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الجريمة المنظمة بين الفقه اإلسالمي والتشريعات العربية 

 الجريمة المنظمة بين الفقه اإلسالمي

 والتشريعات العربية المعاصرة
د. مسفر بن حسن القحطاني )٭(

لقد

م��ا في البر والبحر والجو، وأمره بالعمل الجاد المثمر الذي يعود 
عليه وعلى أسرته ومجتمعه بالنفع والخير. 

ولكن اإلنس��ان لم يسلك السبيل القويم في كل األحوال، 
بل ربما س��يطرت عليه غرائزه من األثرة واألنانية وحب الغلبة، 
وغي��ر ذلك من الغرائز، مما ترتب عليه اعتداء بعض الناس على 

حقوق غيرهم وسلبهم إياها.

وإن م��ن أب��رز معالم ه��ذا العص��ر قضية مكافح��ة الجريمة 
المنظمة، فهي تشكل مرتكزًا أساسيًا لخارطة التعاون الدولي، 
ولم تقتصر تلك المكافحة على الحدود الوطنية داخل حدود الدولة 
فحسب، بل امتدت إلى المكافحة الدولية، ألن المجتمع الدولي 

يدرك أهمية هذا الجانب.

والحقيقة الدامغة في هذا الصدد هي أن اإلسالم قد سبق 
المجتمع الدولي وما أبرمه من إعالنات ومعاهدات ومواثيق، في 
مجال مكافحة الجريمة بشكل عام من خالل النصوص الشرعية 

الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية.

)*( عضو هيئة التدريس بقس��م العلوم الش��رعية والقانونية، كلية الملك 

خل��ق اهلل تعال��ى اإلنس��ان لعبادته وح��ده، قال 
تعالى:}َوَم��ا َخَلْقُت اْلِجناَّ َواإْلِْن��َس ِإلاَّ ِلَيْعُبُدوِن}56{{ 
)سورة الذاريات( وجعله خليفة في األرض، وسخر له 
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لذلك كان من الالزم علينا كباحثين استجالء المبادئ التي 
قررها اإلس��الم في مج��ال مكافحة اإلجرام المنظ��م  وإبرازها 
للعالم أجمع، في وقت تعاني فيه مفردات الحياة المعاصرة من 
العتداءات في ظل ثورة التكنولوجيا الحديثة التي كان لها أثرها 
السلبي على جوانب هذه الحياة؛ ألن اإلسالم شريعة وعقيدة، 
ل يأتي��ه الباطل من بين يديه ول م��ن خلفه، فقد بياّن الحقوق، 
وحداّد طرق ممارس��تها، وأوضح س��بل حمايتها؛ غايته في ذلك 
أن يمارس كل إنسان حقه، ويشعر بحريته وأمنه، في إطار من 
المش��روعية والعدل، وقد تجلى ذلك في نصوص القرآن الكريم 
والس��نة النبوية المطهرة التي تح��رم كل اعتداء على الحقوق 
اإلنسانية بكافة عناصرها، وتفرض جزاءات دنيوية وأخروية على 
من يخالف ذلك، قال اهلل تعالى في محكم التنزيل:}َوَلَقْد َكراَّْمَنا 
ّيباِت  َبِن��ي آَدَم َوَحَمْلَناُه��ْم ِفي اْلَبراِّ َواْلَبْح��ِر َوَرَزْقَناُهْم ِم��َن الطَّ
ْن َخَلْقَنا َتْفِضياًل }70{{)سورة اإلسراء(.  ْلَناُهْم َعَلىَكِثيٍر ِمماَّ َوَفضاَّ

أوًل: مشكلة البحث

إن الجريمة من أعظم المش��كالت  في جميع المجتمعات 
في كل العصور ؛ فهي مالزمة لكل مجتمع بشري؛ وهي رأس 

كل شر وموطن كل بالء .

ومما س��اعد على تزايد الظاهرة اإلجرامية وس��ائل التقنية 
الحديث��ة ، ما مكاّ��ن  عصابات اإلجرام من س��لوك طريق منظم 
لتنفيذ مخططاتهم اإلجرامية والستفادة من المتغيرات العالمية، 

خاصة فيما يتصل بالعولمة القتصادية.

وق��د أطل��ق على ه��ذه الظاه��رة حديثا وص��ف »الجريمة 
المنظم��ة«؛ وإن العالم اليوم لفي مس��يس الحاجة للمواجهة 
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الفعاّال��ة والش��املة له��ذه الظاهرة ع��ن طريق عق��د اتفاقيات 
وتأس��يس منظمات أممية ، وس��ن قوانين للحد من التداعيات 

الخطيرة لهذه الظاهرة.

إل أننا إذا أمعنا النظر في تلك المواجهة بتفاصيلها نجد أنه 
يعتريه��ا الكثي��ر من النقص، وأبرز مظاهر ذلك النقص هو تجاهل 
ماقدمه الفقه اإلسالمي لمواجهة هذه الظاهرة من حلول ناجعة، 

وهو ما يحاول هذا البحث إبرازه.

ثانيًا :  موضوع البحث وأهدافه

موض��وع هذا البح��ث هو»الجريمة المنظم��ة وموقف الفقه 
اإلس��المي والتشريعات العربية المعاصرة منها « ؛ ويرمي إلى 

تحقيق عدد من األهداف ، أهمها:

1 � التع��رف على أبرز تعريف��ات الجريمة المنظمة من خالل 
توضي��ح مفهومه��ا وس��ماتها التي تميزها م��ن الجرائم 

العادية.

2 � الوق��وف على المعالم واألس��س واألح��كام التي قدمها 
الفقه اإلسالمي لمواجهة هذه الظاهرة منذ وقت مبكر، 
وفق منهج شامل ومتوازن يرعى المصالح ويدرأ المفاسد.

3 �  بيان منهج الش��ريعة اإلسالمية في الوقاية من أسباب 
الجريم��ة وتأكيد عل��ى خصائصها كنظ��ام ومنهج حياة؛ 
وكذلك موقف التشريعات العربية الموحدة المعاصرة من 

الجريمة المنظمة.

4 � اإلس��هام الج��اد م��ن المختصين والباحثي��ن في الحقل 
العلمي اإلسالمي في إيجاد حلول لهذه المشكلة التي 
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تؤرق المجتمعين الوطني والدولي.

5 � بي��ان العالقة بين جرائم الحتيال والجرائم المنظمة من 
خالل نموذج معاصر للجرائم الحتيالية المنظمة المسماة 

)جريمة غسل األموال(.

ثالثًا: منهج البحث وحدوده الموضوعية

س��وف يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي 
التأصيلي لجملة القضايا والمسائل التي سيتناولها ؛ مع اللتزام 
بالموضوع��ات المحددة في الخطة المرس��ومة س��عيًا لتحقيق 

أهداف البحث.

رابعًا: خطة البحث

انتظم��ت خطة هذا البحث في مبحثي��ن ، وخاتمة ، جاءت 
كما يلي:

1 . نشأة الجريمة المنظمة ومفهومها وخصائصها

1 . 1 نشأة الجريمة المنظمة وصورها

1 . 1 . 1 النشأة التاريخية للجريمة المنظمة

م��ن خالل التتبع للتطور التاريخ��ي لظاهرة اإلجرام المنظم 

)1( انظر:حس��ن عبدالحميد، التطور التاريخي لظاهرة اإلجرام المنظم،دار 
النهضة العربية، القاهرة، 1999م،ص60.

)2( انظر:ع��ز الدي��ن، أحمد جالل ، »المالمح العام��ة للجريمة المنظمة« 
،المجلة العربية للدراس��ات األمنية،العدد الس��ابع عش��ر ، دار النشر 
بالمركز العربي للدراسات األمنية والتدريب )جامعة نايف العربية للعلوم 



7677

الجريمة المنظمة بين الفقه اإلسالمي والتشريعات العربية 

، يلح��ظ أن فكرة التش��كيل العصابي المنظ��م قد مرت بمراحل 
تاريخي��ة يمكن التمييز بينها بوضوح وهي : العصور القديمة من 
ناحية ، والعصر الحديث والمعاصر من ناحية أخرى، ففي العصور 
القديمة اتصفت الجريمة المنظمة بالمحلية ، في حين أنه في 
العصور الحديثة والمعاصرة انتقلت الجريمة المنظمة من المحلية 

إلى العالمية.

وأه��م مايمي��ز الجريمة المنظمة في العص��ور القديمة أنها 
كان��ت جريم��ة محلية مرتبطة في الغال��ب بمجتمع معين ، وأن 
التشكيل اإلجرامي كان تشكياًل بدائيًا مؤقتًا يرتبط بارتكاب أفعال 
محددة سلفا، أما عالمية اإلجرام المنظم واستمراريته المرتبطة 
بفكرة تأسيس المنظمات اإلجرامية، فهي وليدة النظام الدولي 

المعاصر)1(.

والجريم��ة بمفهومها الع��ام، قديمة النش��أة ، أما الجريمة 
المنظمة بمفهومها المعاصر؛ فقد أثبتت الدراسات العلمية التي 
ق��ام بها الباحثون أن أقدم صور الجريمة المنظمة هي القرصنة 
البحري��ة ، وق��د عرفت القرصن��ة البحرية في العص��ور القديمة، 
والعصور الوس��طى حتى بداية القرن التاس��ع عشر ، حينما كانت 

)1( انظر:عز الدين ، »المالمح العامة للجريمة المنظمة« ،ص14.
)2( انظر:الشمراني ،محمد مسفر ، الجريمة المنظمة وسياسة المكافحة في 
التشريع اإلسالمي والقانون الجنائي، رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة 

نايف العربية للعلوم األمنية،الرياض،2001،ص19.
)3( لمزي��د من التفصيل انظر: الش��مراني ، الجريمة المنظمة وسياس��ة 
المكافحة في التشريع اإلسالمي والقانون الجنائي،ص20 ومابعدها، 
عطية فياض، جريمة غس��ل األموال في الفقه اإلس��المي، دار النشر 
للجامع��ات، 2004م،ص91 ومابعده��ا، ووهف، محم��د على،الجريمة 

المنظمة،طبعة خاصة بالمؤلف ،2007م،ص7 ومابعدها.
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هن��اك مجموعة من س��فن القراصنة تجوب البحار، وتس��يطر على 
جمي��ع الس��فن التجارية التي تقابلها ، ث��م قامت عصابات القرصنة 
بتقسيم المناطق البحرية بينها ، فأصبح لكل مجموعة من القراصنة 
م��كان عم��ل خاص بها ، ل يج��وز للمجموعة تج��اوزه . ونظرا لتزايد 
نفوذ القراصنة وقوتهم فقد شملت سيطرتهم الموانئ البحرية في 
مناط��ق كثيرة م��ن العالم. وقد بلغت قوة عصاب��ات القراصنة درجة 
جعلت بعض الدول العظمى تستعين بها في الحروب البحرية ، مثل 

إنجلترا وأسبانيا )2( .

وكانت التش��ريعات القديم��ة تعتبر القرصنة جريمة س��رقة 
وقط��ع طري��ق ، وكانت عقوبتها تصل إل��ى اإلعدام،وهذا الحكم 
مقرر في شريعة  حمورابي في المادة )32(. وقد كافحت جميع 
التش��ريعات جريمة القرصنة آلثاره��ا المدمرة. ونتيجة لالهتمام 
الدولي بمكافحة هذا النشاط اإلجرامي، فقد منح القانون الدولي 
كل ال��دول صالحي��ة القبض على القرص��ان ومحاكمته حتى ولو 
ل��م يرتكب جرائمه في مياهها اإلقليمية، كما أبرمت دول العالم 

اتفاقيات ومعاهدات لمواجهة العنف في أعالي البحار)1(. 

وبع��د ذلك ظهرت عصاب��ات المافيا في جزي��رة صقلية في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر، والمعروفة بالمافيا اإليطالية 

 .)2(

وم��ن أمثلة تلك العصاب��ات المنظم��ة )3(: المافيا األمريكية 
والمافي��ا الصيني��ة في هونج كونج )عصاب��ات المثلث(، والمافيا 
الروس��ية ،وأيض��ا عصاب��ات الياك��وزا ف��ي الياب��ان ، والكارتالت 

وسياس��ة  للح��دود  العاب��ر  المنظ��م  جعفر،»اإلج��رام  انظر:عل��ي   )1(
مكافحته«،مجلة األمن والقانون،الس��نة التاسعة ،العدد الثاني ،كلية 

شرطة دبي ،دبي ،1002م ، ص262.
)2( انظر : كامل ، شريف سيد ، الجريمة المنظمة في القانون المقارن ، 



7879

الجريمة المنظمة بين الفقه اإلسالمي والتشريعات العربية 

الكولومبية ؛ وغيرها من المنظمات اإلجرامية.

1 . 1 . 2 صور الجريمة المنظمة

للجريم��ة المنظم��ة صورت��ان، وذل��ك وفقًا للح��د المكاني 
ألنشطتها )4( :

1� الص��ورة األولى: الجريمة المنظم��ة المحلية؛ ويقصد بها 
الجريمة المنظمة التي ترتكب في داخل الحدود اإلقليمية 

للدولة. 

2 � الصورة الثانية: الجريمة المنظمة العابرة للحدود »الجريمة 
المنظم��ة عبر الوطنية«، ويقصد به��ا الجريمة المنظمة 

المرتكبة التي تمس أقاليم عدة دول.

وبن��اًء عل��ى هذا الختالف بين الجريم��ة المنظمة المحلية 
والجريم��ة المنظمة العابرة للحدود »عبر وطنية« ، فإن الجريمة 
المنظم��ة ل تك��ون جريمة منظمة عب��ر وطنية في حالة ارتكاب 
الج��رم داخل دولة واح��دة ، وكان أعضاء الجماعة اإلجرامية من 
مواطني تلك الدولة ، وكان جميع الضحايا من مواطني تلك الدولة 

، وكانت اآلثار الناتجة عن الجرم محصورة داخل تلك الدولة)1(.

ويتضح جليا أن النتقال من المحلية إلى العالمية هو انعكاس 
لطاب��ع العصر الذي نعيش فيه ، خصوصا ثورة التصالت أو الثورة 

)1( حسن عبدالحميد،التطور التاريخي لظاهرة اإلجرام المنظم، ص8.
)2(  ع��وض، محم��د محي��ي الدين، الجريم��ة المنظمة، المجل��ة العربية 
للدراسات األمنية والتدريب ، المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب، 

الرياض، محرم 1416 ه�، ص 10. 
)3( ه��ذا التعريف صدر عن الجمعية العامة لإلنتربول الدولي عام 1988م، 
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المعلوماتية التي سهلت الترابط بين المنظمات اإلجرامية الدولية 
وتحوي��ل نش��اطها إلى نش��اط عالم��ي وانتقل��ت الجريمة الى 
مايسمى بالجريمة اإللكترونية ؛ ومن ناحية أخرى فإن التطورات 
التي لحقت بالنظام القتصادي والقانوني ساعدت على ازدهار 
النشاط اإلجرامي المنظم عالميا؛ فظاهرة العولمة في القتصاد 
والتجارة يلحق بها بصورة حتمية ظاهرة عالمية النشاط اإلجرامي 

المنظم.

1 . 2 مفهوم الجريمة المنظمة وخصائصها

1 . 2 . 1 تعريف الجريمة المنظمة 

رغم أن الجريمة المنظمة تعد حقيقة إجرامية بالغة الخطورة 
، إل أنها لم تكتسب بعد صفة الوضوح والتحديد التي ينبغي أن 
تتوافر لتكييفها من الناحية القانونية، حيث يكتسب هذا التعريف  �  
في حال تحديده  �  أهمية قصوى في مجال التشريعات الجنائية 
من ناحية ومقتضيات التعاون الدولي لمكافحة هذه الجريمة من 

ناحية أخرى )2(. 

ويس��تخدم بع��ض الباحثين مصطلح��ات المافي��ا والجريمة 
المنظم��ة والتنظيم اإلجرامي والكارتل كمترادفات وذلك للتعبير 
ع��ن التنظيم��ات اإلجرامية التي تمتلك س��لطة مركزية وتدرجًا 

هرميًا في الوظائف وقواعد ملزمة لتحقيق األهداف . 

)1(  عبد اهلل س��كر، ماهية الجريمة الدولية، مجلة األمن العام عدد 951 
أكتوبر 9991م، ص 75. 

)2( United Nations Convention Against Transnational Organized Crime )2000(, 

<http://www1.umn.edu/humanrts/arab/Corg2CRIME.html>. 
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ويتض��ح أن تع��دد المصطلح��ات المس��تخدمة للتعبي��ر عن 
الجريمة المنظمة على هذا النحو يكشف الغموض الذي مازالت 

تتسم به هذه الجريمة .

وقد وجد العديد من التعريفات للجريمة المنظمة ، منها ما يعتمد 
على عنصر التأس��يس، ومنها ما يصفها بالتعقيد ،ومع أن الجريمة 
المنظمة جريمة قديمة، ولكن ذلك لم يشفع في إيجاد تعريف محدد 
لها من القانونيين والباحثين.ويرجع ذلك لعدٍد من األسباب منها:  

أ � حداث��ة مصطل��ح الجريمة المنظم��ة. إذا ما تمت مقارنته 
بمصطلح الجريمة المجرد عن أي وصف. 

ب � أن الجريمة المنظمة غالبًا ما تكون دولية. 

ومع تلك الصعوبات وجدت محاولت لتعريف الجريمة المنظمة 
ومن ذلك: 

1 � الجريم��ة المنظمة:»كل س��لوك إجرام��ي قام بتنظيمه 
والتخطيط له تش��كيل عصابي وجد من أجل ممارس��ة 
نش��اط ليقره المجتمع أيا كانت صفة هذا النش��اط«)1(؛ 

وهذا التعريف يخلو من التجريم القانوني للجريمة. 

2 � الجريمة المنظمة: )مجموعة من األفراد يمارسون أنشطة 
غير مشروعة بهدف تحقيق ربح عادي مستخدمين العنف 
كوسيلة أساس��ية لتحقيق هذا الهدف ويجمع التنظيم 
اإلجرامي )2(. ويتضح من هذا التعريف أنه للمجرم المنظم 

وليس للجريمة المنظمة.

3 � الجريم��ة المنظمة هي: )النش��اط المس��تمر المخالف 
للقانون الذي يقوم به كيان منظم ويس��عى إلى تحقيق 

)1( انظر: عز الدين، المالمح العامة للجريمة المنظمة، مرجع سابق � ص 
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هدفه اإلجرامي ولو يتجاوز حدوده الوطنية( )3(. 

4 � الجريم��ة المنظمة: )نش��اط إجرام��ي يقوم به مجموعة 
من األش��خاص في ش��كل منظم يمكنه��م من التفاق 
والتخطيط لرتكاب الفعل اإلجرامي باس��تخدام أساليب 
غير مشروعة كالعنف والتهديد والحتيال والفساد، بغية 

تحقيق مكاسب مالية أو مادية أخرى( )1(. 

5 � وعرفت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 
عبرالوطنية الموقع عليها في باليرمو عام 2000م الجريمة 
المنظم��ة بالتال��ي)2(: يقص��د بتعبير »جماع��ة إجرامية 
منظمة« جماع��ة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثالثة 
أش��خاص أو أكثر، مس��تمرة لفت��رة من الزم��ن وتعمل 
بص��ورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم 
الجس��يمة أو األفعال المجرمة وفقا لهذه التفاقية، من 
أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة 

مالية أو منفعة مادية أخرى«.

وحي��ث إن التعريف��ات الس��ابقة وغيرها م��ن التعريفات قد 
توسعت في ذكر التفصيالت التي ل تناسب التعريف الموجز الذي 
يوصل إلى الهدف مباش��رة، وحيث إن الجريمة المنظمة تتفق 
م��ع الجريمة العادية في كون كل منهما س��لوكًا إجراميًا خارجًا 
ع��ن الش��رعية الوطنية أو الدولية، فعلي��ه يمكن توظيف تعريف 
الجريم��ة العادية لبيان مفهوم الجريمة المنظمة مع إضافة أهم 

)1( انظر:كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، ص53.
)2( انظ��ر: عبدالكري��م دروي��ش ، الجريم��ة المنظم��ة عبر الح��دود والقارات، 
مجل��ة األم��ن والقانون،الس��نة الثالث��ة، الع��دد الثان��ي ، كلي��ة ش��رطة 

دبي،دبي،5991م،ص301، ووهف، الجريمة المنظمة، ص42.
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ما تتس��م به الجريمة المنظمة، فيمكن تعريفها ب��أنها: )سلوك 
غير مش��روع معاقب عليه قانونًا صادر عن إرادة جنائية جماعية 
منظمة تعمل على وجه الدوام وتستخدم العنف والبتزاز بغرض 
الحص��ول على مكاس��ب مادية ويمتد نش��اطها اإلجرامي عبر 

الدول(.  ومن مميزات هذا التعريف: 

1 �  أن الجريمة المنظمة تقوم على تنظيم مؤسسي ثابت. 

2 �  أن ه��ذا التنظي��م ل��ه بناء هرمي، ومس��تويات للقيادة 
وأدوار ثابتة. 

3 �  أن له دستورًا داخليًا صارمًا يضمن الولء. 

4 �  الس��تمرارية والحيلولة دون انهيار التنظيم أو مالحقته 
من أجهزة العدالة. 

5 �  إمكانية امتدادها عبر الوطنية )دولية(.

1 . 2 . 2 تمييز الجريمة المنظمة عمايشبهها

الجريمة المنظمة والجريمة المخططة أو المتقنة:  قد تلتبس 
الجريم��ة المنظمة بكثي��ر من صور الجريمة التي ترتكب بطريقة 
متقنة أو مخططة، فكثيرًا ما تقع بعض الجرائم التي يشترك في 
ارتكابها مجموعة من المجرمين الذين جمعتهم الصدفة أو كواّنوا 
تشكياًل عصابيًا مؤقتا ثم خططوا لقتحام بنك أو خطف شخص أو 
عملية سطو أو قتل، ثم نفذوا جريمتهم تلك بإتقان، فربما أطلق 

)1( داود، الجريمة المنظمة ، مرجع سابق،ص73.
)2( انظر:درويش ،  الجريمة المنظمة عبر الحدود والقارات، مرجع سابق،ص 

.011
)3( الش��مراني ، الجريم��ة المنظمة وسياس��ة المكافحة في التش��ريع 
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البع��ض على هذه الجريمة أنه��ا جريمة منظمة، وفي الحقيقة 
أنها ليست كذلك لختالفها عن الجريمة المنظمة في كثير من 

السمات التي سيأتي ذكرها. 

1 .  2 . 3 الجريمة المنظمة وجرائم اإلرهاب 

وقد يخلط البعض أيضًا بين المنظمات التي توصف باإلرهاب 
كمنظم��ة الخمير الحمر الكمبودية، والجي��ش األحمر الياباني، 
وعصابات الهاجان��اة اليهودية الصهيونية وبين منظمات الجريمة 
المنظمة، حيث يوجد بعض أنواع التشابه بين هذين النوعين من 
األنشطة اإلجرامية، فكالهما يعتمد على التنظيم ويخضع للبناء 
الهرمي نفس��ه، كما أن كليهما يرتكب جرائم العنف بقوة بالغة 
ويفرضان نظاما داخليًا صارما لألمن، لكن يوجد اختالف جوهري 
بي��ن هذين النوعين من المنظم��ات إذ إن المنظمات الموصوفة 
باإلرهاب تس��عى إلى تحقيق أهداف سياس��ية، بينما الهدف 
األساس��ي لمنظمات الجريم��ة المنظمة هو جمع أكبر قدر من 

األموال بطريقة غير مشروعة )1(. 

1 . 2 . 4 الخصائ��ص والس��مات الممي��زة للجريم��ة 
المنظمة :

تتس��م الجريمة المنظمة بعدد من الس��مات والخصائص ، 
من أبرزها:

)1( انظر: داود،الجريمة المنظمة، مرجع سابق،ص83.
)2( انظ��ر: كام��ل ، الجريم��ة المنظم��ة ف��ي القانون المق��ارن ؛ ص 89 ، 

وداود،الجريمة المنظمة، مرجع سابق،ص83 �93.
)3( انظر: عز الدين ، المالمح العامة للجريمة المنظمة،مرجع سابق،ص651.
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1 � التنظي��م : التنظي��م الدقيق من أه��م خصائص الجريمة 
المنظم��ة، وهو دليل على أن أعض��اء عصابات الجريمة 
المنظمة ليرتكبون جرائمهم بشكل عشوائي، أو بصورة 
منفردة، بل لبد من نظام يبين آلية العمل، وتوزيع األدوار 
بي��ن األعض��اء، وتحديد عالقة بعضه��م ببعض من جهة، 
وعالقته��م بالمنظمة اإلجرامية م��ن جهة أخرى. وتجدر 
اإلشارة إلى أنه ليس هناك معيار معين ومحدد لمعرفة 
درج��ة التنظيم المطلوب توافره في المنظمة اإلجرامية، 
وثم فقد تكون منظمة إجرامية بسيطة، وقد تكون منظمة 
إجرامي��ة معقدة ، وعل��ى درجة عالية من التنظيم تكون 
في��ه األدوار موزعة بين أعضاء المنظم��ة اإلجرامية، بناء 
على تركيب هرمي دقيق. وتعد عصابات المافيا )الكوسا 
نوسترا Cosa Nostra( خير مثال للمنظمات اإلجرامية ذات 
الت��درج الهرمي الدقيق ف��ي توزيع الوظائف و تتألف من 

52 عائلة )1(.

والتنظي��م ف��ي المنظم��ة اإلجرامي��ة قائ��م على    
أس��اس المس��تويات المتدرجة الواضح��ة، والعمل في 
المنظمة اإلجرامية يسير وفق نظام المستويات، والهيكل 
التنظيم��ي لجماع��ات الجريمة المنظم��ة محكم البناء، 
ويتصف بالثبات والستمرارية، كما تقوم القيادات بتحديد 
الجرائ��م الت��ي يتم ارتكابها ومن هم الذين س��ينفذونها 
وت��وزع األدوار والمهام، وتحدد أس��لوب ارتكاب الجريمة، 

)1(  انظر:ع��ادل عبدالجواد ،»الجريمة المنظمة والفس��اد«، مجلة األمن 
والحياة، العدد602، السنة الثامنة عشرة،أكاديمية نايف العربية للعلوم 

األمنية،الرياض،9991م،ص 43.  
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وتوقيته��ا. كما أنه يوجد نظام ص��ارم يتحكم في طبيعة 
العالقة بين الرؤس��اء واألعض��اء، و مع أن هذه المنظمة 
اإلجرامية قائمة على أس��اس اس��تبدادي ، فإنها تهتم 
باألعضاء ، وتسعى لغرس النتماء لديهم ، وتهتم برعاية 
أس��رهم في حالة فقدها عائلها وتوفر لهم المعاشات، 

والخدمات األخرى)2( .

2 � الستمرارية : يقصد بالستمرارية »امتداد حياة المنظمة، 
بصرف النظر عن انتهاء حياة أو عضوية أي فرد فيها« )3(. 
ومن ثم  فإنه حتى الرؤس��اء الذي��ن يموتون، أو يقتلون، 
أو يس��جنون يحل محلهم رؤس��اء ج��دد ، كما أنه � ألي 
ظ��رف � ق��د يخرج من عضوية التنظي��م اإلجرامي أعضاء  
�  أّيا كانت مس��توياتهم  �  ألس��باب مختلفة، ومع ذلك 
تستمر المنظمة اإلجرامية في تحقيق أهدافها ، ومن ثم  
ففقدان قائد التنظيم اإلجرامي، أو أي عضو فيه ليؤثر في 
التنظيم، ول يعني انتهاء التنظيم أو انهياره. ويترتب على 
خاصية )الستمرارية ( في ممارسة النشاط اإلجرامي أثر 
مهم  يتمثل في «أن زوال أي عضو من أعضاء المنظمة 
اإلجرامية ليؤثر في بقائها وممارستها لمختلف أنشطتها 

اإلجرامية«)1(.

)1( انظر:عبدالكريم أبوالفتوح درويش، »التطبيق األمني لبرامج الكمبيوتر 
في مجال مكافحة الجريمة المنظمة«،مجلة الفكر الشرطي ، المجلد 

السابع،العدد الثالث،شرطة الشارقة، الشارقة، 8991م، ص671.
)2( الماوردي، محمد بن علي، األحكام الس��لطانية والوليات الدينية، دار 

الكتاب العربي ،  بيروت، ص163.
)3( انظر:عبدالق��ادر عودة،التش��ريع الجنائي اإلس��المي مقارنا بالقانون 

الوضعي،دار الكاتب العربي ، بيروت،66/1.
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3 � التخطيط : التخطيط عنصر حيوي لتحقيق أهداف الجماعات 
اإلجرامية المنظمة، وإنجاحها، فنش��اط  هذه الجماعات 
اإلجرامية يرتكز على أفعال مدروس��ة ومنتظمة، ومتقنة 
األداء، وعلى درجة عالية من السرية والنضباط  ، وبذلك 
فهو ليمكن أن يكون بأسلوب عشوائي ،أو نتيجة انفعال 
ش��خصي أو ردة فعل لظرف معين، ألن عمل الجماعات 
اإلجرامية المنظمة يتصف بالمس��توى العالي في الدقة 

والنضباط في التخطيط والتنسيق والتنفيذ)2(. 

        ومن مقتضيات التنظيم أن يكون هناك نشاط مخطط، 
وم��ن ث��م  فاعتبار الجريمة داخلة ضم��ن نطاق الجريمة 
المنظمة لبد  من أن يكون مخططا لها، ول يمكن اعتبار 
الجريمة جريمة منظمة إذا كانت عشوائية ومفتقرة لعنصر 

التخطيط الذي يضمن النجاح والستمرار)3( .  

      كم��ا يتطلب التخطيط لرتكاب الجرائم المنظمة قدرا 
عاليا من الذكاء والخبرة، وذلك لضمان اس��تمرار نش��اط 
الجماع��ات اإلجرامية المنظم��ة دون أن تقع تحت رقابة 
العدالة ومالحقتها. ويتص��ف التخطيط في إطار الجريمة 
المنظم��ة بالدق��ة واإلتق��ان، كون المنظم��ات اإلجرامية 
تس��تعين في تخطيط أنشطتها اإلجرامية بأشخاص من 
ذوي الخبرات والكف��اءات العالية في مختلف المجالت، 
كاألطب��اء، والمحامي��ن، ورجال األعمال، والمحاس��بين، 
وغيره��م. وتنتهج عصابات الجريم��ة المنظمة التخطيط 
المتق��ن قبل القي��ام بالجرائم، ويعد التخطيط لذلك صفة 
من صفات الجريمة المنظمة وس��ماتها، وبالتالي يمكن 
الق��ول »إن كل جريم��ة منظمة ه��ي جريمة مخططة ؛ 
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وليس كل جريمة مخططة جريمة منظمة« )1( .

4 �  الس��رية داخل التنظيم اإلجرامي: الس��رية هي الصفة 
الممي��زة لعمل المنظمات اإلجرامية ، وذلك ألن من أهم 
ماتس��عى إليه هذه المنظمات هو بقاؤها واستمرارها و 
ممارس��ة أنش��طتها بعيدا عن  رقابة القانون . فالسرية 
تك��ون إلزامي��ة على جمي��ع أعضاء التنظي��م اإلجرامي ، 
وم��ن ثم  فمن يخالف ذلك من أعضاء التنظيم يوقع عليه 
أقص��ى العقوبات ، التي تصل إلى القتل. فمثال المنظمة 
اإلجرامية )كوسا نوسترا Cosa Nostra( في أمريكا تفرض 
عل��ى أعضائها اللتزام بالس��رية التامة في العمل داخل 
التنظيم اإلجرام��ي،  وذلك بناء على نظام داخلي صارم 
ي������دعى ) قانون الصمت(، وكل عضو يخالف هذا القانون 

يعرض نفسه للقتل)2(.

5 �  السعي لتحقيق أرباح طائلة: الكسب المادي الهائل غير 
المشروع، عن طريق سهل هو أحد أهم أهداف مرتكبي 
الجريم��ة المنظمة . ويؤيد ذلك م��اورد في تقرير مباحث 
الشرطة الكندية عن عام 1984�  1985م ؛ حيث قدر قيمة 
عائدات المخدرات التي وزعت في السوق الكندية بنحو  
عشرة آلف مليون دولر كندي ، وتقدر السلطات األمريكية 
عائد بيع المخدرات بما يزيد على ثمانية آلف مليون دولر 
أمريك��ي ، وتقدر مصادر األم��م المتحدة أن األرباح الناتجة 
ع��ن بيع المخدرات في العالم تت��راوح مابين 200 مليار و 

تريليون دولر في العام )3(.

6 �  استخدام وسائل الفساد : الفساد عامل أساسي ومهم 
في نمو الجريمة المنظمة وازدهارها، واستمرارها، كما 
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أنه يشكل عقبة تحول دون نجاح الجهود الموجهة ضدها 
عن طريق أجهزة العدالة الجنائية. 

     وتظهر خطورة الفساد في الحصول على المال العام، 
والتجار بالوظيفة ، ومحاباة بعض األفراد على بقية أفراد 
المجتمع ، ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، ويهدد القتصاد في 
المجتمع الذي يزيد فيه حجم الفساد، ومن ثم  فالجريمة 
المنظمة تعتمد على فس��اد الموظفين للمحافظة على 

بقائها وسيطرتها، وزيادة أرباحها)1(.

7  �  ارت��كاب جريم��ة غس��ل األم��وال: أت��اح التط��ور الهائل 
في وس��ائل التصال التكنولوجية واس��تخدام الوس��ائل 
العلمي��ة الحديث��ة ،وكذل��ك  وس��ائل التص��ال الحديثة 
سهولة التحويالت اإللكترونية السريعة لألموال من خالل 
القنوات المالية المختلفة، واألنظمة المصرفية ، ومن ثم 
فقد ساعدت هذه الوس��ائل العلمية الحديثة المنظمات 
اإلجرامية على ممارسة عمليات غسل األموال التي تم 
الحصول عليها من األنش��طة غير المش��روعة ، ويتحقق 
ذلك من خالل قيام الجماعات اإلجرامية المنظمة بإجراء 
العدي��د من العمليات المالية المعقدة على األموال التي 
تم الحصول عليها من األنشطة اإلجرامية غير المشروعة 
وذلك بهدف إخفاء مص��در هذه األموال، وإظهارها وكأنها 
أموال ذات مصدر مشروع، ومن ثم استخدام تلك األموال 
في المش��روعات القانوني��ة، أو إعادة اس��تخدامها في 

المشروعات غير المشروعة)2(. 

8  �   الحتراف : يهدف مرتكبو الجريمة المنظمة إلى السعي 
للكسب المادي السريع،الذي يضمن لهم تحقيق الربح 
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الهائ��ل في وقت قياس��ي. ولتحقيق ه��ذا الهدف، فإنه 
ينبغي تجنيد مجرمين محترفين ، ولديهم الخبرة الكافية 
على اتباع األساليب التي تحقق أهدافهم.ومن ثم  فإن 
الجريم��ة المنظمة من س��ماتها أن يكون أعضاؤها ذوي 
خب��رة عالي��ة وعلى درجة كبي��رة من الكف��اءة في أداء 

مهامهم بكل دقة.

وتشير الدراسات إلى أن إدارة العمليات اإلجرامية المنظمة  
هي من العمليات المعقدة التي تحتاج إلى إتقان ومهارة واحتراف 
، وينبغ��ي لم��ن يقوم بها أن يتمتع باحت��راف ومهارة عالية في 
اإلدارة، ومتابع��ة س��ير العمليات، وتحديد الوظائف والس��تعانة 

بالخبراء الذين يقدمون الستشارات لتلك المنظمات )1(.

2 .  موقف الفقه اإلسالمي والتشريعات العربية 
الموحدة المعاصرة من الجريمة المنظمة

2 . 1 منهج الفقه اإلس��المي في مكافحة الجريمة 
المنظمة 

1 �  تعريف الجريمة والحكمة من تجريمها: تعرف الجرائم في 
الش��ريعة اإلس��المية بأنها »محظورات شرعية زجر اهلل 
عنها بحد أو تعزير« )2(. والمحظورات هي: إما إتيان فعل 
منهي عنه، أو ترك فعل مأمور به،وقد وصفت المحظورات 
بأنها ش��رعية، إش��ارة إل��ى أنه يجب ف��ي الجريمة أن 
)1( انظ��ر: المترك، عم��ر عبدالعزيز، العقوبات الش��رعية وكيفية تطبيقها 
في المملكة العربية الس��عودية، بحث ضمن الندوة العلمية لدراس��ة 
تطبيق التش��ريع الجنائي اإلس��المي وأثره في مكافحة الجريمة في 
المملكة، الرياض، شوال 6931ه�، نشر مركز أبحاث مكافحة الجريمة 
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تحظرها الشريعة.

      فالجريم��ة ه��ي إتيان فعل محرم معاقب على فعله، 
أو ترك فعل محرم الترك معاقب على تركه ، أو هي فعل 
أو ترك نصت الش��ريعة على تحريم��ه والعقاب عليه )3(، 
والقواني��ن الوضعية ل تخالف الش��ريعة اإلس��المية في 
تعري��ف الجريم��ة إذ تعرف  في القان��ون بأنها : إما عمل 
يحرمه القانون ، وإما امتناع عن عمل يقضي به القانون 

.

     وقد ش��رع العقاب عل��ى الجرائم لحمل الناس على 
اجتن��اب األفع��ال المحرمة ، ولول العق��اب لكانت األوامر 
والنواه��ي أمورًا ل طائل من ورائها. والعقوبة جزاء وضعه 
الش��ارع للردع عن ارتكاب ما نهى عنه وترك ما أمر به، 
فه��ي موانع قب��ل الفعل زواجر بعده ، والعقوبة ليس��ت 
في ذاتها مصالح، بل أوجدها الش��ارع؛ ألنها تؤدي إلى 
درء مفس��دة للجماعة وتحقق مصلح��ة لها ، وقد رتبت 
الشريعة عقوبة أخروية صرفة على الجرائم التي ليجري 
عليها اإلثبات ول يمكن ضبطها في الدنيا كجريمة الحسد 
والحق��د من الجرائم الخلقية؛ ورتبت على الجرائم التي 
يج��ري عليها اإلثب��ات عقوبات دنيوية يحك��م بها القضاء 

ويشرف على تنفيذها ولة األمر .

2 � أقس��ام الجرائم من حيث مقدار العقوبة: قس��م فقهاء 
الشريعة اإلسالمية الجرائم من حيث العقوبة إلى ثالثة 

)1( صحيح مسلم، حديث رقم)94(.
)2( صحيح البخاري، حديث رقم )6952(.



المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب � المجلد 25 

92

أقسام : جرائم توجب الحدود �  وجرائم توجب القصاص أو 
الدية  �  وجرائم توجب التعزير . ويمكن تسميتها مضافة 
إلى العقوبة المترتبة عليها فيقال جرائم الحدود وجرائم 

القصاص وجرائم التعزير:

القس��م األول :  الجرائم التي توجب الحدود ، والحد هو 
العقوب��ة المقدرة حق��ًا هلل تعالى.  ويترتب على كون 
العقوبة مق��درة أنها ل تقبل تعدياًل ول تغييرا، وعلى 
أنها حق اهلل تعالى عدم قبولها لإلسقاط ل من األفراد 
ول من الجماعة. وجرائم الحدود هي : الردة والبغي 

والزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر .

القس��م الثاني :  الجرائم التي توجب القصاص أو الدية 
كالعتداء على النفس والجروح . وعقوبتها مقدرة من 
الش��ارع حقا لألفراد ، ومعنى ذلك أنها لتقبل تغييرا 
ول تبديال وللمجني عليه أو وليه أن يعفوا عنها، فأن 
عفا عن القصاص فله الدية وجاز الحكم على الجاني 
بعقوب��ة تعزيرية وجرائم القصاص والديه هي : القتل 
العم��د ، القتل ش��به العمد ، القت��ل الخطأ، ومعنى 
الجناي��ة على مادون النف��س العتداء الذي ل يؤدي 

إلى الموت كالجروح والضرب .

القس��م الثال��ث : الجرائ��م التي توج��ب التعزير ؛ وهي 
الجرائم التي تنص الشريعة اإلسالمية على عقوبة 
مقدره لها بنص قرآني أو حديث نبوي مع ثبوت النهى 
عنها باعتبارها معصية هلل، ألنها فساد في األرض أو 

)1( صحيح البخاري، حديث رقم)5065(.

)2( صحيح البخاري، حديث رقم)7492(.
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تؤدي إلى فس��اد فيها . وهي غير محدده وقد بينت 
الش��ريعة بعضها كالربا وخيانة األمانة والسب ويجوز 
لولي األمر أن يعفو عن عقوبات بعض جرائم التعزير، 
إذا ما اقتضت مصلحة الجماعة بشرط عدم المساس 
بحق المجني عليه وللمجني عليه أن يعفو عما يمس 
حقه الشخصي دون الحق العام فمردة لولى األمر .

3 � النص��وص الش��رعية المحرمة للجرائ��م بوجه عام: نهى 
اإلس��الم عن الجرائم بوجه عام ومنها الجرائم المنظمة 
، وج��رم  جميع الفواحش ظاهرها وباطنها ، قال تعالى: 
} َوَل َتْقَرُب��وا اْلَفَواِحَش َما َظَه��َر ِمْنَها َوَما َبَطَن َوَل َتْقُتُلوا 
اكْم ِبِه َلَعلَّكْم  ُكْم َوصَّ الناَّْف��َس الَّتي َح��رَّم اهللَّ ِإلاَّ ِباْلَحقاِّ ذَِ

}151{{ ) األنعام(. َتْعِقُلونََ

   وقال تعالى }...َوَقاِتُلوا ِفي َسِبيِل اهللَّ الَّذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم 
َوَل َتْعَتُدوا  ِإناَّ اهللَّ َل ُيِحباُّ اْلُمْعَتِديَن}190{{ )البقرة(.

   وقوله عز وجل:} ... َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبراِّ َوالتاَّْقَوٰى َوَل َتَعاَوُنوا 
َعَلى اإْلِْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّقوا اهللَّ ِإناَّ اهللَّ َشِديُد اْلِعَقاِب}2{{ 

)المائدة(.

    وصان اإلسالم الحقوق اإلنسانية العامة وبين حرماتها 
ون��ص على عقوباتها؛ وه��ي المعروفة بالكليات الخمس 
وهي حفظ الدين والعرض والنفس والمال والعقل؛ حيث 
تضافرت نصوص الوحيين على تحريم األفعال الماسة بهذه 

الضروريات ، ومن ذلك:

)1( الماوردي ، األحكام السلطانية والوليات الدينية، ص463
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أ � قول��ه تعال��ى: }َوَل َتْقُتُل��وا الناَّْفَس الَّتي َح��رَّم اهللَّ ِإلاَّ 
ِباْلَحقاِّ َوَمْن ُقِتَل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلَنا ِلَوِليِّه ُسْلَطاًنا َفاَل 
ُيْسِرْف ِفي اْلَقْتِل ِإنَّه َكاَن َمْنُصوًرا}33{{ )اإلسراء(.

دا َفَجَزاُؤُه َجَهنَّم  ب � قوله تعالى: }َمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمِّ
َخاِل��ًدا ِفيَها َوَغِض��َب اهللَّ َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَع��داَّ َلُه َعَذاًبا 

َعِظيًما}93{{ )النساء(.

ج � قوله تعالى: }َوَل َتْقَرُبوا الزِّنا ِإنَّه َكاَن َفاِحَش��ةً َوَساَء 
َسِبياًل}32{{ )اإلسراء(.

د � قول��ه تعال��ى: }... َوَأَح��لاَّ اهللَّ اْلَبْيَع َوَح��رَّم الرِّبا َفَمْن 
َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َربِّه َفاْنَتَهى َفَلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى 
اهللَّ َوَم��نْ َعاَد َفُأوَلِئَك َأْصَح��اُب النَّار ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن 

}275{{ )البقرة(.

ه� � قوله تعالى: }الزَّانَيُة َوالزَّاني َفاْجِلُدوا ُكلاَّ َواِحٍد ِمْنُهَما 
ِماَئَة َجْلَدٍة...}2{{)الن��ور(.

و � قول��ه تعالى: }َوالَّذيَن َيْرُم��وَن اْلُمْحَصَناِت ُثماَّ َلْم َيْأُتوا 
ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداَء َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنيَن َجْلَدًة َوَل َتْقَبُلوا َلُهْم 

َشَهاَدًة َأَبًدا َوُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن}4{{  )الن��ور(.

ز � قول��ه تعالى: }ِإنَّما َجَزاُء الَّذيَن ُيَحاِرُبوَن اهللَّ َوَرُس��وَلُه 
ع  َوَيْسَعْوَن ِفي اأْلَْرِض َفَساًدا َأْن ُيَقتَّلوا َأْو ُيَصلَّبوا َأْو ُتَقطَّ
َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف َأْو ُيْنَفْوا ِمَن اأْلَْرِض َذِلَك َلُهْم 
ْنَيا  َوَلُهْم ِفي اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم}33{{   ِخْزٌي ِفي الداُّ

 )1(  انظر:فياض، جريمة غسل األموال في الفقه اإلسالمي، ص 89. 
)2(  انظر:اب��ن منظ��ور، محمد بن مكرم،  لس��ان الع��رب، تحقيق عبد اهلل 
علي الكبير وآخرين، دار المعارف، القاهرة، 302/1 � 303، والفيومي ، 
أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الش��رح الكبير ، دار القلم، 



9495

الجريمة المنظمة بين الفقه اإلسالمي والتشريعات العربية 

)المائدة(.

ح � قوله تعالى: }َيا َأيُّها الَّذيَن آَمُنوا ِإنَّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر 
ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه  َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزَلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشاَّ

َلَعلَّكْم ُتْفِلُحوَن}90{{ )المائدة(.

ارَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُهَما  ��ارُق َوالسَّ ط � قوله تعالى: }وَوالسَّ
َجَزاًء ِبَما َكَس��َبا َنَكاًل ِمَن اهللَّ َواهللَّ َعِزيٌز َحِكيٌم}38{{

)المائدة(.

وبياّن��ت الس��نة النبوي��ة تفصيل تلك النص��وص القرآنية في 
أحادي��ث كثي��رة تبين حرم��ة المس��لم على أخيه المس��لم ، 
وتوضح الحقوق اإلنسانية التي صانها اإلسالم وتنفاّر من ارتكاب 
المعاصي وجميع أنواع اإلجرام ، وترتب في الوقت ذاته عقوبات 
عديدة ومتنوعة من شأنها أن تستأصل شأفة الجريمة وتقضي 

عليها.

2 . 2 منه��ج الش��ريعة اإلس��المية ف��ي الوقاية من 
أسباب الجريمة

إن من يس��تعرض منهج الشريعة اإلسالمية وتعاليمها يجد 

)1(  انظر: عودة ، التشريع الجنائي السالمي،638/2.
)2( الكاساني، أبو بكر مسعود بن أحمد،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  

دار الكتب العلمية؛ 7/ 90. 
 )3(  الرص��اع، محم��د ب��ن قاس��م، ش��رح ح��دود اب��ن عرف��ة ، المكتبة 

العلمية،ص508.  
 )4( األنصاري، زكريا بن محمد زكريا، أسنى المطالب شرح روض الطالب 

، دار الكتاب اإلسالمي،4 / 153. 
 )5(  المرداوي، علي بن سليمان بن أحمد، اإلنصاف في الراجح في الراجح 
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أنه��ا تعم��ل لمحاربة الجريمة كم��ا عملت على من��ع الجريمة 
ومكافحته��ا قب��ل وقوعه��ا، فالوقاية خير من الع��الج،  فأحاطت 
المس��لم من جميع نواحيه بحص��ون منيعة تحميه من النزلق 

في مهاوي الرذيلة ويتضح ذلك مما يلي )1( :

أوًل : عنيت الشريعة اإلسالمية بإصالح الفرد وتهذيب نفسه 
وتطهي��ر ضمي��ره وتربيت��ه تربية صالح��ة وتغذيته بالمثل 
اإلسالمية السامية واألخالق العالية وغرس اإليمان في 
قلبه وتوجيهه إلى الخير وصرفه عن التفكير في اإلجرام 
والفس��اد ؛ومما لش��ك فيه أن اإليمان الصحيح واليقين 
الص��ادق هو الحصن الحصين المنيع الحامي من ارتكاب 
الفواح��ش وانتهاك الحرمات، ألنه يعل��م علم اليقين أن 
اهلل مطل��ع عليه وانه مهما اس��تخفى م��ن الناس، فلن 
يس��تخفي م��ن اهلل وأنه إن أفلت من عق��اب الدنيا فلن 
يفل��ت من عقاب اآلخرة . وقال عليه الصالة والس��الم : 
) ليزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وليش��رب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن ول يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن ولينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم 

وهو مؤمن ( )2(. 

ثاني��ًا : ح��ذرت من ارت��كاب المحرمات منذرة بس��وء العاقبة 
التي يتردى فيها مرتكبوالجرائم على صور تثير في نفس 
المؤمن شدة الخوف من اإلقدام على شيء منها فقال 
اهلل تعالى في حق المعتدين على الدين بالردة }... َوَمْن 

 )1(  ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد،  المحلى باآلثار،  دار الفكر ،12/ 
 .275

)2( لمزيد من التفصيل حول بيان هذه الصور: انظر: فياض، جريمة غس��ل 
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َيْرَت��ِدْد ِمْنُكْم َع��ْن ِديِنِه َفَيُمْت َوُهَو َكاِف��ٌر َفُأوَلِئَك َحِبَطْت 
ْنَيا َواآْلِخَرِة  َوُأوَلِئَك َأْصَحاُب النَّار ُهْم ِفيَها  َأْعَماُلُهْم ِفي الداُّ
َخاِلُدوَن }217{{)البقرة (؛ وقال في تبشيع جريمة القتل 
دا َفَجَزاُؤُه َجَهنَّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب  }َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمِّ
اهللَّ َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعداَّ َلُه َعَذاًبا َعِظيًما}93{{)النساء(؛ وجاء 
ف��ي النهي ع��ن الزنا }َوَل َتْقَرُبوا الزِّنا  ِإنَّه َكاَن َفاِحَش��ًة 
َوَس��اَء َسِبياًلً}32{{)اإلسراء( ؛ وجاء في تبشيع جريمة 
القذف }ِإناَّ الَّذيَن ُيِحبُّون َأْن َتِش��يَع اْلَفاِحَشُة ِفي الَّذيَن 
ْنَيا َواآْلِخَرِة َواهللَّ َيْعَلُم َوَأْنُتْم  آَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم ِفي الداُّ
َل َتْعَلُموَن}19{{)الن��ور( ؛ والنصوص الواردة في التحريم 

من الجرائم وبيان عقوبتها كثيرة .

ثالثًا : أوجبت الشريعة على المسلمين جميعًا التعاون على 
البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر ومحاربة 
اإلثم والعدوان والشر والفساد قال تعالى : ) والعصر إن 
اإلنس��ان لفي خس��ر إل الذين آمنوا وعمل��وا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ( وقال تعالى : }... َوَتَعاَوُنوا 
َعَلى اْلِبراِّ َوالتاَّْقَوٰى َوَل َتَعاَوُنوا َعَلى اإْلِْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّقوا 
يُد اْلِعَق��اِب }2{{)المائ��دة(؛ وقال عليه  اهللَّ ِإناَّ اهللَّ َش��دِ
الصالة والسالم »من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن 
لم يس��تطع فبلس��انه . ومن لم يستطع فبقلبه ؛ وذلك 
أضع��ف اإليمان« )1(؛ وفي الصحيحين عن أنس بن مالك 
قال : قال رس��ول اهلل < »انصر أخاك ظالما أو مظلوما . 
فقال رجل : يا رسول اهلل ، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت 

 )1( انظر:القرطب��ي،  محم��د بن أحمد، الجامع ألحكام القرآن، دار الكتاب 
العربي، 6/ 148 وما بعدها. 
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إذا كان ظالما كيف أنصره ؟ قال : تحجزه ، أو تمنعه ، من 
الظلم فإن ذلك نصره« )2( .

وبهذا تتضافر الجهود ويتعاون الجميع على محاربة الفساد   
فال يجد المجرم مكانا يؤويه ول فئة تنصره وتحميه وبهذا 
يختفي الشر والمنكر ويستقر أمر الخير والمعروف بينهم 

.

رابعًا : إن الشريعة إذا حرمت شيئًا سدت الطرق الموصلة إليه 
وحرمت كل ما يفضي إليه من وسائل ومقدمات، فحرمت 
الزنا وس��دت الطرق التي من ش��أنها أن تثير الشهوة أو 
تحرك العواطف الجنسية، فحرمت الخلوة بالمرأة األجنبية 

ولو في تعليم القرآن سدا لذريعة ما يؤدي إلى الفتنة.

خامس��ًا : أن اهلل إذا ح��رم ش��يئا عوض عن��ه من الحالل ما 
يغنى عنه ويسد مسده، فحرم الزنا وشرع الزواج وحث 
عليه، قال عليه الصالة والسالم:»يا معشر الشباب من 
اس��تطاع منكم الباءة فليتزوج ، ومن لم يس��تطع فعليه 
بالص��وم فإنه له وجاء« )1(؛ وحرم الس��رقة ولما كان من 
أعظم أسبابها وأغلب ما يدفع إليها الجوع والحاجة شرع 
الزكاة وجعلها أحد أركان اإلسالم وبذلك فرض للفقراء حقا 
معلوما في أموال األغنياء قال تعالى }َوِفي َأْمَواِلِهْم َحقاٌّ 
ائِل َواْلَمْحُروِم }19{{ )الذاريات(؛ وقال سبحانه }ِإنَّما  ِللسَّ
دَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَس��اِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَها َواْلُمَؤلَّفِة  الصَّ
ُقُلوُبُه��ْم َوِفي الرِّق��اِب َواْلَغاِرِميَن َوِفي َس��ِبيِل اهللَّ َواْبِن 
بيِل َفِريَضًة ِمَن اهللَّ َواهللَّ َعِليٌم َحِكيٌم}60{{)التوبة( . السَّ

سادسًا : العبادات التي شرعها اهلل لها أثر كبير في تطهير 
النفس وتصفية الروح ووقايتها من الوقوع في المعاصي 
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واآلثام . فالصالة وقاية للمؤمن عن الفحشاء والمنكر اذا 
الَة َتْنَهٰى  أداها بخشوع ومراقبة وتدبر قال تعالى}.. ِإناَّ الصَّ
َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلِذْكُر اهللَّ َأْكَبُر َواهللَّ َيْعَلُم َما َتْصَنُعوَن 
}45{{)العنكبوت( ؛كما أن تركها سبب للوقوع في الضالل 
الَة َواتَّبُعوا  قال تعالى }َفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّ
هَواِت َفَسْوَف َيْلَقْوَن َغياًّا}59{{)مريم( ؛ والصوم وقاية  الشَّ
ياُم َكَما  ق��ال تعالى }َيا َأيُّها الَّذي��َن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
ُكِتَب َعَلى الَّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَّكْم َتتَّقوَن}183{{)البقرة(؛ 
وقال <  �  في ما يرويه عن ربه في الحديث القدسي �  
)الصوم لي وأنا أجزي به ، يدع شهوته وأكله وشربه من 
أجلي ، والصوم جنة ، وللصائم فرحتان : فرحة حين يفطر، 
وفرح��ة حين يلقى ربه، ولخل��وف فم الصائم أطيب عند 
اهلل من ريح المس��ك)2(؛ فهو يغرس في النفس المؤمنة 

خلق المراقبة وخلق الصبر. 

سابعًا : العقوبة لمن لم تنفع فيه وسائل اإلصالح والتهذيب 
ولم يردعه واعظ القرآن وضعفت عقيدته باهلل ولم يخش 
اهلل، فارتكب الفواحش وانتهك المحارم حيث لم يبق له 
ع��ذر ف��ي ارتكاب الجريمة قال الم��اوردي  �  رحمه اهلل �  
فالحدود زواجر وضعها اهلل تعالى للردع عن ارتكاب ماحظر 
وترك ما أمر لما في الطبع من مغالبة الشهوات الملهية 
ع��ن وعي��د اآلخرة بعاج��ل اللذة، فجع��ل اهلل تعالى من 
زواجر الحدود مايردع به ذا الجهالة حذرا من ألم العقوبة 
وخيف��ة من ن��كال الفضيحة ليكون ماحظ��ر من محارمه 
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ممنوع��ًا وما أمر به من فروض متبوع��ًا فتكون المصلحة 
أعم والتكليف أتم قال تعالى : }َوَما َأْرَس��ْلَناَك ِإلاَّ َرْحَمًة 
ِلْلَعاَلِمي��َن}107{{ )األنبياء( يعنى في اس��تنقاذهم من 
الجاهلية وإرش��ادهم من الضاللة وكفهم عن المعاصي 

وبعثهم على الطاعة()1(. 

مما تقدم يتضح أن أحكام الشريعة اإلسالمية سدت أبواب 
الجريم��ة وقضت على األس��باب والعوامل المؤدي��ة إليها ؛ وأن 
الحماية التي كفلها اإلسالم ألفراد المجتمع من شرور اإلجرام 
ُتعداّ حماية أصيلة وثابتة، وغير قابلة للتغيير أو التبديل؛ ألنها من 
صنع اهلل الذي كفل لإلنسان حقه في الحياة، وبغير هذه الحماية 
يتعذر على اإلنسان الستفادة من ممارسة األنشطة اإلنسانية، 
وهو ما يخالف ما أوجبه اهلل تبارك وتعالى.أما الحماية التي كفلتها 
القوانين واألنظمة الوضعية بموجب التفاقيات والمعاهدات، فهي 
وإن كانت تكفل حماية لهذه الحقوق، إل أنها ليست حماية ثابتة 
ودائمة، فضاًل عن قابليتها للتغيير والتبديل تبعًا ألهواء البش��ر، 
ونزواتهم؛ ألنها من صنع البشر، وبإمكانهم تغيير ما صنعوا متى 
ش��اؤوا، ووفق ما يريدون ، ما يوجد ثغرات كثيرة من ش��أنها أن 

تستغل ومن ثم  يستفيد منها المجرمون لتحقيق مآربهم.

2 . 2 . 1   تخري��ج الجريم��ة المنظم��ة عل��ى مايقابلها من 
جرائم من المنظور الفقهي

 )1(  انظر:أك��رم نش��أت ، إس��تراتيجيات مكافح��ة الجريم��ة ف��ي الوطن 
العربي؛مجلة الدراس��ات الجتماعية الصادرة عن بيت الحكمة، قسم 
الدراس��ات الجتماعي��ة ، الع��دد1 الس��نة 1، نيس��ان 1999م، ص8 

ومابعدها، وداود، الجريمة المنظمة،ص122.  
 )2(  انظ��ر للمزي��د م��ن المعلومات : أحمد؛ محس��ن عبدالحميد؛التعاون 
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يقوم أعضاء الجريمة المنظمة بكافة أنواع النشاط اإلجرامي 
من قتل، وس��رقة، وغصب، وغيرها، وكل ذلك جرمته الشريعة 

اإلسالمية، بل فرضت عقوبات رادعة لمرتكبي هذه الجرائم. 

لك��ن مرتكبي ه��ذه الجرائم ل يمارس��ونها بص��ورة فردية، 
حيث يقل الخطر، ويهون األثر، وإنما يمارسونها بطريقة منظمة، 
وجماعي��ة، واتفاق مس��بق على القيام به��ا، ومثل هذا العمل 
مش��مول بالتجريم في الش��ريعة اإلس��المية، إذ جاء قول اهلل 
تعالى: }ِإنَّما َجَزاُء الَّذيَن ُيَحاِرُبوَن اهللَّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اأْلَْرِض 
ع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف  َفَس��اًدا َأْن ُيَقتَّلوا َأْو ُيَصلَّبوا َأْو ُتَقطَّ
ْنَيا َوَلُهْم ِفي اآْلِخَرِة  َأْو ُيْنَف��ْوا ِمَن اأْلَْرِض َذِلَك َلُهْم ِخ��ْزٌي ِفي الداُّ
َعَذاٌب َعِظيٌم}33{{ )المائدة( ، وتتناول هذه اآلية الكريمة التفاق 
الجماعي على مقارفة الجرائم، وارتكاب المنكرات، والسعي في 
األرض بالفساد، وهو ما أطلق عليه الفقهاء جريمة الحرابة أخذا 
من قوله تعالى: }يحاربون اهلل ورسوله{، ولذلك فإن أقرب تخريج 
للجريمة المنظمة هو جريمة الحرابة )1(؛ وذلك لوجود اتفاق بين 
األفع��ال المكون��ة للركن المادي، وكذا الرك��ن المعنوي لجريمة 
الحرابة في الفقه اإلس��المي والجريمة المنظمة. ولتأكيد هذا 
التخريج نعرف بالحرابة، ومدى سالمة التخريج من حيث تطابق 

شروط الحرابة على الجريمة المنظمة. 

أوًل: األص��ل ف��ي الحرابة: قوله تعال��ى: }ِإنَّما َج��َزاُء الَّذيَن 

)1( انظر:صوفان ، عاكف يوس��ف ، الجريم��ة المنظمة واإلرهاب الدولي ، 
مجلة الفكر الش��رطي ، المجلد الرابع عشر ، العدد الرابع، الشارقة : 

شرطة الشارقة،ص 229.
)2( انظر:داود ، الياس ، »الجريمة المنظمة الدولية عبر الحدود«، الدراسات 
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ُيَحاِرُبوَن اهللَّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اأْلَْرِض َفَساًدا َأْن ُيَقتَّلوا 
ع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف َأْو ُيْنَفْوا ِمَن  َأْو ُيَصلَّبوا َأْو ُتَقطَّ
ْنَيا َوَلُهْم ِفي اآْلِخَرِة َعَذاٌب  اأْلَْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الداُّ

َعِظيٌم}33{{ )المائدة(.

ثاني��ًا: تعريف الحراب��ة:  الحرابة في اللغة : من الحرب التي 
هي نقيض الس��لم، يقال: حاربه محاربة وحرابا، أو من 
الحرب بفتح الراء: وهو الس��لب، يقال: حرب فالنا ماله � 

أي سلبه � فهو محروب وحريب )2(.  

ثالث��ًا: في الصط��الح الفقهي:  يعبر كثير م��ن الفقهاء عن 
جريم��ة الحرابة بجريمة قطع الطريق، ويعبر آخرون عنها 

بجريمة الس��رقة الكبرى، وإطالق السرقة الكبرى على 

قطع الطريق مجاز ل حقيقة؛ ألن السرقة هي أخذ المال 

خفية، وف��ي قطع الطريق ضرب من الخفية وهو اختفاء 

القاطع عن رجال األمن. لكن ل تتفق الحرابة مع السرقة 

تمام التفاق؛ ألن الحرابة هي  الخروج ألخذ المال على 

سبيل المغالبة، فركن السرقة األساسي هو أخذ المال 

فعال، أما ركن الحرابة فهو الخروج ألخذ المال سواء أخذ 

أم لم يؤخذ)1(. 

2 . 2 . 2  تعريف الحرابة في المذاهب الفقهية

)1( انظر:صوفان ، الجريمة المنظمة واإلرهاب الدولي ،ص230.
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عند الحنفية: )الخروج على المارة ألخذ المال على سبيل 

المغالبة على وجه يمتنع المارة عن المرور( )2(. 

عند المالكية: الخروج إلخافة سبيل ألخذ مال محترم بمكابرة 

قتال أو خوفه أو لذهاب عقل أو قتل خفية أو لمجرد قطع الطريق 

ل إلمرة ول نائرة ول عداوة )3(. 

عند الش��افعية: )البروز ألخذ م��ال أو لقتل أو إرعاب مكابرة 

اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغوث( )4(. 

عند الحنابلة: )التعرض للناس بالسالح في الصحراء وغصب 

مالهم مجاهرة( وقريب من هذا قول ابن المرتضي من الشيعة 

الزيدية )5(. 

عند الظاهرية: المحارب )هو المكابر المخيف ألهل الطريق 

المفسد في األرض سواء قصد أخذ المال أم انتهاك الفروج( )1(.  
يتض��ح مما تق��دم أن الحرابة كما عرفها الفقهاء تش��تمل على 

أمرين: 

1 � خ��روج جماع��ة النظ��ام بمكابرة وتحد بهدف اإلفس��اد، 
وارتكاب المنكرات. 

2 � استخدام العنف كوسيلة لتحقيق المقاصد. 

وه��ذان األمران هما أهم ما تتس��م ب��ه الجريمة المنظمة 
المعاصرة )جرائم المافيا(. 

ولك��ن مما يجب تحري��ره وتحقيقه أن هناك أقواًل فقهية قد 
قصرت جريمة الحرابة على بعض الصور واألش��كال � ربما التي 
كانت شائعة في وقت ما � وخصصت مفهوم اآلية الكريمة بهذه 



المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب � المجلد 25 

104

الصور فقط. ومن ذلك )2(: 

1 � قصر جريمة الحرابة على األماكن التي تضعف فيها سلطة 
األم��ن، ويقل فيها الغوث كالصحاري، أما إذا ارتكبت في 
م��كان مأهول بالس��كان، وتقوى فيه قبض��ة األمن، فال 

تتحقق جريمة الحرابة إنما نكون أمام جريمة عادية. 

2 � قصر الس��لوك اإلجرام��ي للمحاربين على جرائم القتل، 
وأخذ األموال، واإلرعاب فقط دون جرائم العرض، واألغذية 

الفاسدة، والتجار بالبشر ونحوها. 

3 � تحقق جريمة الحرابة في حال استخدام الجناة السالح 
وما يقوم مقامه في ارتكاب النشاط اإلجرامي، والخروج 
على الناس في الطريق فقط، دون غيره من صور اإلفساد 
األخرى كالتهديد بهتك العرض، أو دفع الرش��وة إلفساد 

الضمائر، وارتكاب الجرائم دون خروج في الطرق. 

)1(  انظر : حسني ، محمود نجيب ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص 
، دار النهضة العربية ، القاهرة 1988م ، ص 990 .

)2(  الشيخلي،عبدالقادر عبد الحافظ،التشريعات العربية لمواجهة جرائم 
الحتي��ال المعاصرة،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،الرياض،1426ه

�،2005م،ص27.
 )3( بوس��اق ، محم��د المدن��ي ،الحتي��ال م��ن الناحي��ة الش��رعية ودور 
الحتس��اب ف��ي مواجه��ة جرائمه،بح��ث ضم��ن س��جل ن��دوة بعنوان 
)مكافح��ة الجرائ��م الحتيالي��ة وتعزيز التع��اون بين األجه��زة الحكومية 
والجمعي��ات األهلية(، وذلك خالل الفترة من 1 � 1425/9/3 ه� الموافق 
26 - 2004/4/28م بمدينة الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 
الرياض،1427ه�،2006م،ص85. ولمزيد من التفاصيل : راجع سجل هذه 

الندوة العلمية.
)4(   لمزي��د م��ن التفصيل أنظ��ر : الحبوش ، طاهر جليل ، جرائم الحتيال 
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ويرج��ع الخالف في هذه المس��ائل إلى تأول اآلية الكريمة 
التي تع��د أصال لجريمة الحرابة ،فقد صرف جمهور الفقهاء لفظ 
المحاربة هلل ورس��وله الوارد في اآلية الكريمة إلى جريمة قطع 
الطريق بالش��روط الت��ي ضمنوها تعريفاته��م للحرابة، وقصرها 
البعض على قطع الطريق ألخذ المال ول فرصة للغوث أو النجاة 
وهو اختالف مبني على الختالف في سبب نزول اآلية الكريمة، 

وهو خبر العرنيين، أو أنهم قوم كتابيون، أو مشركون )1(.   

مم��ا تقدم من أقوال الفقهاء والمفس��رين يتضح أن جريمة 
الحراب��ة يتس��ع مفهومه��ا ليش��مل كل عمل إجرام��ي منظم 
يستهدف دماء الناس، وأعراضهم، وعقولهم، وأموالهم، وأمنهم، 
وغذاءهم، وتمس الحاجة إلى تطبيق عقوبة على هذه الجريمة 

كلما كانت أكثر تنظيما وعددا . 

وبناء على ما تقدم، فإن عصابات تهريب المخدرات، والدعارة، 
وإرهاب الناس وترويعهم، والتجار باألعضاء البش��رية، والنس��اء 
واألطف��ال، والتزوي��ر، وعصابات الغش في األغذي��ة، والمبيدات 
المس��رطنة، وغير ذلك من األنش��طة اإلجرامية كل هذا يدخل 
ف��ي جريمة الحرابة، وهو نفس��ه ما تقوم ب��ه عصابات اإلجرام 
المنظم كما س��بق بيانه في سمات تلك الجريمة هم محاربون 
هلل ورسوله، ويستحقون العقوبة الرادعة التي نص عليها القرآن 

الكريم. 

ونخل��ص مما تق��دم إلى أن الجريم��ة المنظمة تخرج على 
أح��كام جريمة الحراب��ة في الفقه اإلس��المي، وأن أعضاء تلك 

الجريمة محاربون. 

2 . 2 . 3 مدى تخريج الجريمة المنظمة على جريمة البغي 

تعرف جريمة البغي بأنها: الخروج على اإلمام مغالبة بشروط 
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بغرض منازعته في سلطانه )2(. 

واألص��ل في تجريم البغ��ي قوله تعال��ى: }َوِإْن َطاِئَفَتاِن ِمَن 
اْلُمْؤِمِنيَن اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما  َفِإْن َبَغْت ِإْحَداُهَما َعَلى اأْلُْخَرى 
َفَقاِتُل��وا الَّتي َتْبِغي َحتاَّى َتِفيَء ِإَل��ى َأْمِر اهللَّ َفِإْن َفاَءْت َفَأْصِلُحوا 
َبْيَنُهَما ِباْلَعْدِل َوَأْقِس��ُطوا  ِإناَّ اهللَّ ُيِحباُّ اْلُمْقِس��ِطيَن}9{{ )سورة 

الحجرات(.

وبذلك تختلف الحرابة عن البغي في أن الحرابة جريمة جنائية 
الغ��رض منه��ا التفاق على ارتكاب جرائ��م عادية بهدف الحصول 
على الم��ال، أما البغي فخروج على الحاكم بغرض منازعته في 
س��لطانه بتأويل، ويترتب على ذلك اختالف في مواجهة كل من 

الجريمتين. 

وم��ن هنا فإن الجريمة المنظمة ل تكون جريمة بغي إل إذا 
نحت العصابات هذا المنحى وهنا تكون جريمة سياسية. 

2 . 3 منهج التشريعات العربية الموحدة المعاصرة في 
مكافحة الجريمة المنظمة

يتطل��ب الحديث هنا قبل أن أدلف إلى بيان الجهود العربية 
الموحدة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة ، اإلش��ارة  إلى 

الجهود األممية في هذا الصدد ، وذلك كما يلي:

)1( الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 1424/6/25ه�.
)2( الهريش، عبداللطيف بن عبدالرحمن، غس��ل األموال، دراسة وصفية 
تحليلية في ضوء التفاقيات واتجاهات الدول مقارنة بنظام مكافحة غسل 
األموال السعودي، مكتبة الحميضي للنشرط1،1425ه�،2004م،ص27- 
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2 . 3 . 1 دور األمم المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة

لعبت األمم المتحدة دورا كبيرا في مكافحة الجريمة المنظمة 
عبر الدول ، ومن الصعوبة بمكان حصر أعمالها في هذا الصدد ، 
ومما يشار إليه ؛ أن المجتمع الدولي قد عانى ردحا من الزمن 
م��ن ويالت هذه الظاهرة اإلجرامي��ة، التي أصبحت تمثل خطرا 
عظيما على المجتمعات والدول ما أدى إلى إصدار اتفاقية أممية 
لمكافح��ة تلك الجريم��ة؛ وقد عقدت األمم المتح��دة عددا من 
المؤتمرات التي ناقشت المشكالت الخاصة بالجرائم المستحدثة 

كان من آخرها:

أوًل: اتفاقي��ة األمم المتح��دة لمكافحة الجريم��ة المنظمة عبر 
الوطني��ة المنعقدة في باليرموع��ام 2000م، التي اعتمدت 
وعرضت للتوقيع والتصديق والنضمام بموجب قرار الجمعية 
العامة لألمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ 
في 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2000 م، وقد جاء في المادة 
)5( م��ن التفاقي��ة الت��ي عنونت ب� )تجريم المش��اركة في 

جماعة إجرامية منظمة( ما يلي: 

1 � تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير 
أخرى لتجريم األفعال التالية جنائيًا عندما ترتكب عمدًا:

أ  �   أّيا من الفعلين التاليين أو كليهما، باعتبارهما فعلين 
جنائيين متميزين من الجرائم التي تنطوي على الشر 

)1(   انظر: الربيش ، أحمد بن س��ليمان ،جرائم غس��ل األموال في ضوء 
الش��ريعة والقان��ون ، جامع��ة ناي��ف العربية للعلوم األمني��ة، الرياض ،  

1425ه� ،2004م، ص131.
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وع في النشاط اإلجرامي أو إتمامه: 

�  التفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جريمة 
خطيرة لغرض له صلة مباش��رة أو غير مباش��رة 
بالحص��ول عل��ى منفع��ة مالية أو منفع��ة مادية 
أخ��رى وينطوي حيثما يش��ترط القانون الداخلي 
ذلك، على فعل يقوم به أحد المشاركين يساعد 
عل��ى تنفيذ التفاق، أو تكون ضالعة فيه جماعة 

إجرامية منظمة. 

�   قيام الش��خص، عن علم بهدف جماعة إجرامية 
منظمة ونش��اطها اإلجرامي العام أو بعزمها على 

ارتكاب الجرائم المعنية، بدور فاعل في: 

�  األنشطة اإلجرامية للجماعة اإلجرامية المنظمة. 

�   أي أنش��طة أخ��رى تضطل��ع به��ا الجماع��ة 
اإلجرامية، مع علمه بأن مش��اركته ستس��هم 

في تحقيق الهدف اإلجرامي المبين أعاله. 

)2(  المادة السابعة.
)1(  المادة 1/1 من نظام  مكافحة غس��ل األموال. وعرفت المادة األولى 
من قانون غس��ل األموال لجمهورية مص��ر العربية الصادر عام 2002م 
غسل األموال بأنه»كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها 
أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو 
استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التالعب في قيمتها إذا كانت متحصلة 
من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة )2( من هذا القانون 
مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه 
طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته 
أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب 
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ب �   تنظيم ارتكاب جريمة خطيرة تكون ضالعة فيها جماعة 
إجرامية منظمة، أو اإلشراف أو المساعدة أو التحريض 

عليه أو تيسيره أو إسداء المشورة بشأنه. 

وق��د ألزم��ت التفاقية كافة الدول الموقعين أن تش��مل   
بالتجري��م ف��ي تش��ريعاتها الداخلية كافة ه��ذه األفعال 

المشار إليها في المادة المذكورة. 

ثاني��ًا: اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس��اد لعام ،2003م ، 
حي��ث أصدرت الجمعي��ة العامة لألمم المتح��دة قرارها رقم 
55/61 ف��ي تش��رين األول ع��ام 2002 بأن��ه ل بد من وضع 
قانون دولي فعال لمكافحة الفساد ، وبناء عليه أنعقد مؤتمر 
مكافحة الفس��اد في فيينا بين 10-20 آذار من عام 2003م 
ووضعت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد. وقد نصت 
الم��ادة األولى من التفاقية ب��أن أهدافها تتمثل في تدعيم 
تدابير منع ومكافحة الفس��اد ودعم التع��اون الدولي وتعزيز 
النزاهة والمساءلة واإلدارة السليمة للدولة . ونجد أن هذه 
التفاقية تحارب الفساد ومن ثم  فإن جرائم الجريمة المنظمة 
بالشك  سيقل معدلها بمحاربة الفساد ومكافحته؛ وذلك ألن 
من أهم  ما يساعد الجريمة المنظمة على استمرار نشاطها 
وحمايته��ا من المالحقة القضائية هو إفس��اد المس��ئولين 

لمعاونتها في تحقيق أهدافها.

)1(المادة 71 من نظام  مكافحة غسل األموال .

)2( P,Smit _Clean Money, Suspect Source Turning Organised Crime Against 
Itself_, Published in Monograph, No.51. January )2001(, <http://www.iss.
co.za/pubs/Monographs/No51/Chap2.html#Anchor-43779>.

وانظر: وهف،الجريمة المنظمة،ص25.
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2 . 3 . 2 الجهود العربية الموحدة  في مجال مكافحة 
الجريمة المنظمة 

تم��ارس جامع��ة ال��دول العربية مهامها ف��ي تحقيق األمن 
الداخل��ي للدول األعضاء فيها من خ��الل مجلس وزراء الداخلية 
الع��رب الذي أنش��ئ داخل هيكله��ا التنظيمي  عام   1982م ؛  
ويع��د مجل��س وزراء الداخلية العرب أعلى س��لطة أمنية عربية 
مشتركة )بعد قمة القادة العرب(،ويضم  مجلس وزراء الداخلية 
العرب اثنتين وعش��رين دولة عربية، ويهدف إلى تنمية وتوثيق 
التعاون وتنس��يق الجه��ود بين هذه الدول ف��ي مجال مكافحة 
الجريمة  والمحافظة على األمن الداخلي)1( ؛ وقد حقق المجلس 
منذ إنش��ائه في عام 1982م خطوات كبيرة  في مجال التعاون 
األمني العربي المش��ترك ودعم جه��ود مكافحة الجريمة على 

صعيد الوطن العربي .  

وسأش��ير باختصار إلى أهم الجه��ود العربية الموحدة في 
مجال مكافحة الجريمة المنظمة؛ كما يلي )2( : 

1 �  انضمت معظم الدول العربية لكثير من التفاقيات الدولية 
الت��ي تح��ارب الجريم��ة المنظم��ة ، ومنه��ا اتفاقية األمم 
المتح��دة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بباليرمو 
عام 2000م، وغيرها من التفاقيات والمعاهدات المتعلقة 

بالجرائم المنظمة.

2 � بدأ التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة الجريمة 
المنظمة  بإنشاء مكتب لشئون المخدرات في أغسطس 

)1(كامل ، الجريمة المفضلة في القانون المقارن ، ص 611.
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1950م ، ويعد أول جهاز أمني عربي إقليمي. بعد ذلك تم 
إنشاء المنظمة العربية للدفاع الجتماعي ضد الجريمة، 
وقد تم بحث الجريمة المنظمة والجرائم المستحدثة في 
مؤتمرات عدة ، س��واء أكان ذلك بصورة مباش��رة أو غير 
مباشرة ، كما عقدت مؤتمرات عدة على مستوى وزراء 
الداخلي��ة الع��رب، وتم خاللها إصدار ع��دد من التوصيات 
لمواجه��ة الجرائ��م المنظم��ة، والجرائ��م المس��تحدثة 

اإللكترونية )1(.

3 �  على المس��توى العربي أنش��أ مجل��س وزراء الداخلية 
العرب شعبة اتصال عربية مقرها دمشق تعنى بمالحقة 
الجريمة المنظمة عبر الدول العربية، وتتعاون تعاونًا وثيقًا 

مع الشرطة الدولية )اإلنتربول( )2(.

4 � تعد اإلستراتيجية األمنية العربية؛ من أهم إنجازات وزراء 
الداخلية العرب في مجال مكافحة الجرائم المنظمة التي 

أقرت في بغداد عام 2891م. وتهدف إلى:

 �  تحقيق التكامل األمني العربي.

�  مكافحة الجريمة بكافة أشكالها.

 �  الحفاظ على أمن الوطن العربي.

�  الحف��اظ عل��ى أمن الف��رد العربي وضمان س��المة 
خصوصيته وحريته وحقوقه وممتلكاته. 

)1( انظر: الهريش،غسل األموال ، ص140.
)2( انظر: شوت، بول آلن، الدليل المرجعي لمكافحة غسل األموال ومحاربة 

تمويل اإلرهاب، البنك الدولي ، ص1.
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وكذلك اإلستراتيجية العربية لمكافحة اإلرهاب التي أقرت   
في تونس عام 1997م، ومن أهدافها:

�  الوقاية من النحراف الفكري واإلرهاب.

�  مقاومة الفكر المتطرف بكافة أشكاله.

�  تضمين المناهج التعليمية القيم الروحية واألخالقية 
والتربوية النابعة من اإلسالم.

5 � اعتمد اجتماع قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
الذي عقد في مسقط في شهر ديسمبر عام 2001م، 
التفاقي��ة القتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون، 
والموافق��ة عل��ى اإلس��تراتيجية األمنية ل��دول مجلس 
التعاون لمكافحة ظاهرة اإلرهاب، وقانون غسل األموال، 

ومكافحة الجرائم المعلوماتية )1(.

6 �   أكد بيان لألمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم 
األحد الموافق 6 أغسطس 2006م أن لجنة عربية منبثقة 
عن مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب قد توصلتا إلى 

)1( انظر: الشوابكة ، مأمون عبداهلل، دور البنوك في مكافحة جريمة غسل 
األموال، دراسة مقارنة ، مكتبة الرشد ، الرياض، ط1428ه�،  ص48.

)2(  تم التوقيع عليها بتاريخ 1998/4/22م في مقر األمانة العامة لجامعة 
الدول العربية بالقاهرة ، ووافقت عليها المملكة بالمرسوم الملكي رقم 

م/16 وتاريخ 1419/6/10ه�.انظر: الهريش،غسل األموال ، ص144.
)3( انظر: التفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب، ص2. وأخذت معاهدة منظمة 
المؤتمر اإلسالمي لمكافحة اإلرهاب الدولي بالتعريف نفسه الوارد في 
التفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب مع إضافة »....أو تهديد الستقرار أو 
السالمة اإلقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة المستقلة«، 
وقد صادقت المملكة على هذه المعاهدة بالمرسوم الملكي رقم م/31 
وتاريخ 1421/8/5ه� . وأما األعمال اإلرهابية المشار إليها في الفقرة د 
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وضع مش��روع اتفاقية عربية لمكافحة الجريمة المنظمة 
عبر الحدود الوطنية. وأش��ار البيان � الذي وزعه المكتب 
اإلعالمي لمجلس وزراء الداخلية العرب بالقاهرة � إلى أن 
التفاقية الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود 

الوطنية تهدف إلى: 

أ  �  تعزي��ز التع��اون العرب��ي في مواجه��ة هذا النوع من 
الجرائ��م، ال��ذي يرتدي طابع��ا خطي��را ، والذي بات 
يشمل مجالت كثيرة ، مثل غسل األموال، والفساد 
اإلداري، والتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات 
العقلية، والتعامل في األوراق المالية، وتزييف العملة، 
وتزويرها، وترويجها عبر الحدود، والتجار باألشخاص 

،بخاصة النساء واألطفال. 

ب  �  أن  التفاقي��ة تس��تهدف مواجه��ة التجار باألعضاء 
البشرية، والستيالء على اآلثار والممتلكات الثقافية 
والفكري��ة، والتج��ار غير المش��روع به��ا، والعتداء 
عل��ى البيئة، ونقل النفايات الخطيرة والمواد الضارة، 
واإلنتاج أو التجار غير المشروعين باألسلحة وتهريب 
المهاجرين، وتقنية المعلومات ، والتجار غير المشروع 

بالنباتات، والحيوانات البرية، واألحياء البحرية )2(.

2 . 4  نموذج معاصر من جرائم الحتيال المنظمة

2 . 4 . 1 مكافح��ة جريم��ة غس��ل األموال  �  المملكة 
العربية السعودية أنموذجًا

جرائم الحتيال تعد من الجرائم المنظمة: جاءت الش��ريعة 
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اإلس��المية بالمحافظ��ة على األموال، واهتم��ت بذلك اهتمامًا 
بالغًا، بل جعلت ذلك من الضرورات الخمس، ومن مظاهر حماية 

الشريعة ألموال الناس، ما يأتي:

1 �  حرمت أكل أموال الناس بالباطل، والنصوص الش��رعية 
في ذلك كثيرة.

2 �  رتبت العقوبات الحدية والتعزيرية على من يعتدي على 
أموال الناس.

3 �  أباحت للشخص الدفاع عن ماله، ولو أدى ذلك إلى قتل 
الصائل على المال.

4 �  أوجب��ت التضمي��ن عل��ى م��ن أتل��ف مال غيره، س��واء 
بالمباشرة أو التسبب.

5 �   نهت عن بيوع الغرر والجهالة.

6 �   حرمت الرشوة وحذرت منها .

7 �    نه��ت ع��ن الغش والتدليس في المعامالت التي هي 
ركن في جريمة الحتيال والتغرير.

ونظ��رًا لقلة ال��وازع الديني عند بعض الناس في هذه األزمنة 
المتأخ��رة، َكُثر العتداء على أموال الن��اس وأكلها بالباطل، وزين 
لهم الشيطان عملهم، ونسي هؤلء أو تناسوا أن النبي < امتنع 
عن الصالة على من مات وعليه دين يس��ير، كما بين أن الشهيد 
يغفر له كل ش��يء عدا الدين، هذا فيما يتعلق بالدين فقط، فما 
بالك بمن أكل أموال الناس بطريق الحتيال، أو التغرير بهم، وأثرى 

على حسابهم بسبب باطل.

وتفصي��ل أحكام الحتي��ال، والتغرير ل يمك��ن أن يكون في 
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بحث مختصر، وإنما يحتاج إلى أبحاث متخصصة، وهنا بيان بعض 
الوقفات المتعلقة بالحتيال والتغرير:

1 �   ُيَعّرُف الحتيال باعتباره من الجرائم الواقعة على األموال 
بأنه )الس��تيالء على مال مملوك للغير بخداعه، وحمله 
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على تسليم ذلك المال( )1(. وعرف كذلك بأنه »الجريمة 
الت��ي يتوصل بها الجان��ي بالخداع للحص��ول على مال 
المجني عليه دون أن يدرك هذا حقيقة دافع الجاني«)2(.

2 � والتعريف الراجح في نظري:»هو س��لوك الطرق الخفية 
م��ن إيهام وتمويه وإيح��اء وإظهار لألش��ياء بغير صورتها 

الحقيقية طلبًا لمقصود غير مشروع«)3(.

صور الحتيال والتغرير كثيرة، منها ما يأتي )4(:

أ �  استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه 
بوجود مش��روع كاذب، أو ح��ادث، أو أمر لحقيقة له، أو 
إحداث األمل عند المجني عليه بربح وهمي، أو بتسديد 
المبلغ الذي ُأخذ بطريق الحتيال، أو اإليهام بوجود سند 

دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزور.

ب �  التص��رف ف��ي مال منقول أو غير منق��ول وهو يعلم أنه 
ليس له صفة للتصرف فيه.

ج �  اإليهام باس��تيراد س��لع وبيعها مع عدم حصول ش��يء 
من ذلك.

د �   تدوير أموال الناس، وإعطاء أرباح للس��ابقين من أموال 
الالحقين.

ه� �   أخذ عمولت على مجرد تدوير األموال.

و �   أخذ عمولت فاحشة على عمليات بيع صورية، واإلثراء 
على حساب اآلخرين بسبب باطل.

ز �   م��ن ص��ور الحتيال عل��ى الناس، أو التغري��ر بهم قيام 
الوسيط بعمليات بيع لألصيل مع معرفته عدم قدرة األصيل 
على األداء، وقيام الوس��يط بتدوير األموال على األصيل، 
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وأخذ عمولت على ذلك.

2 . 4 . 2 نموذج معاصر للجرائم الحتيالية المنظمة

جريمة غسل األموال

المواجه��ة القانونية لجريمة غس��ل األم��وال باعتبارها جريمة 
منظمة ...»المملكة العربية السعودية أنموذجا«:

راف��ق قيام الجريم��ة المنظمة وانتش��ار عصاب��ات اإلجرام 
قيام نش��اطات اقتصادية واس��عة غير مش��روعة من قبل هذه 
العصاب��ات، حي��ث تحصل هذه العصابات عل��ى أموال طائلة عن 

طريق نشاطاتها اإلجرامية.

ولما كان كسب المال عن طريق النشاط اإلجرامي محظوًرا، 
فإن الدولة التي يقع فيها مثل هذا األمر تلجأ إلى محاربة العصابات 
اإلجرامية ومطاردتها لمنعها من الستمرار في ممارسة أعمالها 
اإلجرامية ،وهنا تلجأ تلك العصابات إلى نقل أموالها المكتس��بة 
من مصادر غير مش��روعة، من أماكن اكتس��ابها وحيازتها، إلى 
أماك��ن أخرى خارج الدولة، حيث يت��م توظيف هذه األموال في 
مش��اريع إنتاجية ومرافق اقتصادي��ة، دون أن تعلم الدولة التي 
دخلته��ا هذه األموال أن هذه األم��وال مصدرها حرام أو مخالف 
للقانون، حيث إن العنصر األساسي في هذه العملية هو إخفاء 
مصدر هذا المال الذي دخل في مشروع اقتصادي، ولذلك ُتعّرف 
عملية تبييض المال الحرام أو غسل المال القذر بأنها: »عملية 

من شأنها إخفاء المصدر غير المشروع الذي منه األموال«.

وتتشكل جرائم الحتيال في مجالت عدة ،ومن ذلك المجال 
القتصادي والمالي ويتضح ذلك جليًا في جريمة غسل األموال 
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التي تعد من أبرز الجرائم المنظمة في هذا العصر والتي تجاوزت 
خطورتها الحدود اإلقليمية وتؤثر بشكل مباشر على اقتصاديات 
الدول، فهذه الجريمة مثال بارز لجرائم الحتيال، ألنه وببساطة 
يحاول المجرم من خاللها إضفاء صفة المش��روعية على أموال 
غير مشروعة تم تحصيلها من جريمة سابقة )أولية( مثل جرائم 
المخدرات، ويتم التحايل على األنظمة والقوانين البنكية وغيرها 
ف��ي دمج هذه األموال باألموال المش��روعة لجعلها تبدو وكأنها 

مشروعة المصدر. 

ويش��هد الواقع على وجود صلة وثيقة بين أنش��طة جماعات 
الجريمة المنظمة وفي مقدمتها غس��ل األموال غير المش��روعة  

وبين األزمات القتصادية التي حدثت في بعض الدول .

وباعتب��ار أن  أح��د جوانب خطورة الجريم��ة المنظمة يتمثل 
في ُبعدها القتصادي، فإنه ينبغي أن تتطور أغراض العقاب بما 

يتناسب وهذه الخطورة .

وفي المملكة العربية الس��عودية صدر نظام مكافحة غسل 
األموال)1( الذي توسع في تجريم أنماط السلوك المادي لجريمة 
غس��ل األموال، ومن ذلك تمويل اإلره��اب والعمليات اإلرهابية 

حتى لو كان مصدر تلك األموال )التمويل( مشروعًا. 

تعريف مصطلح غس��ل األموال : هو »أية عملية من شأنها 
إخفاء أو تمويه حقيقة المال المتحصل عليه من نشاط إجرامي 
عل��ى درجة من الخطورة، أو يدر أموال طائلة وجعله يبدو وكأنه 

مال أتى من مصدر مشروع«)2(.

 الس��ند الش��رعي والنظامي )القانون��ي ( لتجريم عمليات 
غسل األموال في المملكة العربية السعودية:


