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 : دراسة مقارنة بين املغرب واإلماراتل األمواليمكافحة غس تشريعات
 نس كوييز بنعاللد. أ
 1يوب الترفوسأ

طبيعة معقدة ومتشعبة تخترق أنظمة دول العالم. لهذه  اتل األموال جريمة دولية منظمة، ذيتعتبر ظاهرة غس

األموال على جرائم أصلية  غسيلالظاهرة آثار سلبية على املستوى االقتصادي واالجتماعي والسياس ي. وتنبني جريمة 

 أخرى تكون السبب في وجودها، كالتجارة في املخدرات واألسلحة. نتيجة لذلك تعمل الدول على مكافحة هذه الجريمة

 عن طريق سن قوانين ونهج سياسات خاصة ملنع انتشار هذه الظاهرة والتصدي لها.

األموال على أساس االتفاقيات الدولية املؤطرة لهذا  غسيلتنبني معظم القوانين الوطنية للدول الخاصة بمكافحة 

األموال  غسيلي ملكافحة املجال. وتعبر التشريعات العربية من بين أكثر التشريعات التي استمدت األساس القانون

من االتفاقيات الدولية. وفي هذا السياق تعتبر اململكة املغربية ودولة اإلمارات العربية املتحدة من أبرز الدول 

 األموال.  غسيلالعربية التي صادقت على معظم االتفاقيات الدولية ملكافحة ظاهرة 

لجغرافي واالنتماء القاري والوضع االقتصادي، إال أن اإلطار ورغم االختالف القائم بين الدولتين من ناحية املوقع ا

 القانوني لكل منهما يبدو شكال متشابها.

نوعا ما في مجال  تانحديث تانيمكن القول بداية، إلى أن اإلمارات العربية املتحدة واململكة املغربية تعتبران دول

والتنصيص على مكافحتها ضمن القوانين الداخلية األموال، ليس من حيث االعتراف بهذه الجريمة  غسيلمكافحة 

األموال  غسيلن قانون مكافحة إفقط، ولكن أيضا بالنسبة إلى الجهود املبذولة ملكافحة هذه الظاهرة. حيث 

 بالنسبة للدولتين لم يظهر بشكل مستقل وواضح إال في السنوات األخيرة.

                                                             

 ، املغرببطنجة السعدي املالك عبد جامعة الدكتوراه بسلك باحث 1
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ن الربط بين القارتين اإلفريقية إيشكل املوقع الجغرافي للمملكة املغربية عامال مهما في تفاقم هذه الظاهرة، حيث 

 من قبل الشبكات اإلجرامية الدولية لتهريب األموال الغير املشروعة. امستهدف اياستراتيجواألوروبية يجعل منه معبرا 

يا مستهدفا من طرف الشبكات اإلجرامية الدولية، وذلك استراتيجا مركزا وتعتبر اإلمارات العربية املتحدة من جانبه

ي وسياستها االقتصادية املبنية على جذب االستثمارات الدولية والتسهيالت املالية ستراتيجملوقعها الجغرافي اال 

 والضريبية.

العمل املالي الدولية تدرج هاتين ورغم الجهود املبذولة من طرف الدولتين إال أن التقارير الصادرة من طرف مجموعة 

األموال. هذا األمر يجعلنا نتساءل عن مدى  غسيلالدولتين في القوائم السوداء للدول غير املتعاونة في مكافحة 

األموال. من أجل اإلجابة على هذا التساؤل، سنحاول في هذا املقال تحليل القوانين  غسيلجدية الدولتين في مكافحة 

 لهذه الجريمة ودراسة الجهود املبذولة على أرض الواقع. الوطنية املؤطرة

مة  عام لجري قانوني ال طار ال يلأوال: اإل ية  غسييي لدول يات ا فاق األموال بين االت
 والقوانين الوطنية

اإلطار القانوني الدولي املنظم  2أسست اتفاقية فيينا ملكافحة االتجار غير املشروع في املخدرات واملؤثرات العقلية

األموال. تضمنت هذه االتفاقية املبادئ واألحكام العامة للتجريم والعقاب، التي من خاللها توجه  غسيل لجريمة

الدول العتماد منظومة قانونية وطنية مالئمة، هدفها قطع الطريق أمام املجرمين من االستفادة من العائدات املالية 

على تعزيز التعاون الدولي ملنع الجريمة  3عبر الوطنية  للجريمة. ونصت اتفاقية باليرمو ملكافحة الجريمة املنظمة

                                                             

، ثم 1988دجنبر  20، وفتح باب التوقيع عليها في 1988دجنبر  19واعتمدت في  1988هوفبورغ" الكائن بمدينة فيينا بدولة النمسا في دجنبر  _ أبرمت هذه االتفاقية في مؤتمر "نوي  2

ذي القعدة  15صادر في  1.92.283. وقد صادقت اململكة املغربية على هذه االتفاقية بظهير رقم Res. 1267/1989/2253. وفقا للقرار األممي1990نونبر  11دخلت حيز التنفيذ في 

 م.2002بريل أ 29ـ ه املوافق ل 1423صفر  15بتاريخ  4999بالجريدة الرسمية عدد  2002يناير  29 ـاملوافق ل 1422

،وفقا 2003شتنبر  29ودخلت حيز التنفيذ في  2000ر دجنب 15_ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية، أبرمت في املؤتمر املنعقد بمدينة باليرمو بايطاليا في  3

 1424ذي الحجة  21بتاريخ  5186ونشرت بالجريدة الرسمية عدد2002شتنبر  20وتجدر اإلشارة إلى أنه تمت مصادقة اململكة املغربية على هذه االتفاقية في .RES/55/25للقرار األممي 

 م2003دجنبر  4 ـه موافق ل1424صادر في شوال  1.02.132عدد م بمقتض ى ظهير شريف 2004فبراير  12 ـه املوافق ل
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وفي نفس السياق نصت اتفاقية  4املنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية والحرمان من عائداتها املالية.

 على تجريم العائدات املالية الناتجة عن الفساد.  5ميريدا ملكافحة الفساد

األموال  غسيلاملرجع األساس ي للتشريعات الوطنية  في مكافحة طرق وأساليب  6وأسست مجموعة العمل املالي

وتمويل اإلرهاب. حيث عملت على وضع إطار عمل شامل ومتسق من التدابير التي ينبغي على الدول تطبيقها في هذا 

 7الشأن.

األموال تجربة مهمة تستحق الدراسة.  غسيلتعتبر تجربة كل من اململكة املغربية واإلمارات العربية املتحدة في مجال 

األموال  غسيللم يكن للمملكة املغربية قانون خاص ملكافحة  2007فبالنسبة إلى اململكة املغربية، فإلى غاية سنة 

 8سوى بعض الفصول في القانون الجنائي التي تجرم هذه العملية بشكل محدود.

األموال املغربي جاء متوافقا نوعا ما مع االتفاقيات الدولية، كان هذا األخير محط  غسيلورغم أن قانون مكافحة 

حيث لوحظ غياب مجموعة من األنظمة واملؤسسات املعتبرة  انتقاد من طرف مجموعة العمل املالي الشرق األوسط.

صوص التطبيقية. وأشار األموال، باإلضافة إلى غياب بعض الن غسيلفي حكم األطر الضرورية في مكافحة عمليات 

األموال. واعتبر التقرير املذكور  غسيلتقرير املجموعة إلى غياب املؤسسات واألجهزة التنظيمية الضرورية ملكافحة 

األموال نظرا لعدم وجود خبرات  غسيلأن املؤسسات املالية واملهن واألعمال غير املالية تغيب عنها ثقافة مكافحة 

                                                             

 _ انظر املادة األولى من اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية  بباليرمو. 4

وقد وقعت اململكة املغربية على هذه االتفاقية بتاريخ  RES/58/4عدد  ، وفقا للقرار أألممي2003دجنبر  11_ انعقدت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد بمدينة ميردا باملكسيك في  5

ه املوافق 1428ذي القعدة  19صادر في  1.07.58م بمقتض ى ظهير شريف عدد2008يناير  17 ـه املوافق ل1429محرم  2بتاريخ  5596، ونشرت بالجريدة الرسمية عدد 2003أكتوبر  31

 .2007نونبر  30 ـل

غسيل  م تتمثل مهام مجموعة العمل املالي في وضع املعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية ملكافحة1989يوليو  16حكومية دولية، أنشأت بباريس في _ هي منظمة  6

عضو، باإلضافة  36دولة تمثل  18ي، وقد وصل عدد الدول املنظمة إليها حاليا وتمويل انتشار التسلح، والتهديدات األخرى ذات الصلة بنزاهة النظام املالي الدول رهاباألموال وتمويل اإل 

 حيث تضم كل هيئة مجموعة من الدول. ،هيئات إقليمية فرعية على نمط مجموعة العمل املالي 8إلى 

 www.fatf-gafi.orgللمزيد من املعلومات يمكن الرجوع إلى موقع املجموعة  

7países  íticas a la prevención y represión del blanqueo de capitales en España desde la Jurisprudencia y el Derecho comparado con losJosé Silvente Ortega, Cr_  

de la Unión Europea, Tesis Doctoral, universidad católica san Antonio, facultad de derecho, 2013, p 31 

 .ليها من القانون الجنائي املغربيوما ي 574_ الفصول  8
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ن املؤسسات البنكية هي فقط من يتوفر لديها ثقافة الحيطة والحذر واليقظة لوقاية مباشرة في هذا املجال، وأ

 9األموال. غسيلالنظام املصرفي من أي استعمال ألغراض غير مشروعة تصب في عمليات 

 . وعلى غرار اململكة2002األموال سنة  غسيلملكافحة  10 في حين اعتمدت دولة اإلمارات العربية املتحدة أول قانون 

املغربية كان هذا القانون محط انتقاد مجموعة العمل املالي الشرق االوسط. حيث نص تقرير التقييم للمجموعة 

أن القانون لم يأت متوافقا بالشكل الكامل على ما نصت عليه االتفاقيات  2008الصادر بشأن دولة اإلمارات سنة 

األموال بشكل  غسيلالماراتي تعديل وتحسين قانون مكافحة الدولية ومجموعة العمل املالي، وأنه ينبغي على املشرع ا

األموال. كما أشار التقرير إلى ضرورة توسيع دائرة الجرائم األصلية  غسيليستوعب كل أنظمة وتقنيات عمليات 

حة التي تتأتى منها العائدات اإلجرامية املالية لتشمل أكبر عدد مكمن من الجرائم التي يمكن إحاطتها بقانون مكاف

األموال. واعتبر التقرير أن دور املؤسسات املالية امللزمة باملكافحة ال تواكب ما نصت عليه االتفاقيات  غسيل

 11الدولية وتوصيات مجموعة العمل املالي.

األموال، حاولت هذه  غسيلوفي هذا السياق، ونظرا لالنتقادات املوجهة إلى الدول املذكورة في شأن قانون مكافحة 

ستجابة من خالل إدخال تعديالت جوهرية على قوانينها، كما خرج إلى الوجود قوانين جديدة تتعلق الدول اال 

األموال وتمويل اإلرهاب اإلماراتي الصادر في سنة  غسيلاألموال، كان آخرها قانون مكافحة  غسيلبمكافحة 

2018.12 

املذكورة، وبعد مرور مدة زمنية مهمة في إطار  وبمصادقة اململكة املغربية ودولة اإلمارات العربية على االتفاقيات

األموال بعد االنتقادات املوجهة، سنحاول تفصيل أهم نقاط التوافق والتباين بين  غسيلإصالح قانون مكافحة 

 القوانين الداخلية وتوجهات االتفاقيات الدولية ومجموعة العمل املالي.

                                                             

 .2007_ أنظر تقرير التقييم املشترك ملجموعة العمل املالي الشرق األوسط وشمال إفريقيا بخصوص حالة املغرب سنة  9

  األموالغسيل  في شأن تجريم .هـ 1422ذي القعدة  8الموافق فيه  .م 2002/  22/1صادر بتاريخ  4رقم األموال غسيل  قانون_  10
 . 2008_ أنظر تقرير التقييم املشترك ملجموعة العمل املالي الشرق األوسط وشمال إفريقيا بخصوص حالة اإلمارات سنة  11

 .األموال وغسل األموال وتمويل التنظيمات الغير مشروعةغسيل  في شأن مواجهة جرائم 2018لسنة  20_ مرسوم القانون االتحادي اإلماراتي رقم  12
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 المفهوم العام للجريمة:-1

األموال تعريفا موحدا ودقيقا، وإنما اكتفت  غسيلات الدولية املذكورة أنها لم تعرف جريمة يتبين من خالل االتفاقي

بسن مجموعة من األفعال التي تعتبر صورة من صور السلوك اإلجرامي الذي يدخل في نطاق هذه الجريمة. من أبرز 

 الصور نذكر ما يلي:

يمة أو الجرائم املنصوص عليها، أو فعل من أفعال تحويل األموال أو نقلها مع العلم أنها مستمدة من أي جر  -

االشتراك في هذه الجريمة أو الجرائم، بهدف إخفاء أو تمويه املصدر غير املشروع لألموال أو قصد مساعدة أي 

 13شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على اإلفالت من العواقب القانونية ألفعاله.

األموال، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها أو الحقوق املتعلقة بها،  إخفاء أو تمويه حقيقة -

أو ملكيتها، مع العلم أنها مستمدة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في هذه االتفاقية، أو مستمدة من فعل من 

 .14أفعال االشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم

نفس الخطوات املتعلقة باالتفاقيات الدولية في  ياالتشريع املغربي واإلماراتي قد خط من كالوبناء عليه، نجد أن 

 15األموال غسيلملكافحة  43 -05األموال. فلقد نص املشرع املغربي في القانون رقم  غسيلشأن التعريف بجريمة 

يازة أو استعمال أو استبدال اكتساب أو حاألموال. من أهمها  غسيلعلى مجموعة من األفعال التي تشكل جريمة 

أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائداتها بهدف إخفاء أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو مصدرها غير املشروع، إخفاء أو 

تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات الغير مشروعة أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو 

قة بها، مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائم املنصوص عليها، تسهيل ملكيتها أو الحقوق املتعل

التبرير الكاذب بأية وسيلة من الوسائل ملصدر ممتلكات أو عائدات مرتكب إحدى الجرائم املشار إليها، محاولة 

 16ارتكاب األفعال املنصوص عليها في هذا اإلطار.

                                                             

 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية. املادة األولىالفقرة الثانية من _  13

 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتجار غير املشروع في املخدرات واملؤثرات العقلية بفيينا  الثالثة  ةاملاد _ انظر الفقرة ب من 14

 14بتاريخ  5522األموال، الجريدة الرسمية عدد غسيل  املتعلق بمكافحة 43.05بتنفيذ القانون رقم  2007أبريل  17، 1428من ربيع األول  28صادر في  1.07.79_ ظهير شريف رقم  15

 1359ص  2007ماي  3، 1428ربيع  اآلخر 
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األموال وتمويل االرهاب اإلماراتي تقريبا على نفس األفعال  سيلغملكافحة  2018وفي نفس السياق نص قانون 

املنصوص عليها في االتفاقيات الدولية. فبالرجوع إلى املادة الثانية من نفس القانون نجد أن املشرع اإلماراتي حصر 

لية بها قصد إخفاء األموال في األفعال التالية: تحويل املتحصالت اإلجرامية أو نقلها أو إجراء أي عم غسيلجريمة 

أو تمويه مصدرها الغير مشروع، إخفاء أو تمويه حقيقة املتحصالت اإلجرامية أو مصدرها أو مكانها أو طريقة 

التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق املتعلقة بها، اكتساب أو حيازة أو استخدام املتحصالت اإلجرامية 

 صلية على اإلفالت من العقوبة.عند تسلمها، مساعدة مرتكب الجريمة األ 

األموال، فبعد أن كان  غسيلاألموال اإلماراتي طور من املفهوم العام لجريمة  غسيلواملالحظ أن قانون مكافحة 

أضاف القانون  ،األموال في بعض األفعال مثل التحويل واإلخفاء غسيليحصر جريمة  2002القانون القديم لسنة 

األموال، مثل اكتساب وحيازة األموال العائدة من  غسيلالركن املادي لجريمة الجديد سلوكيات أخرى تكون 

 الجريمة ومساعدة الفاعلين على ذلك.

وعموما نرى أنه على مستوى صياغة التعريف العام للجريمة بالنسبة للدولتين، فان هناك توافقا واضحا بين ما 

خصوصا اتفاقية فيينا ملكافحة االتجار غير  ،اقيات الدوليةتبنته التشريعات الوطنية املذكورة وما نصت عليه االتف

املشروع في املخدرات واملؤثرات العقلية واتفاقية باليرمو. وهو ما أشارت إليه توصيات مجموعة العمل املالي التي 

أن تطبق األموال على أساس اتفاقيتي فيينا وبالرمو، وينبغي عليها  غسيلنصت على أنه ينبغي على الدول أن تجرم 

    17األموال على كافة الجرائم الخطيرة لتشمل أكبر عدد من الجرائم األصلية. غسيلجريمة 

 تحديد الجرائم األصلية: -2

، أو جريمة معينة، وبالتالي اإجرامي من البديهي أنه ال يمكن وصف أموال غير مشروعة إال إذا كان مصدرها عمال

 للحديث عن أصل األموال املغسولة أو مصدرها.فان الحديث عن الجرائم األصلية، يدفعنا 

األموال جريمة تبعية مستقلة، يقتض ي اكتمال بنيانها القانوني وقوع جريمة أخرى سابقة يطلق  غسيلتعتبر جريمة 

األموال يدفعنا إلى ضرورة التحقق من قيام الركن  غسيلعليها الجريمة األصلية، أي أن الحديث عن وجود جريمة 

                                                             

 2012ملالي ) فاتف( فبراير وانتشار التسلح ملجموعة العمل ا رهاباألموال وتمويل اإل غسيل  _ أنظر املعايير الدولية ملكافحة 17
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األموال، وهي العائدات غير املشروعة  غسيلي يقوم على جريمة سابقة، وأن يتحصل منها محل جريمة املفترض الذ

" نشاط وسلوك إجرامي إيجابي أو سلبي وقع من الفاعل بحيث يفض ي  18ها. وقد عرفها البعض على أنهاغسيلاملراد 

 األموال"   غسيلثل محل جريمة إلى متحصالت أو أموال، سواء تم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والذي يم

ورغم بساطة املفهوم، تختلف التشريعات في تبني نظام موحد للجرائم األصلية، فمن التشريعات من تعتبر أن 

في حين ترى تشريعات أخرى أن الجرائم األصلية  19الجرائم األصلية هي كل الجرائم التي تذر أمواال على صاحبها،

 20كون محددة في قائمة تضم أهم الجرائم الخطيرة والتي تذر أمواال على صاحبها،األموال يجب أن ت غسيللجريمة 

 وترى تشريعات أخرى الجمع بين هذين االتجاهين.

األموال قد أخذت توجهات ثالثة، حسب اختالف التشريعات، بين األسلوب  غسيلوعموما فان الجريمة األصلية ل

 الحصري، األسلوب املطلق، األسلوب املختلط.

ستنادا إلى مجموعة من التوصيات الدولية خصوصا مجموعة العمل املالي، نجد أن هذه األخيرة تركت حق االختيار ا

 21اتجاهات. ةوذلك وفق ثالث للدول األعضاء في تبني أحد املناهج لتحديد الجرائم األصلية،

                                                             

 304ص  2005األموال واليات مكافحتها، الدار الجامعية الجديدة للنشر، اإلسكندرية، طبعة سنة غسيل  _ محمد علي العريان، عمليات 18

 _ التشريع الفرنس ي على سبيل املثال. 19

 _ التشريع املصري على سبيل املثال. 20

األموال على جميع الجرائم الخطرة، مع مراعاة إدراج أوسع غسيل  أنه ينبغي على الدول تطبيق جريمة 2004األربعين ملجموعة العمل املالي لسنة _ تنص التوصية األولى من التوصيات  21

بة للحرية املطبقة على الجريمة الجنائية األصلية، نطاق ممكن للجرائم األصلية إما بوصفها أو باإلشارة إليها، أو بالنسبة إلى حد معين يرتبط بفئة من الجرائم الخطرة،أو بالعقوبة السال

 أو بقائمة من الجرائم األصلية أو بمزيج من الطرق السابقة.
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 االتجاه األول: األسلوب الحصري: 
يحدد هذا االتجاه الجرائم األصلية بناءا على األموال المتحصلة من جرائم معينة ومحددة على سبيل الحصر، كجرائم 
االتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية مثال، بمعنى أن ما دون هذه الجرائم والتي تذر أمواال ال تدخل 

 موال غير مشروعة.ها، ولو أنها أغسيلفي نطاق األموال المحذور 
ويجد أصحاب هذا التوجه مبررا في ما نصت عليه اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة فقط االتجار الغير مشروع في 

نرى من جانبنا أن فلسفة وجود هذه االتفاقية وسبب تركيزها  ،املخدرات واملؤثرات العقلية. ونقيض هذا التوجه

وما سببه االتجار باملخدرات واملؤثرات العقلية من  22التي كانت أنداك، على جريمة املخدرات، يجد أثره في الظروف

أثار سلبية جعل املجتمع الدولي يجرم هذا االتجار ويجرم حتى التعامل باألموال التي تصدر عنه. وبالتالي فان هذا 

 األسلوب الحصري أصبح متجاوزا، خصوصا عندما يركز على جريمة واحدة.

األموال وقانون  غسيله مبررهم في أن هذا األسلوب يحقق التناسق بين قانون مكافحة ويجد أصحاب هذا التوج

سرية الحسابات بالبنوك، فاتباع هذا األسلوب يضع القيد على مبدأ سرية الحسابات ملواجهة نوع خطير من 

حصلة من جناية أو األموال املت غسيلالجرائم وليس ملواجهة كل الجرائم، فإذا توسع املشرع واكتفى بالنص على 

 جنحة لكان مؤدى ذلك إهدار قانون سرية الحسابات.

 االتجاه الثاني: األسلوب املطلق: 
األموال املتحصلة من الجريمة بشكل عام،  غسيليدخل في نطاق هذا األسلوب تجريم  ،بخالف األسلوب الحصري 

بحيث  ،ائم معينة أو وضع الئحة حصريةويسمى باملطلق الستهدافه متحصالت الجريمة بصفة عامة، دون انتقاء جر 

باعتماده على مبدأ التجريم الكلي ملختلف األفعال املعتبرة في حكم  23يضم كافة أشكال الجريمة كيفما كانت طبيعتها

 األفعال الغير مشروعة من جنايات وجنح أو مخالفات.

                                                             

 _ أي وقت النص على االتفاقية 22

   45ص  2015األموال بين التشريع والتطبيق، مطبعة األمنية بالرباط، غسيل  _ حسن أدريبلة، مكافحة 23
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 : االتجاه الثالث: األسلوب املختلط
ألول والثاني حيث يأخذ نوع معين من الجرائم دون تحديد مكوناته أو محتوياته، يجمع هذا االتجاه ما بين االتجاه ا

التي تقع على األموال  غسيلكتحديد الجنايات بشكل عام، وفي نفس الوقت حصر بعض الجرائم وتجريم عملية ال

يات، فتعتبر أي أموال بمعنى أنها تعتمد على األسلوب املطلق تجاه نوع معين من الجرائم مثل الجنا 24املتحصلة منها.

األموال، ومن جهة أخرى تعتمد على األسلوب  غسيلصادرة متأتية من أي جناية أموال غير مشروعة تخضع لقانون 

األموال في إطارها إال إذا تعلق األمر  غسيلالحصري تجاه بعض الجرائم األخرى مثل الجنح والتي ال تقوم جريمة 

 ببعض الجرائم على سبيل الحصر.

األموال األسلوب الحصري في تحديد الجرائم  غسيلوفي هذا السياق اعتمد المشرع المغربي في قانون مكافحة 
 األموال. غسيلاألصلية، وذلك باعتماده على الئحة تضم مختلف الجرائم التي تعد جرائم أصلية سابقة لجريمة 

ى تقرير شترك بهذا الخصوص لتوصيات العمل إل 2007وتجدر اإلشارة إلى أن اململكة املغربية قد خضعت في سنة 

األموال املغربي  غسيلحيث أشار هذا التقرير إلى أن قانون مكافحة  ،املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

يعتمد األسلوب الحصري، وبذلك وجبت ضرورة مالئمة عدد الجرائم األصلية املحصورة والزيادة في عددها من أجل 

ثر هذا إوبالفعل فقد وسع املشرع املغربي أنداك  25األموال. غسيلجرائم األصلية املهمة في مكافحة تغطية جميع ال

ليشمل الئحة موسعة من الجرائم التي أوصت بها  26 13-10التقرير من عدد الجرائم األصلية بموجب القانون رقم 

 27فقط.  جريمة أصلية بعدما كانت عددها سبعة 24مجموعة العمل املالي لتصل إلى 

                                                             

            153، ص 2015_ عدنان العوني، جريمة غسيل األموال : املفهوم والخصوصية، منشورات مجلة العلوم القانونية، العدد األول، مطبعة األمنية  24

للمجموعة   ياملوقع االلكترون 02/11/2007ا في ملجموعة العمل املالي، منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقي رهاباألموال ومكافحة اإل غسيل  _ تقرير التقييم املشترك حول مكافحة 25

http://www.menafatf.org  

يه بالظهير املتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي املصادق عل 13.10( بتنفيذ القانون رقم 2011يناير 20)1432من صفر  15صادر في  1.11.02_ الظهير الشريف رقم  26

بتاريخ 1.02.255املتعلق باملسطرة الجنائية الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم  22.01( والقانون رقم 1962نوفمبر  26)  1382من جمادى اآلخرة  28بتاريخ  1.59.413الشريف رقم 

أبريل  17)  1428من ربيع األول،  28بتاريخ  1.07.79ادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم األموال الصغسيل  املتعلق بمكافحة 43.05والقانون رقم  ،(2002أكتوبر  3)  1423من رجب  25

 .196( ص 2011يناير  24)  1432صفر  19بتاريخ  5911(، الجريدة الرسمية، عدد 2007

ية، االستغالل الجنس ي، النصب، إرهابي أو أفعال إرهابخيانة األمانة، االنتماء إلى عصابة منظمة أنشئت أو وجدت للقيام بإعداد أو ارتكاب فعل _ الجرائم األصلية املضافة هي:  27

رائم املرتكبة ضد البيئة، القتل العمدي أو الجرائم التي تمس بامللكية الصناعية، الجرائم التي تمس بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة، إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة، الج

املواد الغذائية، التزييف والتزوير وانتحال العنف أو اإليذاء العمدي، القتل العمدي أو العنف أو اإليذاء العمدي، السرقة وانتزاع األموال، تهريب البضائع، الغش في البضائع وفي 
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والمالحظ أن المشرع المغربي قد اعتمد أسلوب التدرج في النص على الجرائم األصلية، حيث وسع من نطاق هذه 
الشيء الذي يثير التساؤل عن أسباب توسيع نطاق هذه الجرائم وعن األساس   28األخيرة مقارنة بالقوانين السابقة،
 المعتمد في اختيارها دون غيرها.

فبالرجوع إلى تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان لمجلس النواب المغربي المتعلق بدراسة هذا القانون، نجد 
جوابا للحكومة على هذا التساؤل، وقد جاء فيه أن األساس المعتمد في وضع هذه القائمة راجع إلى التزام المملكة 

لحقة بها، كما أن األسباب الداعية إلى توسيع قائمة الجرائم، هو أنها المغربية باالتفاقيات الدولية والبروتوكوالت الم
تتلخص في تنفيذ توصيات العمل المالي خصوصا بعد التقرير الذي تم إعداده تجاه الوضعية القانونية لمكافحة 

   29األموال وتمويل اإلرهاب، والذي أبان عن مجموعة من النقائص في دائرة الجرائم األصلية. غسيل
يتخذ في  30ما بالنسبة إلى التشريع فقد خطى خطوة مهمة في تحديد الجرائم األصلية، فبعد أن كان القانون القديمأ

تحديد الجرائم األصلية األسلوب الحصري، فان القانون الجديد قد غير من اعتماد األسلوب الحصري إلى األسلوب 

األموال كل من  غسيلملذكور، حيث اعتبرت "مرتكبا لجريمة املطلق، وهذا ما عبرت عنه املادة الثانية من القانون ا

 كان عاملا بأن األموال متحصلة من جناية أو جنحة وارتكب عمدا أحد األفعال التالية..."

                                                             

حق، تحويل الطائرات أو السفن أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتالفها أو إتالف منشآت املالحة الجوية أو البحرية أو البرية الوظائف أو األلقاب أو األسماء أو استعمالها بدون 

في السوق، املس بنظم املعالجة اآللية  أو أكثر أو تعييب أو تخريب أو إتالف وسائل االتصال، الحصول أثناء مزاولة مهنة أو القيام بمهمة على معلومات متميزة واستخدامها إلنجاز عملية

املوقع الرسمي للوحدة،  10ص  MO/2011-2990، رقم اإليداع القانوني، 2011، طبعة 2010تقرير وحدة معالجة املعلومات املالية املغربية، سنة للمعطيات. 

http://www.utrf.gov.ma. 

 في القوانين السابقة على جرائم أصلية محدودة باملقارنة بالجرائم األصلية الحالية. _ حيث كان يعتمد 28

املوقع  02/11/2007ملجموعة العمل املالي، منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في  رهاباألموال ومكافحة اإل غسيل  _ تقرير التقييم املشترك الذي خضع له املغرب حول مكافحة 29

املتعلق بتغيير وتتميم مجموعة  145.12وهو ما أشار إليه تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان حول مشروع قانون رقم  ،http://www.menafatf.orgموعة للمج يااللكترون

، األمانة 2016.2011، الوالية التشريعية التاسعة، 2013.2012، السنة التشريعية الثانية 2013، دورة أبريل 43.05األموال رقم غسيل  القانون الجنائي والقانون املتعلق بمكافحة

 2013العامة للحكومة، املطبعة الرسمية، الرباط 

 األموال اإلماراتي.غسيل  بشأن مكافحة 2002لسنة  4_ القانون االتحادي رقم  30
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يتضح مما سبق أن املادة املذكورة جعلت أي عمل إجرامي يذر أمواال، فان هذه األموال تدخل في نطاق األموال 

اتخذا   32يسبانواإل  31ييز بين مصدر هذه األموال. وتجد اإلشارة إلى أن القانون الفرنس يها دون تمغسيلاملحظور 

 نفس التوجه املذكور.

األموال، إال أنها ليست جريمة  غسيلبناء على ما سبق، يتضح أن الجريمة األصلية، رغم ضرورتها لقيام جريمة 

إلى التساؤل عن أنجع األساليب املذكورة في تحديد  موحدة في نوعها  بالنسبة ملختلف التشريعات، وهو ما يدفعنا

ي واإلماراتي اعتمدا على األسلوب املطلق والذي يجعل من أصل سبانالجرائم األصلية، فإذا كان املشرع الفرنس ي واإل 

األموال يمتد إلى كل الجرائم، وفي هذا  غسيلاألموال كل الجرائم، بمعنى أن امتداد نطاق مكافحة  غسيلجريمة 

ن املشرع املغربي إاألموال. ف غسيلاالتجاه نوع من الصرامة والتشديد وغلق جميع املنافذ والثغرات املؤدية إلى 

األموال، وهو األمر الذي  غسيلكأسلوب حصري يجعل من الجرائم نوعية محدودة تكون الجريمة األصلية لجريمة 

األموال. وحتى إذا فرضنا أن كل الجرائم األصلية قد أدرجها  غسيلائم معينة خارج نطاق جريمة يبقي ال محالة جر 

املشرع في قائمته، إال أنه لن يسلم من الجرائم الجديدة واملتطورة التي تخلق فيما بعد وخصوصا في وقت تطغى عليه 

 الثورة التكنولوجية وما يتبعها من استغالل سهل لإلجرام.

األموال في سد كل  غسيلعات التي تتخذ األسلوب املوسع تعطي صورة واضحة حول مدى مكافحة جريمة إن التشري

الثغرات املؤدية إليها سواء كانت جناية أو جنحة أو أية نشاط إجرامي له مفهوم آخر، وأن املسألة ليست بخصوصية 

 ية الدول في مكافحة هذه الظاهرة. اتيجاستر التشريع لكل دولة أو لسرية حساباتها، وإنما يتعلق األمر بوضوح 

                                                             

 .من القانون الجنائي الفرنس ي 324-1انظر املادة ( 31

 ي.سباناإل  الجنائي القانون  من 301-1. واملادة رهاباإل  وتمويل األموالغسيل  مكافحة بشأن ،أبريل 28 بتاريخ 10/2010 رقمي سباناإل  ن قانو الثانية من ال ةانظر املاد( 32
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 األموال  غسيلثانيا: املواجهة األمنية لعمليات 
 مراقبة المؤسسات المالية وحركة األموال  -1 

األموال، اتجهت االتفاقيات الدولية إلى إلزام املؤسسات املالية باتخاذ  غسيلنظرا للطبيعة الدولية لعمليات 

األموال املتحصلة من  غسيلأدواتها املصرفية واملالية من أجل ارتكاب جرائم  اإلجراءات الالزمة ملنع استخدام

 مصادر غير مشروعة.

ويشكل االهتمام الدولي بالرقابة على املؤسسات املالية محورا أساسيا ال غنى عنه من محاور املواجهة الشاملة 

األموال، وذلك بالنظر إلى الدور الهام التي تلعبه هذه املؤسسات في تسهيل ارتكاب هذه الجريمة،  غسيللظاهرة 

فقد تجد املؤسسة املذكورة أنه قد تم استغاللها في عملية توظيف واستثمار أموال متحصلة من جريمة من الجرائم 

 من متكاملة مجموعة واعتماد صياغة من الدولي للمجتمع البد كان ضمن العمليات العادية التي تختص يها. لذا

 خالل من وذلك ،دوليا املجرمة الظاهرة هذه مكافحة في املالي النظام دور  السياسات واإلجراءات الهادفة لتعزيز

 ،والفاعلية القدرة واكتسابها املالية النظم تطوير ،جملة من االعتبارات أهمها بين املوائمة يسعى إلى شامل منظور 

 املؤسسات عبر اإلجرامية العائدات تدفق من األموال والحد شرعية من املالية والتثبت العمليات شفافية ضمان مع

 ضرورة إلى إضافة ،املشروعة غير األموال لتبييض مفتوحة قنوات املؤسسات إلى هذه تحويل دون  والحيلولة املالية

 األفراد حقوق  بين ما التوافق تحقيق ضمان مع املصرفية، مبدأ السرية تفعيل في القانوني الضبط من درجة تحقيق

 33األموال. تبييض جريمة مكافحة الهادفة إلى القانون  متطلبات وبين والخصوصية، السرية في

ومن أهم الجهود الدولية في مجال الرقابة على املصارف واملؤسسات املالية اإلعالن الصادر عن لجنة بازل واملتعلق 

بالرقابة على البنوك والذي تضمن مجموعة من التوصيات دعا من خاللها إلى فرض رقابة على املؤسسات املالية 

األموال التي تمر عبر القنوات املصرفية  غسيلعمليات  وإجبارها على اتخاذ االحتياطات الالزمة في شأن مكافحة

                                                             

 722، ص 2007_ مصطفى طاهر، املواجهة التشريعية لظاهرة غسيل األموال املتحصلة من جرائم املخدرات، مطابع الشرطة، القاهرة، طبعة  33
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خصوصا. كما ألزمت توصيات مجموعة العمل املالي مجموع الدول باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوفيق أنظمتها 

 األموال مع توصياتها بهذا الشأن. غسيلالداخلية املتعلقة بمكافحة جرائم 

األموال بوضع إطار  غسيلم املشرع املغربي واإلماراتي في قانون مكافحة وبغية مواكبة املجتمع الدولي في خطاه، اهت

التي تلجأ إليها  غسيليفيد مكافحة عمليات ال ،منآقانوني ينظم سير املعامالت املالية وانتقالها والتعامل بها بشكل 

 أصحابها لدى املؤسسات املالية.

األموال وصل عددها إلى  غسيلاملالية املعنية بمكافحة  وبهذا الخصوص نص املشرع املغربي على قائمة باملؤسسات

والتي كان من  ،األموال وفق اإلجراءات املنصوص عليها في القانون ذاته غسيلمؤسسة تعنى بمكافحة  15أكثر من 

بين أهمها املؤسسات املصرفية. كما أقر املشرع املغربي في نفس السياق بضرورة وجود مؤسسات أخرى مشرفة 

 التنظيم ومراقبة حركة األموال داخل هذه املؤسسات كما تتولي التنسيق مع الهيئات الحكومية.تتولى ب

ولقد كان من بين أهم هذه املؤسسات املشرفة "وحدة معالجة املعلومات املالية" وتجدر اإلشارة إلى أن هذه املؤسسة 

من طرف مجموعة العمل املالي الشرق األوسط كانت محط انتقاد موجه إلى اململكة املغربية بمناسبة التقرير املعد 

مرسوم يتعلق  2009والذي أبان عن غياب تام لهذه املؤسسة. وبناء عليه أصدر املشرع املغربي في سنة  2007لسنة 

والتي أسند لها مجموعة من االختصاصات كان أهمها املراقبة والتنسيق  34بإحداث وحدة معالجة املعلومات املالية.

 األموال. غسيلة في مكافحة سؤولاملالية والجهات امل مع املؤسسات

تبين من خاللها  2017إلى غاية  2009وبهذه املناسبة صدر عن املؤسسة املذكورة مجموعة من التقارير ما بين سنة 

األموال من جانب مراقبة املؤسسات املالية  غسيلالدور األساس ي واملهم التي تلعبه هذه املؤسسة في شأن مكافحة 

 35ة.سؤولوالتنسيق بينها وبين الجهات امل

                                                             

 حداث وحدة معالجة املعلومات املالية.إ( يتعلق ب2008ديسمبر  24من ذي الحجة )  25الصادر في  572-08-2مرسوم _  34

 http://www.utrf.gov.ma_ لالطالع على التقارير املرجو زيارة الرابط التالي للوحدة  35
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فإننا نالحظ تطورا هاما بهذا الصدد على مستوى القوانين بين ما كان معموال به  ،أما بالنسبة إلى القانون اإلماراتي

، فبعدما كان دور املؤسسات املالية بشأن 2018وما هو منصوص عليه في املرسوم الجديد لسنة  2002في قانون 

وبعدما كان أداء وحدة املعلومات املالية ضعيفا كما  ،األموال محصورا في بعض املؤسسات فقط غسيلمكافحة 

على عدة  اأصبح دور املؤسسات املالية منفتح 36جاء في التقرير الصادر عن مجموعة العمل املالي للشرق األوسط،

العمل من تبليغ وإخطار ومراقبة  مؤسسات، كما ألزمت هذه األخيرة بمجموع اإلجراءات التي يجب التقيد بها في

 أصل األموال واألشخاص املتعامل معهم. 

وفيما يتعلق بمؤسسة وحدة معالجة املعلومات املالية فقد ميزها املرسوم الجديد باختصاصات واسعة تتمثل في 

رسوم ذاته على مراقبة املؤسسات املالية وتلقي التبليغات الصادرة عنها في شأن العمليات املشبوهة، كما نص امل

 غسيلضرورة تبادل املعلومات بين هذه املؤسسة ونظيراتها في الدول األخرى في إطار التعاون الثنائي في مكافحة 

  37األموال.

 غسيليتبين أن الدول املذكورة قد نهجت أسلوبا واضحا في مكافحة  ،من خالل ما سبق، ومن حيث الشكل القانوني

األموال طبقا ملا أوصت به  غسيلسسات مالية في شأن مكافحة عمليات األموال من خالل إشراك عدة مؤ 

االتفاقيات الدولية، األمر الذي يدفعنا بالحديث عن مستوى آخر من املكافحة بالنسبة للقواعد الزجرية، قبل أن 

 نتحدث عن الجانب العملي للدول في شأن املكافحة.

 في القواعد الزجرية-2 

األموال، حثت االتفاقيات الدولية ذات الصلة  غسيلإدراكا بفداحة األضرار واملخاطر الناتجة عن عمليات 

بمكافحة هذه العمليات كافة الدول على وضع ضوابط وقواعد ردعية ملنع استفحال هذه الظاهرة. حيث دعت 

وتوصيات  39اتفاقية مكافحة الفسادوباليرمو و  38مختلف االتفاقيات الدولية بهذا الشأن خصوصا اتفاقية فيينا

                                                             

 مل املالي لدولة اإلمارات، م س _ التقرير الصادر عن مجموعة الع 36

 من املرسوم املذكور. 9_ أنظر املادة  37

 _ انظر الفقرة ج من املادة الثالثة من اتفاقية فيينا. 38

 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. 14_ أنظر املادة  39
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الدول األطراف إلى سن نظام تشريعي زجري هدفه معاقبة وزجر األشخاص املتورطين في  40مجموعة العمل املالي

 األموال والحيلولة دون تفش ي هذه الظاهرة. غسيلعمليات 

الدول األعضاء في إعطاء وصف  وتجدر اإلشارة إلى أن االتفاقيات الدولية املذكورة قد تركت املجال مفتوحا أمام

 غسيلاألموال مراعاة للقوانين الداخلية لكل بلد، باستثناء اتفاقية باليرمو والتي وصفت جريمة  غسيللجريمة 

 41األموال بالجناية.

وبناء على ما سبق اختلفت الدول العربية في معيار تحديد وصف الجريمة. فمن التشريعات من اعتبرت جريمة 

مجرد جنحة، فيما وصفتها تشريعات أخرى بالجناية طبقا ملا دعت إليه اتفاقية باليرمو كما رأينا  األموال غسيل

 سابقا.

األموال بوصفها كجنحة. ويتأتى لنا  غسيلاألموال املغربي بجريمة  غسيلوبهذا الخصوص، أقر قانون مكافحة 

"دون اإلخالل  غربي الذي نص على أنهاألموال امل غسيلملكافحة  574-3معرفة ذلك من خالل نص القانون رقم 

 األموال: غسيلبالعقوبة األشد يعاقب على 

 درهم. 100.000إلى  20.000بالنسبة إلى األشخاص الطبيعية بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من  -

تي يمكن درهم دون اإلخالل بالعقوبات ال 3.000.000إلى  500.000فيما يخص األشخاص املعنوية بغرامة من  -

 إصدارها على مسيريها أو املستخدمين العاملين بها املتورطين في الجرائم.

وبناء عليه، فبالرجوع إلى القانون الجنائي املغربي عموما، نجد أن معيار تحديد الجريمة هل هي جنحة أم جناية، 

خمس سنوات كانت الجريمة  يتعلق بالعقوبة املقررة لتلك الجريمة، فإذا كانت عقوبة الحد األقص ى للجريمة هي

األموال ال تتجاوز الخمس  غسيلوالواضح أن العقوبة التي نص عليها املشرع املغربي واملتعلقة بجريمة  42جنحة،

                                                             

 11، ص 2012وانتشار التسلح لسنة  رهاباألموال وتمويل اإل غسيل  _ أنظر توصيات مجموعة العمل املالي، املعايير الدولية حول مكافحة 40

 _ أنظر املادة السادسة من اتفاقية باليرمو. 41

 من القانون الجنائي املغربي  111و  17_ أنظر الفصل  42
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كون جنحة، وذلك تعدو إال أن تاألموال في القانون املغربي ال  غسيلسنوات حبسا مما يؤكد أن وصف جريمة 

 ى وما نصت عليه اتفاقية باليرمو.بخالف ما اتجهت إليه التشريعات األخر 

األموال للقانون املغربي، أن املشرع لم يكن متشددا إلى حد  غسيلواملالحظ مبدئيا من خالل العقوبة املقرر لجريمة 

األموال بآليات زجرية قوية تحقق الردع العام لهذه الجريمة،  غسيلما في وضع نظام صارم يرمي إلى مكافحة 

ملذكورة لها حد أقص ى وحد أدنى يصل إلى السنتين حبسا، كما أن الغرامة التي ربطها املشرع خصوصا وأن العقوبة ا

وهو مبلغ ضعيف جدا عندما نقارنه بالكميات الضخمة من  ،درهم 20.000بالعقوبة الحبسية ابتدأت بمبلغ 

ب هذا النوع من الجرائم وعدم ها، مما قد يجعل األمر هينا أمام األشخاص املقبلين على ارتكاغسيلاألموال التي يتم 

 اعتبارهم لهذه العقوبة.

وأضاف التشريع املغربي إلى العقوبة املقررة الحكم باملصادرة الكلية لألشياء واألدوات واملمتلكات التي استعملت أو 

دوات التي كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة والعائدات املتحصلة منها أو القيمة املعادلة لتلك األشياء واأل 

 واملمتلكات والعائدات مع حفظ حق الغير حسن النية. وهو ما نصت عليه مجموعة من االتفاقيات املذكورة.

كما رفع املشرع املغربي في إطار الجريمة املذكورة العقوبة إلى الضعف عندما ترتكب باستعمال التسهيالت التي 

تيادية أو عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة توفرها مزاولة نشاط منهي أو عندما ترتكب الجريمة بصفة اع

 إجرامية منظمة. 

وفيما يتعلق باألشخاص املعنوية والتي تدخل في إطارها املؤسسات البنكية واملالية عموما، فكما هو مشار إليه فقد 

األشياء أو املمتلكات درهم باإلضافة إلى مصادرة كل األموال أو  3.000.000نص القانون على عقوبات مالية تصل إلى 

بشكل إلزامي. كما فتح القانون املجال للمحكمة االختيار عند االقتضاء بالحكم بعقوبات إضافية تتمثل في حل 

 الشخص املعنوي، نشر األحكام باإلدانة، املنع املؤقت من مباشرة األعمال أو املهن التي لها عالقة بالجريمة.

األموال باعتبارها جنحة  غسيلاألموال فلم يحد عن وصف جريمة  غسيلملكافحة  أما بالنسبة إلى القانون اإلماراتي

 100.000سنوات وغرامة ال تقل عن  10إذ نصت على أنه "يعاقب بالحبس ملدة ال تزيد عن  22كما حددتها املادة 
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 غسيلة لجريمة درهم أو بإحدى هته العقوبتين كل من ارتكب أحد األفعال املمثل 5.000.000درهم وال تزيد عن 

 األموال".

واملالحظ أن املشرع اإلماراتي استعمل لفظ الحبس بدل السجن وهو ما يفيد حسب القواعد العامة للقانون 

 43الجنائي اإلماراتي أن األمر يتعلق بجنحة، على اعتبار أنه عندما يستعمل لفظ السجن نكون أمام جناية.

القواعد العامة في تحديد العقوبة الحبسية للجنحة، فبالرجوع إلى  والجدير بالذكر أن املشرع اإلماراتي خرج عن

من القانون الجنائي االماراتي نجد أن عقوبة الجنحة ال يجوز أن تزيد عن ثالث سنوات، والحال أننا  69و 29املادة 

األموال  غسيليمة سنوات. وهو أمر يبين اهتمام املشرع اإلماراتي بمكافحة جر  10األموال عقوبتها  غسيلأمام جنحة 

درهم بالنسبة  5.000.000كما أن الغرامة املقررة جاءت مرتفعة، حيث وصلت كما هو مذكور إلى  ،على نحو خاص

 44إلى الشخص الطبيعي.

األموال بغرامة ال تقل عن  غسيلأما بالنسبة إلى الشخص املعنوي فيعاقبه القانون اإلماراتي في شأن ارتكاب جريمة 

  .درهم 50.000.000ن عد وال تزي 500.000

وبمقارنة التشريعين املغربي واإلماراتي نجد أنه من خالل العقوبات الحبسية فقد وسع القانون اإلماراتي من نطاق 

 .تسنوات، فيما اكتفى املشرع املغربي بالحبس حده األقص ى خمس سنوا 10 حبس العقوبة والتي تصل إلى

ن هذا األخير لم يترك للمحكمة االختيار في العقوبة بين إالتشريع املغربي فنه وفي إطار العقوبات املقررة في أإال 

بغرامة..." أما والحبس والغرامة، بل ضم العقوبتين باستعماله واو العطف "الحبس من سنتين إلى خمس سنوات 

عقوبة الحبسية على مستوى العقوبة في القانون اإلماراتي فقد أعطى القانون للمحكمة الحق في االختيار بين ال

 ينتاأو بإحدى هدرهم  5.000.000درهم وال تزيد عن  100.000سنوات وغرامة ال تقل عن  10والغرامة "

                                                             

 من القانون الجنائي اإلماراتي وما يليها. 29_ انظر املادة  43

 االماراتي.  األموالغسيل  من قانون مكافحة 23_ انظر املادة  44
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"، وهو أمر قد يقلل من قوة الردع العام التي يجب أن تتميز بها العقوبة، إذ وبناء على هذا التوجه قد يجد العقوبتين

 ر مشروعة بغية الحكم فقط بالغرامة أو الحبس فقط.املجرمون ما يلتجئون إليه من حيل مشروعة وغي

أدنى تبتدئ به العقوبة كما  ااألموال للجنحة حد غسيلكما أن املشرع اإلماراتي لم يحدد في ضوء قانون مكافحة 

 سنوات. 10األموال ال يجب أن تزيد مدة الحبس فيها عن  غسيلفعل املشرع املغربي، بل نص على أن عقوبة جريمة 

تبتدئ عقوبتها من شهر،  69وع إلى القواعد العامة في القانون الجنائي اإلماراتي نجد أن الجنحة وطبقا للمادة وبالرج

ن نطاق إسنوات. وبناء على هذا التصور ف 10األموال تبتدئ من شهر وتصل إلى  غسيلبمعنى أن عقوبة جريمة 

األموال بشهر أو  غسيلتفريد العقاب بالنسبة للمحكمة قد أخد شكال مبالغا فيه، فقد يحكم القاض ي في قضية 

 قد يحكم بعشر سنوات.

األموال.  غسيلوبناء عليه، يتضح أن املشرع اإلماراتي كان متساهال إلى حد كبير في توقيع العقوبة على مرتكبي جرائم 

املشرع اإلماراتي قد فسح املجال أمام املجرمين في اتخاذ ما يلزم للضغوط والتالعب باألحكام وبالتالي فإننا نرى أن 

خصوصا وأن جل الدول العربية لم تتمكن بعد من تحقيق  ،والقرارات الصادرة في هذا الشأن تحقيقا ملصالحهم

 جهاز قضائي مستقل ونزيه.

 األموال غسيلة ثالثا: الجانب العملي للتشريعات العربية يف مكافح
األموال، تبقى مسألة  غسيلبالرغم من فداحة األضرار االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي تخلفها ظاهرة  

مكافحة هذه الظاهرة نسبية العتبارات كثيرة، فقد يرى البعض أن ظاهرة غسيل األموال ليست سلبية بالشكل 

ويظهر ذلك جليا من خالل ضعف الجهود املبذولة من قبل بعض  املطلق، إذ يمكن االستفادة منها بشكل أو بآخر.

الدول التي تستفيد من هذه الظاهرة الرتباطها باملجال السياس ي أو الجغرافي أو االقتصادي ولو بشكل مخالف 

 للقانون.

لدول األموال في مختلف التشريعات العربية، ودخول كل ا غسيلورغم وجود نظم قانونية منظمة ملكافحة ظاهرة 

تطرح ظاهرة غسيل األموال على  ،األطراف تحت غطاء االتفاقيات الدولية والتوقيع عليها والسير وفق توصياتها

مستوى الواقع إشكاالت كبيرة من حيث درجة االلتزام باملكافحة. فقد صدرت عدة تقارير دولية تفيد ضعف جهود 
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تبنى مجلس االتحاد األوروبي قائمة سوداء للمالذات  2017األموال، ففي ديسمبر  غسيلالدول العربية في مكافحة 

الضريبية في العالم، حيث وصف أن الدول املعنية ال تتوخى الشفافية في املعامالت املالية، وتتبنى تشريعات 

 45األموال. غسيلفضفاضة وغير متعاونة، وال تقوم بجهود كافية ملكافحة التهرب الضريبي والذي ينتج عنه مباشرة 

 غسيلكان من بين تلك الدول دولة اإلمارات، حيث احتلت مكانة واضحة ضمن الدول الغير متعاونة في مجال  ولقد

األموال والتهرب الضريبي. وبعد مدة من ذلك تم شطبها من القائمة لسبب تقديمها اللتزامات على مستويات عالية 

ذ عادت إلى القائمة السوداء نفسها طبقا لنفس إلزالة مخاوف االتحاد األوروبي، إال أن ذلك لم يستمر طويال إ

 التقارير الصادرة عن مجلس االتحاد األوروبي.

ولم يكن هذا التقرير الصادر عن مجلس االتحاد األوروبي في السنوات األخيرة وحده، بل أعقبه تقرير صادر عن  

لذي اعتبر أن استخدام سوق وا 46(C4ADSمركز األبحاث املتخصص للدراسات الدفاعية املتقدمة األمريكية )

أموال كثير من منتفعي الحرب، وممولي اإلرهاب، ومهربي  غسيلالعقارات في دبي خالل السنوات املاضية كان مالذا ل

 .املخدرات حول العالم

ثر هذه إاألموال، ومنها من هو محكوم عليه  غسيلوقدم التقرير املذكور مجموعة من األسماء لها عالقة مباشرة ب

األموال في دولة  غسيليمة وهم يمتلكون في الوقت ذاته عقارات ضخمة في دولة اإلمارات. مما يتبين أن عمليات الجر 

لبنان وسوريا وإيران وجماعة حزب ــ اإلمارات تحكمها عالقات ومصالح سياسية واقتصادية بينها وبين دول أخرى ك

 هللا. 

ن مقربان من جماعة حزب هللا خاضعان للعقوبات البنانين اومن بين الشخصيات املذكورة في التقرير شقيق

ية الزمة لتصنيع الطائرات العسكرية، حيث تم تنفيذ إلكترونعلى معدات  ابعد حصولهم 2014األمريكية مند عام 

                                                             

45 _.1088ECOFIN  345, FISC 15429/17(OR. en),  2017December  5Council of the European Union, Brussels,   

46C4ADS (www.c4ads.org) 2018_   
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اإلماراتية املتخصصة في بيع األجهزة  Star Group Holdingهذه املعامالت املالية تحت غطاء الشركة القابضة الحرة 

 مليون دوالر. 70عقارات فخمة في دبي تقدر قيمتها ب  هذين األخوينية. كما تم رصد امتالك لكتروناإل

سوريا، محكوم في كما ثبت للتقرير أن شقيقين آخرين ) أبناء عم بشار األسد( على رأس واحدة من أعظم الثروات 

 عقارات في جزيرة النخلة جميرا. ةبسبب الفساد، يمتلكان خمس 2008بعقوبات أمريكية منذ سنة  اعليهم

للوقود في العمليات العسكرية للحكومة  اكما أن أحد األشخاص الذي له عالقة وثيقة بدمشق يشتبه في كونه مهرب

عقارات في اإلمارات العربية املتحدة. ويملك مواطنان إيرانيان متهمان بالحصول على معدات  ةالسورية، يملك ثالث

 ن دوالر في دبي.يمالي 5ي، يمتلكان ستة عقارات تبلغ قيمتها حوالي لبرامج طهران الباليست

وفي تقرير آخر صادر عن مجلة لونوفيل أوبسرفاتور صرح رئيس مؤسسة شيرا الفرنسية ملكافحة الجرائم 

صبح االقتصادية ويليام بوردون أن مدينة دبي أصبحت "الغسالة العامة لألموال القذرة" وذلك في إطار تغطيتها ملا أ

األموال. وأكد ويليام أن  غسيليعرف بأوراق دبي، والذي كشف عن تحول اإلمارات إلى مركز عاملي للتهرب الضريبي و 

دور دبي كمركز لغسيل األموال ظل لفترة طويلة سرا مكشوفا، إال أنه اتسع في السنوات األخيرة نظرا لتشديد 

االقتصادية لتصبح قبلة لألشخاص الفارين من دفع  القوانين الضريبية خصوصا في منظمة التعاون والتنمية

 الضرائب في بالدهم، مستقطبة بذلك ثروات من الصين وروسيا وأفريقيا وأوروبا.

ن مدينة دبي والتي غدت رمزا للعوملة استطاعت بمهارة فائقة أن تستخدم لجذب مثل هذه إوحسب التقرير ذاته ف

ة املفرطة يتقاطر إليها السياح من جميع أنحاء العالم ويقصده رجال األموال صورتها كمدينة جذابة ورمز للحداث

برالي درعا لواقع ياألعمال أفواجا للتفرج على معارضه الدولية الكبرى. كما أن املدينة استخدمت نجاح نموذجها الل

 األموال القذرة. غسيلآخر مبهم، وهو تحولها إلى آلة ل

يفيد أن إمارة دبي وحدها  2018يونيو  24فة "الجارديان" البريطانية في باإلضافة إلى ما سبق صدر تقرير عن صحي

األموال، مشيرة إلى أن هناك  غسيلية التي تعد أسوأ مكان في العالم لسبانتخطت جزيرة كوستا دايل كرايم اإل 

دة ما بين مليار جنيه إسترليني، كضرائب للمملكة املتح 16.5 غسيلبريطانيين استخدموا الوضع الهش في دبي ل

 . 2016و 2005عامي 
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األموال تحقيق مجموعة  غسيلوالواقع أن دولة اإلمارات وحسب تقرير االتحاد األوروبي تستهدف من خالل عمليات 

من الجوانب االقتصادية والسياسية، فعلى املستوى االقتصادي تقدم اإلمارات تسهيالت خارجية تهدف إلى جذب 

قي، وذلك باستقطاب الرأسمال األجنبي دون إخضاعه لعملية املراقبة املتعلقة األرباح دون مضمون اقتصادي حقي

بمصدر األموال املراد استثمارها في املنطقة، حيث تمثل املبالغ املغسولة إنعاش هذا القطاع  بشكل واضح، وهو ما 

م كبير من طرف يكشف عن فوائد مباشرة لالقتصاد اإلماراتي، خصوصا الجانب العقاري الذي يعد محط اهتما

 حكومة اإلمارات على اعتباره محركا رئيسيا للنشاط االقتصادي.

أما على املستوى السياس ي فيظهر ذلك من خالل فسح املجال للشركاء والحلفاء السياسيين بضمان واستثمار 

تقرير الصادر عن العوائد املالية الغير مشروعة بشكل مطمئن تهربا من أي مالحقات دولية أو محلية، كما جاء في ال

 مركز األبحاث األمريكية.

وبمقابل ذلك لم تكن اململكة املغربية بمنأى عن هذا التصور، فقد صدر تقرير عن لجنة بازل السويسرية 

مرتبة متأخرة  2017األموال تمويل اإلرهاب، أكد فيه أن املغرب احتل في سنة  غسيلاملتخصصة في مجال مكافحة 

دولة حول العالم. وكشف التقرير أن املغرب حصل على تنقيط  146األموال ضمن  غسيلعامليا في مجال مكافحة 

 نقاط. 10من أصل  6.38

أن عيوب  47ية الصادرة عن مكتب املخدرات والقانون الدولي للواليات املتحدةستراتيجكما حدد أحد التقارير اال 

األموال للمملكة املغربية تظهر من خالل عائدات املخدرات واملنتجات الفاخرة ) مثل املجوهرات أو  غسيلمكافحة 

ها بطريقة سلسلة ومعتادة. كما أن مجموعة من املؤسسات تعمل بشكل واضح في مجال غسيلاملركبات( التي يتم 

 ات واملحاسبين.هذه األموال مثل املؤسسات البنكية، كتاب العدل، مؤسسات الكازينوه غسيل

                                                             

47 _United States Department of State Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs  

International Narcotics Control Strategy Report Volume II Money Laundering and Financial Crimes March 2017. 

INCSR 2017 Volume II Money Laundering and Financial Crimes p 131/132 
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األموال يظهر من خالل عدم وضوحها  غسيلوالواضح أن اإلشكال التي تنفرد به اململكة املغربية في مجال مكافحة 

في شأن شرعية بعض الجرائم التي تذر عائدات إجرامية مهمة، حيث تحتل زراعة القنب الهندي الصدارة في مجال 

األموال العائدة من أجل تغطية مصدرها  غسيلصحابها إلى عمليات مصادر األموال الغير مشروعة، والتي يلجأ أ

الغير مشروع. فعلى املستوى القانوني تبقى عملية زراعة القنب الهندي واملتاجرة فيه جريمة من الجرائم املنصوص 

تراخي  ، ولكن األمر يختلف على املستوى العملي، إذ أن1974لسنة  1.73.282عليها في بمقتض ى ظهير قانون رقم 

 السلطات أمام مكافحة هذه الجريمة يعم الوضع العام في اململكة، ويبقى القانون في هذا اإلطار حبر على ورق.

أن املغرب  48وبهذا الخصوص صنف تقرير أممي  صادر عن مكتب مكافحة املخدرات والجريمة التابع لألمم املتحدة

لعاملي، مشيرا إلى كونه أيضا من بين أكثر البلدان املصدرة على رأس البلدان املنتجة للقنب الهندي على الصعيد ا

ن معظم كميات حبوب القنب املوجودة في أوروبا مصدرها املغرب. واستنادا إحيث  ،لتلك النبتة تحديدا نحو أوروبا

الفترة ن محجوزات القنب الهندي عرفت ارتفاعا ملحوظا خالل السنوات األخيرة، وتحديدا خالل إإلى التقرير ذاته ف

. وبناء عليه يبقى املغرب من بين أهم الدول املبلغ عنها من طرف الدول األعضاء كمصدر للقنب 2015و 2010ما بين 

 الهندي متبوعا بأفغانستان وبدرجة أقل بلبنان والهند وباكستان.

فمن  األموال، غسيلونرى أن زراعة القنب الهندي واملتاجرة فيه بطريقة غير مشروعة تضع املغرب أمام حتمية 

غير املعقول أن تتم املتاجرة في هذه النبتة بشكل كبير دون أية مقاربة أمنية تضع حدا لها رغم وجود نصوص قانونية 

 تجرم هذا النوع من املتاجرة.

أحزاب سياسية بمشروع  توفي هذا الصدد، ونظرا للوضع الغير مستقر لعمليات زراعة القنب الهندي تقدم

تقنين زراعة القنب الهندي ووضعه في إطار قانوني يخول للمستفيدين منه التعامل معه بشكل  يرمي إلى 49قانون 

موافقة من طرف ممثلي األمة في قبة البرملان. ويرجع ذلك إلى وجود لوبيات  قانوني وامن، إال أن هذا املشروع لم يلق  

 قوية تستفيد من هذا الفراغ التشريعي بهذا الشأن.

                                                             

 www.unodc.org_ لالطالع على التقرير أنظر موقع األمم املتحدة، قسم مكافحة املخدرات   48

  17، رقم التسجيل 11/12/2015مقترح قانون بشأن تقنين زراعة الكيف باملغرب، تقدم به حزب األصالة واملعاصرة، بتاريخ  - 49
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خول املغرب في مخطط تقنين املخدرات سوف يبقيه ال محالة في رتب متقدمة من الدول الغير والواضح أن عدم د

األموال باملخدرات عموما هي عالقة قوية  غسيلاألموال، على اعتبار أن عالقة  غسيلمتعاونة في مجال مكافحة 

ر مشروعة من بين أهمها في األموال، وجود مصادر غي غسيلوحتمية، وأن من املدعمات األساسية  لوجود عمليات 

 الوسط املغربي تجارة املخدرات.

 خاتمة
األموال واعتباره من صميم األنشطة اإلجرامية التي تهدد االستقرار  غسيلرغم االهتمام الدولي بمكافحة 

األموال وضوابطه يختلف من  غسيلن مفهوم تجريم إف ،االقتصادي والسياس ي للدول واألمن الدولي بصفة عامة

دولة إلى أخرى. ويرجع السبب في ذلك بداية إلى صعوبة االتفاق على تعريفات محددة للمفاهيم املكونة لجريمة 

ن القانون املنظم وفلسفته يقومان على فكرة املصلحة التي يحميها القانون، وهذه إومن ثم ف األموال. غسيل

ن طبيعة هذه املصلحة تختلف إن حماية من كيان سياس ي إلى آخر، ولذلك فاملصلحة تختلف في مدى ما تستحقه م

من دولة إلى أخرى ومن نظام سياس ي إلى آخر، فتتفاوت معه درجة االلتزام وتفعيل االتفاقيات الدولية في مجال 

 األموال. غسيلمكافحة 

األموال إلى تحقيق مصلحتين،  يلغسترمي السياسة الجنائية التي تعتمدها الدول املذكورة في مكافحة  وعموما

األموال، حيث تعمل على  غسيلمصلحة أولى تتعلق بالجانب الشكلي للدولة، وهو وضعها الخارجي في شأن مكافحة 

تلميع صورتها لدى املجتمع الدولي من خالل تشريع ترسانة قانونية متكاملة متوافقة مع ما نصت عليها االتفاقيات 

 األموال تفاديا ألية ضغوط دولية. سيلغالدولية في شأن مكافحة 

ومصلحة ثانية تتعلق بالجوانب االقتصادية والسياسية التي تستفيد منها الدول، حيث تبقى االستفادة من عمليات 

 ،األموال غسيلاألموال مسألة ال شك فيها، ويظهر ذلك من خالل هشاشة تطبيق القانون املنظم ملكافحة  غسيل

ة بعدم قدرتها على ضبط هذه العمليات لضعف أجهزتها، وتارة أخرى في تشعب الجريمة فقد تبررها الدول تار 

األموال أضرار اقتصادية  غسيلوالصفة الدولية واملنظمة لها. وهو ما يشير على أنه ليس دائما ما يكون لعمليات 

 روج في محيطها.األموال ت غسيلواجتماعية وسياسية، بل قد تكون لبعض الدول مصالح في إبقاء عمليات 
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األموال واالستفادة من نتائجه اقتصاديا أو سياسيا قد يولد  غسيلمن جهتنا نرى أن التساهل في مكافحة جريمة 

األموال  غسيلن لإاألموال بأخطر الجرائم الدولية، فعلى سبيل املثال ف غسيلخطرا أمنيا كبيرا، وذلك لعالقة 

ب ما يتأسس تمويل املنظمات اإلرهابية على أموال غير مشروعة مصدرها وتمويل اإلرهاب عالقة قوية، حيث في الغال

 األموال هو تقصير في مكافحة تمويل اإلرهاب. غسيلجريمة من الجرائم، بمعنى أن التقصير في مكافحة 

األموال أمر يتطلب رؤية دولية موحدة من جميع الدول ومؤمنة بالخطر الذي تشكله هذه  غسيلإن مكافحة 

، لكن التفاوتات االقتصادية واختالف األنظمة السياسية، تجعل لهذا األمر توجهات متعددة  يستهدف منها الظاهرة

 .(50)تحقيق املصالح الخاصة لكل دولة على حدة

 

 

 

 

                                                             

 ( اآلراء الواردة تعبر عن أصحابها وال تعبر بالضرورة عن املعهد املصري للدراسات.50)

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG

