
  ــــرــــرجامعـــة اجلزائجامعـــة اجلزائ
  لوم اإلسالميةلوم اإلسالميةكليـة العكليـة الع

  ريعةريعةقسم الشـقسم الشـ
  

  ظَـاهرة غَسيـل األَمـوال
  يف نـظر الشريعـة اإلِْسالمية والقَانـون اجلَـزائري

 
  ة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم اإلسالميةِّرمذكـ

 ختصص شريعة وقانون
  

  البــطَّداد الـــإع
  حممد شريـط

  
  

  م 2008 ـ 2007/ هـ1429 ـ 1428 السنة اجلامعية
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  ــــرــــرجامعـــة اجلزائجامعـــة اجلزائ
  لوم اإلسالميةلوم اإلسالميةكليـة العكليـة الع

  ريعةريعةقسم الشـقسم الشـ
  

  ظَـاهرة غَسيـل األَمـوال
  يف نـظر الشريعـة اإلِْسالمية والقَانـون اجلَـزائري

 
   لنيل شهادة املاجستري يف العلوم اإلسالميةة مقدمةِّرمذكـ

 ختصص شريعة وقانون
  إعداد الطالب
             حممد شريـط

  إشراف الدكتورة
  نصيرة دهينـة

  
ـَـــة  ـَـةاملناقش   :اللَّجنـ

  

نـورالديـن بومحـزة          : الدكتور 
    نصيـرة دهينــة: الدكتورة 
  علي كســـاب : الدكتـور
نعيمـة معيمـر                                                                                                 :  الدكتورة 

ـًا   رئيس
امقـرر  

  عضـوا
  عضـوا

  
   م2008 ـ 2007/ هـ1429 ـ 1428السنة الجامعية  
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  هـــــــداءهـــــــداءإِإِ
إىل ..روفلت الظُّـ مود مهما تبدمتين الصمن علَّإىل  ..متين أجبدية احلروفمن علَّ إىل            

 إىل..املغفور هلا بإذن ا أمـاحلبيبة أمـ احلبيبة ـي د..    ..    ـيــــة بنت حممدفاطمــــة بنت حممفاطم  ..  ..  
  األذن الــيت ال تــسمع احلــقوأن ،عميــاء  العــني الــيت ال تــرى احلقيقــة  أنمــين علَّمــن    إىل                       
اليد اليت ال تكتب        اءصم ء    ، وأنبـن   بـن   اافـضيلة اإلمـام ميلُـود    فـضيلة اإلمـام ميلُـود    ....أبـي العزيـز   أبـي العزيـز     إىل.. اهلدى شـال

  :إىل من .. يعقوبيعقوب
  ــمـا ـــــدحاً فيهــــــعر مِّالشـ سأنظــــم« 

     !فـيـــاض حِربي بأرض الشعر،واهلـــإن غ
  ادي سِفراً ضَم قــافيــــيت  فؤ أضحـــــــــى

ـــين بـــشعــرك  ذا؟ : قـــالوا  ـــن تعـ ــايل فمــــ                 تغـ
      اليـــــوم إالَّ مــن وميـــضِكما             " ثيـــحب"ما 

ــــ جيــــــــــاوز البــــــدر واألفــــــــالكَ ـهابــــوالش  
ا يف القـــــلــب أونضـــــبــا ـالوفـــ مــا غــاض نبــــــع  
  كِبـــاــلى األوراق قــــد سي عـودمـــــــع عينـــ

  ـاـــــا وأبـــــما  أمـــفــقـلــــت أعنــــــيهما، أنعِـــم  هب 
        »قد كُتبا"البحث" لوالكما  مـا كان هذا 

  ، وعلــى رأســهم شــيخنا    رٍّ الغفَــاري  باجللفــة  رٍّ الغفَــاري  باجللفــة ذذمــسجد أبــي  مــسجد أبــي  عمـــار كــلِّ وإىل                    
  ..وأكرمه  ا ورعاه.. حفظه ا فضيلة احلاج  اجلابري سالتفضيلة احلاج  اجلابري سالتنا ذوأستا

  ...    من حيملُ هم اإلسالم واملسلمني وإىل كلِِّ                 
     

هدي هـ  ـــرةِّ كــذه  املـذأُ
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  كلمة شكركلمة شكر
 ، عـدد مـن اإلخـوة  الفُـضالء ، مبـا قـدموه مـن مراجـع           ــــرة  كــ ذاملـ          أسهم يف إخراج هذه           

مفيدة ، واقرتاحات بناءة ، وتشجيع متواصل ، وهـذا الشـك يـدلُّ علـى ذوق أخالقـي رفيـع ، وتقـدير                 
  ... العلمي املشرتك ؛ إذ العلم رحم بني أهله  ، والكريم صنو الكريمِّللحس

ا ، غري أنـين أخص بالذ ال ال يتسع هنا لذكر أمسائهم مجيعكر ِّوا:  
 ، شـكَر ا هلـا دماثـةَ    ــــرة  كــذاملــ نصرية دهينة ، املشرفة علـى هـذه   :  الدكتورة الفاضلة   -

   :خلقها ، وأرحييتها العلمية ، وحسن تعاوهنا 
ــــذي    لـفضـساء مـثــل هـِّ  ولـــو كان النـ«         جـــالِّساء عــلى الرِّلـت النـِّــ  

م الشمس عيب       وماالـتـذكري فخر للهــــــــــالل  أنيث الِسفما التـ      «  
د عبـد   ،) اجللفة(، عبد النور زوابلية ) اجللفة( عبد الكريم نعاس   :   واألساتذة األفاضل     - حممـ 

  ). اململكة العربية السعودية(،تاج الروح) الشارقة(د الزحيلي ، حمم) مصر(احلليم عمر 
  . عبد القادر ياقوت وأبناءه األعزاء ؛ علي وعزيز وحممد:  واألخ الكريم -
وعبديل  ، خلضر قَاسم :  واإلخوة األماجد - د بن قرينة ، إبراهيم  بنعيمي  زيغمي  ، حمم  

ــكرا               وال أرفــع يراعــي إجــالالً وش  ــل أن أحنــين لكليــة العلــوم اإلســالمية  الغــراء   هــذا قب
  .ـــرة كــذ الذين جتاوبوا خملصني مع  هذه  املـِّ إىل كلوكذا للجنة املناقشة املوقَّرة ،  و 

  .فللجميع مين أصدق الشكر ، وأخلص التـقدير 
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  املقدمــةاملقدمــة
ن ــوتتضم:  

  

 وعوعــــة املوضة املوضــأمهيـأمهيـ •

 أَسباب اختيار املوضوعأَسباب اختيار املوضوع •

 ثثــةُ البحةُ البحــــِإشكاليِإشكالي •

 ةةــات السابقات السابقــالدراسالدراس •

 عاملنهـج املُتـبــ •

 ـة  البحـثـة  البحـثــخطَّخطَّ •
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mm  
                احلمد  هللا رب الةُ العاملني والصوالس د املرسـلني وعلـى آلـه    الم على سي

  .وصحبه أمجعني 
 إىل حفظها من    الشريعة املقاصد الضرورية اليت سعت      يعترب املال أحد  ف:               وبعد  

        كرمي مبكة ، مث    ليات مانزل من القرآن ال    جانب الوجود والعدم ، وحيقق ذلك ماجاء يف أو
 مبكة ، وعليه جـاء  تضعلت ا القواعد اليت وكممن اآليات اليت باملدينة ما تبعه مما نزل   

باملقابـل  أكل احلرام ، والفساد يف األرض ، و  حترمي  أكل مال اليتيم ، و      حترميحترمي الظلم و  

M     s  r  q 7 8 اخل ،   ...، وأداء األمانات  األمر باألكل من احلالل الطيب      
  }  |  {     z  y  xw  v  u  tL ]51:املؤمنــون[  ،7 8 و

 M    v  u  t  s  r    q  p  o   n  m  l  k
  |  {  z  y  x  wL ]188: البقـــرة[  ،7 8 و M  9

  E  D  C   B  A  @  ?  >  =  <  ;     :
  R  Q  P         O  N  M   LK  J  I  HG  FL ]29: النساء[  .   

د أن دائرة احلرام يف اإلسالم ضيقة إذا ماقورنت بدوائر احلالل املتسعة ، وهـذا األمـر          بي
ا بالنسبة لنـصوص  تحرمي فهي قليلة جديعرف من خالل النصوص الصرحية اليت جاءت بال    

أصل اإلباحة  واإلباحة ، حىت إذا مل يرد نص يدل على احلل أو احلرمة فإنه حيمل على      احللِّ
M  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹ 7 8 ويظل يف دائرة العفو الـشرعي ،        

  Ê  É   È  Ç      Æ  ÅÄ  Ã   Â  Á  ÀL ]7 و،   ]168: البقرة 
8 MY  X  W   V  U   _  ^  ]  \  [   Z  

   b  a   `L ]114: النحل[ .  
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 اإلسالمية أوجبت كسب املال من طرق مباحة ومشروعة فإن كسب           الشريعة ومادامت  
          املال املتأيت عن جرمية يعترب طريقا غري مشروع ،  وحمرم  ه ، قال     أخذه واكتسابr :» َلقَات

  ِهمــي ــت علَ مرح ــود هالْي ــه ــاللَّ ــا  ال وهاعــا فَب لُوهمفَج ومح1( »ش(              .  
          ا قـول    لقد صدق يف زماننا هذ     ومما ابتلينا به يف عصرنا هذا كثرة املكاسب احملرمة ، حىت

 يأِْتي علَى الناِس زمانٌ لَا يباِلي الْمرُء ما أَخذَ ِمنه أَِمن الْحلَاِل أَم ِمـنr  :»      رسول اهللا 
 فلقد شهد العصر احلايل كثريا من املـتغريات ، وظهـرت العديـد مـن               ،   )2( »حراِمالْ

التحديات ، واألفكار املستحدثة ؛ كفكرة العوملة ومظاهرهـا االقتـصادية ، كاحلـدود        
املفتوحة ، وحترير وتدويل األسواق والنمو الكبري يف حجم النشاطات التجارية ، والـيت              

  .اخلدمات بني خمتلف الدول أدت إىل تدفق ضخم للسلع و
ونظرا للتقدم التقين ، والتطور اهلائل يف جمال تقنية املعلومات واالتصاالت ، فقد ظهـرت               

اليت صارت "تبييض األموال"أو" غسيل األموال" من قبل كظاهرةعدة ظواهرمل تكن معروفة  
رعية    ، من حيث حجـم األمـوال غـري الـش      تسبب قلقا هائال للعامل يف الفترة األخرية      

املغسولة ، ومن حيث صعوبة الكشف عن الظَّاهرة بلْه القضاء عليها مما يستدعي تفكـريا               
  .جديدا ملواجهتها 

   واجلزائر كغريها من الد من هذا اخلبث يف السنوات األخرية حبكم التوجه         ها شيءٌ ول مس 
  من االقتصاد املوج  مزرية خـالل سـنوات    ، ومبا مرت به من أوضاعه إىل االقتصاد احلر 

  .ستقرار عدم اال
 ساد اإلداري بتعرجاته املختلفـة   تزايد ترويج املخدرات ، واستفحال ظاهرة الف  ويف خضم

وغريها ، وجدت اجلزائر نفسها     ...من اختالس ورشوة وتزوير ونصب واستغالل نفوذ        ؛
ـ            تـصادية  ر براجمهـا االق   أمام ديدان طفيلية تسرق غذاءها ومتنع مناءها ، وسـوس ينخ  

                                                
 2223رواه البخاري ، كتاب البيوع ، باب ال يذاب شحم امليتة وال يباع ودكه ، رقم احلديث                   )1(

مـصر  ،  القاهرة   ،   مكتبة الصفا باري بشرح صحيح البخاري ،      ابن حجر ، أمحد بن علي ، فتح ال        ،
 )4/503( ، 2003،  1ط،
  2059 البخاري ، كتاب البيوع ، باب من مل يبال من حيث كسب املال ، رقم احلـديث                   رواه )2(
 )4/353(املرجع السابق ، ،
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موحة ، وحيول بينها وبني استرداد كامل هيبتها يف احملافل الدولية ، فكان البـد مـن              الطَّ
      الظَّـاهرة الدخول يف اتفاقيات دولية من أجل جتسيد التعاون الـدويل ملواجهـة هـذه               

 ، كان آخرها قانون     الظَّاهرةالقذرة ، وإصدار العديد من القوانني الرادعة الجتثاث هذه          
 01-06 املتعلق جبرمية تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتـهما ، وقـانون             05-01

  .املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
ـٍّرة      ظـاهرة غـسيل األمـوال يف نظـر الـشريعة           ظـاهرة غـسيل األمـوال يف نظـر الـشريعة          ""املوسومة بــ     ومن هنا جاءت هذه املذك

ة بيان وفهـم هـذه    لـمحاول""  –– دراسة  حتليلية  مقارنـة      دراسة  حتليلية  مقارنـة     ––اإلسالمية والقانون اجلزائري    اإلسالمية والقانون اجلزائري    
  .الظَّاهرة

  أمهيـة املوضُوعأمهيـة املوضُوع: : أوال أوال   
تشكل ظاهرة غسيل األموال أحد األخطار املهددة للنظام القانوين واالقتـصادي               

واالجتماعي للدولة ، ومن أجل ذلك جرمها القانون ، وهي أيضا معصية مـن الناحيـة                
  .التايل فهي أموال حمرمة شرعا وقانوناوب. ة ألن حملها مستمد من مصادر حمرمة الشرعي

ـٍّرةوتتمثل األمهية العلمية هلذه    : يف سعيها لبيان اآليت املذك
ـٍّرة تربز أمهية هذه     -1  اخلطـرية دينيـا     الظَّاهرة يف بيان األضرار النامجة عن هذه        املذك

 على عمق   اهرةالظَّوقانونيا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ؛ فمن الناحية الدينية تؤثر هذه           
ومـن الناحيـة    . االلتزام احلقيقي بالدين ، إذ يصبح االلتزام جمرد غطاء ظاهري أجوف            

القانونية تؤثر على املنظومة القانونية بإجياد الثغرات والتناقضات املختلفة بـني النـصوص             
 ومن الناحية االقتصادية تؤثر سلبا على قيمة العملة باالخنفاض وتساعد علـى           . القانونية  

              ر التضخم وتعرض سوق املال ألزمات قد تودي به ، ومن الناحية السياسية فأثرها مـدم
ـ  ل أصحاب رؤوس األ حيث يتسلَّ   ؤثرون يف سـن موال القذرة إىل االس التـشريعية وِي

ومن الناحية االجتماعية تؤثر    . القوانني واللوائح اليت تتناسب مع مصاحلهم فينجم الفساد         
ا على الطبقات االجتماعية فتتزايد اهلوة بينها ويزداد العداء بني أبنـاء            ظاهرة الغسيل سلب  

  .اتمع الواحد
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ـٍّرة تستمد   -2  باعتبارهـا مـن     الظَّاهرةط الضوء على هذه      أمهيتها من كوا تسلِّ    املذك
 الظَّـاهرة  والبحث الالزمني لفهم هـذه       الدراسةاجلرائم املستحدثة اليت مل تنل حظها من        

ا ع فهمعلى اعتبار أن ذلك الفهم هو املدخل الطبيعي للتوصـل إىل             ومتكامالً ا شامالً لمي 
  .ي هلا بالفاعلية املطلوبة والتصدالظَّاهرةمواجهة هذه 

ـٍّرة  -3  املهتمني واملسؤولني عن مواجهة اجلرمية بوجه عام واجلرائم املستحدثة           تفيد املذك
، وكشف   اإلسهام يف حتديد اإلطار العام هلا      حمل البحث يف     الظَّاهرةبوجه خاص ، ومنها     

اإلشكاليات اليت تعترض إجراءات التحقيق فيها ، وتنسيق اجلهود الدولية ملواجهتها مـن             
   ـٍّرة سفر عنه هذه    خالل ماميكن أن ت  من نتائج وماتنتـهي إليـه مـن توصـيات      املذك

     وماتتضمنه من حقائق ومعلومات مما يؤد  حتت  الظَّاهرةية وضع هذه    هاية إىل إمكان  ي يف الن 
السفاعلة هلا  من مواجهٍةمكِنيطرة والت .  

ـٍّرة    -4 ة امجة عن قلَّ   شيء من الفجوة الن    غبة يف احملاولة لسد    من الر   كما تربز أمهية املذك
 األحباث والد رعية  راسات خاصالظَّاهرة واإل ة منها يف بلورة هذه      الش  ا علم ا مـن   حاطة

  .وانبهاخمتلف ج
اء  الغرالشريعةاصعة هلذه  دف إىل جتلية احلقائق الن     شرعيةً يعترب هذا املوضوع ضرورةً    -5

  . أو نازلٍة طارئٍةة فقهها أيعوس، اليت وسعت برحابة صدرها 
6- مهم الباحثني واستنفار عزائمهم للمشاركة يف القضايا املعاصرة املتجددة اليت      استنهاض 

ليم يقاد شرارة الفقه الس   وتفاقمت عليها املشكالت ، وذلك بإ     يات  حدهلا الت تشابكت حو 
 .ة مة هذه الغوعي يرفع عن األمنتوء ا يف رح املنري ، عسى أن يكون ذلك سببوالطَّ

  أَسباب اختيار املوضُوعأَسباب اختيار املوضُوع: : ثَانيــا ثَانيــا 
وعية  أسباب شخصية وموضةُ        لقد دعاين الختيار هذا املوضوع عد:  

  : األسباب الشخصية -1
 استرعى انتباهي منذ مدة تراكض الكثري من الناس حنو الكسب اخلبيـث ، وحماولـة    -أ  

      صبغته بعد ذلك بصبغة شرعية ؛ كمن يكون ماله من مصدر غـري مـشروع مث يعمـد                  
ريع إلنشاء بعض املشاريع اخلريية كدور الرعاية الصحية واالجتماعية ، أو حىت بعض املشا            
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  مع  ات وغري هذا من الصور املظاهرية يف      ... كبناء العمارات واملصانع والشركات      النفعية
  .ة حماولة البحث يف هذا املوضوع فكان يف البال منذ مداإلسالمي ، 

 أمام   مشدوهاً كنت أحيانا أقف عاجزاً   املراجع اإلسالمية   يف  أثناء املطالعة والقراءة      -ب  
ي وجديد تستوىف وتؤصـل      الزالت حتتاج إىل حبث جد     – أرى أا    –  بعض القضايا اليت  

فيه كل اجلوانب املستجدة ، ومن ذلك مثال ظاهرة غسيل األموال ، أو مسألة التوبة مـن          
 مل  -م التزايد املستمر لألموال وتنوع مصادرها      يف خض  -املال احلرام وهي مسألة جوهرية      

رعي ، وتبيان وإزاحة غموض بعض النـصوص         بكثري من التفصيل والتأصيل      ظَـحتالش
  وروحها ، فأمام هـذا الكـم       الشريعةة اليت قد يفهم من ظاهرها خالف مقاصد         الشرعي

  اهلائل من الت     العاملني على حماولة البحث يف هذا       ساؤالت عقدت العزم واستعنت باهللا رب 
  .املوضوع 

  :  األسباب املوضوعية -2
 الـذي  -ة الشرعيراسات  خاصة يف جانب الد- املوضوعد حول هذا  النقص املوجو -أ  

         ـ  يعد مفصال من مفاصل قضايا عصرية مطروحة على ساحة الت شويش علـى   شكيك والت
  .الفكر االقتصادي اإلسالمي

 املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل       01-05 حماولة دراسة وفهم وحتليل قانون       -ب  
ـ   لـق بالوقايـة مـن الفـساد                  املتع 01-06هما ، وكـذا قـانون       اإلرهاب ومكافحت

  . ذين حيتاجان إىل شرح وبيان  هذين القانونني اجلديدين اللَّومكافحته ،
املنيع ، وموسوعتها   ار الدفاع عن الشريعة اإلسالمية      جد يف   لبنٍة  النـية يف وضع      -جـ  

ي  ذو ة مهما كانت ، وحثُّ     مستجد  مسألةٍ بأيتضيق   ة اليت ال  ـة والغني ـريـالفقهية الثَّ 
  .هذا املوضوع املعاصرالفكر والعلم على الكتابة يف 

  إِشكاليةُ البحثإِشكاليةُ البحث: : ثَالثــا ثَالثــا 
ـٍّرة                  يف ضوء أمهية املوضوع ا  ملذكورة سابقا تتحدد تساؤالت هذه املذك

  : شكل التايل على اليف إشكالية رئيسة تتفرع عنها عدة إشكاليات أخرى 
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  :اإلشكالية الرئيسة  -1

يف ضوء نصوص الشريعة اإلسـالمية والقـانون        غسيل األموال    ظاهرةفهم  كيف ميكن   
  .؟؟؟من هذه الظَّاهرة اخلطرية املخرج والبديل اجلزائري إلجياد 

  :اإلشكاليات الفرعية  -2
 الشريعة يف القانون و   الظَّاهرةذه   مااملقصود بظاهرة غسيل األموال ؟ ومااإلطار العام هل        -أ  

  اإلسالمية ؟
   قانونا وشرعا ؟ الظَّاهرةف هذه  كيف تكي-ب 

   ؟الظَّاهرة يف تكييف وبلورة هذه الشريعة مدى اتفاق واختالف القانون و-جـ 
 ماهي أوجه الربط والعالقة بني غسيل األموال وبعض اجلرائم األخرى كاإلرهـاب                -د  

  والفساد ؟
   هل لظاهرة غسيل األموال عالقة بالتوبة من املال احلرام ؟- هـ
 هل هناك حاجة إىل فقه جديد يف مسألة التوبة من املال احلرام خاصة يف جمتمعـات                 -و  

   ؟هذه البلوى -أوكادت -  فيهاعمت
   على املستوى الوطين والدويل ؟الظَّاهرةكيف ميكن مكافحة هذه  -ز 

           ئي اإلسـالمي والبنـوك اإلسـالمية يف القـضاء علـى      ماهو دور الفقه اجلنـا     -حـ  
   ؟الظَّاهرةهذه 

  الدراسات السابقةالدراسات السابقة:  :  رابعــا رابعــا 
               على الر         من  غم من ندرة املراجع اليت تتناول ظاهرة غسيل األموال وباألخص 

سالمية باخلروبـة   دراسة على مستوى كلية العلوم اإلة ، حيث التوجد أي    الناحية الشرعي 
تطر    قت هلذا املوضوع من قبل ، على الرغم من ذلك إال أن هناك عدد راسـات  ا مـن الد

ذا املوضوع وتت القانونية واالقتصادية اليت هلا عالقةصل به على النايل حو الت  :  
    غـري  ( مـذكرة ماجـستري ،    " جرمية تبييض األمـوال   "  بعنوان   :وىل   األُ الدراسة -1

           خلف اهللا عبـد العزيـز ، جامعـة اجلزائـر ، كليـة احلقـوق والعلـوم                  ،   )مطبوعة
  2002-2001 ، اإلدارية ، اجلزائر
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تناول الباحث يف دراسته ماهية جرمية تبييض األموال والتفريق بينها وبني جرمية الرشـوة              
       واالختالس والتهريب ، كما تناول طابع اجلرمية الس ويل ، وختم دراسته ببعض     ياسي والد

  .املقترحات 
  : احلالية الدراسة والدراسةوافق بني تلك  أوجه الت-أ 

ـ  الظَّاهرةيف كال الدراستني يالحظ االهتمام مباهية        ا املختلفـة مـن اجلانـب           وتعريفا
  .مع بيان مراحلها وآثارها وصورهاالقانوين ، 

  :  احلالية الدراسة والدراسة  أوجه االختالف بني تلك-ب 
ـٍّرةسأركز يف هذه      الذي مل يتناوله الباحث ، مع التركيز على الشرعي على اجلانب   املذك

  جبرائم نص عليها القانون مل يتطرق إليها الباحـث كجرميـة اإلرهـاب              الظَّاهرةعالقة  
  ث ـ الباح شرعا وقانونا اليت مل يتطرق إليهاالظَّاهرةوالفساد ، وأيضا سأتناول مكافحة 

كما أن مذكريت ختتلف عن مذكرته يف كوا تناولت قانونني جديدين يف هذا اال ومها               
مل يتطرق إليهما الباحث ألن مذكرته كانت قبـل          ذيناللَّ  01-06  وقانون 01-05قانون  

  .تاريخ صدورمها
 "  األمـوال  املراكز املالية خارج احلدود وظاهرة غـسيل      " بعنوان  : انية   الثَّ الدراسة -2

جامعة سعد دحلب البليدة ، كليـة       ،   املهدي ناصر ،  ) غري مطبوعة ( ،  مذكرة ماجستري   
  .2005علوم االقتصادية ، البليدة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ، قسم ال

      عالقـة غـسيل األمـوال      تطور املراكز املالية خارج احلدود و     تناول الباحث يف دراسته     
  . يف اجلزائر الظَّاهرة ، وختمها باحلديث عن هذه مكافحة غسيل األموال ، كما تناول ا
  : احلالية الدراسة والدراسةوافق بني تلك  أوجه الت-أ 

  .تتمثل أوجه التشابه بني الدراستني يف جانب مكافحتها حسب النظرة القانونية 
  : احلالية الدراسة والدراسة أوجه االختالف بني تلك -ب 

 ابقة اختالفا جذريا حبيث قـد تناولـت يف هـذه            الس الدراسة عن   الدراسةختتلف هذه   
ـٍّرة  وطرقهـا يف عالجهـا      الظَّـاهرة  اإلسالمية وموقفها من هـذه       الشريعة نظرة   املذك

  . السابقة الدراسةومكافحتها، وهي نظرة غائبة متاما يف 
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ناحية القانونية يف تناوهلا ألحدث القـوانني   ختتلف عن سابقتها من ال   الدراسةكما أن هذه    
  .الظَّاهرةاجلزائرية اليت تطرقت هلذه 

، مذكرة ماجستري   "  غسل األموال  اإلطار القانوين ملكافحة  " بعنوان   : الثالثة   الدراسة -3
الوطين ، األبيـار ، اجلزائـر   ، علي لعشب ، املعهد العايل للدراسات يف األمن      ) مطبوعة(

2005 .  
 الباحث يف دراسته ماهية جرمية غسل األموال وتطور التشريعات املختلفـة الـيت              تناول

 الطبيعة القانونية هلذه اجلرمية يف التشريعات املقارنة ، وختم دراسته          مثَّ الظَّاهرةتناولت هذه   
  . مبجموعة من النتائج والتوصيات 

  : أوجه التوافق بني تلك الدراسة والدراسة احلالية -أ 
القانوين هلـا   التكييف   و الظَّاهرةت الدراستان يف تطرقهما لإلطار العام املشكل هلذه         تشا

   الظَّاهرةويل هلذه   وكذا البعد الوطين والد     ولية الستئصال هذه    ، وضرورة مشاركة اهليئة الد
  .الظَّاهرة 

  : أوجه االختالف بني تلك الدراسة والدراسة احلالية -ب 
 من اجلوانب أبرزها ، التركيـز علـى البعـد      يف عديدٍ  الدراسةن تلك   ختتلف مذكريت ع  

ركيز على العالقة بينها وبني اإلرهـاب     وحماربتها ، وكذا الت    الظَّاهرةاإلسالمي يف تكييف    
  . قانونيا عرب القانون اجلزائريالظَّاهرةوالفساد ، وأيضا التركيز حول دراسة 

  
     ، ولكن على كثرة ماحبثت مل أجد       ث يف هذا املوضوع     عديد من األحبا  هذا وتوجد ال        
ة ا خاص ة واجلوانب القانونية مع   الشرعي تتناول هذا املوضوع من اجلوانب        مستفيضةً دراسةً

  .  نادرة إن مل نقل منعدمةعدتوالكتابات عليها ، منها القوانني اجلزائرية 
إثراء هذا النقص املوجود و    تداركحماولة ل  - بعد توفيق اهللا   – الدراسةومن هنا جاءت هذه     

. قضية من منظور شـرعي وقـانوين        وتوضيحا حلقائق أساسية قد تعاجل هذه ال      ملا سبق ،    
ـٍّرةايل فهذه   وبالت  ، أو تـردادا     - على قلتـها     – ليست تكرارا للدراسات السابقة      املذك

 لقـانوين العميـق والتأصـيل      لأللفاظ واملسائل بال فهم وال فقه ، بل هي حماولة للفهم ا           
  . الواضح الشرعي
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  املنهـــج الـمتـــبـع املنهـــج الـمتـــبـع  : خامســاخامســا
ـٍّرة           ملا كانت هذه     الـشرعية   تنطوي على الكثري من املسائل القانونيـة و        املذك

اريخ مبختلف تفاصيله اإلسالمية والغربيـة ؛ جـاء منـهج هـذه             التدروب  يف  وتتجولُ  
ـٍّرة علـى       ة منـاهج    باع عـد  دا ملا تقتضيه طبيعة هذا املوضوع ، بات       نوعا ومتعد  مت املذك

  : النحو التايل 
ة الواردة يف باب األموال اخلبيثة والتوبة الشرعي ، باستقراء النصوص  املنهج االستقرائي  -1

قانونية ، واستقراء النصوص ال    منها وكذا استقراء النقول الواردة عن سلف األمة وعلمائها        
لة ذات الص.  

2-  حليلياملنهج الت   رعيصوص   ، بتحليل النة والقانونية اليت تناولت ظـاهرة غـسيل        الش
  .األموال مع حماولة الترجيح إن استدعى املوضوع ذلك

 الظَّـاهرة  هلـذه    – خاصة القانون اجلزائري     - ، مبقارنة نظرة القانون      املنهج املقارن  -3
وحماولة استخالص النتائج من خالل ذلك كله بنظـرة         .  المية الغراء  اإلس الشريعةبنظرة  

  . حمايدة وموضوعية
  

ونظرا لتعرجات املوضوع وتشعباته املختلفة فإين اتبعت خطوطا ومعـامل رئيـسة                            
حاولت من خالهلا أن أتقيد باملنهج العلمي املتبع يف الدراسات اجلامعية من خالل العناصر              

            :  ذكرها  اآليت
 باستقـصاء  الًلت يف التزام عرض الفكرة القانونيـة أو   يف طريقة عرض املسائل متثَّ     •

النصوص القانونية اليت تستخدمها بقدر احلاجة ، وال تعين هذه البداءة تقدمي أو تـسبيق                
  نيفه بل هذه خطة فرضتها طبيعة املوضوع وتصالفكر القانوين على الفكر اإلسالمي ، كالَّ

ة الـيت  ر العام يف صياغة املبادئ واألطُ عظيم اإلسالمية هلا سبق الشريعة فإن   املعاصر ، وإالَّ  
جهة احلالل واملشروعة  حنو توجيههم الِواس عموماًتعىن مبعامالت الن.  

 لذلك فض    لت عند املقارنة جعل األحكام القانونية هي األوىل مث ثنريع ببيان أحكام يتةالش 
   .-قدر اإلمكان -  مستقلمع حماولة ترجيح ما ينبغي ترجيحه واخلروج برأٍي ، اإلسالمية
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ـٍّرة إال كلَّ كلمة عربية فقط ، وحتاشـيت الكلمـات                • مل أُثبت يف صلب املذك
األجنبية إميانا بقداسة اللُّغة العربية وإحالهلا احمللَّ املناسب هلـا ، إذ الدراسـات العلميـة            

 ال تضيق ا ذرعاً ، وال تأنف منها طبعاً ، واكتفيت إزاء ذلك بنقل الكلمـات                 الرصينة
األجنبية إىل اهلوامش واإلحاالت ، ومن هنا فقد ارتأيت أن يكون اعتمادي على املراجع              
العربية فقط دون حاجة إىل املراجع األجنبية ، وذلك لتشابه مفردات البحـث يف كـال                

امل مع اللُّغة العربية أكثر من غريها ، األمر الذي حتم تزيني البحث             اللُّغتني ولسهولة التع  
ببعض الشواهد الشعرية واملقتطفات األدبية إلضفاء مسحٍة من اجلمال ، وحملٍة من األدب             

   .على موضوع أكادميي شائك
املتعلق جبرمية تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما        01-05رمزت لقانون    •

 برمـز  املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتـه  املتعلق   01-06 ، وكذا قانون     01-05 برمز
، وأيضا قانون اإلجراءات اجلزائية برمـز       ) ع.ق(، وكذا قانون العقوبات برمز       06-01

   .، كل ذلك تسهيالً واختصارا) ج.إ.ق(
•  كما أن وايـة  مـن ر   اآليات الكرمية إىل مواضعها يف املصحف العثماين         ين عزوت

حفص عن عاصم معتمداً يف ذلك مصحف املدينة املنورة االلكتروين لسهولته من ناحيـة              
مكتفيـا بـذكر     ةريفة من مصادرها املذكور    األحاديث الش  نقلت، و الكتابة االلكترونية   

 األقـوال إىل  ، ونـسبت  مصدٍر واحٍد وحماوالً التركيز على ما يف الصحيحني أو أحدمها           
  .أماكنها ، والقوانني إىل هيئاا ، ما استطعت إىل ذلك سبيالً املعلومات إىل و، أصحاا 

ترمجت للصحابة الِكرام رضوانُ اهللا علـيهم املـذكورين يف ثنايـا هـذه                كما   •
ـٍّرة ، عدا اخللفاء الراشدين أو العشرة املبشرين باجلنة لشهرم ، وترمجت أيـضا               املذك

املذاهب األربعة لشهرم أيضا ، وترمجت للمعاصـرين عـدا          لألئمة والعلماء عدا أئمة     
  .األحياء منهم ومن مل أجد هلم ترمجة كبعض األعالم أو اللُّصوص وارمني 

  خطَّـة  البحـثخطَّـة  البحـث: : سادســا سادســا 
ـٍّرة       إىل أربعة فصول ، حيتوي كل فصل على مبحثني ، واملبحث على             قسمت املذك

 القانوين ألن   ة بالشق وقد ابتدأت يف تسمية اخلطَّ    و أكثر ،    فرعني أ مطلبني ، واملطلب على     
   ذلك بالشقبعت ، مث أتالشريعة مبيدان القانون منها مبيدان       هي ألصق  الدراسة  حملَّ الظَّاهرة
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 اليت استوعبت كل شـؤون      الشريعةوبيان غىن هذه    ،   ملا تقتضيه ضرورة املقارنة      الشرعي
  . اةـاحلي

ـٍّرة على النحو التايل علي    و   : ه فقد استقرت خطَّـةُ املذك
ممة قـد:وإشكالية البحث ، إضافة إىل  ن أمهية املوضوع ، وأسباب اختياره وتتضم ،

الدبعراسات السوخطَّة البحث ابقة ، واملنهج املت ، .  
الفصل األول ل الفصل األو : :ألموال يف القانون   لظاهرة غسيل ااإلطار العامن احلديث عن ويتضم
  :وفيه مبحثان  اإلسالمية ، الشريعةاجلزائري و

ـ  باعتبارها مركبةً ،    غسيل األموال  ظاهرة تعريف حول، وقد كان    املبحث األول    ا  تركيب
مطلٍبمن خالل    اإضافي مث تعريفها    ٍل أو ، مـن خـالل      ا على واقعة معينـة باعتبارها لقب 

   .اٍنـثمطلٍب 
من خالل احلديث عـن   الواقعي لظاهرة غسيل األموال ،    اإلطار فيتناولاين  الثَّاملبحث  أما  

يف  هذه الظَّـاهرة  آثار   ، تاله احلديث عن      لواألطلب  يف امل  مراحل ظاهرة غسيل األموال   
  .ثايناملطلب ال

وفيـه   ،    لظاهرة غسيل األموال   الشرعيالقانوين و التكييف  وحيتوي على   : اين  الفصل الثَّ 
  :بحثان م

 من جترميها كمطلٍب أول     القانوين لظاهرة غسيل األموال   التكييف  املبحث األول ، يتناول     
   .اٍنـ، زمن حيث بنياا القانوين كمطلٍب ث

الـشريعة  جترمي  من خالل بيان     ذه الظَّاهرة  هل  التكييف الشرعي  تناولفي ،اين  املبحث الثَّ أما  
يف جرمي  تالذي بين عليه هذا ال    ساس  يف املطلب األول ، مثَّ األ      حلرامك املال ا  ملُّتاِإلسالمية ل 

   .املطلب الثّاين 
   : ، وفيه مبحثان ظاهرة غسيل األموالالعالقات اليت حتكم ويشتمل على :  الثالفصل الثَّ

 مـن خـالل  عالقة ظاهرة غسيل األموال باإلرهـاب       ويتطرق إىل بيان     ،املبحث األول   
  .املطلب الثاين تها بالفساد من خالل عالق، مثَّ ول ملطلب األا

مـن   من املال احلـرام  وبة ظاهرة غسيل األموال بالتاين ، فيتطرق إىل عالقةأما املبحث الثَّ  
بيـان  من حيـث    احلرام يف مطلٍب أوٍل ، مثَّ       وبة من املال    لتتوضيح طريقة وكيفية ا    حيث
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   .ٍانـمطلٍب ثيف بينهما  العالقة أوجه
 الـشريعة يف القانون اجلزائـري و    ويضم مكافحة ظاهرة غسيل األموال      : الفصل الرابع   

   : من خالل مبحثني اإلسالمية
   ظاهرة غسيل األموال يف القـانون اجلزائـري علـى           ن مكافحة املبحث األول ، ويتضم 

   . ثاٍنكمطلٍباملستوى الوطين كمطلٍب أوٍل ، وعلى مستوى التعاون الدويل 
دور ، من حيث      اإلسالمية الشريعة يف   الظَّاهرةأمأ املبحث الثَّاين ، فيتضمن مكافحة هذه        

 العقوبات  الشرعية    دورمن حيث    ، مثَّ    مطلٍب أولٍ كاملصارف اإلسالمية يف هذه ملكافحة      
   .كمطلٍب ثاٍن جرمية غسيل األموال حةيف مكاف

      .ل إليها وتوصياٍت لإلفـادة تائج املتوص من النةًـن مجلوتتضم: : خاِتمـــــة خاِتمـــــة 
ـٍّرة  :  : ـارسـارســالفهــالفهــ   . ، كلُّ ِفهِرس مرتٍب ترتيباً أجبدياارس خمتلفةـبفهوذيلت املذك

ـٍّرة  وهي خالصة جمملةٌ تتبلور فيها اخلطوط العريضة هلـذه           :امللخصـــات   املذكـ
  .آخر باللُّغة اإلجنليزية وذلك يف ملخص باللُّغة العربية ، و،
  
  
  

ـٍّرةقين اهللا إليه يف هذه     هذا ماوفَّ          M  y   x  w الً وآخرا أوكر الشهـ فلاملذك
  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {     z
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  الفَصل األَولالفَصل األَول
  

 العام لظاهرة غسيل األموال يف القانون اإلطار
  اجلزائري  والشريعة اإلسالمية

  
  
  

  : وفيه مبحثــان 
   غسيل األموال بظاهرةالتعريف: املبحث األول 
  اإلطار الواقعي لظاهرة غسيل األموال: املبحث الثاين 
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MM  
الظواهر االجتماعية املتفشية  تعد ظاهرة غسيل األموال يف العصر احلايل من أبرز               

        قَيف أقطار عديدة من الكرة األرضية ، ومن أع  لها ، ليس من حيث مدى      كَد الظواهر وأش
 – الذي جيعلها شوكة يف خاصرة كل الدول املتقدمة منها واملتـأخرة             -انتشارها الواسع   

  .عليها فحسب ، بل وأيضا من حيث صعوبةُ بلورا وحتديدها ، وطرق عالجها والقضاء 
على مسع اتمع الدويل ، إالَّ أنَّ هـذه         " غسيل األموال "وعلى الرغم من حداثة مصطلح       

الظاهرة ال يكاد خيلو منها عصر أو مصر، ولكن من الصعوبة مبكان اجلزم بزمان أو مكان                
 ومع ذلك فإن البعض  يرجع ظهور        ة غسيل أموال يف التاريخ البشري ،      حدوث أول عملي  

فتجار الصني و قبل ألفي سنة من امليالد كانوا         ((لظاهرة إىل حقب تارخيية سحيقة ،       هذه ا 
رجـع  وبعضهم ي ) 1())خيبئون أمواهلم غري املشروعة خوفا من مصادرا من قبل السلطات           

 خوفـا   اًرابون خيفون ما حتصلوا عليه من رب      مـظهورها إىل القرون الوسطى حني كان ال      
وبعـضهم يرجـع ظهورهـا إىل       ،   )2( كانت حترم الربا وقتذاك    من مالحقة الكنيسة اليت   

 عمليات القرصنة اليت قام ا هاومن أشهراصنة اليت كانت متارس منذ القدم ،       عمليات القر 
وعصابته يف احمليط األطلنطي واهلندي حيث استطاع أن جيمع أطنانا مـن             "هنري اينري "

ة باسم مستعار وصرفها يف أعمال جتارية       الذهب ، مث اختفى ا يف إحدى القرى املهجور        
  .)3(ليخفي مصادرها غري املشروعة

أول ما بدأ يف الواليات املتحدة األمريكيـة ، يف     " غسيل األموال "وقد بدأ ظهور مصطلح     
ثالثينيات القرن العشرين حيث أطلقه رجال األمن على العصابات اليت كانـت تـشتري          

لك احملالت لتبدو وكأا    غية مزجها بأرباح ت    مشروعة ب  ت لغسل املالبس بأموال غري    حمالَّ
                                                

لبنان اب ، طرابلس ،ؤسسة احلديثة للكت ، امل- جرمية بال حدود-  خالد سليمان ، تبييض األموال )1(
  17 ، ص 2004 ،) ط.د( ،
 2006 ،1أجمد سعود قطيفان اخلريشة ، جرمية غسيل األموال ، دار الثقافة ، عمان ، األردن ، ط )2(

  33، ص 
ونية ونصوص التـشريع    عبد الفتاح بيومي حجازي ، جرمية غسيل األموال بني الوسائط االلكتر           )3(
 08 ، ص 2007، ) ط.د(دار الكتب القانونية ، مصر ، ،
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، ومن ثَم يسهل إخفاء مصدر كسبها ، وقد متَّ القبض يومها على زعيم هـذه                مشروعة  
 بتهمة التهرب الضرييب وليس بتهمة غـسيل        1931 سنة )2("آل كابون "ويدعى   ،   )1(املافيا

 )3("املال القـذر  "ت الوقت متَّ استخدام لفظ      األموال اليت مل تكن جمرمة وقتذاك ، و يف ذا         
  .)4(للداللة على تلك األموال

و يقال إن املصطلح استمد من جتار املخدرات الذين كانوا يستخدمون األطفال يف ترويج              
  املخدرات ، فكانت النقود تتسخ يف أيديهم من بقايا املخـدرات ، ممـا سـهل عمليـة       

  .)5(ذه النقود وتنظيفها كي ال يكتشف أمرهمكشفهم ، فعمدوا بعدها إىل غسل ه
وهناك من يرجع ظهور هذا املصطلح إىل فترات متأخرة من القرن املاضي ، حيث ترجـع      
   أصول اقتباس مصطلح غسيل األموال إىل ما نشرته بعض الـصحف األمريكيـة عـام               

 ذلـك   حيث ظهر هذا املصطلح ألول مرة يف اإلطار القضائي والنظامي ، ومنذ            ،   1973
ً6(االوقت  أصبح هذا املفهوم مقبوالً ومنتشر(.  

رب نقطة حتـول كـبرية يف جهـود     حيث اعت1988ولبث احلال على ذلك إىل غاية عام      
 صدرت اتفاقية  األمم املتحدة ملكافحة أنـشطة          الدولية حملاربة هذه الظاهرة حني     األسرة

يت فتحت أنظار العامل على خمـاطر        ، وال  19/12/1988يف  " اتفاقية فيينا "ترويج املخدرات   

                                                
   .تشري كلمة املافيا إىل الكيفية اليت ينتظم من خالهلا األشرار وارمون )1(

 ، كلية أصول الدين ، اجلزائـر  حممد أرزقي نسيب ، املافيا أداة للجرمية املنظمة ، جملة الصراط       -    
  230 ، ص 2000 ،  سبتمرب 03عالسنة الثانية ، ،
 .الشهرية يف تاريخ الواليات املتحدة األمريكية إحدى العصابات زعيم  )2(
  .املال الذي اكتسب من طرق قذرة كالبغاء واملخدرات وحنوها ، يقصد باملال القذر )3(
 وآخرون ، تبييض األموال ، مذكرة خترج لنيل إجازة املدرسـة العليـا للقـضاء    ناصر بن حممد )4(
 10، ص ) غري منشورة(،  ) 2004/2005(،
 18 -17مرجع سابق ، ص  ، - جرمية بال حدود-تبييض األموال  سليمان ، خالد )5(
ريعة اإلسالمية والنظم الوضـعية     حممد بن أمحد بن صاحل الصاحل ، جرمية غسيل األموال بني الش            )6(
 30 ، الرياض ، ص 2007، 1ط،
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، اهلدف  ظاهرة غسيل األموال وتوالت بعدها اتفاقيات وتقنينات ومؤمترات حملية ودولية           
  :  ، كان من أبرزها )1(القضاء عليهامنها تطويق هذه الظاهرة و

 ، بشأن منع االستخدام اإلجرامي للنظام املصريف ألغراض         12/12/1988 بيان بازل يف     -
   .والغسل األم

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملـؤثرات العقليـة يف              -
 املـؤرخ   41-95 ، وقد صادقت عليها اجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم           19/12/1988
  . 28/01/1995يف 
 يف  التوصيات األربعون لفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية بـشأن غـسل األمـوال          -

06/02/1990  
 االتفاقية العربية ملكافحة االجتار غري املـشروع باملخـدرات واملـؤثرات العقليـة يف               -

05/01/1994 .  
 ، وقـد  15/11/2000 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة يف             -

   .05/02/2002 املؤرخ يف 55-02صادقت عليها اجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 
 مكان فهـو بـال ريـب         كان زمن ظهور هذا املصطلح ويف أي       ا     وعلى العموم فأي  

  .مصطلح جديد على أمساع العامل 
 مـست    سـريعةً  ويف اجلزائر شهدت املنظومة القانونية يف السنوات األخرية حركيةً             

   لة للنقائص الس      عاِلخمتلف القوانني ، معدجة للثغرات املوجودة ، وم ابقة ومة للمـواد   ِلكم
تكلَّلت تلك اجلهود بإصدار قانون خاص يف هذا املوضوع وهو قانون           القانونية السليمة ،    

05-01.   
وبعد هذه اللمحة التارخيية عن ظاهرة غسيل األموال ، يتعني إبراز التعريفات املختلفة هلذه              

ول يتم فيه حتديد املفـاهيم      الظاهرة ، واإلطار العام املشكل هلا ، يف مبحثني ؛ املبحث األ           
  ر العام الذي يقولب هذه الظاهرةواملصطلحات ، واملبحث الثاين يبحث فيه اإلطا

  
  

                                                
 11 ، ص مرجع سابق  ،تبييض األموال ، وآخرون ناصر بن حممد )1(
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  التَّعريف بظاهرة غسيل األموال: املبحث األول 
  

 لقد نالت ظاهرة غسيل األموال يف اآلونة األخرية أمهية بالغةً ، األمر الذي جعلها                 
ات البحث والدراسة ، ليس من قبل رجال القانون فحسب ، بل            تستحوذ على قمة أولوي   

   من قبل رجال السياسة واالقتصاد ، وأخري ريعة اإلسالمية ، وكل وحىتا من قبل علماء الش
ذلك االهتمام إنما ينبع من خطورة هذه الظاهرة على خمتلف الصعد السياسية واالقتصادية             

ليات والتقنيات املتنوعة واملتطورة باستمرار يف ترويج هذه    واالجتماعية وغريها ، ونظرا لآل    
الظاهرة ، كان لزاما التصدي الفعال لذلك من خالل اُألطر واملفاهيم النظرية اليت تـضبط   
هذه الظاهرة وحتدد معاملها بدقَّة مما جيعلها مدركةً يف األذهان ليسهل وضع خطة ناجعـة               

  .)1("شيء فرع عن تصورهاحلكم على ال"للقضاء عليها إذ 
    ه حيتـاج إىل         وبالرغم من حداثة مصطلح غسيل األموال على التناول اإلعالمي ، إالَّ أن

مزيد من البيان والتوضيح ، فإىل وقت قريب كان هذا املصطلح غريبـا للمتخصـصني               
  .الدراسيني فضال عمن سواهم 

حات واملفاهيم املختلفة لظـاهرة غـسيل       ويف هذا املبحث سيتم تناول حتديد املصطل          
 املطلب األول يتم فيه التعرض لتعريف ظاهرة غسيل األموال          ؛األموال من خالل مطلبني     

من حيث تركيبها اإلضايف ، واملطلب الثاين  يتم فيه تناول تعريف ظاهرة غسيل األمـوال       
 .من حيث اعتبارها لقبا على واقعة وظاهرة معينة 

  
  

  
  تعريف ظاهرة غسيل األموال باعتبارها مركبة تركيبا إضافيا : املطلب األول

                                                
شيء بالسلب أواإلجياب ، بالنفي أواإلثبات دون تصورمعناه يف الذهن وإدراكـه   الحيكم على   (1)

  .فالعلم قسمان تصور وتصديق ، وهو احلكم 
 والفنون ، مكتبة لبنان ناشـرون  حممد علي التهانوي ، موسوعة كشاف اصطالحات العلوم      -      

  )1/453( ، 1996 ، 1ط،
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               ا ليس فقط   تعترب ظاهرة غسيل األموال من أخطر الظواهر االجتماعية وأكثرها تعقيد
على مستوى العالج واملكافحة ، من حيث عجز العامل عن القضاء عليها متاما لـصعوبة                

إقليميا وعامليا ، بـل حـىت علـى    وطها حمليا و فية اليت حتبك خي   السيطرة على األيدي اخل   
ـ    ستوى التعريف وضبط املصطلحات ، و     م بـبعض القـوانني إىل عـدم             ا  دهذا ممـا ح

  .تفهم من خالهلا اليت واالكتفاء بتحديد األطر العامة تعريفها ، 
             الشيء األكيد أنَّ مصطلح ظاهرة غسيل األموال يتركب من ثالث كلمات البـد ولكن 
من التعرف عليها واحدة بعد األخرى ليسهل وضع تصور عام يساعد يف عملية التكييف              

  : الصحيح واملكافحة الناجعة ، وذلك من خالل فروع ثالثة 
  " ظاھرة"تعریف لفظة : الفرع األول 

  : لغةً واصطالحا كاآليت  "ظاهرة"تعرف لفظة   
  يف اللُّغـة : أوالً 

  .)1(دلُّ على قوٍة وبروزواليت تالظاء واهلاء والراء  ظاهرة إىل تعود جذور كلمة
     بـدو الـشيء   : والظُّهـور . بينته:  وأَظْهرت الشيء .  تبين: ظُهوراًظَهر الشيُء   ويقال  
والظاهرة العني اجلاحظة أي اليت مألت نقرة العني وطلعت على مستواها الطبيعي              اخلفي ، 

M  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã : تعـاىل    كما قال اهللا  
   Ð  Ï  Î  Í  ÌL  ]2( أي يطلعوا عليكم]20: الكهف(.  

  .)3( ))األمر ينجم بني الناس((و هكذا فالظاهرة كل شيء يربز ويبدو ويظهر للعيان أو
  
  
 

  يف االصطالح : ثانياً 

                                                
بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة ، حتقيق عبد السالم حممد  ، أبو احلسني أمحد بن فارس ابن فارس )1(

 )3/471(، 1979، ) ط. د ( هارون ، دار الفكر ، بريوت 
، بريوت ، لبنان صادر  لسان العرب ، دار  أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ،ابن منظور ، )2(

 )234/ 4( ، 1997،  1ط، 
 578  ، ص2004 ، 4، مكتبة الشروق الدولية ، مصر، ط اللغة العربية ، املعجم الوسيط جممع )3(
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ي بصرف النظر   موضوع ذو وجود خارجي حقيق    : ((تعرف الظاهرة اصطالحا على أا        
اجلوية ، ما        عن صلته بالذهن ، ولكل علم ظواهره اليت يدور حبثه حوهلا ، و الظاهرة               

ما ميكن إدراكه أو الشعور به ، و ما يعـرف عـن             ((أو أنها    )1())يلحظ من آثار الطبيعة   
  .)2())طريق املالحظة والتجربة

 من خالل املالحظـة والتجربـة         من حيث طريقة فهمها   إذا كانت الظاهرة ذه املعىن      و
لـه وجـود خـاص      سلوك يعم اتمع بأسره ، و     ((فإنها تفهم أيضا على أنها      املمكنة ،   

  .)3 ())ومستقل عن الصور اليت يتشكل ا يف احلاالت الفردية
 .ب العديد ممن تلبسوا ا    بالتايل فالظاهرة حدث عام مدرك خيلق بيئةً قادرةً على استقطا         و
 حىت يتكرر حدوثه يف زمن متقارب ومـساحة واسـعة           ال يسمى حدثٌ ما أنه ظاهرةً     و

وحجم متفاقم ، ويستحوذ على شرائح متنوعة ، ويستعصي يف كثري من األحيـان علـى     
  .احللول النمطية العادية 

ا بالنظر إىل ظاهرة غسيل األموال يف العقدين األخريين يتبدى لنا مدى بروزها وظهوره            و
  .حتى لكأنها ال ختفى على أحد الدويل على ساحة اتمع 

  "غسيل"تعريف لفظة : الفرع الثاني 
  : واصطالحا كاآليت لغةً" غسيل "تعرف لفظة 

  يف اللُّغـة : أوالً 
وشـيء  ... من غَسلْت  الغسلُ املصدر : ، وقيل  وغُسالً غَسلَ الشيء يغِسلُه غَسالً   : يقال  
  .)4(قالوا قَتلى وقُتالء ، كما ، واجلمع غَسلى وغُسالء ل وغَِسيلمغسو

                                                
  402ص ، 1994، ) ط.د(ة التربية والتعليم ، مصر، جممع اللغة العربية ، املعجم الوجيز، وزار )1(
) ط.د(،  جممع اللغة العربية ، املعجم الفلسفي ، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمرييـة ، مـصر                  )2(
 114 ، ص 1983،
طبعية دور كامي ، قواعد املنهج يف علم االجتماع ، موقم للنشر، املؤسسة الوطنية للفنون امل               إمييل )3(

 57، ص1990، ) ط.د(، ،وحدة الرغاية ، اجلزائر 
 )5/36( ، مرجع سابق لسان العرب ،،  ابن منظور )4(
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 ، كما هو    )1(حنوهسخ وتنقيته باملاء و    يدل على تطهري الشيء املت     الكلمةأصل  من حيث إنَّ    
  .معلوم ومتصور لدى كل إنسان يسمع هذه الكلمة 

  : إىل ثالثة معاين " غسيل"نه ميكن إرجاع  معىن لفظة فإ ومع ذلك
   . غسيل مبعىن شيء مغسول ، أي كان متسخا مث صار مغسوالً: املعىن األول -1

كل شيء غسلت به رأسا أو ثوبا       : الغسول  وغسل الشيء يغسله غَسال وغُسال ،       : يقال  
 وغـسالة   ، ماغسل فيـه الـشيء   : والغسول املاء الذي يغتسل به ، واملغسل        .  أو حنوه 
كل شيء ماؤه الذي يغسل به ، والغسالة مـا          : الة  ما خرج منه للغسل ، وغُس     : الثوب  

   والغسلني كمـا يف قولـه  ا يغسل من الثوب وحنوه كالغسالة غسلت به الشيء والغسلة م   
 M  8  ,  +    *       )  (     'L ]هو ما يسيل من جلود أهل النـار        ] 36: احلاقة
  )2(... وغسل اهللا حوبتك أي إمثك يعين طهرك منه ...كالقيح

سم أنَّ املال حملُّ عملية الغسل املكتسب من طريق غـري مبـاح إذا      وجه التسمية ذا اال   و
 سلك صاحبه سبل الغسل حتول إىل مال مشروع نظيف كما هو احلال يف الثوب الـذي               

   .سل صار نظيفًا طاهرا إذا غُ ووسخعليه درنٌ

 النظر عـن زوال وسـخه   غسيل مبعىن الشيء املـتسخ أصالةً ، بغض :  املعىن الثاين    -2
  .بالغسل أم ال 

، ورحض ثوبه يف املرحاض وهو ما يرحض فيه مـن            غسيل: ثوب رحيض   ( (: ل    يقا
 ، ويقـال    )3())مرحـاض   : ، ويقال للخشبة اليت يضرب ا الغـسال          طست أو إجانة  

 أي  )4( ))ال تنشروا غسيلكم أمام الناس    ( (للمتخاصمني إذا أظهرا عيوب بعضهما البعض     
  . سخكم و

                                                
 )4/424( ، مقاييس اللغة ، مرجع سابق فارس ، ابن )1(
 )5/36( ، مرجع سابق لسان العرب ،،  ابن منظور )2(
املكتبة العصرية ، بريوت ، جار اهللا فخر خوارزم حممود بن عمر ، أساس البالغة ،  الزخمشري )3(

 303ص  ، 2005، ) ط.د(،لبنان ، 
 com.sakhr.lexicons.www://http:  الغين أبو العزم ، معجم الغين ، موقع عبد )4(

 05/01/2007: تاريخ البحث 
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ووجه التسمية ذا االسم أن املال املستعمل يف هذه العملية يريد صاحبه تطهريه وتنظيفـه        
باحليل  فأىنَّ يطَّهر أي طريقة كسبه واقتنائه ،      ولكنه عبثاً حياول ، فاملال أصله وسخ ودرن         

  ...!!واخلداع وبوسائل غري مشروعة
 الثاين أن غسيل األموال يقصد منها األمـوال       يالحظ يف املعىن األول واملعىن    أنه  كما        

اليت كانت قذرة ومتسخة ويريد أصحاا غسلها وتطهريها وماهي يف حقيقـة األمـر إال      
رحيضة أي قذرة ، فكأنَّ لفظة غسيل تطلق على هذه الظاهرة قبل عملية الغسل و بعـد                 

  .عملية الغسل
  .ئدة غسيل مبعىن شيء بال مثرة وال فا:  املعىن الثالث -3

ِغسلٌ وغُسلٌ وغَـِسيل   وفحل ، أَكثر ِضراا :  غَسل الفحلُ الناقةَ يغِسلُها غَسالً    : ((يقال  
  .)1( ))يلقح يكثر الضراب وال: ، وِمغسلٌ ، مثال همزة وغُسلة

 أصحاا املتكـررة     رغم حماوالت  -ووجه التسمية ذا اإلسم أن ظاهرة غسيل األموال         
حىت لو حتجـج     ال يرجى منها خري والنفع       -يف مشاريعهم الومهية  الح  صالظهور مبظهر ال  

فحال هذه األموال الوسـخة     ،  احملتجون بأمهية هذه األموال يف عملية التنمية االقتصادية         
ى ومن غري كحال الفحل الذي يرتو على الناقة ويكثر ضراا ولكن بدون جدو         وأصحاا  

   .لكاحلمأن تكون هناك نتيجة طبيعية 

ظاهرة غسيل األموال ال مثرة وال فائدة فيها تعود على اتمع كما يدعي بعض              ف      إذن  
  . هذه الظاهرة بدعوى املصلحة االقتصادية للبلد املسوغني لشرعية

  يف االصطالح: ثانياً 
ون غسيل املخ ، وعلمـاء      تطلق هذه اللفظة حبسب موقعها العلمي فعلماء النفس يقول            

القتصاد يقولـون  الطب يقولون غسيل املعدة وغسيل الكلى ، وعلماء القانون وا         األحياء و 
هكذا فمصطلح غسيل داللته حبسب موقعه يف سياق الكالم ، لكنه يراد غسيل األموال ، و

  .منه عموما تغيري الشيء عن صورته األوىل إىل صورة مغايرة 
تغيري صفة املال اليت اكتـسب  ويف غسيل األموال مثال يكون مصطلح غسيل مبعىن  حماولة    

  .منها بطريقة غري شرعية وقذرة إىل صورة تبدو وتظهر للعيان على أا شرعية ونظيفة 
                                                

 )5/37(،  مرجع سابق لسان العرب ،،  ابن منظور )1(
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  " أموال"تعريف لفظة : الفرع الثالث 
  : لغةً واصطالحا بالشكل التايل " أموال"تعرف لفظة 

  ة ـيف اللغ: أوالً 
    صـار ذا     يمول ويمالُ مـوالً ومـؤوالً ِإذا       مالَ الرجل ( : (   أموال ، مجع مال ، يقال       

، وتمولَ مثله    ٌ رجلٌ مال  ، وهو  ، بتشديد الياء   ، والعامة تقول مويل    وتصغريه مويل  ، ٍ مال
قدم له ماحيتاج من      مـال ،            : أعطاه املال ، وموله     : ومال فالناً ، أي      ...ومولَه غريه 

  . )1())من ينفق على عمل ما: اختده قنية ، واملمول هو : ول ماال منا له مال ، ومت: ومتول
ألا أول مـا ميلـك اإلنـسان     وقد كان معىن املال يف البداية عند العرب يعين األرض ،      
ض ، مث انتقـل إىل كـل شـيء              لوالدته فيها ، مث انتقل املعىن إىل كل ماينبت على األر          

 كل ماميلكه الفرد أو   (( فاملال يف عرف اللغة      إذن.  )2(ناأرضا كان أم نباتا أم حيوا     يقتىن ،   
اسـم  ( (: أو هـو     )3 ())اجلماعة من متاع أو عروض جتارة أو عقار أو نقود أو حيوان             

مسي املال مـاالً إال ألن       وما.  )4())ل والكثري من املقتنيات من كل مايتمول وميلك         للقلي
®  ¯   °  ±   M   8    . 7كمـا   ،  النفوس متيل إليه وتشتهيه وحتبـه       

²L ]ا املختلفة] 20:الفجرومسي كذلك ألنه النفوس تتموله أي تقتنيه يف حاجا ، .  
  
  
  
  

  يف االصطالح: ثانياً 
                                                

 )6/111( ، رجع سابقامل لسان العرب ،،  ابن منظور )1(
             )ط.د(لبنـان ،  بـريوت ،   دار اجليـل ،   ، املعجم االقتـصادي اإلسـالمي،   أمحد الشرباصي  )2(

 449-448ص ، 1981، 
 892املعجم الوسيط ، مرجع سابق ، ص  العربية ،  اللغة  جممع)3(
إلسالمية ، دار الشروق ، بـريوت        ، قاموس املصطلحات االقتصادية يف احلضارة ا       حممد عمارة  )4(

 503 ، ص 1993 ، 1ط،لبنان ، 
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الثاين ول لعلماء الشريعة اإلسالمية ، و     يعرف املال يف اصطالح العلماء بتعريفني اثنني ، األ        
  :  لعلماء القانون 

  :ال التعريف الشرعي للم-1
  :تنوعت تعريفات الفقهاء ملفهوم املال وتقسيماته على  النحو التايل 

لك ، ومـن    ذاختلف الفقهاء يف تعريف املال وتنوعت عبارام يف         :  تعريفات املال    -أ
  : ذلك 

احلاجة           مامييل إليه الطبع ، وميكن ادخاره لوقت        : املال  :(( عند األحناف    •
فمعيار املالية عندهم االدخار وما متيل      .)1())لناس كافة أو بعضهم     ، واملالية تثبت بتمول ا    
 .)2())االدخار املنفعة فهي ملك ال مال((خرج بلفظة بالتايل إليه النفوس ال املنفعة و

 مـن   يستبد به املالك عن غريه إدا أخذ       املال مايقع عليه امللك و     (: (عند املالكية    •
 .ندهم ما يتملك ملكا مباحا واضح أن معيار املالية ع. )3())وجهه 

، واليطرحـه   وتلزم متلفه وإن قلت     املال ماله قيمة يباع ا ،       : (( عند الشافعية    •
 .واضح أن معيار املال عندهم القيمة واملنفعة  .)4())الناس 

  
  
  
 
واضح أن معيـار املـال     .)1()) حاجة بالعني مباحة النفع    املال  (( : عند احلنابلة    •

 .عندهم املنفعة 
                                                

دار الفكـر   ،  لدر املختار شرح تنوير األبصار      ابن عابدين ، حممد أمني ، حاشية رد احملتار على ا           )1(
 )4/501( ، 2000 ، 1ت ، لبنان ،  طبريو،
 )5/51( املرجع السابق ، ، حاشية رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار ،ابن عابدين  )2(
وفيقية ، القاهرة  إبراهيم بن موسى أبو اسحق ، املوافقات يف أصول الشريعة ، املكتبة الت ، الشاطيب )3(

  )2/332( ، 2003، ) ط.د(، مصر ، 
دار يف قواعد وفروع فقـه الـشافعية ،         األشباه والنظائر   جالل الدين عبد الرمحن ،       ،   السيوطي )4(

 327، ص 1983 ، 1طالكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، 
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  :  للفقهاء يف مفهوم املال اجتاهنيظ مما سبق أنَّــويالح 
على وجـه   ون أن املال كل ما ميكن إحرازه وادخاره          ميثله األحناف وير   :االتّجاه األول   

احلقوق ليست بأموال لعدم القدرة علـى ادخارهـا         عتاد ، وعلى هذا فاملنافع عندهم و      امل
  . لوقت احلاجة

ياء تعافها النفوس وال متيل إليهـا ، ومـع ذلـك تـسمى               ولكن يرد عليهم أن هناك أش     
وأيضا هناك من األشياء ما     . أمواال ،كما هو احلال بالنسبة لبعض السموم اليت يتداوى ا           

ال ميكن ادخاره كبعض األطعمة أو احللويات أو الفواكه ومع ذلك فهي تدخل يف مسمى               
  .املال بدليل أن اإلنسان يستطيع بيعها بعد ذلك 

كن االنتفاع بـه سـواء أحـرز                ميثله اجلمهور ويرون أن املال كل ما مي        :االتّجاه الثاين   
  .تدخل يف مسمى املال عندهم  وعلى هذا فاملنافع واحلقوقأم ال ، 

و يرى بعض املتأخرين أن املرجع يف حتديد املال هو العرف ، من حيث ماله قيمـة عنـد     
  . )2( ذلكحقا كحق االرتفاق مثال أو حنوو الناس سواء كان عينا كالنقد أ

  .فيما سبق يتضح أن جوهر اخلالف يكمن يف مدى اعتبار املنافع أمواال أم ال ؟؟ 
 ))اجح هو ما ذهب إليه مجهور الفقهاء لقوة أدلتـهم وموافقتـهم لعـرف النـاس             والر 

 إال منفعتها ، إذ     وتعاملهم ، وذلك ألنه من املتفق عليه أن املقصود من متلك األشياء ليس            
  .)3())ما قيمة العني اليت النفع فيها من الناحية االقتصادية أو املالية ؟ 

  
  

وحىت الذي قاله األحناف له اعتبار من حيث إن املال املدخر يقصد منـه منفعتـه وإال مل     
  . يدخر؟

                                                                                                                                       
 منصور بن يونس ، الروض املربع بشرح زاد املستقنع ، تعليق خالد عبد الفتاح شبل البهويت ، )1(

 216ص،  ) ت.د(،  1، لبنان ، ط،مؤسسة الكتب الثقافية ، بريوت 
 1ط، املقدمة يف املال ، دار البشائر اإلسالمية ، بريوت ، لبنان ،  حمي الدين علي ، القرة داغي )2(
 25، ص  2006،
اجلزائـر    العريب ، النظريات العامة يف الفقه اإلسالمي ، ديوان املطبوعـات اجلامعيـة ،                بلحاج )3(
 101 ، ص 2001، ) ط.د(،
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ـ                وع إذن فاملقصود من املال هو املنفعة اليت اعتربها الشرع واليت تشكل مقصد بقـاء الن
كما حيكي صاحب كتاب القاعد الكربى يف معـرض         وهذا هو املراد    اإلنساين ومصلحته   

حديثه عن املنافع احملرمة واملباحة وحكم اجلرب فيهما من حيث إن األوىل ال جرب فيها لعدم                
ألن املنافع هي الغرض األظهر     ((اعتبار الشارع هلا ، أما الثانية ففيها اجلرب وهي املقصودة           

  .)1())األموالمن مجيع 
، دخلت أنواع عديـدة يف   وهو معيار املنفعة املعتربة       على هدا املعيار يف حتديد املالية      وبناًء

عصرنا احلاضر يف مسمى املال ، كاألوراق املالية واألوراق التجاريـة والطاقـة النوويـة      
ؤرخ ــامل 01- 05مالت إليه القوانني احلديثة كقانون     وهدا ما  . واحلقوق املعنوية وحنوها  

  املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما حيث         2005 فيفري   6يف  

أي : األمـوال   : يأيت               يقصد مبفهوم هذا القانون مبا      ":  منه   04جاء يف املادة    
   "....نوع من األموال املادية أو غري املادية

 إىل أقسام متعددة باعتبارات متعـددة وهـي          يقسم الفقهاء املال   : تقسيمات املال    -ب
   : )2(كاآليت
  .باعتبار طبيعة املال يقسم إىل نقود وعروض •
  .عة وحرمتها إىل متقوم وغري متقومباعتبار إباحة املنف •
  .باعتبار متاثل أجزائه وعدم متاثلها إىل مثلي وقيمي  •
  .إىل عقار ومنقول : باعتبار استقراره يف حمله وعدم استقراره  •
  .استعمايلاستهالكي و: ستعمال وعدم بقاءه اعتبار بقاء عينه  لالب •
  

  :  نا هنا هو تقسيم املال إىل متقوم وغري متقوم يهموالذي 

                                                
حتقيق نزيه محـاد كمـال       ن عبد السالم ، أبو حممد ِعز الدين عبد العزيز ، القواعد الكربى ،             اب )1(

 )1/269(  ،)ت.د(، ) ط.د( وعثمان مجعة ضمريية ، دار القلم ، دمشق ، سوريا ،
 1999، 1فكر املعاصر ، بريوت ، ط      حسن ، األوراق النقدية يف االقتصاد اإلسالمي ، دار ال          أمحد )2(

 145ص ، 
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 هو املال الذي صار يف حيازة اإلنسان وجاز االنتفاع به شـرعا كـأنواع               :م  املال املتقو 
  . )1(العقارات واملنقوالت واملطعومات

التصرف فيه أخـذًا    س حبيازته و  ن املال هو الذي أحله اهللا تعاىل و أذن للنا         و هذا النوع م   
وعطاًء ، جلبا وإنفاقًا ، سواء عن طريق الزراعة أو التجارة أو الصناعة ، أو وصية أو دية                  
أو أروش جنايات أو صدقة أو مرياث أو حنو ذلك ، فكل هذه املكاسـب  حـالل مـا              

  . العاملنيأخذت بطريق مشروع يرضي اهللا رب 
 وهو املال الذي الميكن إحرازه كالسمك يف املاء والطري يف اهلـواء ، أو         :ماملتقو املال غري 

  .)2(الميكن االنتفاع به شرعا إال يف حال الضرورة
  أبطل تصرفهم وتعاملـهم    الشارع احلكيم تناوله عن الناس و     وهذا النوع من املال حظر       

كار واملقامرة والرشوة والتجارة يف املواد احملرمة واخلمر        كالربا والغرر والغش واالحت   به ،   
  .  واخلرتير وحنو ذلك

  )3(:وـومن هذا النوع ما ه
ال يـصح   اها واخلرتير وامليتة وحنوها ، فهذحمرم لذاته ، كاخلمر واملخدرات بأنواع     -

 .متلكه من املسلم باتفاق 
سروق والتجارة يف احملرمـات      حمرم لغريه ، كحلوان الكاهن ومهر البغي واملال امل         -

يـصح  ال  فهدا   . اكتسب بطريق غري مشروع وحنو ذلك      وما يأيت منها من كسب ، وما      
  .م إدا زال سبب كسبه احملرإالَّ متلكه 

 واملتتبع للشريعة اإلسالمية يدرك أن دائرة احلالل املباح أوسع من دائرة احلرام وهذا األمر              
لصرحية اليت جاءت بالتحرمي فهي قليلة جدا بالنسبة        يعرف من خالل النصوص الصحيحة ا     

                                                
)1( 1والتوزيع ، اجلزائر ، ط، الفقه اإلسالمي وأدلته ، امللكية لإلعالم والنشر ، وهبة  حيليالز 
،1991 ، )4/44( 
)2( السابق ، املرجع، الفقه اإلسالمي وأدلته حيلي ، الز )4/44( 
 36ق ، ص بمرجع سا، املقدمة يف املال القرة داغي ،  )3(
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       أو احلرمة فإنه حيمل على اإلباحة األصـلية          باحللِّ لنصوص التحليل ، حىت إذا مل يرد نص 
  .)1(ويظل باقيا يف دائرة العفو الشرعي

  : للمال يف القانون تعريف معين وتقسيم معين كمايلي : التعريف القانوين للمال -2
يقصد مبفهوم هذا القانون مبـا      : " 01- 05 قانون    من 04 جاء يف املادة     :ريف املال    تع -أ

أي نوع من األموال املادية أو غري املادية السيما املنقولة أو غري املنقولـة              : األموال  : يأيت  
اليت حيصل عليها بأية وسيلة كانت ، والوثائق أوالصكوك القانونية أيا كان شكلها مبـا يف    

كل االلكتروين أو الرقمي ، واليت تدل على ملكية تلك األموال أو مصلحة فيها              ذلك الش 
مبا يف ذلك اإلئتمانات املصرفية وشيكات السفر والشيكات املصرفية واحلواالت واألسهم           

  "  . واألوراق املالية والسندات والكمبياالت وخطابات االعتماد
ا للفظة أموال بقـدر مـا أعطـى         حمدد      يالحظ أن هذا النص مل يعط تعريفا دقيقا         

وما ميكن أن يدخل يف مسمى األمـوال كـاملنقوالت وغـري           ،  هلا   تقسيمات هلا وأنواعا  
  .املنقوالت والوثائق والصكوك واألموال االلكترونية وحنوها 

 لمة أموال بدقـة إال أنَّ املـشرع  ورغم أن قانون تبييض األموال مل يعرف املقصود من ك         
 تعريفا هلا يف القانون املدين ملا ميثله من أنه أم القوانني فال حاجة بعـده إىل    اجلزائري أعطى 

  .بيان يف قوانني خاصة 
كـلُّ   : " 20/06/2005  املـؤرخ يف      10 -05 من القانون املدين رقم      682جاء يف املادة    

  شيء غري خارج عن التعامل بطبيعته أو حبكم القانون يصلح أن يكون حمـال للحقـوق                
واألشياء اليت خترج عن التعامل بطبيعتها هي اليت يستطيع أحد أن يستأثر حبيازـا       .  ليةاملا

  ." وأما اخلارجة حبكم القانون فهي اليت جييز القانون أن تكون حمال للحقوق املالية
  
  

                                                
 1977 ، 11يف اإلسالم ، دار التراث العريب ، القاهرة ، ط ل واحلرام يوسف ، احلالالقرضاوي )1(

 19،ص
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 هو احلق ذو القيمة املالية أيا كان  ((يالحظ أن املال يف مفهوم القانون املدين               إذن     
الفنيـة  م حقا من حقـوق امللكيـة األدبيـة و         ك احلق سواء كان عينيا أو شخصيا أ       ذل

  .)1 ())والصناعية
فاملال عبارة عن شيء حمسوس مادي كاألعيان ، وهو كذلك شيء معنوي ينتفع             وبالتايل  

  .به ، أو هو كل ماله قيمة مالية 
 ختتلف كثريا مـع نظـرة         ومما سبق ذكره يتضح أنَّ نظرة القانون اجلزائري للمال ال   

ه عد كلَّ ما حيرز فهو مال وهذه نظرة األحناف ، وعـد             ن إ الشريعة اإلسالمية من حيث   
مل تكن معهودة مـن قبـل كـاألموال          كل ما ينتفع به كاألشكال املعاصرة للمال اليت       

    .االلكترونية والرقمية وحنوها وهذه نظرة اجلمهور للمال

 683و 682م املال يف الناحية القانونية كما يفهم من املادتني          يقس :  تقسيمات املال  -ب

    :)2(من القانون املدين إىل
  متقوم وغري متقوم •
  عقار ومنقول •
  مثلي وقيمي •

  .ويهمنا هنا النوع األول وهو املال املتقوم واملال غري املتقوم 
  املال املتقـوم هـو        من القانون املدين أنَّ    682يفهم من نص املادة     :  املال املتقوم    -     

  .  ماكان له قيمة بني الناس وجاز التعامل فيه من الناحية القانونية 
 من القانون املدين أنَّ املـال غـري         682أيضا يفهم من نص املادة      :  املال غري املتقوم     -   

املتقوم هو ما كان خارجا عن التعامل فيه حبكم القانون كاملخدرات واألشياء اململوكـة              
عن التعامل فيـه حبكـم   ذلك ، أو كان خارجا     دولة واملخصصة للمصلحة العامة وحنو    لل

  .ذلك  حنو به كاملياه والبحار واهلواء و يشترك كافة الناس يف االنتفاعطبيعته كالذي
إذن ففكرة التقوم وغري التقوم تقوم يف القانون على مدى إباحة القانون لذلك الشيء                   

التعامل فيه ، ومن هنا فاخلمر مثال مال غـري متقـوم يف الـشريعة               بالتعامل فيه أو عدم     

                                                
 95مرجع سابق ، ص ، النظريات العامة يف الفقه اإلسالمي بلحاج العريب ،  )1(
 وما بعدها102املرجع السابق ، ص ، النظريات العامة يف الفقه اإلسالمي بلحاج العريب ،  )2(
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إىل  اإلسالمية بعكس القانون فهو مال متقوم ، وأموال القمار وقاعات البغاء والرقص وما            
بعكس القـانون   ،  لعدم االنتفاع ا فهي حمرمة      يف نظر الشريعة    تعترب ماال متقوما     ذلك ال 

  .  ترفيه أو ماشابه ذلكالذي يبيحها من أجل السياحة أو ال
القـانون  المية و عليه يالحظ من هذا الفرق بني مفهوم املال يف نظر الشريعة اإلس                 و

اجلزائري كيف اختلفت نظرما بعد ذلك إىل ظاهرة غسيل األموال من حيـث طبيعـة               
  .األموال اليت تعترب مغسولة ومن مثَّ طريقة عالجهما هلذه الظاهرة 
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   على  واقعة معينةة غسيل األموال باعتبارها لقباتعريف ظاهر:  املطلب الثاني 
  

       ال تزال الدراسات العلمية املتعلقة بظاهرة غسيل األموال قليلة وحمدودة نسبيا حلداثة            
ت هـم مـن   االهتمام بالظاهرة بل حلداثة الظاهرة نفسها ، ومعظم املهتمني ذه الدراسا        

 ا وتبعهم علمـاء     )1(رجال األمن واالقتصاد ، ويف اآلونة األخرية ظهر اهتمام املشرعني         
  .الشريعة اإلسالمية وإن كانت اهتمامام ال تزال حمتشمة إىل حد ما 

ويف هذا املطلب يتم التعرف إىل الظاهرة من خالل تركيبها اللقيب الدالّ على واقعة      ما               
  .عني األول يتم فيه التعريف القانوين والثاين التعريف الشرعي ، من خالل فر

  التَّعريف القانوني التَّعريف القانوني :  :  الفرع األول الفرع األول 
        تنوعت تعاريف القوانني لظاهرة غسيل األموال من قانون آلخر ، غري أا ال خترج              

  :عن مفهومني اثنني 
  رها األول واألساس وهـو      املفهوم الضيق الذي حيصر غسيل األموال يف مصد        :     أوال

   جتارة املخدرات
املفهوم الواسع فقد توسع ليشمل مجيع األموال الناجتة عن األعمال غري املـشروعة             : ثانياً  

  .ومل حيصرها يف املخدرات 
وقد أخذ القانون اجلزائري ذا املفهوم املوسع ، حيث صدر أول نص قـانوين يف هـذا                 

 هــ املرافـق   1425 رمـضان  27 املؤرخ يف 15-04الشأن ضمن قانون العقوبات رقم  

                                                
ه ، ولكنه صار اليوم عرفا علميا ال حرج         الف يف شأن قبوله أو رد     مما وقع اخل  " عمشر"مصطلح   )1(

ألن األذهان عادة ما تفرق بني الشارع وهو اهللا تعاىل وتقيد كلمة الـشارع بوصـف                 . من قبوله 
  .احلكيم ، أما املشرع فهي تطلق على غريه جتوزا

مية ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية       حممد عبد اجلواد حممد ، حبوث يف الشريعة اإلسال         -: ينظر   -   
   131 ، ص1991، ) ط.د(،مصر ، 

حلكم اإلسالمي والنظم املعاصرة    ضو ، مفتاح حممد غمق ، السلطة التشريعية يف نظام ا           -            
  وما بعدها35 ، ص2002، ) ط.د(دراسة مقارنة ، شركة دار اهلدى للطباعة والنشر ، ،
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 هــ  1386 صفر   18 املؤرخ يف    156-66 املعدل واملتمم لآلخر رقم      2004 نوفمرب 10لـ
القـسم  :  ، والذي خصص قسما بأكمله هلذه الظـاهرة وهـو            1966 يوليو   8املرافق ل 

       ، واحتوى على تسع مواد بدًءا مـن املـادة          تبييض األموال : السادس مكرر حتت عنوان     
   .7 مكرر389 مكرر إىل املادة 389

  : يعترب تبييضا لألموال : "  مكرر 389 وجاء يف املادة 
 حتويل املمتلكات أو نقلها مع علم الفاعل أا عائدات إجرامية بغرض إخفاء أو متويـه            -أ

املصدر غري املشروع لتلك املمتلكات أو مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب اجلرميـة          
  . اليت تأتت منها هذه املمتلكات على اإلفالت من اآلثار القانونية لفعلته األصلية

 إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكاا أو كيفية التصرف              -ب
  .فيها أو حركتها أو احلقوق املتعلقة ا مع علم الفاعل علم أا عائدات إجرامية 

ازا أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت          اكتساب املمتلكات أو حي    -جـ
  .تلقيها أا تشكل عائدات إجرامية 

 املشاركة يف ارتكاب أي من اجلرائم املقررة وفقا هلذه املادة أو التواطؤ أو التآمر علـى    -د
ارتكاا أو حماولة ارتكاا و املساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسـداء املـشورة              

  " .بشأنه 
  :      ويالحــظ أن هذا التعريف تضمن يف بيان غسيل األموال ما يلي 

  حتويل أو نقل املمتلكات بغية إخفاء مصدرها أو مساعدة املرتكب األصلي -
 . إخفاء أو متويه طبيعة املمتلكات أو احلقوق املتعلقة ا -
 . اكتساب أو حيازة أو استخدام املمتلكات اليت مصدرها غري مشروع -

  .      ويف كل النقاط السابقة يشترط علم الفاعل بأا عائدات إجرامية 
 املشاركة أو التواطؤ أو التآمر أو املساعدة أو التحريض أو إسداء املـشورة يف عمليـة                 -

 .غسيل األموال 
       ويالحظ أيضا أن هذا التعريف قد أخذ بالتعريف الواسع ملفهوم غـسيل األمـوال              

التس تـشمل   " عائدات إجرامية "ا يف املخدرات بل عممها ووسعها إىل        الذي مل حيصره  
  .كافة األموال اإلجرامية 
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     وبعد صدور قانون العقوبات املعدل واملتمم ، مواكبة ومسايرة لالتفاقيات الدوليـة            
عززت املنظومة القانونية بقانون خاص يهتم بظاهرة غسيل األموال فقط ، وهو القـانون              

 واملتعلـق   2005 فربايـر    6 املرافق لـ    1425 ذي احلجة عام     27 املؤرخ يف    01-05رقم  
بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما ، وحيتوي على مخسة فـصول             
وستة وثالثني مادة ؛ الفصل األول تناول أحكاما عامة ، الفصل الثاين تناول الوقاية مـن                

 الفصل الثالث تناول سبل استكشاف ظـاهرة غـسيل     تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،    
األموال ، الفصل الرابع تناول التعاون الدويل للقضاء على هذه الظاهرة ، الفصل اخلامس              

  .تناول األحكام اجلزائية ، الفصل السادس تناول أحكاما ختامية 
تلف عـن    وهو تعريف ال خي    - منه تعريفا لظاهرة غسيل األموال       02   وقد جاء يف املادة     

  : يعترب تبييضا لألموال : "  كاآليت –التعريف الوارد يف قانون العقوبات السالف الذكر 
 حتويل املمتلكات أو نقلها مع علم الفاعل أا عائدات إجرامية بغرض إخفاء أو متويـه            -أ

املصدر غري املشروع لتلك املمتلكات أو مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب اجلرميـة          
  .اليت تأتت منها هذه املمتلكات على اإلفالت من اآلثار القانونية لفعلته األصلية 

 إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكاا أو كيفية التصرف              -ب
  فيها أو حركتها أو احلقوق املتعلقة ا مع علم الفاعل علم أا عائدات إجرامية 

ا أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وفـق   اكتساب املمتلكات أو حياز -جـ
  وقت تلقيها أا تشكل عائدات إجرامية 

 املشاركة يف ارتكاب أي من اجلرائم املقررة وفقا هلذه املادة أو التواطؤ أو التآمر علـى    -د
ارتكاا أو حماولة ارتكاا واملساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسـداء املـشورة             

  " .بشأنه
      وهكذا يالحظ بأن القانون اجلزائري سواء قانون العقوبات أو القـانون اخلـاص مل       
يأت بتعريف حمدد لظاهرة غسيل األموال بقدر ماعدد آلياا وأشكاهلا املختلفة وقد يـربر       
هذا بكون املشرع اجلزائري ساير نصوصاً دولية يف هذا الشأن كاتفاقية األمـم املتحـدة               

الجتار غري املشروع للمخدرات واملؤثرات العقلية ، اليت مل يأت فيها تعريف دقيق     ملكافحة ا 
لظاهرة غسيل األموال أكثر من ذكرها ألضرب وأشكال هذه الظاهرة ، ويعاب عليها أا            
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حصرا يف العائدات اإلجرامية املتأتية من طريق املخدرات ، وهذا مـامل يـسايرها فيـه        
  .  القانون اجلزائري 

كما يالحظ على هذا القانون شيئا من الغموض املتمثل يف عدم توضيحه ومقصوده من                
  . فقرة أ 02الواردة يف املادة " املمتلكات"كلمة 

 : 674 يف املـادة     2005 يونيو سنة    20 املؤرخ يف    10-05وقد جاء يف القانون املدين رقم       
عمل اسـتعماال حترمـه     امللكية هي حق التمتع والتصرف يف األشياء بشرط أن ال يـست           "

، فهذا يعين أن امللك هو اختصاص بالشيء يؤهل صاحبه للتـصرف            " القوانني واألنظمة   
ولكن امللك قد يطلق على الشيء اململوك ، فيكون ذا االعتبار أعـم             ((فيه واالنتفاع به    

فاع بـه   فاألصل يف املال أنه قابل بطبيعته للتملك مادام يقبل االحتراز واالنت          ... من املال   
 أموال ال تقبل التمليـك وال       -:فيتنوع املال بالنسبة لقابليته للتملك إىل ثالثة أنواع         ... 

 أموال ال تقبل التملك إال مبسوغ شرعي كاألموال املوقوفة          -...التملك كاألموال العامة    
  .)1 ()) أموال تقبل التمليك والتملك وهي ماعدا النوعني السابقني-...

فأيهما املراد يف هـذا     " املمتلكات"وذكر  " األموال"فهذا غموض بني ذكر           وبالتايل  
النص ؟ ، ومن هنا كان األوىل ضبط املصطلحات ، حبيث يتعارف على مصطلح واحـد                
سيما يف هذا القانون الذي اهتم بتوضيح القصد يف األموال عند نصه على متويل اإلرهاب               

ض حديثه عن تبييض األموال ، حـىت لكأنـه   ، واهتم عندما ذكر لفظ املمتلكات يف خو 
  .يخيل إىل القارئ أن املمتلكات أشياء أخرى ال تعد من قبيل األموال 

" عائـدات إجراميـة   " من قانون تبييض األموال قد نص على كلمة          02كما أنه يف املادة     
ـ " أموال غري مشروعة "،وكان األوىل استبداهلا مبصطلح      ا يفهـم  فهذه أوسع من تلك ، مل

العائـدات         "منها أن أي مال اكتسب بطريق غـري مـشروع فهـو يـدخل ضـمن                 

                                                
 122-121مرجع سابق ، ص ،  نظريات العامة يف الفقه اإلسالميالبلحاج العريب ،  )1(
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، ويف هذا فيه من املصلحة ما فيه محايةً لألموال اخلاصة والعامة لئال تـستهلك           " اإلجرامية
   .)1(حرمتها

 

        وهنا يالحظ مدى اختالف الشريعة اإلسالمية يف نظرا للعائدات اإلجرامية مـع            
انون الوضعي ومنه القانون اجلزائري حيث إن هذا األخري ال حيرم كثريا من املـصادر               الق

واألموال غري املشروعة اليت تعد سحتا وخبثًا يف نظـر الـشريعة اإلسـالمية ويعاقـب                   
  .صاحبها ،كما سيأيت بيانه 

  التَّعريف الشرعي التَّعريف الشرعي : : الفرع الثاني الفرع الثاني 
صطلحات املعاصرة الـيت مل يعرفهـا فقهـاء                 مصطلح غسيل األموال يعترب من امل     

  .الشريعة اإلسالمية يف مؤلفام قدميا 
فالعلماء السابقون مل يكن هلم يف بداية األمر شغف كبري بالتعمق يف التعريفـات ، وإمنـا              

  .)2(كانوا يقصدون تقريب املعاين باأللفاظ املترادفة القريبة املأخذ السهلة امللتمس
 قـدميا فلـم   الشريعة اإلسالميةن هذا االصطالح حديث مل يألفه فقهاء وعلى الرغم من أ  

يبلوروه يف تصانيفهم على شكل املفاهيم احلقوقية املعاصرة إال أن األحكام الفقهية الـيت              
  .جاءوا ا تقطع بوجود تصور يف أذهام هلذه الظاهرة 

ل الذين تنبـهوا إىل      من األوائ  كانصاحب كتاب صيد اخلاطر     جند أن   وعلى سبيل املثال    
رأيت بعض املتقدمني سئل عن من      : (( مسلك أصحاب غسيل األموال يف زمنه حني قال         

 واألمراء مث يبين املساجد واألربطة هل له فيها ثواب          يكتسب حالالً وحراماً من السالطني    
 وذكر أن له يف إنفاق ما ال ميلكه نوع حسنة ألنـه ال  ، فأفىت مبا يوجب طيب قلب املنفق  

   . يعرف أعيان املغصوبني فريدها عليهم

                                                
، مشروع القانون املتعلق  2004ديسمرب02 الشعيب الوطين ، اجللسة العلنية املنعقدة يوم الس )1(

ه ، اجلريدة الرمسية للمداوالت بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما ومناقشت
 12، ص  141 ، رقم 03السنة،
 1199المية ، دار اشبيلية ، طقواعد الوسائل يف الشريعة اإلس،  ، مصطفى بن كرامة اهللا خمدوم )2(
 31ص ،
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  .)1(...))  من املتصدين للفتوى الذين ال يعرفون أصول الشريعة !  ا واعجب : فقلت

 أنه كان يعين فئة تلطخت أيديها باملال احلرام  ، مث غرر             - رمحه اهللا  –وواضح من كالمه    
اجد واألربطة ، وبالتـايل يـزول   م بعض املفتني اجلهال جبواز غسل أمواهلم ببنائهم املس        

  .عنهم العنت واإلمث وكأنَّ شيئا مل حيدث 
      باإلضافة إىل ما سبق فإن مضمون مصطلح غسيل األموال من حيث هـو إخفـاء               

  . األموال غري الشرعية وصبغها بصبغة شرعية خييل للناظر إليها أا أموال طاهرة مشروعة 
ن خالل حديثهم عن املكاسب احملرمة والتصرف فيهـا         هذا املضمون عرفه الفقهاء قدميا م     

  . سواء بإخفاء مصدرها أواستعماهلا أواستغالهلا 
  :  )2(وكأمثلة على ذلك فقد تعرضوا يف عدة أبواب هلذه املسألة منها

 يف أبواب العبادات كالطهارة باملاء املغصوب والصالة يف األراضي املغصوبة وبناء            -       
ل احملرمة وإخراج الزكاة من مال حرام واحلج مبال حرام      وحنوهـا ،                  املساجد باألموا 

  .فهذه أعمال مشروعة لكنها متت بوسيلة حمرمة شرعا 
 يف أبواب املعامالت كالتصرف يف األموال الربوية وأحكام املغصوب وتوريـث            -       

  .املال احلرام وحنو ذلك 
البغي وكـسب آالت الطـرب       يف أبواب اجلنايات كاملال املغصوب وكسب        - 

  . والتجارة باخلمور وحنوها 
 يف أبواب اجلهاد كالغلول يف الغنيمة ويقابله اختالس لألموال العمومية يف عصرنا             -

 . احلايل 
 ومن هنا فإنَّ الشريعة اإلسالمية متتاز حبيوية وحركية تشمل الزمان واملكان ملا اختصت به          

 .نها تليب حاجات كل عصر ومصرمن قواعد وضوابط اجتهادية جتعل م

                                                
 1992 ،1 ، مجال الدين أبو الفرج ، صيد اخلاطر ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، طابن اجلوزي )1(

  365، ص 
 1ي ، دار النشر للجامعـات  ، مـصر ، ط   فياض ، جرمية غسل األموال يف الفقه اإلسالمعطية )2(
  26 - 25 ، ص 2004،
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    وقد حاول بعض املعاصرين استنطاق النصوص الشرعية واستقراء الواقع لوضع تعريف           
  : فقهي شرعي إال أن هذه احملاوالت تربز على استحياء واحتشام ، ومن هذه التعريفات 

  ـ  : (( غسيل األموال هو     : أوال ل مثنـه إىل  تنظيف املال احلرام خبلطه مع املبـاح أو حتوي
  .)1())األوجه املباحة ليصبح طاهرا بعوضه

ويؤخذ على هذا التعريف قصوره يف مشول مفهوم غسيل األموال لكل األوجه اليت يـراد               
  .منها إخفاء مصدر املال سواء كانت استثمارات تعاوضية أو مشاريع خريية 

طريقة غري مشروعة   تصرفات مالية مشروعة ملال اكتسب ب     : ((  غسيل األموال هو     :ثانياً  
  .)2())بغرض إخفاء  مصدره 

ويؤخذ على هذا التعريف أنه حصر عملية غسيل األموال يف التصرفات املشروعة اليت ترد              
على املال املغسول ، يف حني أن أباطرة اإلجرام قد يصبون املال املغـسول يف مـشاريع                 

 .إجرامية بعد ذلك 
   . )3())ال احلرام والتصرف فيه استباحة امل: ((  غسيل األموال هو:ثالثاً 

ولكن هذا اإلطالق قد يصح بالنسبة للشخص املسلم املتعمد لذلك الفعـل باسـتحالل              
احلرام واستباحته فذلك يعترب إنكارا ملعلوم من الدين بالضرورة  ، لكن ال يصح إطـالق                

نـوي أن  هذا التعريف على املسلم الذي سولت له نفسه هذا الصنيع القبـيح وهـو ال ي          
  .يستحلَّ شيئا مما حرمه اهللا تعاىل بقدر ما ينوي اإلفالت من قبضة القانون ومساءلته 

  :     وعلـى ذلك فيمكن أن يقال إن ظاهرة غسيل األموال هي 
عملية تدوير األموال احملرمة بذاا أو وصفها يف مشاريع استثمارية أو خريية ؛ حقيقية              

رجها بغية إخفاء مـصدرها احلقيقـي لتبـدو مبظهـر                   أو ومهية ، داخل الدولة أو خا      
  .مشروع ، ويبدو صاحبها مبظهر الرجل الصاحل 

                                                
 ، جرائم غسل األموال يف ضوء الشريعة والقانون ، جامعة نايف العربيـة للعلـوم                 الربيش أمحد )1(

 20ص ، هـ 1425، ) ط.د(،  السعودية األمنية ، الرياض ،
 23 ، ص مرجع سابق،  جرمية غسل األموال يف الفقه اإلسالمي فياض ، عطية )2(
  ، جرمية غسيل األموال يف النظام السعودي واالتفاقيات الدولية ، جامعة نايف               عبد العزيز  سعود )3(

 51 ، ص 2005 ،) ط.د( السعودية ، ،العربية للعلوم األمنية ، الرياض 
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  :وعليـه فهذا التعريف يشتمل على 
 فظاهرة غسيل األموال تأخذ دائرة تبدأ من الغاسل ومتر بالبنك وتنتهي            : عملية تدوير    -

  . عملياا املختلفة املستعملة فيها يف اتمع كمشروع أو عمل خريي آخذة يف تدويرها
 فاملال احلرام سواء كان أصله حمرما أو حرم لغـريه أو         : أموال حمرمة لذاا أو وصفها       -

  . كان ناجتا عن عائدات إجرامية فكله يدخل يف مصطلح هذه الظاهرة 
وهذا الشمول لوصف املال خروج من التعريفات اليت تربط األموال بكوا ناجتـة عـن               

 .شاريع غري شرعية مما يتوهم أن الظاهرة تشمل النواتج دون املقدمات م
 فغالبا ما يلجأ غاسل األموال إىل       : يف مشاريع استثمارية أو خريية ؛ حقيقية أو ومهية           -

صبها يف مشاريع ذات دخول أو أعمال تطوعية حقيقية أو ومهية فقط ألجـل التالعـب          
  .  واخلداع 

  . وهذا هو اهلدف الرئيس من عملية غسيل األموال :ا  بغية إخفاء مصدره-
     فاحلاصل أنَّ ظاهرة غسيل األموال عملية تزييف للمال احلرام ، وألصـحابه الـذين              

  .   اكتسبوه بطرق ملتوية 

  
  مقارنة مصطلح غسيل األموال بني الشريعة اإلسالمية : الفرع الثالث 

     لقانون اجلزائري                                    وا
 ، ربما أخذًا عـن      )2("غسيل" بدل لفظة    )1("تبييض"       اختار القانون اجلزائري لفظة     

 املـؤرخ يف  392-96املصطلح الفرنسي الوارد يف قانون مكافحة تبييض األمـوال رقـم         
13/05/1996 .   

ناحية اللغويـة   إال أن كلمة تبييض من ال     " غسيل"تعين مثلما تعنيه لفظة     " تبييض"وكلمة  
معناها تصيري الشيء أبيضا ، من بيض ، لبس ثوبا أبيض ، بيض الرسالة ، أعاد كتابتـها                  

                                                
)1( Le blanchiment de capitaux 

 
)2( Money laundering 
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 ، فكأن تبييض األموال تعين جمازا صبغ املال األسـود           )1(بعد تسويدها ، واملصدر تبييض    
  .وطالَءه باللون األبيض ليبدو يف صفة مشروعة 

، وإن كان   " تبييض"ومصطلح  " غسيل"ة مصطلح   وعلى كلٍّ فإنه يطلق على هذه الظاهر      
مصطلح غسيل أعم وأكثر انتشاراً يف العامل ، ولذلك وقع االختيار عليه يف عنوان هـذه                

  . املذكرة 
بني الشريعة اإلسالمية والقانون عموما والقانون      "غسيل"وعموما يف مقارنة مصطلح          

اليت أخذ ا القانون اجلزائري ترادف      " تبييض"اجلزائري خصوصا ، على اعتبار أن كلمة        
  :يالحظ مايلي " غسيل"كلمة 
 املفهوم القانوين لغسيل األموال خيتلف مع املفهوم الشرعي ، من حيث إن غـسل               :أوالً  

املال يف الشريعة اإلسالمية ال يأيت إال على املال احلالل الطيب بتطهريه وتزكيته بالزكـاة               
  .والصدقة والكفارات وحنوها 

أما املفهوم القانوين فهو يرد على إحلاق عمل غري شرعي إىل جرميـة سـابقة متمثلـة يف         
  .كسب مال خبيث 

مـن الفعـل    " غسيل"غري دقيقة من حيث أن      " غسيل" إضافةً إىل ذلك فإنَّ لفظة       : ثانيا
  .)2("فعل"وهو من باب ضرب على وزن " غسل"الثالثي الالزم 

  :وهي تأيت " فعيل"وغسيل على وزن 
M  ?  >   =<  ;  :  9  8  7 :  مبعىن مفعول ، كما قال تعاىل      -   

  @  AL]أي حمصود ]100:هود ، .  

 ، أي   ]58 :يس[M  =  <  ;  :  9  8L : مبعىن فاعل ، كما قال تعاىل      -   
  .راحم 

  . فغسيل أي مغسول فكأا تشري إىل املغسول وهو املال حمل هذه العملية 

                                                
بريوت ، لبنان  تصريف األفعال ، مكتبة لبنان ناشرون ، حداح ، قاموس اجليب يف الدأنطوان )1(

 79 ، ص 1996، 1،ط
 14 املرجع السابق ، ص  ،قاموس اجليب يف تصريف األفعال حداح ، الدأنطوان )2(
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  .شري إىل الغاسل وهو الشخص القائم ذه العملية وغسيل أي غاسل كأا ت
يف اللغة العربية تدل على الثبوت وهذا هو املتبـادر إىل األذهـان             " فعيل"كما أن صيغة    

  . فكلمة غسيل تدل على ظاهرة ثابتة على املستوى العاملي 
ـاز  مما سبق يتضح أن اللفظة ال تشري إىل وسيلة الغسل فاملصطلح لغويا هو من بـاب ا                

" غسيل"كاستعارة احملسوس للمعقول ، فكلمة      )1(اللُّغوي من املشاة أو االستعارة التمثيلية     
وهذا "مستعارة من عملية التطهري املعروفة باستعمال املاء إلزالة الوسخ ، واملستعار له املال              

  . واجلامع بينها إزالة الوسخ " أمر معقول
أما ال يعربان حقيقة عن املراد ، ولذلك        " تبييض"ولفظة" غسيل"إذن فاجلامع بني لفظيت     

وقع تذبذب بني الدول العربية يف أخذ أي املصطلحني ، فالتشريعات العربية اليت متيل إىل               
كما هو احلـال    " غسيل"األخذ عن التشريعات األجنلوساكسونية اصطلحت على مصطلح      

لتشريعات العربية األخرى اليت متيل إىل      عليه يف القوانني املصرية والسعودية وغريها ، أما ا        
كما هو احلـال عليـه يف        "تبييض"األخذ عن التشريعات الفرنسية فإا أخذت مبصطلح        

  .اجلزائر مثال 
" تطهري األموال غـري املـشروعة    "ولذلك فضل بعض الكتاب استبدال املصطلح مبصطلح        

اإلحلاق غري سديد فإن التصرف     ، ولكن هذا    " تطهري اإلجراء املعيب  "استئناساً مبا ورد يف     
يف األموال غري املشروعة ال ميكن أن يسمى تطهريا هلذه األمـوال ، ومـال الـبعض إىل                 

 إىل آخر ذلك    )2("املال القذر "، والبعض إىل مصطلح     " اجلرمية البيضاء "استعمال مصطلح   
  .من التعبريات اليت ال تعترب دقيقة ومؤدية للغرض املطلوب 

                                                
ن إرادة ـ التمثيلية  تركيب استعمل يف غري ماوضع له لعالقة املشاة مع قرينة مانعة ماالستعارة )1(

  .معناه األصلي 
 275 ، ص 1999 ، 1ط لبنان ، أمحد ، جواهر البالغة  ، املكتبة العصرية ، بريوت ،  اهلامشي-     
  : ينظر هذه املصطلحات يف  )2(

  وما بعدها29ص، مرجع سابق ،  جرمية غسل األموال يف الفقه اإلسالمي فياض ، عطية -     
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 املصطلح املعبر حقيقة هو املصطلح الشرعي الـذي أسـبغته الـشريعة                 ومن هنا فإنَّ  
اإلسالمية على كلِّ األموال اخلبيثة مهما اختلفت مسمياا وتعددت أوصافها هو مصطلح            

 .)1())كل ما حرم الشرع على املسلم متلكه واالنتفاع به((الذي يعين "املال احلرام"
موال غلـب اسـتعماله يف األدبيـات القانونيـة               ومع ذلك فإن مصطلح غسيل األ     

واالقتصادية ، وشاع يف عموم اتمع الدويل فلم يعد هناك جمال للعدول عنه ، ومـن مثَّ                    
  .)2("ال مشاحة يف االصطالح " 
  

     أخرياً مهما قيل عن مفهوم غسيل األموال فإا تبقى باختصار تدل على عملية ماكرة              
  . املكتسب من طريق غري مشروع ، والظهور مبظهر الصالح واالستقامةلتغطية صفة املال 

أو مبعىن آخر هي عملية جتميل لوجه قبيح مهما غطيت بعض جتاعيده فسيبقى ينضح ماء               
  :وجهه القبيح ، على حنو ماوصف الشاعر 

  
  

  
                                                

 األشقر ، أحكام املال احلـرام ، دار         عباس أمحد حممد ، إشراف ومراجعة عمر سليمان        ،   البـاز )1(
 40 ص،1999 ، 2النفائس ، عمان ، األردن ، ط

 يف كل مرة وجد التوافق يف املعىن ، مع االختالف يف اللفظ              درج عليه العلماء ، يقولونه     مصطلح )2(
  .  املراد واحداًة علي اللفظ ما دام املعىننأنه ال منازعة وال ِض: ، ويعنون بذلكواملبىن 

) الـضنة (بتشديد احلـاء ،  ) ةاملشاح: (وقوهلم ال مشاحة يف االصطالح" تاج العروس صاحب  قال   
  "ذلك األمر) أن يفوما (-أي كل واحد منهما ) ال يريدان(أي تنازعاه) ا على األمرتشاح(وقوهلم 

ـ   ، الس ا تاج العروس  الزبيدي ، حممد مرتضى احلسيين ،      -      ون واآلداب لوطين للثقافـة والفن
  ) 6/501(،  2001 ، 1 ، طالكويت،
د ، دار الكتاب العـريب ، بـريوت     أبوعمر أمحد بن حممد األندلسي ، العقد الفري       ،   عبد ربه    ابن )3(
 )3/459(، ) ط.د(لبنان ، ،

       وقد حنل اجلنبان واحدودب الظَّهر           عجوز ترجى أن تكون فتية

  )3(وهل يصلح العطَّار ما أفسد الدهر    تدس إىل العطَّار سلعة أهلها       
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  اإلطار الواقعي لظاهرة غسيل األموال: املبحث الثاني 
           ظاهرة غسيل األموال تنطوي على اكتساب أموال خبيثـة باتبـاع عمليـات             

 الـيت متـارس يف           متداخلة ومتعددة ومعقَّدة ، فهي من أنشطة االقتـصادات الـسرية ،           
اخلفاء ، بعيداً عني أعني القانون واملسؤولية ، وهي متتطي يف ذلك شبكات حملية ودوليـة                

. متتهن اإلجرام ، وتتمتع باحترافية عالية ، وذكاء حاد ، وختطـيط متنـاغم ومتناسـق                 
ظاهرة وساعدها يف هذا طبيعة عصرنا الذي يشهد طفرة تقنيةً هائلةً ، عادت بالفائدة على         

األموال من حيث ضخامةُ حجمها ومداخيلها اليت تعد كبرية جـدا ، ويف هـذا               غسيل  
اإلطار تشري األنباء الصادرة عن وزارة اخلارجية األمريكية أن حجم عمليـات غـسيل               

العـامل ،   حناء أيف مجيع  مجايلمن الناتج احمللي اإل% 06.3 إىل % 02.5ا بني    م يقدراألموال  
  . )1(تريليون دوالر يف السنة 02ىلإتريليون دوالر  01.5مايعادل أي
مليار  28.3 حوايل   2000سنة  فقد بلغت   حجم الدخول غري املشروعة يف العامل العريب        أما  

خطـري يف   وهذا رقم   ،  مليار دوالر توجهت حنو غسيل األموال        17منها حوايل   دوالر ،   
   .)2(النيالبطَّبالد تعج بالفقراء و

%  04  و01.2املبالغ املشبوهة متثل ما بـني  : ((أن إلـى  )3("بيار بيشو"يد وقد أشار الس 
 مليار دوالر ، وأن اجلزائر ليست يف منأى عـن         600من الناتج العاملي أي ما يعادل قرابة        

  .)4())تبييض األموال 
مـوال يف  موال بوزارة املالية حجم غـسيل األ      س خلية تبييض األ   ر رئي قدويف هذا الصدد    

 مليـار   8841 ، 2006  من الناتج اخلام الداخلي الذي بلغ سنة       % 02 ـزائر ب ـــجلا

                                                
)1(

 http://usinfo.state.gov                                                               
                          13/03/2007: بحث تاريخ ال

 40 مرجع سابق ، ص ، جرمية غسيل األموال  عبد الفتاح بيومي حجازي ، )2(
  ) GAFI   ( املايلمستشار حمافظ بنك فرنسا وأحد اخلرباء العامليني مبجموعة العمل  بيشو بيار )3(
 24 ، ص 2006 فيفري 12 ، 4620، ع  اخلرب جريدة )4(
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 منها على 02بقضايا مشبوهة مت إحالة        تصرحيا    85ا إىل أن مصاحله أحصت      مشري،  دج    
  .)1(العدالة

     ومن هنا فقد أضحت ظاهرة غسيل األموال أخطبوطا يهدد استقرار الدول ويعـود             
متتاز به مـن الـسرية التامـة والتخطـيط               يمة على خمتلف الصعد ملا      عليها باآلثار الوخ  

  .الدقيق ، وليست جمرد عمل إجرامي اعتباطي أو عشوائي 
ويف هذا املبحث سيتم التعرف على خمتلف مراحلها وأسـاليبها املـستعملة يف مطلـب                    

  .أوٍل ، مث التعرف على نتائجها وآثارها املتنوعة يف مطلب ثاٍن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 03ص،  15/11/2007 ، يف 2671ع اليوم ، دةجري )1(
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  مراحل ظاهرة غسيل األموال: املطلب األول 
 تبعا للتعريف الذي جاء به قانون مكافحة تبييض األمـوال ، ومـا    -     غسيل األموال   

 يشمل كل فعل أو شروع فيه بغية إخفـاء أو           -اقتدى به من قوانني ونظم دولية خمتلفة        
  . مشروع متويه العائدات اإلجرامية املستمدة من طريق غري

وعليه فهدف ظاهرة غسيل األموال األبرز يتمثل أساسا يف متويه األموال املكتـسبة مـن               
طريق غري مشروع وانتفـاع غاسـليها ـا يف أنـشطة الحقـة مـشروعة أو غـري                             

مشروعة ، ولتحقيق هذا اهلدف البد من املرور مبراحل عديدة ، اختلف أصحاب القانون              
نظريتني ؛ إحدامها تسمى النظرية التقليدية ، والثانيـة تـسمى النظريـة               يف تأصيلها إىل    

  .احلديثة ،كما يتضح ذلك من خالل الفرعني التاليني 
  

  النظرية التَّقليدية : الفرع األول
      وتقوم هذه النظرية على أساس أن ظاهرة غـسيل األمـوال متـر مبراحـل ثالثـة               

ألخرى ، ولكل منها أسلوا وطريقتها اخلاصة ، وتعزى هـذه           متتالية ،كل مرحلة متهد ل    
اإليداع والتغطية والدمج ، على     : ، ومراحلها ثالثة وهي     )1(النظرية إىل منظمة العمل املايل    

  :النحو التايل
  التوظيف مرحلة اإليداع و:  أوالً

 ، هلا مفهومها اخلاص          تعد هذه املرحلة احللقة األوىل يف سلسلة ظاهرة غسيل األموال         
  :و أساليبها املتنوعة على الشكل التايل 

 

                                                
   Group Daction Financiere Internationale وتعين GAFI: يرمز إليها اختصارا بـ  (1)

 وهي عبارة عـن    Financial Action Task Force: وتعين   FATF:    ويرمزهلا أيضا بـ 
  . يعمل يف جمال مكافحة غسيل األموالجهاز دويل حكومي

حممد علي العريان ، عمليات غسل األموال وآليات مكافحتها ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر        -        
  97ص ،  2005، ) ط.د(، االسكندرية ، 
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 توظيف األموال امللوثة بإيداعها يف املـصارف واملؤسـسات   : املقصود ذه املرحلة  -1
املالية داخل البالد أو خارجها بفتح حساب فيها أو كوديعة أو شراء أوراق مالية أو شراء                

  .)1(تذاكر القمار ، أو حنو ذلك
ترب هذه املرحلة من أصعب املراحل بالنسبة لغاسلي األموال وذلك لكثـرة الـسيولة               وتع

  .)2(النقدية اليت يصعب التحكم ا لثقل وزا وكميتها الكبرية
  واملهم يف هذه املرحلة تغيري شكل األموال غري املشروعة وحتويلها من السيولة النقديـة              

  .)3(ية السهلة سريعة التسييلالكثرية إىل شكل من أشكال التقنيات املاد
  : أساليب هذه املرحلة -2

 : غالبا ما يلجأ غاسلو األموال يف هذه املرحلة إىل أساليب عدة منها 
إما عن طريق إيداعها يف مصرف أجنيب يتمتع نظامه املـصريف           :  ريب األموال    -أ      

لنقدية تصل يوميا إىل    بالسرية التامة ، ويذكر أن حوايل نصف طن من العمالت األجنبية ا           
 ورمبا يكون التهريب يف مرات عديدة عـن         )4(مطار زيوريخ لتتجه إىل البنوك السويسرية     

 .)5(طريق النقل الفردي بواسطة املسافرين جوا أو حبرا
 مثل التحف واوهرات والقصور الفخمة اليت اليـسأل         : شراء مقتنيات مثينة     -ب     

 ، ومن مث يوظفها يف صفقة أو بيع ليفصح بعد ذلك عـن              غالبا املشتري عن مصدر مثنها    
  .)6(مثنها كمصادر مشروعة

                                                
 دار اجلامعـة اجلديـدة للنـشر        جالل وفاء حممدين ، دور البنوك يف مكافحة غسيل األموال ،           )1(

 11، ص  2001، ) ط.د( مصر ، سكندرية ،،اإل
إيناس حممد قطيشات ، جرمية غسيل األموال ، املدلول العـام والطبيعـة             ز الفاعوري و   فاي أروى )2(

 69، ص  2002 ، 1، طالقانونية ، دار وائل للنشر ، األردن 
   43مرجع سابق ، ص جرمية غسيل األموال ، حممد بن أمحد بن صاحل الصاحل ،  )3(
 213، ص مرجع سابق ،  جرمية غسل األموال يف الفقه اإلسالمي فياض ، عطية )4(
القاهرة ن الدويل ، دار النهضة العربية ،هدى حامد قشقوش ، جرمية غسيل األموال يف نطاق التعاو  )5(
 62ص،  1998 ،) ط.د( ،
 سفر ، جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف التشريعات العربية ، املؤسـسة احلديثـة                أمحد )6(

 35، ص ) ط. د(،  2006للكتاب ، بريوت ، طرابلس ، لبنان ، 
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 وهي شركات تكون كواجهة إلخفاء مصدر األمـوال            : الشركات الومهية    -جـ      
املغسولة ، حبيث متارس نشاطا ومهيا أو هامشيا ، يف حني تكون معظم دخوهلا من املـال                 

 .)1(يل األموالاملغسول الذي تتلقاه من عصابات غس
وغالبا ما يتم إنشاء هذه الشركات يف بالد تتميز قوانينها املاليـة والـضريبية والرقابيـة                

  . )2(بالتساهل وعدم التعقيد
 حيتال غاسلو األموال على السلطات املختـصة مـن          : إقامة مشروعات خريية     -د      

ناء املساجد والزوايا   خالل توظيف جزء من أمواهلم غري املشروعة يف مشروعات خريية كب          
ودور املسنني وغري ذلك من هذه املشاريع واليت تصرف الناس عنهم و يذكروم ا ذكرا               

  .)3(حسنا
  مرحلة التمويه أو التغطية : ثانياً 

بعد توظيف و إيداع األموال القذرة يف قنوات العمل املصريف أو غريه تأيت مرحلة أخـرى     
  : أساليبها اخلاصة ا هي أسهل من األوىل و هلا أيضا  

  : املقصود ذه املرحلة -1
تتمثل هذه املرحلة يف فصل األموال القذرة عن مصادرها اخلبيثة وتوفري الغطاء القـانوين              
املشروع هلا من خالل سلسلة من العمليات املصرفية املعقدة دف التمويه وتظليل اجلهات           

   .)4(الرقابية
حل اتصافا بالطبيعة الدولية ، حيث جتري عملياا يف بلدان          وتعد هذه املرحلة من أكثراملرا    

عدة من خالل حتويل األموال بسرعة فائقة وتوزيعها يف استثمارات خمتلفة ونقـل تلـك               
   )5(االستثمارات باستمرار جتنب اقتفاء أثرها

                                                
 45مرجع سابق ، ص جرمية غسيل األموال ، حممد بن أمحد بن صاحل الصاحل ،  )1(
 61مرجع سابق ، ص ،  جرمية غسيل األموال يف نطاق التعاون الدويلهدى حامد قشقوش ،  )2(
 214، ص مرجع سابق ،  جرمية غسل األموال يف الفقه اإلسالمي فياض ، عطية )3(
 13 مرجع سابق ، ص  دور البنوك يف مكافحة غسيل األموال ، اء حممدين ،جالل وف )4(
مطابع ،مصطفى طاهر ، املواجهة التشريعية لظاهرة غسيل األموال املتحصلة من جرائم املخدرات  )5(

 10، ص  2002، ) ط.د(، مصر ، الشرطة للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة 
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 :  أساليب هذه املرحلة -2
ولة وخلطها حـىت ال يـتم       تتخذ هذه املرحلة ثالثة أساليب لتغطية مصادر األموال املغس        

  : كشفها ، وقد تتشابه أحيانا أساليبها مع املرحلة األوىل ، وهي 
حيث تتخذ املصارف مطية سهلة لتغطية األموال املغسولة ومـن           :  التغطية املصرفية  -أ  

   :)1(وسائل هذه العملية ما يلي
 .فتح حسابات ومهية بأمساء شخصيات تعمل حلساب مستفيدين آخرين •
املبالغ املودعة حيث يودع املودع كميات أقل من املبالغ اليت تستوجب على            جتزئة   •

السلطات املصرفية التحقق من شخصية العميل والسؤال عن مـصدر أموالـه أو تبليـغ               
  .اجلهات املختصة

قيام املودع بشراء شيكات حلاملها أو أوامر دفع دولية قبل أن يقوم بتحويل هـذه         •
  .ذي يقوم بإيداعها لصاحل ارم يف النهايةاألموال إىل طرف ثالث و ال

التحويالت االلكترونية ، حيث صار هذا األسلوب من أحسن األساليب املستعملة            •
يف عمليات غسيل األموال ملا تتوفر عليه من سرعة وحجم األموال احملولة مبجرد كبـسة                

كة العنكبوتية ليفتح   زر ، ويف زمن ال يتجاوز ثواين معدودة ، فيكفي إعطاء أمر عرب الشب             
أمام الغاسل نوافذ متعددة للتجارة اإللكترونية والتحويالت املالية اهلائلة بال قيود ، حـىت              

 فال غرو أن ظهرت يف عصر العوملة مايـسمى ببنـوك   )2(صارت مبثابة سوق كونية هائلة 
 يف  األنترنيت والنقود اإللكترونية والبطاقات الذكية وكلها استغلت اسـتغالال فاحـشا          

 ، فمن بني التحويالت الضخمة اليت تتم يوميا واليت تـصل إىل             )3(عمليات غسيل األموال  
  . متثل غسيل األموال % 01 إىل  %0.5 ألف عملية هناك 700

                                                
 215 _214، ص مرجع سابق ،  ال يف الفقه اإلسالميجرمية غسل األمو فياض ، عطية )1(
احلقائق الغائبة عن غسيل األموال حول العامل واجلرميـة الدوليـة           (بيتر ليلي ، الصفقات القذرة       )2(

 170، ص 2005 ،1، ترمجة عالء أمحد ، جمموعة النيل العربية ، القاهرة ، مصر ، ط) واإلرهاب
 88 ق ، صأروى فايز الفاعوري ، مرجع ساب )3(
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ويقصد ا املالذات اآلمنة اليت جيدها غاسلو األموال يف أماكن          : اجلنات الضريبية    •
  .)1( فيها الرقابة املصرفيةمن العامل متتاز بعدم فرض الضرائب وتنعدم

  : من مثل:    التغطية غري املصرفية-ب 
التغطية من خالل املؤسسات املالية غري املصرفية كتحويـل األمـوال وإصـدار              •

  .الشيكات السياحية وشركات التأمني 
التغطية من خالل احملامني واحملاسبني واملستشارين املاليينه وغريهم ، حيث تستخدم           •

 .خالل عصابات اإلجرام للتمويه و التغطية حسابام من 
التغطية من خالل تزييف فواتري التجارة و املبالغة يف قيمة واردات معينـة لتربيـر                •

 .التحويالت الضخمة لألموال 
التغطية من خالل البورصة بالدخول يف سلسلة من عمليات البيع و الـشراء مـع            •

كها الغاسل مـن خـالل وكـالءه        مساسرة األسهم أو السلع فتنشأ شركات جديدة ميل       
باخلارج مث القيام بإجراء عمليات تبادل هذه األسهم يف البورصة و بيعها ألشخاص غـري               

 .مشكوك فيهم وحيصل الغاسل يف النهاية على أموال نظيفة
املتقاعدون الـذين    وأا جيلبه املغتربون    ممالتغطية من خالل السوق النقدية املوازية        •

 القاضـي   أشـار وقـد   ،   وبيعها يف األسواق السوداء      لعملة الصعبة يتقاضون رواتبهم با  
برووك، الذي نشط حماضرة يف جملـس قـضاء          األمريكي مبقاطعة فلوريدا جيمس خالز    

ظاهرة البيع العلين للعملة األجنبيـة      إىل  ،    حول غسيل األموال   2004ماي  16قسنطينة يف   
ال وأن هذه الظاهرة ممنوعة منعـا       هدها يف شوارع اجلزائر هي عملية غسيل لألمو       االيت ش 

 .)2(مطلقا يف الواليات املتحدة
يستخدم اخللل القانوين يف السجل     حيث  التغطية من خالل كراء السجل التجاري        •

الداخلية           أو التجارة    التجاري للتهرب من كل القوانني اليت تنظم التجارة اخلارجية        

                                                
 36 سابق ، ص مرجعجرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف التشريعات العربية  سفر ، أمحد )1(
جامعة ،) مذكرة ماجستري( ارج احلدود وظاهرة غسيل األموال ، املراكز املالية خ  ناصر ،   املهدي    )2(

اجلزائـر   ،  البليـدة  ،ية  سعد دحلب ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ، قسم العلوم االقتصاد           
 213ص ، )غري منشورة( ، 2005،

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 باسم أحد الفقراء ليستغله بعـد ذلـك يف          ، يكفي أن يفتح غاسل األموال سجال جتاريا       
 إىل استغالل هذا السجل يف توريد سلع كبرية         هوكرائه منه بثمن خبس ، وباملقابل يعمد        

ا ومنجد 
   )1(مث التهرب من اجلباية الضريبية وترك ذلك الفقري يف صراع كبري يف دواليب العدالة

  :   من مثل : إلنسانيةبات الدينية والعمليات االتغطية من خالل القر  -جـ 
ء دور العبادة أو دور للمسنني واأليتام كغطاء ومطية للتظاهر بالصالح والطهر            بنا •

  .، واستغالل أموال الناس 
القيام حبمالت التربع يف بعض املشكالت اإلنـسانية كـالزالزل والفيـضانات             •

  .واحلرائق تغطية للمال احلرام والغاسل على حد سواء 
  مج أو التكامل  الدمرحلة: ثالثاً 

بعد مرحلة التوظيف والتمويه تأيت هذه املرحلة احلرجة جدا بالنسبة للجهـات األمنيـة              
والرقابية من حيث صعوبة أو استحالة التمييز بني األموال املشروعة وغري املشروعة وهـي        

  :كما يتضح مما يلي . كذلك تتخذ مجلةً من األساليب 
   : املقصود ذه املرحلة -1

يقصد ا مزج األموال غري املشروعة وخلطها يف قنوات االقتصاد الوطين حبيـث تبـدو               
 إعادة اسـتعمال هـذه   (( ، وبالتايل )2(كاستثمارات عادية وأموال نظيفة ال تثري أي ريبة       

  .)3 ())األموال احملرمة يف اإلقتصاد املشروع 
  : أساليب هذه املرحلة -2

  :سة ما يلي من أساليب هذه املرحلة احلسا
عن طريق شراء عقارات أو املـسامهة يف مـشاريع          :  التصرفات العينية املختلفة     -أ    

إمنائية أو شراء السلع الترفيهية باهظة الثمن أو شراء الشيكات النقدية القابلـة للتـداول               
  ...كأوامر الدفع والشيكات املصرفية والسياحية 

                                                
 211املرجع السابق ، ص املراكز املالية خارج احلدود وظاهرة غسيل األموال،  ناصر ،املهدي )1(
 26مرجع سابق ، ص   ،- جرمية بال حدود-تبييض األموال  خالد سليمان ، )2(
 219، ص مرجع سابق ،  ميجرمية غسل األموال يف الفقه اإلسال فياض ، عطية )3(
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ل األموال بشراء كمية من أوراق املقامرة اليت        يقوم غاس  : حمالَّت اللهو والقمار     -ب   
تستعمل بدل النقد السائل أو يفتح حسابا له يف هذا احملل ومن مث ميضي بعـض الوقـت                  
ويقامر مببلغ زهيد وبعد االنتهاء يعيد ورق القمار إىل صاحب احملل أو يغلق حسابه طالبا                

تثل صاحب احملل         لذلك منه تسليم املبلغ إىل شخص آخر يعمل حلسابه يف اخلفاء ومي      
  .)1(، وإذا ما سئل هذا األخري عن األموال اليت حبوزته يقول أنه رحبها من القمار

فال يظهر الغاسل مبظهر اـرم مـادام أنـه يقـوم بـدفع           :  دفع الضرائب  -جـ     
  .)2(الضرائب

  
ت غسيل األموال ولكن            عموماً فإن هذه املراحل الثالثة هي اليت غالبا ما متيز عمليا          

يف أحيان كثرية تتداخل مع بعضها البعض ويصعب فرزها ومتييزهـا ، وكـذلك األمـر        
بالنسبة لألساليب فهناك أساليب كثرية ومتنوعة يلجأ إليها غاسلو األموال يصعب حصرها       
أو تعدادها سيما يف زمن التطور التكنولوجي اهلائل ، فظاهرة غسيل األموال مرنة دومـا   

  . ا تتفتق عنه عقلية وخيال غاسل األموال من أساليب وتقنيات جديدة مب
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 84مرجع سابق ، ص ، جرمية غسيل األموال أروى فايز الفاعوري  ،  )1(
 220، ص مرجع سابق ،  جرمية غسل األموال يف الفقه اإلسالمي فياض ، عطية )2(
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  النظرية احلديثة : الفرع الثاني
        تقوم هذه النظرية على أساس أن النظرية التقليدية ال تصلح لتفسري طرق ووسائل              

ة وتتجاوزهـا  غسيل األموال حيث إنَّ ظاهرة غسيل األموال قد ختتزل كل املراحل السابق   
نظراً العتبار القائمني على عملية غسيل األموال ومصداقيتهم يف اتمع ، وكمية األموال             
املراد غسلها ولذلك يقول أصحاب هذه النظرية ، إنـه ميكن تقسيم عملية غسيل األموال    

  :)1(إىل ثالثة أنواع رئيسة هي
  الغسل البسيط :   أوال 

الدورات لتحويل املال احملرم إىل مال حالل ، من خـالل                   وذلك باستخدام أقصر    
  عمليات عارضة ، واستخدام املال يف اإلنفاق االستهالكي ، أو استثمارات قليلة التكلفة

كقاعات القمار وحنو ذلك ، املهم استخدام األموال غري املشروعة يف قطاعات اقتـصادية              
  .هامشية 

  الغسل املدعم : ثانيا 
خدام األموال غري املشروعة يف أنشطة مشروعة أكرب حجما من األنشطة يف          وذلك باست 
  .املرحلة السابقة 

ويتم هنا تدعيم إخفاء املصدر غري املشروع من خالل شركات جتارية كربى واالسـتعانة              
  .خبرباء واختصاصيني لتسيري تلك املشاريع الضخمة 

  الغسل املتقن: ثالثا
 عالية جدا كي تتناسب ورؤوس األموال الضخمة الـيت ال        وذلك باللجوء إىل تقنيات   

تستوعبها األنشطة التقليدية  فيتم تكوين عدة شركات عامليـة ، كـشركات الطـريان               
والتأمني واالسترياد والتصدير واألمن اإلعمار والسياحة وتنقل األموال بينها بسرعة فائقة           

ذا الصدد نيويورك أكرب مركز عاملي      وباستخدام أحدث الطرق التكنولوجية ، وتعترب يف ه       

                                                
 223 _222سابق ، ص الرجع امل،  جرمية غسل األموال يف الفقه اإلسالمي فياض ، عطية )1(
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 مليـار   02.4لغسيل األموال تنافسها لندن يف ذلك حيث جتاوزت قيمة األموال املغسولة            
  .)1(دوالر سنويا ، وبذلك تعترب ظاهرة غسيل األموال أكرب ثالث صناعة يف العامل

    
ـ                ور                  وعموما يرى أنصار هذه النظريـة أن ظـاهرة غـسيل األمـوال يف تط

مستمر ، وأساليب حديثة جدا يستعملها الغاسلون للحيلولة دون تتبع مصدر أمواهلم غري             
  .املشروعة 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 بركات ، ظاهرة غسيل األموال ، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا ، جامعة حسيبة  عبد اهللا عزت )1(

 220، ص 2006 ، جوان04بن بوعلي ، جامعة الشلف ، اجلزائر ،ع
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  آثار ظاهرة غسيل األموال: املطلب الثاني 
       منذ بزوغ ظاهرة غسيل األموال والقلق يتزايد إزاءها ملا تشكله من أخطـار ومـا               

ه من أضرار فلم يعد هناك قطر مبنأى عن آثارها وانعكاساا السلبية على املؤسسات              حتدث
  .االقتصادية واملالية واالجتماعية يف كل الدول 

 ، جدولت فيه ظـاهرة غـسيل        2001وقد أعدت وزارة اخلارجية األمريكية تقريرا عام        
   :)1(األموال عرب العامل كاآليت

عىن أن حجم غسيل األموال فيها ضخم ويتطلب جهـودا          بلدان مثرية لقلق أساسي ، مب      -
سريعة ومستدمية وفعالة ، وذكرت جمموعة من الدول ، ومن البلدان العربية ذكرت دولة              

  .اإلمارات العربية املتحدة
 بلدان مثرية للقلق ، مبعىن أن ظاهرة غسيل األموال ليست شديدة فيها لكنها تتطلـب                -

 .ة املكافحة ، وذكر فيها من الدول العربية مصر والبحرين جهودا ملكافحتها وتعزيز أنظم
 بلدان حتت املراقبة ، مبعىن أا التشكل خطرا مباشرا ولكن البد من وضـع ظـاهرة                 -

غسيل األموال  فيها حتت املراقبة ، وذكر من الدول العربية تونس واليمن واململكة العربية               
  .ملغرب واجلزائر السعودية وقطر وعمان واألردن والكويت وا

وحنن إذ نذكر هذا التصنيف األمريكي فإننا نتحفظ عليه للسمعة السيئة اليت تتمتـع ـا                
  .أمريكا اليوم ، ومع هذا فاآلثار املترتبة على هذه الظاهرة تبدو على الشكل التايل 

  اآلثار املوضوعية: الفرع األول 
من حيـث   غسيل األموال     ترتبة على ظاهرة     تلك اآلثار امل   )2(املوضوعيةتعين اآلثار         

  :موضوعها وهي اآلثار االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
  اآلثار االقتصادية : أوالً 

  :مايلي غسيل األموال  من أبرز تلك اآلثار االقتصادية اليت حتدثها ظاهرة 

                                                
)1( Htt://www.usinfo.stat.org                                                                                                  

 18/03/2007: تاريخ البحث      
 67- 61مرجع سابق ، ص عمليات غسل األموال وآليات مكافحتها ،حممد علي العريان ،  )2(
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ـ        (( حبيث   : تأثر الدخل القومي     -1 ق دخـال    تتحول دخول الفئات املنتجة الـيت حتق
مشروعا إىل فئات غري منتجة وحتصل على دخول غري مشروعة مما يزيـد الفجـوة بـني       

  .)1 ())األغنياء والفقراء ويضاعف اخللل االجتماعي يف البلد املعين 
وهلذا كانت الدخول غري املشروعة يف بلد كالواليات املتحدة األمريكية مـثال سـببا يف               

 االقتصاد غري املشروع ينمو مبعدل أسـرع مـن           ألن أساس  %27اخنفاض اإلنتاج بنسبة    
   .)2(االقتصاد املشروع

قـلَّ معـدل االدخـار       غسيل األموال   كلما زادت ظاهرة    :  هبوط معدل االدخار     -2
الوطين ، وسبب ذلك هروب رأس املال خارج الوطن ، وبالتايل نقل املدخرات اليت ميكن               

   .)3(أن توجه لالستثمارات
ء التحف الفنية وبعض السلع الترفيهية فإن األموال تتجه إىل طريـق            كما أنه يف حالة شرا    

   .)4(االستهالك ومن مث يقلُّ القدر املوجه إىل االدخار الوطين
ظاهرة غسيل األموال تـؤدي إىل وجـود         : حدوث ضغوط تضخمية يف االقتصاد       -3

 واخلدمات ممـا  مداخيل كبرية  لدى غاسلي األموال دون أن يقابلها زيادة يف إنتاج السلع       
   .)5(يؤدي إىل ارتفاع األسعار وتدهور القدرة الشرائية

حني رب األموال إىل اخلارج يزداد الطلـب علـى          :  تدهور قيمة العملة الوطنية      -4
العمالت األجنبية اليت يتم حتويل األموال  املهربة إليها دف إيداعها يف البنوك اخلارجيـة             

  .)6(وطنية مقابل العملة األجنبيةومن هنا تنخفض قيمة العملة ال

                                                
سيالن جربان العبيدي ، غسيل األموال وآثاره االقتصادية ودور اجلهازاملصريف ، الـة العربيـة              )1(

 301، ص 41 ،ع21الة ية للعلوم األمنية ، الرياض ، عربللدراسات األمنية ، جامعة نايف ال
 354مرجع سابق ، ص جرمية تبييض األموال ،نادر عبد العزيز ،  )2(
 57، صمرجع سابق ،  جرمية غسل األموال يف الفقه اإلسالمي فياض ، عطية )3(
 354ع سابق ، صمرج جرمية تبييض األموال ، نادر عبد العزيز ، )4(
ح الدين حسن ، القطاع املصريف وغسيل األموال ، مكتبة األسرة ، مهرجان القراءة       صال السيسي )5(

 183 ، ص 2003للجميع ، مصر ، 
 356مرجع سابق ، ص جرمية تبييض األموال ،، نادر عبد العزيز  )6(
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من التفـوق يف    غسيل األموال     حني تتمكن عصابات    :  إفالس املؤسسات الوطنية     -5
املنافسة على املؤسسات اليت متارس أعماال مشروعة متوفرة يف أيديها ، فتخرج حينـذاك              

  .)1(املؤسسات املشروعة من السوق إلفالسها بسبب عدم قدرا على املنافسة
متثل خطرا اقتصاديا حمدقا بالدول الصغرى قبـل        غسيل األموال        وهكذا فظاهرة       

الكربى النعدام آليات الشفافية واملراقبة مما يولد ضغوطا اجتماعية رهيبة على حكومـات            
  .تلك الدول مامل تعجل باملبادرة إىل مكافحتها 

  
  اآلثار االجتماعية : ثانياً 
  :ضررا بالغا على النسيج االجتماعي ، من ذلك ال غسيل األموتشكل ظاهرة       

تؤثر على االدخار احمللـي     غسيل األموال     ملا كانت عمليات    :  ارتفاع نسبة البطالة     -1
الذي من شأنه متويل االستثمارات املختلفة ، فإا تؤثر على املوارد الالزمة لتوفري مناصب              

   .)2(شغل تستوعب الراغبني يف العمل
جناح األموال غري املشروعة يف اإلفـالت مـن مالحقـة           ((: اق اجلرمية    اتساع نط  -2

السلطات األمنية واستخدام األموال القذرة يف تصرفات نقدية وعينية يشجع اآلخرين على            
   .)3 ())االنزالق يف محأة اجلرمية ، فيساعد على زيادة معدل اجلرمية حمليا ودوليا 

يوم دد استقرار الدول والشعوب مـن خـالل         صارت ال غسيل األموال   كما أنَّ ظاهرة    
 .وبالتايل يصبح املال يف  أيٍد جمرمة . حتالفها مع اإلرهاب 

حتدث ظاهرة غسيل األموال ضررا بالغا يف التـصورات         : )4( سيادة ثقافة املخدرات   -3
والقيم حبيث تزداد الفجوة بني املترفني واملعدمني ، وبالتايل تشترى ذمم الفقـراء لـشدة               

  .جتهم وعوزهم ويسقطون يف النهاية يف شرك عصابات غسيل األموال حا

                                                
 303 مرجع سابق ، ص ،سيالن جربان العبيدي  )1(
 362مرجع سابق ، ص  ،جرمية تبييض األموال نادر عبد العزيز شايف ،  )2(
 126مرجع سابق ، ص  جرائم غسل األموال يف ضوء الشريعة والقانونأمحد بن سليمان الربيش  )3(
  89-88مرجع سابق ، ص  األموال ،غسيل جرمية ،  بن صاحل الصاحل بن أمحد حممد )4(
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ال شك أن ظاهرة غسيل األمـوال تـسبب مـشكالت           : )1( ايار الطبقة الوسطى   -4
إن -التضخم والبطالة وايار العملة وحنوها، وهي مشكالت اقتصادية تؤدي إىل اختالل            

ني طبقة األغنياء والفقراء ومتثل طبقة       الطبقة الوسطى اليت متثل حلقة وصل ب       -مل نقل ايار  
  .)2(املتعلمني وذوي الرأي العام يف اتمع

     وهناك آثار اجتماعية أخرى تسببها ظاهرة غسيل األموال آثرنا أن نقتصر على هـذه      
  .فقط 
  ة ـاآلثار السياسي: ثالثاً 

  : ذلك مثال متس ظاهرة غسيل األموال اجلوانب السياسية ألي دولة تشيع فيها ، من
 حيث يعمد غاسلو األموال مبا ميلكـون        : تغلغل ارمني يف أجهزة النظام السياسي        -1

                ّمن أموال طائلة إىل شراء ذمم السياسيني واملنتخبني ، وبالتايل توجيـه سياسـات سـن
القوانني يف الربملان لصاحلهم وداعمة ألعماهلم أو على األقل لغض الطرف عنهم وهذا ما              

 .)3())حتالفا مشبوها بني املال والسياسة((يعترب 
 إىل  – رعاية ملصاحلهم الـضيقة      - يعمد غاسلوا األموال     : متويل اجلماعات املتطرفة     -2

متويل التيارات واملنظمات املتطرفة املناوئة حلكومتها، أو متويل الرتاعات الدينية و العرقيـة             
لترويج سلعهم وبضائعهم كاملخدرات  ،دف االستفادة من األجواء العكرة يف تلك البالد         

جـوان   08واألسلحة وحنوها ، وهذا ما أشارت إليه األمم املتحدة يف دورا املنعقدة يف              
  .)4( إىل أن أرباح غسيل األموال متول ا بعض أعنف الرتاعات العرقية و الدينية1998

                                                
©   M : ل تعاىلانقسام اتمع إىل طبقات ال حرج فيه مادام أفراده يف تعاون وتآزر كما قا )1(

  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶µ   ́   ³  ²  ±  °  ̄   ®¬  «  ª
  Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿   ¾  ½L ]32: الزخرف[ 

 88مرجع سابق ، ص جرمية غسيل األموال ، ،  حممد بن أمحد  بن صاحل الصاحل )2(
وطين ـلعامة لألمن الض األموال ، جملة الشرطة ، املديرية اي، جرمية تبي خلف اهللا عبد العزيز )3(
 38ص  ، 2003جويلية ،  69اجلزائر ،ع،
 369مرجع سابق ، ص جرمية تبييض األموال ، ،  نادر عبد العزيز شايف )4(
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خصية : الفرع الثاني  اآلثار الش  
ال تلعـب دورا خطـريا يف اـاالت االقتـصادية             كما أن ظاهرة غسيل األمـو     

واالجتماعية والثقافية ، فإا كذلك متس النواحي الشخصية حلـال األشـخاص الـذين            
  :ميارسون هذه الظاهرة من ذلك 

بروز فئة إجرامية حديثة ، حيث إنَّ هذه الظاهرة أفرزت اليوم فئة إجرامية ختتلف              : أوالً  
مية املعهودة ، وهذا ما يؤدي إىل استنهاض جهود املختـصني يف  جذريا عن الفئات اإلجرا   

 -غالبـا -دراسة علم اإلجرام لفهم الظاهرة من زاوية علمية ، وتضم فئة ارمني اجلـدد             
احملاسبني وعمال البنوك واحملامني ، فهؤالء ميلكون خدمات وخربات ذات طـابع مـايل              

صلية على إخفاء مصادر أمـواهلم غـري        وقانوين يساعدون من خالهلا مرتكيب اجلرمية األ      
  .)1(املشروعة بطرق حسابية وقانونية قد التكتشف بسهولة

 بروز غاسلي األموال كطوابري جوسسة  من حيث إن فساد ضمائر غاسلي األموال              :ثانياً  
قد جيعل منهم فريسة سهلة للمخابرات األجنبية واجلوسـسة العامليـة الـيت تـوظفهم                  

اونون معها لرغبة مشتركة ، من مثل أن يؤسسوا شركات صورية متارس  لصاحلهم ، أو يتع   
أعماال مشروعة يف الظاهر ، وحقيقتها نشاط جتسسي ، كما ثبت من التحقيقات الـيت                
أجريت يف الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا أن بنك االعتماد والتجارة الدويل كـان             

ا أو باكستان وأمريكا الالتينيـة ، وكـان         متورطا يف عمليات غسيل األموال يف فلوريد      
يتعامل مع وكالة املخابرات املركزية األمريكية ويقدم رشاوى ملسؤولني كبار يف بعـض             

  . )2(البالد
          وعليه فظاهرة غسيل األموال مبراحلها املتشعبة و املتداخلة ووسـائلها املعقَّـدة            

ن ا، وآثاراً خطرية حتدث شرخا هـائال يف         وتقنياا املاكرة جدا تشكل أضرارا ال يستها      
 .خمتلف مناحي احلياة

  
                                                

 67-65 صمرجع سابق ،  عمليات غسل األموال وآليات مكافحتها ،حممد علي العريان ،  )1(
يف العربية للعلوم األجنبية ، الرياض حممد حمي الدين عوض ، جرائم غسيل األموال ، جامعة نا )2(
 74 ، ص 2004 ،) ط.د(، السعودية ،
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       وخنلُص يف خامتـة هذا الفصل إىل أن ظاهرة غسيل األموال عمليةٌ يراد من خالهلا              
إخفاء األموال اخلبيثة ، أو االختفاء من املطاردة القانونية ، فهي أموال خبيثة تبحث عـن                

كل إىل آخر ومن أسـلوب إىل آخـر، بغيـة غـسلها                  ساحة تطهري هلا ، فتنتقل من ش      
وتنظيفها ، لذلك كانت هذه األموال امللوثة ذات آثار سلبية مقيتة تتطلب رؤية حكيمـة               
ومدروسة ، من حيث تكييفها وتوصيفها الدقيق ملزيد التبصر ا وإجياد احللول املوائمـة              

  .لعالجها، والقضاء عليها 
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  الفَصل الثَّانيالفَصل الثَّاني
  التكييف القانوني والشرعي لظاهرة غسيل األموال

  
  
  
  

  : : وفيه مبحثان وفيه مبحثان 
  التكييف القانوين لظاهرة غسيل األموال: املبحث األول
  التكييف الشرعي لظاهرة غسيل األموال: املبحث الثاين 
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MM  
         
موال ظاهرة جديدة على املستوى العاملي ، وكـأي ظـاهرة           ل ظاهرة غسيل األ   ثِّ       مت

 تعمل  تحديثة فإنه يصعب يف البداية تكييفها ، غري أن احملاوالت الفقهية والقانونية ما فتئ             
على إجياد تكييف مناسب هلذه الظاهرة ، من حيث مدى جترميها مث من حيـث إعطـاء                 

    ا   شبيهة مشروعة   غريا عالقتها بأنشطة    الوصف املناسب هلا ، وأخري   كاإلرهاب والفساد
  . اأنشظة مشروعة كالتوبة من املال احلرام اليت قد تثري شبهة االقتران أو 

اد من خالهلا إنـزال حكـم الـشرع أو     تلك العملية الذهنية اليت ير     )1(ويقصد بالتكييف 
لذي ينطبـق   ، وهذا ما يعين إعطاء الفعل املرتكب الوصف املناسب ا         القانون على الواقع    

 فإذا ما انطبق أحد األوصاف املبينة على الفعـل          .)2(ة األوصاف األخرى  عليه من بني كافَّ   
املرتكب فإنه جيعل منه جرمية ، وإذا مل ينطبق عليه الوصف صار الفعل مباحا غري جمـرم ،      

على -ويف ظل الشريعة اإلسالمية فإن كلَّ تصرف أو فعل خالف ما أمرت به أو ت عنه          
  . صار حمرما ال جيوز ارتكابه –يل احلتم واإللزام سب

لذلك كانت عملية التكييف إعماال ملبدأ الشرعية ، إذ ال جرمية وال عقوبة إال بنص ينطبق           
¦  § ̈   ©   M     :ويتضمن الفعل املرتكب ، وإىل هذا يشري قوله تبارك وتعـاىل  

 ¼        »  º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³  ²±   °  ¯  ®  ¬  «ª     ¾  ½ 
  À  ¿L  ]ال جرمية  : "  اجلزائري أنه    )ع.ق( من   01، وتنص املادة    ] 15: اإلسراء

  " .وال عقوبة أو تدابري أمن بغري قانون 

                                                
  ه ـحاله وصفت: قطعه وجعل له كيفية معلومة ، وكيفية الشيء :  تكييف الشيء يف اللغة معناه   )1(

 807 جممع اللغة العربية ، املعجم الوسيط ، مرجع سابق ، ص-         
رة  ، دار النهضة العربية ، القاهسلطة التكييف يف القانون اإلجرائيشحاتة حممد نور عبد اهلادي ،  )2(
  05 ، ص 1993، ) ط.د(،
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 ومبا أن ظاهرة غسيل األموال تعد ظاهرة جديدة وحديثة على املستوى الفقهـي فإـا               
   .)1(استعصت يف البداية على عملية التكييف

يف رحـم  لدت هذه الظـاهرة   يف دائرة التكييف القانوين وقد و  -لك  وإذا كان ذلك كذ   
  فكيف بالشريعة اإلسالمية اليت مل يعرف فقهاؤهـا وال جمتمعهـا             -التشريعات الوضعية 

التارخيي مثل هذه الظاهرة فعملية التكييف قد تكون أصعب ، بيـد أن هـذه الـشريعة                 
   .ة الواسعة واملرنةاإلسالمية ال يتعسر عليها شيء ملنظومتها الفقهي

  
  
  

                                                
  Qualfication                            : التكييف  )1(

 231، ص 1998، ، البليدة ، اجلزائر، املصطلحات القانونية يف التشريع اجلزائري ابتسام القرام  -  
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  التكييف القانوني لظاهرة  غسيل األموال: املبحث األول 
ويف إطار ما سبق فإن البحث عن عملية تكييف مناسبة لظاهرة غسيل األمـوال              

، يتطلب منا البحث يف مدى       ومدى انطباق النصوص القانونية الواردة يف القانون اجلزائي       
عليه الظاهرة حتتاج إىل قانون خاص ا كما هو احلال          جترمي ظاهرة غسيل األموال ، وهل       

 قد تـدفع إىل  - حبكم عامليتها وصعوبة عالجها - ، أم أن هذه الظاهرة  01-05 يف قانون 
 هذا الـسياق قـد   يفإشكاالت أخرى مما يستدعي غض الطرف عنها والتعايش معها ، و 

يعلى عدم جترمي ظاهرة غسيل األموال مبا يلي حتج :  
قد يقال بأن الدول الفقرية تعاين من أزمات تنميـة   :  احلاجة إىل االستثمارات األجنبية    - 

ا االقتـصادي   نية التحتية واألسس النهضوية هلا ، بالتايل فوضـعه        خانقة ومشاكل يف البِ   
  حتم عليها ألًا تعارض وجود األموال املغسولة على أراضيها ، ومـن           واالجتماعي املزري ي

ي ظـاهرة   ذو الدول النامية حذو كثري من الدول األوروبية وغريها اليت تعاد          املمكن أن حت  
 تعترب من أغىن دول     كبعض الدول األوربية اليت    تصادقها يف السر  غسيل األموال يف العلن و    

  .العامل ، ولكن غناها ما هو إال ما تدره عليها األموال املهربة وحنوها 
رد على هذا االحتجاج بأن اويا قانونياًالستثمارات الناجحة هي اليت جتد مناخم ا وائم

نضباط القانوين الذي جيعل األموال ب وعدم اِال، بعكس التسي لنشاطها االقتصادي
  . ومذعورة اخلارجية خائفةً

مث حىت لو جاءت االستثمارات اليت رؤوس أمواهلا غري مشروعة فإـا ال تـستثمر إال يف                 
  .)1(السياحية اليت حتما ستضر بالتنمية االقتصادية املتوازنةاألنشطة الترفيهية و

  املـال هـو    أنَّ  ما دام   : أصل األموال املغسولة ارتكب يف اخلارج فلم اخلوف إذن ؟            -
ف يف  وظَّ، مشروعا أو غري مشروعا ، ما كان ي         فال عربة بكونه حالال أو حراما      ،   )2(املال

غري املشروع ارتكـب     وال ضرر منه ما دام أن أصله         خدمة اقتصاد البلد وتنمية اتمع ،     
  .  الةفما الضري يف االنتفاع به وبناء تنمية اقتصادية فعخارج البلد ، 

                                                
  61، ص مرجع سابق ،  ة غسل األموال يف الفقه اإلسالميجرمي فياض ، عطية )1(
 285 مرجع سابق ، ص  ،عمليات غسل األموال وآليات مكافحتها حممد علي العريان ، )2(
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ررم ال يتورع عن اقتـراف                  ويرم هو اد على هذا القول بأنه إذا كان املال هو املال فا
ك األموال مـرة أخـرى يف        ، وقد يؤول به احلال إىل توظيف تل        )1(جرميته يف أي مكان   

  .قنوات اجلرمية يف بلد غري بلد اجلرمية األصلي
  األموال املغسولة يف أنشطة إجرامية أخـرى كزراعـة واسـتخراج             وغالبا ما ي عاد صب

  .)2(وتصنيع املخدرات
  . هلذه األموال اخلبيثةيفةهذا باإلضافة إىل تلوث السمعة األخالقية واألدبية للدولة املستض

فال يليق بأي دولة حتترم نفسها ومسعتها األخالقية وحتافظ على نقاوة اقتصادها أن             ولذلك  
 .)3(تستمد مواردها من أنشطة إجرامية

   عـدم جتـرمي ظـاهرة غـسيل                    ا تقدم فال عربة بكل هذه احلجـج الراميـة إىل          ومم 
ـ          األموال ،    ت حنـوه أغلـب     فستبقى هذه الظاهرة ظاهرة إجرامية خطرية ، وهذا ما حنَ

نون اجلزائري نص علـى جترميهـا يف        التشريعات ، ومنها القانون اجلزائري حيث إن القا       
  . 01-05قانون و) ع.ق(

حتـدام  يف   مـن االِ   ولكن قبل هذا التكييف والتوصيف ، سادت الساحة القانونية حالةٌ         
    النقاش حول الطريقة اليت تا ظاهرة غسيل األموال ، و      كي قانوين الذي ميكـن   البناء ال ف

  .تقوم عليه ، وهذا مايتضح بيانه من خالل املطلبني التاليني أن 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ، ، مـصر  سليمان عبد الفتاح ، مكافحة غسل األموال ، دار الكتب القانونية ، احمللة الكـربى        )1(
 09، ص  2005، ) ط.د(
ملواجهة التشريعية لظاهرة غسيل األموال املتحصلة من جرائم املخدرات مطابع          مصطفى طاهر ، ا    )2(

  17، ص 2002) ط.د(، مصر ، الشرطة للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة 
  62، ص مرجع سابق ،  جرمية غسل األموال يف الفقه اإلسالمي فياض ، عطية )3(
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  جتريم ظاهرة غسيل األموال: املطلب األول 
ب على التشريعات القانونية إجياد تعريف مناسب ملفهوم اجلرمية مـن الناحيـة                    صع

 األمر الـذي  ، ة اجلرائم والعقوبات  ذلك يرجع إىل النص على مبدأ شرعيالقانونية ، ومرد
يستدعي عدم أمهية التعريف ، حيث اكتفى القانون اجلزائري ببيان أقسام اجلرمية من حيث   

 تاركا تعريف اجلرمية )ع.ق( من 27كما يف املادة    ،خطورا إىل جنايات وجنح وخمالفات      
   . )1(للفقه

  كل سلوك ميكن إسناده إىل فاعله يضر       ((وإزاء ذلك فقد عرفت اجلرمية يف الفقه على أا          
 كل فعل  ((أو هي مبعىن آخر     ،   )2())د باخلطر مصلحة اجتماعية حممية جبزاء جنائي        أو يهد

  . )3())قانون العقوباتيصدر عن إرادة جنائية يقع خمالفًا ل
       ا تتأتغـري مـشروعة   ى من طـرقٍ وبالنظر إىل عائدات ظاهرة غسيل األموال نالحظ أ 

خدرات والبغاء واإلرهاب وحنوها ، األمر الذي جيعل منها ضررا يهدد املصلحة احملمية             كامل
   ِصقانونا ، مما يم       غـم هـذه الـسهولة يف       ها بوصف اجلرمية حسب التعريف املتقدم ، ور

توصيف هذه العائدات بوصف اجلرمية إال أن هذا ال يكفي من نعتها بالسلوك اإلجرامـي               
ر إجياد  وبة الظاهرة وتعقيداا ووجود أطراف عدة مكونة هلا ، يعس         األوىل ، فلصع   للوهلة  

 الظاهرة يف   القانونية مل تتوانَ عن تكييف هذه     وصف مناسب لتكييفها ، غري أن احملاوالت        
ولكنها فشلت يف قصورها هلذا التكييـف       ،  تطويع األوصاف اجلنائية التقليدية الستيعاا      

مـا   ، وهو   وعقاباً صّ خاصّ يواجه هذه الظاهرة جترمياً     فكان لزاما أن يتدخل التشريع بن     
يف فـرعني   يتطلب البحث يف هذه احملاوالت القانونية اليت صاحبت تكييف هذه الظاهرة            

    .على النحو اآليت

                                                
 املطبوعات اجلامعيـة ، اجلزائـر       وال ، ديوان  لعشب علي ، اإلطار القانوين ملكافحة غسل األم         )1(
  98، اجلزائر ، ص ) ط.د(،
) ط.د(ات اجلامعية ، اجلزائر ، عبد اهللا سليمان ، شرح قانون العقوبات اجلزائري ، ديوان املطبوع )2(
  59 ، ص 2002،
سسة اجلامعية سليمان عبد املنعم وعوض حممد عوض ، النظرية العامة للقانون اجلزائي اللبناين ،املؤ )3(

 75 ، ص 1996 ، 1للدراسات والنشر والتوزيع ، بريوت ، لبنان ، ط
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  احملاوالت القانونية التـقليدية : الفرع األول 
ما هـو إال مثـرة    ، و وأصليةًها جرمية أوليةً  كانت عملية غسيل األموال تسبقُ           لـما

  :طرح وهو  يلتلك اجلرمية مبحاولة إخفاء وكتم ما اكتسب منها ، فإن تساؤالً
هل ي؟ -ا فيها وبذلك يكون الغاسل مسامهً-ا هلا عترب غسل أموال تلك اجلرمية امتداد .  
 ب من قام بعملية الغسيل عن جرمية مستقلة على اجلرمية األوىل ؟ مما ي             عاقَأم يسؤاالً ستتبع  

ألشياء ، أم أا جرمية مستقلة ؟ ، وبيان         آخر عن ماهية هذه اجلرمية هل هي جرمية إخفاء ا         
  :ذلك كاآليت 

  مدى انطباق وصف املسامهة اجلنائية  على ظاهرة غسيل األموال: أوال 
سيكون البحث يف ظاهرة غسيل األموال يشارك فيها جمموعة من األشخاص فحبكم أنَّ 
  : عليها من خالل نقطتني هذا الوصفباق مدى انط

  : مفهوم املسامهة اجلنائية -1
يقصد باملسامهة اجلنائية ارتكاب جرمية واحدة من طرف جمموعة من األشـخاص لكـل     

 )1(واحد منهم دور يف تنفيذ اجلرمية ختتلف طبيعته وتتفاوت درجته من حالة إىل أخـرى              
نوية واحدة وبـذلك يكتمـل النمـوذج    بشرط أن جيمع بني هؤالء األشخاص رابطة مع      

   .)2(التشريعي للجرمية
، األمـر الـذي يتطلـب قيـام                ناة ووحدة اجلرمية    د اجلُ  تقوم املسامهة اجلنائية بتعد    إذن

األول يقتضي وجود فعل أصلي موصوف بوصف اجلرمية ، والثاين وجود فعـل             ركنني ؛   
ملـساعدة ، وال تقـوم مبجـرد االمتنـاع          إجيايب يف املسامهة كالتحريض أو االتفاق أو ا       

  .)3(أواإلمهال

                                                
 281، النظرية العامة للقانون اجلزائي اللبناين مرجع سابق ، ص سليمان عبد املنعم وعوض حممد  )1(
 185مرجع سابق ، ص شرح قانون القوبات ، عبد اهللا سليمان ،  )2(
 املصرف اجلنائية عن األعمال غري النظيفة ظاهرة غسيل األموال ، عبد املنعم سليمان ، مسؤولية )3(

  41-40، ص 2002دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، اإلسكندرية ، مصر ، 
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األصل أن يرتكب اجلرمية شخص واحد أو عدة أشخاص يتحملون وحدهم مسؤولية ما             و
ارتكبوا ، ولكن ليس هناك ما مينع من اشتراك غريهم يف حتقيق نتيجـة هـذا الـسلوك                  

  .اإلجرامي بالتحريض أو االتفاق أو املساعدة 
  : إىل قسمني وبذلك تنقسم املسامهة

ا يف تنفيذ اجلرمية ، ويسمى يف هذه  حني يكون دور املساهم رئيسي : املسامهة األصلية    - أ
 بتنفيذ اجلرمية وحده بأركاا املعروفة ، أمـا         احلالة بالفاعل أو بالشريك ، فالفاعل يستقلُّ      

كونـة  الشريك ويسمى أيضا بالفاعل مع غريه فهو يقتسم مع غريه فعال من األفعـال امل              
كجرائم الزنا ، والرشـوة ، ومـا إىل          وال تقوم إال بنص تشريعي خاص ا      ،   )1(للجرمية
   .)2(هنالك

حني يكون دور املساهم يف تنفيذ اجلرمية دوراً ثانويا ، ويسمى يف            :  املسامهة التبعية    -ب
  فاعـل أصـلي يف      -ابتـداء –هذه احلالة باملتدخل حبيث ال يصلح فعله إال إذا كان هناك            

وقد ينحصر دور املساهم يف خلق فكرة ارتكاب اجلرمية يف ذهن فاعلها األصلي             اجلرمية ،   
  . )3(ويطلق عليه حينئذ وصف احملرض

 تـسمى    وهذه الصورة من املسامهة هي املقصودة من احلديث عن املسامهة اجلنائية واليت           
طها باملسامهة األصـلية     ، حيث تستمد صفتها اجلرمية من ارتبا       أيضا باملسامهة االحتمالية  

   .)4(احملتملة يف كافة أنواع اجلرائم دون حاجة إىل جترميها بنص خاص
وإزاء ذلك فإن اإلشكال ال يرد يف حال ما إذا كان اجلاين شخصا طبيعيـا إذ ميكـن أن                   

، غري أن هذا اإلشكال يرد وبقوة يف         ينطبق عليه وصف التحريض أو االتفاق أو املساعدة       
أو البنك الذي تودع فيه أموال مغسولة ، فهل ينطبق عليه وصـف مـن               حالة املصرف   

  .األوصاف الثالثة ؟

                                                
  281، النظرية العامة للقانون اجلزائي اللبناين مرجع سابق ، ص سليمان عبد املنعم وعوض حممد  )1(
  39مرجع سابق ، ص ، نائية عن األعمال غري النظيفة مسؤولية املصرف اجلعبد املنعم سليمان ،  )2(
  282، النظرية العامة للقانون اجلزائي اللبناين مرجع سابق ، ص سليمان عبد املنعم وعوض حممد  )3(
 39مرجع سابق ، ص ، مسؤولية املصرف اجلنائية عن األعمال غري النظيفة عبد املنعم سليمان ،  )4(
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يبدو ذلك ممكنا يف حال قبول البنك أمواال غري مشروعة مع علمه بذلك ، وال يشترط يف                 
العلم أن يعلم البنك مباشرة بعدم مشروعية تلك األموال ، بل يكفـي حتقيـق ظـروف               

ن استخالص العلم منها ، ومن مث فإنه يتعني على البنك اختاذ            موضوعية حتيط بالواقعة ميك   
تدابري معنية للتأكد من هوية زبائنه قبل فتح حساب أو دفتر حفظ سـندات أو قـيم أو                  
إيصاالت أو تأجري صندوق أو ربط أية عالقة عمل أخرى ، ويتم التأكد عن طريق وثيقة                

  .01-05   من قانون07رمسية أصلية ، وعلى ذلك نصت املادة 
       كما ال بد على البنك من      ،ط أو مسامهة البنك     واختاذ مثل هذه التدابري من شأنه نفي تور
 املصرفية  شبهة قد ترد على عملية من العمليات      إبالغ اهليئة املخصصة يف هذا الشأن بكل        

01-05 قانونمن  19 ادةاملت على ذلك كما نص.   
 شريكا ومسامها   عدمشروعة وهو يعلم بذلك ي    ومن هنا فإن املصرف الذي قبل أمواال غري         

يف اجلرمية األصلية ، وهو ما ذهب إليه القضاء الفرنسي حني أدان مدير أحد املـصارف                
بوصفه مسامها يف جرمية أصلية قام ا أحد الزبائن تتمثل يف ريب أوراق نقدية قيمتـها                

ـ        فرنـك حـىت يـسهل               ة ومخـسون    مخسمائة فرنك استبداال بأوراق نقدية قيمتها مائ
واعترب املصرف مسامها يف اجلرمية لكونه مل يفصح عن هوية الزبون بدعوى السر             ريبها ،   
  . )1(املصريف

وعليه فال يتصور يف سلوك املصرف ومسامهته احلنائية أن يكون ضمن وصف التحـريض             
، وال ميكن  لتحريض على هذا ا للجرمية ، مع وقوع اجلرمية بناًءعلى ارتكاب الفعل املكون   

  علـى هـذا     الغري على ارتكاب جرمية تقع بناءً     أيضا أن يكون ضمن وصف االتفاق مع        
املتممـة  تمثل يف صورة املـساعدة املـسهلة و     االتفاق ، بل الوصف األليق ذا السلوك ي       

  .)2(الرتكاب اجلرمية األصلية
رمني باألدوات املعينة هلـم       يف إمداد ا  واألصل يف املساعدة أن تتم بطريقة إجيابية متمثلة         

  .)3(وقت سابق على ارتكاب اجلرمية أو على األقل أثناء ارتكاامثال ، ويف 

                                                
 42املرجع السابق ، ص ، ؤولية املصرف اجلنائية عن األعمال غري النظيفة مس عبد املنعم سليمان ، )1(
 43املرجع السابق ، ص، مسؤولية املصرف اجلنائية عن األعمال غري النظيفة عبد املنعم سليمان ،  )2(
 44املرجع السابق ، ص  دور البنوك يف مكافحة غسيل األموال ،جالل وفاء حممدين ،  )3(
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  .ال أو االمتناع مثال ؟فهل يتصور أن تكون املساعدة سلبية كالسكوت أو اإلمه
    ا فعال مـن أفعـال املـسامهة         - ظاهرة غسيل األموال      من هنا فقد شاب وصفبكو 

  . وانتقادات عديدة قصور -اجلنائية
  :  قصور وصف املسامهة اجلنائية يف تكييف ظاهرة غسيل األموال -2

يصعب تكييف ظاهرة غسيل األموال بوصف املسامهة اجلنائية ألن نشاط غسيل األمـوال           
ا ، تعطيه خصوصية    طرق متويهية دقيقة جد   د بيئة مصرفية ، وتقنية عالية و      يتميز بكونه ولي  

  .ة النظري إجرامية فائق
وبالتايل فإن وصف املسامهة اجلنائية يعجز عن مالحقة املستويات اليت يتم ا هذا النشاط              

ال من الناحية املوضوعية وال من الناحية الشكلية حبكم أن ظـاهرة غـسيل               اإلجرامي ، 
األموال  ليست جرمية حملية بل هي جرمية دولية تتقامسها أقطار عدة ، قد ختتلف إجراءاا                
الشكلية يف مالحقة هذه الظاهرة ، وعلى أساس ذلك ميكن رصف أوجـه القـصور يف                

  :نقطتني 
ال ميكن تكييف ظاهرة غسيل األموال علـى   :  أوجه القصور من الناحية املوضوعية       -أ  

  :أا مسامهة جنائية 
ية ومل يكن سابقا عليهـا أو       ألن فعل ونشاط البنك جاء الحقا على اجلرمية األصل         •

فاجلرمية األصلية تقع قبل قبول     ل يف شرط قيام املسامهة اجلنائية ،         هلا كما هو احلا    معاصراً
البنك لألموال غري املشروعة ، فال يعترب املصرف و احلال هذه سببا يف اجلرمية األصلية اليت                

يف وقوع اجلرميـة    ، وحىت لو فرضنا أن البنك كان سببا   )1(نتجت عنها أموال غري شرعية    
          ذا ال جيعل منـه مـسامها فيهـا ، ألن الـسبب ال يكـون الحقـا علـى          األصلية فه 

 . )2(النتيجة
كنتيجة ، ال رابطة بينهما فالعالقة السببية املشكلة        واجلرمية األصلية   فنشاط البنك كسبب    

         للمسامهة ال تتوفر يف مثل هذه احلالة وحني تنتفـي العالقـة الـسببية تنتفـي معهـا                  
  .، وبالتايل فال جيوز مالحقة املصرف وعقابه بناء على ذلكاملسامهة 

                                                
 44مرجع سابق ،  دور البنوك يف مكافحة غسيل األموال ،مدين ، جالل وفاء حم )1(
 48مرجع سابق ،  ، مسؤولية املصرف اجلنائية عن األعمال غري النظيفة عبد املنعم سليمان ،  )2(
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األموال املشبوهة أو ل يف جمرد االمتناع عن حتري مصدر وألن نشاط البنك املتمث •
ذلك أن املسامهة له بوصف املسامهة اجلنائية ، كيفية استخدام احلساب املصريف ال خيو

  ،  يتوفر هنا، وهو مامل يف حدوث اجلرمية اجلنائية تتطلب سلوكا إجيابياً
ليس ألن حمض امتناعه ال يشكل سلوكا . يعترب البنك مسامها يف اجلرمية       وبالتايل ال

إجيابيا بدافع عدم وجود نص خاص يعاقب عليه ، وإمنا ألن هذا االمتناع مل يكن له أثر يف 
  .   )1(خلق اجلرمية

  : أوجه القصور من الناحية اإلجرائية -ب
  :ا القصور كما يلي و يظهر هذ

رتب يف حال تدويل نشاط غسيل األموال ، وهو الغالب على هذه الظاهرة ، ويت •
غاسلي األموال ، ففي حال توزيع النشاط اإلجرامي عرب على ذلك عدم إمكانية مالحقة 

دول كثرية ال ميكن تعقب هذه الظاهرة ألن الدولة الثانية اليت وقعت فيها جرمية غسل 
 مينحها نطاقها القانوين صالحية االختصاص بنظر هذه اجلرمية لكوا جمرد األموال قد ال

، أو قد تكون غري خمصصة وفقا لقانوا بالنظر يف جرائم  فعل من افعال املسامهة اجلنائية
 .)2(غسيل األموال ألا واقعة خارج إقليمها

جرائية  كما ال ميكن وصف ظاهرة غسيل األموال باملسامهة من الناحية اإل •
إلمكانية إفالت فاعل اجلرمية األصلية من املالحقة اجلنائية بسبب من أسباب اإلباحة مثال 

  أو التقادم أو العفو أو حنو ذلك ، وهذا ما يستتبع إفالت املساهم 
التبعي يف اجلرمية األصلية ، كون مالحقة  نشاطات غسيل األموال تدور وجودا وعدما مع 

  .)3(مالحقة  اجلرم األصلي
      

 على ما تقدم فإن وصف املسامهة اجلنائية ال يصلح وصفا منضبطا ومناسبا      وبناًء
  .الستيعاب ظاهرة غسيل األموال  مما يستدعي البحث عن توصيف آخر

                                                
 49  مرجع سابق ، ص،  مسؤولية املصرف اجلنائية عن األعمال غري النظيفة عبد املنعم سليمان ، )1(
 251-250مرجع سابق ، ص   ،عمليات غسل األموال وآليات مكافحتهايان ، العر حممد علي )2(
 127صمرجع سابق ،  جرمية غسيل األموال ، ،أروى فايز الفاعوري  )3(
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  مدى انطباق وصف إخفاء األشياء غري املشروعة على ظاهرة غسيل األموال  : ثانيا 
م إجياد  حتتبوصف املسامهة اجلنائية ، لذلك      موال  مل تنجح حماولة تكييف ظاهرة غسيل األ      

وصف آخر مناسب لتوصيف هذه الظاهرة فكان وصف جرمية إخفـاء األشـياء غـري               
تكييـف الـسابق مـن      صابه ما أصاب ال   هو اخليار فهل جنح هذا التكييف أم أ       املشروعة  

  .انتقادات وقصور؟
ى ارتباطهـا   إخفاء األشياء ومـد   إجابة على هذا السؤال حناول أوال معرفة ماهية جرمية          

  . مث ثانيا أوجه القصور اليت اعترت هذا التكييفبظاهرة غسيل األموال 
  : مفهوم جرمية إخفاء األشياء -1

كل من أخفى أشياء خمتلسة أو مبددة أو :"  387ادة امل اجلزائري يف )ع.ق(ورد يف 
باحلبس من سنة على متحصلة من جناية أو جنحة يف جمموعها أو يف جزء منها يعاقب 

  . دينار 20.000 إىل 500األقل إىل مخس سنوات على األكثر وبغرامة من 
  ..."دينار حىت تصل إىل ضعف قيمة األشياء املخفاة  20.000وجيوز أن جتاوز الغرامة 

  ذات املصدر اجلرمي هي اإلخفاء)1(يتضح أن جرمية إخفاء األشياءاملادة  من خالل نصو
، فهي دون املخالفات أو متحصلة عن جرمية أو جنحة خمتلسة أو مبددة العمدي ألشياء 

  .)2(جرمية تبعية تفترض وقوع جرمية أولية سابقة عليها
فتراض وهو ما يقضي بوجود تشابه بني هذه اجلرمية وجرمية غسيل األموال من حيث ا

ة والواسعة حبيث  هذه املادة الصياغة املرنولعل ما مييز نصجرمية أصلية سابقة عليها ، 
تتسع الستيعاب صور جرمية متعددة تتعلق بإخفاء أشياء ناجتة عن ارتكاب جرمية جناية أو 

  .جنحة ومنها بال ريب أنشطة غسيل األموال 
هذه الصياغة الواسعة كان البد منها لتاليف القصور الذين قد يرد يف استيعاب هذه املادة 

مفهوم اإلخفاء يدل على املصطلح اللغوي املتمثل جلميع عمليات غسيل األموال ، فلم يعد 
  : يف االستتار وعدم الظهور بل توسع ليشمل ما يلي

                                                
       Recel De Choses                                               :     مسروقة إخفاء أشياء )1(
  233مرجع سابق ، ص  لقانونية يف التشريع اجلزائري ،املصطلحات ا ، ابتسام القرام - 
 126مرجع سابق ، ص جرمية غسيل األموال ، قطيفان اخلريشة ، أجمد سعود )2(
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مل  د ارم بالشيء املتحصل من مصدر غري مشروع حىت ولو يكون اإلخفاء باتصال ي-
  .يكن يف حوزته العملية 

 غري درها يكون اإلخفاء أيضا باحليازة الناشئة عن سبب مشروع إذاكان يعلم مبص–
  .املشروع 

شروع عالنية وال يشترط  ويتحقق اإلخفاء أيضا حىت لو كان حيازة الشيء غري امل-
  . فقط إلخفاء سرا

 ويكون حمل اإلخفاء ليس فقط أشياء مادية حمضة ، بل حىت األشياء املعنوية اليت تتمتع -
  .بقيمة أدبية واقتصادية معينة 

 التقيد باملعىن اللغوي ملصطلح اإلخفاء من شأنه ((ن وقد كان هذا التوسع ضروريا أل     
 ، وهذا التوسع يسهم )1() )أن يضيق من دائرة العقاب على حنو ال حيقق املصلحة العامة

بصورة فعالة يف مكافحة غسيل األموال ألن املصرف يعترب مرتكبا هلذه اجلرمية مبجرد قبوله 
  . عدم مشروعيتهاشروعة وهو يعلم باملحيازة هذه األموال غري 

من وبالرغم من أن وصف جرمية اإلخفاء هو أقرب وصف لتحرمي غسيل األموال     
 أن ، إالَّحيث انطباقها على كثري من صور النشاط الذي تتحقق به ظاهرة غسيل األموال 

  .هذه احملاولة مل تسلم هي األخرى من النقد والقصور 
  : أوجه القصور-2

  :  أوجه القصور على النحو التايل اعترت هذا الوصف مجلة من
 على أن 387 يف املادة )ع.ق( نص : على مستوى الركن املادي جلرمية اإلخفاء -أ

 شيء متحصل من جناية أو جنحة ، وهذا هو الركن املادي أي اإلخفاء يتحقق بإخفاء
 يتعني القيام بنشاط إجيايب وال يكفي إلعمال هذا الوصف جمرد العلم بعدم املشروعية ، بل

  . )2(وجود سلوك إجيايب ألن جمرد االمتناع ال يصلح بديال عن السلوك اإلجيايب
وبالتايل يصعب اعتبار املصرف الذي يقبل بودائع لديه يف حساب أحد زبائنه حائزا لتلك              
األموال ، فاملصرف إذ يقبل تلك األموال املقدمة له فال يعين أنه حازها بل ستظل باسـم                 

                                                
 59 مرجع سابق ، ص، مسؤولية املصرف اجلنائية عن األعمال غري النظيفة عبد املنعم سليمان ،  )1(
 131ملرجع السابق ، صا جرمية غسيل األموال ،،  فايز الفاعوري أروى )2(
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املصرف يف القيام مبحاولة التـسجيل يف احلـسابات         ، فال يتعدى دور      صاحبها وحلسابه 
  ..املصرفية ليس إال

وعليه فاألموال ذات املصدر غري املشروع اليت تكون مودعة لدى املصرف ستظل يف واقع              
األمر يف حيازة صاحبها وليس يف حيازة املصرف ، ومن هنا فالركن املادي يتخلـف يف                

، إضافة لذلك فمحض االمتناع واإلمهال       )1( ال تقوم اجلرمية قانونا    جرمية اإلخفاء ، وبدونه   
يف التأكد والتحري عن مصدر األموال املودعة يصعب معه قيام جرمية اإلخفاء يف حـق                

من  387املصرف ، ولذلك يعترب قيام هذه اجلرمية بالسلوك العمدي كما نصت عليه املادة              
متناع املصرف عن التأكد والتحري يف مصدرية ، وليس مبجرد اإلمهال ، كما أن ا   ) ع.ق(

األموال املشبوهة ال يستوجب مساءلته اجلنائية ، ال سيما يف ظل عدم وجود نص خـاص          
اإلجيايب املكـون    يعاقب صراحة  على االمتناع ، ولذلك فاالمتناع ال يرقى إىل حد الفعل            

  .)2(لركن هذه اجلرمية 
  يشترط لقيام جرمية اإلخفاء صـورة      :خفاء   على مستوى الركن املعنوي جلرمية اإل      -ب

 إىل ذلك ، فال تقع مبجرد اإلمهال أو التقاعس          )ع.ق( من   387العمد كما أشارت املادة     
  .يف التحري و التأكد من مصدرية األموال غري املشروعة 

بينما جرمية غسيل األموال يتصور فيها وصف العمد واخلطأ حبسب األحوال ، وبالتـايل              
  .)3(اإلخفاء ملالحقة نشاط غسيل األمواليصعب وصف 

على ) ع.ق( من   387 نصت املادة    : على مستوى الركن الشرعي جلرمية اإلخفاء        -جـ
اليت تتمثل يف كل ما يتحصل عليه من جناية أو جنحة ، وال شك أن هذا                جرمية اإلخفاء و  

و جنحة ميكن أن املضمون الواسع للجرمية األصلية يفهم منه أن كل جرمية موصوفة جبناية أ    
  .)4(تكون مصدر لألشياء حمل اإلخفاء

                                                
 74 مرجع سابق ، ص، مسؤولية املصرف اجلنائية عن األعمال غري النظيفة عبد املنعم سليمان ،  )1(
 74 املرجع السابق ، ص، مسؤولية املصرف اجلنائية عن األعمال غري النظيفة عبد املنعم سليمان ،  )2(
 133مرجع سابق ، ص جرمية غسيل األموال ،أجمد سعود قطيفان اخلريشة ،  )3(
أحسن بوسقيعة ، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص ، اجلرائم ضد األشخاص واجلرائم ضد  )4(

 )1/386( ، 2007 ، 06األموال ، دار هومة ، اجلزائر ، ط
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عد انتهاكا ملبدأ الشرعية حيث ال      املفهوم الواسع للجرمية األصلية ي    ومما الشك فيه أن هذا      
جرمية وال عقوبة إال بنص ، وبالتايل ال يستساغ إدخال ظاهرة غسيل األموال يف وصـف       

ـ (( جرمية إخفاء األشياء غري املشروعة ، ألن يف ذلـك          را ملبـدأ التفـسري املـضيق       تنك
اجلنائية ارمة ، وهذا املبدأ يشكل دون شك أحد النتائج اهلامة املترتبة على مبـدأ          للقاعدة
  .)1())الشرعية

على أـا تتـدرج     اوالت تكييف ظاهرة غسيل األموال       على ذلك فإن حم             وبناًء
ألشياء غـري الـشرعية ، هـذه     ضمن وصف املسامهة اجلنائية أو وصف جرمية اإلخفاء ل        

 -برغم اخلدمة اليت قدمتها يف فهم ظاهرة غسيل األمـوال -احملاوالت قاصرة وال ميكن هلا  
مل اليت تـسهم يف  ة أن تستوعب ظاهرةً تتطور كل يوم بفعل الثورة التكنولوجية يف العا    البت

لقصورالذي ولذلك كان من الضروري إصدار تشريعات خاصة تتالىف ا        تسهيل ارتكاا ،    
  .حلق الكيوف اجلنائية التقليدية 

  احملاوالت القانونية احلديثة: الفرع الثاني 
فت للنظر أن النظرية العامة للجرمية ال ميكنها استيعاب الظواهر اجلرمية       من الالَّ

لذلك كان المفر من إجياد خمرج هلذه ظاهرة غسيل األموال ، احلديثة واملعقدة مثل 
 ما وهويستوعب كافة مناحي هذه الظاهرة ، تدخل املشرع عرب تشريع خاص املعضلة ب

 مع بعض التشريعات املقارنة األخرى ، لذلك حيسن بنا قبل فعله املشرع اجلزائري موازاةً
  . ذلك بيان أمهية وجود تشريع خاص ينتظم خمتلف أوجه الظاهرة املرادة 

  أمهية التشريع اخلاص :  أوال 
عات خاصة لظاهرة غسيل األموال  مزايا عدة منها تشريحيقق سن:  

 حسم اخلالف الذي قد ينشأ بسبب تفسري النصوص اجلنائية التقليدية اليت مل تكن -1
  .)2(صادرة ملواجهة مثل هذه الظاهرة احلديثة واملعقدة واليت متثل ظاهرة اقتصادية مصرفية

افة الظاهرة بتقرير  وجود تشريع خاص ذه الظاهرة من شأنه أن يستوعب ك-2
  .جزاءات خاصة ، مما يسمح بالتغلب على خمتلف العقبات اليت تثريها هذه الظاهرة

                                                
 78 املرجع السابق ، ص، مسؤولية املصرف اجلنائية عن األعمال غري النظيفة عبد املنعم سليمان ،  )1(
 81 املرجع السابق ، ص، مسؤولية املصرف اجلنائية عن األعمال غري النظيفة املنعم سليمان ، عبد  )2(
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 ولذلك يالحظ أن العديـد مـن    )1(متاشيا مع السياسة الدولية ملناهضة غسيل األموال      -3
  .الدول يف أوربا وأمريكا اهتمت مبكافحة هذه الظاهرة وجترمي خمتلف صورها 

ريها بالنسبة لتجرمي ظاهرة غسيل األموال مـن خـالل نـص قـانوين              غوهلذه املزايا و  
اتفاقية فيينا ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقليـة           خاص،جاءت  

 ، تتوجيا لكل اجلهود السالفة ، وملهمة لكل التـشريعات الوطنيـة             20/12/1988بتاريخ  
 الظاهرة ، وكان من بني التشريعات الـيت         األخرى يف اختاذ تدابري حقيقية للحد من هذه       

  .تأثرت ذه االتفاقية التشريعات اجلزائرية
  زائري ـع اجلموقف املشر: ثانيا 

صادقت اجلزائر وبتحفظ على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة االجتـار غـري املـشروع               
ـ  1988للمخدرات واملؤثرات العقلية الصادرة سنة       ي رقـم   ، صادقت عليه مبرسوم رئاس

الكفيلـة   ، ومن مث انطلقت يف بناء ترسانتها القانونيـة           18/01/1995 املؤرخ يف    95-41
فكان أن أصدرت قانونا خاصا ذه الظاهرة سـبقه وتبعـه      باحلد من هذه     الظاهرة ،          

  :تشريعات أخرى تعضد هذه العملية ، كما هو موضح يف الفقرات التالية 
     سـنة  نـوفمرب  10 املرافق لـ    1425رمضان عام    27مؤرخ يف    15-04 قانون رقم    -1

 08 هـ املرافق لـ     1386 صفر   18 املؤرخ يف    156-66يعدل ويتمم األمر رقم      ،   2004
  .)ع.ق( واملتضمن 1966يونيو سنة 

  . وما بعدها على األحكام املقررة هلا389حيث نص يف املادة 
 فربايـر   06ـ املرافق اـ     ه 1425 ذي احلجة عام     27 مؤرخ يف    01-05 قانون رقم    -2

  .م ، يتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما2005
  : ، وقد تضمنت نصوصه  مادة)36(وقد جاء هذا القانون يف ست وثالثني 

  )2( تعاريف للعبارات االصطالحية املنصوص عليها-أ
  )3( نص على إنشاء هيئة متخصصة يف هذا الشأن-ب

                                                
 338، ص مرجع سابق ،  جرمية غسل األموال يف الفقه اإلسالمي فياض ، عطية )1(
 01-05ق من 04م  )2(
 01-05ق  من 15م  )3(
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  )1(التعاون الدويل يف هذا االكما أقر -جـ
   )2( وأيضا قرر األحكام اجلزائية يف الشأن-د

ويالحظ على هذا القانون اجتاه املشرع اجلزائري إىل جترمي كافة صور وأشكال        
غسيل األموال املتحصلة يف اجلرائم دون الوقوف على جرائم املخدرات فقط ،كما يالحظ 

م حيازة األموال غري املشروعة بشرط علم اجلاين ا ألا عليه أيضا توسعه يف مفهو
وتوسعه يف مفهوم اجلرمية األولية املكونة هلذه الظاهرة ليشمل كل  عائدات إجرامية ،
 ، باإلضافة إىل جترميه كافة أشكال املساعدة أو التحريض أو )3(العائدات اإلجرامية

  .)4(املشورة
 فرباير سنة 20هـ املرافق لـ  1427رم عام  حم21 مؤرخ يف 01-06 قانون رقم -3

  .، يتعلق بالوقاية يف الفساد ومكافحته 2006
 على مكافحة الفساد اليت تأيت عرب مراقبة البنوك واملصارف من 16حيث نص يف املادة 

  . نص على تبييض العائدات اإلجرامية وعقوباا42عمليات غسيل األموال ، و يف املادة 
         
        وأخري غسيل األموال بنصوص خاصة أملتها التطورات )5(ي جلرميةا فإن التصد 

العلمية والتكنولوجية ، هلذه الظاهرة املعقدة اليت تستلزم نصا خاصا ومستقال يشمل كافة 
  . بنياا القانوين

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 01-05 من ق 25م  )1(
 01-05من ق  31م  )2(
  01-05 من ق 02 م )3(
 01-05 فقرة د من ق 02م  )4(
  Infraction                                             :ة ـ جرمي )5(

  156 مرجع سابق ، ص املصطلحات القانونية يف التشريع اجلزائري ،  ابتسام القرام ،-  
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  البنيان القانوني جلرمية غسيل األموال : املطلب الثاني 
        

 جرمية غسيل األموال كما سبق جرمية تبعية تفترض وجود جرمية أخرى سـابقة                     
عليها وهي املصدر غري املشروع لألموال املراد غسيلها ومع هذا فهي رغم ذلـك تبقـى                
جرمية مستقلة عن اجلرمية األوىل وهذا االستقالل هو استقالل موضوعي يترتـب عليـه              

مع غريها من اجلرائم من حيث مساا وخصائـصها      إضفاء خصوصية هلذه اجلرمية باملقارنة      
  .األمر الذي يتولد عنه كيان مستقل هلذه اجلرمية مييزها عن غريها من اجلرائم األخرى 

أضحت هذه اجلرمية مستقلة حبـد ذاـا ال تلتـبس            01-05وهكذا بعد صدور قانون     
  .باألوصاف اجلنائية األخرى 

   .)1(يستلزمه نص التجرمي لقيام اجلرمية قانوناويقصد بالبنيان القانوين للجرمية ما 
  .وهذا يشمل بيان أركان وحملّ هذه اجلرمية بالشكل التايل 

  

  أركان جرمية غسيل األموال : الفرع األول 
        اجلرمية مبفهوم عام تتكون من ركنني مادي ومعنوي مع خـالف علـى الـركن                 

 املادي والركن املعنوي فقط ألن الـركن        الشرعي ، وإن كان املنطق يرجح وجود الركن       
الشرعي وهو وجود نص جيرم ويعاقب نشاط غسيل األموال هو الذي خيلق هذه اجلرميـة            
فليس من الصواب القول بأن من خيلق هذا الوصف هو جزء من هذا الوصـف ، كمـا                  

ي يضاف إىل هذا استلزام إحاطة قصد اجلاين ذا الركن شأنه يف ذلك شأن الركن املـاد               
وهو ما يفترض فيه العلم بوجود هذا النص فإذا انتفى العلم انتفى القصد ، مع أنـه مـن               

   .)2(املسلم  به أن اجلهل  بنصوص قانون العقوبات ال يؤثر على قيام اجلرمية
  

                                                
  30ابق ، ص مرجع س،  غري النظيفة مسؤولية املصرف اجلنائية عن األعمالعبد املنعم سليمان ،  )1(
 61مرجع سابق ، ص جرمية تبييض األموال ،نادر شايف ،  )2(
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وبالتايل فإن النص القانوين أسبق من اجلرمية وهو الذي حيدد بنياا القانوين سلفا ، لكـي                
  )1(دي القاضي يف التطبيقيكون جاهزا بني ي

 اجلزائري قد استحدث قانونا خاصا جيـرم هـذه           شرعومن هنا فقد سبق احلديث أن امل      
الظاهرة ، وهو ما يغين عن بيان الركن الشرعي ، فهو مفترض وال تكيف الظاهرة بأـا                 

  .جرمية إال بناء على نصوصه ، لذلك سيكون احلديث عن الركنني املادي واملعنوي فقط 
  ن املادي ـالرك:  ال أو

يعترب الركن املادي للجرمية املظهر اخلارجي هلا ، وعن طريقه يتم االعتداء على املـصلحة               
  .)3( فهو الذي خيرج اجلرمية من عامل التجريد إىل عامل الوجود)2(احملمية قانونا

 حمدد ولقيام الركن املادي ألي جرمية فالبد من أن يصدر عن اجلاين سلوك إجرامي              
  .)4(، يتبعه نتيجة جرمية ضارة وحمددة ، وبينهما رابطة سببية

غري أن جرمية غسيل األموال يرى البعض أا ال تتطلب لقيامها حتقق نتيجة        إجرامية                   
 ،  )5(، فهي من جرائم السلوك ارد اليت ال يشترط لوقوعها حتقيق نتيجة إجرامية بعينـها              

ن اجلزائري يف هذا الشأن جند أنه وقف عنـد حـد الـسلوك              وعند تتبع نصوص القانو   
اإلجرامي وجعله مناطا لتوقيع العقاب دون شرط النتيجة حىت جلأ إىل تعداد صور السلوك              

 ،  01-05من قـانون                             02كما هو واضح يف نص املادة       ،املكون للركن املادي    
  : يث نصت كاآليت ح،  مكرر من قانون العقوبات 389وتقابلها املادة 

 حتويل املمتلكات أو نقلها مع علم الفاعل أا عائدات اجرامية     -أ: يعترب تبييضا لألموال     "
بغرض إخفاء أو متويه املصدر غري املشروع لتلك املمتلكـات أو مـساعدة أي شـخص     

ثار متورط يف ارتكاب اجلرمية األصلية اليت تأتت منها هذه املمتلكات على اإلفالت من اآل             
  .القانونية لفعلته 

                                                
 63مرجع سابق ، ص جرمية تبييض األموال ،نادر شايف ،  )1(
 63املرجع السابق ، ص جرمية تبييض األموال ،نادر شايف ،  )2(
 147مرجع سابق ، ص  جرمية غسيل األموال ،، فايز الفاعوري أروى  )3(
 148املرجع السابق ، ص  جرمية غسيل األموال ،، الفاعوري فايز أروى  )4(
 108مرجع سابق ، ص  وال ،جرمية غسيل األمالصاحل ، حممد بن أمحد  )5(
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 إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات أومصدرها أو مكاا أو كيفية التصرف             -ب
  فيها أوحركتها أواحلقوق املتعلقة ا مع علم الفاعل علم أا عائدات إجرامية 

 اكتساب املمتلكات أوحيازا أواستخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وفـق            -جـ
  قيها أا تشكل عائدات إجرامية وقت تل

ى علرة وفقا هلذه املادة أوالتواطؤ أو التـآمر        يف ارتكاب أي من اجلرائم املقر       املشاركة -د
  "إزداء املشورة بشأنهواملساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وارتكااأو حماولة ارتكاا

 رد ال يشترط فيهـا حتقـق       مما يعزز القول بأن جرمية غسيل األموال جرمية سلوك جم             و
مـن قـانون     03 مكرر   389أن القانون يعاقب على جمرد احملاولة كما يف املادة          ، النتيجة  

فـال تتحقـق    ، ومعلوم أن احملاولة اجلرمية يفشل فيها الفاعل يف إمتام جرميته           ، العقوبات  
ـ  ولذلك كانت عقوبة ا   ، النتيجة اجلرمية املطلوبة لقيام اجلرمية        389سب املـادة    حملاولة ح

ة ، ولعـل أسـاس      من قانون العقوبات ، هي ذاا العقوبة املقررة للجرمية التام          03مكرر  
 فـإن جـوهر     ومن مثَّ  .رض املصاحل احملمية قانونا للخطر    العقاب على احملاولة يتمثل يف تع     

، ولكن قبل التطرق إىل مظاهر السلوك       يف عنصر السلوك اإلجرامي     الركن املادي ينحصر  
  : إلجرامي حيسن بنا بيان حملة عن فكرة السلوك اإلجرامي على الشكل التايل ا

 الـسلوك املـادي ألي جرميـة يتجـسد يف األفعـال                   : فكرة السلوك اإلجرامي     -1
كتعبري عن مبدأ مادية اجلرمية املتفرع عن مبدأ مشروعية اجلـرائم والعقوبـات             ،اخلارجية  

  .)1(اإلجراميةجمرد اخلواطر والنوايا وبالتايل فالقانون ال يعاقب على 
ا األخرية من حيث االعتماد على              ورغم أن التطور احلاصل يف املنظومة القانونية يف سنوا

جلرميـة ال يـزال حمتفظـا          ن مبدأ مادية ا   اإلجرامي من خاصيته املادية إال أ     جتريد السلوك   
 مي والعقاب ، وبناًء عليه ال حيـق       من حيث اعتباره األصل الوحيد يف جمال التجر       بأمهيته ،   

األحوال معاقبة شخص على فعل ليس موصوفا بوصف اجلناية أو اجلنحة أو             بأي حال من  
  . )2(املخالفة كما هو معلوم من أجبديات قانون العقوبات اجلزائري

                                                
 114مرجع سابق ، ص  غري النظيفةمسؤولية املصرف اجلنائية عن األعمال املنعم سليمان ، عبد )1(
، جامعة اجلزائر ، كلية احلقوق ) مذكرة ماجستري( عبد العزيز ، جرمية تبييض األموال ، خلف اهللا )2(

 65ص ،) غري مطبوعة(،  2002-2001 والعلوم اإلدارية ، قسم القانون اجلنائي ، اجلزائر ،
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 مـن قـانون     02وفقا للمادة  : اإلجرامي يف جرمية غسيل األموال       مظاهر السلوك    -2
 مكرر من قانون العقوبات فإن مظاهر السلوك املكـون          387يت تقابلها املادة    وال 05-01

  :جلرمية غسيل األموال تتمثل يف 
 بقـصد إخفـاء أو متويـه        : حتويل املمتلكات أو نقلها املتأتية من عائدات إجرامية          -أ

مصادرها غري املشروع أو بقصد مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب مثل هذه اجلرائم            
  .إلفالت من العواقب القانونية ألفعاله على ا

ويقصد بالتحويل تغيري شكل املمتلكات بغية قطع الصلة بني مصدرها غري املشروع وبني             
  .استخدامها املشروع 

 من مكان إىل آخر أو حىت عملية ريب املمتلكـات  تأما النقل فيقصد به انتقال املمتلكا   
  .)1(من  بلد إىل آخر

ذا املظهر ينسحب على كافة التحويالت أو النقول لألمـوال غـري            و ال شك أن جترمي ه     
املشروعة بشىت طرق التحويل املصرفية وغري املصرفية خاصة التحويالت اإللكترونية منها           

  .)2(اليت تعد مرتعا خصبا لغاسلي األموال
 و قد اشترط القانون اجلزائري أن يتم هذا التحويل أو النقل بغية إخفاء مـصدرها غـري                
املشروع أو التمويه على ذلك أو حىت مساعدة من تورط يف ارتكاب اجلرمية األصلية اليت               

  .)3(تأتت منها هذه املمتلكات غري املشروعة على اإلفالت من قبضة القانون
 واإلخفاء يعـين حيـازة تلـك        :إخفاء أو متويه حقيقة املمتلكات غري املشروعة         -ب

أما التمويه فهـو يعـين   ،  حقيقة مصدرها    رك الغري املمتلكات حيازة مستمرة حبيث ال يد     
  وال   )4(فصل األموال غري املشروعة عن مصدرها احلقيقي من خالل عمليات ومهية معقدة           

فاملهم يف هذا املظهر أن يتم التستر على األمـوال          ، يهم اإلخفاء سواء كان سرا أم علنيا        

                                                
 )1/402( ،مرجع سابق الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص ،  بوسقيعة ، أحسن )1(
 149، ص مرجع سابق  جرمية غسيل األموال ،، أروى فايز الفاعوري  )2(
 )403- 1/402(مرجع سابق ، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص ،  بوسقيعة ، أحسن )3(
 )1/404(املرجع السابق ، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص ،  بوسقيعة ، أحسن )4(
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 ،واملهـم   )1(يث تبدو وكأا أمواال نظيفـة     غري املشروعة وإلباسها مظهراً شرعيا زائفا حب      
  .كذلك أن يعلم الفاعل أا عائدات إجرامية 

 ويقـصد  : اكتساب أو حيازة أو استخدام املمتلكات املتحصلة مـن جرميـة             -جـ  
أما ، احلصول على تلك املمتلكات سواء بالبيع أو اهلبة أو اإلرث أو غريها             ، باالكتساب  

و أمـا   ، ال مادية على املمتلكات أي سـيطرة فعليـة عليهـا            احليازة فتعين مباشرة أعم   
   .)2( فيها يف أي نشا طفاالستخدام فيعين استعمال تلك املمتلكات والتصر

ويعترب اجلرم قائما مبجرد اكتساب الشخص أو حيازته أو استخدامه لتلك األموال املمتلكة           
كان مـشروعا أم ال     بغض النظر عن غرض الشخص أو قصده سواء         ، لعائدات إجرامية   

  .)3(بشرط أن يعلم مصدرها
 يقوم السلوك املادي جلرمية غـسيل األمـوال مبجـرد            : االشتراك يف القيام باجلرمية      -د

  .)4(االشتراك ، والشريك هو من يساهم مع غريه يف تنفيذ تلك اجلرمية
لـسلطات   ويقوم أيضا بالتواطؤ والتآمر بأن يتخذ صاحبه سلوكا سلبيا حبيث ال يبلِّـغ ا             

 ارتكاا ، أي مبجرد الشروع حـىت        ة ، وتقوم أيضا مبحاول    )5(املعنية عن ارتكاب اجلرمية   
  . من قانون العقوبات3 مكرر389 ، وإىل ذلك تشري املادة )6(ولومل تتحقق النتيجة اجلرمية
ويستوي األمر فيما   ،  جيرم   يحبيث أن من أعان الفاعل األصل     ، كما تقوم أيضا باملساعدة     

كانت املساعدة يف أنشطة غسيل األموال حبد ذاا أو مساعدة الفاعـل األصـلي يف               إذا  
  .  من العقاب تاإلفال

      وهكذا احلال بالنسبة للمحرض وهو من محل غريه أو حاول محله علـى ارتكـاب                
حيث إنَّ جرميـة    ، اجلرمية ، وأخريا يعد سلوكا إجراميا حىت من أسدى املشورة للفاعل            

                                                
 119، ص  مرجع سابقعمليات غسل األموال وآليات مكافحتها ، حممد علي العريان ،  )1(
 26مرجع سابق ، ص جرمية تبييض األموال ،نادر شايف ،  )2(
 79، ص  مرجع سابق   تبييض األموال ،، وآخرون ناصر بن حممد  )3(
 79مرجع سابق ، ص  جرمية تبييض األموال ، شايف ، نادر )4(
 79 مرجع سابق ،  تبييض األموال ،حممد ناصر وآخرون ،  )5(
 79 ، ص مرجع سابق جرمية تبييض األموال ، ، نادر شايف )6(
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ألموال تتطلب مهارات عالية وخربات واسعة يتحصل عليها الفاعلون عن طريـق            غسيل ا 
  . مستشاريهم من املصرفيني واحملاسبني ووكالء األعمال واحملامني وحنوهم 

عـدم الدقـة              01-05 مـن قـانون      02      ويالحظ على هذه الفقرة مـن املـادة         
كما يالحظ   ، )1(بالفرنسية إىل العربية    والوضوح ، والتخبط يف الترمجة من النص األصلي         

أوىل " املسامهة  " يف حني أن عبارة     " املشاركة  "  استعمل يف هذه الفقرة عبارة       شرعأن امل 
 أن يستعيض عن كل ذلك التخبط بنـصه         شرعوكان بإمكان امل  ، منها لشموهلا وسعتها    

  .)2(ج.ب .  الواردة يف الفقرات أ تعلى املسامهة يف ارتكاب أحد السلوكا
  

  الركن املعنوي: ثانيا 
ال يكفي لفهم جرمية غسيل األموال أن يتحقق الركن املادي وحده من خالل اإلتيان بأي               

  .مظهر من مظاهر السلوك اإلجرامي ، وإمنا يلزم توفر الركن املعنوي 
 والركن املعنوي هو احلالة النفسية الكامنة وراء ماديات اجلرمية فال ميكن أن حيكم علـى              

   .)3(أحد بعقوبة ما مل يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة
ومنه فيستحيل وقوع هذه اجلرمية بدون توفر الركن املعنوي املتمثل يف القصد       اجلنائي        
، فال يتصور يف جرمية غسيل األموال أال تكون إال جرمية عمدية ال تتوفر إال بانـصراف                 

  إرادة

                                                
  :هي كاآليت ) د( الفرنسية للفقرة الصيغة )1(

 La participation à l’une des infractions établies conformément au présent article ou a 
toute autre association , en toute , tentative  ou complicité par fourniture d’une 

assistance , d’une aide ou de conseils en vue de sa commission   
املسامهة من أو ، املسامهة يف ارتكاب أي من اجلرائم املتعددة وفقا هلذه املادة : " و  ترمجتهما هي     

على ارتكاا أو يف أية حماولة الرتكاا أو االشتراك يف ارتكابه باملساعدة أو أية مجعية أو اتفاق 
  " املعاونة أو بإسداء املشورة 

  ... "املشاركة : " اجلزائري هي املشرع عتمدها اليت ا) د(الصيغة العربية للفقرة   بينما  
   )405 – 1/404(مرجع سابق ، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص ، أحسن بوسقيعة ،  -         

  )1/406(املرجع السابق ، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص ،  بوسقيعة ، أحسن )2(
   84 مرجع سابق ، ص جرمية تبييض األموال ، شايف ، ادرن )3(
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مكرر من قانون    387وكذلك املادة    01-05 من قانون  02ادة   فامل )1(الشخص إىل  ارتكاا   
العقوبات ، نصت على ضرورة توفر الركن املعنوي يف جرمية غسيل األموال كما يف املادة               

 الفاعـل  علمقلها مع حتويل املمتلكات أو ن: ألموال ا ل تبييض يعترب" 01-05 من قانون    02
   "....صدر إخفاء أو متويه املبغرض جرامية أا عائدات إ

وبذلك يتبني أن جرمية غسيل األموال هي جرمية قصدية ، يتطلب لقيام هذا القصد اجلنائي      
  : عنصران 

 جرمية غسيل األموال كغريها من اجلرائم األخرى من حيث ضـرورة            : عنصر العلم    -1
توفر عنصر العلم كأحد مكونات القصد اجلنائي الذي يتحقق بانصراف إرادة اجلـاين إىل          

  .)2(مصدرها غري مشروع-اليت هي حمل اجلرمية-تكاب اجلرمية مع علمه بأن األموال ار
على ضرورة توافر عنصر العلـم   01-05 من قانون  02وقد نص القانون اجلزائري يف املادة       

مبصدر األموال غري املشروعة يف جرمية غسيل األموال ، سواء وقعت هذه اجلرميـة تامـة               
  .و وقفت عند احملاولة والشروع فقط واكتملت ببلوغ نتائجها ، أ

وإزاء ذلك فإن التحليل القانوين لعنصر العلم كمكون للركن املعنوي بغـرض التعـرض              
  :لنطاقه املوضوعي والزمين يكون كاآليت 

 389، واملادة    01-05من قانون  02 بتتبع نص املادة     : النطاق املوضوعي لعنصر العلم      -أ
اشتراط القانون اجلزائري لعنصر العلـم حـىت تقـوم              مكرر من قانون العقوبات يالحظ      

اجلرمية ، ولكن األمر ليس ذه السهولة ، إذ ما هو العلم الواجب أن يتوفر حـىت يقـوم             
القصد اجلنائي ؟ فهل هذا العلم بالوقائع القانونية أم العلم بالوقائع الواقعية للجرمية اجلواب              

  : على ذلك مبا يلي 
ال يعـذر اجلاهـل جبهلـه               " تقرر القاعدة القانونية أنـه       :قانونية  العلم بالوقائع ال   •

    تعترب هذه القاعدة مبدأً من مبادئ نطـاق تطبيـق القـانون مـن حيـث                و،  " للقانون
األشخاص ، ومفاد هذا املبدأ أنه ال جيوز االعتذار جبهل القاعدة القانونيـة ، للقاضـي                

                                                
 51 ، صمرجع سابق دور البنوك يف مكافحة غسيل األموال ،  وفاء حممدين ،جالل )1(
 ونية ونصوص التشريعجرمية غسيل األموال بني الوسائط االلكتر  الفتاح بيومي حجازي ،عبد )2(

 173مرجع سابق ، ص 
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، وبالتايل فإن مناط تطبيق هذا املبـدأ  علم بالقانون واملتقاضني مجيعا حيث يفترض فيهم ال    
  .)1( مثالهو افتراض إمكانية العلم بالقانون دون وجود حائل مينع ذلك كقوة قاهرة

غري أن جرمية غسيل األموال هي جرمية ذات طابع خاص من حيث إا جرمية تبعية جلرمية                
ن حيث مدى قدرة اجلاين يف الدفع       ، وهذه الفرضية تثري إشكاال م      )2(أصلية سبق ارتكاا  

بوقوعه يف اجلهل أو الغلط يف قاعدة غري جنائية كالقاعدة املصرفية اليت تشدد على ضرورة               
مـن   07التأكد من هوية الزبائن والتحري عن مصدر أمواهلم كما نصت على ذلك املادة           

  . 01-05قانون 
، فإن القـانون الـسابق يف   )3(وبغض النظر عن هذه اإلشكالية وما تطرحه من آراء فقهية         

حدد األشخاص املطالبني ذا القانون والذين جيـب علـيهم           03 منه يف الفقرة     04املادة  
 منه لتفصل يف مكونات هـؤالء       20 واملادة   19اإلخطار مبجرد الشبهة ، مث جاءت املادة        

  .األشخاص 
 افتـرض    اجلزائـري قـد    شرع يظهر أن امل    "20-19-04" ومن خالل النصوص السابقة     

  وجوب العلم بالقانون يف مواجهة هؤالء األشخاص الطبيعيني واملعنويني السالف ذكرهم 
وما سوى ذلك فيمكن للجاين الدفع باجلهل أو الغلط يف قاعدة قانونية غري جنائية بوصفه               

  .)4(أقرب ما يكون إىل اجلهل بالواقع الذي ينفي الركن املعنوي
 حىت يقـوم    -فإنه جيب     01 - 05 من قانون  02ا للمادة    وفق :العلم بالوقائع الواقعية      •

 توفر عنصر العلم بواقع اجلرمية ، من حيث إا مستمدة مـن عائـدات   -القصد اجلنائي   
إجرامية أي أموال غري مشروعة ، فإذا ما توفر هذا العنصر قام الركن املعنوي أو القـصد             

  . اجلنائي ، وبدونه ينتفي القصد اجلنائي 

                                                
 2001،) ط.د(، ملدخل إىل القانون ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، مصر حممد حممود ، ا   ،   مهام )1(

 وما بعدها 325،ص
 30مرجع سابق ، ص جرمية غسيل األموال يف نطاق التعاون الدويل ،  حامد قشقوش ،هدى )2(

 149-148ص مرجع سابق غري النظيفةمسؤولية املصرف اجلنائية عن األعمال سليمان ، عبد املنعم )3(
 149ص السابق رجع املمسؤولية املصرف اجلنائية عن األعمال غري النظيفة  ،  املنعم سليمانعبد )4(
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فإذا وقع الشخص يف جهل أو غلط فإن ذلك ينفي عنه القصد اجلنائي ، ذلك أن                وبالتايل  
واجلهل عكس العلم وهو ينفـي  ((اجلهل مبحل جرمية غسيل األموال إمنا هو جهل بالواقع       

 ، وبناًء على ذلك فال جيوز       )1())العلم أما الغلط فهو العلم بالواقع على حنو خيالف احلقيقة         
  .وهو ما يترتب عليه نفي القصد اجلنائي وال يقوم معه ركن العمد افتراض العلم بالوقائع 

 يف       01-05 مـن قـانون    02 من خالل نص املـادة       : النطاق الزمين لعنصر العلم   -ب  
 اجلزائري الوقت الذي جيب فيه توافر العلـم باملـصدر غـري     شرعالفقرة جـ ، حيدد امل    

 تسلمها ، كما يالحظ أيضا أنه مل يبني         املشروع لألموال غري النظيفة وهو وقت تلقيها أو       
 . )2(يف باقي صور اجلرمية األخرى الوقت الذي يعتد به يف عنصر العلم

 اجلزائري ذا النص يكون قد حسم اخلالف الناشب حول إشكالية طبيعة جرمية             شرعوامل
افر غسيل األموال من حيث إا جرمية وقتية أم جرمية مستمرة ، وبالتايل فـالعربة يف تـو                

عنصر العلم هو بلحظة بدء النشاط فقط ، فإذا ما كيفت على أا جرمية وقتيـة فـذلك                  
يفضي إىل ضرورة التعاصر الزمين بني السلوك اإلجرامي والعلم باملصدر غـري املـشروع              

أما إذا كيفت على أا جرمية مستمرة  فإن عنـصر العلـم   . لألموال ، ومنه تقوم اجلرمية  
  .)3( يف أي حلظة بعد ارتكاب السلوك اإلجرامييتحقق مبجرد توافره

 اجلزائري بإفصاحه عن حلظة توافر عنصر العلم يكون بذلك قد أوضـح             شرع  ولكن امل 
طبيعة جرمية غسيل األموال بأا ذات طبيعة وقتية تتطلب ضرورة  تعاصر كل من الركنني              

 يف اكتساب املمتلكات أو     املادي واملعنوي يف وقت واحد مبعىن توفر الركن املادي املتمثل         
حيازا أو استخدامها مع الركن املعنوي املتمثل يف علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها       

  .أا تشكل عائدات إجرامية 

                                                
  31مرجع سابق ، ص جرمية غسيل األموال يف نطاق التعاون الدويل ، حامد قشقوش ، هدى )1(

 165مرجع سابق ، ص مسؤولية املصرف اجلنائية عن األعمال غري النظيفة  املنعم سليمان ، عبد )2(
 324-323، ص مرجع سابقعمليات غسل األموال وآليات مكافحتها ، حممد علي العريان ،  )3(
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العلم وحده ال يكفي لقيام الركن املعنوي للجرمية ، فالعلم بالشر أو            :  عنصر اإلرادة    -2
 ، بل ال بد من توفر عنصراإلرادة الصادرة عـن           )1(هخمالفة القانون اليعترب إمثا يف حد ذات      
   . )2(وعي وإدراك لتتجه حنو حتقيق اجلرمية

وحىت يقوم الركن املعنوي جلرمية غسيل األموال البد من توفر عنـصر اإلرادة احملركـة               
 جند أا اشترطت ضرورة     01-05 من قانون    02للسلوك اإلجرامي ، ومبالحظة نص املادة       

رادة لقيام جرمية غسيل األموال ، من حيث وجودغرض اإلخفاء أو التمويـه         توفر هذه اإل  
  .للمصدر غري املشروع يف حتويل املمتلكات أو نقلها مع علم الفاعل أا عائدات إجرامية

 ، والبد يف هذه اإلرادة      )3(فاإلرادة هي جوهر القصد واألساس يف حتمل مسؤولية أي فعل         
بة بعارض كاجلنون أو الصغر أو السكر ، كمـا جيـب أن             من أن تكون واعيةً غري مشو     

 ، فإذا انتفت هذه اإلرادة انتفى معها        )4(تكون هذه اإلرادة خمتارة ال يشوا عيب اإلكراه       
الركن املعنوي مما يفضي حتما إىل عدم قيام جرمية غسيل األموال ، كما يستنتج ذلك من                

ال عقوبة على من اضطرته إىل ارتكـاب         : " واليت تنص على أنه   ) ع.ق (48خالل املادة   
  " .اجلرمية قوة ال قبل له بدفعها 

وإذا كان من السهل التعرف على اإلرادة اجلرمية يف حالة نقل األموال أو إخفائها فاألمر               
يبدو صعبا يف حاالت إيداع أو تلقي أو توظيف تلك األموال ، فمن العسري على املصرف                

األموال ، يف ظل اآلليات املتطـورة واملعقـدة كـالتحويالت    أن يتحقق من مصدر تلك     
اإللكترونية واحلسابات الرقمية وما إىل ذلك ،  األمر الذي يستوجب مزيدا من توضـيح               
طبيعة الركن املعنوي جلرمية غسيل األموال وحتديد عناصره حبيث ال حتمل هذه اجلرمية يف              

  .)5(طياا بذور إفالا وهرا من العقاب

                                                
 199مرجع سابق ، ص النظرية العامة للقانون اجلزائي اللبناين ،  عبد املنعم وعوض حممد سليمان )1(
 258مرجع سابق ، ص  شرح قانون العقوبات اجلزائري ، سليمان ، عبد اهللا )2(

 341، صمرجع سابق ،  جرمية غسل األموال يف الفقه اإلسالمياض ،  فيعطية )3(
 141مرجع سابق ، صمسؤولية املصرف اجلنائية عن األعمال غري النظيفة ،  املنعم سليمان ، عبد )4(
 142مرجع سابق ، ص  غري النظيفة مسؤولية املصرف اجلنائية عن األعمالعبد املنعم سليمان ،  )5(
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منه فال تقوم جرمية غسيل األموال حىت تتحقق هذه اإلرادة اليت اشترطها املشرع وهي ما               و
 ، فإذا مل تتجـه      )1())الباعث على ارتكاب اجلرمية   : ((يسمى بالقصد اجلنائي اخلاص أي      

إرادة اجلاين حنو الغرض الذي اشترطه املشرع يف عمليات غسيل األموال فال جمال لتقرير               
  .             ية على الرغم من ارتكابه للسلوك املادي املكون للجرمية مسؤوليته اجلنائ

        وبالتايل يالحظ أن جرمية غسيل األموال حبسب نصوص القانون اجلزائري السالفة           
الذكر ، جرمية عمدية تتطلب القصد اجلنائي بعنصريه العلم واإلرادة الباعثة حنـو نـشوء             

  .السلوك اإلجرامي 
  

  حملُّ جرمية غسيل األموال  : اني الفرع الث
      جرمية غسيل األموال جرمية تبعية مبعىن أا تقوم على أساس جرمية أصلية ينتج عنـها   
أموال غري مشروعة ، مث تأيت عملية غسيل تلك األموال اخلبيثة لتطهريها ، وحىت ترتكب               

رمية األولية أوما يسمى    جرمية غسيل األموال البد من افتراض وجود حمل اجلرمية ، أي اجل           
  : ، وهذا ما يستدعي بيانه كاآليت )2(الركن املفترض

  لّـطبيعة احمل: أوال  
كل ما حتصل من اجلرمية األصلية أو األولية  ((ويسمى أيضا بالركن املفترض هو    حمل اجلرمية   

  .)3())من مال دون توقف على نوعه أو طبيعته وبشكل مباشر أو غري مباشر
 جند أن حمل جرمية غسيل األموال يتمثل أساسا يف املمتلكات الـيت             01– 05ن  وبتتبع قانو 

أصلها عائدات إجرامية ، غري أن القانون مل يوضح املقصود باملمتلكـات وال العائـدات               
  .اإلجرامية وحىت قانون العقوبات مل يوضح املقصود منها 

تصلح أن تكون حمال للجرمية     منه بتوضيح األموال اليت      04 يف املادة    01-05واكتفى قانون   
   ."...أي نوع من األموال املادية أو غري املادية  "بأا 

                                                
يم ، أركان اجلرمية وطرق إثباا يف قانون العقوبات اجلزائري ، دار اخللدونية  إبراهبلعليات )1(

 123 ، ص2007 ، 1،اجلزائر ، ط
 19مرجع سابق ، ص  جرمية غسيل األموال يف نطاق التعاون الدويل ، حامد قشقوش ،هدى )2(
  106 مرجع سابق ، ص جرمية غسيل األموال ،اخلريشة ،  سعود قطيفان  أجمد )3(
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 املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته تضمن تعريفا هلمـا ، ففـي                 01-06بيد أن قانون    
املمتلكات هي املوجودات بكل أنواعها سواء كانت مادية أو غـري ماديـة             : "  02املادة  

منقولة أو غري منقولة ملموسة أو غري ملموسة واملستندات القانونيـة الـيت             منقولة أو غري    
  " . تثبت ملكية تلك املوجودات أو وجود احلقوق املتصلة ا 

 ، أمـا العائـدات      01-05 من قانون    04وهذا التعريف يشمل األموال اليت عرفتها املادة        
تأتية أو املتحصل عليها بشكل     كل املمتلكات امل  "  الفقرة ز  02اإلجرامية فهي حسب املادة     

  ".مباشر أو غري مباشر من ارتكاب جرمية 
ويالحظ على هذه النصوص توسعها يف مفهوم املمتلكات أو األموال فال يهم أن تكـون               
مادية كالسيارات والتحف أو غري مادية كاحلقوق األدبية والفنية واالختراعات الـصناعية     

 أو الكترونية ورقمية أو صكوكا ، ومثـل هـذه           وال يهم أيضا أن تكون سيولة كالنقد      
  .املفاهيم املوسعة تساعد بال شك يف مكافحة جرمية غسيل األموال 

يعسر استصحاا يف مفهوم    " املمتلكات"و" األموال"غري أن هذه املرونة والسعة يف مفهوم        
ـ    )1(العائدات اإلجرامية واليت اختلفت ترمجتها عن النسخة الفرنسية        صود ـا    ، فهل املق

عائدات اجلناية كما يظهر من النسخة الفرنسية أم يقصد ا عائدات اجلرمية كمـا هـي                
ترمجة النسخة العربية ، وغنـي عن البيان أن املفهوم الواسع للجرمية يـشمل اجلنايـات               

تشمل اجلنايات واجلنح   " عائدات إجرامية "واجلنح واملخالفات ، ولكن الصحيح أن لفظة        
 من قانون العقوبـات يف  04 مكرر 389 وهذا ما نصت عليه املادة      الفات ، فقط دون املخ  

 من قـانون    21 واملادة   20مصادرة عائدات اجلناية واجلنحة فقط ، وكذلك نصت املادة          
05-01)2(.   
  لّـإثبات احمل: ا ـثاني

ـ                ة األصل أن يقوم إثبات الركن املفترض أو احملل مبجرد قيام حكم اإلدانة حىت تتم املتابع
 على صدور حكم قضائي يقضي بأن األموال املغـسولة          اجلزائية بتهمة غسيل األموال بناءً    

  .متأتية من تلك اجلرمية 

                                                
  Produit du crime ة ويعرب عنها يف النسخة الفرنسيةبـ إجراميعائدات )1(
 )1/399(مرجع سابق ، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص ،  بوسقيعة ،  أحسن )2(
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وجيوز أن تتم املتابعة القضائية بتهمة غسيل األموال ولو بدون حكم إدانة كما يف احلاالت               
  :التالية 

تقادم والوفاة والعفـو     يف حال اعتراض املتابعة عوارض حتريك الدعوى العمومية كال         -1
  .واملصاحلة واحلصانة 

  . يف حال وجود مانع من موانع املشؤولية كصغر السن واجلنون واإلكراه -2
  . يف حال جهل الفاعل -3
  . يف حال ما إذا تقرر عدم متابعة اجلاين عن اجلرمية األصلية سواًء باحلفظ أو التجاوز-4

إدانة متهم جبرمية أصلية كالسرقة أو املخدرات وهنا يثور تساؤل حول ما إذا كان جيوز        
  .وحنو ذلك ، ويف نفس الوقت إدانته جبرمية غسيل األموال ؟

   . )1(األصل عدم اجلمع بني اإلدانتني ، لكن جيوز استثناًء أن يدان اجلاين باجلرميتني معا
     

ـ                  وعليه   سب القـانون   فمما سبق يتضح أن نطاق اجلرمية األولية أو األصـلية ح
اجلزائري ميتد ليشمل كافَّـة صور وأشكال اجلرمية أيا كانت طبيعتها ، وهذا التعميم من              
شأنه قطع الطريق أمام امتداد هذه اجلرمية وتوسعها ، وبتر كل جرمية ذات صـلة وثيقـة      

  .جبرمية غسيل األموال كما هو الشأن بالنسبة جلرمية اإلرهاب وجرمية الفساد
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 )401-1/400(مرجع سابق ، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص ، أحسن بوسقيعة ،   )1(
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  يف الشرعي لظاهرة غسيل األموال يملبحث الثاني  التكا
        

           تراعى فيـه املـصاحلُ باجلَلـب    ،ريعة اإلسالمية بنظام حمكم متوازن    جاءت الش 
M      s  r  q  p   :قال اهللا تعاىل  ،  فال مكان فيها للعبث أو اجلور     واملفاسد بالدفع ،    

}  |{   z  y  x  w  v  u  t  ¢  ¡   �          ~  L]ــام  األنع
 مبناها وأساسها علـى احلكـم       ((فهي شريعة نافعة للعباد يف العاجلة واآلجلة        ،   ]161:

ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد وهي عدلٌ كلُّها ورمحةٌ كلُّها ومصاحلٌ كلُّها وحكمةٌ كلُّها              
وعن املصلحة إىل املفسدة فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور وعن الرمحة إىل ضدها        

  .  )1())وعن احلكمة إىل العبث فليست من الشريعة 
قـد   – بعد صوالت وجوالت يف دواليب الفقه والقـضاء          –وإذا كان القانون الوضعي     

 كما هـو احلـال عليـه  يف     ، ة مستقلةفرمي ظاهرة غسيل األموال بصا إىل جت  انتهى أخري
 ،ض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتها    يقاية من تبي   املتعلق بالو  01-05القانون اجلزائري   

 -ن الشريعة اإلسـالمية  إف، من  من الزٍيإذا كان القانون قد وصل إىل هذا احلكم بعد ألْ     
باعتبارها  هلةل و مت ظاهرة غسيل األموال من أو     قد حر  -مبا بنيت عليه من نظام حمكم       

ت كافة منابع احلصول علـى      بل وسد ، رمة   من أنواع املكاسب اخلبيثة احمل     اال تعدو نوع  
 وذلك بتحرمي كل الطرق املؤدية إليه كتحـرمي املخـدرات والـسرقة              ، احلرام    املال  

 ، ا وعطـاءً  مت أيضا خمتلف صور التعامل يف املال احلرام أخذً        رجو، وغريها     والدعارة  
جترمي متلك املـال احلـرام يف       ىل   إ مطلبنيوسيتم التعرض يف                 . ا   وانتفاع تصرفاً

  .الشريعة اإلسالمية واألساس الذي بين عليه هذا التجرمي 
  
  
  

                                                
د إعالم املوقعني عن رب العاملني ، ترتيب حمم، ر أبو عبد اهللا  ابن قيم اجلوزية ، حممد بن أيب بك (1)

  483 ، ص2004 ، 1عبد السالم إبراهيم ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، ط
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  لك املال احلراممتجتريم : املطلب األول 
       ا      عرحمظورات شرعية زجر اهللا عنها      (( ف فقهاء الشريعة اإلسالمية اجلرمية على أ

ء تقتضيه السياسة الدينية ، وهلا عند ثبوا حال   حبد أو تعزير ، وهلا عند التهمة حال استربا        
  . )1 ())استيفاء توجبه األحكام الشرعية

ويالحظ من خالل هذا التعريف أن اجلرمية تتمثل يف فعل حمرم أو امتنـاع عـن فعـل                       
يف الـشريعة   قـسمت اجلـرائم     واجب ، بترتب عنه حد أو تعزير ، وعلى أساس ذلك            

   :واع أنة ثالثاإلسالمية إىل
وهي اجلرائم اليت تكون عقوبتها بالقصاص أو الدية وتكون          :جرائم القصاص والدية     - 

  . )2( اجلناية على ما دون النفسأويف القتل 
ترك مـا   ر و حظزواجر وضعها اهللا تعاىل للردع عن ارتكاب ما         وهي  :  جرائم احلدود  -

  .والردة والبغي لقذف والشرب والسرقة واحلرابة ا وفيها الزنا و، )3(أمر به
وهي غـري   ،   )4( ))تأديب على ذنوب مل تشرع فيها احلدود      (( ي  ه و :جرائم التعزير    -

    .حمدودة
 لشريعة اإلسالمية على ظـاهرة غـسيل     رمي يف ا  جوبتطبيق ما تقدم من مفهوم اجلرمية والت       

 ج ن أموال هذه الظاهرة أموال    أى لنا   األموال يتبدم ا تدخل يف زمرة      رنهي احلرام امل مة أل
وصف يف طريقة لأو  ، ما لوصف يف عينها وذاا كاخلمر واملخدرات وحنوها         إ، عنه شرعا   

  . كاالختالس والرشوة وحنوها كسبها ووضع اليد عليها
   من خالل ال احلرامامللك متلة جترمي أ التطرق إىل مس حبثوعليه فسيتم يف سياق هذا املطلب

  

                                                
 املاوردي ، أبو احلسن علي بن حممد ، األحكام السلطانية والواليات الدينية ، حتقيق أمحد مبارك                 (1)

  285 ، ص 1989 ، 1تيبة ، الكويت ، طالبغدادي ، مكتبة دار ابن ق
 43، ص 1998 ،) ط.د(أبو زهرة حممد ، اجلرمية ، دار الفكر العريب ، مصر ،  )2(
  288مرجع سابق ، ص األحكام السلطانية والواليات الدينية ، املاوردي ،  )3(
 310 املرجع السابق ، ص  األحكام السلطانية والواليات الدينية ، املاوردي ، )4(
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، دون احلـديث عـن مـسألة        )1(موال اخلبيثة والتصرف فيها   حيازة األ الفرعني التاليني ،    
االنتفاع باملال احلرام يف بعض القربات كاحلج أو املساجد ألنَّ ذلك مما يستشف من خالل               

  .احلديث عن مسأليت احليازة والتصرف ، مثَّ إثارا لعدم التطويل 

     حيازة املال احلرام:الفرع األول   
  صور ظاهرة غسيل األمـوال     ه عدد نأ جند   01-05انون  من ق  02ادة  بالنظر إىل امل          

   .وجرمها ، ومن ضمن هذه الصور حيازة األموال غري املشروعة 
ية يتبدى لنا أنَّ حيازة املال احلرام الذي        شرعمن الناحية ال  القانوين  توصيف  إسقاط هذه ال  بو

ـ   األموال   يشكل ضلعاً مهما من أضالع جرمية غسيل       متـه أيـضا الـشريعة            هو مما جر
 ، )2()) واالسـتيالء عليـه   ءالشيوضع اليد على  ((يقصد باحليازة   اإلسالمية ، وعليه فإنه     

اء كانت على سبيل الـدوام أو  ووس،  كانت هذه احليازة من احلائز ذاته أو من خلفه   ءسوا
 احلاالت   هذه في كل ف، اء كانت قبل اإلسالم أو بعده       و وس ، )3(كانت على سبيل التأقيت   

  :نقطتني يف يتبلور احلديث 
  حيازة املال احلرام قبل إسالم حائزه: أوال  

  قد يسلم شخص ما ويف حوزته أموال كان قد اكتسبها قبل إسالمه فهل يصح متلكه هلا                
مل يكن مسلما وبالتايل ال تسري عليه أحكام اإلسالم وان اإلسالم            نهأبعد إن أسلم باعتبار     

وقـد  ،  وقد يكون هذا احلائز حني أسلم قد قبض تلك األموال وهو كافر               ؟  قبله  ما جيب
 أسـلم  الكافر الذي     حالة نه قد يقفز إىل أذهاننا أيضا     أيكون  قبضها إال بعد إسالمه كما        

توضح على النحو هذه ثالثة حاالت  ،  وكان قد حاز أمواال مصدرها عملية غسيل األموال         
  :اآليت 

فاحلكم الـشرعي   ، ن يسلم كافر وحتت يده أموال حرام        أحيصل  :  )4( حالة القبض  -1
  :يلي  واألدلة على ذلك ما، ا أموال حالل وال حيكم هلم بالبطالن أو الرد أفيها 

                                                
       229ص ،  مرجع سابق،  جرمية غسل األموال يف الفقه اإلسالمي فياض ، عطية  (1)
  )18/274(مرجع سابق ، ، املوسوعة الفقهية   (2)
       229ص ،  مرجع سابق،  جرمية غسل األموال يف الفقه اإلسالمي فياض ، عطية  (3)

  122ص مرجع سابق ،  أحكام املال احلرام ، البـاز ، )4( 
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  : ن الكرميآ من القر-أ

ــال • ــاىل  اهللا ق !  "   #  $  %  &  '   )  (    M تع
  9  8  7  65  4     3    2  1  0  /  .-  ,  +  *

  :   K  J  IH   G  F  E  D  C  B  A  @   ?  >  =  <;
  S  R   Q  P  ON  M  LL ]275:  البقرة[  

M             ¡   �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v  u قال تعـاىل    و •
  £  ¢L]278:  البقرة[ 

فالكافر الذي يسلم وينتهي عن أكل الربا حيل له ماقبضه من األموال الربويـة الـسابقة                
   . )1(س مامل يقبضبعك

  : من السنة النبوية - 2
فقتلهم وأخذ أمواهلم مث     صحب قوما يف اجلاهلية    أنه   )2(بن شعبة املغرية   ملا ثبت عن   •

  .)3 (»أَما الِْإسلَام فَأَقْبلُ وأَما الْمالَ فَلَست ِمنه ِفي شيٍء  «:  r النيبله جاء فأسلم فقال 

                                                
)1( الكتاب العريب ، بريوت ، لبنـان  محد بن علي الرازي ، أحكام القرآن ، دار         ، أبوبكر أ   اصاجلص
 )1/470( ، 1986، ) ط.د(،

 املغرية بن شعبة بن أيب عامر بن مسعود الثقفي أبو عيسى ، أسلم عام اخلندق وشهد احلديبية وما                   )2(
 حىت قيل له مغرية الرأي ، واله عمر البصرة مث            ، وكان موصوفا بالدهاء    rبعدها ، وروى عن النيب      

  .عزله ، مات سنة مخسني بالكوفة 
 ابن األثري ، عزالدين أبو احلسن علي بن حممد اجلزري ، أسد الغابة يف معرفة الصحابة ، حتقيق علي -

) ت.د(،  ) ط.د(حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنـان ،                 
،)5/238 – 240   (   
 )   )4/134-135ذيب التهذيب ، مرجع سابق ، -
رواه البخاري ، كتاب الشروط ، باب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلـرب ، رقـم                   )3(

  )5/390( ، مرجع سابق ، 2743احلدبث 
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مغرية بن شـعبة   للا ترك املال املأخوذ غدرr    ن رسول اهللا    أيث  ووجه االستدالل ذا احلد   
،  بطريق غري مـشروع       آلخذها   وال املكتسبة م تلك األ  حلّفدل هذا على    ، ومل يقبله منه    

 يف يدي املغرية ويف      املال r فترك رسول اهللا  ( : (قال حني   )1(ويشهد هلذا ما ذكره البيهقي    
   .)2())علم أهللا وا، نه ميلكه باألخذ أذلك داللة على 

ـ ِد و يـدهم ِبع و ماِهلوم أَ نه مِ يلَوا ع ملَسا أَ  م مه لَ «عن أهل الذمة     r وقال • ِهاِريم 
أَوِهِضرم و اِشمتِهيلَ م يس لَ عِهيال الَّ إِ يِه فِ مصورواه اإلمام أمحد بصيغة أخـرى        )3(» ةُقَد» 
  . )4(» ةُقَدصال الَّ ِإيِه ِفمِهيلَ عسيلَو متِهياِشموم ِهيِقم ورِقيِهرِض أَنه ِميلَوا عملَسا أَ ممهلَ

قرهم على ما يف أيديهم من أموال وغريها ومل     أ rووجه الداللة من هذا احلديث أن النيب        
ية أمواهلم بل ولـومل تكـن       ل عن طريق كسبها هلم قبل إسالمهم فدل هذا على حلِّ          أيس

 .خذ منهم الزكاة أا حالال مل

                                                
ـ  .أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي   )1( الفقيـه   سابورنسبته إىل بيهق وهي قرى جمتمعة بنـواحي ني

 .وغريها  ومن مصنفاته السنن الكبري والسنن الـصغري      ،  صنف كثرياً   هـ ، و   304الشافعي ولد سنة    
  هـ 458تويف سنة 

 ، حتقيـق    طبقات الشافعية الكربىتاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي ،        ،    السبكي -     
 1لكتب العربية ، القاهرة ، مصر ، طالفتاح حممد احللو وحممود حممد الطناحي ، دار إحياء ا   عبد  

،1964 ،  )4 /8-11 (   
   )76-1/75( وفيات األعيان ، مرجع سابق ،  -    

أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي ، السنن الكربى ، حتقيق حممد عبد القادر عطا ، دار                  البيهقي ،    )2(
 )9/191( ، 2003 ، 3الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، ط

رقـم احلـديث    ، البيهقي ، كتاب مجاع أبواب السري ، باب من أسلم على شيء فهو له               رواه   )3(
 )        9/191 (املرجع السابق ، ، 18261

  . 23020رواه أمحد ، كتاب باقي مسند األنصار ، باب حديث بريدة األسلمي  ، رقم احلديث  )4(
لى التحقيق شـعيب األرنـؤوط ،       أمحد بن حنبل ، مسند اإلمام أمحد بن حنبل ، املشرف ع            -    

 )38/128( ، 2001 ، 1 ط بريوت ، لبنانمؤسسة الرسالة ،
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قد أموال  نه كانت هلم    أ كثري يف اإلسالم من أهل مكة وغريها ومعلوم          قدخل خل  •
ومع هذا كله ، اكتسبوها بطرق غري مشروعة كالكهانة أو القمار أو السلب أو حنو ذلك             

  . ل عن أمواهلم تلكأيقبل منهم إسالمهم وال يس rكان النيب 
 وكانت له أموال غري مـشروعة       أسلم أن الكافر إذا     إذن من خالل ماسبق يتضح لتا          

شـكال يف   إلكن هنا يرد علينا     ،   ما قبله    فاإلسالم جيب ، يصح منه متلكه هلا بعد إسالمه       
 صاحبها هل تقبل منه أم أسلمحالة ما إذا كانت األموال عبارة عن عملية غسيل األموال و        

يف احلالة الثالثة مما    طرح  يشكال الذي   وهو اإل .ال؟وهل يصح متلكه هلا بعد إسالمه أم        ؟ال  
   .يأيت 

مث ،   أن يسلم كافر وتكون له أمـوال مل يقبـضها بعـد        حيدث:حالة عدم القبض     -2
أم ال ؟ فهل قبضه هلذه األموال بعد إسالمه يصح منه وجيعلها حالال     ، يقبضها بعد إسالمه    

   :)1(رأينيإىل اختلف الفقهاء يف هذا 
ن املال احلرام الذي تأخر قبضه حـىت دخـل          أالصة هذا الرأي      خو:  األول   الرأي -أ

وعليه من املالكية )2(وينسب هذا الرأي ألشهبلصاحبه ،    اإلسالم يكون حالالً   يف   صاحبه
أصحابنا إذا مل يقبض مثـن اخلمـر         وقد اختلف (()3(يقول ابن رشد اجلد   أكثر املالكية ،    

 هل يصح له قبضه بعد إسالمه أم ال         مأسلواخلنازير وكان قد باع ذلك من نصراين حىت         
نـه  أالثاين  .كان له من الربا مل يقبضه احدمها ال يصح له قبضه قياسا على م   أ: على قولني 

                                                
   وما بعدها127ص، مرجع سابق  أحكام املال احلرام ،، البـاز   (1)
امسه مسكني هـ 150، ولد سنة أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري اجلعدي   (2)

  .هـ204وتويف مبصر سنة  . هب مالك وتفقه وهو من أهل مصر من أصحاب، وأشهب لقب 
 ابن فرحون املالكي ، إبراهيم بن نور الدين ، الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب ، -   

  162 ، ص 1996 ، 1دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، ط
   )239-1/238(وفيات األعيان ، مرجع سابق ،  -   

تفقه بأيب جعفر بن رزق هـ 455، ولد سنة قرطيب المحد بن رشد املالكي الوليد حممد بن أوأب  (3)
   .هـ520  سنةتويف البيان والتحصيل وكتاب املقدماتمنهاوبنظرائه من فقهاء بلده كثري التصانيف 

 04، ط1986سري أعالم النبالء ، مؤسسة الرسالة ، ، الذهيب مشس الدين حممد بن أمحد عثمان  -  
،)19/501-502(            
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مـن  و ، )4())وهو مذهب أكثر أصحابنا  ،وهو قول أشهب  ، جيوز له قبضه بعد إسالمه      
     : يلي ماهذا الرأي أدلة أصحاب 

  MA  @   ?  >  =   IH   G  F  E  D  C  Bقال اهللا تعـاىل      •
  S  R   Q  P  ON  M  L   K  JL ]275 من اآلية:البقرة[  

 هو امتـداد للعقـد     ME  D  C L ن قوله تعاىلأووجه الداللة من هذه اآلية الكرمية       
 جاز لـه قبـضه   أسلمفما كان للكافر ومل يقبضه حىت ، السابق وليس ابتداء عقد جديد     

  . مبا سبق لتعلقه
ـ  وه فَ شيٍءى  لَ ع أَسلَم نم «  :نه قال أ r عن رسول اهللا     مبا روي  •  » ه لَ
)1(.  

 ما يف يده من أموال وهو       ى عل رقَنه ي إن من دخل يف اإلسالم ف     أووجه الداللة من احلديث     
   .حالل له سواء قبضه أم مل يقبضه 

 أسـلم  حـىت    ن املال احلرام الذي تأخر قبضه     أوخالصة هذا الرأي    : الرأي الثاين    -ب
       والقول الثاين للمالكية كما بني  ،   )2(لكه وال ِحيلُّ له وهذا رأي اجلمهور      منه ال يت  إصاحبه ف 
    :وأدلة أصحاب هذا الرأي  ، ابن رشد

 اآلية على   هردوا ذ ،   ]275 من اآلية :البقرة[  M  >  = A  @   ?Lقال تعاىل   
ومـامل  ،  املقبوض قبل نزول حترمي الربا       وقالوا إن تأويل ما سلف أي من      ،  الرأي األول   

  M{  z   y  x  w  v  u قوله تعاىل بعد اآلية   دلبل  يقبض فهو باطل ب   
       ¡   �  ~  }  |£  ¢ L]فأبطل اهللا من الربا ما بقي مما مل         ،   ]278: البقرة

                                                
، دار سعيد أمحد أعراب ابن رشد ، أبو الوليد حممد بن أمحد ، املقدمات املمهدات ، حتقيق  )4(

 )  2/157( ، 1988 ، 1الغرب اإلسالمي ، بريوت ، لبنان ، ط
رقـم احلـديث    ، رواه البيهقي ، كتاب مجاع أبواب السري ، باب من أسلم على شيء فهو له                 )1(

 )  9/191(مرجع سابق ،  ، 18259
)2( اص ، مرجع سابق ، اجلص)471-1/470(  
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®  ¯  °  ±   M  ² بدليل قوله تعاىل     يقبض ومل يبطل املقبوض منه    
  ¶  µ  ´   ³L ]3(]279 اآليةمن :البقرة( 

  .)4(ال يثبتاحلديث  بأن » ه لَوه فَشيٍءى لَ عأَسلَم نمr  :» مبا روي عنه  •
مما أخذه ومضى عليـه يف    على شيء جيوز له ملكه    أسلمن معناه من     ثبوته فإ  وعلى فرض 

  .)1( فخرج بذلك ما ال جيوز له ملكه ومامل يقبض من املال احلراماجلاهلية
 مـن اآليـة   :البقرة[M  ¢    ¡   �  ~  }  |  {  zL :تعاىل   هلوقب •

 قالوا سبب نزول هذه اآلية كاف يف الداللة على عدم جواز ما مل يقـبض مـن               .]278
 ثقيف وبين املغرية من بـين       ن بين عمرو بن عمري من     أوذلك  ،  احلرام بعد إسالم صاحبه     

ن تأخـذه   أدخلوا فيه طلبت ثقيـف فلما جاء اإلسالم و، خمزوم كان بينهم ربا اجلاهلية      
فكتـب يف ذلـك     . النؤدي الربا يف اإلسالم بكسب اإلسالم       : منهم فقالت بنو املغرية     

                                                
)3( اص ، مرجع سابق ،  اجلص)1/470(  
ضعيف جرحه حيىي بن معني والبخاري احلديث ضعيف ألن فيه ياسني بن معاذ الزيات وهو كويف  )4(

  .وغريمها 
 مرجع سابق   ، البيهقي ، كتاب مجاع أبواب السري ، باب من أسلم على شيء فهو له                -:     ينظر  

،)9/191  (  
 2005 ، 1 الشافعي ، حممد بن إدريس ، األم ، دار ابن حـزم ، بـريوت ، لبنـان ، ط          -          

،)2/3041( 
 )1/1611(الشافعي ، املرجع السابق ،  )1(
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نائب مكة إىل رسول اهللا  )2(يدِساب بن أَ  عتr ا رسـول اهللا  ،  فرتلت هذه اآلية فكتب
r  3(لما علم بنو ثقيف بذلك كفوا عن أخذهم الرباف، إليه(.  

      4( هو قول اجلمهور لقوة أدلتهم وسـالمتها مـن املعـارض   نيجح من الرأي  اوالر( ، 
 ه وهو عدم إسالمه   ابن اإلسالم عفا للكافر عما قبضه لوجود العذر حال اكتس         وكذلك أل 

   .فلما زال العذر بإسالمه زال ما ترتب عليه ،
ن شخصا يتعامل جبرميـة غـسيل       أحصل   لو : سل األموال بعد إسالمه   ا غ حالة -ـج

قياساً على ما تقدم ه على ما يف يده     قرفهل ن  األموال وأسلم ويف يده تلك األموال املغسولة      
ه ذ ه سقاتطبعا ال   من الكافرإذا أسلم وبيده أموال من احلرام أم ال نقره على ما يف يده ؟                

ن ويريـد أ  املقبوضة هي يف يده      ن حديثنا عن األموال املغسولة      لة على مامل يقبض أل    أاملس
   .يتوب أو يسلم فما العمل ؟

 غسيل األموال هي عبارة عن تدوير أموال خبيثة يف مـشاريع مـشروعة              أنسبق البيان   
ا ألا ال تعدو كوا حراما      ا وشرع ا ذا جرمية قانون   أو ، ةوالتكتم على مصادرها اخلبيث   
و احلرام مهما كان  فقد جرارع احلكيم مه الش.  

ن مثل هذه األموال ال يصح متلكها من صاحبها بعد إسالمه          إن يقال   أكن  وبالتايل فيم      
   بل تعامل معاملة التوبة والتحلل من املال احلـرام كمـا            ،نه اكتسبها قبل إسالمه     أرغم  
    :يلي واألدلة على هذا الرأي ما،  سيأيت

                                                
)2( سيد بن أيب العيص اُألموي أبو عبد الرمحن ، أسلم يوم فتح مكة واستعمله النيب اب بن أَعتr 

بعد الفتح ، وكان عمره وقتها نيفا وعشرين سنة ، ومل يزل على مكة حىت قبض رسول اهللا على مكة 
r ، وأقره أبو بكر فلم يزل عليها واليا إىل أن مات أبو بكر ، وقيل كانت وفاته يوم مات أبو بكر

  .وقيل غري ذلك 
  )     3/549(أسد الغابة  -
 )  )3/47ذيب التهذيب -      

د بن أمحد أبو عبداهللا ، اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه مـن الـسنة وآي      القرطيب ، حمم   )3(
 ،  2006 ،   1القرآن ، حتقيق عبد اهللا بن عبد احملسن التركي ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، لبنان ، ط                 

)4/403 ( 
  259،  مرجع سابق،  جرمية غسل األموال يف الفقه اإلسالمي فياض ، عطية  )4(
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حديث املغرية بن شعبة قد يستشف منه عدم جواز متلك األمـوال احلـرام الـيت        •
 ويستفاد  ((: بقوله   يف فتح الباري     )1(وعلى هذا يعلق ابن حجر    ، اكتسبت بطريق الغدر    

       ن الرفقة يـصطحبون علـى      أل، ا  من غدر خذ أموال الكفار يف حال األ     أنه ال ِحيلُّ    أمنه  
ن أموال الكافر إمنـا حتـل       أو  ،اا كان أم كافر   واألمانة تؤدي إىل أهلها مسلم    ، األمانة  
              ن يسلم قومـه فـريد إلـيهم        أ ترك املال يف يده إلمكان       r النيب   ة والغالبة ولعلَّ  باحملارب
ا ا أسـود  ة أن عبد  د هذه االستدالل ما جاء يف السرية النبوي       عض ما ي  ولعلَّ ،   )2()) أمواهلم
ا جاء من أهل خيرب، كان يف غنم لسيده، فلما رأى أهـل خيـرب قـد أخـذوا                   حبشي       

نقاتل هذا الذي يزعم أنه نيب، فوقع يف نفسه ذكـر           : ما تريدون؟ قالوا  : ، سأهلم  السالح
أدعـو إىل   «: ماذا تقول؟ وما تدعو إليه؟ قال     : فقالrالنيب، فأقبل بغنمه إىل رسول اهللا       

فمـا  : قال العبد» اإلسالم، وأن تشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا، وأال تعبد إال اهللا         
فأسـلم مث   ،  »لك اجلنة إن مت على ذلك     «:  قال ، منت باهللا عز وجل   يل إن شهدت وآ   

أخرجها من عنـدك    «:  rإن هذه الغنم عندي أمانة، فقال رسول اهللا         ،  يا نيب اهللا  : قال
ـ  ففعل فرجعت الغنم إىل سيدها، فعلم      » حلصباء فإن اهللا سيؤدي عنك أمانتك     اوارمها ب

يف الناس، فوعظهم وحـضهم علـى        r  ، فقام رسول اهللا    اليهودي أن غالمه قد أسلم    
فلما التقى املسلمون واليهود قتل فيمن قتل العبد األسود واحتمله املـسلمون إىل             ، اجلهاد

، مث أقبـل     اطلع يف الفسطاط   rمعسكرهم فأدخل يف الفسطاط فزعموا أن رسول اهللا         

                                                
بن علي بن حممد بن علي العسقالين ، املصري الشافعي ، الزم الكثري من العلمـاء مثـل                  أمحد   )1(

الشمس بن القطان والبلقيين ، كان فصيح اللّسان ، عارفا بأيام املتقدمني واملتأخرين ، علت له شهرة               
  هـ 852  سنةفقصده الناس لألخذ عنه ، من تآليفه فتح الباري يف شرح صحيح البخاري ، تويف

بة احلياة ، بريوت     السخاوي ، مشس الدين ، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ، منشورات مكت             -  
  ) 40ـ  2/36(، ) ت.د(، ) ط.د(لبنان ، ،

الذهيب ، مشس الدين حممد بن أمحد عثمان ، األعالم بوفيات األعالم ، حتقيق مصطفى بن علـي                   -
 )178/ 01(، 1993، 1لثقافية ، طعوض وربيع أبو بكر عبد الباقي ، مؤسسة الكتاب ا

 )5/402(مرجع سابق ، ، ابن حجر  )2(
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يت عند رأسه   لقد أكرم اهللا هذا العبد، وساقه إىل خيرب، ولقد رأ         «: ، وقال  على أصحابه 
 )1( » هللا سجدة قطاثنتني من احلور العني، ومل يصلّْ

• عقالء الدنيا اليوم قد اجتمعوا على جترمي ظاهرة غسيل األمـوال            ن كلَّ أ الشك  ،
عـا  ا متمت منآا   جبرمه ليجد له مالذً    وفر، ن يقبل اإلسالم من تلبس ذه اجلرمية        أفال يعقل   

ن أاإلسالم من   مسعة  فحفاظا على   . سبيل حتصيلها ما فعل     بكل تلك األموال اليت فعل يف       
    أو جيعله عرضة للطعـن أو  تهن خيدش مرتلأنه أا له من كل ما من شيبتلوكها األلسن وجتن 

فإن غاسل األموال الذي أراد اإليالم ال تقبل منه تلك األموال بـل تـصادر        ،التشكيك  
 ملا طلب منه بعض الصحابة   rن النيب   أ القول   ومما يعضد هذا  لصفة اجلرمية الالَّحقة ا ،      

يقتـل  ه كـان    نأال يتحدث الناس    «  : وقالوأىب  رفض  رأس النفاق يف عهده و    ن يقتل   أ
مل يشهدوا ن ز اإلسالم وإلصاق التهم به مم    ـلة مل أاحتاط ملس  rفرسول اهللا    )2 (» أصحابه

  .حقيقة الواقعة 
 دخوله يف  اإلسالم فيقال االحتيـاط ملرتلـة           الكافر عن  ن هذا القول قد يصد    إوقد يقال   

ئمه اع بإسالمه للتغطية على جرومسعة اإلسالم أوىل من دخول شخص واحد يريد التذر                            .
وهلا االنـضمام إىل    م على د   اليوم حيت  يةن واقع األمة اإلسالم   أيضاف إىل ما سبق      •

، كاألمم املتحـدة    هيآته  ناغم مع كل ما ينبثق عن       ه والت أسرة اتمع الدويل والتفاعل مع    
ها الدول اإلسـالمية    منمل و اغالبية دول الع  إليها   ضمتن اتفاقية األمم املتحدة ان    أومعلوم  
  ا هذا الكافر إىل هذه الدولة املـسلمة أو          ذَ الطرف عن األموال املغسولة اليت ال      فغض

يعطي التربير الكايف لعدم تعاون هـذه       ، اإلسالم  يف   دخولاله يريد   نأتلك حىت لو زعم     
   .ات الضريبية املبغوضة دولياًاملالذات اآلمنة واجلنلتهمة األمر الذي يعرضها ، الدولة 

كما ، ن نقبل إسالم غاسل األموال وال نقبل أمواله     أ إذن فكل هذه املربرات تفرض علينا       
   .tمع املغرية بن شعبة  rفعل النيب 

                                                
األرنؤوط وعبد القادر األرنؤوط ابن قيم اجلوزية ، زاد املعاد يف هدي خري العباد ، حتقيق شعيب  )1(
  )3/323(   )ت.د(،  16مؤسسة الرسالة ، بريوت ، لبنان ، ط،
، مرجع  3518هى من دعوة اجلاهلية ، رقم احلديث رواه البخاري ، كتاب املناقب ، باب ما ين )2(

  )677-6/676 (سابق ،
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إذا مل يكن يريد ـا  ن الكافر إذا أسلم يقبل منه ما يف يده          أسبق  ما  كل  ن  ص م وخنلُ     
  .اهلروب من املساءلة القانونية 

  سلم حيازة املال احلرام من امل:ثانيا 
فوصف التجـرمي الصـق     ، م اإلسالم على املسلم حيازة األموال احملرمة مهما كانت          حر

من جهة كسبها كوا أتت من طريق       ؛  جهني  و من   موالغسيل األ ها  منباألموال احملرمة و  
ومن جهة إنفاقهـا    ،  حمرم ال يقره الشرع كالتجارة يف املخدرات أو اإلرهاب أو الفساد            

  . مشروعة اكون غاسل األموال يعمد  إىل تغطيتها ببعض املشاريع اليت تبدو يف ظاهره
م اإلسالم األموال احملرمـة     رجذا  وبالتايل فغاسل األموال قد ارتكب معصية من وجهني هل        
ـ    )  السلف( مهما كانت ومن أي كان سواء كانت للحائز األصلي            هأو انتقلت إىل وارث

  :يلي  ما وسنتعرض هلاتني النقطتني يف) اخللف(
   :   حيازة السلف-1
وقـد   ،فاحلرام ال ميتلك    ، وال يدخل يف ملكه     ، ا   حرام  حيوز ماالً  أنيصح من املسلم     ال

  :منها ، ت األدلة الكثرية على هذا رفتظا
ــال - ــاىل ق M    B  A  @  ?  >  =  <  ;     :  9 :تع

  R  Q  P         O  N  M   LK  J  I  HG  F  E  D  CL 
ا ِحيلُّ شرعا وال يفيد مقـصود     الفاهللا تبارك وتعاىل ى عن الباطل وهو ما         ،]  29:ساءنال[

ن ظاهرة غسيل األمـوال متلبـسة   أوال شك ،  )1(أصالكاملعدوم  فهو، وما ال فائدة منه  
   .درجها ضمن الباطل املنهي عنها ي ممفوصا األهذ
قطـة  ن كان يف اللُّإواحلديث و ، )2(» فهاعر مامل يلٌّا فهو ضةًلَّاوى ضآ من  « : rقال  -

ـ   ولـئن ، فهو فيما سواها أوىل ، حيث ال جيوز أخذها إال بقصد تعريفها     د كـان الوعي

                                                
أبو بكر حممد بن عبد اهللا ، أحكام القرآن ، مراجعة حممد عبد القادر عطا ، دار ،  ابن العريب  (1)

  )1/138(،  2003،  3الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، ط
                                                 3253ج ، رقم احلديث كتاب اللقطة ، باب يف لقطة احلا، رواه مسلم   (2)

 ، 1929 ، 1 النووي ، صحيح مسلم بشرح النووي ، املطبعة املصرية ، األزهر ، مصر ، ط-
)12/28 (  
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 ملن  شدأقطة دون أن يبحث عن أصحاا فمن باب أوىل يكون الوعيد            خذ لُ أالشديد ملن   
   .ما كما تفعل عصابات غسيل األموال شيئا مسروقا أو حمرىخفأوى وكتم وآ

  : ) املرياث( حيازة اخللف -2
ال خالف بني الفقهاء يف جواز مرياث اخللف لسلفه إذا ترك تركة وكان ال يعلم حرمـة                 

من ((: يف كتابه إحياء علوم الدين       )1(وقد قال أبو حامد الغزايل    ، اله وال اجلهة املطالبة به      م
 ،ة  مة عال مل يكن مثَّ  ومن حالل أم من حرام      أ ومل يدر أن مورثه من أين اكتسبه         ورث ماالً 

أيضا بني العلماء يف عدم جـواز مـرياث          ، وال خالف     )2( ))فهو حالل باتفاق العلماء   
  .ويعلم أصحاا  لفه إذا كانت تركته من احلرام وهو يعلم بذلكاخللف لس

وإمنا وقع اخلالف فيمـا إذا كـان          ،)3(ففي هاتني احلالتني مل حيصل اخلالف بني الفقهاء       
  اخللف 
 يف  كما هو احلال يف عمليات غسيل األمـوال       ،  تركة سلفه وجيهل أصحاا      ةرمحبيعلم  

مورثه يتعامل ذه الطريقة لكنه جيهل مـصادرها        ن الوارث يعلم أن     إف، بعض مصادرها   
 فهل ِحيلُّ   ،هذه األموال وأصحاا لكوا أتت من سرقات وجتارة مخور وخمدرات وحنوها            

   : )4(له هذا املرياث أم ال ؟ اختلف الفقهاء يف هذا إىل قولني
  
  

   : القول األول -    أ
                                                

، ولـد سـنة   اإلمام اجلليل حجة اإلسـالم  الشافعي د بن أمحد الطوسي محمد بن محمد بن محم )1(
ف يف عدة فنون  صن .ن تويفأ إىل   هالزمو إمام احلرمني أيب املعايل اجلويين       تتلمذ على يد    ، و هـ  450

سـنة  تـويف    . وغريها   وإحياء علوم الدين واملستصفى    الوسيط والبسيط والوجيز  : من    تآليفه      . 
  هـ505

  ) 6/191( طبقات الشافعية الكربى ، مرجع سابق -  
  )4/216 ( وفيات األعيان ، مرجع سابق ،-  
  )2/175(مرجع سابق ،  ، الغزايل  )2(
  241ص ،  مرجع سابق،  جرمية غسل األموال يف الفقه اإلسالمي فياض ، عطية  )3(
  وما بعدها 74ص، مرجع سابق  أحكام املال احلرام ، ، البـاز )4(
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فما ،  ا مورثه    يد  جنت ل عما أثه وال يس   مثل هذا املال حالل لوار     نَّأيرى أصحابه ب        
  .بالنسبة إليه واإلمث على مورثه أتى إليه بطريق املرياث فهو حالل طيب 

 وهو ، )3(سحنون املالكي و)2(سفيان الثوري، و )1(اإلمام الزهريإىل  سب هذا القول    وقد ن
  : وقد استدل هذا الفريق مبجموعة من األدلة منها فيقول يف املذهب احلن

ه قال فيمن كان على عمل فكان يأخذ الرشوة والغلول        نأروي عن اإلمام الزهري      •
ما ترك من املرياث سائغ لورثته مبرياثهم        إن": با   الر تهارجتوفيمن كانت أكثر    ، واخلمس  

ووجه الداللة   )5("لظلم على جانيه  إمث  موا خببث كسبه أو جهلوه و     لالذي فرضه اهللا هلم ع    
ألنـه   ،وزر اكتساب املال احلرام يقع على املورث فقط ال على الوارث من هذا األثر أن     

الظلـم علـى   أيضا بأن كـون  نوقش هذا االستدالل  ، وقد   )6(ال تزر وزارة وزر أخرى    

                                                
رأى  ، األعـالم  األئمـة أحد هـ ، 51ولد سنة .  أبو بكر حممد بن مسلم بن شهاب الزهري )1(

عشرة من الصحابة رضوان اهللا عليهم وروى عنه مجاعة من األئمة منهم مالك بن أنس وسفيان بـن    
  هـ  124  سنةتويف. عيينة وسفيان الثوري 

  ) )3/696-698ذيب التهذيب ، مرجع سابق ، -      
  )178-4/177( وفيات األعيان ، مرجع سابق ، -

كان إماما يف علم هـ 97ولد سنة روق بن ثورالكويف بو عبد اهللا سفيان بن سعيد بن مسأ  )2(
سنة  تويف.  وابن املبارك وحفص بن غياث وغريهم مالك، روى عنه خلق الحيصون منهم احلديث 

  هـ 161
  ) )2/56-58ذيب التهذيب ، مرجع سابق ، -    
  )390-2/386(مرجع سابق ،   وفيات األعيان ،-    

ولقـب سـحنون باسـم طـائر     ، بن سعيد بن حبيب التنوخي   عبد السالم سحنونأبو سعيد )3(
بن القاسم امسع من   و  هـ ،  160سنة   ولد    ،  باملغرب يسمونه سحنونا حلدة ذهنه وذكائه      البصرحديد

  هـ240  سنةتويف. هم  وغريوأشهب وابن وهب
   268-263 الديباج ، مرجع سابق ، -     
  )182-3/180( وفيات األعيان ، مرجع سابق ، -     

  640 ، فتاوى ابن رشد ، مرجع سابق ، ص ابن رشد )5(
  )2/175(مرجع سابق ، إحياء علوم الدين ، الغزايل ،  )6(
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املورث الذي جىن املال احلرام وليس على  الوارث  هذا شيء صحيح إذا مل يعلم الوارث                 
 ه ـحبرمت

  
  

     بل اإلمث عليـه يف حالـة انتفاعـه مبـال          ،  إمث عليه    وحىت لو علم كما قال الزهري فال      
أركان املرياث الشيء املوروث أو التركـة الـيت         ن من   أنه من املعلوم    إكذلك ف  ،)1(حرام

وما ميلكه املورث ، حياته  يف   ه ل ةمملوكخلفها امليت وال تكون ضمن تركته إال إذا كانت          
إذن فهو ال   ،  يرضه الشرع ومل يأذن فيه       واملال احلرام مل  ،  ذن فيه الشرع ورضيه   أهو ما   

  .)2(ايل فهو ال يورثوبالتأو تركته ، يدخل يف ملكه 
ما روي يف األثر أن رجال توىل عمالً من أعمال السلطان ، فلما مات هذا الرجل                 •

  .)3(اآلن طاب ماله: قال أحد من الصحابة يف ماله الذي اكتسبه أثناء عمله 
ثر أن مال هذا الرجل الذي اكتسبه بسبب عمله للسلطان صار           ووجه الداللة من هذا األ    

ن هذا األثر ضعيف من حيث الصنعة احلديثيـة         أونوقش هذا االستدالل ب   . حالال لورثته   
  .)4(ا للمال احلرام املتيقن املختلطنه ال يكون موت الرجل مبيحوأ،

 ا أو هبـةً   عوب إذا كان عينا وتصرف فيه الغاصب بي       صواستدلوا بالقياس على املغ    •
  .)5(وكذلك املال املورث،  ملن يشتريه أو يوهب له ه يصري حالالًنإف

    مع الفارق أل    ونوقش هذا االستدالل بأنه قياس     ا ن الغاصب يضمن العني املغصوبة إذا فو
ا مأ،ات  يمن القيم  إن كانت    ويلزم مبثلها إن كانت من املثليات أو قيمتها       ، على صاحبها   

  .)6(وال إىل أصحاام األالة فالورثة ال يلتزمون برديف هذه احل

                                                
  247ص ، مرجع سابق ،  جرمية غسل األموال يف الفقه اإلسالمي فياض ، عطية  )1(
  82ص ، مرجع سابق  أحكام املال احلرام ،البـاز ،  )2(
  83ص ، املرجع السابق  حلرام ،أحكام املال االبـاز ،  )3(
  )2/175(، مرجع سابق إحياء علوم الدين ، الغزايل ،  )4(
   وما بعدها639ص ،  ، فتاوى ابن رشد ، مرجع سابق ابن رشد )5(
  83ص ، مرجع سابق  أحكام املال احلرام ،البـاز ،  )6(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


     ن املال احلرام الـذي اكتـسبه املـورث ال ِحيـلُّ            أبأصحابه  يرى   : القول الثاين  - ب
وهـذا هـو رأي     ،  ا يطيـب املـال احلـرام        ا أو طريقً   املوت ليس سبب   نَّأو ،للوارث  
 وفسره شارحه قال سـواء      )) مطلقا وهو حرام    (: ( ،يقول صاحب رد احملتار   )7(اجلمهور

كـالم   هذا ال  من ويظهر،   )1(علموا أربابه أم ال ، فإن علموا أربابه ردوه وإال تصدقوا به           
 ن حرمته والواجب عليه حينئذ إخراجه والتخلص منهية املال احلرام للوارث إذا تيقَّ     لِّعدم حِ 

.  
هذا هو الـصحيح   ،للوارث احلرام وأما املرياث فال يطيب املال      (: (وقال ابن رشد اجلد     

  ـ ابن رشد ينفي هنا أن يكون املرياث وسيلة من وسائل تطي   ، ف  )2())ظرالذي يوجبه الن ب ي
  .أو تطهري احلرام للوارث 

من حالل أم من حرام     مورثه أ  ومل يعلم من أين اكتسبه       الًامن ورث م  (: ()3(وقال النووي 
خـرج  أَ يف قدره    ا وشك ن فيه حرام  أن علم   إومل تكن عالقة فهو حالل بإمجاع العلماء ف       

 حالـة   يف الوارث ِحيلُّ له مال مورثه       نَّأوواضح من كالم النووي     ،  )4())احلرام باالجتهاد 
  . اجتهد يف حتديد نسبة احلرام ن شكإف ،نة على عدم حرمته ة بيموجود عال

                                                
  77ص، مرجع سابق  أحكام املال احلرام ،البـاز ،  )7(
  )9/554( ، مرجع سابق  حاشية رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار ، ،ن ابن عابدي )1(
 )2/159(ملقدمات املمهدات ، مرجع سابق ، ا، ابن رشد  )2(
حميي الدين أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري بن حسن النووي الشيخ اإلمـام العالمـة شـيخ                 )3(

عمر اليسري ، فصنف    تلف العلوم ، وبارك اهللا له يف ال         ،  برع يف خم       بنوى هـ631ولد سنة  ، اإلسالم
  هـ 676تويف سنة . شرح مسلم واألذكار ورياض الصاحلني وغريها مصنفات كثرية شهرية منها 

  )400-8395( طبقات الشافعية الكربى ، مرجع سابق ، -  
طيعـي ، مكتبـة     النووي ، حيي بن شرف الدين ، اوع شرح املهذب ، حتقيق حممد جنيب امل                )4(

 )9/428(، ) ت.د(، ) ط.د(اإلرشاد ، جدة ، السعودية ، 
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فهـل يكـون      ،هم حبال  وهو يعل  اولدوف ماال   راب خلَّ عن رجل م  ( ()5(وسئل ابن تيمية  
 يتـصدق   ه إىل أصحابه إن أمكـن وإالَّ      إما أن يرد  : ؟ فأجاب    حالال للولد باملرياث أوال   

لكن القدر املشتبه يستحب له تركه إذا مل جيب صرفه يف قضاء دين        ،بالباقي ال حيرم عليه     
ة مال مورثه   الوارث يف حال علمه حبرم     نَّأكالم ابن تيمية     ويظهر من ،   )6())أو نفقة عيال  

 األوىل له أن    نَّإ فيه ف  ا شك ملبل حىت   ، ه ال ِحيلُّ له بل جيب عليه إخراجه والتخلص منه           نأ
  .ال يأخذه إال يف قضاء دين أو نفقة 

         اجح من القولني هو القول الثاين الذي عليه اجلمهور وهـو القـول الـذي               والر
فظ أموال الناس وجتعلها معصومة من االعتـداء        تستسيغه األدلة والقواعد الشرعية اليت حت     

ل هلم احلـرام فيـشجعون      لِّحي املرياث   نَّأإليهم  يخيل   باب املتالعبني الذين     دوتس ،عليها  
   .)1(مورثهم على االستزادة منه من غري وعي أو ضمري

ا حمرمة أل  وال جيوز مرياث غسيل األموال ال يصح نَّأومن خالل ما سبق نستطيع القول ب      
هرقها  أ «؟ فقال   ، ماذا يصنع ا     ا  عن أيتام ورثوا مخر   سئل   r  النيب نَّأوقد ثبت   ، قطعا  

ح يـب مل rن النيب أاللة من احلديث ووجه الد ، )2 (»  ال:  ؟ قال    جعلها خال أأفال  : قال  ،
 حتويلها إىل   ا سئل عن  ـَّحىت مل ، هرا قها   إوأمرهم ب ، ك اخلمر وهي حرام     هلؤالء الورثة متلُّ  

ن أموال عمليات غسيل األموال     إوكذلك ف ، غم حاجتهم إليها كأيتام      مل يأذن هلم ر    خلّ
واألمـر   ،كها من الوارث ولو بدعوى حتويلها أو تغريها عن شكلها األصلي            ال يصح متلُّ  

                                                
شيخ اإلسالم تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي ، ولد                  )5(

ختلفة ، حىت كان من حبور العلم       أقبل على العلوم يف صغره  فعين  بعلوم اإلسالم امل          هـ ،   661سنة  
  .  هـ 728 تويف .وغريها والسياسة الشرعية  جمموع الفتاوى والفتاوى الكربى  :ثاره املشهورةمن آ،

ذهب ، دار إحياء التراث  ابن العماد أيب الفالح عبد احلي ، شذرات الذهب يف أخبار من -   
    )88-6/80( ، ) ت .د( ، ) ط .د( بريوت ، العريب ،

 )29/307( جع سابق ، جمموع الفتاوى ، مر، ابن تيمية  )6(
  249ص ، مرجع سابق ،  جرمية غسل األموال يف الفقه اإلسالمي فياض ، عطية )1(
 عون املعبود - 3658رقم احلديث ، كتاب األشربة ، باب ما جاء يف اخلمر ختلل ،  أبو داود رواه )2(

نة املنورة ، السعودية  ، املديشرح سنن أيب داود ، حتقيق عبد الرمحن حممد عثمان ، املكتبة السلفية
 )10/113( ، 1969 ، 2ط،
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ته  املورث الذي ترك هذه األموال ومصدرها غسيل األموال تعترب مبثابة دين يف ذم            نَّأالثاين  
 ،       ن استغرقت الديون التركة فـال  إيون املورث فوال يصح تقسيم التركة إال بعد تسديد د

ن يأخذوا من هذا املال على سـبيل        أن كانوا فقراء حمتاجني ساغ هلم       إو، مرياث للورثة   
هذا الـذي قلنـاه يف       . )3(عات  ال على سبيل املرياث عن مورثهم       االصدقة عن أهل التب   
ـ ال يف حالة ما إذا مل يصل خربمرياث غسيل األمو  ن كـان  أ بذلك إىل السلطات املعنية ب

-ذلك  حنوأو رمة  أو مل يكن على علم بالنصوص القانونية ا       ، الوارث ال يستطيع التبليغ     
ا هي األحق   قانوناملُخولة  ن السلطات   أ ا إذا كان العكس فال شك     مأ، -  بيانه يأيتكما س 

وال حيـق   ، ادرا وبالتايل إنفاقها يف املصاحل العامة أو حنو ذلك           هذه األموال ومص   يتولِّب
فهي :  من الوجهة الشرعية؛ ن ميسك منها شيئا ال يصح له متلكه هلا من وجهني            أللوارث  

ا سامهً م دال يصح منه ذلك وإال ع     : من الوجهة القانونية    ، و حرام ال جيوز متلكه أو مرياثه       
  .إذا كان عن علم ومعرفة

  

  ف يف املال احلرامالتصر: الفرع الثاني 
م حيازة الكسب احلـرام بـأي       ن حر أا   هل بلغ من رعاية اإلسالم لألموال واحترامه           

 –من جمرد التصرف يف األمـوال احلـرام   حىت  بل وبلغ تشديده وحتذيره      ،طريقة كانت   
  . بأي نوع من أنواع التصرف –ها غسيل األموال منو

 يرتب عليه الـشرع أحكامـا      و ما يصدر عن الشخص بإرادته       ((ف هنا   ويقصد بالتصر
أو حتويلها مـن    ،  سواء كان هذا التصرف بنقل األموال والتعامل مع أصحاا           )1())خمتلفة

  .شكل إىل شكل كاالستثمارات املختلفة 
  :وسيتم التعرض هلاتني النقطتني كما يلي 

   )2( التصرف يف املال احلرام باالستثمارات-1

                                                
 642فتاوى ابن رشد ، مرجع سابق ، ص  ، ابن رشد )3(

 )12/71(مرجع سابق ، ، املوسوعة الفقهية  )1(
  وما بعدها271ص ، مرجع سابق ،  جرمية غسل األموال يف الفقه اإلسالمي فياض ، عطية )2(
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 غاسل األمـوال إىل اسـتثمار      أا ما يلج  فكثري،  ا  وعوقلة من أكثر املسائل     أتعترب هذه املس  
عوائده اإلجرامية يف خمتلف أنواع االستثمار ليبدو يف الظاهر كمستثمر وهو حقيقة األمر             

 أو تاجر خمدرات    ن يأيت مرابٍِ  أك،يريد إخفاء مصدره اجلرمي اليت أتت منه ذلك األموال          
يقيم مشاريع استثمارية كمؤسسات أو حمالت أو مساكن للتمويه على النـاس            أو بغي ف  

  .طية على ماله احلرام غوالت
ن أصل هذه االستثمارات هو تلك العوائد اإلجرامية من اختالس أو رشوة أو             أوال خيفى   

         ربا أو إرهاب أو حنو ذلك وهي بال شك حمر يكون ال قيقي احلن االستثمار أل. مة  مة وجمر
يشترط يف املال املستثمر أن يكـون       يكون االستثمار حالال  ((ال باحلالل الطيب ، وحتى      إ

، أو ملن كان املستثمر نائبا عنه نيابة شرعية أو تعاقديـة  ، مملوكا ملكا مشروعا للمستثمر  
وكـذلك ال ِحيـلُّ   ، كاملال املغصوب أو املسروق ،  استثماره ن مل يكن كذلك مل ِحيلَّ   إف

  )3())ن يد الوديع يد حفظأل،الوديعة استثمار 
 كمـا   –فهي تتبع أصـلها     ،  ن ما حصل من مناء وفوائد هلذه األموال احلرام          أوال خيفى   

ز ومن باب ما أتت إليه أصـول تلـك           إال من باب التجو    اً وال تسمى استثمار   –سيأيت  
  . فيها هوالتصرف الذي تصرفارم األموال ال من باب اخلدمة اليت أداها 

 أخبث من أصـل اجلرميـة       وبل ه ، وبالتايل فاستثمار األموال احملرمة ال جيوز وال يصح           
   : وذلك من وجهني، األوىل 

ـ أذلك  له ،    وال أمهية     عنه نه ال قيمة للمال احلرام وما نتج       أ  :الوجه األول  -أ إذا ( ( هن
التايل فإذا   وب ،)2()) إذا سقط األصل سقط الفرع     ((و،   )1 ())بطل الشيء بطل ما يف ضمنه     

 ((فتكـون  ،  األصل حراما وخبيثا ففرعه كذلك وهو االستثمار يف دلك  األصـل            كان
والتصرف فيه ينـاقض هـذا      ،  املال ألصحابه    ن الواجب رد   أل شدأحرمة التصرف فيه    

                                                
 )3/183(، املوسوعة الفقهية ، مرجع سابق  )3(
بة التوبة ، الرياض ، السعودية البورنو ، حممد صدقي بن أمحد ، موسوعة القواعد الفقهية ، مكت )1(
 )1/269( ، 1997 ، 1ط،
 )1/171( موسوعة القواعد الفقهية ، املرجع السابق ، ، البورنو  )2(
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واملتصرف لـيس   ،  هلذا املال    تهمث إن جواز التصرف يف أي مال يستلزم ملكي        ،  الواجب  
  . )3())التصرف لهمبالك فال جيوز 

عن ر  كما عب ، ن االستثمار يف األموال هو عبارة عن زيادة معصية          أ : الوجه الثاين    -ب
صرف يف احلرام فقد زاد معصية وإذا زاد معـصية زاد           تفكلما  ( :(بقوله  )4(هذا ابن حزم  

  راجع للفاعل األول ألنه هو الذي فتح باب        هسع الفساد ويكون إمث   وهكذا سيت  ،   )5())إمثا
 إنفـاق   ((ن  أاالستزادة وقد عرب أبو حامد الغزايل يف معرض حديثه عن النقود املـزورة              

، ن السرقة معصية واحدة وقد متت وانقضت        أل، شد من سرقة مائة درهم      أدرهم زيف   
وإنفاق الزيف بدعة أظهرها يف الدين وسنة سيئة يعمل ا من بعده فيكون عليه وزرهـا                

ىن ذلك الدرهم و يكون عليه ما فسد مـن          فمائيت سنة إىل أن ي    بعد موته إىل مائة سنة أو       
والويل ملن مات وتبقى ذنوبه     ، وطوىب ملن إذا مات ماتت معه ذنوبه        ،  أموال الناس بسنته    

.   )1())خر انقراضـها  آل عنها إىل    أيسومائة سنة ومائيت سنة أو أكثر يعذب ا يف قربه           
ة اإلسالمية إىل إقامته منعا للعدوان وحتقيقـا    قصد الشريع تولعل هذا هو عني العدل الذي       

ز االستثمار يف املال احلرام لكان ذريعة السـتثمار الظلـم        وذ لو ج  إ، ملقصود محاية املال    
وهذا ما تأبـاه الـشريعة      ، وأكل أموال الناس بالباطل وفتح اال واسعا للكسب احلرام          

  .)2 (» حقفيه  ظامل قليس لعرو « rوقد قال ، اإلسالمية 
    التعامل مع أصحاب األموال احملرمة-2

                                                
 265 ص، مرجع سابق ،  جرمية غسل األموال يف الفقه اإلسالمي فياض ، عطية )3(
كان حافظا عاملا .هـ 384 سنة بقرطبة ، ولد أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم بن غالب        )4(

انتقل إىل مذهب مث كان شافعي املذهب ، بعلوم احلديث وفقهه مستنبطا لألحكام من الكتاب والسنة 
احمللـى   و اإلحكام ألصول األحكام   منها   ليف كثرية آتله  . وكان متفننا يف علوم مجة      ،  أهل الظاهر   

  هـ456تويف سنة .  الفصل يف امللل يف األهواء والنحلو
 )329-3/325( وفيات األعيان ، مرجع سابق ،  -

علي بن أمحد أبو حممد ،  احمللى ، حتقيق أمحد حممد شاكر ، مكتبة دار التراث ، ، ابن حزم  )5(
 )9/204( ،  2005القاهرة ، مصر ، 

 )102-2/101( رجع سابق ، مإحياء علوم الدين ،  ، الغزايل )1(
 )5/21( مرجع سابق ، -أخرجه البخاري ، كتاب املزارعة ، باب من أحيا أرضا مواتا  )2(
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     يف هذا العصر انتشرت املكاسب انتشار ا  ا واسع ،     ا  وكثرت األموال بشكل كبري جـد ،
، سم حبتمية التواصل بني الناس      تم حياة متسارعة ت   ضويف خِ ،  ومع هذه الكثرة و االنتشار      

وقـد   ،ات أو بعقود التربعـات  اوضعيضطر اإلنسان للتعامل مع ذوي األموال  بعقود امل   
حمرمـة  هلم  امـو موال أ أصحاب األ إذ مرة يكون    ، يثور لديه شك يف مثل هذه املعامالت        

ومرة قد ال يدري ويرتاب يف الشخص صـاحب املـال أو            ، خمتلطة  ومرة تكون أمواهلم    
  .عن حكم هذه التعامالت يتساءل ن أاألمر الذي حيتم على املسلم الرتيه ، مصدره 

   )3(سبه ؟تكملكن قبل ذلك ينبغي علينا أن نعلم هل احلرام صفة تلحق املال أم تلحق ذمة و
ومـا   ة يف عينه  ت احلرمة ثاب  ذهحمرم لذاته وه  : ن احلرام ينقسم إىل قسمني      أغين عن البيان    

 ،   يف عينـه   الة يف وصفه    ت احلرمة ثاب  هوحمرم لغريه وهذ   ، هيته كاخلمرواخلرتير وحنو ذلك   
بـل  ، نه حرام   أ)  لذاته( هم هي الدراهم  فال ميكن  أن يقال عن هذا الدرهم             ن الدرا أل

  .اكتسب من طريق غري مشروع  -مثال-كونه ، به  يقال ذلك للوصف الذي حلق
نه حرم ابتداء وحظر التعامل فيه مطلقا إال ما دعت الـضرورة            أإذن ففي احملرم لذاته جند      

فعل الشخص الذي مل يبحـه      ل حيرم  ابتداء بل حرم       نه مل أما يف احملرم لغريه جند      أ، لذلك  
فـصارت الذمـة    ، وبالتايل فهو مأثوم  واإلمث يتعلق بالذمة ال باملـال           . الشارع احلكيم   

  .)1(مشغولة ذه الصفة حىت تتوب إىل اهللا 
هل ينتقل إىل   ،  كذلك فهل هذا احلرام الذي هو وصف للذمة املشغولة به         ذلك  وإذا كان   

  .؟  يتعامل مع هذا الشخص الذي شغلت ذمته باحلرام خرآذمة شخص 
مـا سـعى    إالن ليس لإلنسان    أو، ة وزر أخرى    رنه ال تزر واز   أإن العدل اإلهلي يقتضي     

إال إذا كان هلذا األخري دور يف       ، خذ املال احلرام ال من يتعامل معه        آوبالتايل فاإلمث يلحق    ،
 على ذلك   هعانأمن  و، ت اإلمث يف ذمته     من شرب اخلمر يثب   ف، هذا الفعل املسبب للحرام     

بـسب  أيضا لكن األول وقع يف اإلمث بسبب شربه ، وأما الثاين فقد وقـع يف اإلمث                 فيأمث  
 احلرمـة   ((: القاعدة الفقهية تقول    و يتعدى لذمتني    احلرامالتصرِف    ويصري ذا     )2(إعانته

                                                
 228ص ، مرجع سابق  ، أحكام املال احلرام ،البـاز  )3(
 232-229ص ، املرجع السابق  أحكام املال احلرام ،البـاز ،  )1(
 233-232،  السابق املرجع أحكام املال احلرام ،البـاز ،  )2(
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 لة التعامل أذوي األموال يف مس   ل، ويصبح أمامنا حالتني       )3())تتعدى يف األموال مع العلم      
  :معهم 

ففي هذه احلالة يتقني من هوية أموال من تعامل معه لكوا حراما حمضا             :  حالة اليقني    -أ
  : أو لكوا خمتلطة باحلالل فيصري أمامنا 

  :له كلها حراما امعاملة من كانت أمو •
ع مـن أنـواع     ن املال احلرام ال يصح ملن كان بيده أن يتصرف فيه بـأي نـو              أاألصل  

ن املال احلرام   أوما دام   ، ه إىل أصحابه    بل الواجب عليه أن يرد    ، التصرفات ألنه ال ميلكه     
خذه فالذي يعامله يكون  بذلك قد عامل من ال ميلك فيما ال ميلك وهذا باطل                آال ميلكه   

تـايل  وبال،  للجاين على ما بيده من حـرام  اًإقراروا لصاحب امللك احلقيقي   ن فيه تفويت  أل
   .)4( فهما يف اإلمث سواء
 ال جيوز التعامل     فاألصل أنه    ،ن الشخص الذي يكون كل ماله حرام        إوبتطبيق ما سبق ف   

يف عقود املعاوضات وال يف عقود التربعات       ال،  وال هبة وال عطاء     ، معه ال بيعا وال شراء      
فهو يف حكم املعـدوم     ، وتصرفه فيه باطل ومردود عليه      ، ألنه ال يعترب مالكا هلذا املال       ،

ا شرع ،اواملعدوم شرعا كاملعدوم حس.  
ال ِحيلُّ أن يشتريه منه إن كـان        ،  وسواء كان له مال سواه أومل يكن        (: (قال ابن رشد    

وال يقبل شيئا من ذلك     ، وال يأكله إن كان طعاما      ، وال يبايعه فيه إن كان عينا       ، عرضا  
 من ذلك وهو عامل كان سبيله سبيل     ومن فعل شيئاً  ،  له عليه    وال يأخذه منه يف حق    ، هبة  

 اإلمث بني حـائز     يفى  نه سو أوواضح من كالم ابن رشد      ،   )3())الغاصب يف مجيع أمواله     
ومل يبح له إزاء ذلك أي نـوع        ، املال احلرام وبني من يتعامل معه وهو يعلم بتلك احلرمة           

ويستثىن من هذا األصل العام     . حواله  إال فهو كالغاصب يف مجيع أ     ومن أنواع التعامل معه     
جواز التعامـل معهـم يف      ، احملرمة بالكلية   األموال  الذي يقضي بعدم جواز معاملة ذوي       

  : احلاالت التالية 

                                                
 )4/114-3(مرجع سابق ، موسوعة القواعد الفقهية ، ، البورنو  )3(

 233ص ، مرجع سابق  أحكام املال احلرام ،البـاز ،  )4(
644-643ابن رشد ، فتاوى ابن رشد ، مرجع سابق ، ص  ) 3)  
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شرف على اهلالك   أككونه  ،سواء تعلقت الضرورة بأخذ املال احلرام       :   حالة االضطرار  -
ة  له للضرورة امللجئة أو احلاجة املاس      هيعوجب يف هذه احلالة ب     ، ا يبيع له طعام   نومل جيد م  

بالنسبة للزوجة أو األوالد    احلال  كما هو   ،وسواء تعلقت الضرورة أيضا مبن يتعامل معه        ، 
تعاىل قوله  لعموم  ،    )4(غري القادرين على حتصيل نفقام لصغر سن أو عجز أو حنو ذلك           

M u   t  s  rq     p  o  n    m  l       k      j  i  w  v L]البقــرة :
  .)3("الضرورات تبيح احملظورات"  ، ولقاعدة ]173

 األصل عدم جواز التعامل مع من كان كل ماله من احلرام يف عقود  :حالة املعاوضات -
وال جيوز مبايعة من يعلم أن      (( املعاوضات كالبيع والشراء وحنو ذلك ، كما قال النووي          

ة االضطرار أو احلاجة جيوز التعامل مع مـن كانـت            إال أنه يف حال    )4())مجيع ماله حرام  
 أن من بيده حرام فاشـترى   ِمن قَوِل أَهل الْمِدينِةقد قال اإلمام مالك  أمواله كلها حراما و   

  به دارا أو 
 الدار أو الثوب مـن      س أن تشتري أنت تلك    أكره على البيع أحدا فال ب     ين  أثوبا من غري    
  .)5(باملال احلرامالذي اشتراه 

  
 فيما  و منه أ  ىن يشتر أاحلرام فيجوز فيما اشتراه      من   ن من كان ماله   أ )1(وذكر ابن شاس  

  .)2(وز هبته جتوال ، وهب له أو ورثه 
                                                

  (4 270ص ، مرجع سابق ،  جرمية غسل األموال يف الفقه اإلسالمي فياض ، عطية )
  320الغرياين ، الصادق بن عبد الرمحن ، تطبيقات قواعد الفقه عند املالكية ، مرجع سابق ، ص )3(
 )9/417(  النووي ، اموع ، مرجع سابق ، )4(
 ، أبوعبد اهللا حممد ، فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك ، املطبعة الكربى عليش )5(

  189 هـ ، ص1300،  1طاملريية ، بوالق ، مصر ، 
. ا فاضال يف مذهبه عارفا بقواعـده        أبو حممد عبد اهللا بن جنم بن شاس الفقيه املالكي كان فقيه            )1(

ف يف مذهب اإلمام مالك كتابا نفيسا أبدع فيه ومساه اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينـة                  صن .
  هـ 616تويف سنة 

      )3/61(  وفيات األعيان ، مرجع سابق ، -  
   http://www.fiqhia.com.sa 5/3/08تاريخ البحث  ، 2006 ، 71ع ،  الفقهية املعاصرة جملة البحوث )2(
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على عني املـال احلـرام   التعامل إذا وقع :   حالة ما مل يقع التعامل يف عني املال احلرام       -
ملا روي عن   ،  )3(اع على ذلك  فإنه حيرم عليه تناوله بل نقل بعض العلماء اإلمج        وهو يعلم   
 من اشترى من سرقة وهو يعلم أا سرقة فقد اشترك يف عارها             «: أنه قال    r رسول اهللا 

 ما يف الوجود من األمـوال       (( : يقول ابن تيمية  ، و  » تباعا من   «ويف رواية    )4(»وإمثها  
نه سرق  أعلمت  فمن  ، ح بالقبض إن عرفه املسلم اجتنبه       ااملغصوبة واملقبوضة بعقود ال تب    

ماال أو خانه يف أمانة أو يف غصبه فأخذه من املغصوب قهرا بغري حق مل جيز أن يأخذه منه                  
ال بطريق اهلبة و ال بطريق املعاوضة وال وفاء عن أجرة وال مثن مبيع وال وفاء عن قـرض                   

  . )5())ن هذا عني مال املظلوم إف،
ماله من احلرام إذا كان يعلـم  من كان ل نه ال جيوز كقاعدة عامة التعامل مع ك  إوبالتايل ف 

احلرام على املال خذ   آل اًوإقرار، ا يف ملك الغري بغري إذنه       ن يف ذلك تصرفً   أل، ويتيقن ذلك   
واهللا  ،ومعاونة له على اإلمث والعدوان   ، وتشجيعا له على أكل أموال الناس بالباطل        ، فعله  
 M ÉÈ     Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ÌË  Ê : يقـول  تعاىل

   Ñ  Ð  Ï  Î     ÍL ]ـ    وانطالقا ،] 2 من اآلية    : املائدة ن غاسـل   إ مما سبق ف
 يف ها لذريعة اسـتمرار ن كل ماله حرام ال جيوز التعامل معه مطلقا سد         أاألموال إذا علمنا    

بل هـو   له  ألنه صار باكتسابه احلرام صار مستغرق الذمة فما بيده ليس           والكسب احلرام   
جراء الـذين   لة األ أوعلى ذلك يتخرج لنا مس    ،  خذ منهم هذا املال     ألذين  هل احلقوق ا  أل

قال ابن رشد   ،   هذا وال جيوز منهم      مهلحيث ال يصح عم   ، يعملون عند غاسلي األموال     
 يف خدمته إياه إال على القول       ةن يأخذ من هذا املستغرق الذمة أجر      أ جري وال يسوغ أل   ((

     )5())باعته نقصاالرابع ألم يدخلون بذلك على أهل ت

                                                
حتقيق حممد األمحدي أبو ، جامع العلوم واحلكم زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن ،      ، ابن رجب     )3(

 )1/210(،  2004،  2 القاهرة ، مصر ، طالنور ، دار السالم ،
 ،  10826رواه البيهقي،كتاب البيوع ، باب مبايعة كراهية من أكثر ماله من الربا ، رقم احلديث                 )4(
)5/547-548(  
 )29/323( ،مرجع سابق ، ابن تيمية ، جمموع الفتاوى  )5(

642-641 ابن رشد ، فتاوى ابن رشد ، مرجع سابق ، ص) 5)  
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  معاملة من كانت أمواله خمتلطة  •
ز كون متيقنني من وجود احلرام وتعامل هذا الشخص باحلرام إال أننا ال مني            نيف هذا احلالة    

وقـد  ،  هذه احلالة تعد من أكثر الوقائع انتشار يف عصرنا هذا            ولعلّ، حالله من حرامه    
   :)2(عة أقوال أربإىلاختلف الفقهاء يف حكم هذه التعامالت 

   احلرمة مطلقا: القول األول 
ودليلهم على ذلك   ،   )5( احلنابلة   ووجه عند  )4(من املالكية  )3(صبغأىل  إوينسب هذا القول    

فيصري احلرام شائعا يف املال كله وبالتايل إذا        ، نه يسري إليه    إن احلرام إذا اختلط باحلالل ف     أ
إذا ( (ولقاعـدة   ،  )6(املنتشر غري املتميـز   ام   فقد وقع التعامل يف جزء من احلر       مله أحد عا

  )7())بنا التحرمي على التحليلامتزج التحرمي بالتحليل غلَّ
 )2(يف الـسيل اجلـرار   )1(وممن قال ذا القول الـشوكاين  ،مطلقا  واز  اجل: القول الثاين   

م عن ومعلو، نه كان يعامل اليهود يف املدينة      أ  ثبت عنه     rالرسول  أن  والدليل على ذلك    

                                                
  وما بعدها251مرجع سابق ، ص أحكام املال احلرام ،ز ، البـا )2(
هـ ،  150 ، ولد بعد أبو عبد اللّه أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع الفقيه املالكي املصري )3(

له تآليف  .كان فقيه البلد ماهراً يف فقهه  ، بن القاسم وابن وهب وأشهب ومسع منهماصحب 
  هـ 225تويف سنة  . وطأ وكتاب آداب الصيامحسان ككتاب األصول وتفسري غريب امل

 )240(/ وفيات األعيان ، مرجع سابق ، - ، 159-158 الديباج ، مرجع سابق ، ص-    
  635-634 ، فتاوى ابن رشد ، مرجع سابق ، ص رشدابن )4(
  )1/208(مرجع سابق ،  ،جامع العلوم واحلكم  رجب ، ابن )5(
يخ احملفوظ ، توضيح أوجه اختالف األقوال يف مسائل من معـامالت  ابن بيـة ، عبد اهللا بن الش   )6(

  71، ص 1998 ، 1األموال ، املكتبة املكية ، مكة املكرمة ، السعودية ، ط
   )1/422(، مرجع سابق موسوعة القواعد الفقهية ،  ، البورنو )7(
)1(         دأصويل وحمدث جمته  يه  هـ ، فق  1137وكاين ، ولد سنة     حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الش 

له أكثر من مئة مؤلّف ، من مؤلفاته إرشاد الفحول وفـتح القـدير ونيـل     . من كبار علماء اليمن     
  هـ 1250  سنةاألوطار ، تويف

الزركلي ، خري الدين ، األعالم قاموس ألشهر الرجال والنساء مـن العـرب واملـستعربني                 -     
  )298/ 6( ، 1986 ، 7 طان ،واملستشرقني ، دار العلم ، بريوت ، لبن
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 فدلَّ،  من معاملتهم    rج النيب   رـومل يتح ، وأمواهلم خمتلطة   ، م يأكلون احلرام    أاليهود  
األصل يف العقود اللزوم والـصحة لترتـب األحكـام علـى            ((  ، ألنَّ    هذا على اجلواز  

   .)3())أسباا
 وابـن ،   )4(نـاف ح  وممن قال ذا القـول األ       اجلواز إذا غلب احلالل   : القول الثالث   

وبناء عليه فاملال احلرام إذا اختلط باحلالل        ،   )7( وابن تيمية  )6(من املالكية واحلنابلة  )5(القاسم
، )8("قاعـدة الغالـب  "اعتـرب  ن الشارع احلكيم أفالعربة للغالب منهما ودليلهم يف ذلك       

وإذا كانت ، فاحلكم دائما لألغلب فإذا كانت أموال الشخص يغلب عليها احلرام حرمت        
احلرام إذا غلب عليه احلالل استهلكه وصار كالعني         ، ألن    يها احلالل فهي حالل   يغلب عل 

وبالتـايل  ،  )9(املستهلكة مثل لنب الرضاع القليل إذا غلب عليه املاء فإنه ال ينشر احلرمـة             
  . فمعاملة مثل هذا الشخص ختضع حلكم األغلب من ماله

 مـن   )2(وابـن وهـب   )1(افعية الش إىلنسب هذا الرأي    يو،   راهةـالك: القول الرابع   
   )3(املالكية

                                                                                                                                       
الشوكاين ، حممد بن علي ، السيل اجلرار املتفق على حدائق األزهار ، دار الكتـب العلمـي ،                    )2(

  )3/19( ، 1985 ، 1بريوت ، لبنان ، ط
  72، صمرجع سابق ة ، ـبن بيا )3(
ص ، 2005 ، 4 طيا،دار الفكر دمشق، سور، والنظائراألشباه زين الدين بن إبراهيم،، ابن جنيم  )4(

125 
كان  ذا .به تفقه روى عنه و. احب اإلمام مالك  بن القاسم أبو عبد اهللا املصري ، ص    نعبد الرمح  )5(

  . هـ 191  سنة تويف .علم وورع وزهد وصرب
 239 الديباج ، مرجع سابق ،  ص-
 )1/208(، مرجع سابق  ،جامع العلوم واحلكم  ،ابن رجب  )6(
 )29/320 (،وع الفتاوى جمم، ابن تيمية  )7(
  382 ، تطبيقات قواعد الفقه عند املالكية ، مرجع سابق ، صالغرياين )8(
 ،مرجع سابق  توضيح أوجه اختالف األقوال يف مسائل من معامالت األموال ،ة ، ـبن بيا )9(

 70ص
  )9/417(اموع ، مرجع سابق ، ، النووي  )1(
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كانت أمواله خمتلطة لكـن مـع       مع من   قالوا جبواز التعامل    ،   )4(حد أقوال احلنابلة  أوهو  
  اًإن يل جـار   ":  قائال   )5(ل رجل ابن عمر   أوقد س ،  الكراهة و األوىل للمسلم ترك ذلك       

   )6("نعم : فأجيبه قال أيأكل الربا أوقال خبيث الكسب ورمبا دعاين لطعامه 

علم له شيئا إال خبيثا أوحراما      أ وال   اًإن يل جار  "  :  قال )7(ل رجل عبد اهللا بن مسعود     أوس
 )8("ائته أو أجبه فإمنا وزره عليـه      : تيه فقال   آال  أن  تيه وأحترج   آه يدعوين فأحرج أن     نأو
 ، )9(اماقيد البيهقي جواز األكل من طعام مثل هذا الرجل ما مل يكن عني املقدم إليه حر          ،و

ن التحرمي ال يثبت باالحتمال فـإذا  أو، ن أصل التعامل يف املال اإلباحة  أودليلهم يف ذلك    

                                                                                                                                       
 .هــ  124ولد سنة م القرشي بالوالء الفقه املالكي املصري      أبو حممد عبد اهللا بن وهب بن مسل        )2(

صنف املوطأ الكبري   .  عشرين سنة    هصحبالذي  اإلمام مالك بن أنس     أجلهم  روى عن أربعمائة عامل     
  هـ 197تويف سنة . واملوطأ الصغري 

  ) 37-3/36( وفيات األعيان ، مرجع سابق ، - ،  217-214 الديباج ، مرجع سابق ، ص-   
  645صفتاوى ابن رشد ، مرجع سابق ، ، ابن رشد  )3(
ابن قدامة املقدسي ، موفق الدين أبو حممد املغين ، حتقيق عبد اهللا بن عبد احملسن التركي وعبـد                    )4(

 )4/334(، 1997 ، 3الفتاح حممد احللو ، دار عامل الكتب ، الرياض ، السعودية ، ط
ن ، أسلم مع أبيه وهو صغري مل يبلـغ احللـم ، أول              عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب أبو عبد الرمح         )5(

أعلم الصحابة  من، وكان  rمشاهده اخلندق ، كان من أهل الورع ، كثري اإلتباع آلثار رسول اهللا 
   .)330 ـ 3/327(   أسد الغابة-هـ  73 ، تويف سنة

 )5/548(مرجع سابق ، ، البيهقي  )6(
وهـاجر   اإلسالم ، شهد بدرا واحلديبية ،      ه قدميا يف أول   عبد اهللا بن مسعود بن غافل كان إسالم        )7(

من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقـرأه          : rاهلجرتني ، من العشرة املبشرين باجلنة قال فيه         
  .على قراءة ابن أم عبد ، مات رمحه اهللا باملدينة سنة اثنتني وثالثني ودفن بالبقيع 

سف بن عبد الرب ، االستيعاب يف معرفة األصـحاب ، دار اجليـل ،               ابن عبد الرب ، أبو عمر يو       -  
  ) .994 ـ 03/987( ،  1992 ، 1ط بريوت ، لبنان ،

  )5/548(مرجع سابق ،  السنن الكربى ، ، البيهقي )8(
 )5/548(املرجع السابق ،  السنن الكربى ، ، البيهقي )9(
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ن لكن على سبيل الكراهة ال على سبيل التحرمي وأل      ،   ال خمتلط فاألوىل الترك   مكان هناك   
 نبـي وإن احلرام ن احلالل بي «: لدينه وعرضه فقال    ستربئ  يأمر املسلم أن     rرسول اهللا   

 »...هات استربأ لدينه وعرضـه شبكثري من الناس فمن اتقى امل    هات اليعلمها   بمشوبينهما  
  . وهذا هو األليق باملسلم احلريص على دينه  )1(

       كل هذا األقوال السابقة هو القول األخري لسهولته ويسر تطبيقه           ح من والذي يترج
ومل جيدوا  إذا طبق الزمان وأهله     ((السيما  ة  يف هذا الزمان الذي كثرت فيه األموال املشتبه       

 )2())إىل طلب احلالل سبيالً ، فلهم أن يأخذوا منه قدر احلاجة ، وال يشترط الـضرورة               
يأخذ شـيئا  ال  دعوته لطعام وحنوه أن    حني من يتعامل مع هؤالء األشخاص       وإذا استطاع 

ج املـسلم   لفقه وقد يتحر  لنفسه بل حياول إيصاله ملن يستحقه من الفقراء فهذا هو عني ا           
م أو يرفض هديتهم كما هو احلال بالنسبة للولد الـذي              فه أ ا من معار  أحيانن  يرد دعو

األمـر الـذي    ،  ىل القطيعة أو العقوق   إكلة والده أو تناول طعامه مما يؤدي        اميتنع من مؤ  
بق من قـول  األوىل خمالطتهم وعدم أذيتهم ملا س، ففي هذه احلال ، يوقعه يف إحراج كبري  

 )3())ب قلب املسلم وصيانته عن اإليذاء أهم من الورع          ي تطي ((ن  عبد اهللا ابن مسعود وأل    
فبعضهم ، ىل وليمة طعام  إحد السالطني املغاربة بعض فقهاء زمانه       أن دعا   أوقد حدث     ، 

قال إين صائم وبعضهم أكل وقلل ومنهم من أكل الغالت فقط ومنهم أكل كل الطعـام                
، فلما سئلوا بعـد ذلـك   ، خذ طعام األمري على وجه الربكة أل إين صائم و ومنهم من قا  

نه مـال   إوقال الثاين   ، ن هذا الطعام طعام شبهة وقد تسترت منه بالصوم          أأجاب األول ب  
خذ بـرأي   آوقال الثالث   ، ن املباشر كالغاصب    كل منه مقدار ما أتصدق أل     آنا  أجمهول ف 

وقال الرابع هذا طعـام مـستهلك       ،  بالضمان   ن اخلراج أصب و ان الغالت للغ  أمن يرى   
ه ألهلـه   توقال اخلامس هذا طعام مستحق أخذ     ،  ترتبت القيمة يف الذمة فيجوز يل تناوله        

                                                
      )1/158(، 52 نه ، رقم احلديثربأ لدي البخاري ، كتاب اإلميان ، باب فضل من استرواه)1(
غياث األمم يف إثبات الظلـم ، حتقيـق         ،   عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف      أبو املعايل   اجلويين ،    )2(

                ) د ت (،   1979مصطفى حلمي وفؤاد عبـد املـنعم ، دار الـدعوة ، اإلسـكندرية ، مـصر ،                   
  345- 344، ص 

 188ص،مرجع سابق ، املالك عليش ، فتح العلي  )3(
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ن أن فعل اخلامس أحرى بالصواب ألنه مجع بني الفقه والـورع و           أشك  الو، من الفقراء   
     تب يف الذمة ال يف العني        رمبا ألنه رأى أن احلرام تر      )4(هفعل الرابع هو صريح الفقه ولباب ،

ن مثل  أن هذا الطعام ليس هو عني املال املأخوذ وما مادام           أو، خذه  آوبالتايل فهو يف ذمة     
 طعام ((ن أل،  أكله نه مل يعد قائما بل فات بالطبخ حلَّ  أهذا الطعام ليس هو عني احلرام و      

   .  )6())الوليمة ملك لصاحب الوليمة إذ ليس عني املغصوب
ن يف أمواله اختالط فاألوىل ترك معاملته       أن صاحب غسيل األموال الذي نعلم       إ ف وبالتايل

ن أالسيما إذا كان صور غسيل األموال اليت يصنعها هي مما جيرمه القانون فـال شـك                 ،
بل يتحتم االبتعاد عنه حىت ال يعـرض نفـسه       ،  معاملة مثل هذا ليس األوىل فقط تركها        

  كانت صورة الغسيل مما ال جير مها القانون مثل من كـان              ما إذا أو، لة القانونية   ءللمسا
تأكد الترك إذا كانت    يمصدر ماله من اخلمور وكانت أمواله خمتلطة فترك معاملته أفضل و          

فاجتنابه أسلم حىت ال جنرئه على احلرام ويستمرئ الباطـل          ، ة تدل على ظلمه     معليه عال 
  .ويستحليه 

  :  كـالشحالة  -ب
. ه  لمايقع الشك إذا ما ع    ،  أو حال ماله     ه ويرتاب أحيانا يف حال    هع  غري  يتعامل اإلنسان م  

نه ليس مطلوب منه  أيضا تـرك الـسؤال          أ اوطبعا ليس املطلوب منه السؤال دائما كم      
ىل حال صاحب املال    إلة يف مواقع الريبة  أمر يعود        أولكن فطنة املس  ، والتفتيش عن حالته    

  : نفالشك له حالتا،  )2(ىل ماله إوأ
إذا وقع التعامل مع مسلم جمهول احلال ال يعرف         : الة الشك يف صاحب املال      ح •

ة تدل على حرمة ماله أو      موليس هناك من عال   ، أو تقواه من عصيانه     ، صالحه من فساده    
ال شـبهة يف     مع هذا الرجل ، فإن الصحيح جواز معاملته و         وشك املسلم يف تعامله   ، حله  
ل إيذاء وهتك ستر وإحياش وهـو       إذ السؤا (( ه أوعن ماله    بل وال جيب السؤال عن    ، ذلك  

                                                
 190ص،املرجع سابق ، عليش ، فتح العلي املالك  )4(

وزارة األوقاف ،  العلمي بفاس سحتقيق ال، كتاب النوازل ،  عيسى بن علي احلسني العلمي )6 (
   )2/135( ، 1986،  )ط.د (،الشؤون اإلسالمية اململكة املغربية 

 187 سابق ، ص مرجع،فتح العلي املالك عليش ،  )2(
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نت تسأل حذرا من لعل فـإن  ألعله يتأذى ف: م بال شك فإن قلت لعله ال يتأذى فأقول   حرا
قنعت فلعل ماله حالل وليس اإلمث احملذور يف إيذاء مسلم بأقل من اإلمث يف أكـل الـشبهة                  

وال جيوز له أن يسأل من غريه من حيث         واحلرام والغالب على الناس االستيحاش بالتفتيش       
يدرى هو به ألن اإليذاء يف ذلك أكثر وإن سأل من حيث ال يدرى هو ففيه إساءة ظـن                   

 ه ـوهتك ستر وفي
 

 .)1())جتسس وفيه تشبث بالغيبة وإن مل يكن ذلك صرحيا وكل ذلك منهي عنه
 على أخيـه    حدكم أ إذا دخل  «نه قال   أ  rورد عنه   فقد  ، وليس من الورع ترك معاملته      

ن سقاه شرابا من شرابه فليـشرب  فإاملسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه وال يسأله عنه   
     )2 (»وال يسأله عنه من شرابه 

 عليه عالمة تدل على ظلمه وأخذ أموال الناس بغري     أما إذا كان املسلم جمهول احلال ظهرت       
  .)3( معاملتهبلقهنا السؤال و التفتيش عن حاله وجه حق ، فيجب 

إذا وقع الشك يف مصدر املال كونه من احلالل أو          ︰حالة الشك يف مصدر املال       •
أهديـة أم   ل عنـه    أكان إذا أيت بطعام س    «  rاحلرام وجب السؤال عنه ملا ورد أن النيب         

أكـل  فr  ضرب بيده ن قيل هديةوإ  يأكلوملكلوا ألصحابه ن قيل صدقة قال   فإ صدقة
شك يف مصدر هذا الطعام هل هو من اهلدية  اليت            rلة أن النيب    ووجه الدال ،   )4 (»معهم

 . ل ليزيل هذا اإلشكال أفكان يس، حتل له أو هو من الصدقة اليت ال حتل له 
 rلقولـه    )5(ل عن ذلك فاالحتياط أوىل وترك معاملته مطلوبة شرعا        اما إذا تعذر السؤ   أ
    .)6(»ىل ما ال يريبك إدع ما يريبك «

                                                
  )2/162(، مرجع سابق إحياء علوم الدين ،  ، الغزايل )1(
  8818 ، كتاب باقي مسند املكثرين ، باب باقي املسند السابق ، رقم احلديث رواه أمحد )2(
 187 مرجع سابق ، ص ، ، فتح العلي املالك عليش )3(
 2576 قبول اهلدية ، رقم احلـديث   البخاري ، كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها ، باب      رواه )4(

  )5/240(مرجع سابق ،  ،
 263ص ، مرجع سابق  أحكام املال احلرام ، ، البـاز )5(
 2442  ، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهللا ، باب ، رقم احلديثالترمذي )6(
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وهكذا يتضح لنا مدى حرص الشريعة اإلسالمية على صون األمـوال ومحايتـها                      
  .مهما كان الدافع حيازة أو تصرفا 

لـشئ والقـدرة   احتواء الحماولة األموال احلرام ال حيل شرعا إذ ماهي إال   تملك  فوبالتايل  
  .ظلما وعدوانا )7( بهبدادعلى االست

  
  

 Mk  ml n : عنـد تفـسري قولـه تعـاىل        )1(كما قـال اجلـصاص    
vutsrpo w {zyx  

| L ]2( ))من جهة احملظورة أخذه (  ( :قال،  ]188: البقرة(.  

  

وعليه فإنَّ الشريعة اإلسالمية أحكمت طوقًا منيعا على كل مال خبيـث مهمـا                       
يقة من طرق   يز أم تصرف فيه آخذه بأي طر      مصدره ومهما كان قصد آخذه ، وسواء حِ       

ف فإنه يبقى ماالً حراماً التصر.  
واستئناساً مبا سبق فإنَّ ظاهرة غسيل األموال ال خترج عن كوا ماالً حراماً حـىت ولـو                 
اختلفت التسميات وتنوعت املصطلحات ، األمر الذي يستدعي ختريج هذه الظاهرة على            

  .األسس الشرعية كما يأيت يف املطلب الثاين من هذا املبحث
 
  
  
  

                                                
  )14/20( ، 2006 ، 1وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ، الكويت ، ط،  الفقهية املوسوعة )7(
احلنفي ، صاحب التصانيف كان مفتيا جمتهدا ، صـنف          اجلصاض  أبو بكر أمحد بن علي الرازي        )1(

ومجع وإليه املنتهى يف معرفة املذهب ، تفقّه على أيب احلسن الكرخي ، من مصنفاته خمتصر الطحاوي              
  هـ 370شرح األمساء احلسىن ،  تويف سنة و
ة ، مؤسسة الرسـالة ،    أبو حممد عبد القادر، اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفي        ،  ء    ابن أيب الوفا   -   
   )224-1/220(،  1993  ، 02ط

  )1/251( مرجع سابق ،  أحكام القرآن ، ،  اجلصاص)2(
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  ظاهرة غسيل األموالأساس جتريم  :املطلب الثاني 
     

          تمعـات      ماحقاً اً أن ظاهرة غسيل األموال متثل خطر      ال شكوذلـك  ،   على ا
التخفي والتحايل كما يصفها القانون اجلزائري يف املـادة  طبيعة  هذه اجلرمية القائمة على    ل

حتيا يف بيئة قائمة على     اليت يتضح منها أن جرمية غسيل األموال        و ،   01-05 من قانون    02
احليل واملكر واخلداع حيث تعمد عصابات غسيل األموال إلخفاء أمواهلا ذات املـصدر             

املشاريع الومهيـة   ة من خالل بعض احليل التمويهية و      اجلرمي وحماولة صبغها بصبغة شرعي    
ـ     الغايـة تـربر   "وال يهم يف سبيل حتقيق هذه الغاية استعمال أي وسيلة أو أي طريقة فـ

          .)1("لوسيلةا
اجلرمية يف حقيقتها هو التحايل فإن األساس الذي تنبين عليه هذه    كان ذلك كذلك     ولـما

هو األساس الذي ميكـن أن      وهذا  ،  غري املشروع إلضفاء الشرعية على ما ليس مبشروع         
  .األمر ني هلذا فرعريعة اإلسالمية وإزاء ذلك فسنعرض يف هذه اجلرمية يف الشتخرج عليه 

   ختريج ظاهرة غسيل األموال:  الفرع األول 
وع الذي جاءت منـه تلـك       متثل ظاهرة غسيل األموال إخفاء للمصدر غري املشر               

لَّة التجرمي كما فعل القـانون يف       وعلى هذا األساس هل تقاس على غريها يف ع        األموال ،   
  . ؟قلةاية تكييفه هلذه الظاهرة أم أا تعترب جرمية مستبد

    على غريها من اجلرائممدى اعتبار ظاهرة غسيل األموال مقيسةً :أوال 
 عدم جواز القياس يف    ، ففي حني يرى البعض       اختلف العلماء يف صحة القياس يف اجلرائم      

يف اجلرائم  ، والقياس  "بنص ال جرمية وال عقوبة إال    "اضع لقاعدة   خذلك ألن مبدأ التجرمي     
           ألن اجلـرائم معقولـة     رى  البعض اآلخـر جـواز القيـاس          بينما ي على النص ،     متحل

                                                
 )1527-1469(قوال ميكيافيلي لي نسبة إىل الفيلسوف اإليطايل ني     تسمى هذه املقولة نظرية ميكيافي     )1(

   . األمري الذي حاول فيه تأصيل هذه النظرية وتربيرهاصاحب كتاب
كتبة ابن سينا ، القاهرة ، مـصر        ميكيافيلي ، كتاب األمري ، ترمجة أكرم مؤمن ، م         : ينظر   -      

  ، ص2004،
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 األصل ، وعلى كلِّ فالرأي األخري له من احلجة ما مكحة  ل علَّ ، والقياس أساسه تعق   املعىن  
أو خلق جرميـة    رائم ال يؤدي إىل خلق حكم جديد        يؤيده ألن القول جبواز القياس يف اجل      

  .)1(نطباق النصوص على األفعال اليت تدخل حتتها اة بقدر ما يؤدي إىل توسيع دائرة جديد
وبناًء على هذا الكالم فإن ظاهرة غسيل األموال يصح أن نقيسها على بعـض الظـواهر                
ارمة األخرى كما هو احلال عليه بالنسبة جلرمية السرقة أو جرمية كتمان الضالة أو جرمية          

  .احلرابة 
  مستقلة يف حد ذااجرمية  مدى اعتبار ظاهرة غسيل األموال : ثانيا 
كان القياس جيوز يف باب اجلرائم فهل ميكن أن تقاس ظاهرة غسيل األموال على بعض               إذا

يصح من املشرع املسلم أن يبلـور   ذاا  اثلة أم أا جرمية مستقلة حبد     ماملاجلرائم الشبيهة و  
   : ، وملعرفة اجلواب حيسن بيان اآليت ؟هلا نصا تشريعيا خاصا 

   تكييف ظاهرة غسيل األموال على اعتبار أا جرمية كتمان الضالة -أ 
تعترب جرمية كتمان الضالة يف حال أخذ امللتقط اللقطة اليت جيدها يف الـشارع وكتماـا             

  .وعدم تعريفها 
  :لالعتبارات التالية ولكن هذا التكييف ال يبدو صاحلا للقياس عليه 

 .)2( ينوي التقاطه إال بعد العثور عليه امللتقط يعثر على املال مصادفة وال •
  .أما غاسل األموال فيقصد التغطية على جرميته قبل أخذ املال غر املشروع 

لتقاط واجبا ألنه   م شرعاً بل إن بعض الفقهاء يرى اال       لتقاط يف حد ذاته غري جمر     اال •
  .)3(يؤدي إىل حفظ األموال ولكن ارم يف الشريعة هو كتمان هذه اللقطة 

  

                                                
التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ، دار الكاتب العريب ، بريوت ، لبنان  ، عودة )1(

 )1/183( ،)ت.د(، ) ط.د(، 
 )2/605( املرجع السابق ،، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي   ،عودة )2(
 )2/605(، املرجع السابق ، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي  ، عودة )3(
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امللتقط يأخذ اللقطة مبدئيا وال ينوي إخفاءها إال إذا أراد أن يتملكها فهنا يكتم ما             •
أما يف غسيل األموال فإن الغاسل يبطن فيه اإلخفاء من البداية للتمويه على عائداته               ،  أخذ  

 .اجلرمية 
  .حلرامأما ظاهرة غسيل األموال فهي حمرمة لذاا كون فعل التخفي ال يقع إال على املال ا               

رة هال يصلح للبناء عليه يف ظـا      كتمان اللقطة   عتبارات فإن التكييف على أساس      هلذه اال 
   .غسيل األموال

   تكييف ظاهرة غسيل األموال على اعتبار أا جرمية سرقة -ب 
، وهي ذا التعريف تلتقـي مـع        )1(يقصد جبرمية السرقة أخذ املال عن طريق االستخفاء       

و يف فعـل  اقهما يف حملِّ اجلرمية وهـو املـال أ   أشياء كثرية كاتفظاهرة غسيل األموال يف 
إال أن جرمية السرقة ال تصلح معياراً تكـيف عليه ظـاهرة           ورغم هذا التشابه    التخفي ،   

  :غسيل األموال لالعتبارات التالية
السارق يرتكب جرمية السرقة خفيةً دون أن يراه أحد ، أما غاسل األموال فهـو                •

جلرمية األولية الكتسابه املال لكن يف مرحلة الغسيل فهو ال خيفيها بل يظهرها             يتخفى يف ا  
 .للعلن يف مشاريع ومهية للتغطية على اجلرمية األوىل 

السارق يأخذ املال من حرز أما غاسل األموال فقد يأخذه سرقة مـن حـرز أو                 •
 . غلبة أو غري ذلك هيأخذ

نص بتبيان العقوبة املوائمة هلا ، أمـا يف  ثبت فيها  ية جرمية نصية حد   ةجرمية السرق  •
يريـة متروكـة    هي جرمية تعز  ظاهرة غسيل األموال فليس يف ذلك من نص معني ، بل            

  .للسلطة التقديرية للقاضي 
  .رقة أا جرمية سكن ختريج ظاهرة غسيل األموال على عتبارات ال ميوهلذه اال

  جرمية حرابة تكييف ظاهرة غسيل األموال على اعتبار أا  -جـ 
بالرغم من أن    ، و  )2(        جرمية احلرابة هي أخذ أموال الناس على سبيل الغلبة وااهرة         

حلاق جرميـة غـسيل      إ عتماد عليه يف   اال  ميكن اً قوي ثل أساساً هذا املفهوم جلرمية احلرابة مي    

                                                
 )2/514(، ابق املرجع الس، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي  ، عودة )1(
 )2/638(، املرجع السابق ، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي  ، عودة )2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


            ا ملا تشتركان فيه من وحدة حملِّ اجلرمية وهو أخذ األموال ع نوةًاألموال إال أن  ا ،    وقهر
  : ا التخريج ال يصلح للتكييف عليه ، لالعتبارات التالية هذ
•           ا واستعمال وسـائل    ظاهرة غسيل األموال ال يتمثل حملها فقط يف أخذ املال جرب

ام الرهبة يف ذلك بل يتعداه ليشمل أكثر من ذلك كالتجارة يف احملرمات أو أخذ املال احلر               
 .عن طريق التراضي أو حنو ذلك 

يـضاف إىل ذلك أن جرمية احلرابة من احلدود الشرعية ، أما يف جرمية غـسيل                •
  .التعزير منها إىل جرائم احلدود  ماألموال فهي أقرب إىل جرائ

 فإن األحرى بظـاهرة     ومن مثَّ ليه ال يصلح هذا التكييف جلرمية غسيل األموال ،          وبناًء ع   
قـوانني   ذاا كما توصلت إليـه ال      ة حبد غسيل األموال أن تكيف على أا جرمية مستقل       

دراجها ضمن جرائم   الوضعية احلديثة ، وميكن تأسيسها على أساس احليل غري الشرعية وإ          
  .التعزير اليت تترك فيها سلطة القرار للقاضي املسلم 

  ظاهرة غسيل األموال األساس املناسب لتخريج : الفرع الثاني 
الشركات واالستثمارات املختلفة يلة مشروعة كالبيوع و   يتذرع بوس غاسل األموال           

  لغرض غري مشروع وهو إخفاء ومتويه املصدر غري املـشروع الـذي             وأعمال اخلري والرب 
 وهذا مما يـدخل  01-05 من قانون 02ىل هذا تشري املادة إو، اكتسبت منه تلك األموال   

ظاهرة غسيل األموال على أسـاس   ف به   كي واملكر ، وما ميكن أن ت      )1(ب االحتيال يف أبوا 
 غري مـشروع كالتجـارة احملرمـة يف        قومعيار احليل ، أما استعمال غاسل األموال لطري       

ها تلك األموال كتـهريب أو      املخدرات وحنوها إلخفاء الغاية غري املشروعة اليت نيلت من        
  .كيف على أساس احليل من باب التجوز، فيمكن أن حيمل ويقتل أوغريمها 

 كال النوعني فإن القصد يعترب غري مشروع وهو إخفاء املصدر غري الشرعي لألمـوال               ويف
   .)2(املغسولة احلرام ، وال ريب أن  القصد غري الشرعي هادم للقصد الشرعي 

                                                
                                   Escroquerie                               :االحتيال  )1(

 121بق ، صمرجع سا املصطلحات القانونية يف التشريع اجلزائري ، ابتسام القرام ، -
   )2/283( مرجع سابق ، املوافقات يف أصول الشريعة ، ، الشاطيب )2(
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وهذا مما ينـاقض  ،  وإذا كان الغرض غري املشروع متعني يف كل عمليات غسيل األموال           
العـدل ومتنـع    لتحفظ أموال الناس وحتقق األمن و     ت  مقاصد الشريعة اإلسالمية اليت جاء    

 حال مـن    فهذا ال جييز بأي   مية على خمتلف أشكاهلا وصورها ، إذا كان ذلك كذلك           اجلر
  . األحوال سلوك سبيل احليل لتحقيق ذلك 

  غسيل األموالظاهرة  بناء عملية جترمياحليل يف معيار : أوال 
  :على الشكل التايل احليل آرا بسلوك سبل حنو حتقيق م ظاهرة غسيل األموالتتذرع  

  : اآليت ـف احليل لغة واصطالحا كرـعت : مفهوم احليل -1
ـ       (( احليل مجع حيلة ، واحليلة هي        :يف اللغة    -أ ة احلذق وجودة النظر والقدرة علـى دقَّ

وسيلة ((: هذا يف مفهومها العام ، غري أن املتبادر إىل األذهان أن احليلة هي               )1())التصرف
  .)2())بارعة حتيل الشيء عن ظاهره ابتغاء الوصول إىل املقصود 

هذه الكلمة على الطرق اخلفية اليت يتم التوصل ا إىل اهلـدف            وعلى هذا غلَب استعمال     
3(ءهابنوع من الفطنة والد(.    

ف العلماء احليل حبسب نوعها فهناك احليل املشروعة وهنـاك          عر: يف االصطالح     -ب
يل غري املشروعة ، وهذه األخرية هي اليت تتبادر إىل الذهن عند اإلطالق وهي املرادة يف       احل

   : التعريف ، وقد عرفت بعدة تعاريف منها 
 احلـرام   أن يقصد سقوط الواجب أوحـلَّ     ( (: عرفها اإلمام ابن تيمية بقوله هي        •

 .)4())بفعل مل يقصد به ما جعل ذلك الفعل له أو ما شرع له 

                                                
 )2/189( منظور ، لسات العرب ، مرجع سابق ، ابن )1(
 209، مرجع سابق ، ص   اللغة العربية ، املعجم الوسيطجممع )2(
 618 مرجع سابق ، ص، إعالم املوقعني ، اجلوزية ابن قيم )3(
 الدين أمحد أبو العباس ، بيان الدليل على بطالن التحليل ، حتقيق محدي عبـد                 ، تقي  ابن تيمية  )4(

 32 ، ص)ت .د(، ) ط.د(السلفي ، املكتب اإلسالمي ، ايد 
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 احليلة هي نوع خمـصوص مـن التـصرف      ((: بقوله  )5( اإلمام ابن القيم   عرفهاو •
العرف اسـتعماهلا يف    بوالعمل الذي يتحول به فاعله من حال إىل حال ، مث غلب عليها              

 يتفطن له إال بنوع     سلوك الطرق اخلفية اليت يتوصل ا الرجل إىل حصول غرضه حبيث ال           
ا  أصل اللغة ، وسواء كان املقصود أمـر        الفطنة فهذا أخص من موضعها يف     من الذكاء و  

جائز  أو توصل إىل الغرض املمنوع منـه شـرعا   ا وأخص من هذا استعماهلا يف ال      ا أو حمرم
عقال أو عادة فهذا هو الغالب عليها يف عرف الناس فإم يقولون فالن من أرباب احليل                 

ستعمال املطلـق يف بعـض      وهذا من ا  . وال تعاملوه فإنه متحيل وفالن يعلم الناس احليل         
  .)1())أنواعه كالدابة واحليوان وغريها 

التحيل بوجه سائغ مشروع يف الظـاهر أو         ((:  بقوله   )2(وعرفها اإلمام الشاطيب   •
غري سائغ على إسقاط حكم أو قلبه إىل حكم آخر ، حبيث ال ينقلـب إال مـع تلـك                    

  .)3())الواسطة
ذلك أن  ، به حمارم اهللا عز وجل       ستحلُّها ما ت  وعلى هذا فإن احليل إذا أطلقت إمنا يراد من        

يستهدف هدم مقاصد الشريعة اإلسالمية     شروع الذي ينايف مقصد الشارع      القصد غري امل  
ـ             .  )4(اـبالتوسل بفعل غري مشروع لتحقيق غرض غري مشروع هو احليلة املمنوعة شرع

 على التعريف القانوين    ن هذا التعريف الواسع للحيلة يف الشريعة اإلسالمية ال ينطبق         غري أ 
                                                

هـ ، فقيـه أصـويل   691هو حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعيد ، ولد سنة :  اجلوزية ابن قيم  )5(
ومدارج السالكني وغريها ، ،  ة منها إعالم املوقعني     ، ألف كتبا كثري   بابن تيمية   تتلمذ  مفسر حمدث ،    

  )170-6/168(شذرات الذهب ، مرجع سابق ،:  يف ترمجته-هـ ، 751تويف سنة 
 618، مرجع سابق ، صعن رب العاملني ، إعالم املوقعني  اجلوزية ابن قيم )1(
ئمة ها حمدثا ويعترب من أ    سرا فقي  بن موسى اللخمي كان أصوليا مف      م إسحاق إبراهي  أبو: الشاطيب   )2(

  هـ 79 ويف سنة ت له تآليف نفيسة منها املوافقات،،املالكية 
 ) .1/75(، مرجع سابق ، األعالم قاموس ألشهر الرجال والنساء  -
وفيقية أبو اسحق إبراهيم بن موسى ، املوافقات يف أصول الشريعة ، املكتبة الت             ،   الشاطيب )3(

 )2/321(،  2003، ) ط.د(،القاهرة ، مصر ، 
 بـريوت    ، حممد فتحي ، حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله ، مؤسسة الرسالة ،              الدريين )4(
 )1/414(  ،1994 ، 1لبنان ، ط،
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الذي يضيق من إطالقها حيث اكتفى القانون الوضعي يف بيان حد احليلة على أا جرمية               
تستعمل فيها وسائل التدليس املنصوص عليها حصرا يف القانون لالستيالء على مال منقول     

ل أو أفعـال  للغري بقصد إيهام اين عليه وتضليله ، أي استعمال اجلاين إلشارات أو وسائ     
  . )1(تتسم باملهارة يف إخفاء حقيقة املقصود إليهام  الغري أو استغفاله و التأثري عليه

يف الغلط  اين عليه حىت أوقعه ويسميها القانون أيضا احليل التدليسية ألن اجلاين دلَّس على  
  .)2(ودفعه إىل التعاقد

جبرائم النصب كما هو واضح     ومسى القانون اجلزائري استعمال احليل يف هكذا تصرفات         
ن جرمية غسيل األموال جرمت بصفة      وحىت ال يلتبس األمر فإ    ) ع  .ق( من   372يف املادة   

  . مستقلة وبنص خاص ومل تندرج حتت أي باب كما سلف 
وبإسقاط مفاهيم احليل السابقة على ظاهرة غسيل األموال يرشح لدينا قابليتها للتكييـف             

 ما فإن أسس التحايل تصدق على هذه الظاهرة على هذا األساس وإىل حد .  
  مسالك احليل يف جرمية غسيل األموال -2

وعليه يتحصل لدينا أن عمليات غسيل األموال باعتبارها من أضرب التحايـل واخلـداع        
  :كاآليت تكيف وفق مسلكني تتلبس ما ظاهرة غسيل األموال 

  المسلك األول كون الوسیلة مشروعة  - أ

 ، وال شك أن هذا      )3()) التوصل مبا هو مشروع ملا هو غري مشروع          ((: حليل هو   أساس ا 
 يعمد غاسل األموال إىل إخفاء -كما سبق–متحقق متعني يف ظاهرة غسيل األموال حيث        

أمواله غري املشروعة باختاذ أساليب التغطية كإنشاء شركات استثمارية أو بناء دور العبادة             
حنو ذلك ، وهذه كلُّها وسائل مـشروعة ال تـصادم الـشريعة     أو إقامة مشاريع خريية و    

                                                
 من الناحية الشرعية ودور االحتساب يف مواجهة جرائمه ، الندوة           لق ، االحتيا   املدين بوسا  حممد )1(

منيـة   ، جامعة نايف العربية للعلوم األ28/4/2004-26، الرياض العلمية ، مكافحة اجلرائم االحتيالية     
 84-82ص  ،2006، ) ط.د( السعودية ، الرياض ،،
سـكندرية ،   اإل عبد الرحيم الديب ، احليل يف القانون املدين ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر،         حممود )2(

 54 ، ص 2004، ) ط.د( مصر ،
  189 ، مرجع سابق ، ص لفقهاءمعجم لغة ا،  رواس قلعة جي حممد )3(
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اإلسالمية مادامت حالال يتخذها غاسل األموال زلفى لغرضه غري املشروع من التحايـل             
  .على الناس والقانون فيكتم اجلرمية اليت أتت منها هذه العائدات اإلجرامية 

 بل إن هذا املسلك الذي يتخذه وقد جاءت الشريعة اإلسالمية تذم احملتالني وخترم حيلهم ،    
غاسلو األموال من التستر بالوسائل املشروعة يعترب أشنع من كوم  يتذرعون باملـسلك              

ة الطرق وسائل وهي مقـصود    و(( :  يقول ابن القيم  ،  الثاين  وهو الوسائل غري املشروعة       
ع والتوسل إليـه    املكر واخلدا وسل إىل احلرام بطريق االحتيال و     فرق بني الت   فأيلغريها ،   

والظاهر الباطن ، والقصد اللفظ ، بل سالك  بطريق ااهرة اليت يوافق فيها السر اإلعالن ،   
خطره أقل من سالك تلك من وجوه كثرية ، كما أن    ه الطريقة قد تكون عاقبته أسلم و      هذ

             م أوضع وهم عنه أشدفرةً   سالك طريق اخلداع واملكر عند الناس أمقت ، ويف قلوممن  ن
وهو من كبار التابعني  )1(أتى األمر على وجهه ودخله من بابه ، وهلذا قال أيوب السختياين           

لو أتوا األمـر علـى      : خيادعون اهللا كما خيادعون الصبيان      "وسادام وأئمتهم يف هؤالء     
  .)2())" وجهه كان أسهل عليهم

سلك املشني ونعتته بأقبح ولذلك تظافرت أدلة الشريعة اإلسالمية وقواعدها على ذم هذا امل   
  : النعوت ، ومن ذلك 

ــال اهللا تعــاىل • M  P    O   N  M  L  K  J  I  H : ق
  R  QL ]واآلية تذم املنافقني الذين حيتالون على الناس بإظهار ما          ،   ]09: البقرة

املخادعة هي االحتيال واملراوغة بإظهار أمر جـائز        ( (ألنَّ  يستملح وإخفاء ما يستقبح ،      
ع باخلداع يف إظهار والشك أن غاسل األموال يتذر ، )3())صل به إىل أمر حمرم ببطنه       ليتو

                                                
 هــ  ، رأى  66 ، ولد سـنة  ري أيوب بن متيمة وامسه كيسان أبوبكر البص:  السختياين   أيوب )1(

وى عنه األعمـش ومالـك   أنس بن مالك وروى عن عمرو بن سلمة اجلرمي ومحيد بن هالل ، ور 
هـ ، وقيل غريها 131ويفت  من العاملني العاملني اخلاشعني ،كان: سحاق ، وقال مالك    وشعبة وابن إ  

.  
  )349-1/348 ( ، مرجع سابق ،  ذيب التهذيب-   

 551 ، ص، إعالم املوقعني ، مرجع سابق اجلوزية ابن قيم )2(
 572  ، ص املرجع السابق، إعالم املوقعني ، اجلوزية ابن قيم )3(
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، ويف  رم من مصدر تلك األموال     اجلرمية           ما جيوز من املعامالت الشرعية وإبطان ما حي       
هللا تعاىل ، وخمادعة اهللا تعاىل حرام ، وإالَّ ملا كان املنافقون مـذمومني ـذا                ادعة  هذا خم 

متوعدين عليه بالعذاب األليم ، فاحليل اليت تبطل احلق وتثبت الباطل حرام وهذا     الوصف و 
  .هو املقصود 

M  i  h  g  f   e  d  c  b : وجلَّعزوقال اهللا    •
  jL]ولبس احلق بالباطل ترويج للباطل يف صورة احلق وخلطه به حىت            ،   ]42: البقرة

لبس  يف اإلسالم هي من قبيل        أدخلت ن أكثر طرق الضالل اليت    أوذلك  ،  نه احلق   أيتوهم  
 حيث حيتال اجلاين علـى      وعمليات غسيل األموال هي من هذا القبيل      ،   )1(احلق بالباطل 

  .تشبيه القانون واتمع مبا حيدثه من تدليس و

•   وجلَّوقال اهللا عز :M  £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {
  ¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤

 ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²   ±°¯®   »  º             L 
هل هذه القرية من بين إسرائيل       أ نصة قصة أصحاب السبت أ    وخال ،   ]163: األعراف[

 من تعظيم السبت وعدم الصيد فيه   مره وعهده فيما أخذه عليهم    أ اهللا تعاىل وخالفوا     اعصو
 فلما كانن احلبائل والربك قبل يوم السبت فتحيلوا على اصطياد احليتان السبت ووضعوا م      
تلك الفخاخ والشباك ، فلما انقضى يـوم  يوم السبت جاءت احليتان على عادا فعلقت ب     

ر اهللا  وهلذا الفعل الشنيع الذي ارتكبوه حذَّ      ،   )2(وا قردة بعد ذلك   خفمسالسبت أخذوها   
M  ^  ]  \  [  Z  Y  :  وجـلَّ عزأفعال اليهود حيث قال     من  املسلمني  

                                                
 )ط.د(تـونس ،  ية للنـشر ،   عاشور ، حممد الطاهر ، تفسري التحرير والتنوير ، الدار التونس    ابن )1(
،1984 ، )1/471( 
القرآن العظيم ، دار ابن حزم ، بريوت ، لبنان ،             الفداء إمساعيل بن عمر ، تفسري       كثري ، أبو   ابن )2(
 )1223-2/1221( ، 2002 ، 1ط
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h  g  f  e  d  c    b  a  `    _  l  k  j  i      
  o  n  mL ]66- 65: البقرة[.   

على عمليات غسيل األموال واضح للعيان إذ كما فعـل  ات السابقة   الشاهد من اآلي       و  
بنو إسرائيل واحتالوا على حيتام يوم األحد هكذا أيضا تفعل عصابات غسيل األمـوال              

مبشاريع ومهية   على أمواهلم    الءيالسذج لالست حتتال بنصب فخاخها على البسطاء و     حيث  
  .ومن جهة أخرى للفرار من قبضة العدالة واستثمارات شكلية ، 

ِإنَّ اللَّه ورسولَه حرم بيع الْخمِر والْميتِة والِْخنِزيِر والْأَصناِم فَِقيلَ           «:  rوقال   •
      ِة فَِإنتيالْم ومحش تأَيولَ اللَِّه أَرسا ري           لُـودـا الْجِبه نهـديو فُنا الـسطْلَى ِبها يه

ِعند ذَِلك قَاتـلَ اللَّـهr       ويستصِبح ِبها الناس فَقَالَ لَا هو حرام ثُم قَالَ رسولُ اللَِّه            
 مـن   ستشف وي  ، )1(» ُ ا ثَمنه الْيهود ِإنَّ اللَّه لَما حرم شحومها جملُوه ثُم باعوه فَأَكَلُو         

ن اليهود ملا حرم اهللا عليهم الشحوم أرادوا االحتيال على االنتفاع           أهذا احلديث الشريف    
 حيلة ليزول عنها اسم الشحم ،       افأذابوهيفهم من ظاهره أم انتفعوا ا        ال    على وجه  ا

هلذا التحايل املقصود ، فإن      rفلعنهم اهللا على لسان نبيه    مث باعوها وانتفعوا      بثمنها ،           
 . )2( حرم االنتفاع بهاهللا إذا حرم عني شيء

 فهل يف هذا ربط بني      ط التحايل تارخييا بأفعال اليهود ،     ربوالعجيب من هذا احلديث أنه      
  .. !! ما صنعه اليهود ؟عمليات غسيل األموال وما تعتريها من التحايل وبني

 تختِصمونَ ِإلَي ولَعلَّ بعضكُم أَلْحن ِبحجِتِه ِمـن         ِإنكُمr: »  وقال رسول اهللا        •
بعٍض فَمن قَضيت لَه ِبحق أَِخيِه شيئًا ِبقَوِلِه فَِإنما أَقْطَع لَـه ِقطْعـةً ِمـن النـاِر فَلَـا                

  .)3(»يأْخذْها

                                                
، مرجـع سـابق      2236 احلديث ، باب بيع امليتة واألصنام ، رقم       البخاري ، كتاب البيوع      رواه )1(
)4/516( 
 59صمرجع سابق ،  تيمية ، بيان الدليل على بطالن التحليل ، ابن )2(
 البخاري ، كتاب البيوع ، باب من أقام البينة بعد اليمني ، مرجع سابق ، رقم احلديث رواه )3(

2680  ،)5/340( 
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حيث اسـتغل   ء املشروعية عليها    فاسل به عمليات غسيل األموال إىل إض      ما تتو ولعلَّ هذا   
ني والقضاة  بساوهيئات احملاماة واحمل  غاسلو األموال بدقة وإتقان أبواق االتصاالت احلديثة ،         

يتهافتون على املال احلرام دون مباالة أو مراعاة لنـور احلـق              ذلك الذين راحوا      وما إىل 
  .الساطع 

  )1( » الْخمر يسمونها ِبغيِر اسِمها  ِتي لَيشربن ناس ِمن أُمr:   »     وقال رسول اهللا   •
.  تستروحه النفوس وتـستلذه األهـواء  ومعىن ذلك أم يغيرون اسم احلرام إىل اسم آخر  

ومنه مصطلح غسيل األموال فهو أشبه ذه احليل اليت توهم يف الظاهر أا جمرد عمليات               
ناس ومع ذلك فإن هذه التسمية الخترجها عن        تطهري وتنقية للمال مما يلتبس األمر على ال       

حقيقة كوا جرمية تتغطى ا جرمية أخرى ، ومهما تبدلت وتغريت األمساء فإن احلقائق              
ولو أوجب تبديل األمساء والصور تبدل األحكـام واحلقـائق          ((واألحكام تبقى هي هي     

 ¶  ±  M µ  ´   ³  ²  ...لفسدت الديانات والشرائع واضمحلَّ اإلسـالم       

  È   ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸

  Í  Ì  Ë  Ê  ÉL ]2(]))23:النجم(. 

  

   كون الوسيلة غري مشروعة املسلك الثاين -ب
تتوسل ظاهرة غسيل األموال بوسائل غري شرعية أحيانا إلخفاء غرضها وغايتـها غـري              

شرعا وهي وسـائل غـري         حمرمة   املشروعة كمن يعمد لفتح حمالت اللهو والقمار وهي       
ن ، والشـك أ   لتمويه على أمواله ذات املصدر عري املـشروع         ل يستخدم ذلك    شرعية ، 

  .على الوسيلة غري الشرعية كما يقع على الغاية غري الشرعيةالتحرمي هنا يقع 
ل ال يقع وال يتحقـق      احليل يؤدي إىل نتيجة مفادها أن التحي      ولعل إمعان النظر يف حقيقة      

ل فعال غري أما إذا اختذ املتحي   ة مشروعة لتحقيق مقصد غري مشروع ،        كانت الوسيل إال إذا   
        اللهم إال من باب اإلطالق  ،  )3(لمشروع لتحقيق غرض غري مشروع فهذا ليس من التحي

                                                
   )10/152( ، مرجع سابق ، 3671 أبو داود ، كتاب األشربة ، باب الداذي ، رقم احلديث رواه )1(
  549-548 مرجع سابق ، ص ، عن رب العاملني، إعالم املوقعني قيم اجلوزية ابن )2(
  )1/416(، مرجع سابق ،  حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله ، الدريين )3(
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ن ألخادعة  املراوغة وامل  من باب     فهو الوهذا املسلك إذا أطلقنا عليه حتي     ،  اللغوي وعمومه   
  : باطناًا وعاندته الشارع من جهتني ظاهرصريح يف م((الفعل 
  من جهة اختاذه الفعل غري املشروع  - أ

  ومن جهة خمالفة الشارع فيما قصد -ب 
وهلـذا كـان    يف ذاتيتـه أوال ،       بـل    ،ل الفعل فقـط     آ ال يف م   - كما ترى  –فاملنافاة  

  .)1())لمل يدخل يف باب التحيأوىل باملنع للحرمة املزدوجة إذ) التوسل(أو)التذرع(ذلك
   ي الشريعة اإلسالمية عنه ،        ل كاملسلك األول م   وهذا املسلك يف التحي ويضاف ن حيث

  : حترمي هذا املسلك مايلي دلة السابقة الدالة على جترمي وإىل األ
M  I  H   G  FE  D  C  B : اهللا تعـاىل   قال •

  O  N           M  L  K         JL ]120 :األنعام.[  
  ، وال غرو   )2(عصية اليت تكون يف العلن ، وباطنه املعصية اليت تكون يف السر           ظاهر اإلمث امل  

 دوهو ما يب  ما الظاهر ف   غسيل األموال من املعاصي اليت فيها ظاهر وباطن ، فأ          عملياتفإن  
 شتغل ا غاسل املال كاملخـدرات والرشـوة وحنوهـا ،   من وحي األنشطة احملرمة اليت ي  

ويف جمتمـع   ه ،   اكتسبق أخرى ملتوية وغري مشروعة إلخفاء ما         ما حياوله من طر    والباطن
ن الشخص قد ال يستحي من كونه       ل التجرمي يف أنواع املال الشك أ       بني أصو  هيفرق قانون 

جنده قد خيفي أمواله تلك إذا رب من دفع ضرائب         يتاجر باخلمور ويظهرها ويعلنها بينما      
 ينايف أخالقيات الشريعة اإلسالمية اليت      وهذا مما ،   يصرح تصرحيات صحيحة     اخلمور أومل 

 .عالنيتهسلم على استواء سريرته وحتض امل
لَعن اللَّه الْيهود ثَلَاثًا ِإنَّ اللَّه حـرم علَـيِهم الـشحومr  :»               قال رسول اهللا   •

  .)3(»أَكْلَ شيٍء حرم علَيِهم ثَمنه فَباعوها وأَكَلُوا أَثْمانها وِإنَّ اللَّه ِإذَا حرم علَى قَوٍم 

                                                
 )1/416(سابق  ، الرجع ، املحبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله  ، الدريين )1(

 )2/1103( مرجع سابق ،، التفسري العظيم  ، ابن كثري )2(

، مرجع سابق 3471 ، كتاب البيوع ، باب يف مثن اخلمر وامليتة ، رقم احلديث  داودرواه أبو )3(
،)9/379( 
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إن اهللا عز وجل فاحة احملرمات  هذا احلديث على بطالن احليل اليت يتوصل ا إىل استب        دلَّ 
 .يكون بالضرورة حمرما عنه ينتج فما إذا حرم شيئا 

ة حمرمة فما هي يف حقيقتها إال مثرة ألموال خبيثة غسيل األموال هي من هذا الباب      ظاهرو
ملية ن جيرم الفرع وهو ع    أوإذا جرم األصل وهو املصدر للكسب احملرم فتحصيل حاصل          

   )1())إذا سقط األصل سقط الفرع((والقاعدة تقول اإلخفاء الكسب غري املشروع 
نـت مـشروعة    غسيل األموال سواء كا    ي التحايل يف ظاهرة   سلكمن  إفحال  وعلى كل   

ري مشروعة لتحقيق غرض غري مشروع      لوسيلة غ  أو كانت ا   ،لتحقيق غرض غري مشروع     
 هلذا أمجل ،روع املنايف لقصد الشارع احلكيم    كال املسلكني يشتركان يف الباعث غري املش      ،

 وهي كلمـة    )2( مصلحة شرعية  ضناقيهدم أصال شرعيا و   من أنه الذي ي     الشاطيب التحيل 
  .مناسبة تلخص كل الكيوف السابقة لظاهرة غسيل األموال 

تكيف على أا جرمية    ظاهرة غسيل األموال    ن  إج الفقهي السابق ف   ي التخر  على بناًءو      
  . هلا مقوماا اليت ال خترج عن األصل العام للجرمية مستقلة 

  
  قومات جرمية غسيل األموال م : ثانيـا

      تقوم جرمية غسيل األموال من الناحية الشرعية كما تقوم عليه من الناحية القانونيـة              
من حيث توافر جمموعة من املقومات املادية واألدبية لقيام جرمية غسيل األموال ، فال بد               ،

 بالركن الشرعي ، وال -قانونا-من وجود  نص حيظر اجلرمية ويعاقب عليها وهو ما يسمى    
  -قانونـا -بد من إتيان العمل املكون للجرمية سواء كان فعال أو امتناعا وهو ما يـسمى             

-قانونا- وال بد من أن يكون اجلاين مسؤوال عن اجلرمية وهو ما يسمى              بالركن املادي ،  
  .)3(بالركن املعنوي

غري أن الركن الشرعي ما قيل عنه يف التكييف القانوين يقال عنه هنا أيضا من ضرورة عدم    
احلاجة إىل احلديث عنه ، فقد اتضح بيانه يف املطلب األول من هذا املبحـث وال داعـي              

                                                
  )1/274(مرجع سابق ، موسوعة القواعد الفقهية ،  ،  البورنو)1(
  )2/387( سابق ، مرجع املوافقات يف أصول الشريعة ،الشاطيب ،  )2(
 273مرجع سابق ، ص اجلرمية ، ،   أبوزهرة )3(
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صل لدينا ركنان أساسيان لقيام جرمية غسيل األموال من الناحية الـشرعية            لتكراره ، فيح  
  :  ،بياما على الشكل اآليت 

  
  )الفعل(الركن املادي : أوال 

                     يقصد بالركن املادي شرعا كما يقصد به قانونا من حيث إنه ارتكـاب سـلوك يـضر
  .)1(اتمع ، يقرر له الشارع عقابا

قد يكون السلوك اإلجرامي فعال أو امتناعا عن الفعـل ، وكالمهـا            ووفقا هلذا التعريف ف   
  . ميكن أن يكون حمال للعقاب 

وبتطبيق ما سبق على جرمية غسيل األموال فإننا جند هذه األخرية ال تشذ عن كل ما تقدم                
باعتبار أن السلوك اإلجرامي يف اجلرائم العامة هو نفس السلوك الذي ميكـن تطبيقـه يف               

ل األموال مع مالحظة نقطة واحدة وهي نتيجة السلوك اإلجرامـي الـيت مل              جرمية غسي 
يعتربها املشرع اجلزائري يف جرمية غسيل األموال نظرا لكوا من جرائم اخلطـر ال مـن              
جرائم الضرر ، فال يهم قيام النتيجة ما دامت اجلرمية متس باملصاحل احملمية قانونا ، وهو ما                 

ة الشرعية ، فال يهم حدوث نتيجة الفعل اإلجرامي ما دام الفعل            ميكن األخذ به من الناحي    
  . موجودا والقصد متوفرا داال عليه 

  : ولذلك ميكن القول إن جرمية غسيل األموال من املمكن أن تتلبس بأحد السلوكني 
   : اإلجيايبالسلوك  -1

  :وهو إتيان الفعل املنهي عنه شرعا عن طريق 
حيازة املال احلرام بأي طريق من طرق احليازة يعد جرميـة مـن   : حيازة املال احلرام     -أ

الناحية الشرعية ، لكون هذا الفعل مما حرمته الشريعة اإلسالمية وتظافرت عليه أدلتـها              
  .الكثرية اليت مرت معنا يف موضوع جترمي متلك املال احلرام وال حاجة لتكرارها هنا 

 شرعا التعامل يف املال احلرام ألن يف ذلك إعانـة            ال حيلٌّ  : التعامل يف املال احلرام      - ب
لكن هنا تثار نقطة االشـتراك يف       . على اإلمث والعدوان املنهي عنه يف الشريعة اإلسالمية         

                                                
 273سابق ، ص الرجع اجلرمية ، امل ،  أبوزهرة )1(
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اكتساب هذا املال احلرام أو املسامهة يف جرمية غسيل األموال ومدى اعتبارهـا سـلوكا               
 .جمرما كما حدا إليه املشرع اجلزائري 

 منه رائحة اإلعانـة     ل يف نصوص الشريعة اإلسالمية جند أا أثّمت أي سلوك تشم          وبالتأم
M     Ç  Æ   Å  Ä : واملساعدة على ارتكاب اجلرمية بوجه عام ، كما قال اهللا تعاىل            

   Ñ  Ð  Ï  Î     Í  ÌË  Ê  ÉÈL ]وكمـا   ] 2مـن اآليـة   :املائدة ،         
            لَى خصومٍة ِبظُلٍْم فَقَـد بـاَء ِبغـضٍب ِمـن اللَّـِه             ومن أَعانَ ع  ومن أعان   «: rقال  

  .وغريها من النصوص الدالة على حترمي الفعل واإلعانة عليه   )1(» عز وجلَّ
شـتراك واملـسامهة يف     وال حرج من مسايرة ما توصل إليه املشرع اجلزائري يف جترمي اال           

و املساعدة ، بل إن الشريعة سبقت يف        ق أو التحريض أ   موال بطريق االتفا  جرمية غسيل األ  
  .سبقا كبريا ذلك 

يف نظر الشريعة اإلسالمية     شتراك واملسامهة يف جرمية غسيل األموال تعد جرمية       فاال وعليه  
التفاهم بني املعـني    (( ألن ما أدى إىل احلرام فهو حرام ، شريطة أن تقتضي هذه اإلعانة              

 يقصد الشريك من إعانته حدوث اجلرمية ، وأن تؤدي اإلعانة           واملباشر ، كما تقتضي أن    
   .)2())إىل حدوثها 

  : السلوك السليب -2
تقوم جرمية غسيل األموال أيضا بارتكاب سلوك سليب إزاءها كحالة امتناع املصرف عن             

  .التبليغ عن اجلرمية 
ن اجلائز أيـضا أن     وإذا كان األصل أن االشتراك يف اجلرمية يتم بواسطة وسيلة إجيابية فم           

يكون االشتراك بوسيلة سلبية كالسكوت مثال ، األمر الذي اختلف فيه العلماء من حيث               
  .اعتباره مشاركة أم ال ؟ 

                                                
رقم رواه أبو داود ، كتاب األقضية ، باب فيمن يعني على خصومة من غري أن يعلم أمرها ،  )1(

 )10/05 (مرجع سابق ، ، 3580 احلديث
 )1/372(مرجع سابق ، ، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي   ،عودة )2(
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ا على منع اجلرمية ومل يفعل فهـو        إذا كان صاحبه قادر   ولكن الصحيح اعتباره يف حالة ما       
  .)1(سؤولية عليه إذا سكت، أما من كان غري قادر فال ممسؤول من الناحية الشرعية 

ومن هنا فإن الشريعة اإلسالمية والقانون اجلزائري يتفقان بشأن السلوك اإلجرامي جلرمية            
غسيل األموال ، وبالتايل فإن السلوك يعترب أحد مكونات ومقومـات اجلرميـة بـصفة                      

ل للجرميـة   إن السلوك ميث  (( عامة ، وجرمية غسيل األموال بصفة خاصة ، ومن هنا قيل            
مادا وللقانون أداة خمالفة أحكامه ، فمن الطبيعي إذن أن يصبح الـسلوك أو يكـاد أن                 

  .)2())يكون مرادفا للجرمية 
  )الفاعل(الركن املعنوي : ثانيا 

لقيام اجلرمية بوجه عام من توافر فاعل مكلف مسؤول عما أحدثه  من جرم وهو ما                ال بد   
ي فحىت تستكمل اجلرمية بناءها ال بد من تـوفر رابطـة            يسمى يف القانون بالركن املعنو    

  .نفسية بني الفعل املرتكَب والفاعل املرتِكب حىت يكون حمال للمسؤولية اجلنائية 
وجرمية غسيل األموال شأا شأن اجلرائم األخرى يتخذ الركن املعنوي فيها صورة العلم             

هو ما يتضح من خـالل النقطـتني    وصورة اإلرادة املشكلتني ملا يسمى بالقصد اجلنائي و       
  :التاليتني 

   م ــالعل-1
األصل أن ارم ال يؤاخذ على الفعل ارم إال إذا كان عاملا بأن الشريعة تحرمه ، فقـد                  
حيوز الشخص أمواال من مصدر غري مشروع ويكون سببه الدافع إىل ذلك هـو جهلـه                

شوة أو االختالس أو غريها من حمل       حبرمة تلك األموال ، كمن كان جيهل أن الربا أو الر          
اجلرمية حرام ُُُُ فهل جهله هذا ينفي قيام اجلرمية النتفاء العلم ، وهو أحد مكونات الـركن          

  .املعنوي الرئيسية ؟ أم أن اجلهل عذر مسوغ لتملك هذا املال احلرام ؟ 
  . )3("اجلهل هل ينتهض عذرا أم ال ؟ "     تقرر القاعدة الفقهية أن 

                                                
 )1/372( سابق ، مرجعالتشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي  ، عودة )1(
  471 ص،  عم ، النظرية العامة ، مرجع سابق عبد املن سليمان )2(
 135، ص مرجع سابق  عند املالكية ، ه تطبيقات قواعد الفق ، الغرياين )3(
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الفقهاء على هذه القاعدة وجعلوا للجهل الذي يصلح أن يكون عذراً ضـوابط             وحتدث  
  :عدة منها 

 اجلهل الذي يتعذر االحتراز منه عادة ومفاده أن اجلهل الذي يعـذر             :الرأي األول    -أ  
  .صاحبه هو ما كان حيترز منه يف العادة وما سواه ال يصلح أن يكون عذرا للجهل

: وضابط ما يعفى عنه مـن اجلهـاالت         ((  ، حيث قال     )1(وقد نسب هذا لإلمام القرايف    
  .)2())اجلهل الذي يتعذر االحتراز عنه عادة ، وما ال يتعذر عته وال يشق مل يعف 

 اجلهل الذي يشترك فيه غالب الناس ومفاد هذا الـرأي أن ضـابط    :الرأي الثاين    -ب  
  .  ناساجلهل الذي يعذر به صاحبه هو اجلهل الذي يشترك فيه غالب ال

كل من جهل حترمي شـيء ممـا    : (( ونسب هذا الرأي لبعض علماء الشافعية حيث قال         
يشترك به غالب الناس مل يقبل إال أن يكون قريب عهد باإلسالم أو نشأ بباديـة خيفـى                  

   .)3(...))عليـه مثل ذلك كتحرمي الزنا والقتل والسرقة 
 ، وحبسب هذا الرأي فـإن اجلهـل        اجلهل الذي ال يتعلق حبق الغري      :جـ الرأي الثالث    

الذي يعذر صاحبه هو ما كان يتعلق حبق اهللا تعاىل أما ما كان يتعلق حبق الغري مما ال يسعه                 
ــاحبه   ــذر صـ ــه وال يعـ ــى عنـ ــال يعفـ ــه فـ ـــرك تعلمـ  .                                                                                                  )4(تـ

وبناًء على ما تقدم فاألصل أن اجلهل بالشريعة ال يعترب مانعا من تنفيذ أحكامها حـىت ال                
ذا فإن اجلهل املؤثر يف امتالك املال احلرام هـو مـا كـان      يتعلل الناس باجلهل ، وعلى ه     

صاحبه كافراً مث أسلم أو كان حديث باإلسالم وبتعذر عليه معرفة أحكامه ، أما من كان                
  .يف ديار اإلسالم فهو سبيله ان يتعلم أحكام دينه لئال يتعلل بعذر اجلهل 

  
  

                                                
أمحد بن إدريس القرايف ، تفقه بابن احلاجب والعز ، وكان عاملا يف الفقه         الدين أبو العباس     شهاب) 1(

 الديباج ، مرجع سابق     -،  هـ  684واألصول ، له تآليف كثرية منها الفروق والذخرية ، تويف سنة            
 130-128ص،

 )2/260 (، 1998  ،1روق ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، طـ ، الفالقرايف )2(

 200صمرجع سابق ،  ، األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية ، يالسيوط )3(
 138ص مرجع سابق ،  عند املالكية ، ه ، تطبيقات قواعد الفقالغرياين )4(
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   اإلرادة-2
كفي لقيام الركن املعنوي للجرمية ، فـالعلم        العلم مبصدر املال من طريق غري مشروع ال ي        

  . بالشر اليعترب إمثا يف ذاته بل ال بد من توفر عنصر اإلرادة والقصد حنو حتقيق اجلرمية
فاإلرادة هي جوهر القصد واألساس يف حتمل مسؤولية أي فعل والبد يف هذه اإلرادة من               

لسكر ، كما جيب أن تكـون       أن تكون واعية غري مشوبة بعارض كاجلنون أو الصغر أو ا          
هذه اإلرادة خمتارة ال يشوا عيب اإلكراه فإذا انتفت هذه اإلرادة انتفى معهـا الـركن                

  .املعنوي مما يفضي حتما إىل عدم قيام جرمية غسيل األموال 
ومنه فال تقوم جرمية غسيل األموال حىت تتحقق هذه اإلرادة اليت اشترطها املشرع وهي ما               

جلنائي العام لكن يف بعض اجلرائم كالسرقة واحلرابة وحنوهـا اشـترطت            يسمى بالقصد ا  
الشريعة توفر القصد اجلنائي اخلاص حنو الفعل املخصوص ، غري أن جرمية غسيل األموال               
حبكم عدم النص عليها شرعا ، فال مانع من عدم اشتراط القصد اجلنائي اخلـاص سـدا                 

وهذا ما حنت إليه خمتلف القوانني الوضعية املعاصرة        لذريعة التحايل على األموال احملرمة ،       
  :بعكس القانون اجلزائري ، وميكن أن يستدل هلذا الرأس شرعا باآليت 

ــاىل  –أ  ــال تع  M  Ð  Ï  Î     Í  ÌË  Ê  ÉÈ     Ç  Æ   Å  Ä ق
ÑL ]2  من اآلية: املائدة[  

فال حيل له أن يتعامل مع      ويستفاد من هذه اآلية أن من علم مصدر املال احلرام وتأكد منه             
  .صاحبه أو يأخذه لنفسه حىت ال يدخل يف زمرة التعاون على اإلمث والعدوان 

   .)1( »اهـفْرعي ْ املَ ملٌّا ضوه فَةًـلَّاى ضوآ ن مr : »قال  و-ب 
شيئا مـسروقا أو  لقطة فكيف مبن خيفي  ىخفأوى وكتم وآ ملن يدوعيد شد فيه  واحلديث  

كما تفعل عصابات غسيل األموالما حمر.   
  
  

                                                
  سبق خترجيه    )1(
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 يف كرتد اشقَ فَةٌرقَا سهن أَملَع يوهة ورقَ سى منرتن اش  م « :قوله r  وروي عنه  -جـ  
عارهإثْا و 1(»ا مه(.   

وعلى ذلك فإن من علم حرمة مال شخص ما فيحرم عليه أن يتملك ذلك الـشيء وإال                 
يث إنه فوت فرصة رجوع املال ملالكه األصلي بـسهولة          فهو شريك للفاعل األول من ح     

  . ويف أقرب وقت 
       ومن هنا فإنه يالحظ أن الشريعة اإلسالمية جرمت أي فعل خمالف لقواعدها وخارم     
ألصوهلا مهما كان جناية أو جنحة أو خمالفة ومل تتساهل يف املال احلرام وأكله أو أخـذ                 

  .وتافهة أموال الناس حىت ولو كانت بسيطة 
وسواء أرتب الشارع على ارتكاب هذا احملظور عقوبة جنائيـة متمثلـة يف احلـدود أو                

  .التعزيرات أو كانت جزاء مدنيا متمثال يف الفسخ أو الفساد أو البطالن وحنوه
و مما يدل على عموم نظرة الشريعة اإلسالمية إلهدار كافة عائدات اجلرمية أيـا كانـت                

M  >  =  <  ;     :  9  :نه وتعاىل   صغرية وكبرية قوله سبحا   
  M   LK  J  I  HG  F  E  D  C   B  A  @  ?

  R  Q  P         O  NL ]واآلية قد انتظمت بعمومها النهي عـن         ]29: النساء ، 
 من اقْتطَع حق امِرٍئ مسِلٍم ِبيِميِنِه فَقَد أَوجب اللَّـهr  »       أكل األموال بالباطل ، وقوله      

لَه النار وحرم علَيِه الْجنةَ فَقَالَ لَه رجلٌ وِإنْ كَانَ شيئًا يِسريا يا رسولَ اللَِّه قَـالَ وِإنْ                  
   .)2(»قَِضيبا ِمن أَراٍك

ففي هذا احلديث دليل على حرمة أموال الغري ولو كانت صغرية تافهة ، وذا يتضح لنـا            
أهدر كافَّة ما يتحصل من احلرام ، ومل يفرق بني عائد اجلرمية عـن              أن الشرع اإلسالمي    

  .جناية وجنحة أو عن خمالفة 
  

                                                
    خترجيهسبق )1(
ديث وعيد من اقتطع حق مسلم بيمني فاجرة بالنار ، رقم احلباب كتاب اإلميان ، ،  مسلم رواه )2(

  )2/157(، مرجع سابق ، 196

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


        وخالصة القول يف ختام هذا الفصل إن ظاهرة غسيل األمـوال جرميـة يف نظـر     
الشريعة اإلسالمية هلا مقوماا اليت ال مانع من األخذ بأحسن ما توصلت إليه القوانني يف               

ضمار لكن يبقى للشريعة دورها ونظرا اخلاصة يف قطع دابر هذه اجلرميـة ، مـن   هذا امل 
حيث إنها مل تفرق يف مصادر املال احلرام بني نوع ونوع ، فما ثبت ضرره حرم بعكـس    
القانون الذي حرم بعض األنواع كاملخدرات مثال لكنه أباح غريها كامخور مثال ، وقـد            

ومن هنا رأينا القانون يتخبط يف حتديد ماهية املال أو عوائـد            .ك  تكون الثانية أخطر وأفت   
هذه اجلرمية أما الشريعة فقد حسمت موقفها من أول وهلة ببيان مفهوم املال ونبذ املـال                
احلرام مهما كان دون تفرقة بني ما كان مصدره جناية وجنحة أو خمالفات كمـا فعـل                 

  .القانون 
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  الفصل الثـالثالفصل الثـالث
  العالقـات اليت حتكم ظاهرة غسيل األموال

  
  

  : وفيه مبحثان 
  عالقة ظاهرة غسيل األموال باإلرهاب والفساد: املبحث األول
  عالقة ظاهرة غسيل األموال بالتوبة  من املال احلرام: املبحث الثاين 
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    MM  
طبيعتها أو آثارهـا   موال سواء أكانت هذه النظرة إىل       هرة غسيل األ  ظا         بالنظر إىل   

املختلفة فإننا سنجد عالقات متنوعة يف خمتلف أنشطة اتمع املشروعة وغـري املـشروعة        
مما حيدث  ، سلباً وإجياباً ، اضطراداً وانعكاساً ، اجنذاباً وتـنافراً ،           ترتبط ا هذه الظاهرة     
منواً سريعاً وسـط    ألفهام املختلفة ، وهذا ما يعطي هلذه الظاهرة         نوعا من االلتباس لدى ا    

  .اتمع 
 )1(ومن هذه العالقات اليت ترتبط ا ظاهرة غسيل األموال ارتباطا وثيقا ظاهرة اإلرهـاب       

مبا متثله من انتشار واسع على رقعة العامل يف إطار ما يسمى بتدويل اجلرمية وانتشارها عرب                
ة ، حيث نالحظ تشابكا واضحا بني الظاهرتني من خالل اسـتغالل            أكثر من دولة واحد   

  .كل واحدة منهما لألخرى 
وكذلك ترتبط ظاهرة غسيل األموال بظاهرة الفساد مبختلف أشكاله وصوره ، حيث يتم             
التغطية على كال الظاهرتني من خالل املعايشة السلمية بينهما لتحقيق غرض واحد مشترك    

ية على تلك األموال اخلبيثة ، ومن هنا فكلَّما وجـدت ظـاهرة           وهو إضفاء مظهر الشرع   
غسيل األموال وجد معها اإلرهاب أو الفساد والعكس بالعكس ؛ فالعالقة القائمة بينهما             

  .عالقة اجنذاب واضطراد 
 وقـانون      01-05وهذا ما حدا باملشرع اجلزائري أن يبلور نصوصا خاصة ضمن قـانون             

  .العالقة الوثيقة بني ظاهرة غسيل األموال وظاهرة اإلرهاب والفساد  ، تربز وجه 06-01
ومن جهة أخرى تربز العالقة القائمة بني ظاهرة غسيل األموال وبعض األنشطة املشروعة             
اليت تستقطب أنظار واهتمام اتمع كما هو بالنسبة ملوضوع التوبة مـن املـال احلـرام                

  .والتطهر من رجسه 
  : طرق ملختلف هذه العالقات عرب مبحثني على الشكل التايل ومن هنا سيتم الت

  

                                                
  Terrorisme                      :                                           إرهاب  )1(

  260ص مرجع سابق ،، املصطلحات القانونية يف التشريع اجلزائري  ابتسام القرام ، -  
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  عالقة ظاهرة غسيل األموال باإلرهاب والفساد : املبحث األول 
          

        عمد القانون اجلزائري إىل توسيع نطاق اجلرمية األصلية جلرمية غسيل األموال حبيث           
 ، وال شـك أن هنـاك روافـد    يضم كافَّة صور وأشكال اجلرمية أيا كانـت طبيعتـها    

  : ومصادرجلرمية غسيل األموال  أكثر أمهية وأشد خطورة من غريها ، ومن أمثلة ذلك 
حيث أضحت هذه اآلفـة اخلطـرية متفـشية يف أغلـب         :  جرمية االجتار باملخدرات     -

اتمعات والدول وسامهت إىل حد كبري يف انتشار الفوضى واإلباحية ، ويكفـي دلـيال        
 أن حـصيلة مكافحـة      )1(طورا وسعة انتشارها ما نشرته إحدى اجلرائد الوطنية       على خ 

 كغ  850 كغ من القنب اهلندي و     286 أكدت حجز    2006االجتار باملخدرات خالل سنة     
 من أقراص املواد املهلوسة من      319014من القنب اهلندي و    757من بذرة القنب اهلندي و    

  ".زجنبيل"زهم املدعو  شخص أبر9879خمتلف األنواع ومت توقيف 
وهو )2(مليار دوالر سنويا  ) 500(وقد بلغت األموال املغسولة من ناتج املخدرات مخسمئة         

 ، وذه األرقام تتبني     )3(ما جيعلها متثل نصف التجارة اليت حتترفها مجاعات اإلجرام املنظم         
قيـع اتفاقيـات   خطورة جرمية االجتار باملخدرات ، وقد حدا  ذلك باتمع الدويل إىل تو     

حملاربة االجتار غري املشروع باملخدرات كما هو احلال بالنسبة التفاقيـة األمـم املتحـدة          
 واليت صادقت عليها   1988ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية لعام         

 ،كمـا   1995 يناير سـنة     28املؤرخ يف    41– 95 مبرسوم رئاسي رقم     -بتحفظ-اجلزائر
 ديسمرب  25 املؤرخ يف    18-04 اجلزائر أيضا قانونا يف هذا الصدد وهو قانون رقم           أصدرت

 املتعلق بالوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالجتـار غـري             2004
 .املشروعني ا

                                                
  03ص  ،  04/03/2007، يف  1932، ع جريدة الشروق  )1(
 46، ص ، مرجع سابق جرائم غسيل األموال  حميي الدين عوض ،  حممد )2(
 46املرجع السابق ، ص ، جرائم غسيل األموال  ، حممد حميي الدين عوض )3(
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تعترب هذه الطريقة من أكثر الطرق احملرمة رواجا وانتـشارا يف           :  جرائم االجتار بالبشر     -
شخص     سنويا ) 800(العامل حيث وصل عدد الذين يتعرضون هلذه التجارة مثامنائة ألف         

  .)1( منهم أطفال% 50 منهم نساء ، و% 80، 
ويشمل هذا النوع من التجارة ، التجارة باألعضاء البشرية ، تارة مبساومة أصحاا عليها              

 وتارة بـسلبها مـن أسـرى           ،وتارة بسرقتها من املرضى واألموات واألطفال واانني ،       
، وتشمل أيضا هذه التجارة ، التجارة باألطفال وخطفهم واملـساومة علـيهم        )2(احلروب

وببيعهم ، فقد عرض طفل للبيع يف املزاد العلين على شبكة االنترنيت وصـل سـعره إىل                 
  ..!!)3(دوالر أمريكي 5.750.000

 مليون طفال بيـع     )20( أن عشرين    و قد أكدت مجعية حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة        
  ..!!)4(خالل عشر سنوات

وقد طالعتنا آخر األنباء عن جرمية بشعة هزت ضمري العامل احلر، وتتمثل يف خطف أطفال               
 ، وال تفتأ األنباء عرب الصحف احمللية تنقـل  )5(من تشاد لبيعهم يف أوربا ويف فرنسا حتديدا       

  .)6 (ون ويساوم عليهم خاطفوهم بأغلى األمثانإلينا أخبارا مزعجة عن أطفال خيتطف
كما تشمل هذه التجارة القذرة أيضا االجتار يف النساء أوما يسمى بتجارة الرقيق األبيض              
واستغالهلن يف البغاء والدعارة ، وتشري تقارير اهليئات الدولية ومنها منظمة األمم املتحدة              

 يتعرضن سنويا للبيع وأن العصابات يكسنب من    ماليني امرأة )04(إىل أن هناك حوايل أربعة      
 ، ويف هذا النوع من اجلرائم ميكن إدراج ما تقـوم            )7(مليون دوالر يف السنة    700ورائهن  

                                                
 04  ، ص 13/06/2007 ، يف 5038ع  ، جريدة اخلرب   )1(
 138مرجع سابق ، ص  ، جرمية غسل األموال يف الفقه اإلسالمي عطية فياض ،  )2(
 61مرجع سابق  ، ص ، جرائم غسل األموال يف ضوء الشريعة والقانون أمحد الربيش ،   )3(
 62املرجع السابق  ، ص ، جرائم غسل األموال يف ضوء الشريعة والقانون أمحد الربيش ،   )4(
 أوروبيا للقضاء بقضية خطف أطفال دارفور، ناريخ البحث 16تشاد حتيل موقع اجلزيرة ،  )5(

20/11/2007                   http://www.aljazeera.net 
 07 ، ص10/05/2008 ، يف 5319 اخلرب ، ع جريدة )6(
 64، ص مرجع سابق  ، جرائم غسل األموال يف ضوء الشريعة والقانون أمحد الربيش ،  )7(
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به عصابات اهلجرة غري الشرعية اليت استفحل خطرها وهو ما يستدعي استصدار قـانون              
  . صارم يف هذا الصدد 

حت األسلحة يف كثري من البلدان برغم خطورا              أصب:   االجتار غري املشروع باألسلحة      -
البالغة ، متثل شيئا هينا تستسهله النفوس الضعيفة وتتاجر به الشركات واملنظمات علـى              

 مـن التجـارة     % 40وجه سيئ بدون ضوابط أوقيود ، حىت إن التقارير تـشري إىل أن              
 من املدنيـني من جمموع     % 90باألسلحة الصغرية يف العامل تتم بطرق غري مشروعة وأن          

 يف إفريقيا الغربية كان بـسبب األسـلحة         1990مليوين شخص لقوا مصرعهم منذ عام       
هذا فضال عن األسلحة الكبرية واألشد خطورة وفتكا والـيت تـستعمل يف             . )1(الصغرية

  . أعمال إرهابية أوختريبية 
فهناك أيضا مـا  األموال رمية غسيل        ومع خطورة األموال اخلبيثة السابقة كمصدر جل 

هو أخطر من ذلك كظاهرة اإلرهاب والفساد املايل ، وسيقتصر احلديث يف هذا املطلـب      
كما أن القانون اجلزائـري     جرمية غسيل األموال ،     عنهما كوا تتشابكان وتتالزمان مع      

ـ                ا أفردمها باحلديث و ميزها عن غريمها بالنص عليهما ، و إىل جانب خطورمـا فإم
فهما يدران أمواال طائلـة تـستدعي مـن         رمية غسيل األموال    يشكالن مصدرا مهما جل   

أباطرما إخفاء مصدرمها والتمويه على أصلهما وذلك باللجوء إىل عملية غسيل األموال            
واإلرهاب والفساد عالقة مضطردة ، فـإن األمـوال   جرمية غسيل األموال ، كما أن بني    

  . صبها يف كثري من األحيان يف مشاريع اإلرهاب والفساد املغسولة سرعان ما يعاد
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 93 ، صمرجع سابق ، جرائم غسل األموال يف ضوء الشريعة والقانون أمحد الربيش ،   )1(
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  عالقة  ظاهرة غسيل األموال باإلرهاب : ول املطلب األ
إذمل يعد خافياً على أحد ما يشكله من        " اإلرهاب"         يواجه العامل خطرا مقلقًا امسه      

آللة املدمرة البد هلا من وقود      ديد ألمن البلدان والشعوب ، ومل يعد خافيا أيضا أن هذه ا           
مستمر حىت تبقى ضرباا الوحشية مستمرة ، ويف هذا اإلطار تساهم األمـوال القـذرة               

  .املغسولة رافدا مهما لتمويل األعمال اإلرهابية 
ولعلَّه من املفيد بدايةً حتديد مفهوم اإلرهاب مثَّ ِتبيان أوجه العالقة بينه وبني غسيل األموال           

   :كاآليت 
  مفهوم اإلرهاب : الفرع األول 

، لكـن   )1(       يعود استعمال أصل كلمة اإلرهاب كمصطلح إىل فترة الثورة الفرنسية         
دخول هذا املصطلح عامل الفكر القانوين ألول مرة يف املؤمتر األول لتوحيد القانون العقايب              

راسة عن اإلرهـاب سـنة       ، ومن مثَّ أَعدت األمم املتحدة أول د        )2(1930يف بولندا عام    
1973)3( .  

  :ويعرف اإلرهاب من الناحية اللغوية واالصطالحية كاآليت 
  ة ـيف اللغ: أوال 

ورِهب .   أَي خاف   :يرهب رهبةً ورهباً ورهباً    برِهمن كلمة   مأخوذ  اإلرهاب  مصطلح  
   .)4( أَخافَه وفَزعه: هه ورهبه واسترهببوأرهه خاف:   رهباً ورهباً ورهبةًالشيء

 . )5(وهو قَدع اِإلبل من احلوض وِذيادها ، الباب اِإلرهابمن هذا و

                                                
 176مرجع سابق ، ص   ،- جرمية بال حدود-تبييض األموال د سليمان ، خال )1(
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض حممد فتحي عيد ، واقع اإلرهاب يف الوطن العريب ،  )2(
 23، ص ) ط.د(
التدريب ، حممد األمني البشري ، التعاون يف مكافحة اإلرهاب ، الة العربية للدراسات األمنية و )3(

 171هـ ، ص 1425 ، الرياض 28جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، ع 
 )3/131 ( ابن منظور ، مرجع سابق ، )4(
 447  ، ص2 جمرجع سابق ، ،  فاِرسبنا )5(
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يستشف من التعريف اللغوي أن كلمة اإلرهاب تدلُّ على اخلوف والفزع ، لكن استعمال    
 للداللة على واقع معني مل حيدث إال مؤخرا ، فقد ورد يف املعجـم               -لُغويا-هذه الكلمة   

اإلرهابيون وصف يطلق على الذين يسلكون سبيل العنف واإلرهـاب          : ((  مثال   الوسيط
   .)1())لتحقيق أهدافهم السياسية 

وواضح من هذا أن املعاجم العربية املعاصرة استجابت هلذا الفهم املستحدث بنـاًء علـى           
  .متطلبات الظرف الراهن 

  يف االصطالح : ثانيا  
طالحية فإنه ال يوجد تعريف واحد متفق عليه بني املتخصصني               وأما من الناحية االص   

الختالف اآلراء واالجتاهات ، واختالف مواقف الدول ، فما يعتربه البعض إرهاباً ينظـر              
إليه البعض اآلخر على أنه عمل مشروع ، ومن يعد من هذه الزاوية إرهابيا يعد بطال من                 

يعرض عن حماولة  تعريفه ويكتفي بتحديد مساته         ، لذلك فإن البعض      )2(وجهة نظر أخرى  
ومظاهره املتمثلة يف بث الرعب واخلوف بطريقة عنيفـة بغيـة الوصـول  إىل أهـداف         

   .)3(سياسية
  :و هو بذلك يقوم على ثالثة عناصر 

  . أعمال معنية توصف بأا عنيفة أو تشكل رعبا وخوفا -     
 أو إخـضاع اآلخـرين      اطة أو إسـقاطه   هدف معني سواء كان الوصول إىل السل      -     

  لسلطات ممارسي اإلرهاب  
  .)4(مجاعة منظمة تقوم باإلرهاب  -

                                                
 376 الوسيط ، مرجع سابق ، ص املعجم )1(
  24 سابق ، ص حممد فتحي عيد ، مرجع )2(
جامعة نايف العربية للعلوم    اب الفهم املرفوض لإلرهاب املفروض ،       ايز اجلحين ، اإلره   على بن ف   )3(

 12 ، ص 2001، ) ط.د( ، األمنية
 17فتـراء ، النـدوة    ، اإلرهاب يف اإلسالم حقيقة أم امطيع اهللا بن دخيل اهللا الصرهيدي احلريب    )4(

ص  الد األول ،    ، 2003 ،   )ط.د(للمجمع الفقهي اإلسالمي ، مكتبة فهد الوطنية ، مكة املكرمة ،            
157 
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جرمية يرتكبها اجلاين تنفيذاً ملشروع إجرامي فردي أو        : ((وعرف اإلرهاب أيضا على أنه      
  )1()) والترويع مجاعي لإلخالل اجلسيم بالنظام العام دف إثارة الرعب 

تعريف أن العمليات اإلرهابية تتمثل أساسا يف مشاريع إجرامية سـواء           ويتضح من هذا ال   
فيما يرتكبه األفراد أوفيما ترتكبه اجلماعات ويكون اهلدف من ذلك إثارة الرعب والفزع             

  .بأكرب قدر ممكن لزعزعة األمن واإلخالل بالنظام 
  :وحتدد التشريعات اجلزائرية اجلرائم اإلرهابية على ثالثة أنواع 

 جرائم تقع على األشخاص كالقتل والضرب واحتجـاز الرهـائن واختطـاف              -     
  .الطائرات

 . جرائم االعتداء على األموال-     
 جرائم تأسيس مجاعة إرهابية وتصنيع أو الشروع يف تصنيع آالت اهلـدف منـها               -     

  .)2(إحداث املوت واحلريق وكذا تصنيع أو ختزين األسلحة أو الشروع يف ذلك
 إال أنه يبقى يف حمصلته األخرية صـورةً مـن        )3(وعلى الرغم من صعوبة تعريف اإلرهاب     

   .)4(صور العنف غري املربر وغري املشروع قانونيا أو أخالقيا
ومن هذا املنطلق فال خيتلف أحد يف كون اإلرهاب ذا التصور ما هو إالَّ صورة بغيـضة                 

لطاملا اكتوت بنارها دول وشعوب كثرية ، ومنـها         من صور العنف يف اتمع املعاصر ،        
 .اجلزائر

   وعلى ذلك يكفي تعريف اإلرهاب مبا ورد يف القانون اجلزائري ، حىت تفهم العالقـة               
  .املضطردة بينه وبني غسيل األموال 

                                                
ريات الراهنة ، جملـة التواصـل        منتري ، املنظومة القانونية ملكافحة اإلرهاب يف ظل املتغ         مسعود )1(
 136 ، ص2005، ديسمرب 15جامعة باجي خمتار ، عنابة ، اجلزائر، ع،
 137، املرجع السابق ، ص  منتريمسعود )2(
إن : " ام ، حيـث قـال   ـع 2500قبل " ZUN TZU"فه به تعريف لإلرهاب هو ما عرأسهل )3(

   . "اإلرهاب هو أن تقتل شخصا إلدخال الرعب إىل قلوب عشرة آالف شخص
 177 مرجع سابق ، ص  ،- جرمية بال حدود-تبييض األموال  خالد سليمان ، -        

 2جلزائـر ، ط    ، معجم يف القانون الدويل املعاصر ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، ا            سعد اهللا عمر   )4(
 132 ، ص2007،
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 عرف القانون اجلزائري اإلرهـاب  :تعريف جرمية اإلرهاب يف القانون اجلزائري       : أوال  
  :  مكرر بأنه 87ملادة من خالل ا

يعترب فعال إرهابيا أو ختريبيا ، يف مفهوم هذا األمر ، كل فعل يستهدف أمـن الدولـة                  "
والوحدة الوطنية والسالمة الترابية واستقرار املؤسسات وسريها العادي عن طريق أي عمل    

لسكان وخلق جو انعدام األمن مـن خـالل         ابث الرعب يف أوساط      -:غرضه ما يأيت    
تداء املعنوي أو اجلسدي على األشخاص أو تعريض حيام أو حريتـهم أو أمنـهم               االع

مللخطر أو املسمبمتلكا .."..   
وواضح من خالل ما سبق أن اإلرهاب مبفهوم القانون اجلزائري يتلخص أساسا يف عملية              
بث رعب وفزع تستهدف األمن العام واملصلحة اجلماعية لألمة من خـالل اسـتعمال              

  . شريرة أو أسلحة ممنوعة أو أماكن مقدسة منظمات
مـن   03 ورد يف نص املادة      : تعريف جرمية متويل اإلرهاب يف القانون اجلزائري         :ثانيا  

تعترب جرمية متويل اإلرهاب يف مفهوم هذا القانون كل فعل يقوم به كل             "  : 01-05قانون  
 وبإرادة الفاعـل ،     شخص بأية وسيلة كانت مباشرة أو غري مباشرة وبشكل غري مشروع          

من خالل تقدمي أو مجع األموال بنية استخدامها كليا أو جزئيا من أجل ارتكاب اجلـرائم             
 مكـرر إىل    87املوصوفة بأفعال إرهابية أو ختريبية املنصوص واملعاقب عليها يف املواد من            

  ." من قانون العقوبات 10مكرر87
هاب تعين كل نشاط مـايل يـستخدم        و يتضح من سياق هذه املادة أن جرمية متويل اإلر         

بإرادة الفاعل من أجل ارتكاب اجلرمية اإلرهابية ، وواضح أيضا أن جوهر اإلرهاب حالة              
رعب أو عنف يقدم عليها شخص أو أشخاص سيئون لتحقيق غرض سـيء وبواسـطة               

  .أموال تساعدهم على ذلك 
 ذا السياق مبغوضة لكل من يسمعها ، وهي" اإلرهاب"    وهذا ما جيعل كلمة  

¨  ©  M  ®  ¬  «  ª : تبتعـد كثريا عما ورد يف كتاب اهللا تعاىل
  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²   ±  °  ¯                                            » 

  Ê  É   È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼
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Ì  ËL ]للعدو أساسـافهي هنا تعين مفهوم الردع املوجه ، ]60: األنفال 
مستكملني جلميع  الكفار إذا علموا كون املسلمني متأهبني للجهاد ومستعدين له(( ألن 

  : ، وذلك اخلوف يفيد أمورا كثرية األسلحة واآلالت خافوهم
   .دون دخول دار اإلسالمـم ال يقصأ: أوهلا

  .زيةـأنه إذا اشتد خوفهم فرمبا التزموا من عند أنفسهم ج: وثانيها
  .أنه رمبا صار ذلك داعيا هلم إىل اإلميان: ثهاوثال

  .أم ال يعينون سائر الكفار: ورابعها
  .) 1( ))أن يصري ذلك سببا ملزيد الزينة يف دار اإلسالم: وخامسها

وإذا كان البعض اليوم حياول إلصاق هذه التهمة باإلسالم فإن اإلسالم بريء من     ذلك      
ها الكبرية يف اإلسالم والنفس البشرية هلا حرمتها املقدسـة يف        ، إذ احلياة اإلنسانية هلا قيمت     

اإلسالم ، واهللا عز وجل هو واهب احلياة دون سواه ، ومن وهب احلياة هو وحده من له                  
سـورة  [ M  Ë  Ê     É  È  Ç  L :  ، كما قـال تعـاىل      )2(حـق سلبها 

  .]81: الشعراء

  هابعالقة ظاهرة غسيل األموال باإلر: الفرع الثاني 
      مل يشر القانون اجلزائري صراحة إىل العالقة املوجودة بني جرمية غـسيل األمـوال              
وجرمية اإلرهاب أو جرمية متويل اإلرهاب ، بيد أنه يستشف منه أو من الوقائع ما يؤيـد                 

  . وجود عالقة مضطردة بني غسيل األموال واإلرهاب إذ ال ميكن جتاهل العالقة بينهما 
إىل أن األرباح الناجتة     1998طار أشارت األمم املتحدة يف دورا املنعقدة عام         و يف هذا اإل   

عن عمليات غسيل األموال متول ا بعض الرتاعات الدينية والعرقية ، كما أن الواليـات               
املتحدة األمريكية سامهت هي األخرى يف متويل بعض املنظمات اإلرهابية مـن أمـوال              

                                                
 1995 ، )ط.د( الرازي ، حممد فخر الدين ، التفسري الكبري ، دار الفكر ، بريوت ، لبنان ، )1(

، )8/192(  
 جامعة نايف العربية للعلوم األمنيـة     حممد بن عبد اهللا العمريي ، موقف اإلسالم من اإلرهاب ،             )2(
 321، ص  2004، ) ط.د(،
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 ، يف عمليات من هـذا  )1("ريغان"ئيس األمريكي األسبق مغسولة حيث تورطت إدارة الر    
 ، وهذا مادفع اتمع الدويل إىل )2(يف نيكارغوا" ثوار الكونترا"النوع وقامت بتحويلها إىل     

اختاذ إجراءات حامسة لقطع الصلة بني غسيل األموال أو اإلرهاب فظهر قرار جملس األمن              
وأشار هذا القرار إىل     2001 سبتمرب   11الذي صدر عقب أحداث      2001 عام   1373رقم  

العالقة الوثيقة بني اإلرهاب وغسيل األموال ، كما أن جمموعة العمل املـايل أصـدرت               
 الئحة حتتوي على مثانية معايري تشري من خالهلـا إىل العالقـة             2001 سبتمرب   30بتاريخ  

 جمموعة العمل   الوطيدة بني غسيل األموال واإلرهاب وكيفية حماربتهما وقد الحظ خرباء         
املايل أن القيام بعمل إرهايب ال يتطلب مبالغ ضخمة وأن الطرق املستعملة من اإلرهـابيني           

 .)3(لغسيل األموال الختتلف عن الطرق اليت تستعملها اجلماعات اإلجرامية األخرى
ويف اجلزائر لوحظ أن اجلماعات اإلرهابية تستخدم بشكل كبري األموال املسلوبة واملنهوبة            

 عمليات غسيل األموال فقد صادرت مصاحل األمن اجلزائرية يف حدود شهر نوفمرب من              يف
 استثمارات تعود للجماعة السلفية للدعوة والقتال بوالية بومرداس كانت قـد           2006عام  

بتها من السطو على مقرات البنوك والربيد وابتزاز املواطنني واشـترت ـا شـاحنات             
   .)4( ماليري سنتيم جزائرية)04(ة وحمالت وعقارات قدرت بأربع

          ويف هذا السياق كانت مصاحل األمن قد أوقفت أحـد اإلرهـابيني وحجـزت       
ممتلكاته الضخمة بوالية تيزي وزو فيها فيالت وحمالت كانت عبارة عن عمليات غسيل             

  األموال اليت سلبت من األبرياء خالل السنوات األخرية حيث تعرض خالل سنة واحدة 
  

                                                
 ةـللواليات املتحدة االمريكيكان الرئيس األربعني . 1911ولد سنة : غان  ويلسون ريرونالد )1(
        2004تويف سنة . ، كان ممثالً سينمائياً ثانوياً فاشالً قبل أن يدخل يف حياته السياسية)1989 - 1981(

       org.wikipedia.ar://http                                       23/02/2008: تاريخ البحث 
  180مرجع سابق ، ص   ،- حدود جرمية بال-تبييض األموال  سليمان ، خالد )2(
 302 – 299مرجع سابق ، ص جرمية تبييض األموال ،  عبد العزيز شايف ، نادر )3(
 03 ، ص 17/12/2006 ، يف 4887 اخلرب ، ع جريدة )4(
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سبعة ومثانون رجل أعمال إىل عملية خطف وأطلق سراحهم مقابل مبالغ مالية ضـخمة              
  .)1( مليار سنتيم جزائري)50(جتاوزت مخسني 

 ومتـورطني يف    كما أفاد مدير الشرطة القضائية أن اجلزائر تلقت طلب تسليم إرهـابيني           
احملـاكم    عمليات غسيل األموال وأن اجلزائر رفضت تسليمهم مفـضلة حماكمتـهم يف             

  .)2(اجلزائرية
وهكذا فإن اموعات اإلرهابية ما فتئت تقوم بغسيل األموال وبالتايل العالقة مـضطردة             
بينهما ، فحيثما يستخدم أباطرة املخدرات ومهربوها اإلرهاب لتحقيق جرائمهم بينمـا            

رهابية يتوسل اإلرهابيون ريب املخدرات لتمويل أنشطتهم إذ يتطلب تنفيذ العمليات اإل          
  .أمواال لضمان تنفيذها وفق األهداف احملددة بكفاءة عالية وفعالية متقنة 

على أنه جتدر اإلشارة هنا إىل أن مصادر األموال يف متويل اإلرهاب ليست بالضرورة من               
مصادر غري مشروعة فقد تكون عبارة عن هبات وتربعات وصدقات وحنوها يف حـني أن   

ت غري مشروعة كتجارة املخدرات أو دعارة أو حىت         مصادر غسيل األموال هي متحصال    
  .)3(إرهاب وما إىل ذلك

وأيضا ال ميكن اعتبار أموال اإلرهاب غري مشروعة إال إذا كان مصدرها غري مشروع أو               
استخدمت يف متويل عمليات إرهابية على خالف األموال مـصدر غـسيل األمـوال إذ             

 ، كذلك احلال فإن مكافحة عمليـات        )4( غري مشروعة وإال ملا غسلت     -سلفا–تعتـرب  
   .)5(غسيل األموال تؤدي بالنتيجة إىل مكافحة متويل اإلرهاب

      
  
  

                                                
 05 ، ص 01/08/2007 ، يف 2060 الشروق ، عجريدة  )1(
 03 ، ص 23/10/2007 ، يف 5149 اخلرب ، ع جريدة  )2(
 181مرجع سابق ، ص   ،- جرمية بال حدود-تبييض األموال  سليمان ، خالد  )3(
 119ص مرجع سابق ،جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف التشريعات العربية  سفر ، أمحد  )4(
 181مرجع سابق ، ص   ،- جرمية بال حدود-تبييض األموال  ، خالد سليمان  )5(
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 إذن فهناك تشابه كبري بني العمليات اإلرهابية وعمليات غسيل األمـوال مـن حيـث               

  .)1(اتفاقهما يف أسلوب العمل والتنظيم والتخطيط
 مـن  03على جرمية متويل اإلرهاب يف املادة      اجلزائري حني نص     شرع     وحسنا فعل امل  

 ، وبذلك تعد اجلزائر من الدول السباقة اليت تفطنت إىل العالقـة الوثيقـة               01-05قانون  
  .والوطيدة بني ظاهرة غسيل األموال وظاهرة اإلرهاب 

ومل تكتف جرمية غسيل األموال حببك خيوط عالقاا اآلمثة بظاهرة اإلرهاب فحـسب ،             
ىل ظواهر أخرى خطرية كظاهرة الفساد ، واليت ستكون موضـع البحـث يف         بل تعدا إ  

  .املطلب اآليت 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
مرجع ، هر اإلجرامية  التقنية واجلرائم املستحدة ، ندوة الظوا بن عبد العزيز اليوسف ، عبد اهللا )1(

 203ص سابق ، 
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  عالقة ظاهرة غسيل األموال بالفساد : املطلب الثاني 
       ال خيتلف أحد على أن كافة اتمعات حتتوي على قدر معني مـن الفـساد إذ ال                 

اتمـع الفاضـل الـذي خيلـو متامـا مـن الفـساد                  يوجد على وجه البسيطة ذلك      
 ، ومما ال شك فيه      )2(، ولذلك ميكن القول إن الفساد ظاهرة عاملية ومستمرة        )1(واملفسدين

 وال مبالغة إذا قيـل إن       ظاهرة غسيل األموال  أن جرائم الفساد تعد منشطاً قوياً و محفِّزا ل        
غـسيل  ريها ، ذلك أن أهم وأخطر عمليـات  هذه اجلرائم أكرب من جرائم املخدرات وغ    

   .)3( تنتج عن سوء استخدام السلطة السياسية أو اإلداريةاألموال
غـسيل         وعلى ذلك يتم يف هذا املطلب بيان مفهوم الفساد ، مث عالقتـه بظـاهرة       

   األموال يف فرعني كاآليت

  مفهوم الفساد: الفرع األول 
       جلرائم املولِّ  الفساد من أكرب ا    يعد  دة لألموال احملر   مة حيث فاحت روائح ـِتـه النة ن

 إىل عمليات غسيل  يف البلدان العربية ، األمر الذي من شأنه أن يقود       ةًه وخاص  كلِّ يف العاملَ 
ـ رق امللتوية من رِ   األموال ملا سلب وب من خزائن الدول مبختلف الطُّ         واخـتالسٍ  وٍةش  

  .السلطة العامة فوذ وـ النواستغالِل
ل علينا بعد ذلك معرفة العالقـة  ـ ذلك نبني يف نقطتني مفهوم الفساد وأنواعه ليسه وإزاَء

  .اليت تربطه بغسيل األموال 
  تعريف الفساد : أوال 

  :يعرب عن الفساد من الناحية اللغوية واإلصطالحية مبا يلي 
  

                                                
حممود عبد الفضيل ، مفهوم الفساد ومعايريه ، ندوة الفساد واحلكم الصاحل يف الـبالد العربيـة                   )1(

 79 ،ص 2006 ، 2،مركز دراسات الوحدة العربية ، لبنان ، ط

منظمات الشفافية يف مكافحة الفساد ، نـدوة        حسن نافعة ، دور املؤسسات الدولية و       )2(
  531الفساد واحلكم الصاحل يف البالد العربية ، مرجع سابق ، ص

 111مرجع سابق ، ص ، جرمية غسل األموال يف الفقه اإلسالميعطية فياض ، )3(
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  ساداًد وفَسد ففسد ويفِسينقيض الصالح، فَسد  الفساد :يف اللغة  -1
  . )1( فيهما، فهو فاسد وفَسيدُ وفُسوداً

 كما أنَّ مصطلح اإلرهاب حيملُ غموضا ، فكذلك مصطلح الفساد           :يف االصطالح    -2
  .إذ يتصور يف األذهان على أنه مرادف للشر ونقيض للصالح 

، وهذا  الفساد على أنه سوء استعمال السلطة بغية احلصول على مكاسب خاطئة            وعرف  
ما يسمى بالفساد السياسي ؛ ويعرف الفساد حبسب جمال الشر الذي يتلبس به ، فهنـاك        

ما يسمى بالفساد السياسي ؛ وهو إساءة استعمال السلطة العامـة لتحقيـق مكـسب                    
خاص ، وهناك الفساد اإلداري ؛ وهو سلوك بريوقراطي يستهدف حتقيق منـافع ذاتيـة               

فساد الكبري ؛ وهو الذي ينخرط فيه كبـار املـسؤولني يف            بطرق غري شرعية ، وهناك ال     
الدولة ، وهناك الفساد الصغري ؛ وهو الذي ينخرط فيه صغار املوظفني يف           الدولة        
، وهناك فساد القمة ؛ وهو الذي يرتبط برأس الدولة أي بـالرئيس ، وهنـاك الفـساد              

 وهكـذا ، وهكـذا      )2( وضعيفة املؤسسي ؛ وهو الذي تكون فيه مؤسسات الدولة هشة        
  . يتنوع الفساد حبسب املوقع الذي حيتله 

 اجلزائري أال يعرف الفساد تعريفـا       املشرع      ونظراً هلذه السعة والشمولية فقد اختار       
فلسفياً وصفياً ، بل انصرف إىل تعريفه من خالل اإلشارة إىل احلاالت اليت يترجم فيهـا                

 يف نـص  01-06لية على أرض الواقع ، ومن مث فقد جاء قـانون       الفساد إىل ممارسات فع   
كل اجلرائم املنصوص عليها يف الباب الرابـع مـن هـذا            :  الفساد ":  فقرة أ    01املادة  
   ."...القانون

و جند يف الباب الرابع من نفس القانون توصيفا لألعمال اجلرمية اليت تعترب من مشموالت               
جوهها يف القطاعني العام واخلاص ، االمتيازات والرشاوى      الرشوة جبميع و  : الفساد ، وهي  

يف جمال الصفقات العمومية ، االختالس جبميع وجوهه يف القطاعني العـام واخلـاص ،                
استغالل النفوذ و الوظيفة ، التالعب يف الضريبة باإلعفاء أو التخفيض ، الغدر اإلثراء غري               

                                                
  )5/128(مرجع سابق ، لسان العرب ،  منظور ، ابن )1(

ت العملية اإلسالمية لعالج الفساد االقتصادي ، ندوة الفـساد           عمر ، اإلجراءا   عبد احلليم حممد    )2(
 4-3 ، ص2000، ) ط.د(جامعة األزهر ، القاهرة ،مصر، االقتصادي ، مركز صاحل عبد اهللا كامل،
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ملمتلكات ، تعارض      املصاحل ، أخـذ            املشروع ، عدم التصريح أو التصريح الكاذب با       
فوائد بصفة غري قانونية ، تلقي اهلدايا ، التمويل اخلفي لألحـزاب ، تبيـيض العائـدات            
اإلجرامية ، اإلخفاء ، إعاقة السري احلسن للعدالة ، التعرض للشهود أو اخلرباء أو الضحايا               

  .يدي ، عدم اإلبالغ عن اجلرائم أو املبلغني لالنتقام أو التهديد أو الترهيب ، البالغ الك
وهو ذا الصنيع جينح حنو ما ورد يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد الصادرة عـام                

2003 .  

M  Ð :       والفساد ذا السياق القانوين مما ذمته الشريعة اإلسالمية قال اهللا تعـاىل           
Ñ  Ö  Õ  Ô    Ó  Ò           Û  Ú       Ù   Ø  ×    Þ  Ý  Ü

L ]وقد حرمت الشريعة اإلسالمية خمتلف أشكال الفساد وألوانه كالرشوة         ،  ] 41: الروم
واالختالس والنصب والسرقة وحنو ذلك ، ألن يف ذلك خمالفة للسنة الكونية اليت وضعها              

  .اهللا عز وجل يف أرضه 
£  ¤  ¥   ¦  §  ¨    ©  M   ¯  ®  ¬«  ª  :قال تعاىل 

  ³  ²  ±  °L ]56: عرافاأل[  
وعلى ذلك فالفساد مما اتفقت الشرائع السماوية والوضعية على ذمه والتحذير منه سـواًء               

  :كان فسادا كبريا أم صغريا ، وسنعرض يف هذه األسطر لبيان أنواع الفساد
  أنواع الفساد : ثانيا 

  :باالعتبارات اليت سبق ذكرها فإن الفساد ينقسم إىل قسمني 
هو ما يكون من كبار املوظفني واملسؤولني يف الدولـة ، إذ يقتـرن       و :الفساد الكبري -1

الفساد باستغالل النفوذ والسلطة الرتكاب اجلرائم املالية واالقتصادية كالصفقات اهلائلـة           
  علـى  01-06واملقاوالت الكربى ، ومن مث ريبها للخارج لغسيلها ، و قد نص قانون           

إساءة استغالل  " 33 ويف املادة    "ستغالل النفوذ ا "32دة  هذا النوع اخلطري من الفساد يف املا      
  ."الوظيفة

   هذا النوع من الفساد واملسمى أيضا بالفساد السياسي عادة ما يرتبط بالفـساد املـايل       
  .حىت تتحول الوظائف العليا إىل أدوات لإلثراء الفاحش 
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لة ، فقـد أشـار إىل       عن اجلاه والسمعة اليت تدر أمواال طائ       )1(وقدميا حتدث ابن خلدون   
األحوال اليت ختتلط فيها التجارة باإلمارة ، إذ يكتسب البعض من خالل منـصبه مغـامن                

  .)2(كثرية وثروات كبرية ملا يضايقون به رعيتهم يف الفالحة والتجارة وحنوها 
 أيضا بنظرة ثاقبة عن أسباب الفساد وأرجعها إىل ثالثة أسباب أبرزها             )3(وحتدث املقريزي 

 والية الوظائف اإلدارية واملناصب الدينية بالرشوة ، األمـر الـذي            - أصل الفساد  وهو-
يدفع أصحاب السلطة إىل زيادة الضرائب اليت ال يتحملها إال البسطاء من الناس كأمثـال          
الفالحني ، وكثرة املغارم هذه تدفعهم إىل هجر األرياف وترك مزارعهم مما حيدث عنه قلّة        

   . )4(الغالَّت الزراعية
ويضاف إىل ذلك سوء استخدام املال العام من إنفاقه يف مشاريع ومهية أو احتفاالت عبثية               
كبعض البطوالت الرياضية أو املهرجانات الغنائية أو صور الترف والبـذخ املـصاحب             

  . لتدشني املنشآت احلكومية وحنوها 
تم على أصـحابه  كل هذا من الفساد الكبري الذي يكاد يهلك احلرث والنسل ، والذي حي         

  . تغطية هذه اجلرائم فال جيدون أمامهم سوى ظاهرة غسيل األموال 

  : وهو ما يقوم به صغار املوظفني ، ومن أمثلته ما يلي :الفساد الصغري-2

                                                
عبد الرمحن بن حممد ابن خلدون أبو زيد الفيلسوف ، املؤرخ العامل االجتمـاعي              :  ابن خلدون   )1(

ولده ونشأته بتونس ، رحل إىل فاس وغرناطة وتلمسان واألندلس وتولّى           البحاثة أصله من اشبيلية وم    
  أعماال ، توجه إىل مصر وتولّى فيها قضاء املالكية 

 808العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والعجم والرببر ، شرح الـربدة ، ت                :   من تآليفه   
 )3/330(هـ  األعالم ، 

 1998،  1 ، مقدمة ابن خلدون ، دار الفكر ، بـريوت ، لبنـان ، ط               ابن خلدون ، عبد الرمحن     )2(
 267ص،
هـ ، صنف عدة مصنفات منـها  760تقي الدين أمحد أبو حممد الشافعي ، ولد سنة   املقريزي ،     )3(

  هـ 845 ، تويف سنة شذور العقود يف ذكر النقود  وإغاثة األمة بكشف الغمة
-  
 إغاثة األمة بكشف الغمة ، تقدمي وتعليـق ياسـر سـيد     ،علي الدين أمحد بن  تقي املقريزي ،   )4(

 39-38 ص، ) ت.د(صاحلني ،  
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   )1(" أخذ مال إلبطال حق أو إلحقاق باطل" وهي :الرشوة -أ
 ويعاقـب   يعد مرتشياً : "  )ع.ق(  من   126وقد عرفها القانون اجلزائري يف املادة               

 دينار كل من يطلـب أو  5000 إىل  500باحلبس من سنتني إىل عشر سنوات وبغرامة من         
  ..." أو يطلب أو يتلقى هبة أو هدية أو أي منافع أخرى يقبل عطية أو وعداً

 وخلطورة هذه اآلفة فقد جاءت الشريعة اإلسالمية حمذرة أشد التحذير مـن الوقـوع يف     
  :ومن أدلَّة ذلك براثنها ، 

M  s  r    q  p  o   n  m  l  k :لال اهللا تعـا   ق •
  |  {  z  y  x  w    v  u  tL]واآلية .  ]188 :البقرة

 ومعناها:)2(خطاب من اهللا تعاىل تتضمن النهي عن أكل األموال بغري حق  ، قال القرطيب              
،كمهـر   لكـه القمار واخلداع والغصوب وجحد احلقوق، وما ال تطيب به نفس ما          (( 

املعـىن ال تـصانعوا   :  وقيل ..البغي وحلوان الكاهن وأمثان اخلمور واخلنازير وغري ذلك    
قـال ابـن   . اق جمردصبأموالكم احلكام وترشوهم ليقضوا لكم على أكثر منها، فالباء إل   

وأيضا . ، ألن احلكام مظنة الرشاء إال من عصم وهو األقل          وهذا القول يترجح  : )3(عطية
تدلوا من إرسال الدلو، والرشوة من الرشاء، كأنه ميد ا ليقضي           :  متناسبان فإن اللفظني 

  .احلاجة
  .. تدلوا يف موضع جزم عطفا على تأكلوا كما ذكرنا وتدلوا ا: ويقوي هذا قوله:  قلت

                                                
 243مرجع سابق ، ص، معجم لغة الفقهاء  قلعة جي ، رواسحممد  )1(
 أحـمد بن أيب بكر أبو عبد اهللا األنصاري القرطـيب ، املفسر الذي مجع نحممـد ب : القرطيب  )2(

ا مساه اجلامع ألحكام القرآن ، وهو من أجلّ التفاسري وأعظمها نفعا ، يف تفـسري القرآن كتابا كبري
ة تآليف مفيدة ،منها أرجوزة مجع فيها أمساء النيبهـ 671، ت ) صلى اهللا عليه وسلم(وله أيضا عد 

  407- 406 ، صالديباج -
بن عطية يكىن أبا هو عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن عبد الرؤوف ابن متام ا:  ابن عطية  )3(

 واحلديث والفقه والنحو وألف كتابه الوجيز يف التفسري محممد كان فقيها عاملا بالتفسري واألحكا
    276 - 275ص   الديباج ، -هـ 546 فيه وأبدع ، تويف وأحسن
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   .)1( ))فاحلكام اليوم عني الرشا ال مظنته، وال حول وال قوة إال باللّه: قلت 
!  "  #  $%  &  '   )   M:    وقال اهللا تعاىل   •

  6  5  43  2   1  0  /  .  -,  +  *  )
  ?  >  =  <  ;   :9  8  7L ]42: املائدة[  

مسي املال احلرام سحتا ألنه يـسحت الطاعـات أي          : (( والسحت هو املال احلرام فقد      
وقال عمر بـن اخلطـاب      . السحت الرشا : مسعود وغريه   قال ابن  ...يذهبها ويستأصلها 

السحت :  وعن علي رضي اهللا عنه أنه قال       ...رشوة احلاكم من السحت   :   اهللا عنه  رضي
  .)2( ))الرشوة وحلوان الكاهن واالستجعال يف القضية

  .)3()) وخماتلةيف زة السلب  ((وهو  :  االختالس-ب
 يعرف القانون اجلزائري جرمية االختالس بقدر ماعدد بعـض األوصـاف الـيت إذا               ومل

ف فإنه يسمى اختالسا كأن خيتلس أو يبدد أو يسرق موظـف عمـومي              اكتنفت التصر 
   . )4(اخل...أمواال عمومية

               وتعد جرمية اختالس األموال العامة من أكرب اجلرائم ، ووصلت أرقامها إىل            
" اخلليفـة "حد غري مسبوق ، إذ تشري األرقام إىل أن جمموع األموال املختلسة من طرف               

" البنك الوطين اجلزائري"و" بنك الفالحة والتنمية الريفية "و"  ناعي والتجاري البنك الص "و
   مخسني )50( على سبيل املثال يتعدى "براون آند كوندور"،والشركة اجلزائرية األمريكية 

  
  
  
  

                                                
  )4/405(مرجع سابق ، ، كام القرآن اجلامع ألح  ،القرطيب  )1(

 )4/405(، سابق الرجع ، امل كام القرآناجلامع ألح ، القرطيب )2(
 49مرجع سابق ، صمعجم لغة الفقهاء ، رواس قلعة جي ،  حممد )3(
 )ع.ق( 119املادة  : ينظر )4(
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 ، وتشري أرقـام أخـرى إىل أن         )1( ماليري دوالر  )08(ألف مليار سنتيم أو ما يفوق مثانية        
-30(ة املهربة إىل البنوك اخلارجية حمصورة ما بني ثالثني ومخس وثالثني             األموال املشبوه 

   .)2( مليار دوالر)35
وهو أخذ املال العام بغـري       ،   "الغلول"ومن معاين جرائم االختالس يف الشريعة اإلسالمية        

M  l  k  j  i  h  g  fe   d    c       b  a : وجه حق ، وقد قال اهللا تعـاىل   
  p  o  nm  x  w  v  u      t  s  r   qL ]161: آل عمران[    

هذا بالنسبة للفساد الصغري والفساد الكبري ، بيد أن هذا املعيار للتفرقة بينهما قد ال                      
يصلح يف كثري من األحيان ، فقد تدفع رشاوى إىل موظف صغري لكنها تؤدي إىل إهالك                

ابل دفن مواد نووية خطرية يف بالده ، أو         احلرث و النسل كمن يرتشي من دولة أجنبية مق        
مقابل ريب ارمني خارج البلد ليستفيدوا من أمواهلم املنهوبة أو غري ذلك ، ومثل هذه               
األفعال ال ينبغي أن تقف من الناحية الشرعية عند حد التعزير املعروف يف الرشـوة بـل                 

  .ينبغي أن تغلظ خلطورة آثار تلك اجلرمية 
ت يف كثري من األحيان تطال من يصنفون ضمن خانة الفساد الـصغري وال    كما أن العقوبا  

تطال الرؤوس الكباراملصنفني ضمن خانة الفساد الكبري فاللصوص يـسرقون ويهربـون            
 ألن سارق   !،فالذي يسرق الرغيف يدخل السجن والذي يسرق الفرن ال يدخل السجن            

ون مع عصابات قادرة ، وجيد      الرغيف لص ضعيف ، أما سارق الفرن فهو لص قادر يتعا          
  .)3(من املال الذي سرقه ما يدوخ به العدالة

  
  
  
  

                                                
 24/12/2006   ،  الشروقجريدة )1(
 25/05/1999  ، جريدة الوطن )2(

 2004، ) ط.د(،  الغزايل ، الفساد السياسي يف اتمعات العربية واإلسالمية ، دار املعرفة حممد )3(
   123-122ص
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  عالقة ظاهرة غسيل األموال بالفساد : الفرع الثاني 
        مما ال خيتلف فيه اثنان والينتطح فيه عرتان أن الفساد مبختلف أشكاله وألوانه ميثل              

تمعات البشرية باالكتساح على    وهو وباء يهدد ا    خطورة بالغة على الدول والشعوب ،     
 كأحد أهم وأخطر قضايا الفـساد يف        "اخلليفة"نطاق واسع ، ويف هذا الصدد تربز قضية         

حتت غطاء التجارة اخلارجية من حتويل مائة   " اخلليفة"اجلزائر ، حيث متكن صاحب شركة       
ر  دوالر ،     مليـا  1.3 مليار دينار جزائري إىل اخلارج أي ما يعادل          )147( وسبعة وأربعني 

 1999 عمليـة ، ويف سـنة        191مليار دينار عرب     1.42 ماقيمته   1998وقد هرب يف سنة     
قيمتـه    هرب ما  2000 عملية ، ويف سنة      3421 مليار دينار عرب     13.309 قيمته هرب ما 

 مليار  39.54قيمته    هرب ما  2001 عملية ، ويف سنة      8976مليار دينار من خالل      28.58
 مليار دينـار مـن      58قيمته   هرب ما  2002 عملية ، ويف سنة      111159دينار من خالل    

  عملية وكانت هذه العمليات التهريبية تتم بطرق احتيالية عن طريق ملفات            15187خالل  
وبلغت خسائر فضيحة اخلليفـة      )1(سترياد ، أو عن طريق بعض اإلطارات و الشخصيات        ا

   .)2( مليار دوالر2.1 إىل 1.5مابني 
 يف فرنسا مـن     "اخلليفة"طيدة بني غسيل األموال والفساد ، فقد امت         ولوجود عالقة و  

طرف بعض الشخصيات الربملانية بوجود عالقة ملعامالت شركات جممع اخلليفة بتبيـيض            
   .)3(األموال

 "بنك نيويـورك  "ومن القضايا اليت يظهر فيها ارتباط غسيل األموال بالفساد ، قضية                
 بعمليات غسيل األموال حلساب احلكومة الروسـية مببـالغ      حيث وجهت له التهم لقيامه    

 مليارات دوالر كانت قد قدمت للحكومة الروسية كمساعدات هلا من           )10(تقدر بعشرة   
  .)4(قبل صندوق النقد الدويل

                                                
ن ، منشورات اخلرب، دار احلكمة      حممود بلحمري وآخرون، امرباطورية السراب قضية احتيال القر        )1(
  55 ، ص2007، ) ط.د(اجلزائر ، ،
  02 ، ص08/01/2007 ، يف 4905جريدة اخلرب، ع )2(
  53مرجع سابق ، صن ، وآخرون ، امرباطورية السراب قضية احتيال القر  بلحمريحممود )3(
 60مرجع سابق ، صجرمية غسيل األموال ، ،  فايز الفاعوري أروى )4(
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     وهكذا  تظهر عالقة جرمية غسيل األموال جبرائم الفساد حيث ترتكب جرمية غسيل             
 لتغطية جرائم الفساد ، وحيث تعطي جرمية غسيل األمـوال           األموال يف كثري من األحيان    

للذين بوا املال العام فرصة جين مثار جرميتهم واالستفادة من ممارسة النشاط اإلجرامـي              
1(ح و جين املكاسب بسهولة ويسر ، مما يسهم يف تفشي الفساد بشكل كبريوترب(.   

حموريا يف انتـشار الفـساد علـى        ولذلك فإن عمليات غسيل األموال تلعب دورا              
الصعيدين احمللي والعاملي ، فالفاسدون من املسؤولني حباجة دوما إىل غسيل أمواهلم الـيت              
حتصلوا عليها من الرشاوى أو األموال العامة ، وبالنظر إىل هذا الدور احملوري فإن النجاح               

رة الفساد والسيطرة يف مكافحة غسيل األموال هدف أساسي للذين يرغبون يف حماربة ظاه          
  .)2(عليها

كما تربز عالقة غسيل األموال بالفساد أيضا يف تستر املوظفني العموميني علـى أعمـال               
عصابات جرمية غسيل األموال ومنحهم تراخيص مهنية يف جمال االستثمار أو االسـترياد             

  .والتصدير ، مقابل مبالغ مالية غري قانونية كرشاوى أو هدايا أوحنو ذلك
أوضح مدير القضايا اجلنائية بوزارة العدل اجلزائرية أن جتار خمدرات يف أوروبا قاموا             وقد  

  .)3(بتبييض أمواهلم يف اجلزائر عن طريق اقتناء عقارات وفتح حسابات بنكية
إذن فاالرتباط واضح بني جرمية غسيل األموال و الفساد على املستوى احمللـي ، أو            

 حيث إن الكثري من املصارف العاملية الكربى يف البلدان الصناعية        حىت على املستوى العاملي   
   .الكربى ،اُستغلت يف لعبة غسيل األموال العاملية 

وبالتايل يظهر من عرض املؤشرات السابقة وجود عالقة مكينة بني ظاهرة غسيل األموال             
   خاصة من حيث ا حيمل طبيعةوظاهرة الفساد ، فكالمها حيمل خلفية تارخيية قدمية وكالمه

  

                                                
جامعة نـايف العربيـة    عبد املوىل ، مواجهة اجلرائم االقتصادية يف الدول العربية ،    شورجبي سيد )1(

 26 ، ص 2006، )  ط.د( للعلوم األمنية ، الرياض ، 
ملية وآليات ضبطها ، ندوة الفساد واحلكم الصاحل يف الـبالد            خري اهللا ، الفساد كظاهرة عا      داود  )2(

 433صالعربية ، 
 03ص،  06/2007 /05 ، يف 5031 اخلرب ، عجريدة )3(
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  .)1( والتخطيط واألساليبالتنظري
 01-06 اجلزائري صنعا حني نص يف قانون الفـساد  شرع     لكل ما سبق فقد أحسن امل    

  . منه 42على تبييض عائدات الفساد كما يف املادة 
كما أن ذات القانون ألزم كل املوظفني واملسؤولني الذين يقدمون خدمات يف جمال حتويل              

باخلضوع لرقابة داخلية من شأا منع وكشف مجيع أشكال تبييض األموال كما            األموال  
  . منه 16يف املادة 

السابقة نص على عقوبات جرمية تبييض عائدات الفساد، وهـي نفـسها             42ويف املادة    
العقوبات املقررة جلرمية تبييض األموال بصفة عامة وهنا يثور التساؤل حول جدوى مثـل         

مت جرمية تبييض األموال تستوعب تبيـيض عائـدات جـرائم الفـساد           هذه املادة مادا  
  .)2(وغريها
  أنه خص احلديث عن غسيل األمـوال عـرب           01-06ويالحظ على قانون الفساد           

 فإنه مل يتعرض    01-05، أما يف قانون تبييض األموال        42 و املادة    16مادتني فيه مها املادة     
سمها ذا االسم ،كما فعل عندما حتدث عـن جرميـة           بالنص احلريف جلرمية الفساد ومل ي     

متويل اإلرهاب ، وكان ميكن أن يشري إىل هذه العالقة خاصة أن هذا القانون كان يفترض             
وأيا ما كان األمر فستبقى العالقة وطيدة       . فيه أن يكون شامال ملختلف الصور واألشكال      

وط يريد القضاء على الرتاهـة      بني جرمية غسيل األموال وجرائم الفساد ، فكالمها أخطب        
ومقتضيات الصاحل العام ، كل ذلك مما يستدعي توبة نصوحا يرفع فيها احلالل وخيفـض               

 .احلرام 

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 البشري ، الفساد واجلرمية املنظمة ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنيـة ، الريـاض           حممد األمني  )1(

  86ص ، 2007، ) ط.د(،السعودية ، 
 2006  ، 4ط  ، الوجيز يف القانون اجلزائري اخلـاص ، دارهومـة ، اجلزائـر،             قيعةأحسن بوس  )2(
،)2/136( 
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  عالقة ظاهرة غسيل األموال بالتوبة  من املال احلرام : املبحث الثاني 
       

ىل ظـاهرة غـسيل            جتلَّى من خالل الفصل السابق أن الشريعة اإلسالمية نظرت إ   
األموال على أا من احلرام اخلبيث وجرمتها بصفة مستقلة من أول وهلة  بل وأهـدرت                
كافة التصرفات السابقة أو الالحقة عليها ، كما أن هذه الظاهرة مبنظار الشريعة اإلسالمية       

ال وانتهاكا صارخا حلرمات وحدود اهللا ، ومن مثَّ فهي          ، تعد خروجا على القيم واملبادئ      
تعدو كوا من احليل الشيطانية اليت يراد من خالهلا ب األمـوال واسـتغفال العقـول                

فمن مجـع   ((،ولذلك فهي جمرمة بكل املقاييس مهما كانت النية حسنة واملقصد نبيال ،             
ماال من ربا أو سحت أو هلو حرام أو قمار أو أي عمل حمظور ليبين به مسجدا أو يقـيم                    

مل يشفع له نبل قصده ، فريفع عنه وزره احلرام ، فإن احلرام يف     .. أو ..أو.. مشروعا خرييا   
  .)1())اإلسالم ال تؤثر فيه املقاصد والنيات

ومع ذلك فإن الشريعة اإلسالمية أبقت الباب مفتوحاً أمام اجلناة ليـصححوا خطـأهم              
  .وليتوبوا من وزر ما جنت أيديهم 

بني التوبة من املال احلرام وظـاهرة غـسيل     ولكن قد يخيل لبعض الناس أن هناك تشاا         
األموال ، فماهي حدود التوبة من املال احلرم ؟، وكيف تبدو أطرها الصحيحة يف زمـن                
عمت فيه بلوى الكسب احلرام ؟ وهل هناك من أوجه عالقة جتاذب أو تنافر بني نـشاط                 

 .التوبة ونشاط غسيل األموال ؟ 
  .بني التاليني نعقد املطلللتعرف على ذلك كلِّّْه 

  
  
  
  
  
  

                                                
  32مرجع سابق ، ص   يف اإلسالم ،احلالل واحلرامقرضاوي يوسف ، ال  )1(
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  طريق الـتَّـوبة من املال احلرام :املطلب األول
        ا        تعرف التوبة من الناحية اللغوية على أ :احية أما من   ،   )1 (بجوع من الذَّن  الرالن
           عقـد العـزم علـى عـدم العـودة      الندم على فعل الذنب ، و: تعين صطالحية فهي  اال

  . )2 (ه إىل اهللا طلباً  للمغفرةوالتوج إليه ،
وعلى ذلك اشترط العلماء عدة شروط يف التوبة الصحيحة وهي يف جمملها ال خترج عـن               

نادما وأن يعزم أال يعود للمعصية مرة أخـرى وأن          : كون التوبة جيب أن يكون صاحبها       
ـ                حاا أو مـا    يصلح ما أفسد وأن يرد املظامل إىل أهلها ، ويهمنا هنا رد األموال إىل أص

الذي أخذ أموال الناس أن خيرج مما   يسمى التوبة من املال احلرام إذ يتوجب على الشخص          
وبـة مـن املـال احلـرام        ارتكبه واكتسبه من أموال حرام ، وميكن التعبري عن كيفية الت          

 قال      حيث   rوهذا التعبري ورد يف حديث الرسول       " التحلُّل"ثنني أحدمها   مبصطلحني ا 
r: »  م كَ ن انعِ ت نده لَظْ ملْ فَ يِهِخ ألَ ةٌميتـلَّحمِ لُه نه ا فإنلَ ه يس  دين ثَم ار الَ و در هم  مـن  
ـ  فَخيِه أَئاِتي س ن مِ ذَ أُخِ ناتس ح  له نكُ مل ي  إنْ فَ ِهاِتسن ح ن مِ يِهِخ ألَ ذَؤخ ي نْ أَ ِلبقَ طُرحت 
3(» يِهلَع(  التحلل إذا ك  ، و     ومعلومـا   ا  ان الشخص املأخوذ منه املال موجود)) ـ سأَله أَن  ت

أن املال احلرام مبثابـة      ، ومعىن ذلك     )5("صالتخلُّ" والثاين   ،   )4())ِحلٍّ من ِقبله   جيعلك يف 
                  القيد أو األغالل يف عنق آخذه إذا ما تاب منه فإنه يكون قد ختلص من وزر كبري وشـر 

   .مستطري 

                                                
  )1/315(مرجع سابق ، لسان العرب ،  ابن منظور ،  )1(
  150 مرجع سابق ، صحممد رواس قلعة جي ، )2(
 مرجع سـابق   ،6534كتاب الرقاق ، باب القصاص يوم القيامة ، رقم احلديث        ،   رواه البخاري  )3(
،)11/442( 
 )2/143(مرجع سابق ، لسان العرب ،  ابن منظور ، )4(

  . هذه اللفظة حممد األسقر إىل أيب حامد الغزايل ، ورأى أا مناسبة هلذا املوضوع نسب )5(
عمان ،املعاصرة ، دار النفائس     ية يف قضايا الزكاة     أحباث فقه ، حممد سليمان وآخرون    األشقر   -     

 )1/84(،  1998 ، 1ط، األردن ، 
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يف حالة ما " التحلل"يستعمل مصطلح حيث  طلحني يف االستعمال ،   ميكن اجلمع بني املص   و
 ، ملا تقتضيه عملية     موجودا أو باألحرى معلوماً   املال  إذا كان صاحب املال الذي أخذ منه        
يف حالة مـا إذا كـان   " التخلص" يستعمل مصطلح التحلل من استرباء صاحب احلق ، و   

ريد أن يتوب وال يعلم صـاحب احلـق       وهو األنسب ألن الذي ي    ،  صاحب احلق جمهوال    
  .فيكفيه أن يتخلص مما يف يده من أموال 

ـ وعلى أساس ذلك سيتم تناول موضوع التوبة من املال احلرام يف فرعني ،              ل صص األوخي
  :منهما للتحلل من املال احلرام ، والثاين للتخلص من املال احلرام على النحو اآليت 

   احلرامالتحلُّل من املال: الفرع األول 
من أخذ أموال الناس بغري حق وجب عليه أن يستربىء من صاحب احلق ويتحلل منه                    
ما أخذه منه ، فإن مل يعثر عليه وأيِ        برد من وجوده أو تيقن من موته وجب عليه أن يرد س 

  .ما أخذه إىل ورثته 
 احلرام ، هـل     ويف عملية رد املال احلرام ينبغي مالحظة حاالت الشخص اآلخذ هلذا املال           

 أيضا حاالت املال احلرام املـأخوذ       ةالحظمأخذه برضا من صاحبه ، أو بغري رضا منه ، و          
  .إن كان قائما أو هالكًا أو متغريا ، ولكل حالة مما سبق تفصيلها اخلاص ا 

ي بكون صاحبه معلومـا يف نقطـتني   إذن حيسن بيان حاالت التحلل من املال احلرام  الذ    
ط ميان حاالت اآلخذ للمال احلرام ، والثانية لبيان حاالت املال املأخوذ على الن            األوىل لب ؛

  :اآليت 
  ذ ـحاالت اآلخ: أوال 

 : يكتنف اآلخذ للمال احلرام حالتان مها 
 :ما دخل حتت اليد برضا صاحبه   -1
إذا كان املال احلرام قد أخذ برضا صاحبه دون كره أو جرب ، كأن ِيؤخذ هـذا املـال                    

عن عني حمرمة كثمن املخدرات واخلمور واألسلحة وما إىل ذلك ، أو يؤخذ عوضا          عوضا  
عن منفعة حمرمة كاألموال الناجتة عن الدعارة ، أو الناجتة عن الفساد املـايل كالرشـوة                
واالختالس ، أو الناجتة عن األلعاب واملسابقات احملرمة كالقمار ، أو الناجتة عن املعامالت              

  . ألباطرة غسيل األموال آمناً الدخول احملرمة اليت تعترب مالذاًالربوية وغريها من
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أراد التوبـة  ففي كل هذه احلاالت ، املال ال ميتلك ألن مصدره غري مشروع ، ولكن من            
  .؟ن البداية أم أنه ال يرده إليههل يرده على من أخذه منه وقد تراضيا على الفعل ممنه ، 

  :ة يف هذه املسألة إىل فريقنياختلف فقهاء الشريعة اإلسالمي
م حمر   ويرى أصحابه أن املال احلرام املأخوذ برضا صاحبه عن عوض           : الفريق األول    -أ

، ال يرد إليه يف حال التحلل منه ،كما ال يبقى يف ملك آخذه ، ألنه ال جيوز اجلمع بـني                     
كون بالتايل سـبيل    العوض واملعوض عنه ملا يف ذلك من التعاون على اإلمث والعدوان ، وي            

  .هذا املال احلرام هو سبيل التخلص منه فقط 
   . )1(وينسب هذا الرأي لألحناف واملالكية وأحد القولني عند احلنابلة

عن امرأة كانت مغنية واكتـسبت      ( (سئل واختار هذا الرأي شيخ اإلسالم ابن تيمية فقد       
اعـة    ، وهي حمافظة على ط     ىلتابت وحجت إىل بيت اهللا تعا      ، وقد     كثرياً يف جهلها ماالً  

  وغريه إذا أكلت وتصدقت منـه تـؤجر عليـه؟    من حلٍّ اهللا ، فهل املال الذي اكتسبت       
 بالقصد      أو منفعة مباحة يف نفسها وإمنا حرمت اعين املال املكسوب إن كان: فأجاب 

ـ  أو من يستأجر لعصر اخلمر أو محلها     ملن يتخذه مخراً   ، مثل من يبيع عنباًً     ذا يفعلـه  ، فه
إن كانت العني أو املنفعة حمرمة كمهر البغي ومثن     ، وأما  ، لكن ال يطيب له أكله      بالعوض

، فإن هذا معونة هلم      ، ولو أعطاه إياه مل حيكم برده       القبض اخلمر فهنا ال يقضي له به قبل      
  .)2())بني العوض واملعوض ، إذا مجع هلم على املعاصي

                                                
  :ينظر  )1(

الشيخ نظام ، الفتاوى اهلندية املعروفة بالفتاوى العاملكريية ، ضبط وتصحيح عبد اللطيف حسن            -   
  )2/261(، 2000 ، 1عبد الرمحن ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، ط

   )2/157(مرجع سابق ، ، املقدمات املمهدات ، ابن رشد  -   
املرداوي ، أبو احلسن على ين سليمان ، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ، حتقيق حممد                  -  

   )11/212(، ) ت.د(، ) ط.د ( ، بريوت ، لبنان ،دار إحياء التراث العريبحامد الفقي ، 
موع الفتاوى ، اعتناء وختريج عامر اجلزار وأنور الباز ، دار الوفاء ابن تيمية ، تقي الدين أمحد ، جم )2(

 )170-29/169( ، 2005 ، 3، املنصورة ، مصر ، ط
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عن هدية ملِك أَهل احلرب يبعثها إىل أَمري        معرض حديثه   ونقل صاحب الفتاوى اهلندية يف      
 أن العامٍل من عمال اخلِليفَة إذا بعثـه         )1(جيش املسِلمني نقل عن حممد بن احلسن الشيباين       

اخلليفة على عمل فأهدي إليه شيء فإنه يوضع يف بيت املال إذا كانت هذه اهلدية بطيـب   
  . )2(نفس صاحبها

استعمل رجال من األزد يقال      أنه   rلرأي مبا صح عن رسول اهللا       واستدل أصحاب هذا ا   
فَهلَّا جلَس ِفـي     «ة على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي يل قال             تبيله ابن األُ  

أَحد ِمنه شيئًا ِإلَّـا     بيِت أَِبيِه أَو بيِت أُمِه فَينظُر يهدى لَه أَم لَا والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه لَا يأْخذُ                
            رعياةً تش أَو اروا خةً لَهقَرب غَاٌء أَور ا لَهِعريِتِه ِإنْ كَانَ بقَبلَى رع ِملُهحِة يامالِْقي مواَء ِبِه يج« 

فرة إبطيه مث رفع بيده حىت رأينا ع»تلَّغلْ به ماللَّه تلَّغلْ به م3(» ثَلَاثًااللَّه(.  
 - وهي رشاوى أو غلول      - اهلدايا مل يأمره بردr  وجه الداللة من هذا احلديث أن النيب        و

 هذا على أا مل تدخل يف ملك أصـحاا        إىل من أخذها منهم ،كما مل يقره عليها ، فدلَّ         
  . )4(بل تؤول إىل بيت مال املسلمني

 إليـه ، وال     ردرام املأخوذ برضا صاحبه ي    ويرى أصحابه أن املال احل    : لفريق الثاين    ا -ب
ه إىل مالكه يؤول إىل بيت املال إال إذا تعذر رد.  

  
  
  

                                                
تفقه بأيب حنيفة مث الزم أبـا  هـ ، 129  ، صاحب أيب حنيفة ، ولد سنة   حممد بن احلسن الشيباين    )1(

 لكبري واجلامع الـصغري ، تـويف سـنة   السري ا: يوسف حىت برع يف الفقه واللغة ، له تصانيف منها          
  .هـ 189
 )127-3/122(مرجع سابق ،  اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ،ابن أيب الوفاء ،   -    

 )2/261( سابق ، مرجعالفتاوى اهلندية املعروفة بالفتاوى العاملكريية ،  ، الشيخ نظام )2(
احلديث ا ، باب من مل يقبل اهلدية لعلة ، رقم كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليه البخاري ،رواه )3(

 )5/260 (مرجع سابق ، ، 2597
 346مرجع سابق ، ص أحكام املال احلرام ،  ، البـاز )4(
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يف اهلديـة    ، وذكر املاوردي )1(وإىل هذا الرأي مال الشافعية واحلنابلة يف الصحيح عندهم        
   ، فإا اليت تعطى للقضاة أنه ليس عليهم قبوهلا ألا غلول ، فإن قبلوها ومل يكافئوا عليها

   . )2(ترد إىل أصحاا إال إذا تعذر ردها فإا تؤول إىل بيت املال
               .)3(ومثل ذلك إذا ارتشى املوظف فإنه يرد تلك الرشوة فأشبهت ما أخذ بعقد باطل

و مما استدل به أصحاب هذا الرأي القياس على املقبوض بالعقد الفاسد إذ جيـب رده إىل              
  .)4(صاحبه وكذلك هنا

 عاب على هذا االستدالل أنه قياس مع الفارق ألن املقبوض بالعقد الفاسد يكـون             ولكن ي
  .)5(فيه الرد عند الفسخ من الطرفني النقضاء املنفعة احملرمة بانقضاء زمن ارتكاا

     وبناًء على ما سبق فإن الر          اجح ما ذهب إليه أصحاب الرأي األول من عـدم رد 
 برضا صاحبه إليه ، ألن يف الرد عليه إعانة له على املعصية ، وكما ال                املال احلرام املأخوذ  

 ، بل يـصرف     )6(حيل أن تبقى بيد آخذها ألن احملرمات ليست طريقا شرعيا لنقل امللكية           
إذا عـاوض   : املسألة الثانية  (: (هذا املال يف املصاحل العامة  للمسلمني ، يقول ابن القيم            

عوض كالزانية واملغىن وبائع اخلمر وشاهد الزور وحنـوهم مث    غريه معاوضة حمرمة وقبض ال    
يرده إىل مالكه إذ هو عني ماله ومل يقبضه بإذن الشارع           : فقالت طائفة .تاب والعوض بيده  

بل توبته بالتصدق به وال يدفعـه إىل  :  وقالت طائفة ،وال حصل لربه يف مقابلته نفع مباح 
 تيمية وهو أصوب القولني فإن قابضه إمنا قبضه من أخذه منه وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن     

ببذل مالكه له ورضاه ببذله وقد استوىف عوضه احملرم فكيف جيمـع لـه بـني العـوض           
                                                

  :ينظر   )1(
   100مرجع سابق ، ص األحكام السلطانية والواليات الدينية ، املاوردي ،  -    
    )11/212(  مرجع سابق ،الف ،  اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلاملرداوي ، -    

 100املرجع السابق ، ص األحكام السلطانية والواليات الدينية ،  ، املاوردي )2(
 2ط ، دار السالم ، القاهرة ، مـصر ،            ، فتاوى املعامالت الشائعة     عبد الرمحن الغرياين   الصادق )3(
    54 ، ص2003،
   350 ، ص  سابقمرجع أحكام املال احلرام ،  ، البـاز )4(
 351سابق ، ص ال املرجع أحكام املال احلرام ،  ، البـاز )5(
)6(

 351سابق ، ص الرجع  املأحكام املال احلرام ،   ،ازـالب  
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جه فيمـا   ا بإخر يوكيف يرد عليه ماال قد استعان به على معاصي اهللا ورض          ،  واملعوض؟  
وهـل  ،  والعـدوان؟   ؟ وهل هذا إال حمض إعانته على اإلمث          يستعني به عليها ثانيا وثالثا    
أن يقضى للزاين بكل ما دفعه إىل من زىن ا ويؤخذ منـها             :  يناسب هذا حماسن الشرع   

وهب أن هذا املال مل ميلكه اآلخذ فملك         ،   ذلك طوعا أو كرها فيعطاه وقد نال عوضه؟       
:  صاحبه قد زال عنه بإعطائه ملن أخذه وقد سلم له ما يف قبالته من النفع فكيـف يقـال      

وهذا خبالف أمره بالصدقة به فإنه قد أخذه من وجـه           ،  ق عليه وجيب رده إليه؟      ملكه با 
خبيث برضى صاحبه وبذله له بذلك وصاحبه قد رضى بإخراجه عن ملكه بذلك وأن ال               

صرفه يف املصلحة اليت ينتفع ا من قبضه وخيفف عنـه           :  يعود إليه فكان أحق الوجوه به     
  مــع لــه بــني األمــرين     ر بــه ويعــان وجي اإلمث وال يقــوى الفــاج 

وهكذا توبة من اختلط ماله احلالل باحلرام وتعذر عليه متييزه أن يتصدق بقـدر احلـرام                
  .)1())ويطيب باقي ماله واهللا أعلم 

وهذا كالم رجل عاقل بصري، وعلى هذا األساس فإن األموال الناجتة عن عمليـات                   
 تبقى بأيـدي آخـذيها وال تـرد إىل    غسيل األموال مآهلا بيت مال املسلمني وال حيل أن 

  .أصحاا الذين دفعوها عن طواعية أنفس منهم 
 :ما دخل حتت اليد بغري رضا صاحبه  -2

   إذا كان املال احلرام قد أخذ بغري رضا صاحبه قهرا أو جربلب واألمـوال  ا كالغصب والس
تأتيـة مـن    اليت يكون مصدرها استعمال القوة غري املشروعة ألخذها كتلك األمـوال امل           

        اإلرهاب وحنوه ، ففي هذه احلالة وجـب علـى آخـذ املـال احلـرام أن يـرده إىل                    
2(كها وال حيل بأي حال من األحوال متلأصحابه ، قوال واحد(.  

ذلك أنَّ اآلخذ إمنا استحوذ على تلك األموال بطريق اإلكراه ، فال حيل له بأي حال مـن       
وإن كان املهـدي مكرهـا يف       : ((الفتاوى اهلندية   األحوال متلكها ، قال صاحب كتاب       

                                                
، مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإيـاك          ابن قيم اجلوزية ، أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر           )1(

 1988ان ، الطبعة األخرية ، نستعني ، دار الفكر ، بريوت ، لبن
 ،)1/390-391(    

 )1/81( مرجع سابق ، أحباث فقهية يف قضايا الزكاة املعاصرة ،حممد األشقر ،  )2(
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اإلهداء ينبغي أن يرد اهلدية على املهدي إن قدر عليه وإن مل يقدر عليه يضعها يف بيـت                  
  .)1())املال ويكتب عليها قصته وكان حكمه حكم اللُّقطة

 وال شك     ة اليت جاءت نصوصها وقواعدها حمافظ    ريعة اإلسالمية    أن هذا من أساسيات الش
   على ضرورة املال وجود ا ، وإىل ذلك يشري قوله   ا وعدمr :»    ـِرٍئ ِإلَّـاالُ امِحلُّ ملَا ي 

  هفٍْس ِمنقوله   ، و  )2(» ِبِطيِب نr :»            الُـهمو ـهمد امـرِلِم حـسلَى الْمِلِم عسكُلُّ الْم 
هضِعر3(»و(.  

عا أنَّ متحصالت هذه اجلرمية ال خترج       واملتتبع ملا حيصل يف جرمية غسيل األموال حيكم قط        
عن هاتني احلالتني ، فإما تكون مصادرها من األموال اليت أخذت برضا أصحاا كضروب     

لذلك ال  ري رضاهم كضروب اإلرهاب والغصب      االختالسات والرشاوى ، أو أخذت بغ     
  .مناص من أن تعامل كاحلالتني السابقتني 

 : حاالت املأخوذ : ثانيا 
د آخذ املال احلرام التحلل منه فإنه جيب عليه أن ينظر يف حال هذا املـال الـذي        إذا أرا  

  .، هل ال يزال قائما عنده أم أنه هلك أو تغري عن أصله العام   أخذه 
  :  )4(وبالتايل فلكل حالة مما سبق توصيف خاص ا على النحو اآليت 

  : حالة كون املال احلرام قائما -1
م موجودا بعينه ومل يستهلك أو يهلك ومل يتغري عن وصفه األصـلي ،              إذا كان املال احلرا   

 طبعا  الذي أخذه منه بغـري رضـا أو           –فالواجب يف مثل هذه احلالة أن يرده إىل صاحبه          
 كما هو ، وإن مل جيد صاحبه فإنه جيب عليه أن يبحث عنه حىت ييأس من العثور                  -اختيار

                                                
 )2/261(مرجع سابق ،  الفتاوى اهلندية املعروفة بالفتاوى العاملكريية ، ، الشيخ نظام )1(
عم أيب حرة الرقاشي عن عمه ، رقـم         رواه أمحد ، كتاب أول مسند البصريني ، باب حديث             )2(

 19774احلديث 

وعرضه واحتقاره ودمه لة واآلداب ، باب حترمي ظلم املسلم وخذله  مسلم ، كتاب الرب والصرواه  )3(
  4650وماله ، رقم احلديث 

)4(
  وما بعدها)1/178( ، ، مرجع سابق أحباث فقهية يف قضايا الزكاة املعاصرة  حممد األشقر ، 
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ته ، ألن الورثة يرتلون مرتلة مـورثهم يف حـال           عليه فإذا يئس من ذلك رد املال  إىل ورث         
  .هالكه وموته

لكن إذا نتج للمال احلـرام      ،  هذا إذا كان املال احلرام قائما  بعينه وليس له أرباح أو مثار              
مثرة أو غلَّة كمن يغصب أرضا وتنبت له زرعا أو خيتلس أمواال عموميـة وتبقـى عنـده      

 عنها أرباح طائلة فإن الذي عليه احملققون مـن          سنوات طويلة يف استثمارات خمتلفة وينتج     
  .)7(الفقهاء

أن كل هذه النواتج تكون ملكا لصاحب املال وال حق آلخذها باحلرام ، ألن هذه األرباح                
كما أن   )9("التبع ميلك مبلك األصل   "و)  8(" التبع يتبع األصل  "هلا حكم أصلها ، فهي تبع و      

 .)4(»ليس لعرق ظامل حق« :  قال  rالنيب 
وإال لكـان  ، فالظامل ال يستحق ما ظلمه وال حيل له أن ميتلك شيئا مما غصبه أو اختلـسه       

  .يف منع العدوان على أموال الناس  لعدل الشريعة اإلسالمية ومقاصدها ذلك منافياً
 :  حالة كون املال احلرام هالكا -2

ك بنفسه أو بفعـل     إذا هلك املال احلرام الذي أخذ من صاحبه بأن ضاع أو تلف ، أو هل              
آخذه أو بفعل غريه ففي كل هاته احلاالت يعترب هذا املال دينا يف ذمة آخـذه ، وال تـربأ           

  .ذمته إال برده لصاحبه مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا 
  : حالة كون املال احلرام قد تغري-3

تحول إىل شيء جديد خيتلف حيدث أن يتغري املال احلرام يف امسه أو صفاته أو منافعه حبيث ي          
كليا عما كان عليه ، فتاجر املخدرات قد ينشئ شركات ويبين مساكن ومـصانع مـن                

  .وسائل وطرق غسيل األموال مث يقوم ببيع تلك املساكن واملصانع 

                                                
ن هذه القاعدة ال يستدل ا أو،  "اخلراج بالضمان"مام الشوكاين تعليق لطيف على مسألة إلل  )7(

  )1/179( ،، مرجع سابق  أحباث فقهية يف قضايا الزكاة املعاصرةحممد األشقر ،  -يف املأخوذ ظلما 
  )1/187( البورنو ، موسوعة القواعد الفقهية ، مرجع سابق ،  )8(
 )1/189(  القواعد الفقهية ، املرجع السابق ،البورنو ، موسوعة  )9(
 سبق خترجيه )4(
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فهل يعترب هذا املال كاهلالك ويأخذ حكمه ؟ أم يأخذ صفة الباقي على حالتـه ويأخـذ                 
  :لك إىل رأيني حكمه ؟ اختلف الفقهاء يف ذ

، حيث يرون إن املال احلرام يف هـذه           وينسب إىل األحناف واملالكية    :الرأي األول    -أ
     احلالة يعترب كاهلالك وبالتايل  يأخذ حكمه يف رده إىل صاحبه من حيث رد قيمتـه أو رد                  

ام األعيان مثله ، ألن التغيري صار كاهلالك إما صورة أو معىن وبالتايل صار شيئا آخر ، إذ قي             
بقيام صورها ومعانيها وهذا ما يوجب ضمان املثل أو القيمة لصاحب املال لوقوعه اعتداء              

 ، وسواء كان هـذا التغـيري        )1(عليه أو إضرارا به وهذا يوجب زوال ملكه عن املغصوب         
  .)2(بسبب آخذ املال احلرام أم بغري سببه فإنه يلزمه أن يغرم قيمة ما أتلف

املال احلرام املتغري يدخل يف ملك اآلخذ ليس بفعل احلـرام كالغـصب           كما يرون أن هذا     
  .وحنوه ، بل بصريورته وتغريه حيث مل تبق صورته وال معناه األصلي 

وهو رأي للشافعية واحلنابلة حيث يقولون إن املال احلرام إذا تغري فإنه            : الرأي الثاين    -ب
 فإن نقصت قيمته وجب عليه مـع رد   يبقى على ملك صاحبه وال ينتقل إىل ملك اآلخذ ،         

  . )3( العني مثل النقص ، وإن زادت القيمة مل يكن لآلخذ شيئا
والراجح من القولني ، القول الثاين ألن من أخذ مال غريه ظلما فإنه جيب عليه رده بعينـه                  

 ، وهذا الذي يتسق مع روح الشريعة ومقاصدها اليت جاءت لتقيم العـدل               )4(إال لضرورة 
   .ع الظلموتقم

  
  
  
  

                                                
    )149-7/148(الكاساين ، بدائع الصنائع ،   )1(
 )3/520(  ،)ت.د(، ) ط.د(عليش ، منح اجلليل ، دار صادر ، بريوت ، لبنان  )2(
طفى احلليب  ، أمحد بن أمحد شهاب الدين وعمرية أمحد الربلسي ،حاشيتان ، مطبعة مصالقليويب )3(

  )303 / 5(  ، مرجع سابق املغين -   )3/36(، 1956 ، 3طوأوالده ، القاهرة ، مصر ، 
 )1/184( ، ، مرجع سابق أحباث فقهية يف قضايا الزكاة املعاصرةاألشقر ، حممد  )4(
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  التخلُّص من املال احلرام : الفرع الثاني 
ويـة صـاحبه أو         قد يكون املال احلرام جمهول املالك إما حقيقة بأن كان ال تعرف ه            

كان جمهوال حكما بأن كان له أصحاب كُثُر كما هو احلال بالنسبة            وجوده من عدمه ، أو    
  .لألموال العامة فمالَّكها هم عموم األمة  

 احملرمات فماذا يصنع ؟ وأين يضع هذا املال ؟ ومن يتـوىل  ذا أراد شخص التوبة من هذه   فإ
اجلواب على هذه األسئلة يتضح من خالل       . إخراجه ؟ وماهي الطريقة العملية لذلك كله ؟       

  :النقاط التالية 
  مصري املال احلرام : أوال 

مصريه مبعىن ماذا يصنع        به            ء يف   إذا كان املال احلرام جمهول املالك فقد اختلف الفقها        
  :اختلفوا يف ذلك إىل آراء ثالثة ، وهي ، 

  : اإلتالف -1     
أو اإللقاء يف البحـر أو  إلتالف باحلرق أو التمزيق     مصريه ا ،  املال الذي ال يعرف له مالك       

  .حنو ذلك وال جيوز التصدق به وال متلكه 
ا علم أما من    فلم وقع يف يده درمهان      نقل عنه أنه  حيث  لبعض السلف   ونسب هذا القول    

ب وال أرضى لغريي مـا ال       ال أتصدق إال بالطي   :" غري وجههما رمامها بني احلجارة وقال       
  .  )1("أرضاه لنفسي

ل مهما كان ، هو     من الغلو والتشدد ما ال خيفى فإن إتالف املا        وال شك أن يف هذا الرأي       
ِإنَّ اللَّه حـرم علَـيكُم عقُـوقr :  »        قال  ا ، فقد    الذي ينا عنه شرع   من إضاعة املال    

 )2(»الْأُمهاِت ووأْد الْبناِت ومنع وهاِت وكَِره لَكُم ِقيلَ وقَالَ وكَثْرةَ السؤاِل وِإضاعةَ الْمالِ            

احملتاجني و    راء   من املعقول أيضا أن يتلف اإلنسان أمواال قد ينتفع ا غريه من الفق             وليس
.  

                                                
  . هذا القول عن الفضيل بن عياض  نقل )1(

  ) 2/115(  ، الغزايل ، إحياء علوم الدين ، مرجع سابق:  ينظر –   

، كتاب يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس ، باب ما ينهى عن إضاعة  البخاري رواه )2(
 )5/81(، مرجع سابق ،  2408املال ، رقم احلديث 
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  :  احلـفظ  -2
بل إا حتفظ حىت يظهر ، ق ا   التصد هل أرباا ال حيلُّ   ن األموال اليت ج   أومفاد هذا القول    

  .مستحقوها فمثلها كمثل الضوائع واللُّقط من األموال 
ولكن هذا النقل غـري     ،   )1(وقد نسب هذا الرأي لإلمام الشافعي وقيل هو مشهور مذهبه         

احملفوظ عن الشافعية   ولكن  ،   )2(يق ، فإن الذي نسب هذه الرواية للشافعي هو ابن تيمية          دق
 مالَّكها فـإذا وقـع      أن األموال اليت جهل أصحاا إمنا حتفظ حىت يقع اليأس من معرفة           ((

  .)3())صرفت على الفقراء ومصاحل املسلمنيحسب املعتاد 
حيث هو مال وال يتلف كما هـو الـرأي          ورغم أن هذا الرأي فيه احلفاظ على املال من          

ه من تعطيل منافع هذا املال الشيء الكثري ، سواء على مالكه أو الفقري أو               ياألول ، إال أن ف    
وال سبيل إىل تعطيل االنتفاع به ملا فيه من املفـسدة           ((: القيم  من هو بيده ، كما قال ابن        

فلعدم وصول نفعه إليـه وكـذلك        كأما املال . والضرر مبالكه وبالفقراء ومبن هو يف يده        
وأما من هو يف يده فلعدم متكنه من اخلالص من إمثه فيغرمه يوم القيامة من غـري                 ،  الفقراء  

انتفاع به ومثل هذا ال تبيحه شريعة فضال عن أن تأمر به وتوجبه فإن الشرائع مبناها على                 
وتعطيل هذا  . يلها  لقيل املفاسد حبسب اإلمكان وت    صاحل حبسب اإلمكان وتكميلها وتعط    امل

  )4())املال ووقفه ومنعه عن االنتفاع به مفسدة حمضة ال مصلحة فيها فال يصار إليه
3-ق به عن أصحابه  التصد: 

تبني لنا أن القولني السابقني ضعيفني وال تقوم ما حجة فلم يبق إال قول واحـد وهـو                  
   كمـا قـال    واخلري من الصدقةا يف وجوه الربالتصرف باألموال احملرمة اليت جهل أصحا 

، بل مع العلم أنه ال يرجى        وأما حبسها دائماً أبداً إىل غري غاية منتظرة       (( : شيخ اإلسالم 

                                                
 بن محد العبودي ، أقوال العلماء يف حكم من تاب من الكسب احلرام ، جملة البحـوث                  عبد اهللا  )1(

 227ص هـ ، 1406سنة  ، 16العدد السعودية ، الرياض ، اإلسالمية ، 
 تيمية ، تقي الدين أمحد أبو العباس ، الفتاوى الكربى ، حتقيق حممـد عبـد القـادر عطـا              ابن )2(

 )4/209(ومصطفى عبد القادر عطا ، 
   )1/189(مرجع سابق ، ،  أحباث فقهية يف قضايا الزكاة املعاصرة،  األشقر حممد )3(
 )1/388( ، مرجع سابق ، مدارج السالكنية ،  قيم اجلوزيابن )4(
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؛ فإن اإلتالف إمنا حرم      ، فهذا مثل إتالفها    ، وال القدرة على إيصاهلا إليه      معرفة صاحبها 
   : أشد منه من وجهني، بل هو  ، وهذا تعطيل أيضا لتعطيلها عن انتفاع اآلدميني ا

   .  أنه تعذيب للنفوس بإبقاء ما حيتاجون إليه من غري انتفاع به : أحدمها
 عليها أحد من الظلمة بعـد         ل هذه األمور البد أن يستويل      أن العادة جارية بأن مث      : الثاىن
يقـة  ، وتسليما ىف احلق ، فيكون حبسها إعانة للظلمة ، إذامل ينفقها أهل العدل واحلق    هذا

، وال فرق بـني القـصد       ، وأعطاها أهل الباطل    ، فيكون قد منعها أهل احلق      إىل الظلمة 
، ومن ألقى اللحم بني السباع فقد        ؛ فإن من وضع إنساناً مبسبعة فقد قتله        وعدمه ىف هذا  

 فإذا كان  . ، ومن حبس األموال العظيمة ملن يستوىل عليها من الظلمة فقد أعطامهوها           أكله
،  معـني    ، وليس هلا مصرف      ، تعني إنفاقها   ، وحبسها أشد من إتالفها     حراماًإتالفها  

 ؛ ألن اللّه خلق اخللق لعبادته      فتصرف ىف مجيع جهات الرب والقرب الىت يتقرب ا إىل اللّه          
    .)1())  .  واللّه أعلم . ، فتصرف ىف سبيل اللّه ، وخلق هلم األموال ليستعينوا ا على عبادته

  )2(. الرأي هو رأي مجاهري أهل العلم من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلةو هذا

دوا رأيهم  هذا مبجموعة من األدلة منها  وقد عض :  
أَوِسع ِمن ِقبِل ِرجلَيِه أَوِسع ِمن      « حيفر فأوصى احلافر    قرب    على مرr  يب الن نَِّإ -أ  

ع استقْبلَه داِعي امرأٍَة فَجاَء وِجيَء ِبالطَّعاِم فَوضع يده ثُم وضع الْقَوم            فَلَما رج  »ِقبِل رأِْسِه   
أَِجد لَحم شاٍة أُِخـذَت      «:  يلُوك لُقْمةً ِفي فَِمِه ثُم قَالَ      r فَأَكَلُوا فَنظَر آباؤنا رسولَ اللَّه    

ـَرأَة  سلْت  فَأَر » ِبغيِر ِإذِْن أَهِلها   ِإني أَرسلْت ِإلَى الْبِقيِع يشتِري     ،    اللّه ولَارسي:  قالتامل
                  دوجي ا فَلَمِنها ِبثَمِبه ِسلْ ِإلَياةً أَنْ أَرى شرتاش اٍر ِلي قَدِإلَى ج لْتسفَأَر أَِجد اةً فَلَمِلي ش

  . )3(» أَطِْعِميِه الْأُسارى« :  r ول اِهللاس رالَقَ، فَت ِإلَي ِبها فَأَرسلْت ِإلَى امرأَِتِه فَأَرسلَ
علم أن هذا املال املطبوخ مال حرام فلم يأمرها        rووجه الداللة من هذا احلديث أن النيب        

  .   بإهداره باحلرق مثال بل استبقى ماهيته وحض على االنتفاع به بإطعامه األسرى 
                                                

 وما بعدها)28/592(، ابن تيمية ، جمموع الفتاوى ، مرجع سابق  )1(
 -  632ص ابن رشد ، فتاوى بن رشد ، -)6/443(مرجع سابق ، ، حاشية رد احملتار  ، ابن عابدين )2(

 )3/366( مرجع سابق ، القواعد الكربى ،ابن عبد السالم ، 
 عون املعبود – 3316 احلديث ، رقمباب يف اجتناب الشبهات،   كتاب البيوعأبو داود ، رواه )3(
)9/180( 
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 مبالكها لينقده الثمن     أنه اشترى جارية فلم يظفر     t اهللا بن مسعود   روي عن عبد   ما   -ب
 فاألجر        اللهم هذا عنه إن رضي، وإال       ":، فتصدق بالثمن وقال    فطلبه كثريا فلم جيده   

  .)1("يل
ووجه الداللة أن ابن مسعود ملا يئس من مالك اجلارية تصدق بثمنها نيابة عنه بنية 

   .ذا على مشروعية هذا القول األجر والثواب له فدل ه
 القياس على اللقطة من حيث إن اللقطة إذا تعذر العثور على صاحبها ، تصدق ا               -جـ  
  .)2(عنه

 القياس على املال املوروث الذي ال وارث له فإنه يـصرف يف مـصاحل املـسلمني                      -د  
   )3(العامة

يصرف يف وجوه اخلري ، فـصرفه          هذا املال متردد بني أمرين إما أن يضيع وإما أن            -هـ   
 )4(يف وجوه اإلحسان أوىل وأفيد

 على ما تقدم فإن هذا الرأي هو الرأي الراجح املتعني األخذ به خاصة يف زماننا                   وبناًء
لو من هذه هذا ، حيث كثر فيه أهل احلاجة والعوز وهم أحوج ما يكونون لدفع جوعهم و       

ا ِهاألموال احملرمة اليت جل أصحا.  
  

 مصارف املال احلرام : ثانيا 
 – كما سـبق  –رغم أن مجهور العلماء اتفقوا على مصري املال احلرام الذي جهل أصحابه       

  إال أم اختلفوا يف مصرفه هل يعطى للفقراء واملساكني مباشرة أم يعطى للمصاحل العامة ؟
 يشمل مصرف والفرق بني مصرف الصدقات ومصرف املصاحل العامة ، أن هذا األخري عام        

 بينمـا   .واجلسور واملرافق العامة وحنوهـا    الصدقات وغريها مما يهم املسلمني كالطرقات       

                                                
  )9/191(مرجع سابق ، السنن الكربى ،  ،  البيهقيرواه )1(
    362ص أحكام املال احلرام ، مرجع سابق ،  ، البـاز )2(
    362ص أحكام املال احلرام ، املرجع السابق ،   ،البـاز )3(
 311، ص مرجع سابق ،  جرمية غسل األموال يف الفقه اإلسالمي،  فياض عطية )4(
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كل واحد من   مصرف الصدقات ال يشمل إال الفقراء واملساكني وال يتعدى إىل غريهم ، ف            
  )1(املالني يصرف يف أهله

 املصاحل العامة ، أما     وبالتايل فإذا كان مصرف هذا املال هو الفقراء فقط فال جيوز الدفع إىل            
إذا كان املصرف هو مصاحل املسلمني العامة فإنه جيوز الدفع للفقراء ولغريهم مـن عامـة                

  .)2(املسلمني

وعليه فإن مصارف املال احلرام اهول املالك تتمثل يف مصرفني حبسب اختالف الفقهـاء              
  :كما يلي 

 آخذ املال احلـرام     ومعىن ذلك أن   )مصرف الصدقات (مصرف الفقراء واملساكني     -1
إذا جهل أصحابه وأراد التوبة منه ، فإنه يضعه يف أيدي الفقراء واملساكني مباشرة وقـد                

 .قال ذا الرأي احلنفية واحلنابلة يف الصحيح عندهم ورواية عند املالكية 
 واحلاصل أنه إذا علم أرباب األموال وجب رده عليهم وإال فإن علـم        ((احملتار  جاء يف رد    

   .)3())احلرام ال حيل له ويتصدق به بنية صاحبهعني 
 ألن بيت املال ليس بوارث وإمنا حيفظ فيـه املـال            ((وعند احلنابلة الصحيح التصدق به      

فال معىن للحفظ ، ومقصود الصرف يف مـصلحة       فإذا أيس من وجود صاحبه       )4())الضائع
ون من بيت املـال فـإذا   املالك حتصل الصدقة به إىل غري مصرفه ، وأيضا فالفقراء مستحق        

 ، ال سيما إذا تعذر      فقد حصل املقصود  احلاكم كرجل ثقة    وصل هلم هذا املال على غري يد        
    . )5(دفعها للحاكم

ويف رأي عند املالكية أنه يصرف مباشرة إىل الفقراء واملساكني إن أيـس مـن وجـود                 
   .)6(صاحبه

                                                
 162مرجع سابق ، صاألحكام السلطانية والواليات الدينية ،   املاوردي ،)1(

 387مرجع سابق ، صأحكام املال احلرام ، البـاز ،  )2(
   )5/99(، مرجع سابق ، حاشية رد احملتار ، ابن عابدين  )3(
 )7/318( ، مرجع سابقاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ، اوي ، املرد )4(

 )6/329( ، مرجع سابقاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ، املرداوي ،  )5(
 )4/409(مرجع سابق ، اجلامع ألحكام القرآن ، ، القرطيب  )6(
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رده إىل صاحبه فلمـا مل جيـده ومل         وتأصيل هذا الرأي أن آخذ املال احلرام جيب عليه            
يستطع أن ينفقه عليه يف منفعته الدنيوية وجب عليه أن ينفقه يف منفعته األخروية وذلـك                

  . )1(بالتصدق به عنه
إذا جهل مالك املال احلرام وجب دفعه يف باب املـصاحل           : مصرف املصاحل العامة     -2

 أن يتصدق به على الفقراء واملساكني        ، وال حيق ملن كان بيده املال احلرام        )2(العامة لألمة 
ونسب هذا الرأي للشافعية حيث يف رأيهم إن هذا املال حيبس وحيفظ عند ويل              ،  مباشرة  

األمر ليبحث عن أهله فإن أيس من وجودهم تصرف فيه مبا تقتضيه مـصلحة املـسلمني    
من مال أخذه من    وهذا الرأي هو الرواية الثانية للمالكية ، فمن تاب يف رأيهم            ،   )3(العامة

احلرام جهل مالكه فاألصل عندهم خروجه عنه لصاحل بيت املال ليـصرف يف مـصاحل               
  .)4(املسلمني األهم فاألهم

دوم أو كامليت الذي ال ورثة           له             وتأصيل هذا الرأي أن املال احلرام اهول كاملع        
  .)5(امة ال غريوبالتايل يصري ملكا لكل املسلمني يصرف يف باب املصاحل الع، 

       هذا وقد حاول بعض الفقهاء اجلمع بني الرأيني السابقني بأن تـرك األمـر إلمـام                
 )6(العامة         من املصاحل    املسلمني لينظر يف األولوية املقدمة إن كانت من الصدقات أو         

وقـف  ل، وينظر فيمن حيتاج أكثر من أفراد األمة من العاجزين ، كما هو احلال بالنـسبة ل    
  .)7( والزمىن والعميان وحنوهمقطاءواللُّعلى املرضى 

                                                
 )1/192( ، مرجع سابق،  أحباث فقهية يف قضايا الزكاة املعاصرة األشقر ، حممد )1(
 ، السياسة الشرعية ، الزهراء للنشر والتوزيـع ، اجلزائـر    تيمية ، أبو العباس تقي الدين أمحد     ابن )2(
  45 ، ص1990، ) ط.د(،
 )1/188(مرجع سابق ، ،  أحباث فقهية يف قضايا الزكاة املعاصرة األشقر ، حممد )3(
 املغرب ، إشراف حممـد حجـي ، وزارة           ، أمحد بن حيي ، املعيار املعرب واجلامع        الونشريسي )4(

 )6/144( ، 1981 ،) ط.د(األوقاف والشؤون اإلسالمية ، الرباط ، املغرب ، 
 )1/192 (،مرجع سابق ،  أحباث فقهية يف قضايا الزكاة املعاصرة األشقر ، حممد )5(
 اإلسـالمي  حممد حجي ، دار الغرب     ، أمحد بن إدريس شهاب الدين ، الذخرية ، حتقيق            القرايف )6(
 )6/28(، 1994بريوت ، لبنان ، ،
 )4/457(مرجع سابق ، ، حاشية رد احملتار   عابدين ،ابن )7(
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أراد التوبة فهو خمري ملصرفني وأن اآلخذ للمال احلرام إذا       ورأى البعض أنه ال فرق بني ا
  .)1(بني أن يصرفه يف باب الصدقات أو يصرفه يف باب املصاحل العامة

 مأخوذاً من مالك غري خمصوص وجهل             وفرق آخرون بني مصادر املال احلرام إن كان       
حاله فسبيله سبيل الصدقة ، وإن كان مأخوذاًً من بيت املال كاالختالسات مثال فـسبيله               

  .     )3(سبيل املصاحل العامة
ا وسطا بني   ولعل هذا الرأي األخري حيمل من الوجاهة والسداد ما يؤهله الختياره رأي                 

وهي أن األموال الناجتة عن عمليات غـسيل األمـوال          نقطة واحدة   الفريقني ، مع إضافة     
فسبيلها سبيل املصاحل العامة قوالً واحداً ، ألن هذه الظاهرة جمرمة وجزاؤها مصادرة أمواهلا             

  .اليت تؤول حتما إىل املصاحل العامة للمسلمني 

  املتويل لصرف املال احلرام   املتويل لصرف املال احلرام   : : ثالثا ثالثا 
 جهل صاحبه هو باب الـصدقات أو بـاب               سواء قلنا إن مصرف املال احلرام الذي      

  :املصاحل العامة ، فإن الذي يتوىل إخراج املال  بعد ذلك هو إما 
ه يف الفقراء واملساكني كمـا       اآلخذ للمال احلرام بنفسه ، يتوىل ذلك مباشرة فيصرف         -1 

4(سبق ، شريطة أن يكون الصرف بغري هوى(.  
بيت املال اليـوم فقـد      عدم انضباط   هة  شب ل رجوح خزينة الدولة ، وهذا االحتمال م      -2

مالبسات الظلم واجلور ، أو اإلنفاق غري الراشد وحنو ذلك ، األمر الذي     تعتريه الكثري من    
  .حيتم التروي يف صرف هذه األموال احلرام إىل خزينة الدولة 

   .)5(ال سيما إذا علمنا أو ظننا أن هذه األموال ستصرف يف مصرف باطل
  )أو كيفية التوبة من املال احلرام يف هذا العصر(خلص من املال احلرام  طريقة الت-رابعا

        ال خيفى على كل ذي بصرية صادقة أن الدخول احملرمة قد كثرت اليوم حبيث صار               
يف كثري من األحيان التمييز بني ما هو حالل منها وما هو حرام صعب للغاية ، وملا تلـبس         

                                                
    )6/146( مرجع سابق ،املعيار املعرب ،  ، الونشريسي )1(
  )2/215(  ، إحياء علوم الدين ، مرجع سابق ،الغزايل )3(

 )6/144( مرجع سابق ،املعيار املعرب ،  ، الونشريسي )4(
  )9/429(  ،  ، اموع ، مرجع سابقالنووي )5(
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ية حمرمة ، فإنه قد يصحو  أحدهم ضـمريه يف حلظـة مـن    الكثري من الناس مبعامالت مال  
اللحظات ويريد التوبة  ولكنه قد ال يستطيع أن يتخلص من تلك األموال كلها ، وقد تعلق          

 إذن ما العمل ؟ هل يأخـذ .. ا قلبه سنوات طويلة ، وصارت له ا وجاهة ومسعة كبرية     
  .له عمل آخر يتكسب منه ؟ن من هذا املال وهو فقري حمتاج ؟ ال سيما إذا مل يك

     يف ذلـك مـا       عمليا فيه شيء من التيسري  لعلَّ            ارتأينا أن نتلمس ألمثال هؤالء حال 
يدفعهم حنو التوبة النصوح ، ويف سبيل هذه التوبة سوف جند عدة احتمـاالت نعرضـها                

  :كالتايل

   االحتمال األول -1
إنه جيب عليه أن خيرجه عن ملكـه بـصرفه           إذا استطاع أن مييز املال املأخوذ من حرام ف        
وقد سئل ابـن تيميـة      ،-كما سبق الذكر -للفقراء واملساكني أو يف باب املصاحل العامة   

خيرج قدر احلرام بامليزان فيدفعه إىل      ( : (عن شخص اختلط ماله احلالل باحلرام ؟ فأجاب         
   .)1() )ق به عنه له ، وإن مل يعرفه وتعذرت معرفته ، تصدلصاحبه ، وقدر احلال

وعليه أن يعلم أن املقصود هنا هو مالية املال ال عينه ، فقد خيتلط املال بعضه ببعض ويصبح          
 احلرام ه من املالاملال املأخوذ وما اختلط ، فهنا يكفيه أن خيرج قدر ما أخذ    ال مييز بني عني     

ة واملتشددة مـن  وال ينظر بعد ذلك إىل ما ذهب إليه بعض الغال     وال حرج عليه يف ذلك ،       
املال احلالل إذا خالطه حرام حىت مل يتميز مث أخرج منه مقدار احلرام املختلط بـه مل             ( (أن  

حيل ومل يطب ، ألنه ميكن أن يكون الذي أخرج هو احلالل والذي بقي هو احلرام وهـذا               
 مقامـه ،  غلو يف الدين فإن كل ما مل يتميز فاملقصود منه ماليته ال عينه ولو تلف لقام املثل             

واالختالط إتالف لتميزه ، كما أن اإلهالك إتالف لعينه ، واملثل قائم مقـام الـذاهب ،                 
  .)2())، واهللا أعلم  وهذا بين حسا بين معىن

  :االحتمال الثاين -2
ورث ماال ومل ويف هذا االحتمال ال ميكنه التعرف على وجه اليقني حبجم املال احلرام كمن             

ميارس نشاطا مشروعا ، ولكنـه يتعامـل أيـضا بـاحلرام        أو كان    يدر احلرام من احلالل   
                                                

)1(
 )29/169(، مرجع سابق ابن تيمية ، جمموع الفتاوى ،  

 )325-1/324(مرجع سابق ، أحكام القرآن ،  العريب ،  ابن )2(
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كاالقتراض بالربا ، وهنا عليه أن يتحرى قدر اإلمكان من واقع حساباته حجم احلرام بأن               
 ، وإن مل يستطع التمييز بينهما حترى قدر         )1(االجتهاد يف إخراج قدره   يأخذ بغلبة الظن أو     

  .باقي خيرج منه ماله احلالل الذي له فهذا ميسكه ، وال
  : االحتمال الثالث  -3

 و البغاء أو املخدرات أو حنو ذلك  ومتر        أالقمار  من  قد يستفيد الشخص ماال غري مشروع       
 له شركات وعمارات وسيارات وما إىل ذلك ،  مث أراد هـذا        سنوات طويلة وتصري   هعلي

  أو ليس لـه      املال الشخص أن يتوب عن مقارفة جرميته تلك وليس له مال آخر غري هذا            
عمل آخر يستطيع أن يتكسب منه ويستغين به عن احلرام ، فهل يأخذ من هذا املال احلرام         

  .إذا تاب أم ال ؟ أم أنه خيرج منه ويتركه كله ؟
اختار بعض الفقهاء هذا الرأي األخري ورأوا أن التائب من املال احلرام ال يبقي إال مقـدار                 

فتوبته أن يزيل ما بيده     ( ( قد أحاطت بذمته ، وبالتايل       الضرورة وال يزيد عليها ألن املظامل     
أمجع إما إىل املساكني وإما إىل ما فيه صالح املسلمني ، حىت ال يبقى يف يده إال أقـل مـا        

ه ، وقوت يومه  ي من سرته إىل ركبت    وهو ما يستر العورة  وهو     جيزئه يف الصالة من اللباس ،       
ر إليه وإن كره ذلك مـن يأخـذه         غريه إذا اضط   ألنه الذي جيب له أن يأخذه من مال          ؛

الـشرعية   ، إذن فبحسب هذا الرأي فإنه ال يبقي لنفسه إال مقـدار الـضرورة                )2())منه
   .)3(هـوِتلقُ

 ة والتعسري ما ال خيفى ، إذ من يرضى يف زماننا هذا أن         وال شكأن هذا الرأي فيه من الشد 
 خبرقة بالية أو كسرة يابسة ، إنه لن يتوب أبـدا            ويقنع،  يترك ثروات طائلة طاملا تنعم ا       

وهو يسمع هذا الرأي ، حىت إين مسعت قصة تناقلها الناس يف بلدتنا ومفادهـا أن رجـال                  
كانت  أمواله من احلرام وأراد يوماً أن يتوب فاستفىت بعض الشيوخ يف ذلك الزمن فأفتـاه      

  ذا الرأي الس       عليه أن ه ال بدخيرج من هذا املال كلِّه كما ولدته أمـه ،           الف ذكره من أن 

                                                
 )9/428( ،  اموع ، مرجع سابقالنووي ، )1(

 )4/409(مرجع سابق ، اجلامع ألحكام القرآن ،  ، القرطيب )2(
 68ص مرجع سابق ،  ، فتاوى املعامالت الشائعة ،  عبد الرمحن الغرياينالصادق )3(
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فشق على الرجل هذا الرأي فأىب أن يتوب وبقي على حرامه ، بل ازداد واتسعت رقعتـه                 
  !..أكثر من ذي قبل

 فقـد كـان يأتيـه    rك مسلك التيسري كما سلكه النيب ويقتضي األمر سل لذلك          
       بذلك يف املـؤمن     ما قبله ، فأوىل أن يكون        املشرك مسلما فيبقي له ماله ألن اإلسالم جي

  .الذي أقبل تائبا 
من نام عن   (( :  يف هذا الباب قال       وهللا در شيخ اإلسالم ابن تيمية فقد كتب كالما نفيساً         

فإن الرجل قد يعيش مدة طويلة ال يصلي وال يزكي وقد ال يصوم أيـضا وال                 ).(..صالة  
من حرام وال يضبط حدود النكاح والطالق وغري        يبايل من أين كسب املال أمن حالل أم         

، فإذا هداه اهللا وتاب عليه فـإن أُوجـب    ذلك فهو يف جاهلية إال أنه منتسب إىل اإلسالم 
، واخلروج    عليه قضاء مجيع ما تركه من الواجبات وأُمر برد مجيع ما اكتسبه من األموال             

 ، وكان الكفر حينئذ أحب عذاباً عما حيبه من األبضاع إىل غري ذلك صارت التوبة يف حقه   
 ؛ فإن توبته من الكفر رمحة وتوبته وهو مسلم عذاب     إليه من ذلك اإلسالم الذي كان عليه      

؛ ألن   ، وأعرف طائفة من الصاحلني من يتمىن أن يكون كافراً ليسلم فيغفر له ما قد سلف               
ـ    التوبةالتوبة عنده متعذرة عليه أو متعسرة على ما قد قيل له واعتقده من     ر ، مث هـذا منفِّ

، وهو شبيه باملؤيس للناس من رمحة اهللا ووضع اآلصار ثقيلة            ألكثر أهل الفسوق عن التوبة    
،  واألغالل عظيمة على التائبني الذين هم أحباب اهللا فإن اهللا حيب التوابني وحيب املتطهرين       

، فينبغي هلذا املقـام أن  ه من سواهللا أفرح بتوبة عبده من الواجد ملاله الذي به قوامه بعد اليأ    
حيرر فإن كفر الكافر مل يسقط عنه ما تركه من الواجبات وما فعله من احملرمـات لكـون    

،  ، وإمنا غفر له ألن اإلسالم توبة  الكافر كان معذوراً مبرتلة اتهد فإنه ال يعذر بال خالف         
          ك تصديق وإقرار وترواهللا -، فيشبه    ك عمل وفعل  والتوبة جتب ما قبلها والتوبة توبة من تر

  .)1()) أن يجعل حال هؤالء يف جاهليتهم كحال غريهم-أعلم

                                                
 )22 – 22/21(  الفتاوى ، مرجع سابق ، ابن تيمية ، جمموع )1(
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ل مقـدار حاجتـه ال مقـدار    العلماء أن هذا التائب يأخذ من هذا املا    ولذلك ذكر بعض    
 إذا عم احلرام حبيث ال يوجد حالل فال جيب على الناس الـصرب إىل               ((ال سيما   الضرورة  

  . )1())يؤدي إليه الصرب من الضرر العام حتقق الضرورة ملا 
 ومل جيدوا إىل طلب احلالل سبيالً ، فلهم أن يأخـذوا            احلرام إذا طبق الزمان وأهله    (( وإن  

  .)2())منه قدر احلاجة ، وال يشترط الضرورة 
وإذا كان هذا الكالم يف حال ما إذا أراد اإلنسان أن يتعامل ببيٍع أو شراٍء فوجد أن احلرام                  

لب الزمان وأهله ، إذا كان ذلك كذلك ، فإن هذا الكالم صاحل أيضا حلال الشخص                قد غ 
نفسه الذي طبق احلرام حياته ومل جيد سبيال آخر من احلالل الطيب ، فإنه يف هذه احلالـة                  

  .ميسك قدر احلاجة 
ا فقراء   واخلمار إذا تابوا وكانو     أن البغي  ث بين ابن تيمية حي  وقد أفىت بذلك شيخ اإلسالم      

 ، ويأخذ منه قدر حاجته مبا يكفيه هو         )3(جاز أن يصرف إليهم من هذا املال قدر حاجتهم        
ألن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم ، بل هم أوىل من يتصدق عليه               ( (وعياله  

  .)4() )، وله هو أن يأخذ قدر حاجته ألنه أيضا فقري 
 يفعل هذا فإنه يقع يف حرج عظيم وال ريب أن الشريعة             إن مل  – يف زماننا    ةً خاص -فلعلَّه  

M   ~  }   |   {  z  :جاءت لترفع احلرج واإلصر مهما كان ، كما قال اهللا تعاىل            
¡  �¢  L ]78 من اآلية: احلج[.  

أهل وعيال فليمسك لئال حيوجهم له ولعله ال يصرب فيوقعه فيما هو ( (فإذا كان هلذا التائب   
  .)5( ) )أشد

       وعلى أساس هذا الرأي احلكيم فإن التائب من املال احلرام الذي جهل مالكه فإنـه                
  :يتوسل الذرائع التالية لبلوغ غاية التوبة النصوح 

                                                
  )2/80( مرجع سابق ،ابن عبد السالم ، القواعد الكربى ،  )1(
  345-344مرجع سابق ، ص  غياث األمم يف إثبات الظلم ، ، اجلويين )2(
 )170 / 29(، مرجع سابق ،   تيمية ، جمموع الفتاوىابن )3(

 )449-9/448( ، اموع ، مرجع سابق ، النووي )4(
 )9/552(املعيار املعرب ، مرجع سابق ،  ، الونشريسي )5(
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د هذا التوقف باإلرادة القوية والعزم األكيـد       التوقف الفوري عن كسب احلرام ويعض      -أ 
  .الندم على ما اقترف على عدم العودة إىل ذلك مرة أخرى مع اإلحساس ب

التوبة منه ، إذا كان فقريا      البقاء يف هذا املال ومعاجلة ما ميكن معاجلته بأن يتدرج يف             -ب
ليس عنده مال مباح وال عمل مباح يتكسب منه ، مع االبتعاد عن طرق الكسب احلـرام                 

  .اجلديد 
ر هـذا املبلـغ يف   تراض من هذا املال احلرام وبدء حياة جديدة يف ظل استثما   قـاال -جـ

وإىل هذا مال شيخ اإلسالم ابن تيمية حني أفىت يف البغـي واخلمـار إذا      ،  كسب مشروع   
 ما يكون هلـم رأس      ((تابوا وكانوا فقراء وكانوا يقدرون على التجارة والعمل أن يعطوا           

  .)1())مال وإن اقترضوا منه شيئا ليكتسبوا به ومل يردوه عوض القرض كان أحسن 
به كدين يف ذمته وحياول     وحيسئب من املال احلرام عليه أن يقوم ما بيده من املال احلرام             فالتا

  .)2(اخلروج منه شيئا فشيئا
 ، ودون   ي به غرض جتارته أو عمله دون وكٍس أو شططٍ          من هذا املال ما يؤد      يقترض -د
ملال ، فإننا نعتربه ع ، وما دام أن هذا الشخص فقري جيوز له االقتراض من هذا ا              أو توس  ٍهترفُّ

مبقـدار  فله أن يقتـرض   ، - جتوزا –صنفا من أصناف الزكاة وسهما من سهام مصارفها         
8 (الثمن  

 هذا املال ، ألن هذا املال ال مالك له ومصريه باب الصدقات أو باب               مثال من  ) 1
  .قات ، ذا االعتبار املصاحل العامة وال شك أن هذا الشخص هو سهم من سهام الصد

الشخص على أنه قـرض فالواجـب يف   هذا  إذا كُيف املال املأخوذ الذي ينتفع به       -هـ  
إىل صاحبه حني امليسرة ، ويف هذه احلالة فإن الشخص    لقرض كما هو معلوم رده وسداده       ا

 مـن فـضله   الفقري الذي اقترض من املال احلرام واستثمر به صناعةً أو جتارةً حىت يغنيه اهللا        
ذلك القرض وخيرجه من باقي املال احلرام اآلخر جيب عليه بعد أن يربح أن يرد  .  

  

                                                
  )170/ 29(  ، مرجع سابق ، جمموع الفتاوى ، ابن تيمية )1(
 )6/144( ق ،مرجع ساباملعيار املعرب ،  ،  الونشريسي )2(
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ة آخذه يلزمه سـداده   يف ذموهذا ما مال إليه بعض العلماء من كون هذا املال املأخوذ ديناً      
قد ، أما إذا أعسر ومل يربح شيئا فال شيء عليه وال يرد شيئا ، ألن هذا القرض            )1(إذا أيسر 

  ة ـصادف حملَّ االستحقاق هلذا املال اهول وهو الفقر على اعتبار أنه من أهل الصدق
وإمنا قلنا برد هذا القرض إذا أخذه لئال يكون هذا املال تكُأةً لكل سالب حمتال ، قال أبـو          

2())كل من غلب سلب ، وكل من وجد فرصة سرق ( (: ايل حامد الغز(.  
قرض بأي نوع من أنواع التوثيق كأن يكتبه عند مكتب موثـق              االستيثاق من هذا ال     -و

مثال ، وكتابته يف هذه احلالة جائزة ألن غرضه ليس توثيق املال احلرام بل غرضه اخلـالص          
 امليتـة والـدم     رمياألجرة على   أخذ  ز  اجومن  منه ، ويستأنس هلذا الكالم مبا يف املدونة         

 من املسلمني بأن املال ليس      عليه عدلني  و يشهد  ، أ  )3(ألن الغرض إبعادها  وطرحها  والعذرة  
، أو يكتب وصيةً و ينبه أهلـه إىل   )4(املسلمني وهو يريد التوبة إىل اهللا منهماله بل هو مال     

   .)5 (عدم أحقيته هلذا املال
                                                

  )2/206(  إحياء علوم الدين ، مرجع سابق ،  ،الغزايل )1(
 )2/147 (املرجع السابق ،إحياء علوم الدين ،  ،  الغزايل)2(
 ، 2004،  ) ط.د( مكتبة الثقافة الدينية ، القـاهرة ، مـصر ،            املدونة الكربى ،  مالك بن أنس ،      )3(
)3/420 ( 
، حيـسن بنـا ان       مد احلسن الددو فتوى يف هذا اخلصوص      كتب أحد املعاصرين وهو الشيخ حم      )4(

إذا أراد التخلص من املال احلرام أوال أن يقوم بعملية جرد ملا معـه مـن              : " بتصرف وهي   –ا  ننقله
ويقدر ما دخله من احلرام تقديرا دقيقا حيتاط فيه لنفسه، فإذا عرف ما معه يدعو رجلني مـن                  املال،  

ذلك ويقول أنا يف مايل قدر كذا ليس يل وهو للمسلمني عامة وأريد         عدول املسلمني فيشهدمها على     
 ملا يف ذلك من الضرر علي فماذا أصنع؟ فيقوالن كَاشالتخلص منه وال أستطيع أن أدفعه دفعة واحدة 

يدفعه شـهريا إليهمـا،     .. نفاوضك بالنيابة عن املسلمني فنريد أن تدفع إلينا شهريا مبلغ كذا            : له
صارف املال العام، وبذلك يكون ما معه من املال اآلن حالال ألنه من ذمته والذمة من                فيصرفانه يف م  

أصول احلالل، فكل ما معه من املال اآلن حالل ألن هذين العدلني قاما بالنيابة عن فقراء املـسلمني                  
ريج  دائن اآلن للمسلمني بذلك املال الذي يف ذمته، وهو يؤديه بالتقـسيط والتـد         باستدانته هو فهو  

  " لذينك العدلني
     15/03/2008تاريخ البحث    net.dedew.www://http:     موقع -         

  )123/ 3( مرجع سابق ، ، حاشية رد احملتار ابن عابدين ،  )5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


وكتابة هذا األمر مهم للغاية حىت يكون حكم املال الذي عنده كحكم الـدين ال تقـسم            
اده ، ولكنه قد حيصل أن يرفض الورثة الوصية فال تنفذ حينئـذ إال يف               التركة إال بعد سد   

   .حدود الثلث 
 إذا مات هذا الشخص التائب فإن ورثته يأخذون من هذا املال إن كـانوا فقـراء ال                  -ز

باعتبار املرياث فإن من شروط املرياث خلو التركة من الدين ، وما تركه هذا الرجل يعتـرب      
فإن كـان الورثـة   ( (:  باعتبار الصدقة وإىل هذا أشار ابن رشد قال دينا يف ذمته ، ولكن 

فقراء ساغ هلم أن يأخذوه على سبيل الصدقة عن أهل التباعات ال على سبيل املرياث عن                
  )1())موروثهم ، هذا القول الصحيح من األقوال 

  
 فورا من         وخالصة ما سبق أن املال احلرام الذي جهل مالكه ، على آخذه أن يتوقف             

التوبة      مع العزم على  حمتاجاًاالستزادة منه ، وال بأس أن يبقى يف هذا املال إن كان فقرياً            
        وإذا كان هذا املأخوذ قدر      ب منه كسباً حالالً   ، و له أن يقترض منه مقدار حاجته ليتكس ،

( مثن
8
ده حال امليـسرة ، واختـاذ كافـة         املال كله فال بأس مع ضرورة اإليفاء به ور         ) 1

  . إجراءات االستيثاق من حفظه عند أشخاص أمناء أو وصية معينة أو حنو ذلك 
أما ورثته فلهم أن يأخذوا من هذا املال إذا كانوا فقراء حمتاجني باعتبار الصدقة ال باعتبـار    

  : املرياث ، وميكن أن نضرب لذلك مثالًا عملياً كاآليت 
حرام    من السنتيمات اجلزائرية وهي أموال       اكانت ثروته تساوي مليار   لنفرض أن شخصا    

  : اجلواب ، كيف يتوب ؟ 
  .ية عن االنتفاع من هذا امللياريتوقف كُلِّ •
( يقترض قدر  •

8
  .مليون سنتيم 250=  ) 1

 مليون سنتيم 250يعمل ذا القرض ، ولنفرض أنه بعد عام ربح   •
   مليون سنتيم500= قيمة الربح  القرض وفصارت قيمة
   مليون فقط هي اليت ينتفع منها أما القرض فإنه يرده إىل أصل املال احلرام 250إذن له منها 
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 مليون ويضعها عند غريه ، أو تبقى عنده مـع           750خيرج من الباقي بعد القرض وهي        •
  .الوصية عليها 

عاء اجتهاد بل هو جمرد وجهة نظـر        أو حىت اد   إلزام   ي بأي       وأخريا هذا الرأي ال يشِ    
  .حتمها الواقع املعقد اليوم وفرضتها أجبديات البحث العلمي 

 وهذا احللُّ الذي قلناه إمنا هو يف املال احلرام اهول أما املال احلرام املعلوم فـال                       طبعاً
 فإن كان ميتاً تقضى منه ديونـه  ل من صاحبه برده إليه كامال غري منقوص    بد فيه من التحلُّ   

إن كانت له ديون ، فإن مل تكن له ديون تعطى لورثته ، فإن مل يوجد من ورثتـه األدىن                    
  . فاألدىن فإنه يتصدق به عليه 
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  غسيل األموالالتوبة من املال احلرام بظاهرة عالقة عالقة : املطلب الثاني 
  

 يف ظاهرة غسيل األموال يتم استغالل بعض األنشطة اخلرييـة واملـشاريع                        ألنه
التطوعية مثل بناء املساجد والزوايا أو الدور االجتماعية أو القنوات الدينية أو حنو    ذلك                 
، فقد خييل إىل بعض الناس أن صاحب هذه املشاريع رجل تقي وصاحل يـسلك سـبل                  

لتباسا على نشاط حيوي حثَّت عليه الشريعة بـشكل  احلالل الطيب ، وهذا األمر حيدث ا      
قوي وهو التوبـة ، وال شك أن هذا الفهم فهم مغلوط وفيه من سيماء التحايل وأمارات                

  .املكر ما يعصف به من اجلذور 
كذلك من األمور اليت تلتبس على الناس يف هذا املضمار ما جيري يف دواليب القضاء اليوم                

جلزائية اليت تفرض على ارم جبرمية غسيل األموال ، هـل يعـد        ، من حيث اإلجراءات ا    
ذلك من قبيل التوبة ، وبالتايل ال حق للمظلوم بعد ذلك ؟ أم أن َّ اإلجراءات القانونية ال                  

  .تربئ ساحة الظامل من ربقة مظلوميه؟
قـة  من هناكانت العالقة القائمة بني التوبة من املال احلرام وظاهرة غسيل األمـوال عال             

تنافرية عكسية إذ كلما اشرأبت األعناق حنو التوبة النصوح ومتكنت من سويداء القلوب             
ودروب اتمع ،فذلك كفيل بطهارة اتمع وصالحه ، وبالتايل دست ظـاهرة غـسيل              

  . األموال ورميت يف مكان سحيق 
  : ومن هنا سيتم التطرق ملختلف هذه العالقة عرب فرعـني بالشكل التايل 
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   غسيل األموالنشاط التوبة من املال احلرام ونشاط املقارنة بني : الفرع األول 
يعـىن القيـام   الساحة اليـوم  ذى ظهر على  مصطلح غسيل األموال ال   نَّتبين لنا أ    

بتصرفات مالية مشروعة ملال اكتسب بطرق غري مشروعة عن طريق استخدامه وملـرات             
 إىل ةيداع يف بنوك خارجية وإدخاله بطريقـة مـشروع   إليف أعمال مشروعة مثل ا    عديدة  
خراجه من البالد بطريقة مشروعة عن طريق التحويالت اخلارجيـة أو           إ، أو حماولة     البالد
 يف شراء عقارات مث رهنها واالقتراض بضماا أو تداول املال يف البورصات احمللية              هتدوير

، أو حـىت    ت مزورة بامسها ذا املـال       مالثبات معا إوالعاملية أو إنشاء شركات ومهية و     
استخدامه بطريقة غري مشروعة من الناحية اليت ال تقرها الـشريعة اإلسـالمية كـبعض               

خفاء املصدر غـري    إوذلك كله من أجل حماولة      ..اخلدمات الترفيهية اليت حترمها الشريعة      
رقابيـة واألمنيـة    وتضليل األجهزة ال  ، وإضفاء الصبغة الشرعية عليه ،       املشروع لألموال   

  .اب فالت من العقلإل
     مصطلح التوبة من املال احلرام فإا تعىن بدايـة التوقـف عـن الكـسب               بينما    
منه ، وأخريا التوبة منه برده إىل أصحابه إن         سبه  تمث حصر وحتديد ما سبق أن اك      ،  احلرام  

  .لني كانوا معلومني ، أو التخلص منه يف سبل اخلري إن كان أصحابه جمهو
التوبة من املال احلرام كنشاط مشروع وظاهرة غسيل األموال كنشاط غري           ة بني   نوباملقار

  )1 (:لنا مدى الفرق الشاسع بينهما على النحو التايليتضح مشروع ، 
  : روق من خالل ـوتظهر الف

فيـه الكـثري مـن التـضليل          م  ا أن استخدام مصطلح غسيل األموال استخد      : أوال     
بقدر ما  ،  ه    ريطهتوهذا املال اخلبيث    نظافة   عيناألموال ال ت  غسيل   عملية   ، ألن يل  والتحا
من حيث إنَّ املال احلرام يبقـى  ،   السابقةةميراجلخفاء  إل رمجرمية جديدة يرتكبها ا   تعين  

  .هو هو قي يد صاحبه ، فقط الذي يتغري هو الواجهة أو التسمية 
هي طُهرة للمال اخلبيث وللشخص يف حد ذاته ، ألنَّ فيهـا             ف نما التوبة من املال احلرام    بي

  .التوقف كلية عن الكسب احلرام وإرجاع احلقوق إىل أهلها
                                                

 مركز صاحل عبد اللَّه كامل،  12 احللقة النقاشية ، التوبة من املال احلرام ،  احلليم عمرحممد عبد )1(
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ة والتوسـع فيهـا     ـيال تعمل على زيادة اجلرائم امل     إن عملية غسيل األموال    :ا  ـثاني     
النفـوذ  ونتيجة االسـتغالل    مبختلف صوره وأشكاله    لفساد  لمن تزايد   ستتبعه  وهذا ما ي  

واالحتكار ملوارد الدولة أو السوق واالستحواذ عليها من طرف عصابات املال ، األمـر              
إن على مـستوى الدولـة    االقتصادى  الذي يولد جرائم أخرى يستعصي حلُّها وعالجها        

   .كلِّه على مستوى العامل الواحدة أو 
 ،  رائم الفساد االقتصادي   من ج  تقليل واحلد ال إىل   يبينما التوبة من املال احلرام تؤد       

ألنَّ التائب سيتوقف عن إمثـه وحرامه ، وسيعمل يف ميدان احلالل الطيـب ، وبالتـايل                
  . توسيع دائرة احلالل وتضييق دائرة احلرام 

الذى يلجأ إىل غسيل األموال خيشى الناس حيث أنه حياول بفعلته أن يفلـت   :ا  ـثالث    
  .تائب من احلرام خيشى اللَّه عز وجل خالق الناس، بينما ال من املساءلة القانونية

ها يتم بإخراج احلقوق الشرعية فيها من مثل الزكاة         ـريتزكية األموال وتطه  : عا  ـراب   
والكفارات والنفقات والديات وأروش اجلنايات والنذور وغريها أو بـإخراج احلقـوق            

  هاالشرعية املستحبة كالصدقات واألوقاف واهلبات والوصايا وغري
وإضفاء الشرعية علـى    هي إال تزييف للحقائق وإخفاؤها       غسيل األموال ما   بينما ظاهرة 

   .األموال اخلبيثة هروباً من املالحقة القانونية 

وىل بغاسل األموال بدل أن يتحايل ببعض التربعات والصدقات للتغطية والتمويه           وكان األ 
، كما قال علي بن أيب      حيله تلك    من عن كسبه للحرام أحسن      فـوىل له أن يكُ   كان األ 

  : طالب رضي اهللا عنه 
  قــوفَّوأنت حبمد اهللا غري م   ة      ـمسعتك تبين مسجدا من خيان

  )1(يـ لك الويل ال تزين وال تتصدق  كمطعمة الزهاد من كد فرجها      
، بينما  ميعالتوبة من املال احلرام سلوك محيد ومطلوب إسالمياً ومقبول من اجل           :خامسا  

غسيل األموال من التصرفات ارمة دولياً وتوجد منظمات دولية ملكافحته كمـا تعقـد              
، ومع ذلك فإنه لألسف توجد منظمات        الكثري من املؤمترات لبحث كيفية تالفيه وعالجه      

                                                
ردن  حامد كمال عبد اهللا العريب ، معجم أمجل ما كتب شعراء العربية ، دار املعايل ، عمان ، األ )1(
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موازية ودراسات عديدة يبذل فيها العلماء جهودهم العقلية الكتشاف أساليب وإجراءات           
  .غسيل األموالات مليتساعد على ع

لظاهرة غسيل األموال يكمن يف ترك احلرام بالكلية مهمـا          لكل ما سبق فإن احلل        
نون رمحه ـ قال سح  كما ، و   وقاسياً ضئيالًكان  كان مغريا وااللتزام باحلالل الطيب مهما       

 مما حرم اهللا أفضل من سبعني ألف حجة تتبعها سبعون ألف عمرة مربورة ترك دانٍق" :اهللا 
متقبلة وأفضل من سبعني ألف فرس يف سبيل اهللا بزادها وسالحها ومن سبعني ألف بدنـة       

فبلغ  ،   ديها إىل بيت اهللا العتيق وأفضل من عتق سبعني ألف رقبة مؤمنة من ولد إمساعيل              
نعم وأفضل من ملء األرض إىل عنان السماء ذهباً         :  كالمه هذا عبد اجلبار بن خالد فقال      

  .)1(" ت يف سبيل اهللا ال يراد ا إال وجه اهللا عز وجلوفضة كسبت وأنفق
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  مدى اعتبار اإلجراءات القانونية  من قبيل التوبة من املال احلرام:  الفرع الثاني
  

               القانون اجلزائري مجلةً من اإلجراءات اجلزائية على مرتكـب جرميـة         ب  رت
كما سيأيت ومن ذلك إجراء املصادرة لألمـوال املغـسولة ، ويف صـدد              غسيل األموال   

احلديث عن التوبة من املال احلرام وعالقتها بظاهرة غسيل األموال فإن التـساؤل الـذي               
 هل تنفعه هذه التوبة أم      ،حكم من تاب وكان قد تعامل جبرمية غسيل األموال          يطرح هو   

لإلجابة على هـذه    . التوبة من املال احلرام ؟      تعترب إجراءات املصادرة من نوع      هل  وال ؟   
  : التساؤالت ينبغي هنا أن نفرق بني حالتني 

   التوبة قبل القبض على ارمحالة : أوال    
 فـإن التوبـة   ة غسيل األموال قبل أن تلقي السلطات القبض عليه        من عملي إذا تاب ارم    

 حقـوق األفـراد فـال يـسقط               تنفعه وتسقط عليه ما ميس حقوق اتمع ، أما ماميس         
بالتوبة ، فهو ملزم برد األموال اليت أخذها ، إال إذا عفا صاحب احلق فإن ذلـك العفـو                
يسقط عنه الدعوى والعقوبة ، بل وما يف ذمته من حقوق للمجين عليه ، وهذا التـصرف      

 فيـه مـن إزالـة    استحسنته الشريعة اإلسالمية ملا فيه من الستر احملبب شرعاً ، وأيضاً ملا         
   . )1(الضغناء وتأليف اتمع

وميكن أن تقاس هذه احلالة على حالة توبة ارم يف جرمية احلرابة ، فإنه إذا تاب من قبـل       
أن تلقي عليه السلطات القبض نفعته تلك التوبة فيما يتعلق حبق اهللا فقط ، لقوله تبـارك                 

ــاىل    }  |  Mz   y  xw  v  u   t  s  r  q  p  :وتعـ
  ~  }L ]34: املائدة [.  

فاهللا سبحانه وتعاىل أسقط املالحقة القضائية على من تاب قبل إلقاء القبض عليه ، وهـذا        
  .اإلجراء حيبب ارم يف التوبة واإلقبال عليها ، والعكس صحيح 

                                                
 73مرجع سابق ، صاجلرمية ، أبو زهرة ،  )1(
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سه ،  بينما جند أنَّ القانون مل ينص على حكم التائب من جرمية غسيل األموال إذا سلَّم نف               
هل تطبق عليه اإلجراءات اجلزائية العامة ، أم أن هذا األمر حيتاج إىل نص جديد بناًء على                 

  " .ال جرمية وال عقوبة إال بنص"أنه 
  حالة التوبة بعد القبض عليه : ثانيا 

  : وهذه احلالة هي املقصودة من هذا الفرع ، ويتم بياا يف نقطتني بالشكل التايل 
   وأخذت منه ظلما معلوماملال املأخوذ منه إذا كان صاحب ا -1

قد تكون األموال ذات املصدر اجلرمي اليت هي بيد غاسل األموال أصـحاا معلـومني               
   مث قبض عليه    بطرق السلب والنهب والغصب وما إىل ذلك        ا    وأخذت منهم ظلما وقهر ،

ضت تلك األمـوال    تعربعد املالحقة األمنية ومت جترميه بناء على جرمية غسيل األموال ، و           
  .املصادرة حيث تصادر األموال املغسولة غري الشرعية إلجراءات 

     ففي هذه احلالة كما مر سابقا أن من شروط التوبة إن كانت األموال هلا أصـحاا                
وال حتل حمل التوبة الشرعية      انونيةقالجراءات  املعلومني أن ترد إليهم ومن هنا فال تنفع اإل        

من كانت عنده مظلمة     «:  تبارك وتعاىل بدليل قوله صلى اهللا عليه وسلم          اليت يريدها اهللا  
ألخيه فليتحلَّلُه منها فإنه ليس ثَم دينار وال درهم من قبل أن يؤخذ ألخيه من حسناته فإن                 

   .)1(»مل يكن له حسنات أُخذ من سيئات أخيه فطُرحت عليه 
منهم فإذا عفى أهل التبعـات فهـل        إذن فيجب رد األموال إىل أصحاا أو طلب العفو          
  .يسقط هذا حق إيقاع العقوبة من طرف القاضي ؟ 

 احلق  م حق املظلوم فاليسقط عنه    مإذا سقط عنه  األليق حبال ارمني يف غسيل األموال أنه        
 عـن   من العقوبات التعزيرية حىت يرعووا من طرف القاضي مبا يراه واالعام فال بد أن يؤدب    

هذا درسا  ويكون  ،   فيها مرة أخرى     ونال يفكر بالتايل  وائمهم اآلمثة ،    م اآلسنة وجر  فعلته
  .لكل ارمني الالحقني 

 مامن حق للعباد يـسقط بإسـقاطهم أو ال         ((: صاحب كتاب القاعد الكربى     كما قال   
يسقط بإسقاطهم إال وفيه حق هللا ، وهو حق اإلجابة والطاعة ، سواء أكان احلق مما يباح                 

  .يباح ا باإلباحة أم ال
                                                

  سبق خترجيه )1(
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. وإذا سقط حق اآلدمي بالعفو ، فهل يعزر من عليه احلق النتهاك احلرمة ؟ فيه اخـتالف    
  .)1())واملختار أنه اليسقط إغالقا لباب اجلرأة على اهللا عزوجل 

  هوال جمإذا كان صاحب املال املأخوذ منه : ثانيا 
جـراء  إ املـال ولعـل      قد سبق أن من مصارف املال احلرام اهول املالك مصرف بيت          

بعـض  يف هذا العـصر  بيل وإن كان مسمى بيت املال قد يشوبه املصادرة هو من هذا الق    
  .ومع ذلك فهو ال خيرج عن املصاحل العامة اللبس 

ويف هذه احلالة يعد إجراء املصادرة من قبيل التوبة من املال احلرام مع إضافة باقي شـروط   
  . التوبة النصوح األخرى 

  
باجلملة فإنَّ غاسل األموال ال تغين عنه اإلجراءات القانونية من وجوب رد األموال                و

حكم القاضي يف الـدنيا  (( إىل أصحاا إن كانوا معلومني حىت لو صادرها القانون ، فإن    
ال حيلل احلرام ، فمن قضي له بشيء يعلم أنه ليس له ، حرم عليه أخذه وإذا أخذه جيـب          

  .)2())يصحح له ملكه ، فهو حرام دائما مهما قدم عهده رده ، وقبضه ال 
أما إن كان أصحاا جمهولني فمصادرا من طرف القاضي وصرفها إىل بيت املال قد يغين             

  .عنه يف باب التخلص منها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 )1/238( مرجع سابق ،القواعد الكربى ،  ، ابن عبد السالم )1(

ؤسسة الريان ، بريوت ، لبنان  م،وأدلته  ، الصادق عبد الرمحن ، مدونة الفقه املالكي الغرياين )2(
 )3/181( ، 2006، ) ط.د(،
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  الفصل الرابعالفصل الرابع
يف القانون اجلزائري مكافحة ظاهرة غسيل األموال 

  والشريعة اإلسالمية
  

  
  
  :فيه مبحثان و

  مكافحة ظاهرة غسيل األموال يف القانون اجلزائري: املبحث األول 
 مكافحة ظاهرة غسيل األموال يف الشريعة اإلسالمية: املبحث الثاين 
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MM  
   

        ظربالن   ة والنتائج الوخيمة اليت حتدثها جرمية غسيل األموال والـيت          إىل اآلثار الضار
 على تنامي   ا يدلُّ  م ولعلَّ، هول املصيبة    إىل نتف منها نرى فداحة اخلطب و       إلشارةسبق ا 

يف " بنـك االعتمـاد والتجـارة     "و" جزر البهاما "جرمية غسيل األموال ما تقوم به بنوك        
 من األموال املغسولة عن جتارة املخدرات متر عـرب           %80وأن  ،  عمليات غسيل األموال    

 الباقية متر عرب املصارف السويسرية واإليطالية بل إن         %20وأن  النظام املصريف يف أمريكا     
 بنك  2000 إىل 1000يتراوح مابني   " ناورو"عدد البنوك العاملة يف هذه األنشطة يف جزر         

ا زاد من خطورة جرمية غسيل األموال يف هذا العصر ظهور الوسائل التقنيـة              ومم ،   أجنيب
ذوي لذي يسهل مهمة غاسلي األموال ، و، األمر ا  احلديثة كالكمبيوتر واألنترنيت وحنوها   

وقد ذُكر أن جرائم الكمبيوتر تسبب خسارة للشركات األمريكية بنحو  ، اإلجرام احملترف
" موريس"ى قضية الطالب يف قضية شهرية تسم 1989ويف عام   ،  مليار دوالر سنويا     )05(

) 6200(علومـات   حيث متكن هذا الطالب مـن إتـالف م        ،  " الدودة"صاحب فريوس   
  .)1(حاسب آيل بشكل متعمد

 بواسطته  ن من تصميم برنامج يتم    كر أن أحد حمتريف الكمبيوتر متكَّ     ويف بعض الدراسات ذُ   
ويعمل هـذا  ىل حساب آخر ، ومن بنك إىل بنك ، حتويل حساب مودع يف أحد البنوك إ 

الذي مل   "ماكسـوس"، ويلحق ذا أيضا قضية الشاب        )2(الربنامج تلقائيا كل ربع ساعة    
 )300(أن يستويل على ثالمثئة ألف يتجاوز عمره وقتذاك مثانية عشر عاما والذي استطاع

  .)3(بطاقة ائتمان ، وقد أثارت هذه القضية ذعرا كبريا يف األوساط األمريكية
ايل فارم يف مثل هذا النوع من اجلرائم ليس جمرما عاديا بل هو جمرم حمترف               تـوبال     

كـان  تشافها ، وقد اعترف أحد ارمني و      خبري يطور أساليبه وتقنياته اليت قد يصعب اك       

                                                
 40مرجع سابق ، ص ، جرمية غسيل األموال  الفتاح بيومي حجازي ، عبد )1(
 13 املرجع السابق ، ص ، جرمية غسيل األموال   الفتاح بيومي حجازي ،عبد )2(
  24 ص املرجع السابق ،، جرمية غسيل األموال الفتاح بيومي حجازي ، عبد  )3(
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بالذنب يف غسيل األموال وقد قـام باسـتخدام          1996 يف كولومبيا سنة     ا اقتصادياً خبري 
مبيعـات الكوكـايني يف      مليون دوالر من أرباح      36التقنيات اليت قرأها يف اجلامعة بنقل       

  .)1(أمريكا
 طريق  تقنية املعاصرة تساعد هؤالء ارمني يف إخفاء وحتويل األموال املغسولة عن           إذن فال 

  .)2("أموال امليجابيت" ما يسمى 
هة الفاعلـة   بالنظر إىل كل ما سبق فقد تزايدت قناعة اتمع الدويل بضرورة املواج                  

 إذا  حامسـة إالَّ  الة و الشاملة هلذه الظاهرة اخلطرية ، وال شك أن هذه اجلهود ال تكون فع            و
إدارية صارمة ، كمـا  شترك صادق ، وإجراءات قانونية و   كان بني اتمع الدويل تعاون م     

مرونته وجناعته يف مكافحة اجلرمية     يستعني بفقه الشريعة اإلسالمية و    على اتمع الدويل أن     
  .و دحر ارمني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
وانبها االجتماعية والثقافية   بن حممد العمري ، جرمية غسل األموال ، نظرة دولية جلأمحد )1(
 162-161ص  ،) ت.د(،  1طالسعودية ،  ، الرياض ،االقتصادية ، مكتبة العبيكان و
   221مرجع سابق ، ص حممد حمي الدين عوض ، جرائم غسيل األموال ،  )2(
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  يف القانون اجلزائري مكافحة ظاهرة غسيل األموال : املبحث األول
تعترب جرمية غسيل األموال جرمية عاملية عابرة للحدود ، وهو ما يسمى بالبعـد                        

عرب الوطين جلرمية غسيل األموال حيث ترتكب اجلرمية األولية يف بلد معني مث يتم إيـداع                
  . )1(عائداا يف مصارف دولة أخرى لتعود وتستثمر يف بلد ثالث

ألمـم املتحـدة ملكافحـة      سيل األموال تتسم ذه السمة فقد قام مكتب ا        وألن جرمية غ  
افحة غسيل األموال بإعـداد      يف إطار الربنامج العاملي ملك     1999اجلرمية سنة   املخدرات و 

منوذجي حول غسيل األموال تستلهم منه خمتلف القوانني الوطنية قوانينها ، وأهم ما   تشريع  
 كشف جرميـة    - التدابري العامة للوقاية منها      -موال   تعريف جرمية غسيل األ    -: تضمن  

  .)2( التعاون الدويل- املصادرة – قمع املخالفة - تقنيات البحث -غسيل األموال 
ويف هذا اإلطار وضمن جهود اجلزائر ملكافحة جرمية غسيل األموال وجتفيـف منابعهـا              

 جلملة من التدابري الوقائية    حنوها ، واستكماالً   كاملخدرات واإلرهاب والفساد و    اإلجرامية
سن بعـض   ، اليت اختذا اجلزائر يف السابق ملراقبة حركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج             

  : القوانني ومنها 
  ، واملتضمن إنشاء خلية      2004 /04 /07 املؤرخ يف    127 - 02املرسوم التنفيذي رقم     -

 11- 02من القانون    107 إىل   101 ، ونصت عليها املواد من       )3(الستعالم املايل معاجلة ا 
  .2003املتضمن قانون املالية لسنة  2003/ 12 /24املؤرخ يف 

 – 66 املعدل واملتمم لألمـر رقـم        2004 / 12 / 10 املؤرخ يف    15 – 04قانون رقم    -
 .، يف الباب السادس منه  واملتضمن قانون العقوبات156

 املتضمن الوقايـة مـن املخـدرات        2004 /12 / 25 املؤرخ يف    18 - 04قانون رقم    -
 .االجتار ما ؤثرات العقلية وقمع االستعمال ووامل

                                                
 15مرجع سابق ، ص ،  رمية غسيل األموال يف نطاق التعاون الدويلج حامد قشقوش ، هدى )1(

 الرياض ،، ية نايف ميسبل مكافحته ، أكاد ، اإلجرام االقتصادي واملايل و حسني شبيليخمتار )2(
 105 ، ص 2007، ) ط.د( السعودية ، 

   :يرمز هلا اختصارا  )3(
Cellule de traitement du renseignement financier                                        
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 و املتضمن الوقايـة مـن تبيـيض         2005  /02 / 06 املؤرخ يف    01 – 05قانون رقم    -
 األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما 

 واملتضمن الوقايـة مـن الفـساد       ، 2006  /02 /20 املؤرخ يف    01- 06قانون رقم    -
 ومكافحته 

 على رأس اهلرم حبكـم أن هـذا         01 – 05ويف خضم هذه املنظومة القانونية يأيت قانون        
القانون يهدف إىل قطع الصلة بني األموال النقية واألموال القذرة ، وحيـد مـن حركـة      
األموال اخلبيثة ، ويقلّص من الفضائح املالية اليت تعرضت هلا املنظومة البنكية يف اجلزائـر               

وحيمي  االقتصاد اجلزائري من ماليـري الـدينارات         ،  خلفية الفضائح املالية الكثرية      على
  .املتداولة يف السوق املوازية ، واقتصاد الغش 

ويتزامن هذا القانون مع االستراتيجية املالية اجلديدة اليت سطرها قطاع املالية يف اجلزائـر              
أهم ركائزهـا    " األمن املايل "ويشكل موضوع    ) 2009 – 2005 (على املدى املتوسط    

  .)1(،كل هذا مبا يتماشى ومتطلبات التعاون الدويل يف هذا اال
القضايا املعروضة حمـدودة جـدا      هذا على اجلانب التشريعي أما على اجلانب القضائي ف        

حبكم االنفتاح املتأخر للجزائر اقتصاديا ، ولكن هذا ال مينع من التحذير من بوادر هـذه              ،
جتار خمـدرات يف    فعل بعض    كماة اليت قد تستغل اجلزائر مرتعا خصبا لعملياا ،          الظاهر
  (3) عقارات وفتح حسابات بنكيةشراء أمواهلم يف اجلزائر عن طريق غسيلب قامواأوروبا 

وقد كانت أول قضية عاجلها القضاء اجلزائري يف غسيل األموال شهورا بعد دخـول                  
 ، هي قضية صندوق االستثمار الكوييت اجلزائـري ، حيـث            القانون السابق حيز التطبيق   

ـ أصدرت احملكمة يف حق املتهم الرئيس املوجود يف حالة فرار، حكمـا غيابيـا                 10 بـ
 ، كما أن القضاء اجلزائـري       )4(سنوات سجنا و إلزامه بإرجاع األموال املبيضة و املهربة        

                                                
االقتصاد العاملي ، جملة العلم واإلميان ، مؤسسة املعـايل          عبد الرزاق ضيفي تبيض األموال يهدد        )1(

 28 ، ص 2007أكتوبر ،  14ع، اإلعالم ، سطيف ، اجلزائر للنشر و
 03، ص06/2007 /05، بتاريخ5031 اخلرب، عجريدة )3(
  2006/ 30/08يف، ع ، اخلرب  جريدة )4(
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ليفة ، وبت فيها ،  وهـي وإن          املتمثلة يف قضية بنك اخل     )5("فضيحة القرن "عرضت عليه   
لكنها يف حقيقة األمر متثل حلقة من حلقات        ،  مل تجرم على أساس غسيل األموال       كانت  

                      .غسيل األموال القذرة يف اجلزائر  
على  ودورات حول ظاهرة غسيل األموال     ياتملتقعدة   عقدت،    وزارة العدل    كما أنَّ 

   :)2(الشكل التايل
 2006 سـبتمرب    21 إىل   19ملتقى مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ، من          -

  وكان هذا بالتعاون مع فرنسا،
 أفريـل   4 إىل   2دورة تكوينية نشطها خبريان فرنسيان حول تبييض األموال ، من            -

  . قاضيا 25  ، الدورة نظمت لفائدة2007
االقتـصادية واملاليـة     ملتقى جهوي باالشتراك مع سفارة فرنسا حول اجلـرائم           -

 2007 جوان 6 إىل 4مكافحة تبييض األموال من و
 ، بالتعـاون    2007 سبتمرب   9 إىل   8ألموال ، من    ملتقى دويل حول حماربة تبييض ا      -

مع الواليات املتحدة األمريكية ، ونشط امللتقى خرباء جزائريـون وأمريكيـون            
  .وفرنسيون 

            
 اجلزائري جرمية غسيل األموال يف      املشرعح كيف كافح    وعلى هذا األساس يتض            
، املطلب األول املكافحة على املستوى الوطين ، املطلب الثاين املكافحـة علـى               مطلبني

  .املستوى اخلارجي أي مستوى التعاون الدويل 
 
  
  
  

                                                
  22/01/2007يف ، 4917اخلرب ، ع جريدة )5(
  dz.mjustice.arabic.wwwالعدل              وزارة موقع )2(

 23/09/2007:  تاريخ البحث 
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  مكافحة جرمية غسيل األموال على املستوى الوطين: املطلب األول 
  

 مـا الضارة لظاهرة غسيل االموال على االقتصاد الوطىن والعـاملى ، و نظراً لآلثار           
 هذه الظاهرة من زعزعة للثقة ىف املؤسسات املالية فقد أصبحت مواجهتـها مـن               هحتدث

كمـا أن التطـورات     ،أولويات السلطات التشريعية والقانونية والرقابية على نطاق العامل         
 املالية ىف نواحى الربط اإللكتروىن والوسـائل   املتسارعة الىت شهدا املصارف واملؤسسات    

  لاملصرفية األخرى جيعل تلك املؤسسات أكثر عرضة لالستغالل ىف عمليات غسيل االموا
ذه هافة اإلجراءات الالزمة ملكافحة     كلذلك مل يكن بدعا على املشرع اجلزائري أن يتخذ          

اذ االحتياطات القانونية املناسـبة  الظاهرة اخلطرية والقضاء عليا ائيا يف كل الوطن عرب اخت 
  .وفرض اجلزاءات العقابية املالئمة 

  

  اإلجراءات الوقائية : الفرع األول 
         تعترب اإلجراءات الوقائية املتخذة يف مكافحة غسيل األموال مهمـة جـداً للقـضاء              

ملسؤولة عن عليها ، والوقاية من اجلرمية تفيد منع حدوثها قبل وقوعها بالتصدي لألسباب ا          
 ، وذا املفهوم فالوقاية إجراء سابق على حدوث اجلرمية كما           )1(تكوين السلوك اإلجرامي  

 ، وهـذا    )2(أن الوقاية من اجلرمية تعين أيضا تطويق النشاط اإلجرامي قبل اتساعه وتطوره           
 ، وقـانون اإلجـراءات     01 – 05إجراء الحق على وقوع اجلرمية ، وباستقراء قـانون            

ة املعدل ، جند أن القانون اجلزائري قد فرض هذين اإلجراءين يف مكافحة جرميـة               اجلزائي
  :غسيل األموال ، وبيان ذلك كاآليت 

  

                                                
لتأهيل و املكافحة للجرائم املستحدثة ، ندوة الظواهر طاهر عبد اجلليل حبوش ، الوقاية و ا )1(

أكادميية نايف ، الرياض          ) 30/06/99 – 28تونس ( االجرامية احلديثة و سبيل مواجهتها ،
 256 ، ص 1999،  ) ط.د(
 256طاهر عبد اجلليل حبوش ، املرجع السابق ، ص  )2(
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  إجراءات الرقابة : أوال 
     ِبهدف ضمان مكافحة جرمية غسيل األموال فإنه يتعني إجراء رقابة صـارمة علـى              

 حتت عنـوان    01 – 05انون    حركة رؤوس األموال وهذا ما تضمنه الفصل الثالث من ق         
  : الوقاية من تبييض األموال و متويل اإلرهاب ، و ميكن إمجاله وبيانه يف نقطتني 

  :  الرقابة على مستوى البنوك و املؤسسات املالية – 1
 ِبـفرض عدد من االلتزامات والضوابط      9 . 8 . 7 . 6يف املواد    01 – 05عنـي القانون   

سات املالية املشاة  يف مكافحة جرمية غسيل األموال دف إىل           لتعزيز دور البنوك واملؤس   
احليلولة دون حتول هذه املؤسسات إىل قنوات مفتوحة لغسيل األموال و يتعني على هـذه             

  : املؤسسات ما يلي 
 01 – 05 من قانون    06نصت املادة   :  إجراءات الرقابة على دفع مبالغ مالية كبرية         –أ  

 كل دفع يفوق مبلغا يتم حتديده عن طريق التنظيم بواسطة وسائل            جيب أن يتم  " على أنه   
الدفع وعن طريق القنوات البنكية واملالية ، حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عـن طريـق                

وهنا نالحظ أن القانون فرض على البنوك واملؤسسات املالية التزام قيامها بفرض            ." التنظيم
بلغ املدفوع مبلغا معينا ، جاء حتديده بناء على املرسوم          الدفع عن طريق قنواا إذا جاوز امل      

  .)1( دج50.000مببلغ  . 2005 / 11 /14 املؤرخ يف 442 – 05التنفيذي رقم 
الحظ أن القانون يف هذه املادة فرض أن يكون الدفع إذا جتاوز املبلغ املذكور عـن                   وي

طريق وسائل الدفع كالصكوك   طريق املؤسسات املالية كالبنوك ومصاحل الربيد ويكون عن         
واحلواالت وحنوها ويف هذا منع للمؤسسات املشبوهة اليت تستخدم أجراء أو عمـاال أن              

  .يتم دفع أجرهم عن هذا الطريق ليال يقعوا يف أحبولة مترير األموال املغسولة 
التأكد مـن هويـة     على التحقق و   8 و   7 نصت املادتان    : التأكد من هوية الزبائن    -ب  
  : ئن عل النحو الذي يفهم منها كما يلي الزبا

 مل تنص املواد على هذا التعبري، تعـبري الزبـائن       :التأكد من هوية الزبائن االعتياديني       -
إن كان هناك غموض وجـب علـى    و ،8االعتياديني، ولكنه يفهم من خالل نص املادة       

                                                
 )1/412(  مرجع سابق ،،اخلاص الوجيز يف القانون اجلزائي ة ، أحسن بوسقيع )1(
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ـ      ذكورتني أن وصـف  القانون إزالته و توضيحه ، وميكن أن نستنتج من خالل املادتني امل
  : يكون على حالتني .الزبائن االعتياديني

  :  حالة الشخص األصيل
  : فيكون التأكد من هويته عن طريق ، شخصا طبيعيا سواء كان هذا الشخص 

 7املـادة   تقدمي وثيقة رمسية أصلية سارية الصالحية متضمنة لصورة هـذا الـشخص              -

 خصة السياقة أو جواز السفرهذا مثل بطاقة التعريف الوطنية أو ر و02فقرة
بطاقة اإلقامة  وهذا مثل    2 فقرة 7املادة  تقدمي وثيقة رمسية تثبت عنوان الشخص الطبيعي         -

 صندوق بريدأو فاتورة الغاز والكهرباء أو
  : يكون التأكد من هويته عن طريق ف ،شخصا معنويا كان هذا الشخص أو 
 وهذا مثل اجلمعيات و الشركات و غريها  03 الفقرة  7  املادةتقدمي القانون األساسي -
بأن له وجودا فعليا أثناء إثبات شخـصيته         وثيقة تثبت تسجيله أو اعتماده و      تقدمي أي  -

  وهذا مثل السجل التجاري أو وثائق الضرائب أو حنوها  03 فقرة 7املادة 
    حالة الشخص الوكيل

املستخدمني الـذين    الوكالء و  رية على أنه يتعني على    يف فقرا األخ   7حيث نصت املادة    
  : فضال عن الوثائق السابقة املذكورة يتعني عليهم ، يعملون حلساب الغري 

 تقدمي التفويض بالسلطات املخولة هلم 
 تقدمي وثائق تثبت شخصيته و عنوان أصحاب األموال احلقيقية 

ـ  يفوقد جاء هذا املصطلح     :  التأكد من هوية الزبائن غري االعتياديني        -  مـن   8ادة   امل
 ولعل املقصود من ذلك هم الزبائن غري النظاميني كما نصت على ذلك             01 – 05 انون  ق

ألمـم املتحـدة     من القانون النموذجي من غسيل األموال الذي أعده مكتـب ا            6املادة  
 ، ويتم التأكد من هوية وحقيقة الزبـائن غـري           1999اجلرمية سنة   ملكافحة املخدرات و  

كانوا عبـارة  الطريقة اليت يتم ا حتديد هوية الزبائن االعتياديني سواء  بنفس   االعتياديني ، 
أشخاص اعتياديني وهذا االلتزام هو نفسه ما أكـده القـانون           عن أشخاص طبيعيني أو     

 وال شـك أن مثـل هـذه    )1( من التوصيات األربعني12التوصية  و 5 يف املادة النموذجي  
                                                

 142مرجع سابق ، ص  جرمية غسيل األموال يف نطاق التعاون الدويل ، ،  قشقوشهدى حامد )1(
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هوية الزبائن من خالل املستندات الرمسية بغية       اإلجراءات دف إىل التحقق من      الضوابط و 
احلصول على املعلومات الكافية عن الشخصية احلقيقية للزبون ، إذ غالبا ما يتستر غاسلو              

هذا اإلجراء ما حيقـق الـشفافية        أمساء ومهية أو شركات ومهية ، ولعل يف          األموال حتت 
  .الكاملة يف كل عملية 

 على أنه 01-05 من قانون 10 تنص املادة    :الية املعقدة االستعالم حيال العمليات امل   -جـ
 من التعقيد غري العادية أو غري مربرة أو تبدو أا ال تستند إىل               يف ظروف  إذا متت عملية ما   

على البنوك أو املؤسسات املالية أو املؤسـسات         حمل مشروع يتعني     مربر اقتصادي أو إىل   
كذا حمل العملية وهوية    مصدر األموال ووجهتها و   عالم حول   املالية املشاة األخرى االست   

  .املتعاملني االقتصاديني
  ." من هذا القانون22 إىل 15حيرر تقرير سري وحيفظ دون اإلخالل بتطبيق املواد من " 

و يفهم من هذه املادة أن القانون اجلزائري فرض إجراءات رقابية صارمة على العمليـات               
دالئل كافية ، كأن تـتم    ص وظروف معينة ، أو مؤشرات و      الية اليت تتوفر بشأا خصائ    امل

هذه العمليات الـيت تـثري   يكون تربيرها واهيا ، فمثل  أو يف ظروف معقدة أو غري مربرة
لى املؤسسات املاليـة االسـتعالم   الشبهات حول مصدرها ووجهتها ، يتعني ع    الشكوك و 

عدم السرية املصرفية هلذه     و 15التأكد من ذلك مع مراعاة واجب اإلخطار بالشبهة املادة          و
  . 2الفقرة10االحتفاظ بتقرير سري خيص هذه العمليات املادة  و22 العمليات املادة

ملا كانت الرقابة على حركة األمـوال و العمليـات املـصرفية             : االحتفاظ بالوثائق -د
ملا حتسبا   املالية بسجالت هذه العملية ، و      والصفقات التجارية تقتضي احتفاظ املؤسسات    

قد يثور مستقبال بصدد هذه العمليات من تداعيات املساءلة القانونية فقد أوجبت املـادة              
االحتفاظ جبميـع  على املؤسسات املالية السالفة الذكر   14خصوصا املادة    و 10  واملادة 07

 الوثائق املثبتة للتعامالت املالية سواء متت يف شخص طبيعي أو شخص معنوي           السجالت و 
عند كل تغـيري واالحتفـاظ   علومات اخلاصة بالزبائن كل سنة وتعني حتديد املي و 07املادة  

  .االحتفاظ بالتقارير السرية اليت ختص املعامالت املشبوهة و 07بالوثائق اجلديدة املادة
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لوثائق املتعلقـة ويـة الزبـائن       على املؤسسات املالية االحتفاظ با    14كما أوجبت املادة    
سنوات على األقل بعد غلق احلسابات أو وقف عالقة          05س  حفظها مخ وبعمليام ومدة   

  .تنفيذ العملياتوالتعامل ، 
العمليـات  ووواضح أن العلة يف هذه اإلجراءات تتمثل يف معرفة كل البيانات عن الزبائن              

بذلك يتوافـق القـانون     جراء حتقيقات إذا لزم األمر ، و      اليت قاموا ا ملراجعة ذلك أو إل      
   )1(40من التوصيات  14التوصية  و09اء يف القانون النموذجي املادة اجلزائري مع ما ج

إضافة إىل الضوابط و اإلجـراءات الرقابيـة    : على مستوى اللجنة املصرفية الرقابة  -2
زيادة يف و مكافحة جرمية غسيل األموال ، والسابقة الذكر اليت يتعني التقيد ا يف مواجهة      

 إجراء آخر يتمثل يف وظيفة اللجنة املصرفية     01-05قانون  مستوى التحقق والرقابة فرض ال    
 من قانون النقد والقرض تنشأ      143ودورها يف مكافحة جرمية غسيل األموال طبقا للمادة         

املؤسـسات  مصرفية مكلفة مبراقبة حسن تطبيق القوانني واألنظمة اليت ختضع هلا البنوك و           
 على ذلك فإن دور اللجنة املـصرفية يتمثـل يف           ًءوبنا ،   )2(مبعاقبة املخالفات املثبتة  املالية و 

املؤسـسات  املستندات ويف مركز البنوك وة على أساس القيود و سلطة تنظيم وتطبيق الرقاب   
  .)3(لقرضمن قانون النقد وا152 إىل 147هذا ما تقضي به املواد املالية و

وبات عندما حتل إحدى العقا يف اختاذ جمموعة من التدابري ووتعزيز الرقابة يتمثل دورها أيض    
املؤسسات اخلاضعة لرقابة اللجنة املصرفية بقواعد حسن سلوك املهنة ، وهذا ما تقضي به              

  )4(القرض من قانون النقد و157 إىل153اد  املو
 ملسعى الرقابة الصارمة على النظام املصريف كخطوة من خطوات          تعزيزاًو يف هذا اإلطار و    

التدابري املخولة   على بعض اإلجراءات و    01-05انون    مكافحة جرمية غسيل األموال نص ق     
على الزبائن ووثائقهم وعمليـام املاليـة   ن املراقبة على البنوك املالية وللجنة املصرفية بشأ  

  : ويتمثل ذلك الدور الرقايب للجنة املصرفية فيما يلي 

                                                
 75املرجع السابق ، ص  جرمية غسيل األموال يف نطاق التعاون الدويل ،هدى حامد قشقوش ،  )1(
 46 ص،2001،) ط.د( اجلزائر ، حمفوظ لعشب ، القانون املصريف ، الطبعة احلديثة للفنون ،  )2(
 48املرجع السابق ، ص القانون املصريف ، حمفوظ لعشب ،  )3(
 50املرجع السابق ، ص القانون املصريف ، حمفوظ لعشب ،  )4(
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 املـصرفية   جنة إرسال تقارير سرية من طرف مفتشي بنك اجلزائر املفوضني من قبل الل            -أ
ستعالم املايل يف حال اكتشافهم لعمليات متت يف ظروف معقدة أو غري            إىل خلية معاجلة ال   

ــــون   من قان  10املادة   مربرة أو ال تستند إىل مربر اقتصادي أوحنو ذلك مما جاء يف           
    .01-05من قانون  11 املادة  على هذا اإلجراء جاءت و05-01
املؤسسات املالية اليت يثبت عجزها يف جمـال        لبنوك و شرة إجراءات تأديبية ضد ا     مبا -ب

القـرض فـإن هـذه     من قانون النقـد و 156 بالشبهة وطبقا لنص املادة   إجراء اإلخطار 
  املنع من ممارسة بعض األعمال-،  اللوم -،  التنبيه - :اإلجراءات التأديبية متثل يف 

ارسة صالحياته ملدة معينة مع أو       منع واحد أو أكثر من املقيمي على املؤسسة املعنية مبم          -
 إاء خدمات واحد أو أكثر من املقيمني مع أو بدون تعيني            -،  بدون تعيني مدير مؤقت     

 .)1( إلغاء الترخيص مبمارسة العمل-، مدير مؤقت 
ر السري الذي يتعني على البنوك واملؤسـسات         القيام بالتحريات عن وجود التقري     -جـ

 االحتفـاظ بـه      املشاة األخرى يف حال العمليات املالية املعقدة       املؤسسات املالية املالية و 
 ، وميكن أن تطالب باالطالع عليه وعلى هـذا اإلجـراء            01-05من   10مبقتضى املادة     

  . 01-05ن قانون م 12جاءت املادة 
 الكـشف علـى     املؤسسات املالية لربامج مناسبة من أجل      السهر على توفري البنوك و     -د

جتـدر   و01-05قراا األخرية من قانون  من ف12ذا جاءت املادة موال وجرمية غسيل األ 
 خلية معاجلة االستعالم املايل وهذا ما اإلشارة إىل أن هذه اللجنة املصرفية تعمل حتت سلطة      

خطار خلية معاجلة االستعالم املايل     إأن يتم    13حيث أوجبت املادة    ،   13و 11 تنياديف امل 
  . اختذا اللجنة املصرفيةبنتائج اإلجراءات اليت

  اف ـراءات االستكشـإج : اًـثاني
ا مع االجتـاه    تناغمبيل مكافحة جرمية غسيل األموال و     الشك أن القانون اجلزائري ويف س     
     ذه اجلرمية سـواء         الدويل حنو حماربة هذه اجلرمية نص على عمليات االستكشاف اخلاصة 

ق األمر برقابة   تعلَّلية معاجلة االستعالم املايل ، أو        خ حال ق األمر برقابة إدارية كما هو     تعلَّ
  :بيان ذلك يف نقطتني ائية عن طريق الضبطية القضائية ، وقض

                                                
 51املرجع السابق ، ص القانون املصريف ، حمفوظ لعشب ،  )1(
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 127-02 على املرسـوم التنفيـذي        وقد أنشئت بناءً   : خلية معاجلة االستعالم املايل      -1
ئر، كمـا تـنص    لدى الوزير املكلف باملالية ، مقرها مدينة اجلزا  07/04/2002املؤرخ يف   

 كما تنص على ذلـك      هي مؤسسة عمومية مستقلة   من املرسوم ، و    03على ذلك  املادة     
  . من املرسوم 02 املادة

رد يف هـذا    باستقراء ما و  ، و  يف الفصل الثالث منه      01-05و جاء احلديث عنها يف قانون       
هـذه  مهـام    نالحظ  أن اختصاصات و     127- 02ما جاء يف املرسوم التنفيذي      القانون و 

  :اخللية تتمثل يف اآليت
فإن اخللية تتلقـى    ،01-05 من قانون 11 حسب املادة :  تلقي التقارير واإلخطارات   -أ

 تالتقارير السرية املرفوعة من اللجنة املصرفية خبصوص التعامالت املشبوهة أو اإلجـراءا           
ها يف كشف   ؤسسات املالية عن دور   اليت تتخذها هذه األخرية يف حال تقاعس البنك أو امل         

سرية اليت ترسـلها مـصاحل الـضرائب        تتلقى أيضا التقارير ال   ومراقبة األموال املشبوهة و   
اجلمارك بصفة عاجلة خالل قيامها مبهامها اخلاصة بالتحقيق واملراقبة حال وجود أموال             و

أو عمليات يشتبه أا متحصله من جناية أو جنحة السيما اجلرمية املنظمـة أو املتـاجرة                
هذا ما تقضي بـه     بدو أا موجهة لتمويل اإلرهاب و     رات أو املؤثرات العقلية أو ي     باملخد
   .01-05قانون من  21املادة 

تتـسلم وصـل     ، و  )01-05 قانون   15املادة  (  كما أا تتلقى أيضا اإلخطارات بالشبهة     
  ) .01-05 قانون 16املادة ( اإلخطار بالشبهة 

شخاص الذين جيب عليهم اإلخطار وهماأل 01-05قانون من  19 املادةنت وبي:  
البنوك واملؤسسات املالية واملصاحل املالية لربيد اجلزائر واملؤسسات املالية املشاة األخرى           - 

واأللعـاب  ،  والرهانـات   ،  والتعاضـديات   ،  ومكاتب الـصرف    ،  وشركات التأمني   
  .والكازينوهات

 بإجراء عمليـات إيـداع أو       كل شخص طبيعي أومعنوي يف إطار مهنته باالستشارة أو        -
علـى مـستوى   مبادالت أو توظيفات أو حتويالت أو أية حركة لرؤوس األموال السيما            

خصوصا مهن احملامني واملوثقني وحمافظي البيـع باملزايـدة وخـرباء           املهن احلرة املنظمة و   
احملاسبة وحمافظي احلسابات والسماسرة والوكالء اجلمركيني وأعوان الصرف والوسـطاء          
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كذا جتار األحجار الكرميـة    وان العقاريني ومؤسسات الفوترة و     عمليات البورصة واألع   يف
  .واملعادن الثمينة واألشياء األثرية والتحف الفنية

 يتعني على هؤالء احملضرين تبليغ اخللية بكل عملية         01-05 قانون   من 20 على املادة    وبناًء
 ني عليهم اإلخطار مبجرد وجود الشبهة     يتعواهلا متحصلة من جناية أو جنحة و      يشتبه أن أم  

  . ، وتبليغ اخللية بكل املعلومات يف هذا الشأن
 شكل اإلخطار بالشبهة    09/01/2006 املؤرخ يف    05-06د املرسوم التنفيذي رقم     وقد حد 

  .و منوذجه وحمتواه ووصل استالمه
ايل تبـادل    على خلية معاجلة االستعالم امل     01-05 فرض القانون    :تبادل املعلومات  -ب

 16يف هذا نصت املادة     الشأن ، و  املعلومات املتعلقة باملعامالت املشبوهة مع اهليئات ذات        
ع املعلومـات والبيانـات إىل      يأن ترسل ملف مج   عليها  ن اخللية   أ على   01-05قانون  من  

وكيل اجلمهورية املختص طبقا للقانون ، مادامت أن هذه املعلومات مرتبطة بعملية غسيل             
  . ل أو متويل اإلرهاباألموا

، وقـد    وال يقتصر هذا التعاون على املستوى الوطين بل يتعداه إىل املـستوى األجـنيب             
 حيث ميكـن للخليـة أن تبـادل         127-02من املرسوم التنفيذي     08صرحت ذا املادة    

  . املعلومات مع هيئات أجنبية خمولة مبهام مماثلة شريطة املعاملة باملثل
ايل جبمع املعلومات   تقوم خلية معاجلة االستعالم امل    : اجلة املعلومات مع وحتليل و  مجع-جـ

 اخللية تقوم جبمـع كـل املعلومـات          فإن 01-05قانون   16مبقتضى املادة   ذات الصلة و  
  .البيانات اليت تسمح باكتشاف مصدر األموال أو الطبيعة احلقيقية للعمليات اليت ختطر او

يل تلك املعلومات و معاجلتها، و يف مثل هـذا تـنص            ويف مرحلة الحقة تقوم اخللية بتحل     
 على أن اخللية تضطلع مبهمة حتليل ومعاجلة املعلومـات الـيت           01-05قانون  من   15املادة  

تردها، وكذلك األمر بالنسبة لإلخطارات اليت تصل إليها ، وتقوم اخللية بعملية املعاجلـة              
 04 الطرق املناسبة وهذا مبقتضى املادة     للمعلومات والتصرحيات املشتبه ا بكل الوسائل أو      

  . 127-02من املرسوم التنفيذي 
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من املبادئ العامة املتبعة يف كل املصارف ضرورة التزام         :  على سرية املعلومات   احلفاظ-د
كل املعلومـات املتعلقـة   ويقصد بالسر البنكي  ،  )1(املصرف بالسر املهين أو السر البنكي     

ىل علم البنك مباشرة ، بل يكفي أن تصل إليه ولو من طريق ال يشترط أن تصل إبالزبون و
 ، كما تلتزم اخللية بالسر )2(حنو ذلكسابه ومبالغه املودعة وودائعه وقروضه والغري كرقم ح  

 على أن املعلومات اليت تصل إىل اخلليـة         01-05 قانون   من15البنكي حيث نصت املادة     
  . تكتسي طابع السرية
كي كل موظف يف البنك بغض النظر عـن درجتـه الوظيفيـة أو              ويلتزم ذا السر البن   

يث نصت   ح 127-02 من املرسوم التنفيذي رقم      12 وقد أشارت إىل هذا املادة       )1(أمهيتها
  . األشخاص املستعان م بالسر املهينعلى إلزام أعضاء اخللية و

بات غـسيل   حىت ال تستغل عـصا    ، و لسر البنكي   لولكن رغم هذه األمهية املعطاة قانونا       
األموال هذا املبدأ ، فقد تعامل القانون اجلزائري مع هذا املبدأ بنـوع مـن املرونـة ، إذ           
القاعدة العامة أنه ال جيوز انتهاك السر املهين بيد أن هذه القاعدة هلا استثناء كما هو احلال                 

-05ن  من قانو  22املادة   بالنسبة إلجراءات مكافحة غسيل األموال و يف هذا اإلطار تنص         

 "ال ميكن االعتداد بالسر املهين أو السر البنكي يف مواجهة اهليئة املختصة             : "  على أنه    01
ل األمـوال أن  أي أن خلية معاجلة االستعالم املايل جيوز هلا يف إطار مكافحة جرمية غـسي        

  . تطلع على أسرار الزبائن املشتبه متنتهك هذا املبدأ و
بعات ضد األشخاص الذين أخطروا بالشبهة من أجل انتهاك    كما أن القانون أبطل كل املتا     

يعفي هؤالء  من أية مسؤولية إداريـة أو         و ، ) 01-05قانون  من   23املادة  (السر البنكي   
  . )01-05 قانون 24املادة ( أدت التحقيقات إىل نتيجة خمالفةمدنية أوجزائية ،حىت ولو

 فإنه حيـق للخليـة أن       01-05 قانون   من 17وفقا لنص املادة    :  تدابري حتفظية  اختاذ-هـ
 ساعة على تنفيذ أية عملية بنكية ألي شخص تقع          72تعترض بصفة حتفظية وملدة أقصاها      

                                                
  Secret Professionnel:                           السر املهين  )1(
 247مرجع سابق ، ص  املصطلحات القانونية يف التشريع اجلزائري ، ابتسام القرام ، - 
  79مرجع سابق ، ص  دور البنوك يف مكافحة غسيل األموال ،جالل وفاء حممدين ،  )2(
 82املرجع السابق ، ص  دور البنوك يف مكافحة غسيل األموال ،،  وفاء حممدين جالل )1(
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 ساعة إال بقـرار  72عليه شبهة غسيل األموال ، وال تزيد هذه التدابري على املدة القانونية            
  .01-05 من قانون 18قضائي املادة 

 على طلب اخللية وبعد استطالع رأي وكيل اجلمهورية         وميكن لرئيس حمكمة اجلزائر بناء    
لدى حمكمة اجلزائر متديد األجل ، أو األمر حبراسة قضائية مؤقتة على األموال واحلسابات              

 ،كمـا حيـق خلليـة معاجلـة         01-05 من قانون    18والسندات موضوع اإلخطار املادة     
ترفـع  ن تكون هي املدعية و   يل األموال أ  االستعالم املايل ويف إطار الكشف عن جرمية غس       

  .ملفات من تشتبه فيهم إىل احملكمة
كانت هذه اخللية قد رفعت قضيتني يف هذا اإلطار مها قضية الصندوق الكوييت اجلزائري              و

مليون دوالر من الصندوق وحتويلها إىل اخلارج ، وقضية حتويل           30لالستثمار على خلفية    
 تصريح من طـرف البنـك    يداعة بناء على إ   مبالغ هامة من بنك عمومي إىل بلدان أجنبي       

 80 جتاوزت   2007اإلخطارات اليت تلقتها اخللية عام      العمومي ، كما أن عدد التصاريح و      

 تصرحيا بشبهة غـسيل األمـوال خـالل         192، يف حني بلغت هذه التصاريح       )1(تصرحيا
قارنـة   م % 100ميثل ارتفاعا بنسبة جتـاوزت      األمر الذي    ،   2008السداسي األول لعام    

   .)2( بالسنوات الثالث املاضية
وأخريا بالرغم من أمهية هذه اخللية يف مكافحة جرمية غسيل األموال إالَّ أنَّ هذا احلـصر                
يبقى غري كاٍف يف املعاجلة ، فلو أنَّ اختصاصها كان أوسع يف مكافحة كافَّة اجلرائم املالية                

  . )3(لكان ذلك أجدى وأنفع كما فعل القانون الفرنسي
ا مع االتفاقيات الدوليـة يف هـذا        ساقًلقانون اجلزائري وات       ومع ذلك فإنه مما يحمد ل     

يف توحيد االختصاص يف احملور املصر     - بالنص على خلية االستعالم املايل       -أرادأنه  الشأن  
   .ملواجهة عمليات غسيل األموال 

                                                
  05 ، ص 11/11/2007، يف  5165ع، جريدة اخلرب  )1(
 05 ، ص12/06/2008، يف  5345ع جريدة اخلرب ، )2(
 العزيز، تبييض األموال والقوانني واإلجراءات املتعلقة بالوقاية منها ومكافحتها يف اجلزائر   عياد عبد  )3(

 37 ، ص2007 ، 1، دار اخللدونية ، اجلزائر ، ط
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      جهود الـيت تبـذهلا املـصارف يف        ا فعل حىت يكون هناك تنسيق وتوحيد لل       وحسن    
ددهذا الص.  

من إجراءات استكشاف جرمية غسيل األموال ما تقوم به هيئـة            : القضائيةالضبطية  -2
       الضبطية القضائية اليت خول هلا القانون اجلزائـري متابعـة إجـراءات كـشف هـذه                

ة وأعوام كما نصت على   اجلرمية ، وتشمل هيئة الضبطية القضائية ضباط الشرطة القضائي        
 املعدل والضبطية القضائية عبارة عن موظفني عموميني        )ج.إ.ق( من قانون    14ذلك املادة   

  .ورد ذكرهم يف القانون على سبيل احلصر ال على سبيل املثال 
، ويف سبيل التحري واستكشاف جرميـة        )1(ضبطهاتصل عملهم مبنع اجلرمية و    وغالبا ما ي  

أعوان الشرطة القضائية هذه املهمة ، ونص       لقانون اجلزائري بضباط و   ل أناط ا  غسيل األموا 
  املتمم لألمـر رقـم     املعدل و  20/12/2006 املؤرخ يف    22-06على ذلك يف القانون رقم      

  . و املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية08/06/1966 املؤرخ يف 66-155
مل ينص على هـذا اإلجـراء        ، أنه    01-05و لعل من العيوب و النقائص املرتبطة بقانون         

ادهالوقائي يف مو.  
وباستقراء نصوص قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل ، جند أن هيئة الضبطية القضائية مـن              

  :أجل استكشافها جلرمية غسيل األموال قد أنيط ا مجلة من االختصاصات هي كاآليت
يباشر فيها ضباط الشرطة    ويقصد باالختصاص املكاين احلدود اليت      :  املكاين االختصاص-أ

، فاألصـل أن يتحـدد      ) ج.إ.ق( 16املادة  كما تنص   القضائية ضمنها وظائفهم املعتادة     
االختصاص املكاين يف املنطقة  اليت يباشر فيها الضابط أو العـون مهمتـه املعتـادة و أن             

ج .إ.16االستثناء هو اخلروج على األصل يف حالة االستعجال كما نصت على ذلك املادة           
   .)2(ويقاس على حالة االستعجال حالة الضرورة

، لتمدد اختصاص ضباط    ) ج.إ.ق(املعدلة من      16ويف جرمية غسيل األموال جاءت املادة       
 أنه يف معاينة جـرائم املخـدرات        غري": الشرطة القضائية إىل كافة التراب الوطين كاآليت      

                                                
جراءات اجلزائية اجلزائري ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،   مينا ، املوجز يف اإلنظري فرج )1(
 53، ص ) ت.د(، ) ط.د(
 55املرجع السابق ، ص املوجز يف اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ، نظري فرج مينا ،  )2(
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للمعطيات وجـرائم    بأنظمة املعاجلـة   اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية و اجلرائم املاسة       و
اجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف ، ميتـد اختـصاص       تبييض األموال واإلرهاب و   

  ."...ضباط الشرطة القضائية إىل كامل اإلقليم الوطين
االنتشار سيل األموال تتسم بطابع الشمول وو العلة من هذا التمديد واضحة كون جرمية غ   

 نـشاط واحد بل عرب عدة أقاليم فكان من احلكمة لتطويـق هـذا ال            ليس داخل البلد ال   
  .اإلجرامي توسيع اختصاص ضباط الشرطة القضائية ليتمكنوا من كبح مجاح هذه اجلرمية

 علـى   ويف اإلطار ذاته فإن إجراءات االستكشاف تشمل كل األماكن وكل املساكن بناءً           
  )ج.إ.ق( املعدلة من 47املادة إذن مسبق من وكيل اجلمهورية املختص حسبما ورد يف 

ويقصد باالختصاص الزمين الوقت املعني الـذي جيـب اختـاذ           : الزماين االختصاص-ب
كما أطلق االختصاص املكـاين     -ويف جرمية غسيل األموال      ، )1(اإلجراء خالله وإال بطل   

يشمل كافة القطر الوطين فإنه أيضا يف االختصاص الزمين ميتـد           حبيث  للضبطية القضائية   
، ) ج.إ.ق( مـن  47يشمل كل ساعة من ساعات النهار أو الليل كما تقضي به املـادة              ل

 من القاعدة العامة اليت تقيد االختصاص الزمين مبدة معينة جيـرى            وطبعا هذا يعترب استثناءً   
صـباحا كمـا   ) 5(مساءا إىل الساعة  ) 8(فيها التفتيش و املعاينة ومتتد من الساعة الثامنة         

  .)ج.إ.ق( من 47دة تقضي بذلك املا
ويقصد باالختصاص النوعي ، االختصاص املوضـوعي أي        : االختصاص النوعي  -جـ

ويف جرمية غسيل األموال فنوع اجلرمية واضـح ال       ،   )2(النوع املعني من اجلرائم دون سواه     
  :ريب فيه  وهو كل ما يتعلق جبرمية غسيل األموال من ناحية

  )ج.إ.ق( من 47ملادة إجراءات التفتيش واملعاينة واحلجر ا •
اعتراض املراسالت اليت تتم عن طريق وسائل االتصال السلكية والالسلكية ، وضع             •

الترتيبات التقنية دون موافقة املعنيني ، من أجل التقاط و تثبيت و بث وتسجيل الكـالم                
بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص يف أماكن خاصـة أو               املتفوه به 

تقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون يف مكان خـاص ، يـسمح       عمومية أوال 

                                                
 56املرجع السابق ، ص املوجز يف اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ، نظري فرج حسن ،  )1(
 56املرجع السابق ، ص املوجز يف اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ، فرج حسن ، نظري  )2(
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اإلذن املسلم بغرض وضع الترتيبات التقنية بالدخول إىل احملالت السكنية أو غريها ولـو              
 من هذا القانون و بغري علم أو رضا األشخاص الـذين  47خارج املواعيد احملددة يف املادة     

  .هلم حق على تلك األماكن 
 هذا اإلجراء إذا اقتضت ضرورات التحري يف اجلرمية املتلـبس ـا أو التحقيـق                ويتم         

مـن   5مكرر   65وهذا ما تقضي به املادة       ،   االبتدائي ، وبناء على إذن وكيل اجلمهورية      
  . )ج.إ.ق(
 65مباشرة عملية التسرب ضمن الشروط القانونية وهذا ما تقـضي بـه املـادة                •

  .11مكرر
بط أو عون الشرطة القضائية حتت مسؤولية ضـابط الـشرطة           ويقصد بالتسرب قيام ضا   

القضائية املكلف بتنسيق العملية مبراقبة األشخاص املشتبه يف ارتكام جنايـة أو جنحـة              
بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك هلم أو خاف بأن يستعمل هلذا الغرض هوية مـستعارة            

  . أدناه 14مكرر  65 وأن يرتكب عند الضرورة األفعال املذكورة يف املادة
  

  اإلجراءات العقابية: الفرع الثاني 
      تقرر يف القانون اجلزائري جترمي ظاهرة غسيل األموال ملا تتسم به مـن مكونـات               
اجلرمية ، وملا حتمله من خطورة وأضرار ، وبدهي أن فرض جزاءات عقابية علـى هـذه                 

 املناسبة له ، ردعـا  )1(ن رصد العقوبةاجلرمية هي مثرة التجرمي فال عربة لتجرمي نشاط مادو    
، وترتيبا على ذلك فقد نص القانون        ملا يقترفه أهل اإلجرام ، وإشاعة جلو األمن والسالم        

   اجلزائري إجراءات عقابية ضد املتورطني يف هذه اجلرمية ، نص على بعـضها يف قـانون               
  .خر يف قانون العقوبات كاآليتالبعض اآل و05-01
  .01-05 املنصوص عليها يف قانون  اجلزاءات: أوال
 املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتها         01-05حتدث قانون        

  :على مجلة من العقوبات كاآليت
                                                

                                                    Piene            : العقوبة  )1(

  211، ص مرجع سابق  املصطلحات القانونية يف التشريع اجلزائري ،ابتسام القرام ، - 
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  : على أنه01-05من قانون  31نصت املادة :  خمالفة إجراءات الدفع -1
 50.000 أعاله بغرامة من    6ادة  يعاقب كل من يقوم بدفع أو يقبل دفعا خرقا ألحكام امل          "

  ." دج500.000دج إىل 
 بـأن كـان املبلـغ    6ومعىن ذلك أن من خالف إجراءات دفع املبالغ املالية حسب املادة       

 ، يعاقب من قـام      442-05 رقم   )2( دج كما حدده املرسوم التنفيذي     50.000يتجاوز  
  . دج 500.000  دج وأقصاها50.000مبخالفة هذا اإلجراء بغرامة مالية أدناها 

        مـن قـانون  32نـصت املـادة    : االمتناع عن حترير أو إرسال اإلخطار بالشبهة      -2
بسابق معرفة عن حترير أو إرسـال        و يعاقب كل خاضع ميتنع عمداً    ": على أنه  01 - 05

دج إىل   100.000اإلخطار بالشبهة املنصوص عليـه يف هـذا القـانون بغرامـة مـن               
  ."الل بعقوبات أشد و بأية عقوبة تدريبية أخرىدج بدون اإلخ 1.000.000

 1.000.000أقصاها   دج و  100.000ويفهم من هذه املادة أا رتبت غرامة مالية أدناها          
دج على الشخص اخلاضع الذي ميتنع بطريق التعمد و العلم عن خمالفة إجراءات اإلخطار              

        م عليـه املـسؤولية   بالشبهة ، ومبفهوم املخالفة من امتنع سـهوا أو جهـال فـال تقـو              
اجلزائية ، وهذا ما يعيد نفس اإلشكال الذي سبق احلديث عنه مبناسبة احلديث عن الركن               

  . املعنوي
األشخاص الطبيعيـون   ": هم 01-05من قانون    4املقصود باخلاضع كما وضحته املادة      و
   ."املعنويون الذين جيب عليهم القيام باإلخطار الشبيهةو
 على أنـه    01- 05 من قانون    33نصت املادة   :   األموال املشبوهة  باإخطار أصح  -3
أعوان اهليئات املالية اخلاضعون لإلخطار بالشبهة الذين أبلغـوا عمـدا           يعاقب مسريو و  "

صاحب األموال أو العمليات موضوع اإلخطار بالشبهة بوجود هذا اإلخطار ، أو أطلعوه             
دج  2.000.000  دج إىل  200.000  مـن  على املعلومات حول النتائج اليت ختصه بغرامة      

  ."دون اإلخالل بعقوبات أشد و بأية عقوبة تأديبية أخرى
ومعىن هذه املادة أن األشخاص املكلفني باحلفاظ على السر البنكي ، املكلفني باإلخطـار              
بالشبهة يف حال خمالفتهم هلذا السر بإبالغ صاحب األموال أو العمليات املـشبوهة الـيت           

                                                
  )1/412(مرجع سابق ،  يف القانون اجلزائي اخلاص ، الوجيز بوسقيعة ، أحسن )2(
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 اإلخطار بالشبهة ، يف حال إبالغه بوجود اإلخطار بالشبهة ضده أو إبالغه           بصددها جيري
دج  200.000مبعلومات أخرى ختصه يف هذا الصدد ، يعاقب هؤالء بغرامة مالية أدناها             

  .  دج بشرط تعمدهم2.000.000و أقصاها 
ـ  01- 05 من قانون    34نصت املادة   : خمالفة تدابري الوقاية من غسيل األموال      -4 ى  عل
يعاقب مسريوا وأعوان البنوك واملؤسسات املالية واملؤسسات املالية املشاة األخـرى           " أنه

 و بصفة متكررة تدابري الوقاية من تبييض األموال و متويل اإلرهـاب             الذين خيالفون عمداً  
دج  50.000 من هذا القانون بغرامة مـن        14 و 10 و 9و 8و 7املنصوص عليها يف املواد     

  . دج1.000.000إىل 
 دج إىل   1.000.000وتعاقب املؤسسات املالية املذكورة يف هذه املـادة بغرامـة مـن             

  ."دج دون اإلخالل بعقوبات أشد 5.000.000
  :رتبت هذه املادة عقوبة الغرامة على نوعني من األشخاص

 املسريون واألعوان التابعون للمؤسسات املالية الذي خيالفون إجراءات تدابري الوقاية من   -أ
غسيل األموال كعدم التأكد من هوية الزبائن وعدم االحتفاظ بالوثائق املطلوبـة وعـدم              

  :االستالم ، يعاقب هؤالء بشرطني
  املخالفة العمدية هلذه اإلجراءات-  
  ،الصفة املتكررة هلذه املخالفات-  

فة ، ال    أو مل تتكرر منه املخال     مما يعين مبفهوم املخالفة أن من خالف التدابري خطأ أو سهواً          
  .تترتب عليه املسؤولية اجلزائية

وقد رصدت هذه املادة هلؤالء األشخاص املخالفني عقوبة الغرامة املاليـة والـيت أدناهـا             
  .دج  1.000.000دج و أقصاها  50.000

 املؤسسات املالية اليت حتصل فيها املخالفات السابقة ، تعاقب بغرامة ماليـة أدناهـا             -ب
دون أن تنقص أو ختل هـذه العقوبـة         دج ،    5.000.000دج و أقصاها     1.000.000

  .بعقوبات أشد 
أشار دقة عقوبات جرمية غسيل األموال و     ويالحظ على هذا القانون أنه مل يوضح ب        -     

فقط إىل عقوبات تترتب على بعض املخالفات اإلجرائية ، وإن كان عذره أـا تركهـا                
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 األوىل التوضيح و البيان كما فعلت بعض       لقانون العقوبات الذي نص عليها ، إال أنه كان        
  .القوانني املقارنة

ملالية فقط دون ذكـر عقوبـة   أيضا يالحظ على هذا القانون تركيزه على عقوبة الغرامة ا       
  .املكافحة احلقيقية جلرمية غسيل األموالأخرى وال شك أن هذا قصور يف املعاجلة و

ر صـاحب أمـوال   خِطأو عون بنك ي  إذ ما جيدي نفعا أن نفرض غرامة مالية على مسري           
مشبوهة يريد غسلها فينجو بفعله ويهرب أمواله تلك اليت كان من املفتـرض أن جتـري                
عليها إجراءات املكافحة من غسيل األموال ، وطبعا يف هكذا حاالت سيكون اإلجـرام              
  .بالتضامن مبعىن أن صاحب تلك األموال سيعني  ذلك الذي أخطره على دفع تلك الغرامة

  
  اجلزاءات املنصوص عليها يف قانون العقوبات : ثانيا 

 أوضح قانون العقوبات جزاءات مرصودة للشخص الطبيعي وأخرى للشخص املعنـوي           
  : على النحو التايل

رصد القانون اجلزائري للجناة مرتكيب جرمية      : العقوبات املرصودة للشخص الطبيعي    -1
   :)1(ت أصلية و عقوبات تكميلية كما يلي عقوباغسيل األموال من األشخاص الطبيعيني

 رصد قانون العقوبات اجلزائري للشخص الطبيعـي عقوبـة يف       : العقوبات األصلية    –أ  
  : صورتني خمتلفني 

 مكرر بعقوبة الشخص الطبيعي الذي      389ونصت عليها املادة    : الصورة البسيطة    •
  : يقوم بغسيل األموال على نوعني 

   سنوات 10سنوات إىل عشر  5س من مخ: عقوبة احلبس -     
  دج 3.000.000 إىل 1.000.000 عقوبة الغرامة من -    
 مكرر ، حيث عاقب الشخص الطبيعي   389نصت عليها املادة    و:شددة  الصورة امل  •

  املمارس لعمليات غسيل األموال بعقوبتني  
   سنة )15  (سنوات إىل مخس عشر) 10(من عشر : عقوبة احلبس 
 دج  8.000.000 دج إىل 4.000.000من : عقوبة الغرامة 

                                                
  )409-1/408(املرجع السابق ، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص ، أحسن بوسقيعة ،  )1(
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ونالحظ أن القانون قد ضاعف العقوبة يف هذه الصورة على أن يتوفر يف اجلرميـة أحـد                 
  : الشروط الثالثة 
 إذا وقعت اجلرمية بطريق االعتياد ، وهذا يعين احترافية اـرم وخربتـه               :الشرط األول 

شار اجلرمية على نطاق واسع مما يـستدعي   الواسعة يف اجلرمية مما يشكل خطرا كبريا يف انت        
  .  يف العقوبة حىت تكون رادعة ظرفا مشدداً

اليت مينحها  تغالل بعض الوسائل أو التسهيالت      إذا مت ارتكاب اجلرمية باس     : الشرط الثاين 
  .نشاط مهين يف هذا الصدد كالبنك مثال 

 ، أي ترتكب اجلرمية يف       إذا مت ارتكاب اجلرمية يف صورة مجاعة إجرامية        :الشرط الثالث   
إطار اجلرمية املنظمة ، وملا كانت هذه األخرية أكثر خطرا وأشد رعبا وترويعا كان ال بد                

  .من مضاعفة العقوبة للزجر والردع 
ويالحظ على القانون اجلزائري أنه قررأن العقوبة السابقة يف صورتيها البسيطة واملـشددة            

لة أو وقعت على سبيل احملاولة وهذا ما تقضي بـه  مقررة للجرمية سواء وقعت اجلرمية كام     
  . )ع.ق ( 3 مكرر 389املادة 

و ألن اخلطورة واحدة سواء كانت اجلرمية كاملة أو وقفت عند حد احملاولة سوى القانون               
مقدار العقوبة وال تفرقة أيضا يف العقاب على احملاولة  سواء كان الـشروع يف اجلرميـة                 

حدهم إجراءات إيداع املال لدى أحد البنوك مث يتم ضـبطه           أ  موقوفا أو خائبا كأن يتخري    
ففي هذا احلالة متت احملاولة لكنها ضبطت يف مرحلة الشروع املوقوف ، وكذلك حـني               
يضبط اجلاين الذي اشترى عقارا بأموال جيري غسلها مصدرها غري مشروع ويضبط قبل             

   .)1(نقل امللكية فهنا الشروع يعد خائبا
العقوبة من حيث عدم تناسبها مع اجلرميـة إذ          أن القانون اجلزائري بالغ يف          ويالحظ  

أنه قدر عقوبة جلرمية غسيل األموال تزيد وتتجاوز العقوبة املقدرة للجرمية األصلية الـيت              
حتصل منها املال غري املشروع كما لو كانت األموال حمل اجلرمية عائدة من سرقة بـسيطة     

والقانون اجلزائري يف هذا جياري القانون     )2( سنوات حبسا  )05(ال تتجاوز عقوبتها مخس     

                                                
 179 مرجع سابق ، ص ، جرمية غسيل األموال  عبد الفتاح بيومي حجازي ، )1(
 )1/408( بوسقيقة ، مرجع سابق ، أحسن )2(
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قضت احملكمـة   اليت  اليت أثري بشأا عدة اعتراضات ، و      ) ع.ق(من   48املصري يف املادة    
 بعدم دستورية املـادة الـسابقة ،كـون       02/06/2001الدستورية العليا يف مصر بتاريخ      

ة املذكورة أيضا لغظ وجدل فقهي ، فقسم        وأثري حول املاد  ،  العقوبة ال تناسب إمث اجلاين      
يرى بقصور وعيب هذه املادة كون العقوبة املقررة للنشاط اجلنائي األصلي جيب أن تزيد              

العكس ليس صحيحا ، ويرى جانب آخر من         و عن العقوبة املقررة للنشاط اجلنائي التبعي     
 وهـي غـسيل     –بعية  الفقه أن املادة صحيحة وأن العقوبة مناسبة ، ألن خطر اجلرمية الت           

  .)3( أشد من خطر اجلرمية األصلية-األموال 
واحلقيقة أنه إذا كان اجلانب األول يف الفقه صائب يف نظرته من حيث مراعاته للـصياغة                
والصنعة القانونية فإن اجلانب الثاين من الفقه له وجه من الصواب ذلك أن اجلرمية الثانيـة              

      ا من اجلرمية األوىل ، لكن ميكن اً خطر وهي غسيل األموال عادة ما تكون أشدوأكثر ضرر 
اجلمع بني الرأيني من حيث التفرقة بني العقوبتني فيمكن أن تشدد عقوبة جرمية غـسيل               
األموال مىت كان ارم يعلم أن العائدات اليت قام بغسلها متحصلة من جرمية أشد ، فـال                 

األموال وعائداا تتمثـل يف جتـارة   ي بني عقوبة جرمية غسيل      وسميكن واحلال هذه أن ن    
البشر أو قتلهم وبتر أعضائهم ، مع عقوبة جرمية غسيل األموال وعائداا تتمثل يف جمـرد          

  .إخفاء سرقة أو حنو ذلك 
يطبق علـى الـشخص   "إىل أنه 5 مكررة  389 أشارت املادة    : العقوبات التكميلية    -ب

 2مكرر 389 و 1مكرر 389ا يف املادتني    الطبيعي احملكوم الرتكابه اجلرائم املنصوص عليه     
  " من هذا القانون9عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية املنصوص عليها يف املادة 

عليها جند أن العقوبات التكميليـة تتمثـل   احملال ) ع.ق( من 9وبالرجوع إىل املادة         
  : فيما يلي 

   حتديد اإلقامة -
  املنع من اإلقامة -
  ان من مباشرة بعض احلقوق  احلرم-
  املصادرة اجلزائية لألموال -
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  حل الشخص االعتباري -
   نشر احلكم -

وإضافة إىل هذه العقوبات التكميلية اليت ميكن تطبيق واحدة منها أو أكثر على الـشخص            
علـى   6 مكـرر    389الطبيعي يف حال احلكم عليه بغسيل األموال نص القانون يف املادة            

 سـنوات   10نع من اإلقامة على اإلقليم الوطين بصفة ائية أو ملدة عشر            جواز احلكم بامل  
  .على األكثر على كل أجنيب مدان يف جرائم غسيل األموال 

ملصادرة للممتلكـات حمـل اجلرميـة        على عقوبة ا   4مكرر 389كما نص أيضا يف املادة      
أثبت من كانت عنده    العائدات النامجة عن تلك املمتلكات إال إذا        وتصادر أيضا الفوائد و   

تلك املمتلكات مبوجب سند شرعي ومل يكن يعلم مبصدرها غري املشروع وتصادر أيـضا           
كل الوسائل املستعملة يف ارتكاب جرمية غسيل األموال كما ميكـن احلكـم مبـصادرة               
املمتلكات حمل اجلرمية عندما يكون مرتكب اجلرمية غسيل األموال  جمهـوال، ويف حـال               

ات الشرعية مع املمتلكات غري الشرعية فاملـصادرة ال تكـون إال علـى              اندماج املمتلك 
العائدات اإلجرامية لتلك املمتلكات غري الشرعية ، ويف حال تعذر حجز تلـك األمـوال     

  .املصادرة فإنه حيكم بغرامة مالية تساوي قيمة تلك املمتلكات 
ـ       اجلزائري   املشرع وقد كان    د األبـواب أمـام     حمقا حني فرض إجراء املصادرة  ليوص

حماوالت اإلفالت بتلك األموال غري املشروعة ويف كل األحوال جيب أال خيـل احلكـم               
  .باملصادرة يف جرائم غسيل األموال حبقوق الغري حسن النية 

احليلولة دون حصول اضطراب يف املعـامالت املدنيـة أو            ولعل القصد من هذا هو         
سيما و أن مرتكيب اجلرمية ينالون عقام املتمثـل يف   التجارية و ذلك دعما الستقرارها ال       

   .)1(السجن و الغرامة
رصد القانون اجلزائري عقوبات للـشخص       : املرصودة للشخص املعنوي  العقوبات  -2

 ميكن إمجاهلـا    7 مكرر   389املعنوي الذي يقوم بعملية غسيل األموال نصت عليها املادة          
  : كاآليت
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مـرات احلـد    ) 04 (أربععنوي بغرامة مالية ال تقل عن       يعاقب الشخص امل   : الغرامة -أ
و معىن ذلك أن هذه الغرامة ال ميكـن أن          ،  األقصى للغرامة املقررة على الشخص الطبيعي     

  دج  12.000.000  =4 × 3.000.000   :تقل عن 
  دج 12.000.000احلد األدىن يف صورة غسيل األموال البسيط هو 

  دج 32.000.000 = 4×دج  8.000.000
  دج  32.000.000احلد األدىن يف صورة غسيل األموال املشدد هو 

هـو  يفهم من هذا أن للشخص املعنوي ظروف مشددة تضاعف فيها العقوبات كمـا              و
  .احلال بالنسبة للشخص الطبيعي 

  .كما يفهم من هذا أيضا أن للقاضي السلطة التقديرية يف تقدير العقوبة 
        جلزائري ذكر احلـد األدىن للعقوبـة ومل يـذكر احلـد             ا املشرعيالحظ أن             و

          الـيت تـنص علـى أن الغرامـة          )ع.ق(من   18األقصى وميكن أن يستخلص من املادة       
ــس   ــصى مخ ــد األق ــوق احل ــوز أن تف ــررة )05(ال جي ــة املق ــرات للغرام                   م

نص على احلد األقصى للغرامة   ، وهذا بعكس املشرع الفرنسي الذي        )1(للشخص الطبيعي 
املسلطة على الشخص املعنوي يف حال ارتكابه جرمية غسيل األموال ومل ينص على احلـد      

    .)2(األدىن
مكرر  389ومعىن ذلك أن القاضي اجلزائري ال جيوز له احلكم بغرامة أقل مما حددته املادة            

  . )ع.ق( 18وال جيوز له احلكم بغرامة أكثر مما حددته املادة  ، 7
وألن الشخص املعنوي ال ميكن احلكم عليه بعقوبة سالبة للحرية وهي احلبس كما هـو                
حال الشخص الطبيعي، وألنه يف عقوبة الشخص الطبيعي البد من اجلمع بـني عقوبـة               
احلبس والغرامة فإنه يف حال الشخص املعنوي ضوعفت العقوبة وهي الغرامة املالية هلـذا              

  .)3(سب واملساواة بينهمااحلد مراعاة ملبدأ التنا
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تفرض عقوبة املصادرة على الشخص املعنوي يف حال قيامـه جبرميـة             :  املصادرة –ب  
 بأن تصادر املمتلكات والعائدات اليت مت       7 مكرر   389ال حسبما قررته املادة     غسيل األمو 
 ويف حال تعذر تقـدمي أو     ، تصادر أيضا الوسائل واملعدات املستعملة يف ذلك        غسيلها ، و  

  .حجز تلك املمتلكات حيكم بغرامة مالية تساوي قيمتها 
قد فهم بعض شراح قانون العقوبات اجلزائري أن عقوبة املصادرة يف حق الشخص                   و

 ، بيد أن هذا     )4(7 مكرر 389املعنوي تكون جوازية ال إلزامية حسبما يفهم من نص املادة           
" ميكن  " بعبارة أو صياغة اجلواز ككلمة      الفهم قد ال يستقيم بدليل أن نص املادة مل تأت           

فيبقى اإلطالق على إطالقه ، ومع ذلك فـالغموض يف هـذه       ، أو حنو ذلك    " جيوز  " أو  
لجهة القضائية أن تقضي باإلضـافة      لوميكن  " املادة متعني لنص الفقرة األخرية منها وهي        

  . بدقة وإلزالة هذا االلتباس كان األوىل توضيح العبارات .... " إىل ذلك 
مينع الشخص املعنوي من مزاولة نشاطه املهـين أو االجتمـاعي ملـدة ال               : املنع – جـ

ومعىن هذه أن املشرع اجلزائري ذكر مدة واحدة وهي مخس           ،   سنوات) 5(تتجاوز مخس   
عكس املشرع الفرنسي الذي أجاز احلكم ملنع املزاولة بصفة ائية أو           ، سنوات للمنع   ) 5(

   قـانون العقوبـات    مـن    38 / 131سنوات كما يف املادة     ) 5( مخس   ملدة ال تزيد على   
  .ويف كل األحوال فهذه العقوبة جوازية ال إلزامية  ، )1(الفرنسي

  .ميكن للجهة القضائية أن حتكم حبل الشخص املعنوي  : ّاحلل –د 
ـ  القضاء على حياته ائيا فهي تشبه عقوبـة   إلغاء وجوده وومعىن احللّ  سبة اإلعـدام بالن

  .للشخص الطبيعي 
الحظ علـى القـانون اجلزائـري       جسامة هذه العقوبة فإنه ي    خطورة و من  رغم        وبال

إذ جند التشريع الفرنـسي ال جيـوز        ،  قصوره يف تبياا بدقة عكس االتشريعات املقارنة        
  :  هذه العقوبة إال يف حالتني إىلاللجوء 

ف من وراء إنشائه هو ارتكاب  حالة قيام الشخص املعنوي بغرض إجرامي أي اهلد        •
 .أفعال إجرامية 

                                                
  )1/411(مرجع سابق ،الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص ،  بوسقيعة ، أحسن )4(
 185مرجع سابق ، ص  عمليات غسل األموال وآليات مكافحتها ،  على العريان ، حممد )1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 حالة قيام الشخص املعنوي باالحنراف عن غرضه املشروع إىل غرض غري مشروع  •
واستبعد  ،ونظرا لكون هذه العقوبة جسيمة فقد جعلها املشرع الفرنسي جوازية ال إلزامية   

  .)2(بعض األشخاص املعنوية من نطاق تطبيقها
  صوص عليها يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزاءات املن: ثالثا 

معلوم أن جرمية غسيل األموال متثل خطورة بالغة على اتمع لـذلك إرتـأى املـشرع                
اجلزائري خروجا على القواعد العامة لقانون العقوبات فرض إجراءات جزائية خاصة جاء            

  :النص عليها يف قانون اإلجراءات اجلزائية تتثل يف اآليت 
  ام املتعلقة بتقادم الدعوى اجلزائية مبضي املدة  األحك-أ 

 العموميـة يف اجلنايـات      ال تنقضي الدعوى  : " أنه  ) ج.إ.ق( مكرر من    08تنص املادة   
واجلنح املوصوفة بأفعال إرهابية وختريبية وتلك املتعلقة باجلرمية املنظمة العـابرة للحـدود             

   ."الوطنية أو الرشوة أو اختالس األموال العمومية 
  وهذا اإلجراء حتمه طبيعة اجلرم املتعلق به ، فألن جرمية غسيل األمواملن اجلرائم اخلطرية 

  
جدا واليت متس كيان اتمع كله فإن الدعوى العمومية ال تعتريها أحكام التقادم املعروفة              

  .يف طيات قانون العقوبات 
   األحكام املتعلقة بتقادم العقوبة مبضي املدة -ب 

 ال تتقادم العقوبات احملكـوم ـا يف اجلنايـات    ": بأنه ) ج .إ.ق(  من   612دة  تنص املا 
ختريبية وتلك املتعلقة باجلرمية املنظمة العـابرة للحـدود         اجلنح املوصوفة بأفعال إرهابية و    و

  " .الوطنية والرشوة
  .كذلك بالنسبة لتقادم العقوبة ال اعتبار له يف جرمية غسيل األموال

 
ر هذا املطلب نالحظ على قانون العقوبات املرتبة علـى جرميـة غـسيل                      ويف آخ 

األموال أنه أغفل النص على حكم األشخاص الذين يتورطون يف عمليات غسيل األموال             
 نـص علـى انتفـاء       01 – 05مث يبلغون اجلهات املختصة عن ذلك ، صحيح أن قانون           
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ة بشرط أن يكـون حـسن النيـة    املسؤولية اجلنائية يف حق من أخطر بالعمليات املشبوه    
 05 ق   24وإعفائه من أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية كما نصت على ذلك املادة               

 و لكن املشرع اجلزائري عكس بعض التشريعات املقارنة اغفـل احلـديث عـن               01 –
ـ               ساءلة الشخص اجلاين التائب الذي يبلغ عن عمليات غسيل األموال هل تقوم يف حقه امل

جند هنا يف بعض القوانني العربية أن عقوبة غـسيل األمـوال ال             و، نية أم أنه يعفى     القانو
ألن جرائم غسيل األموال من اجلرائم اجلسيمة اليت يتعني على          ، تسقط حىت لو بلغ اجلاين      

ومن أمثلة هذه القـوانني     ، احملكمة النطق بالعقاب فيها بغض النظر عن الدواعي األخرى          
متيل بعـض   ، و  )1(منه 3، والقانون البحريين يف املادة       2املادة   و 9 املادة   القانون الكوييت يف  

القوانني العربية إىل أن اإلبالغ مانع من موانع العقوبة ، كما هو احلال يف القانون املصري                
والعلة يف هذا رغبة املشرع التعرف على اجلناة أو األموال حمل الغسل ،             ،  منه   17يف املادة   

 ، ولعل هذا الـرأي  )2(يقدم خدمة للمجتمع مكافأته عليها بإعفائه من العقاب       وألن املبلغ   
، وإىل غاية حتقـق هـذا      له من الواجهة والصوابية ما جيعل املشرع اجلزائري أن يأخذ به            

الرأي فإنه يبقى ال عذر للمبلِّغ من اإلعفاء من العقوبة ألن املشرع اجلزائري نـص علـى      
واليت تنص على أن    ) ع.ق(من   52عقوبة كما هي عليه املادة      حصر حاالت اإلعفاء من ال    

األعذار هي حاالت حمددة يف القانون على سبيل احلصر يترتب عليها مع قيـام اجلرميـة             "
واملسؤولية إما عدم عقاب املتهم إذا كانت أعذارا معفية ، وإما ختفيف العقوبة إذا كانت               

 . يف جرائم غسيل األموال من اإلعفاء من العقوبة ؛ وبناًء عليه فال يستفيد اجلناة " خمففة 
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  مكافحة ظاهرة غسيل األموال على مستوى    التعاون الدويل: املطلب الثاني 
          

           األمر الـذي  مي بعصر العوملة حدثت ثورة يف املعلومات والتقنية اهلائلة يف ظل ما س
هو احلال عليه بالنسبة جلرمية غـسيل األمـوال ،          تولد معه قضايا أمنية عقدة وشائكة كما        

وهذا شكل قلقا متزايدا لرجال األمن عرب خمتلف دول العامل فال عهد هلم ذا النوع املتفرد                
من اجلرمية ،كل ذلك جعل هذه الظاهرة تستحق تـآزر اجلهـود الدوليـة الستكـشافها               

          تمع الدويل ملكافحة ظاهرة غسيل      ا  هب إزاء ذلك فقد   ، و  )1(والتصدي هلا بفاعلية كبرية   
 غري راجتاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اال ، وكانت باكورة املبادرات يف هذا اإلطار     ،  األموال

تلتها جهود متواصلة ومـضنية علـى       ،   1988املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية سنة      
املبادرات الدولية ملكافحة هذه الظاهرة     انت  كوقد ،    واملستوى القضائي   ، املستوى التشريعي 

بيد أن أحـداث احلـادي عـشرمن        ،اخلطرية حمتشمة يف عقد التسعينات من القرن املاضي       
ت املسؤولني  عدف،  واليت شكلت صدمة للواليات املتحدة األمريكية و العامل        ، 2001سبتمرب

ا تـبني هلـم أن تلـك        يل التعاون الدويل ملكافحة غسيل األموال بعدم      عاألمريكيني إىل تف  
العمليات اليت شنت ضدهم استخدم منفذوها املصارف األمريكية و األوروبيـة لتمويـل             

وبعد ضغوط كبرية على عديد الدول سنت هذه األخرية مجلة من التـشريعات             ،  عمليام
  .)2(والقوانني يف هذا الصدد

كافحة غسيل األموال عشر اتفاقيات     أبرمت اهليئات اجلزائرية املختصة مب    وعلى هذا الصعيد    
مع دول أوروبية وأمريكية وقريبا مع موريتانيا والسنغال يف إطار التنسيق ملكافحة غـسيل              
األموال ،وكذلك طلبت اجلزائراملساعدة من بعض الدول ، وقبل هذا كلٌّه سـن املـشرع               

ة بصفة عامة و جرمية     زائري جمموعة من القوانني دف التعاون الدويل للقضاء على اجلرمي         اجل
 والذي تضمن التعـاون     01-05 قانون   ويذكر يف هذا الشأن   ،  غسيل األموال بصفة خاصة   

وسنعرض يف هذا   ،  يف الباب اخلامس منه      01-06الدويل يف الفصل الرابع منه، وأيضا قانون        
                                                

السعودية ، الرياض ، جامعة نايف ، مية االقتصادية عوملة اجلر،  أبو شامة عبد احلمود عباس )1(
  10ص  ، 2007،
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 هذا   للجهود الدولية املبذولة يف هذا اإلطار و آليات ووسائل التعاون يف           - أساسا -املطلب  
  ،  لصلته األكيدة بظاهرة غسيل األموال 01-05اال من خالل قانون 

  اجلهود الدولية املبذولة ملكافحة ظاهرة غسيل األموال :  الفرع األول 
 قامت اهليئات الدولية بالعديد من اجلهود اليت دف إىل جماة ظاهرة غسيل األموال                      

          وات قيـات والوثـائق وبـرامج العمـل والنــد         من خالل إبرام العديـد مـن االتفا       
وتنوعت هذه اجلهود إىل جهود عاملية تنتظم كافَّة اهليئات الدوليـة مبختلـف             ، واملؤمترات

وجهود إقليمية تشمل   ،  حتت قبة هيئة األمم املتحدة       - رأسا -أقطارها وأقاليمها  واملنضوية     
وسنعرض يف طيات هذا الفرع ألبـرز اجلهـود         ، و ذاك   الكيانات املنتمية إىل هذا اإلقليم أ     

املبذولة يف هذا الصدد ، وسيتم التركيز على النشاطات الدولية واإلقليمية اليت انضم إليهـا               
  :من خالل نقطتني، اجلزائري       املشرع 
  االتفاقيات الدولية :  أوالً

  : و من أمثلة ذلك،  غسيل األموال ات الدولية للتصدي لظاهرةعت العديد من االتفاقوقِّ
كثفت األمم املتحدة جهودها على صـعيد        :  االتفاقيات الصادرة عن األمم املتحدة       -1

حماربة غسيل األموال مبجموعة من االتفاقيات ، بدأت يف املرحلة األوىل مبكافحة أنـشطة              
ـ              سيل األمـوال   املواد املخدرة ، مثَّ يف مرحلة أخرى مبكافحة املخدرات عرب عمليـات غ

 : ومن هذه اإلتفاقيات )1(املتحصلة عن هذه اجلرائم

وهي اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتـارغري املـشروع باملخـدرات           :  اتفاقية فيينا  -أ
وكان مقر انعقادها يف فيينـا      ،1988 ديسمرب سنة    20واملؤثرات العقلية املوافق عليها بتاريخ      

 ،  41- 95 مبوجب املرسوم الرئاسي رقم      -مع التحفظ -ائر  وقد صادقت عليها اجلز   ،بالنمسا
   .)2( 1995 يناير سنة 28املؤرخ يف 

                                                
)1(

 77ص ، سابق  مرجععمليات غسل األموال وآليات مكافحتها ، ، حممد علي العريان   
 29 – 8 ص، هـ 1415 رمضان 15بتاريخ  ، 7ع ، الرمسية اجلريدة  )2(
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وتعترب هذه االتفاقية أبرز الوثائق الدولية اليت جسدت قناعة اتمع الدويل بضرورة مكافحة             
 وقد بلغ عدد الدول األطراف اليت انضمت إىل االتفاقية رمسياً وإىل غايـة            ، غسيل األموال   

.                                                                                                                    من جممـوع دول العـامل      %83دولة بنسبة   ) 157( ، بلغ مائة وسبعة ومخسني     2000عام  
ديباجتها النص على   وقد ورد يف    ، مادة  ) 34(و تقع هذه االتفاقية يف ديباجة وأربع وثالثني         

، بالغ القلق الذي يساورأطراف االتفاقية من جسامة املخدرات وخطورا على صحة البشر           
وكذا االجتار غري املشروع يف املخدرات مما يدر أرباحاً هائلة على العصابات اإلجرامية ،هذه        

امية األخـرى الـيت   التجارة غري املشروعة واليت ترتبط ارتباطا وثيقا مبختلف األنشطة اإلجر  
األمـر الـذي    ، تقوض االقتصاد املشروع وتلوث مؤسسات اتمع مبختلـف مـستوياته         

يستوجب تعزيز التعاون الدويل باختاذ التدابري والوسائل القانونية الفعالة حلرمان العـصابات            
 وجـاءت مـواد هـذه االتفاقيـة معرفـة      )1( اإلجرامية مما جينونه من أنشطتهم اإلجرامية   

 ومشرية إىل اجلزاءات وتدابري التجـرمي الـيت         )2( 01صطلحات هذه االتفاقية كما يف املادة     مل
ونصت على التعـاون    ، )3( 03تتخذها كل دولة يف هذا اإلطاركما نصت على ذلك املادة           

  .)4(10الدويل و تقدمي املساعدة للدول كما نصت املادة 
صراحة يف  " غسيل األموال " تستخدم مصطلح    ومن العيوب اليت تتلبس ذه االتفاقية أنها مل       

أي من موادها وإمنا اكتفت ببيان السلوكات املادية املشكلة هلذه اجلرمية كتحويل األموال أو              
واالشتراك واملساعدة والتحريض واإلخفاء و التمويه      ، نقلها مع العلم بأا عائدات إجرامية       

   .  )5(  03 كما يف املادة
أنها أخذت بالتعريف الضيق جلرمية غسيل األموال ، وهذا قصور منـها   ويؤخذ عليها أيضا   

  .ألنها حصرت عائدات اجلرمية يف جرمية املخدرات فقط

                                                
 9 – 8 ص ،7ع ،   الرمسيةاجلريدة  )1(
 9 – 8 ص ،7ع ،   الرمسيةاجلريدة  )2(

 11ص ،  املرجع السابق،  الرمسية اجلريدة  )3(

  19ص ،  املرجع السابق ، اجلريدة الرمسية )4(
)5(

 11ص  ،املرجع السابق ، اجلريدة الرمسية  
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وترجع هذه التسمية إىل مكان انعقاد هذه االتفاقيـة وهـي مدينـة             :  اتفاقية بالريمو  -ب
  .)1(اإليطالية " بالريمو"

ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية املعتمـدة مـن      وهذه االتفاقية هي اتفاقية األمم املتحدة       
، وقد صادقت عليهـا   2000 نوفمرب سنة 15طرف اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة يوم  

  .)2( 2002 فرباير05 املؤرخ يف55-02اجلزائر مع التحفظ مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 

د بينت الغرض منها وهو املتمثل يف       مادة وق ) 41(وتتكون هذه االتفاقية من إحدى وأربعني       
وقد أشـارت     01تعزيز التعاون ملنع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ومكافحتها كما تنص املادة          

  .)3( 07 واملادة 06هذه االتفاقية صراحة إىل عمليات غسيل األموال كما يف املادة  
إلرهاب املعتمـدة مـن     وهي االتفاقية الدولية لقمع متويل ا      :  اتفاقية قمع اإلرهاب   -جـ

، واليت صادقت عليها    1999 ديسمرب سنة    09طرف اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة يوم        
 ديسمرب سنة 23 املؤرخ يف 445-2000 مبوجب املرسوم الرئاسي رقم     -مع التحفظ -اجلزائر  
  .)4( ،وتقع هذه االتفاقية يف ديباجة ومثان وعشرين مادة 2000

أن هذه االتفاقية نصت على التدابري املتخذة ملكافحة متويل اإلرهاب وهي   وجتدر اإلشارة إىل    
  .)5(شبيهة بتلك املتخذة ملكافحة غسيل األموال

وهي اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد املعتمدة من قبـل           : اتفاقية مكافحة الفساد   -د
-ليت صادقت عليها اجلزائر     ، وا  2003اكتوبر 31اجلمعية العامة لألمم املتحدة بنيويورك يوم       

   .)6( 2004أفريا 19 املؤرخ يف 128-04 مبوجب املرسوم الرئاسي رقم -مع التحفظ

                                                
 85ص ، سابق  مرجعوال وآليات مكافحتها ، عمليات غسل األم، حممد علي العريان   )1(
  ،10/02/2002، بتاريخ 9اجلريدة الرمسية ، ع )2(
   186مرجع سابق ، ص  ، - جرمية بال حدود-تبييض األموال خالد سليمان ،  )3(
  03/01/2001، بتاريخ 1اجلريدة الرمسية ،ع   )4(
 186ملرجع السابق ، ص ا ، - جرمية بال حدود-تبييض األموال  حالد سليمان ،  )5(
 86 سابق ، ص مرجععمليات غسل األموال وآليات مكافحتها ، ، حممد علي العريان  )6(
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مادة ، ودف هذه االتفاقية إىل تعزيز    ) 71( وتقع هذه االتفاقية يف ديباجة وإحدى وسبعني        
جرميـة غـسيل    التدابري والوسائل الدولية الرامية إىل مكافحة جرائم الفساد واليت من بينها            

  . )1(األموال 
صدر يف هذا الشأن جمموعة من االتفاقيـات حتمـل           :االتفاقيات ذات الطابع الدويل    -2

لدخول جمموعة من الدول املختلفة األقاليم حتت لوائها ، وألا ختاطب أيـضا             طابعا دوليا   
     هيئة األمـم  اتمع الدويل يف عمومه ، غري أا تسمى ذات طابع دويل ألا غري صادرة عن   

   :املتحدة ، وأبرز االتفاقيات املعروفة يف هذا الصدد هي 
حيث " بازل  " نسبة إىل املدينة السويسرية املعروفة        " بازل  " ويسمى بيان    :  بيان بازل  -أ

 وأصدرت تصرحيا حيتوي على عدد من املبادئ اليت ينبغي أن           1988اجتمعت جلنة بازل عام     
ملصارف الدولية لقمع عمليات غسيل األموال كالتأكد من شخصية         تتجاوب معها البنوك وا   

وجتـدر   )2( الزبائن وجتنب التحويالت املشبوهة ، والتعاون مع اجلهات التنفيذية وحنوهـا          
اإلشارة إىل أن مبادئ هذا البيان ال حتمل أي سلطة رمسية لإلشراف الدويل وال تتمتع بأي                

  .)3( إلزام ، بل هي جمرد توجيهات وإرشادات

وقد وقع على هذه االتفاقية كل من أملانيا وايطاليا وفرنسا وبريطانيا وهولندا وكندا واليابان              
  .، هذا ومل توقع عليها اجلزائر وال أية دولة عربية )4(والواليات املتحدة األمريكية 

تعترب هذه التوصيات من أشهر املبادئ يف مكافحـة غـسيل            :  التوصيات األربعون  -ب
 حىت إا ميكن أن تكون ميثاقا حيكم أساليب مكافحة غسيل األموال يف خمتلف دول         األموال
   )5(العامل

  
                                                

 86 سابق ، ص مرجععمليات غسل األموال وآليات مكافحتها ، ،  علي العريان حممد  )1(
 433، ص  مرجع سابق جرمية تبييض األموال ،  شايف ،نادر  )2(

 432، ص  املرجع السابقتبييض األموال ،  جرمية  شايف ،نادر  )3(

 95مرجع سابق ، ص عمليات غسل األموال وآليات مكافحتها ،  علي العريان ، حممد  )4(
 99ص  مرجع سابق ،، ، جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف التشريعات العربية سفر أمحد  )5(
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 اليت أنشأا الدول الصناعية الـسبع  )1(وقد صدرت هذه التوصيات عن جمموعة العمل املاىل      
األكثر تقدما وهي الواليات املتحدة األمريكية وكندا واليابان وفرنسا وبريطانيـا وأملانيـا             

 مث انضمت إليها روسيا فصارت تعرف   1989يطاليا إثر القمة اليت عقدوها يف باريس سنة         وإ
دولـة  ) 31(مبجموعة الدول الثمانية ، وتوسعت هذه اموعة لتشمل إحـدى وثالثـني             

 وقد أصدرت هـذه     )2(االحتاد األورويب وجملس التعاون اخلليجي    : ومنظمتني إقليميتني مها    
ني توصية تكمل اتفاقية فيينا ، وتتسم هذه التوصيات باملرونة حبيث           أربع 1990اموعة سنة   

يترك لكل دولة احلرية يف طريقة التنفيذ وفقا لسيادا ونظمها ودساتريها ، مث متت مراجعة                
، وأصدرت قرار جلنة املخدرات والذي أوضح املعايري اليت تقاس           1996هذه التوصيات سنة    

  : ملتعاونة من غري املتعاونة وتشمل هذه التوصيات ما يلي على أساسها التدابري والدول ا

  3إىل  1اإلطار العام للجهود الدولية ملكافحة غسيل األموال ضمن التوصيات  •
  8 إىل 4 تطوير النظم القانونية الوطنية ملكافحة غسيل األموال ضمن التوصيات من •
  29 إىل 9 تعزيز النظم املالية ملكافحة غسيل األموال ضمن التوصيات من •
تعزيز التعاون الدويل من خالل االتفاقيات الثنائية أو املتعددة األطـراف ، ضـمن               •

  .)3(40 إىل 30التوصيات من 
وجتدر اإلشارة إىل أن اجلزائر مل توقع على هذه التوصيات ، بل وال حىت الدول العربية عدا                 

  .جملس دول التعاون اخلليجي

                                                
  GAFI : ـ يرمز إليها اختصارا ب )1(
 387مرجع سابق ، ص جرمية تبييض األموال ،  نادر شايف ،  )2(
 44-43 ، جرمية غسل األموال يف الفقه اإلسالمي ، مرجع سابق، ص عطية فياض )3(
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رت العديد من االتفاقيات اإلقليمية مكملة لالتفاقيات صد:االتفاقيات اإلقليمية  : ثانيا 
الدولية سالفة الذكر لتعزيز التعاون والتبادل من أجل مكافحة غسيل األموال ومن بني هذه 

  :االتفاقيات 
وهي االتفاقية العربية ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات   : اتفاقية تونس -1

 وقد تأثرت   1994جانفي   05وزراء الداخلية العرب يف تونس يف       العقلية ، وقعت من طرف      
  .إىل حد كبري باتفاقية فيينا

وهي االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب املوقعة يف القـاهرة بتـاريخ    : اتفاقية القاهرة  -2 
 413-98 وقد صادقت عليها اجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي رقـم           1998 أبريل سنة    22

  .          )1( 1998 ديسمرب07املؤرخ يف 

وهي اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية للوقايـة ومكافحـة اإلرهـاب            : اتفاقية اجلزائر  - 3
 يوليو سـنة  14 إىل 12املعتمدة خالل الدورة العادية اخلامسة والثالثني املنعقدة يف اجلزائر من          

 09املـؤرخ يف     79-2000وقد صادقت عليها اجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي رقـم           1999
 .2000أبريل سنة 

وجدير بالذكر أن الدول العربية توصلت إىل إنشاء آلية عربية لتنسيق جهود مكافحة غسيل              
  .)2(األموال و متويل اإلرهاب 

غري أن هذه اجلهود العربية تبقى حمتشمة ويف ذات الوقت تعترب اتكاال على غريها من اجلهود            
ليس إال، ختلو من املبادرات الذاتية النابعة من القناعات األصـيلة       الدولية واإلقليمية األخرى    

والقيم املشتركة ، مما يستدعي وحيفز كافة النظم واألطر العربية إلنشاء اتفاقية عربية مشتركة 
  .يف هذا الصدد تنطلق من اخلصوصية العربية وتنشد طموحات اتمعات العربية 

، يقال أيضا يف ذات السياق عن الدول اإلسالمية فـرغم  وما قيل عن تقصري اجلهود العربية     
أن هذه الدول تأخذ مساحة جغرافية ودميغرافية واسعة على مستوى العامل إال أن جهودهـا               

                                                
 03 ، ص 09/02/2005  ، بتاريخ11 الرمسية ،ع اجلريدة  )1(

مرجع سابق ، ص  جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف التشريعات العربية ،  سفر ،أمحد  )2(
23. 
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تكاد تكون متعثرة إن مل نقل أا ال تكاد تذكر، وال شك أن هذه سوءة قانونيـة ينبغـي                   
لها عصابات اإلجرام وغسيل األمـوال      سترها وحفرة مالية ومصرفية ينبغي ردمها لئال تستغ       

  .فيدلفون منها إىل خمتلف الصعد يف اتمع ، ويعيثون يف األرض ظلماً وفساداً 

  آليات التعاون الدويل ملكافحة ظاهرة غسيل األموال: الفرع الثاني 
        تتنوع مستويات وآليات التعاون الدويل ملكافحة ظاهرة غسيل األمـوال إىل عـدة             

ي أوصت ا االتفاقيات الدولية ذات الصلة مع مراعاة مبدأ السيادة لكل دولة ، وقـد               مناح
هذه اآلليات املختلفة دون أن يعطيها عنوانا معينا أو توصيفا حمددا ، يف              01-05نظم قانون   

 كما نظـم أيـضا      30 إىل املادة    25الفصل الرابع من القانون السالف الذكر بدًءا من املادة          
هذه اآلليات وإن كان أعطاها عناوين وتسميات خمتلفـة عكـس القـانون     01-06قانون  

  . 70 إىل املادة 57السابق ، وقد جاء هذا يف الباب اخلامس من املادة 
يف القانونني ميكن إمجال آليات التعاون الدويل يف        ) 18(وباستقراء جممل املواد الثمانية عشر      

  :نقطتني 

  التعاون املايل : أوال 
التعاون املايل ، التعاون الذي يكون على مستوى اإلدارات املالية ، وقـد حـدد               ويقصد ب 
 جهات التعاون واملتمثلة يف خلية معاجلة االستعالم املـايل بـأن تـسدي              01-05القانون  

 .01-05 من قـانون     25املعلومات املتوفرة عندها إىل اهليئات الدولية املماثلة كما يف املادة           
املايل أيضا اللجنة املصرفية وبنك اجلزائر كما نصت على ذلك املـادة            ومن جهات التعاون    

  .01-05من قانون  27
وباستقراء النصوص القانونية الواردة يف هذا اال ميكن بلورة التعاون املـايل يف نقطـتني ،         
 تتمثل األوىل يف أوجه هذا التعاون والنقطة الثانية تتمثل يف شروط هذا التعاون على التوضيح          

  : التايل 
 أوجه التعاون املايل بني اجلزائر وغريها من        01-05 تضمن قانون    :أوجه التعاون املايل     -1

 :الدول كما يلي 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 على أنه ميكن للهيئة املتخصـصة       01-05 من قانون    25 نصت املادة    : تبادل املعلومات    -أ
ارس مهاما متماثلـة    وهي جلنة خلية االستعالم املايل أن تطلع هيئات الدول األخرى اليت مت           

 .على املعلومات املتوفرة حول عمليات غسيل األموال 

 على أنه ميكن لبنـك اجلزائـر   01-05 من قانون 27 نصت املادة   : تبليغ املعلومات    -ب  
واللجنة املصرفية تبليغ املعلومات إىل اهليئات املكلفة مبراقبة البنوك واملؤسـسات املاليـة يف              

 .الدول األخرى 

يشترط هلذا التعاون جمموعة من الشروط نصت عليهـا مـواد   : ط التعاون املايل  شرو -2
 :  وهي 01-05القانون 

 .01-05 من قانون 27 و 25كما يف املادة :  مراعاة املعاملة باملثل -أ 

  .01-05 من قانون 27 و26كما يف املادة  :  اخلضوع لواجبات السر املهين-ب 

  01-05 من قانون 26كما يف املادة : ة م االتفاقيات الدولي احترا-جـ

كما يف :  عدم الشروع يف إجراءات جزائية يف اجلزائر على أساس نفس الوقائع –د 
  01-05من قانون  28املادة 

   وبالرغم من إجيابية املشرع اجلزائري يف أخذه بأوجه التعاون املال اإلداري لكبح                    
 يف هذا اإلطار لالتفاقيات الدولية املوقعـة يف هـذا    مجاح ظاهرة غسيل األموال ، واحتراما     

الشأن ، رغم هذه اإلجيابية لكن السلبية اليت ميكن أن تكتنف هذه اإلجراءات القانونيـة يف                
مدى الضمانات الكافية واملتوفرة إزاء تبليغ املعلومات مما من شأنه أن يوسع اهلوة ، وخيرق               

ضم ميزان القوى العاملي غري املعتدل ، لذا كـان علـى            مبدأ السيادة الوطنية ال سيما يف خ      
املشرع أن يكون حذراً أكثر يف هذا امليدان بالنص صراحة وبدقة على ماهيـة املعلومـات                
املبلغة حىت ال تكون نصوص هذا القانون مطَّاطة ، وبالتايل سد أي ثغرة قانونية ميكن فيهـا             

   .أن تأيت احتماالت التفسري والتطبيق اخلاطئة
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  التعاون القضائي: ثـانیًا 

   يقصد بالتعاون القضائي ما يكون بني األجهزة القضائية من خمتلف الدول بصدد التعاون             
على حماربة ظاهرة غسيل األموال ، وباستقراء النصوص القانونية الواردة يف هذا الشأن ميكن            

  : إمجال أضرب التعاون القضائي وشروطه يف نقطتني 
   :يشمل التعاون القضائي ما يلي    :ون القضائي أوجه التعا -1
 01-05 من قانون    29 وقد نصت املادة     :واإلجراءات القضائية    التحقيقات واملتابعات    -أ

على إمكانية التعاون القضائي على مستوى التحقيقات يف الدعاوى املتعلقة بقضايا غـسيل             
  .ية األخرى األموال ، وأيضا املتابعات األمنية واإلجراءات القضائ

من قـانون     30 ونصت على هذا املادة      : طلبات التحقيق واإلنابة القضائية الدولية       –ب  
05-01   

  01-05من قانون  30 ونصت على هذا املادة : تسليم ارمني -جـ 
  01-05 من قانون 30 ونصت على هذا املادة : مصادرة العائدات اإلجرامية –د 

حت أكثر إجـراءات املـصادرة املتعلقـة بعائـدات           وض01-06كما أن نصوص القانون  
 منه على إمكانية مصادرة املمتلكـات ذات املنـشأ األجـنيب            63الفساد ، حيث أشارت     

منه على أن تكون هـذه       64واملكتسبة عن طريق جرائم غسيل األموال ، واشترطت املادة          
 منه رفض   65باحت املادة   املصادرة إذا وجدت أسباب كافية لتربير هذه اإلجراءات ، كما أ          

التعاون الرامي إىل املصادرة إذا مل تقم الدولة األجنبية بإرسال أدلة كافية يف وقت معلـوم ،            
 منـه أوضـحت إجـراءات    69أو كانت قيمة املمتلكات املصادرة زهيدة ، كما أن املادة   

  .ع املعمول به التصرف يف املمتلكات املصادرة وفقاً للمعاهدات الدولية ذات الصلة والتشري
      ويف كل حاالت املصادرة جيب أن ال خيل حبقوق الغري حسن النية ، كما نصت علـى   

 ، غري أنه يالحظ على إجراء املصادرة أن هذا القـانون مل            01-05من قانون    30ذلك املادة   
نظمة يتطرق ملوضوع التصرف يف حصيلة األموال املصادرة ، رمبا اكتفاء مبا متليه القواعد امل             

  .لإلتفاقيات الدولية املربمة 
  : يشترط هلذا التعاون ما يلي : شروط التعاون القضائي -2
  01-05 من قانون 29كما نصت على ذلك املادة :  مراعاة املعاملة باملثل –أ 
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ويقصد منها االتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف املطبقة يف هذا   :  احترام االتفاقيات    –ب  
  01-05من قانون  29ما نصت على ذلك املادة اال ،ك

 كونه مل ينص على إجراءات تنفيـذ        01-05        هذا ومن العيوب اليت ِشيب ا قانون        
األحكام األجنبية يف هذا الصدد على اإلقليم الوطين ، اللهم إالَّ ما صدر يف تنفيذ األحكـام             

بت بطرق إجرامية فإا تعد نافذة باإلقليم       القضائية األجنبية املتعلقة مبصادرة ممتلكات اكتس     
 01-06من قانون  63اجلزائري طبقا للقواعد واإلجراءات املقررة ، وهذا ما تنص عليه املادة            

.  
 على إجراءات تنفيـذ األحكـام   01-05وكان األوىل باملشرع اجلزائري أن ينص يف قانون    

بعض التشريعات املقارنة كما هو     األجنبية حىت ال تكون هناك ثغرات قانونية ، وهذا عكس           
 من قانون مكافحة غسل األموال حيـث أجـاز   20احلال بالنسبة للقانون املصري يف املادة      

للجهات القضائية املختصة أن تأمر بتنفيذ األحكام اجلنائية النهائية الصادرة عـن اجلهـات              
 األمـوال           القضائية األجنبية املختصة مبصادرة األموال املتحـصلة مـن جـرائم غـسيل            

وعائداا ، وذلك كله وفق القواعد واإلجراءات اليت تتضمنها االتفاقيات الثنائية أو املتعددة             
   .)1(األطراف

            ويف ختام هذا املبحث نالحظ أنه برغم اجلهود الوطنية والدولية املبذولة ألجـل             
اقيل اليت ميكن أن حتجم آليـات       مكافحة ظاهرة غسيل األموال إال أن هناك العديد من العر         

   :)2(املكافحة الفعالة ، ومن ذلك مثال
   عدم وجود نظام معلوماتية متطور-

  ضعف األجهزة الرقابية-    
  قلة الربامج التدريبية للعاملني يف القطاع املايل واألمين -    
ـ           -   ة عمليـات    احلصانة السياسية للمسؤولني خالل فترة السلطة واليت حتول دون مواجه

غسيل األموال الناجتة عن الفساد املايل وال يتم توجيه االام إال بعد اخلروج مـن الـسلطة             

                                                
  262مرجع سابق ، ص  جرمية غسيل األموال ، عبد الفتاح بيومي حجازي ،  (1)
   ومابعدها621مرجع سابق ، ص جرمية تبييض األموال ،  شايف ،  نادر (2)
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وخروج األموال من البالد ومن مث صعوبة تعقبها أو مصادرا بعد أن تكون قـد أجريـت        
 .عليها العديد من التحويالت البنكية بني الفروع واملراسلني يف دول خمتلفة

ن فهم أبعاد جرمية غسيل األموال والعراقيل اليت تقف حجر عثـرة أمـام                     والشك أ 
املكافحة احلامسة والتعرف على القوانني احمللية واألجنبية ذات الصلة كل هذا من شأنه تطويق     
ومكافحة الظاهرة ، إضافة إىل االستئناس واالستعانة بالشريعة اإلسالمية ومبادراا الناجحة           

  .   على اجلرمية ، وهذا ما يكون احلديث عنه يف املبحث التايل والناجعة يف القضاء
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  مكافحة ظاهرة غسيل األموال يف الشريعة اإلسالمية : املبحث الثاني 
عادهم عن سبل    اإلسالمية على هداية الناس إىل الصراط املستقيم وإب        الشريعةحترص        

M  Q  P  ON  M  L  K  J تعـاىل   اهللا  الغواية والضاللةكماقال   
]  \   [  Z  Y  X  WV  U  T  S   RL]األنعام :

   ، ويف سبيل ذلك حتمل الناس على امتثال أوامرها واجتنـاب نواهيهـا انقيـاداً               ]153
¬  ®  ¯   °      ±  M  ´  ³  ² :  ، كما قال تعـاىل     وتسليماً

   Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µL 
 وتقدمي حكمهما على كلّ حكـم      eوإيثارا ألمر اهللا تعاىل وأمر رسوله        ،   ]65: لنساءا[

!  "         #  $    %  &  '  )  (  *  +  ,   -  M  :كما قال تعـاىل   
  :  9     8  7    6  5  4  3  2  10  /  .L ]36: األحزاب[ ،

 وغرس الشعور اإلمياين بداخله ممـا        اإلسالمية تعمد إىل إيقاظ الضمري املؤمن      الشريعةفإنَّ  
مينع اإلنسان من اإلقدام على اجلرمية ، فتربية األفراد على الفضيلة كفيلة بأن تنتج أعـضاء     

ومن مات ضمريه وتبلَّـد حـسه ومل   ، صاحلني يف اتمع ، بعيدين عن العداوة واإلجرام        
مة ، فهنـاك مـن القـوانني        يرع هللا تعاىل حرمة ومل يرقب يف مؤمن والمؤمنة إال وال ذ           
 اإلسالمية مببدأ العقاب    الشريعةالصارمة ما يردعه ويرده عن غيه وإجرامه ، لذلك جاءت           
رمني وإعطاء كل ذي حقرم وزجر اه  حقَّالكفيل بردع ا .  

 آتت أُكلها يف بعض     - جرمية غسيل األموال  ولئن قدمت القوانني الوضعية حلوالً ملكافحة       
 اإلسالمية تقدم هي األخرى حلـوال       الشريعة ، فإن    -حيان وعجزت يف أحيان كثرية      األ

 فحسب ، بـل علـى       ناجعةً ملكافحة هذه الظاهرة اخلطرية ؛ ليس على مستوى العقاب         
غري أنه حيسن بيان سبيلني مهمني من سبل املكافحة والعالج تعمـد            خمتلف املستويات ،    

ه       سبيل األول مـؤداه ترغيـب ، والـسبيل الثـاين مـؤدا             اإلسالمية ؛ ال   الشريعةإليهما  
  .ترهيب ، وبيان ذلك يف مطلبني 
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  دور املصارف اإلسالمية يف مكافحة جرمية غسيل األموال: املطلب األول 
          مع دخول االحتالل األوريب إىل البالد اإلسالمية أدخل معه نظام البنوك الـذي             

  ا بالرا مهما كانـت             يتعامل أساسا قاطعبا الذي يتعارض مع قيم اإلسالم احملرمة للربا حترمي
   My  x  w  v  u  |  {  z : أشكاله ومربراته ، كما قال اهللا تعـاىل      

¡   �  ~  }  £  ¢    L ]ومن هذا املنطلق فكَّر بعض املسلمني       ]278: البقرة ،
 وإجياد بديل إسالمي نافٍع  يكفـل للنـاس          يف كيفية إلغاء الربا من املعامالت املصرفية ،       

      غنيهم عن احلرام اخلبيث ، فكانت النتيجة هي إنشاء بنـوك ومـصارفب وياحلالل الطي
 املـصريف   ويعود أول إرهـاٍص للعمـل     ( ( ،   )1(إسالمية تستبعد الربا من معامالا املالية     

 )2 ())خار تعمل بدون فائدة     عندما أنشأت ماليزيا صناديق لِالد     1940اإلسالمي إىل سنة    
ومن ذلك التاريخ إىل يومنا هذا فهي يف تزايٍد مستمر يوما بعد يوم حيث وصـل عـدد        ،

  .  )3(املصارف اإلسالمية حاليا إىل حوايل مئيت مصرٍف تنتشر يف كل قارات العامل
       بـاعتراف صـندوق النقـد      -وللنجاحات الكبرية اليت قدمتها املـصارف اإلسـالمية         

لدويل ، حيث أشاد بالنظام املايل اإلسالمي للمصارف اإلسالمية وجناحها سيما يف معاجلة           ا
على أا متـول اإلرهـاب    2001 سبتمرب11 ، فقد امت بعد أحداث    - )4(اهلزات املالية 

د أننا إذا دققنا يف تقنيات وأسـاليب املـصارف           ، بي  )5(ومتارس عمليات غسيل األموال   
          أن هذه التهمة عارية عن الصحة بـل سـنجد العكـس مـن ذلـك            اإلسالمية سنجد 

جرمية غـسيل   متاما ، سنجد أن املصارف اإلسالمية متثل خطوة مهمة يف درب مكافحة             
  . ، وبيان ذلك يف فرعني األموال

                                                
 1حسن بن منصور، البنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق ، مطابع عمار قريف باتنة ، اجلزائر ، ط  )1(

   05 ، ص 1992، 
مزاري عبد الصمد، البنوك اإلسالمية قراءة يف تاريخ النشأة والتجربة ، جملـة الـصراط               توفيق   )2(

  21، ص11،ع
   148، ص11حممد عبد احلليم عمر، معايري تقومي أداء البنوك اإلسالمية ، جملة الصراط ، ع )3(
 255 ، ص11حممد فرحي ، مقومات تسويق خدمات املصارف اإلسالمية ، جملة الصراط ، ع )4(
  139مرجع سابق ، ص  ،جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف التشريعات العربيةأمحد سفر ،  )5(
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  مفهوم املصارف اإلسالمية ومقاصد قيامها : الفرع األول 
ية واستثمارية وتنموية تستمد مشروعيتها مـن                املصارف اإلسالمية مؤسسات مال   

 اإلسالمية وهلا أغراض ومقاصد كربى لبناء جمتمع سليم ومتكامل ، وتعرف على             الشريعة
النايل حو الت :  

  مفهوم املصارف اإلسالمية : أوال 
  :  يعرف املصرف اإلسالمي لغةً واصطالحا كما يلي 

  : يف اللُّغـة  -1
رافة مهنة الصراف ، و الصراف هو من يبدل نقـدا           ن الصرف ، والص   املصرف اسم ملكا  

  .)1(بنقٍد
  : يف االصطالح  -2

" بانكو"  يطلق على املصرف اسم بنك ، وتعود جذور هذه الكلمة إىل الكلمة اإليطالية              
وتعين املائدة ، حيث كان بعض الذين يشتغلون بالصرافة والـصياغة يـضعون خمتلـف               

املون ا فوق موائد خشبية ، وكان رجال األعمال يودعـون لـديهم             العمالت اليت يتع  
ثروام خوفا من النهب فيأخذوا حلفظها نظري أجر يعطونه للصيارفة ، ويأخذ رجـال              

وعلى ذلك فإن البنك التقليدي هو تلك املؤسسة الـيت           ،   )2(األعمال على ذلك صكوكا   
 .)3(متارس أعماال بنكية من القرض واإلقراض

املصرف اإلسالمي فهو يعين تلك املؤسسة املالية املصرفية اليت جتمع األموال وتوظفهـا        أما  
 ، فاملصرف اإلسالمي أو البنك اإلسـالمي        )4( اإلسالمية الشريعةيف إطار االلتزام بأحكام     

    مؤسسة تعمل على حتقيق املصاحل العامة بتجميع األموال وتوجهيهـا حنـو االسـتخدام   
       ا املنطلق فاملصرف اإلسالمي مؤسسة مالية ال تتعامل بالربـا أخـذًا أو             األمثل ، ومن هذ   

                                                
  513 املعجم الوسيط ، مرجع سابق ، ص )1(
        2003، ) ط.د(حممد سيد طنطاوي ، معامالت البنوك وأحكامها الشرعية ، شركة ضة مصر، )2(

 121، ص
  13رجع سابق ، صتوفيق مزاري عبد احلميد ، م )3(
 05مرجع سابق ، ص البنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق ،حسن بن منصور،  )4(
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إعطاًء ، وتعمل على استثمار مورادها املالية يف خدمة اتمع انطالقا من أسسها الفكريـة       
  . اإلسالمية القائمة على جلب احلالل ودرء احلرام الشريعةواالقتصادية املستمدة من 

  يام املصارف اإلسالمية مقاصد ق: ثانيا  
  :  )1( للمصارف اإلسالمية مقاصد عدة تتوخى حتقيقها ، ومن ذلك

 ألن الربا يعد من أكرب اجلرائم اليت حرمها اهللا عز وجلَّ :البعد عن املعامالت الربوية      -1

M          ]  \     [  Z  YX  W  V  U   T   :أصحاا كما قال تعاىل   وتوعد  
          ^   `       _ L ]فإن املصارف اإلسالمية تتوخى احلذر يف التعامـل         ، ]276: البقرة 

بالربا سواء يف أخذ األموال من املتعاملني أو يف إعطائها، وهذا املقصد يعترب مـن أهـم                 
مقاصد قيام املصارف اإلسالمية حىت ظن الكثري أنه الفارق الوحيد الذي مييز املـصارف              

  " . الفائدة"صارف التقليدية اليت تتعامل بالربا أو مبا يسمونه اإلسالمية عن امل
 اهتمت املصارف اإلسالمية مبراعاة املصاحل الشرعية مـن         :رعاية املصاحل الشرعية     -2

خالل مراعاا لألولويات املقاصدية ، فماكان يف رتبة الضروريات يقدم على ما كان يف              
اجيات يقدم على ماكان يف رتبة التحـسينيات ، إذ   رتبة احلاجيات ، وما كان يف رتبة احل       

إنَّ منهج املصارف اإلسالمية هو استثمار لألموال يف املشاريع الضرورية  الـيت حتتاجهـا       
وال توجه األموال يف مـشاريع  ، األمة يف خمتلف امليادين الصناعية أو الزراعية أو التجارية        

بع ال األصلكمالية ال حتتاجها األمة إالَّ من باب الت.  
 إن النشاط الذي يزاوله املصرف اإلسالمي يتوخى إقامة         :حتقيق التنمية االقتصادية     -3 

ضة اقتصادية وتنمية شاملة تقوم باألمة يف كافة مناحي احلياة ، ولذلك وجب توجيـه               
 أو  االهتمام إىل مشاريع التنمية باالبتعاد عن املشـاريع الكمالية أو ذوات العوائد احملدودة           

ورأس املـال   لب تشغيال كامال لعناصر اإلنتـاج       املشاريع اآلنية الظرفية ، وكل هذا يتط      
  .وتطويركفاءة العنصر البشري 

    وعلى أساس هذه املنطلقات يقوم املصرف اإلسالمي بكل أساسيات العمل املـصريف            
ألنـشطة  احلديث وفقا ألحدث الطرق واألساليب الفنية ، متوخيا نوعني من العمليات وا           

                                                
 ومابعدها 54 ، ص11نور الدين بومحزة ، مقاصد قيام املصارف اإلسالمية ، جملة الصراط ، ع )1 (
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هما يظهر جبـالء مـدى       واألنشطة االستثمارية ، ويف كلي      األنشطة اخلدماتية  ؛املصرفية  
  .تضييق دائرة عمليات غسيل األموال ومكافحتها 

  دور املصارف يف القضاء على جرمية غسيل األموال: الفرع الثاني 
ملة تقـوم علـى            انطالقا من أمهية املصرف اإلسالمي يف إرساء تنمية اقتصادية شا         

 اإلسالمية ومقاصدها الكربى ، فإنه يستلزم هلذه األمهية أن يقوم املصرف            الشريعةأحكام  
اإلسالمي بنوعني من األنشطة يتمتعان بكافة أسس الشفافية اليت جتعل املصرف اإلسالمي            

جرميـة غـسيل   مبنأًى عن أي اام بغسيل األموال ، بل هو بذلك يعمل على مكافحـة       
  :  ، وبيان هذا يف نقطتني لاألموا

  األنشطة اخلدمـاتية : أوالً 
   :)1( ومن أبرز هذه النشاطات اليت يقوم ا املصرف اإلسالمي

 احلسابات اجلارية وصرف الصكوك مقابل أجر يتقاضاه املصرف من الزبون باعتبـار         -1
ات العمـل  أن املصرف يقدم له منفعة معتربة ، ويتحمل يف سبيل ذلك أجور العمال وأدو        

  .وحنو ذلك 
األسهم وراق املالية كواألالكمبيالة والسند اإلذين والصك ،  األوراق التجارية ك-2

والسندات ، وذلك حبفظها وحتصيلها ، وشرائها وبيعها ، ويتقاضى املصرف مقابل ذلك 
 .عمولة باعتباره وكيال عن عمالئه 

يل ذلك يقـوم املـصرف       التحويالت وعمليات الصرف بالسعـر احلاضر، ويف سب       -3
بشراء وبيع العمالت األجنبية ويتقاضى على ذلك عمولةً باعتباره وكيال عن زبائنـه يف              

  . تنفيذ عمليات الصرف والتحويل 
وال شك أن هذه العمليات اليت يقوم ا املصرف اإلسالمي هي نفسها اليت يقوم ـا                    

ق على هذا األخري تطبـق أيـضا علـى    املصرف العادي وبالتايل فإن اإلجراءات اليت تطب 
املصرف اإلسالمي من حيث التزامه بقرارات اهليئة املتخصصة مبكافحة غسيل األموال من            
    خمتلف النواحي ، من اإلفصاح عن مصدر األموال املودعـة ، أو التأكـد مـن هويـة                  

                                                
  23حسن بن منصور ، البنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق ، مرجع سابق ، ص  )1(
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مـن  ئن الزبائن ، أو إخطار اهليئة املتخصصة عن أي حركة غري عادية يف حسابات الزبـا   
 ، وقـد    )1(يداعات نقدية حلسابات أخرى ، أو حنو ذلك         حتاويل مصرفية غري متوقعة أو ا     

 وألزمت بذلك ، مجيع املصارف واملؤسسات       01-05 من قانون    19أشارت إىل هذا املادة     
  :خيضع لواجب اإلخطار بالشبهة " : املالية حيث نصت 

 اجلزائر واملؤسسات املالية املشاة األخـرى    البنوك واملؤسسات املالية واملصاحل املالية لربيد     
  ....".وشركات التأمني ومكاتب الصرف

  األنشطة االستثمارية : ثانيا 
         ويف هذه النوع من األنشطة تتميز املـصارف اإلسـالمية عـن املـصارف العاديـة                

أي مقرض  حيث جند العالقة القائمة بني الزبون واملصرف العادي عالقة مداينة            باقتدار ، 
  : ومقترض ، بينما يف املصرف اإلسالمي فالعالقة تقوم على املشاركة على النحو التايل 

   :املضاربة  -1
دفع مالك ماالً من نقٍد مضروب مسلَّم معلوم        ( (: وتسمى أيضا املقارضة والقراض وهي      

مبعـىن أن    ،  أي     )2 ())ملن يـتجر به جبزء معلوم من رحبه قلَّ أو كثُر ، بصيغة ال بعرض               
يعطي شخص ميلك ماال لشخص آخر يضارب به ويتاجر فيه على أن يكون له جزء من                

فاملضاربة عقد على املشاركة يف الـربح       الربح كالثلث أو الربع أو اخلمس أو حنو ذلك ،           
: مبال من أحد الطرفني وعمل من الطرف اآلخر ، وهي مشروعة بقول اهللا عـز وجـل                

M  RQ  P  O  N  M  L  K  J   L ]20من اآلية : املزمل[.  
  .  )3(، واملقارضة هي املضاربة

وصيغة املضاربة إحدى الصيغ املهمة اليت تلجأ إليها املصارف اإلسالمية إمـا بـصورا              
املقيدة حبيث تكون فيها سلطة املضاربة مشروطة وحمددة يف حال استثمار املصرف الودائع             

                                                
 139مرجع سابق ، ص  ،جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف التشريعات العربيةأمحد سفر ،  )1(
) ط.د ( ،1992أمحد الدردير ، الشرح الصغري ، مؤسسة العصر للمنشورات اإلسالمية ، اجلزائر ،  )2(

 ،)3/277(  
   97 ، ص11لصراط ، ع التمويل يف البنوك اإلسالمية ، جملة ا شليب ، بعض الصيغعبد الرمحن )3(
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املال ، أو بصورا املطلقة حني يكون        رب   ن يضارب ا ويكون املصرف هو     وإعطائها مل 
   .)1(املصرف اإلسالمي هو املضارب

وِبوضع املصرف لشروٍط معينة كضمان أو رهن أو حنو ذلك ، يكون املصرف مراِقبا لكل        
التدفقات املالية ، وبالتايل يراقب أي عملية مشبوهة يستشف من خالهلا أـا تـشي إىل              

  . بشيء جرمية غسيل األموال
   :املشاركة  -2

 ا ، أو عمٍل بينهما ، مبا               ((ركة وهي   من الشر فيهما معجمالني فأكثر على الت عقد مالكي 
 ، واملعىن أن شخصني أو جمموعة أشخاص هلم مال أو عمل            )2())يدل عرفا ، ولزمت به      

يشتركون فيه فيما بينهم والربح بينهم واخلسارة عليهم ، وهنا يقوم املصرف اإلسـالمي              
بالتمويل باملبلغ الذي يطلبه الزبون ، كما أن هذا األخري يشارك أيضا مببلغ مايل باإلضافة               
         إىل خربته ، وتتم هذه املشاركة دون أن حيصل املـصرف علـى فائـدة ثابتـة وهـي                   

  .)3(الربا ، ولكنه يشارك يف الناتج احملتمل سواء كان رحبا أم خسارة

    ¢  £  ¤     ¥   ¦  §  ¨  ~  �  ¡ M عز وجـلَّ     واملشاركة مشروعة بقول اهللا   
  ½  ±°  ¯    ®  ¬  «  ª  ©L ]واخللطاء هـم   ،  ] 24 من اآلية :ص

أنا ثالث الشريكني مامل خين أحدمها صاحبه فإذا        :  قال اهللا تعاىل     « eوبقوله   ،   الشركاء
عهد رسـول    ، وعلى هذا سار الناس منذ        )4( »خان أحدمها صاحبه خرجت من بينهما       

  .)5( إىل اليومeاهللا 
  :واملشاركة تكون على ثالثة أنواع 

                                                
 176 عبد الرمحن ، مرجع سابق ، صإبراهيم )1(
 182مرجع سابق ، ص الشرح الصغري ،  الدردير ، أمحد )2(
  .110 شليب ، مرجع سابق ، صعبد الرمحن )3(
  )9/237(، مرجع سابق ،  3367 ، كتاب البيوع ، باب يف الشركة ، رقم احلديث  أبو داودرواه )4(
  111مرجع سابق ، صجملة الصراط ، ن شليب ،  الرمحعبد )5(
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 املشاركة يف رأس املال ، وفيهايشارك املصرف واحداً أو أكثر يف مؤسسة جتاريـة أو                -أ
زراعية ، أوحنو ذلك عن طريق متويله للمشروع املشترك أو شرائه أسهم شركة أخـرى               

  . رباح واخلسائرفيكون بذلك شريكا يف ملكيتها وشريكا يف األ
مثاهلا  الصفقة املعينة و    املشاركة على أساس صفقة معينة وتنتهي املشاركة هنا بانتهاء         -ب  

 . كأن يشترك املصرف مع تاجر السترياد بضاعة وبيعها ويقتسمان الربح 
متالكـه   املشاركة املنتهية بالتمليك ويف هذا النوع يتيح املصرف لشريكه فرصة ا           -جـ  

يف هذه احلالة يساهم املصرف يف رأس املشروع مع شـريكه            مدة معينة و   املشروع خالل 
اح و يكون املصرف قد وعد شريكه أن يتنازل له          ما على جزئه من األرب    وحيصل كل منه  

 .عن حصته يف الشركة ببيعها له يف دفعة أو دفعات
  وهي أن يشتري املصرف بضاعة ما حلساب زبون بعد حتديد أوصـافها            :ة  ـ املراحب -3

   .)1(مقابل ربح معني
  : )2(واملراحبة تكون على صورتني

وذلك بأن يطلب الزبون من املصرف شراء بضاعة معينة :  الوكالة بالشراء بأجر-أ 
  .وحيدد أوصافها ومثنها واألجر الذي يستحقه املصرف مقابل قيام املصرف بذلك العمل 

 وذلك بأن يطلب الزبون     : الوعد بالشراء من الزبون والوعد بالبيع من املصرف          -ب  
بضاعة معينة وحيدد أوصافها ، وحيدد املصرف مثن شرائها ومثن بيعها مع إضـافة الـربح          

  .املتفق عليه 
          ا املصرف اإلسالمي كعقد الس لم             هذا وهناك أنشطة استثمارية أخرى يتعامل

ملركـزي املـاليزي    و االستصناع واإلجارة والبيع ألجل وحنو ذلك ، بل إن املـصرف ا            
   .)3(1992استطاع تطوير إحدى وعشرين خدمة مصرفية إسالمية عام 

                                                
 34مرجع سابق ، صالبنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق ،  بن منصور، حسن )1(
  179-  178ص الرمحن ، مرجع سابق ، براهيم عبدإ )2(
 أمحد الفويل ، تقييم التجربة املاليزية يف إقامة أول سوق نقـدي إسـالمي ، جملـة                  أسامة حممد  )3(

 74 ، ص2000 ، سنة 02ات اقتصادية ، عدراس
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الحظ على أنشطة املصرف اإلسالمي االستثمارية نوعا من اآللية الفعالة يف مكافحة            وهنا ي 
ـ ى وهو مجرب عل  جرمية غسيل األموال   ول ومـا إىل   ذلك لكونه الشريك واملضارب واملم

 ، فإذا ما تراخى املـصرف اإلسـالمي عـن أداء دور    )1(صرفيةذلك يف كل العمليات امل   
         الرقابة على األموال اليت تصب يف خزائنه فهو معرض للرقابة القانونية عن طريق البنـك               
                ض للرقابة الشعبية أيضا حيث تسقط مسعته يف أعني النـاس إذا غـضاملركزي ، ومعر

  .  رائحة غسيل األموال الطرف على أي عملية مصرفية تشتم منها
ـ  الحظ أن املصارف اإلسالمية ميكن أن تلعب دور       ويف ختام هذا املطلب ي            اال ا فع

ا تتمتع به حساسية مفرطـة إزاء كـل    وذلك ملجرمية غسيل األموالوناجحا يف مكافحة   
و فال جيوز للمصرف اإلسالمي متويل مشاريع حمرمة أو مـضرة أ          ،  معاملة تكتنفها احلرمة    

  .)2(قائمة على الغش واخلديعة والغرر أو أكل أموال الناس بالباطل
ولتحقيق هذه الغاية النبيلة فإن املصارف اإلسالمية تلجأ إىل أسلوب الرقابـة بأنواعهـا              

  :)3(املختلفة
الرقابة الشرعية ، حبيث يكون يف املصرف اإلسالمي هيئة تقوم بوظيفة التأكد من              •

  .ا املصرف من حيث احللُّ واحلرمة واحلظر واملنع شرعية املعامالت اليت جير
رقابة املصرف املركزي ، فهو وحده من ميلك سلطة ردع املصرف اإلسالمي إذا              •

  .خالف القوانني واألنظمة 
رقابة املودعني ، ففي املصرف اإلسالمي كل من أودع ماله فيه له احلق يف حضور                •

األرباح واخلسائر واختيـار مراقـب      مجعيته العمومية ومناقشة امليزانية وحساب      
  .     احلسابات ، واملشاركة برأيهم يف القرارات املتعقلة مبصاحلهم 

 إذن نالحظ أن املصارف اإلسالمية ذه التقنية اليت تنفرد ا عن املصارف التقليدية                   
ملركـزي  من حيث إن هذه األخرية ال توجد فيها إال رقابة واحدة تتمثل يف رقابة البنك ا               

  :من خالل 
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   التأكد من سالمة املراكز املالية -
  الستقرار النقدي  حتقيق أفضل ل-
  .)1( حتقيق أفضل معدالت للنمو االقتصادي-

       ويتبني لنا من خالل ما سبق أن آليات الرقابة يف املصارف اإلسالمية أشد إحكامـا     
موال اليت متـر بقنواتـه ، ويف ذات         وأكثر جناعة ، وهذا مما يسهل عملية الرقابة على األ         

الوقت يشدد على كل املشبوهني الذين حياولون مترير أمواهلم القذرة عـرب حـسابام أو    
حتويالم ، وبنظرة متابعة ملا جيري يالحظ أن أكثر الفضائح املالية اليت فاحت رائحتـها               

ا تكون عن مة متويل      اإلسالمية أبعد م   ةوأن الصريف  كانت يف املصارف والبنوك التقليدية    
      مة غسيل األموال ، اللهم إال ما حياوله بعض الغربيني من إلـصاق هـذه           اإلرهاب أو 

 والواقـع يثبـت أن كـل         ، ولكن احلق   2001 سبتمرب 11التهمة ا خاصة بعد أحداث      
العمليات املصرفية املشبوهة كانت تتم عرب مصارف غربية ، وتشري الدراسـات إىل أنـه            

بنك يقوم نشاطها أساسا على مهمة غسيل األمـوال          14700 سويسرا وحدها    يوجد يف 
  .)2(ومتويل األنشطة غري املشروعة وإيداع ثروات احلكام املهربة إليها
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  جرمية غسيل األموال حةدور العقوبات الشرعية يف مكاف: املطلب الثاني 
وال املتحصلة من م األ خطورة إىل وهلة   لأوهت الشريعة اإلسالمية من     ـَّبنلقد              
ـا  ألال  إوما ذلك   ،   يفكر واضعو األنظمة احلديثة يف ذلك بقرون عديدة          أناجلرائم قبل   

وسوف تظهر قدرة هذه الـشريعة      ،  كل زمان ومكان    لاهللا اخلامتة اخلالدة الصاحلة      شريعة
  .من باهللا تعاىل وتعاليمهؤت ينبض ونفس قالكون عريف ملن يدرك مواطن األمور طاملا بقي 

وفرضت على مقتـريف احلـرام       ،    كل كسب خبيث   اإلسالميةت الشريعة   مولذلك حر 
  .ا حتقيق العدل واألمن أعقوبات رادعة من ش

      وتـرك مـا    ،  عنـه   اهللا  ا ى   دع عم للر ارعء وضعه الش  اجز (( هاـَّأنبوتعرف العقوبة   
  .)1())بهأمر 

 ثالث  إىلم اجلرائم   يقست على القانون اجلزائري    ا ومنه ة الوضعي نيانوالقوقد سارت أغلب     
   .املخالفات - اجلنح - اجلنايات : أنواع وهي

 27، وبالرغم من أنَّ املادة      د بين هذا التقسيم على مقدار العقوبة ال على ماهية اجلرمية            قو
 اجلـرائم   تقسم: "قسمت اجلرائم حبسب خطورا كما هو واضح من نصها          ) ع.ق(من  

، إالَّ أنَّ النظرة االستقرائية لتفاصـيل هـذا          "تبعاً خلطورا إىل جنايات وجنح وخمالفات     
القانون تنبؤنا بعدم جدوى هذا التقسيم بدليل ما مر من العقوبات اهلـشة املرصـودة يف                

  وأمهلـت  القوانني الوضعية مبحاربة اجلرميـة       عنيت جرمية غسيل األموال ، ومن هنا فقد      
ال و ،التناسب بني العقوبة واجلرمية     ارم ، وفرقت يف درجات العقوبة ومل تراع يف ذلك           

  .يف اتمع  اإلنصافلعدل ويقلِّل من فرص ا اهذمثل  أنشك 
اجلناية  مصطلح أنك ل ذ ، بني اجلناية واجلنحة وغريها      قرفمل ت فإنها   اإلسالميةالشريعة  أما  

 هي  اإلسالميةن أساس ومعيار اجلرمية يف الشريعة       أو،   )2(جلرميةعند الفقهاء يرادف لفظ ا    
أما يف القـانون    ،   خمالفة   أو جنحة   أواجلرمية بغض النظر عن كوا بتسمية القانون جناية         

                                                
 1983 ،   5العقوبة يف الفقه اإلسالمي ، دار الشروق ، بريوت ، لبنان ، ط            أمحد فتحي ،    ،  نسي  )1(

 13، ص 
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كما – اإلسالميةغري أن الشريعة     ، )1(غريهامة دون   يية هو اجلرمية اجلس   افهناك معيار اجلن  
فقسمت اجلـرائم   هلا ،  بني اجلرائم واجلزاءات املرتبةقريفتخر يف ال آ سبيال   تسلك -سبق
  .جرائم التعزير ، جرائم احلدود  ،جرائم القصاص والدية  :  أنواعة ثالثإىل

 هناك جرائم عقوبتها مقدرة من اهللا تعـاىل كجـرائم القـصاص             أن هذا   ومعىن        
لويل األمـر   طة التقديرية   غري مقدرة بل هي متروكة للسل     عقوبتها  م  ك جرائ ناواحلدود وه 
 ليست من اجلرائم التقليدية املعروفة بل هي جرمية  غسيل األموال  جرمية   نومبا أ  . واجتهاده

 طريق  لألموال احملرمة اليت جاءت من     املشروعة   غريخفاء ومتويه للمصادر    إة فيها   ثدحمست
لتكنولوجيـة  ، وسلوكها سـبل ا     حنو ذلك     أو اءغ الب أو الرشوة   أو يف املخدرات التجارة  

  .احلديثة بغية التضليل واإلفالت من العقاب
فهي ،  رة   مقد يٍةفرض هلذه اجلرمية احلديثة عقوبات حد     ت مل   اإلسالمة   الشريعة      ومبا أن 

 يضع هلا أن منه   طلب ي إذ األمر تدخل يف زمرة جرائم التعزير اليت ترك تقديرها لويل           بالتايل
  أعلىا  مراتب معينة وحد جزاًء و أدىنا   وحد ستحق مـن عقوبـة    تكل جرمية وما     ل ا مناسب      

  .  )2(الجتهادهوفقا 
 تكون جرائم احلدود    أنح  لوتص،   يقيس فيها على جرائم احلدود املقدرة        له أن كما ميكن   

  .ضابطا جلرائم التعزير فيما يشبهها 
ـ ، تكـون     مناسـبة للزمـان واملكـان         يـضع عقوبـةً    أن األمـر  وعلى ويلِّ             ة رادع

  .)3(ربىك ومقاصدها الالشريعةة بأدلَّيف ذلك ا مسترشدو للمجرمني ،
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له  يكون  أنال يعين يف إيقاع العقوبة  األمر لويل   هذا التفويض  أنه ينبغي التنبيه إىل أن    على  
ُ يطلب منه أن يتلمس آراء ، بل  )1("مطلقة املطلقة مفسدة السلطة  "إن  فمطلق الرأي لوحده    

   . ، وإقامة شريعة رب العاملني تحقيق املصلحة العامة للمسلمنيحلكماء واخلرباء لا
 اجلزائري علـى جرميـة      املشرع رتبها نطلق على العقوبات اليت      أنومما سبق ميكن           

نه يالحظ عليها قصورها وعدم     أغري  ،  ا   عقوبات تعزيرية معتربة شرع    بأا غسيل األموال 
 لتساهلها مع هذا الصنف مـن   األحيانض  عر اجلرائم وعدم فاعليتها يف ب     مشوهلا لكافة صو  
  .ارمني اخلطرين 

وعليه فيمكن أن نقسم العقوبات الشرعية إىل نوعني من العقوبات ، تكون أعالما مرشدة              
  .لنوع العقاب الزاجر والرادع يف هذا النوع من اجلرائم

  العقوبات املادية : الفرع األول 
ة غسيل األموال من اجلرائم التعزيرية اليت ليس فيها تقدير حمدد من الكتاب أو                        جرمي

تقريـر  ووالقضاة السنة ، وإمنا هي متروكة الجتهاد ذوي الرأي والفطنة من أولياء األمور        
 وشيوعها  الظاهرة استفحال هذه    األمر ويل   رأى ، فإذا العقوبات املناسبة والتدبري املالئمة     

  .  شرعا من القسوة والغلظة يف العقوبة فال مانع
 يفرق بني املـصادر  أنه ليبل ع،  ال يضع عقوبة واحدة هلذه الظاهرة        أنهنا ينبغي عليه    و

 أوفما كان مـصدره جتـارة املخـدرات         ، أو اجلرمية األولية هلا ،       املختلفة هلذه اجلرمية    
 غـسيل   كانت جرمية  إذاما  ختتلف عقوبته ع  ،   حنو ذلك    أو التجارة يف البشر     أواجلوسسة  

سب اجلرمية  حب حمرمة فالعقوبة الصارمة تالحظ      ألموال بسيط   إخفاء من جمرد    آتية األموال
اليت ميكـن   لظاهرة غسيل األموال ، على أننا نذكر طائفة من العقوبات الشرعية             األصلية

  .لة وفعا ناجعة جرمية غسيل األموال مكافحةاالسترشاد ا يف هذا اال ملكافحة 
  
  
  

                                                
مرجع ندوة الفساد واحلكم الصاحل ، ،  توفيق النجفي ، دراسة حالة العراق حتت االحتالل  سامل )1(
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  العقوبات البدنية :  أوال
لمجرم لا وردعا    بعض العقوبات اليت تقع على البدن زجر       اإلسالمية الشريعة          رتبت

  :من ذلك 
ورد اجللد كعقوبة يف جرمية الزنا والقذف وشرب اخلمر ففي هذه اجلرائم             :د  لْـَاجل -1

  .)1(لضربرائم التعزيرية  يسمى ااجلغريها من يف و، يسمى اجللد 
 اإلسـالمية ن عقوبة اجللد يف الشريعة      ا أ كم،   اإليالم هي الضرب   أووالعلة من اجللد        
 من قدره يف عيون الناس فـال         وحتطُّ ، ارم يف عني نفسه فال يعود جلرميته         قدر من   حتطُّ

  . )2(يرهبونه
بعض القوانني العربية    و األمريكيةوال تزال هذه العقوبة تطبق يف اجنلترا والواليات املتحدة          

غلب القوانني الوضـعية    أوتعارض  ،   العربية املتحدة    واإلماراتكاململكة العربية السعودية    
، كوا تـسب أملـا بـدنيا وتـزري بشخـصية                  العقوبةقانون اجلزائري هذه    الومنها  

مل أ ماخيشاه ارمون وال سيما اخلطرون منـهم         أولن  أذلك ب اإلنسان ، ولكن يرد على      
احلـسبان  يف   األخذمع   -طبعا   -الضرب فيجب االستفادة من ذلك لردعهم وزجرهم        

 اعـدةً ق مع كل جمرم حىت يصبح اجللد أويم هذا النوع من العقاب يف كل جرمية      عمعدم ت 
  )3(للعقاب
عقوبة اجللد ال يف هذه    ب القانون اجلزائري    يأخذفلم  غسيل األموال    خبصوص جرمية         أما

 النظر يف العقوبات املرتبة علـى اجلـرائم         إعادةنه جيب   أ رأيناويف  ،   يف غريها    اجلرمية وال 
  . الضرب أو عقوبة اجللد إدخالحماولة و جرمية غسيل األموالومنها 
  ث ـ القانون السعودي حيجرمية غسيل األموال عقوبة اجللد يف أدخلت القوانني اليت ومن

  

                                                
    186مرجع سابق ، ص  العقوبة يف الفقه اإلسالمي ، ، نسي   (1)
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  .)1(األموال لبعض القضايا املتعلقة جبرمية غسي يف على مجع من ارمني وطُبقخذ بذلك أ
ويف ،   احملصن ويف جرمية احلرابة      الزاينوردت عقوبة القتل يف القصاص ورجم        :القتل  -2

 الفقهاء جيوزون عقوبـة     أكثر إن ، إال  )2(اإلسالمية الفقهاء الشريعة    اختالفغريها وقع   
   الفساد مـن اـرم ومل       عم إذاوذلك   رادعة   أخرى مل توجد عقوبة     إذاالقتل يف التعزير    

 ينقطع شر ذا قال بعض    ،   )3(رت جرائمه ه وتكرمحد يف قتل اجلاسوس    أ اإلمام أصحابو
 الشافعي يف قتل الـشخص    اإلمام أصحابوبعض  ،   مالك   اإلماماملسلم وهو كذلك قول     

رم الذي ال     حنيفة يف ق   أيب اإلمام أصحابوبعض  ،   للقدرنكر   بدعته وامل  إىلاعي  الدتل ا
  .)4( بالقتلإالَّيزول فساده 

  العقوبات السالبة احلرية : ثانيا 
ا أ على ارم ببعض العقوبات اليت من ش       - ما سبق  إضافة إىل  -اإلسالمية  قضت الشريعة   

   : من ذلك ته ، ل حري تكبأن
 أنددة ميكـن     متع أمكنة إىل وفيه سلب حلرية ارم من التحرك واالنتقال          : احلبس-1

ة معينة أو إىل األبد لريتدع عن    قه مد ال يفار فيحبس يف مكان معني      ما ،    جرميةفيها  حيدث  
  .جرميته 

  تقريبـا يف كـل      األوىل عقوبة احلبس يف القانون الوضعي هي العقوبـة          أنويالحظ      
  ا ارم على اجلرائم  يعاقب ثانوية ا يف الشريعة اإلسالمية فيعترب احلبس عقوبةًم ، أاجلرائم

  
  
  
  

                                                
 عبد العزيز حممد إبراهيم العيسى ، املواجهة األمنية لعمليات غسيل األموال يف اململكة العربيـة                 )1(

ـ  السعودية ، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا ، أكادمي      رقم ية نايف ، رسالة غري مطبوعـة ، ال
 124 هـ ، ص 1423،  4200215

  193سابق ، ص مرجع العقوبة يف الفقه اإلسالمي ، ، نسي  (2)
 93 ، مرجع سابق ، ص أبو زهرة  )3(
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PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
طبعا هذا - )1(أخرى عقوبة إىل انتقل ، وإال ذلك يصلح اجلاين    أن القاضي    ظن إذاالبسيطة  

    امل م أما -د املدة يف احلبس الذي يكون حمد  ـرم     د املدة فقد   يكن حمدقـاطع  ك-حيبس ا
ؤبد الذي يكـون     بالسجن امل  اآلنى  وهو ما يسم  ،  )2( حيدث توبة  أو حىت املوت    -الطريق

   .للمجرمني اخلطرين
احملـدد  ب هلا القانون اجلزائري عقوبة احلبس       رت غسيل األموال  جرمية   أن سبق البيان    وقد 

سن النظر يف   حي ولكن   األحوال ، غلب  أدته مخس عشرة سنة يف      مالذي ال جياوز    ، و  ةاملد
ن ارم الذي    ، أل  املدة   احلبس غري احملدد     بعقوبة وضرورة تغليظها والعمل      ، هذه العقوبة 

نـه  أ البنوك اخلارجية يعلم علم اليقني       إىل عوائدها   سيل األموال ويهرب  ميارس عمليات غ  
 اإلجرام تلك ويعاود نفس     أمواله إىل عشر سنني مث يعود      أوسيقضي يف السجن مدة مخس      

  . شيئا مل حيدث نَّأوك
2-ـ  ما   أو إلبعاد ، ا أو بالتغريب   أيضا ىميكن أن يسم   ما   أو:  فيـالن سميه القـانون   ي

  . اإلقامةالوضعي باملنع من 
ـ    الزنا كحد من حدود    جرمية يف   اإلسالميةثبت النفي كعقوبة يف الشريعة       ىل ويف  ااهللا تع

  ذه العقوبة ،  اجتهاد القاضي إىلفه ييعود تكي  )3(اغريها يعترب تعزير ن ينفى ويبعد أويقصد
 من مسرح اجلرمية  اإلبعاد هذاأنوال شك  ،  للجرميةهرتكاب مكان ا  أو إقامتهارم من حمل    

آخر  طريقا للمجرم كي يعيد النظر يف حساباته ويفسح له          املناسبن يوفر اجلو    أنه  أمن ش 
  .)4(كرميةوحنو حياة جديدة 

 غري اجلـرائم    يف حيكم بعقوبة النفي     أن مصلحة يف ذلك     رأى إنا   شرع األمروجيوز لويل   
وقد نفى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف زمانه مجاعة مـن الـذين        ،   يالوارد فيها النف  

  . هلمأصلح النفي أن ورأىخطأوا أ

                                                
  )1/696(مرجع سابق ،  ،التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ، عودة   (1)
    207مرجع سابق ، ص ، العقوبة يف الفقه اإلسالمي، نسي   (2)

 )1/699(مرجع سابق ،  ،التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ، عودة  )3(
 )1/640(املرجع السابق ،  ،التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ، عودة   )4(
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 غسيل األموال  عقوبة النفي يف جرمية      لى ع  ينص نه مل أ القانون اجلزائري جنده          وبتأمل
 جيـوز "ا  قوهلبذلك   من قانون العقوبات      6مكرر389دة  اوتوضح امل األجنيب ،   يف حق    الإ

 األكثر مدة عشر سنوات على      أو ائية   ةالوطين بصف  اإلقليم على   اإلقامةاحلكم باملنع من    
  1مكـرر 389 اجلـرائم املنـصوص عليهـا يف املـادتني           بإحدىدان   م أجتيبعلى كل   

غسيل  ارتكبوا جرمية    نالذييقصد  نه  أعلم   املادتني ي  هاتني على   ، وبإحالته "  2مكرر389و
 بالنفي املؤقـت مدتـه   األجنيباجلزائري حكم على املشرع  أنحظ  يالاألموال ، وبالتايل    

 وجوبيـة    وليـست  جوازيـة  فالعقوبة   األحوالكل    ويف  ،  النفي املؤبد  أوعشر سنوات   
،والشك أنه مع تزايد العصابات اإلجرامية الدولية وتوطُّنها بعض البلدان اليت كانـت إىل          

  .   العقوبة بال معىن زمن قريب يف منأًى عن شرورهم ، تصري هذه

  ة ـالعقوبات املالي: ثالثا 
 ، أو  املعتدى عليهم    إىل وتدفع منهم   تؤخذ مالية   بأعباء ارمني   اإلسالمية الشريعة   تألزم
 .ا ملادة الشر   يف ارم وحسم    نكايةً األموال وتتلف  حىت تؤخذ تلك     أو  ،  حزينة الدولة  إىل

اجح ولكن الـر ، العقوبات املالية ارم ب حول تعزير   ةاإلسالميوقد اختلف فقهاء الشريعة     
 اقتضت ذلك املصلحة املعتربة محايـة للـدين     إذاجواز ذلك يف اجلرائم غري املقدرة شرعا        

 : العقوبات املالية أمثلةومن .)1(والدنيا
 األشـياء  مبعىن   )2()) اخلاصة األموال بعض   على ةاستيالء الدول : ((  وهي    :املصادرة-1
 هياملصادرة  و  ، )3(ابتملكه الدولة   أجهزةتقوم   استعملت يف جرمية  أورمية  جتحصلة من   امل

ـ     حتقيقاً اإلسالمية الشريعة   أباحتهادع والعقاب اليت     وسائل الر  إحدى ة  للمـصلحة العام
اعاًلمجرمني  ل اوزجرواتب للنيب  r   فقد  ،   )4( من بعده  بأصحابه سياًأ وت وأحكامه أقضيتهيف
ـ  سـبق وحسبما  ،   )5( ويعطوا الفقراء واملساكني   ةاملغشوش يصادرون السلع    اكانو ن إ ف

                                                
 )2/167(،  مرجع سابق ،حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله الدريين ،   )1(
 09 ، ص2001 ، 1املصادرة والتأمني ، دار املكتيب ، دمشق ، سوريا ، ط وهبة الزحيلي ،  )2(
 219مرجع سابق ، صالعقوبة يف الفقه اإلسالمي ، ، نسي   )3(
 24مرجع سابق ، ص الفقه اإلسالمي وأدلته ،  وهبة الزحيلي ،  )4(
 30ملرجع السابق ، ص االفقه اإلسالمي وأدلته ،  وهبة الزحيلي ،  )5(
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 غري مـشروعة    أمواال ارم   يأخذ أنعقل  ي ال، إذ   خذ بعقوبة املصادرة    أالقانون اجلزائري   
ـ وقد  ،   فينتفع ا    إليها يعود   أخرى أومث بطريقة   ،   منه   تؤخذوال   ضت بـذلك املـادة     ق
 األمـالك  مبـصادرة    املختـصة  حتكم اجلهة القضائية      "ات من قانون العقوب   4مكرر389

يف حـق   تطبـق   وهذه العقوبة ال    ،   "...موضوع اجلرمية املنصوص عليها يف هذا القسم        
ن  مِ أنَّ 7مكرر389ادة  املق حىت على الشخص املعنوي ففي       طبتالشخص الطبيعي فقط بل     

مـصادرة  غسيل األموال   م جبرمية   العقوبات اليت يعاقب ا الشخص املعنوي يف حالة القيا        
   . تبيضهااليت متاملمتلكات والعائدات 

 خزينة الدولة مبوجب حكم     إىللزم به اجلاين    وهي عبارة عن مبلغ من املال ي      : الغرامة  -2
  . )1(قضائي

نه أ r مثل هذا النوع من العقوبات فقد روي عن النيب اإلسالميةهذا وقد عرفت الشريعة    
 ساِئمِة ِإِبٍل ِفي أَربِعني ِبنت لَبوٍن ولَا يفَرق ِإِبلٌ عن ِحساِبها من أَعطَاهـا               ِفي كُلِّ  «  :قال

مؤتِجرا قَالَ ابن الْعلَاِء مؤتِجرا ِبها فَلَه أَجرها ومن منعها فَِإنا آِخذُوها وشطْر ماِلِه عزمـةً                
  باِت رمزع ءٌ       ِمنيا شهٍد ِمنمحِلآِل م سلَّ لَيجو زا عوواضح من هذا احلـديث     ،   )2 (» ن

 غرامة مالية منه عقوبـة      وبأخذا   منه قهر  بأخذهاعاقب مانع الزكاة     r النيب   أنالشريف  
  . )3(الواجبأداء على معصية امتناعه عن 

 تغرمي اجلاين بغرامات تتـراوح       القانون اجلزائري على    فقد نص  األموالويف جرمية غسيل    
هذا بالنسبة الـشخص    ،  دج على حسب طبيعة اجلرم       8000000دج و   1000000مابني  

لشخص املعنوي فال   ل بالنسبة   ، أما  2مكرر 389املادة  و 1مكرر389كما يف املادة    الطبيعي  
كمـا  لشخص الطبيعي ل الغرامة املنصوص عليها بالنسبة   األقصى  مرات احلد  أربع عن   تقلُّ

  .من قانون العقوبات  7مكرر 389تنص على ذلك املادة 
 اً يف بعض املواضـع زجـر      اإلسالمية هذه العقوبة يف الشريعة      توقد ثبت  : تالف اإل -3

 مـن الغنيمـة     الّْغل ال ح ر قريحتب  و احلنابلة من وج   إليهمن ذلك ما ذهب     ،  للمجرمني  

                                                
     106مرجع سابق ، ص ، حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله الدريين ،  )1(
   رواه أبو داود ، كتاب الزكاة ، باب زكاة السائمة ، مرجع سابق   )2(
  125مرجع سابق ، ص ، حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله الدريين ،  )3(
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ِإذَا «: قـال    r رسـول اهللا     أنبت  ملا ث ،   بالغلولعقوبة له بعد توفر الشروط فيمن قام        
وجدتم الرجلَ قَد غَلَّ فَأَحِرقُوا متاعه واضِربوه قَالَ فَوجدنا ِفي متاِعِه مصحفًا فَسأَلَ ساِلما             

 إغاظة )2(ق خنل بين النضري   حرr  النيب     أنوملا ثبت    ،   )1 (» عنه فَقَالَ ِبعه وتصدق ِبثَمِنهِ    
 إتـالف لة  أ بعض النقول يف مس    اإلسالميةكذلك ثبت يف الشريعة      ، و  )3(  هلم إذالالهلم و 
  . )4(  وكسرها وال ضمان يف ذلكوإحراقها بإتالفهامن يرى د  اللهو عنآالت

علـى  أوجه عقوبتها    يقاس يف بعض     أن غسيل األموال  يف جرمية    نهذا ميك وعلى          
مبا قـد   ربل  إتالفها  ة ميكن   م احملر األموالفبعض مصادر   ،  رعية  شهذا النوع من العقوبة ال    

    . والسموم وحنوهاكاملخدرات اخلطرية واألشياءجيب كما هو احلال يف الوسائل 
 4-  ا إىل األموال ردرم يتمادى يف جرميته استمتاعه    األسباب من   : أصحااليت تترك ا 

 منع هذا ارم من االستمتاع ا كـان         فإذارمه  ن ج  م وجناها أخذها اخلبيثة اليت    باألموال
 رم جيب    أخذهفما  ،  تمادى يف جرميته    له من ال  ا  ذلك زاجرأن ا ي اكـانو  نإ أهله إىل رد 
ومل  ،   -البيـان كما سبق   -، فإن مل يكونوا معروفني فإنها تصادر       )5(و معلومني أمعروفني  

النظر يف ذلكإعادة يستدعي  ا وهذا ماألمر  على هذا 01-05 قانون  ينص.    
ـ  أيانه  أويالحظ  ،   اإلسالمعقوبات املادية اليت شرعها     ال هذه طائفة من           إذن  ت كان

  العقوبة فهي ضرر املـصلحة العامـة والعدالـة        ال حيقّْق    عه على وجه   إيقا  ال جيوز   حمض  
وال ،  إليـه  اللجـوء م روبالتايل حي،  شرعيغ  سو كان هذا الضرر بدون م     ، وإالَّ الشاملة  

يف األصـل  األخـف ، إذ  عند حصول املقصود بالعقوبـة       األقسى العقوبة   القاضيق  يطب 
  . )6( اا وقدرهن نوعهغها ويعي شرعي يسو سببأرمي حىت ينشحالعقوبة الت

                                                
  ، ب اجلهاد ، باب يف عقوبة الغال ، مرجع سابق  رواه أبو داود ، كتا )1(
  رواه البخاري ،كتاب املزارعة ، قطع الشجر والنخل ،   )2(
) رسالة  دكنـوراه  (فقه اإلسالمي ، ، أحكام تلف األموال يف ال عبد بن محد بن ناصر العظيمل    )3(

، رقـم   ) غري مطبوعـة    ( ،  جامعة أم القرى ، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ، مكة املكرمة            
   272 ، ص 003488

   615، املرجع السابق ، ص  عبد بن محد بن ناصر العظيمل  )4(
  383، ص مرجع سابق ،  جرمية غسل األموال يف الفقه اإلسالمي فياض ، عطية  )5(
 )2/163(مرجع سابق ، ،  حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله  الدريين ، )6(
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   املعنوية العقوبات :ني الفرع الثا
 وأالقتـل    وأملادية فقط كالـضرب      بنوع العقوبات ا   اإلسالميةمل تكتف الشريعة            
 وإيـذاء  إيالم واليت فيها    األخرىمجلة من العقوبات    أيضا  بل رتبت   ،  و حنو ذلك    أالتغرمي  

  .لشعور اجلاين 
 اليت تم بالشكل املـادي      الوضعية يف هذا خيتلف عن القوانني       اإلسالميةومنهج الشريعة   
  . اإلجـرامبح عجلة  املعنوية من دور مهم يف كلألمورفقط متناسية ما 

دع  ال تكفي وحدها للـر     أاال  إ  ، مكافحة اجلرمية يف   العقوبات املادية ودورها     أمهيةومع  
دخلوا  وكم من جمرمني    ،  جر  والز علـى   ا غرامات باهظة ومع ذلك بقو     اموالسجون وغر 

 من  وتعلموهمما رأوه   جراما  إ مل يزدادوا    إنهذا  ،   اإلجرام عليها من    اكانو اليت   احلالةنفس  
  . يف السجون اإلجرامصنوف وفنون 

 العقوبـات   فرض منهج حياة متكامل ال يقف عند حد         اإلسالمية فمنهج الشريعة    وبالتايل
ـُ واملالقيماتمع يف  ريب تتعدى ذلك لتإا  ، بلاملادية فحسب    الفاضلةاألخالقل وث

    :يلي  مامية غسيل األموالجر تساعد يف مكافحة أن ميكنومن العقوبات املعنوية اليت 
  ادة ـهاحلرمان من الش:  أوال

 هذه العقوبـة يف     ت للشهادة وقد ثبت   أهالً يكون اجلاين    أالَّ من العقوبة    عالنوويقصد ذا   
غريها من اجلـرائم التعزيريـة      يف   أما ،ة املقدرة   يدود الشرع احلجرمية القذف كحد من     

لَا تجـوزr : »     ، لقوله    عاة لتحقيق العدالة   ومد مصلحة يقاس عليها مبا فيه      أنفيمكن  
  .)1(»شهادةُ خاِئٍن ولَا خاِئنٍة ولَا زاٍن ولَا زاِنيٍة ولَا ِذي ِغمٍر علَى أَِخيِه

ـًا    املقـاطعة : ثاني
من العقوبات اليت يراد هلا أن تلعب دورا مهما يف مكافحة اجلرمية بصفة عامـة وجرميـة                 

وال بصفة خاصة عقوبة املقاطعة ، سواء املقاطعة االقتصادية أوحىت االجتماعية           غسيل األم 
منها ، وقد ثبت اللجوء هلذا النوع من املقاطعة يف الشريعة اإلسالمية وتـسمى عقوبـة                

                                                
  )10/10( ، كتاب األقضية ، باب من ترد شهادته ، مرجع سابق ،بو داود  أرواه  )1(
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 بعض أصحابه حني زلَّت م القدم وجانبوا الصواب         ع م r، وقد فعلها النـيب     " اهلجر"
   .ا خلِّفوكما يف قصة الثالثة الذي

إذن املقاطعة للمجرمني تشعرهم بأم يف عزلة ال يتمكنون من االستفادة باألموال الـيت               
جنوها من مصادر غري مشروعة ، ومتكن غريهم من عدم معاملتـهم لعـدم مـشروعية                

   . )1(مكاسبهم ، وبالتايل تقلُّ فرصة اكتساب ارمني لألموال غري املشروعة 
اإلسالمية بأحكام تفصل كيفية التعامل مع من كان كسبه حرامـا           وقد طفحت الشريعة    

سواء كان هذا الكسب عبارة عن سوق أو سكن بين بأموال حرام أو كان ماال مغـصوبا     
 الشريعة التعامل مع هذا اجلاين ، إال فيما اضطر فيه أو فيما دعـت       تأو حنو ذلك ، فمنع    

ارك اتمع مع أجهزة الدولة يف مكافحة جرمية         ، وذا النوع من العقوبة يش      )2(احلاجة إليه 
غسيل األموال ، والشريعة اإلسالمية ذا التصرف إمنا حتكم حصار اجلناة فـال جيـدون               

  . يف منظومة األفراد الصاحلني طسبيال إال مباعدة جرائمهم واالخنرا
حـة غـسيل    وقريب من هذا التشريع اإلسالمي ما انتهى إليه القانون اجلزائري يف مكاف           

 من حيـث    ةاألموال حيث فرض أمناطا معينة يف التعامل مع مكتسيب األموال غري املشروع           
 وقبول ودائعهم ، أو من ناحية االستفسار عن مصادر أمـواهلم يف حـال               مفتح حسابا 

  ، واليت تـنص علـى     01-05 من قانون    20الشبهة واإلخطار ذه الشبهة كما يف املادة        
هة اجلهات املختصة يف هذا امليدان وهي اهليئة املتخصصة ملكافحـة           واجب اإلخطار بالشب  

جرمية غسيل األموال يف حال وجود أموال مشبوهة أو متحصلة من جناية أوجنحة السيما              
  اجلرمية املنظمة أو املتاجرة باملخدرات واملؤثرات العقلية ،أوكانت موجهة لتمويل اإلرهاب 

  

ـًا    التهديـد : ثالث
ات املعنوية اليت جاءت ا الشريعة اإلسالمية عقوبة ديد ارم سواء تعلق األمر             من العقوب 

  : باحلياة الدنيا أو باآلخرة ، ومن ذلك 
                                                

 386، صمرجع سابق ،  جرمية غسل األموال يف الفقه اإلسالمي فياض ، عطية  )1(
 388، صسابق الرجع ، امل جرمية غسل األموال يف الفقه اإلسالمي فياض ، عطية  )2(
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 حبيث يهدد ارم بأن عقوبات تلحقه يف حالة استمرار على جرمـه             : دنيوي   ددي -1
ريعة اإلسالمية ومعاودة ارتكاب جنايته ، ومن سبل التهديد اليت ذكرها فقهاء الش:  

حيث يوبخ اجلاين من طرف القاضي إن كان هدا اجلاين ذا شأن وضـمري               :  التوبيخ -أ
 ، أما حي ، وغين عن البيان أن هذه العقوبة يلجأ إليها القاضي إذا كان ذلك يصلح اجلاين               

  .إذا كان ارم صفيق الوجه بارد اإلحساس فال جدوى من هذه العقوبة 
  .ب من هذا ويشبهه ما أخذ به القانون الوضعي اآلن مما يسمى بالتوبيخ القضائيو قري

أو اإلذاعـات ،    و  أ سواء يف الصحف     حيث يذاع اسم اجلاين على املأل       :ريـشهالت-ب
 من قانون العقوبات على نشر احلكم ، كـإجراء شـبيه       09، وقد نصت املادة      )1( حنوها

  .بالتشهري 
وي املكانـة املرموقـة يف      ذا األسلوب من العقاب جيدي نفعا مع        ذن ه أن   عن البيا  وغين

  .تمع  أمام اصورهمخ يين خيشون من تلطذاتمع وأصحاب السمعة واجلاه ال
  
إذ يهدد اجلاين مبغبة فعله وبالعقوبة األخروية اليت تنتظره ، وهـي ال    :   ديد أخروي  -2

   :)2( ومن أمثلة ذلك ريب أقسى وأنكى من العقوبة الدنيوية ،
  
فصاحب املال احلرام ال يرفع له دعاء وال يقبل منه عمل،            :  التهديد بعدم قبول عمله    -أ

وبذلك يعلم أصحاب املكاسب احملرمة ومنها جرمية غسيل األموال أم سيأتون مفلـسني             
          القيامة ، وأن التربع بالتغطية بأمواهلم اخلبيثة علـى مـصادرها اخلبيـث ال يغـين               يوم  

أَيها الناس ِإنَّ اللَّه طَيب لَا يقْبلُ ِإلَّا طَيبا وِإنَّ           «: قال أنه   rوال ينفع ، وقد ثبت عن النيب        
               اعـاِت وبالطَّي لُ كُلُوا ِمنسا الرها أَيفَقَالَ ي ِلنيسرِبِه الْم را أَمِبم ِمِننيؤالْم رأَم لُـوا  اللَّهم

           ثُـم ـاكُمقْنزا راِت مبطَي وا كُلُوا ِمننآم ا الَِّذينها أَيقَالَ يو ِليملُونَ عمعا تي ِبما ِإناِلحص
ح همطْعمو با ري با راِء يمِه ِإلَى السيدي دمي رثَ أَغْبعأَش فَرِطيلُ السلَ يجالر ذَكَر امر  

  

                                                
 )1/704(رجع سابق ، م ،نا بالقانون الوضعي التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارعودة ،   )1( 
  وما بعدها 374، صمرجع سابق ،  جرمية غسل األموال يف الفقه اإلسالمي فياض ، عطية  )2( 
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ِلذَِلك ابجتسى ياِم فَأَنرِبالْح غُِذيو امرح هسلْبمو امرح هبرشم1( » و(. 
 توعد اهللا عز وجلَّ طائفة من الناس مصادر أمواهلم           حيث : احلرب من اهللا ورسوله      -ب

¤  ¥  ¦   §  M : عز وجلَّالربا توعدهم باحلرب حيث قال غري مشروعة وهم أكلة  
  µ  ´   ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨

  ¸  ¶L ]279: البقرة[.  
شك أنَّ جرمية غسيل األموال كثري من مصادرها األكل من الربا ، ولألسف هـذه                الو 

 .إحدى سوءات القانون الوضعي الذي حيل الربا وال يرى عدم حرمته
توعد اهللا تبارك وتعاىل أكلـة املـال احلـرام          حيث   : الوعيد الشديد يوم القيامة    -جـ

                    حـق املـرابني   بالعذاب الـشديد والعقـاب األلـيم يـوم القيامـة كمـا قـال يف                 
 M8 7  +  *    )  (   '  &  %  $  #   "  !

  >  =  <;  :  9  8  7  65  4     3    2  1  0  /  .-  ,
  D  C  B  A  @   ?  IH   G  F  E  ON  M  L   K  J

  S  R   Q  PL ]275: البقرة. [ 

M  X  W  V  U  T : لمايف حق من أكل مال اليتامى ظُ      كما قال اهللا     
  b  a  `  _^  ]   \  [  Z  YL ]ــساء ] 10: النـ

  Mk  l m  n o p: ،وكما قال اهللا تعاىل يف حق املرتشني      

q r  s  t  u  v  xw y z {  

| L ]188: البقرة[.   

                                                
  باب قبول الصدقة مسلم ، كتاب الزكاة ، رواه )1(
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 اإلسالمية حمذرة ملن كانـت أمـواهلم غـري          الشريعةغري هذا من اآلثار اليت جاءت ا        و
 ريب أن التهديد ذا النوع  جيعل اجلاين خياف عقباه ، سواء يف نفسه أو                مشروعة ، وال  

  .ذريته ،  يف دنياه أو يف أخراه
ة اخلطرية ، وال خيفى          وبالتايل يكون هذا األمر سببا من أسباب املكافحة هلذه الظاهر         

أن القانون الوضعي ال يهتم ذا القضايا ، ولذلك فال جند أثرا ألي عقوبـة معنويـة أو                  
 . أخروية نص عليها قانون مكافحة غسيل األموال 

          وأخرياً يالحظ أنه رغم اجلهود الوطنية والدولية الكثيفة حملاصرة ومكافحة جرمية           
 : يه من دور يف ذلك إال أنه يالحظ على هذه القوانني ما يلي غسيل األموال وما تؤد

  على كثري من اجلرائم اليت تكون مصدر من مصادر غسيل            01-05مل ينص قانون     •
  .األموال ، بل حصرها فقط يف  العائدات املتحصلة من جناية أو جنحة 

 جنده يعاقب   الكثري من مصادر األموال املغسولة تعترب مباحة يف نظر القانون بينما           •
 -مـثال -على الفعل املترتب عليها من عمليات غسيل األموال ، واألمر واضح بالنـسبة              

جلرمية الدعارة حيث ترى كثري من القوانني إباحتها ، وكذلك احلال بالنسبة جلرمية شرب              
 وحماربتها، وال شك    تاخلمر فالقانون ال جيرم هذا السلوك ، بينما جنده يتشدد يف املخدرا           

 هذا اخللل هو الذي جيعل القوانني الوضعية عرجاء وال تؤيت أكلها ، على العكس مـن    أن
ذلك جند أن الشريعة اإلسالمية حترم اخلمر وتشدد يف مكافحتها ، وكمثال آخر على هذا               
التساهل يف مكافحة جرمية غسيل األموال من طرف القانون نرى أنه يبيح القمار وقاعات              

 هـم مـن     ت وأصل يف غسيل األموال ، بل غالب زبائن هذه احملالَّ          امليسر مع أا أساس   
   .ةأصحاب وجتار املخدرات واألعمال اإلجرامية واألموال املشبوه

        
             والواقع أنه ما دامت اجلهود الوطنية والدولية تفرق بني اجلرمية األولية واجلرمية            

قوانني الوضعية األنشطة واملؤسسات اليت تدير      التابعة يف ظاهرة غسيل األموال ، وترعى ال       
أمواالً غري مشروعة فسيبقى احلال على ما هو عليه ، ولن تفلح كلُّ اجلهود يف مكافحـة                 

  .ظاهرة غسيل األموال 
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  ةةامتــامتــــــــــــــــــاخلاخل     
  
  
  

  ::ن ن مَّمَّــوتتضوتتض
  

  ائــجائــجــــــــتتلنَّلنَّاا  ••
  
  وصیاتوصیاتالتَّالتَّ  ••
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  خامتـــــــــةخامتـــــــــة
   

اليت بلغت غايتها ، وأرجو أن      -         أرى أنه من الضروري الوقوف مع هذه املذكرة         
 ، عارضا هلا يإجياز شديد حمددا أهم نتائجها ، ذاكرا ومذكرا            -تكون قد حققت أهدافها   

  .مبا أراه من مقترحات وتوصيات تثري البحث العلمي املتعلق بالدراسات املقارنة 
ا يف هذه الدراسة ظاهرة عصرية من أعقَد الظواهر اإلجرامية اليت تؤرق بـال                     تناولن

اإلطار العام املشكل لظاهرة غسيل األموال يف       الكثري من الدول ، حيث بدأنا احلديث عن         
 مبينني األساليب املاكرة اليت يتوسل ا أبـاطرة         ظل القانون اجلزائري والشريعة اإلسالمية    

 اخلبيثة للهروب من املساءلة القانونية أو الشرعية وهو ما يـشكل            اإلجرام وذوو املكاسب  
  . أضرارا وآثارا خطرية على خمتلف املستويات 

     األمر الذي حتم علينا بعد ذلك ضرورة تكييف وتوصيف هذه الظاهرة توصيفا دقيقا             
 هلـذه  من الناحيتني القانونية والشرعية ، وقد بان بعد عرض كل احملـاوالت التوصـيفية    

الظاهرة أا تشكل جرمية مستقلة حبد ذاا وتدخل ضمن زمرة األموال احملرمة اليت جاءت              
  .الشريعة اإلسالمية ناهيةً عنها وحمذرةً منها 

     ورغم هذا التكييف إال أن هذه الظاهرة بتعقيداا املختلفة قادتنا إىل احلـديث عـن               
، منها املشروع ومنها غري املشروع ، وتبني بعد         عالقاا املتشابكة بظواهر وأنشطة خمتلفة      

 اليت متثل خمرجا    -مثال–البحث والدراسة مدى التنافر بينها وبني النشاط املشروع كالتوبة          
إسالميا نظيفا لألموال غري الطاهرة بعكس تلك الظاهرة القذرة ، ومن جهة أخرى تبني لنا    

ما هو احلال عليه يف ظاهرة اإلرهـاب        مدى التناغم بينها وبني األنشطة غري املشروعة ك       
  .وظاهرة الفساد 

إىل ذكر سـبل املكافحـة القانونيـة        -أخريا–     واستدعى منا هذا البيان والتوصيف      
والشرعية للحد من مجوح هذه الظاهرة وإيقاف عجلتها املتقدمة حنو خمتلف اتمعـات              

  .بوحشية وخطورة منقطعة النظري 
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رجت مبجموعة من النتائج والتوصيات انبثقت عنها موضـحة         وإزاء ذلك فإن املذكرة خ    
  : على الشكل التايل 

  
  النتائـــج: أوالً 

  :     يف ضوء ما تقدم متَّ التوصل إىل النتائج التالية 
مدى القصور والغموض املالحظ على مستوى التعريف وضبط املـصطلحات ،            -1

 أو قانونيا دقيقا ، األمر الذي حـذا بـبعض       فمصطلح غسيل األموال مل ينل سبكا علميا      
القوانني ومنها القانون اجلزائري إىل عدم تعريف هذه الظاهرة  ، واالكتفاء بتحديد األطر              
العامة اليت تفهم من خالهلا ، بعكس الشريعة اإلسالمية اليت أعطـى فقهاؤهـا تعريفـا                

 .مضبوطا للظاهرة يشمل خمتلف سبلها ووسائلها 
ة القانون اجلزائري للمال مل ختتلف كثريا عن نظرة الشريعة اإلسالمية           رغم أنَّ نظر   -2

من حيث تعداد كلِّ ما حيرز وكل ما ينتفع به فهو مال ، إال أن الفرق بينهما يبدو جليـا           
يف احلديث عن تقسيمات املال وأنواعه ففي حني اعترب القانون اجلزائري فكرة التقوم وغري      

ا على مدى إباحة القانون لذلك الشيء بالتعامل فيـه أو عـدم   التقوم يف املال تقوم أساس    
التعامل فيه حىت ولو كان ضارا وغري نافع للمجتمع كماهو احلـال بالنـسبة للخمـور                
وقاعات البغاء والرقص وماإىل ذلك فإننا جند  هذه األموال يف الشريعة اإلسـالمية غـري                

 أو عدمها وليس على إباحة القانون هلا أو         متقومة ألن الفكرة هنا تقوم على اعتبار املنفعة       
 .عدم إباحته 

تقدير صحوة القانون اجلزائري ملكافحة ظاهرة غسيل األموال واعتبارها جرميـة            -3
مستقلة قائمة بذاا هلا بنياا القانوين الذي مييزها عن خمتلف اجلرائم األخرى ، وتـثمني               

تحصلة يف اجلـرائم دون الوقـوف   كافة صور وأشكال غسيل األموال امل   دوره يف توسيع    
على جرائم املخدرات فقط ، كما فعلت بعض النظم والقوانني األخرى ، وال شـك أن                

 .هذه اإلجيابية من املشرع اجلزائري تنسجم مع نظرة الشريعة اإلسالمية للظاهرة 
يعسر استصحاا يف   صور وأشكال غسيل األموال     غري أن هذه املرونة والسعة يف        -4

ائدات اإلجرامية واليت  اختلفت ترمجتها عن النسخة الفرنسية فهل املقصود ا            مفهوم الع 
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عائدات اجلناية كما يظهر من  النسخة الفرنسية أم يقصد ا عائدات اجلرمية كما هـي                
ترمجة النسخة العربية ، وغين عن البيان أن املفهوم الواسع للجرمية يشمل اجلنايات واجلنح              

تشمل اجلنايات واجلنح فقـط     " عائدات إجرامية "صحيح أن لفظة    واملخالفات ، ولكن ال   
 مـن قـانون العقوبـات يف    4 مكرر 389وهذا ما نصت عليه املادة دون املخالفات ،   

 من قانون   21 واملادة   20مصادرة عائدات اجلناية واجلنحة فقط ، وكذلك نصت املادة            
فعل خمالف لقواعدها وخارم    أما بالنسبة للشريعة اإلسالمية فإا جرمت أي         . 05-01

ألصوهلا مهما كان جناية أو جنحة أو خمالفة ومل تتساهل يف املال احلرام وأكله أو أخـذ                 
  .أموال الناس حىت ولو كانت بسيطة وتافهة 

5-    باعتبارها ال تعـدو   ل وهلةحرمت الشريعة اإلسالمية ظاهرة غسيل األموال من أو 
وسدت كافة منابع احلصول علـى املـال   ، بيثة احملرمة  من أنواع املكاسب اخل   اكوا نوع 

، احلرام وذلك بتحرمي كل الطرق املؤدية إليه كتحرمي املخدرات والسرقة والدعارة وغريها     
ـ  تـصرفً  ، ا وعطـاءً  مت أيضا خمتلف صور التعامل يف املال احلرام أخذً        رجو اا وانتفاع  ، 

أساليب التغطية والتمويه من قبيل احليـل       واعتربت مايعمد إليه غاسل األموال من اختاذه        
  .املذمومة شرعا

 مل يشر القانون اجلزائري صراحة إىل العالقة املوجودة بني ظاهرة غـسيل األمـوال                -6
وظاهرة اإلرهاب ، بيد أنه يستشف منه أو من الوقائع ما يؤيد وجود عالقة مضطردة بني                

قة بينهما ، من حيث إن كـل واحـدة          غسيل األموال واإلرهاب إذ ال ميكن جتاهل العال       
 اجلزائري حـني  شرعمنهما تتخذ األخرى مطية لتحقيق أغراضها املشينة ، وحسنا فعل امل     

 ، وبذلك تعد اجلزائـر      01-05 من قانون    03نص على جرمية متويل اإلرهاب يف املادة        
األمـوال  من الدول السباقة اليت تفطنت إىل العالقة الوثيقة والوطيدة بني ظاهرة غـسيل              

  .وظاهرة اإلرهاب 
 وظاهرة الفساد كما أشار إىل       ظاهرة غسيل األموال    كما أن هناك عالقة وطيدة بني      -7

 ، إال أنه يالحظ أن يف قانون تبييض         42 و 16  يف املادتني     01-06ذلك قانون الفساد    
عل  مل يتعرض بالنص احلريف جلرمية الفساد ومل يسمها ذا اإلسم ،كما ف    01-05األموال  

عندما حتدث عن جرمية متويل اإلرهاب ، وكان ميكن أن يشري إىل هذه العالقة خاصة أن                
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هذا القانون كان يفترض فيه أن يكون شامال ملختلف الصور واألشـكال الـيت حتكـم                
  .عالقات غسيل األموال 

 ال خيفى على كل ذي بصرية صادقة أن الدخول احملرمة قد كثرت اليوم حبيث صار يف      -8
كثري من األحيان التمييز بني ما هو حالل منها وما هو حرام صعب للغاية ، وملـا تلـبس    
الكثري من الناس مبعامالت مالية حمرمة ، فإنه قد يصحو  أحدهم ضمريه يف حلظـة مـن                  
اللحظات ويريد التوبة  ولكنه قد ال يستطيع أن يتخلص من تلك األموال كلها ، وقـد                  

  لذلك كان ال بد من ..  ، وصارت له ا وجاهة ومسعة كبرية تعلق ا قلبه سنوات طويلة
فيه شيء من التيسري  لعل يف ذلك ما يدفعهم حنو التوبة النصوح وذكرنا        تلمس حل عملي  

رأيا يف هذا الصدد ال يشي بأي إلزام أو حىت ادعاء اجتهاد بل هو جمرد وجهة نظر حتمها                  
   . البحث العلميالواقع املعقد اليوم وفرضتها أجبديات

 فرض القانون اجلزائري جمموعة من اجلزاءات اليت يراد من خالهلا القضاء على ظاهرة              -9
غسيل األموال واستئصاهلا من اجلذور ، ولكن رغم أمهية تلك اإلجراءات إال أا تبقـى               

  . ناقصة يف معاجلة كل الثغرات اليت من خالهلا يدلف عصابات غسيل األموال إىل مآرم 
  

  التوصيـات : ثانيا 
  : وعليه فإننا نقترح مجلة من التوصيات ، عسى أن تكون نافعة ومفيدة  ، من ذلك       

، يتعني العودة إىل املصطلحات الشرعية فهي األقدر على توصيف هذه الظـاهرة              -1
ذلك أن مصطلح غسيل األموال أوتبييض األموال وإن كان مجيال وبراقا فإن معناه باطـل    

يه من التحايل عن احلرام ، وال ميكن بأي حال من األحوال أن يصري احلرام حـالال ،     ملا ف 
بل هو ضارب يف احلرمة بالغ ما بلغ ، وما هذا إال ذريعة شيطانية يستخدما شرار النـاس           

 .ليأكلوا أموال الناس  بالباطل ، فإن العربة باملقاصد واملعاين ال باأللفاظ واملباين 
ة غسيل األموال كالتجارة يف البـشر ، واألسـلحة وأعمـال     بعض الروافد جلرمي   -2

اإلرهاب واملخدرات تشكل خطرا ماحقا على العامل كله ، لذلك يتحتم إعادة النظـر يف               
منظومة العقاب على هذه اجلرائم السالفة الذكر ، وتكييفها من نوع جرائم الفـساد يف               
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 احلازمة ما حيسم شرها وجيتـث       األرض اليت نظمت الشريعة اإلسالمية هلا من العقوبات       
  .أثرها 

إعادة النظر يف املنظومة العقابية ملواجهة ظاهرة غسيل األموال ، فـإن العقوبـات           -3
اهلشة ال تردع جمرما وال متنع جرمية ، فال بأس أن يستعان باخلربة األجنبية يف هذا امليدان                 

كافحتها هلذه الظاهرة   والتماس العقوبات الصارمة اليت أخذت ا بعض الدول يف سبيل م          
 .، وأحسن من هذا كله اقتفاء أثر الشريعة اإلسالمية يف نظامها العقايب 

إن الشريعة اإلسالمية  متميزة بنفسها ، وهي يف غىن عن حماوالت اختـاذ مواقـع     -4
الفكر الدفاعي ، بل وجب على الباحثني ختطي هذه املرحلة إىل مرحلة املواجهة ذلك بأن               

  .ي أكمل وأوفق ملصاحل الناس واحلياة التشريع اإلسالم
توسيع نطاق جترمي املال احلرام مبختلف صوره وأشكاله وإهدار كافة التـصرفات             -5

اليت تقع عليه ، لذلك يتحتم علينا إذا أردنا فعال حماربة ظاهرة غسيل األمـوال أن جنـرم          
دعارة ومـا إىل    صور اجلرائم األخرى اليت تبيحها القوانني الوضعية كاخلمور والقمار وال         

ذلك والتشديد يف شأن حماربتها ، فليس من العدل التساهل معها يف حني أا تشكل آفة                
  .خطرية ألي جمتمع 

 وإثرائه وإزاحة خمتلف أشـكال الغمـوض أو   01-05املزيد من النظر يف قانون   -6
فقهيـة  النقص اليت تتلبس به ، ومن الضروري يف هذا اال االستعانة باخلربات الفنية وال             

وحنوها ليكون هذا القانون صاحلا حملاصرة هذه الظاهرة والقضاء عليها من قبل أن ميـس               
 .اتمع شرها وحنن غافلون 

استنهاض مهم رجاالت الشريعة والقانون ، ليبحثوا وحيققوا ويكتبوا ، يف جمـال              -7
يف مع أي   الكتابات القانونية املقارنة وبيان مدى مالءمة نصوص الشريعة اإلسالمية للتك         

 واقعة مستحدثة وإجياد احللول املناسبة هلا ، كل ذلك باحلجة والربهان ، واملقارنة والبيان             
والقيام بواجب التوعية وإجالِء حقائق اإلسالم لتشجيع ثقافة احلالل الطَّيب وقطع دابـر             

 .احلرام اخلبيث 
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 :من املواضيع اليت أرى أا جديرة بالبحث والدراسة مايلي  -8
  )ملمح لفقه جديد يف إطار التوبة(سس ومعامل معاصرة للتوبة من األموال احملرمة   أ  - أ

 النوازل املعاصرة بني الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري  - ب
 حماولة صياغة تشريع إسالمي يلُّم كافة تشعبات ظاهرة غسيل األموال   - ت
 مفاهيم السيادة الوطنية يف ظل اجلرائم املستحدثة  - ث
  دراسة مقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقانون اجلزائري   الكسب اخلبيث ،- ج
إعداد جلنة علمية على مستوى الكلية مهمتها دراسة وتقييم املذكرات اجلامعيـة             -9

 .اجلادة واهلادفة ، ومن مث حماولة نشرها وطبعها ، تشجيعا للمادة وللطالب 
  

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملنيوآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  

الفهالفه ـــارِس ةـــارِســــامةالعــــامالع  
  
  

  : ارس التالية ــوتتضمن الفه
  

 فهرس اآليــات الكرميـة •
 فهرس األحاديث الشريفـة •
 ـارــرس اآلثـفهــ •
 ـارـــرس األشعـفه •
 واعد الفقهيـةـفهرس الق •
 فهرس املصطلحات القانونية •
 ـةـفهرس النصوص القانوني •
 ــالمــرس األعـفه •
 فهرس مصادر البحث ومراجعه •
  ثـ موضوعات البحفهرس •
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    اآليـــات اآليـــاتفهــرسفهــرس
 

رقم   رقم اآلية  اآليـة  السورة
  الصفحة

    K  J  I  H 9 110-  

            e  d  c  b 42  110-  

    _  ^  ]  \  [  Z  Y 65  111-  

  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹ 168 هـ-  

  n    m  l       k      j  i 173 94-  

k  o   n  m  l   188  
-هـ
102-

235  

  E  D  C  198  226  

  #   "  !  275  77-95-
235  

  V  U   T  276 216  

  {  z   y  x  w  v  u
  ~  }  |  

278 
77-80-

96  
-214  

  
  البقـــرة

  

  ²   ±  °   ̄ ® 279 80-241  

  آل عمران
  

  fe   d    c       b  a 

161 146  
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  Y  X  W  V  U  T 10 235  

  =  <  ;     :  9
  @  ?  >  

29  
-84-هـ

119-
157  

      °    ̄ ®  ¬  65  213  

  النساء
  

  K  J  I   H  142  125-  

  ÃÂ  Á  À  ¿ 02  118- 

  
%$  #  "  !  

  

42 137  

   zy   x  w  v  u  t 
  
 -هـ  88

  املائدة
 

  xw  v  u   t  s  r  q  p  34 170  

  FE  D  C  B 120 113  

  v  u  t      s  r  q  p  161 74  

  األنعـام

  M  L  K  J  153 213  

  األعراف  135 56 £  ¤  ¥   ¦  § ̈     
  }  |  { 163 110  

  ª  ©  ¨ 60 137  »  ¬  ®   األنفال
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 7  8  9  :   هود
100 43 

  -هـ  Z  Y  X  W   V  U 114    النحل

 ª  ©   ̈ §  ¦  15 46»    اإلسراء

  Ã  Æ  Å  Ä   20   الكهف

  z  78 162  }   |   {  ~   �  ¡¢    احلج

  u  t     s  r  q    املؤمنون
  -هـ  51

  Ê     É  È  Ç 81 137   الشعراء

 z  y   x  w     }   النمل
19 14 

~   Ô    Ó  Ò        Ñ  Ð 41 135  

  213 36  !  "         #  $    %    األحزاب

  <     <  ;  :  9  8 58 27 

 219 24  �  ¡     ¢  £    ص

́   النجم    ³  ²  ± 23 112  

 ª   ©  32 57  »  ¬®    الزخرف
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       �   +    *       )  (     '  36 25 

  M  L  K  J  20 218   املزمل

 28 20  ® ̄    °  ±   الفجر
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  فِهـرِس األحاديـثفِهـرِس األحاديـث
  
  
  

    طرف الحدیـث

  -أ  -
  الصفحـة

  

  84                                  أدعو إىل اإلسالم  -1

  91  اــهرقهأ  -2

  151                               استعمل رجال من األزد  -3

  160أطعميه األسارى                                        -4

  79                                     أما اإلسالم فأقبل  -5

  58  عليكم                    اهللا حرم  إنَّ  -6

  114                           م بيع اخلمررسوله حرإنَّ اهللا و  -7

  242  إنَّ اهللا طيب                                     -8

9-  114                                     كم ختتصمون إيلإن  

  239                                قد غلَّ الرجل إذا وجدمت  -10

  -11  103                 على أخيه املسلم أحدكمإذا دخل

    - د-

  -12  103  دع ما يريبك                                    

    - ح -

13-  ق خنل بين النضريحر                                        

  101   واحلرام بني نياحلالل ب  -14
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    - ي -

  يأيت على الناس زمان    -15

  - ك -
  و

  103                                                              كان إذا أيت بطعام  -16

  -17  155  كل املسلم على املسلم حرام 

    - ل -

  155                           ال حيل مال امرىء مسلم  -18

  80                                  هلم ما أسلموا عليه  -19

  85                                  ال يتحدث الناس   -20

  240  ال جتوز شهادة خائن             -21

  94                                 ليس لعرق ظامل حق  -22

  115                            ليشربن ناس من أميت اخلمر  -23

  لعن اهللا اليهود       -24

  - م -
116  

  82                         فهو لهشيء على أسلممن   -25

  119                                  من أعان على خصومة  -26

  97                                     من اشترى من سرقة  -27

  87                                     ةًلَّاوى ضآمن   -28

                           من اقتطع حق امرئ مسلم  -29

  من كانت عنده مظلمة ألخيه  -30

  - ف -
149  

  238  بل سائمةإيف كل   -31
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  - ق -
  227                       أنا ثالث الشريكني: قال اهللا تعاىل   -32

  و                                        قاتل اهللا اليهود    -33
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  فهـرس اآلثـارفهـرس اآلثـار
  

              
  
  

           
 

                  
  الصفحة  الراوي  األثــر  
  87               رجـل  اآلن طاب ماله  -1

 ابن مسعود  اشترى جارية     -2
  

155  

  ابن مسعود  اًإن يل جار  -3
  

98  

  رـابن عم                   اًإن يل جار  -4
  

98  

  102  زهريـال    ما ترك من املرياث  إن  -5

  138  ر ــعم   رشوة احلاكم من السحت  -6

  138 لي ــع              السحت الرشوة   -7

  

  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  فِهرِس األَشعـارفِهرِس األَشعـار
  
  

  الصفحة  القائل  شطر البیت  
  

  28  أعرايب  ةـوز ترجى أن تكون فتيـعج  -1

  175  علي بن أيب طالب  ةا من خيانـين مسجدمسعتك تب  -2
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  فِهـرِس القَواعـد الفقهيـةفِهـرِس القَواعـد الفقهيـة
  
  
  القاعــدة  

  

  - أ -

  الصفحـة

  98                       بنا التحرمي على التحليلإذا امتزج التحرمي بالتحليل غلَّ  -1

  93                                           إذا بطل الشيء بطل ما يف ضمنه  -2

         إذا سقط األصل سقط الفرع  -3

  - ج -
93  

  اجلهل هل ينتهض عذرا أم ال ؟       -4

  - ح -
120  

      احلرمة تتعدى يف األموال مع العلم  -5

  - ت -
95  

  156                                                       التبع ميلك مبلك األصل  -6

        ع يتبع األصلالتب  -7

  - خ -
156  

  اخلراج بالضمان       -8

  - ض -
156  

  96    الضرورات تبيح احملظورات                      -9
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  فِهـرِس املبـادئ القَانونيـةفِهـرِس املبـادئ القَانونيـة
  
    

  المبــــــــــدأ
  

  - ل -

    
  الصفحـة

  47ال جرمية وال عقوبة إال بنص                                              -1

  يعذر اجلاهل جبهله للقانون  ال  -2

  - م -
70  

  65ادية اجلرمية                                                             م  -3

   املعاملة باملثل    -4

  - س -
193-217  

  217ة                                                         السيادة الوطني  -5

  السر البنكي    -6

  - ش -
193  

       الشرعية  -7

  - ت -
60  

  205التناسب واملساواة بني اجلرمية والعقوبة                                   -8

  60                                           التفسري املضيق للقاعدة اجلنائية  -9
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ات القَانونية املتـرمجة املصطلحـ ةفِهـرِسرمجنية املتـات القَانو املصطلحـ فِهـرِس  
  
  

  املصطلـح  
  

  الصفحـة  الترمجـة

  Escroquerie  108  االحتيــال  -1

  Terrorisme  126  اإلرهــاب  -2

  Recel De Choses       57  إخفاء األشياء  -3

  Infraction  62  اجلرميـــة  -4

  Secret Professionnel  193  السر املهـين  -5

  Piene  198  العقوبــة  -6

  Qualfication  48  التكييــف  -7

   Group Daction Financiere  منظمة العمل املايل  -8
Internationale                                        

31  

  Produit du crime  74  ة إجراميداتعائ  -9
 Celluledetraitementdurenseignement  املايلمعاجلة االستعالم خلية  -10

financier  
183  

 Le blanchiment de capitaux  تبييض األموال  -11

  
25  

 Money laundering  غسيل األموال  -12

  
25  

  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  فهرس النصوص القَانونيةفهرس النصوص القَانونية

  
  

  القانون
  

  الصفحة  ادةــــالم

01  47  
27  51  
48  72  
87  133  

119  6  
126  137  
372  111  
387  57 -58-59-66  

  
  

  اتـقانون العقوب

389  61 -64-65-67  
02  20 -21-64-66-68 -69-70-

78 -105 -108-  
03  133 -137  
04  13 -15-70-73-74-  
06  180187  
07  180 -181  
08  180  
10  182  
14  182  
19  70  
20  70 -74  
24  207  
27  217  
29  218  
31  198  
32  199  

  
  
  
  
  
  01-05ون ـقان
  
  
  
  
  33  199  

01  134  
02  74  
16  62  

  
  

25  216  
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32  135  
33  135  

  01-06ون ـقان
42  62 -142  

  القانون املدين  21  674
682  15 -16  
14  195  
16  196  
47  196  

  ج.إ.ق

65  197  
143  190  
147  190  
153  190  

  قانون النقد والقرض

156  191  
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مفِهرِفِهرِ م هلـــالم املرتج األَعــــــ مس م هلـــالم املرتج األَعــــــ س  
 
  
       

  العلــَـــــــم
  - أ -

   
  الصفحــة

  112  أيوب السختياين                                              -1

  98        غـأصب  -3

     بـأشه  -4

  - ب -
81  

    البيهقي  -6

  - ج -
80  

  اجلصاص  -7

  - و -
104  

        ابن وهب  -8

  - ز -
100  

  88    الزهري  -09

    - ح -  

  84   ابن حجر  -10

  93      ابن حزم  -11

    - م -  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  152  حممد بن احلسن الشيباين                  -12

  141                 املقريزي  -13

14-  
  

  79   املغرية بن شعبة

    - ن -  

  النووي  -15

  - س -
90  

  88  سحنون  -16

       سفيان الثوري  -17

  - ع -
88  

  36                                    عبد اهللا بن املبارك    -18

  100                                    عبد اهللا بن مسعود  -19

  100  عبد اهللا بن عمر  -20

  142  ابن عطية    -21

22-  اب بن أسيدعت  

  - ق -
83  

  99      ابن القاسم  -23

  110                             ابن القيم                   -24

  121  القرايف  -25

  القرطيب  -26

  - ر -
142  

    ابن رشد  -28

  - ش -
81  
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  110  الشاطيب  -29

  97                                           ابن شاس  -30

  99  الشوكاين  -31

    - ت -  

  ابن تيمية   -32

  - خ -
90  

    ابن خلدون  -33

  - غ -
  

  87  ايلزـالغ  -34
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رِس مـصادر البحث ومراجِـعه هفِهـراجِـعحث ومصادر البرِس مـ فِهـ  
  )أجبديا مع تقدمي اسم الشهرة وحذف ال وابن وأبو (

 ، جممع 1.0 ، اإلصدار مصحف املدينة النبوية للنشر احلاسويب  القرآن الكرمي ،    ** 
 هـ1426امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ، املدينة املنورة ، السعودية ، 

  علوم القـرآن الكريم علوم القـرآن الكريم : : أوالً أوالً 

 ، دار   أحكام القرآن ،  ) هـ370ت(اجلصاص ، أبوبكر أمحد بن علي الرازي       -1
  1986، ) ط.د(الكتاب العريب ، بريوت ، لبنان ،  

تفسري القـرآن   ،  ) هـ774ت(ابن كثري ، أبو الوفـا عماد الدين إمساعيل          -2
 1994 ، 1 ، مكتبة دار الفيحاء ، طالعظيم

 ، الـدار    تفسري التحرير والتنوير  ،  ) م1973ت(ابن عاشور ، حممد الطاهر       -3
 1984، ) ط.د( التونسية للنشر ، تونس ، 

 ،  أحكـام القـرآن    ،   )هـ543ت(ابن العريب ، أبو بكر حممد بن عبد اهللا           -4
 ، 3مراجعة حممد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنـان ، ط             

2003 
اجلامع ألحكام  ، )هـ671ت(يب ، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرط -5

 ، حتقيق عبد اهللا بـن عبـد         القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي القرآن       
  2006 ، 1احملسن التركي ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، لبنان ، ط

 ، دار  الكبريالتفسري، ) هـ604ت(الرازي ، فخر الدين حممد بن ضياء الدين    -6
 1995، ) ط.د(الفكر ، بريوت ، لبنان ، 
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  احلديث الشريف وعلومـهاحلديث الشريف وعلومـه: : ثـانيا ثـانيا 
 مسند اإلمام أمحد بن حنبـل     ،  ) هـ241ت(أمحد بن حنبل بن هالل الشيباين      -1

  بـريوت ، لبنـان     ،املشرف على التحقيق شعيب األرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ،        
  2001 ، 1،ط

 الـسنن الكـربى    ،   )هـ458ت( احلسني بن علي   أبو بكر أمحد بن   البيهقي ،    -2
 3،حتقيق حممد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلميـة ، بـريوت ، لبنـان ، ط            

،2003 
فتح الباري بشرح صحيح    ،  ) هـ852ت(ابن حجر ، أمحد بن علي العسقالين       -3

 2003 ، 1 ، مكتبة الصفا ، القاهرة ، مصر ، طالبخاري
صحيح مسلم بشرح   ،  ) هـ676ت(رف الدين النووي ، أبو زكريا حيي بن ش       -4

 1929  ، 1 ، املطبعة املصرية ، األزهر ، مصر ، طالنووي
 عون املعبود شرح سنن أيب داود     العظيم آبادي ، أبو الطيب حممد مشس احلق ،           -5

، حتقيق عبد الرمحن حممد عثمان ، املكتبة السلفية ، املدينة املنورة ، الـسعودية                
 1968 ، 2،ط

جامع العلـوم   ،  ) هـ795ت( أبو الفرج    ،، زين الدين عبد الرمحن     رجب   ابن -6
 2حتقيق حممد األمحدي أبو النور ، دار السالم ، القاهرة ، مـصر ، ط         ، واحلكم

،2004 

  الفقــــه وأصـــولهالفقــــه وأصـــوله: : ثـالثـاً ثـالثـاً 
  كتب أصول الفقهكتب أصول الفقه))0101((

 يعة اإلسالمية قواعد الوسائل يف الشر   ،  ) معاصر(خمدوم ، مصطفى بن كرامة اهللا      -1
 )ط.د(، دار اشبيلية ، 

 ،  األشبـاه والنظـائر  ،  ) هـ970ت(زين الدين بن إبراهيم   ، ابن نجيم احلنفي     -2
 2005 ، 4دار الفكر ،دمشق ، سوريا ، ط
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األشباه والنظائر يف قواعد    ،  ) هـ911ت(السيوطي ، جالل الدين عبد الرمحن      -3
 1983، 1ط بريوت ، لبنان ، دار الكتب العلمية ، ، وفروع فقه الشافعية

 الفــروق ،  ) هـ684ت(أمحد بن إدريس    أبو العباس شهاب الدين    القرايف ،  -4
 1998  ،1،دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، ط

املوافقـات يف   ،  ) هـ790ت(الشاطيب ، أبو اسحق إبراهيم بن موسى اللَّخمي        -5
 2003، ) ط.د( ،  ، املكتبة التوفيقية ، القاهرة ، مصرأصول الشريعة

 تطبيقات قواعد الفقه عند املالكيـة  ، )معاصر(الغرياين ، الصادق بن عبد الرمحن   -6
 1،دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث ، ديب ، اإلمارات العربية ، ط            

،2002 
 
  كتب املذاهب ) 02( 

   املذهـب احلنــفي-أ
بدائع الـصنائع يف    ،  ) هـ587ت(الكاساين ، أبو بكر بن مسعود عالء الدين        -1

 1974 ، 2 ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، لبنان ، طترتيب الشرائع
حاشية رد احملتار على الدر املختـار       ،  ) هـ1252ت(ابن عابدين ، حممد أمني     -2

  2000 ، 1 ، دار الفكر ، بريوت ، لبنان ، طشرح تنوير األبصار
   املذهـب املالــكي-ب

 ، مؤسسة العصر للمنشورات اإلسالمية ، اجلزائر        الشرح الصغري أمحد الدردير ،     -1
 1992، ) ط.د(، 

 مكتبة الثقافة الدينية ، القـاهرة        ، املدونة الكربى ،  ) هـ179ت(مالك بن أنس   -2
  2004، ) ط.د(،مصر ،

حتقيق الـس   ، كتاب النوازل، ) هـ1127ت(عيسى بن علي احلسني العلمي    -3
)        ط.د(، وقاف الشؤون اإلسـالمية اململكـة املغربيـة         وزارة األ ، العلمي بفاس   

 )ت.د(، 
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 ، دار صادر ، بريوت      مـنح اجلليل ،  ) هـ1299ت(أبوعبد اهللا حممد  علّيش ،    -4
 )ت.د(،) ط.د(،لبنان ،

 الذَّخيــرة ،  ) هـ684ت(أمحد بن إدريس   القرايف ، أبو العباس شهاب الدين      -5
 1994، ) ط.د(المي ، بريوت ، لبنان ، ،حتقيق حممد حجي ، دار الغرب اإلس

 ، حتقيق   املقدمات املمهدات ،  ) هـ520ت(ابن رشد ، أبو الوليد حممد بن أمحد        -6
 1988 ، 1حممد حجي  ،دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ، لبنان ، ط

 ، مؤسسة   مدونة الفقه املالكي وأدلته   ،  ) معاصر(الغرياين ، الصادق عبد الرمحن       -7
 2006، ) ط.د(ريوت ، لبنان ، الريان ، ب

   املذهـب الشافــعي -جـ 
 اموع شرح املهذب  ،  ) هـ676ت(النووي ، أبو زكريا حيي بن شرف الدين        -1

 )ت.د(،) ط.د(،حتقيق حممد جنيب املطيعي ، مكتبة اإلرشاد ، جدة ، السعودية ، 
 القواعد الكربى  ،   )هـ660ت(ابن عبد السالم ، أبو حممد ِعز الدين عبد العزيز          -2

،حتقيق نزيه محاد كمال وعثمان مجعة ضمريية ، دار القلم ، دمـشق ، سـوريا                
 )ت.د(، ) ط.د(،

القليويب ، أمحد بن أمحد شهاب الدين وعمرية أمحد الربلـسي شـهاب الـدين                        -3
 ،  3، مطبعة مصطفى احلليب وأوالده ، القـاهرة ، مـصر ، ط            حاشيتــان  ،  

1956 
، دار ابن حزم ، بريوت ، لبنان        األم  ،  ) هـ204ت(ي ، حممد بن إدريس    الشافع -4

 2005 ، 1،ط
 ، دار   إحياء علـوم الـدين    ،  ) هـ505ت(الغزايل ، أبو حامد حممد بن حممد       -5

 2005 ، 4الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، ط
   املذهـب احلنبــلي-د

 ملربع بشرح زاد املـستقنع    الروض ا ،  ) هـ1051(البهويت ، منصور بن يونس     -1
 1،تعليق خالد عبد الفتاح شبل ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بريوت ، لبنـان ، ط               

  )ت.د(،
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اإلنـصاف يف  ، ) هـ885ت(املرداوي ، أبو احلسن عالء الدين على بن سليمان   -2
  ، حتقيق حممد حامد الفقيمعرفة الراجح من اخلالف

حاشية الروض ، ) هـ1392(ن قاسم العاصميالنجدي ، عبد الرمحن بن حممد ب  -3
  هـ1397 ، 1 ، طاملربع شرح زاد املستقنع

 املغــين ،  ) هـ620ت(ابن قدامة املقدسي ، أبوحممد موفق الدين بن عبد اهللا          -4
،حتقيق عبد اهللا بن عبد احملسن التركي وعبد الفتاح حممد احللو ، دار عامل الكتب               

 1997 ، 3،الرياض ، السعودية ،ط
 

   املذهـب الظاهــري-هـ 
 ، حتقيق أمحـد     احملــلَّى،    ) هـ456ت(أبو حممد علي بن أمحد      ، ابن حزم    -1

 2005حممد شاكر ، مكتبة دار التراث ، القاهرة ، مصر ، 

 كتب الفقه العامة) 03(

 ، دار الشروق ،بريوت العقوبة يف الفقه اإلسالمي    ،   )معاصر(نسي ، أمحد فتحي    -1
  1983 ، 5ط، لبنان ، 

 ، ديوان املطبوعات    النظريات العامة يف الفقه اإلسالمي     ،   )معاصر(بلحاج العريب  -2
  2001، ) ط.د(اجلامعية ،اجلزائر ، 

توضيح أوجه اختالف األقوال     ،   )معاصر(ابن بيـة ، عبد اهللا بن الشيخ احملفوظ        -3
 1، السعودية ، ط   ، املكتبة املكية ، مكة املكرمة       يف مسائل من معامالت األموال      

 ،1998   
 ، امللكية لإلعـالم والنـشر     الفقه اإلسالمي وأدلَّته   ،   )معاصر(الزحيلي ، وهبـة   -4

 1991 ، 1والتوزيع ، اجلزائر ، ط
) ط.د( ، دار الفكر العـريب ، مـصر ،           اجلرميـة،  ) م1974ت(أبو زهرة حممد   -5

،1998 
 ، شـركة     الـشرعية  معامالت البنوك وأحكامها  ،   )معاصر(حممد سيد طنطاوي   -6

        2003، ) ط.د(ضة مصر ، 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


إعالم املـوقِّعني   ، ) هـ751ت(ابن قيم اجلوزية ، أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر           -7
 ، ترتيب حممد عبد السالم إبراهيم ، دار الكتب العلمية ، بريوت             عن رب العاملني  

 2004 ، 1،لبنان ،ط
 ، دار التراث العـريب ،        يف اإلسالم  راماحلالل واحل ،   )معاصر(القرضاوي يوسف  -8

  1977 ، 11القاهرة ،ط
 نيل األوطار من أحاديـث  ،) هـ1227ت(الشوكاين ، حممد بن علي بن حممد   -9

، ) ط.د( ، دار اجليـل ، بـريوت ، لبنـان ،    سيد األخيار شرح منتقى األخبار  
1973 

 اجلرار املتـدفق    السيل،  ) هـ1227ت( بن حممد  الشوكاين ، حممد بن علي     - 10
 1985 ، 1 ، دار الكتب  العلمي ، بريوت ، لبنان ، طعلى حدائق األزهار

بيان الدليل على بطالن ، ) هـ728ت(ابن تيمية ، أبو العباس تقي الدين أمحد       - 11
 )ت.د(، ) ط.د( ، حتقيق محدي عبد ايد السلفي ، املكتب اإلسالمي ، التحليل

 
 رعية الشكتب الفتـــاوى)04(

فتح العلي املالك يف الفتوى علـى       ،  ) هـ1299ت(علّيش ، أبوعبد اهللا حممد     -1
 ،  1 ، املطبعة الكـربى ، املرييـة ، بـوالق ، مـصر ، ط               مذهب اإلمام مالك  

 هـ1300
 ، دار   فتاوى ابـن رشـد    ،  ) هـ520ت(ابن رشد ، أبو الوليد حممد بن أمحد        -2

 1987الغرب اإلسالمي ، بريوت ، لبنان ، 
 ، ضبط وتصحيح عبد       الفتاوى اهلندية املعروفة بالفتاوى العاملكريية    خ نظام ،    الشي -3

 ، 1اللطيف حسن عبد الرمحن  ، دار الكتب العلميـة ، بـريوت ، لبنـان ، ط             
2000 

 ، اعتناء   جمموع الفتاوى ،  ) هـ728ت(ابن تيمية ، أبو العباس تقي الدين أمحد        -4
 2005 ، 3 دار الوفاء ، املنصورة ، مصر ، طوختريج عامر اجلزار وأنور الباز ،
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 ، حتقيق   الفتاوى الكربى ،  ) هـ728ت(ابن تيمية ، أبو العباس تقي الدين أمحد        -5
حممد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بـريوت               

 1987 ، 1،لبنان ، ط
 ، دار   ى املعـامالت الـشائعة    فتاو،  ) معاصر(الغرياين ، الصادق بن عبد الرمحن      -6

  2003 ، 2السالم ، القاهرة ، مصر ، ط
ا  ًا رابعـ ًاملعاجـم والقواميـس املعاجـم والقواميـس : : رابعـ  
 ، قـصر    املصطلحات القانونية يف التشريع اجلزائـري     ،  ) معاصر(ابتسام القرام  -1

 1998 ، )ط.د (الكتاب ، البليدة ، اجلزائر ،
 ، دار اجليل ، بريوت      املعجم االقتصادي اإلسالمي  ،  ) م1979(أمحد الشرباصي  -2

 1981، ) ط.د(،لبنان ، 
 ، مكتبة لبنان ناشـرون      قاموس اجليب يف تصريف األفعال    أنطوان الدحداح ،     -3

   1996 ، 1، طبريوت ، لبنان ،
، الـس الـوطين   تاج العروس ، ) هـ816(الزبيدي ، حممد مرتضى احلسيين    -4

  2001 ، 1للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت ، ط
 ، املكتبـة    أساس البالغـة  لزخمشري ، جار اهللا فخر خوارزم حممود بن عمر ،           ا -5

 2005، ) ط.د(العصرية ، بريوت ، لبنان ، 
 ، دار   معجم أمجل ما كتب شعراء العربية     ،   )معاصر(حامد كمال عبد اهللا العريب     -6

  2002 ، 1املعايل ، عمان ، األردن ، ط
) ط.د(زارة التربية والتعلـيم ، مـصر ،          ، و  املعجم الوجيز جممع اللغة العربية ،      -7

،1994  
 4 ، مكتبة الشروق الدوليـة ، مـصر ، ط          املعجم الوسيط جممع اللغة العربية ،      -8

،2004  
  ، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية ،مصر       املعجم الفلسفي جممع اللغة العربية ،      -9

  1983، ) ط. د (، 
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 قتصادية يف احلضارة اإلسالمية   قاموس املصطلحات اال   ،   )معاصر(حممد عمارة  - 10
   1993 ، 1، دار الشروق ، بريوت ، ط

 ، دار   معجم لغة الفقهاء  ،   )معاصر( حممد رواس قلعة جي ، حامد صادق قنييب        - 11
  1988 ، 2النفائس ، بريوت ، لبنان ، ط 

 ، دار   لـسان العـرب    ،   )هـ711ت(ابن منظور ، حممد بن مكرم بن علي         - 12
 1992 ، 2 طصادر ، بريوت ،لبنان ،

 ، ديوان املطبوعات    معجم يف القانون الدويل املعاصر    ،   )معاصر(سعد اهللا عمر   - 13
  2007 ، 2اجلامعية ، اجلزائر ، ط

ـ 395ت(ابن فارس ، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا          - 14 معجـم   ،     )هـ
) ط.د( ،حتقيق عبد السالم حممد هارون ، دار الفكر ، بـريوت ،              مقاييس اللغة 

،1979  
  كتب التَّراجـــمكتب التَّراجـــم: : ـاً ـاً خامسخامس
أسـد    ،    )هـ639ت(ابن األثري ، عز الدين أبو احلسن علي بن حممد اجلزري           -1

، حتقيق علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجـود          الغابة يف معرفة الصحابة     
 )ت.د(، ) ط.د(،دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، 

اجلـواهر  ،  ) هـ696ت( حممد احلنفي  ابن أيب الوفاء ، عبد القادر بن حممد أبو         -2
 ، حتقيق عبد الفتاح حممد احللو ، هجر للطباعة والنشر           املضية يف طبقات احلنفية   

  1993 ، 2، اجليزة ، مصر ،ط
األعالم قاموس ألشهر الرجال    ،  ) م1976ت(الزركلي ، أبو الغيث خري الدين      -3

علم ، بـريوت ، لبنـان        ، دار ال   والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني    
  1986 ، 07،ط

 ذيب التهذيب،  ) هـ852ت(ابن حجر العسقالين ، أمحد بن علي أبو الفضل         -4
  )ت .د(، ) ط.د(، اعتناء إبراهيم الزيبق وعادل مرشد ، 
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ـ 771ت(تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي       تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي       ،  ،    السبكيالسبكي -5 طبقـات  طبقـات   ،    ،   )هـ
 احللو وحممود حممد الطنـاحي ، دار         احللو وحممود حممد الطنـاحي ، دار         ، حتقيق عبد الفتاح حممد      ، حتقيق عبد الفتاح حممد     الشافعية الكربى الشافعية الكربى 

  19641964 ،  ، 11إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، مصر ، طإحياء الكتب العربية ، القاهرة ، مصر ، ط
الضوء الالمـع    ،   )هـ902ت(السخاوي ، مشس الدين حممد بن عبد الرمحن        -6

  ) ت.د(،) ط.د( ، منشورات مكتبة احلياة ، بريوت ، لبنان ، ألهل القرن التاسع
االسـتيعاب يف   ،  ) هـ463ت( عبد الرب    ابن عبد البـر ، أبو عمر يوسف بن        -7

 1 ،حتقيق حممد علي جباوي ، دار اجليل ، بريوت ، لبنان ، ط             معرفة األصحاب 
،1992 

شذرات الذَّهب  ،  ) هـ1089ت(ابن العماد ، عبد احلي بن أمحد شهاب الدين         -8
 ، حتقيق عبد القادر األرنؤوط وحممود األرنؤوط ، دار ابـن            يف أخبار من ذهب   

 1986 ، 1بريوت ،لبنان ، طكثري ، 
الديباج املذهب يف    ،   )هـ799ت(ابن فرحون املالكي ، إبراهيم بن نور الدين        -9

 1 ، دار الكتب العلميـة ، بـريوت ، لبنـان ، ط             معرفة أعيان علماء املذهب   
،1996 

 األعالم بوفيات األعـالم   ،   )هـ748ت(الذَّهيب ، مشس الدين حممد بن أمحد       - 10
 علي عوض وربيع أبو بكر عبد الباقي ، مؤسـسة الكتـاب            ،حتقيق مصطفى بن  

 1993 ،1الثقافية ، ط
 سـري أعـالم النـبالء      ،   )هـ748ت( الذَّهيب ، مشس الدين حممد بن أمحد       - 11

   1986 ، 4طبريوت ، لبنان ، ،مؤسسة الرسالة ،
أبناء وفيات األعيان وأنباء ،  )هـ681ت(العباس مشس الدينوأب ،  كانبن خلِّ ا - 12

1994، ) ط.د( ، حتقيق إحسان عباس ، دار صادر ، بريوت ، لبنان ، مانالز 

ا  ًا سادسـ ًكتب القــانونكتب القــانون: : سادسـ  
 املواجهة التشريعية لغسل األموال يف مـصر      ،  ) معاصر(إبراهيم حامد الطَّنطاوي   -1

  2003 ،) ط. د(،دار النهضة العربية القاهرة ، مصر ، 
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اإلرهاب يف التـشريعات    جرائم غسل األموال ومتويل     ،  ) معاصر(أمحد سفر  -2
 2006، ) ط.د( ،املؤسسة احلديثة للكتاب ، بريوت ، لبنان ، العربية

جرمية غسل األموال ، نظرة دولية جلوانبها       ،  ) معاصر(أمحد بن حممد العمري    -3
 1 ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، السعودية ،ط       االجتماعية والثقافية واالقتصادية  

 )ت.د(، 
الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص ، اجلـرائم ضـد          ،   )معاصر(أحسن بوسقيعة  -4

 2007 ، 06 ، دار هومة ، اجلزائر ، طاألشخاص واجلرائم ضد األموال
الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص ، جرائم الفـساد         ،  ) معاصر(أحسن بوسقيعة  -5

  2006 ، 4 ، دار هومة ، اجلزائر ، طوجرائم املال واألعمال وجرائم التزوير
جرمية غسيل األمـوال    ،  ) معاصر(يز الفاعوري وإيناس حممد قشيطات    أروى فا  -6

  2002 ، 1، دار وائل للنشر ، األردن ، ط،املدلول العام والطبيعة القانونية 
احلقائق الغائبة عن غـسيل األمـوال       (الصفقات القذرة   ،  ) معاصر(بيتر ليلي  -7

 ، جمموعـة النيـل      ، ترمجة عالء أمحد   ) حول العامل واجلرمية الدولية واإلرهاب    
 2005 ، 1العربية ، القاهرة ،مصر ، ط

أركان اجلرمية وطرق إثباا يف قـانون العقوبـات         ،  ) معاصر(بلعليات إبراهيم  -8
 2007 ، 1 ،دار اخللدونية ، اجلزائر ، طاجلزائري

 ، دار   دور البنوك يف مكافحة غـسيل األمـوال       ،  ) معاصر(جالل وفاء حممدين   -9
 2001، ) ط. د( ، اإلسكندرية ، مصر ، اجلامعة اجلديدة للنشر

 جرمية غسيل األموال يف نطاق التعاون الدويل      ،  ) معاصر(هدى حامد قشقوش   - 10
  1998، ) ط. د(، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 

 ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية      املدخل إىل القانون  ،  ) معاصر(مهام حممد حممود   - 11
  2001، ) ط.د(،مصر ، 

 ، ديـوان    اإلطار القانوين ملكافحة غـسل األمـوال      ،  ) معاصر( علي لعشب - 12
  2007، ) ط. د(املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، 
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 ، جامعة نايف العربية     جرائم غسيل األموال  ،  ) معاصر(حممد حمي الدين عوض    - 13
 2004، ) ط. د(للعلوم األجنبية ، الرياض ، السعودية ، 

 ، جامعـة  موقف اإلسالم من اإلرهـاب ، ) عاصرم(حممد بن عبد اهللا العمريي  - 14
 2004، ) ط.د(نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، السعودية ، 

 ، دار   ، عمليات غسل األموال وآليات مكافحتها     ) معاصر(حممد علي العريان   - 15
  2005، ) ط. د(اجلامعة اجلديدة للنشر ، اإلسكندرية ، مصر ، 

 ، جامعـة نـايف   اقع اإلرهاب يف الوطن العريب    و،  ) معاصر(حممد فتحي عيد   - 16
 )ت.د( ، )ط.د(العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، السعودية ، 

 ، دار اجلامعـة     احليل يف القانون املـدين    ،  ) معاصر(حممود عبد الرحيم الديب    - 17
 2004، ) ط.د(اجلديدة للنشر، االسكندرية ، مصر ، 

الطبعة احلديثة للفنـون املطبعيـة       ،   القانون املصريف ،  ) معاصر(حمفوظ لعشب  - 18
  2001 ،) ط.د(،اجلزائر ، 

املواجهة التشريعية لظاهرة غسيل األموال املتحصلة      ،  ) معاصر(مصطفى طاهر  - 19
 ، مطابع الشرطة للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ،مصر  من جرائم املخدرات  

  2002،) ط. د(، 
ؤسـسة احلديثـة للكتـاب     ، املجرمية تبييض األموال،  ) معاصر(نادر شـايف  - 20

 2005 ، 2،بريوت ، لبنان ، ط
 ، ديـوان    املوجز يف اإلجراءات اجلزائية اجلزائـري     ،  ) معاصر(نظري فرج مينا   - 21

 )ت.د(، ) ط.د(املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، 
القطاع املصريف واالقتـصاد الـوطين      ،  ) معاصر(السيسي صالح الدين حسن    - 22

ة ، مهرجان القراءة للجميع ، القـاهرة ، مـصر        ، مكتبة األسر  وغسيل األموال   
 2003،) ط.د(،

، دار الكتـب    مكافحـة غـسل األمـوال     ،  ) معاصـر (سليمان عبد الفتاح   - 23
 2005، ) ط. د(القانونية،مصر، احمللة الكربى ، 
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جرمية غسيل األمـوال يف النظـام الـسعودي         ،  ) معاصر(سعود عبد العزيز   - 24
بية للعلوم األمنية ، الرياض ، الـسعودية         ، جامعة نايف العر    واالتفاقيات الدولية 

 2005، ) ط.د(،
 ، ديوان املطبوعات   شرح قانون العقوبات اجلزائري   ،  ) معاصر(عبد اهللا سليمان   - 25

 2002، ) ط.د(اجلامعية ، اجلزائر ، 
مسؤولية املصرف اجلنائية عن األعمـال غـري        ،  ) معاصر(عبد املنعم سليمان   - 26

 اجلامعة اجلديدة للنشر ، اإلسكندرية ، مصر         ، دار  النظيفة ظاهرة غسيل األموال   
 2002،) ط.د(،

جامعـة   ، اجلرمية املنظمــة ، ) معاصر(عبد الفتاح مصطفى الصيفي وآخرون   - 27
 1999 ، 1الرياض ، السعودية ، طنايف العربية للعلوم األمنية ، 

تبييض األموال والقوانني واإلجـراءات املتعلقـة       ،  ) معاصر(عياد عبد العزيز   - 28
 2007 ، 1، دار اخللدونية ، اجلزائر ، طة منها ومكافحتها يف اجلزائر بالوقاي

 اإلرهاب الفهم املرفوض لإلرهاب املفـروض     ،  ) معاصر(على بن فايز اجلحين    - 29
 2001، ) ط.د(،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، السعودية ، 

 الوسـائط   جرمية غسيل األموال بـني    ،  ) معاصر(عبد الفتاح بيومي حجازي    - 30
، ) ط.د(، دار الكتـب القانونيـة ، مـصر ،    االلكترونية ونصوص التشريع   

2007 
 سلطة التكييف يف القانون اإلجرائـي     ،  ) معاصر(شحاتة حممد نور عبد اهلادي     - 31

  1993، ) ط.د(،دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
 مقارنة   ، دراسة  - جرمية بال حدود   -تبييض األموال   ،  ) معاصر(خالد سليمان  - 32

  2004 ،) ط. د (،املؤسسة احلديثة للكتاب ، بريوت ، لبنان ،
  كتب االقتصــادكتب االقتصــاد: : سابعـا سابعـا 
 ، دار الفكـر     األوراق النقدية يف االقتصاد اإلسـالمي     ،  ) معاصر(أمحد حسن  -1

 1999 ، 1املعاصر ،بريوت ، ط
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  ، دار املكتيب ، دمشق ، سـوريا   املصادرة والتأمني ،  ) معاصر(الزحيلي ، وهبـة   -2
  2001 ،1،ط

 ، مطابع عمار قـريف      البنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق    حسن بن منصور،     -3
   1992 ، 1باتنة ، اجلزائر ، ط

جامعة نايف العربيـة     ،   الفساد واجلرمية املنظمة  ،  ) معاصر(حممد األمني البشري   -4
 2007، ) ط.د(، الرياض ، السعودية ، للعلوم األمنية 

 امرباطورية السراب قضية احتيـال القـرن      ،  ) عاصرم(حممود بلحمري وآخرون   -5
 2007، ) ط.د(،منشورات اخلرب ، دار احلكمة ، اجلزائر ، 

 إغاثة األمة بكشف الغمـة    ،  ) هـ845ت(املقريزي ، تقي الدين أمحد بن علي       -6
  ،تقدمي وتعليق ياسر سيد صاحلني

جامعـة   ،   تـه اإلجرام االقتصادي واملايل وسبل مكافح    ،  ) معاصر(خمتار شبيلي  -7
  2007، ) ط.د(، الرياض ، السعودية ، نايف العربية للعلوم األمنية 

 مواجهة اجلرائم االقتصادية يف الدول العربية ،  ) معاصر(سيد شورجبي عبد املوىل    -8
   2006، الرياض ، السعودية ،  ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 

جامعة نايف العربيـة     ،   القتصاديةعوملة اجلرمية ا  عباس أبو شامة عبد احملمود ،        -9
  2007، ) ط.د(، الرياض ، السعودية ، للعلوم األمنية 

 ، دار البشائر اإلسالمية     املقدمة يف املال   ،   )معاصر(القرة داغي ، علي حمي الدين      - 10
 2006 ، 1،بريوت ، لبنان ، ط

  املوسوعــاتاملوسوعــات: : ثامنـا ثامنـا 
 ،  1الكويـت ، ط    ، هيـة املوسوعة الفق وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،       -1

2006 
 ، إشـراف    موسوعة كشاف اصطالحات العلوم والفنون    حممد علي التهانوين ،      -2

 1996 ، 1رفيق العجم ، مكتبة لبنان ناشرون ، بريوت ، لبنان ، ط
 ، مكتبـة    موسوعة القواعد الفقهيـة   ،  ) معاصر(البورنو ، حممد صدقي بن أمحد      -3

  1997  ،1التوبة ،الرياض ، السعودية ، ط
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راســات واألحبــاث: تاسعـا  الد  
جرمية غسيل األموال بني الـشريعة      ،  ) معاصر(حممد بن أمحد بن صاحل الصاحل      -1

  2007 ، 1 ، الرياض ، السعودية ، طاإلسالمية والنظم الوضعية
حبوث يف الشريعة اإلسالمية والقانون ، أصول القانون     حممد عبد اجلواد حممد ،       -2

   1991، ) ط.د(، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، مصر ، الفقه مقارنة بأصول 
 ، دار النـشر     جرمية غسل األموال يف الفقه اإلسـالمي      ،  ) معاصر(عطية فياض  -3

   2004 ، 1للجامعات ،مصر ، ط
 جرائم غسل األموال يف ضـوء الـشريعة والقـانون         ،  ) معاصر(أمحد الربيش  -4

  ) ط.د(هـ ، 1425ض ، السعودية ، ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الريا
 التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي     ،  ) معاصر(عبد القادر عودة   -5

  )ت.د(، ) ط.د(، دار الكاتب العريب ، بريوت ، لبنان ، 
أحباث فقهيـة يف قـضايا الزكـاة        ، ) معاصر(األشقر ، حممد سليمان وآخرون     -6

  1998 ، 1ط، ألردن عمان ، ا،  ، دار النفائس املعاصرة
 حبوث مقارنة يف الفقه اإلسـالمي وأصـوله       ،  ) معاصر(الدريين ، حممد فتحي    -7

 1994 ، 1،مؤسسة الرسالة ،بريوت ، لبنان ، ط
السلطة التشريعية يف نظام احلكم اإلسالمي والنظم       ضو ، مفتاح حممد غمق ،        -8

 2002، ) ط.د(نشر ،  ، شركة دار اهلدى للطباعة والاملعاصرة ، دراسة مقارنة
 

   كتب السياسة ::عـاشراً عـاشراً 
الطرق احلكمية  ،  ) هـ751ت(ابن قيم اجلوزية ، أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر           -1

 )ت.د(، ) ط.د( ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، يف السياسة الشرعية
 ،الزهراء السياسة الشرعية، ) هـ728ت(ابن تيمية ، أبو العباس تقي الدين أمحد -2

  1990، ) ط.د(، للنشر والتوزيع ، اجلزائر 
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ـ 438ت (عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف      أبو املعايل   اجلويين ،    -3 غيـاث  ،  ) هـ
، حتقيق مصطفى حلمي وفؤاد عبد املـنعم ، دار الـدعوة         األمم يف إثبات الظلم     
 )ت.د( ، 1979،اإلسكندرية ، مصر ، 

4-       ـ 450ت(داملاوردي ، أبو احلسن على بن حمم األحكـام الـسلطانية    ،  ) هـ
 ، حتقيق أمحد مبارك البغدادي ، مكتبة دار ابن قتيبة ، الكويت             والواليات الدينية 

  1989 ، 1، ط
 ، ترمجة أكرم مؤمن     كتاب األمري ،  ) هـ1527ت(، نيقوال ميكيافيلي  ميكيافيلي -5

   2004،  )ط.د(،مكتبة ابن سينا ، القاهرة ،مصر ،
 ، دار املعرفة    الفساد السياسي يف اتمعات العربية واإلسالمية      الغزايل ، حممد ،    -6

  2004،) ط.د(، 

  كتب االجتماع: حادي عشـر 
 ، موقم للنشر، املؤسسة الوطنية      قواعد املنهج يف علم االجتماع    إمييل دور كامي ،      - 1

 1990، ) ط.د(للفنون املطبعية ، وحدة الرغاية ، اجلزائر ، 
 مقدمة ابن خلدون  ،  ) هـ808ت( الرمحن بن خلدون   ابن خلدون ، أبوزيد عبد     -2

 1998، 1،دار الفكر ، بريوت ، لبنان ، ط

  كتب اآلداب الشرعية: ثاني عشـر 
 ، دار الكتـب  صيد اخلاطر،  ) هـ597ت(ابن اجلوزي ، مجال الدين أبو الفرج       -1

 1992 ، 1العلمية ، بريوت ، لبنان ، ط
 تلبيس إبلـيس  ،  ) هـ597ت( عبد الرمحن  ابن اجلوزي ، مجال الدين أبو الفرج       -2

 ،  1،حتقيق خالد بن حممد بن عثمان ، مكتبة الـصفا ، القـاهرة ، مـصر ، ط                 
2001 

ـ 751ت(ابن قيم اجلوزية ، أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر           -3 زاد املعـاد يف    ،  ) هـ
 ، حتقيق شعيب األرنؤوط وعبد القادر األرنـؤوط ، مؤسـسة            هدي خري العباد  

 )  ت.د( ، 16ة ،بريوت ،لبنان ، طالرسال

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


مدارج السالكني  ،  ) هـ751ت(ابن قيم اجلوزية ، أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر           -4
 ، دار الفكر ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األخرية          بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني     

 ،1988 

  كتب األدب: ثالث عشـر 
كتبة العصرية ، بريوت ، لبنـان        ، امل  جواهر البالغة ،  ) م1943ت(أمحد اهلامشي  -1

   1999 ، 1،ط
 العقد الفريـد   ،   ) هـ328ت(ابن عبد ربه ، أبوعمر أمحد بن حممد األندلسي         - 2

 )ط.د(،دار الكتاب العريب ، بريوت ،لبنان ، 
 ، دار اليقني للنشر     ديوان عبد اهللا بن املبارك    ،  ) هـ181ت(عبد اهللا بن املبارك    -3

  )ت.د( ، )ط.د(والتوزيع ،املنصورة ، مصر ، 
  الرسائل واملذكـرات الرسائل واملذكـرات :  :  رابع عشـر رابع عشـر 

) رسالة ماجستري ( ،   جرمية غسيل األموال  ،  )  معاصر(أجمد سعود قطيفان اخلريشة    -1
  2006 ، 1، دار الثقافة ، عمان ، األردن ، ط

،دار ) رسالة دكتوراة( ، أحكام املال احلرام، ) معاصر(البـاز ، عباس أمحد حممد    -2
 1999 ، 2ألردن ، طالنفائس ، عمان ، ا

) رسالةماجستري( ،   اإلطار القانوين ملكافحة غسل األموال    ،  ) معاصر(لعشب علي  -3
  2005، ) ط.د( ، اجلزائر ،  األبيار،ديوان املطبوعات اجلامعية ،

 املراكز املالية خارج احلدود وظاهرة غسيل األمـوال       ،  ) معاصر(املهدي ناصر  -4
لية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري      ، جامعة سعد دحلب ، ك      )مذكرة ماجستري (،

  )غري مطبوعة( ، 2005، قسم العلوم االقتصادية ، البليدة ، اجلزائر ، 
مذكرة خترج لنيل إجازة املدرسـة  ( ، تبييض األموال وآخرون ، ناصر بن حممد -5

  ) غري مطبوعة( ، 2005-2004، اجلزائر ، ) العليا للقضاء
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 غـسيل األمـوال يف النظـام الـسعودي          جرمية،  ) معاصر(سعود عبد العزيز   -6
، جامعة نايف العربيـة للعلـوم األمنيـة    ) رسالة ماجستري( ، واالتفاقيات الدولية 

 2005 ،) ط.د (،الرياض ، السعودية ،
أحكـام تلـف األمـوال يف الفقـه         ،  ) معاصر(عبد بن محد بن ناصر العظيمل      -7

سـالمية ، جامعـة أم      كلية الشريعة والدراسات اإل   ) رسالة دكنوراه   ( ،   اإلسالمي
  ) غري مطبوعة( ، 003488 ، الرقم 1988القرى ، مكة املكرمة ، السعودية ، 

املواجهة األمنية لعمليـات غـسيل      ،  ) معاصر(عبد العزيز حممد إبراهيم العيسى     -8
، جامعة نايف العربيـة     ) رسالة ماجستري ( ،   األموال يف اململكة العربية السعودية    

الـرقم   ،  هـ1423الدراسات العليا ، الرياض ، السعودية ، للعلوم األمنية ،كلية  
  )غريمطبوعة(،  4200215

) مـذكرة ماجـستري   ( ،   جرمية تبييض األموال  ،  ) معاصر(خلف اهللا عبد العزيز    -9
،جامعة اجلزائر ، كلية احلقوق والعلوم اإلدارية ، قسم القانون اجلنـائي ، اجلزائـر                 

  )غري مطبوعة( ، 2001-2002، 
  الندوات واملؤمتـراتالندوات واملؤمتـرات: : مس عشـر مس عشـر خاخا

 – 28تـونس   (ندوة الظـواهر االجراميـة احلديثـة وسـبيل مواجهتـها ،              -1
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، الـسعودية ،           ) 30/06/1999

1999  
ندوة الفساد واحلكم الصاحل يف البالد العربية ، مركز دراسات الوحدة العربيـة              -2

  2006 ، 2،لبنان ، ط
) ط.د(ندوة الفساد االقتصادي ، جامعة مركز صاحل عبد اهللا كامل ، القاهرة ،               -3

،2000  
 ، جامعـة    28/4/2004-26الندوة العلمية ، مكافحة اجلرائم االحتيالية ،           -4

  2006، ) ط.د( ، السعودية ، نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض
لك فهد الوطنية ، مكة املكرمة       للمجمع الفقهي اإلسالمي ، مكتبة امل      17الندوة   -5

  2003، ) ط.د(،السعودية ، 
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 للمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية                                   34الندوة     -6
 باملغرب ، مكتبة امللك فهد الوطنية ، مكـة املكرمـة ،        18-22/06/1990

 2001 ،2السعودية ، ط
جامعـة  ،  لالقتصاد اإلسالمي    مركز صاحل عبد اللَّه كامل     ،   12احللقة النقاشية    -7

  )ط.د(، القاهرة ، مصر،  11/9/1999، بتاريخ األزهر
  اــالت والدورياتاــالت والدوريات: : سادس عشـرسادس عشـر

 2000  السنة الثانية ،      03 ، كلية أصول الدين ، اجلزائر ، العدد          جملَّة الصراط  -1
  2005 ، السنة السادسة  ، 11 العدد–

 ، جويليـة  69 ، املديرية العامة لألمن الوطين ، اجلزائـر ، العـدد    الشرطة ةجملَّ -2
2003  

، الريـاض    ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية         العربية للدراسات األمنية   الَّة -3
  41 ، العدد 21الة،السعودية ، 

 ، العـدد   ، مؤسسة املعايل للنشر واإلعالم ، سطيف ، اجلزائر      العلم واإلميان  جملَّة -4
   2007 أكتوبر 14

 ، قضايا معاصرة ، الس األعلى للـشؤون اإلسـالمية                  سلسلة قضايا إسالمية   -5
  2004 ، جويليه 112، وزارة األوقاف ، مصر ، العدد 

 ، الرئاسة العامة إلدارات البحـوث العلميـة واإلفتـاء           جملَّة البحوث اإلسالمية   -6
  هـ 1406 ، سنة 16ة ، العدد والدعوة واإلرشاد ، الرياض ، السعودي

 ، ديـسمرب    15 ، جامعة باجي خمتار ، عنابة ، اجلزائـر، العـدد             جملَّة التواصل  -7
2005  

 ، مركز البصرية للبحوث واالستـشارات واخلـدمات         جملة دراسات اقتصادية   -8
 2006 ، سنة 08العدد - 2000 ، سنة 02العددالتعلمية ، اجلزائر ، 

 ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، جامعة الشلف ،اجلزائر  ا اقتصاديات مشال إفريقي   جملَّة -9
  2006 ، جوان 04، العدد 
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 ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية       الَّة العربية للدراسات األمنية والتدريب     - 10
 هـ1425 ،28 ، الرياض ، السعودية ، العدد28، العدد 

حف: سابع عشـر  اجلــرائـد والص  
 26-11-09-07-01:د اجلريدة الرمسية ، األعدا -1
 02/12/2004 ، بتاريخ 141 ، رقم 03اجلريدة الرمسية للمداوالت ، السنة -2
ــداد  -3 ــدة اخلــرب ، األع -5031-4905-4917-5031-4620: جري

5038-5319-4887-5149-5165  
 2060-1932:  جريدة الشروق ، العدد  -4
 جريدة الوطـن -5
 2671: جريدة اليوم ، العدد  -6

  ن ن ــــــقــوانيقــواني: : ثامن عشـر ثامن عشـر 
 هــ املرافـق   1425 رمـضان  27 املؤرخ يف   15-04قانون العقوبات رقم     -1

 صفر 18 املؤرخ يف 156-66املعدل واملتمم لآلخر رقم  2004نوفمرب 10لـ
 24 ، املـؤرخ يف      11-02القانون رقم    1966يوليو 8ـ هـ املرافق ل   1386
 2003 ،املتضمن قانون املالية لسنة 2002ديسمرب 

 فربايـر   6 املرافق لــ     1425 ذي احلجة عام     27 املؤرخ يف    01-05قانون -2
  واملتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما2005

 فرباير  20افق لـ   ر هـ امل  1427 حمرم عام    21 مؤرخ يف    01-06قانون رقم    -3
    ، يتعلق بالوقاية يف الفساد ومكافحته2006سنة ، 

 20/06/2005 املؤرخ يف 10 -05القانون املدين رقم  -4
هـ املرافـق لــ     1427 ذي القعدة عام       29 املؤرخ يف    22-06قانون رقم    -5

 18 املـؤرخ يف     155-66 ، يعدل ويتمم األمر رقم       2006ديسمرب سنة   20
 واملتضمن قانون اإلجراءات 1966يونيو سنة 8 هـ املرافق لـ1386صفر عام   

 اجلزائية 
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شروع باملخدرات واملؤثرات العقلية يف     اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري امل       -6
 41-95 ، املصادق عليها مبوجب املرسوم الرئاسـي رقـم           19/12/1988

 28/01/1995املؤرخ يف 
 ،  15/11/2000اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة يف            -7

 املـؤرخ يف    55-02وقد صادقت عليها اجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي رقـم          
05/02/2002 

االتفاقية العربية ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملـؤثرات العقليـة يف             -8
05/01/1994   

 هـ املرافق لــ     1424 مجادى الثانية عام     27 املؤرخ يف    11-03األمر رقم    -9
  واملتعلق بالنقد والقرض 2003 غشت سنة 26

  مـواقـع  الكرتونيةمـواقـع  الكرتونية: : تاسع عشـر تاسع عشـر 
  

1 -                                             org.wikipedia.ar. www://http 
   

2 -                                                   net.qaradawi. www://http   
 
3 -                                                     org.stat.usinfo.www://http  

 
4 -                                                  sa.com.fiqhia. www://http  

 
5 -                                                       net.dedew.. www://http  

 
6 - http://www.aljazeera. net                                                    

  
7 -                                                  com.sakhr.lexicons://http 

  
8 -                                                   dz.mjustice.arabic.www 
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  الصفحــة

  ب  إھـــــــداء
  ج  شكــركلمة 

  ع-د   مقدَّمـــــــة
م لظاھرة غسیل األموال في اإلطار العا: : الفصل األول الفصل األول 

  القانون الجزائري والشریعة اإلسالمیة
  
  

01-45  

  05   غسيل األموال بظاهرةالتعريف: املبحث األول 
  

  06  تعريف ظاهرة غسيل األموال باعتبارها مركبة تركيبا إضافيا: املطلب األول 
  

  06  "ظاهرة"تعريف لفظة : الفرع األول 

  07  "غسيل"تعريف لفظة : الفرع الثاين 
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  18  التعريف القانوين: الفرع األول 

  22  التعريف الشرعي:  الفرع الثاين 

  25  مقارنة مصطلح غسيل األموال: الفرع الثالث 

  29  اإلطار الواقعي لظاهرة غسيل األموال: املبحث الثاين 
  

  31  مراحل ظاهرة غسيل األموال: املطلب األول 

  31  النظرية التقليدية: الفرع األول

  38  النظرية احلديثة: الفرع الثاين

  40  آثار ظاهرة غسيل األموال: املطلب الثاين 
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  40  اآلثار املوضوعية: الفرع األول 

  44  الشخصيةاآلثار : الفرع الثاين 

التكییف القانوني والشرعي لظاھرة غسیل : الفصل الثاني 
  األموال

  
46 - 124  

  
  49  التكييف القانوين لظاهرة غسيل األموال: املبحث األول

  
  51  غسيل األموالجترمي  ظاهرة : املطلب األول 

  52  احملاوالت القانونية التقليدية: الفرع األول

  60  القانونية احلديثةاحملاوالت : الفرع الثاين

  63  البنيان القانوين جلرمية غسيل األموال: املطلب الثاين 
  

  63  أركان جرمية غسيل األموال: الفرع األول 

  73  حمل جرمية غسيل األموال  : الفرع الثاين 

  76  التكييف الشرعي لظاهرة غسيل األموال: املبحث الثاين 
  

  77  الشريعة اإلسالمية يف راملك املال احلمتجترمي : املطلب األول
  

  78    حيازة املال احلرام: الفرع األول 

  92                التصرف يف املال احلرام : الفرع الثاين

  105  ظاهرة غسيل األموالأساس جترمي : املطلب الثاين 
  

  105  ختريج ظاهرة غسيل األموال: الفرع األول 

  108  ظاهرة غسيل األموال يج األساس املناسب لتخر: الفرع الثاين 
  

  179-125  العالقـات التي تحكم ظاھرة غسیل األموال: الفصل الثالث 
  

  127  عالقة ظاهرة غسيل األموال باإلرهاب والفساد: املبحث األول
  

  130  عالقة ظاهرة غسيل األموال بظاهرة اإلرهاب :املطلب األول
  

  130  مفهوم اإلرهاب: الفرع األول 

  134  عالقة ظاهرة غسيل األموال باإلرهاب: ثاين الفرع ال
  

  138  عالقة ظاهرة غسيل األموال بظاهرة الفساد: املطلب الثاين 
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  138  مفهوم الفساد: الفرع األول 

  145  عالقة ظاهرة غسيل األموال بالفساد: الفرع الثاين 
  

  148  رامعالقة ظاهرة غسيل األموال بالتوبة  من املال احل: املبحث الثاين 
  

  149  التوبة من املال احلرامطريق : املطلب األول 

  150  التحلل من املال احلرام: الفرع األول 

  158  التخلُّص من املال احلرام: الفرع الثاين 

  173  غسيل األموالالتوبة من املال احلرام و عالقة: : املطلب الثاين املطلب الثاين 

  174  غسيل األموالنشاط و احلرام التوبة من املالنشاط  املقارنة بني :الفرع األول 
  

  177  من املال احلرام مدى اعتبار اإلجراءات القانونية من قبيل التوبة: الفرع الثاين 
  

في القانون مكافحة ظاھرة غسیل األموال :الفصل الرَّابع 
  الجزائري والشریعة اإلسالمیة

  
180-244  

  
  

  183  انون اجلزائريمكافحة ظاهرة غسيل األموال يف الق:  املبحث األول
  

  186  مكافحة ظاهرة غسيل األموال على املستوى الوطين: املطلب األول 
  

  186  اإلجراءات الوقائية: الفرع األول 

  198  اإلجراءات العقابية:الفرع الثاين

  209  مكافحة ظاهرة غسيل األموال على مستوى التعاون الدويل: املطلب الثاين 
  

  210  الدولية املبذولة ملكافحة ظاهرة غسيل األموالاجلهود :  لفرع األول ا
  

  216  آليات التعاون الدويل ملكافحة ظاهرة غسيل األموال: الفرع الثاين
  

  مكافحة ظاهرة غسيل األموال يف الشريعة اإلسالمية: املبحث الثاين 
  
221  

  222  دور املصارف اإلسالمية يف مكافحة جرمية غسيل األموال: املطلب األول 

  223  مفهوم املصارف اإلسالمية ومقاصد قيامها: الفرع األول 

  225  مكافحة جرمية غسيل األموالأنشطة املصارف اإلسالمية ودورها يف : الفرع الثاين

  جرمية غسيل األموال حةدور العقوبات الشرعية يف مكاف: املطلب الثاين 
  

231  
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  233  العقوبات املادية: الفرع األول 

  240         اين العقوبات املعنوية الفرع الث

  251-245  خاِتَمــــــة
  293-252   العامَّــةالفَھـارسالفَھـارس

  253  فهرس اآليــات

  257  حاديثفهرس األ

  260  ثــارفهرس اآل

  261  شعـارفهرس األ

  262  الفقهية  فهرس القواعد

  263  فهرس املبادئ القانونية

  264  فهرس املصطلحات

  265  نيةفهرس النصوص القانو

  268  عــالمفهرس األ

  271  همراجعالبحث ومصادر فهرس 

  290  فهرس املوضوعات

  308-294  المـلخَّصــــات
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  اتاتــــــــــلخَّصلخَّصــــــــــــاملامل
  

  ::وفيها وفيها 
••  امللخلعربية لعربية للُّغة اللُّغة اص باص باامللخ  
••  امللخجنليزيةجنليزيةللُّغة باإلللُّغة باإلبابا  صصامللخ  
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  امللخَّص باللُّغة العربيـةامللخَّص باللُّغة العربيـة
  

تعد ظاهرة غسيل األموال يف العصر احلايل من أبرز الظواهر االجتماعية املتفـشية                  
نالت يف اآلونة األخرية أمهية بالغةً ، األمـر         لقد    حىت يف أقطار عديدة من الكرة األرضية     

الذي جعلها تستحوذ على قمة أولويات البحث والدراسة ، ليس من قبل رجال القـانون           
ا من قبل علماء الـشريعة       قبل رجال السياسة واالقتصاد ، وأخري      فحسب ، بل وحىت من    

اإلسالمية ، وكل ذلك االهتمام إنما ينبع من خطورة هذه الظاهرة على خمتلف الـصعد               
  .السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغريها 

كيـة ، يف  أول ما بدأ يف الواليات املتحدة األمري   " غسيل األموال "وقد بدأ ظهور مصطلح     
  .، مث انتشر يف باقي أصقاع الدنيا ثالثينيات القرن العشرين 

وقد حاولنا يف هذه املذكرة جتلية حقيقة وخطورة ومكافحة هذه الظـاهرة مـن خـالل     
  :فصول أربعة تلخص كاآليت 

 عقدنا الفصل األول لتوضيح األطر العامة اليت حتكم هذه الظاهرة من خالل بيـان               :أوالً  
  .  املختلفة وأساليبها امللتوية وآثارها املدمرة تعاريفها
رأينا يف املبحث األول تعريف ظاهرة غسيل األموال باعتباراا املختلفة وخلصنا بعد          حيث  

  : ذلك إىل التعريف القانوين املعهود وهو 
  : يعترب تبييضا لألموال " 
ية بغرض إخفاء أو متويـه   حتويل املمتلكات أو نقلها مع علم الفاعل أا عائدات إجرام          -أ

  املصدر 
غري املشروع لتلك املمتلكات أو مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب اجلرمية األصلية             

  .اليت تأتت منها هذه املمتلكات على اإلفالت من اآلثار القانونية لفعلته 
ف  إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكاا أو كيفية التصر             -ب

  فيها أو حركتها أو احلقوق املتعلقة ا مع علم الفاعل علم أا عائدات إجرامية 
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 اكتساب املمتلكات أو حيازا أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وفـق   -جـ
  وقت تلقيها أا تشكل عائدات إجرامية 

تواطؤ أو التآمر علـى   املشاركة يف ارتكاب أي من اجلرائم املقررة وفقا هلذه املادة أو ال  -د
ارتكاا أو حماولة ارتكاا واملساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسـداء املـشورة             

  " .بشأنه
أن القانون اجلزائري مل يأت بتعريـف حمـدد         وتبني لنا من خالل هذا التعريف القانوين        

 بكون املـشرع  لظاهرة غسيل األموال بقدر ماعدد آلياا وأشكاهلا املختلفة وقد يربر هذا         
اجلزائري ساير نصوصا دولية يف هذا الشأن كاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غـري              

  . املشروع للمخدرات واملؤثرات العقلية 
  كما الحظنا على القانون اجلزائري شيئا من الغموض واللبس املتمثل يف عدم توضـيحه              

" األموال"و" املمتلكات: " كلمات   لبعض املصطلحات املهمة مثلما يبدو ذلك واضحا يف       
  "عائدات إجرامية"و

ويف النهاية ذكرنا أنه على الرغم من أن اصطالح ظاهرة غسيل األموال حديث مل يألفـه                
فقهاء الشريعة اإلسالمية قدميا فلم يبلوروه يف تصانيفهم على شكل املفـاهيم احلقوقيـة              

 تقطع بوجود تـصور يف أذهـام هلـذه          املعاصرة إال أن األحكام الفقهية اليت جاءوا ا       
  .الظاهرة 

وعلى ذلك ذكرنا بعض التعريفات اليت ميكن أن نستخلص منها نظرة الشريعة اإلسـالمية   
عملية تدوير األموال    "هلذه الظاهرة وخلصنا يف األخري إىل أن ظاهرة غسيل األموال هي            

حقيقية أو ومهية ، داخل الدولة      احملرمة بذاا أو وصفها يف مشاريع استثمارية أو خريية ؛           
أو خارجها بغية إخفاء مصدرها احلقيقي لتبدو مبظهر مشروع ، ويبدو صاحبها مبظهـر              

  ".الرجل الصاحل
ويف اية املبحث عقدنا مقارنة بني املفهوم القانوين لغسيل األموال مع املفهوم الـشرعي ،        

 اإلسالمية ال يأيت إال علـى املـال         ورأينا اختالفهما من حيث إن غسل املال يف الشريعة        
  .احلالل الطيب بتطهريه وتزكيته بالزكاة والصدقة والكفارات وحنوها 
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أما املفهوم القانوين فهو يرد على إحلاق عمل غري شرعي إىل جرميـة سـابقة متمثلـة يف         
  .كسب مال خبيث 

عة هلذه الظاهرة املتمثلة يف     ويف املبحث الثاين قادتنا النظرة االستقرائية إىل بيان املراحل املتب         
التوظيف وهلا أساليبها وأشكاهلا اخلاصة ، مث مرحلة التمويه أو التغطيـة            مرحلة اإليداع و  

  .أساليبها اخلاصةوأيضا أساليبها اخلاصة ، مث مرحلة الدمج أو التكامل  وهلا
 وهـي   وعيةاملوضسواء اآلثار    .وبعدها استقر بنا املقام عند احلديث على آثارها املاحقة          

تلك املتعلقة مبوضوعها وهي اآلثار االقتـصادية واالجتماعيـة والـسياسية ، أو اآلثـار          
  .الشخصية وهي تلك املتعلقة باألشخاص املرتكبني هلا 

ـًانيث    قد لعملية التكييف القانوين والشرعيأما الفصل الثاين فقد ع: ا ـ
ذلـك بـالنظر إىل   وقانون اجلزائري  يف الحيث رأينا كيف متَّ جترمي ظاهرة غسيل األموال 

 من طرق غري مشروعة كاملخدرات والبغاء واإلرهاب وحنوها ، األمر الذي            يةتأتعائداا امل 
جيعل منها ضررا يهدد املصلحة احملمية قانونا ، مما يصمها بوصف اجلرميـة ، إال أن هـذا             

عوبة الظاهرة وتعقيداا   نعتها بالسلوك اإلجرامي للوهلة األوىل ، فلص      التوصيف ال يكفي ل   
ووجود أطراف عدة مكونة هلا ، يعسر إجياد وصف مناسب لتكييفها ، غري أن احملاوالت               

 الظاهرة يف تطويع األوصاف اجلنائية التقليدية الستيعاا        القانونية مل تتوانَ عن تكييف هذه     
          ّيواجه ولكنها فشلت يف قصورها هلذا التكييف فكان لزاما أن يتدخل التشريع بنص ّخاص 

 01-05استقر عليه املشرع اجلزائري من خالل قانون     ما   ، وهو   وعقاباً هذه الظاهرة جترمياً  
وقانون العقوبات وعد ظاهرة غسيل األموال جرمية مستقلة حبد ذاا ، هلا كياا القـانوين   

  .اخلاص ا املتمثل يف الركن املادي والركن املعنوي وكذا حمل هذه الظاهرة 
مث رأينا بعد هذا كيف انتهت الشريعة اإلسالمية إىل تكييف هذه الظاهرة من حيث إـا                

 باعتبارها ال تعدو كوـا       من أول وهلة  جرمية تعدي على األموال وبالتايل فقد حرمتها        
 ت كافة منابع احلصول على املال احلرام      بل وسد ،  من أنواع املكاسب اخلبيثة احملرمة       انوع
،  كل الطرق املؤدية إليه كتحرمي املخدرات والسرقة والدعارة وغريهـا             وذلك بتحرمي  ،
  .ا  وانتفاعتصرفاً ، ا وعطاًءرمت أيضا خمتلف صور التعامل يف املال احلرام أخذًجو

  ن ومن أي كان ، ومن هذا املنطلق وتطرقنا إىل احلديث عن حترمي الشريعة حليازة املال احلرام مهما كا
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فهـل   سلم ويف يده تلك األموال املغسولةمث ييتعامل جبرمية غسيل األموال الذي شخص حتدثنا عن ال  
 من احلرام أم ال يقره على ما    قياساً على الكافر إذا أسلم وبيده أموال      على ما يف يده     اإلسالم  ه  قري

نـه  أهذه األموال ال يصح متلكها من صاحبها بعد إسالمه رغـم  يف يده ؟ وترجح لنا أن  
 وذكرنـا لـذلك     بل تعامل معاملة التوبة والتحلل من املال احلرام        ،بل إسالمه   اكتسبها ق 

  .جمموعة من األدلة 
مـن جمـرد   حىت م  ن حر أا   هل بلغ من رعاية اإلسالم لألموال واحترامه     وهكذا رأينا كيف    

سواء  بأي نوع من أنواع التصرف       –ها غسيل األموال    من و –التصرف يف األموال احلرام     
  .ات املختلفة أو بالتعامل فيها أو مع أصحاا باالستثمار

وكيفت الشريعة اإلسالمية ظاهرة غسيل األموال على أا جرمية مستقلة مبنية على أساس             
املـشروعة كـالبيوع     الوسـائل غاسل األموال يتذرع ب   احليل غري الشرعية من حيث إن       

ري مشروع وهو إخفـاء     الشركات واالستثمارات املختلفة وأعمال اخلري والرب لغرض غ       و
 من  02ىل هذا تشري املادة     إومتويه املصدر غري املشروع الذي اكتسبت منه تلك األموال و         

كيف به ظـاهرة     وهذا مما يدخل يف أبواب االحتيال واملكر وما ميكن أن ت           01-05قانون  
 غري مشروع   قغسيل األموال على أساس ومعيار احليل ، أما استعمال غاسل األموال لطري           

التجارة احملرمة يف املخدرات وحنوها إلخفاء الغاية غري املشروعة اليت نيلت منها تلـك              ك
األموال كتهريب أو قتل أو غريمها  ، فيمكن أن حيمل ويكيف على أساس احليل من باب                

 فإن القصد يعترب غري مشروع وهو إخفاء املصدر غري الشرعي            ، ويف كال احلالتني    التجوز
   .لة احلرام ، وال ريب أن  القصد غري الشرعي هادم للقصد الشرعيلألموال املغسو

 ويف الفصل الثالث مت التطرق إىل العالقات املختلفة اليت حتكم ظاهرة غـسيل              :ا  ـًثالثـ
يف خمتلـف أنـشطة    والحظنا جمموعة من العالقات اليت ترتبط ا هذه الظاهرة       األموال ، 

حيدث نوعا من االلتباس لـدى األفهـام        ألمر الذي   ، ا اتمع املشروعة وغري املشروعة       
  .منواً سريعاً وسط اتمع املختلفة ، وهذا ما يعطي هلذه الظاهرة 

ومن هذه العالقات اليت ترتبط ا ظاهرة غسيل األموال ارتباطا وثيقا ظـاهرة اإلرهـاب            
ـ               ث حيث يوجد تشابه كبري بني العمليات اإلرهابية وعمليات غسيل األمـوال مـن حي

  .اتفاقهما يف أسلوب العمل والتنظيم والتخطيط وغريها 
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 حيث تظهر العالقـة جليـة       وهكذا احلال بالنسبة لظاهرة غسيل األموال وظاهرة الفساد       
بينهما ففي كثري من األحيان متارس عمليات غسيل األموال لتغطية جرائم الفـساد ، ويف               

ل العام فرصـة جـين مثـار جرميتـهم     املقابل تعطي جرمية غسيل األموال للذين بوا املا     
واالستفادة من ممارسة النشاط اإلجرامي وجين املكاسب بسهولة ويسر ، ممـا يـسهم يف        

  .تفشي الفساد بشكل كبري
أما ارتباط ظاهرة غسيل األموال بالتوبة من املال احلرام فهو ارتباط تنافر وتباعد ملا متثلـه                

  .األوىل من قذارة والثانية من طهارة
 وجب األخذ مبفهوم التوبة النصوح يف الشرع ، ومن تلبس مبال حرام فإن وجدت               لذلك

  .له خمرجا سواء كان صاحب املال املأخوذ منه معلوما أم جمهوال 
فإذا كان صاحب املال معلوما وجب على اآلخذ رده إليه أو إىل ورثته إن كان ميتا فـإن                

  .عدم ذلك تصدق به عنه 
أخوذ منه جمهوال فسبيله سبيل املصاحل العامة أو سبيل الصدقة          أما إن كان صاحب املال امل     

  .حبسب الظرف واحلالة
ويف كل األحوال فإن صاحب األموال املغسولة يتلمس الطريقني السابقني للتوبـة ، مـع          
األخذ بعني االعتبار أن اإلجراءات القانونية يف جمملها ال متثل بالنسبة له توبة ، بل عليه أن               

  .يق الشرعي لذلكيتحرى الطر
ويف الفصل الرابع واألخري كان احلديث عن أسلوب املكافحة يف كـل مـن          :ا  رابــع 

القانون اجلزائري والشريعة اإلسالمية ، وتبدى لنا مدى اختالف النظـامني يف ذلـك ،               
إجراء رقابة صـارمة    فالقانون حصر أسلوب العقاب يف جمموعة من اإلجراءات الوقائية ك         

 أو إجراء االستكشاف مث بعض اإلجراءات العقابية كعقوبـة          س األموال على حركة رؤو  
 إىل  1.000.000عقوبة الغرامة مـن     و سنوات   10سنوات إىل عشر     5من مخس   احلبس  

يعاقـب بغرامـة   فإنه  بالنسبة للشخص الطبيعي ، أما بالنسبة للشخص    دج 3.000.000
 أو  املقررة على الشخص الطبيعي   مرات احلد األقصى للغرامة     ) 04 (أربعمالية ال تقل عن     

وغريها من اإلجراءات القانونية املتضمنة مكافحة ظـاهرة        ....باملصادرة أو املنع أو احلل      
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كما هو احلال بالنسبة للتعاون الدويل واالنضمام إىل االتفاقيات الدولية يف          ..غسيل األموال 
  .هذا الشأن

ب منها تشجيع ثقافة احلالل الطيب      أما بالنسبة ألسلوب الشريعة فقد اعتمدت عدة أسالي       
عن طريق إنشاء املصارف الشرعية ونبذ املصارف الربوية ، وهذه اآللية من شأا تشديد              

  .الرقابة على عمليات غسيل األموال مبختلف ضروب املعامالت اإلسالمية املباحة 
 من عقوبة   ومل تقف عند هذا احلد بل فوضت األمر للقاضي املسلم ليحكم مبا يراه مناسبا             

تعزيرية رادعة وزاجرة ، ألن جرمية غسيل األموال من جرائم التعزير اليت ترك فيها التقدير               
  .لظروف اجلرمية وحالتها ومناسبة العقاب احلاسم هلا

      ويف كل األحوال فإن الشريعة اإلسالمية رصدت منظومة أخالقية وقيميـة لتربيـة             
، مع املساواة بني ارمني يف إيقاع العقاب واملساواة         األفراد قبل وبعد الولوج يف املعصية       

يف جترمي كل السلوكات املهددة للمصاحل الشرعية مهما كانت دون التفريق أو التمييز بني              
 إذا أراد أن يـتالىف      -بعض اجلرائم كما فعل القانون ، ولذلك حري باملشرع اجلزائري           

 يتلمس خطى الشريعة اإلسـالمية إلجيـاد         فما عليه إال أن    -أوضار هذه اجلرمية املاحقة     
البديل التشريعي املناسب واملالئم دون حاجة إىل تكفف النظم القانونية املختلفة الـيت ال              

  .دي سبيال والتعاجل عليال ، بل شرع اهللا أقوم قيال ملن تبتل إىل ربه تبتيال
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SSuummmmaarryy                   اإلجنليزيةاإلجنليزيةللُّغة للُّغة ص باص باامللخَّامللخَّ  
              

                      
 
 
         The phenomenon of money laundering in the 
current era of the most pervasive social phenomena in 
several countries of the globe has even won the recent 
extremely important, something that makes them attract a 
top priority for research and study, not by lawyers, but 
even before the politicians The economy ،and finally by 
the Islamic Sharia scholars, all of that interest stems from 
the seriousness of this phenomenon at various levels of 
political, economic, social and others . 
Having started the emergence of the term "money 
laundering" The first thing started in the United States of 
America, in their thirties twentieth century, then spread 
to other parts of the world . 
We have tried in this note Tgelet reality and gravity of the 
fight against this Phenomenon through four chapters 
summarize as follows: 

First: We first quarter to clarify the general frameworks 
that govern this phenomenon through the various 
definitions and methods of crooked and its devastating 
effects . 
Where we saw in Study of the first definition of the 
phenomenon of money laundering various considerations 
and concluded that after the usual legal definition is : 
"Money is money : 
A - convert or transfer of property with knowledge of the 
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offender be the proceeds of criminal purpose of 
concealing or disguising  
Illicit of the property or assist any person involved in 
committing crime original arose such property to evade 
the legal consequences of his or her action . 
B - to conceal or disguise the true nature of the property 
or source, location or how disposition, movement or 
rights to informed consent with the actor learned it the 
proceeds of crime  
C - The acquisition, possession or use of a person with 
knowledge of the time of receipt so as to constitute the 
proceeds of crime  
D - participate in the commission of any offence 
established in accordance with this article or collusion or 
conspiracy to commit or attempt to commit and aiding, 
facilitating and counselling "  
And shows us through this legal definition that Algerian 
law did not come as a specific definition of the 
phenomenon of money laundering as Madd mechanisms 
and different shapes may justify the fact that the Algerian 
legislator Sayer international texts in this regard the 
United Nations Convention against Illicit Traffic in 
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances . 
   As we have noted the Algerian law a thing of mystery 
and confusion of not explaining the task as some of the 
terminology that seems clear in the words: "Property" and 
"laundering" and "proceeds of crime " 
In the end, reminded us that although the term 
phenomenon of money laundering was not familiar 
modern scholars of Islamic Sharia old Specitication has 
crystallized in the form of legal concepts of contemporary 
jurisprudence ،however, which came out a cut in their 
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minds the existence of this phenomenon . 
As such, we have some definitions that could draw them 
an Islamic Sharia to this phenomenon and concluded at 
last that the phenomenon of money laundering is" the 
process of recycling funds Forbidden own or described in 
the investment projects or charitable; real or imaginary, 
inside or outside the State in order to conceal the true 
source To appear as the draft, and it seems the owner look 
good man "  
In the end we compare the Study of the legal concept of 
money laundering with legitimate concept, our differing 
in that the money laundering in Islamic Sharia does not 
come only on the money halal Tayeb cleansing and 
elected as the alms and charity and the infidels and the 
like . 
The legal concept it is to send work to the crime of illegal 
precedent in the form of malignant earn money . 
In Study II leaders view the statement by empirical stages 
exist for this phenomenon at the stage of recruitment, 
placement and have special methods and forms, and then 
stage a camouflage or cover and also have special methods, 
and then a merger or integration, methods of  
Then we settled here when talking to their effects 
juggernaut. Whether such a substantive impact on the 
merits is the economic, social and political 

Second: The second chapter has a contract for the 
adaptation process legal and legitimate  

Where we have seen how the phenomenon has been 
criminalized money laundering in Algerian law and given 

the proceeds derived from illegal drug routes, prostitution 
and terrorism, he added, which makes it threatens harm 
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to a legally protected interest, which stigma as crime, but 
that description is not enough for the criminal conduct 

described as glance First, the difficulty and complexity of 
the phenomenon and the presence of several parties 

composed it difficult to find an appropriate description of 
adaptation, but the attempts did not hesitate to legal 

adaptation of this phenomenon in the adaptation of 
traditional criminal descriptions of assimilation but failed 

to limitations of this adjustment was necessary to 
intervene text of the legislation is facing this phenomenon 

particular offence The punishment, which was settled by 
the legislature through the Algerian 05-01 Act and the 

Penal Code phenomenon that promised to separate the 
money laundering offence in itself, has a legal entity in its 

own corner of physical and mental element as well as 
replace this phenomenon . 

Then we saw how that ended after the Islamic Sharia to 
adapt this phenomenon in that it exceeds the crime of 

money and therefore inviolable from the first glance as no 
more than some kind of malicious land gains, and even 

blocked access to all sources of money to steal, so 
prohibiting all roads leading The prohibition of drugs, 

theft, prostitution and others, also criminalized the 
various pictures of dealing in money land taking and 

giving ،acting and utilization . 
We dealt with the talk of Sharia outlawing the possession 

of money to steal whatever is in any way ،and from this 
standpoint  
We talked about the person who deals crime of money 

laundering in his hand and then acknowledges that 
money is laundered approved by Islam as in the hand 
compared with the Infidel if the safest and steal money 
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from his hand or not recognized as in the hand? We 
expect that these funds are not properly owned by the 

owner after Islam, although it gained by Islam, but treated 
repentance and decomposition of money and land 

reminded us of that set of evidence . 
Thus we have seen how they reached the auspices of Islam 

and respect of funds that have been denied even at the 
disposal of the land funds - including money laundering - 

any type of disposition of various investments, whether or 
dealing in or with the owners . 

And adapted the Islamic Sharia phenomenon of money 
laundering as a separate crime based on gimmicks illegal 

in that the money launderers invoked by the legitimate 
sales, companies and various investments and 

philanthropy ،land for an unlawful purpose is concealing 
and disguising the illicit origin ،which gained him such 

funds and to this Article 02 05-01 of the Code and this 
fall in the doors of fraud and Guile what can be adapted 

by the phenomenon of money laundering on the basis of 
the standard tricks, and the use of money launderers to 

illegally through illicit trade in drugs and toward the end 
of concealing illegal Bildt those funds smuggling or 

murder or Others can adapt and carry on the basis of 
tricks out of spouse, and in both cases, the intent is illegal 

is illegal to conceal the source of funds laundered land, no 
doubt that the intention of illegal Hadden inadvertently 

legitimate 

Third: In Chapter III addressed to the various 
relationships that govern the phenomenon of money 

laundering, and noticed a set of relationships to which 
this phenomenon in various community activities licit and 
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illicit, which occurs when some sort of confusion Alavham 
different, and this is what gives this phenomenon is 

growing rapidly Central society . 
It is these relationships that associate the phenomenon of 

money laundering is closely linked to the phenomenon of 
terrorism where there are great similarities between 

terrorist operations and money laundering operations in 
terms of their agreement in the style of work ،
organization, planning and others . 

Thus the case for the phenomenon of money laundering 
and corruption phenomenon where the apparent 

relationship between them often exercised money 
laundering operations to cover the crimes of corruption, 

and against the crime of money laundering given to those 
who looted public money the opportunity to reap the 

fruits of their crime and to benefit from the exercise of 
criminal activity and reap the gains easily, thereby 
Contributes to the rampant corruption considerably . 

The phenomenon of money laundering linked to 
repentance of money is linked to land aversions and what 

it stood apart from the squalor of the first and second 
purity . 

That is why the introduction of the concept repent 
sincerely in Shara, and wear the money is haram found a 

way out whether the money taken from known or 
unknown . 

If the money is known to be on a reply to him or to his 
heirs that the dead not to ratify it by him . 

But if the money was taken from an unknown path 
towards public interests or charity as a matter of 

circumstance and situation . 
In each case, the owner of the money laundered groping 
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former repentance, taking into account that the legal 
proceedings as a whole does not represent for him repent, 

but he must look legitimate way to do so . 

Fourth: In chapter IV and the latter has been talk 
about the method of control in each of the Algerian law 

and Islamic law, and show us how different the two 
systems, inventory method of punishment law in a series 

of preventive action as a strict control on the movement 
of capital or conduct exploration and then some punitive 

measures A penalty of imprisonment of five years of 5 to 
10 ten years and a fine of 1,000,000 to 3,000,000 for the 

very natural person, but for the person is punishable by a 
fine of not less than four (04) times the maximum fine 
assessed on a natural person or forfeiture or Prevention or 

solution .... and other proceedings involving the fight 
against money laundering .. As is the case for 

international cooperation and adherence to international 
conventions in this regard . 

As for the method of Sharia has adopted various methods 
to encourage a culture of halal Tayeb through the 

establishment of legitimate banks and non-banks usury, 
this mechanism would tighten controls on money 

laundering operations to various forms of Islamic 
transactions permissible . 

Did not stop at this point, but delegated the matter to the 
judge is to govern appropriately from the death punitive 

deterrent and repressive manner, because the crime of 
money laundering crimes punitive which left the 

appreciation of the circumstances of the crime and their 
decisive and appropriate punishment to them . 

       In each case, the Sharia system monitored and ethical 
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value of breeding individuals before and after the Access 
to sin, with equality between criminals in the rhythm of 

impunity and the criminalization of equality in all 
behaviors threatened the legitimate interests however, 

without distinction or discrimination among some of the 
crimes as an act of law, and therefore incumbent on the 

Algerian delegated -- If he wanted to avoid satisfied with 
this crime juggernaut - What is it that only Islamic law 

written groping to find alternative appropriate legislative 
and appropriate without having to Tkvv different legal 

systems that do not guide the way Atalj explanation, but 
the law of God, I was said to those who devote thyself 

Tptila Rabbo  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


University of Algiers  
The faculty of Islamic Sciences  

Section Sharia 
  
  
 

TThhee  pphheennoommeennoonn  ooff  mmoonneeyy  
llaauunnddeerriinngg  

In the eyes Islamic Sharia law and Algerian 
- Analytical study compared – 

  
Thesis to get the master certificate in islamic sciences 

Section Sharia and law  
  
  
  

PPrreeppaarreedd  bbyy  SSttuuddeenntt                                                                                             Promoted by:  
 
MMoohhaammmmeedd  cchheerriieett                                Dr.:nasira dehina 

  
  

  Commity of discussion: 
 

                          President Dr: Noureddine Bouhamza 
                           Promoted    Dr:nasira dehina  
                         Member  Dr: Ali Kassab 
                         Member  Dr: Naima Maimr 

  
  Academic year        14281428ـ ـ   14291429      / /       20072007ـ ـ   20082008

 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


University of Algiers  
The faculty of Islamic Sciences  

Section Sharia 
  
  
 

TThhee  pphheennoommeennoonn  ooff  mmoonneeyy  
llaauunnddeerriinngg  

        In the eyes Islamic Sharia law and Algerian 
                         - Analytical study compared –  

  
 

  

 Thesis to get the master certificate in islamic 
sciences 

Section Sharia and law  
  
  
  
  

PPrreeppaarreedd  bbyy  SSttuuddeenntt  
 

MMoohhaammmmeedd  cchheerriieett  
  
  

  
  Academic year        14281428ـ ـ   14291429      / /       20072007ـ ـ   20082008

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

