)غسيل األموال(
وعضوية الصومال الدائمة في مجموعة العمل
املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا..
املؤشر واملفهوم
محسن حسن

ل ))عبت ج ))رائ ))م غس ))ل األم ))وال ف ))ي امل ))جتمعات الح ))دي ))ثة أدواراً
ب ))ال ))غة الخ ))طورة ،شه ))دت م ))عها أغ ))لب ال ))دول ب ))روزا ً م ))لحوظ) )اً
وارت)فاع)ا ً م)تصاع)دا ً ملؤش)رات الج)ري)مة امل)نظمة ،وت)نام)ي خ)طر
ال)وس)ائ)ل وال)طرق امل)لتوي)ة م)ن أج)ل تش)بيك امل)ال ال)قذر ب)أط)راف
االق))تصاد املش))روع ع))بر أن))ظمة م))تحاي))لة وخ))فية ي))صعب ع))لى
األن)ظمة االق)تصادي)ة وامل)صرف)ية ال)بسيطة إدراك)ها أو ال)وق)وف
ع)لى ح)دوده)ا امل)راوغ)ة؛ ل)ذا ف)قد ت)حول)ت أنش)طة غس)ل األم)وال
م))ع م))رور ال))وق))ت إل))ى اق))تصاد مس))تقل ب))ذات))ه ب))إم))كان))ه ت))وج))يه
دف)ة األم)ور ال)سياس)ية واالق)تصادي)ة واالج)تماع)ية ك)يفما ش)اء،
وخ)اص)ة ب)عد ع)الق)ة النس)ب املس)تحدث)ة ب)ني ت)بييض امل)ال ال)قذر
م)ن ج)هة ،وت)كوي)ن م)نظمات اإلره)اب ال)دول)ي م)ن ج)هة ث)ان)ية،
ب ))حيث ب ))ات ))ت ه ))ذه ال ))عالق ))ة ت ))شكل ه ))اج ))سا ً م ))خيفا ً وم ))صدراً

م)رع)با ً يه)دد اس)تقرار امل)جتمعات اآلم)نة ف)ي ك)ل م)كان م)ن أرض
ه)ذا ال)كوك)ب ،األم)ر ال)ذي ي)دف)ع ال)دول وال)حكوم)ات ،إل)ى ت)لمس
ك)اف)ة األس)باب وال)جهود املؤدي)ة إل)ى م)كاف)حة األنش)طة امل)ال)ية
غ)ير املش)روع)ة ،م)ن أج)ل ت)فكيك ت)لك ال)عالق)ة ،وال)قضاء ع)ليها،
أو ع)لى األق)ل الح)د م)ن م)خاط)ره)ا وت)داع)يات)ها ،وه)و م)ا ت)حاول
ال) ))صوم) ))ال ال) ))قيام ب) ))ه ع) ))بر ع) ))ضوي) ))ات ف) ))اع) ))لة ومؤث) ))رة ف) ))ي
مج))موع))ات وف))رق ال))عمل امل))ال))ي ال))عامل))ية وال))دول))ية ،وآخ))ره))ا
ال))عضوي))ة ال))كام))لة ف))ي مج))موع))ة ال))عمل امل))ال))ي مل))نطقة الش))رق
األوس ))ط وش ))مال أف ))ري ))قيا)م ))يناف ))ات ))ف(؛ ح ))يث يس ))تعرض ه ))ذا
ال)تقري)ر ب)عضا ً م)ن م)الم)ح ه)ذه ال)عضوي)ة وع)الق)تها ب)اه)تمام
ال)صوم)ال بتطبيق امل)عاي)ير ال)دول)ية ال)خاص)ة ب)مجال م)كاف)حة
غسل وتبييض األموال وتمويل اإلرهاب.
* تمهيد
ب)عد أحLداث الLحادي عشLر مLن سLبتمبر 2001م بLالLواليLات املتحLدة األمLريLكية ،ومLا تLبعها مLن
تLL LداعLL Lيات أمLL Lنية عLL Lلى املسLL Lتوى الLL LدولLL Lي واإلقLL Lليمي واملحLL Lلي ،بLL Lرزت الLL LحاجLL Lة املLL LاسLL Lة إلLL Lى
امل LLؤس LLسات واملج LLموع LLات ال LLرق LLاب LLية امل LLتخصصة ف LLي رص LLد التح LLرك LLات الس LLري LLة وامل LLراوغ LLة ف LLي
مLجال غسLل األمLوال 1مLن جLهة ،وتLمويLل جLماعLات اإلرهLاب الLسياسLي عLمومLا ً مLن جLهة أخLرى؛
وم LLن ه LLذا امل LLنطلق ظه LLر اه LLتمام م LLتزاي LLد م LLن ق LLبل امل LLنظمات وال LLهيئات ال LLدول LLية للح LLد م LLن ه LLذه
التحLركLات ،والLعمل عLلى إحLكام مLراقLبتها مLن قLبل املLنظمات والLهيئات املLعنية كLصندوق الLنقد
الLدولLي وهLيئة األمLم املتحLدة والLبنك الLدولLي ،بLاإلضLافLة لLظهور مجLموعLات عLمل مLالLية؛ إقLليمية
ودولية مختصة بهذا الشأن وعلى رأس هذه املجموعات:

 1ي ))عرف ص ))ندوق ال ))نقد ال ))دول ))ي غ ))سيل األم ))وال ب ))أن ))ه:ع ))ملية ي ))تم م ))ن خ ))الل ))ها إخ ))فاء امل ))صدر غ ))ير
املش)روع ل)ألص)ول ال)تي ي)تم ال)حصول ع)ليها أو ت)حقيقها م)ن ن)شاط إج)رام)ي ،وذل)ك ل)حجب ال)راب)طة
ب) ) ) ) ))ني األم) ) ) ) ))وال وال) ) ) ) ))نشاط اإلج) ) ) ) ))رام) ) ) ) ))ي األص) ) ) ) ))لي) راج) ) ) ) ))عhttps://www.imf.org/ar/About/ :
Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/31/Fight-Against-Money-Laundering-the( Financing-of-Terrorism
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▪ ف)رق)ة ال)عمل امل)ال)ي ) :(FATFوهLي هLيئة حLكومLية دولLية تLأسسLت عLام  1989مLن
قLLبل وزراء الLLدول السLLبع األعLLضاء فLLيها ،2حLLيث تLLتمثل أهLLداف فLLريLLق الLLعمل املLLالLLي
لهLذه الLهيئة فLي وضLع مLعايLير 3وتLعزيLز الLتنفيذ الLفعال لLلتدابLير الLقانLونLية والLتنظيمية
والLتشغيلية ملLكافLحة غسLل األمLوال وتLمويLل اإلرهLاب والتهLديLدات األخLرى ذات الLصلة
بسLLالمLLة الLLنظام املLLالLLي الLLدولLLي ،ومLLن ثLLم فLLإن  FATFفLLي الLLحقيقة هLLي هLLيئة مLLحفزة
لLصنع الLسياسLات املLفضية إلLى تLولLيد اإلرادة الLسياسLية الLالزمLة إلحLداث إصLالحLات
تشLLريLLعية وتLLنظيمية وطLLنية فLLي هLLذه املLLجاالت ،وبLLالLLفعل فLLقد قLLامLLت بLLإعLLداد وتLLطويLLر
س LLلسلة م LLن ال LLتوص LLيات امل LLعترف ب LLها ك LLمعيار دول LLي مل LLكاف LLحة غس LLل األم LLوال وت LLموي LLل
اإلرهLاب وانLتشار أسLلحة الLدمLار الLشامLل؛ إذ تLم إصLدار تLوصLيات  FATFألول مLرة
ف LLي ع LLام  ،1990ث LLم ف LLي األع LLوام 1996و  2001و 2003وآخ LLر ت LLعدي LLالت LLها ك LLان LLت
فLي عLام  2012لLلتأكLد مLن أن تLظل الLتوصLيات محLدثLة وذات صLلة ،وتهLدف إلLى أن
ت LLكون ذات ت LLطبيق ع LLامل LLي .ويح LLرص ف LLري LLق ال LLعمل امل LLال LLي ل LLلهيئة ب LLشكل دائ LLم ،ع LLلى
مLراقLبة الLتقدم الLذي يحLرزه أعLضاؤهLا فLي تLنفيذ الLتدابLير الLالزمLة ،وكLذلLك اسLتعراض
أسLالLيب غسLل األمLوال وتLمويLل اإلرهLاب والLتدابLير املLضادة ،والLتشجيع عLلى اعLتماد
وت LLنفيذ ال LLتداب LLير امل LLناس LLبة ع LLلى ال LLصعيد ال LLعامل LLي ،ب LLال LLتعاون م LLع أص LLحاب امل LLصلحة
الLدولLيني اآلخLريLن ،بLحيث تLجتمع هLيئة اتLخاذ الLقرار فLي  ،FATFمLمثلة فLي الجLلسة
الLLعامLLة لLLفريLLق الLLعمل املLLالLLي ،ثLLالث مLLرات فLLي الLLسنة لتحLLديLLد مLLواطLLن الLLضعف عLLلى
املستوى الوطني بهدف حماية النظام املالي الدولي من سوء االستخدام4
▪ مج) ) ) ) ))موع) ) ) ) ))ة ال) ) ) ) ))عمل امل) ) ) ) ))ال) ) ) ) ))ي مل) ) ) ) ))نطقة الش) ) ) ) ))رق األوس) ) ) ) ))ط وش) ) ) ) ))مال
أف))ري))قيا) :(MENAFATFوه LLي مج LLموع LLة ط LLوع LLية5م LLنبثقة ع LLن االه LLتداء ب LLمعاي LLير
 2تسج)ل ال)هيئة ح)ال)يا ً ع)ضوي)ة أك)ثر م)ن 200دول)ة ع)لى مس)توى ال)عال)م م)ن ب)ينها ال)صوم)ال) راج)ع:
( http://www.fatf-gafi.org/countries/
 3تج)در اإلش)ارة ه)نا إل)ى وج)ود م)ا ي)سمى بــ امل)عاي)ير األرب)عني ل)دى ه)ذه املج)موع)ة ،وه)ي م)عاي)ير
متج))ددة بتج))دد اآلل))يات وال))طرق ال))خاص))ة بح))رك))ات غس))ل األم))وال وت))موي))ل اإلره))اب ،ك))ما أن))ها ت))رس))م
اإلط)ار ال)عام ألع)مال وج)هود م)كاف)حة غس)ل األم)وال ع)لى ن)طاق دول)ي ،ب)حيث ت)قوم ب)تقدي)م إج)راءات
م))ضادة وم))تكام))لة ألنش))طة غس))ل األم))وال ،ك))ما تش))تمل ه))ذه امل))عاي))ير ع))لى ن))ظام ال))عدال))ة املس))تهدف
ت))جاه الج))ري))مة وت))نفيذ ال))قان))ون وم))راق))بة األن))ظمة امل))ال))ية)راج))عhttps://www.mobt3ath.com/ :
 ، uplode/book/book-8074.pdfص /181ب))تصرف(  ،وي))مكن االط))الع ع))لى ال))تفاص))يل ال))دق))يقة
ل)ه) ) ) ) ))ذه امل ) ) ) ) )ع)اي ) ) ) ) )ي)ر ع ) ) ) ) )ب)ر ال) ) ) ) ))راب) ) ) ) ))طhttps://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/ :
recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Arabic.pdf
 4راج ) ))ع م ) ))وق ) ))ع ال ) ))هيئة امل ) ))ذك ) ))ورة ع ) ))لى ال ) ))راب ) ))ط)، http://www.fatf-gafi.org/about/ :ب ) ))تصرف
وترجمة(
 5ن ))شأت ه ))ذه املج ))موع ))ة ب ))شكل ت ))عاون ))ي وط ))وع ))ي وب ))معزل ع ))ن أي ))ة م ))عاه ))دات دول ))ية أو م ))نظمات
وه)يئات أم)مية ،ل)كنها رغ)م ذل)ك ته)تدي ب)كاف)ة ال)هيئات وال)جهات ال)دول)ية ال)عام)لة ف)ي م)جال م)كاف)حة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وخاصة بمجموعة العمل املالي الدوليةFATF
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املج LLموع LLة ال LLساب LLقة) ،(FATFول LLكنها م LLخصصة ل LLنطاق ج LLغراف LLي مح LLدد ه LLو م LLنطقة
الش LLرق األوس LLط وش LLمال أف LLري LLقيا؛ ح LLيث ن LLشأت ه LLذه املج LLموع LLة ب LLات LLفاق  14ح LLكوم LLة
ع LLرب LLية ف LLي ال LLثالث LLني م LLن ن LLوف LLمبر 2004م ،خ LLالل أح LLد االج LLتماع LLات ال LLوزاري LLة ف LLي
الLعاصLمة البحLريLنية املLنامLة ،بهLدف مLكافLحة جLرائLم غسLل األمLوال وتLمويLل الLعمليات
اإلرهLابLية ومLنظماتLها فLي املLنطقة ،ولLكن وفLق آلLيات عLمل تLتناسLب وطLبيعة األوضLاع
الLLسياسLLية واألمLLنية واالقLLتصاديLLة لLLدول هLLذه املLLنطقة ،ودون إهLLمال لLLلمعايLLير الLLدولLLية
واألمLLمية فLLي هLLذا اإلطLLار 6وفLLي األول مLLن أكLLتور  2018قLLامLLت هLLذه املجLLموعLLة عLLبر
م LLوق LLعها ال LLخاص ب LLاإلع LLالن ع LLن ان LLتقال ال LLصوم LLال م LLن درج LLة )ع LLضو م LLراق LLب( وال LLتي
كLانLت سLاريLة مLنذ نLوفLمبر2014م ،إلLى درجLة الLعضويLة الLكامLلة بLاملجLموعLة ،وبLموافLقة
جLLميع الLLدول األعLLضاء بLLناء عLLلى الLLطلب املLLقدم مLLن جLLمهوريLLة الLLصومLLال الLLفيدرالLLية،
ليصبح عدد الدول األعضاء بهذه املجموعة إحدى وعشرين دولة7
وب)اإلض)اف)ة للمجLLموعLLتني الLLسابLLقتني ،تLLوجLLد مجLLموعLLات وأجهLLزة أخLLرى عLLلى املسLLتويLLني
اإلق LLليمي وال LLدول LLي ،ت LLباش LLر م LLهام LLها الش LLبيهة وامل LLماث LLلة ف LLي م LLجال م LLكاف LLحة غس LLل األم LLوال
وتمويل اإلرهاب ،منها:8
▪ مجموعة آسيا/املحيط الهادي حول غسل األموال APG
▪ مجموعة شرق وجنوب إفريقيا ملكافحة غسل األموال ESAAMLG
▪ فريق مهمة العمل املالي الكاريبي CFATF
▪ لجنة خبراء مجلس أوروبا لتقييم إجراءات مكافحة غسيل األموال MCCE
▪ مجموعة املشرفني على عمليات املصارف الخارجية OGBS
▪ فريق مهمة العمل املالي ألمريكا الجنوبية GAFISUD
▪ مجموعة اجمونت لوحدات املخابرات املالية EGFIU
▪ أمانة الكومنولث CS
▪ املصرف املركزي األوروبي ECB
▪ م LLنظمة ال LLدول األم LLري LLكية/ه LLيأة ال LLرق LLاب LLة األم LLري LLكية املش LLترك LLة ح LLول س LLوء اس LLتخدام
املخدرات OAS:I-ADAC
▪ املنظمة الدولية لهيئات األوراق املالية IOSC
▪ البنك الدولي WB

* مؤشرات وطرق غسل األموال على املستوى الدولي
 6راج))ع ال))تعري))ف به))ذه املج))موع))ة وب))ظروف إن))شائ))ها ع))لى م))وق))عها ال))خاص ع))لى ال))راب))طhttp:// :
)، www.menafatf.org/ar/aboutبتصرف(
 7راج)ع أخ)بار املج)موع)ة ب)تاري)خ  1أك)توب)ر  2018ت)حت ع)نوان)ال)صوم)ال ت)نضم إل)ى املج)موع)ة( ،ع)لى
الرابط)، http://www.menafatf.org/ar/information-center :بتصرف(
 8راجع ، https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-8074.pdf :ص )183بتصرف(
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وفق م LLا ي LLذك LLره ال LLخبراء األم LLنيني ،ف LLإن ظ LLاه LLرة غس LLل األم LLوال ،ت LLعتبر ظ LLاه LLرة ق LLدي LLمة
م LLرت LLبطة ب LLعمليات ال LLقرص LLنة البح LLري LLة ،ك LLما أن LLها ارت LLبطت خ LLالل ال LLعصور ال LLوس LLطى األورب LLية
بLLانLLتشار الLLقروض الLLربLLويLLة ،ومLLا تLLرتLLب عLLليها مLLن قLLيام املLLقرضLLني الLLربLLويLLني بLLإخLLفاء تLLعامLLالتLLهم
امل LLال LLية وإظ LLهاره LLا ب LLطرق م LLراوغ LLة وغ LLير مش LLبوه LLة ،ف LLي ح LLني أن ال LLظاه LLرة ــ وف LLق آراء ال LLخبراء
األم LLنيني ــ ازدادت ف LLي امل LLجتمعات الح LLدي LLثة وامل LLعاص LLرة ،ن LLتيجة ت LLنام LLي ج LLرائ LLم املخ LLدرات
واالتLLجار بLLالبشLLر وتLLجارة األسLLلحة وغLLيرهLLا مLLن الجLLرائLLم الLLعديLLدة الLLتي يLLزدحLLم بLLها املLLجتمع
الLLدولLLي واملLLجتمعات املحLLلية واملLLناطLLق اإلقLLليمية ،األمLLر الLLذي سLLاهLLم فLLي لLLجوء أصLLحاب هLLذه
األنشطة اإلجرامية إلى االعتماد على غسل األموال إلخفاء مصادرها غير املشروعة9
وت)رص)د األجهLزة املLعنية بLمكافLحة غسLل األمLوال ،طLرقLا ً محLددة إلتLمام هLذا الLنشاط
اإلج LLرام LLي ض LLمن امل LLؤس LLسات امل LLال LLية ل LLدول ال LLعال LLم؛ ح LLيث " ت LLمر ع LLملية غس LLل األم LLوال ب LLثالث
م LLراح LLل :األول LLى إي LLادع األم LLوال ف LLي ال LLنظام امل LLصرف LLي ،وال LLثان LLية ال LLتوظ LLيف إلخ LLفاء امل LLصدر
األص LL Lلي له LL Lذه األم LL Lوال ،وال LL Lثال LL Lثة ال LL Lدم LL Lج ،وذل LL Lك ب LL Lدم LL Lج األم LL Lوال امل LL Lغسول LL Lة ض LL Lمن ال LL Lنظام
االق LLتصادي املش LLروع ،ف LLي ح LLني ت LLشكل امل LLرح LLلة األول LLى ،أص LLعب امل LLراح LLل ل LLغاس LLلي األم LLوال؛
لLLذلLLك فLLإن إجLLراءات مLLكافLLحة غسLLل األمLLوال مLLعنية بLLزيLLادة الLLحيطة والحLLذر والLLضبط فLLي هLLذه
املرحلة على وجه الخصوص"10
وب))ناء ع LLلى ال LLتقاري LLر ال LLصادرة ع LLن ال LLجهات وامل LLنظمات امل LLعنية ب LLمكاف LLحة أنش LLطة
غسLLل األمLLوال ،فLLإنLLه يLLتضح ارتLLباط هLLذه األنشLLطة بLLاملLLناطLLق والLLدول واملLLدن الLLتي تLLمتلك عLLدداً
أك LLبر م LLن امل LLصارف وال LLبنوك وامل LLؤس LLسات امل LLال LLية؛ ح LLيث أك LLدت ه LLذه ال LLجهات وج LLود م LLؤش LLرات
جLلية يLمكن مLن خLاللLها الLتوصLل إلLى نLتائLج مLؤكLدة بLوجLود اخLتراق مLالLي هLدفLه تLنفيذ عLمليات
مشبوهة لغسل األموال ،ومن هذه املؤشرات على سبيل املثال ال الحصر:11
• ال)زي)ادة املLLلحوظLLة فLLي عLLدد شLLحنات الLLنقد الLLتي ال تLLصاحLLبها زيLLادة مLLقابLLلة فLLي عLLدد
الحسابات
• ت)جاوز الLنقد املLسموح بLاالحLتفاظ بLه فLي فLروع املLصرف للحLد أو الLسقف املLخصص
ضمن البرنامج األمني التابع للمصرف

 9ان ))ظر :ع ))بد ال ))رح ))من ،ح ))ام ))د ع ))بد ال ))لطيف ،ج ))ري ))مة غس ))ل األم ))وال وس ))بل م ))كاف ))حتها ،م ))نشورات
األك)ادي)مية امل)لكية للش)رط)ة ب)وزارة ال)داخ)لية ،م)ملكة البح)ري)ن1433 ،هـ2012/م ،م)تاح ع)لىhttps:// :
 w w w. p o l i c e m c . g o v. b h / m c m s - s t o r e / p d f / c 8 e 8 6 c 6 5 - e 3 6 1 - 4 e 2 9 - b 7 7 a_ b 5 5 4 2 6 b 4 7 1 8 9 _ % D 8 % B A % D 8 % B 3 % D 9 % 8 4
) ، %D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84.pdfبتصرف(
 10ان)ظر :إب)راه)يمي ع)بداهلل ،ال)حكوم)ات ف)ي م)واج)هة خ)طر غ)سيل األم)وال ،ورق)ة م)قدم)ة إل)ى املؤت)مر
ال))علمي ال))دول))ي ح))ول األداء امل))تميز ل))لمنظمات وال))حكوم))ات ف))ي ال))فترة م))ن  9 ،8م))ارس  ،2005ك))لية
ال ) ) ))حقوق وال ) ) ))علوم االق ) ) ))تصادي ) ) ))ة  ،ج ) ) ))ام ) ) ))عة ورق ) ) ))لة ،الج ) ) ))زائ ) ) ))ر ،ص  ،179م ) ) ))تاح ع ) ) ))لى https://
) ، www.mobt3ath.com/uplode/book/book-8074.pdfبتصرف يسير(
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• االرت) ))فاع ال LL Lكبير ف LL Lي ع LL Lدد ال LL Lحواالت امل LL Lصرف LL Lية م LL Lن وإل LL Lى ال LL Lوح LL Lدات امل LL Lصرف LL Lية
الخارجية)األفشور (off-shore
• االرتفاع املبالغ فيه في عدد الشيكات السياحية واملصرفية املباعة نقدا ً
• وج)ود حLLسابLLات لLLدى املLLصرف تLLتميز بLLإيLLداعLLات بLLمبالLLغ صLLغيرة ولLLكن بLLأعLLداد كLLبيرة،
كLما تLتميز هLذه الLحسابLات بLسحب شLيكات بLمبالLغ ضخLمة ولLكن بLأعLداد قLليلة مLع بLقاء
رصيد الحساب منخفضا ً وثابتا ً بشكل نسبي
• وج)ود عLمليات إيLداع كLثيرة لLحسابLات مLختلفة ومLن ثLم تLحويLل األرصLدة بLمبالLغ كLبيرة
إلى حساب واحد في املصرف نفسه أو في مصرف آخر
وف)ي ضLLوء االعLLتبارات املLLشار إلLLيها ،ووفLLق تLLقديLLرات سLLابLLقة " يLLقدر حجLLم جLLريLLمة غLLسيل
األمLوال الLتي تLتم عLبر بLنوك الLعالLم وأجهLزتLه املLصرفLية بLنحو  3تLريLليون دوالر سLنويLاً ،أي مLا
يLقدر بLنحو  %5مLن إجLمالLي الLناتLج الLعاملLي؛ حLيث تLعد الLواليLات املتحLدة األمLريLكية مLن أوائLل
ال LLدول ال LLتي ت LLعان LLي م LLن غ LLسيل األم LLوال ،وب LLقيمة أم LLوال م LLغسول LLة ت LLقدر ب LLحوال LLي  283م LLليار
دوالر ،وف LLي روس LLيا االت LLحادي LLة ت LLقدر األم LLوال امل LLغسول LLة ب LLنحو  100م LLليار دوالر ،ب LLينما ف LLي
إي LLطال LLيا  52م LLليار دوالر ،وف LLي أمل LLان LLيا  24.6م LLليار دوالر ،وف LLي ال LLياب LLان  24.2م LLليار دوالر،
وفLLي كLLندا  23.3مLLليار دوالر ،بLLينما تLLعد إيLLرلLLندا األقLLل عLLاملLLيا ً وبLLأمLLوال مLLغسولLLة تLLقدر بLLنحو
 538.5مليون دوالر"12
ووفق الLتقديLرات ذاتLها ،فLإن"  25%مLن أنشLطة غLسيل األمLوال تحLدث عLبر أسLواق املLال
الLLعاملLLية ،أي مLLا يLLتراوح بLLني  175 -125مLLليار دوالر عLLلى مسLLتوى الLLعالLLم ،بLLينما يLLتم غسLLل
بLL Lقية األمLL Lوال عLL Lبر الLL Lبنوك واالسLL Lتثمار املLL LباشLL Lر وشLL Lراء الLL Lتحف الLL Lنادرة والLL Lعقارات والسLL Lلع
املLLعمرة وغLLيرهLLا خLLارج الLLجهاز املLLصرفLLي؛ إذ تLLعد عLLمليات غسLLل األمLLوال بLLمثابLLة أكLLبر ثLLالLLث
صLناعLة عLلى مسLتوى الLعالLم؛ بLحيث يLقدر حجLم األمLوال املLغسولLة سLنويLا ً عLلى مسLتوى الLعالLم
ب LLمبلغ  844.6م LLليار دوالر أم LLري LLكي ،ورب LLما ت LLصل إل LLى  1.2ت LLري LLليون دوالر أم LLري LLكي ،م LLنها
 325.5م LLليار دوالر)بنس LLبة  (%38ف LLي األم LLري LLكتني ،و 257م LLليار)بنس LLبة  (%30ف LLي دول
ال LL L Lباس LL L Lيفيك/آس LL L Lيا ،و 231.3م LL L Lليار دوالر) بنس LL L Lبة  (%27ف LL L Lي أوروب LL L Lا ،و 42.8م LL L Lليار
دوالر) بنسبة  (%5في دول الشرق األوسط"13
وت))تعدد ت LLصنيفات الج LLرائ LLم ال LLتي ي LLتم م LLن خ LLالل LLها ول LLحساب LLها ع LLمليات غس LLل األم LLوال؛
فبحسLLب نLLوع الجLLريLLمة ،تLLبلغ نسLLبة األمLLوال املLLغسولLLة فLLي تLLجارة املخLLدرات  %34مLLن جLLملة
األمLوال املLراد غسLلها وبLقيمة مLالLية تLقدر بــ  291مLليار دوالر أمLريLكي ،فLي حLني تLبلغ نسLبة
األمLوال املLغسولLة فLي عLمليات التهLريLب الLشامLل  ،%19وبLقيمة مLالLية قLدرهLا  162.64مLليار

 12ان)ظر :ب)رك)ات،ع)بداهلل ع)زت ،ظ)اه)رة غ)سيل األم)وال وآث)اره)ا االق)تصادي)ة واالج)تماع)ية ع)لى املس)توى
ال ))عامل ))ي ،مج ))لة اق ))تصادي ))ات ش ))مال أف ))ري ))قيا ،ع ))دد ،4ج ))وان  ،2006ص  ،220م ))تاح ع ))لىhttps:// :
) ، www.univ-chlef.dz/RENAF/Articles_Renaf_N_04/article_09.pdfبتصرف(
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دوالر أم LL Lري LL Lكي ،ب LL Lينما ه LL Lناك 400م LL Lليار دوالر أم LL Lري LL Lكي أي بنس LL Lبة  %47م LL Lن األم LL Lوال
املLغسولLة ،يLتم غسLلها فLي أنشLطة أخLرى مLختلفة ،هLذا بLخالف  1.72مLليار دوالر أخLرى يLتم
غسLLلها مLLن قLLبل الجLLماعLLات والLLتنظيمات اإلرهLLابLLية املLLختلفة ،عLLلى أن هLLناك تLLصنيفا ً مLLختلفاً
مLLن حLLيث الLLطرق والLLوسLLائLLل املسLLتخدمLLة فLLي غسLLل كLLل تLLلك األمLLوال؛ فLLعبر الLLبنوك يLLتم غسLLل
 %47مLن األمLوال ،وعLبر مLؤسLسات االسLتثمار يLتم غسLل مLا نسLبته  ،%25أمLا عLبر شLركLات
الLLتأمLLني فLLيتم غسLLل مLLا نسLLبته  ،%8فLLي حLLني هLLناك  %5يLLتم غسLLلها عLLبر بLLطاقLLات االئLLتمان،
و %15غيرها يتم غسلها من خالل طرق ووسائل مختلفة عن كل ما سبق"14

* غسيل األموال في القارة اإلفريقية السمراء
وف ))ي ظ LLل ت LLنام LLي االه LLتمام ال LLعامل LLي ب LLال LLقارة اإلف LLري LLقية ،ازدادت األنش LLطة امل LLال LLية
ال LLخاص LLة ب LLاألط LLراف ال LLدول LLية ال LLفاع LLلة وامل LLتعام LLلة م LLع ه LLذه ال LLقارة ،وه LLو م LLا س LLاه LLم ب LLدوره ف LLي
ت LLحوي LLل دف LLة االه LLتمام امل LLال LLي ال LLعامل LLي ف LLي ات LLجاه LLها ،األم LLر ال LLذي ت LLاله ت LLداخ LLل ك LLبير ب LLني
االع LLتبارات االق LLتصادي LLة وامل LLال LLية م LLن ج LLهة ،واالع LLتبارات ال LLسياس LLية واالس LLترات LLيجية م LLن ج LLهة
ثLLانLLية ،بLLحيث تLLمخض كLLل ذلLLك عLLن تLLنامLLي وازديLLاد األنشLLطة املLLالLLية املشLLبوهLLة ومLLنها أنشLLطة
غLسيل األمLوال فLي الLداخLل اإلفLريLقي ،وخLاصLة بLعد ظLهور الLتحالLف الLدولLي ضLد اإلرهLاب ومLا
تLرتLب عLليه مLن ظLهور االقLتصادات الLخاصLة بLالجLماعLات اإلرهLابLية املسLلحة كLالLقاعLدة وداعLش
وغLيرهLما ،وبLالLدرجLة الLتي صLرحLت مLعها)فLيرا سLونLج وي( الLسكرتLيرة الLتنفيذيLة ملLفوضLية األمLم
املتحLدة االقLتصاديLة لLلشئون اإلفLريLقية ،بLأن" تLدفLقات األمLوال غLير املشLروعLة)غسLل األمLوال(
كLLبدت الLLقارة اإلفLLريLLقية خLLسائLLر تLLقدر بLLنحو  1.4تLLريLLليون دوالر خLLالل  9سLLنوات ،فLLى الLLفترة
من عام  2009وحتى 15"2018
وي ))رت ))بط نLL Lشاط غLL Lسيل األمLL Lوال فLL Lي الLL Lقارة اإلفLL LريLL Lقية ارتLL Lباط L Lا ً كLL Lبيرا ً بLL LاألنشLL Lطة
اإلرهLابLية الLخاصLة لLلتنظيمات والجLماعLات الLسياسLية والLراديLكالLية الLعنيفة ،بLحيث تLلعب تLلك
األنشLطة دورا ً مLحوريLا ً فLي إمLداد هLذه الLتنظيمات بLالLتمويLل الLالزم إلدارة تحLركLاتLها وتLحقيق
أهLدافLها اإلرهLابLية الLخاصLة ،ولLعل مLا يLؤكLد ذلLك ،يLتمثل فLي الLتصريLحات الLرسLمية الLصادرة
عLن أحLد التجLمعات الLدولLية بLمشاركLة االتLحاد اإلفLريLقي ومLمثلي الLدول الخLمس األعLضاء فLي
مجLLلس األمLLن إلLLى جLLانLLب كLLندا واالتLLحاد األوروبLLي ،مLLؤخLLرا ً خLLالل عLLام  2018املLLنصرم فLLي
الجLزائLر ،تLحت عLنوان)مLكافLحة تLمويLل اإلرهLاب بLأفLريLقيا( ،وهLي الLتصريLحات الLتي تLؤكLد" أن
نLLحو مLLليار دوالر سLLنوي Lا ً هLLي قLLيمة عLLائLLدات الجLLماعLLات اإلرهLLابLLية فLLي أفLLريLLقيا ،وأن مLLصادر

 14املصدر السابق نفسه ،ص ص ) 221 ،220بتصرف(
 15راج))ع :رن))ا ع))بد ال))صادق 1.4 ،ت))ري))ليون دوالر خ))سائ))ر إف))ري))قيا م))ن ع))مليات غس))ل األم))وال ،ت))قري))ر
م ) ) ) ))وق ) ) ) ))ع التح ) ) ) ))ري ) ) ) ))ر ن ) ) ) ))يوز اإلخ ) ) ) ))باري ،ب ) ) ) ))تاري ) ) ) ))خ  8أغس ) ) ) ))طس  ،2018م ) ) ) ))تاح ع ) ) ) ))لىhttps:// :
 ، www.tahrirnews.comمع البحث بالعنوان املذكور)بتصرف يسير(
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ه LLذه األم LLوال ت LLصل إل LLى أح LLد عش LLر م LLصدراً ،م LLنها غس LLل وت LLحوي LLل األم LLوال وت LLجارة البش LLر
واملخدرات والهجرة السرية ودفع الفدية إلى جانب الدعم املالي الخارجي"16
وب)تدقيق الLنظر ،نجLد تLشابLها ً مLلحوظLا ً بLني طLرق وأسLالLيب غسLل األمLوال مLن جLهة،
والLطرق املسLتخدمLة فLي الLتغطية عLلى مLصادر تLمويLل الجLماعLات اإلرهLابLية مLن جLهة ثLانLية؛ إذ
أن" األسLالLيب املسLتخدمLة فLي تLبييض األمLوال هLي نLفسها املسLتعملة إلخLفاء مLصادر تLمويLل
اإلرهLاب واسLتخدامLاتLه؛ فLاألمLوال الLعامLلة فLي مLسانLدة اإلرهLاب يLمكن أن تLنشأ عLن مLصادر
مش LLروع LLة ك LLاله LLبات وامل LLساع LLدات اإلن LLسان LLية وغ LLيره LLا ،ك LLما ق LLد ت LLنشأ ع LLن أنش LLطة إج LLرام LLية ،أو
ك LLاله LLما ،غ LLير أن ت LLموي LLه م LLصدر ت LLموي LLل اإلره LLاب ي LLتسم ب LLاأله LLمية ،ب LLغض ال LLنظر إذا ك LLان
مLصدره مLن مLنشأ مشLروع أو غLير مشLروع ،فLإذا كLان مLن املLمكن إخLفاء هLذا املLصدر فLسوف
يLLبقى مLLتاح Lا ً لLLلمزيLLد مLLن أنشLLطة تLLمويLLل اإلرهLLاب فLLي املسLLتقبل ،وفLLي نLLفس الLLوقLLت بLLالنسLLبة
لLLإلرهLLابLLيني ،فLLإنLLهم يLLعملون عLLلى إخLLفاء اسLLتخدامLLات األمLLوال لLLكي يLLبقى الLLنشاط الLLتمويLLلي
دون استكشاف"17
وم ))ن مLL LظاهLL Lر الخLL Lطورة الLL Lقصوى ألنشLL Lطة غLL Lسيل األمLL Lوال فLL Lي الLL Lقارة اإلفLL LريLL Lقية
الLسمراء ،إسLهام هLذه األنشLطة فLي إفLراغ الLقارة مLن أرصLدتLها املLالLية ،ومLن ثLم تLعجيزهLا عLن
الLقيام بLاألدوار الLتنمويLة الLالزمLة لLلرعLايLة والخLدمLة االجLتماعLية؛ فLوفLق تLقريLر مLترجLم عLن)فLوريLن
بLولLيسي إن فLوكLس( ":يLساهLم تLدفLق األمLوال غLير الشLرعLية خLارج الLقارة اإلفLريLقية الLسمراء،
فLLي حLLرمLLان دول الLLقارة مLLن  60إلLLى  100مLLليار دوالر سLLنوي Lاً ،عLLبر غLLسيل األمLLوال والتهLLرب
الLLضريLLبي واإلسLLاءة املLLنظمة لLLألسLLواق وغLLير ذلLLك؛ حLLيث يخLLرج  %30مLLن هLLذه األمLLوال عLLبر
أنشLLطة إجLLرامLLية ،فLLي حLLني يخLLرج  %5مLLنها عLLبر عLLمليات مLLتعلقة بLLالLLفساد ،بLLينما الــ %65
املLتبقية تخLرج عLبر عLمليات تLجاريLة واقLتصاديLة" 18ومLما أشLار إلLيه الLتقريLر ،بLعض املLؤشLرات
الLLرقLLمية لLLألمLLوال الLLخارجLLة مLLن بLLعض الLLدول اإلفLLريLLقية؛ ومLLن ذلLLك أن " غLLانLLا مLLثالً تخسLLر نLLحو
 1.4مLليار دوالر سLنويLا ً مLما يLضطرهLا لLالقLتراض الLدولLي ،إلLى جLانLب تLعرض جLنوب إفLريLقيا

 16راج)ع :ح)مزة ك)حال ،أف)ري)قيا ت)علن الح)رب ع)لى ت)موي)ل اإلره)اب ..ودف)ع ال)فدي)ة ب)امل)قدم)ة 9 ،أب)ري)ل
 ،2018م ) ))تاح ع ) ))لىhttps://www.alaraby.co.uk/economy/567da13e-1209-41cc-9840- :
) ، cca2ad6b9ac8بتصرف يسير(
 17ان)ظر :رش)يد زي)اد ع)بد ال)كري)م ،و ع)بد ال)قادر ع)بد ال)وه)اب ،دراس)ة تح)ليلية ل)ظاه)رة غ)سيل األم)وال..
م ) ))ع إش ) ))ارة خ ) ))اص ) ))ة ل ) ))لعراق ،م ) ))نشورات وزارة امل ) ))ال ) ))ية ال ) ))عراق ) ))ية  ،2016ص  ، 14ع ) ))لى ال ) ))راب ) ))ط:
 ، http://:www.mof.gov.iqمع البحث بالعنوان املذكور
 18راج)ع ت)قري)ر ص)حيفة اإلم)ارات ال)يوم ت)حت ع)نوان) 100م)ليار دوالر ت)تدفق خ)ارج ال)قارة اإلف)ري)قية
ب))صورة غ))ير ش))رع))ية ،ع))ن )ف))وري))ن ب))ول))يسي إن ف))وك))س( ،م))ن ت))رج))مة ح))سن ع))بده ح))سن ،م))تاح ع))لى:
h t t p s : / / w w w. e m a r a t a l y o u m . c o m / p o l i t i c s / r e p o r t s - a n d - t r a n s l a t i o n /
) ، 2018-12-26-1.1167036بتصرف(
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ل LLخسارة  7.4م LLليارات دوالر ك LLأم LLوال م LLتدف LLقة خ LLارج ال LLدول LLة خ LLالل ال LLفترة م LLن  2010إل LLى
19"2014

* غسيل األموال في الصومال
ف)ي األسLLاس تLLقوم جLLرائLLم غLLسيل األمLLوال" عLLلى ثLLالثLLة أضLLالع رئLLيسية هLLي :الLLفساد
بج LLميع أن LLواع LLه ،ت LLجارة املخ LLدرات وامل LLؤث LLرات ال LLعقلية ،واإلره LLاب متجس LLدا ً ف LLي االع LLتداء ع LLلى
األرواح وامل LLمتلكات" 20وب LLال LLنظر إل LLى ت LLواف LLر ه LLذه األض LLالع ال LLثالث LLة ،ي LLتأك LLد ل LLنا أن ال LLصوم LLال
بLLأقLLالLLيمه املLLختلفة يLLمثل بLLيئة مLLواتLLية لجLLرائLLم غLLسيل األمLLوال ،مLLثله مLLثل بLLاقLLي الLLدول اإلفLLريLLقية
مLLجتمعة ،والLLتي تLLتوافLLر فLLيها ذات األضLLالع الLLثالثLLة بنسLLب مLLتفاوتLLة ،لLLكنها ليسLLت قLLليلة عLLلى
كLLل حLLال ،غLLير أن الLLصومLLال يLLبقى األكLLثر عLLرضLLة لLLلمؤثLLرات السLLلبية لLLلعوامLLل املLLذكLLورة؛ فLLمن
حLLيث انLLتشار الLLفساد ،احLLتلت الLLصومLLال املLLركLLز األخLLير) (180فLLي مLLؤشLLر مLLدركLLات الLLفساد
ل LLعام  2018ب LLرص LLيد) (10ن LLقاط ،وه LLو م LLا ي LLعني أن LLه ال LLبلد األك LLثر ع LLرض LLة مل LLؤث LLرات ال LLفساد
الس LLلبية ض LLمن  180دول LLة ع LLلى مس LLتوى ال LLعال LLم ،21وم LLن ح LLيث ان LLتشار امل LLواد املخ LLدرة ،ف LLإن
الLصومLال مLثلها مLثل عLموم مLنطقة الLقرن اإلفLريLقي ،تLعانLي مLن حLراك حLدودي دائLم ومسLتمر
لجLLماعLLات التهLLريLLب والLLتجارة غLLير املشLLروعLLة ومLLن بLLينها تLLجارة املLLواد املخLLدرة وبLLعض األدويLLة
والLعقاقLير غLير املشLروعLة ،واملسLتخدمLة كLمؤثLرات عLقلية وذهLنية ،بLاإلضLافLة لLتجارة الLقات والLتي
طLLاملLLا سLLببت لLLلصومLLال إشLLكالLLيات كLLبيرة مLLع دول الLLجوار بسLLبب مLLا يLLترتLLب عLLليها مLLن إهLLدار
أمLوال صLومLالLية طLائLلة ،وأيLضا ً بسLبب مLا يLترتLب عLلى هLذه الLتجارة مLن أعLمال وأنشLطة مLالLية
مشLبوهLة ،بLخالف الLتأثLير عLلى الLصحة الLعامLة واالقLتصاد الLقومLي مLن جLهة أخLرى ،22أمLا مLن
جLهة اإلرهLاب وتLمويLل اإلرهLاب ،فLإن الLصومLال هLو الLدولLة األبLرز فLي مLنطقة الLقرن اإلفLريLقي
مLن حLيث الLتعرض لLضربLات الجLماعLات اإلرهLابLية بLشكل مLتكرر ،وخLاصLة الLضربLات املLوجLهة
ف LLي ال LLداخ LLل ال LLصوم LLال LLي م LLن ق LLبل ج LLماع LLة الش LLباب ال LLتي ت LLرت LLبط ارت LLباط Lا ً م LLباش LLرا ً بج LLماع LLتى
الLقاعLدة سLابLقاً ،وداعLش حLالLياً ،بLحيث تLعد أنشLطة غLسيل األمLوال مLن بLني األولLويLات املLتقدمLة

 19املصدر السابق نفسه ) بتصرف(
 20ان))ظر :ال))عتيبي،ع))بداهلل م))رزوق ،ج))ري))مة غس))ل األم))وال وع))الق))تها ب))الج))رائ))م الح))دي))ثة) ال))فساد ــ
املخ))درات ــ اإلره))اب( ف))ي ض))وء ال))تقنيات امل))تطورة ،ورق))ة ع))مل م))قدم))ة إل))ى ج))ام))عة ن))اي))ف ال))عرب))ية
ل ) ))لعلوم األم ) ))نية ،ح ) ))لقة ال ) ))نقاش امل ) ))نعقدة ب ) ))ال ) ))ري ) ))اض  ،27/6/2009ص  ،8م ) ))تاح ع ) ))لىhttps:// :
 ، repository.nauss.edu.saمع البحث بالعنوان املذكور) ،بتصرف يسير(
 21راج)ع :ك)ري)م مج)دي ،ال)دول ال)عرب)ية األك)ثر ،األق)ل ف)ساداً ،م)وق)ع ق)ناة الح)رة األم)ري)كية ع)لى ال)راب)ط:
 ، https://www.alhurra.comمع البحث بالعنوان املذكور)بتصرف(
 22مل)زي)د م)ن ال)تفاص)يل ح)ول اق)تصادي)ات امل)واد املخ)درة وال)قات ع)لى وج)ه ال)خصوص ،ي)رج)ى م)راج)عة
ت))قري))ر م))وق))ع ح))فري))ات امل))صري ،ت))حت ع))نوان) ك))يف ت))شكل ت))جارة ال))قات الخ))ري))طة االق))تصادي))ة ف))ي
القرن اإلفريقي؟( على الرابط ، https://www.hafryat.com :مع البحث بالعنوان املذكور
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لLدى هLذه الجLماعLة ،مLن أجLل تLوفLير الLتمويLالت الLالزمLة ملLمارسLة أنشLطتها اإلرهLابLية ،ومLواصLلة
ضرباتها املؤملة بني الصوماليني األبرياء.23
وب ))ال ))نظر إلLL Lى جLL Lملة املLL LؤثLL Lرات السLL Lلبية الLL Lتي تخLL Lلفها جLL LرائLL Lم غسLL Lل األمLL Lوال فLL Lي
الLصومLال ،فLإنLها هLي نLفس املLؤثLرات السLلبية املLماثLلة فLي الLقارة اإلفLريLقية عLمومLاً ،ولLكنها ذات
نLتائLج أخLطر فLي الLداخLل الLصومLالLي ،نLتيجة مLا يLعانLيه هLذا الLداخLل مLن اعLتبارات مLتشابLكة
وم LLعقدة ع LLلى ك LLاف LLة املس LLتوي LLات االق LLتصادي LLة واالج LLتماع LLية وال LLسياس LLية .وب LLشكل ع LLام ي LLمكن
تلخيص أهم تلك املؤثرات في اآلتي:
) (1مؤث)رات اق)تصادي)ة :وتLLتمثل فLLي جLLملة مLLظاهLLر سLLلبية أهLLمها :انLLخفاض
الLدخLل الLقومLي ،انLخافLض مLعدل االدخLار املحLلي ،ارتLفاع مLعدل التضخLم،
تLدهLور قLيمة الLعملة الLوطLنية ،تLشويLه املLنافLسة داخLل الLقطاع املLالLي ،إفLساد
مLناخ االسLتثمار ،تLشويLه صLورة األسLواق املLالLية ،انLهيار املLؤسLسات املLالLية
وامل LLصارف ،ت LLقوي LLض م LLؤس LLسات ال LLقطاع ال LLخاص ،ف LLقدان ال LLسيطرة ع LLلى
السياسة املالية ،والتشوه االقتصادي وعدم االستقرار24
) (2مؤث)رات اج)تماع)ية :وهLLي مLLؤثLLرات نLLاجLLمة عLLن أن عLLمليات غسLLل األمLLوال
هLLي فLLي الLLحقيقة إحLLدى الLLوسLLائLLل غLLير املشLLروعLLة الLLتي يLLترتLLب عLLليها" جLLعل
ارتLL Lكاب الجLL LريLL Lمة عLL Lمالً مLL LربLL Lحا ً ومLL Lفيدا؛ إذ أنLL Lها تLL Lتيح لLL Lتجار املخLL Lدرات
واملهLربLني وسLائLر املجLرمLني تLوسLيع نLطاق عLملياتLهم" ،25ومLن ثLم فLإن الLعبء
االجLتماعLي فLي هLذا اإلطLار يLكون ثLقيالً ومLضنياً؛ لLذا تLتعدد أوجLه املLؤثLرات
السLLلبية املLLترتLLبة عLLلى أنشLLطة غسLLل األمLLوال مLLن الLLناحLLية االجLLتماعLLية ،ومLLن
أهLL Lمها :انLL Lتشار الLL LبطالLL Lة ،انLL Lتشار اآلفLL Lات االجLL LتماعLL Lية ،تLL LدنLL Lي مسLL Lتوى
املLLعيشة ،الLLحيلولLLة دون تLLبوء أصLLحاب الLLكفاءات مLLجاالت الLLعمل ،واسLLتغالل
اليد العاملة املتدنية األجر26
) (3مؤث)رات س)ياس)ية :وهLLي مLLن أخLLطر أنLLواع املLLؤثLLرات السLLلبية ألنLLها تLLصل
إلLى حLد التهLديLد املLباشLر السLتقرار الLدولLة؛ إذ مLن املLمكن أن تLؤدي عLمليات

 23راج))ع امل))زي))د ح))ول م))صادر ج))ماع))ة الش))باب امل))ال))ية ف))ي ت))قري))ر وي))ليام م))اك))لني ت))حت ع))نوان) امل))ال
إك)سير ح)ياة ح)رك)ة الش)باب ال)صووم)ال)ية اإلس)الم)ية( ،ص)حيفة ال)عرب ال)لندن)ية ،ب)تاري)خ ،27/9/2013
متاح على ، https://alarab.co.uk/ :مع البحث بالعنوان املذكور
 24ان))ظر :ج))مال،خ))وج))ة ،ج))ري))مة ت))بييض األم))وال دراس))ة م))قارن))ة ،م))ذك))رة ل))نيل ش))هادة االجس))تير ف))ي
ال))قان))ون ال))خاص ،ك))لية ال))حقوق ،ج))ام))عة أب))و ب))كر ب))لقاي))د ،الج))زائ))ر ،ال))نسة ال))جام))عية ،2007/2008
ال ) ) ))صفحات م ) ) ))ن  102إل ) ) ))ى  ،108م ) ) ))تاح ع ) ) ))لىhttp://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/ :
)، 112/2799/3/khoudja.pdfبتصرف(
 25املصدر السابق نفسه ،ص 108
 26املصدر نفسه ،الصفحات من  109إلى ) 113بتصرف(
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غس LLل األم LLوال إل LLى ال LLكثير م LLن األخ LLطار ال LLسياس LLية م LLثل :ال LLسيطرة ع LLلى
ال LLنظام ال LLسياس LLي ع LLبر س LLطوة األم LLوال غ LLير املش LLروع LLة ،اخ LLتراق وإف LLساد
ال LLهيكل ال LLحكوم LLي وال LLرس LLمي ،ت LLموي LLل ال LLنزع LLات ال LLدي LLنية وال LLعرق LLية ،وت LLشوي LLه
سمعة البلدان االقتصادية واملالية لدى األسواق العاملية والدولية27
وق)د أدركLت الLصومLال كLدولLة ،خLطورة الLعالقLة الLقائLمة بLني غسLل وتLبييض األمLوال مLن
ن LLاح LLية ،وت LLموي LLل الج LLماع LLات اإلره LLاب LLية وع LLلى رأس LLها ج LLماع LLة الش LLباب ،إل LLى ج LLان LLب ال LLقرص LLنة
البحLLريLLة ،مLLن نLLاحLLية أخLLرى ،وهLLو مLLا سLLاهLLم فLLي تLLنامLLي االهLLتمام الLLصومLLالLLي عLLلى املسLLتوى
الLرسLمي ،بLضرورة مLواكLبة املLعايLير الLدولLية املLرتLبطة بLمكافLحة األنشLطة املLالLية املشLبوهLة؛ لLذا
فLقد" سLارع الLصومLال فLي عLام  2016إلLى إصLدار الLقوانLني والLلوائLح املLنظمة ملLكافLحة غسLل
األمLوال وتLمويLل اإلرهLاب ،وإيLجاد اآللLيات الLرقLابLية واإلشLرافLية لLتطبيق تLلك التشLريLعات؛ حLيث
قLLام الLLبنك املLLركLLزي الLLصومLLالLLي بLLإصLLدار الLLتعليمات والLLضوابLLط الLLرقLLابLLية وإجLLراءت اإلشLLتباه
وغLيرهLا بهLدف حLمايLة الLقطاع املLصرفLي مLن عLمليات غسLل األمLوال وتLمويLل اإلرهLاب ومLكافLحة
الLقرصLنة ،جLنبا ً إلLى جLنب ،مLع املLتابLعة الLدقLيقة ألحLدث الLتطورات فLي مLجال املLعايLير الLدولLية،
ومبادئ ومعايير لجنة بازل ومجموعة وولفسبرغ ) (Wolfsburgللرقابة البنكية"28

* عضوية الصومال الكاملة في الـ MENAFATF
وي))أت))ي ان LLضمام ال LLصوم LLال م LLؤخ LLراً ،وتح LLدي LLدا ً ف LLي األول م LLن أك LLتوب LLر  2018ض LLمن
ال LLعضوي LLة ال LLكام LLلة إل LLى)مج LLموع LLة ال LLعمل امل LLال LLي مل LLنطقة الش LLرق األوس LLط وش LLمال أف LLري LLقيا
 (MENAFATFلLيمثل خLطوة نLاجLحة وجLديLرة بLاالهLتمام لLلحكومLة الLصومLالLية الLحالLية بLقيادة
الرئيس محمد فرماجو؛ وذلك بالنظر إلى جملة الفوائد واملؤشرات التالية:
▪ أن انLتقال الLصومLال مLن درجLة الLعضو املLراقLب لLدى املجLموعLة ،إلLى درجLة الLعضويLة
األسLLاسLLية والLLكامLLلة ،يLLعني أوالً أن الLLصومLLال كLLدولLLة مLLؤسLLسات تLLسير فLLي االتLLجاه
الLLصحيح نLLحو االنLLتقال السLLلس بLLاملLLؤسLLسات املLLالLLية الLLصومLLالLLية مLLن مLLرحLLلة الLLترهLLل
واالن LLكماش ال LLرق LLاب LLي ،إل LLى م LLرح LLلة ج LLدي LLدة م LLن ال LLحوك LLمة ال LLرق LLاب LLية وامل LLال LLية امل LLدع LLوم LLة
واملسLLتنيرة بLLاملLLعايLLير الLLرقLLابLLية الLLدولLLية واإلقLLليمية فLLي مLLجال مLLكافLLحة غLLسيل األمLLوال
وت LLموي LLل اإلره LLاب ،وي LLعني ث LLان LLيا ً أن م LLعاي LLير االن LLضمام إل LLى مج LLموع LLة ال LLعمل امل LLال LLي
مل LL Lنطقة الش LL Lرق األوس LL Lط وش LL Lمال أف LL Lري LL Lقيا ،ب LL Lات LL Lت ب LL Lنوده LL Lا ،ت LL Lنطبق ع LL Lلى ال LL Lحال LL Lة
الLLصومLLالLLية ،ومLLن أهLLم وأبLLرز هLLذه الLLبنود واملLLعايLLير ،وجLLود قLLوانLLني صLLومLLالLLية صLLادرة
فLLعليا ً ملLLكافLLحة غسLLل األمLLوال وتLLمويLLل اإلرهLLاب ،وتLLوافLLر اإلرادة الLLجازمLLة فLLي اتLLجاه
 27املصدر نفسه ،الصفحات  ) 115 ، 114 ، 113بتصرف(
 28راج)ع ت)صري)حات أح)مد ع)بد ال)رح)من ش)يخ ب)شير ،ب)صفته امل)دي)ر ال)عام ل)بنك ب)ري)مير ال)صوم)ال)ي،
ملج ) ))لة ات ) ))حاد امل ) ))صارف ال ) ))عرب ) ))ية ،ال ) ))عدد  ،447ع ) ))لى ال ) ))راب ) ))طhttp://www.uabonline.org/ar/ ،
m
a
g
a
z
i
n
e
/
1605160215751576160415751578/157516041605158316101585157516041593157
) ، 51605160415/49849/0بتصرف(
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املLLضي قLLدمLا ً نLLحو اتLLخاذ خLLطوات وإجLLراءات لLLلعمل عLLلى االلLLتزام بLLاتLLفاقLLيات األمLLم
املتحLدة وقLرارات مجLلس األمLن ذات الLصلة بLمكافLحة تLبييض املLال وتLمويLل املLنظمات
اإلره LLاب LLية ،وك LLذل LLك ت LLبنّي ال LLتوص LLيات ال LLصادرة ع LLن مج LLموع LLة ال LLعمل امل LLال LLي)(FATF
وامل LLعاي LLير ال LLدول LLية مل LLكاف LLحة غس LLل األم LLوال وت LLموي LLل اإلره LLاب وان LLتشار التس LLلح ،وأي LLة
تعديالت تطرأ عليها29
▪ أن) ))ه ب LL Lات ب LL Lإم LL Lكان ال LL Lصوم LL Lال ع LL Lلى املس LL Lتوى ال LL Lرس LL Lمي ال LL Lحكوم LL Lي ،وال LL Lشعبي
الج LLماه LLيري ،االس LLتفادة ب LLال LLخبرات امل LLتراك LLمة ل LLدى ب LLاق LLي أع LLضاء مج LLموع LLة ال LLعمل
امل LLال LLي ل LLدول الش LLرق األوس LLط وش LLمال أف LLري LLقيا ،وع LLدده LLم  20دول LLة ،30وخ LLاص LLة ف LLي
مLجال مLكافLحة الLتمويLالت اإلرهLابLية ،والLقدرة عLلى اسLتكشاف الLطرق الLخفية الLتي
تLLنتهجها املLLنظمات اإلرهLLابLLية لغسLLل وتLLبييض أمLLوالLLها ،ومLLن ثLLم الLLقدرة عLLلى إبLLطال
هLLذه الLLطرق أو تجLLميدهLLا أو عLLلى األقLLل الحLLد مLLن فLLاعLLليتها وخLLطورتLLها ،إلLLى جLLانLLب
االس LLتفادة ال LLكبيرة ال LLتي ي LLمكن مل LLؤس LLسات ال LLرق LLاب LLة امل LLال LLية ف LLي ال LLصوم LLال ال LLحصول
عLليها ،مLن خLالل األنشLطة املLختلفة للمجLموعLة ،سLواء مLا يLتعلق بLاالسLتفادة مLن ورش
الLLعمل املشLLتركLLة للمجLLموعLLة اإلقLLليمية مLLع املجLLموعLLة الLLدولLLية  ،FATFإلعLLداد الLLكوادر
املLدربLة وإكLسابLها الLخبرات الLرقLابLية واآللLيات اإلجLرائLية األحLدث فLي مLجال مLكافLحة
غسLLل األمLLوال وتLLمويLLل اإلرهLLاب ،أو مLLا يLLتعلق أيLLضا ً بLLاالسLLتفادة مLLن جLLملة الLLتقاريLLر
املLتخصصة والLصادرة عLن املجLموعLتني املLشار إلLيهما فLيما يLخص املLجال ذاتLه ،إلLى
غLLير ذلLLك مLLن فLLوائLLد عLLديLLدة يLLمكن أن تLLحصل عLLليها الLLصومLLال جLLراء هLLذه الLLعضويLLة،
ولLLعل االجLLتماع الLLعام الLLتاسLLع والعشLLريLLن للمجLLموعLLة اإلقLLليمية واملLLقرر لLLه الLLفترة مLLن
 20إل LL Lى  25أب LL Lري LL Lل  2019ال LL Lقادم ب LL Lال LL Lعاص LL Lمة األردن LL Lية ع Lّ L Lمان ،يجس LL Lد م LL Lثاالً
مستقبليا ً قريبا ً لكل تلك الفوائد31
▪ أن)ه وفLق هLذه الLعضويLة ،سLتصبح الLصومLال محLل مLواكLبة دائLمة ملسLتجدات الLتطويLر
الLرقLابLي واملLالLي بLصفة عLامLة ،وتLطويLر رقLابLة غLسيل األمLوال وتLمويLل اإلرهLاب بLصفة
خLاصLة ،وهLذا بLدوره سLينعكس حLتما ً عLلى بLنية االقLتصاد الLصومLالLي ،وسLيكون مLن
شLأنLه تLعزيLز املLالLية بLني الLصومLالLيني ،نLظرا ً ملLا سLتشكله تLلك املLواكLبة مLن دعLم لLلموقLع
االقLتصادي الLصومLالLي ،وكLذلLك مLن اسLتقرار لحLركLة الLشفافLية املLالLية بLفعل مLؤثLرات
 29راج ))ع ،http://www.menafatf.org/sites/default/files/AccessionCriteriaA.pdf :ص 3
)بتصرف(
 30ال ))دول األع ))ضاء امل ))شار إل ))يها ه ))ي :األردن ،اإلم ))ارات ،البح ))ري ))ن ،ت ))ون ))س ،الج ))زائ ))ر ،ج ))يبوت ))ي،
ع))مان ،فلس))طني ،ق))طر ،ال))كوي))ت ،ل))بنان ،ل))يبيا ،م))صر ،امل))غرب،
ال))سعودي))ة ،ال))سودان ،س))وري))ا ،ال))عراقُ ،
م ) ))وري ) ))تان ) ))يا ،وال ) ))يمن) راج ) ))عhttp://www.menafatf.org/ar/about/Members-Observers/ :
( members
 31راج) ) ) ) ))عhttp://www.menafatf.org/events/menafatf-29th-plenary-meeting- :
meetings-be-held-its-margins
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الحLد مLن الLدعLم املLالLي لLإلرهLابLيني وعLلى رأسLهم حLركLة الشLباب ،إلLى جLانLب تLقليص
األنشLطة املLالLية الLقائLمة عLلى ركLيزة تLبييض املLال وغسLله ،عLلى أن كLل هLذه املLواكLبة
سLLتكون نLLابLLعة بLLالLLتأكLLيد مLLن)بLLرنLLامLLج الLLتقييم املLLتبادل( الLLذي تLLنظمه املجLLموعLLة املLLالLLية
للشLرق األوسLط وشLمال أفLريLقيا؛ حLيث" تLقضي مLذكLرة الLتفاهLم الLخاصLة بLاملجLموعLة
بLأن يLنظم االجLتماع الLعام بLرنLامLجا ً مسLتمرا ً لLلتقييم املLتبادل بLالLتعاون مLع سLكرتLاريLة
املجLLموعLLة ويLLوافLLق جLLميع األعLLضاء عLLلى االشLLتراك فLLي هLLذا الLLبرنLLامLLج ،وذلLLك لLLلوقLLوف
ع LLلى م LLدى ال LLتزام LLهم ب LLال LLتوص LLيات األرب LLعني مل LLكاف LLحة غس LLل األم LLوال وال LLتوص LLيات
ال LLخاص LLة ب LLمكاف LLحة ت LLموي LLل اإلره LLاب ال LLصادرة ع LLن مج LLموع LLة ال LLعمل امل LLال LLي ،FATF
ولLLلعمل أيLLضا ً عLLلى تLLقييم األنLLظمة الLLحالLLية ملLLكافLLحة غسLLل األمLLوال وتLLمويLLل اإلرهLLاب
فLي كLل بLلد عLلى حLده عLلى يLد فLريLق مLن الLخبراء واملLختصني ،بLحيث تسLتلزم عLملية
الLLتقييم املLLتبادل قLLيام املLLق ِّيمني بLLفحص ومLLراجLLعة جLLميع الLLقوانLLني والLLضوابLLط الLLحالLLية
ال LLخاص LLة ب LLامل LLكاف LLحة ل LLلدول LLة مح LLل ال LLتقييم ل LLلوق LLوف ع LLلى م LLدى ف LLعال LLيتها وم LLطاب LLقتها
للتوصيات الدولية ،ثم يلي ذلك عملية متابعة دقيقة وتصحيحية لنتائج البرنامج"32

* مواكبة رقابية وضرورة اقتصادية ،ولكن!!
ال ش ))ك أن حLL Lصول الLL LصومLL Lال عLL Lلى عLL LضويLL Lة الــ MENAFATFوأيLL Lة عLL LضويLL Lات
أخ LL Lرى م LL Lماث LL Lلة ح LL Lاالً أو مس LL Lتقبالً ،ي LL Lسهم ب LL Lشكل ك LL Lبير ف LL Lي دع LL Lم ال LL Lحياة االق LL Lتصادي LL Lة
ل LLلصوم LLال LLيني ،ك LLما أن LLه ي LLأت LLي ف LLي إط LLار م LLواك LLبة ال LLتطورات االق LLتصادي LLة والتح LLدي LLثية ال LLتي
يشهLدهLا املLجتمع الLصومLالLي فLي جLوانLب عLديLدة ،وخLاصLة فLي الLنواحLي الLبنكية واملLصرفLية؛
ح LLيث تشه LLد ال LLصوم LLال ح LLال LLيا ً ت LLنام LLي م LLلحوظ ف LLي الخ LLدم LLات امل LLصرف LLية ال LLتقليدي LLة ،واألخ LLرى
املLLعتمدة عLLلى تLLوظLLيف مLLاكLLينات الLLصرف اآللLLي سLLواء فLLي الLLعاصLLمة مLLقديLLشو أو فLLي مLLناطLLق
أخLرى مLتفرقLة ،ورغLم اعLتماد أغLلب الLصومLالLيني عLلى الشLركLات املLالLية واألهLلية الLخاصLة فLي
ت LLحوي LLالت LLهم امل LLال LLية ،إال أن ان LLفتاح ال LLجهات ال LLرس LLمية ف LLي ال LLبالد ع LLلى امل LLؤس LLسات امل LLال LLية
واالقLتصاديLة اإلقLليمية والLدولLية ،مLن شLأنLه أن يLمنح الLقطاعLات املLالLية فLي الLصومLال حLصانLة
كLبيرة ضLد االخLتراق املLالLي مLن قLبل الجLماعLات اإلرهLابLية أو مLن قLبل املLتالعLبني بLاألمLوال غLير
املشLLروعLLة ،خLLاصLLة فLLي ظLLل تLLوافLLر خLLدمLLات االتLLصاالت السLLلكية والLLالسLLلكية وتLLطور خLLدمLLات
اإلن LLترن LLت م LLؤخ LLراً ،األم LLر ال LLذي ي LLفرض ع LLلى ال LLحكوم LLة ال LLصوم LLال LLية إع LLداد ال LLكوادر امل LLدرب LLة
والLقادرة عLلى اسLتيعاب تحLديLات األمLن املLالLي واألمLن املLجتمعي عLبر قLطع الLطريLق عLلى أي
ت LLالع LLب أو ف LLساد ،وه LLو م LLا ل LLن ت LLتمكن ال LLصوم LLال م LLن ت LLحقيقه س LLوى ع LLن ط LLري LLق ال LLتعاط LLي
اإلي LLجاب LLي ال LLكام LLل م LLع ال LLجهات ال LLدول LLية امل LLؤث LLرة ف LLي م LLجال م LLكاف LLحة غس LLل األم LLوال وت LLموي LLل
اإلره LLاب ،وغ LLيره LLا م LLن امل LLؤس LLسات وامل LLنظمات ال LLرق LLاب LLية ال LLرائ LLدة ف LLي م LLجال ال LLتدق LLيق امل LLال LLي
وامل LLراج LLعات امل LLحاس LLبية ،وه LLنا تج LLدر اإلش LLارة إل LLى ع LLضوي LLة ال LLصوم LLال ال LLكام LLلة ف LLي م LLنظمة
 32راج))ع :ال))تقييم امل))تبادل ع))لى ال))راب))طhttp://www.menafatf.org/ar/mutual-evaluations- :
) ، followبتصرف(
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أخLرى جLديLرة بLاالهLتمام هLي)املLنظمة الLدولLية لLألجهLزة الLعليا لLلرقLابLة املLالLية الLعامLة واملLحاسLبة
 ،(INTOSAIوال LLتي ي LLتوج LLب ع LLلى األجه LLزة امل LLعنية ب LLالتخ LLطيط االق LLتصادي ل LLلبالد ،ت LLفعيل
التعاون معها بشكل يعزز من آليات األمن املالي واالقتصادي في الصومال33
وم)ن الLناحLية الLتطبيقية والLعملية ،فLإنLه يLتوجLب عLلينا مLصارحLة أنLفسنا بLالLتأكLيد عLلى
أن االس LLتفادة امل LLثلى م LLن ال LLعضوي LLات ال LLرس LLمية ف LLي امل LLؤس LLسات وال LLجهات وامل LLنظمات امل LLؤث LLرة
ع LLامل LLيا ً ودول LLيا ً ف LLي أي م LLجال أو ت LLخصص م LLن ال LLتخصصات ،س LLيظل م LLره LLون Lا ً ب LLمدى ح LLرص
ص LLاح LLب ال LLعضوي LLة ع LLلى ت LLفعيل م LLقتضيات ت LLلك ال LLعضوي LLة ب LLشكل ع LLملي وم LLيدان LLي وت LLطبيقي،
ولLLيس مجLLرد االكLLتفاء بLLالLLعضويLLة الLLشكلية ،لLLيس هLLذا فحسLLب ،وإنLLما يLLتوجLLب عLLلى الLLصومLLال
مLثالً فLي هLذا اإلطLار أال تLكتفي بمجLرد املLشاركLة الLعابLرة فLي ال MENAFATFعLبر حLضور
ال LLفعال LLيات وامل LLنتدي LLات وامل LLؤت LLمرات ،وإن LLما ي LLجب أن ت LLضع ال LLصوم LLال ن LLفسها ك LLمبادر رئ LLيسي
وح LLاض LLن ف LLعلي وج LLاد ل LLكاف LLة ال LLتجارب امل LLحيطة ب LLها داخ LLل املج LLموع LLة ،ف LLيما ي LLتعلق ب LLمكاف LLحة
غسLLل األمLLوال وتLLمويLLل اإلرهLLاب ،وأكLLثر مLLن ذلLLك ،يLLتوجLLب عLLليها الLLتنسيق بLLني الLLجهات املLLعنية
بهLذا الLخصوص ،بLحيث تLصبح مLقديLشو محLط حLراك كLبير لLتضييق الLخناق عLلى بLؤر الLفساد
املLالLي ومLنافLذ الLتمويLل املسLلح لLإلرهLابLيني والLخارجLني عLلى الLقانLون ،وهLذا كLله يسLتوجLب مLن
اإلدارة السياسية في الصومال اتخاذ كافة التدابير واإلجراءات التالية:
 oال)بدء فLLي صLLوغ قLLوانLLني واسLLتراتLLيجيات وطLLنية مسLLتحدثLLة تLLرمLLي إلLLى مLLكافLLحة غسLLل
األمLوال وتLمويLل اإلرهLاب وتLمتثل لLلمعايLير والLقواعLد الLدولLية مLثل تLوصLيات فLرقLة الLعمل
امل LLعنية ب LLاإلج LLراءات امل LLال LLية امل LLتعلقة بغس LLل األم LLوال ،وات LLفاق LLية األم LLم املتح LLدة مل LLكاف LLحة
الجLLريLLمة املLLنظمة ،واتLLفاقLLية األمLLم املتحLLدة ملLLكافLLحة الLLفساد ،واالتLLفاقLLية الLLدولLLية لLLقمع
تمويل اإلرهاب34
 oال) ))سماح ب LL Lإت LL Lاح LL Lة ال LL Lفرص LL Lة للج LL Lماع LL Lات دون اإلق LL Lليمية امل LL Lماث LL Lلة ل LL Lفرق LL Lة ال LL Lعمل
املLLالLLي ،FATFو ،MENAFATFبLLتنفيذ الLLتوصLLيات الLLصادرة عLLن األخLLيرتLLني ،فLLيما
ي LLتعلق بغس LLل األم LLوال وت LLموي LLل اإلره LLاب ،ج LLنبا ً إل LLى ج LLنب ،م LLع س LLن ال LLقوان LLني وال LLلوئ LLح
املLرتLكزة إلLى التشLريLعات الLنموذجLية الLتي أعLدتLها الLجهات املLختصة كLصندوق الLنقد
ال LLدول LLي وأم LLان LLة ال LLكوم LLنول LLث ل LLبلدان ال LLقان LLون امل LLدن LLي وب LLلدان ال LLقان LLون ال LLعام ،ل LLيتم
اس LLتخدام LLها ك LLأدوات إرش LLادي LLة مل LLكاف LLحة غس LLل األم LLوال وت LLموي LLل اإلره LLاب ،ب LLاإلض LLاف LLة
إل LLى االج LLتهاد مس LLتقبالً ف LLي ت LLنظيم ت LLماري LLن مش LLترك LLة ب LLشأن ت LLصنيف غس LLل األم LLوال

 33راج)ع ق)ائ)مة ال)دول األع)ضاء ف)ي اإلن)توس)اي ع)لى ال)راب)طhttp://www.intosai.org/ar/about- :
us/organisation/membership-list.html
 34ان))ظر :الج))ري))مة واملخ))درات ك))عائ))قني ل))ألم))ن وال))تنمية ف))ي أف))ري))قيا ،م))ائ))دة مس))تدي))رة إلف))ري))قيا م))ن
ت))نظيم ال))حكوم))ة ال))نيجيري))ة وم))كتب األم))م املتح))دة امل))عني ب))املخ))درات والج))ري))مة ،أب))وج))ا ،ن))يجيري))ا
س ) ) ) ) )ب ) ) )ت ) ) )م ) ) )ب) ) ))ر  ،2005ص  ،21م ) ) ) ) )ت) ) ))اح ع ) ) ) ) )ل) ) ))ىhttps://www.unodc.org/art/docs/ :
) ، arabic_prog_action.pdfبتصرف يسير(
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وفLق اآللLيات دون اإلقLليمية ،وكLذلLك وضLع وإدراج مLسألLة غسLل األمLوال ضLمن خLطط
التنمية الوطنية35
 oات)خاذ كLLافLLة اإلجLLراءات الLLالزمLLة لLLبناء الLLقدرات املLLؤسLLسية الLLكفيلة بLLتحقيق األهLLداف
وامل LLعاي LLير ال LLدول LLية امل LLتعلقة ب LLمكاف LLحة غس LLل األم LLوال وت LLموي LLل اإلره LLاب ،ب LLما ف LLي ذل LLك
الLLعمل عLLلى إنLLشاء لLLجان وطLLنية مLLتعددة الLLتخصصات وإعLLداد اسLLتراتLLيجيات وطLLنية
ش LLام LLلة مل LLكاف LLحة غس LLل األم LLوال ،ي LLكون م LLن ش LLأن LLها تح LLدي LLد األه LLداف ال LLرئ LLيسية ل LLلبالد
ورسLم اإلطLار املLؤسLسي ذي الLصلة الLذي يLلزم إنLشاؤه ،بLالLتزامLن مLع إنLشاء وحLدات
خLLاصLLة بLLاالسLLتخبارات املLLالLLية لLLلقيام بLLمسئولLLية تLLنفيذ هLLذه الLLقوانLLني واالسLLتراتLLيجيات
الLوطLنية فLي هLذا اإلطLار ،ودون إغLفال الLتوعLية الجLماهLيريLة بLشأن اآلثLار االجLتماعLية،
االقLLتصاديLLة لغسLLل األمLLوال ،وتLLوجLLيه حLLمالت تLLوعLLية إلLLى أعLLضاء الLLبرملLLان عLLن طLLريLLق
الش LLبكات اإلق LLليمية مل LLكاف LLحة غس LLل األم LLوال ،ب LLشأن اإلط LLار ال LLقان LLون LLي ال LLالزم إن LLشاؤه
للتصدي للمشكالت املتعلقة بهذه األنشطة غير املشروعة36

* الصومال والجنات الضريبية
ال))جنات ال LLضري LLبية أو امل LLالذات ال LLضري LLبية ك LLما ي LLعرف LLون LLها "ه LLي دول ت LLفرض ب LLعض
الLL LضرائLL Lب أو ال تLL Lفرض أي ضLL LرائLL Lب عLL Lلى اإلطLL Lالق أو تLL Lتمتع أنLL Lظمتها املLL LصرفLL Lية بLL LقوانLL Lني
صLLارمLLة لLLتحافLLظ عLLلى سLLريLLة حLLسابLLات عLLمالئLLها األجLLانLLب فLLتساعLLدهLLم عLLلى التهLLرب مLLن دفLLع
الLLضرائLLب فLLي بLLالدهLLم األصLLلية " 37حLLسناً ،ولLLكن مLLا عLLالقLLة الLLصومLLال بLLالLLجنات الLLضريLLبية؟
فLي الLحقيقة تLؤكLد بLعض املLصادر ،أنLه عLلى الLرغLم مLن عLدم إمLكانLية تLصنيف الLصومLال ضLمن
مLناطLق املLالذات/الLجنات الLضريLبية األسLاسLية فLي الLعالLم ،والLتي تLبلغ ــ وفLق هLذه املLصادرــ
أكLLثر مLLن  80مLLنطقة بLLالLLعالLLم ،إال أن أحLLد الLLتصنيفات وضLLع الLLصومLLال جLLنبا ً إلLLى جLLنب مLLع
بLLعض الLLدول ،ضLLمن املLLناطLLق الLLهامLLشية لLLلمالذ الLLضريLLبي ،وذلLLك بLLاعLLتبار الLLقيام بLLدور كLLبير
"ف LLي ت LLسهيل ع LLمل ش LLرك LLات األوف ش LLور" 38وه LLنا تظه LLر ف LLائ LLدة أخ LLرى م LLن ف LLوائ LLد ان LLضمام
الLصومLال ملجLموعLة الLعمل املLالLي ملLنطقة الشLرق األوسLط وشLمال أفLريLقيا MENAFATF؛ إذ
سLتساهLم الLعضويLة فLي تLصحيح أيLة مLعلومLات مLغلوطLة عLن الLصومLال تLتعلق بLمناطLق املLالذات
الLضريLبية ،بLحيث سLتتمكن الLصومLال شLيئا ً فLشيئا ً مLن تLجنب املLعايLير الLتي يLمكن أن تLجعلها

 35املصدر السابق نفسه ،ص )21بتصرف(
 36املصدر نفسه ،ص )22بتصرف(
 37راج) ))ع :دالل ال) ))عكيلي ،امل) ))الذات ال) ))ضري) ))بية  :ح) ))اض) ))نات ال) ))فساد الس) ))ري) ))ة ،ت) ))قري) ))ر ش) ))بكة ال) ))نبأ
امل ))علوم ))ات ))ية ،ال ))عراق ،ب ))تاري ))خ  15ح ))زي ))ران  ،2017م ))تاح ع ))لىhttps://annabaa.org/arabic/ :
) ، economicreports/11430بتصرف يسير(
 38املصدر السابق نفسه)بتصرف يسير(
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مLLصنفة أو شLLبه مLLصنفة كLLمالذ ضLLريLLبي ،39هLLذا مLLن جLLهة ،ومLLن جLLهة ثLLانLLية ،فLLإن مLLقتضيات
الLL LعضويLL Lة سLL Lتضع الLL LصومLL Lال عLL Lلى الLL LطريLL Lق الLL Lصحيح نLL Lحو تLL Lصحيح أنLL Lظمتها وقLL LوانLL Lينها
الLLضريLLبية ،بLLشكل يLLضع مLLعامLLالتLLها املLLالLLية فLLي إطLLار شLLفاف ومLLقبول لLLدى األطLLراف الLLدولLLية
والجهات املانحة40

* مخاوف ومحاذير تطبيقية
دوم )ا ً ت LLظل ال LLتطبيقات ال LLعملية وامل LLيدان LLية ل LLإلص LLالح امل LLال LLي واالق LLتصادي ،م LLحفوف LLة
بLLالLLكثير مLLن املLLخاوف واملLLحاذيLLر ،وهLLذا يLLنطبق بLLالLLتأكLLيد عLLلى الLLجهود املLLبذولLLة ملLLكافLLحة غسLLل
األم LLوال وت LLموي LLل اإلره LLاب ،وخ LLاص LLة ف LLيما ي LLتعلق ب LLآل LLيات ه LLذه امل LLكاف LLحة ف LLي ظ LLل ت LLضارب
املLصالLح االقLتصاديLة بLعضها مLع الLبعض اآلخLر؛ ومLن ذلLك مLثالً أن تLطبيقات مLكافLحة غسLل
األم LLوال وت LLموي LLل اإلره LLاب غ LLال LLبا ً م LLا ت LLتسم ب LLال LLتحفظ الش LLدي LLد وال LLدق LLة األم LLنية امل LLحكمة ع LLند
الLتطبيق أو الشLروع فLي الLتطبيق ،وهLو مLا قLد يLترتLب عLليه اإلضLرار بحLركLة الLتحويLالت املLالLية
وامل LLصرف LLية لج LLماه LLير ع LLري LLضة ال ذن LLب ل LLها وال ع LLالق LLة ب LLقضية اإلره LLاب أو غس LLل األم LLوال م LLن
األسLLاس ،كLLما أنLLه" يLLنبغي أن نLLشير إلLLى أن هLLناك مLLخاوف مLLن أن تLLؤدي الLLلوائLLح والLLقوانLLني
املLناهLضة لLغسيل األمLوال إلLى إضLعاف الLجهود املLبذولLة فLي سLبيل تحLريLر األسLواق املLالLية"41
وكLLل هLLذا يLLتطلب مLLرونLLة كLLبيرة فLLي الLLتعاطLLي والLLتطبيق واملLLباشLLرة ،بLLحيث ال تLLؤدي الLLتطبيقات
الLLعملية واملLLيدانLLية ملLLعايLLير مLLكافLLحة غسLLل األمLLوال وتLLمويLLل اإلرهLLاب إلLLى نLLتائLLج عLLكسية ،يLLكون
مLLن شLLأنLLها الLLتضييق املLLالLLي واإلداري عLLلى عLLموم الجLLماهLLير املLLحايLLدة ،أو إلLLى دفLLع جLLزء مLLن
هLذه الجLماهLير إلLى الLنفور مLن الLقوانLني واإلجLراءات الLتي يLتم تLطبيقها فLي هLذا اإلطLار ،ومLن
ثLم يLؤدي ذلLك إلLى عLدم الLتعاون والLدعLم مLن قLبل هLؤالء الجLماهLير ،وهLو مLا يLمكن أن يLؤدي إلLى
فشLل الLتطبيقات والخLطط عLلى املLدى الLبعيد؛ لLذا يLتوجLب االحLتراز مLن أيLة مLؤثLرات سLلبية قLد
تLحيط بLعملية مLباشLرة الحLد مLن انLتشار ظLاهLرة غسLل األمLوال وتLمويLل اإلرهLاب ،بLحيث" يLجب

 39ه ) ))ناك أرب ) ))عة م ) ))عاي ) ))ير أس ) ))اس ) ))ية ح ) ))ددت ) ))ها امل ) ))نظمة االق ) ))تصادي ) ))ة ل ) ))لتعاون وال ) ))تنمية)http://
 (www.oecd.org/ب ))وج ))وده ))ا ت ))صبح امل ))نطقة م ))صنفة ض ))من امل ))الذات ال ))ضري ))بية؛ امل ))عيار األول:
ض)رائ)ب ض)ئيلة أو غ)ير م)وج)ودة أص)الً ،امل)عيار ال)ثان)ي :غ)ياب ال)شفاف)ية ف)ي ال)نظام امل)ال)ي ،امل)عيار
ال)ثال)ث :غ)ياب ت)بادل امل)علوم)ات امل)ال)ية م)ع ال)بلدان األخ)رى ،امل)عيار ال)راب)ع واألخ)ير :اس)تقطاب ش)رك)ات
إس ) ) ))مية ذات ن ) ) ))شاط ) ) ))ات وه ) ) ))مية) راج ) ) ))عhttps://annabaa.org/arabic/economicreports/ :
(11430
 40تج))در اإلش))ارة ه))نا إل))ى وج))ود تح))دي))ات ك))بيرة ت))واج))هها ال))صوم))ال ف))ي م))جال اإلص))الح امل))ال))ي
وال)ضري)بي ،وه)ي تح)دي)ات ن)اج)مة ع)ن ت)عقد م)شكالت)ها م)جتمعة م)ن ال)ناح)ية ال)سياس)ية واالج)تماع)ية
واالق))تصادي))ة واألم))نية وغ))يره))ا ،األم))ر ال))ذي يس))توج))ب ق))يام املؤس))سات االق))تصادي))ة وامل))ال))ية ال))دول))ية
ب)دع)م وت)عزي)ز اإلص)الح امل)ال)ي واالق)تصادي ف)ي ه)ذا ال)بلد ق)بل ت)وج)يه أي ل)وم ت)جاه األن)ظمة امل)ال)ية
والضريبية الغير مهيكلة بفعل املعاناة الشاملة من الوضع الصومالي العام
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أن نLLكون أكLLثر حLLذرا ً ويLLقظة ،وأن نLLزيLLد مLLن اإلجLLراءات االحLLترازيLLة عLLبر الLLتعاون الLLدولLLي فLLي
إطار مكافحة الفساد بصفة عامة وغسيل األموال بصفة خاصة"42

* استنتاجات
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

ظ)اه)رة غLسيل األمLوال ظLاهLرة قLديLمة ازداد االهLتمام بLها حLديLثا ً بLفعل اتLساع رقLعة
الجLرائLم الLعاملLية والLدولLية عLلى كLافLة املسLتويLات ،وخLاصLة جLرائLم املLنظمات اإلرهLابLية
فيما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م بالواليات املتحدة األمريكية.
اإلي)داع املLصرفLي ،الLتوظLيف واإلخLفاء املLالLي ،ثLم الLدمLج االقLتصادي واالسLتثماري،
ه LL Lي خ LL Lطوات إت LL Lمام ع LL Lملية غ LL Lسيل األم LL Lوال امل LL Lتبعة م LL Lن ق LL Lبل اإلره LL Lاب LL Lيني وأق LL Lطاب
الجريمة في املحيط املحلي واإلقليمي والدولي.
ج))رائ))م غLLسيل األمLLوال تLLرتLLبط ارتLLباط Lا ً كLLبيرا ً بLLاألنشLLطة املLLصرفLLية والLLبنكية ،وتLLزداد
حLدة بLازديLاد عLدد املLصارف واتLساع األسLواق وتحLررهLا ،كLما تLمثل هLذه الجLرائLم مLا
نسبته  %5من مجموع الناتج اإلجمالي العاملي.
ج ))رائ ))م غ LLسيل األم LLوال واألنش LLطة امل LLال LLية واالق LLتصادي LLة املش LLبوه LLة ،ت LLمثل م LLصدراً
أسLLاسLLيا ً مLLن مLLصادر تLLمويLLل الجLLماعLLات املسLLلحة والLLتنظيمات اإلرهLLابLLية فLLي الLLقارة
اإلفLLريLLقية الLLسمراء ،وبLLقيمة مLLليار دوالر سLLنويLاً ،وتLLجارة املخLLدرات جLLزء ال يتجLLزأ مLLن
هذه املصادر غير املشروعة.
ال)فساد ،تLجارة املخLدرات ،واإلرهLاب ،هLي األذرع الLرئLيسية الLتي تLرتLكز إلLيها جLرائLم
غسLل األمLوال وتLمويLل اإلرهLاب فLي الLصومLال والLقرن اإلفLريLقي ،وهLي الجLرائLم الLتي
تحLرم الLقارة اإلفLريLقية عLمومLا ً مLن امLتالك أيLة فLرصLة حLقيقية لLلنهوض االقLتصادي أو
ال LLحفاظ ع LLلى ال LLعملة املح LLلية ،وذل LLك ب LLفعل ح LLرك LLة األم LLوال امله LLرب LLة وامل LLغسول LLة؛ إذ ك Lبّد
نLشاط غسLل األمLوال ،الLقارة اإلفLريLقية خLسائLر تLقدر بLنحو  1.4تLريLليون دوالر خLالل
 9سنوات فقط!!
ع))ضوي))ة ال LLصوم LLال ف LLي مج LLموع LLة ال LLعمل امل LLال LLي مل LLنطقة الش LLرق األوس LLط وش LLمال
أفLLريLLقيا ،خLLطوة عLLلى الLLطريLLق الLLصحيح نLLحو تLLعزيLLز اإلجLLراءات الLLرقLLابLLية داخLLل بLLنية
االقتصاد الصومالي.
ال)عضوي)ة املLشار إلLيها ،تLدعLم جLهود الLصومLال فLي الحLد مLن تLدفLق الLتمويLالت غLير
املشLLروعLLة فLLي اتLLجاه دعLLم اإلرهLLاب وتLLعزيLLز الLLقدرات املLLالLLية والLLلوجيسLLتية لLLلمنظمات
ال LLرادي LLكال LLية املس LLلحة واإلره LLاب LLية كج LLماع LLة الش LLباب وت LLنظيمى ال LLقاع LLدة وداع LLش ،ك LLما
تLدعLم الLعضويLة كLافLة الLجهود الLصومLالLية فLي إطLار الحLد مLن انLتشار الجLرائLم املLنظمة
وتمدد حركات التهريب عبر الحدود.
ت)مثل الLLعضويLLة الجLLديLLدة ،فLLرصLLة مLLواتLLية لLLلصومLLال نLLحو االسLLتفادة بLLخبرات عLLديLLدة
وم LLتراك LLمة ل LLلدول األع LLضاء ف LLي املج LLموع LLة ذات LLها ،وخ LLاص LLة ت LLلك ال LLدول ال LLتي ت LLرب LLطها
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بLLالLLصومLLال عLLالقLLات وطLLيدة عLLلى املسLLتوى الLLدبLLلومLLاسLLي واألمLLني واالقLLتصادي ،وهLLو
مLLا يLLصب فLLي إطLLار االرتLLقاء بLLنواحLLي اإلدارة البشLLريLLة واألمLLنية واملLLالLLية فLLي الLLبالد،
مLLن خLLالل إكLLساب الLLصومLLالLLيني الLLخبرات الLLدولLLية الLLرائLLدة فLLي مLLجال مLLكافLLحة غLLسيل
األم LLوال وت LLموي LLل اإلره LLاب ،وح LLوك LLمة ال LLرق LLاب LLة امل LLال LLية داخ LLل امل LLؤس LLسات االق LLتصادي LLة
واملصرفية بشكل عام.

خالصة
تؤش)ر عLضويLة الLصومLال فLي مجLموعLة الLعمل املLالLي ملLنطقة الشLرق األوسLط وشLمال
أفLL LريLL Lقيا ،إلLL Lى تLL Lطلع اإلدارة الLL LسياسLL Lية فLL Lي الLL LصومLL Lال نLL Lحو تLL LوظLL Lيف الLL LتوسLL Lع املLL LؤسLL Lسي
وال LLدب LLلوم LLاس LLي ف LLي ع LLمليات اإلص LLالح ال LLشام LLل ،وت LLمكني ال LLصوم LLال م LLن اك LLتساب ش LLراك LLات
اقLL LتصاديLL Lة وأمLL Lنية جLL LديLL Lدة وغLL Lير تLL LقليديLL Lة ،تLL Lعمل عLL Lلى تLL LعزيLL Lز الLL LبعديLL Lن األمLL Lني واملLL LالLL Lي
واس LLتخدام LLهما ف LLي ض LLرب األنش LLطة غ LLير املش LLروع LLة ف LLي ال LLداخ LLل ال LLصوم LLال LLي ،وه LLي خ LLطوات
يُ))فهم م LLنها ش LLعور اإلدارة ال LLصوم LLال LLية ال LLحاك LLمة ب LLطبيعة األخ LLطار املح LLدق LLة ب LLال LLبالد خ LLالل
امل LLرح LLلة ال LLراه LLنة ،م LLن ق LLبل ال LLبؤر ال LLفاس LLدة والج LLماع LLات املتش LLددة ،وك LLذل LLك ب LLال LLحاج LLات امل LLاس LLة
مسLLتقبالً لLLتحقيق انLLتشار صLLومLLالLLي فLLاعLLل بLLني الLLالعLLبني الLLدولLLيني ،يLLحقق الLLحضور املLLنشود
ويعمل على إحداث التأثير املفضي إلى النهضة والتغيير.

ثبت الهوامش واإلحاالت
(1

ي)عرف ص)ندوق ال)نقد ال)دول)ي غ)سيل األم)وال ب)أن)ه:ع)ملية ي)تم م)ن خ)الل)ها
إخ))فاء امل))صدر غ))ير املش))روع ل))ألص))ول ال))تي ي))تم ال))حصول ع))ليها أو ت))حقيقها
م))ن ن))شاط إج))رام))ي ،وذل))ك ل))حجب ال))راب))طة ب))ني األم))وال وال))نشاط اإلج))رام))ي
األص ) ) ) ) )ل ) ) ) ) ))ي) راج) ) ) ) ))عhttps://www.imf.org/ar/About/Factsheets/ :
Sheets/2016/08/01/16/31/Fight-Against-Money-Laundering( the-Financing-of-Terrorism

(2

تسج))ل ال))هيئة ح))ال))يا ً ع))ضوي))ة أك))ثر م))ن 200دول))ة ع))لى مس))توى ال))عال))م
من بينها الصومال) راجع( http://www.fatf-gafi.org/countries/ :
تج)در اإلش)ارة ه)نا إل)ى وج)ود م)ا ي)سمى بــ امل)عاي)ير األرب)عني ل)دى ه)ذه
املج)موع)ة ،وه)ي م)عاي)ير متج)ددة بتج)دد اآلل)يات وال)طرق ال)خاص)ة بح)رك)ات
غس)ل األم)وال وت)موي)ل اإلره)اب ،ك)ما أن)ها ت)رس)م اإلط)ار ال)عام ألع)مال وج)هود
م ))كاف ))حة غس ))ل األم ))وال ع ))لى ن ))طاق دول ))ي ،ب ))حيث ت ))قوم ب ))تقدي ))م إج ))راءات
م))ضادة وم))تكام))لة ألنش))طة غس))ل األم))وال ،ك))ما تش))تمل ه))ذه امل))عاي))ير ع))لى
ن))ظام ال))عدال))ة املس))تهدف ت))جاه الج))ري))مة وت))نفيذ ال))قان))ون وم))راق))بة األن))ظمة
امل) ) ) ) ))ال ) ) ) ) )ي ) ) ) ) ) ))ة)راج) ) ) ) ))عhttps://www.mobt3ath.com/uplode/book/ :
 ، book-8074.pdfص /181ب ))تصرف(  ،وي ))مكن االط ))الع ع ))لى ال ))تفاص ))يل
ال)دق)يقة له)ذه امل)عاي)ير ع)بر ال)راب)طhttps://www.fatf-gafi.org/media/ :
fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012Arabic.pdf

(3
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(4
(5

(6
(7

(8
(9

(10

(11
(12

(13
(14
(15

(16

راج)ع م)وق)ع ال)هيئة امل)ذك)ورة ع)لى ال)راب)طhttp://www.fatf-gafi.org/ :
)، about/بتصرف وترجمة(
ن) ))شأت ه) ))ذه املج) ))موع) ))ة ب) ))شكل ت) ))عاون) ))ي وط) ))وع) ))ي وب) ))معزل ع) ))ن أي) ))ة
م))عاه))دات دول))ية أو م))نظمات وه))يئات أم))مية ،ل))كنها رغ))م ذل))ك ته))تدي ب))كاف))ة
ال)هيئات وال)جهات ال)دول)ية ال)عام)لة ف)ي م)جال م)كاف)حة غس)ل األم)وال وت)موي)ل
اإلرهاب ،وخاصة بمجموعة العمل املالي الدوليةFATF
راج) ))ع ال) ))تعري) ))ف به) ))ذه املج) ))موع) ))ة وب) ))ظروف إن) ))شائ) ))ها ع) ))لى م) ))وق) ))عها
الخاص على الرابط)، http://www.menafatf.org/ar/about :بتصرف(
راج)ع أخ)بار املج)موع)ة ب)تاري)خ  1أك)توب)ر  2018ت)حت ع)نوان)ال)صوم)ال
ت ))نضم إل ))ى املج ))موع ))ة( ،ع ))لى ال ))راب ))طhttp://www.menafatf.org/ar/ :
)، information-centerبتصرف(
راج) ) ) ) ))عhttps://www.mobt3ath.com/uplode/book/ :
 ، book-8074.pdfص )183بتصرف(
ان))ظر :ع))بد ال))رح))من ،ح))ام))د ع))بد ال))لطيف ،ج))ري))مة غس))ل األم))وال وس))بل
م))كاف))حتها ،م))نشورات األك))ادي))مية امل))لكية للش))رط))ة ب))وزارة ال))داخ))لية ،م))ملكة
ال ) ) ) ) ) ) )ب ) ) ) ) ) ) )ح) ) ) ) ))ري) ) ) ) ))ن1433 ،هـ2012/م ،م ) ) ) ) )ت) ) ) ) ) ) ))اح ع ) ) ) ) )ل) ) ) ) ) ) ))ىhttps:// :
 w w w. p o l i c e m c . g o v. b h / m c m s - s t o r e / p d f / c 8 e 8 6 c 6 5e361-4e29-b77a-b55426b47189_%D8%BA
%
D
8
%
B
3
%
D
9
%
8
4
_
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9
) ، %84.pdfبتصرف(
ان)ظر :إب)راه)يمي ع)بداهلل ،ال)حكوم)ات ف)ي م)واج)هة خ)طر غ)سيل األم)وال،
ورق ))ة م ))قدم ))ة إل ))ى املؤت ))مر ال ))علمي ال ))دول ))ي ح ))ول األداء امل ))تميز ل ))لمنظمات
وال) ))حكوم) ))ات ف) ))ي ال) ))فترة م) ))ن  9 ،8م) ))ارس  ،2005ك) ))لية ال) ))حقوق وال) ))علوم
االق) ))تصادي) ))ة  ،ج) ))ام) ))عة ورق) ))لة ،الج) ))زائ) ))ر ،ص  ،179م) ))تاح ع) ))لى https://
) ، www.mobt3ath.com/uplode/book/book-8074.pdfب ) ) ) ) )ت )ص))رف
يسير(
املصدر السابق نفسه ،ص ص 181 ، 180
ان)ظر :ب)رك)ات،ع)بداهلل ع)زت ،ظ)اه)رة غ)سيل األم)وال وآث)اره)ا االق)تصادي)ة
واالج ))تماع ))ية ع ))لى املس ))توى ال ))عامل ))ي ،مج ))لة اق ))تصادي ))ات ش ))مال أف ))ري ))قيا،
ع) ) ) ) ))دد ،4ج) ) ) ) ))وان  ،2006ص  ،220م ) ) ) ) )ت)اح ع ) ) ) ) )ل)ىhttps://www.univ- :
، chlef.dz/RENAF/Articles_Renaf_N_04/article_09.pdf
)بتصرف(
املصدر السابق نفسه ،نفس الصفحة) ،بتصرف يسير(
املصدر السابق نفسه ،ص ص ) 221 ،220بتصرف(
راج)ع :رن)ا ع)بد ال)صادق 1.4 ،ت)ري)ليون دوالر خ)سائ)ر إف)ري)قيا م)ن ع)مليات
غس))ل األم))وال ،ت))قري))ر م))وق))ع التح))ري))ر ن))يوز اإلخ))باري ،ب))تاري))خ  8أغس))طس
 ،2018م ) ) ) ))تاح ع ) ) ) ))لى ، https://www.tahrirnews.com :م ) ) ) ))ع ال ) ) ) ))بحث
بالعنوان املذكور)بتصرف يسير(
راج)ع :ح)مزة ك)حال ،أف)ري)قيا ت)علن الح)رب ع)لى ت)موي)ل اإلره)اب ..ودف)ع
ال ) ) ) ) )ف)دي) ) ) ) ))ة ب) ) ) ) ))امل ) ) ) ) )ق)دم) ) ) ) ))ة 9 ،أب) ) ) ) ))ري) ) ) ) ))ل  ،2018م ) ) ) ) )ت)اح ع ) ) ) ) )ل)ىhttps:// :
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(17

(18

(19
(20

(21

(22

(23

(24

(25
(26
(27
(28

www.alaraby.co.uk/economy/567da13e-1209-41cc-9840) ، cca2ad6b9ac8بتصرف يسير(
ان ))ظر :رش ))يد زي ))اد ع ))بد ال ))كري ))م ،و ع ))بد ال ))قادر ع ))بد ال ))وه ))اب ،دراس ))ة
تح)ليلية ل)ظاه)رة غ)سيل األم)وال ..م)ع إش)ارة خ)اص)ة ل)لعراق ،م)نشورات وزارة
ص  ، 14ع ) ) ) ) )ل) ))ى ال) ) ) ) ))راب) ) ) ) ))ط:
امل) ) ) ) ))ال ) ) ) ) )ي) ))ة ال ) ) ) ) )ع) ))راق ) ) ) ) )ي) ))ة ،2016
 ، http://:www.mof.gov.iqمع البحث بالعنوان املذكور
راج ))ع ت ))قري ))ر ص ))حيفة اإلم ))ارات ال ))يوم ت ))حت ع ))نوان) 100م ))ليار دوالر
ت)تدفق خ)ارج ال)قارة اإلف)ري)قية ب)صورة غ)ير ش)رع)ية ،ع)ن )ف)وري)ن ب)ول)يسي إن
ف ) ) ))وك ) ) ))س( ،م ) ) ))ن ت ) ) ))رج ) ) ))مة ح ) ) ))سن ع ) ) ))بده ح ) ) ))سن ،م ) ) ))تاح ع ) ) ))لىhttps:// :
www.emaratalyoum.com/politics/reports-and-translation/
) ، 2018-12-26-1.1167036بتصرف(
املصدر السابق نفسه ) بتصرف(
ان ) ))ظر :ال ) ))عتيبي،ع ) ))بداهلل م ) ))رزوق ،ج ) ))ري ) ))مة غس ) ))ل األم ) ))وال وع ) ))الق ) ))تها
ب ))الج ))رائ ))م الح ))دي ))ثة) ال ))فساد ــ املخ ))درات ــ اإلره ))اب( ف ))ي ض ))وء ال ))تقنيات
امل)تطورة ،ورق)ة ع)مل م)قدم)ة إل)ى ج)ام)عة ن)اي)ف ال)عرب)ية ل)لعلوم األم)نية ،ح)لقة
ال ) ))نقاش امل ) ))نعقدة ب ) ))ال ) ))ري ) ))اض  ،27/6/2009ص  ،8م ) ))تاح ع ) ))لىhttps:// :
 ، repository.nauss.edu.saم ))ع ال ))بحث ب ))ال ))عنوان امل ))ذك ))ور) ،ب ))تصرف
يسير(
ً
راج))ع :ك))ري))م مج))دي ،ال))دول ال))عرب))ية األك))ثر ،األق))ل ف))سادا ،م))وق))ع ق))ناة
الح))رة األم))ري))كية ع))لى ال))راب))ط ، https://www.alhurra.com :م))ع ال))بحث
بالعنوان املذكور)بتصرف(
مل)زي)د م)ن ال)تفاص)يل ح)ول اق)تصادي)ات امل)واد املخ)درة وال)قات ع)لى وج)ه
ال) ))خصوص ،ي) ))رج) ))ى م) ))راج) ))عة ت) ))قري) ))ر م) ))وق) ))ع ح) ))فري) ))ات امل) ))صري ،ت) ))حت
ع ) ))نوان) ك ) ))يف ت ) ))شكل ت ) ))جارة ال ) ))قات الخ ) ))ري ) ))طة االق ) ))تصادي ) ))ة ف ) ))ي ال ) ))قرن
اإلف ) ))ري ) ))قي؟( ع ) ))لى ال ) ))راب ) ))ط ، https://www.hafryat.com :م ) ))ع ال ) ))بحث
بالعنوان املذكور
راج))ع امل))زي))د ح))ول م))صادر ج))ماع))ة الش))باب امل))ال))ية ف))ي ت))قري))ر وي))ليام
م) ))اك) ))لني ت) ))حت ع) ))نوان) امل) ))ال إك) ))سير ح) ))ياة ح) ))رك) ))ة الش) ))باب ال) ))صووم) ))ال) ))ية
اإلس ))الم ))ية( ،ص ))حيفة ال ))عرب ال ))لندن ))ية ،ب ))تاري ))خ  ،27/9/2013م ))تاح ع ))لى:
 ، https://alarab.co.uk/مع البحث بالعنوان املذكور
ان))ظر :ج))مال،خ))وج))ة ،ج))ري))مة ت))بييض األم))وال دراس))ة م))قارن))ة ،م))ذك))رة
ل)نيل ش)هادة االجس)تير ف)ي ال)قان)ون ال)خاص ،ك)لية ال)حقوق ،ج)ام)عة أب)و ب)كر
ب))لقاي))د ،الج))زائ))ر ،ال))نسة ال))جام))عية  ،2007/2008ال))صفحات م))ن  102إل))ى
 ،108م ) ) ) ) )ت))اح ع ) ) ) ) )ل))ىhttp://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/ :
)، 112/2799/3/khoudja.pdfبتصرف(
املصدر السابق نفسه ،ص 108
املصدر نفسه ،الصفحات من  109إلى ) 113بتصرف(
املصدر نفسه ،الصفحات  ) 115 ، 114 ، 113بتصرف(
راج)ع ت)صري)حات أح)مد ع)بد ال)رح)من ش)يخ ب)شير ،ب)صفته امل)دي)ر ال)عام
ل)بنك ب)ري)مير ال)صوم)ال)ي ،ملج)لة ات)حاد امل)صارف ال)عرب)ية ،ال)عدد  ،447ع)لى
ال) ) ) ) ))راب) ) ) ) ))طh t t p : / / w w w . u a b o n l i n e . o r g / a r / m a g a z i n e / ،
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(29
(30

(31
(32
(33

(34

(35
(36
(37

(38
(39

(40

1605160215751576160415751578/1575160416051583161015
) ، 8515751604159315751605160415/49849/0بتصرف(
راج) ) ) ) ))عhttp://www.menafatf.org/sites/default/files/ :
 ،AccessionCriteriaA.pdfص ) 3بتصرف(
ال))دول األع))ضاء امل))شار إل))يها ه))ي :األردن ،اإلم))ارات ،البح))ري))ن ،ت))ون))س،
ع)مان ،فلس)طني،
الج)زائ)ر ،ج)يبوت)ي ،ال)سعودي)ة ،ال)سودان ،س)وري)ا ،ال)عراق)ُ ،
ق ))طر ،ال ))كوي ))ت ،ل ))بنان ،ل ))يبيا ،م ))صر ،امل ))غرب ،م ))وري ))تان ))يا ،وال ))يمن) راج ))ع:
http://www.menafatf.org/ar/about/Members-Observers/
( members
راج) ) ) ) ))عhttp://www.menafatf.org/events/menafatf-29th- :
plenary-meeting-meetings-be-held-its-margins
راج)ع :ال)تقييم امل)تبادل ع)لى ال)راب)طhttp://www.menafatf.org/ar/ :
) ، mutual-evaluations-followبتصرف(
راج ))ع ق ))ائ ))مة ال ))دول األع ))ضاء ف ))ي اإلن ))توس ))اي ع ))لى ال ))راب ))طhttp:// :
www.intosai.org/ar/about-us/organisation/membershiplist.html
ان)ظر :الج)ري)مة واملخ)درات ك)عائ)قني ل)ألم)ن وال)تنمية ف)ي أف)ري)قيا ،م)ائ)دة
مس))تدي))رة إلف))ري))قيا م))ن ت))نظيم ال))حكوم))ة ال))نيجيري))ة وم))كتب األم))م املتح))دة
امل ))عني ب ))املخ ))درات والج ))ري ))مة ،أب ))وج ))ا ،ن ))يجيري ))ا س ))بتمبر  ،2005ص ،21
م ) ) ) ) )ت) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ))اح ع ) ) ) ) )ل) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ))ىhttps://www.unodc.org/art/docs/ :
) ، arabic_prog_action.pdfبتصرف يسير(
املصدر السابق نفسه ،ص )21بتصرف(
املصدر نفسه ،ص )22بتصرف(
راج))ع :دالل ال))عكيلي ،امل))الذات ال))ضري))بية  :ح))اض))نات ال))فساد الس))ري))ة،
ت))قري))ر ش))بكة ال))نبأ امل))علوم))ات))ية ،ال))عراق ،ب))تاري))خ  15ح))زي))ران  ،2017م))تاح
ع ) ) ) ) )ل ))ى، https://annabaa.org/arabic/economicreports/11430 :
)بتصرف يسير(
املصدر السابق نفسه)بتصرف يسير(
ه))ناك أرب))عة م))عاي))ير أس))اس))ية ح))ددت))ها امل))نظمة االق))تصادي))ة ل))لتعاون
وال) ))تنمية) (http://www.oecd.org/ب) ))وج) ))وده) ))ا ت) ))صبح امل) ))نطقة م) ))صنفة
ض))من امل))الذات ال))ضري))بية؛ امل))عيار األول :ض))رائ))ب ض))ئيلة أو غ))ير م))وج))ودة
أص )الً ،امل))عيار ال))ثان))ي :غ))ياب ال))شفاف))ية ف))ي ال))نظام امل))ال))ي ،امل))عيار ال))ثال))ث:
غ)ياب ت)بادل امل)علوم)ات امل)ال)ية م)ع ال)بلدان األخ)رى ،امل)عيار ال)راب)ع واألخ)ير:
اس ) ) ))تقطاب ش ) ) ))رك ) ) ))ات إس ) ) ))مية ذات ن ) ) ))شاط ) ) ))ات وه ) ) ))مية) راج ) ) ))عhttps:// :
(annabaa.org/arabic/economicreports/11430
تج)در اإلش)ارة ه)نا إل)ى وج)ود تح)دي)ات ك)بيرة ت)واج)هها ال)صوم)ال ف)ي
م) ))جال اإلص) ))الح امل) ))ال) ))ي وال) ))ضري) ))بي ،وه) ))ي تح) ))دي) ))ات ن) ))اج) ))مة ع) ))ن ت) ))عقد
م ))شكالت ))ها م ))جتمعة م ))ن ال ))ناح ))ية ال ))سياس ))ية واالج ))تماع ))ية واالق ))تصادي ))ة
واألم)نية وغ)يره)ا ،األم)ر ال)ذي يس)توج)ب ق)يام املؤس)سات االق)تصادي)ة وامل)ال)ية
ال ))دول ))ية ب ))دع ))م وت ))عزي ))ز اإلص ))الح امل ))ال ))ي واالق ))تصادي ف ))ي ه ))ذا ال ))بلد ق ))بل
ت)وج)يه أي ل)وم ت)جاه األن)ظمة امل)ال)ية وال)ضري)بية ال)غير م)هيكلة ب)فعل امل)عان)اة
الشاملة من الوضع الصومالي العام
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انظر :إبراهيمي عبداهلل ،الحكومات في مواجهة خطر غسيل األموال،
مصدر سابق ،ص 188
املصدر السابق نفسه ،الصفحة ذاتها)بتصرف يسير(
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