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 جريدة عمان
 مجموعة العمل المالي - فاتف – ومكافحة تمويل االرهاب

  بعقد( فاتف) مجموعة العمل الماليقامت  3172 فبراير 71الي  71خالل الفترة من 

وتم التركيز في هذا االجتماع علي  ،تحت رئاسة المندوب الكوري اجتماعها الدوري العام

وكبح جماح المنظمات  ة الخاصة بمحاربة تمويل االرهابال المجموععمأمناقشة ومراجعة 

سبق أن قامت  (فاتف)وكما هو معلوم فان مجموعة . وكل من له عالقة بها االرهابية

في لكبير ايعود لها الفضل والتي  ،7111الشهيرة في عام  "األربعين"التوصيات  ارصدبإ

مكافحة ومحاربة غسل فية الخاصة بصرمارسات المالماألسس القانونية لمسار  وضع

 . مؤسسات القطاع المصرفيأو عبر خاصة في  األموال

لمناهضة خط سير االلبنات األولي ل ، من دون شك، قامت بوضع"االربعين"وهذه التوصيات 

الصفوف في كل  بغرض رصواالموال علي المستوي العالمي  جرائم غسلمواجهة العالمية ل

الجريمة هذه  .د مع الجميع لمكافحة جريمة غسل األموالالبلدان للوقوف بصالبة يدا بي

، مما كان له من في ذلك الوقتجدا تي بدأت في االنتشار السريع مستحدثة والالالحديثة 

في  وكذلك علي األفراد جارية والمصرفيةضارة علي الحركة االقتصادية والتسلبية انعكاسات 

من وأصبح المال القذر الملوث اآلتي من بيع المخدرات وتجارة الرق األبيض و. كل مكان

مخلوطا مع المال النظيف ويسير معه جنبا الي ... متحصالت الفساد والرشاوي واالختالسات

الشر مع الخير، وهذا قطعا  جنب، وبهذا اختلط المال القذر مع المال الحالل النظيف، واختلط

 .ومن هنا تأتي أهمية مكافحة هذه الجريمة ال يجوز ويجب التصدي له

تقوم بتطوير هذه التوصيات ( فاتف)مجموعة العمل المالي ، ظلت للجميع وكما هو معلوم

مجموعة كما ظلت  .أو استجدت مستجدات واعادة صياغتها كلما تطلب األمر "االربعين"

وااللتزام التام بما ورد في هذه الصحيح تقوم في نفس الوقت بمتابعة التطبيق ( فاتف)

والسير علي نهجها لتحقيق األغراض بسالسة وسالمة من أجل ضمان تطبيقها  التوصيات

 . عديمة الفائدةبدون أو و المنشودة، وحتي ال تبقي التوصيات حبرا علي ورق



اتخاذ ب( فاتف)مجموعة ، قامت 3117م عااكتوبر من هذا الخصوص، وتحديدا في وفي 

لمقابلة كل  "االربعين"وصيات امة للتمراجعة التالخطوات اضافية جديدة حيث تمت 

العمل في نفس الوقت تم كما و .في ما يتعلق بمكافحة غسل األموال المستجدات التي طرأت

بمعالجة ومكافحة  تختصهي في مجملها جديدة تماما وتوصيات  "ثمانية"اضافة علي 

تم وضعها خصيصا بعد ظهور تنامي الجديدة  "الثماني"وهذه التوصيات  .تمويل االرهاب

الرئيسي لهذه غرض وال، وبصفة خاصة بعد ما حدث في أمريكا في شتي بقاع العالماالرهاب 

ذ كل المنافتجفيف يتم ل ت الماليةالتمويالكافة وقف وقطع التوصيات الجديدة هو العمل علي 

. يستفيد منها االرهاب بأي وسيلة من السبل وأيمكن تقديمها  مالية التيمصادر الوال

 "األربعين"مكمال للتوصيات ال يتجزأ وة جزءا الجديد" الثماني"توصيات واصبحت هذه ال

 . 7111 عام في (فاتف)تي سبق أن أصدرتها مجموعة ال

قبل أيام، ركزت المجموعة علي خير، المنعقد دوري األال( فاتف)وفي اجتماع مجموعة 

مراجعة كل الضوابط القانونية واالجرائية المتعلقة بمكافحة تمويل االرهاب ومحاربة 

 ،"داعش"المنظمات االرهابية خاصة بعد الخوف الذي اجتاح كل أركان العالم بعد ظهور 

لفئة فقط دون كأن االرهاب في العالم ينحصر في هذه ا، والدولة االسالمية في العراق والشام

ال أحد يقبل االرهاب أو يشجعه، لكنه موجود كأمر واقع، والجميع يمارسه ولكن  .غيرها

 ولنتفق علي ضرورة محاربة االرهاب في كل صوره. تحت مسميات وطرق أخري مضللة

 .وهيئاته في كل مكان

ضر الحاأن محاربة االرهاب سيظل األولوية القصوى لها في الوقت ( فاتف)قالت مجموعة 

نتفق تماما مع و كل فرد في أي مكان،علي بل و ورته الفائقة علي استقرار العالمنظرا لخط

تبادل تم  ولمحاصرة االرهاب،. في أن االرهاب خطر علي الجميع وال أحد ينجو منه( فاتف)

في هذا ومتماسكة وضع استراتيجية متكاملة ل( فاتف)في اآلراء والنقاش المستفيض 

في ما يتعلق ( فاتف)االستراتيجية الخطوات التي تتبعها مجموعة هذه من وتتض .الخصوص

بتقوية االجراءات والضوابط القانونية المطلوبة لمواجهة كل السبل الممكن اتخاذها لوقف 

. في القوانين والضوابط المطلوبة تمويل االرهاب في كل العالم، وسد كل الثغرات الممكنة

 . في خط سير مكافحته مثابة أضعف االيمانووقف تمويل االرهاب، يكون ب

القانونية والتشريعات دور كل دولة علي حدة في توفير السلطات  تتضمن أيضا، االستراتيجية

معلومات الكل بادل تضمن، توكذلك ت. االرهابشتي أنواع الزمة لمحاربة تمويل واالجرائية ال

غيرها من مع بقية الدول ووفق االجراءات، تعاون المطلوب وتقديم البصورة سليمة 

 وبما يوضح ،سويا في صف واحد ضد االرهابفي ما بينها العمل  المختصة ليتمالمنظمات 



 االستيعاب التام للمخاطر المحدقة بالعالم بسبب االرهاب والمنظمات االرهابيةوجود  ويعكس

 . المنتشرة في كل مكان

اشراك القطاع  يز عليتركضرورة الاشارت الي  االستراتيجيةن وال بد من االفادة الي أ

بكل ن أجل تحقيق الوقوف عا ممكل الدول لتعمل جميعها الخاص وكل الشركات الخاصة في 

التعاون مع العلم، أن . لترويع العالم ضد من يعمل علي ترويج االرهابضد االرهاب و صالبة

وأهدافه حتي يكون  مع القطاع الخاص يتطلب تبادل المعلومات الكاملة عن االرهاب ومراميه

للدرجة التي تمكنهم من االستعداد لمعرفة العدو ومعرفة كيفية تام ووادراك الجميع علي علم 

التصدي له ومواجهته في أي وقت، خاصة وأن العدو واحد وال يفرق بين البشر والضحايا 

 .وغيرهم... من األطفال والنساء والعجزة

القرارات األخيرة الصادرة  وبحث أيضا ،األخير( ففات)العمل المالي اجتماع مجموعة تناول 

 .بمحاربة االرهاب في كافة أشكاله من مجلس األمن التابع لهيئة األمم المتحدة والخاصة

جميع البنوك والمؤسسات المالية بضرورة االلتزام بما ورد في قرارات ( فاتف)وطالبت 

كذلك أوصت  .مجلس األمن والعمل وفق كل السبل علي تجفيف منابع تمويل االرهاب

المجموعة بأهمية التعاون مع المؤسسات المالية العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد  

لعشرين الكبار ومحافظي البنوك المركزية وكل المؤسسات العالمية ووزراء مالية مجموعة ا

، وضرورة واالقليمية ذات الصلة بموضوع محاربة جرائم غسل األموال وتمويل االرهاب

. االرهاب ان لم نقل حسمه نهائياحتي تتم السيطرة علي ومساندتهم تقديم كل الدعم لهم 

في مواجهة االرهاب وما لم يتم وأسباب ذلك، علي دراسة كل ما تم تحقيقه ( فاتف)واتفقت 

 ...في االجتماع الدوري القادم

عبد القادر ورسمه غالب. د  

 المستشار القانوني ورئيس دائرة الشؤون القانونية لمجموعة بنك البحرين والكويت

 وأستاذ قوانين األعمال والتجارة بالجامعة األمريكية بالبحرين

Email: awghalib@hotmail.com 
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