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تواتــرت األدلــة عــى التدخــل املبــارش وغــر املبــارش 
لــركات التبــغ يف هتريــب الســجائر، املوثقــة يف 
ــا  ــغ واعرتافاهت ــركات التب ــة1 ل ــتندات الداخلي املس

ــم3. ــكام املحاك ــخصية2 وأح الش

ــى  ــت ع ــي أجري ــات الت ــاث والدراس ــًا لألبح وفق
املســتندات الداخليــة، متتــد األدلــة عــى تواطــؤ 
رشكات التبــغ يف هتريــب الســجائر إىل لبنــان والــرق 
غــر  التبــغ  جتــارة  اســتفادت  حيــث  األوســط، 
املروعــة مــن ضعــف رقابــة الدولــة واالضطرابــات 

السياســية املســتمرة4. 

الركــة  رئيــس  نائــب  اعــرتف   ،2000 عــام  يف 
الربيطانيــة األمريكيــة للتبــغ قائــًا: “عندمــا ال ترغــب 
أي حكومــة يف التــرف أو عندمــا تفشــل جهودهــا، 
ــاس أن  ــى أس ــون ع ــًا للقان ــًا وفق ــرف متام ــا نت فإنن
منتجاتنــا ســتكون متوفــرة بجانــب منتجات منافســينا 

ــة”. ــة واملهرب ــات الرعي ــوق املنتج يف س

ثــاث  أقــرت   2010 وأبريــل   2008 يوليــو  يف 
رشكات تبــغ يف كنــدا بالتهــم املوجهــة إليهــا واعرتفت 
ــازة منتجــات  ــع أو حي “بمســاعدة أشــخاص عــى بي
تبــغ مصنعــة يف كنــدا مل يتــم تغليفهــا أو دمغهــا وفقــًا 
ــة  ــت رشك ــا اعرتف ــة”، “بين ــب املحلي ــون الرضائ لقان
نورثــرن برانــدز إنرتناشــيونال املرتبطة بركــة آر جي 

ــي”5. ــون اجلنائ ــًا للقان ــر وفق ــة التآم ــدز بتهم رينول

منــذ 2004، دفعــت أربــع رشكات تبــغ دوليــة كــربى 
مايــن الــدوالرات يف صــورة غرامــات ومبالــغ 
ــا  ــجائر يف أوروب ــب الس ــا هتري ــوية قضاي ــة لتس مالي
ــس  ــب موري ــة فيلي ــاد األورويب: رشك ــدا )االحت وكن
ــة للتبــغ = 1.4  ــان الدولي إنرتناشــيونال ورشكــة الياب
ــغ  ــدا للتب ــال كن ــة إمبري ــدا: رشك ــار دوالر،6 كن ملي
ورشكــة روثانــز ورشكــة بينســون آنــد هيدجيــز 
ورشكــة جــي يت آي ماكدونالــد = 1.7 مليــار دوالر(.

ــة آر  ــاد األورويب رشك ــتمرة يف االحت ــة مس ــم قضي تته
جــي رينولــدز بــإدارة خطــة دوليــة لغســيل األمــوال 

مــع مجاعــات اجلريمــة املنظمــة التــي تقــوم بتهريــب 
ــجائر7. ــدرات والس املخ

الرضائــب  ســلطات  فرضــت   ،2014 عــام  يف 
ــة للتبــغ  ــة األمريكي ــة مــن الركــة الربيطاني الربيطاني
مبلــغ 650 ألــف جنيــه إســرتليني )مليــون دوالر 
أمريكــي( للزيــادة يف توريــد منتجاهتــا لبلجيــكا8.

يف 2012، تــم اهتــام رشكــة تبــغ كــربى هــي اليابــان 
الدوليــة للتبــغ بأنشــطة التهريــب يف الــرق األوســط 
األورويب  للمكتــب  الرســمي  للتحقيــق  وختضــع 

ــش9. ــة الغ ملكافح

وفقــًا لصحفيــي التحقيقــات يف مــروع الكتابــة 
ــت  ــاد، أثبت ــة والفس ــة املنظم ــن اجلريم ــة ع الصحفي
ــة مــا يــي: ــغ الداخلي ــة للتب ــان الدولي ســجات الياب

اإلبــاغ عنهــا  • يتــم  كان  اإلبــاغ  “حــوادث 
 ،2010–2009 شــهريًا تقريبــًا خــال عــام 
ــة  ــوا إن الرك ــابقن قال ــن الس ــن املوظف ولك
ــر  ــة األكث ــق الرك ــراء يف مناط ــذ أي إج مل تتخ
ــرات  ــل ع ــون يف حتوي ــتبه املحقق ــة. واش ربحي
ــغ  ــة للتب ــان الدولي ــجائر الياب ــن س ــن م املاي
ــتان  ــن وأفغانس ــب يف الفلب ــات التهري إىل عملي
ــي  ــاعدة موزع ــا، بمس ــراق وغره واألردن والع

ــهم. ــغ أنفس ــة للتب ــان الدولي الياب

املعلومــات  • املحققــون  تلقــى   عندمــا 
بتعامــل 13 موظــف أو مــوزع تابــع لركــة 
ــورة  ــن بص ــع املهرب ــغ م ــة للتب ــان الدولي الياب
ــة  ــس الرك ــر لرئي ــب كب ــل نائ ــارشة، عرق مب
الربيــد  لرســائل  وفقــًا  وذلــك  التحقيقــات، 

الداخليــة. واملذكــرات  اإللكرتونيــة 

دفــع مقاولــو رشكــة اليابــان الدوليــة للتبــغ  •
وإيــران  وكردســتان  العــراق  يف  للمســؤولن 
مســارات  عــن  معلومــات  عــى  للحصــول 
التهريــب، وفقــًا لتقاريــر الركــة الداخليــة 

املقاولــن”.10 مــع  ومقاباهتــا 
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