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وتَعَاَووُواعَ  ﴿ وَ  ليََ  لتَّْقَوىااْلبّرِ
 إِلثْمِ ٱَوالَتَعَاَووُواَْعلَي

وَ  ْلعُْدَوانٱوَ  إِنَّ  ّللَّ ٱتَّقُواْ ٱَِ َ ٱََ  ّللَّ
                                                                                                     (١) ﴾ ْلِعقَابٱَشِديدُ 

  صدق هللا العظيم                   

                                                                                                             

 

 

 -هللا)ص(: لال رسول

كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.
(٢)

 

                                                                                                                                                                                                       

                                                     

 صدق رسول هللا                                                                                    

   

 ( ٢( المائدة )١)

 (٢٥٦٤( صحٌح مسلم رلم الحدٌث )٢)

 

 

 ممدمة
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 عدة الن مشكالت ن االمواجهة والمعالجة(االرهاب بٌ)جرٌمة تموٌل  فً موضوعلد ٌواجه الباحث     

عٌة وجرٌمة االرهاب وجرٌمة تموٌل النشاطات نبه الثالثة ؼسٌل االموال ؼٌرالشرالموضوع بجوا هذا

اضافة الى  ،االرهابٌة فهً اما حدٌثة اوهنان اختالؾ فً تعرٌفها وؼٌاب تشرٌعات واضحة بشأنها

لً لٌس هنان الصعٌد الدولً والمحمعلوم على هوفكما,لمة بهابب حداثة التشرٌعات المتعفجوات بس

وذلن تبعا لمصالح الموى الدولٌة ، ان تباٌن حول المولؾ منه بٌن الدولتعرٌؾ محدد لالرهاب بل هن

ؼسٌل االموال الٌوم ٌكاد ٌكون ٌحتل مكانا وحجما فً االلتصاد و ،واالللٌمٌة والدٌنٌة والمذهبٌة والطائفٌة

ة الحاصلوالت الكبرى حالتااللتصادٌة الحدٌثة التً افرزتهاالجرائم من اخطر ستهان به بل هوعالمً الٌال

االتصاالت وزوال وااللتصادي للمجتمعات بفعل تكنولوجٌا فً البنٌان االجتماعً والسٌاسً 

ح واالنفتاااللتصادي النشاط والعالمٌة وما ارتبط بذلن من نحو وتحرٌراالسواق الوطنٌة الحواجزالحدودٌة

 لحةواالسروع بالمخدرات ؼٌرالمشوماٌتبعه من تزاٌد انشطة االتجارٌا المالً وااللتصادي وطنٌا وعالم

واستؽاللها من لبل مجموعات اجرامٌة  ؼٌرهااالداري والمالً والسٌاسً و بالبشروجرائم الفساداالتجارو

مبادرة الدول الى عمد المؤتمرات مما ادى الى  ،تكنولوجٌة حدٌثة وسائل اعتمادوبشكل منظم و

مما دفع  .١٩٨٨المشروع بالمخدرات والمؤثرات العملٌة لعام منها اتفالٌة )فٌنا( لالتجارؼٌر واالتفالٌات

لانون مكافحة صدر فً هذا االطارف ,لوانٌن تكافح هذه الجرٌمة مشرعً كثٌرمن الدول الى اصدار

فوالدة هذا المانون دلٌل على تفشً الفساد االداري  ،٢٠٠٤( لعام ٩٣رلم ) االتحادي ؼسٌل االموال

 هذا واصبح جرٌمة تموٌل االرهاب تهدٌدا ٌؽذي جرائم,والمالً وبالتالً ظهورجرٌمة ؼسٌل االموال 

بأنه بدون تجفٌؾ منابع تموٌل االرهاب فال ٌمكن المضاء على المناعة االرهاب المنظم مما عزز

فهً تضفً علٌه لدرا ، على المشمة لخوض فً البحث امرا ٌنطويً تجعل افنفس العوامل الت ،االرهاب

وفً مواجهة ذلن  ،ظاهرة االرهاب الى انتشار التً ترجعتعة نظرا لحداثة الموضوع واهمٌته من الم

من اهمٌة هذا  اٌضا مما ٌزٌدو ،زادت لوانٌن مكافحة االرهاب على المستوى الدولً والداخلً

بل ٌتم  ،وتنفٌذها الٌتم داخل حدود الدولة الواحدة لهذه الجرٌمة والتحضٌرلها  ان التخطٌطالموضوع هو

الجرائم االرهابٌة باتت تنتهن  فأن وبالتالً ،دول اخرىردول متعددة لتنفٌذها فً دولة اونسج خٌوطها عب

سٌادة الدول وتهدد استمرارها االلتصادي والسٌاسً االمرالذي ٌتطلب تظافرالجهود الدولٌة 

ولانون مكافحة ؼسٌل االموال  ٢٠٠٥( لعام ١٣لم )ان لانون مكافحة االرهاب رى اضافة الافحتها.لمك

لم  ٢٠٠٦( لعام ٣ولانون مكافحة االرهاب فً االللٌم المرلم )االتحادٌٌن ٢٠٠٤( لعام ٩٣المرلم )

ٌحظوا بالدراسة والتحلٌل من لبل شراح المانون الجنائً العرالً والكردستانً وكتابه نظرا كونها 

 صدرت حدٌثا.

علٌه فمد ارتأٌنا ان نتناول هذا الموضوع بالبحث وذلن من خالل بٌان جهود المنظمات الدولٌة 

المؤتمرات التً ها اوتالتً ابرمسواء عن طرٌك تناول االتفالٌات  ،الحكومٌة بأنواعها فً هذا المجالو

ولانون  ٌناالتحادٌ ومكافحة ؼسٌل االموال ص لانون مكافحة االرهابنصو نا اٌضاتناولو ،عمدها

من الموضوعات الحدٌثة التً استحوذت  )تموٌل االرهاب( اناسلفنا ا فكم، مكافحة االرهاب فً االللٌم

فمط ولم ٌتم االلتفات الى  لبداٌة على االرهابفمد كان االهتمام فً ا، على اهتمام المجتمع الدولً

ة االرهاب وكذلن بعد العمل بالمعاهدة الدولٌة لممع تموٌل مكافح اال )تموٌل االرهاب( موضوع

الذي الزم الدول االعضاء فً االمم  ٢٠٠١/اٌلول/٢٨ ( ف١٣٧٣ًمجلس األمن رلم ) لرارصدور

( لعام ٣وألن لانون مكافحة االرهاب فً االللٌم رلم )، المتحدة بتجرٌم تموٌل االرهاب وؼسٌل االموال

تموٌل االرهاب بشكل شامل انما تطرق الٌها فمط ضمن نطاق محدود وضٌك فً ة لم ٌجرم عملٌ ٢٠٠٦

( لذلن حاولنا من خالل هذا البحث دراسة موضوع تموٌل االرهاب بشكل اوسع ٣( من المادة )٥الفمره )

لمرلم تحادي انون مكافحة ؼسٌل االموال االلحالٌة الموجودة فً لاالنصوص ا تواشمل وفٌما اذا كان

علما ان ,هذا السلون ام ال ( وفً لانون مكافحة االرهاب فً االللٌم كافٌة لتجرٌم٢٠٠٤( لعام )٩٣)
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بعكس  ٢٠٠٤( ٩٣لدعالج الموضوع ضمن لانون مكافحة ؼسٌل االموال رلم )االتحادي  المشرع

باب فحاولنا من خالل بحثنا فهم اس ،فً نطاق لانون مكافحة االرهاب هعالجردستانً الذي والمشرع الك

اي  ،ن اجل فهم تلن االسباب ومعالجتهاضمن جرٌمة تموٌل االرهاب مارتكاب الجرائم االرهابٌة 

المائل ))الولاٌة  الى االسلوب العمابً عمال بالمبدامعالجة هذه الظاهرة باألسلوب الولائً لبل اللجوء 

والهدؾ الثانً هومحاولة تمرٌب التعارٌؾ العدٌدة والمتباٌنة لجرٌمة تموٌل االرهاب , ن العالج((م خٌر

الوهلة االولى كنا مترددٌن منذ هذا ووج بتعرٌؾ واحد كاؾ وواؾ لها.وذلن بعد استعراضها والخر

متطلبات كجزء من  ونحن بصدد اختٌارنا لموضوع )جرٌمة تموٌل االرهاب بٌن المواجهة والمعالجة(

خلو لانون العموبات العرالً النافذ رلم كون هذا الموضوع حدٌث جدا وبالتالً المضائً  ترلٌة صنفنا

تعالج جرائم االرهاب وؼسٌل االموال وبالتالً جرٌمة )تموٌل  تماما من نصوص ١٩٦٩( لعام ١١١)

د هذا الحد فمط بل االرهاب( ومن باب اولى عدم وجود تشرٌع خاص فً هذا المجال ولم ٌمؾ االمرعن

اننا وجدنا ان الفمه الجزائً العرالً لد اؼفل الكتابة فٌما ٌتعلك بجرائم تموٌل االرهاب ولم نعثرعلى ثمة 

ولانون  ٢٠٠٥( لعام ١٣فكان جل اعتمادنا على لانون مكافحة االرهاب رلم ) ،مراجع فً هذا الشأن

( ٣ولانون مكافحة االرهاب فً الللٌم المرلم) ناالتحاد٢٠٠٤ٌٌعام ( ل٩٣مكافحة ؼسٌل االموال المرلم )

اضافة الى صعوبة اخرى التً تواجه اي باحث عندما ٌنوي الكتابة فً موضوع االرهاب  ،٢٠٠٦لعام 

وهً عدم وجود تعرٌؾ محدد لهذه الجرائم  ومكافحة ؼسٌل االموال وبالتالً جرٌمة تموٌل االرهاب اال

الوطنٌٌن هذا باالضافة الى عدم وجود لانون لمكافحة ؼسٌل ن اوٌن الدولٌٌومتفك علٌه من لبل المشرع

 االموال فً االللٌم.

االرهاب وجرٌمة  مدى عاللتها بجرٌمة مكافحةفمد التصرنا البحث على جرٌمة تموٌل االرهاب وعلٌه 

تلن الجرائم من متممات ومكمالت  ث اصبحتٌحالموال بأعتبارها جرائم مرتبطة بمكافحة ؼسٌل ا

حاولنا لدراالمكان منالشة تلن الجرائم بشكل عام وجرٌمة )تموٌل االرهاب( بشكل ف ،البعض ابعضه

جدا للتعرؾ على هذه الجرٌمة ومدى خطورتها والولوؾ على طرق  بجزء ٌسٌر خاص كً نساهم ولو

بٌن  ٌمة تموٌل االرهاب)جر الخطة التً اتبعناها فً بحثنا,فها ومن ثم معالجتها ومكافحتهاوسبل مواجهت

( تمثلت فً تمسٌمها الى ثالثة مباحث فً البحث االول سوؾ نبحث فً ماهٌة والمعالجة المواجهة

 صود بتموٌل االرهاب ومسألة تموٌلجرٌمة تموٌل االرهاب والممصود باالرهاب ومن ثم نتناول المم
ة وفً لرارات فالٌات الدولٌاالرهاب فً التشرٌعات االخرى والتشرٌع العرالً وفً المعاهدات واالت

بحث ماما اركان هذه الجرٌمة فسوؾ نتناولها فً ال ،االمن الدولً وصندوق النمد والبنن الدولٌٌنمجلس 

الثانً من حٌث ركنها المادي والمعنوي والركن المفترض اي المصد الخاص والتكٌٌؾ المانونً لها 

ؼسٌل االموال والتموٌل  للبحث فً صصهاما المبحث الثالث فسوؾ نخ ،والعموبة المفروضة لها

ها المادي والمعنوي رٌمة ؼسٌل االموال من حٌث ركنالممصود بؽسٌل االموال واركان جاالرهابً و

كون ل االرهاب والجهات التً ٌمكن ان توالركن المفترض ومن ثم نشٌرالى نماذج لؽسٌل االموال وتموٌ

ومن ثم نعرج على عملٌة تموٌل ظمات والجمعٌات والجهات الخٌرٌة وسٌلة لتموٌل االرهاب كالمن

 االموال عبرالمصارؾ والبنون ونملها الى الجهات االرهابٌة.

والممترحات والتوصٌات التً التً توصلنا الٌها اهم االستنتاجات  ولسوؾ ننهً البحث بخاتمة تتضمن

 مستمبال. عسى ولعل ان تاخذ بنظراالعتبار، تكونت لدٌنا من خالله

 وهلل االمرمن لبل ومن بعد                                                                      

 الباحث                                                                                         

 المبحث االول
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االرهاب ماهٌة جرٌمة تموٌل   

ماهٌة جرٌمة تموٌل االرهاب نمسم بحثنا الى ثالثة مطالب، فً االول نموم بتعرٌؾ كً نمؾ على 

االصطالحٌة وفً المطلب الثانً نتعرؾ علٌها فً ل االرهاب( من الناحٌة اللؽوٌة وجرٌمة )تموٌ

اما فً الثالث نتناولها فً بعض المواثٌك واالتفالٌات  ،العرالًالتشرٌعات الوطنٌة وفً التشرٌع 

 ارات الدولٌة.والمر

  

لب االولالمط  

 الممصود بالتموٌل

البحث والتحمٌك وجدنا انها  خالل لتعرٌؾ تموٌل االرهاب لؽة واصطالحا فمن الناحٌة اللؽوٌة ومن   

صارذا  رجل ايكثٌرالمال و)تموٌل( ال )المال( معروؾ ورجل مال اي )المال( وكلمة من مشتمات كلمة

له( ؼٌره  (٢)تموٌل اسم مصدر)َمّوَل( ٌحتاج المشروع الى تموٌل اي ٌحتاج الى مال. (١) تموٌالا  مال و)موَّ

(٣) االشٌاءجمٌع  والمال معروؾ ما ملكته من
،

 هوكل شٌئ له لٌمة وعرؾ لانون المدنً العرالً المال: 
  (٤)مادٌة.

مصطلح جدٌد فً  (terrorism fandsاما من الناحٌة االصطالحٌة ان مصطلح تموٌل االرهاب )

ٌتم االلتفات  ولم  فكان التجرٌم والمكافحة ٌنصبان على االرهاب فمط ، المانون الدولً والمانون الجنائً

وتجرٌم من ٌمولها  الى مكافحة االرهاب عن طرٌك شل التصاد الجماعات االرهابٌة وتجمٌد اموالها

ولم  ،٢٠٠١ اٌلولتمبر/سب ١١تموٌل االرهاب واحداث بعد صدوراالتفالٌة الدولٌة لممع بشكل واضح اال

( ١٢حوالً )اي تعرٌؾ لهذا المصطلح رؼم صدور نجد فً التشرٌعات التً تجرم تموٌل االرهاب

 .اتفالٌة من االمم المتحدة تتعلك بممع االرهاب

كما ذكرنا ان هذه االتفالٌات لم تتعرض اٌا منها لموضوع تموٌل االرهاب اال اتفالٌة لمع االرهاب لعام 

و )التموٌل ٌشمل اي شٌئ له لٌمة مادٌة ا ت هذه االتفالٌة التموٌل فً المادة االولى:حٌث عرف ١٩٩٩

وثائك لانونٌة اوادوات باي شكل كانت وكذلن المساعدات االلكترونٌة معنوٌة منمولة كانت ام عمارا او

والرلمٌة وعملٌات االئتمانٌة المصرفٌة وشٌكات المسافرٌن والشٌكات البنكٌة والمصرفٌة والحواالت 

ولم تضع mony ordes--وخطابات االعتماد  -drafts -البرٌدٌة واالسهم والسندات والحواالت 

لدة بعدم تموٌل االتفالٌة العربٌة لمكافحة االرهاب تعرٌفا لتموٌل االرهاب مع انها الزمت الدول المتعا

وان لرار مجلس  .رهابٌة او تمدٌم تسهٌالت لهاالعملٌات االرهابٌة والحٌلولة دون تموٌل العناصر اال

عمب  ٢٠٠١تحدة عام تحت الفصل السابع من مٌثاق االمم الموالذي صدر (١٣٧٣الدولً المرلم ) االمن

ولم تحدد الممصود تموٌل االرهاب  لمنع اتخاذ التدابٌرالزم الدول ب ٢٠٠١اٌلول  -سبتمبر ١١احداث 

( من االتفالٌة الدولٌة لمكافحة ٢/١المادة ) فً جاء اٌضا صطالحٌةومن الناحٌة األ. (٥)بتموٌل االرهاب

: ) ٌرتكب جرٌمة تموٌل االرهاب بمفهوم هذه االتفالٌة كل شخص ٌموم باٌة وسٌلة ١٩٩٩االرهاب لعام

مشروع وبارادته بتمدٌم اوجمع اموال بنٌة استخدامها وهو ٌعلم مباشرة وبشكل ؼٌر  كانت مباشرة اوبؽٌر

ا للمٌام: تستخدم انها ا اوجزئٌا الواردة فً المرفك  المعاهداتأـ بعمل ٌشكل جرٌمة فً نطاق احدى  كلٌا

 باي عمل اخر ٌهدؾ الى التسبب فً موت شخص مدنً او -ب وبالتعرٌؾ المحدد فً هذه المعاهدات.

مشترن فً اعمال عدائٌة ٌربجروح بدنٌة جسٌمة عندما ٌكون هذا الشخص ؼ اواصابتهاي شخص اخر

فً حال نشوب نزاع مسلح عندما ٌكون ؼرض هذا العمل بحكم طبٌعته اوفً سٌاله موجها الى تروٌع 
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ولد عرؾ تموٌل  (٦)السكان اوالرؼام حكومة او منظمة دولٌة على المٌام باي عمل اوامتناع عن المٌام به.

مات التً تدعم لمنظٌمدم الى االفراد اوا - اي دعم مالً فً مختلؾ صورهٌضا على انه: االرهاب ا

مشروعة كالجمعٌات ولد ٌاتً هذا التموٌل من مصادر االرهاب اوتموم بالتخطٌط لعملٌات ارهابٌة،

 (٧)مشروعة مثل تجارة البضائع اوتجارة المخدرات أوؼسل االموال.اومصادراخرى ؼٌر الخٌرٌة مثالا،

ٌة سواء ان المجتمع الدولً ٌسعى جاهداا الى ولؾ تدفك الموارد الى المنظمات االرهابتمدم  امنستنتج و

اوثمافٌة اواجتماعٌة  تحت اي عنوان كأن ٌكون خٌرٌة رباشاوؼٌرم كان هذا الدعم بشكل مباشر

 و.....الػاواالعمال واالنشطة ؼٌرالمشروعة مثل ابتزازاالموال واالتجار بالمخدرات واالسلحة 
ؼسل والجمعٌات الخٌرٌة الالربحٌة فً  والحضنا ذلن من خالل عملنا كٌفٌة استؽالل المنظمات

هكذا تجلى لنا اهمٌة معالجة ذلن من خالل ولؾ االستؽالل ؼٌرالمشروع لتلن المنظمات فً  ،االموال

وٌل االرهاب( توصلنا وفً سٌاق ما تطرلنا اعاله حول تعرٌؾ )تم , هذادعم وتموٌل االعمال االرهابٌة

 تمدٌم وباي شكل كان وتحت اٌة تسمٌة اوالفتة ماالا جرٌمة تعنً: االسهام اوجمع اوالى ان هذه الاٌضا 

استعمالها مستمبالا بشكل كلً اوجزئً كدعم اي مشروع ارهابً او اوخدمة ذات صلة بمصداستعمالها

جدنا ابتعاد االتفالٌات االللٌمٌة وهكذا و فردي اوجماعً بؽض النظرعن تحمٌك النتٌجة من عدمه.

والدولٌة عن تعرٌؾ االرهاب مكتفٌة فمط فً تحدٌد االفعال االرهابٌة ووصفها  كاالتفالٌة االوربٌة لممع 

 .((6976earopean convention on the saperssion of terrorism االرهاب لعام 

 

 

  

 

 

 

 

 

ص٢٠١٤ الطبعة السادسة  -بٌروت لبنان -المعرفة دار الرازي/عبدالمادرام دمحم بن ابً بكر بن مختارالصحاح لالم -(١)
٥٥١

. 

 www.Almaany.com لاموس المعانً. -(٢)

 .٢٠٠٣لاموس لسان العرب /البن منظور/المجلد الرابع/ دارالكتب الحدٌثة /الماهرة/  -(٣)

 .١٩٥١لعالم  ٤٠لانون المدنً العرالً رلم  -(٤)

(٥)-www.hm.treasary.gov.combaating the financing of terrorism.p.10-13.g  

  https://www.imolin.orgنص االتفالٌة منشور على المولع/ -(٦)

دارالثمافة  -المحامً عٌسوي السبكً/ؼسٌل االموال دراسة فً ضوء الشرٌعة االسالمٌة وبعض التشرٌعات الدولٌة واالللٌمٌة والوطنٌة  -(٧)

ص ٢٠١٥للنشروالتوزٌع/
١٢١

. 

   

 

 المطلب الثانً
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 الممصود باالرهاب

تخوٌؾ واشاعة عدم االطمئنان وبث الرعب  اوهواي الخوؾ. الرهبة،االرهاب من  االرهاب لؽة:

 والفزع وؼاٌته عدم االستمرار بٌن الناس.

ا با –رهب  ا بالضم.)َرِهَب( خاؾ وبابه طرب و)رهبةا( اٌضا ( بفتح الهاء اي )رهبوتورجل  لفتح وُرهبا

وَرِهَب  (١)استرهبه )اخافه(.( اي الن ترهب خٌرمن ان ترحم و: )رهبوت خٌرمن رحموتمرهوب ٌمال

ا ورهبةا: ا بالتحرٌن اي خاؾ ورهَب الشٌَئ رهبا  خافه واالسم: بالكسرٌرهب رهبة ورهبا: بالضم وَرَهبا
 (٢)الرهُب والرهبى والرهبوت والرهبوتً ورجل رهبوتً.

)ارهب( ورهب كما اسلفنا جاء معناها فً المران الكرٌم  وكلمة )االرهاب( والتً اشتمت من الفعل

بمعنى )الخوؾ( اوالرعب اوماشابه فكلمة )ٌرهب( لد جاء بمعنى ٌخاؾ لموله )تعالى( )وأوفوا بعهدي 

  (٤)(.)انما هو اله واحد فاٌاي فارهبون لن لوله تعالىوكذ (٣)اوفً بعهدكم واٌاي فارهبون(

من الصعوبة تعرٌؾ ظاهرة االرهاب بالفاظ لانونٌة بحٌث تؽطٌها من جمٌع جوانبها، فالحظنا ان 

التوجه السائد فً الفمه لانون الدولً الجنائً هوالتجنب واالبتعاد عن اعطاء تعرٌؾ جامع مانع لجرٌمة 

االتفالٌات والتشرٌعات  االرهاب، ومع ذلن نجد ان بعض الفمهاء حاولوا تعرٌفه كما جاء ذلن فً بعض

 (٥)الجنائٌة ال الوطنٌة.

اتفالٌة وهً سنة صدور ١٩٣٧ اهتماما متزاٌدا من المجتمع الدولً منذ عامٌلمً فجرٌمة االرهاب، 

االعمال  -الولاٌة من االرهاب الصادرة من عصبة االمم فمد وصفت هذه االتفالٌة االرهاب بانها:

الدول والتً من شانها بحكم طبٌعتها اوهدفها اثارة الرعب فً نفوس االجرامٌة الموجهة ضد دولة من 

 (٦)شخصٌات معٌنة اوجماعات من االشخاص او فً نفوس العامة.

حٌد المانون مؤتمر توفً  الرهاب( ومن اهم تلن المحاوالت كانهنان محاوالت كثٌرة لتعرٌؾ )اف

الفمهاء تناول  من خالل هذا المؤتمر ١٩٢٧ذالن عام الجنائً والذي تم انعمادها فً مدٌنة )وارسو( و

نٌة شخصٌة مبتعرٌؾ االرهاب بصورة انحٌازٌة و االتجاه االول حاولاالرهاب من خالل اتجاهٌن، 

ة واالتجاه االخرحاول التعرٌؾ باالرهاب من الناحٌة الموضوعٌة المجرد ارات سٌاسٌة محددة،على اعتب

االول ناوله  لمؤتمر التعرٌؾ من خالل ثالثة اتجاهات،وتناول ابعٌداا عن السٌاسة ونزعات اخرى، 

ا اي ِمن خالل وصؾ العمل االرهابً والتركٌزعلى العناصر المكونة لالرهاب واصحاب هذا  وصفٌا

بنظرهم )العنؾ  األتجاه كانوا ٌحتجون بان وصؾ االرهاب اسهل من تعرٌفه ومن ابرزهذه العناصر

ٌعة السرٌة والكتمان الشدٌد لهذه العملٌات وكذلن االهداؾ والدوافع والطب المفاجئ والتهدٌد بهذا العنؾ(.

االتجاه التحلٌلً وهذا االتجاه كان ٌركزعلى االتٌان  اما االتجاه الثانً فهو، السٌاسة اواالٌدٌولوجٌة

ن ٌؤٌد واالتجاه الثالث كا، بتعرٌؾ دلٌك ووافً بحٌث ٌؽطً كل االفعال التً ٌمكن اعتبارها ارهابٌة

ولتل توسع بها بحٌث ٌشمل افعال واعمال معٌنة مثل اخذ الرهائن الحصراالعمال االرهابٌة دون 

 (٧)الدبلوماسٌٌن.....الخ.

توحٌد المؤتمرات بدا اول مرة فً مؤتمر )االرهاب( فً تجدراالشارة بداٌة الى ان استعمال مصطلح

ا نة ٌعتبرحٌث عدد افعاالا معٌ ١٩٣٠المانون الجنائً الثالث المنعمد فً بروكسل عام   ،استعمالها ارهابا
االتجاه الوصفً الحصري بالتعرٌؾ باالرهاب وهواالتجاه الذي اتخذه فكان هذه االنطاللة االولى فً 

وبعد ذلن توالت المؤتمرات بشأن االرهاب والتعرٌؾ به اال ، المانون الدولً رؼم ما ٌحمله من سلبٌات

االراء وان تعدد  (٨) .لخروج من خندق الخالفات السٌاسٌة االنٌةا ود الممبولةفً الحد انها لم تستطٌع ولو

واالتجاهات ادى الى عدم االتفاق الى حد االن والسبب ٌعود كذلن الى خلو المانون الدولً من تعرٌؾ 
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ب لانونً لالرهاب كً تتبناه الدول فً لوانٌنها الداخلٌة سواء بِادراجه ضمن لانون العموبات اوبموج

فهنان تعارٌؾ عدٌدة لالرهاب نون مستمل خاص بمكافحة االرهاب، رؼم ضرورة وجود تعرٌؾ له، لا

فحسب اتفالٌة منع االرهاب والمعالبة علٌها الصادرمن عصبة االمم عام : نذكرمنها على سبٌل المثال

ضد دولة )افعال اجرامٌة موجهة ها االولى بان االعمال االرهابٌة: عرؾ االرهاب فً مادت ١٩٣٧

ٌراد بها خلك حالة من االهلع فً اذهان اشخاص معٌنٌن اومجموعة من االشخاص  وٌمصد منها او

حٌث عرفت المادة  ١٩٧١عام ولمع االرهاب  اما اتفالٌة منظمة الدول االمرٌكٌة لمنع (٩)اوعموم الناس.

باالرهاب انما اكتفت بوصؾ االولى من االتفالٌة الجرائم االرهابٌة ولم تعرؾ االرهاب اي الممصود 

الدولٌة لممع تموٌل االرهاب انما الزمت المادة الثانٌة منها الدول تفالٌةاالكذلن فعلت  ،االعمال االرهابٌة

االطراؾ بتجرٌم تموٌل االرهاب كما جائت فً المادة السادسة منها على ضرورة تجرٌم تموٌل 

 .اسباب االخرى المشابهة دٌة اوالدٌنٌة اواسٌة اوالعمائسباب السٌاالرهاب وعدم التذرع باال

عرفت االرهاب فً المادة االولى بانه: بالماهرة  ١٩٩٨-٤-٢٢ٌة العربٌة لمكافحة االرهاب فً اما االتفال

ٌمع تنفٌذاا لمشروع اجرامً فردي  هدٌد به اٌا كانت بواعثه اواؼراضهكل فعل من كل افعال العنؾ والت

اتهم اوامنهم ٌن الناس اوتروٌعهم بأذائهم اوتعرٌض حٌاتهم اوحرٌاوجماعً وٌهدؾ الماء الرعب ب

ومعظم التشرٌعات  (١٠)الستالء علٌها اوتعرٌض الموارد الوطنٌة للخطر.ابالبٌئة اوللخطراوالحاق الضرر

( من لانون العموبات المرلم ١٤٧/١فمد عرؾ المشرع االردنً االرهاب فً المادة ) ،عرؾ االرهاب

ا كان بواعثه واؼراضه ٌمع تنفٌذاا  ١٩٦٠( لعام ١٦) المعدل بأنه: استخدام العنؾ اوالتهدٌد بأستخدامه اٌا

المجتمع وأمنه للخطراذا كان من  ل بالنظام العام او تعرٌض سالمةلعمل فردي اوجماعً بهدؾ االخال

افك اوالمر بالبٌئة شأن ذلن اٌماع الرعب بٌن الناس وتروٌعهم او تعرٌض حٌاتهم وامنهم للخطراوالضرر

ا منها اواالستالءواالمالن العامة اوالخاصة او علٌها او تعرٌض الموارد  البعثات الدبلوماسٌة اواحتالل اٌا

اما المشرع العرالً فمد عرفه فً المادة االولى من  (١١)الوطنٌة للخطراو تعطٌل احكام الدستوروالموانٌن.

اوجماعة  فعل اجرامً ٌموم به فرد )كل -بانه: ٢٠٠٥لعام ( ١٣لانون مكافحة االرهاب رلم )

رسمٌة اولع االضراربالممتلكات ظمةاستهدؾ فرداااومجموعةافراداوجماعات اومؤسسات رسمٌةأوؼٌرمن

لرعب والخوؾ ادخال ا الوطنٌة او الوضع االمنً او االستمرار والوحدةالعامة اوالخاصة بؽٌة االخالل ب

ا والفزع بٌن الناس او ون وفً المادة الثانٌة من نفس المان (١٢)لؽاٌات ارهابٌة.اثارة الفوضى تحمٌما

بانه: تطبك احكام لانون العموبات النافذ بكل مالم  ٣/عدواالفعال التً تعد ارهابٌة، وتنص المادة السادسة

 ٌرد به نص فً هذا المانون.

لعام ( ٣) رلم( من لانون مكافحة االرهاب ١) ردستانً فمدعرؾ االرهاب فً المادةاما المشرع الك

تمجٌده ٌلجأ الٌه التحرٌض علٌه او)هواالستخدام المنظم للعنؾ اوالتهدٌد به او الفعل االرهابً: ٢٠٠٦

مجموعة اوجماعات اوبشكل عشوائً به فرداااو تنفٌذا لمشروع اجرامً فردي اوجماعً ٌستهدؾً الجان

بنظام العام اولتعرٌض امن  المصد منه اٌماع الرعب والخوؾ والفزع والفوضى بٌن الناس لالخالل

بالبٌئة اوباحدى رالضرة االفراد اوحٌاتهم اوحرماتهم اوامنهم للخطراوالحاق المجتمع واالللٌم اوحٌا

الخاصة تحمٌما لمارب سٌاسٌة اودٌنٌة اومذهبٌة والطبٌعٌة اوالمرافك اوالممتلكات العامة ا الموارد

 (١٣).اوعدائٌة

 

 

ئٌسً لكلمة )ارهاب( هً التخوٌؾ والتروٌع والفزع الذي ٌسببه فرداا  مما سبك ان المعنى الرنستنتج 

 .اوجماعة الؼراض سٌاسٌة اوشخصٌة اوؼٌرها
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ص ٢٠١٤بٌروت_لبنان/  –الرازي/ دارالمعرفة ام دمحم بن ابً بكر بن عبدالعزٌزلالممختارالصحاح - (١)
٢٣٩

. 

 .٢٠٠٣ –دار الكتاب الحدٌث الماهرة  –المجلد الرابع  –لسان العرب  -ابن منظور- (٢)

 .(٤٠) سورة البمرة االٌة- (٣)

 .(٥١) سورة النمل االٌة- (٤)

  629ص١٩٩٩ -الرٌاض –منشورات اكادمٌة ناٌؾ العربٌة للعلوم االمنٌة  –تعرٌؾ االرهاب  -دمحم محً الدٌن عوض د. -(٥)

 العدد الرابع والعشرون -مجلة الشرٌعة والمانون  - االرهاب دراسة فً التشرٌع االردنًالتكٌٌؾ الجرمً لتموٌل  -عبداالله دمحم النواٌسة  -(٦)

 .2005http:\\wwwammonnewsnet منشورعلى على المولع

 ٢٠٠٨الطبعة االولى منشورات الحلبً االحمولٌة/ المفهوم المانونً لجرائم االرهاب الداخلً والدولً/ المحامً عبدالمادرزهٌرتنوزي/ -(٧)

ص
١٨
.                                      

  s.asp,)الجذورالفكرٌة لالرهاب والمفاهٌم وطرق المعالجة على المولع )ٌونس زكور( بعنوان ممال منشورمن لبل الباحث -(٨)

www.m.ahewar.org 

(٩)- http://www.wdl.org.item  

(١٠)-  https://www.dc.unodc.org 

 (.١٩٦٠( العام )١٦) ( من لانون العموبات االردنً رلم47/1) المادة -(١١)

 .٢٠٠٥لعام  ١٣لانون مكافحة االرهاب العرالً رلم   -(١٢)

 .٢٠٠٦ ( لعام٣) المادة االولى من لانون مكافحة االرهاب فً اللٌم كردستان رلم -(١٣)

 

 المطلب الثالث

http://www.m.ahewar.org/
http://www.m.ahewar.org/
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 ات الدولٌةتموٌل االرهاب فً المعاهدات واالتفالٌ                          

لدى المجتمع  ا كبٌرااهتمامفمد نالت مؤخراا  ابما ان جرٌمة تموٌل االرهاب من الجرائم الحدٌثة لذ    

الى ولم ٌتم االلتفات  حٌث كان كل الجهود تنصب على مكافحة جرٌمة مكافحة االرهاب، الدولً،

المحرن  عتبارهاوان اظهرت للعالم مدى خطورة هذه الجرٌمة بعد ا موضوع تموٌل االرهاب اال

فً هذا المجال لام المجتمع الدولً وتحرن الحتواء هذه الجرٌمة وفً ف ،ٌةاالرهاب ائملجرلاالساسً 

ولٌة ضت عنها معاهدات واتفالٌات داالجتماعات وعشرات المؤتمرات تمخ سبٌل ذلن تم انعماد مئات

ومن اهم  ٢٠٠٠وانتهاء باالتفالٌة الدولٌة لمكافحة ولمع االرهاب عام ١٩٧٣ وأللٌمٌة بدأ باتفالٌة جنٌؾ

  هذه االتفالٌات.

 -:١٣١١اتفالٌة منظمة الدول االمرٌكٌة لمنع ولمع االعمال االرهابٌة لسنة  -١

لمنظمة الدول االمرٌكٌة ودخلت  بٌن الدول التابعة ١٩٧١تمت هذه االتفالٌة فً الثانً من شهرشباط لعام

وتهدؾ هذه االتفالٌة الى حماٌة االشخاص المتمتعٌن بحماٌة  ١٩٧١حٌزالنفاذ فً االول من شهر اذار

خاصة طبما لمواعد لانون الدولً خاصة اعضاء البعثات الدبلوماسٌة، وبممتضى المادة االولى منها تلتزم 

االتفالٌة لمنع ولمع  ذ االجراءات الفعالة خاصة تلن الواردة فًالدول المتعالدة بالتعاون فٌما بٌنها واتخا

االعمال االرهابٌة وخاصة المتل والخطؾ واالعتداءات االخرى ضد حٌاة وسالمة اشخاص الدولة 

وطبما للمانون الدولً بتوفٌرالحماٌة الخاصة لهم وكذلن ضد اعمال االبتزازالمالً وتموٌل االرهاب 

 ، باالضافة الى ذلن على الدول المتعالدة ادراج هذه الجرائم فً تشرٌعها العمابً.المرتبطة بهذه الجرائم

 -:١٣١١االتفالٌة االوربٌة لمكافحة االرهاب لعام  -٢

(The European convention on the suppression of terrorism 1977) 

لممع الظاهرة التً عمت اوروبا فً مدٌنة )ستراسبورغ( ١٩٧٧ ٌنار ٢٧حٌث تم ابرام هذه االتفالٌة فً 

فً بداٌة السبعٌنات من المرن الماضً حٌث جاء فً المادة االولى من هذه االتفالٌة على تحدٌد االفعال 

المكونة لجرٌمة االرهاب الدولً والتً ٌنبؽً على الدول المتعالدة عدم اعتبارها جرائم سٌاسٌة 

ن تسلٌم المتهمٌن فٌها الى دولة التً ارتكبت الجرٌمة اومرتبطة بجرٌمة سٌاسٌة، من اجل تمكٌن الدول م

 فً اللٌمها لمحاكمتهم امام لضائها المختص.

تعطً هذه االتفالٌة االولوٌة لممارسة االختصاص المضائً للدولة التً ارتكبت الجرٌمة على اللٌمها 

تهم الٌعفً الدولة من بأعتبارها صاحبة االختصاص الطبٌعً للنظر فً مثل هذه الجرائم وعدم تسلٌم الم

  (٣)التزاماتها بل ٌفرض علٌها عرض المضٌة على محاكمها المختصة لمحاكمة المتهم ومعالبته.

 -:١٣٣١االتفالٌة العربٌة لمكافحة االرهاب لسنة  -٣

هذه االتفالٌة كانت تعبٌرا لرؼبة الدول العربٌة لمكافحة االرهاب وتعزٌزا لتعاون فٌما بٌنها لمكافحة 

اب بكل اشكالها والتً باتت تهدد االمن وسالمة واستمرارالدول العربٌة واهم ماجاء فً هذه االره

وبٌن المماومة المشروعة للشعوب  االتفالٌة هو وضع تعرٌؾ لالرهاب والتفرٌك وبوضوح بٌن االرهاب

رتكاب الممهورة، وتعهدت الدول العربٌة المولعة علٌها بعدم تموٌل االرهاب اواي تنظٌم مشتبه با

االعمال االرهابٌة اواالشتران فٌها بأي صورة من الصورومنع مكافحة الجرائم االرهابٌة طبما للموانٌن 

 (٢)واالجراءات الداخلٌة لكل دولة.

 -:(١٣٣٣ المعاهدة الدولٌة لممع وتموٌل االرهاب ) -٤
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ا الى المتحدة وهً معاهدة تابعة لالمم  تهدؾ الى تجرٌم افعال تموٌل االرهاب وتسعى اٌضا

ة ومعالب ٌمة ومنعهاالجر المضائً بٌن الدول للتحمٌك فً هذهتعزٌزالشرطة الدولٌة )االنتربول( والتعاون 

( دولة وهً حتى االن من انجح ١٨٦على هذه المعاهدة ) فمد صادق ون بارتكاب هذه الجرٌمة،من ٌموم

وان الدول المولعة علٌها لد وضعت فً  لك بمكافحة االرهاب من كل جوانبها،المعاهدات فً ما ٌتع

اعتبارها مماصد مٌثاق االمم المتحدة ومبادئه المتعلمة بحفظ السالم واالمن الدولٌٌن وتعزٌزعاللات حسن 

لة مم المتحدة ذات الصفالٌة الى جمٌع لرارات اهذه االت وتشٌر ،الصدالة والتعاون بٌن الدولوالجوار

والمضاء علٌه بهدؾ اهره ولمعه ظبجرٌمة تموٌل االرهاب واالرهاب بشكل عام بجمٌع اشكاله وم

لانونً شامل ٌؽطً جمٌع جوانب هذه الجرٌمة، وحٌث الزمت جمٌع الدول المولعة ضمان توفراطار

والمنظمات االرهابٌة علٌها بأتخاذ خطوات بالوسائل الداخلٌة المالئمة لمنع تموٌل االرهاب واالرهابٌٌن 

ة منظمات ذات اهداؾ خٌرٌة ء كان بطرق مباشرة اومن خالل واجهوالحٌلولة دون التموٌل سوا

لمشروع باالسلحة ل انشطة ؼٌر مشروعة مثل االتجارؼٌرامن خالو ثمافٌة اوتدعً ذلن اواواجتماعٌة ا

 (١)المخدرات وابتزازاالموال.و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International convention for the suppression of the financing of terrorsm, 1999 (١)-  

 .(The arab convention on the suppression of  terrorism 1998)  ١٩٩٨ االتفالٌة العربٌة المكافحة االرهاب لسنة -(٢)

ص١٩٨٦ االرهاب الدولً/ دارالنهضة العربٌة/ طبعة  مخٌمرعبدالعزٌز، -(٣)
١٨٠

.  

 

 

 

 المطلب الرابع
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 والكردستانً والتشرٌع العرالً, الدولبعض  تشرٌعات التموٌل فًجرٌمة 

ة تموٌل االرهاب ومن ثم نعرج الى مولؾ المشرع ٌمتشرٌعات التً تناولت جرعدة سنشٌرالى   

 من هذه الجرٌمة: والكردستانً العرالً

 -التشرٌع المصري: اوال/

َ الخرتعدٌالته على تجرٌم امداد  ١٩٣٧( لعام ٥٨التصرلانون عموبات المصري النافذ رلم ) وفما

( والمتعلمة بتمدٌم معونات مادٌة اومالٌة مع علمه بالؽرض ٨٦التنظٌمات االرهابٌة المحددة فً المادة )

 الذي تدعو الٌه.

   -:التشرٌع البرٌطانً ثانٌاً/

معالبة كل من الدم على تمدٌم المال ١٩٨٩ البرٌطانً لعام ( لانون )منع االرهاب(١٥ً المادة )جاء ف

ل انه ٌمكن استخدامه )نمودا او أي مال اخر( بمصد استخدامه الؼراض االرهاب اواذا اعتمد لسبب معمو

لسبب معمول انه لد عتمد ا اذااوالمٌام بتسلٌم المال بمصد استعماله الؼراض ارهابٌة او ،لهذا الؽرض

اللدام على تمدٌم المال لطرؾ اخرمع العلم لسبب معمول انه سوؾ وكذلن ا ٌستخدم لهذا الؽرض،

اٌة  ن تمدٌم المال على سبٌل المنح اوالمرض اوبٌحتمل استخدامها الؼراض ارهابٌة سواء كاٌستخدم او

 طرٌمة من الطرق.

 -التشرٌع الفرنسً: ثالثاً/

 -:حٌث جاء فٌه ( الى موضوع تموٌل االرهاب،٤٢١/٢فً المادة ) ٢٠٠١ لعام المانون الفرنسًاشار

 كانت اوبتمدٌم  ااموال اٌااونموداواصول  عة تموٌل مشروع ارهابً بتمدٌم اوجمع اوادارة)تمع وال

ا استشارات لبلوغ هذه الؽاٌة بنٌة استخدام هذه النمود اواالصول اواالموال او  مع العلم بأنها ستستخدم كلٌا

ا فً ارتكاب اي من االعمال االرهابٌة المنصوصة علٌها فً المانون ولواو لم ٌرتكب العمل من  جزئٌا

 .(الناحٌة الفعلٌة

 ً  -:التشرٌع االردنً/رابعا

لمٌام بأٌة اٌشمل  تموٌل االرهاب  بأنه -:فمد نص ٢٠٠٧ ( لعام٥٥رلم ) اما المانون االرهاب االردنً

د استخدامها الرتكاب عمل ارهابً مباشرة، بتمدٌم اوجمع اوتدٌراالموال بمصوسٌلة كانت مباشرة اوؼٌر

ا اواو ا سمع العلم انها ستستخدم كلٌا مصالحها اوضد كة داخل الممللم ٌمع الفعل المذكورواء ولع او جزئٌا

التشرٌعات اصابة الى والع التجرٌم الحظت ان المشرع االردنً اكثربالذكرالجدٌر ،فً الخارج

والصٌاؼة ولعل ذلن ٌعود الى انه جرم التموٌل فً لانون االرهاب ولٌس فً لانون الؽسٌل كما فعلت 

 اكثرالتشرٌعات.

 

 

 

 

 ً  -ع العرالً:ٌشرالت/ خامسا
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جرٌمة تموٌل االرهاب فً التشرٌع العرالً فوجدنا ان المشرع االعرالً لد نص على اما بالنسبة الى 

واالخر فً  ٢٠٠٤ ( لعام٩٣لانون مكافحة ؼسٌل االموال رلم ) هذه الجرٌمة فً نصٌن اوردهما فً

 -( من لانون ؼسٌل االموال نص على:٣ففً المادة ) ،٢٠٠٥  ( لعام١٣لانون مكافحة االرهاب رلم )

اما فً لانون مكافحة االرهاب فذكر ، (٤/٢الى النشاطات الواردة فً المادة )االرهابً ٌشٌر )التموٌل

ال العرالً رلم ( من لانون مكافحة ؼسٌل االمو١) جاء فً المادة(، و٤لى الفمرة ذلن فً المادة )االو

المانون  ٢٠٠٤ ل االجرامً لعام حكم لانون مكافحة ؼسٌل االموال ومكافحة التموٌٌ): ٢٠٠٤( لعام ٩٣)

المطلوبة فً طة االرهاب والحٌتموٌل  تموٌل الجرمٌة، لك بؽسٌل االموال،المؤسسات المالٌة فٌما ٌتعهذه 

تموٌل االرهاب والتعامالت  تموٌل الجرٌمة،ل، ؼسٌل االموامانون اٌضا لاٌعتبرلمالٌة، المؤسسات ا

( ٤/١نشاطات الواردة فً المادة )ٌشٌرالى ال تموٌل الجرٌمة( ٢/٢وجاء فً المادة )، (المركبة جرٌمة

 -على:المادة المذكورة حٌث نص 

مكان مصدراوعائدٌة المال عارفا اوٌخفً اوٌتسترعلى طبٌعة اوال كل من ٌمدم م  -تموٌل الجرٌمة:

تنفٌذ التسترعلى ذ خرق للمانون اوالتهٌئة لؽرض اوٌستعمل للتهٌئة لؽرض اوتنفٌ ذا المالاولاصدا بان ه

ٌشمل المال الؼراض هذه  ..........ٌتامرعلى نشاط كهذا الفرارمن ارتكاب اي خرق كهذا اوٌحاول او

 والسندات المالٌة. العملة والوسائل النمدٌة ،رسبٌل الحص علىالمادة ولٌس 

اوٌدعو شخصا  ،مال مالتموٌل االرهابً: كل من ٌمد -:من المادة المذكورة فمد نصت على (٢اما الفمرة )

ا ان لة بذلن،خدمات اخرى ذات صمال اودعم اوتموٌل او لتمدٌم،اخر ها من لاصداا استعمالها اوعارفا

  -لتنفٌذ:جزءا المحتمل ان تستعمل كالا او 

اي شخص اخر لٌست لدٌه لشخص مدنً او خطٌر اذى بدنًتسبٌب موت اومصد اي عمل اوامتناع ٌ -أ

ل اواالمتناع هو تروٌع العامة كان االؽرض من العم اذا ،مساهمة فعالة فً شحن وضع الصراع المسلح

 االمتناع عن عمل اي نشاط.ؽرض عمل أواوالتضٌٌك على منظمة حكومٌة اودولٌة ل

 -النافذ فً العراق: ٢٠٠٥( لعام ١٣الرهاب رلم )( من لانون مكافحة ا٤نٌة الفمره )وجاء فً المادة الثا

طائفً وذلن بتسلٌح المواطنٌن  التتالة اوحرب اهلٌلتهدٌد على اثارة فتنة طائفٌة أوالعمل بالعنؾ وا

 التموٌل. وبالتحرٌض اواى تسلٌح بعضهم بعضا حملهم علاو

وبموجب لانون مكافحة ؼسل االموال النافذ  احد تدابٌرلمع االرهاب،هوفان تجرٌم تموٌل االرهاب علٌه 

فمد تم تأسٌس مكتب االبالغ عن جرٌمة ؼسٌل االموال ومركزه البنن المركزي  ٢٠٠٤ لعام (٩٣)رلم 

لؽسٌل اوحتى المٌام بالتحمٌك فً تلن االعرالً الذي منحه المانون السلطة فً تلمً االخبارٌة عن جرائم 

هذا وتوسع المشرع العرالً فً لانون مكافحة  ،عاون والتنسٌك مع جهات ذات الصلةاالخبارٌات وبالت

صوره دون االلتصارعلى جرٌمة تموٌل  ذ لٌشمل التموٌل االجرامً بمختلؾسٌل االموال النافؼ

  االرهاب.

الحٌان من اموال من االعملٌات االرهابٌة ٌحصل فً كثٌر وجدت ان االرهاب او ًالوالع العملوفً 

ذاتها ولٌس جرٌمة لائمة بحد رٌمة تموٌل االرهاب فهً اما ج ذرة،مستحصلة من ؼسٌل االموال الم

وان هذه الجرٌمة  اذ تمع الجرٌمة حتى لو لم ٌرتكب اي عمل ارهابً، ٌةاشتراكا فً جرٌمة ارهاب

 التمتصرعلى تمدٌم 

ن تكون هذه اموال الرتكاب اعمال ارهابٌة بل ٌشمل جمع االموال من اجل ذلن، وٌسوي فً ذلن ا

ا ان ٌتم التموٌل مناالموال مشروعة اوؼٌر لد ٌتم ذلن من لبل  اشخاص طبٌعٌة اذ مشروعة ولٌس شرطا
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ا فالمهم هوتوفرنٌ فهذا  تخصٌص االموال للمساهمة اوتنفٌذ عمل ارهابً،ة اشخاص معنوٌة اٌضا

 التخصٌص هو جوهرالتجرٌم سواء كان ٌمتصرعلى تمدٌم االموال اومجرد جمعها.

 -ع الكردستانً:ٌشرالت /سادسا

ل االموال لذالن سنمتصرعلى ٌٌمة ؼساي لانون خاص بجر كوردستان للٌمبما انه لٌس لدٌنا نحن فً ا

ول ( النافذ فً االللٌم حٌث تنا٢٠٠٦( لعام )٣لتموٌل االرهاب فً لانون مكافحة االرهاب رلم )اتأثٌر

)تمدٌم اوجمع  -:احٌث جاء فٌه( من لانون المذكور٣من المادة ) (٥) مسألة تموٌل االرهاب فً الفمرة

علمه او استخدامهااالللٌم اوخارجِه بمصدداخل اوؼٌرمباشرمباشرطرٌك أوتحوٌل االموال بنمل 

 .(بأستخدامها فً تموٌل اٌة جرٌمة ارهابٌة

ا فعل المشرع الكردستانً حٌث حذى حذوة المشرع االردنً اي عالج مسألة تموٌل االرهاب  وحسنا

مكمالتها عكس ما صلب هذه الجرٌمة ومن متمماتها و ضمن لانون مكافحة االرهاب وذلن كونها من

 ذهب الٌه المشرع العرالً حٌث تناول المسألة ضمن لانون مكافحة ؼسٌل االموال.

حك مرتكبً جرٌمة ؼسٌل االجراءات المانونٌة ب اذوجود جهازلضائً مختص التخعلٌه نحث على 

االموال فً البنن المركزي مكافحة ؼسٌل التعاون مع مكتب اب وذلن بالتنسٌك واالموال وتموٌل االره

الداخلٌة والمكاتب التابعة لها والمختصة بالتحمٌمات الجنائٌة والجرائم االلتصادٌة وبالتنسٌك مع ووزارة 

 ن لضاٌا الفساد االداري والرشوةهٌئة النزاهة فً التحمٌك فً لضاٌا ؼسٌل االموال الناتجة ع

حمة مرتكبً جرٌمة ؼسٌل االموال وتموٌل االرهاب لتنفٌذ الجهود المكثفة لمالوبذل واالختالس 

االنتربول من خالل تنظٌم ملفات  اموالهم والتعاون معلمبض بحك الجناة ومنع سفرهم وحجزاوامرا

 استرداد الهاربٌن منهم وضبط اموال المهربة الى الخارج.

                                                     

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 الفرع االول
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 مولف صندوق النمد والبنن الدولٌٌن من تموٌل االرهاب

نشطة االرهابٌة من باالهمٌة العالمٌة لمكافحة اال( ٢٠٠٢)عام  ٌنوالبنن الدولٌاعترؾ صندوق النمد    

بتمدٌم برنامج تمٌٌمً واؾ عن مكافحة  ااالرهاب لذلن لامع االموال اوماٌسمى تموٌل خالل توفٌروجم

وفً هذا السٌاق لاما بجمع  ،اب كجزء من واجباتهماؼسٌل االموال ومحاربة جرٌمة تموٌل االره

لتموٌل  بمماٌٌس فرٌك العمل المالً الدولًهما من اجل تمٌٌم الدول فٌما اذا لم تلتزم جماوتوحٌد بر

على ضوء المرارات والتوصٌات بشان االرهاب وتموٌله، مم المتحددة والا التً شكلها (FATF) االرهاب

االموال  حٌث لام هذا الفرٌك الخاص بتمٌٌم العمل المالً بالتفصٌل الشامل لالسس المالٌة لمكافحة ؼسٌل

  (١)حٌث اصبح هذا الفرٌك بمثابة الماعدة التً اوجدت االطار الدولً. ومحاربة تموٌل االرهاب،

ا فً دعم هذا االطاركما لعبت االمم المتحدة دورا  من خالل  مٌد ارصدة االرهابٌٌن،من اجل تجاساسٌا

 (٢)مات عالمٌة لتشجٌع الدول لالذعان لمثل هذا االطارمن خالل صندوق النمد الدولً والبنن الدولً.منظ

وضع المعاٌٌروالتوصٌات المتعلمة  ((FATFب ص بالعمل المالً الدولً المعروؾوهذا الفرٌك الخا

وتظم  ،هذه المعاٌٌروالنظم فً تشرٌعاتهابمكافحة ؼسٌل االموال وتموم بتمٌٌم مدى التزام الدول بتطبٌك 

( توصٌة ٤٠) ولدم ،وربً ومجلس التعاون الخلٌجً( دولة باالضافة الى االتحاد اال٢٩) فً عضوٌتها

 (٣).نشطة ؼٌرالمشروعةخاصة بمكافحة ؼسٌل االموال المتاتٌة من اال

المحرن الرئٌسً لمكافحة  Financial Action task force (FATF) وتعتبرمجموعة العمل العالمً

ؼسٌل االموال وتموٌل االرهاب  ؼسٌل االموال وتموٌل االرهاب من خالل توظٌؾ جزائها فً مجال

والممولٌن للجماعات الموال الن عن طرٌك فرض عموبات مشددة على المائمٌن بعملٌة ؼسٌل وذ

 (٤)االرهابٌة.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  https://www.amf.org.ae>contentللمزٌد من التفاصٌل راجع المولع. -(١)

بٌروت ص -ي للطباعة والنشرلبنانر. دارالسنهو٢٠١٦تموٌل االرهاب عن طرٌك ؼسٌل االموال.الطبعة االولى  /فاضل شاٌع علً -(٢)
 ١٧٠.

 

 ٢٠١٧الماهرة -مصر -/ دار الكتب المانونٌة المزوري/ دورالمنظمات الدولٌة فً مكافحة الجرٌمة المنظمة عن الوطنٌةد. دمحم حسن حمو  -(٣)

ص
٢٣١

. 

ص ٢٠١٢د.اوزدن حسٌن دزًٌ /جرٌمة ؼسٌل االموال/ المكتب الجامعً الحدٌث.الطبعة االولى -(٤)
١٥١

 . 

                                        

 الفرع الثانً                                               
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 منها الدولً االمنمجلس مولف                                  

ا       ( ف١٣٧٣ً) المرلماالمن الدولً مجلس مٌثاق االمم المتحدة ولرار بع منالسا لفصللطبما

منع وولؾ تموٌل االعمال ) -حٌث جاء فٌه:بـ( هذا المرارملزم لجمٌع الدول ٢٠٠١اٌلول/سبتمبر)٢٨

مباشرة ة ل باي وسٌلة سواء بصورجمع الماعاٌا هذه الدول عمداا بتوفٌراواالرهابٌة وتجرٌم لٌام ر

ة انها ستستخدم فً فً حالة معرفتستخدم فً العملٌات االرهابٌة اوؼٌر مباشرة او فً اراضٌها لكً او

م بأسرع ولت ممكن بتجمٌد االموال اواي اصول مالٌة اوموارد ولذالن نص على المٌا ،اعمال ارهابٌة

ارتكابها او ٌسهلون  اوٌحاول ارتكابها او ٌشاركون فً ،ون اعماالا ارهابٌةالشخاص ٌرتكبالتصادٌة 

 ،مباشرة هؤالء االشخاص والكٌاناتاوؼٌرملكها اوٌتحكم فٌها بصورة مباشرةٌرتكبها ب ارتكابهااولكٌانات

التً ٌمتلكها هؤالء االرهابٌون ومن ٌرتبط االموال المستمدة من الممتلكات  اوبتوجٌه منهم بما فً ذلن

كٌانات اشخاص او ةعاٌا هذه الدول اواٌروكذلن تحظر ،االموال التً تدٌرهاوكٌانات اوبهم من اشخاص 

بصورة  لٌة اوؼٌرهاداخل اراضٌها اتاحة اٌة اموال اواصول مالٌة اوموارد التصادٌة اوخدمات ما

اوٌحاولون ارتكابها اوٌسهلون  لذٌن ٌرتكبون اعماالا ارهابٌةؼٌرمباشرة لالشخاص امباشرة او

ٌتحكم فٌها بصورة مباشرة اوؼٌر مباشرة هؤالء ا اواما الكٌانات التً ٌمتلكه ٌشاركون فً ارتكابها،او

اضافة الى بتوجٌه منهم هذا او التً تعمل بأسم هؤالء االشخاصالكٌانات او لالشخاص او االشخاص،

على كل دول العالم لمنع االرهاب وتموٌله ومساعدته بموجب هذا المرار تاخرى كثٌرة وضعالتزامات 

  (١)بكل شكل من االشكال وبصورة مباشرة وؼٌر مباشرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1https://www.an.org.c.2016/   المنشورعلى الشبكة العالمٌةن التفصٌل ٌمكن مراجعة نص المرارلمزٌد م -(١)

 

 

 المبحث الثانً

https://www.an.org.c.2016/1
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 اركان جرٌمة تموٌل االرهاب

 ٌزها عنجرائم ركن خاص بها ٌماضافة الى ان لبعض ال لكل جرٌمة اركان عامة،هو معلوم ان كما    

سلون اجرامً  :ٌتناول مادٌات الجرٌمة وهومنها الركن المادي الذي  ،ؼٌرها اضافة الى االركان العامة

للجرٌمة اي الركن والركن االخر  ،لنتٌجةعاللة سببٌة بٌن السلون وا جودي الى نتٌجة اجرامٌة وودٌؤ

رادة، وهنان المعنوي اوالمصد الجرمً فً الجرائم العمدٌة والذي ٌبرزالى الوجود من خالل العلم واال

 اوالمصد الخاص  الركن المفترض() ٌطلمون على هذا الركن بـكما فً بعض الجرائم ركن خاص به او

 ز جرٌمة عن االخرى وتنفرد به ووفك المادة المانونٌة الخاصة بها.فهو ركن ٌمٌ

االضافة الى االركان المجنى علٌه او فً محل الجرٌمة بشترط المشرع صفة خاصة بالجانً اوولد ٌ

ا ضٌمكن اعتب العامة لها,  رضة التتحمك الجرٌمة االاالركان العامة وهً صفة مفتن مارها ركنا خاصا

م االرهابٌة صفة الموظؾ وكذلن بالنسبة للجرائ بتوافر م التً التتحمك االكما فً الجرائ بوجودها،

ركان العامة والذي الٌمكن ان اشترط المشرع توافرركن خاص اضافة الى اال بخصوصٌتها وخطورتها،

 (١)بوجوده. االك وصؾ االرهاب على الفعل بٌنط

ة الركن المفترض المتمثل بتمدٌم اوجمع المال بنٌٌل االرهاب اركان ثالثة االول هوفلجرٌمة تموعلٌه 

المعنوي والركن الثالث الركن سلون االجرامً الالركن المادي اي تحمٌك مشروع ارهابً والثانً هو

ا.او  المصد الجرمً وهذا ماسنأتً علٌه تباعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ص ١٩٨٣دارالنهضة العربٌة  /شرح لانون العموبات المسم العام،الطبعة العاشرة /د. محمود محمود مصطفى- (١)
٣٦
 وما بعدها. 

 

 المطلب االول
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 )المفترض( الركن الخاص

ا خاصاالى كما اسلفنا هنان من الجرائم باالضافة      بها تمٌٌزها عن ؼٌرها  االركان العامة تتطلب ركنا

الركن المادي لجرٌمة كلهذه األضافة الى االركان العامة اكما فً جرٌمة االرهاب فب من الجرائم

ال بالنسبة حالمٌام بعمل ارهابً وكذلن الهنان ركن اخرمفترض لها وهو والمعنوي )المصد الجنائً(

من تبٌٌضها متحصالا فترض فٌها هوان تكون االموال المراد ؼسلها اوملجرٌمة ؼسٌل االموال فالركن ال

 جرٌمة.

المصد بتحصٌل االموال لتنفٌذ اوالمساهمة بصورة فً جرٌمة تموٌل االرهاب هو توفر فكل ما ٌشترط

التجرٌم سواء كان هذا جوهرفهذا التخصٌص هو ،وع ارهابًمشرفً عمل او ةمباشررة اوؼٌرمباش

واصبح التجرٌم احد من هنا اتى تجرٌم تموٌل االرهاب  ،علك بتمدٌم االموال اومجرد جمعهاالتحصٌل تت

 ها وذلن بتجفٌؾ منابع االرهاب.تمعالجٌدة لمنع هذه الجرٌمة ومكافحتها والتدابٌراالفر

مٌل الى الرأي المائل بوجود ركن المفترض فً جرٌمة تموٌل االرهاب النه مجرد جمع  اننا ال ناال

ح عن للمائم به اي انه لد افص ةٌجرامعمل ارهابً ٌفصح عن النٌة االتمدٌم هذه االموال للمٌام باالموال او

الخاص كً تجرم الفعل فهذا  ضرورة توفرالمصدوالنه باالصرارعلى  ،لصده الجرمً وهوالمصد العام

لهذه  المعنويو وفٌما ٌلً سوؾ نستعرض الركن المادي ٌؤدي الى افالت كثٌر من الجناة من العماب.

 الجرٌمة ومن خالل مطلبٌن:

 

 المطلب الثانً

 المادي لجرٌمة تموٌل االرهابالركن 

 -:( الركن المادي للجرٌمة بـ٢٨فً المادة ) ١٩٦٩( لعام ١١١) عرؾ لانون العموبات العرالً رلم  
 اع عن فعل امربه المانون(.االمتن)الركن المادي للجرٌمة سلون اجرامً بأرتكاب فعل جرمه المانون او

معنوي سواء كان بشكل عً اوام اي شخص طبٌلٌ: ادي فً جرٌمة )تموٌل االرهاب( هووالركن الم

بنٌة استخدامها اوهو ٌعلم جمع االموال ومشروع وبأرادته الحرة بتمدٌم اووبشكل ؼٌرمباشراوؼٌرمباشر

ا فً ارتكاب فعل ٌعد جرٌمة ارهابٌة طبما لما جاء فً االتفالٌة الدولٌة انها سوؾ تستخدم كلٌا او جزئٌا

 (١)والموانٌن الداخلٌة ذات الصلة.لمكافحة تموٌل االرهاب 

وٌستوي  ،ٌن اومعنوٌٌنٌتموٌل من اشخاص طبٌعفالركن المادي لهذه الجرٌمة الٌفرق ان ٌصدرال هكذا

مباشرة وبشكل ؼٌرلولوع السلون االجرامً ان تتم تمدٌم االموال اوجمعها باٌة وسٌلة كانت مباشرة او

مشروعة. فهنا ٌتجلى لنا الفرق بٌن تموٌل وؼٌره االموال مشروعة اهذكان مصدر ؼٌرمشروع سواء

فعادة فً ؼسل االموال ٌتم تموٌل اٌرادات من معامالت ؼٌرمشروعة الى  االرهاب وؼسٌل االموال،

بٌنما الٌشترط ذلن فً جرٌمة تموٌل االرهاب النه لد ٌكون جمع  الى المعامالت المشروعة،جارة اوالت

مات منظاوؼٌرمشروعة وٌتم تحوٌلها الى شخص اواشخاص اومبالػ مستمدة من انشطة مشروعة 

)تموٌل االرهاب( ٌجب الدام الفاعل على  علٌه لتحمٌك هذه الجرٌمةرهابٌة لتموٌل االنشطة االرهابٌة، ا

المعبرعنها )بالتموٌل(  ل، وهذه االموااوؼٌرمباشرةبصورةمباشرةتموٌله  تموٌل االرهاب اوالمساهمة فً

ٌة اوالذهب اوالفضة التً ٌعتبربمثابة عمالت ٌمكن تداولها اضافة بالوطنٌة اواالجن جمٌع العمالتتشمل 

 الى تمدٌم ممومات اخرى ؼٌرالعمالت باالعتمادات والمروض والهبات كما ٌشمل الدعم المعنوي

ل وٌكون االمداد بتمكٌن التنظٌم االرهابً من التصرؾ باالنتفاع من المعونات التً ٌمدمه الممو(٢).اٌضا
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ن المعونات واالمدادات من اسلحة والمتفجرات ووسائل النمل والتجهٌزات المادٌة الملموسة ولد ٌكون تل

 (٣)نشطة االجرامٌة.الالمالٌة االخرى التً ٌحتاج الٌها التنظٌم فً تموٌل امود والمساعدات الن  :مالٌة مثل

بٌة اوالتوسط ببٌع تلن االشٌاء والموارد اوالمٌام بشراء وببٌع اشٌاء اوموارد من والى التنظٌمات االرها

 فً االسواق لمد التنظٌمات االرهابٌة باالموال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السابك صالمصدر -فاضل شاٌع  -(١)
١٧٧

. 

ص٢٠٠٥  / الطبعة -بال -دار النشر -التهرٌب وتبٌٌض االموال دراسة فً المانون الممارن / نعٌم مؽبؽبد. -(٢)
٢٤٠-٢٣٩    

الطبعة  / المؤسسة الحدٌثة للكتابة / د. سعد صالح الجبوري/ الجرائم االرهابٌة فً المانون الجنائً دراسة ممارنة واالحكام الموضوعٌة -(٣)

ص٢٠١٠ االولى/
٢١٠

. 

 

 المطلب الثالث
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 الركن المعنوي 

الجنائً العام  متمثل بالمصد بما ان جرٌمة )تموٌل االرهاب( جرٌمة عمدٌة فالركن المعنوي فٌها    

 :١٩٦٩( لعام ١١١لانون العموبات العرالً رلم ) هعرفوالذي 

ا الى نتٌجة الجرمٌة ا)هو -١ لتً ولعت توجٌه الفاعل ارادته الى ارتكاب الفعل المكون للجرٌمة هادفا

  .(ىاٌة نتٌجة جرمٌة اخراو

ا اوممترنا بسب -٢  ك االصرار.المصد لد ٌكون بسٌطا

عن ثورة الؽضب االنً تكاب الجرٌمة لبل تنفٌذها بعٌداا المصمم علٌه فً ار:التفكٌرهوسبك االصرار -٣

 اوالهٌاج النفسً.

ا الى شخص معٌن اوالى شخص  ٌتحمك سبك االصرارسواء كان لصد الفاعل من -٤ الجرٌمة موجها

 مولوؾ على شرط.كان ذلن المصد معلك على حدوث امراودفه وسواء اصؼٌر معٌن وجده او

المصد الجرمً لدى فاعلها وتعد الجرٌمة تكون الجرٌمة عمدٌة اذا توفر :( ٣٤جاء فً المادة )كذلن و

 عمدٌة كذلن:

ا على شخص وامتنع عن ادائه لاصداا احداث الجرٌمة التً نشأت اذا فرض المانون او -أ االتفاق واجبا

 مباشرة عن هذا االمتناع.

 علٌه لابالا المخاطرة بحدوثها. اذا تولع الفاعل نتائج اجرامٌة لفعله فالدم -ب

ا وان ؛ فالمصد الجنائً العام بعنصرٌه العلم واألرادة هو علم الجانً بأنه ٌأتً سلون ؼٌرمشروع لانونا

 ارادته تتجه الى اتٌان السلون وانه ٌمبل النتٌجة.

ٌشترط اذ  اٌضا ام بل ٌتطلب المصد الجنائً الخاصوال ٌتطلب جرٌمة )تموٌل االرهاب( فمط المصد الع

نً والمتمثلة فً ان ٌكون لصده من سلوكه امداد الجماعات والتنظٌمات دى الجاوجود نٌة خاصة ل

هذا الفعل  ا لم تتجه ارادة الجانً الى اتٌانفاذ ،الزمة للمٌام باالعمال االرهابٌةاالرهابٌة باالموال ال

 (١)فستنتفً المسؤولٌة الجنائٌة.

 

 

 

 

 

 

نشورعلى الشبكة العالمٌة بعنوان )الحوارالمتمدن( ة تموٌل االرهاب.بحث مالدولٌة فً مكافحة جرٌمالجهود االرهاب.كمال النٌص تموٌل  -(١)

 www.ahewar.orgوعلى المولع 

 

 المطلب الرابع

http://www.ahewar.org/
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 دة لهاهاب والعموبة المرصوالتكٌٌف المانونً لجرٌمة تموٌل االر                  

لوصؾ الصحٌح االولً الذي ٌموم به الماضً لتحدٌد ااالجراء -:معلوم ان التكٌٌؾ المانونً هوهو كما   

طبك مادة المانونٌة التً تنوذلن تمهٌدا لتحدٌد ال، لوالعة المانونٌة موضوع النزاعللجرٌمة المرتكبة اوا

العرالً تطرق الٌه المشرع فً لانون والتكٌٌؾ المانونً لجرٌمة تموٌل االرهاب فً المانون  ،علٌها

حٌث  ٢٠٠٥( لعام ١٣ولانون مكافحة االرهاب المرلم ) ٢٠٠٤( لعام ٩٣) مكافحة ؼسٌل االموال رلم

و شخص او ٌدع كل من ٌمدم، -التموٌل االرهابً: ( من لانون مكافحة ؼسٌل االموال٤/٢جاء فً المادة )

ا انلاصداا استعمالها او ذات صلة بذلن،خدمات اخرى وٌل اوتمدعم اولتمدٌم، مال اواخر ها من عارفا

  -جزءاا لتنفٌذ:المحتمل ان تستعمل كالا او

مصد تسبٌب موت اواذى بدنً اي عمل اوامتناع ٌ -.بامتناع ٌمدم فائدة الى جماعة ارهابٌة عمل او -أ

كان مسلح، اذا اي شخص اخر لٌست لدٌه مساهمة فعالة فً شحن الصراع الاو لشخص مدنًخطٌر

 اودولٌة لؽرض عمل وٌة االتضٌٌك على منظمة حكومالؽرض من العمل اواالمتناع هو تروٌع العام او

ٌحبس مدة التزٌد على  ملٌون دٌنارعرالً او (٢٠) ؽرم بما الٌزٌد علىٌ، ع عن عمل اي نشاطااالمتن

 كالهما.سنتٌن او

 -لٌس على سبٌل الحصر - المادة ٌشمل))المال(( الؼراض هذه (عرؾ المال ٣الفمرة )وفً نفس المادة 

 العملة والوسائل النمدٌة والسندات المالٌة.

 -فمد نص فً المادة الرابعة: ٢٠٠٥( لعام١٣اما لانون مكافحة االرهاب رلم )

ا من االعمال االرهابٌة الواردة  تهبصف -ٌعالب باالعدام كل من ارتكب  -١ ا اوشرٌن عمل اٌا فاعالا اصلٌا

ن من ٌالمانون ٌعالب المحرض والمخطط والممول وكل من االرهابٌ الثانٌة والثالثة من هذاً المادة ف

 رهابٌٌن من المٌام بالجرائم الواردة فً هذا المانون بعموبة الفاعل االصلً.مكن اال

اضافة شخص ارهابً بهدؾ التستر, ياخفى عن عمد اي عمل ارهابً اواٌعالب بالسجن المؤبد من  -٢

من هذه الجرٌمة  جعل كوردة السادسة من لانون االرهاب المذن المشرع العرالً وحسب الماالى ذلن ا

ونص كذلن على مصادرة كافة االموال والمواد المضبوطة والمبرزات الجرمٌة او مخلة بالشرؾ، 

ن لانون مكافحة مٌؾ هذه الجرٌمة ضفمط ك ًاما المشرع الكردستان المهٌئة لتنفٌذ العمل االجرامً.

 )حذى حذوة المشرع االردنً(كما ذكرنا   وبذلن (٥) الفمرة (٣) فً المادة  ٢٠٠٦لعام (٣االرهاب رلم )
نمل جمع اوتمدٌم او ابٌة وٌعالب علٌها بالسجن المؤبد)تعد االفعال االتٌة جرائم اره حٌث جاء فٌها:

علمه بأستخدامها بمصد استخدامها او للٌم اوخارجهمباشر داخل االاوؼٌراوتموٌل االموال بطرٌك مباشر

ردستانً بمعالجة جرٌمة تموٌل االرهاب ضمن وحسنا فعل المشرع الك فً تموٌل اٌة جرٌمة ارهابٌة.

لانون مكافحة االرهاب رؼم عدم وجود لانون مكافحة ؼسٌل االموال خاصة باالللٌم النه جرٌمة تموٌل 

ا وشروطها فالعاللة لها من حٌث االركان بجرٌمة االرهاب هً جرٌمة لائمة بحد ذاتها لها اركانه

 فعل المشرع العرالً الذي عالجها ضمن لانون مكافحة ؼسٌل االموال مكافحة ؼسٌل االموال عكس ما

والنه جرٌمة ؼسٌل االموال هً اٌضا جرٌمة مستملة لد هذا من جهة ومن جهة اخرى  ،كما اسلفنا

 التكون لها عاللة بتموٌل االرهاب.

 

 حث الثالثالمب
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ل االموالجرٌمة غس  
 

جرٌمة بدون االفصاح عن ٌل االموال عملٌة اخفاء منشأ ؼٌرلانونً لعوائد ؼسجرٌمة  المعروؾ ان   

 المانونٌة لالتجارؼٌر المبٌعات من بٌنهاالمحرمة من االنشطة االجرامٌة، د مصدرها وتنشأ تلن العوائ

االختالس واالتجار بالبشر.اما تموٌل االرهاب والفساد وبالمخدرات وتهرٌب االسلحة والجرٌمة المنظمة 

وهكذا جرٌمة  ،لالشخاص المتورطٌن فً االرهاباوجمع التبرعات اوالمساندة المالٌة للمنظمات فهو

مة ؼسٌل االموال ٌجرل االموال من حٌث االركان والممٌزات فتموٌل االرهاب تختلؾ عن جرٌمة ؼسٌ

تموٌل االرهاب اال انه ٌمكن ان ٌكون ؼسٌل االموال احدى وسائل مستملة كل االستمالل عن جرٌمة 

 فٌما ٌلًعلٌه  هاب شرعٌة اال انها ؼٌر لانونٌة.تموٌل االرموٌل االرهاب النه لد ٌكون من مصادرت

 سنتطرق الى جرٌمة ؼسٌل االموال فً ثالثة مطالب.

 

 

 المطلب االول

 الممصود بغسٌل االموال

(money laundering) 

ٌؾ المانونً لهذه مالً ومن ثم نتناول التعراودي االموال كنشاط التصاؼسٌل مفهوم نعرض اوال    

 عرض تعرٌفها فً التشرٌع العرالً.ن ثم نٌات الدولٌة ومالجرٌمة فً االتفال

)تبٌٌض االموال( وهً  بـاالموال المذرة اوما ٌسمى احٌان مفهوم ؼسٌل االموال ؼٌرالمشروعة او اوال:

ى اضفاء صفة المشروعٌة من ال - مرتكبوها - ادٌة ومالٌة مركبة ٌهدؾ مرتكبهاعملٌات التصوعملٌة ا

المصدراالجرامً لهذه االموال، مما  اهرعلى اموال متحصلة من انشطة اجرامٌة وذلن بأخفاءحٌث الظ

 (١)المانونً.ودخالها فً دائرة التعامل االلتصادي والمالً فً طمأنٌنة وااع بها ناة االنتفح للجٌتٌ

وجود اموال ذات  االول: ،ثةعلٌه ٌرى جانب من الفمه ان ؼسٌل االموال ٌفترض اجتماع عناصرثال

توافرؼرض معٌن من هذه العملٌات  الثالثو ةعملٌات مالٌة بسٌطة اومركباءاجر :الثانًاجرامً، مصدر

تعلك به االموال )سواء كان االمرالذي ٌتٌح لمن  ،ء المصدرؼٌرالمشروع لتلن االموالٌتمثل فً اخفا

ا اوجماعة اجرامٌة اومنظمة( ا عادٌا لتموٌل انشطة اجرامٌة دة استعمالها فً اعمال مشروعة اواعا مجرما

 (٢)اخرى.

عمل ٌتم الضفاء الشرعٌة على االموال المكتسبة  -وٌخلص الفمه الى تعرٌؾ ؼسٌل االموال بأنها:

رالمشروع لالموال واظهارها فً صورة اموال بطرٌك ؼٌرمشروع، وذلن بهدؾ اخفاء المصدرؼٌ

 (٣)متحصلة بطرق مشروعة.

 اعادة ضخ اموال ؼٌرمشروعة فً االلتصاد. -الدولً فمدعرؾ ؼسٌل االموال بأنه: اما صندوق نمد

طرٌمة ٌلجا  -:لام برنامج امم المتحدة لمكافحة المخدرات بوضع تعرٌؾ لؽسٌل االموال بأنه من جهته و

حمٌمً للدخل وذلن بالمٌام بعمل مشروعات هً الخفاء المصدرالفً تجارة المخدرات الٌها من ٌعمل 

  (٤)بمثابة تموٌه لٌبدوا الدخل وكأنه لد تحمك من مصدرمشروع.
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بعض رجال المانون العرالً من المهتمٌن بدراسة موضوع لبل وعرؾ جرٌمة ؼسٌل االموال من 

وال متحصلة من جرٌمة منصوص فً المانون الوطنً اخفاء اوتموٌه حمٌمة ام -:بأنه ؼسٌل االموال،

ة ٌاومصدرتلن االموال اومكانها اوطرٌمة التصرؾ بها اوحركتها اوملكٌتها اوالحموق الشخص اوالدولً،

ا بأن تلن االموال متحصلة من الجرٌمة.  (٥)اوالعٌنٌة المتعلمة بها على ان ٌكون الفاعل عالما

( من لانون مكافحة ؼسٌل االموال ٣ؼسٌل االموال فً المادة )اما المشرع العرالً فمد عرؾ جرٌمة 

)كل من ٌدٌراوٌحاول ان ٌدٌرتعامل مالً ٌوظؾ عائدات بطرٌمة ما  -:بأنه  ٢٠٠٤ ( لعام٩٣) رلم

ا بأن المال المستخدم هوعائدات بطرٌمة ما لنش لانونً اوكل من ٌنمل اط ؼٌرلنشاط ؼٌرلانونً عارفا

ٌة اومبالػ تمثل عائدات بطرٌمة ما لنشاط ؼٌرلانونً عارؾ بأنه هذه الوسٌلة اوٌرسل اوٌحٌل وسٌلة  نمد

 النمدٌة اوالمال ٌمثل عائدات بطرٌمة ما لنشاط ؼٌرلانونً.

الطابع الؽالب فً  من خالل مالحظتً لتعرٌؾ جرٌمة ؼسٌل االموال فً التشرٌعات الجنائٌة وجدت ان

فتعرض  ،ما ٌخص الركن الماديٌفة خاصة مجرٌمعالم ال انها تركزعلى تحدٌد هذه التشرٌعات

االموال ذات لى خاللها اضفاء صفة المشروعٌة عاالجرامً الذي ٌتم من  السلونصدور

ٌنا المتواضع  كان االجدربٌان كون الجرٌمة تمع عمدٌة اوؼٌر عمدٌة ال التركٌز مصدراالجرامً، وبراال

 اووصفها,االجرامً المادي الرتكاب اٌة جرٌمة، على تحدٌد معالم الجرٌمة من خالل تعداد صورالسلون

بل ٌستحسن ان  امرؼٌرمرؼوب فٌه فً المجال التشرٌعً، ووصفها اذ ان تحدٌد صورالسلون االجرامً

ا و ا وكافٌا وشامالا بحٌث ٌؽطً كل جوانب الجرٌمة وحامالا فً طٌاتها التطورات  ٌكون التعرٌؾ فنٌا وافٌا

للتطورالتمنً والتكنولوجً فً مٌادٌن مختلفة لد ٌؤدى الى استحداث وسائل جدٌدة المستمبلٌة النه نتٌجة 

تمكن الجناة من خاللها االفالت من العموبة رؼم ارتكابهم للجرٌمة فٌما اذا كان السلون الذي اتبعوه لٌس 

 ضمن صورالسلون االجرامً المحدد على سبٌل الحصر.

( من لانون العموبات ٤٣٩تعرٌؾ جرٌمة السرلة فً المادة )ومثال التعرٌؾ الشامل الكامل الوافً هو 

لؽٌر  )السرلة اختالس مال منمول مملون -بأنه: ةالسرلوالذي عرؾ  ١٩٦٩( لعام ١١١العرالً رلم )

ردستانً ان ٌسلن نفس المسلن فً تعرٌؾ جرٌمة ؼسٌل دا(. ونناشد المشرع العرالً والكالجانً عم

 االموال مسمبالا.     

 

 

 

الماهرة ص -/ الناشردار النهضة العربٌة٢٠٠٢مكافحة ؼسٌل االموال فً التشرٌع المصري.الطبعة االولى/ - د.شرٌؾ سٌد كامل -(١)
٣٢

. 

ص ٢٠٠٠دارالنهضة العربٌة عام  -الدكتور محمود كبٌس/ السٌاسة الجنائٌة فً مواجهة ؼسٌل االموال/الطبعة الثانٌة -(٢)
٤١٦

. 

سالمة / عملٌات وجرائم ؼسٌل االموال الكترونٌا واثرها على االزمة االلتصادٌة العامة ومسؤولٌة البنون والمصارؾ / د. دمحم عبدالسالم  -(٣)

ص  ٢٠١٣مكتب الوفاء المانونٌة 
٥٧

. 

ص ١٩٨٨دارالنهضة العربٌة الماهرة  -جرٌمة ؼسٌل االموال فً نطاق التعاون الدولً -د. هدى لشموش -(٤)
٧

. 

ص-الطبعة االولى  -٢٠٠٦ؼسٌل االموال فً المانون الجنائً دراسة ممارنة / دار الثمافة -لٌمً مفٌد ناٌؾ الد -(٥)
٣٢
. 

 المطلب الثانً

 اركان جرٌمة غسٌل االموال
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 عن ؼٌرها منتمٌزت ،جرٌمة مستملةؼسٌل االموال  مما تمدم تبٌن لنا بانه ٌمكن المول بأن جرٌمة   

ومن خالل حدٌثنا عن اركان  ،االوصاؾ الجنائٌة التملٌدٌة االخرى اوعلى االلل التلتبس معها خالل

ا وسجاالا بٌن من ٌمول ان للجرٌمة ثالثة اركان )المادي المعنوي  الجرٌمة بصورة عامة نجد خالفا

ا السب المانونً  الذي ٌنشا الجرٌمة من خالل النصب فً ذلن الى ان الركن الشرعً هووالشرعً( راجعا

 الذي ٌبٌن الفعل المكون للجرٌمة وٌبٌن العموبة المفروضة على مرتكبها.

اما الراي السائد والذي نمٌل الٌه هو: ان للجرٌمة بصورة عامة ركنٌن المادي والمعنوي النه المول بأنه 

رٌمة من المخلوق وهً الجالنص التشرٌعً جزء د اركان الجرٌمة ٌجعل الخالك وهوالركن الشرعً اح

ا وبهذا االتجاه اخذ المشرع العرالً فً تحدٌد اركان الجرٌمة بصورة عامة.وهذا ؼٌرمتصور  ( ١)منطمٌا

الى المول  يالتبعٌة وهو ماٌؤدمة ؼسٌل االموال من الجرائم اال انه ٌجب ان الٌؽٌب عن بالنا بأن جرٌ

سنعرض فً  ة علٌها. وهكذاولوع جرٌمة اصلٌة سابم بأن لهذا النوع من الجرائم ركنا افتراضٌا هو

ترض ع الثالث الركن المفالفرع االول الركن المادي للجرٌمة وفً الفرع الثانً الركن المعنوي وفً الفر

 الخاص. اوالمصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .١٧٧ص -١٩٩٢بؽداد  -مطبعة اوفٌست الزمان -د.فخري عبدالرزاق الحدٌثً . لانون العموبات المسم العام -(١)

 

 االول الفرع

 الركن المادي
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ا  انًجعن الان النشاط الذي ٌصدر    ا ملموسا ا  متخذاا مظهراا خارجٌا ا وعمابا هو ما ٌجرمه المانون تجرٌما

 ،مٌة بأنه ٌتعلك بمادٌات الجرٌمةمن تسبالركن المادي للجرٌمة وهو ظاهراصطلح علٌه الفمه الجنائً 

 ( ١).تدركها الحواسها وتكون له طبٌعة مادٌة اي ما ٌدخل فً كٌان

صورة الجرٌمة التامة التً تتكون هووي ة فً مظهرها المادومن المعلوم ان الركن المادي الٌة جرٌم

وبات ( من لانون العم٢٨ص علٌه المادة )ن سببٌة. وهذا ما وعاللة من ثالثة عناصرسلون ونتٌجة

 -( حٌث جاء فٌها:١٩٦٩( لعام )١١١العرالً رلم )

المانون.  االمتناع عن فعل امربهامً بأرتكاب فعل جرمه المانون اوسلون اجر -:للجرٌمةالركن المادي 

جرامً لكنه ( من نفس المانون: الٌسال شخص عن جرٌمة لم تكن نتٌجة  لسلوكة اال٢٩/١)ونص المادة 

الحك اورمعاصاوكان لد ساهم مع سلوكه االجرامً فً احداثها سبب اخرسابك ٌسال عن الجرٌمة ولو

 .لو كان ٌجهلهو

ا الحداث نتٌجة الجرٌمة فال ٌسال الفاعل فً هذه الحالة االعناما اذا كان ذلن ا -٢  لسبب وحده كافٌا

رؾ كل تص) -:( من لانون العموبات العرال١٩/٤ًعرفه المادة )والسلون )الفعل( ،الفعل الذي ارتكبه

ا اوجرمه  والمشكلة التً  بالترن اواالمتناع مالم ٌرد نص على خالؾ ذلن(. سلباالمانون سواء كان اجابا

 اثة عصره اضافة الىلسلون االجرامً فً جرٌمة ؼسٌل االموال هً: بمدروسائل ارتكابه وحدٌثٌره ا

وضوحه نظرا الستخدام المشرع سواء على صعٌد الدولً وعدم كما اسلفناه صعوبة تحدٌد هذا السلون 

تجارؼٌرالمشروع اتفالٌة امم المتحدة لمكافحة االمثال اشارت  ،مة فً التجرٌمللصٌػ العا -الوطنًاو

 :كٌة تمثل انشطة ؼسٌل االموال وهًالى ثالثة انماط سلو ١٩٨٨رات العملٌة لعام المخدرات والمؤثب

اواستخدام مصدرها اومكانها اواخفاء اوحٌازة اوتموٌه حمٌمة هذه االموال اواءتحوٌل االموال ونملها واخف

فمد نص فً المادة  ٢٠٠٤( لعام ٩٣اما لانون مكافحة ؼسٌل االموال العرالً رلم ) (١)هذه االموال.

 كل من ٌدٌر -:( والتً جاء فٌها٣الى النشاطات الواردة فً المادة )( بان ؼسٌل االموال ٌشٌر٢/١)

رفا بان المال المستخدم عاائدات بطرٌمة ما لنشاط ؼٌرلانونً اوٌحاول ان ٌدٌرتعامل مالً ٌوظؾ ع

مبالػ مثل عائدات ات بطرٌمة ما لنشاط ؼٌرلانونً اوكل من ٌنمل اوٌرسل اوٌحٌل وسٌلة نمدٌة اوهوعائد

(٢)لانونً. بطرٌمة ما لنشاط ؼٌر
    

 

 

 

 

 

 

ص -١٩٧٥ -بٌروت –للطباعة  دارالنمري -الطبعة الثانٌة -المسم العام  -شرح لانون العموبات اللبنانً –محسن حسن  د.محمود -(١)
٢٦٤. 

والمنشورعلى . ١٩٨٨من اتفالٌة االمم المتحدة لمكافحة االتجارؼٌرالمشروع بالمخدرات والمؤثرات العملٌة لعام  (٣انظرالى المادة ) -(٢)

 http:\\www.unodc.orgxالمولع

 الفرع الثانً

 لركن المعنويا
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اذ ان الركن المادي وحده  من وجهة النظرالمانونٌة، المصد الجنائً وهوعنصراساسً لمٌام الجرٌمةاو   

وحٌث الركن  ،م المسؤولٌة الجزائٌة بناء علٌهابعناصره ؼٌركاؾ لخروج الجرٌمة الى حٌزالوجود ولٌا

 (٣٣/١) والمصد الجرمً عرفه لانون العموبات العرالً فً المادة ،الجانب النفسً للمجرمعنوي تبرزالم
ا الى النتجة الجرمٌة التً ولعت او توجٌه الفاعل  -هو: ارادته الى ارتكاب الفعل المكون للجرٌمة هادفا

ات كذلن اكدت اتفالٌة امم المتحدة لمكافحة االتجارؼٌرالمشروع بالمخدر جة جرمٌة اخرى.ٌاٌة نت

وذلن من  ،فً العدٌد من نصوصها على الركن المعنوي لهذه الجرٌمة ١٩٨٨ والمؤثرات العملٌة لعام

ل االشارة الى طبٌعة الركن المعنوي وعناصره وكٌفٌة االستدالل علٌه من خالل مجموعة من خال

 الموال الواردة فًا)تجرٌم نشاطات ؼسٌل :( من هذه االتفالٌة ٣/١االوصاؾ مثل: ما جاء فً المادة )

)  :على توكذلن نص ،رؾ الخطأ اواالهمالوهذا ٌعنً استبعاد ظ، نصوصها وفً حال ارتكابها عمداا(

الركن فً  )العلم( مكون اساسً لهذا ان عنصر حٌث نالحظ ،ٌه حمٌمٌة االموال مع العلماخفاء اوتمو

الموال ا)اخفاء اوتموٌه حمٌمٌة  صوروانماط السلون المجرمة الثالثة الواردة فً نص االتفالٌة من:

اما عن كٌفٌة  ،)مع العلم(بكلها مذٌلة  وتموٌل اونمل االموال واكتساب اوحٌازة اواستخدام االموال،

انه  -جاء فً االتفالٌة تحدٌدا فً الفمرة الثالثة المادة الثالثة ماٌلً: ,على هذا الركناالستدالل 

)العلم( من خالل الظروؾ الوالعٌة اوالموضوعٌة المحٌطة بأرتكاب سلون  ٌجوزاالستدالل على توفر

 المجرم .

نٌة )مع  -/أ(:٣فً المادة ) فمد ذكر ٢٠٠٤ ( لعام٩٣لم )اما لانون العرالً لمكافحة ؼسٌل االموال ر

لانونً اولحماٌة الذٌن ٌدٌرون النشاط المساعدة على تنفٌذ نشاط ؼٌرلانونً اواالستفادة من نشاط ؼٌر

 )ب( من نفس المادة )العلم( بأن التعامل مفتعل كال ا  وجاء فً الفمرة الؽٌرالمانونً من المالحمة المضائٌة.
السٌطرة على عائدات النشاط اوملكٌة اواومصدرمكان اخفاء طبٌعة اوالتستراو ؽرضجزءاالاو

ل ركن المادي علم المجرم بولائع مح والعلم ٌعنً: ،اخرلزوم اخبار لتفادي تعامل او الؽٌرلانونً او

 مثال بأنه ٌموم بعملٌه اخفاء اوتموٌل لمصدراالموال ؼٌرالمشروعة المتأتٌة من فٌجب ان ٌثبت علمه،

وان ٌعلم نتٌجة فعله وٌتولعها، وان تتجه أرادته الى احداث الفعل  اوالمساعدة فً ذلن، جرٌمة ما،

(١)المؤدي الى ؼسٌل االموال بكل مكوناته.
     

 

 

 

 

 

 

 

 -لبنان -طرابلسدراسة ممارنة/ المؤسسة الحدٌثة للكتاب / - (money laundering) الموالاجرٌمة تبٌٌض  -د.الماضً ؼسان رباح  -(١)

 605ص.الطبعة الثانٌة ٢٠٠٥

 

 الفرع الثالث

 )المصدالخاص( الركن المفترض
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به كما ذكرنا ان المصد العام فً الجرٌمة هو: ارادة الجانً بألتراؾ الركن المادي للجرٌمة مع العلم     

ارادة سلون  وهكذا بٌنا بأن المصد العام فً جرٌمة تبٌٌض االموال هو:، وبالعناصرالتً ٌشترطه المانون

ؾ نٌة الجانً الى انصرا راد بهٌ اما المصد الخاص مشروع.الؼٌرم بالمصدراالموال والعلتبٌٌض 

وهو  ونٌة استعمال االمحررالمزورفٌما زورمن اجله، ة كنٌة التملن فً جرٌمة السرلة،تحمٌك ؼاٌة معٌن

تحمٌك الوالعة االجرامٌة مع العلم عن المصد العام الذي ٌراد به انصراؾ ارادة الجانً الى  بذلن ٌختلؾ

كما فً جرائم الضرب والمتل  بؽض النظرعن ؼاٌة التً ٌنبؽً تحمٌمها، بعناصرها المكونة لها،

لذلن ٌشترط توافرالمصد العام فً انواع الجرائم كافة بخالؾ المصد الخاص الذي ٌتعٌن  (١)والجرح.

ي ا وجود للمصد الخاص بدون المصد العام،اذ ال توافره فً بعض الجرائم الى جانب المصد العام،

ان المشرع العرالً لد اخذ بتوافر  وٌبدو (٢)المصد العام لدى الجانً.توافرالمصد الخاص مرتبط بتوافر

المصد الجنائً الخاص الى جانب لصد الجنائً العام فً جرٌمة ؼسٌل االموال النه نص المشرع 

تعامل مالً........ ٌدٌرٌحاول ان اوكل من ٌدٌر(: ٣) المادة العرالً فً لانون مكافحة ؼسٌل االموال فً

مع نٌة المساعدة على تنفٌذ نشاط  -ٌحول وسٌلة نمدٌة اومبالػ........أاوٌرسل او اوكل من ٌنمل

ؼٌرلانونً اوالستفادة من نشاط ؼٌرلانونً اولحماٌة الذٌن ٌرٌدون نشاط ؼٌرلانونً واالفالت من 

تستراواخفاء طبٌعة اومكان ال زءاا لؽرض:جلعلم بأنه التعامل مفتعل كال اوا -ب المالحمة المضائٌة.

 ٌعالب لزوم اخباراخر.تعامل او لتفاديلانونً اوط ؼٌرعلى عائدات نشا اومصدراوملكٌة اوالسٌطرة

  .....................بؽرامة.

ة ؼسٌل االموال فً جرٌمنستشؾ من هذا النص ان المشرع العرالً لم ٌكتؾ بالمصد الجنائً العام فمط 

المصد الخاص والذي ٌتمثل فً تحمٌك ؼاٌة من الؽاٌات التً وردت على سبٌل الحصر وانما تطلب توافر

 وهً:

 المساعدة على تنفٌذ نشاط ؼٌرلانونً. -١

 االستفادة من نشاط ؼٌرلانونً. -٢

 حماٌة الذٌن ٌرٌدون نشاط ؼٌر لانونً من المالحمة المضائٌة. -٣

 التسترعلى نشاط ؼٌرلانونً اواخفاء طبٌعته اومكانه اوملكٌته اوالسٌطرة على عائداته. -٤

 تفادي تعامل اولزوم اخباراخر. -٥

ٌدفعها الى الفعل باعث نٌة تنصرؾ الى ؼرض معٌن او - اما المصد الخاص الذي نحن بصدده هو:

ٌتحمك عند التثبت من ارادة  وفً جرٌمة تبٌٌض االموال اوؼسٌل االموال فان المصد الخاص معٌن،

 او ،كاذب لهذا المصدربأٌة وسٌلة كانتاخفاء المصدرالحمٌمً لالموال ؼٌرالمشروعة اواعطاء تبرٌر

لها مع العلم بأنها اموال ؼٌرمشروعة لؽرض اخفاء اوتموٌه مصدرها اوٌل االموال اواستبدارادة تح

اوارادة تملن االموال  ،المسؤولٌة الجنائٌةى االفالت من اومساعدة شخص ضالع فً ارتكاب الجرٌمة عل

اوتوظٌفها اوشراء اموال منمولة اوؼٌرمنمولة بعملٌات مالٌة مع  اوحٌازتها اواستخدامها، ؼٌرالمشروعة،

موال الى تحمٌك امرمن الافاذا لم ٌتجه ارادة الجانً فً جرٌمة ؼسٌل  (٣)العلم بأنها اموال ؼٌرمشروعة

المكون للركن  الجنائٌة على الرؼم من ارتكابه للسلون المادي المسؤولٌةرمجال لتمرٌفال ،رهذه االمو

رورة وجود لصد خاص لدى الجانً فً هذه نحن كما اسلفنا نمٌل الى عدم ضو (٤)المادي لهذه الجرٌمة

دون افالت العدٌد من الجناة من لبض العدالة بحجة عدم  لحٌلولةلالجرٌمة واالكتفاء بالمصد العام فمط 

ان المصد الجنائً العام وحده الٌكفً لمٌام جرٌمة ؼسٌل  اذ الؽرض اوالهدؾ من وراء الجرٌمة. وجود

بٌعته اومصدره اومكانه اوصاحبه فٌجب ان ٌمصد الجانً من هذا السلون اخفاء المال اوط االموال،
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ارتكب  تؽٌٌرحمٌمته اوالحٌلولة دون اكتشاؾ ذلن اوعرللة التوصل الى شخص مناوصاحب الحك فٌه او

 (٥).الجرٌمة المتحصلة منها المال اومساعدته بمصد التهرب من العموبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر السابك ص -اوزدن دزًٌ -(١)
١٣٢

. 

ص -المصدرالسابك -د. فخري عبدالرزاق الحدٌثً -(٢)
٣٠٣

. 

 .٩٥الماضً الدكتور/ؼسان رباح المصدرالسابك ص -(٣)

 .الطبع بال٨٨ص ٢٠٠٥الكٌان المانونً لؽسٌل االموال /منشأةالمعارؾ للنشر/االسكندرٌة  -ابوبكر سالمةدمحم عبدهللا  -(٤)

 ٢٠١٦الطبعة االولى المركزالمومً لالصدارات المانونٌة / /ل االموالالسٌاسة الجنائٌة لمواجهة جرٌمة ؼسٌ حسٌن/د.حمدي دمحم محمود  -(٥)

 .٥٧ص

 

 الثالثالمطلب 

 لجرٌمة تموٌل االرهاب كمصدرغسٌل االموال 
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ال على مستوى العالم فأالموالجرائم انتشاراا ض االموال اكثرلمد اصبحت جرٌمة ؼسٌل االموال اوتبٌٌ    

كتسب بطرق ؼٌرمشروعة ٌلجا اصحابها الى اخفائها واعادة توظٌفها فً مجاالت اخرى مشروعة التً ت

ترمً هذه العملٌات الى عدة اهداؾ ابرزها اضفاء من خالل ماٌعرؾ بأسم عملٌات ؼسٌل االموال حٌث 

مشروعة تم بعد ذلن دفع  مشروعة لجعلها امواالا الموال الناتجة عن استثمارات ؼٌرالشرعٌة على ا

 ؼٌر عن مصادر اموال ناتجةٌٌض هوؼسل وتبالهدؾ منهاالمستحمة على هذه االموال الضرائب 

موال التً ٌهدؾ اصحابها الى تنظٌفها هً االموال مشروعة لؽرض تموٌلها الى رأس مال مشروع واال

والممامرة والدعارة بالمخدرات  مشروعة مثل االتجارؼٌر المذرة واالموال السوداء التً تكتسب بوسائل

    ( ١)باالسلحة والبشر. التجاراو

العملٌات التً واصبحت الدول تنظر الى  هكذا اصبحت فوائد المال ؼٌرالمشروع عبئا وثمالاعلى الدول،

ٌتم من خاللها ؼسٌل االموال ؼٌرالمشروع على انها من المحظورات المانونٌة وااللتصادٌة التً ٌنبؽً 

ن ذلن دو االرهاب وؼسٌل االموال وللحٌلولة والعاللة واضحة بٌن جرٌمة تموٌل (٢)مالحمتها ومنعها.

تكاتؾ الجهود الدولٌة والوطنٌة تجرٌم هذه االموال والؽنى ؼٌرالشرعً وفً سبٌل ذلن ٌجب ٌنبؽً 

 ،االموال ومصادرها وحركاتها ةرالببوضع لواعد تشرٌعٌة لمحاربة هذه الظاهرة بواسطة تطوٌرنظم م

فمصادرة االموال ؼٌرالمشروعة تعتبرمن اهم السبل لمكافحة جرٌمة ؼسٌل االموال وبالتالً مكافحة 

( الذي جعل ١٢٦٧اراالمم المتحدة المرلم )حٌث اكد على ذلن لر جرٌمة تموٌل االرهاب واالرهاب،

ا وبصورة فورٌة دون اخطار التجمٌد ومصادرة اموال االرهابٌٌن مثل الماعدة و طالبان وشركائهم اجبارٌا

( الذي ٌخول كل دولة بتحدٌد ١٣٧٣وكذلن نص المراررلم ) ،من المرار معنٌٌن بهذه الفمرةال االشخاص

ا التوصٌات االربعون للجنة العمل االشخاص الذٌن ٌمكن ان تكون ضدهم  هذه االجراءات وهنان اٌضا

لانونٌة كبٌرة ولكنها تعد بمثابة ( التً لٌس لها لوة لضائٌة وFATF) المالً الدولً المعروفة اختصارا ب

   (٣)توصٌات ٌمكن تطبٌمها فً تحصٌل عملٌة مكافحة تموٌل االرهاب وؼسٌل االموال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ص- ١٩٩٧-الماهرة -دارالنهضة العربٌة  -جرائم ؼسٌل االموال بٌن التؽٌٌرالعلمً والتنظٌم المانونً -اللطٌؾ حسنعبد سعٌد د. -(١)
٤٦

. 

ص ٢٠٠٥االسكندرٌة  /ٌدة للنشر دمعة الجدارالجا -عملٌات ؼسٌل االموال والٌات مكافحتها-علً العرٌان دمحم -(2)
٥٤

. 

ا للمنظوراالسالمً وبعض التشرٌعات الدولٌة والوطنٌة. دارالجام عملٌات ؼسٌل االموال دراسة-هانً السبكً -(٣) -عة الجدٌدةموجزة وفما

ص ٢٠٠٨االسكندرٌة 
١٣

. 

 المطلب الرابع

 ل االموال وتموٌل االرهابنماذج لغس                                
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حٌث بعد  ،ؼسل االموالهاب ٌأتً من عملٌات رالدراسات الحدٌثة توكد بأن معظم تموٌل وامدادات اال   

العالم جهودها على محاربة االرهاب ومكافحة ؼسٌل االموال  دول ( ركزت٢٠٠١/اٌول/١١احداث )

م اصبح الشؽل االشاؼل لبمٌة دول العالم االخرى لؽرض تجفٌؾ الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ومن ثبمٌادة 

 من خطرالٌستثنً احداا. منابع ومصادرؼسٌل االموال وبالتالً مكافحة االرهاب لما لها

ونظراا الى االنعكاسات الخطٌرة لعملٌات ؼسٌل االموال على تموٌل االرهاب ظهرت الحاجة الملحة الى 

اهم هذه ولعل من  ،العملٌات المالٌة وؼٌرالمالٌة دولٌة تضبط نشاطمعاٌٌراواطرو مبادئ ارساء

( FATF) بـالمبادرات فً هذا المجال كما مربنا جهود وتوصٌات مجموعة العمل المالً المعروفة  

االربعون باتت المحوراالساسً فً مكافحة ؼسٌل االموال ومن ثم اضافت هذه المجموعة تسع توصٌات 

ؼسٌل بخصوص مكافحة تموٌل االرهاب من اهمها وضع اطارلانونً شامل ٌنظم جهود مكافحة 

 االموال وتموٌل االرهاب.

 ةثالث ل االموال وتموٌل االرهاب من خاللوسوؾ نتناول اهم النماذج واالسالٌب المعاصرة لؽسٌ

ادرلؽسٌل االموال وتموٌل المنظمات والجهات والجمعٌات الخٌرٌة كمصدرمن مص: االول -فروع:

  االرهاب.

 وٌل االموال اوالحوالة.حول تح :الثالثوة نمل االموال عبرالحدود حول كٌفٌ :الثانً

 

 الفرع االول

 نظمات والجهات الخٌرٌة الم

 جابٌة فً مجتمعاتنا وذلن للدورٌالمؤسسات والجمعٌات والمنظمات الخٌرٌة من ابرزالظواهراال تعتبر

للوحدة والتالحم  ااالنسانً الكبٌرالذي تموم به فً االعمال الخٌرٌة الؽٌرالربحٌة حٌث اصبحت عنصر

االجتماعً واالنسانً بٌن مختلؾ فئات المجتمع ولها الدورالفعال فً تكوٌن مجتمعات صالحة ومترابطة 

وتطوٌرها وتعزٌزها من خالل االهتمام بذوي الحاجة من  على توفٌراسباب الحٌاة الكرٌمة البناءها لادرة

خٌرٌة والجمعٌات والمنظمات االنسانٌة الالربحٌة ٌمصد بمفهوم المؤسسات ال الفمراء واالٌتام والمنكوبٌن.

هادفة الى الربح من ورائها ؼٌر تلن التً تهدؾ الى تمدٌم خدمات ومساعدات ذات النفع العام والخاص

وتبرعات المحسنٌن وتهدؾ الى  تموم على )مساهمات( وهً بمنزلة كٌانات ذات شخصٌات اعتبارٌة،

عاللة بالجانب االنسانً سواء  اوتعلٌمٌة اوثمافٌة اوصحٌة ممن له تمدٌم خدمات خٌرٌة اجتماعٌة اودٌنٌة

  (١)ة عٌنٌة الفراد اوجهات معٌنة.نمدٌة او بصف بصفة

 ولد ٌساء استعمال اواستؽالل هذه المؤسسات والجمعٌات والمنظمات الخٌرٌة دون علم المتبرعٌن لها او

الى زعزعة ثمة المجتمع بهذه الجهات الخٌرٌة االنسانٌة وعزوؾ الناس عن  يالمائمٌن علٌها. مما ٌؤد

ت كثٌرمن الدول خاطرالكبٌرة الناجمة عن ذلن االستؽالل، لجأماالسهام فٌها. وبعد الدراٌة والوعً بال

فً تنظٌم نشاطات هذه الجهات  الى اتخاذ عدد من االجراءات بخصوص اعادة النظر فً االونة االخٌرة

امٌة ات عملها بشكل ٌحول دون استؽالل اهدافها السامٌة الؼراض اخرى من لبل المنظمات االجروالٌ

االجرامٌة عن طرٌك ؼسٌل االموال اواستخدام التبرعات والمساهمات واالرهابٌة لتموٌل نشاطاتها

منظمة لعمل الخٌرٌة الهدافهم المذرة وفً هذا االتجاه لامت عدة دول بمراجعة اجراءاتها وتشرٌعاتها ال

عدم وصول هذه  ٌكفلبة اسالٌب عملها ومعاٌٌرها بشكل هذه الجمعٌات والمؤسسات والتطوٌربها ومرال
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المؤسسات فً نشاطات وعملٌات ؼٌر  المفسدٌن وعدم اساءة استؽالل هذهالتبرعات والهبات الى 

 مشروعة مثل نشاطات ؼسل االموال او تموٌل االرهاب.

ه الجمعٌات والمنظمات مرالبة من لبل الحكومة وان تكون مهماتها رورة ان تكون هذلذا نرى ض

المٌام بعملها وكذلن ها لبل منح التراخٌص النشاءها اومحدودة وصالحٌاتها ممٌدة بشروط والٌات ملزمة ل

العموبات المناسبة بحك تلن التً التلتزم بالتعلٌمات واالجراءات اتخاذومصادرتموٌلها ومواردها 

 المانونٌة.

مة الجهة ذلن نمترح بعدم فتح حسابات مصرفٌة لهذه الجهات فً البنون والمصارؾ االبعد موافوك

 مود وابالغ عن العملٌات المشبوهةومرالبة عملٌات التموٌل الخارجً للن ،المشرفة على اداء عملهما

 والمرٌبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ص ٢٠٠٥مصر  -مكافحة ؼسٌل االموال.دارالكتب المانونٌة.المحلة -عبدالفتاح سلٌمان -(١)
٢٣٩

. 

 

 الفرع الثانً
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 حدودنمل االموال عبرال

ؽسٌل لحدود الداخلٌة االدارٌة والدولٌة واالللٌمٌة تعتبراحدى اهم سبل عبرال ان عملٌة نمل االموال   

 االموال وبالتالً تموٌل االرهاب.

الرؼبة فً والسٌاحة اوحدود لتحمٌك اهداؾ مشروعة مثل االسفرعبرال الحاجة الى نمل النمودكانت حٌث 

االستثماروالحصول على ارباح اوالرؼبة فً االستثمارعن مناخ استثماري افضل وتجنب المعولات 

ود بنمل امواله الداعها فً بنون خارجٌة فً ضل وج وفساد االدارة ولد ٌمدم المستثمر ةلبٌرولراطٌا

 (١)نظام للمرالبة على النمد ومنع تحوٌل العمالت الى الخارج.

وبذلن ٌستؽل بعض االشخاص هذا النمل الؼراض ؼٌرمشروعة مثل تهرٌب االموال المتحصلة من 

ا هذه االموال ٌتم نملها الى  منابع ؼٌرشرعٌة وؼٌرلانونٌة اي عن طرٌك ؼسٌل االموال المذرة وؼالبا

 متها ومصدرها ؼٌرالمشروع رؼم التعرض لمخاطرالمصادرة والحجز.الخارج وذلن الخفاء حمٌ

 ،جرائم ؼسل االموال وتموٌل االرهابولربما هذا التهرٌب لالموال عبرالحدود وهوٌتصل بعملٌات و
ا متزاٌداا  على هذا االساس اهتم الدول من خالل لوانٌنهم الداخلٌة بحاملً االموال النمدٌة وناللٌها اهتماما

تبٌٌض ؼسٌل موارد جرائمهم عن طرٌك  للحٌلولة دون تمكن االرهابٌٌن من تموٌل نشاطاتهم اووذلن 

ونتٌجة لظهوربعض النماذج  ،عٌة عبرالحدود الداخلٌة والدولٌةالنمل االموال والنمود والمواد ؼٌرالشر

خدرات وتموٌل بالم من الجرائم االلتصادٌة التً لم تكن موجودة من لبل منها ؼسٌل االموال واألتجار

من الدول بنظام  االرهاب مما ادى الً المزٌد من التعاون والتكاتؾ بٌن الدول وخاصة بعد اخذ كثٌر

الحرواالنفتاح االلتصادي فً اطارالعولمة والنظام االلتصادي العالمً الجدٌد الذي تبنته منظمة االلتصاد

انسٌاب  التً تؤكد على ضمان world trade organization.(wto) ة بـالتجارة العالمٌة المعروف

امة عالم التصادي ٌسوده السالم والحرٌة من اجل الوالسالسة السالمة والٌسرباكبرلدرممكن من التجارة 

  (٢)الرخاء.و

فحة ومن خالل االجراءات الالزمة لمكا * FATFةومن هذا المنطلك اتخذت مجموعة العمل المالً العالمٌ

اصدرت التوصٌة التاسعة بعد التوصٌات الثمانٌة الخاصة بمكافحة ف ؼسل االموال وتموٌل االرهاب

تموٌل االرهاب اضافة الى التوصٌات االربعٌن الخاصة بمكافحة ؼسٌل االموال لتكون اطاراا لرصد 

(٣)عملٌات تبٌٌض االموال وتموٌل االرهاب.
 

 

 

مركزاالمارات للدراسات والبحوث  -وتموٌل االرهاب محلٌاا ودولٌاا الموال اعبدهللا عبدالكرٌم علً,االطارالمانونً لمكافحة ؼسل  -(١)

  .١٤٧.ص٢٠٠٨الطبعة االولى  -االستراتٌجٌة

 w.https://ar.m.wikipedia.org,wikiللمزٌد راجع المولع  -(٢)

)*((FATF) وهواختصار- (Financial Action task force)  ( دولة ٣٥تتألؾ عدد اعضائها من )١٩٨٩هً منظمة حكومٌة دولٌة تاسست عام

ٌة ومنظمتٌن اللٌمٌتٌن وهً اللجنة االوربٌة ومجلس التعاون لدول الخلٌج العربً مهمتها وضع معاٌٌروتعزٌزالتنفٌذ الفعال للتدابٌرالمانون

   https:/www.fatf-gafi.orgزٌد زوروا المولع: والتنظٌمٌة والتشؽٌلٌة لمكافحة ؼسٌل االموال وتموٌل االرهاب للم

المصدرالسابك، ص -ؼسان رباح - (٣)
٧٤٤

. 

 

 الفرع الثالث
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 تحوٌل االموال

من لبل الجناة لؽسٌل االموال ؼٌرالمشروعة وتموٌل االرهاب  اسلوب اخرمن االسالٌب المتبعة وهذا   

مجموعة من المبادئ والتوصٌات المالٌة  (FATF)ـ العمل المالً الدولً المعروفة ب ولد نظمت مجموعة

والمانونٌة وتركت الحرٌة لكل دولة لمعالجة عملٌات تبٌٌض االموال حسب ظروؾ وطبٌعة لوانٌنها 

راءات المشتركة ولد لبلت الدول المولعة على هذه االتفافٌة ببنودها وتوصٌاتها االربعون واألج الداخلٌة،

الدول االعضاء خالل التعامالت الثنائٌة واالتصاالت فٌما بٌنها  لذلن فمد استخدمت ،واعادة النظرفٌها

ت علٌها المالحظات التً ارتأتها التوصٌات االربعٌن التً اعتمدتها ولٌمت االجراءات المتخذة ووضع

رورٌة لنجاح تلن المماٌٌس التً اتخذتها فً مكافحة عملٌات تبٌٌض االموال ومكافحة تموٌل ض

(: ٌجب على كل الدول ان ٌكون داخل كل مصرؾ اومؤسسة مالٌة ١٤وصٌة )فحسب الت (١)االرهاب.

وجاء فً  ،لبتها والتأكد من سٌرها المانونًتتبع كل عملٌة تموٌل مشكون فٌها لتموم بمرا دائرة اوجهاز

)فً حال كان هنان شن لدى المصارؾ اوالمؤسسات المالٌة فً عملٌة ما ٌجب اعالم  :(١٥التوصٌة )

)ٌجب  ( فنصت على:٢١اما التوصٌة ) ختصة بها لٌصارالى اتخاذ االجراءات الالزمة(.السلطات الم

ا للعاللات التجارٌة فً البالد التً  ا خاصا على المصارؾ والمؤسسات المالٌة المعٌنة ان تعطً انتباها

ا......( طبٌعته ٌجب البحث الدلٌك فً وفً حال عدم لانونٌة تموٌل هذه االموال، التتبع هذه التوصٌات،

لسالمة وحماٌة التداول النمدي  لى الدول ان تضع لواعد واسس صارمة)ٌجب ع(: ٢٢وفً التوصٌة )

( فمد ٢٣اما التوصٌة ) الحدود ومع ذلن علٌها ان التؤثرعلى حرٌة انتمال االموال باألسس السلٌمة(.عبر

المصرفً وؼٌره من  االعتبارجدوى واهمٌة النظام اكدت على: )ٌترتب على الدول ان تأخذ بنظر

المؤسسات المالٌة والوسٌطة عندما تموم بتحوٌالت فوق مبلػ معٌن من العمالت االجنبٌة الى العمالت 

الوطنٌة حسب معلومات منظمة وموثوق بها جاهزة لالستعمال من لبل السلطات المعٌنة فً الكشؾ عن 

 عملٌات تبٌٌض االموال(.

فً اجتماعها ؼٌرالعادي فً  (GAFI-FATFالمعروؾ ) لًالدو واصدرت مجموعة العمل المالًهذا 

( والتً تطرلنا ١٢/١٢/١٩٩٨ملحك للتوصٌات االربعون التً اصدرتها فً )( ٢٠٠١) واشنطن عام

)ثمانٌة توصٌات( اخرى بشأن عملٌات تموٌل  الى اهم التوصٌات المتعلمة ببحثنا وبشكل موجزاصدرت

 -االرهاب نذكراهمها:

سرٌعة لتنفٌذ لرارات االمم المتحدة الخاصة بتموٌل االرهاب السٌما  تخاذ تدابٌرا) :(١)التوصٌة رلم 

 علما ان نص المرارالمذكور ،عن مجلس االمنوالصادر (٢٨/٩/٢٠٠١) فً (١٣٧٣رلم ) منها لرار
اصول االرهابٌٌن بدون  ٌؤكد على تجرٌم تموٌل االرهاب وما ٌتصل به من ؼسٌل االموال وتجمٌد

 (١)حة ؼسٌل االموال وتموٌل االرهاب.التدبٌرالمؤسسٌة والضرورٌة فً نظم مكاف تاخٌرواتخاذ

)تجرٌم افعال تموٌل االرهاب وادخالها فً اطارعملٌات تبٌٌض االموال ذات الصلة  :(٢)التوصٌة 

 باالنشطة والمجموعات االرهابٌة(.

: تجمٌد االرصدة والحسابات والتموٌالت المرتبطة بأعمال االرهاب وحجزها لمدد ؼٌر (٣)التوصٌة 

 ومنظمات.  امحددة سواء تعلمت بأفراد 

: مسارعة المؤسسات المصرفٌة والمالٌة الى التصرٌح عن التحوالت المالٌة المشبوهة (٤)التوصٌة 

 المرتبطة اوالمتعلمة اوالمستخدمة  بتموٌل االرهاب.  

للسلطات الحكومٌة خاصة لجهة تبادل المعلومات والتنسٌك  مساعدة ممكنة: تمدٌم اكبر(٥)صٌة التو

 المضائً بشأن التحمٌمات المتعلمة بتموٌل االرهاب وتسلٌم المائمٌن به.



 جريمة تمىيل االرهاب بيه المىاجهة والمعالجة .................................................................... القاضي زرارمحمىدمرادخان

35 
 

دلٌمة وتفصٌلٌة لمكافحة تبٌٌض االموال فً انظمة الدفع المائمة فً : فرض معاٌٌر(٦)التوصٌة 

 لمالٌة ؼٌرالمصرفٌة.المصارؾ والمؤسسات ا

لٌة : مضاعفة معاٌٌرالتدلٌك الصحاب اوامرالتحوٌالت االلكترونٌة لالموال المحلٌة والدو(١)التوصٌة 

رلابة عمٌمة للتحوٌالت المالٌة ؼٌرالمرفمة بمعلومات كاملة عن المؤسسات المالٌة تطبٌك والزام 

 اصحابها.  

ا المنظمات االنسانٌة التً التبتؽً الربح: تأكٌد عدم استخدام االشخاص (١)التوصٌة   المعنوٌة وخصوصا

 فً عملٌات تموٌل االرهاب.

ا ٌتضمن متابعة حثٌثة ومستمرة لتنفٌذ هذه التوصٌات من لبل FATFوبناءاا على ذلن اعدت ) ( برنامجا

فحة تموٌل المجتمع الدولً مع احتمال اتخاذ التدابٌرضد السلطات الحكومٌة التً التبدي التعاون مع مكا

وتمدٌم مساعدات تمنٌة لها عند المنظمة الٌها ة اخرى ابدت تعاونها مع للدول ؼٌراالرهاب ومن جه

المنظمات  مع (FATFتعاون )تطبٌك التوصٌات المذكورة فً اطاررورة وذلن لتحفٌزها على الض

 الدولٌة واالللٌمٌة كاالمم المتحدة والمؤسسات المالٌة العالمٌة.

االربعون ومعاٌٌرها الخمسة والعشرٌن وتوصٌاتها الثمانٌة  (FATFالمول ان توصٌات )وعلٌه ٌمكننا 

وذلن  - االفضل لمكافحة جرٌمة ؼسٌل االموال ومحاربة جرٌمة تموٌل االرهاب تشكل االطار انفة الذكر

خرٌطة  ان التعاون الدولً المنشود بهذا الشأن الى الامة هٌكلٌة لتبادل المعلومات لرسم -على اعتبار

ا ف ً تفعٌل وتنشٌط درجة هذا مالٌة شبكات ؼسٌل االموال وتموٌل االرهاب بحٌث تسهم الدول جمٌعا

لتمكن من االطالع على المعلومات المالٌة التً تسهل مناهضة جرٌمة ؼسٌل االموال وجرٌمة لتعاون 

 مكافحة االرهاب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .https://www.un.org-2016/01للمزٌد بأمكانن زٌارة المولع -(١)

 

 الخاتمة واالستنتاجات والممترحات والتوصٌات
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البد لنا من استعراض اهم  المواجهة والمعالجة(بحثنا )جرٌمة تموٌل االرهاب بٌن  االنتهاء من بعد    

من توصٌات وممترحات عسى ولعل ان نوفك بأن وما استنتجنا منه وما توصلنا الٌها  اماتطرلنا الٌه

الحظنا اننا لد لسمنا بحثنا الى ثالثة مباحث فً المبحث  فكما ،شمعة فً محراب العلم الفسٌح نضًء

االول الذي لسمنا الى اربعة مطالب والمطلب الرابع الى فرعٌن حٌث تناولنا خالل هذا المبحث بمطالبها 

ب والحظنا تموٌل لممصود باالرهاب وبالتموٌل االرهااا ماهٌة جرٌمة تموٌل االرهاب وماوفروعه

االرهاب فً التشرٌعات االخرى والتشرٌع العرالً وفً المعاهدات واالتفالٌات الدولٌة وفً ارولة 

اما فً المبحث الثانً الذي لسم الى اربعة مطالب  ،لً وصندوق النمد والبنن الدولٌٌنمجلس االمن الدو

ا المادٌة والمعنوٌة واالفتراضٌة ومن من خاللها تناولنا اركان جرٌمة تموٌل االرهاب من حٌث اركانه

 اما فً المبحث الثالث واالخٌر ،ه الجرٌمة والعموبة المرصودة لهاثم تطرلنا الى التكٌٌؾ المانونً لهذ

والذي لسم هو اٌضا الى اربعة مطالب وتم بحث جرٌمة ؼسٌل االموال ومدى العاللة بٌنها وبٌن جرٌمة 

ثم حاولنا الوصول الى الممصود بجرٌمة ؼسٌل االموال واركان  ،ر لهذه الجرٌمةتموٌل االرهاب كمصد

 ا نماذج لؽسٌلنثم استعرض ،الفتراضٌة باعتبارها جرٌمة عمدٌةهذه الجرٌمة المادٌة والمعنوٌة وا

استؽاللها الخٌرٌة التً ٌمكن ت والجهات مات والجمعٌالما لمنظوتموٌل االرهاب االموال 

ؼٌرالمشروعة عبرالحدود وكذلن تموٌلها من خالل رهاب وتناولنا اٌضا نمل االموال كمصدرلتموٌل اال

بنون ومصارؾ مالٌة أملٌن ان نكون لد وفمنا فٌما نبتؽٌه من خدمة متواضعة فً مجال عملنا ومابوسعنا 

وعدم  تنا االفاضل الذٌن ٌمٌمون جهدنا تنوٌرنا بعلمهم ومعلوماتهم المٌمة والوفٌرةذونلتمس من اسات

 مؤاخذتنا ان نسٌنا اواخطأنا.

اهم الممترحات والتوصٌات التً نراها  لتً توصنا الٌها ومن ثمان نشٌرالى اهم االستنتاجات اكذلن نودو

 مستمبال.االعتباربنظرة فً هذا المجال بؽٌة اخذها ضرورٌ

 -:االستنتاجات اوال/

وتبٌن لنا بأن السبب وراء ذلن ٌعود الى عدم وجود تعرٌؾ محدد لهذه الجرٌمة وجرٌمة االرهاب  -١

 ذلن. ماماالتً تعد حجرالعثرة  تاالختالؾ فً المصالح واالٌدولوجٌا

( ولانون مكافحة االرهاب ٢٠٠٥) لعام( ١٣)رلم  االتحادي انون مكافحة االرهابووجدنا ان ل -٢

تعرٌؾ الصلة لم تنص على مفهوم او وكذلن االتفالٌات الدولٌة ذات( ٢٠٠٦)لعام ( ٣)ردستانً رلم والك

 هابٌة .من النشاطات التً تعد اجرامٌة وارعلى االتٌان بنماذج  تمحدد لهذٌن الجرٌمتٌن بل التصر

لتموٌل عملٌاتهم  وتبٌن لنا بان جرٌمة ؼسٌل االموال تشكل المنبع االهم واالكبرالعتماد االرهابٌٌن -٣

 بالؽة فً استمرارتلن الجرٌمة البالؽة الخطورة.من اهمٌة  االموال لتحوٌلاالجرامٌة لما 

الوثٌك بٌن جرٌمة االرهاب وعملٌات ؼسٌل االموال وبالتالً والدة جرٌمة  وراٌنا مدى االرتباط -٤

 اخرى تحت مسمى جرٌمة تموٌل االرهاب.

كما استنتجنا كٌؾ جرٌمة تموٌل االرهاب اشؽل العالم باكمله من حٌث وضع التشرٌعات الخاصة  -٥

الخاص بتموٌل  (٢٠٠١)فً عام  (١٣٧٣)مجلس االمن رلم واالتفالٌات الدولٌة وخصوصا لرار

العملٌات االرهابٌة ووضع التوصٌات الخاصة بدول االعضاء وكذلن توصٌات فرٌك العمل المالً 

االربعون ومن ثم بعد ذلن التوصٌات التسع الخاصة بتموٌل االرهاب والتشرٌعات  FATF)) الدولً

رلم  االتحادي  رهابلانون مكافحة اال هادستانً منرووالكع االتحادي حلٌة ومنها التشرٌالوطنٌة الم

رلم  االتحاديولانون مكافحة ؼسٌل االموال ( ٢٠٠٦)لعام ( ٣)ردستانً رلم ووالك( ٢٠٠٥)لعام ( ١٣)

 .  (٢٠٠٤)لعام ( ٩٣)



 جريمة تمىيل االرهاب بيه المىاجهة والمعالجة .................................................................... القاضي زرارمحمىدمرادخان

37 
 

نشاطات االجرامٌة دون لث ٌؽطً كل اٌكاؾ وشامل لهذه الجرٌمة بحضرورة اٌجاد تعرٌؾ واؾ و -٦

 النماذج منها او وصفها. ذكر

ا اٌضا من خالل اركان جرٌمة تموٌل االرهاب وكذلن جرٌمة ؼسٌل االموال كٌؾ عد الركن والحظن -7

 تموٌل االرهاب. المفترض احد اركان جرٌمة

وصوروطرق متعددة وذكرنا نماذج منها مثل الجهات  ووجدنا ان لجرٌمة تموٌل االرهاب اوجه -٨

 وٌلها عن طرٌك البنون والمصارؾ .حالخٌرٌة وتهرٌب االموال عبرالحدود وت

من  تهاموٌل االرهاب جرٌمة لائمة بذارؼم تمارب الجرائم الثالثة اال انه تبلورت لدٌنا ان جرٌمة ت -٩

 .حٌث االركان والوصؾ

ردستانً لد عالج مسألة تموٌل االرهاب ضمن لانون مكافحة االرهاب رلم ووجدنا ان المشرع الك -١٠

من خالل لانون مكافحة االتحادي ( بٌنما عالجها المشرع ٥( الفمرة )١فً المادة )( ٢٠٠٦)( لعام ٣)

ردستانً وضمن احكام المادة الرابعة وحسنا فعل المشرع الك (٢٠٠٤)( لعام ٩٣ؼسٌل االموال رلم )

 كون هذه الجرٌمة ارهابٌة لائمة بذاتها من حٌث االركان والوصؾ.

اما بصدد التكٌٌؾ المانونً لهذه الجرٌمة فتوصلنا الى انها جرٌمة لائمة بذاتها ومستملة عن الجرائم  -١١

 االخرى لها اركانها المتمٌزة عن ؼٌرها.

النماط التالٌة املٌن من خاللها بنركزها سهم التوصٌات والممترحات التً تبلورت لدٌنا خالل بحثنا فاما ا

 -:ى مستوى وحجم الهدؾ المنشودان نكون لد وفمنا فً احاطة الموضوع بما ٌرتمً ال

دلٌك وشامل ووافً لجرٌمة تموٌل وبتعرٌؾ مركزاالتٌان  انًردستوكنمترح على المشرع ال -١

الوصؾ ودرج نماذج اونشاطات  التركٌزعلىاالرهاب بحٌث ٌؽطً كل جوانب هذه الجرٌمة دون 

 جرٌم.تسلون المجرم ودوافعه )المصد( وهذا اساس اللى موضوع ونتائج لهذه الجرٌمة بل التركٌزع

الخاص النه عند ركن المفترض اوالمصدٌسمى بال اعتبارالركن الثالث لهذه الجرٌمة اوماعدم االخذ ب -٢

 العدالة بحجة الدافع اوالؽرض.من لبض  هذا الركن سٌفلت الكثٌرمن الجناة التركٌزعلى

االهتمام اكثربالبنون والمصارؾ المالٌة لسد الثؽرات التً ٌستفاد االرهابٌون منها لتموٌل نشاطاتهم  -٣

 االرهابٌة.

( ٣رلم ) فً االللٌم ة والخطٌرة فً لانون مكافحة االرهاب النافذهذه الجرٌمة الحدٌثباالهتمام اكثر -٤

علٌه االن,وذلن بتعدٌل لمادة المانونٌة كما هواالكتفاء باالشارة الٌها ضمن فمرة من اوعدم  ٢٠٠٦لعام 

 المانون وتخصٌص مادة خاصة بها.

الوثٌمة بٌن جرٌمة ضرورة تشرٌع لانون خاص بجرٌمة ؼسٌل االموال فً االللٌم وذلن للعاللة  -٥

ؼسٌل االموال وجرٌمة االرهاب خاصة بعد تفشً الفساد االداري والسٌاسً  تموٌل االرهاب وجرٌمة

وااللتصادي فً العالم بشكل عام وفً منطمتنا بشكل خاص وعلى ضوء التشرٌعات العالمٌة واالتفالٌات 

 والمعاهدات الدولٌة ولرارات مجلس االمن الدولً التً ذكرناها.

اما الفمهاء فمدم العدٌد من التعرٌفات ومن  ،العربٌة الى تعرٌؾ تموٌل االرهابلم تشرمعاجم اللؽة  -٦

ذٌة اودعم اوامداد االرهابٌٌن االسهام اوالمساهمة فً تؽجانبنا عرضنا جرٌمة تموٌل االرهاب بانه )

 .(اشرمبؼٌراومعنوٌة باي شكل كان مباشراو العملٌات االرهابٌة  سواء بطرق مادٌةو
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 )٢٠٠٤(( لسنة ٩٣لانون مكافحة ؼسٌل االموال رلم )صٌاؼة  ادة اع االتحادينمترح على المشرع  -٧

اوسن لانون جدٌد بخصوص هذه الجرٌمة نظرا للنوالص والثؽرات التً ٌتسم بها المانون المذكوركونها 

 .كل ركٌنصادرة من سلطة األئتالؾ ومترجم بش

لانون خاص بمكافحة ؼسٌل االموال شأنه شأن العدٌد من بأن ٌصدرردستانً وهٌب بالمشرع الكن -٨

فً الوالع حٌث .)٢٠٠٦(( لعام ٣الموانٌن التً اصدره ومن اهمها لانون مكافحة االرهاب المرلم )

من االحٌان من اموال مستحصلة من العملٌات االرهابٌة ٌحصل فً كثٌران االرهاب او وجدنا ًالعمل

ذرة، اما جرٌمة تموٌل االرهاب فهً جرٌمة لائمة بحد ذاتها تلن االموال الماخرى حصٌلة ؼسٌل  جرائم

لم ٌرتكب اي عمل ارهابً، وان هذه الجرٌمة ٌمة ارهاب اذ تمع الجرٌمة حتى لوولٌس اشتراكا فً جر

التمتصرعلى تمدٌم اموال الرتكاب اعمال ارهابٌة بل ٌشمل جمع االموال من اجل ذلن، وٌسوي فً ذلن 

ا ان ٌتم التموٌل من اشخاص طبٌعٌةهذه االموال مشروعة اوؼٌر ن تكونا لد  اذ مشروعة ولٌس شرطا

ا فالمهم هوتوفرنٌ تخصٌص االموال للمساهمة اوتنفٌذ عمل  ةٌتم ذلن من لبل اشخاص معنوٌة اٌضا

 جوهرالتجرٌم سواء كان ٌمتصرعلى تمدٌم االموال اومجرد جمعها.فهذا التخصٌص هو ارهابً،

البحث فً  االمكانلدر ننا حاولناولك ،متكامل فالكمال هلل وحدهعم ان هذا البحث كامل وٌة ال نزوفً النها

هذه الجرٌمة ومدى عاللتها بجرٌمتً االرهاب وجرٌمة ؼسٌل االموال وكٌفٌة معالجتها لبل ارتكابها 

الثناء وفبتوفٌك من هللا وله الحمد والشكر نافأذا اصب ،جهد متواضعوانه مجرد  ومواجهتهابعد ارتكابها

 الان و ،لمعذورٌنكون من المأجورٌن ال هللا ان ناسوان اخطأنا فن ،المشرفٌن والممومٌنجودوو ةساندمبو
  رشدا. نامن امر ناوان ٌهٌئ ل اخذنا ان نسٌنا اواخطأناٌؤ

 

 

 

 

 

 

 .سؤددلومن هللا التوفٌك وا

      

 

  

 

 

 المصادر*
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 الكرٌمالمران *

 صحٌح مسلم*

 :*الكتب

الدولٌة  وبعض التشرٌعات ؼسٌل االموال فً ضوء الشرٌعة االسالمٌة-المحامً عٌسوي السبكً -١

 .٢٠١٥-والتوزٌعدارالثمافة للنشر -واالللٌمٌة والوطنٌة 

منشورات  –الداخلً والدولً  لجرائم االرهاب المفهوم المانونً -زهٌرتنوزي  المحامً عبدالمادر -٢

 .٢٠٠٨طبعة االولى ال –الحلبً الحمولٌة 

  .6986طبعة  - العربٌة دارالنهضة -ًاالرهاب الدول -دمحم عبدالعزٌز -٣

 -لبنان -اعة والنشرنهوري للطبالسدار -ل االرهاب عن طرٌك ؼسٌل االموالتموٌ -فاضل شاٌع علً -٤

 . .٢٠١٦الطبعة االولى   -بٌروت

 -ٌة الوطنة فً مكافحة الجرٌمة المنظمة عبردورالمنظمات الدولٌ -د.دمحم حسن حموالمزوري -٥

 .٢٠١٧ - الماهرة -مصر - المانونٌة دارالكتب

 . ٢٠١٢ -الطبعة االولى - المكتب الجامعً الحدٌث - جرٌمة ؼسٌل االموال -ًٌاوزدن حسٌن دزد. -٦

 -دارالنهضة العربٌة  -الطبعة العاشرة –شرح لانون العموبات المسم العام  -محمود محمود مصطفى  -٧

 .١٩٨٣طبعة 

الطبعة  -النشر بالدار -فً المانون الممارن ض االموال داراسةٌوتبٌالتهرٌب  -د. نعٌم مؽبؽب  -٨

٢٠٠٥ . 

واالحكام الموضوعٌة انون الجنائً دراسة ممارنة م االرهابٌة فً المالجرائ -الجبوري سعد صالح د. -٩

 .٢٠١٠ ىالطبعة االول -المؤسسة المدنٌة للكتابة  -

 -الماهرة - دارالنهضة العربٌة -ؼسٌل االموال فً التشرٌع المصري مكافحة  -د.شرٌؾ سٌد كامل -١٠

 سنة الطبع بال -الطبعة االولى

 الطبعة الثالثة -لعربٌة دارالنهضة ا -الجنائٌة فً مكافحة ؼسٌل االموالالسٌاسة  -كبٌسد.محمود  -١١

٢٠٠٠. 

االلتصادٌة العامة  جرائم ؼسٌل االموال واثرها على االزمةعملٌات و -دمحم عبدالسالم سالمة  -١٢

 . ٢٠١٣ مكتب الوفاء المانونٌة -ولٌة بنون والمصارؾ ومسؤ

الماهرة -ٌة العربدارالنهضة  - جرٌمة ؼسٌل االموال فً نطاق التعاون الدولً –هدى لشموش  -١٣

١٩٨٨.  

الطبعة  -دارالثمافة  –ة ؼسٌل االموال فً المانون الجنائً دراسة ممارن - ًمفٌد ناٌؾ الدلٌم -١٤

 .٢٠٠٦ -االولى

 .١٩٩٢بؽداد -سٌت الزمانمطبعة اوف -لانون العموبات المسم العام  -الحدٌثً  عبدالرزاقد.فخري  -١٥
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الطبعة  - عةامري للطبدارالن -المسم العام -بنانًالل شرح المانون العموبات -حسن  محمود حٌسند.  -١٦

   .١٩٧٥بٌروت –الثانٌة 

دراسة ممارنة المؤسسة  (moneylaunderingض االموال )ٌجرٌمة تبٌ -الماضً ؼسان رباح  -١٧

  .٢٠٠٥الطبعة الثانٌة  -لبنان  -طربلس -المدنٌة للكتابة 

 -االسكندرٌة  -معارؾ للنشرمنشأة ال -سالمة/ الكٌان المانونً لؽسٌل االموال دمحم عبدهللا ابوبكر -١٨

 الطبع بال. ٢٠٠٥

المومً المركز -هة جرٌمة ؼسٌل االموال واجلمالسٌاسة الجنائٌة  -مود حسٌن حمدي دمحم محد. -١٩

 .٢٠١٦الطبعة االولى  -لالصدارات المانونٌة 

دارالنهضة  - المانونًالعلمً والتنظٌم جرائم ؼسٌل االموال بٌن التؽٌٌر -طٌؾ حسن عبداللسعٌد -٢٠

 .١٩٩٧الماهرة  -العربٌة 

 -لنشردارالجامعة الجدٌدة ل -تها عملٌات ؼسٌل االموال والٌات مكافح - دمحم علً العرٌان -٢١

 .2005االسكندرٌة 

مً وبعض التشرٌعات االسالورٌل االموال دراسة موجزة وفما للمنظعملٌات ؼس -هانً السبكً  -٢٢

 .٢٠٠٨دارالجامعة الجدٌدة االسكندرٌة  - ٌةالدولٌة والوطن

  .٢٠٠٥مصر –دارالكتب المانونٌة المحلة  -مكافحة ؼسٌل االموال -عبدالفتاح سلٌمان -٢٣

 -المانونً لمكافحة ؼسٌل االموال وتموٌل االرهاب محلٌا ودولٌا  االطار -عبدهللا عبدالكرٌم علً  -٢٤

 .٢٠٠٨الطبعة االولى  -حوث بمركزاالمارات للدراسات وال

 -للعلوم االمنٌة اٌؾ العربٌة منشورات اكادمٌة ن - تعرٌؾ االرهاب -محً الدٌن عوض دمحم د. -٢٥

 الطبع بال. - ١٩٩٩ الرٌاض

 :المتون *

 .١٩٥٩لعام  (٤٠)رلم  لانون المدنً العرالً -١

 .١٩٩٦ لعام (١١١لانون العموبات العرالً ) -٢

 .٢٠٠٤( لعام ٩٣لانون ؼسٌل االموال العرالً رلم ) -٣

 .٢٠٠٥( لعام ١٣لانون مكافحة االرهاب العرالً رلم ) -٤

 .٢٠٠٦( لعام ٣لانون مكافحة االرهاب فً اللٌم الكردستان رلم ) -٥

 .١٩٦٠( لعام ١٦لانون العموبات االردنً رلم ) -٦

 .٢٠٠٧(لعام ٥٥لانون االرهاب االردنً رلم ) -٧

 .١٩٣٧( لعام ٥٨) لانون العموبات المصري رلم -٨

 .١٩٨٩( لعام ١٥لانون منع االرهاب البرٌطانً رلم) -٩

 : والمواثٌك والمرارات المماالت*البحوث و
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المولع  علىمنشورزكور(معالجة للباحث)ٌونس الطرق وفكرٌة لالرهاب,المفاهٌم الورالجذ -١

www.m.ahewar.org  

منشور بحث ٌسة عبدهللا النواراسة فً التشرٌع االردنً للدكتوراالرهاب دٌؾ الجرمً لتموٌل التكٌ -٢

المولع والمنشورعلى 2005العشرٌن المانون العددالرابع ومجلة الشرٌعة وفً 

https://www.ammonnews.net. 

الجهود الدولٌة فً مكافحة جرٌمة تموٌل االرهاب بحث منشور  –تموٌل االرهاب  -كمال النٌص -٣

 . www.ahewar.orgبعنوان )الحوار المتمدن( وعلى المولع 

 .١٩٨٨مشروع بالمخدرات والمؤثرات العملٌة لعام لٌة االمم المتحدة لالتجارالؽٌراتفا -٤

 .١٩٩٩ب لعام االتفالٌة الدولٌة لممع تموٌل االرها -٥

 .١٩٨٨االتفالٌة العربٌة لمكافحة االرهاب لسنة  -٦

 بخصوص منع التموٌل الدولً. ١٣٧٣لرارمجلس االمن الدولً رلم -٧

 

 :ترونٌةالمصادرااللك*

6- https://www.lmolin.org 

2- https://www.wai.org .item 

3- https://www.amf.org.ae˃content 

4- https://www.an.org.c.2016-1 

5- https://ar.m.wikipidia.org,wiki 

6- 2016/01-://www.un.orghttps 

7- the financing of terrorism.p.10 combatingsary.gov.www.hm.trea  13.g 

8-  Almaany.com                 

 

 

 

  تم بعون مه هللا وحمده
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