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 - 9/9الجرٌمة المنظمة
ٌستخدم تعبٌر الجرٌمة المنظمة لٌعكس أكثر من معنى بواسطة الباحثٌن .فالبعض ٌستخدمه لكً ٌعكس
مجموعة العالقات بٌن المنظمات غٌر القانونٌة ،بٌنما ٌستخدمه البعض اآلخر لكً ٌعكس مجموعة األنشطة
غٌر القان ونٌة التً تقوم بها مجموعات معٌنة .وبالرغم من أن الجرٌمة العادٌة تتم بهدف االستٌالء على
ممتلكات الغٌر وتهدف إلى عملٌة إعادة توزٌع غٌر قانونٌة للموارد ،فان الجرٌمة المنظمة تظهر بهدف القٌام
بمجموعة من األنشطة التً ٌوجد لها طلب مستمر .وٌمكن النظر إلى المنظمة اإلجرامٌة على أنها تمثل منشأة
محكمة التنظٌم والتركٌب ،تتمثل أعمالها فً إنتاج سلع أو خدمات غٌر قانونٌة لمجموعة خاصة من
لمستهلكٌن.1
وبشكل عام فان الفرق بٌن الجرٌمة المنظمة والعادٌة هو أن أصحاب الجرٌمة المنظمة ٌهدفون أساسا
إلى السٌطرة على الهٌكل العام لالقتصاد التحتً .على أن المنظمة اإلجرامٌة تتصف بأنه نشاطها ٌقوم على
أساس احتكاري فً منطقة النفوذ ،سواء أكانت منطقة جغرافٌة أو اقتصادٌة ،بالشكل الذي ٌمكنها من فرض
الضرابب (إتاوات) أو فرض نظم معنٌة على مشروعات األعمال القانونٌة وغٌر القانونٌة .من ناحٌة أخرى
فا ن نشاط المنظمة اإلجرامٌة ٌتطلب بالضرورة استخدام العنف أو التهدٌد باستخدام العنف بهدف فرض
الوضع االحتكاري للمنظمة على منطقة النفوذ .وعلى ذلك فان تركٌز أعمال المنظمات اإلجرامٌة فً األسواق
غٌر القانونٌة ال ٌرجع بالدرجة األولى لسٌطرتها المباشرة على عملٌات اإلنتاج والتوزٌع فً تلك األسواق،
بقدر ما ٌرجع إلى أن المتعاملٌن فً األسواق غٌر القانونٌة ال ٌمكنهم اللجوء إلى السلطات األمنٌة لحماٌة
أنفسهم من العنف كما انهم ال تستطٌعون أن ٌخفوا أنفسهم فً ذات الوقت لحاجتهم إلى اإلعالن عن أعمالهم
لجذب المستهلكٌن إلى أسواقهم.
على أن )( Reuter (1983فً )ٌ ،)Fiorentini, G & Peltzman, S (1995رى أن الجرٌمة
المنظمة تتكون من المنظمات التً لها القدرة على االستمرارٌة وذات التسلسل الهرمً فً هٌكل الترتٌب من
حٌث المسبولٌة أو القٌادة ،وتشترك فً العدٌد من األنشطة اإلجرامٌة .على أن هذا التعرٌف للجرٌمة المنظمة
ٌتسم بأنه عام وال ٌوضح نوعٌة األسواق أو األنشطة اإلجرامٌة وال ٌشٌر إلى وجود العالقات الوثٌقة بٌن
الجرٌمة المنظمة من جانب واألسواق غٌر القانونٌة من جانب آخر ،أو االتجاه نحو االحتكار فً االقتصاد
الخفً من الجانب اآلخر ،بالرغم من أن التعرٌف اكثر تحدٌدا حٌث ٌخرج من إطار الجرٌمة المنظمة المنظمات
اإلجرامٌة التً ال تتسم باالستمرارٌة أو لٌس لها هٌكل هرمً .غٌر أن هذا التعرٌف مقٌد الن هناك دالبل على
عمل بعض المنظمات اإلجرامٌة فً األنشطة القانونٌة مثل إنتاج المدخالت األساسٌة فً بعض الصناعات أو
تنظٌم عملٌات االحتٌال على نطاق واسع لالستفادة من خطط الدعم الحكومً مثال.
1
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 - :/9عصابات المافٌا
ٌعتقد أن المافٌا نشأت فً سٌسلً فً أواخر القرون الوسطً فً البداٌة من خالل قٌام اإلقطاعٌٌن بتأجٌر
مجموعات من الرجال أقوٌاء ،والذٌن استقلوا فٌما بعد وكونوا مجموعات مستقلة فً المناطق الرٌفٌة .وفً
شكلها الحالً فان المافٌا عبارة عن مجموعات محلٌة صغٌرة بٌنها نوع من االتحاد ،وغالبا ما تكون هناك
عالقة قرابة بٌن أفراد المجموعة الواحدة ،أو تتكون هذه الصلة بمجرد أن ٌنضم عضو جدٌد إلى المجموعة.
وٌتمثل الصمت المطلق عن أنشط ة المافٌا باإلضافة إلى الطاعة العمٌاء لنسق الترتٌب القٌادي فً المجموعة
أهم القواعد المتعارف علٌها بٌن األعضاء .وفً العشرٌنٌات والثالثٌنٌات من هذا القرن ازدهرت أنشطة
المافٌا فً المناطق الرٌفٌة فً سٌسلً ،وقد حاول النظام الفاشستً القضاء علٌها عندما اجتاح سٌسلً فً
الحرب العالمٌة الثانٌة.
ومع هجرة السٌسلٌٌن فً نهاٌة القرن التاسع عشر بدأت تمارس المافٌا أنشطتها فً العدٌد من المدن
الكبرى فً الوالٌات المتحدة .وقد ترتب على عملٌات المنافسة بٌن اسر المافٌا إنشاء نوع من التقسٌم
المتعارف علٌه حول مناطق النفوذ .وتتم عملٌة االتفاق عادة أما بالتفاوض أو باإلرهاب .وٌعتقد انه خالل
الثالثٌنٌات تم إرساء الهٌكل المؤسسً الذي ٌشكل الجرٌمة المنظمة فً الوالٌات المتحدة .2
وتنتشر أنشطة المافٌا عبر معظم دول العالم تقرٌبا .وقد ٌصل نفوذها مكانة عالٌة تهدد نفوذ الحكومات
الرسمٌة  ،أو بالصورة التً تمكنها من السٌطرة على مجرٌات األمور فً المقاطعات الجغرافٌة التً تفرض
سٌطرتها علٌها .على سبٌل المثال تسٌطر المافٌا حالٌا على معظم أنشطة األعمال والصناعة فً مدن سٌسلً.
كذلك شكلت عصابة مافٌا كالً  ( Caliنسبة إلى مدٌنة كالً فً كولومبٌا ) المستلم األساسً إلٌرادات
المخدرات من الوالٌات المتحدة .وحتى وقت قرٌب كانت تلك العصابة مسبولة عن  %@8من الكوكاٌٌن الذي
ٌباع فً شوارع الوالٌات المتحدة .وتتم السٌطرة على هذه األموال من خالل هٌكل من المحاسبٌن المهرة،
والذي ٌتبعون القواعد المصممة بواسطة زعماء عصابة مافٌا كالً لتتبع اثر كل دوالر فً الشبكة الدولٌة
لعملٌة نقل األموال التابعة لهم .وٌتم نقل ملٌارات الدوالرات سنوٌا إلى كولومبٌا وبصفة خاصة كالً ،والتً

 2هناك عشر اسر مافٌا اساسٌة فً الوالٌات المتحدة هً:
The Vito Genovese Family
The Carlo Gambino Family
The Gaetano Lucchese Family
The Giuseppe Magliocco Family
The Joseph Bonanno Family
Buffalo, New York Organization
Rhode Island and Boston, Massachusettes Organization
The Mafia Organization in the Tampa, Florida, Area
The Mafia Organization in the Detroit Area
Chicago-Italian Organization
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تستخدم فً شراء أصول حقٌقٌة فً النهاٌة .على سبٌل المثال فان ناطحات السحاب الحدٌثة تمأل سماء كالً
والعدٌد منها ما زال خالٌا .كما انه لم ٌتم بناء أي منها من خالل القروض العقارٌة.
وحٌنما اصدر قانون سرٌة البنوك فً الوالٌات المتحدة والذي ٌقضً بضرورة مأل تقرٌر عن المودعات
التً تزٌد عن  98888دوالر ،قامت العصابة بتشكٌل شبكة جدٌدة لعملٌات غسٌل إٌرادات تجارة المخدرات.
وفً البداٌة اتبعت العصابة أسلوب الـ  smurfingحٌث ٌتم تأجٌر العدٌد من األشخاص لالنتقال بٌن البنوك
المختلفة وإٌداع مبالغ نقدٌة تقل قلٌال عن  98888دوالر .وبحسبة بسٌطة فان مجموعة من عشر أشخاص
ٌ smurfsمكنها أن تنتقل بٌن عشرة بنوك ٌومٌا وبالتالً إٌداع ملٌون دوالر ٌومٌا ،ومن ثم تحوٌلها بسهولة
إلى الخارج .غٌر أن هذا النظام اصبح غٌر مناسب ومرتفع المخاطرة مع تحقٌق عصابة كالً السٌطرة على
تجارة الكوكاٌٌن فً الوالٌات المتحدة فً التسعٌنٌات ،وارتفاع أرباح تجارة المخدرات بصورة كبٌرة.
ولكً تحل جانبا من مشكالت التحوٌل لدٌها قام تجار المخدرات بشراء أسطول طابرات ضخمة مثل
البوٌنج ? . ?:وقد تم استخدامها فً نقل الكوكاٌٌن إلى المكسٌك وكندا والبرتغال وجنوب أفرٌقٌا وكذلك للبٌع
فً الوالٌات المتحدة وأوروبا .وعندما ٌتم تفرٌغ الكوكاٌٌن ٌتم شحن الطابرات بالدوالرات من أرباح التجارة
والتً تصل فً بعض األحٌان بٌن  ;8-:8ملٌون عابدة إلى كولومبٌا .وقد استمرت عملٌات شحن الطابرات
بالنقد باعتبارها الوسٌلة األساسٌة لنقل النقود .وقد استعملت العصابة وسابل أخرى مثل التحوٌالت البرٌدٌة
وتزٌٌف فواتٌر التجارة الخارجٌة وغٌرها من األسالٌب .إال أن القبض على زعماء عصابة كالً فً عام
= 9AAوإصدار قانون غسٌل األموال فً كولومبٌا أدى إلى التأثٌر على حجم األموال التً تعود إلى كولومبٌا،
وان كان األثر طوٌل األجل ال ٌمكن تقٌٌمه بعد

 - ;/9أرباح الجرابم المنظمة:
وترتفع معدالت األرباح على إنتاج المواد المخدرة بصورة كبٌرة بالمقارنة بباقً األنشطة االقتصادٌة.
على سبٌل المثال فان سعر الجملة للكٌلو جرام من الهٌروٌن النقً ٌبلغ  <88888دوالر فً الوالٌات المتحدة
( عام ٌ )9AA8رتفع إلى  :.:ملٌون إذا ما تم تخفٌض درجة النقاوة إلى > .%وفً دراسة عن أربعة مدن
هً نٌوٌورك ونابولً وبارٌس ولندن وجد أن هوامش الربح هً  %;?8للمستوردٌن %9;= ،لتجار
الجملة %A8 ،للموزعٌن %=< ،للمتعاملٌن فً الشوارع  street dealersو  %<8للمتعاملٌن بالوزن
 weight dealersأما الموزعٌن على المستهلكٌن فٌحققون معدالت ربح تصل إلى حوالً .3 %9:
وبسبب هذه األرباح الضخمة أصبحت منظمات تجارة المخدرات ثرٌة وقوٌة بمرور الوقت بالدرجة التً
جعلت منها منافسا للحكومات الشرعٌة فً الكثٌر من الدول من حٌث القدرة على التأثٌر والسٌطرة .حٌث
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تستخدم أموالها وثرواتها الضخمة فً أضعاف الحكومات والمؤسسات التجارٌة .وهو ما ٌعبر عن حالة
كولومبٌا والى درجة كبٌرة المكسٌك .وتستغل الجرٌمة المنظمة الفساد اإلداري لتحقٌق الكثٌر من أهدافها.
وهً مشكلة ال تقتصر على الدول النامٌة فقط بل تعانً منها أٌضا الدول المتقدمة .ففً الدول النامٌة عادة ما
تكون مرتبات رجال األمن منخفضة ،وٌصعب على البعض مقاومة إغراء المال فً ظل تلك الظروف ،أو
مقاومة سطوة عصابات المافٌا .كما قد ال تتوافر للسلطات األمنٌة فً الدول النامٌة الخبرة أو الموارد الكافٌة
التً تمكنها من تتبع أنشطة منظمات تجار المخدرات .وهو ما قد ٌجعل منها هدفا لتلك المنظمات الغنٌة .على
سبٌل المثال فً نوفمبر = 9AAتم ضبط طابرة شحن كبٌرة فً المكسٌك تحمل ? 9طنا من الكوكاٌٌن المهرب
من كولومبٌا ،وقد تم التفرٌغ بمساعدة البولٌس الفٌدرالً والمحلً فً  Todo Los Santosفً المكسٌك.
وقد ترتب على عملٌات التحقٌق القبض على  :8من موظفً البولٌس .وفً ٌونٌو = 9AAتم القبض على
لوٌس ساالزار  Luis Salazarأحد كبار رجال المخدرات فً المكسٌك فً حادت تصادم طابرة وقد أثبتت
التحقٌقات أن <; من رجال األمن كانوا ٌوفرون الحماٌة له.
وٌرى البعض أن نشاط غسٌل األموال ٌأتً كثالث اكبر صناعة على المستوى الدولً بعد تجارة العمالت
ومبٌعات النفط  .4إذ تشٌر التقدٌرات إلى أن حجم عملٌات الغسٌل ٌصل إلى حوالً  ;88ملٌار دوالر سنوٌا.
ومن الطبٌعً انه ال ٌمكن إدخال مثل هذا الحجم الضخم من األموال إلى النشاط المصرفً على المستوى
الدولً بدون السؤال عن مصدره .ومن هنا تأتً أهمٌة عملٌات غسٌل األموال بالنسبة للجرٌمة المنظمة .فال
ٌمكن استمرار الجرٌمة المنظمة بدون عملٌات غسٌل أموال .وبالرغم من ارتفاع تقدٌرات األموال القذرة على
المستوى الدولً فان عملٌات ضبط مثل هذه األموال محدودة جدا ،بسبب الكفاءة العالٌة التً تتمتع بها
المنظمات اإلجرامٌة فً عملٌات اإلخفاء.
ولقد ترتب على عملٌة تدوٌل النشاط المالً على المستوى الدولً إلى خلق سبل جدٌدة لنقل أرباح
الجرٌمة المنظمة على المستوى الدولً .فمع ازدٌاد حجم التجارة الدولٌة ازداد االعتماد على وسابل االتصال
المتقدمة تكنولوجٌا ،وبنفس الدرجة أٌضا ازداد اعتماد عصابات الجرٌمة المنظمة على تلك الوسابل .وتعتمد
الكثٌر من منظمات الجرٌمة حالٌا على التحوٌالت السلكٌة لنقل األموال بٌن البنوك المختلفة عبر العالم .على
سبٌل المثال فان اتحادات تجار المخدرات فً أمرٌكا الشمالٌة على درجة عالٌة من التنظٌم وٌسلكون نفس
سلوك الشركات عابرة الجنسٌات.
وال ٌمكن التصرف فً كافة النقود التً ٌتم تكوٌنها من خالل عصابات الجرٌمة المنظمة فً عملٌات
توزٌع مباشرة لألرباح بٌن المشاركٌن فً تلك العصابات .كذلك فان استخدام بطاقات االبتمان والشٌكات لسداد
قٌم صفقات ضخمة قد ٌؤدى إلى لفت انتباه السلطات القانونٌة ،ومن ثم فان أسرع أسالٌب التصرف فً هذه
األموال هو استخدام التحوٌالت السلكٌة الدولٌة بالرغم من أن ذلك قد ٌتضمن استخدام خدمات البنوك
 - 4اّظز Kehoe, M. (1996 )“ the Threat of Money Laundering “ unpublished paper, Department of
Economics, Trinity College D, the University of Dublin, Dublin. Ireland
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الرسمٌة فً هذه العملٌة .إذ ٌسهل مع ضخامة عدد التحوٌالت التً تتم ٌومٌا إخفاء تلك التحوٌالت .وتعد هذه
التحوٌالت أسهل واقل مخاطرة بالمقارنة بالنقل المادي للنقود الذي عادة ما ٌكون ناجحا ،إال انه بطًء وٌحمل
فً طٌاته مخاطر غٌر مقبولة.
وحٌنما تخرج أرباح الجرٌمة المنظمة وٌتم غسلها فإنها تعود فً اغلب األحوال إلى بلد األصل لكً
تستخدم فً دفع التكالٌف المختلفة مثل األجور والرشاوى والعموالت وغٌرها من التكالٌف ،أو قد تستخدم فً
االستثمار فً األنشطة القانونٌة ،أو فً شراء العقارات أو فً أسواق المال .وبالمقارنة فان عملٌة ضبط
ومصادرة النقود القذرة عند الخروج تعد اسهل نسبٌا من ضبطها أو تسجٌلها فً رحلة العودة الن التحوٌالت
إلى الداخل تكون فً هذه الحالة قانونٌة ،ومن ثم ٌصعب توفٌر الدلٌل القانونً لتبرٌر الضبط والمصادرة فً
هذه الحالة.

 - </9تجارة المخدرات.
تعد تجارة المخدرات من األنشطة التً تدر دخوال بملٌارات الدوالرات ،والتً تتم بصورة نقدٌة أساسا.
وتعد نقود المخدرات أساسٌة بالنسبة لتلك العصابات .فبدون هذه النقود ال تستطٌع العصابات الدولٌة تموٌل
عملٌات التصنٌع والنقل والتهرٌب والتوزٌع والقتل والتروٌع ،والتً تعد العملٌات األساسٌة لهذه التجارة غٌر
القانونٌة .ولذلك تنشأ منظمات غسٌل األموال للتأكد من استمرار تدفق األموال لهذه األنشطة غٌر القانونٌة.
وتعد تجارة المخدرات من اضخم أشكال التجارة على المستوى الدولً  .5خصوصا فً السنوات األخٌرة.
وقد ساعد على زٌادة االتجاه نحو زراعة محاصٌل تلك السلع االنخفاض فً أسعار المحاصٌل الزراعٌة
التقلٌدٌة على المستوى الدولً خالل الثمانٌنٌات .على سبٌل المثال انخفضت أسعار السكر بنسبة <> %و
البن بنسبة  %;8و القطن بنسبة  %;:والقمح بنسبة ? .%9وقد مارس ذلك تأثٌرا حادا على الدول النامٌة
خصوصا الدول المدٌنة التً تعتمد على حصٌلة صادراتها التقلٌدٌة فً خدمة دٌونها .فتحول المزارعون من
إنتاج تلك المحاصٌل التقلٌدٌة التً تحقق أرباحا اقل إلى المحاصٌل األكثر ربحٌة مثل األفٌون والمارٌجوانا
لتفادي انخفاض األسعار .والواقع أن انخفاض األسعار لم ٌقتصر على السلع الزراعٌة بل امتد إلى باقً المواد

 5االفٌون
ٌبلغ انتاج العالم من االفٌون  <888طن متريٌ ،مكن ان ٌترتب على تنقٌتها انتاج  <88طن مترى تقرٌبا من الهٌروٌن .وٌنتج
االفٌون اساسا فً منطقتٌن هما الهالل الذهبً فً جنوب شرق اسٌا ،فً افغانستان واٌران وباكستان ،وكذلك فً المثلث الذهبً
تاٌالند وبورما والوس .Laosهناك كم ٌات صغٌرة تنتج فً لبنان والمكسٌك .وٌالحظ ان هناك اتجاها لتنوٌع انتاج المخدرات فً
امرٌكا الالتنٌنة من خالل استبدال بعض انتاج الكوكاٌٌن والمارٌوانا باالفٌون ( ) Davies and Saltmarsh 1994
الكوكاٌٌن
ٌنتج اساسا فً بٌرو وبولٌفٌا وكولومبٌا .بٌنما تنتج كمٌات اقل فً االكوادور والبرازٌل .وتبلغ تقدٌرات االنتاج من الكوكاٌٌن حوالً
 =?8طن متري من هٌدروكلورٌد الكوكاٌٌن) Davies and Saltmarsh 1994 (.
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األولٌة .على سبٌل المثال انخفضت أسعار الصفٌح بنسبة ?= ،%والرصاص بنسبة @ %:والنفط الخام بنسبة
;= %و الحدٌد بنسبة ? %9ومن ثم تأثر تدفق النقد األجنبً لتلك الدول  .6وبنهاٌة  9AA9مثلت صادرات
المواد المخدرة حوالً  %:8من الناتج القومً فً بٌرو ،بٌنما مثلت صادرات المواد القانونٌة األخرى فقط
= %9.من الناتج .7
ولقد ترتب على عولمة تجارة المخدرات ضرورة توسٌع ورفع مستوى عملٌات الغسٌل لألرباح غٌر
القانونٌة للتجارة .كما جذبت عملٌات الغسٌل اهتماما كبٌرا خالل السنوات الماضٌة بسبب أهمٌتها لعملٌات
تهرٌب المخدرات .وبما أن عملٌات التهرٌب إلى الدول عادة ما تتم من الخارج ،فانه ٌنظر إلى وقف عملٌات
غسٌل األموال على أنها أحد السبل الفعالة لوقف تجارة المخدرات بٌن الدول من خالل وقف تلك التحوٌالت
ومصادرة أصول التجار.

 - 9/:ما هو غسٌل األموال:
ٌعد غسٌل األموال ظاهرة قدٌمة نشأت منذ احتاج اإلنسان إلى إخفاء مصادر الكسب التً حصل من
خاللها على أموال غٌر مشروعة .غٌر أن عملٌات غسٌل األموال قد تزاٌدت بصورة كبٌرة فً العصر الحدٌث،
عندما اتسع نشاط الجرٌمة المنظمة والذي صاحبه فً الوقت ذاته استخدام أسالٌب أكثر كفاءة فً عملٌات
اإلخفاء .حٌث تحتاج عملٌات الغسٌل فً العصر الحدٌث إلى مهارات خاصة واستخدام أسالٌب عدة للنجاح فً
الحصول على مستند رسمً لملكٌة األموال بصورة قانونٌة.
وٌرجع النمو فً عملٌات غسٌل األموال فً العصر الحدٌث إلى عاملٌن:
األول :نمو المراكز المالٌة فً مناطق االوفشور والتً تسمً فً بعض األحٌان جنات االوفشور offshore
 .heavensحٌث توفر مثل هذه المراكز فرصا سانحة للتهرب الضرٌبً .إذ غالبا ما تقل حدة األطر القانونٌة
التً تحكم مثل هذه المراكز بصورة كبٌرة .كما أن الكثٌر من هذه المراكز ٌعمل مثل الصنادٌق السوداء ،حٌث
توفر حماٌة للمجرمٌن من أضواء الكشف .وتوفر مثل هذه المراكز سهولة تكوٌن الشركات والحماٌة المطلقة
لسرٌة الحسابات .ولذلك ٌنظر إلى تلك المراكز على أنها من العناصر الحٌوٌة لعملٌات غسٌل األموال على
المستوى الدولً.

 6انظر:
Jamieson, A. (1990) " Global Drug Trafficing," Research Institute for the study of conflict and
) terror, London.
 ( 7انظر ) Ehrenfeld, R. ( 1992 ) Evil Money , Harper Business, New York

7

الثانً :تطور نظم التحوٌل اإللكترونً لألموال بسبب الثورة التً حدثت فً عالم االتصاالت على المستوى
الدولً ،واستخدام شبكات الحاسب اآللً العمالقة التً تربط كافة األسواق المالٌة والنقدٌة على المستوى
الدولً ،بحٌث ٌمكن نقل األموال بصورة هابلة عبر المراكز المالٌة فً كافة أنحاء العالم.
وتهدف عملٌات غسٌل األموال إلى إخفاء المصدر األساسً لألموال ،والبحث عن تغطٌة قانونٌة ألصل ما
أو لملكٌة أموال تم الحصول علٌها بصورة غٌر قانونٌة ،بحٌث تبدو فً النهاٌة كأنها أموال تم الحصول علٌها
من مصادر قانونٌة ،وبحٌث ال تخضع هذه األموال لقوانٌن المصادرة أو غٌرها من القوانٌن التً تحارب
إٌرادات األنشطة اإلجرامٌة .وعلى ذلك فان عملٌات غسٌل األموال هً فً جوهرها عملٌات غش للسلطات
المختلفة حول مصادر األموال.
وال تقتصر عملٌات غسٌل األموال على األموال التً تم الحصول علٌها من مصادر غٌر قانونٌة ،فقد
تتسع عملٌات الغسٌل لتشمل أٌضا األموال المكتسبة بصورة قانونٌة .حٌث ٌسعى الغاسل إلى إعادة تعرٌف
طبٌعة األموال ذاتها بسبب عدم خضوع األموال لبعض النظم القانونٌة مثل قوانٌن الرقابة على الصرف
األجنبً أو الرسوم الجمركٌة أو الضرابب على الدخل مثال ذلك أرباح الشركات التً ٌرغب فً إخفاءها عن
السلطات الضرٌبٌة.

 - :/:مراحل عملٌات غسٌل األموال
فً البداٌة كانت عملٌة غسٌل األموال تتطلب جهدا مادٌا فً األساس .فقد كانت عملٌة إخفاء المصدر غٌر
القانونً لألموال وجعل النقود تبدو وكأنها ذات اصل قانونً تقتضً النقل المادي للنقود السابلة .وٌتمثل
المهمة األساسٌة فً هذه الحالة فً كٌفٌة تجنب لفت انتباه السلطات لتلك النقود .وفً ظل تخلف تكنولوجٌا
األعمال المالٌة فان عملٌة غسٌل النقود القذرة تصبح محدودة بالقدرة اإلبداعٌة على التعامل مع النقود
السابلة من الناحٌة المادٌة .على سبٌل المثال من خالل نقل النقود خارج الدول وإٌداعها فً بنك أجنبً ٌعمل
لً ظل قانون اسهل ،أو من خالل تقدٌم رشوة إلى موظف مصرفً ،أو شراء أصول حقٌقٌة أو ممتلكات
شخصٌة بصورة متفرقة.
وتمر األموال القذرة بعدة مراحل قبل أن تصبح جاهزة للظهور على السطح كأموال نظٌفة مثلها مثل أي
أموال أخرى تم الحصول علٌها من مصادر قانونٌة ،وبحٌث ال تصبح عرضة للمسابلة حول طبٌعة ومصادر
تلك األموال .وٌمكن تلخٌص مراحل عملٌات غسٌل األموال فً اآلتً:

أوال  -التوظٌف .Placement
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تعد عملٌات التوظٌف الحلقة األولى فً سلسلة عملٌات غسٌل األموال .وٌتمثل جوهر عملٌة التوظٌف فً
اختٌار المكان الذي ستتم فٌه عملٌة الغسل أما من خالل إدخال النقود فً نظام مصرفً أو فً تجارة قانونٌة
أو غٌر ذلك من األسالٌ ب .وتعد هذه المرحلة من اصعب مراحل عملٌات الغسٌل أهمها .إذ غالبا ما تكون
إٌرادات الجرٌمة المنظمة فً صورة نقدٌة .ومن ثم فان هناك حاجة إلى توظٌف كمٌة هابلة من األوراق
النقدٌة وذات وزن ضخم أٌضا .على سبٌل المثال فان األموال الناتجة عن بٌع المخدرات تأتً أساسا من
موزعً المخدرات فً الشارع ،والذي ٌبٌعون المخدرات نقدا وذلك بهدف تموٌه طبٌعة المتعاملٌن؛ البابع
والمشتري .وغالبا ما تتم عملٌات البٌع بفبات نقدٌة صغٌرة 98 ،دوالرات مثال .وهو ما ٌمثل المشكلة
األساسٌة .على سبٌل المثال إذا فرض أن أحد الموزعٌن ٌوزع بحوالً ملٌون دوالر أسبوعٌا .أن ملٌون
دوالر من فبات الـ  98دوالر ٌزن حوالً  :88رطال .وٌمثل مثل هذا الحجم من النقود مشكلة لسببٌن على
األقل :
األول  -تعرض هذه األموال لمخاطر السرقة أو االكتشاف بسهولة .إذ ال ٌمكن أن ٌقوم تاجر المخدرات
ببساطة بإٌداع هذه الحجم الضخم من األموال فً البنك بصورة أسبوعٌة دون أن ٌسترعً ذلك االنتباه أو
الشك .خصوصا وان النظام المصرفً فً بعض الدول ٌقضً بضرورة تعببة استمارة معاملة نقدٌة لكل عملٌة
إٌداع تزٌد عن حد معٌن ،على سبٌل المثال لكل عملٌة إٌداع تصل إلى  98888دوالر فً الوالٌات المتحدة.
وعلى ذلك ب الرغم من أن بابع المخدرات سوف ٌتعامل نقدا فقط مع عمالءه عند بٌع المخدرات فانه البد وان
ٌتخلص من هذه النقود السابلة بأسرع ما ٌمكن ،وبالشكل الذي ال ٌثٌر آدنً شكوك لدى الغٌر .وتمثل البنوك
فً مركز االهتمام األساسً لغاسلً األموال فً هذه الحلقة.
الثانً  -أن محاولة إنفاق كمٌات كبٌرة من هذه النقود فً أي وقت من أوقات السنة قد تثٌر انتباه السلطات
األمنٌة.
وللتغلب على هذه المشكلة فان الغاسل البد وان ٌقوم بتدبٌر عملٌة إٌداع تلك األموال بحٌث ٌتجنب
المشاكل المرتبطة بالتصرف فً مثل هذا الحجم النقدي الكبٌر .وقد تتم عملٌة اإلٌداع من خالل البحث عن
شرٌك فً البنك أو سمسار أوراق مالٌة أو وسٌط لمساعدته فً التخلص من هذه النقود السابلة .كذلك من
الممكن أن تتم عملٌة التوظٌف من خالل مشروع قانونً ٌبخس فواتٌر الشراء وٌغالً فً فواتٌر البٌع.
وٌقدر أن حوالً  %@=-@8من إٌرادات تجارة المخدرات تدخل إلى االقتصاد القانونً بهذه الطرق .أما الباقً
فعادة ما ٌتم تهرٌبها إلى الخارج لإلٌداع فً البنوك األجنبٌة االوفشور ،8خصوصا فً الدول التً تحٌط أعمال
بنوكها بالسرٌة .وبمعنى آخر فان اإلفصاح عن موقف عمٌل فً البنك ٌعد عمال غٌر قانونً ،كما هو الحال
فً سوٌسرا .وٌشٌر ) Kehoe, M. (1996, p3إلى أن هناك حوالً نصف طن من العمالت األجنبٌة النقدٌة
تصل ٌومٌا إلى مطار زٌورخ لتتجه إلى البنوك السوٌسرٌة.
 8اّظز Kehoe, M. (1996 )“ the Threat of Money Laundering “ unpublished paper, Department of
Economics, Trinity College D, the University of Dublin, Dublin. Ireland
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وٌتم تدوٌر أرباح تجارة المخدرات من خالل استثمارات بأموال مغسولة والتً تتم عبر الكثٌر من الدول،
وغالبا ما تضم عدة مؤسسات مالٌة دولٌة وبنوك ودور صرف العمالت .ومع تعقد األسالٌب المصرفٌة بما فً
ذلك عملٌات التحوٌل اإللكترونً لألموال فانه ما إن ٌتم إٌداع أموال فً نظام مصرفً ٌمكن نقلها عبر
عشرات البنوك فً خالل < :ساعة ،مما ٌجعل عملٌات تقفً اثر هذه النقود مسألة مستحٌلة أو مستهلكة
للوقت.
وعادة ما ٌختلف أسلوب التوظٌف بحسب اختالف الجرٌمة .على سبٌل المثال فان إٌرادات جرابم أصحاب
الٌاقات البٌضاء ( االختالس أو التهرب الضرٌبً أو التزوٌر ) ،غالبا ماال ٌتم توظٌفها .حٌث تتم عملٌة
التجمٌع فً حساب مصرفً ثم تحوٌلها ال سلكٌا إلى بنك ٌتمتع بقانون ٌحمً سرٌة الحسابات .وبالنسبة
لجرابم التزوٌر العقاري ٌقوم المجرمون بالحصول على قروض ضخمة ،وتحوٌلها إلى الخارج سلكٌا ثم إعالن
إفالسهم .وبالنسبة لإلرهابٌٌن وتجار السالح ،فان الهدف من العملٌة ٌكون إخفاء الوجهة الحقٌقٌة لألموال
وكذلك استخدامات تلك األموال ومصادرها .وهكذا نجد بعض الفروق االختالفٌة بٌن عملٌات الغسٌل باختالف
الجرٌمة ،وهو ما ٌعقد عملٌة تحدٌد نمط محدد للتوظٌف والذي ٌمكن من خالله تحدٌد غاسلً األموال .وٌعتقد
بشكل عام أن القابمٌن على عملٌة الغسٌل على قدر عال من المرونة ألي تغٌرات فً أنماط عملٌات الغسٌل،
بحٌث ٌستجٌبون ألي تغٌرات فً القوانٌن ،وهو من العناصر التً تعقد عملٌات المكافحة.

ثانٌا  -الخلط LAYERING
وٌقصد بالخلط فصل النقود عن مصدرها غٌر القانونً وتمر ٌرها عبر عدة معامالت مالٌة معقدة تجعل
عملٌة تتبع اثر تلك األموال مسألة مستحٌلة أو مضٌعة للوقت كما سبقت اإلشارة .على سبٌل المثال تحوٌلها
إلى ومن عدة حسابات ،أو من خالل تحوٌل هذه األموال عدة مرات من/والى بنوك االوفشور من خالل سبل
التحوٌالت المالٌة اإللكترونٌة .أو من خالل استبدالها بشٌكات سٌاحٌة ،أو شٌكات مصرفٌة  ...الخ ..وتهدف
هذه المرحلة إلى جعل عملٌة اكتشاف مصدر تلك النقود من خالل عملٌات المراجعة مسألة صعبة .خصوصا
إذا ما أخذنا فً االعتبار مدى ضخامة عدد عملٌات التحوٌل اإللكترونً التً تتم ٌومٌا عبر دول العالم.
وتتبع عصابات الجرٌمة المنظمة استراتٌجٌات متعدد للخلط ٌمكن تلخٌص أهمها فً اآلتً:
 - 9الخلط المصرفً
تعد البنوك من أهم اآللٌات التً ٌتم من خاللها نقل األموال الناجمة عن األنشطة اإلجرامٌة .وٌشٌر
الخبراء إلى عدة أسالٌب ٌتم من خاللها نقل األموال عن طرٌق البنوك .على سبٌل المثال من خالل فتح
حسابات بأسماء وهمٌة أو بأسماء شخصٌات تعمل لحساب مستفٌدٌن آخرٌن .وتشمل المجموعة األخٌرة
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مجموعة متنوعة من وكالء مثل المحامٌن والمحاسبٌن وغٌرهم ،أو مجموعة مشروعات الواجهة shell
 . businessوفً جمٌع األحوال ٌتم استخدام هذه الحسابات لتسهٌل عملٌات اإلٌداع أو التحوٌل ألموال
الجرٌمة .وفً العادة ت تم عملٌة الغسٌل من خالل مجموعة معقدة من المعامالت تشمل عدة حسابات بأسماء
عدة أشخاص أو أعمال أو شركات واجهة .وتمثل فروع البنوك األجنبٌة أحد القنوات المهمة لعملٌة الغسٌل.
ففً بعض الدول تقبل الفروع مودعات لتقوم بتحوٌلها إلً حساباتها لدى البنوك المحلٌة للدول المقام بها تلك
الفروع بدون أن توضح هوٌة المودع أو المستفٌد.
وقبل عام  9A?8لم تكن عملٌات غسٌل األموال جرٌمة فً الوالٌات المتحدة ،إذ كانت البنوك تقبل أي
كمٌات من النقود بدون السؤال عن مصدرها .وفً عام  9A?8تم إصدار قانون سرٌة البنوك BANK
 SECRECY ACTوالذي الزم البنوك بضرورة إخبار السلطات األمنٌة عن العملٌات المالٌة النقدٌة التً
تزٌد عن  98888دوالر ،بهدف المتابعة األمنٌة .وفً عام <@ 9Aتم إلزام البنوك بضرورة عرض المعامالت
المشكوك فٌها على رجال القانون .كما أصبحت البنوك مطالبة بتعببة استمارات للمراجعة CRIMINAL
 REFERRAL FORMSإذا ما اعتقدت بوجود جرٌمة غسٌل أموال بغض النظر عن حجم المعاملة.
وحٌنما تم إصدار قانون سرٌة البنوك تمت عملٌات تجزبة اإلبداعات إلى قٌم اقل من  98888دوالر وتكرار
عملٌة اإلٌداع فً نفس البنك أو فً فروع مختلفة للبنك أو فً العدٌد من البنوك .ومن الناحٌة القانونٌة ٌطلق
على هذه العملٌة هٌكلة اإلٌداع  STRUCTURING A DEPOSITغٌر أن هذه العملٌة أصبحت اآلن
جرٌمة أٌضا.
وقد تتم عملٌة اإلٌداع من خالل مودعٌن ٌطلق علٌهم ٌ smurfsقومون باإلٌداع لصالح طرف ثالث.
وٌمكن أن ٌقوم الـمودع بشراء شٌكات لحاملها أو أوامر دفع دولٌة قبل أن ٌقوم بتحوٌلها إلى طرف ثالث
والذي ٌقوم بإبداعهم لصالح الغاسل فً النهاٌة .وال ٌقتصر هذا األمر على البنوك وإنما تواجه البنوك
العقارٌة وشركات التأمٌن أٌضا نفس العملٌة.
ومع تطور عملٌات التحوٌل السلكً (اإللكترونً) لألموال أصبحت عملٌات النقل السلكً أهم أسالٌب خلط
األموال .ذلك أن أرباح الجرٌمة دابما ما تكون كبٌرة .وهذه األرباح الضخمة التً ٌتم تحقٌقها عبر األنشطة
غٌر الشرعٌة ال بد وأن تغسل ،أو على األقل أن تأخذ الصفة القانونٌة قبل أن تتم عملٌة إنفاق هذه األموال أو
استثمارها ،وآال سوف تتعرض إلى المصادرة .وتعد التحوٌالت السلكٌة لألموال بٌن البنوك أحد األسالٌب
السرٌعة لنقل األرباح غٌر القانونٌة بعٌدا عن أعٌن رجال القانون .حٌث تتم عملٌة إخفاء األموال القذرة ضمن
عملٌات التحوٌل الضخمة التً تتم ٌومٌا .على سبٌل المثال من بٌن  ?88888عملٌة تحوٌل تتم ٌومٌا عبر
العالم ٌقدر أن حوالً = %8.إلى  %9منها تمثل عملٌة غسٌل أموال .وإذا ما أخذنا فً االعتبار أن حجم
عملٌات التحوٌل الٌومً هو  :ترٌلٌون دوالر هً فً معظمها أموال قانونٌة ،وأن من بٌن هذه العملٌات ٌقدر
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بأن حوالً  ::8888عملٌة ترسل سوٌفت  ،SWIFTأي أن الحجم الدوالري لها غٌر معلوم  .ومعظم هذه
العملٌات تتم من خالل نظام أوتوماتٌكً بالكامل ،حٌث ال ٌوجد أي نوع من التدخل البشري .ومن ثم تعد
عملٌة التحكم فً مثل هذا الحجم الضخم من التحوٌالت لضبط التحوٌالت المشكوك فٌها مستحٌلة من الناحٌة
العملٌة .ولذلك اقترحت لجنة للكونجرس األمرٌكً ضرورة استخدام التقنٌات الحدٌثة وتطبٌقات الذكاء
االصطناعً فً البحث والتوصل إلى مصادر التحوٌالت المشكوك فٌها .وفً ظل غٌاب المعلومات عن مصادر
تلك النقود ( أي ما إذا كانت نظٌفة أو قذرة ) ،فان هذه األسالٌب تعد مثالٌة فً مثل هذه الحالة لخلط األموال
القذرة .إذ ٌعد حجم األموال القذرة التً ٌتم نقلها عبر عملٌات التحوٌل السلكً صغٌرا جدا بالنسبة لهذا الحجم
الضخم من األموال المنقولة.
وقد أدى استخدام نظام التحوٌل اإللكترونً إلى التقلٌل من اللجوء إلى خٌار النقل المادي للنقود القذرة.
فقد أدى نظام ال تحوٌل السلكً إلى تمكٌن المنظمات اإلجرامٌة من التمتع بمٌزة النقل السرٌع للنقود بٌن الدول
المختلفة ،وفً ذات الوقت تقلٌل مستوٌات المخاطرة المصاحبة لعملٌات الغسٌل إلى مستوٌات ٌمكن إهمالها.
ومع التطور التكنولوجً وزٌادة تسهٌالت التحوٌل السلكً فان قدرة غاسلً األموال على أداء هذه العملٌات
بنجاح تزاٌدت مع زٌادة أعباء المفتشٌن القابمٌن على التحري .من ناحٌة أخرى فان اتساع شبكة االنترنت
بصورة خرافٌة فتح افاقا اكثر للغسٌل ،بل أدي إلى إنشاء مجموعة من المتعاملٌن المتخصصٌن فً الغسٌل
على االنترنت .ولمثل هؤالء الوسطاء المواقع  sitesالخاصة بهم ،والتً تمكن أي شخص من االتصال بهم
بحرٌة عبر دول العالم.
ومن الواضح أن نظم التحوٌل السلكً توفر معلومات محدودة حول أطراف العملٌة ،وهناك محاوالت
تجري لزٌادة مستوي المعلومات المسجلة عن أطراف عملٌات التحوٌل اإللكترونً .كما أن هناك محاوالت فً
الوالٌات المتحدة الستبدال نظام المراقبة البشري بنظام مراقبة إلكترونً ٌقوم على استخدام تطبٌقات الذكاء
االصطناعً.
وتساعد بعض أشكال الحسابات المصرفٌة فً عملٌة الغسٌل .على سبٌل المثال ٌوجد فً فروع البنوك
األجنبٌة فً الوالٌات المتحدة حسابات إٌداع تسمً  Threshold accountsوهً حسابات مبرمجة بحٌث
انه عندما ٌصل الرصٌد إلى مستوى محدد مسبقا ٌتم تحوٌله مباشرة إلى حساب إٌداع معٌن فً الخارج .كذلك
ٌسمح للشركات األجنبٌة بفتح حسابات مصرفٌة مراسلة فً بنك أمرٌكً ،وٌمكنهم إعطاء عمالء أجانب حق
التوقٌع  signiture authorityالستخدام هذه الحسابات فً إجراء المعامالت داخل الوالٌات المتحدة بما فً
ذلك التحوٌل السلكً وحق اإلٌداع والسحب النقدي .وٌعرف العمٌل األجنبً بالنسبة للبنك األمرٌكً كاسم فقط.
وبالرغم من انه اصبح من الصعب على البنوك األجنبٌة الحصول على موافقة للعمل فً الوالٌات لمتحدة بعد
فضٌحة بنك االعتماد والتجارة الدولً ،إال أن عدد تلك الحسابات ومستخدمٌها غٌر معلوم .وان كانت التقارٌر
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تشٌر إلى انه من الممكن أن ٌستخدم الحساب الواحد عدة آالف من األشخاص ،أو العدٌد من البنوك األجنبٌة
 .10وقد تم تضٌٌق الخناق على مثل هذا النوع من الحسابات.
كذلك فقد تم اختراع العدٌد من وسابل الدفع فً إطار التطور التكنولوجً الحادث فً نشاط البنوك تحت ما
ٌسمى بالمدفوعات اإللكترونٌة  .cyberpaymentsوالذي ٌشمل على سبٌل المثال البطاقات الذكٌة smart
 cardsوهً عبارة عن بطاقة بها رقٌقة إلكترونٌة دقٌقة ٌ microchipتم تحمٌل مبلغ محدد علٌها .وتتم
قراءة هذه البطاقات من خالل آالت البٌع أو غٌرها من الطرفٌات التً تخصم قٌمة كل معاملة من القٌمة
المدخلة على البطاقة .وعندما تنتهً قٌمة البطاقة ٌتم إعادة تحمٌلها من خالل ماكٌنات النقود  ATMsأو
بالتلٌفون أو بحافظة إلكترونٌة أو باستخدام الحاسب الشخصً ،أو ٌتم التخلص منها .كذلك ٌشمل المصطلح
البنوك اإللكترونٌة حٌث ٌتم االحتفاظ بحاسب إلى وٌتم التحوٌل إلكترونٌا عن طرٌق االنترنت.
وبالرغم من أن هذه التطورات التكنولوجٌة مفٌدة لالقتصاد ككل ،إال أنها تشكل نقاط جذب للمجرمٌن.
وتتطلب عملٌة الغسٌل اإللكترونً لألموال غالبا اشتراك بنك أجنبً لكً ٌمثل الوجهة المباشرة أو النهابٌة
لألموال غٌر القانونٌة .على سبٌل المثال فان غاسلً األموال ٌهتمون بالدول التً تتعامل بالدوالر ،على سبٌل
المثال بنما أو هونج كونج .كذلك تفضل بشكل عام البنوك غٌر المنظمة أو تنخفض درجة تنظٌمها
 Unregulatedمثلما هو الحال فً دول الكارٌبٌان ،على سبٌل المثال جزر  .11 Caymanمن ناحٌة
أخري فقد ٌختار غاسلو األموال بنك فً دولة مثل سوٌسرا أو لوكسمبورج أو اٌرلندا والتً تعد بنوكا على
درجة عالٌة من التنظٌم ولكنها تمنح امتٌازات ضرٌبٌة بٌنما تحمً القوانٌن المصرفٌة سرٌة البٌانات المالٌة.

بنك التجارة واالعتماد الدولً ،أقذر البنوك التجارٌة.
وتتمثل المشكلة األساسٌة فً أن غسٌل األموال ٌتضمن معامالت مالٌة بحجم ضخم ٌجعلها مربحة جدا
وبالتالً جذابة للمؤسسات المالٌة القانونٌة التً تتعامل فٌها .وقد تبدون بعض المؤسسات المالٌة المشتركة
فً عملٌ ات الغسٌل وكأنها لم تشترك فً تلك العملٌات إطالقا .إال أن البعض اآلخر قد ٌشارك فً هذه العملٌة
بفاعلٌة أكبر .ومن أهم أمثلة المؤسسات التً اشتركت بفاعلٌة فً مثل هذه العملٌات اإلجرامٌة بنك االعتماد
والتجارة الدولً .BCCIفقد كانت سجالت بنك االعتماد والتجارة الدولٌة طوال عمره (  9Aسنة ) مزٌفة،
وسمح (بعلمه) بأن ٌستخدم كبنك لغسٌل الدخول غٌر القانونٌة لتجار المخدرات وغٌرهم من المجرمٌن ،كما
دفع رشاوى فً المقابل لبعض الموظفٌن الرسمٌٌن .12

 10اىَزجع اىسابق ص .15
 11تضٌ جزر  Caymanأمثز ٍِ  541بْنا ٍْها حىاىٍ  45فزعا المبز خَسُِ بْل عيً ٍستىي اىعاىٌ .وبهذا اىشنو فاّه فَُا عدا
ىْدُ وُّىَىرك تَثو أمبز تجَع بْنٍ فٍ اىعاىٌ.
( 12انظر )  Davies & Saltmarsh ( 1994ص .)98:
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فقد انشأ بنك االعتماد والتجارة فً لوكسمبورج عام  .9A?:وعند توقفه عن النشاط كان البنك ٌدٌر <;8
فرعا فً ;? دولة .وقد كان ٌنوي مؤسسه أغا حسن عبٌدي إلى أن ٌسحب عمالء البنوك التجارٌة من الدول
اإلسالمٌة .ولقد عمل بنك االعتماد فً كافة األنشطة المالٌة ،بما فً ذلك بعض المعامالت فً المستقبلٌات
والتً تتماشى مع النظام اإلسالمً غٌر الربوي وهو ما مكن البنك من تجمٌع أكثر من  9ملٌار دوالر
مودعات من الممكلة العربٌة السعودٌة.
ولتسهٌل عملٌات التهرٌب عبر الشرق األوسط ودول العالم الثالث تم إنشاء قسم للخدمات الخاصة ٌقدم
خدمات بالجملة من اجل تسهٌل عملٌات تزٌٌف الفواتٌر وتوفٌر األموال الالزمة للرشاوى للموظفٌن الرسمٌٌن
خربً الذمة ،وتنظٌم عملٌات غسٌل األموال وتسهٌل عملٌات نقل النقود عبر الحدود وإنشاء بنك فً جزر
 ( Caymanبنك داخل بنك ) والذي مكن منظمات المخابرات ومنظمات الجرٌمة من تحوٌل األموال القذرة
عبر دول العالم بسهولة .على سبٌل المثال كان البنك ٌضم حسابات "أبو نضال" .واستعملته هٌبة المخابرات
األمرٌكٌة لتموٌل عملٌات سرٌة فً دول العالم األخرى ،كذلك استخدم مجلس األمن القومً األمرٌكً لمدة
تسع سنوات فً تموٌل عملٌات المجاهدٌن األفغان .وفً عام @@ 9Aقدرت إٌرادات إنتاج الكوكا فً بٌرو فقط
بحوالً @ :ملٌار دوالر ،تم نقل نسبة كبٌرة منها بواسطة بنك االعتماد والتجارة الدولً  .13كما وفرت
حسابات البنك الوسٌلة لنقل األموال من المنظمات اإلرهابٌة فً بٌرو ،وقد تم رسم خطط النقل عن طرٌق
موظفً البنك فً بٌرو .كذلك استخدمت فروع البنك فً نقل أموال المخدرات من الوالٌات المتحدة من فرع
 Tampaفً فلورٌدا إلى عدة مراكز مالٌة فً االوفشور قبل نقلها إلى عصابات المخدرات فً كولومبٌا .وقد
كان األسلوب المفضل لتجار المخدرات هو أن ٌتم إمدادهم بشٌك على بٌاض لٌتم صرفه من حسابات البنك فً
بنما .وبمرور الوقت تم استخدام الشٌكات أٌضا فً الصرف من الفروع األخرى فً دول أمرٌكا الالتٌنٌة،
وبصفة خاصة كولومبٌا .ولقد كان موظفً البنك ٌعلمون أن الشٌكات تستخدم فً عملٌات غسٌل األموال .ولقد
كانت عملٌة القبض على موظفً البنك فً فلورٌدا بداٌة النهاٌة لنشاط البنك على المستوى الدولً.
 - :الخلط غٌر المصرفً
وٌشمل أسالٌب كثٌرة ٌمكن تلخٌصها فً اآلتً:
أ  -الخلط من خالل المؤسسات المالٌة غٌر المصرفٌة :تمثل المؤسسات المالٌة غٌر البنكٌة ومشروعات
األعمال غٌر المالٌة أهم األسالٌب التً ٌمكن اللجوء إلٌها فً تنفٌذ عملٌات الهروب .على سبٌل المثال تمثل
مكاتب الصرافة تمثل مصدرا متزاٌدا لعملٌات التهرٌب .إذ ٌتزاٌد ٌوما بعد ٌوم عدد وحجم المعامالت التً تتم
بواسطة هذه المكاتب ،ومن ثم زٌادة عدد العملٌات المشبوهة التً ٌمكن أن تتم من خاللها .على سبٌل المثال
ٌقدر عدد شركات تحوٌل األموال غٌر البنكٌة فً الوالٌات المتحدة بحوالً  :88888فً الوالٌات المتحدة
تتخصص فً عملٌة تحوٌل النقود وإصدار الشٌكات السٌاحٌة واألوامر النقدٌة  .money ordersوفً
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دراسة تمت على والٌة فلورٌدا تم التوصل إلى أن مثل هذه الشركات تشارك فً عملٌة غسٌل األموال .وٌتزاٌد
برٌق عملٌات الغسٌل بالنسبة لتلك المكاتب الن درجة تنظٌم أعمالها لٌست مثل البنوك أو المؤسسات المالٌة
األخرى ،هذا أن كان لها نظاما من األصل.
كما ٌمكن أن تتم عملٌة الغسٌل من خالل شركات التأمٌن .حٌث ٌقوم الشخص بشراء وثابق تأمٌن ذات
قٌمة عالٌة ،بصفة خاصة من وكالء شركات التأمٌن ،ثم ٌعٌد إلغاؤها بخصم خالل الفترة القانونٌة إللغاء
الوثٌقة .ومن ثم ٌحصل على شٌك من شركة التأمٌن .وفً بعض الدول حٌث توجد أسواق ثانوٌة لوثابق
التأمٌن على الحٌاةٌ ،مكن أٌضا شراء تلك الوثابق من األشخاص الذٌن هم فً حاجة ملحة للنقود ،بحٌث ٌتم
تحوٌل المستفٌد فً الوثٌقة إلى المشتري ،ثم االنتظار للحصول على شٌك عند الوفاة.
ب  -الخلط من خالل المهنٌٌن :مثل المحامٌن والمحاسبٌن القانونٌٌن ،والمستشارٌن المالٌٌن وغٌرهم .حٌث
ٌتم فً هذه الحالة استخدام حساب المحامً أو المحاسب أو المستشار المالً من اجل عملٌة الخلط.
ج  -الخلط من خالل إنشاء مشروع واجهة .حٌث ٌتم ذلك من خالل شراء شركات كوسٌلة لعملٌة التوظٌف
والخلط .وٌتم غسل أموال عصابات المافٌا من خالل الشركات القانونٌة التً تملكها تلك العصابات حٌث تؤدي
هذه األنشطة التجارٌة دورا مهما فً عملٌات الغسٌل .أحٌانا ما تكون األنشطة اإلجرامٌة منفصلة عن عملٌة
غسٌل األموال .على سبٌل المثال فان نشاط المنظمات القابمة على عملٌة توزٌع المخدرات فً جنوب ووسط
أمرٌكا ،منفصل تماما عمن ٌقومون بعملٌة غسٌل األموال .وفً مثل هذه الحالة ٌعمل غاسلو األموال
كمقاولٌن فً مقابل رسوم أتعاب  .14فقد ٌلجا غاسلوا األموال إلى أنشطة تجارٌة شرعٌة كواجهة لغسل
األموال ،أو استخدام المؤسسات الوهمٌة ( الموجودة على الورق فقط ) والتً عادة ما تنشأ فً دول أخرى.
وتتم عملٌة االنتقاء من خالل تعٌٌن األعمال التً تتعامل أساسا بالنقود السابلة وتحقق حجم مبٌعات كبٌر مثل
بٌوت المراهنات ومحالت المالهً.
على سبٌل المثال افرض أن تاجر هٌروٌن ٌملك مطعما ،وان حسابات المطعم أشارت إلى تحقٌقه أرباح
تساوي  .:88واالن افرض انه حقق أرباح فً مبٌعات الهٌروٌن تساوي  ،:88فً هذه الحالة ٌمكن وضع الـ
 :88فً المطعم لتظهر الحسابات على أساس تحقٌق ربح ٌساوي  .<88وهو ما ٌعنً أن األرباح تضاعفت
 .%988وهو ما سوف ٌعزى إلى ارتفاع كفاءة المطعم .وبالتالً لن ٌكون غاسل األموال عرضة للمسابلة
عن مصدر سٌارته الفاخرة ،أو فٌلته الجدٌدة ،كما سٌعامل كرجل أعمال محترم فً البنوك من جانب البنوك.
ولذلك فان البنوك المركزٌة فً الدول التً تحارب عملٌات الغسٌل تؤكد على مبدأ أهمٌة معرفة العمٌل والذي
ٌطلق علٌه "مبدأ اعرف عمٌلك ." know your client
.) Ehrenfeld ( 1992 ) ( 13
َ 14ذمز تقزَز اىنىّجزس اُ اتحاجاث اىنىماَُِ فٍ مىىَبُا تقىً بدفع حىاىٍ  %21عيً االٍىاه اىتٍ َتٌ غسيها ،حُث َقىً غاسيىا
االٍىاه بتسيٌُ اىتجار شُناث رسَُت ،أٌ اُ تاجز اىَخدراث َحصو عيً شُل ٍضَىُ باىـ  ٍِ %81االٍىاه اىقذرة.
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وٌستعٌن أرباب الجرٌمة المنظمة بأرقً الخبرات فً كافة المجاالت إلدارة والتحكم فً هذه الشبكة من
المشروعات الواجهة .على سبٌل المثال فان  Donavan Blackmanمحامً من تورنتو قام باإلشراف
على العملٌات المالٌة لدابرة دولٌة للمخدرات فً الثمانٌنٌات ،وقد أطلق على هذا الهٌكل " غابة االسباجتً
 " Spaghetti Jungleإمعانا فً وصف مدى تعقٌد عملٌات الغسٌل .وتحتوى غابة االسباجتً على 99
شركة واجهة فً  ،Channel Islandsو= 9شركة واجهة أخرى فً جزر كاي مان وسوٌسرا و
 Netherlands Antillesولٌبرٌا و الـ  .British Virgin Islandsو< 9حساب مصرفً سري فً
 Channel Islandsولٌبرٌا وأماكن أخرى .كما كان ٌقوم بعملٌات تطوٌر عقاري فً شاطا West Palm
 Beachوفلورٌدا ،و  Barrieواونتارٌو و  .Kitchenerوٌتم استخدام أموال المخدرات فً شراء عقارات.
أما األموال فتأتً أساسا عن طرٌق شركة  Offsore Investorsوهً واحدة من الشركات المكونة لغابة
االسباجتً المملوكة بواسطة دابرة المخدرات.
وهكذا تمثل مشروعات األعمال القانونٌة وبصفة خاصة التجارٌة فرصة مهمة للقابمٌن على عملٌات
الغسٌل .فمن خالل السٌطرة آو تملك احد هذه المشروعات ٌمكن أن تتم عملٌات الغسٌل بسهولة دون الحاجة
إلى نقل األموال إلى الخارج،
د  -الخلط عن طرٌق عن طرٌق االستثمار فً األصول الحقٌقٌة :مثل األراضً وغٌرها من العقارات .وهً
ظاهرة تتزاٌد فً االتحاد السوفٌتً السابق.
هـ  -الخلط عن طرٌق شراء أو استٌراد/وتصدٌر الذهب والمجوهرات.
و  -الخلط عن طرٌق تزٌٌف فواتٌر التجارة الدولٌة :حٌث ٌلجأ غاسلوا األموال على المستوى الدولً إلى
تزٌٌف الفواتٌر .على سبٌل المثال فان المغاالة فً قٌمة الواردات من الخارج ستشكل مبررا معقوال لتحوٌل
أرصدة ضخ مة إلى الخارج سلكٌا .على سبٌل المثال فقد توصلت دراسة عن الواردات األمرٌكٌة أن الجرام من
مادة الـ ٌ ERYTOHRMYCINسعر على أساس < 9>Aدوالرا للجرام من الواردات .بالمقارنة بتسعة
سنتات فقط للجرام من الصادرات من نفس المادة .15
و  -الخلط من خالل شراء الٌخوت واالنتٌكات ثم إعادة تحوٌلها إلى نقود مرة أخرى.
ز  -الخلط عن طرٌق التجارة الدولٌة .استخدام عوابد الجرٌمة فً شراء السلع وتصدٌرها إلى الخارج ثم
إعادة بٌعها هناك.
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ح  -الخلط عن طرٌق سوق المال ٌمكن الدخول فً سلسلة من المعامالت مع سماسرة األسهم أو السلع أو
المستقبلٌ ات .على سبٌل المثال ٌمكن إنشاء شركة جدٌدة تصدر عددا كبٌرا من األسهم ٌملكها الغاسل من
خالل وكالبه فً الخارج .ثم القٌام بإجراء عملٌات تبادل هذه األسهم فً سوق المال األسهم وبٌعها إلى
أشخاص غٌر مشكوك فٌهم وٌحصل الغاسل على النقود فً النهاٌة نظٌفة .كما ٌمكن أن ٌتم ذلك فً أسواق
السندات حٌث ٌتم شراء وإعادة بٌع السندات فً سوق السندات الذي ٌتسم بسٌولة عالٌة ،واتساع نطاقه على
المستوى الدولً .وفً بعض الدول ٌسمح النظام بأن ٌقوم السمسار كوكٌل أو أمٌن استثمار بشراء وبٌع
السندات لصالح العمٌل ،وبالتالً من الممكن أن تتم عملٌات البٌع والشراء مع إخفاء اسم العمٌل .على سبٌل
المثال ٌمكن أن ٌقوم السمسار بإجراء بعض العملٌات المزٌفة ( شراء ثم وبٌع ) بناءا على تطورات األسعار
فً السوق بالشكل الذي ٌعنً أن العمٌل ٌربح فً كل مرة ثم إٌداع األرباح فً حساب العمٌل .وتتمثل
الخطورة فً مثل هذه الوسٌلة فً انه من الصعب جدا إثبات عملٌة غسٌل األموال فً مثل هذه الحالة.
ط  -الخلط من خالل صناعة الكازٌنوهات :حٌث تمثل أحد األسالٌب التً ٌمكن من خاللها غسل النقود .إذ
أنها تقدم بعض الخدمات المشابهة لخدمات البنوك مثل منح االبتمان وتغٌٌر العمالت وتحوٌل األرصدة .بعض
األسالٌب المستخدمة بواسطة الكازٌنوهات هً إٌداع النقود لدى الكازٌنو ثم إعالن عن فوزه بجابزة مثل
جوابز الٌانصٌب .وبهذا تصبح النقود لها اصل قانونً.
ي  -الخلط من خالل العمالت األجنبٌة :وهو أسلوب اتبعته عصابة كالً فً كولومبٌا .حٌث تتطلب العملٌة
وجود وسٌط ٌتولى االتصال بأحد رجال األعمال الذٌن ٌرغبون فً الحصول على دوالرات لتموٌل وارداته من
الوالٌات المتحدة .وٌقوم الوسٌط ببساطة ببٌع رجل األعمال إٌرادات تجارة المخدرات من النقود الموجودة
أساسا فً الوالٌات المتحدة بخصم ٌصل إلى  .%:8فٌقوم رجل األعمال فً المقابل بإٌداع مقابل عملٌة البٌع
بالبٌزو فً البنوك الكولومبٌة باسم التاجر أو وكٌله .وان كانت الـ  %:8تعتبر تكلفة إضافٌة لالتجار فً
المخدرات بالنسبة لعملٌات غسٌل األموال لكالً.

ثالثا  -الدمج INTEGRATION
أي دمج هذه األموال مع األموال األخرى ذات المصادر القانونٌة وبالتالً إٌجاد مبرر معقول لتفسٌر
ملكٌتها .وٌمكن أن ٌطلق علٌها عملٌة التجفٌف ( التنشٌف ) لألموال القذرة .وعملٌة الدمج لألموال المغسولة
فً االقتصاد تتم من خالل جعل هذه األموال تبدو وكأنها أموال تم اكتسابها بصورة قانونٌة.

 - 15اىَصدر اىسابقت هاٍش  22ص 9
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وتعتبر هذه المرحلة هً المرحلة األخٌرة فً عملٌة الغسٌل .وعادة ما ٌطلق علٌها عملٌة الدمج ،أو إعادة
الدمج  . re-integrationوتتم هذه المرحلة عندما ٌمكن إعادة األموال المغسولة بصفة قانونٌة إلى النظم
المالً للغاسل ،حٌنما تصبح آمنة ضد المسابلة من جانب أي جهة لها سلطة المسابلة عن اصل األموال.
سبل الدمج.
 - 9الدٌن المضمون.
تعتمد هذه الوسٌلة فً نجاحها على وجود مؤسسات مالٌة مشبوهة كطرف فً العملٌة ،على أن تقوم
بإقراض النقود بمعدالت فابدة منخفضة .على سبٌل المثال افرض أن هناك شخص ٌرغب فً شراء أو بناء
عقار وإعادة تأهٌله وٌحتاج إلى  98ملٌون دوالر لشراء المبنى .فً هذه الحالة ستقوم المؤسسة بمنحه
معدالت فابدة منخفضة على أساس أن مصدر تلك النقود مشبوه ،على شرط أن ٌقوم باقتراض كمٌة أكبر من
احتٌاجاته األساسٌة .ثم ٌقوم باستخدام ما ٌفٌض عن حاجته بشراء سندات خزانه أمرٌكٌة أو أوربٌة ال توزع
فوابد ( سندات نمو )  ،zero base couponتصل عند نهاٌة مدتها إلى قٌمة مساوٌة إلجمالً قٌمة القرض
األساسً الذي حصل علٌه ( أي أن الفابدة على السندات تساوي احتٌاجاته األساسٌة فقط ) ،وٌتم إٌداع هذه
السندات فً حساب باسم المقترض لدى المقرض .باإلضافة إلى ذلك ٌقوم المقترض بشراء خطاب ضمان قابل
للتجدٌد سنوٌا بقٌمة مدفوعات الفابدة على القرض األساسً وٌستخدم المبنى كضمان للخطاب .وعندما ٌنتهً
من عملٌة البناء ٌقوم ببٌع المبنى وسداد القرض .وبهذا تتم عملٌة تحوٌل األموال من أموال قذرة إلى قرض
مدفوع بواسطة مقترض قام بعملٌة قانونٌة .وبهذه الطرٌقة استطاعت مؤسسات غسٌل األموال ضخ كمٌات
ضخمة من األموال إلى النظام المصرفً من خالل عملٌات قانونٌة.
 - :دفع الضرابب
ومن الممكن انه بعد أن ٌقوم الغاسل بتنظٌف أمواله أن ٌدفع عنها ضرابب ،ومن ثم ٌصبح من الصعب
على المؤسسات القانونٌة أن تدعً أن هذه األموال تمثل إٌرادات أنشطة إجرامٌة الن الشخص قام بالفعل
بدفع الضرٌبة عنها.
 - :بنوك الواجهة Shell banks
ٌقوم الغاسل فً هذه الحالة بامتالك البنك الخاص به فً أحد جزر االوفشور ،خصوصا فً جزر الكارٌبً.
ومن خالل ضخ األموال القذرة فً البنك سٌقوم البنك بإجراء مجموعة من العملٌات على هذه األموال حتى
تبدو بأن لها مصدر قانونً .ثم تتم بعد ذلك عملٌات التحوٌل اإللكترونً من خالل البنك إلى الداخل.
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;  -ملكٌة األدوات المالٌة.
تقوم هذه الوسٌلة على أساس مجموعة من شركات الوساطة المالٌة .وتقوم هذه الشركات بمحاولة
اجتذاب اكبر عدد ممكن من العمالء فً مقابل تقدٌم خدمات الوساطة المالٌة مجانا أو بتكالٌف منخفضة للغاٌة.
وحٌنما تحصل هذه الشركات على خطابات التخصٌص للعمالء  allotment lettersتبدأ فً إجراء مجموعة
من عملٌات بٌع كمٌات كبٌرة من األسهم والسندات الوهمٌة تحت مسمٌات أوراق مالٌة ذات قٌمة .وتعد هذه
وسٌلة لتجمٌع كمٌة كبٌرة من النقود النظٌفة .ومثل هذه الوسٌلة تعد وسٌلة رخٌصة وتوفر كمٌات ضخمة من
األموال من خالل استخدام شرابح من األوراق المالٌة التً قد تبدو على أنها أوراق مالٌة معروفة بٌنما هً
فً الواقع بال قٌمة ،وفً بعض األحوال ال ٌمكن بٌعها فً أي مكان.
<  -القرض العابد The loan back method
أحد األسالٌب المستخدمة هو " عودة القرض " .حٌث تمكن هذه الوسٌلة غاسل النقود من أن ٌقترض
النقود مرة أخرى  borrow backالتً قام بوضعها فً مكان ما .وٌتم ذلك من خالل إنشاء شركة فً منطقة
تتطلب ضرورة كتابة تقارٌر مالٌة وضرٌبٌة ،وعادة ما تتم هذه العملٌة باستخدام مؤسسة قانونٌة كوسٌط
لتغطٌة هوٌة أصحاب المصلحة .ثم ٌتم شراء مشروع فً دولة غاسل األموال من خالل قرض ٌتم من خالل
المؤسسة المالٌة التً قام بإٌداع أمواله لدٌها .ثم تتم عملٌة دفع أقساط القرض بانتظام كأن المشروع
القانونً الذي تم شراؤه فً دولة األصل للغاسل ٌقوم بإعادة دفع القرض .وهكذا فان النقود القذرة التً تم
إٌداعها فً الخارج بقصد الغسٌل فً الخارج عادت إلى دولة األصل فً صورة قرض تم استخدامه لشراء
مشروع أعمال قانونً .كما ٌمكن إرسال المزٌد من األموال من خالل مشروع األعمال بقصد الغسٌل تحت
مسمً إعادة سداد القرض ،كما ٌمكن من خالل هذه المدفوعات الحصول على إعفاءات ضرٌبٌة.

 - ;/:تقدٌرات عملٌات الغسٌل على المستوى الدولً
ٌعد وقف تحركات رؤوس األموال القذرة مفتاح التحكم فً الجرٌمة على المستوى الدولً .حٌث ٌقدر
حجم األموال القذرة التً ٌتم غسٌلها سنوٌا بحوالً  ;88ملٌار دوالر على المستوى الدولً .وقد قدرت
 FTAFأن من بٌنها حوالً =@ ملٌار أرباح تجارة المخدرات فقط .بٌنما ٌشٌر تقرٌر الكونجرس إلى أن ما
بٌن  @8 - <8ملٌار دوالر من األموال التً ٌتم غسلها هً أرباح تجارة المخدرات فً الوالٌات المتحدة
وحدها .غٌر أن عملٌات الغسٌل ال تقتصر فقط على تجارة المخدرات ،إذ أنها ترتبط بكافة أشكال الجرٌمة
الهادفة إلى تحقٌق الربح.
وٌمكن القول بأنه ال ٌعلم أحد ( إال هللا ) قدر هذه األموال التً ٌتم غسلها سنوٌا .وتتدفق هذه األموال بٌن
الدول عبر نظم التحوٌل السلكٌة .وعلى سبٌل المثال فانه من الممكن إخفاء عملٌات التحوٌل بسهولة بٌن أكثر
19

a

من حوالً  ?88ألف عملٌة تحوٌل تتم ٌومٌا فً الوالٌات المتحدة تنقل أكثر من  :ترٌلٌون دوالر  .وٌقدر أن
ما بٌن = %8.إلى  %9من هذه التحوٌالت تمثل عملٌات غسٌل أموال ،وهو ما ٌعنً أن عملٌات غسٌل
األموال التً تنتقل عبر التحوٌالت الدولٌة ما بٌن > ;.ترٌلٌون إلى  ?.:ترٌلٌون .وهو رقم غٌر معقول وٌزٌد
بصورة كبٌرة عن التقدٌرات التً تمت حول حجم عملٌات الغسٌل ،وحجم االقتصاد الخفً على المستوى
الدولً.
وبالرغم من إدخال العدٌد من اإلجراءات للحد من عملٌة الغسٌل إال أن هذه اإلجراءات سوف تكون محدودة
األثر فً المستقبل لألسباب اآلتٌة:
 أن خدمات التحوٌل السلكٌة األوتوماتٌكٌة بالكامل تمٌل إلى التوسع فً استخدامها بواسطة المستخدمٌن،حٌث لٌس هناك مجال للمالحظة البشرٌة.
 الزٌادة الكبٌرة فً حجم ومجال التجارة الدولٌة ومعامالت األعمال والتً تفرض ضغوطا على البنوك لجعلخدماتها أوتوماتٌكٌة من ناحٌة وواسعة االنتشار من ناحٌة ،وهو ما ٌؤدي إلى نمو موازي فً العملٌات
الدولٌة غٌر القانونٌة
 االعتماد المتبادل للمؤسسات المالٌة على أسالٌب المقاصة  clearing mechanismsحول العالم والذيٌؤدى مع زٌادة سرعة نظم التحوٌل الالسلكً إلى زٌادة المخاطر المنتظمة  systematic riskوٌثبط أي
محاوالت للتدخل والتً ٌمكن أن تبطا أو تعٌق أي تدخل إلبطاء أو تعطٌل مثل هذه النظم.
 نمو عدد عالقات التراسل البنكٌة والتً تزٌد من استخدام الحسابات المصرفٌة المتخصصة والتً ٌمكناستخدامها بواسطة العمالء األجانب أو البنوك المراسلة
 نمو خدمات إدارة النقود  Money management servicesوالتجارة فً العمالت األجنبٌة والترتٌباتالمتبادلة  swapsوالتجارة فً المشتقات وغٌرها من الخدمات المالٌة والتً تشابه فً طبٌعتها تلك القنوات
التً ٌنظر إلٌها على أنها تقدم تغطٌة لعملٌات النقود غٌر القانونٌة.
 ظهور أشكال جدٌدة من أسالٌب الدفع مثل النقود الرقمٌة digital cash أن نجاح المعالجة ٌتطلب نوع من التعاون الدولً لفرض القوانٌن .المشكلة أن بعض الدول مثل مصراإلمارات تنظر إلى تلك القوانٌن لٌس على أساس أثرها على الغسٌل وإنما على أثرها على تدفقات رأس المال
األجنبً لها.
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 رفض بعض الدول إصدار قانون مكافحة الغسٌل على أساس أن ذلك ٌؤثر على سرٌة البنوك لدٌها وٌقلل منفرص قدوم االستثمار األجنبً إلٌها ومن ثم التأثٌر على فرص النمو .إال أن هناك مخاطر تحٌط بعملٌات قبول
أموال من مصادر إجرامٌة لالستثمار .على سبٌل المثال ٌمكن تصور مساوئ تعرض مشروعات األعمال
القانونٌة للمنافسة ( أو أن تعمل فً ظل مناخا ) مع التهدٌد الرشوة والفساد اإلداري .وهو ما قد ال ٌساعد
االستثمار األجنبً المباشر فً التدفق إذا تم اختراق القطاع التجاري بواسطة المنظمات اإلجرامٌة.
والواقع انه باإلضافة إلى أن قوانٌن المكافحة سوف تحد من تدفق نقود الجرٌمة إلى داخل الدولة ،فان هذا
األمر لٌس مدمرا للتنمٌة االقتصادٌة على المدى الطوٌل .بالنظر إلى المخاطر المحتملة والناجمة عن تبنً
سٌاسات قد تدعو منظمات الجرٌمة إلى الداخل ومن ثم مواجهة أخطار العنف والفساد اإلداري.

; - 9/اآلثار السلبٌة لعملٌات غسٌل األموال.
المخاطر على النظام المالً
تمثل عملٌات غسٌل األموال تهدٌدا لسمعة ومن ثم الثقة فً أي مركز مالً ومؤسساته على المستوى
الدولً .أن تفلٌس بعض المؤسسات المالٌة بواسطة غاسلً األموال فً الماضً ( منها بنك االعتماد
والتجارة الدولً ) توضح مدى ذلك الخطر .فعلى المستوى الكلً تمثل عملٌات غسٌل األموال مصدر خطر
على الثقة فً النظام المالٌة ومؤسساتها ،فمن الممكن حدوث أزمة ثقة إذا ما ثبت أن النظام المالً ٌتعامل فً
إٌرادات األنشطة اإلجرامٌة .على سبٌل المثال ٌبذل بنك المركزي البرٌطانً جهودا ضخمة لتأكٌد أن سوق
لندن النقدي مركزا مالٌا نظٌفا .ولٌس من الصعب تصور النتابج التً تترتب على إلصاق تهمة غسٌل األموال
بمركز مالً ما.
المؤسسات المالٌة.
لٌس فقط النظام المالً الذي ٌتعامل فً غسٌل األموال فً خطر ،وإنما أٌضا المؤسسات المالٌة الفردٌة
التً تشترك بقصد أو بدون قصد فً عملٌة الغسٌل .فالبنوك التً ٌثبت أنها تقوم بعملٌات الغسٌل تواجه خطر
إغالق نشاطها فضال عن األعباء القانونٌة التً ستتحملها ،على سبٌل المثال ٌنص القانون األمرٌكً على
الحق فً إدارة البنك وسجن اإلدارة فضال عن تغرٌم البنك ،وهناك قانون مماثل فً دول أوروبا الموحدة.
فعندما ٌعلن عن ضلوع بنك ما فً عملٌات الغسٌل فان فقدان ثقة العمالء بالبنك ٌجعلهم ٌتحولون نحو بنك
آخر.
من جانب آخر فانه من الممكن أن تتم عملٌة الغسٌل بدون علم إدارة البنك وذلك من خالل أحد موظفً
البنك الذي ٌعمل لحساب غاسلً األموال .لقد وجد انه فً حالة بنك االعتماد والتجارة الدولً كان البنك فً
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حاجة إلى تحقٌق أرباح عالٌة لتعوٌض الخسابر الضخمة التً منً بها من خالل اإلقراض والتجارة .وقد
مثلت عملٌات غسٌل األموال وسٌلة سهلة لتحقٌق ذلك  ( 16ص =).
غٌر أن هناك إشكالٌة أساسٌة تتمثل فً أن بعض الدول تحقق أساسا مٌزة نسبٌة فً توفٌر الخدمات
البنكٌة الخاصة والتً تتم أساسا على أساس من الثقة القابمة على السرٌة .أن قوانٌن سرٌة البنوك تسري
فً حوالً  =8دولة على مستوى العالم .ومن ثم فان محاولة إلغاء تلك القوانٌن سوف تواجه معارضة كبٌرة
داخل تلك الدول.
أسواق األوراق المالٌة.
تمثل عملٌات غسٌل األموال مصدر خطر ألسواق األوراق المالٌة خصوصا أسواق المشتقات .إذ أن درجة
تعقٌد بعض أدوات المشتقات وسٌولتها والحجم الكبٌر للمعامالت الٌومٌة لها ٌجعلها عنصر جذب لغاسلً
األموال على المستوى الدولً ،خصوصا المهرة منهم .وتمثل هذه األنشطة مصدر خطر كبٌر لتلك األسواق .إذ
من الممكن استخدام السماسرة لمهاراتهم فً اللعب بالسوق ،خصوصا أسواق المستقبلٌات .وبالتالً إذا لم
تتحقق درجة الشفافٌة المطلوبة فً السوق وكانت األسعار متغٌر خارجً بالنسبة ألفعال المتعاملٌن فً
السوق فان السوق فً هذه الحالة سوف ٌفقد جانبا كبٌرا من كفاءة عملٌة التوزٌع به.
األثر على أنماط اإلنفاق.
عندما تتكون ثروات الجرٌمة ٌحدث تحول فً أنماط اإلنفاق .إذ عادة ما ٌتم تخصٌص الدخول بواسطة
الضحاٌا على اوجه التخصٌص التقلٌدٌة ،استهالك ،ضرابب وادخار .على العكس من أموال الجرٌمة التً ٌتم
تخصٌصها لإلنفاق على اوجه معٌنة ،مثل اإلنفاق على العقارات الفاخرة واألعمال الفنٌة والمجوهرات.
وبالتالً فان االقتصاد نفسه ٌتغٌر عندما تتم عملٌة غسٌل األموال .فالنقود التً كانت ستنفق على اوجه معنٌة
لإلنفاق سوف تنفق على نسق مختلف تماما من السلع والخدمات .فأسعار األصول االستثمارٌة تمٌل نحو
التضخم ،الن أموال الجرٌمة البد وان ٌبحثون عن استثمار آمن لنقودهم.
وعلى ذلك فان الجرٌمة لها ثالثة أنواع من اآلثار التوزٌعٌة اآلتٌة.
 خسابر تلحق بضحاٌا الجرٌمة أرباح تتحقق للمجرمٌن -خسابر تلحق باالقتصاد

Kehoe, M. (1996 - 16
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إن التدفق الدابري للنقود والسلع والخدمات فً االقتصاد ٌسجل ضمن نماذج المدخالت المخرجات.
وتوضح نماذج المدخالت المخرجات المقدار المطلوب من إنتاج صناعة ما إلنتاج وحدة واحدة من الناتج
فً صناعة أخرى .فإذا ما ازداد الطلب على الصناعة س والتً تستخدم ناتج الصناعة ص كمدخالت فً
عملٌات إنتاجها فان النموذج سوف ٌوضح مقدار الزٌادة فً إنتاج إنتاج الصناعة ص الالزم إلنتاج وحدة
واحدة من إنتاج الصناعة س .ولكن إذا كانت الصناعة تحتاج أٌضا إلى زٌادة مخرجاتها لزٌادة إنتاج الصناعة
س فان كافة الصناعات التً تنتج مدخالت الصناعة ص سوف تحتاج إلى زٌادة منتجاتها ،وهكذا فانه
استجابة للزٌادة المبدبٌة فً الطلب على منتجات الصناعة س سوف ٌكون هناك اثر امتدادي خالل االقتصاد
ٌتمثل فً زٌادة الطلب على منتجات الصناعات األخرى
والن هناك الكثٌر من العمال فً هذه الصناعات ٌتأثرون بهذا األثر االمتدادي حٌث ٌستفٌدون فً صورة
زٌادة فً دخولهم نتٌجة لزٌادة عملٌات اإلنتاج ،كما سٌقومون باإلنفاق من هذه الزٌادة فً دخولهم على السلع
والخدمات ،وهكذا تتولد موجات متتابعة من الزٌادة فً الطلب .وتحسب آثار هذه الموجات المتتابعة من خالل
المضاعف .وٌقٌس المضاعف الزٌادة فً االقتصاد الناجمة عن الزٌادة فً الطلب على صناعة ما .ولكل
صناعة المضاعف أو مجموعة المضاعفات الخاصة بها .فإذا ما زاد الطلب فً صناعة ما بمقدار ملٌون ٌمكن
من خالل المضاعف حساب األثر على الناتج الكلً فً االقتصاد ،والمتمثل فً زٌادة األجور والمرتبات وزٌادة
نسبة تشغٌل العمال.
وعندما تتم الجرٌمة ٌتم تحوٌل األموال من اإلنفاق االستهالكً إلى االستثمار مثال فً األصول الحقٌقٌة.
وهو ما ٌؤدي إلى اآلثار االمتدادٌة اآلتٌة .فالصناعات التً تقوم بتقدٌم السلع والخدمات للمستهلكٌن سوف
تعانً من انخفاض الطلب على خدماتها وهو ما ٌؤثر على موردي تلك الصناعات وموردي موردٌهم ،وهكذا.
على انه لٌس من الضروري أن ٌكون األثر سلبً على االقتصاد .فمن الممكن أن تؤدي استثمارات الجرٌمة
إلى آثار إٌجابٌة على الناتج والتوظف ،تفوق خسابر صناعات السلع االستهالكٌة.
فإذا ما تم تحوٌل ملٌون من ضحاٌا فقراء نسبٌا وتم غسلها فً العقارات .افرض أٌضا أن الضحاٌا
اضطروا إلى تخفٌض إنفاقهم على واألحذٌة مثال .أن ذلك ٌؤدي إلى تخفٌض اإلنفاق على خسابر مضاعفة
لصناعة المالبس واألحذٌة حٌث تعانً من اآلتً :انخفاض الناتج فٌها انخفاض دخول العمال بها وخسارة
عدد من الوظابف ( ارتفاع معدل البطالة ) .بٌنما ٌكون األثر على صناعة العقارات فً االتجاه المعاكس.
وعلى ذلك فانه من ال متوقع أن ٌؤدي تزاٌد نشاط الجرٌمة المنظمة إلى تحقٌق خسارة صافٌة للمجتمع فً كل
من الناتج والدخل والوظابف بغض النظر عن كٌفٌة إنفاق نقود الجرٌمة
وفً دراسة AUSTRAC - Australian Transaction Reports and Analysis Centre
) (1998بعنوان
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 Australiaتم التوصل إلى أن حدوث عملٌات غسٌل أموال بمقدار = ملٌار دوالر ٌؤدي إلى خسارة فً
الناتج تتراوح بٌن ;> =.إلى > 99.:ملٌار ،وفقد فً الدخل ٌتراوح بٌن = ;.8إلى  >.8Aملٌار دوالر ،وفقدان
فً الوظابف ٌتراوح بٌن  9:=888إلى  :=8888وظٌفة ،بسبب آثار المضاعف الناجمة عن تغٌر نمط
اإلنفاق.
من ناحٌة أخري البد وأن نأخذ فً االعتبار بعض اآلثار األخرى ،والناتجة عن استخدام النقود القذرة فً
شراء بعض مشروعات األعمال أو األصول الحقٌقٌة .إذ من الممكن من خالل تملك مثل هذه األصول إضفاء
قدر من الشرعٌة القانونٌة على ثرواتهم .ولكً ٌتمكن المجرمون من شراء تلك األصول فانهم عادة ما
ٌكونون مستعدٌن لدفع أي ثمن فً مقابلها ،حتى وان كان ذلك الثمن غٌر حقٌقً .ومن ثم ٌترتب على تلك
العملٌة إبعاد المشترٌن اآلخرٌن ذوي األهداف األمٌنة من امتالك هذه األصول المستعدٌن فقط لدفع الثمن
الحقٌقً لها .ومثل هذه العملٌة تؤدي إلى ارتفاع أسعار األصول الحقٌقٌة مثل األراضً والعقارات .وحٌنما
تتملك منظمات الجرٌمة مشروعات أعمال فإنها تضخ فٌها أموال الجرٌمة بهدف الغسٌل ومن ثم تعرض هذه
األعمال لقدر كبٌر من الدعم الذي ٌمكنها من إزاحة كافة المنافسٌن لها فً السوق .أي تطبٌق قاعدة االحتكار
المطبقة بواسطة الجرٌمة المنظمة فً االقتصاد التحتً على االقتصاد الرسمً .وغالبا ما ٌحتاج نجاح تلك
المشروعات إلى نوع من المساندة الرسمٌة من خالل الموظفٌن الرسمٌٌن والذي ٌتم عادة عن طرٌق الرشوة
واستغالل الفساد اإلداري .ومن ثم من الممكن أن ٌترتب على تملك الجرٌمة المنظمة لمشروعات أعمال آثار
خطٌرة على المستوى القومً.
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ملحق رقم ( )9
أسوأ الدول من حٌث الفساد االداري حسب الترتٌب (>)9AA
 - 9نٌجرٌا
اصبحت نٌجٌرٌا تمثل قاعدة للمجموعات االساسٌة التً تتولً عملٌات تهرٌب الهروٌن المنتج فً جنوب
شرق وجنوب غرب اسٌا الى الوالٌات المتحدة واوروبا .وبالرغم من ان نٌجرٌا لٌست مركز مالً دولً أو
حتى اقلٌمً ،كما انها لٌست جنة ضرابب او مركز اوفشور مصرفً ،اال ان مهربً المخدرات ٌقومون بغسٌل
االموال بسهولة من خالل البنوك النٌجٌرٌة .حٌث ٌتم ضخ اموال المخدرات فً االقتصاد وغسٌلها العادة
استعمالها فً دول اخرى .كل هذا على الرغم من ان عملٌات غسٌل االموال غٌر قانونٌة فً نٌجرٌا .كذلك
تزاٌد اشتراك النٌجٌرٌٌن فً عملٌات نقل المخدرات عبر دول امرٌكا الالتنٌنٌة ودول اسٌا الى افرٌقٌا واوروبا.
 - :باكستان

;  -كٌنٌا <  -بنجالدٌش

=  -الصٌن

>  -الكامٌرون

?  -فنزوٌال @  -روسٌا

 - Aالهند  - 98اندونٌسٌا
أقل الدول من حٌث الفساد االداري
 - 9نٌوزٌالندا

 - :الدانمرك

;  -السوٌد

<  -فنلندا

 -سنغافورة

@  -سوٌسرا

 - Aهولندا

 - 98النمسا

=  -كندا

>  -النروٌج ?
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