كالم صريح

البلدان تكثف جهودها ملنع اجملرمين من غسل
أموال تقدر قيمتها بالتريليونات
رودا ويكس-براون
آل كابوين َت َع َّرض ملشكلة :فقد كان بحاجة إىل وسيلة إلخفاء
املبالغ النقدية الضخمة التي حققتها إمبراطوريته اإلجرامية
وراء واجهة من الدخل املشروع .وكان احلل الذي توصل إليه هو
شراء مغاسل أوتوماتيكية نقداً وخلط األموال القذرة بالنظيفة،
ثم ادعاء أن غسل قمصان وجوارب األمريكيين العاديين ،وليس
املقامرة وتهريب املواد الكحولية ،هو مصدر ثرائه.
وبعد قرابة املائة عام ،ال يزال املفهوم األساسي لغسل
األموال دون تغيير ،ولكنه شهد زيادة كبيرة من حيث نطاق
التغطية ودرجة التعقد .ولو كان كابوين ال يزال على قيد احلياة،
لكان عليه تشغيل مغاسله ومناشفه طوال اليوم ملواكبة مستوى
الطلب؛ فقد ق َّدرت الواليات املتحدة مؤخراً أن عائدات جرائم غسل
األموال السنوية تتراوح بين  %2و  %5من إجمايل الناجت احمللي
على مستوى العامل ،أو من  1.6إىل  4تريليونات دوالر سنوي ًا.

خطر على االستقرار

يمكِّن اجملرمين من جني مكاسب جرائمهم
وغسل األموال هو ما َ
التي من بينها الفساد والتهرب الضريبي والسرقة واالجتار يف
اخملدرات وتهريب املهاجرين .وكثير من هذه اجلرائم يشكل تهديداً
مباشراً لالستقرار االقتصادي .فبسبب الفساد والتهرب الضريبي،
يصبح من الصعب على احلكومات حتقيق نمو احتوائي وقابل

44

التمويل والتنمية | ديسمبر 2018

الصورة :صندوق النقد الدويل

التطهير

لالستمرار نظراً لتقلص املوارد املتاحة لألغراض املنتجة ،مثل
بناء الطرق واملدارس واملستشفيات .ويؤدي النشاط اإلجرامي
إىل إضعاف سلطة الدولة وتقويض سيادة القانون مع تضييق
اخلناق على النشاط االقتصادي املشروع .وقد يخلق غسل
األموال فقاعات أصول يف أسواق مثل السوق العقارية ،وهو أداة
شائعة االستخدام يف هذه األنشطة.
وهناك مثال قريب يوضح هذه النقطة .فقد ساعد وزير غيني
شركة أجنبية يف احلصول على عقود امتياز مهمة للتعدين مقابل
رشى بلغت قيمتها  8.5مليون دوالر أمريكي .وقد زور الوزير يف
إقراره بشأن هذه األموال مسج ًال إياها كدخل حققه من أعمال
حول األموال
استشارية قام بها ومن عمليات ألراض خاصة ،ثم ّ
إىل الواليات املتحدة حيث اشترى عقاراً فاخراً يف نيويورك .لكن
سعيه لتحويل املكاسب غير املشروعة إىل أصول تبدو مشروعة
باء بالفشل يف نهاية املطاف ،حيث تمت إدانته العام املاضي
بتهمة غسل األموال.
وبصورة ما ،تعتبر املساكن باهظة الثمن املقابل احلديث
جملموعة املغاسل األوتوماتيكية التي كان يستخدمها أعضاء
العصابة يف املاضي .وقد أشارت السلطات األمريكية يف نشرة
عامة أصدرتها العام املاضي إىل أن أكثر من  %30من عمليات
شراء العقارات عالية القيمة التي تسدد نقداً يف مدينة نيويورك،
وعدة مناطق حضرية غيرها ،يقوم بها أفراد يشتبه بالفعل يف
تورطهم يف صفقات مريبة .كذلك خلصت حكومات أستراليا
والنمسا وكندا وبلدان أخرى إىل أن أسواقها العقارية يمكن
استخدامها أيض ًا الستثمار وغسل األموال القذرة.

تمويل اإلرهاب

بل إن األكثر إثارة للقلق يف هذا اخلصوص هو أن األموال
القذرة — إىل جانب النظيفة — يمكن أن تكون مصدراً لتمويل

كالم صريح

اإلرهاب ونشر أسلحة الدمار الشامل .فاجلماعات اإلرهابية
حتتاج إىل أموال ،بل الكثير من األموال ،لتعويض مقاتليها
وأسرهم ،وشراء األسلحة والغذاء والوقود ،ورشوة املسؤولين
املنحرفين .وباملثل ،ال يأتي انتشار األسلحة بثمن رخيص.
فعلى سبيل املثال ،تشير التقارير إىل أن كوريا الشمالية
خصصت نسبة كبيرة من مواردها الضئيلة لتطوير
األسلحة النووية.
ومن املمكن لفرقة العمل لإلجراءات املالية املعنية بغسل
األموال ( ،)FATFوهي جهة عاملية معنية بوضع املعايير ،أن
توجه انتقادات للبلدان ذات النظم الضعيفة يف جمال مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب .وبمجرد أن يبدأ اعتبار أي بلد
معرض ًا للتدفقات املالية غير املشروعة ،فقد يلحق بسمعة
بنوكه ضرر يمتد ألجل طويل ،ويواجه مطالب باهظة التكلفة من
جانب شركائه التجاريين الدوليين بتقديم وثائق إضافية ،وقد
يفقد عالقات املراسلة املصرفية .وقد يتسبب هذا يف تهميش
االقتصادات الهشة بالفعل ،وتهديد قنوات حتويل األموال من
مواطنيها العاملين يف اخلارج وتدفقات االستثمار األجنبي
املباشر ،ودفع التدفقات املالية إىل القنوات غير الرسمية .ومن
ثم فإن جتاهل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أو تأخير
اإلصالحات ذات الصلة مل يعد خياراً ممكن ًا.
وحمداً لله أن هذه الرسالة بدأت تلقى الصدى املرجو .فتحت
قيادة فرقة العمل لإلجراءات املالية املعنية بغسل األموال،
وبدعم من صندوق النقد الدويل واألمم املتحدة والبنك الدويل
وأطراف معنية أخرى ،أصبحت كل البلدان تقريب ًا جترم غسل
األموال وتمويل اإلرهاب كما أنشأت جميعها إطاراً قانوني ًا
لتجميد أصول اإلرهابيين.
لكن هذا العمل ال يزال بعيداً عن االكتمال .فليس هناك أي
افتقار لفضائح غسل األموال يف عناوين األخبار ،سواء كان
السبب هو ثغرات قانونية ومؤسسية باقية أو االبتكار من جانب
اجملرمين (أو كالهما) .ومن أمثلة ذلك أن احملققين يبحثون
حالي ًا يف إمكانية أن يكون اجلانب األكبر من مدفوعات قدرها
 233مليار دوالر قد تم غسله من خالل فرع «دانسك بنك» يف
إستونيا خالل الفترة من  2007إىل .2015

التكنولوجيا املالية

وقد زاد تعقد الصورة بسبب التكنولوجيا املالية سريعة التطور.
فهناك استخدامات مشروعة ومنتجة يحققها حتويل األموال
باألجهزة احملمولة ،وتكنولوجيا دفاتر احلسابات الرقمية
املوزعة ،والعمالت االفتراضية ،لكن استخدامها ممكن أيض ًا يف
إخفاء النشاط اإلجرامي أو تيسير تنفيذه .وبعبارة أخرى ،إن
مدفوعات املستهلكين التي تتم بدون مقابل تقريب ًا ومدفوعات
الفدية التي يكون تتبعها شبه مستحيل هما وجهان لعملة
(بِت ُكوين) واحدة.
فكيف ينبغي إذن أن حتدد البلدان أولويات مواجهة هذا
التحدي املتطور واملعومل؟
أو ًال ،ينبغي أن تنتبه لدعوة فرقة العمل لإلجراءات
املالية املعنية بغسل األموال حتى تفهم التهديدات النابعة

من تغير التكنولوجيا وتتصدى لها ،ولكن مع جتنب خنق
االبتكار والشمول املاليين .وينبغي أن يكون الهدف هو زيادة
الشفافية — ملعرفة من يقف خلف املعامالت املالية وأين تتم
وألي غرض — دون زيادة تكاليف املعاملة بصورة مفرطة أو
التسبب يف دفع التدفقات املالية إىل القنوات غير الرسمية.
ثاني ًا ،ينبغي أن تزيل احلواجز القانونية والعملية أمام
التعاون الدويل .ذلك أن رصد أنشطة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب يتطلب حماية املعلومات املالية وتبادلها يف نفس
الوقت ،وردع اجملرمين يتطلب اقتفاء أثر األموال القذرة أو
األموال املوجهة ألغراض شائنة ،أينما ذهبت.
وأخيراً ،ينبغي لها أن تواصل تعزيز فعالية جهودها
لتخفيف ما يتم رصده من خماطر .وسواء كانت القوانين
الوطنية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب مكتملة
األركان أم ال ،فإن التنفيذ املتسق (واملستمر) يكتسب أهمية
بالغة يف حتقيق نتائج دائمة.

أوكرانيا وليبيا

ونظراً للصالحيات املنوطة بصندوق النقد الدويل يف احلفاظ
على االستقرار االقتصادي والنزاهة املالية ،فقد أنشأ برناجم ًا
موسع ًا ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب يتضمن
مشاركة نشطة يف اجلهود الدولية لزيادة الوعي بالتهديد
القائم وتوليد استجابات فعالة إزاءه ،مع تقديم املشورة
والدراية الفنية لعدد من بلدانه األعضاء جتاوز املائة —
ويواصل الزيادة.
وما هي بعض األمثلة لهذه اجلهود؟ على سبيل املثال
ال احلصر ،عملنا مع السلطات يف أوكرانيا ملنع استغالل
البنوك من جانب املسؤولين الفاسدين .ونتيجة لذلك ،ونتيجة
لذلك ،تتزايد العقوبات التي تطبقها األجهزة التنظيمية على
االنتهاكات املتعلقة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب ،كما
يتزايد اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة ،مما يؤدي إىل عدد
كبير من التحقيقات واملالحقات القانونية ملمارسات الفساد
التي يرتكبها كبار املسؤولين العموميين.
ويف ليبيا ،ساعدنا السلطات يف وضع قانون جديد ملكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب يجرم تمويل اإلرهاب ويرسي
األساس القانوين لفرض عقوبات على اإلرهابيين املعروفين.
ويف الكاريبي ،حيث يمثل سحب عالقات املراسلة املصرفية
مثاراً للقلق ،نظمنا ملتقى مع البنوك الدولية ونظرائها
احملليين لتشجيع التعاون الثنائي يف معاجلة ثغرات
املعلومات وتلبية املتطلبات التي تتوقعها األجهزة التنظيمية.
حتى أن بنك ًا عاملي ًا كان قد خرج من املنطقة قرر استعادة
صالته مع بعض البنوك احمللية.
إن صندوق النقد الدويل ملتزم بمساعدة أعضائه على
حتديد مغاسل األموال القذرة التي تستخدم حالي ًا — وإغالقها.
فاخملاطر مل تكن قط أكبر مما هي اآلن.
رودا ويكس-براون هي املستشار العام لصندوق النقد
الدويل ومدير إدارة الشؤون القانونية.
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