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النصــــر       ــــ ــــ م مل ــــ ــــإ ا ــــ، ال االوحيــــدة وأســــعد آلالمــــي جميــــعتأملــــت

أمي القلب بة حب العظيمة ...ا   .الغاليةأفرا

ــيبخاصــةلــك ــوأل إ املتواصــلة بدعواتــھ أوصــل إليــھالــذي وصــلت ،مــا

لناوزوج ا بمؤازر فينا دت جا لكم،ال دي املتواضع؛أ العمل   ذا

  وإلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى: 

.ل- نا أحمد واد، ا عبدهللا شارف،   أوالدي:

ولو - صدقاء.حبةقارب  و

معمر".و - فرقاق " الغا أستاذي الشموخ، رمز  إ

تحية ألف ألف جميعا   لكم

  

  

 

 

 

 

 



 

تقدير و شكر   لمة

  

عا هللا سلطانھنحمد وعظيم ھ وج الل ب ي كما طيبا ا كث ھعملعحمدا

ة ال عمة السيما ا، عمنا أ العملال ذا إخراج ح ا متعنا ال والعلم

  املتواضع.

شو  اكرننتقدم الكرامساتذأجميعإلعميقا بدايةإدونتنا من ناء  علمناست

إياه.تخرجناوقتإ علمونا حرف ل ب جميعا م يرحم أن وجل عز املو ن   سائل

نتقدم اناشكر كما امعبارات ممزوجاصلا الفاضلح أستاذنا مإ املح الدكتور

معمر ر الذي""فرقاق عس ذاباإلشراف مراحل وإالعملل نة، أعضاء ل

الكرام   املناقشة

س هللاأو ينفعناأل و ينفعنا ما علمنا علمابن دنا يز و علمنا .نھإما خب   لطيف
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  ةــــــمقدم

من أخطر الظواهر التي  -بالرغم من أنها لیست ولیدة الیوم  -یة ظاهرة اإلرهابالتعتبر 
رج الحدود الوطنیة للدول، وأصبحت امتد خطرها إلى خایشهدها العالم المعاصر، حیث 

عالمیة التأثیر، فال تكاد تنتهي عملیة إرهابیة في مكان ما حتى تصل األخبار عبر وسائل 
اإلعالم العالمیة بوقوع عشرات العملیات اإلرهابیة في أمكنة أخرى من العالم بإستعمال 

  ه العالم.دشهیي تقنیات ووسائل عنیفة جدا ملتصقة بالتطور العلمي والتكنولوجي الذ

والشك أن هذه الظاهرة اإلجرامیة لم تجلب للعالم سوى الخراب والدمار بسبب الخسائر 
تحت مظلة أممیة واحدة  االتحاد، مما دفع بالدول إلى الكبیرة التي تخلفها واالقتصادیةالبشریة 

 هذا الخطر عنها، وذلك من خالل البحث في أسبابها الخفیة والمعلنة، ءمن أجل در 

  یع أو الدعم المالي لها.ذین یقفون من ورائها سواء بالتشجواألشخاص ال

للجماعات اإلرهابیة؛ فهي تتغذى منه من أجل  تبر هذا األخیر بمثابة األوكسجینویع
 تغطیة مصاریف أنشطتها اإلجرامیة، مستغلة في ذلك البیئة الخصبة للموارد غیر المشروعة،

ر، واإلتجار غیر المشروع التهریب، والتزویریمة المنظمة، و والجفي غسیل األموال،  ةالمتمثلو 
وغیرها من الجرائم التي ال تعترف بالحدود الدولیة في سبیل تحقیق هدف واحد  ،بكل شيء

  اإلجرامیة . هاوهو تحصیل األموال الطائلة لتسییر عملیات

 بینال حركة تنقل األمو حریة إلى خطر  ،2001سبتمبر  11وتفطن العالم بعد أحداث 

یة ودوام أنشطتها المنظمات اإلرهاب استمرارأنها تشكل الفیصل في أساس الدول على 
ة، فراح یدعو إلى تنسیق وتعاون دولي في مختلف المجاالت المصرفیة، واألمنی ،اإلجرامیة

وهو ما تجسد من خالل  ،هذه األموال اتجاهاتومراقبة  والقضائیة، وغیرها، من أجل ضبط
  .بمنع تمویل اإلرهاب ةعلقالمتیة إصداره لعشرات اإلتفاقیات والقرارات الدول

اإلهتمام بهذه الظاهرة من المستوى الدولي إلى المستوى الداخلي، حیث قامت  وانتقل
تتوافق  أغلب الدول بسن تشریعات تتضمن آلیات إجرائیة وقانونیة لردع ممولي اإلرهاب

، إضافة إلى إنشائها أجهزة متخصصة عهدت إلیها مهمة ر الدولیة في هذا المجالوالمعایی
  تعقب ودراسة كل ما له عالقة بجریمة تمویل اإلرهاب.

ث متسارعة بشأن الظاهرة اولم تكن الجزائر بمعزل عما یجري في العالم من أحد
بنارها لعقد من الزمن، فعمدت إلى تبني مجموعة من اإلجراءات  اإلرهابیة، وهي التي إنكوت
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، ضمن الجهود الدولیة في هذا اإلطاربغیة تعزیز قدرتها على مكافحة اإلرهاب وممولیه 
  :وتجلى ذلك بوضوح على مستویین

تها بشأن اإلرهاب عت الجزائر إلى تبني طرحها ومقاربحیث د المستوى الدولي: - 1
ى ل، إضافة إار وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدولالتي  تعتمد على الحو 

  المتعلقة باإلرهاب. االتفاقیاتى كل لمصادقتها ع

مثل في إصدار المشرع الجزائري عدة قوانین تجرم اإلرهاب وت المستوى الوطني: - 2
یتعلق بالوقایة من تبییض األموال  05/01رقم ببكل صوره ثم أعقبها بقانون خاص 
رض ف، المعدل والمتمم، الذي 2005فیفري  06وتمویل اإلرهاب، الصادر بتاریخ 

لیة والمصرفیة المشمولة بعملیة عدة إلتزامات على األشخاص والمؤسسات الما
  مكافحة جریمة تمویل اإلرهاب.

   .الرامیة إلى قمع هذه الجریمة لیةسعیا منه في المساهمة في الجهود الدو كل ذلك      

  مشكلة الدراسة :أوال

اإلرهابیة في مختلف مناطق العالم وما خلفته من خسائر إقتصادیة  تأدى تزاید العملیا
إلى زیادة إهتمام المجتمع الدولي بالظاهرة اإلرهابیة من خالل البحث في  كبیرة،  وبشریة
طبیعة األشخاص الذین یرتكبونها، وما یحملونه من أفكار متطرفة وتوجهات دراسة و  ،أسبابها

إیدیولوجیة تدفعهم إلى إرتكاب مثل هذه األعمال الدمویة، إضافة إلى البحث في حقیقة من 
 بالمساعدة أو التخطیط أو التمویل، حیث یعتبر هذا األخیر بمثابة سواءیقف وراءها 

األوكسجین ألي كائن یرید الحیاة باعتبار إمداد الجماعات اإلرهابیة باألموال الضروریة لتنفیذ 
مخططاتها، وتغطیة مصاریف نشاطاتها اإلجرامیة یعد أساسا متینا إلستمرارها وقدرتها على 

  .هذا الخطر ءر ن له العالم ودفعه إلى التجند لدوهو ما تفط التواجد ألطول مدة زمنیة،

التي هزت أمریكا ومن  ،2001سبتمبر  11جلیا للعالم بعد أحداث هذا الخطر  وبرز
على الرغم من أن تمویلها لم یتطلب إال قرابة نصف ملیون دوالر غیر  العالم دولها كل ورائ
وصور  جثثهممئات الضحایا أدت صور خسائرها كانت بمالییر الدوالرات إضافة إلى أن 

ن إلى تجند عالمي غیر مسبوق لمحاربة اإلرهاب، والوقوف بحزم برجي التجارة العالمی انهیار
، وبطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من أجل أو دوال افرادفي وجه كل من یموله سواء أكانوا أ

  تجفیف منابعه التي یتغذى منها.
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الدولیة، والتشریعات  االتفاقیاتإحتواء هذه الظاهرة تم إصدار جملة من  مع تساقاوا
الوطنیة ذات الصلة بموضوع تمویل اإلرهاب، وكذا تنظیم المؤتمرات الدولیة والندوات 
والحلقات العلمیة لمحاصرة هذه الجریمة من كل جوانبها، وزیادة التنسیق الدولي من خالل 

مشروعة وغیر مصادر الالالقضائیة والقانونیة واإلجرائیة لقطع و التعاون في المجاالت األمنیة 
ومصادرها ما  یع وتطویر أسالیبهااإلرهابیة التي ال تتوانى في تنو  المشروعة عن التنظیمات

یتطلب تكیفا مستمرا مع هذه المتغیرات من قبل العاملین بحقل مكافحة اإلرهاب، وعلیه یظهر 
  تساؤل رئیسي یطرح نفسه بقوة:

  ؟ومدى فاعلیتها في مكافحة تمویل اإلرهاب الجهود الدولیة والداخلیة أهمما 

  ، سنحاول اإلجابة عنها، وهي:عدة أسئلة فرعیةإلى  كالاإلشا وسیتم تفصیل هذ

  ما مفهوم اإلرهاب وأسبابه؟ .1

  ما مفهوم تمویل اإلرهاب وأهدافه؟ .2

  ؟، ومصادرهتمویل اإلرهاب ومخاطره أسالیبما  .3

  ما أركان جریمة تمویل اإلرهاب؟ .4

 في مكافحة تمویل اإلرهاب؟واإلقلیمیة هي جهود المنظمات الدولیة  ما .5

 ه؟معوقات وما هي ما هي أشكال التعاون الدولي لمكافحة تمویل اإلرهاب؟ .6

  ما هي الجهود الداخلیة لمكافحة تمویل اإلرهاب؟ .7

  ما هي الجهود الجزائریة لمكافحة تمویل اإلرهاب؟ .8

تقییم كل هذه الجهود المبذولة في مكافحة تمویل اإلرهاب وسبل التغلب  ما هو .9
 على النقائص؟

  للدراسة أهمیة نظریة وأخرى تطبیقیة، تتمثل في: : أهمیة الدراسة: ثانیا

  :األهمیة النظریة -1

 أرقتو تأتي أهمیة الدراسة من كونها تسلط الضوء على جریمة مستحدثة شغلت العالم، 

كبیرا  اهتمامابال المهتمین بالشأن األمني من خبراء وعسكریین وحتى سیاسیین الذین أولوا 
والوجهة األخیرة لها، كل ذلك من أجل  واتجاهاتهالمعرفة طرق وأسالیب تنقل األموال، 

 محاصرة عائدات الجریمة التي قد تستغل من طرف الجماعات اإلرهابیة لتغطیة مصاریف 

اإلجرامیة، إضافة إلى ذلك لم تنل جریمة تمویل اإلرهاب حظها الكامل من الدراسة  انشاطاته
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في هذا  علمیا مستفیضا، وعلیه كانت هذه الدراسة إسهاما من الباحثفهما حتى یتم فهمها 
  المجال.

  األهمیة التطبیقیة: -2

 ستفیدیة لهذه الدراسة من خالل النتائج التي ستخرج بها، والتي تظهر األهمیة العمل

شكالیات تنسیق الجهود یل اإلرهاب في الكشف عن معوقات و المعنیین بمكافحة جریمة تمو  إ
اإلجراءات والتدابیر المطلوبة، ووضع  اتخاذالدولیة والداخلیة لمواجهتها، بما یؤدي إلى 

فیف منابع تمویل اإلرهاب من خالل قطع مصادر الدعم الضوابط العملیة واألسس المتینة لتج
تحاول قصدا بعض المختلفة عنه، بما یحقق مكافحة فاعلة ومتكاملة لهذه الجریمة التي 
  ضها السیاسیة.االدول والقوى العظمى إلصاقها بمجتمع بعینه أو بدین معین خدمة ألغر 

  أسباب إختیار الموضوع: ثالثا

لقد دفع الباحث إلى معالجة هذا الموضوع سبب شخصي رئیسي تمثل في محاولة 
لتأصیل لهذا الموضوع من كل جوانبه بسبب حداثتة وقلة الدراسات المعالجة له، متواضعة ل

والتي تعتبر في الوقت نفسه إحدى معوقات الدراسة، إضافة إلى ذلك ما خلفه هذا الموضوع 
ول العالم التي جعلت من قضیة تمویل اإلرهاب شغلها الشاغل بین د واختالفاتمن تجاذبات 

الدولیة أو اإلقلیمیة من أجل الوصول إلى طرق فعالة تساعد  سواءوقممها،  اجتماعاتهافي 
  في القضاء على هذه الظاهرة التي أرقت بال السیاسیین والخبراء والمعنیین بالشأن األمني.

كان البد من بذل مجهود فردي من طرف الباحث من أجل توفیر أرضیة واضحة  وعلیه
من المعالم على شكل دراسة مستفیضة ووافیة تشمل كل الجوانب المتعلقة بتمویل اإلرهاب، 

)، إلى غایة نهایة وتنفیذ العملیة اإلرهابیة ثم القضاء ..مصادرهبدایته(تاریخه، أسبابه، طرقه، 
ن لإلرهاب سواءا ی، وذلك من أجل  كشف الستار عن الممولین الحقیقیذهافي حالة تنفی علیها

 أكانوا دوال أو أفرادا، األمر الذي یساعد في المكافحة الشاملة والفعالة لهذه الجریمة.

ضافة إلى الدافع الشخصي لهذه الدراسة، فإنه هناك مجموعة من الدوافع الموضوعیة  وإ
  ع، منها:دفعت بالباحث إلختیار هذا الموضو 

إبراز إستقاللیة جریمة تمویل اإلرهاب عن الجرائم اإلرهابیة عن جریمة غسل  - 1
مراحلها أو أسالیبها أو حتى في األجهزة بعض في  سواءاألموال التي غالبا ما تتداخل معها 

  المعنیة بمكافحتها.
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عطاء نظرة شاملة عنه  لحداثتهمحاولة إثراء المكتبة العربیة بموضوع قلیل التناول  - 2 وإ
براز أهم المستجدات المتعلقة به.   للباحثین والمهتمین بالشأن األمني، وإ

 انجر ماو  والدولي الداخلي الصعیدین على اإلرهاب تمویل ةظاهر ل الرهیب االنتشار - 3    

ا أثرت كبیرة أضرار من عنها   األمن والسلم العالمیین. على سلبً

تناوال متخصصا ومستقال عن جریمة  الموضوع تناولت التي القانونیة الدراساتقلة  - 4
ن معا أثناء دراسة أي واحدة منهما سواء حیث غالبا ما كانت تقترن الجریمتاتبییض األموال ب

  لذا عمل الباحث في هذه الدراسة على الفصل بینهما. الوطني،الدولي أو  المستوى على

  أهداف الدراسة: رابعا

الجهود الدولیة والداخلیة في مكافحة تمویل  مختلفتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على 
براز التحدیات والمعوقات التي تواجهها ثم تقییم هذه الجهود، من خالل:   اإلرهاب، وإ

التعرف على جریمة تمویل اإلرهاب من حیث مفهومها وأركانها واألثار المترتبة  - 1
  عنها.

  عة اإلسالمیة من اإلرهاب وتمویله.بیان موقف الشری - 2

  التعرف على أسالیب ومؤشرات تمویل اإلرهاب - 3

  تحدید المصادر المشروعة وغیر المشروعة التي تستعمل في تمویل اإلرهاب. - 4

إلقاء الضوء على مختلف الجهود الدولیة واإلقلیمیة في مكافحة تمویل اإلرهاب،  - 5
  واألجهزة المعنیة بذلك.

  سبل التعاون الدولي للقضاء على تمویل اإلرهاب، والمعوقات التي تواجهه. إبراز - 6

  محاولة رصد مختلف الجهود الداخلیة والوطنیة في مكافحة تمویل اإلرهاب. - 7

براز مدى فاعلیتها. - 8   تقییم كل الجهود المبذولة لمكافحة تمویل اإلرهاب، وإ

  منهج الدراسة: خامسا

الباحث خالل دراسته على المنهج الوصفي التحلیلي، والمنهج المقارن، حیث بین  إعتمد
الهیئات الدولیة  اتخذتهاموقف التشریعات الداخلیة من جریمة تمویل اإلرهاب، والتدابیر التي 

 ،هذا الغرضمن خالل إستحداث أجهزة مختصة ل یمیة في سبیل مكافحة هذه الجریمةواإلقل
ببعض القوانین الداخلیة لمجموعة من الدول العربیة والغربیة، وتم  داالستشهاإضافة إلى 

تطبیق المنهجین السابقین باإلستعانة بعدد من األدوات الالزمة لتوفیر المعطیات والبیانات 
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وهي: المراجع العلمیة المتخصصة،  ها،تحقق أهداف الدراسة وتكشف عن تساؤالالتي ت
لسابقة التي تناولت هذا الموضوع، اسات والبحوث اوالصكوك الدولیة ذات الصلة، والدر 

إضافة إلى بعض النماذج الداخلیة والقضایا الخاصة بتمویل اإلرهاب التي صدر بحقها 
 أحكام قضائیة.

على المنهج التحلیلي من خالل تحلیل نصوص هذه الجریمة تحلیال  اعتمادناوكان      
خراج األحكام المشتركة التي تربطها مع غیرها  قانونیا دقیقا من أجل معرفة تفاصیلها أكثر، وإ

الجریمة المنظمة، وغیرها، اإلتجار بالمخدرات، و من الجرائم، كجریمة تبییض األموال، و 
نة التشریع الجزائري ببعض ر من خالل مقا نهج المقارنللم اختیارناإضافة إلى ذلك كان 

التشریعات المقارنة األخرى سواء العربیة أو الغربیة منها، من أجل اإلستفادة من مختلف 
المنظومات القانونیة، وما تحمله في نصوصها من إجراءات وأحكام حدیثة تصب في مكافحة 

  جریمة تمویل اإلرهاب.

تبار المنهج بإعنة بالمنهج اإلستداللي لسابقین تم اإلستعاوزیادة على المنهجین ا    
هو ، أو ستنباط أمر من أمر آخر أو عدة أمور أخرىیقوم بإ امنطقی اعقلی ااالستداللي منهج

ودون  ،یسیر إلى قضایا أخرى تنتج عنها بالضرورةو   البرهان الذي یبدأ من قضایا مسلم بها
وتأصیل الظواهر  تحلیل، و وهذا السیر یكون بواسطة القول أو الحساب ،لتجاء إلى التجربةاإل
قوانین  واستخالصدراسة ثابتة  تهاجل دراسأقتصادیة والسیاسیة والقانونیة من جتماعیة واإلاإل

  .المجاالت المذكورة فيوقواعد 

  صعوبات الدراسة: سادسا

 كان أبرزها قلة الدراساتوبات جمة، أثناء دراستنا لجریمة تمویل اإلرهاب واجهتنا صع

أقترنت جریمة تمویل االرهاب  فغالبا ماوالمتعلقة بها، سواء العربیة أو الغربیة المتخصصة 
بشكل كبیر على  االعتمادما دفعنا إلى رد لها دراسة مستقلة؛ غسیل االموال ولم تفبجریمة 

جراء مقارنة والقوانین الداخلیة للدول من خالل تذات الصلة بالموضوع  االتفاقیات حلیلها وإ
اجع سواء العامة أو ید وتمیز، إضافة إلى ذلك قلة المر ما حملته من جد استنباطبینها مع 

ع، وحتى اإلحصائیات واألرقام المرتبطة بحجم قضایا تمویل و الخاصة المتناولة للموض
بأمن  وارتباطهاإلرهاب التي هي األخرى یكتنفها الغموض بسبب الحساسیة األمنیة للموضوع 

فقط ما ات غالبا ما تكون مبنیة على تقدیرات باشرة والتي إن وجدت هذه اإلحصاءالدولة م
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لمحاكم ناولها اتعدا الحاالت العملیة الصادرة عن الجهات القضائیة من خالل القضایا التي ت
التغییرات الكثیرة بشأن جریمة تمویل اإلرهاب، أو الهیئات المتخصصة، إضافة إلى كل هذا 

ین الوطنیة من سنة إلى الدولیة أو القوان المعاییرالتي طرأت على تمویل اإلرهاب سواء في 
  الباحث إلى التكیف معها خدمة للقیمة العلمیة للبحث. أخرى ما اضطر

  سابعا: الدراسات السابقة    

كجریمة مستقلة إذ أن أغلبها  اإلرهابتكاد تنعدم الدراسات التي تتناول جریمة تمویل     
عالج تمویل اإلرهاب مقترنا مع غسیل األموال، ولذا سوف نتطرق لبعض الدراسات التي 
یعتقد الباحث أن لها عالقة بموضوع البحث، وأنها یمكن أن تعطي اإلضافة الالزمة لهذه 

  الدراسة، وهي:

 تحلیلة)(دراسة  تجریم تمویل اإلرهاب والعقاب علیه :الدراسة األولى -

ر، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، ی، رسالة ماجستحسین بن محمد السلطانل   
2009. 

تبحث في النصوص الشرعیة والقانونیة التي تجرم تمویل اإلرهاب وتعاقب  هذه الدراسة    
علیه، وقد قسم الباحث الدراسة إلى خمسة فصول تحدث فیها عن تعریف اإلرهاب وتمویله 
في القانون الوضعي والشریعة اإلسالمیة وتجریمهما، والتداخل بین جریمة تمویل اإلرهاب 

جریمة تمویل اإلرهاب في القانون الوضعي والشریعة وغسیل األموال، ثم استعرض عقوبة 
اإلسالمیة، وجهود المملكة السعودیة في هذا المجال، واختتم دراسته بجملة من النتائج 

   وقد اعتمد الباحث في رسالته على المنهج الوصفي ( المكتبي التحلیلي).   والتوصیات،

ألموال وتمویل اإلرهاب في المعاییر الدولیة لمكافحة تبییض ا :الدراسة الثانیة -
 لمنظومة القانونیة والمؤسساتیة في الجزائرا

ر، تخصص علوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم یستمذكرة ماجوهي لعبیدي بن مدخن، ل    
 .2014-2013السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

مختلف الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي في مجال مكافحة وقد استعرض الباحث     
 ،لمجهوداتاجریمتي تبییض األموال وتمویل اإلرهاب، والمعاییر المستخلصة من مجموع هذه 

وكیف سعى المشرع الجزائري إلى تكریس هذه المعاییر في مختلف التشریعات الصادرة عنه، 
   ي. لج الوصفي التحلیعلى المنه وقد اعتمد الباحث في رسالته
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اآللیات الدولیة لمكافحة جریمتي تبییض األموال وتمویل اإلرهاب  :الدراسة الثالثة -
 .يـالدول

أطروحة دكتوراه في العلوم القانونیة واإلداریة، تخصص  وهيبن األخضر محمد، ل    
 -2014تلمسان، القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، 

2015. 

ركز الباحث بحثه في إبراز حاجة المجتمع الدولي إلى آلیات دولیة فعالة لمكافحة ظاهرة     
تبییض األموال وتمویل اإلرهاب، واستخدم الباحث في رسالته المنهج الوصفي التحلیلي 

 إضافة إلى المنهج المقارن.

 اإلرهابتجفیف مصادر تمویل  :   الدراسة الرابعة   

جامعة نایف العربیة للعلوم صدر عن وهذه الدراسة عبارة عن كتاب محمد السید عرفة، ل    
 لتوضیح المقصود بتمویفیه الكاتب إلى سعى ، 2009األمنیة، الطبعة األولى، الریاض، 

مختلفة خالل تتبع نماذج  اإلرهاب ووسائله وأسالیبه والجهود الدولیة والوطنیة لمكافحته، من
، واختتم الكاتب مؤلفه المكون من ثالثة عشر فصال بآلیات التشریعات العربیة والغربیة من

، وقد اتبع الدارس في هذه الدراسة المنهج التعاون الدولي لتجفیف مصادر تمویل اإلرهاب
  التحلیلي المقارن.

 استراتیجیة مواجهة جرائم تمویل اإلرهاب ةالدراسة الخامس -

دار النهضة العربیة، وهذه الدراسة عبارة عن كتاب صدر عن محمد حسن طلحة، ل    
المواجهة فیه بالتطور التاریخي لتمویل اإلرهاب ثم استعرض الكاتب  استهله، 2014القاهرة، 

ض المبادئ عبإقتراح باختتم مؤلفه بالمواجهة األمنیة لها، و  التشریعیة لهذه الجریمة وأعقبها
  .تمویل اإلرهابالقانونیة التي یقوم علیها مشروع قانون لمكافحة 

بشئ  لها ناتناول بعدغیر أن دراستنا للموضوع جاءت مختلفة عن بقیة الدراسات السیما     
سواء في  هاإختلطت معالتي كثیرا ما األموال وفصلها عن جریمة تبییض من اإلستقاللیة 

یوجد فارق زمني اإلختالف هذا إضافة إلى  الطرق، المراحل أو األسالیب أو المؤشرات أو
 ،كثیر من التشریعات الدولیة والوطنیةبعدها صدرت  ابقة التيسالدراسات الو  بین دراستنا

صورة لنا الما فرض علینا مواكبتها حتى تتجلى  وعدلت جملة من المعاییر والقوانیبن
  الطریقة المثلى لمكافحتها.و واضحة ال
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وسوف تستفید هذه الدراسة من الدراسات السابقة من أجل الخروج بتصور شامل یكفل     
إحتواء جریمة تمویل اإلرهاب في إطار دولي یتجاوز كل المعوقات ویحقق المكافحة الشاملة 

 لها.

  ةالدراسثامنا: حدود      

 الحدود المكانیة: -1

، مختلفةیة دول تقتصر هذه الدراسة على الجزائر وفقط بل تتعداها لتشمل تشریعات ال     
 .سواء العربیة أو الغربیة

 الحدود الموضوعیة: -2

تتناول هذه الدراسة مكافحة تمویل اإلرهاب على المستویین الدولي والداخلي من خالل      
  وتقییم مدى فاعلیتها. ،الشأنفي هذا المبذولة إبراز مختلف الجهود الدولیة والداخلیة 

 الحدود الزمانیة: -3

على تمویل اإلرهاب قبل االتفاقیة الدولیة لقمع تمویل  بصورة خاصةسنركز دراستنا      
وما أعقبها من مصادر  التي تعد المصدر األول لتجریم الظاهرة عالمیا، 1999اإلرهاب لعام 
   .صلةالذات من قرارات وتوصیات و  ،تجریم أخرى

  خطة الدراسة: اتاسع

لما كان الغرض من هذه الدراسة هو إبراز مختلف الجهود الدولیة والداخلیة في مكافحة 
تمویل اإلرهاب ومدى فاعلیتها، فقد رأى الباحث تقسیمها إلى أربعة فصول ضمن بابین، 

ماهیة اإلرهاب  إلىمنه الفصل األول نا الباب األول في فصلین، تم التعرض في تناول
الباب  ناأركان ومصادر جریمة تمویل اإلرهاب، بینما خصصتطرقنا إلى وتمویله، وفي الثاني 

للجهود الدولیة المبذولة في إطار مكافحة هذه الظاهرة من خالل التعاون الدولي الثاني 
فتناول فیه الباحث  ، وذلك في فصله األول، أما الفصل الثانيالمشترك بمختلف صوره

لمواجهة الداخلیة لهذه الجریمة بذكر نماذج بعض الدول العربیة والغربیة، إضافة إلى التجربة ا
تقییم بالباب الثاني  ختمنام ، ثوتمویله لرائدة في مجال مكافحة اإلرهابالوطنیة الجزائریة ا

  مختلف الجهود المعنیة بمكافحة تمویل اإلرهاب.
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طار المفاهیمي اإل  

  لجریمة تمویل اإلرهاب
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وسالمة أفرادها، بل  یعتبر تمویل اإلرهاب ظاهرة إجرامیة خطیرة تهدد أمن المجتمعات
بمثابة األوكسجین للجماعات اإلرهابیة؛ فهي  المال باعتباروتعصف بوجود الدولة وبقائها قائمة، 

  .رهابیةتسییر عملیاتها اإلو تتغذى منه من أجل تغطیة مصاریف أنشطتها اإلجرامیة، 

خصصنا الباب األول من دراستنا  وعلیه ومن أجل اإلحاطة بكل ماله عالقة بهذه الجریمة
ماهیة إلى فصلین، تناولنا في األول منه ه تقسیمبللحدیث عن اإلطار المفاهیمي لها، وذلك 

ثم ؛ وذلك بالبحث في مفهومها، ودوافعها، وأهدافها، وأسالیبها، ومؤشراتها، جریمة تمویل اإلرهاب
  .الثاني فصلالفي أركان جریمة تمویل اإلرهاب، ومخاطرها، ومصادرها تطرقنا إلى 
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تمویل  ماهیة جریمة
 اإلرهاب
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     ماهیة جریمة تمویل اإلرهاب :الفصل األول

  مبحثین على النحو اآلتي:في نتناول هذا الفصل 

  : مفهوم جریمة اإلرهاب وتمویلهالمبحث األول

  : أسالیب تمویل اإلرهاب ومؤشراتهالمبحث الثاني

  وتمویله اإلرهاب جریمة مفهوم :المبحث األول

جریمة تمویل اإلرهاب( المطلب الثاني)، سنتعرض إلى التعریف تعریف قبل التطرق إلى    
  باإلرهاب وأسبابه ( المطلب األول ).

 : تعریف اإلرهاب وأسبابهاألول طلبالم 

حتى الوطنیة لما له في الساحة الدولیة واإلقلیمیة، و یعتبر موضوع اإلرهاب حدیث الساعة 
وكذا  ،الشاغل لرجال العلم وفقهاء القانونمن أهمیته كبیرة وتداعیات خطیرة جعلت منه الشغل 

ستقرار الدول والمجتمعات، فأعمال الخطف  رجال السیاسة بسبب تهدیده الالمتناهي ألمن وإ
والتفجیر والتقتیل الجماعي والعشوائي لألرواح البریئة یجعل الناس یفقدون الشعور باألمن 

ها، ما یسهل الة في تحقیق األمن ألفردواألمان، األمر الذي یؤدي إلى زعزعة الثقة بسلطة الدو 
رفة وهم الذین یسعون دائما إلى على اإلرهابیین تحقیق بعض المكاسب والترویج ألفكارهم المتط

حالل الفوضى محلها، تق مستغلین في ذلك بعض األسباب اإلجتماعیة ویض سلطة الدولة وإ
  .واإلقتصادیة التي تحیط بالمجتمع

  اإلرهاب: تعریف األول فرعال

حافل باألعمال اإلجرامیة "فلقد بدأ العنف مع بدایة الحیاة فإنه بالرجوع إلى التاریخ البشري 
البشریة على األرض، حیث قتل قابیل أخاه هابیل، وأرتكب بذلك أول جریمة في تاریخ اإلنسانیة 
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عدم وجود قانون وتوالت بعدها الجرائم وساد مبدأ البقاء لألقوى في المجتمعات البدائیة، وذلك ل
 .1ینظم حركتها ویجمع شتاتها، أو سلطة تعمل على تنفیذ مثل هذا القانون "

السیكاریین من أقدم األمثلة المعروفة عن الحركات اإلرهابیة في التاریخ القدیم هي حركة "و 
)Les Sicarii م من مجموعة من المتعصبین من 73-66) التي قامت في فلسطین بین عامي

" ، وهم مجموعة من القتلة المأجورین الذین قاموا Zelotes(الزیلوت)"الیهود، والذي عرفوا باسم 
ضد الرومان وكل من یخالف  )sicaبعدة عملیات إرهابیة بإستعمال السیف القصیر (

   .2معتقداتهم

 الثاني عشر في إیران مجموعة "الحشاشین" بقیادة "حسن الصباح" كما ظهرت في القرن

ت مجموعة من اإلغتیاالت ضد الحكام حتى في سوریا وفلسطین، وهناك مجموعة أخرى التي نفذ
تسمى "الخناقین" ظهرت في الهند، والتي كانت تقتل الناس من أجل تقدیمهم كقرابین لآللهة 

"kalli . "  

نبجاإلرهاب یضرب وال زال " مصطلح لم یتبلور إال حدیثا ان الك ذوره في أعماق التاریخ، وإ
فالقتل السیاسي وأخذ الرهائن وجد منذ القدم حیث كان الملوك واألمراء یؤخذون كرهائن 

) jean Lebon )1360جان لوبان ویتعرضون لالغتیال ومن أشهر الرهائن السیاسیین نذكر 

 Montesquieu 3سكیویتمون استعمله) وقد François 1er )1525-1527وفرنسوا األول 

ألنظمة اإلستبدادیة قبل أن یظهر للداللة على ا) في كتابه "روح القوانین" 1689-1755(

                                                             
سامي جاد عبد الرحمن واصل، إرهاب الدولة (في إطار القانون الدولي العام)، منشأة المعارف، اإلسكندریة،  -1

  .07، ص 2003
، اإلسكندریة، ىمیهوب یزید، مشكلة المعیاریة في تعریف اإلرهاب الدولي، دار الفكر الجامعي، الطبعة األول -2

  .42، ص2011
3
ولد في جنوب غرب فرنسا بالقرب من  فرنسي فیلسوف ،مونتیسكیوالمعروف باسم  لوي دي سیكوندا شارل -  

شرح فیه ، جزءا 31 المكون من جنیففي  "روح القوانین" أهم كتبه 1748 نشر عام،  1689عام  بوردومدینة 
السلطة  ووجوب الفصل بین السلطات الثالث:، الملكیة والدیكتاتوریة والجمهوریة :الفرق بین أنظمة الحكم

 ، والتشریعیة، والقضائیة.التنفیذیة
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في الثورات حیث  استعمل، وبعد ذلك 1798في ملحق األكادیمیة عام   terrorismeمصطلح 
  .1" باإلرهاب الثوريبرز ما یعرف 

، حیث عرف هرة المبني على العنف والقوة والتخویفتبین جوهر هذه الظا والتعریفات التالیة
  في :اإلرهاب 

    فقهالو  اب في اللغةاإلره :ولىالفقرة األ 

  : لغة -أوال     

بقلم الراهب  1355ظهرت ألول مرة في اللغة الفرنسیة عام  TERREURكلمة رعب      
BERSUIREمن اللغة الالتینیة  ، وجاءتTERROR في جمیع اللغات الهندیة ، ولها مایقابلها

تعني في األصل خوفا أو قلقا متناهیا یساوي تهدیدا غیر مألوف وغیر متوقع  واألوروبیة وهي
بعد إعدام بصورة واسعة، وقد أخذت هذه الكلمة معنى جدیدا في نهایة القرن التاسع عشر 

  .2مارسه الدولةأي اإلرهاب الذي ت TERRORISMروبیسیر واتهامه باإلرهاب 

یع رعبا شدیدا من یش ) بمعنى یخیف أو یفزع أو Aterireشتقت اللغة اإلیطالیة لفظ (إقد و      
 Terrorismeفي الوقت الذي ترجمت فیه اللغة األلمانیة اللفظ الفرنسي   Terrorاللفظ الالتیني

 .3شتقاقهإألنها لم تعرف لفظ مرادفا له یمكن  Terrorismusإلى 

كلمة إرهاب مصدر للفعل أرهب، یرهب، ومعناها یدل على الخوف  اللغة العربیة جاءتوفي     
 ،الفتح وبالتحریكببالضم و ، ورهبا ، كعلم، رهبةأو الرعب، وقد جاء في القاموس المحیط: رهب

، وفي المعجم الوسیط 4، وترهبه: توعدهواسترهبه: أخافه : خاف،ویحرك ،بالضم، ورهبانا

                                                             
،  2013والحث على اإلرهاب، منشورات زین الحقوقیة، الطبعة األولى، لبنان،  1373توفیق الحاج، القرار  -1

  .28ص
للجریمة)، دار المطبوعات الجامعیة، االسكندریة، الطبعة  رهاب (البنیان القانونيإمام حسانین عطااهللا، اإل -2

  .97، ص 2004األولى، 

  .20میهوب یزید، المرجع السابق، ص -3

مؤسسة  ،محمد نعیم العرقسوسيتحقیق القاموس المحیط،  ،محمد بن یعقوب نمجد الدی ،الفیروز آبادي -4
  .92م، ص 2005- ه1426 لبنان،، بیروت، الرسالة للطبع والنشر والتوزیع، الطبعة الثامنة
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یطلق على األشخاص الذین یسلكون سبیل العنف واإلرهاب لتحقیق أهدافهم رهابیون وصفا اإل
  1السیاسیة.

 رهب) في الحدیث النبوي الشریف عادة إال إلى ما ورد(ستخدام مشتقات مادة إإلى  یشارال و     

على بعض الكلمات  اشتمالفي حدیث الدعاء (رغبة ورهبة إلیك)، ویالحظ أن القرآن والحدیث قد 
من اإلرهاب والعنف بمعنى إستخدام القوة أو التهدید بإستخدامها لتحقیق أهداف معینة التي تتض

  .2القتل والبغي والعدوان والجهادو منها العقاب 

جاء في لسان العرب: رهب: بالكسر یرهب رهبة ورهبا بالضم ورهبا بالتحریك أي "خاف" و      
الرهبة "هي ، الخوف والفزع والرهبة:، توعدهإذا  ورهب الشيء رهبا ورهبا "خافه" وترهب غیره:

  3الحالة التي ترهب أي تفزع وتخوف.

  الفقهي اإلرهاب لتعریف: اثانیا 

"بالرغم من الصعوبات الكبیرة التي تعترض محاوالت وضع تعریف محدد لإلرهاب، فقد بذل 
هذه الفقهاء جهودا مضنیة من أجل التوصل إلى تعریف متفق علیه لإلرهاب، ولكن كل 

المحاوالت لم یحالفها التوفیق، وعجزت عن وضع تعریف عام وشامل لجمیع أنواع اإلرهاب 
وصوره، ویرجع ذلك إلى إختالف وجهات النظر الدولیة واإلتجاهات السیاسیة السائدة في 

 ریف اإلرهاب هي تلك التي بذلت عامالمجتمع الدولي، وكانت أولى المحاوالت الفقهیة لتع

األستاذ الدكتور "صالح الدین عامر"على أنه  هعرف، و 4"توحید القانون الجنائي في مؤتمر 1930
ستخدام المنظم للعنف لتحقیق هدف سیاسي وبصفة ي األزمنة المعاصرة لإلشارة إلى إیستخدم ف

) التي تقوم منظمة أو الجماعة أو التخریبعتداء الفردیة خاصة جمیع أنواع العنف (حوادث اإل

                                                             
الطبعة  مصر،، القاهرة مكتبة الشروق الدولیة، -إبراهیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة  -1

  .376ص ،2004الرابعة، 
  .18میهوب یزید، المرجع السابق، ص -2

  تعریف اإلرهاب في اإلسالم. -الفقرة الثالثة الالحقة * انظر:

لبنان، الجزء الثامن، د.ط،  ،، لسان العرب دار بیروتالدین محمد بن مكرم لابو الفضل جما ،ابن منظور -3
  .337م، ص 1955-ه1407

  .48، صسابقالمرجع السامي جاد عبد الرحمن واصل،  -4
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وهو ینطوي على طرائق متعددة عدم األمن، سیاسیة بممارستها على المواطنین وخلق جو من 
  .1األشخاص بصفة عامة  واختطافرها أخذ الرهائن من األعمال أخط

العنف والتهدید به من دون الدولة  استعمال"بأنه  walter laqueur2الكیر  والتروعرفه "     
حداث  تغییر بهدف بث الرعب في المجتمع من أجل إضعاف أو التغلب على السلطات وإ

  3سیاسي، إقتصادي تربوي سلیم"

منظمة المؤتمر و  نحیازب من وجهة نظر مجموعة دول عدم اإل اإلرها: الفقرة الثانیة 
  اإلسالمي

  مجموعة دول عدم اإلنحیاز -أوال

ستخدام ا ألعمال العنف إال أنها تؤید اإلنحیاز على الرغم من إدانتهعدم اإلإن دول 
وتؤكد كذلك حق  ،ستعماریة والعنصریةن قبل الشعوب الخاضعة للهیمنة اإلالمشروع للقوة م

قالل وحق تقریر المصیر ستعلى اإلحركات التحرر الوطني التي تكافح من أجل الحصول 
  . 4وهذا ما أقرته األمم المتحدة ،لتحقیق هذا الهدفام القوة ستخدلشعوبها بإ

  :رهاب في منظمة المؤتمر اإلسالمياإل  -ثانیا

(موضوع 1987الذي عقد بالكویت في ینایر لقمة اإلسالمي الخامس ناقش مؤتمر ا
، وجاء تعریف اإلرهاب في بیان 5وبین نضال الشعوب من أجل تحریرهاوالفرق بینه  ،اإلرهاب)

وزراء خارجیة الدول اإلسالمیة في المؤتمر اإلسالمي الذي عقد في الدوحة بتاریخ تشرین األول 

                                                             
  .24سابق، صالمرجع المیهوب یزید ،  -1

. 30/09/2018، وتوفي في 26/05/1921مؤرخ أمریكي ولد بتاریخ  - 2  
  .09، صسابقالمرجع التوفیق الحاج،  -3

عماد محمد ذیاب الحفیظ، اإلرهاب بین المفهوم و الالمعلوم، الدار المنهجیة، الطبعة األولى، عمان، األردن،  -4
  .100، ص2015

  .101ص ،سهنفمرجع ال -5
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على أنه" رسالة عنف عشوائیة من مجهول بغیر هدف مشروع أو قضیة عادلة وهو بهذا  2001
  1مخالف للشرائع السماویة واألعراف الدولیة"

  تعریف اإلرهاب في اإلسالم: الفقرة الثالثة

"إن نمط اإلرهاب لیس صیغة إسالمیة كما أنه لم یصمم كأداة من أدوات الحرب ضد 
نه باألحرى ظاهرة عالمیة یقاسي منها المسلمون والمسیحیون والیهود،  الدیمقراطیات الحدیثة، وإ

  .2البیض والسود ویمارسها أناس من جمیع األمم والعروق واألدیان والمذاهب "

قتل  عتبرإمكافحة جریمة اإلرهاب حیث  جمیع التشریعات الوضعیة فياإلسالم قد سبق و 
شاعة الرعب بینهم من الكبائر التي نهى اهللا عنها  رهابهم وإ ونجد لغة أن الشرع، الناس وإ

وأصل كلمة اإلرهاب المصدر إرهاب والفعل أرهب ومعنى أرهب في اللغة العربیة أخاف وأفزع، 
   3.رهب، یرهب :بة وأصله مأخوذ من الفعل الثالثيومصدره الرههي "رهب" بمعنى أخاف، 

  ؛وقد وردت لفظة رهب ویرهب في

ْعتُمْ ِمْن  ع منها قوله تعالى:"ذكرت في عدة مواض  أوال: القرآن الكریم: ا اْستََط مْ مَ ُ ه َأِعدُّوا َل وَ
ِل  اِط اْلَخیْ ِمْن ِربَ وَن قُوٍَّة وَ ُ ِهب ا  تُرْ مَ مْ وَ ُ ه مُ ْعَل ُ یَ مُ اللَّه ُ ه ونَ مُ ِهمْ َال تَْعَل َآَخِریَن ِمْن ُدوِن ُكمْ وَ َعُدوَّ ِه َعُدوَّ اللَِّه وَ ِب

ُكمْ  یْ َل فَّ ِإ وَ ُ یِل اللَِّه ی ِفقُوا ِمْن َشْيٍء ِفي َسِب وَن  تُنْ مُ تُمْ َال تُْظَل َأنْ   .60اآلیة  :األنفالسورة " وَ

ن ظلمه، واهللا ع"ترهبون" معناها تخیفون؛ ألن العدو إذا خاف كف عن عدوانه، وامتنع  و     
ْن لم ی ِذیَن  :"، قال تعالىعتدوا علیهمعز وجل ال یأمر المسلمین بقتال مَ ِه الَّ یِل اللَّ وا ِفي َسِب ُل قَاتِ وَ

ْعتَِدیَن  ِحبُّ اْلمُ ُ َه َال ی نَّ اللَّ َال تَْعتَُدوا ِإ ُكمْ وَ ونَ ُل اتِ قَ ُ بینما ؛ فاإلسالم دین السلم، 190 اآلیة البقرة:سورة  "ی
 .لدفع العدوان تأتيالحرب في اإلسالم 

                                                             
عمان،  ،، اإلرهاب المعاصر، دار البدایة ناشرون وموزعون، الطبعة األولىهایل عبد المولى طشطوش -1

  .273، ص2014األردن، 

  .49ص، سابقالمرجع التوفیق الحاج،  -2

3
، ص ص 1995ابن منظور المصري، لسان العرب، المجلد األول، دار بیروت للطباعة النشر، بیروت،  -

1374-1748.  
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ِدُكمْ  ":وقال تعالى      ْ ه عَ ِدي ُأوِف ِب ْ ه عَ فُوا ِب َأوْ ُكمْ وَ یْ ُت َعَل مْ عَ تِي َأنْ تِيَ الَّ وا نِْعمَ یَل اْذُكرُ ائِ رَ ْ س نِي ِإ ا بَ یَ
إِیَّاَي  ونِ وَ ُ َهب   .40اآلیة  :البقرةسورة "  َفارْ

یاي فارهبون] (أي فاخشون ، ترهیٌب ، والرهبة من أجل 1قال ابن كثیر في تفسیره       : [وإ
 .ى الحق ، واالتعاظ بما عسى أن ینزل بهم من العقاب)الرجوع إل

 2001سبتمبر  11عرف مجمع البحوث اإلسالمیة باألزهر الشریف اإلرهاب بعد أحداث و 

:" هو ترویع اآلمنین وتدمیر مصالحهم ومقومات حیاتهم واإلعتداء على أموالهم وأعراضهم 
فسادا في األرض   ".وحریاتهم وكرامتهم اإلنسانیة بغیا وإ

، في إجتماع رابطة العالم اإلسالمي 2002جانفي  10وأكد المجمع الفقهي اإلسالمي في  
بمكة في دورته السادسة عشرة أن التطرف والعنف واإلرهاب لیس من اإلسالم في شیئ، ومن 

تاب والسنة، فلن یجد فیهما شیئا من معاني التطرف كتأمل مصدري الشریعة اإلسالمیة، ال
  2یعني اإلعتداء على اآلخرین دون وجه حق.واإلرهاب الذي 

اإلرهاب وهي التعني  اشتقاقاتهافإن الرهبة والرهبانیة هي مفردات القرآن الكریم ومن  وعلیه
  .إطالقا الحرب والقتال ومعانیها لیست في هذا المجال

أما في حال الحرب والقتال، فقد استعمل القرآن مصطلح (الرعب)، الذي هو ترجمة حرفیة 
، )Terroristب ()، والمرعِّ Terrorism( )، ومنه اإلرعابTerrorللمصطلح اإلنجلیزي (

  :3واستعمل هذا المصطلح في اآلیات التالیة

                                                             
، األولالقرآن العظیم، دار المعرفة، بیروت، الجزء  تفسیر، إسماعیلالفداء  أبوالحافظ عماد الدین  ،ابن كثیر -1

  .80-79م، ص ص1998، األولىالطبعة 
الهاشمي ناصر، اإلرهاب( الجذور، المظاهر، وسبل المكافحة)، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة  -2

  . 93، ص2016األولى، 

، 2008یة المعاصرة، الطبعة األولى، دمشق، محمد شحرور، تجفیف منابع اإلرهاب، مؤسسة الدراسات الفكر  -3
  .24-23ص ص 
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وِب  "قال تعالى  - ُل نُوا َسُأْلِقي ِفي قُ ِذیَن َآمَ ُكمْ فَثَبِّتُوا الَّ عَ َالئَِكِة َأنِّي مَ ى اْلمَ َل بَُّك ِإ وِحي رَ ُ ْذ ی ِإ
وا  ِذیَن َكفَرُ اٍن  الرُّْعَب الَّ نَ مْ ُكلَّ بَ ُ ه وا ِمنْ ُ اْضِرب اِق وَ َق اْألَْعنَ وا فَوْ ُ اآلیة  :"سورة األنفالفَاْضِرب

12. 

َزَل الَّ  "قال تعالى  - َأنْ ِهمُ وَ وِب ُل قََذَف ِفي قُ اِصیِهمْ وَ اِب ِمْن َصیَ مْ ِمْن َأْهِل اْلِكتَ وهُ ِذیَن َظاَهرُ
ا  الرُّْعَب  وَن فَِریقً ْأِسرُ تَ وَن وَ ُل ْقتُ ا تَ  .26اآلیة  :" سورة األحزابفَِریقً

ا  "قال تعالى  - ِل اْلَحْشِر مَ اِرِهمْ ِألَوَّ اِب ِمْن ِدیَ وا ِمْن َأْهِل اْلِكتَ ِذیَن َكفَرُ َج الَّ وَ الَِّذي َأْخرَ ُ ه
مْ یَ  ُث َل ُ ِمْن َحیْ مُ اللَّه اهُ ِه َفَأتَ مْ ِمَن اللَّ ُ ه مْ ُحُصونُ ُ تُه انِعَ مْ مَ ُ نُّوا َأنَّه َظ ْخرُُجوا وَ تُمْ َأْن یَ نْ نَ وا َظ ُ ْحتَِسب

قََذَف ِفي قُ  ِهمُ وَ وِب ي  الرُّْعَب ُل ا ُأوِل وا یَ رُ ِب یَن فَاْعتَ ِمنِ ؤْ ِدي اْلمُ َأیْ ِدیِهمْ وَ َأیْ مْ ِب ُ وتَه یُ ُ وَن ب ُ ْخِرب ُ ی
َصارِ   .02اآلیة  :" سورة الحشراْألَبْ

  النبویة الشریفة اإلرهاب في السنةثانیا: 

اهللا علیه لى حدیث البراء بن عازب رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صفي لفظ( رهبة) ورد 
 وقل: ،ثم اضطجع على شقك األیمن ،فتوضأ وضوءك للصالة ،أتیت مضجعك "إذا قال: وسلم،

ال ملجأ  ،ورغبة إلیك هبةر  ،وألجأت ظهري إلیك ،وفوضت أمري إلیك ،اللهم أسلمت نفسي إلیك
فإن مت مت على  وبنبیك الذي أرسلت، ،أمنت بكتابك الذي أنزلت وال منجا منك إال إلیك،

"وبنبیك الذي  :ال:وبرسولك الذي أرسلت قال :خر ما تقول "فقلت أستذكرهنعلهن آجفإ ،الفطرة
  .1أرسلت"

بمعنى رغبة  ،موري إلیك رغبة وألجأت إلیك رهبةالفتح الباري :"أي فوضت أ فيقال الحافظ 
لى اهللا علیه صوجاء في دعاء النبي  ،أي خوفا من غضبك وعقابك :ورهبة ،في رضاك وثوابك

                                                             
)، 6311ت طاهرا، حدیث رقم (، صحیح البخاري، كتاب الدعوات، باب إذا بامحمد بن إسماعیل ،البخاري -  1

  .1214ص، 1998بیت األفكار الدولیة للنشر والتوزیع، الریاض، 
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 ا،لك ذكار  ،جعلني لك شكارا"رب إ هللا بن عباس رضي اهللا عنهما قوله:الذي یرویه عبد ا وسلم،

 ورهابا بمعنى كثیر الخوف. ،1لك رهابا ...)

موقفه في و عند عودته من الطائف مع قومه  لى اهللا علیه وسلمصموقف النبي یظهر و      
على إیصال الهدایة إلى الناس وتفضیل  لى اهللا علیه وسلم،ص صلح الحدیبیة، على حرص النبي

ًة  ، كیف ال وقد زكاه ربه فقال:"2األجواء السلمیة اآلمنة لنشر الدعوة بینهم ْحمَ الَّ رَ اَك ِإ َسْلنَ ا َأرْ مَ وَ
ِمیَن  اَل ْلعَ حیث قیل في تفسیر هذه اآلیة: ال یكون رحمة للعالمین إال  ؛107 : اآلیةاألنبیاءسورة "لِ

  من كان أفضل العالمین.

 فهو یختلف ،ي الشریعة اإلسالمیة له عدة معانیتضح لنا أن تعریف اإلرهاب فومما سبق 

إلى من الناحیة الشرعیة لبعض یقسم اإلرهاب وهو ما جعل ا ،اللفظ الذي ذكر به باختالف
اِط  :"لقوله تعالى بمعنى رد العدوان الخارجي إرهاب بحق ِمْن ِربَ ْعتُمْ ِمْن قُوٍَّة وَ ا اْستََط مْ مَ ُ ه َأِعدُّوا َل وَ

ِل  وَن اْلَخیْ ِهبُ ِفقُوا ِمْن  تُرْ ا تُنْ مَ مْ وَ ُ ه مُ ْعَل ُ یَ مُ اللَّه ُ ه ونَ مُ ِهمْ َال تَْعَل َآَخِریَن ِمْن ُدوِن ُكمْ وَ َعُدوَّ ِه َعُدوَّ اللَِّه وَ ِب
وَن  مُ تُمْ َال تُْظَل َأنْ ُكمْ وَ یْ َل فَّ ِإ وَ ُ یِل اللَِّه ی إرهاب بغیر حق آخر و  ،60: اآلیة األنفالسورة " َشْيٍء ِفي َسِب

   3.في األرض واإلفسادلم ظال بمعنى

   :األجنبیة: اإلرهاب في القوانین الفقرة الرابعة

، فعملت على مكافحته داخل حدودها الوطنیة عبر ه"أدركت الدول مخاطر اإلرهاب وتداعیات
تجریمه في قوانینها الجزائیة سیما وأن القانون الجزائي یعتبر برأي كثیرین، خط الدفاع األول 

والتي یشكل اإلرهاب أحدها إن لم یكن  ،والحریات من المخاطر التي تتربص بهالحمایة الحقوق 
  ، حیث عرفه التشریع:4أهمها"

                                                             
ي، كتاب الدعوات، باب في دعاء النبي(ص)، رقم ذالترمی جامع، بن سورة بن عیسى محمد ،الترمیذي -1

، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، المجلد الثالث، يذالترمی صححه األلباني، في صحیح سنن، 3551
  .461ص م،2000- ه1420الطبعة األولى، 

  .115-114صص ، سابقالمرجع العماد محمد ذیاب الحفیظ،  -2

3
، جامعة نایف ماجستیرة)، رسالة ی(دراسة تحلیل تمویل اإلرهاب والعقاب علیه حسین بن محمد السلطان، تجریم -

  .33، ص 2009العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، 

  .154، صسابقالمرجع التوفیق الحاج،  -4
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   :الفرنسي -01

خرق للقانون یقدم علیه فرد من األفراد أو  على أنه "، 81/1020في القانون رقم عرف  
  1تنظیم جماعي بهدف إثارة اضطراب خطیر في النظام العام عن طریق التهدید بالترهیب"

  :بریطانيال - 02

اب، بأنه" استخدام العنف المتعلق باإلره ،1989) من الفانون الصادر في 20( عرفته المادة    
استخدام للعنف بغرض إشاعة الخوف بین أفراد الشعب أغراض سیاسیة بما في ذلك أي لتحقیق 

  2أو بین قطاع منهم "

، اإلرهابیةلجریمة ا توفر عنصرین لقیام أوجبن المشرع البریطاني أمن هذا التعریف  تبینی    
هداف أیتمثل في قصد تحقیق و معنوي الالعنصر و  ،یتمثل في العنفو مادي الالعنصر  وهما
رهاب حتى یتسنى توسع في تعریف اإلوبالتالي  ،الرعب لدى الناس وأشاعة الخوف إو أة یسیاس

  .له مواجهة الظاهرة االرهابیة

  اإلسباني - 03

 من النیل إلى یهدف من "كل بأنه اإلرهاب اإلسباني العقوبات قانون من 262 المادة عرفت     

 أو العسكریة المرافق أو المنشآت تدمیر إلى تهدف أعماال یرتكب أو العام النظام أو الدولة أمن

 أو المحفوظات دور أو المكتبات أو المتاحف أو أخرى دینیة محال أو عبادة محل أو الكنائس

 أو المواصالت وسائل أو القنوات أو المباني أو السدود أو الجسور أو الخاصة أو العامة المحال

 أو والذخیرة سلحةاأل مصانع أو المناجم أو أخرى طاقة أي أو الكهربائیة الطاقة نقل خطوط

 مواد إستعمال أو حرائق إحداث تستهدف بأعمال یقوم أو الطائرات أو السفن أو الوقود مخازن

  3قاتلة أخرى مواد أو خانقة أو حارقة أو متفجرة

                                                             
  .90سابق، ص المرجع الالهاشمي ناصر،  -1

  .199، ص سابقالمرجع الإمام حسانین عطااهللا،  -2

، تعریف االرهاب الدولي بین االعتبارات السیاسیة والموضوعیة، دار الجامعة الخشنمحمد عبد المطلب  -3
  .77، ص 2007 االسكندریة، مصر، ط،د.الجدیدة، 
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   الفرع الثاني: أسباب اإلرهاب 

ها مقاربتها لكل من أن وأنظمتها السیاسیة، كماتختلف أسباب اإلرهاب بإختالف المجتمعات 
المقاربة األمریكیة لمحاربة اإلرهاب جاءت مقاربة عسكریة، الظاهرة فالخاصة لمواجهة هذه 

بعكس المقاربة األوروبیة التي عالجت أسباب اإلرهاب والذي یكمن في الفقر، البطالة، اإلحتالل، 
تعمل الذي یسعندما تتظافر تولد اإلرهاب الهمجي  األسبابهذه ، و 1اإلستعمار، العنصریة واألمیة

   على النحو اآلتي: ،ینتفقر  سنتناول هذه األسباب فيو  ،خراآل العنف الشدید إلرهاب

  : األسباب العامة لإلرهابالفقرة األولى

  أسباب اإلرهاب في الجزائر :ةالفقرة الثانی

  : األسباب العامة لإلرهابالفقرة األولى

  تنقسم هذه األسباب إلى:

  أوال: األسباب التاریخیة

قد ترتكب األعمال اإلرهابیة ضد دولة ما أو ضد رعایاها ألسباب تاریخیة، فالعملیات 
اإلرهابیة التي یرتكبها جیش التحریر األرمني، وهو منظمة ثوریة أرمنیة ضد رعایا تركیا 

أنها إنتقام من المذابح التي إقترفتها تركیا ضد ومبعوثیها الدبلوماسیین بالخارج یتم تبریرها على 
ن كان ذلك ال یعني وجود دوافع سیاسیة أخرى وراء 2الشعب األرمني في بدایة القرن العشرین ، وإ

هذه الجرائم اإلرهابیة، وهي إقامة دولة أرمینیة في جنوب تركیا وشمال العراق، والعمل على 
  .3ن المعتقلین داخل سجونهاإجبار الحكومة التركیة لإلفراج عن األرم

                                                             
  .09سابق، صالمرجع التوفیق الحاج،  -1

  .131سابق، صالمرجع السامي جاد عبد الرحمن واصل،  -2

  .143، ص2008الجامعي، الطبعة األولى، اإلسكندریة، منتصر سعید حمودة، اإلرهاب الدولي، دار الفكر  -3
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ا اللبنانیة، بعتالله لمزارع شالتي یرتكبها الكیان الصهیوني بإحكما أن األعمال اإلجرامیة 
وأكثر أراضي فلسطین مردها بحسب زعمهم إلى أرضهم التاریخیة التي سكنوها  ،والجوالن السوري

  اریخ .والتي تمتد من العراق إلى مصر، وهو إدعاء باطل أدحضه رجال الت

  جتماعیةاألسباب اإلثانیا: 

"تنشأ هذه األسباب عن غیاب روح العدالة وعدم ترسیخ مبدأ المساواة واإلخالل بكرامة 
هدار كرامته وحقوقه العامة منها والخاصة، فكلما زادت سلبیات المجتمع ومشكالته  اإلنسان وإ

  .1زادت إمكانیة وقوع الجرائم اإلرهابیة في ذلك المجتمع "

  : 2ن إختصار المشاكل اإلجتماعیة التي تصنع اإلرهاب فيویمك

طن كالعمل والسكن والعالج فشل وعجز الحكومات عن تلبیة الحاجات األساسیة للموا - 1
 .وغیرها

إلى  2010مشكل البطالة في أوساط الشباب حیث أن تعداد البطالین وصل في سنة  - 2
 ملیون في الوطن العربي . 25

تعیش اإلغتراب في مواطنها وتشعر بعبء الدولة علیها وجود قوى إجتماعیة مهمشة  - 3
 بسبب إهمال السلطة لحاجاتها األساسیة .

 اإلختالل الطبقي بسبب التوزیع غیر العادل للثروة .  - 4

جعل الفرد یعیش مشردا ما یسهل إمكانیة ییضاف إلى هذه المشاكل التفكك األسري الذي 
نعزالیة  تحوله إلى إرهابي، وضعف الشعور باإلنتماء إلى المجتمع وتفضیل العیش في إنطوائیة وإ
نتیجة تراكم جملة من المشاكل اإلجتماعیة على الفرد، وكذا الفقر المدقع المنتشر في األحیاء 

صعب تحصیل لقمة یوم واحد مع إنعدام الفوضویة وسكنات الصفیح حیث ینعدم دخل الفرد وی
توفیر فاتورة الكهرباء كل هذا یؤدي إلى محاولة تحقیق حیاة أفضل بأي طریقة كانت حتى على 

                                                             
هبة اهللا أحمد خمیس بسیوني، اإلرهاب الدولي (أصوله الفكریة وكیفیة مواجهته )، الدار الجامعیة، دون  -1

  .136، ص2009طبعة، اإلسكندریة، 

، 2006القبة الجزائر، وقاف العیاشي، مكافحة اإلرهاب بین السیاسة والقانون، دار الخلدونیة، بدون طبعة،  -2
  .37ص
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تها بیر من المشكلة بسبب ضعف سیاساحساب الدولة التي یعیش فیها، وهنا تتحمل الدولة جزء ك
نتشار الفساد بین أوساط السلطة الحاكمة ما  یحرم المجتمع من وصول المساعدة اإلجتماعیة وإ

  اإلجتماعیة إلیه األمر الذي قد یؤدي إلى ظهور أفكار متطرفة تدعو إلى الخروج عن الدولة .

  ثالثا: األسباب العقائدیة

ما سبق أن التراكمات اإلجتماعیة قد تؤدي إلى ظهور أفكار متعصبة ضد الدولة رأینا فی
یرى قد نتیجة فهمه الخاطئ للدین، فهو  ها الفرد في فكرهائد متطرفة یحملقد تكون ولیدة عق والتي

أن الموسیقى بكل أنواعها حرام، وأن السیاحة ال تتفق مع مبادئ الشرع فهي تدعو إلى العري 
زل والفجور والسمر في حین أن الشرع یدعو إلى اإللتزام والعفاف، كما یرى أن الحكم بغیر ما أن

حتى ولو باستعمال العنف، "فاإلرهابیین المنسوبین إلى  حاكماهللا ال یعنیه ویجب الخروج عن ال
، ویعتبرون اإلرهاب العقائدي هم على أتم اإلستعداد للتضحیة بحیاتهم، وحیاة أقرب الناس إلیهم

ا مقدسا، وأنه سمة أساسیة لردع ومنع العقل الغربي والقیم الغربیة عما اإلستشهاد الجماعي واجب
  .1ریق زعزعة اإلستقرار"یقومون بفعله، وذلك عن ط

وتجدر اإلشارة أن اإلرهاب العقائدي قد یحمله المسلم كما قد یحمله المسیحي أو الیهودي أو 
ضطهاد الذي تعرض له المسلمون في البوسنة والهرسك وكوسوفو عام حتى من ال دیانة له، فاإل

حمایة األلبان دلیل على عقیدة الغرب في محاربة  ادعىمن طرف الحلف األطلسي الذي  1999
أمریكا للدول العربیة كالعراق وأفغانستان ودعمها م أینما كان ویعزز هذا القول غزو اإلسال

ى للحركات المتطرفة في لیبیا والیمن وسوریا بغیة إضعاف الدول اإلسالمیة وتصویر اإلسالم عل
رهاب  375في إقرار مجلس النواب األمریكي (بأغلبیة هذا جلیا  "وقد تكرس ،أنه دین عنف وإ

یقضي بفرض عقوبات دبلوماسیة  1998صوتا) لمشروع قانون في مایو  41صوتا مقابل 
قتصادیة وحتى عسكریة  ضد الدول التي تمارس اإلضطهاد الدیني ضد بعض الطوائف أو  وإ

 المیة والعربیة، بغیة إبتزازهااألقلیات الدینیة التي تعیش فیها ...وهو قانون موجه ضد الدول اإلس

ما یوحى أن ألمریكا عقیدة عنیفة  2تأثیر على سیاستها الخارجیة "والتدخل في شؤونها الداخلیة وال

                                                             
  .136سابق، صالمرجع الهبة اهللا أحمد خمیس بسیوني،  -1

  .131سابق، صالمرجع السامي جاد عبد الرحمن واصل،  -2
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تتبناه قد الشيء الذي یولد في المقابل عنف أشد لتغییر هذه النظرة  ،ضد كل ما هو إسالمي
  ین.مجموعة إسالمیة متطرفة تدعي دفاعها عن اإلسالم والمسلم

  رابعا: أسباب اإلرهاب السیاسیة

لمیة الدافع السیاسي تحدث بعد إغالق كافة الطرق الس"معظم العملیات اإلرهابیة ذات 
ومن هنا یجد الطرف المظلوم نفسه مضطرا في بعض األحیان إلى اللجوء  ،القانونیة الشرعیة

 وأو للحصول على حقه أ لمثل هذه األعمال اإلرهابیة ألنها السبیل الوحید للتعبیر عن رأیه
مما یثیر من الجدل حول مشروعیة هذه العملیات من وجهة  ،عالن قضیته للرأي العام العالميإل

  . 1نظر القانون

فإن ذلك  ،ر بین طرف النظام السیاسي الحاكملقنوات الحوا انسدادومهما یكن من غلق أو 
راقة الدماء  ال التي قد یكون أكثر ضحایاه أناس أبریاء یبرر تماما حمل الطرف األخر للسالح وإ

وأفضل مثال على ذلك هو الحالة السوریة  ،لمعقول تغییر الظلم بظلم أشد منهكما أنه من غیر ا
نجر عنه وقوع الدولة في فوضى وحرب أهلیة فإ ،النظام السیاسي فیها تغییره معارضوأراد  يالت

یمكن تجنبه لو تخلت المعارضة عن قضت على المئات من المواطنین وهو األمر الذي كان 
رضة المصریة المؤیدة للرئیس محمد مرسي والمنتخب بطریقة احمل السالح كما فعلت المع

  شرعیة ودیمقراطیة.

  :2ختصار األسباب السیاسیة فیما یلي ویمكن إ

 ستبداد النظام السیاسي وعدم وجود مشاركة شعبیة .إ - 1

 حرمان القوى السیاسیة من حریة العمل .  - 2

 عتماد الدولة قوة قهریة في تعاملها مع المواطنین كالتعذیب والسجن .إ - 3

 نسداد آفاق التعبیر وسیادة اإلحباط بسبب عدم القدرة على تغییر السلطة أو تداولها .إ - 4

                                                             
  .32-31سابق، ص صالمرجع الالعیاشي،  فوقا -1

  .32ص نفسه،مرجع ال -2
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 جماع وطني حول القضایا األساسیة والمصیریة.غیاب الحوار الوطني وعدم وجود إ - 5

اإلرهاب ألسباب سیاسیة هي منظمة الجیش  تمارسولعل من أبرز المنظمات التي 
نجلترا من أجل الحصول على حق تقریر كل جرائمها ضد إ ترتكبرلندي التي االجمهوري األی

وهناك منظمات كثیرة أخرى مارست العنف من أجل  ،1"نفصال عن بریطانیااإلالمصیر و 
حملت السالح ضد التي الجنوب إفریقیة  ANCالحصول على مكاسب سیاسیة مثل منظمة 

توریا لدفعها عن التخلي عن سیاسة التمییز العنصري وقد بریعاصمة الالحكومة البیضاء في 
 تهجانتكذلك  ،"لسون ماندیالیننجحت في ذلك عندما سقطت العاصمة على ید المناضل "

قامة حكومة ذات " اإلنفصالیة العنف من أجل اإلستقالل عن إ Etaیتا "منظمة إ سیادة سبانیا وإ
  على إقلیم الباسك .

هایة هو إجبار سلطات الدولة فإن العملیات ذات الدافع السیاسي یكون هدفها في الن وأخیرا"
تخاذ قرارات معینة یراها اإلرهابیون هدفا محققا لمصالح الجماعة التي ینتمون إلیها أو على إ

  .2متفقا مع رغباتها وأهدافها السیاسیة "

  قتصادیةاألسباب اإلخامسا: 

عاب الفئات غیر القادرة یستالذي یعني عدم قدرة المجتمع على إقتصادي "إن الحرمان اإل
حیث تتقوقع هذه  ،لك الفئاتعابا كامال یؤدي إلى نوع من العزلة التي فرضها المجتمع على تیستإ

عات هذه الفئات تلجأ إلى تشكیل المجمو محددة ویسودها الشعور باإلغتراب،  أماكنت في الفئا
  .3اإلرهابیة التي تمارس أنشطتها سعیا نحو تغییر تلك األوضاع المتردیة والتخلص منها نهائیا "

ف قتصادي بهداإل ستبدادیة تمارس "صورا مختلفة لإلرهابحیث أن بعض األنظمة اإل
الیة وضرائب مرتفعة على أن تفرض رسوما ع فيفهي ال تتوانى  ،تحقیق مآربها وأهدافها الذاتیة

نما من أجل إ ،جتماعیةإصالحات إقتصادیة وخدمات إلیس بهدف تحقیق  ،مواطنیها اص صمتوإ
ت األغنیاء ا تستثني فئافیم ،من محدودي الدخل من سیولة أو مالما لدى المواطنین وغالبیتهم 

                                                             
  .141، صسابقالمرجع المنتصر سعید حموده،  -1

  .133، صسابقالمرجع الهبة اهللا أحمد خمیس بسیوني،  -2

  .134-133، ص صنفسهمرجع ال -3
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قتصادي یفة تنتفض في وجه هذا اإلرهاب اإلما یجعل هذه الفئات الضع ،1صحاب النفوذ"أو 
  بإرهاب دموي.

تصاد الدولة كشن هجوم على قبأعمال إرهابیة هو إلحاق الضرر بإوقد یكون سبب القیام 
ولعل أفضل مثال  ،هادخلالیا ومصدرا هاما من مصادر م اردقتصادیة حیویة تشكل مو مؤسسة إ

في  تقنتورین على ذلك هو قیام مجموعة إرهابیة بشن هجوم مباغث على منشأة نفطیة بمنطقة
قظة ومنها الجزائر لكن ی "سونطراك"مؤسسة األم الالصحراء الجزائریة من أجل تفجیرها وتحطیم 

وهو نفس المخطط الذي  ،قت المناسب حال دون وقوع الكارثةالجیش الجزائري وتدخله في الو 
یا اسیا وحیو "بعض التنظیمات اإلرهابیة بهدف هدم موارد مصر السیاحیة التي تلعب دورا أستبنته 

یجاد من المصریین حیث صدرت عدة منشورات  اآلالففرص العمل لمئات  في الدخل القومي وإ
قامت بعض وكذلك  ،القدوم إلیهاتهدد السائحین في مصر وتحذرهم من  1992في یونیو 

ن عائدات قناة غیم بعض أجزاء من البحر األحمر من أجل حرمان مصر مالجهات المجهولة بتل
  .2قتصادیات دول الخلیج "السویس واإلضرار بإ

مبریالیة ألسواق والسیطرة علیها من طرف اإلوفي الوقت الحالي أدت الرغبة في غزو ا
للرأسمالیة العالمیة إلى نهب خیرات وثروات العالم الثالث بمساعدة الخانعین للدول الكبرى و 

ام الو.م.أ بتقدیم الدعم قتصادیة من أهم األسباب التي تقف وراء قی"كما تعد األسباب اإل ،العالمیة
لها اإلرهابیة ضد الشعوب وتبارك جمیع أعما ،إلسرائیلوالعون والمساندة العسكریة والسیاسیة 

كل ذلك من أجل استمرار الو.م.أ في فرض  ...م حق الفیتو ضد جمیع القراراتوتستخد ،العربیة
  .3ثرواتها البترولیة وغیرها من الثروات " واستغاللسیطرتها على منطقة الشرق األوسط 

 جزائر: أسباب اإلرهاب في الةالفقرة الثانی

، والمتمثلة فیهااإلرهاب  مجموعة من األسباب لظهور مهدتوالجزائر مثل بقیة دول العالم 
   في:

                                                             
  .33وقاف العیاشي، المرجع السابق، ص - 1

  .142سابق، صالمرجع المنتصر سعید حموده،  -2

  .128-127، ص صسابقالمرجع السامي جاد عبد الرحمن واصل،  -3
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  :وتمثلت في: األسباب اإلقتصادیة واإلجتماعیة : أوال

  وتدهور القدرة الشرائیة للمواطن.إرتفاع أسعار المواد اإلستهالكیة   - أ

 إنتشار وتدني الخدمات اإلجتماعیة وظهور الرشوة ونزوح الریفي نحو المدن.  -  ب

رتفاع ال انهیار  -  ت   دیونیة.مأسعار البترول وإ

  .ملیون بطال 02حوالي  1،الشبانیة الفئات إرتفاع نسبة البطالة بین  -  ث

  التفاوت الطبقي والسیاسات اإلقتصادیة الخاطئة.  - ج

 سكن وعدم قدرة الشباب على الزواج.أزمة ال  - ح

  والدینیة ثانیا: األسباب الثقافیة

أزمة  أحدثالصراع بیت التیار العروبي اإلسالمي والتیار التغریبي األمر الذي   - أ
  هویة خطیرة.

  المتشدد بالصوفیة المعتدلة. إصطدام التیار السلفي الوهابي  -  ب

 .2التغریب الثقافي واللغوي الساحق  -  ت

  للنص الدیني.التفسیر الخاطئ   -  ث

  األسباب السیاسیة. :ثالثا

 .القوى السیاسیة والفكریةبعض تهمیش   - أ

  .السیاسیة منع إنشاء األحزاب  -  ب

 غلق قنوات الحوار السیاسي.    -  ت

 تصلب البعض بأفكاره السیاسیة   -  ث

الجبهة اإلسالمیة حزب فیها  التي حقق 1992ات البرلمانیة سنة إلغاء اإلنتخاب  - ج
، وما أعقب ذلك من 3،صوتا 3260222مقعدا أي  188لالنقاد فوزا ساحقا ب

                                                             
، مؤسسة 107اإلنتخابات البرلماني، مجلة السیاسة الدولیة، العددرمضان قرني محمد، الجزائر على أبواب  -1

 .213-212، ص ص1992جانفي األهرام،

نبیل عبد الفتاح، "األزمة السیاسیة في الجزائر، المكونات والصراعات والمسارات"، مجلة السیاسة الدولیة،  -2
 .190، ص1992، أفریل108 العدد

، 2003، دار الفرابي،ANEPالمقدس، ترجمة: خلیل أحمد خلیل، لبنان:إلیاس بوكراع، الجزائر، الرعب  -3
 .262ص
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شملت أبرز قیادات الحزب إعتقاالت سیاسیة كبیرة من طرف المؤسسة العسكریة 
لتدخل البالد  1التي أجبرت الرئیس الشاذلي بن جدید على اإلستقالةاإلسالمي، و 

 أمن.الالمن في حالة بعدها 

 فشل الثورة الزراعیة.   - ح

  المعارضة . التعامل بعنف مع  - خ

  : : األسباب الخارجیةرابعا

  بإندالع شرارة العنف في الجزائر، وهي: تتلخص في الظروف العالمیة التي أحاطت

  .1979نجاح الثورة اإلسالمیة في إیران عام   - أ

  تصدع المعسكر الشرقي وظهور األحادیة القطبیة.   -  ب

 النظام اإلشتراكي.إنهیار    -  ت

  بإقتصادیات العالم.الجشعة إنفراد الرأسمالیة   -  ث

  الیة العالمیة وسیطرتها على األسواق العالمیة.ریبظهور األم   - ج

 .1981الحرب العراقیة اإلیرانیة   - ح

اإلتحاد السوفیاتي  اجتیاحوالدة العرب األفغان عند إلى جانب كل هذه األسباب ساهمت          
لدولة أفغانستان لمساندة حكومة نجیب اهللا في كابول بعد إسقاط الملك محمد ظاهر شاه عام 

، ووقوف الو.م.أ إلى جانب هؤالء المحاربین من خالل تمویلهم و تدریبهم لیعودوا فیما 1779
مع بقیة  ات إرهابیة، وقام هؤالء بعقد تحالف2بعد إلى أوطانهم حاملین لواء الجهاد ضد حكوماتهم

 التنظیمات اإلجرامیة تحت هدف واحد وهو إسقاط نظام الحكم الذي قاوم هذه األخیرة ببسالة إلى

  أن دحرها، سواءا قبل إلغاء اإلنتخابات أو بعدها.

بقاء النظام الجمهوري حمایة المكتسبات الوطنیة و ویحسب للمؤسسة العسكریة الجزائریة       
   ید جماعة ال برنامج واضح لها. لبالد فيوعدم سقوط ا ،قائما

  الحركات اإلسالمیة قبل وبعد إلغاء اإلنتخابات. والجداول التالیة تبین      

                                                             
 .198، صسابقالمرجع العبد الفتاح نبیل،  - 1

، يروبولوجیة لشخصیة اإلرهابثباب و ثقافة مواجهته مع دراسة أنأس "بن رابح مریم، اإلرهاب في الجزائر  -2
- 2008ة األدب و العلوم اإلنسانیة و العلوم اإلجتماعیة، رسالة ماجیستر، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، كلی

  . 46، ص 2009
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  :هي: هذه الحركات الحركات اإلسالمیة قبل إلغاء اإلنتخابات: 01

الحركات 
  اإلسالمیة

  نبدة عن الحركة  المؤسس  نشأتها

الحركة 
اإلسالمیة 
   MIAالمسلحة 

مصطفى بویعلي   29/12/1986
وهو مجاهد في 
الثورة التحریریة 
مام مسجد  وإ

العاشور 
صمة، خرج ابالع

عن النظام وكون 
  جماعة إرهابیة

كانت لها مطالب أخالقیة تدعو إلى النهي 
عن المنكر واألمر بالمعروف ثم تحولت إلى 
المطالب السیاسیة بعد تكوینها لجماعة 

لى األسلحة مسلحة، عملت على اإلستیالء ع
غتیال  من الثكنات العسكریة واألمنیة، وإ
السیاسیین، وأهم عملیاتها مهاجمة مدیریة 

  .1986الشرطة بالبلیدة في أوت 

غتیال أربعة رجال من الدرك بالبلیدة في  وإ
العام نفسه، وبسط زعیمها خلیات إرهابیة من 

، حتى قتلته قوات 1العاصمة والمدن الساحلیة
ة خمسة من مرافقیه في األمن في كمین رفق

  .1987جانفي 

الجبهة 
اإلسالمیة 

  FISلإلنقاذ 

أفریل  18
، تم 1989

اإلعالن 
الرسمي عن 
قیامها في 

07/03/1989  

عباس مدني 
ومجموعة من 

  األشخاص

لها توجه سلفي متشدد سعى منذ البدایة 
على السلطة تحت غطاء اإلسالم  لالستیالء

 االجتماعیةهو الحل، مستغلة الظروف 

الصعبة التي عانى منها الشعب نتیجة تدهور 
أسعار البترول، وكان یتزعم تیارها المتشدد 
علي بلحاج، مقابل تیار الجزأرة وتیار الهجرة 

  والتكفیر.

  

  

                                                             
1-Abedelhamid Boumez, Azine Djamila, l’islamisme Algérien de la genèse au 

terrorisme(Algerie :Chihab editions.2002).pp188-190. 
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  : الحركات اإلسالمیة بعد إلغاء اإلنتخابات.02

  ة عن الحركةنبذ       المؤسس     نشأتها  الحركات اإلسالمیة

الحركة ألجل الدولة 
  MEIاإلسالمیة 

نشطت في منطقة القبائل والجزائر   مخلوفي   1991
العاصمة، ودعت إلى الجهاد ثم إنظمت 

وخرجت منها بسبب نهجها  GIA  إلى 
الدموي، تم تفكیكها من قبل قوات األمن 

 .19951في نوفمبر 

جویلیة   الباقون على العهد
1991  

  أسامة مدني 

  سعید مخلوفي

  قمر الدین خربان

نشطت في العاصمة وضواحیها وكانت 
، 1992أو عملیة إرهابیة لها في فیفري 

وهي جماعة إرهابیة ترفض الهدنة، تم 
  .19972حلها سنة 

الجبهة اإلسالمیة 
  FIDAللجهاد المسلح 

مجموعة من الطلبة   1993
  الجامعیین

تنشط في العاصمة وتعمل على إغتیال 
مثقفین والفنانین الشخصیات السیاسیة وال

والخبراء والصحافیین...الخ وأهم 
عملیاتها إغتیال وزیر الداخلیة أبوبكر 

  .3 1995سبتمبر 28بلقاید في 

الحركة اإلسالمیة 
   MIAالمسلحة 

أنشأها سلفیون جهادیون   1991
بعد إضراب جوان 

بقیادة األمیر   1991
  عبد القادر شبوطي

أغلب عناصرها ینتمون إلى حركة 
، وتولى قمر الدین المسلحةي بویعل

خربان العالقات الخارجیة بها، وهو أحد 
قدامى المحاربین األفغان، تفككت بعد 
إغتیال أمیرها بوالیة المدیة في 

  .19934دیسمبر

                                                             
 .274، صسابقالمرجع البوكراع إلیاس، الجزائر،  - 1

 .275-274ص ص نفسه،مرجع ال - 2

 .282-281، ص ص نفسهمرجع ال - 3

محمد عصامي، في عمق الجحیم، معول لإلرهاب لهدم الجزائر،(ترجمة محمد سطوف)، الجزائر، منشورات  - 4
 .330، ص2002د.ط،  المؤسسة الوطنیة للنشر واإلشهار،
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الجیش اإلسالمي 
   AISلإلنقاذ 

ضم سبعة آالف عنصر من منتسبي   بقیادة مدني مرزاق   1993
بدایته، وتم الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ في 

ستفاد عناصره من 2000حله عام  ، وإ
  قانون الوئام المدني.

الجبهة اإلسالمیة 
   GIAالمسلحة 

عبد الحق عیادة المدعو   1992
أبو عدالن المولود سنة 

1959  

تعتبر أكثر الجماعات تعطشا للدماء، 
شعارها "ال حوار، ال هدنة، الصلح، ال 
أمان، وال عقد مع النظام، ضمت 

یین األفغان وقدامى الحركة الجزائر 
اإلسالمیة المسلحة وأنصار جماعة 
الهجرة والتكفیر، أشهر أمرائها (الشریف 
قوسمي، جمال زیتوني، عنتر 
الزوابري)، قامت بمجازر مروعة ضد 

  .1العزل

مجموعة  1998إنشقت عنها عام 
تدعى "الجماعة السلفیة للدعوى والقتال 

)G.S.P.C التي أعلنت والءها "(
  .2 2006ظیم القاعدة اإلرهابي سنةلتن

ات إرهابیة بعملیت لها أسباب النشاط المسلح ر بعدما توفقامت هذه الجماعات المسلحة 
إضافة إلى عشرات ومئات الجرحى كخسائر بشریة  ،الف من القتلىعشرات اآل مروعة خلفت

تحمل نتائجها الشعب الجزائري وحده ولیس من مول  ،قتصادیةخسائر إمن الدوالرات المالییر 
  اإلرهاب في بلده.

  

                                                                                                                                                                              

 

1-Abedelhamid Boumez, Azine Djamila, l’islamisme Algérien de la genèse au 

terrorisme(Algerie :Chihab editions.2002).pp188-190 

2 - Salgon(j.m), le groupe salafiste pour la prédication et le combat(GSPC),"in 

Algérie-les nouveaux islamistes, les cahiers de l’orient, n.62 ,p66  .  
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  عواملهأنواعه و رهاب و اإل  مفهوم تمویل الثاني : المطلب

  األول: التعریفات المختلفة لتمویل اإلرهاب الفرع

  اإلرهابلتمویل  ياالصطالحو التعریف اللغوي :  الفقرة األولى

وّ مال أي كثیر المال : الماُل معروف ورجُل مول: یقال، لغةأوال:  صار ذا مال  الرجلُ  لَ وتَمَ
ُ وَّ ومَ  ، وتصغیره مؤیل، صار ذا مالإذا ومال الرجل یمول ویمال موال ومؤوال  ،1غیره تمویالَ  له

التمویل التزوید و ، أعطیته المال :وملته والعامة تقول مویل، بتشدید الیاء؛ وهو رجل مال،
  .2بالمال

البحث عن المصادر إذ یعني  ،مفهوما حدیثا باعتباره االقتصادومصطلح تمویل یمیل إلى 
 :بأنه االقتصادیونیعرفه على تنفیذ خطة ما، و  إلنفاقهالتي یمكن من خاللها توفیر المال الالزم 

المناسبة في الوقت المناسب التدابیر الالزمة للحصول  على األموال من مصادرها  تخاذإ"
وفیر "عبارة عن معاملة بین طرفین تقوم على أساس ت :بأنه آخرونوعرفه "، وبالشروط المرضیة 

  .3"ستثمارامها من أحد الطرفین على سبیل اإلستهالك أو اإلستخدالمستلزمات المالیة من أجل إ

جدید، وهذا المال إذا لم یتوفر للمستثمر من  الستثمارالتمویل توفیر المال الالزم (قیل و 
  خر". آمدخراته إقترضه من مدخر 

  وفي أي وقت یكون هناك حاجة إلیها". ،"وقیل التزوید بالنقود أینما

  ". استهالكأو  ،استثمارمال لمحتاج إلیه في تزوید ب ""وقیل في معناه العام أنه

                                                             
  .266، ص1993المیم، مادة مول، د، ط، مكتبة لبنان، محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، باب  - 1

، لسان العرب، دار صادر بیروت، لبنان، الجزء الرابع و الفضل جمال الدین محمد بن مكرمابن منظور، اب - 2
   .152، ص 2003عشر، د.ط، 

  .11-10ص صالمرجع السابق، حسین بن محمد السلطان،  - 3
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لمال من أجل إنفاقه على المؤسسات أو توفیر ا وجاء في نظریات التمویل اإلسالمي أنه "
  .1)وبطرق وأسالیب متنوعة" ،األفراد وتكوین رأس مال ثابت بهدف ضمان بقاء هذه األنشطة

كما یعني تقدیم المعونة المالیة لتنفیذ مخططاته اإلجرامیة، وفي اللغة اإلنجلیزیة یترجم 
terrorism Financing   أما في الفرنسیةterrorisme Fundus .  

یعرف بأنه: "منح الدعم المالي الالزم إلنجاز العمل أو مواجهة اإلصطالح وفي : ثانیا
فیعرف بأنه: تزوید المنظمات اإلرهابیة بالدعم المالي الالزم  إجرائیاالمشكالت والعقبات، أما 

  .  2لممارسة نشاطاتها "

إمكانات أو موارد أو بذل المال أو ما یقوم مقامه من " ویمكن تعریفه في األخیر على أنه
 استثمارأو العینیة، سواء  جهود أو المشاركة المباشرة أو غیر المباشرة في توفیر األموال النقدیة

أو تمویل أو توصیل هذه األموال بهدف تمویل إرهابیین أو منظمات أو جماعات متطرفة  لأو نق
  .3أو عملیات إرهابیة"

  تعریف تمویل اإلرهاب في الشریعة اإلسالمیة  :الفقرة الثانیة

بله في الشریعة اإلسالمیة جاد ما یقامصطلح تمویل اإلرهاب فإنه یصعب إینظرا لحداثة      
ولعل األول  ،والمعین ،هذه األخیرة أشارت إلیه بمصطلحات أخرى مثل التجهیز والردء غیر أن

اَل اْئتُوِني ِبَأٍخ  تعالى :"حیث یقول  ،منها هو األقرب إلى مفهوم التمویل مْ ِبَجَهاِزِهمْ َق ا َجهََّزهُ مَّ َل وَ
یَن  ْنِزِل رُ اْلمُ َأَنا َخیْ َل وَ َن َأنِّي ُأوِفي اْلَكیْ وْ ُكمْ ِمْن َأِبیُكمْ َأَال تَرَ   . 59اآلیة  :سورة یوسف "َل

                                                             
، ستیرماجعبد اهللا بن سعید بن علي أبو داسر، جریمة تمویل عملیات غسل األموال، مذكرة لنیل شهادة  -1

-  24، ص ص 1433 - 1432سعود اإلسالمیة، السعودیة،  المعهد العالي للقضاء، جامعة اإلمام محمد بن

25.  

رهاب في المملكة العربیة، مذكرة بندر عبد اهللا الحقباني، فاعلیة التحریات المالیة في مكافحة تمویل اإل -2
  .13، ص2009، جامعة نایف للعلوم األمنیة ، الریاض، ماجستیر

، 49، العدد 24سعد بن علي الشهراني، تمویل اإلرهاب، المجلة العربیة للدراسات األمنیة والتدریب، المجلد  -3
  .237، ص 2009-ه1430جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، رجب 
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  . 1لهم أحمالهم أوفى لهم كیلهم وحملَّ  :بن كثیرقال إ

قول رسول ث یتوضح لنا جلیا هذا المصطلح حی هانجدوبالرجوع إلى السنة النبویة المطهرة 
 غازیا في سبیل اهللا ، ومن خلفزاغغازیا في سبیل اهللا فقد  جهزمن :"لى اهللا علیه وسلمصاهللا 

كون ذلك وال ی ،أي من هیأ له أسباب الغزو من سالح ومتاع ومركب وغیرها ،2" زاغفقد بخیر 
  .وحصل له من األجر مثل الذي غزا زا هوبالمال فكأنما غإال 

ي هو الذي تكون غایته الجهاد في نبالإلیه هنا أن التجهیز الذي قصده وما تجب اإلشارة  
أن هذا المصطلح قد إال  ،ال اهللا ولیس جهادا سواهإله إ سبیل اهللا وحده من أجل إعالء كلمة ال

رهابیین اإلقال تجهیز اإلرهاب أو مجهز فی ؛اإلرهابیة ى من یمول العملیاتستعماله علإیصلح 
  وكالهما یؤدیان إلى نفس المعنى.ممول اإلرهابیین بدل تمویل اإلرهاب و 

وُن ُهوَ  قوله تعالى :" المذكور في ،تمویلالمصطلح لقابل الملح الردء أما مصط      َأِخي َهارُ وَ
ِعيَ  ِسْلُه مَ َأرْ ونِ  ِرْدًءاَأْفَصُح ِمنِّي لَِساًنا َف ُ ب َكذِّ ُ نِّي َأَخاُف َأْن ی َُصدُِّقِني ِإ اآلیة  :سورة القصص"  ی

  ، هو األقرب إلى الدعم بكل أشكاله.34

اإلعانة على ب أواإلعانة على الحق ب وقد یكون ذلك ،أعنته :یقال ردأته أي ،أي:عونا وردءا
و بأي نوع ، أالمعنويم المالي أو سواء أكان ذلك بالدع ، لهم بتقدیم العون بغاةالردء ك ؛الباطل
 ،حكمهم كحكم البغاةوفي حال المشاركة في القتال ف ،مشاركة المباشرة أو غیر المباشرةمن ال

من قطاع الردء حكم قدامة المقدسي أن " بنإلوجاء في المغني  ،ال حقیقةوذلك لوجود القت
عة والمعاضدة صول المنفي المحاربة ألن المحاربة مبنیة على ح حكم المباشریستوي مع الطریق 

 بخالف سائر ،(المعاونة والمساعدة)من فعله إال بقوة الردء المباشرفال یتمكن  ،والمناصرة

                                                             
إسماعیل إبن كثیر الدمشقي، مختصر تفسیر ابن كثیر، إختصار وتحقیق محمد علي الصابوني،  ،إبن كثیر -1

  .255هـ ، ص1399الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دار القرآن الكریم، بیروت، 

تاب ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ك -2
الجزء  ، دار إحیاء التراث العربي،2843الجهاد والسیر، باب فضل من جهز غازیا أو خلفه بخیر، الحدیث رقم 

  .38ص ، ه1406السادس، الطبعة الثانیة، بیروت، لبنان، 
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، فیجب قتلهم جمیعهم، ثبت حكم القتل في حق جمیعهم ،إذا قتل واحد منهم ،فعلى هذا الحدود،
ن قتل بعضهم، وأخذ بعضهم الما   .1، كما لو فعل األمرین كل واحد منهمل، جاز قتلهم..وإ

 ،آیات متعددةشریعة اإلسالمیة بمجرم في المن خالل ما سبق یتبن لنا أن تمویل اإلرهاب      
اِئرَ  :"قال تعالى  ،م والعدوان الذي نهانا عنه الشرعوهو من اإلث نُوا َال تُِحلُّوا َشعَ ِذیَن َآمَ ا الَّ َ ا َأیُّه یَ

تَغُوَن فَْضًال  بْ امَ یَ َت اْلَحرَ یْ یَن اْلبَ َال َآمِّ َال اْلقََالئَِد وَ ْدَي وَ َ َال اْله امَ وَ رَ اْلَحرَ ْ َال الشَّه ا  اللَِّه وَ انً ِرْضوَ بِِّهمْ وَ ِمْن رَ
ْجِرمَ  َال یَ اُدوا وَ ْلتُمْ فَاْصَط إَِذا َحَل اِم َأْن تَْعتَُدوا وَ ْسِجِد اْلَحرَ ٍم َأْن َصدُّوُكمْ َعِن اْلمَ َآُن قَوْ وا نَُّكمْ َشنَ ُن اوَ تَعَ وَ

انِ  ْدوَ ُ اْلع ِم وَ ْث ى اْإلِ وا َعَل ُن اوَ َال تَعَ ى وَ التَّْقوَ ى اْلِبرِّ وَ اِب  َعَل َ َشِدیُد اْلِعقَ نَّ اللَّه َ ِإ اتَّقُوا اللَّه  :سورة المائدة" وَ

  . 2 اآلیة

تمویل اإلرهاب من أخطر أنواع التعاون على اإلثم والعدوان التي وجب على المسلم لعل و 
 :" ي الهدى صلى اهللا علیه وسلملقول نب االثتمإیواء أو حمایة من یقترفها إاالبتعاد عنها وعدم 

ومما الشك فیه  2..." ولعن اهللا من آوى محدثا ،ذبح لغیر اهللا منولعن  ،لعن اهللا من لعن والده
ن من وفر له مأوى أو تستر علیه أن ممول اإلرهاب هو محدثا وخارجا عن الجماعة لذلك لع

  دخل في حكمه .وی

ذا أردنا أن نبحث في التاریخ اإلنساني عن تمویل اإلرهاب   ننا نجده ضاربا في أعماق فإوإ
نورده في النقاط الثالثة وهو ما س ،حیث أن كثیرا من الجرائم ما كانت لتقع لوال تمویلها ،التاریخ
  :التالیة

ضعف األقلیات ویذبح األطفال تمویل قارون لإلرهاب الفرعوني الذي كان یست -أوال     
ًة  :"قال تعالى ،یي النساءویستح اِئَف ْستَْضِعُف َط ا یَ عً َها ِشیَ َل َأْهَل َجعَ ِض وَ َن َعَال ِفي اْألَرْ َعوْ نَّ ِفرْ ِإ

ْفِسِدیَن  نَّهُ َكاَن ِمَن اْلمُ مْ ِإ ْستَْحِیي ِنَساَءهُ یَ َناَءهُمْ وَ َذبُِّح َأبْ ُ  . 04اآلیة  :سورة القصص "ِمْنُهمْ ی

                                                             
عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، المغني، تحقیق عبد اهللا بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح  -1
  .486م، ص 1997-ه1417حمد الحلو، دار عالم الكتب، الریاض، الجزء الثاني عشر، الطبعة الثالثة، م

، كتاب األضاحي، باب من ذبح لغیر اهللا، دار األفكار الدولیة، د.ط، بیروت، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم -2
  .819، ص1978، رقم الحدیث، 2005

  .61-59ص صالمرجع السابق، حسین بن محمد السلطان،  * انظر،
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 950سه رمسیس الثاني منذ عام مار قد الدولة  إرهابیعني بمفهوم الیوم الذي وهذا الفساد      

ِم  قال تعالى :" ،ینجح بمفرده لوال تمویل قارون لهوما كان ل ،المیالدقبل  وَن َكاَن ِمْن َقوْ نَّ َقارُ ِإ
وَسى  َغىمُ ُه َقوْ  َفبَ اَل َل ْذ َق وَِّة ِإ ي اْلُق ِة ُأوِل ُْصبَ ُ ِباْلع تَُنوء اِتَحُه َل َف نَّ مَ ا ِإ وِز مَ َناهُ ِمَن اْلُكُن َآتَیْ ِهمْ وَ یْ ُه َعَل مُ

ِرِحیَن  ِحبُّ اْلَف نَّ اللََّه َال یُ ْح ِإ   .76 اآلیة :القصص "َال تَْفرَ

ب سلكن المعلوم عندنا بح اإلسرائیلیاتحول هذه الكنوز أغلبها من ورویت أساطیر كثیرة      
كتاب اهللا أن مفاتحها أي الخزائن التي وضعت فیها هاته الكنوز كان یصعب على مجموعة قویة 

رض وزرع الرعب والفزع وراح قومه یذكرونه بعقوبة اإلرهاب أو الفساد في األ ،من الرجال حملها
ا َآتَاَك ا قال تعالى:" ،بین الناس تَِغ ِفیمَ ابْ َأْحِسْن وَ ا وَ َك ِمَن الدُّْنیَ َال تَْنَس َنِصیبَ ةَ وَ للَّهُ الدَّارَ اْآلَِخرَ

ْفِسِدیَن  ُِحبُّ اْلمُ نَّ اللََّه َال ی ِض ِإ َساَد ِفي اْألَرْ ِغ اْلَف َال تَبْ َك وَ یْ َل ا َأْحَسَن اللَّهُ ِإ اآلیة  :القصص" َكمَ
نتهجها فرعون حتى جاء اإلجرامیة التي إه ودعمه لألعمال لكنه أبى وواصل تكبره على قوم، 77

الرد اإللهي حاسما فأمر األرض بأن تبلعه وداره لیكون عبرة لمن بعده من الظلمة الذین 
  یساهمون بأموالهم في إرهاب الناس .

في بدایة الدعوة النبویة لما رجع المشركون من بدر إلى مكة قال عمیر بن وهب  -ثانیا     
 ،قبح اهللا العیش بعد قتلى بدر واهللا لوال دین علي ال أجد له قضاء ة "الجمحي لصفوان بن أمی

وعیال ال أدع لهم شیئا لرحلت إلى محمد حتى أقتله إن مألت عیني منه قتلته فإنه بلغني أنه 
یطوف في األسواق" فقال له صفوان "دینك علي وعیالك أسوة عیالي فاعمد لشأنك " فجهزه وحمله 

 جد عمیر من یمول جریمته اإلرهابیة التي كانت تحرق قلبه ما فعل .ولو لم ی، 1على بعیر

األعمال المال و ن تواطئ رجال أحداث كثیرة تخبرنا عفي التاریخ الحدیث  -ثالثا     
أنظمة حكم ودول في تمویل هاته  تتواطأ تبل ومراوشخصیات في تمویل أعمال إرهابیة 

عات إرهابیة ضد "بدعم جما CIAوأفضل مثال على ذلك هو قیام المخابرات األمریكیة  ،األعمال
 ،التخریبوالرات لتغذیة منظمات اإلرهاب و فقت بالیین الد، وأنالصین الشعبیةكوریا الشمالیة و 

 ،وهو نظام محاید رفض التعاون معها ،وتمكنت من إسقاط نظام األمیر (نوردوم سیهانوك)

                                                             
لطبعة ا ،الماوردي، أعالم النبوة، دار الكتاب العربي، الجزء األول، ابو الحسن علي بن محمد الماوردي - 1

  .112ص ،2007لبنان،  بیروت، ،األولى
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 ،المنظمات اإلرهابیة الصهیونیة CIAكما دعمت  ،عمیلها الجنرال (لون نول) ووضعت بدال منه
مثل  ،اطنین األمریكیین من أصول یهودیةن بعضها وبعض زعمائها من داخل أمریكا ومن المو كا

متدت إلى داخل إرهابیة إ فجأة بعد أن كون منظمة إسرائیلالحاخام كاهانا الذي عاد إلى 
 .1"إسرائیل

       .1999لعام  الدولیة االتفاقیةتعریف تمویل اإلرهاب في  :الثةثالفقرة ال

من مجموعة الثمانیة التي أقر وزراء  القیت تأییدو بمبادرة فرنسیة  االتفاقیةجاءت هذه      
أن قضیة منع جمع األموال ألغراض اإلرهاب تعتبر من المجاالت  1998 ماي خارجیتها في

ة بدأت فرنسا وفي خریف نفس السن ،إجراءات إضافیة بشأنها تخاذإذات األولیة التي یتعین 
علیه قررت  وبناء ،إلى هیئة األمم المتحدةوقدمت نصا مقترحا  ،االتفاقیةالمفاوضات  بشأن 

 51/210ار لمنشأة بموجب قر تكلیف اللجنة ا ،1998الجمعیة العامة لألمم المتحدة في دیسمبر 

نص  الجمعیة العامة اعتمدت 1999وفي التاسع من دیسمبر  ،وبلورة تفاصیلها االتفاقیةبحث 
حیث  ،2001دیسمبر  31إلى غایة  2000في دورتها الرابعة والخمسون بجلستها رقم  االتفاقیة

  ومرفق . ،مادة 28دیباجة و االتفاقیةتضمنت هذه 

  بالقول :  االتفاقیة) فرع (أ) من هذه 02ة (وتم تعریف تمویل اإلرهاب في الفقر 

وسیلة كانت مباشرة أو غیر كل شخص یقوم بأیة  االتفاقیةیرتكب جریمة بمفهوم هذه 
وهو یعلم أنها  ،استخدامهاوبإرادته بتقدیم أو جمع أموال بنیة  ،وبشكل غیر مشروع ،مباشرة

  ستستخدم كلیا أو جزئیا للقیام :

المحدد في  ریفعبعمل یشكل جریمة في نطاق إحدى المعاهدات الواردة في المرفق وبالت -
 .هذه المعاهدات

خر أو موت شخص مدني أو أي شخص آ إلى التسبب في بأي عمل آخر یهدف -
ة في أعمال عدائی ة عندما یكون هذا الشخص غیر مشتركصابته بجروح بدنیة جسیمإ

                                                             
الندوة محمد السید عرفة، اإلتفاقیة الدولیة لقمع تمویل اإلرهاب ومدى فاعلیتها في مكافحته، بحث مقدم في  - 1

العلمیة بعنوان (القوانین العربیة والدولیة في مكافحة اإلرهاب)، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، 
  .21، ص2013أفریل 
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ته أو في سیاقه في حالة نشوب نزاع مسلح عندما یكون غرض هذا العمل بحكم طبیع
دولیة على القیام بأي عمل أو  إلرغام حكومة أو منظمةموجها لترویع السكان أو 

 متناع عن القیام به .اإل

الجرائم المحددة في  "لكي یشكل عمل جریمة من :لفقرة الثالثة من هذه المادة أنهثم أضافت ا
جرائم المشار إلیها اللیس من الضروري أن تستعمل األموال فعلیا لتنفیذ جریمة من  ،)01الفقرة (
  ) فرع (أ) أو (ب)".02(ة في الفقر 

بحسب  اوجوبیأو  اإلزامی افي تجریم تمویل اإلرهاب الذي یعتبر أمر تفاقیة صریحة وهذه اإل
والمرفق الحكومي  ،المال :تفاقیة التي عرفت في مادتها األولى كل من) من اإل02نص المادة (

  : 1والعائدات اإلجرامیة بالقول ،أو العام

ة وغیر المنقولأالمنقولة  ،أي نوع من األموال المادیة أو غیر المادیة "األموال"یقصد بتعبیر  - 1
بما في ذلك  ،والوثائق أو الصكوك القانونیة أیا كان شكلها ،ل علیها بأي وسیلة كانتصالتي یح

في ذلك بما  ،ملكیة تلك األموال أو مصلحة فیهالكتروني أو الرقمي والتي تدل على لشكل اإلا
، وشیكات السفر، والشیكات المصرفیة، یةالمصرف تماءاتئاإل ، الحصرعلى سبیل المثال ال

 .عتماد، وخطابات اإلوالكمبیاالت والحواالت واألسهم، واألوراق المالیة والسندات،

دائمة كانت أو  ،أي مرفق أو أي وسیلة نقل " العام الحكومي أوالمرفق "ویقصد بتعبیر  -02
 وضاء الحكومة أو البرلمان أو الهیئة القضائیة أعأو أ ،الدولةیستخدمها أو یشغلها ممثلو مؤقتة 
میة دولي في أو أي سلطة أو كیان عام أو وكالء أو موظفو منظمة حكو الدولة موظفو أو وكالء 

 .إطار مهامهم الرسمیة

بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من  " أي أموال تنشأ أو تحصلالعائدات ویقصد بتعبیر " -03
 .)02جریمة من الجرائم المشار ألیها في المادة (رتكاب إ

                                                             
والقرارات الدولیة واإلقلیمیة)، منشورات الحلبي الحقوقیة،  االتفاقیاتخلیل حسین، مكافحة اإلرهاب الدولي ( - 1

  .182-181، ص ص2012الطبعة األولى، بیروت، لبنان، 
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هابیة بتجفیف جمیع ستباق األعمال اإلر هو إ االتفاقیةتجدر اإلشارة أن الهدف من هذه و 
خطوة دولیة  االتفاقیةاشر أو غیر مباشر، وتعتبر هذه سواء بشكل مب مول منهامنابعها التي ت

وفیما یلي جدول یبین  ،كل أشكالهكبیرة في سبیل التعاون الدولي للقضاء على اإلرهاب ب
     :االتفاقیةبإختصار مضمون كل مادة من 

  المضمون  المادة 

  .3و 2 تجریم تمویل اإلرهاب كما ورد في المادتین    04 المادة

المدنیة أو اإلداریة)عن تمویل تحمیل الشركات المسؤولیة (الجنائیة أو    05 المادة
  اإلرهاب.

عتبارات سیاسیة أو ررات تمویل اإلرهاب القائمة على إستبعاد مبإ   06 المادة
  فلسفیة..الخ.

  في جرائم تمویل اإلرهاب.تحدید الوالیة القضائیة   07 المادة

جرائم تمویل  ارتكاباألصول المستخدمة في رساء سلطة الدولة في تحدید إ  08 المادة
  اإلرهاب أو الكشف عنها أو تجمیدها أو ضبطها . 

مهم بتمویل اإلرهاب (بما حتجاز األشخاص المشتبه في قیاءات إلوضع إجرا  19و17و9 المادة
  ختصاص األخرى).خطار مناطق اإلفي ذلك إ

  تطبیق مبدأ المحاكمة أو التسلیم .  10المادة

  تنفیذ أحكام التسلیم .  11المادة

  تنفیذ أحكام التعاون والتسلیم .  15-12المادة

  تنفیذ األحكام المتعلقة بنقل المحتجزین والسجناء.  16المادة

  تخاذ تدابیر لمنع تمویل اإلرهاب بما في ذلك :إ  18/1المادة

 تمویل اإلرهاب أو جرائمرتكاب لتشجیع غیر المشروع على إحظر ا  (أ)

   شتراك فیها.التحریض علیها أو تنظیمها أو اإل

لمتاحة للتحقق من هویة التدابیر ا ستخدام أكفأالمالیة بإإلزام المؤسسات   (ب)
والنظر  ،بالغ عنهاتمام خاص للمعامالت المشبوهة واإلیالء اهعمالئها وإ 

دین یحسابات والمستفلهذا الغرض في وضع قواعد تنظیمیة بشأن أصحاب ال
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حسابات للكیانات وبشأن المستندات الالزمة لفتح  ،الهویةمجهولي 
  حتفاظ بالسجالت.واإل ،ةواإلبالغ عن المعامالت المشبوه ،اإلعتباریة

  النظر فیما یلي :  18/2المادة

بحیث تشمل عملیة الترخیص لجمیع وكاالت تحویل  ،وضع تدابیر رقابیة  (أ)
  األموال على سبیل المثال .

وضع تدابیر مالئمة تسمح بكشف أو رصد نقل المبالغ النقدیة عبر الحدود   (ب)
.  

   18/03المادة

  )أ(

  مات بین األجهزة والدوائر المختصة .قنوات لتبادل المعلو  إنشاء

) 1( :وضع إجراءات للتعاون مع األطراف األخرى في إجراء التحریات بشأن  (ب)

  رتباطهم بتمویل اإلرهاب األموال المشتبه في إ )2و(األشخاص؛ 

النظر في تبادل هذه المعلومات عن طریق المنظمة الدولیة للشرطة   18/4المادة
  الجنائیة (االنتربول)

، ماجستیرة)، رسالة ی(دراسة تحلیل حسین بن محمد السلطان، تجریم تمویل اإلرهاب والعقاب علیه: المصدر
  .104، ص 2009جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، 

، 20101 العربیة لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب لسنة االتفاقیة ولإلشارة فقد عرفت
جمع أو تقدیم أو نقل األموال بوسیلة مباشرة أو غیر " :على أنه األولى تهامادتمویل اإلرهاب في 

العربیة لمكافحة اإلرهاب مع  باالتفاقیةكلیا أو جزئیا لتمویل اإلرهاب الوارد  الستخدامهامباشرة 
  العلم بذلك" .

  

  

                                                             
المشترك الذي عقد بمقر  اجتماعهمامجلس وزراء الداخلیة و العدل العرب في  االتفاقیةوافق على هذه  - 1

خلت م، و د 2010-12-21ه، الموافق  1432-1-15األمانة العامة لجامعة الدول العربیة بالقاهرة بتاریخ 
، 250- 14، بالمرسوم الرئاسي رقم 2014صادقت علیها الجزائر سنة ، و 2013-10-05حیز النفاذ في 

  . 55، الجریدة الرسمیة العدد 2014سبتمبر  08المؤرخ في 
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  حسب القرارات والتوصیات الدولیةتمویل اإلرهاب  :الفقرة الرابعة

   القرارات الدولیة  -أوال

اإلرهاب منها : دولیة هامة من مجلس األمن الدولي بشأن تمویل  1صدرت عدة قرارات 
الصادر في  ،األخرىبتجمید أموال جماعة طالبان ومواردها المالیة  الخاص، 1267القرار رقم 

الخاص بتجمید األموال والموارد المالیة األخرى ألسامة  ،1333 رقموالقرار  ،1999أكتوبر  15
المتعلق بإنشاء  ،1363والقرار رقم  ،2000دیسمبر  19الصادر في  ،بن الدن وتنظیم القاعدة

والصادر في  ،)1333-1267التدابیر المفروضة بموجب القرارین السابقین (آلیة لمتابعة تنفیذ 
هو أشهرها على  ،2001سبتمبر  28الصادر في  ،1373ولعل القرار رقم  ،2001جویلیة  30

  والتي تعتبر تأكیدا وتقویة وتكملة له . ،الرغم من صدور عدة قرارات دولیة بعده

  فماذا تضمن هذا القرار في طیاته؟

صراحة المصدر القانوني الثاني الذي تناول قمع تمویل اإلرهاب  1373یعتبر القرار الدولي 
بموجب  اعتمد باعتباره حیث أنه یتصف باإللزامیة ،الدولیة لمكافحة تمویل اإلرهاب االتفاقیةبعد 

رغبة وهو من أكثر القرارات شموال وتحدیدا إذ یعبر عن  ،الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة
نص  اشتمل وقد ،مویل الالزم لعملیاتهم اإلرهابیةالمجتمع الدولي في حرمان اإلرهابیین من الت

  لتزام بها وتنفیذها.وجب على الدول اإل 2أقسام ةالقرار على ثالث

م أسهب في شرح ث ،لى واجب الدول منع تمویل اإلرهابففي القسم األول نص القرار ع
دا بتوفیر األموال بر تجریم قیام رعایا هذه الدول عمفي هذا المجال ع اتخاذهااإلجراءات الواجب 

  . اقتصادیةوأي أصول مالیة أو موارد  والقیام بدون تأخیر بتجمید األموال ،أو جمعها

ستعمال لمنع إ اتخاذهاالتي ینبغي على الدول أما في القسم الثاني فنص القرار على التدابیر 
  إرهابیة .إقلیمها للقیام بنشاطات 

  القرار على التعاون الدولي في مكافحة اإلرهاب .فیه أما القسم الثالث فركز 

                                                             
   http:// www.un.org/terrorism/sc/htm   :توجد هذه القرارات كاملة على الموقع التالي - 1

  .84- 82سابق، ص صالمرجع التوفیق الحاج،  - 2
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بسبب دخوله حیز النفاذ دولیة  تفاقیةإتجاهات ترى أن هذا القرار هو بمثابة وهناك بعض اإل
ك من یرى أنه بمثابة نص تشریعي وهنا ،ي تحفظات أو مفاوضات أو تصدیقبسرعة دونما أ

وبین  1373بین ما ورد في القرار وبإجراء مقارنة  ،1عامة ومجردةتي جاءت بسبب نصوصه ال
    :الجدول أدناه ، وهو ما یوضحهیزال الكثیر من الغموض 1999تفاقیة قمع تمویل اإلرهاب عام إ

  تعلیقات       1999الدولیة  االتفاقیة  م)2001( 1373مواد القرار 

یقرر مجلس األمن على - 1
(أ) منع ووقف  :جمیع الدول

  ؛تمویل األعمال اإلرهابیة

     هو نفسه االتفاقیةهدف 

(ب) تجریم توفیر األموال أو 
جمعها من جانب رعایا هذه 

ي اضیها لكالدول أوفي أر 
  تستخدم في أعمال إرهابیة

الدول األطراف  4تلزم الماد 
اإلرهاب حسب بتجریم تمویل 
   االتفاقیةتعریفه الوارد في 

من شأنه  االتفاقیةتنفیذ 
تحقیق هذا الشرط 
  المنصوص علیها في القرار 

 اإلرهابیین(ج)تجمید أصول 

وأصول الكیانات التي یملكونها 
كذلك و  ،سیطرون علیهاأو ی

أصول األشخاص الذین 
  یعملون لحسابهم 

راف الدول األط 8تلزم المادة 
سبة لتحدید الخطوات المنا باتخاذ

 ارتكاباألصول المستخدمة في 

جرائم تمویل اإلرهاب أو الحجز 
  علیها أو مصادرتها.

یتعین على الدول تجمید 
أصول اإلرهابیین المدرجة 

في القرارات  أسماؤهم
  .1390و 1333و1267

(د) حظر قیام رعایا تلك الدول 
األموال  بإتاحةمین فیها یوالمق

الذین یرتكبون  لألشخاص
  أعماال إرهابیة 

التصرف الموضح في القرار 
األعمال یختلف عن تمویل 

  . االتفاقیةاإلرهابیة الذي تجرمه 

  

یقرر أن على جمیع الدول - 2
عن تقدیم الدعم  االمتناع(أ) 

  لمن یرتكبون أعماال إرهابیة .

یتطلب في  2تنفیذ الفقرة   
  األساس تدابیر إداریة .

                                                             
    .91- 90، ص ص نفسه مرجعال - 1
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الخطوات الالزمة  اتخاذ(ب) 
ال اإلرهابیة األعم ارتكابلمنع 

ویشمل ذلك اإلنذار المبكر 
للدول األخرى عن طریق تبادل 

  المعلومات.

الدول بمنع  18/2تلزم المادة 
تمویل اإلرهاب عن طریق تبادل 

المتناظرة  المعلومات بین األجهزة
جراء التحریات الالزمة في هذا  وإ

  الخصوص .

  

من (ج)عدم توفیر المالذ اآل
ابیة لمن یمولون األعمال اإلره

نها أو یدعمونها أو و أو یدبر 
یرتكبونها أو لمن یوفرون 

  المالذ اآلمن لإلرهابیین.

    

أراضیها في  استخدام(د)منع 
هابیة أو تمویل األعمال اإلر 

 ارتكابهاتدبیرها أو تسییرها أو 

.  

الدول  18/1لمادة تلزم ا
أراضیها  استخدامبالتعاون لمنع 

  في تمویل اإلرهابیین.

  

(هـ ضمان تقدیم من یشارك 
في تمویل أعمال إرهابیة أو 

لها أو  اإلعدادتدبیرها أو 
  أو دعمها إلى العدالة  ارتكابها

لها غرض  17و10و 9المواد 
  مماثل

  

خر اآل تزوید كل منها(و)
بأقصى قدر من المساعدة فیما 
یتصل بالتحقیقات أو 
اإلجراءات الجنائیة المتعلقة 

ابیة أو بتمویل األعمال اإلره
  دعمها.

فیما یتعلق بتمویل أعمال 
یتم تغطیة نفس  ،اإلرهاب

(تسلیم  11الموضوع في المادة 
 15-12والمواد  )المجرمین

المساعدة القانونیة المتبادلة (
  وتسلیم المجرمین).

  

  (ب) من  18/2دة تتطلب الما(ز) منع تحركات اإلرهابیین 
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عن طریق فرض ضوابط فعالة 
  على الحدود 

تدابیر  اتخاذالدول بالنظر في 
للكشف عن المبالغ النقدیة أو 

 ،دوات المالیة لحاملهابعض األ
نتقالها مادیا عبر أو مراقبة إ

  الحدود

یدعو جمیع الدول إلى:( أ) - 3
لتماس سبل تكثیف تبادل إ

  المعلومات والتعجیل به 

) 3( 18و12تتضمن المادتان  

متطلبات متشابهة لمنع تمویل 
  ب.اإلرها

  

(ب) تبادل المعلومات لمنع 
  األعمال اإلرهابیة  ارتكاب

) 3( 18و12تتضمن المادتان 

متطلبات متشابهة لمنع تمویل 
  اإلرهاب.

  

عتداءات (ج) التعاون لمنع اإل
  اإلرهابیة وقمعها.

) 3( 18و12تتضمن المادتان 

متطلبات متشابهة لمنع تمویل 
  اإلرهاب.

  

 االتفاقیاتإلى  نضمام(د)اإل

ومن بینها  ،ذات الصلة
االتفاقیة الدولیة لقمع تمویل 

  اإلرهاب 

والمعاهدات التسع  االتفاقیات  
المدرجة في الملحق التابع لها 

 اإلثنى االتفاقیاتهي من بین 

عشر التي تعتبر ذات صلة في 
  رأي لجنة مكافحة اإلرهاب.

یادة التعاون والتنفیذ (هـ) ز 
الدولیة ذات  لالتفاقیاتالكامل 

الصلة وقراري مجلس األمن 
  )2001(1368و  1269

    

      تدابیر بعض ال اتخاذ(و)

، ماجستیرة)، رسالة ی(دراسة تحلیل حسین بن محمد السلطان، تجریم تمویل اإلرهاب والعقاب علیه: المصدر
  .111-110ص ، ص 2009جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، 
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وألزم  ،جرم تمویل اإلرهاب 1373نستخلصه في األخیر هو أن هذا القرار أن وما یمكن 
طاء الفصل وارد المالیة عن اإلرهابیین تحت غجمیع الدول بالتعاون وتنسیق الجهود لقطع الم

  .1999تفاقیة الدولیة لسنة اإللزامیة والردعیة من اإلوهو ما یجعله أقوى من الناحیة  ،السابع

 ثانیا: التوصیات

التوصیات المهمة التي أصدرت في هذا الشأن السیما تلك التي سنتناول في هذه النقطة 
وكذا التوصیات الصادرة عن بعض  ،)FATFتبنتها مجموعة العمل المعنیة باإلجراءات المالیة (

  المؤتمرات الدولیة ذات الصلة .

 :)FATFفریق العمل المعني باإلجراءات المالیة ( -1

ة مجموعة السبعة من أجل في قم 1989الفریق أو المجموعة المالیة عام شأ هذا نأ       
بوضع مجموعة من التوصیات قام  1990في و ، ة غسل األموالستجابة الدولیة لمكافحتشجیع اإل

حتى تواكب  2003وكذلك في  ،1996أطلق علیها التوصیات األربعین التي تم تعدیلها في 
وفي أعقاب  ،2012وكان آخر تعدیل لها سنة  ،األموالالحدیثة في مكافحة غسل المتطلبات 

 اجتمع ،2001 سبتمبرین والبنتاغون في یالهجمات اإلرهابیة التي طالت برجي التجارة العالم

وقرر توسیع والیته لتشمل مكافحة تمویل  واستثنائیةیق العمل بواشنطن في جلسة عامة فر 
من شهر أكتوبر  اءوبد ،الصلة القویة بینهماوذلك بسبب  ،إلى جانب غسل األموالاإلرهاب 

  تمویل اإلرهاب ألحقت بالتوصیات األربعین السابقة .خاصة بأقر الفریق تسع توصیات  2001

 الصادرة عن بعض المؤتمرات الدولیة : التوصیات -2

توصیات المؤتمر الدولي لمكافحة اإلرهاب الذي  ،من أهم التوصیات التي نشیر إلیها هنا      
) توصیة تتعلق 43والذي تمخض عنه ( ،2005فبرایر  08-05من عقد بالریاض خالل الفترة 

) توصیة تناولت بصفة مباشرة 14حیث خصص منها الثلث تقریبا أي ( ،بمكافحة اإلرهاب
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- 23- 22- 21- 20- 19- 18- 13وهي التوصیات ذات األرقام  ،)موضوع (تمویل اإلرهاب

 :1على النحو اآلتي بإیجازوبیانها ،  24-25-26-27-30-37-41

-1373- 1267 رقم وتنص على :" تشكل قرارات مجلس األمن 13التوصیة رقم  -

 أساسا متینا وشامال لمكافحة اإلرهاب على نطاق عالمي ". 1566و 1540- 1526

تنفیذ الكامل للمعاییر الدولیة الوتنص على :"تشجیع البلدان على  18التوصیة رقم  -
 "فاتف" وصیاتتوالسیما  ،ل األموال ومكافحة تمویل اإلرهابالحالیة لمكافحة غس

وقرارات مجلس األمن ذات الصلة باإلضافة إلى  ،ومعاهدات األمم المتحدة ،)40+09(
 أفضل الممارسات لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب....".

التي تمكن البلدان من  اآللیات قیحتطویر وتنأنه:"  على: وتنص 23التوصیة رقم  -
بتجمید أصول  1373، 1267لتزاماتها بموجب قرارات مجلس األمن متثال التام إلاإل

موثوق بها وكاملة تحت تصرف تقدیم بیانات دقیقة و  و ،ومن یدعمهم مالیااإلرهابیین 
المعلومات حول المشاركة سم أي شخص أو منظمة أو كیان باإلضافة إلى عن إ الدول

ویجب وضع إجراءات لرفع األسماء  ،1267قبل عرضها على لجنة القرار  في اإلرهاب
 من القوائم".

نشاء أجهزة محلیة خاصة إلدارة األصول ص على :"تشجیع إ) تن24التوصیة رقم ( -
 ،ة عن غسل األموال وتمویل اإلرهابالمصادرة والمستولى علیها واألموال الناتج

 ستخدامها في تعویض ومساعدة ضحایا اإلرهاب ".إ و 

"تحدید األفراد والكیانات التي یشتبه في تمویلها  ): وتنص على أنه:25لتوصیة رقم (ا -
من خالل  مونت)حریة وسرعة طبقا لمبادئ (إغتقاسم هذه المعلومات بو  اإلرهاب،

ینبغي للبلدان علومات ذات صلة كتشاف موفي حالة إ ،وحدات اإلستخبارات المالیة
 بالغ عنها من خالل القنوات المالئمة ".اإل

                                                             
محمد السید عرفة، تجفیف مصادر تمویل اإلرهاب، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الطبعة األولى،  -1

  .180، ص2009الریاض، 
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دراسة جدوى تنفیذ نظام جمع وتحلیل البلدان ل):تنص على:" إجراء 26التوصیة رقم ( -
 ،تحویالت المالیة البرقیة الدولیةستخبارات المالیة للحدات اإلمن قبل و المعلومات 

 ". ل األموال وتمویل اإلرهابلتسهیل كشف المعامالت أو األنماط التي تشیر إلى غس

جمیع األعمال ها الداخلیة لنالدول في قوانیتجریم  وتنص على:" )41التوصیة رقم ( -
 اإلرهابیة بما في ذلك تمویل األنشطة اإلرهابیة ."

ي داعش والقاعدةویعتبر        مؤتمر باریس بشأن أو  ،المؤتمر الدولي لمكافحة تمویل تنظیمَ
أحدث المؤتمرات بشأن  ،باریسب 2018نیسان/أبریل  26-25 المنعقد مابین تمویل اإلرهاب

لمكافحة  تباع نهج متكاملاضرورة  :علىالذي نص بیانه الختامي و  مكافحة تمویل اإلرهاب،
الوطنیة والجماعیة في النضال من أجل مكافحة  ةمشاركالبتعزیز  وااللتزاماإلرهاب وسبل تمویله، 

تمویل اإلرهابیین التابعین لتنظیم داعش وتنظیم القاعدة والمجموعات والمشاریع والكیانات 
 .طویل األجل بمكافحة تمویل جمیع الجماعات اإلرهابیة اللتزاملمرتبطة بهما، مما یؤسس ا

1والتدابیر اآلتي ذكرهاتخاذ القرارات إب المؤتمرون التزم كما      
: 

متابعة تعزیز اإلطار المحلي القانوني والعملیاتي لكي تقوم السلطات الوطنیة بجمع  - 1 
من خالل تجریم تمویل اإلرهاب على نحو كامل، وبما في ذلك  المعلومات وتحلیلها وتبادلها

ناسبة والرادعة، حتى في تمویل تنّقل اإلرهابیین وتجنیدهم، وفرض الجزاءات الجنائیة الفعالة والمت
 .حال عدم االرتباط بأي عمل إرهابي محدد

 .مكافحة المعامالت المالیة المغفلة المصدر -2

مكانیة تعّقبها -3  .تعزیز شفافیة المنظمات التي ال تتوخى الربح والصنادیق الخیریة وإ

 تدارك مخاطر استغالل صكوك مالیة جدیدة والتصدي لها -4

 التعاون مع القطاع الخاص وخاصة قطاع المجال الرقمي من أجل مكافحة تمویل اإلرهاب -5

 التشدید على نجاعة آلیات تجمید األصول وضبطها على الصعیدین الدولي والوطني -6

                                                             

-https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de:الرابطأنظر: الدبلوماسیة الفرنسیة على  -1

lafrance/paix-et-securite-internationales/la-lutte-contre-le-terrorisme-et-la-criminalite-    تاریخ ،
  . 18:05 الساعة ، 26/05/2018اإلطالع: 
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 تعزیز فعالیة التعاون الدولي -7

بكل  م تمویل اإلرهابیتجر  ویتضح مما سبق أن التوصیات السابقة تجتمع كلها على
سارت على درب كل النصوص التي أوردناها سابقا في تجریم هذا الفعل دون  وأنها ،أشكاله

عرفت جریمة تمویل اإلرهاب الدولیة فقد  االتفاقیة أما تمویل اإلرهاب مصطلحاإلشارة إلى تعریف 
وال حتى التوصیات ذات  ،ال القرار الدولي ،لتعریف هذا المصطلح شر، كما لم ی1وأركانها الثالثة

  .الصلة

  ل اإلرهاب في التشریعات الداخلیة: تمویالفقرة الخامسة

 االتفاقیةویل اإلرهاب وجرمتها بعد صدور إن أغلب التشریعات الداخلیة تناولت جریمة تم

غیر أنه هناك  ،مفهوم التمویل یعتبر حدیثا أن باعتبار 1999تمویل اإلرهاب لعام الدولیة لقمع 
السوداني الجزائري و كالتشریع  االتفاقیةارت إلى هذه الجریمة قبل صدور التشریعات أشبعض 

التشریعات  بالتعرض إلى العنصر األول من هذه الفقرةث في یحدوعلیه سنتناول ال ،واألمریكي
  :اإلرهاب تمویلتعریف  في ربیةفقط باعتبارها تتشابه الى حد كبیر مع التشریعات الغ العربیة

 اإلرهاب في التشریعات العربیةتمویل أوال: 

وضمنت ذلك في تشریعاتها  ،وافقت أغلب الدول العربیة على تجریم تمویل اإلرهاب     
   منها:، الداخلیة

 التشریع السوري  - 1

الخاص بمكافحة اإلرهاب،  ،2012لعام  19قانون رقم الوحتى في  ،التشریع السوريفي  
كل  العمل اإلرهابي" ،منه 01كامال، حیث عرفت المادة  ضر غجد تعریف اإلرهاب ال یف بالن

 ىل باألمن العام أو اإلضرار بالبنر بین الناس أو اإلخالعفعل یهدف إلى إیجاد حالة من الذ
األسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة  باستخدامالتحتیة أو األساسیة للدولة ویرتكب 

رقة أو العوامل الوبائیة أو الجرثومیة مهما كان نوع هذه الوسائل أو أو المنتجات السامة أو المح
بالقول".... كل  تمویل اإلرهابذاته"، كما عرفت نفس المادة  ضر غبإستخدام أي أداة تؤدي ال

                                                             
  .51حمد السید عرفة، اإلتفاقیة الدولیة لقمع تمویل اإلرهاب ومدى فاعلیتها في مكافحته، صم - 1
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 سلحة أو الذخائر أو المتفجرات أوجمع أو إمداد بشكل مباشر أو غیر مباشر باألموال أو األ

في تنفیذ عمل إرهابي یرتكبه  استخدامهامات أو األشیاء األخرى بقصد وسائل اإلتصال أو المعلو 
  . 1شخص أو منظمة إرهابیة"

على الرغم من توسع مفهوم التمویل في هذا القانون الجدید مقارنة بالقانون القدیم لعام 
أموالها إال أنه لم یشر إلى األطراف الخارجیة التي تمول اإلرهاب في سوریا، والتي زادت  2011
شرع تداركه ومالحقة هؤالء لة عمر األزمة السوریة، وهو األمر الذي وجب على المامن إط
  ، ومن یقف ورائهم بالدعم أیا كان.قضائیا

 :العربیة المتحدة   اإلمارات - 2

 ) على أنه:"1/2004رقم ( اإلرهابیةنصت المادة الرابعة من قانون مكافحة الجرائم         

یعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من أمد الجمعیات أو الهیئات أو المنظمات أو المراكز أو 
أو أسلحة تقلیدیة أو غیر تقلیدیة  بأیة أموالالجماعات أو العصابات المذكورة في المادة السابقة 

یحة أو غیرها من المواد التي تعرض حیاة الناس أو أموالهم للخطر أو مهمات أو مستندات صح
على تحقیق  تصال أو أیة أدوات أخرى أو معلومات أو مشورة مما تعینهاإأو مزورة أو وسائل 

إحدى  أعضاءأو مدیري أو  كل من قدم لرؤساءویعاقب بذات العقوبة  ،أغراضها مع علمه بذلك
الجمعیات أو الهیئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات سكنا أو مأوى أو 

  .ت مع علمه بالغرض الذي ترمي إلیهیر ذلك من التسهیالمكانا لالجتماع فیه أو غ

تقضي المحكمة ریمة كما مصادرة األموال واألشیاء محل الجویحكم في جمیع األحوال ب
أو بذلت ریمة أو ممتلكات تعادل قیمتها إذا كانت المتحصالت قد حولت لجبمصادرة متحصالت ا

 ".2من مصادر مشروعة اكتسبتو كلیا أو اختلطت بممتلكات أخرى جزئیا أ

                                                             
1
جویلیة  02ه الموافق 1433شعبان  13مكافحة اإلرهاب، الصادر في ، بشأن 2012لعام  19قانون رقم ال -  

2012.  

جمادى  11، في شأن مكافحة الجرائم اإلرهابیة، مؤرخ في 2004) لسنة 1مرسوم بقانون إتحادي رقم ( - 2
 ، السنة الرابعة والثالثون،417، الجریدة الرسمیة اإلماراتیة، العدد 2004یولیو  28ه الموافق 1435اآلخر 

) 7، المعدل بموجب القانون االتحادي رقم (45، ص2004أغسطس  - ه1435الصادرة في جمادى اآلخرة 

  .2014أغسطس  20، الصادر بتاریخ في شأن مكافحة الجرائم اإلرهابیة 2014لسنة 
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تمویل اإلرهاب إال ، بشأن مكافحة غسل األموال، 20021) لسنة 4عرف قانون رقم (لم یو 
"  تمویل اإلرهاب أن، الذي نصت مادته األولى على 2014) لسنة 9( رقمبعد تعدیله بالقانون 

یعني تقدیم أموال أو جمعها أو تأمین الحصول علیها أو نقلها بأیة وسیلة بشكل مباشر أو غیر 
ألیة جمعیة أو هیئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة أو أي أشخاص تنطبق  مباشر

  في شأن مكافحة الجرائم اإلرهابیة" 2014) لسنة 7م (علیهم أحكام القانون اإلتحادي رق

  تعریف تمویل اإلرهاب في القانون العماني : - 3

ولى من قانون مكافحة غسل ألعرف المشرع العماني جریمة تمویل اإلرهاب في المادة ا
على أنها:" كل فعل من األفعال المنصوص علیها في  ،97/2010األموال وتمویل اإلرهاب رقم 

یعد مرتكبا لجریمة تمویل  القانون، حیث نصت المادة الثالثة من ذات القانون: هذامن  3المادة 
ال بشكل مباشر أو غیر مباشر وبأیة وسیلة كانت مع ااإلرهاب كل شخص یجمع أو یقدم أمو 

  :علمه بأنها ستستخدم كلیا أو جزئیا في تمویل

  جریمة اإلرهابیة أو تنظیم إرهابياإلرهاب أو ال -

إلرهاب اأو المعاهدات ذات الصلة بمكافحة  لالتفاقیاتفعل یشكل جریمة وفقا  ارتكاب -
  ة أو خارجها .نوالتي تكون السلطنة طرفا فیها سواء وقعت هذه الجریمة داخل السلط

ح بمختلف الوسائل ضد اإلحتالل عد من الجرائم المشمولة في هذه المادة حاالت الكفاوال ی
  المصیر وفقا لمبادئ القانون الدولي". بي والعدوان من أجل التحرر وتقریراألجن

وجاء تعریف تمویل اإلرهاب في نص المادة الثامنة من قانون مكافحة غسل األموال وتمویل 
، على أنه :"یعد مرتكبا لجریمة 97/2010رقم الذي ألغى القانون ، 30/20162اإلرهاب رقم 

تمویل اإلرهاب كل شخص یقوم بإرادته وبأي وسیلة كانت بتقدیم أو جمع األموال، بصورة مباشرة 

                                                             
1

 22الموافق  -ه1422ذي القعدة  08، الصادر في بشأن مكافحة غسل األموال 2002 ) لسنة4قانون رقم ( - 

، 2014أكتوبر  26، الصادر بتاریخ 2014) لسنة 9، المعدل بموجب القانون االتحادي رقم (2002ر ینای
  .2014أكتوبر  30الجریدة الرسمیة اإلماراتیة المؤرخة في 

 02مؤرخ في  قانون مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب،ب، یتعلق 30/2016مرسوم سلطاني رقم  -2

  .05/7/2016، الصادرة بتاریخ 1149العمانیة، العدد ، الجریدة الرسمیة 2016یونیو
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فعل إرهابي أو من قبل شخص  الرتكابأو غیر مباشرة، مع علمه بأنها ستستخدم كلیا أو جزئیا 
  إرهابي أو منظمة إرهابیة.

ولة غیر التي یقیمون فیها أو یحملون جنسیتها بغرض ویشمل ذلك تمویل سفر أفراد إلى د
أفعال إرهابیة أو التخطیط أو التحضیر لها أو المشاركة فیها أو تسهیلها، أو توفیر  ارتكاب

  التمویل الالزم للتدریب على أفعال اإلرهاب أو تلقي ذلك التدریب".

"تعد جریمة تمویل اإلرهاب تامة سواء وقع الفعل وأضافت المادة التاسعة من نفس القانون :
اء استخدمت و فیه الفعل اإلرهابي أو الشروع فیه، س ارتكباإلرهابي أم لم یقع، أیا كان البلد الذي 

  الفعل من عدمه". الرتكاباألموال 

وهي تجریم  ،یستفاد مما سبق أن كل التشریعات الداخلیة للدول تشترك في نقطة واحدةو 
الدولیة  االتفاقیةرا أو غیر مباشر كما تنص علیه رهاب بكل أشكاله سواء أكان مباشتمویل اإل

ة هذه الجریمة جهودا خاصة به لمواجه غیر أن كل واحدة منها تبنى ،ع تمویل اإلرهابنلم
فما هو مشروع عند المسلمین من صدقة وزكاة وغیرهما یعتبر غیر  ،تتناسب مع قیم مجتمعه

   .الرابع من هذه الدراسةشيء من التحلیل في الفصل بوهو ما سنتناوله  ،شرعي في نظر الغرب

  : عوامل تسهیل تمویل اإلرهابالفرع الثاني

أنواع هذا التمویل  معرفةرهاب كان من الضروري لى عوامل تسهیل تمویل اإلإ قبل تطرقنا
، وتمویل أجنبيیقسم إلى تمویل داخلى، الذي ، و الذي یتغذى من منابع داخلیة وأخرى خارجیة

   .األشخاص على أمن الدول وسالمة كل منهما مخاطرهل

  تمویل اإلرهاب : أنواعىولالفقرة األ 

األعمال اإلرهابیة قاصرا على األفراد والجماعات فحسب،  ارتكابفي اآلونة األخیرة لم یعد 
إذ أنه مع التقدم الهائل في بل أصبح سالحا تستخدمه الدول فیما بینها كبدیل للحروب التقلیدیة، 

عدد غیر قلیل من الدول ألسلحة الدمار الشامل،  وامتالكتكنولوجیا األسلحة والمعدات الحربیة، 
 1فقد صارت الحروب باهظة التكالیف وشدیدة الدمار ووخیمة العواقب لكافة األطراف المتحاربة "

                                                             
  .01سابق، صالمرجع السامي جاد عبد الرحمن واصل،  -1
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اء إستنزافها مادیا قها جر التي ستلحاألمر الذي حتم على الدول تجنبها تجنبا للخسائر الكبیرة 
أعمال إجرامیة بطریقة غیر مباشرة من أجل تحقیق مصالحها  ارتكابومالیا، وهو ما دفعها إلى 

أو أیادي مستأجرة من أجل تخفیف التكالیف وتجنب إنتقادات  ىخر ف أاطر أالشخصیة عن طریق 
إستعمال التهدید في العالقات رد مجرم منظمة األمم المتحدة التي تجالمنظمات الدولیة السیما 

  میثاقها. بحسبالدولیة 

  :دولي وآخر داخليتمویل  ؛إلى ه أصبح تقسیم تمویل اإلرهاب یرجعوعلی

 : التمویل الدولي -أوال

وهو ذلك التمویل الذي تمارسه الدول تنفیذا لمشروعها، أو دفاعا عن مصالح حلفائها من 
تقدم الدول ، و المستعملة في المشروع واألشخاصخالل تقدیم الدعم المالي السخي لكل الكیانات 

ومن أهمها : قیادة العملیات بصفة سریة بواسطة أجهزة  ،عدة دعما متنوعا لإلرهاب یأخذ أشكاال
إستخباراتها العسكریة عن طریق التخطیط للعملیات، تقدیم األسلحة والتمویل بالعتاد الحربي 

  .1واألسلحة المتطورة، التموین بوسائل التنقل واإلیواء واألموال، إنشاء معسكرات سریة للتدریب

، من طرف الجمعیة العامة 1984/12/17بتاریخ  38/159ر القرار رقم اصدإم تقد و 
  یدین ممارسات اإلرهاب في العالقات بین الدول. لألمم المتحدة،

ومحاربة أسباب اإلرهاب، ، إرهاب الدولةأثارت الجزائر موضوع  ،1985في عام ف
، الذي حّدد مفهوم إرهاب 1985/12/11بتاریخ  40/61رقم ا هالجمعیة العامة قرار  فأصدرت

جتماعي اإلو ویض النظام السیاسي قذي تمارسه الدولة والذي یستهدف تالدولة بأنه : "اإلرهاب ال
 ل المختلفة اّلتي تقوم بها الدولأدانت الجمعیة العامة األعما هفي القرار نفس ، ولدولة أخرى"

لعمل على وضع مشاریع جدیدة للجنة ت اإلرهاب بشكل عام وتمّ تكلیف االستعماریة، وأدان
  لتحدید مفهوم اإلرهاب بجمیع أشكاله وصوره المختلفة.

                                                             
ودرار أمین، القواعد الدولیة الخاصة بمكافحة اإلرهاب والجریمة المنظمة، أطروحة دكتوراه، تخصص علوم  - 1

جامعة الجیاللي الیابس سیدي بلعباس، قانونیة، فرع علوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
  .467، ص2016/2017
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الدول من تقدیم أي شكل من أشكال الدعم الصریح اإلرهاب" تمویل "اتفاقیة قمع  منعتو 
، ومنع من یمولون ویرتكبون أعمال إرهابیة ضّد مني إلى أي شخص أو جماعة إرهابیةأو الض

، وعلى راضیها كمنطلق لألعمال اإلرهابیةأ الدول األخرى أو ضّد مواطنو هذه الدول من استخدام
فیما یتعلق القانونیة المساعدات ب طریق تزوید بعضها عنالدول التعاون القانوني فیما بینها 

، كما أوجبت االتفاقیة على بیةالمتعلقة بتمویل المنظمات اإلرهالتحقیقات أو اإلجراءات الجنائیة با
 م هذه األفعال المنصوص علیها فيریجا الداخلیة تقوانینه تضمینورة الدول األعضاء على ضر 

  .االتفاقیة

أموال ر مباشرة عن طریق وسطاء تقدم لهم وقد تمول الدول التنظیمات اإلرهابیة بطرق غی
طائلة للقیام بمهمات معینة في بلد آخر، أو تدفع لهم المال إلیصاله كفدیة مقابل إطالق صراح 

دوالر  یونلم 20ظیم " داعش" اإلرهابي من الفدیات بحوالي أحد رعایاها، حیث قدر مثال ربح تن
  .2014على األقل عام 

ق على السعودیة في قطر تتفو  وذكرت وزارة الخزانة األمریكیة في أحد تقاریرها أن دولة
تمویل اإلرهاب بحسب زعمها، وكان وزیر الخارجیة الصحراوي، محمد سالم ولد السالك قد اتهم 

المنطقة بالمخدرات وتوفیر التمویل للجماعات اإلرهابیة بشمال إفریقیا ودول  المغرب بإغراقدولة 
، معتبرا في الوقت نفسه استثمار السعودیة في األراضي الصحراویة "المحتلة" بمثابة الساحل

  1إرهاب وتمویال "لالحتالل"

  التمویل الداخلي:  -ثانیا

تنفیذ مشروعه اإلجرامي، وغالبا ما وهو ذلك التمویل الذي الیعتمد على أطراف خارجیة في 
المختلفة أو  استثماراتهیكون تمویال ذاتیا یوجده التنظیم اإلرهابي أو المتعاطفین معه من خالل 

 ، أو تلك المتحصلة من عائدات إجرامیة.األموال المتبرع بها لصالحه

لغرض "أعمال عنف منظم تقوم به المنظمات الداخلیة  اب الداخلي یعرف بأنه:واإلره
 ،وجود معنوي لجهة أو طائفة من الطوائف ل على مكسب سیاسي أو مادي أو لتحقیقو صالح

                                                             
  .03، ص 17/03/2016، بتاریخ: 2583جریدة النهار، یومیة جزائریة، العدد  - 1
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ر من األمثلة على ذلك، قلب نظام الحكم أو الحصول على إستقالل أو حكم ذاتي أو إجباو 
  .1بون األعمال اإلرهابیة"نة تصب في مصالح من یرتكیالدولة على إتخاذ سیاسات مع

داخلي یرتكز على التمویل الذاتي الداخلي للتنظیم اإلرهابي دون وعلیه فإن اإلرهاب ال
  الداخلي، وهي: يالحاجة إلى مساعدة خارجیة، ومنه نستخلص شروط تحقق الفعل اإلرهاب

 .أن تنفذ العملیة اإلرهابیة داخل الدولة  

 . أن تكون أهداف هذه العملیة ملتصقة فقط بتلك الدولة  

  الدولة.اخل دأن تتم كل مراحل العملیة  

 . أن ال یكون هناك أي سند خارجي للعملیة  

 .أن یكون المشاركون والضحایا من نفس جنسیة الدولة  

رهاب تتم ممارسته داخل الدولة بحیث یكون المشاركون إلوعلیه فإن هذا النوع من ا
 والضحایا من الدولة نفسها ویحملون جنسیتها، كما یكون اإلعداد والتخطیط والمشاركة في العمل

  2اإلرهابي داخل إقلیم الدولة وال یكون للفعل اإلرهابي دعم من الخارج.

بیرة التي رعت اإلرهاب عن طریق كهناك بعض الدول والمنظمات الویذكر التاریخ أن 
إیران، العراق، لیبیا، كوریا الشمالیة، السودان، حیث تقدم الدعم المالي  مثل كوبا،له، تمویلها 

ضمن أن شخصا مثل  أسامة بن توهناك تقریر عن غسل األموال ی ،هابیةوالموارد للجماعات اإلر 
 3ه إلنشاء ودعم شبكة القاعدة اإلرهابیة المسؤولة عن هجمات أیلول األسودتالدن قد إستخدم ثرو 

  .التي هزت أمریكا وأیقضتها مع العالم إلى خطر تمویل الجماعات اإلرهابیة

  

  

                                                             
 .14 ص ،1996العدد الثالث، القاهرة،  ،القانون الجنائي، مجلة القانون محمد فتحي عید، دراسات في - 1

، سلسلة دراسات معاصرة، واتجاهاتها، ظاهرة اإلرهاب المعاصر طبیعتها عواملها مصلح أحمد صالح -2
  .41، ص2002الریاض، السعودیة، د.ط، 

 ص ،2010عمان،  ،دار الرایة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى جریمة غسل األموال، ة،محمد حسن طلح -3
138. 
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  عوامل تسهیل تمویل اإلرهاب :الفقرة الثانیة

من للموارد المالیة التي لها ممولو اإلرهاب من أجل توفیر آهناك عوامل مختلفة یستغ
 ومنها ما یتعلق بضعفیحتاجها التنظیم اإلرهابي، منها ما یتعلق بالقوانین المصرفیة للدولة، 

لدولة كلها، وهو ما ومنها ما یتعلق بضعف ااإلجراءات القانونیة لمحاربة تمویل اإلرهاب، 
  اآلتي : في على شكل نقاط سنوجزه

"تشدد النصوص القانونیة ذات الصلة بسریة المعلومات، ما یترتب علیه عدم إستطاعة  - 1
 موال أو تمویل اإلرهاب المشبوهةالسلطات األمنیة مراقبة عملیات غسل األ

بعض الدول من خالل تشریعاتها عملیات تأسیس البنوك والشركات، وكذا تسهیل  لیتسه - 2
فتح فروع ومكاتب للشركات األجنبیة، مع ضعف الرقابة علیها، وخاصة في مناطق 

 الحرةالتجارة 

 یات غسل األموال وتمویل اإلرهاب خلو قوانین بعض الدول من تجریم عمل - 3

 اختراقهاحدود الدولیة، ما یسهل كیة واألمنیة على الضعف الرقابة الجمر  - 4

عدم األخذ بمبدأ (أعرف عمیلك) بشكل صارم، األمر الذي یترتب علیه تسهیل فتح  - 5
 .1حسابات بنكیة بأسماء وهمیة وبأرقام وبیانات غامضة، بحیث یتعذر متابعتها "

الداخلة  "عدم وجود ضوابط رقابیة حازمة على عملیات الصرف األجنبي لألموال - 6
 .ن الدولةوالخارجة م

تقرر عقوبة مصادرة األموال المشبوهة، في بعض الدول عدم وجود نصوص قانونیة  - 7
 تستغل في عملیات تمویل اإلرهابحتى ال 

وغیرها عن  ،عدم وجود نصوص قانونیة تشترط ضرورة تبلیغ السلطات الرقابیة بالبنوك - 8
 ةالتي تتم في ظروف غیر عادیالحواالت البنكیة ذات المبالغ الكبیرة 

ضعف ممارسة أعمال الرقابة على الحسابات المصرفیة للعمالء لدى البنوك، كما  - 9
 .2یصعب التحقیق مع هؤالء في ظل وجود هذه النصوص"

                                                             
  .16-15سابق، ص ص المرجع السعد بن علي الشهراني،  - 1

  . 83-82السید عرفة، تجفیف مصادر تمویل اإلرهاب، ص ص  - 2
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إضافة إلى هذه الصعوبات القانونیة التي تعرقل مكافحة تمویل اإلرهاب، توجد عوامل أخرى 
نتشار الفساد  سناد مناصب مالیة حساسة مثل كثیرة تسهل من إنتشارها كضعف الدولة وإ فیها، وإ

ین، وهو أمر منتشر كثیرا تالبنوك وخلیة اإلستعالمات إلى أشخاص دون الكفاءة والخبرة الالزم
خلق هوة ما ی في دول العالم الثالث التي توزع فیها المناصب حسب المحاباة والقبلیة والمواالة،

المافیا  ديافي أی هاسقوطبها إلى  ديیؤ  ما، بین مختلف أطیاف المجتمع شاسعة في الدولة
  . واألجرام

  ومراحله ومؤشراته المبحث الثاني : أسالیب تمویل اإلرهاب

من مدها ممولو اإلرهاب من أجل وصول آالمبحث أهم األسالیب التي یعتسنتناول في هذا 
والتي تستغل فیما بعد في  ،لألموال التي یتم جمعها من خالل الفروع التابعة للتنظیم اإلرهابي

حیث  ،لرئیسیة التي یسعى التنظیم إلیهاتمویل مختلف النشاطات اإلجرامیة وتحقیق األهداف ا
الخطأ فیها  باعتبارظمة یستبعد فیها أي مجال للخطأ یحدث كل هذا عبر مراحل ونشاطات من

وجوب معرفة یرة هو خهذه األ إفشالوالذي سیؤدي إلى  ،ي فشل العملیة المراد القیام بهایعن
وهو ما  المؤشرات الدالة علیها من قبل الهیئات المختصة سواء المصرفیة منها أو األمنیة،

  سنتعرف علیه في المطلبین التالیین: 

  أسالیب تمویل اإلرهاب  :المطلب األول

ستبعاد أي مجال للخطأ تقوم العناصر اإلجرامیة بمحاولة إ ،قبل تنفیذ أي عملیة إرهابیة
حیث تعمل الجماعة  ،هاوذلك بالتخطیط المحكم لها من كل النواحي السیما من ناحیة تمویل

  .مختلف األسالیب لضمان وصول اإلمدادات الالزمة لعملیاتها تباعإاإلرهابیة على 

إلى أسالیب تمویل اإلرهاب  1999الدولیة لقمع تمویل اإلرهاب لعام  االتفاقیةلم تتعرض و 
ین بعض المختصبوهو ما دفع  ،تناولتها التي االتفاقیةذلك إلى حداثة الجریمة وحداثة وربما مرد 

ة بتمویل اإلرهاب المعروضة المتعلقمن خالل الحاالت الكثیرة  استخالصهافي هذا الشأن إلى 
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بهذا  -1المالي لمنظمة الشرق األوسط وشمال إفریقیامجموعة العمل  -حیث ذكرت ،علیهم
وهو النقل المادي لألموال  ،ني مشترك بین حاالت تمویل اإلرهابأسلوب فالخصوص وجود 

سواء بتوكیلهم أو  آخرینوأسالیب أخرى تمثلت في التعامل من خالل أشخاص  ،عبر الحدود
بأنها لمشاریع  جمع التبرعات ادعاءو  ،لعامل الثقة استغالالتفویضهم، وكذا تحویل األموال 

عن طریق  مباشرةعن طریق الدول وأسالیب سالیب إلى مباشرة وهناك من قسم هذه األ ،خیریة
   .2األفراد والجماعات والمؤسسات

) الطرائق Methodsیشار إلى الطرق المختلفة المستعملة في تمویل اإلرهاب بإسم (و 
  ) أي األنواع.Typologiesالمنهجیة أو (

ویعد من األشیاء الصعبة وصف أو تحدید هذه الطرق ألنها تختلف من بلد إلى آخر؛ وذلك 
ونظام مكافحة تمویل  هاقتصادبسبب العوامل والخصائص التي ینفرد بها كل بلد، والتي تشمل 

اإلرهاب فیه، فضال عن أن هذه الطرق في تغیر وتطور دائم، ویعد ضروریا اإلشارة إلى أن 
تمویل اإلرهاب یمكن أن یحدث في أي بلد من بلدان العالم وخاصة البلدان التي لدیها أنظمة 

  .3فعالة أو فاسدة مالیة معقدة أو بنیتها األساسیة المعنیة بمكافحة هذه الجریمة متراخیة وغیر

إذ ترتبط  4إلى أسالیب تقلیدیة وأخرى مستحدثة أسالیب تمویل اإلرهابوهناك من قسم 
أما الثانیة فهي مرتبطة بالتطور  ،والوسائل العادیة أي المعروفة لدى عامة الناس األولى بالطرق

اإلرهاب  اممولو ستغلها وما نتج عنه من تقنیات معقدة إ ،یثالذي شهده العصر الحدالتكنولوجي 

                                                             
غسل األموال  واتجاهاتمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا، تقریر: مؤشرات  - 1

  . 20، ص2010وتمویل اإلرهاب في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا، نوفمبر 

  .73محمد السید عرفة، نفس المرجع، ص - 2

راشد بن حمد البلوشي، شرح قانون مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب العماني، دار الجامعة الجدیدة،  -3
 .141، ص2016 د.ط. اإلسكندریة،

منتصر أحمد النوایسة، محاضرة بعنوان، األسالیب التقلیدیة والمستحدثة لغسل األموال وتمویل اإلرهاب  -4
االلكتروني)، مقدمة في الحلقة العلمیة (غسل األموال وتمویل اإلرهاب)، المنعقدة خالل (األنترنیت وأسالیب الدفع 

  .01، بمقر جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، ص26/1/2011-22الفترة من 
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هذه األسالیب التقلیدیة  فیما تتمثل :ساءلوعلیه نت ،أن یفلتوا من مراقبة السلطات لهممن أجل 
  والمستحدثة؟

  األسالیب التقلیدیة :الفرع األول

وكلها تعتمد  ،والتسول ،وجمع التبرعات ،ل أساسا في النقل المادي لألموالتتمثل هذه الوسائ
من خالل جمعها هذه األموال المادیة  ععلى أسالیب غیر تكنولوجیة وبسیطة في التعامل م

إن القنوات المصرفیة بغض النظر  استعمال، وتشترك كلها في التعامل مباشرة بالنقد دون ونقلها
  .كانت مشروعة أم ال

  ):النقل المادي لألموالتهریب العملة (أوال: 

تقلیدیة یتم عن طریقها نقل المال من بلد إلى آخر عبر وسائل النقل المختلفة وهي طریقة 
  .1بإستعمال الطیارین أو المسافرین مقابل مزایا لیتم تجمیع األموال فیما بعد

نتشار الواسع ویل اإلرهاب، ومرد ذلك إلى إاألكثر شیوعا في تم یعتبر هذا األسلوبو 
التعامل بها وجعلها وسیلة مهمة للتسویة في جمیع الدول "مع ما لألوراق النقدیة في العالم وكثرة 

وموازاة مع  ، %52و  %46تریلیون دوالر ونسبة معامالت نقدیة تراوحت بین  04یقدر بحوالي 
وال یزال المادة الخام في  ،قتصاد اإلجرامينقد مستخدما على نطاق واسع في اإلذلك ال یزال ال

ویبدو أن رقمه یتراوح بین مئات البالیین الحاالت، ثیر من معظم األنشطة اإلجرامیة في ك
  .2" حیث أصبح تهریب النقد مشكلة متصاعدة ،وتریلیون دوالر أمریكي في كل عام

أو "األموال في صورة معدنیة  نجلیزي على أنه:كسفورد اإلأویعرف النقد حسب قاموس 
  ئتمان ".اإلورقیة كتمییز عن الشیكات أو الحواالت أو 

                                                             
1 - G.DUTEIL, modes opératoires et évolutions, AJ pénal, 2016, éd DALLOZ, p171.  

غسل األموال عبر النقل المادي  :تقریر، مالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیامجموعة العمل ال -2
  .04، ص2015لألموال، نوفمبر 
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صورة خاصة أي تي :"األموال في كسفورد األمریكي على هذا التعریف اآلأأضاف قاموس و  
اولة على نطاق واسع مثل قوامیس اللغات األخرى المتد وعموما قدمت ،"على الفورتلك المتوفرة 

  .1تعریفات متشابهة ،سبانیة والماندارین والعربیةاإل

إال أن ذلك لم  ،عالمنا المعاصر هیشهدالكبیر الذي من التطور التكنولوجي وعلى الرغم 
أصبح هذا األخیر الوسیلة األولى للدفع  إذ ،تعامل به لكي یبقى صامدا في وجههیمنع النقد وال

في عدة أسباب حیث یعتبر النقد ول ،ولكل هذا أسبابه ،بالعالم االقتصادیةد من األنظمة في العدی
ففضال عن سهولته وسرعته أثناء التعامل الفوري یمكن النقد من تجنب الرسوم  ،األولى المرتبة

ئتمان وغیرها التي تمر عبر یك وبطاقة اإلفي التعامل باألدوات الحدیثة كالشوالفوائد التي تحصل 
  قنوات مالیة تقتطع منها رسما نتیجة الخدمة المقدمة.

التي أضافتها  -المادي لألموال نتقالباالصیة الخاصة التاسعة المتعلقة لقد تضمنت التو 
إلى جانب التوصیات الثماني الخاصة بمكافحة تمویل  2003هیئة العمل المالي في أكتوبر 

أن األموال  باعتبار ،المادي لألموال دون رقابتها االنتقالأنه یجب على الدول منع  -إلرهابا
 ،من أجل تمویل أنشطتهم اإلجرامیة نیالتي تمر بطرق غیر مشروعة تعتبر مصدر هام لإلرهابی

وعلیه یتعین على الدول أن تعمل على وضع أنظمة ولوائح داخلیة تمكن من الكشف عن 
وأن تفرض عقوبات صارمة على  ،العمالت أو أیة صكوك أخرى یمكن تداولها عبر الحدود

التوصیة  وساعدت المذكرة التفسیریة لهذه ،ذین یثبت تورطهم في هذه العملیاتاألشخاص ال
 اإلقرارنظام  :هما ،لتنفیذها وذلك بإتباع نظامین ل على مواجهة هذا الخطر المتزایدالدو 

Declaration System ،  تهم نقود أو أدوات قابلة وفیه یتم إلزام جمیع األشخاص الذین بحوز
 Disclosure فصاح ونظام اإل ،ا بحوزتهم للسلطة المختصةمشفوا عبأن یك ،للتداول

System، فصاح باإل للتداولنقود أو أدوات قابلة  أیة وفیه یقوم جمیع األشخاص الذین بحوزتهم
  . 2بذلك مطالبتهمعما بحوزتهم للسلطة المختصة لدى 

                                                             
  .09، نفس تقریر، ص مینا فاتف -1

  اإلخفاق في اإلفصاح.  أنظر المذكرة التفسیریة للتوصیة الخاصة التاسعة، الصادرة عن فاتف، مصطلح - 2
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ا كان علین ،عات اإلرهابیةیغذي شرایین الجما ولما كان النقل المادي لألموال كاألوكسجین
 ،لطریقة التي تخزن بها هذه النقودمعرفة اوكذا  ،سارات التي یسلكها حتى یصل إلیهاتتبع الم

  وذلك وفق التالي : ،رهابیون في تمویل أنشطتهم ونوعهاوحجم األوراق التي یستخدمها اإل

  مسارات نقل األموال ووسائله -1

لكل واحد منها وسائله الخاصة  ،وجهة إلى اإلرهابیین ثالث مساراتیتخذ نقل األموال الم
فمثال  ،ودرجة أو نوعیة مراقبتها لحدودهابحسب قوانینها كما أنها تختلف من دولة إلى أخرى  ،به

 ،اعة إرهابیة بتونس وأخرى بالمغربویرید تمویل جم ،یعیش بالجزائر ویملك ملیون دوالرإرهابي 
أي وسیلة من وسائل  باستعمالذه نحو تونس یكون عن طریق البر فإن المسار األول الذي یتخ

غرب فإن أما إذا أراد التوجه نحو الم ،أن الحدود بین البلدین مفتوحة باعتبارمثال النقل كالسیارة 
ي وسیلة متاحة أل ستعمالهإئرة ألن الحدود البریة مغلقة مع طااألمر یحتم علیه أن یستقل 

كما یستطیع المجرم الذي یحمل النقود  ،فهو مسار ثاني عن طریق الجو ،كحقائب السفر مثال
یصالها إلى هدفها كتخزینها في الحاویات مثال، وكل هذه  سلوك مسار البحر لتهریب النقود وإ
المسارات لها تقنیاتها الخاصة التي یستغلها اإلرهابیون في تمویه السلطات المختصة واإلفالت 

ناقلوا النقود الذي هم أشخاص طبیعیون  من رقابتها، حیث تستغل المنظمة اإلرهابیة بدرجة أكبر
 100في إیصال أموالها إلى الوجهة المحددة، بعد  تجنیدهم وتدریبهم على ذلك، فتسخر مثال 

ألف دوالر عن طریق الطائرة إلى البلد المعني إذ یحمل كل مسافر  10مسافر خالل أسبوع لنقل 
ا في أوراق المناشف ثم یعاد تجمیعها في لفه داخل مالبسه أو حقیبته أو بإخفائهاألف دوالر معه 

النقطة المعنیة لتوجه إلى تمویل الجماعة اإلرهابیة، ویمكن أن تتكرر العملیة أكثر من مرة خالل 
السنة، ما یتطلب من الدولة الیقظة الكاملة ألعوانها المعنیین بمراقبة الحدود، وذلك بتكوینهم 

أنواعها وأحجامها التي قد  باختالفتكشف عن النقود  ومدهم باآلالت والتكنولوجیة الحدیثة التي
تخزن في وسیلة للمواصالت أو حاویة أو جسم أو طرود أو غیرها، وهو ما سنوضحه في الباب 

  الثاني عند حدیثنا عن آلیات المكافحة .

:استخداماكثرها األواألشكال التالیة تبین الوسائل المستعملة في المسارات المختلفة، و   
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  یورو 182000بقیمة  الطرودة عبر لموال منقو أ : األول الشكل

  

مكانیة مینا فاتف،  المصدر: ستغاللها إتقریر التطبیقات حول "طرق الدفع عبر الحدود (الحالیة والناشئة) وإ
 .85ص ،2007 في عملیات غسل األموال وتمویل اإلرهاب،

   رزم الحظ ،بها یورو ملیون 1.447 ضبط تم التي للسیارة السینیة األشعة صورة :2الشكل 

  الخلفي المقعد تحت المخبأة األموال

 
مكانیة مینا فاتف،  المصدر: ستغاللها إتقریر التطبیقات حول "طرق الدفع عبر الحدود (الحالیة والناشئة) وإ

 .92ص ،2007 في عملیات غسل األموال وتمویل اإلرهاب،

   الحقائبمقابض وفة وفوقها ورق الكاربون بداخل رو ملفیو  500اق بفئة أور  :03الشكل 
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مكانیة مینا فاتف،  المصدر:  استغاللهاتقریر التطبیقات حول "طرق الدفع عبر الحدود (الحالیة والناشئة) وإ

 .51ص  ،2007 في عملیات غسل األموال وتمویل اإلرهاب،

  الحدود  في عملیة نقل النقد عبر استخداما األكثرلوسائل ا :04الشكل 

 

، تقریر مجموعة (مینا فاتف)مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا ر:المصد         
  .64ص ،2015نوفمبر المادي لألموال، النقل غسل األموال عبر  (فاتف)،العمل المالي

  حجم األوراق النقدیة وأنواعها -2

ملیة تهریبها عبر الحدود في ع لإلرهابیینیعتبر حجم األوراق النقدیة مهما جدا بالنسبة 
والغرض من ذلك هو تقلیل حجم  ،ستخدمون أوراق نقدیة بفئات كبیرةبحیث غالبا ما ی ،الدولیة

میة یر أن الفئات األخرى تبقى ذات أهغ ،اإلخفاءالنقد ووزنه إلى أدنى حد ممكن لتسهیل عملیة 
ب نوعیة المسار الذي یسلكه وذلك حس ،سواء المتوسطة أو الصغیرةستعمال اإلجرامي اإلفي 
  . د ومدى خطورة المراقبة التي سیلقاهاالنق

جرامي فهي تلك اإل االستخداموراق المالیة األكثر شیوعا في أما نوعیة النقود أو األ
وهي العمالت  تستغل في التعامالت الدولیة، لة على نطاق واسع في العالم أي التيالمستعم
إذ تم  ودوالر كندي، ،وفرنك سویسري ،إسترلینيوجنبه  ،وین یاباني ،وروأو  ،من دوالر الست:

مما یشیر إلى أن  ،فیها كعملة أساسیة استخدامهاذه العمالت في دول غیر التي یتم تحدید كل ه
  .1إلى هذه العملة قبل نقله تحویلهإلى هذه الدولة أو تم  تهریبههذا النقد المعني إما تم 

                                                             
  .59-57نفس التقریر، ص ص مینا فاتف، - 1
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  ویبین الشكلیین اآلتیین فئات األوراق النقدیة المستخدمة في النشاط اإلجرامي ونوعها : 

  المشتبه به المرتبط بالجرائم .النقد فئات األوراق النقدیة المستخدمة في شحنات  :01الشكل

  

، تقریر مجموعة (مینا فاتف)مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا ر:المصد         
  .59ص ،2015نوفمبر المادي لألموال، النقل غسل األموال عبر  (فاتف)،العمل المالي

  ه به .بالعمالت المستخدمة غالبا في نقل النقد اإلجرامي المشت :2الشكل 

  

، تقریر مجموعة (مینا فاتف)مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا ر:المصد         
  .57ص ،2015نوفمبر المادي لألموال، النقل غسل األموال عبر  (فاتف)،العمل المالي

  

0

10

20

30

اوراق نقدیة بفئات 
على سبیل (كبیرة
یورو  500المثال 

یورو أو  200أو
فرنك أو  1000

ما شابھ

اوراق نقدیة بفئات 
صعیرة /متوسطة 

أوراق نقدیة بفئات 
مختلطة 

النقد الصادر 

النقد الوارد 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

عملتك الخاصة عملة الدولة الوجھة  الدوالر االمریكي  الیورو اخرى

النقد الصادر 

النقد الوارد 



 اإلرھاب تمویل جریمةل مفاھیميال اإلطار                                      الباب األول

 

57 

 

 ثانیا: جمع التبرعات 

یل اإلرهاب فإنها أیضا تعتبر و إضافة إلى كون التبرعات تعد مصدرا من مصادر تم 
أسلوب عادي یسلكه ممولوا اإلرهاب للحصول على األموال الضروریة التي تغطي مصاریف 

مشروعهم إلى جمع  إنجاحكثیر من األشخاص من أجل  نشاطاتهم اإلجرامیة، بحیث یلجأ
یتطلب  خامة المشروع الذيقلة المال الذي یملكونه أو بسبب ضوهذا بسبب  ،التبرعات من الناس

 ،وعن حسن نیة استطاعتهبرع بتقدیم ما یملك من مال بحسب فیقوم كل مت ،إلتمامهأمواال طائلة 
غیر أن الحقیقة  ،وهي ذلك المشروع ،له ستذهب إلى وجهتها المحددة لهاأن أموا اعتقادهوهو في 

قد تكون إجرامیة كتمویل و قد تكون عكس هذا فتذهب األموال إلى أهداف غیر مشروعة بل 
 ال یعرفه إال جامع التبرعات أو منظم حملة التبرع الذي قد یوهم المتبرعین أنوهو أمر  ،اإلرهاب

ها تذهب إلى تمویل أن ل بدولة ما مثال في حینأموالهم ستذهب إلى بناء منازل لضحایا زلزا
وهو ما  ،بة األموال إذا تخطت حدود الدولةبحیث یكون من الصعوبة بمكان مراق ،جماعة إرهابیة
العالم ونبهته إلى حجم الضرر الذي  أیقظتالتي  2001سبتمبر 11بعد أحداث  تفطن له العالم

یة من المتبرعین الذین تشكل قطاعات سهولة تدفق األموال السیما المتأتقد یحصل نتیجة 
 ،الخاص والقطاع ،وهي القطاع األسري بما فیه األفراد ،مصادرهم الخصبة المجتمع األربعة

ویعد القطاع األسري واألفراد المصدر الرئیس ألغلبیة  ،اع الحكوميوالقط ،طاع غیر الربحيوالق
 :هي واألسرالتمویل المرتبطة باألفراد  مصادر العالم العربي واإلسالمي، وأبرزالتبرعات في 

وتكمن صعوبة وخطورة هذه  ،1والوصایا ،واألوقاف ،والتبرعات النقدیة والعینیة ،الزكاة والصدقات
  بعیدا عن أنظار الدولة .نتقالها إلى وجهة أخرى تجمع نقدا ما یسهل إعات في كونها التبر 

نما ی ،لتبرعات على العالم اإلسالمي فقطیقتصر جمع ا ال شمل ذلك كل دول العالم لما وإ
إال أن درجة مراقبة هذه العملیة تختلف من دولة  ،ك من مصلحة تعود على المجتمع ككلفي ذل
على فالمجتمع اإلسالمي مثال تكثر فیه التبرعات  ،كل مجتمعخرى ومرد ذلك إلى ثقافة إلى أ

في وكلها تصب  ،یأمر بالزكاة والصدقات والتكافل متثاال للدین الحنیف الذيإختالف أنواعها إ
أما المجتمعات األخرى غیر اإلسالمیة فإن ثقافة إخراج  ،التفریج عن الغیر مصلحة شرعیة وهي

                                                             

  http://saaid.net/Anموقع صید الفوائد، مقال بعنوان" كیف تجمع التبرعات "على الرابط: - 1 

 shatah/dole/44.htm  08:29ساعة  19/09/2016تاریخ االطالع.  
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عتبار أن أغلب هذه فیها السیما على مستوى األفراد بإدم األموال لمساعدة الغیر تكاد تنع
  المجتمعات مادیة .

من أجل التحكم ، ى تقع على عاتق العالم اإلسالميویتضح مما سبق أن المسؤولیة الكبر 
لذا وجب  ،وتذهب إلى أیدي إجرامیة ،ات التي قد تنحني إلى غیر منحاهاومراقبة أموال التبرع

       على األفراد. اإللزاموتأطیره لما لها من قوة وصفة  التدخل لتنظیم هذا األمر الدولة على

   ثالثا: التسول

فهناك تسول  ،نحمل فئة معینة كل المسؤولیة بین نوعین من التسول حتى ال نمیزالبد أن 
حالته أو جتماعیة المزریة ه اإلإلیه الشخص نتیجة ظروفیلجأ فاألول إضطراري وتسول إرادي، 

العائلیة الصعبة كأن یكون الشخص مصابا بعاهة تمنعه عن العمل في حین أنه المعیل الوحید 
الدولة  وهنا تقع المسؤولیة الكبرى على ،العمل یستطیعونمن أطفال قصر ال  ةلعائلته المتكون

تتملص هي األخرى من مسؤولیتها  لكن قد ،حاالت ذهه لمثل االجتماعیةمن أجل توفیر الرعایة 
أما النوع الثاني  ،أو تحت الحصار ،أو فوضىقتصادیا أو في حالة حرب إ دعائها أنها منهارةبإ

تسيء إلى الفرد  باعتبارهاب الوقوف عندها ودراسة أسبابها الذي یعتبر ظاهرة مشینة تستوج
البنیة غیر مصاب المصطنع الذي یقوم به شخص سلیم  ي أواإلراد هي التسول ،معة الدولةوس

ة مزریة، أو قد یستغل إلیهام الناس أنه في وضعیلكنه یرتدي مالبس رثة  ،بأیة عاهة خلقیة
سبیل هدفهم لهؤالء في و  ،المارة وكسب قلوبهم الستعطافسمه و تشوه بسیط في جقصر قامته أ

عالیة كأن یلجأ بعضهم إلى الدعاء  حترافیةباعدة تقنیات ووسائل یستعملونها  في جمع المال
والبعض یتخذ القصة المؤثرة وسیلة للكسب في حین تلجأ فئة أخرى إلى إظهار  ،القرآن وقراءة

أخرى  فئة توفیر ثمنها فیما تلجأ عنصابتها بمرض أو ورقة شراء األدویة التي عجزت إأماكن 
 ،أو عن طریق بیع أشیاء ال معنى لها مثل علب الورق والسجائر والمسابح ،إلى التسول بالكتابة

أو تكون كما في بعض الدول األوروبیة بأن یتخذ عازف أو رسام یجلس على قارعة الطریق 
  .1یستجدي المارة

                                                             
لخالیا اإلرهاب والجریمة اإلجتماعیة، مقال منشور على موقع  االزركاني، التسول مافیعبد االله عبد الرزاق  - 1

، ساعة 19/09/2016تاریخ االطالع   ،www.nasiriyah.org /ara /post/44902شبكة أخبار الناصریة :
08:24 .  
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محترفیه إلى منظمة  انتماءهو إمكانیة  ،في هذا التسول المرضي أو المصطنعإن أخطر ما 
اإلجرامي، ها من أجل توفیر األموال لتمویل نشاطكأداة  تستعملهمعة إرهابیة إجرامیة أو جما

 ،الرسمیةع األموال نقدا ما یسهل إخفاءها عن القنوات المالیة تجمیواألخطر من ذلك هو إمكانیة 
تجنید عشرات األطفال والنساء والعجز لجمع  ،ستطیع الشبكات المختصة في التسولبحیث ت

وذلك بنشر هؤالء في األماكن التي یرتادها الناس بكثرة  ،الواحدعشرات المالیین في الیوم 
الضعفاء  تلك التي ترق فیها قلوب الناس نحووكذا  ،جاریةكاألسواق والمالعب والمحالت الت

تشریع وطني یعني وئ هذه الظاهرة غیاب ویزید من مسا كالمساجد والمقابر والصیدلیات وغیرها،
مجرمون لنشر بها في كثیر من الدول أو باألحرى تشریع یجرمها كي ال تكون بابا ینفذ منه ال

ائلة هي كثیرة وفي كل على جمع المتسولین لمبالغ مالیة ط ةولعل األمثل ،سمومهم داخل المجتمع
ألف  200لیون و متسول وبحوزته م فمثال ألقت الشرطة المصریة باألقصر على ،دول العالم

تتعلق أحداها بالسرقة واألخرى  ،یتینوهو مبحوث عنه قضائیا في قض ،جنیه حصیلة تسوله
   1،بالتسول

  :في تمویل اإلرهاب  استغاللهستبعد ال یالذي أسالیب التسول بعض تبین  الصور التالیةو 

  أسالیب التسول في الغرب :02-01الشكل 

  

تاریخ االطالع  ، https://www.ward2u.com/shwthread.php?t=14570الموقع المصدر:
  . 19:51، على الساعة 22/9/2016

                                                             

  news-https://www.nmisr.com.egypt انظر : -1 
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وفي األخیر یمكننا القول أن األسالیب التقلیدیة التي تتبعها التنظیمات اإلرهابیة في توفیر 
 ، حیث تقوم فكرة هذا النوع منهي كثیرة ومتعددة، وتختلف بإختالف كل بیئةموارد مالیة لها، 

  1على بساطتها كوسائل مستعان بها في إتمام هذا النوع من الجرائم. األسالیب التقلیدیةو  الوسائل

  : األسالیب الحدیثة لتمویل اإلرهاب الفرع الثاني

 تحصیل األموال وجمعها أو نقلها تقوم على تها في كونها الهذه األخیرة عن سابقتتمیز و 

: أسلوب فني حدیث یتمثل أساسا في باستعمالبل تتخلى عن هذا األسلوب التقلیدي  ،مادیا

رنت في تمویل األنشطة اإلرهابیة، نتاأل واستغالل ن طریق الشیكات والحواالت،تحویل األموال ع
جمیع  تشملوكذلك تستعمل التكنولوجیا الحدیثة في استغالل األموال، التي  وغیرها من األسالیب

  .المصرفیةاألسالیب 

ن في المجال المالي واألمني أن القطاع المصرفي هو المالذ حیث یجمع أغلب المختصی
  .2اآلمن لإلجرام المنظم وبخاصة مصارف البلدان التي ال تتبع أنظمة الحمایة

  طرق التالیة:لبإتباع استغاللها یتم تداول األموال وا وعلیه 

 : تحویل األموالفقرة األولىلا

في تقریرها عن مؤشرات   MENA FATF مجموعةإلى هذا األسلوب الفني الحدیث  تطرق
عند حدیثها عن  ،2013ماي   هاب الذي قامت بتحدیثه فيوتمویل اإلر سل األموال تجاهات غوا

األسلوب المشترك هو  2010حیث كان في سنة  ،تمویل اإلرهاب حسب األسلوب الفنيحاالت 
و وه ،على أسلوب مشترك االعتمادتم  2013أما في سنة  ،النقل المادي لألموال عبر الحدود

                                                             

محمد عبد اهللا الرشدان، جرائم غسیل األموال، دار قندیل للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، عمان، األردن،  -1
  .100، ص 2014

2  - J.COSSON, les industriels de la Fraude fiscale, éd seuil, France, 1971, p158.  
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إضافة إلى التعامل من أشخاص آخرین في حسابات المشتبه بهم عن  تحویل األموال إلى الخارج
  .1طریق التوكیل أو التفویض

تختلف كل واحدة منها عن األخرى بحسب  ،مسالك وطرق یل األموال ینتهج عدةإن تحو 
 ،والشیكات ،والبطاقات الذكیة ،لكترونيیل اإلوالتمو  ،ءات كل طریقة فهناك نظام الحوالةإجرا

  م .اإلرهاب في تمویل أنشطته اا ممولو وغیرها من التحویالت السلكیة لألموال التي یستغله

 نظام الحوالة  -أوال

 ،عربیة وجنوبي إفریقیا وجنوب أسیالوجوده في الدول ال االهتمامیحظى هذا النظام بكثیر من      
وبالرغم من منعه قانونیا أي الحواالت غیر الرسمیة إال أنه یستخدم بكثرة خاصة في الهند حیث 

وهناك تسمیة أخرى له وهي "النظام الهوندي  ،2یعتمد على الحواالت اقتصادهامن  %50أن 
Hundi ، وذلك بتسویة كل  ،حیث یتم من خالله تحویل األموال عن طریق شبكة غیر رسمیة

والتي  ،فترة بین الوسیط اآلمر ونظیره في البلد المستفید ( الوسیط المتلقي) عن طریق الوسطاء
وتنفیذ عملیاته بناء  ،السریة :لى ثالثة عناصر رئیسیة هيویقوم هذا النظام ع ،نوكان بعادة تكو 

   وهم : ،هذا النظاموالثقة المتبادلة بین أطراف  ،على تعلیمات شفویة

 خر.یل مبلغ معین إلى مستفید في بلد آوهو الشخص الذي یطلب تحو  :لالمحو  -

 متفق علیها . أموالوهو الذي یتلقى المبلغ المراد تحویله مقابل  :الوسیط اآلمر -

 المتلقي: وهو الشخص الذي یقوم بتسلیم المبلغ الذي تم تحویله للمستفید. الوسیط -

 3": وهو الشخص الذي یقوم باستالم المبلغ الذي یتم تحویلهالمحول له -

                                      ویوضح الشكل التالي العالقة بین هذه األطراف وكیفیة عمل النظام .  

                                                             
تجاهات غسل األموال وتمویل اإلرهاب في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا، مینا فاتف، مؤشرات  - 1 وإ

  .12، ص2013، الصادر في ماي 2013تحدیث 

2- EL-Qorchi, Muhammed."Hawala : How Does This Informal Fund Transfer System Work, 

and Should It Be Regulated ?,"Finance&Development, December 2002, PP. 31-33. 

مكانیة مینا فاتف،  - 3 في عملیات  استغاللهاتقریر التطبیقات حول "طرق الدفع عبر الحدود (الحالیة والناشئة) وإ
  .09، ص2007غسل األموال وتمویل اإلرهاب، 
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  رقم السريوالرسالة بالمبلغ                              

تحویله                                                       المبلغ المراد                                             المبلغ الذي تم تحویله

  رسالة مؤمنة بالمبلغ وتعلیمات الدفع                    

  

         

                       تحویل كل فترة                                 

مكانیة مینا فاتف،  المصدر:       استغاللهاتقریر التطبیقات حول "طرق الدفع عبر الحدود (الحالیة والناشئة) وإ

  .10ص ،2007 في عملیات غسل األموال وتمویل اإلرهاب،

   :إیجابیات نظام الحوالةومن        

  قلة رسوم التحویل بالحوالة مقارنة بالوسائل األخرى.  -

  في تحویل األموال ( ال تتعدى یومین أو ثالثة ). السرعة -

  قلة وظائفها .من اإلجراءات المصرفیة المعقدة و تختصر كثیر  -

حیث یكفي وجود مركز برید  ودهجممن دون  الهاتساعد العمالة المهاجرة لتحویل أمو  -
   لوصول المال.

ضافة إلى ماسبق فإنه  كما  ،القنوات غیر الرسمیة فحسب ال یتم تمویل اإلرهاب عن طریقوإ
یق تحویل األموال رأینا سابقا في نظام الحوالة بل هناك إمكانیة كبیرة لوقوع هذا األمر عن طر 

  :1وهي  ،وذلك بالحواالت الرسمیة األخرى ،بالطرق الرسمیة

   wire Transferالحواالت البنكیة  -1

ویشترط  ،ح بتحویل األموال داخلیا وخارجیاوتسم ،في العالم استخدامهاهذه الطریقة األكثر       
للحساب الذي یود اإلرسال إلیة والمسمى برقم أن یكون لدى الشخص رقم الحساب البنكي الدولي 

 IBAN  بیان لتحویل األموال بسهولةإ.   

                                                             
 http://www.lamnaat/com/?app:article.show.139 :أنظر طرق تحویل األموال عبر العالم على الرابط -1

  .19:18، الساعة 31/05/2018تاریخ اإلطالع: ، 

  لھالمحول  المحول

 

 الوسیط اآلمر الوسیط المتلقي

 الوسیط في التسویة في بلد المحول 
 (عادة بنك)              
 

الوسیط في التسویة في بلد المستفید 
 (عادة بنك)               
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 الحواالت السریعة  -2

یمكن إرسالها دون حاجة إلى وجود حساب بنكي سواء للمرسل أو للمستلم من خالل       
وتتم  ،Money Gramموني جرام أو  ،WESTERN UNIONیونیون خدمات مثل ویسترن 

لة برمز خاص عملیة اإلرسال دائما من خالل دفع رسوم حیث یزود الشخص المرسل للحوا
وهي  ،ز للشخص المستلم لكي یسحب حوالتههذا الرموالذي بدوره یرسل  ،بالحوالة التي أجرها

  طریقة أسرع من الحواالت البنكیة .

یل تحویل األموال إلى دول إلى الجزائر لتسهدخلت  ینیون خدمة وسترنوالجدیر بالذكر أن        
وهي أسرع وأضمن ألن التحویل  ،والیة 48تب البرید المتواجدة في وذلك عن طریق مكا ،العالم

 توعن االقتطاعات التي تأخذ مقابل عملیا ،بنك الجزائر الخارجي یأخذ وقت أطولعن طریق 
أورو  50فإذا أرسلت لك  ،أورو 10أورو یأخذ  100إلى  0،01 : منلتحویل فإنها تكون كاآلتيا

ذا أرسلت لك  ،وروأ 40تصلك    .1أورو 90أورو یصلك  100وإ

 لكتروني (البرقي أو السلكي)التحویل اإل  -3

لتحویل المال من بنك إلى بنك أو إلى  " SWIFTسویفت تعتمد هذه العملیة على خدمة       
یشترط على البنك الذي یقوم بتنفیذ التحویل تدوین الغرض  ال ألنه ،أي حساب دون تدخل بشري

أ  .م.ففي الو العمیل المنشئ،م إسوغالبا ما تكون هذه العملیة خالیة من  الذي بسببه تم التحویل،
ل برقي بطریق عملیة تحوی 400،000كانت تتم خالل یوم العمل الواحد  1993عام 

Fedwire  وCHIPS، عن وذلك عالوة  ،واحد ونصف تریلیون دوالر أمریكي وبما یقدر بمبلغ
غیر  طریق المؤسسات المالیةوعن  ،تروني األخرى التي تستخدم التلكسلكعملیات التحویل اإل

 ید فیهاتق Recordsسجالت بحتفاظ أ اإل.م.وعلیه فرضت اللوائح المنظمة للبنوك في الو ،البنك

لتزام على عاتق كل وتقرر هذا اإل ،دوالر 10،000مبلغ  تحویل برقي تزید قیمتها عن كل عملیة
بنك المستفید الكذلك ، و  Originator Bankمن البنك المصدر أو المنشئ للعملیة

Beneficiary’s Bank ، جانفي  03حتیاطي الفیدرالي األمریكي في نك اإلبصدر كما أ
وهما تلبیة  ،عتبارین جوهرینإ وذلك للتوفیق بین ، Regulationتعلیمات ولوائح  ،1995

                                                             
   http://www.ingdz.net/vb/showthread.php ?=56583:، انظرللمزید -1
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لبرقي المشكوك في یجاد وسائل فعالة لتعقب عملیات التحویل اإحاجة السلطات المختصة في 
  .1الالزمة للعملیات المصرفیة من ناحیة أخرى"على الكفاءة والسرعة  واإلبقاء ،أمرها من ناحیة

شیبس كذلك بنظام غرفة المقاصة الدولي تحت إشراف وتسییر ) CHIPS( نظامیسمى و 
  .2دار نیویورك للمقاصة

 خیار النقل الماديلكتروني إلى التقلیل من اللجوء إلى نظام التحویل اإل استخدامقد أدى و  "     

تمكین المنظمات اإلجرامیة من التمتع بمیزة  السلكي إلى حیث أدى نظام التحویل ،للنقود القذرة
وفي ذات الوقت التقلیل من مستویات المخاطرة  ،لسریع للنقود بین الدول المختلفةالنقل ا

ومع ذلك التطور التكنولوجي وزیادة  ،إهمالها المصاحبة لعملیات الغسیل إلى مستویات یمكن
على أداء هذه العملیات األموال ومنه تمویل اإلرهاب  ت التحویل السلكي فإن قدرة غاسليتسهیال

  .3مع زیادة أعباء المفتشین القائمین على التحري" تبنجاح تزاید

تقدمة تكنولوجیا لكترونیة التي تتم عبر العالم السیما في الدول المإن مثل هذه التحویالت اإل     
تفرض علیهم تكثیف وسائل التحري والتدقیق في كل البیانات المتعلقة بالعملیة  ،كأوروبا وأمریكا

رسالها رفقة برقیة التحویل حتى  ،وكذا المستفید من التحویل ،لمرسلخاصة هویة العمیل ا وإ
  .تي یقوم بها هو اآلخرفي التحریات ال استغاللهایتسنى للبنك اآلخر 

، وعدد قلیل منهم Fedwireلیست أعضاء في نظام ولإلشارة فإن كثیرا من البنوك        
، وهو عبارة عن عملیة غرفة مقاصة للتسویة في نهایة الیوم، ویترتب Chipsعضوا في نظام 

بإجراء  وذلك ألجل التصریح Swiftنظام  استخدامعلى ذلك أنه یجب على معظم البنوك 

                                                             
 http://www.startimes/com/t=199066الرابط   ، علىعنهامراحل عملیة غسیل األموال وتقنیات الكشف  -1

  .12:30، الساعة: 31/05/2018تاریخ اإلطالع:   ، 39

وتقییم دور البنوك في مكافحة عملیات غسل األموال، الطبعة األولى، دار  محمود محمد سعیفان، تحلیل - 2
 .44ص  ،2008الثقافة، األردن، 

، تاریخ اإلطالع:  http://www.startimes/com/st=29760113الخلط المصرفي، على الرابط:  -3
 .12:44، الساعة 31/05/2018
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التي تسمى اختصارا تحویل الالمعامالت المالیة برقیا، أي استخدام نظام المراسلة إلتمام عملیة 
Swift.1  

، على أنه " یتعین على 03-12من نظام بنك الجزائر رقم  17نصت المادة ولإلشارة     
اإللكترونیة المصارف والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر في إطار التحویالت 

..إلخ) و/أو وضع األموال تحت SWIFT ,ARTS, ATCIمهما كانت الوسیلة المستعملة (
التصرف أن تسهر على التحقق بدقة من هویة اآلمر بالعملیة والمستفید باإلضافة إلى عنوانیهما" 

  .082 -11من النظام رقم  29وهو ما نصت علیه كذلك المادة 

 : 3)لمخزنةالبطاقات الذكیة (القیمة ا -4

ال تقل خطورة هذه البطاقات في تحویل األموال عن غیرها من األسالیب الحدیثة التي         
وهي تحتوي  ،ة الدفع أو بطاقة القیمة المخزنةوالتي قد تسمى بالبطاقات مسبق ،تعتمد بهذا الشأن

إلكترونیة مدمجة أو على شریحة على قیمة نقدیة مسبقة الدفع مخزنة على شریط مغناطیسي 
وعادة ما ترتبط بطاقات القیمة  ،ستخدمین إجراء المعامالت المالیةذلك تتیح للموهي ب ،بالبطاقة

األموال النقدیة التي  استخداموتتیح هذه البطاقة  ،بقیمة معینةالمخزنة بحساب یتم فتحه وتغذیته 
وهي تعمل  ،ممولي اإلرهابن أحدا من یتم دفعها مقدما بواسطة حامل البطاقة الذي قد یكو 

یتم إصدار وقد  ،نكيالتي تعتمد في النهایة على حساب ببنظام یتطابق مع بطاقات الخصم 
  مساك الحساب) في مؤسسة مصرفیة أو غیر مصرفیة .البطاقة وفتح الحساب (إ

 هما : ،وتنقسم بطاقات القیمة المخزنة إلى نوعین

 

  

                                                             
، دار النهضة العربیة، الطبعة األولى، االنترنتعبد الفتاح بیومي حجازي، جریمة غسل األموال عبر شبكة  - 1

  .81، ص 2009القاهرة، 

، یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، 2011نوفمبر  28، مؤرخ في 08 – 11نظام رقم  -2
   .21، ص 2012أوت  29، الصادر 47ج.ر، العدد 

  . 13- 12، ص صهنفس تقریرمینافاتف، ال -3



 اإلرھاب تمویل جریمةل مفاھیميال اإلطار                                      الباب األول

 

66 

 

  :  Closed Systemبطاقات النظام المغلق   -  أ

عندما تنتهي  Non Re-loadable cards وهي بطاقة غیر قابلة إلعادة التعبئة       
في سداد المبالغ الصغیرة لقاء  استخدامهاویمكن  ، یمكن زیادة قیمتها بعد إصدارهاوال ،قیمتها

  ت .ینترنالسلع والخدمات التي یتم شراؤها عبر األ

 : open systemبطاقات النظام المفتوح  -ب

 استخدامهاحیث یمكن  ،Re-loadable cards وهي البطاقات القابلة إلعادة التعبئة      

ولكن قد یتم وضع  ،ویمكن إستخدامها محلیا أو دولیا ،أوسع من األماكن واألغراضعبر مدى 
  وماستر كارد. ،الفیزا كاردوتشمل بطاقات  ،في مناطق جغرافیة محدودة باالستخدامقیود علیها 

ها إلى دولة أخرى وتكمن خطورة هذه البطاقات في إمكانیة حملها في الجیب والتنقل ب       
 المثبتةق آالت صرف النقود كما یستطیع حاملها سحب هذه األموال عن طری ،إلخراج األموال

دون إظهار أیة وثیقة أخرى أو الدخول إلى البنك أو  ،المؤسسات المالیة والمصرفیة جدرانعلى 
  المؤسسة المالیة المقدمة للنقود .

الكارت الذكي أن له خاصیة اإلحتفاظ بمالیین الدوالرات مخزنة  استخداممن خطورة و         
على القرص الخاص به، ومن ثم یمكن بسهولة نقل هذه األموال إلكترونیا على كارت آخر 

، وبدون تدخل أي بنك من البنوك، وبهذا یكون نظام الكارت بمنأى فون المعد لذلكبواسطة التلی
  1عن تدخل إشراف أو مراقبة أي جهة.

ومن مظاهر جریمة العدوان على اإلئتمان عبر اإلنترنت، اإلستیالء على أرقام كروت       
 .2اإلئتمان، والعدوان على التوقیع اإللكتروني

  :ةستبیان حول أكثر أنواع طرق الدفع في بعض الدول العربیإوالجدول التالي یمثل 

                                                             

  .92، ص السابق عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع - 1

عبد العال الدیربي، محمد صادق إسماعیل، الجرائم اإللكترونیة، دراسة قانونیة قضائیة مقارنة، المركز - 2
 .213-210، ص ص2012 القاهرة، مصر، لقومي لإلصدارات القانونیة، الطبعة األولى،ا
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  نوع طرق الدفع  الدولة 

  الشیكات فقط   الیمن

  نظام الدفع بالسویفت -ئتمانبطاقات اإل -ت المصرفیة والسیاحیة الشیكا  العراق

ین مرخص لهما رن یونیون عن طریق وكیلو خدمات وست–البطاقة مخزنة القیمة   البحرین 
  من البنك المركزي 

  بطاقات المدفوعة مقدما . –بطاقات الخصم  -بطاقات االئتمان  قطر

 -  E-cash-بطاقات االئتمان -التلكس - نظام التحویل عن طریق سویفت  عمان 

  نیون وموني جرام  ویسترنوالتحویالت السریعة باستخدام أنظمة 

طریق البنوك لكترونیا عن إتشمل تحویالت األموال  والتي  E-cash Banking   لبنان
–الفیزا كارد والماستر كارد وأمریكان اكسبرس  تبطاقا -والشركات المرخص لها

  خدمت سویفت.

-نظام سویفت–االلكترونیة  المالیةالت االحو –البطاقات الذكیة –االئتمان  بطاقات  السعودیة 

 SPANللمدفوعات السعودیةشبكة خاصة – speed cashالحواالت السریعة 

  ونقاط البیع. اآلليتتضمن بطاقات االئتمان والبطاقات مسبقة الدفع والسحب 

 – )اردماستر ك-اقات االئتمان (فیزا كاردبط –لكترن) إبطاقات الدفع (بطاقة الفیزا    األردن

visa charge card - electron Prepaid card –Visa Revolving --  

ونیون ویسترن ی(  E-cash-نترنت)الكترونیة (عن طریق األحافظة النقود اإل
 وموني جرام )

مكانیة مینا فاتف،  المصدر:         تقریر التطبیقات حول "طرق الدفع عبر الحدود (الحالیة والناشئة) وإ
  .15ص ،2007 في عملیات غسل األموال وتمویل اإلرهاب، استغاللها

الدفع سواء في غسل األموال أو  بعض طرق استغاللمكانیة إارت هذه الدول إلى وجود أش
  : 1مثل ،ویل اإلرهابتم

وبالتالي من السهل  ،أن البطاقات بشكل عام أسهل كثیرا من األموال في حملها ونقلها -
 جدا شحنها أو تناقلها بالبرید أو نقلها من مكان إلى آخر .

                                                             
  .16، صهنفس تقریرمینا فاتف، ال - 1
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اقة األصلیین بما املي البطحر یبواسطة أشخاص غ استخدامهابطاقات الدفع یمكن  -
دول  وفي ،ف اآللي بعمالت مختلفةایمكنهم من سحب األموال من خالل ماكینات الصر 

 منظمة إرهابیة  في تمویل أعمال أو مجموعة أو استخدامهاوبالتالي من الممكن  ،مختلفة

وبواسطة هذه البطاقات التي تصدرها معظم البنوك من أي فرع من فروعها یتم صرف        
األموال من هذا األخیر عن طریق ماكینات الصرف اآللیة الخاصة به والمنتشرة عبر العالم، 

  .1دون أیة شبهة أو شكوك حول أصلها أو مصدرها

  الشیكات اإللكترونیة: -5

الكمبیوتر وتأخذ نفس مسارات الشیك الورقي، فهو ینتقل  باستخدامتحرر هذه الشیكات     
بالبرید اإللكتروني من الطرف الذي أصدره إلى المستفید بعد توقیعه إلكترونیا، فیسترجعه 

، وهذا النظام مطبق في أغلب دول المستفید ویوقعه إلكترونیا ویرسله بالبرید اإللكتروني
ات التي تصدر في العالم، ویعتمد الشیك / من حجم الشیك85العالم،  حیث یمثل نسبة 

، وهو خدمة البنوك اإللكتروني على وجود حساب عادي للعمیل أو المحرر للشیك لدى أحد
  . 2االئتمانبدیلة للسداد بطریق بطاقات 

  في تمویل اإلرهاب االنترنت استغالل :ةنیثاالفقرة ال

 من اإلتصاالت والمعلومات بلیثة أحدثت نقلة نوعیة في مجال نترنت تقنیة حد"شبكة األ

 ،حتى أطلق على العصر الذي نعیشه ،ات العالمیة واإلقلیمیة والمحلیةلى كافة المستویع أبرزها،
وهي تتكون  ،باإلنجلیزیة)  Internet(نترنت إلى كلمة األویعود أصل مصطلح  ،عصر األنترنت
 ،)الشبكة البینیة(ترجمتها الحرفیة و  ،وتعني شبكة ،) net( ن  یِ ) وتعني ب Interمن مقطعین ( 

                                                             
راسة مقارنة)، دار (د ل بین االتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیةمحمود محمد یاقوت، جرائم غسل األموا -1

 .36ص ،2012 ،الفكر الجامعي، د.ط، اإلسكندریة

  .97، ص هنفس عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع -2
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النسیج  ،الویب ،المیةومن المصطلحات المرادفة والدالة على نفس المعنى ( الشبكة العنكبوتیة الع
  1العنكبوتي"

إذ التقنیة،  باستخدامت واضحة في طریقة تلقي األموال تحوال حدثت"ومن جهة التمویل فقد 
الل " لنقل األموال من خ  M-payment  نظام " الستخداممؤشرات تشیر تقاریر إلى وجود 

  مزایا الشبكة مثل:

  حیث توفر إمكانیة القیام بالترویج والدعوة للعنف عن بعد . :  Flexibilityلمرونةا - 1

  لقیام بعملیة كبیرة بكلفة صغیرة .ا:  Gostالكلفة  - 2

نفسه نترنت لتعریض اإلرهابي الذي یستخدم األ ال یحتاج  : Jeopardyةالمخاطر  - 3
  لمخاطر كالترصد األمني .

یالن بإخفاء األثر عن لكتروني والمهارة الفنیة كففالقناع اإل:  Anonymuslyالتخفي -4
  عین الخبیر

وبذلك  ،تحظى العملیات اإلرهابیة الیوم بتغطیة إعالمیة كبیرة :  Publicityالدعایة -5
  .لإلرهابیینتقدم خدمة 

  Communication "2تصال وكذلك اإل  Trainingالتدریب -6

فیها تسیر جعلت من العالم قریة صغیرة  ،الخصائص التي تتمیز بها شبكة األنترنت كل هذه
األمنیة منها في وما یؤرق الجهات المختصة السیما  ،مختلف شؤونه عن طریق ضغطة زر

هذه التقنیة في تمویل نشاطات الجماعات اإلرهابیة من مناطق قد  استغاللمختلف الدول هو 
بحیث یستطیع شخص من أمریكا تمویل  ،الكیلومترات عن منطقة العملیة اإلجرامیةتبعد مئات 

                                                             
محمد المرواني، تمویل اإلرهاب إلكترونیا (التحدیات وطرق المواجهة)، المجلة العربیة للدراسات نایف بن  -1

  .10، ص58، العدد 29األمنیة والتدریب، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، المجلد 

في تمویل اإلرهاب  االنترنت استعمالفایز عبد اهللا الشهري، ثقافة التطرف والعنف على شبكة األنترنت،  -2
وتجنید اإلرهابیین، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الطبعة األولى، الریاض، 

  .25-24، ص ص 2012
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 خدمات باستغاللوذلك  ،ت لشخص في سوریا أو في أفغانستاننترنعملیة إرهابیة عن طریق األ

 ،يلكترونوالبرید اإل نترنتة العنكبوتیة كتحویل األموال عبر األكالدفع المختلفة التي تقدمها الشب
  داء بالدفع المسبق عبر األنترنت.وخدمات األ

شبكة األنترنت الدخول إلى المواقع التجاریة اإللكترونیة  استعمالیمكن عن طریق كما 
والتسوق عبر هذه الشبكة ودفع قیمة المشتریات بالبطاقات الذكیة أو الممغنطة دون أیة قیود في 

  .1اإلرهاب من توظیف هذه األخیرة يللمجال، مما یمكن غاسلي األموال وممو هذا ا

ن الطرق الجدیدة اإللكترونیة لإلتصاالت و  ال تشكل سوى عمل ضمن عوامل أخرى أثرت إ
وتبلورت فكرة السیادة  في السیادة وضغطت علیها، مما أدى إلى ظهور مفهوم جدید للسیادة،

) إثر ظهور شبكة األنترنت التي لم تكن كلها  souverainetè informationnelleالمعلوماتیة(
حیانا كثیرة ألن كل شيء یشترى علیه لإلیذاء والتخریب أ استعملتمفیدة للبشر كما أرید لها بل 

  .2ویباع

وبمختلف لغات العالم من  ،یة تعج بمئات المواقع اإلرهابیةعنكبوتأن الشبكة التجدر اإلشارة و 
إما في تنفیذ عملیات  ،شخاص الذین تستغلهم هذه المواقعستقطاب أكبر قدر ممكن من األأجل إ

رسالها  ،أو تصویر مواقعریة أو وضع عبوات نتحابیة سواء عملیات إإرها ما لجمع األموال وإ وإ
ویبین الجدول التالي بعض المؤسسات والمراكز  ،نترنت لتمویل الجماعة اإلرهابیةعبر األ

   اإلرهابیة في المنطقة العربیة : 

   االهتماممناطق/موضوعات   التي ظهرت على االنترنت  االفتراضیة األسماء

  الوضع في العراق أول إصدار عن الزرقاوي    اإلعالمیة اإلسراءمؤسسة 

الوضع في العراق تابعة لتنظیم "دولة العراق   اإلعالمي  لإلنتاجمؤسسة الفرقان 
  اإلسالمیة 

 / إعالم قادة التنظیم طالبان/ القاعدة/ تنظیمات  مؤسسة السحاب لإلنتاج اإلعالمي 

  العملیات. منفذيوصایا 

                                                             
 36صالمرجع السابق، محمود محمد یاقوت،  -1

 ،الجدیدة، د.طالعام، دار الجامعة محمد سعادي، أثر التكنولوجیا المستحدثة على القانون الدولي  - 2
 .2011ص  ،2014 مصر، اإلسكندریة،
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  إصدار مجلة المجاهد التقني  ،القاعدة  مركز الفجر لإلعالم 

داخل المملكة/أول إصدار تمجید هروب بعض   مؤسسة البشائر لإلنتاج اإلعالمي 
  المطلوبین من السجن 

براءة المجاهدین من "العراق /أول إصدار   مؤسسة العقاب لإلنتاج اإلعالمي 
  تقصد سفك دماء المسلمین"

إنتاج وتنفیذ الشرائط التي تسجل عملیات   مؤسسة لبیك لإلنتاج اإلعالمي 
  طلبان

  الصومال/حركة الشباب المجاهدین   يإلعالممركز صدى للجهاد ا

یملكها الشیخ سعید منصور (مغربي في   نور لإلعالم اإلسالمي 
  كوبنهاغن)

  مجلة حصاد المجاهدینالعراق/تصدر   مؤسسة األنصار اإلعالمیة 

  الشأن العراقي /الشأن الفلسطیني  لإلعالم  اإلخباریةوكالة المجاهدین 

  عامة والتركیز على المغرب العربي والعراق  مجموعة األنصار البریدیة 

  نشاطات تنظیم القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي   نخبة اإلعالم الجهادي 

  المشتاقون إلى الجنة  العراق عامة/تصدر مجلة  سریة الصمود اإلعالمیة

االنترنت في  استعمالنترنت، عبد اهللا الشهري، ثقافة التطرف والعنف على شبكة األ فایز: المصدر            
جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الطبعة األولى،  تمویل اإلرهاب وتجنید اإلرهابیین، مركز الدراسات والبحوث،

  .21ص  ،2012الریاض، 

شركة اومیغا الرئیس السابق لبه  الكمبیوتر ما قامي بیئة ومن أخطر جرائم التخریب ف         
في  اعتقالهالذي تم  Timothy Allenویدعى المختصة في برمجة وتصمیم شبكات كمبیوتر 

یوما من فصله من  20، بعد 1996، بسبب إطالقه قنبلة إلكترونیة في عام 17/2/1998
بر مصانع التقنیة العالیة في أن تلغي كافة تصامیم وبرامج اإلنتاج ألحد أك استطاعت، عملال
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، والبحریة األمریكیة، ملحقا nasaنیوجرسي والمرتبطة والمؤثرة على نظم تحكم مستخدمة في 
  .1ملیون دوالر 10خسائر بلغت 

وینطلق تعریف اإلرهاب اإللكتروني من تعریف اإلرهاب، وال یختلف اإلرهاب اإللكتروني      
عن اإلرهاب العام إال في نوعیة األداة المستخدمة لتحقیق الغرض اإلرهابي ومن هنا ظهرت 
وخلقت أداة فعالة للمنظمات اإلرهابیة التي زاد نشاطها في اآلونة األخیرة بفضل هذه الثورة 

إلى ظهور ما یسمى بظاهرة اإلرهاب اإللكتروني أو كما یسمیها البعض  تیة مما أدىالمعلوما
  2بظاهرة اإلرهاب الرقمي.

في  اإلرهابیةي تستخدمها المنظمات التالیة مدى تأثیر األسالیب الحدیثة الت ةالصور  بینوت
 :، على نفسیة الناساالنترنیتتسویق ألفكارها عن طریق ال

الزبیري، تمویل اإلرهاب عبر األنترنیت، الحلقة العلمیة الخاصة بمنسوبي وزارة خالد حبیب  :المصدر
، كلیة التدریب، جامعة نایف العربیة للعلوم 7/4/2010- 3العدل: غسل األموال وتمویل اإلرهاب، الفترة من 

  .24األمنیة، الریاض، ص 

 

                                                             
أمیر فرج یوسف، الجریمة اإللكترونیة والمعلوماتیة والجهود الدولیة والمحلیة لمكافحة جرائم الكمبیوتر  -1

  .370، ص 2011واألنترنیت، مكتبة الوفاء القانونیة، الطبعة األولى، 

     دایة ناشرون موزعون، الطبعة األولى، عمان، األردن، جاسم محمد جندل، اإلرهاب اإللكتروني، دار الب -  2

  .39-38، ص ص 2014
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لذي یقصد به "عملیة والجدیر بالذكر أنه یمكن عن طریق شبكة األنترنت تبییض األموال ا
تحویل األموال المتحصلة من الجرائم الجنائیة إلى أموال مشروعة وفصلها عن مصدرها 

ستثمارها في أنشطة مشروعة" كولین روز أن جرائم األنترنت أصبحت  لذا یرى، 1األصلي، وإ
سلحة تحتل المرتبة الثالثة من حیث الخطورة والتهدید لمصالح الدول الكبرى المتقدمة بعد األ

  .2الكیمیاویة والبكتورولوجیة والنوویة"

أنها متعددة ومتنوعة ویصعب هو  ،أن نستخلصه عن أسالیب تمویل اإلرهابوما یمكن 
على النقد  كلیاتعتمد  فمثال التقلیدیة نجدها ،كل واحدة منها میزتها الخاصة بهاول ،حصرها

تقل أهمیة  ة أخرى الق تقلیدیعدة طر كما أنه یمكن أن تكون هناك  ،كسیولة مادیة سهلة التداول
ر بكثرة تشوالتي تن عن التي ذكرناها كالسوق السوداء التي تحول فیها األموال دون رقابة الدولة،

 ،لغ مالي محدد من العملة األجنبیةهذه الدول على صرف مب اعتمادفي دول العالم الثالث بسبب 
 ،إلى التنظیم یم اإلرهابي في مختلف دول العالمالنقدیة التي یقدمها فروع التنظ االشتراكاتإضافة 

والسطو المسلح على  ،ظمات اإلجرامیةالمنألفراد  التنظیمات اإلرهابیة التي تقدمهاحمایة الأموال و 
  . الكثیر وغیرها ،البنوك

  فتكمن في : ،وهي أسالیب غیر مصرفیة ،أما األسالیب الحدیثة والتي یمكن إضافتها

  دعم أجهزة المخابرات التي تتالقى مصالحها مع التنظیمات المتطرفة.-"

إما من أجل زعزعة  ،مع التنظیم المتطرف هاتتبادل مصالحدعم الدول والمنظمات التي -
 بید ...ألفكار تلك الدول أو المنظماتفي الدول المستهدفة أو من أجل الترویج  واالستقراراألمن 

رسها التنظیم المتطرف في مویل وتعدد مصادر الدخل ترتبط بالحجج والذرائع التي یماأن توفر الت
  .3وهي األسالیب التي تتطلب وعیا تاما من األجهزة األمنیة "المجتمع، 

                                                             
دار الجامعة الجدیدة،  الطبعة الخامسة،  "غسل األموال على شبكة األنترنت"، عبد اهللا عبد الكریم عبد اهللا - 1

 .08ص ،2007القاهرة، 
2 - Colin ROSE :« La cyber criminalité est la troiséme grande menace pour les grandes 

puissances, après les armes chimiques, bactériologiques, et nucléaires ». Mohamed 

CHawki :Essai sur la notion de cybercriminalité, IEHEI, juillet,2006,p2. 
األردن نموذجا "،  الندوة العلمیة: اإلرهاب وحقوق اإلنسان، مكافحة تمویل اإلرهاب "محمد إبراهیم الطراونة،  -3

  .15-14، الریاض، ص ص 29/10/2008-27جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، القترة ما بین 
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ولیس على  ،یب من الناحیة الفنیة أو التقنیةقد تطرقنا فیما سبق إلى هذه األسالإلشارة فل
والتي ال  ،التي تنتجها الجماعات اإلرهابیة الحصول على األموال آلیاتأساس أنها آلیة من 

خل مع مصادر تمویل اإلرهاب التي سنتحدث عنها ایمكن حصرها ألن هذه األخیرة غالبا ما تتد
   . الفصل الثاني من هذا الباب األولبإسهاب في 

  تمویل اإلرهاب وأهدافه: مؤشرات المطلب الثاني

أي عامل من العوامل التي  استغاللإلى  توجهاتها اختالفالمنظمات اإلرهابیة على  تسعى
ئیسیة من العملیات التي وذلك من أجل تحقیق أهدافها الر  ،ها اإلجرامیةاتتسهل لها تمویل نشاط

  وهو ما سنعرفه في الفرعیین التالیین: ،تقوم بها

  تمویل اإلرهاب الدالة على مؤشراتالول: الفرع األ 

ونظام  ،إن معرفة مؤشرات تمویل اإلرهاب تهدف إلى تطویر نظام المكافحة بشكل عام
كشف عملیات التمویل قبل  منالوقایة بشكل خاص، بحیث تستطیع كل جهات إنفاذ القانون 

وقوع العمل اإلرهابي، كما تساعد هذه الجهات في إبتكار طرق ووسائل جدیدة تتماشى وخطورة 
نصوص  تشرعمثال تستطیع بفضل معرفة المؤشرات أن  تشریعیةت الفالجها ،هذه المؤشرات
كما تستطیع الجهات المالیة تطویر ضوابط  رقابیة تسایر حجم  ،لمجابهة خطرها قانونیة مالئمة

سواء كانت مؤسسات المكلفة بالتبلیغ عن العملیات المشبوهة  وحتى القطاعات األخرىالخطر، 
  على ذلك المؤشر . استنادا في اإلبالغ عنهاتساعدها  مؤشراتهن حرة فإن المالیة أو أعمال وم

 والتي ،هذه المؤشرات من خالل العملیات المتكررة لحاالت تمویل اإلرهاب استخالصلقد تم 

 12تعدادها من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا لتبلغ  تم

مؤشرا مع وجود مؤشرات إشتباه إضافیة، لكن یوجد نوع من التداخل بینها وبین حاالت غسیل 
األموال، ولعل حسنا فعل الدكتور محمد السید عرفة حین قسم هذه المؤشرات أو المظاهر أو 

مصرفیة في كتابه "تجفیف مصادر تمویل ، وأخرى وسلوكیة ،مظاهر عامةالعالمات إلى 
اإلرهاب، حیث ذكر أن "وجود واحد أو أكثر من هذه المؤشرات ال یعني بالضرورة وجود عملیة 
غسل األموال أو تمویل عمل إرهابي، إنما البد أن یثیر بعض المخاوف، ویستدعي مزیدا من 

ربما ه المؤشرات هذأن ك والجهات األمنیة ذات الصلة، كما التحري والتحقیق من موظفي البنو 
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أخذها الموظفون المعنیون في اإلعتبار، ویتعین على موظفي ویجب أن یكانت غیر كاملة، 
  .1بتبلیغ الجهات المختصة والتباس األمر یقومعتماد على خبراتهم وفي حالة إالبنوك اإل

  وحي بأن هناك عملیة لتمویل اإلرهاب :وفي التالي نوضح بعض من هذه المؤشرات التي ت

  : المؤشرات العامة لعملیة تمویل اإلرهاب.ولىالفقرة األ 

التي  وم بها أحد فروع البنك، والعملیاتتتلخص هذه المؤشرات العامة في التغیرات التي یق
  إضافة إلى العملیات التي تتم في المناطق المشبوهة : ،تقوم بها الجمعیات والمؤسسات

  2مؤشرات تتعلق بالتغییرات في عملیات فرع البنكأوال: 

  أهم هذه المؤشرات التي تدل على تورط فرع البنك في تمویل اإلرهاب هي :

 یرة ال تتناسب وطبیعة عمل الفرع زیادة حركة التعامل بفئات نقدیة كب - 1

 لمبیعة إلى العمالء العابرین زیادة عدد الشیكات المصرفیة أو أوامر الدفع ا - 2

 واحد أو أكثر من البنوك المراسلةالتغییر الكبیر في حجم تعامل مع  - 3

 ة عن الفرع أو موجوداته النقدیة طبیعیة في حجم الشیكات الصادر الزیادة غیر ال - 4

  3ات الخیریةبحسابات وعملیات الجمعیات والمؤسسمؤشرات تتعلق ثانیا: 

خیریة تنشط بصفة  یصعب السیطرة على تمویل اإلرهاب إذا كان مصدره جمعیة    
قانونیة، لذا وجب على البنوك إتخاذ اإلجراءات التالیة لتشدید الرقابة على أموال هذه 

  منها : ،الجمعیات

عدم فتح حسابات لمؤسسات مالیة تعمل في مناطق مشبوهة أو ذات نزاع مسلح حتى  - 1
 ولو كان طابعها دیني یراد به في األصل تضلیل الجهات األمنیة .

                                                             
  .58 - 57محمد السید عرفة، تجفیف مصادر تمویل اإلرهاب، ص ص - 1

  .67، صنفسه المرجع - 2

  .68، ص  سهنف المرجع - 3
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فتح حسابات محلیة أو دولیة إال بعد الحصول على الموافقة من السلطات  عدم - 2
 المختصة.

منع الجمعیات الخیریة من تلقي تبرعات أو القیام بتحویالت مالیة إلى الخارج إال  - 3
 بموافقة السلطة التي لها صالحیة ذلك أي المختصة .

 التحقق من مصادر تمویل ونفقات الجمعیات والمؤسسات الخیریة . - 4

عدم فتح حسابات بأسماء أي من رؤساء أو مدیري الجمعیات والمؤسسات الخیریة  - 5
 بغرض إدارة أموالها منفصلة عن حسابات تلك الجمعیة أو المؤسسة.

 1ثالثا: مؤشرات تتعلق بالعملیات المرتبطة بمناطق مشبوهة

   وأهم هذه المؤشرات :

 عمالت أجنبیة، یعقبها حواالت مالیة إلى مناطق مشبوهة. تبدیل - 1

منطقي  لهذه  حواالت إلكترونیة دون غرض إقتصاديخالل فترة قصیرة بعملیات إیداع  - 2
لى المناطق،  مناطق مشبوهة. خاصة إذا كان من وإ

یلها إلى عدد قلیل من المستفیدین، خاصة إستعمال حسابات كثیرة لتجمیع األموال وتحو  - 3
 تكون تلك الحواالت إلى أشخاص أو مناطق مشبوهة.عندما 

على أداة إئتمانیة أو تعامله بعملیات مالیة تجاریة تتضمن أموال العمیل  حصول - 4
 مصدرها مناطق مشبوهة، دون أن تبدو أسباب منطقیة للتعامل مع تلك المناطق.

 فتح حسابات لمؤسسات تعمل في مناطق مشبوهة.  - 5

 رابعا: مؤشرات أمنیة

یعتبر الكشف عن هذه المؤشرات من إختصاص السلطات األمنیة على إختالف     
مصالحها، بسبب صعوبة التعرف علیها من طرف الجهات األخرى غیر المختصة، والتي 

  یعتبر إكتشافها عمال وقائیا یجنب وقوع العمل اإلرهابي، والتي تتمثل في :

                                                             
  .255، ص 2008عبد الفتاح سلیمان، مكافحة غسل األموال، منشأة المعارف، االسكندریة، د.ط،  - 1
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قوي یستدعي إتخاذ و مؤشر وهجمع التبرعات بطریقة غیر قانونیة أو دون ترخیص،  - 1
 كافة اإلحتیاطات للحیلولة دون وقوع هذه األموال في أیادي إجرامیة .

 تحویالت متكررة إلى مناطق تشهد نزاعا مسلحا . - 2

تعامالت مالیة مع أشخاص أو جهات ال عالقة لها بالمشتبه به السیما إذا كانت هذه  - 3
 الجهات أجنبیة.

 . الوطنیة لدولته سیارته أو قرب الحدود إمتالك شخص لمبالغ مالیة كبیرة في - 4

 شخص موضوع على قوائم اإلرهاب. ت مالیة معوجود تعامال - 5

 إنشاء شركات أو مؤسسات وهمیة إلستخدام حساباتها في تمویل اإلرهاب . - 6

لها أهداف تتناسب مع أهداف منظمة إرهابیة في حین أن  وجود جمعیة أو مؤسسة - 7
األولى تنشط بطریقة شرعیة ولها حساب مفتوح، أما الثانیة فتنشط في الخفاء لكن 

 یلتقیان في نفس األهداف ما یتطلب إنتباه وتحري من الجهات األمنیة المختصة.

 هد نزاعا مسلحاالشخص إلتصاالت كثیرة مع دول أجنبیة السیما إذا كانت تشإجراء  - 8

التواصل اإلجتماعي مع مناطق تشهد  ص لعالقات متنوعة عبر مختلف وسائطشخربط  - 9
 نزاعا مسلحا .

 الدخول المتكرر إلى مواقع أو حساب المنظمات اإلرهابیة. -10

شراء عقار بالقرب من الحدود في حین أن الشخص كانت والدته أو محل إقامته بعیدة  -11
 تكن له أي مصلحة ظاهرة من سكنها فیها.عنها والسیما إذا لم 

تحریك اآللة العسكریة لدولة ما داخل دولة أخرى تشهد حربا أهلیة أو نزاعا مسلحا، ومثال  -12
ذلك دخول قوات عسكریة تركیة بآلیاتها إلى مناطق سوریة وقبلها إلى مناطق عراقیة بحجة 
محاربة تنظیم كردي مناوئ لها، ودون موافقة هاتین الدولتین في إنتهاك صارخ لسیادتها وللقوانین 

مویله لجهة ت وهو مؤشر إلمكانیةدولیة األمر الذي یوحى بوجود نیة سیئة لدى الجانب التركي ال
ل نع الجانب المغربي ممثال في العاهكون مرتبطة به، ولعل أفضل مثال على هذا هو مما قد ت

 20المغربي الحسن الثاني لطائراته العسكریة من التحلیق قرب الحدود الجزائریة واإلبتعاد عنها ب
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وأعمال إرهابیة في تسعینیات القرن كلم على األقل عندما كانت الجزائر تشهد أزمة أمنیة، 
  مشرف یحسب له ویعتبر مؤشرا قویا في حیاد المغرب.   الماضي وهو موقف

  مرتبطة بالموظف والعمیل في البنك: المؤشرات السلوكیة الالفقرة الثانیة  

ا في عملیة مالسلوكات المریبة التي توحي بتورطهقد یقوم موظف البنك أو العمیل ببعض   
تمویل اإلرهاب، ما یتطلب من مسؤول البنك أن یكون على درجة عالیة من الیقظة وقوة 

ومن هذه  ،البنك وتسییره بالشكل الصحیحإستشعار الخطر في الشخصیة حتى تساعده على 
  المؤشرات:

 1مؤشرات خاصة بالموظفأوال: 

كتشاف تورطه في تسهیل عملیة إهناك سمات خاصة تمیز موظف البنك وتمكن من    
  وأهمها : ،تمویل اإلرهاب

  إذا كان المستوى المعیشي للموظف ال یتناسب وحجم الراتب الذي یتقاضاه . - 1

  استمرار الموظف في العمل لفترة طویلة دون طلب أیه إجازة. - 2

  بة في أثناء تأدیته لعمله .إذا ثبت أن الموظف یرتبط بعملیات عدیدة مری - 3

محاولة الموظف تسهیل حصول أحد العمالء (فرد أو شركة) على خدمة  - 4
  مصرفیة دون تطبیق اإلجراءات البنكیة الداخلیة المعتادة.

  ونضیف كذلك :

  ع رجال المال السیما مدیرو البنوك والشركاتربط الموظف لعالقات متینة م - 5

  كل مرة دون سبب بل كل العمالء فيتسبیق موظف لعمیل ق - 6

  سم عائلتهستثمارات تفوق راتبه سواء بإسمه أو بإظف بإقیام المو  - 7

  لدول أخرى خاصة المضطربة أمنیا  قیام الموظف بزیارات كثیرة - 8

 مجالسة الموظف ألشخاص متورطین بقضایا اإلرهاب أو یحملون فكرا متعصبا  - 9

                                                             
  .67- 66محمد السید عرفة، نفس المرجع، ص ص - 1
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متابعتها والتحري بشأنها  وهذه المؤشرات یتوجب على المصالح األمنیة المختصة         
  بإعتبارها ذات داللة قویة عن وجود مؤشرات لتمویل اإلرهاب

 1مؤشرات خاصة بالعمیلثانیا: 

قد تدل هذه المؤشرات التي تصدر من العمیل على شكل سلوكات على تورطه في     
  عملیة تمویل اإلرهاب، وأهمها :

الهویة،  ،الحساب (مثل اإلقامةتقدیم العمیل لمعلومات ناقصة أو مضللة عند فتح  - 1
 كذلك : ،..الخ.المهنة 

 ام بتحویالت سواء كبیرة أو بسیطةلبنك والقیإرتیاد العمیل یومیا على ا - 2

 تورط العمیل في قضایا تتعلق باإلرهاب أو التطرف  - 3

 وتقدیمه لحواالت متكررة للجمعیاتكثرة مساهمة العمیل في األنشطة الخیریة  - 4

 لبنك بالهدایا والمزایا غیر المستحقة اق العمیل لموظفي اغدإ - 5

 بفتح حسابات دون عنوان حقیقي له قیام العمیل  - 6

 البنكیة المختلفة  هرى أو تعامالتعدم إفصاح العمیل عن نشاطاته التجاریة األخ - 7

محاولة العمیل تحویل أموال ضخمة ثم تراجعه فجأة خوفا من تبلیغ المصالح األمنیة  - 8
 على موظف البنك حتى ال یبلغ عنه عنه، أو محاولته التأثیر

  : المؤشرات المصرفیة المختلفة.  الفقرة الثالثة

والحواالت، واألنشطة  ،تشمل هذه المؤشرات المصرفیة كل من اإلیداع والسحب، والحسابات
  اإلئتمانیة:

 2مؤشرات اإلیداع والسحوباتأوال: 

من خالل عملیة اإلیداع أو السحب تظهر مؤشرات قویة تدل على أن األمر یتعلق بتمویل       
  اإلرهاب، وأهمها :

                                                             
  .59، صهنفس المرجع - 1

  .254، ص السابق عبد الفتاح سلیمان، المرجع -  2
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إیداعات واردة لشخص إعتباري متضمنة مجموعة من األدوات النقدیة التي تعتبر غیر  - 1
  .طبیعیة بالنسبة لنشاط الشخص اإلعتباري

كون النشاط التجاري لصاحبه یقضي أن ی ودائع نقدیة كبیرة في حساب، عندما یكون - 2
  اإلیداع بواسطة شیكات أو وسائل دفع أخرى.

ودائع من خالل عدة فروع للبنك، أو من مجموعة أشخاص یدخلون الفرع في تركیب  - 3
  نفس الوقت.

تقدیم أموال غیر معدودة لعملیة ما، وعند القیام بالعد یتم تخفیض العملیة إلى مبلغ یقل  - 1
 د المقرر للعملیات المشبوهة أو الواجب اإلبالغ عنها.قلیال عن الح

 سحوبات نقدیة كبیرة من حساب تجاري ال یصاحبها عادة عملیات إیداع. - 2

إیداع أو سحب مبالغ نقدیة أو أدوات مالیة، تقترب من مالمسة الحدود لعملیات ال  - 3
 أو الواجب اإلبالغ عنها. یشتبه فیها

قة بصاحب الحساب وكبر حجم هذه سحوبات من قبل أشخاص ال تربطهم عال - 4
 السحوبات.

 1مؤشرات الحسابات المصرفیةثانیا: 

  وأهمها : ،ل فحص الحسابات المصرفیة للعمالءتظهر من خال

یله من طرف هذه األخیرة قیام العمیل بفتح حسابات كثیرة بإسمه أو بإسم عائلته وتوك - 1
 إلدارتها

والتي قد تكون حسابات واحد لكنه یتلقى كثرة الحواالت المرسلة إلى هذه الحسابات،  - 2
 بوجود نشاط مریب. حواالت من أشخاص متفرقین ما یوحي عدة

فتح حسابات تتلقى الحواالت القادمة من الخارج فقط، وفي مواسم معینة، وقد تكون هذه  - 3
 أة ویتم سحبه بسالسةالحسابات غیر نشیطة فتتلقى مبلغا مالیا ضخما فج

                                                             
  .63-61، ص صالسابق محمد السید عرفة، المرجع - 1
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البنكي یقوم بها عدة أشخاص مفوضین بالتوقیع، دون أن توجد إذا كانت إدارة الحساب  - 4
 جاریة بین المفوضین وصاحب الحسابصلة قرابة أو عالقة ت

إذا كان هناك حساب لشخص معنوي أو إعتباري یشهد حركة إیداعات أموال ضخمة  - 5
 تتالءم مع نشاطه أو دخلهومستمرة ال 

 1مؤشرات الحواالت النقدیةثالثا: 

  نجد: ،مؤشرات الدالة على وجود تمویل لإلرهابمن أهم هذه ال

 وكثرة هذه التحویالت عدم تناسب مبالغ الحوالة مع المظهر العام للمحول ونشاطه، - 1

لى  - 2 لیست تعتبر مراكز للمخدرات أو خطف الرهائن، أو دول كثرة التحویالت من وإ
 مستقرة أمنیا

 عند التحویلبیرة إلى مبالغ أصغر لغ كاإذا ثبت تعمد العمیل تقسیم مب - 3

لى حساب رئیس ومن ثم إیداع العمیل مبالغ في حسابات مختلفة، ثم تحویلها الحقا إ - 4
 إلى الخارج

ة للحساب دار إلى بنوك خارجیة مقابل حواالت و  العمیل من البنك تحویل مبالغ طلب - 5
 سه بمبالغ تعادل المبالغ المحولةنف

 إرسال حوالة بهویة مزورة - 6

 له عالقة مع المؤسسة المالیة توكیل شخص لسحب هذه الحوالة - 7

 2مؤشرات الحواالت اإللكترونیة  رابعا:

  لكترونیة :وأهم هذه المؤشرات المتعلقة بالحواالت اإل

إستخدام الحواالت االلكترونیة بمبالغ صغیرة لتجنب الوصول إلى الحد المقرر للعملیات  - 1
 لمشبوهة أو الواجب التبلیغ عنها ا

لى شخص، في الوقت الذي التتوافر فیه معلومات كافیة عن  - 2 الحواالت االكترونیة من وإ
 تلك المعلومات أمرا ضروریا.المحول أو عن المستفید حین یكون توفیر 

                                                             
  .65- 64، ص ص هنفس المرجع - 1
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ثم تحویلها جمیع األموال، تحسابات لجمعیات أو مؤسسات خیریة لحساب أو إستخدام  - 3
 إلى مستفیدین بالخارج

أجنبي یقوم بها نائب العمیل، یتبعها حواالت إلكترونیة مالیة إلى عملیات صرف ب القیام - 4
 أماكن لیس لها عالقة تجاریة مع العمیل

 1ئتمانیةمؤشرات األنشطة اإل خامسا: 

  :وأهمها

ئتمانیة الممنوحة للعمیل ألغراض غیر تلك المحددة في طلب إستخدام التسهیالت اإل - 1
 القروض

حصول العمیل على قروض أو تسهیالت إئتمانیة مقابل ضمانات صادرة من بنك یعمل  - 2
 ودون سبب تجاري واضحخارج الدولة، 

  قتصادي واضح لذلكتقدیم البنك قروضا لشركات أجنبیة دون وجود مبرر إ  - 3

 إستالم العمیل لقرض من البنك، ثم طلب تحویله فورا إلى بنك أو بنوك أخرى - 4

  الثاني: أهداف تمویل اإلرهابالفرع      

فإذا كان مموله دولة أو أجهزة  ،ف وراءهامن یق باختالفتختلف أهداف تمویل اإلرهاب 
وقد یكون  ،اإلرهاب الداخلي الذي یمول نفسه ستخبارات أجنبیة فإن أهدافها تختلف تماما عنإ

  . مثال ا أهداف مشتركة كقلب نظام الحكم بالدولةمبینه

  : أهداف تمویل اإلرهاب داخلیا لىو الفقرة األ 

قصد رهاب في دعم الجماعات اإلرهابیة بتتمثل األهداف الرئیسیة من عملیات تمویل اإل "
ودعم  ،أعمالها اإلجرامیةفي تنفیذ تحقیق هدف نهائي یتمثل في مساعدة الجماعات اإلرهابیة 

تتمثل في تحقیق  التي ،بیةشكل الغایة من األعمال اإلرهاتها التي تاهذه الجماعات لتحقیق غای
د یكون لبث روح الكراهیة بین وق ،ةبلیسواء أكانت فوریة أو مستق ،هبیة أو إجتماعیةذغایات م

                                                             
  .64-63، ص ص السابق محمد السید عرفة، المرجع - 1
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كراه الشعب على  ،طبقات المجتمع أو هدم وزعزعة ثقة الجمهور في الحكومة وسلطات األمن وإ
  أن تكون : نكما یمك، " 1ة اإلرهابدطاعة قیا

جتماعیة تجلب المة أفراده بسبب مشكالت نفسیة وإ أمن وسنتقام من المجتمع وتهدید "اإل - 1
 جتماعي ع وتجعله یخرج عن قواعد الضبط اإلالحقد في صدر اإلرهابي على المجتم

فزاععن طریق ترویع خالل بالنظام العام اإل - 2 شاعةاألفراد  وإ  الفوضى وإ

 ناعیة العامة وتعطیلها عن العمل قتصادیة والصتدمیر المصالح والمنشآت اإل - 3

  بل والرئیسي لبعض الدول توقف حركة السیاحة التي تعد من مصادر الدخل القومي - 4

ین والتأثیر على الخضوع لطلبات وتوجهات اإلرهابی إلجبارهابتزازها تهدید السلطات وإ  - 5
 المواطنینالسلطات بمظهر العجز عن حمایة والعمل على إظهار  ،في القرارات المتخذة

 2"أو المقیمین

 الترویج ألفكار وتوجهات معینة - 6

 حمل الناس على التمرد على السلطة الحاكمة - 7

 إغراق البلد في الفوضى الخالقة لقضاء مآربهم الشخصیة - 8

  تمویل اإلرهاب خارجیاأهداف : الفقرة الثانیة

  في نیة بعض الدول الكبرى تحقیق ما یلي: اوتتمثل أساس    

 مىستحت ما ی عتداء على الدول اإلسالمیةات السیاسیة الالزمة لإلیجاد التسویغ"إ - 1

 محاربة اإلرهاب 

 ستنزاف قوتهم شوكة المسلمین، وتفریق كلمتهم وإ  كسر - 2

 التي تسحب من األمة اإلسالمیة  جني أموال طائلة والتعویضات الباهظة، - 3

فقد أصبح الفكر  ،لم وفي المحافل السیاسیة الدولیةتأكید تشویه اإلسالم في نظر العا - 4
المتطرف وما یؤدي إلیه من أعمال إرهابیة وسیلة من الوسائل السیاسیة التي تستخدمها 

 .1الدول الكبرى لتحقیق أهدافها ومطامعها في سلب الدول اإلسالمیة مقدراتها"

                                                             
  .06-05، ص صالسابق سعد بن علي الشهراني، المرجع - 1
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 قلب أنظمة الحكم في الدول - 5

 خلق هوة بین الشعوب واألنظمة الحاكمة - 6

قتصادیة وثقافیة وحتى دینیةحمل الدول على تقدیم تنازالت  - 7  سیاسیة وإ

اإلرهاب في سوریا  مثل تمویلإلهاء الدول في مشاكلها األمنیة حمایة لدول مجاورة لها  - 8
 كیان اإلسرائیليحمایة لل

ومثال ذلك  ،وتتورط فیها لألسف دول إسالمیة ،األهداف تستهدف العالم اإلسالمي كل هذه
نهاءصدام حسین  إلسقاطقامت به بعض الدول العربیة في تحالفها مع الغرب  ما  ،حكمه وإ

ولعل خیر مثال على هذا ما  ،ن علیها وعلى لبنان بأموال عربیةزة وتمویل العدواغومحاصرة 
وطبعا بأموال عربیة أو  ،نظیمات اإلرهابیة المتواجدة فیهایحدث لسوریا من تمویل فاضح للت

  ة.باألحرى خلیجی

أو  ،هاب هو قلب نظام الحكم في الدولةوقد یكون الهدف الرئیسي من التمویل الخارجي لإلر 
على  لة من مبادئها األساسیة كفرضتعدها الدو كما أشرنا مساومتها للحصول منها على تنازالت 

 ،ختلف المجاالتوالتطبیع معه في م عتراف بهال تعترف بالكیان الصهیوني اإلبعض الدول التي 
دخالها في حروب وصراعات هي موارد الدولة بإستنزاف التمویل هو إ ن هدفا یمكن أن یكو مك

وهو أمر لم ینجح مع  ،یران في سوریاولروسیا وإ  ،عنها كما یحدث للسعودیة في الیمن في غنى
ب على اإلرهاب لخوض حر  والیمني رادوا توریطها في المستنقع الماليدولة الجزائر التي أ

لكن التجربة الجزائریة الخاصة في مجال اإلرهاب جعلتها ترفض هذا  ،الغرب بالوكالة عن
لم تستطع  روهو أم ،الییر الدوالرات جراء هذا التدخلستنزاف مالمقترح، وبالتالي تجنیب البالد إ

تعیش مراهقة  لیمیة لم تستطع الخروج منها بإعتبارهابعض الدول فهمه فتورطت في حروب إق
  سیاسیة متأخرة .

"یتضح إن معظم التعریفات لإلرهاب وتمویله تربط بین اإلرهاب وتحقیق أهداف ومما سبق 
سیاسیة، أو بین اإلرهاب كوسیلة من الوسائل التي تمارسها السلطة السیاسیة، ففي عصرنا 

ها، یة ومعارضیالحالي لم یعد اإلرهاب مقتصرا على الجوانب السیاسیة بین السلطة السیاس
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ثارة الرعب والفزع یمكن أن یوظف لتحقیق فاإلرهاب بإعتبا ره أحد أشكال إستخدام وسائل العنف وإ
  .1أهداف وغایات سیاسیة كما قد یستخدم كوسیلة لإلبتزاز وتحقیق مآرب شخصیة أو ذاتیة "

المفاهیمي لجریمة  ستعرضنا في الفصل األول من هذه الدراسة أهم مالمح اإلطارإلقد 
 وكذا الشریعة ،خیرة في مختلف التشریعات الوطنیةالتعریف بهذه األمن خالل  ،تمویل اإلرهاب

 ،ل وتجرم كل ما له عالقة باإلرهاباإلسالمیة التي تنبذ تعلیماتها السمحى كل أشكال اإلرهاب ب
لى أهم المؤشرات إنبها تطرقنا في معرض حدیثنا عنها ولزیادة اإللمام بهذه الجریمة من كل جوا

ختلف األسالیب الفنیة أو كل ذلك مرورا بم ،والعوامل المساعدة على إنتشارهاها، الدالة على وقوع
األموال إلى یصال ا ممولو اإلرهاب إلبعهالتي یت المستحدثةاء التقلیدیة منها أو سو  ،التقنیة

 ،على المستوى الداخلي أو الخارجي من أجل تحقیق مجموعة من األهداف ،وجهتها النهائیة
  منظمة تنتهجها المنظمات اإلرهابیة.وذلك عبر مراحل 

ة ومعرف ،ا إظهار أركانها التي تقوم علیهاوللولوج إلى عمق هذه الجریمة كان لزاما علیه
  وهو ما سنتعرف علیه في الفصل التالي . ،مختلف المصادر التي تتغذى منها

 

  

  

  

  

  

 

 

                                                             
  .46-45سابق، ص صالمرجع السامي جاد عبد الرحمن واصل،  - 1



 اإلرھاب تمویل جریمةل مفاھیميال اإلطار                                      الباب األول

 

86 

 

  

  

  

  

 

 

أركان جریمة تمویل 
 اإلرهاب ومصادرها
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  ركان جریمة تمویل اإلرهاب ومصادرهاأالفصل الثاني : 

یعة تمویل اإلرهاب من كل جوانبه، لقد تطرقنا في الفصل األول من هذه الدراسة إلى طب
وبینا حاجة التنظیمات اإلرهابیة إلى التمویل المستمر لنشاطاتها اإلجرامیة وكیف أنها تسعى 

جاح الالزم ة من أجل تحقیق الندائما إلى تنویع مصادر دخلها سواء بطریقة شرعیة أو غیر شرعی
بإستعمال كل الوسائل المتاحة مهما  ،األهداف المرسومة لها ومن ورائها ،للعملیات التي تنفذها

فال یمكن إثبات فعل الجرم على الشخص الذي نفذ هذه  كله هذامن رغم بالو  كانت خطورتها،
  :وهو ما سنبینه على النحو اآلتي ،ألركان التي تقوم علیها أي جریمةإال إذا توافرت كل ا لعملیةا

  ومخاطرها: أركان جریمة تمویل اإلرهاب المبحث األول

 مصادر جریمة تمویل اإلرهاب . المبحث الثاني:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 اإلرھاب تمویل جریمةل مفاھیميال اإلطار                                      الباب األول

 

88 

 

  المبحث األول : أركان جریمة تمویل اإلرهاب ومخاطرها  

یتوفر فیها البد من أن  ،ي تقوم وتوجب الجزاء على مرتكبهاولك ،كل جریمة من الجرائم
إثبات وجوده في جریمة  سیتموهو ما  ،الركن المادي والركن المعنوي :ماه ،ركنان أساسیان

سواء على المستوى اإلقتصادي  ،اطرها عن الجرائم الكثیرة األخرىتمویل اإلرهاب التي ال تقل مخ
رار في ستقدي، فهي مما الشك تزعزع أركان اإلجتماعي أو على المستوى السیاسي والسیاواإل

  في المطلبین التالیین : سیتم بیانه األمر الذي ،وتقوض وجوده ،المجتمع

  المطلب األول : أركان جریمة تمویل اإلرهاب .

تقوم جریمة تمویل اإلرهاب على الركن المادي الذي یتمثل في تقدیم أو جمع األموال بأي 
نیة الشخص إلى  اتجاهمثل في عنصري العلم واإلرادة مع الركن المعنوي الذي یتو  ،وسیلة كانت

حتوائها على الركن الدولي أو هي إهذه الجریمة غیر أن المیزة التي تختص بها  ،إلرهابتمویل ا
  في الفروع الثالثة اآلتیة :   سنفصله الذيالعنصر األجنبي 

  الفرع األول : الركن المادي  .

ي أو المادیات الت ،التي تطابق النص المجرم للجریمة المادیةیعتبر الركن المادي الواقعة 
 االتفاقیةوفي جریمة تمویل اإلرهاب تنص المادة الثانیة من  ،تقوم وتوجد على أساسها الجریمة

كل  االتفاقیةعلى أنه :" یرتكب جریمة بمفهوم هذه  1999الدولیة لقمع تمویل اإلرهاب لعام 
أو بتقدیم  ،وبشكل غیر مشروع وبإرادته ،شرة أو غیر مباشرةمبا ،شخص یقوم بأي وسیلة كانت

  أو یعلم أنها ستستخدم كلیا أو جزئیا للقیام : ،استخدامهاجمع أموال بنیة 

وبالتعریف المحدد  ،حدى المعاهدات الواردة في المرفقبعمل یشكل جریمة في نطاق إ -
 في المعاهدات.

أو  ،مدني أو أي شخص آخرب في موت شخص بأي عمل أخر یهدف إلى التسب -
ل عدائیة عندما یكون هذا الشخص غیر مشترك في أعما ،إصابته بجروح بدنیة جسیمة
 - هذا العمل بحكم طبیعته أو سیاقه عندما یكون غرض ،في حالة نشوب نزاع مسلح
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رغام حكومة أو منظمة دولیة على القیام بأي عمل أو أو إ ،موجها لترویع السكان
 ام به".متناع عن القیاإل

األول  ،أسیاسیین عنصرینمن  من خالل هذه المادة نالحظ أن الركن المادي یتكون    
ه تقدیم أو جمع الذي یعرف على نحو فضفاض بأن التمویلوهو  ،یتمثل في السلوك اإلجرامي

 ،شتراكاتالقرض أو الهدایا أو اإل التقدیم على سبیل المثال التبرع أوهذا ها األموال حیث یشمل
ي ...سواء تم هذا بوسیلة مباشرة أو غیر مباشرة نكما یشمل التحصیل أو الجمع أو التلقي أو الج

في فقرتها  االتفاقیةي عرفته المادة األولى من نفس الذ المالأما العنصر الثاني فیتمثل في  ،
 ر المنقولةالمنقولة أو غی ،األموال المادیة أو غیر المادیة على أنه :"أي نوع من أنواع ،األولى

ذلك  بما في ،كان شكلها انونیة أیوالوثائق أو الصكوك القا ،التي یحصل علیها بأي وسیلة كانت
في ذلك بما  ،ملكیة تلك األموال أو مصلحة فیهاالتي تدل على و  ،لكتروني أو الرقميالشكل اإل

 ،والشیكات المصرفیة ،وشیكات السفر ،ئتمانات المصرفیةاإل ،على سبیل المثال ال الحصر
  عتماد.وخطابات اإلوالكمبیاالت  ،والسندات ،الت، واألسهم، واألوراق المالیةاو والح

تغلها عطاء تعریف فضفاض لألموال حتى ال یترك أي هوة یسلقد تعمد المشرع الدولي إ
 ،بل وال یهم الحصول على األموال بطریق مشروع أو غیر مشروع ،اإلرهاب للنفاذ منها ممولو

  فبمجرد تقدیمها أو جمعها تصبح غیر مشروعة .

یمة أنها لم تكتف بإظهار الركن المادي لجر  نجد ،االتفاقیةالرجوع إلى المادة الثانیة من وب
  : 1منهجین آخرین  اتبعتبل  ،تمویل اإلرهاب فقط كما أشرنا

أحالت بشأن تحدید مفهوم الجریمة اإلرهابیة التي یعتبر دعم القائمین علیها  ،فمن جهة
الدولیة التي سبق توقیعها  االتفاقیاتإلى  ،غیرها جریمة تنطبق علیها أحكامهاباألموال والمعدات و 

وهي تسع معاهدات دولیة كان قد تم فتح باب  ،ى الدولي في مجال مكافحة اإلرهابعلى المستو 
وتتطلب من األطراف الموقعة علیها أن  ،1997-1980 ما بین أعوام لیها في الفترةتوقیع عال

هذه المعاهدات كقائمة من مرفق ووردت في  ،ریعاتها على مختلف جرائم اإلرهابتنص في تش
 ستبعاد إحدى المعاهدات من القائمة بشرط أن ال تكونللدولة الطرف إ االتفاقیةوتجیز  ،االتفاقیة

                                                             
  .28السید عرفة، اإلتفاقیة الدولیة لقمع تمویل اإلرهاب ومدى فاعلیتها في مكافحته، صمحمد  -1
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 ،ولة طرفا في المعاهدة وعلى العكسستبعاد عندما تصبح الدویتوقف سریان هذا اإلطرفا فیها، 
ستبعاد تلك المذكورة في القائمة، یجوز لها إ عندما تخرج الدولة من عضویة إحدى المعاهدات

  .1 االتفاقیةمعاهدات المنطبقة علیها بموجب المعاهدة من قائمة ال

بها  یل الجریمة اإلرهابیة التي یعتبر دعم القائمینمن قب االتفاقیة اعتبرتومن جهة أخرى، 
خر یهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي آعمل  بمثابة جریمة تمویل اإلرهاب، أي

عندما یكون هذا الشخص غیر مشترك في  ،إصابته بجروح بدنیة جسیمةو أ خر،شخص آ
عندما یكون غرض هذا العمل، بحكم طبیعته أو  ،ل عدائیة في حالة نشوب نزاع مسلحأعما
موجها لترویع السكان أو إلرغام حكومة أو منظمة دولیة على القیام بأي عمل أو  ،سیاقه

  متناع عن القیام به .اإل

رهاب على ارت أغلب التشریعات الوطنیة في إبراز الركن المادي لجریمة تمویل اإللقد س
بعض اآلخر منها من وسع أو ضیق في مفهوم هذا الركن الذي وهناك ال ،الدولیة االتفاقیةنهج 

 ،التشریع المغربيك ،لجریمة أو كیانها المادي الملموسیعتبر بمثابة المظهر الخارجي ل
  والسوري وغیرهم . ،والجزائري

 ،: هي السلوك اإلجرامي عناصروتجدر اإلشارة أن الركن المادي للجریمة یتألف من ثالثة 
  ؟ جریمة تمویل اإلرهاب فهل یتحقق هذا في ،والعالقة السببیة بین الفعل والنتیجة ،والنتیجة

 ،ظهران أحدهما ایجابي واآلخر سلبي: لهذا السلوك م : السلوك اإلجرامي الفقرة األولى
وهو ما نجده في  ،متناع عن القیام بهثاني في اإلوال ،ي القیام بفعل ماحیث یتمثل األول ف

  التالیة:التشریعات 

 التشریع المغربي : -1

على أنه "یعتبر تمویل اإلرهاب فعال  1،من مجموعة القانون الجنائي 4-218نص الفصل       
  إرهابیا.

                                                             
  .75سابق، صالمرجع الحسین بن محمد سلطان،  - 1
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النظر عما إذا  وبصرف ،خارج المغرب ارتكبتولو  ،األفعال التالیة تمویال لإلرهاب تكون       
  ستعملت فعال أو لم تستعمل :كانت األموال قد إ

و جمع أو تدبیر أموال أو بتقدیم أ ،وسیلة كانت مباشرة أو غیر مباشرةالقیام عمدا وبأي  -
أو مع العلم أنها ستستخدم كلیا أو جزئیا  استخدامهابنیة  ،ولو كانت مشروعة ،ممتلكات

: 

 ؛فعل إرهابي أو أفعال إرهابیة سواء وقع الفعل اإلرهابي أو لم یقع الرتكاب -

 أو بواسطة شخص إرهابي ؛  -

 أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابیة ؛ -

 تقدیم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض ؛ -

 األفعال المذكورة. ارتكابمحاولة  -

ر المادي مسألة تقدیم المشورة لغرض تدبی عن الركن حدیثهفي لقد أضاف المشرع المغربي 
هذه المشورة حیث أن أشكال  ،عمل إرهابي الرتكاب استخدامهاأو جمع أموال من أجل أو تقدیم 

  :2قد تكون  ،أو المساعدة المقدمة

ح النصوص القانونیة الموضوعیة منها أو اإلجرائیة یكتوض ،ة قانونیةمساعدة أو مشور -
  ؛توظیفها وسلوكها لتمویل اإلرهاب التي یمكن

تقدیم معلومات وبیانات لتوظیف  تكون عبارة عن ،مساعدة أو مشورة تقنیة أو فنیة-
 ،أو بورصات القیم ،أو شركات التأمین ،ظمة المالیة أو المؤسسات البنكیةستعمال مختلف األنوإ 

التواطؤ والتغاضي عن العملیات المالیة التي یقوم بها ممولو اإلرهاب، وعدم تحقق  ریقعن ط

                                                                                                                                                                              
، الصادر بتنفیذ 145- 12أعاله بمقتضى المادة األولى من القانون رقم  4-218تم تغییر وتتمیم الفصل  -1

)، الجریدة الرسمیة المغربیة، 2013ماي2(1434جمادى اآلخرة  21، بتاریخ 1.13.54الظهیر الشریف رقم 
  .3614، ص6148العدد 

محمد مومن، جریمة تمویل اإلرهاب في القانون المغربي، مداخلة مقدمة للمؤتمر المغاربي الدولي حول  - 2
اربیة في ضوء التطورات الراهنة (الرهانات والتحدیات)، یومي األربعاء والخمیس التحدیات األمنیة للدول المغ

  .57- 56، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، ص ص 27-20/02/2013
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معامالت غیر والتغاضي عن ال ،ة عمالئها المعتادین أو العابرینمن هوی المؤسسات المالیة
 ،شتبه في أنها تشكل نشاطا إجرامیاوعدم التبلیغ عن المعامالت التي ی ،العادیة أو المشبوهة

ا أو المستفید منها مجهول وتمكین الجناة من أنظمة تسمح لهم بفتح حسابات یكون صاحبه
تالف السجالت المتعلق ،أو ال یمكن التحقق من هویته ،الهویة  ،عامالت المحلیة أو الدولیةة بالموإ

  .2001عام ) ل fatf فاتف ( وهذا ما أشارت إلیه التوصیة السابعة والثامنة لمنظمة

إذا كان الهدف منها بلوغ أو معرفة طریقة  ،ن مجرد تقدیم النصائح واإلرشاداتوقد یكو -
  ستغاللها.أو تسییر أموال اإلرهاب وكیفیة إستعمالها أو إ تكمن من تقدیم أو جمع

 التشریع الجزائري : -2

تمم التي تعدل وت 06- 15قم یتمثل السلوك اإلجرامي حسب نص المادة الثانیة من قانون ر 
المتعلق بالوقایة من تبیض األموال وتمویل اإلرهاب  ،01-05أحكام المادة الثالثة من قانون 

ة أو غیر مشروعة، بأي مشروعبطریقة  ،بإرادته یسیرن یقدم أو یجمع أو ومكافحتها ".....كل م
كلیا أو جزئیا،  ،شخصیا استعمالها بغرض الاأمو  ،بصفة مباشرة أو غیر مباشرة ،وسیلة كانت

  جرائم موصوفة بأفعال إرهابیة أو مع علمه أنها ستستعمل : ارتكابأو محاولة  الرتكاب

جرائم موصوفة بأفعال  ارتكابأو محاولة  الرتكابن طرف إرهابي أو منظمة إرهابیة م -
 إرهابیة .

 من طرف أو لفائدة شخص إرهابي أو منظمة إرهابیة . -

  رتباط التمویل بفعل إرهابي معین .لجریمة بغض النظر عن إتقوم ا

ه هذ استخداموسواء تم  ،الفعل اإلرهابي ارتكابجریمة مرتكبة سواء تم أو لم یتم وتعتبر ال
  .الرتكابه استخدامهااألموال أو لم یتم 

  1یعد تمویل اإلرهاب فعال إرهابیا " 

                                                             
، المتعلق بالوقایة من تبیض األموال وتمویل اإلرهاب ومكافحتها، المؤرخ 06-15قانون رقم المادة الثانیة،  - 1
  .05-04، ص ص2015، 08، الجریدة الرسمیة، العدد2015فبرایر  15، الموافق 1436ربیع الثاني  25 في
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غیر  ،الدولیة االتفاقیةعن مضمون  د المشرع الجزائري في ذكره لصور الركن الماديلم یح
وكذا اإلستعمال  ،التسییر في جریمة تمویل اإلرهاب أنه وسع في ذلك عندما أدخل فعل

مكرر قانون العقوبات  87ا المادة جرائم موصوفة بأعمال إرهابیة التي عرفته الرتكابالشخصي 
ومرد ذلك إلى  ،تعریفا فضفاضا 20/12/2016في  المؤرخ 06/23المعدل والمتمم بالقانون رقم 

المادة "یعتبر فعال إرهابیا أو هذه حیث جاء نص  ،ائریة الرائدة في مكافحة اإلرهابالتجربة الجز 
حدة الوطنیة والسالمة الترابیة والو  ا في مفهوم هذا األمر كل فعل یستهدف أمن الدولةیتخریب

  ستقرار المؤسسات وسیرها العادي عن طریق أي عمل غرضه ما یأتي :وإ 

عتداء المعنوي أو جو إنعدام األمن من خالل اإل الرعب في أوساط السكان وخلق بث -
 الجسدي على األشخاص أو تعریض حیاتهم أو حریتهم للخطر أو المس بممتلكاتهم.

التنقل في الطرق والتجمهر أو اإلعتصام في الساحات  رور أو حریةعرقلة حركة الم -
 العمومیة 

 عتداء على رموز األمة والجمهوریة ونبش وتدنیس القبور.اإل -

 عتداء على وسائل الموصالت والنقل والملكیات العمومیة والخاصة .اإل -

 عتداء على البیئة من حیث تلویث تربتها أو جوها أو میاهها .اإل -

 عرقلة عمل السلطات العمومیة أو حریة ممارسة العبادة والحریات العامة. -

 عتداء على أعوانها ".ات العمومیة أو اإلعرقلة سیر المؤسس -

-5-4- 3مكرر  87امي في المواد أخرى للسلوك اإلجر  اكما جرم المشرع الجزائري صور  

جمعیة والمتمثلة في كل من ینشئ أو یؤسس أو ینظم أو یسیر أو ینخرط أو یشارك في  ،7- 6
هذه الجمعیات أو  یمولوأیضا كل من یشید أو یشجع أو  ،أو منظمة أو جماعة إرهابیة

  المنظمات أو یطبع أو ینشر مطبوعات خاصة بهم .

حاصر جریمة نجدها ت ،3-2- 1في مادته الثالثة مكرر  01-15وبالرجوع إلى قانون 
أو مر أو محاولة ما تعاقب كل مشاركة أو تواطؤ أو تآتمویل اإلرهاب من كل جوانبها عند

 كبت خارج الجزائر بشرطرتتى لو أح ،ارتكابهمساعدة أو تحریض أو تسهیل أو إسداء مشورة إل

 كما یمكن مالحقة أي ،ن منفذها یحمل الجنسیة الجزائریةأو كا ،إستهدافها لمصالح جزائریة
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وهذا ما غفل عنه المشرع السوري في اإلرهاب في الجزائر،  لتموهابیة أجنبي أو منظمة إر 
  محاربته لهذه الجریمة.

 التشریع السوري : -3

الخاص  ،20111 لعام 27نصت المادة الثانیة الفقرة ب من المرسوم التشریعي رقم 
  بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب على أنه :"

نه تقدیم أو جمع أموال بأي كل فعل یقصد م ،جرائم تمویل اإلرهابیعد من قبیل  -
ادر مشروعة أو غیر مشروعة، بقصد من مص ،مباشرة أو غیر مباشرة ،وسیلة

كلیا أو جزئیا في عمل إرهابي أو تمویل منظمة إرهابیة أو شخص إرهابي  استخدامها
أو  الدولیة واالتفاقیاتنین وفقا للقوا ،هوریة العربیة السوریة أو خارجهافي أراضي الجم

 ة في الجمهوریة العربیة السوریة ".اإلقلیمیة أو الثنائیة النافذ

اإلرهاب والتي أنها ذكرت األفعال التي تعد من قبیل جریمة تمویل  یالحظ على هذه المادة
إال أنها لم تكن فضفاضة عكس التشریعات األخرى كالمغربي والجزائري  ،كون ركنها الماديت

الشخصي الذي لم  االستخدامري إلى محاولة التمویل أو إلى حیث لم یتطرق المشرع السو  ،مثال
 االستخدامضم حتى " على أنه ی استخدامهالكنه یفهم من كلمة " ،ا في المادةیكن صریح

أمنیا  اضطراباوریة تعیش لسالدولة ا باعتبارلفصل والتوسع في الداللتین مهم الشخصي غیر أن ا
ختصرا عندما ذكر المشرع السوري وحتى القصد من العمل اإلرهابي جاء ضیقا و م ،رهیبا

 هلع أوبعض المعاني كالذعر الذي یعني الخوف الشدید دون ذكر مثال الخوف أو ال باختصار

غیر أن اإلرهاب  ،في أشیاء مادیة اختصرتوكذلك األمر للوسائل حیث  ،نعدام األمنجو من إ
كب باإلشاعة الكاذبة مثال وعن طریق وسائل اإلعالم أو األشخاص الذي یعني الذعر قد یرت

 ،منطقة أخرى ما یزعزع أمن الدولة كإدعاء وجود مواد كیمیاویة في منطقة ما فیهرب سكانها إلى
ي ف استعمااللى الرغم من أنه الذریعة األكثر وهذا األخیر غیر موجود في الفعل اإلرهابي ع

  .على أمن الدولة أو النظام العام سم الحفاظبإ رهاباربتها لإلالدول عند مح

                                                             
1
، الصادر في بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب المتعلق ،2011لعام  27المرسوم التشریعي رقم  - 

الصادر في ، 2005لعام  33، المعدل للمرسوم التشریعي رقم 14/02/2011ه الموافق 11/02/1432
  المتعلق بغسل االموال. 9/9/2003بتاریخ  59، الذي عدل المرسوم التشریعي رقم 01/05/2005
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 ،یر أن المشرع السوري لم یفصل فیهكل هذا یهم ذكره ألنه یعتبر من صور الركن المادي غ
، الصادر في 148من المرسوم التشریعي رقم  304وجاء تعریف الفعل اإلرهابي في المادة 

قصد باألعمال اإلرهابیة جمیع " ی :ات على أنهالخاص بقانون العقوب ،1949حزیران عام 
األفعال التي ترمي إلى إیجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كاألدوات المتفجرة واألسلحة الحربیة 
والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائیة أو الجرثومیة التي من شأنها أن 

" باألشغال الشاقة من خمسة عشر  02فقرة  305"، ویعاقب علیها في المادة تحدث خطرا عاما
أنه "یستوجب عقوبة اإلعدام إذا نتج التخریب ولو  03سنة إلى عشرین سنة" وتضیف الفقرة 

أو منشآت أخرى أو التعطیل في سبل  في بنایة عامة أو مؤسسة صناعیة أو سفینة جزئیا
  1المخابرات والمواصالت والنقل أو إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان"

  :العماني تشریعال -4

 ،30/2016ویتمثل الركن المادي في القانون العماني بحسب المادة الثامنة من قانون رقم 
  في كل فعل یقصد منه:

تقدیم أو جمع األموال بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، مع علمه بأنها ستستخدم كلیا أو  -
  جزئیا في:

 إرهابیة.رهابي أو منظمة إرتكاب فعل إرهابي من قبل شخص إ - 1

ملون جنسیتها للقیام بفعل تمویل سفر أفراد إلى دولة غیر التي یقیمون فیها أو یح - 2
 .إرهابي

 التخطیط أو التحضیر لعمل إرهابي أو المشاركة فیه أو تسهیله. - 3

  توفیر التمویل الالزم للتدریب. - 4

جاء  ع تمویل اإلرهاب مفهوما واسعا حیثو لموضبالذكر أن المشرع العماني أعطى  یردوالج
 رتكابالدبر لكي تستخدم كلیا أو جزئیا شامال لكل األموال والممتلكات التي تقدم أو تجمع أو ت

عمل إرهابي أو محاولة ذلك، ولم یشترط في األموال إذا كانت مشروعة أو غیر مشروعة، أو تم 
تقدیمها بشكل مباشر أو غیر مباشر، واستثنى من ذلك األموال التي تقدم لدعم حاالت الكفاح 

                                                             
مینافاتف، تقریر التقییم المشترك حول مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب للجمهوریة العربیة السوریة،  - 1

  .51، ص 2006نوفمبر  15بتاریخ 
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العربیة  االتفاقیةكدته لمحتل األجنبي والعدوان من أجل التحریر وتقریر المصیر وهو ما أاضد 
  .1"أ" الثانیة الفقرة ارهاب في مادتهلمكافحة اإل

  العربیة لمكافحة غسل األموال و تمویل اإلرهاب . االتفاقیة -5

  : االتفاقیةنصت المادة العاشرة من 

تتخذ كل دولة طرف، وفق للمبادئ األساسیة لنظامها القانوني ما یلزم من تدابیر تشریعیة 
  تمویل اإلرهاب اآلتیة :  أفعاللتجریم أي فعل من 

  تقدیم األموال تحت أي مسمى مع العلم بأیلولتها لتمویل اإلرهاب . .1

  إكتساب أو جمع األموال بأي وسیلة كانت ، بقصد تمویل اإلرهاب . .2

  حیازة أو حفظ أو إدارة إستثمار األموال المعدة لتمویل اإلرهاب مع العلم بذلك . .3

  النتیجة اإلجرامیة : الفقرة الثانیة

ظاهرة أن النتیجة اإلجرامیة هي  ولفهوم مادي وآخر معنوي إذ یعني األللنتیجة اإلجرامیة م
للسلوك المجرم بمعنى أنها التغییر الذي ینتجه أو الملموس مادیة تعبر عن األثر المباشر الحسي 

االعتداء على مصالح وحقوق هذا السلوك في العالم الخارجي، أما في معناها القانوني فهي تعني 
ال یعتد المشرع بالتغییر الذي یحدثه الفاعل في العالم الخارجي مالم  إذ ؛أصبغها القانون بحمایة

  .2یقع على حق أو مصلحة یحمیها القانون

مجرد  نها الماديالتي یتطلب لتوافر رك ،مویل اإلرهاب من الجرائم الشكلیةتعتبر جریمة تو 
تي بمعنى ال یهم إن كانت األموال ال ،حداث النتیجة اإلجرامیةدون إ حدوث السلوك اإلجرامي

، بل یتحقق هذا الركن العمل اإلرهابي أو لم تستخدم الرتكاب استخدمتقدمت لإلرهابیین قد 
  .3ولو لم یقع الفعل اإلرهابي  ،د وضع المال تحت تصرف اإلرهابیینبمجر 

إن الجرائم الشكلیة ومنها جریمة تمویل اإلرهاب تقوم بمجرد وجود السلوك اإلجرامي ألن 
المصلحة التي یحمیها القانون تتعرض للخطر والتهدید بسبب وجود ذلك السلوك عكس الجرائم 

                                                             
1

 .147- 145 صص ، لسابقا المرجع، راشد بن حمد البلوشي -  

2
یناس محمد قطیشات، جریمة غسیل األموال المدلول العام والطبیعة القانونیة، دار وائل  - أروى فایز الفاعوري وإ

  .155، ص 2002للنشر والتوزیع، عمان األردن، د.ط، 

  ، 56سابق، ص ال المقالمحمد مومن،  -3
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ألن السلوك اإلجرامي فیها یلحق  ،یها عنصر مهم لقیام الركن الماديالمادیة التي تعتبر النتیجة ف
في تحقیق  ن الجاني في مثل هذه الجرائم قد ینجحأ، وذلك 1ضرر بالحق الذي یحمیه القانونال

وفي المقابل قد یفشل في تحقیق هذه النتیجة بسبب  ،وبالتالي یعاقب على جریمته ،رامیةنتیجة إج
محاولة كوصول معلومات إلى السلطات األمنیة عن  ؛رج عن إرادتهاقاهرة أو طارئ ما خ قوة

سمى ألمر فیتراجع عن جریمته، وهو ما یفیسمع الجاني بهذا ا ،كان ماتفجیر في م تنفیذ
  ة أو جریمة الشروع في الجریمة اإلرهابیة .الخائببالجریمة 

  العالقة السببیة  :الفقرة الثالثة

رض وقوع فعل غیر مشروع وتحقق تفتتعبر العالقة السببیة عن رابطة تصل بین طرفین      
بمعنى أنها الرابطة التي تصل بین النشاط نتیجة مادیة صالحة لالرتباط به من جهة أخرى 

  .2وبالتالي هي عنصر في الركن المادي وال عالقة لها بالركن المعنويوالنتیجة الجرمیة، 

ن تكون مؤكدة حتى تقوم النتیجة اإلجرامیة أفي  ال یشترطإلى أنه اإلشارة قد تم سابقا و      
فإنه كذلك في العالقة  ،تكون النتیجة محتملة الوقوع فقط جریمة تمویل اإلرهاب بل یكفي أن

تى السببیة التي تعني وجود رابطة بین السلوك اإلجرامي والنتیجة التي أحدثها هذا األخیر ح
ریمة الشكلیة كتمویل فإن هذا األمر ال یثار إطالقا في الج ،تصیر جریمة تامة ویعاقب علیها

وبمجرد توفر اإلرادة أو النیة  ،مباشرة بعد حدوث السلوك اإلجرامياإلرهاب التي یعاقب علیها 
 .الدولیة سالفة الذكر االتفاقیةما أمرت به المادة الثانیة من هو و  للقیام بذلك السلوك فقط،

 الذي اإلجرامي السلوك بارتباط تتوافر السببیة عالقة فإن اإلرهابتمویل  مجال فيعلیه و      

  . محتملة الوقوع الجرمیة بالنتیجة الجاني، المال من على تقدیم انصب

  الفرع الثاني الركن المعنوي 

شاط ویعبر عن الصلة بین ن ،ب العقلي والنفسي لمرتكب الجریمة"یمثل الركن المعنوي الجان
ى صدر في جریمة تمویل اإلرهاب متویتوافر الركن المعنوي  ،الفاعل الذهني ونشاطه المادي

رادة آثمة   أي متى قام الفاعل بفعل التمویل تعبیرا عن إرادته اآلثمة . ،النشاط عن وعي وإ

رادة الفاعل وعلى ذلك فإن دراسة الركن المعنوي في أي جریمة تستلزم دراسة العالقة بین إ
  .1جهة ثانیة " والنتیجة التي سببها فعله هذا من ،ارتكبهمن جهة والفعل الذي 

                                                             
  .87، ص2005اإلرهابیة، دار الجامعة الجدیدة، الطبعة األولى، اإلسكندریة،  عصام عبد الفتاح، الجریمة - 1

انون العقوبات اللبناني، القسم العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، قمحمود نجیب حسني، شرح  - 2
  .283، ص 1984
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دي في حالة الجرائم غیر إما الخطأ غیر العم ؛ن الركن المعنوي یتكون من صورتینوعلیه فإ
ما صورة القصد الجنائي في حالة الجرائم الع ،المقصودة  مدیة كجریمة تمویل اإلرهاب التي وإ

أي  ؛م واإلرادةى الجاني بعنصریه العلیتطلب قیام ركنها المعنوي توافر القصد الجنائي العام لد
لقمع  االتفاقیة الدولیة غیر أن ،اإلرهاب عن محض إرادته وبكل حریةتمویل أنه یعلم بأنه یقوم ب

یتطلب كذلك في جریمة تمویل اإلرهاب أن الركن المعنوي یرون بعض الفقهاء تمویل اإلرهاب و 
تسخیر هذه  الهادف إلى هسلوكمن لجاني نیة خاصة لالقصد الجنائي الخاص الذي یتمثل في 

  تي ذكره:ما یأوهو ما سنوضحه فی ،ال من أجل القیام بأعمال إرهابیةاألمو 

  الفقرة األولى: القصد الجنائي العام 

وأن  ،قانوناه مجرم وهو یعلم بأن ،إرادة الجاني إلى إتیان الفعل اإلجرامي اتجاهتمثل في وی
رادة النتیجةتتجه إرادته  جریمة تمویل اإلرهاب  ارتكابوعلیه ال یتصور  ،إلى إتیان السلوك وإ

وبالتالي فإن القصد الجنائي العام یتحقق  ،حتیاط مثالخطأ ودون قصد كاإلهمال أو عدم اإلبال
  العلم واالرادة :عنصرینبـ

 أوال: علم الجاني بعناصر الجریمة 

أي أن یكون  ،للجریمةعلى علم بالركن القانوني "یقتضي مبدأ الشرعیة أن یكون المجرم      
وبذلك  ،ال یعذر أحد بالجهل في القانونو  ،السلوك الذي یرتكبه یعتبر جریمة على معرفة تامة بأن

ویتطلب تحدید هذه  ،التي تتكون منها الجریمة قانونا فموضوع العلم ینحصر في العناصر
  . نموذج القانوني لكل جریمة على حدةالعناصر الرجوع إلى ال

فإن العلم یتمحور حول إدراك الجاني بأن األموال  ،وفیما یخص جریمة تمویل اإلرهاب         
 ،عمل إرهابي الرتكابو جمعها ستستخدم كلیا أو جزئیا أو القیم أو الممتلكات التي تم تقدیمها أ

  .2وذلك لكون جریمة تمویل اإلرهاب جریمة شكلیة " ،واء وقع الفعل المذكور أم لم یقعس
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 ،الجاني هو فعل مجرم  في القانون عنصر العلم بأن ذلك الفعل الذي أقدم علیه إن        
عن إفتراضه وقد  العلم استخالص"  أنه یختلف فتراض ذلكابتا ولیس مجرد إیجب أن یكون ث

 استخالصحرج على محكمة الموضوع من  قضاء النقض الجنائي المصري على أنه ال استقر

یخرج عن موجب اإلقتضاء العقلي  ستخالص العلى أي وجه تراه متى كان هذا اإل العلم
رض إال إذا دفع النظام القانوني للمجتمع مفت العلم بتعارض الواقعة المرتكبة معالمنطقي و و 

فمن تبرع ببعض األموال لمؤسسة خیریة لبناء مسجد أو إغاثة مسكین ثم  ،الجاني بحسن نیته
وأن الجاني لم یكن  ،هابه المؤسسة كانت تستخدم األموال في تمویل اإلر یتضح بعد ذلك أن هذ

 ،الجاني یعتقد بمشروعیة ما قام بهففي هذه الحالة تنتفي المسؤولیة الجنائیة متى كان  ،یعلم بذلك
  .1عتقاد مبنیا على أسباب معقولة"وكان هذا اإل

یة فقد تتجه األموال المتأت ،من الناسلذي ترق له قلوب الكثیر وحتى في مسألة التسول ا        
غیر أنه من الصعوبة بمكان معاقبة كل المتعاطفین  ،إلى مسار إجرامي كتمویل اإلرهاب منه

الذین قدموا أموالهم بنیة رفع الغبن على المتسول الذي قد یكون مجندا كما أشرنا سابقا من طرف 
في  اعتبارهمإطالقا وبالتالي ال یمكن  ،لم المتبرعین أو المتصدقین علیهمنظمة إرهابیة دون ع

  هذه الحالة ممولین لإلرهاب .

وعن توقیت العلم؛ یطرح تساؤل في غایة األهمیة: هل یكون العلم متزامنا مع السلوك      
  االجرامي أم في أیة لحظة من الجریمة؟

على ذلك البد من بیان طبیعة جریمة تمویل اإلرهاب، هل هي جریمة وقتیة أم  ولإلجابة     
لحظة ارتكاب السلوك المادي جریمة مستمرة؟ حیث یقتضي في الجریمة الوقتیة توافر العلم 

جریمة تمویل اإلرهاب جریمة مستمرة فإنه ال یشترط توافر العلم وقت  للجریمة، بینما بوصف
بتوجه المال الشخص علم لیتوافر الركن المعنوي متى وانما یكفي  جریمةللارتكاب السلوك المادي 

  .2ال محل الجریمةذلك الملحیازته  الحقا ولو كان العلمتنفیذ عمل إرهابي  ستخدام فيإلى اال
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 الجریمة رتكابال إرادة الجاني  اتجاهثانیا: 

أو نشاط  ،وهي عبارة عن قوة نفسیة ،عنصر الثاني للقصد الجنائي العامتمثل اإلرادة ال       
أو مصلحة یحمیها القانون و المساس بحق یوجه كل أعضاء الجسم أو بعضها نح نفسي

وهي في حالة تمویل  ،قتراف الركن المادي للجریمةإلى إ اختیاراحیث تتجه هذه اإلرادة  ،الجنائي
ال بالباعث وال  ،القصد الجنائيویتحقق بذلك  ،هابيم معونات مادیة للتنظیم اإلر یاإلرهاب تقد

  ألن القانون ال یعتد بالبواعث في بناء أركان الجریمة .    ،بالغایة

بغض النظر عن  ،رتكبا لجریمة تمویل اإلرهابم ،ون من أقدم على تمویل عمل إرهابيویك      
  .1"أو الهدف الذي كان یصبو إلى تحقیقه  ،تیان هذا السلوك المجرمالباعث الدافع إلى إ

فسوف تنتفي عنه  ،ن إرادة الجاني إذا لم تتجه إلى إتیان فعل تمویل اإلرهابوعلیه فإ
وهنا تطرح مسألة تعریف اإلرهاب الذي قسم العالم وأوجد شرخا كبیرا بینه  ،المسؤولیة الجنائیة

هو في  إرهاب عند البعضفما هو  ،موحد ومتفق علیه بین دول العالم بسبب عدم وجود تعریف
كما أشار إلى ذلك الدكتور  ،عند البعض اآلخر مة مشروعة وجب تمویلها بكل إرادةالمقابل مقاو 

كراه المادي رادة هو اإلكراه المعنوي ألن اإلمحمد مومن "وأما اإلكراه الذي ینتفي معه عنصر اإل
عناصر  ه كعنصر منوبالتالي ال یقوم السلوك اإلنساني للجاني الذي یعتد ب ،یعدم اإلرادة كلیة

ومن ثم فإن إجبار الجماعات اإلرهابیة لشخص على تقدیم بعض ماله لإلسهام  ،الركن المادي
رتكاب تجعل الشخص غیر مسؤول جنائیا عن إفي تمویل ما یقومون به من عملیات إجرامیة 

رتكاب السلوك اإلجرامي ید بالضرر ال یمكن مقاومته إال بإجریمة تمویل اإلرهاب طالما كان التهد
"2.  

إرادة كاملة ن تكون أي عیب من العیوب التي تشوبها، و على أ اإلرادة عدم إشتمال بجیو 
الصغیر في السن أو المجنون أو من الجاني، أما اإلرادة الصادرة عن  دراكصادرة عن وعي و إ

  ه فال یعتد بها وال یعاقب صاحبها .كر لما
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سنة كامال لألهلیة،  18تعتبر من بلغ ففي مسألة السن نجد أن أغلب التشریعات الوطنیة 
وبالتالي تطبق علیه عقوبة جزائیة كبقیة المجرمین البالغین، عكس ناقص األهلیة الذي یعتبر 

لیه غالبا إال عقوبة حیث ال تطبق ع ،سنوات 07بنظر القانون منحرفا إذا لم یبلغ من العمر 
فتطبق علیة عقوبات مخففة كالتدابیر  ،سنة 17و  15من بلغ سن التمییز وهو بین المصادرة، و 

سنة، و یدخل في حكم عدیم األهلیة كل من  18حترازیة ألنه لم یبلغ سن الرشد الجنائي وهو اإل
رتكاب جریمة إالمجنون بسبب غیاب عقله أو المصاب بغیبوبة كاملة، كما ال یعاقب المكره على 

عقاقیر مخدرة ثم إعطاءه حقیبة مالیة تمویل اإلرهاب، كإجبار شخص قهرا على تناول أدویة أو 
ه صابألك المخدر الذي أفقده قواه و لیوصلها إلى جماعة إرهابیة أثناء سفره، وهو تحت تأثیر ذ

  1ي عنه المسؤولیة الجنائیة شرط إثبات ذلك.فوبالتالي تنت ،بعدم القدرة على إدراك حقائق األمور

  : القصد الجنائي الخاص  الفقرة الثانیة

ر قصد جنائي خاص أي لى القصد الجنائي العام تتطلب جریمة تمویل اإلرهاب توافإضافة إ
مداد الالزم لتمویل سلوك هذا الطریق من أجل توفیر اإلتتمثل في إرادة الجاني  نیة خاصة

ا لم تكن وبالتالي تسقط عنه المسؤولیة الجنائیة إذ ،اعات اإلرهابیة أو أي شخص إرهابيالجم
لخطأ كما قتراف هذه الجریمة التي ال یتصور أبدا أن ترتكب بمجرد اإلحداث أو إغایته متجهة 

أنها  یعلمالدولیة لقمع تمویل اإلرهاب نصت على "....هو  االتفاقیةحیث أن  ،سابقا أشرنا
لتي یسعى إلیها من وراء ستستخدم كلیا أو جزئیا " أي نیته متجهة إلى تحقیق الهدف أو الغایة ا

وحتى  ،الجماعات اإلرهابیة تغطیة نشاطو توفیر األموال بمختلف أشكالها من أجل وه ،فعله هذا
ولو لم تستغل هذه األموال في العمل اإلرهابي فإن ذلك لیس مهما بل یكفي مجرد وجود النیة 

  فقط لكي تقوم هذه الجریمة.

قصد خاص في جریمة تمویل اإلرهاب یمكن أن یؤدي إلى  اشتراطبأن  یرى البعضوعلیه   
كان من األفضل في ضوء السیاسة الجنائیة لذا  ،تطبیق النصوص التجریمیة فرص من التضییق

ب بصفة التي تمیل إلى التشدید على الجناة في جرائم اإلرهاب بصفة عامة وجرائم تمویل اإلرها
بأن یعلم أن السلوك الذي یأتیه غیر  ؛بالقصد الجنائي العام االتفاقیةأن یكتفي واضعو خاصة، 
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رادة النتیجة ،عا قانونامشرو  ط علمه بأن هذه دون أن یشتر  ،وأن تتجه إرادته إلى إتیان السلوك وإ
ام التنظیمات التي حصلت علیها في القیمن قبل الجماعات و  استخدامهااألموال سوف یتم 

شتراط قصد خاص باعتبار ا وهو رأي یطمئن إلیه الباحث 1،بأنشطة إجرامیة محظورة قانونا
  .تمویل اإلرهاب یؤدي إلى إضعاف عملیة مكافحة

في  الشروعالدول األطراف فیها بتجریم مجرد  ت منطلبالدولیة االتفاقیة وتجدر اإلشارة أن 
 التبعياإلسهام االتفاقیة الدول األطراف بتجریم  ریمة تمویل اإلرهاب، كما طالبتإرتكاب ج

(التحریض واإلتفاق والمساعدة ) حتى ولو لم یقع الفعل األصلي، كما طالبت الدول األطراف 
  .2بتجریم مجرد تنظیم حملة لجمع أموال لتمویل اإلرهاب، حتى ولو لم تقم الحملة بجمع المال "

 یمة عمدیة، تتطلب لقیامها توافرولكل ما تقدم نستنتج أن جریمة تمویل اإلرهاب هي جر 

والقصد الجنائي  ،الجاني سلوك تمویل اإلرهاب ةالجنائي الجرمي العام الذي هو إراد دالقص
هاب بهدف القیام سلوك تمویل اإلر الخاصة في نیة الخاص الذي یتجلى واضحا بإرادة الجاني 

الدولیة لقمع  االتفاقیة ویل منظمة إرهابیة أو شخص إرهابي، وهو ما اشترطتهلتمبعمل إرهابي أو 
  مویل االرهاب.ت

  الركن الدولي  الفرع الثالث :

"إن القانون الدولي هو الذي ینظم العالقات الدولیة ویحمي مصالحها ویفترض في الجریمة 
حیث تختلف عن جرائم القانون الداخلي كون  ،لحقوق یحمیها القانون انتهاكأو  الدولیة المساس

إلرهابیة من بین لجنة القانون الدولي األعمال ا واعتبرتاألخیرة تتجرد من الطابع الدولي،  هذه
سیادة الدول وسالمتها  ففي تقسیمها للجرائم الدولیة أوردت الجرائم التي تمس ،الجرائم الدولیة

 ة ما بتنظیم جماعات مسلحة داخل إقلیمها أو إقلیم آخر للقیامأو قیام سلطات دول ،اإلقلیمیة

                                                             
  .31-30محمد السید عرفة، اإلتفاقیة الدولیة لقمع تمویل اإلرهاب ومدى فاعلیتها في مكافحته، ص ص  -1

مركز الدراسات والبحوث، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة،  محمد فتحي عید، اإلرهاب والمخدرات، -2
  .193-  190ص ص م،2005-ه1426الریاض، 



 اإلرھاب تمویل جریمةل مفاھیميال اإلطار                                      الباب األول

 

103 

 

صفة الدولیة تتوفر في األعمال اإلرهابیة التي ترتكبها فال ،بعملیات إرهابیة داخل دولة أخرى
  .1الدولة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة "

دولي أو العنصر توافر الركن ال اشترطتالدولیة  االتفاقیةیمة تمویل اإلرهاب نجد وفي جر 
من  ،ا من حیث المكان فقررت أنها تسريوهذا حینما "حددت نطاق تطبیقه ،األجنبي لتطبیقها

وهذا  :ذات طبیعة دولیة ) على جرائم تمویل اإلرهاب ذات العنصر األجنبي (أو ،حیث األصل
الجریمة داخل دولة  ارتكبت إذا االتفاقیةال تنطبق هذه "ة منها بقولها :ما نصت علیه المادة الثالث

ي دولة وموجودا في إقلیمها ولم تكن أ ،بها المفترض من رعایا تلك الدولةوكان مرتك ،واحدة
 ،لممارسة والیتها القضائیةاألساس الالزم  ،7) من المادة 2) أو (1ب الفقرة (بموج ،أخرى تملك
  .2"قتضاء، حسب اإلطبق في تلك الحاالتتن 18إلى  12ام المواد إال أن أحك

الفقرة "د" عندما أقر أن  في بنده األول في 1373وهو نفس األمر الذي سار علیه القرار 
ا تلك الدولة وكان مرتكبها من رعای ،الجریمة داخل دولة واحدة ارتكبتال تنطبق إذا  االتفاقیةهذه 

بة المناسبة لمحاربة ألن القوانین الداخلیة لتلك الدولة تستطیع تطبیق العقو  ،وموجودا في إقلیمها
األمني  االستقرارمنطقة فهناك دول تعاني من عدم ، وذلك وفق خصوصیة كل هذه الجریمة

ة بها مستقرة أمنیا وهناك دوال أخرى تعتبر مقارن ،هابیة المتكرر مثل العراق وسوریاوالهجمات اإلر 
العقوبة المقررة  اختالفوهو ما یتجلى في  ،إلرهاب مثل فلندا وبلغاریا وكنداكثیرا من ا ولم تعان

  خرى .ریمة تمویل اإلرهاب من دولة إلى ألج

ن وجود العنصر الدولي في فهو من  ،ل اإلرهاب ضروري جدا في محاربتهاجریمة تموی وإ
ستخباراتیا من أجل مالحقة ممولي التنسیق بین الدول السیما او  االتصالیعزز فرص  جهة

ومن جهة ثانیة یعتبر العنصر الموحد للدول  ،وأهدافهم ومصادر دعمهماإلرهاب ومعرفة وجهتهم 
ن ثم تقریب مو  ،كل المستویات قضائیا وتشریعیالى تحت مظلة واحدة حتى تتعاون فیما بینها ع

                                                             
بن األخضر محمد، اآللیات الدولیة لمكافحة جریمتي تبییض األموال وتمویل اإلرهاب الدولي، أطروحة  -1

ق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر دكتوراه في العلوم القانونیة واإلداریة، تخصص القانون العام، كلیة الحقو 
  .112، ص 2015-2014بلقاید، تلمسان، 

  .32، صالسابق محمد السید عرفة، المرجع - 2
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ككتلة المقاربة الصحیحة لمحاربة هذه الجریمة التي تحتاج وقوف الدول  وجهات نظرها حول
  .واحدة من أجل القضاء علیها

  هامخاطر مراحلها و و جریمة تمویل اإلرهاب خصائص المطلب الثاني : 

 ( ،والخصائص التي تمیزها عن بقیة الجرائمبعض السمات ب تتسمالجریمة التي بین أیدینا 
وخیمة على تنتج عنها مخاطر ، بحیث )الفرع الثاني( عبر مراحل متعددة وتتم)، الفرع األول

  . )الفرع الثالث( أكثر من صعید، 

  الفرع األول : خصائص جریمة تمویل اإلرهاب 

تشابه بین عملیات تمویل ، في وجود ت الممیزة لعملیات تمویل اإلرهاب"تتمثل أبرز السما
ذین فكل من ه ،لي من حیث الطبیعة الذاتیة للفعلاإلرهاب الدولي وعملیات تمویل اإلرهاب الداخ

وبذلك یدخل في  ،ل مادیة لدعم الجماعات اإلرهابیةوسائ استخدامالنوعین من العملیات  یقتضي 
تحتوي على عنصر خارجي  يع األفعال اإلرهابیة التیاإلرهاب الدولي جم نطاق عملیات تمویل

األفراد أو من سلطات دولیة هذه األفعال من فرد أو مجموعة من  ارتكبتسواء  ،أو داخلي
  .1على تدبیر أو تحریض أو تشجیع أو مساعدة دولة من الدول أم ال " اوسواء أكانت بناء ،معینة

  :تمویل اإلرهاب بـجریمة تتمیز  و

  : المرونة والخفاء الفقرة األولى 

مرونة "بال ،وممولو اإلرهاب بصفة خاصة ،ة التنظیمات اإلرهابیة بصفة عامةتتمیز تركیب
بإخضاعهم  ،تحدیات األمنیة في مجال المواجهةالسریعة لل االستجابةالتي تجعلهم قادرین على 

من العناصر المتخصصة في مجال التقنیة  واالستفادةوتنویع األنشطة،  ،لم والتكیفللتع
  المعلوماتیة .

                                                             
األسالیب)، الدورة التدریبیة حول مواجهة عملیات –عادل حسین علي السید، تمویل اإلرهاب (المصادر  -1

، جامعة نایف العربیة 2012أكتوبر  10إلى  06ة من االختطاف المرتبطة بتمویل اإلرهاب، المنعقدة خالل الفتر 
  .04للعلوم األمنیة، الریاض، ص
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كون طبیعة التمویل بكافة  ،اصیة الخفاءوتتمیز عملیات تمویل الجماعات المتطرفة بخ
  .1"الممولین بأي نشاط إجرامي ارتباطسریة التامة، لضمان صعوبة إثبات صوره تتطلب ال

خاصة إذا كان لهذه  ،هابیة بسهولةخیوط التنظیمات اإلر  اكتشافوأنه لمن الصعوبة بمكان 
لمجتمع الدولي األمر الذي یفرض على ا ،ا خارجیا ونشاطا في أكثر من دولةمتداداألخیرة إ

السیادة الكاملة للدولة في سبیل وربما في بعض األحیان التنازل عن مفهوم  ،التعاون فیما بینه
منه الثالث السیما ز دول العالم عجنجاح هذا التعاون السیما بعد ظهور أسالیب تقنیة حدیثة تإ

ما یفرض على الدول المتقدمة مدها بمختلف التكنولوجیا والوسائل المتطورة لتدارك  ،اكتشافهاعن 
  هذا الخلل في سبیل المكافحة الشاملة لتمویل اإلرهاب .

ستخباراتیة كبیرة كـ نظیمات إذا كانت ممولة من أجهزة اهذه الت اكتشافویزید من صعوبة 
CIA   وبالتالي تقوض  ،ما ال تملكه أي دولة متقدمة واإلخفاءالتي لدیها من وسائل المرونة مثال

لة أو ذراعها من عملیة مكافحة التمویل التي تتعقد أكثر إذا كانت تحت إشراف وتغطیة الدو 
ففي مجال المرونة تستطیع الدولة تمویل اإلرهاب خارجیا عن طریق  ،راتها)بااألمني (مخ

نكشف أمرهم بعثت هذه األموال عن طریق فإذا إ ،ت المالیة لمواطنیها إلى الخارجالتحویال
رجة مراقبة الدولة الضحیة ا كانت دوكلم ،االلكترونیة أو عبر الهاتفالحواالت أو التحویالت 

 كتكلیف مستثمریها ورعایاها من رجال األعمال وغیرهم ،الدولة المتورطة من تقنیاتها عالیة رفعت

تها، األخیرة عن طریق سفار وقد تلجأ إلى تمویل هذه ا ،غیر مباشر ألنشطة إرهابیة معینة بدعم
  الالزم لتحقیق غایاتهم اإلجرامیة.ستخدام المعارضین للنظام ودعمهم بالمال أو حتى إ

حیث یزید  ،اإلرهاب إذا كانت مدعومة من دولةأخطر ما في جریمة تمویل وعلیه نرى أن 
إضافة إلى الطابع السري  ،التخفي والتغیر وذلك حسب الظروف نتها وسهولتها فياألمر من مرو 

  .اتالذي یغلب على مثل هكذا عملی

  

  

                                                             
  .13سابق، صالمرجع النایف محمد المرواني،  - 1
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  ختالف الوسائل : إالفقرة الثانیة

أكثر من تقنیة من أجل توفیر  استخدامإلرهابیة أو الدولة التي ترعاهم یمكن للتنظیمات ا
وجهوزیتها وتطور  وذلك حسب خصوصیة كل دولة ،الالزمة لدعم األنشطة اإلرهابیة األموال

ممولو اإلرهاب یلجئون غالبا قبل إذ أن  ،ونوعیة مكافحتها لمثل هاته الجرائم ،نظامها المصرفي
كونات مؤسساتها المالیة رسال األموال إلى وجهتها النهائیة إلى دراسة جغرافیة تلك الدولة ومإ

فمثال تمویل اإلرهاب في أمریكا یختلف عن تمویله بفرنسا أو دولة فقیرة من العالم  ،ةواألمنی
د الثالث ألن األولى تحتاج إلى تواطؤ من الداخل نتیجة تحكم الدولة في حدودها الكبیرة وبع

إضافة إلى تطورها المذهل في كل المجاالت سواء  ،عن كثیر من دول العالم الجغرافي قعهامو 
 فیها تتعدد مقارنة بأمریكاأما دولة فرنسا فالخیارات  ،واألمنیةألمصرفیة أو التكنولوجیة أو االمالیة 

یسمح لممولي اإلرهاب باللجوء إلى  ما ،دولأن موقعها المتواجد بین كثیر من ال اعتبارعلى 
لكن یصعب على هؤالء  ،فتوحا یمكن دخوله من أكثر من جهةالمسار البري الذي یمثل فضاءا م

وأما بالنسبة لدولة فقیرة من  ،ایرته التطور العالمي الحاصل فیهنظامها المصرفي لمس ختراقا
عدم و  ،فسادو وفقر،  لف في كل المجاالت،الكثیر منها تحت تخ التي یعیش دول العالم الثالث

وال  ،بها جیش نظامي بل ملیشیات مسلحة منها من ال یوجدبل  ،القدرة على التحكم في الحدود
فإن تمویل اإلرهاب  ،الناس فیها العملة لتصریف أمور دورمؤسسات مصرفیة بل مكاتب تقلیدیة ت

حیث یأخذ إتجاهات كثیرة وطرق ووسائل  ،كل الظروف المواتیة لهفیها یعتبر خصبا لتوفر 
ویها بكل سهولة ودونما أي وهو ما یتجلى بشكل واضح في سقوط هذه األنظمة وتها ،مختلفة
  دلة اإلفریقیة على ذلك كثیرة .واأل ،مقاومة

ذي یعد بیئة خصبة إن الشيء المهم الذي یغفل عنه العالم المتقدم هو أن العالم المتخلف ال
 استقرارالعالم الثالث هو  استقرارألن  ،یأتي یوما ویصدر إلیه هذا الخطر قد ،لممولي اإلرهاب

ئها االبد من الدول المتطورة التنازل قلیال عن كبری ؛وعلیه ،العالم المتقدم والعكس صحیح
مدادها بالتكنولوجیا الالزمة لمواجهة هذا التهد ید ومساعدة الدول المتخلفة في كل المجاالت وإ

المتخلفة التي تعیشها تلك بنفسها عن األوضاع النئي  وعدم ،الذي یعتبر تهدیدا للعالم ككل
  الدول.
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واألسالیب المختلفة المستعملة في عملیات تمویل  عندما نتحدث عن بعض النماذجو 
حاولة لتقریب وجهات النظر حول بل هي م ،تد بهاإلرهاب فإن ذلك ال یعني أنها مقیاس حاسم یع

لى المستوى العالمي م توحید التعاون لمكافحتها عومن ث ،اإلختالف الواسع في هذه الوسائل
أكبر قوة  اختراق استطاعتلبضعة حواالت مالیة كیف ولعل الجدول التالي یبین  ،ئتالف واحدكإ

ألف  400سوى إلى  االمغامرین لم یحتاجو  اإلرهابیینمن وهي الو.م.أ بقیادة ثلثه  ،في العالم
عالم فیما عرفت بهجمات دوالر حتى یغیروا من سیاسة أمریكا الخارجیة التي تغیر معها كل ال

  .أیلول األسود

  وبنوكها . ،2001سبتمبر  11عتداءات لتمویل إول یبین المبالغ المحولة جد

المبلغ   
  بالدوالر

المؤسسة المالیة   تاریخ التحویل  لشخصا  الشخص
  لةالمحوِ 

المؤسسة 
المالیة 

المحول 
  إلیها 

علي عبد   5000  01
العزیز 
  علي 

نواف 
الحازمي 

  وخالد 

ابریل  6
2000  

Wall strret 

Exchange 

centre(Dubai)  

Union 

bank of 

Californi

a   

عمار   5000  02
  البلوشي

المحضار 
  مروان 

29 

  2000یونیو

 Royal من خالل

bank of canada   

  

03  10.00

0  

علي عبد 
العزیز 

  علي

الشحي 
محمد 
  عطا 

یویول18
2000  

UAE Exchange 

centre(Dubai)   

Western 

union(Ne

w York) 

sun trust   

عمار   9.500  04
  البلوشي

مروان 
  الشحي 

اغسطس5
2000  

 Citibank   Bankمن خالل

(Florida)

Citibank 
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sun trust   

علي عبد   2000  05
العزیز 

  علي

محمد 
  عطا 

اغسطس 29
2000  

 Citibank  Bank من خالل

(Florida)

sun trust   

06  70.00

0  

عمار 
  البلوشي

مروان 
  الشحي

سبتمبر 17
2000  

 Citibank Bank من خالل

(Florida) 

sun 

strust   

علي عبد     07
العزیز 

  علي

محمد 
  عطا 

یونیو  13
2000  

من (هامبورج إلى نیویوك ) من 
   Bank (Florida)خالل

عمار     08
  البلوشي

مروان 
  الشحي

21 

  2000یونیه

من (هامبورج إلى نیویورك ) من 
 Travele’s Experssخالل

Money gram   

علي عبد     09
العزیز 

  علي

محمد 
  عطا 

من خالل من (هامبورج إلى فلورید)   
 Travele’s Experssخالل

Money gram  

عمار     10
  البلوشي

مروان 
  الشحي 

من (هامبورج إلى فلورید) من خالل   
western union west   

     Source: National commission on terrorist Attacks ,upon the United 

States,Monograph on Terrorist Financing ,Appendix A:the Financing oh the 

9/11Plot,pp.131.152,http://www.911commission.gov/staff_statement/911_TerrFin_M

onogroph 

  .250 مرجع السابق، صالانظر علي الشهراني،  -

  عالمي ستقطاب اإلاألهداف واإلثالثة: إختالف الفقرة ال

فجریمة  ،الجرائم في كونها متعددة األهدافتختلف جریمة تمویل اإلرهاب عن غیرها من 
أما  ،وهدف القتل اإلنتقام أو الثأر لشيء معین ،هدفها األساسي الحصول على المال السرقة مثال

ختالف الغایة المراد تختلف بإا ممولو اإلرهاب فهي هدف تمویل التنظیمات اإلرهابیة ومن وراءه
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وقد تكون  ،قد تكون سیاسیة كقلب النظام أو إسقاط الدولة تحقیقها من تلك العملیة اإلرهابیة التي
عرق معین ومحوه من ستئصال ، أو عرقیة كمحاولة إنتصار لطائفة ضد أخرىمذهبیة مثل اإل
قتصادیة ثقافیة أو حتى إ ة أوجتماعییمكن أن تكون إو  ،كما یحدث في بورما مكونات الدولة

ائر بمنطقة تقنتورین من أجل ضرب كالعملیة اإلرهابیة التي نفذها اإلرهابیون في صحراء الجز 
ولكن یبقى الهدف األساسي لكل  ،مد على مداخیل البترول بشكل كبیرقتصاد الجزائر الذي یعتإ

تحقق و في العیش ى تستمر ة حتعملیة تمویل هو توفیر الدعم المالي الالزم للتنظیمات اإلرهابی
  كل غایتها .

ستقطاب إعالمي كبیر بنجاح، بإ إذا نفذت وغالبا ما تحظى عملیات تمویل اإلرهاب خاصة
ذو  حیث ینتشر خبر هذه العملیة في كل أرجاء العالم عبر وكاالت اإلعالم التي قد تكون سیف

ة من الناس شریحة كبیر فمن جهة هي توصل المعلومات إلى  ،حدین عند نشرها لهذه األخبار
ومن جهة أخرى هي تسوق لتلك العملیات اإلجرامیة التي تبث  ،وتضعهم في صورة الحدث

وهو عكس الجرائم الكثیرة التي تحدث یومیا في  ،لهلع وسط الناس عند مشاهدتهم لهاالرعب وا
أصبحت تعود العالم على مشاهدتها بحیث التي  ،كالقتل العادي والسرقة واإلختطافالعالم 

ي عملیة إرهابیة مهما كانت في حیث تحظى أ ،یومیة ال تؤثر كثیرا على المشاهدممارسات 
غالبا ما تستثمر فیها القوى  د فقیر بتغطیة إعالمیة واسعة إذوحتى لو وقعت في بل ،صغیرة

 11ففي حین أن كل وسائل اإلعالم نقلت أحداث  ،كبرى وتوجهها إعالمیا بحسب هواهاال

ستضافتها لكثیر من الخبراء والسیاسیین وحتى إبصت لها حیزا غیر قصیر تمبر وخصسب
ب األعمى الذي یضرب أمریكا التي ونددوا باإلرهاى كل واحد منهم بدلوه أدلالمواطنین الذین 

خضاع أخرىستغلت هذا األإ فإننا نجد هذا  ،مر فیما بعد لتنفیذ مخططاتها في إحتالل دول وإ
مثل  ،ن األحداث األخرى التي تهم الغربغاب تماما في كثیر مستقطاب اإلعالمي قد اإل
لم یصدر فیها مجلس صف على أنه إبادة جماعیة و الذي یتطهیر العرقي للمسلمین في بورما ال

نها الصهاینة ضد عتداءات الیومیة التي یشوكذلك اإل ،بالتدخل لحمایة شعبها األمن أي قرار
 ،س یكفله القانون الدولي للصهاینةعلى أنها دفاعا عن النفوالتي یرى الغرب  ،نین العزلیالفلسط

وهو نفس الدرب الذي سارت  ،تمارسه وسائل إعالمهم اإلعالمي الذيمدعمین رأیهم بالتضلیل 
شرف الشهادة عن حتى علیه بعض القنوات العربیة أو باألحرى العبریة التي أسقطت 
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وهو  ،الیوم فلسطنیاشهد الیوم فلسطنیا إلى قتل بتغیرها لكثیر من العبارات مثل است الفلسطینیین
  والقائمین علیه.م على فساد هذا اإلعالم ما ین

  الفرع الثاني: مراحل تمویل اإلرهاب 

أن مراحل  أشارت أغلب الدراسات التي تناولت مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب
فقط مستندة في ذلك على نفس المراحل الثالثة لغسل األموال، وهي  تمویل اإلرهاب هي ثالث

 :، وهو ما دفع بالباحث إلى التساؤلالقنوات المالیةاإلیداع والتمویه واإلدماج التي تمر فقط عبر 

كیف السبیل إذا لم یمر تمویل اإلرهاب عبر البنوك، وتم ذلك نقدا إلى مجموعة إرهابیة عبر 
د الباحث من إجابة لذلك إال عند الباحث علي الشهراني في مقال له عن الحدود مثال، ولم یج

إلى أربعة مراحل تتبعها المنظمات اإلرهابیة  اإلرهابتمویل اإلرهاب الذي قسم مراحل تمویل 
في جمع  هذه المراحل تتمثلو  مستعمال في ذلك حججا مقنعة إنتصارا لرأیه، لتمویل نشاطاتها،

واحدة من هاته وثیق بین كل  ارتباطأنه یوجد  ذلكاألموال، ونقلها، ثم حفظها، وتوزیعها، 
  التي تعتبر سلسلة مترابطة تجتمع لتحقیق هدف معین. المراحل

أدلة غیر  اصطناعلضمان نجاح تمویل اإلرهاب وتبییض األموال البد من وعلیه و   
قطع الصلة بأي بیانات قد توصل إلى المصدر الحقیقي ومختلفة، مع صحیحة وبیانات متضاربة 

من أجل یضوا األموال ممولوا الجماعات اإلرهابیة أو مبیستغلها غیر المشروعة التي  لألموال
، والمتمثلة في تغطیة مصاریف األنشطة اإلرهابیة أو تلمیع المصدر خدمة مصالحهم الخاصة

  1تعقبها أو تتبع مراحلها؛ طرق یصعب اصطناع، ولذا یعمل هؤالء على اإلجرامي للمال القذر

حتى تتضح  ةتمییز مراحل كل جریمة على حد یرى الباحث أنه یجب ؛وتعمیقا أكثر للفهم
   ، وذلك من خالل الفقرتین التالیتین:یظهر جلیا البون الشاسع بینهمالصورة كل واحدة، و 

  مراحل تمویل اإلرهاب الفقرة األولى:

 :على النحو اآلتيمراحل تمر جریمة تمویل اإلرهاب بأربعة 

  

                                                             
محسن الخضیري، غسل األموال ( الظاهرة، األسباب، العالج)، مجموعة النیل العربیة، الطبعة األولى،  -1

 .58، ص 2003القاهرة، 
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  collecting –Earning 1 : مرحلة الجمع والتحصیلأوال

ختالف  تتعدد وتختلف طرق جمع األموال لدى الجماعات اإلرهابیة، وذلك بتعدد المصادر وإ
في البیئة العربیة یعتمد المناطق الجغرافیة أو البیئیة المراد جمع األموال فیها، فمثال جمع األموال 

غالبا على التبرعات واإلعانات والنشاطات الخیریة، أما في البیئة الغربیة فیعتمد جمع األموال 
على اإلحتیال المصرفي والقرصنة عن طریق األنترنت، كما یمكن أن تكون هناك طرق موحدة 

وعن مصادر جمع هاته تجمع هاتین البیئتین كدعم أجهزة االستخبارات للجماعات اإلرهابیة، 
األموال فیمكن بدورها أن تكون مشروعة ولیس لها أي عالقة بالجریمة كجمع التبرعات لغایات 
إنسانیة، كما یمكن أن یكون من مصادر غیر مشروعة مثل تجارة المخدرات. ویعتبر هذا 

اق من المصدر األخیر مجرد خطوة أكثر خطورة من درجات الالمشروعیة؛ ألنها مجرمة باإلشتق
  الجریمة األصلیة.

  Transferring –moving 2ثانیا : مرحلة النقل والتحویل 

تعتبر هذه المرحلة الثانیة من أخطر المراحل على العناصر اإلرهابیة بحیث یعد نجاحها 
ذا ما فشلت هذه المرحلة أو  نجاحا للعملیة المراد القیام بها بعد وصول التمویل الالزم لها، وإ

للسلطات المختصة فسیؤدي ذلك إلى تعطل تلك العملیة، وعلیه تعمل الجماعة أمرها  انكشف
ألجل توصیل األموال إلى وجهتها دون أدنى مجازفة منها،  احتیاطاتهاكل  اتخاذاإلرهابیة على 

  .3القول إلیها مختلف األسالیب سواء التقلیدیة أو الحدیثة، والتي سبق باستعمالوذلك 

المرحلة "باإلحالل وفیها یقوم ممولو اإلرهاب بإدخال األموال التي وهناك من یسمى هذه 
ا في النظام المالي، وعادة ما میمكن أن تكون من مصدرها مشروعا أو غیر مشروع أو كلیمه

  .4یكون من خالل مؤسسة مالیة، ویمكن تحقیق هذا بإیداع أموال نقدیة في حسابا مصرفي "

وما یمكن قوله عن هذه المرحلة وهو أنها من حیث التسمیة قد تختلف حسب أسلوبها، فإذا 
كان األسلوب المتبع في نقل األموال هو مصرفي أو عن طریق مؤسسة مالیة فیمكن إذا تسمیتها 

أو الترقید، وهي مراحل تتداخل كثیرا مع جریمة تبییض األموال، أما  التمویهبمرحلة التغطیة أو 
                                                             

  .239سابق، صالمرجع الني، سعد بن علي الشهرا -1

  .240، صنفسه المرجع -2

3
  المطلب األول من المبحث الثاني من الفصل األول للدراسة.انظر  -

  .240سابق، صالمرجع المي محرزي،  -4
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كان أسلوب نقل هذه األموال غیر مصرفي كنقلها عبر الحدود أو عن طریق المسافرین فال  إذا
یمكنه حینها بتسمیتها بمرحلة الترقید أو التغطیة ألن األموال لم تدخل أصال إلى النظام المالي، 

ها المفهوم األوسع أو الشامل الذي یمكنه أن یحتوي مختلف األسالیب وذلك بتسمیت اخترنا ؛وعلیه
  مرحلة النقل والتحویل .

  save keeping-storingثالثا: مرحلة الحفظ والتخزین 

، كما قد اعتباریین"وقد تحفظ هذه األموال في حسابات متفرقة بأسماء أشخاص طبیعیین أو 
تحفظ في شكل معادن وأعمال فنیة نادرة وثمینة أو في شكل أسهم وأوراق مالیة، وعادة یكون 

  .1صعبا" واالكتشافحفظ األموال بسبب الحاجة إلى جعل التتبع والمراقبة 

كما یتم شراء عقارات نقدا ثم یتم هدمها وبناء مكانها محالت وشقق للكراء لیظهر للناس أن 
  .2صلة هي نتیجة هذه العقارات ولیس الجریمةاألموال المتح

وهذه المرحلة یمكنها أن تكون لفترة وجیزة جدا، كما یمكنها أن تختفي تماما وتحل محلها 
المرحلة الرابعة ومرد ذلك إلى توقیت العملیة المراد القیام بها، فإذا كان متسعا وكبیرا فإن ذلك 

زوم إخراجها لشراء متطلبات العملیة، أما إذا كان یتطلب حفظ هذه األموال وتخزینها إلى غایة ل
نفاقها ذلك یحتم على الجماعة اإلرهابیة ابوصول المال مباشرة، فإن  اتوقیت العملیة مقترن

  وبالتالي المرور إلى المرحلة التالیة.

  spending3رابعا : مرحلة اإلنفاق 

ومن المتوقع أن یكون هناك مرونة تعتبر هذه المرحلة األخیرة قبل تنفیذ العملیة اإلرهابیة، 
ة لإلنفاق لتقلیل اإلتصاالت بین أعضاء التنظیم أو العصابة ومستویاتها القیادیة والتنفیذیة، یكاف

  وفي الوقت نفسه التحكم الشدید في الموارد لندرتها أوال وللخوف من اإلكتشاف ثانیا .

  هابي :وهناك ثالثة أنواع من النفقات التي یتطلبها النشاط اإلر 

                                                             
  .242، صالسابق سعد بن علي الشهراني، المرجع - 1

2 - M.FEFER MAN, risques de blanchiment de capiyaux et de financement  du 

terrorisme par les professionnels du secteur immoblier, AJDI,2010, éd DALLOZ, p 

701. 
  .243، صالسابق سعد بن علي الشهراني، المرجع - 3
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اإلنفاق التشغیلي مثل اإلنفاق على نشر الفكر والتجنید والتدریب واإلعالم والتموین  - 1
 الیومي .

 اإلنفاق على شراء األسلحة وما یتصل بها كالذخیرة والمناظیر . - 2

 اإلنفاق على العملیات اإلرهابیة بعینها .  - 3

ابقة یمكن أن تحدث وما تجدر اإلشارة إلیه في األخیر هو أن كل مرحلة من المراحل الس
في دولة واحدة أو أكثر من دولة، بحیث یمكن تجمیع األموال مثال في الخلیج أو أوروبا ثم تنتقل 
إلى تركیا لتحول بعدها إلى سوریا التي تقوم التنظیمات اإلرهابیة الموجودة فیها بإنفاقها على 

ل اإلرهاب بین نقل األموال كما تتعدد طرائق تموی، نشاطاتها اإلجرامیة أو أهدافها المرسومة
  .1وتحویلها فردیا بمبالغ بسیطة أو استغالل الجمعیات الخیریة لهذا الغرض

  : مراحل جریمة تبییض األموال  ةثانیالفقرة ال

ورة التي تهدد اإلستقرار موال من األخطار الفادحة غیر المنظن عملیات غسل األإ
غاسلوا األموال بموضوع الجدوى اإلقتصادي والمالي على مستوى العالم، حیث ال یهتم 

هذا بالطبع  بالتوظیف الذي یسمح بإعادة تدویر األموال، اهتمامهمبقدر  لالستثمارقتصادیة اإل
لي یشكل الخطر وبالتایخالف كل القواعد اإلقتصادیة القائمة على أساس نظریة تعظیم الربح 

  .2ستثمار المحلي والعالمياألعظم عل مناخ اإل

حول  اتام ااتفاق هناك ال أنهإ جریمة تبییض األموال تعریفالذي قیل حول بالرغم من كل و 
رتباط وثیقا إبط مع بعضها تتر  والتي تمر بثالث سالسل، المراحل التي تسلكها هذه الجریمة،

  وهي:  عملیة التبییض،یؤدي في األخیر إلى تحقیق 

 Placement: مرحلة اإلیداع أو التوظیفأوال: 

رة أو ذفي عملیة التخلص من األموال الق وتتمثل وهي أول مرحلة یسلكها مبیضو األموال،
جهاز المصرفي الغیر المشروعة عن طریق فصلها عن مصدرها اإلجرامي، وذلك بإدخالها إلى 

                                                             
 141سابق، صال راشد بن حمد البلوشي، المرجع - 1

 .51ص سابق،المرجع ال محمد عبد حسین، - 2
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التي  من أجل تجنب الشكوك ةوبكمیات وأحجام متفاوتعبر مراحل و أوقات مختلفة ومتقطعة، 
 التي تعتبر من أخطر وأضعف الحلقات بالنسبة لغاسلي األموال،، في هذه المرحلة تحوم كثیرا

وعلیه  لوجود مراقبة مكثفة من المصالح المختصة لألموال قبل تحركها في النظام المصرفي،
 مبیضو األموال على تقنیات وأسالیب مستحدثة كتوظیف عدة أشخاص إلیداع األموال،یعتمد 

وكذا إدخالها في أكثر من مصرف وبحسابات مختلفة ألشخاص غیر مسبوقین قضائیا من أجل 
  نقدا.وغالبا ما تكون هذه األموال القذرة ، الشبهة عنهم بعادإ

وأكثرها حرجا بالنسبة  للمنظمات  وتعد مرحلة اإلیداع من أخطر مراحل غسل األموال،
حیث یكون لدیها  ،من جانب سلطات تنفیذ القانون اإلجرامیة، حیث تكون أموالها عرضة للهجوم

الفرصة لكشف وتعقب هذه األموال من خالل البیانات والمستندات المسجلة بشأنها في 
  .  1المؤسسات المالیة وغیر المالیة على حد سواء

   Layeringمرحلة التغطیة أو التمویه : -ثانیا

ینتقلون بعدها إلى  دخال المال القذر إلى النظام المصرفي،إبعد نجاح غاسلوا األموال في 
وهي خلق مجموعة من الصفقات المالیة المعقدة والمتشابكة من  خطوة أخرى أهم من األولى،

قد تكون في أكثر من بلد  ت أخرى،أجل تحویل األموال من الحسابات المتواجدة فیها إلى حسابا
األموال إلى  اكما یلجأ مبیضو ، السیما  تلك البلدان التي تعتمد السریة المصرفیة في أنظمتها

 إنشاء شركات تجاریة وهمیة أو ما یسمى بشركات الواجهة حتى یتسنى لهم تحویل األموال إلیها،

جودها هو إخفاء المالك ي الحقیقة هي شركات ال تمارس أي نشاط تجاري بل غرض و فو 
سم تلك الشركات المتواجدة بكثرة في الدول الرأسمالیة إالحقیقي لألموال التي یتم التصرف فیها ب

وفشور بنوك األبكما تعد الوحدات المصرفیة الخارجیة المسماة  " ،خاصة في مناطق التبادل الحر
وذلك بالنظر إلى ضعف الرقابة الرسمیة  ،نجاز الكثیر من المعامالت المصرفیةوسائط مثالیة إل

ستثماریة أو أوراق إوعیة أإلى شراء  وربما لجأ البعض على مثل هذه المصارف بصورة عامة،

                                                             
دار الرایة للنشر والتوزیع، الطبعة  مكافحة اإلرهاب الدولي مكافحة غسل األموال، ،محمد نصر محمد -1

 .25ص  ،2013األولى، عمان، 
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ثم إعادة بیعها (بسعر ربما أقل عن سعر  مالیة وأسهم وسندات ونحوها خالل هذه المرحلة،
  .1ثم تحویل القیمة إلى بلد آخر" الشراء)

  المرحلة في:تتمثل أهداف هذه و 

 إخفاء مصدر األموال غیر المشروعة. - 1

 فصل األموال غیر المشروعة عن مصدرها. - 2

 إبعاد األموال غیر المشروعة داخلیا وخارجیا. - 3

  وفي هذه المرحلة یتم إتباع األسالیب التالیة:    

 إستخدام دول الجنات الضریبیة. - 1

  إبعاد األموال غیر المشروعة عن مصدرها الحقیقي. - 2

  آلیات تنفیذها فتتم عن طریق: وأما    

  إستخدام البنوك والمؤسسات المالیة من خالل إجراء التحویالت المتداخلة لنفس البنك - 1

 إستخدام الشركات الوهمیة، وشركات الواجهة. - 2

  .2إستخدام الوثائق والمستندات المزورة للتضلیل - 3

 Integration دماج :مرحلة اإل - ثالثا

بحیث یتم فیها خلق  غسل المال غیر المشروع وآخرها،وهي المرحلة الثالثة من سلسة 
بصورة تبدو وكأنها أموال  االقتصادمظهر مشروع لتلك األموال عن طریق دمجها في مجال 

دارة   ،الحقیقي االقتصادمختلفة في  استثماراتنظیفة إذ یتم بها شراء عقارات وشركات مفلسة وإ
ي مرة أخرى من أجل تحویلها إلى دول أخرى م إعادة هذه األموال إلى النظام المصرفثومن 

صعب مرحلة بالنسبة للمصالح المختصة أوهي  ،االستثمارأموال مشروعة تحت غطاء  باعتبارها
عن مصدرها اإلجرامي وأصبحت جزءا  انفصلتالتي تكافح هذه العملیات ألن أموال الجریمة 

ویزید من صعوبة كشفها إذا كان هناك تواطؤ من البنك، وعلیه  ،االقتصادیةشرعیا من البیئة 
تبقى المعلومات األمنیة السریة من األشخاص المخبرین هي أمل المصالح المختصة لإلیقاع 

                                                             
  .114-113محمد السید عرفة، تجفیف مصادر تمویل اإلرهاب، ص ص  - 1

القانون تخصص  ،ألموال، مذكرة ماجستیر في القانونریمة تبییض اجري في حالعید إبراهیم، تقنیات الت -2
 .28-25ص ص  ،2013- 2012، جامعة وهران، ي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالجنائ
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نفاق بأفرادها الذین إذا نجحوا خالل هذه المرحلة فإن ذلك یجعلهم في راحة مالیة تمكنهم من اإل
  .جرامیة أخرى دون لفت األنظارإنشاط جماعات  تمویلوربما  جرامیة،بأریحیة على أعمالهم اإل

خادمتان لهذه المرحلة الثالثة،  نمرحلتا -التوظیف والتمویه -تعتبر المرحلتان السابقتان"و 
  حیث یبلغ نشاط غسل األموال مداه ببلوغ مرحلة الدمج.

إلعادة ضخ األموال  استخدامهاومن أسالیب هذه المرحلة شراء العقارات التي یمكن 
تار أو حتى سأو من خالل شركات الواجهة أو ال المشروعة، االقتصادیةالمغسولة في المجاالت 

  .1"أو عن طریق عملیات اإلستیراد والتصدیر بر تكوین شركات وهمیة،ع

  سلوا األموال .اوالجدول التالي یبین هذه المراحل الثالث التي یسلكها غ

  

، الساعة 25/05/2018التحمیل:  تاریخ، https://sensyria.com/blog/archives/1263المصدر:     
18:15.  

أن وجه التشابه القوي بین مراحل الجریمتین یظهر  وما تجدر اإلشارة إلیه في األخیر هو
طریق القنوات البنكیة، فثمت تأخذ الجریمتین نفس  جلیا وبشكل متسق إذا مر تمویل اإلرهاب عن

                                                             
 .31صمود محمد یاقوت، مرجع سابق، مح -1
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عن طریق البنك وأستعمل في ذلك النقد المادي مباشرة، فحینها السلسلة، أما إذا لم یكن التمویل 
على النحو الذي ذكرناه سابقا عكس تبییض األموال  أربعة مراحل تمویل اإلرهابتأخذ جریمة 

  الذي ال یخرج عن ثالثة مراحل.

أن العالقة بین غسیل األموال وتمویل اإلرهاب وثیقة للغایة وال یمكن  األهم هو والشیئ
فغالبا ما یلجأ  بحیث تزداد صعوبتها ومخاطرها كلما كان وجود تحالف بینهما، بدا،أنكارها إ

مقابل  األموال إلى طلب الحمایة من اإلرهابیین بقصد إرهاب كل من یقف أمامهم، امبیضو 
وعلیه وجب مكافحة الظاهرتین  ،باستمرارة لعناصر التنظیم اإلرهابي ضمان تدفق السیول

حصاءات وتقدیرات أولیة إلى أن حجم األموال إذ تشیر "إ شتراكهما في عنصر المال،بالتوازي إل
ر یامل مائةوثالث أ،مریكي داخل الو.م.أالقذرة التي تخضع لعملیة الغسل یقدر بمائة ملیار دوالر 

قتصادیون آخرون أن كمیة المال القذر المتداول إویقدر خبراء  حاء العالم،نأدوالر في مختلف 
قتصادیین فإن هذه األرقام تعني وبتقدیر الخبراء اإل ن في العالم یبلغ نحو ستمائة ملیار دوالر،اآل

وهو ما یفرز  ،1أن دخل الجریمة المنظمة یشكل أكثر من ثلث الناتج القومي لكل دول العالم "
جرام وظهور تحالفات متعددة بین المجرمین السیما أولئك الذین یعتمدون من اإل ةلفأنماط مخت

  .جراميالعنف نهجا في عملهم اإل

  مخاطر تمویل اإلرهاب  : الفرع الثالث

فإذا كان التمویل الذي  ،تختلف مخاطر تمویل اإلرهاب بإختالف الجهة التي تقف وراءه
ثاره ونتائجه غیر تلك التي یحققها التمویل ذاتیا فإن آاإلرهابیة داخلیا أو تلقاه الجماعات ت
كصد  الوقوف مؤسسات الدولة علیه دورا كبیرا في وانفتاحخارجي الذي یلعب تماسك المجتمع ال

الدوالرات من  السوریة التي تشهد تدفق المالییر من وهو ما تعرفه الحالة ،ع إلفشال مخططاتهمنی
لكن تماسك  ،لحة من أجل إسقاط نظام الحكم بهاللمعارضة المس المساندة الغربیة والعربیة الدول

ذا التمویل الخارجي ساهم في جلب حال دون تحقیق ذلك إال أن ه ةاألخیر  الجبهة الداخلیة لهذه
ستقطاب عالمي كبیر لألزمة السوریة من خالل تمویل كل األنشطة المعارضة لها حتى إ

بخالف التمویل الداخلي  ،صدى كبیر في العالم و ما جعل لهاوه ،اإلعالمیة أو الدعائیة

                                                             
  .131-130سید عرفة، تجفیف مصادر تمویل اإلرهاب، ص ص محمد ال - 1



 اإلرھاب تمویل جریمةل مفاھیميال اإلطار                                      الباب األول

 

118 

 

مجموعة من  كالسعودیة مثال التي نفذ فیها اإلرهابیون ،دولالثیر من لإلرهاب الذي تشهده ك
الصدى  العالمي على الرغم من مخاطرها ألن تمویلها لم یكن خارجیا بل  العملیات التي لم تلق

  كان عن طریق الدعم الذاتي للتنظیم .

الوخیمة إال أنها تبقى مشتركة كلها في اآلثار  ،جهة التمویل وتنوعها اختالفوبالرغم من 
 والتي ال تختلف كثیرا عن مخاطر اإلرهاب بشكل عام الذي یستهدف ،التي یحدثها هذا التمویل

  جتماعیة أو السیاسیة أو غیرها .المجاالت الحیویة للدول سواء اإلقتصادیة أو اإل

  : المخاطر السیاسیةالفقرة األولى

  إن الدولة المستهدفة بعملیات تمویل اإلرهاب تتأثر سیاسیا على النحو اآلتي :

ظهور تنظیمات سیاسیة أو تیارات فكریة موالیة للخارج داخل الدولة ألنها تعتبر الشریان  - 1
 األساسي لوجودها .

أو  ،وربطته لتحالفات مع مختلف الدول النظام السیاسي في الدولة المستهدفة اتجاهتغیر  - 2
 .ات اإلرهابیة لدرء هذا الخطر عنهحتى التنظیم

 تعنى عدم تعاون الدول التي تعاني من هذا الخطر مع المنظمات الدولیة واإلقلیمیة التي - 3

 نتشار خطره.تمویل اإلرهاب، وهو ما یزید من إ بشأن

ا مستهدفة من خطر التمویل ظهور مبادئ سیاسیة مقلقة لدى الدول التي تشعر أنه - 4
أو تعطیل قرارات دولیة عن طریق حق  ،حروب وقائیة ضد الدول مصدر الخطركشن 

 ، وهو ما تفعله الو.م.أ.یتو لصالح دول غیر متعاونةالف

 ،ت اإلرهابیة التي تتالقى مصالحهاظهور تحالفات سیاسیة بین الدول أو التنظیما - 5
ى بالدول دى إلى ظهور ما یسمالذي یؤ  ، األمرألخرىوتصادمها مع التحالفات ا

 المارقة.

فساد إهي من جهة تؤدي إلى ف على الحیاة السیاسیة بالدولة، تمویل اإلرهابؤثر یكذلك  - 6
وذلك من خالل توریطها في قضایا إجرامیة وكذا  الطبقة الحاكمة التي تسیر البلد،

ومن جهة أخرى تفقد ثقة  ومن ثمة تصبح رهینة للجماعة أو العصابة المنظمة، ابتزازها
وبالتالي تصبح العملیة  ،قضایاال ذهالمتورطین في مثل ه هالشعب في مسؤولی
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األمر الذي قد یسبب حالة  الدیمقراطیة مجرد شعار یتغنى به من یملكون مقالید الحكم،
سقاط النظام السیاسي إقد تؤدي لو تطورت إلى  حتقان في أوساط المواطنین،من اإل
 القائم .

   االقتصادیةالمخاطر  :قرة الثانیةالف

من الصعب أن تتطور الدول ف ،وثیقا بالجانب األمني ارتباطا االقتصادي یرتبط الجانب
  :مستهدفة بتمویل اإلرهاب تعاني منوعلیه فإن الدول ال ،أمني بها استقراردون وجود  اقتصادیا

في عجلة  اأساسی االتي تعتبر مصدر ، قتصادیة الكبرىإمكانیة تفكك شركاتها اإل - 1
وهو ما ینعكس على الدولة  ،من مصادر الدخل القومي بهاإقتصادها ومصدرا هاما 

 ككل بحیث قد یؤدي إلى تفككها .

عود بالفائدة على المجتمع نتیجة قتصادیة الكبرى التي توقف دعم الدول للنشاطات اإلت - 2
ویتجلى  ،ووجودهاأجل المحافظة على أمنها  نفاق األمني الكبیر منإتجاهها نحو اإل

وهو ما  ،وزیادة عناصر وشركات األمن ،لحدودذلك من خالل بناء السجون وتأمین ا
   .خلهاینعكس سلبا على مسار التنمیة دا

لعملیات إجرامیة سقوط أسهمها نتیجة تعرضها قتصادیة بالدولة و القطاعات اإل تضرر   - 3
ثرت أالتي و ، 2015نوفمبر13 فرنسا مساء  استهدفترهابیة التي مثل العملیات اإل

منشأة النفط  استهدفتو كذا العملیة اإلرهابیة التي  ،امباشرة على قطاع السیاحة به
التي كانت تهدف في جانب منها إلى تحطیم و ، 2013جانفي 16 بصحراء الجزائر في 

 .تهاامن إجمالي صادر  %97نسبة  البترول  قطاع الطاقة بالدولة الذي یشكل

وتسیطر  ،قتصادي  بالدولةفي القطاع اإل التي تمول اإلرهابعندما تتوغل الجماعات  - 4
یصبح من السهل إفساد مسؤولي هذه  ،فضل األموال الطائلة التي تمتلكهابعلى عجلته 

وذلك بتقدیم رشاوي إلیهم وشراء ذممهم حتى ال یقفوا أمام تعامالتهم المشبوهة  ،الدولة
 قتصاد الدولة .إما یؤدي في األخیر إلى تضرر كل  وتهربهم الضریبي،
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   االجتماعیةالمخاطر  :ةثالثالفقرة ال

رهابي ألنه یمثل العنصر بر المتضررین من  خطر التمویل اإلكأ االجتماعيیعتبر المجال 
  نتشار هذا الخطر فیه إلى :إجتمع الذي یؤدي و هو الم ،ساسي الذي تقوم علیه الدولةاأل

   .نفاق غیر المتوازن أو قلة الدخل بالدولةالمعیشة نتیجة اإلتدني مستوى  .1

ماله من و  ،وغیرها ،السرقة، الرشوة، ر مختلف الجرائم كالسطو المسلحنتشاإ ظهور و  .2
  .تداعیات أمنیة 

  .المعاهد ى تشغیل المتخرجین من الجامعات و عدم قدرة الدولة علو  ،البطالة انتشار .3

  .من القوى الخارجیة  اختراقههتزاز لحمته الوطنیة ما یسهل إ المجتمع و  انقسام .4

 .هتمام بها الخارج لعدم قدرة الدولة على اإل دمغة نحوزیادة هجرة األ .5

نقسام المجتمع على نفسه بسبب ظهور المعامالت إإلى  تمویل اإلرهابؤدي ی .6
تؤدي كل جتماعیة بحیث اإل همینحطاط قإ وكذا تدني و  خالقیة من رشوة وفساد،أالال

فمثال تؤدي جریمة تجارة  جریمة منظمة مباشرة إلى زعزعة كیان األسرة والفرد،
تجار ؤدي جریمة اإلتفي حین  نتهاك أدمیته،إ اد الشخص و بعستإالرقیق إلى 

بالمخدرات إلى سلب عقول أفراد المجتمع وجعلهم یعیشون حالة من الالوعي بحیث 
هذا كله هو إذا قبل كل المجتمع من واألخطر  یمكن السیطرة علیهم بكل سهولة،

مت یصبح خطرها ثف بالجریمة المنظمة وجعلها واقعا معاشا أو جزءا من حیاته،
 وتهدیدها أقوى وأشد على تواجد ذلك المجتمع.

  التي خلفها اإلرهاب ومن موله في الجزائر: الخطیرة ومن اآلثار اإلقتصادیة واإلجتماعیة

  یة من خالل تعرض المنشآت القاعدیة للتخریب الممنهج.تحطم البنیة التحت - أ 

  حرق المصانع وتسریح العمال. - ب

  حرق المدارس وعزف التالمیذ عن الدراسة خوفا على أرواحهم. - ت

  تدمیر وسائل اإلتصاالت ووسائل النقل. - ث

ملیار دوالر، وكذا  29حوالي  1999إرتفاع المدیونیة الخارجیة التي بلغت نهایة  -ج
  الدین الداخلي.

  إرتفاع نسبة األمیة بسبب التسرب المدرسي وترهیب األساتذة. -ح
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  للبنى التحتیة. ننتیجة تدمیر اإلرهابیی رالملیار دو  30خسارة  -خ

نشغال  انتشار - ه األمراض في بعض المناطق بسبب نقص التغطیة الصحیة وإ
  السلطات باألوضاع األمنیة.

  أقربائهم. فيلثقة حتى اورهم بعدم إهتزاز نفسیة المواطنین وشع - ن

 ةالدولی المخاطر :رابعةالفقرة ال         

خطرا على أمن وسیادة الدولة  ،السیما تلك العابرة للحدودتمویل اإلرهاب جریمة تعتبر         
أعمال إجرامیة تؤثر على سمعتها  الرتكابستباحة أراضیها إالتي تنشط فیها المنظمة بسبب 

ممن قد یستعمل كأداة تستخدمها المنظمة  وعلى مكوناتها الداخلیة من مجتمع وشركات وغیرها،
ستقاللها نتیجة إوهو أمر یهدد الدولة في  ستمراریة نشاطها،إتلك الدولة والمحافظة على  الختراق

كلما كانت متحالفة مع أطراف  كتشافهااوالتي یصعب بداخلها، ظهور ما یسمى بالدولة الموازیة 
  داخلیة تعمل لحسابها وتوفر لها كل ما تریده .أخرى 

  ومن مخاطر تمویل اإلرهاب على الدول، أنها:         

وبخاصة على البلدان النامیة ألنها تعد أسواقا صغیرة،  تؤثر عملیات تمویل اإلرهاب -"
  میة.االمؤثرات اإلرهابیة أو اإلجر أكثر عرضة لإلضطراب نتیجة ثم وهي من 

اإلجرام وعملیات تمویل اإلرهاب، یؤدي إلى توسیع نطاق عمل  لإن نجاح أعما -
المجرمین وممولي اإلرهاب اإلجرامي، ومن ثم تشجیع النشاطات غیر القانونیة األخرى كالفساد 

  ل.بین الدو  واإلتجار في المخدرات والتهریب واإلرهاب واإلتجار في األسلحة

إن السمعة التي ترتبط بالبلدان كمالذ لتمویل اإلرهاب، یمكن أن تسفر عن عواقب  -
نخفاض اإلستثمارات األجنبیة في في عملیة التنمیة فیها، فضال عن إوخیمة، تؤثر  تأثیرا كبیرا 

أي بلد یتراخى فیه تنفیذ مكافحة تمویل اإلرهاب، والحد بصورة كبیرة من أهلیتها لتلقي 
  ت من الحكومات األجنبیة.المساعدا

  ى بتمویل اإلرهاب .ع المالي والمصرفي في البلد المعنبسالمة القطا اإلضرار -
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تستنزف هذه الظاهرة موارد الدول نتیجة تخصیصها لجزء من إیراداتها العامة لإلنفاق  -
  .1على مكافحتها

قد تمس كل و  ،متعددة ووخیمة رهاباطر تمویل اإلمخ أن ومما سبق تبیانه نستنتج  
المخاطر النفسیة التي درجة قد تتعداها لتصل إلى ونة للدولة بل و الجوانب المكالمجاالت و 

، وكذا السیاسیة المتمثلة في إنتقاص لدائم من هذا الخطر غیر المرئيتصیب الفرد نتیجة خوفه ا
  .سیادة الدولة بفعل التدخل الخارجي بشؤونها

نما قد تمتد إلى كل  على هذه النواحي فقط،ال تتوقف  تمویل اإلرهابولعل آثار   وإ
 ءاویزید آثرها سو  ستمرار نشاطها،إتتحالف معها من أجل  يالمجاالت التي تتواجد فیها أو الت

قریبا من مركز صنع أو باألحرى كلما كان  مركز وقوة في المجتمع، وما كان المتحالف ذلك
  كاألشخاص السیاسیین. قرار،لا

قوم علیها من أولى تساسیة التي األ اومصادره هذه الجریمة ورذوعلیه تعتبر معرفة ب 
 .هو ما سنعرفه في مبحثنا الثاني و  ا،لخطوات التي تساعد على مكافحتها

  رهاب مصادر تمویل اإل  :المبحث الثاني 

لیه إرهابیة للوصول ف الرئیسي الذي تسعى المنظمات اإلصنافه الهدأیعتبر المال بمختلف 
 ،هاتنفیذغایة  إلىلها التخطیط بدایة  منذ اإلجرامیةحتى تستمر في تغطیة مصاریف عملیاتها 

مر ن تطلب منها األإ و  ،إلیهرق التي توصلها طتسلك كل ال ،هدفها هذاتحقیق  إلىوهي تسعى 
واجهة جعلها في می غالبا ما مشروعال وغیر ق العنیفیالطر  نأغیر  ،ستخدام العنف والقوةإ

التي و  ،تعقیدا كثرأ أخرىتنویعه وسلك طرق  إلىوهو ما یدفعها  ،منیةمباشرة مع المصالح األ
       .منیةبعیدة عن المراقبة األن مشروعة و تكو 

لذا  ،تهاسیما في مجال مكافحأصلها یعتبر أمرا مهما ال معرفةإن تمییز هذه المصادر و  
وعلیه سنعالج  ،رهابومعرفة نوع العالقة التي تربطها بتمویل اإلهمیة التعرض لها كان من األ

                                                             
 .142، صالسابق راشد بن حمد البلوشي، المرجع - 1
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كذلك و  ،)ولالمطلب األ( رهابیةمختلف المصادر المشروعة التي تتغذى علیها الجماعات اإل
  .)المطلب الثاني (ن الجرائمالمصادر غیر المشروعة المتأنیة غالبا م

  ول : المصادر المشروعة المطلب األ 

اسا في جرامیة على مصادر مشروعة تتمثل أسفي تمویل أنشطتهم اإل یونرهابقد یعتمد اإل
شریحة یستقطب  العمل الخیري الذي أموالو ، أموال الجمعیات الخیریةو  ،التمویل الذاتي للتنظیم

ركات التي تنشط لى الشإإضافة  ،ي التبرعات والصدقات وغیرهاالمتمثل فو  ،واسعة من الناس
  : اآلتيعلیه ستكون دراستنا لكل هذا وفق التقسیم و  ،بطریقة قانونیة

  ول : التمویل الذاتي فرع األ ال

لها التنظیم یستغلشخصیة أو الذاتیة التي یوجدها و رهاب الموارد انقصد بالتمویل الذاتي لإل
والتي قد یكون فیها  ،خرى الخارجیةلى المنابع األإرامیة دون اللجوء جفي تسییر عملیاته اإل

 .خارج التنظیمخر آطرف 

محققة بواسطة نشاط یدة الدویعرف اإلقتصادیون التمویل الذاتي على أنه تلك الموارد الج 
فظ بها بشكل دائم من أجل تمویل عملیاتها المستقبلیة، كما یتمثل في النتائج تحالمؤسسة، والم

عنها فائض نقدي رباح لینتج مستقبل بعد دفع توزیعات األفي ال استثمارهااإلجمالیة التي یعاد 
والذي تحتفظ به لتمویل نموها  ،يرف المؤسسة من خالل نشاطها األساسمحقق من ط

  .1المستقبلي

المشروعة  فق األموال المتأتیة من النشاطاتبینما یقصد بالتمویل الذاتي لإلرهابیین، تد
  الخاصة بالتنظیم اإلرهابي دون الحاجة إلى أموال خارجیة.

  لذاتي لدى التنظیمات اإلرهابیة من خالل :وتظهر أهمیة التمویل ا

 توفیر اإلستقاللیة المالیة للتنظیم. - 1

                                                             
التمویل للمؤسسات اإلقتصادیة الجزائریة، دراسة میدانیة لعینة من المؤسسات زغود تبر، محددات سیاسة  - 1

امعة جر في العلوم اإلقتصادیة وعلوم التسییر، یاإلقتصادیة بالقطاعین العام والخاص في الجزائر، مذكرة ماجست
 .17ص ،2009ورقلة، 
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التمویل الذاتي یجنب التنظیم مختلف المخاطر األمنیة بعدم وجود نشاطات مشبوهة  - 2
 أمره. اكتشافتؤدي إلى 

 التمویل الذاتي یضمن للتنظیم اإلستمراریة في عملیاته اإلرهابیة. - 3

عناصر إرهابیة جدیدة لتوفر مورد مستقر تتغذى منه  استقطابتمویل الذاتي یضمن ال - 4
 هذه األخیرة.

التمویل الذاتي یجنب التنظیم اإلرهابي السقوط في األزمات المالیة التي تحد من  - 5
 نشاطاته.

 التمویل الذاتي یحافظ على القوة الناعمة الخفیة للتنظیم . - 6

بي، التي یحصل من خاللها على وتتنوع النشاطات المشروعة الخاصة بالتنظیم اإلرها 
  األموال دون اللجوء إلى مساعدة خارجیة من :

 لشهریة لعناصر التنظیم اإلرهابي.اإلشتراكات ا استغالل - 1

 .)الخاإلستثمارات المختلفة في شتى المیادین (الصناعة ، الفالحة، الخدمات... - 2

ت، والمالبس واآلالواد اإلستهالكیة ممارسة األعمال التجاریة المشروعة مثل، بیع الم - 3
 ومواد البناء، وغیرها الكثیر.

ت، المحالت، األراضي، المساكن لخاصة المملوكة للتنظیم مثل: اآلالكراء الوسائل ا - 4
 وغیرها.

  جال أعمال في شتى المجاالت.ر الدخول كشركاء ل - 5

مؤسس تنظیم ما یسمى  سامة بن الدنأي ما قام به مثلة على التمویل الذاتشهر األأومن 
خیر حیث یعتبر هذا األ"امي عبر العالم جر سخر كل ثروته في تمویل نشاطه اإل بالقاعدة الذي
لملیاردیر السعودي محمد بن عوض بن الدن الذي تقدر ل نجال ،1957 مارس10المولود في 

 300 وفاته حوليسامة منها بعد أبنه إإذ كان نصیب تركة  ،ثروته بقرابة سبعة ملیارات دوالر

 1988 غسطسأجهادي في الفترة الممتدة ما بین نشاء تنظیم سلفي إفي  سخرها ،دوالر ونملی

لة اوكمن فغانستان بمباركة أالروسي في و  الماركسيجل محاربة النظام أمن  ،1989واخرأو 
جهاد في ایة الالعرب للقتال تحت ر و  عشرات السعودیین نتقالإمریكیة التي سهلت ستخبارات األاإل
عمال وكان رجل األ ،لف مجاهد منظم تحت لواء القاعدةأ 250 والذین بلغ عددهم ،فغانستانأ
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بین من ن العالقة بینه و أغیر  ،1"تجهیز هذه المنظمةودي بن الدن هو الذي تبنى دعم و السع
 الرجل فتحول ،تحاد السوفیاتيسیما بعد سقوط اإلعملیة الظهور سرعان ما تغیرت ال سهلوا له

 ،لدیمقراطیات الحدیثةن یسقط اأرهابي متطرف یرید إلى إحاد لسالمي یحارب اإلإمن قائد 
مریكا الرأسمالیة أساقتها  ثر هذه التبریرات التيأوعلى  ،شكال الحداثة والتمدنأیرفض كل  و 

ما  ،هذا التنظیم المتطرفمحاربة  یقف في وجهتكتل عالمي  إلنشاءنظار العالم كله أتحول 
مواجهة الدول المتحالفة ثباته في ب مجازر بشعة یستعرض فیها قوته و یرتكیرد بعنف و له جع

وكذا  ،2004عام  االسبانیة تفجیرات مدرید و  ،السعودیة بهمها تفجیرات الخبر أكان  ،ضده
دیان األبریاء من مختلف الجنسیات و كلها راح ضحیتها عشرات األ ،2005 تفجیرات لندن عام

ستصدار إلى إمن مجلس األبدفع  الذي األمر ،ال حدودب ال دین له و رهان اإلأعراق ما یثبت األو 
منظمة رصدة بن الدن  و أم بموجبه تجمید ت، 2000 ولكانون األ 19في  1313قراره  رقم 

تنشط هي و  ،عبر العالم یمتلكها زعیم القاعدةمن شركة  80كثر أحصاء إ حینها القاعدة حیث تم
ساسي للتنظیم تي كانت تعتبر المنبع األالو ..الخ، ..مجالت كالبناء والفالحة والتوریدالفي مختلف 

قتصادیة عن لى النتائج المرجوة وهي قطع كل الموارد اإلإدي ؤ د لم ین هذا التجمیأإال  يرهاباإل
 ،البنوكر طرق المصارف و غیلتمویل الذاتي خرى لألى طرق إفتنظیم القاعدة لجأ  " ،یینرهاباإل

تدربوا على  ن خالیا  القاعدة في المملكة المتحدة أرهاب في لندن حیث یقول المسؤولون عن اإل
أعمالهم ا یعتمدون على عائالتهم  و ئما مهم داو  ،لعملیاتهم والعیش بأقل التكالیف التخطیط

ت في قد اتبعو  ؛موا تصنیع القنابل بتكالیف بسیطةفوق كل ذلك فقد تعلو ؛ الیومیة لتغطیة نفقاتهم
هي و  ،صیغ غایة في البساطة 2014- 2013نوات كل المخططات التي شهدتها أوروبا خالل س

ذیة أو حقائب السفر أو حاأل وضعها في حقائب الظهر أوالقیام بصنع المتفجرات المحلیة و 
  . 2" حناتاالش

                                                             
، 15661)، صحیفة الریاض، العدد 2-1(عبد اهللا إبراهیم العسكر، بن الدن: سیرة قلقة ونهایة بشعة  -  1

  .2011مایو  11- هـ 1432جمادى األخرى  08األربعاء

هناء إسماعیل إبراهیم األسدي، اإلرهاب وغسیل األموال كأحد مصادر تمویله (دراسة مقارنة)، منشورات  - 2
  .309- 308، ص ص2015زین الحقوقیة، الطبعة األولى، بیروت، لبنان، 
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تطورا نوعیا  ،2014یولیو 14 شهدتها مدینة نیس الفرنسیة في رهابیة التيوتعتبر العملیة اإل
شخصا  84بشاحنة كبیرة لدهس  ستعانةاإلى سو  رهابیین حیث لم یكلف تنفیذهااإل استراتیجیةفي 

هو تطور خطیر یعكس مدى و  ،ارد أخرىموال أو مو یة أأإلى ة حاجلا مادون قتلهم بكل برودةو 
جهزة األمر الذي یزید من متاعب األ ،الظروف التي تحیط بهكل لتكیف مع قدرة التنظیم  على ا

نما تعدا ،المختصة في تجفیف منابع هذا الخطر لى إه الذي لم یكتف بتمویل نفسه ذاتیا وإ
  .ي شبهة كالجمعیات الخیریةأخرى ال تثار حولها أمصادر 

  الجمعیات الخیریة :  الفرع الثاني

 ،عتبارإلوانهم وتوجهاتهم بأ اختالفى كافة الناس على دعتبر فكرة العمل الخیري مقبولة لت
هو ما و  ،خراعدة اآلموالها في سبیل مسألى التضحیة بجزء من إن كثیر من قلوب البشر تمیل أ

 هامشاریعتمكن من تغطیة مصاریف ستثماره حتى تإالجمعیات الخیریة على و تعمل المنظمات 

یادي أن هذا العمل المنظم والمؤطر قد یستغل من طرف أ غیر ،المنفعیة التي تتبناهاالخیریة و 
 بعضبدفع ما هو و  ،دون علمهاأحیانا بو  ،ي بتواطئهاأمیة سواء بعلم من الجمعیات جراإ

   .طریقها الخیريغیر إلى حتى ال تتجه موالها أوجهة و  اوات للمطالبة بمراقبة عملهصاأل

بالجمعیات  فریعالتب امنهولى نخصص األ ،ثالث فقراتلى إوعلیه سنقسم هذا الفرع 
، وفي الثالثة نتناول رهابیةإنشطة أفي تمویل  استغاللها ةشبهنتعرف على ة في الثانیو  ،الخیریة

   كیفیة تعامل الدول مع هذه الشبهة، وذلك على النحو اآلتي:

  المنظمات الخیریة تعریف الجمعیات و  : ىولالفقرة األ 

ظهور كثیر من  ،مجاالت الحیاة منا المعاصر في شتىأعقب التطور الهائل الذي شهده عال
جتماعیة غنیة كظهور طبقات إ ،تمع وتماسك بنیاتهمظاهر السلبیة التي أثرت على وحدة المجال

وأخرى طبقة فقیرة تمثل النسبة العالیة من  ،من ثروات العالم و مواردهتتحكم في نسبة كبیرة 
لتطور الخطیر ظهرت مؤسسات ونتیجة لهذا ا ،ع تعیش على رحمة من بیدهم الثروةالمجتم
اعیة بین طبقات جتمت الخیریة من أجل إیجاد توازنات إاوالتي منها الجمعی ،يدنع المالمجتم

عدد طابعها عبر الزمن من جمعیات حیث عملت هذه األخیرة التي ت ،المجتمع المختلفة
، عملت كلها على تسجیل عیات ثقافیة وأخرى سیاسیة وغیرهاقتصادیة إلى جموإ  ،إجتماعیة
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رضاها على األعمال التي تقوم لهشة محاولة كسب ثقتها و ت احضور قوي لها بین أوساط الفئا
من رجال األعمال  –لألنشطة التي تقوم بها  –بها حتى تتمكن من ضمان تدفق مستمر 

  والمتبرعین .

تجهت أغلب الدول ا في كل مجتمعات العالم، إا واقعوبعد أن أصبحت هذه الجمعیات أمر 
حاطتها بنصوص تنظم  ستعانة بآراء الفقهاء وذلك باإل ،لها ونشاطهاعمإلى ضبط مفهومها وإ
ور تعریفات كثیرة تختلف من بیئة إجتماعیة إلى والمختصین في هذا المجال ما أدى إلى ظه

  وهو ما سنعرفه في اآلتي: ،أخرى

  التعریف الفقهي: -أوال

أنها "كل جماعة ذات تنظیم مستمر  حیث عرفت على ،الفقهاء للجمعیاتتعریفات  تتعدد
  من أشخاص طبیعیة أو بغرض". ة زمنیة معینة أو غیر معینة تتألفلمد

ثنین من األفراد بصفة تفاق الذي یضع أكثر من إبأنها اإلوعرفها األستاذ حسن ملحم : 
  . 1دائمة معرفتهم أو نشاطهم في خدمة هدف غیر تحقیق الربح المادي

  عي :التعریف التشری -ثانیا

ویتفق حول هدفها  ،ن كلها یشتركخر غیر ألف تعریف الجمعیات من تشریع إلى آیخت
  التشریع المغربي والفلسطیني والجزائري . وهو ما تضمنه كل من ،غیر ربحیة باعتبارها

  المغربي :التشریع  -1

 15الصادر في  ،1.58.376تعرف الجمعیة حسب الفصل األول من ظهیر شریف رقم 

عدل والمتمم بالقانون رقم بط بموجبه حق تأسیس الجمعیات والمالذي یض ،1958نوفمبر 
مستمر بین شخصین  تفاق لتحقیق تعاون" إ، على أنها :2009فبرایر  22الصادر في  07.09

 معلوماتهم أو نشاطاتهم لغایة غیر توزیع األرباح فیها بینهم ". الستخدامأو عدة أشخاص 

  

                                                             
النظام القانوني للجمعیات في الجزائر، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، جامعة قاصدي  بن ناصر بوطیب، - 1

  .4-3، ص ص2014مرباح، ورقلة، العدد العاشر، جانفي 
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 التشریع اللبناني: -2

لبنان الجمعیات منذ القرن التاسع عشر حیث ظهر العدید من الجمعیات الخیریة عرف "     
والعائلیة والعمالیة، فقد خلطت السلطات العثمانیة بین األحزاب والجمعیات والنقابات وكانت عبارة 

الذي نظم الوضع القانوني  1909عن تجمعات عمالیة وسكانیة، وأصدرت قانون الجمعیات لعام 
لنقابات، ویعرف القانون المذكور الجمعیة بأنها:" مجموعة مؤلفة من عدة أشخاص للجمعیات وا

  .لتوحید معلوماتهم ومساعیهم  بصورة دائمة ولغرض ال یقصد به اقتسام الربح

ولم یشترط القانون لتأسیس جمعیة أن تحصل على موافقة مسبقة، لكن متى تأسست ینبغي أن    
ن أن یتوافر لدى الجمعیة ثالثة دفاتر تشمل مجموعة من تبلغ الحكومة، وقد إشترط القانو 
  .1المعلومات تشمل كل ما یتعلق بها

 التشریع الفلسطیني : -3

) لسنة 09تعرف الجمعیة حسب المادة األولى من قرار مجلس الوزراء الفلسطیني رقم (
) لسنة 01یئات األهلیة رقم (، بشأن الالئحة التنفیذیة لقانون الجمعیات الخیریة واله2003
ال یقل عن سبعة  تفاق بین عددلة تنشأ بموجب إخصیة معنویة مستقش :على أنها ،2000

هدف ي الربح المالي باف مشروعة تهم الصالح العام دون إستهداف جنأشخاص لتحقیق أهد
 ویدخل ضمن تعبیر الصالح العام أن تهدف ،ن األعضاء أو لتحقیق مصلحة شخصیةقتسامه بیإ

ویشمل الجمعیة الهیئة األهلیة  ،الجمعیة إلى خدمة شریحة أو فئة إجتماعیة أو مهنیة معینة
  والجمعیة الخیریة غیر الحكومیة .

أیة جمعیة أو هیئة غیر حكومیة أجنبیة یقع مقرها أو مركز  :الجمعیة أو الهیئة األجنبیة
  أعضائها من األجانب . أو كانت أغلبیة عدد الفلسطینیةنشاطها الرئیسي خارج األراضي 

 التشریع الجزائري : -3

فإنه :" تعتبر الجمعیة في مفهوم هذا القانون 1 12/06الثانیة من القانون حسب المادة 
  تجمع أشخاص طبیعیین و/أو معنویین على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غیر محددة .

                                                             
 .315 -314سابق، ص ص المرجع الهناء إسماعیل إبراهیم األسدي،  - 1
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ح من لغرض غیر مربتسخیر معارفهم ووسائلهم تطوعا و  ویشترك هؤالء األشخاص  في
بوي جتماعي والعلمي والدیني والتر السیما في المجال المهني واإل ،أجل ترقیة األنشطة وتشجیعها

  الخیري واإلنساني.والثقافي والریاضي والبیئي و 

  بر تسمیتها عن العالقة بهذا الموضوع .موضوع الجمعیة بدقة ویجب أن تعیجب أن یحدد 

نشاطاتها وأهدافها ضمن الصالح العام وأن ال یكون یجب أن یندرج موضوع  ،غیر أنه
مخالفا للتوابع والقیم الوطنیة والنظام العام واآلداب العامة وأحكام القوانین والتنظیمات المعمول 

  بها ".

فإذا كانت  ،الل األسباب الرامیة إلى تكوینهاومما سبق یتضح أن نوع الجمعیة یتحدد من خ
ذا كانت تسعى و  ،تندرج تحت المنظمات غیر الربحیة فحینئذدیة هدف إلى تحقیق أرباح ماال ت إ

والجدول التالي یبین  ،ا الهدف فإنها تعتبر منظمة ربحیةوتقوم على أساس هذ إلى تحقیق األرباح
  الفوارق بین المنظمتین ".

  المنظمات الربحیة   المنظمات غیر الربحیة 

نما  بتدائیةإال تملك رأس مال وال أصول  وإ
  توهب لها 

   بتدائیةإتملك رؤوس أموال وأصول 

نما لها أمناء   لها مالك ومساهمون   لیس لها مالك وإ

  تستهدف الربح وتسعى إلیه  ال تستهدف الربح وال تسعى إلیه 

  )مال (أرباح وخسائر ةلها دور   لیس فیها أرباح وال خسائر 

  لباال یعمل فیها متطوعون غا  یعمل فیها متطوعون كثر 

أنها تعمل على  ،نظمات الخیریة في بناء المجتمعاتومن المساهمات التي تقوم بها الم  
وذلك بإتاحة  ،ي وفي الخدمات التي تقدم للمجتمعإكمال جوانب القصور في القطاع الحكوم

ن خالل قنوات واضحة م ،همة الفعالة في حل مشاكل المجتمعالمجال ألفراد المجتمع المسا

                                                                                                                                                                              
م،  2012ینایر  15هـ الموافق 1433صفر عام  21 المتعلق بالجمعیات، الصادر في ،12/06قانون رقم  -1
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نتماء بین أفراده وشعورهم باإلتماسك المجتمع ووجود األلفة على مما یساعد  ،وسلیمةوصحیة 
  .1ه "إلی

 من مصداقیة هاته الجمعیات الخیریة وأكسبها نوع من الرضا لدى إن الشيء الذي زاد

التي قد تغیب عنها وحضورها في كثیر من النشاطات الخیریة  ،ستهدافها للربحإالمجتمع هو عدم 
 الستمرارهاصبح یمدها بكل األموال الالزمة وهو ما جعلها تملك ثقة المتبرع لها الذي أ ،الدولة

غیر أن حجم  ،بها على ثقته التامة استنادایق الذي ستسلكه ووجهتها النهائیة، دون معرفة الطر 
من مختلف المتبرعین ال یعكس دائما النتائج اإلعانات التي تتلقاها الجمعیات هذه التبرعات و 

 استغاللهالتي یجعل الشكوك تحوم حول حقیقة المراد تحقیقها من هذه النشاطات الخیریة األمر ا

  !ري فقطلهذه األموال في العمل الخی

  الجمعیات الخیریة من طرف اإلرهابیین  استغالل: شبهة الفقرة الثانیة

بنشاطاتها المختلفة تقوم  ،في العالم كانت إلى وقت قریب من الزمن كل الجمعیات الخیریة 
في  2001سبتمبر  11ة إلى غایة وقوع أحداث تتبع من طرف أجهزة الدول ودون مراقبة أ

الوالیات المتحدة األمریكیة حیث " سلطت الحكومة األمریكیة واألجهزة ذات الصلة بمكافحة 
لجماعات أن ا مدعیة ،اإلسالمیةخاصة عمال الخیریة اإلرهاب الضوء على التبرعات المقدمة لأل

مؤسسة  41مما أدى إلى إغالق حوالي  ،یل اإلرهابلتبرعات في تمو ستغلت هذه ااإلرهابیة إ
وقد أرجع البعض سبب ذلك إلى نظریة "  ،إسالمیة تحاء العالم أغلبها مؤسساخیریة في أن
السوفیاتي إلى تحاد ذ إنهیار اإلومن وسعي  الو.م.أ ،المرتبطة بصدام الحضاراتهانتنغتون" 

واإلجرامیة داخل ویتأكد ذلك من نسبة مجموعة من العملیات اإلرهابیة  ،البحث عن عدو جدید
، أما بالنسبة للسلطات ا من فعل منظمات إجرامیة أمریكیةوتبین فیما بعد أنه ،أمریكا للمسلمین

وضعت حوالي  ،2007بریل وتفجیرات مارس وأ ،2003مایو  16ث اربیة فإنه بعد أحدالمغ
  .2ومنظمة تحت مراقبة دقیقة جمعیة 150

                                                             
-http://www.baته عبد اهللا سالم باهمام، المتبرع والمنظمة الخیریة، مقال منشور على صفح -1

hammam.com سا . 09:20، 07/12/2016، تاریخ االطالع  
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ثتها هجمات أیلول من الهزات التي أحد من أكثر المتضررینوتعتبر الجمعیات الخیریة 
وأصبحت في نظرهم المتهم  ،المعنیین بمكافحة اإلرهاب إلیها إذ توجهت كل أنظار ،األسود

الغربیة وحتى العربیة وهو موقف تبنته كثیر من الحكومات  الرئیسي بتمویل العملیات اإلرهابیة،
ا منها تماشیا مع ردة فعل أمریكا التي یتواجد بها " أكثر من ملیون ونصف مؤسسة خیریة منه

غالقهاهاء خمخمس عشرة مؤسسة إسالمیة، تم إت وهي مؤسسة  ،سة منها بتمویل اإلرهاب وإ
سنوات الحصار  طها منذالتي أسسها مهاجرون عراقیون وبدأت نشا )Lifeالحیاة لإلغاثة والتنمیة(

)أغارت على مقر المؤسسة في والیة  FBIلكن المباحث الفدرالیة األمریكیة(  ،على العراق
لغارة ودون وجود غن وأبلغت وسائل اإلعالم المحلیة بالغارة لتغطیتها دون توضیح أسباب ایمیتش

اثة ومؤسسة اإلغ )،Holy Land Foundationمؤسسة األرض المقدسة  (و  ،أي تهم باإلرهاب
 Benevolenceومؤسسة الصدقة الدولیة ( ،)Global Relief Foundationالعالمیة (

Interation Foundation(، ) وهیئة اإلغاثة اإلسالمیةIslamic American Relief 

Agency IARA  ("1.  

وهناك العدید من الطرق التي تتورط بها الجمعیات الخیریة في دعم األنشطة اإلرهابیة 
كما توفر هذه  ،بتحویل األموال من مانحین غیر مشتبه بهم(شرعیین) إلى اإلرهابیینبحیث تقوم 

الجمعیات ستارا شرعیا للمانحین الذین یسعون لدعم قضیة الجماعات المتورطة في العنف  
السیاسي مثل ما حصل في الحرب ضد اإلتحاد السوفیاتي حینما وهب الكثیر من المانحین أمواال 

ر المجاهدین، وبالرغم من عدم وجود صلة بین المانحین باإلرهاب فهم علموا كثیرة إلعالة أس
یقینا أن األموال ستدعم تلك األسر، كما حمت الجمعیات الخیریة المستخدمین النهائیین وأفراد 
التنظیم اإلرهابي من التحقیقات القضائیة والمراقبة فهذه المنظمات تعمل كواجهة لإلرهابیین الذین 

ألموال من مصادر متعددة والتي یذهب معظمها إلى دعم نشاط الجماعات اإلرهابیة یجمعون ا
  .2بعدما یتم خلطها مع األموال التي تستخدم من أجل برامج إنسانیة أو إجتماعیة مشروعیة

                                                             
  .135السید عرفة، تجفیف مصادر تمویل اإلرهاب، ص محمد -1
 ،2014مواجهة جرائم تمویل اإلرهاب، دار النهضة العربیة، القاهرة،  إستراتیجیةمحمد حسن طلحة،  -2
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ن خشیة الو.م.أ من نموو " لها إذا ما قامت بإدراج جمیع المنظمات الخیریة  شعور معاد إ
قوع في الو  یقیها شر ات الخیریةموزارة خزانتها تضع مرشدا للمنظ على قوائم اإلرهاب جعل

والتي تحافظ على  أو الدلیل، مرشداللمحددة في لتزامت بالمعاییر امصیدة اإلرهابیین إذا ما إ
  .لرحلة من المتبرع إلى المتبرع لهستمرار المال نظیفا طوال اإ

في  أوالواقع یشیر إلى أن المنظمات اإلسالمیة الخیریة تكاد تكون المستهدفة بجهود الو.م. 
وكان آخر ما قامت به لجنة مكافحة ، مجال تمویل اإلرهاب دون مراعاة لشعور المسلمین

بترجي عد الفقیه وعادل س اسمهو إدراج  ،2004دیسمبر  23من في اإلرهاب التابعة لمجلس األ
  .1الدولیة لإلرهاب وأمرت بتجمید أرصدتهما في شتى أنحاء العالم" في القائمة 

ات بمختلف أجهزتها على الجمعی ن الهجوم الشرس الذي شنته الو.م.أوعلى الرغم م 
إلى  إال أن ذلك لم یحل دون وصول األموال الالزمة ،منهااإلسالمیة الخیریة العالمیة السیما 

  .اإلرهابیین لتنفیذ مخططاتهم

  الجمعیات الخیریة : استغاللومن أمثلة سوء  

نها ستوجه إلى األیتام واألرامل، ى المنظمات بجمع أموال على أساس أقیام إحد .1
وفي الحقیقة أن المدیر المالي لهذه المنظمة استغل منصبه وحول المبالغ إلى تنظیم 

  القاعدة اإلرهابي.

مدیر مكتب جمعیة خیریة بغش المتبرعین من خالل تقدیم أسماء أیتام لیس  قیام .2
  لهم وجود أو ماتوا، ثم حول األموال إلى تنظیم القاعدة اإلرهابي.

ة حروب، بدعم منظمة إرهابیة المنظمات الخیریة في منطق قیام موظف في إحدى .3
ي شراء سرا مع مهربي األسلحة للتوسط ف اتصالهفي منظمة أخرى من خالل 

 .2األسلحة لتلك المنظمة

أدرج مكتب بیشاور (باكستان) لجمعیة إحیاء التراث اإلسالمي عدد من األیتام  .4
برعایتهم بواسطة تقدیم أسماء أیتام لم توجد أصال أو ماتوا، ومن ثم كانت  ادعت

                                                             
  .217- 216سابق، ص ص المرجع المحمد فتحي عید،  -1
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األموال تحول إلى القاعدة ومن ناحیة أخرى قدمت مؤسسة الحرمین أموال لإلتحاد 
في الصومال تحت ستار التبرعات لمشروع ملجأ األیتام وبناء المساجد  اإلسالمي

وكان هذا التنسیق یعمل بالطریقتین فالمانحون یفرحون بذهاب أموالهم إلى التفریج 
الحقیقیین كانت متخفیة وراء ستار البعثات  نوهویة المستفیدی ،عن المسلمین

 .1اإلنسانیة المشروعة

  .للعمل الخیري الجمعیات الخیریة استغاللشبهة تعامل الدول مع  طریقة الفقرة الثالثة:      

عمدت كثیر من التشریعات الداخلیة إلى إصدار إجراءات وتدابیر وقائیة تضبط عمل 
وكل األنشطة المتصلة بالعمل الخیري مثل جمع التبرعات وتلقي الهبات  ،الجمعیات الخیریة

والمساعدات، وهذا تماشیا مع المعاییر والقوانین الدولیة ذات الصلة السیما التوصیة الثامنة لعام 
التي أصدرتها منظمة فاتف للحیلولة دون وقوع هذه المنظمات الالربحیة في عملیات  2012

 مالئمة مدى تراجع أن الدول على ینبغي ظیمات اإلرهابیة، والتي نصت:"من طرف التن استغالل

 اإلرهاب، وتعد تمویل لغایات استغاللها یمكن التي بالكیانات تتعلق التي واللوائح القوانین

 عدم من تتأكد أن الدول على وینبغي لذلك، عرضة خاصة بصفة للربح الهادفة غیر المنظمات

 :استغاللها إساءة إمكانیة

 مشروعة؛ ككیانات تظهر التي اإلرهابیة المنظمات قبل من -أ

 التهرب أجل من ذلك في بما اإلرهاب، لتمویل كأدوات مشروعة كیانات استغالل أجل من -ب

  األصول؛ تجمید تدابیر من

 منظمات سرا إلى مشروعة ألغراض المخصصة األموال تحویل تغطیة أو إخفاء أجل منو  – ج

  .إرهابیة

على  االلتزاماتفرض بعض  كثیر من الدول إلى تأطیر العمل الخیري عن طریق وعملت
  الجمعیات الخیریة، من خالل:

 تقوم ایة وزاریةإخضاع عمل الجمعیات لرقابة جهة مختصة تعمل تحت إشراف وص  - 1

 منح التراخیص للعمل الجمعوي.ب

 .النشاط ترخیص إعطائهاجمعیة قبل ال غایة التحقق منالعمل على  - 2
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ة ما إذا كان أحد فمعر مجلس إدارة الجمعیة الخیریة، و  أعضاء من هویة التحقق - 3
 أفرادها من ذوي السوابق القضائیة أو متورط بقضایا مالیة.

منح الجهة المشرفة على هذه الجمعیات صالحیات اتخاذ العقوبات المناسبة بحق  - 4
ل المسؤولین ، وصالحیات عز سات المخالفة للتعلیمات الموضوعةالجمعیات والمؤس

 .والعاملین في هذه األخیرة ممن یثبت عدم مناسبتهم لهذا العمل

 باعتبارصرفها كیفیة موال و لألجمع الجمعیات والمؤسسات الخیریة  مراقبة طریقة - 5

 إلى نشاطاتها الخیریة،ساءة اإلعدم ا األمر یقي سمعة الجمعیة ویضمن ضبط هذ

أثناء تصرفاتها المالیة، باستخدام الحسابات المصرفیة  من خالل إلزامهاوذلك 
  النقد المادي. استخدامواإلبتعاد عن 

 لشتمل على كی على تقدیم حصیلة سنویة تتضمن تقریر ماليالجمعیات الخیریة  إلزام - 6
  منها. هویة المستفیدینوطبیعة صرف األموال، و النفقات، 

من خالل ؤسسات والجمعیات الخیریة، جهات المشرفة على المللز الدور الرقابي یتعز  - 7
لزامللجمعیةتفتیشیة بزیارات  هاقیام  .ابإعداد قوائم محاسبیة مالیة سنوی ها، وإ

وأصدرت وزارة الخزانة األمریكیة إرشادات لمكافحة تمویل اإلرهابیین من أفضل        
الممارسات التطوعیة للجمعیة الخیریة الموجودة في الوالیات المتحدة األمریكیة، وقد فرضت وزارة 
الخزانة بموجب هذه اإلرشادات على أن یكون لكل مؤسسة خیریة هیكال تنظیمیا، كما فرضت 

  ت عدة خطوات على الجمعیات الخیریة أن تتبعها:اإلرشادا

أن یكون للجمعیة الخیریة مجلس إدارة یحكمها یتكون من ثالث أعضاء ویمارس إشرافا  -
 فعاال ومستقال عن المؤسسة الخیریة والعملیات.

وجوب اإلفصاح والشفافیة في األمور اإلداریة والمالیة؛ فمن ناحیة مجلس اإلدارة ینبغي  -
ائمة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة والرواتب التي یتقاضونها وعناوینهم وأرقام أن تتوافر ق

الضمان اإلجتماعي لهم؛ وأكدت اإلرشادات على وجوب اإلفصاح والشفافیة في األمور 
اإلداریة؛ وكذلك الحال بالنسبة ألكبر خمسة موظفین یعملون لدى المؤسسة ویتقاضون 

 أعلى الرواتب.
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الناحیة المالیة ال ینبغي على المؤسسة أن تحدد أي شركات فرعیة أو شركات تابعة  من -
 تستلم األموال من المؤسسة الخیریة.

األموال ینبغي أن یتم بشكل دقیق وواضح وأن یتم إعالم المتبرعین كیف وأین  استدراج -
 سیتم إنفاق تبرعاتهم.

لمحاسبیة المقبولة بوجه عام وأن یجب أن یتم إستالم وتوزیع األموال وفقا للمبادئ ا -
سم كل مستلم والمبلغ الذي تم توزیعه، وأن  تتضمن حساباتها كافة المصروفات الخیریة وإ

 یتم التوزیع وفق أسلوب الشیكات ولیس عن طریق التوزیع النقدي.

على المؤسسة الخیریة أن تحصل على المعلومات األساسیة عن المنظمة األجنبیة  -
 المستلمة.

فحص دقیق للمنظمة األجنبیة المتوقعة إلستالم ریة أن تقوم بلمؤسسة الخیعلى ا -
التبرعات، وفیما إذا كانت المنظمة قد شاركت أو تورطت في نشاط مشبوه، وأنها لم 
تظهر على قوائم الحكومة األمریكیة، وقوائم األمم المتحدة التي تحدد المنظمات التي لها 

  .صالت باإلرهاب أو تبییض األموال 

ها یجب على المؤسسة الخیریة أن تقرر هویة المؤسسات األجنبیة التي تحتفظ مع -
حسابات؛ ویجب علیها أن تسعى للحصول على مراجع المنظمة األجنبیة المستلمة ب

  مصرفیة وتقرر ما إذا كانت المؤسسة المالیة:

 .بنك وهمي  

 1تعمل بموجب ترخیص أجنبي. 

توجهت أنظار الوالیات المتحدة األمریكیة إلى المملكة ، 2001سبتمبر  11وبعد أحداث       
العربیة السعودیة رغبة منها في تجفیف منابعه الشرعیة حیث إتفق البلدان على إستراتیجیة 

دي ضد إثنین من المكاتب مشتركة من حیث المبدأ، وقد تمثل ذلك في التحرك األمریكي السعو 
من خالل تصنیفهما كممولین لإلرهاب، وفي  ،2002لمؤسسة الحرمین في مارس عام الفرعیة 

، قامت الو،م،أ بإعداد إستراتیجیة متماسكة إلشراك السعودیة في مكافحة تمویل 2003عام 
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أمریكا أن السعودیة لم تتوقع أن تتحول جمعیة خیریة إلى وسیلة  فياإلرهاب إلعتقاد البعض 
  .1ومة علیها لم تكن كافیةلتمویل اإلرهاب بإعتبار عملیة حفظ سجالتها ورقابة الحك

 إنشاء صنادیق خاصة بجمع الزكاة إلىتأطیر العمل الخیري  في سبیلالجزائر  وعمدت      

شتراط ترخیص مسبق لجمع التبرعات، على مستوى كامل والیات الجمهوریة مراقبة  إضافة إلى، وإ
یرة في عملیات إستغالل للحیلولة دون وقوع هذه األخالمالیة  صرفاتهاحساب الجمعیات الخیریة وت

تمویل  من طرف التنظیمات اإلرهابیة، كل ذلك یدخل في إطار جهود الدولة المبذولة في مكافحة
 اإلرهاب.

  الفرع الثالث: جمع التبرعات

مراقبة الدولة هو من األنشطة المشروعة التي تلجأ إلیها المنظمات اإلرهابیة بعیدا عن 
خارج مجال عمل الجمعیات الخیریة والمؤسسات اإلغاثیة، هو كذلك ها، و واألجهزة المختصة ب

قیامها مباشرة بجمع التبرعات من األغنیاء والمتعاطفین معها، على شكل هبات شخصیة یقدمها 
فیما بعد لتغطیة مختلف  استخدامهااألفراد للمنظمة سواء بعلم منهم أو دون علم، والتي یتم 

  اإلجرامیة.المصاریف الیومیة لتنفیذ عملیاتها 

ولإلحاطة بكل ما یتعلق بجمع التبرعات، سنقسم هذا الفرع إلى فقرتین، نخصص في  
المتبرعین، وفي الثانیة نتحدث عن طبیعة التبرع  استقطاباألولى منها التعریف بالتبرع وأماكن 

  إلعانة أسرى المساجین اإلرهابیین ومدى قانونیته.

  الفقرة األولى: تعریف التبرع ومكانه 

"یمكن أن یقوم التنظیم اإلرهابي بجمع التبرعات تحت ستار أنه سیقوم بتوزیعها على الفقراء 
في أغراض الجرائم اإلرهابیة، وقد یتم ذلك عن طریق  استخدامهاوالمحتاجین، ومع هذا یتم 

األفراد أو عن طریق مؤسسات معینة ترتبط بالتنظیم اإلرهابي، والتبرع في معناه البسیط عبارة 
تطوع شخص ما بالمال أو بأحد الوسائل العینیة لصالح أعمال الخیر، كتقدیم المساعدات  عن
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ویعد التبرع من الواجبات الدینیة التي حثت علیها األدیان السماویة هذا إلى الفقراء والمحتاجین، 
  .1على مختلف أنواعها"

األفعال الخیریة التي تستهوي وتلجأ المنظمات اإلرهابیة غالبا في عملیة جمع التبرعات إلى 
الناس، بإیهامهم مثال ببناء مساجد أو دور لألیتام أو مراكز لعالج الفقراء، وغیرها من األنشطة 
التي ترق إلیها قلوب البشر من أجل تحصیل أكبر قدر من األموال، وذلك بالذهاب إلى األماكن 

ل وتجار وفالحین، حیث تختلف هذه التي یرتادها مختلف شرائح المجتمع من أغنیاء ورجال أعما
األخیرة من بیئة إلى أخرى، ففي البیئة العربیة واإلسالمیة یستهدف اإلرهابیون ضحایاهم من 
المتبرعین في المساجد واألسواق خاصة في أیام األعیاد الدینیة وأوقات إخراج الزكاة، بخالف 

میة، والمراكز التجاریة فضال عن البیئة الغربیة التي تجمع فیها األموال في الساحات العمو 
الكنائس واألدیرة مستغلین التواجد الكبیر بها في أیام العطل، والمهرجانات الثقافیة التي تقام في 

  مختلف مواسم السنة.

وبعد جمع هذه األموال من المتبرعین الذین قد ال یعلمون بوجهتها النهائیة، تقوم التنظیمات  
رتكاب عملیات إرهابیة، ومن هذه ال باستخداماإلرهابیة " تبرعات في دعم  عناصرها وتسلیحها، وإ

التبرعات التي تم جمعها لدعم الجهاد األفغاني، حیث كان یتم جمع هذه  ،أهم األمثلة على ذلك
التبرعات عن طریق مكاتب التصدیر واإلستیراد في باكستان، وبعض هیئات اإلغاثة اإلسالمیة 

برعات التي كان یجمعها أسامة بن الدن بنفسه، ویتم جمع هذه األموال العالمیة، باإلضافة إلى الت
تحت دعاوي الخیر، ومن ثم یتم إرسالها إلى أفراد أو منظمات في الخارج، بجانب تبرعات الدول 

  .2التي تقدمها في صورة مساعدات إنسانیة أو لهیئات اإلغاثة"

أن  باعتباربعة وتعقب مرتكبیها وتعتبر هذه األخیرة من أخطر التبرعات التي یصعب متا
عتراف دولي السیما إذا كانت هذه الدول من  الذي یقف وراءها هو دول ذات مؤسسات وسیادة وإ
القوى العظمى في العالم، كأمریكا أو روسیا اللتان قدمتا مختلف التبرعات العینیة والنقدیة 

 على متابعتهما.ألطراف الصراع بسوریا دون قدرة أي منظمة دولیة أو جهة أخرى 
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  الفقرة الثانیة: التبرع إلعانة أسر المساجین اإلرهابیین

  السؤال الذي یطرح حول هذه العملیة هو، ما مدى مشروعیتها؟

ولإلجابة على هذا التساؤل البد من العودة إلى القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء، 
الجریمة ومعاملة المجرمین المنعقد في جنیف التي أوصى بإعتمادها مؤتمر األمم المتحدة لمنع 

 31)المؤرخ في 24-جیم(د663، وأقرها المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي بقراریه رقم 1955عام 

، والسیما القاعدتین 1977أیار/مایو 13)، المؤرخ في 62-(د2076، ورقم 1957تموز/یولیو
جمعیة العامة لألمم المتحدة في بندها السبعین لل ةتم تعدیلها في الدور  ، والتيمنها 81و 80 رقم

كانون  17في وذلك، )A/490/70من جدول األعمال بناءا على تقریر اللجنة الثالثة ( ،106
حیث أصبحت تسمى بقواعد ماندیال تكریما إلرث الرئیس جنوب  ،2015أیلول األول /دیسمبر 
سنة في السجن في سیاق كفاحه من أجل حقوق اإلنسان العالمیة  23إفریقیا الذي قضى 

ماعیة والرعایة جتم، والتي حافظت على العالقات اإلوالمساواة والدیمقراطیة وتعزیز ثقافة السال
  بنصها على : 108-107-106م وذلك في قواعدها رق ،الالحقة للمساجین

  :  106القاعدة 

وتحسینها بقدر ما یكون  بأسرتهستمرار عالقات السجین ى إتبذل عنایة خاصة للحفاظ عل
  ذلك في صالح كال الطرفین .

  :107القاعدة 

 ،ن مستقبل السجین بعد إطالق سراحهمنذ بدایة تنفیذ عقوبة السج ،"یوضع في اإلعتبار
یصون أو یقیم من العالقات باألشخاص أو الهیئات خارج السجن كل  ع ویساعد على أنویشجِ 

ولعل أفضل  "على أفضل وجه أسرتهویخدم مصالح  ما من شأنه أن یساعده على إعادة تأهیله
  .مادیا تقدم ألسرة السجین هو إعانتهاخدمة 

  :108القاعدة 

إعادة  من السجن علىرجین االتي تساعد الخ ،هزة والهیئات الحكومیة أو الخاصةعلى األج
أن تضمن بالقدر الممكن والالزم حصول السجناء المطلق سراحهم  ،تثبیت أقدامهم في المجتمع

ثیاب الئقة تناسب  وعلى ،وعلى المسكن والعمل المناسبین ،الهویة الضروریة على الوثائق وأوراق
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ولتأمین أسباب العیش ما یكفي لوصولهم إلى وجهتهم  وأن توفر لهم من الوسائل ،المناخ والفصل
  .طالق سراحهمرة التي تلي مباشرة إتلهم خالل الف

ن كانت أغلب دول العالم ومنها الدول العربیة تطبق هذه ناقصة  مازالتإال أنها  ،القواعد وإ
ربما مرد ذلك إلى و  ،إجتماعیا بعد دخول معیلیها السجنفي إعانة أسر السجناء والتكفل بهم 

غیر أن بعضها اآلخر یأخذ بمبدأ  ،وكذا بسبب فقر هذه الدول وتخلفها الباهضة،التكلفة 
علیهم نهائیا حمایة إجتماعیة تبعدهم عن  حتیاط من الجریمة ویوفر ألسر السجناء المحكوماإل

تقدمه المملكة العربیة السعودیة لعائلة السجین من  ذلك ما ومثال حضان الجریمة،الوقوع في أ
لایر شهریا حتى خروجه من السجن بشرط أن یكون ذلك عن  2000بـ إعانة معاش مؤقت تقدر 

وهو  ،للتأمینات اإلجتماعیة مةاوأن یكون السجین مشترك في المؤسسة الع ،طریق وكیل شرعي
والسیما اإلرهابیین منهم تحت  ،أخرى التي تترك فیها أسر السجناءدول عربیة  ماال نجده في
 ،من جرائم أصابتهم بالخوف والهلع الریبة لما إقترفه معیلوها الذي ینظر إلیهم بعینرحمة الشارع 

  مستقبال. لة إرهابیینفیصبح كل أفراد العائ ،وهو أمر قد ینعكس سلبا على المجتمع

لجراح المأساة الوطنیة التي عصف بالجزائر لعقد من الزمن، أصدر مشرعنا  ةً ومداوا      
، یتعلق بإعانة الدولة لألسر 2006فبرایر  28، مؤرخ في 94-06المرسوم الرئاسي رقم 

  المحرومة التي ابتلیت بضلوع أحد أقاربها في اإلرهاب.

  الشركات والمؤسسات التجاریة  الفرع الرابع :

ارس أعمالها سواء أكانت تم ،كشركة أو مؤسسة ااعتباری ارهاب شخصاإل "قد یكون ممول
في عملیات غسیل  لالستخداملمؤسسات والشركات األكثر عرضة فا ،في الدولة أو خارجها

نشاؤها في الدول التي تتبع قوانین مشددة فیما یتم إ األموال وتمویل اإلرهاب هي الشركات التي
األمر الذي یجعل من الصعب الحصول على معلومات  ،یتعلق بسریة المعلومات والحسابات

ومن أهم الشركات والمؤسسات األكثر عرضة  ،یعة وأنواع األنشطة التي تزاولهاكافیة لمعرفة طب
التي غالبا )(شركات الواجهة OFF SHOREلهذه العملیات ما یعرف بالشركات المغطاة قانونیا 

  .1ما یكون مالكها مجهوال "
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ساهم كل منهما في لتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن یعلى أنها عقد یوتعرف الشركة 
عن ذلك المشروع  ما ینتج اقتسامتقدیم حصة من مال أو عمل من أجل مشروع یستهدف الربح ب

ا إلى شركات مدنیة وشركات وعلیه فإن الشركات تقسم من حیث طبیعة عمله ،من ربح أو خسارة
 ،ت أموال وشركات ذات طبیعة مختلطةشركات أشخاص وشركاوتقسم هذه األخیرة إلى  ،تجاریة

أحد أشكال الشركات التجاریة مثل شركة تضامن أو  تتخذكما أنه یمكن للشركات المدنیة أن 
شركة توصیة بسیطة أو شركة مساهمة أو شركة توصیة باألسهم أو شركة ذات مسؤولیة محدودة 

.1  

"الغطاء" فهي كیانات أنشأت بطرقة قانونیة أین "وشركات الواجهة أو ما یصطلح علیها 
ة نیة والمعادن النفیستشارك وتتظاهر بالمشاركة في تجارة مشروعة مثل تجارة التحف الف

 االقتراضمؤسسات و  السیاحة،وشركات النقل و  العقاریة، ستثماراالوالمجوهرات وشركات 

ملیات تبییض المال والقیام بدور إلى تغطیة ع -في المقام األول -ي جمیعها م، وتر واالئتمان
  .2الوسیط لتحویل متحصالت األنشطة اإلجرامیة "

واألمن الوطني لیس بسبب نشاطها الذي یبدو  االقتصادتشكل الشركة الوهمیة خطرا على و 
نما لصعوبة معروفة مالكها الحقیق ،مشروعا في حالة تورطهم في عملیات ین من أجل تتبعهم یوإ
 ؛شاء شركات وهمیة متنوعة اإلختصاصالمنظمات اإلرهابیة إلى إن  ه تلجأوعلی ،مشبوهة

در دخل مشروع یدر ستیراد والتأمین والبناء وغیرها من أجل ضمان مصكشركات التصدیر واإل
خاصة تلك التي تنفذ في دول  ،مكن من تغطیة عملیاتها اإلجرامیةها حتى تتأمواال ضخمة علی

وجهتها المعنیة تحت غطاء أن عملها قانوني إلى األموال  إلیصالأخرى وتتخذ الشركة كمطیة 
  لتشریعات المعمول بها في الدولة .وخاضع ل

واألمثلة عن تورط الشركات في عملیات تمویل اإلرهاب هي كثیرة سواء في الدول العربیة 
 ونذكر منها على سبیل المثال ال الحصر : ،أو الغربیة
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  :  المثال األول 

لعل أكبر الجرائم المصرفیة هي تلك التي قام بها بنك اإلعتماد والتجارة الدولي الذي مركزه       
في  استغلتهبریطانیا وله فروع في أغلب دول العالم، وهو مرتبط بوكالة المخابرات األمریكیة التي 

لتأمین الجاسوسیة اإلقتصادیة مع المخابرات الباكستانیة التي تعاونت مع نظیرتها األمریكیة 
وصول السالح واألموال إلى "المجاهدین األفغان" في حربهم ضد اإلتحاد السوفیاتي السابق من 

لتأمین أداء عملیات المخابرات التابع له  "فرست أمریكان"بنك في خالل فتح حسابات في البنك، و 
لكونترا في ا ثوار تمویل ، كما لعب البنك دورا بارزا في األمریكیة والباكستانیة في أفغانستان

، للحصول على السالح والمعدات العسكریة المصدرة إلى 1986و 1985نیكاراغوا خالل عامي 
 بتمویلإیران من إسرائیل مقابل إطالق سراح رهائن أمریكیین في لبنان، كما قام هذا البنك 

  .1إحتیاجات األطراف المتحاربة في الشرق األوسط مثل إیران والعراق

   :2المثال الثاني 

العقوبات الصادرة ضد ثاني أكبر شركة خطوط جویة تجاریة في إیران " ماهان ایر" 
التي تمثل القوات الخاصة التابعة  ،یا ومادیا وتقنیا إلى فیلق القدسالتهامها بأنها تقدم دعما مال

أ إذ تؤكد الو.م. ؛بما في ذلك العراق وسوریا ،المسؤولة عن العملیات خارج إیرانللحرس الثوري و 
من  ،ل وتوصیل األفراد إلى قوات القدسأن "ماهان إیر" تقوم بتوفیر خدمات النقل وتحویل األموا

  .ب المسلحینخالل نقلها ونقل أسلحة كذلك إلى سوریا بهدف تدری

ركات نقل تفاق النووي جرى رفع العقوبات المفروضة على خمس شوفي أعقاب بدء تنفیذ اإل
 12حیث منحت  ،2016في جانفي  ،"ماهان إیر"ر" و"إیران إیمنها  ،جوي تجاري وشحن إیرانیة

تهامها إر طرق تجاریة فیها على الرغم من دولة أروبیة وأسیویة هذه األخیرة حقوق الطیران عب
 .ن قبل الو.م.أ أنها تمول اإلرهابم
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تتعامل في السبائك  ةوهي شركة وهمی "،Ronel Refining" "ومن بین الشركات الوهمیة
البنك لشحن كمیات من الذهب إلى  ىائم سلع ذهبیة وعمالء وهمیین إلو الذهبیة بإرسال ق

"Ropex،" وذلك لتغطیة عملیات  ،وهو أحد محالت تجارة المجوهرات في لوس أنجلس بأمریكا
هبي ثم قامت الشركة بالفعل بشحن سبائك من الرصاص مغطاة بطالء ذ رأس المال بین البنوك،

على إعتبار أنها  سبائك ذهبیة إلى ذلك المحل الذي یقوم بتوزیع الذهب الموهوم على محالت 
  .1المجوهرات األخرى"

  :  المثال الثالث

"شفق  محافظة دیالي بالعراق عدي الخدران في حدیث لـ:"صرح قائم مقام الخالص في 
ضع إلدارة وسیطرة مسؤولین وتخ ةئمن الشركات العاملة في المحافظة غیر كف % 70أن  نیوز"،

ا تسبب في تعطیل وتلكؤ الفتا إلى وجود شركات أخرى داعمة ومموله لإلرهاب م ،نفذینمت
  عمار في عموم منطقة دیالي.مشاریع اإل

وأضاف أن عدد كبیر من الشركات غیر مؤهلة للعمل وال تملك أدنى مقومات العمل 
ستخباراتیة دقیقة تمول وتدعم اإلرهاب اوبعض من الشركات وحسب معلومات  ،والتخصص

والمقاولین عن  تفشي ظاهرة بیع المشاریع بین الشركات من وحذر ،كشفهابغطاء قانوني ال یمكن 
  .2وبروز مشاریع سیئة بشتى تفاصیلها " ،نعكس سلبا على الواقع الخدميإطریق الوسطاء ما 

  : المثال الرابع

رتباطهم بحزب اهللا ألربع شركات وثالثة أشخاص إلودیة "تصنیف المملكة العربیة السع
  وهم : ،اللبناني على الئحة اإلرهاب

     تاریخ المیالد  ،كفر كیال :مكان المیالد ،الجنسیة لبناني–فادي حسین سرحان   - 1

:1/4/1961. 

                                                             
 . 28ص سابق،المرجع الالعید إبراهیم،  -1

مقال منشور على صوت العراق، جریدة الكترونیة عراقیة یومیة مستقلة، على الرابط   -2
http://www.sotaliraq.com  08:40، الساعة 30/12/2016، تاریخ االطالع. 
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 .3/10/1963تاریخ المیالد : :بیروت،مكان المیالد الجنسیة لبناني،-عادل محمد شري - 2

 .28/7/1967تاریخ المیالد : لبنان، :مكان المیالد ،الجنسیة لبناني- زعیترعلي حسین  - 3

 ) .VATECH SARLفاتك لإلنتاج السمعي و المرئي( - 4

 ).LE-HUA ELECTRONIC FIELD CO.LIMITEDشركة ( - 5

 ).AERO SKYONE CO.LIMITED( شركة - 6

  ). LABICO SALL OFF SHORE( شركة - 7

والشركات  أن تصنیف تلك األسماء ،2015نوفمبر لداخلیة السعودیة في وأفادت وزارة ا
الذي  44والمرسوم الملكي رقم أ/ ،لنظام جرائم اإلرهاب وتمویله استناداونص عقوبات علیها جاء 
حیث یتم تجمید أي أصول تابعة  ،یهم ومن یعمل معهم أو نیابة عنهمیستهدف اإلرهابیین وداعم

على المواطنین السعودیین أو المقیمین بالمملكة ویحظر  ،المصنفة في المملكةلتلك األسماء 
  .1القیام بأي تعامالت معهم"

ذلك منظمة وك ،بناني منظمة إرهابیةلحزب اهللا ال وتجدر اإلشارة أن الجزائر رفضت تصنیف
 استناداوذلك  ،ن إلحاح بعض الدول العربیة علیهاعلى الرغم م ،اإلخوان المسلمین بمصر

  .العالميستكبار ة من نضالها الطویل ضد الظلم واإلوالمستمدها الثابتة اقفلمو 

  :المثال الخامس

من  ،2007بشراء مصنع جالبیا لألسمنت في سوریا عام  الفرنسیةقامت شركة الفاج 
وشغلته في  ،شمال الشرقيالكلم إلى  150والذي یبعد عن حلب ب  ،شركة أوراسكوم المصریة

ة قامت الشركة بتقدیم األموال طق، و بعد سیطرة  تنظیم داعش اإلرهابي على المن2011عام 
، ما دفع 2013الالزمة لحمایة موظفیها وضمان وصول المواد األولیة إلى المصنع خالل عام 

نوفمبر الحقوقیة في فرنسا والمركز األوروبي للحقوق اإلنسانیة والدستوریة في  "شیربیا"منظمة 
ند و الشركة إستنادا إلى أدلة كشفت عنها الصحفیة في صحیفة لوم ضدإلى رفع دعوى  2016

ه تحقیق داخلي قامت به الشركة المندمجة تبث، وهو أمر أ2016في یونیو  "دورثي مریم كیلو"
  بتمویل الشركة لجماعات مسلحة . ،2017الفاج هولسیم الفرنسیة السویسریة عام 

                                                             
 .26/02/2016 بتاریخ ،17413جریدة الریاض، یومیة سعودیة، العدد  -1
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ویل اإلرهاب كل المصادر المشروعة لتم رهو أنه من الصعوبة حص ؛هذا بحثمالوخالصة 
وكذا تطورها من زمان إلى آخر حیث یمكن ألي عمل حر أو مهنة  ،بسبب تشعبها وكثرتها

أن یقوم بفعل التمویل تحت غطاء یعمل بطریقة شرعیة أو أي كیان آخر  ،منظمة أو مؤسسة
 قتراضبیع الممتلكات لتمویل نشاط إرهابي أو اإلك ،ةه المصالح المختصل تتفطنون أن قانوني د

ة أو دكاني األموال التي یجنیها من متجره إلى منظمة إرهابیمثال أن یحول ، أو 1لغرض نفسه
هناك  غیر أن ،عمال مشروعة یصعب مراقبة أصحابهاوكلها أ ،حتى فالح أو تاجر أو سمسار

ویمكن أن تكون مصدرا آخرا من  ،یجرمها القانون ویعاقب مرتكبیها أخرى غیر مشروعة أعماال
مصادر تمویل اإلرهاب والتي تعتبر األموال المتأتیة نتیجة ممارستها مؤشرا قویا على وجود شبهة 

وحتى لو لم تتحقق هذه  ،إجرامیا بسبب أصلها اإلجرامي استخداما استخدامهالدى أصحابها في 
ما هي هذه المصادر غیر  :سائلتنوعلیه  ،جریمة باعتبارهالشبهة فإنه یعاقب على الفعل 

 المشروعة؟.

  لتمویل اإلرهابالمصادر غیر المشروعة  الثاني : طلبالم

كما  ،تنوعها في كونها تشكل جرائم تشترك هذه المصادر غیر المشروعة على الرغم من
ثالث فروع األولى من هذا الأنها مجرمة قانونا في أغلب التشریعات الوطنیة حیث سنخصص 

وهي  ،الحدیث عن أهم هذه الجرائم التي تعتبر المصدر الرئیسي لممولي اإلرهاب عنالبحث 
ونخصص الفرع الرابع من دراستنا  ،تجار بالمخدراتألموال وجریمة اإلالجریمة المنظمة وتبیض ا

 اهتماموالتي بدأت تجلب  ،سابقاتهامیة عن حدیث عن بقیة الجرائم األخرى التي ال تقل أهلل

ولجوء المنظمات اإلرهابیة إلیها في تغطیة مصاریف أعمالها  ازدیادهاالعالم لها بسبب 
  وغیرها . ،كالسطو المسلح وطلب الفدیة وتجارة السالح والنفط واآلثار ،اإلجرامیة

  یمة المنظمة الفرع األول : الجر 

الجرائم المنظمة بتمویل من األحقاد السیاسیة لمصالح الدول ولم تعد تنفع إلى  انتشرتلقد 
بأمن  كالجرائم المنظمة تفت شرعیة التجریم والعقاب" داخل كل دولة بعدما راحت حد متقدم "

                                                             
األوسط وشمال إفریقیا، لعام مینا فاتف، التقریر السنوي الحادي عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق  -1

  .24، ص2015
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وأصبحت المحاكمات  ،یأكل فیه القوي الضعیف كل دولة فتحول العالم إلى "حوت" واستقرار
  .1والقواعد اإلنسانیة ،القضائیة متدنیة األهداف، والمبادئ

 ،نفسهضة في الوقت یعتبر تعریف الجریمة المنظمة من العملیات الصعبة والمعقدة والغامو 
دلوال شعبیا في حین یرى البعض أن له م إذ ،مدلول المصطلح في حد ذاته اختالفوذلك بسبب 

تفاق دولي واضح یحدد إ إضافة إلى أن عدم وجود ،2له مدلوال قانونیاخر أن یرى البعض اآل
قتصادیة بظروفه السیاسیة واإلتأثرا مرؤیة كل مشرع لها من دولة إلى أخرى  الختالفمفهومها 

  .یط بهجتماعیة التي تحواإل

البد من أن ندرس كل  ،بین هذه األخیرة و تمویل اإلرهابومن أجل تحدید طبیعة العالقة 
براز خصائصهاالجوانب التي تحیط بها بداء من تعریفها  مرورا باألهداف التي تسعى إلى  ،وإ

إلى معرفة  حتى نصل في األخیر ،ة الناتجة عنها على كل المستویاتتحقیقها واآلثار الوخیم
  وذلك على النحو اآلتي: ،بین الجریمة اإلرهابیة والمنظمة مظاهرة التداخل

  : تعریف الجریمة المنظمة  ىولاأل  فقرةال

فهناك من ینظر إلیها  ،لزاویة التي ینظر إلیها كل باحثتعرف الجریمة المنظمة بحسب ا
من  وهناك البعض اآلخر یرى أنها تواطؤ بین مجموعة ،ستمراریةالل فكرة التنظیم أو اإلمن خ

ل جل الحصو أأنها ولیدة جشع مجموعة معینة من كما یرى آخرون  ،األفراد للقیام بعملیة ناجحة
من خالل  بینهوهو ما سن ،ي بصورة غیر مشروعةقتصادعلى المال والنفوذ السیاسي واإل

وكذا المختصین  ،ة من الهیئات الدولیة واإلقلیمیةالتعاریف المختلفة التالیة التي تبنتها مجموع
 على النحو التالي:  ،غیرهم بهذا الشأن سواء أساتذة باحثین أو أجهزة أمنیة أو

  

                                                             
 .17ص ،2010 نزیه نعیم شالال، الجریمة المنظمة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة األولى، بیروت، - 1

2- Bagazs jozef geller and lenk feher (the use special part of penal law in the fight organized crime 

hungary, national report . Hungary a paper preparatory colloquim ,the criminal justice facing the 

challenge of organized crime ;topic 2 the special part “held in Alexandria (november 8-12-1997) in 

international review of penal law ;vol :69 nos1-2.1998.p399. 
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 نتربول للجریمة المنظمةتعریف األ أوال: 

الشأن في شهر ماي من عام نتربول الجریمة المنظمة في الندوة الني عقدها بهذا عرف األ     
اب رتكإمن األشخاص تقوم بحكم تشكیلها ب جماعةالتي أقیمت بفرنسا على أنها :"م و 1988

ولو تجاوزت أنشطتها  ،أولیة إلى تحقیق الربحبصفة وتهدف  ،مستمرةأفعال غیر مشروعة بصفة 
  الحدود الوطنیة ".

حظات وكندا مال أل الدول حیث أبدت دول مثل الو.م.ولم یلق هذا التعریف القبول من ك    
نتربول مما جعل األ ،نف لتحقیق أهداف الجماعة المنظمةالع استعمالر إلى حوله بعلة أنه لم یش

هیكل التنظیمي وهو ال ،یفه للجریمة المنظمة ویضیف شرطا في تكوین الجماعة المنظمةعید تعر ی
  . 1عتماد غالبا على التخویف والفساد في تنفیذها ألهدافهاإضافة إلى عنصر اإل

نعقد في مدینة لیون الفرنسیة تم الم ،أثناء الملتقى الخامس للمنظمة 14/12/1995وفي        
طار جغرافي یتعدى تكون منظمة إذا شارك في الفعل أكثر من شخصین في إعتبار أن الجریمة إ

أعضاء  وكانت المهام المقسمة فیما بین ،والربحهدفهم اإلثراء  ،ترة غیر محدودةفحدود البلد في 
  ستعمال القوة .إالعصابة في إطار منظم مع 

 تحاد األوروبي للجریمة المنظمة تعریف اإل ثانیا: 

 ،1993نظمة باالتحاد األوروبي سنة مكافحة المخدرات والجریمة الم قامت مجموعة     
من شخصین تمارس نشاطا بإعطاء تعریف لهذه الجریمة على أنها :" جماعة مشكلة من أكثر 

ویكون لكل عضو فیها مهمة  ،ة لمدة طویلة أو مدة غیر محددةمیرتكاب جرائم جسإإجرامیا ب
وتستخدم  ،حصول على السطو أو تحقیق األرباحوتهدف لل ،يمحددة في إطار التنظیم اإلجرام

قتصادیة یة واإلوساط السیاسیة واإلعالموالتأثیر على األ ،رتكاب الجریمة العنف والتهدیدإ في
 .2الهیئات القضائیة"و 

  

                                                             
  .54، ص2000طارق سرور، الجماعة اإلجرامیة المنظمة، الطبعة األولى، دار النهضة العربیة، القاهرة،  - 1

  .54، ص2001النهضة العربیة، القاهرة،شریف سید كامل، الجریمة المنظمة، الطبعة األولى، دار  -2
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 تعریف الفقه للجریمة المنظمةثالثا: 

العناصر القانونیة للجریمة بقدر إن هذا التعریف للجریمة المنظمة جاء بشكل عام ال یبرز      
  وتمكنها من ممارسة أنشطتها بعیدا عن القانون . ،ما یبین قدرات المنظمات اإلجرامیة

یمة ترتكب من قبل شخص یشغل بأنها :" جر  DONALD R.GRESSYعرفها الفقیه  یو       
 ویرى الفقیه ،"رتكاب الجریمةومخصص إل م على أساس تقسیم العمل،في عمل قائ ،موقعا

WAREN OLNEY ل بأن الجریمة المنظمة في شكلها الحدیث لیست نوعا خاصا من النشاط ب
مل أو صناعة لتحقیق أرباحا ولها القدرة على دخول أي ع ،هي تقنیة للعنف والرعب والفساد

  حتكار بعض األنشطة التي تحقق أرباحا طائلة ".إباعثها السیاسي إقامة وضمان  ،كثیرة

ستمرار دون ق إجرامي له طابع اإلعرفها المختصین في الو.م.أ على أنها :" وفاو      
 ،متعددة النشاطات اإلجرامیة له تنظیم مغلق وسري یضم عددا محددا من األعضاء، ،یدیولوجیةإ

ویتمیز بالتخصص أو تقسیم العمل بهدف  ،وله قواعد ونظم یسیر علیها رشوة،یستعین بالعنف وال
  .1الثراء والربح"

وعرف المشرع الروسي الجریمة المنظمة بأنها:"جریمة ترتكب من قبل مجموعة منظمة 
ومتحدة نشأت بهدف إرتكاب جرائم خطیرة أو ترتكب من قبل جمعیة العصابة اإلجرامیة والتي 

  .2أنشئت لنفس الغرض"

عبارة عن مؤسسة إجرامیة  بأنه اإلجرام المنظممكن أن نعرف یومن خالل التعریفات السابقة 
ذات تنظیم هیكلي متدرج ومحكم تمارس أنشطة غیر مشروعة من أجل الحصول على هدف 

                                                             
سلیمان أحمد إبراهیم، القواعد الجنائیة للجریمة المنظمة والتعاون الدولي في سبیل مكافحتها، دار الكتاب  -1

  .188، ص2008 مصر، القاهرة، الحدیث، الطبعة األولى،

وزیع، الطبعة الثانیة، عمان، للنشر والتدار الثقافة  "دراسة تحلیلیة"، جهاد محمد البریزات، الجریمة المنظمة -  2
 .39ص ،2010 ردن،األ
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مادي غیر مشروع، أو المساس بالمصالح اإلستراتیجیة واألمن العام لدولة أو لعدد من الدول، 
  .1مستخدما في ذلك العنف والقوة والفساد

ستفراغا لو  الخصائص والممیزات التي تمیز الجریمة ما سبق نستخلص مجموعة من إ
  المنظمة عما شابهها من الجرائم األخرى.

  خصائص الجریمة المنظمة . :ةثانیالفقرة ال

غیر أنه  ،دیة من حیث هیكلها وطبیعة نشاطهاتختلف الجریمة المنظمة عن الجرائم العا
شبه إتفاق حول خصائص هناك ، إال أنه ة والهدف وتحقیق المنفعة والربحتشترك معها في الغای

  :2الجریمة المنظمة بین المختصین في المیدان القانوني ومن أهم خصائصها

 من حیث الهیكل والبنیانأوال: 

 تتألف الجماعة المنظمة من عدد معین من األشخاص یحكمهم تسلسل قیادي من أجل      

  نظام صارم . قفالتخطیط والتواصل فیما بینهم و 

حدة للجریمة المنظمة عبر األمم المت اتفاقیةللمادة الثانیة من  استنادا :عدد األعضاء -1     
وهو  ،مة البد أن تتألف من ثالثة أشخاصوحتى توصف الجماعة اإلجرامیة أنها منظ ،الوطنیة

 .الوطنیة في تعریفها لهذه الجریمةما سارت علیه أغلب التشریعات 

  متكامل نیانوجمع األعضاء داخل بب وتنسیق : ویقصد به ترتی التنظیم -2     

  التخطیط - 3      

 القدرة على التوظیف واالبتزاز  - 4

 

                                                             
أمیر فرج یوسف، الجریمة المنظمة وعالقتها باإلتجار بالبشر وتهریب المهاجرین غیر الشرعیین والجهود  -1

   .39، ص2015الدولیة والمحلیة لمكافحتها، مكتبة الوفاء القانونیة، الطبعة األولى، اإلسكندریة، 

 .25-22، ص صنفسه المرجع - 2
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 من حیث طبیعة النشاطثانیا: 

عة بصفة خاصة بمجموعة من والجما عامة، یتمیز نشاط الجریمة المنظمة بصفة        
  : الخصائص

عالیة من أعضاء المجموعة المكونة للمنظمة  احترافیةیتطلب اإلجرام المنظم  :االحتراف -01
  .حتى یتحقق هدفهم بقلیل من األضرار

جرامي حتى ولو عمل المنظمة في ممارسة نشاطها اإل استمرار: ویقصد بها االستمراریة - 02
د الحیاة حتى تستمر ألنها تستمد فهي غیر مقترنة ببقاء أحد أعضائها على قی ،زال أحد أعضائها

لیه مادام النشاط اإلجرامي فال یهم إن توفي رئیسها أو الذي ی ،ن طبیعة نشاطهاستمراریتها مإ
 .قائما

العنف من أجل إرهاب  باستخداما ما تقوم التنظیمات اإلجرامیة غالب العنف: استخدام - 03
الخارجین عن سیطرتها سواء كانوا من األفراد التابعین لها خوفا من تسریبهم لمعلومات تكشف 

كما یمارس هذا العنف ضد األشخاص الذین  ،اولتهم التمرد عن أموامر رؤسائهمنشاطها أو مح
الجدد لها من التنظیمات ا وقد یمتد هذا العنف إلى المنافسین هینتمون إلیها لكنهم یعرقلون عمل ال

 .رى التي تنازعها في مناطق نفوذهااإلجرامیة األخ

جنید عناصرها على أمرها لذا تعتمد غالبا ت انكشاف: وهو سر بقاء المنظمة وعدم ةیر الس - 04
وقد تعرضهم أحیانا على  ،ن مدى قدرتهم على التحمل والوالءختبار للتأكد مإخضاعهم لفترة إ

  لمعرفة حقیقة صمودهم .جهاز الكشف الكذب 

مي یتطلب التمرد ار جدود الوطنیة إذا كان النشاط اإلبالح االعتراف: أي عدم الحدود اختراق- 05
ففي بعض األحیان تحتاج  ،تجارة المخدرات والتهریب بأنواعهوالتوسع إلى خارج الدولة مثل 

امیة حصلت علیها إجر المنظمات اإلجرامیة إلى أسواق خارجیة لتسویق ما لدیها من منتوجات 
 .وهو ما یدفعها لبناء تحالفات خارجیة مع منظمات دولیة تتعاون ،بطرق غیر مشروعة

  : أهداف الجریمة المنظمة ةثالثالفقرة ال

 تتمثل في : ،تسعى الجریمة المنظمة إلى تحقیق جملة من األهداف
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بحیث یسعى أعضاءها إلى  ،الدوافع األساسیة لنشأة المنظمة : ویعتبر الربح منالربح - 01
مار هذه األموال ثتسإومن ثم  ،سواء بطریقة مشروعة أو غیر مشرعةجني أكبر حجم من األموال 

تى تمویل الجماعات اإلرهابیة لكي حأو في مشاریع أخرى من أجل إخفاء مصدرها اإلجرامي 
 توفر لها الحمایة الالزمة لمواصلة نشاطاتها .

بعد الطفرة الهائلة التي شهدها العالم في المجال التكنولوجي والتي أعقبها  :تحالفاتالبناء  -02
صاحب ذلك كله  ،جتماعیة أو غیرهاقتصادیة أو اإلبیر في شتى مناحي الحیاة سواء اإلتطور ك

على وسائل تقنیة ظهور أنماط جدیدة من اإلجرام الحدیث فرضتها المتغیرات الحدیثة القائمة 
ر في نترنت أو تحویل األموال من برید إلى آختالس األموال عن طریق األخإك رة،تكبوفنیة م

ألشخاص المستهدفة أو حتى قرصنة الملفات الشخصیة ل ،ظرف وجیز ومن دولة إلى أخرى
هم سیاسیون أو نیكون موقد  ،ظمات اإلجرامیة في تخصصات مختلفةین مع المنبمساعدة متحالف

ماعة جلتقت مصالحها مع مصالح الإستخبارات وطنیة ال أو حتى أجهزة رؤساء دو  عسكریون أو
 من أجل تحقیقها .معها المنظمة فتحالفت 

وعلیه فإن المنظمات اإلجرامیة تسعى دائما إلقامة عالقات مختلفة مع هؤالء            
تتمكن من  بتزاز حتىغراء أو اإلناع كدفع رشاوي أو التهدید أو اإلقلف طرق اإلمخت باستعمال

  ستمراریة ومواصلة نشاطها .اإل

حترافیة وتنظیم إ من سریة وعنف و -جرامیة صائص التي تتمتع بها المنظمات اإلإن هذه الخ
جعلها تزداد قوة  –إضافة إلى توغلها في مختلف شرائح المجتمع بمجاالته المختلفة  ،محكم

 ،ألمر الذي أدى إلى تفاقم خطرهاا ،وخارجیا من ناحیة نشاطها ،بنیانهاداخلیا من ناحیة  اوتماسك
  .ستقرارهاإ زدیاد تهدیدها ألمن المجتمعات و إ و 

  : العالقة بین الجریمة المنظمة والجریمة اإلرهابیة ةثالثالفقرة ال

قترنت الجریمة اإلرهابیة بالجریمة المنظمة في كثیر من المؤتمرات الدولیة والقرارات إلقد 
  نذكر منها على سبیل المثال ال الحصر : ،نت بهذا الشأنع التي
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والذي أشار  ،)1990نا فامة ومعاملة المجرمین (هامؤتمر األمم المتحدة الثامن لمنع الجری-
الجریمة المتعلق بالجریمة المنظمة إلى خطورة الجرائم التي ترتكبها جماعات  ،منه 15القرار رقم 

  .المنظمة والسیما اإلرهاب

والذي أشارت الفقرة الرابعة منه  ،2001الصادر عن مجلس األمن عام  1373ار رقم القر -
  إلى العالقة بین جرائم اإلرهاب الدولي والجریمة المنظمة عبر الوطنیة .

والذي عبر عن قلقه من  ،2003دیسمبر  4الصادر في  ،اإلرهابإعالن القاهرة لمكافحة -
  .جریمة المنظمة عبر الوطنیةوالالعالقة الوثیقة بین جرائم اإلرهاب 

 ،ة والمنظمات اإلجرامیة اإلرهابیةال یمكن نفیها بین الجریمة المنظم ،"وتوجد عالقة وطیدة
ألن عصابات الجریمة  ،ادر الرئیسیة لتمویل هذه األخیرةحیث تعتبر األولى من بین المص

ردد في تقدیم ید العون لم تت ،ارد مالیة وخبرة في مجال اإلجرامالمنظمة بما تملكه من مو 
وحل  ،لجریمة المنظمة في توفیر األسلحةللجماعات اإلرهابیة التي تستعین بوسائل وأسالیب ا

مثل سرقة  ،فتقر إلیه من خبرات فنیة إجرامیةعالوة على أنها تتزود منها بما قد ت ،مشكلة السیولة
وتسهیل  حركة تنقل أعضائها،وتزویر الوثائق وبطاقات الهویة لتسهیل  ،فتح الخزائن ،السیارات

ك وبطبیعة الحال فإن ذل ،ون بعد تنفیذ عملیاتهم اإلرهابیةفالتهم من الوقوع تحت طائلة القانإ
كات اإلرهاب لعصابات الجریمة المنظمة من حمایة مسلحة بیكون مقابل ما یمكن أن تقدمه ش

  .1لها" 

بین الجریمتین جعلت البعض یرى أن اإلرهاب ما هو إال أحد  ینةالمت ولعل هذه العالقة
 ،إلى اآلثار الواسعة التي یتركها أشكال الجریمة المنظمة في صورها المتطورة والعنیفة بالنظر

بوجود  خر الذي یقولوهو رأي یرفضه البعض اآل ،تمتد إلى مناطق متعددة من العالموالتي قد 
  :وعلیه نتساءل ،تباین شاسع بین الجریمتین

  ختالف بین الجریمتین ؟واإلما أوجه التشابه 

  بین الجریمة المنظمة واإلرهابیة أوال : أوجه التشابه 

 ،عات اإلجرام المنظم بمختلف صوره"لم تجد جماعات اإلرهاب حرجا في التعاون مع جما
تجار بالبشر من أجل توفیر الدعم المالي أو اإلسواء في صورة تجارة المخدرات أو السالح 

                                                             
  .63، ص السابق محمد مومن، المرجع -1
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في –ستعانت إ لتلك العصابات المنظمة، بل إنها الجماعات المطلوب مقابل خدمات تؤدیها هذه
وهنا فإن القاسم المشترك  ،ها ولحسابهامسإفي تنفیذ عملیات ب بهذه العصابات –بعض الحاالت 

اإلجرامیة المنظمة أي أن التداخل بین عصابات  ،ون حاضرا بین الجماعات اإلرهابیةیك
عصابات الجرائم المنظمة والجماعات اإلرهابیة یصل في بعض األحیان إلى حد التحالف 

  .1الوثیق"

 ،خلط بینهما في بعض األحیانالى إلى وهذا التحالف  الوثیق بین الجریمتین هو الذي " أد
ذلك أن كل جماعة إرهابیة  ،مة واإلرهابمة بین الجریمة المنظوذلك بالنظر ألوجه الترابط القائ

ومن بین أوجه التداخل أن  لكن العكس غیر صحیح ، ،بة منظمةهي بالضرورة جماعة وعصا
 :كال الجریمتین 

 كالهما یعتمد على السریة التامة والتعقید لإلفالت من المراقبة األمنیة . - 1

 ضد أعضاءه أو المتعاملین معه. كالهما یعتمد على نظام داخلي صارم وقاسي - 2

 كالهما عابر للحدود الوطنیة وتعاني منه أغلب دول العالم . - 3

"تعتبر كلتا الجریمتین من الجرائم ذات الخطر العام، ومن الظواهر اإلجرامیة الحدیثة  - 4
  التي تقلق العالم بأسره حیث یمتد أثرها ألكثر من دولة.

  العنف ونشر الذعر والخوف والرعب.مرتكبو كلتا الجریمتین لوسائل  استخدام - 5

التشابه في الهیكل التنظیمي القائم على سریة العملیات والعالقة الهرمیة التي تحكم  - 6
 .2أعضاءه والتخطیط المسبق"

قتصاد الدولة وسیادتها فهما من جهة یعتبران عقبة من إكالهما یؤثر سلبا على  - 7
ولة عندما یعمل ستقالل الدإومن جهة أخرى ینقص التنظیم من  ،عقبات التنمیة

 بصورة موازیة لها

كل من اإلرهابیین ومرتكبي الجرائم المنظمة أحدث أسالیب العلم  استخدام" - 8
 والتكنولوجیا المتطورة في تنفیذ جرائمهم .

                                                             
  .16سابق، صالمرجع العادل على السید،  -1

قارة ولید، مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود في التشریع الدولي، دار األیام للنشر والتوزیع، الطبعة  -2
 .96، ص2016األولى، عمان، األردن، 
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بل إن األمر  ،ا قاسما مشتركا بین نوعي اإلجرامإن الخروج عن سلطة الدولة وتحدیه - 9
ابیة من خبرة ا لتستفید الجماعات اإلرهمرات بینهخبللقات تبادل تطور إلقامة عال

وبعض المنظمات اإلرهابیة تسعى إلى تجنید بعض األفراد من  ؛المنظمات اإلجرامیة
 .1أعضاء المنظمات اإلجرامیة لتنفیذ أعمالها اإلرهابیة "

ضافة إلى كل      فإنه من بین األشكال التي تقوم  ،هذه نقاط  التشابه بین الجریمتینوإ
والتي تكون مصدرا لتمویل اإلرهاب نجد تجارة المخدرات التي هي شكل  ،علیها الجریمة المنظمة

تجار وكذا غسیل األموال واإل ،رهابیینمن أشكال الجریمة المنظمة ومصدر رئیسي لتمویل اإل
والتي سنخصص لها فروع مستقلة في الحدیث عنها نظرا ألهمیتها  ،غیر المشروع باألسلحة

  بین الجریمتین . االختالفوذلك بعد التطرق ألوجه  ،تمویلفي عملیة الالكبیرة 

  بین الجریمة المنظمة والجریمة اإلرهابیة  االختالفثانیا : أوجه 

بل یظل لكل منهما غایته  ،رهاب ال یعتبران أبدا حالة واحدةالجریمة المنظمة و تمویل اإل "
المنظمة عندما تلجأ إلى أسالیب فعصابات الجریمة  ،وكذلك أسلوب منعه ورقابته وقمعه ومنهجه

و لحمایة أنفسهم من رباح أب فإن غایتها تكون الحصول على األستراتیجیات وتكتیك اإلرهاإ و 
اتیجیات ستر إ ت اإلرهابیة عندما تتبع أسالیب و عاماوفي المقابل فإن الج ،عتقالالمالحقة واإل

عملیاتها اإلرهابیة وأنشطتها  لتمویلفإنها تسعى للحصول على المال  ،وتكتیك الجریمة المنظمة
من الطرفین مختلفة تماما كل وتبقى الغایة لدى  ،وة والتسلطللحصول إلى أعلى درجات الق

  .2ومبتعدة عن بعضها البعض "

ال من وتحقیق مستوى ع ،المنظمة بضخامة رأسمالها المتاح "وتتمیز عصابات الجریمة
وهذا إلى حد ما  ،وة والنفوذ في ممارسة هذا النشاطوسائل الق باستخدامذا ال یتم إال األرباح وه
أن جماعات اإلرهاب على الرغم من هذا في حین  ،ل لكل صور اإلجرام المنظمالدافع األو 

ها حتى ولو كانت في صورة الشكل التنظیمي في التشكیل والتخطیط والتنفیذ ألعمال اتخاذها
على الرغم من ذلك  ،حقیق أكبر قدر من الرعب والتخویفعشوائیة مقصودة لتفهي  ،عشوائیة

                                                             
  .367-366سابق، ص ص المرجع السدي، هناء إسماعیل إبراهیم األ - 1

  .17-16سابق، ص صالمرجع العادل حسن علي السید،  - 2
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رحلیا للتمویل ولكن ولكنه قد یكون هدفا أو غرضا مؤقتا أو م ،هافإن الربح لیس من بین غایات
  .1ساس ذات طابع إیدیولوجي "غایتها في األ

  بین الجریمتین في :  االختالفیجاز أوجه إوعلیه یمكن 

 رئیس . اختالفوهو  ،شرناأأهداف كل جریمة كما  اختالف - 1

 المبادئ التي تقوم علیها كل جریمة . اختالف - 2

لعنف من أجل تحقیق ففي الجریمة المنظمة یكون ا ،حجم العنف والترهیب اختالف - 3
 المتاحة . هالجریمة اإلرهابیة فیكون بأكبر وأفضع صور أما في  ،الغرض المطلوب

مكن أن یقع العمل اإلرهابي من شخص واحد فقط بعكس عدد الجناة  بحیث ی اختالف - 4
 . اص على األقلشخثالثة  أالجریمة المنظمة التي تتطلب 

"قد تقوم بعض الحكومات بالتفاوض مع ممثلي الجماعات المسلحة أو تلجأ إلى  - 5
 عتراف بوجود تلكم عادة بناء على قرار الدولة باإلوهو ما یت ،اإلرهاب والعنف

من أشكال الشرعیة  وهو ما قد یسفر عن شكل ،الجماعات بصرف النظر عن أعمالها
 .یحصل مع  جماعات الجریمة المنظمةوهذا ما ال یمكن أن  ،لتلك الجماعات

عكس جماعات الجریمة  ،ع الحكومات لحشد التأیید لقضیتهمویتنافس اإلرهابیون م - 6
 حیث تؤدي مصالحها بشكل أفضل إذا ،الجمهور مال تؤدي دورا علنیا أما المنظمة فهي

 .2غراءات المادیة"كما ترتكز على اإل ،أخفت أنشطتها

تختلف الجریمتین من حیث أن الجریمة اإلرهابیة یقوم بها األفراد أو جماعات كاأللویة  - 7
الحمراء ومنظمة الجیش اإلیرلندي، أما الجریمة المنظمة فتنفذها جماعات على قدر 

  التبعیة. عالي من التنظیم وتقضي

ومن حیث نطاق العملیات والنتیجة المترتبة عن الفعل: فیرى البعض أن األنشطة  - 8
اإلرهابیة تتركز في الحضر، بینما اإلجرام المنظم یشمل الحضر والریف، كما أن أثر 

                                                             
  .157سابق، صالمرجع المحمد حسن طلحة،  - 1

  .368سابق، صالمرجع الهناء إسماعیل إبراهیم األسدي،  - 2



 اإلرھاب تمویل جریمةل مفاھیميال اإلطار                                      الباب األول

 

155 

 

الجریمة ال یتجاوز الضحایا، أما العمل اإلرهابي فیترك أثرا نفسیا یتجاوز نطاق 
 .1الضحایا المحتملین الضحایا لیؤثر على سلوك

القائم بین الجریمتین إال  االختالفا سبق ذكره أنه وعلى الرغم من ویستخلص من كل م  
أن العالقة بینهما ال یمكن أن تزول بسبب ما تمثله الجریمة المنظمة من مصدر مالي تلجأ إلیه 

للمنظمات أو تنفیذ حمایة التوفیر سواء عن طریق  ،جماعات اإلرهابیة لتمویل أنشطتهاال
غتیاالت ضد كل من یقف أمامها أو حتى تزویدها بمخططات وخبرات عسكریة مقابل توفیر إ

وكذا  ،الجماعات اإلرهابیة من قبل الدولاألموال الالزمة لها في ظل الحصار المفروض على 
هو ما دفع و  ،ق علیها في شتى المجاالتضییوالتفي ظل نجاح العالم في تحیید الدول الراعیة له 

باإلرهاب إلى اللجوء إلى الجرائم المنظمة السیما تلك التي تحقق عائدات مالیة كبیرة بأقل وأسهل 
  الطرق مثل تبیض األموال . 

  یض األموال .یالفرع الثاني : تب

على المصادر  اعتمادهى المصادر غیر المشروعة أكثر من یعتمد تمویل اإلرهاب غالبا عل
بحیث یمكن في وقت واحد القیام  ،جرائمهاالمشروعة منها نظرا للوقت القصیر الذي تأخذه عادة 

وهو ما یعود بربح سریع على  ،وتهریب ،وتأمین مرور عصابة مخدراتبعملیة سطو مسلح 
من موال المتحصلة المنظمة اإلرهابیة التي تحاول دائما إضفاء الصبغة الشرعیة على هذه األ

ولعل أفضل طریقة تسلكها في سبیل تحقیقها ذلك هو جنوحها إلى عملیة  ،عائدات إجرامیة
رة مبیضة مفصولة عن غسیل تلك األموال في البنوك والمصارف القانونیة إلظهارها في صو 

بر جریمة من الجرائم المنظمة بل من توهو ما یسمى بتبییض األموال الذي یع ،الجریمة األم
  .ا تحالفا مع جریمة تمویل اإلرهابأكثرهأقوى صورها و 

یض األموال ؟ وما هي أركانها ومراحلها ؟ وما طبیعة یما مفهوم جریمة تب :وعلیه نتساءل
  العالقة التي تربطها بتمویل اإلرهاب ؟

  التالیة : فقراتكل ذلك سنجیب علیه من خالل ال

                                                             
 .98، صالسابق قارة ولید، المرجع - 1
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   تعریف غسیل األموال :ىولالفقرة األ 

وجهات النظر المعالجة له، حیث  اختالفال یوجد تعریف موحد لتبییض األموال بسبب 
قتصادیة   ؛ بحیث1قسمت إلى تعریفات لغویة وفقهیة وأخرى جنائیة وإ

عرف بأنه جمیع األفعال واألعمال التي تتعلق بمختلف أنواع النقود واألموال، وتهدف إلى 
جج وبراهین وحیل إلخفاء المصدر غیر المشروع معالجة األصول الشاذة لألموال بإستخدام ح

  .2لهذه األموال

عرف غسیل األموال بأنه عملیة یلجأ إلیها من یعمل بتجارة المخدرات والجریمة المنظمة و "
تمویه كي لأو غیر المنظمة إلخفاء المصدر الحقیقي للدخل غیر المشروع والقیام بأعمال أخرى ل

موال المتأتیة من هذه ویشیر المصطلح إلى أن األ ،الذي تحققفاء الشرعیة على الدخل یتم إض
إذ أن ذلك یؤدي إلى  ،بولیة إذا بقیت في حیازة جامعیهاالمصادر غیر المشروعة لن تتمتع بالمق

وبالتالي فإن غسیل األموال یمثل محاولة إلخفاء األصل غیر الشرعي لهذه  ،طهانشا اكتشاف
ویلحق  ،سة أو المصرف الذي یقوم بالعملیةالغسول (المؤسو  ،األموال)موال من الغاسل (مالك األ

  .3وكذلك المغسول وهو األموال " ،رة والعمالء والوسطاء والمساعدینبهم فئات السماس

"وقیل بأنه العملیات التي یحاول من خاللها مرتكبو الجرائم المختلفة إخفاء حقیقة مصادر 
وطمس هویتها بحیث یصعب في هذه  ،األعمال غیر القانونیةهذه األموال الناتجة عن هذه 

  .ناتجة عن أعمال غیر مشروعة أم الالحالة التعرف على ما إذا كانت هذه األموال في حقیقتها 

                                                             
الطبعة األولى،   الدول العربیة"، المكتب الجامعي الحدیث، "مكافحة غسیل األموال في ،يالفق عمرو عیسى - 1

 .05، ص2005القاهرة، 
2  - Petit Larousse illustré coffret noiel, collectif tirage limité signé moebins2007, p57. 

د.ط، غسل األموال وتمویل اإلرهاب في التشریعات العربیة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، جرائم  أحمد سفر، -3
  .31، ص2006طرابلس، لبنان، 
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وقیل: أي فعل أو شروع فیه یهدف إلى إخفاء أو تمویه طبیعة أو كنه المتحصالت 
ت مشتقة من مصادر مشروعة لیتسنى المستمدة من أنشطة غیر مشروعة بحیث تبدو كما كان

  .1في أنشطة مشروعة داخل الدولة أو خارجها" استخدامهابعد ذلك  

  عرف غسل األـموال في القوامییس بأنه:و      

"جمیع العملیات التي تنطوي على إعطاء النقود واألموال غیر المشروعة الوجود القانوني أو 
  .2"واحتیالأفعال غش  بارتكابحیل غیر مشروعة أو  باستخدامالحیاة الشرعیة، 

في  ألول مرة ،غسل المال غیر المشروع أو القذرأو  "وقد ظهر مصطلح تبییض األموال
ترى أحد رجال إش ،ففي هذه الفترة ،الماضي .م.أ في العشرینیات من القرنمدینة شیكاغو بالو

من خالل الفئات المالیة  جمیع تعامالتهاتجري  ،بعین لعصابات المافیا مغسلة عامةالمال التا
جزءا من أرباح  ،المغسلة یضیف إلى أرباح المغسلةكان صاحب  ،وفي آخر كل یوم ،الصغیرة

أو یرتاب في أمر األرباح  ،ف األموال القذرة دون أن یشك أحدوبذلك ینظ ،تجارة المخدرات
وقد شاع هذا المصطلح في  ،یرةمن المبالغ ذات الفئات الصغ ،التي تحققها المغسلة ،یرةبالك

وألن مثل  ،قتصادیةإمن خصوصیة ؛ لما تتمتع به دولهم ا وأوربا أكثر من البالد العربیةأمریك
  .3قتصاد متطور لتحقیق أكبر قد ممكن من الربح "إهذه العملیة تحتاج إلى 

التشریعات الوطنیة في تعریفها لجریمة تبییض األموال من تعریف ضیف إلى  واختلفت
الدولیة التي  االتفاقیاتستند إلى إوف وبیئة كل مشرع الذي غالبا ما تعریف واسع حسب ظر 

  تعنى بها .

على  ،1996ة أ من قانون العقوبات لعام الفقر  324فقد عرفها المشرع الفرنسي في المادة 
أو الدخول لمرتكب جنایة أو جنحة  ،موالئل للتبریر الكاذب لمصدر األل الوساأنها "تسهیل بك

ویعتبر أیضا من قبیل غسیل األموال في الفقرة ب  ،أو غیر مباشرة نها فائدة مباشرة،تحصل م

                                                             
  . 38-  37سابق، ص ص المرجع العبد اهللا بن سعید بن علي أبو داسر،  - 1

2  - Le nouveau petit robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue 

Française (relié) de Josette Rey, Debove, Auteur, 2005,p 502. 
  .106-105سید عرفة، تجفیف مصادر تمویل اإلرهاب، ص صال -3
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وهي ترمي  ،ل العائد المباشر لجنایة أو جنحةالمساعدة في عملیات توظیف أو إخفاء أو تموی
عیة على أموال محصلة من مصدر غیر مشروع بصرف النظر عن نوع إلضفاء طابع المشرو 

  الجریمة المرتكبة تحصیال لهذه األموال .

 ةالصادر  ،روع بالمخدرات والمؤثرات العقلیةتجار غیر المشفینا المتعلقة باإل اتفاقیةوكانت 
 تضمنت أحكاما تتعلق بتجریم غسیل األموال الذي ،20/12/1988عن األمم المتحدة في 

شرع مه الب ، وهو تعریف ضیق لم یأخذلمخدرات والمواد الشبیهة بها فقطحصرته في تجارة ا
وركزت األمم المتحدة في تعریفها لجریمة تبییض األموال  ،وسعه لیشمل كل الجرائم بلالفرنسي 

عن األموال الناتجة عن اإلتجار غیر المشروع بالمخدرات من خالل إتفاقیتها ذات الصلة المبرمة 
) التي 1994، المتعلقة بمكافحة اإلتجار غیر المشرع في المخدرات والمؤثرات لعقلیة(1988عام 

  .1األمم المتحدة اتفاقیةتتطابق موادها األولى والثانیة والخامسة خاصة مع نظیراتها في 

الذي جاء  ،مكرر من قانون العقوبات 389مادة وتناول المشرع الجزائري هذه الجریمة في ال
 ،2004نوفمبر  10الموافق  ،ه 1425 رمضان 27الصادر في  ،04/15به القانون رقم 

على غرار أغلب أخذ بالتعریف الموسع لها  حیث ،66/156المعدل والمتمم لألمر رقم 
فبرایر  06الصادر في  ،05/01وهو نفس األمر الذي سار علیه قانون رقم  ،التشریعات الوطنیة

یث أبقى على التعریف ح ،األموال وتمویل اإلرهابالوقایة من تبییض المتعلق ب ،2005
أكثر من  ثار الوخیمة التي تتركها هذه الجریمة علىاآلوربما مرد ذلك إلى  ،الفضفاض لها

  قتصادي للدولة .مستوى السیما المجال اإل

ة الجریمفقد ذهب المشرع المغربي باألخذ بالتعریف الضیق لهذه  وعكس المشرع الجزائري ،
لسنة  13-10من قانون رقم  2- 574والتي ذكرها في الفصل  ،عندما حصر الجرائم المكونة لها

  والمتعلق بمكافحة غسل األموال . ،2007لسنة  05-43المعدل والمتمم للقانون رقم  ،2011

المتعلق بمكافحة عملیات  ،2002لسنة  35یتي في القانون رقم كما عرفها المشرع الكو 
على أنها :" عملیة أو مجموعة من عملیات  ،2002مارس  10الصادر في  ،والغسل األم

                                                             
الخریبشة أمجد سعود قطیفان، جریمة غسل األموال، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، بیروت،  -  1

  . 27، ص2006
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أو عائدات أي  ،مویه المصدر غیر المشروع لألموالمالیة أو غیر مالیة تهدف إلى إخفاء أو ت
ظهارها في صورة أموال عد من قبیل هذه وی ،أو عائدات متحصلة من مصدر مشروع جریمة وإ

مباشرة أو یة توظیف أو تحویل أموال أو عائدات ناتجة بصورة سهم في عملیالعملیات كل فعل 
  أو إخفاء أو تمویه مصدرها . ،غیر مباشرة عن جریمة

" وفي األخیر یمكن تعریف جریمة غسل األموال بأنها تحویل أو توظیف األموال المستمدة 
لو كانت مستمدة من مصادر  لكي تبدو كما ،أنشطة غیر مشروعة في أصول مالیة من

یداعه في البنوك األجنبی ،مشروعة ة تحت حسابات وبذلك یتم التحریك المادي للمال وتحویله وإ
ا من سلحة أو غیرهاأل تجار بالمخدرات وتهریبوكذلك تحویل أموال اإل ،رقمیة بأسماء وهمیة

نشطة غیر المشروعة ظیفه في نشاطات مشروعة إلخفاء األوتو  ،الخدمات غیر المشروعةو السلع 
  .1إلظهاره بمظهر أصول منظمات العمل المشروع " ،المستمدة منها

كتمال بنیانها إإذ یقتضي  ،وال هي تبعیة بطبیعتهاوالجدیر بالذكر أن جریمة غسل األم
كما أنها  ،ي كانت محل األموال غیر المشروعةوالت ،ة أصلیة سابقة لهاالقانوني وجود جریم

  مستقلة .تعتبر جریمة 

  : أركان جریمة تبییض األموال  ةثانیالفقرة ال

ن مفترض كوقد یسبقها ر  ،خر معنويآن تتوفر على ركن مادي و لقیام أي جریمة البد أ
  أحیانا .

 الركن المفترض :  -1

التي  ،جریمة المصدرالقوع جریمة سابقة أو ویسمى كذلك بالركن الخاص الذي یفرض و 
تها الجریمة وعلیه تعتبر جریمة تبییض األموال جریمة تبعیة أحدث ،ینبثق عنها المال محل الغسل

والتي أصلها مصدر  ،ها أموال غیر مشروعة محل التبییضوتولدت عن ،األولیة السابقة لها
  إجرامي .

                                                             
  .60ص سابق،ال قالمالمحمد مومن،  - 1
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 ،كن المفترض لجریمة تبییض األموالذهبت بعض التشریعات الداخلیة في تحدید طبیعة الر و 
تج عملیة الغسیل أو التبییض في جرائم محددة سلفا على غرار إلى حصر جرائم األم التي تن

التوصیة  وكذا ،1988ینا لعام یف اتفاقیةوهیئة األمم المتحدة في  ،للبنانيوا ،المشرع المغربي
والتي سارت على نهج  ،1991حزیران  10تحاد المجموعة األوروبیة في إالصادرة عن مجلس 

إلى أنظمته القانونیة  استنادا ،مشرع إلى األموال المبیضةظرة كل ومرد ذلك ن ،نایفی اتفاقیة
 ،انتشاراجرائم الموجودة بالدولة وأكثرها وحجم ال ،المصرفي والجبائيمجال الالداخلیة السیما في 

، ففي البدایة قام المشرع اللبناني بحصر كون تجارة المخدرات وما تعلق بهاوالتي غالبا ما ت
لمشروعة التي تنتج تبییض المخدرات دون غیرها من األموال غیر ا الجرائم الناتجة عن تجارة

 اإلرهابة میجر كموال العائدة من نشاطات أخرى أضاف تجریم األ 2001وفي عام  ،األموال

  تماشیا مع الظروف الدولیة والداخلیة المستجدة . ،وتجارة األسلحة وغیرها ،وجمعیات األشرار

 الركن المادي:  -2

على المصلحة التي عتداء الخارجي للجریمة الذي یثبت به اإلیعتبر الركن المادي المظهر 
مادیات الجریمة التي تعتبر شرطا أساسیا في إثبات الجریمة  هویظهر عن طریق ،یحمیها القانون

  أو إنكارها .

كل فعل یساهم في  ،وبصفة عامة ،األموال یعتبر الركن المادي لها وفي جریمة تبییض
كما  ،ة مباشرة عن كل الجرائم المرتكبةخفاء أو تمویه مصدر األموال أو المداخیل الناتجة بصور إ

وعلیه فإن هذا الركن  ،من أخذ بالتعریف الموسع  للجریمةیرى ذلك المشرع الجزائري وكل 
  تتمثل في : ،یتحقق البد من توفر مجموعة من العناصر المادي لكي

 لجریمة تبییض األموال (السلوك اإلجرامي)  األعمال المادیة  -  أ

المتعلق  ،2005فبرایر  06الصادر في  ،05/01حدد المشرع الجزائري في القانون رقم 
وذلك في المادة  ،هذه األعمال المادیة ،هابالوقایة من تبییض األموال وتمویل اإلرهاب ومكافحت

علم الفاعل أنها من عائدات إجرامیة  یل الممتلكات أو نقلها معو تح -1الثانیة منه بقوله :" 
  أو تمویه المصدر غیر المشروع لتلك الممتلكات أو؛ بغرض إخفاء
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الجریمة األصلیة التي تحصلت منها هذه  ارتكابمساعدة أي شخص متورط في  - 2
  الممتلكات على اإلفالت من اآلثار القانونیة ألفعاله؛ 

أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة التصرف إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات  - 3
 مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامیة ؛ ،و حركتها أو الحقوق المتعلقة بهافیها أ

القائم بذلك وقت تلقیها  مع علم الشخص استخدامهاالممتلكات أو حیازتها أو  اكتساب - 4
 أنها تشكل عائدات إجرامیة ؛

 وفقا لهذه المادة ؛أي من الجرائم المقررة  ارتكابالمشاركة في  - 5

 ؛ ارتكابهاأو التواطؤ أو التآمر على  - 6

سداء المشورة بشأنهالتحریض على ذوالمساعدة  و  ارتكابهاأو محاولة  - 7  .لك وتسهیله وإ

 ،عه للصور التي تشكل الركن الماديویتوافق المشرع المغربي مع نظیره الجزائري في توس
  القانون السابق غیر أنه حصرها في جرائم معینة كما أشرنا . من 01-574والمحدد في المادة 

بتحدید األفعال التي تشكل الركن المادي لجریمة تبییض  1988فیینا  اتفاقیة كتفتوا 
  .مسألة الجزاء للتشریعات الداخلیةاألموال في حین تركت 

 المحل الذي یرد علیه السلوك :  - ب

 ،اههكني المحل أو حقیقة األموال أي المادي فویتمثل هذا العنصر الثاني المكون للركن 
وهذه األموال  ،والحقوق المتعلقة بها أو ملكیتهاویدخل في ذلك مصدرها ومكانها وحركتها 

 ،المادیة أو المعنویة ،األموال المنقولة وغیر المنقولة المكتسبة وغیر المشروعة تشمل كل من
ه یلالمصادق ع ،ام مكافحة غسل األموالمن نظ "والتي عرفها المشرع السعودي في المادة األولى

 األصول أو الممتلكات أیا :بأنها ،ه25/06/1424المؤرخ في  ،)39بالمرسوم الملكي رقم (م/

 الصكوك التي تثبت ،والمستندات القانونیة ،أو ثابتة منقولة ،كان نوعها مادیة كانت أو معنویة

، أما المتحصالت فیقصد بها "أي مال مستمد وحصل علیه تملك األصول أو أي حق متعلق بها
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جریمة من الجرائم المعاقب علیها وفقا ألحكام هذا  ارتكابرة أو غیر مباشرة في بطریقة مباش
  .1النظام "

 ،عامة عندما ذكر مصطلح الممتلكات أما المشرع الجزائري فقد عبر عن األموال بصغیة
 ،والمعبر عنه بالعائدات اإلجرامیة ،كل دخل غیر مشروع ناتج عن جریمة د بهار وهو األشمل وأ

المنصوص علیها في القانون غیر أن هذا المصطلح قد یثیر بعض الخلط مع مفهوم حق الملكیة 
وبذلك یصعب تطبیق النص على الحقوق العینیة والشخصیة األخرى التي تكون لها  ،المدني

  وكان األحرى ذكر مصطلح األموال فقط .  ،موالة مالیة محل جریمة تبییض األقیم

 الركن المعنوي : -8

أن تتجه البد  ،الشخص مرتكب جریمة تبییض األموالحتى تقوم المسؤولیة الجنائیة ضد 
 ،ع علمه بأنها مجرمةمو صورها المادیة المذكورة سابقا تیان أحد أفعالها أإقترافها أي إإرادته إلى 

  وبالتالي یتحقق الركن المعنوي الذي یتجلى في صورتین:  

  : الصورة األولى : القصد العام

غیر المشروع للمال محل الجریمة مع علمه بالمصدر  ارتكابوهو إرادة الجاني في 
  :التبییض

تیان أحد صورها إفإن  ،جریمة تبییض األموال جریمة عمدیة باعتبار:  إرادة الجاني  - أ
نصراف نیة الفاعل إلى تحقیق نتیجة یجرمها القانون یعتبر تكوینا للجریمة إالمادیة مع 

عمدیة قوامها إرادة  يفجریمة تبییض األموال ه ،قصدها الجنائي المتمثل في التعمدول
وعلیه ال تقوم هذه  ،لركنها المادي والعلم بكل عناصرهالسلوك أو النشاط المكون 

عیوب اإلرادة بل یجب أن تكون إرادته الجریمة إذا صدرت من شخص به عیب من 
 همال .عن طریق الخطأ غیر العمدي أو اإل واعیة وحرة بحیث ال یمكن تصور وقوعها
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غیر المشروع لألموال : البد أن یكون الجاني على علم بالمصدر العلم بمصدر المال  -  ب
وقد  ،غسلها هي ولیدة لجریمة سابقة لهاأي أن تلك األموال التي تم  ،محل الجریمة

 تكون محددة في بعض التشریعات كما رأینا أو غیر محددة .

  الصورة الثانیة : القصد الخاص 

 ،الجریمة الرتكابغرض معین أو یدفعها دافع معین  ویتمثل في وجود نیة تتجه إلى تحقیق
القصد الجنائي الخاص یتحقق  ، وفي تبییض األموال فإنو لكل جریمة خصوصیتها الخاصة بها

خفاء أو تمویه المصدر غیر المشروع لألموال المتحصلة من إإرادة الجاني إلى  اتجاهعند 
  الجریمة .

تعتبر جریمة تبییض األموال وقتیة ولیست مستمرة بحیث  هاینا نجدتفاقیة فإوبالرجوع إلى 
أو  اكتسابوذلك بقولها :"  ،ت التسلیمق(ج) توافر العلم فقط و الفقرة  ،منها 03تتطلب المادة 

األموال مع العلم وقت تسلیمها بأنها مستمدة من جریمة أو جرائم منصوص  استخدامحیازة أو 
في مثل هذه الجریمة أو  االشتراك من أفعالرعیة (أ) أو مستمدة من فعل علیها في الفقرة الف

التي  ةعنصر العلم كأحد ركائز الركن المعنوي في الصور الثالث االتفاقیةكما تبین  ،الجرائم "
 واالكتساب ،أو النقل لألموال التحویلو  ،تمویهالخفاء أو وهي : اإل ،ن الركن المادي للجریمةتكو 

حدى الجرائم المنصوص علیها في لألموال مع العلم دائما بأنها مستمدة من إ االستخدامأو 
  . االتفاقیة

وذلك من  ،عن طریق الخطأ ارتكابهاعتبرها جریمة قصدیة ال یمكن إأما المشرع الجزائري ف
والتي عرفها في المادة  ،ستعماله المتكرر لعبارة "مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامیة "إخالل 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته بقوله :" العائدات اإلجرامیة كل  ،06/01الثانیة من القانون 
 ،1جریمة " ارتكابمن  ،و غیر مباشربشكل مباشر أ ،یهاالممتلكات المتأتیة أو المتحصل عل

فالت من المتابعة رة مرتكبیها من اإلوترك الجریمة مفتوحة حتى یتمكن من محاصرتها ومحاص
  .  الجزائیة
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أثرت الوضعیة السیاسیة التي مرت بها الجزائر خالل فترة التسعینیات سلبا ولإلشارة فقد  
األموال (خاصة منذ صدور قانون النقد على محاولة المشرع الجزائري تشجیع إنتقال رؤوس 

)، وجلبه اإلستثمارات الوطنیة واألجنبیة، إذ أن اإلستقرار السیاسي یعد 1990والقرض لسنة 
بوجه آخر في تقیید حركة األموال  ، وهو ما ساعد1عنصرا مهاما لتحقیق اإلستثمارات ونجاحها

  التي تتغذى منها الجماعات اإلرهابیة.

  ض األموال بتمویل اإلرهاب یعالقة تبی :ثالثةالفقرة ال

جرامیة نجد ت اإلرهابیة في تمویل أنشطتها اإلمن الجرائم المنظمة التي تعتمد علیها الجماعا
د الكافیة لكي تستمر في ر ها المواالتي تعتبر مصدرا غیر مشروع یوفر ل ،جریمة تبییض األموال

وهو ما جعل العالقة بین جریمة تمویل اإلرهاب وتبییض األموال متشابكة ووثیقة إلى  ،رهابهاإ
ذلك أن أغلب  ،بینهما ةبسبب أوجه التداخل الكثیر حد الخلط بینهما في كثیر من األحیان 

 يرا عن تلك المعتمدة من طرف مبیضكثیاألسالیب التي یعتمدها ممولو اإلرهاب ال تختلف 
 ،جل الفصل بینهماأین من ختالف بین الجریمتي واإلققاط التالبراز نإفعنا إلى وهو ما د األموال،
ظهار    :من حیث وذلك  ،ستقاللیة كل جریمة عن األخرىإوإ

  أوجه التشابه: -1

  غلب التشریعات .أجرامي تجرمه إكالهما یعتبر عمل  -أ

  ممارسة نشاطه.بل وال یعترف بها في سبیل  ،حدود الوطنیة للدولةكالهما یتخطى ال  - ب

  كالهما یهدف إلى الحصول على األموال . - ت

  كالهما له نفس المؤشرات الدالة على وقوعها . - ث

  كال الجریمتین محلهما المال. -ح

كثر من أكس الجریمة المنظمة التي تتطلب كالهما یمكن أن یقع من شخص واحد ع -خ
في ثم إلى النظام المصر بحیث یمكن لشخص واحد أن یدخل أموال غیر مشروعة  ،شخصین

نها وبعدها یعیدها إلى البنك وكأ ،و یستثمرها في مجاالت أخرىأیخرجها ویشتري بها عقارات 
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كما یمكن لإلرهابي أن یمول نفسه ذاتیا ویقوم بعدة عملیات  ،أموال مشروعة دون مساعدة أحد
  ابیة .راك غیره في أعماله اإلرهشإة دون الحاجة إلى إرهابیة في أكثر من منطق

كالهما یمر بمرحلة التمویه من أجل إخفاء األموال غیر المشروعة التي یمتلكها إلى  - د
نفاقها على األنشطة إأو  ،المصرفي بالنسبة لغاسلي األموال حین إدخالها في النظام

 اإلجرامیة بالنسبة لممولي اإلرهاب .

 .قتصادیات الدولإمباشر على  كالهما له تأثیر - ن

یما تلك یعتمد على نفس األسالیب والطرق الحدیثة في تحویل األموال الس كالهما  -  ه
 .شرنا إلیها في الفصل األولأاألسالیب المصرفیة التي 

  : االختالفأوجه  -2

غسیل األموال یكون نتیجة جریمة سابقة له بغض النظر إن كانت محددة أو غیر  -أ
كون سابقة لتبییض جریمة ت 26وذلك حسب كل مشرع وطني فالمشرع المغربي حدد  ،محددة

أما المشرع الجزائري فأطلق  ،حصرتها في تجارة المخدرات 1988ا ینف اتفاقیةاألموال بینما 
جتمعوا في وجود جریمة أولیة تنتج عنها جریمة إوكلهم  ،م یحصرها في جریمة معینةالنص ول

جرائم  ارتكابوهي  ،ال تحضیریا لجریمة مستقبلیةاإلرهاب یكون فع التبییض في حین تمویل
وجدتها بینما الجریمة الثانیة أي أمة األولى تكون بفعل جریمة أخرى إذن الجری ،إرهابیة مختلفة

  التمویل یكون من أجل جریمة أخرى تالیة له .

مشروعة ولیدة جرائم غالبا ما تكون األموال المستعملة في عملیات التبییض أمواال غیر  - ب
رتكاب عدة إوعة نتیجة ر مشر سابقة لها بینما األموال المستخدمة في تمویل اإلرهاب قد تكون غی

ال التبرعات والجمعیات الخیریة كأمو  ،شرنا في الفصل األولأمشروعة كما ، وقد تكون جرائم
  وغیرها . ،شتراكات أعضاء التنظیمإ و 

ضفاء  ،وال هو الحصول على المالجریمة تبییض األم الرتكاب عتبر الدافع الرئیسی - ت وإ
جریمة تمویل  الرتكابر قدر من األموال بینما الباعث علیه الصبغة الشرعیة أي اكتساب أكب

نتصارا لمعتقدات دینیة خاطئة تهدف إلى قلب أنظمة إإنما   عالقة له بالكسب المادي،اإلرهاب ال
  حسب زعمهم .بتحكیم شرع اهللا الحكم الوضعیة عن طریق اإلرهاب بدافع 
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الوسائل المستعملة في الجریمتین ففي حین یعتمد ممولو اإلرهاب على العنف  اختالف - ث
موال یستعملون نجد أن مبیضوا األ ،نشطتهمأد المالیة ودعم ر ب في توفیر المواوالقوة والترهی

وهدایا حتى یمكنوا لهم متیازات إهم ومنحهم ئرشاإمسؤولین عن طریق البساطة والتقرب من ال
  دون اللجوء إلى أیة همجیة أو قوة . ،رهمأم

فیة كثیرا على األنظمة المصر  العتمادهاات غسل األموال بتعقیدات كبیرة تتمیز عملی -ح
عن طریق األسهم الحر الذي تدور فیه األموال  اللیبراليقتصاد الحدیثة التي تتبناها دول اإل

عقد وأكبر لكشف حقیقتها في أت ما یتطلب تقنیا ،كون وهمیةرصات في شكل أرقام قد توالبو 
اإلرهاب على البساطة في إتمام عملیاتهم كنقل األموال نقدا إلى وجهتها  احین یعتمد ممولو 

  النهائیة دون المرور إلى النظام المصرفي .

جریمة غسیل ف ،القوانین التي تناولتها بالتنظیممن حیث التشریعات و  اختالف"هناك  -خ
قتصادیة تخضع لقوانین معینة تتناسب مع هذه الجریمة وطبیعتها القانونیة إ مالیةاألموال جریمة 
أما بالنسبة لجریمة تمویل اإلرهاب فهي  ،الغالب من خالل المؤسسات المالیةكونها تنفذ في 

األموال ال یمكن أن فعقوبة غسیل  ؛انین تتناسب مع طبیعتها الجنائیةتخضع لقو  جنائیةجریمة 
  .1تصل إلى حدود اإلعدام بخالف جریمة تمویل األعمال اإلرهابیة"

یطغى على عملیات غسل األموال التعقید الشدید لحجب مصدر تلك األموال لإلشارة فإنه و 
بینما  ،الغیر مشروعة، وذلك عن طریق الحدود أو النقل السریع فیما بین الحسابات المختلفة

خدمة في تمویل اإلرهاب تتسم بالبساطة الشدیدة عن طریق فتح الحسابات أو نقل العملیات المست
وتحویل األموال، وغالبا ما تكون تلك األموال متواضعة قلیلة، نظرا ألن معظم العملیات اإلرهابیة 

  . 2ال تكلف مبالغ ضخمة، أما في غسل األموال فاألموال المتحصلة تكون أموال كبیرة جدا"
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  تجار بالمخدرات.الثالث: اإل الفرع 

غیر المشروعة  مصادرالمن   -كما غیرها من الجرائم  - بالرغم من أن هذه الجریمة تعد 
دنا لها فرعا مستقال بها بسبب إال أننا أفر  ،جماعات اإلرهابیة في تمویل نفسهاالتي تعتمد علیها ال

مرده تلك األرقام الفلكیة و  ،العالمهذه الجریمة لدى أغلب دول الكبیر الذي تحظى به  االهتمام
جرامیة للمنظمات نشطة اإلاأل استمرارأهمیتها في إضافة إلى  ،موال القذرة المتأتیة عن طریقهالأل

  .لها كل األموال الالزمة لنشاطها موردا سخیا یوفر باعتبارهااإلرهابیة 

  ى :إل ،ومن أجل اإلحاطة بكل ما یتصل بهذه الجریمة سنقسم فرعنا ،وعلیه

  تعریف المخدرات :ىولالفقرة األ 

سنة قبل 4000قبل  إنما عرفتها البشریة ،المخدرات ولیدة هذا العصر الحدیثلم تكن 
سم "نبات إوأطلقوا علیها  ،راق مادة األفیونكتشف السوماریون في أرض العإالمیالد عندما 

ولقد وجد في أحد  ،النوم""أبو  سمإناطق أخرى من العالم القدیم تحت السعادة " كما ظهرت في م
لى تقدیس وهو دلیل ع ،ل میت وبجانبه ثمار نبات الخشخاشالمقابر الیونانیة تمثال لرج

سنة قبل المیالد أنواعا كثیرة  1700كما عرفت الحضارة الصینیة قرابة  ،الیونانیین لهذا النبات
حوالي  ذمن صریةممر الذي عرفته الحضارة الوهو األ ،مخدرات كالحشیش والمنبهاتمن ال
فریقیا حی ،سنة قبل المیالد 1500 ث ومن ثم أخذت في االنتشار حتى وصلت إلى أمریكا وإ

وكان في أوروبا  العالم السویدي "هارن لیناس" یستعمل  ،كانت المكسیك أول من عرف التبغ
  التبغ لعالج الصداع .

ة الحشاشین التي ثور وعرف العالم اإلسالمي وباألخص العربي الحشیش بشكل جلي منذ 
ته في الملقب بشیخ الجبل الذي أسس دول ،قادها الحسن بن علي بن محمد الصباح الحمیري

باعه مواد مخدرة من أجل تمس والسابع الهجري إذ كان یعطي ألیران بین القرنین الخاإشمال 
  غتیاالت سیاسیة ضد خصومه .إالقیام ب

  .رة الحشیش منذ الخالفة العثمانیةوالجزائر مثلها مثل بقیة دول العالم عرفت ظاه
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وهي مشتقة من الفعل  ،نها جمع كلمة مخدرأالمخدرات في معناها اللغوي على  وتعرف
سترخاء والضعف والثقل في األعضاء والتقلیل ل ما یؤدي إلى الفتور والكسل واإلوتعني ك ،رخد

  من األلم .

و الحیوانات أالعقاقیر المستخلصة من النباتات صطالحي فتدل على كل أما في معناها اإل
ن أنها أوالتي من ش ،ئن الحيومن المركبات الكیمیائیة التي ثؤتر على وظائف الكاأو مشتقاتها أ

  عراض جسمیة ونفسیة وخلقیة في حالة التعود علیها واإلدمان .أتؤدي إلى 

نما  سلك منهجا علمیا في تحدید ما ولم یضع المشرع الدولي تعریفا محددا للمواد المخدرة، وإ
الدولیة لمكافحة المخدرات، وقد  باالتفاقیاتوذلك بإتباع أسلوب الجداول المرفقة  یعد "مخدرا"

عرفت إتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة اإلتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة 
/ن)بأنه:" یقصد بتعبیر "المخدر" أیة مادة، طبیعیة 1، المخدرات بنصها على المادة (1988

الوحیدة  االتفاقیةدول الثاني من كانت أو إصطناعیة من المواد المدرجة في الجدول األول والج
المعدل  1972، ومن تلك اإلتفاقیة بطبیعتها المعدلة ببرتوكول سنة 1961للمخدرات لسنة 

  .1"1961الوحیدة للمخدرات سنة  لالتفاقیة

نیف یوم جحول المخدرات المعتمد ب 1961الوحیدة لسنة  االتفاقیةوصادقت الجزائر على 
، وهذا 2002فبرایر  05، المؤرخ في 61-02الرئاسي رقم  ، بموجب المرسوم1972مارس  25

أن  باعتبارساریة المفعول بالنسبة للجزائر، وتعتبر بمثابة تشریع داخلي  االتفاقیةالتصدیق یجعل 
من الدستور الجزائري تنص أن المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة  132المادة 

المتعلق ، 04/18لجزائري هذه اآلفة في القانون رقم وتناول المشرع ا، 2تسمو على القانون

                                                             
اء القانونیة، محمد ذكرى إدریس، جریمة جلب وتصدیر المخدرات وعالقتها بجریمة غسل األموال، مكتبة الوف - 1

 .25، ص2016الطبعة األولى، اإلسكندریة، 
فاطمة العربي، لیلي إبراهیم العدواني، جرائم المخدرات في ضوء الفقه اإلسالمي والتشریع، دار الهدى للنشر  - 2

  .35-34، ص ص 2010والتوزیع، د.ط، الجزائر، 

المؤرخ  01-16، الصادر بقانون رقم 2016في تعدیل  150لمادة أصبحت ا 1996من دستور 132المادة  -
  .2016مارس  07، الصادر في 14، یتضمن التعدیل الدستوري، ج.ر.ج، العدد 2016مارس سنة  06في 
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الصادر  ،تجار غیر المشروعین بهاستعمال واإلع اإلمخدرات والمؤثرات العقلیة وقبالوقایة من الم
  ، حیث نصت المادة الثانیة منه من الفصل األول على ما یلي:25/12/2004بتاریخ 

  یقصد في مفهوم هذا القانون بما یأتي:

في الجدولین األول والثاني من من المواد الواردة  اصطناعیة مأ: كل مادة طبیعیة كانت المخدر
  .1972بطبیعتها المعدلة بموجب برتوكول سنة  1961 تفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنةاإل

أو كل منتوج طبیعي مدرج في الجدول  ،اصطناعیة: كل مادة طبیعیة كانت أم  عقلیةالمؤثرات ال
  .1971المؤثرات العقلیة لسنة اتفاقیةالثاني أو الثالث أو الرابع من  األول أو

جمیع المنتجات الكیماویة والتي تستخدم في عملیات صنع المواد المخدرة والمؤثرات  :السالئف
  العقلیة.

  كل مزیج جامد أو سائل به مخدر ومؤثر عقلي . :المستحضر

ال یشمل البذور واألوراق غیر المصحوبة قنب (و هرة أو المثمرة من نبتة ال: األطراف المز القنب
  . استخدامهام یستخرج الراتینج منها أیا كان بأطراف ) التي ل

  : أي نبات من جنس القنب .ات القنبنب

  : كل فصیلة الخشخاش المنوم .خشخاش األفیون

  .كسیلونیریتو ال نوع من أنواع الشجیرات من جنس : كشجیرة الكوكا

الدولة التي تجري عبر إقلیمها نقل المواد غیر المشروعة والمخدرات والمؤثرات  :دولة العبور
والتي لیست مكان  ،ول والجدول الثاني غیر المشروعةالعقلیة والمواد الواردة في الجدول األ

  " منشئها األصلي وال مكان مقصدها النهائي

قامت األمم المتحدة في  ،عن غیرها من المواد األخرى ةلمخدر ومن أجل تمییز المواد ا
تفاقیة إمجها في دتفاقیات التي سبقتها و بإلغاء كافة اإل 1961مخدرات لعام تفاقیة الوحیدة للاإل

لحاقها بأربع جدواحدة كل والتي تعد مرجعا یستند إلیه  ،اول للمواد المخدرة غیر المشروعة، وإ
   .غیر المشروعة ةتجریمه لهذه التجار مشرع وطني أثناء 
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  : أنواع المخدرات  ةثانیالفقرة ال

تجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة على رأس قائمة الجرائم التي "تأتي جرائم اإل
ي الیرمو فبتدر أمواال طائلة لذا قال جیاكو میللي األمین العام المساعد لهیئة األمم المتحدة في 

ي هتجار غیر المشروع بالمخدرات األرباح الطائلة المتحصلة من اإل إن: 1992شهر دیسمبر 
راسة لحمایة ولذلك تحارب هذه المنظمات بش ،الرئیس لتنظیمات الجریمة المنظمةشریان الحیاة 

ووسیلتها في تسهیل عملیاتها اإلجرامیة بالفساد واإلفساد كما أنه لیس  مصدر تمویلها الرئیس
تجار لمؤسسات اإلجرامیة المنظمة هو اإلاإلجرامي المشترك بین هذه اغریبا أن نجد أن النشاط 
  .1غیر المشروع بالمخدرات "

 تضحنا ببیان أنواعها حتى تن واحد قمآد والدول في ونظرا لخطورة هذه الجریمة على الفر 

  :صورتها اإلجرامیة أكثر

  :تقسم غالیا إلى ثالثة أنواع

 ة ومواد فتاكة .ف: ومن هذا المنظور تقسم إلى مواد خفی بحسب تأثیرها على اإلنسان -أوال

  و تقسم إلى : ،: أي حسب طریقة إنتاج المخدر بحسب طبیعتها -ثانیا

نسان التي یتحصل علیها اإل وهي مجموعة العقاقیر :ة الطبیعیةالمواد المخدر  - 1
أخرى ، وأهمها: األفیون، القات، الكوكایین، التبغ ونباتات مباشرة من الطبیعة

  .جوزة الطیب وغیرها ،العنبر ،المهلوسة مثل:السكران، البلدونا، الفطور

وهي مجموعة المخدرات المستخلصة من النباتات  :المواد المخدرة المصنعة - 2
  .روینیومن أهمها : المورفین والكوكایین واله الطبیعیة صناعیا ،

                                                             
- 15، المنعقدة خالل الفترة محمد فتحي عید، الحلقة العلمیة الخاصة: غسیل األموال وتمویل اإلرهاب -1

دریب، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، م، كلیة الت2/6/2010-19/5ه الموافق 19/6/1431
 . 03ص
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م  یة یتئوهي عبارة عن عناصر كمیا ،أو المركبة :المواد المخدرة الكیماویة - 3
الحبوب المنومة والمسكنات والقات و  ،خلطها معا مثل عقاقیر الهلوسة

 الصناعي .

  تجاه تنقسم إلى :: ومن هذا اإلبحسب تأثیرها على الجهاز العصبي - ثالثا

 وتقلیل نقاصإلى المواد التي تعمل عتلك ویقصد بها  :المواد المخدرة المهبطة - 1

  .الجهاز العصبي المركزي

یز وتنشیط ویقصد بها المواد التي تعمل على تحف :المواد المخدرة المنشطة - 2
وتخلق لدى متعاطیها نوع من القوة واإلثارة والنشوة  ،الجهاز العصبي المركزي

  ین .یمثل األفیون والهیرو 

ضطرابا في الجهاز إوهي المواد التي تحدث  المواد المخدرة المهلوسة:  - 3
ما ینتج عنه فقدان لإلدراك الحسي البصري مثل القنب  ،العصبي المركزي

   .الهندي 

نما هناك تقسیم  ،تقسیم الخاص بها فقطاللمخدرات إلى وال یقتصر تقسیم ا خر ینطبق آوإ
  وعات أساسیة :مجوالذین یقسموا إلى ثالث م ،على األشخاص المتصلین بها

 les consommateursالمستهلكین للمخدرات بالمناسبة  : وتضمالمجموعة األولى -

occasionnels  ع التجربة واإلطالعوهم األفراد الذین یتعاطون المخدرات بصفة متقطعة بداف، 
  حساس .وهي مرحلة اإل

وهم   les toxicomanesاألفراد المدمنین على المخدرات   : وتضمالمجموعة الثانیة -
ءا إذ تصبح جز  ،ستغناء عنهاال یستطیعون أبدا اإلالمخدرات في كل وقت و أولك الذین یتعاطون 

أو مرحلة  ،)la Dépendance aux droguesوهو ما یعرف بالتبعیة للمخدرات ( ،من حیاتهم
ة والنفسیة الجسمی اآلالمستمرار تحت ضغط إبح فیها الجسم یطالب بالمخدرات بالتبعیة التي یص

من أكثر الجمهور  وتعتبر هذه المجموعة ،)Etat De Manqueحتیاج (التي تنتج عن حالة اإل
  المتصل بها .

خطر الفئات وهم المتاجرین بها سواء بالبیع أو النقل أو أ: وتضمن المجموعة الثالثة -
وعادة  ،ت التي تهدف إلى تحصیل المال فقطالعرض أو الغرس أو التصنیع أو غیرها من العملیا
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ما یكون أشخاص هذه المجموعة من البارونات الذین ال یستهلكونها إطالقا عكس المجموعتین 
  .التي یعتبر أفرادها مستهلكین لهااألولى والثانیة 

"ویعتبر الحشیش أكثر المخدرات إنتشارا ألن بیعه سهل ومیسور وعائده ال یستهان به، أما 
در اإلنفاق علیهما في سوق الو.م.أ وأوروبا الهیرویین والكوكایین فهما أغلى المخدرات ویق

ملیون  32للكوكایین و 48 ،ملیون دوالر سنویا 80السوقان الرئیسیان للمخدرات بحوالي  ،الغربیة
من إیرادات المخدرات لجماعات اإلتجار غیر المشروع بالمخدرات،  99دوالر للهرویین، ویذهب 

على أرباحها الطائلة إلى التنازل عن جزء  وتضطر جماعات اإلجرام المنظمة في سبیل الحفاظ
من هذا األرباح للجماعات اإلرهابیة حتى تتولى هذه الجماعات تیسیر ممارستها ألنشطتها 

  .1اإلجرامیة"

، على أنها" B.J.SADOCKو  H.I.KALPLANوأما المؤثرات العقلیة، فعرفها كل من 
اإلضطرابات العقلیة والتي یتم تقسیمها مجموعة العناصر الصیدالنیة المستعملة من أجل معالجة 

2إلى ثالثة مجموعات عامة وهي العقاقیر المهدئة، المنشطات وعقاقیر العالج النفسي"
 

  : عالقة المخدرات بتمویل اإلرهاب ةثالثالفقرة ال

األدلة المادیة التي توفرها الدول ومختلف الهیئات المختصة بهذا تشیر أغلب المعطیات و 
 ،وتمویل اإلرهاببالمخدرات مشروع تجار غیر الوجود عالقة وثیقة جدا بین اإلعلى الشأن 

میل السیریالنكیة التي هاجرت بفعل أعمال العنف المرتكبة ضدها بین ا"حیث وجدت طائفة الت
ستغلتهم إها في حبائل مهربي المخدرات حیث نفس –إلى الهند وأوروبا  1985و  1971أعوام 

فیالهند في نقل هیرو  هذه العصابات خصوصا في جد وو  ،ریقیاین الهالل الذهبي إلى أوروبا وإ
 وفي عقد ،نفصالیةات التهریب مصدر تمویل حركتهم اإلعملی مهاجروا هذه الطائفة في عائد

الثمانینات أیضا كشف ضبط كمیة ضخمة من الحشیش اللبناني في إحدى الدول األوروبیة أنها 

                                                             
  .207-206، ص ص محمد فتحي عید، اإلرهاب والمخدرات - 1

2 - B. J Sadock, H. I Kaplan, Médicament en psychiatrie, Edition radel Paris, Janvier 1998, 

8 édition, P 66. 
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ولة منتجة للمخدرات وأن ثمن بیع الشحنة كان مرصودا لحساب إحدى الفرق المتناحرة في د
  . 1لشراء أسلحة تدعم الموقف العسكري لهذا الفریق "

 ،) في تقریره عن العقاقیر المحظورة وتهدید اإلرهاب Mark .A.R.Kleimanوربط كلیمان(
 ،بر التي شكلها الكونغرس األمریكيسبتم 11المقدم إلى لجنة  ،2004أفریل  20المؤرخ في 

  :2) صور05أنها تأخذ (و  ،لعالقة بین اإلرهاب و المخدراتا

فالمعروف حسب تقدیر  ،هابیة لتنفیذ مخططاتها اإلجرامیةتوفیر السیولة للمنظمات اإلر  - 1
ویذهب كلیمان إلى أن  ،بلیون دوالر سنویا 400المخدرات  األمم المتحدة أن تجارة

تجارها هي في إلى المنظمات اإلرهابیة إما بسبب من هذا المبلغ تذهب إ  10%
تجار غیر المشروع بالمخدرات اوات من منظمات اإلقاضیها أتتالمخدرات أو بسبب 

إلى أن  ویشیر كلیمان ،لجغرافیة نظیر فرض حمایتها علیهاالتي تقاسمها ذات المنطقة ا
 200قتل فیها و  2004ستهدفت سكك حدید مدرید في مارس إالهجمات اإلرهابیة التي 

من بیع الحشیش و االكستازي حسب السلطات  مولتقد  ،شخص 1400شخصا وجرح 
 االسبانیة .

تماسك المجتمع ویؤدي إلى العنف والفوضى تجار غیر المشروع بالمخدرات یهز اإل - 2
وهو ما یفید التنظیمات اإلرهابیة التي تهدف إلى قلب نظام الحكم في  ،ستقراروعدم اإل
 الدول .

خدرات الفاسدین من رجال الشرطة تجار غیر المشروع بالمبالمال تشتري منظمات اإل - 3
وهذا الفساد یجعل السلطة  ،أعضاء البرلمان وكبار الشخصیاتلتحقیق والقضاة و او 

 ضعیفة في مواجهة المنظمات اإلرهابیة .

ار غیر تجإلجرامیة المتوفرة لدى منظمات اإلستفادة المنظمات اإلرهابیة من الخبرة اإ - 4
 11) إرهابیا من مرتكبي هجمات 11المشروع بالمخدرات فقد تبین من التحقیقات أن (

وها من مزور یتعامل مع تر إشكانوا یحملون وثائق سفر مزورة  م 2001سبتمبر 
 تجار غیر المشروع بالمخدرات .عصابات اإل

                                                             
  .04العلمیة الخاصة، ص  محمد فتحي عید، الحلقة - 1
  .224- 223، ص صمد فتحي عید، اإلرهاب والمخدراتمح - 2
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اومة تجار غیر المشروع بالمخدرات مع منظمات اإلرهاب في مقتعاون منظمات اإل - 5
 أجهزة المكافحة سواء كانت أجهزة مكافحة المخدرات أو أجهزة مكافحة اإلرهاب .

  : 1كما تتمثل العالقة بین تهریب المخدرات وتمویل اإلرهاب من خالل المعادالت التالیة 

  قدیمة ومتجددة .  violenceإن العالقة القائمة بین المخدرات ووسائل العنف   - أ

 ،)terrorist groupأعمال اإلرهاب (أموال المخدرات و التكافل والتضامن بین   -  ب
حیث یستخدم مهربوا المخدرات اإلرهاب لتحقیق جرائمهم بینما یتوسل اإلرهابیون 

  تهریب المخدرات لتمویل أنشطتهم .

تهریب المخدرات و ) بین عملیات اإلرهاب  complicitéإن التوافق أو التواطؤ (  -  ت
ناك مجموعة تطلب هالمجموعة أو المنظمة فختالف إموال یختلف بوتبییض األ

  وأخرى تتكفل بكل مراحلها . ،تاوة فقطإ

األدلة على عملیات اإلرهاب غالبا ما تكون واضحة وعلنیة لكن مصادر تمویلها   -  ث
  ) . well disguisedتبقى مستمرة أحیانا (

ة أن المعادلة المزدوجة القائمة على تهریب المخدرات وتمویل اإلرهاب هي معادل  - ج
  خطیرة للغایة وذات أبعاد داخلیة وخارجیة .

ن الكثیر من الجماعات اإلرهابیة تستفید من  ن یتجارة المخدرات وخاصة الهیروی"وإ
مبیا وجیش التحریر الوطني أیضا ة في كولو یومثال ذلك القوات المسلحة الثور  ،والكوكایین

تحتاج إلى الدعم المالي من ثم  و سیاف في الفلیبین وعدد من الجماعات األخرى التيبجماعة أو 
بة لتهریب المخدرات وقد تم القبض على عصا ،تعد تجارة المخدرات مصدر التمویل الرئیسي لها

كلیفالند ون في المخدرات بمدینة دیترویت و شخص كانوا یتاجر  300عتقال إ في الو.م.ا و 
ملیون دوالر وثمانیة  16وكانوا یملكون  ،وشیكاغو ولوس أنجلوس وسان فرنسیسكوا وغیرها

وقد أرسل جزء كبیر من هذا المبلغ لدعم  ،ةوأطنانا كبیرة من المواد المخدر  سیارة 160عقارات و 
  .2الجماعات اإلرهابیة في الشرق األوسط "

                                                             
  .134 -133سابق، ص صالمرجع الأحمد سفر،  -1
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، بل م یكن الوطن العربي في منأى عنهاوككل دول العالم التي عانت من هذه الظاهرة ل
العالم الذي جعل منه نقطة جذب  ومساوئها بسبب موقعه الجغرافي في وسط هاذاق كل ویالت

دول و من مختلف قارات  هعالم المتاجرة في المخدرات لقربعبور تمر منها أغلب عصابات الو 
ي نشر مخططاتها اإلجرامیة تستغلها القوى العظمى ف ،العالم إضافة إلى كونه بؤرة توتر دائمة

الت لتحقیق اطریق مجموعات مأجور تسوق لها في كل المج عنالمختلة جنداتها أوخدمة 
واألدهى واألمر  ،ا شخصا أو أرضاة بغیة ضرب وتسویة كل ما هو إسالمي سواءئنیأغراضها الد

البا دولیا وعربیا علیها من التي تشهد تك سلمین معها كما یحدث لسوریا مثالهو تواطؤ بعض الم
ن تبین حجم هذا الخطر الذي یهدد كیان الوط، شكال التالیةولعل األ ،سقاط شموخهاإأجل 

 اإلسالمیة .   العربي بكل مقوماته الحضاریة و 

  المخدرات والمؤثرات العقلیة في الوطن العربي انتشارنسبة  :01الشكل 

  

وغسل  تجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیةاإل "تقریر التطبیقات  ،فمینا فات: المصدر      
  .09ص  ،2011،"األموال

 

  أنواع المخدرات الطبیعیة والمؤثرات العقلیة في الوطن العربي انتشارنسبة : 02الشكل 
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تجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة وغسل اإل "تقریر التطبیقات  ،فمینا فات: المصدر
  .09ص  ،2011،"األموال

  على مستوى العالم أهم مسارات تهریب المخدرات :03الشكل 

  

تجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة وغسل اإل "تقریر التطبیقات  مینا فاتق،: المصدر
  .14ص  ،2011،"األموال

  الوسائل المتبعة في تهریب المخدرات في الوطن العربي :04الشكل 

  

بالمخدرات والمؤثرات العقلیة وغسل تجار غیر المشروع اإل "تقریر التطبیقات  ،فمینا فات: المصدر
  .14ص  ،2011،"األموال
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حیث  األنشطة اإلجرامیة للجماعات اإلرهابیة، استمرارهاما في  اموردالمخدرات تعتبر و      
ملیار  200أشار وزیر العدل الجزائري السید: الطیب لوح، أن الجماعات اإلرهابیة تستفید من 

ولعل الكمیات المحجوزة من طرف  وهو رقم مقلق جدا، ،1دوالر من عائدات المخدرات سنویا
   :حجم هذه التجارة غیر المشروعة، تبین وكذا الجمارك الجزائریة ،مصالح األمن والدرك الوطني

التصنیف حسب نوعیة 
 المخدر 

  2017 2016  2015سنة   2014سنة  2013سنة 

  

  

 القنب

211512.77 ج القنب تنرا

3 

 كلغ

181942،901 

 كلغ
126685،

كلغ  774  

109089،1
كلغ 30  

 

ك48903،194
 لغ

حشیش 
 القنب

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

28.841 

 كلغ

غ 9171،5 غ  36،3 بذور القنب  غ 642،5 غ 309   1113،5 

 غ

نبتة  4831 نبات القنب نبتة  2522  نبتة  507 نبتة  572   3706 

 نبتة 

غ3790،487 الكوكایین  غ1245،626   88287.39

5 

 غ

59099،41
غ1  

6096.68

غ7  

غ48،3 - - الكراك   631،200 غ 23 

 غ

غ868،299 الهیروین  غ 339،11   2573،754 

 غ

1403،823 

 غ

990،963 

 غ

  

  

 االفیون

خشخاش 
 األفیون

غ 41325 غ 500  - - - 

بذور 
 األفیون

 554،380 غ 14 - -

 غ

- 

نبات 
 األفیون

نبتة  2721 نبتة  7470  نبتة  1060 -   - 

قر 1175974 مؤثرات العقلیة ال
قارورة 127ص    

رص ق1050612
قارورة 13       

قر 637،961
قارورة 328     

ق1072394
 قارورة 741رص 

1103896 

قارورة 252قرص   

                                                             
1
  .05، ص 20/03/2016، بتاریخ 5044، العدد یومیة الجزائریة ، الشروقجریدة  - 
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دماللالحصیلة السنویة  : من إعداد الباحث باإلعتماد علىالمصدر ها ندیوان الوطني لمكافحة المخدرات وإ
)،  3، 2ص  ،2014العقلیة من طرف مصالح  المكافحة (سنة لكمیات المحجوزة من المخدرات والمؤثرات (ا
  https://onlcdt.mjustice.dz/onlcdt.ar:على  )،03ص  ،2017)، (سنة  02ص  ،2015سنة (

  الفرع الرابع : جرائم أخرى لتمویل اإلرهاب 

أن تكون مصدرا غیر مشروعا لتمویل  وحجمها تستطیع أي جریمة مهما كان نوعها
تلك التي تنفذ ومن ضمن هذه الجرائم  ،رتكابها أمواالإاإلرهابیة السیما التي ینتج عن  النشاطات

وهذا  ،إلجرامیة موارد مالیة ضخمةجهد قلیل غیر أنها تدر في حصائلها ابإمكانیات بسیطة و 
عملها علیه من أجل تقلیل الخسائر  الجماعات اإلرهابیة ویجعلها تركزالنوع هو الذي یستهوي 

ومن هذه الجرائم نجد جریمة  ة،ق مكاسب مالیة سخیأدنى حد ممكن وفي الوقت نفسه تحقإلى 
  . التزویر، والتهریب وجریمة ،ختطاف لطلب الفدیةاإل

  لطلب الفدیة االختطاف:  ىولالفقرة األ 

نتزاع المجني إوفي المجال الجنائي یعني  ،الشيء سرعة أخذو  االستیالبالخطف لغتا یعني 
بعاده عنهمن  هعلی أو هو حمل المجني علیه (المخطوف) على التواجد  ،المحل الذي یقیم فیه وإ

والخطف  ،طالت هذه الفترة أم قصرت ،لجاني على غیر إرادة المجني علیهفي مكان یحدده ا
  قاصد :مكجریمة ال یتكامل في القوانین الجنائیة المقارنة إال إذا  حصل الخطف مقترنا من ال

ن طرق الخداع على مغادرة مكان غراءه بأیة طریقة مإو أالقوة واإلكراه رغام شخص بإ -
  .ما

فیه بحیث یكون عرضة لخطر القتل  و التصرفأكون بقصد التمكین من قتلته عمدا ن یأ -
  . 1عتقاال غیر مشروعإعتقاله إو بقصد أ

سیاسیة وأخرى  ،موارد جدیدة للمنظمات اإلرهابیة وللخطف أهداف مالیة تتمثل في توفیر
ختطافها ألشخاص إنتباه العالم لها نتیجة إویق لتلك المنظمات عن طریق لفت تتمثل في التس

وبا ما یحقق أو من دول متقدمة مثل أمریكا وأور  ،كانوا هؤالء من الشخصیات الكبیرةالسیما إذا 

                                                             
إجراءات الضبط والتحقیق في جرائم اإلختطاف المرتبطة بتمویل األنشطة اإلرهابیة، فؤاد عبد المنعم أحمد،  - 1

، قسم العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، 07/10/2012الدورة التدریبیة المقامة في 
  .05، ص 2012
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لدان معینة وعلیه تعمل كثیر من دول العالم على تحذیر رعایاها من السفر إلى ب ،لها دعایة أكبر
مخافة الوقوع في مساومة من طرف اإلرهابیین الذین غالبا ما یستخدمون وسائط لتحصیل أموال 

  .أو دولالفدیة سواء كانوا أشخاص أو بنوكا 

حیث عادة ما یستدعي  ،مختلفة اري یأخذ صور ختفاء القسالخطف بقصد الفدیة واإل"و 
لمجابهة هذه الظاهرة و  ،إجرامي مشتركواحد في تنفیذ هدف  رتكابها مساهمة أكثر من شخصإ
ختفاء القسري متعلق بحمایة جمیع األشخاص من اإلعالن الاإلمت األمم المتحدة بإصدار اق

وحث  ،18/12/1992المؤرخ في  ،47/133حتجاز الذي یعقب الخطف بالقرار رقم واإل
الدول األعضاء أن  ،16/2002جتماعي التابع لألمم المتحدة في قراره قتصادي واإلالمجلس اإل

لى وشجع المجلس ع ،ختطاف في قانونها الوطنيتدرج اإلتعتمد ما یلزم من تدابیر تشریعیة لكي 
  .1(الفدیة) وكشفها وتجمیدها ومصادرتها" االختطافتعقب العائدات المتأتیة من 

من قراره رقم وبفضل مجهودات الجزائر لمنع تقدیم الفدیة لإلرهابیین أصدر مجلس األ
   ؛بنده التاسع على في حیث نص ،2014جانفي  27المعقودة في  ،7101في جلسة  2133

الجیدة المتعلقة  المنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب "مذكرة الجزائر بشأن الممارسات اعتماد
ویشجع  ،التي یرتكبها اإلرهابیون طلبا للفدیة وحرمانهم من مكاسبها " االختطافبمنع عملیات 

تضیه الحال وبما یتفق عتبار حسبما یقلمكافحة اإلرهاب على وضعها في اإلالمدیریة التنفیذیة 
  بما في ذلك  في عملها الرامي إلى تسهیل بناء قدرات الدول األعضاء . ،مع والیتها

جع الشركاء من القطاع الخاص على أما البند العاشر فیهیب بجمیع الدول األعضاء أن تش
التصدي اإلرهابیة و  االختطافوممارسات جیدة تتعلق بعملیات  تباع مبادئ توجیهیةإأو  اعتماد

  لها دون دفع فدیة.

 ،هي كثیرة طالق سراح المختطفین لدیهاإرهابیین للفدیة من أجل ولعل األمثلة عن طلب اإل
والجماعة  ،في جنوب شرق آسیا الفلبینیةسیاف لجأت إلى هذا األسلوب جماعة أبو  "حیث 

السلفیة للدعوة والقتال التي خرجت من بطن الجماعة اإلسالمیة المسلحة التي حصلت عام 

                                                             
مي لمواجهة عملیات االختطاف المرتبطة بتمویل بابكر عبد اهللا الشیخ، اإلطار القانوني للتعاون الدولي واإلقلی -1

المرتبطة بتمویل األنشطة اإلرهابیة، المنعقدة ما  االختطافاألنشطة اإلرهابیة، الدورة التدریبیة: مواجهة عملیات 
   .31-30، ص ص2012، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، 10/2012/ 10-06بین 
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ا تحولت الدول إلى ذهوب ،ختطفتهمإسائحا  14طالق سارح إیورو مقابل مالیین  5على  2003
نكمش دورها إسلحة وسرعان ما مصدر فرعي حیث ظلت بعض الدول تمول اإلرهاب وتمده باأل

ضن اإلرهاب تسوداء للدول التي تحقائمة الالوظهور  ،2001حداث الحادي عشر سبتمبر أبعد 
وما یسمى  ،یة بسوریاستعملت هذا األسلوب كل من جبهة النصرة اإلرهابإ . و 1الدول التي تموله "و 

ملیون أورو  6،6بحوالي وكذا تنظیم داعش اإلرهابي عموما الذي طلب فدیة  ،بأحرار الشام
  بسوریا . 2014سراح فتاة أمریكیة كانت تشتغل في منظمة إغاثیة عام  طالقإمقابل 

  التقلید تزویر و الجرائم  :ةثانیالفقرة ال

وكذا تقلید السلع أو المنتوجات  ،جرائم المتعلقة بتزویر الوثائق واألموالونقصد بها تلك ال
لبا ما تلجأ الجماعات اإلرهابیة إلى عملیات تزویر النقود بالعملة الوطنیة أو االمختلفة حیث غ

معین یكون العالمیة كالدوالر و الیورو من أجل تغطیة مصاریف أنشطتها اإلجرامیة في إقلیم 
وقد تكون هذه األموال المزیفة على شكل نقود أو شیكات أو حواالت  ،ضمن أهدافها ومخططاتها

 كاستخدامنتهاج جرائم مالیة أخرى مالیة إأو  استعمال أ هذه الجماعات إلىصرفیة كما تلجم

ال یقل خطورة عن عملیات وهو أسلوب  ،أجهزة الحاسب اآللي في السطو على حسابات البنوك
وردو" أنتصف الثمانینات قامت منظمة "ذي ففي م ،التزویر حیث تقوم بتحویل األرصدة لصالحها

إلیه منظمات  تأجلوهو ما  ،بنوكیات تزییف بجانب السطو على الاألمریكیة المتطرفة بعمل
  .2الماسح الضوئياسب اآللي وطابعات لیزر متقدمة و أجهزة الح باستخدام أأخرى في الو.م.

ند "وهذا النشاط اآلثم یغري الجماعات اإلرهابیة حسبما أشار رئیس الشرطة األمریكیة ریمو 
 ،م 2005في شهر فبرایر عام  التزییف عقد في نیویوركوالتزویر و كیلي أمام مؤتمر عن التقلید 

صوان الشهیرة مثل الساعات والحقائب واألقالم واأل ماتیلي على السلع المقلدة ذات العالوركز ك
وفي نفس  ،ین السلع المقلدة وتنظیم القاعدةولكنه أشار إلى عدم وجود صلة واضحة ب ،والمالبس

ن جزءا من إب في وزارة الخزانة األمریكیة رئیس مكافحة تمویل اإلرهاالمؤتمر قال جوان زارات 

                                                             
  .205- 204سابق، ص ص لامرجع المحمد فتحي عید،  -1

  .37- 36 ص سابق، صالمرجع الر بن علي الحقباني، بند -2



 اإلرھاب تمویل جریمةل مفاھیميال اإلطار                                      الباب األول

 

181 

 

ملیار دوالر یجد طریقه لدعم  456أرباح المبیعات السنویة للسلع المقلدة التي تقدر بحوالي 
  .1العملیات اإلرهابیة " وتمویلالجماعات اإلرهابیة 

  الفواتیر المزورة استعمالو بالبشر  االتجارو النفط واآلثار تهریب : ةثالثالفقرة ال

قتصادها فمنه تم بناء إالدول العربیة مصدر نهضتها وقوة إلى وقت قریب كان النفط في 
نقلبت هذه النعمة إلى إوسرعان ما  ،الطرقات في الصحراء المصانع و تشیید المطارات وشق

 ،قبل الدولة الوطنیةكل ما شید من ندالع ما یسمى بالربیع العربي الذي كان نارا أكلت إنقمة بعد 
نسبة للدولة اإلسالمیة في الشام  داعشب من طرف صانعیه هیتسمتم توبروز تنظیم إرهابي 

والعراق، وذلك تشویها لإلسالم الذي لن ینطفئ نوره وسیدخل كل بیت في األرض كما وعد بذلك 
یوش النظامیة جالتجهیزات ما تملكه المن العدة و ووضع لهذا التنظیم اإلرهابي  النبي األمین،
ستیالء على اإلستغل هذه اإلمكانیات المشبوهة في السیطرة على مؤسسات الدولة و إالكبیرة حیث 

وكذا العراق وحتى في  ،افيذفي لیبیا بعد سقوط نظام الق وهو ما حصل ،حقول النفط المختلفة
وال بخسة بأمجزء من سوریا حیث قامت هذه التنظیمات اإلرهابیة ببیع كمیات كبیرة من النفط 

في تركیا وبعض مجموعات  ةه دول الجوار ممثلتستغلإ األمر الذي ،من أجل تغطیة نشاطاتها
عتمد تنظیم داعش اإلرهابي على النفط إمع التنظیم لشراء هذا النفط حیث التهریب المتحالفة 

النفط في ووفقا لبعض التقدیرات فإن دخله من بیع  ،ثار في تمویل نشاطاته اإلرهابیةوسرقة اآل
حقول الویتحكم التنظیم في عشرات  ،لف إلى ملیون دوالر في الیومأ 850سوریا كان یصل من 

داعش  وفي الجانب العراقي سیطر ،سكة السوریةحلرقة ودیر الزور والو آبار النفط والغاز في ا
وحقل عجیل النفطي في صالح الدین وحدد  ،نفط عین زالة وحقول جنوب الموصل على حقول

ملیون جنیه إسترلیني  23كما تشیر التقدیرات أن داعش جمع  ،برمیل النفط بعشر دوالراتر سع
وتشیر مدیرة في  ،نیات المسیحیة القدیمةتقمریة من النبق السوریة الغنیة بالمن بیع قطعة أث

  .2ملیون دوالر 200الیونیسكو أن أرباح داعش من بیع اآلثار تقدر سنویا بأكثر من 

 ،التنظیم اإلرهابي أن هذه اآلثار هي تماثیل صنعها اإلنسان لكي یعبدها ویعتقد أعضاء
غیر أن الحقیقة  ،یریة تحطیمهافكب حسب عقیدتهم التوج لذالي هي تضاد اهللا في العبادة وبالتا

                                                             
  .203سابق، صالمرجع المحمد فتحي عید،  -1

  .10:45، ساعة 24/2/2017، تاریخ االطالع : www.alarabiya.net أنظر الموقع : -2 
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نما هي عناوین ورسائل تدل على تعاقب حضارات  ،ن هذه األخیرة لم تتخذ یوما للعبادةأتثبت  وإ
تعایشها الدیني الذي یعمل التنظیم وتبین مدى تنوعها الثقافي و  ،طقةي تلك المنكثیرة ومختلفة ف

صورة اإلسالم الذي لم یحطم هذه ل ا فقطتشویهى إلغاءه بتوجیه من مخابر غربیة اإلرهابي عل
  اآلثار طیلة فترة حكمه حتى مجيء هذا الفكر اإلجرامي الغریب عنه. 

الذي أعده األمین  2017فبرایر  02الصادر في ، الرابعالتقریر ولإلشارة فقد جاء في    
ما یسمى  (العام لألمم المتحدة عن التهدید الذي یشكله تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام 

للسالم واألمن الدولیین، في فقرته السادسة، أن مصادر تمویل التنظیم اإلرهابي لم  )بداعش 
ى اإلیرادات المتأتیة من الموارد الهیدروكربونیة واإلبتزاز و تتغیر وال یزال یعتمد أساسا عل

في المائة من إیرادات الجماعة، بید أن إیرادات التنظیم  80إلى  70"الجبایة" اللذین یمثالن معا 
، وتقدر بعثة األمم 2016من الموارد الهیدروكربونیة إنخفضت إنخفاضا ملحوظا في عام 

ملیون دوالر  260نحو  2016العراق أن التنظیم إكتسب في عام المتحدة لتقدیم المساعدة إلى 
النفط من محافظة دیر الزور  لالمشروعة التي تتم أساسا من حقو  من مبیعات النفط غیر

، وهناك عدة تقاریر تقدر اإلیرادات 1"2015ملیون دوالر إكتسبها في عام  500بسوریا، مقابل 
 400في العراق ما بین  2015جات النفطیة في عام التي جناها تنظیم داعش من النفط والمنت

ملیون دوالر، ویستخدم تنظیم داعش اإلیرادات المتأتیة من النفط لشراء عدة  500ملیون و 
  . 2الذخائرنها األسلحة والمعدات العسكریة و مستلزمات م

لتهریب النساء من أما اإلتجار بالنساء واألطفال فقد إنتشر في أوروبا بمعرفة مافیا الدعارة و  
دول أوروبا الشرقیة بعد إنهیار النظام الشیوعي وتخفیف الرقابة على الحدود، وتستغل النساء في 
الدعارة بواسطة عصابات لها درجة عالیة من التنظیم، تستخدم وسائل اإلرهاب لمن ترفض 

م حسب تقدیرات ملیار دوالر على مستوى العال 5.3ممارسة الرذیلة، وقدرت تجارة النساء بنحو 
  . 19943عام 

                                                             
  .06، الفقرة  s/2017/97وثاق األمم المتحدة، الوثیقة رقم  -1

 .17، الفقرة هانفس وثاق األمم المتحدة، الوثیقة -2

  .22-21سابق، ص ص المرجع العیاد عبد العزیز،  -3
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فمنها دخول البالد خلسة عن طریق التسلسل  ،الهجرة غیر الشرعیة صورا متعددة تأخذو 
عبر الحدود البریة أو الحدود البحریة بواسطة السفن أو قوارب الموت، أو إصطناع جوازات سفر 

  1الجویة ت دخول مزورة للمرور عبر الموانئمزورة متضمنة تأشیرا

هو أن التهریب ینطوي على طابع عابر  الفرق بین اإلتجار بالبشر وتهریب المهاجرین:وأما 
للحدود الوطنیة، أما اإلتجار ال یشترط أن یكون عابر للحدود، وینطوي التهریب على موافقة 
المهاجرین على التهریب، أما ضحایا اإلتجار بالبشر، فإنهم لم یوافقو قط على ذلك، كما أن 

جرین ینتهي بوصولهم إلى وجهتهم المقصودة في حین أن اإلتجار بالبشر ینطوي تهریب المها
  .2الضحایا استغالل استمرارعلى 

وفي القانون الجزائري جاء تجریم الهجرة غیر الشرعیة التي تستعمل عائداتها في تمویل 
واألنظمة اإلرهاب على الشخص الذي یقوم بها تحت عنوان الجرائم المرتكبة ضد القوانین 

)، كما تناول 2009فبرایر  25، المؤرخ في 01-09المتعلقة بمغادرة التراب الوطني(قانون رقم 
، 41مكرر  303إلى  30مكرر 303المشرع الجزائري تجریم تهریب البشر بنص المواد من 

سنوات إلى  03بحیث یعاقب كل شخص یقوم بتهریب المهاجرین السریین بعقوبة الحبس من 
دج مع تشدید هذه العقوبة في حالة 500.000دج إلى 300.000وبغرامة مالیة من سنوات  05

  .3ما إذا كان األفراد المهربین قصرا

  

  

                                                             
هل، مكافحة الهجرة غیر الشرعیة على ضوء المسؤولیة الدولیة وأحكام القانون حسن حسن اإلمام سید األ - 1

 .31- 30ص ص  ،2014 مصر، ،في البحار، دار الفكر الجامعي، الطبعة األولى، اإلسكندریةالدولي 

عبد الهادي هاشم محمد، اإلتجار بالبشر بین الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، دار الفكر الجامعي،  -  2
 .90، ص2015 مصر، الطبعة األولى، اإلسكندریة،

في العلوم السیاسیة  ماجستیررها على أمن منطقة المتوسط، مذكرة سالك قویدر، الهجرة غیر الشرعیة وأث - 3
-2015والعالقات الدولیة، تخصص دراسات متوسطیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سیدي بلعباس،

  .175- 174، ص ص 2016
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  الجزائر إنطالقا من الشرعیة غیر الخریطة التالیة تبین وجهة الهجرةو 

  

 ، ماجستیر، مذكرة ،"اإلنساني األمن منظور من الجزائر في الشرعیة غیر الهجرة واقع  "ساعد، رشید :المصدر    
  .31، ص 2012-2011، بسكرة ،محمد خیضر السیاسیة، جامعة العلوم قسم السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة

ضافة إلى هذه الجرائم یلجأ اإلرهابیون إلى  إستعمال الفواتیر المزورة والصفقات الوهمیة وإ
وهمیة أو تضخیم قیمة هذه  بفضل إتفاق مسبق بین أشخاص طبیعیین أو معنویین ألشیاء

، كما یتم إستبدال العملة غیر المشروعة إلى أموال نقدیة 1الخدمات بطریقة قانونیة في الوثائق
عن طریق إجراء صفقات مالیة بتحویلها إلى ذهب ومجوهرات أخرى أو قطع أثریة بحیث یمكن 

وتحصیل المال الضروري نقلها وبیعها في أي دولة أخرى، ومن ثم إعادة بیعها في تلك الدولة 
  یوزع الحقا على الجماعات اإلرهابیة.

ه في فصلنا الثاني من هذه الدراسة أن لجریمة تمویل اإلرهاب اونستخلص من كل ما تناولن     
وهذه األركان  ،خرى حتى یكتمل بنیانها القانونيجملة من األركان تقوم علیها مثل بقیة الجرائم األ

الركن و  ،المادیة التي یقوم بها الجاني الذي تبرز حقیقته في تلك األفعالتتمثل في الركن المادي 
وكذا الركن الدولي الذي یجعل  ،القصد الجنائي الخاصالعام و  المعنوي بصورتیه القصد الجنائي

  وهو ما قمنا بتفصیله سابقا في معرض بحثنا . ،من هذه الجریمة ذات طابع وصبغة دولیة

                                                             
1  - M.DELHOMME- Y.MULLER, comptabilité en droit pénal, éd lexis nexis, 2009, 

p520. 
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بتتبع جرامي قمنا یتكون منها جسمها اإل ذيشرایین البیان الالجریمة و ه وإلظهار حقیقة هذ
صادر یسمى األول بالم ،التي وجدنا أنها تقسم إلى قسمین رئیسیینو  ،المنابع التي تتغذى منها

تبرعات المحسنین أتیة عن طریق الجمعیات الخیریة و األموال المت في تلك ةتمثلالمالمشروعة 
نشاء م اإلرهابي بإمكاناته الخاصة كاإلذاتي التي یصنعها التنظیحتى أموال التمویل الو  ستثمار وإ

وأما القسم الثاني  ،د مالي مستقلر و من أجل إیجاد م المؤسسات المختلفةالمصانع و الشركات و 
التي تشكل طریقا مختصرا تلجأ و  ،غیر المشروعة والمجرمة قانونافیتمثل في مجموع المصادر 

ي بها مصاریف نشاطاتها اإلرهابیة لتوفیر ما تحتاجه من أموال كي تغطإلیه التنظیمات 
وهذه المصادر  ،وغالبا ما تستعمل أسالیب عنیفة أو حتى مسلحة من أجل تحصیلها ،اإلجرامیة

ن جرائم حیث تتنوع بی ،ارنة بغیرها من المصادر المشروعةاألخطر تهدیدا مقهي األكثر حجما و 
وأخرى جرائم متنوعة  ،تجار بالمخدرات وغسیل األموالستمراریة مثل اإلإ منظمة لها هیكل وقیادة و 

  .وهو ما تم تفصیلة سابقا ،قد یرتكبها شخص أو شخصین مثل السطو والسرقة واالحتیال وغیرها

المختصة في تعقب تسهیل مهمة المصالح في وتساعد معرفة منابع جریمة تمویل اإلرهاب 
من خالل رسم آلیات  القضاء علیهاالمثلى لتجفیفها و  الطریقةوكذا إیجاد  ،ومتابعة عناصرها

  وهو ما سنتطرق إلیه في بابنا الثاني .      ،دولیة لقمعها
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نتشار الرهیب لجرائم تمویل اإلرهاب بمختلف صورها السیما في تلك المناطق التي بعد اإل
كان لزاما على المجتمع الدولي من خالل  ،لحة كالشرق األوسط وشمال إفریقیاتشهد نزاعات مس

توحید مختلف جهوده من أجل العمل في خط واحد مع كل آلیاته القانونیة واألمنیة أن یعمل على 
  .كون المنطلق لمحاربة هذه الظاهرةاألطراف الفاعلة للتوصل إلى أرضیة سلیمة ت

العمل إلى عجل بالمجتمع الدولي  ،ختراقها للحدود الوطنیة للدولإ ولعل تجاوز هذه الظاهرة و 
من كل الجوانب  فیما بینه نسیق التامل تبادل المعلومات والخبرات والتعلى مكافحتها من خال

نتشارها إلى دول أخرى قد تكون امن أجل الحیلولة دون  ،تحت غطاء هیئة األمم المتحدة
الرعب في هذه األخیرة و  التي تسعى إلى خلق الفوضىمن طرف المنظمات إرهابیة مستهدفة 

یجعلها هدفا متاحا  نحیاز أمریكا إلسرائیل ماإك ،مواقفها من بعض القضایا الدولیة ببسب
فرنسا وبریطانیا وتركیا التي  مثل ،اإلرهاب مشاركة هذه الدول في تحالفات ضد لإلرهابیین أو
ما یتطلب تحصین حدودهم من أي رد فعل داعش اإلرهابي في الشرق األوسط  تقاتل تنظیم

  . شركائهم الدولیینوذلك بالتعاون المستمر فیما بینهم وبین  ،إرهابي

ض ینتشار بالیین الدوالرات الناتجة عن عملیات تبیإ ه التطورات الدولیة الخطیرة و وأمام هذ 
أصبح من  القدیمة، واآلثار ،والعملة ،وكذا تهریب البشر ،ألموال وتجارة المخدرات واألسلحةا

        .یل عملیاتهم اإلجرامیةو من أجل تم لإلرهابیین من أكثر من مصدرالسهولة توفر موارد مختلفة 

ة بكل حزم بالتوازي مع تشعب وعلیه ومن أجل مسایرة الدول لهذه التطورات ومحاربة الظاهر 
مصادرها ظهرت تجمعات إقلیمیة إلى جانب الكیانات الدولیة تتعاون فیما بینها لتوحید جهود 

 ومنظمة ،تحاد اإلفریقي والجامعة العربیةواإل ،األوربيتحاد مكافحتها لهذه الجریمة مثل اإل

مل المالي للشرق مجموعة العك التعاون اإلسالمي حیث أنشأت كل منها آلیات إقلیمیة خاصة بها
 ،أو منظمة الشرطة األوربیة في أوروبا ،التي تعمل على المستوى العربي األوسط وشمال إفریقیا

مثل  وغیرها من مختلف األدوات اإلقلیمیة التي تعمل بالتنسیق أو تحت مراقبة المنظمات الدولیة
وهو  من أجل هدف واحد ،صندوق النقد الدوليو  ،نتربولواأل ،العامة والجمعیة ،مجلس األمن

  إلى القضاء على كل منابع تمویل اإلرهاب . توحید الجهود التي ترمي

 الجهودتناولنا في األول منه  ،قمنا بتقسیم هذا الباب إلى فصلینوبناءا على ما تقدم ذكره 

ف ثم تطرقنا إلى مختل ،ل التعاون الدوليالدولیة واإلقلیمیة لمكافحة جریمة تمویل اإلرهاب وأشكا
 .الوطنیة في فصله الثاني، الغربیة منها والعربیة، وكذا الداخلیةالجهود 
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وأشكال التعاون الدولي 
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  وأشكال التعاون الدولي لمكافحة تمویل اإلرهاب. قلیمیةالدولیة واال الجهود :الفصل األول

 11ون الدولي بشكل جلي بعد أحداث االدولیة ومختلف صور التع اآللیاتبرزت هذه 

تفطن المجتمع الدولي إلى أهمیة التمویل في إستمرار بعدما  ،سبتمبر التي شهدتها الو.م.أ
في شكل تحالف واحد یعمل تحت مظلة األمم المتحدة من أجل تتبع  النشاطات اإلجرامیة، فتوحد

   .عم المجموعات اإلرهابیة وتجفیفهاكل مصادر د

  :فحة اإلرهاب على مستویین أساسیینهتمام الدولي بمكا"وقد جاء اإل

: محاولة منع وصول األموال إلى الجماعات اإلرهابیة من خالل فرض  المستوى األول
  القیود على حركة األموال .

ونظرا  ،یات التمویل إذا تمت أو تم ضبطها: التجریم والعقاب على عمل المستوى الثانيو 
ألنه ال یوجد سلطة تشریعیة بالمعنى الصحیح على المستوى الدولي فإن ما تضعه المنظمات 

لتزامات متبادلة بین هذه الدول وبینها وبین طار عام للتعاون بین الدول یحدد إة الدولیة إواألجهز 
  .1األجهزة الدولیة كمجلس األمن والجمعیة العامة "

تلزم تقسیم وعلى ضوء ما سبق فإن دراسة آلیات وأشكال التعاون لمكافحة تمویل اإلرهاب یس
ي تعمل األول مختلف الجهود الدولیة واإلقلیمیة التنتناول في المبحث  :هذا الفصل إلى مبحثین

ون الدولي من خالل صوره ونتناول في المبحث الثاني أشكال التعا ،على مواجهة تمویل اإلرهاب
  وذلك على النحو اآلتي : ،وكذا آلیات تجفیف مصادر اإلرهاب ،ومعوقاته

  الجهود الدولیة واإلقلیمیة لمكافحة تمویل اإلرهاب  المبحث األول :

  في مكافحة تمویل اإلرهاب المطلب األول : جهود المنظمات والهیئات الدولیة

  الفرع األول : دور األمم المتحدة 

  جنة مكافحة اإلرهاب)لدور مجلس األمن ( :الفرع الثاني

  فتفا : دور منظمةالفرع الثالث

  ات الدولیة المصرفیة المختلفة : دور الهیئالفرع الرابع

   في مكافحة تمویل اإلرهاب ةجهود المنظمات والهیئات اإلقلیمی :المطلب الثاني

  جهود الدول العربیة : الفرع األول
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  جهود اإلتحاد األوروبي  :الفرع الثاني

  جهود اإلتحاد اإلفریقي: الفرع الثالث

  : جهود المنظمات المصرفیة األخرىالفرع الرابع

  مصادر تمویل اإلرهاب . جفیفتوآلیات   : أشكال التعاون الدوليالمبحث الثاني

  : أشكال التعاون الدولي .المطلب األول

 .تجفیف مصادر تمویل اإلرهاب  آلیات :المطلب الثاني
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  إلقلیمیة لمكافحة تمویل اإلرهاب: الجهود الدولیة واالمبحث األول

ف ختالرتباك واالوبالرغم من اال ،وأهمیة عامل التمویل في الظاهرة اإلرهابیةنظرا لخطورة "
ختالف موازین القوى على مصالح ومن التأثیر السلبي إل ،الدولي حول توصیف أعمال العنف

جراءات فعالة أفقد تشكلت مؤسسات و  ؛عوب المحتلة والمغلوبة على أمرهاالش عتمدت آلیات وإ
وكثیر من هذه اآللیات واإلجراءات له  ،اإلرهاب على المستوى الدوليمویل ومحددة لمكافحة ت

طبیعة إلزامیة للدول األعضاء في األمم المتحدة بما یحقق التكامل بین الجهود الوطنیة واإلقلیمیة 
  .1والدولیة "

على توحید الجهود  وقد عملت هذه األجهزة الدولیة المعنیة بمكافحة مشكلة تمویل اإلرهاب
رة علیها في فة في شتى المجاالت بما یضمن للجمیع إمكانیة ضبط هذه الجریمة والسیطالمختل

 ،توكوالت والمعاهدات الدولیةو تفاقیات والبر وعلیه تم وضع جملة من اإل ،أي مرحلة من مراحلها
   .هاحتواء الظاهرة والقضاء علیوكذا اإلقلیمیة من أجل إ

  مكافحة تمویل اإلرهاب الدولیة في  المطلب األول : جهود المنظمات والهیئات

سنحاول في هذا المطلب تسلیط الضوء على اإلطار القانوني لمكافحة تمویل اإلرهاب من 
معاییر الدولیة التي تعنى بقمع تمویل اإلرهاب واألجهزة الستظهار مصادر القواعد و اخالل 

مم زامات الدولیة تلك الصادرة عن األلتز هذه القواعد واالولعل أبر  ،عة تنفیذهاالدولیة المكلفة بمتاب
تعلق منها بالمستوى التشریعي أو القانوني أو حتى بالمجال ما  المتحدة أو تحت رقابتها سواء
حیث تأتي اإلتفاقیة الدولیة لقمع  ،ابة على الحدود والمنافذ الوطنیةالمصرفي أو األمني مثل الرق

العامة لألمم المتحدة في مقدمة المصادر  ، والصادرة عن الجمعیة1999تمویل اإلرهاب لعام 
ن الدولي هذه الظاهرة وتلتها قرارات مختلفة ذات الصلة أصدرها مجلس األمالرئیسیة التي جرمت 

عملت  الحقا، بالتفصیلإلى هذه المصادر التي سنتناولها وباإلضافة  ،1373السیما القرار رقم 
ا اسا بالمجال المالي لكي تكون مرجعمنظمة فاتف على إصدار جملة من التوصیات تتعلق أس

وهو نفس األمر الذي  ،األمواللجمیع الدول في مراقبة أجهزتها المصرفیة والتحكم في حركة 
 .سترشادیةاإل لمجموعة من األدلة عمل علیه صندوق النقد الدولي بإصداره
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  لجمعیة العامة لألمم المتحدة ر االفرع األول : دو 

واألول لتجریم المصدر الرئیسي  1999تفاقیة الدولیة لقمع تمویل اإلرهاب لعام عتبار اإلإب
فإن دراستنا للجهود  ،54/109عیة العامة في قرارها رقم والتي أصدرتها الجم ،تمویل اإلرهاب

وذلك على النحو  ،وما بعدها ،تفاقیةما قبل اإل :سمینلتها الجمعیة سوف نقسمها إلى قالتي بذ
  :اآلتي

  1999 لعام عامة قبل اإلتفاقیة الدولیةجمعیة الجهود ال:  الفقرة األولى

وكانت السبب في توحده  ،یات اإلرهابیة التي شهدها العالمبالرجوع إلى مسلسل العمل
بعد  آنذاكنجد تلك العملیة اإلجرامیة التي هزت العالم  ،علیهالقدیم الخطر الجدید  هذالمجابهة 

یس مجلس الدولة رئ ونولویس بارث) 1934-1888اسكندر األول (ملك یوغسالفیا مقتل 
اب منع اإلرهلتفاقیة دولیة هذه الحادثة السبب في ظهور أول إ حیث كانت ،الفرنسي بمرسیلیا

غیر أن هذه األخیرة كانت في عهد عصبة األمم المتحدة  1937وذلك عام  ،والمعاقبة علیه
، دولة الذین وقعوا جمیعهم علیها إال أنها لم تصادق علیها سوى دولة واحدة 24مندوبي بحضور 

  رب العالمیة الثانیة .ولم تدخل حیز التنفیذ بسبب إندالع الح

قامت الهیئة  ،1945ة عام الحرب العالمیة الثانیوفي عهد األمم المتحدة الذي بدأ بعد نهایة 
وتعد عملیة  ،القرارات ذات الصلة بمنع اإلرهابممثلة في الجمعیة العامة بإصدار جملة من 

 11أثناء دورة األولمبیاد الصیفیة التي قتل فیها  1972میونیخ األلمانیة التي وقعت في سبتمبر 

الكیان الصهیوني من ، و أالو.م." الجهود الحقیقیة للجمعیة العامة التي طلبت  بدایة إسرائیلیا
عامة في دورتها السابعة نها العام بإدراج بند یتعلق باإلرهاب ضمن أعمال الجمعیة الیأم

یر العام تقام السكر  ،قبل المجموعة العربیة واإلفریقیةونتیجة للمعارضة الشدیدة من  ؛والعشرین
قتراح یقضي بإحالة هذا الموضوع بإستبدال ذلك إ ، و ح إحالة البند إلى الهیئة العامةقترابسحب إ

هتمامها دراسة األسباب التي طلب منها أن تدخل في إطار إ إذبشكل معدل إلى اللجنة السادسة 
  .1اإلرهاب الدولي " إلى تؤدي

تفاقیة دولیة خاصة بمنع وقمع الجرائم التي ترتكب ضد األشخاص المتمتعین إوتم إبرام 
والتي وافقت علیها الجمعیة العامة لألمم  ،1973سیین عام ما في ذلك الدبلومابحمایة دولیة ب
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حیث میزت بین نوعین من األعمال  ،1973دیسمبر  14قرارها الصادر في المتحدة في 
 عتداءات الموجهة ضد السالمة الجسدیة أواألولى هي اإل ،للتجریم الدوليضع اإلرهابیة التي تخ

من شأنه أن  على األموال إذا كان عتداءاإلأما الثانیة فهي  ،ضد حریة المبعوثین الدبلوماسیین
  .1یعرض هؤالء األشخاص للخطر "

ها المختلفة في ستمرت الجمعیة العامة في جهودها لمنع الجریمة اإلرهابیة من خالل قراراتإ و 
  ، صدور:نبثق عنها نتیجة لتلك الجهودإكان أبرز ما  ،تها المتعاقبةادور 

دیسمبر  14عتمدتها الجمعیة العامة في إأخذ الرهائن التي تفاقیة الدولیة لمناهضة اإل - 1
1979. 

 . 1980مارس  3تفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة المعتمدة في فینا في إ - 2

 البرتوكول المتعلق بمكافحة أعمال العنف غیر المشروعة في المطارات التي تخدم - 3

تفاقیة األعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سالمة م إلالطیران المدني الدولي المتم
 .1988فبرایر  24في  مونتیلایروالموقع في  ،الطیران المدني

تفاقیة مكافحة األعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سالمة المالحة البحریة الموقع إ  - 4
 . 1988مارس  10في 

المتعلق بمكافحة األعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سالمة المنصات  توكولو البر  - 5
 .1988مارس  10الثابتة الواقعة على الجرف القاري الموقع في روما في 

ثرات العقلیة ؤ تجار غیر المشروع في المخدرات والمتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة اإلإ - 6
تفاق فیها على تجریم عملیات م اإلوالتي ت ،1988المعتمدة في دیسمبر  ،تفاقیة فینا)(إ

 الناتجة عن أنشطة غیر مشروعة . األموالغسل 

الذي  ،14/12/1990بتاریخ  ،)45/1990رقم( وتضمن قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة
  ما یلي : ،16/12/1992بتاریخ  ،) 47/92علیه بقرارها رقم ( تأكد

م التشریع المتعلقة بغسل لألمم المتحدة بأحكا"دعوة الدول األعضاء إلى تزوید األمین العام 
الت الكبرى اومراقبة الحو  ،ادرة األموال الناجمة عن الجریمةومص ،ومراقبتها ،وتتبع أثرها ،األموال
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ستهداء بما ورد فیها عند وضع لإللك لتزوید الدول األعضاء بها وذ ،واإلجراءات األخرى
  .1القائمة في هذا المجال "تشریعات جدیدة أو تطویر وتحدیث التشریعات 

بیر اوذلك بالبحث عن التد ،امة مناقشة مشكلة اإلرهاب الدوليكما ركزت الجمعیة الع
 ،46/51رار رقم منها الق ،، متالحقة2خالل عدة قرارات من لالزمة من أجل القضاء علیه،ا

والذي شكل تحوال  ،09/12/1994بتاریخ  49/60رها رقم وكذا قرا ،09/12/1991بتاریخ 
إضافة إلى قرارها رقم  ،1972إعتمدته الجمعیة العامة منذ نوعیا وموضوعیا في المنهج الذي 

 ،لدوليبعنوان التدابیر الرامیة إلى القضاء على اإلرهاب ا، 11/12/1995بتاریخ  50/53
جمیع الدول الذي طلب من "، و"فقرة السیما في ال 27/12/1996اریخ بت ،)51/210والقرار (

والحیلولة دون هذا  ،اإلرهابیین والمنظمات اإلرهابیة تمویل الوسائل الداخلیة المالئمة لمنع تخاذإ
 یر مباشرة عن طریق منظمات ذات أهداف خیریة أوسواء أكان ذلك بطریقة مباشرة أو غالتمویل 

تجار غیر اإل ، أو تعمل أیضا في أنشطة غیر مشروعة مثلجتماعیة أو ثقافیة أو تدعي ذلكإ
ألغراض تمویل  ستغالل األشخاصإبتزاز األموال بما في ذلك إ و  ،المخدراتو  ،المشروع باألسلحة
عتماد تدابیر تنظیمیة لمنع إفي  قتضت الحالةإإذا  ،والنظر بصفة خاصة ،األنشطة اإلرهابیة

والتصدي لها دون وضع عقبات أمام الحق  ،المشتبه في أنها ألغرض إرهابیة لاألمواتحركات 
وتجدر اإلشارة أن هذا القرار األخیر حث جمیع الدول  ،إنتقال رؤوس األموال المشروعةفي حریة 

  .وذلك في فقرته السادسة ،ت الدولیة المتعلقة بمنع اإلرهابتفاقیاإلى اإل نضماماإلعلى 

في فقرته الثالثة إلى النظر بصفة  ،15/12/1996بتاریخ  ،)52/165وأشار القرار رقم (
وذلك بتنفیذ التدابیر الواردة في الفقرات (أ) إلى (و) من  ،رهابخاصة من أجل تحقیق منع اإل

الذي یعتبر اللبنة األولى التي وضعها المجتمع الدولي ممثال في الجمعیة  ،51/210القرار 
وهو ما سنعرفه عند  ،بها فیما بعد ىإتفاقیات تعنووضع  ،تأصیل لجریمة تمویل اإلرهابللالعامة 
  .54/109إلى القرار رقم  تعرضنا

لعامة في مستمرة للجمعیة االجهود الالدورة الثالثة والخمسین لألمم المتحدة من  ولم تخل
تحت عنوان ، 08/12/1998بتاریخ  ،53/108نصت في قرارها رقم  سبیل محاربة اإلرهاب، إذ
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لجمیع في فقرتها الخامسة على تكرار طلبها  "على اإلرهاب الدولية إلى القضاء "التدابیر الرامی
یب علیها أو األنشطة اإلرهابیة أو تشجیعها أو توفیر التدر  تمویلمتناع عن الدول من أجل اإل

رر أیضا أن وأما الفقرة الحادیة عشر من نفس القرار فقد نصت "تق ،دعمها بأي صورة أخرى
 17المؤرخ في  ،51/210 بموجب قرار الجمعیة العامة منشأةال ،المخصصةاللجنة تواصل 

تكملة  ،يتفاقیة دولیة لقمع أعمال اإلرهاب النوو إوضع مشروع  ،1996دیسمبر كانون األول /
لصكوك الدولیة ستكماال لاإلرهاب إ تمویلتفاقیة دولیة لقمع وعا إلوأن تضع مشر  ،لذلك الصك

مواصلة العمل على وضع إطار قانوني شامل من وأن تنظر بعد ذلك في  ،القائمة ذات الصلة
تفاقیة إفي وضع  األولویةبما في ذلك النظر على سبیل  ،هاب الدوليتفاقیات للتصدي لإلر اإل

كما نصت الفقرة الثانیة عشر من هذا القرار على أنه " تقرر كذلك  "،شاملة بشأن اإلرهاب الدولي
مكرسة الوقت  1999/مارس  آذار 26ى إل 15في الفترة من  المخصصةأن تجتمع اللجنة 

ب تفاقیة دولیة لقمع أعمال اإلرهاإالمناسب للنظر في القضایا المتبقیة المتصلة بصیاغة مشروع 
هذا بمواصلة وتوصي  ،تفاقیة دولیة لقمع تمویل اإلرهابالنووي وأن تبدأ في وضع مشروع إ

 8أیلول /سبتمبر إلى  27الفترة من العمل أثناء الدورة الرابعة والخمسین للجمعیة العامة في 

في إطار أحد األفرقة العاملة التابعة للجنة السادسة وبأن تجتمع  1999تشرین األول /أكتوبر 
  ". أعاله 11لمواصلة عملها على النحو المبین في الفقرة  2000في عام  المخصصةاللجنة 

  1999الدولیة لعام تفاقیة : جهود الجمعیة العامة بعد اإل  الفقرة الثانیة

القرن الماضي إال أن  اإلرهاب منذ ثالثیناتهتمام المجتمع الدولي بظاهرة إعلى الرغم من 
تفاقیات إقلیمیة إ 07تفاقیة دولیة وإ 12حیث تم توقیع بنفس األهمیة  كلة تمویله لم تحضىمش
إتفاقیة واحدة؛ ا بجرائم اإلرهاب لم یكن نصیب جریمة التمویل سوى هبرتوكوالت تعنى جمیع 05و

إلرهاب لعام تفاقیة الدولیة لقمع تمویل اوهي اإل ،هي التي تنبهت إلى خطورة مثل تلك الجرائم
التي تعد المصدر الرئیسي لتجریم هذه الظاهرة لدى جمیع الدول والبدایة الحقیقیة  19991

بین والقضاء علیها مستقبال عن طریق تكثیف التعاون الدولي  ،توائهاحإلمحاولة المجتمع الدولي 
  شتى المجاالت . دوله في

                                                
 .190ص  سابق،المرجع ال محمد حسن طلحة، -1



 اإلطار التطبیقي لمكافحة جریمة تمویل اإلرھاب                            الثاني الباب

 

196 

 

 سوف ،ما من الناحیة التشریعیةتفاقیة وأسبقیتها في معالجة هذه الظاهرة السیوألهمیة هذه اإل

  نبحث في هیكلها الرئیسي الذي یتكون من :

الصادر في  ،53/109العامة في قرارها رقم عتمدتها الجمعیة تفاقیة التي إتحتوي هذه اإل
وتهدف إلى معالجة ثالث محاور  ،مرفقو  ،مادة 28و ،دیباجة ، على1999دیسمبر  09

  : تدابیر الوقائیة لدرأ خطرهوال ،والتعاون الدولي ،م تمویل اإلرهابتجری :هي ،رئیسیة

 رهاب :تجریم تمویل اإل  -1

كل شخص تفاقیة یرتكب جریمة بمفهوم هذه اإل :"هتفاقیة على أننصت المادة الثانیة من اإل
بتقدیم أو جمع  ،وبإرادته ،وبشكل غیر مشروع ،مباشرة أو غیر مباشرة ،یقوم بأیة وسیلة كانت

  ستخدامها أو یعلم أنها ستستخدم كلیا أو جزئیا للقیام بـ:إأموال بنیة 

وبالتعریف المحدد في هذه  ،المعاهدات الواردة في المرفق إحدىعمل یشكل جریمة في نطاق  -أ
  المعاهدة .

إصابته  أو ،تسبب في موت شخص مدني أو شخص آخربأي عمل آخر یهدف إلى ال - ب
ل عدائیة في حالة نشوب الشخص غیر مشترك في أعماعندما یكون هذا  ،بجروح بدنیة جسمیة

ع السكان موجها لتروی ،ته أو في سیاقهبحكم طبیع ،رض هذا العملعندما یكون غ ،نزاع مسلح
   متناع عن القیام به".أو إلرغام حكومة أو منظمة دولیة على القیام بأي عمل أو اإل

حیث  ،لجمیع الدول إلزامیایعتبر أمرا  اإلرهابتمویل  وبناءا على المادة الثانیة فإن تجریم
وهي  ،تفاقیةرتكاب جریمة من الجرائم المذكور في مرفق اإلإیمنع جمع أو تقدیم األموال من أجل 

بیة إذا ما تحقق فیها تفاقیة باإلرهاأو من أجل القیام بأعمال وصفتها اإل ،تسع صكوك دولیة
تسبب في موت شخص مدني أو شخص آخر أو : إذا كان الغرض من العمل هو الشرطان وهما

یة في حالة عندما یكون هذا الشخص غیر مشترك في أعمال عدائ ،إصابة بجروح بدنیة جسمیة
 إرغاموأما الشرط الثاني إذا كان الغرض من العمل هو ترویع السكان أو  ،مسلحنشوب نزاع 

  متناع عن القیام به .حكومة أو منظمة دولیة على القیام بأي عمل أو اإل

نما ،تفاقیة بشكل صریحوعن العقوبة المقررة لجریمة تمویل اإلرهاب فلم تنص علیها اإل  وإ

وهو ما  ،مالئمة لها في قوانینها الداخلیةذلك للدول لكي تقوم بالنص على العقوبة ال أسندت
  :ولة طرف التدابیر الالزمة من أجلتتخذ كل د نصت علیه المادة الرابعة بالقول "

 .ة بموجب قانونها الداخليیئ) جرائم جنا2المبینة في المادة (عتبار الجرائم إ -
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 وبات مناسبة تراعي خطورتها على النحو الواجب "المعاقبة على تلك الجرائم بعق -

ها حددت إال أنل اإلرهاب إلى القوانین الداخلیة عقوبة المقرر بتمویاإلتفاقیة ال إسنادورغم 
إضافة  ،وتجریم أعمال المساهمة ،تتلخص أساسا في تجریم الشروع ،أحكاما مشددة في تجریمها

 ، بالقولالفقرة الثالثةبحسب نص المادة الثانیة،  فعلیا ستخدام األموالتفاقیة إلاإلشتراط إإلى عدم 

) لیس من الضروري أن تستعمل 1: لكي یشكل عمل ما جریمة من جرائم المحددة في الفقرة (
  ) الفقرتین الفرعیین (أ) (ب) .1األموال فعلیا لتنفیذ جریمة من الجرائم المشار إلیها في الفقرة (

  :الفقرتین ونصت

رتكاب جریمة من الجرائم المحددة في الفقرة إرتكب جریمة أیضا كل شخص یحاول ی :الرابعة    
  ) من هذه المادة .1(

(أ) یساهم كشریك في جریمة منصوص علیها في  :یرتكب جریمة كل شخص :الخامسة
  .) من هذه المادة4) أو (1الفقرة (

أو یأمر أشخاص  ) من هذه المادة4) أو (1مفهوم الفقرة (في رتكاب جریمة إ(ب) ینظم  
  رتكابها .إآخرین ب

رتكاب جریمة واحدة من األشخاص یعملون بقصد مشترك بإ (ج) یشارك في قیام مجموعة
) من هذه المادة وتكون المشاركة عمدیة 4) أو(1أو أكثر من الجرائم المشار إلیها في الفقرة (

  وتنفذ:

عندما ینطوي ذلك  ،وعةجنائي أو الغرض الجنائي للمجمبهدف توسیع النشاط ال ماإ - 1
  أو ؛) من هذه المادة1یها في الفقرة (جرائم المشار إلالرتكاب جریمة من إالنشاط أو الغرض على 

ما بمعرفة نیة المجموعة  - 2 ) من هذه 1رتكاب جریمة من جرائم المشار إلیها في الفقرة (إوإ
  المادة ".

وذلك  ،التي یقوم بها األشخاص المعنویة تفاقیة على تجریم أفعال التمویلددت اإلكما ش
  على : ، بفقرتیها،بنصها في المادة الخامسة

كین للتمفقا لمبادئها القانونیة الداخلیة و  ،طرف التدابیر الالزمةتتخذ كل دولة  :ولى"الفقرة األ
 ة إذا قامیأو منظم بموجب قوانینها المسؤول إقلیمهاموجود في  من أن یتحمل أي كیان إعتباري

رتكاب جریمة منصوص علیها في ، بإبصفة هذه ،ول عن إدارة أو تسییر هذا الكیانشخص مسؤ 
  وهذه المسؤولیة قد تكون جنائیة أو مدنیة أو إداریة .  ،)2(ةالماد
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رتكبوا إحمل هذه المسؤولیة دون المساس بالمسؤولیة الجنائیة لألفراد الذین : تُ الفقرة الثانیة
  الجرائم.

وفقا  المسؤولةعتباریة الكیانات اإل إخضاع ،تكفل كل دولة طرف بصفة خاصة :الفقرة الثالثة
ویجوز أن تشمل  ،ومناسبة، ورادعة ،جنائیة أو مدنیة أو إداریة فعالة) أعاله لجزاءات 1للفقرة (

  هذه الجزاءات جزاءات نقدیة .

 التعاون الدولي : -2

یشهده العالم في مختلف  الكبیر الذينفتاح السیما بعد االویعد أمرا في غایة األهمیة 
تبادل ب في جانبها األمني المتعلق حتواء هذه الجریمة خاصةا دولیا إلما یتطلب تنسیق ،المجاالت
، وتسلیم المجرمین ئي المتمثل في المساعدة القضائیةوكذا جانبها القضا ،والتنسیق المعلومات

  التعاون الدولي . في معرض حدیثنا عنفیه وكل هذا سوف نفصل  ،وتعقبهم

 خطر الجریمة : ءلدرأالتدابیر الوقائیة  -3

وضع نصوص قانونیة تنظم عمل المؤسسات إلى األطراف  ،تفاقیة الدولیةحیث ألزمت اإل
" تعتمد كل دولة إذ نصت المادة السادسة  ،ل الكشف عن أسالیب تمویل اإلرهابالمالیة من أج

ال ملكفالة عدم تبریر األع ،قتضاءعند اإل ،الداخلیة بما في ذلك التشریعات ،لالزمةاالتدابیر 
عتبارات ذات طابع إب ،في أي حال من األحوال تفاقیةالداخلیة في نطاق هذه اإل اإلجرامیة

  أو عرقي أو إثني أو دیني أو أي طابع مماثل آخر ". إیدیولوجيأو  سیاسي أو فلسفي

تخاذ إب )،2رائم المبینة في الماد (األطراف في منع الج تتعاون الدول): 18ونصت المادة(
قتضاء لمنع أو جمیع التدابیر الممكنة لتحقیق أمور من بینها تكییف تشریعاتها الداخلیة عند اإل

  بما في ذلك : ،الجرائم داخل أقالیمها أو خارجهارتكاب تلك ضیر في إقلیم كل منها إلحالت إحباط

بها عن علم المشجعون  األنشطة غیر المشروعة التي یقوم في أقالیمها ،تدابیر تحظر )أ(
أو المحرضون علیها أو منظموها أو مرتبوها من أشخاص  ،)2ى الجرائم المبینة في المادة (عل

  .ومنظمات

، التي لها صلة بالمعامالت المالیة) تدابیر تلزم المؤسسات المالیة والمهن األخرى ب(
وكذا هویات  ،ن أو العابرینللتحقق من هویات عمالئها المعتادیستخدام أكفأ التدابیر المتاحة إب

دیة أو المشبوهة اهتمام خاص بالمعامالت غیر العإیالء إ العمالء الذین تفتح حسابات لصالحهم و 
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ولهذا الغرض یتعین على الدول  ،تي یشتبه في أنها من نشاط إجراميوالتبلیغ عن المعامالت ال
  األطراف أن تنظر فیما یلي :

هویة أو ال ) وضع أنظمة تحظر فتح حسابات یكون صاحبها أو المستفید منها مجهول ال1(
مالكین تخاذ تدابیر لضمان تحقق تلك المؤسسات من هویة الإ و  ،یمكن التحقق من هویته
  ؛الحقیقیین لتلك المعامالت

یانات د هویة الكیقتضاء بالقیام فیما یتعلق بتحدعند اإل) إلزام المؤسسات المالیة 2(
وذلك بالحصول منه أو  ،القانوني وجود العمیل ومن هیكله تخاذ تدابیر للتحقق منبإ ،عتباریةاإل

إسم یتضمن المعلومات المتعلقة ب ،على دلیل تسجیله كشركة ،ثنینمن أي سجل عام أو من اإل
  ؛المنظمة لسلطة إلزام ذلك الكیان واألحكام ،وعنوانه وأسماء مدیریه ،العمیل وشكله القانوني

لتزاما باإلبالغ الفوري للسلطات المختصة إ) وضع أنظمة تفرض على المؤسسات المالیة 3(
بكل المعامالت الكبیرة المعقدة غیر العادیة واألنماط غیر العادیة للمعامالت التي لیس لها 

ؤولیة الجنائیة أو قتصادي ظاهر أو هدف قانوني واضح دون أن تخشى تحمل المسإغرض 
  نتهاك أي قید یلزم بعدم الكشف عن المعلومات إذا أبلغت عن شكوكها بحسن نیة؛إالمدنیة عن 

حتفاظ لمدة خمس سنوات على األقل بجمیع السجالت ) إلزام المؤسسات المالیة باإل4(
  الالزمة المتعلقة بالمعامالت المحلیة أو الدولیة "

ل اإلرهاب بعد ألمم المتحدة في سبیل مكافحة جریمة تمویالجمعیة العامة لواستمرت جهود 
 أیلول، وذلك بإصدارها مجموعة من القرارات ذات الصلة السیما بعد هجمات تفاقیة الدولیةاإل

في  56/21"القرار  بإصدارهاحیث جاء الرد سریعا منها  ،األسود التي هزت أمریكا والعالم
بي الهجمات كن دولي لتقدیم مرتإلى تعاو  دعاالذي  ،بعد یوم واحد من الهجمات 12/09/2001

  .تلك األعمال البشعة مموليكما أشار القرار إلى مسؤولیة  ،ها ومن رعاهم أمام العدالةیومنظم

ب ارة الجمعیة العامة لموضوع اإلرهامن إش 2005ي لعام مولم یخلو مؤتمر القمة العال
وذلك في الفقرة  ،یعهاجاإلرهابیة أو تمویلها أو تش متناع عن تنظیم األنشطةومناشدة الدول اإل

  .1) من نتائج المؤتمر "86الثالثة من التوصیة رقم (

                                                
 .597-596ص ص  سابق،المرجع ال هناء إسماعیل إبراهیم األسدي، -1
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األمم المتحدة العالمیة لمكافحة  ستراتیجیةاعتمدت الدول األعضاء في األمم المتحدة اكما 
جمعیة ال تخذتهاالتي كانت على شكل قرار مرفوق بخطة عمل  ،2006 سبتمبر 28اإلرهاب في 

العالمي المنعقد في سبتمبر  لتزام الذي قطعه رؤساء العالم في مؤتمر القمةالعامة تنفیذا لإل
خاصة بعد  اإلستراتیجیةهذه  إرساءلألمین العام لألمم المتحدة الدور الكبیر في  وكان ،2005

بعنوان " معا ضد اإلرهاب  2003 ماي 02قترح فیه جملة من العناصر في إ التقریر الذي أعده و 
كل سنتین مما یجعلها وثیقة حیة  اإلستراتیجیةستعراض إحیث دأبت الجمعیة العامة على  ،"

الرابع  ستعراضوقد أجري اإل ،األعضاء في مجال مكافحة اإلرهاب متوافقة مع أولویات الدول
 ،2014جویلیة  13في  تمویلهما فیها التي تناقش كل األمور المتعلقة باإلرهاب ب لإلستراتیجیة

وذلك في الفقرة  ،ستراتیجیة تقع على الدول األعضاءإذ تم التأكید على أن مسؤولیة تنفیذ اإل
هو  ،)28ولعل الشيء الذي أضافه التقریر في فقرته ( ،المنظم لها 68/276دسة من القرار السا

یین تستخدم كمصدر لتمویل حدة على أن الفدیات التي تدفع إلى اإلرهابتعتراف األمم المإ
 ،ستفادة من هذه الفدیاتوعلیه أهابت بجمیع الدول األعضاء أن تمنع اإلرهابیین من اإل ،اإلرهاب

على ضرورة  ،)32كما شددت في نفس القرار في فقرته ( ،من عن الرهائنن تكفل اإلفراج اآلوأ
وشجعت في هذا الصدد  ،ة لمنع تمویل اإلرهاب ووضع حد لهتخاذ التدابیر الالزممواصلة إ

یم المساعدة لها بناءا على كیانات األمم المتحدة على التعاون مع الدول األعضاء ومواصلة تقد
في مجال مكافحة تمویل  لتزاماتها الدولیةإخصوصا من أجل أن تفي بصورة تامة ب ،طلبها

أعمال فرقة  ر أكبر فيوفي ذات السیاق دعت الهیئة الدول األعضاء للمشاركة بقد ،اإلرهاب
التابعة لألمم المتحدة التي أنشأتها الجمعیة  1ة بالتنفیذ في مجال مكافحة اإلرهابینالعمل المع

بغیة تعزیز التنسیق في جهود مكافحة اإلرهاب لتنفیذ الركائز األربع  ،2005العامة في عام 
  وهي : ،لإلستراتیجیة

 ؛نتشار اإلرهابإالتدابیر الرامیة إلى معالجة الظروف المؤدیة إلى  - 1

 تدابیر منع اإلرهاب ومكافحته ؛ - 2

 منظومةالتدابیر الرامیة إلى بناء قدرات الدول على منع اإلرهاب ومكافحته وتعزیز  - 3

 األمم المتحدة في هذا الصدد ؛

                                                
  A/RES/68/276  رقم: الوثیقةوثائق األمم المتحدة،   ،انظر -1
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لركیزة حترام حقوق اإلنسان للجمیع وسیادة القانون بوصفه اإالتدابیر الرامیة إلى ضمان  - 4
 .باألساسیة لمكافحة اإلرها

مع تسعة فرق عاملة تعنى بمكافحة  في مجال مكافحة اإلرهاب فرقة العمل المعنیة وتعمل
وقد وافقت الجمعیة العامة  ،ة من تجنید وتمویل وتحریض وغیرهاكل ما یتعلق بالجریمة اإلرهابی

في إطار  ةب للفرقمكت بإنشاءوذلك  ،2009 الطابع المؤسسي على فرقة العمل عام إضفاءعلى 
واحد منها دورا  كل یؤدي ،كیانا دولیا 24وعن أعضاء هذه الفرقة فإنها تضم  ،الشؤون السیاسیة

   1.معینا

والزالت الجمعیة العامة تواصل تأكیدها على خطورة تمویل اإلرهاب في مختلف دوراتها 
یر التقار  ولم تخل ،وصیاتها عن طریق أجهزتها المختصةلتزام الدول األعضاء بتإومراقبة مدى 

إلى خطورة  اإلشارةمن  ،لمتعلقة بمكافحة اإلرهابالتي یقدمها األمین العام لألمم المتحدة ا
فبرایر  02ریر ذلك الصادر في كان أحدث هذه التقا ،إستمرار العملیات اإلجرامیةالتمویل في 

- S/2016/92لألمین العام بعد التقاریر الثالث رقم 2وهو التقریر الرابع ،2017

501/2016/s -830/2016/s ، عش للسالم واألمن الدولیینتنظیم دا شكلهیحول التهدید الذي ،
كل من وبالتعاون الوثیق مع  ،التنفیذیة للجنة مكافحة اإلرهاب وأعد هذا التقریر بمساهمة المدیریة

 ،)2004( 1526فریق الدعم التحلیلي ورصد الجزاءات العامل بموجب قراري مجلس األمن 
هما بوما یرتبط  ،نطالباوحركة  ،یم داعش اإلرهابي وتنظیم القاعدة) بشأن تنظ2015( 2253و

مجال اإلرهاب كذا فرقة العمل المعنیة بالتنفیذ في و  ،جماعاتمن كیانات ومؤسسات وأفراد و 
الفاعلة المعنیة  وغیرها من الجهات ،ز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهابومرك ،المشار إلیها سابقا

في تقریره هذا في الفقرة حیث ذكر األمین العام  ،دة والمنظمات الدولیة واإلقلیمیةحتفي األمم الم
ى تسییر ما أجبره علفي التدهور  ةاعش اإلرهابي مستمر دم لتنظی المالیةأن الحالة  ،الخامسة

 ،جنود جدد جتذابإم على نعكس سلبا على قدرة التنظیإالشيء الذي  ،شؤونه بمیزانیة " أزمة "
وفرض الضرائب على  ،والنفط غیر أنه مازال یعتمد على نفس المصادر السابقة  وهي االبتزاز

األمر الذي یتطلب جهودا أكبر من مختلف الهیئات الفاعلة  ،المحاصیل والسكان وتنقل السیارات

                                                
  terrorism-www.org/unjpa/ar/issvesالموقع انظر  -1

 .S/2017/97رقم ، الوثیقة الوثائق الرسمیة لألمم المتحدة -2
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األمن الدولي لما له من صفة  هو مجلس ،ولعل أبرزها تأثیرا وقوة ،مجال مكافحة اإلرهابفي 
  .في قراراته الدولیة اإللزام

  دور مجلس األمن الدولي . الفرع الثاني :

 ،2001بر سبتم 28الذي أصدره مجلس األمن في  1373یعتبر القرار الدولي رقم 
التي قام بها وعلیه سنقسم الجهود  ،تفاقیة الدولیةالمصدر الثاني لتجریم تمویل اإلرهاب بعد اإل

  .والثانیة بعد صدوره  ،صدور القرار األولى قبل :لمجلس إلى  فقرتینا

   1373دور مجلس األمن قبل القرار :  الفقرة األولى

من میثاق األمم المتحدة بهدف المحافظة على السلم  23نشأ مجلس األمن وفقا للمادة لقد أُ 
وهو یسعى للمحافظة على  ،ملزمة لجمیع الدول األعضاء هواألمن الدولیین حیث تعتبر قرارات

األمن والسلم الدولیین قام بإصدار مجموعة من القرارات لحمایته من كل الظواهر اإلجرامیة 
ولعل أخطر هذه الظواهر وأعقدها تلك  ،تهدد أمن الدول والمجتمعات الخطیرة التي قد تمسه أو

جتماعات الجهاز الدولي بمختلف أشكالها إلرهابیة التي أصبحت حدیث مختلف االجرائم ا
 حتوائها في جمیع جوانبها من خالل قراراته المتعددة . إوصورها إذ عمل هذا األخیر على 

فإننا نجد أنها  ،1373وبالرجوع للقرارات الدولیة الصادرة بهذا الشأن قبل القرار اإلطار 
ال إرهابیة مأن لها صالت بأع كانت على شكل جزاءات یفرضها المجلس على الدول التي یظهر

في  1044ر والقرا ،، المتعلق بلیبیا حول حادثة لوكاربي21/1/1992في 713معینة مثل القرار 
 تثم تطور  ،ضد العراق 18/12/1992في  47/145والقرار ،ضد السودان 31/01/1996

التي  التمویلإلى قضیة  اإلشارةهذه الجزاءات لتشمل جوانب معینة في الجریمة اإلرهابیة منها 
واألطراف  ،رت قلقا دولیا حول طبیعة مصادرهاوالتي أثا تعتبر أكسجین الجماعات اإلرهابیة،

، قرارات لتضییق الخناق علیهامجلس األمن الدولي إلى إصدار عدة ما دفع  ،التي تقف وراءاها
 لذي نص فيا ،1999أكتوبر  15الصادر في  ،طالبانضد حركة  1267منها القرار رقم 

 ،طالبان ومواردها المالیة األخرى من الفقرة الرابعة على تجمید أموال جماعة الفرعیة "ب" نقطته
الذي دعا فیه مجلس األمن الدولي إلى العمل  ،1999أكتوبر 19، الصادر في 1269والقرار 

من  یمولهاوحرمان كل من  ،في أقالیمها تمویلهاإرهابیة أو  أعمال والتعاون لمنع وقمع أي
دیسمبر  19الصادر في  ،1333ر وكذا القرا ،وهذا في الفقرة الرابعة من القرار ،منهآات ذمال

والقرار  ،ى ألسامة بن الدن وتنظیم القاعدةالخاص بتجمید األموال والموارد المالیة األخر ، 2000
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-1267ن السابقین (بموجب القراری ةالمتعلق بإنشاء آلیة لمتابعة تنفیذ التدابیر المفروض ،1363

  .2001جویلیة  30والصادر في  ،)1333

  1373قرار الدور مجلس األمن بعد :  الفقرة الثانیة

الفقرة  بموجب اإلرهاب لجنة مكافحة ، أنشأ1373القرار  ولضمان مجلس األمن الدولي تنفیذ
من أجل مساعدة الدول في تطبیق بنود القرار الذي ألزم جمیع الدول بتقدیم تقاریر  ،السادسة منه

وعلیه  ،إتخاذ القراریوما من تاریخ  90عن الخطوات التي قامت بها في موعد ال یتعدى 
شادات عن كیفیة تقدیم التقاریر إلیها ر أصدرت اللجنة تحت غطاء الفصل السابع مجموعة من اإل

تي یمكن أن تقدمها في كما أوضحت غرضها وطبیعة المساعدة ال ،1محتواهامن ناحیة شكلها و 

                                                
  وهي : ،سؤاال ینبغي على الدول تقدیم إجابات عنها 18حددت اللجنة  -1

 ووقف تمویل األعمال اإلرهابیة ؟ عتخذت لمنإما هي التدابیر التي  -

لكي ما هي الجرائم والعقوبات المنصوص علیها فیما یتعلق بقیام رعایا الدول بتوفیر األموال أو جمعها  -
  ؟أعمال إرهابیة تستخدم في

ما هي التشریعات واإلجراءات القائمة لتجمید األرصدة واألصول الموجودة لدى المصارف والمؤسسات  -
 المالیة ؟

ما هي التدابیر القائمة لحظر األنشطة داخل أقالیم الدول المتعلقة بإتاحة أموال أو أصول مالیة أو  -
 بیة ؟قتصادیة لألشخاص الضالعین باألعمال اإلرهاإموارد 

ما هي التشریعات أو التدابیر القائمة لمنع تقدیم أي شكل من أشكال الدعم الصریح أو الضمني  -
لألشخاص الضالعین باألعمال اإلرهابیة السیما فیما یتعلق بعملیة تجنید أعضاء الجماعات اإلرهابیة 

 ؟ ومنع تزوید اإلرهابیین بالسالح

اإلرهابیة بوصفها جرائم خطیرة ولكفالة أن تعكس  تخذت لمعاملة األعمالإما هي الخطوات التي  -
 العقوبات جسامة تلك األعمال ؟

 ما هي اإلجراءات واآللیات القائمة لمساعدة الدول األخرى ؟ -

 ؟كیف تحول الضوابط المفروضة على الحدود في بلدكم دون تنقل اإلرهابیین -

ویة ووثائق السفر ؟ وما هي التدابیر ك اإلجراءات المعمول بها إلصدار وثائق إثبات الهذلوكیف تدعم  -
 هذه الوثائق وما إلى ذلك ؟ رالقائمة لمنع تزوی

یف تبادل المعلومات في مجال تحرك اإلرهابیین ووثائق السفر ثتخذت لتكأما هي الخطوات التي  -
 تجار باألسلحة والمتفجرات أو المواد الحساسة ؟المزورة واإل

والتعاون في الشؤون اإلداریة والقضائیة لمنع ارتكاب  معلوماتتخذت لتبادل الأما هي الخطوات التي  -
 األعمال اإلرهابیة ؟ =

تفاقات والترتیبات الثنائیة والمتعددة األطراف الرامیة تخذت للتعاون في مجال اإلأما هي الخطوات التي  -= 
 عتداءات اإلرهابیة ؟إلى منع وقمع اإل
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تقریرا حكومیا  280وتعتبر السنة األولى من عملها نموذجیة إذ تلقت أكثر من  ،هذا المجال
   .2وتحلیلها بدقة كبیرة 1أجابت علیها في الوقت عینه بعد فحصها

منها القرار  ،الجماعات اإلرهابیة وتتالت القرارات الصادرة من مجلس األمن لوقف تمویل
ستغالل اإلرهابیین لألنشطة اإلجرامیة في تمویل إالذي أكد منع  ،20/01/20033في  1456

 ،المشروع بالمخدرات وغسیل األموالتجار غیر عملیاتهم اإلجرامیة كالجریمة المنظمة واإل
لیات اإلرهابیة العم یمولكما أكد القرار على محاسبة كل من  ،تجار غیر المشروع باألسلحةواإل

) مصادر 2004( 1540وحارب القرار  ،1373 وعلى كل ما ورد في القرار ،في فقرته الثالثة
  . والتقلیدن الجرائم كالتزویر مالتمویل المتأتیة 

من جمیع  1373الذي أكد على تنفیذ القرار  1526صدر القرار  ،11/03/2004وفي 
 29وفي  ،ك بموجب الفصل السابع من المیثاقوذل ،بما فیها مسألة التمویل لتزاماتهإالدول بكل 

للعمل  )1999( 1267الذي دعا اللجنة المنشأة بالقرار  ،1617صدر القرار  ،2005جویلیة 
واللجنة المنشأة عمال بالقرار  ،1373لمنشأة بالقرار حة اإلرهاب امكافبالتعاون مع لجنة 

1540)2004(.  

المتعلق بتنظیم الدولة اإلرهابیة في العراق ، 2170صدر القرار  2014أغسطس  15وفي 
لمنع  2014 جانفي 27في  2133وصدر القرار  ،جبهة النصرة لتضییق الخناق علیهموالشام و 

هذا األخیر كأحد مصادر  هلالح المختطفین لما یمثس إطالقتقدیم الفدیة لإلرهابیین مقابل 
  التمویل .

                                                                                                                                      

ومن بینها  تفاقیات والبرتوكوالت الدولیة ذات الصلة باإلرهاب،ما هي نوایا حكوماتهم بخصوص توقیع اإل -
 ؟1999كانون األول  9تفاقیة الدولیة لقمع اإلرهاب المؤرخة في اإل

 تفاقیات والبرتوكوالت ذات الصلة باإلرهاب .یرجى تقدیم معلومات ذات صلة بتنفیذ اإل -      

  ؟ستعمال اإلرهابیین لمركز الالجئینإ ما هي اإلجراءات القائمة لكفالة عدم إساءة -      

المعنیة  ةبعد فحص التقریر من طرف اللجنة یقوم رئیسها بإرسال رسالة سریة تحت عنوان المتابعة إلى الدول -1
وقد خول القرار  ذلك،ى خر إذا رأآي لتقدیم إضافات أو إعداد تقریر نمز ویحدد لها جدول  یعلمها بنتائج الفحص،

 .ة القیام بمهمات میدانیة بموافقة الدول للجن  2004/ 1535

 .101-100ص ص  سابق،المرجع ال توفیق الحاج، -2

 لتاليا والقرارات األخرى على الموقع ،S/RES/1456 )  2003انظر الوثیقة ( -3

http//www.un.org/terrorisim/sc/htm    
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والذي  ،اإلرهاب تمویلحول مكافحة  باإلجماع 2253صدر القرار  ،17/12/2015وفي 
 )،2008(1822 ،)2006(1735منها  ،والقرارات السابقة له 1373لقرار أشار إلى ا

1904)2009(، 1988)2011،( 1989)2011،( 2083)2012(، 2133)2014 (

وقد دعا القرار تحت الفصل السابع إلى تجمید األصول المالیة  ،وغیرها )2015(2199و
ن أفراد وجماعات القاعدة ومن یرتبط بهما مو قتصادیة التي تعود إلى تنظیم داعش والموارد اإل

سیما كالتهریب ال ،كما دعا إلى تجریم المعامالت المالیة المتصلة باإلرهاب ،ومؤسسات وكیانات
من القرار  97وفي الفقرة  ،تمویل اإلرهابیینلعتبارها مصادر إتجار بالبشر بواإل ،النفط واآلثار

ستراتیجي في غضون طلب مجلس األمن من األمین العام أن یقدم تقریرا أولیا على الصعید اإل
  وأن یقدم كل أربعة أشهر بعد ذلك تقاریر تتضمن آخر المستجدات .  ،یوما 45

على األمن والسلم العالمیین  تهبالذكر أن مجلس األمن یستطیع في سبیل محافظوالجدیر 
أن ینفذ أعمال قمع ضد كل من یهدد األمن الدولي، ویمكنه كذلك إستعمال المنظمات اإلقلیمیة 

  .2، غیر أنه یمكن لهذه األخیرة أن ترفض ذلك أو تتعاون معه1في أعمال القمع

 ):FATFالمعني باإلجراءات المالیة (فریق العمل دور الفرع الثالت: 

كما أشرنا في الفصل األول من الباب األول، وفي أعقاب الهجمات اإلرهابیة التي طالت        
، إجتمع فریق العمل بواشنطن في جلسة 2001برجي التجارة العالمیین والبنتاغون في سبتمبر 

ستثنائیة وقرر توسیع والیته لتشمل مكافحة تمویل  اإلرهاب إلى جانب غسل األموال، عامة وإ
، أقر الفریق تسع توصیات 2001وذلك بسبب الصلة القویة بینهما، وبدءا من شهر أكتوبر 
  خاصة بتمویل اإلرهاب ألحقت بالتوصیات األربعین السابقة .

وتعد هذه التوصیات التسع المصدر الثالث لتجریم تمویل اإلرهاب بعد كل من اإلتفاقیة      
، حیث إشتملت التوصیات الخمس 2001لعام  1373، والقرار الدولي رقم 1999لعام الدولیة 

األولى منها على معاییر تتشابه في محتواها مع نصوص اإلتفاقیة الدولیة لقمع تمویل اإلرهاب 
  ، أما التوصیات األربع األخیرة فتناولت مجاالت جدیدة .1373والقرار 

                                                
1 - VELLAS Pierre, le régionalisme international et l’organisation des nations unis, 

edition Pedone, Paris,1948 ,p105 . 
2 - VELLAS Pierre, op, cit, p105 . 
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باإلتفاقیة الدولیة لقمع تمویل  ةیات التسع مقارنوالجدول التالي یبین بإختصار التوص
  اإلرهاب وقرارات مجلس األمن ذات الصلة .

  تعلیقات              المضمون                 رقم التوصیة 

التصدیق على اإلتفاقیة وقرارات األمم   ) 41= 1(
  المتحدة وتنفیذها تنفیذا كامال

یتحقق هذا المعیار باإلنضمام إلى 
اإلتفاقیة وتنفیذها، واإلستجابة لإللتزامات 
الواردة في قرارات مجلس األمن ذات 

  الصلة .

تجریم تمویل اإلرهاب واألعمال   )42= 2(
  اإلرهابیة والمنظمات اإلرهابیة

تشیر إلى إتفاقیة قمع وتمویل األعمال 
( 1373(د) من القرار 1اإلرهابیة والقسم 

المنظمات تقدیم الدعم المالي لإلرهابیین و 
  اإلرهابیة)

 1373تشیر إلى القسم (ج) من القرار   تجمید أصول اإلرهابیین ومصادرتها   )43= 3(

)  2000(1333)و1999(1267والقرارات

  من اإلتفاقیة. 8والمادة  )2002(1390و

اإلبالغ عن المعامالت المشبوهة   ) 44=4(
  المرتبطة باإلرهاب.

  مماثلة

ممكن من المساعدة  تقدیم أقصى قدر  )45=5(
  إلى الدول األخرى 

(ه) من القرار والمواد 3مماثلة للقسم 
من  4و3الفقرتین  ،18والمادة  ،11-16

  اإلتفاقیة 

فرض متطلبات لمكافحة غسل   )46=6(
  األموال على نظم التحویل البدیلة.

  جدید

تعزیز تدابیر تحدید هویة العمالء في   )47=7(
  التحویالت البرقیة .

  جدید

ضمان عدم إمكانیة إستغالل أي   )48= 8(
كیانات تفي تمویل اإلرهاب، والسیما 

  جدید
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  المنظمات غیر الهادفة إلى الربح.

ضمان مراقبة عدم النقل المادي عبر   )49= 9(
الحدود للعمالت النقدیة واألدوات 
المالیة القابلة للتداول، المشتبه في 
صلتها بتمویل اإلرهاب أو غسل 

و كانت محل إعالن مزور األموال، أ
  أو لم یتم اإلفصاح عنها

  جدید 

  

  

(دراسة تحلیلة)، رسالة ماجستر،  حسین بن محمد السلطان، تجریم تمویل اإلرهاب والعقاب علیه: المصدر
  .115-114ص ، ص 2009جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، 

  جهود الهیئات الدولیة المصرفیة  الفرع الرابع :

المالیة التي تؤثر مباشرة  الجنائیة ذات الطبیعة عتبار جریمة تمویل اإلرهاب من الجرائمإب
هتمام مختلف الهیئات المالیة فإنها قد حظیت بإ ،ادیات الدول السیما الناشئة منهاقتصإلى ع

، وهو القضاء تحت هدف واحد مشترك أخرىمكافحتها لها من هیئة إلى العالمیة التي تنوعت 
  علیها.

ولجنة  ،وصندوق النقد الدولي ،البنك الدولي :بالدراسةات التي سنتناولها ومن هذه الهیئ 
  ذات الصلة . أخرى مالیة، ومنظمات مونتغأومجموعة  ،بازل

  ور البنك وصندوق النقد الدولیین: د الفقرة األولى

یعمالن معا ختالف مهام البنك الدولي عن صندوق النقد الدولي إال أنهما إعلى الرغم من 
هما التنفیذیین أن سیأقر مجل 2001ففي أفریل  ،هما من أجل مكافحة تمویل اإلرهاببكل جهود

أقر  ،2002وفي أغسطس  ،هم العالم وتؤثر على أسواق المالغسل األموال یعتبر مشكلة ت
 الكبیر في مكافحته لهذه بید أن صندوق النقد الدولي كان له األثر1هما توصیات (فاتف)یمجلس

  :وذلك على النحو التالي ،الجریمة
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تعمل على ضمان  ،1دولة عضو 189صندوق النقد الدولي هو منظمة دولیة تضم  یعتبر
ولعل جریمة تمویل اإلرهاب  ،ایته من كل األخطار التي قد تهزهكفاءة النظام النقدي الدولي وحم

ستقرار تهدیدا مباشرا إلعد ما یختالف أسالیبها وتنوع مصادرها إمن أفضعها وأعقدها بسبب 
ت الدولیة تطالب بوجود نظم فعالة لمكافحتها من األصوا ضل بعالمالي األمر الذي جعالقطاع 

ستجابة لهذه وهو ما دفع صندوق النقد الدولي لإل ،ستقرار المالیینواإلأجل تعزیز النزاهة 
 أیلولد أحداث وبع ،عمله في مجال مكافحة غسل األموالبتوسیع نطاق  2000المطالب عام 

اإلرهاب بالتعاون مع الهیئات الدولیة  تمویل مكافحةأضاف إلى نشاطاته  ،2001األسود عام 
  المعنیة السیما مجموعة فاتف.

 فحة اإلرهاب جزاءمكا توافق المجلس التنفیذي للصندوق على جعل تقییما ،2004ففي 

لتطور  استعراضإناقش المجلس التنفیذي تقریرا یتضمن  ،2011وفي یونیو  ،ثابتا من عمله
اب على مدار الخمس سنوات برنامج الصندوق المعني بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلره

دشن قد  2009ریل في أبكان و  ،السیر قدما في هذا الطریقوقدم إرشادات لكیفیة  ،السابقة
ستنمائیة األول في سلسلة من الصنادیق اإلوهو  ،المانحونعمه دستنمائیا یإالصندوق صندوقا 

نتهت إ و  ،افحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب) لتمویل القدرات في مجال مكTTFالمواضعیة (
ومع زیادة مطالبة الدول لدعم تنمیة قدراتها قام  محققا نجاحا كبیرا، 2014المرحلة األولى في 

ملیون  25تقدیم ث تعهد المانحون بحی ،2014ا من ماي عتبار إالصندوق ببدأ مرحلة جدیدة 
  ومن هذه الدول المانحة السعودیة وقطر . ،سنوات 5م هذه المرحلة التي تمتد دوالر لدع

لتزام الفني عتمدت فرقة العمل (فاتف) منهجیة مشتركة معدلة لتقییم اإلإ ،2013وفي فبرایر 
دوق النقد في أول خمس نشارك خبراء ص ،فعالیة نظم مكافحة تمویل اإلرهاببتوصیاتها ومدى 

وأخرى  ،رالیا ومالیزیااست ،اسبانیا ،سویسرا ،المتبادل أجریت في كل من بلجیكا عملیات للتقییم
وأسفرت جهود الصندوق في مكافحة تمویل اإلرهاب على رسم  ،المكسیكو  ،بكندا وایطالیا ةمتعلق

األموال  یما متعلق بغسلتقی 70من  أكثرراء حیث تم إج ،مالمح السیاسات المحلیة والدولیة
وكذا مجموعة من  ،)FSAPSتقییم القطاع المالي للدول (والعدید من برامج  ،وتمویل اإلرهاب

                                                
وهي أصغر  ، 2016في أفریل  ،ناورو ، هي جمهوریةنضمت إلى الصندوق الذي مقره واشنطنإخر دولة آ -1

 08 يوالحومساحتها  الف وخمسمائة نسمة،آ 10 ویبلغ عد سكانها تقع في المحیط الهادي، البلدان األعضاء،

  .أمیال مربع
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في البرامج المدعومة من اإلجراءات المتعلقة بالنزاهة المالیة  المساهمات في تصمیم وتنفیذ
  البحثیة .أنشطة تنمیة القدرات والمشروعات بیر من كلى عدد إ باإلضافة الصندوق

مكافحة تمویل الصندوق ل إستراتیجیةراجع المجلس التنفیذي  ،2014مارس  1وفي 
أقر معیار ومنهجیة التقییم المعدلة ذات الصلة الصادرة  هومن أبرز نتائج المراجعة أن ،اإلرهاب

معیار تدور حول  120من تتكون وهي  ،افقت علیها كافة األطراف المعنیةوالتي و ، عن (فاتف)
  اتف .ها فتوالتوصیات التسعة الخاصة بتمویل اإلرهاب التي أقر  ،وصیات األربعینتال

صدر عن الصندوق مذكرة  ،مجلس التنفیذيوبناءا على مناقشة ال ،2014دیسمبر  14وفي 
ستقرار اب في أعمال الرقابة وتقییمات اإلتوجیهیة تناول دمج مكافحة غسل األموال وتمویل اإلره

للتعامل مع الحاالت التي یصل فیها غسیل األموال  اوتتیح المذكرة إطار  ،)FSASالمالي (
  .  1وتمویل اإلرهاب إلى مستویات خطیرة 

  دور لجنة بازل :الفقرة الثانیة

محافظي  1974جتمع عام إبنك التسویات الدولیة بمدینة بازل السویسریة  إشرافتحت 
نة األنظمة المصرفیة وممارسات الرقابة لجلدول الصناعیة العشرة تحت مسمى البنوك لمجموعة ا

وفي  ،ن المخاطر التي تتعرض لها البنوكالجهود للتقلیل مى العملیات البنكیة من أجل تنسیق عل
مة وهو معیار المالء ،أول معیار لها للرقابة المصرفیة أصدرت هذه اللجنة 1988عام 

وطلب  ،)Ratio Cookeس اللجنة (نسبة لرئی "كوك"أو معیار  ،المصرفیة (كفایة رأس المال )
تفاقیة من لجنة بازل التي إوهو تاریخ صدور أول  ،1992من العام  ابتداءإبه  لتزاماإلمن البنوك 

وتواصلت  ،فیما سمي ببازل الثانیة 2004في  وعدلت ،1996افات عام أدخلت  علیها إض
من المعاییر أكثر صرامة جهود اللجنة لتحسین أطر القواعد التنظیمیة للبنوك بإصدار حزمة 

  .03وهو ما سمي ببازل  ،2010سبتمبر  12صارف ورقابتها في بشأن إدارة الم

لكنها تعد مرجعا ست لها أي سلطة ملزمة ستشاریة فنیة لیإوتعتبر لجنة بازل هیئة دولیة 
 ،ةة أنظمة الدول الرقابیدومؤشرا لتقییم جو  ،دى فعالیة النظام المصرفي الدوليعاما لمعرفة م

  ومن أهم مبادئها لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب :

  

                                                
 .18:30الساعة ، 23/04/2017، تاریخ اإلطالع:   www.imf.org/arانظر موقع الصندوق  -1
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 : مبدأ "اعرف عمیلك -1

وهو ما یتوافق مع معاییر مجموعة  ،1997فة هویة العمالء الصادر عام من أجل معر       
لتزام بالحیطة والحذر المتعلق بالعمالء المعنونة باال ،12إلى  05فاتف" من خالل التوصیة "

دفع اللجنة إلى إصدار مجموعة  وهو ما ،التام بالشخص العمیل اإللمامحیث یتوجب على البنك 
حتى ال یستغل البنك في أعمال إجرامیة  2001من المبادئ األساسیة للتعرف على العمالء عام 

 ،أساسا حول سیاسیة قبول العمیل هذه المبادئ وتمحورت ،باألموال وتمویل اإلرهاكغسل 
أكثر بهذا المبدأ أصدرت  إللمامول ،معرفة نشاطه ومصدر أموالهو  ،والمراقبة المستمرة لحسابه

 ةمن أجل تكوین صور  ،2003اللجنة الدلیل العام لفتح الحسابات وتحدید هویة العمالء في فبرایر
وتاریخ  ،وعنوانه الدائم ،إسمه :من خالل هویة العمیل التي تتضمن لةمعن المخاطر المحت

 .1طبیعة عالقته المصرفیة وتوقیعه و  ،ونوع حسابه ،ورقم هویته ،وجنسیته ومهنته ،ومكان میالده

 مبدأ تعزیز التعاون بین البنوك وأجهزة إنفاذ القانون (الشرطة). -2

 حتفاظ بالسجالت).اإل (: أثار العملیات مبدأ ضمان وجود -3

 قتصادي .إ: خاصة العملیات التي تتم بمبالغ كبیرة ودون مبرر مبدأ االجتهاد الواجب -4

تستخدم هذه المبادئ من طرف صندوق النقد والبنك الدولیین في سیاق برنامج تقییم القطاع 
حت هذه المبادئ في ، ونق) لتقییم األنظمة وممارسات الرقابة المصرفیة للدولFSAPالمالي (
: تنص المجموعة قسمت إلى مجموعتین ،مبدء 29إلى  25ارتفع عددها من حیث  ،2006

في  ،طات الرقابیة ومسؤولیتها ومهامهاعلى صالحیات السل 13إلى  01من  ئاألولى (المباد
على ضوابط مكافحة غسل األموال  29إلى  14المبدأ من من حین تنص المجموعة الثانیة 

  .خطار بالشبهةنها اإلویدخل ضم ،2وتمویل اإلرهاب من خالل رقابة الدول على المصارف

  مونت غإ: دور مجموعة  الفقرة الثالثة

مجموعة من وحدات  ،1995جویلیة  09جمونت ببروكسل البلجیكیة في إجتمع في قصر إ
ون استخبارات المالیة ألربعة وعشرون دولة وبحضور ثمان منظمات دولیة من أجل تعزیز التعاإل

                                                
 . www.bis.org/publ/bcbs85 :العنایة الواجبة بخصوص العمالء على الموقع نظر،ا -1

أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات  اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة، صندوق النقد العربي، -2
ربیة للمبادئ األساسیة للرقابة المصرفیة الفعالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة ترجمة العالالنقد العربیة "

 .16 - 15ص ص  ،2014 "،2012سبتمبر  ،المصرفیة
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شبكة غیر  إنشاءوعلیه تم  ،لمكافحة غسل األموالدات الوطنیة وتبادل المعلومات بین الوح
 151تضم حالیا  ،إغمونتسم مجموعة إستخبارات المالیة أطلق علیها رسمیة من وحدات اإل

وقد صدرت عن هذه المجموعة 2013،1جویلیة  فیها منذ االجزائر التي أصبحت عضو  دولة منها
وبعد  ،مبدءا) 13( وعددها تتعلق بشروط تبادل المعلومات ،2001مجموعة من المبادئ عام 

وحدات  إنشاءصدور توصیات "فاتف" المتعلقة بغسل األموال وتمویل اإلرهاب التي تدعو إلى 
المجموعة  قامت ،2012في  المعدلة 45و 26تها تیة وتبادل المعلومات في توصیااستخبار إ

بیت التحریات المالیة من خالل تطبیق  بهدف تشجیع التواصل 2013بتعدیل میثاقها عام 
، التي تسمح لألعضاء مونت سیكور ویب)(ایس اآلمنةغمونت إالتكنولوجیا الحدیثة عبر شبكة 

وكذلك تدعیم وتحسین فهم  ،لكتروني اآلمنبواسطة البرید اإل من مع بعضهم البعضبالتواصل اآل
نضمتها المجموعة في  العالمیة التيجتماعات وهو ما تجسد في اإل ،مخاطر تمویل اإلرهاب

 03جانفي إلى  29من جتماع العام السنوي المقام بالدوحة القطریة كان أبرزها اإل ،مختلف الدول

  : ق فیه رؤساء الوحدات المالیة علىالذي واف ،2017فبرایر 

المحلیة حول المسائل ن انو الق نقاذإالمالیة مع جهات  اتضرورة تعاون وحدات التحری -
 اصة بتمویل اإلرهاب .الخ

 ورقة عمل حول جدوى تقاریر التحویالت المالیة عبر الحدود . -

ووحدة  ،مذكرات تفاهم ثنائیة بین وحدة المعلومات المالیة القطریة إبرامجتماع وتم خالل اإل
) التركیة من MASAKوهیئة التحقیق بالجرائم ( ،) من جهةSAFIUالتحریات المالیة السعودیة (

  .2جهة أخرى 

  ) IAISتحاد الدولي لمراقبي التأمین (اإل : دور  الفقرة الرابعة

 دولة على مستوى العالم، 140بة في ورقا إشرافجهة  200ویضم ، 1994تأسس عام 

المالي  ستقراروتتمثل أهدافه في المساهمة على اإل ،واإلماراتالسعودیة  ،مصر ،منها البحرین
للتأمین التي أصدرها في تشرین األول عام وذلك من خالل نشره المبادئ األساسیة  ،العالمي
وأهمیة  ،التي بینت دور السلطات الرقابیة في معالجة الجرائم المالیة وغسل األموال ،2000

أصدر إرشادات  ،2002وفي كانون الثاني عام  ،ات مع السلطات األجنبیة المماثلةتبادل المعلوم
                                                

  .14:30ساعة ، 28/04/2017تاریخ اإلطالع ،   https://egmontgroup.org انظر -1
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مین التي تخص مراقبي التأمین والشركات ووسطاء سل األموال في أنشطة التأحة غحول مكاف
ستخدام التأمین إحیث نصت وثیقة اإلرشاد الخامسة على الحاالت التي یمكن فیها  ،التأمین

بعض التعدیالت  ،2003تحاد في أكتوبر وأجرى اإل ،اإلرهاب وغسل األموال تمویللیات لعم
فحة غسیل األموال : مكامنها ،مبدءا 28وهي  ،أسواق التأمینخاصة بتنظیم على المبادئ ال

عادة و وأسس الرقابة الداخلیة لشركات التأمین  ،وكیفیة إعداد التقاریر المالیة ،اإلرهاب وتمویل إ
ستخدامها في العملیات اإلجرامیة السیما تمویل إمن أجل حمایة شركات التأمین من  ،1التأمین

  ما یتفق مع توصیات "فاتف" وكذا لجنة بازل . وهو ،اإلرهاب وغسل األموال

  ) IOSCO: دور المنظمة الدولیة لهیئات الرقابة المالیة ( الفقرة الخامسة

إلجراءات لمكافحة غسل اقرار تضمن مجموعة من  ،1992أصدرت في تشرین األول 
 ،لسلطتهاجل أن یأخذ بها أعضاءها أثناء عملیة الرقابة على األطراف الخاضعة أاألموال من 

عن  واإلبالغ ،العمالء من طرف المؤسسات المالیةوب جمع المعلومات وتسجیلها عن مثل أسل
  ومنع المجرمین من التعامل باألوراق المالیة والتأكد من شركات الوساطة. ،المعامالت المخالفة

 ،متعلقة بهیئات التشریع والرقابة أصدرت المنظمة مجموعة من المعاییر 2002 فبرایروفي 
 ،وغیرها )مصدري األوراق المالیة (الشركات وكذا ،متعلقة بالتشریع الذاتي والتعاونومبادئ 

  :مقارنة بتوصیات منظمة فاتف نستعرضها في الجدول التالي

  توصیات"فاتف"التي تقابلها   بعض المبادئ الصادرة عن الهیئة 

یئات التشریع والرقابة صالحیات یجب أن تمنح ه :09- 08المبدأ 
جراءا  ،على األطراف الخاضعة لها من حیث حق التفتیش وإ

لزام األطراف بتنفیذ أحكامها .   التحقیق ومتابعة تنفیذ القرارات وإ

  لفاتف 08التوصیة 

حیات التشریع والرقابة صال : یجب أن تمنح هیئات12- 11المبدأ 
آلیات واضحة بشأن تبادل  متالكوإ  ،تبادل المعلومات مع أي جهة

    .المعلومات

  20یتوافق مع التوصیة 

ستخدام معاییر إمصدري األوراق و : یتعین على الشركات 16المبدأ 
  المتعارف علیها دولیا. والتدقیقالمحاسبة 

  32التوصیة 
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بمعاییر الرقابة  دالتقیییجب على شركات الوساطة  :23المبدأ 
وتضمین وجود  ،تهدف إلى حمایة حقوق المتعاملین الداخلیة التي

  إدارة فعالة للمخاطر .

-12-11-10التوصیات 

14-15-19-25-26  

یجب أن تضمن وتشجع التشریعات على وجود شفافیة  :27المبدأ 
  حول عملیات وأنشطة تداول األوراق المالیة 

  15-14التوصیات 

یجب أن تصمم التشریعات بالشكل الذي یمكن من : 28المبدأ 
  ضبط أي تالعب باألسعار أو أي ممارسات سلبیة أو مخالفات 

-15-18-28التوصیات 

14  

  . 82 - 80 صص  مرجع سابق، حمد سفر،أ: المصدر

عنى بمكافحة وتعتبر هذه الجهود الدولیة المختلفة مرجعا لكافة األجهزة اإلقلیمیة التي ت
  :التي سنتناولها في مطلبنا التاليو  ،اإلرهابجریمة تمویل 

  مویل اإلرهابمكافحة توالهیئات اإلقلیمیة في  المنظماتجهود : المطلب الثاني

إقلیمیة  ومجموعات هیئات وأجهزة ختالف جهود مكافحة تمویل اإلرهاب منإعلى الرغم من 
إلى أخرى إال أن جمیعها یشترك في خضوعه لنفس المعاییر الدولیة المعالجة لها سواء أكانت 

  .أو إفریقیة أو عربیة أو غیرها أوروبیةهذه األجهزة 

  العربیة لمكافحة تمویل اإلرهاب الفرع األول : الجهود

  : دور الجامعة العربیة  الفقرة األولى

ء على الظاهرة اإلرهابیة وائل المنظمات التي دعت إلى القضاكانت الجامعة العربیة من أ
حیث وافق  ،مختلف األقطار العربیة فينكوائها بناره وحدوث جرائم إرهابیة إبسبب  ،بكل أشكالها

الصادر في دورته الثالثة والثالثین بتاریخ  ،1685مجلس الجامعة العربیة في قراره رقم 
: المنظمة العربیة للدفاع متخصصة أطلق علیها إسمشاء وكالة على إن 10/04/1960
وتأمین التعاون العربي الداخلي عن  ،لمعرفة أسباب الجریمة ومكافحتها جتماعي عن الجریمةاإل
مكتب و  ،طة الجنائیة (دمشق)ر مكتب الش :وهي ،یق ثالث مكاتب تابعة للمنظمةطر 

  (بغداد ). كافحة الجریمةومكتب م (عمان )،المخدرات
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قراره القانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي ب 1عتمد مجلس وزراء الداخلیة العربإكما 
نعقاد المؤتمر العربي السادس لرؤساء أجهزة مكافحة إوعند  ،05/02/1986بتاریخ  )56رقم (

بدعوة من األمانة العامة لمجلس وزراء  21/04/1992- 20المخدرات بتونس خالل الفترة 
تجار تناول بنده الثامن من جدول أعماله مشكلة غسل األموال المتأتیة من اإلالداخلیة العرب 

وهو ما ترجمته التوصیة الثامنة الصادرة عن  ،روع بالمخدرات والمؤثرات العقلیةغیر المش
تجار غیر المشروع بالمخدرات تفاقیة العربیة لمكافحة اإلكما وافق المجلس على اإل ،المؤتمر

حیز  التي دخلت ،05/02/1994بتاریخ  215بقراره رقم  ،)11في دورته (والمؤثرات العقلیة 
تفاقیة العربیة لمكافحة )على اإل15أیضا المجلس في دورته (ووافق  ،30/06/1996التنفیذ في 

في  التي دخلت حیز التنفیذ ،05/01/1998) بتاریخ 290اإلرهاب في قراره رقم (
رتكاب إأو  تمویلحیث نصت مادتها الثالثة على تعهد الدول بعد تنظیم أو  ،07/05/1999

وأما المادة الرابعة فنصت على  ر،من الصو شتراك فیها بأي صورة األعمال اإلرهابیة أو اإل
 مصادر التعاون العربي لقمع الجریمة اإلرهابیة من خالل تبادل المعلومات الذي یتضمن كشف

عتمد إوواصل المجلس جهوده في مكافحة اإلرهاب السیما تمویله إذ  ،یةالجماعات اإلرهاب تمویل
) بتاریخ 392سترشادي لمكافحة غسل األموال في قراره رقم (القانون اإل ،)20في دورته (

 ،والمساعدة القانونیة والمصادرةالمعلومات وتبادل الذي تناول التعاون الدولي  ،14/01/2003
ء أجهزة أثناء المؤتمر العربي العشرین لرؤسا، 27/07/2006- 26وفي الفترة الممتدة من 
شة غسل بتونس بدعوة من مجلس وزراء الداخلیة العرب تم مناق مكافحة المخدرات المنعقد
في  الشرطة واألمن العربي بلبنان) لقادة 31وأثناء المؤتمر العربي ( ،األموال في الدول العربیة

ض مشروع اإلستراتیجیة العربیة لمكافحة غسل األموال تم عر  ،31/10/2007-30الفترة من 
وحدد  ،تفاقیات الدولیة ذات الصلةنضمام لإلوتمویل اإلرهاب الذي دعا الدول العربیة إلى اإل

  .2مجال التعاون اإلجرائي والفني

                                                
تعتبر أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة  مقره تونس، ،23/09/1982هو سلطة أمنیة عربیة تأسس في  -1

نظر یللمزید  األموال، الذي یعني بالدراسات والبحوث األمنیة السیما تمویل اإلرهاب وغسل ،جهازه العلمي
www.laportall.org/ar .  

 .260- 240ص ص سابق، المرجع ال صالح السعد، -2
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لى جانب جهود مجلس وزراء الداخلیة العرب قام مجلس اإلعالم العرب بإصدار  وإ
ت عنوان من تح ،19/12/2013میة العربیة لمكافحة اإلرهاب بالقاهرة في اإلستراتیجیة اإلعال

  .من خالل طرح البرامج الهادفة لتوعیة الجمهور من خطر هذه الظاهرة " أمة بال إرهابأجل "

  تحاد المصارف العربیة وصندوق النقد العربي : دور ا الفقرة الثانیة

 تحاد المصارف العربیة ادور أوال: 

تعمل في إطار الجامعة  إقلیمیةوهو هیئة عربیة  ،بلبنان 1947اإلتحاد في مارس تأسس 
مصرفیة ومالیة عربیة، وصنادیق التنمیة ومؤسسات  مؤسسة 320ویضم أكثر من  ،العربیة

تحاد إوالتمویل "مجلة  اإلستثمار العربي، وتصدر عنه مجلة متخصصة في شؤون المصارف
ویعتبر  ،اإلرهاب وتمویلافحة غسل األموال تتناول الدراسات المتعلقة بمك ،المصارف العربیة "

توثیق التعاون  والمالي العربي من خالل العمل علىتحاد مركزا مرجعیا للمجتمع المصرفي اإل
شتراك مع وزارة تحاد باإلمكافحة جریمة تمویل اإلرهاب عقد اإلوفي سبیل جهوده ل ،1بین أعضاءه

الفترة الممتدة ة مؤتمرا دولیا لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب بالقاهرة في الخزانة األمریكی
في مكافحة تمویل  سالمیةشتملت موضوعات دور المصارف اإلإ ،23/03/2006-22من 

وتطویر األحكام الرقابیة لمكافحة غسل  ،ةیوتطویر ضوابط تمویل اإلرهاب المؤسس ،اإلرهاب
حول مكافحة غسل  ونظم أیضا مؤتمرا دولیا ،القطاع الخاصوتمویل اإلرهاب في  األموال

تحاد أیضا كما نشط اإل ،11/12/2007- 09بي خالل القترة من األموال وتمویل اإلرهاب بد
المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمویل  ،لتزام المصارف بالتشریعات والمعاییر الدولیةندوة حول إ

نس خالل لنفس الغرض بتو  وندوة أخرى ،10/05/2006-07اإلرهاب بدمشق خالل الفترة من 
إضافة إلى ، 07/08/2007بدمشق في كذلك وبعدها ندوة  ،04/05/2007-02الفترة من 

، 2015ماي  15- 14بیروت یومي ب " آلیات تجفیف منابع تمویل اإلرهابمنتدى حول " همینظت
تحاد المصارف العربیة واألمانة العامة تفاقیة تنسیق وتعاون بین األمانة العامة إلإختتم بتوقیع أ

توصیات بشأن  كما أصدر ،اإلرهاب اخلیة العرب من أجل مكافحة تمویللمجلس الوزراء الد
طة الرقابة والتدقیق وتعزیز أنش ،ولیة مع الهیئات الدولیة المعنیةتعزیز التعاون وفقا للمعاییر الد

  المالي .

                                                
  .19:55ساعة  ،01/05/2017تاریخ اإلطالع  ،  www.vabonline.org/arالموقع:  انظر -1
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  دور صندوق النقد العربي ثانیا: 

 ،1977بدأ عمله عام لی ،1976لیة عربیة إقلیمیة تأسس عام یعتبر الصندوق مؤسسة ما
ومن  ،"مینا فاتفعضو مراقب في مجموعة "وهو  ،دولة منها الجزائر 22عدد أعضاءه ویبلغ 
تبنى  ،ر األسواق المالیة العربیةیوتطو  ،العربي يالنقدات وأسالیب التعاون السیاس إرساء أهدافه

ومعاهدات األمم المتحدة وقرارات مجلس األمن  ،یات الصادرة عن "فاتف"الصندوق التوص
ستغالل في إیید الصندوق عن أي حمن أجل ت ،وغسل األموالالمتعلقة بمكافحة تمویل اإلرهاب 

حیث قام بتقدیم المساعدة الفنیة وبرامج التدریب للدول  ،تمویل اإلرهاب أو جرائم مالیة أخرى
ال األمو ة الصندوق بشأن غسل سیاس وثیقةوأصدر  ،ل اإلرهابیمو األعضاء في مجال مكافحة ت

فاتف حول وثیقة مشتركة مع مینا 2015في كان قد أصدر و  ،2016وتمویل اإلرهاب في یونیو 
ستعداد للجولة وأهمیة اإل ،األموال وتمویل اإلرهابالمستجدات الرقابیة في مكافحة عملیات غسل 

اإلرهاب  وتمویلكما نظم دورة لمكافحة غسل األموال  ،1من عملیة التقییم المتبادلالثانیة 
المخاطر التي  هض من خاللدولة عربیة إستعر  19حضرته  ،09/03/2004باإلمارات في 

ودور الهیئات الدولیة الوطنیة في مجال  ،یتعرض لها الجهاز المالي بسبب غسل األموال
  المكافحة .

 وشمال إفریقیا األوسط: دور مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الفقرة الثالثة

  )مینافاتف(

 2004نوفمبر  30تأسست في  ،شابهة لمنظمة "فاتف"هي هیئة عربیة إقلیمیة مستقلة م

وهي عضو  ،ولیس بناءا على معاهدة دولیة2تفاق بین حكومات أعضاءهابالمنامة البحرینیة باإل
، تتولى إعداد السیاسات المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب 2006"فاتف" منذ في
للمعاییر واإلجراءات الدولیة ذات الصلة السیما التوصیات التسع واألربعون الصادرة عن  وفقا

  :تأسیسها في ، حیث ساهمت منذمناأل وقرارات مجلس ،المتحدة األممتفاقیات إ و  ،"فاتف"

                                                
  .16:00الساعة ، 02/05/2017تاریخ اإلطالع   ، www.amf.org.ae انظر -1
) دولة عربیة ومجموعة 19عدد أعضاها الیوم (ویبلغ  منها الجزائر، ،عضو مؤسس للهیئة ةدول )14یوجد( -2

ومجلس التعاون  ،وأغمونت ،ومجموعة فاتف صندوق النقد الدولي والبنك، والو،م،أ، من المراقبین مثل فرنسا،
  .وغیرها ،والخلیجي
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حسب مذكرة التفاهم الخاصة بالمجموعة ینظم بین األعضاء : بالتقییم المتبادل -1
وسكریتاریة المجموعة برنامج تقییم مستمر من أجل تقییم أنظمة مكافحة غسل األموال وتمویل 

منه  ،في هذا الشأن المختصینحدى من طرف فریق من الخبراء  اإلرهاب في كل بلد على
ئر ویتكون هذا الفریق من ستة دول منها الجزا ،2010لمشترك مع الجزائر في دیسمبرالتقییم ا

البنك الدولیین وفریق فاتف لفحص وتقییم القوانین والضوابط ومصر إضافة إلى صندوق النقد و 
 ،وصیات الدولیةیتها ومطابقتها للتالخاصة بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب ومدى فعال

وتنشر  ،ة لمعالجته ضمن مدة زمنیة معقولةكتشاف قصور تخضع الدولة لعملیة متابعإوفي حالة 
  .دولة إلى عملیة التحدیث كل عامینتقاریر المتابعة على موقع المجموعة في حال خروج ال

حیث تم فحص  ،2012إلى  2006لة األولى من التقییم بدأت من و وتجدر اإلشارة أن الج
  .27/04/20161وتم عرض تقریر المتابعة للجزائر في  ،) دولة17تقاریر (

ففي أفریل  ،جتماعات سنویة بحضور المراقبینإساهمت المجموعة في عقد عدة  - 02
نظمت المجموعة بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدولیین ندوة حول "زیادة الوعي "  2005
وفي  ،ضایا غسل األموال وتمویل اإلرهابممثلي المجموعة على مستجدات ق إطالعبهدف 

تحاد المصارف العربیة مؤتمر مكافحة غسل إنظمت المجموعة بالتعاون مع  2005سبتمبر 
 ،13/12/2006-11 نمتدة موفي الفترة الم ،تمویل اإلرهاب في شرم الشیخ بمصراألموال و 

رق شیة في تنظیم المؤتمر الدولي الثاني األمریكي التحاد المصارف العربإشاركت المجموعة 
  .2أوسطي حول "غسل األموال وتمویل اإلرهاب " في نیویورك 

ولجنة الجمعیات الخیریة  ،ثالثة لجان متخصصة وهي لجنة الحوالةالمجموعة كما أنشأت 
 ،اإلرهاب تمویلوانب جریمة ولجنة النقل المادي لألموال من أجل اإلحاطة بكل ج ،واألهلیة

  .مها لورشات عمل مختلفة ذات الصلةإضافة إلى تنظی

تجاهات عن طرق وأسالیب ومؤشرات وإ مشاریع وال التطبیقات مجموعة منأصدرت  - 03
  في الوطن العربي.غسل األموال وتمویل اإلرهاب 

  

 

                                                
 .15:00الساعة  ،02/05/2017تاریخ اإلطالع   ، Secretariat.easycgi.com/arأنظر  -1
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  مكافحة تمویل اإلرهاباالتحاد األوروبي في الفرع الثاني : الجهود 

منذ تأسیسه جهودا كبیرة في إطار مكافحته للجریمة اإلرهابیة بكل بذل مجلس أوروبا 
 التي دخلتو  ،1977روبیة لمكافحة اإلرهاب لعام تفاقیة أو إإبرام أول ب توجت ،أشكالها وصورها

صور األعمال اإلرهابیة التي حیث نصت مادتها األولى على  ،1978التنفیذ في أغسطس  حیز
  :تشمل

غیر ستیالء المتعلقة بقمع اإل ،1970تفاقیة الهاي عام في إالمنصوص علیها الجرائم  -
 المشروع على الطائرات .

المتعلقة بقمع األعمال غیر  ،1971عام  یالتفاقیة مونترإالجرائم المنصوص علیها غي  -
 ضد الطیران المدني .جهة و المشروعة الم

أو الحریة الموجهة  عتداء على الحیاة والسالمة الجسدیةالجرائم الخطیرة التي تتضمن اإل -
والجرائم التي تشمل الخطف وأخذ الرهائن أو  ،ضد أشخاص یتمتعون بالحمایة الدولیة

 حتجازهم التعسفي .إ

 ات والقنابل واألسلحة الناریة اآللیة والمتفجرات .فرقعستعمال المإجرائم  -

 فیها . شتراكإلرتكاب أي جریمة من الجرائم السابقة أو اإمحاولة  -

 تمویلشتراك عدة أوجه كتقدیم المساعدة المادیة أو اللوجیستیة أو المالیة مثل ویأخذ اإل

األعمال اإلرهابیة أو غیرها من أعمال المساهمة التي یقدمها الفرد أو الدولة لمرتكب الجریمة 
  اإلرهابیة .

ثانیة ممثلة بالجمعیة ال قامت هیئته ،جهود مجلس أوروبا في هذا المجال وفي إطار
تحت  ،1980تشرین الثاني  14-12البرلمانیة بتنظیم مؤتمر في ستراسبورغ خالل الفترة من 

ت إلى إعتمدت فیها عدة توصیات وجه ،عنوان "الدفاع عن الدیمقراطیة ضد اإلرهاب في أوروبا "
وعلیه قامت اللجنة  ،1لجنة الوزراء لمجلس أوروبا تتعلق بإجراءات الوقوف أمام اإلرهاب الدولي

األوروبیة من أجل التعاون بین الدول  الثة والستین بالتأكید على أهمیةفي دورة المجلس الث

                                                
الجمعیة البرلمانیة ولجنة وزراء  ،وهو هیئة إقلیمیة تتكون من هیئتین، 1949تأسس عام  :مجلس أوروبا -1

 مقره بفرنسا. مجلس أوروبا،
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وتنفیذ أي حكم  ،مات عن مرتكبي األعمال اإلرهابیةوتحسین تبادل المعلو  ،مكافحة اإلرهاب
  .1قضائي یصدر ضدهم

 تفاقیة ستراسبورغإونظرا ألهمیة المال في تنفیذ األعمال اإلجرامیة أصدر مجلس أوروبا 

والتي صادقت  ،01/01/1991دخلت حیز التنفیذ في و  ،08/11/1990لغسل األموال بتاریخ 
مفتوحة لتوقیع الدول تفاقیة عتبار اإلإا لیست من المجلس األوروبي بأسترالیا بالرغم أنهعلیها 

حتجاج بمبدأ السریة ودعت إلى عدم اإل ،شاركت الو.م.أ وكندا في صیاغتها كما ،اءغیر األعض
ووسعت من مفهوم غسل األموال لیشمل جمیع األموال  ،بة الحسابات المشبوهةالمصرفیة لمراق

في األموال المتحصلة من التي حصرتها  تفاقیة فییناإالمتحصلة من أي جریمة على خالف 
أو تحویل  إخفاءل أو دیبقیة بتجریم األفعال المتعلقة بتتفاوقعة لإلالدول المكما ألزمت  ،المخدرات

ستعمالها أو المساهمة في أي فعل من كتسابها أو حیازتها أو إاأو  ،األموال الناتجة من جریمة
  .2هذه األفعال

قتصادیة األوروبیة عن اللجنة اإل 1991جویلیة  10في  وجاء التوجیه األوروبي الصادر
عن طریق ض األموال یستخدام النظام المالي في عملیات تبیإالتابعة لمجلس أوروبا لیمنع 
المالیة وبالسجالت  ،بجمیع الوثائق المتعلقة بهم حتفاظواإل ،التحقق من شخصیة العمالء
 ،بالمعامالت المشبوهة خطارباإلكما نظم التوجیه الجهات الملزمة  ،والصفقات لمدة خمس سنوات

 یةئتمانحیث نصت فقرته األولى من المادة األولى على خضوع كل من المؤسسات المالیة واإل

" تلتزم الدول األعضاء بأن ن نصت مادته الثانیة عشر على أنهفي حی ،ألحكام هذا التوجیه
وكافة  ،المالیة التي تقوم بها المؤسسات األخرىتطبق بنود هذا التوجیه على المهن والوظائف 

 اإلشارةوتجدر  ،ض األموالیبیستخدامها في أغراض تإالمهن التي تعمل باألنشطة التي یحتمل 

دیسمبر  04الصادر في  ،97/2001تم تعدیله بالتوجیه رقم  ،308/1991أن هذا التوجیه رقم 
ار إلى ستثموشركات اإل ،ومكاتب تحویل العملة ،لذي أضاف مكاتب الصرافة والسمسرةا ،2001

                                                
 .637ص  سابق،المرجع ال هناء إسماعیل إبراهیم األسدي، -1

، دار الجامعة الجدیدة محمد علي سكیكر، مكافحة جریمة غسل األموال على المستویین العالمي والمصري، -2
 . 26ص  ،2008د.ط، 
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وحث الدول على تضمین تشریعاتها تعریفا  ،الیة المعنیة بأحكام غسل األموالالمؤسسات الم
  . 1موسعا للجرائم مصدر المال المبیض

تحاد األوروبي خطة جدیدة لمكافحة عتمد اإلإاإلرهابیة  2001سبتمبر 11وبعد أحداث 
اإلرهاب تشمل إجراءات وتدابیر واسعة بمشاركة مختلف األجهزة القضائیة واألمنیة والتشریعیة 

د في مارس سبانیة مدریالذي ضرب العاصمة اإل ضد اإلرهابمن أجل التضامن الجماعي 
كانون  17- 16ي من اإلجراءات فعتماد حزمة أخرى إودفع بالمجلس األوروبي إلى  ،2004
وعلى مستوى  ،یميستخباراتیة على المستوى الوطني واإلقلمنها تعزیز القدرات اإل ،2004األول 

عقب  2005 عام كما أقر إستراتیجیة أوروبیة ضد اإلرهاب في كانون األول ،المنظمات الدولیة
  :تقوم على أربع ركائز هي ،2005هجمات لندن في جویلیة 

 الوقایة من اإلرهاب . -

 التحتیة منه. والبنىحمایة المواطنین  -

 والتواصل عنهم . التمویلتعقب اإلرهابیین عن طریق قطع  -

تحاد الرد وبكل الوسائل المتاحة بما في ذلك العسكریة في حالة تعرض أي عضو من اإل -
 لعمل إرهابي .

لى جانب المواجهة الوقائیة واألمنیة التي تبناها اإل      لى نشر قیم عمل ع ،تحاد األوروبيوإ
التسامح من أجل التضییق على الرعایة األصولیة من خالل إحیاء قضیة الحوار بین الثقافات 

وهو ما تسجد في الشراكة مع الدول اإلسالمیة والجالیة المسلمة  ،السماویة المختلفةواألدیان 
لصالح المجموعات  دالتجنیالمقیمة في أوروبا للحیلولة دون سقوط أبناءها غي عملیات 

تحاد حوار مع دول مجلس التعاون الخلیجي بشأن مكافحة تمویل اإلرهاب كما أقام اإل ،اإلرهابیة
 إیجادبهدف  ،22/04/2015: بالمنامة البحرینیة یوم تعقدالعمل الثامنة، التي في ورشة 

وتم اإلتفاق مع المجلس على مكافحة تمویل  ،2المعتدل اإلسالمشراكة أوروبیة وغربیة مع 

                                                
 ،تخصص علوم قانونیة أطروحة دكتوراه، المسؤولیة الجزائیة للبنوك عن جرائم تبییض األموال، محمود قادة، -1

ص ص  ،2015- 2014 ،بلعباسجامعة الجیاللي الیابس  ة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسی فرع قانون جزائي،
408- 409 . 

 ،91العدد  اللبناني، الدفاع الوطنيمجلة  اإلرهاب والجهود الدولیة واإلقلیمیة لمكافحة، إلیاس أبو جودة، -2
 .58-57 صص  ،2015كانون الثاني 
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اإلرهاب خالل إجتماع التعاون السابع والعشرین بینهما، المقام في الریاض بتاریخ 
07/04/2016. 

ل مجلس أوروبا تعاونه أیضا مع األمم المتحدة في عدة مجاالت عن طریق إجراء اصو و 
ة مكافحة اإلرهاب مجلس أوروبا في كما زار رئیس لجن ،الت مباشرة بین أمانتي المنظمتینتصاإ

 ،ات میدانیة لدولهوشارك فریق الرصد التابع للجنة إلى جانب المجلس في زیار  ،2005ماي 
 وشارك المجلس أیضا في تسییر ،2006كانت بدایتها مع جمهوریة مقدونیا في أوائل مارس 

وفي  ،بین دوله األعضاء ، المتعلق بتمویل اإلرهاب فیما)2001(1373تنفیذ قرار مجلس األمن 
نفس اإلطار تعاون مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة المنظمة مع المجلس 

المكتب  نضمامه إلىوهو ما تجسد من خالل إ ،ة مكافحة اإلرهاب التابعة للمجلسخاصة وحد
یا عام دریبیة أخرى في هنغار وحلقة ت ،2005و 2004 تدریبیتین بكرواتیا أعوام في حلقتین

زغرب بشأن التعاون الدولي لمكافحة اإلرهاب والفساد  إعالنعتمد إ 2005وفي  ،2003
  . 1والجریمة المنظمة عبر الوطنیة

سیما في المجال التجاري قتصادي الكبیر الذي شهدته منطقة أوروبا النفتاح اإلولعل اإل
اإلجرامیة على التواصل والتنقل بكل حریة في هذا الفضاء الواسع  تالمنظماساعد  ،والحدودي

بط ظمة ترتمن دولة عن طریق شبكات من أكثرفي عدة مشاریع في  اإلجرامیةستثمار أموالها إ و 
تحاد األوروبي إلى وهو ما دفع باإل ،القة وثیقة ومعقدة یصعب إكتشافهامع بعضها البعض بع

من  ،ت اإلجرامیة خاصة اإلرهابیة منهاتعقب نشاط هذه المنظماإنشاء أجهزة إقلیمیة تعمل على 
وتجفیف مصادر المنظمات وقطع التمویل  ،مصالح األوروبیة المشتركة من جهةأجل حمایة ال

  وهو ما تمثل في: ،ا من جهة أخرىعنه

  )یوروبول  أوال : الشرطة الجنائیة األوروبیة (

 1993عام  األوروبيتحاد التي أنشأها اإل ت أنشطة وحدة شرطة المخدرات األوروبیةتوقف

لتندمج في منظمة الیوربول أو البولیس األوربي الذي یوصف على أنه حارس أوروبا األمني في 
بین الدول األوروبیة للعمل وفق إطار أمني موحد یهدف إلى  مأبر تفاق ا، من خالل 1998ماي 

حة العملیات المشتركة في سبیل مكافسیق وتن ،ت بین مختلف أجهزة األمن الوطنیةتبادل المعلوما

                                                
 .2006أوت  16الصادرة في  ،A/61/256الوثیقة رقم   ،وثائق األمم المتحدة -1
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لقاء القبض علی ،اإلجرام المنظم العابر للحدود هم وتسلیمهم إلى المصالح وكذا تعقب المجرمین وإ
تجار غیر المشروع من الجرائم منها اإل ابول كثیر و ختصاص مكافحة الیور إویدخل في  ،المختصة
إلرهابیة بما والجرائم ا ،والهجرة غیر الشرعیة ،ملةزییف العوت ،وبالمواد النوویة المشعة ،بالمخدرات

  وكذا مكافحة غسیل األموال . ،فیها تمویل اإلرهاب

  )EUROJUSTالنظام القضائي األوروبي ( :ثانیا

تتكون من قضاة الدول األوروبیة  ،2002اد األوروبي تم إنشاءها عام تحهي هیئة تابعة لإل
اد عند حدوث حتوالمتابعات القضائیة فیما بین دول اإل وتهدف إلى تحسین التعاون في التحقیقات

والشبكة  ،بولو بر الوطنیة بالتنسیق مع الهیئات األخرى المختصة مثل الیور الجرائم المنظمة ع
وتعمل الهیئة أیضا على  ،)OLAFحتیال (والمكتب األوروبي لمكافحة اإل ،ةالقضائیة األوروبی

والمفوضة األوروبیة فیما یتعلق بالجرائم التي تمس المصالح تقدیم المساعدة القانونیة بین الدول 
دعاء عند التعامل مع الجرائم وكذا تعزیز كفاءة التحقیقات الوطنیة وسلطات اإل ،حادتالمالیة لإل

 ،وتبیض األموال وتمویل اإلرهاب ،اتتجار غیر المشروع بالمخدر كاإل 1،الخطیرة عبر الحدود
  :للهیئة فيتتمثل المهام األساسیة و 

 ضمان تبادل المعلومات القضائیة . -

یما تنفیذ طلبات التعاون تأمین التنسیق في ممارسة العمل العام داخل الدولة المعنیة الس -
 .القضائي

 تكثیف فعالیة السلطات المختصة في مجال العدالة الجنائیة . -

 یة .لقة بالتحقیقات والنشاطات القضائتسهیل عملیة التنسیق المالئمة المتع -

وحمایة  ،التبادل القضائي بین الدول األعضاء والمشاركة في الندوات الدولیة -
 .2المعلومات

تدبیرا جدیدا  ،2016قترحت في دیسمبر إوما تجدر اإلشارة إلیه أن المفوضیة األوروبیة 
تحاد األوروبي أو یعزز الرقابة على حركة األموال السائلة التي یدخلها األشخاص إلى اإل

وكذا  ،ي حال وجود شبهات عن نشاط إجراميأالف یورو ف10یخرجونها منه ولو كانت أقل من 

                                                
،  تاریخ  .http://www.iap-association.orgانظر الجمعیة الدولیة ألعضاء النیابة العامة على -1

 .21:45، الساعة 11/05/2017االطالع 
 .155-154ص ص  سابق،المرجع ال ،محمد األخضربن  -2
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توسیع الرقابة الجمركیة لتشمل المال الذي یرسله األشخاص عبر الطرود البریدیة أو عبر الشحن 
قتراحات ا المفوضیةكما قدمت  ،ي مجال مكافحة الجرائم اإلرهابیةمن أجل زیادة الفعالیة ف

وتشدید القوانین  ،الحدود األوروبیة وحركة األشخاص نظام شنغن للمعلومات للتحكم في لتحسین
كل ذلك یدخل  ،الهواتف الجوالة المدفوعة مسبقا وبطاقات شحن ،فتراضیةالخاصة بالعمالت اال

  تحاد األوروبي لقمع الجریمة اإلرهابیة وتجفیف منابعها المختلفة .في مساعي اإل

  مكافحة تمویل اإلرهابفي تحاد اإلفریقي جهود اإل الفرع الثالث : 

فمن  ،قیة تخرج من أزمة حتى تجد نفسها في أخرى أعظم منهایما تكاد القارة اإلفر 
إلى األوبئة واألمراض والنزاعات  ،هادیما الذي نهب خیراتها وأباد سكانستعمار الغاشم قاإل

یث هزها مرات عدیدة كان ح ،اإلفریقیةالقارة ظاهرة اإلرهاب الذي عصف بالعالم وبإلى  ،المسلحة
 224التي خلفت مقتل  ،1998یروبي ودار السالم عام أ في نتفجیرات سفارتي الو.م. أعنفها

ها موجهة تندید واسعة عجلت بصدور أول  تصاحب ،أمریكیا وآالف الجرحى 12منهم  ،شخص
  .فریقیة تعنى بشأن اإلرهابإتفاقیة إ

تبنى مبدأ عدم ت ،1963تأسیسها عام  ذتفاقیة ومناإلفریقیة قبل هذه اإلوكانت منظمة الوحدة 
ر جماعات إرهابیة مسلحة في كثیر من نتشاإلداخلیة للدول على الرغم من ا التدخل في الشؤون

 شهدها النزاع المسلحكالتي رتكاب مجازر جماعیة بشعة إقامت أحیانا بوالتي اإلفریقیة، الدول 

ب األهلیة و والحر  ،1994عام  والتطهیر العرقي في رواند ،1978- 1975في أثیوبیا بین أعوام 
فریقیا الوسطى وغیرها تفاقیات على بعض اإل بإصداركتفت المنظمة إحیث  ،في الصومال وإ

، 1977الصادرة في یولیو  1تفاقیة اإلفریقیة للقضاء على أعمال المرتزقةغرار اإل
منع لفي الدعوة إلى إنشاء آلیة  تمثلتومجموعة من القرارات دون فاعلیة  ،فیل(الغابون)رو بیبل

دارة وحل النزاعات في إفریقیا خالل قمتها  دون  ،1992لعشرون بدكار السنغالیة عام الثامنة واوإ
 ،1994وفي قمتها الثالثین بتونس عام  ،ن بین الدولاو أن تحدد آلیات واضحة للتنسیق والتع

أصدرت المنظمة مدونة السلوك الخاصة بالعالقات اإلفریقیة الذي تضمن بندا یدین التطرف 
توزیع الجماعات المسلحة من إجمال  %31.25تمثل إفریقیا نسبة و  ،الدیني وكل أشكال اإلرهاب

                                                
ص ص  ،2007 د.ط، اإلسكندریة، ،دار الفكر العالم بین اإلرهاب والدیمقراطیة، حسین المحمدي بوادي، -1

26- 27. 
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 وربما ،1ما یجعل إفریقیا األولى من حیث القارات التي تنشط فیها الجماعات اإلرهابیة ،في العالم

نقالبات یق اإلمرد ذلك إلى ضعف وهشاشة أنظمة الحكم فیها التي وصلت غالبا عن طر 
ملیون كلم ما یصعب مراقبة  30.3عة مساحتها التي تقدر بـ وكذا شسا ،أو شراء الذممالعسكریة 

  .هافیوالتحكم في حركة تنقل األشخاص واألموال  ،حدودها

: تفجیرات رئیسیین، هما حدثینإلرهاب إلى لویعود التحول المفصلي في مكافحة إفریقیا 
سود التي وجهت األنظار العالمیة بشكل مباشر إلى قضیة األ أیلولوهجمات  ،سفارتي الو.م.أ

حتضنت الجزائر القمة اإلفریقیة الخامسة والثالثین في جویلیة إفعقب التفجیرات  ،ل اإلرهابتموی
مادة مقسمة  23حیث تضمنت  ،ومكافحة اإلرهابتفاقیة اإلفریقیة لمنع التي أقرت اإل 1999

لتزامات الدول من إ و  ،وتعریف اإلرهابتفاقیة منها أغراض اإل األولتناولت في  ،أجزاءعلى ستة 
دات والتصدیق على جمیع المعاه ،وتحدید عقوبات مناسبة لها خالل تجریم األعمال اإلرهابیة،

ي حددت مجاالت التعاون لقمع اإلرهاب عن ء الثانذات الصلة المرفقة بالمعاهدة، وفي الجز 
أو  تمویلمتناع عن القیام بأي عمل یستهدف تنظیم أو دعم أو طریق تعهد الدول األطراف باإل

 ن سواء عن طریق مباشر أو غیر مباشرةیتحریض أو تنفیذ أعمال إرهابیة أو إیواء اإلرهابی

نشاء قواعد بیانات لجمع  (المادة الرابعة الفقرة أ)، وتحلیل المعلومات والبیانات المتعلقة وإ
ات الضروریة لمنع تخاذ كافة اإلجراءإ و  ،ابیة (المادة الرابعة الفقرة هـ)بالعناصر والجماعات اإلره

كما نصت صراحة  إلرهاب بأي شكل من األشكال (المادة الرابعة الفقرة و)،ا دعمإنشاء شبكات 
:" تتعهد الدول األطراف بدعم عملیة تبادل على تمویل اإلرهاب في مادتها الخامسة بقولها 

  المعلومات بینها فیما یتعلق بـ:

األعمال والجرائم التي ترتكبها الجماعات اإلرهابیة وقادتها وعناصرها ومقر قیادتها   - أ
 ؛... التمویل ومعسكرات التدریب ووسائل ومصادر

جراءات وأما الجزء الثالث والرابع فتناول اإل التسلیم بینما تحدثت في ختصاص القضائي وإ
وبالتالي تكون هذه  ،بأحكام عامة اءهاأجز ختتمت إ و  ،نابات القضائیةجزءها الخامس عن اإل

یزها لإلرهاب عن المقاومة ضد یتفاقیة قد وفرت إطارا قانونیا لمكافحة اإلرهاب خاصة بعد تماإل

                                                
الموافق ، 1482جمادى األولى عام 20المؤرخ في  ،179-07صادقت الجزائر علیها بالمرسوم الرئاسي رقم  -1

 .2007یونیو  23هـ الموافق  1428جمادى الثانیة عام  27الصادرة في  ،39العدد ج.ر.ج،  ،2007یونیو  06
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ادتها الواحدة والعشرین على تفاقیة نصت في موتجدر اإلشارة أن اإل ،حتالل في مادتها الثالثةاإل
  تفاقیة .تفاقیات تكمیلیة لشروط هذه اإلإأنه یمكن في حالة الضرورة وضع برتوكوالت خاصة أو 

وجدت إفریقیا نفسها أمام حتمیة الدخول في الحرب ضد  ،2001وبعد أحداث أیلول األسود 
تفاقیات الدولیة ذات صادقة على كل اإلموال بالمساهمة في تجفیف جمیع منابعه، اإلرهاب
وكانت القارة قد شهدت تحوال نوعیا قبل شهرین من األحداث تمثل في قمة لوساكا من  ،الصلة

قي یاإلفر  تحاداإلمنظمة الوحدة اإلفریقیة لیحل محلها التي أنهت  ،2001جویلیة  09-11
ومحكمة إفریقیة،  ،ومفوضیة ،منها برلمانبمؤسسات جدیدة تتماشى مع التغیرات الدولیة المختلفة 

نطالقة الفعلیة لمكافحة اإلرهاب في ظل هذه األجهزة التي وبدأت اإل ،وغیرها ،وبنك مركزي
سابقت الزمن من أجل مسایرة الظروف الراهنة عن طریق تنسیق الجهود مع مختلف الهیئات 

عتمدت إوالبدایة كانت بعد شهر من األحداث حیث  ،اإلقلیمیة المعنیة بشؤون اإلرهاباألممیة و 
تماع جإوأكد  ،2001دكار ضد اإلرهاب في أكتوبر  بالسنغال إعالن ةالقمة اإلفریقیة المنعقد

والرد على  ،على تنسیق الجهود لمعالجة قضایا السلم واألمن 2003ري أدیس أبابا في فیف
 ،2001یقیا (نیباد) التي تأسست في أكتوبر اإلرهاب بمبادرة الشراكة الجدیدة من أجل تنمیة إفر 

شكل لمكافحة اإلرهاب باإلفریقیة تفاقیة قي الذي عمل على تطویر اإلیتحاد اإلفر كبرنامج لإل
ي دوربان تحاد اإلفریقي ففتتاحیة لإلعتماده خالل القمة اإلإوذلك ب ،م مع المتغیرات الدولیةیتالئ

توكول إنشاء مجلس السلم واألمن اإلفریقي الذي و المصادقة على بر  ،2002بجنوب إفریقیا عام 
عتمد إكما  ،تم تدشین المجلس 25/05/2004وفي  ،26/12/2003ذ في دخل حیز التنفی

جتماع الحكومي المشترك الرفیع تحاد اإلفریقي خطة العمل لمنع اإلرهاب ومكافحته خالل اإلاإل
تحاد وفي مساعي اإل ،2002في سبتمبر المنعقد بالجزائر  ،تحادالمستوى للدول األعضاء في اإل

ین إطار شامل للتعاون و ریقي لمحاربة اإلرهاب وتجفیف منابعه قامت الدول األعضاء بتكفاإل
تفاقیة اإلفریقیة لمنع أثمرت عن التصدیق على برتوكول اإل ،في معالجة األمن والسلم فیما بینها

عتداء والدفاع م معاهدة إفریقیة لعدم اإلابر وإ  ،2004یولیو  08حته بأدیس بابا في اإلرهاب ومكاف
جویلیة  25والتي دخلت حیز التنفیذ في  ،2005نفي شترك في قمة أبوجا المنعقدة في جاالم

 ،للقوة اإلفریقیةوذلك بإنشاء قیادة أركان  ،مجموعة من اآللیات لتنفیذها إلىحیث أشارت  ،2006
كذا لجنة القانون و  ،اإلرهابراسات والبحث حول للد إفریقيومركز  ،السلم ألجلفریقیة إ وأكادیمیة
  تحاد اإلفریقي .الدولي لإل
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اإلقلیمیة من أجل مكافحة تحاد اإلفریقي مع مختلف المنظمات الدولیة و عالقة اإل إطار وفي
قام رفقة هیئة األمم المتحدة بإنشاء قوات لحفظ السالم مشتركة تولت أول عملیة لها  ،اإلرهاب

وفي  ،لف جنديأ 26000السودان شارك فیها في إقلیم دارفور ب ،2007دیسمبر  31في 
تم  اإلفریقيتحاد المتحدة برنامج عشاري لتعزیز التعاون مع اإل لألممالعام  األمینقدم  2005

جتماعات إمن أجل مساعدة إفریقیا في المجال األمني عن طریق عقد  2006عتماده عام إ
 ،2007اد اإلفریقي بأدیس بابا عام تحبمقر اإل أحدها ، تمنمجلسي أمن المنظمتی ستشاریة بینإ

 ،2009ماي  16بابا في  جتماع ثالث بأدیسإ و  ،2008ویورك عام یوآخر بمقر األمم المتحدة بن
قتراح إ ،1809تحت رقم  16/04/2008س األمن الدولي في قراره الصادر في كما قبل مجل

تحاد إفریقي للبحث في سبیل دفع إ–األمین العام للهیئة بتكلیف مجموعة خبراء أمم متحدة 
نشاء وتم إ ،اإلفریقي تحت غطاء األمم المتحدةتحاد ها اإلالم التي یتوالسعملیات حفظ ال

نظمت حلقات عمل من طرف المدیریة  ،2011وفي أكتوبر  ،2008دیسمبر  12المجموعة في 
ستغالل اإلرهاب في إطار الفریق العامل إمن  الصدقاتكافحة اإلرهاب لحمایة ملالتنفیذیة 

اإلرهاب التابع لفرقة العمل المعنیة بالتنفیذ في مجال مكافحة اإلرهاب في  تمویلالمعني بمعالجة 
  بیا .یإقلیم الجنوب اإلفریقي بدولة نام

دعم مكتب األمم المتحدة  ،تحاد اإلفریقيوفي سیاق مفوضیة اإل ،2012وفي أكتوبر 
-2003تحاد بشأن مكافحة المخدرات للفترة ما بین المعني بالمخدرات والجریمة خطة عمل اإل

تحاد المعني بمكافحة عتمدت خالل الدورة الخامسة لمؤتمر وزراء مفوضیة اإلإالتي  ،2017
لشرعیة لتمویل اصادر غیر عتبارها من المإالمخدرات ومنع الجریمة بأثیوبیا (أدیس بابا) ب

تحاد اإلفریقي لتنفیذ مشروع بناء مع اإل 2013كما تعاون مكتب األمم المتحدة عام  ،اإلرهاب
تجار باألفیون األفغاني وذلك بإعداد دراسة بحثیة عن اإل ،اإلفریقیةقدرات البحثیة للبلدان ال

عقد في  ،2013فبرایر وفي  ،تباطه بالجریمة المنظمةر إ والهیروین وتأثیره على من یستهلكونه و 
جهود ن یمن أجل تحس األولویةبرامج والتدخالت ذات الجتماع بغرض تحدید إنغوال أكمباال ب

تحاد اإلفریقي الذي تبنى خفض الطلب على المخدرات في إفریقیا بین مكتب األمم المتحدة واإل
ي تحدد السمات والت ،2013المعاییر الدولیة للوقایة من تعاطي المخدرات الصادرة في مارس 
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عتبارها أحد إب هاكل ذلك من أجل تجفیف ،الرئیسیة للنظام الوطني الفعال للوقایة من المخدرات
  .1اإلرهاب تمویلمصادر 

تحاد األوروبي الذي قام بالتعاون مع اإل ،تحاد اإلفریقي بالمنظمات القاریةوفي عالقة اإل
ملیون یورو من  250بمیزانیة قدرت بـ: ،2004أطلق عملیة تسهیل السالم في إفریقیا في مارس 

ة أمنیة تحاد اإلفریقي في وضع سیاسأجل تمویل عملیات حفظ السالم في إفریقیا ومساعدة اإل
بإلحاح ، و 2010إلى  2008تمتد من  ،أورو أخرىملیون  300ودفاعیة شاملة تم تجدیدها بـ 

 التي ،19/12/2005قیا في تحاد األوروبي من أجل إفریاإل إستراتیجیةمن فرنسا تم تحدید 

تقوم على  ألمدلوضع شراكة طویلة ا ،09/12/2007عتمدت رسمیا في قمة لشبونة في أ
ولعل أخطرها  ،2منها التعاون من أجل مكافحة التهدیدات األمنیة المشتركة ،مجموعة من المبادئ

  اإلرهاب والمنابع التي یتغذى منها .

تحاد اإلفریقي بإنشاء أجهزة قام اإل ،على كل المستویاتوفي سبیل محاربة الجریمة اإلرهابیة 
  والتي تتمثل في: ،ةیة بالتعاون مع كل الجهات الفاعلتقوم بالعمل على توفیر األمن للقارة اإلفریق

  م واألمن اإلفریقي في مكافحة تمویل اإلرهاب دور مجلس السل أوال :

تحاد عام في القمة األولى لإل ردالصاتوكول إنشاءه و بموجب بر  2004تأسس المجلس عام 
 ،1999تفاقیة اإلفریقیة لعام بغرض وضع آلیات إقلیمیة لمكافحة اإلرهاب تعزیزا لإل ،2002

لس السلم جتحت رقابة م هبكل أشكال لجهود القاریة في مواجهة اإلرهاب ومكافحتهوتنسیقا ل
تیة الیویعتبر الجهة العم ،لقارة الخمسةا مأقالیعضوا یمثلون  15تشكل من یالذي  ،واألمن

  بـ: إنشاءهمن برتوكول  ةلرابعاالرئیسیة في مكافحة اإلرهاب حیث كلف حسب المادة 

وفي هذا  ،توحید وتنسیق الجهود القاریة الرامیة إلى منع اإلرهاب الدولي ومكافحته - 1
  اإلطار یقوم مجلس السلم واألمن بما یأتي :

 المعلومات . یضع نظاما عملیا لجمع ومعالجة وتوزیع  

 ابیة ینشئ آلیات لتسهیل تبادل المعلومات بین الدول األطراف حول األعمال اإلره
  وحول أحسن السبل لمكافحة اإلرهاب . ،وأنشطة المجموعات اإلرهابیة

                                                
تخصص دبلوماسیة وتعاون  مذكرة لنیل شهادة ماجستر، نزاعات،تحاد اإلفریقي وتسویة الاإل زیاني كلثوم، -1

 .144ص  ،2011/2012 ،3جامعة الجزائر  كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم، ،دولي

 .145ص  ،هنفس المرجع -2



 اإلطار التطبیقي لمكافحة جریمة تمویل اإلرھاب                            الثاني الباب

 

228 

 

  تحاد حول وضع اإلرهاب في القارة .إلى مؤتمر اإل يتقدیم تقریر سنو  

  معتمدة من طرف العمل والبرامج الیتابع ویقیم ویقدم التوصیات بشأن تنفیذ خطة
  تحاد اإلفریقي.اإل

 . دراسة جمیع التقاریر المقدمة من الدول األطراف عن تنفیذ أحكام هذا البرتوكول  

 قلیمیة ودو إاط إنشاء شبكة للمعلومات مع نق لیة حول تصال محوریة وطنیة وإ
 .      اإلرهاب

  :1وضعت له مجموعة من اآللیات ،ولتسهیل مهمة مجلس السلم واألمن       

هتمام إ و  ةلها مكان ،: تضم خمس شخصیات على أساس األقالیمهیئة الحكماء .1
 كان رئیس الجزائر ،التي تختارهم للمفوضیةمن أجل تقدیم النصح  واألمنبالسلم 

  .هاالراحل أحمد بن بلة أحد أعضائ

ووحدة مركزیة للمراقبة والرصد  ،عضو 21یضم  :القاري المبكر اإلنذارنظام  .2
  والتنبؤ بالنزاعات .

تابعة للجنة  ،یین: تضم مجموعة من العسكریین والمدنالقوة اإلفریقیة الجاهزة .3
 ،نشاء مجلس السلم واألمن اإلفریقيتوكول إو من بر  13أركان الحرب وفقا للمادة 

  .للمجلس ةوتعتبر الذراع التنفیذی

شتراكات الدول إتحاد اإلفریقي من خالل إل: یتكفل بمیزانیته اصندوق السلم .4
  والمعونات الدولیة . ،والتبرعات الخاصة الممنوحة ،األطراف

ة المسائل یكون مسؤوال عن متابع ،سلم واألمنیترأسها مفوض مكلف بال :المفوضیة .5
 ومما یكلف به حسب المادة ،تمویلهاإلرهاب ومكافحته السیما  المتعلقة بمنع

  :من البرتوكول 02الخامسة الفقرة 

توفیر المساعدة الفنیة حول المسائل القانونیة وتطبیق القانون بما في ذلك المسائل   - أ
الخطوط اإلرشادیة النموذجیة عداد القوانین و إ و  ،اإلرهاب تمویلفحة المتعلقة بمكا

لمساعدة الدول األعضاء في صیاغة التشریعات والتدابیر ذات الصلة لمنع اإلرهاب 
 ومكافحته .

                                                
مجلة جامعة  دور مجلس السلم واألمن اإلفریقي في النزاعات وتسویتها في إفریقیة، ة،بأحطی يمحمد هیبة عل -1

 .637- 635ص ص  ،2011العدد الثالث، ،27المجلد  قتصادیة والقانونیة،للعلوم اإلدمشق 
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األرصدة المستخدمة أو األموال وضبط وكشف ومصادرة وتجمید أو حجز كل    -  ب
نشاء آلیة إل ،إرتكاب عمل إرهابيالمخصصة لغرض   األموالستخدام مثل هذه وإ

 یا األعمال اإلرهابیة وأسرهم .لتعویض ضحا

ستغالل سریع للمعلومات حول المجموعات إ إقامة نقاط وطنیة محوریة لتسهیل تبادل و   -  ت
تعاون الدول  واألنشطة اإلرهابیة على المستویات اإلقلیمیة والقاریة والدولیة بما في ذلك

 .اإلرهاب تمویللقمع 

الرائدة في مكافحة اإلرهاب فقد أسند إلیها نظرا لتجربة الجزائر و أنه وما تجدر اإلشارة إلیه 
خالل و  ،تیللسید سعید جن ،2008إلى  2002من خالل الفترة  ،رئاسة مفوضیة السلم واألمن

لیأتي بعده الجزائري السید اسماعیل شرقي الذي  لعمامرة رمطانللسید  ،2013- 2008الفترة 
) لإلتحاد 28أثناء الدورة ( 2017جانفي أعید انتخابه مفوضا للسلم واألمن باإلتحاد اإلفریقي في 

  بأیس أبابا، وهو ما یعد إنتصارا للدبلوماسیة الجزائریة.

اإلرهاب  تمویل : دور المركز اإلفریقي للدراسات والبحوث حول اإلرهاب في مكافحةثانیا
)CAERT: (  

تحاد جتماع الوزاري عالي المستوى لإلاإلكانت فكرة إنشاء هذا المركز جزائریة من خالل 
 ،2004تدشینه بالجزائر في أكتوبر  وتم ،14/09/2002-11ر من المنعقد بالجزائ ،اإلفریقي

من  13ومجاالت عمله التي تتمثل حسب المادة  ،إجتماع حدد فیه إطاره التنظیميوذلك في 
  دفاع المشترك في:یة القتفاإ

بعنوان " المجلة اإلفریقیة یتم نشرها في دوریة و : البحوث والدراسات والملتقیات اءإجر  - 1
" إضافة إلى تنظیم ملتقیات في هذا الشأن كالتي نظمها المركز بالتعاون اإلرهاب لمنع مكافحة

تحت عنوان "مكافحة اإلرهاب في  ،04/04/2008-02من  فترةسبانیة خالل المع الحكومة اإل
وأخرى بعنوان " مكافحة اإلرهاب في وسط إفریقیا "بعاصمة  ،شمال إفریقیا " بالجزائر العاصمة

  .28/05/2008- 26خالل الفترة من  لبرازفیالكونغو 

: وذلك من خالل تقدیم المساعدة ي تطویر السیاسات واإلستراتیجیاتالمساعدة ف - 2
 ،اإلفریقي في مجال مكافحة اإلرهابتحاد والمشورة الفنیة للدول األعضاء لتنفیذ سیاسات اإل

  .تفاقیات مكافحة اإلرهاب إلتطبیق وتوحید مختلف الجهود 
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 : ول)أفریب: دور الشرطة اإلفریقیة (ثالثا

 12إلى  10خالل المؤتمر اإلقلیمي اإلفریقي الثاني والعشرین لألنتربول في الفترة مابین 

سبتمبر بعاصمة الغرب الجزائري وهران، تم طرح فكرة إنشاء منظمة إفریقیة للشرطة بحضور قادة 
ة األفارقة الواحد واألربعین، وهو ما تجسد في إجتماع المدراء والمفتشین العامین للشرطالشرطة 

؛ حیث تم إعتماد إعالن الجزائر بشأن األفریبول 2014فیفري  11-10بالجزائر في الفترة من 
الذي تبنته القمة الثالثة والعشرون لإلتحاد اإلفریقي المنعقدة في غینیا اإلستوائیة في الفترة من 

الثالث للجنة الخاصة  1أثناء اإلجتماع 2015دیسمبر  13، وفي یوم 2014جوان  17إلى  20
" بالجزائر، قام قادة الشرطة األفارقة رسمیا أفریبولبإنشاء اآللیة اإلفریقیة للتعاون الشرطي "

بإطالق منظمة األفریبول ومقرها بن عكنون بأعالي العاصمة الجزائریة، عرفانا من األفارقة 
عترافا بدورها الریادي إفریقیا للمجهودات الكبیرة التي بذلتها الجزائر في إنشاء هذه اآللیة، وإ 

  وعالمیا في مكافحة اإلرهاب وممولیه.

لبحث آلیات مكافحة  2014وأثناء قمة مجلس السلم واألمن اإلفریقي بنیروبي في سبتمبر 
عتبروا أن أي إعتداء  اإلرهاب في القارة، قدم القادة األفارقة توصیات مختلفة بهذا الشأن، وإ

هو بمثابة إعتداء على كل إفریقیا، وحث المجتمعون على ضرورة  إرهابي یستهدف بلد إفریقیا
تبادل المعلومات األمنیة في إطار منظمة األفریبول التي مقرها الجزائر العاصمة في حین  

  إقترحت كینیا إنشاء صندوق إفریقي لمكافحة اإلرهاب .

والعسكریة، أو الدینیة، وعلى غرار األنتربول ال یختص األفریبول بمكافحة الجرائم السیاسیة، أ
ألن هذه الجرائم من شأنها أن تنشئ توتر دولي بین الدول األعضاء نتیجة التدخل في الشؤون 

، السیما المنظم منها ، وعلیه وجه كل قوته إلى مكافحة كل أنواع اإلجرام2الداخلیة لهذه الدول
  دوله.مختلف بین  من خالل التنسیق والتعاون المتبادل وذلك بإستعمال أسالیب متطورة

قام رئیس المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة  ؛2018ماي عام شهر في  وتجدر اإلشارة أنه
ة بزیار ) نائب وزیر األمن العمومي الصیني  MENG Hongwei"أنتربول" السید مانغ هانغواي (

                                                
أكتوبر  16و 15الجمعیة العامة الثانیة آللیة التعاون الشرطي " أفریبول" یومي  استضافت الجزائر أشغال  -1

2018. 
الجامعي، اإلسكندریة، الطبعة منتصر سعید حمودة، المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة (االنتربول)، دار الفكر  -2

  . 119، ص2008األولى، 
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حیث  ،األفریبولإلى مقر األفریبول بالجزائر العاصمة رفقة السید اللواء عبد الغني هامل رئیس 
قام باإلطالع على مختلف أقسام ومكاتب آلیة اإلتحاد اإلفریقي للتعاون الشرطي والتجهیزات 

)، المطور من طرف AFSECOMالمزود بها، وقدمت له تفاصیل عمل نظام اإلتصال أفسیكوم(
ل خبراء األمن الوطني الجزائري الذي یسمح لمكاتب اإلتصال الوطنیة للدول األعضاء بتباد

  .1المعلومات والبیانات األمنیة عبر حلول وتطبیقات معلوماتیة متطورة

  تمویل اإلرهابمكافحة ود المنظمات اإلقلیمیة المصرفیة في جه :الفرع الرابع

  :التي لعبتها المنظمات التالیة المتنوعة من خالل األدوارجلیا تظهر هذه الجهود 

  دور منظمة الدول األمریكیة  : الفقرة األولى

لجنة لمراقبة سوء  1986أسست عام  ،مقرها بواشنطنو  ،1980نشأت هذا المنظمة عام 
 ،بسبب تدفق عائدات كبیرة غیر مشروعة من المخدرات إلى دولها ستعمال المخدرات (سیكاد)إ

ى ضرورة وجود تشریع یجرم ) الذي أكد علIXTAPA( إعالنأصدرت المنظمة  1990وفي عام 
وتشجیع  ،وقمعها ،تجار غیر المشروع بالمخدراتاألموال المتأتیة من اإل المتعلقة بغسیل األنشطة

تفاقیة فینا إل اةً جار م ون مع الهیئات المعنیة لتحقیق هذا الغرضاالهیئات المصرفیة على التع
1988.  

اء في لجنة سیكاد طراف على مشروع قدمته لجنة من الخبر وافقت الدول األ 1992وفي عام 
  حمل مجموعة من التوصیات ذات الصلة. ،األموالیض یحة تبیتضمن قانون لمكاف

  ض األموال یمكافحة تبیعیة متخصصي : دور جم الفقرة الثانیة

بعد  ،دولة في العالم 55من  ،عضو 1200 ـب ،22/02/2002بتاریخ  ،نشأت في الو.م.أ
الذي  ،2001سبتمبر  11أمریكا عقب أحداث إصدار قانون إعاقة تمویل العملیات اإلرهابیة في 

لتزامات مختلفة على المصارف العالمیة منها ضرورة إوفرض  ،ض األموالینبه إلى خطورة تبی
ومصادر أموالهم من أجل كشف  ،من خالل التحقق الجید في هویتهم التعرف على العمالء

وتقدم هذه الجمعیة شهادات تحمل لقب متخصص  ،عات اإلرهابیة وقطع التمویل عنهاالمجمو 
لمراقبة مل الجمعیة التحذیر ولم ته ،للمتقدم لها متحانإض األموال بعد إجراء یتبیمكافحة 

المتورطین  النشاطات المتعلقة بالبنوك والبورصة من أجل كشف األموال غیر المشروعة وضبط
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، وكذا المؤسسات واألشخاص المعنویة وحتى األفراد العادیین أو أصحاب المناصب الرفیعة ،فیها
كشف ومكافحة  الجمعیة إلى تطویر المعرفة والمهارات والخبرات لألشخاص المنوط بهموتهدف 

  .1عملیات تبییض األموال

  دور مجموعة وولفسبرج للبنوك  :الفقرة الثالثة

ووضعت  ،مجموعة من البنوك الدولیة الخاصةجتمعت فیها إسمیت نسبة لمدینة سویسریة 
  وهي : ،ثالث مبادئ

  الواجبة بالعمالء.وتشمل العنایة  :بشأن البنوك الخاصةاألموال  مبادئ مكافحة غسل - 1

: من أجل تنظیم العالقات المراسلة سل األموال بشأن البنوك المراسلةمبادئ مكافحة غ - 2
  البنوك الوهمیة .مع البنكیة على الصعید العالمي وحمایتها عن طریق منع التعامل 

: الذي یبین دور المؤسسات المالیة في محاربة تمویل اإلرهاببیان بشأن قمع تمویل  -3
من خالل تبادل المعلومات وتطبیق اإلرهاب عن طریق مساعدة السلطات المختصة بالدولة 

  .2توصیات "فاتف"

بیان یتضمن إرشادات حول المقاربة القائمة على الخطر الذي  وقامت المجموعة بإصدار  
ي وخطر الخدمات ( الت ،قتصادي)إنة والمتعرضة لحصار دولة (غیر المتعاو یتمثل في خطر ال

صعوبة رصد األموال الموجهة لإلرهابیین  حیث أقرت ،وخطر العمیل تقدمها المؤسسات المالیة)،
 ،اإلرهاب تمویلتنفع في الحرب ضد  السیما إذا كانت مشروعة غیر أن هذه المقاربة یمكن أن

عن غسل  واإلبالغوسائل التي تمكنها من التعرف وذلك من خالل إمداد المؤسسات المالیة بال
مداد المؤسسات المالیة بهویات األشخاص المرتبطین إاألموال إلى السلطات التي تقوم ب

  .3بالنشاطات اإلرهابیة

  

  

  

                                                
قیة، عبد اهللا محمود الحلو، الجهود الدولیة والعربیة لمكافحة جریمة تبییض األموال، منشورات الحلبي الحقو  -1

 .111، ص 2007الطبعة األولى،  لبنان، بیروت،
 .  188 - 186صص  سابق،المرجع ال صالح السعد، -2

   priniciples.com-www.woifsberg :على ،فسبرج عن تمویل اإلرهابلنظر بیان و ا -3
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  تمویل اإلرهاب مصادر تجفیف وآلیات ون المبحث الثاني : أشكال التعا

   أشكال التعاون الدولي لمكافحة تمویل اإلرهاب المطلب األول :

عاهدات متفاقیات والبرتوكوالت والعلى الرغم من وضع المجتمع الدولي مجموعة من اإل
األجهزة المختلفة من أجل مكافحة تمویل اإلرهاب إال أنها ال تحقق الغایة إنشائه  إضافة إلى

 ،یكن هناك تعاون حقیقي بین الدول السیما بعد تطویر اإلرهابیین ودها إذا لممن وجالكاملة 
لذا كان من الضرورة الملحة تنویع  ،هم لتقنیات وأسالیب تمویل أنشطتهم اإلجرامیةالداعمین لو 

صرفي موصوره لیشمل الجانب األمني والقانوني وال ،التعاون الدولي بكل أبعاده ومجاالته المختلفة
التصدي لهذه الجریمة ومحاربتها شامال تتشارك فیه جمیع الدول بمختلف والقضائي حتى یكون 

  :وجود كثیر من العقبات تقف أمامهابالرغم من  إمكاناتها

نها صور التعاون مأتناول في األربعة األولى  ،وعلى هذا أقسم المطلب إلى خمسة فروع
لفرع الخامس صص اأخ في حین ،إجرائي وقانوني إلى قضائي وأمني الدولي المختلفة من
  .لمعوقات هذا التعاون

  ي اإلجرائي الفرع األول : التعاون الدول

تعرض سنف ،نظرا ألهمیة التعاون اإلجرائي في محاربة تمویل اإلرهاب على المستوى الدولي
   .تفاقیات التي تناولتهلمتخلف اإل

  1999الدولیة لقمع تمویل اإلرهاب تفاقیة : اإل  الفقرة األولى

  :یليتفاقیة على ما الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة الثامنة عشر من هذه اإلنصت 

 ) بتبادل2تتعاون الدول األطراف كذلك في منع الجرائم المنصوص علیها في المادة ( - 1

وتنسیق التدابیر  ،وفقا ألحكام تشریعاتها الداخلیة المعلومات الدقیقة والمتحقق من صحتها
رتكاب الجرائم المبینة إقتضاء لغرض منع حسب اإل ،التدابیر المتخذةاریة وغیرها من اإلد

 والسیما عن طریق : )2في المادة (

 وصیانة تلك القنوات ،ما بین أجهزتها ودوائرها المختصةتصال فیإإنشاء قنوات   - أ

لمعلومات المتعلقة بجمیع الجرائم المبینة في المادة لر التبادل المأمون والسریع ییستل
)2.( 

) 2التحریات بشأن الجرائم التي تم تحدیدها وفقا للمادة ( إجراءما بینها على یالتعاون ف  -  ب

 فیما یتصل بما یلي :
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  شبهة معقولة تدل عل تورطهم في هذه الذین توجد بشأنهم  األشخاصكشف هویة
  .لجرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهما

  إرتكاب هذه الجرائم المتصلة ب األموالحركة 

 نتربول .عن طریق األالمعلومات ل األطراف أن تتبادل یجوز للدو  - 2

تفاقیة على :" على الدولة الطرف التي یالحق فیها قضائیا من اإل 19ونصت المادة 
الواجبة  المرتكب المفترض للجریمة أن تقوم وفقا لما تنص علیه تشریعاتها الداخلیة أو إجراءاتها

المالحقة إلى األمین العام لألمم المتحدة الذي یحیل  بإبالغ النتیجة النهائیة إلجراءات ،التطبیق
  . "هذه المعلومات إلى الدول األطراف األخرى

  2010ألموال وتمویل اإلرهاب لعام تفاقیة العربیة لمكافحة غسل ااإل  : الفقرة الثانیة

تطویر وتعزیز  اف إلىطر األ " تسعى الدولتفاقیة على أنهمن هذه اإل 22نصت المادة 
وتمویل اإلرهاب من  العربي الدولي اإلقلیمي في مجال منع ومكافحة جرائم غسل األموال التعاون

  خالل ما یلي:

دعم التنسیق والتعاون المشترك بین الدول األطراف وبین المنظمات الدولیة واإلقلیمیة  - 1
  المعنیة في هذا المجال .

دولیة واإلقلیمیة بشأن تبادل المعلومات والخبرات مع الدول األخرى والمنظمات ال - 2
  المستجدات في مجال غسل األموال وتمویل اإلرهاب وكیفیة الوقایة منها ومكافحتها .

تأكید المشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات العلمیة التي تعقدها المنظمات الدولیة  - 3
  واإلقلیمیة في مجال جرائم غسل األموال وتمویل اإلرهاب .

   مجموعة العمل المالي (فاتف):  الفقرة الثالثة

  حیث نصت : ،التعاون الدولي اإلجرائي ،2003لعام  31-30 من تناولت التوصیات

على أنه :" یجب على اإلدارات المحلیة أن تتقدم على األقل بإجمالي التدفق  30التوصیة 
عاد ة تدفقه من الدولي لألموال النقدیة بأي عملة كانت حتى یمكن إجراء تقدیرات تدفق النقد وإ

ویجب أن تتاح هذه  ،ذلك بمعلومات البنك المركزيمصادر مختلفة في الخارج حینما یرتبط 
  .لتسویات لتسهیل الدراسات الدولیةالمعلومات لصندوق النقد الدولي وصندوق ا
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نتربول ومجلس األ ات الدولیة المختصة مثل:" یجب إسناد المسؤولیة للسلط31ة التوصی
التعاون الجمركي لجمع المعلومات وتوزیعها للسلطات المختصة حول آخر التطورات في غسل 

  .1نفسه في شكاتهم الخاصة " باإلجراءویمكن للبنوك المركزیة ومراقبي البنوك القیام  ،األموال

  ثاني : التعاون الدولي القانوني الفرع ال

 إبراموكذا  ،التحقیقات والمالحقات أثناءویشمل هذا التعاون تقدیم المساعدة القانونیة 

  :كل من  حثت علیهوهو ما  ،تفاقیات ذات الصلةنضمام إلى جمیع اإلالمعاهدات واإل

  : والتي تطرقت إلى :مجموعة العمل المالي (فاتف) توصیات : الفقرة األولى

   المساعدة القانونیةأوال: 

ل یح للدولة األخرى من خالتزم كل دولة بأن تتالخامسة على :" تل الخاصةالتوصیة نصت 
بر مساعدة ممكنه فیما یتعلق بتنفیذ القوانین الجنائیة كاألخرى أ واآللیاتآلیة المساعدة القانونیة 

اإلرهاب واألعمال  بتمویلفیما یتصل  واإلجراءاتستقصاءات والمدنیة والتحقیقات اإلداریة واإل
  .2012لعام  37نصت علیه التوصیة  األمرنفس و  " ....اإلرهابیة والمنظمات اإلرهابیة

قانونیة شاملة جمیع المساعدات ال أنواعصالحیة تقدیم كافة  :ویقصد بالمساعدة القانونیة
الجزائیة أو التحقیقات  باإلجراءاتفتیش أو حجز الوثائق أو المواد ذات الصلة والت ،الشواهد
  . 2شتباهنبي یقضي بتجمید العملیات محل اإلوالقدرة على تنفیذ أمر أج ،الجنائیة

  تفاقیات الدولیةإلى اإل  نضماماإل ثانیا: 

تفاقیة إوتنفیذ  إلبرامتخاذ خطوات فوریة إاألولى :" على كل دولة  الخاصةالتوصیة  تنص 
أن تنفذ البلدان على وكذلك ینبغي  ،اإلرهاب وتنفیذها كامال تمویلمع بق المتعلقةاألمم المتحدة 

السیما قرار مجلس  ،تمویل األعمال اإلرهابیة وقمعها الفور قرارات األمم المتحدة المتعلقة بمنع
  .لفاتف 2012المحدثة عام  36وهو ما دعت إلیه التوصیة  ،1373األمن رقم 

  المعاهدات إبرامثالثا: 

:" یجب أن یتم التعاون الدولي أنهعلى  34برام المعاهدات نصت التوصیة رقم إوفي إطار 
  ".تفاقیات والتنظیمات المناسبةمن اإل متبادلةبین هذه الدول عبر شبكة 

  

                                                
 .2012المحدثة عام  02رقم التوصیة هي  2003لعام  31صبحت التوصیة رقم أ -1

 .25-24الفقرتین  ، للتوصیات األربعین مذكریات إرشادیة ،فاتف -2



 اإلطار التطبیقي لمكافحة جریمة تمویل اإلرھاب                            الثاني الباب

 

236 

 

  2010ألموال وتمویل اإلرهاب لعام تفاقیة العربیة لمكافحة غسل ا: اإل  الفقرة الثانیة

  :" بالقول، اقیةتفمن اإل 23المادة علیها : نصت المساعدة القانونیةأوال: 

مالحقة التلتزم الدول األطراف بتقدیم أكبر قدر ممكن من المساعدات القانونیة في  - 1
جراءات اإل ستدالل والتحقیقات واإلجراءات القضائیة األخرى فیما بینها فیما یتعلق وإ

 بجرائم غسل األموال وتمویل اإلرهاب .

من األغراض  للدول األطراف أن تطلب فیما بینها المساعدة القانونیة المتبادلة ألي - 2
 اآلتیة :

تفاقیة أو حجزها ن الجرائم المشمولة بهذه اإلمضبط األموال والممتلكات المتحصلة   - أ
 .تجمیدها أو مصادرتها أو تسلیمها أو

 القیام بإجراء التفتیش   -  ب

 فحص األشیاء ومعاینة المواقع   -  ت

 یر الخبراء ر من األشخاص وتلقي تقالة أو أقوال الحصول على أد  -  ث

 تبلیغ المستندات القضائیة عموما الجنائیة و  لةالحا تبادل صحف  - ج

ء أثرها قتفاإكشف المتحصالت أو الممتلكات أو األدوات أو األشیاء األخرى أو   - ح
  .ألغراض الحصول على أدلة

ماع ولة الطرف التي تطلب ذلك من أجل ستسهیل مثول األشخاص في الد  - خ
 تفاقیة .شهاداتهم أو أقوالهم في الجرائم المشمولة بهذه اإل

انون الدولة الطرف متلقیة بما ال یتعارض مع ق المساعدةأي شكل من أشكال   -  د
  .الطلب

یجوز للسلطات المختصة في كل دولة طرف بما ال یتعارض مع قانونها الداخلي ودون  - 3
بمسائل جنائیة إلى سلطة مختصة في  لبا مسبقا أن تحیل معلومات متعلقةأن تتلقى ط

لمختصة ویتعین ادولة أخرى متى قدرت أن هذه المعلومات قد تساعد تلك السلطة 
 .ن تبقى تلك المعلومات طي الكتمانعلیها أ

جه الخصوص طلب المساعدة القانونیة على نحو دقیق على أن یتضمن على و  یصاغ - 4
 :اآلتي

 ة المختصة .صفة السلط  - أ
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التحقیق أو المالحقة أو اإلجراءات التي یتعلق بها الطلب  موضوع أو طبیعة   -  ب
 وصفة السلطة التي تتولى التحقیق أو المالحقة .

م الصادرة في الموضوع ذات من أوراق التحقیقات المطلوبة أو األحكا نسخ رسمیة   -  ت
 الصلة.

بیان المساعدة القانونیة المطلوبة وتفاصیل أي إجراء آخر تود الدولة الطالبة    -  ث
 .باعهإت

ومكان وجوده وأیة معلومات أخرى  هویة الشخص موضوع الطلب وجنسیته   - ج
 .في الوصول إلیه تفیدإضافیة 

ة مركزیة تستند إلیها مسؤولیة على السلطة المركزیة أن تعین سلط :"24ونصت المادة     
حالتها للسلطة  المختصة إلجراء وصالحیة تلقي طلبات المساعدة القانونیة  المتبادلة   الالزم". وإ

  بالقول :  ،على حاالت رفض المساعدة القانونیة 25ونصت المادة 

 یجوز للدولة الطرف متلقیة الطلب رفض المساعدة القانونیة في الحاالت التالیة : - 1

 إذا كان تنفیذ طلب المساعدة یمس سیادتها أو أمنها أو یتعارض مع نظامها الداخلي . -

أو مع حكم قضائي صادر القائمة  إذا تعارض تنفیذ المساعدة مع التحقیقات واإلجراءات -
 .في إقلیمها

 .الطلب رفضه بحجة السریة المصرفیةال یجوز للدولة متلقیة  - 2

ولإلشارة فإن المساعدة القانونیة ال تتضمن تسلیم المجرمین وال نقلهم إلى دولة أخرى أو 
نما و  ،إحتجازه بهدف تسلیمهم   .یدخل هذا في المجال القضائيإ

  :  تفاقیات والمشاركة في المؤتمراتنضمام إلى اإل اإل ثانیا: 

ربي الدولي واإلقلیمي في اف إلى تطویر وتعزیز  التعاون العالدول األطر  االتفاقیة حثت       
  مجال منع ومكافحة جرائم غسل األموال وتمویل اإلرهاب من خالل ما یلي :

والتعاون المشترك بین الدول األطراف وبین المنظمات الدولیة دعم التنسیق  .1
  واإلقلیمیة في هذا المجال .

تبادل المعلومات والخبرات مع الدول األخرى والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة بشأن  .2
وكیفیة الوقایة منها  ،المستجدات في مجال جرائم غسل األموال وتمویل اإلرهاب

  ومكافحتها.
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قات العلمیة التي تعقدها المنظمات لفي المؤتمرات والندوات والح تأكید المشاركة .3
  .1رائم غسل األموال وتمویل اإلرهابالدولیة واإلقلیمیة في مجال ج

  :  إبرام المعاهدات والتعاون الثنائيثالثا: 

دات في حدود إمكانیاتها على توفیر المساععلى التعاون الدول األطراف  دعت االتفاقیة        
عداد  اصة بدولة أو مجموعة أو عقد دورات تدریبیة مشتركة أو خ ،برامجوتنفیذ التقنیة لتخطیط وإ

طراف عند الحاجة للعاملین في مجال مكافحة جرائم غسل األموال وتمویل اإلرهاب من الدول األ
  2وتبادل الخبرات فیما بینها وتنمیة القدرات العلمیة والعملیة ورفع مستوى األداء.

  2001لعام  1373 قرار مجلس األمن رقمالفقرة الثالثة: 

برامفي مجال التعاون بین الدول على المساعدة القانونیة  حث القرار في القسم (ج)  وإ

إستنادا وذلك في فقراته الثانیة والثالثة والرابعة والخامسة  ،إلى االتفاقیات نضمامواإلالمعاهدات 
  :بالقول ،إلى الفصل السابع

  وفیما یتعلق بالتعاون لقمع اإلرهاب فعلى كل دولة :

  .ریة والقضائیة التي تقمع اإلرهابتبادل المعلومات في الشؤون اإلدا - 1

راف لمنع وقمع األعمال تفاقیات ثنائیة أو متعددة األطإالتعاون الثنائي من خالل  - 2
  .اإلرهابیة

لصلة باإلرهاب ومن بینها تفاقیات والبرتوكوالت الدولیة ذات انضمام بسرعة إلى اإلاإل - 3
  .09/12/1999تفاقیة الدولیة لقمع تمویل اإلرهاب المؤرخة في اإل

تفاقیات الدولیة والبرتوكوالت ذات الصلة باإلرهاب التعاون المتزاید والتنفیذ الكامل لإل - 4
 ).2001(1368)، 1999(1269اري مجلس األمن وقر 

  التعاون الدولي القضائي  الفرع الثالث: 

رى خختصاص القضائي في دولة أء قضائي من شأنه تسهیل ممارسة اإلإجرا عني كلی
بصدد جریمة من الجرائم، وتتضمن معظم اإلتفاقیات الدولیة نصوصا تقضي بضرورة اللجوء إلى 

                                                
1
 .2010اإلتفاقیة العربیة لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب لعام ) من 22رقم (المادة  - 

 نفسها.اإلتفاقیة ) من 21رقم (المادة  - 2
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المساعدة القضائیة المتبادلة بین الدول، من أجل تحقیق الفعالیة والسرعة في إجراءات مالحقة 
  .1ل وتمویل اإلرهابوعقاب جرائم غسل األموا

وكذا تنفیذ  ،القضائیة واإلنابة ،والمحاكمة ،تسلیم المجرمین ؛التعاون الدولي القضائيویشمل 
برام   .وتجمیدها ادرة األموالبمص تفاقیات تعنىإاألحكام األجنبیة وإ

  الفقرة األولى : تسلیم المجرمین

الدولیة ذات الصلة باإلرهاب على التعاون بین الدول في المجال القضائي  2تفاقیاتحثت اإل
وما یمكن أن یثار في قضیة تسلیم  ،تسلیم المجرمینعلى و  ،قبل المحاكمة الجنائیة وبعدها

صطدامها بعدم وجود معاهدات ثنائیة بین الدول في حین تعتبر الجرائم إممولي اإلرهاب هو 
شریعات الوطنیة بخالف الجرائم السیاسیة توجبة للتسلیم في كل الاإلرهابیة من الجرائم الم

تفاقیة الدولیة لقمع تمویل اإلرهاب على هذا األمر وجعلت من جریمة وعلیه شددت اإل ،والعسكریة
ذلك في و  ،إعتبارها جریمة إرهابیةببقوة القانون  التمویل من الجرائم التي یستوجب فیها التسلیم

  التي نصت : مادتها الحادیة عشر

بقوة القانون من الجرائم التي تستوجب تسلیم  2تعد الجرائم المشار إلیها في المادة  - 1
 األطرافالدول  تسلیم المجرمین أبرمت بینالمجرمین المنصوص علیها في أي معاهدة ل

عتبار مثل هذه الجرائم تستوجب إوتتعهد الدول األطراف ب ،تفاقیةهذه اإل قبل سریان
 .لمجرمین تبرم فیما بینها بعد ذلكالمجرمین في أي معاهدة لتسلیم اتسلیم 

حینما تتلقى دولة طرف تجعل تسلیم المجرمین مشروطا بوجود معاهدة طلبا للتسلیم من  - 2
یجوز للدولة المطلوب منها  ، ترتبط بمعاهدة لتسلیم المجرمیندولة طرف أخرى ال
القانوني للتسلیم فیما یتعلق بالجرائم المشار تفاقیة بمثابة األساس التسلیم أن تعد هذه اإل

وتخضع عملیة التسلیم للشروط األخرى التي تنص علیها تشریعات  2إلیها في المادة 
 .منها التسلیم مطلوبلالدولة ا

                                                
 .213ص ، السابق راشد بن حمد البلوشي، المرجع - 1

تفاقیة األمم المتحدة لمكافحة إ و  )،166تفاقیة الدولیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة (المادة مثل اإل -2
 .)05التعاون الدولي فیما یتعلق بعائدات الجریمة (المادة و  والقانون النموذجي بشأن غسل األموال )،144الفساد (
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تفاقیات تسلیم إأو  معاهداتجمیع  أحكامس المادة :" تعد ونصت الفقرة الخامسة من نف
معدلة بین  2طراف فیما یتعلق بالجرائم المشار إلیها في المادة المجرمین المبرمة بین الدول األ

  تفاقیة .هذه الدول إذا كانت تتعارض مع هذه اإل

م وهو ما یفه ،لتسلیم المجرمین مجموعة من الشروط یجب توفرها، 1تفاقیة العربیةوذكرت اإل
  وهي : ،من المادة الخامسة إلى السابعة

  ).05 المادةأن تكون الجریمة إرهابیة ( .1

المادة ( خطیرة وال تقل عقوبتها عن سنةأن تكون أضرت بمصالح الدول المتعاقدة و  .2
08.(  

 06والمستلمة (المادة  أن تكون الجریمة مجرمة في كلتا قوانین الدولتین أي المسلمة .3

  .الفقرة ج)

  الفقرة ز) . 6أال تكون الجریمة أو العقوبة سقطت بالتقادم ( المادة  .4

قضي فیه مقد صدر بشأنها حكم قضائي حائز على قوة الشيء الأال تكون الجریمة  .5
  رة د).قالف 6(المادة 

عن الجریمة  سلیم مختصة بمحاكمة الشخص ومعاقبتهأن تكون الدولة طالبة الت .6
  و)). الفقرة ج ( 6(المادة 

  الفقرة هـ)  6أال تكون الجریمة أو العقوبة قد صدر بشأنها عفو شامل (المادة  .7

أو محكوما علیه عن  تسلیمه قید التحقیق أو المحاكمة الشخص المطلوبأال یكون  .8
فإن تسلیمه یؤجل إلى حین  ،التسلیم جریمة أخرى في الدولة المطلوب إلیها

ومع ذلك یجوز للدولة  ،إنتهاء المحاكمة أو تنفیذ العقوبةالتصرف في التحقیق أو 
  یها (المادة السابعة ) .تسلیمه مؤقتا للتحقیق معه أو محاكمته بشرط إعادته إل

تعلقة موعند توافر هذه الشروط تلتزم الدولة بتسلیم المتهم طبقا لقواعد القانون الدولي ال
  بتسلیم المجرمین من حیث النقل ونفقات التسلیم .

من حیث كیفیة  ؛إجراءات التسلیمالسابقة، تفاقیة من اإل )28) إلى (22وتناولت المواد من (
  .تعدد طلبات التسلیموحالة  ،الجهة المختصةو تقدیم الطلب 

                                                
1
 بالقاهرة المصریة. 22/04/1998الصادرة في اإلتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرهاب  - 
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تفاقیة العربیة لمكافحة اإلرهاب على ضرورة تقدیم الدولة اإلمن ) 13ونصت المادة (
 ،ضمنها تمویل اإلرهاب من المساعدة  الممكنة إلجراء المحاكمة المتعلقة بالجرائم اإلرهابیة والتي

ختصاصها القضائي بمحاكمة اإلرهابي أن تطلب من إنعقد إ ) للدولة التي14وأجازت المادة (
الدولة التي یوجد على إقلیمها ذلك اإلرهابي بمحاكمته بشرط أن تكون تلك الجریمة معاقب علیها 

مدادها بكافة الوثائق واألدلة المطلوبة إبسنة أو أكثر في الدولة المتواجد بها اإلرهابي مع ضرورة 
وتقوم هذه األخیرة  ،لقوانین الدولة التي بها اإلرهابيكمة وفقا وتجرى المحا ،والمتعلقة بالجریمة

من نفس  )16نص المادة (وذلك ب ،التي أجرتهایجة المحاكمة تبإخطار الدولة طالبة المحاكمة بن
 1تفاقیة العربیة لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب) من اإل17كما دعت المادة ( ،االتفاقیة

الصادرة عن طرف، عتراف الدول األطراف باألحكام الجزائیة الصادرة من دولة إإلى ضرورة 
ع أحكام النظام تفاقیة ما لم یتعارض ذلك ممحاكم دولة طرف أخرى في الجرائم المشمولة بهذه اإل

  :ستثنى من ذلك ما یأتيوت ،العام أو القانون

  .ن في قانون الدولة التي صدر فیهااألحكام القابلة للطع - 1

حكام الصادرة في جریمة تدخل أصال ضمن الوالیة القضائیة للدولة المطلوبة األ - 2
 منها المساعدة متى باشرت فیها أیا من إجراءات التحقیق أو المحاكمة .

تقوم  تسلیم المجرمین هو إجراء من إجراءات التعاون القضائي الدولي،ومماسبق یتضح أن      
یها) بتسلیم شخص متواجد على إقلیمها إلى دولة أخرى، بموجبه إحدى الدول (الدولة المطلوب إل

 ،أو إلى جهة قضائیة دولیة (الدولة أو الجهة الطالبة)، إما بهدف محاكمته عن جریمة إرتكبها
ما ألجل تنفیذ حكم اإلدانة الصادر ضده من محاكم هذه الدولة أو المحكمة الدولیة"   .2وإ

  اإلنابة القضائیة  :الفقرة الثانیة

إجراءات الدعوى  فيبقصد مساعدتها إلى الدولة المنابة بة طلب تقدمه الدولة المنیهي 
ة تعذر الدولة المنیب الجزائیة مثل سماع الشهود أو أقوال المتهم أو إجراء تحقیق أو المعاینة بسبب

وهي تدخل في إطار المجاملة الدولیة لذا تقوم كثیر من الدول بإبرام معاهدات ثنائیة  ،القیام بها
تفاقیة العربیة لمكافحة اإلرهاب التي اإل ومنها ،تنظمها إلعطاءها الصبغة اإللزامیة أو جماعیة 

                                                
1
 .21/12/2010الصادرة بالقاهرة في  -اإلتفاقیة العربیة لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب  - 

2
 ،سلیمان عبد المنعم، الجوانب اإلشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین، دار الجامعة الجدیدة للنشر - 

  . 07ص  ،2007ط، د. اإلسكندریة،
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مها القیام في إقلی ،تطلب إلى أیة دولة أخرى متعاقدةأجازت مادتها التاسعة لكل دولة متعاقدة أن 
  وبصفة خاصة : ،نیابة عنها بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جریمة إرهابیة

 ستدالل سماع شهادة الشهود واألقوال التي تؤخذ على سبیل اإل  

 بلیغ الوثائق القضائیة ت  

 ملیات التفتیش والحجز تنفیذ ع  

  إجراء المعاینة وفحص األشیاء  

 جالت الالزمة أو نسخ مصدقة منها سالحصول على المستندات أو الوثائق أو ال 

  أما المادة العاشرة فتناولت جواز رفض طلب تنفیذ اإلنابة في حالتین :

أو تحقیق أو محاكمة لدى الدولة المطلوب  امإتهإذا كانت الجریمة موضوع الطلب محل   - أ
 إلیها تنفیذ اإلنابة .

فیذه أو بأمنها أو بالنظام بتنإذا كان تنفیذ الطلب من شأنه المساس بسیادة الدولة المكلفة   -  ب
 فیها.العام 

تفاقیة السابقة إجراءات اإلنابة القضائیة كاملة ) من اإل33) إلى (29ثم تناولت المواد من (
  .ومنها جریمة التمویل ،ئم إلرهابیةحتواء السریع للجرالتسهیل تنفیذها من أجل اإل

ألموال المتعلق بالوقایة من تبیض ا ،05/01من قانون  30وتجدر اإلشارة أن المادة 
" یمكن أن قد نصت : ،بالجزائر 2005فبرایر  6لصادر في ا ،اموتمویل اإلرهاب ومكافحته
وتسلیم المطلوبین طبقا  ،ةطلبات التحقیق واإلنابات القضائیة الدولی ،یتضمن التعاون القضائي

وال وتلك الموجهة إلى تمویل ض األمیوكذا البحث وحجز العائدات المتحصلة من تبی ،للقانون
  اإلرهاب قصد مصادرتها دون اإلخالل بحقوق الغیر حسن النیة ".

  اد األشیاء دستر إ : تجمید األموال ومصادرتها و  الفقرة الثالثة

على جمیع الدول  1373نصت الفقرة الفرعیة (ج) من الفقرة األولى من قرار مجلس األمن 
كبون قتصادیة ألشخاص یرتألموال وأي أصول مالیة أو موارد إ:" القیام بدون تأخیر بتجمید ا

أو لكیانات  ،رتكابهافي إرتكابها أو یسهلون إ رتكابها أو یشاركونأعماال إرهابیة أو یحاولون إ
وكیانات شخاص و غیر مباشرة هؤالء األشخاص أو ألیمتلكها أو یتحكم  فیها بصورة مباشرة أ

ن یرتبط بهم من أشخاص وكیانات أو األموال التي تدرها هذه اإلرهابیون ومتعمل لحساب هؤالء 
  الممتلكات ".
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تخاذ التدابیر امنة الدول على إتفاقیة الدولیة لقمع تمویل اإلرهاب في مادتها الثوألزمت اإل
نشاء آلیات إلالمناسبة لتجمید  ویض ضحایا سام تلك األموال من أجل تعتقاألموال ومصادرها وإ

  : هافقراتفي وذلك  ،اإلرهابیةتلك األعمال 

لمبادئها القانونیة المحلیة لتحدید أو كشف  اتتخذ كل دولة طرف التدابیر المناسبة وفق - 1
ب الجرائم المبینة في رتكاإوتجمید أو حجز أي أموال مستخدمة أو مخصصة لغرض 

 وكذلك العائدات المتأتیة من هذه الجرائم وذلك ألغراض مصادرتها عند ،)2المادة (

 قتضاء.اإل

ألموال االتدابیر المناسبة لمصادرة  ،خلیةوفقا لمبادئها القانونیة الدا ،تتخذ كل دولة طرف - 2
وكذلك  ،)2ب الجرائم المبینة في المادة (رتكاإالمستخدمة أو المخصصة لغرض 

 العائدات اآلتیة من هذه الجرائم .

قتسامها األموال إتفاقات تنص على إیجوز لكل دولة طرف معنیة أن تنظر في إبرام  - 3
في جمیع  ،المادة مع غیرها من الدولالمشار إلیها في هذه  ةالمتأتیة من المصادر 

 وال على أساس كل حالة على حدة .األح

من  تنص على تخصیص المبالغ التي تتأتىتنظر كل دولة طرف في إنشاء آلیات  - 4
ویض ضحایا الجرائم المنصوص لتعادرة المشار إلیها في هذه المادة عملیات المص

 أو تعویض أسرهم . ،(ب)و  الفقرة الفرعیة (أ) ،)1الفقرة ( )،2علیها في المادة(

 تنطبق أحكام هذه المادة دون المساس بحقوق أطراف ثالثة حسن النیة . - 5

على ضرورة تجمید وحجز ومصادرة الصادرة عن فاتف  الخاصة الثالثة التوصیةوأكدت 
وقامت المنظمة في مذكراته اإلرشادیة بتعریف  ،یمولهموأصولهم المادیة أو من  نأموال اإلرهابیی

  على النحو التالي : 16-15-14كل هذه العبارات من خالل الفقرات 

حركة  إیقافطة المختصة في أي دولة لها صالحیة لالس أن التجمیدتعني عبارة  - 1
  األموالفاء هذه وبذلك یمنع نقل أو إخ ،المشبوهة باألنشطةتم تحدید عالقتها  أصولأو  األموال

غرض  أليستخدامها إهو عدم تمكین صاحبها من  األصول... والهدف من تجمید  األصول أو
  غیر مشروع .
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األموال أن للجهة الحكومیة المختصة صالحیة التحفظ على  الحجزوتعني عبارة  - 2
زة األموال أو األصول إلى الجهة وبمقتضى ذلك اإلجراء تتنقل حیا ،واألصول التي تم تحدیدها

  والتي تقوم على إدارة وتدبیر شؤون هذه األموال واألصول . ،الحكومیة

ن للجهة المختصة صالحیة نقل ملكیة األموال ) أحرمان) أو (مصادرةوتعني عبارة ( - 3
حكم ، وتتم المصادرة وتنفذ عادة عندما یكون هناك لتي تم تحدیدها إلى الدولة نفسهاواألصول ا

ستخدامها في إو مزمع أقضائي أو قرار محكمة بأن األصول المعینة ناجمة عن نشاط إجرامي 
  .ما هو خرق للقانون 

ألموال لمكافحة غسل ا تفاقیة العربیةاإل ت نص ،إسترداد الموجودات والعائداتوفي سبیل 
بأن تتخذ كل وذلك  ،إسترداد الموجوداتعلى التعاون ألغراض  ،20101وتمویل اإلرهاب لعام 

  دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر للسماح :

سترداد أموال أو ممتلكات لدولة طرف أخرى برفع دعوى قضائیة أمام محاكمها إل - 1
  متحصلة من جریمة غسل األموال أو تمویل اإلرهاب .

  عن محكمة مختصة في دول طرف . السماح بإنفاذ حكم مصادرة صادر - 2

تخاذ قرار بشأن المصادرة بمطالبة إلمحاكمها أو سلطاتها المختصة عندما یتعین علیها  - 3
كتسبت من جریمة من جرائم غسل األموال إتفاقیة بأموال أو ممتلكات دولة طرف في هذه اإل

  وتمویل اإلرهاب .

من قانون  30إلى  25بع من المواد اولإلشارة فإن المشرع الجزائري قد خصص الفصل الر 
لقضائي بین الجهات ا) على :" یتم التعاون 29في مادته ( ، حیث نصللتعاون الدولي ،05/01

یض بیالقضائیة الجزائریة واألجنبیة خالل التحقیقات والمتابعات واإلجراءات القضائیة المتعلقة بت
ت الثنائیة والمتعددة تفاقیاحترام اإلإاألموال وتمویل اإلرهاب مع مراعاة المعاملة بالمثل في إطار 

     األطراف المطبقة في هذا المجال والمصادق علیها من قبل الجزائر طبقا للتشریع الداخلي " 

فبرایر  20الصادر في  ،06/012من قانون مكافحة الفساد الجزائري رقم  64ونصت المادة 
یمكن الجهات القضائیة أو  ،وفقا لإلجراءات المقررة" حیث  ،تجمید والحجزالعلى  ،2006

                                                
 من االتفاقیة. 29المادة  - 1
2
ساد یتعلق بالوقایة من الف ،2006فبرایر  20ه الموافق 1427محرم  21مؤرخ في ، 06/01قانون رقم  - 

 .15-4، ص ص 2006مارس 8الموافق  1427صفر  8، الصادر في 14ومكافحته، ج.ر.ج.ج. العدد
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تفاقیة التي تكون محاكمها أو الدول األطراف في اإل إحدىالسلطات المختصة بناء على طلب 
سلطاتها المختصة قد أمرت بتجمید أو حجز العائدات المتأتیة من إحدى الجرائم المنصوص 

كانت معدة ستخدمت أو أدات أو األدوات التي ئأو الممتلكات أو العا ،علیها في القانون
رتكاب هذه الجرائم أن تحكم بتجمید أو حجز تلك الممتلكات شریطة وجود أسباب إستخدام في لإل

ونصت  ،مآل تلك الممتلكات هو المصادرة" كافیة لتبریر هذه اإلجراءات ووجود ما یدل على أن
 على أنه :" یجوز رفض التعاون الرامي إلى المصادرة المنصوص علیه في هذا 65المادة 

 ،بإرسال أدلة كافیة في وقت معقول إذا لم تقم الدولة الطالبة القانون أو إلغاء التدابیر التحفظیة
قبل رفع أي إجراء تحفظي أنه أو إذا كانت الممتلكات المطلوب مصادرتها ذات قیمة زهیدة غیر 

  یة".بقاء اإلجراءات التحفظتبرر إیمكن السماح للدولة الطالبة بعرض ما لدیها من أسباب 

  الفرع الرابع : التعاون الدولي األمني 

نشاء و  ،تبادل المعلومات :ویشمل المجاالت التالیة وتبادل  ،حدات التحریات المالیةوإ
  اولته:وهو ما تن ،تمویل اإلرهابذات الصلة ب الدراساتو  الخبرات األمنیة

   1373وقرار مجلس األمن رقم  ،1999قیة قمع تمویل اإلرهاب لعام تفاإ: الفقرة األولى

تفاقیة :" یجوز لكل دولة طرف أن تنظر في إمكانیة )من اإل4) الفقرة (12نصت المادة (
وضع آلیات لكي تتبادل مع الدول األطراف األخرى المعلومات أو األدلة الالزمة إلثبات 

  )".5المسؤولة الجنائیة أو المدنیة أو اإلداریة عمال بالمادة (

) "تتعاون الدول األطراف كذلك في منع الجرائم المنصوص 3) الفقرة (18ة (صت المادون
وفقا ألحكام تشریعاتها  تبادل المعلومات الدقیقة والتحقق من صحتهاب) 2علیها في المادة (

بغرض منع  ،قتضاءحسب اإلریة وغیرها من التدابیر المتخذة وتنسیق التدابیر اإلدا ،الداخلیة
  السیما عن طریق : ، و 2رتكاب الجرائم المبینة في المادة إ

وصیانة تلك القنوات لتسییر  ،ما بین أجهزتها ودوائرها المختصةتصال فیإقنوات  إنشاء -  1
  ).2التبادل المأمون والسریع للمعلومات المتعلقة بجمیع جوانب الجرائم المبینة في المادة (

) فیما 2ي تم تحدیدها وفقا للمادة (التالجرائم لتحریات بشأن التعاون فیما بینها على إجراء ا - 2
 :یتصل بما یلي

شبهة معقولة تدل على تورطهم في هذه الجرائم الذین توجد بشأنهم  األشخاصكشف هویة  -أ
 وأماكن تواجدهم وأنشطتهم.
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  رتكاب هذه الجرائم .حركة األموال المتصلة بإ - ب

یجوز للدول األطراف أن تتبادل المعلومات عن طریق " أنه كما نصت الفقرة الرابعة على 
  نتربول)".المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة (األ

  في فقرته الثالثة من جمیع الدول : 1373وطلب مجلس األمن الدولي في قراره رقم 

لتماس سبل تبادل المعلومات والتعجیل بها وبخاصة ما یتعلق منها بأعمال أو تحركات إ -أ
أو  باألسلحة تجارواإل ،بوثائق السفر المزورة أو المزیفةو  ،ین أو الشبكات اإلرهابیةاإلرهابی

وبالتهدید  ،تصاالتستخدام الجماعات اإلرهابیة لتكنولوجیات اإلإوب ،المتفجرات أو المواد الحساسة
  متالك الجماعات اإلرهابیة ألسلحة الدمار الشامل .إالذي یشكله 

لقوانین الدولیة والمحلیة والتعاون في الشؤون اإلداریة والقضائیة لمنع تبادل المعلومات وفقا ل - ب
  اإلرهابیة . األعمالرتكاب إ

  : توصیات منظمة فاتف : الفقرة الثانیة

" یترتب على هذه الدول  :على 1)32: نصت التوصیة (تبادل المعلومات والخبراتأوال: 
وكذلك بذل أقصى الجهود في تبادل  ،للمالبة لحمایة التداول المشبوه بذل الجهود المناس

) 33ونصت التوصیة ( والقواعد المتبعة لدیها "، ،توفرة عن التنقل المشبوه لألموالالمعلومات الم

زدیاد المعرفة إ"یترتب على كل دولة أن تؤكد قدرتها على تبادل المعلومات فیها بینها لیصار إلى 
 على مواجهة جرائم عملیات غسل األموال "وتمتین الخبرات القانونیة التي تساعدهم 

) على أنه " یتوجب على المصارف والمؤسسات المالیة أن 26كما نصت التوصیة (      
وذلك  ،تتضافر جهودها وتتعاون وتتبادل الخبرات فیما بینها أو مع جهات مختصة بهذا المجال

  لدعم تطویر برامج الحمایة والوقایة من عملیات غسل األموال ".

) أنه " یتوجب على الدول هذه التعاون فیما بینها في 36: نصت التوصیة (التحریاتثانیا:      
مجال التحقیقات وتطویر األعمال اإلداریة وتشجیعها والسیطرة على تداول المعلومات للمساعدة 

 على معرفة ما هو متوقع لمنع حصول جریمة غسل األموال".

                                                
 .2012) لعام 36، تقابل التوصیة (2003) لعام 32( التوصیة  - 1
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) أنه " یجب أن تكون داخل كل 14: نصت التوصیة (األموالإنشاء جهاز تتبع ثالثا:     
مصرف أو مؤسسة مالیة دائرة أو جهاز تتبع كل عملیة تحویل مشكوك فیها لتقوم بمراقبتها 

 والتأكد من سیرها القانوني "

 ،2012) لفاتف لعام 26رقم (بحسب التوصیة وذلك : إنشاء وحدة للتحریات المالیةرابعا:     
 في الحدیث عنا في الفرع الرابع من المطلب الثاني من دراستنا. والتي سنسهب

  2010غسل األموال وتمویل اإلرهاب تفاقیة العربیة لمكافحة : اإل  الفقرة الثالثة

  وذلك من خالل : ،تفاقیة في بابها الرابع التعاون األمني بین الدولتناولت اإل

على أن الدول األطراف تتعاون في مكافحة  18: نصت المادة  تبادل المعلومات -أوال
  جرائم غسل وتمویل اإلرهاب طبقا لقوانینها وأنظمتها الداخلیة على النحو التالي :

  تعزیز وتبادل المعلومات فیما بینها حول : - 1

  هویة المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن وجودهم.  -أ

  رتكاب الجرائم .إالتي تستخدم في  واألسالیبالوسائل  - ب

حركة عائدات جرائم غسل األموال وتمویل اإلرهاب بالوسائل والتقنیات المستخدمة أو  -ج
  رتكاب تلك الجرائم .إستخدامها في إالمراد 

أي دولة على وجه السرعة بالمعلومات المتوفرة لدیها عن  بإخطارتتعهد كل دولة طرف  - 2
رهاب تقع في إقلیمها تستهدف المساس أي جریمة من جرائم غسل األموال وتمویل اإل

  ها وفقا للقوانین المطبقة في كل دولة .طنیاالح تلك الدولة أو مو بمص

وید نها وعدم تز یبما تتعهد الدول األطراف بالمحافظة على سریة المعلومات المتبادلة فی - 3
   .اتدون أخذ الموافقة المسبقة للدول مصدر المعلوم ،أي دولة غیر طرف أو أخرى بها

  : هبأن 19: نصت المادة  التحریات -ثانیا

تتعهد الدول األطراف بتعزیز التعاون فیما بینها وتقدیم المساعدة في مجال إجراءات  - 1
التحري والقبض على الهاربین من المهتمین أو المحكوم علیهم في جرائم غسل األموال 

  للعدالة .وتمویل اإلرهاب وتقدیم أي شخص یشارك في هذه الجرائم 

تزوید كل دولة طرف بأقصى قدر من المساعدة فیما یتصل بإجراء التحریات  - 2
  ستدالالت بجرائم غسل األموال وتمویل اإلرهاب .واإل
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   "على 20: نصت المادة  تبادل الخبرات والدراسات - ثالثا

جرائم تتعاون الدول األطراف على تبادل الخبرات فیما بینها في مجال الوقایة ومكافحة  - 1
  یل اإلرهاب .و غسل األموال وتم

تتعاون الدول األطراف على إجراء وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بتحلیل  - 2
رتكابها وكیفیة إتجاهات السائدة في جرائم غسل األموال وتمویل اإلرهاب وظروف اإل

 ".مواجهتها

  إنشاء وحدات التحریات المالیة : -رابعا

تفاقیة الدول بأن " تتخذ كل دولة تدابیر تشریعیة إلنشاء هذه اإلألزمت المادة السابعة من 
وحدة التحریات المالیة لكي تتلقى التقاریر المتعلقة بالمعامالت المالیة المشبوهة في نطاق غسل 
األموال وتمویل اإلرهاب ولو كان من مصادر مشروعة لفحصها وتحلیها وتعمیمها على 

  السلطات المختصة ".

) من النظام األساسي لمجلس وزراء الداخلیة العرب على 13لك نصت المادة (إضافة إلى ذ
جهازها على أن ترتبط شعب الدولة وتوفر لها  ،ل دولة عربیةكتصال في نشاء شعب لإلإ

داریا بوزارة الداخلیة أو الجهات األمنیة المختصة تنظیمیتصال في كل دولة اإل ا باألمانة العامة وإ
  هي : ،تصال مجلس الوزراء من ثالث وحداتإون شعب وتتك ،في تلك الدول

ومهمتها البحث عنهم والقبض علیهم  ،وحدة مالحظة المحكوم علیهم والمتهمین - 1
 وتسلیمهم للجهات المختصة .

 وحدة األمن والتسجیل والحفظ . - 2

   1وحدة المعلومات - 3

وعلیه ونظرا للدور الكبیر الذي تلعبه مثل هذه الوحدات في كشف جرائم تمویل اإلرهاب 
بالتحلیل في مطلبنا إلیها سوف نتعرض  ،من خالل تفحص المعامالت المشبوهةوغسل األموال 

  والتعریف بماهیة الشبهة . ،التعریف بهذه الوحدات من خاللالثاني 

  

  

                                                
دار حامد  (التعاون العربي في مكافحة اإلرهاب)، مكافحة اإلرهاب ومجموعة مؤلفین، ي،نعلي بن فایز الجح -1

  .195- 194ص ص  ،2014 األردن، عمان، الطبعة األولى، واألكادیمیون للنشر والتوزیع،
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  : معوقات التعاون الدولي خامسالالفرع 

یهدف التعاون الدولي بمجاالته المختلفة إلى المحافظة على حیاة ودماء الناس أینما كانوا 
قلیمیة و من غدر الجماعات اإلرهابیة واألیادي التي تمولهم من خالل أجهزة ومنظمات دولیة  إ

 ا ما تقف أمامه عقباتالتعاون كثیر غیر أن هذا  ،الحقل نفسه وتتشارك  نفس الغایة تعمل في

وهو ما  ،یعتها المتغیرة من بیئة إلى أخرىتحد من فاعلیته بحیث یصعب حصرها نظرا لطب
  سنجمله في النقاط التالیة :

األموال وتمویل  ذات الصلة بموضوع غسیللإلتفاقیات نضمام بعض الدول إعدم تطبیق أو  - 1
نظمة عبر الوطنیة وما تعلق بها من مواد تفاقیة األمم المتحدة للجریمة الماإلرهاب السیما إ

صة المواد المتعلقة لمكافحة الفساد خا تفاقیة األمم المتحدةإ و  ،بمكافحة تمویل اإلرهابخاصة 
تجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات اإللمكافحة تفاقیة األمم المتحدة إوكذا  ،بغسل األموال
 .1المتعلقة بمكافحة غسل األموال ، ) منها5خاصة المادة ( ،1988العقلیة لسنة 

ما وجنوب أسیا  ،وشمال أفریقیا ،ألوسطستقرار كثیر من دول العالم أمنیا مثل الشرق اإعدم  - 2
تي تسعى إلى تنویع وحتى للمنظمات اإلرهابیة ال ،نتشار جریمة تمویل اإلرهابیعد بیئة خصبة إل

  .نفتاح حدودها وضعف المراقبة بهاإ مستغلة الفوضى األمنیة بهذه الدول و  ،مصادر تمویلها

وما تفرضه من  ،عدم تطبیق بعض الدول للصكوك الدولیة المتعلقة بتجریم تمویل اإلرهاب - 3
وقرار مجلس  ،1999اإلرهاب لسنة  تفاقیة الدولیة لقمع تمویللتزامات تطبیقا كامال السیما اإلإ

 .مة فاتف التسعة واألربعینعن منظ وكذا التوصیات الصادرة ،2001لسنة  1373األمن رقم 

وجود كثیر من دول العالم ترزح تحت خط الفقر ما ینعكس سلبا على جهودها في مكافحة  - 4
د مالیة هامة إلنشاء أجهزة مختصة في مجال المكافحة ر تمویل اإلرهاب الذي یتطلب تسخیر موا

وأخرى لمراقبة الحدود  ،ت المزورةوأجهزة لكشف العمال ،دة للتحریات المالیة بكل هیاكلهامثل وح
وهو أمر یصعب على دول العالم الثالث  ،بشریة مؤهلة إلدارة هذه الوسائل إضافة إلى موارد

اح التعاون الدولي في هذا تحقیقه ما یحتم على الدول المتقدمة تحمل تبعات هذا الوضع إلنج
 المجال.

                                                
1
  .454 -452ص ص  سابق،المرجع ال صالح السعد، - 
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فهناك دول تسمح ببیع كمیة  ،ین الدول من حیث التجریم والعقابختالف تشریعات وقوانإ - 5
یعتبر  قمار في حینبفتح صاالت ونوادي لل وأخرى تسمح ،إستهالكهامعتبرة من المخدرات أو 

عتبار األموال المتحصلة منها هي أموال غیر إهذا عند دول أخرى جریمة یعاقب علیها ب
 مشروعة یمكن أن تستغل في تمویل الجماعات اإلرهابیة .

ي ویشكل عائقا ف ،مصرفیة وهو ما یتنافى وتوصیات فاتفلسریة التذرع بعض الدول با - 6
تهم المصرفیة من اعتبار أن هویة العمالء وحسابإإظهار المصادر الحقیقة لألموال وملكیتها ب
 .وهو ما تنتهجه البنوك السویسریة مثال ،ب نظرهماألسرار التي یتوجب على البنك حمایتها حس

ختصاصات واألجهزة المعنیة بمكافحة تمویل اإلرهاب وغسل األموال التداخل الواقع في اإل - 7
 بین الهیئات القضائیة والسلطات النقدیة وحتى السلطات األمنیة المختلفة في بعض الدول .

شتراط بعض الدول التصریح بالمبالغ التي یحملها األشخاص المسافرین من دولهم إلى إعدم  - 8
وهو  ،ههم إلى مناطق تشهد نزاعات مسلحةالسیما إذا كان توجدول أخرى أو حتى تحدید قیمتها 

 . إرهابیةما یعتبر مؤشر قوي إلمكانیة تمویل أنشطة 

نعدام روح المسؤولیة لدى بعض الموظفین العاملین إ و  قص خبرة العاملین بالقطاع المصرفين - 9
جموعات اإلجرامیة غراقات المإ بالبنوك أو مراكز العبور حیث غالبا ما یقعون تحت مساومات و 

 .تعمالها في تغطیة مصاریف أنشطتهمسإ من أجل تمریر أموالهم و 

نتشار جریمة اسي ما یعد مرتعا إلیسولة سواءا كان إداري أو مالي أو نتشار الفساد بالدإ -10
ال تتوانى في دفع اإلرهابیة التي  لى تحالف رجال السیاسة مع المنظماتإضافة إتمویل اإلرهاب 

من أجل شراء ذممهم مقابل التستر على  نللسیاسییوتوفیر حمایة وتغطیة أمنیة  ،وعموالترشى 
 ومصادر تمویلهم .جرائمهم 

صعوبة التحكم في التحویالت المالیة التي تتم من بلد إلى آخر عن طریق بطاقات الدفع  -11
عبر دفعات  طة یتم إرسالهانترنت خاصة إذا كانت بمبالغ بسیعن طریق األ وئتمان أواإل

  الصعوبة كلما كانت الدولة فقیرة.وتزداد  ،متقطعة

بالنظر في جرائم اإلرهاب وتمویله، وهو ما  لمحكمة الجنائیة الدولیةا عدم إختصاص -12
ختصاص و  موضوعيیقوض جهود المكافحة، بحیث یقسم إختصاصها إلى إختصاص  إ

  :الشخصي
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  الدولیةموضوعي للمحكمة الجنائیة اإلختصاص ال - أ

لقد جاء النص على اإلختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة في المادة الخامسة 
قتصر هذا على أشد الجرائم الدولیة خطورة، والتي تهم المجتمع الدولي  من نظامها األساسي، وإ

یرا ولذلك شمل إختصاصها، جرائم اإلبادة الجماعیة، والجرائم ضد اإلنسانیة، وجرائم الحرب، وأخ
  . 1جریمة العدوان

  اإلختصاص الشخصي للمحكمة الجنائیة الدولیة -ب

ا األساسي، أن المحكمة تختص بمحاكمة األشخاص من نظام روم 25حددت المادة 
الطبیعیین فقط، لذا ال یسأل عن الجرائم التي تختص المحكمة بنظرها األشخاص اإلعتباریون أو 

ئیة على عاتق الدول أو المنظمات أو الهیئات التي تتمتع المعنویون، أي ال تقع المسؤولیة الجنا
  .2بالشخصیة اإلعتباریة

ل األموال، وحاجة یتعد السریة المصرفیة، وتسهیل البنوك لعملیات غس إضافة إلى كل هذا
نتشار بطاقة الصراف اآللي، والبطاقات اإلئتمانیة ستخدام الوسائل  ،موظفي البنوك للتدریب، وإ وإ

ختراق أجهزة الحاسب لدى البنوكدیثة الح من أكثر المعوقات والتحدیات  بالتحویالت المصرفیة، وإ
  .3غسل األموالو أمام البنوك في مواجهة عملیات تمویل اإلرهاب 

جراءات    جرائم تمویل اإلرهاب . تجفیفالمطلب الثاني : آلیات وإ

جراءاتیحتاج التعاون الدولي في إطار مكافحة تمویل اإلرهاب إلى آلیات  متنوعة تسیر  وإ
الحق  في وقت حتوائهاإأو  ،وقایة من هذه الجرائم قبل وقوعهال الجمن أ معه في نفس الطریق

القضاء على أسباب اإلرهاب  :تتمثل هذه اإلجراءات واآللیات فيو  ،إذا حدثت بالسرعة المطلوبة
والتطبیق الفعال للبرامج  ،حة مصادر تمویله المشروعة وغیر المشروعة من أجل تجفیفهومكاف

المصرفیة التي تقي من تمویل اإلرهاب دون أن ننسى تشدید العقوبات على ممولي اإلرهاب 
  نتربول وأجهزة االستعالم المالي .وتفعیل دور األ

                                                
1
ختصاصاتها، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة  -  لندة معمر یشوي، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة وإ

  .179ص ،2010األردن،  ،األولى، عمان
2
دار جلیس الزمان للنشر والتوزیع، الطبعة  خالد حسن أبو عزلة، المحكمة الجنائیة الدولیة والجرائم الدولیة، - 

  .278ص ،2010 األردن، ،لى، عماناألو 
3
محمود محمد سعیفان، تحلیل و تقییم دور البنوك في مكافحة عملیات غسل األموال، دار الثقافة للنشر  - 

    166، ص 2008 ،األردن ،والتوزیع، الطبعة األولى، عمان
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  مصادره . طریقة لتجفیف ول : القضاء على أسباب اإلرهابالفرع األ 

نتشار اإلرهاب إفإن األسباب التي قد تؤدي إلى  ،هذه الدراسةكما رأینا في الفصل األول من 
  :والتي یجب القضاء علیها تتمثل في

   أوال: األسباب النفسیة

وجهة سیكولوجیة من منظور  من اإلرهاب فسر ظاهرةظهرت ثالث مدارس في علم النفس ت
العدوان  –ونظریة اإلحباط  ،لوجیة التي ترى أن العدوان وراثيوهي النظریة البیو  ،العدوان

)Drivetheory جتماعي التي تعتبر ونظریة التعلم اإل ،یسبق العدوان اإلحباط) التي ترى أن
وتعمیمه، ألن العدوان  نالعدواتدعیم و عتبارها تلح على التعلم إأكثر قوة من النظریات السابقة ب

ح خاضعا للتعدیل ویمكن تصحیحیه بعدة طرق مثل إزالة تلك العوامل وفقا لها هو متعلم لذا یصب
  . 1التي تساند الفعل العدواني

  جتماعیة ثانیا : األسباب اإل

  ها في عملیات تمویل اإلرهاب أن تلتزم بتحقیق :و على الدولة قبل أن یقع مواطن

 ة بینهم في كل شيء .ابین جمیع المواطنین والمساو  جتماعیةاإلالعدالة  - 1

 العالج والتعلیم ما أمكن من خالل برامج تتبناها الدولة . ،توفیر السكن - 2

 الفرد مرتعا لألفكار الهدامة واإلرهابیة .القضاء على التفكك األسري حتى ال یكون   - 3

 یؤدي بالفرد إلى أحضان اإلرهاب. شئءعتبارها أخطر إالقضاء على البطالة ب - 4

 جتماعي ضد أي جهةضطهاد اإلممارسة اإلالقبول بالتنوع الحاصل في المجتمع وعدم  - 5

  .أو معتقدها مهما كان توجهها أو تصورها

  قتصادیة ثالثا : األسباب اإل

  :بجلذا و  ،مبریالیة العالمیةاألالنظام الرأسمالي و  ،ویتحملها إضافة إلى الدولة

 تخفیف الضرائب على الفقراء  - 1

 لثورة بعدالة على جمیع المواطنین توزیع ا - 2

 التسول بمساعدة الفئات المحرومة القضاء على  - 3

                                                
أكادیمیة نایف  ،اإلرهاب )نتشار ظاهرة إمكافحة اإلرهاب (أسباب  ومجموعة مؤلفین،، حمد فالح العموشأ -1

ص ، ص 2014 األردن، عمان، الطبعة األولى، دار حامد األكادیمیون للنشر والتوزیع، ،العربیة للعلوم األمنیة
94- 95. 
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 .في كل المجاالت تقدیم المساعدات إلى الدول الفقیرة - 4

 إقتصاده والوسائل التقنیة والفنیة لتطویر  ،مداد العالم الثالث بالتكنولوجیا الحدیثةإ - 5

تفعیل التعامالت المصرفیة اإلسالمیة التي ترفض التعامل بالربا في كل الدول للقضاء  - 6
  .الذي یأخذ أكثر مما یعطي للفرد ام اللیبراليعلى جشع النظ

  تتطلب أساسا : :رابعا : األسباب التاریخیة

قترفها في إعتراف المستعمر بكل جرائمه التي إوفي المقابل  ،ستعمارالقضاء على اإل - 1
  وهو ما یجب أن یحصل من فرنسا للجزائر. حق الشعوب مع دفع تعویضات

 نیة .یسطیة الفلحل عادل للقض بإیجادوذلك  ،تسویة النزاع في الشرق األوسط - 2

 وغیرها  ،ومزارع شعبا اللبنانیة ،إرجاع المناطق المحتلة إلى دولها مثل الجوالن السوري - 3

  یمكن محاربتها من خالل :: واإلیدیولوجیةالعقائدیة  األسبابخامسا : 

 ب الفكري أو الدیني أو األیدیولوجي صد ومراكز لمحاربة التطرف والتعصإنشاء مرا - 1

 األدیان السماویة  زدراءإمحاربة  - 2

 العمل على التواصل والتقریب بین األدیان السماویة السیما اإلسالم والیهودیة والمسیحیة  - 3

أو  ،أو الجنسي ،أو السیاسي ،يالدینالتمییز لعرقي بین البیض والسود، أو عدم التمییز ا - 4
 أو غیره  ،اللغوي

  تتخلص مكافحتها في :: السیاسیة األسباب :سادسا

 اب أمام تمثیل نفسها في الحكومة عدم تهمیش األقلیات وفتح الب - 1

 إحتكارها بالقوة أو بأسباب أخرى التداول السلمي على السلطة وعدم  - 2

عادة تأهیل اإلرهابیین من خالل مجموعة من األئمة والدعاة الذین  أنسنة - 3 السجون وإ
 والتآخيیتكفلون بنزع األفكار المتطرفة من العقول وغرس مكانها أفكار وقیم التسامح 

 .كما فعلت ذلك دولة الجزائروالتقارب 

وفتح  ،فتح وسائل التعبیر للمواطنین وقنوات الحوار من خالل إنشاء أحزاب وجمعیات - 4
  دون ممارسة القیود علیها. قنوات وجرائد خاصة

ال یتعارض مع أمن الدولة فیما  نوالحقوقیی نالسیاسییء عدم التضییق على النشطا - 5
 .النظام العامو 
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  الفرع الثاني : القضاء على مصادر تمویل اإلرهاب وسیلة لتجفیفه 

غیر المشروعة ذات الصلة یتم تجفیف مصادر تمویل اإلرهاب من خالل مكافحة الجرائم 
 ،والسرقة ،وتبییض األموال ،ظیمات اإلرهابیة كتجارة المخدراتبه والتي تدر أمواال كبیرة على التن

إضافة إلى المصادر المشروعة التي یجب تقییدها مثل عمل  وغیرها الكثیر ،والدعارة ،لوالتسو 
  .یة، والمنظمات الالربحالجمعیات الخیریة

  ظمة وسیلة لتجفیف مصادر التمویل محاربة الجریمة المن : الفقرة األولى

مصدر  شارنا سابقا فإن عالقة الجریمة المنظمة بالجریمة اإلرهابیة تتمثل في كونهاكما أ
فیر و سواء عن طریق ت ،رهابیة لتمویل أنشطتها اإلجرامیةمالي مهم ترجع إلیه الجماعات اإل

كل من یقف أمامها أو حتى تزویدها بمخططات غتیاالت ضد إالحمایة للمنظمات أو تنفیذ 
وخبرات عسكریة مقابل توفیر األموال الالزمة لها في ظل الحرب التي یشنها العالم على 

  وحصارها من كل الجوانب . ،اإلرهاب

سالم واألمن العالمیین وعلیه وبعد إدراك المجتمع الدولي لخطورة اإلجرام المنظم على ال
فقد سعى إلى تفعیل التعاون فیما بین دوله لدول واألفراد بصفة خاصة ى أمن اوعل ،بصفة عامة

كانت بدایتها منذ مؤتمر األمم  ،تفاقیات ذات الصلة بالموضوععن طریق إصدار جملة من اإل
 الذي ،1980كاراكاس عام  المتحدة السادس لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین الذي عقد في

ساء إستمرار الجریمة عتبارها أهم عوامل إستعمال السلطة بإة بحث مسألة فساد المواطنین وإ
وحث  ،نفس الموضوع 1985یطالیة عام كما بحث المؤتمر السابع في میالنو اإل ،المنظمة

الدول من خالل توصیاته إلى تكثیف جهودها لزیادة فاعلیة مكافحة الجریمة المنظمة على 
والنص فیها  ،دیث األنظمة واإلجراءات الوطنیةحتتدابیر تتعلق بتخاذ إالصعید الوطني من خالل 

وأوصى المؤتمر الثامن الذي عقد في  ،لمواجهة مستجدات النشاط اإلجراميعلى جرائم جدیدة 
كما أقر  ،على الجمعیة العامة التي أقرتها توصیات تم عرضها ةبعد ،1990 هافانا الكوبیة عام

  .1ة ومكافحتهاهیة لمنع الجریمة المنظمیالمؤتمر المبادئ التوج

تفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة إوتوجت كل هذه المساعي الدولیة بإصدار 
تعزیز التعاون على منع الجریمة التي كان غرضها  ،2000طنیة (اتفاقیة بالیرمو) سنة عبر الو 

                                                
 .480 - 479ص ص  سابق،المرجع ال محمد السید عرفة، -1
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على مجموعة حیث نصت مادتها السابعة  1،المنظمة عبر الوطنیة ومكافحتها بمزید من الفعالیة
  وهي : ،تعین على كل دولة طرف القیام بهامن التدابیر ی

على المصارف والمؤسسات المالیة غیر  واإلشرافأن تنشئ نظاما داخلیا شامال للرقابة  - 1
المصرفیة وكذلك حیثما یقتضي األمر سائر الهیئات المعرضة بشكل خاص لغسل 

 ،غسل األموال أشكالختصاصها من أجل ردع وكشف جمیع إاألموال ضمن نطاق 
 واإلبالغویتعین أن یشدد ذلك النظام على متطلبات تحدید هویة الزبون وحفظ السجالت 

 عن المعامالت المشبوهة .

یة قدرة األجهزة اإلداریة تفاقمن هذه اإل 27و 18ام المادتین أن تكفل دون إخالل بأحك - 2
مكافحة غسل األموال (بما فیها القوانین وسائر األجهزة المكرسة ل إنفاذوالرقابیة وأجهزة 

لتعاون وتبادل المعلومات االسلطات القضائیة حیثما یقضي القانون الداخلي ذلك) على 
 ،الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط التي یفرضها قانونها الداخلي ینعلى الصعید

ستخبارات مالیة تعمل كمركز وطني لجمع إإنشاء وحدة  فيوأن تنظر ألجل تلك الغایة 
 وتحلیل وتعمیم المعلومات عما یحتمل وقوعه من غسل لألموال .

 وبادرت بتجریمها لما لها من خطورة ،موال المتأتیة من أعمال إجرامیةتفاقیة األولم تغفل اإل

وعلیه نصت  ،تها اآلثمة السیما تمویل اإلرهابر نشاطایسیفي تقویة الجماعات اإلجرامیة وت
  :"  06المادة 

دئ األساسیة لقانونها الداخلي ما قد یلزم اوفقا للمب ،لة طرف أن تعتمدیتعین على كل دو  - 1
 دا :ابها عمرتكإفعال التالیة جنائیا في حال من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم األ

تحویل الممتلكات أو نقلها مع العلم بأنها عائدات إجرامیة بغرض إخفاء أو  -"1"-أ
رتكاب إع في الممتلكات أو مساعدة أي شخص ضال كتمویه المصدر غیر المشروع لتل

  الجرم األصلي الذي تأتت منه على اإلفالت من العواقب القانونیة لفعلته .

تلكات أو مصادرها أو مكانها أو كیفیة م" إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقة للم2"
ا عائدات التصرف فیها أو حركتها أو ملكیتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأنه

  إجرامیة .

                                                
بتاریخ  ،)55/25دة في قرارها رقم (عتمدتها الجمعیة العامة لألمم المتحإتفاقیة بالیرمو التي إ:" من 01المادة  -1

 .29/09/2003ودخلت حیز التنفیذ في  یطالیة ،بالیرمو اإل، ب15/11/2000
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  ورهنا بالمفاهیم األساسیة لنظامها القانوني :(ب) 

وقت تلقیها بأنها عائدات ستخدامها مع العلم إكتساب ممتلكات أو حیازتها أو إ " 1"
  .إجرامیة

 التآمرلهذه المادة أو التواطؤ أو  رتكاب أي من الجرائم المقررة وفقاإ" المشاركة في 2"

سداءرتكابها والمساعدة والتحریض على ذلك وتسهیله إرتكابها ومحاولة إعلى  المشورة  وإ
  .بشأنها

وهي تتنوع من  ،إرتباطا وثیقا بتمویل اإلرهابولإلشارة فإن الجریمة المنظمة ترتبط كما رأینا 
ولعل أشدها خطورة هي  ،وغیرها الكثیر ،والتهریب ،وتجارة األسلحة والبشر ،ف وسرقةجرائم خط
  تجار غیر المشروع بالمخدرات وغسل األموال .جرائم اإل

  : محاربة المخدرات وسیلة لتجفیف منابع اإلرهاب  الفقرة الثانیة

سعیا من المجتمع الدولي إلى قطع التمویل عن اإلرهابیین من خالل تجفیف المصدر 
مجموعة من  إصدارفقد عمد إلى تجار غیر المشروع بالمخدرات األساسي له والمتمثل في اإل

وكذا إنشاء أجهزة  ،إسترشادیةتفاقیات وقوانین إاألحكام والتدابیر المتعلقة بمكافحتها على شكل 
  :على النحو اآلتيلمراقبتها 

 وتتمثل في : : تفاقیاتاإل  -أوال

تفاقیات (تلغي جمیع اإل 1972المعدلة ببرتوكول و  ،1961اقیة الوحیدة للمخدرات لسنة تفاإل - 1
 .)13/12/1964دخلت حیز التنفیذ في  ،السابقة

وتتضمن  ،1976اوت  16دخلت حیز التنفیذ في  ،1971اقیة المؤثرات العقلیة لسنة تفإ - 2
  مادة. 32

 34(تتضمن  1988تفاقیة األمم المتحدة لمكافحة تهریب المخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة إ - 3

  .مادة )

غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة تجار تفاقیة األمم المتحدة لمكافحة اإلإ - 4
1994.  

 وتتمثل في  :األجهزة التابعة لألمم المتحدة-ثانیا

 ،1946تم إنشاءها سنة  ،تفاقیات الدولیةتتولى تعزیز السیاسات وتطبیق اإل: لجنة المخدرات - 1
  جتماعي .قتصاد واإلتابعة للمجلس اإل
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تفاقیات هي هیئة شبه قضائیة تختص بتنفیذ اإل :المخدراتئة الدولیة للرقابة على الهی - 2
سنة  إنشاءهاتم  ،المشروعة لها وللمؤثرات العقلیة الدولیة للرقابة على المخدرات والتجارة غیر

  .1961تفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة بمقتضى اإل 1961

یتولى تنسیق الجهود الدولیة  :كافحة المخدرات ومنع الجریمةمكتب األمم المتحدة لم - 3
للدول لمكافحة المخدرات المؤثرات العقلیة ورفع قدرات األجهزة الوطنیة المخدرات و لمكافحة 
بالعاصمة  جتماعإلتنظیمه  ،هود الكثیرة التي قام بها المكتبومن أمثلة بعض الج ،1والجریمة

فرعیة إلى ال جنتهالذي خلصت ل ،2010نوفمبر  12- 08ل الفترة من خال دمشق یةالسور 
  عدة توصیات مهمة منها : إصدار

وأن تكون لدیها  ،تتمتع سلطاتها بصالحیات تشریعیة ى أنضرورة حرص الحكومات عل -أ
جراء ،إتصال وطنیةجهات  ین وموظفین مدرب ،ررة للتنسیق بین السلطات الوطنیةت مقاوإ

  .2اقبعملیات التسلیم المر لطلبات إجراء  ستجابةلإلومتأهبین 

  ویعتبر التسلیم المراقب إجراء من إجراءات التي تستعین بها الدولة للتوصل إلى أكبر عدد       

إلى الكشف عن األشخاص الذین یعملون في الخفاء وتتبع حركاتهم  ، ویهدف3من الجناة   
  .4وأسالیب عملهم

توصیل التي تقدمها شركات ستخدام البرید الدولي وخدمات النقل السریع إمواجهة  - ب
 هم.الصادرة والوارد المرسلة عن طریقوفحص الطرود  ،الرسائل

ولى إدارة حدودها تضرورة تشجیع الحكومات ألجهزتها المعنیة بإنفاذ القانون التي ت -ج
تفاقیات تعاون تشجع على تبادل المنتظم للمعلومات إبرام إالبحریة والبریة والجویة على 
                                                

 ،2011،"تجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة وغسل األموالاإل "تقریر التطبیقات  ،فمینا فات - 1
 .13ص ص 

غیر مشروعة أو مشبوهة بالخروج من اقلیم الدولة إلى التسلیم المراقب هو األسلوب الذي یسمح لشحنات  -2
أكثر أو المرور عبره أو دخوله بمعرفة السلطات المختصة وتحت مراقبتها بغیة التحري عن جرم ما وكشف هویة 

 األشخاص الضالعین في إرتكابه ( المادة الثانیة، إتفاقیة بالیرمو).

3   - Hartmut Aden, les effets au niveau national et régional de la coopération 

internationale des polices : un système spécifique de multi-level gouvernance, 

Approche comparées des polices en Europe, l’Harmattan, Paris, 2003,p 24.    
بن صغیر، التنظیم القانوني للتسلیم المراقب للعائدات اإلجرامیة، مكافحة جریمة المخدرات نموذجیا،  مراد -  4

 . 279ص ،2013، 1، العدد10مجلة الحقوق، جامعة البحرین، المجلد
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التنسیق والتخطیط لتنفیذ عملیات ضد تجار مشتركة، و المشترك عند تنفیذ مهام والتدریب 
 ومهربي المخدرات .

صیدالنیة والكمیائیة ذات الصلة ینبغي لمن أجل تعزیز التعاون بین قطاعات الصناعة ا - د
مذكرات و لى وضع مدونات قواعد سلوك، أن تشجع الحكومات سلطاتها الوطنیة المختصة ع

ستخدامها في صنع نع تسریب السالئف الكمیائیة إلتفاهم تدعم التعاون المتبادل على م
  مخدرات على نحو غیر مشروع.

سنة  ؤهم إنشا، ت)PNUCIDبرنامج األمم المتحدة للرقابة الدولیة على المخدرات ( - 4
  ا النمساویة .فیینیقع مقره ب ،1990

  .)O.M.Sالمنظمة الدولیة للصحة ( - 5

رها مصدر أساسي قي تمویل عتباإالمخدرات بوعن الجهود العربیة المبذولة لمكافحة 
  فقد تنوعت من: ،اإلرهاب

  وأهم إنجازاته  :مجلس وزراء الداخلیة العرب -أوال

 .1986القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات لسنة  - 1

ستعمال غیر المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة لمكافحة اإل ةالعربیستراتیجیة اإل - 2
1986.  

  .سترشادي لمكافحة غسل األموالالقانون العربي النموذجي اإل - 3

سترشادي لمكافحة جرائم المخدرات المرتكبة بواسطة اإل القانون العربي النموذجي - 4
 .نترنتاأل

اإلتفاقیة العربیة لمكافحة اإلتجار غیر المشروع كل هذه الجهود كللت بإصدار     
  . 1994بالمخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة 

تفاقیة یتولى تنسیق الجهود العربیة في إطار اإل :المكتب العربي لشؤون المخدرات-ثانیا
  .1994العربیة لسنة 

الفرعیة الثالث التي  هومجموعات: المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات - ثالثا
والذي یعقد سنویا لدراسة مشكلة المخدرات  ،الدول العربیة المتجاورة جغرافیاتضم عدد من 

  في الوطن العربي وسبل التصدي لها .
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أجهزة مختصة في كل دولة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة  توجدإضافة إلى هذا 
عتبار المنطقة العربیة منطقة عبور تحتاج إلى خطوات الحقة لعملیة المكافحة إب ،تجار بهاواإل

ق الزراعة مثل المغرب ولبنان اطأما من ،ین من خالل مراكز إعادة التأهیلنكإعادة تأهیل المدم
وتنمیة  ،ثلة في الزراعات البدیلةمفتحتاج زیادة على هذا إلى تحقیق برامج التنمیة المستدامة المت

  .1قتصادیة المناسبة لسكانهاوتوفیر البنیة التحتیة اإل ،المناطق الفقیرة

نتربول بعقد عدة مؤتمرات لمعالجة مشكلة المخدرات األوفي نفس السیاق قامت منظمة 
 19- 17ن خالل الفترة من كان أبرزها مؤتمري واشنط ،ا لتمویل اإلرهابمصدر رئیس اعتبارهإب

دورا مهما في  امتوصیاتهن لعبت الذا ،1994جویلیة  6-4وطهران ما بین  ،1994ماي 
إصدار المنظمة لقرار یحث على التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات خالل دورتها الـ 

: والذي حث أعضاء المنظمة على ،بروما 1994- 10- 05إلى  09-28بین  المنعقدة ما ،63

 ،تجار فیهاالمخدرات ومنع اإل إنتاجدى شمولي للقضاء على إستراتیجیات متوازنة وذات موضع 
تفاقیة إمن  05تخاذ تدابیر عاجلة تماشیا مع المادة إ و  ،تفاقیات المعنیة بهانضمام إلى اإلواإل

عتماد القوانین والتدابیر الناظمة لمكافحة غسل األموال واألصول إل، 1988األمم المتحدة لعام 
منظومات و  ،نتربولستخدام نشرات األإوكذا مواصلة  ،راتتجار المنظم في المخدأتیة من اإلالمت

ن أجل تسهیل توقیفهم وتسلیمهم تصاله لتسجیل األشخاص المطلوبین لجرائم المخدرات مإ
  . 2ین الوطنیةوفقا للقوان متهمحاكمو 

  : محاربة غسیل األموال وسیلة لتجفیف منابع اإلرهاب  الفقرة الثالثة

إلى  عمد المشرع الدولي ،متكاملة لجمیع طرق تبییض األموالمن أجل الوقایة والمواجهة ال
عالناتتفاقیات إالتدابیر في شكل على مجموعة من اإلجراءات و  النص دولیة ألجل تجفیف  وإ

قتصاد وكأنها أموال مشروعة ثم المصادر غیر المشروعة لألموال المغسولة التي تدخل إلى اإل
هذا ولقطع الطریق أمام  ،قد یكون من ضمنها تمویل أعمال إرهابیة ،إستعماالت أخرىتحول إلى 

نشاء أجهزة دو  ،حة غسل األموالتفاقیات ذات الصلة بمكافیر من اإلحتمال تم تبني كثاإل لیة وإ
قلیمیة تعمل في الحقل نفسه   .وإ

 تفاقیات التي تعتبر أساس تجریم عملیات غسل األموال :: من ضمن هذه اإلتفاقیاتاإل -أوال

                                                
 . 19 -18، ص ص نفسه تقریرال ،فمینا فات - 1

 www.interpol.org، على الموقع: 2- 1، ص ص RES/AGN/10الوثیقة رقم  - 2
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رات والمؤثرات العقلیة لسنة خدمتجار غیر المشروع بالتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة اإلإ -أ
التي دعت الدول إلى ضرورة تجریم كل األفعال التي تخفي حقیقة مصدر األموال  ،1988

  المتأتیة من المخدرات .

  .1999مع تمویل اإلرهاب لسنة قاإلتفاقیة الدولیة ل - ب

  .2000یة لسنة المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطن األممتفاقیة إ  -  ت

  ).14السیما مادتها ( 2003تفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة إ  -  ث

  فنجد : ،، وغیرهایمیة الصادرة عن المنطقة العربیةتفاقیات اإلقلوأما اإل    

عن صدرت  ،1994غیر المشروع بالمخدرات لسنة تجار تفاقیة العربیة لمكافحة اإلاإل  - أ
  تونس .ب مجلس الوزراء الداخلیة العرب

  .2010تفاقیة العربیة لمكافحة غسیل األموال وتمویل اإلرهاب لعام اإل  -  ب

  سترشادي لمكافحة غسیل األموال القانون العربي النموذجي اإل  -  ت

على مصادرة األموال العائدة من  حثت :2010لعربیة لمكافحة الفساد لسنة تفاقیة ااإل  -  ث
  جرائم الفساد .

  . 1988إعالن بازل   - ج

 رأصدحیث  ،م دول الكاریبي وأمریكا الجنوبیةض :غسل األموالإعالن كنغسون بشأن   - ح
  هذا الخصوص .إعالن ب ،1992تشرین الثاني  6-5مایكا بین االمجتمعون في ج

 : تتمثل في األجهزة المختصة -ثانیا

  .دولیةهي منظمة حكومیة  :مجموعة العمل المالي الدولیة (فاتف أو قافي) - 1

وتوجد  ،)MENA FATFالعمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا (مجموعة  - 2
  .جموعات إقلیمیة كثیرة مماثلة لهام

  غمونت (االستخبارات المالیة).إمجموعة  - 3

 ریق جمعیتهعن ط باإلجماعقرار  1995 متخذ في تشرین األول عاإ :نتربولاأل  -4

  .سل األموالإلصدار إعالن لمكافحة غ

وأفضل  ،اإلرهابیون على إخفاء مصدر األموال وتنقالتها عكس المجرمین العادیینیعمل و  
یجعلوا من عملیة تعقبهم معقدة بمعنى صعوبة لطریقة ینتهجونها هي طریق غسل األموال 
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وتطبیق خمسة نقاط للقضاء  وعلیه البد من توفر ،جهته النهائیةوو المال ستحالة ظهور مصدر إ و 
  : وهي ،تمویل اإلرهابال و ت غسل األمو على عملیا

  ؛تفاقیات الدولیة ذات الصلةالمصادقة على اإل - 1

  ؛یل اإلرهاب في التشریعات الوطنیةتجریم غسل األموال وتمو  - 2

  ؛ووضع نظام كشف العملیات المشبوهة - 3

  ؛والمدن المشبوهة كشف البالد - 4

  .1التعاون بین الدول وأخیرا - 5

نفس األهمیة في مكافحة  إعطاءهاأن هناك جرائم خطیرة یجب  وفي األخیر تجدر اإلشارة 
األساسیة التي ذكرناها (المخدرات، غسل ال تقل خطورة عن المصادر  هيو  ،تمویل اإلرهاب

 وتتمثل في  ،قتصادیات اإلرهابیینإ علىما لها من تأثیر كبیر )، وهذا لالجریمة المنظمة ،األموال

 لمصرفي .جرائم اإلحتیال ا، و جرائم الرشوة - 1

وتهریب  ،)السخرة ،ستغالل الجنسي، الرقتجار باألعضاء البشریة والبشر (اإلجرائم اإل - 2
 1والقسم الخامس مكرر  ،وقد خصص المشرع الجزائري القسم الخامس مكرر ،البشر

 303تجار باألعضاء البشریة من المواد من واإل ،تجار بالبشرمن قانون العقوبات لإل

 .292مكرر  303إلى  4مكرر 

 جرائم الفساد المالي واإلداري  - 3

 لكترونیة الجرائم اإل - 4

 األخالقیة الجرائم  - 5

  ریة وسیلة لتجفیف منابع اإلرهاب مراقبة عمل الجمعیات الخی :الفقرة الرابعة

ید عمل العربیة بإصدار إجراءات معینة تق منهاقامت كثیر من التشریعات الوطنیة و 
لتبرعات وتلقي الهبات وكل األنشطة المتصلة بالعمل الخیري مثل جمع ا ،الجمعیات الخیریة

                                                

  
في ضوء الشریعة اإلسالمیة وبعض التشریعات الدولیة  ( دراسةغسیل األموال ي،كهاني عیسوي السب -1

 .126 -125صص  ،2015، الطبعة األولى األردن، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، )، واإلقلیمیة والوطنیة

-2010طبعة  الجزائر، منشورات بیرتي، ،القضائیة قانون العقوبات في ضوء الممارسة أحسن بوسقیعة، -2

  .95ص ،2011
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فاتف  أصدرتهاوهذا تماشیا مع القوانین الدولیة خاصة التوصیة الثامنة التي  ،والمساعدات
غالل من طرف التنظیمات ستإللحیلولة دون وقوع هذه المنظمات الالربحیة في عملیات 

ق إنشاء تأطیر العمل الخیري عن طریومنها الجزائر إلى لدول وعلیه بادرت كثیر من ا ،اإلرهابیة
وكذا مراقبة حساب  ،ترخیص مسبق لجمع التبرعاتشتراط إ و  ،صنادیق خاصة بجمع الزكاة

  الت المالیة التي تقوم بها من أجل تجفیف منابع تمویل اإلرهاب .یالجمعیات الخیریة والتحو 

  لة للوقایة من تمویل اإلرهاب یتطبیق المبادئ المصرفیة وس الفرع الثالث :

ومجلس األمن الدولي  ،مثل فاتف وتتلخص هذه المبادئ التي أوصت بها المنظمات الدولیة
  :في

 Know Your Customer: مبدأ أعرف عمیلك  الفقرة األولى

ستغالل من طرف العمالء إیهدف هذا المبدأ إلى صیانة البنوك والمؤسسات المالیة من أي 
وذلك عن طریق إجراءات توخي العنایة  ،ضایا غسل األموال وتمویل اإلرهاببق نالمتورطی

العمالء إلى عمیل  ویمكن تصنیف ،1الواجبة من تحدید هویة العمالء وحتى المالك المستفید
 وعمیل عرضي أو عابر بمعنى غیر دائم یعمل ،ص طبیعي أو معنويخعتیادي سواء شإ

اقیة تفالفقرة "ي" من اإل 18وهو ما نصت علیه المادة  ،خرآوسیط لفائدة شخص أو مستفید ك
من  10، والمادة جنة بازل التي أشرنا إلیها سابقاوكذا مبادئ ل ،الدولیة لقمع تمویل اإلرهاب

یونیو  10من التوجیه األوروبي الصادر في  03والمادة  ،2012توصیات فاتف المحدثة عام 
قیمة الصفقة  الذي دعا المؤسسات المالیة التحقق من هویة العمالء إذا تجاوزت ،1991

 ألزمتفي حین  ،EEC/97/20من التوجیه األوروبي رقم  02والمادة  ،دوالر أمریكي 18500

المتعلق بالوقایة من  تبیض األموال  ،05/01 الجزائري رقم قانونالمن  09إلى  07المواد من 
الصالحیة  حقق من هویة العمیل من خالل وثیقة رسمیة أصلیة ساریةبالت اإلرهابوتمویل 

وهو ما ینطبق على الشخص المعنوي حیث ألزم المشرع الجزائري  ،متضمنة للصورة وعنوانه
وأیة وثیقة تثبت تسجیله  ،وذلك بتقدیم قانونه األساسي ،ویة العمیل المعنويالبنك بالتحقق من ه

عتمادهو  المعدل والمتمم للقانون السابق  ،12/02من قانون رقم  05المادة وهو ما أشارت إلیه  ،إ
أما فیما یتعلق  ،األساسي یجب أن یكون وثیقة رسمیةإذ أضافت أن القانون  ،05/01

                                                
1  - Combating Money Laundering and terrorist Financing, Amodel of best practice for 

the financial sector, the professions and other designated businesses, p10. 
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باألشخاص الذین یمثلون الشخص المعنوي فیتم التأكد من هویتهم بنفس الكیفیة المتعلقة 
   باألشخاص الطبیعیین. 

   حفظ السجالت والوثائق المالیة المتعلقة بالعمالء والعملیات:  ةثانیالفقرة ال

العمیل ثم ظهر الحقا أنها وذلك من أجل التمكن من العودة إلى العملیات التي قام بها 
ل بتمویل رتبط نشاط العمیإوألجل تقدیمها كدلیل إثبات في وقت الحاجة إلیها السیما إذا  ،مشبوهة

  .اإلرهاب أو غسل األموال

وهو ما نصت علیه التوصیة  خمس سنوات بعد إغالق الحساب،بحتفاظ بها ر مدة اإلوتقد
والتوجیه األوروبي  ،1988إتفاقیة فینا لسنة من  05والمادة  ،2012لمنظمة فاتف لعالم   11
والمادة رقم ال التي تستخدم في تمویل اإلرهاب، المتعلق بحركة األمو  ،COD/0138/2005رقم 
من القانون الفرنسي  15وكذا المادة  ،2002لسنة  غسل األموال المصري لقانون مكافحة 80

حتفاظ بالسجالت والسندات المتعلقة المؤسسات المالیة باإلعلى الذي أوجب  ،614/90رقم 
نتهاء إسنوات على األقل تبدأ من تاریخ إغالق الحساب أو  5بالعمالء والعملیات المالیة لمدة 

  .1من تاریخ إتمام العملیة بحسب األحوالعالقة العمیل بالمصرف أو 

حتفاظ بالوثائق المتعلقة بالعمالء والعملیات أما المشرع الجزائري فقد ألزم البنوك باإل
، 05/01من قانون  01فقرة  ،14وذلك في المادة  ،ووضعها تحت تصرف السلطات المختصة

  .سنوات 5ولمدة 

   : تطویر البرامج الداخلیة  الفقرة الثالثة

وهو ما نصت علیه  ،یض األموالییات تمویل اإلرهاب وتبتهدف هذه البرامج للوقایة من عمل
برامج  ع:" یترتب على المؤسسات المالیة والمصرفیة وضمن توصیات فاتف بالقول 19المادة 

  وتتضمن هذه البرامج على األقل ما یلي : ،ض األموالیتطویریة لمكافحة عملیات تبی

عطاالتطویر المستمر  - 1 ئها للسیاسات الداخلیة والتخطیط لمكاتب المتابعة لتحسین أدائها وإ
والتأكد من الكفاءات العالیة التي یجب أن یتمتع بها  ،الوقت الكافي إلجراءات البحث

 .هذه المهماتالقائمین على 

 ث برامج تدریب الموظفین وأدائهم تحدی - 2

                                                
د.ط،   دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، ،كافحة اإلرهابغسل األموال وعالقته بم لیندا بن طالب، -1

 .304ص ،2011 مصر، اإلسكندریة،
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 قبة داخلیة آللیة العمل المتبعة مرا - 3

خارجیة، وقیاس تماشي مع أوضاع الدول الداخلیة والوتدابیر صارمة تإتخاذ إجراءات  - 4
 ض األموال ".یمقاومة عملیات تبی مقدرتها الكافیة على

ستحداث وتطویر إعلى ضرورة  ،1988تفاقیة فینا لسنة من إ 02، فقرة 09ونصت المادة 
  .القوانین وغیرهم بإنفاذوتحسین البرامج التدریبیة الخاصة بالموظفین المكلفین 

أما المشرع الجزائري فقد نص على تطویر البنوك لبرامج الرقابة لدیها من خالل قانون رقم 
- 12نون وكذا قا ،2011نوفمبر  28دى البنوك بتاریخ المتعلق بالوقایة الداخلیة ل ،11-08

علیهم بهذه  ن، ویتعیبالیقظةلتزام :" یجب على المصارف .... اإلالذي نصت مادته األولى ،02
موال وتمویل اإلرهاب ض األیالصفة أن یمتلكون برنامجا مكتوبا من أجل الوقایة والكشف عن تبی

والمتمم المعدل  ،05/01من قانون  ،12كما نصت على وجود هذه الرقابة المادة  ،ا "مومكافحته
ن خالل م 03-12المعدل والمتمم بالنظام رقم ، 051- 05والنظام رقم  ،02-12بالقانون رقم 

  التركیز على :

المعدل  ،12/02قانون  1مكرر 10للمستخدمین (المادة التكوین المستمر ضمان  - 1
 ).01-05والمتمم للقانون 

تطبیق التنظیمات التي یتخذها مجلس النقد والقرض والخطوط التوجیهیة لبنك الجزائر  - 2
البنوك  علىو  ،امومكافحته ،یض األموال وتمویل اإلرهابیمن تب في مجال الوقایة

ومكاتب الصرف التي تخضع المصالح المالیة لبرید الجزائر  والمؤسسات المالیة وعلى
إضافة إلى تطبیق هذه التوجیهات على  ،)03مكرر 10جنة المصرفیة (المادة لرقابة الل

 ).02-12قانون ، 05مكرر  10المؤسسات والمهن غیر المالیة والتأمینات (المادة 

 ،الخاضعة له ومصالح برید الجزائر نوك والمؤسسات المالیةتعیین إطار سامي في الب - 3
من النظام  18(المادة  يالمال ستعالملخلیة اإل بمجال غسل األموال بصفته مراسالیلتزم 
د بالسیاسات ویكلف بالسهر على التقی ،03-12من النظام  19والمادة  ،)05-05رقم 

 ).03-12رقم م نظا في هذا المجال (نفس المادة منواإلجراءات المطبقة 

                                                
المتعلق بالوقایة من تبیض األموال وتمویل اإلرهاب ، 2005دیسمبر 15المؤرخ في  ،05- 05النظام رقم  -1

المؤرخ  ،03-12النظام الملغى بموجب  ،2006أبریل  23الصادر بتاریخ  ،26العدد  ،ج،ر،ج،ج ومكافحتها،
 .2013فیفري  27الصادرة بتاریخ  ،12العدد  ،ج،ر،ج،ج ،2012نوفمبر  28في 
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  وعدم التحجج بالسریة المصرفیة لتزام باإلخطار بالشبهةاإل  :الفقرة الرابعة

وتركته في معناه الفضفاض الذي یدل  ،لم تعرف أغلب التشریعات الوطنیة مصطلح الشبهة
فتراض وقوع شيء وغیرها من المعاني التي إ و  ،قتناع والشعور بشيء مریبعلى الشك وعدم اإل

دلیل أو وجود قرائن  متالكإتخیل أو تخوف من وجود شيء أو خطأ دون تقوم على فكرة 
خطار بالشبهة لدى الهیئة المختصة تزام باإللتشریعاتها اإل تنغلبها ضمَّ أغیر أن  1ضعیفة علیه،

  .یض األموال وتمویل اإلرهابیمتي تبوقایة من جریلل

شتبهت مؤسسة مالیة أو توفر لدیها إإذا :"  على ،2012لفاتف لعام  20التوصیة  نصتو  
فإنه  ،أو مرتبطة بتمویل اإلرهاب ،بأن أمواال ناتجة عن نشاط إجراميشتباه أسباب معقولة لإل

هة لوحدة المعلومات المالیة ینبغي أن تكون مطالبة بموجب القانون بإرسال تقریر بالعملیة المشبو 
إبالغ "المؤسسات المالیة  لزمتالخاصة لفاتف حین أ الرابعة التوصیةوهو ما أكدته  ،فورا

شتباه في أن األموال شتبهت أو كان لدیها أسباب معقولة لإلإالسلطات المختصة على الفور إذا 
كما  ،غراض اإلرهابإستخدامها ألأو یزمع  ،متصلة أو مرتبطة بأعمال أو منظمات إرهابیة

 20وكذا المشرع الجزائري في المادة  ،لتزامفي مادتها السابعة على هذا اإل لیرموباتفاقیة إنصت 

. التي نصت على:".. ،12/02قانون المن  09 المعدلة والمتممة بالمادة ،05/01من قانون 

الهیئة المختصة بكل عملیة تتعلق بأموال یشتبه أنها متحصل علیها  إبالغیتعین على الخاضعین 
ویتعین القیام بهذا  ،تمویل اإلرهابو/أو  ض األموالیدو أنها موجهة لتبیمن جریمة أو یب

ویجب  ،إنجازهابمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تأجیل تنفیذ تلك العملیات أو بعد  اإلخطار
  الهیئة المتخصصة عن محاوالت إجراء العملیات المشبوهة ". إبالغعلى الخاضعین 

معالجة اإلستعالم المالي التي لها صالحیة تلقي ، خلیة ویقصد بالهیئة المتخصصة
من قبل الخاضعین لهذا  ،03-12، من النظام رقم 14اإلخطارات دون سواها بحسب المادة 

 ،مثل البنوك والمؤسسات المالیة ،05/01قانون المن  ،19والمحددین في نص المادة  ،لتزاماإل
 ،والتعاضدیات واأللعاب والكازینوهات ،ومكاتب الصرف ،وشركات التأمین ،ومصالح برید الجزائر

ستشارة أو إوكل شخص طبیعي أو معنوي السیما على مستوى المهن الحرة المنظمة التي تقوم ب
وخبراء المحاسبة  إجراءات لحركة رؤوس األموال كالمحامي والموثق ومحافظي البیع بالمزاد

                                                
دار النهضة  جریمة غسل األموال ووسائل مكافحتها في القانون المصري، محمد عبد اللطیف عبد العال، -  1

 .108ص ،2003مصر،  القاهرة،د.ط،  العربیة،
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ویرسل هؤالء اإلخطار إلى  ،" المعادن الثمینة ....یمة و ن وتجار األحجار الكر یكیوالوكالء الجمر 
  .06/051من المرسوم التنفیذي رقم  ،05الخلیة وفق نموذج حددته المادة 

ورغم هذه الجهود التي بذلتها الجزائر إال أن خبراء مجموعة العمل المالي أثناء تقییمهم 
اإلخطار بالشبهة من حیث عدم لتزام الجزائر جزئیا بشأن إالمشترك للجزائر أبدوا مالحظة عدم 

لكل الجرائم التي وضعتها مجموعة العمل المالي ضمن قائمة المصطلحات المرفقة  هشتمالإ
في نطاق الجرائم بالتوصیات من خالل المذكرة التفسیریة لها التي حثت الدول على أن توسع 

لمشروع في السلع تجار غیر استثناء جریمة اإلإوهي التي تبنتها كلها الجزائر ب ،األصلیة
رد على هذا النقد بأن إلى ال یةالمسروقة غیر المجرمة بقانون واضح ما دفع بالسلطات الجزائر 

-387عتبار المادتین إض األموال في القانون الجزائري هو كاف بینطاق الجرائم األصلیة لتبی

كافة مجاالت الحیازة والتصرف في األشیاء المسروقة  2من قانون العقوبات تشمالن على ،388
  .أو المتاجرة فیها باإلخفاءمهما تنوعت سواء 

طار لها اإلخمات التي یحلوموتحلیل المع بمعالجة المالي ستعالموتقوم خلیة معالجة اإل
أو الطبیعة  ،كتشاف مصدر األموال التي تحوم حولها الشبهةإ بالشبهة المرسل إلیها من أجل

قوم بحفظ الملف في حالة عدم حقیقة وبعد معالجتها ت ،3الحقیقیة للعملیات المتعلقة باإلخطار
شتباه أو تحویله إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا لتنفیذ المتابعة الجزائیة في حالة ووجود اإل

  .شتباهأدلة قویة باإل

وال یجوز إعطاء أیة معلومات هاتفیة عن أي حسابات حتى ولو إدعى المتصل بأنه  
صاحب الحساب بإعتبار أن المصرف والمؤسسات المصرفیة تخضع لمبدأ السریة الذي یحرم 

اإلطالع على حسابات ق بالزبائن أو السماح لألشخاص بإفشاء أیة معلومات أو بیانات تتعل

                                                
المتضمن شكل اإلخطار بالشبهة ونموذجه  ،2006ینایر  09المؤرخ في  ،06/05المرسوم التنفیذي رقم  -1

  .2006جانفي  15الصادر بتاریخ  ،02العدد  ج.ر.ج.ج، ،ستالمهإومحتواه ووصل 

 .12و  11انظر الملحقین رقم  -

كلیة الحقوق والعلوم  ،أطروحة دكتوراه في القانون یض األموال،یدور البنوك في مكافحة تب ت كریمة،سیتدر  -2
 .199- 196ص ص  ،01/12/2014تاریخ المناقشة  تیزوزو، لود معمري،و جامعة م السیاسیة،

 ض األموال والقوانین واإلجراءات المتعلقة بالوقایة منها ومكافحتها في الجزائر،یتبی عیاد عبد العزیز، -3

 .53ص  ،2007الجزائر ، دارالخلدونیة،
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 ، غیر أن هذه السریة1حساب أو ورثته القانونیین والجهات الرسمیةلیست لهم بإستثناء صاحب ال

ع جمیع و خض، وبالرغم من ة وقوع جریمة تمویل اإلرهاب أو تبییض األمواللتتالشى في حا
موظفي البنك إلى اإللتزام بعدم كشف المعلومات بجمیع مستویاتهم، بدءا من رئیس مجلس إدارة 

نتهاءا بأصغ  هات، غیر أن هذا اإللتزام یخضع إلستثناءات أورد2البنكر موظف في البنك وإ

، المتعلق بالوقایة من 01-05 الجزائري رقم قانونال اإلتفاقیات الدولیة والقوانین الوطنیة مثل
 تبییض األموال وتمویل اإلرهاب.

 :3أما الحاالت التي یرتفع فیها هذا اإللتزام عن البنك وموظفیه، فهي ما یليو 

  و رضاه.إذن العمیل أ - 1

 نص القانون. - 2

 الشهادة أمام القضاء. - 3

 التبلیغ عن الجرائم. - 4

 اإلستعالمات. - 5

  الفرع الرابع : تفعیل الدور األمني وسیلة للوقایة من تمویل اإلرهاب 

وتطویر  ،والتنسیق مع األنتربول ي إنشاء وحدات المخابرات المالیة،ویتمثل هذا التفعیل ف
حكام المراقبة على الحدود ،العصراألمن بما یتماشى ومتغیرات أجهزة    .منع تدفق النقد عبرهاب وإ

  إنشاء وحدات المخابرات المالیة  : الفقرة األولى

التوصیة رقم  وكذا ،1قیة بالیرمو في فقرتها الفرعیة تفاإمن  07المادة  إنشائها نصت على 
كمركز وطني لتعمل  " ، التي نصت:2012المحدثة عام  29ورقم  ،2003لفاتف لعام  26

موال والجرائم لتلقي وتحلیل تقاریر العملیات المشبوهة؛ والمعلومات األخرى ذات الصلة بغسل األ
معلومات  وتمویل اإلرهاب ... وینبغي أن تكون قادرة على الحصول على ،األصلیة المرتبطة

ات وأن یكون لها صالحیة الوصول في وقت مناسب إلى المعلوم ،إضافیة من جهات اإلبالغ
وكذا المعلومات الخاصة بإنفاذ القانون التي تحتاجها للقیام بمهامها بصورة  ،المالیة واإلداریة

                                                
1
د قطیشان، جریمة غسل األموال المدلول العام والطبیعة القانونیة، دراسة مقارنة، دار إیناس الفاعوري، محم - 

  .103، ص2002وائل للنشر، عمان، األردن، 
2
 -thierry samin, secret Bancaire, collection technique de la banque, AFB diffusion, 

Paris, France,1997,p313. 
  .64سابق، ص محمد عبد حسین، مرجع  - 3
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بینما عرفتها مجموعة  ،یة أن فاتف أعطت لها تعریفا عاماویفهم من هذه التوص صحیحة "،
 بأنها :" وحدة مركزیة وطنیة تقوم بتلقي وتحلیل وتوزیع المعلومات 1996غمونت في نوفمبر إ

سواء أكانت هذه المعلومات  ،یض األموالیلمختصة بهدف مكافحة تبالمالیة على السلطات ا
أم كانت هذه المعلومات مطلوبة  ،المشتبه في كونها ناتجة عن جرائممتعلقة بالمتحصالت 

أضافت  ،2004ان عام و وفي شهر ج ،1"تشریعات الوطنیة لمكافحة الجرائمبموجب القوانین وال
مركزیة تختص بتلقي :" هیئة قومیة وأصبحت تعرف بأنها ،مهمة تمویل اإلرهابلها المجموعة 

یشتبه في أنها  وموافاة الجهات المختصة باإلخطارات المالیة التي تتعلق بأموال ،أو طلب وتحلیل
أو باإلخطارات المالیة  ،ال التي قد ترتبط بتمویل اإلرهابإجرامیة أو أمو متحصلة عن أنشطة 

  .2ا التشریعات القومیة لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهابالتي تطالب به

وعرفها التشریع األمریكي على أنها جهاز مركزي یقوم بجمع اإلخطارات بالشبهة من 
قوم بها البنوك دوریا قبل إحالتها إلى التي ت اإللزامیةوخصوصا التقاریر  ،مختلف األجهزة

  ؛3القضاء

:" هیئة مركزیة تعمل على التحقیق في مصادر بأنهاحین عرفها التشریع الفرنسي في 
  ؛4األموال عن طریق إلزام المؤسسات المالیة بالتصریح بالشبهة 

وعرفها المشرع المغربي على أنها :" قاعدة للمعطیات المتعلقة بغسل األموال تتولى جمع 
آل القضایا المعروضة بشأن متخاذ القرار إ و  ،شتبه بهاومعالجة المعلومات المرتبطة بالعملیات الم

                                                
دار النهضة  القواعد الموضوعیة واإلجرائیة لجریمة غسل األموال (دراسة مقارنة)، عادل محمد السیوي، -1

 .435ص  ،2008 مصر، الطبعة األولى ، للطباعة والنشر والتوزیع،

  . .http://www.egmontgroup.orgغمونت :إانظر موقع  -2

الدول عندما  ،2003ملعا 26قبله في مذكرتها التفسیریة لتوصیتها رقم هذا التعریف تبنته فاتف التي طالبت  -
عتبار قبولها في المجموعة إغمونت بإمام إلى عضویة مجموعة ضنتنشئ وحدات المخابرات المالیة أن تطلب اإل

 لتزامها بالتوصیة المذكورة .إعامال مهما في تقییم 

 . main.html-http://www.Fincen.gov/aFانظر  - 3

    the financial crimes enforcement network وباالنجلیزیة  مالیةوحدة المخابرات ال  fincenتعني  -
4 - Cour des comptes ,rapport public annuel 2012 ,  le site www.comptes.fr  
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. ویتمتع موظفوا وحدة معالجة المعلومات المغربیة بالضبطیة القضائیة حیث یمتد 1"علیها
  ختصاصهم عبر كامل تراب المملكة.إ

لمؤرخ ا ،02/127من المرسوم التنفیذي رقم  02أما المشرع الجزائري فقد عرفها في المادة 
 ،یة المعنویة واالستقالل المالي"تتمتع بالشخص:" مؤسسة عمومیة على أنها 2002أبریل  07في 

 ،2010دیسمبر  01ستعالم المالي المنجز في ف حول خلیة معالجة اإلتغیر أن تقریر مینا فا
یة غیر محدد في القانون عتبار أن مفهوم المؤسسة العمومإرأى أن وضعها القانوني ملتبس ب

ربعة أنواع من المتعلق بالمؤسسات المالیة حدد أ ،01/88حیث أن القانون رقم  ،الجزائري
، وذات التسییر الخاص ،وطابع صناعي وتجاري ،إداريوهي ذات طابع  ،المؤسسات العمومیة

األمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى تعدیل المادة  ،ومیة اإلقتصادیةوأخیرا المؤسسات العم
عتبرها إحیث  ،04/2013/ 15الصادر في  ،13/157الثانیة السابقة بالمرسوم التنفیذي رقم 

وتعمل  ،تابعة لوزارة المالیة ،ستقالل الماليسلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة واإل
ستقبال اإلخطارات بالشبهة المتعلقة بتبیض األموال وتمویل اإلرهاب التي یبعثها إعلى 

وفي حالة ثبوت  ،تعالجها وتحللها األشخاص والهیئات الخاضعة لواجب اإلخطار بالشبهة لكي
  .ى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیاالجریمة تقوم بإرسال الملف إل

نصوص تشریعیة أو تنظیمیة للوقایة من  قتراح أيإستعالم المالي وتستطیع خلیة معالجة اإل
السلطات وكذا توقیع برتوكوالت تبادل المعلومات مع  ،یمة تبیض األموال وتمویل اإلرهابجر 

  المختصة.

  :لیة تنحصر مهامها عموما في ثالثة أشیاءوحدات المخابرات الما أنتجدر اإلشارة و 

 خطار بالعملیات المالیة المشبوهةتلقي اإل - 1

 ار بالشبهة وتوجیههاتحلیل المعلومات عن اإلخط - 2

 لرقابة األخرى المحلیة والدولیة تبادل المعلومات مع األجهزة األمنیة وسلطات ا - 3

  

  

 

                                                
 ،ج.ر.م.م المتعلق بمكافحة غسل األموال، ،17/04/2007المؤرخ في  ،05/43من قانون رقم  15المادة  -1

 .03/05/2007الصادر بتاریخ : ،5522العدد 
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  نتربول لمكافحة اإلرهاب : التنسیق مع األ الفقرة الثانیة

قمع تمویل اإلرهاب تفاقیة إمن  ،18فقد نصت الفقرة الرابعة من المادة  ،كما أشرنا سابقا
:" یجوز للدول تبادل المعلومات عن طریق المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة أنه 1999لعام 
  .2003لفاتف لعام  31وهو ما أشارت إلیه التوصیة رقم  نتربول)،(األ

، ومقره بلیون الفرنسیة، یتألف من: الجمعیة 1956نتربول عام وكان المیالد الحقیقي لأل
ومن أهدافه منع  ،الوطنیة؛ المستشارینالمكاتب المركزیة  ؛األمانة العامة ؛اللجنة التنفیذیة ؛العامة

  .ویأتي اإلرهاب وتمویله في مقدمتها ،1هافها ومكافحتشالجرائم الدولیة وك

ستنادا لخبرتها في مجال التعاون إفصلة نتربول بتقدیم توصیات موفي هذا السیاق قامت األ
في  خالل المؤتمر الدولي لمكافحة اإلرهاب المنعقد بالریاض السعودیة ،القانون إلنفاذالدولي 
  :أشارت فیه أنها  ،2005فبرایر 

ستعمال مثل نظامها الدولي من وسهل اإلآتصاالت إتؤمن المنظمة بأهمیة وجود نظام  - 1
تصاالت بكافة وكاالت إنفاذ القانون إالذي یوفر  ) -I 7/24(تصاالت رجال الشرطة إل

 .لحادث إرهابينقطاع لتقدیم الدعم الفني للدولة التي تتعرض إفي العالم دون 

اذ القانون في غطي مجاالت كثیرة لتسهیل مهمة إنفعدیدة تتوفر األنتربول قاعدة بیانات  - 2
ودي أن  ،والصور الفوتوغرافیة ،العالمیة لألسماء وبصمات األصابعالعالم مثل البیانات 

حیث  ،وعدد اإلرهابیین ،التي تمكن من معرفة المشتبه بهم ،وغیرها ،ووثائق الهویة ،إي
 :ن في قاعدة بیانات األنتربولكا

 شخص 2202 :2001عام   - أ

 شخص 2935: 2002عام    -  ب

 شخص 4523: 2003عام  -ج    

 شخص 8127: 2004عام  - د

 2005وفي جانفي  ،وثیقة 3150حوالي  2002هر أكتوبر وأما الوثائق فكان بها خالل ش

  .2مسروقة سفرمالیین وثیقة  05تم تسجیل 

                                                
ص  ،2011 ،اإلسكندریةد.ط،  المكتب الجامعي للحدیث، بول،ر نتالجرائم الدولیة واأل نسرین عبد الحمید نبیه، -1

 .257-256ص 

 . 204 - 200ص ص سابق،المرجع ال سامي علي حامد عیاد، -2
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هویة الهاربین بمن  نتشار العالمي النطاق" لتحدیدتوفر األنتربول النشرة الحمراء أو "اإل - 3
 .مولي اإلرهاب لتسهیل القبض علیهمفیهم م

  : منع تدفق النقد عبر الحدود الثةثالفقرة ال

وتوصیات  ،قرتها الثانیة من المادة السابعةمو في فإتفاقیة بالیر نتقاله إأشارت إلى خطورة 
والسیما التوصیة الخاصة  ،2012لعام  32والتوصیة رقم  ،2003لعام  22،30فاتف رقم 

وكذا األمانة العامة لألنتربول التي أصدرت النشرة الدولیة للنقد للمزیف من أجل  ،التاسعة
حیث  ،عتبارها من أخطر الجرائمإالمحافظة على سوق النقد العالمي من تداول العمالت المزیفة ب

التي  ،الوطنیة لكل دولة عضو تقوم بطبع هذه األوراق باأللوان لتوزیعها على المكاتب المركزیة
  .1ترسلها بدورها إلى البنك المركزي وأجهزة الشرطة 

عتبار حدود الدولة هي أحد القنوات التي یتسلل منها النقد إلى الجماعات اإلرهابیة من إوب
  :عتبارأجل تمویلها كان البد من األخذ بعین اإل

لمادي للنقد وأسالیبه بشكل ال انتقاإلتدریب موظفي الجمارك وشرطة الحدود على تقنیات  - 1
 .امل بین الجهازینإضافة إلى ضرورة وجود تنسیق ك ،مستمر

جونه من وسائل مادیة وفنیة حیث أثبتت تقاریر فاتف عدم ادعم مراقبي الحدود بما یحت - 2
ي للجسم وفرق األنیاب لكشف متالك بعض الدول ألجهزة األشعة السینیة والماسح الضوئإ

 . 2قالت غیر المشروعة للنقدأثبتت فاعلیتها في الكشف عن التن والتي ،النقد

ستیراده بالشحن أو البرید لوحدات إ اإلحصائیات التي تخص إقرارات النقد و  إتاحة - 3
ستخدام قاعدة بیانات شبكة اإلنفاذ إ و  ،ة السیما تلك الصادرة عن الجماركالتحریات المالی

والتي  ،) بأفضل شكلCENCommومنصة ( ،للجماركالجمركي التابعة للمنظمة العالمیة 
 .3ستخدامها مطلقا من بعض الدول إثبت عدم 

كتفاء بنظام اإلقرار الذي یحضر نموذجه الشخص العابر للحدود عندما یتجاوز عدم اإل - 4
غ وحدات یوتبل ،ستعالم على هویتهالمبلغ الذي یحمله القیمة المسموح بها بل البد من اإل

                                                
 اإلسكندریة، دار الفكر الجامعي، المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة (االنتربول )، منتصر سعید حمودة، -1

 .129ص  ،2008 الطبعة األولى،

 .103ص  غسل األموال عبر النقل المادي للنقد، فاتف، -2

 .105-104ص ص  ،هنفس التقریر فاتف، -3
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الذي یعني  اإلفصاحستعمل المستعلم لنظام إمالیة والجهات المعنیة حتى لو المخابرات ال
 إفصاح الشخص بصدق قیمة المبلغ الذي یحمله 

 : تطویر أجهزة األمن لقمع تمویل اإلرهاب  الفقرة الرابعة

من أجل المحافظة على أرواح الناس وممتلكاتهم تقوم األجهزة األمنیة بالتصدي للجرائم بكل 
طلب هذا تحیث ی ،عتبر من أخطرها على النظام العامالسیما الجریمة اإلرهابیة التي ت أنواعها

  .1الهدف تحدیث مستمر للمؤسسات األمنیة وتطویرها 

یة الحدیثة لمكافحة اإلرهاب، ظهرت بعض التقنیات التكنولوج وتماشیا مع هذه الضرورة
ألة تصویر  ،بصمة العین )یس (یعتمد على سنظام االیریس أك ،الكارت الذهبي :منها

)BASKAL ( التي یمكن أن تصور في العتمة ،) جهازNOVA(،  وهو كامیرا یمكن وضعها
أجهزة و  ،)SIMلمراقبة األبواب من أنتاج شركة ( ،)Little Mooجهاز ( في جدارن المباني،

المناطق راف العصبیة (أفضلها جهاز یلتقط كهربائیة الدماغ وكهربائیة القلب ویتعقب ستعاإل
 ختراع وكالة "ناسا في أغسطسإویكشف عن أیة أفكار إرهابیة محتملة من  ،الحساسة في الدماغ

والمدفع  ،)FLASHBALLأسلحة بولیسیة جدیدة غیر قاتلة مثل مسدس( )،2002عام 
لیزریة غیر مرئیة ترسل نبضات وهو عبارة عن خدمة  ،)T.aserواللیزر الشال ( المغناطیسي،
  .2تسبب شلال مؤقتا وسریعا لبعض دقائق ،فولت 50.000ة كهربائیة بقو 

  ولي اإلرهاب وسیلة لتجفیف منابعه: تشدید العقوبات على ممالفرع الخامس

شتراكا في الجریمة اإلرهابیة اتعتبر جریمة تمویل اإلرهاب جریمة مستقلة بذاتها ولیست 
كما أن تمویل اإلرهاب لیس تقدیم األموال من  ،حتى ولو لم یرتكب الفعل اإلرهابيحیث أنها تقع 

رتكاب العمل اإلجرامي وفقط بل یشمل كذلك جمع المال للقیام به سواء أكان ذلك المال إأجل 
رتكبه شخصا طبعیا أو معنویا إوبغض النظر عن من  ،من مصادر مشروعة أو غیر مشروعة

وعلیه كان التشدد في  ،مشروع إرهابيه األموال تحت تصرف مادام وجدت النیة والعلم لوضع هذ

                                                
قدرات األجهة األمنیة وأثرها في جهود مكافحة اإلرهاب  ومجموعة مؤلفین، أكرم عبد الرزاق المشهداني، -1

 جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، (القدرات الوقائیة لألجهزة األمنیة في مجال مكافحة اإلرهاب وسبل تعزیزها)،

 .247ص ، 2010الطبعة األولى ، الریاض

جامعة نایف العربیة للعلوم  تحدیث أجهزة مكافحة اإلرهاب وتطویر أسالیبها، محمد مؤنس محب الدین، -2
 .152 -146ص ص  ،2014 ،الطبعة األولى الریاض، ودار حامد للنشر والتوزیع، أكادیمیون األمنیة،
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فیف فیها مراعاة في الوقت نفسه حاالت التخ المعاقبة على هذه الجریمة وسیلة لدرأ خطرها مع
  تماشیا مع تطویر أنظمة العدالة الجنائیة .

  : التشدد في العقوبة  الفقرة األولى

القوانین  قیامعلى  ،تفاقیة قمع تمویل اإلرهاب في فقرتها الثانیةإمن  04نصت المادة 
تراعي فیها خطورتها على النحو  ،الوطنیة لكل دولة بتحدید العقوبة المناسبة لتمویل اإلرهاب

  الواجب .

:" ینبغي على الدول أن تتأكد من على أنه 2012لفاتف لعام  35رقم  ونصت التوصیة
جنائیة أو مدنیة أو قوبات ، سواء كانت علفعالة والرادعة والمتناسبةاوجود نطاق من العقوبات 

 عتباریة الذین تشملهم التوصیةمتاحة للتعامل مع األشخاص الطبیعیین أو األشخاص اإل ،إداریة

افحة غسل األموال وتمویل لتزام بمتطلبات مكوالذین یفشلون في اإل ،23إلى  8والتوصیات  6
واألعمال والمهن غیر لیة لیس فقط على المؤسسات الما ،العقوبات والبد من تطبیق ،اإلرهاب
دارتها العلیا ".ولكن أیضا على مدیری ،المالیة   ها وإ

  .، وأخرى تكمیلیةوتنقسم العقوبات إلى عقوبات أصلیة وتبعیة

: وتشمل العقوبة السالبة للحریة التي تتنوع من حكم باإلعدام إلى العقوبات األصلیةأوال: 
"وتظهر مظاهر التشدد ة في الغرامة والمصادرة المتمثل وعقوبات مالیة ،المؤبد إلى السجن المؤقت

  في العقوبات المقررة لجرائم تمویل اإلرهاب من خالل :

 عدم األخذ بقاعدة وقف التنفیذ  - 1

 متناع عن النطق بالحكم عدم تطبیق أحكام اإل - 2

 الجنائیة بمضي المدة (التقادم ) عدم سقوط الدعوى - 3

 ب على الشروع في الجریمة العقا - 4

 1إعفاء المخبرین عن الجریمة من العقاب ." - 5

:"ینبغي على الدول  2012لفاتف لعام  06وعن العقوبات المالیة فقد نصت التوصیة رقم 
ألمن التابع لألمم المتحدة التي أن تطبق أنظمة العقوبات المالیة المستهدفة وفقا لقرارات مجلس ا

أي  ارات الدول بأن تجمد دون تأخیر أموالوتلزم تلك القر  ،اب وتمویلهتعلق بمنع وقمع اإلرهت

                                                
 .443 ص سابق،المرجع ال محمد السید عرفة، -1
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وأن تتأكد من عدم إتاحة أي أموال أو أصول أخرى بصورة  ،شخص أو كیان أو أصوله األخرى
لشخص أو اسواء إذا كان ذلك  ،ي شخص أو كیان لصالح أو لمنفعتهمباشرة أو غیر مباشرة أل

 قبل مجلس األمن التابع مندة سابع من میثاق األمم المتح) محددا بموجب الفصل ال1الكیان (

أو  ،) والقرارات الالحقة له1999(1267بما في ذلك وفقا للقرار  ،أو تحت سلطته األمم المتحدة
  )".2001(1373) محددا من قبل هذه الدولة بموجب القرار 2(

تفاقیة الدولیة لقمع تمویل اإلرهاب الدول الفقرة الثالثة من اإل ،وألزمت المادة الخامسة
 ،فعالةجنائیة أو مدنیة أو إداریة أعاله لجزاءات  1عتباریة وفقا للفقرة "بإخضاع الكیانات اإل

  نقدیة ".جزاءات ویجوز أن تشمل هذه الجزاءات  ،ورادعة ،ومناسبة

: هي كذلك متصلة بالعقوبة األصلیة وال یحكم بها منفردة غیر أنه العقوبات التكمیلیةثالثا: 
وقد نص قانون العقوبات  ،القاضي في الحكم باإلدانة صراحة إذا نص علیهایجوز توقیعها إال ال 

، الحرمان من وهي: تحدید اإلقامة، المنع من اإلقامة 5مكرر  389علیها في المادة الجزائري 
  .ونشر الحكم حل الشخص المعنوي ، ،قوق، والمصادرة الجزئیة لألموالمباشرة بعض الح

  ف العقوبة: حاالت تخفی الفقرة الثانیة

تفاقیة العربیة لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب :" تتخذ كل من اإل 14نصت المادة 
  :ما یليریعیة واإلداریة الالزمة لدولة طرف وفقا للمبادئ األساسیة لنظامها القانوني التدابیر التش

 رتكاب أیة جریمة من الجرائمإتشجیع أي من الفاعلین األصلیین أو الشركاء في  - 1

وعلى  ،على تقدیم معلومات مفیدة إلى السلطات المختصة ،تفاقیةالمشمولة بهذه اإل
 توفیر المساعدة الفعلیة لهذه السلطات ألغراض التحقیق واإلثبات .

من العقوبات األصلیة المقررة لجرائم غسل األموال وتمویل  التخفیفأو  اإلعفاء - 2
الجناة إلى إبالغ السلطات المختصة قبل  تفاقیة إذا بادر أحدةاإلرهاب المشمولة بهذه اإل

علمها بها أو إذا حصل اإلبالغ بعد علم السلطات بالجریمة شریطة أن یؤدي اإلبالغ 
 .عضهم أو ضبط األموال محل الجریمةإلى ضبط باقي الجناة أو ب

 ،ن هذه المادة موجودا في دولة طرف) م1إذا كان الشخص المشار إلیه في الفقرة ( - 3
یجوز للدولتین  ،السلطات المختصة لدولة طرف أخرى تقدیم عون كبیر إلىوقادرا على 

 ،تیبات وفقا للمبادئ األساسیة لنظام كل منهما القانونيتفاقیات أو تر إالمعنیتین إبرام 
 من هذه المادة . 2و  1بغرض تسهیل تطبیق أحكام الفقرتین 
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  بتمویل اإلرهابجنائیة المتعلقة تطویر أنظمة العدالة ال : الفرع السادس

  یرتكز تطویر أنظمة العدالة الجنائیة المتعلقة بمكافحة اإلرهاب على محورین رئیسیین :

عتبار أن جریمة تمویل اإلرهاب تتطلب لقیامها توافر العنصر إ: بالتعاون الدولي - 1
  األجنبي ما یقتضي تفعیل التعاون بین الدول .

 :علقة بتمویل اإلرهابلداخلیة المتألنظمة ااتطویر القوانین و  - 2

مع إتاحة الفرصة  ،ثانیا والتشدد في العقاب علیها ،مة أوالمن خالل الوقایة من هذه الجری 
د واإلجراءات كما یجب تطویر القواع ،ریق المكافآت واإلعفاء من العقابللتائبین منها عن ط

القواعد و  ،ضحایا اإلرهابد المتعلقة بتعویض وتطویر أنظمة السجون والقواع ،المتعلقة بمكافحتها
 ،وجمارك ،ودفاع ،وكذا تطویر األجهزة المعنیة بمكافحتها من أمن ،والتحري المتعلقة بالبحث

  .1وغیرها ،وبنوك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
تطویر أنظمة العدالة الجنائیة في مواجهة اإلرهاب (تطویر أنظمة  ومجموعة مؤلفین، مد السید عرفة،مح -1

أكادیمیة نایف العربیة للعلوم  ،)متها لحقوق اإلنسان وسیادة الدولئالعدالة الجنائیة الخاصة بمكافحة اإلرهاب ومال
 .204 -199ص ص   ،2014 ،الطبعة األولى األكادیمیون ودار حامد للنشر والتوزیع، الریاض، األمنیة،
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الجهود الداخلیة لمكافحة 
  تمویل اإلرهاب
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والسلم واألمن  ،اإلرهاب على اإلنسانیة بصفة عامةلقد أدت خطورة جریمة تمویل    
تلة الدولیین بصفة خاصة إلى توحد المجتمع الدولي بمختلف مكوناته من أجل التصدي لها كك

تعمل على تأطیر هذا العمل والجهود من خالل إصدارها  ،موحدة وتحت مظلة أممیة واحدة
 ابةتفاقیات والقرارات الدولیة ذات الصلة بموضوع تمویل اإلرهاب تكون بمثلمجموعة من اإل

إضافة إلى تقدیمها للمساعدة الفنیة للدول عن طریق مكاتبها  ،مرجعا لكل التشریعات الوطنیة
ویض هذه الظاهرة التي ألزمت جمیع الدول على لمختصة لتفعیل وسائل المكافحة وتقوأجهزتها ا

التعاون فیما بینها من خالل تبادل المعلومات والمساعدة القضائیة وتسلیم المجرمین في إطار 
ة إلى جهود ر أن هذه الجهود الدولیة المختلفة تبقى في المقابل بحاجغی ،ثنائیة ومتعددة إتفاقیات

وتسیر في نفس طریق المواجهة الدولیة حتى تتكامل أدوار العمل المشترك  ،داخلیة تتبناها الدول
وله یتناوهو ما س ،تمویل اإلرهاب مصادرهائي على كل والقضاء الن ،لتحقیق المكافحة الشاملة

 .الباحث من خالل الفصل التالي

  الفصل الثاني: الجهود الداخلیة لمكافحة تمویل اإلرهاب 

  نتناول هذا الفصل في مبحثین، على النحو اآلتي:

  المبحث األول: جهود النماذج الداخلیة المقارنة

 المبحث الثاني: الجهود الوطنیة لمكافحة تمویل اإلرهاب
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  األول: جهود النماذج الداخلیة المقارنة المبحث

سنتناول هذا المبحث في مطلبین، نخصص األول منه لبعض النماذج العربیة في مكافحة 
  تمویل اإلرهاب، ونعقبها بنماذج أخرى غربیة في المطلب الثاني، وذلك على النحو اآلتي :

  المطلب األول : جهود بعض النماذج العربیة 

بیة في مجال مكافحة تمویل اإلرهاب إحدى النماذج الدولیة الرائدة، وذلك تعتبر التجارب العر 
بإعتبار أن المنطقة العربیة األقرب معرفة بخبایا الجماعات اإلرهابیة لما تشهده ساحاتها من 
جرائم إرهابیة كثیرة تم تمویلها محلیا وخارجیا، وعلیه سنركز على تجارب كل من: مصر، 

بعد إتهام هاتین اآلخرتین بتمویل اإلرهاب من طرف الو.م.أ، ودول السعودیة وقطر السیما 
  أخرى .

  الفرع األول : التجربة المصریة في مكافحة تمویل اإلرهاب.

مصر من أكبر الدول اإلفریقیة مساحة، وأكثرها كثافة سكانیة بحیث تمر حدودها على أكثر 
هو ما ینعكس مباشرة على أمنها القومي من دولة، ویتجاوز تعداد سكانها الثمانین ملیون نسمة، و 

سبلها، من: سبل  تتنوعالذي دفعها إلى تبني سیاسة متینة لمواجهة عملیات اإلرهاب وتمویله، 
  تشریعیة، وسبل أمنیة، وسبل مصرفیة، وسبل قضائیة، على النحو اآلتي:

  الفقرة األولى: السبل التشریعیة 

كانت األعمال اإلرهابیة تخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات المصري، ولم تعرف 
، الذي وضع تعریفا عاما لإلرهاب 1992لسنة  97الجرائم اإلرهابیة إال بعد صدور القانون رقم 

مكرر من قانون العقوبات، حیث" یقصد باإلرهاب في تطبیق أحكام هذا القانون،  86في المادة 
ام للقوة أو العنف أو التهدید أو الترویع، یلجأ إلیه الجاني تنفیذا لمشروع إجرامي فردي كل إستخد

أو جماعي، بهدف اإلخالل بالنظام العام أو تعریض سالمة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من 
شأن ذلك إیذاء األشخاص أو إلقاء الرعب بینهم أو تعریض حیاتهم أو حریاتهم أو أمنهم للخطر، 

إلحاق الضرر بالبیئة، أو اإلتصاالت أو المواصالت أو باألموال أو بالمباني أو باألمالك  أو
العامة أو الخاصة أو إحتاللها أو اإلستیالء علیها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو 

 86ادة دور العبادة أو معاهد العلم ألعمالها، أو تعطیل تطبیق الدستور أو القوانین "، ونصت الم

مكرر (أ)على أنه :" یعاقب باإلعدام أو السجن المؤبد كل من أمد الجماعات أو العصابات أو 
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 أموال غیر ذلك من التشكیالت اإلرهابیة بأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آالت أو

  ومعلومات تساعدهم في تنفیذ أغراضها ".

ریمة تمویل اإلرهاب جریمة مستقلة ویرى بعض الفقهاء أن المشرع المصري لم یعتبر ج
نما إعتبرها إحدى صور المساعدة أو المساهمة الجنائیة في الجرائم اإلرهابیة التي  قائمة بذاتها، وإ
وردت في القسم األول من الباب الثاني من قانون العقوبات، وعلیه فإن تمویل اإلرهاب حسبه ال 

نما یقف عند الدعم المالي أو المادي مثل المبالغ ا لمالیة والتحویالت أو أماكن اإلیواء وغیرها، وإ
یتحقق بالكثیر من الوسائل األخرى، كالدعم المعنوي مثل التشجیع والتجنید والترویع لألعمال 
اإلرهابیة، أوجمع األموال للمنظمات مع العلم بأغراضها، وورد مصطلح تمویل اإلرهاب في نص 

، بتعدیل 2008) لسنة 181لمادة األولى من القانون رقم (المادة الثانیة بعد إستبدالها بمقتضى ا
، هذا األخیر 20021لسنة  80بعض أحكام قانون مكافحة غسل األموال، الصادر بالقانون رقم 

  منها : ،سبقته عدة مشاریع قوانین

  مواد). 08( 1998مشروع قانون بحظر غسل األموال بمصر، عام  -

  مادة).18( 2001قانون مكافحة غسل األموال، عام مشروع -

  مادة). 20( 2001مشروع قانون مكافحة غسل األموال، نهایة عام  -

  مادة)، ومذكرته اإلیضاحیة.21( 2002مشروع قانون مكافحة غسل األموال، مارس  -

 20/05/2002مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة غسل األموال، مجلس الشعب  -

  مادة).20(

، المتعلق بمكافحة غسل األموال، الذي أعقبه قرار رئیس 2002لسنة  80قانون رقم  -
) لسنة 78، بشأن وحدة مكافحة غسل األموال، وكذا قانون (2002) لسنة 164الجمهوریة رقم (

) لسنة 951، لتعدیل بعض أحكام القانون السابق، وقرار رئیس مجلس الوزراء رقم (2003
  .2ة التنفیذیة لقانون مكافحة غسل األموال، بإصدار الالئح2003

) على :"یحظر غسل األموال المتحصلة من 80ونصت المادة الثانیة من القانون رقم (
جرائم زراعة وتصنیع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصدیرها واإلتجار فیها، وجرائم 

                                                
   .131-108سابق، ص ص المرجع المحمد حسن طلحة،  -1
السبكي، غسیل األموال (دراسة في ضوء الشریعة اإلسالمیة وبعض التشریعات الدولیة  يهاني عیسو  -2

  348، ص2015واإلقلیمیة والوطنیة)، دار الثقافة، للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، عمان، األردن، 
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حتجاز األشخاص، والجرائم التي  یكون اإلرهاب بالتعریف الوارد في إختطاف وسائل النقل وإ
أغراضها أو من وسائل تنفیذها، وجرائم  من بین تمویله) من قانون العقوبات أو 86المادة (

إستیراد األسلحة والذخائر والمفرقعات واإلتجار فیها وصنعها بغیر ترخیص، والجرائم المنصوص 
عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني علیها في األبواب األول والثاني والثالث والرابع والخامس 

غتصابها، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة  من قانون العقوبات، وجرائم سرقة األموال وإ
على اآلثار، والجرائم البیئیة المتعلقة بالمواد والنفایات الخطرة، والجرائم المنظمة التي یشار إلیها 

طرفا فیها، وذلك كله سواء وقعت جریمة غسل األموال  في اإلتفاقیات الدولیة التي تكون مصر
أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن یكون معاقبا علیها في كال القانونین المصري 
واألجنبي "، ونجد هذه المادة قد إعتبرها البعض أنها تجعل من جریمة تمویل اإلرهاب إحدى 

ي في مصدر اللبس الذي وقع في التوصیة الثانیة جرائم غسل األموال غیر أن الحقیقة ه
الخاصة لفاتف التي نصت على تجریم تمویل اإلرهاب واألعمال اإلرهابیة والمنظمات اإلرهابیة 
عتبار تلك األنشطة من الجرائم األصلیة لغسل األموال، وربما الدافع وراء هذه التوصیة هو أن  وإ

، وتستعمل نفس التقنیات للبحث عن األموال المغسولة العملیات اإلرهابیة تمول من غسل األموال
في تتبع ورصد وتحدید وتجمید ومصادرة األموال المعدة لإلستخدام في تمویل اإلرهاب، وذلك في 

  . 1القنوات المالیة

من قانون العقوبات المصري على وجوب مصادرة األموال التي یثبت  98ونصت المادة رقم 
  ى المنظمات أو الجماعات اإلرهابیة .أنها تمثل مصدرا للصرف عل

تساقا مع المواجهة التشریعیة التي تبناها المشرع المصري لمواجهة تمویل اإلرهاب  وإ
، المتعلق بالجمعیات والمؤسسات األهلیة 2002لسنة  84وتجفیف منابعه، أصدر القانون رقم 

ب حیث ألزم الجمعیات في التي رأینا سابقا أنها تمثل مصدرا مشروعا من مصادر تمویل اإلرها
) على وجوب حصولها على ترخیص مسبق من الوزارة المختصة (التضامن 17مادته (

اإلجتماعي )، من أجل تلقي أموال من الخارج سواء كان مانحها شخص مصري أو أجنبي أو 
  جهة أجنبیة، كذلك تخضع لنفس اإلجراء في حالة إرسالها لألموال إلى الخارج .

                                                
1
  . 12محمد فتحي عید، تمویل اإلرهاب والتبرع لغایات إنسانیة، ص  
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قرارًا ، 2015في فیفري الفتاح السیسي أصدر  الرئیس المصري عبدبالذكر أن  والجدیر      
وشرح القانون معنى كل من "اإلرهابي  ،بقانون في شأن تنظیم الكیانات اإلرهابیة واإلرهابیین

  1"واألموال والتمویل وتجمید األموال

  تتلخص هذه السبل أساسا في :السبل األمنیة :  -الفقرة الثانیة

: تشترك في مكافحة الجریمة اإلرهابیة مجموعة من األجهزة األمنیة تحدیث أجهزة األمن -أوال
المصریة ولیس جهاز الشرطة فقط بإعتبار اإلرهاب مصدر رعب غیر ثابت، فهو یضرب في 
أي مكان، وفي أي ساعة ما یتطلب إجراءات إستباقیة تتضافر فیها جمیع جهود أجهزة األمن، 

التنسیق الكبیر بین أجهزة األمن والمصارف، وكذا بین وحدة مكافحة  وهو ما یظهر من خالل
غسل األموال والوحدات األخرى المعنیة بالوقایة من غسل األموال التابعة لوزراء الداخلیة 

السیاحة)، وكذلك الجهات األمنیة األخرى المعنیة بمكافحة اإلرهاب –المخدرات –(األموال العامة 
التي صار بإمكان موظفیها الذین یتمتعون بالضبطیة القضائیة أن یحیلوا وتمویله مثل الجمارك 

أالف دوالر  10لسلطات التحقیق كل من یخفي من القادمین أو المغادرین للبالد أمواال تزید على 
 .2أو ما یعادلها بالنقد األجنبي

قوات الجیش وتماشیا مع عمل أجهزة الشرطة والجمارك في مكافحة تمویل اإلرهاب، قامت     
بإحباط عدة هجمات إرهابیة كانت تستهدف اآلمنین من األشخاص والمنشآت الحیویة المصریة 
السیما أماكن السیاحة التي ركزت علیها الجماعات اإلرهابیة عملها اإلجرامي من أجل قطع 
مصدر رزق المصرین، وهو ما تفطنت له قوات الجیش التي ضربت بید من حدید في كل أماكن 

  جد اإلرهابیین ومن یمولهم، خاصة في صحراء سیناء المصریة.توا

 :إنشاء وحدة مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب  -ثانیا

، المتعلق بمكافحة 2002لسنة  80أنشأت هذه األخیرة طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم     
غسل األموال، والتي نصت "تنشأ بالبنك المركزي وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل 

  األموال تمثل فیها الجهات المعنیة، وتتولى اإلختصاصات المنصوص علیها في القانون .

                                                
1
االرهابیین، جریدة النهار المصریة، على قوائم الكیانات االرهابیة و قرار الرئیس السیسي لتنظیم  -  

  http://www.alnaharegypt.com/t~326137الموقع:

2
  .414 -412سابق، ص ص المرجع المحمد حسن طلحة،  -   
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عدد كاف من الخبراء والمختصین في المجاالت المتعلقة بتطبیق أحكام هذا  ویلحق بها
  ین.لزم من العاملین المؤهلین والمدربالقانون، وتزود بمن ی

ویصدر رئیس الجمهوریة قرارا بتشكیل الوحدة ونظام إدارتها، وبنظام العمل والعاملین فیها، 
  مة والقطاع العام وقطاع األعمال العام ".دون التقید بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكو 

، المتعلق بالوحدة التي 2002لسنة  164وطبقا للمادة الثانیة من القرار الجمهوري رقم 
تنص على أن " الوحدة تتشكل من مجلس أمناء یضم خمسة أعضاء، ثالثة بحكم وظائفهم 

ثنین من أهل الخبرة على الوجه اآلتي :   وإ

  ه الوزیر (رئیسا).مساعد وزیر العدل یختار  .1

 أقدم نائب لمحافظ البنك المركزي . .2

  رئیس هیئة سوق المال. .3

  ممثل إلتحاد بنوك مصر یرشحه إتحاد البنوك. .4

  خبیر في الشؤون المالیة والمصرفیة یختاره رئیس مجلس الوزراء. .5

یالحظ على هذا النص ترؤس مساعد وزیر العدل لمجلس أمناء الوحدة، وربما من أجل 
اللیة أكبر لها بإعتبار الوزیر أحد أعمدة القضاء ما یجنبها الضغوط والتأثیرات إعطاء إستق

الخارجیة، ولعل وجود مقر وحدة مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب بالبنك المركزي بالقاهرة 
یوحي بتبعیتها لهذا األخیر على الرغم من أنها وحدة مستقلة غیر خاضعة ألیة جهة، إضافة إلى 

وحدة من میزانیة البنك المركزي المصري، وقیام رئیس مجلس األمناء بإعداد تقریرا سنویا تمویل ال
 164من القرار  7-6یقدم إلى مجلس إدارة البنك المصري یتضمن عرضا لنشاط الوحدة (المادة 

  )، كل هذا ینقص من إستقاللیتها.2002لسنة 

ة تامة ثم تحولها إلى النیابة في تقوم الوحدة بفحص اإلخطارات المتعلقة بالشبهة في سریو 
حالة وجود جریمة، ویختص مجلس أمناءها بإدارة شؤونها ووضع السیاسة العامة لها بحسب 
المادة الثالثة من القرار الجمهوري السابق، كما تختص بتبادل المعلومات مع الجهات الرقابیة 

الدولیة، وهو ما تجسد من  داخل الدولة ومع الجهات المختصة في الدول األجنبیة والمنظمات
خالل توقیع عدید مذكرات التفاهم مع نظیراتها األجنبیة، منها مع وحدة االستعالم المالي 

  .2015، ووحدة التحریات المالیة البحرینیة في نوفمبر 2012الجزائریة في أبریل
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 اللجنة الوطنیة التنسیقیة بشأن غسل األموال: - ثالثا

، من أجل تنسیق كافة الجهود 2005لسنة  63تم إنشاءها بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم      
الوطنیة المبذولة في مجال مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب، حیث تضم هذه اللجنة في 
عضویتها ممثلین عن وزارت: الخارجیة، والداخلیة، والتأمینات، والشؤون اإلجتماعیة، باإلضافة 

النیابة العامة، وهیئة األمن القومي، وهیئة الرقابة اإلداریة، والبنك المركزي المصري، وهیئة إلى 
العامة للرقابة المالیة، ووحدة مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب، والمعهد المصرفي 

إلى عضویتها ممثل عن  2009لسنة  1718المصري، وأضاف قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
ارة، ولزیادة اإلهتمام بعملیة اإلفصاح عن النقد األجنبي تم ضم رئیس مصلحة الجمارك وزارة التج

 .1المصریة إلیها

  : السبل المصرفیة الفقرة الثالثة

، المؤسسات المالیة بإمساك سجالت 2002لسنة  80ألزمت المادة التاسعة من القانون رقم 
ة أو الدولیة تتضمن البیانات الكافیة للتعرف ومستندات لقید ما تجریه من العملیات المالیة المحلی

على هذه العملیات، وعلیها أن تحتفظ بهذه السجالت والمستندات وبسجالت بیانات العمالء 
من هذا القانون لمدة ال تقل عن خمس سنوات من تاریخ  08والمستفیدین المشار إلیها في المادة 

ساب على حسب األحوال، وعلیها تحدیث هذه إنتهاء التعامل مع المؤسسة أو من تاریخ قفل الح
البیانات بصفة دوریة وأن تضع هذه السجالت والمستندات تحت تصرف السلطات القضائیة 
والجهات المختصة بتطبیق أحكام هذا القانون عند طلبها أثناء الفحص والتحري وجمع 

  األحكام .اإلستدالالت أو التحقیق أو المحاكمة في أي من الجرائم الخاضعة لهذه 

) لسنة 97، بالقانون رقم (1990) لسنة 205وبعد تعدیل قانون سریة الحسابات رقم (
، تم إضافة فقرة أخیرة إلى المادة الثالثة، تنص على أنه :" یكون للنائب العام أو لمن 1992

یفوضه من المحامین العامین أن یأمر مباشرة باإلطالع أو الحصول على أیة بیانات أو 
تتعلق بالحسابات أو الودائع أو األمانات أو الخزائن المنصوص علیها في المادتین:  معلومات

األولى والثانیة من القانون المشار إلیه أو المعامالت المتعلقة بها إذا إقتضى ذلك كشف الحقیقة 

                                                
1
 www.mlcu.org.eg انظر وحدة مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب المصریة على الموقع : - 

/gallery.html  :09:30، الساعة 10/08/2017، تاریخ اإلطالع. 
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عن جریمة من الجرائم المنصوص علیها في القسم األول من الباب الثاني من الكتاب األول من 
  ون العقوبات، وهي الجرائم اإلرهابیة وجرائم تمویل اإلرهاب".قان

إن هذا اإلختصاص الممنوح للنائب العام أو المحامي من شأنه الحد من عملیات تمویل 
  المكفولة دولیا ومحلیا  1اإلرهاب بشكل كبیر غیر أنه یمكن أن یصطدم مع حقوق اإلنسان الفردیة

، صدرت الضوابط الرقابیة التي یجب على البنوك أن تلتزم بها من 21/06/2002وفي 
أجل مكافحة غسل األموال، وهي تتعلق بفتح الحساب، ومزاولة العملیات المصرفیة، واإلخطار 

  بالشبهة، وحفظ السجالت، والمستندات، والتدریب، والنظم الداخلیة .

  الفقرة الرابعة : السبل القضائیة

، لسد النقائص المتعلقة بجریمة 20152لسنة  94قانون مكافحة اإلرهاب المصري رقم جاء 
تمویل اإلرهاب التي لم تتعرض إلیها القوانین السابقة، سواء من حیث تعریفها أو العقوبات 
المطبقة علیها أو األعذار المعفیة منها، وهو ما یؤكد اإلستقاللیة الذاتیة لهذه الجریمة، وذلك 

  حو اآلتي :على الن

اإلرهاب على أنه  تمویل: عرفت المادة الثانیة من الباب األول من القانون السابق، تعریفها -أوال
:" كل جمع أو تلقي أو حیازة أو إمداد أو نقل أو توفیر أموال مباشرة أو غیر مباشرة، وبأیة 

كلها أو بعضها في وسیلة كانت بما فیها الشكل الرقمي أو اإللكتروني، وذلك بقصد إستخدامها 
إرتكاب أیة جریمة إرهابیة أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك، أو بتوفیر مالذ آمن إلرهابي أو 

  أكثر، أو لمن یقوم بتمویله بأي من الطرق المقدم ذكرها ".  

  ولإلشارة فإن المادة الثانیة تناولت تعریف العمل اإلرهابي .

اإلرهاب من خالل إقراره لعقوبات أصلیة  تمویل: شدد المشرع المصري على العقوبات -ثانیا
مشددة وأخرى تكمیلیة أو تبعیة تصب في هدف واحد هو إحتواء هذه الجریمة، وذلك من خالل 
المواد التي جاء بها قانون مكافحة اإلرهاب، حیث نصت المادة الخامسة منه :" یعاقب على 

  إرهابیة بذات العقوبة المقررة للجریمة التامة ". الشروع في إرتكاب أیة جریمة

                                                
1
  .256 -255سابق، ص ص المرجع امحمد حسن طلحة،  - 
مكرر، الصادر  33المتعلق بمكافحة اإلرهاب، الجریدة الرسمیة المصریة، العدد  2015لسنة  94القانون رقم  -2

  .2015أغسطس  15، الموافق ل 1436شوال سنة  30في 
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ونصت المادة السادسة " یعاقب على التحریض على إرتكاب أیة جریمة إرهابیة بذات 
العقوبة المقررة للجریمة التامة وذلك سواء كان هذا التحریض موجها لشخص محدد أو جماعة 

ة كل من إتفق أو ساعد بأیة صورة على معینة...كما یعاقب بذات العقوبة المقررة للجریمة التام
إرتكاب الجرائم المشار إلیها بالفقرة األولى من هذه المادة ولو لم تقع الجریمة بناء على ذلك 

  اإلتفاق أو تلك المساعدة".

من الفصل الثاني المعنون بالجرائم والعقوبات، على أنه :" یعاقب  13ونصت المادة 
 ة تمویل اإلرهاب إذا كان التمویل إلرهابي وتكون العقوبةكل من إرتكب جریم بالسجن المؤبد

  إذا كان التمویل لجماعة إرهابیة أو لعمل إرهابي . اإلعدام

وفي األحوال التي ترتكب فیها الجریمة بواسطة جماعة إرهابیة یعاقب المسؤول عن  -
المادة مادامت الجریمة قد  اإلدارة الفعلیة لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة من هذه

  ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها .

كما تعاقب الجماعة اإلرهابیة بغرامة ال تقل عن مائة ألف جنیه وتكون مسؤولة  -
  بالتضامن عن الوفاء بما یحكم به من عقوبات مالیة أو تعویضات".

العقوبة المقررة أن :" للمحكمة في أي جریمة إرهابیة فضال عن الحكم ب 37ونصت المادة 
  تقضي بتدبیر أو أكثر من التدابیر اآلتیة:

 . إبعاد األجنبي عن البالد  

 .حظر اإلقامة في مكان معین أو في منطقة محددة  

 . اإللزام باإلقامة في مكان معین  

 .حظر اإلقتراب أو التردد على أماكن أو محال معینة  

 .اإللزام بالوجود في أماكن معینة في أوقات معینة  

 .حظر العمل في أماكن معینة أو في مجال أنشطة محددة  

 .حظر إستخدام وسائل إتصال معینة أو المنع من حیازتها أو إحرازها  

 . اإللزام باالشتراك في دورات إعادة التأهیل  

  وفیما عدا التدبیر األول یجوز أن تزید مدة التدبیر على خمس سنوات .      

  من یخالف التدبیر المحكوم به بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر. ویعاقب -
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وفي جمیع الحاالت، یترتب على الحكم باإلدانة في جریمة إرهابیة فقد شرط حسن السمعة  -
  والسیرة الالزمین لتولي الوظائف العامة أو الترشح للمجالس النیابیة" .

  ة.)على مصادرة كل شيء یتعلق بالجریم39ونصت المادة (

:" یعفى من العقوبات المقرر للجرائم المشار إلیها في 38نصت المادة  األعذار المعفیة: - ثالثا
هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبالغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفیذ الجریمة، 

لتحقیق، ویجوز للمحكمة اإلعفاء من العقوبة إذا حصل البالغ بعد تنفیذ الجریمة وقبل البدء في ا
وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على مرتكبي الجریمة اآلخرین، أو على مرتكبي 

  جریمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة ".

وفي نهایة عرضنا للتجربة المصریة في مجال مكافحة جریمة تمویل اإلرهاب نرى أن 
تأثر بالحالة األمنیة والسیاسیة التي المشرع المصري، ومن خالل تشدیده على العقاب علیها، قد 

تعیشها البالد خاصة بعد اإلنقالب العسكري على الرئیس محمد مرسي، المنتخب بطریقة شرعیة 
  أهلها.ودیمقراطیة، وفي ظل تزاید العملیات اإلرهابیة البشعة التي هزت مصر وروعت 

 التجربة السعودیة في مكافحة تمویل اإلرهاب    الفرع الثاني:   

   صادقت السعودیة على كل اإلتفاقیات الدولیة ذات الصلة بتمویل اإلرهاب، منها     

  :: صادقت السعودیة على المستوى الدولي  -01   

إتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة اإلتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة (فینا   . أ
  م.1990بتاریخ فبرایر  19)، بالمرسوم الملكي رقم 1988

بتاریخ  2/62، بالمرسوم الملكي رقم 1999اإلتفاقیة الدولیة لقمع تمویل اإلرهاب لعام   . ب
 ه.18/7/1428

 ).2000إتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة (بالیرمو   . ت

 1267 جمیع قرارات مجلس األمن المتعلقة بمكافحة تمویل اإلرهاب ذات األرقام التالیة:  . ث

)، 2002( 1390 )،2001(1373)، 2001(1368)، 2000(1333)، و1999(
 ).2003(1456)، و2003(1455

إحتضنت السعودیة مؤتمرات دولیة لمكافحة اإلرهاب وتمویله، أبرزها مؤتمر الریاض لعام   . ج
المعني بتعاون األمم المتحدة مع مراكز مكافحة  2013، ومؤتمرا آخر عام 2005

إحتضنت الریاض القمة األمریكیة  2017یو ما 21-20اإلرهاب، وخالل الفترة ما بین 
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اإلسالمیة تم خالل مؤتمرها الثاني بین الدولة الخلیجیة وأمریكا توقیع مذكرة تفاهم لتأسیس 
 .دولي لتجفیف منابع تمویل اإلرهابمركز 

إنضمت السعودیة إلى مجموعة إغمونت ممثلة بوحدة التحریات المالیة بتاریخ   . ح
  . ه بالدوحة القطریة4/6/1430

 : صادقت السعودیة على : المستوى اإلقلیمي - 02

  .1998اإلتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرهاب لعام   . أ

 .1999إتفاقیة منظمة المؤتمر اإلسالمي لمكافحة اإلرهاب الدولي في یولیو   . ب

 .2004إتفاقیة مجلس التعاون الخلیجي لمكافحة اإلرهاب، صادقت علیها في ماي   . ت

التي صادقت علیها  2010لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب لعام اإلتفاقیة العربیة   . ث
  . 24/06/2012في 

التجربة السعودیة في مكافحة تمویل والفقرات التالیة التي تناولها الباحث تبین ریادة  
  من خالل المواجهات التالیة : ،اإلرهاب

  : المواجهة التشریعیة الفقرة األولى

عیة متكاملة تتماشى تماما مع اإلتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة تبنت المملكة منظومة تشری
المعنیة بمكافحة جریمة تمویل اإلرهاب، ویظهر ذلك جلیا من خالل مجموعة من القوانین 

  والتعامیم والقواعد واألدلة اإلسترشادیة التي سنتها مختلف الجهات المعنیة .

، المتعلق 18/8/2003ه، الموافق 25/6/1424خ ) بتاری39وكانت البدایة بالمرسوم الملكي رقم (م/
ه، 20/6/1424بتاریخ  167بقانون مكافحة غسل األموال، وذلك بناءا على قرار مجلس الوزراء رقم 

 ه،9/8/1424بتاریخ  ،2276/ت/13، والذي تم تعمیمه بقرار وزیر العدل رقم 18/8/2003الموافق 

قانوني لتجریم تمویل اإلرهاب الذي أعتبر من جرائم غسل  عوالئحته التنفیذیة، حیث عد كمرج
با لجریمة غسل كموال، وذلك بنص مادته الثانیة في فقرتها "د" التي نصت على أنه :" یعد مرتاأل

اإلرهاب واألعمال اإلرهابیة والمنظمات  تمویلاألموال كل من فعل أیا من األفعال التالیة:.... 
األولى لهذه المادة من الالئحة التنفیذیة على أن تمویل اإلرهاب یشمل اإلرهابیة "، وقررت الفقرة 

) بتاریخ 31األموال المتأتیة من المصادر المشروعة، وتم تعدیل هذا المرسوم بآخر، تحت رقم (م/
المتعلق بمكافحة اإلرهاب وتمویله  ه،24/2/1435) بتاریخ 16ه، وجاء بعده النظام رقم(م/11/5/1433

جریمة ستقاللیة لهذه الجریمة، حیث عرفت مادته األولى في فقرتها (ب)، لیعطي بعض اإل
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اإلرهاب بالقول "كل فعل یتضمن جمع أموال أو تقدیمها أو أخذها أو تخصیصها، أو تمویل 
كلیا أو جزئیا ألي نشاط إرهابي فردي أو جماعي، منظم أو غیر  -أو عائداتها-نقلها أو تحویلها 

الخارج، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غیر مباشر، من مصدر  منظم، في الداخل أو في
مشروع أو غیر مشروع، أو القیام لمصلحة هذا النشاط أو عناصره بأي عملیة بنكیة أو مصرفیة 
أو مالیة أو تجاریة، أو التحصیل مباشرة أو بالوساطة على أموال إلستغاللها لمصلحته، أو 

أماكن للتدریب، أو إیواء عناصره، أو تزویدهم ألي نوع من للدعوة والترویج لمبادئه أو تدبیر 
األسلحة أو المستندات المزورة، أو تقدیم أي وسیلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم والتمویل مع 
العلم بذلك، وكل فعل یشكل جریمة في نطاق إحدى اإلتفاقیات الدولیة الواردة في مرفق اإلتفاقیة 

  ، وبالتعریف المحدد في تلك اإلتفاقیات "الدولیة لقمع تمویل اإلرهاب

ومن المالحظات التي أبدیت على هذا النظام ككل، هو منحه لصالحیات واسعة لوزیر 
الداخلیة بخصوص جریمة اإلرهاب وتمویله، وهو أمر إنتقدته منظمة العفو الدولیة بإعتبار ذلك 

لیا، إذ كان باإلمكان إعطاء یمس بالحریات الفردیة، ویتعارض مع حقوق اإلنسان المكفولة دو 
هذه الصالحیات لوزیر العدل الممثل األعلى للقضاء الذي یختص دون سواه بسلب حریة 

  األشخاص مادامت الدولة لیست في حالة طوارئ.

وفي نفس السیاق إعتمدت المملكة أنظمة المدفوعات والتسویات اآللیة، وربط البنوك مع 
طبقت نموذج اإلفصاح للمغادرین والقادمین و ي السعودي، وكذا مع مؤسسة النقد العرب ،بعضها

التي لیشمل المعادن الثمینة والمبالغ المالیة  ،2007إلى السعودیة في المعابر الحدودیة عام 

  .لایر ألف 60یحملونها إذا تجاوزت 

ولتقویة وتفعیل األنظمة ذات الصلة بشكل جلي، أصدرت كل من وزارة التجارة ومؤسسة 
بغیة إحتواء  رشادات للقطاعین المالي والتجاريالعربي السعودي مجموعة من التعامیم واإلالنقد 

 :1، منها من الناحیة القانونیةجریمة تمویل اإلرهاب 

: أصدرت تعامیم إلى الجهات التي تعمل تحت وصایتها تتضمن وزارة التجارة والصناعة -أوال
  تمویل اإلرهاب، مثل : التدابیر واإلجراءات الواجب إتباعها لمواجهة

  .ه02/01/1433بتاریخ ، /ع(ص)267/3/1/7التعمیم رقم  - 1

 ه،.15/5/1422بتاریخ ، )1312/11التعمیم رقم( - 2

                                                

 14:00، سا 31/8/2017، تاریخ اإلطالع  www.sama.gov.saانظر الموقع    -1 
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  ه.22/1/1424بتاریخ ، )315/11التعمیم رقم ( - 3

 ه.19/12/1428بتاریخ  ،/و.د)191التعمیم رقم ( - 4

 ه.19/12/1428بتاریخ  ،/و.د)454التعمیم رقم( - 5

 ه.14/9/1429بتاریخ ، /و.د)819(التعمیم رقم  - 6

 ه.1/12/1429بتاریخ  ،/و.د)1157التعمیم رقم ( - 7

  ه.2/1/1433بتاریخ  ،ع)267/3/1/7التعمیم رقم ( - 8

  كل هذه التعامیم وغیرها الكثیر، تتضمن مكافحة تمویل اإلرهاب وغسل األموال.

صفر  24بتاریخ ، )1823كما أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (
إلنشاء وحدة مكافحة غسل األموال تابعة لإلدارة العامة لمكافحة الغش التجاري  ه1425

بالوزارة، تعمل على متابعة وتطبیق التعلیمات الصادرة بهذا الشأن، ویعتبر الدلیل اإلرشادي 
ه الموافق ینایر 1434الصادر عنها بتاریخ صفر  -لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب

جراءات  – 2013 من األهمیة بمكان في تقویة طرق المواجهة لما إحتوى علیه من تدابیر وإ
  مهمة بنظام المكافحة .

  : تختص بهذه المواجهة أساسا األجهزة التالیة : : المواجهة المصرفیةنیةثاالفقرة ال          

  :في ، ویتجلى دورها1952عام  (ساما)، أنشأت مؤسسة النقد العربي السعودي: -أوال

لجمیع البنوك والمصارف الوطنیة واألجنبیة العاملة في المملكة  إصدار قواعد إسترشادیة -أ
  .1لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب، وكذا التعامیم واألدلة ذات الصلة

  تدریب موظفیها تدریبا تخصصیا في قضایا تمویل اإلرهاب وغسل األموال . - ب

تطلبها وحدة التحریات المالیة من المؤسسات المالیة والبنوك، تقدیم كل المستندات التي  -ج
أن تتجاوز مبدأ  بإعتبار المؤسسة لها الحق في الحاالت اإلستثنائیة التي یقدرها وزیر الداخلیة

السریة المصرفیة من أجل تمكین جهة التحقیق من اإلطالع أو الحصول على البیانات أو 
دائع أو أمانات أو خزائن أو تحویالت أو تحركات ألموال لدى المعلومات المتعلقة بحسابات أو و 

  ه).24/2/1435) بتاریخ 16من النظام رقم (م/ 13المؤسسات المصرفیة (المادة 

                                                
1
رشادات الرقابة  -  من هذه األدلة دلیل مؤسسة النقد العربي السعودي لمكافحة اإلختالس واإلحتیال المالي وإ

 COMPLIANCE Manualدلیل اإللتزام باألنظمة للبنوك العاملة في السعودیة  -م 2008ه/1429لسنة 

For Banks Working in Saudi Arabia  ،2008الموافق دیسمبر  1429ذو الحجة  االصدار األول.  
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منع أي جهة من ممارسة أنشطة مصرفیة إال بترخیص منها، وكذا فتح حسابات مهما  - د
  كانت طبیعتها لجهات غیر مقیمة بالمملكة .

بالتبلیغ عن أي عملیة مشبوهة بموجب قانون غسل األموال، واإللتزام بمبدأ  إلزام البنوك - ه
  "أعرف عمیلك" تنفیذا لمعاییر لجنة بازل.

تطبیق إجراءات محددة على حركة النقد، والقیام بالحجز التحفظي والمؤقت على  -و
  األرصدة المشتبهة بالبنوك .

  موظفین سعودیین دون سواهم . إلزام البنوك على جعل قسم الحواالت من إختصاص - ن

إلى جانب كل هذا قامت المؤسسة بمجهودات كبیرة في مجال مكافحة تمویل اإلرهاب، 
  تمثلت في:

مكافحة تمویل اإلرهاب بواسطة التحویل البرقي: وهذا التحویل ال یسمح بالتعرف على  -أ
بالبنوك الخارجیة العمیل، ما جعل المؤسسة تلزم جمیع البنوك ومحالت الصرافة باإلتصال 

لمعرفة كل شيء عن العمیل، وعدم إجراء أي عملیة داخلیة إذا لم تكن واضحة تنفیذا للتوصیة 
  لفاتف. 16رقم 

مكافحة تمویل اإلرهاب بواسطة شركات التأمین: ألزمتها المؤسسة بوضع سیاسات  - ب
لعمالء تنفیذا للتوصیة مكتوبة لمكافحة تمویل اإلرهاب، وتطبیق إجراءات العنایة الواجبة تجاه ا

  العاشرة لفاتف.

مكافحة تمویل اإلرهاب بواسطة التحویالت البدیلة: وهي تحویالت تتم خارج النظام  -ج
، حیث ألزمت المؤسسة كل البنوك ومحالت HUNDIالمالي مثل الحوالة والسندات اآلنیة 

  السادسة لفاتف.الصرافة بإتخاذ خطوات إجرائیة لمنع تمویل اإلرهاب، تنفیذا للتوصیة 

مكافحة تمویل اإلرهاب بواسطة تبدیل األموال (الصرافة): وهو أمر منظم بالمملكة  - د
  .ه16/02/1402الصادر بتاریخ  31920بموجب القرار الوزاري رقم 

مكافحة تمویل اإلرهاب بواسطة العملیات البنكیة اإللكترونیة: وهي خدمات تتم من  - ه
  .1الصراف اآللي، نقاط البیع، غرف المقاصةخالل الهاتف، الحاسب اآللي، 

                                                
1
قسم  ریفایز رابح النفیعي، دور مؤسسة النقد العربي السعودي في مكافحة تمویل اإلرهاب، رسالة ماجست - 

  .119-113ص ص م،  2011ه/1432العلوم الشرطیة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض،  
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مجموعة من القواعد شملت قطاعات مختلفة  مؤسسة النقد العربي السعودي صدرت عنكما     
  تصب في هدف واحد، وهو مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب، منها :

مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب لشركات التمویل، خاصة التحدیث األول  قواعد  . أ
  م. 2012ه، الموافق 1433في ربیع األول، سنة 

قواعد فتح الحسابات البنكیة، والقواعد العامة لتشغیلها في البنوك التجاریة للملكة العربیة   . ب
ومالحقه تحت رقم م، 2012ه، الموافق 1433السعودیة، خاصة التحدیث الرابع لسنة 

التحدیث األول بتاریخ  ه، وكان04/04/1433 بتاریخ، 9200ت/.أ./م18000
ه، من 16/12/1429، والثالث بتاریخ 08/02/1428ه،  والثاني بتاریخ 6/2/1424

أجل مواكبة المستجدات الالحقة المتعلقة بالحسابات، وجاءت هذه اإلرشادات الصادرة 
یر الدولیة السیما مبادئ لجنة بازل لحمایة النظام ، تماشیا مع المعای2002في ماي 

 المصرفي من أي إستغالل.

قواعد مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب للبنوك ومحالت الصرافة، وفروع البنوك   . ت
األجنبیة العاملة بالمملكة العربیة السعودیة خاصة التحدیث الثالث الصادر في فبرایر 

2012. 

ل وتمویل اإلرهاب الصادرة عن هیئة السوق المالیة بموجب قواعد مكافحة غسل األموا  . ث
، بناءا على 01/12/2008ه، الموافق 3/12/1429بتاریخ  2008-39-1القرار رقم 

ه، 2/6/1424بتاریخ ، )30نظام السوق المالیة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/
خ ) بتاری2011-32-1والمعدلة بقرار مجلس هیئة السوق المالیة رقم (

  1، والمتكونة من سبعة أبوب ومالحق.23/10/2011ه، الموافق 25/11/1432

) بتاریخ 15: جاء قرار مجلس الوزراء رقم ( اللجنة الدائمة لمكافحة غسل األموال -ثانیا

نشاء  ،م3/5/1999، الموافق ه17/1/1420 لیقر تطبیق التوصیات األربعین الصادرة عن فاتف، وإ
لجنة دائمة لمكافحة غسل األموال تقوم بمتابعة تنفیذها، وتضع سیاسة شاملة تحدد األطر الكبیرة 

  لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب .

  وتتكون عضویة اللجنة من الجهات التالیة :

                                                

  14:30، الساعة 13/08/2017، تاریخ اإلطالع  www.Cma.org.saللمزید انظر موقع الهیئة  -1 
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وزارة الداخلیة: ممثلة بوحدة التحریات المالیة، واإلدارة العامة لمكافحة المخدرات بدیوان وزارة  -
  الداخلیة، واإلدارة العامة للتحریات المالیة والبحث الجنائي باألمن العام .

  مصلحة الجمارك. -وزارة التجارة والصناعة  - رئاسة اإلستخبارات العامة  -

  هیئة السوق المالیة . –ارة الشؤون اإلجتماعیة وز  –وزارة الخارجیة  -

  وزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد. –وزارة العدل  -

  مؤسسة النقد العربي السعودي. –هیئة التحقیق  –وزارة المالیة  -

ویقع مقر اللجنة بمؤسسة النقد العربي السعودي بالریاض، برئاسة محافظ المؤسسة بناءا 

جتماعا دوریا كل شهر هجري، إ، وتعقد ه14/11/1424بتاریخ  287قرار مجلس الوزراء رقم على 
وفي حالة الضرورة تعقد إجتماعا إستثنائیا بناءا على طلب رئیسها أو نائبه، كما تقوم بتمثیل 

، وتهدف تنوع تشكیلة اللجنة إلى محاصرة جریمتي غسل األموال 1المملكة في مجموعة مینا فاتف
  ل اإلرهاب من كل جوانبها سواءا المصرفیة أو األمنیة أو القضائیة أو الدینیة أو غیرها .وتموی

وفي نهایة الحدیث عن المواجهة المصرفیة تجدر اإلشارة إلى أن المملكة قامت بتنفیذ جمیع 
قرارات مجلس األمن المتعلقة بتجمید األرصدة واألصول المالیة المشمولة بهذه القرارات، وفضال 

  لى ذلك قامت بإجراء تحقیقات مدققة حول العملیات التي تمت عن طریق حساباتهم.ع

  : المواجهة الدینیة الفقرة الثالثة

یوجد الكثیر من الجمعیات في السعودیة تنشط في مجاالت الخیر، بلغ حجم إنفاقها عام 
ضطرت السعودیة بعد  213أكثر من  2001 ملیون دوالر على المحتاجین داخل المملكة وخارجها، وإ

قامت إلى جانب وزارة  2002، ففي مارس المشتبه بها تخاذ إجراءات ضدإسبتمبر إلى  11أحداث 
ألمریكیة بتجمید حسابات فروع مؤسسة الحرمین اإلسالمیة في كل من البوسنة الخزانة ا

والصومال بسبب دعمها للقاعدة، ومنظمة اإلتحاد اإلسالمي اإلرهابیة، ثم تم الحقا حلها نهائیا 
قامت كذلك بتجمید أموال وائل حمزة جلیدان، أحد  2002وتسریح كل موظفیها، وفي سبتمبر 

ما نجحت السعودیة في قطع أموال الصدقات والزكاة عن اإلرهابیین، ، ك2مساعدي ابن الدن
عادة تأهیل المغرر بهم من خالل :   وإ

                                                
1
، 13/8/2017، تارخ اإلطالع  www.sama.gov.sa/ar/AntiMoney/pages/Home.aspxانظر : - 

  .14:30سا 
2
  .252-251سابق، ص المرجع المحمد السید عرفة،  - 
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، ومقرها لندن، تعمل على 2004إنشاء الهیئة العلیا لإلغاثات واألعمال الخیریة في فبرایر  .1
یة متابعة نشاط الجمعیات الخیریة السعودیة ووجهة أموالها، وكذا تنقیة األعمال الخیر 

  وتوحیدها.

إنشاء مدیریة األمن الفكري بوزارة الداخلیة: التي نظمت ورشة عمل حول " حمایة رجل  .2
األمن وأسرته من التطرف واإلرهاب" بالتعاون مع إدارة التوجیه الفكري والمعنوي باألمن 

  .1العام لتحصین منسوبي األمن

ه، یعمل على دمج 1427إنشاء مركز األمیر محمد بن نایف للمناصحة والرعایة عام  .3
  المغرر بهم وتصحیح أفكارهم .

إنشاء مراكز متخصصة تكون مهمتها، التوعیة التربویة للموقوفین والمحكوم علیهم في  .4
  ).16من النظام (م/ 26جرائم اإلرهاب وتمویله ( المادة 

إنشاء دور بوزارة الداخلیة تسمى دور اإلصالح والتأهیل تكون مهماتها اإلعتناء  .5
  ).16من النظام رقم(م 27بالموقوفین والمحكوم علیهم في جرائم اإلرهاب وتمویله (المادة 

قامت المملكة بمنع الجمعیات الخیریة من تلقي إعانات من الخارج إال بترخیص و 
ه، المتعلق بنظام 19/2/1427بتاریخ  ،)8من المرسوم الملكي رقم (م/ 12، الفقرة 21مسبق(المادة 

  سسات األهلیة)الجمعیات والمؤ 

  : المواجهة القضائیةالفقرة الرابعة     

)، على أنه :"یعاقب كل من یرتكب جریمة غسل 39من النظام رقم (م/ 16نصت المادة 
األموال المنصوص علیها في المادة الثانیة (ومنها جریمة تمویل اإلرهاب) بالسجن مدة ال تزید 

، أو بإحدى هاتین العقوبتین مع لایرمسة مالیین على عشر سنوات، وبغرامة مالیة ال تزید على خ
مصادرة األموال والمتحصالت والوسائط محل الجریمة .."، وفیما یتعلق بالمحكمة المختصة في 

من  26الفصل في مثل هذه الجرائم، فقد أسندت إلى المحاكم العامة، وذلك بنص المادة رقم 
ه، والذي حول هذا 11/5/1433)بتاریخ 16/31(النظام السابق الذي عدل بموجب النظام رقم 

، وهو ما أكده النظام المعدل له رقم 29في مادته رقم  2اإلختصاص إلى المحكمة المختصة
                                                

1
  م.2016مارس  17، بتاریخ 17433 جریدة الریاض، العدد - 

2
للنظر في الجرائم اإلرهابیة  2008جانفي  29المحاكم الجزائیة المتخصصة، أنشأت في السعودیة في  -  

  والماسة بأمن الدولة .
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ه، المتعلق بمكافحة اإلرهاب وتمویله في مادته الثامنة التي نصت :" 24/2/1435) بتاریخ 16(م/
المنصوص علیها في النظام، ودعاوى الفصل في الجرائم  المتخصصةتتولى المحكمة الجزائیة 

إلغاء القرارات، ودعاوى التعویض المتعلقة بتطبیق أحكام هذا النظام، وتستأنف أحكامها أمام 
محكمة اإلستئناف المتخصصة، ویجوز اإلعتراض على أحكامها أمام دائرة متخصصة في 

   .ضائیةوقد أسند هذا النظام الجدید عدة مهام للسلطات الق، المحكمة العلیا"

  : المواجهة األمنیة الفقرة الخامسة

قامت السعودیة بتسخیر كل الوسائل والتقنیات الحدیثة التي تستعملها الجیوش المعاصرة من 
أجل تحدیث قدرات قواتها األمنیة والعسكریة لمواجهة خطر اإلرهاب الذي ضربها في أكثر من 

لى جانب ذلك عملت على تفعیل الدور اإلستخبا رتي لدیها المتمثل في الحصول على مرة، وإ
المعلومة األمنیة في وقتها وقبل وقوع الفعل اإلجرامي، حمایة ألرواح الناس والممتلكات من 

  .خطر هذا اإلرهاب 

وبإعتبار جریمة تمویل اإلرهاب جریمة دولیة ترتكز أساسا على المال، فقد سخرت السعودیة 
ة تقوم بتتبع حركة األموال الداخلة والخارجة من وحدة متخصص - 29وتنفیذا لتوصیة فاتف رقم 

  ؛وحدة التحریات المالیةأطلقت علیها إسم :  -المملكة

  وعلیه نتساءل: ما طبیعة هذه الوحدة، وأهم إنجازاتها؟

من نظام مكافحة غسل األموال لعام  11: تم إنشاء هذه الوحدة بموجب المادة تعریفها  -1
مكافحة غسل األموال تسمى "وحدة التحریات المالیة"، ویكون من ، التي نصت" تنشأ وحدة 2003

عداد التقاریر عن المعامالت المشبوهة في جمیع  مسؤولیتها تلقي البالغات وتحلیلها، وإ
المؤسسات المالیة وغیر المالیة، وتحدد الالئحة التنفیذیة لهذا النظام مقر الوحدة وتشكیلها 

ختصاصاتها، وكیفیة ممارسة مهام رتباطها"، وقد تمت الموافقة على إنشاء الوحدة بموجب وإ ها وإ
  ه .1426شعبان  06ه، وبدأت عملها في 1426ربیع الثاني 30بتاریخ  6041األمر السامي رقم 

: حسب الفقرة األولى من المادة الحادیة عشر من الالئحة التنفیذیة، فإن الوحدة  مقرها -2
ألمنیة ومقرها الرئیسي الریاض، ویجوز لها فتح فروع ترتبط بمساعد وزیر الداخلیة للشؤون ا

  بالمملكة.
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: تتشكل من رئیس ومساعد وعدد كاف من المتخصصین في مجال مكافحة  تشكیلها -3
جرائم غسل األموال في التخصصات المالیة، والمحاسبیة والقانونیة، والحاسب اآللي، 

  من الالئحة). 2والتخصصات األمنیة (الفقرة 

  : حسب الفقرة الثالثة من الالئحة التنفیذیة، تختص الوحدة ب: صاتهاإختصا -4

برام  عداد نماذج اإلبالغ، والبرامج ذات الصلة، وإ تلقي البالغات وتبادل المعلومات، وإ
مذكرات تفاهم، وجمع المعلومات والبیانات وتحلیلها، وطلب الحجز التحفظي على األموال 

  من النظام السابق. 12دعاء العام وفق المادة والممتلكات من هیئة التحقیق واإل

) من الالئحة التنفیذیة من 11)، المادة (04: تتألف الوحدة حسب الفقرة ( أقسام الوحدة -5
  :األقسام التالیة

  قسم البالغات. -أ

  قسم تبادل المعلومات - ب

  قسم المعلومات والدراسات -ج

  قسم جمع المعلومات والتحلیل - د

المجهودات التي قامت بها الوحدة في مجال مكافحة غسل األموال الجدول التالي یبین و 
  المرسة إلیها:وتمویل اإلرهاب من خالل عدد البالغات 

: من إعداد الباحث باإلعتماد على إحصائیات كل من (بندر عبد اهللا الحقباني، فاعلیة التحریات المصدر 
  .)لوحدة التحریات المالیة 2010-2009)، والنشرة الدوریة الرابعة لعامي 91المالیة، ص

اإلشارة أن السعودیة إنفردت عربیا في مجال مكافحة تمویل اإلرهاب وغسل األموال  وتجدر
لكل مواطن أو مقیم یبلغ عن الجریمتین السابقتین، تقدر  ،2013بتخصیص مكافآت مالیة عام 

بخمسة في المائة من قیمة األموال المصادرة، بشرط أن یكون المبلغ من غیر العاملین في 
واألعمال والمهن غیر المالیة، أو المنظمات غیر الهادفة إلى الربح، وفي  المؤسسات المالیة،

  2010عام  2009عام  2008عام   2007عام   الجهة      

  1137  956  787  566  المؤسسات المالیة 

  1  11  28  32  المؤسسات غیر المالیة 

  171  215  133  45  الحكومیة الجهات

  59  48  71  100  األفراد

  1368  1230  1019  743  المجموع
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حالة تعدد المبلغین فإن المكافأة توزع بحسب الجهد المبذول، وهذا بعد صدور حكم نهائي 
 للجریمة دون أن یكون المبلغ شریكا أو وسیطا في إرتكابها .

السعودیة في إطار مكافحة تمویل اإلرهاب وبالرغم من هذه المواجهة الشاملة التي تبنتها 
والتي جعلتها تحتل المرتبة األولى عربیا وأحد المراكز العشرة األولى في الترتیب العام لمجموعة 

لفاتف، ثم حصولها  2010ستردام في یونیو مالعشرین، وذلك خالل التقییم المشترك الثاني بأ
الدائمة فیما بعد  على العضویة حصولها في إنتظارعلى عضویة مراقب في المنظمة الدولیة 

، إال أن ذلك لم یمنع النظام المالي السعودي 20181 یونیوعملیة التقییم الثالثة التي ستعقد في 
من اإلستغالل لجمع الملیارات لتنظیم القاعدة في أفغانستان بحسب تصریح لمتحدث باسم وزراء 

، والذي صرح كذلك أن وحدة 2016فبرایر  في BBCالداخلیة السعودیة، منصور التركي لقناة 
منها تتعلق بتمویل اإلرهاب،  %88عدة بالغات كانت نسبة  2014التحریات المالیة تلقت عام 

كما جاء في تسریبات لموقع وكیلیكس أن وزیرة الخارجیة األمریكیة هیالي كلینتون، قالت أن 
نفس اإلتهام الذي ساقته سوریا  ، وهو2السعودیة تمول جماعات إسالمیة متطرفة عبر العالم

یران للسعودیة بدعم مجموعات إرهابیة تقاتل على األراضي السوریة والعراقیة، وكانت نائبة  وإ
البرلمان األلماني "كلودیا روث" قد طالبت حكومة بلدها بوقف بیع األسلحة إلى دول الخلیج 

ة حقوق اإلنسان "كنیث روث" أن ومنها السعودیة، وفي نفس السیاق أكد المدیر التنفیذي لمنظم
 866السعودیة تحتل المرتبة األولى عالمیا من حیث التغریدات المؤیدة لتنظیم داعش بحوالي 

  تغریدة. 453تغریدة، والعراق بـ  507تغریدة، تلیها سوریا بـ 

وتقابل هذه اإلتهامات الباطلة من الحاقدین على اإلسالم، إعترافات من كبار الهیئات 
غمونت، وكذا اإلقلیمیة الدولی ة المختصة بمكافحة تمویل اإلرهاب وغسل األموال مثل فاتف وإ

مثل مینا فاتف وغیرها، وهو ما أثبتته الباحث في هذه الدراسة التي عالجت التجربة السعودیة 
  بمواجهاتها الفریدة والشاملة، والتي تستحق اإلقتداء بها .

  فحة تمویل اإلرهاب الفرع الثالث: التجربة القطریة في مكا

التجربة القطریة التي تناولها الباحث تزیل كثیرا من الغموض عن السیاسة القطریة المنتهجة 
في هذا الشأن وتبین مدى نجاعتها، كما تثبت أن اإلمارة من طلیعة الدول التي وفت بإلتزاماتها 
الدولیة الصادرة عن المنظمات المتخصصة في مجال مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب من 

                                                
ب عدم كفایة جهود بسب 2018أخفقت السعودیة في نیل عضویة فاتف أثناء التقییم المشترك في جوان  - 1

ى مستمرا إلى غایة قاب غیر أن الحصول على العضویة یبسیل األموال وتمویل اإلرهحة غفالمملكة في مكا
  معالجة أوجه القصور التي حددها التقییم.

  .11:20، سا 22/08/2017، تاریخ االطالع  sat.com-https://www.tunisiaانظر  -2 
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الل المواجهة المتكاملة التي إتبعتها بمشاركة جمیع األجهزة، والهیئات الوطنیة التي سنفصل خ
  فیها من خالل المحاور التالیة :

  الفقرة األولى: المواجهة التشریعیة لمكافحة تمویل اإلرهاب 

ین تعتبر المنظومة التشریعیة القطریة لمكافحة تمویل اإلرهاب متكاملة الجوانب بفضل القوان
المتعددة التي سنها المشرع القطري في هذا المجال، والتي تبنت كافة التوصیات والقرارات 
الصادرة عن الهیئات والمنظمات الدولیة المعنیة بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب، ومن 

  هذه القوانین :

متلكات ، الذي نصت إحدى مواده على مصادرة األموال والم1987) لعام 9قانون رقم( - 1
  .1الناتجة عن اإلتجار بالمخدرات

  بشأن األسلحة والذخائر والمتفجرات. 1999لعام  14قانون رقم  - 2

، 2003لسنة  10، بشأن النیابة العامة، والقانون رقم 2002) لسنة 10قانون رقم ( - 3
  المتعلق بالسلطة القضائیة .

  بشأن الطیران المدني . 2002لعام  15قانون رقم - 4

، المتعلقة بمكافحة غسل األموال، الصادرة بتاریخ 2002لسنة  28نون رقم القا - 5
، الملغى 5/11/2003بتاریخ  ،2003لسنة  21، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 10/9/2002

  ، المتعلق بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب .2010) لسنة 4بالقانون رقم (

، 16/2/2004اإلرهاب، الصادرة بتاریخ  ، بشأن مكافحة2004) لسنة 3قانون رقم ( - 6
مادة حیث نصت مادته الرابعة على معاقبة الجاني الذي أمد اإلرهابیین  23والذي یحتوي على 

تطبیق العقوبات التكمیلیة زیادة عن  13بمعونات مالیة بالسجن المؤبد، وأجازت مادته رقم 
ء من العقوبة والمصادرة، وشددت فقد نصت على اإلعفا 15-14العقوبة المقررة، وأما المواد 

  على الجرائم اإلرهابیة بمنع تقادم عقوبتها، وكذا إنقضاء الدعوى الجنائیة فیها. 16المادة 

 17،18وتضمن هذا القانون أحكاما إجرائیة تتعلق بمالحقة الجرائم اإلرهابیة السیما المواد 

بمرسوم أمیري تم فیه تعریف ، 2017، وتم تعدیل هذا القانون في شهر جویلیة 21و 20، 19،
ستحداث قائمتین وطنیتین لألفراد والكیانات اإلرهابیة، وجاء هذا التعدیل بعد  اإلرهاب وتمویله، وإ

                                                
1
  . 248سابق، ص المرجع الأحمد سفر،  - 
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إتفاق حول مكافحة تمویل اإلرهاب بین قطر والو.م.أ بعید ضغوط عربیة مورست على مجلس 
  م المتحدة .األمن إلتخاذ إجراءات ضد قطر، قادها سفراء هاته الدول في األم

، الذي ألغى القانون رقم 2004ماي  10، بتاریخ 2004لعام  11قانون العقوبات رقم  - 7
، المتضمنة الجرائم 209إلى  98السیما الكتاب الثاني منه، من المواد  1971لسنة  14

  الموجهة ضد المصلحة العامة (أمن الدولة الداخلي والخارجي )، في بابیه األول والثاني .

على أحكام المشاركة اإلجرامیة، وال تعتبر قطر الجرائم  46إلى  38المواد من ونصت 
ألنها موقعة على اإلتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرهاب لعام 1اإلرهابیة من ضمن الجرائم السیاسیة

الثانیة، فقرة ب، على عدم إعتبار الجرائم اإلرهابیة من ضمن الجرائم  االتي نصت مادته 1998
  كما یحظر الدستور القطري تسلیم الالجئین السیاسیین . السیاسیة،

، 2، المتعلق بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب2010) لسنة 04قانون رقم ( - 8
  ، ویعتبر أهم قانون یعنى بمكافحة الجریمتین.18/03/2010الصادر بتاریخ 

، المتعلق بمكافحة الجرائم اإللكترونیة، الصادرة بتاریخ 2014) لسنة 14قانون رقم ( -09
، الذي نصت مادته الخامسة على عقوبة الحبس لمدة ثالث سنوات وغرامة 15/09/2014

لمن ینشأ أو یدیر موقع لجماعة أو تنظیم إرهابي على الشبكة المعلوماتیة، أو لایر ألف  500
   3..."تمویلهاادات تلك الجماعات أو أي من أعضائها، أو الترویج ألفكارها أو سهل اإلتصال بقی

، المتعلق بتنظیم األعمال الخیریة، بتاریخ 2014) لسنة 15قانون رقم ( -10
على إلزامیة إحتفاظ الجمعیة في مقر إدارتها بجمیع  25، الذي نصت مادته رقم 15/9/2014

فنصت على وجوب توقیع رئیس مجلس اإلدارة أو نائبه أو أمین  26السجالت، أما المادة رقم 
فنصت صراحة على أنه:"  30الجمعیة من البنك، أما المادة رقم الصندوق في حالة سحب أموال 

ال یجوز للجمعیة الخیریة إرسال قروض أو هبات أو تبرعات أو وصایا أو أوقاف أو غیرها من 
أموال أو تلقیها من الخارج إال بعد الحصول على موافقة الهیئة"، وفي حالة المخالفة "یعاقب 

أو بإحدى لایر ث سنوات، وبغرامة ال تزید عن مائة ألف الشخص بالحبس مدة ال تزید عن ثال
 من نفس القانون. 42هاتین العقوبتین" المادة 

                                                
1
  .2004من الدستور القطري لسنة  58المادة  - 

2
  .2010مارس  31ه/1431ربیع اآلخر  15الجریدة الرسمیة القطریة، العدد الثالث، الصادر في  - 

3
  .13ه، ص08/12/1435، الموافق 02/10/2014، الصادر بتاریخ 15الجریدة الرسمیة القطریة، العدد  - 
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  :اإلتفاقیات التالیة إضافة إلى كل هذا، انضمت قطر إلى

: إنضمت قطر إلى أغلب اإلتفاقیات الدولیة المتعلقة بمكافحة المستوى الدولي -أوال
  اإلرهاب وتمویله منها :

اإلتفاقیة الدولیة لمكافحة اإلتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة (إتفاقیة  -01
  .19951لسنة  130) بالمرسوم رقم 1988فینا 

اإلتفاقیة الخاصة بالجرائم وبعض األفعال المرتكبة على متن الطائرات (طوكیو  -02     
  .1981أغسطس  6)، إنضمت إلیها في 1963

)، إنظمنت إلیها في 1970ة االستیالء غیر المشروع على الطائرات (الهاي إتفاقی -03      
  .1981أغسطس  26

 لتریاإتفاقیة قمع األعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سالمة الطیران المدني (مون -04       
  .19812أغسطس  26في إلیها )، إنضمت 1971

 15ة بالقنابل التي إعتمدت في نیویورك في اإلتفاقیة الدولیة لقمع الهجمات اإلرهابی -05       

  .1997ینایر 

ستعمال األسلحة الكیماویة وتدمیر تلك  -06        نتاج وتخزین وإ إتفاقیة حظر إستحداث وإ
  .2003) لعام 58األسلحة، صدقت علیها قطر بموجب المرسوم بقانون رقم (

یعتبر قبولها في ، حیث 29/5/2005مجموعة إغمونت بتاریخ  في عضوقطر  وتعتبر  
المجموعة أنها مستوفیة لكل الشروط القانونیة واإلداریة والتنظیمیة لمكافحة غسل األموال وتمویل 

 2011و 2009اإلرهاب إضافة إلى قوة جهازها المالي ما جعل المجموعة تختارها تزكیة عام 

ور قطر وجهودها كممثل إقلیمي لدول المنطقة العربیة في لجنة إغمونت، وهو إعتراف ضمني بد
 في مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب .

  : صادقت  قطر على : على المستوى اإلقلیمي -ثانیا   

  .2003سبتمبر  10في  1998اإلتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرهاب لعام   - أ

  .2004إتفاقیة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربي لمكافحة اإلرهاب لعام   -  ب

  .1999المؤتمر اإلسالمي لمكافحة اإلرهاب الدولي لعام  معاهدة منظمة  -  ت

                                                
  .248سابق، صالمرجع الر، فأحمد س - 1
اإلرهاب في دول الخلیج  مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، دراسة حول تشریعات مكافحة - 2

  www.unodc.orgعلى الموقع : 96، ص 2009العربیة والیمن، فرع منع اإلرهاب، نیویورك، 
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بتاریخ  ،2010اإلتفاقیة العربیة لمكافحة غسل األموال وتمویل إلرهاب لعام   -  ث
24/5/2012.  

اإلشارة أن قطر قامت بتوقیع إتفاقیة شراكة ممثلة باللجنة الوطنیة لمكافحة غسل بر یجدوال       
) لتكون المستشار اإلستراتیجي FINلنزاهة األمریكیة (األموال وتمویل اإلرهاب مع شبكة ا

في وذك للمعاییر الدولیة،  عزیز نظلم المكافحة، وضمان مالئمتهالخاص باللجنة، من أجل ت
  . 2017شهر أوت 

  الفقرة الثانیة: المواجهة المصرفیة لمكافحة تمویل اإلرهاب 

  تتولى هذه المواجهة أساسا الهیئات التالیة:    

لرسم  1993لعام  15: أنشأ مصرف قطر المركزي بالقانون رقم البنك المركزي القطري-أوال
السیاسة النقدیة للدولة، وأصدر مجموعة من التعامیم لتطهیر النظام المصرفي من 

، 12فقرة  5المعامالت المشبوهة التي قد یستغلها ممولوا اإلرهاب، وذلك بموجب المادة 
، 2012لسنة  13، الملغى بقانون رقم 2006) لسنة 33من القانون رقم ( 05والمادة 

منه، وكذلك المادة  07المتعلق بمصرف قطر المركزي والمؤسسات المالیة السیما المادة 
  ، منها :2010) لسنة 4من القانون رقم ( 41

، 1999لسنة  17، ورقم 1994لسنة  91، ورقم 1994لسنة  11التعامیم رقم  -01       
، الموجهة إلى كافة البنوك العاملة بالدولة، ومحالت الصرافة وشركات 1999لسنة  33ورقم 

  اإلستثمار، والتي تضمنت توجیهات بشأن فتح الحسابات والتعرف على العمالء.

، المتعلق بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب: 2002) لسنة 9التعمیم رقم ( -02       
مالیة والمصرفیة العاملة بالدولة، منها التحقق من تضمن نصوصا بشأن مسؤولیات المؤسسات ال

، وكذا حسابات العمالء وتحویالتهم إضافة لایرألف  100المعامالت المصرفیة التي تزید عن 
، وأعقب هذا التعمیم دلیل إرشادات لنفس 1إلى اإلجراءات الرقابیة لقمع أي عملیة مشبوهة

  الغرض.

، جاء في فصلها األول التعریف 2005ارس إصدار تعلیمات تنفیذیة في م -03      
  افحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب.بالعملیات المصرفیة غیر اإلعتیادیة والعملیات المشبوهة لمك

                                                
1
  .04، صs/171/2006وثائق األمم المتحدة، الوثیقة رقم  - 
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، تعلیمات بشأن مكافحة غسل األموال 2010یونیو  15أصدر المصرف بتاریخ  -04     
شركات اإلستثمار والتمویل، إلى كل المؤسسات المالیة وتشمل البنوك، و  1وتمویل اإلرهاب

ومحال الصرافة أو الوحدات الخارجیة المرخص لها من قبل مصرف قطر المركزي، والذي تطرق 
فیها إلى المبادئ األساسیة لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب، والمسؤولیات والمخاطر، 

  والتدابیر الالزمة بهذا الشأن .

ولإلشارة قامت قطر بإنشاء نظام للرقابة اآللیة على الجهاز المصرفي عن بعد یسمى (نظام 
التقاریر المركزي)، جاء بفضل التعاون بین اللجنة الوطنیة ووحدة المعلومات ومصرف قطر 
ستعماله لتلقي  المركزي لمتابعة كافة المعامالت المصرفیة المشبوهة خاصة الحواالت، وإ

  .اإلخطارات 

، والملغى 2005) لسنة 33: تأسست بموجب القانون رقم (هیئة قطر لألسواق المالیة-انیاث
، الذي منح للهیئة في مادته الثانیة شخصیة 7/8/2012بتاریخ  ،2012) لسنة 8بالقانون رقم (

ستقالل مالي، وكافة الصالحیات التنظیمیة واإلشرافیة والرقابیة الالزمة لممارسة  معنویة، وإ
ا الدوحة بحسب المادة الثالثة من نفس لهیئة لمحافظ البنك المركزي ومقرهوتتبع ا مهامها،

القانون، الذي حدد في مادته الخامسة صالحیاتها بتنظیم األسواق المالیة واإلشراف علیها، وتقدیم 
التراخیص لممارسة األنشطة المصرفیة، ومكافحة الجرائم المالیة، ویجوز للهیئة في حالة مخالفة 

لقانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة لتنفیذه أن توقع عقوبات على المخالف حددتها المواد رقم ا
 مثل وفق الترخیص.  35-36

، بموجب 20102وأصدرت الهیئة دلیل قواعد مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب لسنة
رهاب، تضمن مجموعة ، المتعلق بمكافحة غسل األموال وتمویل اإل2010) لسنة 4القانون رقم (

  من المبادئ األساسیة للمكافحة في فصله األول من الجزء الثاني.

: یتمتع هذا المركز بمواصفات عالمیة، ویستند إلى القانون مركز قطر للمال - ثالثا
ومحكمة مدنیة وأخرى تجاریة،  تمثل الذراع التجاریة له، اإلنجلیزي بحیث یحتوي على هیئة تنظیم

ومكتب تسجیل الشركات، وهو دائم اإلتصال بوحدة المعلومات المالیة من أجل تنسیق جهود 

                                                

 
  www.qfiu.gov.qaعلى التعمیم، انظر:  لإلطالع -1

 
  .10:10، سا 28/8/2017، تاریخ االطالع  http://www.qfma.org.qa انظر  -2
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، السید مایكل 9/2/2010مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب، إذ إستقبلت الوحدة بمقرها یوم 
  .رایان، نائب الرئیس التنفیذي للمركز لتعزیز التعاون بینهما

، بتاریخ 2005) لسنة 07: نشأت بالقانون رقم (هیئة تنظیم مركز قطر للمال-ارابع
، 2009) لسنة 2، والمعدل بالقانون رقم (2005ماي  01الذي أصبح نافذا في  9/3/2005

، ومن مجهودات الهیئة في إطار مكافحة غسل األموال وتمویل 2009) لسنة 14والقانون رقم (
الخاصة  2010فحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب لعام اإلرهاب، إصدارها لقواعد مكا

، 2010أبریل  30ضمن أنظمة الخدمات المالیة التي دخلت حیز التنفیذ في  1بالشركات
  والمتكونة من ثماني فصول. 

، تماشیا مع تعدیل معاییر منظمة 2013أفریل  01ولإلشارة تم تعدیل هذه القواعد في 
  حة غسل األموال وتمویل اإلرهاب .، المتعلقة بمكاف2012فاتف عام 

  الفقرة الثالثة: المواجهة القضائیة لمكافحة تمویل اإلرهاب .

تتولى هذه المواجهة السلطات القضائیة ممثلة بالمحاكم على إختالف درجاتها، ورجال 
 لى القوانین المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب،لنیابة العامة من خالل اإلستناد إا

  وتختص النیابة دون سواها بتحریك الدعوى الجنائیة ومباشرتها وتوقیع الجزاء على الجاني .

ووسع المشرع القطري في حدود الوالیة القضائیة للمحاكم الوطنیة لمالحقة مرتكبي الجرائم 
حیث أضاف إلى معیار اإلختصاص اإلقلیمي واإلختصاص الشخصي حالة وجود الجاني 

من قانون العقوبات،  17رتكب الجریمة خارجها، وهو ما نصت علیه المادة بالدولة حتى ولو إ
بحیث: "تسري أحكام هذا القانون على كل من وجد في الدولة بعد أن إرتكب في الخارج بوصفه 
فاعال أو شریكا، أیا من جرائم اإلتجار في المخدرات أو األشخاص أو جرائم القرصنة أو اإلرهاب 

  لمادة على كل من وجد بالدولة سواء أكان قطریا أو أجنبیا أو مقیما .الدولي، وتسري هذه ا

  الفقرة الرابعة: المواجهة األمنیة لمكافحة تمویل اإلرهاب 

  تتولى هذه المواجهة إلى جانب القطاعات األمنیة بالدولة، الهیئات التالیة :

  

  

                                                

 
 .11:30، سا 28/8/2017تاریخ االطالع  ، www.compinet.comانظر  -  1
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 بأوال: اللجنة الوطنیة لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرها

، 2002) لسنة 28) من القانون رقم (08إستنادا على المادة رقم ( 2002تأسست عام      
، وبدأت 2010لسنة )04، والملغى بالقانون رقم (2003لسنة  21المعدل بمرسوم بقانون رقم 

  .2009نوفمبر  9عملها بتاریخ 

األموال  ، المتعلق بمكافحة غسل2010) لسنة 04ونصت المادة العاشرة من قانون رقم (
وتمویل اإلرهاب :"تشكل بمصرف قطر المركزي لجنة تسمى "اللجنة الوطنیة لمكافحة غسل 

 .برئاسة محافظ مصرف قطر المركزي األموال وتمویل اإلرهاب

  تختص اللجنة بما یلي :، من القانون السابق 11إختصاصاتها، نصت المادة  ومن    

  األموال وتمویل اإلرهاب. وضع إستراتیجیة وطنیة لمكافحة غسل - 1

دراسة ومتابعة التطورات الدولیة في مجال مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب، وتقدیم  - 2
التوصیات بشأن تطویر التعلیمات والضوابط التنظیمیة الصادرة عن الجهات الرقابیة في 

قتراح التعدیالت التشریعیة بما یتالءم مع هذه التطورات.   الدولة، وإ

متابعة تنفیذ الجهات المختصة لسیاسات مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب على  - 3
  مستوى العمل القانوني والمؤسسي.

ستضافة البرامج التدریبیة الوطنیة الرامیة إلى مكافحة غسل األموال وتمویل  - 4 تنسیق وإ
  اإلرهاب.

ألموال وتمویل المشاركة في اإلجتماعات والمؤتمرات الدولیة المعنیة بمكافحة غسل ا - 5
  اإلرهاب.

التنسیق مع اللجنة الوطنیة لمكافحة اإلرهاب، المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  - 6
، في كل ما یتعلق باالتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة والثنائیة ذات الصلة 2007) لسنة 7(

عداد اآللیات الالزمة لتنفیذ قرارات األمم المتحدةتمویل اإلرهاببمكافحة  ذات الصلة  ، وإ
  .تمویل اإلرهاببمكافحة 

) لسنة 84التنسیق مع اللجنة الوطنیة للنزاهة والشفافیة المنشأة بالقرار األمیري رقم ( - 7
  فیما یتعلق بأنشطة اللجنة. 2007

  :12نصت المادة  ،وعن سیر اللجنة 
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یر تجتمع اللجنة بدعوة من رئیسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون إجتماعاتها في غ "
مواعید العمل الرسمیة، ویجوز عقد بعض اإلجتماعات في أوقات العمل الرسمیة إذا إقتضت 

  الضرورة ذلك .

وال تكون إجتماعات اللجنة صحیحة إال بحضور الرئیس أو نائبه، وتصدر توصیاتها بأغلبیة 
رئیس أصوات األعضاء الحاضرین، وعند التساوي یرجح الجانب الذي منه الرئیس، ویحل نائب ال

  محله عند غیابه.

  وتضع اللجنة نظاما لعملها، یتضمن القواعد الالزمة لممارسة إختصاصاتها.

وللجنة أن تشكل من بین أعضائها أو من غیرهم مجموعات عمل، أو أن تكلف أحد 
أعضائها بدراسة أي من الموضوعات التي تندرج ضمن إختصاصاتها، ویجوز لها اإلستعانة بمن 

  ه من ذوي الخبرة سواء من الموظفین الحكومیین أو من غیرهم ألداء مهامها.ترى اإلستعانة ب

 ثانیا: وحدة المعلومات المالیة

، بموجب قرار رئیس اللجنة الوطنیة لمكافحة غسل 31/08/2004أنشأت الوحدة في      
، 2002) لسنة 28، بناءا على القانون رقم (20041) لسنة 1األموال وتمویل اإلرهاب رقم (
بشأن مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب،  2003) لسنة 21المعدل بالمرسوم بقانون رقم (

برئاسة الشیخ أحمد بن عبد آل ثاني، وأسندت  2004أكتوبر  17وباشرت الوحدة عملها في 
إلیها مهمة اإلشراف على تنفیذ تعلیمات مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب لدى جمیع 

لسنة  289لیغلى القانون رقم ( 2010) لسنة 04بالدولة، ثم جاء قانون رقم (الجهات المعنیة 
، وینشأ وحدة مستقلة تتالءم مع المتغیرات الدولیة، وهو ما نصت علیه المادة الثالثة )2002

  عشر من نفس القانون بالقول : 

تقلة تلحق تكون" وحدة المعلومات المالیة " وحدة متسلقة لها شخصیة معنویة، وموازنة مس" 
) على أنه:" تعمل الوحدة 14بالموازنة العامة للدولة، ومقرها مدینة الدوحة..."، ونصت المادة (

كمركز وطني مسؤول عن تلقي وطلب وتحلیل وتوزیع المعلومات المتعلقة بما یشتبه أن یكون 
لقانون، متحصالت جریمة وبإحتمال وجود عملیات غسل األموال أو تمویل اإلرهاب، وفقا لهذا ا

ویكون بالوحدة قاعدة بیانات لما یتوفر لدیها من معلومات وبیانات مالیة، وتضع الوسائل الكفیلة 

                                                
عتماد هیكلها التنظیمي، والمتكون 2004) لسنة 1القرار اإلداري رقم( -1 ، حول تأسیس وحدة المعلومات المالیة وإ

مواد حیث نصت مادته الثالثة على صالحیات الوحدة، وأما مادته الخامسة فنصت على مسؤولیة رئیس  10من 
  ا في اإلجتماعات والبعثات الرسمیة والحلقات الدراسیة.الوحدة عن عملها وتمثیله
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بإتاحتها للجهات القضائیة وسلطات إنفاذ القانون إلستخدامها في إجراء التحقیقات أو إتخاذ 
  اإلرهاب".التدابیر، متى كانت هناك أسباب تدعو لإلشتباه بعملیات غسل األموال أو تمویل 

وعلى الرغم من حداثة إنشاء الوحدة إال أنه ال یمكن إنكار المجهودات الكبیرة التي قامت 
تبین التي الجداول التالیة بها في سبیل مكافحة تمویل اإلرهاب، وهو ما یظهر جلیا من خالل 

بوضوح وظائفها الثالث بتلقي، وطلب، وتحلیل وتوزیع المعلومات المتعلقة بشبهة غسل األموال 
  : التالیةاإلحصائیات  فيوتمویل اإلرهاب، وذلك 

  عدد التقاریر المرسلة إلى الوحدة بحسب نوع الجهة المرسلة  األول:الجدول  

  2015  2011  2010عام   الجهة المرسلة

  542  59  109  شركات صرافة

  109  94  91  البنوك

  32  18  04  الوحدات النظیرة

  17  /  /  شركات اإلستثمار والتمویل

  01  /  /  شركات التأمین

  01  /  /  المحامون

  00  /  /  الوسطاء

  00  39  23  جهات داخلیة

  702  210  227  المجموع

  ) .32، ص 2015) ، (35، ص2011( :الوحدة لعام تقاریرمن إعداد الباحث باإلعتماد على  المصدر:

  . 2015 -2009: عدد األشخاص المشتبه بعملیاتهم خالل األعوام ثانيالجدول ال

  مالحظات            عدد األشخاص  السنوات

2009  69    

  

اإلحصائیات ال تشمل األشخاص المشتبه بهم، والمستلمة 
من خالل التعاون الدولي أو طلبات اإلستعالم من 

  الوطنیةالجهات 

2010  205  

2011  158  

2012  153  

2013  352  

2014  787  

2015  1241  

، 2013) و(35، ص2015من إعداد الباحث باإلعتماد على التقریر السنوي للوحدة لعام (  المصدر:
  ).25ص
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 عدد األشخاص المشتبه بعملیاتهم حسب نوع الجهة بالنسبة المئویة :الثالثالجدول 

  2015  2014  2013  2012  2010عام  المرسلة للتقاریر  الجهة

  %89  %77  %67  %59  %41.26  شركات تحویل األموال

  %10  %17  %24  %32 %34.94  البنوك

  % 1    %05  %07  %1  /      شركات التمویل واالستثمار

  /      /      /     %1  /      المحامون

  /      /      %1  %6  /      الوسطاء 

  /      %1  %1  %1  /      شركات التأمین 

  /      /      /      /     13.38  وحدات أجنبیة

  /      /      /      /     10.42  جهات داخلیة

  %100  %100  %100  %100  %100  المجموع

)، 27، ص2012)، (11، ص2010: من إعداد الباحث باإلعتماد على التقاریر السنویة للوحدة (المصدر
  .) 34، ص2015)، (12ص ،2014)، (24، ص2013(

  : التصرف في العملیات المرسلة إلى الوحدة رابعلالجدول ا

  2015  2014  2013  2012   2011عام   العملیات المبلغ عنها    

  292  89  78  93  51  المحالة إلى الجهات المختصة  

  67  17  53  89  75  التي تم حفظها  

  359  106  131  182  126  المجموع    

)، 27، ص2013)،(31، ص 2012من إعداد الباحث باإلعتماد على التقاریر السنویة ( المصدر:
  ).40، ص2015)، (15، ص2014(

اإلحصائیات أهمیة الدور الذي تلعبه الوحدة وذلك من خالل عملها على تنسیق هذه تبین   
دها مع  عدید جهود مختلف المصالح المعنیة بالمواجهة، واإلجتماعات الدوریة والندوات التي تعق

الجهات المختصة في كل الوزارات، ما یجعل التجربة القطریة في هذا الشأن تجربة رائدة 
  ما أثبته الباحث في هذه الدراسة. جوانب، وتستحق اإلقتداء بها، وهوومتكاملة ال

غیر أن الذي یعاب على قطر حسب البعض هو تدخلها في الشؤون الداخلیة للدول السیما     
تلك التي تشهد نزاعات مسلحة، حیث یرى هؤالء أنه لو أبقت قطر على تواجدها اإلنساني في 
الدول المستقرة أمنیا فقط، من خالل تقدیم المساعدات واإلعانات والهبات، والدفاع عنها وعن 

مین في المحافل الدولیة بالطرق الدبلوماسیة لكان ذلك أفضل لها، ومقبوال عند قضایا المسل
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الكثیر، أما أن تتواجد في بلدان تشهد نزاعات مسلحة مثل لیبیا والیمن وخاصة سوریا وغیرها، 
 رهاب.فذلك یسهل مهمة المشككین في دورها الریادي ویعطیهم الذریعة إلتهامها بتمویل اإل

  جهود بعض النماذج الغربیة في مكافحة تمویل اإلرهاب. المطلب الثاني:

في  أخرىغربیة ، ودول النموذج األمریكي والفرنسيفي هذا المطلب بالدراسة سنتناول 
  مكافحة تمویل اإلرهاب، وذلك على النحو التالي:

  جهود الوالیات المتحدة األمریكیة في مكافحة تمویل اإلرهاب. :الفرع األول

إلى هجمات إرهابیة كثیرة مست مصالحها الحیویة في مختلف مناطق تعرضت الو،م،أ 
، والهجوم على مدمرتها البحریة 1998العالم، كان أعنفها سفارتها في كینیا وتنزانیا عام 

، ویعتبر الهجوم الذي هز اإلدارة األمریكیة وعواصم العالم أجمع ومس 2000"كول"بالیمن عام 
، عندما تعرضت أبراج 2001عام  سبتمبر11ي حصل في أمنها القومي الداخلي، ذلك الذ

التجارة العالمیة ومقر البنتاغون إلى إعتداء إنتحاري إرهابي خلف آالف القتلى ومئات الجرحى، 
وعجل بظهور تحالف دولي بقیادة الو،م،أ تحت مسمى"الحرب على اإلرهاب" من أجل تجفیف 

  مصادر تمویل هذه الظاهرة والقضاء علیها.

ن الو،م،أ، بسبب قوتها السیاسیة والعسكریة واإلقتصادیة والمالیة إستطاعت أن تتمیز غیر أ
عن دول العالم في مكافحة اإلرهاب وتمویله من خالل المواجهة الشاملة والنوعیة التي تبنتها، 

  سواء قبل أحداث أیلول األسود أو بعدها.

  أوال: المواجهة التشریعیة.

اإلرهاب صراحة قبل اإلتفاقیة الدولیة لقمع تمویل اإلرهاب في جرم المشرع األمریكي تمویل 
سبق هذا القانون عدة قوانین أمریكیة جرمت و ، 1996قانون مكافحة اإلرهاب الصادر في مارس 

  :1عملیات غسل األموال وكل الجرائم المتصلة بها، منها

فة األموال )، الذي جرم كاMLCIAوالمسمى بقانون( 1966القانون الصادر في عام  - 1
  المستمدة من الجرائم المالیة وفقا ألحكام القانون الفیدرالي لذوي الیاقات البیضاء.

)، المتعلق RICO، وكذا قانون ریكو(1970قانون سریة الحسابات المصرفیة لعام  - 2
  .1970بالمنظمات المتأثرة باإلبتزاز والفساد، الصادر في سنة 

                                                
 .267سابق، ص المرجع الهاني عیسوي السبكي،  - 1
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لي، المتعلق بمكافحة غسل األموال، الذي تضمن الفیدرا 1986لعام  18قانون رقم  - 3
، ضمن الباب الثامن عشر من مجموعة 1957-1956تجریم العوائد اإلجرامیة في الفصلین 
  القوانین الجنائیة اإلتحادیة األمریكیة .

مكافحة الجرائم المرتكبة ضد األشخاص المتمتعین بالحمایة الدولیة، الصادر عن  قانون - 4
  .1972تشرین األول  24الكونغرس األمریكي في 

  .1976قانون المساعدة األمنیة الدولیة ومراقبة تصدیر األسلحة لعام  - 5

 701، السیما المادة 1977تشرین األول  3)، المؤرخ في 118-95القانون العام ( - 6

التي تمنع أي قروض أو غیرها من المساعدات التي تقدمها المؤسسات المالیة الدولیة إلى أي بلد 
  .1یوفر الملجأ لألفراد الذین یقومون بأعمال اإلرهاب الدولي، أو یؤیدهم أو یشجعهم أو یؤویهم

 "قیام أي ، الذي جرم صراحة تمویل اإلرهاب بأنه:1996قانون مكافحة اإلرهاب لعام  - 7

شخص متواجد في الوالیات المتحدة أو خاضع لوالیتها القضائیة بتوفیر دعم أو موارد مادیة إلى 
  إحدى المنظمات اإلرهابیة األجنبیة المحددة، مع علمه بذلك.

وتعني عبارة دعم مادي، العمالت أو الصكوك النقدیة أو السندات المالیة أو الخدمات أو 
ورة أو المساعدة من الخبراء، أو توفیر المنازل اآلمنة، أو توفیر المسكن أو التدریب أو المش

معدات اإلتصال، والمرافق واألسلحة، والمواد الفتاكة، ئق أو البطاقات الهویة المزیفة و الوثا
إلى الحبس  - هذه الجرائم -وغیر ذلك من األصول المادیة، التي تصل عقوبتها  ،النقلو واألفراد، 

  .2عاما 15لمدة 

، الذي یحتوي على 2001أكتوبر  26)، الصادر في Patriot Act(اتریوتقانون ب - 8
)،  the USA PATRIOT ACTفصال، ویسمى كذلك بالقانون الوطني لحمایة أمریكا( 16

المتعلق بمكافحة اإلرهاب، والذي أعطى وزارة الخزانة والمجلس اإلحتیاطي الفدرالي وهیئات 
جریمتي غسل األموال وتمویل اإلرهاب السیما في فدرالیة أخرى صالحیات واسعة في محاربة 

  فصله الثالث.

جاء القانون الوطني األمریكي لمكافحة تمویل اإلرهاب، في الباب الثالث بمحاربة غسیل و 
وتمویل إجراءات المكافحة لجرائم غسیل األموال وتمویل اإلرهاب، من خالل تبیان األموال 

                                                
 .677-675سابق، ص ص المرجع الهناء إسماعیل إبراهیم األسدي،  - 1

 .274سابق، ص المرجع المحمد حسن طلحة،  - 2
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عتبر القانون جرائم غسیل األموال منفذا جوهریا لدعم إلرهاب في الفصل األول منه، حیث إا
مریكي ناتج عن مصدر غیر مشروع سنویا ) ملیار دوالر أ600عبر تزویده ب (اإلرهاب الدولي 

  .1یتم غسلها من ثم تعود ألیدي اإلرهابیین إلستغاللها

  :ثانیا: المواجهة المصرفیة

  التي تضمنها قانون باتریوت: المصرفیة من األحكام

  "منع فتح الحسابات المراسلة للمصارف اإلفتراضیة (غیر متواجدة فعلیا) - 1

تقدیم المعلومات والسجالت بخصوص العمالء والمعامالت عند طلب السلطات  - 2
  اإلشرافیة أو الرقابیة األمریكیة.

یحق لوزراة الخزانة األمریكیة أو المحامي العام األمریكي، الطلب من أي مصرف  - 3
حسابات مراسلة في الو،م،أ، تقدیم  السجالت المرتبطة بها تحت طائلة غلق هذه أجنبي له 
  الحسابات .

مطالبة المؤسسات المصرفیة األمریكیة، بإتخاذ إجراءات واسعة للتعرف على العمالء  - 4
  .2وهویتاهم"

نما بین األحكام واإلجراءات التي تهدف  ولم یتضمن هذا القانون تعریفا لتمویل اإلرهاب وإ

  إلى مكافحة هذه الجریمة التي منها:

  مضمونها  المواد

) بالحصول على معلومات عن أي CIAیسمح لوكالة المخابرات األمریكیة (  203
)، وجمع أي FBIشخص من الشرطة المحلیة ومكتب التحقیقات الفدرالي (

  معلومات مالیة أو هاتفیة أو قانونیة أو طبیة داخل وخارج أمریكا.

تفتیش دون إبالغ الشخص المشتبه به في منزله أو سیارته أو عمله، یسمح بال  213
  ولو لم تكن الجریمة إرهابیة.

وتفتیش أي مواطن أمریكي أو غیر أمریكي من  یسمح بإجراء عملیات تنصت  215
  أجل الحصول على معلومات أمنیة خارجیة.

                                                
للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، عمان، األردن،  محمد عبد اهللا الرشدان، جرائم غسیل األموال، دار قندیل  -  1

 .163، ص 2014

 .87- 86سابق، ص ص المرجع الأحمد سفر،  - 2
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تتراسل مع الشخص ) على عناوین البرید اإللكتروني التي FBIیسمح بحصول (  216
المشتبه به وعلى القضاء التصریح له بمجرد إتصال األمر بتحقیق جنائي یتعلق 

  بجریمة إرهابیة، ونفس الوضع بالنسبة للمكالمات الهاتفیة.

یوم من صدور القانون  120فرض على وزارة الخزانة األمریكیة أن تتخذ خالل   314
ت العالقة، لمعرفة مصادر إجراءات تشجع على التعاون بین المؤسسات ذا

اإلرهاب ووسائل تحویل األموال عبر العالم أو داخل أمریكا مثل  تمویل
الجمعیات والهیئات الحكومیة، وكشف العالقة من خالل هذا التعاون بین مهربي 

  المخدرات والمنظمات اإلرهابیة.

اإلسترشادیة  تكون مرجعا على وزارة الخزانة األمریكیة إصدار المعاییر واألدلة   326
  للمؤسسات المالیة

عتباره جریمة مستقلة ومصادرته  371   تجریم تهریب النقد وإ

  معاقبة كل من یدعم العملیات اإلرهابیة  -  376

  فرض على المؤسسات المالیة حجز األموال التي تتصل بمنظمة إرهابیة -

، وفي حالة إتهامه بأیة جریمةي الو.م.أ دون إتهامه إعتقال المقیم األجنبي ف  412
بأنه یشكل خطر على األمن القومي ألمریكا فإن إعتقاله یمكن أن یستمر إلى 

  أجل غیر مسمى على أن یتم النظر في ملفه كل ستة أشهر.

-238صص  : من إعداد الباحث باإلعتماد على: هناء إسماعیل إبراهین األسدي، مرجع سابق،المصدر

  .355-354صص وحسن طلحة، مرجع سابق،  ،239

أو قاعدة حركة إنتقال ، ) travel rule of funds( مبدأ األمریكيصدر عن المشرع و 
  ؛1997سنة األموال 

تضمن تعلیمات أو إرشادات صادرة إلى المؤسسات المالیة المختلفة من قبل وزراة الخزانة و  
األمریكیة(دائرة متابعة ومالحقة الجرائم المالیة)، وتوجب على هذه المؤسسات اإللتزام بها، 

الت ویقصد بها أنه إذا إنتقلت األموال التي تزید قیمتها عن ثالثة آالف دوالر أو ما یعادلها بالعم
األخرى، بین أكثر من مؤسسة مالیة واحدة، فیتوجب أن یتضمن التحویل البیانات التي وردت في 
سم المؤسسة المالیة التي قامت  هذا المبدأ أو القاعدة، وهي: إسم صاحب التحویل ورقم حسابه، وإ
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وانه ورقم بالعملیة، والمؤسسة المحول لها المبلغ، وقیمة المبلغ، إسم المستفید أو المستلم وعن
  .1حسابه

  أما األجهزة األمریكیة المختصة بالمواجهة المصرفیة، فهي:

  جمعیة األخصائیین المعتمدین في مكافحة غسل األموال: -1

بهدف توجیه المؤسسات واألفراد إلى المعاییر الدولیة  ،2002 أنشأت في الو،م،أ عام
والسیاسات المتعلقة بمكافحة هذه الجریمة، وتدریب األفراد في مجال مكافحة غسل األموال 

  للحصول على شهادة معتمدة في المكافحة، وهي أرفع شهادة في العالم.

الیة تعمل على تطویر : وهي تابعة لوزارة المخلیة اإلستعالمات المالیة األمریكیة - 02
كفاءات منتسبي الوزارة وكذا البنوك، وجهات إنفاذ القانون مثل الشرطة من أجل معرفة مخاطر 

  وأسالیب غسیل األموال لقطع مصادر تمویل اإلرهاب.

وهي تابعة لوزارة المالیة، تعمل على تلقي ): IRSإدارة خدمة الدخل الداخلیة( - 03
والشركات حول المعامالت المالیة التي تتجاوز عشرة آالف  البالغات من المؤسسات المالیة

دوالر أمریكي، ثم ترسلها إلى الجهات المختصة، وتقوم بتكوین األفراد حول طرق التحقق 
  .2المتعلقة بغسل األموال

" المبادئ التوجیهیة لمكافحة 2002أصدرت في نوفمبر  وزارة الخزانة األمریكیة: - 04
الممارسات الطوعیة للمؤسسات الخیریة التي تتخذ من الوالیات المتحدة تمویل اإلرهاب: وأفضل 
نقحت هذه المبادئ لزیادة وعي الجماعات المانحة والخیریة،  2006مقرا لها"، وفي نوفمبر 

 .3وتقلیص خطر تمویل اإلرهاب، تنفیذا للتوصیة الخاصة الثامنة

                                                
1
الحقوقیة، الحلبي ود الحلو، الجهود الدولیة والعربیة لمكافحة جریمة تبییض األموال، منشورات معبد اهللا مح - 

  .141، ص2007بیروت، الطبعة األولى، 
مكافحة جریمة غسل األموال على المستویین المصري والعالمي، دار الجامعة الجدیدة،  محمد علي سكیكر، - 2

 .55، ص2007اإلسكندریة، د.ط، 

) من الو،م،أ CTCالمقدمة إلى لجنة مكافحة اإلرهاب ( ،S/69/2006وثائق األمم المتحدة، الوثیقة رقم  - 3
 .08، ص2006جانفي  26بتاریخ 
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تتبع وزارة الخزانة األمریكیة، وتقوم  شبكة اإلنفاذ المعنیة بمكافحة الجرائم المالیة: - 05
 2004، وفي عام 2003تقریرا تلقته عام  507217بتلقي التقاریر من الجهات المعنیة، منها 

  .1تقریرا، وهي بمثابة وحدة للتحریات المالیة 689414تلقت 

شراف : (البنك المركزي): یقوم بمراقبة السیاسة النقدیة ألمریكا، واإلاإلحتیاطي الفدرالي- 06
  ، مقره واشنطن.1913على عمل البنوك، تأسس عام 

  :ةثالثا: المواجهة القضائی

منح قانون باتریوت المحاكم الوطنیة صالحیة مقاضاة أي شخص أو مؤسسة مالیة أجنبیة 
لدیها حساب مصرفي في أمریكا في حالة إرتكابهم جرم یعاقب علیه القانون األمریكي أو قانون 

و یعمل به األجنبي، كما أجاز إصدار قرار من المحكمة المختصة لمصادرة البلد الذي یتواجد أ
األموال أو تجمیدها، إضافة إلى تخویل المدعى العام إصدار أمر إستدعاء أو مذكرة إحضار 
ألي مصرف أجنبي لدیه حساب لدى مؤسسات مالیة أمریكیة، ومطالبته بتقدیم الملفات المتعلقة 

حتجاز األ   جنبي المتهم في قضایا اإلرهاب لمدة سبعة أیام.بهذا الحساب، وإ

وتقوم وزارة العدل األمریكیة بجهود كبیرة من خالل التحقیقات والمتابعات القضائیة والدعاوى 
التي تفصل فیها، والمتعلقة بجریمة غسل األموال وتمویل اإلرهاب عن طریق المحاكم الوطنیة 

  األمریكیة.

فحة هذه الجریمة، وحدة خاصة للتحقیق والقبض على كما أنشأت الوزارة في سبیل مكا
اإلرهابیین األجانب المتواجدین داخل الدولة ومنع اآلخرین من الوصول إلیها، وذلك إستنادا إلى 

، وأنشأت كذلك مصلحة إدارة مكافحة المخدرات 2من القانون األمریكي 412-411المادتین رقم 
عدة المكلفین بمكافحة المخدرات وأجهزة إنفاذ القانون لتعزیز مواجهة العائدات اإلجرامیة، ومسا

  في مجال مصادرة الممتلكات المتعلقة بغسل األموال.

                                                
 نفسها. ، الصفحةنفسها الوثیقة -  1

 .177ص سابق،المرجع الاألخضر، محمد بن  - 2



 اإلطار التطبیقي لمكافحة جریمة تمویل اإلرھاب                            الثاني الباب

 

313 

 

وبسبب خطورة المخدرات وجرائم تبییض األموال وتأثیرهما الكبیر على إقتصادیات الدول 
المخدرات مؤتمر  ،1997ومؤسساتها المالیة والمصرفیة، إحتضنت مدینة میامي األمریكیة عام 

  .1وتبییض األموال

  :رابعا:المواجهة األمنیة

تعتبر الو،م،أ أول قوة عسكریة في العالم، ولها القدرة على دخول أكثر من حرب في وقت 
واحد، األمر الذي أهلها إلى قیادة العالم ومحاربة التنظیمات اإلرهابیة أینما كانت سواءا تمثلت 

علیها وقطع منابع التمویل عنها وتجفیفها، وتستعین في القیام في أفراد أو دول، من أجل القضاء 
  بذلك على أجهزة متخصصة لهذا الغرض، تقوم بالمهام التالیة:

وتعرف  :Special Weapons And Tactics)فریق التدخل السریع ( - 01
)، وهي وحدة النخبة الخاصة بوزارة الداخلیة، تضم مختلف األجهزة األمنیة SWATإختصار(

نقل و داخل والیات الدولة، وكذا تحریر الرهائن،  هقیام بمهام خاصة مثل مكافحة اإلرهاب وتمویللل
  السجناء اإلرهابیین.

:هي وحدة عسكریة قتالیة، تختص بمكافحة اإلرهاب  Delta Fors وحدة دلتافورس- 02
نقاذ الرهائن، تم إنشاءها في  ، ویقع مقرها في فورت براغ بوالیة 1977نوفمبر  21بكل أشكاله وإ

  كارولینا الشمالیة.

: هو هیئة شرطیة فدرالیة تعمل كوكالة إستخباراتیة FBIمكتب التحقیقات الفدرالي - 03
على ید المدعي العام األمریكي تشارلز بونابرت،  1980ل، تأسس عام داخلیة، تابعة لوزارة العد

مكتب تحقیق مركزي في أهم المدن األمریكیة وأكثر  56ومقره بالعاصمة واشنطن، ویخضع له 
مكتب تحقیق محلي في مدن ومناطق أخرى، وبالرغم من عمله الداخلي إال أنه یضم  400من 
،أ بالعالم من أجل التنسیق مع أجهزة األمن األجنبیة، مكتب تحقیق دولي في سفارات الو،م 60

ومن إختصاصاته حمایة الو،م،أ من الهجمات اإلرهابیة، وعملیات اإلختراق والتجسس، والجرائم 

                                                
1  - LANDAH Hervé, pratique de lutte anti blanchiment de l’approche nomotive 

gestiondes, Revue banque Edition,Paris, France, 2005, p35.  
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والهجمات اإللكترونیة، ویتولى كذلك مكافحة الفساد العمومي، ومواجهة الجرائم المنظمة، وله 
  .1جریمة على المستوى الفدرالي 200من  السلطة القضائیة في التحقیق في أكثر

، وهو تابع لوزارة الخارجیة األمریكیة، 1972تأسس عام  :مكتب مكافحة اإلرهاب- 04
یتولى الجهود الدولیة في مجال مكافحة اإلرهاب، من خالل تقدیم المساعدات للدول في مختلف 

  القطاعات مثل تدریب الشرطة، وموظفي السجون، وتبادل المعلومات.

: هي Central Intelligence Agency(CIA)  وكالة اإلستخبارات األمریكیة- 05
وكالة حكومیة لجمع المعلومات عن الحكومات واألشخاص ومختلف الحوادث الخارجیة، ومن ثم 
تحلیلها وتقدیمها إلى صناع القرار األمریكي والجهات المعنیة بالحكومة، یقع مقرها بوالیة 

مكافحة اإلرهاب على المستوى العالمي تحت الخارجیة تنظیمیا، وتعمل على فرجینیا، وتتبع وزارة 
 بكل أشكاله.و  غطاء "الحرب العالمیة على اإلرهاب"

وللوكالة مكتب تنفیذي وبعض الوكاالت األخرى، وكذا عدة فروع، أهمها: فرع الخدمة 
  .2یا، فرع المخابراتالوطنیة السریة(مجلس األمن القومي األمریكي)، وفرع العلوم والتكنولوج

  .الفرع الثاني: جهود فرنسا في مكافحة تمویل اإلرهاب

لم تختلف الجهود الفرنسیة عن نظیراتها الغربیة في مكافحة المال القذر بصفة عامة، وأموال 
تمویل اإلرهاب بصفة خاصة، وذلك من خالل مصادقة فرنسا على كل اإلتفاقیات الدولیة ذات 

والتي تمت معالجتها من كافة جوانبها سواء التشریعیة أو القضائیة أو الصلة بهذه الجریمة، 
  تي:، وذلك على النحو اآلالمصرفیة أو األمنیة

  :أوال: المواجهة التشریعیة

، اللبنة األولى لمكافحة الجریمة اإلرهابیة 1986سبتمبر  09یعتبر القانون الصادر في 
قا بمجموعة من القوانین تتعلق بمكافحة اإلرهاب، بمختلف أشكلها في فرنسا، الذي تم تدعیمه الح

، 2003مارس  18، وقانون 2004سبتمبر 09، وقانون 2001نوفمبر لسنة  15منها : قانون 
، المتعلق بتطویر األسالیب القضائیة للتطور الحاصل في 2004مارس لسنة  09وكذا قانون 

                                                
 www.aljazeera.net/encychopedia/organizationandsttuctures نظر موقع الموسوعة على الرابط:ا -1

  .10:45، على الساعة  14/10/2017تاریخ اإلطالع :  ،2016/4/25/
وأسرار المخابرات األمریكیة، الدار العالمیة للكتب والنسر، الطبعة األولى،  علي رمضان فاضل، حقائق-  2

 .15-14، ص ص 2014مصر، 
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محددا لتمویل اإلرهاب الذي تم  مجال الجریمة، حیث لم یتضمن أیا من هذه القوانین تعریفا
، 2001الصادر في نوفمبر  15إستحداث تجریمه إلى جانب غسل األموال في قانون رقم 

ستصدار تدابیر تحفظیة على  ستحداث عقوبة تكمیلیة له، هي مصادرة أموال المجرم اإلرهابي وإ وإ
  .1ذمته المالیة

التي یكون مصدرها غیر مشروع، من ولم یتوان المشرع الفرنسي في محاربة األموال القذرة 
  خالل إستصداره مجموعة من القوانین منها:

على  627، المتعلق بالصحة العامة، الذي نصت مادته 1987دیسمبر  31قانون  - 1
تجریم األموال المتأتیة من اإلتجار غیر المشروع بالمخدرات، وهو مفهوم ضیق تبناه 

 المشرع الفرنسي في مكافحة غسل األموال .

، الذي أنشأت بموجبه هیئة 1990ماي  09مرسوم الصادر عن وزارة المالیة في ال - 2
 . tracfin تراكفین 

، المتعلق بمساهمة المؤسسات المالیة 1990جویلیة  12)، الصادر في 614قانون رقم( - 3
في مكافحة غسل األموال المتأتیة من المتاجرة في المخدرات، والذي بین دور 

 صدي ألموال المخدرات .المؤسسات المالیة في الت

، المتعلق بمكافحة غسل األموال الناتجة 19/01/1993)، الصادر في 122رقم( قانون - 4
عن اإلتجار غیر المشروع بالمخدرات، والذي ألزم المؤسسات المالیة بإخطار هیئة 

 تراكفین عن وجود أي شبهة. 

ستخدام التبی، المعلق بمكافحة 1996ماي  13في  الصادر، 96/392قانون رقم - 5 یض وإ
عائدات الجرائم، الذي وسع من مفهوم غسیل األموال لیشمل كل جنایة أو جنحة، 
بخالف القوانین السابقة التي حصرتها في المخدرات، وأضاف هذا القانون فصال رابعا 

  .09مكرر 324إلى  1مكرر 324ض" من المواد یبیتفي قانون العقوبات بعنوان"ال

تمویل اإلرهاب عن طریق اإلمداد باألموال أو األوراق المالیة أو وقد حدد المشرع الفرنسي 
المالیة ، أو األصول أو إدارتها أو القیام بدور الموجه لهذا  األصول أو تجمیع األموال أو األوراق

                                                
 .08سابق، صالمرجع العادل حسین السید، - 1
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الغرض، مع إحتواء أو معرفة أمر إستخدامها مستقبال كلها أو بعضها إلرتكاب عمل إرهابي، 
  .1م لم یحدثسواء حدث هذا الفعل أ

  .ثانیا: المواجهة المصرفیة

ال یمكن في فرنسا التذرع بالسریة المصرفیة في حالة طلب القضاء معلومات مصرفیة عن 
العمیل أو الحساب، السیما إذا صدر ذلك عن المحاكم الجزائیة، وذلك من أجل تسهیل عملیات 

والمؤسسات المالیة، تنفیذا مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب التي تتم عبر المصارف 
الصادر بتاریخ ، 614/90القانون رقم  ترجمه هو ماللتوصیات الدولیة في هذا الشأن، و 

، الذي ألزم البنوك إضافة إلى اإلفصاح عن العملیات المشبوهة، التعرف على 12/07/1990
لیات تزید ألف فرنك فرنسي، وفحص أیة عم 50هویة العمیل إذا قام بعملیة مصرفیة تزید عن 

سنوات السیما مصدر تلك  5عن ملیون فرنك، واإلحتفاظ في السجالت ببیانات تلك العملیة لمدة 
، الذي 1996ماي  13المؤرخ في  392-96لألموال والجهة المستفیدة، وهو ما تناوله قانون 

قعت ، والتي و 1990جاء إستجابة لما نصت علیه إتفاقیة المجلس األوروبي في ستراسبورغ لعام 
  .2یض األموال وعقوباتهی، حیث عرف هذا القانون تعریف تب5/7/1991علیها فرنسا في 

  وتتنوع األجهزة المعنیة بقمع تمویل اإلرهاب، على النحو التالي:

  :TRACFIN) (3وحدة معالجة البیانات ومكافحة الشبكات المالیة السریة هیئة - 1

، وتضم مجموعة من 1990ماي 9أنشأت بموجب المرسوم الصادر عن وزارة المالیة بتاریخ 
تتلقي المعلومات من المؤسسات المالیة الخبراء والمتخصین في المالیة واإلقتصاد، والجمارك، 

عن العملیات المشبوهة، وتعمد إلى تحلیلها في إطار من السریة المطلقة، وهذه الهیئة ال تؤلف 
حقیق، إنما تقوم بدور جمع المعلومات وتحلیلها مما یستغرق أحیانا وقتا طویال، وعندما جهاز ت

تتوصل من خالل الخبرة التي تجریها إلى القول بحصول جریمة تبییض أموال، فإنها تحیل األمر 
، ویمكنها ممارسة حق اإلطالع على البیانات المتعلقة 4إلى مدعى عام الجمهوریة في فرنسا

                                                
 .106سابق، صالمرجع المحمد حسن طلحة،  - 1

أطروحة دكتوراه، قانون وسواس فاطمة الزهرة، آلیات الرقابة القانونیة على جرائم الفساد وتبییض األموال،  - 2
 .254، ص2015خاص، كلیة الحقوق، جامعة سیدي بعباس،

3
-traitement de renseignement et action contre les circuits Financiers clandestins 

4
منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة  أنطوان جورج سركیس، السریة المصرفیة في ظل العولمة(دراسة مقارن)، - 

  .202، ص2008 ى،األول
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، وكذا اإلعتراض عن تنفیذ أیة 614/90 من قانون 15و14والحسابات، وفقا للمادتین  بالعمالء
  ساعة، یمكن تمدیدها بأمر من رئیس محكمة باریس. 12ز و عملیة مشتبهة لمدة ال تتجا

المؤسسات المالیة على ضرورة تطویر  ،614-  04ألزم المشرع الفرنسي في قانون رقم و 
ستحداث وتطویر وتحسین  ،غسل األموال التي تمر علیها رض مكافحةغبرامجها الداخلیة ل وإ

المشرع المصري في  وهو نفس األمر الذي تبناهلخاصة بالموظفین العاملین بها، برامج التدریب ا
المتعلق بإنشاء وحدة مكافحة غسل األموال لكي  ،2002لسنة  164من القرار رقم  03المادة 

من إلتزام المؤسسات المالیة باألنظمة المقررة قانونا لمكافحة  تقوم بتهیئة الوسائل الكفیلة بالتحقق
 . 1غسل األموال، وعلیها إقتراح األنظمة واإلجراءات الخاصة لتنفیذ ذلك

  ثالثا: المواجهة القضائیة:

تقوم وزارة العدل الفرنسیة بصفة عامة، والقضاء الفرنسي بصفة خاصة، بمجهودات كبیرة 
  خالل األجهزة التالیة: لمحاربة تمویل اإلرهاب من

  مكتب مكافحة اإلجرام المنظم والمتاجرة في المخدرات وتبییض األموال : -1

یقوم بالتنسیق والتنظیم داخل محیط المصالح القضائیة السیما عند بدایة تنفیذ التحقیقات 
 )، وكذا هیئة معالجة البیانات ومكافحةOCRETISالقضائیة التي قام بها مكتب الجنوح المالي(

)، وكذلك التنسیق مع مصلحة الشؤون األوروبیة الدولیة TRCFINالشبكات المالیة السریة (
لوزارة العدل، وضمان الترابط والتنسیق بشأن التحقیقات التي تباشرها السلطات القضائیة 

  .2األجنبیة

  ):OCRGDF(مكتب مكافحة الجنوح المالي -2

الكبیر، وهو تابع لإلدارة المركزیة للشرطة  ویسمى كذلك الدیوان المركزي لقمع اإلجرام المالي
القضائیة حیث یتمتع أفراده بإختصاص وطني في الجرائم المالیة واإلقتصادیة المرتبطة باإلجرام 
المنظم كالتهریب وتمویل اإلرهاب والمتاجرة في المخدرات، ویمارس مهامه تحت إشراف النیابة 

                                                
طروحة دكتوراه في أجریمة غسل األموال ومكافحتها في القانون الجزائري، (دراسة مقارنة )،  باخویة دریس، -1

  . 231 - 230 صص ، 2012-2011 ،القانون الجنائي الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، تلمسان
الدولیة والعربیة لمكافحة تبییض األموال، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  عبد اهللا محمد الحلو، الجهود -2

 .879، ص 2007لبنان، د.ط، 
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ین الشرطة الفرنسیة ونظیراتها األجنبیة في مجال العامة الفرنسیة، ویعمل على تنسیق الجهود ب
  مكافحة الجریمة العابرة للحدود السیما اإلرهاب وتمویله.

  باریس: الخاصة محكمةال -3

تختص هذه المحكمة بالنظر في القضایا اإلرهابیة فقط، من خالل قضاة مختصین في مثل 
قاضي التحقیق والنائب  هذا النوع من اإلجرام المنظم، وذلك بممارسة إختصاصها من طرف

، من قانون اإلجراءات 17- 706 و 16 -706العام على األراضي الفرنسیة، وفقا للمادة 
  .1996الجنائیة الفرنسیة لسنة 

ة وأخرى یلمكافحته للمال القذر، عقوبات أص وكان المشرع الفرنسي قد أقر في سبیل
قانون العقوبات الفرنسي، تمثلت  من 06 فقرة 324و 03فقرة  324تكمیلیة، نصت علیها المواد 

أورو في حالة إرتكاب الجریمة في صورتها  375في السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مقدارها 
البسیطة وهي األموال العائدة من إحدى الجنایات أو الجنح بشكل عام، أما إذا أرتكبت في 

شدد لتصل إلى عشر صورتها الخاصة المتمثلة في متحصالت تجارة المخدرات فإن عقوبتها ت
  .1أورو 750،000 سنوات حبس، وغرامة مالیة مقدارها

ولإلشارة فقد صدر في فرنسا قانون مكافحة اإلرهاب، ودخل حیز التنفیذ بدایة من األول من 
، والذي حل محل الطوارئ التي كانت معلنة بسبب الهجمات اإلرهابیة التي 2017نوفمبر عام 

ا القانون للشرطة الفرنسیة بتفتیش أي شخص أو مكان وفي تعرضت لها فرنسا حیث یخول هذ
أي وقت تشاء بمجرد اإلشتباه فقط، ودون موافقة القضاء، كما یسمح هذا القانون بغلق دور 

  تبث أفكار متطرفة. العبادة التي یشتبه أنها

  تختص بهذه المواجهة األجهزة التالیة: رابعا: المواجهة األمنیة:

البحریة والجویة، ومن مهامها األساسیة  البریة، : وتضم القواتالفرنسیةالقوات المسلحة  - 01
حمایة األراضي الفرنسیة من أي إعتداء خارجي والقضاء على المجموعات اإلرهابیة داخل 

التحالف الدولي للحرب على اإلرهاب، وهو ما تجسد في اإلنتشار الكبیر  في المشاركةحدودها و 
، وكذا المشاركة في تغییر ن دول العالم منها أفغانستان ومالي وغیرهاللقوات الفرنسیة في كثیر م

 ، وهو ما إنعكسونظام بشار األسد في سوریا ،نظام العقید اللیبي معمر القذافي مثل، األنظمة

                                                
حامد عبد اللطیف عبد الرحمن، جریمة غسل األموال وسبل مكافحتها، رسالة ماجستیر في العلوم الجنائیة   -  1

 .51-50، ص ص 2012رة الداخلیة، البحرین، والشرطیة، كلیة تدریب الضباط، األكادیمیة الملكیة للشرطة، وزا
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الفرنسي من خالل تنفیذ أعمال إرهابیة إنتقامیة، نتیجة الدور الكبیر الذي تقوم  على الداخل سلبا
  محاربة الجماعات اإلرهابیة في كل أنحاء العالم.أجل  یا منخارجبها فرنسا 

نق): تقوم بالتدخل السریع لمواجهة GIGNالفرقة الخاصة( - 02 اذ العملیات اإلرهابیة الطارئة، وإ
مین المنشأت الحیویة بالدولة التي یحتمل ومراقبة تأ ،لمحتجزین لدى الجماعات اإلجرامیةالرهائن ا

ویرجع إلیها الفضل في تحریر الرهائن في مطار مارینیان بتاریخ تعرضها لعمل إرهابي، 
مسافر، قادمین  173عندما إختطفت جماعة إرهابیة طائرة إیرباص وعلى متنها  25/12/1994

ثانیة، كما قامت الفرقة بعملیات  15دقیقة و 24، وذلك خالل 8969من الجزائر في الرحلة رقم 
تحریر حافلة األطفال في جیبوتي كوأخرى معلنة،  ،اروخارجیة سریة في السودان وجزر الكم

  .19761التي إختطفها جیش  تحریر الصومال في فیفري 

  )DNREDالمدیریة الوطنیة للمعلومات والتحقیقات الجمركیة( - 03

تختص بإجراء تحقیقات إداریة حول عملیات تبییض األموال، إستنادا إلى قانون الجمارك 
منه، والعمل على مصادرة العائدات اإلجرامیة، وكذا مراقبة اإللتزام  415الفرنسي السیما المادة 

  .2أورو أثناء عملیات التصدیر واإلستیراد 7622،45المتعلق باإلفصاح بالقیم المالیة التي تفوق 

  الفرع الثالث: جهود دول غربیة أخرى في مكافحة تمویل اإلرهاب.

  اإلرهاب.أوال: جهود بریطانیا في مكافحة تمویل 

تنوعت التشریعات البریطانیة التي تقمع الظاهرة اإلرهابیة بكل أشكالها عبر مراحل زمنیة 
، الذي أجاز مصادرة األموال 1971مختلفة وكانت البدایة بقانون إساءة إستخدام المخدرات لعام 

 1973المتحصلة عن تجارة المخدرات، وأعقبه قانون سلطات محاكم الجنایات الصادر في عام 

الذي خول للقضاء مصادرة كل األموال الناتجة عن تجارة المخدرات، وهو ما ثمنه قانون مروجي 
، ثم صدر بعد ذلك قانون مكافحة اإلرهاب والتنظیمات غیر المشروعة 1988المخدرات لعام 

مادته الثالثة عشر بالسجن " لمدة ال تزید عن أربعة عشر عام أو في ، الذي عاقب 1989لعام 
لألعمال اإلرهابیة التي تقوم بها  مالیةغرامة أو بالعقوبتین معا، كل من یقدم مساعدات بال

المنظمات اإلرهابیة"، وهو ما أكده قانون التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائیة الصادر عام 

                                                
 .179سابق، صالمرجع ال، بن األخضرمحمد  - 1

 .313سابق، صالمرجع الوسواس فاطمة الزهرة،  - 2
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، الذي جرم أي شيء یتعلق باإلتجار بالمخدرات، وذلك تماشیا مع إتفاقیة فیینا لعام 1990
19881.  

، صدر قانون مكافحة اإلرهاب، بعد مصادقة بریطانیا في 2000وفي عام 
اإلرهاب، حیث جاء تعریف تمویل  تمویل، على إتفاقیة األمم المتحدة لقمع 12/01/2000

اإلرهاب متناسقا مع اإلتفاقیة الدولیة ذات الصلة، ولم یحد تشریع اإلرهاب البریطاني لعام 
، عن تجریم تمویل اإلرهاب ومعاقبة 2006رف البرلمان في مارس ، الذي تم إقراره من ط2005

مرتكبیه، وكذا تجریم التواجد في األماكن التي تدرب اإلرهابیین، وأجاز هذا القانون التنصت على 
الهواتف إلدانة المتهمین أمام المحاكم ومراقبة المشتبه فیه یومیا سواء بالتوقیع في قسم الشرطة 

 .2المنزلي للبریطانیین أو ممارسة اإلعتقال

  ثانیا: جهود ألمانیا في مكافحة تمویل اإلرهاب:

بخالف المشرع البریطاني لم یصدر المشرع األلماني قانونا خاص بمكافحة اإلرهاب، غیر 
أنه شدد على معاقبة األعمال اإلرهابیة بكل أنواعها، وقرر معاقبة أي شخص یحرض على 

فقرة أ من قانون العقوبات  88سجنا، بحسب نص المادة اإلرهاب بثالثة سنوات على األقل 
)، على تسلیط عقوبة سالبة للحریة ال تقل عن ستة أشهر 129األلماني الذي نصت مادته رقم(

وال تزید عن خمس سنوات على كل من قدم دعما أو مساندة للتنظیمات اإلرهابیة، كما جرم 
، التي نصت على ترتیب عقوبة 261ة غسل األموال في الماد 1992قانون العقوبات لسنة 

أشهر إلى عشر سنوات على كل من یقوم بتسهیل أیة عملیة تجاریة مع عضو  6السجن من 
بهدف تحصیل عمولة مستقرة من عملیات غسل األموال، كما أصدر البنك الفدرالي األلماني 

فاظ بالسجالت تعلیمات إلى المؤسسات المالیة في شكل قانون لغسل األموال یلزمها باإلحت
وتعیین ضابط إرتباط من العاملین بها، یكون واسطة بین المؤسسات والسلطات األمنیة لمكافحة 

لعاملین على كیفیة التعرف غسل األموال، وكذا اإلبالغ فورا عن أیة شبهة موجودة، وتدریب ا
  .3لیات المشكوك فیها واألسالیب المستعملة في إطار المكافحةمععلى ال

                                                
 .251-250سابق، ص ص المرجع الهاني عیسوي السبكي،  - 1

 .352- 272ص ص  سابق،المرجع المحمد حسن طلحة،   - 2

 .256- 255ص ص ،سابقلامرجع الوسواس فاطمة الزهرة،  - 3
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من رجال األعمال والخبراء اإلقتصادین والمسؤولین  70جتمع حوالي إ، 1993وفي مایو 
في برلین بهدف تكوین تحالف دولي لمكافحة الممارسات المالیة واإلقتصادیة الفاسدة على 
المستوى الدولي، ثم توالت الحمالت البرلمانیة التي أثمرت عن تشكیل لجنة عمل مالیة من الدول 

لسبع لمكافحة غسل األموال، وقد إنتقدت هذه اللجنة تركیا لرفضها إصدار قانون الصناعیة ا
  لمكافحة غسل األموال .

) غسل األموال، وتخص هذه المادة األفعال التي 261وجرم القانون األلماني في المادة (
خفائها عن مالكیها أو السلطة العامة، وألزم  تتضمن المساهمة في عملیات سرقة األشیاء وإ

القانون البنوك والمؤسسات المالیة بإبالغ السلطات المختصة فورا عن أیة شكوك تدعو لإلعتقاد 
  .1بأن الصفة التي تم إجراؤها تستخدم في عملیة غسل األموال

، إنشاء قاعدة بیانات مكافحة اإلرهاب 20/9/2006وقرر مجلس الوزراء األلماني بتاریخ 
، المتعلق بعمل الشرطة 2008وممولیهم، وسمح قانون  لتسجیل كل المعلومات عن اإلرهابیین

  )، بمراقبة األشخاص المشتبهین باإلرهاب ومساكنهم والتنصت علیهم.BKAالجنائیة (

  المبحث الثاني: الجهود الوطنیة الجزائریة في مكافحة تمویل اإلرهاب.

  هذا المبحث من خالل المطالب الثالثة التالیة: نتناول

  : تجریم تمویل اإلرهاب والعقاب علیه في التشریع الجزائري.المطلب األول

  مكافحة تمویل اإلرهاب.ل الجزائریة : المواجهة المؤسساتیةالمطلب الثاني

  في مكافحة تمویل اإلرهابوالوطنیة  الجهود الدولیة والداخلیة: تقییم المطلب الثالث

  شریع الجزائري.: تجریم تمویل اإلرهاب والعقاب علیه في التالمطلب األول

وتجریم تمویله(الفرع األول)، وكذا  واقع اإلرهاب في الجزائرسنتناول في هذا المطلب معرفة 
(الفرع الثاني)، إضافة إلى طریقة التصدي الحكومي له من  التشریع الجزائريالعقاب علیه في 

قلیمیا، ومحلیا(الفرع الثالث).   خالل مستویاتها الثالثة، دولیا، وإ

  األول: تجریم تمویل اإلرهاب في التشریع الجزائري الفرع

في واقع هذا األخیر  معرفة جبو  ،تمویل اإلرهابل الجزائري القانونتجریم قبل تبیان 
   :الجزائر

                                                
 .49، ص2008عبد الفتاح سلیمان، مكافحة غسل األموال ، منشأة المعارف، الطبعة الثانیة، اإلسكندریة، - 1
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  واقع اإلرهاب في الجزائر  :ىاألول الفقرة

التي صاحبتها موجة واسعة من اإلعتقاالت  ،1992یعتبر إلغاء اإلنتخابات البرلمانیة عام 
في البالد وأدخلتها في عشریة  األولى التي مهدت للعنفالشرارة  ،في صفوف اإلسالمیین

، حیث نشأت عشرات الجماعات المسلحة المناوئة للنظام الجزائري، كان أشدها عنفا سواداء
 ،عبد الحق عیادة، بقیادة 1992)، التي نشأت سنة GIA(الجبهة اإلسالمیة المسلحةوفسادا، 

تعتبر أكثر الجماعات تعطشا للدماء، شعارها "ال ، و 1959المولود سنة  ،المدعو أبو عدالن
وقدامى  ،ضمت الجزائریین األفغان ،"مع النظامذمة  وال عقد ال أمان،الصلح،  ،ال هدنة ،حوار

وأنصار جماعة الهجرة والتكفیر، أشهر أمرائها (الشریف قوسمي،  ،الحركة اإلسالمیة المسلحة
 ،1998إنشقت منها عام ، 1عنتر الزوابري)، قامت بمجازر مروعة ضد العزل جمال زیتوني،

، التي أعلنت والءها )"G.S.P.Cتدعى "الجماعة السلفیة للدعوى والقتال(إرهابیة  مجموعة
  2006.2 تنظیم القاعدة اإلرهابي سنةل

جتماعیة، وسیاسیة، وثقافیة،    وترجع أسباب اإلرهاب في الجزائر إلى أسباب إقتصادیة، وإ
لك الطرق منتجهة في ذ أجنبیة،وأخرى  ،تنوعت بین مصادر داخلیةه، فمصادر تمویلوأما عن 

 المشروعة وغیر المشروعة، ولم یكن الدعم األجنبي مستبعدا من التورط في األزمة الجزائریة

  . أو الغربي سواء العربي

  الفقرة ثانیة: تجریم تمویل اإلرهاب

قرار و  ،1999اإلتفاقیة الدولیة لقمع تمویل اإلرهاب لعام  قامت أغلب دول العالم بتبني
إلى تجریم أعمال تمویل اإلرهاب ومنعها وقمعها من  انیدعو   ، اللذان1373مجلس األمن رقم 

زائر من الدول القالئل في العالم التي جرمت والج، خالل حرمان اإلرهابیین من كل أشكال الدعم
 95/113، حیث نص األمر رقم ةواإلتفاقیة الدولی ،ویل اإلرهاب قبل قرار مجلس األمنتم

                                                
1-Abedelhamid Boumez, Azine Djamila, l’islamisme Algérien de la genèse au 

terrorisme(Algerie :Chihab editions.2002).pp188-190. 
2 - Salgon(j.m), le groupe salafiste pour la prédication et le combat(GSPC),"in 

Algérie-les nouveaux islamistes, les cahiers de l’orient, n.62,p66. 
, 66/156، یعدل ویتمم األمر 1995فبرایر  25، الموافق 1415رمضان  25، مؤرخ في 95/11األمر رقم  -3

رمضان  29، المؤرخ في 11، والمتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج، العدد 1966یونیو 08المؤرخ في 
 .09، ص 1995مارس  01ه، الموافق 1415
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 10إلى  5السجن المؤقت من  على :"عقوبة 4مكرر 87المتعلق بقانون العقوبات في مادته 

دج، كل من یشید باألفعال اإلرهابیة أو 500.000دج إلى 100.000وبغرامة مالیة من  ،سنوات
  بأیة وسیلة كانت". یمولهایشجعها أو 

محاربة اإلرهاب وتجفیف ینیات القرن الماضي تنادي وحدها بوكانت الجزائر في تسع
اث الذي تغیرت نظرته إلى اإلرهاب بعد أحد ،مصادر تمویله دون أن تلقى تجاوبا من العالم

أصبح یرتكز في إطار مكافحته لهذه الجریمة على التجربة درجة، و 180بزاویة  2001سبتمبر 
الرغم من الحصار ة، على دولأیة  مساعدة ماالجزائریة التي نجحت في إستئصال اإلرهاب دون

  .الذي فرض علیها

وسع المشرع الجزائري من  وتماشیا مع التطورات الحاصلة في مجال مكافحة اإلرهاب،
 ،05/01هو القانون رقم قانون مستقل عن قانون العقوبات، و اإلرهاب ب تمویل مفهوم تجریم
المعدل والمتمم  ،ض األموال وتمویل اإلرهابیالمتعلق بمكافحة تبی ،2005فیفري  6المؤرخ في 
هذا األخیر نصت مادته الثانیة في فقرتها الثالثة  ،2012فبرایر  13بتاریخ  ،12/02باألمر رقم 

 ،و منظمة إرهابیة بأیة وسیلة كانتاإلرهاب یشمل أي فعل یقوم به كل شخص أعلى أن تمویل 
مشروع بإرادة الفاعل، من خالل تقدیم أو جمع األموال بنیة غیر وبشكل  مباشرة أو غیر مباشرة،

ستخدامها شخصیا أو من طرف إرهابي أو منظمة إرهابیة كلیا أو جزئیا من أجل إرتكاب الجرائم إ
یع المعمول به، المنصوص والمعاقب علیها في التشر  ،بأفعال إرهابیة أو تخریبیةالموصوفة 

مرتكبة سواء تم أو لم یتم إرتكاب الفعل اإلرهابي وسواء تم إستخدام هذه األموال وتعتبر الجریمة 
وبالتالي یكون التجریم في القانون قد تضمن تقدیم أو جمع األموال  أو لم یتم إستخدامها إلرتكابه،

الذي كان موجودا في  ویكون المشرع قد عالج وجه القصور ،لشخص إرهابي أو منظمة إرهابیة
وعن إنطباق جریمة تمویل اإلرهاب بغض النظر عن مكان الفاعل أو المكان الذي  ،هذه الناحیة

العمل اإلرهابي أو الذي سیحصل فیه، فقد عالج المشرع الجزائري هذه المسألة من  هحصل فی
المعدل والمتمم  ،2015فبرایر 15المؤرخ في ، 15/061من القانون رقم  ،2مكرر 3دة خالل الما
فحتها، حیث نصت یض األموال وتمویل اإلرهاب ومكایالمتعلق بالوقایة من تب ،05/01للقانون 

                                                
، یعدل ویتمم القانون 2015فبرایر  15، الموافق 1436ربیع الثاني عام  25، مؤرخ في 15/06قانون رقم   - 1

، المتعلق بالوقایة من 2005فبرایر سنة  06، الموافق لـ1425ذي الحجة عام  27، المؤرخ في 05/01رقم 
 .04، ص 08تبیض األموال وتمویل اإلرهاب ومكافحتها، ج.ر، العدد 
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المحاكم الجزائریة بالنظر في أفعال تمویل اإلرهاب المرتكبة في  هذه المادة على إختصاص
ظمة اإلرهابیة في الخارج ب الفعل اإلرهابي بالخارج أو وجد اإلرهابي أو المنالجزائر ولو إرتك

المتوجه  ن اإلرهابي أو المنظمة اإلرهابیةرتكب الفعل من طرف جزائري أو أجنبي، أو كاوسواء أ
لهم التمویل متواجدین في الجزائر، كما تختص المحاكم الجزائریة بالنظر في أفعال تمویل 

الخارج أو كانت  في ستهدف الفعل اإلرهابي الموجه للتمویل مصالح الجزائرياإلرهاب عندما ی
  .1الضحیة من جنسیة جزائریة

ومما سبق یتضح أن المشرع الجزائري لم یربط جریمة تمویل اإلرهاب بفعل إرهابي معین 
عتبرها جریمة مرتكبة سواء تم أو لم یتم إرتكاب الفعل اإلرهابي، وسواء تم إستخدام هذه ل األموا وإ

تماشیا مع تعریف  ،15/06من القانون رقم  3وذلك بحسب المادة أو لم یتم إستخدامها إلرتكابه، 
الصادر بتاریخ  ،14/01جاء القانون رقم ، و 1999لقمع تمویل اإلرهاب لعام  اإلتفاقیة الدولیة

یوسع من ل العقوبات المتعلق بقانون ،66/156المعدل والمتمم لألمر رقم  ،2014فبرایر  04
تجریم تمویل اإلرهاب بحیث یشمل جمیع األعمال اإلرهابیة ولیس فقط األفعال اإلرهابیة أو 

  التخریبیة.

  : العقاب على جریمة تمویل اإلرهاب في القانون الجزائري.الفرع الثاني 

 ة القضائیة بإختالف مرتكبها، إذاتختلف عقوبة جریمة تمویل اإلرهاب التي تصدرها السلط

  .ما كان شخصا طبیعیا أو معنویا 

  الشخص الطبیعيالفقرة األولى: 

من  ،03نص المشرع الجزائري على العقوبة األصلیة لجریمة تمویل اإلرهاب في المادة      
ض األموال وتمویل اإلرهاب بالقول:"یعتبر مرتكبا یالمتعلق بالوقایة من تبی ،15/06القانون رقم 

 "،من قانون العقوبات... 4مكرر  87اقب بالعقوبة المقررة في المادة لجریمة تمویل اإلرهاب ویع

سنوات  10إلى  05نجدها تنص :"یعاقب بالسجن المؤقت من  ،4مكرر 87وبالرجوع إلى المادة 
مكرر  87دج كل من یشید باألفعال المذكورة في المادة  500.000إلى 100.000وبغرامة من 

  بأیة وسیلة كانت". یمولهاأعاله أو یشجعها أو 

                                                
 .18- 15، ص ص نفسه مینا فاتف، التقریر - 1
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:"یعاقب  15/06من القانون  ،مكرر 03الجنائیة، نصت المادة المساهمةوعن أعمال 
من قانون العقوبات على كل مشاركة أو تواطؤ أو  ،4مكرر 87بالعقوبة المقررة في المادة 

محاولة أو مساعدة أو تحریض أو تسهیل أو إسداء مشورة إلرتكاب األفعال المنصوص علیها 
  أعاله". 3المادة في 

  الشخص المعنويالفقرة الثانیة:

لقانون، یعاقب بالعقوبات األخرى المقررة وفقا ل :"دون المساس1مكرر 03نصت المادة 
أعاله،  3الشخص المعنوي الذي یرتكب جریمة تمویل اإلرهاب المنصوص علیها في المادة 

  مكرر من قانون العقوبات". 18بالعقوبات المقررة في المادة 

نجدها تنص على العقوبات التي  ،من قانون العقوبات ،مكرر 18وبالرجوع إلى المادة 
  وهي: ،تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنایات والجنح

مرات الحد األقصى للغرامة المقررة للشخص  5مرة إلى  1الغرامة التي تساوي من  - 1
  الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة.

  اآلتیة: التكمیلیةة أو أكثر من العقوبات واحد - 2

  حل الشخص المعنوي.  - أ

  سنوات. 05غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة ال تتجاوز    -  ب

مهنیة أو إجتماعیة بشكل مباشر أو غیر  أنشطةالمنع من مزاولة نشاط أو عدة    -  ت
  سنوات. 05مباشر نهائیا أو لمدة ال تتجاوز 

  إرتكاب الجریمة أو نتج عنها.مصادرة الشيء الذي استعمل في    -  ث

  نشر وتعلیق حكم اإلدانة.   - ج

سنوات وتنصب الحراسة على  05الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة ال تتجاوز   - ح
  بمناسبته. ترتكبط الذي أدى إلى الجریمة أو الذي اممارسة النشا

  مكافحة تمویل اإلرهاب.دور الجزائر في  :فرع الثالثال

ثالث  دبلوماسیة على محاربة اإلرهاب وممولیه، علىوقوتها ال عملت الجزائر بكل ثقلها
  مستویات: 
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  : على المستوى الدولي.ىاألول الفقرة

إهتمت السلطات الجزائریة بمحاربة اإلرهاب من خالل تصدیقها على اإلتفاقیات والقرارات 
حتضانها للمؤتمرات والندوات والورشات والمحاضرات الم   ختلفة.الدولیة ذات الصلة، وإ

  :صادقت الجزائر على  فقد    

، تم التصدیق 1979دیسمبر  17اإلتفاقیة الدولیة لمناهضة أخذ الرهائن المبرمة في  .1
 ،1416ذي الحجة عام  05المؤرخ في  ،145- 96علیها بتحفظ بالمرسوم الرئاسي رقم 

  ).26/1996(ج.ر.ر.1996أفریل 23الموافق لـ

 01البالستیكیة والصفحیة بغرض كشفها، المبرمة في یز المتفجرات یإتفاقیة بشأن تم .2

المؤرخ  ،96/80، تم التصدیق علیها بتحفظ بالرسوم الرئاسي لبمونتریا 1991مارس 
  ).11/1996(ج.ر.ر.1995فیفري  10في 

المبرمة في  إتفاقیة قمع األعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سالمة المالحة البحریة، .3
 ،97/373بروما، صادقت علیها الجزائر بالمرسوم الرئاسي رقم  1988مارس  10

  ).65/1997(ج.ر.ر 1997سبتمبر 30المؤرخ في 

أوت  08المؤرخ في  ،95/214 رقم وصادقت الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي .4
ر.ر (ج. خاصة بالطیران المدني على ثالث إتفاقیات وبروتوكول واحد،، 1995

  وهي: )،44/1995

إتفاقیة بشأن الجرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكب على متن الطائرات، المبرمة  -
 .1963سبتمبر  14في طوكیو بتاریخ 

الء غیر المشروع على الطائرات، المبرمة في طوكیو یقمع اإلستاإلتفاقیة الخاصة ب -
  .1970دیسمبر  16بتاریخ 

غیر المشروعة الموجهة ضد سالمة الطیران المدني،  اإلتفاقیة الخاصة بقمع األفعال -
  .1971سبتمبر  23بتاریخ  یال رـالمبرمة في مونت

قمع أعمال العنف غیر المشروعة في المطارات التي تخدم وكول الخاص بتو البر  -
  .1971سبتمبر  23بتاریخ  یال رالطیران المدني الدولي، المبرم بمونت
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 1997دیسمبر  15اإلرهابیة بالقنابل، المبرمة في اإلتفاقیة الدولیة لقمع الهجمات  .5

المؤرخ في  ،2000/444صادقت علیها الجزائر بتحفظ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 ).1/2001(ج.ر.ر 2000دیسمبر  23

بنیویورك،  1999دیسمبر  09المبرمة في  ،اإلرهاب تمویلاإلتفاقیة الدولیة لقمع  .6
المؤرخ في  ،2000/445المرسوم الرئاسي رقم حفظ بموجب صادقت علیها الجزائر بت

 ).1/2001(ج.ر.ر 2000 سنة دیسمبر 23الموافق  ،1421رمضان عام  27

صادقت الجزائر بتحفظ على اإلتفاقیة المتعلقة بالوقایة من المخالفات المرتكبة ضد  .7
مة األشخاص المتمتعین بالحمایة الدولیة بما فیهم األعوان الدبلوماسیین وقمعها، المبر 

 ،96/289، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1973دیسمبر  14في نیویورك بتاریخ 
 ).51/1996(ج.ر.ر 1996سبتمبر 02المؤرخ في 

وصادقت بتحفظ على إتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة،  .8
 خ فيالمؤر  ،02/55، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000نوفمبر  15المبرمة بتاریخ 

 ).9/2002(ج.ر.ر.2002فیفیري  05

 ،ع في المخدرات والمؤثرات العقلیةإتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة اإلتجار غیر المشرو  .9
صادقت علیها الجزائر بتحفظ  ،1988دیسمبر سنة  20ینا بتاریخ یالمبرمة في ف

 ).7/1995(ج.ر.ر. 1995جانفي  28بتاریخ  ،95/41بالرسوم الرئاسي رقم 

 األطفال، المكمل إلتفاقیة و خاصة النساء بكول منع وقمع اإلتجار باألشخاص بروتو   .10

األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة 
والمصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،2000نوفمبر  15لألمم المتحدة بتاریخ 

  .2003نوفمبر سنة  9 ؤرخ فيالم، 03-417

البحر والجو، المكمل إلتفاقیة و  البر بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق  .11
األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، والمصادق علیه بموجب المرسوم 

  . 2003نوفمبر 9المؤرخ في  418 -3الرئاسي رقم 

وضمنتها  ،افحة اإلرهاب التي صادقت علیها الجزائرمعنیة بمكالكل هذه اإلتفاقیات السابقة 
في تشریعاتها الداخلیة، نصت في مجملها على نفس المسائل التي ینبغي على الدول العمل على 
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واألمني من أجل تحقیق مكافحة شاملة لجریمة  ،التعاون فیها السیما في المجالین القضائي
  وذلك من خالل : ،تمویل اإلرهاب

 ،05/01من القانون رقم  ،26- 25: وهو ما نصت علیه المواد ةة القانونیالمساعدأوال: 
إلطالع الدول األجنبیة بالمعلومات والوثائق  ض األموال وتمویل اإلرهاب،یالمتعلق بمكافحة تبی

-723الضروریة في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، كما نص قانون اإلجراءات الجزائیة في المواد 

راق والمستندات من الباب الرابع على إجراءات التعاون في مجال إرسال األو  ،724-725
  الجنائیة التي تحقق فیها دول أخرى. بخصوص الدعاوى

المتعلق  ،2012فبرایر سنة  13المؤرخ في  ،12/02من األمر  30وعالجت المادة 
القانونیة فیما یتعلق ض األموال وتمویل اإلرهاب ومكافحتها، تقدیم المساعدة یبالوقایة من تبی

بتحدید أو تجمید أو ضبط أو مصادرة األصول التي یراد منها تمویل اإلرهاب، وكذا الوسائل 
توصیة لالمستعملة في إرتكاب هذه الجریمة دون اإلخالل بحقوق الغیر حسن النیة، وهذا تنفیذا ل

  الخاصة الخامسة الصادرة عن فاتف.

الجزائري أن التعاون القضائي یمكن أن یشمل طلبات : نص المشرع التعاون القضائي-ثانیا
المصادرة و  والحجز، ،سلیم األشخاص المطلوبین والتجمیدالتحقیق، واإلنابات القضائیة الدولیة، وت

ض أو للتمویل، ویعتبر اإلعتراف بأحكام یوالممولة لإلرهاب أو الموجهة للتبی ،لألموال المبیضة
انب تسلیم المجرمین في غایة التعقید بسبب إختالف التشریع اإلدانة األجنبیة وتنفیذها إلى ج

هذا یة توقع لالجنائي في كل دولة إال أن هذا األمر یجد مخرجه في عقد إتفاقیات متعددة أو ثنائ
  سلكته الجزائر من خالل إبرام اإلتفاقیات الثنائیة التالیة: ماهو رض، و الغ

 مجال الجزائي،الالخاصة بالتعاون القضائي في اإلتفاقیة الثنائیة بین الجزائر وبریطانیا  - 1

، (ج.ر.ر 11/12/2006، المؤرخ في 06/465المصادق علیها بالمرسوم الرئاسي رقم 
81/2006.(  

إتفاقیة حول التعاون القضائي في المجال الجزائي مع دولة فیتنام اإلشتراكیة، الموقعة  - 2
  ).64/2013(ج.ر.ر.،2010أفریل سنة  14بالجزائر في 

 أفریل سنة 14 إتفاقیة تتعلق بتسلیم المجرمین بین الجزائر وفیتنام، الموقعة بالجزائر في - 3

، 2013دیسمبر 15المؤرخ في  ،13/416رسوم الرئاسي رقمموالمصادق علیها بال ،2010
  ).64/2013(ج.ر.ر.
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ر في الموقعة بالجزائ ،معاهدة تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي مع الو.م.أ - 4
 مایو 03المؤرخ في ،11/184رسوم الرئاسي رقم موالمصادق علیها بال ،2010أفریل سنة  07

  ).30/2011(ج.ر.ر.، 2011

إتفاقیة تعاون مع بولندا تتعلق بالتعاون القضائي والقانوني في المواد المدنیة والجزائیة  - 5
  .1980سبتمبر  6في المؤرخ  ،80/260وذلك بموجب المرسوم رقم  ،1976نوفمبر 09بتاریخ 

بین الجزائر وبلجیكا، تتعلق بتسلیم  1970جوان  12إتفاقیة موقعة ببروكسل بتاریخ  -
  المجرمین والتعاون القضائي في المواد الجنائیة.

والجزائر عضو فعال في وغیرها الكثیر من اإلتفاقیات التي تصب في نفس الهدف، 
  یة بمكافحة تمویل اإلرهاب، منها:المنظمات والهیئات الدولیة واإلقلیمیة المعن

  الجزائر عضو مؤسس في اإلتحاد اإلفریقي. - 1

  .2004الجزائر عضو مؤسس لمنظمة مینا فاتف منذ  - 2

  .2013الجزائر عضو في مجموعة إغمونت منذ یولیو  - 3

  .2011الجزائر عضو مؤسس للمنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب منذ سبتمبر  - 4

ستطاعت الجزائر بفضل مجهوداتهاو  الدبلوماسیة إقناع العالم بضرورة قمع تمویل اإلرهاب  إ
ئحة المن خالل تجریم دفع الفدیة لإلرهابیین التي توجت بمصادقة مجلس األمن الدولي على ال

 ،1373هي الئحة مكملة للقرار ، و 2009یم دفع الفدیة شهر دیسمبر المتعلقة بتجر ، 1904رقم 
اطات الجماعات اإلرهابیة، المتعلق بتمویل نش 1267م والقرار رق اإلرهاب، تمویلالمتعلق بقمع 

هو ما یعتبر إنتصارا للدبلوماسیة الجزائریة في إطار محاربتها لكل أشكال تمویل الجماعات و 
  .1اإلرهابیة

م في الجلسة العلنیة ائر في محاربتها لتمویل إلرهاب، تونظیر الجهود التي قامت بها الجز 
سحب الجزائر من طرف منظمة فاتف من قائمة الدول  ،2013ر أكتوب 23إلى  18المنعقدة في 

المحددة في التصریح العلني لمجموعة العمل المالي إعترافا من هذه األخیرة بالتقدم الذي أحرزته 
نفس األمر تبییض األموال وتمویل اإلرهاب، و  الجزائر في تحسین منظومتها المتعلقة بمكافحة

عندما وافقت  ،2016تماعها العام بالدوحة القطریة في فبرایر إنتهجته منظمة مینا فاتف في إج

                                                
 .21، ص2011، أكتوبر 579مجلة الجیش، إلتزام الجزائر الدائم، العدد  -1



 اإلطار التطبیقي لمكافحة جریمة تمویل اإلرھاب                            الثاني الباب

 

330 

 

على خروج الجزائر من عملیة المتابعة الدوریة إلى التحدیث كل عامین بسبب إمتثال الجزائر 
حة تبییض األموال وتمویل اإلرهاب، كما رحبت فاتف خالل لكل المعاییر الخاصة بمكاف

، بالتقدمات المعتبرة التي 2016فبرایر  19إلى  15إجتماعها المنعقد في باریس(فرنسا)، من 
أحرزتها الجزائر في تحسین منظومتها لمكافحة تمویل اإلرهاب وتبییض األموال، وعلیه لم تعد 

  .1الجزائر خاضعة لعملیة المتابعة من فاتف

  صادقت الجزائر على اإلتفاقیات التالیة:: على المستوى اإلقلیمي -ةالثانی الفقرة

منظمة المؤتمر اإلسالمي لمكافحة اإلرهاب الدولي، بموجب المرسوم الرئاسي رقم إتفاقیة  .1
  .2007سبتمبر  23المؤرخ في  ،07/282

، 1998 أفریل سنة 22اإلتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرهاب، المبرمة بالقاهرة بتاریخ  .2
، 1998دیسمبر  07المؤرخ في  ،98/413 بموجب المرسوم الرئاسي رقم

  ).93/1998(ج.ر.ر.

اإلتفاقیة العربیة لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب، المحررة بالقاهرة بتاریخ  .3
الداخلیة والعدل في  م، وافق علیها مجلسا وزارء21/12/2010الموافق ، هـ15/1/1432

ودخلت حیز النفاذ بتاریخ  ا المشترك بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربیة،ماجتماعه
، 250-14وصادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،05/10/2013

 ).55/2014، ( ج.ر.ر. 2014سبتمبر  08المؤرخ في 

، صادقت 2010دیسمبر  21اإلتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد، المحررة بالقاهرة، بتاریخ  .4
، 2014سبتمبر  08، المؤرخ في 249- 14علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 ).54/2014( ج.ر.ر. 

اإلتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، المحررة بالقاهرة، بتاریخ  .5
، 251- 14، صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2010دیسمبر  21

  ).56/2014، ( ج.ر.ر. 2014سبتمبر  08المؤرخ في 

                                                
  .11، ص 08/12/2016، بتاریخ: 8354الخبر، یومیة جزائریة، العدد  جریدة -1
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دیسمبر  21تقنیة المعلومات، المحررة بالقاهرة، بتاریخ اإلتفاقیة العربیة لمكافحة جرائم  .6
 08، المؤرخ في 252-14، صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2010

  ).57/2014، ( ج.ر.ر. 2014سبتمبر 

حول الوقایة ومحاربة اإلرهاب، المبرمة في جویلیة  ةإتفاقیة منظمة الوحدة اإلفریقی .7
، 2000أفریل  09، المؤرخ في 2000/79سوم الرئاسي رقم وذلك بموجب المر  ،1991

  ).30/2000(ج.ر.ر.

، 1983أفریل  06وبتحفظ على إتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي، المبرمة في  .8
، 2001فريفی 11، المؤرخ في 01/47بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  ).11/2001(ج.ر.ر.

تها الجزائر في إطار سیاستها الرامیة إلى التعاون التي أبرم ةهذه بعض اإلتفاقیات اإلقلیمی
مع الشركاء الفاعلین في سبیل القضاء على اإلرهاب وممولیه، ویعكس ذلك حضورها الدائم في 

   .كل المحافل اإلقلیمیة سواء عربیا أو مغاربیا أو إفریقیا أو متوسطیا

المستوى   ي إجتماعا رفیعمناصفة مع االتحاد اإلفریقوالجدیر بالذكر أن الجزائر إحتضنت 
، بالجزائر 10/04/2018- 09 والثالثاء اإلثنینحول "مكافحة تمویل اإلرهاب في إفریقیا"، یومي 

ممثلین من خمس دول اإلفریقي، و اإلتحاد    العاصمة، وذلك بحضور مندوبین من دول أعضاء
وكذا منظمات  ،ومنظمة األمم المتحدة واإلتحاد األوروبي ،اأعضاء بمجلس األمن الدولي وكند

قلیمیة أخرى تنشط   في مجال مكافحة اإلرهاب وتمویله.   دولیة وإ

  : على المستوى المحلي.ةالثالث الفقرة

وأجهزة الدولة الجزائریة في قبل التطرق إلى الدور المؤسساتي الذي لعبته مختلف مؤسسات 
، كان البد من التعرض إلى (المطلب الثاني)القطاعات من أجل قمع جریمة تمویل اإلرهاب جمیع

هذا المتخصصة في  الهیئاتقل أهمیة عن ، والذي ال یدور وجهود الوزارات في هذا المجال
  ذلك من خالل:التي ساهمت مساهمة فعالة في دحر اإلرهاب عن الجزائر، و ، و المجال

  ینیة.وزارة الشؤون الد أوال:

صحیح أن اإلرهاب یحتاج إلى أموال من أجل تغذیة نشاطه اإلجرامي غیر أن هذا األخیر 
قد ینعدم لدى بعض اإلرهابیین أو ال یوجد عندهم بالشكل الكافي لكنهم یقومون بتنفیذ أعمال 

ب ذلك هو الفكرة المتطرفة التي إرهابیة فردیة غالبا ما تكون إستعراضیة ودون أیة نتائج، وسب
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تجعلهم یكفرون كل من یخالفهم فیها بل ویعملون على قتلهم هؤالء المجرمین التي  ملهایح
ستئصالهم لذلك وجب على أهل اإلختصاص نزع هذه الفكرة من عقول هؤالء أو على األقل  ،وإ

ت بها وزارة الشؤون الدینیة الجزائریة اهین الدامغة، وهي مهمة صعبة تكفلتصویبها بالحجج والبر 
ت التي تنبذ العنف ل أجهزتها الدینیة المختلفة، فراحت تقیم الملتقیات والمحاضرامن خال

األئمة والدعاة الذین یعملون في هذا الحقل بإقامة دروس الجمعة وحلقات في ه والتطرف، وتوج
وتدعو إلى الوسطیة والتسامح واإلعتدال، وهي  ،العلم بالمساجد تشیر إلى خطورة  التشدد والعنف

ومشى علیه أجدادنا  ،و إلیها اإلسالم الصافي والنقي الذي أتى به رسول اهللا (ص)قیم یدع
بالتنسیق مع وزارة  كما دفعت باألئمة إلى السجون لمحاورة اإلرهابیین وتقدیم النصح لهم األوائل،

  .العدل

  1:قیامها ،مكافحة اإلرهاب بكل أشكاله فيالوزارة  ومن نشاطات

صندوقا للزكاة یسمح بتجمیع أموال المزكین وتوزیعها على  بإنشاء، 2003عام  - 1    
 مستحقیها حتى ال تقع أو توجه إلى تمویل أنشطة اإلرهابیین.

 "،نور المنبر وزاد الخطیب" الدلیل الوطني لخطب الجمعة أصدرت ،2017عام وفي   - 2

بالخطاب یحتوي على إثنان وخمسین موضوعا من أجل تطویر أداء الخطباء واإلرتقاء 
إلمام إستعرضت فیه مخطط النشاط لأصدرت الوزارة دلیل  ،2018وفي عام ي، المسجد

  المسجدي ووسائل نجاحه.

  وزارة العدل. ثانیا:

تشارك وزارة العدل الجزائریة في عملیة مكافحة اإلرهاب إلى جانب الوزارات األخرى بالدولة 
من خالل األجهزة والهیاكل التابعة لها، والمتمثلة على وجه الخصوص في المدیریات العامة 

جون ، والمدیریة العامة إلدارة الس2المدیریة العامة للشؤون القضائیة والقانونیةالسیما المختلفة 

                                                
، تاریخ اإلطالع،  www.marw.dz :نظر موقع وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف الجزائریة، علىا -1

  .10:30، الساعة 13/04/2018
أكتوبر  24الموافق  هـ،1425رمضان عام  10، المؤرخ في 04/333المادة الثانیة من المرسوم تنفیذي رقم  -2

 .11-08، ص ص 67ج.ر، العدد  ، المتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة في وزارة العدل،2004
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عادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسین القضاء الذي یقع علیه عبء مباشرة جهاز وكذا ، 1وإ
صدار أحكام اإلد انة بشأنهم، وذلك من خالل الدور الموكل له الدعوى العمومیة ضد اإلرهابیین وإ

  :في هذا المجال

  : دور السلطة القضائیة من خالل المحاكم الجزائیة 01

ت على مستوى كل مجلس قضائي، وتختص بالفصل في األفعال تتواجد محكمة الجنایا
الموصوفة جنایات، وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها، فهي تنظر في الجرائم عالیة الخطورة 

لما لهذه الجرائم من تهدید كبیر  ،وغیرها ،والقتل ،والمتاجرة بالمخدرات ،مثل اإلرهاب بكل أشكاله
ویكون حكمها نهائیا غیر قابل للطعن بالطرق العادیة لذا یبقى  على تماسك المجتمع وأمنه،

دیة من أجل الطعن في حكمها أمام المحكمة العلیا، وهو ما اللمتهم فقط طرق الطعن غیر الع
یعتبر ضیاعا لحقوق المتهم في التقاضي على درجتین، األمر الذي أوجب على المشرع الجزائري 

في قانون اإلجراءات  1إضافته لفصل ثامن مكرر ومكرروذلك ب ،التدخل لتدارك هذا الوضع
المؤرخ في  ،07- 17من قانون  ،10-09من خالل المادتین  ،155/66الجزائیة رقم 

سمح هذا الفصل بإستئناف  حیث ،قانون اإلجراءات الجزائریةلالمعدل والمتمم  ،27/03/2017
الجنایات اإلستئنافیة المستحدثة  عن محكمة الجنایات اإلبتدائیة أمام محكمة ةاألحكام الصادر 

  أیام كاملة تبدأ من الیوم الموالي للنطق بالحكم. 10وذلك خالل  ،بمقر المجلس القضائي

ئي وتفصل في جریمة تمویل اإلرهاب محكمة الجنایات بعدما تحال إلیها الجریمة بقرار نها
ذا كان المتهم بإرتكابها حدثا فإن قسم األحدامن غرفة اإلتهام، و  ث الذي یوجد مقره بالمجلس إ

  .2وكذا كل الجنایات التي یرتكبها األطفال ،القضائي هو من یختص بالنظر فیها

وبعد تطور الوسائل والتقنیات الحدیثة في تمویل اإلرهاب الذي أصبح موضوع الساعة في 
لیب كان لزاما على المشرع الجزائري أن یواكب هذا التطور الحاصل في أسا ،األوساط الدولیة

ستحدث جهات قضائیة متخصصة بالنظر في ا من أجل تفعیل عملیة قمعها لذا إإرتكابه

                                                
، یتضمن 2004دیسمبر  04 هـ الموافق1425شوال عام  21، المؤرخ في 04/393 المرسوم التنفیذي رقم -1

عادة اإلدماج، ج.ر، العدد  ، ص 2004دیسمبر  05، الصادرة في 78تنظیم المدیریة العامة إلدارة السجون وإ
 . 12-07ص 

، الصادر 39، یتعلق بحمایة الطفل، ج.ر، العدد 2015یولیو 15، مؤرخ في 15/12، قانون رقم 59المادة  -2
 .13، ص2015یولیو  19في 
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فكانت األقطاب  ،وأمدها بقضاة ذوي كفاءة عالیة وتدریب متخصص في هذا المجال ،جرائمها
  التي تختص بالنظر في جرائم معینة، ومنها تمویل اإلرهاب.الجزائیة المتخصصة 

وعن اإلختصاص الذي عمل به المشرع الجزائري لإلحاطة بجریمة تمویل اإلرهاب من كل 
أي مبدأ إقلیمیة التشریع الجزائري عندما طبق  اإلقلیميجوانبها نجده أنه أخذ باإلختصاص 

، وهو ما نصت یهاالقانون الجنائي على الجرائم التي تقع بإقلیم الدولة مهما كانت جنسیة مرتكب
"تختص المحاكم الجزائریة بالنظر في أفعال تمویل  15/06من قانون  02مكرر  03دة علیه الما
  اإلرهاب:

رتكب الفعل اإلرهابي بالخارج أو وجد اإلرهابي أو المنظمة المرتكبة في الجزائر ولو ا
  اإلرهابیة في الخارج".

، وهو رتكب جریمةبمعنى مالحقة كل شخص ا الشخصيكما أخذ مشرعنا باإلختصاص 
رتكبه داخل الوطن أو خارجه، إضافة إلى ئریة سواء أكان الجرم الذي امل الجنسیة الجزاحی

تطبیق القانون الجنائي الوطني على كل جریمة تقع من أجنبي على شخص جزائري وكان ذلك 
بالقول:"عندما یستهدف الفعل اإلرهابي  03مكرر الفقرة3بالخارج، وهو ما نصت علیه المادة 

  مویل مصالح الجزائر في الخارج أو كانت الضحیة من جنسیة جزائریة".الموجه له الت

لوكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق والمحاكم  المحليوسع المشرع الجزائري في اإلختصاص و 
المؤرخ في  ،04/14في القانون رقم  329-40-37بمقتضى التعدیل الذي أدخل على المواد 

ون اإلجراءات الجزائیة، وهو ما حدده المرسوم التنفیذي ، المعدل والمتمم لقان20041نوفمبر  10
لبعض  المحلي، المتضمن تمدید اإلختصاص 20062أكتوبر  05المؤرخ في  ،06/348رقم 

المحاكم ووكالء الجمهوریة وقضاة التحقیق، وذلك في بعض الجرائم الخطیرة منها جریمة 
مكرر  08بر المرسوم في مادته حیث إعت والمخدرات، ،وتبییض األموال ،اإلرهاب وتمویله

                                                
، ج.ر،  2004نوفمبر 10، المتضمن تعدیل قانون اإلجراءات الجزائیة، المؤرخ في 14-04رقم  قانون - 1

 .08-04، ص ص2004نوفمبر  10، المؤرخة في 71العدد

، المتضمن تمدید 1427رمضان  12، الموافق 2006أكتوبر  05، المؤرخ في 348- 06مرسوم تنفیذي رقم  - 2
 24، الصادرة في 63حقیق، ج.ر، العددتالجمهوریة وقضاة ال اإلختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكالء

 .30- 29، ص ص 2006دیسمبر
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الجدیدة أن الجنایات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة ال تنقضي فیها الدعوى 
  العمومیة أو المدنیة بالتقادم.

في اإلختصاص هذا التوسع  ،06/48وتطبیقا للمواد الثالثة المذكورة أعاله حدد المرسوم 
نشأ أربعة أقطاب جنائیة الجمهوریة وقضاة التحقیق، وأكالء وو المحلي لبعض المحاكم 

حكمة ممحمد)، ومحكمة وهران، ومحكمة قسنطینة، و امتخصصة هي: الجزائر(محكمة سیدي 
ورقلة، حیث یمتد إختصاص هذه الجهات القضائیة األربعة إلى محاكم قریبة منها حددتها المواد 

اص في المتابعة والتحقیق والحكم في كون لها اإلختص، والتي یمن نفس المرسوم 2،3،4،5
  جرائم الخطیرة.الجریمة تمویل اإلرهاب كإحدى 

ط الشرطة القضائیة أن یخطروا فورا باتوجب على ضوعلیه في حالة وقوع هذه الجریمة ی
ویبلغه بأصل ونسختین من إجراءات التحقیق لیقوم  ،وكیل الجمهوریة لدى المحكمة محل الجریمة

إرسال النسخة الثانیة إلى النائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له هذا األخیر فورا ب
، ولهذا 04/14من قانون  1مكرر 40المحكمة المختصة أو القطب الجزائي، بحسب المادة 

 ةجریمة تدخل ضمن إختصاص المحكمالاألخیر أن یطلب فورا باإلجراءات إذا إعتبر أن 
التي جاء  ،2مكرر 40، وهذا بحسب المادة 04/14رقم  مكرر من قانون 40المذكورة في المادة 

، وفي هذه الحالة یتلقى 1المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائیة ،22-06بها قانون رقم 
ضباط الشرطة القضائیة العاملون بدائرة إختصاص هذه المحكمة التعلیمات مباشرة من وكیل 

أنه یجوز ، 22-06من قانون  3مكرر  40ادة ت الموریة لدى هذه الجهة القضائیة، ونصالجمه
إلجراءات المجلس القضائي التابعة له الجهة القضائیة المختصة أن یطالب با ىللنائب العام لد

التخلي عن بفي حالة فتح تحقیق قضائي یصدر قاضي التحقیق أمر في جمیع مراجل الدعوى، و 
مكرر من  40التحقیق لدى المحكمة المختصة المذكورة في المادة  ياإلجراءات لفائدة قاض

لشرطة القضائیة العاملون بدائرة إختصاص هذه اوفي هذه الحالة یتلقى ضباط  ،04/14القانون 
  المحكمة التعلیمات مباشرة من قاضي التحقیق بهذه الجهة القضائیة. 

                                                
، یعدل ویتمم 2006دیسمبر سنة  20، الموافق 1427ذو القعدة عام  29، المؤرخ في 22- 06قانون رقم  -1

، ص 84، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة، ج.ر، العدد 1966یونیو  8، المؤرخ في 155/66األمر رقم 
 .11-04 ص
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قام  ،ل في أسالیب تمویل اإلرهابفي إطار مواكبة المشرع الجزائري للتطور الحاصدائما و 
افحة هذه الجریمة بمك الخاصةبوضع إجراءات قانونیة تسهل إستخدام بعض أسالیب التحقیق 

لتقاط الصور دون موافقة األشخاص  ،والتنصت على المكالمات ،سائلمثل: إعتراض الر  وإ
فتح تحقیق قضائي وفي حالة  ،وتتم هذه العملیات بإذن من وكیل الجمهوریة المختص ،ینیالمعن

تتم بناءا على إذن من قاضي التحقیق وتحت مراقبته المباشرة مع نسخ كل هذه العملیات من 
 65بحسب المواد من ،له في محضر یحرر لهذا الغرض رف ضابط الشرطة القضائیة المأذونط

المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات  ،22-06من القانون رقم  ،10مكرر  65إلى  5مكرر 
عملیات التسرب دون أن  ،18مكرر  65إلى  11مكرر 65زائیة الذي أجاز في مواده من الج

قاضي التحقیق، كما وسع وتجدد بإذن من وكیل الجمهوریة أو  ،أشهر 04تتجاوز مدة 
ط الشرطة القضائیة في جرائم تمویل اإلرهاب إلى كامل اإلقلیم الوطني بحسب إختصاص ضبا

ذا تعلق األمر بجریمة تمویل اإلرهاب فإن أحكام الفقرة األخیرة م ،16المادة  ن نفس القانون، وإ
تفتیش ال تطبق فیها حیث یجوز القیام بعملیة التفتیش والمعاینة والحجز في أي ساعة من اللیل ال

ختص أو قاضي أو النهار على إمتداد إقلیم الدولة بناءا على إذن من وكیل الجمهوریة الم
شرطة القضائیة المختصین للقیام بذلك بشرط المحافظة على السر ط الالتحقیق یقدم إلى ضبا
، ویمدد التوقیف تحت النظر في 22-06من القانون رقم  47و  45المهني بحسب المادة 

  من نفس القانون. 65و  51وفق المادة  ،جریمة تمویل اإلرهاب إلى خمس مرات

التالي یوضح إحصائیات مكافحة تبییض األموال وتمویل اإلرهاب على مستوى  والجدول
  م.2015إلى  2005جهة الحكم من سنة 

    طبیعة     القضایا المسجلة    القضایا الباقیة      السنوات

   األشخاص  

  المتهمین 

    األحكام     القضایا المفصولة   

  القضائیة  

تبییض 
  األموال

  

تمویل 
 اإلرهاب

  

تبییض 
األموال 
وتمویل 
 اإلرهاب

  

تبییض 
  األموال

تمویل 
  اإلرهاب

تبییض 
األموال 
وتمویل 
  اإلرهاب

تبییض   معنوي  طبیعي
  األموال 

تمویل 
  اإلرهاب

تبییض 
األموال 
وتمویل 
  اإلرهاب

إجمالي 
  البراءة

إجنالي 
  اإلدانة

2005  0  6  0  0  64  5  194  0  0  60  5  108  61  

2006  0  10  0  1  14  3  60  0  1  10  3  16  16  

2007  0  14  0  1  74  0  674  0  1  74  0  150  85  
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2008  0  14  0  4  109  2  362  0  3  100  2  178  126  

2009  1  28  0  3  141  1  456  0  4  142  1  165  244  

2010  0  22  0  11  111  0  370  0  10  117  0  165  169  

2011  1  16  0  15  75  7  330  0  16  75  7  90  210  

2012  0  16  0  25  80  4  354  3  19  88  4  142  213  

2013  6  8  0  16  89  3  425  0  15  86  3  138  231  

2014  7  11  0  15  60  4  344  0  18  56  4  135  127  

2015  4  15  0  20  56  0  328  11  15  54  0  122  103  

مینا فاتف، تقریر التقییم المتبادل، تقریر المتابعة السابع للجزائر، مكافحة غسل األموال وتمویل  :المصدر
  .19-18ص ص ، 2016أفریل  27اإلرهاب، 

ولإلشارة شاركت وزارة العدل الجزائریة في جمیع إجتماعات مجلس وزارء العدل العرب حیث 
ى مكافحة الجریمة بمختلف التوقیع على أربع إتفاقیات تهدف إل ،2010دیسمبر  21تم في 

 08أشكالها، صادق علیها رئیس الجمهوریة، السید: عبد العزیز بوتفلیقة، بأربعة مراسیم بتاریخ 

  .2014سبتمبر سنة 

  ا: وزارة الداخلیة.ثالث

الهیئات و تشارك وزارة الداخلیة في قمع جریمة تمویل اإلرهاب من خالل األجهزة 
، ومن هذه المتخصصة التابعة لها إضافة إلى حضورها الدائم في مختلف النشاطات ذات الصلة

  األجهزة، نجد:

 یل في المواجهة األمنیة بإعتباره: سنتحدث عنه بشيء من التفصجهاز األمن الوطني -1

  سلكا أمنیا.

  اللجنة الوطنیة لتنسیق أعمال مكافحة الجریمة. -2

، برئاسة 20061مارس 08المؤرخ في  ،108-06رسوم التنفیذي رقم أنشأت بموجب الم
ووزارة التجارة،  ،ین عن وزارة الدفاع، وزارة العدلوعضویة كل من: ممثل ،وزیر الداخلیة أو ممثله

، تجتمع اللجنة بحسب المادة الخامسة، والضرائب، و والجمارك ،الدرك الوطني، واألمن الوطنيو 
وترسله  ،وتعد تقریرا شهریا عن نشاطاتها ،الحاجة إلى ذلك وكلما دعتمرة واحدة في الشهر، 

  إلى رئیس الحكومة، وتكلف بـ:

                                                
، المتضمن إنشاء لجنة وطنیة لتنسیق أعمال 2006مارس  08، المؤرخ في 108-06المرسوم التنفیذي رقم   -1

 .23-22، ص ص 15مكافحة الجریمة، ج.ر، العدد، 
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فشالها. -أ   ضمان تنسیق تبادل المعلومات للوقایة من مظاهر اإلجرام وإ

  إقتراح كل التدابیر التي  من شأنها تحسین التنسیق والفعالیة في مكافحة الجریمة. - ب

عداد حصیلة األعمال التي باشرتها مختلف المصالح في مجال مكافحة تقییم الوضعیة وإ  -ج
  الجریمة.

وتتوفر اللجنة على لجنة تنسیق وتقییم ومتابعة على مستوى كل والیة، یرأسها والي الوالیة، 
مدیر التجارة، ومدیر و الوطني، ورئیس أمن الوالیة،  الدرك وتشمل عضویة كل من قائد مجموعة

ذلك وكلما دعت الحاجة إلى  یوم، 15تجتمع مرة كل تشیة أقسام الجمارك، و ورئیس مف الضرائب،
وترسل تقریرا شهریا إلى اللجنة الوطنیة لتنسیق أعمال مكافحة  ،بناءا على إستدعاء من الوالي

السیما تلك الماسة بالنظام العام ولعل  ،على تنسیق أعمال مكافحة الجریمة الجریمة التي تعمل
  رهاب وتمویله.جریمة اإل هاأخطر 

 ومنها جریمة ،قامت الوزارة بعدة نشاطات تهدف إلى القضاء على الجریمة بكل أنواعهاو 

مجلس وزراء داخلیة بلدان ، و مجلس وزارة الداخلیة العربوى: مست، وذلك على 1تمویل اإلرهاب
 .إتحاد المغرب العربي

  وزارة المالیة :ا رابع

في مكافحة  تخصصةم أجهزةإضافة إلى إدارة الضرائب، تمتلك وزارة المالیة الجزائریة 
المرصد الوطني لمكافحة و ، الجمارك، وخلیة اإلستعالم المالي مة تمویل اإلرهاب، وهي جهازجری

  :في اآلتيسنتناولها بشیئ من التفصیل الفساد، وهو ما 

  : جهاز الجمارك  -01

كبیرة في تجفیف مصادر تمویل تساهم الجمارك الجزائریة التابعة لوزارة المالیة مساهمة 
، من خالل تفتیشها للسلع 2اإلرهاب، فهي تقوم بدور الشرطة اإلقتصادیة والصحیة والبحریة

والبضائع في الموانئ البحریة والمطارات البریة ووسائل النقل المختلفة، وكذا مالحقتها للمهربین 
الوطني وأمن الدولة في كامل والبحث عنهم، وقمع كل المخالفات التي تلحق ضررا باإلقتصاد 

القطر الجمركي الجزائري سواء البري أو البحري، مستمدة أحكام نشاطها الجمركي من قانون 
                                                

، تاریخ   www.interieur.gov.dzنظر التعاون الدولي على موقع وزارة الداخلیة الجزائریة عبر الرابط:ا -1
  .16:20، ساعة 21/04/2018ع: اإلطال

2  - ABASA Nawel, le contrôle des fraudes douanières, Mémoire de fin d’étude 

,ENA ,Alger ,2004 ,p21. 
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الجمارك، والنصوص التنظیمیة المنظمة لعملها والصادرة عن وزارة المالیة كما تعتبر سدا منیعا 
ال في المطارات، والعملیات لوقف تهریب العملة بكل أشكالها، من خالل مراقبتها لحركة األمو 

  .1البنكیة عن طریق شهادة التوطین البنكي ونسخة البنك من التصریح المفصل

وتكلف إدارة الجمارك على وجه الخصوص بمقتضى المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 
 السهر باإلتصال مع المصالح المختصة على مكافحة: ، بـ:17/902

   للحدود . والجریمة العابرةتهریب وتبییض األموال  

  والنظام العمومیین.باألمن اإلستیراد والتصدیر غیر المشروعین للبضائع التي تمس  

 .تنفیذ األحكام القانونیة والتنظیمیة المطبقة على المبادالت الدولیة والمراقبة الجمركیة  

المشرع وتمتلك الجمارك الجزائریة وسائل متنوعة وآلیات وسلطات مختلفة خولها لها 
الجزائري للبحث عن الجرائم وقمعها، مثل البحث والتحري والمعاینة والتفتیش، وسماع األشخاص 
والتحقق من هویاتهم، واإلطالع على الوثائق، وحجزها ..الخ، وذلك بإستعمال أحدث الوسائل 

بورتیك)، ونظام البصمات وتعقب األشخاص  -التكنولوجیة من أجهزة كشف المعادن (سكانیر 
  المبحوث عنهم. 

ولمساعدة أعوان الجمارك على القیام بمهامهم على النحو المطلوب منهم، وبالرجوع إلى 
نجدها تلزم كل  ،2016أفریل 21، المؤرخ في 02- 16رقم المادة الثالثة من نظام بنك الجزائر 

المسافرین المقیمین وغیر المقیمین القادمین من/أو المتوجهین إلى الخارج بالتصریح لدى مكتب 
الجمارك عند الدخول إلى التراب الوطني وعند الخروج منه، باألوراق النقدیة و/أو كل أداة أخرى 

دونها أو یصدرونها إذا قابلة للتداول محررة بالعمالت األجنبیة للتحویل بصفة حرة التي یستور 
یورو، مع اإلحتفاظ بنسخة مختومة من قبل  100كان مبلغها یساوي أو یفوق ما یعادل قیمة 

مكتب الجمارك إلستمارة التصریح التي تحمل من الموقع اإللكتروني للجمارك، وفي حالة 
یمة المخالفة یعاقب الشخص بالحبس من سنتین إلى سبع سنوات وبغرامة ال تقل عن ضعف ق

األموال محل الجریمة وبمصادرة محل الجنحة والوسائل المستعملة في الغش، وذلك بمقتضى 
-96، المعدل والمتمم لألمر رقم 2010، المؤرخ في 03- 10المادة األولى مكرر من األمر رقم

                                                
 .577سابق، ص المرجع البن رابح مریم،  - 1

للمدیریة العامة ، یتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة 2017فبرایر  20، مؤرخ في 09-17المرسوم التنفیذي رقم -  2
 .10، ص2017فبرایر  26، الصادرة في 13صالحیاتها، ج.ر، العددو  للجمارك
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، والمتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس 1996لسنة  22
لى الخارج بإعتبار األموال غیر المصرح بها لدى الجمارك تشكل مؤشرا قویا األموال من و  إ

  لتمویل الجماعات اإلرهابیة .

مراقبة هویة تعمل كذلك على وفضال عن قیام الجمارك بتفتیش كل شيء محل شبهة 
األشخاص الذین یدخلون أو یخرجون أو یتنقلون داخل اإلقلیم الجمركي حمایة لألمن العمومي، 

 041-17عون ذلك فإن قانون الجمارك ء إثبات هویتهم أو أنهم ال یستطیحالة رفض هؤال وفي

خول ألعوان الجمارك إقتیاد هؤالء إلى أقرب ضابط للشرطة القضائیة قصد التحقق من هویتهم 
من نفس  1،2فقرة  50مع إعالم وكیل الجمهوریة المختص بذلك فورا، وهذا بحسب المادة 

  القانون. 

ل عصرنة قطاع الجمارك وجعله یتماشى مع المعاییر الدولیة قامت إدارة الجمارك وفي سبی
، خالل زیارة السید: كونیو 06/03/2012بتوقیع إتفاقیة مع المنظمة العالمیة للجمارك یوم 

میكوریا، األمین العام للمنظمة الدولیة إلى الجزائر، والتي تسمح بالحصول على قواعد معطیات 
حول التقنیات الجمركیة الخاصة بالمنظمة، وكذا تكویناتها المتعلقة بعدة مقاییس  ودروس تفاعلیة

نظریة وتطبیقیة كالمراقبة الجمركیة، وقیاس المخاطر، واإلتفاقیات الجمركیة الدولیة، وكانت إدارة 
، الذي تحول إلى المنظمة 1966الجمارك الجزائریة عضوا في مجلس التعاون الجمركي منذ 

عام  الدرك الوطني، وقامت اإلدارة داخلیا بإبرام إتفاقیة تعاون مع 1994للجمارك عام العالمیة 
، من أجل تبادل المعلومات التي تتبادلها كذلك مع خلیة اإلستعالم المالي بصفة تلقائیة 2008

 21، عن وزیر المالیة تطبیقا للمادة2008مارس  30من القرار الصادر في  02تنفیذا للمادة 

، حیث ترسل مصالح الجمارك تقریرا سریا إلى الهیئة المختصة یتعلق بكل 05/01ن من قانو 
إكتشاف لحركة أموال وصفقات قد تكون ناشئة عن جرائم وجنح أو تستعمل لتمویل العملیات 

  اإلجرامیة.

، اللتان تخوال إلدارة 04- 17من القانون رقم  4و3مكرر 50وتنفیذا لمقتضیات المادتین 
لقیام بإبرام إتفاقیات مع لي من أجل مكافحة تمویل اإلرهاب اار التعاون الدو الجمارك في إط

أنه:" یمكن إدارة الجمارك  03مكرر 50المادة  تنصئات المختصة، حیث اإلدارات النظیرة والهی
                                                

یولیو  21، المؤرخ في 07- 79، یعدل ویتمم القانون رقم 2017فبرایر  16، مؤرخ في 04-17قانون رقم  - 1
 .12، ص 2017فبرایر  19، الصادرة في 11، المتضمن قانون الجمارك، ج.ر، العدد 1979
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إبرام إتفاقیات تتعلق بتنظیم وتدعیم تبادل المعلومات مع السلطات الوطنیة المختصة بقصد 
والتهریب والغش التجاري والتقلید وتمویل اإلرهاب ئم في مجاالت تبییض األموال الوقایة من الجرا

على أنه :" یمكن  4مكرر 50والغش والتهرب الجبائیین ومحاربة ذلك"، في حین تنص المادة 
برام إتفاقیات للتعاون اإلداري المتبادل في  إدارة الجمارك التعاون مع إدارات الجمارك األجنبیة وإ

دل المعلومات والوثائق، السیما قصد الوقایة من المخالفات للقوانین والتنظیمات مجال تبا
الجمركیة والبحث عنها وقمعها، شریطة التوافق مع المعاهدات واإلتفاقات واإلتفاقیات والترتیبات 
التي صدقت علیها الجزائر وفي إطار التعاون المتبادل"، وما یالحظ على اإلتفاقیات التي أبرمتها 

دارة الجمارك مع الهیئات النظیرة هو أن مجملها یتعلق بالغش الجمركي في حین خول لها إ
  القانون إبرام إتفاقیات لمحاربة تمویل اإلرهاب وتبییض األموال.

من  ي سبیل قمع جریمة تمویل اإلرهاببین بوضوح نشاطات الجمارك فوالجدول التالي ی
  .2015- 2014م بواجب اإلفصاح بین أعواالمتعلقة حول المخالفات  خالل إحصائیاتها

  مات المفروضة)االعقوبات (الغر   مبلغ المخالفات  عدد األشخاص  السنة

  24،300،643،82الیورو:  56  2014

  80،720،296،69الدوالر االمریكي:

  12،230،256،99الجنیه اإلسترلیني:

  52.005.783.669.25بالدینار:

  76،115،804،27الیورو:  140  2015

  64،512،740،68الدوالر:

  2،884،175،00الجنیه اإلسترلیني:

  68.518.746.463.00بالدینار:

مینا فاتف، تقریر التقییم المتبادل، تقریر المتابعة السابع للجزائر، مكافحة غسل األموال وتمویل  :المصدر
  .47، ص 2016أفریل  27اإلرهاب، 

وسلكي الدرك الوطني واألمن الوطني خاصة التعاون بین اإلدارة الجمركیة ولإلشارة فإن 
راجع إلى طبیعة اإلختصاص ومیادین التعاون المشتركة بینهما، كما أن التعاون بین إدارة 
الجمارك والجیش الوطني یكتسي كل خصوصیته بالنظر إلى إتساع نطاق تطبیق التشریع 

أشكال الجریمة المنظمة الجمركي، وعلیه كان هذا التعاون معها لضمان الوقوف في وجه جمیع 
  .1العابرة للحدود

 

                                                
1
حراش رضا، دور التشریع الجمركي في حمایة المستهلك، مذكرة ماجستر في القانون، فرع منازعات  -  

  .56، ص2015-2014جمركیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سیدي بلعباس، 
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  خلیة اإلستعالم المالي:  -2

، والمادة 2012لعام  29، المحدثة بالتوصیة 2003لفاتف لعام  26تنفیذا للتوصیة رقم 
، تم إنشاء خلیة لإلستعالم 1373، وقرار مجلس األمن رقم 2000السابعة إلتفاقیة بالیرمو لسنة 

بالمالیة، ومقرها الجزائر العاصمة للكشف عن جرائم تمویل اإلرهاب  المالي لدى الوزیر المكلف
، وبدأت 07/04/20021، الصادر في 02/127وتبییض األموال بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  .2004عملها في عام 

  وتفریغا عما سبق سوف نتناول اإلحاطة بكل جوانب الخلیة من خالل النقاط التالیة:

  تعریفها:  -  أ

الخلیة على  02/127إعتبر المشرع الجزائري في المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم  
أنها مؤسسة عمومیة، تتمتع بالشخصیة المعنویة واإلستقالل المالي، وهي تابعة للوزیر المكلف 
بالمالیة، وهو تعریف یتسم بالخصوص حیث أنه ال وجود له في القانون الجزائري الذي نص 

، المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 88/01د أربعة مؤسسات فقط في القانون رقمعلى وجو 
، مما جعل منظمة فاتف تضع الجزائر غیر 2العمومیة اإلقتصادیة، الذي حددها بأربعة أنواع

، األمر الذي دفع بالمشرع الوطني 2010أثناء تقییمها المشترك لعام  26ملتزمة بالتوصیة رقم 
، المعدل والمتمم 2012فبرایر  13، المؤرخ في 12/02الوضع في القانون رقم إلى تدارك هذا 

، الذي نصت مادته الرابعة مكرر على التكییف القانوني الصریح للخلیة 05/01لقانون 
بقولها:"الهیئة المختصة هي سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة وباإلستقالل المالي 

ف بالمالیة، تحدد مهام الهیئة المتخصصة وتنظیمها وسیرها عن طریق وتوضع لدى الوزیر المكل
، 08/275التنظیم"، وعلیه تم تعدیل القانون المنشئ للخلیة من خالل المرسوم التنفیذي رقم 

أفریل 15، المؤرخ في 13/157، والمعدل كذلك بالمرسوم 2008سبتمبر 06المؤرخ في 

                                                
المالي ، المتضمن إنشاء خلیة معالجة اإلستعالم 2002أفریل 07، المؤرخ في 02/127المرسوم التنفیذي رقم - 1

رقم  لمعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي، ا2002أفریل 07، الصادرة بتاریخ 23وتنظیمها وعملها، ج.ر، العدد
 .2008سبتمبر  7، الصادرة بتاریخ 50، ج.ر، العدد 2008سبتمبر 6، المؤرخ في 08/275

2  - Zouaimia Rachid, blanchement d’argent et financement de terrorisme l’arsenal juridique, 

Revue de droit et de seience politique, N°01, 2006, pp5-24. 
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، من المرسوم التنفیذي رقم 02ألحكام المادة  ، الذي نصت مادته الثانیة المعدلة20131
، على أن:" الخلیة سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة واإلستقالل المالي، 02/127

وتوضع لدى الوزیر المكلف بالمالیة"، وهو ما یتماشى مع المعاییر الدولیة المعنیة بمكافحة 
یئة متخصصة ذات طابع إداري لها سلطة إتخاذ غسیل األموال وتمویل اإلرهاب لتصبح الخلیة ه

ساعة، بحسب  72القرارات اإلداریة مثل سلطتها في توقیف أي عملیة مصرفیة فیها شبهة خالل 
المتعلق بالوقایة من تبییض األموال وتمویل اإلرهاب  ،05/01من القانون رقم  17المادة 

  ا.مومكافحته

  تشكیلها:  - ب

، من ستة أعضاء منهم الرئیس 02/127مرسوم رقم  كان مجلس إدارة الخلیة یتكون في
 4یختارون بحسب كفاءتهم في المجال المالي والقانوني، ویعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة 

، لیعدل تشكیلة الخلیة 08/275، وجاء القانون 2سنوات تجدد مرة واحدة، ویسیر الخلیة أمین عام
  :3أعضاء منهم 07ویصبح مجلسها مكونا من 

وأربعة أعضاء یتم إختیارهم نظرا لكفاءتهم في المجاالت البنكیة والمالیة واألمنیة، رئیس 
) یعینهما وزیر العدل حافظ األختام، بعد رأي المجلس األعلى للقضاء، 02ومن قاضیین إثنین(
سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة. في حین تتكون خلیة اإلستعالم المالي  04ویتم تعیینهم لمدة 

عضو وتتولى محاربة كل األنشطة اإلجرامیة المالیة، وتتبع لوزارة  150من  TRACFINیةالفرنس
  اإلقتصاد والمالیة.

ویعین األمین العام للخلیة ورؤساء المصالح بمقرر من رئیس الخلیة بحسب المادة السادسة 
  .13/157من المرسوم رقم 

                                                
، 02/127المرسوم التنفیذي رقم، یعدل ویتمم 2013افریل 15، المؤرخ في 13/157المرسوم التنفیذي رقم  -  1

، 23، ج.ر، العدد، المتضمن إنشاء خلیة معالجة اإلستعالم المالي وتنظیمها وعملها2002أفریل  07المؤرخ في 
 .06، ص2013أفریل 28الصادرة بتاریخ 

 .08/275من المرسوم  03، المعدلة بالمادة 02/127، من المرسوم التنفیذي  09المادة  - 2

 .02/127من المرسوم  10، المعدلة ألحكام المادة 08/275، من المرسوم التنفیذي 04المادة  - 3
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بین وزیر المالیة  1ري المشتركویساعد مجلس الخلیة بحسب المادة الثانیة من القرار الوزا
، والمعدلة بموجب 02/127من المرسوم رقم  15والوظیف العمومي، الذي نصت علیه المادة

  ، المصالح التقنیة التالیة:08/275المادة السابعة من المرسوم 

 .مصلحة التحقیقات والتحالیل  

 القانونیة، المكلفة بالعالقات مع النیابة العامة والمتابعة القانونیة والتحالیل القانونیة. المصلحة  

  مصلحة الوثائق وقواعد المعطیات المكلفة بجمع المعلومات وتشكیل بنوك للمعطیات
  الضروریة لسیر الخلیة.

 و المؤسسات مصلحة التعاون المكلفة بالعالقات الثنائیة والمتعددة األطراف مع الهیئات أ
  األجنبیة التي تعمل في نفس میدان نشاط الخلیة.

  .2ویدیر الخلیة رئیس، وتسیرها أمانة عامة، وتتكون من المجلس واألمانة العامة، والمصالح

  :3مهامها - ج

  تقوم الخلیة بمكافحة تبییض األموال وتمویل اإلرهاب والوقایة منهما من خالل :

  المتعلقة بكل عملیات تمویل اإلرهاب أو تبییض األموال التي تستلم تصریحات اإلشتباه
  ترسلها إلیها الهیئات واألشخاص الذین یعینهم القانون.

 .تعالج تصریحات اإلشتباه بكل الوسائل أو الطرق المناسبة  

 لك إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیما، كلما ذترسل عند اإلقتضاء، الملف المتعلق ب
  .ةیانیة قابلة للمتابعة الجزائالمع كانت الوقائع

  تقترح كل نص تشریعي أو تنظیمي یكون موضوعه مكافحة تمویل اإلرهاب وتبییض
  األموال.

  تضع اإلجراءات الضروریة للوقایة من كل أشكال تمویل اإلرهاب وتبییض األموال
  وكشفها.

                                                
، یتضمن تنظیم المصالح التقنیة لخلیة معالجة اإلستعالم 2007مایو 28قرار وزاري مشترك، مرخ في   - 1

 .2007یونیو  13، الصادرة بتاریخ 39المالي، ج.ر، العدد

 .08/275، من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة  - 2

 .02/127، من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة  - 3
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 18، و18، و17، و16، و1مكرر 15مكرر، 15و 15إلى ذلك نصت المواد  إضافة

المتعلق بالوقایة من تبییض األموال وتمویل  ،05/01، من القانون 4مكرر 18مكرر إلى 
  ، على المهام التالیة:2015فبرایر  15، المؤرخ في 15/06اإلرهاب، المعدل والمتمم بالقانون 

  نظیرة، والتنسیق والتعاون مع السلطات المختصة.تبادل المعلومات مع الهیئات ال -

تبلیغ المعلومات المالیة للسلطات األمنیة والقضائیة عندما توجد شبهة بتمویل األموال أو  -
  تبییض األموال.

ساعة على تنفیذ أیة عملیة بنكیة ألي شخص  72اإلعتراض تحفظیا لمدة أقصاها  -
رهاب أو تبییض األموال وال تمدد إال بقرار قضائي طبیعي أو معنوي تقع علیه شبهة تمویل اإل

بناءا على طلب الخلیة، وبعد إستطالع رأي وكیل الجمهوریة لدى نفس 1من رئیس محكمة الجزائر
یمكنه أن یأمر بالحراسة القضائیة المؤقتة على األموال والحسابات والسندات  كماالمحكمة، 

جمید أو حجز األموال والممتلكات فورا إذا تعلق موضوع اإلخطار بعد طلب الخلیة أو یأمر بالت
ذا كانت هذه األموال ألشخاص أو  األمر باإلرهاب مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة، وإ
مجموعات أو كیانات مسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات المحدثة بقرار مجلس األمن 

رف وزیر المالیة وترفع بعد الشطب )، فإن تدابیر التجمید أو الحجز تتخذ من ط1999(1267
  من القائمة التي تنشر على الموقع اإللكتروني الرسمي للخلیة.

  : وتتمثل في:صالحیات الخلیة -د

، على حصریة الخلیة 03- 12من النظام رقم  14نصت المادة تلقي اإلخطارات:  -1-د
ا، وفقا لشكل اإلخطار في تلقي اإلخطارات بالشبهة دون سواها على أن تكون كتابة ولیس شفهی

تنفیذا  06/05،2بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل إستالمه الذي حدده المرسوم التنفیذي رقم 
، في مقابل ذلك تقدم الهیئة للقائم 05/01في فقرتها األخیرة من القانون  20ألحكام المادة 

من  12م، والمادة ، المعدل والمتم05/01من القانون 16باإلخطار وصل إستالم بمقتضى المادة 
  .03-12النظام 

                                                
، هي محكمة 06-15من القانون  4متممة بالمادة ، ال01-05من القانون  4محكمة الجزائر حسب المادة  -1

 سیدي امحمد.

، یتضمن شكل اإلخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه، 2006ینایر  9، مؤرخ في 05-06مرسوم تنفیذي رقم  -2
 .2006ینایر  15، الصادرة بتاریخ 02ووصل إستالمه، ج.ر، العدد 
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، المعدل والمتمم األشخاص الخاضعون لإلخطار 05/01من القانون  19وحددت المادة 
من نفس القانون على معاقبة كل خاضع یمتنع عمدا  34-33-32بالشبهة بینما نصت المواد 

مالیین دج  10وبسابق معرفة عن تحریر و/أو إرسال اإلخطار بالشبهة بغرامة من ملیون إلى 
دون اإلخالل بعقوبات أشد وبأیة عقوبة تأدیبیة أخرى في حین یعاقب مسیرو وأعوان المؤسسات 
المالیة الخاضعون الذین أبلغوا عمدا صاحب األموال أو العملیات موضوع اإلخطار بالشبهة، 

نین بوجود هذا اإلخطار أو أطلعوه على المعلومات حول النتائج التي تخصه، بغرامة من ملیو 
  إلى عشرین ملیون دج، دون اإلخالل بعقوبات أشد أو بأیة عقوبة تأدیبیة أخرى.

وخول المشرع الجزائري للخلیة أثناء تلقیها اإلخطارات بالشبهة، حق اإلعتراض عن تنفیذ أیة 
  عملیة مصرفیة فیها شبهة تمویل اإلرهاب أو تبییض األموال كما رأینا سابقا.

یمكنها طلب أي معلومات ترى أنها ضروریة من  المعلومات:اإلطالع وجمع  حق -2- د 
)، أو السلطات 05/01من قانون 19الخاضعین لواجب اإلخطار بالشبهة (المذكورین في المادة 

ضافة إلى هذا 01-05من القانون رقم  15المختصة، وهذا بموجب المادة  ، المعدل والمتمم، وإ
التنظیمي للهیئة بموجب المادة الخامسة من  النص التشریعي یجد هذا الحق سنده في النص

  .02/127المرسوم 

المهني أو السر  بالسر، أنه :" ال یمكن اإلعتداد 01-05من القانون  22وأشارت المادة 
، 03- 12من النظام رقم  15البنكي في مواجهة الهیئة المتخصصة"، وهو ما أشارت إلیه المادة 

أنه :"یحمي القانون المصرحین الذین  16مادته رقم  الذي أضافت2013،1فبرایر 27المؤرخ في 
تصرفوا بحسن نیة من أیة متابعة ومسؤولیة إداریة ومدنیة وجزائیة، ویجب إعالم المستخدمین 

  بهذا الحكم".

وتقوم الهیئة المتخصصة (الخلیة) بجمع المعلومات وتحلیلها من خالل خبراء المالیة واألمن 
من خالل تبادلها للمعلومات مع السلطات الداخلیة مثل البنوك  والقانون العاملین بها، وكذا

مع مراعاة سریة المعلومات  2والجمارك والمؤسسات المالیة والهیئات واألشخاص المخولین قانونا

                                                
لق بالوقایة من تبییض األموال وتمویل اإلرهاب ، المتع2012نوفمبر  28، المؤرخ في 03- 12نظام رقم  -1

 .27، ص2013فبرایر  27، الصادرة بتاریخ 12ومكافحتها، ج.ر، العدد

 .  02/127من المرسوم التنفیذي  05المادة  - 2
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-05التي تستلمها الهیئة وعدم إستعمالها ألغراض غیر تلك المنصوص علیها في القانون رقم 

  .01- 05من القانون رقم 26ات مع الهیئات النظیرة وفقا للمادة ، كما یمكنها تبادل المعلوم011

: إن التحقیقات التي تقوم بها الهیئة لیست :إرسال الملف إلى وكیل الجمهوریة3-د
تحقیقات قضائیة تمكنها من سماع أو إستجواب األشخاص المشتبه فیهم بل تنحصر مهمتها في 

ذا تبین لها ضعف هذه الشبهة تقوم تحلیل المعلومات التي تلقتها من الخاضعین لإل خطار، وإ
بحفظ الملف أما إذا كانت الشبهة قویة ومرتبطة بتمویل اإلرهاب أو تبییض األموال من خالل 

، أجاز للخلیة إرسال الملف المشتبه فیه إلى وكیل 05/01المعلومات المتوفرة لدیها فإن القانون 
جماع أعضائها إذا كانت الوقائع المعاینة قابلة الجمهوریة المختص إقلیمیا، وذلك بناءا على إ

  .2للمتابعة الجزائیة

وبعد إرسال الملف إلى وكیل الجمهوریة لدى المحكمة المختصة إقلیمیا من أجل المتابعة 
الجزائیة، تعمل المصلحة القانونیة للخلیة على متابعة الملف في القضاء عن طریق عالقتها مع 

، المتضمن تنظیم 2007مایو  28الوزاري المشترك المؤرخ في  النیابة التي نظمها القرار
  المصالح التقنیة للخلیة.

  : نشاطات الخلیة -ه

، إعتبر الخلیة جزءا من الشبكة 20183في تقریر الهیئة المتخصصة الصادر في ینایر 
 العملیاتیة  لمكافحة تمویل اإلرهاب وتبییض األموال، فهي تساعد السلطات المختصة األخرى

على أداء مهامها وتعمل بالتعاون الوثیق مع كثیر من المؤسسات الوطنیة مثل(بنك الجزائر، 
الجمارك، الضرائب، الخزینة، المفتشیة العامة للمالیة، األمالك الوطنیة، البنوك، الهیئة والدیوان 

كر الوطني لمكافحة الفساد، السلطات القضائیة واألمنیة....الخ). وعن إحصائیات الهیئة ذ
 1239تصریحا بالشبهة من البنوك في حین تلقت  1240حوالي  2016التقریر أنها تلقت سنة 

 31في إنخفاض بسیط، وقدرت الملفات المحالة إلى العدالة إلى غایة  2017تصریحا سنة 

  قضیة . 170ب  2017دیسمبر 

                                                
من الرسوم  07، والمادة 02-12من األمر  10، المعدلة بالمادة 01-05، من قانون 1الفقرة  25المادة  - 1

 .02/127التنفیذي 

 .02/127من المرسوم  4، والمادة 01-05، من القانون 16المادة  - 2

     http://www.mf-ctrf.gov/dzعلى الموقع:  2018نظر تقریر الهیئة الصادرة في ینایر ا -3
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المعدل والمتمم ، 01-05وتجدر اإلشارة إلى أن الخلیة في إطار تطبیقها ألحكام القانون رقم
، المتضمن إنشاء  الخلیة السیما 157-13منه، والمرسوم التنفیذي رقم 5مكرر 10السیما المادة 

مكرر التي أجازت لها إصدار خطوط توجیهیة وسلوكیة وتعلیمات لمكافحة تمویل  5مادته 
 اإلرهاب وتبییض األموال، قامت الخلیة بإصدار مجموعة من هذه الخطوط كتلك المتعلقة

بالعقوبات المالیة المستهدفة ذات الصلة بتمویل اإلرهاب، الصادرة بموجب القرار رقم 
والخطوط التوجیهیة حول تدابیر العنایة  2015سبتمبر   02م، بتاریخ 2015/م.خ.إ.م/1074

تجاه زبائن الشركات والمهن غیر المالیة وبعض المؤسسات المالیة التي ال تخضع لسلطة بنك 
شركات التأمین ووسطاء القیم المنقولة(البورصة)، والصادرة تحت رقم الجزائر، وهي 

  .20151 أفریل 23، بتاریخ 2015/خ.م.إ.م/578

كما وضعت الخلیة دلیل التنفیذ ما بین المؤسسات الوطنیة للعقوبات المالیة المستهدفة الذي 
المتعلقة بالعقوبات تم إرساله إلى كل المؤسسات الوطنیة المعنیة، ویهدف إلى وصف اإلجراءات 

الحالیة المستهدفة وفقا للتشریع والتنظیم الساري المفعول، والتعرف على المؤسسات الوطنیة 
لمجلس  1373و 1267المعنیة بإجراءات التجمید على المستوى الوطني وفقا للقرارات رقم 

مبسط األمن، إضافة إلى ذلك وضعت الخلیة بهدف تبسیط نشاطها موقعا إلكترونیا بهیكل 
  .2ومنهجي لخدمة الكیانات المصرحة، الشركاء وعامة الناس على المستوى الوطني والدولي

ودائما في إطار جهود الخلیة في مكافحة تمویل اإلرهاب أبرمت هذه األخیرة مجموعة من 
  اإلتفاقیات مع الهیئات النظیرة لتسهیل تبادل المعلومات معها.

  المرصد الوطني لمكافحة الفساد: -3 

، تنفیذا ألحكام القانون 2010یعمل هذا الجهاز تحت وصایة وزارة المالیة، تم إنشاءه عام 
، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المتمم باألمر 2006 فیفیري 20، المؤرخ في 06/01رقم 

                                                
1
 . 09نظر الملحق رقم ا - 

، على موقع الهیئة 9- 1، ص ص2017خلیة معالجة اإلستعالم المالي، تقریر النشاط ومعطیات إحصائیة  -  2
 :ctrf.gov.dz-www.mf  
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مكرر على أنه:"ینشأ دیوان وطني مركزي لقمع الفساد  24، الذي نصت مادته 051-10رقم 
  همة البحث والتحري عن جرائم الفساد"یكلف بم

لیحدد تشكیلة  2011،2دیسمبر 8، المؤرخ في 426- 11وجاء المرسوم الرئاسي رقم  
الدیوان وتنظیمه وكیفیة سیره، حیث إعتبرت مادته الثانیة الدیوان أنه مصلحة مركزیة عملیاتیة 
للشرطة القضائیة، تكلف بالبحث عن الجرائم ومعاینتها في إطار مكافحة الفساد، ویوضع لدى 

  عة من نفس المرسوم.الجزائر العاصمة بحسب المادة الثالثة والراب هالوزیر المكلف بالمالیة ومقر 

  :تشكیلته  - أ

یعتبر الدیوان بمثابة جهاز أمني یتمتع بالضبطیة القضائیة من خالل قیامه بالبحث والتحري 
  من:  ،6،7،8،9عن جرائم الفساد، ویتشكل الدیوان بحسب المواد 

 .ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الدفاع الوطني  

  التابعة لوزارة الداخلیة.ضباط وأعوان الشرطة القضائیة  

 .أعوان عمومیین ذوي كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد  

 وللدیوان، زیادة على ذلك، مستخدمون للدعم التقني واإلداري  

ضباط وأعوان الشرطة القضائیة والموظفون التابعون للوزارات المعنیة الذین یمارسون  ویظل
ریعیة والتنظیمیة والقانونیة األساسیة المطبقة علیهم، مهامهم في الدیوان، خاضعین لألحكام التش

  ویحدد عدد هؤالء بقرار مشترك بین وزیر المالیة والوزیر المعني.

كما یمكن للدیوان أن یستعین بكل خبیر أو مكتب إستشاري و/أو مؤسسة ذات كفاءات 
  أكیدة في مجال مكافحة الفساد.

  :مهامه  -  ب

  نصت المادة الخامسة من المرسوم السابق على تولي الدیوان:

ستغالله. -   جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها ومركزة ذلك وإ

                                                
، 2006فبرایر  20، المؤرخ في 06/01، یتمم القانون رقم 2010غشت 26، المؤرخ في 05- 10األمر رقم  - 1

 .16، ص2010سبتمبر  01 ، الصادرة بتاریخ50بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج،ر، العدد المتعلق 

، یحدد تشكیلة الدیوان الوطني لقمع الفساد 2011دیسمبر 8، مؤرخ في 426-11مرسوم رئاسي رقم  - 2
 .13-10، ص ص2011دیسمبر  14، الصادرة بتاریخ 68وتنظیمه وكیفیات سیره، ج،ر، العدد
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حالة مرتكبیها للمثول أمام الجهات  - جمع األدلة والقیام بالتحقیقات في وقائع الفساد وإ
  القضائیة المختصة.

ئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقیقات تطویر التعاون والتساند مع هی -
  الجاریة.

إقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سیر التحریات التي یتوالها على  -
  السلطات المختصة.

ولإلشارة فإن الدیوان یختلف عن اآللیة األخرى المختصة في مكافحة الفساد والمتمثلة في 
ن الفساد ومكافحته التي تعتبر هیئة إستشاریة تخضع لرئاسة الجمهوریة الهیئة الوطنیة للوقایة م

وتقدم لها تقاریر دوریة حول الفساد الذي یعتبر خطرا على المجتمع وأمنه، وقد تكون جرائم 
ستغالل النفوذ، وجریمة اإلعفاء والتخفیض  الفساد مصدرا وطریقا لتمویل اإلرهاب مثل الرشوة، وإ

ریبة والرسم، وجرائم الصفقات العمومیة التي قد تتم تحت غطاء أو حمایة غیر القانوني في الض
مجموعة إرهابیة تشترط على األشخاص توفیر لهم هذه الصفقات من خالل ترهیب المسؤولین 
مقابل جزء من أموالها نظیر هذه الحمایة، لذا عمد المشرع الجزائري إلى إستحداث الدیوان 

تحت وصایة وزیر المالیة، والذي یتمتع أعضائه بالضبطیة الوطني لقمع الفساد الموضوع 
  القضائیة تمكنهم من مالحقة المجرمین وتقدیمهم إلى العدالة.

على إمضاء القرارات المتعلقة عمل المالیة وزارة عن المسؤول األول  والجدیر بالذكر أن
ثمانیة وثالثون  ،2017دیسمبر  31بتجمید األموال محل الجریمة، حیث بلغ عددها إلى غایة 

) قرارا متضمنا التجمید الفوري لممتلكات األشخاص والكیانات المسجلة في قائمة لجنة 38(
  .1العقوبات لمجلس األمن لهیئة األمم المتحدة

  یتمثل دورها في : 2:وزارة الخارجیة: ساخام

قائمة األشخاص والمجموعات والكیانات المسجلة في القائمة الموحدة للعقوبات  إرسال -
  المقررة من طرف مجلس األمن بمجرد نشرها إلى وزیر المالیة.

اصر المقاربة الجزائریة في مكافحة تمویل اإلرهاب، كتجریم الترویج الدبلوماسي لكل عن -
  دفع الفدیة وتبیان مخاطرها.

                                                
 .03، ص 2017خلیة معالجة اإلستعالم المالي، تقریر النشاط ومعطیات إحصائیة  - 1
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ددة باألعمال اإلرهابیة المرتكبة في جمیع دول العالم ومن یقف وراءها نشر البیانات المن -
  بالتمویل .

  تنظیم الملتقیات والندوات والورشات المتعلقة بمكافحة اإلرهاب وتمویله . -

شارة تم ذكر هذه الوزارات على سبیل المثال ال الحصر ألن مكافحة اإلرهاب وتمویله ولإل       
د المختلفة سواء أكانت وزارات أو مواطنین أو مؤسسات متخصصة، وهو تتطلب توافر كل الجهو 

 ما سنتناوله في المطلب التالي.

  : المواجهة المؤسساتیة لمكافحة تمویل اإلرهاب.نيالمطلب الثا

  سنتناول هذه المواجهة من خالل الفروع التالیة:

  الفرع األول: المواجهة التشریعیة والسیاسیة.

  الفرع الثاني: المواجهة األمنیة .

  الفرع الثالث: المواجهة المصرفیة.

  الفرع الرابع: المواجهة اإلقتصادیة واإلجتماعیة والثقافیة.

  الفرع الخامس: المواجهة الدینیة واإلعالمیة.

  المواجهة التشریعیة والسیاسیة. الفرع األول:

  : المواجهة التشریعیةالفقرة األولى

رسانة من التشریعات لمكافحة جریمة تمویل اإلرهاب منذ تسعینیات القرن سنت الجزائر ت
  الماضي، وكانت بدایتها بـ:

  :1المتعلق بمكافحة التخریب واإلرهاب ،03-92المرسوم رقم أوال: 

، محددا ألول مرة المخالفات 1992سبتمبر  30صدر هذا المرسوم التشریعي في 
، ثالث مجالس 11الموصوفة بأعمال تخریبیة أو إرهابیة في فصله األول، وأنشأ بموجب مادته 

قضائیة خاصة للنظر في هذه الجرائم اإلرهابیة في كل من وهران والجزائر وقسنطینة، وتم تعدیله 

                                                
واإلرهاب، ج.ر،  ، یتعلق بمكافحة التخریب1992سبتمبر  30، المؤرخ في 03- 92المرسوم التشریعي رقم  - 1

 .1817، ص1992أكتوبر  01، الصادرة بتاریخ 70العدد
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، الذي نصت مادته 19931أفریل  19، الصادر في 05-93تشریعي رقم بموجب المرسوم ال
كجریمة مستقلة بالقول: "یعاقب بالسجن من  اإلرهاب تمویلالرابعة صراحة على جریمة 

دج، 500.000دج إلى  100.000) سنوات، وبغرامة مالیة من 10) سنوات إلى عشر(5خمس(
  بأي وسیلة كانت". یمولهاأعاله أو  كل من یشید باألفعال المذكورة في المادة األولى

، ألغى المشرع الجزائري القواعد التي جاء بها في المرسوم رقم 19952فیفیري 25وفي 
  .95/12، واألمر 95/11، األمر 95/10، وأصدر بدله ثالثة أوامر، وهي: األمر رقم 92-03

  .155-66قانون العقوبات رقم ثانیا: 

، المذكور أعاله، أضاف 11-95األخیر باألمر رقم بعد تعدیل هذا ابقا، سكما أشرنا 
المشرع الجزائري قسم رابع مكرر بعنوان "الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة، من المادة 

كما في  المخالفات، حیث تغیر المصطلح القانوني من عبارة 9مكرر 87مكرر إلى المادة  87
 87بأفعال إرهابیة أو تخریبیة، وتضمنت المادة  الموصوفة الجرائمإلى عبارة  03- 92مرسوم 

اإلرهاب كجریمة مستقلة في العقوبة عن الجرائم الموصوفة  تمویل، النص على جریمة 04مكرر
بأفعال إرهابیة أو تخریبیة وبنفس العقوبة المذكورة في المرسوم السابق، وعند تعدیل المشرع 

، قام بتوسیع نطاق 2014فبرایر  4 ، المؤرخ في01-14الجزائري لقانون العقوبات بالقانون رقم 
مكرر لتشمل كذلك تمویل اإلرهاب  87األعمال اإلرهابیة والتخریبیة المنصوص علیها في المادة 

  والمنظمة اإلرهابیة.

  .66/155قانون اإلجراءات الجزائیة رقم ثالثا: 

وسائل  ، بغرض إعطاء1995-02-25المؤرخ في  95/10عدل كذلك بموجب األمر رقم 
شرعیة في مكافحة اإلرهاب وتمویله، ومما جاء فیه توسیع إختصاص ضباط الشرطة القضائیة 
على الجرائم اإلرهابیة إلى كامل اإلقلیم الوطني، وكذا إستثناء أحكام التفتیش العادیة، والحجز، 

 ، وأضاف إلیها14-04وتمدید التوقیف تحت النظر، وغیرها من الوسائل التي ثمنها قانون

، المؤرخ 22- 06سالت والتسرب في القانون رقم ابع والخامس المتعلق بإعتراض المر االفصل الر 

                                                
، 03- 92، یعدل ویتمم المرسوم التشریعي رقم 1993أفریل 19، مؤرخ في 05- 93مرسوم تشریعي رقم  - 1

 25، الصادر بتاریخ 25، المتعلق بمكافحة التخریب واإلرهاب، ج.ر، العدد 1992سبتمبر 30المؤرخ في 

 .04، ص1993أبریل

 .12-2، ص ص 1995مارس 01، بتاریخ 11الجریدة الرسمیة، العدد  - 2
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 15، المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائیة الذي أضیفت له المواد 2006دیسمبر 20في 

، 2017- 03- 27، المؤرخ في 07- 2017في تعدیله بالقانون رقم  2و1مكرر 15مكرر، و
مكرر على إنحصار مهام الشرطة القضائیة لضباط وضباط الصف  15حیث نصت مادته 

دارة  التابعین للمصالح العسكریة لألمن في الجرائم الماسة بأمن الدولة تحت إشراف النائب العام وإ
  من نفس القانون. 207وكیل الجمهوریة ورقابة غرفة اإلتهام، وذلك وفقا ألحكام المادة 

المحافظة على أمن ات المصالح العسكریة لألمن نحو ومرد هذا هو توجیه جهود وتحری
  الدولة عن طریق مكافحة اإلرهاب وتمویله.

  المتعلق بالوقایة من تبییض األموال وتمویل اإلرهاب ومكافحتهما. ،01-05قانون رابعا: 

هو أول قانون متخصص یعالج جریمة تمویل اإلرهاب كجریمة مستقلة من كل جوانبها، 
اهدات الدولیة وقرارات مجلس األمن بشأن مكافحة تمویل اإلرهاب، حیث تضمنت جاء تنفیذا للمع

نصوصه كل توصیات منظمة فاتف ذات الصلة، وتم بموجب مادته الثالثة تعریف جریمة تمویل 
إذ أنه ال یشمل التمویل بواسطة  1اإلرهاب، الذي أعتبر تعریفا قاصرا من قبل منظمة مینا فاتف

اسطة شخص إرهابي ما دفع المشرع الجزائري إلى تعدیله وتتمیمه بالقانون منظمة إرهابیة أو بو 
من أجل تدارك هذا التقصیر، وتماشیا مع المعاییر  20122فبرایر 13، المؤرخ في 02-12رقم 

، تم تعدیل 2012الدولیة المتعلقة بمكافحة تمویل اإلرهاب السیما توصیات فاتف المعدلة عام 
، الذي عرفت 2015فبرایر 15، المؤرخ في 06- 15موجب القانون رقم هذا القانون مرة أخرى ب

فیه جریمة تمویل اإلرهاب تعریفا دقیقا شامال وفقا لمتطلبات اإلتفاقیة الدولیة لقمع تمویل اإلرهاب 
  ، والقرارات الصادرة عن مجلس األمن.1999لعام 

التشریعیة والتنظیمیة  ولإلشارة وتزامنا مع إصدار المشرع الجزائري لمجموعة من النصوص
لمكافحة جریمة تمویل اإلرهاب تمت مكافحة هذه األخیرة بواسطة تدعیم المنظومة التشریعیة 

  بقوانین تقمع مصادرها سواء المشروعة أو غیر المشروعة، من خالل:

                                                
، الجزائر، 2010دیسمبر 01مینا فاتف، تقریر التقییم المشترك، مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب،  - 1

 .04ص

فبرایر  06، المؤرخ في 01-05، یعدل ویتمم القانون رقم 2012فبرایر  13، مؤرخ في 02-12رقم  قانون -  2
 ، المتعلق بالوقایة من تبییض األموال وتمویل اإلرهاب ومكافحتهما.2005
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بالوقایة من  ، المتعلق2004دیسمبر  25المؤرخ في ، 18-04إصدار القانون رقم  - 1
  ات العقلیة وقمع اإلستعمال واإلتجار غیر المشروعین بها.المخدرات والمؤثر 

، المتعلق بمكافحة التهریب، 2005غشت  23، المؤرخ في 06-05إصدار األمر رقم  - 2
  .2006یولیو  15، المؤرخ في 09-06المعدل والمتمم باألمر رقم 

، المتعلق بالوقایة من الفساد 2006فیفري  20، مؤرخ في 01-06قانون رقم  - 3
  ومكافحته.

 ،إضافة إلى هذا أصدر المشرع قوانین أخرى تحارب مصادر تمویل اإلرهاب مثل التسول
  الدعارة، الجمعیات الخیریة، الهجرة غیر الشرعیة، الفدیة، تجارة األسلحة...الخ.

  : المواجهة السیاسیة لمكافحة جریمة تمویل اإلرهاب.الفقرة الثانیة

إعتمدت الجزائر إلى جانب المقاربة األمنیة في حل المشكلة اإلرهابیة على المقاربة 
السیاسیة التي تهدف إلى إحتواء األشخاص اإلرهابیین الذین جنحوا إلى السلم عن طریق إسقاط 
عادة إدماجهم في المجتمع حقنا لدماء الجزائریین، شریطة أن ال  المتابعات القضائیة ضدهم وإ

د تورطوا في مجازر جماعیة أو تفجیرات، وعلیه فتح المشرع الجزائري أبواب التوبة یكونوا ق
أمامهم من خالل إصداره للقوانین التي خدمت جمیعها ممولي اإلرهاب بإعتبارهم لم یقوموا بأي 

  في:   السیاساتعملیة قتل أو تفجیر مباشرة، وتمثلت هذه 

   قانون الرحمةأوال: 

خاص الذین أعلنوا عن توبتهم وتطلیق العمل المسلح، جاء به األمر ة لألشهو بمثابة مكافئ
، المتعلق بتدابیر الرحمة في إثنى عشر مادة، تضمنت 1995-02-25، بتاریخ 12-55رقم 

حالة األشخاص الذین سلموا أنفسهم طوعا للسلطات، حیث إستفاد غیر المتورطین منهم في 
قضائیة ضدهم بینما إستفاد من تسبب في جرائم قتل من الجرائم اإلرهابیة من إسقاط المتابعات ال

ظروف التخفیف، وحقق هذا القانون نجاحا ملموسا بنزول كثیر من األشخاص من الجبال وتسلیم 
أنفسهم وأسلحتهم إلى السلطات األمنیة، مساعدین هذه األخیرة على أماكن تواجد اإلرهابیین الذین 

  لجزائري إلى سن قانون آخر.رفضوا هذا التدبیر ما دفع بالمشرع ا

  قانون الوئام المدنيثانیا: 

السید الرئیس: عبد العزیز بوتفلیقة في أول عهدة إنتخابیة له  جاء هذا القانون بمبادرة من
ستعادة األمن واألمان له فكان قانون الوئام  حینما وعد الشعب الجزائري بإطفاء نار الفتنة وإ
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المتكون  081- 99، بموجب القانون رقم 1999جویلیة  13 المدني، الذي دخل حیز التنفیذ في
مادة بغیة إتخاذ تدابیر خاصة لتوفیر حلول مالئمة لألشخاص المتورطین في أعمال  43من 

اإلرهاب والتخریب، وإلعطاء هذا القانون غطاء قانوني وسیاسي، عرضه السید الرئیس على 
جة تصویت الشعب لصالح  القانون بنسبة ، وكانت النتی1999سبتمبر 16اإلستفتاء الشعبي في 

ما یعكس رغبة الشعب في إنهاء األزمة األمنیة، وقد وجه لألشخاص الذین لم یرتكبوا  98.03%
جرائم القتل، اإلغتصاب، التفجیرات في األماكن العامة، شریطة تسلیم هؤالء أنفسهم في فترة 

إرتكاب هؤالء األشخاص لجرائم  حاكمة، وفي حالةم) أشهر مقابل اإلعفاء من ال06أقصاها(
ف في العقوبات التي تم إستبعاد منها كل دة من تاریخ صدور القانون من تخفیفبإمكانهم اإلستفا

  من عقوبة اإلعدام والسجن المؤبد.

، المتضمن تدابیر 12-95من هذا القانون، أحكام األمر رقم  42ولإلشارة ألغت المادة 
  الرحمة.

 المصالحة الوطنیة ثالثا: قانون

ساعدت سیاسة الرحمة والوئام المدني في إستتباب األمن في الجزائر وحقنتا دماء 
ن، ما دفع بالسید الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة إلى تثمین هذه المكتسبات المحققة من یالجزائری

، 2005سبتمبر  29خالل عرضه لمبادرة میثاق المصالحة الوطنیة على اإلستفتاء الشعبي في 
ألف قتیل،  200،000الذي زكاه الشعب بأغلبیة مطلقة إلیقاف الفتنة والعنف التي حصدت 

ملیار دوالر خسائر إقتصادیة، وهو ما تجسد في عفو خاص عن المحكوم علیهم  30وأكثر من 
عادة إدماجهم في الوظائف التي كانوا یمارسونها،  مموليالمتواجدین بالسجون السیما  اإلرهاب وإ

وتخفیف العقوبات عن المتورطین في أعمال إرهابیة مع تقدیم تعویضات للمتضررین، ورد 
  .اإلعتبار للمؤسسة األمنیة من اإلتهامات الموجهة لها في دفاعها عن وجود الجمهوریة 

  ولتطبیق روح المصالحة الوطنیة تم إستصدار:

، یتضمن تنفیذ میثاق السلم والمصالحة 2006فبرایر  27، مؤرخ في 01-06أمر رقم  -
  الوطنیة.

                                                
، الصادرة بتاریخ 46، یتعلق بإستعادة الوئام المدني، ج.ر، العدد1999یونیو  13، مؤرخ في 08-99قانون  - 1

 .1999ونیو ی 13
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تعویض ضحایا ، یتعلق ب2006فبرایر  28مؤرخ في  ،93-06مرسوم رئاسي رقم  -
  المأساة الوطنیة.

، یتعلق بإعانة الدولة لألسر 2006فبرایر  28، مؤرخ في 94- 06مرسوم رئاسي رقم  -
  ي ابتلیت بضلوع أحد أقاربها في اإلرهاب.المحرومة الت

، یتعلق بالتصریح المنصوص 2006فبرایر  28، مؤرخ في 95-06مرسوم رئاسي رقم  -
  .1من األمر المتضمن تنفیذ السلم والمصالحة الوطنیة 13علیه في المادة 

  الفرع الثاني: المواجهة األمنیة لمكافحة تمویل اإلرهاب.

ر برفض كثیر من الدول تزویدها بأسلحة متطورة لمواجهة فرض حصار دولي على الجزائ
اإلرهاب بسبب إعتقاد هذه األخیرة أن مشكلة اإلرهاب ال تستدعي هبة عسكریة دولیة لقمعها، 

عترفت متأخرة بدعوات 2001وسرعان ما تغیرت نظرتها بعد أحداث أیلول األسود عام  ، وإ
من القضاء على اإلرهاب بالرغم من عدم وجود الجزائر في هذا المجال في حین تمكنت الجزائر 

  أي دعم دولي لها، وذلك بفضل متانة أجهزتها األمنیة والعسكریة التالیة:

  الجیش الوطني الشعبيالفقرة األولى: 

هو مؤسسة عسكریة سلیلة جیش التحریر الوطني الذي حرر هذا الوطن من اإلستعمار 
بیل المحافظة على إستقالله بوقوفهم سدا منیعا أمام الفرنسي وواصل جنوده البواسل الجهاد في س

كل من یحاول زعزة إستقراره والعبث بأمنه، ومن أجل وقف الفتنة والحفاظ على وحدة الوطن 
 23في  ، المؤرخ 91/23رقم وأمنه وسالمته، وصیانة أمالك ومؤسسات الدولة، صدر القانون 

حفظ النظام خارج الحاالت االستثنائیة المقررة ، مكلفا الجیش بالمشاركة في مهام 1991دیسمبر 
في الدستور، وعلیه شكلت مجموعة من الوحدات المتخصصة في مكافحة اإلرهاب وكل من 
یموله، تتواجد على مستوى كل القوات المسلحة (البریة، البحریة، والجویة)، تعمل بمساعدة من 

یة المتحصلة من قبل عناصرها في سبیل دائرة اإلستعالمات التي توفر لها المعلومات اإلستخبار 
  دعم جهودها.

وتستمد العقیدة األمنیة الجزائریة توجهها العام من المبادئ العامة المستمدة من ركائز عدم 
الجزائري حیال األزمة اللیبیة التي  الموقفالتدخل في شؤون اآلخرین، وهو ما الحظناه في 

                                                
 .16-2، ص ص2006فبرایر  28، بتاریخ 11، العددالجزائریة الجریدة الرسمیة - 1
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هي الرؤیة التي تجد لها ركائز قانونیة ودستوریة تحدد أنتجت ثورة قلبت النظام بدعم من الناتو، و 
المهام األساسیة ألجهزة األمن الجزائریة التي تنحصر مهامها في حمایة وصون سیادة الدولة 

  .1وحدودها

ستئصال اإلرهاب ومن یموله دون هوادة یش الوطني الجزائري یواصل حربه إلوال زال الج 
-2017-2016-2015تبینه اإلحصائیات التالیة ألعوام  على كامل إقلیم الجمهوریة، وهو ما

2018.  

  2018عام   2017عام      2016عام   2015عام   العملیات المنجزة(القضاء ، التوقیف)

  20  91  125  157  اإلرهابیون المقضي علیهم

  20  40  225  -  اإلرهابیون الموقوفون

  1011  1881  2615  -  المهربون

  5144  14165  6616  2718  المهاجرون غیر الشرعیین

  394  549  436  1514  تجارة المخدرات

  479  910  1087  1171  عربات مختلفة

  75  61  57  -  منظار

  -  -  GPS  -  02جهاز

  215  484  1065  1722  أجهزة كشف المعادن

  61  214  -  -  عناصر اإلسناد

ص  ،2016، جانفي630( :: من إعداد الباحث باالعتماد على مجلة الجیش الجزائري، األعدادالمصدر
ص  ،2018جانفي  ،654(، )25ص ،2017جانفي ،642(، )20ص ،2016دیسمبر ،641(، )21- 20ص 
  .)23ص ،2018 سبتمبر ،662( ،)23-22ص ص ،2018 جویلیة ،660( ،)23- 22ص

  .2: جهاز الدرك الوطنيالفقرة الثانیة

، 1962أوت  23، المؤرخ في في 62/19هو مؤسسة جمهوریة أنشأ بموجب األمر رقم 
بكونه جزءا ال یتجزء من الجیش الوطني الشعبي، یسهر على السلم العمومي وتطبیق القوانین 

  واألنظمة، ویتضمن حالیا لتنفیذ مهامه األجهزة التالیة:

                                                
بوحنیة قوي، تقاریر " اإلستراتیجیة الجزائریة تجاه التطورات األمنیة في منطقة الساحل اإلفریقي" مركز الجزیرة  - 1

 .03، ص 2012للدراسات، یونیو/حزیران 

 .18:20ساعة  ،02/5/2018، تاریخ اإلطالع:   www.mdn.dz/site-cgnنظر ا - 2



 اإلطار التطبیقي لمكافحة جریمة تمویل اإلرھاب                            الثاني الباب

 

358 

 

قیادة الدرك الوطني( تشمل: أركان الدرك الوطني، الدیوان، والمفتشیة، وخلیة اإلتصال،  - 1
  ومصالح أخرى)

  وحدات اإلسناد. -الوحدات المتخصصة -الوحدات المشكلة - اإلقلیمیة الوحدات - 2

لخدمة العدالة  2004جوان  26المعهد الوطني لألدلة الجنائیة وعلم اإلجرام(أنشأ في  - 3
  والكشف عن الجرائم).

  المصلحة المركزیة للتحریات الجنائیة. - 4

اإلرهاب واإلجرام بكل تختص بمكافحة  1989المفرزة الخاصة للتدخل(أنشأت عام  - 5
  أشكاله).

ائل األمن والتدخل: موجودة على مستوى كل مجموعة إقیلیمة، تقوم بنشاطات أمنیة صف - 6
دائمة ومستمرة في المناطق التي تكثر فیها األعمال اإلجرامیة والعنف من أجل الحفاظ على 

  األمن العمومي.

عمال العنف في الجزائر، إذ قاتل وساهم الدرك الوطني في مكافحة اإلرهاب منذ إندالع أ
ببسالة المجموعات اإلرهابیة ومن یمولها في الجبال، وفي المدن واألریاف حتى إستعادت البالد 

  عافیتها، وتطهرت من اإلرهاب الهمجي.

  .: جهاز األمن الوطنيالفقرة الثالثة

یفا لنشاطه ، بقیادة مجاد محمد، وتكی1962جویلیة  22تأسس جهاز األمن الوطني بتاریخ 
  في محاربة اإلرهاب الذي ظهر مطلع التسعینیات، تم تدعیمه بـ:

، ومقره الجزائر العاصمة، 1992: أنشأ سنة ONRBالدیوان الوطني لقمع اإلجرام  - 01
  ویتضمن إضافة إلى المصالح اإلداریة، المصالح التالیة:

  لحة مركزیة لإلستغالل واإلستعالم.صم - أ 

  مركزیة للشرطة القضائیة. مصلحة - ب

  ل.مصلحة مركزیة للتدخ - ت

ح جهویة تابعة له في كل من وبعد إتساع اإلرهاب في كامل التراب الوطني أنشأت مصال
وهران، وقسنطینة، إضافة إلى ملحقة للمصلحة الجهویة وهران بوالیة تلمسان، أستحدتث  والیة
  ، لمكافحة اإلرهاب.1996سنة 
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، لمواجهة 1995): تم إنشاؤها سنة BMPJللشرطة القضائیة(الفرق المتنقلة  - 02
التنظیمات اإلرهابیة وممولیها، وتفكیك شبكات الدعم واإلسناد، تضم فرقة قمع اللصوصیة 

)BRB) التي تم تدعیمها بفرقة البحث والتحري (BRI 2005) سنة.  

دخل قوات ، من أجل جعل ت2003: تم إنشاءها سنة الوحدة الجویة لألمن الوطني - 03
  .1األمن الوطني سریع وفعال

ستكماال لعملیة هیكلة مصالح األمن الوطني أنشأت سنة  ، الوحدة الخاصة للشرطة 2016وإ
)، أو جمهرة العملیات الخاصة من أجل التدخل في األماكن الحضریة التي GOSPالجزائریة (

  ).DSIوطني (یتحصن فیها اإلرهابیون، وهي تشبه مفرزة التدخل في جهاز الدرك ال

ویحسب لألمن الوطني كثیر من العملیات األمنیة النوعیة التي قسمت ظهر التنظیمات 
اإلرهابیة منذ ظهورها، ولعل أبرزها قضاء قوات األمن الوطني على "أمیر الجماعة اإلسالمیة 

، 1994المسلحة" المدعو شریف قوسمي بمنطقة سحاولة، غرب العاصمة الجزائریة في سبتمبر 
ا تمكنه من تفكیك كثیر من الخالیا اإلرهابیة النائمة أو مایسمى بالذئاب المنفردة، ما ساعد وكذ

  على إستتباب األمن في كامل ربوع الجزائر.

  .: الحرس البلدي وفرق الدفاع الذاتي والوطنیونالفقرة الرابعة

الدفاع ، تحت وصایة وزارة 1994: هو قوات مسلحة أنشأت عام الحرس البلديأوال: 
الوطني لتغطیة العجز في المناطق النائیة وحمایتها من سیطرة اإلرهابیین، حیث تشكل غالبیة 

تم تأسیس سلك الحرس البلدي بموجب المرسوم  1996أفراده من تلك المناطق، وفي سنة 
، تم تأسیس 2011سبتمبر  2، وفي 19962أوت  03، المؤرخ في 266-96التنفیذي رقم 
، تاریخ حله بعدما عاد 2012للحرس البلدي التابعة لوزارة الداخلیة إلى غایة سنة  المدیریة العامة

اإلستقرار إلى كامل الوطن، وال ینكر أحد التضحیات التي قدمها عناصر هذا السلك الذین كانوا 
  في الخطوط األمامیة لمواجهة اإلرهاب ومن یموله.

  

  

                                                
  .19:50، ساعة 8/5/2018، تاریخ اإلطالع:   www.dgsn.dzنظر الشرطة الجزائریة على الموقع:ا -1
، یتضمن القانون األساسي لموظفي الحرس 1996 غشت 03، مؤرخ في 266- 96مرسوم تنفیذي رقم  -  2

 .1996 غشت 7الصادرة بتاریخ  ،47البلدي، ج،ر، العدد 
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  فرق الدفاع الذاتيثاتیا: 

ى والمداشر المعزولة والبعیدة عن المراقبة والتغطیة األمنیة، تم تسلیح تتشكل من أهالي القر 
سكانها للدفاع عن أنفسهم من مساومات اإلرهابیین أو مهاجمتهم في إنتظار وصول دعم القوات 

 النظامیة.

  ):Les patriotesثالثا: الوطنیون(

الجبال والغابات والكهوف تتشكل من قدامى المجاهدین الذین لهم درایة بالمناطق الوعرة مثل 
المتواجدة بها، تعمل على مرافقة القوات المختصة رفقة أبناء الشهداء أثناء تمشیطها وعملیاتها 
العسكریة، إمتد نشاطها عبر كامل والیات الوطن جنبا إلى جنب مع القوات النظامیة إلى غایة 

  إستعادة األمن والقضاء على كل اإلرهابیین ومن مولهم.

  إدارة السجون  :خامسةالالفقرة 

تعتبر إدارة السجون الجزائریة سلكا أمنیا بموجب المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم 
، حیث حمل موظفوها على عاتقهم منذ إندالع األزمة األمنیة، مهمة إستقبال العدد 08/1671

عادة إدماجهم وفقا لما ینص علیه القانون، من  خالل تقدیم لهم البرامج الكبیر من اإلرهابیین وإ
الهادفة والتكوینات المختلفة التي تؤهلهم للعودة إلى المجتمع كأفراد صالحین فاعلین، كل ذلك في 

ما إقترفوه من جرائم ضد هذا حترمة تصون كرامتهم بغض النظر عإطار معاملة إنسانیة م
  الجزائریة األخرى. الشعب الذي فتح لهم قلبه للعودة إلى أحضانه مثل بقیة مؤسسات الدولة

عملیة إعادة تأهیل نزالء المؤسسات العقابیة في قضایا اإلرهاب في وتتركز عناصر 
المؤهل(یشمل األجهزة المختصة والمتخصصة بإعادة التأهیل واألشخاص المعنیون فیها 

اإلرهاب، والمختصون بإعادة التأهیل، والمؤهل ( وهو المعتقل والمتهم والمحكوم علیه في قضایا 
والغرض المحدد وهو إعادة التوازن المعنوي والفكري والجسماني واإلقتصادي واإلجتماعي لهؤالء 

 .2للعودة إلى المجتمع بفاعلیة وقبول الناس لهم

                                                
، یتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفین 2008یونیو 7، مؤرخ في 08/167مرسوم تنفیذي رقم  -1

 .2008یونیو 11، الصادرة بتاریخ 30المنتمین لألسالك الخاصة بإدارة السجون، ج.ر، العدد 

قضایا اإلرهاب، مركز الدراسات  مصطفى محمد موسى، إعادة تأهیل المهتمین والمحكوم علیهم في -2
  .92، ص2006 ،، الطبعة األولى، الریاضلعلوم األمنیةل العربیة والبحوث، جامعة نایف
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 إذ األمنیة المؤسسة عمل صعوبة من زاد والغرب الكبرى القوى تحاملالجدیر بالذكر أن و     

 خالل من وذلك ،العربیة للدول والعنف الفوضى تصدیر على الغربیة األنظمة بعض عملت

 من خاصة األمنیة المؤسسة عناء من األمر الذي زاد وهو اإلسالمویة الجماعات في اإلستثمار

 خارجیة مؤامرة اإلرهاب إن الجزائر في األمن رجال أذهان إلى یتبادر فحینما الجانب النفسي،

وبالرغم من كل هذا إنتصرت الجزائر في 1 لمواجهته، التخطیط حتى هنا سیصعب داخلیة بأیادي
 األخیر على اإلرهاب ومن موله.

  الفرع الثالث:  المواجهة المصرفیة 

یتكون القطاع الحالي في الجزائر من البنوك وشركات التأمین وشركات الوساطة المالیة، 
لى ترخیص من بنك إضافة إلى عدد من المؤسسات المالیة األخرى التي تقوم بنشاطها بناءا ع

الجزائر، وتخضع كلها إلى رقابة اللجنة المصرفیة التي یرأسها محافظ بنك الجزائر التي تراقب 
  .2كذلك مصالح برید الجزائر، الذي یقوم هو اآلخر بالعملیات البنكیة

) مصرفا ومؤسسة مالیة تقع 29النظام المصرفي یتشكل من ( كان، 2016وفي نهایة 
  :3ة بالجزائر العاصمة، منهامقراتها اإلجتماعی

  ) مصارف عمومیة، من بینها صندوق التوفیر؛06ستة ( -

من بینهم مصرفا واحدا  ،، برؤوس أموال أجنبیة) مصرفا خاصا14أربعة عشر ( -
  برؤوس أموال مختلفة؛

  ) عمومیتین؛02) مؤسسات مالیة، من بینها مؤسستین (03ثالثة ( -

  ) عمومیة؛03) شركات تأجیر، من بینها ثالثة (05( خمسة -

معتمدة للقیام بالعملیات المصرفیة والتي  ،) للتأمین الفالحي01تعاضدیة واحدة ( -
  ، صفة مؤسسة مالیة.2009إتخذت في نهایة 

                                                
، ماجستیر مذكرة ،1999- 1991 الجزائر في السیاسي والعنف الدیني التطرف رحموني، النور عبد فاتح -1

  .39 ص ،2007 السیاسیة، العلوم كلیة ،03الجزائر  جامعة
لعبیدي بن مدخن، المعاییر الدولیة لمكافحة تبییض األموال وتمویل اإلرهاب في المنظومة القانونیة  -2

والمؤسساتیة في الجزائر، مذكرة ماجیستر، تخصص علوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج 
   .121، ص  2014-2013لخضر، باتنة، 

. على 21، ص 2017(التطور االقتصادي والنقدي للجزائر )، سبتمبر  2016السنوي  بنك الجزائر، التقریر -3
     www.bank-of-alg.dz.rapportba2016ar.pdf الرابط:
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ذات صبغة مالیة، إقتصرنا في تناولنا جنائیة وبإعتبار جریمة تمویل اإلرهاب جریمة 
على ذكر األجهزة التي لها عالقة مباشرة بالجهاز المصرفي فقط، من خالل للمواجهة المصرفیة، 

  ممارستها لدور الرقابة واإلشراف علیه، و التي نرى أنها تتمثل في:

   .البنوك .1

  اللجنة المصرفیة.  .2

  في مكافحة تمویل اإلرهاب  والمصرفیة المؤسسات المالیةدور البنوك و  : الفقرة األولى

یتجلي دور البنوك في مكافحة تمویل اإلرهاب من خالل إمتثالها لإللتزامات التي فرضها 
علیها المشرع الجزائري في إطار سعیه لمسایرة المعاییر الدولیة في هذا الشأن، والتي تهدف في 
مجملها إلى تحیید البنوك عن الوقوع في هذه الجریمة وقطع الطریق لمرورها عبر القنوات 

المستمدة من توصیات منظمة فاتف أو الهیئات المصرفیة المعنیة  - ، وهذه اإللتزمات البنكیة
  تتمثل في: -غیرهااإلرهاب مثل لجنة بازل وأغمونت و بمكافحة تمویل 

 obligation de .( اإللتزام بالیقظة : اإللتزام بتوخي الیقظة تجاه العمالء - 1

vigilance العمل التي تربطها البنوك مع العمیل، اإللتزام بالیقظة طیلة عالقة یكون ) و
  من خالل :

) وطبیعة نشاطه Identification des clientsتحقق من هویة العمیل : ( ال  -  أ
  وحسابه 

یدخل هذا التحقق ضمن تنفیذ مبدأ (اعرف عمیلك)، المنصوص علیه في التوصیة الخامسة 
المؤسسات المالیة والمصرفیة  ، التي تلزم2012المحدثة لعام  21، و التوصیة 2003لفائق لعام 

على التأكد من هویة العمالء سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین أو حتى العمالء 
العرضیین الذین لدیهم عالقة غیر منتظمة مع البنك والذین یتم التحقق من هویاتهم بنفس الكیفیة 

  في القانون الجزائري .

 04، والمعدلة بالمادة 01-05من القانون  07فأما األشخاص الطبیعیین فقد نصت المادة 

، المتعلق بالوقایة من تبییض األموال وتمویل اإلرهاب ومكافحتهما، وكذا 02 -12من األمر 
، بإلتزام المؤسسات المالیة والمصرفیة بالتحقق من 03-12من نظام بنك الجزائر رقم  05المادة 

  هو نفسه مستفیدا أو وكیال. هویتهم وعنوانهم بحیث یمكن لصاحب الحساب أن یكون
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وأما األشخاص المعنویة فإنها تمیز بنوعین: أشخاص معنویة عادیة وأشخاص معنویة 
تتمثل في بنك، وتعتبر األولى خطرا على البنوك السیما إذا كانت وهمیة  لذا وجب التأكد من 

الشخص المعنوي  هویتها وأنها تتمتع بالشخصیة المعنویة، وأنها موجودة فعلیا من خالل تقدیم
لقانونه األساسي األصلي ولیس نسخة طبقا األصل، وأیة وثیقة تثبت أنه مسجل أو معتمد قانونا 

، ونفس األمر ینطبق على الجمعیات غیر 03 - 12من النظام رقم 2فقرة  05بحسب المادة 
قة إعتمادها الهادفة للربح التي ال یمكنها فتح حساب بنكي لها إال بتقدیم قانونها األساسي ووثی

من السلطة المختصة، وفي حالة ما إذا كان الشخص المعنوي بنكا فإن المشرع أخضعه كذلك 
 07، إلى واجب التعرف علیه، كما أشارت المادة 03-12من نظام بنك الجزائر  09في المادة 

  ، المعدل والمتمم، على التأكد من نشاط العمیل الشخص المعنوي.01- 05من القانون رقم 

، المعدل المتمم، على التعرف على المستفید 01–05من القانون  9نما نصت المادة بی
الحقیقي، حیث ألزمت البنوك عند عدم تأكدها من أن العمیل یتصرف لحسابه الخاص بضرورة 
اإلستعالم عن هویة اآلمر بالعملیة الحقیقي أو الذي یتم التصرف لحسابه بكل الطرق القانونیة، 

  األموال إلى أنشطمة إرهابیة. وقایة من إتجاه

، من القانون 01فقرة  07وعن الوقت المحدد للتعرف على العمالء فقد نصت علیه المادة 
، المعدل والمتمم على أنه:"یجب على الخاضعین أن یتأكدوا من موضوع وطبیعة 01-05رقم 

فظ سندات أو قیم النشاط وهویة زبائنهم وعناوینهم كل فیما یخصه قبل فتح حساب أو دفتر أو ح
أو إیصاالت أو تأجیر صندوق أو القیام بأي عملیة أو ربط أي عالقة عمل أخرى"، ونفس األمر 

، 01–05من القانون  07، وأشارت المادة 03-12من النظام رقم  04نصت علیه المادة 
زام ، على إل2012، لسنة 03 -12من نظام بنك الجزائر رقم  10المعدل والمتمم، وكذلك المادة 

المؤسسات المالیة بما فیها المؤسسات غیر الخاضعة لبنك الجزائر بتطبیق إجراءات العنایة 
)، وبالنسبة للخزینة العمومیة بوزارة المالیة التي تقوم بأعمال الیقظةالواجبة إتجاه عمالئها (

رفیة مصرفیة من خالل فتحها لحسابات مصرفیة للعاملین فیها تستخدم مثل بقیة الحسابات المص
من  4األخرى، وتفتح كذلك حسابات للشركات المتعهدة بصفقات عمومیة، فقد نصت المادة 

، المتعلق بالوقابة من تبییض 01-05، المعدل والمتمم ألحكام القانون02-12األمر رقم 
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األموال وتمویل اإلرهاب ومكافحتهما، على تعریف المؤسسات المالیة الذي یشمل كذلك هذه 
  .1میة من حیث النشاط الذي تمارسهالحزینة العمو 

، المؤسسات المالیة 03-12فقرتها األخیرة، من النظام رقم في  05ولإلشارة ألزمت المادة 
 والمصارف والمصالح المالیة لبرید الجزائر بعدم فتح حسابات مجهولة اإلسم أو مرقمة .

  العملیات ذات الطابع غیر اإلعتیادي.  اإللتزام بالیقظة تجاه -2

العملیات التي ال تستند إلى مبرر إقتصادي أو محل مشروع أو التي تفوق مبلغا وهي 
، المعدل 01- 05من القانون  10، أو تتم في ظروف غیر عادیة ومعقدة وفقا للمادة 2معینا

والمتمم، حیث یجب على البنك اإلستعالم لدى العمیل عن هذه العملیات كمعرفة مصدر األموال 
المستفیدة منها، ویقوم بعدها بتحریر تقریر سري بشأنها ویحفظه إذا لم وغرضها وهویة الجهة 

تكن هناك شبهة قویة، وفي حالة اإلشتباه القوي یخطر خلیة معالجة اإلستعالم  المالي بمفهوم 
-05، من القانون  22إلى  15إلى تطبیق المواد من  2فقرة  10اإلحالة الواردة في نص المادة 

   ، المعدل والمتمم.01

  زام بالیقظة المشددة تجاه فئة معنیة من العمالء: تإللا -3

 2012المحدثة عام  12رقم وهم األشخاص السیاسیون ممثلو المخاطر تنفیذا للتوصیة  

، المعدل 02 -12مكرر من األمر رقم 7لفاتف، والتي نص علیها المشرع الجزائري في المادة 
  .01-05المتمم ألحكام القانون 

  اإللتزام بالیقظة تجاه البنوك المراسلة:  -4

لفاتف، والتي نص علیها المشرع  2012المحدثة عام  13وهو ما نصت علیه التوصیة رقم 
، حیث أوجب بموجبها المصارف 03-12من نظام بنك الجزائر رقم 09الجزائري في المادة 

ات كافیة عن البنوك المراسلة والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر أن تجمع معلوم
التي تتعامل معها قصد السماح لها بمعرفة طبیعة نشاطها وسمعتها، كما أوجب علیها أن تتم 

  عالقات المراسل  مع المؤسسات المصرفیة األجنبیة حسب تقدیر المدیریة العامة، وبشرط :

                                                
1
  . 10مینا فاتف، تقریر المتابعة السابع للجزائر، ص  - 

2
لحد المطبق على ، یحدد ا2015یونیو  16، المؤرخ في 153- 15نظم هذا األمر، المرسوم التنفیذي رقم  - 

، 33عملیات الدفع التي یجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابیة عن طریق القنوات البنكیة والمالیة، ج.ر، العدد 
  .7 -5، ص ص2015یونیو  22الصادرة في 
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 أن تتوفر هذه المؤسسات المصرفیة على حسابات مصدقة . -

 وال تقیم عالقات أعمال مع بنوك وهمیة  لمراقبة من سلطاتها المختصةأن تكون خاضعة  -

 أن تتعاون في إطار جهاز وطني لمكافحة تمویل اإلرهاب وتبییض األموال.  -

 أن تطبق إجراءات الحذر للزبائن مستعملي الحسابات اإلنتقالیة . -

  اإللتزام بالیقظة إتجاه التحویالت اإللكترونیة:أن  -5

، على أنه " یتعین على المصارف 03-12نظام بنك الجزائر رقم  من 17نصت المادة 
والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر في إطار التحویالت اإللكترونیة مهما كانت 

أو وضع األموال تحت التصرف أن /..إلخ) وSWIFT ,ARTS, ATCIالوسیلة المستعملة (
بالعملیة والمستفید باإلضافة إلى عنوانیهما" وهو ما تسهر على التحقق بدقة من هویة اآلمر 

  .081 -11من النظام رقم  29نصت علیه كذلك المادة 

تعیین إطارا سامیا بالجزائر المصالح المالیة لبرید إلتزام البنوك والمؤسسات المالیة و  -6
  مسؤوال على المطابقة في مجال تمویل اإلرهاب.

لجة االستعالم المالي، حیث یكلف بالسهر على التقید ویعتبر هذا األخیر مراسال لخلیة معا
جراءاتها المطبقة في مجال   19ذلك وفقا للمادة تمویل اإلرهاب وتبییض األموال، و بسیاساتها وإ

  .03 – 12من النظام رقم 

حتفاظ رید الجزائر باإلإلتزام المصارف والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لب -7
  بالوثائق:

، أكد 2012لعام  11، والمحدثة بالتوصیة رقم 2003لعام  10تنفیذا لتوصیة فاتف رقم 
، المعدل  01 – 05من القانون  14، والمادة 4و 3فقرة  7المشرع الجزائري علیها في المادة 

، وتشمل هذه الوثائق ما یتعلق بالزبائن وعناوینهم  03- 12من نظام رقم  08والمتمم، وكذا المادة 
  سنوات بما فیها التقاریر السریة . 5اتهم  لمدة وعملی

  ین العملیات المتعلقة بالعمالء سنویا .االلتزام بتحی -8

من  06فقرة  07، والمادة 03 – 12من النظام رقم  1فقرة  16وهو ما نصت  علیه المادة 
ر ، المعدل والمتمم، و في حالة ظهور مشاكل متعلقة بالتحقیق وتحیین عناص01-  05القانون 

                                                
، یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، ج.  2011نوفمبر  28، مؤرخ في  08 – 11نظام رقم  -1

  . 2012أوت  29، الصادرة بتاریخ 47دد ر، الع
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، المؤسسات المالیة والمصالح المالیة 03-12من النظام رقم  7فقرة  5المعلومات، ألزمت المادة 
خطار صاحبه وخلیة معالجة اإلستعالم المالي واللجنة المصرفیة،  لبرید الجزائر بإقفال الحساب وإ

سترداد الحساب ما لم یوجد أمر مخالف من سلطة مختصة مثل صدور أمر بالتحفظ علیه  من وإ
  ، المعدل و المتمم.01-  05من القانون رقم  18طرف رئیس محكمة الجزائر وفقا للمادة 

  اإلخطار عنها .لیات ذات شبهة  بتمویل اإلرهاب و اإللتزام بالكشف عن العم-9 

وتكمن هذه العملیات المشبوهة في عدم تمكن العمیل من إثبات صحتها وقانونیتها عن 
یتوجب على البنك إعداد تقاریر دوریة وسریة في إطار الوقایة من طریق الوثائق الالزمة، لذا 

، وكذا 03 -12من النظام رقم  22تمویل إلرهاب ویرسلها إلى اللجنة المصرفیة وفقا للمادة 
  خلیة معالجة اإلستعالم المالي بإعتبارها الهیئة الوحیدة المختصة بتلقي اإلخطارات بالشبهة .

  التكوین المستمر للمستخدمین .ة و اخلیة للرقابة الداخلیاإللتزام بوضع برامج د-10 

، بوضع برامج للرقابة في مجال مكافحة 2012لعام  18تنفیذا لتوصیة فاتف المحدثة رقم 
مكرر  10تمویل اإلرهاب وتبییض األموال، نص المشرع الجزائري على هذا اإللتزام في المادة 

، التي اشترطت 03- 12من النظام رقم  01المادة ، المعدل والمتمم، وكذا 01 –05من القانون 
أن یكون البرنامج مكتوبا یتضمن على الخصوص، اإلجراءات وعملیات الرقابة، ومنهجیة الرعایة 

جهاز عالقات (مراسل و توفیر تكوین مستمر لمستخدمیها، و الالزمة فیما یخص معرفة الزبائن و 
  مالي .إخطار بالشبهة ) مع خلیة معالجة اإلستعالم ال

بنك  لرقابة  ات العاملة في الجزائر والخاضعة، مدى تنفیذ المؤسس3،2،1رقم: ین الجداولوتب
  .2015  - 2014- 2013مهمات الرقابة، خالل أعوام عملیات و الجزائر هذه البرامج، و 

): یوضح عدد البرامج التدریبیة التي وضعتها المؤسسات العاملة في الجزائر 1جدول رقم(
  لرقابة بنك الجزائر لموظفیها .والخاضعة 

2013  2014  2015  

عدد   عدد المشاركین   عدد الدورات   عدد المشاركین   عدد الدورات 
  الدورات 

  عدد المشاركین 

57  2626  86  3130  58  3775  

مینا فاتف، تقریر التقییم المتبادل، تقریر المتابعة السابع للجزائر، مكافحة غسل األموال وتمویل  :المصدر
  .35، ص 2016أفریل  27اإلرهاب، 
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): یوضح عملیات الرقابة ذات الصلة بتقییم النظام الداخلي للمؤسسات 2جدول رقم(
  الخاضعة لبنك الجزائر

عدد األشخاص   عدد المهام   السنة 
  القائمین بالمهام 

  أیام /أشخاص   عدد األیام 

2013  5  5  176  411  

2014  16  37  530  2801  

2015  17  36  762  2389  

  5601  1468  87  38  المجموع 

مینا فاتف، تقریر التقییم المتبادل، تقریر المتابعة السابع للجزائر، مكافحة غسل األموال وتمویل  المصدر:
  .35 ص ،2016أفریل  27اإلرهاب، 

-2013): یبین مهمات الرقابة المیدانیة التي نظمها بنك الجزائر لألعوام 3جدول رقم(

2014 -2015   

نوع 
  المهمة

   مجموع المستخدمین    عدد المهمات المنفذة

  لمتخصصینا

  أیام أو شخص  عدد األیام

2013  2014  2015  2013  2014  2015  2013  2014  2015  2013  2014  2015  

 مهمات 

الرقابة 
  الشاملة 

5  6   6   5    6   6  176   202   227   411   202   227   

التجارة 
  الخارجیة 

1   4   7   2   19   22   22   196   447   44  1015  1458  

تمویل 
اإلرهاب 

تبییض و 
  األموال 

  

1   6   4   2   12   8   22   132  88   44   1584  704   

   2389   2801   499   762   520   220   36   37   9   17   16   7  المجموع

مینا فاتف، تقریر التقییم المتبادل، تقریر المتابعة السابع للجزائر، مكافحة غسل األموال وتمویل  :المصدر
  .36، ص 2016أفریل  27اإلرهاب، 

  La commission bancaireاللجنة المصرفیة  :الفقرة الثانیة

البنوك والمؤسسات المالیة لألحكام تعتبر اللجنة المصرفیة جهاز مكلف بمراقبة مدى إحترام 
التشریعیة والتنظیمیة من أجل الوقایة من عملیات تمویل اإلرهاب وتبییض األموال، وتحیید 

  البنوك والمؤسسات المالیة عن الوقوع فیها تحت طائلة العقوبات في حالة مخالفة ذلك .
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لق بالقرض والنقد ، المتع10-  90، من القانون رقم 143وأنشئت اللجنة بموجب المادة 
وكلفت بمراقبة حسن تطبیق القوانین واألنظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالیة، وألغي 

، المتعلق بالنقد والقرض 2003-08-16، المؤرخ في 111-03هذا القانون بموجب األمر رقم 
- 05قانون  الذي أبقى على اللجنة ودعم صالحیاتها الرقابیة التي هي األخرى تعززت بصدور

، المتعلق بالوقایة من تبییض األموال وتمویل اإلرهاب، حیث أصبحت تتمتع بدور وقائي 01
تأدیبي على النظام البنكي في إطار مكافحة تمویل اإلرهاب من خالل تشكیلتها المتنوعة ودورها 

  في هذا المجال.

 أوال: تشكیلتها

، منه 144، بمقتضى المادة 10- 90) أفراد في ظل قانون 05كانت اللجنة تتشكل من (
، المتعلق بالنقد 11 – 03من األمر  106) أفراد وفقا للمادة 06أصبحت فیما بعد تتكون من(و 

 08والقرض الذي ألغى القانون السابق، وعدلت كذلك تشكیلة اللجنة المصرفیة بموجب المادة 

، حیث أصبحت 11- 03من األمر  1، الفقرة 106المعدلة للمادة  04،2-10من األمر رقم 
  ) أعضاء، وهم:08تتكون من (

  المحافظ رئیسا.  -1     

  ثالثة أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي. - 2

من المحكمة العلیا ویختاره رئیسها، والثاني من مجلس الدولة  قاضیان  ینتدبان، األول - 3
  یختاره رئیس المجلس بعد إستشارة المجلس األعلى للقضاء .

  ممثل عن مجلس المحاسبة یختاره رئیس هذا المجلس من بین المستشارین األولین . - 4

  ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة. - 5

  

  

  

                                                
، الصادرة في 52، المتعلق بالنقد والقرض، ج.ر، ص 2003- 08- 16، المؤرخ في 11 -03م األمر رق - 1

 .2003أوت  27

المتعلق بالنقد والقرض،  ،11-03، یعدل ویتمم األمر رقم 2010أوت  26، المؤرخ في 04-10األمر رقم   - 2
 .2010سبتمیر  01في  ، الصادرة50ج.ر، العدد 
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  اإلرهاب . دور اللجنة في مكافحة تمویل ثانیا:

 -11- 10، المعدل والمتمم، السیما المواد 01-  05من خالل إستقراء مواد القانون رقم 

، یتبین لنا 03 – 12من النظام رقم  27-  25 – 24 – 23 – 19منه، وكذا المواد  13 -12
  :أن اللجنة تكمن أهمیتها في مراقبة

تعیین المصارف والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر إطارا سامیا مسؤوال  - 1
على المطابقة في مجال مكافحة تمویل اإلرهاب وتبییض األموال، بصفته مراسال لخلیة معالجة 

 – 12.نظام 19اإلستعالم المالي، الذي یكلف بالتقید بسیاساتها المطبقة في هذا المجال( المادة 

03(  

تطبیق البنك للمنهج القائم على المخاطر، ومدى نجاعة سیاسته في تحلیل المخاطر،  - 2
حتفاظه بالسجالت والسندات والوثائق المتعلقة بالزبائن والعملیات التي یقوم بها لمدة   05وإ

  سنوات. 

ر البنوك والمؤسسات المالیة على برامج مناسبة من أجل الكشف عن تمویل مدى توف - 3
  رهاب .اإل

صارف والمؤسسات المالیة لسیاسات وتدابیر مناسبة تتعلق بمعرفة الزبائن ممدى توفر ال - 4
  وعملیاتهم، والكشف والمراقبة، وكذا اإلخطار بالشبهة. 

التحري عن وجود التقریر السري الذي یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة األخرى  - 5
  یة معقدة والمطالبة باإلطالع علیه .اإلحتفاظ به في حالة وجود عملیات مال

ستفراغا لما سبق یتضح أن اللجنة المصرفیة تقوم في إطار الصالحیات المخولة لها بدور  وإ
، وهي 01-05، و كذا قانون 11\03من األمر رقم  113إلى  111الرقابة من خالل المواد 

التدابیر التأدیبیة المحددة تدخل ضمن مهام الشرطة اإلداریة الموكلة للجنة، وأخرى  تدخل ضمن 
  .1من نفس األمر والقانون 116إلى  114في المواد 

  الثقافیة لمكافحة تمویل اإلرهاب و  واالجتماعیة االقتصادیةالمواجهة  الفرع الرابع:

إضافة إلى األفكار المتطرفة التي دفعت األشخاص إلى تنفیذ العملیات اإلرهابیة لعب أیضا 
الفقر والعوز وحاجة الناس إلى المال دافعا أخرا ساهم في تجنید هؤالء ضمن المجموعات 

                                                
عبد السالم حسان، جریمة تبییض األموال وسبل مكافحتها في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه،  -1

  . 194، ص  2016تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لمین دباغین،  سطیف، 
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اإلرهابیة ما دفع بالدولة الجزائریة إلى إتخاذ مجموعة من التدابیر اإلستثنائیة في المجال 
دي واإلجتماعي، بغیة إبعاد الفئات المحرومة من اإلنضمام إلى العناصر اإلرهابیة، اإلقتصا

  وذلك من خالل:

 ،2004إلى  2001یمتد من سنة  ،مالییر دوالر 07إطالق برنامج إنعاش إقتصادي بقیمة - 1
دعم و ، 2009إلى  2005من الفترة  ،ملیار دوالر 150خر تجاوز تبعه برنامج تكمیلي آ

تاله البرنامج الخماسي للفترة من سنة  ،ملیار دوالر 286أضخم بلغت میزانیته امج نكذلك ببر 
عزیزا ، من أجل دعم اإلنتاج الوطني وتلبیة إحتیاجات المواطنین ت2019إلى  2015

التحویالت اإلجتماعیة الموجهة لدعم الفئات المحرومة  لإلستقرار واألمن، في حین بلغت
 .1لي الخام % من مجموع الناتج المح12حوالي 

 القضاء على مسببات تمویل اإلرهاب، و ذلك بـ : - 2

  تقدیم قروض للشباب من أجل إنشاء مؤسسات مصغرة.    - أ

) بمنحهم ANSEJدعم الشباب عن طریق الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب ( - ب
 ؛المقاهي ؛البناء ؛النجارة (آالت:المعدات الالزمة بحسب الدبلوم الذي یحملونه مثلاآلالت و 

كل ذلك مجانا على أن یدفع المستفید فیما بعد  ،إلخ) ...السیارات والشاحنات حتىو  ؛الطبخ
  بالتقسیط قیمة الدعم.

إنشاء مائة ألف محل في كل بلدیة لألشخاص الذین ال یملكون مكانا یزاولون فیه  -ج
 نشاطهم .

توزیع مالیین السكنات مجانا في مختلف الصیغ مع تخصیص نسبة منها بناء و  - ت
 للشباب. 

الریف ) إلى القرى واألریاف النائیة رباء والغاز الطبیعي ( المدینة و الكهإیصال المیاه و  - ث
 في كل والیات الوطن.

، دعم الفالحین بكل المعدات الفالحیة الضروریة مجانا مثل (المولدات، أنابیب السقي -ج
 مبالغ مالیة لحفر اآلبار وبناء خزانات المیاه...الخ)

                                                
والجامعة العربیة، الجزائر والقضاء على الرادیكالیة، تجربة للتبادل، وزارة الشؤون المغاربیة واإلتحاد اإلفریقي  -1
-http://www.mae.gov.dz/images/sce/documents/derad على الرابط: 09، ص 2015بتمبر س

ar.pdf 
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وأخرى تكمیلیة لبعث التنمیة بها مع محو دیونها  تخصیص میزانیات سنویة للبلدیات، -ح
 العالقة.

، 2009ة مثل المهرجان الثقافي اإلفریقي سنة الدولة لعشرات التظاهرات الثقافیتنظیم  -خ
 . 2011سنة تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمیة و 

توفیر مالیین مناصب الشغل للبطالین في مختلف القطاعات سواء األسالك األمنیة أو  - د
 الوظیف العمومي أو القطاع اإلقتصادي.

 إطالق برامج متعددة للقضاء على األمیة بالجزائر .  -  ه

   .محو دیون الفالحین القدیمةرفع أجور العمال السیما بعد إرتفاع أسعار البترول و  -و

هذه التدابیر التي وفرتها الدولة الجزائریة مجانا لشعبها لم تقم بها أي دولة في العالم  إن
  حتى المتقدمة منها كل ذلك إستكماال لمتطلبات مكافحة اإلرهاب والقضاء على تمویله.

  اإلعالمیة.و الفرع الخامس: المواجهة الدینیة 

  : دینیا الفقرة األولى

المرجع الدیني الوطني وتدعیمه بالعدید من المبادرات، من أجل  إستعادة ت الجزائر علىعمل
  1قطع الطریق أمام األفكار المتطرفة التي یروج لها اإلرهابیون، منها:

ة على التراث الشعائري الوطني من األفكار السلبیة الداخلیة التي تتناقض مع المحافظ - 1
 ح .التسامالتفتح و دة من اإلعتدال و لدینیة المستما همرجعیات

ث خصصت الدولة من أجل التسییر الجید للمساجد، حی مستواهمین تكوین األئمة و تحس - 2
 معهدا لتكوینهم . 12

 المرشدات لممارسة عمال جواریا لدى العائالت .تكوین المرشدین و  - 3

أجل الحفاظ على الوحدة إخضاع كل الوظائف الدینیة إلى التكوین قبل العمل من  - 4
 .م اإلسالم الصحیح الرافض للعنف والتطرففهو  المرجعیات الدینیةالدینیة و 

إنشاء مرصد وطني لمحاربة التطرف الدیني یعمل على تحلیل الظواهر ذات الصلة  - 5
 بالتطرف الدیني و یقترح الحلول لها .

 متسامح عتدل وسلمي و رابطة العلماء في دول الساحل من أجل إسالم مإطالق الجزائر  - 6

                                                
 .15- 13نفس المرجع، ص ص وزارة الشؤون المغاربیة واإلتحاد اإلفریقي والجامعة العربیة، - 1
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من كل المخاطر  النقي وحافظت على هویة الجزائریینسالم التي نشرت اإل ادعم الزوای - 7
ال یمكن ألحد أن ینكر ما قدمته الصوفیة إلى الجزائر فقد كان ، إذ عبر قرون من الزمن
والحداد،  ،كان الشیخ بوعمامةمؤسس الدولة الجزائریة صوفیا، و األمیر عبد القادر 

، وال زال من سار على صوفیین، وغیرهم الكثیر بوبغلةو  والمقراني، واللة فاطمة نسومر،
دربهم یواصلون مسیرة البناء من أجل صناعة إنسان تتجلى فیه كل تعالیم اإلسالم 

  الصافي. 

 لیات تخضع لرقابة الدولة .تنظیم أموال الزكاة والصدقات والوقف من خالل آ - 8

   .1تشجیع الكتاب الدیني المعتدل عوض الكتب التي تحرض على العنف - 9

  .: إعالمیاالثانیة الفقرة

  رفي والتنویري: ور اإلعالم أساسا، في المجال المعیتمثل د

  رفيالمجال المعأوال: 

یتمثل في تشخیص الظاهرة اإلرهابیة من وجهة نظر إجتماعیة وتجدید الخطاب الدیني     
 بإعتباره ضرورة في المواجهة الثقافیة لإلرهاب .

  المجال التنویريثانیا: 

 . 2وذلك من خالل التركیز على العقل النقدي لتجدید الفكر الدیني    

خاصة في فترة التسعینات بمختلف مكوناته في محاربة كل وبو قد ساهم اإلعالم الجزائري 
 العنف مة الوطنیة بین أبناء البلد ونبذأشكال اإلرهاب من خالل تبنیه لخط معتدل یدعو إلى اللح

تفكیك أخطبوط اإلرهاب بالجزائر وكشف هو ما ساعد في مین، و والكراهیة حتى مع غیر المسل
  .ممولیه

  

 

                                                
لمقاربة الجزائیة في مكافحة اإلرهاب، مجلة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة، جامعة ورقلة  قبي أدم، آلیات ا -1

 . 517 -516)، ص ص  2017(سبتمبر  30العدد 

الشریف بحماوي، مصادر تمویل اإلرهاب وآلیات تجفیفها، دورة دولیة بعنوان"اإلرهاب بین الجذور اإلجتماعیة  -2
أفریل  15-14األول وجدة بالتعاون مع كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، یومي  والمعالجة الدولیة"، جامعة محمد

 .16، ص2016
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  مكافحة تمویل اإلرهابفي المبذولة الجهود مختلف تقییم المطلب الثالث: 

تتنوع هذه الجهود المبذولة من جهود دولیة وأخرى إقلیمیة إلى جهود داخلیة ووطنیة، وعلیه 
  التالیة:فروع األربعة نتناول هذا المطلب من خالل س

  الفرع األول: تقییم الجهود الدولیة

  یمكن تقییم هذه الجهود بذكر إیجابیاتها، ونقائصها:

  تظهر إیجابیات الجهود الدولیة من خالل إیجابیاتها: -أوال

تعدد األجهزة الدولیة المتخصصة في مكافحة تمویل اإلرهاب، وحتى اإلقلیمیة مثل  - 1
  منظمة فاتف ومینافاتف.

المتحدة على مكافحة هذه الجریمة من خالل إصدارها لإلتفاقیات األممیة حرص األمم  - 2
  ذات الصلة والقرارات الدولیة، وعملها على تنسیق الجهود بین الدول.

إلتزام المصارف والمؤسسات المالیة العالمیة بمحاربة الجریمة في جانبها المصرفي عن  - 3
صدار   ألنظمة المتعلقة بمكافحتها.توجیهات واالطریق توعیة فروعها بمخاطرها، وإ

من الفترة  من الحكومات في استبیان فاتف في مرحلة اإلبالغ الثالثة %64أشارت نحو  - 4
، أن تشریعاتها الوطنیة تشترط اإلعالن عن نقل النقد عبر الحدود م2004إلى  2002

منها تدابیر إلزالة العقبات المتعلقة بالسریة  %73عندما یتجاوز مبلغا محددا، واعتمدت 
  منها، أن %89 إعتبرت، في حین المصرفیة التي تعترض سبیل التحقیقات الجنائیة

ى تجمید وضبط ومصادرة العائدات المتأتیة من اإلتجار بالمخدرات، لتشریعاتها تنص ع
ابیر اإلبالغ عن من الدول تد % 82واعتمدت  ،1988وفقا ألحكام إتفاقیة فیینا لعام 

من الدول تدابیر  %72و/أو غیر العادیة، كما اتخذ ما یقرب  المعامالت المشبوهة
 1لوضع مبدأ "اعرف عمیلك" موضع الممارسة العلمیة.

  ثانیا: نقائصها:     

  عدم وجود تعریف موحد لإلرهاب، األمر الذي یؤثر على محاربة تمویله. - 1

األم المتحدة والدولة المتقدمة الطرف عن تمویل الدول لإلرهاب مثل تمویل دول  غض - 2
 معروفة لإلرهاب في سوریا وفي لیبیا وفي مصر دون معاقبتها.

                                                
 .497-479سابق، ص ص المرجع الصالح السعد،  -1
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 عدم تعاون بعض الدول مع توجهات المجتمع الدولي  - 3

 عدم تعاون بعض الدول فیما بینها من خالل ابرام اتفاقیات ثنائیة في المجال القضائي - 4

  قلیمیةتقییم الجهود اإلالفرع الثاني: 

بسبب ظهور كثیر من  اإلفریقیة في هذا المجالیمیة لاإلقسنركز الحدیث عن الجهود 
 إضافة إلى ،بها الجماعات اإلرهابیة في افریقیا وتناحر مجموعات مسلحة مختلفة على السلطة

   .رهابوترامي صحرائها ما یجعلها كقاعدة خلفیة لتمویل اإلشساعة القارة 

تدرج مكافحة اإلرهاب ضمن جدول أعمال لم ، 2002عند إنشاء اإلتحاد اإلفریقي عام ف
المنظمة القاریة بسبب المشاكل الكبیرة التي كانت تتخبط فیها إفریقیا نتیجة التركة اإلستعماریة 

 ،والمتمثلة في الفقر والبطالة وشح الموارد التي نهبها االستعمار األوروبي ،التي ورثتها الدول
القانون التأسیسي لإلتحاد وكان  ،السلطةومشاكل الحدود والنزاعات المسلحة الداخلیة ألجل 

إلى تشجیع التعاون الدولي، وتوطید العالقة مع المنظمات الدولیة من أجل یهدف اإلفریقي 
قوضت تواجه صعوبات جمة  یتقبغیر أن إفریقیا  1وترقیة العالقات الدولیةالمساهمة في تعزیز 

   في النقاط التالیة: هایمكن إختصار والتي من عملیة مكافحتها للجریمة اإلرهابیة بكل أشكالها، 

نتشار اإلرهاب ألنها إالتدخالت األجنبیة المتكررة على القارة اإلفریقیة ساهمت في  - 1
مقاربات األخرى السیما اإلقتصادیة التعتمد على الحلول العسكریة فقط دون مراعاة 

كالتنمیة مثال، فالتدخل الفرنسي في مالي أدى إلى ظهور جماعات إرهابیة مختلفة، و 
  التدخل األمریكي في الصومال أدى إلى تقویة حركة شباب المجاهدین اإلرهابیة .

التي  "أمیصوم"مكافحة اإلرهاب مثل قوات ب فریقیة المكلفةالمالي للقوات اإل نقص الدعم  - 2
 .إفریقیا بإمكانیات بسیطة شرق تحارب حركة شباب المجاهدین في

رها على الموارد وتوفإفریقیا بمدى قوة إقتصاد كل دولة،  فيتصطدم مكافحة اإلرهاب  - 3
كالها، وبإعتبار أغلب الدول الالزمة لتحقیق برامج قمع الظاهرة اإلرهابیة بكل أش

تحت خط الفقر فإن المسؤلیة الكبیرة تقع على الدول المتقدمة لسد هذا  زخاإلفریقیة تر 

                                                
1 - Hiruy Wubie and Zelalem Tsegaw, the African union Law, (Addis Ababa, the justice ans 

legal system Institute,2009),p189. 
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برامج الالخلل الذي یعود سلبا على كل دول العالم، وذلك من خالل تقدیم وتدعیم 
 .اإللتحاق بالجماعات اإلرهابیة عن شبابها لتحییدتنمویة للقارة اإلفریقیة ال

ه في القارة اإلفریقیة فالبد على هذه األخیرة حل جمیع یلمو ملنجاح مكافحة اإلرهاب و و   - 4
، تصفیة اإلستعمار ومشاكل المیاهالسیما الثنائیة كترسیم الحدود و مشاكلها الخالفیة 

 .ذلك كله في اإلطار اإلفریقيو 

اإلتحاد إلرهاب صادر عن على صعید القارة اإلفریقیة ال یوجد أي صك یتعلق بتمویل ا - 5
 .اإلفریقي

ص اإلتفاقیة اإلفریقیة لمنع ومكافحة اإلرهاب فإنها تخلو من أي جهاز أو أحكام خفیما ی - 6
تنظم إسناد مهام متابعة تطبیق اإلتفاقیة، وحل الخالفات بین الدول حول تطبیق أو 

المتعلقة بتلقي الدولة لعدة طلبات تسلیم الشخص  13، 12تفسیر موادها مثل المادة 
كب لنفس الجریمة اإلرهابیة، وكذا حالة اإلحتجاز، ما یجعلها ناقصة من ناحیة المرت

قع التي دحالة الفقر الم أن ألشیاء في غایة األهمیة، كما هاالقیمة القانونیة رغم تناول
د هذه اإلتفاقیة على أرض الواقع أمرا في یة الدول اإلفریقیة یجعل تجسیتعیش فیه غالب

وتبادل  للمراقبةة الناتجة عن إنشاء أجهزة وطنیة ضكالیف الباهغایة الصعوبة بسبب الت
 1المعلومات.

الكثیر بالنقد في أغلب دول إفریقیا بسبب ضعف مواردها من أجل إنشاء أجهزة  ملالتعا - 7
 .یصعب من إكتشاف العملیات المشبوهة وهو ما ينقدالعن التعامل  يمالیة تغن

 .تعویض ضحایا اإلرهابد األصول، و بتجمی ىعنیان واضح عدم وجود كی - 8

تأخر معالجة قضایا التمویل بسبب نقص وعي القضاة بالنظم القانونیة الدولیة ذات  - 9
 .المسؤولین كل الشأن التي تؤدي إلى تجمید األصول، لذا وجب تدریب

 بإعتبار الوثائقوثائق السفر والهویة  حدیثعدم تة على الحدود، و طر ضعف السی -10

 .زویرهاتقلیدیة یسهل تال

                                                
خوجة نضیرة، المواجهة التشریعیة لجرائم اإلرهاب في التشریع الجزائري والمقارن، أطروحة لنیل شهادة  إدریس -1

 2014بلعباس، الجیاللي الیابس كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  ،قانون، فرع علوم جنائیةالفي  اهالدكتور 
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نظرا  مان إلفریقیا،صمام اآلیشكل  فإنه اإلفریقيإلتحاد لالسلم مجلس األمن و ل وبالنسبة -11
فهو مؤهل على وجه الخصوص للتدخل في أوضاع حرب  ،للصالحیات التي یتمتع بها

رساء دولة القانون  ،والوقایة من اإلرهاب ومكافحته، اإلبادة أو النزاعات بكل صورها وإ
في إفریقیا، كما یتولى السهر على ترقیة التسویة السلیمة وتنحیة فتیل األزمات عن 
طریق تفعیل آلیة الدبلوماسیة الوقائیة، ولعل أبرز الصعوبات التي تواجه عمله هي تلك 
النزاعات في بعض الدول اإلفریقیة، وما تطرحه من أثار سلبیة مقوضة لإلستقرار 

 . 1نواألم

  مكافحة تمویل اإلرهاب ل : تقییم الجهود الداخلیةالفرع الثالث

  :اممن خالل تقییمهغربیة التعرض لتجربة عربیة وأخرى بنتناول هذا الفرع      

 السعودیةالعربیة المملكة : تقییم جهود أوال     

 تعتبر السعودیة دولة محوریة في ساحة مكافحة اإلرهاب. - 1

إستطاعت المملكة الترویج لمقاربتها في مجال مكافحة اإلرهاب بإستعمال القوة للقضاء  - 2
على الظاهرة، وتجسد ذلك من خالل السماح لها بالتدخل في دول عدیدة مثل مصر 

حترام سیادة و والیمن وسوریا ولیبیا، وذلك عكس المقاربة الجزائریة التي تدعو إلى الحوار  إ
 شؤونها.الدول وعدم التدخل في 

عقدت المملكة عدة إتفاقیات مع دول الجوار واإلقلیم والدائرة اإلسالمیة والدائرة العالمیة " - 3
 لتنسیق الجهود في مكافحة اإلرهاب.

سالمیة وعالمیة لقتال اإلرهاب في قواعده  - 4 قادت المملكة أو دعمت تحالفات إقلیمیة وإ
 السیما في الیمن وسوریا والعراق، وهو تدخل الیخدم المصالح العربیة. الخارجیة

البرامج التعلیمیة قبل الجامعیة بحاجة إلى إعادة صیاغة توكیدا لمحاربة الفكر التكفیري،  - 5
 وتأصیل الوسطیة واإلعتدال.

ضرورة التعاون مع اآلخرین المشابهین ألوضاع المملكة في التعرض لإلرهاب واإلستفادة  - 6
ن تجاربهم، مثل ما یجري بالمغرب العربي في القتال مع تنظیم القاعدة في المغرب م

                                                
ار مؤقت)، دار الفجر للنشر سالنزاعات في القارة اإلفریقیة (إنكسار دائم أم إنحي، معبد القادر رزیق المخاد -1

  .214 – 213ص ص ، 2005الطبعة األولى، القاهرة،  ،والتوزیع
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العربي ثم داعش حدیثا، ودول الساحل الإلفریقي ( نیجیریا، تشاد، الكامیرون، النیجر في 
 قتالهم لجماعة بوكو حرام ).

حداثه، وذ - 7 لك توسیع نطاق التحالف بمن یشابه المملكة في التعرض لفكر اإلرهابي وإ
بالسعي إلستقطاب دول أخرى في اإلتفاقیات القائمة لمكافحة اإلرهاب في شتى أشكاله 

  1ومختلف صوره  وأدیانه ومناطقه ودوله.

  الجهود األمریكیة في مكافحة تمویل اإلرهابتقییم  :ثانیا     

 Governmentدراسة مهمة لجهاز المحاسبة الحكومي األمیركي في الو.م.أ صدرت     

Accountability Office تتناول قضیة تمویل الجماعات اإلرهابیة خارج الوالیات المتحدة ،
لمكافحة األنشطة   -ذات األهمیة للوالیات المتحدة - وكیفیة تقدیم الدعم الفني لبعض الدول 

والمعامالت المالیة للمنظمات اإلرهابیة الموجودة في تلك الدول. والدراسة هي عبارة عن شهادة 
، أمام   David M. Walkerالسید دافید واكر  –للنفقات الحكومیة  أدلى بها المراقب العام

لجنة الخدمات المالیة، واللجنة الفرعیة للرقابة والتحقیقات لمجلس النواب األمریكي، یشرح فیها 
سبل تجمید األرصدة واألصول المالیة للمنظمات اإلرهابیة، وعنوان الدراسة " األجهزة الحكومیة 

ى تحسین الجهود المبذولة لمكافحة تمویل اإلرهاب وتقدیم الدعم الفني في األمریكیة قادرة عل
-Agencies Can Improve Efforts to Deliver Counter-Terrorismالخارج 

Financing, Training and Technical Assistance Abroad  وجاءت الدراسة ."
وخلق إستراتیجیة فعالة لتجفیف  استجابة للمطالب المتعددة ألعضاء الكونغرس لتوحید الجهود

منابع اإلرهاب الدولي، والقضاء على جمیع مصادر التمویل التي تمكن الجماعات اإلرهابیة 
من تنظیم صفوفها، وتجنید وتدریب عناصر إرهابیة جدیدة. ومن هذا المنطلق رأت الحكومة 

دول المعرضة لخطر األمریكیة تشكیل هیئة أو مجموعة حكومیة لتقدیم المساعدات الفنیة لل
اإلرهاب وتمثل أهمیة للوالیات المتحدة. وترأس وزارة الخارجیة هذه المجموعة التي سمیت 

 Terrorist Financing Working Groupمجموعة عمل مكافحة تمویل اإلرهاب 

(TFWG( كما تأتي إدارة مراقبة األرصدة األجنبیة ،Office of Foreign Assets 

                                                
ماجد طلق العتیبي، تقییم جهود تجفیف مصادر اإلرهاب في المملكة العربیة السعودیة، مذكرة ماجستیر،  - 1

، ص 2016الدراسات اإلستراتیجیة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض،  العلوم اإلستراتیجیة، قسم كلیة
  .113 -111ص 
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Control (OFAC (– على مقدمة الجهود األمریكیة لمكافحة كافة  -تابعة لوزارة الخزانة ال
  األنشطة المالیة اإلرهابیة المشبوهة في الخارج.

وتهدف هذه الدراسة إلى تقییم تلك الجهود وقیاس مدى فعالیتها والنتائج العائدة على      
       صور وكیفیة معالجتها، الوضع األمني في الوالیات المتحدة وخارجها، باإلضافة إلى أوجه الق

وتنقسم الدراسة إلى ثالثة أقسام: األول یعرف مفهوم التمویل اإلرهابي ویكشف مصادره،      
والثاني یفند أوجه القصور والسلبیات إلستراتیجیة الحكومة األمریكیة لمكافحة اإلرهاب، سواء 

شطة المالیة للمنظمات اإلرهابیة في في طریقة تقدیم الدعم الفني للدول األجنبیة، أو مراقبة األن
الخارج، أما القسم األخیر فیختص بتوصیات الكونغرس لتحسین أداء تلك األجهزة الحكومیة 

  السالفة الذكر.

  وأشار هذا التقریر إلى وجه القصور في مكافحة تمویل الجماعات اإلرهابیة عندما أشار      

  السلبیات التالیة:إلى 

ریبیة والدعم الفني قیام الحكومة األمریكیة بتوفیر الكثیر من البرامج التدعلى الرغم من ف     
عرضة لعملیات تمویل اإلرهاب، إال أن الدراسة التي بین أیدینا ترى عدم وجود  للدول األكثر

خر ال آوصیل ذلك الدعم الفني، أو بمعنى إستراتیجیة متكاملة للحكومة األمریكیة فیم یتعلق بت
ممارسات محددة لتلك الهیئات الحكومیة والمنظمات التي تقدم هذه المساعدات،  توجد أدوار أو

ونوهت الدراسة إلى غیاب أي خطة واضحة لتحدید االحتیاجات المطلوبة وفقًا للموارد 
والمصادر المتاحة، وال توجد طریقة عمل لرصد النتائج، وأضاف دیفید واكر في شهادته أن 

أي وتوزیع األدوار بین المشاركین والمساهمین، سواء بالدعم هناك اختالفات عدیدة في الر 
وبالتالي فإن الجهود المبذولة تفتقد القیادة الفعالة، ، TFWG المادي أو الخبرة العملیة، في هیئة

 إختالفومن أمثلة ذلك  ،مما یضعف من تأثیر تلك المساعدات وعدم تحقیق األهداف المرجوة

ى دور كل منهما في تنسیق التدریب والدعم الفني المقدم إلى الدول وزارتي الخارجیة والخزانة عل
واعترض المسئولون في وزارة الخزانة على سیطرة وزارة  ،TFWGالمشتركة في برنامج 
وهم یرون أن وزارة الخارجیة تعمل  -بصفتها رئیسة الهیئة -TFWGالخارجیة على قرارات 

التي تمد هیئة  –أما من جهة وزارة العدل  ،الجهود على خلق العراقیل والعقبات بدًال من تنسیق
TFWG فیقول السید دافید واكر  -بالخبراء الفنیین والمدربینDavid M. Walker    أن جمیع

المسئولین بوزارة العدل األمریكیة یوافقون على رئاسة وزارة الخارجیة لهیئة المجموعة العاملة 
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، كما Terrorist Financing Working Group(TFWG)للقضاء على التمویل اإلرهابي 
أنهم یرون وجوب صدور جمیع القرارات من خاللها، إال أنهم ال یعتقدون في وجود دور فعلي 

  محدد المعالم لوزارة الخارجیة سوى تلك السلطة الرئاسیة.

سواء من  –ومن أشد السلبیات التي أشارت إلیها الدراسة هو عدم وجود إستراتیجیة أمریكیة     
لتحدید المهام واألهداف المطلوبة بما یتواكب  -TFWGقبل الحكومة األمریكیة نفسها أو هیئة 

ویقول التقریر أن الحكومة األمریكیة لیست  ،مع إمكانیات وموارد الحكومة المادیة والبشریة
ها میزانیة واضحة فیما یختص بتمویل برامج التدریب والدعم الفني، ونظرًا الختالط األموال لدی

خدم لتمویل برامج مشابهة مثل مكافحة المستخدمة لتنفیذ تلك البرامج مع أموال أخرى تست
غسیل األموال، أصبح من الصعب على صناع القرار في الوالیات المتحدة تحدید معدل اإلنفاق 

ویقول  ،نحو برامج التدریب والدعم الفني للدول المعرضة لخطر التمویل اإلرهابيالموجه 
المسئولون األمریكیون أن هناك مصدرین رئیسیین لتمویل برامج مكافحة التمویل اإلرهابي 

  وهما:

التابع لوزارة  –: ویقول العاملون بإدارة مكافحة اإلرهاب نتشار اإلرهابإامج مكافحة بر • 1
أن الوزارة تستخدم هذا الحساب لتمویل برامج التدریب للدول المشتركة في برنامج  –الخارجیة 
TFWG من 2005إلى  2002في الفترة من ملیون دوالر  17.5، وقد تم تخصیص مبلغ ،

  جل ذلك الغرض.أ

: وهو یتبع وزارة الخارجیة أیضًا، وقد المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبیق القانون• 2
ملیون دوالر لمكافحة عملیات غسیل األموال وعملیات تمویل اإلرهاب في  9.3خصص مبلغ 

  .20051إلى  2002الخارج في الفترة من 

 جزائریةالالوطنیة جهود التقییم  :الفرع الرابع

  اإلرهاب وممولیه، وذلك:بالرغم من النجاح الكبیر الذي حققته الجزائر في مجال مكافحة 

 اإلستقرار إلى كامل التراب الوطني. بعودة األمن و   - 1

نشاء أقطاب متخصصة عادیة تنظر بقضایا اإلرهاب. إلغاء المحاكم اإلستثنائیة و  - 2  إ

                                                
1

 http://www.siironline.org ، على الموقع:2006-7- 8-بتاریخ  ،66العدد -بوست تقریر واشنطن -  

/alabwab/derasat%2801%29/213.htm  ، 18:04، ساعة: 0/06/2018تاریخ االطالع.  
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 .2011فیفري  23رفع حالة الطوارئ في  - 3

  إال أنه  هناك نقائص یجب  تداركها، والمتمثلة أساسا في :   

یكون مدروس  حة الشاملة التي لن تتحقق إال بإطالق عفو شاملستكمال المصالعدم إ - 1
  .جیدا

عدم الفصل بین المساجین اإلرهابیین والمساجین المتورطین بتمویل : في مجال السجون - 2
یة لمساجین بحسب الوضیم افي تقس هندیجد سقانوني هو ل لاإلرهاب بالرغم أن هذا الخ

رون ال توجد عند یإال أن األفكار التي یحملها اإلرهابیون الخط ،ابیة وهي قضایا اإلرهالجزائ
  تدفعهم الحاجة إلى المال للتورط في مثل هذه القضایا.قد الكثیر من ممولي اإلرهاب الذین 

اإلعتماد كلیا على البترول في معالجة أثار األزمة األمنیة من خالل توفیر موارد  - 3
تعویض ضحایاها مع إهمال باقي القطاعات رها و الظاهرة ومصاد للقضاء على أسباب

إلیه في حالة األخرى مثل الزراعة والصناعة والسیاحة التي تمثل موردا حیویا یمكن اللجوء 
  ومي الجزائري .سقوط أسعار النفط، وهذا اإلهمال یشكل تهدیدا لألمن الق

ما یفسره الدخول  عدم السیطرة التامة على كل الحدود الجزائریة بسبب شساعتها، وهو - 4
مئات و  ،واألسلحة من الجهة الشرقیة ،كرر للقناطیر من المخدرات من الجهة الغربیةتالم

كل هذا یستعمل و  من الجهة الجنوبیة، وكذا المهلوسات والسجائر ،المهاجرین غیر الشرعیین
  .في تمویل اإلرهاب غیر مشروع كمصدر
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لسریة التامة إن أهم ما یمیز جریمة تمویل اإلرهاب عن بقیة الجرائم األخرى هو الدقة وا
التكنولوجیة الحاصلة في وكذا تنوع أسالیب تنفیذها بما یتماشى والتطورات  ،التي تتمتع بها

للدول مهددة  بفضل تجاوز صداها للحدود الوطنیة طابعا دولیا سبتاكتأنها حیث عالمنا؛ 
و لعل من أهم الوسائل التي ساعدت على إنتشارها، سرعة  بذلك األمن والسلم الدولیین،

عبر كثیر مراقبة الحدود نفتاح اإلقتصادي إضافة إلى هشاشة نظام تصاالت الدولیة واإلاإل
حركة األموال، مع تغلغل الفساد في أوساط  وتراخي أنظمتها المصرفیة في ضبط ،من الدول

  .فیها رجال السیاسة

حرصنا في دراستنا هذه على اإلحاطة بمختلف الجوانب القانونیة لجریمة تمویل  ؛وعلیه
 ،، ومصادرهانها، وخصائصها، ومخاطرهاأركاو اإلرهاب من خالل تبیان، مفهومها وأسالیبها، 

كل هذا من أجل التوصل إلى أفضل السبل التي یجب إتباعها في سبیل توحید  ؛ومراحلها
  جهود مكافحتها.

ونظرا للطابع الدولي لهذه الجریمة تطرقنا في الباب الثاني من الدراسة إلى مختلف 
بع تمویل الجهود الدولیة الرامیة إلى قمعها مع إبراز أهمیة التعاون الدولي في تجفیف منا

المجتمع الدولي  اتخذهااإلرهاب ومعوقاته إضافة إلى تناولنا اآللیات اإلجرائیة والوقائیة التي 
جهود داخلیة تصب في لبعض النماذج العربیة والغربیة ك في هذا الشأن من خالل عرضنا

  نفس المسعى.

ل المعاییر لجریمة تمویل اإلرهاب إلى تبني ك ى المشرع الجزائري في إطار مكافحتهوسع
یتعلق  ،05/01كما أفرد لها قانونا خاصا برقم  ،والتوصیات والقرارات الدولیة المتعلقة بها

ا، المعدل والمتمم بمقتضى األمر رقم مض األموال وتمویل اإلرهاب ومكافحتهییبالوقایة من تب
على المؤسسات ، الذي فرض بموجبه بعض اإللتزامات 06-15والقانون رقم  ،12/02
وفي الوقت نفسه إستثنى اإللتزام بالسر  ،تتبع حركة األمواللیة والمصرفیة من أجل الما

على في هذا القانون الخاص المصرفي في حالة وجود شبهة بعملیة تمویل اإلرهاب، مؤكدا 
  ضرورة التعاون الدولي مع الهیئات الدولیة المختصة بمجال مكافحة تمویل اإلرهاب.

  :في دراستنا النتائج والتوصیات التي توصلنا إلیهاأهم  نوضحو فیما یلي    
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       النتائج: -أوال

في  االختالفلى إویرجع ذلك  ،حول تعریف اإلرهاب العالم دولبین  كبیر انقسامهناك  -1
   .ةدول مصالح كل

 اإلجرامیة نشطتهاأفي والمتطورة الحدیثة  ات واألسالیبت اإلرهابیة التقنیتستعمل المنظما -2

.                                             تمویل اإلرهابأسالیب خاصة فیما یتعلق ب لإلفالت من الرقابة األمنیة

علماء قبل جمیع بالكتاب والسنة، ومحرم من  تمویل اإلرهاب مجرم في الشریعة اإلسالمیة -3
  .اإلسالم

كالدول إلى أخرى  اإلقلیمیةوعات مجم منعملیات تمویل اإلرهاب مصادر تجریم  یختلف -4
وثقافتها خصوصیة كل بیئة إلى وربما مرد ذلك  واألوروبیة مثال ، والدول األمریكیة،العربیة

     أخرى .دولیة ة بیئة العربیة قد یكون مجرم في بیئفي ال مسموحفما هو مشروع و 

مدى فعالیة إجراءات و  اإلرهابتمویل بحجم قضایا تعنى  دراسة تطبیقیةعدم وجود  -5
  المختلفة. صادرمتجفیف 

منها ما یقترن بغسیل تمویل اإلرهاب لمكافحة وأجهزة ها قوانین لدی الدول العربیة كل -6
  .في قوانین خاصة األموال ومنها ما هو مستقل

أخالقي للمحافظة على نقاء صفو  التزام شيءمكافحة تمویل اإلرهاب هو قبل كل  التزام -7
  العالقات الدولیة.

كثیر عمدت ، لذا األموال وتبییضتمویل اإلرهاب جریمة عالقة وثیقة بین تداخل و هناك  -8
لمعالجة النوعین من الجرائم بقواعد قانونیة  اأحكام إلى تخصیص هاقوانینالدول في من 

  ومستقلة. خاصة

ات في كل مراحلها حتى یصعب على التعقید كثیر منهاب بتمویل اإلر  ةمیتتمیز جر  -9
  المصالح المختصة تعقبها.

في أغلب دول العالم إلرتباط ذلك بأمنها  السریةمن  كثیرتمویل اإلرهاب  ةمیجر یلف  -10
قیمة األموال المستعملة عدم وجود إحصائیات دقیقة عن  ویظهر ذلك جلیا من خالل، القومي

  .       ف ورائهفي التمویل والدول التي تق

إذا ما إحتوت على  دولبین الالعالقات  قطع إلىتمویل اإلرهاب  جریمة قد تؤدي -11
     عنصر أجنبي فیها.
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  .ةالدولكل القطاعات الحیویة ب وخیمة ومدمرة علىاب آثار تمویل اإلره ةمیجر ل -12

عملیات تمویل جریمة تبییض األموال أحد المصادر غیر المشروعة والمساعدة على   -13
  اإلرهاب

  . فاتفتحت مظلة مینا تمویل اإلرهاب  یمةجر ل تهامكافحجهود الدول العربیة  وحدت -14

سیما اإلسالمیة منها بتمویل اإلرهاب یبقى العمل الخیري الجمعیات الخیریة وال اتهامبعد  -15
  ه العمل الدعوي في نشر اإلسالم.ومن ورائ على المحك

في جرائم  القضائي االختصاصترجع  تناولها الباحث التيالتشریعات المقارنة  لبأغ -16
  .محاكم العادیةإلى التمویل اإلرهاب 

االختصاص القضائي لجریمة  1999لم تسند االتفاقیة الدولیة لقمع تمویل اإلرهاب لعام  -17
 الوطنیة.تمویل اإلرهاب إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، وتركت ذلك للمحاكم 

الزالت بعض الدول العربیة مستمرة في تمویل اإلرهاب بمباركة أمریكیة، السیما في  -18
الكیان عملیات ، والزالت كذلك مستمرة في محاصرة الفلسطینیین وتمویل لیبیا وسوریا والیمن

  .لتقتیل أهالي غزة المحاصرین الصهیوني

جریمة شكلیة یعاقب صاحبها حتى ولو جریمة تمویل اإلرهاب اعتبر المشرع الجزائري  -19
  في العمل اإلجرامي. لم تستعمل األموال

، مصادر تمویل اإلرهاب، وال 1999لم تحدد االتفاقیة الدولیة لقمع تمویل اإلرهاب لعام  -20
    لكنها عرفت جریمة تمویل اإلرهاب.  أسالیب تمویله، ولم تعرف مصطلح  تمویل اإلرهاب

 م بعدتنضلم  مینا فاتف، والقلة منهاالمجموعة اإلقلیمیة إلى  انضمت الدول العربیة كل -21

اإلتحاد الدولي لمراقبي التأمین  إلى ، في حیث أكثرها لم ینضممجموعة اغمونتإلى عضویة 
)IAIS(.  

  اغلب عملیات تمویل اإلرهاب تتم بعیدا عن القنوات المصرفیة وفي سریة تامة - 22

قبل تجریم تمویل  2002 خلیة معالجة االستعالم المالي في الجزائر عام إنشاءتم  - 23
لمادة السابعة التفاقیة لتنفیذا  ، وهذا2005عام  05/01بنص خاص في قانون  اإلرهاب

 26التوصیة رقم كذا و  ،2001لعام  1373ر مجلس األمن رقم ، وقرا2000بالیرمو لسنة 

  فیما بعد. 2012لعام  29المحدثة بالتوصیة  ،2003لفاتف لعام 



 خاتمة           مكافحة جریمة تمویل اإلرھاب على المستویین الدولي والداخلي 

 

385 

 

جرمت تمویل اإلرهاب قبل صدور  1998االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرهاب لعام  - 24
حیث نصت مادتها الثالثة على تعهد الدول  ؛1999االتفاقیة الدولیة لقمع تمویل اإلرهاب لعام

  .فیها بأي صورة من الصور تراكاالشأو إرتكاب األعمال اإلرهابیة أو  تمویلبعد تنظیم أو 

قبل صدور االتفاقیة في تسعینیات القرن الماضي جرم القانون الجزائري تمویل اإلرهاب  - 25
األمر رقم  ، وذلك فيقوانین كثیر من الدول قبل، و 1999الدولیة لقمع تمویل اإلرهاب لعام

  .1995فبرایر  25الصادر في  95/11

في الجزائر سواء  اإلرهابالدولة الجزائریة والسیما جهاز مخابراتها یعلم كل من مول  -26
غیر أنها التزمت دبلوماسیة الصمت اعتباریین) أو دوال (عربیة وغربیة)  -أشخاص (طبیعیین

  حیال ذلك حفاظا على نقاء العالقات الدولیة وبخاصة العربیة.

وأثارها المدمرة وتجاوزها للحدود الوطنیة تحتم على الدول خطورة جریمة تمویل اإلرهاب  -27
  تعاونا وثیقا فیما بینها من أجل تنسیق جهود المكافحة.

      :واالقتراحات التوصیات -ثانیا

عن جریمة غسل األموال في كل التشریعات ضرورة فصل جریمة تمویل اإلرهاب  -1
  أكبر تساعد في عملیة القضاء علیها. الداخلیة للدول إلعطائها إستقاللیة

تتطلب جریمة تمویل اإلرهاب أن تقوم على أساس القصد العام دون القصد الخاص وهذا  -2
  .ألجل تضییق نطاق التجریم األمر الذي یؤدي إلى عدم إفالت الجناة

شمول هاب خارج الدولة تتراوح بین السجن المؤبد واإلعدام وعدم ر جعل عقوبة تمویل اإل -3
  مرتكبیها بإجراءات العفو، وذلك في كل التشریعات الداخلیة.

زیادة إنشاء الهیئات الدولیة واإلقلیمیة المتخصصة بمجال مكافحة تمویل اإلرهاب تضم  -4
  خبراء في المجال األمني والمصرفي والمالي والقانوني.

الحدیثة للتصدي  التكنولوجیاتقدیم المعونات المختلفة للدول المتخلفة السیما في مجال  -5
  رهاب.لألسالیب والتقنیات الحدیثة التي یستعملها ممولوا اإل

الوقوع في مخالب  عنتنمیة في الدول الفقیرة لتحیید مواطنیها الدول المتقدمة للدعم  -6
تنمیة توفیر زراعة المخدرات مثل لبنان والمغرب، و بزراعات بدیلة في مناطق  القیامك اإلرهاب

نشاء بنى تحتیة إقتصادیة للسكان لدفعهم عن اإلبتعاد عن بها مستدامة للمناطق الفقیرة ، وإ
  شبكات التمویل.وقایة لهم من الوقوع في مخالب  ،غرس المخدرات
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تولي منظمة المؤتمر اإلسالمي مهمة بیان للعالم أن اإلرهاب لیس صناعة  وجوب -7
  .السمحاء المیةإسالمیة وحتى تمویله محرم في الشریعة اإلس

اإلهتمام بموظفي البنوك في العالم من خالل تدریبهم وتكوینهم المستمر على مخاطر  -8
  وأسالیب تمویل اإلرهاب وذلك بإنشاء معهد دولي متخصص یتولى هذا األمر.

دستوره أو نظامه  جعلتعدیل دستور األنتربول ونظامه األساسي لینص على ضرورة  - 9
 اتفاقیاتاألساسي أساسا لتبادل تسلیم المجرمین بین الدول األعضاء في حالة عدم وجود 

معاملة بالمثل حالة التسلیم المجرمین بسبب عدم وجود معاهدة أو  تعطلوذلك لتفادي  ،ثنائیة
الدول التي ال تربطها  یلجؤونبعض المجرمین  األمر الذي یجعلبین الدولتین المعنیتین 

  لتسلیم المجرمین. اتفاقیاتبدولتهم 

  العقبات في مجال تسلیم المجرمین، والتسلیم المراقب.كل تذلیل وجوب  -10

والتحویالت المالیة یة متخصصة لمراقبة حركة األموال عبر األنترنیت لدو  إنشاء هیئة -11
  .بین الدول

نفس القارة دول تجمع كل وحدات الوطنیة، مالیة للتحریات الأم إنشاء وحدات قاریة  -12
عطائها إستقاللیة أكبر في عملها.و    إ

مجال مكافحة اإلرهاب بشكل عام والجریمة  الدولي فيتفعیل التعاون اإلقلیمي و   -13
  .بشكل خاص من خالل التنسیق وتبادل المعلومات تمویل اإلرهابالمنظمة  و 

 إلعطائها إستقاللیة أكبرالجزائریة  الم الماليیة اإلستعلصفة الضبطیة القضائیة لخ منح -14

  في عملها.

ندة خلیة في سبیل قیامها بالمهام المستوفیر اإلحتیاجات المادیة والبشریة الالزمة لل -15
  إلیها، وكذا تكثیف الدورات التدریبیة للعاملین بها في كافة المجاالت.

إلدارة المخاطر من أجل معرفة إذا ما كان العمیل بوضع نظم إلزام المؤسسات المالیة  -16
  أو المستفید الحقیقي شخصا سیاسیا ممثال للمخاطر.

إلى النظام المصرفي في الجزائر د المتداولة خارج البنوك و الكتلة المالیة من النق إدخال -17
  تمویل اإلرهاب.ل البیئة الخصبة باعتبارها

سواء مكافحة تمویل اإلرهاب بالمعنیة مناسب لكل الجهات الالدوري و تدریب توفیر ال -18
  .یةاإلرهاب في تمویل الجماعات األمنیة أو القضائیة أو المصرفیة لمواكبة التطور الحاصل
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وضع نظام مراقبة متطور عبر كامل الحدود الجزائریة ال سیما مع دولة المغرب ولیبیا  -19
  عبرها لیال ونهارا.التنقل لمعرفة حركة 

في حالة الوطنیة السماح للجیش الجزائري بتنفیذ عملیات محددة قانونا خارج الحدود  -20
عبر التراب الوطني إلى دولة أخرى، من الدولة كهروب ممولي اإلرهاب قوي ألتهدید وجود 

  وذلك من خالل تعدیل الدستور الذي یمنع الجیش القیام بمهام خارج الدولة.

 هامن خالل تبیانتمویل اإلرهاب  في مكافحةة فالمختلوسائل اإلعالم  إسهامضرورة  -21

قتصاد الدولة لمخاطر   لدى المواطنین. الجریمة على أمن وإ

النظر في قانون الجمعیات الجزائري من خالل تأطیر العمل الخیري وجمع  إعادة -22
ت األئمة ارار التي یستعلي أصحابها على ق التبرعات، والنظر في تأسیس الجمعیات الدینیة

الخاصة التي قد تكون أحیانا متطرفة؛ لذا وجب إعطاء اإلمام وقناعاتهم یروجون ألفكارهم و 
تمكینه من تزكیة أو دون سواه مع واإلشراف علیه صالحیات واسعة في مراقبة سیر المسجد 

  رفض أفراد لجنة المسجد.

إبراز تجربة الجزائر في مجال مكافحة اإلرهاب وتمویله للعالم من أجل اإلستفادة منها  -23
ستعادة األمن على كامل ربوع  القضاء على اإلرهابریادتها ونجاحها في السیما بعد ثبوت  وإ

  الوطن.

أمنیة مثل سوریا  أزمةضرورة تقدیم الجزائر للمساعدة الفنیة للدول العربیة التي تعیش  -24
كاسترجاع األراضي  اإلسالمیةللقضایا التي تخدم بعدها  والتفرغلها  األمن إعادةجل ن أم

  المغتصبة من طرف الكیان الصهیوني.

حمل الدول التي تقدم دعما مالیا لإلرهابیین على الكف عن هذه الممارسات غیر  -25
  المشروعة تحت طائلة العقوبات األممیة.

بما یتماشى وتغییرات  1999لعام  الدولیة لقمع تمویل اإلرهابإعادة مراجعة االتفاقیة  -26
وكذا  ؛تقنیات وأسالیب معقدة تستعمل في تمویل األنشطة اإلجرامیة ظهورالعصر السیما بعد 

باستثناء الدعم المالي الذي یقدم إلى عملیات الكفاح المسلح إعادة صیاغة مادتها السادسة 
ك المادة الثالثة من االتفاقیة العربیة لمكافحة المشروع ضد المحتل كما نصت على ذل

  اإلرهاب.



 خاتمة           مكافحة جریمة تمویل اإلرھاب على المستویین الدولي والداخلي 

 

388 

 

یجب على كل دول العالم والمنظمات والهیئات المختلفة؛ االستثمار في اإلنسان أینما  -27
كان من خالل تأطیره وتوجیهه ودعمه وتنمیته، وعدم تركه بال هدف في الحیاة حتى الیكون 

 نیب اإلنسانیة ویالت تهمیشه.طعما سائغا لألفكار الهدامة وبالتالي تج

تعزیز روح المواطنة لدى جمیع مواطني البلد الواحد وجعل والءهم للدولة التي ینتمون  -28
المجتمع  فئات كلبإدماج  إالوال یكون ذلك  ،عرق معین أوطائفة  أومذهب  إلىال  إلیها

   .في الحیاة العامة وعدم تقزیم دور األقلیة على اختالف ألوانها

إعادة صیاغة مناهج التعلیم في بعض الدول العربیة السیما تلك الدول التي تخرج منها  -29
  األفكار المتطرفة وجعلها متناسقة مع اإلسالم النقي المعتدل.

عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول مهما كانت خالفات أبناء شعبها أو التحجج  -30
  كما یحدث في الیمن ولیبیا. بحمایة سیادتها باسم القومیة أو اإلنسانیة

  ضرورة إعمال معاییر حقوق اإلنسان عند التصدي لجریمة تمویل اإلرهاب. -31



389 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحق
 

 

 

 

 

 

 

 

 



390 

 

  

 ، الصادر عن مجلس األمن.)2001(  1373القرار  :01الملحق 

  موال وتمویل اإلرهاب ومكافحتهما.المتعلق بالوقایة من تبییض األ، 01-05قانون رقم  :02 لملحقا

تمویل و ، المتعلق بالوقایة من تبییض األموال 01-05المعدل والمتمم للقانون  ،02-12أمر رقم  :03الملحق 
 .اإلرهاب ومكافحتهما

والمتعلق بالوقایة من تبییض األموال وتمویل  01-05المعدل والمتمم للقانون رقم  06-15قانون رقم  :04 لملحقا
 اإلرهاب ومكافحتهما.

المتعلق بإجراءات حجز و/أو تجمید األموال في إطار الوقایة من تمویل  113- 15مرسوم تنفیذي رقم  :05الملحق 
 .اإلرهاب ومكافحته

المتعلق بتحدید الحد المطبق على عملیات الدفع التي یجب أن تتم بوسائل  ،153-15مرسوم تنفیذي رقم :06الملحق 
 .ةالدفع الكتابیة عن طریق القنوات البنكیة والمالی

المتعلق بإجراءات تجمید و/أو حجز أموال  ،2015ماي  31الموافق 1436شعبان 12قرار مؤرخ في  :07الملحق 
 األشخاص والمجموعات والكیانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات لمجلس األمن لألمم المتحدة.

 المتعلقة بمكافحة اإلرهاب. ،02/12/2015الصادرة بتاریخ  الخطوط التوجیهیة لبنك الجزائر :08الملحق 

المتعلقة  ،23/04/2015الخطوط التوجیهیة الصادرة عن خلیة معالجة االستعالم المالي المؤرخة في  :09الملحق 
 زائر.بتدابیر العنایة تجاه زبائن الشركات والمهن غیر المالیة وبعض المؤسسات المالیة التي ال تخضع لسلطة بنك الج

  .اإلخطار بالشبهة :10الملحق 

 .: وصل استالم اإلخطار بالشبهة11الملحق 
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 موال وتمویل اإلرھاب ومكافحتھما.والمتعلق بالوقایة من تبییض األ 01- 05قانون رقم : 02الملحق 
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، المتعلق بالوقایة من تبییض األموال 01-05المعدل والمتمم للقانون  02-12: أمر رقم 03الملحق 
 تمویل اإلرھاب ومكافحتھماو
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والمتعلق بالوقایة من تبییض  01-05المعدل والمتمم للقانون رقم  06- 15قانون رقم : 04الملحق 
 ومكافحتھما.األموال وتمویل اإلرھاب 
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 المتعلق بإجراءات حجز و/أو تجمید األموال في إطار الوقایة من تمویل اإلرهاب ومكافحته 113- 15: مرسوم تنفیذي رقم 05الملحق 



412 

 



413 

 



414 

 

المتعلق بتحدید الحد المطبق على عملیات الدفع التي یجب  153- 15مرسوم تنفیذي رقم 06الملحق: 
 .أن تتم بوسائل الدفع الكتابیة عن طریق القنوات البنكیة والمالیة
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المتعلق بإجراءات تجمید  2015ماي  31الموافق  1436 شعبان 12: قرار مؤرخ في 07الملحق 
موعات والكیانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات و/أو حجز أموال األشخاص والمج

 لمجلس األمن لألمم المتحدة.
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المتعلقة بمكافحة  02/12/2015: الخطوط التوجیھیة لبنك الجزائر الصادرة بتاریخ 08الملحق 
 اإلرھاب.
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المتعلقة  23/04/2015المالي المؤرخة في : الخطوط التوجیھیة الصادرة عن خلیة معالجة االستعالم 09الملحق 
 .المالیة التي ال تخضع لسلطة بنك الجزائر بتدابیر العنایة تجاه زبائن الشركات والمھن غیر المالیة وبعض المؤسسات
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  : اإلخطار بالشبهة10الملحق 
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  قائمة المراجع:

  باللغة العربیة: -أوال

I - :الكتب  

 دراسة"  مصر في األموال لغسیل التشریعیة المواجهة الطنطاوي، حامد ابراهیم - 1

  .2003 مصر، القاهرة، العربیة، النهضة دار" مفارنة

 علي محمد وتحقیق اختصار كثیر، ابن تفسیر مختصر الدمشقي، كثیر إبن إسماعیل - 2

  .هـ1399 بیروت، الكریم، القرآن دار الثالثة، الطبعة الثاني، الجزء الصابوني،

 الجامعیة، المطبوعات دار ،)للجریمة القانوني البنیان( اإلرهاب عطااهللا، حسانین إمام - 3

  .2004 األولى، الطبعة االسكندریة،

الخریبشة أمجد سعود قطیفان، جریمة غسل األموال، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر  - 4
 .2006والتوزیع، بیروت، 

 النشر، للطباعة بیروت دار األول، المجلد العرب، لسان المصري، منظور ابن - 5

  .1995 بیروت،

الحامد للنشر  الهاشمي ناصر، اإلرهاب( الجذور، المظاهر، وسبل المكافحة)، دار - 6
 .2016والتوزیع، عمان، الطبعة األولى، 

جرائم غسل األموال وتمویل اإلرهاب في التشریعات العربیة، المؤسسة  أحمد سفر، - 7
 .2006الحدیثة للكتاب، د.ط، طرابلس، لبنان، 

أمیر فرج یوسف، الجریمة اإللكترونیة والمعلوماتیة والجهود الدولیة والمحلیة لمكافحة  - 8
 .2011الكمبیوتر واألنترنیت، مكتبة الوفاء القانونیة، الطبعة األولى، جرائم 

أمیر فرج یوسف، الجریمة المنظمة وعالقتها باإلتجار بالبشر وتهریب المهاجرین  - 9
غیر الشرعیین والجهود الدولیة والمحلیة لمكافحتها، مكتبة الوفاء القانونیة، الطبعة 

 .2015األولى، اإلسكندریة، 

العموش، ومجموعة مؤلفین، مكافحة اإلرهاب (أسباب إنتشار ظاهرة أحمد فالح  -10
اإلرهاب)، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة، دار حامد األكادیمیون للنشر 

 .2014والتوزیع، الطبعة األولى، عمان، األردن، 



 قائمة المراجع -والداخلي الدولي المستویین على اإلرھاب تمویل جریمة مكافحة

 

436 

 

أحسن بوسقیعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة، منشورات بیرتي،  -11
 .2011-2010، طبعة الجزائر

أكرم عبد الرزاق المشهداني، ومجموعة مؤلفین، قدرات األجهة األمنیة وأثرها في  -12
جهود مكافحة اإلرهاب (القدرات الوقائیة لألجهزة األمنیة في مجال مكافحة اإلرهاب 

 .2010وسبل تعزیزها)، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، الطبعة األولى 

رج سركیس، السریة المصرفیة في ظل العولمة(دراسة مقارن)، منشورات أنطوان جو  -13
 .2008الحلبي الحقوقیة، الطبعة األولى، 

أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، أعالم النبوة، ، دار الكتاب العربي، الجزء  -14
 .2007األول، الطبعة األولى، بیروت، لبنان، 

یناس محمد قطیشات، جر  -15 یمة غسیل األموال المدلول العام أروى فایز الفاعوري وإ
 .2002والطبیعة القانونیة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان األردن، 

، ANEPبوكراع إلیاس، الجزائر، الرعب المقدس، ترجمة: خلیل أحمد خلیل، لبنان: -16
 .2003 دار الفرابي،

الطبعة والحث على اإلرهاب، منشورات زین الحقوقیة،  1373توفیق الحاج، القرار  -17
 .2013األولى، لبنان، 

جاسم محمد جندل، اإلرهاب اإللكتروني، دار البدایة ناشرون موزعون، الطبعة  -18
 .2014األولى، عمان، األردن، 

جهاد محمد البریزات، الجریمة المنظمة "دراسة تحلیلیة"، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  -19
 .2010الطبعة الثانیة، عمان، األردن، 

حسین المحمدي بوادي، العالم بین اإلرهاب والدیمقراطیة، دار الفكر، اإلسكندریة،  -20
 .2007د.ط، 

حسن حسن اإلمام سید األهل، مكافحة الهجرة غیر الشرعیة على ضوء المسؤولیة  -21
الدولیة وأحكام القانون الدولي في البحار، دار الفكر الجامعي، الطبعة األولى، 

 .2014اإلسكندریة، 

حسین، مكافحة اإلرهاب الدولي (اإلتفاقیات والقرارات الدولیة واإلقلیمیة)، خلیل  -22
 .2012منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة األولى، بیروت، لبنان، 
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خالد حسن أبو عزلة، المحكمة الجنائیة الدولیة والجرائم الدولیة، دار جلیس الزمان  -23
 .2010للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، عمان، األردن، 

سلیمان عبد المنعم، الجوانب اإلشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین، دار  -24
 .2007الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، د.ط، 

سلیمان أحمد إبراهیم، القواعد الجنائیة للجریمة المنظمة والتعاون الدولي في سبیل  -25
 .2008، مكافحتها، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، الطبعة األولى

سامي جاد عبد الرحمن واصل، إرهاب الدولة (في إطار القانون الدولي العام)،  -26
 .2003منشأة المعارف، اإلسكندریة، 

 ، الطبعة األولى، دار النهضة العربیة، القاهرة،، الجریمة المنظمةشریف سید كامل -27

2001. 

صالح السعد، التعاون الدولي في مكافحة غسیل األموال وتمویل اإلرهاب، إتحاد  -28
 .2008المصارف العربیة، د.ط، 

طارق سرور، الجماعة اإلجرامیة المنظمة، الطبعة األولى، دار النهضة العربیة،  -29
 .2000القاهرة، 

ماني، راشد بن حمد البلوشي، شرح قانون مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب الع -30
 2016دار الجامعة الجدیدة، د.ط. اإلسكندریة، 

"غسل األموال على شبكة األنترنت"، الطبعة الخامسة،  عبد اهللا عبد الكریم عبد اهللا -31
 .2007دار الجامعة الجدیدة، القاهرة، 

عبد الفتاح بیومي حجازي، جریمة غسل األموال عبر شبكة األنترنت، دار النهضة  -32
 .2009األولى، القاهرة، العربیة، الطبعة 

عماد محمد ذیاب الحفیظ، اإلرهاب بین المفهوم و الالمعلوم، الدار المنهجیة،  -33
 .2015الطبعة األولى، عمان، األردن، 

عبد العال الدیربي، محمد صادق إسماعیل، الجرائم اإللكترونیة، دراسة قانونیة  -34
 .2012بعة األولى، قضائیة مقارنة، المركز القومي لإلصدارات القانونیة، الط

عبد الفتاح سلیمان، مكافحة غسل األموال، منشأة المعارف، االسكندریة، د.ط،  -35
2008. 
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عصام عبد الفتاح، الجریمة اإلرهابیة، دار الجامعة الجدیدة، الطبعة األولى،  -36
 .2005اإلسكندریة، 

، دار عبد الهادي هاشم محمد، اإلتجار بالبشر بین الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي -37
 .2015الفكر الجامعي، الطبعة األولى، اإلسكندریة، 

علي بن فایز الجحني ومجموعة مؤلفین، مكافحة اإلرهاب (التعاون العربي في  -38
مكافحة اإلرهاب)، دار حامد واألكادیمیون للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، عمان، 

 .2014األردن، 

ول العربیة"، الطبعة األولى، ،"مكافحة غسیل األموال في الديعمرو عیسى الفق -39
 .2005الحدیث، القاهرة،  المكتب الجامعي

عیاد عبد العزیز، تبییض األموال والقوانین واإلجراءات المتعلقة بالوقایة منها  -40
 .2007 ،لجزائرومكافحتها في الجزائر، دارالخلدونیة، ا

األموال (دراسة عادل محمد السیوي، القواعد الموضوعیة واإلجرائیة لجریمة غسل  -41
 .2008، مصر، والنشر والتوزیع، الطبعة األولى مقارنة)، دار النهضة للطباعة

علي رمضان فاضل، حقائق وأسرار المخابرات األمریكیة، الدار العالمیة للكتب  -42
 .2014والنسر، الطبعة األولى، مصر، 

ئم أم إنحسار عبد القادر رزیق المخادمي، النزاعات في القارة اإلفریقیة (إنكسار دا -43
 .2005مؤقت)، دار الفجر للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، القاهرة، 

عبد اهللا محمود الحلو، الجهود الدولیة والعربیة لمكافحة جریمة تبییض األموال،  -44
 .2007منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، الطبعة األولى، 

ة لمكافحة اإلرهاب، شركة سالم النشوان، الجهود الدولیة واإلقلیمیة والوطنی فایز -45
 .2013 الدلیل للطباعة والنشر، د.ط، الجیزة، مصر،

فاطمة العربي، لیلي إبراهیم العدواني، جرائم المخدرات في ضوء الفقه اإلسالمي  -46
 .2010والتشریع، دار الهدى للنشر والتوزیع، د.ط، الجزائر، 

فایز عبد اهللا الشهري، ثقافة التطرف والعنف على شبكة األنترنت، إستعمال االنترنت  -47
في تمویل اإلرهاب وتجنید اإلرهابیین، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نایف العربیة 

 .2012للعلوم األمنیة، الطبعة األولى، الریاض، 
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شریع الدولي، دار األیام قارة ولید، مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود في الت -48
 .2016للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، عمان، األردن، 

لندة معمر یشوي، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصاتها، دار الثقافة للنشر  -49
 .2010والتوزیع، الطبعة األولى، عمان، األردن، 

ة مقارنة، دار لیندا بن طالب، غسل األموال وعالقته بمكافحة اإلرهاب، دراس -50
 .2011اإلسكندریة،  د.ط، الجامعة الجدیدة،

میهوب یزید، مشكلة المعیاریة في تعریف اإلرهاب الدولي، دار الفكر الجامعي،  -51
 .2011الطبعة األولى، اإلسكندریة، 

محمد شحرور، تجفیف منابع اإلرهاب، مؤسسة الدراسات الفكریة المعاصرة، الطبعة  -52
 .2008األولى، دمشق، 

محمد عبد المطلب الخشن، تعریف االرهاب الدولي بین االعتبارات السیاسیة  -53
 .2007والموضوعیة، دار الجامعة الجدیدة، د.ط، 

منتصر سعید حمودة، اإلرهاب الدولي، دار الفكر الجامعي، الطبعة األولى،  -54
 .2008اإلسكندریة، 

ول)، دار الفكر منتصر سعید حمودة، المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة (االنترب -55
 .2008الجامعي، اإلسكندریة، الطبعة األولى، 

محمد حسن طلحة، استراتیجیة مواجهة جرائم تمویل اإلرهاب، دار النهضة العربیة،  -56
 .2014القاهرة، 

محمد عصامي، في عمق الجحیم، معول لإلرهاب لهدم الجزائر،(ترجمة محمد  -57
 .2002د.ط،  واإلشهار، سطوف)، الجزائر، منشورات المؤسسة الوطنیة للنشر

محمد السید عرفة، تجفیف مصادر تمویل اإلرهاب، جامعة نایف العربیة للعلوم  -58
 .2009األمنیة، الطبعة األولى، الریاض، 

تجاهاتها، سلسلة  -59 مصلح أحمد صالح، ظاهرة اإلرهاب المعاصر طبیعتها عواملها وإ
 .2002دراسات معاصرة، الریاض، السعودیة، د.ط، 

هللا الرشدان، جرائم غسیل األموال، دار قندیل للنشر والتوزیع، الطبعة محمد عبد ا -60
 .2014األولى، عمان، األردن، 
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محمد ذكرى إدریس، جریمة جلب وتصدیر المخدرات وعالقتها بجریمة غسل  -61
 .2016األموال، مكتبة الوفاء القانونیة، الطبعة األولى، اإلسكندریة، 

ایف المخدرات، مركز الدراسات و البحوث، جامعة نمحمد فتحي عید، اإلرهاب و  -62
 .2005، الریاض، العربیة للعلوم األمنیة

محمد علي سكیكر، مكافحة جریمة غسل األموال على المستویین العالمي  -63
 .2008 بعةط والمصري، دار الجامعة الجدیدة،

ون محمد عبد اللطیف عبد العال، جریمة غسل األموال ووسائل مكافحتها في القان -64
 .2003المصري، دار النهضة العربیة، القاهرة، د.ط، 

محمد مؤنس محب الدین، تحدیث أجهزة مكافحة اإلرهاب وتطویر أسالیبها، جامعة  -65
نایف العربیة للعلوم األمنیة، أكادیمیون ودار حامد للنشر والتوزیع، الریاض، الطبعة 

 .2014األولى، 

نظمة العدالة الجنائیة في مواجهة محمد السید عرفة، ومجموعة مؤلفین، تطویر أ -66
اإلرهاب (تطویر أنظمة العدالة الجنائیة الخاصة بمكافحة اإلرهاب ومالئمتها لحقوق 
اإلنسان وسیادة الدول)، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، األكادیمیون 

 .2014ودار حامد للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، 

فحة جریمة غسل األموال على المستویین المصري محمد علي سكیكر، مكا -67
 .2007 طبعة والعالمي، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة،

محسن الخضیري، غسل األموال ( الظاهرة، األسباب، العالج)، مجموعة النیل  -68
 .2003العربیة، الطبعة األولى، القاهرة، 

ة مول، د، ط، مكتبة محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، باب المیم، ماد -69
 .1993لبنان، 

محمد عبد حسین، جریمة غسل األموال، دار الرایة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى،  -70
 .2010عمان، 

محمد نصر محمد، مكافحة اإلرهاب الدولي مكافحة غسل األموال، دار الرایة للنشر  -71
 .2013والتوزیع، الطبعة األولى، عمان، 
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، أثر التكنولوجیا المستحدثة على القانون الدولي العام، دار الجامعة محمد سعادي -72
 .2011، ص 2014الجدیدة، د.ط، اإلسكندریة، 

محمود محمد یاقوت، جرائم غسل األموال بین اإلتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة  -73
 .2012(دراسة مقارنة)، دار الفكر الجامعي، د.ط، اإلسكندریة، 

فان، تحلیلي وتقییم دور البنوك في مكافحة عملیات غسل األموال، محمود محمد سعی -74
 .2008الطبعة األولى، دار الثقافة، األردن، 

محمود محمد سعیفان، تحلیل و تقییم دور البنوك في مكافحة عملیات غسل  -75
 .2008األموال، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، عمان،  

انون العقوبات اللبناني، القسم العام، دار النهضة قمحمود نجیب حسني، شرح  -76
 .283، ص 1984العربیة، القاهرة، مصر، 

مصطفى محمد موسى، إعادة تأهیل المهتمین والمحكوم علیهم في قضایا اإلرهاب،  -77
مركز الدراسات والبحوث، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الطبعة األولى، 

 .2006الریاض، 

صحیح مسلم ، كتاب األضاحي، باب من ذبح لغیر اهللا، دار مسلم بن حجاج،  -78
 .2005األفكار الدولیة، د.ط، بیروت، 

نسرین عبد الحمید نبیه، الجرائم الدولیة واألنتربول، المكتب الجامعي للحدیث، د.ط،  -79
 .2011اإلسكندریة، 

ات"، نبیل عبد الفتاح، "األزمة السیاسیة في الجزائر، المكونات والصراعات والمسار  -80
 .1992 ، أفریل108مجلة السیاسة الدولیة، العدد

نزیه نعیم شالال، الجریمة المنظمة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة األولى،  -81
 .2010بیروت، 

، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، يذالترمی ناصر الدین األلباني، صحیح سنن -82
 م2000-ه1420الریاض، المجلد الثالث، الطبعة األولى، 

هایل عبد المولى طشطوش، اإلرهاب المعاصر، دار البدایة ناشرون وموزعون،  -83
 .2014الطبعة األولى عمان، األردن، 
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هبة اهللا أحمد خمیس بسیوني، اإلرهاب الدولي (أصوله الفكریة وكیفیة مواجهته )،  -84
 .2009الدار الجامعیة، دون طبعة، اإلسكندریة، 

اسة في ضوء الشریعة اإلسالمیة وبعض السبكي، غسیل األموال (در  يهاني عیسو  -85
التشریعات الدولیة واإلقلیمیة والوطنیة)، دار الثقافة، للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، 

 .2015عمان، األردن، 

هناء إسماعیل إبراهیم األسدي، اإلرهاب وغسیل األموال كأحد مصادر تمویله  -86
 .2015لى، بیروت، لبنان، (دراسة مقارنة)، منشورات زین الحقوقیة، الطبعة األو 

وقاف العیاشي، مكافحة اإلرهاب بین السیاسیة والقانون، دار الخلدونیة، دون طبعة،  -87
 .2006القبة، الجزائر، 

II - :الرسائل الجامعیة  

 األموال، وتبییض الفساد جرائم على القانونیة الرقابة آلیات الزهرة، فاطمة وسواس -1

  .2015بعباس، سیدي جامعة الحقوق، كلیة خاص، قانون دكتوراه، أطروحة

 أطروحة المنظمة، والجریمة اإلرهاب بمكافحة الخاصة الدولیة القواعد أمین، ودرار -2

 السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة جنائیة، علوم فرع قانونیة، علوم تخصص دكتوراه،

  .2016/2017 بلعباس، سیدي الیابس الجیاللي جامعة

 أطروحة الجزائر، في مكافحتها وسبل األموال تبییض جریمة حسان، السالم عبد -3

 السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة جنائي، قانون تخصص دكتوراه، شهادة لنیل مقدمة

 .2016 سطیف،  دباغین، لمین جامعة

 الجزائري التشریع في اإلرهاب لجرائم التشریعیة المواجهة نضیرة، خوجة إدریس -4

 الحقوق كلیة جنائیة، علوم فرع القانون، في الدكتوراه شهادة لنیل أطروحة والمقارن،

  .2015-  2014 بلعباس، سیدي الیابس الجیاللي جامعة السیاسیة، والعلوم

 دكتوراه، أطروحة األموال، تبییض جرائم عن للبنوك الجزائیة المسؤولیة قادة، محمود -5

 جامعة یة،السیاس والعلوم الحقوق كلیة جزائي، قانون فرع قانونیة، علوم تخصص

  .2015-2014 بلعباس، الیابس الجیاللي
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 اإلرهاب وتمویل األموال تبییض جریمتي لمكافحة الدولیة اآللیات محمد، األخضر بن -6

 كلیة العام، القانون تخصص واإلداریة، القانونیة العلوم في دكتوراه أطروحة الدولي،

  .2015-2014 تلمسان، بلقاید، بكر أبو جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق

 في دكتوراه أطروحة األموال، تبییض مكافحة في البنوك دور كریمة، تدریست -7

 تاریخ وزو، تیزي معمري، مولود جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة القانون،

  .01/12/2014 المناقشة

إبراهیم، تقنیات التحري في جریمة تبییض األموال، مذكرة ماجستیر في القانون،  العید -8
-2012تخصص القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 

2013. 

 ،)مقارنة دراسة( الجزائري، القانون في ومكافحتها األموال غسل جریمة دریس، باخویة -9
 السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة الخاص، الجنائي القانون في دكتوراه أطروحة

  .2012-2011 تلمسان،

 العربیة المملكة في اإلرهاب مصادر تجفیف جهود تقییم العتیبي، طلق ماجد -10

 اإلستراتیجیة، الدراسات قسم اإلستراتیجیة، العلوم كلیة ماجستیر، مذكرة السعودیة،

  .2016 الریاض، األمنیة، للعلوم العربیة نایف جامعة

 ماجستیر مذكرة المتوسط، منطقة أمن على وأثرها الشرعیة غیر الهجرة قویدر، سالك -11

 الحقوق كلیة متوسطیة، دراسات تخصص الدولیة، والعالقات السیاسیة العلوم في

  .2016-2015بلعباس، سیدي جامعة السیاسیة، والعلوم

 القانون، في ماجستیر مذكرة المستهلك، حمایة في الجمركي التشریع دور رضا، حراش -12

-2014 بلعباس، سیدي جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة جمركیة، منازعات فرع

2015.  

 في اإلرهاب وتمویل األموال تبییض لمكافحة الدولیة المعاییر مدخن، بن لعبیدي -13

 جنائیة، علوم تخصص ماجستیر، مذكرة الجزائر، في والمؤسساتیة القانونیة المنظومة

  .2014- 2013 باتنة، لخضر، الحاج جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة
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حامد عبد اللطیف عبد الرحمن، جریمة غسل األموال وسبل مكافحتها، رسالة  -14
ماجستیر في العلوم الجنائیة والشرطیة، كلیة تدریب الضباط، األكادیمیة الملكیة 

 .2012للشرطة، وزارة الداخلیة، البحرین، 

سعید بن علي أبو داسر، جریمة تمویل عملیات غسل األموال، مذكرة عبد اهللا بن  -15
لنیل شهادة ماجیستر، المعهد العالي للقضاء، جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 ه.1433- 1432اإلسالمیة، السعودیة، 

 ،"اإلنساني األمن منظور من الجزائر في الشرعیة غیر الهجرة واقع  "ساعد، رشید -16
محمد  السیاسیة، جامعة العلوم قسم السیاسیة، والعلوم الحقوق ةكلی ، ماجستیر، مذكرة

 .2012- 2011، بسكرة ،خیضر

، رماجستیزیاني كلثوم، اإلتحاد اإلفریقي وتسویة النزاعات، مذكرة لنیل شهادة  -17
، 3تخصص دبلوماسیة وتعاون دولي، كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم، جامعة الجزائر 

2011/2012. 

النفیعي، دور مؤسسة النقد العربي السعودي في مكافحة تمویل اإلرهاب، فایز رابح  -18
رسالة ماجستیر قسم العلوم الشرطیة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض،  

 م.2011ه/1432

 في اإلرهاب تمویل مكافحة في المالیة التحریات فاعلیة الحقباني، اهللا عبد بندر -19

 الریاض، األمنیة، للعلوم العربیة نایف جامعة ماجستیر، مذكرة العربیة، المملكة

2009.  

 ،)تحلیلیة دراسة( علیه والعقاب اإلرهاب تمویل تجریم السلطان، محمد بن حسین -20
  .2009 الریاض، األمنیة، للعلوم العربیة نایف جامعة ماجستیر، رسالة

الجزائریة، دراسة  اسة التمویل للمؤسسات اإلقتصادیةزغود تبر، محددات سی -21
میدانیة لعینة من المؤسسات اإلقتصادیة بالقطاعین العام والخاص في الجزائر، مذكرة 

 .2009ماجستیر في العلوم اإلقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة ورقلة، 

 أنتروبولوجیة دراسة مع مواجهته وثقافة أسباب" الجزائر في اإلرهاب مریم، رابح بن -22

 األدب كلیة تلمسان، بلقاید، بكر أبي جامعة ماجیستر، لةرسا ،"اإلرهابي لشخصیة

  .2009- 2008 االجتماعیة، والعلوم اإلنسانیة والعلوم
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-1991 الجزائر في السیاسي والعنف الدیني التطرف رحموني، النور عبد فاتح -23

 .2007 السیاسیة، العلوم كلیة ،03الجزائر  ماجستیر، جامعة مذكرة ،1999

III  - والمجالت العلمیة المقاالت:  

سعد بن علي الشهراني، تمویل اإلرهاب، المجلة العربیة للدراسات األمنیة والتدریب،  - 1
، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، رجب 49، العدد24المجلد 
  2009-ه1430

، مجلة السیاسة ةرمضان قرني محمد، الجزائر على أبواب اإلنتخابات البرلمانی - 2
 .1992 جانفي ، مؤسسة األهرام،107لعددالدولیة، ا

نایف بن محمد المرواني، تمویل اإلرهاب إلكترونیا (التحدیات وطرق المواجهة)،  - 3
المجلة العربیة للدراسات األمنیة والتدریب، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، 

 .58، العدد 29الریاض، المجلد 

مي محرزي، تمویل اإلرهاب في التشریع السوري، مجلة دمشق للعلوم اإلقتصادیة  - 4
 .2012، العدد األول، سوریا، 28والقانونیة، المجلد 

النظام القانوني للجمعیات في الجزائر، مجلة دفاتر السیاسة بن ناصر بوطیب،  - 5
 .2014والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد العاشر، جانفي 

د هیبة علي أحطیبة، دور مجلس السلم واألمن اإلفریقي في النزاعات وتسویتها محم - 6
، العدد 27في إفریقیة، مجلة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادیة والقانونیة، المجلد 

 .2011الثالث،

بن صغیر، التنظیم القانوني للتسلیم المراقب للعائدات اإلجرامیة، مكافحة جریمة  مراد - 7
 .2013، 1، العدد10المخدرات نموذجیا، مجلة الحقوق، جامعة البحرین، المجلد

قبي أدم، آلیات المقاربة الجزائیة في مكافحة اإلرهاب، مجلة العلوم اإلنسانیة  - 8
 .2017بتمبر س 30العدد  ،واإلجتماعیة، جامعة ورقلة

آیت منصور كمال، خوصصة البنوك العمومیة عن طریق بورصة القیم المنقولة،  - 9
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،   مجلة العلوم القانونیة واإلداریة، العدد الثاني،

 .2005 بلعباس،
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محمد فتحي عید، دراسات في القانون الجنائي، مجلة القانون، العدد الثالث،  -10
 .1996القاهرة، 

 الدفاع الوطنيإلیاس أبو جودة، اإلرهاب والجهود الدولیة واإلقلیمیة لمكافحة، مجلة  -11

 .2015، كانون الثاني 91اللبناني، العدد 

 .2011، أكتوبر 579، إلتزام الجزائر الدائم، العدد الجزائري مجلة الجیش -12

 .2016، جانفي 630مجلة الجیش الجزائري العدد  -13

 .2016، دیسمبر641مجلة الجیش الجزائري العدد  -14

 .2017، جانفي642مجلة الجیش الجزائري العدد  -15

 .2018، جانفي 654مجلة الجیش الجزائري العدد  -16

 .2018، جویلیة  660 مجلة الجیش الجزائري العدد -17

 .2018، سبتمبر 662 مجلة الجیش الجزائري العدد -18

 . /http://www.sotaliraq.comمقال منشور على صوت العراق، الرابط   -19

لخالیا اإلرهاب والجریمة اإلجتماعیة،  اعبد الرزاق الزركاني، التسول مافی اإللهعبد  -20
 www.nasiriyah.org/ara/post  الناصریة ور على موقع شبكة أخبارمقال منش

 .08:24، ساعة 19/09/2016تاریخ االطالع   ،44902/

عبد اهللا سالم باهمام، المتبرع والمنظمة الخیریة، مقال منشور على صفحته  -21
hammam.com-http://www.ba. 

 30تاریخ االطالع ، http://alkhaleejonline.netمقال منشور على:  -22

 .08:30، الساعة 12/2016/

 /http://www.bayt.com  :حماقي باشا، ماهي الشركة على الرابط -23

en/specialties ،  15:30، الساعة: 28/09/2018تاریخ االطالع. 

IV -  العلمیةوالحلقات الملتقیات والندوات  

الدولیة لقمع تمویل اإلرهاب ومدى فاعلیتها في مكافحته،  االتفاقیةمحمد السید عرفة،  - 1
بحث مقدم في الندوة العلمیة بعنوان (القوانین العربیة والدولیة في مكافحة اإلرهاب)، 

  .2013جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، أفریل 
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اجهة عملیات بابكر عبد اهللا الشیخ، اإلطار القانوني للتعاون الدولي واإلقلیمي لمو  - 2
االختطاف المرتبطة بتمویل األنشطة اإلرهابیة، الدورة التدریبیة: مواجهة عملیات 

 10-06اإلختطاف المرتبطة بتمویل األنشطة اإلرهابیة، المنعقدة ما بین 

 .2012، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، 10/2012/

ق في جرائم اإلختطاف المرتبطة فؤاد عبد المنعم أحمد، إجراءات الضبط والتحقی - 3
، قسم العدالة 07/10/2012بتمویل األنشطة اإلرهابیة، الدورة التدریبیة المقامة في 
 .2012الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، 

األسالیب)، الدورة التدریبیة –عادل حسین علي السید، تمویل اإلرهاب (المصادر  - 4
االختطاف المرتبطة بتمویل اإلرهاب، المنعقدة خالل الفترة من  حول مواجهة عملیات

 .، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض2012أكتوبر  10إلى  06

محمد مومن، جریمة تمویل اإلرهاب في القانون المغربي، مداخلة مقدمة للمؤتمر  - 5
التطورات الراهنة  المغاربي الدولي حول التحدیات األمنیة للدول المغاربیة في ضوء

، جامعة 20/02/2013- 27(الرهانات والتحدیات)، یومي األربعاء والخمیس 
 .قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر

محمد إبراهیم الطراونة، الندوة العلمیة: اإلرهاب وحقوق اإلنسان، مكافحة تمویل  - 6
-27ا بین اإلرهاب "األردن نموذجا "، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، القترة م

 .، الریاض29/10/2008

منتصر أحمد النوایسة، محاضرة بعنوان، األسالیب التقلیدیة والمستحدثة لغسل األموال  - 7
وتمویل اإلرهاب (األنترنیت وأسالیب الدفع االلكتروني)، مقدمة في الحلقة العلمیة 

ر ، بمق26/1/2011-22(غسل األموال وتمویل اإلرهاب)، المنعقدة خالل الفترة من 
 .جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض

الشریف بحماوي، مصادر تمویل اإلرهاب وآلیات تجفیفها، دورة دولیة بعنوان"اإلرهاب  - 8
بین الجذور اإلجتماعیة والمعالجة الدولیة"، جامعة محمد األول وجدة بالتعاون مع 

 .2016أفریل  15- 14كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، یومي 
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حبیب الزبیري، تمویل اإلرهاب عبر األنترنیت، الحلقة العلمیة الخاصة بمنسوبي  خالد - 9
، كلیة 7/4/2010-3وزارة العدل: غسل األموال وتمویل اإلرهاب، الفترة من 

 .24التدریب، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، ص 

أمانة مجلس محافظي صندوق النقد العربي، اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة،  -10
المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة "الترجمة العربیة للمبادئ األساسیة للرقابة 

 .2014، 2012المصرفیة الفعالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفیة، سبتمبر 

بوحنیة قوي، تقاریر " اإلستراتیجیة الجزائریة تجاه التطورات األمنیة في منطقة  -11
 .2012اإلفریقي" مركز الجزیرة للدراسات، یونیو/حزیران الساحل 

، محمد فتحي عید، الحلقة العلمیة الخاصة: غسیل األموال وتمویل اإلرهاب -12
م، كلیة 2/6/2010- 19/5ه الموافق 19/6/1431- 15المنعقدة خالل الفترة 

  .التدریب، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض

V  - النصوص القانونیة  

  الدساتیر -1

 مارس 06 في المؤرخ 01-16 رقم بقانون المعدل، 1996الدستور الجزائري لسنة   - أ

 07 في الصادر ،14 العدد ج،.ر.ج الدستوري، التعدیل یتضمن ،2016 سنة

  .2016 مارس

 .2004الدستور القطري لسنة   -  ب

 .1949 لسنةالسوري  الدستور  -  ت

 :الدولیة والقرارات تفاقیاتاإل  -2

  بنیویورك. 1999دیسمبر  09اإلرهاب، المبرمة في  تمویلالدولیة لقمع  اإلتفاقیة  - أ

إتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة اإلتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة   -  ب
 .1988( فیینا ) لسنة 

 (بالیرمو) التي إعتمدتها إتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  -  ت

، 15/11/2000)، بتاریخ 55/25الجمعیة العامة لألمم المتحدة في قرارها رقم (
 .29/09/2003ببالیرمو اإلیطالیة ، ودخلت حیز التنفیذ في 
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، وافق على 2010اإلتفاقیة العربیة لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب لسنة   -  ث
تهما المشترك الذي هذه اإلتفاقیة مجلس وزراء الداخلیة و العدل العرب في إجتماع
ه،  1432- 1-15عقد بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربیة بالقاهرة بتاریخ 

 .2013-10-05م، و دخلت حیز النفاذ في  2010-12-21الموافق 

، الخاص بتجمید أموال جماعة طالبان ومواردها المالیة األخرى، 1267القرار رقم   - ج
 .1999أكتوبر  15الصادر في 

، الخاص بتجمید األموال والموارد المالیة األخرى ألسامة بن الدن 1333م القرار رق  - ح
 دیسمبر . 19وتنظیم القاعدة، الصادر في 

، المتعلق بإنشاء آلیة لمتابعة تنفیذ التدابیر المفروضة بموجب 1363القرار رقم   - خ
 .2001جویلیة  30)، والصادر في 1333- 1267القرارین السابقین (

  .2001سبتمبر  28الصادر في بمنع تمویل اإلرهاب، المتعلق  ،1373القرار رقم   -  د

  تشریعیةالنصوص ال -3

  األوامر:  -  أ

، 11-03، یعدل ویتمم األمر رقم 2010أوت  26، المؤرخ في 04- 10األمر رقم  - 1
  .2010سبتمیر  01، الصادرة في 50المتعلق بالنقد والقرض، ج.ر، العدد 

، المتعلق بالنقد والقرض، ج.ر، 2003-08- 16، المؤرخ في 11 -03األمر رقم  - 2
 .2003أوت  27، الصادرة في 52ص 

، المؤرخ 06/01، یتمم القانون رقم 2010غشت 26، المؤرخ في 05-10األمر رقم  - 3
، 50ر، العدد  ، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج،2006فبرایر  20في 

 .2010سبتمبر  01 الصادرة بتاریخ

، 1995فبرایر  25، الموافق 1415رمضان  25، مؤرخ في 95/11األمر رقم  - 4
، والمتضمن قانون 1966یونیو 08, المؤرخ في 66/156یعدل ویتمم األمر 

 01ه، الموافق 1415رمضان  29، المؤرخ في 11العقوبات، ج.ر.ج.ج، العدد 

 .1995مارس 
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  المراسیم  - ب

، یتضمن القانون 1996غشت  03، مؤرخ في 266- 96مرسوم تنفیذي رقم  - 1
غشت  7، الصادرة بتاریخ 47األساسي لموظفي الحرس البلدي، ج،ر، العدد 

1996. 

، یتضمن القانون األساسي 2008یونیو 7، مؤرخ في 08/167مرسوم تنفیذي رقم  - 2
، 30ر، العدد الخاص بالموظفین المنتمین لألسالك الخاصة بإدارة السجون، ج.

 .2008یونیو 11الصادرة بتاریخ 

، یعدل ویتمم المرسوم 1993أفریل  19، مؤرخ في05-93مرسوم تشریعي رقم  - 3
، المتعلق بمكافحة التخریب 1992سبتمبر 30، المؤرخ في 03-92التشریعي رقم 

 .1993أبریل 25، الصادر بتاریخ 25واإلرهاب، ج.ر، العدد 

، یتعلق بمكافحة 1992سبتمبر  30المؤرخ في  ،03-92المرسوم التشریعي رقم  - 4
 .1992أكتوبر  01، الصادرة بتاریخ 70التخریب واإلرهاب، ج.ر، العدد

، یحدد تشكیلة الدیوان 2011دیسمبر 8، مؤرخ في 426- 11مرسوم رئاسي رقم  - 5
 14، الصادرة بتاریخ 68الوطني لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره، ج،ر، العدد

 .2011دیسمبر 

، یتضمن شكل اإلخطار 2006ینایر  9، مؤرخ في 05- 06مرسوم تنفیذي رقم  - 6
 15، الصادرة بتاریخ 02بالشبهة ونموذجه ومحتواه، ووصل إستالمه، ج.ر، العدد 

 .2006ینایر 

المرسوم ، یعدل ویتمم 2013افریل 15، المؤرخ في 13/157المرسوم التنفیذي رقم  - 7
، المتضمن إنشاء خلیة معالجة 2002أفریل  07، المؤرخ في 02/127التنفیذي رقم

أفریل 28، الصادرة بتاریخ 23اإلستعالم المالي وتنظیمها وعملها، ج.ر، العدد
2013. 

، المتضمن إنشاء خلیة 2002أفریل  07، المؤرخ في 02/127المرسوم التنفیذي رقم - 8
أفریل 07 ، الصادرة بتاریخ23معالجة اإلستعالم المالي وتنظیمها وعملها، ج.ر، العدد

 6، المؤرخ في 08/275، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2002

 .2008سبتمبر  7، الصادرة بتاریخ 50، ج.ر، العدد 2008سبتمبر
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، یتضمن تنظیم اإلدارة 2017فبرایر  20، مؤرخ في 09-17المرسوم التنفیذي رقم  - 9
 26، الصادرة في 13وصالحیاتها، ج.ر، العدد المركزیة للمدیریة العامة للجمارك

 .2017فبرایر 

، المتضمن إنشاء 2006مارس  08، المؤرخ في 108- 06المرسوم التنفیذي رقم  -10
 .15لجنة وطنیة لتنسیق أعمال مكافحة الجریمة، ج.ر، العدد، 

 12، الموافق 2006أكتوبر  05، المؤرخ في 348-06مرسوم تنفیذي رقم  -11

ي لبعض المحاكم ووكالء ، المتضمن تمدید اإلختصاص المحل1427رمضان 
 .2006دیسمبر 24، الصادرة في 63الجمهوریة وقضاة التحقیق، ج.ر، العدد

، المتضمن شكل 2006ینایر  09، المؤرخ في 06/05المرسوم التنفیذي رقم  -12
، الصادر 02اإلخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل إستالمه، ج.ر.ج.ج، العدد 

 .2006جانفي  15بتاریخ 

 24هـ،الموافق 1425رمضان عام  10، المؤرخ في 04/333فیذي رقم المرسوم تن -13

 .67، المتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة في وزارة العدل، ج.ر، العدد 2004أكتوبر 

 04هـ الموافق 1425شوال عام  21، المؤرخ في 04/393المرسوم التنفیذي رقم  -14

عادة اإلدماج، ج.ر،  ، یتضمن تنظیم المدیریة العامة إلدارة السجون2004دیسمبر  وإ
 .2004دیسمبر  05، الصادرة في 78العدد 

، یحدد الحد 2015یونیو  16، المؤرخ في 153-  15المرسوم التنفیذي رقم  -15
المطبق على عملیات الدفع التي یجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابیة عن طریق 

 .2015یونیو  22، الصادرة في 33القنوات البنكیة والمالیة، ج.ر، العدد 

، 1482جمادى األولى عام 20، المؤرخ في 179-07المرسوم الرئاسي رقم  -16
جمادى الثانیة عام  27، الصادرة في 39، ج.ر.ج، العدد 2007یونیو  06الموافق 
 .2007یونیو  23هـ الموافق  1428
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  القوانین - ج

ومكافحتها، ، المتعلق بالوقایة من تبیض األموال وتمویل اإلرهاب 06-15قانون رقم  - 1
، الجریدة الرسمیة، 2015فبرایر  15، الموافق 1436ربیع الثاني  25المؤرخ في 

  .2015، 08العدد

هـ الموافق 1433صفر عام  21المتعلق بالجمعیات، الصادر في  12/06قانون رقم  - 2
 .02 ، العدد2012م، ج.ر.ج،  2012ینایر  15

، المتعلق بمكافحة غسل األموال، 17/04/2007، المؤرخ في 05/43رقم  قانون - 3
 .03/05/2007، الصادر بتاریخ :5522ج.ر.م.م، العدد 

فبرایر  15، الموافق 1436ربیع الثاني عام  25، مؤرخ في 15/06قانون رقم  - 4
، 1425ذي الحجة عام  27، المؤرخ في 05/01، یعدل ویتمم القانون رقم 2015

، المتعلق بالوقایة من تبیض األموال وتمویل اإلرهاب 2005فبرایر سنة  06ـالموافق ل
 .08ومكافحتها، ج.ر، العدد 

، یتعلق بحمایة الطفل، ج.ر، العدد 2015یولیو 15، مؤرخ في 15/12قانون رقم  - 5
 .2015یولیو  19، الصادر في 39

خ في ، المتضمن تعدیل قانون اإلجراءات الجزائیة، المؤر 14-04قانون رقم  - 6
 .2004نوفمبر  10، المؤرخة في 71، ج.ر،  العدد2004نوفمبر 10

دیسمبر سنة  20، الموافق 1427ذو القعدة عام  29، المؤرخ في 22-06قانون رقم  - 7
، المتضمن 1966یونیو  8، المؤرخ في 155/66، یعدل ویتمم األمر رقم 2006

 .84قانون اإلجراءات الجزائیة، ج.ر، العدد 

، 07- 79، یعدل ویتمم القانون رقم 2017فبرایر  16، مؤرخ في 04-17قانون رقم  - 8
، الصادرة 11، المتضمن قانون الجمارك، ج.ر، العدد 1979یولیو  21المؤرخ في 

 .2017فبرایر  19في 

، یتعلق بإستعادة الوئام المدني، ج.ر، 1999یونیو  13، مؤرخ في 08-99قانون  - 9
 .1999یونیو  13، الصادرة بتاریخ 46العدد
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- 05، یعدل ویتمم القانون رقم 2012فبرایر  13، مؤرخ في 02- 12قانون رقم  -10

، المتعلق بالوقایة من تبییض األموال وتمویل 2005فبرایر  06، المؤرخ في 01
 اإلرهاب ومكافحتهما.

، 2006فبرایر  20ه الموافق 1427محرم  21، مؤرخ في 06/01قانون رقم  -11
صفر  8، الصادر في 14ج.ر.ج.ج. العدد ومكافحته، الفسادیتعلق بالوقایة من 

 .15- 4، ص ص 2006مارس 8الموافق  1427

  والقرارات األنظمة -د

، یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك  2011نوفمبر  28، مؤرخ في  08 – 11نظام رقم  - 1
  . 2012أوت  29، الصادرة بتاریخ 47والمؤسسات المالیة، ج. ر، العدد 

، المتعلق بالوقایة من تبییض 2012نوفمبر  28، المؤرخ في 03-12نظام رقم  - 2
فبرایر  27، الصادرة بتاریخ 12األموال وتمویل اإلرهاب ومكافحتها، ج.ر، العدد

2013. 

، المتعلق بالوقایة من تبیض 2005دیسمبر 15، المؤرخ في 05- 05النظام رقم  - 3
 23، الصادر بتاریخ 26، العدد األموال وتمویل اإلرهاب ومكافحتها، ج،ر،ج،ج

، 2012نوفمبر  28، المؤرخ في 03-12، الملغى بموجب النظام 2005أبریل 
 .2013فیفري  27، الصادرة بتاریخ 12ج،ر،ج،ج، العدد 

، یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك 2011نوفمبر  28، مؤرخ في 08 – 11نظام رقم  - 4
 . 2012أوت  29 ، الصادر47والمؤسسات المالیة، ج.ر، العدد 

، یتضمن تنظیم المصالح التقنیة لخلیة 2007مایو 28قرار وزاري مشترك، مرخ في  - 5
 .2007یونیو  13، الصادرة بتاریخ 39معالجة اإلستعالم المالي، ج.ر، العدد

VI- الرسمیة: الوثائق  

  .S/69/2006وثائق األمم المتحدة، الوثیقة رقم  - 1

 .s/171/2006 وثائق األمم المتحدة، الوثیقة رقم - 2

 . s/2017/97وثاق األمم المتحدة، الوثیقة رقم  - 3

 .2006أوت  16، الصادرة في A/61/256وثائق األمم المتحدة، الوثیقة رقم   - 4
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 S/RES/1456)  2003(رقم الوثیقة  وثائق األمم المتحدة، - 5

 .S/2017/97ألمم المتحدة، الوثیقة رقم االوثائق  - 6

  A/RES/68/276 : وثائق األمم المتحدة، الوثیقة رقم - 7

 .RES/AGN/10رقم الوثیقة  ،األمم المتحدةوثائق  - 8

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا، تقریر: مؤشرات  - 9
تجاهات غسل األموال وتمویل اإلرهاب في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا،  وإ

 .2010نوفمبر 

وشمال إفریقیا، تقریر: غسل األموال  مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط -10
 .2015عبر النقل المادي لألموال، نوفمبر 

تجاهات غسل األموال وتمویل اإلرهاب في منطقة الشرق  -11 مینا فاتف، مؤشرات وإ
 .2013، الصادر في ماي 2013األوسط وشمال إفریقیا، تحدیث 

یل اإلرهاب مینافاتف، تقریر التقییم المشترك حول مكافحة غسل األموال وتمو  -12
 .2006نوفمبر  15للجمهوریة العربیة السوریة، بتاریخ 

مینا فاتف، تقریر التطبیقات حول "طرق الدفع عبر الحدود (الحالیة والناشئة)  -13
مكانیة إستغاللها في عملیات غسل األموال وتمویل اإلرهاب،   .2007وإ

"مؤشرات منظمة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا، تقریر  -14
 .2011واتجاهات غسل األموال وتمویل اإلرهاب ، نوفمبر 

مینا فاتف، تقریر التطبیقات " اإلتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة  -15
 .2011وغسل األموال"،
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  252  ................الفرع األول : القضاء على أسباب اإلرهاب طریقة لتجفیف مصادره 

  254  ..................الثاني : القضاء على مصادر تمویل اإلرهاب وسیلة لتجفیفه الفرع

  262  ..........الفرع الثالث : تطبیق المبادئ المصرفیة وسیلة للوقایة من تمویل اإلرهاب 

  267  ..................الفرع الرابع : تفعیل الدور األمني وسیلة للوقایة من تمویل اإلرهاب

  272  ..........الخامس: تشدید العقوبات على ممولي اإلرهاب وسیلة لتجفیف منابعه الفرع

  275  ..............الفرع السادس : تطویر أنظمة العدالة الجنائیة المتعلقة بتمویل اإلرهاب

  276  ............................الفصل الثاني: الجهود الداخلیة لمكافحة تمویل اإلرهاب

  278  .....................................األول: جهود النماذج الداخلیة المقارنةالمبحث 

  278  ......................................المطلب األول : جهود بعض النماذج العربیة 

  278  ..........................الفرع األول : التجربة المصریة في مكافحة تمویل اإلرهاب

  286 ..........................التجربة السعودیة في مكافحة تمویل اإلرهاب الثاني: الفرع

  296  ...........................الفرع الثالث: التجربة القطریة في مكافحة تمویل اإلرهاب 

  307  .............المطلب الثاني: جهود بعض النماذج الغربیة في مكافحة تمویل اإلرهاب

  307  ............األول: جهود الوالیات المتحدة األمریكیة في مكافحة تمویل اإلرهاب الفرع

  314  ...............................الفرع الثاني: جهود فرنسا في مكافحة تمویل اإلرهاب

  319  ....................الفرع الثالث: جهود دول غربیة أخرى في مكافحة تمویل اإلرهاب



 الفھرس          والداخلي الدولي المستویین على اإلرھاب تمویل جریمة مكافحة

 

465 

 

  321  ................الثاني: الجهود الوطنیة الجزائریة في مكافحة تمویل اإلرهاب المبحث

  321 ............المطلب األول: تجریم تمویل اإلرهاب والعقاب علیه في التشریع الجزائري

  321  ............................الفرع األول: تجریم تمویل اإلرهاب في التشریع الجزائري

  324  ..............الثاني : العقاب على جریمة تمویل اإلرهاب في القانون الجزائريالفرع 

  325  ...............................مكافحة تمویل اإلرهابدور الجزائر في الفرع الثالث: 

  351 .......................لمكافحة تمویل اإلرهاب المطلب الثاني: المواجهة المؤسساتیة

  351  ...................................................األول: المواجهة التشریعیة الفرع

  356  .....................................................الفرع الثاني: المواجهة األمنیة

  361  ..................................................الفرع الثالث: المواجهة المصرفیة

  369  .............................الفرع الرابع: المواجهة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

  371  .........................................الفرع الخامس: المواجهة الدینیة واإلعالمیة

  373 ...................في مكافحة تمویل اإلرهاب المختلفةالجهود المطلب الثالث: تقییم 

  373  ...................................................الفرع األول: تقییم الجهود الدولیة

  374 ................................................قلیمیةتقییم الجهود اإلالفرع الثاني: 

  376  ......................في مكافحة تمویل اإلرهاب الداخلیةالفرع الثالث: تقییم الجهود 

  379  .......................: تقییم الجهود الوطنیة في مكافحة تمویل اإلرهابرابعالفرع ال

  381  خاتمة............................................................................

  389  ..........................................................................المالحق

  434  .....................................................................المراجعقائمة 

  462  ...........................................................................الفهرس
  

  



  لدولي والداخليارهاب على المستویین اإلمكافحة تمویل   ملخص:

 باعتبارهاتعتبر جریمة تمویل اإلرهاب التحدي األكبر الذي یواجه المجتمع الدولي والداخلي       

من أخطر الجرائم المهددة لألمن والسلم الدولیین السیما بعد تجاوز آثار نشاطها للحدود الوطنیة، 
  دولیا تحت مظلة أممیة للحیلولة دون إنتشارها. إتحاداستدعى ااألمر الذي 

القضاء على حد كبیر إلى یؤدي إلى  وحركة النقل المادي لألموال اتجاهاتمراقبة ولعل      
ة إلرهاب تتخذ قرارات مهمل أثناء مواجهتهاجعل الدول  ماوهو  منها،الجریمة اإلرهابیة أو الحد 

  تجفیف منابع تمویل اإلرهاب.رقابیة من أجل ضبط وتفعیل أنظمتها البشأن 

أن أفضل وسیلة لتجفیف منابع تمویل اإلرهاب هي التعاون فیما بین على ستقر العالم اوقد      
دوله في مختلف المجاالت وتعزیز ذلك من خالل تنسیق الجهود بین سائر الهیئات والمنظمات 

المعلومات بین األجهزة الوطنیة المختصة لقطع الدولیة المعنیة بمجال المكافحة مع تفعیل تبادل 
 الطریق عن ممولي الجماعات اإلرهابیة.

 –الجهود  –الجریمة  –الشبهة  –منابع  –تجفیف  –اإلرهاب  –تمویل كلمات مفتاحیة:      

 تبییض. –تجمید  –األموال  -التحریات –األجهزة  –المصرفیة 

Abstract:    

    The crime of financing terrorism is the biggest challenge facing the 

international and internal community as one of the most serious crimes 

against international peace and security, especially after the effects of its 

activities on the national borders, which called for international unity 

under an international umbrella to prevent its spread.     

    Monitoring the trends and movement of physical transport of funds 

largely leads to the elimination or reduction of terrorist crime. This is 

why, in the face of terrorism, States have made important decisions 

regarding the control and enforcement of their regulatory systems in 

order to dry up the sources of terrorist financing.   



    The world has determined that the best way to drain the sources of 

terrorist financing is to cooperate among its countries in various fields, 

and to strengthen this through coordination of efforts among other 

international bodies and organizations concerned with combating 

terrorism, and to activate the exchange of information among the 

competent national bodies. 

      Keywords: Financing - Terrorism - Drying - Sources - Suspicion 

- Crime - Efforts - Banking - Devices - Investigation - Funds - 

Freezing - Bleaching. 

 

  


