تمويل اإلرهاب
بينُكفاءةُالتشريعاتُوتحدياتُالجريمةُالمنظم ُة ُ
د .بيار الخوري
باحث وخبير اقتصادي ،ونائب رئيس الجمعية العربية الصينية للتعاون
والتنمية ،وأمين سر الجمعية االقتصادية اللبنانية.

تجفيفُ ُالمنابع ُالمالية ُللمنظمات ُاإلرهابية ُمن ُأهمُ ُوسائل ُمكافحة ُاإلرهابُ ،وتقوم ُبه ُمنظوماتُُ
الدولية ُلمكافحة ُغسل ُاألموال ُوتمويل ُاإلرهاب ُفي ُأرجاءُ
ُ
مكافحة ُتمويل ُاإلرهاب ُالتي ُ
تنهض ُبالجهود ُ َّ
العالمُ ُ.فال ُمجال ُللتصدي ُلإلرهاب ُبجميع ُأنواعه ُوعلى ُاختالف ُصنوفه ُإال ُبقطع ُالمدد ُالماليُ
واالقتصادي ُالداعم ُله ُوالمعزز ُألعماله ُونشاطاتهُ ،والدافع ُلإلرهابيين ُإلى ُمزيد ُمن ُالتخطيط ُواإلعدادُ
لتنفيذُعملياتُإرهابيةُمروعة.
غسل األموال واإلرهاب
مقاال ُبعنوانُ:
الدولي ُفي ُموقعه ُاإللكتروني ُالرسمي ُفي ُُ 30من ُسبتمبر ُُ ً ُ ،2016
ُ
نشرُ ُ
صندوق ُالنقد ُ َّ
غسلُاألموالُهوُعمليةُُإخفاءُالمصدرُ
ُ
«الصندوقُومكافحةُغسلُاألموالُوتمويلُاإلرهاب»ُ،جاءُفيهُأنُ
ُّ
غير ُالمشروع ُلألصول ُالتي ُتحاز ُمن ُنشاط ُإجرامي؛ ُوذلك ُإلخفاء ُالرابط ُبين ُاألموال ُوالنشاط ُاإلجراميُ
فيهدفُ ُإلى ُجمع ُاألصول ُومعالجتها؛ ُإلمداد ُاإلرهابيين ُبالموارد ُالالزمةُ
ِ
تمويل ُاإلرهاب ُ
ُ
األصليُ ُ.أما ُ
لممارسةُأنشطتهم.
غالبا ُمواطنُُ
َّ
وعلى ُالرغم ُمن ُأن ُهاتين ُالظاهرتين ُتختلفان ُفي ُجوانبُ ُكثيرةُ ،نجد ُأن ُكليهما ُ
تستغالن ُ ً
ويةُوعدمُالوضوحُفيُتنفيذُالمعامالتُالماليةُ،
الضعفُنفسهاُفيُالنُّ ظمُالماليةُالتيُتسمحُبإخفاءُاله َّ
حفاظاُعلىُالخصوصية.
ً
ولياُ،أنشئتُمجموعةُالعملُالمالي )(FATF
وبسببُازديادُخطرُغسلُاألموالُ،وقلقُالجهاتُالرسميةُد ًّ
قمةُمجموعةُالسبعُالتيُعقدتُفيُباريسُفيُعامُ1989مُ،بحضورُوزراءُالدولُاألعضاءُفيهاُ،وهيُ
فيُ َّ
مؤسسة ُتهدف ُإلى ُوضع ُمعاييرُ ُدقيقة ُوواضحةُ ،وتعزيز ُالتنفيذ ُالجادُ ُوالمـثمر ُللتدابيرُ
هيئةُ ُدولية ُ َّ
القانونيةُوالتنظيميةُوالتشغيليةُلمكافحةُغسلُاألموالُوتمويلُاإلرهابُ،والتهديداتُاألخرىُذاتُالصلةُ
الدوليُ،ومنُثمُفإنُمجموعةُالعملُالماليُهيُهيئةُلصنعُالسياساتُالتيُمنُ
بسالمةُالنظامُالماليُ َّ
الجادةُفيُهذهُ
شأنهاُتوليدُُاإلرادةُالسياسيةُالالزمةُإلحداثُاإلصالحاتُالتشريعيةُوالتنظيميةُالوطنيةُ
َّ
المجاالت .
ولية ُمعتمدة ُلمكافحةُ
سلسلة ُمن ُالتوصيات ُالتي ُباتت ُمعاييرُ ُد ًُ
ًُ
وقد ُوضعت ُمجموعةُ ُالعمل ُالمالي ُ
منسقةُلمواجهةُهذهُالتهديداتُالتيُتستهدفُ
غسلُاألموالُوتمويلُاإلرهابُ،وهيُاألساسُُالستجابةُ َّ
سالمةُُالنظامُالماليُُ.وقدُصدرتُتوصياتُُالمجموعةُأولُمرةُفيُعامُ1990مُ،ثمُعدلتُالتوصياتُُفيُ
للتيقنُمنُأنهاُمحدثةُ،ومرتبطةُبمتطلَّ باتُ
األعوامُ1996مُو2001مُو2003مُوآخرهاُفيُعامُ2012مُ ُّ

وليا .
المكافحةُ،وصالحةُلالستخدامُ
عالمياُود ًّ
ًّ
عضواُ،يعملُبالتعاونُ
يضمُُ39
حالياُأنُمجموعةُالعملُالمالي ) (FATFكِ يانُُحكوميُدوليُ ُّ ُ
ً
ومنُالمعروفُ ًّ
الدوليُ،
ُ
الدولية ُاألساسية ُاألخرىُ ،ومنها ُ
الدولي ُوالبنك ُ َّ
صندوق ُالنقد ُ َّ
الوثيق ُمع ُعدد ُمن ُالمنظمات ُ َّ
واألممُالمتحدةُ،المجموعاتُاإلقليميةُالمنشأةُعلىُغرارُمجموعةُالعملُالماليُ(.)FSRBs
التصدي والمكافحة
ملحوظاُ،وأدخلُعليهاُمجموعةُُمنُالتحسيناتُبينُعاميُ
ً
تطويراُ
لقدُطورتُمعاييرُُمكافحةُغسلُاألموالُ
ً
1990مُو2012مُ،اكتملتُبهاُمعاييرُُالنزاهةُفيُحمايةُالنظامُالماليُالعالميُ،وزودتُالحكوماتُُبأدواتُ
حاليا ُتوصياتُ ُمجموعة ُالعمل ُالماليُ
ُ
عصرية ُحديثة ُالتخاذ ُ
إجراءات ُصارمة ُتجاه ُالجرائم ُالماليةُ ُ.وبلغت ُ ًّ
إضافةُ
ًُ
خاصةُبمحاربةُتمويلُاإلرهابُ،
ًُ
)ُ(FATFأربعينُ
توصيةُبشأنُمكافحةُغسلُاألموالُ،وتسعُتوصياتُ َّ
وضوحا ُلعالقة ُالفسادُ
إلى ُالتعامل ُمع ُتهديدات ُتتعلَّ ق ُبتجارة ُأسلحةُالدمار ُالشاملُ ،ووضع ُمعاييرُ ُأكثرُ
ً
بتمويلُاألنشطةُاإلرهابية.
الُبرقمُُ2462تحتُالفصلُالسابعُمنُ
ومفص ً ُ
سهباُ
قراراُم
ُ
وفيُعامُ2019مُأصدر ُ
َّ
ً
الدوليُ ً
مجلسُاألمنُ َّ
عدُ
بدقة ُعلمية ُعاليةُ ،ذلك ُأنه ُأ َُّ
فضال ُعن ُشموله ُوتفصيله ُ َّ
ميثاق ُاألمم ُالمتحدةُ ،وقد ُامتاز ُهذا ُالقرارُ ُ ً ُ
المتوقعةُلعملياتُغسلُاألموالُ
َّ
بعدُمراجعاتُمهنيةُعميقةُوطويلةَّ ُ،أدتُإلىُاإللمامُبجميعُاألساليبُ
المرتبطةُبتمويلُاإلرهابُ،ضمنُماُتتيحهُتقنياتُالعصرُوالعملياتُُالمرتبطةُبهاُُ.وقدُاشتملُهذاُالقرارُُ
أساساُإلىُالقرارُُ1373الصادرُعامُ2001مُ،الذيُمنعُجميعُُالدولُاألعضاءُمنُ
بنداُوهوُيستندُ
ً
علىًُ ُ38
تزويدهاُباألسلحة .
ِ
سيماُ
تسهيلُعملُالمنظماتُاإلرهابيةُ،والُ َّ
وتضمنُالقرارُتأكيدُُأهميةُالتزامُالتوصياتُاألربعينُالتيُأوصتُبهاُمجموعةُالعملُالماليُ،وإلزامُالدولُ
َّ
إدخالُتعديالتُفيُأنظمتهاُالقانونيةُوالعدليةُ،لتسمحُبإجراءاتُصارمةُللقضاءُعلىُأيُُعملياتُ
ُ
األعضاءُ
القانونُاإلنسانيُ
ُِ
سيماُ
الدوليُ،والُ َّ
ترتبطُبأيُُنوعُمنُأنواعُتمويلُاإلرهابُ،وذلكُباالعتمادُعلىُالقانونُ َّ
الدوليُ،وقوانينُحقوقُاإلنسانُ،وقوانينُنزوحُالجماعات.
َّ
طرقُالتعاونُفيُمجالُتجميدُاألصولُالمرتبطةُبغسلُأموالُاإلرهابُ،بالقيامُبمسحُ
ُ
أيضاُ
ويشملُالقرارُُ ً
للقطاعات ُاالقتصادية ُغير ُالمصرفية ُالتي ُيمكن ُأن ُتستخدمُ ُفي ُنقل ُأموال ُمرتبطة ُبالجماعاتُ
شامل ُ ِ
اإلرهابيةُ،مثلُ ِقطاعاتُالبناءُوالغذاءُوالدواء.
أيضاُإلىُتقويمُمخاطرُالقدراتُالتحليليةُلعملياتُغسلُأموالُاإلرهابُ،والتعاونُمعُوحداتُ
ويدعوُالقرارُُ ً
ومهمةُ ،بما ُيعزز ُنظامُ ُتبادلُ
القطاع ُالخاص ُالمختلفة؛ ُلتكوين ُقواعدُ ُمعلومات ُذاتُ ُتأثيرات ُعميقة ُ
َّ
التصاريح ُوالمعلومات ُعن ُالحسابات ُالمختلفةُ ،والتدفقات ُالنقدية ُعبر ُالحدود ُبالوسائل ُالمتعددةُ،
كالحواالتُوالبطاقاتُالمسبقةُالدفعُ،ووسائلُالتحويلُغيرُالنظاميةُ،دونُإغفالُأيُُمنفذُلحركاتُغسلُ
األموالُالمشبوهةُواإلرهابية.
د ُهذهُ
وال ُيخفى ُاألثرُ ُالكبير ُلألصول ُاالفتراضية ُومبادرات ُالتمويل ُالجماعي ُفي ُمضمون ُالقرار؛ ُإذ ُتع ُُّ
التعرضُلهذاُالنطاقُهوُمنُالمواقفُ
ُ
رئيساُلغسلُاألموالُ،ماُيدفعناُإلىُالقولُ:إنُ ُّ
ممراُ ً
األصولُاليومُ ًّ

التتبع ُالدقيق ُبواسطة ُاإلنترنت ُومواقع ُالتواصلُ
النادرة ُفي ُقرارات ُمجلس ُاألمن ُالتي ُتؤكد ُضرورةُ ُ ُّ
االجتماعي؛ُمنُأجلُمعرفةُأعمقُبطرقُنقلُاألموالُغيرُالنظاميةُ،وتحقيقُضبطُأكبرُلتلكُالطرقُالتيُ
جسيماُعلىُمكافحةُغسلُاألموالُالمرتبطةُباإلرهاب.
خطراُ
تع ُُّ
ً
دُ ً
نتائج وتحديات
كبيراُ
الدوليةُفيُمكافحةُغسلُاألموالُالمرتبطةُبالمنظماتُاإلرهابيةُلمُتحققُإنجازً اُ ً
إنُنتائجُالقراراتُ َّ
ولكنُأهميةُهذهُالقراراتُ َّ
تتمثلُفيُالعملُاالستباقيُالقائمُعلىُ
َّ ُ
الدوليُ،
فيُتحويالتُالنظامُالماليُ َّ
التتبع ُوالمنع ُأكثر ُمما ُهو ُقائمُ ُعلى ُالكشفُ ُ.ما ُيدفعنا ُإلى ُالقولُ :إن ُإدخال ُقوانين ُوتقنيات ُشديدةُ
ُّ
جدا؛ ُبل ُمن ُشبه ُالمستحيل ُعلى ُالمنظماتُ
الدولي ُيجعل ُمن ُالصعب ُ ًّ
التعقيد ُعلى ُالنظام ُالمالي ُ َّ
الدوليُمنُأجلُغسلُاألموال.
اإلرهابيةُ،استخدامُُالقنواتُالماليةُالخاضعةُلسيطرةُالنظامُالماليُ َّ
الدوليُيواجهُتحدياتُُ
وبالرغمُمنُ ُ
كلُالجهودُالمبذولةُفيُمكافحةُتمويلُاإلرهابُالُيزالُالنظامُُالماليُ َّ
أهمُتلكُالتحديات:
كبيرةًُُفيُإقفالُكاملُحلقاتُعملياتُغسلُاألموالُالمستهدفةُ،ومنُ ُ
أوالُ:األموالُالطائلةُالتيُتتمتَّ عُبهاُالمنظماتُُاإلرهابيةُ،التيُتعملُضمنُُبيئةُالتبادلُالنقديُغيرُالخاضعُ
ً
قدره ُاألمين ُالعام ُلمنظمة ُاألمم ُالمتحدةُ ،من ُأن ُتنظيم ُداعشُ
تتبع ُماليُ ُ.ودليل ُذلك ُما ُ َّ
أليُ ُنظام ُ ُّ
يستحوذُعلىُماُيقاربُثالثُمئةُمليونُدوالرُيستخدمهاُفيُتمويلُاألعمالُاإلرهابية.
ُ
والتحوالت ُالسريعة ُالتيُ
ع ُهذا ُالنوع ُمن ُاإلنفاق ُيرتبط ُفقط ُبمراقبة ُالسلوك ُاإلنفاقي ُلألفرادُ ،
تتب ُ
ُّ
وإن ُ ُّ
قد ُتطرأ ُعلى ُأوضاعهم ُاالجتماعية ُغير ُالمرتبطة ُباالرتقاء ُاالجتماعي ُبواسطة ُالوظيفة ُأو ُالعمل ُالحرُُ.
كميات ُقليلةُ
ل ُاألمر ُ َّ
وهذا ُمما ُيجع ُ
جدا؛ ُألن ُشبكات ُتوزيع ُأموال ُاإلرهاب ُتقوم ُعلى ُتخصيص ُ َّ
معق ًدا ُ ًّ
بتغيرُالسلوكُ
التتبعُ
الخاصةُ ُّ
َّ
موزَّ عةُعلىُأعدادُكبيرةُمنُالمتورطينُفيُهذهُاألعمالُ،وهذاُيصعبُعمليةُُ ُّ
اإلنفاقي.
المزورةُمنُعمالتُمختلفةُالتيُتستخدمهاُالمنظماتُُاإلرهابيةُفيُأوقاتُمتفاوتةُ،وتقومُ
ثانياُ:األموالُ
َّ
ً
وخ ْدماتُمنُاألسواقُبها.
بغسلهاُواستبدالُعمالتُنظيفةُبهاُ،أوُاستبدالُ ِسلعُ ِ
ً
غامضُمستغلِ قُعلىُالنظامُ
ُ
المعماةُالقائمةُعلىُتقنيةُ(بلوكُتشين)ُ،وهيُعالمُ
الر ْقميةُ
َّ
ثالثاُ:العمالتُ َّ
بدءا ُمن ُعام ُ2010مُ ،وظهور ُتقنية ُتعدين ُعملة ُالبيتكوينُ
المالي ُ َّ
الدوليُ ُ.وقد ُاتسع ُهذا ُالعالم ُ ً
المعماة ُخارجُ
القيم ُاالفتراضية ُ
االفتراضية ُالتي ُسمحت ُألول ُمرة ُفي ُالتاريخ ُالنقدي ُالحديث ُبتبادل ُ ِ
َّ
معماةُلهاُسعرُُمعروفُفيُ
الدوليُ،كيُتستطيعُُالمنظمةُُاإلرهابيةُالقيامُبتبادلُقيمةُ َّ
النظامُالنقديُ َّ
وسيلةُلنقلُاألموالُوتحريكهاُفيُأرجاءُالعالمُ،ثمُإعادةُغسلهاُمرةُأخرىُمقابلُ
ًُ
أسواقُالتداولُ،كونهاُ
عمالتُحقيقية.
تتبعُقنواتُتمويلُاإلرهابُ
دُتحديُالعمالتُ
ويع ُُّ
المعماةُأكبرُُمعضلةُتواجهُدولُالعالمُفيُالتعاملُمعُ ُّ
َّ
الدوليُعلىُهذهُ
ُ
وكشفهاُ،وسيحتاجُذلكُإلىُوضعُخططُطويلةُاألمدُ
تؤولُإلىُسيطرةُالنظامُالماليُ َّ
جداُ،للسيطرةُعلىُسوقهاُاألساسيُ،وضبطُسعرهاُوالكمياتُالتيُ
سيماُالعمالتُالرائجةُ ًّ
األسواقُ،والُ َّ
المعماة .
يمكنُتداولهاُمنُهذهُالقيمُ
َّ

رابعاُ :الفروق ُالواضحة ُفي ُاستعدادات ُالدولُ ،وقدرة ُاقتصاداتها ُعلى ُتطوير ُقوانينها ُوالتقنياتُ
ً
والتتبعُ ،مع ُضرورة ُتطوير ُهذهُ
اإللكترونية ُالمستخدمة ُفي ُمجال ُالذكاء ُاالصطناعي؛ ُمن ُأجل ُالكشف ُ
ُّ
التطورات ُالضخمة ُفي ُعالم ُتقنية ُالمعلوماتُ ُ.إن ُدول ُالعالم ُتحتاجُ
التقنيات ُباستمرارُ ،بما ُيتناسب ُمع ُ
ُّ
َّ
الدولُاألكثرُقدرةًُُعلىُتطويرُإمكاناتُجميعُأعضاءُالنظامُالماليُُالعالميُ،
ُ
مستقلُتقومُبهُ
ُ
إلىُتمويلُ
نصل ُإلى ُوضع ُأنظمة ُتصاريحُ ُذات ُكفاءة ُمتشابهة ُعلى ُمستوى ُالعالمُ ،مع ُسهولة ُتداولُ
حتى ُ ُ
وتتبعُعملياتُغسلُأموالُوتمويلُاإلرهابُبكفاءةُعالية.
المعلوماتُللكشفُالمبكرُ ُّ

