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�إدارة مكافحة املخدرات ()DEA
تريش أوبريويس وماتيو بيرتوسيلي
الرسالة واملؤسسة
من بني مجيع الوكاالت الفدرالية املعنية بتنفيذ القانون ،تُ ُّ
عد إدارة مكافحة املخدرات الوكالة
الوحيدة ذات هدف حمدد وهو تنفيذ القوانني واألنظمة املتعلقة ابملخدرات يف الوالايت املتحدة؛
إالّ أهنا تعطي األولوية للتحقيقات املتعلقة ابملنظمات وأعضائها الذين يسعون إىل زايدة املتاجرة
ابألدوية غري املشروعة وتصنيعها وتوزيعها ،ويشمل ذلك الرتكيز على املنظمات اليت أتخذ العقاقري
القانونية من مستخدميها القانونيني ،وتوزعها ألشخاص آخرين .إن ما حيتل احليز األكرب من جهود
إدارة مكافحة املخدرات ليس األشخاص الذين تقدم هلم العقاقري ،بل املنظمات اليت جتلب تلك
العقاقري وتوزعها؛ وحتقيقاً هلذه الغاية مت حتديد اجلهات املستهدفة يف مجيع أحناء العامل ،ويشري بويوم
ورويرت ( ،2005ص  )79إىل أن إدارة مكافحة املخدرات تبذل جهداً كبرياً يف تنفيذ القانون
لتفكيك املنظمات الكبرية اليت تتاجر ابملخدرات.
تؤدي اجلهود املختلفة يف التحقيقات اليت جتريها إدارة مكافحة املخدرات إىل حتقيق فائدة
استخباراتية إضافية بتوفري ثروة من املعلومات حول أنواع أخرى من األنشطة غري القانونية ،اليت
تتشاركها مع وكاالت تنفيذ القانون األخرى؛ إذ إن تواصل إدارة مكافحة املخدرات مع أسواق
املخدرات الدولية النشطة جعل منها مصدراً رئيساً للمعلومات املتعلقة مبكافحة اإلرهاب وذلك
مباشرة بعد حدوث هجمات عام  ،2001وفضالً عن أن االجتار ابلبنادق واملخدرات تتم بدوائر
إجرامية متداخلة ،فغالباً ما تكون الوكالة قادرة على تقدمي املساعدة يف تقدمي املعلومات اليت
تستخدم ملكافحة تدفق األسلحة غري القانونية.
تقع وكالة إدارة مكافحة املخدرات ضمن مؤسسات وزارة العدل األمريكية ،ويرأسها مدير
مكافحة املخدرات ،ويقدم املدير تقاريره إىل انئب املدعي العام .وكانت ميشيل ليوهنارت مديرًة
لوكالة مكافحة املخدرات منذ عام  ،2010وهي أول امرأة حتمل لقب العميل اخلاص املسؤول
وهلا أتريخ مهين يف العمل بوكالة مكافحة املخدرات وتنفيذ القانون لثالثني عاماً .لكن مت انتقاد
السيدة ليوهنارت ملعارضتها الشديدة للتغيريات الوطنية املتعلقة بقوانني املارجيواان (انظر على سبيل
املثال ،)Li, 2012 ،فهي عارضت بشدة املارجيواان الطبية ومل تسمح إبجراء حبوث على هذه العشبة
لألغراض الطبية خالل فرتة واليتها (.)Caulkins, Hawken, Kilmer, & Kleiman, 2013
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هناك أكثر من  10،000موظف يف وكالة مكافحة املخدرات ،ومنهم ما يقرب من 4000
شخص عميل خاص ،والبعض اآلخر هم حمللون استخباراتيون ،وعلماء يف الطب الشرعي ،فضالً
عن املناصب اإلدارية وغريهم من موظفي الدعم ،وبلغت ميزانية التشغيل السنوية لعامي 2012
و 2013أكثر من ملياري دوالر ،تنقسم الوكالة على  21مكتباً إقليمياً داخل الوالايت املتحدة،
فضالً عن تواجدها يف  67بلداً يف مجيع أحناء العامل ابتداءً من عام .2013
أتريخ الوكالة
تشكلت الوكالة رمسياً يف متوز عام  1973مبوجب األمر التنفيذي ذي الرقم  ،11727الذي
أصدره الرئيس ريتشارد نيكسون آنذاك ،كجزء من اجلهد األكرب يف تعزيز قوانني املخدرات األمريكية
وتيسري تنفيذها ،ومت اختيار جون ابرتلز االبن كأول شخص يرأس الوحدة اجلديدة ،ومن بني
األهداف املنشودة للوكالة اجلديدة هي :تقليل املنافسة بني وكاالت تنفيذ القانون ،وزايدة التعاون
فيما بينها ،فضالً عن وضع إطار هيكلي يقوم على تنسيق اجلهود فيما بينهم بنحو أكثر فعالية.
عززت إدارة مكافحة املخدرات تنفيذ قانون املخدرات من خالل عدة وحدات قائمة،
ومن بني هذه الوحدات املكتب االحتادي للمخدرات التابع لوزارة املالية األمريكية ،الذي كان
مسؤوالً عن اإلشراف على العديد من جوانب مراقبة املخدرات اليت يعود أترخيها إىل الثالثينيات
من القرن املاضي ،ومت دمج املكتب االحتادي للمخدرات مع املكتب االحتادي ملكافحة إساءة
استعمال املخدرات إلنشاء املكتب االحتادي للمخدرات والعقاقري اخلطرة وذلك قبل تشكيل
ضمها إىل اإلدارة مكتب
إدارة مكافحة املخدرات اجلديدة ،ومن الوكاالت الرئيسة األخرى اليت مت ّ
تعاطي املخدرات املكلفني بتنفيذ القوانني التابع لوزارة العدل ( ،)ODALEومت دمج وحدة تنفيذ
قوانني املخدرات التابع لدائرة اجلمارك األمريكية ،وكذلك وحدة البحث التابعة ملكتب الرئيس،
ووحدة االستخبارات التابعة لوزارة العدل يف إطار اإلدارة اجلديدة؛ فكان الغرض من إعادة هذا
التنظيم هو توحيد جهود مكافحة املخدرات على الصعيدين احمللي والدويل ،وزايدة التعاون فيما
بني أجهزة تنفيذ القانون ،ويظل هذا التيسري والتعاون بني الوكاالت من األولوايت التنظيمية ضمن
إدارة الشؤون االقتصادية املعاصرة.
ويف الوقت نفسه الذي أعيد فيه تنظيم تنفيذ القانون يف الوالايت املتحدة ،كانت القوانني
األمريكية املتعلقة ابملخدرات موحدة أيضاً ،إذ شهدت فرتة أوائل السبعينيات إيذاانً حبقبه الرتكيز
الوطين علي تعاطي املخدرات يف البلد؛ فقدكان القانون الشامل ملنع استعمال املخدرات ومكافحتها
لعام  1970حماولة لتوحيد مجيع ضوابط املخدرات املختلفة اليت كانت مستخدمة يف مجيع أحناء
وتضمن هذا القانون على قانون املواد اخلاضعة للرقابة الذي أنشأ
البلد ،ووضعها حتت مظلة واحدةّ ،
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نظام اجلدولة لعقوابت املخدرات اليت ما تزال قائمة ليومنا هذا ،ويقسم قانون املواد اخلاضعة للرقابة
األدوية على فئات (أو جداول) على وفق عاملني اثنني مها :املدى الذي يكون فيه الدواء مفيداً
من الناحية الطبية ،وما إذا كان الدواء مؤدايً لإلدمان .إن العقاقري اليت ال حتمل قيمة طبية تذكر
ولكن قد يتم إساءة استخدامها وضعت يف أعلى اهلرم أو يف اجلدول األول ،ويتم وضع العقاقري
اليت حتمل قيمة طبية وخماطر منخفضة لإلساءة يف االستعمال يف أدىن مستوى ،ويتم ترتيب العقاقري
األخرى بني هذين الوصفني ،إذ إن العقاقري اليت توضع يف أعلى مستوى حتمل أقصى العقوابت.
وقد شهدت هذه اللحظة التأرخيية جهوداً لتيسري كال النظامني األساسيني اللذين ينظمان
عملية مراقبه تدفق املخدرات وتنفيذ تلك القوانني وتركيزها.
العمليات الرئيسة
على الرغم من وجود هدف وحيد إلدارة مكافحة املخدرات ،إلاّ أن اإلدارة تتخذ هنجاً
متعدد املستوايت ملكافحة انتشارها ،إذ تستهدف الوكالة املنظمات اليت تتعامل ابملخدرات عن
طريق مجع املعلومات االستخبارية ،واملراقبة ،وضبط األصول ومصادرها ،فضالً عن أن إدارة
مكافحة املخدرات تعمل بصورة تعاونية يف معظم أنشطتها ،إذ تدمج بني جمموعة متنوعة من
وكاالت تنفيذ القانون االحتادية واحمللية وحىت الدولية لتحقيق اهلدف املشرتك املتمثل يف إعاقة
عمل أكرب منظمات املخدرات يف العامل أمجع ،و قد أشار جون بول يف كتابه عن جناحات تنفيذ
القانون يف الوالايت املتحدة إىل أن« :فرق العمل املشرتكة هي وسيلة رائعة للوكاالت الوطنية لتنفيذ
القانون يف حماولتهم للتعامل مع مشكلة العصاابت واملخدرات املتزايدة ،وهي تعزز من عملية تبادل
املعلومات واألصول» ( ، )p. 70 ,2009وجتسد إدارة مكافحة املخدرات هذا النهج بوضوح من
خالل مساعيها.
يف أمة يكون فيها السببان الرئيسان لالعتقال مها جرائم املخدرات والقيادة حتت أتثري
اخلمر ( ،)Bureau of Investigation, 2012 Federalفيبدو أن الوحدة الرئيسة لتنفيذ قوانني
املخدرات يف البالد لديها مهمة صعبة جداً ،وإلدارة هذه املهمة ،تتعاون الوكالة مع وحدات
تنفيذ القانون على املستويني احلكومي واحمللي؛ لتعزيز الوقاية من املخدرات فضالً عن تنفيذ قانون
املخدرات ،ويف حني أنه يف عام  2012كان هناك أكثر من  1.5مليون اعتقاالً بسبب انتهاكات
املخدرات ،وأكثر من  1.2مليون اعتقاالً بسبب القيادة حتت أتثري املخدرات ،إلاّ أن معظم تلك
االعتقاالت حدثت من قبل الدولة واجلهات احمللية لتنفيذ القانون واعتقلوا املستخدمني النهائيني
والتجار ،وتستطيع إدارة مكافحة املخدرات مساعدة جهات التنفيذ احمللية يف تلك احلاالت ،ولكن
تركيزها الرئيس يكمن يف إعاقة املنظمات اليت تنتج املخدرات وتقوم بتوزيعها.
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اجلرمية املنظمة

ال تشارك إدارة مكافحة املخدرات بنح ٍو روتيين يف تنفيذ القانون على التجار ومتعاطي
املخدرات يف الشوارع ،إلاّ أن عمالء مكافحة املخدرات قد يتعاونون مع سلطات تنفيذ القانون
بشل الشبكات اإلجرامية املنظمة
احمللية يف أي وقت ،وعوضاً عن ذلك ،فإن اإلدارة تعىن أساساً ِّ
القائمة على تصنيع املخدرات وتوزيعها على الصعيدين احمللي والعاملي ،فعلى سبيل املثال،
أصبحت منظمة ميديلني -منظمة إجرامية كولومبية متخصصة بتهريب الكوكايني بني أمريكا
اجلنوبية والوالايت املتحدة -مؤسسة ضخمة ،وانتشر العنف من تلك املؤسسة إىل األماكن العامة
األمريكية ،والسيما يف فلوريدا؛ ولذلك أنشأت إدارة مكافحة املخدرات يف عام  1982فرقة العمل
املعنية بتنفيذ قوانني مكافحة اجلرمية املنظمة ( ،)OCDETFاليت تسعى إىل التحقيق يف الشبكات
اإلجرامية الضالعة يف تصنيع املخدرات وإنتاجها وتوزيعها ،وتضم فرقة العمل اآلن أعضاءً من
جمموعة واسعة من الوكاالت االحتادية واحمللية ،مبا يف ذلك مكتب التحقيقات االحتادي ،ومكتب
الكحول والتبغ واألسلحة النارية واملتفجرات ،ودائرة اإليرادات الداخلية ،ودائرة اهلجرة واجلمارك
األمريكية ،وغريها الكثري.
تستهدف فرقة العمل املعنية بتنفيذ قوانني مكافحة اجلرمية املنظمة ( )OCDETFموظفي
القيادة يف املنظمات الدولية املعنية ابملخدرات وغسيل األموال ،وتعمل وكاالت فرق العمل معاً يف وضع
قائمة سنوية ابألهداف ذات األولوية العليا ( ،)CPOTوتشري هذه القائمة إىل األهداف الرئيسة ليتم
التحقيق معها واعتقاهلا يف هناية املطاف ،وتتألف القائمة من بضع عشرات فقط من األمساء ،وهي
قصرية بنح ٍو غري متوقع ،وتعكس التنظيم اهلرمي لالجتار غري املشروع وما يرتبط به من غسيل لألموال.
مت إنشاء فرقة العمل املعنية بتنفيذ قوانني مكافحة اجلرمية املنظمة للتصدي للوعي املتزايد لدى منتجي
املخدرات وموزعيها وللتصدي للجرمية املنظمة اليت ما تزال عملية مركزية ،وكانت هذه الفرقة مسؤولة عن
أكثر من  30ألف اعتقال تقريباً منذ عام  ،)US Department of Justice, n.d( 1986إال أن
هذه االعتقاالت مل تقرتب من قادة املنظمات أو أولئك األقرب إىل قادة املنظمات يف جمال تصنيع
املخدرات وتوزيعها؛ إذ إن هذه االعتقاالت هتدف إىل تعطيل قدرة املنظمة يف احلفاظ على تقدمي
إمدادات اثبتة من املخدرات والسيما إىل األسواق األمريكية.
وتواصل إدارة مكافحة املخدرات التحقيق يف املنظمات املسؤولة عن تصنيع املخدرات وإنتاجها
وتوزيعها؛ فعلى سبيل املثال ،يتمثل أحد جماالت الرتكيز املعاصرة الرئيسة يف ممر االجتار عرب املكسيك
يف الوالايت املتحدة -وهو ممر مسؤول عن عشرات اآلالف من جرائم القتل يف العقد املاضي -وعلى
وفق تقرير صادر عن املركز الوطين ملكافحة املخدرات التابع لوزارة العدل ،فإن هناك سبع منظمات
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معرتف هبا لالجتار ابملكسيك ( ،)Drug Intelligence Center, 2011, p. 2 Nationalوعلى
وفق التقرير نفسه فإن هذه املنظمات تعتمد بنح ٍو متزايد على عصاابت الشوارع داخل الوالايت
املتحدة لتوزيع املواد املستوردة ،وهتدف فرقة العمل املعنية بتنفيذ قوانني مكافحة اجلرمية املنظمة إىل
االستجابة بفعالية هلذه املنظمات اإلجرامية ،وإعاقتها يف املستوايت الوسطى وإغالقها ابلكامل
من خالل التحقيق املوسع ،واعتقال األفراد املسجلني على قائمة األهداف ذات األولوية العليا يف
مجيع املنظمات.
االستخبارات
كان دور االستخبارات ضمن إدارة مكافحة املخدرات صغرياً يف البداية ،ولكنه توسع من
عدد قليل من املتخصصني إىل ما يقرب من  700حملل استخبارايت يف الوقت احلاضر .إن العمل
االستخبارايت هو عمل تعاوين يف األساس وينطوي على تبادل املعلومات بني الوكاالت ،ويف الوقت
الذي يركز فيه احملللون على حتديد النظم العاملية لزراعة املخدرات وإنتاجها وتصنيعها وتوزيعها،
إال أهنم يعملون مع جمموعة متنوعة من املسؤولني عن تنفيذ القانون لتبادل أي معلومات جنائية
كذلك ،وميكن العثور على مثالني اثنني يوضحان هذا التعاون يف مؤشر املخدرات الوطين ،ومركز
خمابرات إل ابسو (.)EPIC
مؤشر املخدرات الوطين املخدرات هو برانمج متعدد الوكاالت حيدد التداخل يف التحقيقات
اليت جتريها الوكاالت املختلفة؛ فإذا كانت وحدات تنفيذ القانون احمللية وإدارة مكافحة املخدرات
حيققان يف اهلدف نفسه ،فسيسمح النظام للجهتني أبن يطلعا على مستوى التداخل يف املعلومات
فيما بينهما والتعاون يف التحقيقات.
لقد أصبح احلصول على املعلومات يف امليدان اجلنائي أمراً ال يقدر بثمن؛ ولذلك فإن فائدة
التعاون بني الوكاالت أصبحت أمراً واضحاً؛ وعليه مت إنشاء مركز خمابرات إل ابسو ( )EPICكونه
مركزاً لالستخبارات املشرتكة بني الوكاالت ،وهو اتبع لوزارة العدل األمريكية ،وقد مت تشغيله لتنسيق
اجلهود الوطنية لتأمني حدود الوالايت املتحدة والسيطرة على املشكالت املتعلقة بتدفق املخدرات،
واالجتار ابألسلحة ،إالّ أن التجارة ابملخدرات أصبحت أمراً أكثر تعقيداً ،فأصبحت تعتمد على
استعمال الطائرات والقوارب أو الغواصات ،ولذلك وسع مركز إل ابسو دائرة عملها من احلدود
بني الوالايت املتحدة واملكسيك لتشمل مجع البياانت من الوالايت األمريكية الـ  ،50ولدى املركز
اآلن العديد من العالقات الدولية الرمسية لتحسني عملية تتبع تدفق املخدرات يف مجيع أحناء العامل،
ومن اجلدير ابلذكر ،أنه حينما وقعت التفجريات اإلرهابية عام  ،2001كان املركز يف وضع فريد
من نوعه لتقدمي املعلومات االستخباراتية للعديد من الوكاالت حول جمموعة متنوعة من األسئلة.
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تدفق رأس املال :مصادرة األصول والتحقيقات يف غسيل األموال
يتضمن تعطيل تدفق رأس املال لدى منظمات املخدرات،
إن الرتكيز العملي الرئيس للوكالة ّ
ٍ
شل هذه املنظمات ،يذكر املوقع
ومتاشياً مع العمليات األخرى اليت تركز جهودها بنحو رئيس على ِّ
اإللكرتوين اخلاص إبدارة مكافحة املخدرات أنه« :للحد من كمية معروض املخدرات غري املشروعة
بنح ٍو فعال ،فيجب على إدارة مكافحة املخدرات أن تركز جهودها على عائدات املخدرات
املستخدمة لدفع مصادر إمدادات؛ إذ إن حرمان مصادر إيرادات اإلمداد من توزيع املخدرات
سيعيق قدرهتا على احلصول على خمدرات إضافية أو إنتاجها؛ وابلتايل تضعف من دعم منظماهتا،
وكلما ارتفعت يف سلسلة توزيع املخدرات فبإمكاننا أن مننع تدفق اإليرادات ،وإن التأثري األكرب هلذا
املنع سيكون على شبكة التوزيع أبكملها».
توسعاً يف برامج مصادرة األصول -اجلنائية أو املدنية منها -وذلك
شهدت العقود األخرية ُّ
لتجرمي املنظمات اإلجرامية واألفراد من عائدات اجلرمية ،وقد تكون اجلهود املبذولة يف التحقيقات
ومكافحة غسيل األموال فعالة يف تقويض عمل املنظمات اليت تتاجر ابملخدرات ،وهااتن العمليتان
املتعلقتان مبصادرة األموال مرتبطتان ارتباطاً وثيقاً ،إذ يشري إرنستو سافوان إىل« :أن اكتشاف مواقع
األموال غري املشروعة ال يتيح فرصة إدانة اجملرمني فقط ،بل يسمح مبصادرة العائدات املتأتية من
جرائمهم كذلك» ( ،)p. 177 ,2004ويوسع نطاق هذه الفكرة بيرت ريوتر الذي يرى أن جهود
مكافحة غسيل األموال قد تكون فعالة بنح ٍو كبري؛ ويشري إىل أن “املبالغ اليت يتم مصادرهتا يف
عمليات مكافحة غسيل األموال ...تشكل جزءاً ال يستهان به من إمجايل اإليرادات اليت حيققها
االجتار ابملخدرات” ( ،)p. 144 ,2004وصدرت إفادة من إدارة مكافحة املخدرات تشري إىل أن
أكرب عملية ضبط لألموال من االجتار ابملخدرات قد بلغت  209ماليني دوالر يف مكسيكو سييت،
http//:www.justice.gov/dea/ops/money.shtml.
وكما هو احلال مع األنشطة األخرى اليت تقوم هبا إدارة مكافحة املخدرات ،فإن فَِرق
التحقيق املايل تقوم على التعاون بني الوكاالت على الصعيدين احمللي واخلارجي؛ ونظراً للخصوصية
اليت حتيط ابلتمويل واملعامالت املالية ،فيعتمد هذا النوع من التحقيقات على تعاون الكياانت
األخرى ،إذ تؤدي املراقبة دوراً مهماً يف التحقيقات املالية أيضاً.
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هتريب العقاقري
من بني الشواغل الرئيسة املتعلقة بتعاطي املخدرات هي مشكلة هتريب العقاقري الطبية ،ويركز مكتب
مكافحة التهريب التابع إلدارة مكافحة املخدرات على هذا اجلانب من مشكلة املخدرات يف البلد ،ويشري
مصطلح «هتريب العقاقري» أو «هتريب املخدرات» إىل االستهالك واإلنتاج والتجارة يف األدوية املشروعة ليتم
استخدامها بطرق غري مشروعة ،ولعل الدواء األكثر شهرة يف التهريب هو أوكسيكونتني «»OxyContin
( ،)Inciardi, 2007إذ تشري بعض املصادر إىل أن هذا الدواء يُساءُ استعماله يف الوالايت املتحدة؛ لكونه
مشاهباً لتأثري ( ،)http://rxdiversion.com/ scope-of-the-problemوتوضح األحباث إىل
أن العقاقري هي من بني أعلى ثالثة أغراض يتم سرقتها من املنازل ( ،)Inciardi, 2007واألسوأ
من ذلك ،أن مشكلة هتريب العقاقري آخذة يف االزدايد بنح ٍو كبري.
تبدلت جهود إدارة مكافحة املخدرات املتمثلة برتكيزها على الشبكات اإلجرامية إىل
اهتمامها ابلتصدي لتهريب العقاقري ،إذ أطلق مكتب مكافحة هتريب العقاقري برانمج استعادة
العقاقري يهدف إىل احلد من توفر بقااي األدوية لدى املستخدمني النهائيني ،ويسمح هذا الربانمج
أبن يقوم املرضى بتسليم بقااي األدوية غري املستعملة والسيما اليت حتوي مواد أفيونية -اليت تستخدم
عادة لعالج األمل-؛ ليتم إتالفها ،ويعمل هذا الربانمج على منع وجود بقااي األدوية يف املنازل -ليتم
استخدامها بنح ٍو غري مشروع من قبل أفراد آخرين يف األسرة ،-وكذلك مينع وجود فرصة سرقتها
من قبل اللصوص أيضاً.
تدخل إدارة مكافحة املخدرات يف رصد وصفات األمل إباثرة مناقشات حادة ،إذ من
ب ُّ
تسبّ َ
املمكن أن تؤدي حتقيقاهتم إىل فقدان رقم تسجيل الواصف؛ وابلتايل فقدان القدرة على وصف بعض
األدوية على األقل أو حىت فقدان ترخيصه الطيب .فرتكز إدارة مكافحة املخدرات على عقاقري عالج
األمل ،وقد ينتاب بعض واصفي العقاقري اخلوف من أن اإلدارة ستحاول االنتقام منهم؛ وابلتايل لن يقوموا
بوصف العقاقري األكثر فعالية يف ختفيف األمل ،إالّ أنه يف إحدى الدراسات اليت نشرت يف اجمللة املرموقة
اليت تدعى ( )Pain Medicineجاء اآليت “حينما تتوافر واثئق كافية يف السجل الطيب ،فإن خطر
أن تقوم إدارة مكافحة املخدرات ابإلجراءات املدنية أو اجلنائية أو اإلدارية للطبيب الذي يصف أدوية
أفيونية ملريض يعاين من األمل املزمن هي ضئيلة جداً”(.)Jung & Reidenberg, 2006, p. 35
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برامج أخرى
من اجلهود األخرى اليت يقوم هبا قسم مكافحة املخدرات هو برانمج منطقة االجتار الكثيف
ابملخدرات ( ،)HIDTAإذ يقوم النائب العام ومدير مكتب مكافحة املخدرات والوقاية منها
تضر مبناطق
على حتديد مناطق معينة “تعاين من مشكالت خطرية يف االجتار ابملخدرات اليت ُّ
أخرى يف الوالايت املتحدة” ( ،)Greenberg, 1999, p. 215ويسعى هذا الربانمج إىل “تقييم
التهديدات اإلقليمية للمخدرات ،ووضع اسرتاتيجيات للتصدي هلا ،ووضع مبادرات متكاملة للرد
عليها” ( ،)p. 215واتساقاً مع عمليات الوكالة األخرى ،فإن برانمج ( )HIDTAيعتمد على
تبادل املعلومات والعمليات املشرتكة مع وكاالت تنفيذ القانون األخرى للتصدي لالجتار ابملخدرات
يف مناطق حمددة ،وغالباً ما يركز هذا الربانمج على مداخل الوالايت األمريكية ،ويتوقع الربانمج
مدى أتثري إنشاء مداخل جديدة على تدفق املخدرات-والسيما املستوردة -يف مجيع أحناء البالد.
أما شعبة العمليات اخلاصة ( )SODفهي تركز على املعلومات االستخباراتية ،وهي تتبع
إلدارة مكافحة املخدرات ،وتتكون الشعبة من جمموعة متعددة من الوكاالت اليت تقوم جبمع
املعلومات الوطنية والدولية لتعزيز دور التحقيقات ،وتقدم النصائح لوحدات تنفيذ القانون احمللية،
وتنسق عمل التحقيقات عرب الوكاالت .وقد نشرت وكالة رويرتز تقريراً قالت فيه“ :إن إدارة
مكافحة املخدرات قامت بتعليق دور شعبة العمليات اخلاصة فيما يتعلق ابلتحقيقات الدولية
والتحقيقات متعددة االختصاصات ،ودورها يف الربط بني الوكاالت اليت تقع يف والايت خمتلفة
كوهنم قد حيققون يف اهلدف نفسه دون قصد؛ مما يؤدي -عن طريق اخلطأ -إىل اعتقال العمالء
املتخفيني” (.)Shiffman & Cooke, 2013
هناك وحدة أخرى تعمل ضمن إدارة مكافحة املخدرات تدعى “وحدة اخلدمات االستشارية
اخلارجية وفرق الدعم ( ،)FASTsوتقوم هذه الوحدة -اليت تشابه عمل الكوماندوز -بدعم
أجهزة تنفيذ القانون األجنبية اليت حتاول إلقاء القبض على مهريب املخدرات واألسلحة ،وإتالف
مواد إنتاج املخدرات ،واالستيالء على املهربة منها ،وعلى الرغم من أن جوهر هذا الربانمج كان
قائماً قبل الصراع العسكري يف أفغانستان ،إلاّ أن الرئيس األمريكي جورج بوش قام بعد ذلك
إبضفاء طابع رمسي عليه ،وتوسيع نطاقه ليشمل جتارة األفيون اليت تثري حركة طالبان ومنظمات
املخدرات احمللية هناك .ومنذ ذلك احلني ،واصلت الوحدة تقدمي الدعم شبه العسكري للوحدات
األجنبية يف القبض على زعماء العصاابت .يقول تشاريل سافاج يف حديث لصحيفة “نيويورك
اتميز”“ :إن تطور الربانمج إىل وحدة تنفيذ عاملي يعكس مدى توسع الوالايت املتحدة املتزايد
يف مكافحة منظمات املخدرات ،وكيف يقوم واضعو السياسات ابلتخلص من احلد الفاصل بني
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وحدات إنفاذ القانون واألنشطة العسكرية ،ويدجمون عناصر “احلرب على املخدرات” مع “احلرب
على اإلرهاب” (.)2011
مت ضم وحدة مكافحة اإلرهاب إىل إدارة مكافحة املخدرات كوهنا من أحد نشاطات
اإلدارة ،وهي مدرجة يف اجلملة األوىل من اسرتاتيجية اإلدارة لعام  2013ملقرتح ميزانية اإلدارة (see
 ،)US Department of Justice, 2012وكما ذكر آنفاً فقد بدأت إدارة مكافحة املخدرات
ابلعمل بنح ٍو فعال بعد اهلجمات اإلرهابية عام 2001؛ وذلك لتوفري قدر كبري من املعلومات
االستخباراتية املتعلقة ابلشبكات اإلرهابية يف مجيع أحناء العامل ،وقد اعرتف الكثريون يف األسابيع
اليت أعقبت مباشره تفجري مركزي التجارة العاملي عام  2001ابلرتابط بني جرمية املخدرات عرب
الوطنية والنشاط اإلرهايب ،وما يزال هذا االرتباط معرتفاً به اليوم .ويشري سافوان إىل أن “املخدرات
واإلرهاب وجهان لعملة واحدة لعملية تطور النظام الدويل ملكافحة غسيل األموال” (p. ,2004
.)175

وفضالً عن ذلك ،ما تزال اإلدارة يف وضع مثايل ملواصلة دعم جهودها يف مكافحة اإلرهاب،
وذلك بسبب تعاون عمالئها ،ومشاركة حتقيقاهتا املالية ،وعالقاهتا اجليدة مع وحدات تنفيذ القانون
األخرى ،اليت من خالهلا تسهل عملية تبادل املعلومات بنح ٍو فعال ،وتظهر جهود مكافحة اإلرهاب
بنح ٍو ابرز يف مسودة السنة املالية لعام  2013املعروضة على الكونغرس األمريكي ،اليت تشتمل التحقيق
الذي تقوده إدارة مكافحة املخدرات الذي أفشل مؤامرة الغتيال السفري السعودي لدى الوالايت املتحدة
(،)US Department of Justice, DEA Congressional Submission, 2013, p. 7
ومن خالل مؤامرة االغتيال تلك ،نرى الرتابط بني جرائم املخدرات وجرائم اإلرهاب؛ وقد سلط
النجاح يف هذا التحقيق الضوء على عناصر متعددة من هيكل إدارة مكافحة املخدرات ،اليت كان
عمالؤها يف املكان املناسب لالستماع إىل حوار اجملرمني حول االغتيال ،وكان لديها أدوات الالزمة
للمراقبة ،ومجع مز ٍ
يد من املعلومات واألدلة ،وكان لديها نظام لنشر املعلومات إىل وكاالت تنفيذ
القانون األخرى على الصعيدين احمللي والدويل ،وتوجت هذا اجلهود إبنقاذ حياة السفري وسجن
اجملرم.
اجملاالت ذات األمهية اخلاصة
هناك أمر حساس جداً فيما يتعلق إبدارة مكافحة املخدرات يكمن يف اإلمكانية الكبرية
حبدوث الفساد ،إذ يشري غرينربغ إىل أن «فرصة فساد الشرطة نتيجة لتورطها مع اجلرائم اليت ختلو
من الضحااي هو أمر ال ميكن جتنبه ،ابلنظر إىل وجود مبالغ مالية ضخمة يتم مصادرهتا من قبلهم
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()p. 225 ,1999؛ ولذلك تتم مراقبة ضباط إدارة مكافحة املخدرات بعناية ،ويتم دفع أجور
مرتفعة نسبياً لضمان عدم حاجتهم إىل املال الذي من املمكن أن جيعلهم فاسدين ،وكذلك
يتم فحص اخللفية التأرخيية جلميع املتقدمني للعمل يف اإلدارة وتشمل مقابالت مع أفراد األسرة
واألصدقاء واجلريان وأرابب العمل ،وإجراء اختبارات نفسية هلم ،والعديد من اختبارات اللياقة
البدنية ،ويتم إعادة هذه االختبارات لألشخاص الذين مت توظيفهم كل مخس سنوات لضمان أن
كل شخص ما يزال مناسباً ملواصلة اخلدمة.
يف حالة اإلبالغ عن سوء سلوك يف إدارة مكافحة املخدرات ،فتتم اختاذ إجراءات للتحقيق
ومواجهة الفاسدين بواسطة مكتب املسؤولية املهنية ومكتب املفتش العام ،إذ يقوم مكتب املفتش
العام ابستعراض العديد من ادعاءات حدوث حاالت سوء سلوك يف اإلدارة ،فضالً عن التحقيق
يف نظام االنضباط أبكمله ،وكان آخر حتقيق يف عام  2004إذ أشار تقرير مكتب املفتش العام
إىل أن نظام االنضباط يعمل بنحو جيد.)see US Department of Justice, 2004( .
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امللحق ( :)1هيكلية إدارة مكافحة املخدرات
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امللحق ( :)2العمالء اخلاصون إلدارة مكافحة املخدرات وميزانيتها
.2أ .العمالء اخلاصون إلدارة مكافحة املخدرات

السنة
1973
1975
1980
1985
1990
1994
1999
2003
2008

عدد العمالء
1,470
2,135
1,941
2,234
3,191
3,418
4,535
4,841
5,235

.2ب .ميزانية إدارة مكافحة املخدرات

السنة
1973
1975
1980
1985
1990
1994

14

امليزانية
million $74.9
million $140.9
million 206,6
million 362.4
million 769.2
million 1,050

إدارة مكافحة املخدرات ()DEA

1999
2003
2008

million 1.477
Billion 1.9
Billion 2.4

امللحق ( :)3خريطة تواجد فروع إدارة مكافحة املخدرات احمللية
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امللحق ( :)4مكاتب إدارة مكافحة املخدرات اخلارجية يف الشرق األوسط

إدارة مكافحة املخدرات يف
منطقة الشرق األوسط
مناطق تواجد اإلدارة
املكتب القطري لإلدارة
املكتب املقيم
املكتب اإلقليمي
توسع تفويض الكونغرس
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