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ذكرت السفيرة االميركية في الكويت ديبورا جونز 
ان تقديرات خبراء االمم املتحدة تشير الى ان اكثر 
من 500 مليار دوالر يجري غسلها سنويا في جميع 
انحاء العالم، مبينة ان 300 مليار دوالر يتم غسلها 
بطريقة مباشرة من جتارة املخدرات غير املشروعة. 
واوضحت جونز في الكلمة التي القتها خالل مؤمتر 
مكافحة غسيل االموال ان الواليات املتحدة األميركية 
لديها خبرة كبيرة في التعامل مع اجلرائم املالية مبا 
فيها غس����يل االموال، حيث تقوم الهيئات املختصة 
بتعديل استراتيجيتها وحتديث قوانينها في محاولة 

منها ملنع هذه اجلرائم من االنتشار.

واشارت الى ان هذه اجلرائم ال يكون لها تأثير على 
االمن ولكن يكون تأثيرها على  سوق الصرف االجنبي 
والتجارة الدولية فضال عن النظام املصرفي العاملي، 
خاصة وان البلدان التي ليست لها اطار تنظيمي قوي 
ملكافحة اجلرائ����م املالية تعاني من اضعاف قدرتها 

التنافسية في االسواق املالية العاملية.
واشادت جونز باجلهد الكبير التي تقوم به الكويت 
في مكافحة هذه اجلرمية من خالل تشديد القوانني 
واالنظمة املتابعة له����ذه اجلرائم، وذلك في خطوة 
من هذه اجلهات والوزارات لتحقيق الرغبة السامية 

للتحول الى مركز مالي وجتاري.

قال مستش����ار وكيل محكمة االستئناف فيصل 
خريبط ان الهدف من عمليات غسيل االموال اخفاء 
املصدر غير املشروع لالموال واظهارها في صورة 
انها مشروعة لقصد الشراء غير املشروع، موضحا 
ان النشاط االجرامي لغس����يل االموال من الظواهر 
احلديثة التي غزت الدول دون ان يش����عر بها احد 

وذلك لسهولة انتقال االموال من دولة الخرى.
واوضح خريبط، خالل اجللس����ة االولى العمال 
املؤمتر الثالث ملكافحة غس����يل االموال والتي كانت 
بعنوان »جهود الدولة واملتطلبات الدولية ملكافحة 
عمليات غسيل االموال ومتويل االرهاب«، ان الكويت 
نبهت خلطورة هذه اجلرمي����ة والتي تقف وراءها 
غالب����ا اطراف من ع����دة دول يتولون تصريف تلك 
االموال القذرة. وقال خريبط ان اصول هذه االموال 
تأتي من اجلرائم كالرشوة واالختالس واملخدرات 
واملؤثرات العقلية او ش����راء اس����لحة بصورة غير 
مش����روعة واملتاجرة بالبشر، واشار الى ان العديد 
من الدول عقدت اتفاقيات ثنائية لهذا الغرض ومت 
حتديد مقدار املبالغ التي يجوز ألي طرف حتويلها 
او نقلها من اي دولة وتشديد الرقابة على املطارات 

واملوانئ البحرية والبرية.
وبني ان الكويت شرعت في اصدار قانون حتت 
رقم 2002/35 بش����أن مكافحة غسيل االموال وكان 
لزام����ا ان نعرف ان كل مؤسس����ة وهيئة حكومية 
مسؤولة عن احلد من هذه اجلرمية ليس لكونها فقط 
جرمية محلية بل ألن لها نتائج على االمن السياسي 

واالقتصادي واالجتماعي.
من جانبه، قال استاذ الفقه االسالمي واملعامالت 
االسالمية د.محمد الطبطبائي ان اضرار غسيل االموال 
تتعدد، حيث انها تعاون على االثم والعدوان وفيها 

معصية لولي االم����ر وكذلك احلاق الضرر بالنظام 
املالي العام في املجتمعات االس����المية وافساد ذمم 
واطراف املعاملة. واوضح د.الطبطبائي، خالل اجللسة 
االولى، ان اضرار غسيل االموال تفتح املجال كذلك 
للتحايل على الناس واكل اموالهم بالباطل وإحلاق 
الضرر بغالء االسعار واالعانة على انتشار اجلرمية 

وتعريض حياة الناس للخطر.
وعن حكم مصادرة الدولة لالموال املستخدمة في 
عملية غسيل االموال، قال د.الطبطبائي ان لها ثالثة 
مصادر، االولى اذا كانت مسروقة ويعرف صاحبها 
فترجع اليه، واحلالة الثانية اذا كانت هذه االموال 
نتيجة اعمال محرمة كبيع املخدرات فتقوم الدولة 
مبصادرتها وتنفقها في خدمة املصالح العامة، واحلالة 
الثالثة تكون هذه االموال مجهولة املصدر وفي هذه 
احلالة حتتجز لدى الدولة حتى يتسنى معرفة من 
اي احلالتني السابقتني هي ولو طال االنتظار حيث 
ان احلق ال يسقط بالتقادم. واشار د.الطبطبائي الى 
ان الواجب الشرعي على من دخل في معاملة غسيل 
االموال التوبة الى اهلل تعالى وابالغ ولي االمر بهذه 

االموال والتخلص منها.
واضاف د.الطبطبائي ان غس����يل االموال تعتبر 
من العمليات املخالفة للقواعد العامة في الشريعة 
االسالمية، وعلى الدولة مراقبة هذه االموال ووضع 
التشريعات التي حتمي املجتمع من هذه اجلرمية، 
مبين����ا انه يجوز عقوبة من يدخل في هذه العملية 

من باب التعزير.
وذكر انه يجوز مكافأة من ابلغ عن هذه االموال 
ومحاس����بة من دخل فيها وذلك من منطلق الثواب 
والعقاب، مش����ددا على ضرورة توعية املجتمع من 

هذه اجلرائم للحد منها.

وزير التجارة مقدما درعا للدكتور محمد الطبطبائي جانب من احلضور خالل املؤمتر احمد الهارون متحدثا خالل املؤمتر

الهارون مقدما درعا تكرميية للسفيرة االميركية ديبورا جونز

جونز: 500 مليار دوالر إجمالي األموال 
المغسولة سنويًا في جميع أنحاء العالم

جلسة العمل األولى: الهيئات الخاصة والحكومية 
مسؤولة عن الحد من جرائم غسيل األموال

افتتح مؤتمر »ساهم معنا في مكافحة غسيل األموال« بمشاركة نخبة من المختصين والمسؤولين

الهارون: الكويت من أولى الدول في مكافحة غسيل األموال محليًا وإقليميًا
احمد مغربي

التجارة والصناعة  قال وزير 
احمد الهارون ان الكويت من اولى 
ال����دول في املنطق����ة التي حققت 
خطوات متقدمة في مواجهة عمليات 
غسيل االموال، مبينا ان الكويت 
حتركت على املستويني اخلارجي 
والداخلي حملاربة هذه اجلرمية من 
خالل انضمامها الى عضوية االمانة 
العامة ملنطقة اخلليج العربي في 
مجموعة العمل املالي في العاصمة 

الفرنسية باريس.
واوضح الهارون خالل افتتاحه 
مؤمتر مكافحة عمليات غس����يل 
االموال الذي حترص وزارة التجارة 
على تنظيمه للع����ام الثالث على 
التوالي في غرفة جتارة وصناعة 
الكويت وتستمر انشطته ملدة 5 
أيام ان مصطلح غس����يل االموال 
بات من املصطلحات الشهيرة التي 
طغت مؤخرا على مفاهيم االنظمة 

االقتصادية العاملية.

تكثيف الجهود

واشار الهارون الى ان املؤشرات 
االخيرة التي حددت حجم عمليات 
غسيل االموال والتي نشرتها بعض 
اجلهات الدولية املختصة كشفت 
مدى خط����ورة هذه اجلرمية التي 
اصبحت ت����ؤرق املجتمع الدولي، 
ومن هنا بدأت احلكومات في تكثيف 
جهودها للقضاء على هذه اجلرمية 
الدولي  املنظمة، وسارع املجتمع 
في سن القوانني والتشريعات التي 
حتد من انتشارها بعد ان كشفت 
عن وجهها كصناعة جديدة تهدد 
املجتمعات االقتصادية، خصوصا 
اذا ما عرفنا ان القائمني على هذه 
الصناعة يتمتعون مبؤهالت علمية 

وفقا لسجالت التاجر.
وبنينّ ان املكتب يقوم مبراقبة 
كل االنش����طة املالي����ة والتجارية 
للشركات من خالل الضبط امليداني 
الوزارة مع  للمخالفني لتعليمات 
توقيع عقوبات ادارية واحالة حاالت 
االشتباه الى النيابة العامة للتحقق 

من حقيقة وضع املشتبه.
واوض����ح ان مكت����ب مكافحة 
عمليات غسيل االموال ضم ممثال 
ل����وزارة التج����ارة والصناعة في 
عضوية اللجنة الوطنية ملكافحة 
غس����يل االموال ومتويل االرهاب 
مع 9 جهات اخرى حيث اس����ندت 
رئاسة هذه اللجنة حملافظ البنك 
املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز 
حيث حدد مسؤوليات ومهام هذه 
اللجنة في رس����م االستراتيجية 
والسياسة العامة للدولة في ذات 
املجال واعداد ما يلزم من مشاريع 
قوانني وقرارات ومن ثم رفعها الى 

اجلهات املختصة.

تق����ف عند هذا احلد بل اخذت في 
اط����الق حمالت توعي����ة بطريقة 
منتظمة كان الغرض منها التعرف 
على م����دى خطورة هذه اجلرمية 
ومدى تأثيراته����ا على االقتصاد 
الوطني، مش����يرا الى ان الوزارة 
العديد م����ن املطبوعات  اصدرت 
واحملتويات االلكترونية التي تخدم 
هذا االطار بل اطلقت ايضا حملة 
»س����اهم معنا في مكافحة غسيل 

األموال«.
بدوره قال مدير مكتب مكافحة 
عمليات غسيل االموال الشيخ منر 
املالك الصباح ان وزارة التجارة 
ف���ي مكتب  والصناع���ة ممثلة 
مكافحة عمليات غسيل االموال 
الس���جالت  تقوم مبراجعة كل 
املالي���ة والتجارية للش���ركات 
واملؤسسات اخلاضعة لرقابتها 
عند جتديد تراخيصها وتقدمي 
ميزانية سنوية معتمدة مبني فيها 
كل التفاصيل املالية وغير املالية 

ان تقدمها حكوماتها لرؤوس األموال 
اخلارجية، مشيرا الى ان الكويت 
من الدول التي فطنت الى طبيعة 
املتغيرات احلالية وس����ارعت في 

التصدي لهذه اجلرمية.
وب����نينّ انه م����ع تنام����ي هذه 
التهديدات على اقتصادنا الوطني، 
حتركت الوزارة على اكثر من محور 
للحد منها، فكان احملور االول خاص 
بورقة التشريعات والقوانني التي 
تقيد حرك����ة هذه العمليات حيث 
القانون رقم 35  اصدرت الوزارة 
لسنة 2002 بشأن مكافحة غسيل 
االموال، اما احملور الثاني فقد متثل 
في تأسيس ذراع تنفيذية تستطيع 
ان تنفذ قرارات الوزارة بالش����كل 
االمثل في مواجهة تبييض االموال، 
فكان تأسيس مكتب غسيل االموال 
ليكون اجلهة املنوط بها للرقابة 
الش����ركات واملؤسسات في  على 

السوق احمللي.
الوزارة لم  وأوضح ان جهود 

الكافية إليجاد  السبل والوسائل 
البحرية والبرية  حماية للمنافذ 
واجلوية، والتي من املمكن ان تكون 
العمليات  موضع استهداف لهذه 

للقضاء عليها.

تكثيف الجهود

من جانبه، ق����ال وكيل وزارة 
رش����يد  والصناع����ة  التج����ارة 
ال����وزارة قامت  ان  الطبطبائ����ي 
بتكثيف جهوده����ا لدفع وتعزيز 
الرغبة السامية لتحويل الكويت الى 
مركز مالي عاملي، حيث قامت بتذليل 
التي  العقبات والتهديدات  جميع 
قد تقف امام هذه اجلهود لتوفير 
املناخ املالئ����م لعمليات اإلصالح 

والتنمية.
الطبطبائي قائال: »ال  وأضاف 
ش����ك ان احملاوالت التي تقوم بها 
املناخ  البلدان لتوفير  العديد من 
املالئم لالستثمار ترتكز في األساس 
على حجم التسهيالت التي تستطيع 

غسيل األموال.
وقال ان جلسات املؤمتر الذي 
يش����ارك فيه نخب����ة من اصحاب 
اخلبرة والرأي وما يطرح من افكار 
واطروحات وتوصيات، ستكون 
بال ش����ك إضاءة جدي����دة نهتدي 
بها ف����ي معاجلة ه����ذه الظاهرة، 
خصوصا ان العالم يشهد تطورا 
كبيرا في أش����كال غسيل األموال، 
فمع التطور التكنولوجي واحلركة 
السريعة للعصر احلديث أخذت 
هي األخرى تتلون وتتعايش مع 

هذه التطورات.
وأش����ار الى ان وزارة التجارة 
وسعت قاعدتها في محاربة ظاهرة 
غسيل األموال فأطلقت العديد من 
الت����ي تخاطب املجتمع  احلمالت 
الكويتي مبختلف فئاته وقطاعاته، 
مبينا ان الوزارة أخذت على عاتقها 
ممثلة في مكتب عمليات غس����يل 
األم����وال محاربة هذه الظاهرة أو 
اجلرمية من خالل اتباعها جميع 

االقتصادية التي تسعى إليها الدولة 
مرهون بإيج����اد احملفزات القوية 
القادرة على تخطي كل املعوقات التي 
فرضتها علينا التحديات احلالية، 
ومن هذا املنطلق حرصت الدولة 
على تس����خير جهود مؤسساتها 
وإداراتها لدعم توجيهات صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
والتي تقضي بتحويل الكويت الى 

مركز مالي وجتاري عاملي.
وأشار الى ان وزارة التجارة 
وضعت عنوانا عريضا حلملتها 
في محاربة هذه اآلفة اخلطيرة، 
فجاء عنوان »س���اهم معنا في 
مكافحة غسيل األموال«، ليؤكد 
ان الوزارة ال ميكن ان تواجه هذه 
التحديات وحدها، فبدون وجود 
وعي كامل ومساعدة حقيقية من 
شرائح املجتمع املختلفة ستبقى 
هذه اجلهود ناقصة في مواجهة 
هذه الظاهرة، ومن هنا جاء عنوان 
حملتها املس���تمرة في محاربة 

عالية وحرفية كبيرة.
واوض����ح ان الكوي����ت تابعت 
جهودها حملاربة عمليات غس����يل 
االموال من خالل مس����اهمتها في 
املالي  العمل  تأس����يس مجموعة 
ملنطقة الش����رق االوسط وشمال 
افريقي����ا والتي يق����ع مقرها في 
البحرين، وذلك في محاولة منها 
لضبط املعايير الدولية التي حتد 

من هذه اجلرمية.
وبني ان اللجنة الوطنية ملكافحة 
عمليات غس����يل االموال ومتويل 
االرهاب كان لها جهود كبيرة في 
التأكد من مدى التزام دول املجموعة 
باملعايير التي وضعها صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي، ويضاف الى 
تلك اجلهود ما قامت به الكويت من 
تأسيس وحدة خاصة للتحريات 
املالية مهمتها في املقام االول متابعة 

اي عمليات غسيل اموال.
وأضاف الهارون قائال: »ال يخفى 
على أحد ان جناح عملية التنمية 

)محمد ماهر(


