها  لنَّ  ؛احترا  القوانين أأهميَّةتشكيل الوعي لدى ابناء المجتمع ب -ج 
ووقاية المجتمع من شرور الجريمة  الأمنلنشر االستقرار و  ساسيَّةهو الضمانة الأ 

 المستحدثة.
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اعده  على الوقاية التي تس يَّةالأمنالمجتمع ببعض المهارات  أأفرادتزويد  أأهميَّة -د 
تعاونه  مع رجال الشرطة  أأهميَّة فضالا عن، نفسه  وممتلكاته  من الجريمةأأ ية وحما

تقدي  المعلومات لهذا باد التي تحدث في المجتمع في كشف الجرائ  وحاالت الفس
 العدالة في تقدي  الشهادة. أأجهزةالغرض ، والتعاون مع 

في القنوات الفضائية التي تساه  في  يَّةالأمنع كثار من تقدي  البرامج والمواضيالإ  -ه 
الجرائ  واشكالها ونسبها  أأنواعحول  يَّةالأمنالمجتمع بعض المعلومات  أأفراداكتساب 

 وظروفها والعقوبات المقررة لها.
 :على المستوى الدولي 

المنظمة ة الخاصة بمكافحة الجريمة قليميَّ   الدول باالتفاقيات الدولية والإ ضرورة التزا (1
 ساسيَّةالمظلة التشريعية الأ  بوصفها، المتحدة لمكافحة الفساد ال م ومنها اتفاقية 

 لمكافحة الفساد ، وما يتصل بها من مبادئ المساءلة والحك  الرشيد وتأكيد الشفافية.
إبرا  المزيد من اتفاقيات التعاون المشترك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة  (2

الحديثة ، وتعزيز التعاون القضائي وتسلي  المجرمين فيما بين  والفساد بأشكالها
 الدول ، وعقد المؤتمرات والندوات لتوحيد مفاهي  الجرائ  المستحدثة وكيفية مواجهتها.

تعزيز ودع  التعاون بين وزارات الداخلية والعدل على المستوى الدولي واالقليمي  (3
ال مكافحة الجريمة والمساعدة والعربي ، واقتراح سبل تنمية التعاون في مج

 القضائية.
الشرطة على المستوى  أأجهزةتفعيل دور منظمة االنتربول وتعزيز التعاون بين  (4

المشتبه في تورطه  في  فراداالقليمي والدولي بشأن تبادل المعلومات والوثائق عن الأ 
في تنفيذ  ها المتطورةأأساليبية و جرامالإ الجريمة المنظمة والفساد وعن المنظمات 

 ية وفروعها في مختلف انحاء العال .جرامالإ انشطتها 
المنظ  عبر  جرا الإ دارة دولية متخصصة في مواجهة عصابات الفساد و إإ  نشاءإإ   (5

، تساعد الدول في تمويلها بقاعدة بيانات دولية ، وتحتفظ ببنك معلومات عن الدول
بكافة الوسائل التكنولوجية  العصابات المنظمة ونشاطها المعروف دولياا وتزويدها

 انترنت واقمار صناعية. أأجهزةالمتطورة من 
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The Relationship between Corruption and Organized Crime 

A contemporary Modern of White-collar Crime 

-A Soial and Analytical Study- 
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Abstract 

        This analytical study focuses on clarifying the new 

developments in contemporary crime, and monitoring the reasons 

and encouraging factors that strengthened the relationship between 

organized crime gangs and organizations of administrative and 

financial corruption in various countries of the contemporary world, 

most notably globalization and commercial openness between 

different parts of the world, in addition to the emergence of modern 

technologies from systems Information and modern 

communications such as the Internet, not to mention the spread of 

materialism among the peoples of the world, and these factors have 

encouraged the emergence of a contemporary model of (white collar 

crimes) that includes transnational organized crimes consisting of an 

alliance of organized crime gangs with some corrupt political and 

economic regimes in the world. Such as drug crimes, human 

trafficking, arms smuggling and money laundering. The study 

included four sections, the first section dealt with the theoretical 

framework of the study, while in the second section we dealt with 

the elements of the common relationship between corruption and 

organized crime. Recommendations and suggestions. 

The results of the study revealed that organized crime gangs are 

working hard to motivate employees, senior politicians and 

economists to engage in organized corruption, which contributes to 

a wider spread of both crimes, and the development and diversity of 

methods and patterns of these crimes, which constitutes a very 
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important danger at the international and national levels in all 

economic fields. social, political and security. 
       Keywords: crime, economy, humanity. 


