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

املؤشر واملفهوم
                                        

محسن حسن 

لـــعبت جـــرائـــم غســـل األمـــوال فـــي املـــجتمعات الحـــديـــثة أدواراً 
بـــالـــغة الخـــطورة، شهـــدت مـــعها أغـــلب الـــدول بـــروزاً مـــلحوظـــاً 
وارتـفاعـاً مـتصاعـداً ملؤشـرات الجـريـمة املـنظمة، وتـنامـي خـطر 
الـوسـائـل والـطرق املـلتويـة مـن أجـل تشـبيك املـال الـقذر بـأطـراف 
االقــتصاد املشــروع عــبر أنــظمة مــتحايــلة وخــفية يــصعب عــلى 
األنـظمة االقـتصاديـة واملـصرفـية الـبسيطة إدراكـها أو الـوقـوف 
عـلى حـدودهـا املـراوغـة؛ لـذا فـقد تـحولـت أنشـطة غسـل األمـوال 
مــع مــرور الــوقــت إلــى اقــتصاد مســتقل بــذاتــه بــإمــكانــه تــوجــيه 
دفـة األمـور الـسياسـية واالقـتصاديـة واالجـتماعـية كـيفما شـاء، 
وخـاصـة بـعد عـالقـة النسـب املسـتحدثـة بـني تـبييض املـال الـقذر 
مـن جـهة، وتـكويـن مـنظمات اإلرهـاب الـدولـي مـن جـهة ثـانـية، 
بـــحيث بـــاتـــت هـــذه الـــعالقـــة تـــشكل هـــاجـــساً مـــخيفاً ومـــصدراً 



مـرعـباً يهـدد اسـتقرار املـجتمعات اآلمـنة فـي كـل مـكان مـن أرض 
هـذا الـكوكـب، األمـر الـذي يـدفـع الـدول والـحكومـات، إلـى تـلمس 
كـافـة األسـباب والـجهود املؤديـة إلـى مـكافـحة األنشـطة املـالـية 
غـير املشـروعـة، مـن أجـل تـفكيك تـلك الـعالقـة، والـقضاء عـليها، 
أو عـلى األقـل الحـد مـن مـخاطـرهـا وتـداعـياتـها، وهـو مـا تـحاول 
الــــصومــــال الــــقيام بــــه عــــبر عــــضويــــات فــــاعــــلة ومؤثــــرة فــــي 
مجــموعــات وفــرق الــعمل املــالــي الــعاملــية والــدولــية، وآخــرهــا 
الــعضويــة الــكامــلة فــي مجــموعــة الــعمل املــالــي ملــنطقة الشــرق 
األوســـط وشـــمال أفـــريـــقيا(مـــينافـــاتـــف)؛ حـــيث يســـتعرض هـــذا 
الـتقريـر بـعضاً مـن مـالمـح هـذه الـعضويـة وعـالقـتها بـاهـتمام 
الـصومـال بتطبيق املـعايـير الـدولـية الـخاصـة بـمجال مـكافـحة 

غسل وتبييض األموال وتمويل اإلرهاب. 

* تمهيد
بـعد أحـداث الـحادي عشـر مـن سـبتمبر 2001م بـالـواليـات املتحـدة األمـريـكية، ومـا تـبعها مـن 
تـــــداعـــــيات أمـــــنية عـــــلى املســـــتوى الـــــدولـــــي واإلقـــــليمي واملحـــــلي، بـــــرزت الـــــحاجـــــة املـــــاســـــة إلـــــى 
املـــؤســـسات واملجـــموعـــات الـــرقـــابـــية املـــتخصصة فـــي رصـــد التحـــركـــات الســـريـــة واملـــراوغـــة فـــي 
1مـجال غسـل األمـوال مـن جـهة، وتـمويـل جـماعـات اإلرهـاب الـسياسـي عـمومـاً مـن جـهة أخـرى؛ 

ومـــن هـــذا املـــنطلق ظهـــر اهـــتمام مـــتزايـــد مـــن قـــبل املـــنظمات والـــهيئات الـــدولـــية للحـــد مـــن هـــذه 
التحـركـات، والـعمل عـلى إحـكام مـراقـبتها مـن قـبل املـنظمات والـهيئات املـعنية كـصندوق الـنقد 
الـدولـي وهـيئة األمـم املتحـدة والـبنك الـدولـي، بـاإلضـافـة لـظهور مجـموعـات عـمل مـالـية؛ إقـليمية 

ودولية مختصة بهذا الشأن وعلى رأس هذه املجموعات: 

1 يـــعرف صـــندوق الـــنقد الـــدولـــي غـــسيل األمـــوال بـــأنـــه:عـــملية يـــتم مـــن خـــاللـــها إخـــفاء املـــصدر غـــير 
املشـروع لـألصـول الـتي يـتم الـحصول عـليها أو تـحقيقها مـن نـشاط إجـرامـي، وذلـك لـحجب الـرابـطة 
https://www.imf.org/ar/About/ :بــــــــــني األمــــــــــوال والــــــــــنشاط اإلجــــــــــرامــــــــــي األصــــــــــلي( راجــــــــــع
Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/31/Fight-Against-Money-Laundering-the-

( Financing-of-Terrorism
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https://www.imf.org/ar/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/31/Fight-Against-Money-Laundering-the-Financing-of-Terrorism


فـرقـة الـعمل املـالـي (FATF): وهـي هـيئة حـكومـية دولـية تـأسسـت عـام 1989 مـن ▪
، حــيث تــتمثل أهــداف فــريــق الــعمل املــالــي  2قــبل وزراء الــدول الســبع األعــضاء فــيها

3لهـذه الـهيئة فـي وضـع مـعايـير وتـعزيـز الـتنفيذ الـفعال لـلتدابـير الـقانـونـية والـتنظيمية 

والـتشغيلية ملـكافـحة غسـل األمـوال وتـمويـل اإلرهـاب والتهـديـدات األخـرى ذات الـصلة 
بســالمــة الــنظام املــالــي الــدولــي، ومــن ثــم فــإن FATF فــي الــحقيقة هــي هــيئة مــحفزة 
لـصنع الـسياسـات املـفضية إلـى تـولـيد اإلرادة الـسياسـية الـالزمـة إلحـداث إصـالحـات 
تشــريــعية وتــنظيمية وطــنية فــي هــذه املــجاالت، وبــالــفعل فــقد قــامــت بــإعــداد وتــطويــر 
ســـلسلة مـــن الـــتوصـــيات املـــعترف بـــها كـــمعيار دولـــي ملـــكافـــحة غســـل األمـــوال وتـــمويـــل 
اإلرهـاب وانـتشار أسـلحة الـدمـار الـشامـل؛ إذ تـم إصـدار تـوصـيات FATF ألول مـرة 
فـــي عـــام 1990، ثـــم فـــي األعـــوام 1996و 2001 و2003 وآخـــر تـــعديـــالتـــها كـــانـــت 
فـي عـام 2012 لـلتأكـد مـن أن تـظل الـتوصـيات محـدثـة وذات صـلة، وتهـدف إلـى أن 
تـــكون ذات تـــطبيق عـــاملـــي. ويحـــرص فـــريـــق الـــعمل املـــالـــي لـــلهيئة بـــشكل دائـــم، عـــلى 
مـراقـبة الـتقدم الـذي يحـرزه أعـضاؤهـا فـي تـنفيذ الـتدابـير الـالزمـة، وكـذلـك اسـتعراض 
أسـالـيب غسـل األمـوال وتـمويـل اإلرهـاب والـتدابـير املـضادة، والـتشجيع عـلى اعـتماد 
وتـــنفيذ الـــتدابـــير املـــناســـبة عـــلى الـــصعيد الـــعاملـــي، بـــالـــتعاون مـــع أصـــحاب املـــصلحة 
الـدولـيني اآلخـريـن، بـحيث تـجتمع هـيئة اتـخاذ الـقرار فـي FATF، مـمثلة فـي الجـلسة 
الــعامــة لــفريــق الــعمل املــالــي، ثــالث مــرات فــي الــسنة لتحــديــد مــواطــن الــضعف عــلى 

4املستوى الوطني بهدف حماية النظام املالي الدولي من سوء االستخدام 

مجــــــــــموعــــــــــة الــــــــــعمل املــــــــــالــــــــــي ملــــــــــنطقة الشــــــــــرق األوســــــــــط وشــــــــــمال ▪
مـــنبثقة عـــن االهـــتداء بـــمعايـــير  5أفــريــقيا(MENAFATF): وهـــي مجـــموعـــة طـــوعـــية

2 تسجـل الـهيئة حـالـياً عـضويـة أكـثر مـن 200دولـة عـلى مسـتوى الـعالـم مـن بـينها الـصومـال( راجـع: 

( http://www.fatf-gafi.org/countries/

3  تجـدر اإلشـارة هـنا إلـى وجـود مـا يـسمى بــ املـعايـير األربـعني لـدى هـذه املجـموعـة، وهـي مـعايـير 

متجــددة بتجــدد اآللــيات والــطرق الــخاصــة بحــركــات غســل األمــوال وتــمويــل اإلرهــاب، كــما أنــها تــرســم 
اإلطـار الـعام ألعـمال وجـهود مـكافـحة غسـل األمـوال عـلى نـطاق دولـي، بـحيث تـقوم بـتقديـم إجـراءات 
مــضادة ومــتكامــلة ألنشــطة غســل األمــوال، كــما تشــتمل هــذه املــعايــير عــلى نــظام الــعدالــة املســتهدف 
https://www.mobt3ath.com/ :تــجاه الجــريــمة وتــنفيذ الــقانــون ومــراقــبة األنــظمة املــالــية(راجــع
uplode/book/book-8074.pdf ، ص 181/بــتصرف) ،  ويــمكن االطــالع عــلى الــتفاصــيل الــدقــيقة 
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/ :لـهــــــــــذه املــــــــــعـايــــــــــيـر عــــــــــبـر الــــــــــرابــــــــــط

 recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Arabic.pdf

4 راجـــــع مـــــوقـــــع الـــــهيئة املـــــذكـــــورة عـــــلى الـــــرابـــــط: /http://www.fatf-gafi.org/about ،(بـــــتصرف 

وترجمة) 

5 نـــشأت هـــذه املجـــموعـــة بـــشكل تـــعاونـــي وطـــوعـــي وبـــمعزل عـــن أيـــة مـــعاهـــدات دولـــية أو مـــنظمات 

وهـيئات أمـمية، لـكنها رغـم ذلـك تهـتدي بـكافـة الـهيئات والـجهات الـدولـية الـعامـلة فـي مـجال مـكافـحة 
FATFغسل األموال وتمويل اإلرهاب، وخاصة بمجموعة العمل املالي الدولية
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http://www.fatf-gafi.org/countries/
https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-8074.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Arabic.pdf
http://www.fatf-gafi.org/about/


املجـــموعـــة الـــسابـــقة(FATF)، ولـــكنها مـــخصصة لـــنطاق جـــغرافـــي محـــدد هـــو مـــنطقة 
الشـــرق األوســـط وشـــمال أفـــريـــقيا؛ حـــيث نـــشأت هـــذه املجـــموعـــة بـــاتـــفاق 14 حـــكومـــة 
عــــربــــية فــــي الــــثالثــــني مــــن نــــوفــــمبر 2004م، خــــالل أحــــد االجــــتماعــــات الــــوزاريــــة فــــي 
الـعاصـمة البحـريـنية املـنامـة، بهـدف مـكافـحة جـرائـم غسـل األمـوال وتـمويـل الـعمليات 
اإلرهـابـية ومـنظماتـها فـي املـنطقة، ولـكن وفـق آلـيات عـمل تـتناسـب وطـبيعة األوضـاع 
الــسياســية واألمــنية واالقــتصاديــة لــدول هــذه املــنطقة، ودون إهــمال لــلمعايــير الــدولــية 
6واألمــمية فــي هــذا اإلطــار وفــي األول مــن أكــتور 2018 قــامــت هــذه املجــموعــة عــبر 

مـــوقـــعها الـــخاص بـــاإلعـــالن عـــن انـــتقال الـــصومـــال مـــن درجـــة (عـــضو مـــراقـــب) والـــتي 
كـانـت سـاريـة مـنذ نـوفـمبر2014م، إلـى درجـة الـعضويـة الـكامـلة بـاملجـموعـة، وبـموافـقة 
جــميع الــدول األعــضاء بــناء عــلى الــطلب املــقدم مــن جــمهوريــة الــصومــال الــفيدرالــية، 

7ليصبح عدد الدول األعضاء بهذه املجموعة إحدى وعشرين دولة

وبـاإلضـافـة للمجــموعــتني الــسابــقتني، تــوجــد مجــموعــات وأجهــزة أخــرى عــلى املســتويــني 
اإلقــــليمي والــــدولــــي، تــــباشــــر مــــهامــــها الشــــبيهة واملــــماثــــلة فــــي مــــجال مــــكافــــحة غســــل األمــــوال 

 : 8وتمويل اإلرهاب، منها

▪ APG مجموعة آسيا/املحيط الهادي حول غسل األموال
▪ ESAAMLG مجموعة شرق وجنوب إفريقيا ملكافحة غسل األموال
▪ CFATF فريق مهمة العمل املالي الكاريبي
▪ MCCE لجنة خبراء مجلس أوروبا لتقييم إجراءات مكافحة غسيل األموال
▪ OGBS مجموعة املشرفني على عمليات املصارف الخارجية
▪GAFISUD فريق مهمة العمل املالي ألمريكا الجنوبية
▪ EGFIU مجموعة اجمونت لوحدات املخابرات املالية
▪ CS أمانة الكومنولث
▪ ECB املصرف املركزي األوروبي
مــــنظمة الــــدول األمــــريــــكية/هــــيأة الــــرقــــابــــة األمــــريــــكية املشــــتركــــة حــــول ســــوء اســــتخدام ▪

 OAS:I-ADAC املخدرات
▪ IOSC املنظمة الدولية لهيئات األوراق املالية
▪ WB البنك الدولي

* مؤشرات وطرق غسل األموال على املستوى الدولي

http:// :6 راجــع الــتعريــف بهــذه املجــموعــة وبــظروف إنــشائــها عــلى مــوقــعها الــخاص عــلى الــرابــط

www.menafatf.org/ar/about ،(بتصرف)

7  راجـع أخـبار املجـموعـة بـتاريـخ 1 أكـتوبـر 2018 تـحت عـنوان(الـصومـال تـنضم إلـى املجـموعـة)، عـلى 

الرابط: http://www.menafatf.org/ar/information-center ،(بتصرف)

8 راجع: https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-8074.pdf ، ص 183(بتصرف) 
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وفق مـــا يـــذكـــره الـــخبراء األمـــنيني، فـــإن ظـــاهـــرة غســـل األمـــوال، تـــعتبر ظـــاهـــرة قـــديـــمة 
مـــرتـــبطة بـــعمليات الـــقرصـــنة البحـــريـــة، كـــما أنـــها ارتـــبطت خـــالل الـــعصور الـــوســـطى األوربـــية 
بــانــتشار الــقروض الــربــويــة، ومــا تــرتــب عــليها مــن قــيام املــقرضــني الــربــويــني بــإخــفاء تــعامــالتــهم 
املـــالـــية وإظـــهارهـــا بـــطرق مـــراوغـــة وغـــير مشـــبوهـــة، فـــي حـــني أن الـــظاهـــرة ــ وفـــق آراء الـــخبراء 
األمــــنيني ــ ازدادت فــــي املــــجتمعات الحــــديــــثة واملــــعاصــــرة، نــــتيجة تــــنامــــي جــــرائــــم املخــــدرات 
واالتــجار بــالبشــر وتــجارة األســلحة وغــيرهــا مــن الجــرائــم الــعديــدة الــتي يــزدحــم بــها املــجتمع 
الــدولــي واملــجتمعات املحــلية واملــناطــق اإلقــليمية، األمــر الــذي ســاهــم فــي لــجوء أصــحاب هــذه 

9األنشطة اإلجرامية إلى االعتماد على غسل األموال إلخفاء مصادرها غير املشروعة

وتـرصـد األجهـزة املـعنية بـمكافـحة غسـل األمـوال، طـرقـاً محـددة إلتـمام هـذا الـنشاط 
اإلجـــرامـــي ضـــمن املـــؤســـسات املـــالـــية لـــدول الـــعالـــم؛ حـــيث " تـــمر عـــملية غســـل األمـــوال بـــثالث 
مــــراحــــل: األولــــى إيــــادع األمــــوال فــــي الــــنظام املــــصرفــــي، والــــثانــــية الــــتوظــــيف إلخــــفاء املــــصدر 
األصــــــلي لهــــــذه األمــــــوال، والــــــثالــــــثة الــــــدمــــــج، وذلــــــك بــــــدمــــــج األمــــــوال املــــــغسولــــــة ضــــــمن الــــــنظام 
االقـــتصادي املشـــروع، فـــي حـــني تـــشكل املـــرحـــلة األولـــى، أصـــعب املـــراحـــل لـــغاســـلي األمـــوال؛ 
لــذلــك فــإن إجــراءات مــكافــحة غســل األمــوال مــعنية بــزيــادة الــحيطة والحــذر والــضبط فــي هــذه 

10املرحلة على وجه الخصوص"

وبــناء عــــلى الــــتقاريــــر الــــصادرة عــــن الــــجهات واملــــنظمات املــــعنية بــــمكافــــحة أنشــــطة 
غســل األمــوال، فــإنــه يــتضح ارتــباط هــذه األنشــطة بــاملــناطــق والــدول واملــدن الــتي تــمتلك عــدداً 
أكـــبر مـــن املـــصارف والـــبنوك واملـــؤســـسات املـــالـــية؛ حـــيث أكـــدت هـــذه الـــجهات وجـــود مـــؤشـــرات 
جـلية يـمكن مـن خـاللـها الـتوصـل إلـى نـتائـج مـؤكـدة بـوجـود اخـتراق مـالـي هـدفـه تـنفيذ عـمليات 

: 11مشبوهة لغسل األموال، ومن هذه املؤشرات على سبيل املثال ال الحصر

الـزيـادة املــلحوظــة فــي عــدد شــحنات الــنقد الــتي ال تــصاحــبها زيــادة مــقابــلة فــي عــدد •
الحسابات

تـجاوز الـنقد املـسموح بـاالحـتفاظ بـه فـي فـروع املـصرف للحـد أو الـسقف املـخصص •
ضمن البرنامج األمني التابع للمصرف

9 انـــظر: عـــبد الـــرحـــمن، حـــامـــد عـــبد الـــلطيف، جـــريـــمة غســـل األمـــوال وســـبل مـــكافـــحتها، مـــنشورات 

https:// :األكـاديـمية املـلكية للشـرطـة بـوزارة الـداخـلية، مـملكة البحـريـن، 1433هـ/2012م، مـتاح عـلى
www.pol icemc.gov.bh/mcms-store/pdf /c8e86c65-e361-4e29-b77a-
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.pdf% ، (بتصرف) 

10 انـظر: إبـراهـيمي عـبداهلل، الـحكومـات فـي مـواجـهة خـطر غـسيل األمـوال، ورقـة مـقدمـة إلـى املؤتـمر 

الــعلمي الــدولــي حــول األداء املــتميز لــلمنظمات والــحكومــات فــي الــفترة مــن 8، 9 مــارس 2005، كــلية 
https:// الـــــــحقوق والـــــــعلوم االقـــــــتصاديـــــــة ، جـــــــامـــــــعة ورقـــــــلة، الجـــــــزائـــــــر، ص 179، مـــــــتاح عـــــــلى

www.mobt3ath.com/uplode/book/book-8074.pdf ، (بتصرف يسير) 

11 املصدر السابق نفسه، ص ص 180 ، 181 
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االرتــــفاع الــــــكبير فــــــي عــــــدد الــــــحواالت املــــــصرفــــــية مــــــن وإلــــــى الــــــوحــــــدات املــــــصرفــــــية •
(off-shore األفشور)الخارجية

االرتفاع املبالغ فيه في عدد الشيكات السياحية واملصرفية املباعة نقداً •
وجـود حــسابــات لــدى املــصرف تــتميز بــإيــداعــات بــمبالــغ صــغيرة ولــكن بــأعــداد كــبيرة، •

كـما تـتميز هـذه الـحسابـات بـسحب شـيكات بـمبالـغ ضخـمة ولـكن بـأعـداد قـليلة مـع بـقاء 
رصيد الحساب منخفضاً وثابتاً بشكل نسبي

وجـود عـمليات إيـداع كـثيرة لـحسابـات مـختلفة ومـن ثـم تـحويـل األرصـدة بـمبالـغ كـبيرة •
إلى حساب واحد في املصرف نفسه أو في مصرف آخر 

وفـي ضــوء االعــتبارات املــشار إلــيها، ووفــق تــقديــرات ســابــقة " يــقدر حجــم جــريــمة غــسيل 
األمـوال الـتي تـتم عـبر بـنوك الـعالـم وأجهـزتـه املـصرفـية بـنحو 3 تـريـليون دوالر سـنويـاً، أي مـا 
يـقدر بـنحو 5% مـن إجـمالـي الـناتـج الـعاملـي؛ حـيث تـعد الـواليـات املتحـدة األمـريـكية مـن أوائـل 
الـــدول الـــتي تـــعانـــي مـــن غـــسيل األمـــوال، وبـــقيمة أمـــوال مـــغسولـــة تـــقدر بـــحوالـــي 283 مـــليار 
دوالر، وفــــي روســــيا االتــــحاديــــة تــــقدر األمــــوال املــــغسولــــة بــــنحو 100 مــــليار دوالر، بــــينما فــــي 
إيـــطالـــيا 52 مـــليار دوالر، وفـــي أملـــانـــيا 24.6 مـــليار دوالر، وفـــي الـــيابـــان 24.2 مـــليار دوالر، 
وفــي كــندا 23.3 مــليار دوالر، بــينما تــعد إيــرلــندا األقــل عــاملــياً وبــأمــوال مــغسولــة تــقدر بــنحو 

538.512 مليون دوالر" 

ووفق الـتقديـرات ذاتـها، فـإن" %25 مـن أنشـطة غـسيل األمـوال تحـدث عـبر أسـواق املـال 
الــعاملــية، أي مــا يــتراوح بــني 125- 175 مــليار دوالر عــلى مســتوى الــعالــم، بــينما يــتم غســل 
بـــــقية األمـــــوال عـــــبر الـــــبنوك واالســـــتثمار املـــــباشـــــر وشـــــراء الـــــتحف الـــــنادرة والـــــعقارات والســـــلع 
املــعمرة وغــيرهــا خــارج الــجهاز املــصرفــي؛ إذ تــعد عــمليات غســل األمــوال بــمثابــة أكــبر ثــالــث 
صـناعـة عـلى مسـتوى الـعالـم؛ بـحيث يـقدر حجـم األمـوال املـغسولـة سـنويـاً عـلى مسـتوى الـعالـم 
بـــمبلغ 844.6 مـــليار دوالر أمـــريـــكي، وربـــما تـــصل إلـــى 1.2 تـــريـــليون دوالر أمـــريـــكي، مـــنها 
325.5 مـــليار دوالر(بنســـبة 38%) فـــي األمـــريـــكتني، و257 مـــليار(بنســـبة 30%) فـــي دول 
الــــــــــباســــــــــيفيك/آســــــــــيا، و231.3 مــــــــــليار دوالر( بنســــــــــبة 27%) فــــــــــي أوروبــــــــــا، و42.8 مــــــــــليار 

13دوالر( بنسبة 5%) في دول الشرق األوسط"

وتــتعدد تــــصنيفات الجــــرائــــم الــــتي يــــتم مــــن خــــاللــــها ولــــحسابــــها عــــمليات غســــل األمــــوال؛ 
فبحســب نــوع الجــريــمة، تــبلغ نســبة األمــوال املــغسولــة فــي تــجارة املخــدرات 34% مــن جــملة 
األمـوال املـراد غسـلها وبـقيمة مـالـية تـقدر بــ 291 مـليار دوالر أمـريـكي، فـي حـني تـبلغ نسـبة 
األمـوال املـغسولـة فـي عـمليات التهـريـب الـشامـل 19%، وبـقيمة مـالـية قـدرهـا 162.64 مـليار 

12 انـظر: بـركـات،عـبداهلل عـزت، ظـاهـرة غـسيل األمـوال وآثـارهـا االقـتصاديـة واالجـتماعـية عـلى املسـتوى 

https:// :الـــعاملـــي، مجـــلة اقـــتصاديـــات شـــمال أفـــريـــقيا، عـــدد4، جـــوان 2006، ص 220، مـــتاح عـــلى
www.univ-chlef.dz/RENAF/Articles_Renaf_N_04/article_09.pdf ، (بتصرف) 

13 املصدر السابق نفسه، نفس الصفحة، (بتصرف يسير)
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دوالر أمـــــــريـــــــكي، بـــــــينما هـــــــناك 400مـــــــليار دوالر أمـــــــريـــــــكي أي بنســـــــبة 47% مـــــــن األمـــــــوال 
املـغسولـة، يـتم غسـلها فـي أنشـطة أخـرى مـختلفة، هـذا بـخالف 1.72 مـليار دوالر أخـرى يـتم 
غســلها مــن قــبل الجــماعــات والــتنظيمات اإلرهــابــية املــختلفة، عــلى أن هــناك تــصنيفاً مــختلفاً 
مــن حــيث الــطرق والــوســائــل املســتخدمــة فــي غســل كــل تــلك األمــوال؛ فــعبر الــبنوك يــتم غســل 
47% مـن األمـوال، وعـبر مـؤسـسات االسـتثمار يـتم غسـل مـا نسـبته 25%، أمـا عـبر شـركـات 
الــتأمــني فــيتم غســل مــا نســبته 8%، فــي حــني هــناك 5% يــتم غســلها عــبر بــطاقــات االئــتمان، 

14و15% غيرها يتم غسلها من خالل طرق ووسائل مختلفة عن كل ما سبق"

* غسيل األموال في القارة اإلفريقية السمراء 
وفـــي ظــــل تــــنامــــي االهــــتمام الــــعاملــــي بــــالــــقارة اإلفــــريــــقية، ازدادت األنشــــطة املــــالــــية 
الـــخاصـــة بـــاألطـــراف الـــدولـــية الـــفاعـــلة واملـــتعامـــلة مـــع هـــذه الـــقارة، وهـــو مـــا ســـاهـــم بـــدوره فـــي 
تــــحويــــل دفــــة االهــــتمام املــــالــــي الــــعاملــــي فــــي اتــــجاهــــها، األمــــر الــــذي تــــاله تــــداخــــل كــــبير بــــني 
االعـــتبارات االقـــتصاديـــة واملـــالـــية مـــن جـــهة، واالعـــتبارات الـــسياســـية واالســـتراتـــيجية مـــن جـــهة 
ثــانــية، بــحيث تــمخض كــل ذلــك عــن تــنامــي وازديــاد األنشــطة املــالــية املشــبوهــة ومــنها أنشــطة 
غـسيل األمـوال فـي الـداخـل اإلفـريـقي، وخـاصـة بـعد ظـهور الـتحالـف الـدولـي ضـد اإلرهـاب ومـا 
تـرتـب عـليه مـن ظـهور االقـتصادات الـخاصـة بـالجـماعـات اإلرهـابـية املسـلحة كـالـقاعـدة وداعـش 
وغـيرهـما، وبـالـدرجـة الـتي صـرحـت مـعها(فـيرا سـونـج وي) الـسكرتـيرة الـتنفيذيـة ملـفوضـية األمـم 
املتحـدة االقـتصاديـة لـلشئون اإلفـريـقية، بـأن" تـدفـقات األمـوال غـير املشـروعـة(غسـل األمـوال) 
كــبدت الــقارة اإلفــريــقية خــسائــر تــقدر بــنحو 1.4 تــريــليون دوالر خــالل 9 ســنوات، فــى الــفترة 

15من عام 2009 وحتى 2018"  

ويـــرتـــبط نـــــشاط غـــــسيل األمـــــوال فـــــي الـــــقارة اإلفـــــريـــــقية ارتـــــباطـــــاً كـــــبيراً بـــــاألنشـــــطة 
اإلرهـابـية الـخاصـة لـلتنظيمات والجـماعـات الـسياسـية والـراديـكالـية الـعنيفة، بـحيث تـلعب تـلك 
األنشـطة دوراً مـحوريـاً فـي إمـداد هـذه الـتنظيمات بـالـتمويـل الـالزم إلدارة تحـركـاتـها وتـحقيق 
أهـدافـها اإلرهـابـية الـخاصـة، ولـعل مـا يـؤكـد ذلـك، يـتمثل فـي الـتصريـحات الـرسـمية الـصادرة 
عـن أحـد التجـمعات الـدولـية بـمشاركـة االتـحاد اإلفـريـقي ومـمثلي الـدول الخـمس األعـضاء فـي 
مجــلس األمــن إلــى جــانــب كــندا واالتــحاد األوروبــي، مــؤخــراً خــالل عــام 2018 املــنصرم فــي 
الجـزائـر، تـحت عـنوان(مـكافـحة تـمويـل اإلرهـاب بـأفـريـقيا)، وهـي الـتصريـحات الـتي تـؤكـد" أن 
نــحو مــليار دوالر ســنويــاً هــي قــيمة عــائــدات الجــماعــات اإلرهــابــية فــي أفــريــقيا، وأن مــصادر 

14 املصدر السابق نفسه، ص ص 220، 221 (بتصرف)

15 راجــع: رنــا عــبد الــصادق، 1.4 تــريــليون دوالر خــسائــر إفــريــقيا مــن عــمليات غســل األمــوال، تــقريــر 

https:// :مـــــــــوقـــــــــع التحـــــــــريـــــــــر نـــــــــيوز اإلخـــــــــباري، بـــــــــتاريـــــــــخ 8 أغســـــــــطس 2018، مـــــــــتاح عـــــــــلى
www.tahrirnews.com ، مع البحث بالعنوان املذكور(بتصرف يسير) 
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هــــذه األمــــوال تــــصل إلــــى أحــــد عشــــر مــــصدراً، مــــنها غســــل وتــــحويــــل األمــــوال وتــــجارة البشــــر 
16واملخدرات والهجرة السرية ودفع الفدية إلى جانب الدعم املالي الخارجي"

وبـتدقيق الـنظر، نجـد تـشابـهاً مـلحوظـاً بـني طـرق وأسـالـيب غسـل األمـوال مـن جـهة، 
والـطرق املسـتخدمـة فـي الـتغطية عـلى مـصادر تـمويـل الجـماعـات اإلرهـابـية مـن جـهة ثـانـية؛ إذ 
أن" األسـالـيب املسـتخدمـة فـي تـبييض األمـوال هـي نـفسها املسـتعملة إلخـفاء مـصادر تـمويـل 
اإلرهـاب واسـتخدامـاتـه؛ فـاألمـوال الـعامـلة فـي مـسانـدة اإلرهـاب يـمكن أن تـنشأ عـن مـصادر 
مشـــروعـــة كـــالهـــبات واملـــساعـــدات اإلنـــسانـــية وغـــيرهـــا، كـــما قـــد تـــنشأ عـــن أنشـــطة إجـــرامـــية، أو 
كــــالهــــما، غــــير أن تــــمويــــه مــــصدر تــــمويــــل اإلرهــــاب يــــتسم بــــاألهــــمية، بــــغض الــــنظر إذا كــــان 
مـصدره مـن مـنشأ مشـروع أو غـير مشـروع، فـإذا كـان مـن املـمكن إخـفاء هـذا املـصدر فـسوف 
يــبقى مــتاحــاً لــلمزيــد مــن أنشــطة تــمويــل اإلرهــاب فــي املســتقبل، وفــي نــفس الــوقــت بــالنســبة 
لــإلرهــابــيني، فــإنــهم يــعملون عــلى إخــفاء اســتخدامــات األمــوال لــكي يــبقى الــنشاط الــتمويــلي 

17دون استكشاف"  

ومـــن مـــــظاهـــــر الخـــــطورة الـــــقصوى ألنشـــــطة غـــــسيل األمـــــوال فـــــي الـــــقارة اإلفـــــريـــــقية 
الـسمراء، إسـهام هـذه األنشـطة فـي إفـراغ الـقارة مـن أرصـدتـها املـالـية، ومـن ثـم تـعجيزهـا عـن 
الـقيام بـاألدوار الـتنمويـة الـالزمـة لـلرعـايـة والخـدمـة االجـتماعـية؛ فـوفـق تـقريـر مـترجـم عـن(فـوريـن 
بـولـيسي إن فـوكـس):" يـساهـم تـدفـق األمـوال غـير الشـرعـية خـارج الـقارة اإلفـريـقية الـسمراء، 
فــي حــرمــان دول الــقارة مــن 60 إلــى 100 مــليار دوالر ســنويــاً، عــبر غــسيل األمــوال والتهــرب 
الــضريــبي واإلســاءة املــنظمة لــألســواق وغــير ذلــك؛ حــيث يخــرج 30% مــن هــذه األمــوال عــبر 
أنشــطة إجــرامــية، فــي حــني يخــرج 5% مــنها عــبر عــمليات مــتعلقة بــالــفساد، بــينما الــ %65 
18املـتبقية تخـرج عـبر عـمليات تـجاريـة واقـتصاديـة" ومـما أشـار إلـيه الـتقريـر، بـعض املـؤشـرات 

الــرقــمية لــألمــوال الــخارجــة مــن بــعض الــدول اإلفــريــقية؛ ومــن ذلــك أن " غــانــا مــثالً تخســر نــحو 
1.4 مـليار دوالر سـنويـاً مـما يـضطرهـا لـالقـتراض الـدولـي، إلـى جـانـب تـعرض جـنوب إفـريـقيا 

16 راجـع: حـمزة كـحال، أفـريـقيا تـعلن الحـرب عـلى تـمويـل اإلرهـاب.. ودفـع الـفديـة بـاملـقدمـة، 9 أبـريـل 

https://www.alaraby.co.uk/economy/567da13e-1209-41cc-9840- :2018، مـــــتاح عـــــلى
cca2ad6b9ac8 ، (بتصرف يسير)

17 انـظر: رشـيد زيـاد عـبد الـكريـم، و عـبد الـقادر عـبد الـوهـاب، دراسـة تحـليلية لـظاهـرة غـسيل األمـوال.. 

مـــــع إشـــــارة خـــــاصـــــة لـــــلعراق، مـــــنشورات وزارة املـــــالـــــية الـــــعراقـــــية 2016،  ص 14 ، عـــــلى الـــــرابـــــط: 
http://:www.mof.gov.iq ، مع البحث بالعنوان املذكور

18 راجـع تـقريـر صـحيفة اإلمـارات الـيوم تـحت عـنوان(100 مـليار دوالر تـتدفق خـارج الـقارة اإلفـريـقية 

بــصورة غــير شــرعــية، عــن (فــوريــن بــولــيسي إن فــوكــس)، مــن تــرجــمة حــسن عــبده حــسن، مــتاح عــلى: 
https: / /www.emarata lyoum.com/pol i t ics / reports-and- t ranslat ion/

1.1167036-26-12-2018 ، (بتصرف)
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https://www.emaratalyoum.com/politics/reports-and-translation/2018-12-26-1.1167036
http://:www.mof.gov.iq%20
https://www.alaraby.co.uk/economy/567da13e-1209-41cc-9840-cca2ad6b9ac8


لــــخسارة 7.4 مــــليارات دوالر كــــأمــــوال مــــتدفــــقة خــــارج الــــدولــــة خــــالل الــــفترة مــــن 2010 إلــــى 
"201419

* غسيل األموال في الصومال  
فـي األســاس تــقوم جــرائــم غــسيل األمــوال" عــلى ثــالثــة أضــالع رئــيسية هــي: الــفساد 
بجـــميع أنـــواعـــه، تـــجارة املخـــدرات واملـــؤثـــرات الـــعقلية، واإلرهـــاب متجســـداً فـــي االعـــتداء عـــلى 
20األرواح واملـــمتلكات" وبـــالـــنظر إلـــى تـــوافـــر هـــذه األضـــالع الـــثالثـــة، يـــتأكـــد لـــنا أن الـــصومـــال 

بــأقــالــيمه املــختلفة يــمثل بــيئة مــواتــية لجــرائــم غــسيل األمــوال، مــثله مــثل بــاقــي الــدول اإلفــريــقية 
مــجتمعة، والــتي تــتوافــر فــيها ذات األضــالع الــثالثــة بنســب مــتفاوتــة، لــكنها ليســت قــليلة عــلى 
كــل حــال، غــير أن الــصومــال يــبقى األكــثر عــرضــة لــلمؤثــرات الســلبية لــلعوامــل املــذكــورة؛ فــمن 
حــيث انــتشار الــفساد، احــتلت الــصومــال املــركــز األخــير(180) فــي مــؤشــر مــدركــات الــفساد 
لــــعام 2018 بــــرصــــيد(10) نــــقاط، وهــــو مــــا يــــعني أنــــه الــــبلد األكــــثر عــــرضــــة ملــــؤثــــرات الــــفساد 
، ومـــن حـــيث انـــتشار املـــواد املخـــدرة، فـــإن  21الســـلبية ضـــمن 180 دولـــة عـــلى مســـتوى الـــعالـــم

الـصومـال مـثلها مـثل عـموم مـنطقة الـقرن اإلفـريـقي، تـعانـي مـن حـراك حـدودي دائـم ومسـتمر 
لجــماعــات التهــريــب والــتجارة غــير املشــروعــة ومــن بــينها تــجارة املــواد املخــدرة وبــعض األدويــة 
والـعقاقـير غـير املشـروعـة، واملسـتخدمـة كـمؤثـرات عـقلية وذهـنية، بـاإلضـافـة لـتجارة الـقات والـتي 
طــاملــا ســببت لــلصومــال إشــكالــيات كــبيرة مــع دول الــجوار بســبب مــا يــترتــب عــليها مــن إهــدار 
أمـوال صـومـالـية طـائـلة، وأيـضاً بسـبب مـا يـترتـب عـلى هـذه الـتجارة مـن أعـمال وأنشـطة مـالـية 
، أمـا مـن  22مشـبوهـة، بـخالف الـتأثـير عـلى الـصحة الـعامـة واالقـتصاد الـقومـي مـن جـهة أخـرى

جـهة اإلرهـاب وتـمويـل اإلرهـاب، فـإن الـصومـال هـو الـدولـة األبـرز فـي مـنطقة الـقرن اإلفـريـقي 
مـن حـيث الـتعرض لـضربـات الجـماعـات اإلرهـابـية بـشكل مـتكرر، وخـاصـة الـضربـات املـوجـهة 
فـــي الـــداخـــل الـــصومـــالـــي مـــن قـــبل جـــماعـــة الشـــباب الـــتي تـــرتـــبط ارتـــباطـــاً مـــباشـــراً بجـــماعـــتى 
الـقاعـدة سـابـقاً، وداعـش حـالـياً، بـحيث تـعد أنشـطة غـسيل األمـوال مـن بـني األولـويـات املـتقدمـة 

19 املصدر السابق نفسه ( بتصرف) 

ــ  20 انــظر: الــعتيبي،عــبداهلل مــرزوق، جــريــمة غســل األمــوال وعــالقــتها بــالجــرائــم الحــديــثة( الــفساد 

املخــدرات ــ اإلرهــاب) فــي ضــوء الــتقنيات املــتطورة، ورقــة عــمل مــقدمــة إلــى جــامــعة نــايــف الــعربــية 
https:// :لـــــلعلوم األمـــــنية، حـــــلقة الـــــنقاش املـــــنعقدة بـــــالـــــريـــــاض 27/6/2009، ص 8، مـــــتاح عـــــلى

repository.nauss.edu.sa ، مع البحث بالعنوان املذكور، (بتصرف يسير)

21 راجـع: كـريـم مجـدي، الـدول الـعربـية األكـثر، األقـل فـساداً، مـوقـع قـناة الحـرة األمـريـكية عـلى الـرابـط: 

https://www.alhurra.com ، مع البحث بالعنوان املذكور(بتصرف) 

22 ملـزيـد مـن الـتفاصـيل حـول اقـتصاديـات املـواد املخـدرة والـقات عـلى وجـه الـخصوص، يـرجـى مـراجـعة 

تــقريــر مــوقــع حــفريــات املــصري، تــحت عــنوان( كــيف تــشكل تــجارة الــقات الخــريــطة االقــتصاديــة فــي 
القرن اإلفريقي؟) على الرابط: https://www.hafryat.com ، مع البحث بالعنوان املذكور
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لـدى هـذه الجـماعـة، مـن أجـل تـوفـير الـتمويـالت الـالزمـة ملـمارسـة أنشـطتها اإلرهـابـية، ومـواصـلة 
. 23ضرباتها املؤملة بني الصوماليني األبرياء

وبـــالـــنظر إلـــــى جـــــملة املـــــؤثـــــرات الســـــلبية الـــــتي تخـــــلفها جـــــرائـــــم غســـــل األمـــــوال فـــــي 
الـصومـال، فـإنـها هـي نـفس املـؤثـرات السـلبية املـماثـلة فـي الـقارة اإلفـريـقية عـمومـاً، ولـكنها ذات 
نـتائـج أخـطر فـي الـداخـل الـصومـالـي، نـتيجة مـا يـعانـيه هـذا الـداخـل مـن اعـتبارات مـتشابـكة 
ومــــعقدة عــــلى كــــافــــة املســــتويــــات االقــــتصاديــــة واالجــــتماعــــية والــــسياســــية. وبــــشكل عــــام يــــمكن 

تلخيص أهم تلك املؤثرات في اآلتي: 
مؤثـرات اقـتصاديـة: وتــتمثل فــي جــملة مــظاهــر ســلبية أهــمها: انــخفاض (1)

الـدخـل الـقومـي، انـخافـض مـعدل االدخـار املحـلي، ارتـفاع مـعدل التضخـم، 
تـدهـور قـيمة الـعملة الـوطـنية، تـشويـه املـنافـسة داخـل الـقطاع املـالـي، إفـساد 
مـناخ االسـتثمار، تـشويـه صـورة األسـواق املـالـية، انـهيار املـؤسـسات املـالـية 
واملــــصارف، تــــقويــــض مــــؤســــسات الــــقطاع الــــخاص، فــــقدان الــــسيطرة عــــلى 

24السياسة املالية، والتشوه االقتصادي وعدم االستقرار

مؤثـرات اجـتماعـية: وهــي مــؤثــرات نــاجــمة عــن أن عــمليات غســل األمــوال (2)
هــي فــي الــحقيقة إحــدى الــوســائــل غــير املشــروعــة الــتي يــترتــب عــليها" جــعل 
ارتـــــكاب الجـــــريـــــمة عـــــمالً مـــــربـــــحاً ومـــــفيدا؛ إذ أنـــــها تـــــتيح لـــــتجار املخـــــدرات 
، ومـن ثـم فـإن الـعبء  25واملهـربـني وسـائـر املجـرمـني تـوسـيع نـطاق عـملياتـهم"

االجـتماعـي فـي هـذا اإلطـار يـكون ثـقيالً ومـضنياً؛ لـذا تـتعدد أوجـه املـؤثـرات 
الســلبية املــترتــبة عــلى أنشــطة غســل األمــوال مــن الــناحــية االجــتماعــية، ومــن 
أهـــــمها: انـــــتشار الـــــبطالـــــة، انـــــتشار اآلفـــــات االجـــــتماعـــــية، تـــــدنـــــي مســـــتوى 
املــعيشة، الــحيلولــة دون تــبوء أصــحاب الــكفاءات مــجاالت الــعمل، واســتغالل 

26اليد العاملة املتدنية األجر 

مؤثـرات سـياسـية: وهــي مــن أخــطر أنــواع املــؤثــرات الســلبية ألنــها تــصل (3)
إلـى حـد التهـديـد املـباشـر السـتقرار الـدولـة؛ إذ مـن املـمكن أن تـؤدي عـمليات 

23 راجــع املــزيــد حــول مــصادر جــماعــة الشــباب املــالــية فــي تــقريــر ويــليام مــاكــلني تــحت عــنوان( املــال 

إكـسير حـياة حـركـة الشـباب الـصوومـالـية اإلسـالمـية)، صـحيفة الـعرب الـلندنـية، بـتاريـخ 27/9/2013، 
متاح على: /https://alarab.co.uk ، مع البحث بالعنوان املذكور

24 انــظر: جــمال،خــوجــة، جــريــمة تــبييض األمــوال دراســة مــقارنــة، مــذكــرة لــنيل شــهادة االجســتير فــي 

الــقانــون الــخاص، كــلية الــحقوق، جــامــعة أبــو بــكر بــلقايــد، الجــزائــر، الــنسة الــجامــعية 2007/2008، 
http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/ :الـــــــصفحات مـــــــن 102 إلـــــــى 108، مـــــــتاح عـــــــلى

khoudja.pdf/112/2799/3 ،(بتصرف)

25 املصدر السابق نفسه، ص 108 

26 املصدر نفسه، الصفحات من 109 إلى 113 (بتصرف) 
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غســــل األمــــوال إلــــى الــــكثير مــــن األخــــطار الــــسياســــية مــــثل: الــــسيطرة عــــلى 
الــــنظام الــــسياســــي عــــبر ســــطوة األمــــوال غــــير املشــــروعــــة، اخــــتراق وإفــــساد 
الـــهيكل الـــحكومـــي والـــرســـمي، تـــمويـــل الـــنزعـــات الـــديـــنية والـــعرقـــية، وتـــشويـــه 

27سمعة البلدان االقتصادية واملالية لدى األسواق العاملية والدولية

وقـد أدركـت الـصومـال كـدولـة، خـطورة الـعالقـة الـقائـمة بـني غسـل وتـبييض األمـوال مـن 
نـــاحـــية، وتـــمويـــل الجـــماعـــات اإلرهـــابـــية وعـــلى رأســـها جـــماعـــة الشـــباب، إلـــى جـــانـــب الـــقرصـــنة 
البحــريــة، مــن نــاحــية أخــرى، وهــو مــا ســاهــم فــي تــنامــي االهــتمام الــصومــالــي عــلى املســتوى 
الـرسـمي، بـضرورة مـواكـبة املـعايـير الـدولـية املـرتـبطة بـمكافـحة األنشـطة املـالـية املشـبوهـة؛ لـذا 
فـقد" سـارع الـصومـال فـي عـام 2016 إلـى إصـدار الـقوانـني والـلوائـح املـنظمة ملـكافـحة غسـل 
األمـوال وتـمويـل اإلرهـاب، وإيـجاد اآللـيات الـرقـابـية واإلشـرافـية لـتطبيق تـلك التشـريـعات؛ حـيث 
قــام الــبنك املــركــزي الــصومــالــي بــإصــدار الــتعليمات والــضوابــط الــرقــابــية وإجــراءت اإلشــتباه 
وغـيرهـا بهـدف حـمايـة الـقطاع املـصرفـي مـن عـمليات غسـل األمـوال وتـمويـل اإلرهـاب ومـكافـحة 
الـقرصـنة، جـنباً إلـى جـنب، مـع املـتابـعة الـدقـيقة ألحـدث الـتطورات فـي مـجال املـعايـير الـدولـية، 

28ومبادئ ومعايير لجنة بازل ومجموعة وولفسبرغ (Wolfsburg)  للرقابة البنكية"

 MENAFATF عضوية الصومال الكاملة في الـ *
ويــأتــي انـــضمام الـــصومـــال مـــؤخـــراً، وتحـــديـــداً فـــي األول مـــن أكـــتوبـــر 2018 ضـــمن 
الــــعضويــــة الــــكامــــلة إلــــى(مجــــموعــــة الــــعمل املــــالــــي ملــــنطقة الشــــرق األوســــط وشــــمال أفــــريــــقيا 
MENAFATF) لـيمثل خـطوة نـاجـحة وجـديـرة بـاالهـتمام لـلحكومـة الـصومـالـية الـحالـية بـقيادة 

الرئيس محمد فرماجو؛ وذلك بالنظر إلى جملة الفوائد واملؤشرات التالية: 
أن انـتقال الـصومـال مـن درجـة الـعضو املـراقـب لـدى املجـموعـة، إلـى درجـة الـعضويـة ▪

األســاســية والــكامــلة، يــعني أوالً أن الــصومــال كــدولــة مــؤســسات تــسير فــي االتــجاه 
الــصحيح نــحو االنــتقال الســلس بــاملــؤســسات املــالــية الــصومــالــية مــن مــرحــلة الــترهــل 
واالنـــكماش الـــرقـــابـــي، إلـــى مـــرحـــلة جـــديـــدة مـــن الـــحوكـــمة الـــرقـــابـــية واملـــالـــية املـــدعـــومـــة 
واملســتنيرة بــاملــعايــير الــرقــابــية الــدولــية واإلقــليمية فــي مــجال مــكافــحة غــسيل األمــوال 
وتـــمويـــل اإلرهـــاب، ويـــعني ثـــانـــياً أن مـــعايـــير االنـــضمام إلـــى مجـــموعـــة الـــعمل املـــالـــي 
ملــــــنطقة الشــــــرق األوســــــط وشــــــمال أفــــــريــــــقيا، بــــــاتــــــت بــــــنودهــــــا، تــــــنطبق عــــــلى الــــــحالــــــة 
الــصومــالــية، ومــن أهــم وأبــرز هــذه الــبنود واملــعايــير، وجــود قــوانــني صــومــالــية صــادرة 
فــعلياً ملــكافــحة غســل األمــوال وتــمويــل اإلرهــاب، وتــوافــر اإلرادة الــجازمــة فــي اتــجاه 

27 املصدر نفسه، الصفحات 113 ، 114 ، 115 ( بتصرف) 

28 راجـع تـصريـحات أحـمد عـبد الـرحـمن شـيخ بـشير، بـصفته املـديـر الـعام لـبنك بـريـمير الـصومـالـي، 

http://www.uabonline.org/ar/ ،ملجـــــلة اتـــــحاد املـــــصارف الـــــعربـــــية، الـــــعدد 447، عـــــلى الـــــرابـــــط
m a g a z i n e /
1605160215751576160415751578/157516041605158316101585157516041593157

51605160415/49849/0 ، (بتصرف)
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املــضي قــدمــاً نــحو اتــخاذ خــطوات وإجــراءات لــلعمل عــلى االلــتزام بــاتــفاقــيات األمــم 
املتحـدة وقـرارات مجـلس األمـن ذات الـصلة بـمكافـحة تـبييض املـال وتـمويـل املـنظمات 
 (FATF)اإلرهـــابـــية، وكـــذلـــك تـــبنّي الـــتوصـــيات الـــصادرة عـــن مجـــموعـــة الـــعمل املـــالـــي
واملـــعايـــير الـــدولـــية ملـــكافـــحة غســـل األمـــوال وتـــمويـــل اإلرهـــاب وانـــتشار التســـلح، وأيـــة 

29تعديالت تطرأ عليها

أنــــه بـــــــات بـــــــإمـــــــكان الـــــــصومـــــــال عـــــــلى املســـــــتوى الـــــــرســـــــمي الـــــــحكومـــــــي، والـــــــشعبي ▪
الجـــماهـــيري، االســـتفادة بـــالـــخبرات املـــتراكـــمة لـــدى بـــاقـــي أعـــضاء مجـــموعـــة الـــعمل 
، وخـــاصـــة فـــي  30املـــالـــي لـــدول الشـــرق األوســـط وشـــمال أفـــريـــقيا، وعـــددهـــم 20 دولـــة

مـجال مـكافـحة الـتمويـالت اإلرهـابـية، والـقدرة عـلى اسـتكشاف الـطرق الـخفية الـتي 
تــنتهجها املــنظمات اإلرهــابــية لغســل وتــبييض أمــوالــها، ومــن ثــم الــقدرة عــلى إبــطال 
هــذه الــطرق أو تجــميدهــا أو عــلى األقــل الحــد مــن فــاعــليتها وخــطورتــها، إلــى جــانــب 
االســـتفادة الـــكبيرة الـــتي يـــمكن ملـــؤســـسات الـــرقـــابـــة املـــالـــية فـــي الـــصومـــال الـــحصول 
عـليها، مـن خـالل األنشـطة املـختلفة للمجـموعـة، سـواء مـا يـتعلق بـاالسـتفادة مـن ورش 
الــعمل املشــتركــة للمجــموعــة اإلقــليمية مــع املجــموعــة الــدولــية FATF، إلعــداد الــكوادر 
املـدربـة وإكـسابـها الـخبرات الـرقـابـية واآللـيات اإلجـرائـية األحـدث فـي مـجال مـكافـحة 
غســل األمــوال وتــمويــل اإلرهــاب، أو مــا يــتعلق أيــضاً بــاالســتفادة مــن جــملة الــتقاريــر 
املـتخصصة والـصادرة عـن املجـموعـتني املـشار إلـيهما فـيما يـخص املـجال ذاتـه، إلـى 
غــير ذلــك مــن فــوائــد عــديــدة يــمكن أن تــحصل عــليها الــصومــال جــراء هــذه الــعضويــة، 
ولــعل االجــتماع الــعام الــتاســع والعشــريــن للمجــموعــة اإلقــليمية واملــقرر لــه الــفترة مــن 
20 إلـــــــى 25 أبـــــــريـــــــل 2019 الـــــــقادم بـــــــالـــــــعاصـــــــمة األردنـــــــية عـــــــّمان، يجســـــــد مـــــــثاالً 

31مستقبلياً قريباً لكل تلك الفوائد

أنـه وفـق هـذه الـعضويـة، سـتصبح الـصومـال محـل مـواكـبة دائـمة ملسـتجدات الـتطويـر ▪
الـرقـابـي واملـالـي بـصفة عـامـة، وتـطويـر رقـابـة غـسيل األمـوال وتـمويـل اإلرهـاب بـصفة 
خـاصـة، وهـذا بـدوره سـينعكس حـتماً عـلى بـنية االقـتصاد الـصومـالـي، وسـيكون مـن 
شـأنـه تـعزيـز املـالـية بـني الـصومـالـيني، نـظراً ملـا سـتشكله تـلك املـواكـبة مـن دعـم لـلموقـع 
االقـتصادي الـصومـالـي، وكـذلـك مـن اسـتقرار لحـركـة الـشفافـية املـالـية بـفعل مـؤثـرات 

29 راجـــع: http://www.menafatf.org/sites/default/files/AccessionCriteriaA.pdf، ص 3 

(بتصرف) 

30 الـــدول األعـــضاء املـــشار إلـــيها هـــي: األردن، اإلمـــارات، البحـــريـــن، تـــونـــس، الجـــزائـــر، جـــيبوتـــي، 

الــسعوديــة، الــسودان، ســوريــا، الــعراق، عُــمان، فلســطني، قــطر، الــكويــت، لــبنان، لــيبيا، مــصر، املــغرب، 
http://www.menafatf.org/ar/about/Members-Observers/ :مـــــوريـــــتانـــــيا، والـــــيمن( راجـــــع

( members

http://www.menafatf.org/events/menafatf-29th-plenary-meeting- :31 راجــــــــــع

meetings-be-held-its-margins
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الحـد مـن الـدعـم املـالـي لـإلرهـابـيني وعـلى رأسـهم حـركـة الشـباب، إلـى جـانـب تـقليص 
األنشـطة املـالـية الـقائـمة عـلى ركـيزة تـبييض املـال وغسـله، عـلى أن كـل هـذه املـواكـبة 
ســتكون نــابــعة بــالــتأكــيد مــن(بــرنــامــج الــتقييم املــتبادل) الــذي تــنظمه املجــموعــة املــالــية 
للشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا؛ حـيث" تـقضي مـذكـرة الـتفاهـم الـخاصـة بـاملجـموعـة 
بـأن يـنظم االجـتماع الـعام بـرنـامـجاً مسـتمراً لـلتقييم املـتبادل بـالـتعاون مـع سـكرتـاريـة 
املجــموعــة ويــوافــق جــميع األعــضاء عــلى االشــتراك فــي هــذا الــبرنــامــج، وذلــك لــلوقــوف 
عــــلى مــــدى الــــتزامــــهم بــــالــــتوصــــيات األربــــعني ملــــكافــــحة غســــل األمــــوال والــــتوصــــيات 
 ،FATF الـــخاصـــة بـــمكافـــحة تـــمويـــل اإلرهـــاب الـــصادرة عـــن مجـــموعـــة الـــعمل املـــالـــي
ولــلعمل أيــضاً عــلى تــقييم األنــظمة الــحالــية ملــكافــحة غســل األمــوال وتــمويــل اإلرهــاب 
فـي كـل بـلد عـلى حـده عـلى يـد فـريـق مـن الـخبراء واملـختصني، بـحيث تسـتلزم عـملية 
الــتقييم املــتبادل قــيام املــقيِّمني بــفحص ومــراجــعة جــميع الــقوانــني والــضوابــط الــحالــية 
الـــخاصـــة بـــاملـــكافـــحة لـــلدولـــة محـــل الـــتقييم لـــلوقـــوف عـــلى مـــدى فـــعالـــيتها ومـــطابـــقتها 

32للتوصيات الدولية، ثم يلي ذلك عملية متابعة دقيقة وتصحيحية لنتائج البرنامج"

* مواكبة رقابية وضرورة اقتصادية، ولكن!!
ال شـــك أن حـــــصول الـــــصومـــــال عـــــلى عـــــضويـــــة الــMENAFATF وأيـــــة عـــــضويـــــات 
أخـــــــرى مـــــــماثـــــــلة حـــــــاالً أو مســـــــتقبالً، يـــــــسهم بـــــــشكل كـــــــبير فـــــــي دعـــــــم الـــــــحياة االقـــــــتصاديـــــــة 
لــــلصومــــالــــيني، كــــما أنــــه يــــأتــــي فــــي إطــــار مــــواكــــبة الــــتطورات االقــــتصاديــــة والتحــــديــــثية الــــتي 
يشهـدهـا املـجتمع الـصومـالـي فـي جـوانـب عـديـدة، وخـاصـة فـي الـنواحـي الـبنكية واملـصرفـية؛ 
حـــيث تشهـــد الـــصومـــال حـــالـــياً تـــنامـــي مـــلحوظ فـــي الخـــدمـــات املـــصرفـــية الـــتقليديـــة، واألخـــرى 
املــعتمدة عــلى تــوظــيف مــاكــينات الــصرف اآللــي ســواء فــي الــعاصــمة مــقديــشو أو فــي مــناطــق 
أخـرى مـتفرقـة، ورغـم اعـتماد أغـلب الـصومـالـيني عـلى الشـركـات املـالـية واألهـلية الـخاصـة فـي 
تــــحويــــالتــــهم املــــالــــية، إال أن انــــفتاح الــــجهات الــــرســــمية فــــي الــــبالد عــــلى املــــؤســــسات املــــالــــية 
واالقـتصاديـة اإلقـليمية والـدولـية، مـن شـأنـه أن يـمنح الـقطاعـات املـالـية فـي الـصومـال حـصانـة 
كـبيرة ضـد االخـتراق املـالـي مـن قـبل الجـماعـات اإلرهـابـية أو مـن قـبل املـتالعـبني بـاألمـوال غـير 
املشــروعــة، خــاصــة فــي ظــل تــوافــر خــدمــات االتــصاالت الســلكية والــالســلكية وتــطور خــدمــات 
اإلنــــترنــــت مــــؤخــــراً، األمــــر الــــذي يــــفرض عــــلى الــــحكومــــة الــــصومــــالــــية إعــــداد الــــكوادر املــــدربــــة 
والـقادرة عـلى اسـتيعاب تحـديـات األمـن املـالـي واألمـن املـجتمعي عـبر قـطع الـطريـق عـلى أي 
تــــالعــــب أو فــــساد، وهــــو مــــا لــــن تــــتمكن الــــصومــــال مــــن تــــحقيقه ســــوى عــــن طــــريــــق الــــتعاطــــي 
اإليـــجابـــي الـــكامـــل مـــع الـــجهات الـــدولـــية املـــؤثـــرة فـــي مـــجال مـــكافـــحة غســـل األمـــوال وتـــمويـــل 
اإلرهـــاب، وغـــيرهـــا مـــن املـــؤســـسات واملـــنظمات الـــرقـــابـــية الـــرائـــدة فـــي مـــجال الـــتدقـــيق املـــالـــي 
واملـــراجـــعات املـــحاســـبية، وهـــنا تجـــدر اإلشـــارة إلـــى عـــضويـــة الـــصومـــال الـــكامـــلة فـــي مـــنظمة 

http://www.menafatf.org/ar/mutual-evaluations- :32 راجــع: الــتقييم املــتبادل عــلى الــرابــط

follow ، (بتصرف) 

 !13

http://www.menafatf.org/ar/mutual-evaluations-follow


أخـرى جـديـرة بـاالهـتمام هـي(املـنظمة الـدولـية لـألجهـزة الـعليا لـلرقـابـة املـالـية الـعامـة واملـحاسـبة 
INTOSAI)، والــــتي يــــتوجــــب عــــلى األجهــــزة املــــعنية بــــالتخــــطيط االقــــتصادي لــــلبالد، تــــفعيل 

33التعاون معها بشكل يعزز من آليات األمن املالي واالقتصادي في الصومال

ومـن الـناحـية الـتطبيقية والـعملية، فـإنـه يـتوجـب عـلينا مـصارحـة أنـفسنا بـالـتأكـيد عـلى 
أن االســـتفادة املـــثلى مـــن الـــعضويـــات الـــرســـمية فـــي املـــؤســـسات والـــجهات واملـــنظمات املـــؤثـــرة 
عـــاملـــياً ودولـــياً فـــي أي مـــجال أو تـــخصص مـــن الـــتخصصات، ســـيظل مـــرهـــونـــاً بـــمدى حـــرص 
صـــاحـــب الـــعضويـــة عـــلى تـــفعيل مـــقتضيات تـــلك الـــعضويـــة بـــشكل عـــملي ومـــيدانـــي وتـــطبيقي، 
ولــيس مجــرد االكــتفاء بــالــعضويــة الــشكلية، لــيس هــذا فحســب، وإنــما يــتوجــب عــلى الــصومــال 
مـثالً فـي هـذا اإلطـار أال تـكتفي بمجـرد املـشاركـة الـعابـرة فـي الMENAFATF عـبر حـضور 
الـــفعالـــيات واملـــنتديـــات واملـــؤتـــمرات، وإنـــما يـــجب أن تـــضع الـــصومـــال نـــفسها كـــمبادر رئـــيسي 
وحـــاضـــن فـــعلي وجـــاد لـــكافـــة الـــتجارب املـــحيطة بـــها داخـــل املجـــموعـــة، فـــيما يـــتعلق بـــمكافـــحة 
غســل األمــوال وتــمويــل اإلرهــاب، وأكــثر مــن ذلــك، يــتوجــب عــليها الــتنسيق بــني الــجهات املــعنية 
بهـذا الـخصوص، بـحيث تـصبح مـقديـشو محـط حـراك كـبير لـتضييق الـخناق عـلى بـؤر الـفساد 
املـالـي ومـنافـذ الـتمويـل املسـلح لـإلرهـابـيني والـخارجـني عـلى الـقانـون، وهـذا كـله يسـتوجـب مـن 

اإلدارة السياسية في الصومال اتخاذ كافة التدابير واإلجراءات التالية: 
o الـبدء فــي صــوغ قــوانــني واســتراتــيجيات وطــنية مســتحدثــة تــرمــي إلــى مــكافــحة غســل

األمـوال وتـمويـل اإلرهـاب وتـمتثل لـلمعايـير والـقواعـد الـدولـية مـثل تـوصـيات فـرقـة الـعمل 
املـــعنية بـــاإلجـــراءات املـــالـــية املـــتعلقة بغســـل األمـــوال، واتـــفاقـــية األمـــم املتحـــدة ملـــكافـــحة 
الجــريــمة املــنظمة، واتــفاقــية األمــم املتحــدة ملــكافــحة الــفساد، واالتــفاقــية الــدولــية لــقمع 

34تمويل اإلرهاب

o الــــسماح بـــــــإتـــــــاحـــــــة الـــــــفرصـــــــة للجـــــــماعـــــــات دون اإلقـــــــليمية املـــــــماثـــــــلة لـــــــفرقـــــــة الـــــــعمل
املــالــيFATF، وMENAFATF، بــتنفيذ الــتوصــيات الــصادرة عــن األخــيرتــني، فــيما 
يـــتعلق بغســـل األمـــوال وتـــمويـــل اإلرهـــاب، جـــنباً إلـــى جـــنب، مـــع ســـن الـــقوانـــني والـــلوئـــح 
املـرتـكزة إلـى التشـريـعات الـنموذجـية الـتي أعـدتـها الـجهات املـختصة كـصندوق الـنقد 
الــــدولــــي وأمــــانــــة الــــكومــــنولــــث لــــبلدان الــــقانــــون املــــدنــــي وبــــلدان الــــقانــــون الــــعام، لــــيتم 
اســـتخدامـــها كـــأدوات إرشـــاديـــة ملـــكافـــحة غســـل األمـــوال وتـــمويـــل اإلرهـــاب، بـــاإلضـــافـــة 
إلـــى االجـــتهاد مســـتقبالً فـــي تـــنظيم تـــماريـــن مشـــتركـــة بـــشأن تـــصنيف غســـل األمـــوال 
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34 انــظر: الجــريــمة واملخــدرات كــعائــقني لــألمــن والــتنمية فــي أفــريــقيا، مــائــدة مســتديــرة إلفــريــقيا مــن 

تــنظيم الــحكومــة الــنيجيريــة ومــكتب األمــم املتحــدة املــعني بــاملخــدرات والجــريــمة، أبــوجــا، نــيجيريــا 
https://www.unodc.org/art/docs/ :مــــــــــتــــــاح عــــــــــلــــــى ص 21،  ســــــــــبــــــتــــــمــــــبــــــر 2005، 
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وفـق اآللـيات دون اإلقـليمية، وكـذلـك وضـع وإدراج مـسألـة غسـل األمـوال ضـمن خـطط 
35التنمية الوطنية

o اتـخاذ كــافــة اإلجــراءات الــالزمــة لــبناء الــقدرات املــؤســسية الــكفيلة بــتحقيق األهــداف
واملـــعايـــير الـــدولـــية املـــتعلقة بـــمكافـــحة غســـل األمـــوال وتـــمويـــل اإلرهـــاب، بـــما فـــي ذلـــك 
الــعمل عــلى إنــشاء لــجان وطــنية مــتعددة الــتخصصات وإعــداد اســتراتــيجيات وطــنية 
شـــامـــلة ملـــكافـــحة غســـل األمـــوال، يـــكون مـــن شـــأنـــها تحـــديـــد األهـــداف الـــرئـــيسية لـــلبالد 
ورسـم اإلطـار املـؤسـسي ذي الـصلة الـذي يـلزم إنـشاؤه، بـالـتزامـن مـع إنـشاء وحـدات 
خــاصــة بــاالســتخبارات املــالــية لــلقيام بــمسئولــية تــنفيذ هــذه الــقوانــني واالســتراتــيجيات 
الـوطـنية فـي هـذا اإلطـار، ودون إغـفال الـتوعـية الجـماهـيريـة بـشأن اآلثـار االجـتماعـية، 
االقــتصاديــة لغســل األمــوال، وتــوجــيه حــمالت تــوعــية إلــى أعــضاء الــبرملــان عــن طــريــق 
الشـــبكات اإلقـــليمية ملـــكافـــحة غســـل األمـــوال، بـــشأن اإلطـــار الـــقانـــونـــي الـــالزم إنـــشاؤه 

36للتصدي للمشكالت املتعلقة بهذه األنشطة غير املشروعة 

* الصومال والجنات الضريبية
الــجنات الـــضريـــبية أو املـــالذات الـــضريـــبية كـــما يـــعرفـــونـــها "هـــي دول تـــفرض بـــعض 
الـــــضرائـــــب أو ال تـــــفرض أي ضـــــرائـــــب عـــــلى اإلطـــــالق أو تـــــتمتع أنـــــظمتها املـــــصرفـــــية بـــــقوانـــــني 
صــارمــة لــتحافــظ عــلى ســريــة حــسابــات عــمالئــها األجــانــب فــتساعــدهــم عــلى التهــرب مــن دفــع 
37الــضرائــب فــي بــالدهــم األصــلية " حــسناً، ولــكن مــا عــالقــة الــصومــال بــالــجنات الــضريــبية؟ 

فـي الـحقيقة تـؤكـد بـعض املـصادر، أنـه عـلى الـرغـم مـن عـدم إمـكانـية تـصنيف الـصومـال ضـمن 
ــ  مـناطـق املـالذات/الـجنات الـضريـبية األسـاسـية فـي الـعالـم، والـتي تـبلغ ــ وفـق هـذه املـصادر
أكــثر مــن 80 مــنطقة بــالــعالــم، إال أن أحــد الــتصنيفات وضــع الــصومــال جــنباً إلــى جــنب مــع  
بــعض الــدول، ضــمن املــناطــق الــهامــشية لــلمالذ الــضريــبي، وذلــك بــاعــتبار الــقيام بــدور كــبير 
38"فــــي تــــسهيل عــــمل شــــركــــات األوف شــــور" وهــــنا تظهــــر فــــائــــدة أخــــرى مــــن فــــوائــــد انــــضمام 

الـصومـال ملجـموعـة الـعمل املـالـي ملـنطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا MENAFATF؛ إذ 
سـتساهـم الـعضويـة فـي تـصحيح أيـة مـعلومـات مـغلوطـة عـن الـصومـال تـتعلق بـمناطـق املـالذات 
الـضريـبية، بـحيث سـتتمكن الـصومـال شـيئاً فـشيئاً مـن تـجنب املـعايـير الـتي يـمكن أن تـجعلها 

35 املصدر السابق نفسه، ص 21(بتصرف) 

36 املصدر نفسه، ص 22(بتصرف) 

37 راجــــع: دالل الــــعكيلي، املــــالذات الــــضريــــبية : حــــاضــــنات الــــفساد الســــريــــة، تــــقريــــر شــــبكة الــــنبأ 

https://annabaa.org/arabic/ :املـــعلومـــاتـــية، الـــعراق، بـــتاريـــخ 15 حـــزيـــران 2017، مـــتاح عـــلى
economicreports/11430 ، (بتصرف يسير)
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، هــذا مــن جــهة، ومــن جــهة ثــانــية، فــإن مــقتضيات  39مــصنفة أو شــبه مــصنفة كــمالذ ضــريــبي

الـــــعضويـــــة ســـــتضع الـــــصومـــــال عـــــلى الـــــطريـــــق الـــــصحيح نـــــحو تـــــصحيح أنـــــظمتها وقـــــوانـــــينها 
الــضريــبية، بــشكل يــضع مــعامــالتــها املــالــية فــي إطــار شــفاف ومــقبول لــدى األطــراف الــدولــية 

40والجهات املانحة

* مخاوف ومحاذير تطبيقية
دومــاً تـــظل الـــتطبيقات الـــعملية واملـــيدانـــية لـــإلصـــالح املـــالـــي واالقـــتصادي، مـــحفوفـــة 
بــالــكثير مــن املــخاوف واملــحاذيــر، وهــذا يــنطبق بــالــتأكــيد عــلى الــجهود املــبذولــة ملــكافــحة غســل 
األمــــوال وتــــمويــــل اإلرهــــاب، وخــــاصــــة فــــيما يــــتعلق بــــآلــــيات هــــذه املــــكافــــحة فــــي ظــــل تــــضارب 
املـصالـح االقـتصاديـة بـعضها مـع الـبعض اآلخـر؛ ومـن ذلـك مـثالً أن تـطبيقات مـكافـحة غسـل 
األمــــوال وتــــمويــــل اإلرهــــاب غــــالــــباً مــــا تــــتسم بــــالــــتحفظ الشــــديــــد والــــدقــــة األمــــنية املــــحكمة عــــند 
الـتطبيق أو الشـروع فـي الـتطبيق، وهـو مـا قـد يـترتـب عـليه اإلضـرار بحـركـة الـتحويـالت املـالـية 
واملـــصرفـــية لجـــماهـــير عـــريـــضة ال ذنـــب لـــها وال عـــالقـــة بـــقضية اإلرهـــاب أو غســـل األمـــوال مـــن 
األســاس، كــما أنــه" يــنبغي أن نــشير إلــى أن هــناك مــخاوف مــن أن تــؤدي الــلوائــح والــقوانــني 
41املـناهـضة لـغسيل األمـوال إلـى إضـعاف الـجهود املـبذولـة فـي سـبيل تحـريـر األسـواق املـالـية" 

وكــل هــذا يــتطلب مــرونــة كــبيرة فــي الــتعاطــي والــتطبيق واملــباشــرة، بــحيث ال تــؤدي الــتطبيقات 
الــعملية واملــيدانــية ملــعايــير مــكافــحة غســل األمــوال وتــمويــل اإلرهــاب إلــى نــتائــج عــكسية، يــكون 
مــن شــأنــها الــتضييق املــالــي واإلداري عــلى عــموم الجــماهــير املــحايــدة، أو إلــى دفــع جــزء مــن 
هـذه الجـماهـير إلـى الـنفور مـن الـقوانـني واإلجـراءات الـتي يـتم تـطبيقها فـي هـذا اإلطـار، ومـن 
ثـم يـؤدي ذلـك إلـى عـدم الـتعاون والـدعـم مـن قـبل هـؤالء الجـماهـير، وهـو مـا يـمكن أن يـؤدي إلـى 
فشـل الـتطبيقات والخـطط عـلى املـدى الـبعيد؛ لـذا يـتوجـب االحـتراز مـن أيـة مـؤثـرات سـلبية قـد 
تـحيط بـعملية مـباشـرة الحـد مـن انـتشار ظـاهـرة غسـل األمـوال وتـمويـل اإلرهـاب، بـحيث" يـجب 

http://)39 هـــــناك أربـــــعة مـــــعايـــــير أســـــاســـــية حـــــددتـــــها املـــــنظمة االقـــــتصاديـــــة لـــــلتعاون والـــــتنمية

/www.oecd.org) بـــوجـــودهـــا تـــصبح املـــنطقة مـــصنفة ضـــمن املـــالذات الـــضريـــبية؛ املـــعيار األول: 
ضـرائـب ضـئيلة أو غـير مـوجـودة أصـالً، املـعيار الـثانـي: غـياب الـشفافـية فـي الـنظام املـالـي، املـعيار 
الـثالـث: غـياب تـبادل املـعلومـات املـالـية مـع الـبلدان األخـرى، املـعيار الـرابـع واألخـير: اسـتقطاب شـركـات 
https://annabaa.org/arabic/economicreports/ :إســـــــمية ذات نـــــــشاطـــــــات وهـــــــمية( راجـــــــع

(11430

40 تجــدر اإلشــارة هــنا إلــى وجــود تحــديــات كــبيرة تــواجــهها الــصومــال فــي مــجال اإلصــالح املــالــي 

والـضريـبي، وهـي تحـديـات نـاجـمة عـن تـعقد مـشكالتـها مـجتمعة مـن الـناحـية الـسياسـية واالجـتماعـية 
واالقــتصاديــة واألمــنية وغــيرهــا، األمــر الــذي يســتوجــب قــيام املؤســسات االقــتصاديــة واملــالــية الــدولــية 
بـدعـم وتـعزيـز اإلصـالح املـالـي واالقـتصادي فـي هـذا الـبلد قـبل تـوجـيه أي لـوم تـجاه األنـظمة املـالـية 

والضريبية الغير مهيكلة بفعل املعاناة الشاملة من الوضع الصومالي العام

41 انظر: إبراهيمي عبداهلل، الحكومات في مواجهة خطر غسيل األموال، مصدر سابق، ص 188 
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أن نــكون أكــثر حــذراً ويــقظة، وأن نــزيــد مــن اإلجــراءات االحــترازيــة عــبر الــتعاون الــدولــي فــي 
42إطار مكافحة الفساد بصفة عامة وغسيل األموال بصفة خاصة"

* استنتاجات
ظـاهـرة غـسيل األمـوال ظـاهـرة قـديـمة ازداد االهـتمام بـها حـديـثاً بـفعل اتـساع رقـعة ▪

الجـرائـم الـعاملـية والـدولـية عـلى كـافـة املسـتويـات، وخـاصـة جـرائـم املـنظمات اإلرهـابـية 
فيما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م بالواليات املتحدة األمريكية. 

اإليـداع املـصرفـي، الـتوظـيف واإلخـفاء املـالـي، ثـم الـدمـج االقـتصادي واالسـتثماري، ▪
هــــــي خــــــطوات إتــــــمام عــــــملية غــــــسيل األمــــــوال املــــــتبعة مــــــن قــــــبل اإلرهــــــابــــــيني وأقــــــطاب 

الجريمة في املحيط املحلي واإلقليمي والدولي.
جــرائــم غــسيل األمــوال تــرتــبط ارتــباطــاً كــبيراً بــاألنشــطة املــصرفــية والــبنكية، وتــزداد ▪

حـدة بـازديـاد عـدد املـصارف واتـساع األسـواق وتحـررهـا، كـما تـمثل هـذه الجـرائـم مـا 
نسبته 5% من مجموع الناتج اإلجمالي العاملي.

جـــرائـــم غــــسيل األمــــوال واألنشــــطة املــــالــــية واالقــــتصاديــــة املشــــبوهــــة، تــــمثل مــــصدراً ▪
أســاســياً مــن مــصادر تــمويــل الجــماعــات املســلحة والــتنظيمات اإلرهــابــية فــي الــقارة 
اإلفــريــقية الــسمراء، وبــقيمة مــليار دوالر ســنويــاً، وتــجارة املخــدرات جــزء ال يتجــزأ مــن 

هذه املصادر غير املشروعة.
الـفساد، تـجارة املخـدرات، واإلرهـاب، هـي األذرع الـرئـيسية الـتي تـرتـكز إلـيها جـرائـم ▪

غسـل األمـوال وتـمويـل اإلرهـاب فـي الـصومـال والـقرن اإلفـريـقي، وهـي الجـرائـم الـتي 
تحـرم الـقارة اإلفـريـقية عـمومـاً مـن امـتالك أيـة فـرصـة حـقيقية لـلنهوض االقـتصادي أو 
الـــحفاظ عـــلى الـــعملة املحـــلية، وذلـــك بـــفعل حـــركـــة األمـــوال املهـــربـــة واملـــغسولـــة؛ إذ كـــبّد 
نـشاط غسـل األمـوال، الـقارة اإلفـريـقية خـسائـر تـقدر بـنحو 1.4 تـريـليون دوالر خـالل 

9 سنوات فقط!!
عــضويــة الــــصومــــال فــــي مجــــموعــــة الــــعمل املــــالــــي ملــــنطقة الشــــرق األوســــط وشــــمال ▪

أفــريــقيا، خــطوة عــلى الــطريــق الــصحيح نــحو تــعزيــز اإلجــراءات الــرقــابــية داخــل بــنية 
االقتصاد الصومالي. 

الـعضويـة املـشار إلـيها، تـدعـم جـهود الـصومـال فـي الحـد مـن تـدفـق الـتمويـالت غـير ▪
املشــروعــة فــي اتــجاه دعــم اإلرهــاب وتــعزيــز الــقدرات املــالــية والــلوجيســتية لــلمنظمات 
الـــراديـــكالـــية املســـلحة واإلرهـــابـــية كجـــماعـــة الشـــباب وتـــنظيمى الـــقاعـــدة وداعـــش، كـــما 
تـدعـم الـعضويـة كـافـة الـجهود الـصومـالـية فـي إطـار الحـد مـن انـتشار الجـرائـم املـنظمة 

وتمدد حركات التهريب عبر الحدود.
تـمثل الــعضويــة الجــديــدة، فــرصــة مــواتــية لــلصومــال نــحو االســتفادة بــخبرات عــديــدة ▪

ومـــتراكـــمة لـــلدول األعـــضاء فـــي املجـــموعـــة ذاتـــها، وخـــاصـــة تـــلك الـــدول الـــتي تـــربـــطها 
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بــالــصومــال عــالقــات وطــيدة عــلى املســتوى الــدبــلومــاســي واألمــني واالقــتصادي، وهــو 
مــا يــصب فــي إطــار االرتــقاء بــنواحــي اإلدارة البشــريــة واألمــنية واملــالــية فــي الــبالد، 
مــن خــالل إكــساب الــصومــالــيني الــخبرات الــدولــية الــرائــدة فــي مــجال مــكافــحة غــسيل 
األمـــوال وتـــمويـــل اإلرهـــاب، وحـــوكـــمة الـــرقـــابـــة املـــالـــية داخـــل املـــؤســـسات االقـــتصاديـــة 

واملصرفية بشكل عام.
خالصة

تؤشـر عـضويـة الـصومـال فـي مجـموعـة الـعمل املـالـي ملـنطقة الشـرق األوسـط وشـمال 
أفـــــريـــــقيا، إلـــــى تـــــطلع اإلدارة الـــــسياســـــية فـــــي الـــــصومـــــال نـــــحو تـــــوظـــــيف الـــــتوســـــع املـــــؤســـــسي 
والــــدبــــلومــــاســــي فــــي عــــمليات اإلصــــالح الــــشامــــل، وتــــمكني الــــصومــــال مــــن اكــــتساب شــــراكــــات 
اقـــــتصاديـــــة وأمـــــنية جـــــديـــــدة وغـــــير تـــــقليديـــــة، تـــــعمل عـــــلى تـــــعزيـــــز الـــــبعديـــــن األمـــــني واملـــــالـــــي 
واســـتخدامـــهما فـــي ضـــرب األنشـــطة غـــير املشـــروعـــة فـــي الـــداخـــل الـــصومـــالـــي، وهـــي خـــطوات 
يُــفهم مــــنها شــــعور اإلدارة الــــصومــــالــــية الــــحاكــــمة بــــطبيعة األخــــطار املحــــدقــــة بــــالــــبالد خــــالل 
املـــرحـــلة الـــراهـــنة، مـــن قـــبل الـــبؤر الـــفاســـدة والجـــماعـــات املتشـــددة، وكـــذلـــك بـــالـــحاجـــات املـــاســـة 
مســتقبالً لــتحقيق انــتشار صــومــالــي فــاعــل بــني الــالعــبني الــدولــيني، يــحقق الــحضور املــنشود 

ويعمل على إحداث التأثير املفضي إلى النهضة والتغيير.
ثبت الهوامش واإلحاالت 

يـعرف صـندوق الـنقد الـدولـي غـسيل األمـوال بـأنـه:عـملية يـتم مـن خـاللـها 1)
إخــفاء املــصدر غــير املشــروع لــألصــول الــتي يــتم الــحصول عــليها أو تــحقيقها 
مــن نــشاط إجــرامــي، وذلــك لــحجب الــرابــطة بــني األمــوال والــنشاط اإلجــرامــي 
https://www.imf.org/ar/About/Factsheets/ :األصــــــــــلـــــــــــي( راجــــــــــع
Sheets/2016/08/01/16/31/Fight-Against-Money-Laundering-

( the-Financing-of-Terrorism

تسجــل الــهيئة حــالــياً عــضويــة أكــثر مــن 200دولــة عــلى مســتوى الــعالــم 2)
 ( http://www.fatf-gafi.org/countries/ :راجع )من بينها الصومال

تجـدر اإلشـارة هـنا إلـى وجـود مـا يـسمى بــ املـعايـير األربـعني لـدى هـذه 3)
املجـموعـة، وهـي مـعايـير متجـددة بتجـدد اآللـيات والـطرق الـخاصـة بحـركـات 
غسـل األمـوال وتـمويـل اإلرهـاب، كـما أنـها تـرسـم اإلطـار الـعام ألعـمال وجـهود 
مـــكافـــحة غســـل األمـــوال عـــلى نـــطاق دولـــي، بـــحيث تـــقوم بـــتقديـــم إجـــراءات 
مــضادة ومــتكامــلة ألنشــطة غســل األمــوال، كــما تشــتمل هــذه املــعايــير عــلى 
نــظام الــعدالــة املســتهدف تــجاه الجــريــمة وتــنفيذ الــقانــون ومــراقــبة األنــظمة 
https://www.mobt3ath.com/uplode/book/ :املــــــــــالــــــــــيـــــــــــــة(راجــــــــــع
book-8074.pdf ، ص 181/بـــتصرف) ،  ويـــمكن االطـــالع عـــلى الـــتفاصـــيل 
https://www.fatf-gafi.org/media/ :الـدقـيقة لهـذه املـعايـير عـبر الـرابـط
fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-

  Arabic.pdf
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(4http://www.fatf-gafi.org/ :راجـع مـوقـع الـهيئة املـذكـورة عـلى الـرابـط
/about ،(بتصرف وترجمة)  

نــــشأت هــــذه املجــــموعــــة بــــشكل تــــعاونــــي وطــــوعــــي وبــــمعزل عــــن أيــــة 5)
مــعاهــدات دولــية أو مــنظمات وهــيئات أمــمية، لــكنها رغــم ذلــك تهــتدي بــكافــة 
الـهيئات والـجهات الـدولـية الـعامـلة فـي مـجال مـكافـحة غسـل األمـوال وتـمويـل 

 FATFاإلرهاب، وخاصة بمجموعة العمل املالي الدولية
راجــــع الــــتعريــــف بهــــذه املجــــموعــــة وبــــظروف إنــــشائــــها عــــلى مــــوقــــعها 6)

الخاص على الرابط: http://www.menafatf.org/ar/about ،(بتصرف) 
راجـع أخـبار املجـموعـة بـتاريـخ 1 أكـتوبـر 2018 تـحت عـنوان(الـصومـال 7)

http://www.menafatf.org/ar/ :تـــنضم إلـــى املجـــموعـــة)، عـــلى الـــرابـــط
information-center ،(بتصرف) 

(8https:/ /www.mobt3ath.com/uplode/book/ :راجــــــــــع
book-8074.pdf ، ص 183(بتصرف)  

انــظر: عــبد الــرحــمن، حــامــد عــبد الــلطيف، جــريــمة غســل األمــوال وســبل 9)
مــكافــحتها، مــنشورات األكــاديــمية املــلكية للشــرطــة بــوزارة الــداخــلية، مــملكة 
https:// :مــــــــــتــــــــــــــاح عــــــــــلــــــــــــــى الــــــــــــــبــــــــــــــحــــــــــريــــــــــن، 1433هـ/2012م، 
www.pol icemc.gov.bh/mcms-store /pdf /c8e86c65-
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

pdf.84% ، (بتصرف)  
انـظر: إبـراهـيمي عـبداهلل، الـحكومـات فـي مـواجـهة خـطر غـسيل األمـوال، 10)

ورقـــة مـــقدمـــة إلـــى املؤتـــمر الـــعلمي الـــدولـــي حـــول األداء املـــتميز لـــلمنظمات 
والــــحكومــــات فــــي الــــفترة مــــن 8، 9 مــــارس 2005، كــــلية الــــحقوق والــــعلوم 
https:// االقــــتصاديــــة ، جــــامــــعة ورقــــلة، الجــــزائــــر، ص 179، مــــتاح عــــلى
، (بــــــــــتــصــرف   www.mobt3ath.com/uplode/book/book-8074.pdf

يسير)  
املصدر السابق نفسه، ص ص 180 ، 181  11)
انـظر: بـركـات،عـبداهلل عـزت، ظـاهـرة غـسيل األمـوال وآثـارهـا االقـتصاديـة 12)

واالجـــتماعـــية عـــلى املســـتوى الـــعاملـــي، مجـــلة اقـــتصاديـــات شـــمال أفـــريـــقيا، 
https://www.univ- :عــــــــــدد4، جــــــــــوان 2006، ص 220، مــــــــــتـاح عــــــــــلـى
 ،  chlef.dz/RENAF/Articles_Renaf_N_04/article_09.pdf

(بتصرف)  
املصدر السابق نفسه، نفس الصفحة، (بتصرف يسير) 13)
املصدر السابق نفسه، ص ص 220، 221 (بتصرف) 14)
راجـع: رنـا عـبد الـصادق، 1.4 تـريـليون دوالر خـسائـر إفـريـقيا مـن عـمليات 15)

غســل األمــوال، تــقريــر مــوقــع التحــريــر نــيوز اإلخــباري، بــتاريــخ 8 أغســطس 
2018، مـــــــــتاح عـــــــــلى: https://www.tahrirnews.com ، مـــــــــع الـــــــــبحث 

بالعنوان املذكور(بتصرف يسير)  
راجـع: حـمزة كـحال، أفـريـقيا تـعلن الحـرب عـلى تـمويـل اإلرهـاب.. ودفـع 16)

https:// :الــــــــــفـديــــــــــة بــــــــــاملــــــــــقـدمــــــــــة، 9 أبــــــــــريــــــــــل 2018، مــــــــــتـاح عــــــــــلـى
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www.alaraby.co.uk/economy/567da13e-1209-41cc-9840-
cca2ad6b9ac8 ، (بتصرف يسير) 

انـــظر: رشـــيد زيـــاد عـــبد الـــكريـــم، و عـــبد الـــقادر عـــبد الـــوهـــاب، دراســـة 17)
تحـليلية لـظاهـرة غـسيل األمـوال.. مـع إشـارة خـاصـة لـلعراق، مـنشورات وزارة 
عــــــــــلــــى الــــــــــرابــــــــــط:   ، ص 14  الــــــــــعــــراقــــــــــيــــة 2016،   املــــــــــالــــــــــيــــة 

http://:www.mof.gov.iq ، مع البحث بالعنوان املذكور
راجـــع تـــقريـــر صـــحيفة اإلمـــارات الـــيوم تـــحت عـــنوان(100 مـــليار دوالر 18)

تـتدفق خـارج الـقارة اإلفـريـقية بـصورة غـير شـرعـية، عـن (فـوريـن بـولـيسي إن 
https:// :فـــــــوكـــــــس)، مـــــــن تـــــــرجـــــــمة حـــــــسن عـــــــبده حـــــــسن، مـــــــتاح عـــــــلى
www.emaratalyoum.com/politics/reports-and-translation/

1.1167036-26-12-2018 ، (بتصرف) 
املصدر السابق نفسه ( بتصرف)  19)
انـــــظر: الـــــعتيبي،عـــــبداهلل مـــــرزوق، جـــــريـــــمة غســـــل األمـــــوال وعـــــالقـــــتها 20)

بـــالجـــرائـــم الحـــديـــثة( الـــفساد ــ املخـــدرات ــ اإلرهـــاب) فـــي ضـــوء الـــتقنيات 
املـتطورة، ورقـة عـمل مـقدمـة إلـى جـامـعة نـايـف الـعربـية لـلعلوم األمـنية، حـلقة 
https:// :الـــــنقاش املـــــنعقدة بـــــالـــــريـــــاض 27/6/2009، ص 8، مـــــتاح عـــــلى
repository.nauss.edu.sa ، مـــع الـــبحث بـــالـــعنوان املـــذكـــور، (بـــتصرف 

يسير) 
راجــع: كــريــم مجــدي، الــدول الــعربــية األكــثر، األقــل فــساداً، مــوقــع قــناة 21)

الحــرة األمــريــكية عــلى الــرابــط: https://www.alhurra.com ، مــع الــبحث 
بالعنوان املذكور(بتصرف)  

ملـزيـد مـن الـتفاصـيل حـول اقـتصاديـات املـواد املخـدرة والـقات عـلى وجـه 22)
الــــخصوص، يــــرجــــى مــــراجــــعة تــــقريــــر مــــوقــــع حــــفريــــات املــــصري، تــــحت 
عـــــنوان( كـــــيف تـــــشكل تـــــجارة الـــــقات الخـــــريـــــطة االقـــــتصاديـــــة فـــــي الـــــقرن 
اإلفـــــريـــــقي؟) عـــــلى الـــــرابـــــط: https://www.hafryat.com ، مـــــع الـــــبحث 

بالعنوان املذكور 
راجــع املــزيــد حــول مــصادر جــماعــة الشــباب املــالــية فــي تــقريــر ويــليام 23)

مــــاكــــلني تــــحت عــــنوان( املــــال إكــــسير حــــياة حــــركــــة الشــــباب الــــصوومــــالــــية 
اإلســـالمـــية)، صـــحيفة الـــعرب الـــلندنـــية، بـــتاريـــخ 27/9/2013، مـــتاح عـــلى: 

/https://alarab.co.uk ، مع البحث بالعنوان املذكور 
انــظر: جــمال،خــوجــة، جــريــمة تــبييض األمــوال دراســة مــقارنــة، مــذكــرة 24)

لـنيل شـهادة االجسـتير فـي الـقانـون الـخاص، كـلية الـحقوق، جـامـعة أبـو بـكر 
بــلقايــد، الجــزائــر، الــنسة الــجامــعية 2007/2008، الــصفحات مــن 102 إلــى 
http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/ :مــــــــــتــاح عــــــــــلــى  ،108

khoudja.pdf/112/2799/3 ،(بتصرف) 
املصدر السابق نفسه، ص 108  25)
املصدر نفسه، الصفحات من 109 إلى 113 (بتصرف)  26)
املصدر نفسه، الصفحات 113 ، 114 ، 115 ( بتصرف)  27)
راجـع تـصريـحات أحـمد عـبد الـرحـمن شـيخ بـشير، بـصفته املـديـر الـعام 28)

لـبنك بـريـمير الـصومـالـي، ملجـلة اتـحاد املـصارف الـعربـية، الـعدد 447، عـلى 
ht tp : / /www.uabon l ine .o rg /a r /magaz ine الــــــــــرابــــــــــط، /
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https://www.alaraby.co.uk/economy/567da13e-1209-41cc-9840-cca2ad6b9ac8
http://:www.mof.gov.iq%20
https://www.emaratalyoum.com/politics/reports-and-translation/2018-12-26-1.1167036
https://repository.nauss.edu.sa/
https://www.alhurra.com/
https://www.hafryat.com/
https://alarab.co.uk/
http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/2799/3/khoudja.pdf
http://www.uabonline.org/ar/magazine/1605160215751576160415751578/15751604160515831610158515751604159315751605160415/49849/0


1605160215751576160415751578/1575160416051583161015
8515751604159315751605160415/49849/0 ، (بتصرف) 

(29http://www.menafatf.org/sites/default/files/ :راجــــــــــع
AccessionCriteriaA.pdf، ص 3 (بتصرف)  

الــدول األعــضاء املــشار إلــيها هــي: األردن، اإلمــارات، البحــريــن، تــونــس، 30)
الجـزائـر، جـيبوتـي، الـسعوديـة، الـسودان، سـوريـا، الـعراق، عُــمان، فلسـطني، 
قـــطر، الـــكويـــت، لـــبنان، لـــيبيا، مـــصر، املـــغرب، مـــوريـــتانـــيا، والـــيمن( راجـــع: 
http://www.menafatf.org/ar/about/Members-Observers/

 ( members
(31http://www.menafatf.org/events/menafatf-29th- :راجــــــــــع

 plenary-meeting-meetings-be-held-its-margins
(32http://www.menafatf.org/ar/ :راجـع: الـتقييم املـتبادل عـلى الـرابـط

mutual-evaluations-follow ، (بتصرف)  
(33http:// :راجـــع قـــائـــمة الـــدول األعـــضاء فـــي اإلنـــتوســـاي عـــلى الـــرابـــط

www.intosai.org/ar/about-us/organisation/membership-
  list.html

انـظر: الجـريـمة واملخـدرات كـعائـقني لـألمـن والـتنمية فـي أفـريـقيا، مـائـدة 34)
مســتديــرة إلفــريــقيا مــن تــنظيم الــحكومــة الــنيجيريــة ومــكتب األمــم املتحــدة 
املـــعني بـــاملخـــدرات والجـــريـــمة، أبـــوجـــا، نـــيجيريـــا ســـبتمبر 2005، ص 21، 
https://www.unodc.org/art/docs/ :مــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح عــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

arabic_prog_action.pdf ، (بتصرف يسير)  
املصدر السابق نفسه، ص 21(بتصرف)  35)
املصدر نفسه، ص 22(بتصرف)  36)
راجــع: دالل الــعكيلي، املــالذات الــضريــبية : حــاضــنات الــفساد الســريــة، 37)

تــقريــر شــبكة الــنبأ املــعلومــاتــية، الــعراق، بــتاريــخ 15 حــزيــران 2017، مــتاح 
 ،  https://annabaa.org/arabic/economicreports/11430 :عــــــــــلـــى

(بتصرف يسير) 
املصدر السابق نفسه(بتصرف يسير) 38)
هــناك أربــعة مــعايــير أســاســية حــددتــها املــنظمة االقــتصاديــة لــلتعاون 39)

والــــتنمية(/http://www.oecd.org) بــــوجــــودهــــا تــــصبح املــــنطقة مــــصنفة 
ضــمن املــالذات الــضريــبية؛ املــعيار األول: ضــرائــب ضــئيلة أو غــير مــوجــودة 
أصــالً، املــعيار الــثانــي: غــياب الــشفافــية فــي الــنظام املــالــي، املــعيار الــثالــث: 
غـياب تـبادل املـعلومـات املـالـية مـع الـبلدان األخـرى، املـعيار الـرابـع واألخـير: 
https:// :اســـــــتقطاب شـــــــركـــــــات إســـــــمية ذات نـــــــشاطـــــــات وهـــــــمية( راجـــــــع

 (annabaa.org/arabic/economicreports/11430
تجـدر اإلشـارة هـنا إلـى وجـود تحـديـات كـبيرة تـواجـهها الـصومـال فـي 40)

مــــجال اإلصــــالح املــــالــــي والــــضريــــبي، وهــــي تحــــديــــات نــــاجــــمة عــــن تــــعقد 
مـــشكالتـــها مـــجتمعة مـــن الـــناحـــية الـــسياســـية واالجـــتماعـــية واالقـــتصاديـــة 
واألمـنية وغـيرهـا، األمـر الـذي يسـتوجـب قـيام املؤسـسات االقـتصاديـة واملـالـية 
الـــدولـــية بـــدعـــم وتـــعزيـــز اإلصـــالح املـــالـــي واالقـــتصادي فـــي هـــذا الـــبلد قـــبل 
تـوجـيه أي لـوم تـجاه األنـظمة املـالـية والـضريـبية الـغير مـهيكلة بـفعل املـعانـاة 

الشاملة من الوضع الصومالي العام 
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http://www.uabonline.org/ar/magazine/1605160215751576160415751578/15751604160515831610158515751604159315751605160415/49849/0
http://www.menafatf.org/sites/default/files/AccessionCriteriaA.pdf
http://www.menafatf.org/ar/about/Members-Observers/members
http://www.menafatf.org/events/menafatf-29th-plenary-meeting-meetings-be-held-its-margins
http://www.menafatf.org/ar/mutual-evaluations-follow
http://www.intosai.org/ar/about-us/organisation/membership-list.html
https://www.unodc.org/art/docs/arabic_prog_action.pdf
https://annabaa.org/arabic/economicreports/11430
http://www.oecd.org/
https://annabaa.org/arabic/economicreports/11430


انظر: إبراهيمي عبداهلل، الحكومات في مواجهة خطر غسيل األموال، 41)
مصدر سابق، ص 188  

املصدر السابق نفسه، الصفحة ذاتها(بتصرف يسير)42)
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