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اخلال�صة
يتناول هذا البحث موضوعا مهام انترش كثريا يف جمتمعنا واملجتمعات االخرى  ،وهو موضوع

غسيل االموال فقد شغل حيزا كبريا من اهتامم املسؤولني عن هذا الشأن ملا له اثر كبري يف حتطيم

اقتصاديات الدول والتأثري اليسء عىل جمريات احلياة االقتصادية وذلك من خالل ما يقوم به هؤالء

من حتويل االموال احلرام التي اكتسبوها من الطرق غري املرشوعة حماولني اضفاء صفة الرشعية
عليها من خالل توظيفها وتشغيلها يف مشاريع ظاهرها الالمة وباطنها خبث وحرام  ،وقد حاولت
من خالل هذا البحث استعراض ابرز جزئيات املوضوع منذ النشأة مرورا بمراحل تطوره وانتشاره
وابرز الذين سامهوا يف ظهوره واملنظامت املعنية بمحاربته وجمهودات الدول الغربية والعربية يف
وضع حد له ثم اىل حكمه الرشعي وما يرتتب عىل هذا الكسب من حكم وترشيع.

فال بد لإلنسان ان يتعرف عىل مصدر دخله وال يغره الكسب السهل الرسيع فقد يكون هذا

كسب حرام يعرض نفسه للمسالة القانونية ثم حساب اهلل تعاىل يف االخرة  ،وكذلك ال حيق

لإلنسان ان يتكسب من خالل ارضار االخرين فهذا مبدا رفضه االسالم بالنصوص الرشعية التي
حترم االرضار بالغري مهام كان الدافع او املربر  ،وغسيل االموال ليس كله مذموم فانا اذا قصدنا به
تطهري املال احلالل كان ذلك عن طريق الزكاة وما فرضه اهلل تعاىل من حقوق يف اموال الناس وهذا

الشك طريق سليم يريض اهلل تعاىل وانام املذموم الذي يكون واجهة لتبييض مال اصله حرام ثم
يدخل يف مشاريع سليمة بغية طمس مصدره الذي حصل عليه منه  ،ثم البد عىل الدول سن قوانني

صارمة جترم هذا الفعل وحتاول جتفيف مصادره بواسطة ترتيبات واتفاقيات بني الدول تسعى للحد
من انتشاره  ،باإلضافة اىل نرش الوعي والثقافة التي حتذر من هذا العمل وتبصري الناس بمخاطره
ومضاره.
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Conclusion

This research deals with an important topic has spread a lot in our society
and other societies, the subject of money laundering has filled a large portion
of responsible for this matter because of its significant impact in breaking the
economies of countries and influence bad in the forty-economic life through what
he is doing these from the transfer of funds Sacred gained from illicit means,
trying to legitimize them through employment and run in the face of llama
projects and interior slag and haram, we have tried through this research review
of the most prominent particles subject since growing up through the stages of its
development and spread of the most prominent who contributed to the appearance
and organizations concerned to fight it and the efforts of countries Western and
Arab in the end, and then to his legitimate and what the consequences of this gain
from the rule and legislation, it must be for a person to recognize the source of his
income is not tempted by earning easy fast this may be earning haram displays the
same legal issue then God account in the afterlife, as well as not for a person have
the right to earn money through other damage, this is the principle of rejection
of Islam legitimate texts that deny the damage to others whatever the motive or
justification, and money laundering is not all blameworthy Fana If our intention by
purging money muslim it through zakat and God imposed from the rights of the
people’s money This is no doubt through the sound pleasing to God Almighty, but
reprehensible that be a front for laundering money origin is haram then enter into
sound projects in order to obliterate the source, who got it from him, then has to
be on the states the age of strict laws that criminalize this act and trying to dry the
sources by agreements and arrangements between the States seeks to limit spread,
in addition to raising awareness and culture that warns of this work and enlighten
people dangers and disadvantages.
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املقدمة
احلمد هلل القدوس السالم ،ذي الطول واإلنعام ،باعث املوتى وحمي العظام ،الذي أحل لعباده

الطيبات وحذرهم من رش احلرام ،والذي توعد الظاملني نار ًا وأ ّم َل املتقني باإلكرام والصالة والسالم

عىل سيد اخللق وخري األنام ،مشكاة األنوار ومصباح الظالم ،الذي أنارت بعثته القلوب وجلت

األفهام ،والذي أزالت دعوته األباطيل وحمت األوهام ،فصىل اهلل عليه وعىل آله وأصحابه ما غرد

العصفور أو ناح احلامم.
أما بعد:

فإن اهلل تعاىل ببعثة احلبيب ﷺ قد َبينّ َ لنا سبل اخلري وهدانا إليه ،وحذرنا مسالك الرش ومنعنا

منه ،وأرشدنا إىل حتصيل احلالل وتتبع مصادره ،وهنانا عن كسب احلرام وأكله فاهلل تعاىل عندما
جعل اإلنسان خليفة له يف األرض وجعلها له ذلولة أمره تعاىل بالرضب فيها وإستخراج خرياهتا
ض َذ ُلولاً
﴿ه َو ا َّل ِذي َج َع َل َل ُك ُم الأْ َ ْر َ
واألكل من رزقها الذي جعله اهلل فيها فقال عز من قائل ُ

َفا ْم ُشوا فيِ َمن ِ
ور ﴾ [سورة امللك،اآلية ]15فرزقه تعاىل كل حالل
َاكبِ َها َو ُك ُلوا ِمن ِّرزْ ِق ِه َوإِ َل ْي ِه ال ُّن ُش ُ

طيب هينئ اإلنسان بكسبه ،واحلرام كل خبيث قذر يشقى اإلنسان بتبعاته فأكل احلرام عىل إختالف
﴿و َ
ال
أنواعه وأشكاله هو حمرم رشع ًا ال جيوز لإلنسان أن يقصده ويعتمده حيث قال عز من قائل َ
يث ِم ْن ُه ت ِ
ُنف ُق َ
َت َي َّم ُمو ْا الخْ َ بِ َ
ون﴾ [سورة البقرة ،اآلية .]267

وصور كسب احلرام تتغري بتغري األزمان واألماكن تظهر يف كل زمان أساليب عدة يمكن

لإلنسان أن حيصل من خالهلا عىل األرباح احلرام التي يكون مصدرها حمرم ًا رشع ًا كاإلجتار باخلمور
واملخدرات والربا واملمنوعات – كبيع السالح – أيام الفتن وغريها فيحاول صاحبها أن يلبسها

لباس املرشوعية ويكسوها كسوة احللية سعي ًا منه للتسرت عىل مصادرها وأصوهلا ومن ضمن تلك

الطرق التي إنترشت واسع ًا هي عمليات (غسيل األموال) فتشبعت مسالكها وحتددت طرقها

وإتسعت جماالهتا.

فارتئيت بعد اإلستعانة باهلل تسليط الضوء عىل هذه الظاهرة – وقد سبقني إىل ذلك الكثري

– ومعرفة ماهياهتا وأساليبها وطرق كسبها فجاء البحث بعد اإلهداء واملقدمة مؤلف من ثامنية
مباحث هي:
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املبحث الأول
تعريف (غ�سيل الأموال) و�أق�سام الأموال.
ويشتمل عىل مطلبني:

املطلب الأول
تعريف غ�سيل الأموال.

أن مصطلح (غسيل األموال) من املصطلحات التي مل يعرفه الفقهاء القدامى؛ لذلك مل يضعوا

له تعريف ًا يبني حقيقته ،وهو من اجلمل املركبة ،إذ ينقسم إىل كلمتني (غسيل) و(أموال) وكل من

يكو ُن تعريف ًا جديد ًا.
الكلمتني هلا تعريف ومع جمموعها ّ
وهذا التعريف مفص ً
ال:

أوال :كلمة (غسيل):

لغة :مأخوذة من غسل اليشء يغسله َغسال ُ
وغسال ،أزال عنه الوسخ ونظفه باملاء ،ويقال :غسل

اهلل حوبته :طهره من إثمه ،وغسل األعضاء بالغ يف غسلها(.)1

وقد وردت لفظة الغسل يف القرآن الكريم ثالث مرات( .)2وكلها تعني الطهارة والتنظيف

وإزالة النجاسة ورفع األذى ،هي:
الص ِ
وه ُك ْم َو َأ ْي ِد َي ُك ْم إِلىَ
ين آ َمنُو ْا إِ َذا ُق ْمت ُْم إِلىَ
الة ْ
فاغ ِس ُلو ْا ُو ُج َ
 .1قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأيهُّ َ ا ا َّل ِذ َ
َّ
المْ َ َر ِاف ِق[ ﴾....سورة املائدة ،اآلية.]6:

﴿و َ
ال ُج ُن ًبا إِ َّ
ال َعابِ ِري َسبِيلٍ َح َّت َى تَغْ ت َِس ُلو ْا ﴾ [سورة النساء ،اآلية.]43 :
 .2قوله تعاىلَ :
﴿ار ُك ْ
اب﴾ [سورة ص ،اآلية .]42 :ومثله
ض بِ ِر ْج ِل َك َه َذا ُمغْ ت ََس ٌل َبا ِر ٌد َوشرَ َ ٌ
 .3قوله تعاىلْ :

﴿وثِ َيا َب َك َف َط ِّه ْر ﴾ [سورة املدثر ،اآلية.]4 :
قوله تعاىلَ :
فكلها تصب يف معنى واحد هو التطهري والنظافة.

ثانيا :كلمة األموال:

((( لسان العرب ،مجال الدين بن منظور ،ت ،711دار احياء الرتاث العريب ،بريوت ،36/5املصباح املنري يف غريب
الرشح الكبري ،امحد الفيومي 770،هـ ،املؤسسة احلديثة للكتاب ،بريوت.483 ،

((( فتح الرمحن لطالب آيات القرآن ،عيل زاده فضل اهلل احلسني ،دار الكتب العلمية ،بريوت .327
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ومتول إختذ ما ً
لغة :مجع مال ،يقال :مال الرجل َيامل ما ً
ال(.)1
ال إذا كثر ماله وهو مال ّ

اصطالحا :اختلف الفقهاء يف تعريف املال إىل:

 .1قال احلنفية( :املال :ما يميل إليه الطبع ،ويمكن ادخاره لوقت احلاجة)( ،)2فمعيار املالية عندهم

االدخار ،وما متيل إليه النفوس ال املنفعة وبالتايل خرج بلفظة (االدخار) املنفعة فهي ملك ال مال

()3

 .2قال املالكية( :املال :ما يقع عليه امللك ويستبد به املال دون غريه إذا أخذ من وجهه)( )4فمعيار

املالية عندهم ما يتملك ملك ًا مباح ًا(.)5

 .3قال الشافعية( :املال :ماله قيمة يباع هبا ،وتلزم متلفه وإن قلت ،وال يطرحه الناس)( )6فمعيار

املالية عندهم القيمة واملنفعة.

.4قال احلنابلة( :املال :ما يباح دفعه مطلق ًا ،أو اقتناءه بال حاجة)( ،)7فمعيار املالية عندهم

األعيان واملنافع واحلقوق ،وهو أوىل بالرتجيح لكونه شامل لكل أنواع املالية(.)8

وهذه األموال قد ختتلف باختالف تعارف الناس عىل التعامل هبا والرضا بقبوهلا حسب عرفهم

وما اعتادوا عليه.

ثالثا :تعريف (غسيل األموال):

عرف عدة علامء معارصون هذا املصطلح بتعاريف تبني كلها أنه استعامل طرق مرشوعة لتغطية
((( لسان العرب  ،161 / 6املصباح املنري.638 :

((( البحر الرائق رشح كنز الرقائق ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد املشهور (بابن نجيم) ت (970هـ) ،دار الكتاب

اإلسالمي ،بريوت.277 /5 ،

((( حاشية ابن عابدين رد املحتار عىل الدر املختار ،حممد أمني بن عمر املشهور (بابن عابدين) ت 1252هـ ،دار

الكتب العلمية ،بريوت.51 / 5 .

((( املوافقات أبو إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي ت  790هـ ،دار املعرفة ،بريوت332 /2.

((( ظاهرة غسيل األموال يف نظر الرشيعة اإلسالمية والقانون اجلزائري ،حممد رشيط .رسالة ماجستري جامعة

اجلزائر كلية العلوم االسالمية ص.4

((( األشباه والنظائر ،احلافظ جالل الدين السيوطي ،دار الكتاب العريب ،بريوت ص .337

((( رشح منتهى اإلرادات ،منصور بن يونس البهويت ت  1051هـ ،دار الكتاب ،بريوت.339 / 1 .
((( املعامالت املالية املعارصة يف الفقه اإلسالمي ،د.حممد عثامن شبري ،دار النفائس ،عامن ص .11
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عمليات كسب غري مرشوعة.

البحوث املحكمة

(وهي واحدة من الصور اإلجرامية املستحدثة ذات البعد االقتصادي الذي ال يقف عند حدود

دولة بعينها بل يتخطاها إىل عدة دول ،فهي تعترب من أخطر أنواع جرائم االقتصاد ملا هلا من اتصال
وثيق باألنشطة االقتصادية الغري مرشوعة والتي تقع حتت ما ُيعرف باالقتصاد اخلفي)(.)1
ومن أبرز هذه التعريفات:

 .1قال صالح الدين السييس( :جمموعة من العمليات والتحويالت املالية والعينية عىل األموال

القذرة؛ لتتغري صفتها غري املرشوعة يف النظام الرشعي ،وإكساهبا صفة املرشوعية؛ هبدف إخفاء
مصادر أموال املجرمني ،وحتويلها بعد ذلك لتبدو وكأهنا استثامرات قانونية)(.)2

 .2قال ثائر خليل زهري( :عملية حتويل األموال املتحصلة من أنشطة إجرامية؛ هبدف إخفاء

وإنكار املصدر غري الرشعي واملحظور هلذه األموال ،أو مساعدة أي شخص ارتكب جرم ًا ليتجنب
املسؤولية القانونية مع االحتفاظ بمتحصالت هذا اجلرم)(.)3

 .3عرف اإلحتاد األوريب هذا املصطلح بـ( :حتويل أو نقل امللكية مع العلم بمصادرها اإلجرامية

اخلطرية؛ ألغراض التسرت وإخفاء األصل غري القانوين هلا)(.)4

 .4عرف البنك املركزي العراقي هذه العملية بـ( :هي الطريقة التي تتم بواسطتها ختبئة وخلط

وإخفاء أرباح وعائدات األنشطة اإلجرامية (وتشمل اإلرهابية) من خالل مؤسسات تعمل بصورة
قانونية واملصارف يف املقام األول؛ لغرض التعتيم عىل مصادر وأصول هذه األرباح)(.)5

((( غسيل األموال يف النظم الوضعية رؤية إسالمية ،أ.د.حممد بن أمحد الصالح .بحث مقدم اىل املؤمتر العاملي الثالث

لالقتصاد اإلسالمي بجامعة أم القرى -مكة املكرمة شهر حمرم 1424هـ -مارس2003م ،ص .4

((( قضايا اقتصادية معارصة ،صالح الدين السييس ،توزيع مؤسسة االحتاد الوطني ،ص .25

((( جرائم غسيل األموال ،ثائر خليل زهري عن دورة تدريبية منعقدة يف املعهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم
اجلنائية  -ايطاليا – سرياكوزا – املحارض النائب العام املرصي املحرتم  00عبد املجيد حممود ،ص .4

((( املصدر السابق .6

((( مقدمة ملكافحة غسيل األموال  /وثيقة صادرة عن البنك املركزي العراقي ص.3
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وهكذا يظهر مما سبق أن التعاريف تدور حول حمور واحد :هو العمل عىل إخفاء مصادر أموال

مكتسبة بصور غري رشعية وإظهارها كأهنا رشعية.
هناك تسميات أخرى هلذا لعملية منها:

تبيض األموال واجلريمة البيضاء واالقتصاد اخلفي وغريها من املصطلحات التي تظهر تبديل

حال تلك األموال وتغيري صفتها(.)1

املطلب الثاين
()2
�أق�سام املال

قسم الفقهاء املال عدة تقسيامت يرتتب عليها أحكام خمتلفة حسب كل قسم منها:

 .1باعتبار إباحة االنتفاع وحرمته إىل :متقوم وغري متقوم.

 .2باعتبار استقراره يف حمله وعدم استقراره إىل :عقار ومنقول.

 .3باعتبار متاثل آحاده أو أجزائه وعدم متاثلها إىل :مثيل وقيمي.

 .4باعتبار بقاء عينه باالستعامل وعدم بقائه إىل :استهالكي ،واستعاميل.
أوال :املال املتقوم و غري املتقوم:

املال املتقوم :هو كل ما كان حمرز ًا بالفعل ،وأباح الرشع االنتفاع به كأنواع العقارات واملنقوالت

واملطعومات ونحوها.

مثل السمك يف املاء والطري يف اهلواء واملعادن يف باطن األرض(.)3

املال غري املتقوم :هو كل ما مل حيرز بالفعل ،أو ما ال يباح االنتفاع به رشع ًا إال يف حالة االضطرار.
مثل اخلمر واخلنزير للمسلم ،فال يباح له االنتفاع هبام إال عند الرضورة(.)4

ثانيا :عقار ومنقول

((( غسيل األموال مفهومه وحكمه ،فارس بن مفلح آل حامد ،جملة البيان عدد  182ص .4

((( يراجع الفقه اإلسالمي وأدلته ،وهبة الزحييل ،دار الفكر ،دمشق  ،401/4،النظام املايل يف اإلسالم ،د.صبحي
فندي الكبييس ،مطبعة كلية االمام االعظم ،بغداد ص .15

((( حاشية ابن عابدين .111 /4

((( املبسوط ،شمس الدين حممد بن أمحد الرسخيس ت  483هـ ،دار إحياء الرتاث ،بريوت .25 / 13
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العقار :هو الثابت الذي ال يمكن نقله وحتويله أص ً
ال من مكان إىل آخر كالدور واألرايض(.)1

املنقول :هو ما يمكن نقله وحتويله من مكان إىل آخر ،سواء أبقي عىل صورته وهيئته األوىل أم

تغريت صورته وهيئته بالنقل والتحويل ويشمل العروض والنقود واملكيالت واملوزونات(.)2
ثالثا :املال املثيل والقيمي:

املثيل :ماله مثل أو نظري يف األسواق من غري تفاوت يف أجزاءه أو وحداته تفاوتا يعتد به يف

التعامل ،مثل :املكيالت (القمح والشعري) واملوزونات (كالذهب والفضة واحلديد) والعدديات
املتقاربة يف احلجم كاجلوز والبيض.

القيمي :هو ما ليس له مثل أو نظري يف األسواق أو له مثل ولكن مع التفاوت املعتد به بني

وحداته يف القيمة .مثل :أفراد احليوان واألرايض واألشجار والدور واألحجار الكريمة وغريها(.)3
رابعا :املال االستهالكي واالستعاميل:

املال االستهالكي :هو الذي ال يمكن االنتفاع به إال باستهالك عينه كأنواع األطعمة واألرشبة

وغريها(.)4

املال االستعاميل :هو الذي يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه مثل العقارات والثياب والكتب

وغريها(.)5

ومجيع هذه األموال يستطيع غاسل األموال أن يستعملها يف عملياته حتى حيول ما حصل عليه

من مكاسب غري مرشوعة إىل مرشوعة.

((( حاشية ابن عابدين .408 /3

((( املصدر السابق.

((( ينظر :جملة األحكام العدلية مادة ( )146- 145دار ابن كثري ،دمشق.
((( الفقه اإلسالمي وأدلته .412 /4
((( املصدر السابق.
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املبحث الثاين
ن�ش�أة هذه العمليات وتطورها
إن أصل هذه العمليات يرجع – كام ينسبه الباحثون – إىل عصابات املافيا ،حيث كانت تبيع

املخدرات للمدمنني بالتجزئة فيتجمع لدهيم كل يوم فئات صغرية من النقود الورقية واملعدنية
وغالب ًا ما يتجهون إىل املغاسل املوجودة بالقرب من كل جممع سكني؛ الستبدال النقود ذات الفئات
الصغرية بنقود من فئات كبرية؛ ليقوموا بعد ذلك بإيداعها يف البنك القريب من أماكن تواجدهم.

ونظر ًا ألن فئات النقد الصغرية عادة ما تكون ملوثة بآثار املخدرات التي ربام تكون عالقة يف

أيدي جتار التجزئة ،فقد حرصت املغاسل عىل غسيل النقود بالبخار والكيمياويات قبل إيداعها يف
البنك الذي توجد فيه إيداعاهتم ومن هنا جاء الربط بني جتار املخدرات وغسيل األموال؛ باعتبار أن

نشاط اإلجتار غري املرشوع يف املخدرات يمثل  % 70من األموال غري املرشوعة عن اجلريمة املنظمة

عىل مستوى العامل.

وأن أول مرة ُع ِر َف فيها مصطلح (غسيل األموال) كان سنة  1931م عند حماكمة (الفونس

كابوين) فقد أحيل إىل املحكمة ولكن ليس بتهمة (غسيل األموال) التي مل تكن معروفة آنذاك،
وإنام بتهمة التهرب من الرضيبة ،وقد أخذ احلديث مداه عن املصادر غري املرشوعة هلذه األموال يف

تلك املحكمة خاصة عند إدانة (مريالنسكي)؛ لقيامه بالبحث عن وسائل إلخفاء األموال باعتباره
املحاسب واملرصيف العامل مع (آل كابوين) وكان ما قام به (مريالنسكي) هي بدايات التطور يف

الصناعة املرصفية التي يمثل أحد أبرز وسائل غسيل األموال فيام بعد ،وهي االعتامد عىل حتويل
نقود إىل مصارف أجنبية وإعادة احلصول عليها عن طريق القروض.

أما مفهوم (غسيل األموال) كمصطلح فيعترب مفهوم ًا جديد ًا وترجع أصول اقتباسه إىل أحدى

الصحف خالل تقرير فضيحة (واتر جيت) سنة 1973م ،لكن ظهوره القانوين حتقق يف أول دعوة

أمام القضاء األمريكي عام 1982م ،ومنذ ذلك الوقت جرى شيوع االصطالح للداللة عىل أنشطة
إسباغ املرشوعية عىل األموال القذرة املتحصلة من مصادر غري مرشوعة.

وقد تطورت الوسائل والطرق لعمليات الغسيل بتطور الزمان ومع تطور وسائل االتصال

واالنرتنيت فصار العمل يف الغسيل أسهل وإمكانية الوصول إىل أصحاهبا أصعب وأعرس؛ نظر ًا
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للتعقيدات احلاصلة يف هذه العمليات ،فبضغطة زر عىل مفتاح ترسل املاليني وتستلم يف دقائق
معدودة ،وبالتايل تستدعي األمر جمهود ًا أكرب للمعاجلة(.)1

املبحث الثالث
�أنواع غ�سيل الأموال
إن النظرة العامة لغسيل األموال بمعناه األعم الذي هو (التنظيف والتطهري) يمكن أن يكون منه

ما هو حالل مطلوب مندوب إليه وما يكون حرام ًا منهي ًا عنه ،إذ جعل اهلل تعاىل بعض إخراجات
اإلنسان جزاء ًا من ماله تطهري ًا له وزكاة فقال عز من قائل ُ
﴿خ ْذ ِم ْن َأ ْم َوالهِ ِ ْم َصدَ َق ًة ت َُط ِّه ُر ُه ْم َو ُتزَ ِّكي ِهم

بهِ َ ا﴾ [ سورة التوبة ،اآلية.]104 :

وكام أنه استعمل حديثا مصطلح (غسيل األموال) لغسل املال احلرام وإضافة الرشعية له ،يمكن

أن يكون للغسل نوعان:

األول :غسيل األموال الرشعي:

هو إخراج احلقوق الرشعية الواجبة فيها يف مواعيدها الرشعية ،ومقاديرها الرشعية كام فرضها

اهلل تعاىل وبينها رسوله ﷺأو ما ينفق قربة هلل وتزلف ًا منها:

 .1زكاة املال حسب أنواعه كل حسب مقداره كام جاء يف نصوص القرآن والسنة ،منها قوله

الز َكا َة﴾ [سورة البقرة ،اآلية.]43:
﴿وآ َت ُوا َّ
تعاىل َ

 .2زكاة الفطر التي رشعها اهلل تعاىل طهره للصائم من الرفث واللغو حيث قال ﷺ(( :زكاة

الفطر طهرة للصائم من اللغو الرفث ،وطعمه للمساكني))( )2رواه أبو داود وابن ماجه والدار قطني

واللفظ له.

 .3صدقات التطوع وما ينفقه اإلنسان ابتغاء رضوان اهلل فقد قال ﷺ(( :كل امرئ يف ظل

((( ينظر :غسيل األموال يف النظم الوضعية ص  ،8 – 7جرائم غسيل األموال ص .1

((( سنن أيب داود سليامن بن األشعث السجستاين ت  275هـ ،دار الفكر ،بريوت ،25/2 .سنن ابن ماجه أبو عبد
اهلل حممد بن يزيد القزويني ت 275هـ ،دار الفكر ،بريوت ،585/1 .سنن الدار قطني عيل بن عمر الدار قطني ت
 385هـ ،دار الكتب العلمية ،بريوت.138 /2 .
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صدقته حتى يفصل بني الناس))( )1رواه أمحد ،واحلاكم ،والبيهقي.

 .4الكفارات الواجبة مثل كفارة اليمني والظهار والفدية يف الصوم التي تطهر اإلنسان من ذنوبه.

ثاني ًا :غسيل األموال الغري مرشوعة:

وهذا هو النوع الثاين – الذي مر تعريفه – فظاهره هو اإلجتار والعمل بمشاريع تعود عىل

أصحاهبا باألرباح ،إال أهنا يف احلقيقة تغطية وتسرت عىل أصول هذه األموال والتي غالب ًا ما يكون
مصدرها غري مرشوع(.)2

املبحث الرابع
مراحل (غ�سيل الأموال)
إن أصحاب رؤوس األموال غري املرشوعة ال يستطيعون أن يستعملوا أمواهلم بصورة مكشوفة

معلنة؛ ألهنا تعرضهم إىل املسائلة من قبل احلكومات عن مصادر تلك األموال ،فيلجؤون إىل
أساليب وطرق خيفون فيها أصول تلك األموال ،ويعتمدون عىل مصادرها بطرق متعددة يصعب

بعدها كشف حقيقتها ومن أبرز تلك الطرق هي ثالثة رئيسية تكون عرب مراحل هي:
األوىل :اإليداع والتوظيف:

وهي أوىل مراحل الدورة التقليدية لغسل األموال ،ويف هذه املرحلة يتم إدخال األموال القذرة

التي تم مجعها إىل اجلهاز املرصيف دون لفت األنظار داخل البالد أو خارجها بفتح حساب فيها أو

كوديعة أو رشاء أوراق مالية أو تذاكر قامر أو غريها(.)3
أساليب هذه املرحلة:

((( مسند أمحد ،أمحد بن حنبل ت  241هـ ،دار صادر ،بريوت ،568 /28 .املستدرك ،حممد بن حممد احلاكم

النيسابوري ت  405هـ ،دار املعرفة ،بريوت ،576 /1 .سنن البيهقي أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي ت 458هـ،
دار الكتب العلمية ،بريوت.177 /4 .

((( غسيل األموال ،أ.د.حممد نبيل غنايم ،كلية دار العلوم – جامعة القاهرة – مرص (طبعة متهيدية) ص،21 – 20
 /غسيل األموال ،فارس آل حامد ص .23

((( غسيل األموال يف الرشيعة اإلسالمية ،حممد نجدات املحمد .كلية الرشيعة ومعهد الفتح اإلسالمي ،دمشق ،ص .8
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متتاز هذه املرحلة بأساليب ختتص هبا تقوم عىل أساس تبديل شكل األموال وتغيري حاهلا منها:

 .1هتريب األموال :وهذه الطريقة تقوم عىل أساس إيداع األموال يف مرصف أجنبي يتمتع

نظامه املرصيف بالرسية التامة ،و ُيذكر أن حوايل نصف طن من العمالت األجنبية النقدية تصل يومي ًا

إىل مطار (زيوريخ) لتتجه إىل البنوك السويرسية.

 .2رشاء مقتنيات ثمينة :مثل التحف واملجوهرات والقصور الفخمة التي ال ُيسأل غالب ًا املشرتي

عن مصدر ثمنها ومن ثم يوظفها يف صفقات بيع ليفصح عن مصدرها املرشوع بعدئذ.

 .3االتفاق بني الغاسل وبعض الرشكات القائمة عىل خلط املال القذر غري القانوين بأموال

الرشكة ،وبعد فرتة تظهر األموال اإلمجالية وهي رشعية املصادر.

 .4تكوين ما ُيعرف برشكات الواجهة :وهي يف الغالب رشكات ومهية تعمل إلخفاء مصدر

األموال املغسولة بحيث متارس نشاط ًا ومهي ًا أو هامشي ًا يف حني تكون معظم مدخوالهتا من املال

املغسول.

 .5إقامة مشاريع خريية :حيث حيتالون عىل الدولة والسلطات املختصة من خالل توظيف ٍ
جزء

من أمواهلم يف مرشوعات خريية كبناء مستشفيات أو دور أيتام أو غريها(.)1
املرحلة الثانية :التمويه أو التغطية

هذه املرحلة تأيت بعد املرحلة األوىل (التوظيف) وتكون يف هذه املرحلة العمل عىل فصل األموال

القذرة عن مصادرها اخلبيثة وتوفري الغطاء القانوين املرشوع هلا من خالل سلسلة من العمليات
املرصفية املعقدة هبدف التمويه وتضليل اجلهات الرقابية.
أساليب هذه املرحلة:

تتخذ هذه املرحلة عدة أساليب لتغطية مصادر األموال املغسولة حتى ال يتم كشفها ،وقد تتشابه

أحيان ًا مع أساليب املرحلة األوىل منها:

 .1التغطية املرصفية :حيث تقوم هذه املصارف بفتح حسابات ومهية بأسامء شخصيات تعمل

حلساب مستفيدين آخرين ،أو جتزئة املبالغ املودعة إىل كميات صغرية أقل من املبالغ التي يستوجب
((( ينظر :ظاهرة غسيل األموال ،يف نظر الرشيعة اإلسالمية والقانون اجلزائري ،حممد رشيط .رسالة ماجستري جامعة
اجلزائر كلية العلوم االسالمية ص  ،51 – 49د .غسيل األموال وبيان حكمه ص  ،14جرائم غسيل األموال ص .6
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عىل السلطات املرصفية التحقق من شخصية العميل والسؤال عن مصدر أمواله ،أو قيام املودع

برشاء شيكات حلاملها أو أوامر دفع دولية قبل أن يقوم بتحويل هذه األموال إىل طرف ثالث والذي

يقوم بإيداعها لصالح املجرم يف النهاية.

 .2التغطية غري املرصفية :وتكون هذه الطريقة بعيدة عن املؤسسات املرصفية كتحويل األموال

أو رشكات التأمني أو التغطية من خالل املحامني واملحاسبني واملستشارين املاليني وغريهم ،حيث

تستخدم حساباهتم من خالل عصابات اإلجرام للتمويه والتغطية ،أو تزييف فواتري التجارة أو
املبالغة يف قيمة واردات معينة لتربير التحويالت الضخمة لألموال أو التغطية من خالل البورصة
بالدخول يف سلسلة من علميات البيع والرشاء مع سامرسة األسهم أو السلع فتنشأ رشكات جديدة
يملكها الغاسل من خالل وكالءه يف اخلارج ثم القيام بإجراء عمليات تبادل هذه األسهم يف

البورصة وبيعها ألشخاص غري مشكوك فيهم وحيصل الغاسل يف النهاية عىل أموال نظيفة(.)1
املرحلة الثالثة :مرحلة الدمج أو التكامل:

هي املرحلة الثالثة من سلسلة عمليات (غسيل األموال) والتي تسعى إىل إخفاء مظهر رشعي

عىل األموال غري املرشوعة ،وإتاحة استخدامها بطريقة مرحية حمرتمة.
أساليب هذه العملية:

هلذه العملية أساليب متعددة يسعى من خالهلا الغاسل إىل إخفاء املرشوعية عىل األموال منها:

 .1الترصفات العينية املختلفة :عن طريق رشاء عقارات أو املشاركة يف مشاريع إنامئية أو رشاء

السلع باهضة الثمن.

 .2حمالت اللهو والقامر :يقوم غاسل األموال برشاء كمية من أوراق املقامرة التي تستعمل بدل

النقد السائل أو يفتح حساب ًا له يف ذلك املحل ومن ثم يميض بعض الوقت ويقامر بمبلغ زهيد،
وبعد االنتهاء يعيد ورق القامر إىل صاحب املحل ،أو يغلق حسابه طالب ًا منه تسليم املبلغ إىل شخص

آخر يعمل حلسابه يف اخلفاء وإذا ُسئل عنها يقول ربحتها من القامر.

 .3دفع الرضائب :ال يظهر الغاسل بمظهر املجرم ما دام يدفع الرضائب(.)2

((( ينظر :ظاهرة غسيل األموال ص  ،54 – 52غسيل األموال يف النظم الوضعية ص  ،16جرائم غسيل األموال ص .7

((( ينظر :ظاهرة غسيل األموال ص  ،57 -55غسيل األموال يف النظم الوضعية ص ،17غسيل األموال يف
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البحوث املحكمة

املبحث اخلام�س:
م�صادر حت�صيل الأموال املغ�سولة وطرق حتويلها �إىل
م�شروعة:
ويشتمل عىل مطلبني:

املطلب الأول
م�صادر التح�صيل

إن عمليات غسيل األموال حاهلا كحال غريها من العمليات األخرى هلا مصادرها التي حتصل

من خالهلا عىل األموال الضخمة – غري املرشوعة – ثم املحاولة بعدئذ إكسائها الرشعية ومن أهم

هذه املصادر:

 .1جتارة املخدرات :تعد جتارة املخدرات من أوفر مصادر غسيل األموال؛ ملا تدره هذه التجارة

من أموال طائلة فائقة التصور وهي التي بدأت فيها عمليات غسيل األموال – كام أشار الباحثون .-
 .2أنشطة البغاء والدعارة وشبكات بيع الرقيق وغريها من األنشطة ذات الصلة والتي هلا من

املردودات العالية.

 .3أنشطة التهريب عرب احلدود للسلع واملنتوجات املستوردة دون دفع الرسوم أو الرضائب

اجلمركية املقررة.

 .4أنشطة الرشوة والفساد اإلداري والرتبح من الوظائف العامة وذلك من خالل احلصول عىل

دخول غري مرشوعة مقابل الرتاخيص أو املوافقات احلكومية وغريها.

 .5اإلقرتاض من البنوك املحلية من دون ضامنات كافية وحتويلها إىل اخلارج ثم هروب

األشخاص املقرتضني مع األموال إىل اخلارج.

 .6الدُ خول الناجتة عن الغش التجاري أو اإلجتار يف السلع الفاسدة أو تقليد املاركات العاملية

وغريها.

 .7الدخول الناجتة عن تزييف النقود املحلية واألجنبية ذات الفئات الكبرية القيمة.

 .8الدُ خول التي حيصل عليها بعض األفراد من خالل صفقات السالح أو احلصول عىل
الرشيعة اإلسالمية ص 10

332

د .عبد الوهاب محيد جميد
اإلخرتاعات والتكنولوجية املتقدمة.

 .9الدُ خول الناجتة عن املضاربة غري املرشوعة يف األوراق املالية والتي تعتمد عىل خداع

املتعاملني يف البورصات العاملية(.)1

املطلب الثاين
الطرق التي تتحول بها الأموال �إىل م�شروعة:

هناك عدة طرق يستخدمه الغاسلون لتنفيذ عملياهتم حتى يكون مصدرها مرشوع ًا منها:

 .1املضاربة عىل األسهم يف البورصات الوليدة الناشئة.
 .2رشاء األرايض والعقارات والشقق الفاخرة.

 .3املزايدات واملناقصات احلكومية وغري احلكومية.

 .4اهلدايا وبيع التحف النادرة وجتارة األشياء الثمينة
 .5صناعة السينام واإلنتاج السينامئي
 .6تذاكر اليانصيب واللورتارية

 .7املالهي ودور القامر عىل اختالف أنواعها وأشكاهلا

 .8تبديل كميات كبرية من أوراق نقدية ذات فئات صغرية بأوراق ذات فئات كبرية
 .9االحتفاظ بمبالغ كبرية من النقود يف خزائن حديدية يف البنوك

 .10التحويل املتكرر ملبالغ نقدية من عملة إىل عملة أخرى من دون أن تكون طبيعة نشاط

العميل تتطلب ذلك.

 .11جتزئة اإليداعات لتفادي ظهور املعاملة املالية يف التقارير الدورية التي تقدمها البنوك إىل

البنك املركزي(.)2

((( د .غسيل األموال يف النظم الوضعية ص  ،8د .غسيل األموال وبيان حكمه ص  ،11غسيل األموال د.حممد
نبيل غنايم ،ص .13

((( غسيل األموال يف الرشيعة اإلسالمية ص  ،5غسيل األموال /عبد اهلل حممد عبد اهلل ص .12
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املبحث ال�ساد�س
�آثار (غ�سيل الأموال)
لعمليات (غسيل األموال) آثار سيئة عىل مستويات خمتلفة بحسب املجال املتناول اقتصاديا أو

اجتامعيا أو سياسي ًا .ومن أهم هذه اآلثار:
ً
أوال :اآلثار االقتصادية:

جلرائم (غسيل األموال) آثار اقتصادية بالغة الرضر واألذى ،منها:

 .1يقوض ويضعف اجلهود الرشعية للقطاع اخلاص :يقوم غاسلو األموال عن طريق رشكات

الواجهة الوصول إىل األموال غري القانونية الرخيصة مما يمكنهم تقديم خدمات ومنتجات رخيصة
فبالتايل ال تستطيع املشاريع واألعامل الرشعية أن تنفذها مما يضطرها إىل االنسحاب والتوقف.

 .2فقدان السيطرة عىل السياسات االقتصادية :إن نشاطات غسيل األموال تساوي  % 2إىل 5

 %من ناتج االقتصاد العاملي ،فهذه اإلعامل تعمل عىل إعاقة نمو ميزانيات احلكومة يف أغلب الدول
ذات األسواق الناشئة فتفقد السيطرة عىل سياساهتا االقتصادية.

 .3التقلب االقتصادي وتشويه االقتصاد :ال هيتم غاسلو األموال بتكاثر األرباح ولكن يرغبون

بحامية أرباحهم غري الرشعية وغالب ًا ما يستثمرون أمواهلم يف نشاطات ال تفيد الدولة وال االقتصاد
املحيل مما جتعل النمو االقتصادي يعاين فتزيد من عدم االستقرار االقتصادي وتشويه االقتصاد.

 .4فقدان مصادر الدخل :غسيل األموال جيعل استحصال الرضائب أمر صعب فيؤدي إىل

انخفاض عائدات الرضائب ،فينتج عنه قيام احلكومة بفرض رضيبة أعىل عىل األشخاص واملشاريع

الرشعية.

 .5هبوط معدل االدخار :كلام زادت عمليات غسيل األموال قل معدل اإلدخار الوطني؛ وسبب

ذلك هروب رأس املال خارج الوطن وبالتايل تقل املدخرات التي يمكن أن توجه لالستثامرات.

 .6تدهور قيمة العملة الوطنية :فحني تهُ ّرب األموال إىل اخلارج يزداد الطلب عىل العمالت

األجنبية التي يتم حتويل األموال املهربة إليها هبدف إيداعها يف البنوك اخلارجية ومن هنا تنخفض

قيمة العملة الوطنية مقابل العملة األجنبية.
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 .7حدوث ضغوط تضخمية يف االقتصاد :يؤدي غسيل األموال إىل وجود مداخيل كبرية

لدى غاسيل األموال دون أن يقابلها زيادة يف إنتاج السلع واخلدمات مما يؤدي إىل ارتفاع األسعار
وتدهور القدرة الرشائية(.)1
ثاني ًا :اآلثار السياسية:

هنالك آثار سياسية لغسيل األموال أمهها:

 .1تغلغل املجرمني يف أجهزة النظام السيايس :إن امتالك هؤالء الغاسلني هذه األموال الطائلة

جتعلهم قادرين عىل رشاء كل يشء حتى ذمم الضعفاء من املسئولني ومقاعد الربملان ومن ثم يسعون
جاهدين إىل اخرتاق أجهزة الدولة السياسية واإلدارية والوصول إىل مراكز اختاذ القرار.

 .2متويل اجلامعات املتطرفة :يعمد غاسلو األموال – رعاية ملصاحلهم الضيقة – إىل متويل

التيارات واملنظامت املتطرفة واملناوئة حلكوماهتا أو متويل النزعات الدينية والعرقية هبدف اإلستفادة
من األجواء العكرة يف تلك البالد لرتويج سلعهم وبضائعهم كاألسلحة واملخدرات وغريها
ثالث ًا :اآلثار االجتامعية:

()2

تؤثر جرائم غسيل األموال عىل نسيج املجتمع من ذلك:

 .1ارتفاع نسبة البطالة :ملا كانت عمليات الغسيل تؤثر عىل االدخار املحيل الذي من شأنه متويل

االستثامرات املختلفة فإهنا تؤثر عىل املوارد الالزمة لتوفري فرص عمل تستوعب الراغبني فيه.

 .2اتساع نطاق اجلريمة :نجاح أصحاب األموال غري الرشعية يف اإلفالت من مالحقة السلطات

األمنية واستخدام األموال القذرة يف ترصفات نقدية وعينية تشجع اآلخرين عىل االنزالق يف
اجلريمة فيساعد عىل زيادة معدالت اجلريمة حملي ًا وعاملي ًا.

 .3اهتزاز معيار القيم االجتامعية :إذ يؤدي إىل صعود هؤالء املجرمني إىل قمة اهلرم االجتامعي

يف الوقت الذي يرتاجع فيه مركز العلامء واملفكرين إىل أسفل اهلرم فيصبح املال هو املعيار للقيمة.

 .4اهنيار الطبقة الوسطى :تؤدي استمرارية هذه اجلرائم إىل إحداث خلل يف البنيان االجتامعي

((( مقدمة ملكافحة غسيل األموال /وثيقة صادرة عن البنك املركزي العراقي ص  ،17 -11غسيل املال احلرام رؤية
إسالمية ،أ.د .عباس أمحد الباز .موقع الكرتوين اسالم اون الين ص  ،5 -3ظاهرة غسيل األموال ص .70 -65

((( غسيل األموال يف النظم الوضعية ص .13
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حيث تتيح عمليات الغسيل للقائمني عليها عىل احلصول عىل مكاسب خيالية ،ومن الطرف اآلخر
هبوط دخل املتعلمني وغريهم من ذوي الرأي يف املجتمع ،فينتج عنه تآكل الطبقة الوسطى وظهور

طبقتني غنية وفقرية(.)1
رابع ًا :اآلثار املالية واملرصفية:

 .1حدوث تشوهات غري متوقعة عىل سوق النقد واجلهاز املرصيف :الشك يف أن التحوالت

املالية املفاجئة التي ترد إىل الدولة أو خترج منها حتدث إرباكات قوية يف سوق األموال واإلجراءات
املرصفية مما يؤدي إىل اهنيار تلك األسواق كام حدث يف جنوب رشق آسيا منذ سنوات.

 .2هتديد النظام املايل واملرصيف يف الدولة املضيفة :هتدد هذه العمليات النظام املايل واملرصيف يف

تلك الدول؛ وذلك لعدم القدرة عىل السيطرة عىل تلك األموال مما يؤدي إىل إصابة سياسات تلك
الدول املالية واالئتامنية بالتخبط واالرتباك.

 .3وقوع املؤسسات املالية للدول املضيفة بيد عصابات غسيل األموال :تدفع وفرة السيولة

عند ورود املال إىل املصارف عن طرق هؤالء واضعي السياسات إىل وضع سياسات مالية وائتامنية

معينة ثم عندما حيدث التحول العكيس املفاجئ يف حركة هذه األموال تفشل هذه السياسات تتخبط
احلكومة يف إجراءات وقرارات عشوائية جتعلها أسرية يف يد هؤالء.

 .4خماطر السمعة :إذا تورط املرصف عمد ًا أو وقع ضحية نشاطات غسيل األموال غري

القانونية ،فإن سمعته يف السوق املحلية والعاملية ستصبح ملطخة ،وقد ينتج عن هذا فقدان الزبائن
والقدرة عىل إدارة املعامالت الدولية مع املصارف األخرى(.)2

((( ظاهرة غسيل األموال ص .74- 71

((( مقدمة ملكافحة غسيل األموال /وثيقة صادرة عن البنك املركزي العراقي ص  ،23- 18جرائم غسيل األموال ص .3
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املبحث ال�سابع:
طرق معاجلة (غ�سيل الأموال)

نظر ًا خلطورة (غسيل األموال) وفداحة أمره وعظم أثره السيئ عىل املجتمع ،فإن األمر حيتاج إىل

وضع عالجات جذرية ملكافحته ضمن جماالت عديدة منها:
ً
أوال :املجال الرتبوي األخالقي:

عىل اإلنسان استحضار املثل العليا والقيم السامية يف تعامالته مع الناس ،فهو جزء من كل ال

يمكنه اإلرضار بغريه من أجل احلصول عىل النفع الذايت الشخيص ،وقد دعت مجيع األديان إىل

حسن املعاملة مع الغري والسيام اإلسالم ،فقد ربى يف نفوس معتنقيه أدب االلتزام بتعاليمه ،والرقابة
التي يشعر املسلم من خالهلا أن اهلل مطلع عليه يعلم خفاياه وعالنيته؛ فيمنعه ذلك عن خمالفة رشعه
﴿و ُقلِ ْاع َم ُلو ْا َف َسيرَ َ ى
والتزام أوامره ،وأيض ًا تيقنه أن اهلل تعاىل ينظر إىل عمله جمازيه عنه فقال تعاىلَ :

اللهّ ُ َع َم َل ُك ْم َو َر ُسو ُل ُه َوالمْ ُ ْؤ ِمن َ
ُون﴾ [سورة التوبة ،اآلية ]106 :وما دام األمر كذلك فعىل املسلم

ري اهلل تعاىل ورسوله من نفسه كل خري ونفع لآلخرين وأن يرتك املنهي عنه وإن
احلرص عىل أن ُي َ
كان له به فائدة فقال عز من قائل ﴿ َي ْس َأ ُلو َن َك َع ِن الخْ َ ْم ِر َوالمْ َ ْيسرِ ِ ُق ْل ِفي ِهماَ إِ ْث ٌم َكبِ ٌري َو َمن ِ
َاف ُع لِل َّن ِ
اس
َوإِ ْث ُم ُه َمآ َأ ْكبرَ ُ ِمن َّن ْف ِع ِهماَ ﴾ [سورة البقرة ،اآلية  .]219وعىل الرغم من الكسب والنفع املتحصل
فيها إال أن اإلثم أكرب مما يستلزم الرتك خوف ًا من العقوبة ورجاء ًا للرمحة.

وكذلك احلال للغاسل فهو وإن انتفع من أعامله إال أن التبعات التي ترتبى عىل العمل ورشوره

أكرب ،فكان البد من الكف واالمتناع.
ثاني ًا :املجال االقتصادي واملرصيف:

للجانب االقتصادي واملرصيف األثر الكبري يف حماربة هذه األعامل واحلد منها؛ ملا هلا من صالت

وثيقة بتلك املعامالت فمن ضمن ما يمكن فعله يف هذا اجلانب.

 .1مقاطعة أصحاب عمليات (غسيل األموال) :فإذا قامت املصارف واملنشآت املالية بعدم
التعامل مع هؤالء فإن جزء ًا كبري ًا من هذه العمليات ستقل؛ لعدم متكنهم من إجياد بستار خيفون
وراءه جرائمهم.
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 .2استخدام النظام املرصيف – كونه البؤرة الرئيسية لغسيل األموال – يف حماربة هذه العمليات

من خالل:

أ -االحتفاظ بسجالت تعريفية :فاملصارف البد هلا أن حتتفظ بسجالت تعرف زبائنها لفرتة

زمنية معينة؛ لتثبت املؤسسة املالية أن لدهيا معرفة كافية عن زبائنها.

ب -اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة إىل السلطات :عند وجود دوافع منطقية لالشتباه بحدود

عملية (غسيل األموال) فمن مسؤولية املرصف أن يبلغ السلطات القانونية عن النشاط.

ج -تشديد الرقابة عىل األموال التي تدخل املصارف يف كل دولة :فإذا وردت إل املرصف مبالغ

مالية كبرية من خارج البالد فيجب عىل املرصف أن يتثبت من مصادرها وطرق احلصول عليها.

د -حتميل املرصف املسؤولية إذا حصل فيه (غسيل أموال) :فيجب تقرير املسؤولية اجلنائية

للمصارف والرشكات بأهنا شخصيات إعتبارية ،باإلضافة إىل إيقاع املسؤولية عىل العاملني فيها

واعتبارهم رشكاء يف اجلريمة حال وقوعها يف مؤسساهتم(.)1
ثالث ًا :املجال القانوين:

إن املجال القانون من أهم جماالت مكافحة (غسيل األموال) ؛ ملا يستطيع فعله من سن القوانني

والترشيعات التي جترم هذه العمليات وإصدار العقوبات الرادعة بحق مرتكبيها.

فبدأ املجتمع الدويل بالتنبه خلطر هذه الظاهرة ،ورشع بتجريمها فقام بعدة إجراءات حاول من

خالهلا وضع حد هلذه اجلرائم وحرمان مقرتفيها من أرباحهم منها.

 .1إنشاء جمموعة ( :)GAFIوهي جمموعة قرر إنشاءها رؤساء الدول الصناعية الثامنية الكربى

(أمريكا ،كندا ،اليابان ،فرنسا ،بريطانيا ،املانيا ،روسيا) يف باريس سنة  1989م ضمت ()120

عضو ًا من سياسني وخرباء ورجال أعامل وقضاة وموظفني كبار يف اجلامرك هدفها مالحقة مصادر
(غسيل األموال) وجتفيفها.

 .2إنشاء منظمة ( :)FAFTوهي منظمة تأسست سنة  1989م ضمن ( )29دولة باإلضافة إىل

دول جملس التعاون اخلليجي ودول املفوضية األوربية ،وإختصت هذه املنظمة بصيانة وإجياد طرق
((( مقدمة ملكافحة غسيل األموال  /وثيقة صادرة عن البنك املركزي العراقي ص  ،34 – 29غسيل األموال

وحكمه يف الفقه اإلسالمي ص .22
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قانونية مقبولة يتم من خالهلا مكافحة غسيل األموال ،ولقد أصدرت هذه املنظمة ( )40توجيه ًا
موجهة لألنشطة املرصفية ومكافحتها وعرقلة عمليات (غسيل األموال).

وقد عنيت توصيات منظمة (غسيل األموال) بثالثة أركان أساسية هي:
أ -إنشاء سياسات وإجراءات خاصة بمفهوم (إعرف زبونك).

ب -إنشاء نظام خاص بالتسجيل واإلبالغ عن حتويالت املبالغ الكبرية.

ج -إجياد أسلوب أو صياغة ما للتوفيق بني سياسات البنوك الداخلية وبني ما تتطلبه إجراءات

مكافحة العلميات املشبوهة (لغسيل األموال).

ثم بعد عام  2001م وأحداث سبتمرب يف أمريكا زيد يف تلك التوصيات حتى بلغت ( )48تركز

حول معرفة مصادر متويل ما يعرف (باإلرهاب) واحليلولة دون إزدياده.
هذا عىل الصعيد العاملي.
إما عىل الصعيد العريب:

فقد ُسن مرشوع القانون العريب النموذجي االستشاري ملكافحة غسيل األموال يف أغسطس

 2002م وقد ظهر هذا املرشوع يف ( )19مادة يف تقرير أعامل وتوصيات املؤمتر العريب السادس

عرش لرؤساء مكافحة املخدرات يف تونس ( )11 – 10يوليو  2002وعىل الرغم من أن القوانني

النموذجية االسرتشادية ال تعد ملزمة ؛ إال أهنا تعد مصدر ًا هام ًا لالسرتشاد هبا عند قيام الدول

بوضع قوانينها أو تعديل القوانني القائمة.

وقد أصدرت عدة دول من الدول العربية مثل مرص والسعودية واإلمارات قوانني تعمل

ملكافحة غسيل األموال.

ويف العراق أصدر البنك املركزي العراقي بعد عام ( )2004م قانون ًا ملكافحة هذه العمليات؛ ملا

أصبح عليه العراق من مكان خصب لعلميات الغسيل بسبب االحتالل وحجة إعامر العراق ،حيث

أصبح لقسم الرقابة املرصفية يف البنك املركزي وفق هذا القانون واجبات ومسؤوليات متعددة
للمساعدة يف التعرف عىل (غسيل األموال) وحماربته(.)1

((( تطور حتريم غسيل األموال يف مرص والعامل ،اللواء عاصم إبراهيم الرتساوي كتاب األهرام االقتصادي ،العدد
( ،)110مارس ص  ،15 -3مقدمة ملكافحة غسيل األموال  /وثيقة صادرة عن البنك املركزي العراقي ص .38 – 35
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البحوث املحكمة

املبحث الثامن
حكم غ�سيل الأموال

مر بنا سابق ًا يف مبحث (أنواع غسيل األموال) أن الغسيل نوعان (غسيل أموال حالل) وذكرت

األدلة عىل جوازه ،و(غسيل أموال حرام) فحكمها

أن حكم هذه العمليات (حرام) ،ألهنا عمليات غش وتزييف للحقائق وحتويل لألموال غري

املرشوعية إىل مرشوعة يف الظاهر وإخفاء حقيقتها هترب ًا من القانون ومالحقة السلطات ،فهي ال

تعني التطهري والتنظيف بل الكذب واخلداع ،واهلل تعاىل ال خيفى عليه يشء.
األدلة عىل التحريم:

ال َأن تُغْ ِم ُضو ْا ِف ِ
آخ ِذ ِ
ون َو َل ْستُم بِ ِ
يث ِم ْن ُه ت ِ
﴿و َ
يه إِ َّ
ُنف ُق َ
ال َت َي َّم ُمو ْا الخْ َ بِ َ
يه﴾ [سورة
 .1قال تعاىلَ :

البقرة ،اآلية.]267 :

الط ِّي َب ِ
﴿ويحُ ِ ُّل لهَ ُ ُم َّ
ات َويحُ َ ِّر ُم َع َل ْي ِه ُم الخْ َ َبآئِ َث﴾ [سورة األعراف ،اآلية.]157 :
وقوله تعاىلَ :

وجه الداللة :إن غسيل األموال املحرمة من اخلبيث الذي هنى اهلل تعاىل عنه إذ هو نتاج ما تولدت

عنه ،ومصدر كسبها حرام يف األصل وإذا سقط األصل وهو الكسب املحرم سقط الفرع وهو الغسيل.
ال َت ْأ ُك ُلو ْا َأ ْم َوا َل ُكم َب ْين َُكم بِا ْل َب ِ
تعاىل﴿:و َ
اطلِ ﴾ [سورة البقرة ،اآلية]188:
 .2قال
َ
وجه الداللة :إن (الباطل) هنا بمعنى احلرام وهو ثالثة أقسام:
* حمرم لعينه :كاخلمر وحلم اخلنزير.

* حمرم لوصفه :كالربا.

* حمرم لكسبه :كالغصب وغسيل األموال يدخل ضمن هذا القسم(.)1

قال اإلمام القرطبي( :واملعنى ال يأكل بعضكم مال بعض بغري حق فيدخل يف هذا القامر

واخلداع والغصوب وجحد احلقوق وما ال تطيب به نفس مالكه أو حرمته الرشيعة – وإن طابت به

نفس مالكه – كمهر البغي أو حلوان الكاهن وغري ذلك)

()2

 .3عن ابن عباس (ريض اهلل عنهام) قال :قال سمعت رسول اهلل ﷺ(( :لعن اهلل اليهود ثالث ًا،

((( غسيل األموال مفهومه وحكمه ص .6

((( تفسري القرطبي ،اجلامع ألحكام القران ،ابو عبد اهلل حممد بن امحد القرطبي ،املكتبة التوفيقية ،القاهرة .304 /2
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فجملوا وباعوها وأكلوا أثامهنا ،وإن اهلل إذا حرم شيئ ًا حرم ثمنه))
إن اهلل حرم عليهم الشحوم ّ

()1

رواه البخاري ومسلم.

وجه الداللة :إن اليهود استحقوا اللعن بسبب احتياهلم وارتكاهبم ما هنوا عنه ،وإن مل يكن

بطريق مبارش ،وغاسل األموال حاله كحاهلم يستحق ما استحقوا.

 .4قال رسول اهلل ﷺ(( :إن اهلل طيب ال يقبل إال طيب ًا))( )2رواه مسلم.
وجه الداللة :إن صاحب الكسب احلرام ال يكون مقبو ً
ال عند اهلل وال ما يؤدي من قربات

وطاعات؛ ألن أصل املال حرام فام يرتتب عليه يكون مثله .قال الغزايل (رمحه اهلل) (من يف يديه مال
حرام حمض فال حج عليه ،وال تلزمه كفارة مالية؛ ألنه مفلس ال جتب عليه الزكاة إذ معنى الزكاة
وجوب إخراج ربع العرش مثال ،وهذا جيب عليه إخراج الكل ،إما رد ًا عىل املالك إن عرفه أو رصف ًا

عىل الفقراء إن مل يعرف املالك)(.)3

هذا بالنسبة (للغسيل) لكن لو أراد اإلنسان أن يتوب فام يصنع باملال الذي يف يده؟ إن املال

الذي يف يده حرام جيب عليه التخلص منه كال أو بعض ًا حسب مقدار احلرام الذي فيه لقوله تعاىل:
ون َو َ
وس َأ ْم َوالِ ُك ْم َ
ال ت ُْظ َل ُم َ
ال َت ْظ ِل ُم َ
ون﴾ [سورة البقرة ،اآلية ]279:فاهلل تعاىل
َ
﴿وإِن ت ُْبت ُْم َف َل ُك ْم ُرؤُ ُ

أمر عند التوبة التخلص من املال احلرام إما بإرجاع املال إىل أصحابه إذا كان أخذه منهم بطرق غري
صحيحة بأن يعيد احلقوق إىل أصحاهبا للقاعدة الفقهية التي تقول (الرضر يزال)( )4وإذا مل يعرف

أصحابه فيتصدق به ختلص ًا منه وحترز ًا عن تبعاته.

((( صحيح البخاري ،حممد بن إسامعيل البخاري ت 256هـ ،دار الفكر ،بريوت ،566 /8 .صحيح مسلم مسلم
بن احلجاج النيسابوري ت  261هـ ،دار احلديث ،القاهرة.41/5 .

((( صحيح مسلم .85 /3

((( إحياء علوم الدين ،ابو حامد الغزايل ،دار الفكر ،عامن .118 /2

((( الوجيز يف أصول الفقه ،عبد الكريم زيدان ،دار التوزيع والنرش اإلسالمية ،القاهرة .ص .40
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البحوث املحكمة

اخلامتة
احلمد هلل العيل القدير ،والصالة والسالم عىل البشري النذير وآله وأصحابه أهل العقل والتدبري
وبعد :بعد هذا العرض وما تبني من خالل ما سبق يمكن الوصول إىل النتائج اآلتية:

 .1عىل اإلنسان تتبع احلالل وحتريه وإن صعب واالبتعاد عن احلرام وأسبابه وإن سهل.

( .2غسيل األموال) ظاهرة خطرية رشها عظيم ورضرها جسيم البد من احلد منها واحليلولة

دون انتشارها.

 .3نرش الثقافة والوعي الالزم للمحافظة عىل املجتمعات ورضورة التأكيد عىل التحيل باألخالق

الفاضلة.

 .4جتفيف منابع اجلريمة والرذيلة ومطاردة مرتكبيها.

 .5سن قوانني رادعة صارمة تعالج مسألة الغسيل والقضاء عليه.

 .6مراقبة املصارف واملؤسسات املالية؛ لضامن عدم اخرتاقها من قبل الغاسلني.
 .7إنشاء مؤسسات قضائية أمنية تالحق هؤالء عرب الدول.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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امل�صادر واملراجع
بعد القر�آن الكرمي
 .1األشباه والنظائر ،احلافظ جالل الدين السيوطي ،دار الكتاب العريب.

 .2البحر الرائق رشح كنز الرقائق ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد املشهور (بابن نجيم) ت

(970هـ) ،دار الكتاب اإلسالمي ،بريوت.

 .3إحياء علوم الدين ،ابو حامد الغزايل ،دار الفكر ،عامن .118 /2

 .4تطور جتريم غسيل األموال يف مرص والعامل ،اللواء عاصم إبراهيم الرتساوي كتاب األهرام

االقتصادي ،العدد ( ،)110مارس .1997

 .5تفسري القرطبي ،اجلامع ألحكام القران ،ابو عبد اهلل حممد بن امحد القرطبي ،املكتبة التوفيقية،

القاهرة.

 .6جرائم غسيل األموال ،ثائر خليل زهري عن دورة تدريبية منعقدة يف املعهد الدويل للدراسات

العليا يف العلوم اجلنائية  -ايطاليا – سرياكوزا – املحارض النائب العام املرصي املحرتم  00عبد

املجيد حممود.

 .7حاشية ابن عابدين ،رد املحتار عىل الدر املختار ،حممد أمني بن عمر املشهور (بابن عابدين)

ت 1252هـ ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

 .8سنن ابن ماجه ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني ت 275هـ ،دار الفكر ،بريوت.
 .9سنن أيب داود ،سليامن بن األشعث السجستاين ت  275هـ ،دار الفكر ،بريوت.

 .10سنن البيهقي ،أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي ت 458هـ ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

 .11سنن الدار قطني ،عيل بن عمر الدار قطني ت  385هـ ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 .12صحيح البخاري ،حممد بن إسامعيل البخاري ت 256هـ ،دار الفكر ،بريوت.

 .13صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج النيسابوري ت  261هـ ،دار احلديث ،القاهرة.

 .14ظاهرة غسيل األموال يف نظر الرشيعة اإلسالمية والقانون اجلزائري ،حممد رشيط .رسالة
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ماجستري جامعة اجلزائر كلية العلوم االسالمية

البحوث املحكمة

 .15غسيل األموال يف النظم الوضعية رؤية إسالمية ،أ.د.حممد بن أمحد الصالح .بحث مقدم

اىل املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي بجامعة أم القرى -مكة املكرمة شهر حمرم 1424هـ-

مارس2003م

 .16غسيل األموال مفهومه وحكمه ،فارس بن مفلح آل حامد ،جملة البيان عدد .182

 .17غسيل األموال ،أ.د .حممد نبيل غنايم ،كلية دار العلوم – جامعة القاهرة – مرص (طبعة

متهيدية)

 .18غسيل األموال يف الرشيعة اإلسالمية ،حممد نجدات املحمد .كلية الرشيعة ومعهد الفتح

اإلسالمي ،دمشق.

 .19غسيل األموال وبيان حكمه ،د.عبد اهلل بن حممد بن عبداهلل .بحث مقدم اىل املؤمتر العاملي

الثالث لالقتصاد اإلسالمي بجامعة أم القرى -مكة املكرمة شهر حمرم 1424هـ -مارس2003م
 .20غسيل املال احلرام ،أ.د .عباس أمحد الباز .موقع الكرتوين اسالم اون الين

 .21فتح الرمحن لطالب آيات القرآن ،عيل زاده فضل اهلل احلسني ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 .22الفقه اإلسالمي وأدلته ،أ.د وهبة الزحييل.

 .23قضايا اقتصادية معارصة ،صالح الدين السييس ،توزيع مؤسسة االحتاد الوطني 1998م.
 .24لسان العرب ،مجال الدين بن منظور ت 711هـ ،دار إ حياء الرتاث العريب ،بريوت.

 .25جملة األحكام العدلية ،دار ابن كثري ،دمشق

 .26املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،أمحد بن حممد الفيومي ت  770هـ ،املؤسسة احلديثة

للكتاب ،بريوت.

 .27املوافقات ،أبو إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي ت  790هـ ،دار املعرفة ،بريوت.
 .28منتهى اإلرادات ،منصور بن يونس البهويت ت  1051هـ ،دار الكتاب ،بريوت.

 .29املعامالت املالية املعارصة يف الفقه اإلسالمي ،د.حممد عثامن شبري ،دار النفائس ،عامن.
 .30مقدمة ملكافحة غسيل األموال ،وثيقة صادرة عن البنك املركزي العراقي.

 .31املبسوط ،شمس الدين حممد بن أمحد الرسخيس ت  483هـ ،دار إحياء الرتاث ،بريوت.
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 .32املستدرك ،حممد بن حممد احلاكم النيسابوري ت  405هـ ،دار املعرفة ،بريوت.
 .33مسند أمحد ،أمحد بن حنبل ت  241هـ ،دار صادر ،بريوت.
 .34النظام املايل يف اإلسالم ،أ.د .ص بحي فندي الكبييس

 .35الوجيز يف أصول الفقه ،عبد الكريم زيدان ،دار التوزيع والنرش اإلسالمية ،القاهرة.
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