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الوضعية النظم في الموال غسل
إسإلمية رؤية 

الصالح صالح أحمد بن محمد أ.د
العليا الدراسإات أسإتاذ
العلمي المجلس وعضو

السإلمية سإعود بن محمد المام جامعة

تمهيدية) (طبعة

المبعوث على والسلم والصلةا العالمين رب لله الحمد
ِِء ومن وصحبه آله وعلى محمد سإيدنا للعالمين رحمة بدعوته دعا

الدين.        يوم إلى بسنته واسإتن بهديه واهتدى
بعد: أما 
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الضعيفة الثقافة على نفسها تفرض القوية الثقافة فإن 
التي والحضارةا تتبعها التي الدولة قاوةا من قاوتها الثقافة وتستمد
ازدهار عصر في السإلمية الثقافة سإادت وقاد بها تلتصق

السإلمية والمصطلحات والفكار المفاهيم وعمت السإلم،
من اللغات من لغة تخل لم أنه حيث ومغاربها الرض مشارق

غلبت الحاضر العصر وفي العربية، والكلمات المصطلحات بعض
المصطلحات وكثرت السإلمي الفكر على الغربية الثقافة
بالمحسوسإات منها تعلق مما سإواء السإلم، بلد في الجنبية

المعقولت. أو
في الحديثة اللت مسميات كثرت المحسات مجال ففي

وفدت المعقولت مجال وفي اللسنة، على وجرت شتى ميادين
وسإائل في التداول لغة وأصبحت كثيرةا واصطلحات  أسإماء إلينا

"تطهير الموال، الموال" وتبيض "غسل مصطلح مثل العلم
ً المصطلحات من الموال" وغيرها ولست الحرام المال من بدل

أطلقوا الذين هم الشياء هذه أمر على القائمون : هل أدري
لعتبارات غيرها طلقها أو معماةا لتبقى التسميات هذه عليها

تبقى لكن السإماء لبعض التعليلت بعض وردت وإن رأوها،
للتسمية. سإبب لها يرد لم أخرى أسإماء

ًا البحث هذا أكتب جعلني ما وهذا ّد الحديثة المصطلحات ر
تتسم حتى بغيرها، فيها اللفاظ اسإتبدال ثم إسإلمية أصول إلى

الدليل وإقاامة إسإلمي، هو ما لكل لكرههم الغربي الفكر بسمة
وقاد الظاهرةا، هذه علجا في النظم جميع سإبق السإلم أن على

التالية: الموضوعات إطار في المور هذا عالجت
التسمية.  وسإبب الموال غسل مصطلح مفهوم.1
التحصيل.  ومصادر الموال غسل مجالت.2
الموال.  غسل مراحل.3
الموال.  غسل ظاهرةا تفشي أسإباب.4
الموال.  غسل آثار.5
الموال.  غسل لمكافحة الدولية والقوانين الجهود.6
الموال.  غسل ومكافحة التعاون مجلس دول.7
الموال.  غسل من السإلمية الشريعة موقاف.8

الخلصة إلى ننتهي أن الختام في الدراسإة واجب ويقتضينا
المناسإبة. 
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التسمية: الموال" وسإبب "غسل مصطلح أولً: مفهوم

المتعددةا العمليات من عملية كل  تعتبر: تقديم
الجرامية الصور من "القذرةا" واحدةا الموال لغسل والمتداخلة
دولة حدود عن يقف ل الذي القاتصادي البعد ذات المستحدثة

والحالة لغرابة فإنه ثم ومن  عديدةا، دول إلى يتخطاها بل بعينها
الجرائم من عملياتها بجميع الموال غسل جريمة اعتبار في هذه

مجتمعة الجرائم هذه أخطر هي بل المنظمة الدولية القاتصادية
غير القاتصادية بالنشطة وثيق اتصال من لها لما وذلك

ومن الخفي بالقاتصاد يعرف ما تحت تقع والتي المشروعة
ومن الدولي والسإتثمار الدولية التجارةا بحركة وثيق اتصال
(البنوك) في المالية للمؤسإسات الثقافي بالدور وثيق اتصال

القاتصادي الفكر أدبيات في ويوجد ومكافحتها انتشارها
من الموال لغسل التعريفات من مجموعة العالمي والقانوني
أبرزها:  

والعينية المالية والتحويلت العمليات من "مجموعة - أنها
النظام في المشروعة غير ضفتها لتغيير القذرةا، الموال على

أموال مصادر إخفاء بهدف المشروعية، صفة وإكسابها الشرعي
قاانونية". اسإتثمارات وكأنها لتبدو ذلك بعد المجرمين. وتحويلها

في والتجار الجرامية الخفية النشطة فإن ذلك وعلى
،و الدعارةا و ، البشرية العضاء الرقايق وتجارةا  المخدرات

يحاول التي القذرةا للموال مصادر هي ، المافيا ،وأعمال القوادةا
جدية صفة وإكسابها المشروعة غير صفتها تغيير أصحابها

)1 (الموال". غسيل عمليات خلل من مشروعة

لخفاء المتداخلة المالية العمليات "مجموعة -  إنها

صورةا في (القدرةا) وإظهارها للموال المشروع غير المصدر

أو توظيف في السإهام أو مشروع، مصدر من متحصلة أموال

جنحة أو لجناية المباشر غير أو المباشر العائد تحويل أو إخفاء

تفترض تابعة جريمة هي الموال غسيل جريمة فإن ثم ومن

غير أموال عنها (أصلية) ينتج أولية جريمة ارتكاب سإبق ابتداء
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الموال هذه غسيل عمليات تالية، مرحلة في تأتي ثم مشروعة،

)2(الغسيل". صور إحدى في لتطهيرها

المالية العمليات من "مجموعة عن عبارةا الموال -غسيل

غير مصدر من متحصلة أموال على الشرعية إضفاء تستهدف

المال مصدر إخفاء على العلميات هذه تنطوي بحيث شرعي،

صورةا في يبدو وجعله إجرامية، أنشطة من عليه المتحصل

جرائمهم حصيلة من السإتفادةا من الجناةا يمكن مما مشروعة،

علنية.

مالية عمليات بإجراء يقوم الموال غسيل في والجاني

حركة إلى المشروعة غير الموال هذه إدخال هدفها متداخلة

هذه إدماجا إلى يؤدي ما وهو المال، لرأس المشروع التداول

هذه إليها تتجه التي للدولة ) المالي (الهيكل النظام في الموال

مصدرها على الوقاوف أو أثرها اقاتفاء الصعب من ويصبح الموال

)3(المشروع". غير

أنشطة من الناتجة الموال "تحويل هو الموال - غسيل

ًا سإليم قاانوني بمظهر تتمتع أموال إلى إجرامية حيث من خصوص

)4(مصادرها".

الرباح على المشروعية "إضفاء هو الموال - غسيل

)5(مشروع". غير نشاط أي من المستمدةا

على "يطلق بأنه عوض الدين محي الدكتور - وعرفه

عن مشروع غير طريق من المستمدةا الموال حقيقة إخفاء

نقل أو أخرى دول مصارف في إيداعها أو بتصديرها القيام طريق

بها للفلت مشروعة أنشطة في اسإتثمارها أو توظيفها أو إيداعها

من مستمدةا كانت لو كما وإظهارها والمصادرةا الضبط من
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أو النقل أو التمويه أو اليداع أكان وسإواء مشروعة مصادر

دول في أم متقدمة دول في السإتثمار أو التوظيف أو التحويل

)6(نامية".

فحواه الموال لغسيل تعريفا الوربي المجلس - اعتمد
أخرى إلى حالة من المال شكل هو:"تغيير الموال غسيل

نشاط من مستمد بأنه العلم مع ونقله تحويله أو وتوظيفه
وذلك النشاط هذا مثل في مساهمة يعد فعل من أو إجرامي
أي مساومة أو المشروع غير أصله حقيقة تمويه إخفاء, أو بغرض
النتائج لتجنب الجرامي النشاط ارتكاب في متورط شخص

)7(لعمله". القانونية

الموال غسيل قاائلً:"عبارةا جودةا د.صلح عرفه - وقاد
بها يقوم التي الجراءات أو التصرفات من سإلسلة بها يقصد

تبدو بحيث الجريمة عن الناتج أو المشروع غير الدخل صاحب
ًا كان لو كما الدخل أو الموال إثبات صعوبة مع تماما مشروع

ويحقق القضائية، أو المنية السلطات بواسإطة مشروعيته عدم
بين الصلة قاطع في المشروع غير الدخل صاحب ينجح عندما ذلك
 وماله المشروع غير المال أصل

)8(النهائي"

التعريف ورد المصري الموال غسيل مكافحة قاانون وفي
أو مال اكتساب على ينطوي سإلوك "كل  بأنه  الموال لغسيل
إدارته أو فيه التصرف أو حيازته

أو نقله أو اسإتثماره أو ضمانه أو إيداعه أو اسإتبداله أو حفظه أو
ً كان إذا تحويله عليها المنصوص الجرائم من جريمة من متحصل

المال مصدر تمويه أو إخفاء السلوك هذا من القصد كان ... متى
التوصل عرقالة أو ذلك اكتشاف دون الحيلولة أو حقيقته تغيير أو

)9(المال". منها المتحصل الجريمة ارتكب من شخص إلى

التعاريف سإائر يجمع مشتركا قااسإما القول: إن ويمكن
إظهاره يهدف الحرام المال على الشرعية إضفاء "محاولة مفاده

حلل".     مال صورةا في
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على اقاتصار وبين وبسط قابض بين التعاريف تفاوتت وقاد
بما .. الخ المصادر وضم للصور وجمع للوسإائل وخروجا المضمون

لنقده. المقام يتسع ل

الموال: بغسل التسمية سإبب

الموال" بـ"غسل التسمية علة في مختلفة أراء للباحثين 
"حينما للتي يرجع التسمية مرد أن على الباحثين جمهور أن إل

يبيعون الذين المخدرات تجار أن المخدرات مكافحة رجال لحظ
صغيرةا فئات يوم كل نهاية في لديهم يتجمع بالتجزئة للمدمنين

المغاسإل إلى يتجهون ما وعادةا والمعدنية الورقاية النقود من
الصغيرةا النقود لسإتبدال سإكني مجمع كل من بالقرب الموجودةا

البنك في بإيداعها ذلك بعد ليقوموا كبيرةا فئات من بنقود الفئات
تواجدهم. أماكن من القريب

بآثار ملوثة تكون ما عادةا الصغيرةا النقد فئات لن ونظرا
فقد التجزئة تجار أيدي في عالقة تكون ربما التي المخدرات

أو بالبخار الملوثة النقود غسيل على المغاسإل حرصت
ومن حساباتهم بها توجد التي البنوك في إيداعها قابل الكيماويات

أن باعتبار الموال وغسيل المخدرات تجار بين الربط جاء هنا
%70 حوالي يمثل المخدرات في المشروع غير التجار نشاط

على المنظمة الجريمة عن الناتجة المشروعة غير الموال من
)10(العالم". مستوى

أول وأن أخرى لسإباب ترجع التسمية أن آخرون ويرى
هـ1350 عام في كان الموال غسيل مصطلح فيها عرف مرةا

كابوني.  بآل كابوني) الشهير (الفونس محاكمة عند م،1931
ًا  المصطلُح هذا ويصُف بها تمر التي الطوار أهم من واحد

والتي مشروعة تبدو لجعلها المافيا عصابات تحصلها التي الموال
ًا تأتي علوةا والقمار والدعارةا والسرعة البتزاز أعمال من أسإاسإ
ثم مشروعة بأعمال القيام المخدرات.... ويعتبر تهريب على
المشروعة غير العمال من بالعائد الموال من عائدها خلط
طويلة لفترةا اتباعها على قاادرةا المافيا كانت التي الطرق إحدى

)11(الزمن.... من

ًا فيعتبر الموال" كمصطلح :"غسيل مفهوم أما مفهوم
ًا خلل جريدةا (سإتيل) إلى يقول كما اقاتباسإه أصول وترجع جديد
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عام المتحدةا الوليات (واترجيت) في فضيحة عن تقرير
الطار في المصطلح فيها ظهر مرةا وأول م،1973هـ،1393

ذلك ومنذ م،1982 هـ1402 عام في كان والنظامي القضائي
العالم في اسإتخدامه وانتشر مقبول المفهوم هذا أصبح الوقات

)12(كله.

ولية في ظهرت الموال غسيل كلمة البعض: أن ويقول
(المافيا) لعصابات التابعون العمال رجال اشترى حيث شيكاغو

وكان بسيطة مالية بفئات معاملتها تتم والتي الغسيل مؤسإسات
بعض الغسل مؤسإسات أرباح إلى يضيفون عليها المشرفون

في أحد يرتاب أن دون تنظيمها ليتم المخدرات تجارةا أرباح
)13(المتحصلة.  المبالغ مجموع

في قاانوني إطار في الموال غسيل التعبير اسإتعمل وقاد
م. 1982 المتحدةا الوليات في القضايا إحدى

تستخدم التي الموال غسيل عبارةا معنى نأ ويلحظ
ًا تتعارض تكاد الن التشريع في قاانوني كمصطلح ًا لغوي مع وعملي

إزالة اللغة في فالغسل ـ العبارةا لهذه والسإلمي العربي الفهم
ويعني ـ المعاجم تقول كما بالماء وتنظيفه الشيء عن الوسإخ

ًا التطهير الشرعي المفهوم ًا حسي الموال وغسيل ـ أيضا ومعنوي
ًا تنظيفها يعني والشرعي اللغوي بمفهومها العبارةا أخذنا إذا حسي

ًا ًا كان سإواء فيه خداع ل حقيقي تنظيف وهو ومعنوي أو حسي
ًا.  معنوي

الناحية من فهو حديث كمصطلح الموال غسيل مفهوم أما
سإابقة جريمة إلى شرعي غير عمل أو جريمة إضافة العملية

عن وفصله إخفاءه يريد حرام مال على الشخص حصول هيو
هذاو الناس عن المصدر هذا إخفاء أو المشروع غير مصدره
ًا يجري ما وهو المعنى أو الموال غسل مع يتعارض واقاعي

ً كان سإواء الصحيح الشرعي بالمفهوم تطهيرها ًا غسل حسي
ًا ً أو ومادي ًا غسل ًا وتطهير الزكاةا أداء في الحال هو كما معنوي

منه.  بجانب والتصدق
قابيل من أنه على القانوني المصطلح قابول يمكن وبذلك

وإنما المال غسيل في ليست فهي حقيقته أّما فحسب المجاز
احتياليه.  بطرق وإخفائه مصدره في بالخداع إليه تلويث إضافة
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مطلوب أمر فهو السإلمية الرؤية في الموال غسيل أما
على كبرى نعمة يصبح بحيث وتزكيته المال تطهير به قاصدنا إذا

ًا نماء ليزداد الله حلأ فيما ويستثمره يستخدمه النسان .  وطهر
على إل السإلمية الشريعة في الموال غسيل يرد ول

أحكام وباسإتقراء مشروعة بطريقة اكتسب والذي الحلل المال
شبهة من خالية نعمة وجعله المال تطهير إلى تهدف التي الشرع
حين بركته في ويزيد ويزكيه المال يطهر الشرع أن نجد الحرام

وزكاةا المال (زكاةا الزكاةا إخراجا شروط بحسب زكاته تؤدى
الرسإول لقول بركته وتزيد بالصدقاة المال يتطهر الفطر) كما

أن يجب " كما صدقاة من مال نقص وسإلم: ما عليه الله صلى
من عليه وما تعالى الله لوجه مال من نذره ما النسان يوفى
ً الكفارات (مثل مالية حقوق أمر ذلك عن والديات) وفضل
أو المالية المعاملت عن تنشأ التي العباد بحقوق بالوفاء الشرع
يلتزم من على الشرع يفرضها التي النفقات ديون حتى الديون

بركته وتزداد وينمو الحلل المال يزكى وهكذا القاارب نحو بها
صدقأ  العبارةا فتكون الموال غسيل ذلك ىعل نطلق أن ويصح

ًا تكون ما معنى.  أو حس
يكتسبه لم مال يده في يقع من الشرع يترك لم ذلك ومع

الثم من هو تنجيه وسإيلة له الشارع نظم بل المشروع الوجه من
المسلم يد في يقع الذي فالمال يده، في بقي إذا المال وتطهر

إذا صاحبه إلى رده ينبغي شرعي بوجه عليه الحصول يكون ول
غش شابها إذا البيوع في سإيما ل المانة بأداء وكذلك وعرف علم

الفاحش الغبن أو الغش اهذ من اسإتفاد من فعلى فاحش غبن أو
ويجعله الكسب يغسل ما إليه ويرد ماله في ظلم من ينبه أن

ً الفاسإدةا البيوع تصحيح طريق عن وذلك عليه يحصل لمن حلل
الكسب يجعل احتكار أو غرر أو غش فيها وقاع التي المعاملت أو

ًا ورائها من ًا بها الخاص العقد يجعل أو بالحرمة مشوب أو حرام
ًا والمعاملت العقود تلك بتصحيح المال غسيل يكون هنا ـ مكروه
مال من الشخص عليه تحصل ما ورد الشرع نطاق في وجعلها
فيه.  الحق صاحب إلى حرام

مال على تحصل الذي الشخص توبة وجوب هنا نغفل ول
الله إلى التوبة تصلح فل ذكرنا كما المظالم رد جانب إلى حرام
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المظالم رد يصلح ول أصحابها، إلى المظالم رد وأن باللسان
. تعالى الله إلى حالنصو التوبة عن  النية انصراف مع وحده

الناس يتعامل التي النظمة يضع نحي المر ولي فإن كذلك
الشرع نطاق في يجعلها أن عليه يجب المجتمع في أسإاسإها على
فيها معاملة تباح فل ةاطاهر فيها الناس مكاسإب تكون حتى

ول المعاملت في والغرر القمار يباح ول المحرم الربا أو الظلم
فالشرع معينة هعسإل إلى الناس حاجة واسإتغلل اراحتكبال يسمح
القاتصادي أو المالي التعامل على يشرف بأن المر ولي يلزم
بأن يسمح فل عامة حماية الحقوق أصحاب ويحمي المجتمع في

رضي عمر عاقاب وقاد الناس معاملت الجشع أو الظلم يشوب
ًا للناس ويبيعه اللبن يغش من عنه الله ما بإحراق بالماء مخلوط

كتب أو سإلع من الناس يضر ما بإتلف العلماء أفتى وكذلك يبيعه
تصدي كيفية في عديدةا أمثلة الفقهاء كتب وفي مطبوعات أو

الناس.  معاملت في الظلم لمنع الولةا
لباب إغلق ذاته في وهو الشرع أوليات من ذلك ويعتبر

من يكن لم إذا صاحبه ويجعل حرام مال على الحصول
بالمال وخلطه ذلك بعد إخفائه في يجاهد الصالحين المسلمين

وسإد الحرام أبواب إغلق المور ولةا راعى فإذا ـ أمامهم الحلل
حاجة هناك تعد لم مشروعة غير بوسإائل عليه الحصول طرق

ًا الحديث العصر في ظهر كما غسلها محاولة إلى رد من فرار
ًا أو أصحابها إلى المظالم يحصل من تنتظر التي العقوبة من فرار

الجرائم.  ارتكاب طريق عن الحرام المال على
تصحح الموال غسيل في السإلمية الرؤية فإن وهكذا

عن نتكلم ثم بلد في الدعارةا تباح أن يعقل فل القائم الوضع
ومن قابل من جريمة فالمر عنها الناتجة الموال غسيل مقاومة

المخدرات من أنواع أو الخمور تجارةا تباح أن يعقل ول بعد
المتحصلة الموال يغسلون من جماح كبحن أن ذلك بعد ونحاول

نغلق أن للمجتمع والصلح والتقى البقى ولكن الجرائم هذه من
الموال غسيل ممارسإة إلى حاجة هناك تكون فل الحرام باب

قابيل من وهو الشريعة إليه تهدف ما وهذا الوضعي بالمعنى
والمالي.    القاتصادي الجانب في والمجتمع للفرد الوقااية

ًا: مجالت التحصيل: ومصادر الموال غسل ثاني
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الراـجـح عـلـى المـخـدرات بتـجـارةا الموال غسل عملية بدأت 
إل والتوقـاـع، الوـصـف فـائق كسب من فيها التجارةا تدره لما نظرا

الزـمـن بنـمـو نـمـت قـاـد التحـصـيل ومـصـادر الكـسـب مـجـالت أن
ًا وتناسإبت ًا تنانسب ـاحثين أحد حصر وقاد الزمن، مع طردي ـذه الـب ـه
المـجـالت ـهـذه رؤوس ـبـذكر نكتـفـي مفـصـل وـشـرحها المجالت

بـالمرجع فعلـيـه العلـمـي التـطـبيق كيفـيـة علـى الوقاوف أراد ومن
ــــــــــــذكور، ــــــــــــن الـم ــــــــــــذه ـم ــــــــــــالت ـه المـج

يلي: ما
الوليدةا البورصات في السإهم على المضاربات مجال.1

الناشئة.
والشقق والعقارات الراضي أسإعار على المضاربة مجال.2

الفاخرةا.
الحكومية وغير الحكومية والتوريدات العقود مجال.3

الهائلة.
الحكومية. وغير الحكومية والمناقاصات المزادات مجال.4
الثمينة الشياء وتجارةا النادرةا التحف وبيع الهدايا مجال.5

. المعنوية القيمة ذات
السينمائي. النتاجا ومكاتب السينما صناعة.6
واللوتارية. نصيب آليا تذاكر مجال.7
(العالمية). السريعة والوجبات المطاعم مجال.8
الموال. لغسل حفلتها واسإتخدام السينما دور.9
)14(وألوانها. أشكالها اختلف على الملهي.10

طمأنينة لعدم إليها نشر لم ذكرها أخرى مجالت وهناك
ما سإبق ما إلى مضافا جودةا صلح   ذكره   ومما إليها النفس

يلي:
ــطة.11 ــب أنـش ــبر التهرـي ــدود ـع ــلع الـح ــات للـس والمنتـج

الجمركيــة والضــرائب الرسإــوم دفــع دون المســتوردةا
وتهرـيـب الـحـرةا المناطق من السلع تهريب مثل المقررةا
وغيرها. السلح وتجارةا المعمرةا والسلع السجائر

طائلة دخول منها تحقق والتي السوداء السوق أنشطة.12
ذلك: مثال الدولية للقوانين بالمخالفة فيها للمتعاملين

تفرض التي الدول في الجنبية العملت في المتاجرةا
التي السلع ومثل الجنبي النقد معاملت على رقاابة
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عليها للطلب بالنسبة منها المعروض نقص البلد تعاني
تسعيرةا ضوابط يتجاوز بما أسإعارها ارتفاع إلى يؤدي مما

الدولة.
الوظائف من والتربح الداري والفساد الرشوةا أنشطة.13

مشروعة غير دخول على الحصول خلل من وذلك العامة
ترسإية أو الحكومية الموافقات أو التراخيص مقابلة

والقوانين. اللوائح لنصوص المخالفة العقود أو العطاءات
والمشروعات الفراد بعض عليها يحصل التي العمولت.14

أو الرأسإمالية والسلع السإلحة صفقات عقد مقابل
المتقدمة.... التكنولوجية على الحصول

أو كافية ضمانات بدون المحلية البنوك من القاتراض.15
صورية بضمانات

دون الخارجا إلى الموال وتحويل قايمتها في مبالغ أو
الشخاص وهروب البنوك هذه مستحقات سإداد

حتى معينة لفترات الخارجا إلى أموالهم مع المقترضين
بالتقادم. والحكام الجرائم تسقط

وجود دون الخارجا إلى وتهريبها المودعين من أموال جمع.16
مجالت في توظيفها بزعم لصحابها كافية ضمانات

ًا تحقق مغرية. أرباح
السلع في التجار أو التجاري الغش عن الناتجة الدخول.17

ذات المحلية أو العالمية الماركات تقليد أو الفاسإدةا
والشهرةا. الجودةا

ذات والجنبية المحلية النقود تزييف عن الناتجة الدخول.18
القيمة. الكبيرةا الفئات

وسإحب المصرفية الشيكات تزوير عن الناتجة الدخول.19
أو مزورةا حوالت أو بشيكات المحلية البنوك من المبالغ

بموافقة المعززةا المستندية العتمادات تزوير خلل من
البنوك.

أعضاء فساد مثل السياسإي الفساد عن الناتجة الدخول.20
العمل من التربح في الحصانة واسإتخدام البرلمان

المستوردةا. للسلع التهرب أو السياسإي
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الدولية... وتودع الجاسإوسإية أنشطة عن الناتجة الدخول.21
حساب في لحسابها يعمل التي الجهة من الموال

دولته. خارجا الجاسإوس باسإم مصرفي

الدول بعض تجرمها والتي التستر عن الناتجة الدخول.22

أو المتاجرةا من الجانب قاوانينها تمنع التي العربية

وطني كفيل وجود ..دون القاتصادية النشطة مزاولة

تلك أبناء من العمال رجال بعض إلى الجانب يلجأ حيث

أو شهرية رواتب له ويقدمـــــــــون العربـــــية الــدول

في حقه عن التنازل مقابل الرباح من نسبة أو سإنوية

وبذلك القاتصادي النشاط مزاولة ترخيص اسإتخدام

التراخيص اسإتغلل من طائلة أرباح على الجنبي يحصل

)15(للمواطنين... الممنوحة

غسل فرص من جديدةا سإاحة سإبق ما كل إلى وأضيف

العراق، إعمار ذريعة المحتل. فتحت العراق في الموال

الدولية المافيات تجد سإوف الجنبي، المال رأس واسإتثمار

ًا إخراجها، ثم ومن وتطهيرها، الموال لغسل الفرص كثير ميدان

دنيا في رذيلة عن تعّف ل التي الصهيوني المال عصابات ولعّل

بحجة العراق إلى التسلل بدأت لعلها بها، وتأخذ إل المال،

مال لي التفضيلية الدرجة ذات أعطيت بعدما السإتثمار،

والنتباه.  والتتبع الملحظة يستحق لمر وإنه خارجي،

التي النشطة مفردات أن لحظن الشرعية الناحية ومن

ًا ذكرت غسيل بظاهرةا المهتمة التشريعات توردها والتي آنف

ًا تقع الموال المال عبارةا تحت السإلمي المفهوم في جميع

يكتسب الذي المال بأنه السإلم في محدد معنى وهو ـ الحرام

صلينأ عن المشروعية عدم وتنتج مشروع غير طريق عن

الناس أموال أكل وهما الكريم القرآن في عنه النهي كلهماورد
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في ويدخل ـ المالية التصرفات في الله حدود وتعدي بالباطل

ًا يؤخذ ما ذلك والغش والخداع والقمار صاحبه رضا دون غصب

عقوبة لرتكابها وضع أو الشارع حرمها معصية عن نتج ما وكل

المحرمات وثمن الربا وأخذ الحقوق وإنكار والحتيال كالسرقاة

عن الله نهى حرام مال ذلك فكل المحرمات من ونحوه كالخنزير

الموال غسيل ظاهرةا نشأةا أن ويلحظ به والنتفاع كسبه

اقاتصادية أسإباب لها محاربتها في الدولي المجتمع ونشاط

المجتمع، في الخلقي بالتوجيه تتصل تكاد ل اقاتصادية وبواعث

ًا تجيز والمريكية الوروبية فالدول محرمة الكسب من ألوان

ًا القمار عن الناتجة الموال مثل الضرر أبلغ بالمجتمع وتضر شرع

ًا المحرم والرهان بها المصرح والدعارةا تسلم أموال ولكنها شرع

القواعد انفصال إلى ذلك ويرجع شرعيتها عدم رغم لصاحبها

وهو بالذات الغربي التشريع في الخلقية القواعد عن القانونية

خلف على مستقر مبدأ

السإلمي.     التشريع في نراه ما

ًا: مراحل الموال:  غسل ثالث

مرحلة وهي مترابطة ثلث بمراحل الموال غسل عملية "تمر
في المراحل هذه وتهدف الدماجا ومرحلة التمويه ومرحلة اليداع

المشروعة غير للعائدات الجرمي المصدر إخفاء إلى مجملها
، المشروع القاتصاد وآليات هياكل في والندماجا للمتزاجا ودفعها

أوسإع فرصة الجرامية وللمنظمات جرمينملل يحقق بما
أجهزةا متناول عن بعيدا العائدات هذه في تامة بحرية للتصرف
)16(القانون".

هي: ثلثة الموال غسيل مراحل أن د.جودةا ويرى
اليداع. أو  - التوظيف1
التمويه. أو  - التعتيم2
)17(الندماجا. أو  - التكامل3
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 هي:*)( المراحل أن الدين علم الدين محي كتب بينما
ًا الجنبية أو المحلية بالعملة الموال اكتساب)1 ًا. نقد أوعين
ضبطه تم إذا حتى قابضها بعد الموال حيازةا من التخلص)2

العقوبة توقايع عند ادرـيص فل حيازته في المال يكن لم
 بحيازةا الجريمة في اونيهـمع أحد إلى فيعهد عليه

حديدية خزانة في المتحصلة المبالغ إيداع إلى يلجأ وقاد المال
وأهميتها. ضخامتها يتبين ل حتى البنوك من بنك في

بنقل المجرم يعهد فقد فيها، والتصرف الموال إدارةا)3
مشروع غير عمل من المكتسبة أمواله إدارةا سإلطة

فيخرجا التخفي في يمعن وقاد آخر، إلى عليه منصوص
ًء المساهمات أو الصدقاة سإبيل على الموال هذه من جز

مجلت في للمتفوقاين جوائز رصد أو الخيرية الجتماعية
ًا دينية أو رياضية أو علمية وقاد نفسه، عن للشبهات درء
أمناء أجهزةا إلى وتصرف إدارةا الموال بهذه يعهد

الشركات. أو البنوك في السإتثمار

أشخاص بواسإطة عادةا يتم وهذا المكتسبة الموال حفظ)4

ًا المجرم فيهم يثق شركائه. من يكونون ما وكثير

غسل جرائم من جريمة من المكتسبة الموال اسإتثمار)5

الموال غسل عمليات أن آخرون ويرى    بصورةا الموال،

)19(هي:  متعاقابة مراحل بثلث تمر

. الحلل.1

التغطية..2

الدمج..3

ً : الحلل:  أول

هذه وفي الموال لغسل لتقليدية الدورةا مراحل أولى وهي    

جرائم من تحصيلها تم التي القذرةا الموال إدخال يتم المرحلة

)
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بالعضاء أو البيض بالرقايق أو بالسلح أو بالمخدرات التجار

المنظمة، الدولية الجريمة صور من صورةا أي من أو البشرية

نقل يتم فترةا بعد ثم النظار، لفت دون المصرفي الجهاز إلى

. المصرفي التحويل صور من صورةا بأية الخارجا إلى الموال هذه

إلى البنوك في اليداع مجرد من الحلل عملية تتعدى وقاد

سإندات أو أسإهم شراء أو تجارية أو مالية مؤسإسات شراء

تغيير يتم أن المرحلة هذه في المهم ذهبية، سإبائك أو لحاملها

التغيير.  صور من صورةا بأية الحرام المال شكل

تم التي المنطقة أو المدينة نطاق في يتم قاد الحلل وهذا

جانب من ذلك يتم أن ويمكن منها، الحرام المال اكتساب

التجزئة أو بالجملة المخدرات موزعي

يقومون حين وأمثالهم السوداء السوق تجار أو المرتشين أو

الكبار الحيتان أما عليها، يتحصلون التي الشخصية الموال بغسل

أموالهم غسل يفضلون فإنهم العالمية، المافيا منظمات من

دولهم.  حدود خارجا القذرةا

الحلل:  مرحلة في القذرةا الموال غسل أسإاليب

مرحلة في الحرام المال لغسل أسإاليب الحاضر الوقات في هناك

يلي: فيما نوجزها، الحلل

تقسيم طريقه عن يتم أسإلوب التركيب: وهو أسإلوب.1

يجب الذي الحد من أقال مبالغ إلى غسله المراد المال
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يورو ألف (خمسين عنده المركزي البنك إبلغا البنك على

بإيداع أفراد عدةا أو فرد يقوم ثم مثلً)، يورو ألف مائة أو

شيكات شراء أو تحويلها أو البنوك لدى المبالغ هذه

سإياحية

بها.  بنكية شيكات أو

هذا الجماعي): وفي أو (الفردي الداخلي التواطؤ أسإلوب.2

اليداعات قابول بتسهيل البنك موظفو يقوم السإلوب

إبلغا عدم مع لهم، شخصي انتفاع مقابل الكبيرةا

ذلك. عن المنية السلطات

التي المظلة وهو للحقيقة، المخالف التمثيل أسإلوب.3

غاسإلها أو مصدرها أو المغسولة الموال إظهار إلى تهدف

متعددةا بطرق السإلوب هذا ويتم الحقيقي، المظهر بغير

منها: 

على القائمة الشركات وبعض الغاسإل بين أ-  التفاق

وبعد الشركة، بأموال القانوني غير القذر المال خلط

الشركة.  لنشاط لعوائد الجمالية الموال تظهر فترةا

الغالب في وهي الواجهة، بشركات يعرف ما ب-  تكوين

فقط أنشئت دمية مجرد تكون قاد وهمية، شركات

تمارس وهي الغسل، عملية في اسإتخدامها لغرض

ًا ًا، نشاط مصادر من دخلها معظم ويتركز هامشي

الشركات من النوع هذا دور ويتعاظم الحرام، المال

بتجارةا نشاطها يتصل عندما الموال غسل في

الكريمة. والحجار والمجوهرات الذهب

إلى يحتاجا أسإلوب آخر: وهو إلى بنك من التحويل أسإلوب.4
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تحويل خلله من يتم حيث البنوك، بين داخلي تواطؤ

ً بوصفها آخر إلى بنك من القانونية غير الموال أموال

قاانونية. 

تودع : حيث الكبيرةا اليداعات عن البلغا من السإتثناء.5

ًا البنوك في الموال شركات خلل من السإلوب لهذا وفق

إيداعاتها.  عن البلغا من معفاةا كبيرةا
يقوم : حيث القيم ذات والدوات الموجودات شراء.6

ـ السيارات بشراء السإلوب هذا خلل من الغاسإل
ـ النفيسة المعادن ـ العقارات ـ السفن ـ الطائرات
من لديه بما وغيرها ـ المالية الوراق ـ السياحية الشيكات

عن والكشف بيعها ذلك بعد يستطيع وهو قاذرةا، أموال
لمواله.  مشروعة قاانونية كمصادر أثمانها

الحرام المال منها اكتسب التي الدولة من العملة تهريب.7
شحنات في أو المسافرين مع أخرى دولة أية إلى

التلكسية. البنكية الحوالت طريق عن إعادتها ثم البضائع،
ًا: مرحلة  )20(:)(التمويه التغطية ثاني

دخولها بعد القذرةا الموال علقاة إخفاء على تعتمد وهي
طريق عن المشروعة غير مصادرها عن المصرفي النظام في

الحجم، الكبيرةا المتتالية، المالية العمليات من بالعديد القيام
مماثلة.  ومشروعة قاانونية مالية بعمليات ممزوجة أو مخلوطة

التحويلت المرحلة، هذه في المستخدمة السإاليب ومن
غير المالية المؤسإسات أو البنوك بين اللكترونية المالية

مرحلة في أسإلوب أهم التلكسية التحويلت وتعتبر التقليدية،
ومن المحولة، الموال وحجم والسرعة الدقاة حيث من التغطية،

تصدير أو بيع كذلك، المرحلة هذه في المستخدمة السإاليب بين
السابقة.  الحلل مرحلة في شراؤها السابق الموجودات

كما التشطير أو التغطية أو التعتيم أو التمويه ومرحلة
والقضائية والرقاابية المنية الجهات تضليل بها يقصد عليها يطلق

 )21(. القذرةا للموال المشروع غير المصدر عن
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ًا:   : الدمج مرحلةثالث

الحرام، المال غسل مراحل من الخيرةا المرحلة وهي
صاحبه، لدولة الوطني القاتصاد في الحرام المال دمج إلى تهدف
أرباح أنه على يظهر حيث المشروع، الحلل كالمال يبدو وجعله

أو ملحقة دون صاحبه به يهنأ تجارية، أعمال من مشروعة
ًا مصدره عن أحد من مساءلة كريم وتشريع إسإلمي لمبدأ وفق
هذا؟ لك أين من السؤال يطرحه

ًا المراحل هذه أن شك ول عليه يطلق ما ضمن تقع جميع
التخطيط الهامة خصائصها من والتي المنظمة الجريمة

التوظيف على القدرةا ولها إجراءاتها في معقدةا وأنها والحتراف
)22(والبتزاز. 

ًا تزداد المنظمة الجريمة أن إلى الدلئل وتشير انتشار
لغسيل وسإائل ابتكار بالضرورةا يستدعي مما مواردها وتتراكم
الجريمة من تنتج التي الهائلة الموال تفلت حتى الموال

حدد وقاد المختلفة البلد عبر السلطات ملحقة من المنظمة
التنظيم تشمل بأنها المنظمة الجريمة العالمي الوزاري المؤتمر
التي المتدرجة والروابط جريمة ارتكاب بقصد الجماعي الخاص
واسإتخدام الجماعة في بالتحكم المنظمة لزعماء تسمح

وغسـل الرباح جني بهدف والفساد والرهاب والعنف السيطرةا
) 23(النشـطة.  بهذه المرتبطة العائدات

بغسيل وثيقة صلة لها التي المنظمة الجريمة صور ومن
المالية غير المهن أصحاب طريق عن يرتكب ما الموال

السوق في والعاملين العقود ومسجلي والمحاسإبين كالمحامين
مقبول هأن حيث الذهب تجارةا وكذلك المزادات وصالت العقارية

كما ـ بالنقود خام مادةا أشبه وهي إزاءها تردد ل عالمية كعملة
المنظمة.   الدولية للجريمة القاتصادي التحليل في

   

ًا   الموال: غسل ظاهرةا تفشي أسإباب:  رابع

ًا يكون أن يجب هذا نطاق وفي أننا البداية من معلوم
الحرام، المال كسب مصادر أو أسإباب في نبحث لن المحور

غير الموال بغسل والمتعلقة التابعة للجرائم المحل هو الذي
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تفشي أسإباب على اهتمامنا جل نركز سإوف وإنما المشروعة،
نقول:  وبداية الحرام، المال غسل ظاهرةا

ّظمة الجريمة إن والجرائم ـ عامة وبصفة أصبحت قاد المن

ًا تشكل ـ خاصة بصفة بالمخدرات المرتبطة ًا تحدي للدولة، خطير

المنظمة الجريمة منظمات وتركز كله، الدولي والمجتمع بل

ورائها من الحصول تتوقاع التي الجرائم مجالت على أنشطتها

إذن مشروعيتها، مدى عن النظر بصرف طائلة مكاسإب على

أقاصى تحقيق هي المنظمة الجريمة وراء الحافزةا فالقوةا

)24(المكاسإب.

إلى جاهدةا تسعى الدول لكل الوطنية القوانين كانت وإذا

المجرمين لحرمان ومصادرتها وتمييزها المكاسإب هذه معرفة

من المزيد ارتكاب تمويل عن وتعجيزهم جرائمهم، عائدات من

ًا فإنه الجرائم، هذه المنظمة الجريمة مجرمو يلجأ لذلك وتحسب

غير الجرامية أنشطتهم من يحققونها التي العائدات غسل إلى

وإدخالها العائدات لهذه الحقيقي المصدر لطمس المشروعة،

والمالية القاتصادية الدورةا إلى أخرى قانوات خلل من

على قاادرون طائلة أموال من يملكون بما وهم ،)25(المشروعة. 

ً النسانية، والضمائر الذمم ذلك في بما شئ كل شراء عن فضل

الخرى.  العينية الموال

أدوات ويستخدمون شتى مسالك ذلك إلى يسلكون وهم

التجارية النشطة المثال: خدمات سإبيل على منها متنوعة

بكافة المالية المؤسإسات بها تنهض التي المشروعة والمالية

التأمين) . قاطاع ـ البنوك قاطاع ـ المالية الوراق (سإوق قاطاعاتها
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ًا سإنة عشرةا خمس وقابيل المرتبطة الجرائم تكن لم تقريب

يكن لم حيث العالمي، المستوى على عرفت قاد الموال بغسل

على أنتجت قاد المخدرةا الخرى والعقاقاير والكوكايين الهيروين

قاد المنظمة الجريمة منظمات تكن لم وحيث التجاري، المستوى

الن، يختلف المر أن غير بعد، والتنظيمية الدارية هياكلها أكملت

ًا يدعو ما وهو الن، عليه هو عما القريب الغد في سإيختلف وحتم

من بها يرتبط وما المنظمة الجريمة لمكافحة الدولي التعاون إلى

طليعة في أن نجد و الموال بغسل الناتجة الموال غسل جرائم

يلي:  ما السإباب هذه

وهما:  القبيحين بوجهيه الداري الفساد-1

الموظفين أو المسؤولين تقاضي في المتمثل أ- الفساد

مقابل وإتاوات) وعمولت (رشاوى قاانونية غير مالية لمبالغ

في معينة تراخيص الدولية الغسيل منظمات عملء منح

التصدير أو السإتيراد أو المباني أو السإتثمار مجالت

)26(المعارض. إقاامة أو العقارات تملك أو

الدولة في المسؤولين تمكين في المتمثل ب- الفساد
قاروض على الحصول من صلة ذي لفراد أو لبعض بعضهم

غسلها بعد الخارجا إلى وتهريبها ضمانات بغير كبيرةا بنكية
ًا. داخلي

لدى والخلقية الدينية القيم في وتشوهات سإلبيات وجود-2
المال لغسل الجاذبة الدول في العمال رجال بعض

مقابل الغسيل بعمليات بالقيام لهم يسمح بما الحرام،
منه.  وافر نصيب

جرائم مرتكبي ردع عن القائمة العقابية النصوص قاصور-3
هذه تفشي قابل موضوعة كانت لنها إما الموال، غسل

في الموال غسل جرائم ارتكاب أسإاليب لن أو الظاهرةا
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ًا ملحقتها يقتضي بما ومستمر، دائم تطور بتطوير عقابي
مواجهتها.  أدوات

السإتثمار لعمليات والداري القاتصادي التنظيم قاصور-4
والكتتاب الناشئة، المالية الوراق أسإواق في والمضاربة

(المصرفية) عن البنكية والعمليات لحاملها، السندات في
وذلك الموال، غسل منظمات أسإاليب ملحقة أو مواجهة
الثغرات.  هذه لسد التحرك سإرعة يقتضي

:  نقول أن سإبق ما إلى إضافة ويمكن
الهجري عشر الخامس القرن بداية في عدةا عوامل إن

تفشي في دورها أدت قاد الميلدي، العشرين القرن ونهاية
منها:  نذكر الموال غسل ظاهرةا

غابت فقد النساني، الفكر على الرأسإمالي النظام سإيطرةا)1
ّيبت أو وقايمة المادةا هو المعيار وأصبح والخلق، القيم ُغ

ًا النسان بمستواها تقاس الدول أن بل يملك، بما دولي
ًا الدول دفع ما وهو الن القاتصادي ًا والفراد أحيان أحيان

ذات النهاية في تكون حتى المشروع غير الكسب إلى أخرى
ول الخلق تعرف ل الرأسإمالية إن واقاتصادي، سإياسإي ثقل

جرف ما وهو فقط، والدينار الدرهم تعرف وإنما القيم
المعاصر.  الواقاع في الظاهرةا هذه احتراف إلى كثيرين

إلى الموال تحويل ييسر بما المصرفي التصال حركة تقدم)2
المصرفي النظام يكن لم الماضي ففي العالم، في بلد أي

ًا ًا أو معروف قايام يتطلب كان للموال نقل وكل عليه، متعارف
وفي به، أمر حيث يضعه حتى المال بهذا بالسفر شخص
العالم في بنك أي في حساب فتح يمكن الحاضر عصرنا
إلى المبلغ يصل محدودةا ثوان وفي مبلغ أي وإيداع

نسبة أعلى أن بالقاتصاد المشتغلون أكد وقاد الحساب،
الموال لقيمة لدراكها الجنبية الدول في هي أموال غسل

أمريكا، وبخاصة المحلي اقاتصادها على بها المودعة
المتحدةا.  المملكة كونج، هونج سإويسرا،

فالصل رئيسي، دور وله البنوك، في الحسابات سإرية مبدأ)3
كسبه، مصدر عن العميل سإؤال عدم البنكية المعاملت في
إلى كثيرين دفع ما وهو أسإهمه، بارتفاع البنك وسإعادةا بل
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أقال في الحد تتجاوز مبالغ ليداع المبدأ هذا على اعتمادهم
سإرعة.  وبأقاصى زمن

يقوم حيث العالمي، القاتصاد في الخفي الصهيوني النشاط)4
غسل عملية في رئيسي بدور اليهود من القاتصاد خبراء

ًا أن زماننا في العلم وسإائل وتوحي الموال، من كثير
الولى بالدرجة تهتم والسإلمية العربية البلد في  البنوك
صورةا الجمهور مع تعاملها ويكون الموال، غسل بعملية
الرقاباء.  أعين عن للسإتتار مزيفة

البعض، وبعضها الدول بين المعلنة غير القاتصادية الحرب)5
مؤسإسات وهناك دولية، وعصابات فردية عصابات فهناك

تتدخل أخرى وبنوك للخطر تعرضت إن حكومات تحرسإها
من وهدفها الفلس، اسإتشعرت إن لنقاذها أجنبية دول
على السإلم ديار في تعمل البنوك هذه تبقى أن ذلك وراء
ًا لتكون الخصوص وجه منها المرجو المل لتحقيق مصدر
العملت ضرب وما المعلنة، غير القاتصادية الحرب في

أحد. عن بخاف السإلمية الدول أغلب في المحلية
سإيما ل والنتقال التصال تقنيات في التقدم أن شك ول

الموال غسيل ظاهرةا ونم في البالغ أثره له المعلومات انتقال
يمكن ل دولية ظاهرةا أصبحت بحيث الدول عبر انتقالها وسإرعة
ً الخطيرةا السلبية عواقابها إهمال القائمين إفلت إمكان عن فضل

الدول بعض أنظمة في عديدةا ثغرات وجود بسبب العقاب من بها
أريد إذا الدول بين المعلومات تبادل وجوب المر يقتضي بحيث
العامر. العالم دول بين الموال وانتقال الكسب مشروعية ضبط

ً لظاهرةا القانوني التكييف مشكلة فهناك ذلك عن وفضل
ًا الموال غسيل عملية تكون فقد الموال غسيل تعددت مهم

ً مراحلها ًا تكون وقاد ، الجنائية المساهمة أفعال من فعل قاانون
جريمة من المتصلة أو المسروقاة الشياء إخفاء صور من صورةا
في السلبية وآثارها الجريمة هذه عواقاب من الوقااية لتوفير ولبد

الجريمة أركان وتحديد لها القانوني التكييف ضبط من المجتمع
يجري الذي المال منها تحصل والتي السابقة بالجريمة وصلتها
) 27مختلفة. ( وأجهزةا بلد عبر غسله

ًا: أثار الموال: غسل خامس
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غير الثار من مجموعة الموال غسل جريمة عن يتخلف
إلى:  تصنيفها يمكن المرغوبة

سإياسإية.  آثار  ـ1
اجتماعية.  آثار  ـ2
اقاتصادية.  آثار  ـ3
ومصرفية.  مالية آثار  ـ4

:  السياسإية أولً: الثار

المنظمة الجريمة منظمات أن الرابع المبحث في قادمنا
تتوقاع التي الجرائم مجالت على الجرامي نشاطها تركز

أبرز من أن وقادمنا طائلة، مكاسإب على ورائها من الحصول
على المؤثرةا والعقاقاير المخدرات في التجار الجرائم هذه أنواع

ً البشرية، العضاء وفي الرقايق في والتجار العقل عن فضل
إضافة السلح، بيع وعمولت التاوات وفرض والبتزاز الرشوةا

وكل وأشكاله، صوره مختلف في الداري الفساد عمولت إلى
الوقات في الجرائم هذه وكل خيالية، عائدات تعطي الجرائم هذه
والقانون. النظام على والخروجا الداري بالفساد ترتبط ذاته

من الموال غسل منظمات تمكن الخيالية العائدات هذه
أكثرهم) ومقاعد (وما الضعفاء ذمم حتى شئ كل شراء

أجهزةا اختراق إلى جاهدين يسعون فإنهم ثم ومن البرلمانات
اتخاذ مراكز إلى والوصول والمصرفية والدارية السياسإية الدولة
غاسإل مجرم من ننتظر ماذا إذ معلومة، حينئذ والنتيجة القرار
ًا يتبوأ أو البرلمان مقعد على يتربع الحرام للمال ًا مركز في قايادي

الدولة، أسإرار كل على ويطلع الحكومة، يراقاب الحاكم، الحزب
من ننتظر وماذا فيها، القرارات مختلف ويتخذ قاوانينها ويضع
ويوّجه الفضائية والقنوات الصحفية النشر دور يمتلك وهو ورائه
إن وإسإقاطها بل الحكومة إضعاف مفاتيح ويملك العام الرأي
خطيرةا.  سإياسإية آثار أنها شك ل أراد،

ًا: الثار الجتماعية:  ثاني

غسل لجرائم الجتماعية الثار من متوالية سإلسلة هناك
تتيح حيث الجتماعي، البنيان في خلل بإحداث تبدأ الموال،
بما خيالية مكاسإب على الحصول بها للقائمين الغسيل عمليات
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الشرفاء صالح لغير المجتمع في الطبقي الترتيب يعيد أن يمكن
والثوابت والمثل القيم بانحطاط السلسلة هذه تنتهي ثم

الطبقة تتآكل النهاية وحلقة البداية حلقة بين وما الجتماعية
المجتمع.  في الوسإطى
النتفاع في المشروع غير الدخل أصحاب " نجاح إن

إلى المجرمين هؤلء صعود إلى يؤدي أن يمكن الجريمة بحصيلة
العلماء مركز فيه يتراجع الذي الوقات في الجتماعي الهرم قامة

معيار هو سإيصبح المال إن الهرم، قااعدةا أسإفل إلى والمكافحين
يؤدي مما مصدره عن النظر بصرف المجتمع في للفراد القيمة

يعني ما وهو السلبية إلى والركون بالحباط الشباب شعور إلى
السلم وتهديد المجتمع في المستقرةا الجتماعية القيم اهتزاز

المناخ تشويه إلى الموال غسل يؤدي كما الجتماعي،
غير الدخول أصحاب يصعد حيث المجتمع، في الديمقراطي

ومجلس الشورى ومجالس البرلمان مقاعد على المشروعة
ًا نجومهم وتعلو والصناعة التجارةا واتحادات الشعب في إعـلمي
) 28(". العـلم وسإـائل

ًا: الثار القاتصادية:  ثالث

ًا مرتبطة اقاتصادية آثار ثلثة التحديد وجه على هناك ارتباط
ًا وهي:  الموال غسل بجرائم وثيق

والمجوهرات. العقارات على المضاربة ـ2التضخم. ـ1
الكساد. ـ3

في يحل عندما غسله المراد الحرام المال إن وذلك
العرض في حجمه بمقدار زيادةا يحدث فإنه ما، دولة أسإواق
ًا يفوق بما الدولة لهذه النقدي من القومي ناتجها مقدار كثير
ًا يؤدي أن ذلك شأن ومن والخدمات، السلع التضخم، إلى حتم

موطنه حيث الخارجا إلى وتصديره رحيله موعد يحين وعندما
المضيفة الدولة في السيولة نقص في يتسبب ذلك فإن الصلي،

الدورتين هاتين بين وما الكساد ثم النكماش يعني ما وهو له،
المضيفة الدولة عملة صرف أسإعار بشدةا تتقلب القاتصاديتين

القاتصادي والبنيان بل النتاجي الجهاز كان ولما المغسول، للمال
عند المغسول المال اسإتيعاب على قاادرين غير المضيفة للدولة

ًا تفضل الموال غسل منظمات فإن قادومه، على المضاربة غالب
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وبما مبرر بغير السوقاية قايمتها يرفع بما والمجوهرات العقارات
بعض أظهرت لقد الدولة، هذه أبناء من بالغالبية يضر قاد

فيما هنا نذكر واضحة بصورةا القاتصادية السلبية الثار الدراسإات
يلي: 

خلل من القومي القاتصاد على الموال غسل عمليات تؤثر.1
والفساد الداري والفساد المخدرات مثل الجرائم دعم

القومي الدخل من جانب إلى تؤدي حيث وغيرها، السياسإي
يحصل التي النقود حصيلة وهي البلد خارجا إلى المشروع

ً المخدرات تجار عليها أو المدمنين أو المتعاطين من مثل
 الحكومية الموال

أضعاف يعني ما وهو الفساد نتيجة عليها يستولي العاملة أو
انكماشية آثار من به يرتبط وما المحلي القومي الدخل
ًا.  القومي الدخل زيادةا معدل تراجع إلى تؤدي سإنوي

سإلسلة في الخارجا إلى الموال خروجا عمليات تؤدي.2
ميزان في العجز زيادةا إلى الموال غسل حلقات

تهدد الجنبي النقد في سإيولة وحدوث المدفوعات،
الحرةا. العملت من المركزي البنك لدى الحتياطيات

نتيجة المشروعة غير الدخول بحصيلة السإتفادةا على يترتب.3
النفاق نمط في تشوه حدوث غسيلها في أصحابها نجاح

اللزمة المدخرات نقص إلى يؤدي مما والسإتهلك،
من المهمة القاتصادي النشاط مجالت وحرمان للسإتثمار
للمجتمع. النافع السإتثمار

انخفاض إلى يؤدي الموال غسل أن الدراسإات إحدى أثبتت.4
المتوسإط.  % في27 بنسبة النتاجية

الرشيد وغير البذخي النفاق بزيادةا الموال غسل يرتبط.5
ضغوط وحدوث المحلية السإعار ارتفاع إلى يؤدي مما

القومي. القاتصاد في تضخمية
الدخل توزيع في خلل حدوث إلى الموال غسل يؤدي.6

محدودي أو والفقراء الغنياء بين الفجوةا وزيادةا القومي
وجود عدم إلى بدوره يؤدي مما المجتمع، في الدخل

وأعمال طبقي صراع حدوث إمكانية مع اجتماعي اسإتقرار
عنف.
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إلى الحكومة اضطرار إلى الموال غسل يؤدي أن يمكن.7
من الحالية الضرائب معدلت زيادةا أو جديدةا ضرائب فرض
واحتياجات المتاحة الموارد بين الفجوةا تغطية أجل

الخارجا، إلى الموال تهريب أو هروب بعد القومي السإتثمار
المشروعة الدخول أصحاب على العباء زيادةا يعني ما وهو
المجتمع.  في

أن يمكن فإنها الضرائب زيادةا إلى الحكومات تلجأ لم إذا.8
المديونية وإلى الداخلية للمديونية اللجوء إلى تضطر

ميزان على العباء زيادةا إلى يؤدي الذي المر الخارجية
عجز وحدوث للدولة العامة الموازنة وعلى المدفوعات

ًا.  فيهما مزمن مع
المتورطة البنوك انهيار إلى الموال غسل يؤدي أن يمكن.9

العتماد بنك حالة في حدث مثلما الغسيل عمليات في
ًا كان الذي الدولي، والتجارةا لتجار الموال غسل في متورط

ًا كان الذي له التابع الفرع بواسإطة المخدرات في موجود
المملكة جعل مما المريكية، المتحدةا بالوليات فلوريدا
للنقضاض تخططان المتحدةا الوليات مع بالتنسيق المتحدةا

ًا الوجود من وتصفيته البنك هذا على حدث ما وهو تمام
 )28(بالفعل.

التي البورصات انهيار إلى الموال غسل يؤدي أن يمكن.10
يكون حيث القاتصادية، الجرائم عن الناتجة الموال تستقبل
بهدف ليس البورصة من المالية الوراق شراء إلى اللجوء

مراحل من معينة مرحلة إتمام أجل من ولكن السإتثمار،
مما مفاجئ، بشكل المالية الوراق بيع يتم ثم الموال غسل
المالية الوراق أسإعار في حاد انخفاض حدوث إلى يؤدي

(مأسإاوي. بشكل انهيارها ثم ومن البورصة، في عام بشكل

29 (

ًا ليس الموال غسل لعملية القاتصادي الحظر إن قااصر
العالمي:  القاتصاد مستوى على بل بعينها دولة على

مال كل أن مفادها مهمة اقاتصادية قااعدةا مع التوجه هذا " ويتفق
القلقة الموال رؤوس وأن الشبهة، من بشيء ملطخ هارب

ًا تبنى ل الشرعية عن الباحثة اقاتصادية تنمية تحقق ول اقاتصاد
القاتصادية بالجدوى الموال غاسإلو يهتم ل حيث حقيقية،
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تلك تدوير بإعادةا يسمح الذي بالتوظيف اهتمامهم قادر للسإتثمار
وهو الموال،

تعظيم نظرية على القائمة القاتصادية القواعد كل مع يتناقاض ما
ًا بالتالي ويشكل الربح ًا خطر ًا السإتثمار مناخ على كبير محلي

ًا. ودولي
إلى الموال غسل يؤدي أن الدولي: يمكن المستوى فعلى

القاتصادية السياسإات ذات الدول من الموال رؤوس انتقال
السياسإات ذات الدول إلى المرتفع العائد ومعدلت الجيدةا

بمصداقاية يضر بما المنخفضة العائد ومعدلت الفقيرةا القاتصادية
لصانعي يمكن والتي عليها، المتعارف القاتصادية السإس

غسل عمليات تؤثر كما إليها، السإتناد القاتصادية السياسإة
بانهيار وتهدد الدولية المال أسإواق اسإتقرار على بالسلب الموال

اقاتصاديات بناء في الزاوية حجر تعد التي الرسإمية السإواق
الدول. 

المطلوب الموال حركة المحلي: تؤدي المستوى وعلى
غير المنافسة إلى الرسإمية العتبارات مراعاةا دون غسلها

العملة أن باعتبار والجنبي المحلي الجاد المستثمر مع المتكافئة
عمليات أن سإيما ل التعامل، من الجيدةا العملة تطرد الرديئة
المتغيرات أغلب في بالسلب تؤثر أن يمكن الموال غسل

برامج خطط وضع في الدولة مهمة من يعقد قاد بما القاتصادية
 )30(". والجتماعية القاتصادية للتنمية فعالة

ًا العملية هذه خطورةا على يوسإف نادية وتؤكد اقاتصادي
مختلف في الموال غسل لمكافحة تشريع سإن قاائلة: " إن

لمصلحة يأتي الول المقام في هو النامية الدول فيها بما الدول
غير الموال هذه على العتماد لن ذلك الوطني، القاتصاد

سإيما ل دولة أي في القاتصاد يهدد السإتثمار في المشروعة
غير الموال هذه على يحصل من لن بالنهيار النامية الدول

مصدرها لخفاء وسإيلة الموال غسل من ويتخذ المشروعة
في اسإتثمارها الوسإائل هذه ومن عليها، الشرعية وإضفاء
ًا يكون ثم ومن مشروعة غير أنشطة ًا منافس شرعي غير خطير
هذه من اسإتبعادهم إلى يؤدي بما الشريفة والكيانات للفراد

)31(".  الوطنية التنمية وتهديد منشآتهم وانهيار المجالت



القرى أم السإلمي/ جامعة للقاتصاد الثالث العالمي المؤتمر     31

ًا: الثار والمصرفية:   المالية رابع

ترد التي تلك سإواء المفاجئة المالية التحويلت أن شك ل
سإوق على متوقاعة غير تشوهات تحدث منها تخرجا أو الدولة إلى

(سإوق المال رأس سإوق وعلى المصرفي، والجهاز النقد
إلى يؤدي ما وهو المالية)، الوراق وسإوق المباشر القاراض

منذ آسإيا شرق جنوب دول في حدث كما السإواق، هذه انهيار
في والمصرفي المالي النظام اسإتقرار يهدد بما وذلك سإنوات،

السياسإة تصيب قاد الموال غسل عملية إن بل المضيفة، الدولة
والرتباك.  بالتخبط المضيفة للدولة والئتمانية المالية

واضعي إليها المال ورود عند السيولة وفرةا تدفع فقد
عندما ثم معينة، وائتمانية مالية سإياسإات وضع إلى السياسإات

تفشل الموال هذه حركة في المفاجئ العكسي التحول يحدث
وقارارات إجراءات في الحكومة وتتخبط السياسإات هذه

سإيئة، واجتماعية اقاتصادية انعكاسإات لها تكون عشوائية
المؤسإسات تضع الموال غسل عمليات فإن شديد وباختصار

الموال غسل عصابات قابضة في المضيفة للدولة المالية
 )32(المجال.  هذا تحترف التي والمنظمات
ًا الخضيري، د. محسن ويذكر غسل لعملية الثار من كثير

الدول واقاتصاديات والبورصات والمصارف البنوك على الموال
يلي:  ما سإلبيات من إليه أشار ومما

حدةا واشتداد والنهيار الفلس لخطر البنوك " تعرض)1
وضياع السداد على العملء قادرةا عدم نتيجة الزمات
فادحة لخسائر تعرضهم أو تربح ل مشروعات في أموالهم

قادرةا وعدم المودعين بأموال المقترضين هروب نتيجة
الهاربة.  الموال إعادةا على البنوك

العملت أو المحلية العملت من سإواء القاتصاد سإيولة فقد)2
كل مع بها الخاص الجنبي الحتياطي تلتهم التي الجنبية
تحويلت إجراء عليها يترتب محلي أو دولي غسيل عملية

ًا إنه والمصارف... بل البنوك عبر الخارجا إلى  كثير
على بشدةا الضغط إلى المنظمة الجريمة عصابات تلجأ ما

البلد موارد
)33(". التدمير مزدوجا تأثير لتحقيق الجنبي النقد ما
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ًا: الجهود الموال:  غسل لمكافحة الدولية والقوانين سإادسإ

محلية، وليست عالمية ظاهرةا الموال غسل ظاهرةا إن
تامة، سإرية في تعمل النشاط هذا تمارس التي العصابات وأن
كانت وإذا الصعوبة، في غاية المدبرةا الرؤوس عن الكشف وأن

واضحة لنشطتها السلبية الثار فإن مجهولة المنظمات بعض
للعيان.

يتم التي والمبالغ الغسل بعمليات المتعلقة الحصاءات إن
نسبة أن لتؤكد الدولية التقارير وأن المتوقاع تتجاوز فيها الغسل
" الغسل عملية فيها تجرى العالمي القاتصاد من قاليلة ليست
نحو بلغ أنه الفساد حجم عن الدولي البنك تقديرات وتشير

الحجم وهذا م،1996 هـ1416 عام العالم في يورو  بليون80
عن الناشئة الموال قايمة % ثمن13.3 يوازي العالمي للفسـاد
ًا تبيضها يجرى والتي والفساد، الجريمة 600 بلغت والتي سإنوي

التحرك مجموعة أشارت وقاد م،1996 هـ1416 عام يورو بليون
ًا هناك أن والتنمية القاتصادي التعاون لمنظمة التابعة المالي عدد

الفساد عن الناشئة الموال غسل في بفاعلية تشارك الدول من
وروسإيا فلسطين في اليهود دولة رأسإها وعلى والجريمة
الموال غسل لعمليات بالنسبة أخرى إحصاءات وفي والفلبين

أنها إلى تشير المتحدةا المم تقديرات فإن العالم مستوى على
ًا يورو  بليون500  ـ350 بين تتراوح غير الدخول حجم من سإنوي

ًا المشروعة يورو  بليون715  ـ500 بين يتراوح الذي عالمي
ًا، لصحاب السإاسإي النشاط المخدرات تجارةا وتمثل سإنوي

قايمة تقدر حيث الموال، غسل عمليات عليها يجرى التي الدخول
ًا المتداولة المدخرات بنحو عالمي

غسل لعملية تخضع يورو  بليون350 منها يورو  بليون500
في المقدمة الكردوسإي عادل الدكتور دراسإة وذكرت الموال،

ما قايمة اقاتصادية" أن مشكلة "المخدرات لمؤتمر الزهر جامعة
يتجاوز م2002 ـ هـ1423 عام مصر في المخدرات من ضبط

هذه مجمل %) من10( يساوي ما وهو جنيه، ) مليار12.4(
وحدها.    مصر في القذرةا التجارةا

من الوروبية المبيعات أن إلى الدولية التقارير تشير كما
ًا يورو  بليون16 تبلغ السبع الصناعية للدول الهيروين يتم سإنوي
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المالية والمؤسإسات البنوك عبر منها يورو  بليون12 غسل
 )33(الخرى. العالمية

يعرف أن أحد يستطيع الخضيري: " ل د. محسن يقول
جميع في قاذرةا أموال من غسله يتم ما مقدار الدقاة وجه على
مثلها للغاية، ضئيل منها يعرف ما حجم فإن وبالتالي العالم، أنحاء
حجمهما كان ومهما وهي قامته فيه ما أعلى الثلج جبل مثل

الضخم بالحجم تقاس ل فإنها الحجم، صغيرةا قامة فهي الظاهر،
الموال غسل جريمة يماثل ما وهو الثلج، جبل لجسم الخفي
دفين.  خفي فهو الكبر أما المكتشف هو الصغر الحجم

بنوك عبر تمر التي الموال غسل جريمة حجم ويقدر
ًا يورو  تريليون3 بنحو المصرفية وأجهزته العالم يقدر ما أي سإنوي
الموال غسل عمليات وأن العالمي، الناتج إجمالي % من5 بنحو
عمليات تقدر حين ... في يورو  مليار100 بنحو تقدر روسإيا في

100 بنحو المريكية المتحدةا الوليات في تتم التي الموال غسل
ًا...". يورو مليار )34(سإنوي

العالمي النظام مضجع أقالقت قاد الحجم بهذا جريمة إن
هذه لمواجهة التحاد إلى الدول بعض دفع ما وهو الجديد

نبينه ما وهو المر هذا تتبنى مؤسإسات إنشاء تم كما الجريمة،
للحداث.  الزمني الترتيب حسب يأتي فيما

بمقتضى الظاهرةا هذه عولجت م1988 هـ1408 عام في
في المشروع غير التجار مكافحة  بشأن)34(فيينا اتفاقاية

منها:  بأمور التفاقاية هذه عنيت حيث المخدرات،
الموال.  غسل صورةا - تحديد أ

إلى المتحدةا المم في العضـــــاء الدول دعـوةا – ب
الموال غسل ظاهرةا لمكافحة قاانونية نصـــــــوص وضع

عنها. الناتجة الموال ومصادرةا
الظاهرةا. هذه لمواجهة الدولي المجتمع - دعوةا جـ

على سإواء الظاهرةا هذه لمكافحة العالمي الهتمام توالى ثم
وكان الدولية والهيئات المنظمات مستوى على أو الدول مستوى

 )35(ذلك:  أبرز من
البنوك ممثلي جانب مـن توقايعه تم الـذي بازل لجنة - إعـلن

هـ،3/5/1409 فـي دولـة عشـرةا لحـدى  المركزيـة
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الجهاز اسإتخدام منع إلى دعا والذي م،1988 سإنة ديسمبر
الموال.  غسل عمليات لغراض المصرفي

شاركت قاد العربية الدول كل أن إليه الشارةا تجدر ومما   
الموال، غسل لمكافحة الدولية التفاقايات    على ووقاعت

المشروع غير التجار لمكافحة فيينا اتفاقاية مقدمتها وفي
جمادى في المعقودةا العقلية والمؤثرات المخدرات في

م. 1988 ديسمبر هـ1409 الولى
لجنة عن توصيات صدرت م،1989 هـ1410 عام في ـ

قامة عن ) المنبثقةF.A.T.F( الموال لغسل المالي العمـل
من مرةا ولول وسإعت والتي الكبرى، السبع الصناعية الدول
حدود عند بها تقف لم حيث الموال، غسل جريمة نطاق

ذات الجرائم شملت وإنما المخدرات، وبيع ترويج عمليات
ًا الخطيرةا الجرائم وطوائف بالعقاقاير الصلة نوعها كان أي

البشرية.  وبالعضاء بالطفال والتجار الدعارةا جرائم مثل
والتحاد العربية الخليج لدول التعاون مجلس أن يذكر ومما

الراهن. الوقات في اللجنة هذه في بارزان عضوان الوروبي
)36 (
التحاد دول مجلس أبرم م،1990 هـ1410 عام في - ـ

الموال غسل عمليات تجريم بشأن اتفاقاية الوروبي
اسإتخدام ومنع العمليات هذه عن الناتجة الموال ومصادرةا

الغسيل. لغراض المصرفي النطاق
من المتحدةا للمم الثامن الجتماع عقد نفسه العام وفي
في هافانا في المنعقد المجرمين ومعاملة الجريمة منع أجل
م.1990  ديسمبر7 هـ1411 الولى  جمادى20
العماني المركزي البنك أصدر م،1991 هـ1411 يونيو -في

ًا سإلطنة في المرخصة المالية المؤسإسات كافة إلى تعميم
وما المخدرات في المتاجرةا خطورةا من فيه يحذر عمان

العالم، أنحاء جميع في الموال غسل عمليات من ذلك يتبع
أحكـــام تطبيق المعنية المؤسإسات من فيه ويطلب

اختصاصه. نطاق في ) كلF.A.T.F( لجنة توصيــــــات
ندوةا عقدت م،1993 أكتوبر هـ1414 الولى جمادى -في

النقد مؤسإسة بإشراف القاتصادية الجرائم حول الرياض
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ً بصفتها السعودي العربي التعاون مجلس لدول ممثل
ًا العربيـة الخليج لدول العمل مجموعـة فـي وعضو

الول محورها خصصت ) والتيF.A.T.F( الدولـي المـالي
الموضوع طبيعة حيث من الموال، غسل لجريمة

هذه تناول مع مكافحته وبرامج وسإياسإات وأخطاره
والمعلوماتية. والقانونية التنظيمية جوانبها من السياسإات

قادمها التي ورقاته في )،37( المل علي د. عبدالله ويبلور
لدول التعاون لمجلس العامة المانة باسإم الندوةا هذه إلى

في الست الدول بها قاامت التي والجهود العربية، الخليج
المخدرات في المشروع غير التجار محاربة مجال

:  في الموال غسل وعمليات العقلية والمؤثرات
إلى ذلك على العقوبة ورفع وترويجها المخدرات تهريب منع)1

العدام.  حد
المتحدةا المم اتفاقاية على المصادقاة إلى المبادرةا)2

مكافحة بشأن م،1988 هـ1408 عام فيينا في المعقودةا

العقلية.  والمؤثرات المخدرات في المشروع غير التجار

3(ً ( الموال غسل لمكافحة المالية اللجنة لتوصيات تفعيل

F.A.T.F.مجلس لدول العامة المانة فيها شاركت ) والتي

المالية المراكز أحد بوصفها العربية الخليج لدول التعاون

للدول التابعة والتنمية القاتصادي التعاون منظمة خارجا من

الكبرى.  الصناعية السبع

منها: عدةا مؤتمرات عقدت م،1994 هـ1414 عام في ـ

イغير التجار لمكافحة العربية التفاقايات صدرت تونس في

العقلية.  والمؤثرات المخدرات في المشروع

ロعناية عني وقاد نفسه، العام في المالطي القانون صدر

الموال غسل لعمليات الجرامية الصور بتحديد خاصة

وعقوباتها.

ハنابولي.  في المنعقد المنظمة الجريمة مكافحة مؤتمر



إسإلمية رؤية – الوضعية النظم في الموال غسل                                                 

36
                    

للمم النموذجي القانون صدر م،1995 هـ1415 عام - في     

ًا الموال، غسل مكافحة بشأن المتحدةا التي القواعد محدد

تشريعاتها نطاق في العضاء الدول بها تهتدي أن يمكن

بتحديد القانون هذا عنى وقاد الموال غسيل لمكافحة الوطنية

بعمليات المتصلة الجرائم (القذرةا) ونطاق الموال مدلول

جريمة.  لكل والتكميلية الصلية والعقوبات الغسل

التاسـإـع اـلـدولي الـمـؤتمر عـقـد نفـسـه، الـعـام من القاهرةا وفي

ـة الدولي بالتعاون أوصى والذي الجريمة لمنع غـسـل لمكافـح

السرية.  الحسابات عن الكشف وتسهيل الموال

بشأن المريكي القانون صدر م،1996 هـ1416 عام - في

طبيعة بتحديد عني والذي الموال غسل عملية مكافحة

وصوره.  عملية كل في الجرامي النشاط

 بـشـأن392 رقـاـم الفرنـسـي الـقـانون صدر نفسه العام وفي   

إلى الغسيل بعمليات المتعلقة الجرائم يقسم وهو الموال، غسل

نوعين:

بسيطة.  ـ1

مشددةا. ـ2
)38(نوع. لكل المناسإبة العقوبة ويحدد

الخاص المصري القانون صدر م،2002 هـ1422 عام في ـ
لعمليات الجرامية الصور حدد والذي الموال غسل بعمليات

البنكية الحسابات سإرية مراعاةا مع وعقوباتها الموال غسل
غير الكسب وقاانون م،1990  لسنة205 رقام قاانون بها الصادر

جدل بعد القانون صدر وقاد م،1975  لسنة62 رقام المشروع
الموال غسل عمليات أفراد إلى الحاجة مدى حول واسإع فقهي

الشورى مجلس في المشروع نوقاش وقاد مستقل، بتجريم
 )39(). 568( برقام جمهوري قارار به وصدر الشعب ومجلس

الموال:  غسل ضمن الرهاب تمويل إدراجا
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الخر/ جمادى23سإبتمبر( من عشر الحادي أحداث بعد
النشاط بإدراجا المريكية المتحدةا الوليات قاامت هـ)،1422

غسل عمليات ضمن الرهابية بالجماعات تسميه لما القاتصادي
والدول عامة العالم دول إلى أوامرها أصدرت وقاد الموال،
الجماعات هذه تمويل مصادر بمراقابة بخاصة والسإلمية العربية

في المودعة الموال رؤوس أو الزكاةا أو التبرع طريق من
ذلك.  سإوى ما أو بديارها مصارف

)F.A.T.F( لجنة اجتمعت بل ذلك، عند المر يتوقاف ولم
فيها:  تناولوا الرهاب تمويل بشأن خاصة توصيات وأصدرت

المتحدةا.  المم وثائق وتنفيذ إقارار.1
الجريمة. صفة الموال وغسل الرهاب تمويل إعطاء.2
الرهابية. الصول ومصادرةا تجميد.3
الرهاب. بشأن المشبوهة الصفقات عن البلغا.4
الرهاب. لمكافحة الدولي التعاون.5
الرهاب. لتمويل البديلة السإاليب مراقابة.6
ًا الموال تحويل.7 الوقااية. وسإبل لسإلكي
حيث للربح، الساعية غير والمنظمات المؤسإسات مراقابة.8

من: وبخاصة المنظمات هذه قابل من اختراقاها يسهل
كمؤسإسات نفسها تعرض التي الرهابية المنظمات أولً:

شرعية. 
ًا لتمويل كقنوات الشرعية المؤسإسات  اسإتغلل:ثاني

أموالها. تجميد من التهرب وبغرض الرهاب
ًا: النظر تبعد أو تحجب لكي المؤسإسات هذه اسإتخدام ثالث

سإتار تحت إرهابية لمنظمات الرهاب تمويل سإرية عن
شرعية.  أغراض

التحفظ فإن (الفاتيف)، لجنة عن ذلك نقلت قاد كنت وإذا
ل عندي إرهابية ومنظمات إرهابية جماعات إرهاب، كلمة على
ًا، يزال للرهاب، دولي تعريف الن حتى يصدر لم إنه حيث قاائم
الرهاب، مفهوم لتحديد دولي مؤتمر عقد على أمريكا توافق ولم

ولو الذاتي وتصورها الخاصة، مصالحها ضوء في عرفته وإنما
والعداد والريادةا القيادةا لكانت ينبغي كما الرهاب عرف

ً لمريكا فيه بالطلق والولوية والتنفيذ والتخطيط واليهود أول
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ًا،  فلسطين في دولي مؤتمر عقد رفض إلى دفعها الذي وهذا ثاني
لذلك.

)40: ( وتوصياتها الموال غسل عملية ضد المالية الجراءات حملة

الطرف تغض زالت ل الدول بعض ) أن41( اللجنة رأت
غسل تعتبر ول فاعليها تؤاخذ ول القذرةا الموال جريمة عن

اتفاقاية اعتماد وجوب إلى اللجنة هذه دعت وقاد جريمة، الموال
عليها. التصديق في تشرع وأن كامل بشكل فيينا

بيانها بالمكان ليس توصية أربعين الحملة هذه صدرت وقاد

التي: في التوصيات تلك أوجز ولكني العجالة، هذه في

فيها، الموال لغسيل الجرامي النشاط عن الدول مسؤولية)1

والتسليم والمراقابة بالتعقب مسئوليتها الدول حملت حيث

هذه في الدوليين المجرمين وتبادل النتربول وأخطار

الظاهرةا.

فيها حسابية عملية كل عن البلغا عن مسئولة وهي البنوك)2

ناحية من الختصاص جهات بأخطار وذلك العميل، من ريبة

كما ثانية، ناحية من ذلك لمتابعة سإرية لجان وتشكيل

الموال غاسإلي إلى ببيانات يدلي من كل وجرمت طالبت

تحذرهم أو المختصة الجهات  من تتهددهم التي الخطار عن

يد في إيقاعهم يسهل حتى البنوك مع التعامل دوام من

من صورةا بأي يساعد من كل التوصيات وتجرم العدالة،

حيث من نشاطهم، اسإتمرار في الموال غاسإلي الصور

ما أو التحذير أو الدللة أو النقل أو الحساب فتح تسهيل

ذلك.  شاكل

حيث من المجرم، حال بحسب تفاوتت عقوبات تقترح)3

على وتنص العصابة في والثانوية والتكرار والصالة البتداء
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ًا السجن ًا الموال ومصادرةا أحيان عقوبة وتتفاوت ثاني

سإنة,  عشرين إلى سإبع إلى سإنوات خمس من السجن

على المقدرةا العقوبات في النظر بإعادةا اللجنة طالبت)4

ًا الموال، غسل جريمة يطورون الموال غاسإلي لن نظر

حد عن الوقاوف معه يتعذر مما مستمرةا بصفة أنفسهم

وتطور الموال، غسل جريمة فيه تتطور وقات في الماضي

القانون على التحايل معه يتأتى بما نشاطها عصاباتها

القديم. 

محاكمة وإجراءات التقاضي تيسير إلى اللجنة دعت)5

أخرى إلى دولة من نقلهم وتيسير الموال، غسل مجرمي

الموال. غسل مجرمي لمحاكمة عامة اتفاقايات إطار في

ًا: دول الموال: غسل ومكافحة التعاون مجلس سإابع

ًا العمل يقول: يجرى عبدالسلم مصطفى كتب في حالي

ظاهرةا لمكافحة قاانون لصدار الخليجي التعاون مجلس دول

ًا وذلك المجلس مستوى على الموال غسيل لسإتراتيجية تطبيق

وقات في الست المجلس دول داخلية وزراء عليها اتفق أمنية

سإابق. 

بعض إدراجا تم أن بعد النشط الخليجي التحرك هذه ويأتي

وصل أن بعد الموال، لغسل الجاذبة الدول ضمن الخليجية الدول

ًا الماضي العام في غسلها تم التي الموال حجم بين من عالمي

مليار100 منها العربية الدول نصيب كان يورو  مليار500  ـ400

يورو. 

تصبح أن من خليجية مخاوف بعد التحرك هذا يأتي كما

ًا المجلس دول عديدةا لعتبارات الموال غسل لعصابات هدف

بحرية سإواحل الدول هذه وامتلك الجغرافي، منها: الموقاع
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إلى بالضافة والتهريب بالتسلل تغري طويل لمسافات ممتدةا

في اسإتغللها يمكن التي الوافدةا العمالة من هائلة أعداد وجود

وصرف تحويل حرية ظل في الموال غسيل عمليات تنفيذ

الخليج.  بدول تطبق التي العملة
ًا فعالة خطوات المجلس دول اتخذت وقاد لمكافحة مؤخر

التي الدولية التفاقايات على منها: التصديق الموال غسل عملية
:  مثل الموال غسيل تجرم

في المشروع غير التجار لمكافحة المتحدةا المم - اتفاقاية
المخدرات. 

التجار لمكافحة العربية التفاقاية على - المصادقاة
بالمخدرات. 

عن م،1988 هـ1408 عام الصادر القانون على - التوقايع
اسإتخدام وحظر البنوك على بالشراف (بازل) الخاص لجنة

دراسإة كانت المختلفة، بالجرائم المتعلق النشاط في البنوك
ضمن تدرجا بدأت العربية الخليج دول بعض أن أكدت قاد خليجية
العربية المارات دولة رأسإها وعلى الموال لغسيل الجاذبة الدول

  ) 42(المركزي. المارات مصرف نفاه الذي المر وهو المتحدةا،
ًا صدر لقد الخليج لدول التعاون مجلس دول عن مؤخر

الموحد (القانون) السإترشـادي العامة) النظام (المانة العربية
مادةا وعشرين ثماني احتوى والذي الموال، غسل لمكافحة

يلي: ما المواد هذه وتضمنت الموال، بغسـل تتعلق
الواردةا المصطلحات وتحديد المفاهيم تناولت :الولى المـــــادةا

بالقانون. 
بكل الموال غسل تعريف تضمنتا مادتان وبه   : الول الفصـــــــــل

أبعاد بكل الموال غاسإل  من والمراد   احتمالته
مادةا المصطلح

)2،  3 . ( 
المصارف واجبات تناولت مواد ثمان  وبه :  الثاني الفصل
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والمصرفية المالية وغير المالية والمؤسإسات
الموال غســــــل ظاهرةا تجاه الرسإمية والجهات

). 11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4( رقام المواد وبه
التباع واجبة القانونية الجراءات تضمنتا مادتان  وبه:الثالث الفصـل

والطرق الموال غاسإل ومحاسإبة محاكمة في
).13 ،12( مادةا لذلك، المعتمدةا

غاسإل جريمة مرتكب عقوبة تضمنت مواد تسع  وبه :الرابع الفصل
البنك مسئولي من سإاعده ومن الموال

مدةا على نصت وقاد والمؤسإسات، والشركات
تعذرت إذا والحل الموال، ومصادرةا السجن

في وذلك هؤلء من عنه يعفى ومن المصادرةا
،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14( رقام المواد

22.(
التعاون وجوب على نص وقاد مواد ثلث  وبه:الخامس الفصل

اتفاقايات وإقاامة المكافحة أجل  من الدولي
القدرةا أجل من البعض بعضها الدول بين للتعاون

رقام المواد في وذلك المواجهة على
)23، 24، 25.(

إعفاء على منها الولى نصت مواد ثلث  وبهالسادس: الفصل
لم ما الدانة من المصرفية الجهزةا في المسئولين

على الثانية ونصت العملية، في تورطهم يثبت
لهذا التنفيذية اللئحة إصدار المختص الوزير تحمل

في ذلك نشر وجوب على الثالثة ونصت القانون
).28 ،27 ،26( المواد فـي وذلك الرسإمة، اللئحة

: الموال    غسل ومكافحة السعودية
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الموال غسل لمكافحة وحدةا السعودية العربية المملكة شكلت

المصادر اتخذت كما الرهاب، مكافحة حملة إطار في الداخلية لوزارةا تابعة

الجديدةا الوحدةا هذه وسإتعمل الرهاب، تمويل لتفادي تدابير السعودية

وزارةا أمرت كما السعودية، والنقدية المالية السلطات مع الوثيق بالتعاون

من وطلبت الضخمة، الصفقات على مشددةا رقاابة بفرض التجارةا

مسئولون وأكد مريبة، حالت أي عن السلطات إبلغا المالية المؤسإسات

مجلس اتخذها سإابقة إجراءات تستكمل التنظيمية اللوائح تلك أن سإعوديون

مجال في القانونية غير النشطة من وغيرها الموال غسل لمكافحة الوزراء

العمال.

لمعالـجـة خاصة لجنة تشكيل الوزراء مجلس قارر جهته من

النـقـد مؤسإـسـة مظـلـة تـحـت تكون أن على الموال، غسل قاضية

لمكافحة نظام مشروع بإعداد اللجنة تكليف وتم (سإاما)، العربي

مجـلـس أنظـمـة ـفـي اـلـواردةا الحـكـام فيه تراعى الموال، غسل

ـاون ـانت الخليـجـي، التـع خلل اتـخـذت (سـإـاما) قـاـد مؤسإـسـة وـك

( المــوال غسل عمليات لمواجهة إجراءات عدةا الماضية الشهور

ـهـذا ـمـن الراـبـع الشـهر فـي نـاقاش الشورى مجلس أن كما ،)43

الـمـوال، غسـل لمكافحـة جدـيـد نظـام مشـروع هـــ1424 العـام

ًا يصدر ولعله النظامية.   إجراءاته اسإتكمال بعد قاريب

الموال: غسل من وموقافهم العلماء كبار هيئة

 بتاريخ91 رقام العلماء كبار هيئة قارار صدر

يحصل الذي المبلغ أن واعتبار التستر بتجريم هـ،22/5/1402

ً يعتبر للتستر الجنبي أو المواطن عليه ًا، مال عوض بل لنه حرام

البقرةا ـ بالباطل بينكم أموالكم تأكلوا  ولتعالى: قاال مباح،
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 الية. 29 النساء  ـ188

في التستر ظاهرةا على أجريت التي الدراسإات وتوضح

فيها التحقيق يتم التي القضايا عدد أن السعودية العربية المملكة

ًا  قاضية60  ـ40 بين تتراوح الخصوص هذا في 19 تشمل يومي

وفي فيها، والتحقيق بالتحري التستر مكافحة لجان تقوم مدينة

حتى البلد مغادرةا من الجنبي يمنع التستر واقاعة ثبوت حالة

ترحيله يتم ثم الحكومة إلى المستحقة الموال جميع برد يقوم

) 44البلد.( خارجا إلى

وقاطر اليمن موقاف إلى عبدالسلم مصطفى أشار وقاد

والقوانين والتدابير الموال غسل عملية من والكويت والمارات

  )45(الجريمة. هـذه لمواجهة الدول هذه أصدرتها التي

ًا: موقاف الموال: غسل من السإلمية الشريعة ثامن

الشريعة في يرد الموال" لم "غسل مصطلح كان إذا

من دللة أوسإع مصطلحات اسإتخدم قاد السإلم فإن السإلمية،

الحرام" أو "المال مصطلح وهو الموال، غسل مصطلح

المشروع".  غير "الكسب الحرام" أو "الكسب
الموال غسل عملية على أسإتيقظ قاد العالم كان وإذا

المال إكساب محاولتهم مع السلوك هذا لمحترفي سإلوكي كناتج
فإن العشرين، القرن في القانونية أو الشرعية صفة الحرام
الحرام والمال عامة المال من موقافه عن أبان قاد السإلم
وجرمه الحرام وحرم سإبله، وبين إليه ودعا الحلل فأحل بخاصة،

ً لذلك وأتخذ وعلى الفراد مستوى على منه للوقااية عدةا سإبل
ًا ذلك بيان ويمكن الدولة، مستوى التي: في موجز

المال:  إلى السإلم أولً: نظرةا

من عليها النسان الله فطر التي الفطرةا الشريعة تقر
تعالى: قاال بذلك، السإـلم صرح وقاد الفتنة، حد إلى للمال حب
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والقناطير والبنين النساء من الشهوات حب للناس زين
والحرث والنعام المسومة والخيل والفضة الذهب من المقنطرةا

 آل14 آية المآب حسن عنده والله الدنيا الحياةا متاع ذلك
عمران.

 الكهف،46 آية الدنيا الحياةا زينة والبنون المالتعالى: وقاال
إنماتعالى: قاال والولد، بالمال الفتنان حد إلى المر يصل وقاد

 التغابن. 15 آية عظيم أجر عنده والله فتنة وأولدكم أموالكم
العلماء وذكر حلل، من المال تحصيل السإلم أقار ولذلك

وهي:  الحلل طرق
أمر يستقيم وبه الكسب في السإاس وهو المشروع العمل)1

 والمجتمع الفرد
روح بإزهاق تحصيله الوارث يتعجل ل أن بشرط الرث)2

مورثه. 
السإلم حث وقاد بها، يلحق وما والزكاةا والصدقاات الهبات)3

إلى تؤدي لنها السإتطاعة، قادر فيها الزهد على
عوامل من وتحد العزةا روح وتقتل الدونية اسإتمراء

المجتمع.  ورقاي المة نهوض
ًا يضع لم أنه السإلم سإمات ومن التملك في الكثرةا أو للقلة حد
ثلثة ـ الفقهاء يرى كما ـ اشترط ولكنه الحلل، طريق من

وهي:  للتملك شروط
أكسب وإن حرام من الجمع وأما حلل، من المال جمع.1

مالكه. على وزر أنه إل الظاهرةا الملكية
التصرف تكسب ل فالملكية الحلل، في المال إنفاق.2

ًا أن  للنسان، المطلق التصرف، على وضعت قاد شتى قايود
31 آيةتسرفوا ول وأشربوا وكلوا السرف بعدم كالتقييد

تؤتوا ول السفهاء على وحجر وصايـــــة وفرض العراف،
 النساء،5 آية قاياما لكم الله جعل التي أموالكم السفهاء
وابتلوا والوصاية، الولية حال التصرف في التجاوز وتحريم
ًا منهم آنستم فإن النكاح بلغوا إذا حتى اليتامى فادفعوا رشد

ًا تأكلوها ول أموالهم إليهم ًا إسإراف كان ومن يكبروا أن وبدار
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ًا ًا كان ومن فليستعفف غني 6 بالمعروف}آية فليأكل فقير
النساء.

 والذينتعالى: قاال والنفاق، الكسب بين فيما الله حق أداء.3
25 ،24آية والمحروم . للسائل معلوم حق أموالهم في

المعارجا. 
يتكسب أن عفيف شريف لكل الفرصة السإلم أتاح وبهذا

الموال من والكثير الكثير ملك وإن له يحلو كما الحلل من
توفرت. قاد الحلل من الكسب شروط دامت ما

الحرام: والمال السإلم

جمع عن بخاصة والمسلمين عامة الناس السإلم نهى
منه المنع في رغبة ذلك من الحد في وسإلك حرام من المال

سإبيلين. 
الحرام.  المال تحرم عامة الول: نصوص السبيل ـ
للكسب بعينها مصادر على النص حيث الثاني: خاص السبيل ـ

تحريمها مع الحرام
الكريم القرآن خطاب في يكون ما أوضح ،الول والسبيل

إعجاز وجوه ومن بالباطل، الناس أموال لكل العام بالتحريم
في موجودةا تكن لم التي المستجدات عن النقاب كشفه القرآن

عصرنا، في وكثرت نادرةا ولكنها موجودةا كانت أو النبوةا عصر
إلى بها وتدلوا بالباطل بينكم أموالكم تأكلوا  ولتعالى: قاال

ًا لتأكلوا الحكام آية تعلمون وأنتم بالثم الناس أموال من فريق
بالباطل، الغير مال أكل تحريم على الية نصت فقد  البقرةا،188

لتيسير رشوةا للمسؤولين يدفعون الناس بعض بأن وصرحت
على ل بالحكام عنهم عبر وقاد بالباطل، الغير أموال أكل سإبيل
في مسئول كل الوصف في يندرجا بل وحدهم المر ولةا أنهم

مصرف) مدير شركة، مدير ، بنك مدير مؤسإسة، ( مدير موقاعه
من أن على النص مع ، لهؤلء السبل تيسير أجل من وغيرهم
.تعلمون وأنتم  حرمته يعلمون ذلك يفعلون
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تأكلوا ل آمنوا الذين أيها ياتعالى: الله قاول ورد كما
ول منكم تراض عن تجارةا تكون أن إل بالباطل بينكم أموالكم

ًا ذلك يفعل ومن رحيما، بكم كان الله إن أنفسكم تقتلوا عدوان
ًا ًا نصلية فسوف وظلم ،29 آية  يسيرا الله على ذلك وكان نار

ًا أغلق قاد السإلم أن النص من ويفهم  النساء،30 ًا وفتح باب أبواب
والبواب بالباطل الغير أموال أكل هو أغلقه الذي فالباب شتى،
لها.  حصر ل والتي فيها المتاجر الشياء بتعدد تتعدد فتحها التي

المال لجمع كسبيل الدين اسإتغلل من السإلم وحذر
الشرعي العلم رجال من ذلك كان ولو تملكه إدعاء أو وكنزه

ياتعالى: قاال سإبق، فيما ذلك فعلوا أناس من وحذر أنفسهم،
أموال ليأكلون والرهبان الحبار من كثيرا إن آمنوا الذين أيها

في ينفقونها ول والفضة الذهب يكنزون والذين بالباطل الناس
جهنم نار في عليها يحمى أليم. يوم بعذاب فبشرهم الله سإبيل

لنفسكم كنزتم ما هذا وظهورهم وجنوبهم جباههم فتكوى
 التوبة.34آية تكنزون كنتم ما فذوقاوا

غير المالية تصرفاتهم بسبب اليهود الله لعن كما
بالباطل الناس أموال وأكلهم نهو وقاد الربا وأخذهم  المشروعة

ًا منهم للكافرين واعتدنا أليما عذاب
 النساء.161 آية

المال أن لنا يبين ـ وسإلم عليه الله صلى ـ والرسإول
حيث من قاربة نوع العمل كان ولو صاحبه، عمل يبطل الحرام

الله وأن طيبا، إل يقبل ل طيب الله (إن الحديث وفي الظاهر،
ياأيهافقال:  المرسإلين، عباده به أمر بما المؤمنين عباده أمر

الذين أيها يا, وقاال:51 المؤمنون الطيبات من كلوا الرسإل
الرجل ذكر , ثم172 البقرةا رزقاناكم ما طيبات من كلوا آمنوا

ومشربه حرام رب. ومطعمه يا يقول السفر يطيل أغبر أشعث
مسلم .صحيح له) الحديث يستجاب فأنى بالحرام وغذي حرام

.1015 رقام2/703
الله رسإول عنه الله رضى وقااص أبي بن سإعد سإأل وحين

قاال الدعوةا، باسإتجابة له الله يدعو أن ـ وسإلم عليه الله صلى ـ
الدعوةا. مستجاب تكن مطعمك أطب سإعد له: يا السلم عليه

 . 6/311 الوسإط المعجم
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ما كل بترك ـ وسإلم عليه الله صلى ـ الرسإول وصى كما
بين الحلل (إن الحديث وفي الشبهة، في للوقاوع اتقاء شبهة فيه
الناس. من كثير يعلمها ل مشتبهات أمور وبينهما بين الحرام وإن

في وقاع ومن وعرضه لدينه اسإتبرأ فقد الشبهات اتقى فمن
أن يوشك الحمى حول يرعى كالراعي الحرام، في وقاع الشبهات

له واللفظ 1599 رقام3/1219مسلمو 1/28 فيه) البخاري يقع
 .

يريبك) المستدرك ل ما إلى يريبك ما (دع الحديث وفي
 صحيح1/116

.2/498 انبح ابن
ّد في صريح السإلم موقاف إن ينتج خير ظاهره فعل كل ر

ًا، هما أو بدنية أو مالية عبادةا كان ولو الحرام، المال عن فقال مع
غلول) صحيح من صدقاة ول طهور بغير صلةا تقبل (ل الله رسإول
الرجل خرجا (إذا الحج بشأن كذلك السنة وفي ،1/204 مسلم
ًا لبيك اللهم لبيك فنادى الغرز في رجله ووضع طيبة بنفقة حاج
حلل وراحلتك حلل زادك وسإعديك، لبيك السماء من مناد ناداه

رجله فوضع الخبيثة بالنفقة خرجا مأزور. وإذا غير مبرور وحجك
لبيك ل السماء من مناد ناداه لبيك، اللهم لبيك فنادى الغرز في
مبرور) غير وحجك حرام ونفقتك حرام زادك سإعديك ول

. 5228  رقام5/251 الوسإـط في الطبراني
تصدق من ـ وسإلم عليه الله صلى ـ الرسإول قاول ورد كما

الله وإن الطيب إل الله يقبل ول طيب كسب من تمرةا بعدل
)… فلوه أحدكم يربى كما لصاحبها يربيها ثم بيمينه يتقبلها

مسلم أخرجه وبنحوه ،1344  رقام2/511 البخاري
1014 ) ح2/702(

حرام من مال جمع من كل توعد قاد السإلم أن ويكفى
وبئس جهنم إلى مآله بأن الحرام المال على يحيى من وكل

فالنار سإحت من نبت لحم الشريف( أي الحديث وفي المهاد،
حيان بن صحيح ،7163  رقام4/141 به) المستدرك أولى

وهو الول السبيل عن  هذا2/512 الترمذي  سإنن12/378
الحرام.  للكسب العموم بصيغة التحريم

بعينها مصادر على النص : حيث )(الخاص الثاني السبيل
الكسب مصادر على يقف ومن تحريمها مع الحرام للكسب
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ًا أن الموال) يدرك (غسل الحرام نص مما مصادره من كثير
ولكني ذلك، حصر بالمكان وليس صراحة، تحريمه على السإلم

العموم صيغ على التركيز مع المصادر هذه بعض إلى أشير
أن السإلمية الشريعة في العامة والقاعدةا التحريم، في السابقة

الشرعية الطرق من المال كسب وأن الباحة الشياء في صلال
(عدا الزراعة أعمال من الكسب هذا وسإائل تنوعت مهما مباح

والقات) وكذلك كالفيون اسإتخدامها أو زراعتها المحرم النباتات
تبادل على القائم القاتصادي النشاط جملتها في وهي التجارةا
التصرفات من وغيرها والشركة والشراء بالبيع والمنتجات السلع

في النسان إليه يحتاجا ما صنعو إعداد وهي والصناعة العقودو
الزراعة الصناعي النشاط يشمل وقاد حياته، شؤون جميع

ًا والتجارةا ذكرنا ما غير المال لكسب أخرى مصادر وهناك مع
والصدقاات.  والهبات والوصايا كالمواريث الشرع في مباحة وهي

منها والسإتفادةا ونقلها كسبها حلل الموال هذه وكل
طرق في تضيق ل السإلمية فالشريعة ورائها من ربح وجني
المال ابتغاء في لحد عذر فل ولذلك به والنتفاع المال كسب

من العديد على وعاتب فحرمه الشارع به ُعني ما وهذا الحرام
المال أنواع لبعض الشارع تحريم في إليه نشير ما وهو صوره

ذلك:  ومن الحرام، الكسب إلى تؤدي التي النشطة ولبعض
وقاليلها وألوانها وأنواعها صورها بكل والمخدرات، المسكرات ـ أ

صلى ـ الله رسإول الشريف: لعن الحديث وفي وكثيرها،
عشرةا الخمر في ـ وسإلم عليه الله

إليه والمحمولة وحاملها وشاربها ومعتصرها ( عاصرها
له) والمشتراةا لها والمشترى ثمنها وأكل وبائعها وسإاقايها
ماجه ابن غريب، حديث  وقاال1295  رقام3/589 الترمذي
 . 3381  رقام2/1122

وكل خمر مسكر كل أن ـ وسإلم عليه الله صلى ـ وبين
.2002  رقام3/1587 حرام. مسلم مسكر

على حرام. المستدرك فقليله كثيره أسإكر ما بأن وصرح
الصحيحين

ابن صحيح  ،3681  رقام3/327 دواد أبو ،5748  رقام3/466
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 والترمذي3192  ح2/1124 ماجه ابن  سإنن12/202 حيان
4/292  . 

بالصنعة يكن لم ولو تخمر ما كل بيع السإلم حرم كما
بيعها وحرم

(أن الشريف الحديث وفي المسلمين، لغير ولو فيها التجار أو
 . 3/1206 مسلم ثمنها) صحيح حرم شربها حرم الذي

قاال: يا عنه الله رضى طلحة أبا  الجليل يالصحاب نإ بل
ًا اشتريت إني الله رسإول فقال: أهرق حجري في ليتام خمر
الترمذي الدنان. سإنن وكّسر الخمر

الكبير  المعجم4/265 قاطني الدار سإنن  ،1293  ح3/588
5/99 . 

بنفسه يؤدب ـ وسإلم عليه الله صلى ـ الرسإول كان وقاد
عليهم، أموالهم رؤوس بإضاعة وذلك الخمر، في يتاجر من كل
الله صلى ـ النبي قاال: (أمرني عنهما الله رضى عمر ابن عن

بها فأرسإل بها فأتيته ـ الشفرةا وهي ـ بمدية آتيه أن ـ وسإلم عليه
بأصحابه فخرجا ففعلت بها علّى اغد وقاال أعطانيها ثم بها فأهرق

فأخذ الشام، من جلبت قاد الخمر زقااق وفيها المدينة أسإواق إلى
أعطانيها ثم بحضرته الزقااق تلك من كان ما فشق مني المدية

وأمرني ويعاونوني، معي يمضوا أن معه كانوا الذين أصحابه وأمر
فلم ففعلت شققته إل خمر زق فيها أجد فل كلها السإواق آتي أن

 رقام2/132 أحمد شققته) مسند إل زقاا أسإواقاها في أترك
6165. 

الزانية, هي والبغي تجاوز فيه بمهر والتعبير ـ البغي مهر ـ ب
على يسرى ما وهو الزنا مقابل مال من يدفع ما والمراد

وفي الن، العراض في والتجارةا الدعارةا بيوت
عن ـ وسإلم عليه الله صلى ـ الله رسإول الحديث( نهى

 ح5/2045 البخاري الكاهن) صحيح وحلوان البغي مهر
 3/1199 مسلم صحيح    في5031

. 1568 ح
ًا عقوبة عليها وقادر السإلم حرمها وقاد السرقاة، ـ جا ًا ردع وزجر

العقوبة وتصل أطرافه يفقد أن يمكن السارق أن ويكفي
ًا، العدام حد إلى قاال السرقاة، في اسإتمر إذا تعزير
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ًء أيديهما فاقاطعوا والسارقاة  والسارقتعالى:  بما جزا
.   المائدةا38 آية الله من نكال كسبا

ويمكن السإلم، في بالحرابة يعرف ما وهو الطريق، قاطع ـ د
المحاربين لن المعنى هذا تحت المافيا عصابات إدراجا

تعال:  قاال كذلك المافيا وعصابات الرض، في مفسدون
الرض في ويسعون ورسإوله الله يحاربون الذين جزاء إنما

من وأرجلهم أيديهم تقطع أو يصلبوا أو يقتلوا أن فسادا
خلف

في ولهم الدنيا في خزي لهم ذلك الرض من ينفوا أو
 المائدةا.33 آية عظيم عذاب الخرةا

في تقسيمه قابل العام المال من السرقاة وهو الغلول، ـ هـ
ًا العام المال من السرقاة الن به ويلحق الغنائم، اعتماد

واضحة ذلك وعقوبة المعارف، أو الموقاع أو المنصب على
فله يتب لم إن الخرةا وفي والتعزير، المال برد الدنيا في

يغلل ومن يغل أن لنبي كان وما  الحساب يوم الخزي
وهم كسبت ما نفس كل توفى ثم القيامة يوم غّل بما يأت

عمران.  آل161 آية يظلمون ل
التحريم ونصوص الحرام، الكسب مصادر من وهو الربا، ـ و

واضح ذنبه من والخروجا والسنة القرآن في واضحة فيه
جاءه فمن الربا وحرم البيع الله  وأحلتعالى: قاال كذلك،

ومن الله إلى وأمره سإلف ما فله فانتهى ربه من موعظة
275 آية خالدون فيها هم النار أصحاب فأولئك عاد

البقرةا. 

الربا آكل ـ وسإلم عليه الله صلى ـ الله رسإول ولعن

،1597  رقام3/1218 وشاهديه. مسلم وكاتبه وموكله

1598 .

نفى قاد ـ سإلم عليه الله صلى ـ والرسإول الختلس، ـ ز

حين الزاني يزني ( ل الحديث وفي فاعله، عن اليمان

وهو يسرق حين السارق يسرق ول مؤمن وهو يزني



القرى أم السإلمي/ جامعة للقاتصاد الثالث العالمي المؤتمر     51

ينتهب ول مؤمن وهو يشربه حين الخمر يشرب ول مؤمن

ينتهبها حين أبصارهم فيها الناس يرفع شرف ذات نهبة

الختلس هي . والنهبة57  رقام1/76 مؤمن) مسلم وهو

.   انبهروا به الناس سإمع إن الذي المال لكثير

أمر وهو الن، السوداء بالسوق يعرف ما وهو الحتكار، ـ ح

هذا يومنا حتى يزال ول التاريخ عبر التجار عليه تعارف

ًا وتخزينها السلع شراء على العتماد حيث للكسب، مصدر

مضاعفة، بأسإعار فتباع السوق من تنقطع أو تندر حتى

تهريب وعصابات والسلح الدواء تجارةا بذلك ويلحق

ـ وسإلم عليه الله صلى ـ الرسإول نهى وقاد الممنوعات،

السلم عليه قاوله منها، شتى أحاديث في ذلك عن

 . 216  رقام2/14 ملعون) المستدرك (المحتكر

 . 1605  رقام3/1228 خاطئ) مسلم إل يحتكر ( ل

عليهم ليغلبه المسلمين أسإعار من شيء في دخل ( من

ًا فإن القيامة) يوم النار من بعظم يقعده أن الله على حق

20413 ح أحمد مسند

الذائعة الموال غسل مصادر أهم من وهي الرشوةا، ـ ط

عن ـ وسإلم عليه الله صلى ـ الرسإول نهى وقاد والشائعة،

عليه الله صلى ـ الله رسإول (لعن الحديث وفي ذلك،

11/467 حيان بنا والمرتشي) صحيح الراشي ـ وسإلم

 .2/775 ماجه ابن  سإنن3/300 دواد أبي سإنن

:  الخلصــــة

الحرام والكسب العصر بلغة الموال غسل عمليات إن

فيه بل ومبادئه، السإلم قايم عن خروجا فيه الشرع بلغة
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الست الضرورات حرمة انتهاك حيث من للشرع مصادمة
ًا ـ ذلك  وبيان)46( يلي:  كما ـ مختصر

حلله في للدين مخالفة الموال غسل عمليات تعد)1

لعتبارات الحلل وتحريم الحرام تحليل حيث وحرامه،

ً قاانون، أو دين سإند دون يرونها هذا كون عن فضل

ًا التصرف يراقاب ل أنه حيث نفسه، المتصرف بدين ضار

غده.  يخشى ول ربه

ًا)2 المصدر حيث من الموال غسل عمليات تؤدي ما كثير

على أدل وليس بحفظها، الله أمر التي النفس قاتل إلى

نمت قاد البشرية العضاء في التجار ظاهرةا أن من هذا

مستشفيات في متوفرةا النساني الغيار وقاطع الغرب في

البشري.  الغيار قاطع وتجار العصابات طريق عن الغرب

مع البيض الرقايق في التجارةا الخيرةا الونة في ظهرت)3

التقارير ذكرت وقاد الولى، بالدرجة الطفال على التركيز

ًا بلغوا السابقة يوغسلفيا من المختطفين الطفال أن حد

ذلك ومثل ، والحزن بالمرارةا الشعور يبعث الكثرةا في

ًا يعد ما وهو وغيرهما ولبنان أفريقيا أطفال برجال إضرار

الدول بعض في البناء بيع ظواهر وهناك المستقبل،

ولوس.  كمبوديا مثل العصابات، لهذه الفقيرةا

كان منشأها لن بالعقل الموال غسل عمليات تضر)4

على آثار من للمخدرات ما يخفى ول بالمخدرات، التجار

العقل.

على يخفى ل والخاص العام المال على ضررها أن كما)5

بعض اقاتصاد هزت قاد الموال غسل عمليات إن أحد،
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البنوك أغلقت كما آسإيا شرق جنوب في حدث كما الدول،

العتماد بنك ـ إفلسإها وأعلنت العمليات، هذه بسبب

بعد إفلسإها شركات أعلنت وكم ـ الدولي والتجارةا

غسل عصابات اخترقاتها التي البورصات في المضاربة

الموال. 

ما بعد دليل إلى يفتقر يعد لم السلوك هذا وتجريم تحريم إن

نبوية.  وأحاديث قارآنية آيات من إثباته ورد

الحرام: المال من الخروجا

تقبل ول تقع ل الشرعية التكاليف أن على الفقهاء جمهور

والصدقاة كالزكاةا العبادةا في دخل له كان إذا الحرام مالكي من

السؤال: ويبقى والحج

يفعل؟ فماذا ماله ويطهر نفسه ينجي أن الموال غاسإل أراد لو

مسروقاة كانت إذا أصحابها إلى الموال برد إل للنجاةا سإبيل ل إنه

مجهول الحرام المال وأما أشخاص، من مختلسة أو مغصوبة أو

 العام المال من السرقاة أو الحرام التجارةا من أو المصدر

للمستشفيات بالتبرع العام المال إلى يرد ذلك فكل الرشوةا، أو

هبة أو صدقاة أو زكاةا أنه على ل والجامعات والمعاهد والمدارس

ل حتى إتلفه يجوز ول منه، التخلص في صاحبه يرغب مال بل

شبهة فيها وملكيته حرام لنه للورثة تركه يجوز ول فاعله، به يأثم

في تفيد قاد التي التوصيات بعض وسإنورد منه، التخلص فوجب

. والجتماعي الفردي المستوى على المجال هذا

: مقترحة توصيات

التي المؤتمرات في تقدم التي البحاث جميع دلت لقد

أبواب انفتحت كلما أنه ىعل الموال غسيل ظاهرةا لمواجهة تعقد
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وأصبحت انتشارا الموال غسيل حركة زادت الحرام الكسب

ًا أخر إلى بلد من الحدود تتخطى الن المعاملت لنتشار تبع

ظاهرةا أي مواجهة فإن ولذلك الموال انتقال وسإهولة الدولية

وسإد الوقااية من يبدأ اقاتصاده أو المجتمع بأمن تضر إجرامية

المشكلة تصبح لم معينة حالت أفلتت فإذا أمامها الطريق

أو بالتشريع الدول تدخل تستدعي الن هي كما ومنتشرةا ظاهرةا

الدولية.  التفاقاات

إخفاء تحاول التي الظاهرةا هذه مواجهة في المر ويقتضي

أن ـ الولى عن نتج الذي المال غسيل هي أخرى بجريمة جريمة

الوقااية باب في يدخل بعضها ةنمعي إجراءات المعنية الدول تتخذ

العلجا.  قابيل من والخر

ًا تبذل أن الدول  علىأولً: أجهزتها إصلح في أكبر جهد

ًا يكتسب الحرام المال أن ذلك والمصرفية والمالية الدارية كثير

اتصال يتصل الموال فغسيل والمالي الداري الفساد طريق عن

ًا الرشوةا مثل القدم منذ وتمارس معروفة بجرائم وثيق

التجار وجرائم العام المال على والسإتيلء والتزوير والختلس

ًا محرم هو مام وغيرها والمسكرات المخدرات في ًا شرع وقاانون

أموال على الحصول في الداريو المني الجهاز فساد ويساعد

هذه إغلق فإن ولذلك الجرامية النشطة هذه جراء من طائلة

ظاهرةا انتشار من يقي منها التكسب أمام الطرق وسإد البواب

الموال.  غسيل

(المصارف المالية المؤسإسات مراقابة تكون أن ينبغي كما

فعالة الموال) بطريقة وتحويل نقل ومؤسإسات المالية والبيوت

ًا الحسابات سإرية بمبدأ نتمسك أن يصح ول ًا تمسك إزاء شديد

ًا مصدرها يكون أو مصدر لها يعرف ل طائلة مبالغ فيه مشكوك
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جمادى23 أحداث بعد أمريكا في وحتى الغربية البلد بدأت وقاد

بعض حسابات مراقابة في م،2001سإبتمبر11 هـ1422 الخرةا

المجتمع حماية أن شك ول الرهاب جرائم في همفي يشتبه من

فيه.  يعيشون قالئل أفراد حسابات بسرية التمسك من لىأو

ًا: معينة مواقاف تتخذ السياسإية النظم أن ريب  لثاني

ًا الخاص القاتصادي النشاط إزاء ومحددةا هذه يسود لما تبع

ننادي ل أننا ومع واقاتصادية سإياسإية ونظريات أفكار من الدول

مع أننا إل القاتصادي النشاط على تسيطر أو الدول تحتكر بأن

والصناعي التجاري الخاص النشاط مجمل على الدولة إشراف

المجتمع يواجه فل المجموع مصالح تحفظ بحيث والزراعي

الحتكار أو التجارةا في السإتغلل

لكسب وسإيلة ويكون الناس مجموع يفيد ل نشاط في الزيادةا أو

المشروعة غير الترفيه وأنشطة وسإائل كل (مثل الحرام المال

ً الحرام تحصيل إلى أقارب النشطة فهذه الخلقاية غير أو أصل

أو الفاحشة مكاسإبها لخفاء تضطر التي الجهات بين من وهي

ً ذلك يعد ول الموال غسيل طريق عن المشروعة غير تدخل

ًا في ولكنه الخاص القاتصادي النشاط في مبرر غير أو سإافر

مفيدةا غير أنشطة تضخم من والمجتمع للناس حماية الحقيقة

قالئل. لفراد فيه المبالغ الكسب لبواب وفتح
 

ًا: وشروط ضوابط بينها فيما باتفاقاات الدول تضع  أنثالث
 الموال لتحويل

بين تنتقل طائلة بمبالغ يتعلق المر كان إذا النشاط تغيير أو
المالية.  المؤسإسات
ًا: المبالغ لكل الولى العقوبة هي المصادرةا تكون  أنرابع

حتى المشروع غير مصدرها من هاربة مبالغ أنها في يشتبه التي
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صاحب سإماع بعد ودونت الموال هذه تدخله الذي البلد غير في
الموال.  غسيل عمليات وراء الحقيقي المال

ًا: من بأنواع دولة كل في المنية الجهزةا تهتم  أنخامس
أموال لكسب مصدر أنها التأكيد وجه على الن عرف الجرائم

جرائم ـ البحاث دلت كما الجرائم هذه ومن ورائها من طائلة
العمال وكل البيض الرقايق في والتجار المخدرات لتجار

تأتي التي الموال غسيل جرائم من  الحد يمكن وبذلك المشينة
دولة إلى المنشأ دولة من المكاسإب بهذه للهروب كوسإيلة بعدها

أخرى.   
وإن العجالة، بهذه الكتفاء فرضت قاد الضرورةا فإن وبعد

بهذا أكتفي ولكني الكثير، الشيء المسلمين وفقه فكر في كان
ً القدر ولي والله وسإمعه قارأه من كل به ينفع أن الله سإائل

العالمين.  رب الله والحمد التوفيق
                                                

                    

   

الهوامش
مؤسإسة توزيع معاصرةا، اقاتصادية السيسي: قاضايا الدين صلح)1

م.1998 الوطني التحاد
التعاون نطاق في الموال غسيل قاشقوش: جريمة د. هدى)2

النهضة، دار الدولي،
 .17 ـ9 ص

فـي المـوال غسـيل : تجريم الدين شمس د. أشرف)3
المقارنـة، التشريعات

م.2001 ط النهضـة،  دار
مكافحة شبكة من مقدمة الموال، غسل عمليات عن دراسإة)4

عن الرياض ندوةا إلى المريكية الخزانة بوزارةا المالية الجرائم
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الحتيال ، العملت تزييف الموال (غسيل القاتصادية الجرائم
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 . 25ص الموال، جودةا: غسيل د.صلح)10
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.5ص ،1
 بتصرف.36  ـ31ص الموال، جودةا: غسيل د. صلح)15
المواجهة كتاب من الموال، غسيل طاهر: مراحل مصطفى)16

م.2002 سإنة1 ط المـوال، غسل لظاهرةا التشريعية
ً كلمة اسإتخدام النسب لعل(*)      كلمة عن "الطرق" بدل

."المراحل
.27ص الموال، غسيل)17
1753 العدد القاتصادية، الهرام الدين: مجلة علم الدين محيى)18

.  بتصرف
مكافحة شبكة من مقدمة الموال، غسيل عمليات عن دراسإة)19

م.1993الرياض ندوةا المريكية، الخزانة بوزارةا المالية الجرائم
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.54ص سإابق، مرجع قاشقوش، د.هدى)21
المنظمة الجريمة ندوةا ، صالح عبدالرحمن نائل للدكتور بحث)22

م. 1998 نوفمبر القاهرةا العربية الحدود عبر
مجلة ، عدس حسن عمر لواء ، الموال وغسيل المنظم الجرام)23

م.1996 يناير التاسإع العدد الشرطة، بحوث
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المتحدةا بالمملكة المالية السإتخبارات وحدةا ـ هول وود سإيدريك)24
في الموال غسل أنشطة مع التعامل "أسإاليب بحثه من ـ

م.1993 الرياض ندوةا المتحدةا، المملكة
بوزارةا البنوك لدارةا المساعد الرئيس ـ أيدلمان كرسإتيان)25

مكافحة بعنوان: إجراءات عمل ورقاة من اللمانية، المالية
الرياض.  ندوةا ألمانيا، في الموال غسيل

ـ بطنطا الدارية العلوم أكاديمية عميد ـ عبدالعظيم د.حمدي)26
م.1997 القاهرةا والعالم، مصر في الموال غسيل جريمة

الموال. غسيل لقانون المصري المشروع عن تقرير من)27
والجريمة للرهاب التعريف المحجوب: إشكالية عبدالحليم)28

اسإتراتيجية كراسإات في ، القاهرةا ـ القومي والمن المنظمة
والمخدرات المنظمة بالجريمة وعلقاته " الرهاب جليجية

للدراسإات الخليج القومي" مركز المن على وانعكاسإاتها
ً  ـ5 ص م،8/4/1997 ـ السإتراتيجية عبدالجواد د. عادل عن نقل

أموال غسل بعنوان: حجم منشورةا غير دراسإة الكردوس،
مشكلة المخدرات مؤتمر المصري، المجتمع في المخدرات
م.  2003مايو7  ،6 ـ الزهر جامعة اقاتصادية،

 . 166 ـ165ص سإابق، مرجع جودةا، صلح)29
 . 165  ـ163ص السابق، المرجع)30
م،18/5/2002  بتاريخ42166 العدد ، القاتصادي الهرام)31

الجريدةا. 
م. 13/11/2002  بتاريخ42345 العدد الهرام، ـ يوسإف نادية)32
الجرائم مكافحة الموال: شبكة غسيل عمليات من دراسإة)33

الرياض. ندوةا المريكية، الخزانة بوزارةا المالية
والجرائم الموال غسل مكافحة سإول: حملة وانظر: ريتشارد 

الرياض. ندوةا  القاتصادية،
في الموال غسيل الدين: تجريم شمس وراجع:د.أشرف 

المقارنة، التشريعات
م. 2001 مصر العربية، النهضة دارةا ط

 . 71  ـ69ص الموال، غسيل ـ الخضيري د.محسن)34
عدد الكويتية، السياسإة في العثيم: مقال صالح بن أحمد)35

  بتاريخ11913
م.25/1/2002

 بتصرف. 76ص الموال، غسيل)36
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التعاون نطاق في الموال غسيل جريمة ـ قاشقوش د.هدى)37
م.2002 القاهرةا العربية، النهضة دار الدولي،

الموال. محسن غسيل في فيينا اتفاقاية بنود تفاصيل أقارأ)38
خضير،

 .189  ـ181ص
ً قاراءته يمكن )39 أحمد محسن للدكتور القيم البحث في كامل

العلجا)، ـ السإباب ـ (الظاهرةا الموال، بعنوان: غسيل خضير
 194 صفحة من
مصطفى كتبه مقال اليوم، العالم ومجلة ) ،37(202 إلى

الموال، غسيل م10/3/2002  بتاريخ91 رقام عدد عبدالسلم
ًا ونشير ) لعام80( رقام القانون إلى الصدد هذا في أيض
ذاته.   الموضوع في م،2002

أنجلند، أوف بنك البنكية، السياسإة قاسم مدير ـ إيليس جون)40
المالي العمل مجموعة توصيات تنفيذ في التقدم تقييم نظام

م.1993 الرياض ندوةا ،FATFالدولية
لدول العامة المانة باسإم مقدمة عمل ورقاة ـ المل د. عبدالله)41

الجرائم عن الرياض ندوةا إلى الخليجي التعاون مجلس
م.1993 القاتصادية

المالية (تراكفين) بوزارةا بجهاز التحقيقات كوبر.مدير مشيل)42
الموال، غسيل عملية إزاء وتطبيقاتها فرنسا سإياسإة ـ الفرنسية

.  م1993 الرياض ندوةا
ومجلة م،22/2/2002  بتاريخ2364 عدد الحوادث، مجلة)43

مقال م20/5/2002 بتاريخ1741 العدد القاتصادي، الهرام
محمود. كتبه.عبدالعزيز

وأصدرت م،1990 عام أبريل في انعقدت الفيتاف لجنة هي)44
اتخاذ ضوئها على يمكن توصية، أربعين ضم الذي الول تقريرها

البحوث مجلة ، الموال غسل لعملية المضادةا الجراءات
 .45ص المنية،

حفظ ، النسل حفظ ، العرض حفظ ، النفس حفظ ، الدين حفظ)45
المال.   حفظ ، العقل

الموال.  غسل لحملة الربعون راجع: التوصيات)46
 بتاريخ91 بالعدد مقال اليوم، عبدالسلم. العالم مصطفى)47

العلمي.  للبحث الهرام مكتبة م،10/3/2002
السابق. المرجع)48
 . 114  ـ113ص جودةا، د.صلح)49
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 بتاريخ91 بالعدد مقال اليوم، عبدالسلم. العالم مصطفى)50
 .    81  ـ77 من العلمي للبحث الهرام مكتبة م.10/3/2002

     

          
 

  
    

 

   
   


	من جهته قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة خاصة لمعالجة قضية غسل الأموال، على أن تكون تحت مظلة مؤسسة النقد العربي (ساما)، وتم تكليف اللجنة بإعداد مشروع نظام لمكافحة غسل الأموال، تراعى فيه الأحكام الواردة في أنظمة مجلس التعاون الخليجي، وكانت مؤسسة (ساما) قد اتخذت خلال الشهور الماضية عدة إجراءات لمواجهة عمليات غسل الأموال (43)، كما أن مجلس الشورى ناقش في الشهر الرابع من هذا العام 1424هـ مشروع نظام جديد لمكافحة غسل الأموال، ولعله يصدر قريباً بعد استكمال إجراءاته النظامية.

