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ابرز  الكثرية للعوملة وما رافقها من ثورة تكنولوجية هائلة، اال ان  رغم الحسنات 
سلبياتها متثلت يف ظهور انواع جديدة من الجرائم. اخطرها الجرائم املنظمة "عرب 
الوطنية" او "العابرة للحدود الوطنية"، وفق تسميتها العاملية. يتوزع ارتكاب افعال 

هذه الجرائم عىل دول عدة، وتشكل الخطر االكرب عىل االنسانية 

بواسطة  ترتكب  كانت  التي  املافيا  متكنت 
دولة  حدود  الرسية، ضمن  االجرامية  شبكاتها 
االتجار  القتل،  جرائم  انواع  ابشع  من  واحدة، 
االموال،  تبييض  باملخدرات،  االتجار  بالبرش، 
الرشطة،  عىل  االعتداء  االدارة،  افساد  الدعارة، 
تطور  من  اوجدته  وما  العوملة  بفعل  وذلك 
صغرية،  قرية  العامل  جعل  وتقني  تكنولوجي 
الجغرافية  حدودها  تتخطى  ان  يف  ونجحت 

لتنترش عىل امتداد املرسح الدويل بكامله.
اعده  الذي  البحث  عنوان  املنظمة"  "الجرائم 
اللبنانية فراس شحادة،  الرائد املجاز يف الحقوق 
رئيس الدائرة الفنية يف مكتب الشؤون االدارية يف 
املديرية العامة لالمن العام، يف مناسبة ترقيته من 

رتبة نقيب اىل رتبة رائد.
"االمن العام" حاورته يف تفاصيل هذا البحث.

العابرة  املنظمة  الجرمية  تعريف  هو  ما   ■
للحدود الوطنية؟

موحد  عاملي  تعريف  يوجد  ال  اليوم  حتى   □
"للجرمية املنظمة عرب الوطنية". اذ كرثت التعاريف 
واختلفت بني قانون وطني واخر، وبني فقيه من 
بدوره  اللبناين  القانون  هناك.  من  ومجتهد  هنا 
املنظمة"  "الجرمية  مصطلح  يذكر  ومل  يعرّفها،  مل 
الثانية من قانون  الفقرة   - املادة االوىل  سوى يف 
الدولة  لكن   .2001/318 رقم  االموال  تبييض 
االمم  اللبنانية صادقت عام 2005 عىل معاهدة 
املتحدة "ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية" 
التي عقدت يف بالريمو يف ايطاليا عام 2000، والتي 
عىل  العاملية  القانونية  االنجازات  اهم  من  تعترب 
صعيد االجرام املنظم حتى اليوم. بالتايل، اصبحنا 
التعريف.  فيها  املعاهدة مبا  تلك  نتبنى مضمون 
فالفقرة )ا( من املادة الثانية منها عرّفت الجرمية 
"يقصد  كااليت:  الوطنية،  للحدود  العابرة  املنظمة 

تنسيق دولي وبرامج تدريب مكّثفة بهدف مواجهتها
األمن العام يتصّدى للجرائم املنظمة

أبحاث

الرائد فراس شحادة.

ذات  جامعة  منظمة"  اجرامية  "جامعة  بتعبري 
هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثالثة اشخاص او اكرث، 
بهدف  متضافرة  بصورة  وتعمل  لفرتة  موجودة 
او  الخطرية  الجرائم  من  اكرث  او  واحدة  ارتكاب 
اجل  من  املعاهدة،  لهذه  وفقا  املجرمة  االفعال 
الحصول، بشكل مبارش او غري مبارش، عىل منفعة 
الفقرة  او منفعة مادية اخرى". واوضحت  مالية 
)ب( من املادة نفسها: "يقصد بتعبري جرمية خطرية 
سلوكا ميثل جرما يعاقب عليها بالحرمان التام من 
الحرية ملدة ال تقل عن اربع سنوات او بعقوبة 
اشد". وتابعت الفقرة )ج( التوضيح: "يقصد بتعبري 
"جامعة ذات هيكل تنظيمي" جامعة غري مشكلة 
الثالثة  املادة  من   2 الفقرة  ان  كام  عشوائيا...". 
عرب  يكون  الجرم  "ان  بالقول:  التعريف  تابعت 
وطني، اذا ارتكب يف اكرث من دولة، او ارتكب يف 
دولة واحدة، لكن جرى جانب كبري من االعداد 
يف  عليه  االرشاف  او  توجيهه  او  له  التخطيط  او 
دولة اخرى، او ارتكب يف دولة واحدة، وضلعت 
يف ارتكابه جامعة اجرامية منظمة متارس انشطة 
اجرامية يف اكرث من دولة، او ارتكب يف دولة واحدة 
وكانت له اثار شديدة يف دولة اخرى". يف اختصار، 
بشكل مبسط، ميكننا القول انها جامعة اجرامية 
مؤلفة من اكرث من 3 اشخاص، وقد يصل عددهم 
شخص  االف   5 اىل   العاملية  الشبكات  بعض  يف 
موزعني يف عدد كبري من الدول، يتعاونون بشكل 
منظم عىل ارتكاب جرائم خطرة ال تقل عقوبتها 
عن اربع سنوات حبسا، يف اكرث من دولة تخطيطا 
اثارها  صعيد  عىل  او  وارشافا  وتوجيها  واعدادا 
الشديدة، من اجل الحصول، بشكل مبارش او غري 

مبارش، عىل منفعة مالية او منفعة مادية اخرى.

■ هل من قواسم مشرتكة بني الجرائم املنظمة 
والجرائم االرهابية؟ 

الوطنية  للحدود  العابرة  املنظمة  الجرائم   □
تختلف عن الجرائم االرهابية، وان كانت تتشابه 
ما  وهذا  االحيان.  بعض  يف  معها  تتقاطع  او 

سنوضحه يف اختصار:
اوال: اوجه االختالف:

وفق  تتحرك  االرهابية  الجامعات  الدوافع:   -1
سياسية  اغراض  ولتحقيق  لديها  راسخة  عقيدة 
اىل  االجرامية  املنظامت  تسعى  بينام  دينية،  او 

الكسب املادي وجمع االموال كهدف رئييس.
2- العلنية: اذا كانت الرسية من اسس العملني، 
اال انه يالحظ ان املنظامت االرهابية تبني اعاملها 
بشكل علني وعرب وسائل االعالم، عكس املنظامت 
االجرامية التي تسعى اىل نفي تورطها يف الجرائم 

املنسوبة اليها وتبتعد كليا من االعالم.
3- اعداد املرتكبني: نجد ان شخصا واحدا ميكنه ان 
يخطط وينفذ عمال ارهابيا. اما االجرام املنظم فال 
يرتكب اال من منظامت مكونة من افراد كثريين.

ثانيا: اوجه االرتباط او تقاطع املصالح:
عىل هذا الصعيد كثريا ما نرى ان االجرام املنظم 
يسهل عمل االرهاب الهداف او مصالح تناسبه يف 

دول معينة، وذلك من خالل:
االجرام  من  واملعنوي  املادي  الدعم  تقديم   -1

املنظم اىل االرهاب.
2- تزويد املنظامت االرهابية ما تحتاج اليه من 

وثائق مزورة.
3- تسهيل انتقال اعضاء املنظامت االرهابية عرب 

حدود الدول بطرق مختلفة.
كام ان بعض املنظامت االرهابية قد تقوم مبامرسة 
التي متارسها املنظامت االجرامية،  بعض االعامل 
كرتويج العملة املزيفة واملخدرات والبغاء، لتأمني 

مصادر متويل العاملها االرهابية.

■ ما ابرز انواع الجرائم املنظمة التي ترتكب عرب 
العامل؟

لقانون  الدويل  للمؤمتر  العام  التقرير  اعترب   □
العقوبات ان هناك 43 جرمية تقرتفها العصابات 
االجرامية املنظمة. من ابرزها نذكر: االتجار غري 
االبيض،  بالرقيق  االتجار  باملخدرات،  املرشوع 

تبييض االموال، االتجار باالسلحة، االتجار باالعضاء 
والكيميائية،  النووية  بالنفايات  االتجار  البرشية، 
املوظفني،  ورشوة  السياسية  الحياة  يف  الفساد 
البغاء الدويل، خطف الطائرات، تزييف العمالت، 
تهريب املهاجرين غري الرشعيني، القرصنة البحرية 
االعامل  املرصفية،  الجرائم  البحري،  والنصب 
الغش  الرشوة،  الفساد،  املرشوعة،  غري  التجارية 
الرضائب،  دفع  من  التهرب  التأمني،  عمليات  يف 
االحتيال، التزوير، رسقة املمتلكات الثقافية، رسقة 
التحف الفنية القدمية واالثار، رسقة املجوهرات، 
االموال  رسقة  االيقونات،  رسقة  السيارات،  رسقة 
البالستيكية وااللكرتونية، االفالس من طريق الغش 

والنصب، واالختطاف...

الذين  لالشخاص  معينة  خصائص  من  هل   ■
يرتكبون هذا النوع من الجرائم؟

بانها "جرائم  الجرائم املنظمة تعرف  بالطبع.   □
كبريا  قسام  ان  اذ  النافذين".  و"جرائم  االذكياء" 
من اعضائها هم من اصحاب املناصب السياسية، 
االجتامعية، الرسمية، االمنية، القضائية، املرصفية، 
دول  من  الكثري  يف  املرموقة  املهنية،  التجارية، 
العامل. من ابرع املتخصصني يف مجال املعلوماتية، 
الوثائق  تزوير  االتصاالت،  االلكرتونيات، 
واملستندات وغريها، اىل جانب افرادها املنفذين 
لالجرام الدموي. من هنا تكمن خطورة جبه هذا 
النوع من املجرمني االذكياء واملحرتفني والرشسني 

والنافذين يف دولهم. 

■ ما ابرز خصائص شبكات االجرام املنظم؟
ان شبكات  وامني عىل  قانوين  اجامع   □ هناك 

االجرام املنظم تتميز بخصائص عدة، ابرزها:
تنظيم شبكاتها وفق هيكلية وهرمية معقدة   •

تشبه هيكلية شبكات االستخبارات. 
• التخطيط املسبق واملدروس للجرائم. 

• االحرتاف يف العمل. 
• الرسية املطلقة. 

• االستمرارية. 
• اعتامد العنف والفساد يف تنفيذ االفعال الجرمية. 

• اهدافها املحورية تحقيق االرباح املالية. 
• الطابع الدويل للجرائم. 

• استخدام اصحاب املناصب والنفوذ والتخصص 
يف تنفيذها لضامن نجاحها. 

التنفيذ  يف  والخداع  التمويه  وسائل  اعتامدها   •
البعاد الشبهات، وسواها.

بالتايل، من املؤكد ان دولة واحدة او مجموعة 
تستطيع  لن  شأنها،  عظم  مهام  الدول  من 
انواعه  والقضاء عىل كل  املنظم  االجرام  جبه 
الدول  تضافر جهود كل  بد من  ووجوهه. ال 
والحكومات واملجتمعات والسلطات القضائية 
واالجهزة االمنية يف العامل معا نحو تحقيق هذا 
تؤدي  اسرتاتيجية  خطط  خالل  من  الهدف، 

والعاملية،  الوطنية  الترشيعات  تطوير  اىل 
اطار  االمنية والقضائية وغريها، يف  والقدرات 
املعلومات  وتبادل  والتعاون  التنسيق  من 

والخربات.

العام  لالمن  العامة  املديرية  تواجه  كيف   ■
هذا النوع الخطري من الجرائم؟

املديرية وتعمل عىل مواجهة تلك  □ عملت 
خطة  شملته  عمل،  برنامج  وفق  الجرائم 
التطوير التي اطلقتها عقب تسلم اللواء عباس 
ابراهيم سدة املسؤولية فيها. الربنامج يسري يف 

اتجاهات ثالثة:
• االول ذو طابع امني محيل - دويل: يتمثل 
االمني  والتنسيق  التعاون  وتفعيل  تعزيز  يف 
ومنظمة  العام  االمن  بني  الخربات  وتبادل 
الجنائية  الرشطة  منظمة  املتحدة،  االمم 
الدولية )االنرتبول(، االتحاد االورويب، الرشطة 
امللكية  االمن  قوات  االملانية،  الفيديرالية 
وسواها  الهولندية،  الدفاع  لوزارة  التابعة 
العابرة  املنظمة  الجرائم  مكافحة  بهدف 

للحدود الوطنية محليا، اقليميا، ودوليا.
يتمثل  تقني:   - امني  طابع  ذو  الثاين   •
وبرامج  معدات  العام  االمن  استقدام  يف 
تزوير  جرائم  مكافحة  تتيح  ومتطورة  حديثة 
كشف  االقامات،  تزوير  السفر،  جوازات 
االسلحة  كشف  واالسامء،  الصفات  منتحيل 
تقنيات  عرب  املجرمني  تعقب  واملتفجرات، 
اىل  اضافة  وغريها،  متطورة،  معلوماتية 
يتيح  الذي  للبصامت   )AFIS( نظام  اعتامد 
مطابقة مئة مليون بصمة يف الثانية، واعتامد 
املتطورة،  البيومرتية"  الذكية  "االقامة  بطاقة 

واستحداث شعبة الرصد والتدخل.
الثالث ذو طابع تدريبي - تثقيفي: يتمثل   •
يف اطالق برنامج دائم للمحارضات والدورات 
داخل  القانونية،  التقنية،  العلمية،  االمنية، 
املديرية مبا يساهم يف تطوير قدرات ومعارف 
الجرائم  كل  لتفاصيل  والعسكريني  الضباط 
التي  والتضليل  التمويه  ووسائل  املنظمة، 
تعتمدها املنظامت االجرامية البعاد الشبهات 
باساليب  عملياتها  تنفيذ  وطرق  وآلية  عنها، 
وقانونية،  رشعية  كأنها  تبدو  التي  الخداع 
واالحكام  الجدد،  االعضاء  تجنيدهم  وكيفية 

القانونية والعقوبات، وغريها.

االمن العام يتعاون مع
كل االجهزة الدولية لجبه 

الجرائم املنظمة


