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رابط ـ ـ ــة
اإلرهاب واجلريمة

سبل التعاون بين اجلماعات اإلجرامية وامليليشيات املسلحة الدولية لنقل األموال حول العامل

يف

دوغالس فرح

قطع األشجار ،وعمل املناجم

الذهب ما هو إال أحد مصادر اإليراد غير املشروع ،الذي
يتضمن أيضا عائدات بيع اخملدرات ،وقطع األشجار
بشكل غير قانوين ،وسرقة املعادن واملمتلكات الثقافية.
وتدخل مبالغ هائلة يف هذه األعمال .وذكر تقرير صدر
يف عام  2017عن منظمة النزاهة املالية العاملية ومقرها
واشنطن العاصمة ،أن حجم التعامالت يف  11سوقا رئيسية
غير مشروعة يقدر بما يتراوح بين  1.6تريليون دوالر
و 2.2تريليون دوالر سنويا .وتعد جتارة اخملدرات األكثر
ربحية ،إذ حتقق ما بين  426مليار دوالر إىل  652مليار
دوالر ،يف حين يقدر عائد أنشطة التعدين غير القانونية ما
بين  12مليار دوالر و 48مليار دوالر .ويذكر التقرير أن
"اجلريمة العابرة للحدود الوطنية ستستمر يف النمو إىل أن
يتم دحض ذلك النموذج الذي ترتفع فيه األرباح وتنخفض
فيه اخملاطر".
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أعماق أدغال سورينام ،يشغل عمال النظافة
املناجم حوضا بدائيا الستخالص تلك
القطع الدقيقة من الذهب من أطنان من
التربة الطينية احلمراء التي استخرجوها من
األرض ،وذلك باستخدام الزئبق الذي يسمِّم اجملاري املائية
القريبة .ويكسب هؤالء الرجال ،الذين ال يتمتعون بأي حماية
تكفلها قوانين العمل وغالبا ما يضطرون لتقديم رشاوى
للمسؤولين احملليين من أجل تشغيل املناجم 50 ،دوالرا يف
األسبوع — وهو مبلغ زهيد إذا ما قورن بمبلغ  24ألف دوالر
الذي سيكسبه الوسيط من الذهب الذي يستخرجونه.
وعلى خالف األساليب الكثيفة العمالة التي تستخدم يف
املناجم ،يستخدم الوسيط الذي ينقل الذهب إىل السوق العاملي
اتصاالت مشفَّرة مع تطبيقات مثل "واتس آب" ()WhatsApp
و"سيغنال" ( .)Signalوتصدر فواتير لبعض من هذا الذهب
بمبالغ أعلى من احلقيقة بهدف غسل عائدات األنشطة غير
املشروعة األخرى .ويبدو بعض الذهب وكأنه مصدَّر من
بلدان أخرى بهدف إخفاء مصدره أو تمويه حركة الكوكايين
والهيروين .وينتهي املطاف ببعضه إىل سوق الذهب يف دبي،
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،حيث يمكن بسهولة حتويل
قيمته إىل عملة البيتكُ وين ،أو الدوالر ،أو اليورو.
وتُظهر مناجم الذهب غير القانونية يف سورينام،
وهي مستعمرة هولندية سابقة تقع شمال البرازيل ،كيف
يجمع اجملرمون بين األساليب القديمة وتكنولوجيا العصر
الرقمية بما يساعدهم على جتنب اكتشاف أمرهم عند نقل

األموال والبضائع يف جميع أنحاء العامل .وبفضل براعتهم
يف استخدام برامج الكمبيوتر املتقدمة ،يح ِّولون الذهب
يف إحدى القارات إىل عمالت مشفَّرة يف قارة أخرى يف
معامالت تبلغ قيمتها عدة ماليين من الدوالرات ال تترك
أثرا يف النظام املايل الرسمي العاملي .ويسلِّط نمو أنشطة
هؤالء الوسطاء ونطاقها العاملي الضوء على احلاجة إىل
حتسين مستوى التعاون بين الهيئات التنظيمية يف العامل
وأجهزة إنفاذ القانون.
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وبينما سجلت سلطات إنفاذ القانون بعض النجاحات
يف وقف هذه التدفقات ،ترصد احلكومات ،وهي يف وضع رد
الفعل ،يف أفضل األحوال بضع لقطات من فيلم التمويل غير
املشروع وهو يمر أمامها .وكما جاء يف دراسة أصدرها يف
عام  2015املنتدى االقتصادي العاملي حول االقتصادات
غير املشروعة أن "املنظمات اإلجرامية مل تستغل الثغرات يف
القدرات والسياسات فحسب ،بل أيضا احتلت موقع الصدارة
يف استخدام التكنولوجيا واألدوات واألنظمة املتطورة... .
ويف الواقع ،فإن القوى الرئيسية الداعمة للعوملة والتي ترتكز
عليها التجارة اآلمنة اخلاصة العابرة للحدود الوطنية هي
نفسها التي جتعلنا اليوم أيضا أقل أمنا".
وتعد عمليات التفتيش يف اجلمارك إحدى أكبر نقاط
الضعف .فاحلكومات ال جتري التفتيش عادة على نحو %5
من البضائع التي تمر عبر موانئها خشية انقطاع سالسل
اإلمدادات العاملية .وبدال من ذلك ،تعتمد على التكنولوجيا
واالستخبارات والشراكات الدولية الكتشاف الشحنات
غير القانونية.
وأحيانا ما تكوِّن اجلماعات اإلجرامية العابرة للحدود
الوطنية شراكات مربحة مع رجال حرب العصابات أو
املنظمات اإلرهابية .وعلى مدار ست سنوات ،استخدمت
القوات املسلحة الثورية الكولومبية ،املعروفة اختصارا باسم
"فارك" ،واجلماعات اإلجرامية جمموعة من مكاتب الرهونات
لنقل  47طنا من الذهب املستخرج بأساليب غير قانونية
بلغت قيمتها  1.4مليار دوالر إىل معامل تنقية الذهب
العاملية ،بعض منها يف الواليات املتحدة .واكتشفت سلطات
إنفاذ القانون األمريكية أن حزب الله ،وهو جماعة إسالمية
مسلحة يف لبنان ،كان يقوم بغسل كميات كبيرة من األموال
عن طريق أحد املعامل الرئيسية يف شبه اجلزيرة العربية التي
تلقت ذلك الذهب.
وقد ظهر الذهب كواسطة للخيار ألنه مربح ويسهل إىل حد
ما حتويله إىل سيولة نقدية .ووفقا ملا نشرته وكالة بلومبرغ
يف عام " 2013يستغرق إنتاج الكوكايين يف العادة ستة
أشهر ويتطلب معرفة كبيرة ،يف حين يمكن لعملية تنقيب غير
قانونية يف أدغال كولومبيا استخراج كيلوغرامين من الذهب
أسبوعيا" .ويباع الكيلوغرام من الكوكايين بما يعادل نحو 2
 570دوالرا يف األدغال ،يف حين يمكن أن يباع كيلوغرام من
الذهب بأضعاف هذا املبلغ.

جهود مكثفة

تكثف هيئات إنفاذ القانون واملنظمات املتعددة اجلنسيات
جهودها ملواجهة التعقيد املتزايد يف تدفقات األموال
املكتسبة بأساليب غير مشروعة .وقد أنشأت املنظمة الدولية
للشرطة اجلنائية "اإلنتربول" مديرية فرعية ملكافحة اجلريمة
يف األسواق غير املشروعة ،وتستخدم اخلزانة األمريكية
صالحياتها الواسعة النطاق ملعاقبة البنوك التي تقوم
بعمليات غسل األموال من خالل النظام املصريف األمريكي.
كما تبنَّت األمم املتحدة كثيرا من القرارات بشأن التمويل غير
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املشروع ،وأنشأت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة
املنظمة عبر الوطنية يف عام  ،2003واتفاقية مكافحة
الفساد يف عام  ،2005وذلك من بين اتفاقيات أخرى.
من جانبها ،تضع فرقة العمل لإلجراءات املالية ،التي
تأسست يف عام  1989يف باريس ،معايير عاملية ملكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وتراقب التقدم الذي حترزه
البلدان املعنية يف تنفيذ توصياتها .كما يقدم صندوق النقد
الدويل والبنك الدويل املساعدة الفنية والتدريب يف جمال سن
القوانين الالزمة حملاربة التدفقات غير املشروعة ووضع
السياسات والتشريعات ذات الصلة .وعلى مدار السنوات
اخلمس عشرة املاضية ،ساعد صندوق النقد الدويل يف عملية
صياغة السياسات احمللية والدولية حملاربة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب .كما يقوم بتحليل هذه السياسات على
الصعيدين العاملي والوطني والتعرف على كيفية تعاملها
مع قضايا مثل العمالت االفتراضية ،والتمويل اإلسالمي،
وتكلفة الفساد واستراتيجيات تخفيف آثاره ،واالنسحاب من
العالقات مع البنوك املراسلة.
على الرغم من هذه اجلهود الدولية ،يظل غسل األموال وما
يرتبط به من أنشطة واقعا ملموسا.
وتظهر قضية البنك اللبناين الكندي ،ومقره بيروت ،كيف
استخدمت شبكة إجرامية دولية عمليات التمويل واملعامالت
التجارية يف خمس قارات لغسل مليارات من أموال اخملدرات.
وأوضحت النتائج التي توصلت إليها وزارة اخلزانة األمريكية
أن اخملدرات التي جتلب من أمريكا اجلنوبية تشحن لتباع يف
أوروبا والشرق األوسط ،ويجري غسل عائداتها من خالل
النظام املايل اللبناين وعبر بيع السيارات املستعملة املشتراة
يف الواليات املتحدة والسلع االستهالكية املشتراة يف آسيا.
وأظهر استخدام حسابات يف بنما ،والعديد من املالذات يف
اخلارج ،والواليات املتحدة ضعف الهياكل التنظيمية وعدم
قدرتها على اكتشاف هذه املعامالت .وذكر دافيد آشر ،وهو
أحد كبار املسؤولين عن التحقيق ،أن األموال تتدفق يف
نهاية املطاف إىل البنك اللبناين الكندي الذي يعد حزب الله
عميله الرئيسي.

انهيار البنك

ذكر بيان صحفي صادر عن وزارة اخلزانة األمريكية أن البنك
اللبناين الكندي انهار بعد أن وصفه احملققون األمريكيون
يف عام  2011بأنه "مثار قلق رئيسي بشأن غسل األموال"
ووسيلة مالية حلزب الله .غير أن قضية هذا البنك ما هي إال
جمرد عملية من بين عمليات كثيرة مشابهة جتري يف جميع
أنحاء العامل؛ وقد استغرق اكتشاف أمره وإغالقه سنوات
وكلف موارد هائلة ،مما يجعل تكرار هذه العملية يف أماكن
أخرى صعبا ومكلفا.
وقد أصبحت فنزويال منطقة جتميع رئيسية لقوات فارك،
ومعبرا رئيسيا للمخدرات والبضائع غير املشروعة األخرى
املنتجة يف كولومبيا .وقد امتدت أنشطة فنزويال إىل مدى
يقترب من مساحة أندورا ،تلك اإلمارة األوروبية الصغيرة.

التعاون العاملي

ويف مارس  ،2015صنفت شبكة إنفاذ القانون املعنية
باجلرائم املالية التابعة لوزارة اخلزانة األمريكية بنك بريفادا
دو أندورا ( )Banca Privada d’Andorraبوصفه "مثار قلق
رئيسي بشأن غسل األموال" (وقد تم سحب التصنيف يف
عام.) 2016
وكانت شركة النفط الفنزويلية “،”Petróleos de Venezuela
وهي شركة النفط احلكومية ،من بين عمالء البنك .ووفقا ملا
جاء يف نشرة وزارة اخلزانة األمريكية ،أنشأت الشركتان
شركات وهمية و"منتجات مالية معقدة لسحب كميات ضخمة
من األموال" من شركة النفط الفنزويلية .وأضافت النشرة أن
"بنك بريفادا دو أندورا" توىل إدارة نحو ملياري دوالر يف نظام
غسل األموال على مدار عامين.
ويف أحد املؤتمرات حول األمن الدويل يف مركز جورج
مارشال يف مدينة "غارميش بارتنكيرشين" يف أملانيا يف
سبتمبر  ،2015ذكر اجلنرال فيليب بريدالف ،الذي كان
يتوىل القيادة األمريكية األوروبية آنذاك ،أن الكثير من
ممويل اإلرهاب ال يلعبون اللعبة نفسها على غرار أغلبية
الدول القومية .وأضاف قائال إنهم ال يحاولون االلتفاف
على قواعد اللعبة فحسب ،بل يلعبون لعبة خمتلفة تماما يف
ساحة منفصلة مل تعد فيها القواعد التي نعتبرها مسلَّما بها
ملزمة ألحد.
باإلضافة إىل ذلك ،تمتلك بعض الدول القومية ،بشكل
فردي أو يف صورة تكتالت ،مثل الواليات املتحدة والصين
واالحتاد األوروبي ،املوارد الالزمة للتحرك بقوة بمفردها
ضد غسل األموال وتمويل اإلرهاب؛ غير أن اإلجراءات تكون
فعالة إىل أقصى حد عندما تُتخذ على الصعيد اإلقليمي أو
على نحو متعدد األطراف.
من ناحية أخرى ،تفرض االبتكارات مثل العمالت
املشفَّرة حتديا آخر ،وتتخذ بلدان أخرى ،بما فيها اليابان
وكوريا اجلنوبية والواليات املتحدة نُهجا تنظيمية متنوعة.
ويخفي استخدام االتصاالت املشفَّرة املعلومات عن أعين
أجهزة إنفاذ القانون واالستخبارات ،ويضمن اخلصوصية
للمواطنين امللتزمين بالقانون ،مما يجعل وضع نهج عام
عاملي أمرا صعبا يف أفضل تقدير.

أسهم حلاملها

غير أن بعض اخلطوات قد يسهل إىل حد ما اتخاذها ،مثل
االستغناء عن شركات األسهم حلاملها واشتراط أن يكون
الشخص املعني مسؤوال قانونا عن الشركات وحساباتها
املصرفية يف البنوك املراسلة .وقد اصطدمت التحقيقات يف
قضية شبكة شركة النفط الفنزويلية املالية والبنك اللبناين
الكندي بعراقيل هائلة بسبب هذه الشركات.
وكما جاء يف تقرير النزاهة املالية العاملية "تعد الشفافية
عامال مثبطا قويا للنشاط غير املشروع" .وال يمكن للمجرمين
الدوليين االعتماد على األموال النقدية بالعمالت الصعبة
وحدها لنقل مبالغ هائلة تدخل يف أنشطتهم؛ إذ يجب أن
يكونوا قادرين على "النفاذ إىل النظام املايل العاملي،

وتتوقف هذه القدرة على النفاذ بدورها على قدرتهم على
احلفاظ على سرية هوياتهم ومنشأ السلع التي يعرضونها".
وتتمثل خطوة ثانية يف حتقيق حد أدنى من اإلجماع
على الشفافية املصرفية وكيفية تتبُّع املوارد املشتبه فيها
لإلرهاب واجلريمة املنظمة ووقفها .وتتيح عشرات املالذات
املصرفية يف اخلارج ملليارات الدوالرات يف شكل مكاسب
غير مشروعة أن جتد مالذا آمنا مع خطر ضئيل لالنكشاف.
وتعد سويسرا مثاال لبلد انتقل يف السنوات األخيرة إىل
تخفيف قوانين سرية البنوك إذا وُ جد دليل دامغ على أن
األموال اكتُسبت عن طريق نشاط غير مشروع.
وأخيرا ،يتعين على الدول التي لديها تعريف موحد
للمنظمات اجلنائية العابرة للحدود الوطنية واإلرهاب اإلسراع
يف العمل معا لتعزيز إطار تنظيمي مشترك ومتعدد األطراف
يتسم باملرونة الكافية للتكيف مع التكنولوجيا والتحركات
املالية سريعة التغير ،املشروعة منها وغير املشروعة .ويجب

"تعد الشفافية عامال مثبطا قويا للنشاط
غير املشروع".
أن يصبح هذا األمر أولوية وأن يشمل صندوق النقد الدويل
والبنك الدويل واملؤسسات األخرى متعددة األطراف التي
يمكنها جتاوز احلدود الوطنية لتحقيق اإلجماع املطلوب
والعمل كوسطاء أمناء بين املصالح الوطنية املتعارضة.
وتعد املرونة وسرعة احلركة عنصرين رئيسيين لتوفير
مقومات االستمرار ألي إطار عمل .فاجملرمون واإلرهابيون
يعملون داخل أنظمة اقتصادية تتيح االستغالل السريع
لتكنولوجيا االتصاالت واألدوات املالية اجلديدة ونقاط
االتصال يف النظام وتوقعها .وتوجد الدول القومية يف عامل
يشهد تغيرا تدريجيا حيث يكون التكيف بطيئا ومواجهة
التحديات اجلديدة مرهقة ومفتوحة للنقاش.
واحلقيقة أن هذه اخلطوات لن تقضي قضاء مبرما على
غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،اللذين قد يظالن متمتعين
بحماية احلكومات املتواطئة .غير أنها على أقل تقدير ستجبر
اجلماعات اإلجرامية على بذل مزيد من اجلهد الستغالل
القنوات الشرعية للتجارة والتمويل.
دوغالس فرح شركة "آي .بي .آي .لالستشارات"
( ،)IBI Consultantsوهي شركة استشارية لألمن القومي،
وعمل يف الفترة  2005-1985صحفيا يغطي أخبار
أمريكا الالتينية وغرب إفريقيا لصحيفة واشنطن بوست.
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