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يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر اجلزيــل للباحث��ن الدكت��ور نص��ر عب��د الك��رمي وعب��داهلل م��رار إلعدادهم��ا ه��ـا تقري��ر، وللدكت��ور عزم��ي 
الش��عيبي وفري��ق أم��ان إلش��رافه ومراجعت��ه وحتري��ره له��ا.

جميع احلقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان( 

يف حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى املطبوعة كالتالي: االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2021. واقع مكافحة غسل 
األموال وتنفيـ االستراتيجية الوطنية ملكافحة جرمية غسل األموال. رام اهلل- فلسطن.

إن االئت��الف م��ن أج��ل النزاه��ة واملس��اءلة »أم��ان« ق��د ب��ـل جه��وداً يف التحق��ق م��ن املعلوم��ات ال��واردة يف ه��ـ التقري��ر، وال يتحم��ل أي 
مس��ـولية تترت��ب عل��ى اس��تخدام املعلوم��ات ألغ��راض خ��ارج س��ياق أه��داف الدراس��ة بع��د نش��رها.
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الملخص التنفيذي

ميك��ن تعري��ف غس��يل األم��وال بأّن��ه عملي��ة إخف��اء املص��در احلقيق��ي لألم��وال املتحّصل��ة م��ن أعم��ال غي��ر مش��روعة مّجرم��ة يف 
القان��ون، ويت��م اإلخف��اء ع��ن طري��ق الطم��س والتضلي��ل عل��ى كيفي��ة احلص��ول عل��ى تل��ك األم��وال غي��ر املش��روعة، وبنف��س الوق��ت 
محاول��ة اس��تثمار العائ��دات اإلجرامي��ة يف مش��روعات مس��تقبلية. توج��د ه��ـه الظاه��رة يف مختل��ف دول العال��م بنس��ب مختلف��ة. 
فق��د ق��ّدر صن��دوق النق��د الدول��ي حج��م األم��وال الت��ي يت��م غس��لها س��نوياً م��ا ب��ن 2-5 % م��ن الن��اجت اإلجمال��ي العامل��ي، أو م��ا 
ميك��ن أن يش��ّكل 8 % م��ن إجمال��ي حج��م التج��ارة العاملي��ة، وه��و م��ا قيمت��ه 800 بلي��ون دوالر. ال��دول الت��ي ال حتظ��ر غس��يل األم��وال 
يعتريه��ا خط��ٌر ب��أن تصب��ح ب��ـراً دولي��ة س��اخنة خلط��ط غس��يل األم��وال. فه��ي معرض��ة النخف��اض مس��توى الس��المة العام��ة، حي��ث 
يب��دأ املزي��د م��ن املجرم��ن يف العم��ل يف املنطق��ة، م��ا يـّث��ر عل��ى القط��اع املال��ي وه��و احمل��رك األساس��ي للنم��و االقتص��ادي. بنف��س 
الوق��ت يّع��زز غس��يل األم��وال اجلرمي��ة والفس��اد ال��ـي يبط��ئ النم��و االقتص��ادي، ويح��ّد م��ن الكف��اءة يف قط��اع االقتص��اد احلقيق��ي، 

ويقل��ل م��ن إي��رادات الضرائ��ب للحكوم��ة.

جُّرم��ت ظاه��رة غس��يل األم��وال ألول م��رة يف فلس��طن مبوج��ب الق��رار بقان��ون بش��أن مكافح��ة غس��ل األم��وال يف الع��ام 2007، 
ال��ـي يش��ّكل الن��واة الرئيس��ية ملنظوم��ة املكافح��ة يف فلس��طن. والحق��اً مّت إص��دار الق��رار بقان��ون ملكافح��ة غس��ل األم��وال ومتوي��ل 
اإلره��اب رق��م 20 للع��ام 2015 وتعديالت��ه، لتعزي��ز فاعليته��ا يف مكافح��ة اجلرميت��ن. ج��رى العم��ل يف الع��ام 2019 عل��ى اس��تصدار 
الق��رار املع��ّدل للق��رار بقان��ون رق��م 20 بش��أن مكافح��ة غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب املُص��َدر يف الع��ام 2015 وتعديالت��ه املُص��َدرة 
يف الع��ام 2016، وم��ا زال ضم��ن املناقش��ة. بالتال��ي، تأت��ي مكافح��ة ه��ـه اجلرمي��ة يف صل��ب عم��ل منّظم��ات املجتم��ع املدن��ي خاص��ة 
االئت��الف م��ن أج��ل النزاه��ة واملس��اءلة )أم��ان(. إذ ينطل��ق االئت��الف م��ن اعتب��ار أّن العدي��د م��ن ه��ـه اجلرائ��م ه��ي إح��دى جرائ��م 

الفس��اد الت��ي مت��سُّ حتم��اً امل��ال الع��ام، خصوص��اً عندم��ا تك��ون اجلرمي��ة األصلّي��ة جرمي��ة ته��ّرب ضريب��ي. 

ته��دف ه��ـه الدراس��ة إل��ى االّط��الع عل��ى واق��ع جرمي��ة غس��ل األم��وال يف فلس��طن، مث��ل اجلرائ��م الواقع��ة ضمنه��ا، وحجمه��ا، 
واألدوات املس��تخدمة، واجله��ات املس��تغلة. كم��ا ته��دف ه��ـه الدراس��ة إل��ى مراجع��ة اس��تراتيجية مكافح��ة جرميت��ي غس��ل األم��وال 
ومتوي��ل اإلره��اب م��ن حي��ث تنفي��ـ االس��تراتيجية م��ن مختل��ف األط��راف الفاعل��ة يف التنفي��ـ، والتحدي��ات واإلش��كاليات واملعّوق��ات 

أم��ام تنفي��ـ ه��ـه االس��تراتيجية.

مت اس��تخدام مص��ادر أولي��ة وثانوي��ة لغاي��ات إمت��ام ه��ـه الدراس��ة. مت اللق��اء م��ع موظف��ي س��لطة النق��د، بصفته��ا اجله��ة املس��ـولة 
ع��ن القط��اع املص��ريف عموم��اً، حي��ث مُتّث��ل املص��ارف وأعم��ال الصراف��ة امل��كان األب��رز حلص��ول جرمي��ة غس��ل األم��وال. بالتحدي��د 
م��ع وح��دة املتابع��ة املالي��ة، ألّنه��ا حلق��ة الوص��ل ب��ن املـسس��ات املالي��ة والس��لطة الوطني��ة الفلس��طينية يف مج��ال مكافح��ة غس��ل 
األم��وال. مت أيض��اً عق��د اجتماع��ات م��ع ممثل��ن ع��ن وزارة املالي��ة، ووزارة الع��دل، ووزارة الداخلي��ة، ووزارة االقتص��اد، وهيئ��ة س��وق 
رأس امل��ال لالّط��الع عل��ى عم��ل اللجن��ة الوطني��ة ملكافح��ة غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب، وه��ي اللجن��ة الت��ي تتول��ى مس��ـولية وض��ع 
السياس��ات العام��ة ملكافح��ة جرمي��ة غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب. وم��ن ضم��ن املـسس��ات ذات العالق��ة، مت اللق��اء م��ع دائ��رة 

اجلم��ارك للتع��ّرف عل��ى عمله��ا يف ضب��ط تهري��ب األم��وال واملع��ادن واملجوه��رات الثمين��ة.

إجم��االً، تعم��ل احلكوم��ات يف مختل��ف ال��دول عل��ى بن��اء االس��تراتيجيات الت��ي تدع��م القي��ام بأعم��ال مـسس��اتها. وقب��ل ذل��ك فإنه��ا 
تعم��ل عل��ى إص��دار واس��تحداث القوان��ن والتش��ريعات واألنظم��ة الت��ي توّف��ر له��ا الغط��اء القانون��ي يف الرقاب��ة واإلش��راف عل��ى 
مختل��ف املـسس��ات. وم��ن خ��الل اتخ��اذ خط��وات عملي��ة عب��ر مش��روع التقيي��م الوطن��ي للمخاط��ر للتع��رف عل��ى املخاط��ر وحتديده��ا 
وفهمه��ا وتقييمه��ا، ف��إّن ه��ـا املش��روع يس��هل عملي��ة وض��ع األولوي��ات م��ن خ��الل خط��ة اس��تراتيجية ش��املة تش��ّكل أح��د أه��م 
مخرج��ات ه��ـا التقيي��م. فق��د انبثق��ت يف نهاي��ة ع��ام 2018 وبداي��ة الع��ام 2019، االس��تراتيجية الوطني��ة الفلس��طينية ملكافحة غس��يل 
األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب، الت��ي اش��تملت عل��ى حتدي��د مواط��ن الضع��ف يف البيئ��ة التش��ريعية والتنظيمي��ة والتش��غيلية. ح��ددت 
االس��تراتيجية أح��د عش��ر هدف��اً عل��ى نط��اق موس��ع، وش��مل كلُّ ه��دف منه��ا أهداف��اً فرعي��ة وأنش��طة لتحقي��ق اله��دف الرئيس��ي. 
ترك��زت ه��ـه األه��داف إجم��االً عل��ى ض��رورة تعزي��ز ق��درات ال��كادر البش��ري يف وح��دة املتابع��ة املالي��ة، والقض��اة، والتحقيق��ات 
وغيره��ا. س��واء كان ذل��ك باختي��ار الطاق��م ذي الكف��اءة واملتخص��ص يف قضاي��ا معين��ة، أو بتدري��ب ال��كادر البش��ري احلال��ي عل��ى 
أس��س متابع��ة غس��يل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب ضم��ن التخصص��ات املختلف��ة، ورف��د ال��كادر البش��ري ب��األدوات التكنولوجي��ة 

الالزم��ة لزي��ادة الكف��اءة ورف��ع مس��توى التنس��يق ب��ن مختل��ف اجله��ات ذات العالق��ة.
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أواًل: يف الواق��ع تش��ير نتائ��ج اجتماع��ات الباحث��ن م��ع ذوي العالق��ة، إل��ى أّن��ه ال توج��د آلي��ة واضح��ة لتطبي��ق االس��تراتيجية ب��ن 
مختل��ف اجله��ات ذات العالق��ة، وأّن نس��بة تطبي��ق االس��تراتيجية عل��ى أرض الواق��ع ضعيف��ٌة مقارن��ًة م��ع م��ا ه��و مكت��وب فيه��ا. 
اس��تنتجت الدراس��ة أّن إع��داد االس��تراتيجية ق��د مّت بأه��داف موّس��عة ق��د حتت��اج إل��ى فت��رة زمني��ة أط��ول حت��ى يت��م تنفيـه��ا أو 

تنفي��ـ ج��زٍء جوه��رٍيّ منه��ا. 

ثانيًا: استنتجت الدراسة أيضاً، أّن هناك بعض املعيقات يف تنفيـ االستراتيجية تتمثل أهّمها يف: 

)أ( ع��دم وج��ود تنس��يق ب��ن مختل��ف اجله��ات ذات العالق��ة وخاص��ة يف النواح��ي الفني��ة. حي��ث ال توج��د جل��اٌن فني��ة متخصص��ة 
يف جلن��ة مكافح��ة غس��يل األم��وال باس��تثناء وح��دة املتابع��ة املالي��ة. 

)ب( ع��دم وج��ود أنظم��ة محوس��بة متط��ورة يت��م اس��تخدامها لتكوي��ن قاع��دة بيان��ات ميك��ن م��ن خالله��ا الرج��وع بس��هولة إل��ى ح��االت 
االش��تباه ومتابعتها. 

)ج( ع��دم تراب��ط األنظم��ة احملوس��بة م��ع بعضه��ا البع��ض عن��د مختل��ف اجله��ات ذات العالق��ة، وبالتال��ي االعتم��اد عل��ى املراس��الت 
والط��رق األق��ل كف��اءة للحص��ول عل��ى املعلوم��ة. 

ثالثــًا: اس��تنتجت الدراس��ة أّن ع��دم تنفي��ـ االس��تراتيجية ميك��ن أن يع��زى إل��ى عوام��ل أخ��رى غي��ر املعيق��ات اللوجس��تية والبش��رية 
أهمها: 

)أ( أّن االس��تراتيجية ق��د مت إعداده��ا يف نهاي��ة ع��ام 2018 وب��دأت فعلي��اً م��ع الع��ام 2019. وعل��ى أرض الواق��ع، ش��هد الع��ام 2019 
والع��ام 2020 أحداث��اً خارج��ًة ع��ن س��يطرة الس��لطة الفلس��طينية. إذ مت عل��ى س��بيل املث��ال خ��الل ه��ـه األع��وام وق��ف حتوي��الت 
املقاص��ة، فض��اًل ع��ن أّنه��ا ش��هدت تقلّب��اٍت سياس��يًة وع��دَم اس��تقراٍر سياس��ٍي دول��ٍي، إضاف��ة إل��ى انتش��ار في��روس كورون��ا وم��ا تبع��ه 

م��ن إرب��اك وع��دم اس��تقرار اقتص��ادي وصح��ي ومجتمع��ي. 

· تش��ير ه��ـه الدراس��ة إل��ى أّن��ه لوح��ظ وج��ود زي��ادة يف ع��دد ح��االت االش��تباه بجرمي��ة غس��ل األم��وال عل��ى م��دار 	
الس��نوات املاضي��ة. فق��د بل��غ ه��ـا الع��دد 52 حال��ة اش��تباه مبلغ��اً عنه��ا إل��ى وح��دة املتابع��ة املالي��ة يف ع��ام 2012، 
وارتفع��ت لتص��ل 129 حال��ة يف الع��ام 1.2016 تش��ير البيان��ات إل��ى أّن 66 % م��ن إجمال��ي ح��االت االش��تباه ق��د مت 
التبلي��غ عنه��ا عب��ر البن��وك، وحوال��ي 20 % م��ن إجمال��ي ح��االت االش��تباه بلّغ��ت عنه��ا جه��ات إنف��اذ القان��ون، يف ح��ن 
توزع��ت النس��بة املتبقي��ة عل��ى مختل��ف اجله��ات مث��ل ش��ركات الوس��اطة املالي��ة، وهيئ��ة مكافح��ة الفس��اد، وش��ركات 

الصراف��ة وغي��ر ذل��ك. 

· يعتب��ر القط��اع املص��ريف يف فلس��طن م��ن أكث��ر القطاع��ات اس��تهدافاً حملاول��ة إس��اءة اس��تخدامه يف غس��ل املتحّص��الت 	
الناجت��ة ع��ن اجلرائ��م األصلّي��ة لغس��ل األم��وال. كم��ا يع��ّد قط��اع العق��ارات أكث��ر قابلي��ة لالس��تهداف م��ن قب��ل غاس��لي 
األم��وال نظ��راً لطبيع��ة تقس��يم األراض��ي يف فلس��طن وارتف��اع أس��عار العق��ارات واألراض��ي، األم��ر ال��ـي ق��د يزي��د 

م��ن احتمالي��ة متك��ن غاس��لي األم��وال م��ن دف��ع مبال��غ كبي��رة مقاب��ل ش��راء العق��ارات أو قط��ع األراض��ي.

· م��ا زال��ت اس��تراتيجية اللجن��ة الوطني��ة ملكافح��ة غس��ل األم��وال ب��دون خط��ة تنفيـي��ة م��ا يح��د م��ن ق��درات الس��لطة 	
الوطني��ة الفلس��طينية عل��ى محارب��ة جرمي��ة غس��ل األم��وال يف الش��ركات املالي��ة أو العقاري��ة املختلف��ة.

· ترف��ض اللجن��ة الوطني��ة ملكافح��ة غس��ل األم��وال التع��اون م��ع منظم��ات املجتم��ع املدن��ي ومتتن��ع ع��ن االنفت��اح عل��ى 	
املجتم��ع املدن��ي والباحث��ن. 

· م��ا زال��ت جه��ود مكافح��ة جرمي��ة غس��ل األم��وال يف فلس��طن غي��ر واضح��ة، لتكّت��م اللجن��ة الوطني��ة ملكافح��ة غس��ل 	
األم��وال عل��ى أعماله��ا وع��دم نش��ر أيّ��ة تقاري��ر أو معطي��ات أو إحصائي��ات ذات دالل��ة ح��ول حج��م تفش��ي ه��ـه 
اجلرمي��ة واألم��وال املتحّصل��ة منه��ا. كم��ا ل��م تنش��ر أّي��ة متابع��ات لتقري��ر التقيي��م الوطن��ي ملخاط��ر جرميت��ي غس��ل 

1   لم يتمكن الباحث من احلصول على عالمات محدثة عن احلاالت يف عام 2020.
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األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب املق��ّدم إل��ى رئي��س ال��وزراء حت��ى تاريخ��ه عب��ر القن��وات الرس��مية املكلّف��ة بالنش��ر قانون��اً. 

توصي هذه الدراسة مبا يلي:

أواًل: ض��رورة إعط��اء األولوي��ة للتدري��ب وتأهي��ل ال��كادر البش��ري احلال��ي عل��ى املواضي��ع اجلدي��دة يف مكافح��ة غس��يل األم��وال، يت��م 
ذل��ك م��ن خ��الل التدري��ب عل��ى املنهجي��ات اجلدي��دة. 

ثانيــًا: رف��د الطاق��م احلال��ي بأنظم��ة محوس��بة م��ن ش��أنها توفي��ر الوق��ت واجله��د يف تتّب��ع قضاي��ا مكافح��ة غس��يل األم��وال ومتوي��ل 
اإلرهاب. 

ثالثــًا: ض��رورة قي��ام جلن��ة مكافح��ة غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب بانت��داب جلن��ة فني��ة متخصص��ة م��ن كّل جه��ة لتنس��يق وتب��ادل 
املص��ادر فنياً. 

رابعــًا: أن يت��م فح��ص مص��ادر األم��وال م��ن قب��ل دائ��رة الطاب��و عل��ى األق��ل للح��االت الت��ي يش��تبه فيه��ا بغس��يل األم��وال أو متوي��ل 
اإلره��اب. 

خامســًا: أن تق��وم البن��وك واملـسس��ات املالي��ة األخ��رى بتحدي��ث س��يناريوهات أنظم��ة تكنولوجي��ا املعلوم��ات اخلاص��ة به��ا بش��كل 
منتظ��م، واعتم��اد أنظم��ة ترص��د اجتاه��ات وط��رق غس��ل األم��وال به��دف الكش��ف ع��ن املعام��الت املش��بوهة بن��اًء عل��ى معلوم��ات 

إدارة غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب. 

سادســًا: أن يت��م رب��ط ه��ـه احلم��الت التوعوي��ة م��ع تبن��ي نه��ج رقاب��ي قائ��م عل��ى املخاط��ر مب��ا يش��مل تنفي��ـ تدابي��ر مع��ززة أو 
مخفف��ة مب��ا يتناس��ب م��ع املخاط��ر احمل��ددة. 

سابعًا: إعداد برامج توعوية وإصدار األدلة اإلرشادية الالزمة.

ثامنًا: ضرورة انفتاح وحدة املتابعة املالية وتعاونها مع منظمات املجتمع املدني.

تاســعًا: إل��زام اللجن��ة الوطني��ة ملكافح��ة غس��ل األم��وال بالقي��ام بواجباته��ا وباإلش��راف واملتابع��ة عل��ى أعم��ال وح��دة املتابع��ة املالي��ة، 
ونش��ر التقاري��ر املنص��وص عليه��ا يف الق��رار بقان��ون ملكافح��ة غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب.
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المقدمة

يعتب��ر ه��دف احلص��ول عل��ى امل��ال ه��و احمل��رك الرئيس��ي وراء تنفي��ـ األنش��طة واألعم��ال اإلجرامي��ة. إح��دى ه��ـه األنش��طة 
ه��ي عملي��ة غس��ل األم��وال، أو كم��ا يُطل��ق عليه��ا أيض��اً تبيي��ض األم��وال. ميك��ن تعري��ف غس��يل األم��وال عل��ى أّن��ه الطريقة التي 
يخف��ي به��ا املجرم��ون األم��وال واألص��ول غي��ر املش��روعة لثرواته��م وحماي��ة قواع��د أصوله��م، وذل��ك لتجن��ب اش��تباه وإخف��اء 
أدل��ة اإلدان��ة )االمم املتح��دة، 2020 أ(. مبعن��ى، إخف��اء املص��در احلقيق��ي لألم��وال املتحصل��ة م��ن أعم��ال غي��ر مش��روعة 
مجّرم��ة يف القان��ون ع��ن طري��ق الطم��س والتضلي��ل عل��ى كيفي��ة احلص��ول عل��ى تل��ك األم��وال غي��ر املش��روعة، وبنف��س الوق��ت 

محاول��ة اس��تثمار العائ��دات اإلجرامي��ة يف مش��روعات مس��تقبلية )املرص��د الوطن��ي ملـش��رات الفس��اد، 2021(.

مت��ر عملي��ة غس��ل األم��وال مبراح��ل متع��ددة. حي��ث يت��م جتمي��ع األم��وال، وفصله��ا ع��ن مصدره��ا األصل��ي، وخلطه��ا باألم��وال 
املكتس��بة بطريق��ة مش��روعة ث��م إع��ادة دم��ج امل��ال م��ن جدي��د يف االقتص��اد الش��رعي. تعتب��ر مرحل��ة التوظي��ف ه��ي الت��ي يدخل 
فيه��ا امل��ال أوالً إل��ى النظ��ام املال��ي. ويف ه��ـه اخلط��وة، ميك��ن القي��ام بـل��ك ع��ن طري��ق تقس��يم املبال��غ النقدي��ة الكبي��رة إل��ى 
مبال��غ صغي��رة أق��ل وضوح��اً. يت��م إيداعه��ا بع��د ذل��ك مباش��رة يف حس��اب مص��ريف، أو إضافته��ا إل��ى حس��ابات ش��ركة قائم��ة 
أو متنّك��رة. التموي��ه، ه��و املرحل��ة التالي��ة الت��ي يت��م فيه��ا دم��ج األم��وال غي��ر املش��روعة بأم��وال مش��روعة أو وضعه��ا يف حرك��ة 
مس��تمرة. عل��ى س��بيل املث��ال، ميك��ن اس��تخدام األم��وال غي��ر املش��روعة للمقام��رة، ث��م وضعه��ا يف األس��هم، ث��م تبديله��ا بعم��الت 
مختلف��ة ث��م اس��تخدامها لش��راء منتج��ات مالي��ة مث��ل بوال��ص التأم��ن عل��ى احلي��اة. الدم��ج، ه��و املرحل��ة الت��ي يدخ��ل فيه��ا 
امل��ال م��ن جدي��د يف االقتص��اد الش��رعي. ق��د يخت��ار الغاس��ل اس��تثمار األم��وال يف العق��ارات أو األص��ول الفاخ��رة أو املش��اريع 

التجاري��ة )س��كوت الجن��دون، 2019(. 

بش��كل ع��ام، توج��د ه��ـه الظاه��رة يف مختل��ف دول العال��م بنس��ب مختلف��ة. فق��د ق��ّدر صن��دوق النق��د الدول��ي حج��م األم��وال 
الت��ي يت��م غس��لها س��نوياً م��ا ب��ن 2-5% م��ن الن��اجت اإلجمال��ي العامل��ي، أو م��ا ميك��ن أن يش��ّكل 8 % م��ن إجمال��ي حج��م 
التج��ارة العاملي��ة، وه��و م��ا قيمت��ه 800 بلي��ون دوالر )االمم املتح��دة، 2020 ب(. وتت��م خ��ارج إط��ار اإلحص��اءات الت��ي تنض��وي 
حت��ت جن��اح االقتص��اد املعل��ن لل��دول، وبالتال��ي تترك��ز ه��ـه العملي��ات عب��ر ط��رق وأس��اليب س��رية. حت��ى أّن هن��اك مـسس��ات 
كامل��ة وش��ركات عاملي��ة لعملي��ة تبيي��ض األم��وال بالعمول��ة الت��ي تص��ل أحيان��ا إل��ى 60 % أو 70 % )عم��ار يوس��ف، 2020(. 
لك��ن، ميي��ل األف��راد أو الش��ركات الت��ي تغس��ل األم��وال إل��ى البح��ث ع��ن البل��دان أو القطاع��ات الت��ي تعان��ي م��ن ضع��ف أو 
ع��دم فعالي��ة برام��ج مكافح��ة غس��يل األم��وال. عل��ى س��بيل املث��ال، يف ال��دول املنفتح��ة عل��ى دول أخ��رى، خاص��ة تل��ك الت��ي 
لديه��ا س��ياحة ومناط��ق ذات مراك��ز مالي��ة، ومكات��ب وش��ركات عدي��دة وكبي��رة، فه��ـا م��ا يش��كل فرص��ة أكب��ر لغس��ل األم��وال.

ال��دول الت��ي ال حتظ��ر غس��يل األم��وال وتس��عى وراءه معرض��ة خلط��ر أن تصب��ح ب��ـراً دولي��ة س��اخنة خلط��ط غس��يل األم��وال. 
ميك��ن أن ي��ـدي ذل��ك إل��ى انخف��اض مس��توى الس��المة العام��ة، حي��ث يب��دأ املزي��د م��ن املجرم��ن يف العم��ل يف املنطق��ة. 
ق��د تك��ون هن��اك أيض��اً عواق��ب دبلوماس��ية حي��ث تعتب��ر املنظم��ات الدولي��ة تل��ك الدول��ة نقط��ة س��اخنة لغس��يل األم��وال. 
يـث��ر غس��يل األم��وال عل��ى القط��اع املال��ي وه��و احمل��رك األساس��ي للنم��و االقتص��ادي، وبنف��س الوق��ت يع��زز غس��يل األم��وال 
اجلرمي��ة والفس��اد ال��ـي يبط��ئ النم��و االقتص��ادي، ويح��ّد م��ن الكف��اءة يف قط��اع االقتص��اد احلقيق��ي، ويقل��ل م��ن إي��رادات 
الضرائ��ب للحكوم��ة. إجم��االً، ترّك��ز غالبي��ة األبح��اث العاملي��ة عل��ى قطاع��ن رئيس��ين لغس��يل األم��وال، هم��ا: االجت��ار 
باملخ��درات واملنظم��ات اإلرهابي��ة. بالتال��ي، ف��إن غس��يل األم��وال يعن��ي املزي��د م��ن املخ��درات، واملزي��د م��ن اجلرمي��ة والعن��ف. 

ه��ـا يق��ود إل��ى ضع��ف وتف��كك املجتم��ع م��ن الناحي��ة االجتماعي��ة واالقتصادي��ة والسياس��ية )فاندان��ا كيوم��ار، 2012(. 

اس��تفحال ظاه��رة الفس��اد وغس��يل األم��وال وم��دى وارتباطه��ا باجلرمي��ة املنظم��ة العاب��رة للح��دود، نب��ه أعض��اء املجتم��ع 
الّدول��ي إل��ى قص��ور مجه��ودات ال��ّدول يف محاربته��ا فردّي��ا. وأّن��ُه ال من��اَص م��ن رس��م سياس��ات واس��تراتيجيات دولي��ة 
وإقليمي��ة يش��ارك فيه��ا اجلمي��ُع ملكافحته��ا. وكان��ت اتفاقي��ة األمم املتح��دة ملكافح��ة االجت��ار غي��ر املش��روع يف املخ��درات يف 
فيين��ا ع��ام 1988، أول ص��ٍكّ دول��ي يعال��ج مش��كلة عائ��دات اجلرمي��ة ويطال��ب ال��دول بتج��رمي غس��ل األم��وال باعتب��اره جرم��اً 
جنائي��اً )االمم املتح��دة، 2001(. وبع��د عش��ر س��نوات م��ن اعتم��اد اتفاقي��ة 1988، قام��ت اجلمعي��ة العام��ة بتعزيزه��ا وحتديثه��ا 
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م��ن خ��الل اعتم��اد خط��ة عم��ل ألج��ل »مكافح��ة غس��ل األم��وال » لزي��ادة مواءم��ة ودع��م التدابي��ر الت��ي يتخـه��ا املجتم��ع الدول��ي 
ملكافح��ة النش��اط االقتص��ادي اإلجرام��ي العامل��ي.

فت��ح ذل��ك ب��اب التوقي��ع عل��ى اتفاقي����ة األمم املتح��دة ملكافح��ة اجلرمي��ة املنظم��ة عب��ر الوطني��ة يف ع��ام 2000، يش��مل نط��اق 
غس��ل األم��وال وفق��اً ألح��كام االتفاقي��ة العائ��دات املتأتي��ة م��ن جمي��ع اجلرائ��م اخلطي��رة. حي��ث اعتب��رت ه��ـه االتفاقي��ة 
جرمي��ة غس��ل األم��وال م��ن جرائ��م الفس��اد الت��ي أوجب��ت عل��ى ال��دول األط��راف جترميه��ا وتضمن��ت العدي��د م��ن القواع��د 
واألح��كام القانوني��ة ملالحقته��ا وخصوص��ا عل��ى املس��توى العامل��ي م��ن خ��الل التع��اون الدول��ي يف إج��راءات التحقي��ق واملتابع��ة 
والتع��اون عل��ى مس��توى جمي��ع ال��دول األط��راف. إذ يتع��ن عل��ى األط��راف تش��ديد مطالبته��ا فيم��ا يتعل��ق بالتع��رف عل��ى 
الزبائ��ن وإمس��اك الس��جالت واإلب��الغ ع��ن املعام��الت املش��بوهة. ويوص��ى األط��راف أيض��اً بإنش��اء وح��دات لالس��تخبارات 
املالي��ة جلم��ع املعلوم��ات وحتليله��ا ونش��رها. ث��م يف أعق��اب أح��داث 11 أيل��ول ع��ام 2001، أك��دت ال��دول األعض��اء يف األمم 
املتح��دة عل��ى الرواب��ط ب��ن اإلره��اب واجلرمي��ة املنظم��ة عب��ر الوطني��ة وجت��ارة املخ��درات وغس��ل األم��وال عل��ى املس��توى 
الدول��ي، ودع��ت ال��دول الت��ي ل��م تصب��ح بع��د أطراف��اً يف االتفاقي��ات الدولي��ة ذات الصل��ة، مب��ا فيه��ا االتفاقي��ة الدولي��ة لس��نة 

1999 بش��أن قم��ع متوي��ل اإلره��اب، إل��ى االنضم��ام اليه��ا )االمم املتح��دة، 2001(.

وبن��اًء عل��ى تل��ك االتفاقي��ة فق��د ُجرم��ت ظاه��رة غس��يل األم��وال ألول م��رة يف فلس��طن مبوج��ب الق��رار بقان��ون بش��أن مكافح��ة 
غس��ل األم��وال يف الع��ام 2007، ال��ـي يش��كل الن��واة الرئيس��ية ملنظوم��ة املكافح��ة يف فلس��طن. إضاف��ة إل��ى إج��راءات 
احلص��ول عل��ى عضوي��ة فلس��طن من��ـ ع��ام 2005 كعض��و مراق��ب يف مجموع��ة العم��ل املال��ي ملنطق��ة الش��رق األوس��ط 
وش��مال أفريقي��ا، وانته��ت باحلص��ول عل��ى العضوي��ة الكامل��ة فيه��ا ع��ام 2015، وإص��دار الق��رار بقان��ون رق��م 20 للع��ام 2015 
وتعديالت��ه ملكافح��ة غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب، لتعزي��ز فاعليته��ا يف مكافح��ة اجلرميت��ن، ولتعي��د صياغ��ة وبن��اء أطره��ا 
الوطني��ة بكاف��ة قطاعاته��ا. فق��د اعتب��رت امل��ادة الثاني��ة م��ن الق��رار أّن مرتك��ب جرمي��ة غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب ه��و 
كلُّ م��ن ق��ام بنق��ل أو إخف��اء أو متلّ��ك أو حي��ازة أو االش��تراك أو حي��ازة أي أم��وال م��ن قب��ل أي ش��خص وه��و يعل��م ب��أّن ه��ـه 

األم��وال تش��ّكل متحّص��الت جرمي��ة )ق��رار بقان��ون 20، 2015(.

م��ع التعدي��الت الت��ي ج��رت عل��ى قان��ون مكافح��ة الفس��اد الص��ادرة يف الع��ام 2018 فق��د مت تقيي��د وضب��ط العالق��ة م��ا ب��ن 
جرمي��ة غس��ل األم��وال وجرائ��م الفس��اد، حي��ث عرف��ت امل��ادة األول��ى من��ه جرمي��ة غس��ل األم��وال عل��ى أّنه��ا: »غس��ل األم��وال 
الناجت��ة ع��ن جرائ��م الفس��اد املنص��وص عليه��ا يف قان��ون مكافح��ة غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب الس��اري«. وأّم��ا عقوب��ة 
جرمي��ة غس��ل األم��وال وفق��اً لقان��ون مكافح��ة الفس��اد الفلس��طيني الس��اري فه��ي تختل��ف تبع��اً للجرمي��ة األصلي��ة امل��راد غس��ل 
األم��وال املتحصل��ة منه��ا، وعلي��ه ف��إّن عقوب��ة غس��ل األم��وال املتأتي��ة ع��ن أّي م��ن جرائ��م الرش��وة أو االخت��الس أو التزوي��ر أو 
التزيي��ف أو اس��تثمار الوظيف��ة ه��ي احلب��س م��دة ال تق��ّل ع��ن س��نتن وبغرام��ة ال تق��ّل ع��ن خمس��مئة دين��ار أردن��ي وال تزي��د 
عل��ى خمس��ة آالف دين��ار أردن��ي ورد األم��وال املتحصل��ة م��ن اجلرمي��ة. أّم��ا عقوب��ة جرمي��ة غس��ل األم��وال املتأتي��ة ع��ن جرائ��م 
املتاج��رة بالنف��وذ والكس��ب غي��ر املش��روع واالخت��الس اجلنائ��ي فه��ي الس��جن م��ن ث��الث س��نوات إل��ى خم��س عش��رة س��نة، 

وغرام��ة مالي��ة تع��ادل قيم��ة األم��وال مح��ل اجلرمي��ة، ورد األم��وال املتحصل��ة منه��ا )ق��رار بقان��ون 37، 2018(.

إذن، تعتب��ر جرمي��ة غس��ل األم��وال إح��دى جرائ��م الفس��اد وفق��اً التفاقي��ة األمم املتح��دة ملكافح��ة الفس��اد وكـل��ك وفق��اً 
لقان��ون مكافح��ة الفس��اد الفلس��طيني الناف��ـ عندم��ا تك��ون األم��وال امل��راد غس��لها متحصل��ة م��ن جرائ��م فس��اد. بالتال��ي، تأت��ي 
مكافح��ة ه��ـه اجلرمي��ة يف صل��ب عم��ل منظم��ات املجتم��ع املدن��ي خاص��ة االئت��الف م��ن أج��ل النزاه��ة واملس��اءلة )أم��ان(. إذ 
ينطل��ق االئت��الف م��ن اعتب��ار أّن ه��ـه اجلرمي��ة ه��ي إح��دى جرائ��م الفس��اد الت��ي مت��س حتم��اً امل��ال الع��ام خصوص��ا عندم��ا 
تك��ون اجلرمي��ة األصلي��ة جرمي��ة ته��ّرب ضريب��ي. يتاب��ع )أم��ان( م��ن ه��ـه املنطلق��ات التط��ورات التش��ريعية واملـسس��اتية الت��ي 
حتص��ل يف س��بيل مكافح��ة ه��ـه اجلرمي��ة، وبن��اًء عل��ى ذل��ك فق��د ق��ام ائت��الف أم��ان بإج��راء العدي��د م��ن األبح��اث والدراس��ات 
وال��ورش واللق��اءات التوعوي��ة وجلس��ات االس��تماع املتعلق��ة بغس��ل األم��وال وآلي��ات مكافحته��ا يف فلس��طن من��ـ الع��ام 2007، 
حي��ث كان��ت الن��واة الرئيس��ية يف مكافح��ة الفس��اد، م��روراً بع��ام 2015، حي��ث تاب��ع ائت��الف أم��ان التعدي��الت الت��ي ج��رت عل��ى 
الق��رار بقان��ون بش��أن غس��ل األم��وال والت��ي مت م��ن خالله��ا الدم��ج م��ا ب��ن جرمي��ة متوي��ل اإلره��اب ومكافحته��ا وجرمي��ة 

غس��ل األم��وال. 

أخي��را، يتاب��ع أم��ان الي��وم التعدي��الت املطروح��ة يف الع��ام 2020 عل��ى الق��رار بقان��ون رق��م )20( لس��نة 2015م بش��أن مكافح��ة 
غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب. كم��ا ويتاب��ع االس��تراتيجيات الوطني��ة ملكافح��ة غس��ل األم��وال وتنفيـه��ا وكـل��ك تقاري��ر 
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التقييمي��ة احمللي��ة ملخاط��ر جرميت��ي غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب. حي��ث تأت��ي ه��ـه الدراس��ة لتلق��ي بظالله��ا وتط��رح تس��اؤالت 
ح��ول م��دى تنفي��ـ ه��ـه االس��تراتيجيات الوطني��ة الهام��ة الت��ي تـث��ر عل��ى مختل��ف جوان��ب احلي��اة للمجتم��ع الفلس��طيني.

هدف الدراسة

ته��دف ه��ـه الدراس��ة إل��ى االّط��الع عل��ى واق��ع جرمي��ة غس��ل األم��وال يف فلس��طن، مث��ل اجلرائ��م الواقع��ة ضمنه��ا، وحجمه��ا، 
واألدوات املس��تخدمة، واجله��ات املس��تغلة. ته��دف ه��ـه الدراس��ة أيض��اً إل��ى مراجع��ة اس��تراتيجية مكافح��ة جرميت��ي غس��ل 
األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب ب��دءاً م��ن آلي��ة إع��داد االس��تراتيجية، م��روراً بفاعلي��ة تنفي��ـ االس��تراتيجية م��ن مختل��ف األط��راف 

الفاعل��ة يف التنفي��ـ، وص��والً إل��ى التحدي��ات واإلش��كاليات واملعّوق��ات أم��ام تنفي��ـ ه��ـه االس��تراتيجية. 

أهمية الدراسة

تتض��ح أهمي��ة ه��ـه الدراس��ة م��ن أهمي��ة املوض��وع الت��ي تتناول��ه يف الش��أن الفلس��طيني. إذ تعتب��ر ه��ـه الدراس��ة ه��ي األول��ى 
الت��ي تتط��رق إل��ى م��دى تنفي��ـ االس��تراتيجية الوطني��ة لغس��يل األم��وال م��ن مختل��ف األط��راف. وتتزاي��د أهمي��ة ه��ـه الدراس��ة يف 
ه��ـه الفت��رة مل��ا لغس��يل األم��وال م��ن عواق��ب اقتصادي��ة وسياس��ية واجتماعي��ة. يف الواق��ع، لق��د أصبح��ت ه��ـه اجلرمي��ة تتزاي��د 
عل��ى املس��توى الدول��ي، وأصبح��ت اجلوان��ب املالي��ة للجرمي��ة أكث��ر تعقي��داً بس��بب التق��دم الس��ريع يف التكنولوجي��ا وعومل��ة صناع��ة 
اخلدم��ات املالي��ة )ج��ون ماكدوي��ل، 2001(. حي��ث يس��عى مجرم��و غس��يل األم��وال إل��ى نش��ر كاف��ة أن��واع التج��ارة للتس��تر عل��ى غس��ل 
أمواله��م بس��هولة، فعل��ى س��بيل املث��ال يحرص��ون عل��ى نش��ر املخ��درات ب��ن فئ��ة الش��باب بصفته��ا إح��دى الوس��ائل الت��ي تس��اعد 

عل��ى زي��ادة األم��وال املغس��ولة، وينت��ج ع��ن ذل��ك تدمي��ر كبي��ر يف البني��ة األساس��ية للمجتم��ع.  

ي��ـدي ذل��ك أيض��ا إل��ى تهدي��د االس��تقرار السياس��ي لل��دول بس��بب اس��تخدام األم��وال املغس��ولة يف متوي��ل عملي��ات غي��ر قانوني��ة 
وإجرامي��ة ق��د ت��ـدي إل��ى انتش��ار تهدي��د أمن��ي وقوم��ي لدول��ة م��ا. إضاف��ة إل��ى ذل��ك، فق��د ينتش��ر الفس��اد السياس��ي م��ن خ��الل 
االس��تعانة بغس��يل األم��وال ونش��ره ضم��ن القط��اع احلكوم��ي ع��ن طري��ق الرش��اوى والنش��اطات غي��ر القانوني��ة والالأخالقي��ة، م��ا 
ي��ـدي حتم��اً إل��ى فس��اد الس��لطات وانخف��اض س��يطرة احلكوم��ة عل��ى السياس��ات املالي��ة واالقتصادي��ة وبالتال��ي خف��ض اإلنتاجي��ة 
)بورمازاهي��ري وآخ��رون، 2013(. له��ـا، ف��إّن انتش��ار األم��وال غي��ر املش��روعة ي��ـدي إل��ى تراج��ع التنمي��ة االقتصادي��ة واالس��تثمارات 
املالي��ة. حي��ث يتج��ه امل��ال غي��ر القانون��ي إل��ى متوي��ل وتروي��ج األنش��طة غي��ر القانوني��ة البعي��دة ع��ن أنش��طة االس��تثمار والصناع��ات 
وتنمي��ة الص��ادرات. إذن، ف��إّن أهمي��ة ه��ـه الدراس��ة تكم��ن يف محارب��ة ه��ـه اآلف��ة يف املجتم��ع الفلس��طيني، وتوفي��ر ش��تى الس��بل 

واجله��ود لك��ي يك��ون امل��ال الفلس��طيني موجه��اً نح��و أنش��طة التنمي��ة االقتصادي��ة واالس��تقرار السياس��ي واالجتماع��ي. 

منهجية الدراسة

مت اس��تخدام مص��ادر أولي��ة وثانوي��ة لغاي��ات إمت��ام ه��ـه الدراس��ة. فق��د مت احلص��ول عل��ى البيان��ات االولي��ة ع��ن طري��ق دراس��ة واق��ع 
غس��يل األم��وال يف فلس��طن وم��دى تنفي��ـ االس��تراتيجية والتحدي��ات الت��ي تواجه��ا وأث��ر ذل��ك عل��ى مختل��ف األصع��دة. حي��ث مت 
اللق��اء م��ع موظف��ي س��لطة النق��د، بصفته��ا اجله��ة املس��ـولة ع��ن القط��اع املص��ريف عموم��اً، حي��ث مُتث��ُل املص��ارُف وأعم��اُل الصراف��ة 
امل��كاَن األب��رز حلص��ول جرمي��ة غس��ل األم��وال. بالتحدي��د م��ع وح��دة املتابع��ة املالي��ة، وه��ي وح��دة مس��تقلة يف س��لطة النق��د، وتتول��ى 
مهم��ة التح��ري والبح��ث بالعملي��ات الت��ي يش��تبه بأّنه��ا تتضم��ن عملي��ات غس��ل األم��وال أو متوي��ل اإلره��اب حي��ث يتمت��ع أعضاؤه��ا 

بصف��ة الضبطي��ة القضائي��ة.

أيض��ا مت عق��د اجتماع��ات م��ع ممثل��ن ع��ن وزارة املالي��ة، ووزارة الع��دل، ووزارة الداخلي��ة، ووزارة االقتص��اد وهيئ��ة س��وق رأس 
امل��ال، لالّط��الع عل��ى عم��ل اللجن��ة الوطني��ة ملكافح��ة غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب، وه��ي اللجن��ة الت��ي تتول��ى مس��ـولية وض��ع 
السياس��ات العام��ة ملكافح��ة جرمي��ة غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب. وم��ن ضم��ن املـسس��ات ذات العالق��ة، مت اللق��اء م��ع دائ��رة 

اجلم��ارك للتع��رف عل��ى عمله��ا يف ضب��ط تهري��ب األم��وال واملع��ادن واملجوه��رات الثمين��ة.
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ترّك��ز النق��اش والعص��ف الـهن��ي عل��ى اس��تراتيجية مكافح��ة جرميت��ي غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب، وفاعلي��ة التع��اون م��ا 
ب��ن األط��راف لتنفي��ـ االس��تراتيجية، والتحدي��ات واإلش��كاليات واملعّوق��ات أم��ام تنفي��ـ االس��تراتيجية2. مت التط��رق أيض��اً إل��ى 
أب��رز اجله��ات الت��ي ترتب��ط بعملي��ة غس��يل األم��وال كمـسس��ات القط��اع اخل��اص مث��ل املـسس��ات املالي��ة، وتش��مل املص��ارف 
والصراف��ن وش��ركات التأجي��ر التمويل��ي وش��ركات التأم��ن والوس��اطة املالي��ة بأنواعه��ا املختلف��ة، إضاف��ًة إل��ى املـسس��ات 
األهلي��ة غي��ر الربحي��ة والت��ي تعتب��ر ج��زءاً م��ن القط��اع األهل��ي وميك��ن االش��تباه بأّنه��ا تلع��ب دوراً يف عملي��ة غس��ل األم��وال. أّم��ا 
املص��ادر الثانوي��ة فتمثل��ت يف مراجع��ة األدبي��ات احمللي��ة والدولي��ة واالتفاقي��ات األممي��ة الت��ي تناول��ت موض��وع غس��يل األم��وال 

ومتوي��ل االره��اب.

مفهوم غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

يتض��ح أّن مفه��وم غس��يل األم��وال م��ا ه��و إاّل إع��ادة تدوي��ر لألم��وال غي��ر املش��روعة يف مج��االت مش��روعة مث��ل قن��وات اس��تثمارية 
لتب��دو كأنه��ا أم��وال اس��تثمارية ومش��روعة. مبعن��ى إخف��اء املص��در غي��ر املش��روع لألص��ول الت��ي يج��ري احلص��ول عليه��ا أو 
توليده��ا م��ن النش��اط اإلجرام��ي م��ن أج��ل حج��ب االرتب��اط ب��ن األم��وال وب��ن النش��اط اإلجرام��ي األصل��ي )صن��دوق النق��د، 
2016(. هن��اك ث��الث مراح��ل لغس��ل األم��وال ه��ي: التوظي��ف والتموي��ه والدم��ج. ويش��ار مبصطل��ح التوظي��ف إل��ى أول اس��تخدام 
لألم��وال املس��تمدة م��ن أنش��طة إجرامي��ة يف عملي��ة حتوي��ل مش��روعة. بينم��ا يش��ار مبصطل��ح التموي��ه إل��ى عملي��ة خل��ق سلس��لة 
م��ن املعام��الت به��دف إخف��اء املعامل��ة األول��ى. فيم��ا يش��ار مبصطل��ح الدم��ج إل��ى ع��ودة األم��وال إل��ى أنش��طة مش��روعة. ومتث��ل 
مرحل��ة التوظي��ف أكب��ر مص��در للمخاط��ر عل��ى األعم��ال. وق��د حت��دث هيكل��ة للمعام��الت عل��ى نح��و يه��دف إل��ى حتاش��ي احلاجة 
املوجب��ة ملس��ك الدفات��ر أو إع��داد التقاري��ر وإبالغه��ا. وق��د يج��ري يف ه��ـا الص��دد وض��ع بي��ان زائ��ف أو اإلدالء مبعلوم��ات زائفة. 
ويقتض��ي غس��ل األم��وال وق��وع جرمي��ة أولي��ة أساس��ية كمص��در للم��ال )كالفس��اد أو االجت��ار غي��ر املش��روع يف العقاقي��ر املخ��درة 
أو التالع��ب يف األس��واق أو التحاي��ل أو الته��رب الضريب��ي(، إل��ى جان��ب وج��ود ني��ة إخف��اء متحّص��الت اجلرمي��ة م��ن أج��ل دع��م 

املس��عى اإلجرام��ي.

م��ن أب��رز األمثل��ة عل��ى األعم��ال غي��ر املش��روعة ه��ي املخ��درات والرقي��ق والدع��ارة وجت��ارة األس��لحة واألم��وال املتحصل��ة ع��ن 
الفس��اد. يف الواق��ع، ال أح��د يعل��م احلج��م احلقيق��ي للمبال��غ املالي��ة الت��ي يج��ري غس��لها يف منطق��ة معين��ة أو إقلي��م مح��دد، 
ولك��ن هن��اك اتف��اق عامل��ي عل��ى أنه��ا مبال��غ ضخم��ة تق��در بامللي��ارات وتش��كل نس��باً م��ن الن��اجت احملل��ي اإلجمال��ي العامل��ي. جرائ��م 
غس��ل األم��وال ليس��ت حك��راً عل��ى ال��دول الصناعي��ة أو مجتمع��ات الث��روة، ب��ل إلنه��ا تنم��و وتتس��ع يف بيئ��ة ال��دول الت��ي يس��هل 

النف��اذ فيه��ا م��ن خ��الل ثغ��رات يف النظ��ام املال��ي او املـسس��اتي )عب��د الك��رمي، 2008(.

أم��ا متوي��ل اإلره��اب فينط��وي عل��ى تدبي��ر األص��ول ومناولته��ا م��ن أج��ل تزوي��د إرهابي��ن مب��وارد م��ن أج��ل ممارس��ة أنش��طتهم. 
وذل��ك ع��ن طري��ق منظم��ات ذات أه��داف خيري��ة أو اجتماعي��ة أو ثقافي��ة أو تّدع��ي ذل��ك، أو تعم��ل أيض��اً يف أنش��طة غي��ر 
مش��روعة مث��ل االجت��ار غي��ر املشروع باألس��لحة واملخدرات وابت��زاز األم��وال، مب��ا يف ذلك اس��تغالل األش��خاص ألغراض متوي��ل 
األنش��طة اإلرهابية. وهن��ا ينبغ��ي النظ��ر بصف��ة خاص��ة، إذا اقتض��ت احلال��ة، يف اعتم��اد تدابي��ر تنظيمي��ة ملن��ع حت��ركات األم��وال 
املش��تبه يف أّنها ألغراض إرهابي��ة، والتص��دي له��ـه التح��ركات، دون وض��ع عقب��ات ب��أّي ح��ال أم��ام احل��ق يف حري��ة انتق��ال 
رؤوس األم��وال املش��روعة، ويف توس��يع نط��اق تب��ادل املعلوم��ات املتعلق��ة بالتح��ركات الدولي��ة له��ـه األم��وال )االمم املتح��دة، 

.)1999

حي��ث جّرم��ت امل��ادة الثاني��ة م��ن ه��ـه االتفاقي��ة كّل ش��خص يق��وم بأّي��ة وس��يلة بإرادت��ه بتق��دمي أو جم��ع أم��وال بني��ة اس��تخدامها، 
أو وه��و يعل��م أّنه��ا ستس��تخدم كلي��اً أو جزئي��اً، للقي��ام بجرمي��ة يف نط��اق إح��دى املعاه��دات، أو القي��ام ب��أّي عم��ل آخ��ر يه��دف 
إل��ى التس��بب يف م��وت ش��خص مدن��ي أو أّي ش��خص آخ��ر، أو إصابت��ه بج��روح بدني��ة جس��يمة، عندم��ا يك��ون ه��ـا الش��خص غي��ر 

مش��ترك يف أعم��ال عدائي��ة يف حال��ة نش��وب ن��زاع مس��لح.

وم��ع أّن هات��ن الظاهرت��ن، أي غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب، تختلف��ان م��ن وج��وه ع��دة، فإّنهم��ا غالب��اً م��ا تس��تغالن نف��س 
مواط��ن الضع��ف يف النظ��ام املال��ي الت��ي تس��مح مبس��توى غي��ر مالئ��م م��ن ع��دم العالني��ة أو الش��فافية يف املعام��الت املالي��ة. 
ينط��وي متوي��ل اإلره��اب عل��ى ع��رض أو جم��ع أو تق��دمي األم��وال بقص��د إم��كان اس��تخدامها يف دع��م أعم��ال إرهابي��ة أو 

2   واجه الباحثون صعوبات يف عقد اللقاءات مع اجلهات ذات العالقة، وكـلك صعوبات يف احلصول على بيانات أو تقارير أو حتى معلومات.



دراسة حول واقع مكافحة غسل األموال وتنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة جرمية غسل األموال

12

تنظيم��ات إرهابي��ة، وق��د تتأت��ى ه��ـه األم��وال م��ن مص��ادر مش��روعة أو غي��ر مش��روعة عل��ى الس��واء. )صن��دوق النق��د، 2016(. 

حاالت اشتباه غسل األموال وتمويل االرهاب

وضع��ت وح��دة مكافح��ة غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب يف مختل��ف دول العال��م، خطوط��اً عريض��ة للمـسس��ات املالي��ة، ممثل��ة يف 
البن��وك وبن��ك البري��د وش��ركات نق��ل األم��وال وجه��ات إنف��اذ القان��ون املختلف��ة، للكش��ف ع��ن األس��اليب والط��رق املس��تحدثة الت��ي 
يّتبعه��ا املّتهم��ون يف وقائ��ع غس��ل األم��وال ومتوي��ل العملي��ات اإلرهابي��ة وكيفي��ة ضبطه��ا. ميك��ن مالحظ��ة بع��ض احل��االت الت��ي تتك��رر 

يف مختل��ف ال��دول ضم��ن االت��ي:

أواًل: من خال تنفيذ املعامات املالية واملصرفية التي تتم نقدًا يف األشكال التالية:

· ايداع��ات كبي��رة ال تب��دو منطقي��ة يق��وم به��ا ف��رد أو ش��ركة مم��ن يقوم��ون بأنش��طتهم العادي��ة م��ن خ��الل الش��يكات 	
أو وس��ائل الدف��ع األخ��رى.

· ازدي��اد ضخ��م يف اإليداع��ات النقدي��ة ألّي ش��خص دون س��بب واض��ح، خاّص��ة إذا كان��ت هن��اك زي��ادة كبي��رة يف 	
الودائ��ع م��ن احلس��اب إل��ى جه��ة ال يب��دو أّن له��ا صل��ة بصاح��ب احلس��اب ضم��ن فت��رة زمني��ة مح��ددة.

· الس��ماح بإي��داع النق��ود عل��ى مراح��ل مختلف��ة بغ��ض النظ��ر ع��ن قيم��ة املبل��غ امل��ودع يف كل مرحل��ة، وكان��ت تل��ك 	
االيداع��ات تش��ّكل مبجموعه��ا مبلغ��اً كبي��راً.

· التركيز على السحوبات واإليداعات النقدية بدالً من احلواالت املصرفية دون مبرر واضح. 	

· تبديل كميات كبيرة من أوراق نقدية صغيرة الى فئات كبيرة دون سبب واضح.	

· حتويل مبالغ كبيرة من اخلارج او استالم حواالت من اخلارج مع تعليمات بالدفع نقداً.	

· إيداع مبالغ نقدية كبيرة عن طريق الصراف اآللي لتجنب التماس مع موظف البنك عند اإليداع. 	

ثانيًا: من خال احلسابات املصرفية التي تتم يف األشكال التالية:

· االحتف��اظ بحس��ابات متع��ددة لنف��س الش��خص وإي��داع مبال��غ نقدي��ة يف كل م��ن تل��ك احلس��ابات بحي��ث تش��كل يف 	
مجموعه��ا مبلغ��اً كبي��راً، ومب��ا ال يتناس��ب م��ع طبيع��ة عم��ل ذل��ك الش��خص. يس��تثنى م��ن ذل��ك بع��ض املـسس��ات 
الت��ي يتطل��ب عمله��ا وج��ود أكث��ر م��ن حس��اب يف البن��ك وحتوي��اًل ب��ن احلس��ابات به��دف االس��تيراد وتس��ديد 

مس��تحقات املوردي��ن مث��اًل.

· وج��ود حس��ابات بنكي��ة له��ا ح��ركات مالي��ة غي��ر منس��جمة م��ع نش��اط صاح��ب احلس��اب. عل��ى س��بيل املث��ال توزي��ع 	
مبال��غ كبي��رة له��دف غي��ر واض��ح وغي��ر متطاب��ق م��ع طبيع��ة عم��ل الش��خص.

· فت��ح حس��ابات بنكي��ة متع��ددة يف نف��س املنطق��ة اجلغرافي��ة لنف��س الش��خص، وم��ن ث��م حتوي��ل مجم��وع ه��ـه 	
احلس��ابات يف حس��اب جتميع��ي واح��د وم��ن ث��م حتوي��ل إجمال��ي املبل��غ إل��ى جه��ة خارجي��ة.

· إي��داع ش��يكات أط��راف ثالث��ة تك��ون مببال��غ كبي��رة ومجّي��رة لصال��ح صاح��ب احلس��اب، ولكّنه��ا ال تب��دو منس��جمة 	
م��ع نش��اط صاح��ب احلس��اب وطبيع��ة عمل��ه.

· تنفي��ـ س��حوبات نقدي��ة كبي��رة م��ن حس��اب مع��ّن تك��ون طبيع��ة الس��حوبات االعتيادي��ة من��ه مبال��غ صغي��رة أو م��ن 	
حس��اب تس��لّم مبال��غ كبي��رة غي��ر متوقع��ة م��ن اخل��ارج.

· قيام عدد كبير من األشخاص بإيداع نقدي يف حساب معن دون تفسير مقبول.	
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ثالثًا: من خال احلواالت املصرفية التي تتم يف األشكال التالية:

· حتويل اإليداعات يف احلساب إلى اخلارج مباشرة سواء على دفعة واحدة أو على عدة دفعات.	

· التحويالت مببالغ متماثلة على فترات يومية أو أسبوعية تكون مبجملها مبالغ كبيرة.	

رابعاً: من خالل تعامالت ذات صلة باالستثمار يف األوراق املالية التي تتم يف األشكال التالية:

· شراء أو بيع أوراق مالية بشكل متكرر وبأحجام كبيرة ويف ظروف تبدو غير اعتيادية.	

· ادخ��ال مبال��غ مالي��ة كبي��رة م��ن اخل��ارج به��دف االس��تثمار يف العم��الت األجنبي��ة أو األوراق املالي��ة بحي��ث 	
ال يك��ون حج��م االس��تثمار متناس��باً م��ع طبيع��ة الوض��ع املال��ي للش��خص.

خامسًا: من خال املعامات املصرفية واملالية الدولية التي تتم يف األشكال التالية:

· اإلق��رار بالتعري��ف عل��ى هوي��ة ش��خص م��ن قب��ل جه��ات خارجي��ة متواج��دة يف بل��دان معروف��ة بأّنه��ا منتج��ة 	
أو مس��وقة للمخ��درات.

· بن��اء أرص��دة كبي��رة ال تتناس��ب م��ع حج��م النش��اط الطبيع��ي للعمي��ل والتحوي��ل املتتال��ي إل��ى حس��اب أو 	
حس��ابات مفتوح��ة يف اخل��ارج.

· اإلي��داع املتك��رر لش��يكات بعم��الت أجنبي��ة أو ش��يكات س��ياحية يف حس��اب الش��خص، ومب��ا ال يتناس��ب م��ع 	
طبيع��ة حرك��ة ذل��ك احلس��اب.

سادسًا: من خال التسهيات املصرفية التي تتم يف األشكال التالية:

· التسديد مببالغ أكبر من املتوّقع لتسهيالت غير منتظمة باألصل.	

· طل��ب احلص��ول عل��ى ق��روض مقاب��ل ره��ن أص��ول مملوك��ة م��ن قب��ل ط��رف ثال��ث بحي��ث يك��ون مص��در تل��ك 	
األص��ول غي��ر مع��روف للبن��ك أو أّن حج��م تل��ك األص��ول ال يتناس��ب م��ع الوض��ع املال��ي للش��خص.

سابعًا: من خال اخلدمات املصرفية اإللكترونية التي تتم يف األشكال التالية:

· تلّق��ي احلس��اب ع��دة مبال��غ مالي��ة صغي��رة بالطريق��ة اإللكتروني��ة وبع��د ذل��ك إج��راء حتوي��الت كبي��رة 	
بنف��س الطريق��ة إل��ى بل��د آخ��ر.

· إي��داع دفع��ات كبي��رة وبش��كل منتظ��م مبختل��ف الوس��ائل مب��ا فيه��ا اإلي��داع اإللكترون��ي أو تلق��ي دفع��ات 	
كبي��رة وبش��كل منتظ��م م��ن بل��دان معروف��ة بأّنه��ا منتج��ة أو مس��وقة للمخ��درات أو حت��ى مع��روف عنه��ا أّنه��ا 

تته��اون م��ع اجلرائ��م املنظم��ة األخ��رى املتصل��ة بغس��يل األم��وال.

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في فلسطين

تختل��ف احلال��ة الفلس��طينية ع��ن بقي��ة دول العال��م. إذ يح��دث خل��ط مقص��ود ب��ن اإلره��اب الدول��ي امل��دان م��ن كل الش��رائع 
والش��عوب، وب��ن مقاوم��ة االحت��الل األجنب��ي )املقاوم��ة املش��روعة(، خاص��ة يف ظ��ل الق��رارات الص��ادرة ع��ن مجل��س األم��ن 
مبوج��ب الفص��ل الس��ابع م��ن ميث��اق األمم املتح��دة. بنف��س الوق��ت ف��إن تنام��ي ظاه��رة الفس��اد واالعت��داء عل��ى امل��ال الع��ام 
وتعاط��ي املخ��درات وجتارته��ا وجت��ارة الس��الح لف��ت األنظ��ار إل��ى مش��كلة غس��يل األم��وال وض��رورة مكافحته��ا م��ن قب��ل 
اجله��ات املعني��ة يف الس��لطة الوطني��ة الفلس��طينية. ه��ـا إل��ى جان��ب الضغوط��ات الدولي��ة عل��ى الس��لطة لتش��ديد الرقاب��ة عل��ى 
مص��ادر األم��وال واس��تخداماتها بـريع��ة محارب��ة اإلره��اب. وق��د اصطدم��ت مح��اوالت مكافح��ة غس��يل األم��وال يف بداياته��ا 
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بع��دة معيق��ات أهمه��ا إفش��اء الس��رية املصرفي��ة والتكلف��ة العالي��ة ملكافح��ة ه��ـه الظاه��رة وكـل��ك ت��ورط بع��ض عناص��ر األجه��زة األمني��ة 
يف مث��ل ه��ـه القضاي��ا وت��ورط رم��وز م��ن الس��لطة بقضاي��ا فس��اد كبي��رة )عب��د الك��رمي، 2008(. 

اإلطار التشريعي والسياساتي

ت��درج اإلط��ار التش��ريعي واملـسس��اتي الفلس��طيني يف مكافح��ة غس��يل األم��وال من��ـ بداي��ات الس��لطة الفلس��طينية عل��ى ش��كل تعليم��ات 
حت��ى ص��دور قوان��ن واس��تراتيجيات. اســتنادًا إلــى اتفاقيــات بــازل كمرجــع ملكافحــة غســل االمــوال، قامــت ســلطة النقــد بإنشــاء مكتــب 
املتابعــة املاليــة عــام 2001 الــذي عمــل بــدوره علــى مراقبــة احلــواالت الــواردة والصــادرة التــي تســاوي أو تزيــد قيمتهــا عــن عشــرة آالف 
دوالر وبالتنســيق مــع األجهــزة األمنيــة املختصــة. أّم��ا اله��دف االس��تراتيجي م��ن تأس��يس ه��ـا املكت��ب أو الدائ��رة فيتمث��ل يف احلف��اظ 
عل��ى األم��ن االقتص��ادي وحماي��ة املص��ارف والقطاع��ات م��ن أيّ��ة مخاط��ر زائ��دة ته��دد س��المة واس��تقرار أوضاعه��ا املالي��ة ومن��ع ارت��كاب 
اجلرائ��م املالي��ة. وق��د عم��ل املكت��ب املـك��ور عل��ى التع��اون م��ع اجله��ات الفلس��طينية املختص��ة لتطبي��ق القوان��ن ذات الصل��ة، باإلضاف��ة 
إل��ى نش��ر وتعزي��ز الوع��ي الع��ام بجرمي��ة غس��يل األم��وال وط��رق الوقاي��ة منه��ا ومكافحته��ا عل��ى ض��وء م��ا اس��تجد م��ن تط��ورات عل��ى 
الس��احة الدولي��ة به��ـا الش��أن. ويف العــام 2005 أصــدرت ســلطة النقــد التعميــم رقــم 67\2005 بخصــوص إنشــاء وظيفــة مراقــب امتثــال 
يف جميــع البنــوك العاملــة يف مناط��ق الس��لطة كوظيف��ة مس��تقلة حي��ث تش��مل مس��ـوليات ه��ـه الوظيف��ة التأك��د م��ن تطبي��ق القوان��ن 

واألنظم��ة والتعليم��ات وقواع��د الس��لوك اخلاص��ة مبكافح��ة غس��يل األم��وال.

يف نهايــة عــام 2007، أصــدر رئيــس الســلطة الفلســطينية باالســتناد لصاحياتــه الدســتورية وفــق املــادة )43( مــن القانــون األساســي 
لســنة 2003 قــرارًا بقانــون ملكافحــة غســيل األمــوال، وميكــن القــول علــى أثــر ذلــك، إّن هــذه كانــت بدايــة املأسســة الفعليــة ملكافحــة هــذه 
الظاهــرة. وق��د ع��ّرف ه��ـا القان��ون غس��يل األم��وال يف امل��ادة »2« بأّن��ه كّل م��ال متحّص��ل م��ن جرمي��ة املش��اركة يف جماع��ة إجرامي��ة 
أو االجت��ار يف البش��ر وتهري��ب املهاجري��ن واالس��تغالل اجلنس��ي واالجت��ار غي��ر املش��روع يف املخ��درات واألس��لحة والـخائ��ر والبضائ��ع 
املس��روقة والرش��وة واالخت��الس واالحتي��ال والتزيي��ف والتزوي��ر والس��طو والس��رقة والتهري��ب والتالع��ب يف أس��واق امل��ال واخلط��ف 

واالحتج��از أو أخ��ـ الرهائ��ن )ق��رار بقان��ون رق��م 9، 2007( .

ويع��رض ه��ـا الق��رار بقان��ون األفع��ال الت��ي تش��ّكل جرمي��ة غس��ل األم��وال: كاس��تبدال أو حتوي��ل أم��وال متحصل��ة م��ن جرمي��ة لغ��رض 
إخف��اء أو متوي��ه األص��ل غي��ر املش��روع، أو ملس��اعدة ش��خص مت��ورط يف اجلرمي��ة األصلي��ة عل��ى اإلف��الت م��ن التبع��ات القانوني��ة املترتب��ة 
عل��ى فعل��ه، وتش��مل كـل��ك إخف��اء الطبيع��ة احلقيقي��ة، أو املص��در لألم��وال م��ع العل��م، بأّنه��ا متحص��الت جرمي��ة، أو متلّ��ك األم��وال، أو 
حيازته��ا أو اس��تخدامها، وه��و يعل��م بأّنه��ا متحص��الت جرمي��ة، وكـل��ك االش��تراك واملس��اعدة والتحري��ض عل��ى ارت��كاب أّي فع��ل م��ن 

األفع��ال الس��ابقة.

ومبوج��ب الفص��ل الراب��ع م��ن ه��ـا القان��ون، مت إنش��اء جلن��ة تس��مى )اللجن��ة الوطني��ة ملكافح��ة جرمي��ة غس��يل األم��وال( برئاس��ة س��لطة 
النق��د، وتض��م يف عضويته��ا ممث��اًل ع��ن وزارة املالي��ة، وممث��اًل ع��ن وزارة الع��دل، وممث��اًل ع��ن وزارة الداخلي��ة، وممث��اًل ع��ن وزارة 
االقتص��اد الوطن��ي، ومدي��ر دائ��رة مراقب��ة املص��ارف، وممث��اًل ع��ن هيئ��ة س��وق رأس امل��ال، وخبي��راً قانوني��اً، وخبي��راً اقتصادي��اً ومالي��اً. 
يتلخ��ص اختص��اص ه��ـه اللجن��ة يف وض��ع السياس��ات العام��ة ملكافح��ة جرمي��ة غس��ل األم��وال والتنس��يق م��ع الس��لطات املختص��ة به��ـا 
اخلص��وص ومواكب��ة التط��ورات الدولي��ة واإلقليمي��ة ملكافح��ة غس��ل األم��وال ومتثي��ل الس��لطة الوطني��ة يف احملاف��ل الدولي��ة املتعلق��ة 
مبكافح��ة ه��ـه اجلرمي��ة، ورف��ع التقاري��ر الدوري��ة واملش��ورة املتعلق��ة مبكافح��ة جرمي��ة غس��ل األم��وال لرئي��س الس��لطة الوطني��ة ومجل��س 
ال��وزراء كل ثالث��ة أش��هر، وإع��داد اللوائ��ح وإص��دار التعليم��ات الالزم��ة لتنفي��ـ أح��كام ه��ـا القان��ون ورفعه��ا ملجل��س ال��وزراء إلصداره��ا.

وق��د مّت إق��رار عقوب��ات تتمث��ل باحلب��س وف��رض غرام��ات مالي��ة واملص��ادرة العيني��ة لألم��وال الت��ي تش��كل متحص��الت اجلرمي��ة، مب��ا 
فيه��ا األم��وال املختلط��ة به��ـه املتحص��الت أو املش��تقة منه��ا أو املتبادل��ة م��ع ه��ـه املتحص��الت، أو األم��وال الت��ي تع��ادل قيمته��ا تل��ك 
املتحص��الت واألم��وال الت��ي تش��كل موض��وع اجلرمي��ة واألم��وال الت��ي تش��ّكل دخ��اًل أو مناف��ع أخ��رى يتحص��ل عليه��ا م��ن ه��ـه األم��وال. 
وتنس��جم نص��وص ه��ـا القان��ون إل��ى ح��د بعي��د م��ع املب��ادئ واإلج��راءات األساس��ية ملكافح��ة غس��يل األم��وال الت��ي تضمنه��ا االتفاقي��ات 
الدولي��ة والقوان��ن الناف��ـة يف معظ��م دول العال��م االخ��رى، وإن كان يـخ��ـ علي��ه أّن��ه ج��اء مفّص��اًل وفي��ه الكثي��ر م��ن االج��راءات 
التنفيـي��ة، وأّن��ه أعط��ى صالحي��ات واس��عة لدائ��رة املتابع��ة والنياب��ة العام��ة وأّن��ه ق��د يتع��ارض م��ع مب��دأ الس��رية املصرفي��ة، وأّن تطبيق��ه 
يض��ع أعب��اًء مالي��ة كبي��رة عل��ى البن��وك واملـسس��ات الت��ي تخض��ع ل��ه. وق��د ص��درت قوان��ن مماثل��ة يف كلٍّ م��ن األردن ومص��ر واملغ��رب 

وتون��س واجلزائ��ر ومختل��ف دول مجل��س التع��اون اخلليج��ي )التع��اون اخلليج��ي، 2020(.
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يف عــام 2010، مت إصــدار قــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2010م بشــأن تعديــل قانــون الكســب غيــر املشــروع رقــم )1( لســنة 2005م. 
جــاء هــذا القــرار ليؤكــد يف املــادة الرابعــة منــه علــى أّن اجلرائــم الناجتــة عــن غســل األمــوال املنصــوص عليهــا يف قانــون غســل 

األمــوال لعــام 2007 هــي جرائــم فســاد أيضــا )ق��رار بقان��ون رق��م 7، 2010(. 

الحقــًا ويف العــام 2015، مت إصــدار القــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2015م بشــأن مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب. 
ج��اءت امل��ادة األول��ى من��ه لتع��ّرف بالتفصي��ل األنش��طة املرتبط��ة بغس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب )ق��رار بقان��ون رق��م 20، 
2015(. بينم��ا ج��اءت امل��ادة الثاني��ة م��ن ه��ـا القان��ون لتدم��ج ب��ن غس��ل األم��وال واإلره��اب، فق��د اعتب��رت مرتك��ب جرمي��ة 
متوي��ل اإلره��اب كّل ش��خص يق��وم عم��داً أو يش��رع بأّي��ة وس��يلة بص��ورة مباش��رة أو غي��ر مباش��رة بتق��دمي أو جم��ع أم��وال 
م��ن مص��در مش��روع أو غي��ر مش��روع بقص��د اس��تخدامها أو م��ع علم��ه بأّنه��ا س��وف تس��تخدم كلي��اً أو جزئي��اً بعم��ل إرهاب��ي 
أو منظم��ة إرهابي��ة أو جمعي��ة أو جماع��ة إرهابي��ة أو يف ارت��كاب أيٍّ م��ن األعم��ال اإلرهابي��ة. أيض��اً ربط��ت ه��ـه امل��ادة م��ن 
القان��ون متوي��ل اإلره��اب ب��دول العال��م األخ��رى م��ن خ��الل البن��د الراب��ع والس��ادس، حي��ث اعتب��ر أّن متوي��ل اإلره��اب جرمي��ة 
س��واء وقع��ت أم ل��م تق��ع، وأّي��اً كان البل��د ال��ـي وق��ع في��ه العم��ل اإلرهاب��ي أو محاول��ة ارتكاب��ه. كـل��ك حظ��رت جتني��د أو 
تنظي��م أو نق��ل أو إم��داد أو جتهي��ز املقاتل��ن اإلرهابي��ن األجان��ب ومتوي��ل تنقالته��م ونش��اطاتهم، وحظ��رت أيض��اً توفي��ر أو 

جم��ع أم��وال لتموي��ل س��فر أو تنق��الت املقاتل��ن األجان��ب أو تنظي��م أو تس��هيل س��فرهم.

فّصل��ت امل��ادة الثالث��ة م��ن ه��ـا القان��ون امل��ال املتحص��ل م��ن جرائ��م غس��ل األم��وال ليش��مل: املش��اركة يف جماع��ة إجرامي��ة 
وجماع��ة نص��ب منظم��ة، واالجت��ار يف البش��ر وتهري��ب املهاجري��ن، واالس��تغالل اجلنس��ي لألطف��ال والنس��اء، واالجت��ار غي��ر 
املش��روع يف العقاقي��ر املخ��درة واملـث��رات العقلي��ة، واالجت��ار غي��ر املش��روع يف األس��لحة والـخائ��ر، واالجت��ار غي��ر املش��روع يف 
البضائ��ع املس��روقة وغيره��ا، والرش��وة واالخت��الس، واالحتي��ال، وتزوي��ر وتقلي��د العمل��ة، والتزوي��ر وتزيي��ف وقرصن��ة املنتج��ات 
أو البضائ��ع، واجلرائ��م الت��ي تق��ع مخالف��ة ألح��كام قان��ون البيئ��ة، والقت��ل أو اإلي��ـاء البلي��غ، واخلط��ف أو االحتج��از أو أخ��ـ 
الرهائ��ن، والس��طو والس��رقة، والتهري��ب، واالبت��زاز أو التهدي��د أو التهوي��ل، والتزوي��ر، والقرصن��ة بش��تى أنواعه��ا، وجرائ��م 
الفس��اد، واجلرائ��م الضريبي��ة، والبي��ع أو التس��ريب غي��ر املش��روع لألراض��ي مبوج��ب التش��ريعات الناف��ـة يف فلس��طن، مب��ا 
يش��مل التوس��ط، أو أي تص��رف آخ��ر يه��دف إل��ى النق��ل غي��ر املش��روع مللكيته��ا، أو اقتط��اع ج��زء م��ن األراض��ي لضمه��ا إل��ى 

دول��ة أجنبي��ة، إل��ى جان��ب إس��اءة االئتم��ان، ومتوي��ل اإلره��اب واألعم��ال اإلرهابي��ة.

ألزم��ت امل��ادة السادس��ة بصراح��ة املـسس��ات املالي��ة بع��دم التعام��ل م��ع األش��خاص مجهول��ي الهوي��ة أو ذوي األس��ماء الوهمي��ة 
أو الصوري��ة والتع��رف عل��ى عمالئه��ا )الطبيعي��ن أو االعتباري��ن( واملس��تفيد احلقيق��ي، والتحق��ق م��ن هوياته��م م��ن خ��الل 
الوثائ��ق أو البيان��ات أو املس��تندات. كـل��ك ض��رورة أن تق��وم ه��ـه املـسس��ات بدراس��ة العملي��ات الت��ي يج��ري تنفيـه��ا بش��كل 
دقي��ق والغ��رض منه��ا للتأك��د م��ن أّنه��ا تتواف��ق م��ع املعلوم��ات الت��ي توج��د بحوزته��ا ح��ول عمالئه��ا ونش��اطاتهم التجاري��ة. أم��ا 
امل��ادة الثامن��ة، فق��د دخل��ت بتفاصي��ل املعلوم��ات املطلوب��ة والوثائ��ق املرفق��ة للحوال��ة املالي��ة وتش��مل، )أ( االس��م الكام��ل ) ب( 
رق��م احلس��اب  )ج( العن��وان  )د( رق��م الهوي��ة الوطني��ة أو أّي��ة وثيق��ة معتم��دة قانون��اً، أو تاري��خ وم��كان ال��والدة يف ح��ال تع��ـر 
احلص��ول عل��ى العن��وان ) ه( عن��د الض��رورة يتوج��ب احلص��ول عل��ى اس��م املـسس��ة املالي��ة اخلاص��ة مبنش��أ ه��ـه التحوي��الت. 

 أيض��ا، يج��ب أن يحت��وي من��وذج الدفع��ة املرفق��ة م��ع التحوي��ل عل��ى املعلوم��ات املش��ار إليه��ا يف ه��ـه البن��ود.

ع��زز ه��ـا القان��ون دور وح��دة املتابع��ة املالي��ة ضم��ن الفص��ل الراب��ع يف امل��ادة 23. فباإلضاف��ة إل��ى اس��تالم وطل��ب املعلوم��ات 
ع��ن عملي��ات غس��ل األم��وال أو متوي��ل اإلره��اب، وحتلي��ل ه��ـه املعلوم��ات، واس��تالم التقاري��ر اليومي��ة الورقي��ة واإللكتروني��ة 
م��ن املـسس��ات املالي��ة ع��ن العملي��ات املالي��ة الداخلي��ة أو اخلارجي��ة وف��ق التعليم��ات، ف��إّن ه��ـا القان��ون ق��د من��ح مدي��ر 
ل ه��ـه الوح��دة م��ن قب��ل س��لطة  وموظف��ي الوح��دة صف��ة الضبطي��ة القضائي��ة عن��د ممارس��تهم مله��ام وظائفه��م. أيض��اً، مت��وَّ
النق��د، ومت��ارس اختصاصاه��ا ومهامه��ا بص��ورة مس��تقلة، وال يج��وز للجن��ة أو أّي جه��ة أخ��رى التدخ��ل يف أعماله��ا أو محاول��ة 
التأثي��ر عل��ى قراراته��ا. وترف��ع الوح��دة تقاريره��ا مباش��رة إل��ى النائ��ب الع��ام يف حال��ة االش��تباه بح��االت غس��ل أم��وال أو 
جرائ��م ذات صل��ة يف ه��ـا القان��ون. الحقــًا، ويف العــام 2016، مت إصــدار قــراٍر بشــأن تعديــل القــرار بقانــون مكافحــة غســل 
األمــوال ومتويــل اإلرهــاب رقــم )20( لســنة 2015م. حي��ث اعتب��ر متوي��ل اإلره��اب واألعم��ال اإلرهابي��ة، والقرصن��ة اإللكتروني��ة 

بش��تى أنواعه��ا ضم��ن جرائ��م غس��ل األم��وال )ق��رار بقان��ون رق��م 13، 2016(. 
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تــا ذلــك تقييــد وضبــط العاقــة مــا بــني جرميــة غســل األمــوال وجرائــم الفســاد، حيــث عــّرف قانــون مكافحــة الفســاد الصــادر 
يف العــام 2018، املــادة 1، يف البنــد الســابع منــه جرميــة غســل األمــوال علــى أّنهــا: »غســل األمــوال الناجتــة عــن جرائــم الفســاد 
املنصــوص عليهــا يف قانــون مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب الســاري”. )ق��رار بقان��ون رق��م 37، 2018(. وأم��ا عقوب��ة 
جرمي��ة غس��ل األم��وال وفق��اً لقان��ون مكافح��ة الفس��اد الفلس��طيني الس��اري فه��ي تختل��ف تبع��اً للجرمي��ة األصلي��ة امل��راد غس��ل 
األم��وال املتحصل��ة منه��ا، وعلي��ه ف��إن عقوب��ة غس��ل األم��وال املتأتي��ة م��ن أيٍّ م��ن جرائ��م الرش��وة أو االخت��الس أو التزوي��ر أو 
التزيي��ف أو اس��تثمار الوظيف��ة ه��ي احلب��س م��دًة ال تق��ل ع��ن س��نتن وغرام��ة ال تق��ل ع��ن خمس��مئة دين��ار أردن��ي وال تزي��د عل��ى 
خمس��ة آالف دين��ار أردن��ي ورد األم��وال املتحصل��ة م��ن اجلرمي��ة. أّم��ا عقوب��ة جرمي��ة غس��ل األم��وال املتأتي��ة م��ن جرائ��م املتاج��رة 
بالنف��وذ والكس��ب غي��ر املش��روع واالخت��الس اجلنائ��ي فه��ي الس��جن م��ن ث��الث س��نوات إل��ى خم��س عش��رة س��نة، وغرام��ة مالي��ة 

تع��ادل قيم��ة األم��وال مح��ل اجلرمي��ة، ورد األم��وال املتحصل��ة منه��ا.

جــرى يف العــام 2019 العمــل علــى اســتصدار القــرار املعــّدل للقــرار بقانــون رقــم 20 بشــأن مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب 
امُلصــّدر يف العــام 2015 وتعدياتــه امُلصــَدرة يف العــام 2016، والزال ضمــن املناقشــة. مي��ز ه��ـا القان��ون املقت��رح ب��ن املـسس��ة املالي��ة 
وغي��ر املالي��ة، فاملـسس��ة املالي��ة ه��ي الت��ي تعم��ل عل��ى أنش��طة أهمه��ا قب��ول الودائ��ع واألم��وال األخ��رى املس��تحقة والقابل��ة للدف��ع 
م��ن اجلمه��ور، واإلق��رار، والتأجي��ر التمويل��ي، واألوراق املالي��ة، والص��رف األجنب��ي، وص��رف العمل��ة، والعق��ود اآلجل��ة، وحف��ظ 
األوراق املالي��ة، والتأم��ن، واالكتت��اب، أو أّي��ة نش��اطات أخ��رى حتدده��ا اللجن��ة. أّم��ا األعم��ال وامله��ن غي��ر املالي��ة احمل��ددة، فه��ي 
وكالء العق��ارات وسماس��رة العق��ارات عن��د إبرامه��م صفق��ات حلس��اب عمالئه��م تتعل��ق ببي��ع وش��راء العق��ارات، وجت��ار املع��ادن 
الثمين��ة واألحج��ار الكرمي��ة، واحملام��ون واحملاس��بون ومدقق��و احلس��ابات عندم��ا يقوم��ون بإع��داد العملي��ات ملصلح��ة عمالئه��م 
مث��ل، ش��راء العق��ارات وبيعه��ا، وإدارة أم��وال وأص��ول أخ��رى للعم��الء وأوراقه��م املالي��ة واألص��ول األخ��رى الت��ي ميتلكه��ا العمي��ل، 
وإدارة احلس��ابات املصرفي��ة أو حس��ابات التوفي��ر أو حس��ابات األوراق املالي��ة، وتنظي��م املس��اهمات يف تأس��يس الش��ركات أو 
تش��غيلها أو إدارته��ا، وإنش��اء أو تش��غيل أو إدارة األش��خاص االعتباري��ن أو الترتيب��ات القانوني��ة وش��راء الكيان��ات التجاري��ة 

وبيعه��ا. 

يع��ّرف ه��ـا القان��ون املقت��رح األعم��ال اإلرهابي��ة تبع��اً للمعايي��ر واملعاه��دات الدولي��ة. وتش��مل تل��ك األعم��ال وفق��اً للقان��ون، 
أَيّ عم��ٍل آخ��ر يه��دف إل��ى قت��ل ش��خص مدن��ي أو أّي ش��خص آخ��ر ال يش��ارك يف أّي أعم��ال قتالي��ة يف حال��ة ن��ازع مس��لح أو 
التس��بب ل��ه بإصاب��ة جس��دية خطي��رة، وعندم��ا يه��دف ه��ـا العم��ل، بطبيعت��ه أو س��ياقه، إل��ى تخوي��ف الس��كان، أو إجب��ار حكوم��ة 
أو منظم��ة دولي��ة عل��ى القي��ام بعم��ل أو االمتن��اع عن��ه. كـل��ك اعتب��ر القان��ون أّن جرمي��ة غس��ل األم��وال س��واء وقع��ت يف دول��ة 
فلس��طن أو خارجه��ا فإّنه��ا تعتب��ر جرمي��ة ش��ريطة أن يك��ون الفع��ل يش��كل جرمي��ة أصلي��ة مبوج��ب القان��ون الس��اري يف البل��د 
ال��ـي وقع��ت في��ه اجلرمي��ة ويش��كل جرمي��ة أصلي��ة وف��ق القوان��ن املعم��ول به��ا يف دول��ة فلس��طن. وق��د ش��ملت امل��ادة الثالث��ة 
جرمي��ة متوي��ل اإلره��اب عل��ى البل��د ال��ـي يتواج��د في��ه الش��خص املزع��وم أّن��ه ارتك��ب اجلرمي��ة وأّي��اً كان البل��د ال��ـي وق��ع أو 

س��يقع في��ه العم��ل اإلرهاب��ي.

أضاف��ت امل��ادة 23 م��ن القان��ون املقت��رح صالحي��ة جدي��دة لوح��دة املتابع��ة املالي��ة تتمث��ل يف إص��دار التعليم��ات الالزم��ة للتغـي��ة 
العكس��ية للمـسس��ات املالي��ة واألعم��ال وامله��ن غي��ر املالي��ة. أم��ا فيم��ا يتعل��ق بالعقوب��ات، فق��د اقترح��ت امل��ادة 43 ب��أن يعاق��ب 
بالس��جن م��دة تت��راوح ب��ن 3 إل��ى 15 س��نة م��ع مص��ادرة جمي��ع الوس��ائط املس��تخدمة أو املن��وي اس��تخدامها يف اجلرمي��ة م��ن كّل 
م��ن ارتك��ب أو ش��رع يف ارت��كاب جرمي��ة متوي��ل اإلره��اب املنص��وص عليه��ا يف امل��ادة. باإلضاف��ة إل��ى ذل��ك يج��وز للمحكم��ة أن 
تف��رض غرام��ة مالي��ة ال تتج��اوز 100 أل��ف دين��ار ويعاق��ب الش��ريك واملتدخ��ل واحمل��رض ب��ـات العقوب��ة املق��ررة للفاع��ل األصل��ي.

أف��رد الفص��ل الثام��ن م��ن ه��ـا النظ��ام تب��ادل املعلوم��ات عل��ى املس��توى الدول��ي، حي��ث أوجب��ت امل��ادة رق��م 58 يف البن��د الثان��ي 
تب��ادل املعلوم��ات ب��ن الس��لطات املش��رفة واجله��ات األجنبي��ة النظي��رة له��ا مب��ا يتواف��ق م��ع املعايي��ر الدولي��ة املطبق��ة بالنس��بة 
للرقاب��ة، وعل��ى وج��ه اخلص��وص فيم��ا بتعل��ق بتب��ادل املعلوم��ات الرقابي��ة املرتبط��ة بأغ��راض مكافح��ة غس��ل األم��وال أو متوي��ل 
اإلره��اب أو ذات الصل��ة به��ا. يحت��وي ه��ـا الفص��ل عل��ى العدي��د م��ن امل��واد ذات العالق��ة مث��ل ظ��روف توقي��ع االتفاقي��ات أو 
مـك��رات التفاه��م م��ع اجله��ات النظي��رة يف ال��دول األخ��رى، وح��االت رف��ض التع��اون، واس��تخدام املعلوم��ات املتبادل��ة وحمايته��ا، 
واملعلوم��ات املس��موح تبادله��ا ب��ن الس��لطات املش��رفة، والتحقيق��ات املش��تركة عل��ى املس��توى الدول��ي، والتع��اون م��ع اجله��ات غي��ر 

النظي��رة، وغيره��ا م��ن امل��واد املنظم��ة له��ـا الفص��ل.
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إجم��االً، تنبن��ي معظ��م القوان��ن الوطني��ة لل��دول اخلاص��ة مبكافح��ة غس��يل األم��وال عل��ى أس��اس االتفاقي��ات الدولي��ة 
املـط��رة له��ـا املج��ال. وتعتب��ر التش��ريعات العربي��ة م��ن أكث��ر التش��ريعات الت��ي اس��تمدت األس��اس القانون��ي ملكافح��ة غس��يل 
األم��وال م��ن االتفاقي��ات الدولي��ة. وق��د صادق��ت الس��لطة الفلس��طينية عل��ى أب��رز االتفاقي��ات الدولي��ة ملكافح��ة ظاه��رة 
غس��يل األم��وال، ش��أنها ش��أن بقي��ة ال��دول. ش��مل مقت��رح القان��ون األخي��ر املـسس��ات املالي��ة وامله��ن واألعم��ال غي��ر املالي��ة 
يف مكافح��ة غس��يل األم��وال. ويف ه��ـا الس��ياق، ونظ��راً لالنتق��ادات املوجه��ة إل��ى ال��دول املـك��ورة يف ش��أن قان��ون مكافح��ة 
غس��يل األم��وال، حاول��ت ه��ـه ال��دول االس��تجابة م��ن خ��الل إدخ��ال تعدي��الت جوهري��ة عل��ى قوانينه��ا، كم��ا خرج��ت إل��ى 
الوج��ود قوان��ن جدي��دة تتعل��ق مبكافح��ة غس��يل األم��وال، يف مختل��ف ال��دول يف الع��ام 2018، كم��ا ه��و احل��ال يف املغ��رب 

واإلم��ارات. 

وبينم��ا كان��ت القوان��ن والتعليم��ات الس��ابقة حتص��ر جرمي��ة غس��يل األم��وال يف بع��ض األفع��ال مث��ل التحوي��ل واإلخف��اء، 
أض��اف القان��ون اجلدي��د س��لوكيات أخ��رى تك��ّون الرك��ن امل��ادي جلرمي��ة غس��يل األم��وال، مث��ل اكتس��اب وحي��ازة األم��وال 
العائ��دة م��ن اجلرمي��ة ومس��اعدة الفاعل��ن عل��ى ذل��ك. وبالتال��ي، ف��إّن التش��ريعات الت��ي تتخ��ـ األس��لوب املوس��ع تعط��ي ص��ورة 
واضح��ة ح��ول م��دى مكافح��ة جرمي��ة غس��يل األم��وال يف س��د كل الثغ��رات املـدي��ة إليه��ا. وهن��ا، يج��در مالحظ��ة أّن املس��ألة 

ليس��ت فق��ط بخصوصي��ة التش��ريع ب��ل ينبغ��ي توف��ر األط��ر التنظيمي��ة واملـسس��اتية ملكافح��ة ه��ـه الظاه��رة.

يتض��ح م��ن تتب��ع اإلط��ار التش��ريعي والقانون��ي أّن هن��اك ع��دداً م��ن اجله��ات الرس��مية تتول��ى املس��ـولية ع��ن مكافح��ة 
جرمي��ة غس��ل األم��وال كلٌّ حس��ب دوره ومهام��ه والقطاع��ات الت��ي يش��رف عليه��ا، أه��م ه��ـه املـسس��ات ه��ي س��لطة النق��د، 
وهيئ��ة س��وق رأس امل��ال، واللجن��ة الوطني��ة ملكافح��ة غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب، ووح��دة املتابع��ة املالي��ة يف س��لطة 
النق��د، والنياب��ة العام��ة، واألجه��زة األمني��ة، ودائ��رة اجلم��ارك واآلث��ار. لك��ن يبق��ى القط��اع املال��ي واملص��ريف أب��رز القطاع��ات 
املـسس��اتية يف مكافح��ة غس��يل األم��وال، مبعن��ى تطبي��ق وتنفي��ـ جمل��ة م��ن اإلج��راءات الت��ي م��ن ش��أنها مكافح��ة مح��اوالت 

غس��ل األم��وال وإحباطه��ا.   

اإلطار التنظيمي والمؤسسي

نظ��راً للطبيع��ة الدولي��ة لعملي��ات غس��يل األم��وال، اجته��ت االتفاقي��ات الدولي��ة إلى إلزام املـسس��ات املالية باتخ��اذ اإلجراءات 
الالزم��ة ملن��ع اس��تخدام أدواته��ا املصرفي��ة م��ن أج��ل ارت��كاب جرائ��م غس��يل األم��وال املتحصل��ة م��ن مص��ادر غي��ر مش��روعة. 
ويش��كل االهتم��ام الدول��ي بالرقاب��ة عل��ى املـسس��ات املالي��ة مح��وراً أساس��ياً يف املواجه��ة الش��املة لظاه��رة غس��يل األم��وال، 
وذل��ك بالنظ��ر إل��ى ال��دور اله��ام الت��ي تلعب��ه ه��ـه املـسس��ات يف تس��هيل ارت��كاب ه��ـه اجلرمي��ة م��ن خ��الل اس��تغاللها يف 
عملي��ة توظي��ف واس��تثمار أم��وال متحصل��ة م��ن جرمي��ة م��ن اجلرائ��م ضم��ن العملي��ات العادي��ة الت��ي تخت��ص به��ا. ل��ـا كان 
الب��د للمجتم��ع الدول��ي م��ن صياغ��ة واعتم��اد مجموع��ة متكامل��ة م��ن السياس��ات واإلج��راءات الهادف��ة لتعزي��ز دور النظ��ام 

املال��ي واملص��ريف يف مكافح��ة ه��ـه الظاه��رة املجرم��ة دولي��اً )بنع��الل والترف��وس، 2019(. 

هن��اك مجموع��ة م��ن املـسس��ات الرس��مية الت��ي تتول��ى مكافح��ة غس��ل األم��وال يف فلس��طن، وتعتبــر اللجنــة الوطنيــة 
ملكافحــة غســل األمــوال الــذي يســعى إلــى احلــد مــن ظاهــرة غســل األمــوال وحمايــة املجتمــع واالقتصــاد الـــوطني الفلســطيني 
مــن اآلثــار الســلبية الناجمــة عــن هــذه اجلرميــة بشــكل يضمــن التناســـق مـــع التشـــريعات الوطنيــة واالتفاقيــات الدوليــة، 
ومبــا يســهم يف حتســني البيئــة االســتثمارية وتعزيــز النمــو االقتصـــادي يف األراضــي الفلســطينية. إّن حلق��ة الوص��ل ب��ن 
املـسس��ات املالي��ة والس��لطة الوطني��ة الفلس��طينية يف مج��ال مكافح��ة غس��ل األم��وال ه��ي اللجن��ة الوطني��ة ملكافح��ة غس��ل 
األم��وال. أُنِش��ئَت اللجن��ة الوطني��ة ملكافح��ة غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب مبوج��ب امل��ادة )19( م��ن ق��رار بقان��ون مكافح��ة 
غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب رق��م )20( لس��نة 2015 وتعديالت��ه والت��ي أني��ط به��ا رس��م سياس��ات مكافح��ة غس��ل األم��وال 

ومتوي��ل اإلره��اب عل��ى املس��توى الوطن��ي )وح��دة املتابع��ة املالي��ة، 2016(.

يقــود رئيــس ســلطة النقــد مــن خــال وحــدة املتابعــة املاليــة اجلهــود الوطنيــة يف التقييــم الوطنــي ملخاطــر مكافحــة غســل 
األمــوال ومتويــل اإلرهــاب. أُنِش��ئت وح��دة املتابع��ة املالي��ة مبوج��ب ق��رار بقان��ون مكافح��ة غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب 
رق��م )20( لس��نة 2015 وتعديالت��ه، كوح��دة مس��تقلة، يبل��غ ع��دد موظف��ي الوح��دة حوال��ي 20 موظف��اً مب��ا يش��مل مدي��ر 
الوح��دة ونائب��ه، وموظف��ن يف حتلي��ل املعلوم��ات، والش��ـون القانوني��ة واالمتث��ال، والدع��م الفن��ي والش��ـون املالي��ة واإلداري��ة، 
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باإلضاف��ة إل��ى انت��داب عنص��ر م��ن املباح��ث العام��ة. ته��دف الوح��دة إل��ى مكافح��ة جرمي��ة غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب 
وحماي��ة االقتص��اد الوطن��ي م��ن اآلث��ار الس��لبية املترتب��ة عل��ى هات��ن اجلرميت��ن، ورف��ع مس��توى نظ��م وإج��راءات مكافح��ة غس��ل 
األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب يف فلس��طن، وتفعي��ل أط��ر التع��اون احملل��ي م��ع كاف��ة الس��لطات املختص��ة، وتعم��ل الوح��دة عل��ى تنفي��ـ 
األه��داف املق��ّرة م��ن اللجن��ة الوطني��ة ملكافح��ة غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب )وح��دة املتابع��ة املالي��ة، 2020(. تعم��ل الوح��دة 

بش��كل رئيس��ي عل��ى امله��ام التالي��ة:

· طلب املعلومات املتعلقة بالعمليات التي يشتبه بأّنها تتضّمن غسل أموال أو متويل إرهاب.	

· جم��ع وحتلي��ل وتعمي��م املعلوم��ات ح��ول العملي��ات املالي��ة املش��بوهة م��ن مختل��ف املص��ادر الرس��مية وغي��ر 	
الرس��مية.

· وقف تنفيـ العمليات املشتبه تضمنها جرائم غسل أموال ومتويل االرهاب وفق املدد احملددة.	

عق��دت ه��ـه الوح��دة مـك��رات تفاه��م واتفاقي��ات تع��اون عل��ى املس��توى الدول��ي م��ع مجموع��ة م��ن ال��دول أهمه��ا اململك��ة 
األردني��ة الهاش��مية، وجمهوري��ة روس��يا االحتادي��ة، واململك��ة املغربي��ة، واجلمهوري��ة التونس��ية وجمهوري��ة الس��ودان. وتتب��ع ه��ـه 
الوح��دة سلس��ة م��ن تعليم��ات اللجن��ة الوطني��ة ملكافح��ة غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب ملكافح��ة هات��ن اجلرميت��ن.، وب��دأت 
ه��ـه التعليم��ات فعلي��اً م��ن الع��ام 2016 ع��ن طري��ق إص��دار تعليم��ات اإلفص��اح ع��ن العم��الت والس��ندات والنق��ود اإللكتروني��ة 
واألحج��ار الكرمي��ة واملع��ادن الثمين��ة عن��د مروره��ا عب��ر املعاب��ر إل��ى أراض��ي الدول��ة. عل��ى س��بيل املث��ال إفص��اح الزائ��ر ع��ن 

األم��وال إذا زادت ع��ن ثالث��ة آالف دوالر أمريك��ي )وح��دة املتابع��ة املالي��ة، 2016 أ(.

تس��تخدم الوح��دة نظ��ام »جوام��ال« لتلق��ي التقاري��ر واملعلوم��ات والبيان��ات وحتليله��ا وه��و برنام��ج مت تطوي��ره وحتديث��ه م��ن قب��ل 
مكت��ب األمم املتح��دة ملكافح��ة املخ��درات واجلرمي��ة. وتتلق��ى الوح��دة البيان��ات ع��ن العملي��ات واألنش��طة املالي��ة العاب��رة للح��دود 
كاف��ة، وتس��عى بش��كل حثي��ث إلمت��ام عملي��ة الرب��ط اإللكترون��ي م��ع األجه��زة املختص��ة لتلق��ي اإلفصاح��ات عب��ر املعاب��ر بش��كل 
منتظ��م. بل��غ ع��دد تقاري��ر االش��تباه الت��ي مت اس��تالمها خ��الل الفت��رة م��ا ب��ن عام��ي 2012 و2016 حوال��ي 400 تقري��ر اش��تباه.

صنف��ت امل��ادة الثالث��ة م��ن تعليم��ات ع��ام 2016 املنبثق��ة ع��ن اللجن��ة الوطني��ة ملكافح��ة غس��ل األم��وال قط��اع الس��يارات املس��تعملة 
كواج��ٍد م��ن القطاع��ات عالي��ة املخاط��ر )وح��دة املتابع��ة املالي��ة، 2016 ب(، حي��ث أضيف��ت ه��ـه املهن��ة إل��ى قائم��ة امله��ن األخ��رى 
غي��ر احمل��ددة يف القان��ون به��دف متابعته��ا. عمل��ت ه��ـه التعليم��ات باملجم��ل عل��ى اتخ��اذ اإلج��راءات الكفيل��ة املع��ززة جت��اه 
العملي��ات املالي��ة املنف��ـة ألغ��راض اس��تيراد الس��يارات، مث��ل الطل��ب م��ن املص��ارف ض��رورة التحق��ق م��ن مص��در األم��وال والغاي��ة 

منه��ا واعتم��اد بع��ض النم��اذج الت��ي ته��دف مبجمله��ا إل��ى زي��ادة الرقاب��ة عل��ى ه��ـه األنش��طة.

هن��اك العدي��د م��ن التعليم��ات الص��ادرة ع��ن اللجن��ة الوطني��ة ملكافح��ة غس��يل األم��وال بأنش��طة أخ��رى مث��ل جت��ارة املع��ادن 
الثمين��ة )وح��دة املتابع��ة املالي��ة، 2016 ج(، فق��د ألزم��ت امل��ادة الرابع��ة م��ن تعليم��ات رق��م 6 لع��ام 2016 جّت��ار املع��ادن الثمين��ة 
بالتع��رف والتحق��ق م��ن العمي��ل وإج��راء العناي��ة الواجب��ة املس��تمرة لعالق��ة العم��ل مع��ه عن��د تنفي��ـ عملي��ة مالي��ة تص��ل أو تتج��اوز 
قيمته��ا 15 أل��ف دوالر أو م��ا يعادله��ا م��ن العم��الت األخ��رى، س��واًء أجري��ت كعملي��ة واح��دة أو عل��ى ع��دة عملي��ات يب��دو أّنه��ا 
متصل��ة م��ع بعضه��ا بعض��اً. إل��ى جان��ب ض��رورة العناي��ة الواجب��ة عن��د الش��ك يف صح��ة أو كفاي��ة البيان��ات املتعلق��ة بتحدي��د هوي��ة 
العمي��ل الت��ي مت احلص��ول عليه��ا مس��بقا. وتنطب��ق العناي��ة الواجب��ة عل��ى قطاع��ات أخ��رى مث��ل الصراف��ة، حي��ث اعتب��رت امل��ادة 
4 م��ن تعليم��ات رق��م 1 لع��ام 2017، أّن��ه عندم��ا يب��دي العمي��ل رغبت��ه بإج��راء أّي عملي��ة مالي��ة تس��اوي أو تزي��د قيمته��ا ع��ن 
خمس��ة آالف دوالر أو م��ا يعادله��ا م��ن العم��الت األخ��رى، س��واء أجري��ت كعملي��ة واح��دة أو عل��ى ع��دة عملي��ات يب��دو أّنه��ا متصل��ة 
م��ع بعضه��ا البع��ض )وح��دة املتابع��ة املالي��ة، 2017(. وإذا كان مبل��غ العملي��ة غي��ر مع��روف يف وق��ت إجرائه��ا، يت��م التع��رف عل��ى 

هوي��ة العمي��ل حامل��ا تت��م معرف��ة املبل��غ أو الوص��ول إل��ى احل��د املطل��وب.

هن��اك تعليم��ات تفصيلي��ة لوح��دة املتابع��ة املالي��ة بش��أن البن��وك وش��ركات الصراف��ة، فق��د أف��ردت الوح��دة تعليم��ات ع��ن البيان��ات 
الت��ي يج��ب توّفره��ا عن��د فت��ح حس��اب بنك��ي )وح��دة املتابع��ة املالي��ة، 2016 د(، إذ يعتب��ر قط��اع البن��وك اإلط��ار املـسس��ي 
الرئيس��ي يف مكافح��ة غس��يل األم��وال. بــدأت البنــوك العاملــة يف مناطــق الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بوضــع أطــر تنظيميــة 
أو مؤسســية ملكافحــة غســيل األمــوال اســتنادًا إلــى وثيقــة بــازل عــن العنايــة الواجبــة بخصــوص العمــاء واملبــادئ العامــة يف 
الدليــل العــام لفتــح احلســابات وحتديــد هويــة املعتمديــن، والــذي أصدرتــه جلنــة »بــازل« يف فبراير/شــباط 2003 إلــى جانــب 
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تعليمــات وباغــات ســلطة النقــد بهــذا اخلصــوص. وميك��ن تلخي��ص أس��س أب��رز مالم��ح ه��ـه األط��ر عل��ى النح��و التال��ي:

التحقق من هوية املعتمد من وثائق إثبات الشخصية.	 

حفظ السجالت بشكل آمن وموثوق واحلصول على مستندات إضافية.	 

واجب اإلبالغ عن احلاالت املشتبه فيها وتقدمي املعلومات ملراقب االمتثال املعّن يف كل بنك.	 

تشكيل جلان يف البنك تهتم بوضع سياسات حلظر ومكافحة غسيل األموال.	 

مراقبة النشاط غير االعتيادي للمعتمد.	 

أم��ا املعلوم��ات اجلوهري��ة املطلوب��ة ع��ادة لفت��ح احلس��اب فه��ي )أ( اله��دف م��ن فت��ح احلس��اب )ب( مص��ادر متوي��ل احلس��اب، 
)ج( طبيع��ة نش��اط احلس��اب. بالرغ��م أّن جمي��ع البن��وك العامل��ة يف مناط��ق الس��لطة الفلس��طينية قام��ت بتعي��ن موظف��ي 
امتث��ال لديه��ا يتمتع��ون بق��در كاٍف م��ن االس��تقاللية ع��ن اإلدارة التنفيـي��ة، إاّل أّن��ه م��ن الض��روري اإلش��ارة إل��ى أّن تعي��ن 
موظ��ف امتث��ال يف البن��وك لوحده��ا ق��د ال يك��ون كافي��اً ملكافح��ة غس��يل األم��وال أو غيره��ا م��ن اجلرائ��م، إاّل إذا ج��اءت يف 
إط��ار تعزي��ز فعالي��ة أنظم��ة الرقاب��ة الداخلي��ة املطبق��ة يف ه��ـه البن��وك، ومنه��ا عل��ى س��بيل املث��ال وظائ��ف التدقي��ق الداخل��ي 
وإدارة املخاط��ر وتدري��ب املوظف��ن م��ن خ��الل دورات وورش عم��ل متخصص��ة واالحتف��اظ بس��جالت مناس��بة له��ـا الغ��رض. 
وتق��ع مس��ـولية تطبي��ق ه��ـه اإلج��راءات عل��ى عات��ق مجل��س إدارة البن��ك أوالً، وم��ن ث��م اإلدارة العلي��ا ومس��ـولي جل��ان االمتث��ال 
ويف النهاي��ة عل��ى كاف��ة املوظف��ن، عل��ى أن يت��م ف��رض عقوب��ات عل��ى املتهاون��ن يف تطبي��ق ه��ـه اإلج��راءات ألّن مخالفته��ا 

ت��ـدي إل��ى زعزع��ة أوض��اع البن��وك نفس��ها ورمب��ا باق��ي مـسس��ات القط��اع املال��ي الفلس��طيني.

لهيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية أيضــًا دور فعــال يف مكافحــة غســيل األمــوال، فهــي اجلهــة الرقابيــة والتوجيهيــة لقطــاع 
ســوق رأس املــال واملؤسســات العاملــة فيــه )هيئ��ة س��وق رأس امل��ال، 2020(، وتلت��زم الهيئ��ة بإنش��اء وتهيئ��ة الوس��ائل الكفيل��ة 
بالتحق��ق م��ن الت��زام املـسس��ات املالي��ة اخلاضع��ة لرقابته��ا باألنظم��ة والقواع��د املق��رة قانون��اً ملكافح��ة غس��ل األم��وال. ويش��مل 
ذل��ك وض��ع ضواب��ط الرقاب��ة عل��ى تل��ك اجله��ات، وحتدي��د اإلج��راءات الت��ي يتع��ن عل��ى ه��ـه املـسس��ات القي��ام به��ا لاللت��زام 
به��ـه الضواب��ط، وميك��ن الق��ول إّن اإلج��راءات املتبع��ة يف البن��وك ه��ي نفس��ها املتبع��ة يف الهيئ��ة، فعل��ى س��بيل املث��ال ف��إّن 

سياس��ة التحق��ق م��ن املعتم��د عن��د فت��ح حس��ابات ونح��و ذل��ك تضم��ن الضواب��ط التالي��ة:

· استيفاء العميل لنموذج فتح احلساب ومنوذج التعرف على املعتمدين.	

· التحقق من هوية املعتمدين واألشخاص املفوضن بالتوقيع نيابة عنهم وفقاً للمستندات القانونية.	

· حتديث بيانات املعتمدين بصفة دورية أو عند ظهور شكوك بشأنها يف أّي مرحلة من مراحل التعامل.	

· االحتفاظ بصورة من املستندات األصلية الدالة على هوية املعتمدين.	

· االلت��زام بع��دم فت��ح حس��ابات أو التعام��ل م��ع األش��خاص أو اجله��ات الت��ي يحظ��ر التعام��ل معه��ا طبق��اً للنظ��م 	
القانوني��ة املعم��ول به��ا ووفق��اً مل��ا يت��م اإلخط��ار ب��ه م��ن اجله��ات املعني��ة.

تق��وم الهيئ��ة إجم��االً عل��ى تبن��ي النه��ج القائ��م عل��ى املخاط��ر، مب��ا يضم��ن مس��اعدة اجله��ات املرخ��ص له��ا لتطبي��ق ه��ـا 
النه��ج مث��ل تصمي��م وتطبي��ق أنظم��ة وضواب��ط ضروري��ة به��دف احل��د م��ن مخاط��ر اس��تغالل اجله��ات املرخ��ص له��ا يف غس��ل 
األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب بش��كل فع��ال. لـل��ك تطل��ب الهيئ��ة م��ن اجله��ات املرخ��ص له��ا أن تض��ع برنامج��اً ملكافح��ة غس��ل 
األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب ال��ـي متارس��ه يف أعماله��ا، وذل��ك بالنظ��ر إل��ى حج��م أعماله��ا وطبيعته��ا ودرج��ة تعقيده��ا. وعلي��ه 
فق��د مت تقيي��م نق��اط الضع��ف النهائي��ة لقط��اع األوراق املالي��ة بتصني��ف متوس��ط مرتف��ع، وذل��ك نظ��راً لطبيع��ة حج��م القط��اع 
يف فلس��طن، حي��ث يعتب��ر متوس��ط االنخف��اض نس��بة للن��اجت احملل��ي اإلجمال��ي ومقارن��ة بالقطاع��ات املالي��ة األخ��رى. أم��ا 
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قط��اع التأم��ن وقط��اع التأجي��ر التمويل��ي، فق��د مت تقييمهم��ا بتصني��ف منخف��ض متوس��ط نظ��راً لصغ��ر حجمهم��ا يف فلس��طن.

 تتابع الهيئة مكافحة غسيل األموال من خالل مجموعة من األنشطة اإلدارية واملـسساتية أبرزها:

· استحداث دائرة املخاطر وقسم خاص ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وتعين مسـول.	

· حتضير مسودة خاصة لقواعد التعرف على هوية العمالء.	

· االستجابة لطلبات االستعالم عنها من قبل وحدة املتابعة املالية.	

· تنفيـ تفتيش متخصص باملكافحة على الشركات األعضاء والبورصة.	

· منع شركات األوراق املالية من استالم شيكات مجّيرة أو مسحوبة على حسابات صّرافن.	

· تعميم قوائم الدول واملـسسات عالية اخلطورة.	

· تأهيل ومنح املوظفن شهادات متخصصة يف مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب.	

هنــاك مؤسســات رســمية أخــرى تقــع علــى عاتقهــا مســؤولية ضمــن خطــة مكافحــة غســيل األمــوال مثــل النيابــة العامــة. فقــد 
أنشــئت النيابــة العامــة املتخصصــة بجرائــم الفســاد مبوجــب القــرار بقانــون رقــم 37 لســنة 2018 املعــدل لقانــون مكافحــة الفســاد 
رقــم 1 لســنة 2005، وحّلــت مــكان النيابــة العامــة املنتدبــة للعمــل مــع هيئــة مكافحــة الفســاد وتتبــع هــذه النيابــة إلــى النائــب العــام 
مباشــرة ومتــارس صاحياتهــا القانونيــة كنيابــة متخصصــة، ضمــن التشــكيلة القضائيــة للنيابــة العامــة الفلســطينية )النياب��ة 
العام��ة ، 2018(. وتخت��ص نياب��ة جرائ��م الفس��اد املتخصص��ة نوعي��اً بالتحقي��ق يف كاف��ة جرائ��م الفس��اد ال��واردة يف قان��ون 
مكافح��ة الفس��اد رق��م 1 لس��نة 2005 وتعديالت��ه، إذ أّنه��ا تس��تمد اختصاصه��ا م��ن االختص��اص النوع��ي حملكم��ة جرائ��م الفس��اد، 
وتراع��ي نياب��ة جرائ��م الفس��اد يف حتقيقاته��ا طبيع��ة تل��ك اجلرائ��م املركب��ة واملعق��دة لكش��فها ومالحق��ة مرتكبيه��ا لتقدميه��م 

للعدال��ة. 

تعتب��ر نياب��ة جرائ��م الفس��اد وتبع��اً مل��ا يس��ند إليه��ا م��ن اختصاص��ات نوعي��ة مبقتض��ى قان��ون مكافح��ة الفس��اد م��ن أه��م الركائ��ز 
يف منظوم��ة مكافح��ة الفس��اد يف فلس��طن، إذ أّنه��ا تخت��ص بتحري��ك ومباش��رة الدع��اوى اجلزائي��ة يف جرائ��م الفس��اد احمل��ددة 
ضم��ن امل��ادة )3( م��ن الق��رار بقان��ون رق��م )37( لس��نة 2018م بش��أن تعدي��ل قان��ون مكافح��ة الفس��اد رق��م )1( لس��نة 2005م 
وتعديالت��ه، وم��ن أه��م ه��ـه اجلرائ��م الرش��وة، واالخت��الس، والتزوي��ر، وإس��اءة االئتم��ان، والكس��ب غي��ر املش��روع، واملتاج��رة 
بالنف��وذ، وإس��اءة اس��تعمال الس��لطة، وقب��ول الواس��طة واحملس��وبية واحملاب��اة الت��ي تلغ��ي حق��اً أو حت��ق باط��اًل، وغس��ل األم��وال 
الناجت��ة ع��ن جرائ��م الفس��اد املنص��وص عليه��ا يف قان��ون مكافح��ة غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب الس��اري )النياب��ة العام��ة ، 

.)2018

تعتم��د اس��تراتيجية النياب��ة العام��ة سياس��ة النياب��ات التخصصي��ة ولـل��ك مت تخصي��ص ع��دد م��ن أعض��اء النياب��ة ملتابع��ة ه��ـه 
اجلرائ��م وإن كان هن��اك قي��د قانون��ي يف��رض تدوي��ر عض��و النياب��ة كل أرب��ع س��نوات حي��ث أّن��ه يت��م نق��ل عض��و نياب��ة اجلرائ��م 
االقتصادي��ة م��ن نياب��ة إل��ى أخ��رى يف م��كان آخ��ر م��ع احلف��اظ عل��ى التخص��ص، ويت��م ذل��ك به��دف احلف��اظ عل��ى نزاه��ة العم��ل 
وكخط��وة احترازي��ة للح��د م��ن الفس��اد، وق��د مت زي��ادة ع��دد أعض��اء نياب��ة اجلرائ��م االقتصادي��ة مقارن��ة م��ع الس��نوات املاضي��ة 
وتدريبه��م مب��ا يتناس��ب م��ع متطلب��ات ه��ـه النياب��ة وخصوصي��ة رفده��ا مبعاون��ي نياب��ة ج��دد مختص��ن يف جرمي��ة غس��ل األموال.

تقــوم األجهــزة األمنيــة املختلفــة مبكافحــة غســل األمــوال مــن خــال تلقــي اإلخطــارات الــواردة إليهــا مــن املؤسســات املاليــة 
وأصحــاب املهــن واألعمــال غيــر املاليــة عــن أيٍّ مــن العمليــات التــي يشــتبه يف أّنهــا تشــكل متحصــات أو تتضمــن غســل األمــوال 
أو متويــل اإلرهــاب أو محــاوالت القيــام بهــذه العمليــات. وتق��وم ه��ـه األجه��زة أيض��اً بأعم��ال التح��ري والفح��ص بط��رق مختلف��ة 
واالس��تعانة يف ذل��ك بجه��ات الرقاب��ة يف الدول��ة، وإب��الغ النياب��ة العام��ة مب��ا تس��فر عن��ه أعم��ال التح��ري والفح��ص م��ن قي��ام 
دالئ��ل عل��ى ارت��كاب جرمي��ة غس��ل األم��وال أو جرمي��ة متوي��ل اإلره��اب أو جرمي��ة أصلي��ة أو أيٍّ م��ن اجلرائ��م املنص��وص عليه��ا 

يف القان��ون. 



دراسة حول واقع مكافحة غسل األموال وتنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة جرمية غسل األموال

21

تعتبــر دائــرة األمــن االقتصــادي يف جهــاز املخابــرات العامــة جهــة االختصــاص، فهــي تهتــم باجلرائــم املاليــة واالقتصاديــة ولهــا هيكليــة 
إداريــة منظمــة وتتبــع القوانــني والتعليمــات اإلداريــة وذلــك لتحقيــق أهدافهــا يف منــع اجلرائــم وغســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب وحتتــوي 
علــى كادر بشــري متخصــص يف متابعــة تلــك اجلرائــم. ومتتل��ك الدائ��رة األدوات وامله��ارات ملتابع��ة تل��ك اجلرائ��م، حي��ث يتمت��ع الفني��ون 
واحملقق��ون بالكف��اءة املهني��ة الت��ي متكنه��م م��ن متابع��ة ه��ـه األنش��طة وامله��ام. أم��ا اجلهــاز األمنــي األخيــر الــذي لــه عاقــة بالتحقيــق 
باجلرائــم املاليــة فهــو جهــاز األمــن الوقائــي، ال��ـي يش��مل ضم��ن هيكل��ه اإلداري دائ��رة تخص��ص يف مج��ال األم��ن االقتص��ادي، كم��ا يوج��د 
طاق��م متخص��ص خض��ع للعدي��د م��ن ال��دورات ذات العالق��ة ول��ه امت��داد يف كاف��ة احملافظ��ات لضم��ان كف��اءة التحقيق��ات واملتابع��ة األمني��ة 

يف مج��ال ش��بهات غس��ل األم��وال. 

مــن جهــة أخــرى، تعمــل دائــرة اجلمــارك واآلثــار علــى حجــز األمــوال املنقولــة عبــر احلــدود والتحفــظ عليهــا يف حــال عــدم التصريــح 
عنهــا أو إعطــاء أّي معلومــات مغلوطــة عنهــا يف حــال االشــتباه بوجــود عمليــة مرتبطــة بغســل األمــوال أو متويــل اإلرهــاب، بهــدف حمايــة 

االقتصــاد الوطنــي مــن أخطــار التهريــب واالجتــار غيــر املشــروع. 

تنض��وي ضم��ن جه��از الضابط��ة اجلمركي��ة دائ��رة مس��تحدثة أنش��ئت يف اجله��از وه��ي دائ��رة االس��تخبار اجلمرك��ي ومهمته��ا مراقب��ة 
حرك��ة البضائ��ع الداخل��ة واخلارج��ة م��ن وإل��ى أراض��ي دول��ة فلس��طن وجم��ع املعلوم��ات ع��ن أّي حال��ة تهري��ب محتمل��ة س��واء كان��ت م��واد 
غي��ر صاحل��ة لالس��تهالك اآلدم��ي أو أّي حال��ة تهري��ب مل��واد منتهي��ة الصالحي��ة أو تهري��ب بضائ��ع ب��دون مقاص��ة أو بضائ��ع مس��توطنات 
أو أّي��ة ح��االت غ��ش وتزوي��ر لتاري��خ صالحي��ة البضائ��ع أو فواتي��ر املقاص��ة وتزويده��ا للمديري��ات ليت��م ضبطه��ا وحتويله��ا إل��ى جه��ات 
االختص��اص. وهن��اك دوائ��ر مختص��ة بالتحقي��ق يف اجلرائ��م املالي��ة يف جه��از الضابط��ة اجلمركي��ة وه��ي دائ��رة املكافح��ة والتفتي��ش 
الت��ي مت��ارس مهم��ة التحقي��ق م��ع املش��تبه به��م يف اجلرائ��م املالي��ة. هن��اك أيض��اً ضب��اط مختص��ون يف التحقي��ق وأخ��ـ اإلف��ادات حس��ب 
األص��ول وه��م مدرب��ون وق��د حصل��وا عل��ى ع��دة دورات تدريبي��ة يف ه��ـا املج��ال. لك��ن ولك��ي تعم��ل مختل��ف ه��ـه املـسس��ات يف إط��ار 
واح��د ولتحقي��ق اله��دف، ف��إّن األم��ر بحاج��ة إل��ى خط��ة أو اس��تراتيجية عم��ل ميك��ن م��ن خالله��ا ل��كل ط��رف أن يلع��ب ال��دور املن��وط ب��ه 

انس��جاماً م��ع ه��ـه االس��تراتيجية.

االستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

تعم��ل احلكوم��ات يف مختل��ف ال��دول عل��ى بن��اء االس��تراتيجيات الت��ي تدع��م القي��ام بأعم��ال مـسس��اتها. وقب��ل ذل��ك فإنه��ا تعم��ل عل��ى 
إص��دار واس��تحداث القوان��ن والتش��ريعات واألنظم��ة الت��ي توف��ر له��ا الغط��اء القانون��ي يف الرقاب��ة واإلش��راف عل��ى مختل��ف املـسس��ات. 
تعتب��ر املـسس��ات املالي��ة واملصرفي��ة وذات العالق��ة مث��ل الصراف��ن ومـسس��ات اإلق��راض وغيره��ا م��ن املـسس��ات الهام��ة الت��ي ينبغ��ي 

مراقب��ة أعماله��ا م��ن أج��ل الوص��ول إل��ى تطبي��ق أفض��ل املمارس��ات عل��ى ه��ـه املـسس��ات املالي��ة.

نتيج��ة وج��ود القوان��ن الس��ابقة، وم��ن خ��الل اتخ��اذ خط��وات عملي��ة عب��ر مش��روع التقيي��م الوطن��ي للمخاط��ر للتع��رف عل��ى املخاط��ر 
وحتديده��ا وفهمه��ا وتقييمه��ا. ف��إن ه��ـا املش��روع يس��هل عملي��ة وض��ع األولوي��ات م��ن خ��الل خط��ة اس��تراتيجية ش��املة تش��كل أح��د 
أه��م مخرج��ات ه��ـا التقيي��م. فق��د انبثق��ت يف نهاي��ة ع��ام 2018 وبداي��ة الع��ام 2019، االس��تراتيجية الوطني��ة الفلس��طينية ملكافح��ة 
غس��يل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب والت��ي اش��تملت عل��ى حتدي��د مواط��ن الضع��ف يف البيئ��ة التش��ريعية والتنظيمي��ة والتش��غيلية. وتتخ��ـ 
االس��تراتيجية رس��الة واضح��ة تتمث��ل يف: )أ( حماي��ة االقتص��اد الوطن��ي الفلس��طيني بش��كل ع��ام. )ب( تعزي��ز أس��س النزاه��ة والش��فافية 
يف القط��اع املال��ي وقط��اع األعم��ال وامله��ن غي��ر املالي��ة احمل��ددة. )ج( بن��اء االقتص��اد الفلس��طيني عل��ى أس��اس قاع��دة الش��رعية م��ن خ��الل 

اتخ��اذ خط��وات عملي��ة للتع��رف عل��ى املخاط��ر وحتديده��ا.

وبالتالي تهدف إلى تحقيق ما يلي: 

)1( تعزي��ز الق��درات عل��ى إج��راء التحقيق��ات واالّدع��اء واملقاض��اة واإلج��راءات االحترازي��ة )احلج��ز واملص��ادرة( يف جرائ��م غس��ل األم��وال 
ومتوي��ل اإلره��اب. وه��ـا يتطل��ب مزي��داً م��ن األه��داف الفرعي��ة الداعم��ة واألنش��طة ذات العالق��ة مث��ل تعزي��ز الك��وادر البش��رية بن��اء عل��ى 
الكف��اءة واالختص��اص، وأيض��اً تدري��ب ال��كادر البش��ري احلال��ي عل��ى جمل��ة م��ن النش��اطات وخاص��ة اإللكتروني��ة به��دف متابع��ة وتقص��ي 
احل��ركات املالي��ة إلكتروني��اً. ه��ـا ب��دوره يس��تدعي تش��كيل ف��رق متخصص��ة وق��ادرة ملتابع��ة ه��ـه املواضي��ع كل حس��ب تخصص��ه، مب��ا يف 
ذل��ك طاق��م القض��اة املتخصص��ن يف اجلرائ��م املالي��ة ومتوي��ل اإلره��اب، مب��ا يش��مل تدريبه��م عل��ى ه��ـه املواضي��ع املتخصص��ة وتوفي��ر 

س��بل الدع��م اللوجس��تي له��م مث��ل برام��ج احلاس��وب واملوازن��ات الكافي��ة ملتابع��ة عمله��م.
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)2( تعزي��ز فعالي��ة التع��اون عل��ى املس��توين احملل��ي والدول��ي يف مج��ال مكافح��ة غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب. متث��ل 
التوصي��ات األربع��ون لفري��ق العم��ل املال��ي باإلضاف��ة إل��ى توصيات��ه اخلاص��ة بش��أن محارب��ة متوي��ل اإلره��اب املعي��ار الدول��ي 
للوائ��ح مكافح��ة غس��ل األم��وال. وعل��ى الرغ��م م��ن أّن ه��ـه التوصي��ات غي��ر ملزم��ة قانون��اً ألّي بل��د، إاّل أّن البل��دان غي��ر 
امللتزم��ة به��ا تواج��ه مخاط��ر اعتباره��ا بلدان��اً ت��أوي املجرم��ن وم��ا يحققون��ه م��ن عائ��دات غي��ر قانوني��ة، ناهي��ك ع��ن األض��رار 
الت��ي تلح��ق به��ـه البل��دان كمقص��د لتدفق��ات االس��تثمار. له��ـا أصب��ح هن��اك تع��اون دول��ي يف جرائ��م غس��يل األم��وال ومتوي��ل 
اإلره��اب. تعم��ل اجله��ات الفلس��طينية م��ع نظائره��ا عل��ى املس��توى الدول��ي س��واء بالط��رق التقليدي��ة عب��ر تس��لم املجرم��ن أو 
الط��رق األخ��رى مث��ل التنس��يق عل��ى تب��ادل املعلوم��ات وإف��ادة الس��لطات األخ��رى بتحقيقاته��ا وحتليالته��ا. لدع��م ه��ـه اله��دف، 
ف��إّن ذل��ك يتطل��ب تكات��ف اجله��ود يف مختل��ف األجه��زة احمللي��ة ذات العالق��ة كجه��از اجلم��ارك والضرائ��ب ملعرف��ة األم��وال 
الت��ي تغ��ادر احل��دود، والتع��اون م��ع الس��لطات احمللي��ة واألجه��زة األخ��رى لتحلي��ل بع��ض بيان��ات األم��وال وإفصاحاه��ا. وينطب��ق 
األم��ر نفس��ه عل��ى املس��توى الدول��ي مث��ل تنس��يق تب��ادل املعلوم��ات بع��د اعتم��اد تش��ريع ينظ��م ه��ـه العالق��ة خاص��ة يف الوض��ع 

الفلس��طيني، إل��ى جان��ب آلي��ات تس��ليم املجرم��ن م��ع مختل��ف اجله��ات الدولي��ة.

)3( ضم��ان وج��ود فه��م ملخاط��ر غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب ونتائ��ج التقيي��م الوطن��ي للمخاط��ر ل��دى الس��لطات املختص��ة 
واجله��ات املبلغ��ة. إجم��االً، ف��إّن التقيي��م الوطن��ي ملخاط��ر غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب ه��و األداة الت��ي تس��تخدمها ال��دول 
به��دف حتدي��د املخاط��ر الت��ي تواجهه��ا باإلضاف��ة إل��ى حتلي��ل ه��ـه املخاط��ر وفهمه��ا، حي��ث يعتب��ر النه��ج القائ��م عل��ى املخاط��ر 
مكون��اً رئيس��ياً م��ن مكون��ات أنظم��ة مكافح��ة غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب، ويس��اعد الفه��م اجلي��د للمخاط��ر ال��دول عل��ى 
بن��اء نظ��ام فع��ال وحتدي��د أولوياته��ا وتوجي��ه موارده��ا بش��كل س��ليم، فعندم��ا حت��دد ال��دول مخاط��ر مرتفع��ة يتوج��ب عليه��ا أن 
تخص��ص وتوج��ه موارده��ا نح��و معاجل��ة أوج��ه القص��ور يف أنظم��ة مكافح��ة غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب الت��ي مت حتديدها، 
وعندم��ا حت��دد مخاط��ر منخفض��ة يج��وز له��ا الس��ماح بتطبي��ق تدابي��ر مبس��طة فيم��ا يتعل��ق ببع��ض توصي��ات مجموع��ة العم��ل 

املال��ي )وح��دة مكافح��ة غس��ل االم��وال، 2020(.

لتحقي��ق ذل��ك، فإّن��ه ال ب��د م��ن فه��م الس��لطات املختص��ة واجله��ات املبلغ��ة ح��ول النتائ��ج التقيي��م الوطن��ي ملخاط��ر غس��يل األم��وال 
ومتوي��ل اإلره��اب. فعل��ى س��بيل املث��ال ينبغ��ي تعمي��م نتائ��ج التقري��ر عل��ى مختل��ف اجله��ات ذات العالق��ة وحتدي��ث البيان��ات 
واإلحصائي��ات ذات العالق��ة، إضاف��ة إل��ى ذل��ك، ال ب��د م��ن توفي��ر دراس��ات قطاعي��ة أكث��ر عمق��اً حت��ى يت��م معرف��ة نق��اط 

الضع��ف بش��كل تفصيل��ي عل��ى كل القطاع��ات.

)4( تعزي��ز إج��راءات الرقاب��ة واإلش��راف عل��ى القطاع��ات املالي��ة وامله��ن واألعم��ال غي��ر املالي��ة. يش��مل ه��ـه اله��دف وج��ود 
مس��توين: األول، ه��و متابع��ة إج��راءات الرقاب��ة عل��ى القط��اع املال��ي. الثان��ي، وه��و متابع��ة ه��ـه اإلج��راءات بع��د تنظي��م 

القطاع��ات األخ��رى غي��ر املالي��ة يف فلس��طن. 

يف الواق��ع، ال ب��د م��ن متابع��ة اإلج��راءات القانوني��ة املطبق��ة يف مج��ال الترخي��ص والتس��جيل بحي��ث تكف��ل بش��كل ملح��وظ 
من��ع املجرم��ن م��ن دخ��ول الس��وق وح��االت تغي��ر امللكي��ة، ويت��م تعزي��ز ه��ـه اإلج��راءات بتدابي��ر عملي��ة جي��دة مكتوب��ة متك��ن 
م��ن التحق��ق م��ن هوي��ة املس��تفيد احلقيق��ي. ويت��م أيض��اً اإلش��راف م��ن خ��الل فح��ص م��دى توف��ر املال��ي ضواب��ط للتس��جيل 
والترخي��ص مقبول��ة جله��ة التحق��ق ل��دى باق��ي اجله��ات اإلش��رافية والرقابي��ة ع��ن القط��اع وذل��ك ع��ن طري��ق األجه��زة األمني��ة 
م��ن حس��ن س��يرة وس��لوك مق��دم الطل��ب، ويش��مل ه��ـا اله��دف القي��ام بج��والت تفتي��ش ميداني��ة وبش��كل دوري لتبي��ان م��دى 
االلت��زام مبتطلب��ات غس��يل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب، وه��ـا ب��دوره يش��مل توعي��ة املـسس��ات عل��ى القي��ام بعملي��ة التقيي��م 

الـات��ي ومكافح��ة غس��يل األم��وال أوالً ب��أول.

)5( توجي��ه امل��وارد الالزم��ة نح��و القطاع��ات وفئ��ات اجلرائ��م مرتفع��ة املخاط��ر. ميك��ن تعري��ف التقيي��م الوطن��ي للمخاط��ر عل��ى 
أّن��ه نتيج��ة أو عملي��ة تس��تند إل��ى منهجي��ة، اتفق��ت عليه��ا األط��راف املعني��ة، تس��عى إل��ى حتدي��د وحتلي��ل وفه��م مخاط��ر غس��ل 
األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب، وتك��ون مبثاب��ة اخلط��وة األول��ى ملعاجل��ة ه��ـه املخاط��ر. يت��م االعتم��اد يف تقيي��م مخاط��ر غس��ل 
األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب عل��ى نط��اق واس��ع م��ن املعلوم��ات الكمي��ة والنوعي��ة، م��ن أهمه��ا اإلحص��اءات ال��واردة م��ن اجله��ات 
املعني��ة، واالس��تبيانات املع��دة م��ن ف��رق عم��ل التقيي��م الوطن��ي للمخاط��ر، ونتائ��ج اجتماع��ات ف��رق عم��ل التقيي��م الوطن��ي 
للمخاط��ر واالجتماع��ات الثنائي��ة م��ع اجله��ات املعني��ة، وع��دد م��ن تقاري��ر املنظم��ات الدولي��ة واإلقليمي��ة واحمللي��ة، والتقاري��ر 
الس��نوية الوطني��ة الص��ادرة ع��ن ع��دد م��ن اجله��ات ذات العالق��ة، والدراس��ات األكادميي��ة والدراس��ات الص��ادرة م��ن مراك��ز 
البح��وث املختلف��ة، وأح��كام اإلدان��ات القضائي��ة الص��ادرة م��ن احملاك��م، ومص��ادر املعلوم��ات العام��ة واإلحص��اءات املنش��ورة،  
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ونتائ��ج ورش العم��ل اخلاص��ة بتقيي��م املخاط��ر املنعق��دة بحض��ور خب��راء متخصص��ن م��ن اجله��ات ذات العالق��ة، ونتائ��ج 
التحقيق��ات يف اجلرائ��م وغي��ر ذل��ك )جلن��ة مكافح��ة غس��يل االم��وال، 2020(. 

ه��ـا يتطل��ب بح��د ذات��ه التركي��ز عل��ى القطاع��ات عالي��ة املخاط��ر وزي��ادة كف��اءة وع��دد امل��وارد البش��رية الالزم��ة ملتابع��ة 
ه��ـه القطاع��ات مث��ل قط��اع البن��وك واملـسس��ات املالي��ة األخ��رى، األم��ر ال��ـي يتطل��ب أيض��اً زي��ادة املوازن��ات املخصص��ة 
ملكافح��ة غس��يل األم��وال يف ه��ـه القطاع��ات، ويس��تدعي زي��ادة األدوات املس��اندة والالزم��ة لدع��م ه��ـه الك��وادر مث��ل 

البرام��ج اإللكتروني��ة وبرام��ج احلاس��وب اخلاص��ة بجم��ع البيان��ات وحتليله��ا.

)6( التع��ّرف عل��ى املس��تفيد احلقيق��ي. ميك��ن تعري��ف املس��تفيد احلقيق��ي بأّن��ه الش��خص الطبيع��ي ال��ـي ميل��ك أو 
يس��يطر بص��ورة نهائي��ة عل��ى عمي��ل أو حس��اب الش��خص ال��ـي ق��ام بالنياب��ة عن��ه بإج��راء التعام��ل، أو الش��خص ال��ـي 
مي��ارس الس��يطرة النهائي��ة الفعلي��ة عل��ى ش��خص اعتب��اري أو إدارت��ه )بن��ك فلس��طن، 2016(. إّن التع��رف عل��ى املس��تفيد 
احلقيق��ي ه��و م��ن أه��م العوام��ل الت��ي ت��ـدي إل��ى التع��رف عل��ى املس��تفيدين م��ن ه��ـه اجلرائ��م ومالحقته��ا والس��يطرة 

عليه��ا. 

إح��دى األدوات واأله��داف الفرعي��ة الداعم��ة له��ـا اله��دف الرئيس��ي ه��و رب��ط مختل��ف املـسس��ات العامل��ة يف ه��ـا 
املج��ال بعضه��ا ببع��ض واالس��تفادة القص��وى كل حس��ب بيانات��ه. كأن يتبن��ى البن��ك ويطب��ق سياس��ة ع��دم التعام��ل م��ع 
األش��خاص مجهول��ي الهوي��ة أو ذوي األس��ماء الوهمي��ة أو الصوري��ة وأن يتع��رف عل��ى العم��الء الطبيعي��ن أو االعتباري��ن 
)املس��تفيد احلقيق��ي(، ويتحق��ق م��ن العم��الء م��ن خ��الل الوثائ��ق الداعم��ة. ويف ح��ال حصول��ه عل��ى معلوم��ات أو ح��ركات 
مش��تبه فيه��ا بوج��ود غس��يل أم��وال فإّن��ه يب��ادر بالتواص��ل م��ع جلن��ة املتابع��ة املالي��ة م��ن خ��الل قن��وات االتص��ال الت��ي مت 
التنس��يق بش��أنها مس��بقاً. كل ه��ـا إل��ى جان��ب رب��ط ه��ـه املـسس��ات م��ع بعضه��ا البع��ض ومتكينه��ا م��ن احلص��ول عل��ى 
بيان��ات الهوي��ة م��ن خ��الل الهوي��ة اإللكتروني��ة الـكي��ة وض��رورة ح��ل املش��كلة بالنس��بة للمواطن��ن الفلس��طينين الـي��ن 

لي��س لديه��م هوي��ة أو مت��ت مص��ادرة بطاق��ات الهوي��ة اخلاص��ة به��م م��ن قب��ل االحت��الل اإلس��رائيلي.

)7( تعزي��ز الق��درة عل��ى تطبي��ق إج��راءات مكافح��ة غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب ل��دى اجله��ات املبلغ��ة. تعتب��ر 
اإلج��راءات الوقائي��ة أح��د اإلج��راءات الهام��ة الت��ي م��ن ش��أنها احل��د م��ن جرمي��ة غس��يل األم��وال، والت��ي م��ن ضمنه��ا 
تعزي��ز ق��درات اجله��ات املبلغ��ة ع��ن اجلرمي��ة، مب��ا يش��مل تطوي��ر ال��كادر البش��ري واإلداري يف ه��ـه املـسس��ات، كزي��ادة 
ع��دد ال��كادر املتخص��ص يف مكافح��ة غس��يل األم��وال وض��رورة حصول��ه عل��ى الش��هادات الدولي��ة الالزم��ة يف ه��ـه 
التخص��ص، إل��ى جان��ب توس��يع الدوائ��ر املختص��ة يف ه��ـه املج��ال، وزي��ادة ع��دد الن��دوات واملـمت��رات اخلاص��ة وض��رورة 

حض��ور ال��كادر البش��ري له��ـه املـمت��رات.

)8( االحتف��اظ باإلحصائي��ات الالزم��ة لعملي��ة حتدي��ث التقيي��م الوطن��ي وعملي��ة التقيي��م املتب��ادل. تعتب��ر اإلحصائي��ات 
والبيان��ات اخلاص��ة ع��ن مس��تفيد مع��ن أو قط��اع مح��دد إح��دى األدوات الهام��ة يف عملي��ة متابع��ة ومكافح��ة غس��يل 
األم��وال، وتوف��ر ه��ـه البيان��ات األرضي��ة الالزم��ة لتبادله��ا م��ع ال��دول األخ��رى أو م��ع اجله��ات ذات العالق��ة يف فلس��طن. 
له��ـا ال ب��د م��ن تطوي��ر البرام��ج اإللكتروني��ة حلف��ظ ه��ـه البيان��ات وض��رورة اس��ترجاعها بس��هولة واحلص��ول عل��ى 

التقاري��ر الداعم��ة واملتخصص��ة يف كل قط��اع وحس��ب احلال��ة.  

)9( تطوي��ر ق��درات وح��دة املتابع��ة املالي��ة عل��ى املس��توى التش��غيلي، وعل��ى مس��توى نش��ر الوع��ي، وحتقي��ق الفاعلي��ة يف 
مكافح��ة اإلره��اب ومتويل��ه. تعتب��ر وح��دة املتابع��ة املالي��ة اجله��ة األساس��ية يف متابع��ة غس��يل األم��وال ومتوي��ل اإلرهاب يف 
فلس��طن، لـل��ك ال ب��د م��ن تعزي��ز دور ه��ـه الوح��دة وتطوي��ر قدراته��ا ملتابع��ة مكافح��ة ه��ـه اجلرائ��م على املس��توى احمللي 
والدول��ي، كالعم��ل عل��ى رب��ط برام��ج ه��ـه الوح��دة م��ع ال��وزارات واألجه��زة األخ��رى مث��ل وزارة الداخلي��ة، واجلم��ارك، 
ووزارة املواص��الت، وال��وزارات ذات العالق��ة مب��ا يضم��ن س��هولة االس��تعالم والتقص��ي ع��ن ح��االت االش��تباه. يتطل��ب ه��ـا 
اله��دف أيض��اً نش��ر الوع��ي املجتمع��ي ع��ن جرمي��ة غس��يل األم��وال م��ن خ��الل عق��د ورش��ات العم��ل يف مختل��ف اجلامع��ات 

واملـسس��ات املجتمعية.

)10( حتقي��ق الفاعلي��ة يف مكافح��ة اإلره��اب ومتويل��ه. ميك��ن حتقي��ق الفاعلي��ة يف مكافح��ة غس��يل األم��وال ومتوي��ل 
اإلره��اب م��ن خ��الل تعزي��ز اإلط��ار التش��ريعي والقانون��ي وض��رورة العم��ل عل��ى التنفي��ـ الف��وري له��ـه القوان��ن دون 
تأخي��ر، إذ ال ب��د م��ن تعري��ف مفه��وم اإلره��اب مب��ا يتناغ��م م��ع املعايي��ر الدولي��ة وض��رورة مراع��اة الس��ياق الفلس��طيني، 
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م��ع اإلش��ارة إل��ى أّن اإلره��اب واملنظم��ات اإلرهابي��ة تش��مل أفع��ال املس��توطنن اإلس��رائيلين واملـسس��ات املالي��ة الداعم��ة له��ا. 
حي��ث أنّ ه��ـه املنظم��ات االس��تيطانية مارس��ت اعت��داءات متك��ررة عل��ى املدني��ن الفلس��طينين، م��ا يتطل��ب تعمي��م أس��ماء ه��ـه 
املـسس��ات ورف��ع عناوينه��ا إل��ى التحال��ف الدول��ي ملكافح��ة جرمي��ة غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب )قائم��ة جلن��ة تنفي��ـ ق��رارات 

مجل��س االم��ن(.

)11( تنفي��ـ ق��رارات مجل��س األم��ن املتعلق��ة بحظ��ر انتش��ار التس��لح »حت��ت الفص��ل الس��ابع«. يتعل��ق الفص��ل الس��ابع م��ن ميث��اق 
األمم املتح��دة بح��االت تهدي��د الس��لم واإلخ��الل ب��ه ووق��وع الع��دوان واحل��د م��ن انتش��ار التس��لح، وال ب��د م��ن وض��ع اإلج��راءات 
والتش��ريعات الالزم��ة لتنفي��ـ ه��ـه الق��رارات وف��ق متطلب��ات التوصي��ة الس��ابعة ملجموع��ة العم��ل املال��ي. يـك��ر أّن��ه مت وض��ع 
التوصي��ات األربع��ن األصلي��ة ملجموع��ة العم��ل املال��ي يف ع��ام 1990 كمب��ادرة ملكافح��ة س��وء اس��تخدام النظ��م املالي��ة م��ن قب��ل 
األش��خاص الـي��ن يقوم��ون بغس��ل أم��وال املخ��درات. ويف ع��ام 2001، وس��عت مجموع��ة العم��ل املال��ي مهامه��ا للتعام��ل م��ع 
موض��وع متوي��ل األعم��ال اإلرهابي��ة واملنظم��ات اإلرهابي��ة )فات��ف، 2012(. تتعل��ق التوصي��ة الس��ابعة يف إل��زام ال��دول ب��أن جتّم��د 
دون تأخي��ر أم��وال أّي ش��خص أو كي��ان مح��دد مبوج��ب الفص��ل الس��ابع م��ن ميث��اق األمم املتح��دة، م��ن قب��ل مجل��س األم��ن التاب��ع 
ل��ألمم املتح��دة أو حت��ت س��لطته، أو أصول��ه األخ��رى، وأن تتأك��د م��ن ع��دم إتاح��ة أّي��ة أم��وال أو أص��ول أخ��رى، بص��ورة مباش��رة 

أو غي��ر مباش��رة، ل��ه أو لصاحل��ه أو ملنفعت��ه.
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جريمة غسل األموال في فلسطين

واقع جريمة غسل األموال

بالرغ��م م��ن الصعوب��ة البالغ��ة يف حتدي��د حج��م وأض��رار مش��كلة غس��يل األم��وال يف مناط��ق الس��لطة الوطنية الفلس��طينية، 
إاّل أّن��ه ميك��ن االس��تناد إل��ى ع��دد م��ن املعطي��ات لتقدي��ر ذل��ك ول��و بش��كل أول��ي. إذ أش��ار تقري��ر املرص��د الوطن��ي ملـش��رات 
الفس��اد إل��ى أّن نس��بة 0.1 % م��ن الش��كاوى الت��ي وردت إل��ى هيئ��ة مكافح��ة الفس��اد يف فلس��طن مت تصنيفه��ا قانوني��اً 
بأّنه��ا جرائ��م غس��يل أم��وال )املرص��د الوطن��ي ملـش��رات الفس��اد، 2021(. لك��ّن التقري��ر أش��ار إل��ى أّن هن��اك ش��كاوى 
أخ��رى ق��د وردت إل��ى الهيئ��ة وه��ي نت��اج أو مدخ��ل جلرمي��ة غس��ل األم��وال مث��ل الرش��وة، والتزوي��ر، واالجت��ار بالس��الح 
وغيره��ا. يف الواق��ع، ميك��ن الق��ول إّن اجلرائ��م املتصل��ة بظاه��رة غس��يل األم��وال يف مناط��ق الس��لطة ت��كاد تنحص��ر يف 
االجت��ار بالبضائ��ع الفاس��دة والس��الح وتهري��ب س��لع قّيم��ة للس��وق الس��وداء كاألجه��زة اإللكتروني��ة والكس��ب غي��ر املش��روع 
املتأت��ي م��ن الفس��اد، كم��ا وتش��ير نتائ��ج املقاب��الت م��ع ذوي الش��أن إل��ى أّن قط��اع العق��ارات وقط��اع جت��ارة الس��يارات 

خاص��ة املس��تعملة ه��ي القطاع��ات املرش��حة لغس��ل األم��وال يف فلس��طن. 

إجم��االً، لوح��ظ وج��ود زي��ادة يف ع��دد ح��االت االش��تباه بجرمي��ة غس��ل األم��وال عل��ى م��دار الس��نوات املاضي��ة، فق��د بل��غ 
ه��ـا الع��دد 52 حال��ة اش��تباه مبلغ��اً عنه��ا إل��ى وح��دة املتابع��ة املالي��ة يف ع��ام 2012، وارتفع��ت لتص��ل 129 حال��ة يف الع��ام 
2016 )فري��ق التقيي��م الوطن��ي، 2017(. حي��ث يالح��ظ م��ن التحلي��ل االزدي��اد املضط��رد يف ع��دد تقاري��ر االش��تباه ال��واردة 
للوح��دة، األم��ر ال��ـي يش��ير إل��ى أّن ه��ـه الظاه��رة واقع��ة يف املجتم��ع الفلس��طيني ويظه��ر يف الوق��ت ذات��ه م��دى احلاج��ة 
إل��ى زي��ادة كادر الوح��دة وخاص��ة موظف��ي قس��م املعلوم��ات والتحلي��ل وقس��م الش��ـون القانوني��ة واالمتث��ال، أو عل��ى األق��ل 

زي��ادة الكف��اءة واألدوات املس��تخدمة يف التحلي��ل.

تش��ير البيان��ات إل��ى أّن 66 % م��ن إجمال��ي ح��االت االش��تباه ق��د مت التبلي��غ عنه��ا عب��ر البن��وك، مقاب��ل حوال��ي 20 % م��ن 
إجمال��ي ح��االت االش��تباه بلغ��ت عنه��ا جه��ات إنف��اذ القان��ون، يف ح��ن توزع��ت النس��بة املتبقي��ة عل��ى مختل��ف اجله��ات مث��ل 
ش��ركات الوس��اطة املالي��ة، ومكافح��ة الفس��اد، وش��ركات الصراف��ة وغي��ر ذل��ك. ويالح��ظ قلّ��ة ع��دد تقاري��ر االش��تباه م��ن 
ال��وزارات ذات االختص��اص والس��لطات املش��رفة، كم��ا يالح��ظ أيض��اً قل��ة ع��دد التقاري��ر ال��واردة م��ن القطاع��ات اخلاضع��ة 

لرقاب��ة هيئ��ة س��وق رأس امل��ال وانع��دام التقاري��ر م��ن قط��اع امله��ن واألعم��ال غي��ر املالي��ة احمل��ددة.

يالح��ظ أيض��اً م��ن البيان��ات أّن نس��بة 82 %  م��ن إجمال��ي احل��االت املبل��غ عنه��ا م��ا زال��ت حت��ت الدراس��ة واملتابع��ة، حي��ث 
تظه��ر البيان��ات أّن النس��بة األكب��ر م��ن تقاري��ر االش��تباه ال��واردة للوح��دة ه��ي م��ن البن��وك، وتغل��ب عليه��ا صف��ة االش��تباه 
املال��ي بح��ركات أو أنش��طة مالي��ة، وأّن نس��بة 90 % م��ن ه��ـه احل��االت ه��ي ألش��خاص طبيعي��ن و10 % فق��ط ألش��خاص 
اعتباري��ن مث��ل الش��ركات أو املـسس��ات غي��ر الربحي��ة، األم��ر ال��ـي يش��ير إل��ى أّن االقتص��اد الفلس��طيني اقتص��اد غي��ر 
منّظ��م ويعتم��د عل��ى النق��د بش��كل كبي��ر، إضاف��ة إل��ى التوج��ه الس��تخدام احلس��ابات الش��خصية ألغ��راض جتاري��ة. حي��ث 
تش��ير اإلحصائي��ات إل��ى أّن النس��بة األكب��ر م��ن تقاري��ر االش��تباه ال��واردة ترتك��ز عل��ى اإليداع��ات والس��حوبات النقدي��ة، 
وه��ي التقني��ات الت��ي تعن��ي أّن االقتص��اد م��ا ي��زال يعتم��د عل��ى النق��د وبحاج��ة إل��ى تطوي��ر أدوات الدف��ع اإللكترون��ي 

وترويجه��ا بش��كل أفض��ل. 

إجم��االً، تت��وزع جرائ��م الفس��اد وغس��ل األم��وال يف فلس��طن عل��ى ع��دة بن��ود أساس��ية، حي��ث تش��كل جرمي��ة النص��ب 
واالحتي��ال والتزوي��ر أكث��ر اجلرائ��م انتش��اراً بنس��بة 36 %، تتبعه��ا اجلرائ��م اإللكتروني��ة بنس��بة 14 %، ث��م االجت��ار غي��ر 
املش��روع بالعقاقي��ر واملـث��رات العقلي��ة بنس��بة %13، يليه��ا ت��داول عم��الت مزيف��ة بنس��بة %8، واالجت��ار غي��ر املش��روع 
باألس��لحة بنس��بة 7 % والس��رقة ب5 %، والفس��اد ب5 %، والتهرب الضريبي ب3 %، والتهريب ب2 %، واالنضمام إلى 
جماع��ة إرهابي��ة ب 1 %، فيم��ا تت��وزع النس��بة املتبقي��ة عل��ى العدي��د م��ن اجلرائ��م كالتالع��ب بس��وق امل��ال الفلس��طيني، 

واالخت��الس، وإس��اءة االئتم��ان والكس��ب غي��ر املش��روع. 
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واقع الجريمة في قطاع المصارف

يأت��ي تصني��ف القط��اع املص��ريف ضم��ن املخاط��ر املرتفع��ة اس��تناداً إل��ى تقيي��م تهدي��دات ه��ـا القط��اع مبس��توى مرتف��ع )فري��ق 
التقيي��م الوطن��ي، 2017(، حي��ث يعتب��ر القط��اع املص��ريف م��ن أكث��ر القطاع��ات اس��تهدافاً حملاول��ة إس��اءة اس��تخدامه يف غس��ل 
املتحص��الت الناجت��ة ع��ن اجلرائ��م األصلي��ة لغس��ل األم��وال. ويتض��ح م��ن بيان��ات التقاري��ر الت��ي مت��ت إحالته��ا م��ن وح��دة 
املتابع��ة املالي��ة إل��ى النياب��ة العام��ة أو النياب��ة املنتدب��ة ل��دى هيئ��ة مكافح��ة الفس��اد، بأّنه��ا جميعه��ا ق��د ارتبط��ت بالقط��اع 
املص��ريف م��ن خ��الل مص��رف واح��د أو أكث��ر وذل��ك م��ن خ��الل منتج��ات وخدم��ات ه��ـا القط��اع الت��ي ترك��زت بش��كل أكب��ر يف 

اإلي��داع والس��حب النق��دي، واحل��واالت اخلارجي��ة م��ن وإل��ى فلس��طن م��ن دول أخ��رى، والش��يكات املودع��ة واملس��حوبة.

أم��ا فيم��ا يتعل��ق بتقيي��م نق��اط الضع��ف يف القط��اع املص��ريف، فت��م تقييم��ه مبس��توى متوس��ط مرتف��ع نظ��راً حلاج��ة القط��اع 
املص��ريف إل��ى حتس��ن ج��ودة الضواب��ط العام��ة ملكافح��ة غس��ل األم��وال م��ن خ��الل ع��دة عوام��ل أبرزه��ا احلاج��ة إل��ى زي��ادة 
فعالي��ة اإلش��راف واملراقب��ة عل��ى مكافح��ة غس��ل األم��وال وإنف��اذ العقوب��ات اإلداري��ة واجلنائي��ة والعم��ل عل��ى حتس��ن ج��ودة 
إج��راءات العناي��ة الواجب��ة وزي��ادة فاعلي��ة وظيف��ة االمتث��ال مب��ا يلب��ي رص��د األنش��طة املش��بوهة واإلب��الغ عنه��ا وحاج��ة 

املص��ارف لتخصي��ص موازن��ات كافي��ة ألغ��راض مكافح��ة غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب.

واقع الجريمة في قطاع العقارات

يأت��ي تصني��ف ه��ـا القط��اع ضم��ن املخاط��ر املرتفع��ة اس��تناداً إل��ى تقيي��م تهدي��دات ه��ـا القط��اع مبس��توى مرتف��ع، إذ يتض��ح 
م��ن خ��الل التقاري��ر أّن حوال��ي 23 % م��ن احل��االت احملول��ة م��ن وح��دة املتابع��ة املالي��ة إل��ى النياب��ة العام��ة خ��الل الفت��رة 
)2012-2016( تخ��ص قط��اع العق��ارات. وبحس��ب بيان��ات محكم��ة جرائ��م الفس��اد، جن��د ارتب��اط ث��الث قضاي��ا بقط��اع 
العق��ارات م��ن أص��ل أرب��ع قضاي��ا مدان��ة بغس��ل األم��وال ناجت��ة ع��ن جرائ��م الفس��اد، حي��ث مت ذل��ك م��ن خ��الل مص��ادرة س��بع 

قط��ع أراض��ي وأج��زاء م��ن عم��ارات ناجت��ة ع��ن متحص��الت جرمي��ة، وب��دل إيج��ار ه��ـه العم��ارات.

كم��ا يع��د قط��اع العق��ارات يف فلس��طن أكث��ر قابلي��ة لالس��تهداف م��ن قب��ل غاس��لي األم��وال نظ��راً لطبيع��ة تقس��يم األراض��ي 
يف فلس��طن وارتف��اع أس��عار العق��ارات واألراض��ي، األم��ر ال��ـي ق��د يزي��د م��ن احتمالي��ة متك��ن غاس��لي األم��وال م��ن دف��ع 
مبال��غ كبي��رة مقاب��ل ش��راء العق��ارات أو قط��ع األراض��ي. كم��ا أّن الطبيع��ة املتع��ارف عليه��ا يف عملي��ات ش��راء وبي��ع العق��ارات 
واألراض��ي يف فلس��طن ه��ي الدف��ع النق��دي بعي��داً ع��ن النظ��ام املص��ريف األم��ر ال��ـي ي��ـدي إل��ى صعوب��ة تتب��ع مص��ادر األم��وال 
ومس��ارها. أّم��ا تقيي��م نق��اط الضع��ف يف ه��ـا القط��اع ف��كان مبس��توى مرتف��ع نظ��راً لع��دم نظامي��ة ه��ـا القط��اع واحلاج��ة إل��ى 

حتس��ن ج��ودة الضواب��ط العام��ة ملكافح��ة غس��ل األم��وال في��ه )فري��ق التقيي��م الوطن��ي، 2017(. 

واقع الجريمة في قطاع المحاسبين والمحامين 

يأت��ي تصني��ف ه��ـا القط��اع ضم��ن املخاط��ر املرتفع��ة اس��تناداً إل��ى تقيي��م تهديدات��ه مبس��توى متوس��ط مرتف��ع. حي��ث يع��د 
قط��اع احملاس��بن واحملام��ن م��ن القطاع��ات املس��تهدفة والت��ي م��ن املمك��ن اس��تغاللها يف عملي��ة غس��ل األم��وال، حي��ث أّن 
مهنت��ي احملام��اة واحملاس��بة جتمع��ان م��ا ب��ن النزاه��ة يف العم��ل وض��رورة الت��زام احملاس��بن واحملام��ن بأخالقي��ات وس��لوكيات 
املهن��ة م��ن جه��ة، وحماي��ة س��رية ومصلح��ة العم��الء م��ن جه��ة أخ��رى. كم��ا يس��تند تصني��ف مخاط��ر القط��اع كـل��ك إل��ى تقيي��م 
نق��اط الضع��ف في��ه مبس��توى مرتف��ع، نظ��راً للحاج��ة إل��ى حتس��ن ج��ودة الضواب��ط العام��ة ملكافح��ة غس��ل األم��وال م��ن خ��الل 

ع��دة عوام��ل أبرزه��ا تفعي��ل اإلش��راف والرقاب��ة عل��ى مكافح��ة غس��ل األم��وال وإص��دار قان��ون نقاب��ة احملاس��بن. 

م��ن جه��ة أخ��رى، ف��إّن طبيع��ة امله��ام الت��ي ي��وكل به��ا احملام��ون ويف بع��ض األحي��ان احملاس��بون جتع��ل ه��ـه امله��ن عرض��ة 
جلرمي��ة غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب، مث��ل إع��داد ال��وكاالت والعق��ود، وتس��جيل الش��ركات، واجلمعي��ات، وعق��ود البي��ع 
والصفق��ات، وعق��ود الوكال��ة بكاف��ة أش��كالها، ومراجع��ة الدوائ��ر الرس��مية وغي��ر الرس��مية، باإلضاف��ة إل��ى قي��ام ع��دد كبي��ر 
م��ن احملام��ن بالعم��ل يف مج��ال ش��راء وبي��ع العق��ارات، وإدارة أم��وال العمي��ل أو األوراق املالي��ة أو األص��ول األخ��رى، وإدارة 
احلس��ابات املصرفي��ة أو االدخ��ار أو األوراق املالي��ة، وتنظي��م املس��اهمات إلنش��اء الش��ركات أو تش��غيلها أو إدارته��ا، وإنش��اء أو 
تش��غيل أو إدارة األش��خاص االعتباري��ن، وش��راء الكيان��ات التجاري��ة وبيعه��ا، األم��ر ال��ـي ي��ـدي إل��ى إخف��اء هوي��ة املس��تفيد 

احلقيق��ي ع��ن اجله��ات الرقابي��ة والس��لطات املختص��ة.
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واقع الجريمة في قطاع الصرافة واألوراق المالية

يق��ع قط��اع الصّراف��ن ضم��ن صالحي��ات وإش��راف ورقاب��ة س��لطة النق��د الفلس��طينية، يف ح��ن يق��ع قط��اع األوراق املالي��ة 
ضم��ن صالحي��ات وإش��راف هيئ��ة س��وق رأس امل��ال الفلس��طينية ورقابته��ا، ويأت��ي تصني��ف القط��اع ضم��ن املخاط��ر 
متوس��طة االرتف��اع اس��تناداً إل��ى تقيي��م تهدي��دات ه��ـا القط��اع مبس��توى متوس��ط مرتف��ع. وبالنظ��ر إل��ى تقاري��ر االش��تباه 
ال��واردة إل��ى وح��دة املتابع��ة املالي��ة، تش��كل التقاري��ر املتعلق��ة به��ـا القط��اع م��ا نس��بته 30 % م��ن إجمال��ي ع��دد تقاري��ر 

االش��تباه ال��واردة إل��ى الوح��دة.

يعتب��ر اس��تخدام املنتج��ات واخلدم��ات املقدم��ة م��ن خ��الل قط��اع الصّراف��ن واملتمثل��ة بالش��يكات والتحوي��الت األنش��طة 
الدارج��ة يف قضاي��ا غس��يل األم��وال. إذ إّن ه��ـا القط��اع ه��و األكث��ر اس��تخداماً لألم��وال النقدي��ة كم��ا أّن احتمالي��ة 
اس��تخدامه كنظ��ام حتوي��ل بدي��ل قائ��م عل��ى العالق��ات االجتماعي��ة والش��خصية مرتف��ع. باإلضاف��ة إل��ى أّن بع��ض 
الصراف��ن يقوم��ون مبه��ام إضافي��ة مث��ل متوي��ل التج��ارة اخلارجي��ة والداخلي��ة وقب��ول الودائ��ع ومن��ح التس��هيالت وفت��ح 
الف��روع دون احلص��ول عل��ى ترخي��ص م��ن س��لطة النق��د. أّم��ا أنش��طة األوراق املالي��ة، فه��ي تتعل��ق بش��بهات غس��ل أم��وال 

ناجت��ة ع��ن التالع��ب يف األوراق املالي��ة، أو ش��راء أس��هم ناجت��ة ع��ن متحص��الت جرمي��ة. 

واقع الجريمة في قطاعات أخرى 

هن��اك قطاع��ات أخ��رى تق��ع ضم��ن صالحي��ات هيئ��ة س��وق رأس امل��ال مث��ل قط��اع التأم��ن وقط��اع التأجي��ر التمويل��ي 
حي��ث تصن��ف ه��ـه القطاع��ات ضم��ن املخاط��ر متوس��طة االنخف��اض اس��تناداً إل��ى تقيي��م التهدي��دات مبس��توى متوس��ط 
منخف��ض. إاّل أّن ه��ـا ال يعن��ي انع��دام وج��ود التهدي��دات فيه��ا، حي��ث يعتب��ر منت��ج التأم��ن عل��ى احلي��اة بش��كل ع��ام أكث��ر 
املنتج��ات عرض��ة إلس��اءة اس��تخدامه ألغ��راض غس��ل األم��وال. وكـل��ك األم��ر يف التأجي��ر التمويل��ي، حي��ث أّن نق��اط 

الضع��ف منخفض��ة نظ��راً لصغ��ر حجم��ه، وانخف��اض مس��توى النش��اط النق��دي وع��دم وج��ود معام��الت دولي��ة.

هن��اك قطاع��ات أخ��رى ولكّنه��ا تتب��ع لس��لطة النق��د مث��ل قط��اع مـسس��ات اإلق��راض املتخص��ص، ويأت��ي تصني��ف ه��ـا 
القط��اع ضم��ن املخاط��ر املنخفض��ة اس��تناداً إل��ى تقيي��م تهدي��دات ه��ـا القط��اع مبس��توى منخف��ض حي��ث يعتب��ر م��ن 
القطاع��ات احلديث��ة نس��بياً يف فلس��طن، ول��م ت��رد للوح��دة أّي��ة تقاري��ر اش��تباه م��ن ه��ـا القط��اع خ��الل الفت��رة املاضي��ة، 

كم��ا ل��م ي��رد اس��مه ضم��ن القطاع��ات املس��اء اس��تخدامها م��ن قب��ل غاس��لي األم��وال.
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االستنتاجات والتوصيات

· م��ن خ��الل تتب��ع ه��ـه الدراس��ة إلص��دار القوان��ن واللوائ��ح املتعلق��ة مبكافح��ة الفس��اد ومتوي��ل اإلره��اب، 	
تب��ّن أّن ه��ـه القوان��ن ق��د مت إصداره��ا أوالً خ��الل الس��نوات املاضي��ة، ث��م مت الحقاً إصدار االس��تراتيجية 
الوطني��ة ملكافح��ة غس��يل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب. إذ أّن االس��تراتيجية الص��ادرة يف الع��ام 2019، 
كان��ت مس��بوقة بجمي��ع القوان��ن الت��ي ص��درت قب��ل ه��ـا الع��ام مب��ا يف ذل��ك النتائ��ج النهائي��ة للتقيي��م 
الوطن��ي للمخاط��ر، مبعن��ى أّن االس��تراتيجية ق��د راع��ت ه��ـه القوان��ن املص��درة، وه��ـا أم��ٌر جي��ٌد لبن��اء 

اس��تراتيجية قوي��ة ش��املة.

· م��ن خ��الل تتّب��ع أه��داف االس��تراتيجية الوطني��ة ملكافح��ة غس��يل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب يتب��ّن أّن 	
هن��اك أح��د عش��ر هدف��اً عام��اً إضاف��ًة إل��ى أه��داف فرعي��ة وأنش��طة داعم��ة لتحقي��ق ه��ـه األه��داف. 
يف الواق��ع تش��ير نتائ��ج اجتماع��ات الباحث��ن م��ع ذوي العالق��ة، إل��ى أّن��ه ال توج��د آلي��ة واضح��ة لتطبي��ق 
االس��تراتيجية ب��ن مختل��ف اجله��ات ذات العالق��ة، وأّن نس��بة تطبي��ق االس��تراتيجية ببنوده��ا الش��املة 
التفصيلي��ة عل��ى أرض الواق��ع ال تتع��دى 10 % مم��ا ه��و مكت��وب فيه��ا. اس��تنتجت الدراس��ة أّن إع��داد 
االس��تراتيجية ق��د مّت بأه��داف موّس��عة ق��د حتت��اج إل��ى فت��رة زمني��ة أط��ول حت��ى يت��م تنفيـه��ا أو تنفي��ـ 

ج��زٍء جوه��ريٍّ منه��ا.

· م��ن خ��الل النظ��ر أله��داف وأنش��طة االس��تراتيجية الوطني��ة ملكافح��ة غس��يل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب، 	
يتب��نّ أنّه��ا تش��ير يف العدي��د م��ن املواط��ن إل��ى ض��رورة تعزي��ز ق��درات ال��كادر البش��ري يف وح��دة املتابع��ة 
املالي��ة، والقض��اة، والتحقيق��ات وغيره��ا. عل��ى س��بيل املث��ال، أش��ار اله��دف األول إل��ى ض��رورة تعزي��ز 
ق��درات طواق��م التحقيق��ات والقض��اة، س��واء كان ذل��ك باختي��ار الطاق��م ذي الكف��اءة واملتخص��ص يف قضايا 
معين��ة، أو بتدري��ب ال��كادر البش��ري احلال��ي عل��ى أس��س متابع��ة غس��يل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب ضم��ن 
التخصص��ات املختلف��ة. توص��ي الدراس��ة بض��رورة إعط��اء األولوي��ة للتدري��ب وتأهي��ل ال��كادر البش��ري 
احلال��ي عل��ى املواضي��ع اجلدي��دة يف مكافح��ة غس��يل األم��وال، بحي��ث يت��م ذل��ك م��ن خ��الل التدري��ب 
عل��ى املنهجي��ات اجلدي��دة ورف��د الطاق��م احلال��ي بأنظم��ة محوس��بة م��ن ش��أنها توفي��ر الوق��ت واجله��د يف 
تتب��ع قضاي��ا مكافح��ة غس��يل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب، إل��ى جان��ب ض��رورة إج��راء تدري��ب مش��ترك ب��ن 

النياب��ة العام��ة والقض��اء ومأم��ور الضب��ط القضائ��ي يف القضاي��ا املتعلق��ة بجرائ��م غس��يل االم��وال.

· تطرق��ت االس��تراتيجية إل��ى ض��رورة التنس��يق والتع��اون احملل��ي الدول��ي يف مكافح��ة غس��يل األم��وال 	
ومتوي��ل اإلره��اب. إذ إّن زي��ادة التنس��يق ب��ن األجه��زة احمللي��ة والدولي��ة ذات العالق��ة م��ن ش��أنه زي��ادة 
الكف��اءة وإدخ��ال مص��ادر جدي��دة يف مكافح��ة غس��يل األم��وال. توص��ي الدراس��ة بض��رورة قي��ام جلن��ة 
مكافح��ة غس��يل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب بانت��داب جلن��ة فني��ة متخصص��ة م��ن كل جه��ة لتنس��يق وتب��ادل 
املص��ادر فني��اً. مث��ل رب��ط نظ��ام وزارة الداخلي��ة م��ع نظ��ام وح��دة املتابع��ة املالي��ة لرف��ده بالبيان��ات الكافي��ة 
ملتابع��ة عم��ل الوح��دة وزي��ادة كفاءته��ا. بحي��ث ميّك��ن ه��ـا التراب��ط وح��دة املتابع��ة املالي��ة م��ن احلص��ول 
عل��ى املعلوم��ة بطريق��ة س��ريعة م��ن خ��الل برام��ج مترابط��ة، م��ا يعن��ي ع��دم انتظ��ار إج��راءات رس��مية 
وكت��ب ومراس��الت. األم��ر نفس��ه ينطب��ق عل��ى برام��ج وزارة النق��ل واملواص��الت يف جزئي��ة املركب��ات، وعل��ى 
النظ��ام املص��ريف، وأنظم��ة ضريب��ة القيم��ة املضاف��ة واملك��وس الس��تبيان حال��ة املكلّ��ف يف ضريب��ة الدخ��ل. 
يف الواق��ع تنطب��ق ه��ـه اإلج��راءات عل��ى تواص��ل الوح��دة م��ع نظائره��ا يف ال��دول الت��ي وّقع��ت فلس��طن 
معه��ا اتفاقي��ات تع��اون فيم��ا بينه��ا، كأن يتم زي��ادة التع��اون ب��ن النياب��ة العام��ة ووح��دة املتابع��ة املالي��ة 
خاص��ة يف قضاي��ا غس��يل األم��وال العاب��رة للح��دود، وعم��ل زي��ارات ميداني��ة لالط��الع عل��ى من��اذج وجت��ارب 
دول اجل��وار وتل��ك الت��ي مت توقي��ع اتفاقي��ات معه��ا يف مكافح��ة جرائ��م غس��يل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب.

· أش��ارت االس��تراتيجية إل��ى ض��رورة التوعي��ة مبخاط��ر غس��يل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب. ه��ـا يعن��ي 	
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ض��رورة تعمي��م نتائ��ج تقاري��ر التقيي��م الوطن��ي والدراس��ات القطاعي��ة والنش��رات الص��ادرة ع��ن مختل��ف اجله��ات 
ذات العالق��ة. توص��ي الدراس��ة ب��أن يت��م تنظي��م مـمت��ر دوري للحدي��ث ع��ن مكافح��ة غس��يل األم��وال ومتوي��ل 
اإلره��اب ونش��ر النتائ��ج ب��ن مختل��ف اجله��ات وعم��ل وتب��ادل الدراس��ات القطاعي��ة والنش��رات الدوري��ة م��ن 

مختل��ف اجله��ات ذات العالق��ة.

· تط��رق اله��دف الراب��ع م��ن االس��تراتيجية إل��ى ض��رورة تعزي��ز إج��راءات الرقاب��ة عل��ى قطاع��ات امله��ن املالي��ة 	
وغي��ر املالي��ة، م��ع اإلش��ارة بالتحدي��د إل��ى ض��رورة إص��دار التش��ريعات وتعديلها لتش��مل مهن سماس��رة العقارات 
واحملاس��بن وجت��ار الـه��ب واحملام��ن. بنف��س الوق��ت تش��ير النتائ��ج إل��ى أّن تصني��ف قط��اع العق��ارات ين��درج 
ضم��ن املخاط��ر املرتفع��ة اس��تناداً إل��ى تقيي��م تهدي��دات ه��ـا القط��اع مبس��توى مرتف��ع. حي��ث يّتض��ح م��ن خ��الل 
التقاري��ر أّن حوال��ي 23 % م��ن احل��االت احملول��ة م��ن وح��دة املتابع��ة املالي��ة إل��ى النياب��ة العام��ة خ��الل الفت��رة 
تخ��ص قط��اع العق��ارات، ال��ـي يت��م في��ه ش��راء الش��قق واألراض��ي والعق��ارات األخ��رى دون التحق��ق م��ن مص��ادر 
األم��وال املدفوع��ة عن��د الش��راء. مبعن��ى أّن��ه يت��م تس��ديد مبل��غ العق��ار عن��د التن��ازل دون أن يت��م التحق��ق م��ن 
مص��ادر أم��وال مش��تري العق��ار. ل��ـا، ف��إّن الدراس��ة توص��ي ب��أن يت��م فح��ص مص��ادر األم��وال م��ن قب��ل دائ��رة 
الطاب��و عل��ى األق��ل للح��االت الت��ي يش��تبه فيه��ا بوج��ود غس��يل األم��وال أو متوي��ل اإلره��اب. ورغ��م أّن��ه يت��م 
الفح��ص اللوجس��تي عل��ى هوي��ات املقدس��ين والهوي��ات األجنبي��ة واحلص��ول عل��ى املوافق��ة األمني��ة قب��ل ش��راء 

العق��ار، إاّل أّن تطبي��ق ه��ـا اإلج��راء عل��ى احل��االت احمللي��ة املش��تبه فيه��ا يعتب��ر أم��راً هام��اً.

· باإلش��ارة إل��ى نتائ��ج التقيي��م الوطن��ي للمخاط��ر وال��ـي َصّن��ف القطاع��ات املالي��ة واألخ��رى مرتفع��ة اخلط��ورة 	
مب��ا فيه��ا احملام��ن واحملاس��بن وغيره��ا، توص��ي الدراس��ة بض��رورة توجي��ه مـسس��ات الصراف��ة وش��ركات 
التأم��ن وش��ركات التأجي��ر التمويل��ي وش��ركات التموي��ل األصغ��ر واألعم��ال وامله��ن غي��ر املالي��ة احمل��ددة إل��ى 
إع��ادة أو مباش��رة تقييمه��ا الـات��ي للمخاط��ر م��ع األخ��ـ باالعتب��ار نتائ��ج التقيي��م الوطن��ي للمخاط��ر. إضاف��ًة 
إل��ى توجي��ه املـسس��ات املالي��ة واألعم��ال وامله��ن غي��ر املالي��ة إل��ى تعزي��ز اإلج��راءات املتخ��ـة لتحدي��د والتحق��ق 

م��ن هوي��ة املس��تفيد احلقيق��ي ضم��ن الش��خص االعتب��اري تناغم��اً م��ع اله��دف الس��ادس يف االس��تراتيجية.

· اس��تنتجت الدراس��ة م��ن خ��الل اإلط��ار النظ��ري أّن اجله��ات املبلغ��ة له��ا دوٌر رئيس��ٌي يف الكش��ف ع��ن ح��االت 	
االش��تباه بغس��يل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب. ل��ـا توص��ي الدراس��ة ب��أن تق��وم البن��وك واملـسس��ات املالي��ة األخ��رى 
بتحدي��ث س��يناريوهات أنظم��ة تكنولوجي��ا املعلوم��ات اخلاص��ة به��ا بش��كل منتظ��م، واعتم��اد أنظم��ة ترص��د 
اجتاه��ات وط��رق غس��ل األم��وال به��دف الكش��ف ع��ن املعام��الت املش��بوهة بن��اًء عل��ى معلوم��ات إدارة األم��وال 
ومتوي��ل اإلره��اب. توص��ي الدراس��ة أيض��ا بتوفي��ر امل��وارد البش��رية وامله��ارات الكافي��ة ضم��ن احل��دود الزمني��ة 
املناس��بة، الت��ي متّك��ن تل��ك اجله��ات م��ن فح��ص ومراجع��ة املـّش��رات وح��االت االش��تباه واتخ��اذ الق��رارات 

املناس��بة بش��كل ف��وري.

· تبّن��ت االس��تراتيجية ضم��ن اله��دف التاس��ع ض��رورة تطوي��ر ق��درات وحدة املتابعة املالية على املس��توى التش��غيلي 	
واملس��توى التوع��وي، حي��ث دع��ت األه��داف الفرعي��ة واألنش��طة ذات العالق��ة إل��ى نش��ر الوع��ي املجتمع��ي ح��ول 
جرائ��م غس��يل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب م��ن خ��الل الن��دوات واملـمت��رات والفعالي��ات املجتمعي��ة يف اجلامع��ات 
وغيره��ا. توص��ي الدراس��ة ب��أن يت��م رب��ط ه��ـه احلم��الت التوعوي��ة م��ع تبن��ي نه��ج رقاب��ي قائ��م عل��ى املخاط��ر مبا 
يش��مل تنفي��ـ تدابي��ر مع��ززة أو مخفف��ة مب��ا يتناس��ب م��ع املخاط��ر احمل��ددة، وإع��داد برام��ج توعوي��ة وإص��دار 
األدل��ة اإلرش��ادية الالزم��ة. مبعن��ى أن تك��ون اإلج��راءات الرقابي��ة مرتبط��ة ومتناغم��ة م��ع الوع��ي املجتمع��ي ع��ن 

غس��يل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب. 

· اس��تنتجت الدراس��ة أّن هن��اك بع��ض املعيق��ات يف تنفي��ـ االس��تراتيجية يتمث��ل أهمه��ا يف: )أ( ع��دم وج��ود تنس��يق 	
ب��ن مختل��ف اجله��ات ذات العالق��ة وخاص��ة يف النواح��ي الفني��ة، حي��ث ال توج��د جل��ان فني��ة متخصص��ة يف 
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جلن��ة مكافح��ة غس��يل األم��وال باس��تثناء وح��دة املتابع��ة املالي��ة. )ب( ع��دم وج��ود أنظم��ة محوس��بة متط��ورة يت��م 
اس��تخدامها لتكوي��ن قاع��دة بيان��ات ميك��ن م��ن خالله��ا الرج��وع بس��هولة إل��ى ح��االت االش��تباه ومتابعته��ا. )ج( 
ع��دم تراب��ط األنظم��ة احملوس��بة م��ع بعضه��ا البع��ض عن��د مختل��ف اجله��ات ذات العالق��ة، ل��ـا توص��ي الدراس��ة 
بض��رورة تنس��يق اجله��ود الفني��ة س��واء عل��ى مس��توى الك��وادر البش��رية أو عل��ى مس��توى البرام��ج احملوس��بة 

وترابطه��ا م��ع بعضه��ا البع��ض.

· اس��تنتجت الدراس��ة أّن ع��دم تنفي��ـ االس��تراتيجية ميك��ن أن يع��زى إل��ى عوام��ل أخ��رى غي��ر املعيق��ات اللوجس��تية 	
والبش��رية أهمه��ا: )أ( أن االس��تراتيجية ق��د مت إعداده��ا يف نهاي��ة ع��ام 2018 وب��دأت فعلي��اً م��ع الع��ام 2019. 
وعل��ى أرض الواق��ع ش��هد الع��ام 2019 والع��ام 2020 أحداث��اً خارج��ة ع��ن س��يطرة الس��لطة الفلس��طينية. إذ 
مت عل��ى س��بيل املث��ال خ��الل ه��ـه األع��وام وق��ف حتوي��الت املقاص��ة، فض��اًل ع��ن أّنه��ا ش��هدت تقلب��اٍت سياس��يًة 
وع��دَم اس��تقراٍر سياس��ٍي دول��ٍي، إضاف��ًة إل��ى انتش��ار في��روس كورون��ا وم��ا تبع��ه م��ن إرب��اك وع��دم اس��تقرار 
اقتص��ادي وصح��ي ومجتمع��ي. بالتال��ي، ف��إن الض��رورة اقتض��ت أن يك��ون هن��اك أولوي��ات أكث��ر أهمي��ة، م��ا ق��د 

يعن��ي احلاج��ة إل��ى مزي��د م��ن الوق��ت ملعرف��ة م��دى تنفي��ـ االس��تراتيجية بوج��ه أكث��ر دق��ة.

· م��ا زال��ت اس��تراتيجية اللجن��ة الوطني��ة ملكافح��ة غس��ل األم��وال ب��دون خط��ة تنفيـي��ة م��ا يح��د م��ن ق��درات 	
الس��لطة الوطني��ة الفلس��طينية عل��ى محارب��ة جرمي��ة غس��ل األم��وال يف الش��ركات املالي��ة أو العقاري��ة املختلف��ة، 
وم��ا زال��ت اللجن��ة الوطني��ة ملكافح��ة غس��ل األم��وال ترف��ض التع��اون م��ع منظم��ات املجتم��ع املدن��ي ومتتن��ع ع��ن 
االنفت��اح عل��ى املجتم��ع املدن��ي والباحث��ن. ل��ـا توص��ي الدراس��ة بانفت��اح الوح��دة املالي��ة والتع��اون م��ع منظم��ات 

املجتم��ع املدن��ي.

· م��ا زال��ت جه��ود مكافح��ة جرمي��ة غس��ل األم��وال يف فلس��طن غي��ر واضح��ة لتكّت��م اللجن��ة الوطني��ة ملكافح��ة 	
غس��ل األم��وال عل��ى أعماله��ا وع��دم نش��ر أّي��ة تقاري��ر أو معطي��ات أو إحصائي��ات ذات دالل��ة ح��ول حج��م تفش��ي 
ه��ـه اجلرمي��ة واألم��وال املتحصل��ة منه��ا. كم��ا ل��م تنش��ر أّي��ة متابع��ات لتقري��ر التقيي��م الوطن��ي ملخاط��ر جرميت��ي 
غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب املق��دم إل��ى رئي��س ال��وزراء حت��ى تاريخ��ه عب��ر القن��وات الرس��مية املكلف��ة 
بالنش��ر قانون��اً. ل��ـا توص��ي الدراس��ة بض��رورة إل��زام اللجن��ة الوطني��ة ملكافح��ة غس��ل األم��وال بالقي��ام بواجباته��ا 

باإلش��راف واملتابع��ة عل��ى أعم��ال وح��دة املتابع��ة املالي��ة، ونش��ر التقاري��ر للمواطن��ن.
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