
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُ ُُمنُاإلرهابيةُللمنظماتُالماليةُالمنابعُتجفيف  ُُبهُوتقومُاإلرهاب،ُمكافحةُوسائلُأهم  ُمنظومات 

ُُالتيُاإلرهابُتمويلُمكافحة وليةُبالجهودُتنهض  ُأرجاءُفيُاإلرهابُوتمويلُاألموالُغسلُلمكافحةُالدَّ

يُمجالُفالُالعالمُ. ُالماليُالمددُبقطعُإالُصنوفهُاختالفُوعلىُأنواعهُبجميعُلإلرهابُللتصد 

زُلهُالداعمُواالقتصادي ُواإلعدادُالتخطيطُمنُمزيدُإلىُلإلرهابيينُوالدافعُونشاطاته،ُألعمالهُوالمعز 

عُإرهابيةُعملياتُلتنفيذ  ة.مرو 

 واإلرهاب األموال غسل

ُُنشرُ  وليُالنقدُصندوق  ُبعنوان:ُمقااًلُُ،2016ُسبتمبرُمن30ُُفيُالرسميُاإللكترونيُموقعهُفيُالدَّ

ندوق ُالمصدرُإخفاءُعمليةُ ُهوُاألموالُغسل ُُأنُفيهُجاءُاإلرهاب«،ُوتمويلُاألموالُغسلُومكافحةُ»الصُّ

حازُالتيُلألصولُالمشروعُغير ُاإلجراميُوالنشاطُاألموالُبينُالرابطُإلخفاءُذلكوُإجرامي؛ُنشاطُمنُت 

ُُاإلرهابُتمويل ُُأماُاألصليُ. ُالالزمةُبالمواردُاإلرهابيينُإلمدادُومعالجتها؛ُاألصولُجمعُإلىُفيهِدف 

 .أنشطتهمُلممارسة

ُُفيُتختلفانُالظاهرتينُهاتينُأنُمنُالرغمُوعلى  نُكليهماُأنُنجدُكثيرة،ُجوانب  ُُغالًباُتستغالَّ ُمواطن 

مُفيُنفسهاُالضعف ظ  ةُبإخفاءُتسمحُالتيُالماليةُالنُّ ويَّ ُالمالية،ُالمعامالتُتنفيذُفيُالوضوحُوعدمُاله 

 .الخصوصيةُعلىُحفاًظا

ا،ُالرسميةُالجهاتُوقلقُاألموال،ُغسلُخطرُازديادُوبسبب وليًّ نشئتُد   (FATF) الماليُالعملُمجموعةُأ 

ةُفي قدتُتيالُالسبعُمجموعةُقمَّ ُوهيُفيها،ُاألعضاءُالدولُوزراءُبحضورُم،1989ُعامُفيُباريسُفيُع 

وليةُهيئةُ  سةُد  ثمرُالجادُ ُالتنفيذُوتعزيزُوواضحة،ُدقيقةُمعاييرُ ُوضعُإلىُتهدفُمؤسَّ ُللتدابيرُوالمـ 

لةُذاتُاألخرىُوالتهديداتُاإلرهاب،ُوتمويلُاألموالُغسلُلمكافحةُوالتشغيليةُوالتنظيميةُالقانونية ُالص 

ولي،ُالماليُنظامالُبسالمة مُومنُالدَّ نعُهيئةُهيُالماليُالعملُمجموعةُفإنُث  ُمنُالتيُالسياساتُلص 

ةُالوطنيةُوالتنظيميةُالتشريعيةُاإلصالحاتُإلحداثُالالزمةُالسياسيةُاإلرادةُتوليدُ ُشأنها ُهذهُفيُالجادَّ

 . المجاالت

وليةًُُعاييرُ مُباتتُالتيُالتوصياتُمنُسلسلةًُُالماليُالعملُمجموعةُ ُوضعتُوقد ُلمكافحةُمعتمدةُد 

ُُوهيُاإلرهاب،ُوتمويلُاألموالُغسل قةُالستجابةُاألساس  ُتستهدفُالتيُالتهديداتُهذهُلمواجهةُمنسَّ

ُُصدرتُوقدُالماليُ.ُالنظامُسالمةُ  لتُثمُم،1990ُعامُفيُمرةُأولُالمجموعةُتوصيات  د  ُُع  ُفيُالتوصيات 

نُم2012ُعامُفيُوآخرهاُم2003وُم2001وُم1996ُاألعوام باتُومرتبطةُمحدثة،ُأنهاُمنُللتيقُّ ُبمتطلَّ

 للتعاون الصينية العربية الجمعية رئيس ونائب اقتصادي، وخبير باحث  

 اللبنانية. االقتصادية الجمعية سر   وأمين والتنمية،

 الخوري بيار د.   

   اإلرهاب  تمويل

ياتُُالتشريعاتُكفاءةُبين ُالمنظمُةُالجريمةُوتحد 



 

 

اُلالستخدامُوصالحةُالمكافحة، اُعالميًّ وليًّ  . ود 

اُالمعروفُومن ُ (FATF) الماليُالعملُمجموعةُأنُحاليًّ وليُحكوميُِكيان  ُُد  ُبالتعاونُيعملُعضًوا،39ُُيضمُّ

وليةُالمنظماتُمنُعددُمعُالوثيق ُُومنهاُاألخرى،ُاألساسيةُالدَّ وليُالنقدُصندوق  ولي،ُوالبنكُالدَّ ُالدَّ

 .(FSRBs)ُيالمالُالعملُمجموعةُغرارُعلىُالمنشأةُاإلقليميةُالمجموعاتُالمتحدة،ُواألمم

ي  والمكافحة التصد 

رتُلقد دخلُملحوًظا،ُتطويًراُاألموالُغسلُمكافحةُمعاييرُ ُطو  ُعاميُبينُالتحسيناتُمنُمجموعةُ ُعليهاُوأ 

دتُالعالمي،ُالماليُالنظامُحمايةُفيُالنزاهةُمعاييرُ ُبهاُملتاكتُم،2012وُم1990 و  ُُوز  ُبأدواتُالحكومات 

ُُالتخاذُحديثةُعصرية اُوبلغتُالماليةُ.ُالجرائمُتجاهُصارمةُإجراءات  ُُحاليًّ ُيالمالُالعملُمجموعةُتوصيات 

(FATF)ُةُتوصياتُوتسعُاألموال،ُغسلُمكافحةُبشأنُتوصيةًُُأربعين ُإضافةًُُاإلرهاب،ُيلتموُبمحاربةُخاصَّ

قُتهديداتُمعُالتعاملُإلى القةُوضوًحاُأكثرُمعاييرُ ُووضعُالشامل،ُالدمارُأسلحةُبتجارةُتتعلَّ ُالفسادُلع 

 .اإلرهابيةُاألنشطةُبتمويل

ُُأصدرُم2019ُعامُوفي وليُاألمنُمجلس  سهًباُقراًراُالدَّ اًلُُم  ُمنُالسابعُالفصلُتحت2462ُُبرقمُومفصَّ

ةُوتفصيلهُشمولهُعنُفضاًلُُالقرارُ ُهذاُامتازُوقدُدة،المتحُاألممُميثاق عدَُُّأنهُذلكُعالية،ُعلميةُبدقَّ ُأ 

تُوطويلة،ُعميقةُمهنيةُمراجعاتُبعد عةُاألساليبُبجميعُاإللمامُإلىُأدَّ ُاألموالُغسلُلعملياتُالمتوقَّ

تيحهُماُضمنُاإلرهاب،ُبتمويلُالمرتبطة ُُالعصرُتقنياتُت  ُالقرارُ ُهذاُاشتملُوقدُبهاُ.ُالمرتبطةُوالعمليات 

ُمنُاألعضاءُالدولُجميع ُُمنعُالذيُم،2001ُعامُالصادر1373ُُالقرارُإلىُأساًساُيستندُوهوُبنًدا38ُُعلى

ماُوالُاإلرهابية،ُالمنظماتُعملُتسهيل  .  باألسلحةُتزويِدهاُسيَّ

ن ُالدولُوإلزامُالمالي،ُلعملاُمجموعةُبهاُأوصتُالتيُاألربعينُالتوصياتُالتزامُأهميةُتأكيدُ ُالقرارُوتضمَّ

ُُعلىُللقضاءُصارمةُبإجراءاتُلتسمحُوالعدلية،ُالقانونيةُأنظمتهاُفيُتعديالتُإدخال ُُاألعضاء ُعملياتُأي 

ُُترتبط ولي،ُالقانونُعلىُباالعتمادُوذلكُاإلرهاب،ُتمويلُأنواعُمنُنوعُبأي  ماُوالُالدَّ ُاإلنسانيُالقانوِنُُسيَّ

ولي،  .الجماعاتُنزوحُوقوانينُنسان،اإلُحقوقُوقوانينُالدَّ

ُُأيًضاُالقرارُ ُويشمل ُبمسحُبالقيامُاإلرهاب،ُأموالُبغسلُالمرتبطةُاألصولُتجميدُمجالُفيُالتعاونُطرق 

ُُأنُيمكنُالتيُالمصرفيةُغيرُاالقتصاديةُللِقطاعاتُشامل ستخدم  ُبالجماعاتُمرتبطةُأموالُنقلُفيُت 

 .لدواءواُوالغذاءُالبناءُِقطاعاتُمثلُاإلرهابية،

راتُمخاطرُتقويمُإلىُأيًضاُالقرارُ ُويدعو داتُمعُوالتعاونُاإلرهاب،ُأموالُغسلُلعملياتُالتحليليةُالقد  ُوح 

ُُمعلوماتُقواعدُ ُلتكوينُالمختلفة؛ُالخاصُالقطاع ة،ُعميقةُتأثيراتُذات  زُبماُومهمَّ ُُيعز  ُتبادلُنظام 

دة،ُبالوسائلُالحدودُعبرُالنقديةُوالتدفقاتُالمختلفة،ُالحساباتُعنُوالمعلوماتُالتصاريح ُالمتعد 

ُُإغفالُدونُالنظامية،ُغيرُالتحويلُووسائلُالدفع،ُالمسبقةُوالبطاقاتُكالحواالت ذُأي  ُغسلُلحركاتُمنف 

 .واإلرهابيةُالمشبوهةُاألموال

دُُُّإذُالقرار؛ُمضمونُفيُالجماعيُالتمويلُومبادراتُاالفتراضيةُلألصولُالكبيرُاألثرُ ُيخفىُوال ع  ُهذهُت 

اُاليومُاألصول ُ ناُماُاألموال،ُلغسلُرئيًساُممرًّ ضُإنُالقول:ُإلىُيدفع  طاقُلهذاُالتعرُّ ُالمواقفُمنُهوُالن 



 

 

دُالتيُاألمنُمجلسُقراراتُفيُالنادرة عُضرورةُ ُتؤك  ُالتواصلُومواقعُاإلنترنتُبواسطةُالدقيقُالتتبُّ

ُالتيُالطرقُلتلكُأكبرُضبطُوتحقيقُالنظامية،ُغيرُاألموالُنقلُبطرقُأعمقُمعرفةُأجلُمنُاالجتماعي؛

دُُّ ع   .باإلرهابُالمرتبطةُاألموالُغسلُمكافحةُعلىُجسيًماُخطًراُت 

يات نتائج  وتحد 

وليةُالقراراتُنتائجُإن قُلمُاإلرهابيةُبالمنظماتُالمرتبطةُاألموالُغسلُمكافحةُفيُالدَّ ُكبيًراُإنجاًزاُتحق 

وُالماليُالنظامُتحويالتُفي ُُلي،الدَّ لُالقراراتُهذهُأهميةُولكنَّ ُعلىُالقائمُاالستباقيُالعملُفيُتتمثَّ

ع ُُهوُمماُأكثرُوالمنعُالتتبُّ ُشديدةُوتقنياتُقوانينُإدخالُإنُالقول:ُإلىُيدفعناُماُالكشفُ.ُعلىُقائم 

وليُالماليُالنظامُعلىُالتعقيد ا؛ُالصعبُمنُيجعلُالدَّ ُالمنظماتُعلىُالمستحيلُشبهُمنُبلُجدًّ

ُُهابية،اإلر وليُالماليُالنظامُلسيطرةُالخاضعةُالماليةُالقنواتُاستخدام   .األموالُغسلُأجلُمنُالدَّ

ُُيزالُالُاإلرهابُتمويلُمكافحةُفيُالمبذولةُالجهودُكل ُُمنُوبالرغم وليُالماليُالنظام  ُُيواجهُالدَّ يات  ُتحد 

قاتُكاملُإقفالُفيُكبيرةًُ فة،ُاألموالُغسلُعملياتُحل  ُُومنُالمستهد  ياتُتلكُأهم   :التحد 

عُالتيُالطائلةُاألموالُأواًل: ُُبهاُتتمتَّ ُُتعملُالتيُاإلرهابية،ُالمنظمات  ُالخاضعُغيرُالنقديُالتبادلُبيئةُضمن 

ُ عُنظامُألي  رهُماُذلكُودليلُماليُ.ُتتبُّ ُداعشُتنظيمُأنُمنُالمتحدة،ُاألممُلمنظمةُالعامُاألمينُقدَّ

 .اإلرهابيةُاألعمالُتمويلُفيُيستخدمهاُدوالرُمليونُمئةُثالثُيقاربُماُعلىُيستحوذُ 

ع ُُوإن التُلألفراد،ُاإلنفاقيُالسلوكُبمراقبةُفقطُيرتبطُاإلنفاقُمنُالنوعُهذاُتتبُّ ُالتيُالسريعةُوالتحوُّ

ُالحرُ.ُالعملُأوُالوظيفةُبواسطةُاالجتماعيُباالرتقاءُالمرتبطةُغيرُاالجتماعيةُأوضاعهمُعلىُتطرأُقد

ًداُاألمرُل ُيجعُمماُوهذا ا؛ُمعقَّ اتُتخصيصُعلىُتقومُاإلرهابُأموالُتوزيعُشبكاتُألنُجدًّ ُقليلةُكميَّ

عة طينُمنُكبيرةُأعدادُعلىُموزَّ بُوهذاُاألعمال،ُهذهُفيُالمتور  عُعمليةُ ُيصع  ةُالتتبُّ رُالخاصَّ ُالسلوكُبتغيُّ

 .اإلنفاقي

رةُاألموالُثانًيا: مالتُمنُالمزوَّ ُُاتستخدمهُالتيُمختلفةُع  ُوتقومُمتفاوتة،ُأوقاتُفيُاإلرهابيةُالمنظمات 

مالتُواستبدالُبغسلها عُاستبدالُأوُبها،ُنظيفةُع   .بهاُاألسواقُمنُوِخْدماتُِسل 

مالتُثالًثا: ْقميةُالع  اةُالرَّ ُُعالمُوهيُتشين(،ُ)بلوكُتقنيةُعلىُالقائمةُالمعمَّ ُالنظامُعلىُمستغِلقُغامض 

وليُ.ُالمالي ملةُتعدينُتقنيةُوظهورُم،2010ُعامُمنُبدًءاُلعالماُهذاُاتسعُوقدُالدَّ ُالبيتكوينُع 

مُبتبادلُالحديثُالنقديُالتاريخُفيُمرةُألولُسمحتُالتيُاالفتراضية اةُاالفتراضيةُالِقي  ُخارجُالمعمَّ

ولي،ُالنقديُالنظام اةُقيمةُبتبادلُالقيامُاإلرهابيةُالمنظمةُ ُتستطيع ُُكيُالدَّ ُفيُمعروفُسعرُ ُلهاُمعمَّ

ُمقابلُأخرىُمرةُغسلهاُإعادةُثمُالعالم،ُأرجاءُفيُوتحريكهاُاألموالُلنقلُوسيلةًُُكونهاُالتداول،ُسواقأ

مالت  .حقيقيةُع 

دُُّ ع  يُوي  اةُالعمالتُتحد  عُمعُالتعاملُفيُالعالمُدولُتواجهُمعضلةُأكبرُ ُالمعمَّ ُاإلرهابُتمويلُقنواتُتتبُّ

وليُالماليُالنظامُسيطرةُإلىُتؤول ُُمداألُطويلةُخططُوضعُإلىُذلكُوسيحتاجُوكشفها، ُهذهُعلىُالدَّ

ماُوالُاألسواق، مالتُسيَّ ا،ُالرائجةُالع  ُالتيُوالكمياتُسعرهاُوضبطُاألساسي،ُسوقهاُعلىُللسيطرةُجدًّ

اةُالقيمُهذهُمنُتداولهاُيمكن  . المعمَّ



 

 

ُوالتقنياتُانينهاقوُتطويرُعلىُاقتصاداتهاُوقدرةُالدول،ُاستعداداتُفيُالواضحةُالفروقُرابًعا:

مةُاإللكترونية ع،ُالكشفُأجلُمنُاالصطناعي؛ُالذكاءُمجالُفيُالمستخد  ُهذهُتطويرُضرورةُمعُوالتتبُّ

ات راتُمعُيتناسبُبماُباستمرار،ُالتقنيَّ ُتحتاجُالعالمُدولُإنُالمعلوماتُ.ُتقنيةُعالمُفيُالضخمةُالتطوُّ

ُُالنظامُأعضاءُجميعُإمكاناتُتطويرُعلىُقدرةًُُاألكثرُالدول ُُبهُتقومُمستقل ُُتمويلُإلى ُالعالمي،ُالمالي 

ُتداولُسهولةُمعُالعالم،ُمستوىُعلىُمتشابهةُكفاءةُذاتُتصاريح ُُأنظمةُوضعُإلىُنصل ُُحتى

رُللكشفُالمعلومات عُالمبك   عالية.ُبكفاءةُاإلرهابُوتمويلُأموالُغسلُعملياتُوتتبُّ


