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The fight against money laundering offences and terrorist
financing is a primary concern of States and international
organizations, due to the threats generated by these two acts
against the integrity of the financial system and global security.
The reflections carried out within the framework of this thesis
reveal the duality of the measures likely to fight against these two
phenomena, which are focused on prevention and repression.
After having addressed the international framework of this fight
against money laundering and terrorist financing offences, in a
preliminary chapter.This thesis, in its first part, highlights the
autonomy of the substantive rules governing the criminalization of
money laundering and terrorist financing. While money
laundering is an offence of consequence, which necessarily
implies the commission of an original offence, without losing its
distinct and autonomous character, terrorist financing is an
obstacle offence, a particular form of criminal conspiracy, which
the legislator has established as an autonomous offence.In the
second part, this research reveals the conceptual unity of the
preventive regimes against money laundering and terrorist
financing (starting with the obligation of vigilance, passing
through the obligation to report suspicions, and ending with the
procedures for freezing assets and seizing property), and of the
sanctions applicable to the fight against these two
incriminations.The comparative nature of this study allows us to
note recent progress on the part of the Libyan legislator in order
to make this fight effective, thus allowing reducing the gap
between French and Libyan law, despite the existence of certain
flaws in the Libyan legislation.This comparative study is an
opportunity for us to make proposals for the evolution of the
Libyan legislation in terms of anti-money laundering. 
Key words: Money laundering; Financing of terrorism; Crime;
Criminal law; Comparative study; France; Libya.
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امللخص:

تعد مكافحة جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب الشاغل الرئيسي للدول واملنظمات الدولية ،وذلك
بسبب التهديدات اليت يلحقاهنا هذان الفعالن بسالمة النظام املايل واألمن العاملي .تظهر هذه األطروحة
ازدواجية التدابري املكافحة هلاتني الظاهرتني ،واليت تركز على أمرين رئيسيني ومها الوقاية والقمع .بعد تناول
اإلطار الدويل ملكافحة جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،يف فصل متهيدي .تسلط هذه األطروحة ،يف
جزئها األول ،الضوء على استقاللية القواعد املوضوعية اليت حتكم مسألة جترمي عمليات غسل األموال
ومتويل اإلرهاب .يف حني أن غسل األموال يعد جرمية نتيجة ،واليت تنطوي ابلضرورة على ارتكاب جرمية
أصلية سابقة ،دون أن تفقد طابعها املتميز واملستقل عن اجلرمية االصلية السابقة هلا ،فإن متويل اإلرهاب
تعد جرمية شكلية ،فهي متثل كذلك شكل معني من أشكال االرتباط اإلجرامي مع جرائم أخرى يعتربها
املشرع كجرائم مستقلة .يف اجلزء الثاين ،يكشف هذا البحث عن الوحدة املفاهيمية ألنظمة مكافحة غسل
األموال ومتويل اإلرهاب (بدءا من واجب اليقظة ،مث االلتزام ابإلبال غ عن الشكو ،،وججراءات جتميد
األصول واحلجز على املمتلكات) ،وانتهاء ابلعقوابت املفروضة ملكافحة هاتني الظاهرتني االجراميتني.
تسمح لنا الطبيعة املقارنة هلذا البحث بدراسة التقدمات األخرية من جانب املشرع اللييب يف سبيل حتقيقه
ملكافحة فعالة يف مواجهة هاتني اجلرمي تني ،وابلتايل تقليل الفجوة بني القانونني الفرنسي واللييب رغم بع
العيوب اليت يعانيها التشريع اللييب يف هذا اجملال .كما متثل هذه الدراسة البحثية املقارنة بني هاذين
القانونني الوسيلة الفعالة لتقدمي مقرتحات وتوصيات تقودان إبذن هللا اىل تطوير التشريعات الليبية املكافحة
هلذه الظواهر االجرامية.
الكلمات املفتاحية :غسل األموال ،ومتويل اإلرهاب ،القانونني الفرنسي واللييب .

املقدمة:

تنطوي عمليات املكافحة الفعالة جلرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب ابلضرورة على تعاون دويل وكذلك جهد داخلي
لوضع سياسة جنائية حقيقية وموحدة ذات عنصرين ،أحدمها وقائي واآلخر قمعي ،السيما أن آليات ارتكاب هااتن اجلرميتان
تتطور مبا ال يتناسب مع أدوات الكشف عليهما دوليا ووطنيا.
نظرا ملا حتمله جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب من خطورة وطنية ودولية فقد تدخل املشرعني الفرنسي واللييب أسوة
بغريهم لوضع نصوص جترمييه خاصة هبذه اجلرائم ,فكان أول تدخل للمشرع اللييب لتجرمي عمليات غسل األموال من خالل
القانون رقم  2لسنة  2005والذي مت جلغائه ملا ظهر عليه من عيوب ،وذلك من خالل القرار بقانون اجلديد رقم  1013لسنة
 2017ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب الصادر عن اجمللس الرائسي اللييب ،فعلى الرغم من اإلشكآليات اليت واجهها هذا
القانون واليت متس بعضها بشرعيته وذلك لصدورها_ ابملخالفة لنصوص الدستور_ عن غري صاحب االختصاص األصيل واملتمثل
3د، .
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ابلربملان ،بيد أن هذا القانون قد القى ابملقابل اعرتافا دوليا واسعا نتج عنه اخراج ليبيا من القائمة السوداء للدول الغري متعاونة يف
جمال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،وذلك ملعاجلته للكثري من العيوب القانونية اليت كان قد احتواها القانون السابق .اما
فيما يتعلق ابلتشريع الفرنسي فقد مت النص على التجرمي العام لغسل األموال تنفيذا التفاقية سرتاسبور غ مبوجب القانون رقم
96_392لسنة  1996وذلك من خالل املادة 324الفقرة  1اىل  9من القانون اجلنائي ،ابإلضافة اىل جترميه لغسل األموال
اخلاص كجرائم غسل عائدات االجتار ابملخدرات والقوادة والغسل اجلمركي .كما نص املشرع الفرنسي على جترمي عمليات متويل
اإلرهاب مبوجب القانون رقم 1062لسنة 2001والذي أدخل فيما بعد جىل قانون العقوابت حتت املادة  421_2_2من
قانون العقوابت الفرنسي.
ابدئ ذي بدء ،فقد كان اختياري موجها حنو هذا املوضوع لعدة اعتبارات مهمة ،كأمهية هذا الطرح يف تطوير القانون
اللييب  ،خاصتا وان دولة ليبيا تعد من الدول حديثة النشأة يف جمال مكافحة هااتن اجلرميتان مما جعلها لضعفها تدرج ضمن القائمة
السوداء لغسل األموال ،االمر الذ ي استدعي لزاما قيام هذه الدراسة البحثية اليت متثل بدورها الدراسة املقارنة األوىل من نوعها بني
القانونني الفرنسي واللييب يف جمال مكافحة جرمييت غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف شقهما اجلنائي .ابإلضافة جىل ذلك ،تظهر
أمهية هذه الدراسة البحثية ملا حتمالنه هااتن اجلرميتان من طبيعة جنائية خاصة ومميزة ولكوهنما من اجلرائم املستقلة وملكانتهما اهلامة
جدا على املستويني التشريعي والفقهي.
كما يقوم هذا البحث العلمي املقارن على عدة اعتبارات متعلقة ابملصاحل املفاهيمية ملوضوع البحث ،فعلى املستوى
الفقهي ،يظهر حتليل هاتني اجلرميتني بع االستقاللية هلما عن نصوص القانون العام ،ففي حني أن جرمية غسل األموال تعد
جرمية تبعية انجتة عن جرمية أصلية سابقة ،فإن جرمية متويل اإلرهاب تعد جرمية شكلية ،مل يتطلب املشرع فيها حتقق نتيجتها املادية.
فيما يتعلق_ أوال وقبل كل شيء_ جبرمية غسل االموال ،تتميز هذه اجلرمية ابرتباطها جبرمية املنشأ دون أن تفقد أي
استقاللية عنها ،ابلتايل ،حبكم الطابع املستمر للجرمية األصلية ،فقد أصبحت النصوص القانونية املكافحة جلرمية غسل األموال متثل
وسيلة فعالة للتعوي عن أوجه القصور القانونية واإلجرائية ،واليت من املرجح يف بع األحيان أن متنع من املالحقة القضائية
للجرمية األصلية ،هذا هو احلال عندما ترتكب اجلرمية األصلية ابلكامل يف اخلارج أو عندما ال يتم حتديدها ،أو حىت_ كما رأت
الدائرة اجلنائية_ عندما تكون اجلرمية األصلية مشمولة ابحلصانة الدبلوماسية .يضاف جىل ذلك عدم تقيد جرمية غسل األموال
ابجلرمية السابقة هلا فيما يتعلق ابإلثبات ،حيث ينص التشريع الفرنسي يف هذه احلالة على ما يعرف ابفرتاض اإلدانة مما يؤدي جىل
نقل عبء اإلثبات اىل املتهم.
أما فيما يتعلق بتمويل اإلرهاب ،فإن دراسة هذه اجلرمية هلا ما يربرها من مصاحل تتعلق مباشرة ابملنطق اجلنائي
ابعتبارها من اجلرائم الشكلية ،حيث تعد جرمية متويل اإلرهاب يف أساسها شروعا الرتكاب جرمية أخرى كما قد جعلها املشرع
جرمية نتيجة ابعتبارها متثل شكل من أشكال تكوين اجلمعيات اإلجرامية ،ولكنها أصبحت فيما بعد جرمية مستقلة ومنفصلة عن
تكوين اجلمعية ا إلجرامية .يتطلب هذا املوجز اخلاص هلذه اجلرمية جظهار حتليل شامل هلا .وقد يسمح لنا هذا البحث بتعميق
حتليلنا هلذه اجلرمية.
يضاف جىل هذا االهتمام املفاهيمي اهتمام آخر يتعلق مباشرة ابلطبيعة املقارنة لدراستنا ،حيث تسمح لنا دراسة القانون
الفرنسي بتقدمي مقرتحات ملموسة جىل املشرع اللييب ،من أجل حتسني ترسانته القانونية املكافحة هلذه اجلرائم.
كما تضاف جىل هذه االعتبارات القانونية اعتبارات أخرى عملية يستند عليها عملنا البحثي .فمكافحة هااتن اجلرميتان
متثل ضرورة دولية جلميع الدول ،وذلك لتجاوزمها لإلطار الوطين (اجلرائم العرب وطنية) ،يف الواقع ،تتطلب خطورة هاتني اجلرميتني
حتقق تعاون ملختلف اجلهات الفاعلة احمللية منها والدولية من أجل وضع سياسة جنائية موحدة ملكافحة هاتني الظاهرتني ،االمر
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الذي يستدعي وجود تعاون فقهي وقانوين يتحقق بنقل اخلربات القانونية بواسطة البحوث العلمية املقارنة ،وهكذا تسمح لنا
دراستنا مبعاجلة كل هذه القضااي وغريها الكثري ،ابلرغم من اهنا ليست ابملهمة السهلة.

Issue: 3

أ خريا ،مل يكن اجناز هذا العمل ابألمر السهل ،فقد واجهنا يف اعدادان هلذه الدراسة البحثية عدة صعوابت ،حيث تنبع
الصعوبة األوىل من الطبيعة املقارنة لدراستنا ،خاصة وأن هذه املقارنة تتعلق بقانونني من مستويني خمتلفني ،ليس فقط من الناحية
القانونية النصية أو القضائية أو الفقهية ،ولكن أيضا من الناحية العملية املتعلقة بفعالية تطبيق قواعد القانون .هنا أيضا ،بعيدا عن
كون هاتني اجلرميتني من اجلرائم ذات الطابع ا خلاص من حيث الشكلية واالستقاللية والتبعية ،مع ذلك ،متكننا هذه الطبيعة املقارنة
لدراستنا البحثية من تقدمي مقرتحات انجعة جىل املشرع اللييب لتحسني نظامه القانوين املكافح جلرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

Volume: 4

وقد تبنت هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي واملنهج املقارن بني التشريعني الفرنسي واللييب ،حيث تبدأ هذه الدراسة
البحثية بتمهيد يوضح اجلهود الدولية واالقليمية املبذولة ملكافحة جرمييت غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،وذلك يف جطار عمل األمم
املتحدة واالتفاقيات األوروبية وأخريا االتفاقيات املنبثقة عن املنظمات واهليئات الدولية واإلقليمية .مث التجرمي املوضوعي لعمليات
غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف املبحث األول ،انتهاء ابلنظام القانوين املوحد ملكافحة جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف
املبحث الثاين.
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املبحث األول :التجرمي املوضوعي لغسل األموال ومتويل اإلرهاب
تطرقنا يف البداية ملسألة الطبيعة القانونية املميزة جلرمية غسل األموال ابعتبارها جرمية تبعية يشرتط لتحققها وجود جرمية
أصلية سابقة هلا ،دون اشرتاط صدور حكم ابإلدانة عن اجلرمية السابقة كسبب للنظر يف جرمية غسل األموال الناجتة عنها,
موضحني يف ذلك عدة مسائل هامة متعلقة ابجلرمية األصلية السابقة لغسل األموال كمعوقات جقامة الدعوى العمومية ( كالتقادم
واحلصانة الدبلوماسية) واختالف مكان ارتكاب اجلرميتني االصلية والالحقة ،ومسألة صدور احلكم ابإلدانة يف اجلرمية االصلية من
عدمه وأتثريه على اجلرمية الالحقة (غسل األموال) ،انتهاء بتوضيح مسألة ضرورة حتديد العناصر الرئيسية الرتكاب اجلرمية
األساسية من عدمه.
مث انتقلنا يف الفصل الذي يليه لدراسة الطبيعة املستقلة جلرمية غسل األموال ،موضحني يف ذلك االستقاللية املادية واملعنوية
هلذه اجلرمية والنتائج املرتتبة على تلك االستقال لية .فمن التداعيات العملية هلذا البحث ما أظهرته هذه الدراسة بوضوح من تعقيد
يف الطبيعة القانونية لغسل األموال ابعتبارها جرمية نتيجة جلرمية أخرى سابقة هلا تعرف ابجلرمية األصلية وبذات الوقت تعد مستقلة
عنها .يف الواقع ،ميكن صياغة هذا التعقيد من خالل تبيان مسألتني خمتلفني ،ومها استقاللية غسل األموال عن اجلرمية األصلية ،من
انحية ،وارتباطها هبا ،من انحية أخرى.
املسألة األوىل تتعلق ابالستقاللية ،فقد ظهرت استقاللية جرمية غسل االموال بوضوح من خالل املظهر املادي والعنصر
املعنوي للجرمية .هذا االستقالل املزدوج جلرمية غسل األموال عن اجلرمية االصلية له نتيجتان قانونيتان مهمتان .النتيجة األوىل تتمثل
يف ارتكاب جرمية غسل األموال املستقلة بشكل تراكمي مع جرمية أخرى سابقة ،وال سيما مع اجلرمية األصلية ،بيد ان وقائع
ارتكاهبما تنطلق من سلو ،ججرامي ال ينفصم عن ججراء واحد متسم بنية ججرامية واحدة ،ويف هذه احلالة ال ميكن االحتفاظ جال
بتكييف قانوين واحد .من خالل تطبيق هذا املبدأ ،تنتقد الدائرة اجلنائية أحكام القضاة بشأن األسس املوضوعية اليت استندوا
عليها يف حكمهم بوصف اجلرمية بعدة تكييفات قانونية دون وصف وقائع منفصلة .أما فيما يتعلق ابلنتيجة الثانية ،فهي تتمثل يف
ارتكاب جرمية غسل األموال بوقائع ججرامية منفصلة وبقصد ججرامي منفصل ملرتكب اجلرمية ،فإن تراكم التكييف يف هذه احلالة
يعد ممكنا قانوان ،بغ النظر عما جذا كان الغسل واجلرمية األصلية قد ارتكبا بواسطة نفس اجلاين (ما يعرف فقها بغسل األموال
الذايت  )auto Blanchimentأو أن يتم ارتكاب هذه اجلرائم من طرف أشخاص خمتلفني.
فيما يتعلق هبذه احلالة ،املسماة الغسل الذايت لألموال ،فقد أظهر البحث االختالف واجلدل احلاصل بني موقف الدائرة
اجلنائية والرأي الذي توصل جليه أغلبية الفقهاء ،وابملشاركة يف هذا اجلدل القانوين ،فقد التزمنا يف حبثنا مبوقف الدائرة اجلنائية الذي
يبدو لنا صوابه ،حيث يفرضه املنطق اجلنائي ،وفقا ألشهر مبادئ القانون اجلنائي ،يف حني كشف حتليلنا عن مواطن الضعف
والقصور الذي حيمله النقد الفقهي.
أما فيما يتعلق ابملسألة الثانية املتمثلة يف ربط غسل األموال ابجلرمية األصلية ،يف الواقع ،ال يكفي لثبوت جرمية غسل
األموال وجود جرمية أخرى سابقة قد ارتكبت ابلفعل ،ولكن جيب أن تظل اجلرمية االصلية مرتبطة أبعمال غسل األموال من خالل
رابط وثيق جيمع بينهما ،مما يؤكد الطبيعة التبعية جلرمية غسل األموال ابعتبارها نتيجة للجرمية األصلية .يسمح لنا حتليلنا إبظهار
شكل هذا الرابط والذي ميكنه أن يتخذ أحد ثالثة أشكال بديلة ،وهي جما رابطة عدم القابلية للتجزئة lien
 d’indivisibilitéأو رابطة االتصال  lien de connexitéأو الرابطة السببية  ،lien de causalitéحيث مت
التطرق لتلك الروابط بشيء من التفصيل من خالل هذا البحث.
أخريا ،اظهر البحث العناصر املكونة لغسل األموال ،بداية من العناصر املادية املكونة جلرمية غسل األموال ،حيث مت دراسة
املظاهر املادية لغسل األموال (املظاهر املادية املباشرة والغري مباشرة) ،مث قمنا بتحليل تلك املظاهر املادية للجرمية للنظر فيما ان
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كما أظهرت التطورات املتعلقة بتجرمي متويل اإلرهاب أيضا خصوصية هذه اجلرمية ابعتبارها من اجلرائم الشكلية ،لتربز هذه
اخلصوصية عند الشروع يف جرمية متويل اإلرهاب .ابلتايل يتحقق الشروع عند القيام ابألعمال التحضريية واليت اعتربها املشرع بدوره
كجرمية مستقلة عن التمويل .ويرتتب على ذلك أن فعل الشروع يف جرمية متويل اإلرهاب ميثل بدء فعلي يف تنفيذ جرمية أخرى
مستقلة ماداي ومعنواي عنها ،كجرمية تكوين تنظيم ججرامي.
كما تطرق البحث للعناصر املادية للجرمية واملتمثلة يف التمويل املباشر والغري مباشر لإلرهاب ،ابإلضافة للعنصر املعنوي
للجرمية ،انتهاء بتوضيح اجلرائم املرتبطة بتمويل اإلرهاب كتكوين تنظيم اجرامي وعدم تربير املوارد موضحني عناصرهم املادية
واملعنوية ،واالرتباط الوثيق جلرمية متويل اإلرهاب ابلتنظيم االجرامي وعدم تربير املوارد.
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اما فيما يتعلق جبرمية متويل اإلرهاب ،فقد أوضحنا الطبيعة القانونية اخلاصة هلذه اجلرمية ابعتبارها جرمية شكلية ال يشرتط
فيها حتقق نتيجتها املادية املتمثلة يف وصول األموال اىل اجملموعات اإلرهابية ،كما تطرق البحث ملسألة التكييف القانوين جلرمية
متويل اإلرهاب عند حتقق النتيجة املادية للجرمية ،موضحني يف ذلك عدم التوافق بني جرمية متويل اإلرهاب ونتيجتها املادية،
ابإلضافة لعدم التوافق بني جرمييت متويل اإلرهاب وتكوين اجلمعيات اإلرهابية.

Volume: 4

كانت تعد من اجلرائم املؤقتة أو املستمر ،instantané ou continueالبسيطة أو املعقدة، simple ou complexe
السلبية أو اإلجيابية ، négatif ou positifانتهاء إبيضاح الطابع اخلفي للجرمية ) .caractère occulteوقد ابرزت هذه
التحليالت للمظهر املادي للجرمية مسامهتنا الشخصية يف هذا البحث .مث أهنينا هذا الفصل إبيضاح العنصر املعنوي جلرمية غسل
األموال واملتمثلة يف العلم مبتحصالت اجلرمية موضحني يف ذلك قرائن حتقق هذا العلم والقصد اجلنائي اخلاص والعام لغسل األموال،
انتهاء بشرح مبدأ افرتاض انعكاس عبء اإلثبات يف جرمية غسل األموال كوسيلة إلثبات القصد اخلاص الرتكاهبا.
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املبحث الثاين :النظام اإلجرائي املوحد ملكافحة جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
على الرغم من أن العناصر املكونة جلرمييت غسل األموال ومتويل اإلرهاب تعد خمتلفة يف تركيبها املادي واملعنوي ،اال ان
النظام االجرائي املتبع الرتكاهبما والنظام القانوين االحرتازي املكافح هلما يعد نظاما موحدا جيمع بني هاتني اجلرميتني ويهدف
ملكافحتهما بفعالية ،فهااتن اجلرميتان يشرتكان يف الكثري من آليات ارتكاهبما ويف كوهنما من أخطر األنشطة االجرامية املرتبطة
ببعضها برابط اجرامي وثيق ،ففي حني أن غسل األموال ميثل النتيجة جلرائم خطرية واملنبع_ يف كثري من األحيان_ جلرمية متويل
اإلرهاب ،فإن متويل اإلرهاب يعد عصب العمل اإلرهايب الذي يهدد االمن واالقتصاد احمللي والدويل.
وقد أوضحنا من خالل هذا البحث التدابري االحرتازية الواجب اختاذها قبل وقوع اجلرمية ،واملتمثلة يف عدة التزامات ،أول
تلك االلتزامات هو التزام اليقظة وبذل العناية الواجبة ،موضحني يف ذلك أشخاص هذا االلتزام وأشكاله ،والذي ينقسم بناء على
عدة عوامل اىل التزام يقظة عادية وأخرى خمففة وتكميلية ومشددة ،موضحني كل حالة منها على حده ،ابإلضافة اىل مسألة
مراجعة املعامالت املالية وحتديد النهج القائم على خماطر حتقق جرمييت غسل األموال ومتويل اإلرهاب .كما يقودان التزام اليقظة اىل
التزام اخر مرتبط له وهو االلتزام ابإلبال غ عن املعامالت املشبوهة ،موضحني يف ذلك األشخاص الذين يقع على عاتقهم واجب
اإلبال غ وحاالته وشروطه ومضمونه واجلهة املخولة ابستالمه انتهاء ابآلاثر املرتتبة عن القيام أو االمتناع عن االبال غ.
وهذا ما يقودان اىل التدابري االحرتازية األخرى املعاصرة والالحقة على ارتكاب اجلرمية ،فأول تلك التدابري تتمثل يف جتميد
أصول املتهم ،لنتطرق اىل أحكامها القانونية والتنظيمية ونطاق تطبيقها وحجية تلك التدابري واألشخاص املخولني بتطبيقه.
كما تناول البحث التدابري االحرتازية األخرى الالحقة واملتمثلة يف احلجز على املمتلكات حمددين قيمة احلجز الثابتة
والنسبية وحكم احلجز على أصول الغري حسن النية واحلاالت اليت خيشى معها تبديد تلك املمتلكات .هنا أيضا ،تسمح لنا
أطروحتنا ابملشاركة يف اجلدل الفقهي حول االحكام القضائية ،واليت اختلف فيها الفقه بني مؤيد ومعارض.
أخريا ،انتهى البحث ابلتطرق للنظام القمعي املفروض ملكافحة جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،تناولنا من خالله
القواعد القمعية املشرتكة لغسل األموال ومتويل اإلرهاب ،ابتداء مبسألة الشروع يف جرائم غسل األموال العامة واخلاصة ،ومتويل
اإلرهاب واليت كانت حمل جدل وانقسام فقهي كبري ،مث انتقلنا اىل مسألة اعتبار اإلقرار عن اجلرمية كسبب لإلعفاء او التخفيف
من العقوبة .انتهاء ابلعقوابت االصلية والتبعية والتكميلية املفروضة يف جرائم غسل االموال ومتويل اإلرهاب على األشخاص
الطبيعيني واالعتباريني مبينني أخر ما توصل جليه التشريع والفقه والقضاء وأوجه التقابل واالختالف بني التشريعني الفرنسي واللييب.
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أخريا ،ويف اخلتام ،فقد أظهرت لنا هذه الدراسة البحثية ما يعانيه القانون اللييب ،رغم حداثته ،من أوجه القصور القانونية
اليت يظهرها الضعف املتمثل يف صياغة األحكام القانونية املكافحة هلذه اجلرائم ،يف حني أن القانون الفرنسي قد شهد بدوره تطورا
كبريا وابرزا يف جمال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب .ابلتايل فقد ااتحت لنا هذه الدراسة البحثية املقارنة الفرصة لتقدمي
مقرتحات انجعة للمشرع اللييب ،من أجل االستفادة من اخلربة القانونية الفرنسية يف هذا اجملال ،من النواحي التشريعية والقضائية
والفقهية.
سأكتفي هنا بذكر بع

تلك التوصيات اليت توصل جليها حبثنا واملتمثلة فيما يلي:

 _ 1جترمي العمليات اليت يراد هبا تسهيل التربير الكاذب لألموال واألصول غري املشروعة .حيث ان املشرع اللييب مل ينص على جترمي
عملية تسهيل التربير الكاذب ألصل األموال واملمتلكات ،بل اكتفى_ من خالل املادة رقم  38من قانون مكافحة غسل األموال
انتشارا.
ومتويل اإلرهاب_ ابلنص على األساليب الكالسيكية دون غريها ،وجن كان تيسري التربير الكاذب من أكثر األساليب
ً
عالوة على أن غسل األموال تعد من اجلرائم املسترتة ،االمر الذي يصعب من اكتشافها .وعليه ،يبدو لنا انه من االجدى ابملشرع
أن يضع صياغة خاصة جترم هذا النوع من غسيل األموال املتمثل يف تسهيل التربير الكاذب ،وذلك على غرار القانون الفرنسي.
سهل عن عمد التربير الكاذب ألصل األموال واملمتلكات مرتكبًا جلرمية غسل األموال".
ليكون النص كالتايل "يُعترب كل من ّ

 _ 2حتديد شكل اجلرمية االصلية ومقدارها .نص املشرع اللييب على أن غسل األموال يقع نتيجة جلرمية أصلية سابقة هلا ،ابلتايل
فقد اشتمل التجرمي_ حبسب املادة  38من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب_ على مجيع اجلرائم من جناايت وجنح
وخمالفات دون استثناء وبدون حتديد شكل وقيمة اجلرمية االصلية .اال ان هذا النص ميثل انتهاكا ملبدأ التناسب بني اجلرمية
والعقوبة ،حيث انه من املمكن ان تقع اجلرمية االصلية على مبلغ مايل زهيد كالسرقة البسيطة االمر الذي ال يتناسب مع العقوبة
الشديدة جلرمية غسل األموال.
 _ 3استبعاد جرمية االخفاء من اجلمع بني العقوابت يف فرضية غسل االموال الذايت (عندما يكون مرتكب اجلرمية االصلية هو ذاته
مرتكب جرمية غسل األموال).
فقد التزم املشرع اللييب الصمت حيال مسألة الرتاكم بني جرمييت غسل األموال واالخفاء ،يف حني كان من األجدر به ان
حيدد القواعد املعمول هبا يف حالة اجلرائم املتزامنة ،وال سيما يف حالة التنازع بني جرمييت االخفاء وغسل األموال ،وذلك بسبب
احتاد الفعل والقصد اجلنائي للجرميتني (فعل واحد بنية اجرامية واحدة).
 _4جضافة نص يفرتض العلم ابملصدر غري املشروع لألموال ،ابإلضافة اىل انعكاس عبئ االثبات على عاتق املتهم.
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جاءت هذه الدراسة بفضل هللا ملعاجلة هذه الظاهرة االجرامية اخلطرية من منظور تشريعي وفقهي وقضائي ،حيث استغرق
اجناز هذا العمل البحثي عدة سنوات من الدراسة والبحث العلمي اجلاد واملتعمق يف تفاصيل القوانني الفرنسية كالقانون اجلنائي
وقانون النقد وقانون البنو ،وغريها من القوانني املرتبطة بغسل األموال ومتويل اإلرهاب ،ابإلضافة اىل ما حتمله من اجتهادات فقيه
وقضائية ومقارنتها ابلتشريع اللييب .وقد مت تناول هذا البحث يف شكل خطة ثنائية مكونة من جزأين يؤدي كل منهما اىل اببني
يتفرع عن كل منهما فصلني مث مبحثني فمطلبني ففرعني فأقسام أخرى متفرعة عنهما ،حيث تعمق البحث يف تفصيل مجيع
املسائل اهلامة وتفصيل السياسة اجلنائية احلديثة املتعلقة جبرمييت غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف جانبيه املوضوعي والشكلي.

Issue: 3

النتائج والتوصيات

Zeyad BELQASEM

اشرتط املشرع اللييب_ مبوجب املادة  38من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب_ يف حق املتهم أن يكون على
علم ابألصل غري الشرعي لألموال ،وأبن األموال اليت حبوزته متثل حصيلة جرمية سابقة ،ابلتايل فإن هذا النص يلزم القاضي إبثبات
وجود هذه املعرفة املسبقة لدى املتهم مبصدر تلك االموال ،االمر الذي يصعب معه مالحقة مرتكيب هذه اجلرائم وذلك لسببني:
األول يتمثل يف البعد الزماين بني اجلرميتني (االصلية وغسل األموال) ،واثنيا بسبب الطبيعة املسترتة جلرمية غسل األموال .االمر
الذي يصعب معه جثبات توافر علم املتهم أبصل تلك األموال ،والذي يضعنا امام ثغرة قانونية ينبغي معاجلتها .عليه ينبغي على
املشرع اضافة نص قانوين يفرتض وجود املعرفة ابملصدر غري القانوين لألموال لدى املتهم ،وذلك ابالكتفاء مبجرد وجود داللة عامة
على علمه ابألصل االجرامي من خالل ظروف ووقائع ارتكابه لغسل األموال (كمعامالت وحتويالت مالية ال حتمل تربير
منطقي) ،مع االعرتاف ابنعكاس عبئ االثبات على عاتق املتهم.
 _5جترمي عدم تربير املوارد عندما يكون املتهم مرتبط بعالقة معتادة مع مرتكب جرمية غسل األموال او متويل االرهاب.
عاما يعاقب على عدم تربير املوارد ،عندما ال تتوافق البيئة املعيشية مع املصادر املعروفة للفرد،
نوصي املشرع اللييب أبن يضع ً
نصا ً
ابألخص عندما يكون هلذا الشخص عالقات اعتيادية مع شخص أو أكثر من املتورطني يف ارتكاب جرمييت غسل األموال ومتويل
االرهاب ،مما سيسهم يف الكشف عن اجلرائم اجلنائية بشكل عام ،ويسهل ،على وجه اخلصوص ،الكشف عن جرائم غسل
األموال ومتويل اإلرهاب ومرتكبيها.
 _6جصدار قانون يتعلق ابألشخاص املعرضني سياسيًا وبيان حد اخلطر يف معامالهتم.

ال تزال هنا ،ثغرات تشريعية متعلقة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،وال سيما فيما يتعلق ابألشخاص السياسيني
املعرضني حبكم وظائفهم الرتكاب جرائم غسل األموال ومتويل االرهاب .حنتاج جىل وضع نصوص مفصله هتدف اىل التحكم يف
مجيع املعامالت غري الطبيعية اليت تشمل هؤالء األشخاص وغريهم من أصحاب املهن واملناصب العليا.

 _7تعديل بع

النصوص املتعلقة بتجميد األموال املشتبه يف كوهنا غري قانونية.

يف حالة االشتباه يف وجود عملية لغسل أموال ،خيول القانون اللييب مدير وحدة املعلومات املالية األمر بتجميد األصول
ملدة ال تتجاوز مخسة أايم ،وميكن للنائب العام متديدها ملدة عشرة أايم كحد أقصى (املادة  55من قانون مكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب الفقرات  1و .)2ومع ذلك ،فإن هذه الفرتة غري كافية لتحليل البياانت واكتشاف املخالفات؛ وهلذا نوصي املشرع
اللييب بزايدة مدة جتميد األموال ملدة ستة أشهر جضافية ،وذلك للسماح للوحدة ابحلصول على نتائج أفضل من حتليل البياانت.
كما نوصي أبن أيذن املشرع اللييب بتجميد أموال األشخاص الذين حتوم حوهلم شبهات ارتكاب جرائم تتعلق بتمويل اإلرهاب،
من أجل جرساء مكافحة فعالة جلرمية متويل اإلرهاب.
 _8تعديل بع

النصوص املتعلقة حبجز األصول.

نص املشرع اللييب على اعتبار أن مصادرة األموال املشتبه يف ارتباطها جبرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب كأمر اختياري يف يد
القاضي ،لكن هذا احلجز احملدود قد يشجع املتهمني على جهدار وتبديد تلك األموال قبل احلكم ابإلدانة .لذلك ،نوصي املشرع
اللييب أسوة ابلفرنسي ابلنص على الزامية مصادرة األموال املشتبه يف ارتباطها بغسل األموال ومتويل االرهاب عندما يظهر خطر
تبديد هذه األصول اليت حيتمل أن تكون حمل للمصادرة عند االدانة.
ابإلضافة جىل ذلك ،نص املشرع اللييب على مصادرة األصول املشتبه يف ارتباطها جبرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب،
دون أن متتد املصادرة جىل األصول األخرى ،مما قد يسمح للمتهم بتبديد األصول اليت مل يتم التحقق منها بعد ،وابلتايل ،نوصي
بتمديد احلجز على مجيع األصول ،كإجراء احرتازي مؤقت حلني صدور حكم يشري جىل شرعية هذه األصول.
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 _10تعديل نصوص املصادرة لتشمل املصادرة العامة ابإلضافة اىل املصادرة اخلاصة.
اكتفى املشرع اللييب ابلنص على املصادرة اخلاصة دون العامة من خالل املادة  59من قانون مكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب .وعليه فإننا نوصي أبن يتبىن املشرع اللييب املصادرة العامة ،أي أن أيخذ كل أو جزء من أصول املتهم ،دون ان
يقتصر على ما يظهر ارتباطها بغسل األموال ،وذلك لضمان عدم تبديد تلك االموال.
 _ 11تعديل نصوص الغرامة لتشمل الغرامة النسبية ابإلضافة اىل الغرامة الثابتة.
أما الغرامة فقد نص املشرع اللييب على غرامة اثبتة حبديها (األدىن واالعلى) عند ارتكاب جرمية غسل األموال ومتويل
جدا
اإلرهاب .عليه فإننا نوصي املشرع ابلنص_ اسوة ابملشرع الفرنسي_ على عقوبة الغرامة النسبية ،واليت ميكن أن تكون عالية ً
اعتمادا على قيمة األموال املرتبطة جبرمية غسل األموال ،ذلك ألن عملية غسيل األموال تقع بشكل أساسي على
مقارنتا ابلثابتة
ً
مبالغ مالية كبرية ،لذا فإن الغرامة الثابتة قد ال تتناسب مع احلجم الكبري لألموال املغسولة وال توفر درجة كافية من العقوبة الرادعة
هلذه اجلرمية.
 _12جضافة نصوص تتعلق مبسؤولية الشخص االعتباري يف قانون العقوابت اللييب.
يف حني أن قانون العقوابت اللييب مل يعرتف بعد ابلشخص املعنوي ومسؤوليته اجلنائية ،حيث انه مل حيدد شروط حتقق
املسؤولية اجلنائية للشخص االعتباري وحدودها ،فإن القانون املتعلق مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يعد أول قانون لييب
ينص من خالل املادة  49منه على املسؤولية اجلنائية للشخص االعتباري .ابلرغم من ججيابية النص على مسؤولية الشخص املعنوي
يف قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،مع ذلك أوصي املشرع ابلنص على مسؤولية الشخص االعتباري يف قانون
العقوابت اللييب هبدف تغطية كافة املسائل املرتبطة به كحدود تلك املسؤولية واشخاصها وغريها من املسائل اليت تربط الشخص
املعنوي ابلشخص الطبيعي .االمر الذي ميكننا من جتاوز كافة االشكآليات اليت حتكم هذه املسألة.
وبعيدا عن هذه املقرتحات ،يبدو لنا أن املكافحة الفعالة لغسل األموال ومتويل اإلرهاب تتطلب أن تكون
يف النهايةً ،
النصوص السارية قابلة للتطبيق ،وهنا يظهر السؤال املهم املتعلق إبرادة السلطات العامة يف تطبيق تلك النصوص.
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 _9جضافة عدة عقوابت تكميلية للشخص الطبيعي واالعتباري.
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