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المقدمة

تعد جر يمة تبييض األمو ال من حيث تأصيلها و احدة من جرائم االعتداء على مال الغير و إان

اتفقت مع جر يمة السر قة ببعض أر كانهاو سماتها ,إال إن لها خصو صية تمييزها عن جر يمة السر قة

فهي و إان كان الهدف منها اإلثراء على حساب الغير فر دا أو شخصا معنو ياو لكنها تختلف عن

جر يمة السر قة من حيث محل الجر يمة فقد ال ي كو ن محل الجر يمة ذا طابع مادي كما إنها تختلف
من حيث الفعل الجر مي فقد تنهـض جر يمة التبييض دو ن أن ي كو ن هناك فعل أخذ للمال محل

الجر يمة ,و هذا بخالف ما هو عليه الحال في جر يمة السر قة حيث يشتر ط أن يكو ن هناك فعل أخذ

للمال المسرو ق حتى تقو م هذه الجر يمة كما قد تنهض جر يمة التبييض دو نو جو د نية التملك للمال
محل الجر يمة و هذا بخالف ما هو عليه الحال في جر يمة السر قة التي تقو م على نية التملك للمال

محل الجر يمة كما ان جر يمة تبييض األمو ال تحمل في طياتها الكثير من التحديات الخطيرة التي
يمكن أن تؤ ثر سلبيـا على االقتصـاد،و يتفـاو ت مستوى هذه الجر يمةو خطور تها مـن دو لة إلى أخرى،

و هذا راجع إلى كفاءة المؤ سسات المالية في هـذه الدو لـة أو تلك و لكن يمكن القو ل إنه ال تو جد في
هذا العصر بالذات دو لة لم تطلها هذه الجر يمة بشكل من األشكالو جر يمة تبييض األمو ال هي من
جرائم ذوي الياقات البيض و هي الجرائم التي تقتر ف من قبل أشخاص لهم مكانة عالية في المجتمع

و ذلــك مــن خــالل قيــامهم بأعمــالهم المهنيــة ،و هــذا يعــني أنهــا جـرائم تر تكبهــا فئــات مســتغلة نفو ذهــا
الو ظيفي و إامكانياتها االقتصاديةوو ضعها االجتماعيو خبراتها بما يجنبها المساءلـة القانو نية .و هذا ما
يشكل صعو بة كبيرة أمام الجهات المختصة الكتشاف هذه الجرائـم .و نشاط تبييض األمو ال يمكن
أن يدرج في إطار الجر يمة المستحدثة (غير التقليدية) ،كما أنهاو سيلة إلضفاء الصفة الشرعية على

أمو ال طائلةو ضخمة و الـتي ت كو ن محالً لهذه الجر يمة عن جرائم ذات طابـع شديد الخ طورة مثل
جرائم المخدرات و المتاجرة باألسلحة و أعمال السمسرة و المتاجرة بالر قيق و غيرها من الجرائم التي

يمكن عدها من قبيل الجرائم المنظمة حيث تشير الدراسات القانو نية إن المنظمات اإلجرامية دأبت
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اليـو م على تبييض أمو ال هائلةو ضخمة ذات مصادر غير مشرو عة و أعادت استثمـارها في مشار يع

تــدر أر باحـاً طائلــة لهــذه المنظمــات لتو ســيع نشــاطها االقتصــادي ,ممــا يســاعدها علــى ز يــادة حجــم

الجر يمة المنظمةو من ث ّـم زعـزعة األمن و االستقرار العالمي.

المبحث األول

تعريف جريمة تبييض األموال
إن تعر يف مصطلح (تبييض األمو ال) و الذي كان يبدو حتى و قت قر يب غر يبا و غير معرو ف

بالنسبة للكثير ين,و يمكن أن يتم إرجاع هذا المصطلح و الذي استخدم للتعبير عن النشاط اإلجرامي
إلى منظمات إجرامية ظهر ت في الواليات المتحدة األمر يكية تسيرها عصابات المافيا األمر يكية,

و كانت مهمة هذه المنظمات اإلجرامية و التي تباشر أعمالها بو اسطة فئات متخصصة باألعمال
المالية و المصر فية و التابعة إلى عصابات المافيا بمزج اإليرادات غير المشرو عة المتحصلة من
النشاطات اإلجرامية للمافيا مع اإليرادات المشرو عة عن طر يق مجمو عة عمليات لنقل األمو ال

و تحر يكها في األسو اق من أجل محو كل أثر غير مشر وع يشو ب هذه األمو ال ( .)1و ظهر هذا
التعبير حقيقةً أو ل األمر في و قائع إحدى جلسات لجنة الشؤو ن الحكو مية في مجلس الشيوخ
األمر يكيو ذلك للتعبير عن هذا النشاط اإلجرامي في محاو لة إلى إيجادو سائل فعالة لمكافحة اآلثار

السلبية الناشئة عن عمليات تنظيف النقو د(,)2و سرعان ما بدأ هذا المصطلح بالتداو ل على صعيد

الجهو د المبذو لة مـن المنظمات الدو لية و هي تحاو ل صياغة بنو د االتفاقيات المتعددة األطراف
الهادفة إلى سنو تطبيق قو انينو طنية لمكافحة هذه الجر يمة ,حتى إن العديد من القو انين الو طنية

المتعلقة بهذه الجر يمة صدر ت و هي تحمل هذا المصطلح عنو انـاً لها مثـل قانـو ن تبييـض األمو ال
السو يسري( )3و اللبنانـي(.)4و أطلق هذا المصطلـح علـى المجر ميـن الذيـن يمتهنـو ن تبييـض األمـو ال
فقد جاء في الدراسة التحقيقية الجنائية التي قامت بها الخزانة البر يطانية مصطلح (المنظفو ن أو
المبيضو ن)  ,حيث أطلق هذا المصطلح على شر يحة تسمى بـ (المنظفو ن المهنيو ن) أو (المبيضو ن

المهنيو ن) ( ) Professional Money Laundressesو الذين يتعاو نو ن مع المجر مين اآلخر ين

و يشجعو نهم على الدخو ل في األنشطة المالية.

تمار س بعض العصابات و المنظمات اإلجرامية أنشطة إجرامية تحقق عائدات مالية ضخمة،

و يختلف دو ر هذه المنظمات اإلجرامية من دو لة إلى أخرى تبعاً إلمكانياتها و قدراتها المالية و هذا
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يرجع إلى تو افر البيئة األفضل في مكان دو ن اآلخر لممار سة هذه المنظمات اإلجرامية نشاطاتها،
كماو تدر ك في الو قت ذاته إن اإليرادات المالية المتأتية من هذه األنشطة غير المشرو عة سو ف تثير
الشكو ك و التساؤالت لدى المؤ سسات القانو نية و أجهزة الر قابة المالية ،لهذا تبدأ بالعمل على إضفاء

الصبغة القانو نية على إيراداتها و عو ائدهاو ذلك من خالل تحر يكها عبر قنو ات شرعية بالصورة التي

تؤ دي إلى طمس و إاخفاء المصدر الحقيقي لهذه اإليرادات و إايهام المؤ سسات القانو نية و الر قابة المالية
بأن مصدر هذه األمو ال هو أعمال و أنشطة مشرو عة و هذا هو جو هر جر يمة تبييض األمو ال.

( المطلب ألا ول )
تعر يف جر يمة تبييض األمو ال في الفقهو القانون المقارن

أور د الفقه القانو ني عدة تعر يفات تكاد تلتقي جميعها في المعنى العام و اختلفت من حيث الصياغة
اللغو يةو كذلك من حيث النطاق .فقد ُعر فت جر يمة تبييض األمو ال بأنها( العملية أو اإلجراء الذي
يقو م به أي شخص يهدف من ورائه إلى تغيير مصدر أي أمو ال تأتت له أو لغيره بصورة غير
مشرو عة باستخدام البنو ك و المؤ سسات المالية من خالل ما تقو م به من خدمات أوو سائل مصر فية
أو صير فة من أي نوع كان بحيث تضفي الشرعية على هذه األمو ال)( ،)5و عر فت اللجنة األور بية

لمكافحة تبييض األمو ال في بحثها الصادر عام  1990هذه الجر يمة بأنها((عملية تحو يل األمو ال

المتحصلة من أنشطة جر مية بهدف إخفاء أو إنكار المصدر غير الشرعي و المحظو ر لهذه األمو ال
أو مساعدة شخص إر تكب جر ماً بتجنيبه المسؤو لية القانو نية عن اإلحتفاظ بمحصالت هذا

الجر م))( .)6و ُيعر ف  Christophe J- Kentجر يمة التبييض بأنها ((جزء حيوي من أي نشاط
إجرامي يدر عائداً مالياً هدفه جعل مر تكب النشاط اإلجرامي قادراً على اإلستهالك و اإلدخار

و اإلستثمار لألمو ال القذرة في نشاط إقتصادي مشر وع بعد إخفاء أو تمو يه هذه األمو ال))(.)7

و يعر ف د .ضاري خليل محمو د جر يمة التبييض بأنها (إخفاء حقيقة األمو ال الناجمة عن طر ق غير
قانو نية بو اسطة تصديرها أو إيداعها في مصار ف دو ل أخرى أو تو ظيفها أو إستثمارها في أنشطة

مشرو عة بغية إضفاء صفة المشرو عية عليها و بالتالي إفالتها من المصادرة و نجاة مر تكبيها من

العقاب القانو ني)( .)8إن جر يمة تبييض األمو ال يمكنو صفها بأنها ذلك النشاط اإلجرامي الذي يقو م
به شخص أو مجمو عة من األشخاص في إقليم دو لة و احدة أو أكثر كو سيلة لتحقيق غاية معينة
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بذاتها تتمثل في إخفاء عدم المشرو عية الذي يشو ب األمو ال التي يرغب مر تكبو الجر يمة من االنتفاع

بها,و بصر ف النظر عما إذا كان النفع يعو د لمر تكب هذه الجر يمة أو لغيرهو سو اء أكان هذا الغير
شخصاً طبيعياً أم معنو ياًو بعيداً عن طبيعة هذا المال محل هذا النشاط سو اء أكان ُعملة نقدية أم
أي شيء يمكن أن يكو ن له قيمة مالية ,و بغض النظر عن الطر يقة التي يتم فيها إخفاء عدم

مشرو عية هذا المال أكان ذلك عن طر يق بعض أعمال الصير فة أو شراء األسهم في الشر كات أو
عن طر يق التو اطؤ مع بعض المؤ سسات المالية أو المصر فية ,فالغاية من هذا النشاط هي األساس

و الر كيزة لتجر يم هذا النشاط.

اما القو انين المقار نة فقد أور دت تعار يف مختلفة لهذه الجر يمة منها المشرع الفر نسي( )9و الذي

عر فها بأنها (تسهيل بكل الو سائل للتبر ير الكاذب لمصدر األمو ال و الدخو ل لمر تكب جناية أو جنحة
الذي أمده بفائدة مباشرة أو غير مباشرة و يعد أيضا من قبيل غسيل األمو ال المساهمة في عملية

ف المشرع
تو ظيف أو إخفاء أو تحو يل العائد المباشر أو غير المباشر بجناية أو جنحة) .كما َعر َ
األلماني( )10جر يمـة تبييض األمو ال بأنها (إخفاء أو طمس أثر أو منع أو إعـاقة الكشف عن أصل
أو مو قع أو التسبب في إعاقة إيجاد المو قع أو المصادرة أوو ضع اليد أو القبض على الممتلكات

الناتجة عن جر يمة خطرة اقتر فها شخص عضو في منظمة إجـرامية و تطبق القو اعد ذاتها على

الشر كاء في هذه الجر يمة).

و َعر ف المشرع اإليطالي(  )11جر يمة تبييض األمو ال بأنها (استبدال أية نقو د أو سلع أو أي أمو ال
أخرى مستمدة من إي نوع من الجرائم العمدية أو إخفاء مصدر هذه األمو ال من الجرائم المستمدة
منها).

ف المشرع المصري(  )12جر يمة تبييض األمو ال بأنها (كل سلو ك ينطوي على اكتساب أمو ال
و َعر َ
و حياز تها أو التصر ف بها أو إدار تها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو التالعب في قيمتها إذا
كانت متحصلة من جر يمة من الجرائم المنصو ص عليها في المادة( )2متى كان القصد من هذا
السلو ك إخفاء المـال أو تمو يه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيـه أو

تغيير حقيقته أو الحيلو لة دو ن اكتشاف ذلك أو عر قلة التو صل إلى شخص من ار تكب الجر يمة

المتحصل منها المال).أما بعض الدو ل التي عالجت جر يمة تبييض األمو ال خارج إطار القو انين
العقابية عن طر يق إصدار تعليمات و منشورات لها قو ة القانو ن فيمكن أن نذكر هنا مثاال لها
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المنشو ر الر سمي الذي أصدره مصر ف ليبيا المر كزي ()13حيث َعر ف فيه جر يمة تبييض األمو ال
بأنها (كل معاملة مصر فية هدفها إخفاء أو تغيير هو ية األمو ال المتحصلة بطر ق غير قانو نيةو ذلك

لكي تظهر على إنها نابعة عن مصادر شرعية و هي غير ذلك)  ،كما أصدر بنك السو دان()14
منشوراً ر سمياً تضمن مجمو عة من الضو ابط و اإلجراءات و التي تعكس االستر شاد بالتو صيات

الصادرة من مجمو عة العمل المالي لمكافحة تبييض األمو ال (،)FATFو تضمن هذا المنشو ر تعر يفاً
لجر يمة تبييض األمو ال جاء فيه (هو إدخال أو تحو يل أو التعامل مع أي أمو ال ناتجة عن عمليات

مشبو هة المصدر أو غير مشرو عة في مؤ سسة مصر فية أو مالية بهدف إخفاء أو طمس المصدر
الحقيقي لتلك األمو ال إلكسابها صفة الشرعية ,كما يعني هذا المصطلح تملك األمو ال غير
المشرو عة أو حياز تها أو استخدامها أو تو ظيفها بأيةو سيلة من الو سائل لشراء أمو ال منقو لة أو غير

منقو لة أو للقيام بعمليات مالية) .أما في إطار التعليمات الصادرة في المو ضوع فقد أصدر مثال
البنك المر كزي األر دني تعليمات بشأن تبييض األمو ال(,)15ور د فيها تعر يف لجر يمة تبييض األمو ال
جاء فيه (إخفاء المصدر الحقيقي لألمو ال المتأتية من عمل غير مشر وع أو إعطاء معلو مات

مغلو طة عن هذا المصدر بأي و سيلة كانت و تحو يل األمو ال أو استبدالها لغر ض إخفـاء أو تمو يه
مصدرها كما يعني تملك األمو ال غير المشرو عة أو حياز تها أو استخدامها أو تو ظيفها بأي و سيلة

من الو سائل لشراء أمو ال منقو لة أو غير منقو لة أو القيام بعمليات مالية)( .)16

( المطلب الثاني )
التطو ر التار يخي لجر يمة تبييض األمو ال

إن نشاط تبييض األمو ال ال يمكن إن يتم الجز م بشأنه فيما يتعلق بالممار سات األو لى له لهذا نجد

أن بعضاً من المعنيين بالدراسات القانو نية(  )17يرجع هذا النشاط إلى بعض الحضارات القديمة
فقد تم ممار سة هذا النشاط في عصر اإلمبراطور ية الصينية حيث كان التجار يحاو لو ن إخفاء
أمو الهم عن الحكام خشية مصادر تها فكانو ا يلجؤو ن إلى استثمار هذه األمو ال غير المشرو عة في

المناطق البعيدة أحياناً خارج اإلمبراطور ية،و لكن يمكن القو ل هنا إن أعمال القر صنة التي شهدتها
العصو ر القديمة و محاو لة عصابات القر صنة استثمار األمو ال غير المشرو عة محاو لين إخفاء

مصدرها غير المشر وع يمكن أن يكو ن دليال على قدم نشاط تبييض األمو ال.و بدأت جر يمة تبييض
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األمو ال بالتفاقم و اإلتساع يو ما بعد يو م عندما اتسع نشاط الجر يمة المنظمة و استخدام أساليب متطورة

(غير تقليدية) إلخفاء مصدر هذه األمو ال غير المشرو عة ،و بقيت هذه الجر يمة التي تر تكب حالياً
هي ذاتها التي ار تكبت في العصو ر القديمةو لكن الذي اختلف هو أسلو ب ار تكابهاو باألخص مع

قيام بعض العو امـل التي ساعدت على ار تكاب الجر يمة كالتقدم السر يع في التكنو لو جيا و التقنية
العصر ية و اتساع العو لمة التي يشهدها العالم اليو م .و من حيث األصو ل التار يخية لهذه الجر يمة فال
يمكن أن يتم الجز م على سبيل اليقين متى بدأت هذه الجر يمة و أين؟ و لكن هذا ال يمنع من أن يتم

تحديد البدايات األو لى لظهو ر هذا النشاط كجر يمة بارزة و خطيرة ،و يجمع معظم من تطر ق إلى
التطو ر التار يخي لهذه الجر يمة إلى أن ظهورها بهذه الصورة كان في الفترة ما بين العشر ينيات

و الثالثينيات من القر ن الماضيو كان لظهورها خالل هذه الحقبة ار تباطو ثيق بعصابات المافيا التي
ظهر ت كقو ة إجرامية ضخمة في الواليات المتحدة األمر يكية خالل هذه الفترة و قيامها بشراء و فتح
مشار يع و محال و مصالح تجار ية ضخمة بأمو ال قذرة ذات مصادر إجرامية .و كان أو ل استخدام
لمصطلح غسيل األمو ال في الواليات المتحدة األمر يكية في عام  1931في أثناء سير إجراءات

محاكمة الفو نس كابو ني المشهو ر عالميا (بآل كابو ني)( )18و يعتقد إن المافيا نشأت في صقلية في

أو اخر القرو ن الو سطى من خالل قيام اإلقطاعيين بتأجير مجمو عات من الرجال األقو ياء و الذين
استَقلو ا فيما بعد و كو نو ا مجمو عات مستقلة في المناطق الر يفية .و حالياً تشكل عصابات المافيا
مجمو عات محلية صغيرة تعمل على إيجاد نوع من التجانس فيما بينها,و في كثير من األحيان فإن
هذه المجمو عات تكو ن مر تبطة برو ابط قرابة و يتمثل الصمت المطلق عن أنشطتها باإلضافة إلى
الطاعة العمياء لنسق التر تيب القيادي في المجمو عة و هذه أهم القو اعد التي يلتز م بها أفراد العصابة

الو احدة.

و في العشر ينيات و الثالثينيات من القر ن الماضي از دهر ت أنشطة المافيا في المناطق الر يفية في
سيسليو قد حاو ل النظام الفاشستي القضاء عليها عندما اجتاح سيسلي في الحر ب العالمية الثانية،

و مع هجرة السيسليين في نهاية القر ن التاسع عشر بدأت المافيا تمار س أنشطتها اإلجرامية في جميع
المدن الكبرى في الواليات المتحدة األمر يكية و أخذت تنشأ بو ادر الجر يمة المنظمة و عمليات التنافس

بين عصابات المافيا و األسر التي تمار س هذه األنشطة اإلجرامية حو ل مراكز النفو ذ و القو ة و كانت
عملية تقسيم هذه المراكز أما عن طر يق المباحثات و التشاو ر و التفاو ض أو عن طر يق اإلرهاب،

و هكذا بدأت عمليات إر ساء الهيكل المؤ سسي للجر يمة المنظمة و ما يتتبعها من ممار سات و اسعة
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النطاق للجر يمة مو ضوع البحث( .)19و تم استخدام هذا المصطلح من جديد للتعبير عن هذه
الظاهرة من الصحافة عندما أشار ت إلى فضيحة(و ترغيت) في الواليات المتحدة األمر يكية عام

 1973و تصاعد االهتمام بهذه الظاهرة اإلجرامية العصر ية ففي عام 1988ور د ما يشير إلى هذا
المصطلح في إطار اتفاقية فينا لمكافحة االتجار بالمخدرات ثم بعد ذلك جاء بيان باز ل الصادر عن

لجنة باز ل و الذي اشتر كت فيه إحدى عشرة دو لة(  ،)20ثم بعد ذلك جاء مجلس أور با باتفاقية عام
 1990بشأن تبييض األمو ال و التفتيش و الحجز و المصادرة لألمو ال الناتجة عن الجرائم التي حددتها

هذه االتفاقية ( .)21

و فـي هذا المجال أيضاً جاءت لجنة العمل المالي لغسيل األمو ال ( )F.A.T.Fبتو صياتها األر بعين
لمو اجهة تبييض األمو الو كان ذلك في عام  1989و التي جاءت ثمرة التفاقية فينا لعام  ،1988ثم
جاءت التعديالت على هذه التو صيات األر بعين في عام  ،1997كما أصدر ت األمم المتحدة القانو ن
النمو ذجي لمكافحة تبييض األمو ال في عام  ،1995وال يفو تنا أن نذكر قرار مجلس األمن الصادر

في عام  2001و الخاص بمكافحة اإلرهاب و جر يمة تبييض األمو ال و تجميد أمو ال المنظمات

اإلرهابية( .)22

( المطلب الثالث )
عالقة جر يمة تبييض االمو ال بتجارة المخدرات

يالحظ ار تباط جر يمة تبييض األمو ال كظاهـرة إجرامية و اسعة النطاق بجر يمة االتجار بالمخدرات,

و يعـو د هـذا الـر بط إلــى أن محـل جر يمـة تبييـض األمـو ال هـو األمـو ال غـير المشـرو عة الناتجـة عـن
النشاط اإلجرامي بشكل عام و عن الجر يمة المنظمة بشكل خاصو حيث إن اإلحصائيات تشير إلى

االتجار بالمخدرات تمثل ( )%70من األمو ال غير المشرو عة الناتجة عن األنشطة اإلجرامية و هذا

يـرجع بـدوره إلــى األر بـاح الطائلـة مـن األمـو ال غـير الم شرو عة الناتجة عـن تجارة المخدرات حيـث

يسـ ــاهم تهر يـ ــب المخـ ــدرات فـ ــي حـ ـدو ث عمليـ ــات تبييـ ــض لألمــو ال بقيمـ ــة ( )500مليـ ــار دوالر
سنو ياً)23(.و تشير اإلحصائيات إلى أن عمليات تبييض األمو ال في تزايد مستمر سنو ياً حيث تجري

عمليـات تبييـض األمـو ال علـى المسـتوى العـالمي ألمـو ال غـير مشـرو عة تـتراوح بيـن ()700-500

مليار دوالر سنو يا(ً( ،24فمع بداية التسعينات بدأت جر يمة تبييض األمو ال ظاهرةً إجرامية ت غز و
العالم حيث قدر حجم غسيل األمو ال على المستوى العالمي فـي عام  1991بحو الي ( )600مليـار
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دوالر أمـر يكي(، )25و خالل الفترة من عام ( )1995-1991بلغ حجم تبييض األمو ال مبلغاً يتراوح

مقداره بين ( )500.350مليار دوالر أمر يكي سنو ياً ،و هذا يمثل ما يقار ب  %70من حجم الدخل
غير الم شر وع على المستوى العالمي خالل تلك الفترة (.)26و في عام  1996أجر يت إحصائية
كان مفادها إن عمليات تبييض األمو ال لألمو ال القذرة تتراوح بين ( )950مليار دوالر و ()1.5

تر يليو ن دوالر و هذا المبلغ يتجاو ز حجم التجارة الدو لية للبترو ل  .كما أشار ت مؤ خراً اإلحصائيات

الصادرة عن صندو ق النقد الدو ليو منظمة ( )FATFإلى أن مقدار األمو ال التي يتم تبييضها
سنو يا يتراوح ما بين ( )500مليار و ( )1.5تر يليو ن دوالر سنو ياً,و تشير تقديرات األمم المتحدة في

هذا اإلطار إلى أن تبييض األمو ال يمثل حو الي  %8من إجمالي التجارة العالمية  .و هكذا يتضح أن

جر يمة تبييض األمو ال تز داد يو ماً بعد يو مو سنة بعد أخرى ،و هذا يشير إلى خ طورة هذا النشاط

اإلجراميو ضـرورة العمل في إطار التشـر يع القانو ني وز يادة فاعليـة آليـات التنفيـذ من أجل إيجاد

معالجة فعالة لهذا النشاط اإلجرامي.
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المبحث الثاني
خصائص جر يمة تبييض األمو ال

تختلف جر يمة تبييض األمو ال عن غيرها مـن الجرائم ،فهذه الجر يمة تحتاج إلى شبكات إجرامية

دو لية تمتاز بالتنسيق و التنظيم الذي يصل إلى أعلى مستو ياته ،و هذا ماال تحتاجه الكثير من الجرائم
العادية ,كما أن لهذه الجر يمة إفرازات سلبية تنعكس على االقتصاد العالمي و غالباً ما يمتد ر كنها

المادي إلقليم أكثر من دو لة،و تحتاج هذه الجر يمة بطبيعتها إلىو سائل تقنية عصر ية متطورة يمكن
استخدامها من المختصين من أجل اإلستمرار في ممار سة أنشطتها اإلجرامية و التي ال يمكن أن

تر تكب بو سائل تقليدية .يمكن إجمال خصائص تبييض األمو ال على الو جه اآلتي:

( المطلب ألا ول )
إنها جر يمة اقتصادية

يمكن تعر يف الجر يمة االقتصادية بأنها تلك الجر يمة التي تمثل اعتداء على السياسة

االقتصادية( ،)27و تعر ف أيضاً بأنها تلك األفعال و االمتناعات التي تلحق الضر ر بالمصالح
االقتصادية التي يحميها النظام القانو ني في الدو لة و هكذا فإن الجر يمة االقتصادية هي كل فعل أو

امتناع عن فعل من شانه أن يؤ دي إلى المساس بسالمة السيادة و االقتصاد الو طني للدو لة ,و هكذا

تو صف الجر يمة بأنها اقتصادية إذا كان محل االعتداء فيها يتمثل في األمو ال أو الموار د
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االقتصادية .و ذهب بعض فقهاء القانو ن الجنائي( )28إلى إدخال هذه الجر يمة تحت ما يسمى

بقانو ن العقو بات االقتصادي ور بط مفهو م الجر يمة االقتصادية بقانو ن العقو بات االقتصادي و جعل
أحدهما مرادفاً لآلخر ،و هذا ال يخلـو من النقد ألن فكرة الحماية الجنائية لمجمو عة من الجرائم
تتخطى مصالح قانو نية لم يتطر ق لها قانو ن العقو بات التقليدي بالحماية تختلف عن فكرة قانو ن

عقو بات اقتصادي و الذي يراد به أن يكو ن هناك نظام قانو ني مستقل عن المبادئ العامة لقانو ن

أن يتمتع بما يسميه الفقه الحديث
العقو بات سو اء من حيث المو ضوع أم النطاق أم اآلثار أي ْ
بـ(االستقالل القاعدي)()29
أن العامل االقتصادي يتصدر جميع العو امل التي
 ،و يرى المار كسيو ن ّ
يتأثر بها قانو ن العقو بات فالقانو ن من و جهة النظر المار كسية هو ثمرة التنظيم االقتصادي(.)30

إن هذا الرأي مبالغ فيه ال يمكن قبو له ،فال يمكن أن ُينكر ما للعامل االقتصادي من دو ر كبير في
ّ
ر سم السياسة الجنائية ألية دو لةو لكن يقف إلى جانب هذا العامل مجمو عة من العو امل األخرى التي
تساهم في ر سم هذه السياسة الجنائية منها التيار السياسي و األخالقي و الديني و االجتماعي و غيرها
كما أن المصالح التي يحميها القانو ن هي ليست فقط المصالح االقتصادية بل يتعداه إلى مصالح
اجتماعية و أخالقية و دينية و غيرها كثير .و هكذا فإن و ضع قو اعد القانو ن االقتصادي يتطلب و ضع

يغلب مصالحه
عقو بات على األفعال التي تقع بالمخالفة لقو اعد هذا القانو ن ،و هذا طبيعي فمن ّ
الشخصية على مصالح المجموع يستحق العقاب(.)31و مما تقدم يتبين أن الجر يمة االقتصادية هي
فعل غير مشر وع و هذا هو حال جر يمة تبييض األمو ال و كـال الجر يمتين تذهب إلى اإلضرار
باالقتصاد القو مي ,و أن هذا الفعل غير المشر وع مجر م في قانو ن العقو بات أو في القو انين العقابية
الخاصة الصادرة عن السلطة المختصة  ,و عليه تدخل جر يمة تبييض األمو ال ضمن نطاق ما يسمى
بالجر يمة االقتصادية و التي تر تبط بطبيعة التنظيم االقتصادي المتبع في أية دو لة ،فنطاق الجر يمة

االقتصادية يشمل بداية الجرائم البسيطة كتهر يب البضائع و السلع ثم يتسع ليشمل بعض الجرائم ذات
األشكال المعقدة كإنشاء الشر كات الو همية ,و بين هذين النو عين من الجرائم تو جد هناك أنو اع و أعداد

من الممار سات التي تدخل ضمن نطاق الجرائم االقتصادية و جر يمة تبييض األمو ال تدخل ضمن

نطاق هذه الجر يمة.

( المطلب الثاني )
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جر يمة تبييض األمو ال جر يمة عالمية

تتخذ جر يمة تبييض األمو ال طابعاً دو لياً ،فهي تر تكب من عدة أشخاص أو جهات حيث نجد أن كل

شخص من هؤالء األشخاص يقو م بدو ر معين في عملية تبييض األمو ال المتحصلة من أنشطة غير

مشرو عة و في األعم األغلب تتوزع عملية تبييض األمو ال غير المشرو عة على أكثر من مؤ سسة

مالية تقع في أقاليم أكثر من دو لة و هنا يمكن القو ل إن لجر يمة تبييض األمو ال طبيعة دو لية(،)32

و مثال ذلك لو أرادت مجمو عة من مر تكبي هذا النشاط اإلجرامي تبييض أمو ال متحصلة من جرائم
المتاجرة بالمخدرات و التي تمت في الواليات المتحدة األمر يكية أو في بعض بلدان القارة األور بية،

فغالباً ما يكو ن هؤالء المجر مو ن من جنسيات غير جنسية مر تكبي جر يمة المتاجرة بالمخدرات كما إن
عمليات التبييض غالباً ما تتم عن طر يق مؤ سسات مالية (شر كات كبرى -مصار ف -شر كات

و همية……) لكل منها نشاط دو لي متعدد الفر وع في أنحاء العالم كافةو مما يز يد هذا الرأي و جاهةً
هو أن جر يمة تبييض األمو ال تتم على شكل مـراحل متعددةو كل مرحلة منها قد تتخطى إقليم أكثر

من دو لة و أكثر من جنسية بالنسبة ألشخاص مر تكبيها( .)33إن مر د اتساع نطاق جر يمة تبييض

األمو ال إلقليم أكثر من دو لة و اكتسابها هذه الصفة الدو لية هي ثورة اإلتصاالت التي انطلقـت خالل
العقدين األخير ين من القر ن العشر ين رافقها انتشار لظاهرة الجر يمة عالمياً .بحيث غدت الجر يمة
الو احدة تر تكب على عدة أقاليم مختلفةو متباعدة كثيراً ،و حيث إن جر يمة تبييض األمو ال تحتاج إلى

و سائل حديثة الر تكابها و تتضمن في ر كنها المادي مراحل عدة منها النقل و التهر يب للمال المراد
تبييضه من دو لة إلى أخرى من أجل إضفاء الصفة الشرعية على هذه األمو ال و إابعادها عن مو اطن
الشبهة ,و مـن ثم إيصالها إلى بر األمان و اإلستفادة منها على أساس إنها أمو ال مشرو عة و غالباً ما

يحاو ل مر تكبو هذه الجر يمة تهر يب األمو ال غير المشرو عة إلى بعض الدو ل التي تضعف فيها

السلطات الر قابية و األنظمة الجنائية مستفيدين من الحدو د التي يسهل عبورها بين الدو ل و خصو صاً

تلك التي تعمل على تطبيق أحكام إتفاقية منظمة التجارة العالمية(.)34

و مع تزايد حر ية التجارة للسلع و الخدمات و اإلصرار على العمل من أجل الحصو ل على أكبر قدر
ممكن من حر ية حر كة رؤو س األمو ال ،ظهر ت على الساحة العالمية مخاو ف جديدة تمثلت هذه
المخاو ف باتساع نطاق هذه الجر يمة بعد أن كانت قاصرة على مناطق معينة و أساليب تكاد تكو ن
معرو فةو محدو دة و هنا كان لزاماً على النظام العالمي أن يتخذ من اإلجراءات ما يكفي لتفادي مثل
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هذه المخاطر و الحيلو لة دو ن إستفحالهاو بالفعل سبق أن أشر نا إلى الجهو د التي بذلت على الصعيد
الدو لي لمو اجهة هذه الظاهرة و معالجتها( .)35إن خاصية العالمية أو ما يعبر عنه بالبعد عبر
الو طنية هي من أهم خصائص جر يمة تبييض األمو ال و يمكن تعر يف هذه الخاصية( )36بأنها

اتساع نطاق جر يمة تبييض األمو ال بحيث تتعدى حدو د الدو لة الو احدة في إضرارها باإلقتصاد

الو طني ,حيث نجد إن الجر يمة األو لية مصدر األمو ال غير المشرو عة و التي تمثل الر كن المفتر ض
لجر يمة تبييض األمو ال قد تر تكب في بلد معين ثم يتم إيداع أمو ال الجر يمة و عائداتها في مصار ف

دو لة أخرى ثم تعو د هذه األمو ال بعد تبييضها لكي تستثمر في بلد ثالث(.)37

المطلب الثالث
جر يمة تبييض األمو ال جر يمة منظمة

تعر ف هذه الجر يمة بأنها (الجر يمة التي يمار سها تنظيم مؤ سسي يضم عدداً كبيراً من األفراد

المحتر فين يعملو ن في إطارهو فق نظام لتقسيم العملو تتو لى مراكز القيادة بالغ الدقة و التعقيد و السر ية

و يحكمـه قانو ن شديد القسو ة يصل إلى حد القتل أو اإليذاء الجسدي على من يخالف أحكامهو يأخذ
التنظيم بالتخطيط الدقيق في ممار سة أنشطته اإلجرامية التي قد تمتد عبر الدو ل و غالباً ما تتسم

بالعنفو تعتمد على إفساد بعض المو ظفينو كبار شخصيات الدو لةو تهدف إلى تحقيق أر باح طائلة

و يتر بع على قمة التنظيم ر ئيس و احد يدين له الجميع بالوالء المطلق و الطاعة العمياء و كثيراً ما
يستمر التنظيم عدة قرو ن بعد أن يتعايش معه المجتمع خو فاً من بطشه و طلباً لحمايته)(،)38

و للجر يمة المنظمة( )39تنظيم هر مي ثابت يتكو ن من أعلى الهر م و الذي يتضمن أعلى مستو يات
القيادة ثم تندرج في هذا الهر م المهام و األدو ار ,و هناك فر ص للجميع للتر قية في إطار التنظيم و هناك
دستو ر داخلي صار م الوالء و النظام داخل هذا التنظيم( .)40و لكي يو صف النشاط اإلجرامي بأنه

جر يمة منظمة البد من تو افر شر طين هما :تعدد الجناة و يقصد به هنا هو المفهو م الو اسع أي أن

يكو ن هناك مجمو عة كبيرة من األفراد الجناة الذين يشتر كو ن في إر تكاب الجر يمة.
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و الثاني و حدة الجر يمة و المقصو د بالو حدة هنا بنو عيها المادية و المعنو ية ،و يراد بالو حدة المادية أن
جميع العناصر المكو نة للسلو ك المادي بغض النظر عن منفذي هذه العناصر تؤ دي إلى نتيجة

و احدةو محددة فإذا تجاوز ت بعض عناصر السلو ك المادي لهذه النتيجة نكو ن أمام تعدد جرائم بتعدد
مر تكبي أو منفذي العناصر التي أدت إلى نتائج إجرامية متعددة ،أما الو حدة المعنو ية فهي تو افر
(الرابط الذهني) لدى المساهمين في ار تكاب الجر يمة الو احدة و القو ل بخالف ذلك يؤ دي إلى مساءلة
كل مساهم عن الفعل الذي إر تكبه إذا كان ما ار تكبه من فعل مجر م بنص القانو ن(.)41و هكذا يمكن

القو ل إن جر يمة تبييض األمو ال هي من الجرائم المنظمة حيث يتو افر لنشاط التبييض اإلجرامي

الشر طان السابق ذكرهما كما يبر ز دخو ل نشاط تبييض األمو ال في إطار الجر يمة المنظمة من
خالل النظر إلى األمو ال الطائلة التي يجبيها مر تكبو الجر يمة المنظمة( )42و من ثم يصبح نشاط

التبييض أمراً ال مفر منه أمام عصابات الجر يمة المنظمة فهؤالء لم يقو مو ا بار تكاب هذه الجرائم

و تعر يض أنفسهم للخطر و إاستخدام أمو ال طائلة خالل عمليات اإلعداد و التحضير إال من أجل
اإلستفادة من هذه األمو ال القذرة و هذا يتم عن طر يق إخفاء مصدرها غير المشر وع(.)43

( المطلب الرابع )
استخدام الو سائل التقنية الحديثة

إن عصابات الجر يمة المنظمة و باألخص مبيضي األمو ال كر سو ا جهو دهم لتحو يل الو سائل

العصر ية و التقنيات المتطورة إلى أساليب عصر ية الر تكاب نشاطاتهم اإلجرامية بدال من األساليب
التقليدية و التي كانو ا يستخدمو نها لتبييض األمو ال ،فلو نظر نا إلى هذه األساليب التقليدية لو جدنا أنها

تختلف جذر ياً عن األساليب العصر ية لمر تكبي هذه الجر يمة أنفسهم فعلى سبيل المثال نجد أن صو ر

األساليب التقليدية ال تتعدى قيام عصابات تبييض األمو ال بإيداع مبالغ نقدية تصل إلى الحدو د
التي أو جب القانو ن إجراء التبليغ عنها أو تجاو ز ذلك إلى إفساد إدارات البنو كو مو ظفيها من أجل
التغاضي عن إيداعات أو حو االت نقدية كبيرة و عدم إجراء التبليغ عنها و عدم تكليف المو دعين

بتعبئة النماذج القانو نية المتعلقة بها أو شراء المو جو دات الثمينة و اللو حات الفنية لمشاهير الفنانين

و نحو ها( .) 44لهذا لجأ مر تكبو جر يمة تبييض األمو ال إلى تحديث أساليبهم في إر تكاب نشاطهم
اإلجرامي مستغلين الو سائل التقنية و الحديثة و التي ساعدتهم في ار تكاب جرائمهـم بشكل أكثر سرعة

و أكبر سعة و بصورة يصعب على الجهات المختصة كشفها ،و يمكن أن نذكر بعض هذه الو سائل
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المتطورة و التي شاع إستخدامها من مر تكبي جرائم تبييض األمو ال .و من هذه الو سائل أجهزة

الصراف اآللي(  )45و هي أجهزة تم و ضعها ألغراض التسهيل على أصحاب األر صدة لدى

المصار ف من أجل إجراء عمليات السحب و اإليداع المتكررة بصورة سهلة بعيدة عن التعقيد ،إال أن
مر تكبي جر يمة تبييض األمو ال و جدو ا فيها ما يساعدهم على تنفيذ أنشطتهم في التبييض و هذا ما

كشفت عنه السلطات األمنية ذات اإلختصاص في الواليات المتحدة األمر يكية من خالل استعراض
تقار ير للعمليات المشبو هة داخل أمر يكا و خارجها و التي تشير إلى تزايد ملحو ظ في إستخدام أجهزة

الصراف اآللي ألغراض هذه العمليات المالية المشبو هة و التملص من الر قابة المصر فية و تجنب

اكتشافها بو اسطة السلطات المختصة.

و من الو سائل الحديثة اإلنتر نت حيث تستخدم عصابات تبييض األمو ال اإلنتر نت و سيلة الر تكاب
جرائمهم وال سيما إن استخدام اإلنتر نت ال تتضمن إجراءات معقدة و هذا األمر ال يختلف عن ما هو
عليه الحال في التعامالت المصر فية عبر اإلنتر نت حيث ال يتطلب األمر أكثر من ذكر
( اسم  +ر قم كار ت اإلئتمان الخاص بالتعامل) و هنا فإنه ليس هناك أي صعو بة لمر تكبي جر يمة

تبييض األمو ال لو إستخدمو ا أسماء مستعارة ألغراض التضليل و االستفادة من هذه الفر صة في

تبييض األمو ال القذرة.

أما استخدام الخدمات البنكية اإللكترو نية يظهر بشكل و اضح في مرحلتي التو ظيف و الدمج من
مراحل تبييض األمو ال و هذه الخدمات اإللكترو نية ال تحتاج سوى جهاز حاسو ب و مستخدم لهذا

الحاسو بو من ثم أصبحت هذه الخدمات اإللكترو نية البنكية تشكل صعو بة كبيرة سو اء فيما يتعلق

في عملية التحقق من الهو ية الحقيقية للشخص المنفذ للعملية المالية أو فيما يتعلق بانعدامو جو د أية

آثار يمكن مراجعتها و تدقيقها .و هذا يرجع أيضاً إلى الطبيعة المتحر كة و المتطورة لإلنتر نت و شبكة
اإلتصاالت الحديثة حيث نجد أن عمليات الصير فة في الو قت الحاضر أخذت تتم عن طر يق

الهاتف و هذا ما يسمى بالصير فة عبر الهاتف( ,)Phone bankingحيث تجنب هذه الو سيلة
اإلحتكاك بين العميل و المصر ف في حين إن اإللتقاء بين المصر في و الز بو ن يمثل جو هر اإللتزام

القائم على التعر ف إلى هو ية الز بو ن.و من الو سائل المتطورة البطاقات الذكية و هي عبارة عن بطاقات

يجري إستخدامها من العميل بديالً عن األوراق النقدية حيث يتم إضافة القيمة النقدية التي يجري
صر فها من العميل (صاحب البطاقة) على ر قاقة كو مبيو تر مو جو دة على البطاقةو تقو م البطاقة بعد
كل عملية إيداعو سحب بتتبعر صيد األمو ال بحيث إن صاحب البطاقة ال يقو م باالتصال بالبنك أو
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الشر كة التي أصدر ت البطاقة للحصو ل على التفو يض لتنفيذ العملية المطلو بة ،و هكذا فالمسألة ال
تحتاج إلى مز يد من اإلسهاب فمر تكبو جر يمة التبييض ما عليهم سوى استخدام هذه البطاقات من

أجل تحو يل المز يد من المبالغ الضخمة و القذرةو تهر يبها بشحنات نقدية عبر الحدو د بعيداً عن أعين

السلطات األمنية المراقبة(.)46و كذلك محفظة النقو د اإللكترو نية( )47و هي من الو سائل التي تؤ من
لمر تكبي جر يمة تبييض األمو ال ر فع العقبات بل و إازالتها تماماً و التي يمكن أن تو ضع من السلطات
المختصة بالر قابة على عمليات الصر ف ،و حيث إن المحفظة يمكن أن تو فر الفر صة لمر تكبي
جر يمة تبييض األمـو ال كو نها مر قمة و مر مزة فهذا من شأنه التخلص من ر قابة الجهات المختصة

و مـن ثم فإن هذا يكشف خطورة هذه المحفظة إذا استخدمها مر تكبو جر يمة تبييض األمو ال.

( المبحث الثالث )
آثار تبييض األمو ال

الدخل المتأتي من جر يمة تبييض األمو ال هو دخل غير مشر وع و عدم مشرو عية الدخل تؤ دي

إلى نتائج سلبية على المستوى اإلقتصادي و االجتماعي و التنموي ،كما إن هذه األمو ال غير

المشرو عة التي يجري تبييضها يمكن أن تكو ن ناتجة عن تهر ب ضر يبي(  )48و هذا معناه حر مان

خزانة الدو لة من أمو ال كان يمكن للحكو مة أن تو جهها أو تخصصها حسب أو لو يات خطة التنمية
اإلقتصادية و بما يفيد المصالح العليا للمجتمع و يحفظ التواز ن اإلقتصادي و اإلجتماعي في آن

و احد( .)49كما يمكن أن تكو ن األمو ال القذرة المراد تبييضها ناتجة عن جرائم تز ييف أو تزو ير النقد
األجنبي أو العملة المحلية و هذا يؤ دي بالتأكيد إلى اإلضرار بالعملة التي يجري تز ييفها أو تزو يرها

سو اء أكانت هذه العملة هي العملة المحلية المتداو لة أم األجنبيةو لو لم تكن متداو لة في البلد الذي
يجري تز ييف العملة فيه( .)50ناهيك عن ما لجر يمة تبييض األمو ال من ار تباط و ثيق بالفساد

اإلداري فحيث يز داد حجم جرائم تبييض األمو ال فهذا مر دة إلى حجم الفساد اإلداري في ذلك المكان.
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( المطلب ألا ول )
اآلثار السياسية

لجر يمة تبييض األمو ال آثار سلبية كبيرة في المجال السياسي يتضح ذلك من خالل تور ط الكثير

من الساسة في جرائم تبييض األمو ال في العديد من الدو ل حيث كشفت التحقيقات التي أجر يت في

الواليات المتحدة األمر يكية إن هناك الكثير من المو ظفين و األجهزة األمنية قد أدت أدو اراً كبيرة في

جرائم تجارة المخدراتو تبييض األمو ال الناتجة عن هذه الجرائم و العمل على دعم بعض الحر كات
السياسيةو من ثم إيصالهم إلى البر لمانو تمتعهم بالحصانة النيابية و هذا األمر ال يختلف عن ما هو

عليه الحال في إيطاليا حتى إن صحيفة ((الماندو)) اإليطالية تعد الجر يمة المنظمة الحز ب الرابع
في إيطاليا إلى جانب األحزاب السياسية العاملة فيهاو تتمثل قو تها الضار بة في جنو ب البالد حيث
تمكنها (عصابات الجر يمة المنظمة) من التأثير على ما يقار ب ستة ماليين ناخب ،و تعمل هذه
العصابات على دعم طبقات سياسية جديدة تمثل الصو ت لهذه العصابات على المستوى السياسي

و تعمل هذه الطبقات السياسية على إنشاء حر كة سياسية جديدة تنازع الحر كات السياسية في
مطاليبها ،و قد ظهر ت في كو لو مبيا حر كة سياسية مشابهة لتلك التي ظهر ت في إيطاليا تسمى بـ
( )Movimentalation Nacionalو كان من بين أهم أهداف هذه الحر كة السياسية هو محار بة
المعاهدة التي كانت و قعتها الحكو مة الكو لو مبية مع الواليات المتحدة األمر يكية لتسليم

المجر مين(.)51و في األر دن ظهر أبر ز رجال السياسة في قضية( غلو بال بر نس ) قد تور طو ا في
جرائم تبييض األمو ال و هم كل من مدير المخابرات العامة ووز ير الزراعة األر دني ور ئيس مجلس
إدارة بنك األر دن و الخليج و مدير عام بنك الصادرات و التمو يل .و في جمهور ية نيجير يا األفر يقية تم

الكشف عن جر يمة تبييض األمو ال المر تكبة من الر ئيس السابق للجمهور ية (أباشا) .و جر يمة تبييض
األمو ال المر تكبة من أخر ئيس جمهور ية المكسيكو كذلك الر ئيس السابق لجمهور ية الغابو ن األفر يقية

(عمر بو نغو)( .)52كما فضحت الصحف المصر ية مو ضوع نو اب المخدرات في مجلس الشعب

و كيفية و صو لهم إلى مقعد البر لمان على الرغم من أن من الشرو ط الو اجب تو افرها للتر شيح إلى
البر لمان هو حسن السيرة و كان من أبر ز الشخصيات السياسية المتور طة في عمليات التبييض
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و جرائم المخدرات هو نائب سيناء و الذي قضى مجلس الشعب بإحالته إلى التحقيق و إاسقاط العضو ية
عنه(.)53

( المطلب الثاني )
اآلثار االقتصادية

لجر يمة تبييض األمو ال آثار سلبية كبيرة جداً في المجال اإلقتصادي يتعدى االقتصاد الو طني

ليقف على أعتاب االقتصاد اإلقليمي بل حتى العالمي و من هذه اآلثار السلبية لجر يمة تبييض

األمو ال في هذا المجال ما يأتي:

 -1استنزاف اإلقتصاد الو طني من خالل قيام عصابات الجر يمة المنظمة بنقل األمو ال القذرة المراد
تبييضها و هي مهما كانو صفها فإنها جزء من المال الو طني و الذي يهر ب إلى دو لة أجنبيةو من

ثم يسبب ذلك نقصاً في الموار د المالية للدو لةو من ثم عدم استقرار األسعار المحلية إضافة الى
ضعف في االستثمارات المحلية و قلة في الضرائب ,و هذا ما يدفع الحكو مة إلى ز يادة الديو ن

العامة عن طر يق االقتراض لسد هذا العجز في ميزانية الدو لة ,فهرو ب األمو ال محل الجر يمة
إلى الخارج يؤ دي إلى نقص المدخرات الو طنية و من ثم عدم الو فاء بمتطلبات اإلستثمار مما

يؤ دي إلى االستدانة من الخارج لسد العجز مما يشكل أعباء ثقيلة على االقتصاد الو طني.

-2ز يادة في حجم اإلستثمارات غير المنتجة على حساب المنتجة و ذلك من خالل قيام عصابات
الجر يمة بعد إجراء تبييض األمو ال القذرة بإستغالل هذه األمو ال القذرة في المضار بات العقار ية

و شراء السلع المعمرة و الذهب و التحفيات و السلع التر فيهية و شراء النو ادي الليلية و نو ادي القمار
و هذا يؤ دي إلىز يادة اإلنفاق االستهالكي على حساب االستثمارات .

 -3ضعف في إقتصاديات الدو ل التي يجري فيها استثمار األمو ال التي جرى تبييضها في
مشرو عات إقتصادية استهالكية.

 -4تعر ض الدو ل التي يجري في مصار فها تبييض األمو ال إلى أز مات اقتصادية تصيب أنظمتها
االقتصادية و مؤ سساتها المالية و المصر فية و ذلك من خالل غلق المصار ف و المؤ سسات المالية

التي يتبين نتيجة التحقيقات إنها متور طة في عمليات تبييض األمو ال(.)54
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-5ز يادة معدالت اإلنفاق للدو لة مع ز يادة ما تتخذه من إجراءات أمنية لغر ض القضاء أو على
األقل الحد من ظاهرة جر يمة تبييض األمو ال و التي تتفشى في تلك الدو لة ،من خاللز يادة عدد

أفراد األجهزة األمنية المختصة بمراقبة حجم هذه الجر يمة و األساليب و اإلجراءات الالز مة للحد

منها ،و دعم هذه األجهـزة و تجهيزها بو سائل التقنية المتقدمة لمكافحة الجر يمة ،إن مثل هذا

اإلنفاق يكـو ن على حساب الخطط التنمو ية و االقتصادية و االجتماعية وال يز يد المجتمع إال فقراً

و بؤ ساً.

 -6يمكن لجر يمة تبييض األمو ال أن تعيد توز يع األمو ال و الموار د داخل المجتمعو من الطبيعي أن
يكو ن هذا التوز يع غير عادلو من ثم يؤ دي إلى زعزعة التواز ن االقتصادي للبلد(.)55

 -7جر يمة تبييض األمو ال هي مصدر خطر يهدد الثقة في األنظمة الماليةو مؤ سساتها و هنا يمكن
أن يظهر نوع جديد من األز مات التي تو اجه المراكز المالية و مؤ سساتها و هي أز مة الثقة بهذه

المؤ سسات المالية و أنشطتها و تبقى هناك شكو ك تراو د الجميع من العمالء و المستثمر ين بضلوع
هذه المراكز المالية في إيرادات األنشطة اإلجرامية و التعامل بها.

-8تؤ ثر جر يمة تبييض األمو ال سلباً على سعر صر ف العملة المحليةو ذلك من خالل قيام مر تكبي
جر يمة تبييض األمو ال بشراء الذهب و المجو هرات باألمو ال القذرة من أجل بيعها بعمالت أجنبية

قو ية.

 -9تخلق جر يمة تبييض األمو ال منافسة غير مشرو عة بين المستثمر ين الجاديين( أصحاب األمو ال
النظيفة) و بين أصحاب األمو ال الملو ثة و هذا يؤ ثر بصورة عامة على المالية العامة للدو لة(

.)56

( المطلب الثالث )
اآلثار االجتماعية

شهد التار يخ اإلنساني ظهو ر الكثير من الجرائم و اختفاء بعضها وال يزال حاضر اإلنسان حافالً

بظهو ر جرائم جديدة فمستقبل اإلنسان يشهد ظهو ر المز يد من الجرائم و هذا كله مر تبط إلى حد ما
بالتطو ر الحضاري(  )57و الذي قد يكو ن أسرع في السنين القادمة و نجد هذا التطو ر قد انعكست

آثاره على الجر يمة و اإلجرام فظهر ت بعض المصطلحات التي مر ت علينا مثل الجر يمة المستحدثة أو

الجر يمة العصر ية .و الحياة اإلجتماعية من شأنها أن تنشئ مصالح اجتماعية و باتساع الحياة تبدأ
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هذه المصالح كنتيجة طبيعية باالتساع أيضاً و القانو ن ظهر لحماية هذه المصالح االجتماعية

المهددة من الجر يمة و المجر مين( .)58و لكي يحقق القانو ن الهدف الذيو ضع من أجله و هو حماية
هذه المصالح فكان البد من أن يتضمن هذا القانو ن معاقبة مر تكبي الفعل المجر م قانو ناً و السياسة
الجزائية التي يتضمنها القانو ن الغر ض منها هو حماية مصالح المجتمعو لهذا نجد إن الفقه القانو ني

يعر ف العقاب بأنه مجمو عة من القو اعد القانو نية التي تحدد األصو ل الو اجبة االتباع في فر ض

العقو بات و التدابير الو قائية و تبين أغراضها اإلجتماعية وو سائل تنفيذها و كيفية معاملة المجر مين
معاملة سليمة تضمن تحقيق أغراض العقو بة(  .)59و جر يمة تبييض األمو ال هي من الجرائم

المستحدثة و التي كانت نتيجة مباشرة لما أفرز ته التطورات السر يعة في عالم اليو م من إفرازات سلبية،

وو جدنا أن هدف هذه الجر يمة هو إضفاء الشرعية على األمو ال القذرة التي تم الحصو ل عليها
بطر يقة غير مشرو عة،وو جدنا أن مصدر هذه األمو ال غير المشر وع هو جرائم على درجة عالية من

الخطورة تمثلت بالدرجة األساس في جرائم المخدرات و تجارة السالح و الر قيق و الدعارة و القمار

و أعمال االحتيال و التهر ب الضر يبي و الفساد اإلداري وو جو ه كثيرة أخرى للجر يمة ال حصر لها
جميعها لها انعكاسات سلبيةو خطيرة جداً على المجتمع( . )60

إن لجر يمة تبييض األمو ال بعض اإلنعكاسات و اآلثار اإليجابية من الناحية الخدمية و االجتماعية

فمر تكبو هذه الجر يمة من أجل كسب ثقة الجمهو ر يذهبو ن إلى بناء المدار س و إاقامة الحفالت
التر فيهية للناس كافةو تنظيم دورات محو األميةو دفع نفقات الطبابة و التعليم لعدد كبير من العائالت

و حتى بناء مساكن للفقراء و المعدمين و إانشاء شبكة من الصيدليات و إاحداث مؤ سسات للعناية بالبيئة،
أن لهذه الجر يمـة آثاراً سلبية و باألخص على هذه الطبقات المعدو مة التي يرغب مبيض األمو ال
كسب ثقتهمو نيل دعمهم فلم يعد خافياً على المجتمع إن لهذه الجر يمة آثارها السلبية المستقبلية و أن
من شأنها أن تجعل من هذه الطبقات جسراً يعبر من خالله مر تكبو هذه الجر يمة لتحقيق أهدافهم أما

بخصو ص هذه المشار يع فأغلبها أشبه بالبر ق ما تكاد تراه العين حتى يختفي.

و لجر يمة تبييض األمو ال آثار سلبية على عملية توز يع القو ة الشرائية لدى أفراد المجتمع حيث تعمل
على تر كيز القو ة الشرائية لدى فئات محدو دة من المجتمع و هذا يؤ دي إلى حدو ث خلل في التواز ن

اإلجتماعي بين طبقات المجتمع و خراب يصيب القيم اإلجتماعية وز يادة الفوار ق الطبقية بين أفراد
المجتمع .إن من ير تكب الجر يمةو يستغل أمو الها يقف في أعلى الهر مو يقو د المشار يع و االستثمارات
بل حتى يصل إلى أعلى المناصب الحكو مية فإن ذلك يؤ دي إلى دفع الشباب على عدم احترام هذه
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الحكو مة و إاضعاف الثقة بها و من ثم يندفع الشباب إلى إر تكاب الجر يمة و عدم احترام األمن
االجتماعي األمر الذي يجعل الحكو مة تو جه جل إهتمامها إلى مكافحة الجر يمة و المجر مين بدالً من
أن تو جه هذا اإلهتمام إلى المشار يع التنمو يةو تحقيق الر فاهية للمو اطنين(.)61إن إيجاد جهازر قابي

فعال على تحر كرؤو س األمو ال و انتقالها سو ف يحد من آثار تلك الجر يمة على المستوى الدو لي.

المبحث الرابع
العوامل التي ساعدت على انتشار جريمة تبييض األموال
اختلف مستوى جر يمة تبييض األمو ال عبر التار يخ بشكل مل حو ظو ملفت لالنتباه،و يمكن أن

يتو ضــح ذلــك مــن خــالل اإلحصــائيات لهــذه الجر يمــة عــبر التــار يخ .فخــالل حقبــة العشــر ينيات

و الثالثينيات من القر ن الماضي كانت هذه الجر يمة في بداياتهاو لم تكن هناك إحصائيات دقيقة
وو اضحة لمستوى هذه الجر يمةو لكن مع بداية السبعينيات من القر ن نفسه بدأ ظهورها بشكل ليس
كبير عندما الحظ ر جال مكافحة المخدرات إن تجار المخدرات الذين يبي عو ن للمدمنين لديهم في
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نهاية كل يو م فئات صغيرة من النقو د الور قية و المعدنيةو بمبالغ ضخمة جداً ،و عادةً ما يتو جه هؤالء
إلى بعض المؤ سسات المالية ذات العالقة بهذا النشاط اإلجرامي الستبدال هذه الفئات الصغيرة من

النقو د بفئات كبيرة ثم يقو مو ن بعد ذلك بإيداع هذه األمو ال من الفئات الكبيرة في البنو ك القر يبة من

أماكن ممار ستهم لهذا النشاط اإلجرامي(.)62

و يضع الفقه القانو ني مجمو عة من الخصائص إذا ما تو افر ت في دو لة معينة فإنها تكو ن تر بة خصبة

و مناخاً جيداً لتبييض األمو ال و هي على ما يأتي:
 -1المغاالة في مفهو م السر ية المصر فية.

 -2االنفتاح التجاري و إاطالق الحر كة التجار يةو تو فير خدمات ميسرة لها.
 -3االعتمــاد علــى شــبكات االتصــاالت الحديثــة و اســتخدام التقنيــة المتطـورة فــي تســيير معامالتهــا
الماليةو امتالكها شبكة معلو ماتية حديثةو عصر ية.

 -4أن تمتــاز هــذه الـدو ل باســتقرار سياســي و اقتصــادي سـو اء كــان ذلــك علــى الصــعيد الــداخلي أم
الخارجي.

 -5انتشار ظاهرة التهر ب الضر يبي ،و هذا يرجع إلى ضعف نظامها الضر يبيو سو ء ر قابتها على
أعمال المؤ سسات المالية و المصار ف.

-6ز يادة عالقات التراسل البنكية و التي تز يد من استخدام الحسابات المصر فية التي يمكن استخدامها
بو اسطة العمالء األجانب أو البنو ك المراسلة.
 -7انتشار األنشطة غير المشرو عةو في مقدمتها تجارة المخدرات.

 -8انتشار الفساد اإلداري و هذا ناتج عن المساعدات التي تتلقاها المصار ف و المؤ سسات المالية من
أصحاب النفو ذ.
 -9التملك األجنبي للشر كات في الدو ل التي تشجع عمليات تبييض األمو ال.

 -10تحتوي على نظام جنائي ضعيف.

و هكذا بدأت عمليات تبييض األمو ال تتسع شيئاً فشيئاً فبعد أن كانت قاصرة على الواليات المتحدة
األمر يكيةو بعض المناطق في العالم بدأت تنتشر في غير منطقة من العالم يساعدها في ذلك إن
العــالم أصــبح أشــبه بالقر يـة الصـغيرة تجـري فيـه األعمــال المشـرو عة و غــير المشـرو عة و تجـري هــذه
األعمــال بسـهو لة و يســر متخطيــة الحـدو د بحكــم العو لمــة و تحـر ير التجــارة و تزايــد الــترابط بيــن األمــم
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و سهو لة السفر و االتصاالت و اصطباغ الشر كات المالية بالصبغة الدو لية.و يمكن أن نشير هنا إلى
إن حجـ ــم اسـ ــتيراد السـ ــلع و تصـ ــديرها و الخـ ــدمات و القيمـ ــة اإلجماليـ ــة للــوار دات العالميـ ــة ار تفعـ ــت

م ــن( )23042مليــو ن دوالر أمــر يكي ع ــام 1970إل ــى( )3533383مليــو ن دوالر أمــر يكي ع ــام

1990م( .)63

و هكذا بدأت تظهر جر يمة تبييض األمو ال في أكثر من منطقة من العالمو طبقاً إلحصائيات 1997
بشأن جر يمة تبييض األمو ال و التي أجر تها سلطات الر قابة المالية في أكثر من دو لة تبين أن هذه

األمو ال المغ سو لة في تزايد مل حو ظ حيث بلغت في إيطاليا ( )53مليار دوالرو في كندا ()23.3

مليار دوالر و ألمانيا( )24.6مليار دوالرو فر نسا ( )22مليار دوالر و اليابان ( )24.4مليار دوالر

و في إنكلـترا( )15مليار دوالرو في الواليات المتحدة األمر يكية ( )283مليار دوالر( .)64أما في
العالم العر بي فينخفض حجم تبييض األمو ال قياساً إلى اإلحصائيات السابقة لجر يمة تبييض األمو ال

فقد أشار ت إحصائية عام  1997إلى أن األمو ال التي يجري تبييضها في مصر تبلغ حو الي ()2.1

مليار جنيهو لكن اإلحصائيات الجديدة التي تم نشرها في جر يدة األسبوع المصر ية للعام()2002
تشير إلى أن عمليات تبييض األمو ال تقدر بحو الي( )%30من إجمالي الناتج القو مي لمصرو تقدر

هــذه النســبة بمبلــغ( )25.8مليــار دوالر أي مــا يعــادل( )116مليــار جنيــه .و هــذه الز يــادة ال يمكــن
االستهانة بها في جغرافية هذه الجر يمة حيث يبدو اتساع المناطق التي تر تكب فيها هذه الجر يمة في
العالم العر بي بشكل سر يعو ملحو ظ و هذا مفاده أن مر تكبي هذه الجر يمة يجدو ن في البالد العر بية ما

يساعدهم على ار تكاب هذا النشاط الخطير .و جغرافية الجر يمة تتطلب تحديد البلدان المستهدفة من

عصابات الجر يمة المنظمة ألجل تبييض األمو ال المتأتية لها من األنشطة غير المشرو عة.
اإلستنتاجات

 .1تعد جر يمة تبييض األمو ال من الجرائم الخطرة التي يكفي لقيام المسؤو لية الجنائية عنها إثبات قيام
الجاني بمباشرة نشاط تبييض األمو ال من دو ن الحاجة إلى إثباتو قوع ال ضر ر نتيجة مباشرة هذا
النشاط المجر م.
 .2ان لجر يمة تبييض األمو ال جذوراً مو غلة في القدم من حيث المبدأ إال ان ظهو ر هذه الجر يمة بهذا
المصــطلح و بروزهــا كنشــاط إجـرامي خطــير يمكــن ان يو صــف بالحداثــة النســبية ،كمــا ان مســتوى
الجر يمة يز دادو بشكل خطير مع تطو ر الحياة  ،كما إن تار يخ هذه الجر يمة يشير إلى اتساع الر قعة
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الجغرافية التي تر تكب فيها هذه الجر يمة عالمياً بعد أن كان ار تكابها قاصراً على أماكن محددة من

العالم.

 .3ان لجر يمة تبييض االمو ال خصائص تميزها عن غيرها من الظو اهر اإلجراميةو في مقدمة هذه
الخصـائص أنهـا جر يمـة اقتصادية دو ليـة منظمـة و جد مر تكبو هـا مـن العو لمـة فر صـة كبيرة لتو سيع
نشاطهم اإلجرامي هذا مستعينين بالو سائل العصر ية و التقنيات المتطورةو بالشكل الذي يكاد يصعب
على الجهات المختصة الكشف عن هذا النوع من األنشطة اإلجرامية.
 .4للجر يمة آثار سلبية تصيب البنية االقتصادية و السياسية و االجتماعية ألي مجتمع من المجتمعات
إذا ما ظهر هذا النشاط اإلجرامي فيه ،إن تبييض األمو ال يمكن أن يصبح على المدى البعيد معوالً

لهدم أي من المجاالت السابق ذكرها إذا ما تسامحت الدو لة بشأن هذا النشاط اإلجرامي الخطير.

 .5ان محاو لــة إدراج نشـاط تبييـض األمـو ال تحـت أو صــاف جنائيـة يؤ دي إلــى إفــالت مر تكـبي جـرائم
تبييض األمو ال من المسؤو لية الجنائية عنها،و هذا ما دفع المشرع العقابي في العديد من الدو ل إلى
إصدار قو انين خاصة أو نصو ص قانو نية خاصة لتجر يم هذا النشاط على الرغم من ان هذه الدو ل
ال تخلو قو انينها العقابية من نصو ص قانو نية تجر م اإلخفاءو المساهمة التبعية.
 .6ان معظم التشر يعات الجنائية التي عالجت جر يمة تبييض األمو ال عاقبت مر تكب الجر يمة بعقو بات
تتراوح بين ما يمكن ان تصنف الجر يمة علـى أساسها إلى جناية في حاالت معينة و جنحة في
حاالت أخرى.
 .7ان جر يمة تبييض األمو ال تعد من الجرائم العمدية من حيث المبدأ العام حيث اشتر طت معظم
التشر يعات العقابية التي عالجت هذه الجر يمة العلم بعدم مشرو عية المال محل جر يمة التبييض لقيام
المسؤو لية الجنائية عنها ثم أور دت استثناء على هذا المبدأ العام في حاالت معينة حيث جعلت من
مجر د اإلهمال بديالً عن العلم لقيام المسؤو لية الجنائية عن جر يمة تبييض األمو ال.
التوصيات.
 .1إصدار تشر يعات تعالج جر يمة تبييض األمو ال كو نها مستقلة بذاتها عن النشاط غير الم شر وع

و الذي هو مصدر األمو ال غير المشرو عة (المخدرات مثال) المراد تبييضها.

.2و ضع عقو بات تتناسب مع خ طورة هذه الجر يمة على غرار التشر يعات العقابية المعالجة لهذه
الجر يمة على الصعيد الو طني أو الدو لي.
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 .3تعديل القو انين و األنظمة و التعليمات للمصار ف و المؤ سسات المالية بما يضمنو ضع آلية معينة
الكتشــاف العمليــات و الصــفقات غــير المشــرو عة و العمليــات المثــيرة للشــكو ك و بمــا ينســجم مــع

األساليب المتطورة و العصر ية

 .4إنشــاء أجهـزة ر قابيــة يعمــل فيهــا أشــخاص مش ـهو د لهــم بــالخبرة و الكفــاءة فــي األعمــال الماليــة
و المصر فية تأخذ على عاتقها الر قابة على أعمال المصار ف و المؤ سسات المالية. .

 .5تطو ير الفكر اإلداري لدى المو ظف المصر في و االر تقاء بالتنظيم المصر في و التشدد في تجر يم
و معاقبة المو ظفين العاملين في المصار ف و المؤ سسات المالية عند إخاللهم في االلتزامات الملقاة
على عاتقهم و التي من شأنها التحقق من مصدر األمو ال التي يجري تداو لها عبر القنو ات المالية

المصر فية.

 .6اســتحداث جهــاز أمــني تــابع لـوزارة الداخليــة يختــص بمتابعــة مكافحــة جر يمــة تبييــض األمـو ال
و بالتعـاو ن مــع أجهـزة الر قابــة علــى األعمــال المصـر فية علــى اعتبــار أن أجهـزة الشـر طة هــي
المسؤو لة عن تنفيذ القو انين المتعلقة بتجر يم تبييض األمو ال.

 .7تنمية مهارات األجهزة األمنية في مجال مكافحة جر يمة تبييض األمو ال و الكشف عنهاو مالحقة
مر تكبيها.

 .8تعز يز التعاو ن الدو لي في مجال مكافحة جر يمة تبييض األمو ال و حشد الجهو د الو طنية إلصدار
تشر يعات جنائية داخلية فعالة مثل القو انين المتعلقة بمكافحة الفساد اإلداري و المالي و التهر يب

الكمر كيو تجارة المخدرات و إانشـاء أجهزة تنفيذية فعالـة قـادرة علـى تحقيق الغاية المتو خاة من
إصدار مثل هذه التشر يعات.
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 السنة العشرو ن  -يو ليو /أغسطس2001 /م. .20حسام العبد  -غسيل األمو ال في األلفية الثالثة  -مجلة البنو ك األر دنية – العدد التاسع – المجلد التاسع عشر – تشر ين
الثاني.2000 /
 .21أحمد سفر  -المصار فو تبييض األمو ال ط 1اتحاد المصار ف العر بية  /بيرو ت .2002
 .22نير مين السعدي  -الجهو د الدو لية لمو اجهة عمليات غسيل األمو ال مجلة السياسة العدد 11لسنة . 2000
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رمزي نجيب القسوس -غسيل األموال جريمة العصر -مصدر سابق -ص.15
يبلغ ثمن الكيلو غرام الواحد من نبات الكوكا والذي يصنع منه الكوكايين حوالي( )1400دوالر وبعد تصنيعه يصبح ثمنه ما ال يقل
عن( )100.000ألف دوالر أمريكي.
نائل عبد الرحمن صالح -جريمة غسل األموال -مصدر سابق -ص.39
عبــد هللا الصــعيدي -التهــرب الضــريبي والجمــركي وغســيل األمــوال -مصــدر ســابق  -العــدد( - )1المجلــد ( - )9الشــارقة-
-2000ص.214
نائل عبد الرحمن صالح -جريمة غسل األموال -مصدر سابق -ص3
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